
 »خوزستان« با نزديك به ۳۶ هزار ميليارد تومان 
 و »كرمان« با ۲۴ هزار ميليارد تومان

 بيشترين سهم از پروژه ملي را در كشور دارا هستند

دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا توييتي در رابطه با 
خشونت ها در مينه سوتا منتشر كرد و در آن معترضان 
به مرگ يك سياهپوس��ت در اين ايالت را كه به دست 
پليس به قتل رس��يده بود، تهديد به م��رگ كرد؛ حاال 
توييتر به اين پس��ت واكنش نش��ان داده و از آنجا كه 
توييت ترامپ قوانين اين شبكه را نقض كرده، آن را از 
نظر كاربران پنهان كرده اس��ت. به گزارش سي ان ان، 
توييت اصلي ترامپ به اين ش��رح است: »اين مجرم ها 
ياد و خاطره جرج فلويد را ه��م خراب مي كنند. من به 
آنها اجازه چني��ن كاري را نمي دهم. همين االن با تيم 
والز فرماندار ايالت صحبت كردم و به او گفتم كه ارتش 
در اين مس��ير با او همراه است. هر مشكلي پيش بيايد 
ما كنترل را در دس��ت مي گيريم. وقتي مردم دست به 
غارت بزنند ما هم دس��ت به اسلحه مي بريم.« در ادامه 
توييتر به اي��ن توييت مملو از خش��ونت ترامپ چنين 
پاس��خ داد و آن را پش��ت يك اعالن مخفي كرد با اين 
حال هنوز دسترس��ي به آن براي كاربران فراهم است. 
در اعالن توييتر آمده است: »اين توييت قوانين توييتر 
در مورد ترويج خش��ونت را زير پا گذاشته است. با اين 
حال توييتر تش��خيص داده ش��ايد به نفع مردم باشد 
كه همچنان به اين توييت دسترس��ي داشته باشند.« 
اكانت روابط عموم��ي توييتر نيز در ادام��ه به صورت 
جداگانه به اين توييت واكنش نش��ان داد و اعالم كرد 
كه تويي��ت ترامپ براس��اس محتواي خ��ط آخر آن، 
ارتباطش با خش��ونت و اين احتمال كه ممكن اس��ت 
 الهام بخش اقدامات مش��ابه ش��ود، پنهان شده است.

صاحب نظران پيش بيني كرده اند اق��دام اخير توييتر 

براي پنهان س��ازي توييت ترامپ آتش اختالف ميان 
رييس جمهوري امريكا و اين شبكه اجتماعي را تندتر 
خواهد كرد. ترامپ پيش از اين ب��ا امضاي يك فرمان 

اجرايي جديد پلتفرم ه��اي اجتماعي نظي��ر توييتر، 
فيس بوك و گوگل را تهديد كرد كه احتماال از اين پس 
بايد مسووليت پست هاي كاربرانشان را بر عهده بگيرند. 

البته عصبانيت ترامپ هم بي دليل نب��ود و توييتر روز 
سه شنبه بعد از حقيقت سنجي دو توييت منتشرشده 
از سوي او آنها را با برچس��ب »حاوي اطالعات احتماال 
گمراه كنن��ده« از باقي توييت ها متماي��ز كرد. ترامپ 
در يكي از اين توييت ها بدون در اختيار داش��تن هيچ 
ش��واهدي مدعي ش��ده بود كه راي گيري ايميلي در 
امريكا باعث تقلب گسترده در انتخابات پيش روي اين 
كشور مي شود. ترامپ هم دست روي دست نگذاشت 
و بالفاصله شبكه هاي اجتماعي را به سانسور متهم كرد 
و هشدار داد كه اگر به برچس��ب گذاري توييت هايش 
ادامه دهند از قدرت خود در دول��ت فدرال براي توقف 
اين رفتار و حتي تعطيل كردن ش��بكه هاي اجتماعي 
استفاده مي كند. ش��ركت هاي حوزه فناوري هم البته 
به اظهارات تالفي جويان ترامپ واكنش نش��ان دادند؛ 
گ��وگل و فيس بوك ب��ا انتش��ار بيانيه ه��اي جداگانه 
خاطرنش��ان كردند كه اقدام ترامپ براي تغيير قوانين 
به اينترنت و اقتصاد ديجيتال ضربه خواهد زد و آزادي 

بيان را از بين مي برد. 
ج��رج فلوي��د يك م��رد ۴۶ س��اله سياهپوس��ت در 
مينياپوليس امريكا بود ك��ه بعد از تماس صاحب يك 
فروشگاه توسط پليس دستگير شد و افسر پليس در 
حالي كه به دس��تان او دس��تبند زده بود و او را روي 
زمين خوابانده ب��ود، زانوهايش را براي مدت ۷ دقيقه 
روي گردن او ق��رار داد و باعث مرگش ش��د. در ادامه 
مردم اين شهر و خصوصا سياهپوس��تان در اعتراض 
به اين اقدام به خيابان ها آمدند و دس��ت به اعتراضات 

خشونت آميز زدند.
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 گفت وگو با مصطفي اقليما، جامعه شناس
 درباره فرزند كشي در تالش
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انفجار افكار عمومي امريكا / سانسور توييت ترامپ تا ۱۴۰۰ اعالم شد

   خشونت عريان

زاكرب�رگ مخالفت خ�ود را با اق�دام توييتر 
براي راس�تي آزمايي پيام هاي دونالد ترامپ 
اعالم كرد. به گزارش مه�ر به نقل از انگجت،   
دونالد ترامپ دس�تور اجرايي ص�ادر كرده 
ك�ه براس�اس آن محدوديت ه�اي جديد بر 
شيوه بررسي محتواي پلتفرم هاي اجتماعي 
وضع مي شود. زاكربرگ، مدير ارشد اجرايي 
فيس ب�وك  در مصاحبه اي با ش�بكه خبري 
فاكس نيوز گفت: »سياس�ت هاي م�ا در اين 
حوزه ب�ا توييتر متض�اد اس�ت.  فيس بوك 
نبايد ب�ه داور حقيقت درباره ه�ر چيزي كه 
م�ردم در فض�اي آنالين مي گوين�د، تبديل 
ش�ود. ش�ركت هاي خصوصي ي�ا به خصوص 
اين پلتفرم ه�ا نبايد در چني�ن موقعيتي قرار 
گيرن�د.« جك دورس�ي مدير ارش�د اجرايي 
توييتر ني�ز گف�ت: »ما ب�ه تالش خ�ود براي 
مش�خص كردن اطالع�ات نادرس�ت درباره 
انتخابات در سراسر جهان ادامه مي دهيم.  اين 
امر ما را به داور حقيقت تبديل نمي كند. هدف 
ما برقراري ارتباط مي�ان بيانيه هاي مختلف و 

نش�ان دادن اطالعات متفاوت به مردم اس�ت 
تا خود آنها قضاوت كنند. ش�فافيت بيش�تر 
از س�وي ما امر حياتي اس�ت تا مردم بتوانند 

به طور دقيق دليل اعمال ما را بدانند.« 

اختالف زاكربرگ با توييتر درباره راستي آزمايي پيام هاي ترامپ

توييت  خشونت آميز ترامپ

سامانه پيامكي 
 روزنامه تعادل 

30005320

فاجعه رومينا كه رس�انه اي ش�د؛ دريايي از 
اظهارنظره�اي متف�اوت و دربرخ�ي موارد 
متضاد در فض�اي رس�انه اي و ش�بكه هاي 
اجتماع�ي در خص�وص داليل اي�ن حادثه 
و ابع�اد وزواياي گوناگون آن منتش�ر ش�د؛ 
اظهارنظرهايي كه تالش مي كردند از زاويه اي 
خاص به اين موضوع بپردازن�د. در اين ميان 
اما بررس�ي نق�ش تكانه ه�اي اقتص�ادي و 
معيش�تي در بروز اين ن�وع ناهنجاري هاي 
رفتاري موضوعي بود كه كمتر مورد توجه و 
تحليل قرار گرفت. اينكه آيا گس�ترش فقر 
و بيكاري، زمينه بروز خش�ونت هاي رفتاري 
و خانوادگي را بيش�تر از قب�ل مهيا مي كند 
يا نه؟ موضوعي اس�ت ك�ه مي طلبد عالمان 
علوم اجتماعي و اقتص�ادي در خصوص آن 
بيش�تر صحبت كنند. در طول يك ماه اخير 
بسياري از تحليلگران اقتصادي و اجتماعي 
در جريان گفت وگوهاي تحليلي با »تعادل« 
به اي�ن واقعي�ت اش�اره كردند ك�ه يكي از 
تبعات مش�خص گس�ترش فق�ر در جامعه 
بروز ناهنجاري هاي رفتاري و نش�انه هايي از 
خشونت افسارگس�يخته است كه به تناوب 
در فضاي عمومي جامعه ظهور پيدا مي كند. 
براي آگاهي از كم و كي�ف اين پيش بيني ها 
سراغ مصطفي اقليما جامعه شناس و رييس 
انجمن مددكاري ايران رفتيم تا نوري به ابعاد پنهان فاجعه اي بتابانيم كه افكار عمومي ايران را 
جريحه دار كرده است.  اقليما با بررسي محتوايي نقش مشكالت معيشتي در بروز حوادثي چون 
قتل رومينا به اين واقعيت اشاره مي كند كه در اتمس�فري كه حداقل 4ميليون نفر به جمعيت 
بيكاران كش�ور افزوده شده است؛ فش�ار معيش�تي فراواني به مردم وارد ش�ده و شاهد تورم 

40درصدي هستيم؛ بستر وقوع رفتارهاي پرخاشگرانه در جامعه بيشتر خواهد شد.

    موضوع قتل رومينا طي هفته گذشته باعث ملتهب شدن فضاي عمومي جامعه طي هفته گذشته 
شد و عالمان علوم مختلف در خصوص اين فاجعه و فجايعي از اين دست به اظهارنظر پرداختند، 
بسياري از كارشناسان اقتصادي طي هفته ها و ماه هاي اخير هشدار داده اند كه يكي از تبعات عيني 
گسترش فقر كه طي س�ال هاي اخير روند پرسرعت تري به خود گرفته اس�ت، بروز آسيب هاي 
اجتماعي و ناهنجاري هاي رفتاري حاد در جامعه اس�ت؛ نظر ش�ما به عنوان يك آسيب ش�ناس 

اجتماعي در اين زمينه چيست؟ 
به طور كلي حوزه هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي؛ فرهنگي، رفتاري و... موضوعاتي هستند كه به نوعي ارتباط 
متقابلي بر همديگر دارند؛ طبيعي است كه زماني كه مشكالت اقتصادي و معيشتي در جامعه اي رو به فزوني 
باشد؛ زمينه بروز ناهنجاري هاي اجتماعي و رفتاري در آن جامعه نيز بيشتر مي شود. اما موضوع رومينا و حادثه اي 
كه روز پنجشنبه در رشت به وقوع پيوست و در آن خواهري توسط برادرش سوزانده شد بايد به صورت ريشه اي تر 
مورد بررسي تحليلي قرار بگيرند. بايد ببينيم يك پسر 29 ساله بر اس��اس چه تربيتي يك دختر 13 ساله كه 
حساسيت هاي خاصي در اين سن و سال دارد را به سمت خود مي كشاند، اين دختربچه را وابسته خود مي كند و 
در نهايت يك چنين فاجعه اي را مي آفريند؛ قرباني اين حادثه جداي از اين دختر، پدري است كه نتوانسته خود را 
از چنبره تعصبات جاري در جامعه رها كند. شك نكنيد در هر جاي دنيا بود؛ پسري كه يك چنين رفتاري را انجام 
داده با اشد مجازات روبه رو مي شد، در حالي كه در اينجا احتماال اين شخص تبرئه خواهد شد. فراموش نكنيد كه 
اين اولين حادثه از اين جنس نبوده و در ادامه نيز باز هم شاهد چنين حوادثي خواهيم بود. چرا باز هم شاهد چنين 
حوادثي هستيم؟ چون بس��ترهاي بروز چنين حوادثي در جامعه همچنان وجود دارد و تالشي براي حل اين 

مشكالت انجام نمي شود.
     اشاره كرديد كه بايد ريشه هاي چنين حوادثي را بررسي كنيم؛ ريشه هاي اصلي ماجرا چيست؟

ريشه اصلي ماجرا شايد در نگاهي باشد كه در تمام طول سال هاي گذشته در ابعاد و زواياي گوناگون كشور 
نهادينه شده اس��ت؛ زماني كه تعصب از طريق رسانه ها و تريبون هاي رسمي ترويج ش��ود و مدام داده هاي 
اطالعاتي نادرست در اختيار مخاطبان قرار بگيرد؛ همين االن هم كه ماجراي رومينا رسانه اي شده افرادي 
هستند كه همچنان بر آتش تعصبات جنسي و رفتاري مي دمند و كامنت هاي متعصبانه منتشر مي كنند، 
در اين ش��رايط طبيعي اس��ت كه يك چنين حوادثي بروز خواهد كرد. وقتي ش��ما برادري را مي بينيد كه 
خواهر خود را به دليل ازدواج مي س��وزاند، يا پدري را مي بينيد كه دختر خودش را به خاطر يك اش��تباه به 
قتل مي رساند در حالي كه قبال هيچ رفتار خشونت آميزي نداشته، بايد به دنبال ريشه ها و داليل اصلي بود 
كه چنين فجايعي را مي آفريند. در حالي است كه همين برادر ممكن اس��ت با چند تا دختر دوست باشد و 
هيچكس هم ايرادي به اين رفتار نگيرد؛ يا پدرها اساسا از اينكه پسرشان با دخترهاي متعددي ارتباط داشته 
باشند، احساس خوشحالي هم بكنند، اما همين خانواده ها تحمل كوچك ترين اشتباه و تجربه اندوزي را براي 
دخترهايشان قائل نيستند. بنابراين اين پيش فرض كه گسترش فقر منجر به افزايش دامنه هاي آسيب هاي 
اجتماعي مي شود؛ گزاره درستي است؛ منتها اين فقر در سطوح و شؤون متفاوتي ظاهر مي شود؛ گاهي اوقات 
فقر اقتصادي زمينه ساز بروز چنين حوادثي مي شود، گاهي اوقات فقر فرهنگي و زماني هم فقر تربيتي است 
كه ريشه اصلي يك چنين حوادثي را شكل مي دهد.   ادامه در صفحه 2

مصطفي اقليما : زماني كه تعصب از 
طريق تريبون هاي رسمي ترويج شود 

و مدام داده هاي اطالعاتي نادرست 
در اختيار مخاطبان قرار بگيرد وقوع 

چنين حوادثي عجيب نخواهد بود

پرونده 

قتل رومينا



اخبار

 ماليات عايدي مسكن 
در سال ۹۹ عملياتي مي شود

معاون وزير اقتصاد گفت: اخيراً به نمايندگان مجلس 
يازدهم پيش��نهاد داديم تا به صورت مجزا و فوري 
قسمت مربوط به ماليات بر عايدي مسكن از اليحه 

اصالح مالياتهاي مستقيم را تصويب كنند.
محمدعلي دهقان دهنوي در گفت وگو با تسنيم با 
بيان اينكه چالش بازار مسكن هم در سمت عرضه 
و هم در سمت تقاضا وجود دارد تأكيد كرد، از يك 
طرف بايستي تس��هيالت با نرخ مناسب در اختيار 
توليد كنندگان و مصرف كنندگان مسكن قرارگيرد 
و از سوي ديگر اقدامات تنظيم كننده مانند ماليات بر 
عايدي سرمايه در حوزه مسكن و ماليات بر خانه هاي 

خالي عملياتي شود.
معاون اقتصادي وزارت اقتصاد با ابراز اينكه پيشنهاد 
وزارت اقتصاد در خصوص ماليات بر عايدي سرمايه 
در اصالحيه قانون مالياتهاي مستقيم لحاظ شده 
است، گفت: پيش نويس اين اليحه در كميسيون  
اقتص��اد هيات دولت اس��ت اما با توج��ه به فضاي 
ايجادشده در بازار مسكن شرايطي فراهم شد تا اين 
اليحه به صورت مستقيم در دستور كار كميته اصلي 

كميسيون اقتصادي هيات دولت قرار گيرد.
گفتني اس��ت هيات دولت داراي كميس��يونهاي 
مختلف از جمله زيربنايي، سياسي و اقتصادي است 
كه هركدام از اين كميسيون ها داراي كميته هاي 
مجزايي بوده كه شامل كميته تخصصي در سطح 
كارشناسان، فرعي در سطح معاونين وزرا و كميته 

اصلي درسطح وزراي مربوطه مي باشد.
وي افزود، بر اس��اس هماهنگي هاي به عمل آمده 
پيش نويس اليحه مذكور )از كميته فرعي( به صورت 
مس��تقيم در كميته اصلي كميس��يون اقتصادي 
بررسي خواهد شد و بالفاصله به هيات دولت ارسال 
مي شود.  اين مقام مسوول در وزارت اقتصاد تأكيد 
كرد: اليحه مذكور عماًل در مس��ير تصويب دولت 
قرار گرفته است و ما تالش مي كنيم هرچه سريع تر 
و طي س��ال 99 ماليات بر عايدي مسكن عملياتي 
شود. دهقان دهنوي با اشاره به جلسه اخير برخي 
نمايندگان مجلس يازدهم با مسووالن وزارت اقتصاد 
يادآور شد: در اين جلسه تأكيد كرديم كه نمايندگان 
مجلس مي توانند به صورت مجزا قسمت مربوط به 
ماليات بر عايدي مسكن را به عنوان يك طرح فوري 
در مجلس تصويب و در قالب قانون جديد براي اجرا 
به دولت ابالغ كنند. چندي قب��ل نيز نمايندگان 
كميسيون اقتصادي مجلس طرحي را براي ماليات 
از عايدي سرمايه در حوزه مسكن مطرح كرده بودند 
كه عماًل اين طرح به س��رانجام نرسيد. معاون وزير 
اقتصاد با تصريح به اينكه براي رونق مسكن بايستي 
تأمين مالي مناسب در حوزه هاي توليد و تقاضا انجام 
شود تأكيد كرد: هم اكنون تسهيالت اعطايي مسكن 
نسبت به قيمت ملك بسيار پايين است و از سوي 
ديگر با توجه به باال بودن نرخ بهره در بلندمدت قدرت 
پرداخت اقساط نسبت به درآمد محدود مي شود . 
به گفته اين مقام مسوول، به عنوان مثال، در شهري 
مانند تهران محصول مالي مناسب براي يك وام 500 
ميليون توماني با درآمد ثابت مثاًل 5 ميليون تومان 
در ماه وجود ندارد و اين مانع خانه دار ش��دن طيف 
وسيعي از ساكنين اين شهر است، بنابراين بايد يك 
محصول مالي متناسب با شرايط امروز براي تأمين 
نياز اقشار متقاضي تدوين شود. دهنوي همچنين 
تأكيد كرد، مسكن مهر نيز در اين حوزه يك راه حل 
تلقي مي ش��د چون اواًل قيمت زمين را حذف كرد 
و در نهايت براي نياز مس��كن بيش از يك ميليون 
خانوار، هرچند با كاستي هايي، پاسخ ارايه كرد. اين 
مقام مسوول ادامه داد: طرح اقدام ملي مسكن نيز 
يك راه حل ديگر است توجه داشته باشيم كه يك 
ميليون و ششصد هزار نفر متقاضي مسكن هاي اين 
طرح بودند و اين نشان مي دهد تقاضاي قابل توجهي 
در اين حوزه وجود دارد. معاون وزير اقتصاد ضمن 
تشريح اقدامات الزم براي تحريك تقاضا در حوزه 
بازار مس��كن تأكيد كرد: اقداماتي نظير ماليات بر 
خانه هاي خالي در شرايطي كه كشور با تورم مواجه 
اس��ت، تنها در كوتاه مدت پاسخگو است بنابراين 
راه حل اصلي معضل مسكن جلوگيري از تداوم رشد 
تورم و در مرحله بعد و رونق در توليد و ساخت وساز 

مسكن است.

درآمد سرانه ايراني  ها در ۸ سال 
گذشته ۲,۵ ميليون تومان كم شد

منتخب مردم تهران در مجلس يازدهم گفت: در 
س��ال 1383, پنجاه و هفت ميليون ريال درآمد 
سرانه ايرانيان بود و تا سال 1390 افزايش داشت 
و به حدود 75 ميليون ريال رس��يد و سپس اين 
رق��م كاهش يافت و در س��ال 1397 به 53 و در 
س��ال 1398 به حدود 50 ميليون ريال رسيد.

در 15 سال گذش��ته به طور متوسط هر خانوار 
ايراني درآمد كمتري پيدا كرده است. به گزارش 
تسنيم، خاندوزي با بيان اينكه توزيع درآمد در 
گروه هاي مختلف، بسيار نابرابر شده است، افزود: 
نسبت دهك ها يعني دهك دهم نسبت به دهك 
اول در كش��ور ما حدود 15 برابر است، در حالي 
كه اين ش��اخص در بس��ياري از كشور ها حدود 
10 و كمتر از آن اس��ت.اين فاصله در كرانه هاي 
خيلي ثروتمند و خيلي فقير، به 180 برابر افزايش 
مي يابد. خاندوزي با اشاره به بخش هايي از پيام 
رهبر معظم انقالب به مجلس جديد مبني بر لزوم 
توجه به عدالت و معيش��ت مردم گفت: مجلس 
شوراي اسالمي هدفگذاري درستي براي دولت 
در زمينه اهداف انجام نمي دهد، چه در زمينه تورم 
و چه در زمينه شاخص هاي فقر و توزيع درآمد.

مساله شفافيت، يكي از مطالبات جدي جامعه و 
بسيار گره گشاس��ت و اگر مردم نظارت كنند از 
نظارت همه دستگاه ها موثرتر است.تا زماني كه 
مساله نظام ماليات در پيوند يارانه و حمايت هاي 
ما اصالح نشود مساله عدالت همچنان حل نشده 

باقي خواهد ماند.

ايران2

رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر انضباط مالي به عنوان شرط مهم كنترل تورم مطرح كرد

تأمين كسري بودجه با واگذاري سهام و انتشار اوراق و بازار بدهي
گروه بانك و بيمه |

ريي�س كل بان�ك مرك�زي ب�ا بي�ان اينكه 
هدف گذاري تعيين دس�توري تورم نيست 
بلكه تورم ماحصل تعامالت متغيرهاي كالن 
اقتصادي است و نمي توان به صورت دستوري 
كاهش و افزايش داد، اعالم كرد: بانك مركزي 
با نظارت ش�ديد و دقيق بر ترازنامه بانك ها، 
ناترازي بانك ها را كاهش داده و تامين ثبات 

بازار ارز را نيز ادامه خواهد داد. 

به گزارش »تعادل«، همتي درباره هدف گذاري تورم، 
از همه صاحبنظران و كارشناسان بابت ارايه نظرات 
س��ازنده و مفيدشان جهت نيل به تورم هدف گذاري 
ش��ده تش��كر كرد و افزود: قطع��ًا با ت��داوم نظرات و 
راهنمايي ش��ان بانك مرك��زي را در اين مهم ياري 
خواهند ك��رد. همتي گفت: همان گون��ه كه جناب 
آق��اي رييس جمه��ور تأكيد كردن��د؛ انضباط مالي 
ش��رط مهم كنترل تورم است.تأمين كسري بودجه 
از طريق واگذاري سهام و انتشار اوراق و تعميق بازار 
بدهي، سياست درس��ت دولت است.اين امر به بانك 
مركزي كمك مي كند كه كنترل رش��د نقدينگي را 
به طور جد دنبال كند. وي ادام��ه داد: هدف گذاري، 
تعيين دستوري تورم نيست تورم ماحصل تعامالت 
متغيرهاي كالن اقتصادي، مانند، نرخ س��ود، رش��د 
نقدينگي، كس��ر بودجه دول��ت و متغيرهاي مانند 
اين اس��ت. تورم، به معني افزايش مداوم قيمت سبد 
كااله��ا و خدم��ات در اقتصاد  را نمي ت��وان بصورت 
دس��توري كاهش و يا افزايش داد. پيش بيني بانك 
مركزي برمبناي فرض تداوم متغيرهاي موثر برتورم 
بوده اس��ت.لذا، تورم را مي توان ب��ا تغيير متغيرهاي 
كالن سياس��ت گذاري اقتص��ادي، مانند نرخ س��ود 
سياس��ت گذاري، يا تغييرات در عمليات ب��ازار باز، 
يا تغيير س��اختار بودجه و ميزان تامين مالي كس��ر 
بودجه با اس��تفاده از اوراق و مانن��د آن، كنترل كرد. 
همت��ي گفت: هدف گ��ذاري تورمي يك س��از و كار 
مدرن سياست گذاري پولي و راهبرد جا افتاده اي در 
بانك هاي مركزي دنيا در 3دهه گذشته است.مصمم 
هستيم در ايران هم اين تجربه موفق را انجام بدهيم.

به ياري خدا بانك مركزي مصمم هست روند 5دهه 
گذش��ته رابطه بانك مركزي و دخل وخرج دولت را 
باز تعريف كرده و به تدريج مردم را از شر تورم مزمن 
خالص كند. وي اظهار داشت: بانك مركزي با نظارت 
ش��ديد و دقيق بر ترازنامه بانك ها، ناترازي بانك ها را 
كاهش داده و ثبات بازار ارز را نيز ادامه خواهد داد. نرخ 
سود و داالن س��ود بازار بين بانكي نيز چنان تنظيم 
خواهد ش��د كه همزمان با حفظ وضعيت انبساطي 
سياست پولي، رشد انبساطي پولي كاهش پيدا كرده 
و عمال رش��د تقاضاي كل اقتصاد كنترل شده و نرخ 
تورم به محدوده هدف نزديك ش��ده و در كانال ۲۲ 

درصد قرار بگيرد.
 وي ادامه داد: درشرايط اوج فشار حداكثري تحريم و 
آثار اقتصادي كرونا انجام اينگونه تحوالت ساختاري 
و هدف گذاري ها، ازس��وي خيلي از دوستان، بسيار 
ريس��كي تلقي ش��ده اس��ت. در آن روزهاي سخت 
تابستان 97 كه اين مسووليت را پذيرفتم، تمام اين 
مش��كالت قابل پيش بيني بود لذا احتمال پيش آمد 
اين نوع ريسك ها را درمسير خدمت به مردم متقبل 
ش��دم. وي تصريح كرد: رويكرد فعال و اطالع رساني 
منظم و مداوم به فعاالن اقتصادي و درجريان گذاشتن 
آحاد جامعه از ملزومات برنامه ها و سياست ها ي بانك 

مركزي است.

   هدف گذاري تورمي 
و لزوم بازنگري سياست گذاري اقتصاد كالن

تيمور رحماني عضو هيات علمي دانش��كده اقتصاد 
دانش��گاه تهران در مورد هدف گذاري تورمي و لزوم 
بازنگري سياس��ت گذاري اقتصاد كالن گفت: بانك 
مركزي روز سه شنبه ۶ ارديبهش��ت ماه 1399 طي 
اطالعيه اي رس��ما هدف گذاري تورمي را اعالم كرد. 
براي بسياري چنين به نظر مي رسد كه بانك مركزي 
سياست جديدي در پيش گرفته است. اما واقعيت آن 
است كه آنچه مدت ها است در رسانه ها تحت عنوان 
بسترسازي و آغاز عمليات بازار باز از آن نام برده شده 
است، در اصل همان هدف گذاري تورمي بوده است، 
چون عمليات بازار باز ابزار اس��ت نه سياست و بانك 
مركزي نزديك يك سال اس��ت در حال بسترسازي 
براي هدف گذاري تورمي با استفاده از عمليات بازار باز 
و ابزارهاي مكمل آن است. پس مي توان چنين بيان 
كرد كه بانك مركزي از قبل زمينه هدف گذاري تورمي 
را آغاز كرده و اكنون هدف تورمي خود را رسما اعالم 
كرده است تا به عامالن اقتصادي گفته باشد طي يك 

سال پيش رو چه چشم اندازي از تورم داشته باشند.
وي گفت: هدف گذاري تورمي به بيان ساده بدان معني 
است كه بانك مركزي بر اساس دركي از وضعيت رفاه 
اجتماعي دارد، به اين جمع بندي رسيده است كه چه 
نرخ تورمي مطلوب يا بهينه براي اقتصاد است و آن نرخ 
را به عنوان هدف خود تعيين نموده است )به طور قطع، 
در تعيين اين هدف تورمي س��اير مالحظات از جمله 
وضعيت رشد اقتصادي يا شكاف توليد هم ديده شده 
است( . در قدم بعدي، بانك مركزي از طريق آنچه كه 
اصطالحا هدف گذاري مياني نرخ سود ناميده مي شود، 
به دنبال آن اس��ت كه نرخ سود بازار بين بانكي را )كه 
معموال نرخ سود سياس��تي مورد استفاده بانك هاي 
مركزي است( در چه سطحي نگهدارد و چه اندازه اجازه 
انحراف از آن سطح را بدهد كه امكان دستيابي به نرخ 
تورم هدف تعيين شده وجود داشته باشد. الزم است 
اشاره ش��ود كه كنترل نرخ سود توسط بانك مركزي 

نوعي مديريت حجم نقدينگي نيز هست اما بانك هاي 
مركزي به طور معمول امروزه نرخ سود بازار بين بانكي 
را به عنوان هدف مياني سياس��ت گذاري خود تعيين 
مي كنند نه حج��م نقدينگي را، گرچه به طور ضمني 
و در ميان مدت حجم نقدينگي نيز با همين سياست 
تنظيم مي ش��ود. پس از آنكه بانك مركزي نرخ سود 
سياستي و داالن مجاز براي نوسان آن را تعيين كرد، از 
طريق خريد و فروش اوراق بدهي دولت سعي مي كند 
نرخ سود بازار بين بانكي را حول نرخ سياستي مدنظر 
خود حفظ نمايد. در عين حال، با اعطاي اعتبار وثيقه دار 
در سقف داالن نرخ سود و سپرده پذيري در كف داالن 
نرخ سود، اجازه خارج شدن نرخ سود از داالن تعيين 
شده را نمي دهد تا امكان دستيابي به نرخ تورم هدف 
حاصل شود. اكنون كه بانك مركزي پس از بسترسازي 
س��خت افزاري و نرم افزاري براي هدف گذاري تورم، 
اقدام به اعالم نرخ تورم هدف نموده است، انواعي از نقد 
به اين سياست بانك مركزي صورت گرفته است كه 
الزم است به تحليل آن پرداخته شود. وي افزود: يكي 
از ايراداتي كه البته غيرحرفه اي بيان ش��ده است، آن 
است كه بانك مركزي قصد دارد نرخ تورم را دستوري 
تعيين نمايد و به طور طبيعي نتيجه گرفته شده است 
كه نرخ تورم را نمي توان دستوري تعيين نمود. آشكار 
است كه اين نقد كامال بي مورد است، چون اگر قرار بود 
كه نرخ تورم دستوري تعيين شود )البته اساسا چنين 
چيزي ناممكن است( نياز به مدت زمان طوالني براي 
بسترسازي هدف گذاري تورم وجود نداشت و سال ها 
قبل چنين تصميمي اتخاذ مي شد. تعيين نرخ تورم 
هدف بدان معني اس��ت كه بانك مركزي به عامالن 
اقتصادي اعالم مي كند سياس��ت پولي خود را براي 
دستيابي به چه نرخ تورمي تنظيم كرده است و چنانچه 
نرخ تورم واقعي از نرخ هدف فاصله بگيرد، با سياست 
پولي و مشخصا تغيير نرخ سود سياستي و داالن نرخ 

سود مانع از فاصله گرفتن معني دار مي شود.
وي اظهار داش��ت: يكي ديگر از ايرادهايي كه گرفته 
شده است اين است كه دس��تيابي به نرخ تورم هدف 

اعالم شده يعني ۲۲ درصد با مثبت و منفي ۲ درصد 
دامنه انحراف، با توجه به مش��كالت كس��ري بودجه 
دولت و ش��يوع كرونا و تحريم ها ناممكن است. الزم 
است اشاره شود كه بانك مركزي هنگامي كه نرخ تورم 
هدف را تعيين مي كند بر اس��اس مجموعه اطالعات 
موجود و مدل س��ازي به اين نتيجه رسيده است كه 
امكان دستيابي به چنين نرخ تورمي وجود دارد. اما به 
هيچ وجه اين بدان معني نيست كه بانك مركزي به طور 
قطع و صد درصد نرخ تورم را به ۲۲ درصد مي رساند 
يا حت��ي به طور قطع نرخ ت��ورم را در دامنه ۲0 تا ۲۴ 
درصد نگه مي دارد. چنانچه شوك جديدي به اقتصاد 
وارد شود كه در مجموعه اطالعات مورد استفاده بانك 
مركزي وجود نداش��ته است، نرخ تورم واقعي ممكن 
اس��ت خارج از بازه تعيين ش��ده قرار گيرد. اما در آن 
صورت بانك مركزي خود را موظف مي داند كه به مردم 
و عامالن اقتصادي و حتي نظام تصميم گيري توضيح 
دهد به چه دليل نرخ تورم در سطح هدف تعيين شده يا 
در دامنه تعيين شده قرار نگرفته است و توضيح دهد كه 
چه اقداماتي انجام مي دهد تا هرگونه انحراف معني دار 

نرخ تورم از نرخ هدف را از بين ببرد.
در راستاي همين نقد الزم اس��ت اشاره شود كه نرخ 
تورم هدف تعيين شده نسبتا باال و نزديك به نرخ تورم 
متوس��ط بلندمدت ايران مي باش��د و به همين دليل 
اوال دس��تيابي به اين نرخ هدف ناممكن نيست و ثانيا 
نرخ تورم هدف تعيين شده نرخ بهينه بلندمدت براي 
اقتصاد ايران نيس��ت و به طور قطع بايد بانك مركزي 
تالش نماي��د در ميان مدت نرخ ت��ورم هدف خود را 
بازنگري نم��وده و به تدريج به س��مت نرخ تورم تك 
رقمي كاه��ش دهد. لذا، تعيين ن��رخ تورم هدف ۲۲ 
درصد دقيقا انعكاس آن است كه تالش براي كاهش 
شديد تورم در ش��رايط كنوني بسيار پر هزينه بوده و 
عمال ناممكن اس��ت و به همين دليل الزم است نرخ 
تورم هدف در شرايط دشوار كنوني به صورت آرماني 
تعيين نشود بلكه بر اساس مجموعه مشكالت موجود 
تعيين ش��ود. همچنين الزم است اش��اره شود كه در 

غياب شيوع ويروس كوويد 19 نرخ تورم حتي بدون 
هدف گذاري تورم نيز به حدود ۲0 تا ۲۴ درصدي كه 
دامنه مورد نظر بانك مركزي است، مي رسيد و به نظر 
مي رسد شيوع اين ويروس هم شوكي موقتي به اقتصاد 
ايران وارد ساخته است كه به تدريج اثرات آن ناپديد 
مي ش��ود و از اين نظر اعالم هدف تورمي توسط بانك 
مركزي براي شكل دادن به انتظارات عامالن اقتصادي 
و ترسيم چشم انداز تورمي به دليل اين شرايط دشوار 

ضرورت پيدا كرده است.
وي گفت: نقد ديگري كه به اعالم هدف تورمي بانك 
مركزي گرفته شده است، آن است كه در ايران بانك 
مركزي استقالل ندارد و همين موضوع توفيق بانك 
مركزي در رسيدن به هدف تورمي اعالم شده را دشوار 
مي كند. الزم است اشاره شود كه بسياري از بانك هاي 
مركزي اجراكنن��ده هدف گذاري تورم��ي به هنگام 
در پيش گرفتن اين سياس��ت هيچ تغيير قانوني در 
استقالل خود تجربه نكردند و با همان ساختار نهادي 
موجود توانستند هدف گذاري تورمي را به پيش برند. 
به نظر مي رس��د بيش از آنكه استقالل بانك مركزي 
براي كنترل تورم با اهميت باشد، اراده سياسي نظام 
تصميم گيري است كه با اهميت باشد. از نظر تئوريك، 
بانك مركزي حتي در پيشرفته ترين كشورها در يك 
فضاي سياس��ي به اجراي سياست پولي مي پردازد و 
به همين دليل نمي تواند فارغ از تحوالت و فشارهاي 
سياسي به اجراي سياست پولي بپردازد. در واقع، بانك 
مركزي در خأل تصميم گيري نمي كند و به معني دقيق 
كلمه هيچگاه يك بانك مركزي كامال مستقل در ايران 
شكل نخواهد گرفت كه منتظر آن بمانيم و سپس به 

هدف گذاري تورمي بپردازيم.
وي افزود: نقد ديگري كه به اعالم هدف تورمي بانك 
مركزي گرفته شده اس��ت، آن است كه سلطه مالي 
وجود دارد و كس��ري بودجه فزاين��ده دولت مانع از 
دستيابي به هدف تورمي مي شود. اين انتقاد كه كامال 
مرتبط به انتقاد قبلي است، نياز به بحث ندارد. اگر دولت 
دچاركسري بودجه فزاينده و ناپايداري مالي شود، چه 
در ايران باشد و چه در هر كشور ديگري، مي تواند سبب 
فشار بر نرخ بهره و بحران بدهي دولت شود و به همين 
دليل، بانك مركزي حتي اگر اس��تقالل داشته باشد، 
ممكن است ناچار به تصاحب اوراق بدهي دولت و لذا 
افزايش كل هاي پولي شود كه به طور طبيعي به ايجاد 
و تش��ديد تورم مي انجامد. لذا، به طور طبيعي انتظار 
مي رود كه دول��ت در ميان مدت و بلندمدت پايداري 
مالي خود را حفظ كند، گرچه در كوتاه مدت به دليل 
شوك هايي چون ش��يوع كرونا ضرورتي براي كنترل 
كس��ري بودجه وجود ندارد و آنچه مهم اس��ت رفتار 
ضدسيكلي بودجه دولت است و پايداري مالي دولت. 
وي اظهار داش��ت: به طور خالصه، بايد اشاره كرد كه 
هدف گذاري تورمي و اعالم هدف تورمي در مجموع 
سياستي مناسب است و اتفاقا براي خود بانك مركزي 
قيد سختي فراهم مي نمايد. درست است كه اقتصاد 
ايران در شرايط دشواري است و با عدم اطمينان قابل 
توجه روبرو است و در معرض شوك هاي متعددي قرار 
دارد، اما اتفاقا وظيفه سياست گذار پولي همين است 
كه اثر عدم اطمينان در شكل گيري انتظارات تورمي را 
مديريت نمايد و چشم انداز قابل پيش بيني تري فراروي 
عامالن اقتصادي قرار دهد. گرچه در ابتداي كار به دليل 
مسائل سخت افزاري و نرم افزاري مربوط به مدل سازي 
بانك مركزي و به كارگيري عمليات بازار باز و همچنين 
شوك هاي وارده به اقتصاد ممكن است درصد توفيق 
بسيار باال نباشد اما اين موضوع نافي شروع اين سياست 

تجربه شده جهاني براي كنترل پايدار تورم نيست.

ارتباط متقابل فقر و جنايت
مِن معل��م هم در اين حادثه محكوم��م كه چرا آگاهي 
بخش��ي نكردم؛ مِن مس��وول محكومم كه چرا زمينه 
گس��ترش فقر و بيكاري و اعتي��اد و طالق و... را س��د 
نكردم، مِن نماينده مجلس محكوم��م كه چرا بودجه 
مورد نياز براي توسعه مددكاري و... را تخصيص ندادم 
و مِن دولتمرد محكومم كه چرا متولي شايسته اي براي 
نهادهاي حمايتي مثل بهزيستي و... انتخاب نكرده ام. اين 
چرخه محكومان در واقع افرادي هستند كه بستر الزم را 
براي بروز چنين حوادثي ايجاد كرده اند و به اندازه قاتل در 
اين زمينه مسووليت دارند و هرچند ماشه را نچكانده اند 

اما زمينه را براي اين حوادث آماده كرده اند.
  نقش مش�كالت اقتصادي و تنگناهاي مالي در 
اين ميان چيس�ت؟ به هرحال شرايط معيشتي 
كشور در اين دوره خاص چندان مطلوب نيست 
و بر اساس آمارهاي مستند؛ حدود 5 ميليون نفر 
به جمعيت بيكاران كشور افزوده شده است، اين 
مشكالت اقتصادي به هر حال تبعات اجتماعي و 

رفتاري خواهد داشت. 
همين آدمكش��ي معلولي از علت هاي مختلف اس��ت؛ 
بدون ترديد، يك��ي از علت هاي بروز اي��ن نوع حوادث 
مسائل اقتصادي است؛ وقتي كه شما كار داشته باشيد، 
ش��خصيت اجتماعي داريد؛ وقتي درآمد خوبي داشته 
باش��يد؛ آرامش داريد؛ وقتي آرامش داش��ته باش��يد 
رفتارهاي پرخاش��گرايانه كمتري داري��د، دعوا كمتر 
مي كنيد و واكنش هاي تهاجمي كمتري ارايه مي كنيد؛ 
وقتي بيكاري زياد ش��د يا اينكه مقدار حقوق متناسب 
با ت��ورم، افزايش پيدا نك��رد؛ از آن طرف هم همه چيز 
۴0درصد تا 50درصد باال رفت، افراد آرام آرام وارد يك 
دايره رفتاري پرخطرتري مي ش��وند. همين االن مواد 
خوراكي ۴0درص��د، حمل و نقل ۲5تا 35درصد، اجاره 
خانه ها بيش از 50 تا ۶0درصد افزايش پيدا كرد؛ در اين 
شرايط طبيعي اس��ت كه مردم هر سال فقيرتر از سال 
قبل مي ش��وند. در اين شرايط هم دولت اعالم كرده كه 
سود بانكي از 18درصد بين 8تا 10درصد كاهش خواهد 

يافت. يعني افراد هر سال ۴0درصد فقيرتر شده اند. پول 
نقدي هم در بانك دارند هر سال 30درصد ارزش خود 
را از دس��ت مي دهد. وقتي بيكاري و فقر زياد مي شود 
طبيعي است كه ملت حال و حوصله كافي براي مواجهه 
با مشكالت را نداشته باشند؛ پدري كه با هزار و يك جور 
مشكل اقتصادي و معيش��تي دست به گريبان است با 
بروز كوچك ترين مش��كلي به وضعي��ت برافروختگي 
خواهد رسيد. وقتي شما حقوق افراد را ۲0درصد افزايش 
مي دهيد، اما افزايش تورمي ۴درصدي در جامعه وجود 
دارد، طبيعي است كه هر سال مردم به سمت فقر بيشتر 
گام بر مي دارند و اولين نشانه هاي فقر هم در رفتارهاي 

پرخاشگرايانه بروز مي كند. 
  جالب اينجاس�ت كه در زم�ان مواجهه با يك 
چنين ناهنجاري هايي به س�رعت به افراد انگ 

ديوانگي و افسردگي مي زنند. 
كمتر از 7درصد اف��راد بيماري هاي حاد رواني دارد؛ اما 
بخش قابل توجهي از ناهنجاري هاي رفتاري در جامعه 
ما به دليل مشكالت حاد اقتصادي است؛ اين در حالي 
است كه در جامعه ما فرد بالفاصله پس از اينكه فردي 
نسبت به مشكالت پيراموني اش واكنش نشان مي دهد 
انگ ديوانگي به او مي زنند و از جامعه دورش مي كنند. 
چقدر م��ا در دادگاه ها اعالم كرديم كه وقتي دختري را 
در خيابان مي گيريد؛ آن را تحويل پدرش ندهيد؛ چند 
ساعت نگهش داريد بعد رهايش كنيد برود. چرا كه اگر 
دختر را به پدر يا برادرش معرفي كنيد باعث مي ش��ود  
فشار زيادي تا سال ها متوجه دختر شود. مدت ها طول 
كشيد تا قضات دادگاه يك چنين شاخص هايي را مورد 
توجه قرار دهند اما بعد از مدتي دوباره وضع به شرايط 
قبلي برگشت. االن به راحتي مي گويند پدر بايد اعدام 
ش��ود؛ اما دولت حاضر نيس��ت نقش خودش را در اين 
ماجرا بپذيرد؛ مجلس همين طور و مسووالن ديگر هم 
همينطور. خاطرم هست چند سال پيش پدري، پسرش 
را كش��ته بود؛ براي گفت وگو با اين پدر راهي مش��هد 
شدم؛ با پدر صحبت كردم؛ گريه مي كرد و مي گفت كه 

بيكار شده است؛ اجاره خانه به من فشار مي آورد؛ قادر 
نبودم براي بچه ام شيرخشك بگيرم؛ مشكل فقر به من 
فشار آورد و اصال متوجه نشدم كه چه كار كردم. در واقع 
اين نوع پدرها قربانيان واقعي چنين حوادثي هستند. 
هرچند قاتل روي آنها مي گذارند اما اينها قربانيان شرايط 

اقتصادي و معيشتي جامعه هستند. 
  ش�ما درباره نق�ش نظام سياس�ي در مهار اين 
آس�يب هاي اجتماعي صحبت كردي�د؛ به نظر 
مي رسد كه نظام سياسي در ايران هم در مواجهه 
با اي�ن تكانه هاي اقتص�ادي و اجتماعي واكنش 
معقوالنه اي از خود نشان نداده است؛ نظر شما در 

اين خصوص چيست؟
مقام معظم رهبري در س��ال ۶۶ ي��ا ۶7 اظهارنظري را 
مطرح و در آن توصيه هاي جالب توجهي را به مسووالن 
نسبت به موضوعات رفتاري با جمعيت زنان و دختران 
مطرح كردند؛ اظهاراتي كه بس��يار روش��نگرانه بود و 
ش��خصا معتقدم اگر اي��ن راهبردها م��ورد توجه قرار 
مي گرفت، بس��ياري از مش��كالت امروز حل مي شد؛ 
من اي��ن اظهارات را برايتان مي فرس��تم ببينيد چقدر 
روش��نگرانه به بحث دختران و زنان اشاره شده است؛ 
بايد پرس��يد چرا اين توصيه ها عمل نشده است چرا به 
صورت دس��تور العمل هاي اجرايي درنيامده اس��ت؟ 
ريشه هاي اصلي بروز اين فجايع در همين زمينه هاست. 
در س��اختار تقنيني هم ش��ما مي بينيد كه اين مردها 
هس��تند كه بايد براي مهم ترين شؤون مربوط به زنان 
تصميم سازي كنند. خاطرم هست در مجلس نهم براي 
يكي از مصوبات مربوط به حضور زنان از من دعوت شده 
بود تا درباره موضوعي اظهارنظر كنم؛ خاطرم هست يكي 
از نمايندگان خانم عليه مصوبه اي صحبت مي كرد كه به 
نوعي حقوق زنان را تضمين مي كرد. شگفت زده شدم كه 
چطور ممكن است يك خانم عليه مصوبه اي كه به حقوق 

زنان تصريح دارد، مخالفت كند. 
  بررس�ي ماهوي موضوع توسعه نشان مي دهد 
كشورهايي توانس�ته اند زمينه بروز آسيب هاي 

اجتماعي را كاهش دهند كه در مس�ير توس�عه 
پايدار حركت ك�رده اند در ش�رايطي كه دولت 
به اندازه كافي بودجه براي تامين اقالم اساس�ي 
ندارد، چطور مي تواند بودجه مورد نياز براي بهبود 

شاخص هاي مددكاري را تخصيص دهد ؟
حرف درستي اس��ت؛ در همين ماجراي رومينا به نظر 
مي رسد كه رومينا بايد به جاي اينكه تحويل پدرش شود؛ 
مدتي را تحت نظر مددكاران اجتماعي مي گذراند تا بعد 
از آرام تر ش��دن فضا به جمع خانواده بازگردد؛ چرا اين 
اتفاق نيفتاده؟ چون قاضي مي داند كه بودجه كافي براي 
مددكاري وجود ندارد و نيرو در اين بخش به اندازه كافي 
نيست؛ بنابراين ناچار اس��ت نا دختر را به دست پدري 
بسپارد كه تحت ش��ديدترين فشارهاي پيراموني قرار 
دارد. من 30 سال پيش آمدم ايران؛ ديدم در اتوبوس زنان 
و مردان را جدا كرده اند؛ با خودم گفتم چه رفتار خوبي. اما 
بعد ديدم در تاكسي زن و مرد در كنار هم مي نشينند اما 
در اتوبوس از هم جدا هستند. اين تناقضات ساختاري در 
بخش هاي مختلف مشاهده مي شود ما در جايي تعصب 
نش��ان مي دهيم و رگ گردنمان را كلفت مي كنيم كه 
نيازي وجود ندارد؛ اما در جايي كه بايد حساس باشيم؛ 
بايد عكس العمل نشان دهيم و واكنش داشته باشيم؛ 
هيچ كاري انجام نمي دهيم. يك روز به خاطر يك تار مو 
براي زنان و دختران مان مشكل ايجاد مي كنيم اما در برابر 

فقر فرهنگي و رفتاري هيچ واكنشي نشان نمي دهيم. 
  به نظر مي رسد كه اين مشكالت در شرايط فعلي 

براي نسل امروز بسيار حادتر شده است؟
بله ما در زمان دانش��جويي شرايط راحت تري داشتيم؛ 
خاطرم هست كه با يك وام معمولي از بانك مي توانستيم 
به راحتي خانه بخريم؛ من هرگز مشكل بيكاري نداشتم 
و از هر جا كه اخراج مي شدم به راحتي كار ديگري پيدا 
مي كردم. اما براي جوان امروزي خريد خانه رويايي در 
دوردست اس��ت؛ خاطرم هست پارس��ال براي يكي از 
دانشجويان يك خانه خريدم 1۲0ميليون امسال اين 
خانه شده اس��ت؛ 700ميليون تومان. خب يك جوان 

چگونه مي تواند خانه بخرد. ما به راحتي مي گوييم؛ يك 
ميليارد تومان. ولي يك جوان كه ماهي ۲ميليون حقوق 

مي گيرد؛ چطور مي تواند حقوق بگيرد. 
  دول�ت و نظ�ام سياس�ي به هر ح�ال مي گويد 
تحريم هاي اقتصادي گس�ترده اس�ت و همين 
موضوع باعث فشار به بودجه مي شود؟ نظر شما 

درباره اين ديدگاه ها چيست؟
ما هميشه صورت مس��اله ها را پاك مي كنيم؛ به دنبال 
بهانه هايي هستيم كه س��وءمديريت ها را به گردن آنها 
بيندازيم؛ اينكه ما درجامعه خشونت را ترويج مي كنيم 
اينكه ديدگاه هاي متعصبانه را منتشر مي كنيم و ساير 
تصميمات غيركارشناسي ش��ده مي گيريم؛ ربطي به 
تحريم ها ندارد. مسووالن ما همان طور كه سال هاست 
در حال مونتاژ خ��ودرو در صنعت هس��تند در زمينه 
مديريت هم عادت كرده اند تصميمات مونتاژي بگيرند. 
شما كدام كشور را مي شناس��يد كه 70 سال باشد كه 
مونتاژ كنن��د. همانطور كه در زمينه ه��اي اقتصادي و 
صنعتي ديدگاه مونتاژ در كش��ور وجود دارد؛ در زمينه 
مديريت امور اجتماعي هم نوعي از تفكر مونتاژي قابل 
مشاهده است؛ اميدوارم به جايي برسيم كه مديران ما 
بتوانند مطالبي را كه رهبري درباره ضروزت حمايت از 
دختران و زنان مطرح كردند اجرايي شود. شما همين 
امروز هم كه به رفتارهاي اقتصادي نظام سياسي توجه 
كنيد متوجه مي شويد تصميماتي گرفته مي شود كه 
باعث فقير تر شدن مردم مي شود. دالر چند برابر گران 
مي شود؛ قيمت خودرو سر به فلك مي رود، اجاره خانه ها 
چند برابر مي شود، فقر مطلق گسترش مي يابد و... از هر 
بچه دانش آموزي كه بپرسيد به شما مي گويد كه بروز 
يك چنين نشانه هايي منجر به افزايش ناهنجاري هاي 
اجتماعي خواهد شد؛ وقتي يك دانشجو و دانش آموز از 
اين معادله آگاه است؛ شما فكر مي كنيد رييس جمهور 
مملكت آگاه نيس��ت؟ نماينده مجلس آگاه نيس��ت؟ 
طبيعي است كه مي دانند اما باز هم دست به يك چنين 

اقداماتي مي زنند.

  Sat. May  30. 2020  1669   شنبه 10 خرداد 1399   7 شوال1441  سال ششم    شماره 

تيمور رحماني: هدف گذاري تورمي به بازنگري سياست گذاري اقتصاد كالن نياز دارد

ادامه از صفحه اول



3 .Sat  بانك و بيمه May  30. 2020  1669   شنبه 10 خرداد 1399   7 شوال1441  سال ششم    شماره 

                          5   
ـــ                 ـ          ـ                        ـ 

طرح آینده داران 

شرايط اختصاص تسهيالت به مشاغل آسيب ديده از كرونا اعالم شد

سفته، چك و ضامن براي وام هاي 16 تا 200 ميليوني كرونا
گروه بانك و بيمه |

قائم مقام بانك مركزي ضمن ارايه  گزارشي از 
روند اعطاي تسهيالت به خانوارهاي يارانه بگير 
آسيب ديده از ش�يوع ويروس كرونا، شرايط 
بهره مندي از تسهيالت براي صاحبان كسب و 

كارهاي آسيب ديده را نيز تشريح كرد.

به گزارش »تعادل«، دكتر كميجاني، توضيحاتي را درباره 
وثايق مربوط به تس��هيالت موضوع طرح مورد اش��اره 
ارايه كرد. تا 16 ميليون تومان اخذ سفته يا چك از فرد 
متقاضي به تشخيص موسسه عامل، بين 16 تا 48 ميليون 
تومان سفته يا چك به همراه يك ضامن واحد اقتصادي 
ديگر يا كارمند، بين 48 تا 160 ميليون سفته يا چك و 2 
ضامن، بين 160 تا 200 ميليون تومان سفته يا چك به 
همراه 3 ضامن، باالي 200 ميليون تومان ارايه تضمين 
صادره از سوي صندوق هاي ضمانت يا ارايه وثايق متعارف 
را شامل مي شود. همچنين سقف مبلغ سفته بايد 1.5 

برابر اصل و سود تسهيالت باشد. 
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، اكبر كميجاني 
با بيان اينكه براساس مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا 
مقرر شده است مبلغ ۷50 هزار ميليارد ريال تسهيالت 
بانكي به خانوارهاي يارانه بگير و صاحبان كس��ب و كار 
كه از ويروس كرونا دچار مشكل شده اند پرداخت شود، 
گفت: همان گونه كه شبكه بانكي كشور همواره به منظور 
مساعدت اقش��ار مختلف جامعه در زمان وقوع حوادث 
قهري از جمله سيل و زلزله و ... كمك الزم را كرده است، 
در خصوص آس��يب ديدگان از ويروس كرونا نيز از تمام 
توان خود استفاده كرده و در اين راستا از مبلغ تسهيالت 
ياد شده 260 هزار ميليارد ريال را به خانوارهاي يارانه بگير 
اختصاص داده و مابقي مبلغ معادل 4۹0 هزار ميليارد 
ريال را در راستاي حمايت از توليد و حفظ اشتغال، صرف 
اعطاي تس��هيالت به صاحبان كسب وكار آسيب ديده 

ناشي از ويروس كرونا خواهد كرد. 
قائم مقام بانك مركزي در خصوص پرداخت تسهيالت به 
خانوارهاي يارانه بگير تصريح كرد: همان گونه كه در مورد 
اعطاي تسهيالت به خانوارهاي يارانه بگير اطالع رساني 
شده و به منظور عدم مراجعه سرپرستان خانوارهاي يارانه 
بگير به بانك ها و موسسات اعتباري، مكانيزم پرداخت 
تسهيالت به صورت الكترونيكي انجام شد. بر اين اساس 
حسب مصوبات ستاد ملي مقابله با بيماري كرونا، واريز 
تسهيالت ده ميليون ريالي به حساب سرپرستان خانوار 
يارانه بگير )براساس فهرس��ت اعالمي از سوي سازمان 
هدفمندسازي يارانه ها( در سه مرحله )در تاريخ هاي 4، 

11و 18 ارديبهشت ماه 13۹۹( انجام شد كه تا كنون از 
تعداد 20 ميليون و 1۹0 هزار و ۹۷3 سرپرس��ت خانوار 
معرفي شده از سوي س��ازمان هدفمندسازي يارانه ها، 
تعداد 20 ميليون و 186 هزار و 643 خانوار، اين تسهيالت 
)در مجموع به مبل��غ 201.866.430 ميليون ريال( را 

دريافت كرده اند.
وي افزود: همچنين امكان واريز مابقي تس��هيالت ياد 
شده به داليلي از جمله مسدودي حساب، شماره حساب 
اشتباه، عدم سازگاري شماره حساب با كدملي ارسالي، 
نامعتب��ر بودن اطالعات معرفي ش��ده و س��اير خطاها 
ميسر نشده است. طبيعي اس��ت برخي از اين موارد در 
هفته هاي آتي با همكاري سازمان هدفمندسازي يارانه 

رفع مي شود.
مقام مس��وول بانك مرك��زي، درب��اره آخرين مرحله 
پرداخت تس��هيالت مورد اش��اره گف��ت: اين مرحله 
از پرداخت ها نيز به حس��اب سرپرس��تان خانوارهاي 
باقيمانده كه موفق به ثبت نام نش��ده اند و بر اس��اس 

اطالع رساني وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در حال 
ثبت نام هس��تند، در تاريخ 20 خرداد ماه سال جاري 

واريز مي شود. 

    ضوابط بهره مندي كسب وكارهاي 
آسيب ديده 

كميجان��ي در خص��وص واحدهاي كس��ب وكاري كه 
مشمول طرح ياد شده هس��تند، عنوان كرد: اشخاص 
حقيقي و حقوقي فعال داراي مجوز كس��ب يا توليد كه 
در رسته هاي 13 گانه مصوب ستاد ملي مقابله با كرونا 
تعيين ش��ده و آن دسته از كسب و كارهايي كه به تأييد 
كارگروه مقابله با پيامدهاي ناشي از شيوع ويروس كرونا 
مي رسد و در قالب كارفرمايي و يا خويش فرمايي داراي 
ليست بيمه هستند، بر اساس ضوابط زير صرفًا براي يك 
بار مشمول دريافت تسهيالت اين دستورالعمل مي شوند: 
 واحد كس��ب و كاري كه در س��ال گذش��ته فعال بوده و 
همچنان فعال است. شاغالن آنها از بيمه بيكاري بهره مند 

نشده اند. واحد كسب وكاري كه پس از شيوع ويروس كرونا 
)1 اسفند ماه 13۹8( ۹0 درصد متوسط نيروي  كار سه 
ماهه آبان، آذر و دي سال 13۹8 خود را براساس اطالعات 
سازمان تأمين اجتماعي تعديل نكرده يا نسبت به بازگشت 
و افزايش نيروي كار موجود بر اساس متوسط سه ماهه 
مذكور اقدام كند. واحد كسب و كاري كه با نيروهاي شاغل 
)براساس تعداد شاغلين متوسط سه ماهه آبان، آذر و دي 
س��ال 13۹8( قرارداد كار در سال 13۹۹ منعقد كرده و 
متعهد به حفظ نيروي كار تا پايان سال 13۹۹ شده است.

قائم مقام بانك مركزي با بيان اينكه »س��امانه كارا« به 
منظور ثبت نام در طرح فوق الذكر در نظر گرفته ش��ده 
است، گفت: سامانه كارا متعلق به وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي است كه تمام مراحل ثبت نام و فرآيند كاري 
مرتبط با اين تصويب نامه، به صورت الكترونيكي در آن 
پياده سازي شده و دسترسي تمام دستگاه هاي ذي ربط و 
بانك ها و موسسات اعتباري عامل در سطح ملي و استاني 
روي اين سامانه ايجاد مي شود؛ ثبت نام افراد مشمول در 

سامانه يادش��ده از تاريخ 24 ارديبهشت ماه 13۹۹آغاز 
ش��ده و در جريان اس��ت. كميجاني در خصوص ميزان 
پرداخت تسهيالت به واحدهاي كسب وكار مشمول طرح 
ياد شده، اظهار كرد: پرداخت تسهيالت صرفًا بر اساس 
مبلغ تعيين شده براي صاحبان كسب و كار توسط وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي در سامانه كارا و ليست شاغالن 
در واحد كسب و كار و معرفي از طريق سامانه مورد اشاره 

به بانك ها و موسسات اعتباري عامل انجام مي شود. 
وي خاطرنشان كرد: پرداخت اين تسهيالت به صورت 
دو مرحله اي بوده كه در مرحله اول 50 درصد تسهيالت 
متعلق به صاحبان كسب و كار پرداخت و مابقي يك ماه 
بعد از آن و پس از تأييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
و دستگاه هاي اجرايي ذي ربط در سامانه كارا به ازاي هر 
شاغل داراي پرونده بيمه تأمين اجتماعي انجام مي شود. 
به گفته كميجاني نسبت تعيين شده در هر مرحله به شرح 
زير است: براي واحدهاي كسب و كار به ازاي هر شاغل 
يكصد و بيست )120( ميليون ريال تعيين شده كه ۷0 
درصد اين مبلغ براي پرداخت هزينه هاي دستمزد و 30 
درصد آن براي ساير هزينه هاي عملياتي مرتبط با كسب 
و كار اس��ت. براي واحدهاي كسب و كار در رسته هايي 
كه بر اس��اس مصوبه س��تاد ملي مقابله با كرونا تعطيل 
شده اند، به ازاي هر شاغل يكصد و شصت )160( ميليون 
ريال تسهيالت تعيين شده كه 50 درصد اين مبلغ براي 
هزينه هاي دستمزد و 50 درصد آن براي ساير هزينه هاي 

عملياتي مرتبط با كسب و كار است. 
عضو هي��أت عامل بانك مركزي، با بي��ان اينكه براي 
واحدهاي كسب و كاري كه تعداد شاغلين آنها باالي 
50 نفر است، پرداخت تس��هيالت به روشي متفاوت 
انجام مي ش��ود، تصريح كرد: در خصوص اين واحدها 
بر اساس تصميم ستاد ملي مقابله با كرونا؛ تسهيالت 
با تعهد بازپرداخت، در اختيار صاحب كسب و كار قرار 
 گيرد وليكن سهم شاغلين با اخذ موافقت از كارفرما در 
زمان انعقاد قرارداد، نزد بانك/موسسه عامل مسدود و بر 
اساس فهرست اعالمي كارفرما و شماره حساب شاغلين 
كه احراز اشتغالشان به تأييد سازمان تأمين اجتماعي 
رسيده و در س��امانه كارا درج شده است، در وجه آنها 

پرداخت مي شود. 
كميجاني درباره شرايط تسهيالت موضوع طرح مورد 
اشاره گفت: نوع عقد، مرابحه عام و نرخ سود 12 درصد 
است. عالوه بر اين، مدت بازپرداخت اقساط تسهيالت 
24 ماه و شروع اقساط از ابتداي مهرماه سال 13۹۹ است. 
سود دوره تنفس از زمان پرداخت تسهيالت تا ابتداي مهر 
ماه محاسبه و به مبلغ بازپرداخت اقساط اضافه مي شود.

آخرين وضعيت اعطاي تسهيالت به خانوارهاي يارانه بگير اعالم شد

شبكه فروش حذف نمي شود
 فعاالن صنعت بيمه پس از ابالغ بخشنامه اي 
مبهم، درباره حذف نسخه فيزيكي بيمه نامه 
شخص ثالث، نس�بت به بيكاري هزاران نفر 
از شاغالن اين صنعت به ويژه نمايندگي ها و 
دفاتر فروش هشدار دادند، اما بيمه مركزي با 
شفاف سازي در اين باره ضمن رفع نگراني ها، 
اعالم كرد: شبكه فروش همچون گذشته، نقش 

و كاركرد خود را حفظ خواهد كرد. 

بيمه مركزي در 2۷ ارديبهشت ماه بخشنامه اي را مبني 
بر ح��ذف بيمه نامه فيزيكي ابالغ ك��رد كه باعث نگراني 
نمايندگي ها و ش��بكه فروش صنعت بيمه ش��د. برخي 
از فعاالن صنع��ت بيمه اينگونه تص��ور كردند كه طبق 
اين بخش��نامه، امتياز صدور بيمه نامه ش��خص ثالث كه 
براي دفاتر بيمه، سودس��از است از آنها سلب خواهد شد. 
يكي از نماين��دگان دفاتر بيمه اي��ران در اين باره گفت: 
»بيمه مركزي ايران در اس��تان ها و شهرس��تان ها بيمه 
شخص ثالث را از نمايندگي ها مي گيرد و عنوان مي كند 
كه اين كار را فقط دفاتر مركزي انجام بدهد و شما برويد 
دنبال بيمه هاي عمر و آتش س��وزي و ... در حالي كه در 
ايران اي��ن بيمه ها عمر و آتش س��وزي و بيمه بدنه اصال 
جا نيفتاده اس��ت.« وي اظهار داشت: »بيش از ۷0درصد 
درآمد نمايندگي هاي بيمه، بيمه شخص ثالث است كه 

با اين بخشنامه، بيش از 20 هزار نمايندگي بيمه و شايد 
هم تا 30هزار دفتر بايد تعطيل شوند.« بيمه مركزي در 
2۷ ارديبهش��ت با صدور بخش��نامه اي اعالم كرد: كليه 
ش��ركت هاي بيمه اي از اول خرداد ماه زير س��اخت هاي 
الزم را براي دسترس��ي الكترونيكي بيم��ه گذاران بيمه 
شخص ثالث به اطالعات مورد نياز فراهم آورند. طبق اين 
بخشنامه به شركت هاي بيمه اي تاكيد كرده است كه كليه 
بيمه نامه هاي شخص ثالث خود را پس از دريافت كد يكتا 
از بيمه مركزي ايران صادر كرده و لينك دريافت نس��خه 
قابل چاپ بيمه نامه را از طريق ارس��ال پيامك، كد يكتا، 
آدرس الكترونيكي صفحه اس��تعالم اصالت بيمه نامه از 
بيمه مركزي ايران و نيز از آن شركت را به بيمه گذاران خود 
اعالم كنند. در اين بخشنامه اعالم شده بود كه شركت هاي 
بيمه اي كليه فرآينده��اي صدور و پرداخت خس��ارت 
بيمه نامه شخص ثالث از جمله فروش و تمديد بيمه نامه، 
اعمال تخفيف عدم خسارت و رسيدگي و پرداخت خسارت 
را بدون نياز به ارايه بيمه نامه فيزيكي انجام دهند. ابالغ اين 
بخشنامه باعث نگراني فعاالن صنعت بيمه به ويژه دفاتر 
نمايندگي در شهرستان ها شد، زيرا به نظر آنها، چرخش 
مالي آنها خدشه دار مي شود. در واكنش به اين نگراني ها 
بود كه بيمه مركزي روز چهارشنبه با انتشار اطالعيه اي 
اعالم كرد: تصميم به ارايه خدمات بيمه اي به بيمه گذاران 
بدون نياز به نسخه فيزيكي بيمه نامه شخص ثالث به مفهوم 

حذف شبكه فروش از فرايند عرضه بيمه نامه مذكور نبوده و 
شبكه فروش همچون گذشته نقش و كاركرد خود را حفظ 
خواهد كرد. واحدهاي صدور )اعم از شعب و نمايندگان( در 
شركت هاي بيمه موظفند با رعايت دقيق مقررات مربوطه 
نسبت به تبيين و تش��ريح اهداف و منافع اين طرح براي 
بيمه گذاران اقدام الزم را به عمل آورند. در اين راس��تا، با 
دريافت ش��ماره تلفن همراه از بيمه گذاران و ثبت آن در 
سيستم صدور، امكان اطالع رساني پيامكي وجود دارد و 
ش��ركت هاي بيمه عالوه بر اطالع رساني الكترونيكي در 
صورت درخواس��ت بيمه گذاران موظفند نسخه چاپي 
بيمه نامه را نيز در اختيار آنان بگذارند. بيمه شخص ثالث 
بيشترين سهم حق بيمه توليدي صنعت بيمه را داراست 
به طوري كه بر اس��اس آمار در سال۹8 حدود 34 درصد 
سهم داش��ته و پس از آن درمان با 23.8 و زندگي با 14.6 
درصد قرار داشته است. به همين دليل دفاتر بيمه به شدت 
نگران كاهش ميزان صدور بيمه هاي شخص ثالث هستند. 
بيمه مركزي جزئيات افزايش بيمه حق ثالث را اعالم كرد 
كه بر اين اس��اس، حق بيمه ثال��ث خودروهاي كمتر از 
چهار سيلندر 14 ميليون و 142 هزار ريال و خودروهاي 
پيكان، پرايد و سپند معادل 16 ميليون و ۷4۷ هزار ريال 
تعيين شد. نرخ حق بيمه ثالث ساير خودروها نيز برابر 1۹ 
ميليون و 68۷ هزار ريال و خودروهاي س��واري بيش از 
چهار سيلندر معادل 22 ميليون و 32هزار ريال اعالم شد.

تامين ۳ ميليارد دالر ارز براي واردات در دو ماه اول سال 99
افزايش ورودي ارز به سامانه نيما با حمايت از صادرات

گروه بانك و بيمه | 
اواخر هفته گذش�ته، نرخ خريد و فروش ارز در 
صرافي هاي مجاز بانكي كاهش�ي بود اما قيمت 
س�كه تمام و ط�الي ۱۸ عيار روند افزايش�ي را 
طي كرد. ن�رخ خريد و ف�روش دالر و ي�ورو در 
صرافي هاي بانكي ۱۰۰ تومان نسبت به روز قبل 
كاهش داشت. صرافي هاي بانكي هر دالر امريكا 
را ۱۶ ه�زار و 9۵۰ تومان خريدن�د و ۱۷ هزار و ۵۰ 
تومان فروختند. همچنين اين صرافي ها هر يورو 
را ۱۸ هزار و ۴۵۰ توم�ان خريده و ۱۸ هزار و ۵۵۰ 

تومان فروختند.

به گزارش »تعادل«، روزپنجشنبه با اعالم هر اونس طال در 
بازار جهاني به ن��رخ 1۷23 دالر كه 18 دالر افزايش يافته 
واعالم نرخ دالر در بازار آزاد به قيمت 1۷550 تومان، نرخ 
طال و سكه افزايش يافت . هر قطعه سكه تمام طرح جديد 
هفت ميليون و 400 هزار تومان است كه افزايش 100 هزار 
توماني دارد. همچنين هر قطعه سكه تمام بهار طرح قديم 
هفت ميليون و 100 هزار تومان قيمت دارد و افزايش 200 
هزار توماني را تجربه كرده است.در اين ميان هر قطعه نيم 
سكه با حفظ ثبات، سه ميليون و ۷50 هزار تومان فروخته 
مي شود. ربع سكه نيز 10 هزار تومان ارزان شده و دو ميليون 
و 60 هزار تومان است.هر قطعه سكه يك گرمي با افزايش 10 

هزار تومان، يك ميليون و ۹0 هزار تومان داد و ستد مي شود. 
هر گرم طالي 18 عيار در طالفروشي ها ۷20 هزار تومان 
عرضه مي شود كه افزايش 28 هزار تومان را نشان مي دهد.

     روند صادرات و تامين ارز مثبت است 
از س��وي ديگر، رييس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه 
اكن��ون صادرات روند خوب و مثبتي پي��دا كرده، گفت: با 
روندي كه به پيش مي رويم تعادل براي تأمين ارز كاالهاي 
اساس��ي، ضروري و به ويژه مواد اولي��ه كارخانجات برقرار 
خواهد شد. به گزارش »تعادل«، عبدالناصر همتي با اشاره 
به تأكيد رييس جمهور بر تقويت نظارت بانك مركزي افزود: 
ما اقدامات مهمي را براي كنترل و اصالح نظام بانكي آغاز 
كرده ايم و بخش قابل توجه��ي از تصميم گيري ها درباره 
نرخ هاي سود بانكي و بين بانكي نتيجه انضباطي بود كه در 
بانك هاي مختلف ايجاد شد.بانك هاي وابسته به نيروهاي 
مسلح را به تدريج ادغام مي كنيم و ظرف هفته آينده ادغام 
دو بانك حكمت و مهراقتصاد در بانك سپه نهايي خواهد 
شد.سه بانك ديگر هم ادغام شان به تدريج انجام مي شود. 
همتي با اشاره به اينكه چند بانك ناترازي مالي شان باال بود 
گفت: اين ها را تحت كنترل گرفتيم، مديريت شان را اصالح 
كرديم و تحت نظر مستقيم قرار گرفتند و ان شاء اهلل بتوانيم 
ناترازي شان را جمع كنيم.در مورد بازار پول و انضباطي كه 
در نرخ س��ود بايد وجود داشته باشد كارهاي مهمي انجام 

داديم بنابراين نظام بانكي ما به سمتي مي رود كه نظارت ها 
جدي تر شود. رييس كل بانك مركزي گفت: شايد يكي از 
داليلي كه توانستيم هدف گذاري تورم داشته باشيم استفاده 
از ابزار عمليات بازار باز بود كه بانك ها نقش مهمي در رسيدن 
به اين هدف خواهند داشت. همتي با تأكيد بر اينكه بانك 
مركزي نقدينگي را كنترل مي كند افزود: من مطمئن هستم 
امسال نقدينگي ما به مراتب از رشد نقدينگي سال ۹8 كمتر 
خواهد بود.مجموعه اين اقدامات به سمتي پيش مي رود كه 
بازار پولي ما از شفافيت و آرامش بيشتري برخوردار باشد.
وقتي بازار پول آرامش و روندي منطقي داش��ته باشد و به 
سمت كنترل تورم برود به يقين روي نرخ ارز و بقيه بازار هم 
تأثير خواهد گذاشت. اميدواريم با روش هاي به كار گرفته 
شده در بازار پول و ارز شاهد آرامش بيشتري تا پايان سال در 
اين بخش باشيم. رييس كل بانك مركزي گفت: در دو ماهه 
اول امسال به رغم مشكالت در صادرات غيرنفتي ما حدود 3 
ميليارد دالر ارز براي واردات كاالهاي اساسي تأمين كرديم.
عبدالناصر همتي با اشاره به اينكه اكنون روند صادرات روند 
خوب و مثبتي پيدا كرده اس��ت، افزود: در دو ماهه اول ما 
اُفت زيادي در صادرات غيرنفتي داشتيم، ولي خوشبختانه 
صادرات دوباره احيا شد و برگشت ارز به سامانه نيما سرعت 
گرفته است.با روندي كه به پيش مي رويم تعادل براي تأمين 
ارز كاالهاي اساسي، ضروري و به ويژه مواد اوليه كارخانجات 

برقرار خواهد شد .

اخبار

حراج اوراق بدهي دولتي
كارگزاري بانك مركزي نخستين مرحله حراج اوراق 
بدهي دولتي را روز سه ش��نبه 13 خردادماه برگزار 
مي كن��د.  به گزارش روابط عموم��ي بانك مركزي، 
بانك ها و موسس��ات اعتباري غيربانكي مي توانند 
نسبت به ارسال س��فارش هاي خريد خود تا ساعت 
10صبح روز يكشنبه 11 خردادماه از طريق سامانه 
بازار بين بانكي اقدام كنند. اوراق منتشر شده، مرابحه 
عام، نرخ س��ود اوراق 15 درصد ساالنه، كوپن دار و با 
تواتر پرداخت سود شش ماهه )پرداخت كوپن دوبار در 
سال( و  اوراق به صورت تدريجي )حراج هاي هفتگي( 

در بازار عرضه مي شود.  

آغاز فعاليت خزانه بانك آينده   
جهت تحويل گرفتن سكه 

در پي موافقت شركت بورس كاالي ايران، خزانه بانك 
آينده به عنوان انبار سكه طال و صادركننده گواهي 
سپرده سكه طال فعاليت خود را آغاز كرد. خزانه بانك 
آينده با ظرفيت 150 هزار سكه، به عنوان پنجمين 
خزانه سكه طالي پذيرفته  شده در بورس كاالي ايران، 
آماده انجام معامالت گواهي سپرده سكه تمام  بهار 
آزادي است. گواهي سپرده سكه طال، سندي است 
كه مالكيت يك فرد بر تعداد مشخصي سكه را نشان 
مي دهد. دارندگان سكه فيزيكي مي توانند با همراه 
داشتن مدارك شناسايي به خزانه بانك آينده رجوع 
كرده، ضمن تحويل سكه هاي خود، گواهي سپرده 
را دريافت نمايند؛ پس از يك روز و با اعتبارس��نجي 
س��كه ها توس��ط بانك، قبض انبار صادر مي شود. 
دارنده اين قبض مي تواند اي��ن قبض را با حضور در 
كارگزاري يا به صورت آنالين بفروش��د؛ مبلغ مورد 
نظر پس از يك روز قابل برداش��ت از حساب خواهد 
بود. دارندگان گواهي سپرده سكه نيز مي توانند با در 
دست داشتن مدارك شناسايي خود، پس از يك روز 
از خريد گواهي به خزانه بانك آينده در تهران، خيابان 
بخارست، خيابان پانزدهم، ساختمان شماره يك بانك 
آينده رجوع كرده و با ارايه گواهي، سكه هاي خود را 
دريافت نمايند. هزينه اصالت س��نجي براي آورنده 
سكه، 3000 تومان به ازاي هر سكه و هزينه نگهداري 
روزانه، ۷0 تومان براي هر قطعه سكه است. اين روش 
براي كساني كه مي خواهند سكه را نگهداري كنند، 
بسيار امن و بدون دغدغه سرقت خواهد بود؛ از سوي 
ديگر آن دسته از افرادي  كه مي خواهند سكه را دائما 
خريد و فروش كنند نيازي به دريافت و تحويل مستمر 
سكه نخواهند داش��ت و صرفا از طريق كارگزاري يا 
به  ص��ورت آن الين مي توانند س��كه خريد و فروش 
كنند؛ از ديگر مزاياي اين گواهي سپرده، مي توان به 
امكان بهره برداري از آن به عنوان وثيقه، جهت اخذ 

تسهيالت كوتاه مدت از شبكه بانكي اشاره كرد.
متقاضيان مي توانند اطالعات بيشتر را از مركز ارتباط 

بانك آينده به شماره 2۷663200-021 بگيرند.



خبر

بازار جهاني

مديرعامل »سمات« مطرح كرد

ايجاد تعادل در بخش عرضه و تقاضا با عرضه سهام عدالت 
ام�ا واگره�ا بر س�ر عرضه س�هام عدالت و 
و تاثي�رات آن در ب�ازار س�رمايه همچنان 
ادامه دارد و بس�ياري از س�رمايه گذاران به 
دليل آنچه ك�ه ضعف تقاضا ناش�ي از ورود 
۳۰درصدي آن به چرخه معامالت مي دانند 
نس�بت به افت بيش�تر قيمت ه�ا در هفته 

پيش رو نگرانند.

اين نگراني در حالي رخ مي دهد كه بنا به گفته بسياري 
از مسووالن سازمان بورس نحوه عرضه سهام ياد شده 
از طري��ق كارگزاري هاي بانكي در بازار س��هام خلل 
جدي را متوجه روند پيشروي قيمت ها در بازار مورد 

بحث ايجاد نخواهد كرد.
گفته هاي��ي از اي��ن دس��ت در حال��ي از طري��ق 
خبرگزاري ه��اي مختلف به س��مع و نظ��ر جامعه 
س��هامداري مي رس��د كه روند معام��ات بورس و 
فرابورس طي يك هفته گذش��ته نگراني از ورود اين 
سهام و فروش هيجاني آن توسط سهامداران عدالت 
را به عاملي تبديل كرده كه بسياري از سرمايه گذاران 
را نس��بت به نگهداري براي هفته جاري سهام نگران 

كرده است.
آن طور كه از بررس��ي خريد و فروش هاي يك هفته 
گذشته استنباط مي شود سود سرشار حاصله در بازار 
سهام طي دو ماه اخير در كنار مشكاتي كه طي هفته 
گذشته در عملكرد سامانه هاي معاماتي بازار سهام 
رخ داده به عاملي بدل شده است كه سرمايه گذاران 
به خصوص آن دس��ته از فعاالن بازار كه به تازگي به 
چرخه معامات پيوس��ته اند توانايي پذيرش ريسك 
عامل س��ومي را نداشته باش��ند و در مواجهه با خبر 
عرضه س��هام عدالت به فروش دارايي خود مبادرت 
كند؛ عاملي كه نه تنها به استراحت قيمت ها انجاميد 
بلكه در س��ايه بي اطاعي از ماهيت بازار سبب شد تا 
شاهد شكل گيري صف هاي فروش سنگين در بازار 

سرمايه باشيم.
اين رخدادها در حالي روي مي دهد كه بس��ياري از 
شركت ها طي مدت ياد شده بين ۲۰ تا ۳۰ درصد از 
قيمت تابلو خود را نسبت به روزهاي پاياني ارديبهشت 
ماه از دست داده اند. با اين حال بنا به گفته كارشناسان 
خ��روج نقدينگي از اي��ن بازار به خصوص از س��وي 
سرمايه گذاران حقيقي به اين صورت بوده كه بتوان به 

راحتي خبر از تغيير روند در بازار سرمايه داد. 
عواملي از اين دس��ت موجب شد تا سخنگوي ستاد 
راهبري آزادس��ازي سهام عدالت درخصوص فرآيند 

و نحوه آزادسازي سهام عدالت شفاف سازي كند.
حس��ين فهيم��ي، در پاس��خ ب��ه نگران��ي برخي از 
كارشناس��ان مبني بر افزايش عرضه در بازار سرمايه 
و احتمال كاهش قيمت سهام شركت هاي مشمول 
سهام عدالت افزود: در ش��رايط كنوني، بازار به دليل 
اقبال مردم نيازمند عرضه هاي جديد اس��ت و عرضه 
س��هام عدالت باعث ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا 
مي شود؛ به طوري كه قيمت هاي منطقي شكل خواهد 
گرفت و از بروز قيمت هاي كاذب جلوگيري مي شود.

وي در پاسخ به اين سوال كه چرا شوراي عالي بورس 
و اوراق بهادار فروش وكالتي س��هام عدالت را ممنوع 

كرد، اظهار داشت: فروش وكالتي بسيار نامطمئن و 
غيرشفاف اس��ت. آنچه در بانك ها براي سهامداران 
س��هام عدالت فراهم ش��ده اس��ت، فروش وكالتي 
نيست بلكه گسترش ش��بكه سفارش گيري از دفاتر 
شركت هاي كارگزاري به شعب بانك هاي كشور است.

فهيمي ادامه داد: حس��ب دس��تور رياس��ت محترم 
جمهوري اين امكان فراهم ش��ده اس��ت تا عاوه بر 
دفاتر كارگزاري، شعب بانك ها نيز بتوانند سفارش ها 
را دريافت كنند و به كارگزاران خود ارسال كنند. در 
نهايت سهام شركت ها در بازار سرمايه معامله و قيمت 
منصفانه كشف خواهد شد. در واقع سهام مردم در بازار 
متشكل بورسي و با قيمت هاي عادالنه و تحت نظارت 
معامله مي شود. سخنگوي ستاد راهبري آزاد سازي 
سهام عدالت تصريح كرد: خريد و فروش سهام وكالتي 

در بازاري پرنوسان، سياه، فاقد نظارت، غيرمتشكل و 
مبهم انجام مي شود كه به هيچ وجه به نفع دارندگان 

سهام عدالت و حتي خريداران نيست.
مديرعامل س��مات در خصوص داليل آزاد س��ازي 
۳۰درصد سهام عدالت در گام نخست گفت: به موجب 
اباغيه مقام معظم رهبري، اجازه آزاد س��ازي، زمان 
بندي و تعيين درصد آن برعهده شوراي عالي بورس 
و اوراق بهادار است كه در اين شورا، تركيبي فرا قوه اي 
تمامي مصالح ذي نفعان را در نظر گرفت و در نهايت به 

آزادسازي ۳۰ درصد سهام عدالت راي داد.
فهيمي با بيان اينكه هيچ ضرب االجلي براي فروش 
سهام عدالت تعيين نشده است، تاكيد كرد: روز ششم 
خردادماه جاري، تاريخ شروع فروش بخشي از سهام 
عدالت اس��ت كه در اختيار مش��موالن قرار گرفته تا 

فشاري بر بازار س��رمايه ايجاد نش��ود. وي در پاسخ 
به س��والي مبني بر حضور افراد غير حرفه اي در بازار 
سرمايه افزود: فروش سهام عدالت به صورت تجمعي از 
طريق كارگزاران و با رعايت مصالح دارندگان اين سهام 
انجام خواهد ش��د و احتمال آسيب رساندن به بازار و 
ضرر آنها ناش��ي از عدم اطاع منتقدان از مكانيسم 
تجميعي سفارش ها س��ت؛ زيرا كارگزاران بر اساس 
ش��رايط بازار اقدام به فروش تدريجي سهم خواهند 
كرد وتدابير و پيش بيني هاي الزم براي فروش سهام 
مشموالن سهام عدالت در بستري قانوني و مطمئن 

اتخاذ شده است.
سخنگوي ستاد راهبري آزاد سازي سهام عدالت در 
پايان اظهار داش��ت: فروش، يكي از شؤون استيفاي 
حقوق دارندگان مش��موالن س��هام عدالت اس��ت 
كه ش��وراي عالي بورس و اوراق به��ادار به اين نحو 
تصميم گيري كرد اما اعمال حقوق مالكانه ش��مول 
ديگ��ري مانند دريافت س��ود، ش��ركت در مجامع، 
اعم��ال راي و ... دارد ك��ه تم��ام ت��اش اركان بازار 
سرمايه اين است كه س��هامداران اين سهام بتوانند 
تمامي جنبه هاي اعمال حق��وق خود را در اين بازار 

به دست آورند.
مركز رواب��ط عموم��ي و اطاع رس��اني وزارت امور 
اقتصادي و دارايي در اجراي اباغيه مورخ ۹ارديبهشت 
۹۹ مقام معظ��م رهبري )مدظله العال��ي( مبني بر 
آزاد سازي س��هام عدالت و با عنايت به مصوبه مورخ 
۳۰ارديبهشت ۹۹ شوراي عالي بورس در اطاعيه اي 
اعام كرد: كليه دارندگان سهام عدالت كه قصد فروش 
قسمتي از س��هام خود را دارند، مي توانند از روز سه 
شنبه مورخ ۶ خرداد ۹۹ به شعب بانك هايي كه قبًا 
در آن داراي حس��اب بانكي بوده و شماره شباي آن 
حساب را به سازمان خصوصي سازي معرفي كرده اند، 
مراجعه و با تكميل فرم هاي مربوط نسبت به تكميل 
سفارش فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت خود و تعهد 
نامه مربوط، اقدام كنند. اين اطاعيه مي افزايد، پس 
از اتمام مهلت اعام ش��ده در س��امانه سهام عدالت 
)۸خرداد ۹۹( از تاريخ ۱۰خرداد ۹۹ بانك ها از طريق 
كارگزاري هاي خود يا كارگزاري هاي طرف قرارداد، 
به تدريج نسبت به فروش سهام متقاضيان در بورس 
اقدام و وجوه حاصله را در قالب توافق شده به حساب 

آنها واريز خواهند كرد.

آمادگي بورس كاال براي آغاز معامالت پيش فروش متري مسكن
مديرعامل بورس كاالي ايران از آمادگي اين 
بورس ب�راي آغاز طرح پيش ف�روش متري 
مسكن در قالب انتش�ار اوراق سلف موازي 

استاندارد خبر داد.

به گ��زارش ايرنا، حامد س��لطاني نژاد گف��ت: در پي 
مذاكراتي كه با وزارت راه و شهرس��ازي انجام ش��ده، 
طرح هايي همچون فروش اماك و مس��تغات، بازار 
تهاتري مصالح و اماك، طرح فروش متري مس��كن  
همچنين راه اندازي صندوق هاي اماك و مستغات در 

بازار سرمايه در حال پيگيري است كه هم اكنون امكان 
اجراي طرح پيش فروش متري مسكن در قالب انتشار 
اوراق س��لف موازي اس��تاندارد در بورس كاالي ايران 
مهياست. وي افزود: ابزار مالي سلف موازي استاندارد 
از س��ال ۱۳۹۳ در بورس كاالي ايران راه اندازي شد و 
طي ۶ سال گذشته تامين مالي شركت هاي مختلفي 
در حوزه هاي صنعتي، معدني، پتروشيمي و كشاورزي 
با انتشار اوراق سلف موازي استاندارد انجام شده است؛ 
از اين رو تجربه مناس��بي براي بهره گيري از اين بازار 
در حوزه مس��كن وجود دارد. مديرعامل بورس كاالي 

ايران اظهار داش��ت: در بازار مسكن تاش بر اين است 
تا به ابزاري در بورس كاال برس��يم كه پس انداز مردم را 
افزايش دهد، براي مثال فردي كه مي خواهد در بخش 
مسكن سرمايه گذاري كند، مي تواند مستقيما با ورود 
به معامات متري مسكن در بورس كاال، هر چند اندك 
در ملك سرمايه گذاري كند. سلطاني نژاد توضيح داد: 
ممكن است برخي افراد سرمايه كافي براي خريد يك 
واحد آپارتمان را نداشته باشند اما با آغاز معامات متري 
مسكن مي توانند متراژي از يك ملك را خريداري كنند 
تا سرمايه آنها متناسب با قيمت مسكن، ارزش يابد؛ به 

اين ترتيب افراد مي توانند حتي با سرمايه هاي خرد هم 
در بازار مسكن سرمايه گذاري كنند. مديرعامل بورس 
كاالي ايران گفت: براي اين طرح حضور انبوه س��ازان 
مس��كن به عنوان عرضه كننده اين اوراق نياز اس��ت 
ت��ا در ازاي ميزان خريد متقاضيان، متراژ مش��خصي 
از پروژه مشخص ش��ده را به مردم و خريداران عرضه 
كنند. به عبارت بهتر در اين طرح انبوه سازان با هدف 
تامين مالي و فروش ملك اقدام به انتش��ار اوراق سلف 
موازي استاندارد مي كنند كه اين اوراق قابل تحويل در 
سررسيد است و خريداران مي توانند در سررسيد به ازاي 

متراژهاي معيني كه تعيين شده، اوراق را تامين كرده 
و اقدام به تحويل گرفتن واحد مسكوني كنند و يا اينكه 
اوراق را در سررسيد تسويه نقدي كنند. سلطاني نژاد 
يادآور ش��د: تبديل كردن دارايي ه��ا و كاالها به اوراق 
بهادار از جمله اقداماتي است كه امكان سرمايه گذاري 
آسان آحاد جامعه بر دارايي هاي مختلف را فراهم كرده 
و بازاري شفاف همراه با كشف روزانه قيمت ها را ايجاد 
مي كند؛ در حوزه مس��كن نيز طرح فروش متري در 
بورس كاال به خانه دار شدن مردم و حفظ ارزش سرمايه 
آنها همسو با نوسانات قيمت مسكن كمك خواهد كرد.

بررسي هاي ناكافي درخصوص نحوه عرضه سهام عدالت
بررس�ي هاي بس�ياري درخص�وص عرضه 
سهام به روش ETFها از سوي كارشناسان در 
دو ماه اخير صورت گرفته است. بسياري از 
 كارشناسان اقتصادي و بازار سرمايه، ETFها 
را روش مناس�بي براي عرضه سهام دولتي 

نمي دانند.

به گزارش اقتصادآناين، باوجود اين امر، در جلس��ه 
س��تاد هماهنگي اقتصادي دولت، دس��تور كاهش 
تصدي گ��ري و مديريت دولتي در واگذاري س��هام 
داده ش��ده اس��ت. اما مي توان گفت، تحقق كاهش 
تصدي گ��ري و مديري��ت دولتي با واگذاري س��هام 
ب��ه روش ETF امكان پذي��ر نيس��ت. بنابراين، بايد 
راهكارهايي درخصوص رفع اي��ن موانع اتخاد كرد. 
در رابطه با اي��ن موضوع، با مهدي حيدري، اس��تاد 
دانشگاه و عضو موسسه مطالعات پيشرفته تهران به 
گفت وگو نشس��تيم. وي گفت: صندوق قابل معامله 
در بورس )ETF(، تعريف مشخصي دارد و دارندگان 

واحدهاي عادي اين صندوق ها حق رايي در مديريت 
صندوق ندارند. 

حيدري افزود: قسمت عمده واحدها، عادي هستند و 
حق راي ندارند و تنها بخش اندكي از واحدها، ممتاز 
هستند. در ETF هاي دولتي، تمام واحدهاي ممتاز 
متعلق به دولت است. يعني دولت، مديريت كامل بر 

صندوق را در اختيار دارد.
وي افزود: به دليل مديريت كامل بر صندوق و وجود 
س��هام مديريتي در شركت هاي صندوق، حق راي و 
مديريت ش��ركت هاي موجود در صندوق دراختيار 
دولت اس��ت. بنابراين، ETFها اب��زاري براي انتقال 
تصدي گري نيس��تند. اگر قصد انتقال تصدي گري 
وج��ود دارد، بايد روش هاي ديگ��ري براي واگذاري 

انتخاب شود.
حي��دري تصريح كرد: در يادداش��ت هاي متعددي، 
بحث نامناس��ب بودن ETFها براي واگذاري سهام 
دولتي، مطرح ش��ده است. اميدواريم عدم استقبالي 
ك��ه ص��ورت گرفته اس��ت، موجب ش��كل نگرفتن 

صندوق هاي بعدي و انتق��ال مالكيت به روش هاي 
ديگر شود. عضو موسس��ه مطالعات پيشرفته تهران 
اظهارداش��ت: اين احتمال وجود دارد كه ETFهاي 
دولتي در بلندمدت ب��ه معضلي بزرگ در حاكميت 
شركتي تبديل ش��وند. اگر دولت با اين روش، پول را 
دريافت كند ام��ا مديريت را واگذار نكند، دولت هاي 
بعد نيز انگيزه زيادي براي انتقال تصدي گري نخواهند 

داشت.
اين استاد دانشگاه گفت: باوجود اينكه عرضه سهام به 
روش ETF، روش مناسبي نيست، خريد واحدهاي 
اين صندوق براي مردم و س��رمايه گذاران مي تواند 
سودآور باش��د و نامناس��ب بودن روش واگذاري به 
معناي غيرس��ودآور بودن آن براي س��رمايه گذاران 

نيست. 
وي بيان كرد: م��ن فكر مي كنم اگر فردي ريس��ك 
كلي بازار را بپذيرد و درك كند كه بازار سهام، فراز و 
فرودهايي دارد، ETFها براي سرمايه گذاري مناسب 
 هستند. زيرا خريداران واحدهاي صندوق در روز پاياني 

پذيره نويسي، نزديك به 4۰ درصد تخفيف دريافت 
كردن��د. لذا واحدهاي صندوق را با قيمت مناس��بي 
خريداري كرده اند حيدري تصري��ح كرد: بنابراين، 
واحده��اي ETF، مي توانند براي س��رمايه گذاران، 
س��ود ايجاد كنند اما از نظر اقتصادي روش مناسبي 
براي عرضه نيس��ت. به  نظر من، برخي از داليل عدم 
مشاركت مردم در پذيره نويسي، ناآشنايي آنها با بازار، 
نامتعارف ب��ودن اين روش، اطاع رس��اني ناكافي و 
نداشتن پس انداز نقد و آماده در دست اشخاص است. 
به نظر مي رس��د اگر س��قف براي خريد افراد تعيين 

نمي شد، ميزان بيشتري فروش مي رفت.
عضو موسسه مطالعات پيشرفته تهران گفت: روشي 
كه براي عرضه س��هام عدالت مطرح ش��د، از منظر 
كارشناسي مورد بررسي هاي الزم قرار نگرفت. موضوع 
اعطاي وكالت به بانك ها، شفاف نيست و امكان منتفع 

نشدن سهامداران وجود دارد.
اين استاد دانشگاه افزود: از سوي ديگر، نمي توان از 5۰ 
ميليون افرادي كه سهام عدالت را دارند، انتظار داشت 

كه همه آنها يك سبد با تركيب ۳۰ يا 4۰ سهم را دارا 
بوده و اقدام به خريد و فروش كنند. به تعبيري ديگر، 
وجود يك نهاد واسط در فرآيند انتقال سهام عدالت 
براي قشر بزرگي از مردم ناگزير است كه بايد با دقت 

زيادي طراحي شود.
حيدري اضافه كرد: در بحث سهام عدالت، اشخاص 
زيادي با بازار ناآش��نا هس��تند و تجربه كافي ندارند. 
بنابراين يك نهاد واسط الزم است، اما در مدل وكالتي 
فعلي ابهامات زيادي وجود دارد و دقت بيش��تري در 
طراحي آن الزم اس��ت. حجم س��هام عدالت نيز به 

ميزاني نيست كه بازار به راحتي آن را جذب كند.
وي گف��ت: بهترين روش براي فروش بلوك س��هام، 
روشي است كه ارزش بلوك حفظ شود اما در فرآيند 
فروش سهام عدالت، پيچيدگي هاي زيادي وجود دارد 
كه در كوتاه مدت نمي ت��وان انتظار فروش و در عين 
حال حفظ ارزش بلوك را داشت. چرا كه سمت تقاضا 
براي بلوك ها نيز بايد مورد توجه قرار گيرد و آمادگي 

الزم براي جذب اين حجم از سهام ايجاد گردد.
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 هزينه نگهداري سكه طال 
در گواهي سپرده چقدر است؟

هزين��ه اصالت س��نجي ب��راي آورن��ده س��كه 
۳۰۰۰تومان به ازاي هر س��كه و هزينه نگه داري 
روزانه ۷۰ تومان براي هر قطعه س��كه اس��ت. به 
گزارش تسنيم، گواهي سپرده سكه طا، سندي 
است كه مالكيت يك فرد بر تعداد مشخصي سكه 
را نشان مي دهد. دارندگان سكه فيزيكي مي توانند 
با همراه داشتن مدارك شناسايي به خزانه بانك 
آينده رجوع كرده، ضمن تحويل سكه هاي خود، 
گواهي سپرده را دريافت نمايند و پس از يك روز 
و با اعتبارسنجي سكه ها توسط بانك، قبض انبار 
صادر مي شود. دارنده اين قبض مي تواند با حضور 
در يكي از ش��ركت هاي كارگزاري داراي مجوز يا 
به صورت آناين در بازار گواهي سپرده سكه طا در 
بورس كاال به فروش برساند كه مبلغ موردنظر پس 
از يك روز قابل برداشت از حساب خواهد بود. اين 
گزارش مي افزايد: دارندگان گواهي سپرده سكه 
نيز مي توانند با در دست داشتن مدارك شناسايي 
خود، پس از يك روز از خريد گواهي به خزانه بانك 
آينده در تهران، خيابان بخارست، خيابان پانزدهم، 
ساختمان ش��ماره يك بانك آينده رجوع كرده، 
با ارايه گواهي، س��كه هاي خود را دريافت كنند. 
بنابر اعام بانك آينده هزينه اصالت سنجي براي 
آورنده سكه ۳۰۰۰ تومان به ازاي هر سكه و هزينه 
نگه داري روزانه ۷۰ تومان براي هر قطعه س��كه 
است. اين روش، براي كساني كه مي خواهند سكه 
را نگه داري كنند، بسيار امن و بدون دغدغه سرقت 
خواهد بود. از سوي ديگر، آن دسته از افرادي كه 
مي خواهند س��كه را دايمًا خريد و فروش كنند 
نيازي به دريافت و تحويل مستمر سكه نخواهند 
داش��ت و صرفًا از طريق كارگ��زاري يا به صورت 
آناين مي توانند گواهي س��كه را خريد و فروش 
كنند؛ از ديگر مزاياي اين گواهي سپرده، مي توان 
به امكان بهره برداري از آن، به عنوان وثيقه، جهت 
اخذ تس��هيات كوتاه مدت از شبكه بانكي اشاره 
كرد. گفتني است در پي موافقت شركت بورس 
كاالي ايران، خزانه بانك آينده به عنوان انبار سكه 
طا و صادركننده گواهي سپرده سكه طا، فعاليت 
خود را آغاز كرد. به اين ترتيب خزانه بانك آينده با 
ظرفيت ۱5۰ هزار سكه، به عنوان پنجمين خزانه 
سكه طاي پذيرفته شده در بورس كاالي ايران، 
آماده انجام معامات گواهي س��پرده سكه تمام 

 بهار آزادي است.

۲۰۲۰ بدترين سال 
براي بورس هاي دنيا

علي رغم محرك هاي بي س��ابقه مالي، ۱۷ شاخص 
بورس دنيا در س��ال ج��اري مي��ادي در محدوده 
قرمز قرار داش��ته اند و پيش بيني مي شود ۲۰۲۰ را 
پايين تر از ارزش خود در ابتداي سال جاري ميادي 
به پايان برسانند.  به گزارش تسنيم به نقل از رويترز، 
سال جاري ميادي بدترين س��ال براي بسياري از 
بازارهاي س��هام دنيا طي حداقل يك دهه گذشته 
خواهد بود. ولي نظرس��نجي رويترز از بس��ياري از 
استراتژيست هاي بورس نشان مي دهد شاخص هاي 
اصلي سهام پايين ترين حد خود را در ماه مارس پشت 
سر گذاشته اند.  اطاعات اقتصاد كان اشاره به يك 
ركود عمي��ق جهان��ي دارد. اقتصاددان ها و مديران 
سرمايه انتظار دارند روند بهبود اقتصاد جهان آهسته 
و طوالني باشد.  بازارهاي سهام كه از پول نقد بانك هاي 
مركزي پر شده اند، طي دو ماه گذشته با انتظار يك 
روند بهبودي سريع و قدرتمند، رونق گرفته اند. اين در 
شرايطي است كه همه گيري ويروس كرونا همچنان 
ادام��ه دارد و بيش از 5.۷ ميليون نفر را در سراس��ر 
جهان مبتا كرده است.  نظرسنجي رويترز از بيش 
از ۲5۰ تحليلگر در سراسر آسيا، اروپا و امريكا نشان 
داد پيش بيني ها بيشتر بر بازگشايي سريع اقتصاد ها 
و كسب و كارها تمركز يافته است. انتظار مي رود ۱۱ 
شاخص از ۱۷ شاخص برتر دنيا تا پايان سال جاري 
ميادي رشد كنند.  حدود ۷۰ درصد از تحليلگراني 
كه در اين نظرسنجي شركت كرده اند عقيده دارند بازار 
سهام بدترين شرايط خود را پشت سر گذاشته است.

 ولي هنوز خطرات بس��ياري وجود دارد، مانند: موج 
دوم همه گيري ويروس كرونا، عدم اطمينان نسبت 
به افزايش درآمد شركت ها، افزايش درگيري ها بين 
چين و امريكا و انتخابات قريب الوقوع رياست جمهوري 
امريكا. مايكل اوري، استراتژيست جهاني در روبوبانك 
عقيده دارد: » برخي بازارها به درستي واقعيت را نشان 
نمي دهد. قدرت بازارها در باالترين حد آنها قرار ندارد 
و اين واقعيت بايد بيان شود«. به عقيده تحليلگران، 
بازارهاي سهام با محرك هاي مالي بانك هاي مركزي 
و دولت ها س��ر پا مانده اند. ضع��ف اقتصاد كان هم 
اهميت دارد. به خاطر افزايش نرخ بيكاري و احتمال 
موج دوم همه گيري ويروس كرونا، روند بهبود اقتصاد 
جهان توسط مصرف كنندگان آهسته خواهد بود. در 
حالي كه امريكا با باالترين نرخ بيكاري از زمان بحران 
بزرگ اقتصادي دهه ۱۹۳۰ دست و پنجه نرم مي كند، 
شاخص اس پي5۰۰ بيش از يك سوم از پايين ترين 
حد خود در بيست و س��وم ماه مارس افزايش يافته 
است.  به رغم محرك هاي بي سابقه مالي ۱۷ شاخص 
بورس دنيا در سال جاري ميادي در محدوده قرمز 
قرار داشته اند و پيش بيني مي شود ۲۰۲۰ را پايين تر 
از ارزش خود در ابتداي سال به پايان برسانند. عملكرد 
۱۱ شاخص از ۱۷ شاخص برتر دنيا بدترين حالت طي 
يك دهه گذشته خواهد بود و ۸ شاخص از اين ۱۱ تا 
بدترين شرايط خود را از زمان بحران بزرگ اقتصادي 
تجربه مي كنند. در حالي كه پيش بيني ش��ده بود 
۲۰۲۱ سال بهتري براي بازار سهام دنيا باشد، انتظار 
مي رود تنها چهار ش��اخص افت خ��ود در ۲۰۲۰ را 
جبران كنند و ۱۶ ش��اخص حداقل تا ۲۰۲۲ هم به 

سطح قبل از ويروس كرونا باز نگردند.

خريد و فروش سهام وكالتي به هيچ وجه به نفع دارندگان سهام عدالت و حتي خريداران نيست

شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران در پايان معامات روز چهارشنبه 
)هفتم خرداد( به عدد ۹۳۸ هزار و 55۷ واحد رسيد كه در مقايسه با 

پايان هفته گذشته حدود 5 درصد افت را تجربه كرد. 
ش��اخص بورس در معامات هفته اخير 4۸ هزار و 4۰ واحد كاهش 
داشت؛ ش��اخص كل در پايان روز چهارشنبه )۳۱ ارديبهشت ماه( با 
ع��دد ۹۸۶ هزار و 5۹۷ واحد به معامات پايان داد كه اين رقم در روز 

چهارشنبه ) هفتم خرداد ماه( به عدد ۹۳۸ هزار و 55۷ واحد رسيد.
همچنين ش��اخص كل )هم وزن( در پايان هفته گذشته ۳۲۲ هزار و 
هفت واحد بود كه در هفته جاري اين عدد به ۳۱۲ هزار و ۳۹ واحد و 
شاخص قيمت )هم وزن( از ۲۱۳ هزار و ۲۳۷ واحد به عدد ۲۰۶ هزار 
و 5۱۸ واحد رسيدند. در سه روز معاماتي اين هفته بورس نمادهاي 
بانك ملت، بانك تجارت، پااليش نفت اصفهان، ملي صنايع مس ايران، 
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو و فوالد مباركه اصفهان در گروه 

نمادهاي پربيننده قرار داشتند. 
در هفته اي كه گذشت صنايع استخراج ساير معادن، محصوالت چوبي، 
وسايل ارتباطي، منسوجات، حمل و نقل انبارداري و ارتباطات، قند و 
شكر و فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني نسبت به ديگر 

صنايع با باالترين درصد بازدهي همراه بودند.
در مقابل محص��والت چرمي، مخاب��رات، محص��والت كامپيوتري 

الكترونيكي، اطاع��ات و ارتباطات، رايانه، خ��ودرو و قطعات، فلزات 
اساسي، واسطه گري هاي مالي و پولي، دارويي، الستيك و پاستيك، 
فرآورده هاي نفتي، زراعت و خدمات وابسته، استخراج كانه هاي فلزي، 
سرمايه گذاري ها، صنايع غذايي به جز قند و شكر، سيمان، آهك و گچ، 
خرده فروشي، محصوالت فلزي، ش��يميايي، چندرشته اي صنعتي، 
عرضه، برق، گاز، بخار و آب گرم، ساير حمل و نقل، كاشي و سراميك، 
انبوه س��ازي اماك و مس��تغات، بيمه و بازنشستگي، دستگاه هاي 
برقي، كاني هاي غيرفلزي، استخراج ذغال سنگ، محصوالت كاغذي، 
ماش��ين آالت و تجهيزات، پيمانكاري صنعتي و بانك ها و موسسات 
اعتباري كمترين درصد بازدهي را داشتند. همچنين نمادهاي هتل 
بين المللي پارسيان كوثر اصفهان )گكوثر(، تامين ماسه )كماسه(، باما 
)كاما(، شيشه دارويي رازي )كرازي(، قند ثابت خراسان )قثابت(، توليد 
برق ماهتاب كهنوج )بكهنوج(، داده پردازي اي��ران )مداران(، پارس 
الكترونيك )لپارس(و صنعتي س��پاهان )فسپا( جزو بهترين نمادها 
بودند. نمادهاي پارس مينو )غپينو(، سرمايه گذاري خوارزمي )وخارزم(، 
سرمايه گذاري رنا )ورنا(، سالمين )غسالم(، مخابرات ايران )اخابر(، فوالد 
سپيد فراب كوير )كوير(، سرمايه گذاري ايران خودرو )خگستر(، گروه 
صنعتي ملي )وملي(، سراميك اردكان )كسرا( و آسيا سير ارس )حاسا( 

از جمله بدترين نمادهاي معاماتي هفته اي كه گذشت، بودند.

افت شاخص بورس در نخستين هفته خرداد
شاخص كل فرابورس )آيفكس( در جريان معامات ارديبهشت ماه 
به ارتفاع ۱۱ هزار و ۱۱۳ واحدي رسيد تا با ۲۹ درصد رشد نسبت 
به فروردين ماه، روند مثبت خود را تداوم بخشد و بازدهي خود را 

از ابتداي سال به ۶۹ درصد برساند.
به گزارش تسنيم، در جريان معامات بازارهاي فرابورس ايران در 
ماهي كه گذشت شاخص كل فرابورس )آيفكس( به ارتفاع ۱۱ هزار 
و ۱۱۳ واحدي رس��يد تا با ۲۹ درصد رشد نسبت به فروردين ماه، 
روند مثبت خود را تداوم بخشد و بازدهي خود را از ابتداي سال به 

۶۹ درصد برساند. 
در همين راس��تا ارزش بازار فرابورس نيز در دومين ماه سال ۹۹ 
از رقم ۱۱ ميليون و ۶۷۰ هزار و ۳۷۳ ميليارد ريالي عبور كرد كه 
نشان دهنده ۲۹ درصد افزايش در آخرين روز كاري اين ماه نسبت 

به آخرين روز كاري در ماه فروردين است.
اين در حالي است كه در ۲۳ روز معاماتي ارديبهشت، بازارهاي 
فرابورس ايران ش��اهد رد و بدل ش��دن ۶۹ ه��زار و 4۹۸ ميليون 
ورقه به ارزش يك ميليون و ۱۲۸ هزار و ۳۰۰ ميليارد ريال بودند 
كه اين ميزان دادوس��تد طي ۲۰ هزار ۷۹۰ نوبت معاماتي رقم 
خورد. بدين ترتيب حجم، ارزش و تعداد دفعات معامات نسبت 
به ارديبهشت ماه سال گذشته به ترتيب با رشد ۷۹ درصدي، ۶۶۶ 

درصدي و ۳۷۸ درصدي همراه شدند. همچنين به طور ميانگين 
در روزهاي كاري ارديبهشت ماه، روزانه ۳ هزار و ۲۲ ميليون ورقه 
به ارزش 4۹ ه��زار و ۶۰ ميليارد ريال ميان معامله گران بازارهاي 

فرابورس دست به دست شده است.
اين گ��زارش مي افزاي��د: در ماهي ك��ه گذش��ت اوراق بدهي و 
صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله به ترتيب با معامله شدن 
۱۱۸ و ۳ ه��زار و ۷5۳ ميليون ورقه به ارزش معاماتي ۹۲ هزار و 
۶۹۲ و ۸۱ هزار و ۸۱۰ ميليارد ريال توانستند به رشد قابل توجهي 
در معامات برس��ند. همچنين خريداران و فروش��ندگان اوراق 
گواهي تسهيات مسكن سه ميليون و ۶۰۰ هزار ورقه تسه و تملي 
را معامله كردند كه از اين طري��ق ارزش يك هزار و ۹4۸ ميليارد 
ريالي را به ثبت رس��اندند. نگاهي به عملكرد صنايع فرابورس��ي 
نيز نشان مي دهد گروه هاي فلزات اساس��ي، سرمايه گذاري ها و 
محصوالت شيميايي صنايع پيشرو معامات بودند كه به ترتيب 
۱۱، ۱۰.۳ و ۱۰.۱۷ درصد از ارزش كل معامات خرد بازار سهام 
را در اختيار گرفتند. فلزات اساسي با ارزش معامات ۱۰۶ هزار و 
۷۳۷ ميليارد ريال، سرمايه گذاري ها با رقم ۹۷ هزار و ۳۶ ميليارد 
ريال و محصوالت ش��يميايي با ۹5 هزار و ۶۹۹ ميليارد ريال اين 

تركيب را تشكيل دادند.

بازدهي ۶۹ درصدي شاخص فرابورس در دو ماه گذشته
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سرمايهگذارانچراازتكميلپروژههاطفرهميروند؟

پشت پرده پروژه هاي عمراني ناتمام 
گروه راه و شهرسازي|

آنگونه كه معاون عمراني وزير كش�ور اعالم 
كرده است، تكميل 80 هزار پروژه نيمه تمام 
دولتي به دست كم 500 هزار ميليارد تومان 
اعتبار نيازمند است. در همين حال، معاون 
شهردار تهران با اشاره به صدور سه برابري 
پروانه ساخت در سال 91 نسبت به سال قبل 
از آن، از انص�راف س�رمايه گذاران به دليل 
جذابيت س�اير بازارها يا موان�ع حقوقي در 
مسير ساخت پروژه هاي مسكوني و تجاري به 
عنوان عوامل بازدارنده تكميل اين پروژه ها 

نام برده است.

 اگر چه، علل موجده پروژه ه��اي عمراني نيمه تمام 
دولتي و بخش خصوصي متفاوت هس��تند و اولي از 
كمبود مناب��ع مالي رنج مي برد و ديگري از مس��ائل 
حقوقي، ام��ا برآيند و نتيجه ه��ر دو، اتالف يا معطل 
ماندن منابع مالي كشور در پروژه هاي عمراني از سويي 
و محروم ماندن ش��هروندان از مزاياي بهره برداري از 
اين پروژه ها از س��وي ديگر اس��ت. اگر دولت به ويژه 
دولت هاي نهم و دهم با سريال كلنگ زني پروژه هاي 
عمراني بي حساب و كتاب و بعضا با اولويت كم باعث 
پراكندگي منابع مالي مورد نياز براي تكميل پروژه هاي 
اولويت دار ش��د، بخش خصوصي و شهرداري تهران 
با راي دادن به اس��تارت پروژه هاي غيرمس��كوني و 
غيراولويت دار مانند ساخت برج هاي تجاري، فرصت 
و مجال توليد و عرضه واحدهاي مس��كوني متوسط 
متراژ با قيمت مناسب را از بخشي از مردم تهران دريغ 
كردند و حاال انگيزه اي هم براي تكميل اين پروژه هاي 
فاقد مطالعات بازاريابي و اقتصاد س��نجي ندارند. در 
يك كالم، چندين ه��زار ميليارد تومان از منابع مالي 
كش��ور در پروژه هاي نيمه تمام عمراني و ساختماني 
در شرايطي حبس شده اند كه روز به روز نياز مردم به 

مسكن افزايش مي يابد. 
 

    معياري تازه براي تكميل پروژه هاي دولتي
مهدي جمالي نژاد، معاون عمراني وزير كشور با اشاره 
به اينكه تكميل پروژه هاي نيمه تمام عمراني در كشور 
نيازمند ۵۰۰ هزار ميليارد تومان اعتبار است، گفت: 
پروژه هاي با پيش��رفت فيزيكي بيش از ۸۰ درصد در 

اولويت  هستند. 
جمالي نژاد در حاش��يه مراسم كلنگ زني پارك امام 
رضا )ع( مينودشت در جمع خبرنگاران گفت: بيش از 
۸۰ هزار پروژه نيمه تمام عمراني با بيش از ۵۰۰ هزار 
ميليارد تومان اعتبار موردنياز در كشور باقي  مانده كه 
با تقسيم بندي آنها، پروژه هايي كه بيش از ۸۰ درصد 
پيشرفت دارند در اولويت كمك هاي مالي خواهند بود.

وي افزود: امس��ال در كنار پروژه هاي عمراني كشور، 
پروژه ه��اي عمراني ش��هرداري هاي مختل��ف نيز با 
بودجه اي از قبل پيش بيني ش��ده در دست پيگيري 
است. معاون عمراني وزير كشور بيان كرد: پروژه هاي 
مل��ي را طبق هم��ان پيش��رفت ب��االي ۸۰ درصد 
اولويت بندي كرديم و كمك هاي خوبي دراين خصوص 
خواهيم داشت. شهرهايي كه زير ۵۰ هزار نفر جمعيت 
داشته باشند را نيز مي توانيم از لحاظ ريالي و بودجه اي 
 كمك كنيم. در س��ال ۹۹ براي ش��هرداري هاي زير

 ۵۰ هزار نفر جمعيت اعتبار بس��يار خوبي تخصيص 

داده شده است. جمالي نژاد گفت: براي شهرداري هاي 
شهرهاي بزرگ تر و كالن شهرها، ۸ هزار ميليارد تومان 
از طريق اوراق مش��اركت كمك خواهد شد كه همه 
اين ها مي تواند به س��رعت بخشي پروژه هاي عمراني 

كشور كمك كند. 
وي در خصوص كلنگ زني پارك ۷ هكتاري مينودشت 
نيز گفت: در شهرستان مينودشت پروژه هاي خوبي 
آغاز ش��ده اس��ت. از امروز عالوه بر اينكه پل خاكي را 
تعريض مي كنند، ساخت پارك بزرگي به نام امام رضا 
)ع( را نيز آغاز كرده اند. پارك امام رضا )ع( شهرستان 
مينودش��ت در زميني به مساحت ۷ هكتار و با اعتبار 

۱۰ ميليارد تومان احداث خواهد شد.

   حراج نافرجام شهر در سال 91
در تحولي ديگر، معاون معماري و شهرسازي شهرداري 
تهران درباره وضعيت ساختمان هاي نيمه كاره و رها 
شده در شهر با بيان اينكه اين مساله به يك چالش در 
تهران تبديل شده است، گفت: با اينكه ساختمان هاي 
نيمه كاره، از نظر ايمني شهر را دچار مشكالتي مي كند؛ 
اما متاس��فانه قوانين و مقررات موجود اجازه مداخله 

كارآمد به شهرداري را نمي دهد.
وي با تاكيد بر اينكه ش��رايط مالي سال هاي گذشته 
س��بب ش��ده تا س��ازندگان عالقه اي به اتمام برخي 
 ساختمان هاي خود نداشته باشند، افزود: در سال ۹۱

ميزان صدور پروانه به شدت افزايش يافت به گونه اي كه 
سه برابر سال هاي قبل از آن، در شهر تهران پروانه صادر 
 شد، پروانه هايي كه متناسب با نياز بازار ساخت و ساز 
در تهران نب��ود و در پي آن ش��اهد افزايش عمليات 

ساختماني در شهر تهران بوديم.
گلپايگاني ادامه داد: بعد از مدتي سرمايه گذاران متوجه 
شدند كه تدوام ساختمان سازي و سرمايه گذاري در 
برخي از امالك و كاربري ها، در مقايسه با ديگر بازارها 
سود آور نيست و از ادامه و تكميل ساخت به خصوص 
امالك ب��زرگ مقياس، منصرف ش��دند و يا به دليل 
چالش هاي حقوقي بين مالكان و سازندگان و يا ميان 
مال��كان با هم و طرح دعوي حقوقي فرآيند س��اخت 
متوقف شده است، در اين شرايط نه تنها اين سازه هاي 
نيمه كاره، رها شده اند؛ بلكه گودهايشان نيز به مرحله 

خطرناكي رسيده است.
معاون شهرسازي شهرداري تهران با بيان اينكه برخي 
سرمايه گذاران براي كسب سود حداكثري وارد بازار 
ساخت و ساز مي شوند؛ اما به دليل شرايط اقتصادي بعد 
از مدتي كه گردش مالي و تقاضاي بازار با پيش بيني 
آنها تطابق ندارد، امكان ف��روش مورد انتظار برآورده 
نمي شود و تأمين سرمايه با خدشه مواجه مي شود و 
كار را با سرعت پيش نمي برند، گفت: وضعيت موجود 
نشان مي دهد بايد ضوابط و مقررات بازدارنده يا تشويق 
كننده ب��راي مالكان در نظر گرفت تا آنها نس��بت به 
تكميل ساختمان شان بر اساس يك برنامه زمان بندي 

اقدام كنند.
گلپايگاني اظهاركرد: ماده قانوني براي كاهش عوارض 
طوالني شدن س��اخت وجود دارد كه به اندازه كافي 
بازدارنده نيست و نياز به بازنگري دارد و سال گذشته 
پيش نويس ماده واحده اي در اين خصوص به شوراي 
عالي استان ها ارايه ش��د تا از طريق مجلس اين گره 

گشوده شود كه هنوز به نتيجه نرسيده است.
وي تاكيد كرد: معتقديم با توجه به خطرات و عوارضي 

كه س��اختمان هاي نيمه كاره و رها ش��ده براي شهر 
دارند؛ الزم است تمهيداتي انديش��يده شود تا زمان 
مشخصي براي پروانه و ساخت ساختمان موجود باشد 
و امكان برخورد قانوني با مالكاني كه اقدام به رها كردن 

پروژه هاي ساختماني شان مي كنند، فراهم شود.

    مسكن ملي جوابگوي تقاضا نيست
بسياري از كارشناس��ان حوزه اقتصاد و مسكن علت 
تكميل ظرفيت سريع طرح اقدام ملي را، ركود حوزه 

ساخت و ساز در 6 سال اخير تلقي كرده اند.
در اين باره حميد احمدي، كارش��ناس حوزه عمران و 
مسكن، با اشاره به اين نكته كه تغيير رويكرد دولت در 
قبال ساخت و عرضه مسكن قابل تمجيد است، گفت: 
» مطابق اطالعات مندرج در طرح جامع مس��كن، كه 
در سال ۹4 تنظيم شده است، تا پايان سال ۱4۰۵ نياز 
به ساخت ۹۵۵هزار واحد مسكوني در هر سال وجود 
خواهد داشت. با علم به اينكه در سال ۹4 تا ۹۸ مجموعا 
كمتر از ۱ميليون و 2۰۰هزار واحد مسكوني در كشور 
ساخت شده است، مشخص مي شود كه بازار مسكن 
بدون در نظر گرفتن نياز هر سال، با 2ميليون و6۰۰هزار 

واحد، نياز انباشته مواجه است.«
به گزارش فارس، اين كارشناس مسكن، با بيان ارتباط 
موجود بين تقاضاي مسكن و سرعت تكميل واحدهاي 
طرح اقدام ملي، افزود: » در شرايطي كه بازار مسكن با 
تقاضاي ساالنه ۱ ميليون و 2۰۰ هزار واحد مسكوني 
مواجه است، ساخت 4۰۰ هزار واحد مسكوني آن هم 
طي 2سال در قالب طرح ملي مسكن، هيچ تطبيقي با 
نياز موجود در اين بازار نداش��ته و طبيعي است سيل 
تقاضاهاي موجود در ليوان آب طرح اقدام ملي نگنجد.«

احمدي در بيان داليل ديگ��ر تكميل ظرفيت طرح 
اقدام ملي مس��كن، عنوان كرد: » توليد مس��كن در 

سال هاي گذش��ته جريان پايداري را تجربه نكرده و 
همين امر منجر به س��لب اطمينان م��ردم از دولت 
شده است، در حقيقت در شرايطي كه مردم از توليد 
مسكن به صورت پايدار اطمينان داشتند و نگران قطع 
ش��دن آن نبودند، ش��ايد ثبت نام را به آينده موكول 
مي كردند.« اين كارش��ناس مسكن با اشاره به اينكه 
سرمايه اي شدن بازار مسكن يكي ديگر از داليل سلب 
اطمينان مردم است، زيرا قيمت آينده بازار مسكن را 
غير قابل پيش بيني مي كند، تاكيد كرد: »در شرايط 
فعل��ي و با توجه به نبود ماليات ه��اي تنظيمي، بازار 
مسكن همانند س��اير بازارهاي سرمايه اي نظير بازر 
ارز و بازار سكه رفتار كرده و دچار جهش قيمت هاي 
ناگهاني خواهد شد. بنابراين مردم تصور مي كنند در 
شرايطي كه مالك واحدهاي طرح اقدام ملي نشوند، 
در طرح هاي بعدي مجبور به پرداخت مبلغ بيشتري 
براي صاحب خانه شدند، خواهند بود. در حقيقت در 
شرايط موجود، اگر خانواري نياز به مسكن هم نداشته 
باشد، براي كسب سود و سرمايه گذاري در اين طرح 

ثبت نام خواهد كرد.« 

    افزايش ۴.۵ برابري قيمت مسكن در 7 سال
در حالي متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در 
مرداد ۹2 حدود ۳.۸ميليون تومان بود كه با رشد حدود 
4.۵برابري در ارديبهش��ت ۹۹ به بيش از ۱۷ميليون 

تومان افزايش يافته است.
به گزارش تس��نيم، مطابق آمار دفتر اقتصاد مسكن 
وزارت راه و شهرس��ازي در مردادماه سال ۹2 متوسط 
قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در مناطق 22گانه 
تهران ۳ ميليون و ۸۳4 هزار تومان بود. در ماه مورد اشاره 
۵۵۵۰ فقره قرارداد در سامانه امالك و مستغالت كشور 
 ثبت شد و بيشترين قيمت نيز مربوط به منطقه يك با

 ۸ ميليون و ۵6۷ هزار تومان بود. در اس��فندماه سال 
۹2 متوسط قيمت مسكن در تهران ۳ ميليون و ۸۳4 
تومان بود كه نسبت به ماه اول فعاليت دولت يازدهم 
تغييري نكرد. اسفندماه سال ۹۳ متوسط قيمت مسكن 
در مقايسه با ماه مش��ابه سال قبل )۹2( با رشد حدود 
۱۱درصدي به 4 ميلي��ون و 2۵4 هزار تومان افزايش 
يافت. در اسفند ماه سال ۹4 نيز متوسط قيمت مسكن 
روند افزايشي خود را طي كرد. در آخرين ماه سال ۹4 
متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در مناطق 
22گانه تهران با رشد ۱.۳۸درصدي نسبت به اسفند ۹۳ 

رقم 4 ميليون و ۳۱2 هزار تومان را ثبت كرد.
متوسط قيمت مسكن در تهران همچنان روند صعودي 
خود را در س��ال بعد طي كرد. در اس��فندماه سال ۹۵ 
 متوس��ط قيمت مس��كن با رش��د ۵.24درصدي به

 4 ميليون و ۵۳۸ هزار تومان رسيد.
در اس��فند ماه ۹6 كه حدود ۷ م��اه از عمر دولت دوم 
روحاني گذشته بود، متوسط قيمت مسكن نسبت به 
ماه مشابه س��ال قبل از آن 6.۱2 درصد افزايش يافته 
4 ميليون و ۸۱6 هزار تومان را ثبت كرد. روند افزايش 
قيمت مسكن از اواخر سال ۹6 آغاز شد و سال ۹۷ نيز 

ادامه داشت.
اسفند سال گذشته نيز متوسط قيمت مسكن به ۱۵ 
ميليون و 6۵۸ هزار تومان افزايش يافت، يعني 42.2۳ 
درصد رشد نسبت به اسفندماه ۹۷. گرچه روند افزايش 
متوسط قيمت مسكن در فروردين ماه امسال كند شد 
اما طي ارديبهشت ماه متوسط قيمت مسكن با رشد 
۸.6۱درصدي نسبت به اسفند ۹۸ رقم ۱۷ ميليون و 
6 هزار و 6۰۰ تومان را در س��امانه امالك و مستغالت 
ثبت كرد. در مجموع متوسط قيمت مسكن از مردادماه 
۹2 تا ارديبهشت ماه امسال ۳4۳.۵۵ درصد افزايش 

يافته است.
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پرواز تايلند و كواالالمپور 
در موارد خاص برقرار مي شود

دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي گفت: تركيه هنوز 
تاريخي براي از سرگيري پروازها و برقراري سفرهاي 
هوايي اعالم نكرده است. البته تركيش ايرالين براي 
26 خردادماه برنامه پروازي ارايه كرده كه هنوز قطعي 
نيست. مقصود اسعدي ساماني در گفت وگو با ايلنا 
درباره از سرگيري پروازها و برگشت به شرايط عادي 
در انجام سفرهاي هوايي با ساير كشورها، اظهار كرد: 
پروازهاي برنامه اي در مس��يرهاي لندن، پاريس و 
آمستردام انجام مي شود و برقرار است.  وي ادامه داد: 
همچنين در موارد خاص پرواز به تايلند و كواالالمپور 
انجام مي شود.  دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي 
درباره زم��ان برقراري پروازهاي تركيه گفت: تركيه 
هنوز تاريخي براي از س��رگيري پروازها و برقراري 
س��فرهاي هوايي اعالم نكرده است. البته تركيش 
ايرالين براي 26 خردادماه برنامه پروازي ارايه كرده 
كه هنوز قطعي نيست.  اسعدي ساماني افزود: قاعدتا 
اگر تركيش ايرالين بخواهد پرواز به ايران را از س��ر 
بگيرد شركت هاي هواپيمايي ايراني هم بايد بتوانند 
مسيري پروازي به تركيه را فعال كنند چراكه طبق 
موافقت نامه دوجانبه پروازها بين دو كشور بايد به طور 
مساوي انجام ش��ود.  وي با اشاره به آخرين وضعيت 
پروازهاي كش��ورهاي حوزه خليج فارس ادامه داد: 
پروازهاي دوبي به صورت موردي براي بازگرداندن 
مسافران ايراني از كشور امارات انجام مي شود اما هنوز 
از ايران مس��افري نمي تواند وارد امارات شود.  دبير 
انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي گفت: كشورهاي 
حوزه خليج فارس هنوز تاري��خ و زماني براي برقرار 
پروازهاي برنامه اي اعالم نكرده اند.  وي همچنين با 
بيان اينكه هنوز خبري از واريز بسته حمايتي براي 
شركت هايي كه در دوران قرنطينه دچار آسيب شدند، 
اظهار داشت: هنوز خبري از ارايه اين بسته ها نيست 
و  سازمان هواپيمايي كشوري  هيچ اقدامي براي واريز 
تسهيالت حمايتي ناشي از شيوع ويروس كرونا انجام 
نداده است. اسعدي ساماني تاكيد كرد: براي هيچ يك 
از مش��موالن تاكنون پيامكي نيامده است كه براي 

دريافت تسهيالت به بانك عامل معرفي شوند.

نوسازي ناوگان جاده اي 
با كاميون هاي دست دوم

يك كارشناس صنعت خودرو از واردات كاميون هاي 
دس��ت دوم با صرف هزينه 2۰ هزار ميلياردي خبر 
داد و گفت: با وجود كاهش تجارت خارجي در حوزه 
واردات و صادرات كه س��بب كاهش ظرفيت حمل 
بار و به تبع آن افت درآمد رانندگان شده، مشخص 
نيست چه استداللي براي نوس��ازي ناوگان باري با 
كاميون هاي دست دوم وجود دارد. ظاهرا از چندماه 
پيش محموله اي از كاميون هاي دسته دوم اروپايي 
وارد گمرك غرب ش��ده و تازه اي��ن روزها صدايش 
درآمده است. در اين رابطه حسن كريمي سنجري 
در گفت وگوبا ايسنا، اظهار كرد: شواهد بيانگر آن است 
كه رقمي معادل 2۰ هزار ميليارد تومان صرف خريد 
و واردات اين كاميون ها شده است. اين در حالي است 
كه كشور به دليل ش��رايط تحريم، در مضيقه ارزي 
قرار دارد و از همين روي، واردات بسياري از قطعات 
خطوط توليد شركت هاي خودروساز هفته ها در صف 

تخصيص ارز معطل مي ماند.
اين كارش��ناس صنعت خ��ودرو اف��زود: در چنين 
شرايطي معلوم نيست با كدام تدبير اين ميزان ارز از 
كشور خارج شده يا قرار است خارج شود؛ آن هم براي 
واردات كاميون هاي دست دوم و كاركرده اروپايي! 
وي با بيان اينكه در شرايط تحريم، ظرفيت ناوگان 
حمل و نقل برون ش��هري در حوزه باري به ش��دت 
دچار ركود شده است تصريح كرد: در واقع از يك سو 
تعديل بودجه عمراني كشور و از سوي ديگر كاهش 
تجارت خارجي در حوزه واردات و صادرات باعث شده 
كه ظرفيت تقاضاي حمل بار بسيار كاهش يافته و 
درآمد رانندگان حمل و نقل جاده اي بسيار افت كند. 
در چنين شرايطي خروج ميلياردها دالر ارز از كشور 
براي واردات اي��ن كاميون ها با كدام منطق صورت 
پذيرفته است؟ كريمي سنجري اظهاركرد: صرف 
نظر از ظرفيت توليد در ش��ركت هاي تجاري ساز 
داخلي كه به دليل عدم تخصيص اعتبار براي نوسازي 
ناوگان فرسوده تجاري كه رييس جمهور وعده آن را 
در ابتداي دوره دوم رياست جمهوري خود داده بود، 
بدون ارزش افزوده در حال هدر رفتن است. با كدام 
استدالل بايد پذيرفت كه نوسازي ناوگان باري نسبت 

به حوزه مسافري داراي اولويت است؟
اين كارشناس صنعت خودرو ادامه داد: شايد مردم 
عادي اطالع نداشته باشند اما قطعا متوليان امر كامال 
آگاهي دارند كه سايت اتوبوس سازي ايران خودرو 
ديزل به عنوان بزرگ ترين س��ايت اتوبوس سازي 
جهان ب��ا تجهيزات و امكانات قاب��ل توجه، نزديك 
به ۱۵ س��ال اس��ت كه تنه��ا از بخ��ش كوچكي از 
ظرفيت توليدي آن اس��تفاده ش��ده است؛ چراكه 
براي استفاده از اين ظرفيت يا بودجه اي نبوده يا اگر 
بودجه اي تخصيص يافته ترجيح مشتري هاي دولتي، 
اختصاص بودجه به خريد اتوبوس خارجي بوده است. 
وي افزود: از منظر ديگر قيمت تمام شده دو ميليارد 
توماني اين كاميون ها را كدام راننده آن هم با وجود 
محدوديت بار مي تواند پرداخت كند؛ مگر راننده اي 
كه درآمدش تضمين شده باشد! به عبارتي كاميون ها 
را شركت هاي خاصي وارد كرده اند كه از امتياز حمل 
بار به طور ويژه برخوردارند. كريمي سنجري تصريح 
كرد: نهايتا آيا مشخص اس��ت در كشور چه كسي 
تعيين كننده اولويت هاي ارزي و وارداتي آن هم در 
شرايط تحريم است؟ و اصوال نقش وزارت صمت به 
عنوان متولي حوزه صنعت و تجارت كشور در تاييد 
اين واردات چه بوده است؟ همچنين تعيين كننده 
اولويت واردات كاميون هاي دسته دوم در مقايسه با 

اتوبوس كدام بخش دولت بوده است؟
وي تاكيد كرد: پاسخ به اين ابهامات، روشن كننده 
اين موضوع اس��ت كه آيا در تشخيص درستي اين 
واردات نوعي خطاي استراتژيك نهفته است يا رانت!؟

خيز دولت براي افزايش سهم ريل در حمل و نقل حومه پايتخت
استاندار تهران با تاكيد بر توسعه حمل و نقل 
ريلي غرب اس�تان تهران از ضرب االجل يك 
هفته اي براي ارزيابي فاز يك مطالعات آن در 

شوراي ترافيك استان خبر داد.

انوشيروان محس��ني بندپي استاندار تهران در حاشيه 
بررس��ي آخرين وضعيت طرح هاي حمل و نقل ريلي 
استان تهران در محل شركت راه آهن جمهوري اسالمي 
ايران در گفت وگو با خبرنگاران اعالم كرد: نشس��ت با 
مديرعامل راه آهن جمهوري اس��المي ايراني، فرصت 
مناسبي بود كه به اتفاق فرمانداران شرق و غرب استان 
براي توسعه حمل و نقل ريلي استان تهران، گفت وگو 
كنيم.  استاندار تهران ادامه داد: با توجه به اهميت حمل 
و نقل ريلي در حمل بار و مس��افر و ارزش افزوده اي كه 
حمل و نقل ريلي در كاهش آلودگي، كاهش تصادفات 
جاده اي  همچنين صرفه جويي وقت دارد، جلسه برگزار 
شد و راجع به توس��عه حمل و نقل ريلي استان تهران 
گفت وگو و مقرر شد در محور تهران-گرمسار كه شامل 
شهرستان هاي ري، ورامين، قرچك و پيشواست نسبت 
به افزايش خطوط اقدام ش��ود. محسني بندپي افزود: 
مسائل و مش��كالتي در احداث زيرگذر و روگذر محور 

تهران-گرمسار با معارضان داريم كه مقرر شد تا اعمال 
قوانين بستر براي پيمانكاران راه آهن و رفع مشكالت 

توسط شهرداران انجام شود. 
به گ��زارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرس��ازي، وي 
با اشاره به اينكه بس��تر براي پيمانكاران راه آهن براي 
انجام كار در محور تهران-گرمسار فراهم مي شود، گفت: 
مقرر است تا شهرداران با شركت راه آهن و پيمانكاران 
همكاري الزم را داش��ته باشند. همچنين، مقرر شد تا 
نقشه هايي كه توسط كارشناس��ان و مشاوران راه آهن 
طراحي شده بود به س��رعت اجرايي شود. بدين معنا، 
تعيين شد تا يكشنبه هفته آينده كارشناسان تام االختيار 
راه آهن و استانداري نسبت به فراهم كردن بستر اجراي 
كار اقدام كنند. استاندار تهران در خصوص حمل و نقل 
 ريلي غرب اس��تان و توس��عه آن اعالم كرد: هم اكنون

 2 ميليون و 2۰۰ هزار نفر جمعيت در غرب استان تهران 
سكونت دارند. همچنين، بر اساس آماري كه حمل و نقل 
شهرداري تهران اعالم كرده است روزانه در غرب تهران 
64۰ ه��زار رفت و آمد خودرويي انجام مي ش��ود. براي 
توسعه حمل و نقل ريلي غرب استان تهران، نقشه ها و 
مطالعات فاز يك انجام شده و قرار شد به استانداري ارايه 
شود تا با همكاري مجموعه شركت راه آهن جمهوري 

اسالمي ايران نسبت به جذب سرمايه گذار اقدام شود.
وي تصريح كرد: دولت از روش هاي جذب سرمايه گذار 
براي توسعه حمل و نقل ريلي غرب استان تهران استفاده 
مي كند. بنابراين مقرر شد تا هرچه سريع تر با ارزيابي 
فاز يك مطالعات و طرح آن در ش��وراي ترافيك استان 

و تصويب آن، زمينه جذب سرمايه گذار فراهم شود.

   توافق اوليه 
براي توليد اتوبوس ريلي داخلي

معاون وزير راه و شهرس��ازي با تاكيد بر توسعه ناوگان 
حمل و نقل مس��افري حومه اي گفت: هدفگذاري اين 
اس��ت كه با افزايش س��هم حمل و نقل ريلي حومه اي 
مسافري گامي موثر در كاهش آاليندگي زيست محيطي 
كالنش��هرها به ويژه تهران، كاهش تلفات و تصادفات 
جاده اي  همچنين كاهش مصرف سوخت و صرفه جويي 

آن برداريم.
سعيد رسولي معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل 
راه آهن جمهوري اس��المي ايران در حاش��يه نشست 
بررسي آخرين وضعيت طرح هاي حمل و نقل ريلي استان 
تهران در محل شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران 
در گفت وگو با خبرن��گاران، در خصوص ارزيابي خود از 

توسعه ۵ محور ريلي خروجي استان تهران اعالم كرد: 
برنامه و سياست گذاري روشني براي توسعه حمل و نقل 
ريلي استان تهران انجام شده و در دست اجرا قرار گرفته 
است كه در جلسات مستمري كه از اين پس با مجموعه 
استانداري تهران داريم اين كار را به جد و با سرعت دنبال 

خواهيم كرد.
معاون وزير راه و شهرسازي با يادآوري اينكه جلسه خوبي 
با مجموعه اس��تانداري تهران در محل شركت راه آهن 
جمهوري اسالمي ايران برگزار شد، افزود: در تهران عالوه 
بر تمامي مزيت هايي كه حمل و نقل ريلي دارد، حمل و 
نقل ريلي حومه اي بسيار حائز اهميت است و برنامه هاي 

خاصي براي آن دنبال مي شود.
مديرعامل ش��ركت راه آهن جمهوري اس��المي ايران 
توضيح داد: س��االنه حدود ۸۰۰ ميليون سفر حومه اي 
در تهران اتفاق مي افتد. در حوزه ريل از ۷۰۰هزار سفر 
ريلي حومه اي در تهران در سال ۹۳، هم اكنون به رقم 
۵.۷ ميليون سفر رسيده ايم، اما اين رقم با۸۰۰ ميليون 
سفر اختالف فاحشي دارد و بايد تالش كرد تا سهم ريل 
از حمل ونقل حوم��ه اي افزايش يابد. اين ضعف بزرگي 
است كه بايد با اس��تعدادهايي كه براي توسعه حمل و 
نقل حومه اي در تهران داريم آن را به ميزان قابل قبولي 

برسانيم. به گفته رسولي، در حال حاضر، در مسير شرق 
و غرب تهران دو خط فع��ال و گرم وجود دارد و دو خط 
ديگر در حال احداث است كه باالي ۷۰ درصد پيشرفت 
فيزيكي دارد. همچنين، سال گذشته و در دو ماه ابتدايي 
سال، توليدات ناوگان ريلي داخلي به بهره برداري رسيد 

و اين پتانسيل براي توليد ناوگان در كشور وجود دارد.
وي ادامه داد: توافقي با ايران خودرو و يكي از شركت هاي 
توليدكننده واگن انجام شده است تا اتوبوس هاي ريلي 
توليد شود. بنابراين ظرفيت توليد ناوگان ريلي داخلي 

وجود دارد.
رسولي تصريح كرد: هدف گذاري ما اين است كه با افزايش 
چشمگير سهم حمل و نقل ريلي حومه اي مسافري گامي 
موثر در كاهش آاليندگي زيست محيطي كالنشهرها به 
ويژه تهران، كاهش تلفات و تصادفات جاده اي  همچنين 
كاهش مصرف سوخت و صرفه جويي سوخت برداريم. 
مديرعامل شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران، گفت: 
اميد است با همكاري مناسبي كه بين راه آهن و مجموعه 
استانداري ايجاد مي شود و همچنين پروژه هاي مناسبي 
كه در همين مدت سال گذشته به بهره برداري رسيده و 
در حال انجام است چشم انداز مناسبي براي توسعه حمل 

و نقل ريلي تهران ايجاد كنيم. 

بازگشاييمرزهايريليباتونلهايضدعفوني
مديرعامل شركت راه آهن جمهوري اسالمي 
ايران از مذاكره با كش�ورهاي همسايه براي 
بازگش�ايي تم�ام مرزه�اي ريلي ب�ا انجام 
پروتكل ه�اي مش�ترك بهداش�تي و نصب 
تونل ه�اي ضدعفون�ي خب�ر داد و گف�ت: 
خوشبختانه خيلي وقت است مرز تركيه براي 
تبادالت تجاري باز ش�ده و براي بازگش�ايي 
مرزهاي سرخس، اينچه برون و ميرجاوه نيز به 
نتايج خوبي رسيده ايم كه اميدواريم به زودي 
اين اتفاق براي همه مرزهاي ريلي مان بيفتد.

به گزارش ايسنا، درپي شيوع ويروس كرونا بسياري از 
مرزهاي زميني، هوايي و دريايي كشورهاي مختلف 

بسته شد تا زنجيره انتقال اين ويروس شكسته شود اما 
حاال شرايط به تدريج تغيير كرده و كشورهاي مختلف 
براي باز شدن مرزها و اثر گرفتن تبادالت تجاري شان 

با يكديگر مذاكره مي كنند.
سعيد رس��ولي، مديرعامل شركت راه آهن جمهوري 
اس��المي ايران در اين باره اظهار ك��رد: در حال حاضر 
مذاكرات دو و چند جانبه مختلفي بين كشورها براي 
بازگشايي مرزها و از س��رگيري تبادالت تجاري آغاز 
شده و ما نيز به طور فعال در حال انجام مذاكرات براي 
از س��رگيري حمل و نقل ريلي بين المللي در تمامي 

مرزهاي ريلي هستيم.
وي ب��ا بيان اينكه مرز تركيه از اواخر اس��فندماه براي 
تبادالت تجاري ريلي باز ش��ده و هيچ مشكلي در اين 

زمينه وجود ندارد، افزود: در ط��ول مذاكرات صورت 
گرفته ب��ا تركيه مقرر ش��د پروتكل هاي بهداش��تي 
مشتركي به تاييد دو طرف برسد كه همين اتفاق افتاد 
و تونل هاي ضدعفوني ب��راي واگن ها در نظر گرفتيم 
كه اين تونل ها ح��دود ۱۰ متر ب��وده و تقريبًا با عبور 
قطار مي توان مطمئن ش��د كه همه قسمت هاي آن 

ضدعفوني مي شود.
مديرعامل شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران با 
اشاره به اينكه پايانه مرزي آستارا در ماه هاي گذشته 
همواره باز بوده و از ابتداي امسال تاكنون بيش از 2۰۰ 
درصد رشد صادرات نسبت به همين بازه زماني در سال 
گذشته را تجربه كرده است، ادامه داد: در حال حاضر 
مبادالت تجاري ايران و تركيه با بازگش��اي مرزهاي 

مشترك دو كشور از سر گرفته شده و مشكلي در اين 
زمينه وجود ندارد. همچنين براي مرزهاي سرخس و 
اينچه برون مذاكرات خوبي انجام شده و به زودي اين 

مرزها باز خواهند شد.
رسولي گفت: از اواخر اسفند پارسال كه مرز ريلي ايران 
و تركيه براي تبادالت تجاري بازگشايي شد، صادرات 
ريلي بيش از 22۵ درصد رشد و در واردات بيش از ۱4۷ 
درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته ايم.

وي اضافه كرد: گرچه قبل از آغاز مذاكرات با طرف ترك 
تونل هاي ضدعفوني مان را در مرز اين كش��ور نصب 
كرديم اما اين ايده به خوبي جواب داد و باعث شد هر دو 
كشور در مرزهاي خود چنين تجهيزاتي را مستقر كنند 
تا نسبت به جلوگيري از شيوع ويروس كرونا مطمئن تر 

باشند. همچنين اين تونل ها را در همه مرزهاي ريلي 
 نص��ب خواهيم ك��رد و عمليات اس��تقرار و نصب آن 

هم اكنون در حال انجام است.
مديرعامل ش��ركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران 
اعالم كرد: در صورت نهايي شدن مذاكرات و بازگشايي 
مرزها آمادگ��ي كامل براي انجام تب��ادالت تجاري با 
كشورهاي مختلف و حتي از سرگيري سفرهاي ريلي را 
داريم و هيچ مشكلي در اين زمينه وجود نخواهد داشت.

مديرعامل ش��ركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران 
همچنين اعالم ك��رد، با توجه به مذاك��رات و برخي 
گشايش هاي صورت گرفته در حوزه مبادالت تجاري 
بي��ن ايران و تركي��ه اميدواريم ك��ه در آينده نزديك 

سفرهاي ريلي به تركيه از سرگرفته شود.

تكميل8۰ هزار پروژه دولتي نيازمند ۵۰۰ هزار ميليارد تومان اعتبار است



دانش و فن6دنياي فناوري

محدوديتجديداپلبرايكاربرانايراندرساختناپلآيدي

ايران در ليست نيست
نبرد ش�ركت هاي خارجي و فروشگاه هاي 
آنالين امريكايي با اپليكيش�ن هاي ايراني 
از حدود سه س�ال پيش آغاز شد؛ زماني كه 
اپل تنها چن�د ماه پس از گش�ودن درهاي 
فروش�گاه آنالين خود به اپليكيش�ن هاي 
ايراني در س�پتامبر ۲۰۱6، ب�ا فرمان دونالد 
ترامپ، رييس جمهوري امريكا براي تحريم 
عليه ايران، برخي اپليكيشن هاي ايراني را 
از اپ اس�تور حذف كرد و البته محمدجواد 
آذري جهرم�ي، وزير ارتباط�ات و فناوري 
اطالعات اعالم كرد حذف برنامه هاي ايراني 
از اپ استور را به طور قانوني پيگيري مي كند. 
در آن زمان حتي برخي از فعاالن حوزه فضاي 
مجازي و توس�عه دهندگان اپليكيشن هاي 
ايراني با ارس�ال نامه اي رسمي از تيم كوك، 
مديرعامل اپل درخواس�ت كردن�د كه اين 
اق�دام را متوق�ف كن�د. آنه�ا در اي�ن نامه 
 iOS نوش�تند: صدها برنامه نويس مستعد
در ايران باعث ش�ده اند كه اپليكيشن هاي 
موفق زيادي در اپ اس�تور ق�رار بگيرند اما 
متاسفانه ما هميشه با مشكالتي در استفاده 
از اپليكيشن هاي بين المللي و حتي داخلي 
از طريق اپ اس�تور روبه رو هستيم. خطاي 
۱۰۰9 يكي از شناخته شده ترين اين مشكالت 
اس�ت كه مدت هاس�ت باعث آزار كاربران 
ايراني شده و اغلب از هرگونه فعاليت كاربران 

ايراني جلوگيري مي كند. 

موضوع حذف اپليكيشن هاي ايراني از اپ استور كامال 
حل نش��ده بود كه گوگل نيز به فاصله دو هفته پس 
از اپل و در اقدامي مش��ابه، نرم افزاره��اي ايراني را از 
گوگل پلي، فروش��گاه آنالين نرم افزارهاي اندرويدي 
با توجيه مش��ابه تحريم هاي دولت امريكا عليه ايران 
حذف ك��رد. جهرمي در واكنش ب��ه اين موضوع نيز 
اظهار كرد در دنيا نظام هايي خصوصا در كره جنوبي 
وجود دارد تا در جهت رفع وابستگي مطلق به اندرويد 
و گوگل صورت بگيرد كه ما آن را در دستور كار خود 
گذاشتيم. اما اين موضوع بسيار استراتژيكي است و 
نمي شود در يك  شب در مورد آن تصميم گيري كرد. 
به دنبال حذف اپليكيش��ن هاي ايراني از اپ استور، 
برخي ش��ركت ها و اپليكيش��ن هاي ايراني براي دور 
زدن اين محدوديِت ايجاد ش��ده، س��راغ استفاده از 
اكانت هاي اينترپراي��ز )Enterprise( رفتند و اين 
روش تا چندين ماه ادامه داش��ت تا جايي كه اين بار 
فعاليت حساب هاي سازماني شركت ها هم غيرفعال 
و استفاده از آنها در گوشي هاي آيفون حذف شد تا بار 
ديگر امكان استفاده از اپليكيشن هاي ايراني در اين 
گوشي هاي غيرممكن شود و توسعه دهندگان ناچار 
به تغيير اين اكانت هاي اينترپرايز در مدت هاي زماني 
كوتاه شوند. البته س��ازمان فناوري اطالعات درباره 
اقدامات الزم براي حل اين مشكل، به پتانسيل هاي 
قانوني موجود در عرصه بين المللي اشاره كرده است 

و اما پس از آن امير ناظمي، رييس اين سازمان درباره 
موانع شكايت از اپل گفت: معضل اين است كه دولت 
نمي تواند از يك شركت شكايت كند، بلكه شكايت بايد 
از طرف شركت ديگر يا يك شهروند باشد. زماني كه 
سامس��ونگ به ماركت داخلي م��ا گارانتي نمي داد، 
شكايت كرديم كه البته مدتي طول كشيد اما باالخره 
انجام شد. اين بدين خاطر اس��ت كه سامسونگ در 
ايران شركت و واردكننده رس��مي و كانال ارتباطي 
دارد ام��ا اپل در اي��ران نمايندگي رس��مي ندارد كه 
بتوانيم مذاكره كنيم. در نهايت با وجود پيگيري ها و 
تالش براي بررسي وضعيت اپليكيشن هاي ايراني كه 
در مقاطع زماني مختلف توسط فروشگاه هاي آنالين 
اپل و گوگل حذف شدند، به نظر مي رسد شكايت ها و 
اقدامات قانوني هم نتيجه اي نمي دهد و اين شركت ها 
هستند كه بايد براي مقابله با تحريم هاي يك جانبه 
و ظالمانه، روش هاي توسعه برنامه هاي خود را تغيير 
دهند و اس��تفاده از محصوالت خود را براي كاربران 

هموار كنند.

   ساخت اپل آي دي با شماره ايراني
 امكان پذير نيست

ام��ا در اقدامي ديگر كه توس��ط اپل ص��ورت گرفته 
است، ساخت اپل آي دي با شماره ايراني امكان پذير 
 نيست. روش ساخت حساب كاربري ويژه اپل به نام
 Apple ID در راس��تاي افزايش امنيت با تغييرات 
جديدي همراه شده و در حال حاضر تمامي كاربران 
در مراحل ساخت حساب كاربري اپل و براي دريافت 
كد تاييد آن بايد حتما شماره تلفن خود را وارد كنند، 
اما به دليل مشكالت تحريمي در ليست كشورهاي 
وب سايت اپل شاهد نام ايران نيستيم. از اين رو كاربران 
ايراني براي ساخت اپل آيدي با مشكل مواجه خواهند 
شد. در گذش��ته كاربران براي س��اخت اپل آي دي 
مي توانستند با وارد كردن يك ايميل معتبر كد تاييد 
را دريافت كنن��د و كاربران ايراني با مش��كل مواجه 
نمي شدند، اما طبق به روزرساني جديد شركت اپل، 
كاربران بايد حتما شماره تلفن همراه خود را وارد كنند 
تا به واسطه پيامك يا تماس تلفني كد تاييد را دريافت 
كنند. اين اقدام جديد اپل در راستاي افزايش امنيت 
انجام شده و سطح امنيت حس��اب كاربران افزايش 
پيدا خواهد كرد، اما متاسفانه كاربران ايراني با مشكل 
جدي مواجه مي شوند. البته آن دسته از كاربراني كه 
پيش از اين موفق به ساخت حساب كاربري اپل بودند، 
مي توانند از همان حساب قبلي براي محصوالت جديد 
اپل استفاده كنند و اين موضوع براي كاربران جديد 
به مشكلي بزرگ تبديل شده است. با توجه به اينكه 
اپل تغييرات جديدي را براي ساخت حساب كاربري 
خود به وجود آورده است، بسياري از كاربران به كمك 
شماره هاي مجازي براي ساخت Apple ID استفاده 
مي كنند كه گجت نيوز معتقد اس��ت روش مناسبي 
براي كاربران ايراني محسوب مي شود، اما مشكلي كه 
وجود دارد اين اس��ت كه شماره هاي مجازي فقط به 
مدت محدودي قابل دسترسي خواهند بود و پس از 

آن غير فعال مي شوند و به ساير افراد واگذار خواهند 
ش��د. از اين رو روش ديگر اين است كه كاربراني كه 
خواهان ساخت حساب اپل آي دي هستند، از دوستان 
و آشنايان قابل اعتماد خود كه ساكن خارج از كشور 

هستند كمك بگيرند.

   جدال اپل و فروشگاه هاي ايراني اپليكيشن
همچنين كاربران iOS كه از فروش��گاه هاي ايراني و 
با استفاده از روش هاي مختلف، تحريم ها را دور زده 
بودند و اپليكيشن هاي مورد نياز خود را دانلود كرده 
بودند، در هفته هاي اخير، با مش��كلي دوباره مواجه 
ش��دند. از يك هفته پيش، گزارش هايي درباره  قطع 
سرويس دهي برخي اپليكيش��ن هاي iOS منتشر 
ش��د. تعدادي از كارب��ران در فضاي مج��ازي اعالم 
كردند كه در هفته هاي اخير از طرف فروش��گاه هاي 
ايراني پيامك هاي��ي دريافت كرده اند ك��ه در آنها از 
شناسايي حس��اب كاربري شان توسط اپل خبر داده 
شده بود. شناسايي حس��اب كاربري كاربران ايراني 
توسط اپل به معني توقف سرويس دهي اپ استور به 
آنها است. البته اين اتفاق، تازه نيست. حدود يك سال 
پيش اپل مجبور شد به قوانين تحريمي امريكا عليه 
ايران عمل كند. س��ختگيري ها درب��اره گواهي هاي 
توسعه دهنده  س��ازماني iOS باعث ايجاد مشكالت 
بس��يار زيادي براي كاربران و صاحبان اپليكيشن ها 
شد. فروش��گاه هاي ايراني با اس��تفاده از روش هاي 
مختل��ف، موفق ب��ه دور زدن اين تحريم ها ش��دند. 

كاربران براي استفاده از iOS، با خريد حق اشتراك 
اين فروشگاه ها، اپليكيشن هاي مورد نياز خود را دانلود 
مي كنند. البته اين فروشگاه ها هم با مشكالت زيادي 
روبرو هس��تند. گزارش هاي جديد، آخرين نمونه از 

اين مشكالت است.
محمدامي��ن برقع��ه اي، مدير محصول يك��ي از اين 
فروش��گاه هاي اپليكيش��ن، درباره  آخرين وضعيت 
كاربران اين فروشگاه به زوميت گفت: »تقريبا دو الي 
سه هفته اي مي ش��ود كه درگير اين موضوع هستيم. 
فقط هم ما درگير نيستيم و همه  فروشگاه هاي مشابه 
درگير شده اند. بررسي هاي اوليه  هيچ الگوي ثابتي از 
نحوه  شناسايي حس��اب هاي كاربري مشخص نكرده 
اس��ت. احتمال مي رود اپل به صورت اتفاقي اقدام به 
حذف حس��اب هاي كاربري توس��عه دهندگان كرده 
باش��د.« برقعه اي البته اظهارنظر قطع��ي درباره  روند 
شناسايي شدن حساب هاي كاربري ايراني توسط اپل 
را به بررس��ي هاي فني بيشتر از س��وي تيم هاي فني 
منوط كرد. اپل از روز ۸ خ��رداد، با ايجاد تغييراتي در 
روند ثبت نام اپل آي دي، داشتن شماره  تلفن همراه را 
براي ساخت اين آي دي ضروري كرد. قابل پيش بيني 
بود كه اين سيستم از شماره هاي ايران پشتيباني نكند. 
اين مساله، نگراني هاي تازه اي براي كاربران iOS ايجاد 
كرده است. برقعه اي معتقد است اپل احتماال در آينده 
روش هايي براي دور زدن اين مشكل پيش روي كاربران 
ايراني قرار خواهد داد چراك��ه مي داند تعداد كاربران 
ايراني كه از سرويس هاي اپ استور استفاده مي كنند، 

كم نيستند. او در اين باره اظهار كرد: »ما مساله  ساخت 
اپل آي دي را از مدت ها پيش حل كرده ايم و مشكلي از 
اين بابت نداريم. اگر كاربري بخواهد از سرويس هاي ما 
استفاده كند، مشكلي نخواهد داشت ولي اگر بخواهد 
از خود اپ استور اس��تفاده كند، بايد دنبال روش هاي 
تازه اي باشد.« حميد كوچك زاده، مدير روابط سازماني 
يكي ديگر از فروشگاه هاي اپليكيشن اعالم كرد در حال 
حاضر مشكل ايجادشده براي كاربران اين فروشگاه حل 
شده اس��ت. او اين مشكل را خارج از حيطه  قدرت اين 
شركت دانست و گفت: »اتفاقي كه به تازگي رخ داده 
اين است كه تعداد حساب هاي دولوپر شناسايي شده 
روي همه فروش��گاه هاي ايراني در يك مقطع زماني 
كوتاه، نسبت به گذشته زياد شده است.« اين شركت 
هم مانند ساير رقباي خود در بازار ايران در حال بررسي 
فني اين موضوع است تا بتواند براي آينده برنامه ريزي 
كند. كوچك زاده درباره  تشكيل »بازار سياه اپل آي دي« 
بعد از اجباري شدن ارايه شماره تلفن همراه خارجي 
هشدار داد اما در عين حال اعالم كرد اين مشكل، خللي 
در سرويس دهي فروشگاه هاي اپليكيشن اپل در ايران 
ايجاد نخواهد كرد. او در اين باره گفت: »ممكن است در 
آينده، ما هم راه حلي پيدا كنيم براي ساخت اپل آي دي 
و كاربران بتوانند از فروشگاه هاي اينترنتي اپل آي دي 
بخرند. البته پيش از هرچيزي بايد ببينيم چقدر اين 
مساله جدي اس��ت. نمي توانيم خيلي سريع واكنش 
نشان دهيم چون هنوز چيزي نمي دانيم. بايد بررسي 

كنيم و اگر نياز بود، راه حل ارايه كنيم.«
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 شكايت از گوگل
 به علت نقض حريم شخصي

گوگل حتي در ص��ورت خاموش كردن جي پي اس 
گوش��ي باز هم موقعيت مكاني كاربران را ردگيري 
مي كند و همين امر دستمايه شكايت از اين شركت 
ش��ده اس��ت. به گزارش فارس به نقل از آسين ايج، 
مقامات محلي در ايالت آريزوناي امريكا شكايتي را 
عليه گوگل تقديم دادگاه كرده اند و اين شركت را به  
فريب كاربران متهم كرده اند. در اين شكايت كه مارك 
برنوويچ دادستان كل آريزونا به دادگاه تقديم كرده، 
استدالل ش��ده كه گوگل هميشه موقعيت مكاني 
كاربران را ردگيري مي كند و حتي اگر آنها سيستم 
موقعيت يابي مكاني گوشي را خاموش كنند، گوگل 
باز هم از اين كار دست برنمي دارد. طرح اين شكايت 
حاصل تحقيقي دوساله در مورد عملكرد گوگل است. 
در اين شكايت تصريح شده جلوگيري از ردگيري 
كاربران توسط گوگل تقريبا غيرممكن است و اين 
شركت با نقض حريم شخصي و بدون رضايت و اطالع 

افراد چنين كاري مي كند. 

استفاده از واقعيت افزوده براي 
رعايت فاصله گذاري اجتماعي

گوگل به كاربران اجازه مي دهد با استفاده از واقعيت 
افزوده قوانين فاصله گذاري اجتماعي را رعايت كنند. 
به گ��زارش مهر به نقل از انگجت، گ��وگل يك ابزار 
واقعيت افزوده جدي��د در اختيار دارد كه به كاربران 
كمك مي كند خارج از خان��ه قوانين فاصله گذاري 
 اجتماع��ي را رعايت كنن��د. اين پروژه آزمايش��ي
 Sodar ن��ام دارد ك��ه در حس��اب كارب��ري 
Expriments with Google در توييت��ر ارايه 
شده است. در اين پروژه حلقه اي با شعاع سه متر اطراف 
موبايل كاربر در نظر گرفته مي شود. هدف اين ابزار 
ايجاد راهي است تا فرد بتواند فاصله اي دو متر اطراف 
خود در نظر بگيرد و قوانين فاصله گذاري اجتماعي را 
بهتر رعايت كند. پروژه Sodar يك اپليكيشن مجزا 
نيست و نيازي نيست كاربر براي استفاده آن را نصب 
كند. براي اين منظور كافي اس��ت فرد به وب سايت 

Sodar مراجعه كند. 

خريد اينترنتي با استفاده از صدا
گوگل از قابلي��ت جديدي كه به طور آزمايش��ي در 
دستيار صوتي گوگل اسيستنت او اضافه كرده، خبر 
داده اس��ت. به گزارش ايسنا به نقل از اندرويد پليس، 
شركت گوگل به عنوان توسعه دهنده دستيار صوتي 
گوگل اسيس��تنت   اعالم كرده اس��ت كه قصد دارد 
قابليت جديدي را به آن اضافه كند تا كاربران بتوانند 
از طريق ارس��ال فرمان صوتي خريد اينترنتي كنند. 
البته اين قابليت به صورت محدود و آزمايش��ي اجرا 
شده و در صورتي كه با موفقيت روبرو شود، در آينده اي 
نزديك در دسترس عموم كاربران قرار خواهد گرفت. 
 در واقع گوگل سعي دارد از طريق مطابقت صوتي يا

 Voice match امنيت��ي خريده��اي اينترنتي را 
 براي كاربران افزايش دهد. قابليت مطابقت صوتي يا 
Voice Match در گوگل اسيستنت به اين دستيار 
صوتي هوشمند اين امكان را مي دهد تا صداي افراد و 
كاربران را از يكديگر تشخيص دهد كه به عقيده بسياري 
از كارشناسان   فعال در حوزه امنيت سايبري اين قابليت 
مي تواند بس��ياري از مشكالت امنيتي در خريدهاي 

اينترنتي را برطرف كرده و يا به حداقل برساند. 

نبرد  شركت هاي امريكايي از زماني آغاز شد كه اپل با توجيه تحريم ها عليه ايران، برخي اپليكيشن هاي ايراني را از اپ استور حذف كرد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی
وساختمانهای فاقدسندرسمی برابر رای شماره ۱۲۰۰۰۰۰8 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نکا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی افشار نيکزاد 
فرزند احمد  به شماره ملی 53۰954۱349 مقدار 5 دانگ و ۲4 سيرو8 مثقال مشاع از شش دانگ عرصه بانضمام ششدانگ 
اعيانی يک قطعه زمين با بنای احداثی 3۰۰ مترمربع قسمتی از پالک    ۲8 اصلی به کالسه ۲۱8/98 واقع دربخش 9 ثبت نکا 
خريداری شده از احمد نيکزاد  مالک رسمی محرز گرديده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روزآگهی 
می شود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند  از تاريخ انتشار 
اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تس�ليم و پس از اخذ رس�يد ظ�رف مدت يک ماه از تاريخ اعتراض 
دادخواست اعتراض بر ثبت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند بديهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. م الف ۱99۰۰937
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محمد مهدی قليان
رئيس اداره ثبت اسناد و امالک نکا

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي 
خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به 

اين سامانه پيامك نمايند. 

آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی  
نظر به دس�تور م�واد ۱ و 3 قان�ون تعين تکليف وضعيت اراضی و س�اختمان های فاقد س�ند رس�می مص�وب ۱39۰/۰9/۲۰ و برابر رای ش�ماره 
۱3996۰3۱۰۰۱9۰۰۰۲3۲ مورخ ۱399/۰۲/۱4 هيات موضوع قانون تعيين تکليف موضوع ماده يک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی فريدونکنار 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی زهرا نبی زاده  فرزند حسين نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی به مساحت ۱۲۱  متر مربع 
به شماره پالک ۱785 فرعی از 66 اصلی واقع در فريدونکنار بخش ۲ خريداری از آقای بهرام ضربی فريدونی مالک رسمی محرز گرديده است. لذا 
به موجب ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱3 آيين نامه مربوطه اين آگهی در دو نوبت به 
فاصله ۱5 روز از طريق اين روزنامه و محلی / کثير االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هيات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذی نفع به آرای 
اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهی و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمايد 
و گواهی تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد که در اين صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد يا معترض ، گواهی تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 

مالکيت می نمايد و صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست. م الف ۱99۰۱33۰
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رئيس ثبت اسناد و امالک فريدونکنار

آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی
نظر به دس�تور م�واد ۱ و 3 قان�ون تعين تکليف وضعيت اراضی و س�اختمان های فاقد س�ند رس�می مص�وب ۱39۰/۰9/۲۰ و برابر رای ش�ماره 
۱3996۰3۱۰۰۱9۰۰۰۲4۰ مورخ ۱399/۰۲/۱4 هيات موضوع قانون تعيين تکليف موضوع ماده يک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی فريدونکنار 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حشمت اله صادقی  فرزند رمضان نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی به مساحت 98  
متر مربع به شماره پالک ۱784 فرعی از 66 اصلی واقع در فريدونکنار بخش ۲ خريداری از آقای غالمحسين سليمانی مالک رسمی محرز گرديده 
است. لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱3 آيين نامه مربوطه اين آگهی در دو 
نوبت به فاصله ۱5 روز از طريق اين روزنامه و محلی / کثير االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هيات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذی نفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهی و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نمايد و گواهی تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد که در اين صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد يا معترض ، گواهی تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 

مالکيت می نمايد و صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست.  م الف ۱99۰۱3۲8
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رئيس ثبت اسناد و امالک فريدونکنار

به گزارش ايس��نا، ش��بكه اجتماع��ي توئيتر صفحه 
حس��ام الدين آش��نا، مش��اور رياس��ت جمهوري 
 كش��ورمان را در اين ش��بكه به حالت تعليق درآورد.

اقدام اين شبكه اجتماعي امريكايي به بستن صفحه آشنا 

پس از آن صورت گرفت كه مشاور روحاني خطاب به 
مايك پامپئو، وزير امور خارجه امريكا توئيتي منتشر كرد 
و خواهان پايان بخشيدن به ساختارهاي نژادپرستانه و 

طبقاتي در اياالت متحده شد.

س��يدمحمد مرندي، استاد دانشگاه در واكنش به اين 
اقدام توييتر، نوش��ت: جهان هم اقدامات ترامپ و هم 
اقدامات توييتر را رصد مي كند؛ هر دو ناخواسته حقايق 

تاريكي را درباره امريكا عيان مي سازند.

توييترصفحهمشاورروحانيراتعليقكرد

صفحهحسامالدينآشنادرشبكهاجتماعيتوييتربهحالتتعليقدرآمد



اخبار 7 صنعت،معدن و تجارت

براساس اطالعات دريافتي »تعادل« از معاون طرح و برنامه وزارت صمت صورت گرفت

اكران جزييات ۲۰۰ پروژه ملي تا ۱۴۰۰
تعادل| فرشته فريادرس |

»جزييات ۲۰۰پروژه ملي در ۳۰ اس�تان تا ۱۴۰۰ 
اكران شد.« براساس داده هايي كه سعيد زرندي 
مع�اون طرح و برنامه وزارت صم�ت به روزنامه 
»تعادل« ارايه كرده، مجموع س�رمايه گذاري 
ب�راي اك�ران اي�ن ۲۰۰ پ�روژه در بخش هاي » 
بازرگان�ي، خدمات�ي، صنعت�ي و معدن�ي« 
حدود ۱۶۹ ه�زار ميليارد تومان برآورد ش�ده 
كه ميزان اش�تغال پيش بيني ش�ده براي اين 
طرح ها، حدود ۴۱ هزار نفر خواهد بود. ارزيابي 
اطالعات دريافتي نشان مي دهد، از نظر حجم 
سرمايه گذاري ها »خوزستان« با نزديك به ۳۶ 
هزار ميليارد تومان و »كرمان« با ۲۴ هزار ميليارد 
تومان بيشترين سهم را در كشور دارا هستند. 
اما كمترين سرمايه گذاري در استان كهگيلويه و 
بوير احمد با رقم ۲۵ ميليارد تومان صورت گرفته 
است. از نظر تعداد طرح ها، استان كرمان با ۲۶ 
پروژه، »يزد« با ۱7 پروژه و استان هاي »اصفهان، 
البرز و تهران« هركدام با ۹ پروژه بيشترين سهم 
را از نظر تع�داد طرح به خود اختصاص داده اند. 
در مقاب�ل اس�تان هايي چون »اي�الم، اردبيل 
وكهگيلوي�ه و بوير احمد« نيز ه�ر كدام با يك 
پروژه، كمترين س�هم را در ليس�ت ۲۰۰ پروژه 
ملي دارند. همچنين براس�اس پيش بيني هاي 
صورت گرفته، »كرمان« با ايجاد ۵هزار و ۵۳۲ 
ش�غل، »فارس« با ايجاد ۴ هزار و ۸۶۹ ش�غل، 
»يزد« با ايجاد ۳ هزار و ۵7۴ ش�غل و درنهايت 
»اصفهان« با ايجاد ۲ هزار و ۳۹۴ و »آذربايجان 
شرقي« با ايجاد ۲هزار و ۵۵ نفر شغل، بيشترين 
س�هم را در ايجاد اش�تغالزايي تا س�ال ۱۴۰۰ با 
تكميل پروژه هايش�ان خواهند داشت. اين در 
حالي است كه استان » كهگيلويه و بوير احمد« 
و »اردبيل« نيز تنها با اج�راي يك پروژه ملي، 

كمترين اشتغالزايي را خواهند داشت. 

    جزييات ۲۰۰ پروژه ملي در استان هاي كشور 
جزييات راه اندازي ۲۰۰ پروژه ملي در ۳۰ استان كشور در 
سال ۹۹ تا نيمه نخست سال ۱۴۰۰ از سوي سعيد زرندي 
معاون طرح و برنامه وزارت صمت تش��ريح شد. اين مقام 
مسوول در وزارت صمت، در گفت وگو با »تعادل« هدف از 
راه اندازي اين پروژه ها كه در بخش هاي صنعتي، معدني و 
بازرگاني در حال پيشرفت هستند را »اشتغالزايي موثر، توليد 
مستمر و صادرات پايدار« عنوان كرد. براساس آمار اعالمي 
زرندي، ح��دود ۱۶۹ هزار ميليارد تومان براي تكميل اين 
پروژه ها سرمايه گذاري صورت گرفته كه نزديك به ۴۱ هزار 
نفر اشتغال مستقيم ايجاد مي شود. زرندي همچنين در مورد 
اينكه آيا براي اجراي اين طرح ها پيمايش استاني صورت 
گرفته است، اين گونه توضيح داد كه اين ۲۰۰ طرح كه داراي 
شاخص هايي چون تكميل زنجيره ارزش، كاهش واردات، 
صادراتي بودن هس��تند، براي كمك ب��ه رفع محروميت 
شناسايي شده، به عنوان پروژه هاي ملي انتخاب شده اند. از 
سوي ديگر، براساس اظهارات زرندي، منابع موردنياز براي 
حفظ وضع موجود در سال ۱۳۹۹ برابر ۵۰۰ هزار ميليارد 
تومان تخمين زده شده است. اين در حالي است كه سرمايه 
در گردش مورد نياز بخش صنعت در سال ۱۳۹۸ برابر با ۳۶۱ 

هزار ميليارد تومان بوده است. 
 به گزارش »تعادل« معاون طرح و برنامه وزارت صمت 
در ادامه به تشريح جزييات اين ۲۰۰ پروژه ملي در ۳۰ 
استان كشور پرداخته كه جزييات كامل اين طرح ها به 
تفكيك بخش ها در هر استان به شرح زير اعالم مي شود: 

»آذربايجان ش�رقي«: در اين استان تعداد ۸ طرح 
در زمينه »مقاطع فوالدي، ش��مش ف��والدي، آهك 
كلوخه و هيدراته، محصوالت از الستيك و پالستيك، 
كنستانتره نفلين سينيت، تبلت هوشمند تلفن همراه« 
با س��رمايه گذاري ۳.۶۲۸ ميليارد تومان انجام  كه در 
صورت تكميل شدن براي ۲ هزار و ۵۵ نفر شغل ايجاد 

خواهد شد. 
»آذربايجان غربي«: ۶ طرح بازتعريف شده در اين 
استان شامل »پلي اتلين سنگين، احداث راه دسترسي، 
انواع كنسانتره ميوه تازه غيرمركبات، انباره هاي سرب 
اسيد اتارتي MF و شمش فوالدي« با سرمايه گذاري 
ي��ك ه��زار و ۵۱۲ ميليارد تومان اس��ت ك��ه ميزان 

اشتغالزايي آن ۴۹۵ نفر خواهد بود. 
»اردبيل«: طرح  فيبر خام با چگالي متوسط و سرمايه گذاري 
۱۷۰ ميليارد تومان در تابس��تان ۹۹ در اين استان افتتاح 

خواهد شد كه براي ۱۰۰ نفر شغل ايجاد مي شود. 
»اصفهان«: مطابق داده هاي ارايه شده، تعداد ۹ طرح شامل 
»ساخت محصوالت گلي وسراميكي ساختماني غيرنسوز، 
آهن اسفنجي، اتوبوس و ميني بوس، توليد همزمان برق 
و حرارت، لوله سفالي مفتول س��اده فوالدي و كم آلياژي 
گالوانيزه باالي يك ميلي متر، پارچه چادر مشكي، انواع نخ و 
حوله آماده و شتاب دهنده خطي« با سرمايه گذاري ۲ هزار 
و ۴۵ ميليارد توماني در اين استان تا ۱۴۰۰ تكميل مي شود 

كه ۲ هزار و ۳۹۴ شغل ايجاد خواهد كرد. 
»البرز«: در اين اس��تان نيز ۹ طرح شامل »انواع داروي نو 
تركيب و پپتيدي، منوكلونال، آنتي بادي، هورموني، مواد 
موثره دارويي، انواع واكسن، استقرار ۱۴ شركت دانش بنيان، 
انواع فيلم پليمري و چاپ روتوگراور، انواع شيشه هاي تزييني 
و دكوراتيو، مجسمه و آثار تزييني چوبي« با سرمايه گذاري 
۲ هزار و ۴۱ ميليارد تومان در حال اكران است كه در صورت 
تكميل شدن براي يك هزار و ۵۱۵ نفر شغل ايجاد مي شود. 
»اي�الم«: پ��روژه »اتيلي��ن « تنها ط��رح اين اس��تان با 
سرمايه گذاري ۷ هزار و۹۵۰ ميليارد توماني و ايجاد ۷۰۰ 

شغل است كه تا پاييز ۹۹ به اتمام مي رسد. 
»بوش�هر«: اجراي ۶ پروژه صنعتي و معدني چون »انواع 
رزين اكريليك - رزين پلي اس��تر، انواع گازهاي صنعتي و 
تصفيه آب آشاميدني، ورق و صفحه از پلي استايرن و پلي 
كربنات، آهك هيدارته – آهك پخته، مستربچ پليمري – 
ورق و صفحه از پلي استايرين، انواع كيسه ومحفظه و ظروف 

پلي استايرن وپلي اتلين« با سرمايه گذاري ۷۲۷ ميليارد 
تومان در استان بوشهر تا سال ۱۴۰۰ براي ۳۳۵ نفر شغل 

ايجاد خواهد كرد. 
»تهران«: مطاب��ق داده هاي ارايه ش��د ۹ طرح ش��امل 
»خودروي س��واري، بيوايمپلنت استخواني، بيوايمپلنت 
قلبي و عروقي، كنترل قند خون بيماران ديابتي، ساخت 
دوربين هاي اسپكت متحرك جهت تصوير برداري پزشكي، 
طراحي وتوليد عملگر شيرآالت صنعتي در نفت وگاز، برنامه 
سيستم SCADA، سند استراتژي ملي صادرات با توجه به 
الزامات داخلي و تجربيات بين المللي در ۷ جلد، پلي اتلين 
ترفنالت گريد بطري، ايمپلنت درون اس��تخواني )دهان 
ودندان( با س��رمايه گذاري يك هزار و ۵۳۱ ميليارد تومان 
انجام خواهد شد كه پيش بيني شده تا تا پايان ۹۹ تمامي 
اين طرح ها افتتاح شوند و براي ۲۳۰ نفر شغل ايجاد شود. 

»چهار محال وبختياري«: ۵ پروژه ملي شامل »آمونياك 
خالص – اوره، پارچه چادر مشكي، شمش فوالدي، سيمان 
پرتلند وكلينكر، فرومنگنز پركرب« با سرمايه گذاري ۱۴ 
هزار و۶۳۰ ميليارد تومان در اين استان در حال اكران است 
كه تا سال ۱۴۰۰ براي ۲ هزار و ۳۵ نفر شغل ايجاد مي شود. 
»خراس�ان جنوبي«: اما پروژه هايي كه براي اين استان 
در نظرگرفته ش��ده ش��امل ۵طرح از جمله »كنسانتره 

زغال سنگ، كاشي پرسالن، طرح هاي زيربنايي و احداث 
خط برق رساني، تامين سيم برق، آهن اسفنجي، كنسانتره 
آه��ن، گندله آه��ن، پودركربنات كلس��يم و آهك، پانل 
خورشيدي، كربنات كلسيم و آهك هيدراته، اسيد فسفريك 
و س��لول خورشيدي« با س��رمايه گذاري يك هزار و ۳۹۴ 

ميليارد تومان و اشتغالزايي ۵۰۰ نفر است. 
»خراس�ان ش�مالي«: در اين اس��تان ۳ پروژه اي كه با 
سرمايه گذاري ۶۸۶ ميليارد تومان قرار است در سال جاري 
به مرحله اجرا برسند، شامل »لوله بدون درز فوالد آلياژي- 
رينگ، فلنچ، شمش فوالدي، قوطي كنسرو فوالدي درب 
كليد دار آس��ان بازش��و فلزي ظروف« با ايجاد ۲۱۳ شغل 

جديد است. 
»خوزس�تان«: مطاب��ق داده ه��ا، ۴ ط��رح در زمين��ه 
توليد»ش��مش و ميلگرد فوالدي، اتان –پروپان – نرمال 
بوتان- گاز، ال پي جي شيرين، آمونياك خالص، اوره و..« 
با سرمايه بري ۳۵ هزار و ۶۳۵ ميليارد تومان در اين استان 
افتتاح مي شود، كه ميزان اش��تغالزايي آن ۲ هزاار و ۷۰۰ 

اعالم شده است. 
»زنجان«: ۵ طرح از جمله»شمش فوالدي، انواع ميلگرد 
فوالدي، انواع محصوالت بهداشتي و پالستيكي، نخ، پارچه 
و البسه، كنسانتره آهن« با س��رمايه گذاري ۲ هزار و ۶۳۲ 

ميليارد تومان و ايجاد ۹۷ ش��غل در حال انجام هس��تند.  
»س�منان«: ۶ پروژه در حال اجرا در اين استان بيشتر در 
زمينه هاي » قطعات گچي ساختماني، گاز رساني به منطقه 
جهت بهره برداري سرمايه گذاران، بهسازي و تعريض راه 
دسترس��ي، احداث توزيع برق، آبرساني به منطقه جهت 
بهره برداري سرمايه گذاران، انواع يخچال و فريزر« است كه 
اين طرح ها قرار است تا پايان سال جاري تكميل و افتتاح 
شوند. سرمايه گذاري در اين طرح ها ۱۸۱ ميليارد تومان با 

ايجاد ۵۹۱ شغل برآورد شده است. 
»سيستان و بلوچستان«: دراين استان ۳ پروژه شامل 
»توليد سيمان ويژه پوژوالني، توليد سيمان خاكستري، 
توليد كاشي و سراميك« در حال اكران است كه پيش بيني 
مي شود اين طرح ها تا پايان ۹۹ به اتمام برسند. سرمايه بري 
اين طرح ها ۸۵۸ ميليارد تومان عنوان شده كه براي ۶۰۵ 

نفر نيز شغل ايجاد مي شود. 
»فارس«: پروژه  هايي كه در اين اس��تان بازتعريف شده ۸ 
طر ح است كه »كربنات سديم، كاميون كشنده، آرايشي و 
بهداشتي، شمش آلومينيوم، گندله آهن، كنستانتره« را در 
بر مي گيرد. سرمايه اختصاص يافته ۱۸ هزار و ۱۸۰ ميليارد 
تومان است كه با نهايي شدن طرح ها ۴ هزار و ۸۶۹ شغل 

ايجاد خواهد شد. 

»قزوين«: مطابق آمار ارايه شده، ۶ طرح درا ين استان 
در زمينه »موتور بنزيني و پايه گاز سوز خودرو، مس 
كاتدي، تهيه وتامين تجهيزات و عمليات اجرايي كامل 
احداث خط ۲۰ كيلو ولت، ش��مش فوالدي، مقاطع 
فوالدي« در حال اجراست كه سرمايه گذاري صورت 
گرفته براي اين طرح ها ۲ هزار و ۸۴۴ ميليارد تومان 
عنوان شده كه اش��تغالزايي يك هزار و ۷۶۷ نفري را 

رقم خواهد زد. 
»قم«: همچنين تا نيمه نخست سال ۱۴۰۰ ۷ طرح در 
اين استان در زمينه »مواد خوراكي و چند طرح معدني 
و صنعتي اس��ت از جمله »شمش و مقاطع فوالدي، 
شمش فوالدي، س��اخت فرآورده هاي نفتي تصفيه 
ش��ده، چيپس و فرنج فرايرز، انواع آب ميوه بستني، 
كره وانواع شير و...، انواع شكالت، ژله، تافي و آبنبات 
و انواع فنر خودرو« با سرمايه گذاري يك هزار و۵۳۲ 
ميليارد تومان تكميل خواهد شد كه براي ۹۱۸ نفر 

شغل ايجاد مي شود. 
»كردستان«: »شمش طال، كنسانتره و سنگ آهن، 
سيگارت فيلتر دار، تنباكو معطر، توليد روكش مالمينه، 
اوراق فشرده چوبي با روكش هاي مالمينه، كاغذي و 
طبيعي، انواع قطعات پيش ساخته بتني سبك، هوادار 
گازي اتوكالو شده AAC، پروتزهاي مفصل ران، بتن 
سيال متخلخل، كاميونت، كاميون و كشنده« ۸ طرح در 
حال اجرا در كردستان است كه با سرمايه گذاري ۸۱۲ 
ميليارد تومان، يك هزارو ۷۲ شغل ايجاد خواهد كرد. 

»كرمان«: براس��اس داده هاي ارايه ش��ده، كرمان با 
بيشترين پروژه، ۲۶ طرح را در زمينه »اسيد سولفوريك، 
سنگ آهن دانه بندي شده، كك متالووژي، توليد گاز 
اكسيژن، مس آتد، شمش فوالدي، گندله آهن، آهك 
و دولوميت، كنسانتره مس سولفيدي، توليد كنسانتره 
آهن با استفاده از باطله سنگ آهن، كنستانتره مس با 
عيار ۱۶ درصد، خاك س��ولفوري با عيار ۰.۳۹ درصد، 
كنستانتره آهن، بريكت سرد آهن اسفنجي، كنستانتره 
مس سولفيدي و شمش فوالدي، كاتد مس و شمش 
طال« كليد زده است. سرمايه بري اين طرح ها، ۲۴ هزار 
و۳۰۸ميليارد تومان است كه با تكميل شدن آنها براي 

۵ هزار و ۵۳۲ نفر شغل ايجاد مي شود. 
»كرمانشاه«: در اين استان نيز ۸ طرح از جمله »انواع 
روغ��ن، آرد ذرت، غ��الت پوس��ت گيري وماكاروني، 
مكمل خوراكي دام و بايو اتانول سوختي، بيو ايمپلنت 
استخواني، قلبي عروقي و تاندون ليگماني، شمش و 
مقاطع فوالدي، درب قوطي، اتانول و آهن اسفنجي« 
با س��رمايه گذاري ۲ ه��زار و ۹۳۷ ميلي��ارد تومان و 
اشتغالزايي يك هزار و ۵۶۰ نفر در حال تكميل است. 

»كهگيلويه و بوير احمد«: طرح »آهك هيداراته« 
تنها طرح اين استان با سرمايه گذاري ۲۵ ميليارد تومان 

است كه براي ۶۰ نفر شغل ايجاد خواهد كرد. 
»گلستان«: اما براس��اس آنچه از سوي زرندي اعالم 
ش��ده، اس��تان گيالن با ۴ طرح در زمينه »پوش��ش 
سقف از جنس فايبر سمنت، محصوالت بتني اليافي، 
احداث راه دسترسي، يد كريستال« فعاليت خود را با 
سرمايه گذاري ۱۳۷ ميليارد توماني از سر گرفته كه با 

تكميل اين طرح ها ۱۱۲ شغل ايجاد خواهد شد. 
»گيالن«: مطابق آمار ارايه شده، در اين استان ۵طرح 
در حوزه »تخته فيبر خام با چگالي متوس��ط از چوب، 
اوراق فشرده چوبي با روكش مالمينه، قوطي نوشابه 
وآبميوه آلومينيومي، درب آس��ان بازش��وي س��اده 
آلومينيومي، انواع كابل انتقال برق و مفتول آلومينيومي 
وانواع آجر سفال و سراميك« در حال بهره برداري است 
كه سرمايه بري اين طرح ها ۲ هزار و ۲۲۰ ميليارد تومان 

عنوان شده كه براي ۷۲۵ نفر شغل ايجاد مي شود. 
»مازندران«: در اين اس��تان براس��اس برنامه وزارت 
صمت ۲ طرح »پودر كنس��انتره پروتئيني آب پنير و 
تخته فيبر با چگالي متوسط چوب، و تخته فيبر خام 
با چگالي زياد و كم« با س��رمايه گذاري ۸۷۰ ميليارد 
تومان و ايجاد اشتغال براي ۲۶۰نفر در حال اكران است. 
»مركزي«: مطابق داده هاي ارايه شده، در اين استان ۶ 
طرح »توليد انواع سلول خورشيدي و پنل خورشيدي، 
شيشه فلوت، شيشه جام مش��جرو ظروف بلور، انواع 
سموم و كود كشاورزي، كاغذ از كربنات كلسيم و ساير 
مشتقات از كربنات كليسيم« با سرمايه گذاري ۲ هزار 
و ۲۲۰ ميليارد تومان به منظور ايجاد يك هزار و ۲۸۹ 

شغل در حال تكميل شدن است. 
»هرمزگان«: پروژه هاي در حال تكميل در اين استان 
با س��رمايه گذاري ۱۶ هزار و ۹۵۵ ميلي��ارد تومان در 
زمينه »گندله آهن، توليد آهن شيرين، بهره برداري 
از اولين پس��ت اسكله فله، شمش فوالدي، گچ سفيد 
كاري معمولي، انواع سيمان وكلينكر، شيرين كردن و 
تصفيه و بسته بندي آب و...« در حال تكميل است كه با 
پايان يافتن اين طرح ها براي يك هزار و ۵۰۸ نفر شغل 

ايجاد مي شود. 
»همدان«: براس��اس داده هاي ارايه ش��ده از س��وي 
زرندي، در همدان تنها ۶ طرح در زمينه » منسوج بافت، 
انواع بطري شيشه، پلي وينيل كلرايد، لوازم بهداشتي 
وفروسيليسيم« با سرمايه بري ۲ هزار و ۲۰۵ ميليارد 
تومان راه اندازي شده، كه با تكميل آنها تا پايان سال ۹۹ 

براي ۷۶۷ نفر شغل ايجاد خواهد كرد. 
»يزد«: درنهايت ومطابق اطالعات دريافتي، يزد بعد 
از كرمان بيش��ترين طرح را به خ��ود اختصاص داده 
است. در اين استان ۱۷ پروژه شامل »مواد اوليه كاشي 
و س��راميك، انواع كاشي، گندله آهن، آهن اسفنجي، 
كاشي پخت سوم، لوازم تزييني سراميكي و قرنيز گلي 
وسراميكي ساختماني غيرنس��وز، كنستانتره سرب 
روي، لعاب كاشي، الكترود گرافيتي، شمش طال و نقره، 
اتيدريد مالييك، كنسانتره آهن، كرين فعال، گندله، 
شمش فوالدي و آهن اسفنجي« با سرمايه بري ۱۱ هزار 
و۱۷۲ ميليارد تومان در حال اكران اس��ت، كه با پايان 
يافتن اين طرح ها تا نيمه نخست سال ۱۴۰۰ براي ۳ 

هزار و ۵۴۷ نفر شغل ايجاد خواهد شد. 
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مجلس به خلق ارزش اقتصادي 
كمك كند

نايب رييس اتاق بازرگان��ي ايران مي گويد مجلس 
بايد به جاي مداخله در روند نظام توليد و تجارت، به 
خلق ارزش اقتصادي كمك كند. حسين سالح ورزي 
در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: يكي از اصلي ترين 
مسائلي كه هدف گذاري و موقعيت اقتصاد يك كشور 
را تعيين مي كند، فراهم كردن زيرساخت هاي الزم 
براي توليد ارزش اقتصادي جديد و مولد اس��ت. در 
چنين فرايندي مجلس به عن��وان اصلي ترين نهاد 
قانونگذار كش��ور، اهميتي فراوان دارد. به گفته وي، 
مجلس مي تواند با فراهم كردن يك فضاي برابر ميان 
نيروهاي مختلف اقتص��ادي و اجتماعي، پايبندي 
به قانون را به عنوان يك اصلي مهم و خدش��ه ناپذير 
مطرح كرده و اين اميد كه ثبات در فضاي اقتصادي 
و اجتماعي كش��ور وجود خواهد داشت را گسترش 
دهد. نايب ريي��س اتاق بازرگاني ايران، با بيان اينكه 
وضع و اجراي قانون دو وظيفه مهم حاكميت در قبال 
مردم است، گفت: با تضمين اجراي قانون به عنوان 
زيرساخت اصلي نظام سياسي مدرن، مي توان اميدوار 
بود شرايطي به وجود آيد كه براي حاكميت و مردم 
فضايي برد- برد شكل گرفته و اهداف كالن كشور با 
سرعت و قدرت بيشتري دنبال شود. او خاطرنشان 
كرد: آنچه كه در فرايند توسعه توليد اهميت زيادي 
دارد، فراهم كردن مقدمات الزم در تامين مواد اوليه و 
مايحتاج واحدهاي توليدي است كه نوع نگاه قانوني 
به آن در شرايط اقتصادي اهميت زيادي دارد. تامين 
نهادهاي توليد چه از نظر كمي و چه كيفي، يك اولويت 

بزرگ اقتصادي به شمار مي رود.

سرمايه گذاري ۱۰۰ميليارد 
توماني ايميدرو در معدن

فارس |تفاهمنامه سه جانبه اي بين سازمان توسعه 
و نوس��ازي معدن و صنايع معدني ايران )ايميدرو(، 
معاونت معدني وزارت صمت و همچنين س��ازمان 
زمين شناس��ي و اكتش��افات معدني امضا و مبادله 
شد.اين س��ند بين خداداد غريب پور رييس هيأت 
عامل ايميدرو، داريوش اسماعيلي معاون امور معادن 
و صنايع معدني وزارت صمت و علي رضا ش��هيدي 
رييس سازمان زمين شناسي كشور امضا شده است. 
تفاهمنامه فوق در راستاي ماده ۵ قانون معادن و به 
منظور »توسعه همكاري در زمينه اكتشاف، استخراج 
و فراوري م��واد معدني، بهره گي��ري از ظرفيت ها، 
تجارب و توانايي هاي هر بخش، هم افزايي و توسعه 
توان ملي در ايجاد ثروت در حوزه معدن امضا ش��ده 
به طوري كه زمينه س��ازي جلب مشاركت بيشتر 
بخش هاي خصوصي و تعاوني كشور در امور معدن 
را فراهم آورد. اين سند به مدت سه سال و در راستاي 
تسريع در انجام فعاليت هاي اكتشافي كشور و نظر 
به اهميت امر اكتشاف در توسعه پايدار كشور و لزوم 
توسعه همكاري هاي بين بخشي مبادله شده است. 
موضوع تفاهمنامه عبارت است از انجام همكاري بر 
اساس موضوع مشخص و مجزا به تفكيك هر پروژه و 
با سرفصل و شرح خدمات مشخص در قالب توافقنامه 
يا قرارداد اقدام خواهد ش��د. مقرر شده هر سه طرف 
تفاهمنامه كميته مشترك راهبري تشكيل دهند 
كه وظيفه آن بررسي طرح هاي پيشنهادي و تهيه 
و تصويب شرح خدمات است. كميته مشترك بايد 
به منظور انجام نظارت بر شرح خدمات فوق ساختار 
مناس��ب را طراحي كنند. طبق اين س��ند ايميدرو 
متعهد ش��د تا س��قف اعتبار ۱,۰۰۰ ميليارد ريال 
)س��االنه( هزينه هاي انجام شرح خدمات عمليات 

اكتشافي را بر اساس ضوابط و مقررات تأمين كند.

 نوسازي ناوگان جاده اي
با كاميون هاي دست دوم!

ي��ك كارش��ناس صنع��ت خ��ودرو از واردات 
كاميون هاي دس��ت دوم با صرف هزينه ۲۰ هزار 
ميلياردي خبر داد و گفت: با وجود كاهش تجارت 
خارجي در ح��وزه واردات و صادرات كه س��بب 
كاهش ظرفيت حمل بار و به تبع آن افت درآمد 
رانندگان شده، مشخص نيست چه استداللي براي 
نوس��ازي ناوگان باري با كاميون هاي دست دوم 
وجود دارد. ظاهرا از چندماه پيش محموله اي از 
كاميون هاي دسته دوم اروپايي وارد گمرك غرب 
شده و تازه اين روزها صدايش درآمده است. در اين 
رابطه حسن كريمي سنجري در گفت وگوبا ايسنا، 
اظهار كرد: شواهد بيانگر آن است كه رقمي معادل 
۲۰ هزار ميليارد تومان صرف خريد و واردات اين 
كاميون ها شده است. اين در حالي است كه كشور 
به دليل شرايط تحريم، در مضيقه ارزي قرار دارد و 
از همين روي، واردات بسياري از قطعات خطوط 
توليد شركت هاي خودروس��از هفته ها در صف 
تخصيص ارز معطل مي ماند.  در چنين شرايطي 
معلوم نيست با كدام تدبير اين ميزان ارز از كشور 
خارج ش��ده يا قرار است خارج شود؛ آن هم براي 
واردات كاميون هاي دست دوم و كاركرده اروپايي! 
وي با بيان اينكه در شرايط تحريم، ظرفيت ناوگان 
حمل و نقل برون شهري در حوزه باري به شدت 
دچار ركود ش��ده اس��ت، تصريح كرد: در واقع از 
يك س��و تعديل بودجه عمراني كشور و از سوي 
ديگر كاهش تجارت خارج��ي در حوزه واردات و 
صادرات باعث ش��ده كه ظرفيت تقاضاي حمل 
بار بسيار كاهش يافته و درآمد رانندگان حمل و 
نقل جاده اي بسيار افت كند. در چنين شرايطي 
خروج ميلياردها دالر ارز از كشور براي واردات اين 
كاميون ها با كدام منطق صورت پذيرفته است؟ 
كريمي سنجري خاطرنش��ان كرد: صرف نظر از 
ظرفيت توليد در شركت هاي تجاري ساز داخلي 
كه به دليل عدم تخصيص اعتبار براي نوس��ازي 
ناوگان فرسوده تجاري كه رييس جمهور وعده آن 
را در ابتداي دوره دوم رياست جمهوري خود داده 
بود، بدون ارزش افزوده در حال هدر رفتن است. 
با كدام استدالل بايد پذيرفت كه نوسازي ناوگان 
باري نسبت به حوزه مسافري داراي اولويت است؟

سعيد زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صمت  در گفت وگو با تعادل از جزئيات ۲۰۰ پروژه  ملی در کشور  می گويد

خالصه طرح هاي استاني قابل افتتاح تا سال ۱۴۰۰
اشتغال )نفر(سرمايه گذاري )ميليارد تومان( تعداد استان رديف 

۸۳.۶۲۸۲.۰۵۵آذربايجان شرقي ۱

۶۱.۵۱۲۴۹۵آذربايجان غربي۲

۱۱7۰۱۰۰اردبيل ۳

۹۲.۰۴۵۲.۳۹۴اصفهان ۴

۹۲.۰۴۱۱.۵۱۵البرز ۵

۱7.۹۵۰7۰۰ايالم۶

۶7۲7۳۳۵بوشهر 7

۹۱.۵۳۱۲۳۰تهران ۸

۵۱۴.۶۳۰۲.۰۳۵چهارمحال و بختياري۹

۵۱.۳۹۴۵۰۰خراسان جنوبي ۱۰

۸۶.۵۲۵۱.۲۳۶خراسان رضوي ۱۱

۳۶۸۶۲۱۳خراسان شمالي ۱۲

۴۳۵.۶۳۵۲.7۰۰خوزستان ۱۳

۵۲.۶۳۲۹77زنجان ۱۴

۶۱۸۱۵۹۱سمنان ۱۵

۳۸۵۸۶۰۵سيستان و بلوچستان۱۶

۶۱۸.۱۸۰۴.۸۶۹فارس ۱7

۶۲.۸۴۴۱.7۶7قزوين ۱۸

7۱.۵۳۲۹۱۸قم۱۹

۸۸۱۲۱.۰7۲كردستان۲۰

۲۶۲۴.۳۰۸۵.۵۳۲كرمان ۲۱

۸۲.۹۳7۱.۵۶۰كرمانشاه ۲۲

۱۲۵۶۰كهگيلويه و بويراحمد۲۳

۴۱۳7۱۱۲گلستان  ۲۴

۵۲.۲۲۰7۲۵گيالن۲۵

۲۸7۰۲۶۰مازندران ۲۶

۶۲.۲۲۰۱.۲۸۹مركزي ۲7

۸۱۶.۹۵۵۱.۵۰۸هرمزگان ۲۸

۶۲.۲۰۵7۶7همدان ۲۹

۱7۱۱.۱7۲۳۵7۴يزد۳۰

۲۰۰۱۶۸.7۸۲۴۰.۹۲۰جمع
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چهرهروز

واكنش وزير ارشاد به قتل رومينا 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي با انتشار ويديويي اظهارات خواهر امام موسي صدر درباره فرار يك دختر از خانه، توييتر نوشت: 
گره هايي كه به مهر مي توان گشود و به قهر داس و درفش نسپرد. عباس صالحي نوشت: او درس آموخته مرام و مكتب برادرش 
 امام موس��ي صدر است. خاطره او درس آموز اين روزهاست. گره هايي كه به مهر مي توان گشود و به قهر داس و درفش نسپرد.  
در اين ويديو رباب صدر- خواهر امام موس��ي صدر- به بيان خاطره اي از نوع رفتارش��ان با دختر نوجواني مي پردازد و توضيح 
مي دهد با كمي صبر و ميانجيگري درست چگونه دختر و پسري كه به يكديگر عالقه مند بوده اند راه صحيح را انتخاب مي كنند 

و نيازي نيست كه براي رفع هر مشكلي دست به خشونت و رفتارهاي نادرست زد.

امضاي  عهدنامه  ارزروم
ميرزاتقي خان وزير نظام نزديك به سه سال 
در ارزنه الروم با نمايندگان دولت هاي روس 
انگليس و عثماني براي رفع اختالفات بين 
ايران و عثماني مذاكره كرد. معاهده اول ارزنه الروم كه در 
دوره فتحعلي ش��اه قاجار بين دو دولت منعقد شده بود 
و توافق نامه هايي چون»قازلي گول«، هيچ كدام به طور 
بنيادي اختالفات ديرينه دو كشور مسلمان را حل وفصل 
نكرده بودند. دهم خرداد 1226، عهدنامه ارزروم ميان 
دولت ايران و امپراتوري عثماني امضا شد. اين قرارداد ميان 
نماينده ايران ميرزاتقي خان فراهاني مشهور به اميركبير 
و نماينده عثماني شكل گرفت كه به موجب اين پيمان 
دولت ايران از ادعاي خود نسبت به سليمانيه چشم پوشيد 
و دولت عثماني نيز مالكيت ايران بر بندر خرمشهر و حق 
كشتيراني در رودخانه شط  العرب را به رسميت شناخت و 
همچنين قرار شد كه دولت عثماني از بدرفتاري با زائران 
و بازرگانان ايراني بپرهيزد. در كشاكش جنگ هاي ايران و 
روسيه تزاري كه با ناكامي ايرانيان همراه بود، لشكر عثماني 
بارها به بهانه سركوب شورشيان وارد خاك ايران شد و در 
بخش هايي از آذربايجان و كردستان پيشروي كرد. در 
اين هنگام مصادف با سال 1821 ميالدي عباس ميرزا 
در پاسخ به تجاوزات عثماني با لشكري به سوي نواحي 
شرقي قلمرو عثماني حركت كرد و در نزديكي درياچه 
وان با لشكر عثماني به رويارويي پرداخت. در نتيجه نبرد 
سنگيني بين طرفين درگرفت كه با پيروزي قاطع لشكر 
ايران بر لشكر عثماني همراه بود. پيروزي مقتدرانه ايران 
بر لشكر عثماني سبب شد تا سلطان محمود دوم )حاكم 
وقت عثماني( سپاه عظيمي به سمت مواضع ايران روانه 

كند. از اين رو تعدادي از بزرگان عثماني مامور آماده سازي 
ارتش ش��دند و در سال 1821 ميالدي لشكر قدرتمند 
عثماني كه از حيث نيرو و تجهيزات بر لشكر ايران برتري 
داشت به س��مت ايران به حركت در آمد. در اين هنگام 
محمدعلي ميرزا دولتش��اه )حاكم واليات غربي ايران( 
مامور مقابله با عثماني شد. وي با همراهي سه سردار خود 
با نام هاي پهلوان موسي خميس )رييس ايل ملكشاهي(، 
حسن خان فيلي و اسدخان بختياري جهت مقابله با لشكر 
عثماني از كرمانش��اه به حركت در آمدند. به اين ترتيب 
جنگ بزرگي ميان طرفين به وقوع پيوست، اين جنگ با 
رشادت لشكريان ايران از جمله سربازان فيلي و ملكشاهي 

با پيروزي ايران به پايان رسيد و بخش هاي بزرگي از عراق 
از جمله بغداد، كركوك، سليمانيه و... توسط لشكر ايران 
فتح شد. در پي پيروزي ها و فتوحات ايران در تاريخ 28 
جوالي 1823 ميالدي ق��رارداد صلحي با نام عهدنامه 
ارزروم به امضاي طرفين رسيد. چند سال پس از انعقاد 
عهدنامه ارزروم درگيري هاي مرزي ميان ايران و عثماني 
آغاز شد كه اين بار با ميانجيگري انگلستان و روسيه در 
تاريخ 31 مه  1847 ميالدي متممي بر عهدنامه ارزروم 
افزوده ش��د كه به عهدنامه دوم ارزروم شهرت پيدا كرد. 
نماينده ايران در طول اين مذاكرات كه به عهدنامه دوم 

ارزروم ختم شد، اميركبير بود. 

تاريخ
نگاري

تاريخچه

تاريخچه سرشماري در ايران

نخستين بررس��ي آماري سال 1231 خورشيدي و 
در اواخر صدارت ميرزا آقاخان نوري صورت گرفت. 
در آن سال جمعيت، تعداد منازل و ساختمان هاي 
شهر تهران ش��مرده شد. گويا در س��ال 1238 نيز 
دس��تورالعملي جامع در مورد سرشماري نفوس و 
منابع مالي و اقتصادي از سوي وزراي وقت به حكام 
واليات صادر شد تا شمار جمعيت خانوار، مسكن و 
ميزان دارايي هاي مردم در كليه دهات و ش��هرهاي 
كشور مشخص شود. اين دستور به دليل مشكالت 
فني انجام نشد تا سرانجام ميرزا عبدالغفار نجم الدوله، 
معلم رياضي مدرسه دارالفنون، سرشماري از جمعيت 
شهر تهران را با استفاده از شيوه هاي جديد انجام داد؛ 
اين سرشماري براساس نقشه شهر به وسيله وي و در 
مدت ۵۵ روز انجام شد و اطالعات آن طي سال هايي 
با عنوان »تشخيص نفوس دارالخالفه« انتشار يافت. 
در اين سرشماري تهران به پنج محله ارگ، عودالجان، 
چال ميدان، سنگلج و بازار تقسيم بندي شده و همه 
محله هاي خارج از ش��هر نيز جزو ي��ك طبقه قرار 
گرفت. براساس اين سرشماري، جمعيت تهران در 
1246 خورش��يدي بالغ بر 1۵۵736 نفر بوده است 
كه از اين تعداد 1472۵6 نف��ر را افراد غيرنظامي و 
848۰ نف��ر را افراد نظامي تش��كيل مي داده اند. در 
سرش��ماري اي كه عبدالغفار نجم الدول��ه انجام داد 
معلوم شد كه حدود 27درصد جمعيت شهر را افراد 
كمتر از 1۵ سال تشكيل مي دهند كه با توجه به زاد 
و ولد بي برنامه آن زمان، از مرگ و مير زياد مخصوصا 
در س��نين نوجواني خبر مي دهد. اين سرش��ماري 
همزمان با وزارت اعتضادالس��لطنه بر وزارت علوم 
و معارف انجام ش��د. دومين سرش��ماري جمعيت 
شهر تهران در س��ال1263-1262 خورشيدي و با 
مسووليت ميرزا سيد شفيع اميرلشكر انجام گرفت. 
در اين سرش��ماري، بازهم تهران به پنج محله ارگ، 
س��نگلج، عودالجان، چال ميدان و بازار تقسيم شد. 
همچنين در سال 1277 خورشيدي در چهارمين 
سال سلطنت مظفرالدين شاه قاجار، آماري از ابنيه 
تهران تهيه شد. در سال 12۹7 به منظور ثبت وقايع 
چهارگانه، اداره ثبت احوال كش��ور تاس��يس شد. با 
ثبت اطالعات مربوط ب��ه تولد، فوت، ازدواج و طالق 
از س��وي اداره مذكور، ضرورت اط��الع از جمعيت 
كشور و تعيين س��ازماني كه موظف به جمع آوري 
اين اطالعات باش��د موردتوجه قرار گرفت و در سال 
13۰3 با تصويب آيين نامه  اي، مسووليت جمع آوري و 
مركزيت بخشيدن به آمارهاي موردنياز بر عهده وزارت 
كشور گذاشته شد. با ايجاد تشكيالت جديد بلديه در 
سال 13۰1 شمسي، سرشماري ديگري در تهران 
صورت گرفت كه براساس آن سرشماري، جمعيت 
تهران در سال 13۰1 بالغ بر 21۰ هزار نفر بود. در اين 
سرشماري تهران به 1۰ ناحيه ارگ، دولت، حسن آباد، 
سنگلج، قنات آباد، محمديه، قاجاريه، بازار، عودالجان و 
شهرنو تقسيم مي شد. در سال 1311 خورشيدي اداره 
كل احصاييه و سجل احوال مملكتي در شهر تهران، 
سرشماري به عمل آورد. پنجم تيرماه سال 1312، 
نظام نامه شوراي عالي احصاييه تنظيم شد. اين شورا 
در سال 1314 به شوراي عالي آمار تغيير نام داد. در 
تاريخ 1۰ خرداد 1318 قانون سرشماري به تصويب 
مجلس ش��وراي ملي رسيد و نخستين سرشماري 

رسمي ايران در همان سال آغاز شد. 

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

تصويب قانون سرشماري 
نخستين قانون سرشماري در ايران 1۰ خرداد 1318 
هجري خورش��يدي به تصويب مجلس ش��وراي ملي 
رسيد و اين سرشماري در كشور براساس اين قانون در 
يكم تير همان سال آغاز شد. كاشان نخستين شهري بود 
كه آمارگيري در آن به اجرا درآمد و بعد از آن سرشماري 
در منطقه هاي گوناگون كشور صورت پذيرفت. نخستين 
سرشماري در تهران نيز با توجه به اين قانون در 1۰ اسفند 
1318 هجري خورش��يدي اجرا شد و براي اجراي اين 
سرشماري دولت برنامه ريزي هاي منظمي را شكل داد، 
دولت اين روز را در پايتخت تعطيل عمومي اعالم كرد و 
شهرباني كل كشور با اطالعيه اي به آگاهي مردم تهران 
رس��اند كه در اين روز از منزل هاي خويش غير از موارد 
ضروري و با اطالع ش��هرباني خارج نشوند. سرشماري 
از س��اعت پنج صبح در تهران شروع ش��د و تا هشت و 
3۰ دقيقه شب به طول انجاميد، پس از پايان كار دولت 
با بررس��ي اطالعات ارايه ش��ده؛ در اطالعيه اي رسمي 
جمعيت تهران را ۵4۰ هزار و 87 تن اعالم كرد. پس از 
تهران در شهرهاي ديگر نيز سرشماري صورت پذيرفت، 
اين سرشماري كه از س��ال 1318 هجري خورشيدي 
آغاز شده بود، در ش��هريور 132۰ هجري خورشيدي 
به دليل حمله متفقين به ايران و اشغال نظامي كشور، در 
گنبدكاووس متوقف شد و اين برنامه نيمه كاره باقي ماند. 
براساس نتيجه اين سرشماري كه در 3۵ شهر كشور به 
اجرا درآمد، جمعيت كل آنها 2 ميلي��ون و 264 هزار و 
866تن اعالم ش��د و تهران پرجمعيت ترين شهر ايران 
لقب گرفت. سرشماري هاي اداره كل آمار ايران تا 132۹ 

هجري خورشيدي اغلب محلي و آزمايشي بود تا آنكه در 
133۵ هجري خورشيدي سرشماري رسمي و منظمي 
به وسيله مركز آمار ايران انجام شد. در سال 1334 قانون 
»آمار و سرشماري« تصويب ش��د. دراجراي اين قانون 
»سازمان آمار عمومي« به وزارت كشور وابسته شد و به 
»اداره كل آمار عمومي« تغيير نام داد. اولين سرشماري 
عمومي نفوس كشور درسال 133۵ توسط اين اداره كل 
برنامه ريزي و اجرا شد. در س��ال 1344 »اداره كل آمار 
عمومي« از وزارت كشور جدا و »مركز آمار ايران« تأسيس 
شد. براساس قانون، اين مركز موظف شد هر 1۰ سال يك 
بار »سرشماري عمومي نفوس« را در كشور اجرا نمايد. 
از س��ال 134۵، سرشماري عمومي ضمن اضافه شدن 
مفهوم مسكن به »سرشماري عمومي نفوس و مسكن« 
تغيير نام داد و از آن پس هر 1۰ سال يك بار به طور مرتب 
اجرا شد. در س��ال 138۵ همزمان با تدارك ششمين 
سرش��ماري عمومي نفوس و مسكن، دست اندركاران 
امر، ضمن مالقات حضوري با رياست جمهور محترم، 
پيش��نهاد كاهش فاصله اجراي سرشماري ها از 1۰ به 
۵ سال را به دليل تحوالت سريع جمعيت كشور و لزوم 
برنامه ريزي هاي كالن متناسب با اين تحوالت مطرح 
كردند كه مورد تصويب قرارگرفت. اين پيشنهاد بعدها 
توس��ط هيات دولت در قالب يك اليحه تنظيم و طبق 
مصوبه شماره 26۵81 /ت۵37147 و در جلسه مورخ 
1386/2/24 الزم االجرا شد. بر اين اساس، سرشماري 
عمومي نفوس و مسكن 13۹۰ در دستوركار مركز آمار 

ايران قرارگرفت.

كاهش مراجعات كرونايي در تهران
فرمانده عمليات مقابله با كرونا در كالن شهر 
تهران گفت: معدل مرگ و مير بيماران مبتال 
به كوويد-1۹ نسبت به ميزان مراجعه در 
اس��تان تهران 1.6۹ بوده است كه نسبت 
به ن��رم جهاني عدد مطلوب تري اس��ت. 
همچنين ميزان بهب��ود يافتگارن قطعي 
ما ني��ز 88.7 درصد اس��ت. عليرضا زالي 
در مراسم جش��نواره فرشته مهر كه براي 

پاسداشت 11۰ شهيد سالمت در بيمارستان شهداي 
تجريش برگزار ش��د، گفت: اميدوارم هرچ��ه زودتر با 
لطف اله��ي و همت كادر درمان��ي و دعاي مردم فهيم 
ايران، ظفرمندانه جشن پيروزي و فائق آمدن بر ويروس 
منحوس كرونا را در اقصي نقاط كشور به جشن بنشينيم. 
او اف��زود: امروز باالترين ميزان ارايه خدمات بس��تري، 

درماني، بهداشتي، غربالگري، بيماريابي، 
انجام آزمايشات تشخيصي و حجم باالي 
مداخالت طبي و درماني در س��ايه همت 
كادر درماني در استان تهران محقق شده 
اس��ت. زالي ادامه داد: معدل ارايه خدمات 
عدد بسيار خوبي است. به رغم حجم زياد 
بيماران و افرادي كه در روزهاي س��خت 
به بيمارس��تان هاي استان تهران مراجعه 
كردند، معدل مرگ و مير بيماران مبتال به كوويد-1۹ 
نسبت به ميزان مراجعه 1.6۹ بوده است كه نسبت به نرم 
جهاني عدد مطلوب تري است. وي تاكيد كرد: از ابتداي 
ارديبهشت ماه آمارها با شيب ماليمي در تهران در حال 
كاهش است. البته در تهران فراز و فرودهايي داشتيم كه 

بخشي از آن به دليل ماهيت اين بيماري است.

جنگل هاي  بوشهر همچنان مي سوزند 
جنگل هاي بوش��هر در آتش مي سوزند و 
وضعيت همچنان بغرنج اس��ت. اما خبر 
اين آتش سوزي بزرگ در ميان خبرهاي 
كرونا و افتتاح مجلس و... گم شده است. 
فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخيزداري با اش��اره به اينكه در 
برخي از جنگل ها و مراتع كش��ور حدود 
سه روز است كه با آتش سوزي مواجهيم، 

گفت: متاسفانه هليكوپترها براي اطفاي حريق به داد 
ما نمي رس��ند. علي عباس نژاد با اشاره به اينكه حدود 
س��ه روز اس��ت كه جنگل ها و مراتع استان بوشهر در 
آتش مي س��وزند، اظهار  ك��رد: از روز گذش��ته به جد 
پيگير اعزام هليكوپتر به منطق��ه براي اطفاي هوايي 
حريق هستيم اما متاسفانه روز گذشته يك هليكوپتر 
به منطقه اعزام ش��د ولي به دليل نقص فني نتوانست 
به ما كمكي كن��د. او با بيان اينكه آتش س��وزي ها به 
مناطق صعب العبور كشيده شده است و ما براي اطفا 

به هليكوپتر نياز داريم، اظهار كرد: حدود 
دو روز است كه در منطقه بهبهان استان 
خوزستان با آتش سوزي مواجهيم و امروز 
اين آتش سوزي به منطقه حفاظت شده 
محيط زيستي كشيده شده است اما هنوز 
هليكوپتري براي اطفاي حريق در اختيار 
ما قرار نگرفته است. فرمانده يگان حفاظت 
س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري 
با اش��اره به اينكه در مورد خسارت اين آتش سوزي ها 
در حال حاضر نمي توان به طور قطع نظر داد، به ايسنا 
گفت: روز پنجشنبه يكي از نيروهاي مردمي فعال در 
اطفاي آتش در منطقه حفاظت شده محيط زيستي 
پاوه جان خود را از دس��ت داد. پيش از اين وزارت دفاع 
هليكوپترهاي اطفاي حريق را تأمين مي كرد ولي به 
دليل آنكه دولت اعتباري براي اين كار در اختيار آنان 
قرار نداده دو سال است كه با سازمان جنگل ها در اين 

زمينه همكاري نمي كنند.

میراثنامه

اين هتل مي خواهد جا پاي برج جهان نما بگذارد؟
احداث يك هتل در اليه دوم چهارباغ عباسي - كوچه ارفعي - با ارتفاع غيرابالغي 
از سوي كميسيون ماده ۵ و تصويب غير كارشناسي آن در اين كميسيون، بار 
ديگر باعِث مطرح كردِن هش��دارها اين بار از سوي فعاالِن ميراثي و شهرسازي 
ش��ده اس��ت، آنها اين كار را خالف ضوابط و مقررات قانوني مي دانند. به وجود 
آمدن تدريجي مش��كالت در اصفهان از تخريب كاروانسراي صفوي و ساخت 
برج جهان نما تا احداث تونل مترو زيرچهار باغ عباسي، احداث گذرآقا نجفي، 
مشكالت رخ داده در مرمت گنبد مسجد ش��يخ لطف اهلل و طرح هاي پياده راه 
چهارباغ عباسي به مرور صداي اعتراض فعاالن ميراثي را بلند كرده تا اين روزها 
كه احداث هتلي جديد در حريم چهارباغ عباس��ي اين ب��ار نگراني معماران را 
برانگيخته است. اسكلت بندي هتلي جديد، منظِر محور فرهنگي تاريخي اصفهان 
را مخدوش كرده است، محوري كه حداكثر ارتفاع بناهاي قرار گرفته در آن نبايد 
بيشتر از هشت متر باشد و عرصه و حريم تا شعاع 1۰۰ متر بايد از حداقل ارتفاع 
اثر تاريخي مجاور تجاوز نكند. حتي محمد بناييان، معاون معماري و شهرسازي 
اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان، اعالم كرده كه »ساخت هتل در حريم 
چهارباغ عباسي خالف ضوابط و مقررات قانوني است.«  در اين شرايط اعضاي 
انجمن مهندسان معمار استان اصفهان در بيانيه اي هشدار دادند كه با ساخِت 
اين هتل، »هويت معماري و شهرسازي اصفهان« در معرض خطر قرار مي گيرد. 
در متن اين بيانيه سرگش��اده آمده است؛ »اصفهان شهر گنبدهاي فيروزه اي، 
مناره هاي بلند و پل هاي تاريخي است كه بنابه مستندات سابقه آن به پنج هزار 
سال پيش مي رسد. جهانيان اين شهر را با عنوان نصف جهان مي شناسند، پنج 
اثر تاريخي در آن ثبت جهاني »يونس��كو« شده اس��ت و حدود بيست هزار اثر 
تاريخي ارزشمند در آن، گوهرهاي ارزشمندي در حوزه فرهنگ و تمدن اصفهان 
هستند و آن را در زمره ده شهر-موزه مهم دنيا از حيث فرهنگ و هنر قرار داده 

است. اصفهاني كه مي شناس��يم پايتخت فرهنگ و تمدن ايران اسالمي است 
و در س��ال 2۰۰6 به عنوان پايتخت فرهنگي جهان اسالم انتخاب گرديد و در 
سال 2۰17 به عنوان پايتخت گردشگري اسالمي برگزيده شد. از طرف ديگر در 
وب سايت وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي از جمله وظايف 
اين دس��تگاه، به تقويت و تعميق رابطه جامعه با مواريث و دارايي هاي طبيعي 
و فرهنگي و ارتقاي آگاهي هاي عمومي براي افزايش سرمايه اجتماعي بخش 
ميراث فرهنگي )ملموس و غيرملموس(، طبيعي و صنايع دستي و گردشگري 
تصريح شده است. بند 22 از ماده ۵۵ قوانين شهرداري ها، نيز به روشني اذعان 
مي كند كه يكي از وظايف شهرداري تشريك مساعي با فرهنگ، در حفظ ابنيه 

و آثار باستاني شهر و ساختمان هاي عمومي و مساجد و... است.

كتابخانه

متن روان »اقتصاد سياسي تطبيقي« 
اقتصاد سياسي تطبيقي كه اساسا يك متن درسي است، از چند ويژگي متمايز 
برخوردار است: 1- كتاب متني تقريبا روان و قابل فهم دارد و همين ويژگي خواندن 
آن را هم براي دانشجويان اقتصاد و همه علوم سياسي آسان مي كند. 2- نظريات 
حدود 2۵ اقتصاددان سياسي را از توماس هابز گرفته تا جان رالز به صورت مختصر 
ارايه و بحث مي كند. 3- با تقس��يم بندي چهارگانه مكاتب اقتصاد سياسي، هم 
نظريات اقتصاددانان سياسي را به صورت منسجم ارايه مي نمايد و هم امكان مقايسه 

آنها را فراهم مي سازد. 4- با اختصاص برخي از 
فصول كتاب به اصلي ترين موضوعات اقتصاد 
سياسي در دوره معاصر، طيف گسترده اي از 
مباحث، از اقتصاد سياس��ي تورم و بيكاري 
گرفته تا اقتصاد سياسي مس��ائل توسعه را 

مطرح و به شكل تطبيقي پاسخ مي دهد. 

هنر

همخواني مجازي با عليرضا قرباني در »روزگار غريب«
صندلي هاي تاالر وحدت براي چندين هفته متوالي خالي است و براي چندين هفته 
پياپي است كه هنرمندان موسيقي براي اميدبخشي به مخاطباني كه كرونا آنها را از حضور 
فيزيكي در سالن ها محروم كرده است، به روي صحنه مي روند؛ با اين حال عليرضا قرباني 
و گروهش تالش كردند با فراموشي تمامي اين تلخي ها، با اجراي كنسرت آناليني كه بر 
رايگان بودنش هم تاكيد داشتند، لحظاتي شيرين را براي مخاطب خود به ارمغان آورند. 
»نيست شو«، »چهارراه استانبول«، »روزگار غريب«، »بوي گيسو«، »عاشقانه نيست«، 
»پل«، »ارغوان«، »عشق آسان ندارد« و »مدار صفر درجه« قطعاتي بودند كه در كنسرت 
آنالين عليرضا قرباني در تاالر وحدت اجرا شدند. اين كنسرت، با قطعه »نيست شو« آغاز 
شد و نورپردازي سالن به نورپردازي سلسله اجراهاي »با من بخوان« شباهت داشت. اجرا 
پس از لحظاتي با نواختن كمانچه همراه و صداي قرباني و كمانچه در هم آميخته شد. پس از 
اوج خواني هاي خواننده لحظاتي تار نواخته شد و خواننده خواند: »امروز من و جام صبوحي 
در دست/ مي افتم و مي خيزم و مي گردم مست«. خواننده گاهي در اوج مي خواند و گاهي 
زمزمه  مي كرد. در اين بين صداي دو ساز كمانچه و تار در اولويت قرار داشت. اين قطعه كه 
شعري از موالنا بود به صورت بداهه اجرا شد. در ادامه قرباني بيان كرد: بي نهايت خرسندم 
كه خدمت تك تك شما عزيزان خير مقدم بگويم. با خودم فكر مي كردم كه كرونا در همه 
جاي دنيا مشكالت و مصيبت هايي را به وجود آورده ولي فضاي مجازي باعث شده است 
تا حدودي روي اين مشكالت مرهم گذاشته شود و امكان ادامه فعاليت هاي هنري و ديدار 
دوستان و خانواده هايي كه به لحاظ جغرافيايي فاصله زيادي داشتند، به صورت مجازي 
فراهم شود. خوشحالم تاالر وحدت كه خانه ما است براي اجراي اين برنامه انتخاب شد. 

پس از آن قرباني اظهار كرد: قطعه »روزگار غريب« در سال گذشته 46 بار اجرا شد. اين 
قطعه شعري از احمد شاملو است كه به صورت آوازي مي خوانم و شايد دليلي كه نام تور 
سال گذشته را »با من بخوان« گذاشتيم، اين قطعه بود. به ياد دارم سال گذشته مردم با 
تمام قدرت اين قطعه را با من مي خواندند ولي امسال از اين همراهي بهره مند نيستيم. دلم 
مي خواهد همان گونه كه در خانه هستيد اين قطعه را با ما بخوانيد و حتي از اين همراهي 

براي ما فيلم بگيريد تا همراهي شما را حس كنيم. 

پيشنهاد ساخت »مجوس« به كارگردان »چرنوبيل«
بر اساس اطالعات منتشر شده، »يوهان رِنك« كارگردان سريال »چرنوبيل« درحال 
مذاكره براي ساخت سريال »مجوس« است. به گزارش ورايتي، سريال »مجوس« با 
اقتباس از رمان مشهور »جان فاولز« نويسنده بريتانيايي ساخته خواهد شد.  »نيل 
استريت پروداكشن« كه تهيه كنندگي فيلم سينمايي »1۹17« را در كارنامه دارد، 
تهيه كنندگي اين ميني سريال را برعهده خواهد داشت. »رنك« با انتشار تصويري از 

جلد كتاب »مجوس« در صفحه اينستاگرام خود و نوشتن عبارت »چيزي درحال 
آماده شدن است« خبر آغاز اين پروژه را قوت بخشيد. »پيپا هريس« مدير كمپاني 
»نيل استريت« در گفت وگو با »ورايتي« اعالم كرد: »رنك« در حال مذاكره با اين 
كمپاني براي كارگرداني ميني سري »مجوس« است. »هريس« معتقد است هيچ  

فردي بهتر از »رنك« نمي تواند رمان »جان فاولز« را به سريال تبديل كند. 
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