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رييس جمه��ور تاكيد ك��رد كه هدف اي��ران اجراي 
كامل تعهدات طرفين در برجام است و از هر تالشي 
در اين جهت اس��تقبال مي كنيم. به گزارش ايسنا، 
حسن روحاني عصر چهارشنبه و در ديدار »امانوئل 
بون« مش��اور ديپلماتي��ك رييس جمهور فرانس��ه، 
ضمن قدرداني و اس��تقبال از فعاليت هاي آغاز شده 
توس��ط »امانوئل مكرون« رييس جمهوري فرانسه و 
همچنين پيام وي، گفت: ايران كامال راه ديپلماسي 
و مذاكره را باز نگهداشته اس��ت و اميدواريم طرفين 
برجام از اي��ن فرصت بخوبي اس��تفاده كنن��د تا به 
نقطه مطل��وب يعني اج��راي كامل برجام برس��يم. 
رييس جمهور تاكي��د كرد: هدف اصل��ي جمهوري 
اس��المي ايران اين اس��ت كه تعهدات قيد شده در 
برجام از س��وي طرفين آن بطور كامل اجرا ش��ود و 
چنانچه طرفين به تعهدات خ��ود عمل كنند، ايران 
هم گام هاي جدي��دي در تكميل تعه��دات خود بر 
خواهد داش��ت. »امانوئل ب��ون« در اين دي��دار پيام 
كتبي »امانوئل مكرون« رييس جمهوري فرانس��ه را 

تقديم روحاني كرد. 
»امانوئ��ل ُب��ن« مش��اور ارش��د امانوئ��ل مك��رون 
رييس جمهوري فرانسه كه براي گفت وگو و رايزني با 
مقامات بلندپايه كشورمان به تهران سفر كرده ديروز 
با وزير امور خارجه و دبيرشوراي امنيت كشور ديدار 

و رايزني كرد. 
برنامه هاي اعالم ش��ده از اين س��فر تاكنون، ديدار با 
علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي و محمد 
جواد ظريف وزير امور خارجه است. اما اين فرستاده 
اخيرا باز هم، س��فري يك روزه به تهران داش��ت و با 

مقامات ايراني مذاكره كرد اما حاال ظاهراً قرار اس��ت 
سفرش، مكمل مكالمه يك س��اعته امانوئل مكرون، 
رييس جمهور فرانسه و حسن روحاني، رييس جمهور 

ايران در شامگاه روز شنبه گذشته باشد. 
به گزارش دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، امانوئل 
بون مش��اور ديپلماتيك رييس جمهوري فرانسه كه 
براي ديدار با مقام��ات ايران در تهران بس��ر مي برد 
ديروز با »علي شمخاني« نماينده رهبر معظم انقالب 
و دبير ش��وراي عالي امنيت ملي ديدار و درخصوص 
س��ازوكارهاي اجراي تعهدات كشورهاي اروپايي در 
برجام و مسائل منطقه اي و دوجانبه با وي گفت وگو 
كرد.ش��مخاني در اين دي��دار با انتق��اد از بي عملي 
كشورهاي اروپايي براي اجراي تعهداتشان در برجام 
و فقدان اراده كافي براي مقابل��ه با اقدامات تخريبي 
امريكا در اين توافق نامه چندجانبه اظهارداش��ت: با 
توجه به عدم استفاده اروپا از فرصت يك ساله اجراي 
تعهدات ي��ك طرفه از س��وي اي��ران، تصميم قاطع 
كشور ما اجراي تعهدات، متناس��ب با اقدام متقابل 
طرف هاي ديگر اس��ت و زمان انج��ام اقدامات يك 
طرفه به پايان رسيده است.وي اجراي برنامه كاهش 
مرحله به مرحله تعهدات هسته اي را راهبرد غيرقابل 
تغيير ايران برش��مرد و اظهار داش��ت: اين مسير در 
چارچوب بنده��اي ۲۶ و ۳۶ برجام ت��ا زمان تحقق 

كامل حقوق ايران ادامه مي يابد.
دبير ش��وراي عال��ي امنيت ملي سياس��ت فش��ار 
حداكثري امريكا را راهبردي شكست خورده دانست 
و تصريح كرد: ايران در عمل اثبات كرده كه در ابعاد 
اقتصادي، سياس��ي و دفاعي توانمن��دي و ظرفيت 

مديري��ت و مقابله با تنش ه��ا و چالش هاي مختلف 
را دارد و با كش��وري با اين مش��خصات نمي توان با 
زبان زور سخن گفت.ش��مخاني افزود: امريكا امروز 
اس��تقالل اروپا را نيز به گروگان گرفته و كشورهاي 
اتحاديه اروپا بايد براي دفاع از هويت و استقالل خود 

در برابر يك جانبه گرايي امريكا بايستند.

 حامل هيچ گونه پيامي از سوي امريكا 
براي تهران نيستم

مشاور ديپلماتيك رييس جمهوري فرانسه نيز در اين 
ديدار گفت: من به عن��وان ميانجي به ايران نيامده ام 
و حامل هيچ گونه پيامي از سوي امريكا براي تهران 
نيس��تم.امانوئل بون با تاكي��د بر آگاهي فرانس��ه از 
قدرت تاب آوري ايران در برابر فشارهاي مختلف كه 
طي ۴۰ سال گذش��ته و عبور از تحريم هاي مختلف 
به اثبات رس��يده اس��ت، افزود: با وجود ميل، اراده و 
اقدامات امريكا، قدرت، نفوذ و جاي��گاه ايران در ۲۰ 
س��ال گذش��ته در معادالت منطقه اي و بين المللي 
رش��د قابل توجهي داش��ته اس��ت. وي خاطرنشان 
كرد: امانوئل مكرون به دنبال دستيابي به ابتكارات 
مش��ترك براي ايجاد آتش بس در جنگ اقتصادي 
امريكا عليه ايران بوده و معتقد اس��ت كه اين اقدام 
به كاهش تنش ه��اي رو به تزاي��د در منطقه منجر 
خواهد شد.مش��اور رييس جمهوري فرانس��ه ادامه 
داد: با توجه به نقش و اثرگذاري غير قابل انكار ايران 
در منطق��ه، پاريس عالقه مند به ت��داوم گفت وگو و 
همكاري با ايران براي مديريت بحران هاي جاري در 

سوريه، يمن، عراق و لبنان است.

 رايزني ظريف و مشاور مكرون 
درباره تحوالت ايران و فرانسه 

محمدجواد ظريف وزير امور خارج��ه و امانوئل بون 
مش��اور ديپلماتي��ك رييس جمهور فرانس��ه عصر 
ديروز چهارشنبه با يكديگر ديدار و گفت وگو كردند.

به گزارش اداره كل اطالع رس��اني و امور سخنگويي 
وزارت امور خارجه، »امانوئل ب��ون« و »محمدجواد 
ظريف« در اين دي��دار آخرين تح��والت مربوط به 
موضوعات مختلف في مابين دو كش��ور و همچنين 
مسائل بين المللي مورد رايزني قرار دادند.وي در اين 
ديدار گفت: من به عن��وان ميانجي به ايران نيامده ام 
و حامل هيچ گونه پيامي از س��وي امريكا براي تهران 
نيس��تم. بون با تاكيد ب��ر آگاهي فرانس��ه از قدرت 
تاب آوري ايران در برابر فش��ارهاي مختلف كه طي 
۴۰ س��ال گذش��ته و عبور از تحريم ه��اي مختلف 
به اثبات رسيده اس��ت، افزود: با وجود ميل، اراده و 
اقدامات امريكا، قدرت، نف��وذ و جايگاه ايران در ۲۰ 
س��ال گذش��ته در معادالت منطقه اي و بين المللي 
رش��د قابل توجهي داش��ته اس��ت.وي خاطرنشان 
كرد: امانوئل مكرون به دنبال دستيابي به ابتكارات 
مش��ترك براي ايجاد آتش بس در جنگ اقتصادي 
امريكا عليه ايران بوده و معتقد است كه اين اقدام به 
كاهش تنش هاي رو به تزايد در منطقه منجر خواهد 
شد.مشاور رييس جمهوري فرانسه ادامه داد: با توجه 
به نقش و اثرگذاري غير قابل انكار ايران در منطقه، 
پاري��س عالقه مند به تداوم گفت وگ��و و همكاري با 
ايران ب��راي مديريت بحران هاي جاري در س��وريه، 

يمن، عراق و لبنان است.

روحاني پس از دريافت پيام كتبي رييس جمهور فرانسه: 

ايران كامال راه ديپلماسي را باز نگهداشته است

گزارش
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جابه جايي قدرت 
اقتصادي در جهان
فارن افيرز | ترجمه:  منصور بيطرف

كش��ورهايي كه زماني دني��ا را به س��مت اقتصاد 
باز رهبري مي كردن��د اكنون ب��ه حمايت گرايي 
عقب نش��يني كرده ان��د. ط��ي دو س��ال و ني��م 
گذش��ته اياالت متحده از همكاري ه��اي ترانس 
پاس��يفيك كنار كش��يد و بر ف��والد، آلومينيوم 
و طي��ف گس��ترده اي از كاالهاي چين��ي تعرفه 
بس��ت . پادش��اهي متح��د در فراين��د ت��رك 
 بزرگ تري��ن ح��ووزه تج��اري آزاد در دنيا اس��ت 
و باال رفتن احساس��ات ملي گرايانه در نقاط ديگر 
دارد اين كاركردهاي خودتخريبي را تهديد مي كند. 
دنياي ثروتمند دارد به درون خودش برمي گردد.  
اين اتف��اق در بدتري��ن زمان ممكن خود اس��ت . 
حتي همچنانكه منتقدان تجارت آزاد دست باال را 
دارند، جهاني شدن طبق طبع كشورهاي ثروتمند 
در حال پوس��ت اندازي است . رش��د اقتصادي در 

كشورهاي در حال توسعه سبب رونق تقاضا...

همين صفحه

اقتصاد اجتماعي

كارخانه ها مدرسه دار 
مي شوند؟

كارشناسان آموزشي مدت هاست بر اين نكته تاكيد 
دارند كه بازار كار آينده براي فارغ التحصيالني است 
كه در كنار م��درك تحصيل��ي، مهارت هاي خود 
را هم افزايش داده باش��ند. اگرچه پيش��ينه توجه 
به آموزش ه��اي مهارتي در ايران از س���ال 1۳۲8 
با پايه گذاري مدرس��ه دارالفنون آغاز ش��د اما در 
سال هاي اخير كمتر به آن توجه شده است. براي 
سامان دادن به اين وضعيت در سند تحول بنيادين 
آموزش و پ��رورش هم به موض��وع مهارت افزايي 
دانش آم��وزان توجه ش��د.  در بخ��ش هدف هاي 
عملياتي و راهكارهاي اين سند به عنوان يك راهكار 
به گس��ترش و تنوع دادن حرفه ه��ا و مهارت هاي 
مورد نياز جامعه و تعليم متناس��ب و برنامه ريزي 
ش��ده آن در همه دوره هاي تحصيلي و براي همه 
دانش آموزان اشاره شده است اما تاكنون اين بخش 
از سند تحول آنطور كه بايد مورد استقبال مسووالن 

آموزش و پرورش قرار نگرفته تا جايي كه ...
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  روحاني : ايران كامال راه ديپلماسي را باز نگهداشته است
   شمخاني: برنامه كاهش مرحله به مرحله تعهدات 

راهبرد غيرقابل تغيير ايران است
  امانوئل بون  در ديدار با ظريف:

  من ميانجي نيستم

مركز آمار گزارش داد:يك سوم مراكز استان ها با مهاجرت از شهر به روستا روبرو هستند

 سه ديدار مهم  مشاور مكرون
 با مقامات ايراني

مهاجرت منفي از كالنشهرها

خبر

عض��و كميس��يون امني��ت ملي و سياس��ت 
خارجي مجلس ش��وراي اسالمي گفت: هدف 
اس��تراتژيك، راهب��ردي و درازم��دت اياالت 
متحده امري��كا كش��اندن پرونده هس��ته اي 
ايران از آژانس بين المللي هسته اي به شوراي 
امنيت سازمان ملل است. »هادي شوشتري« 
در گفت وگ��و ب��ا ايرنا، با اش��اره ب��ه برگزاري 
نشست امروز شوراي حكام آژانس بين المللي 
ان��رژي اتمي اظهار داش��ت: سياس��ت دولت 
جمهوري اس��المي در قبال موضوع هسته اي 
و اقدام��ات غيرقانوني امري��كا در خروج يك 
جانبه از تعهدات برجامي، مبتني بر عقالنيت 
و خردگرايي بوده اس��ت. او افزود: بعد از خروج 
امريكا از برجام، جمهوري اسالمي ايران با اتخاذ 
سياس��ت صبر راهبردي و خ��ردورزي در اين 
معاهده بين المللي باقي ماند اما بعد از گذشت 
يك س��ال از خروج امريكا از برجام و عدم اقدام 
ملموس و عيني از سوي اروپا، جمهوري اسالمي 
در چارچوب قوانين بين المللي تعهدات برجامي 
خود را كاه��ش داد. نماينده م��ردم قوچان در 
مجلس با اش��اره به گام دوم اي��ران در كاهش 
تعهدات برجامي عنوان كرد: جمهوري اسالمي 
در گام دوم هم بخشي از تعهدات برجامي خود 
را متناسب و متناظر با اقدامات طرف مقابل و با 
حفظ كليت برجام كاهش داد. وي يادآور ش��د: 
آژانس بين المللي انرژي اتم��ي در بيش از 1۵ 
گزارش خود تأييد كرده كه جمهوري اسالمي 
ايران در چارچوب تعهدات بين المللي خود در 
رابطه با پرونده هسته اي عمل كرده و اين تعداد 
گزارش آژانس نشان دهنده حقانيت جمهوري 

اسالمي ايران است. 

امريكا به دنبال انتقال پرونده 
هسته اي از وين به نيويورك

كالن

 قرار است اصالح س��اختاري بودجه كه در فروردين 
امس��ال تكميل و رونمايي شده اس��ت، در مجلس 
و ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه 
مطرح و در نهايت با تنفيذ رهبر معظم انقالب ابالغ و 
اجرايي شود. سازمان برنامه و بودجه كشور ضمن ابراز 
تاسف عميق از برخي خبرس��ازي هاي كذب درباره 
طرح اصالح س��اختاري بودجه اطالعيه اي منتشر 
كرد. در اين اطالعيه كه شامل سه بند است، آمده كه: 
1- »طرح اصالح ساختار بودجه« به دنبال فرمان رهبر 
معظم انقالب در آذر ماه 1۳۹۷ و با هدف تبديل تهديد 
تحريم هاي ظالمانه دشمنان ملت ايران به يك فرصت 
تاريخي براي اقتصاد كشور و همچنين كاهش وابستگي 
بودجه به نفت توس��ط كارشناسان س��ازمان برنامه و 
بودجه كش��ور، تعدادي از اساتيد دانشگاه و موسسات 
پژوهشي داخلي و با مشاركت دس��تگاه هاي اجرايي 
بر اس��اس نيازها و ضرورت هاي هاي حاكم بر كش��ور 
تدوين و پس از پيشرفت و تكميل اين طرح در تاريخ ۲۰ 

فروردين 1۳۹8 براي نخستين بار رونمايي شد.
۲- پس از انتشار عمومي اين طرح نيز طي فراخواني 
گس��ترده از عموم صاحب نظران و انديشمندان نيز 
دعوت شد تا نظر و ديدگاه هاي كارشناسي و اقتصادي 
خود را براي تكميل اي��ن طرح به س��ازمان برنامه و 
بودجه كش��ور اعالم و منعكس نمايند تا اين سازمان 
با بهره مندي از نظر مشفقانه ايشان اصالحات الزم را 

اعمال و ايرادات احتمالي را رفع كند.
۳- مقرر است كه اين طرح در مجلس و شوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي سران سه قوه مطرح و در نهايت 

با تنفيذ رهبر معظم انقالب ابالغ و اجرايي شود.
سازمان برنامه و بودجه از صاحب نظران دعوت 
كرد تا با مراجعه به س��ايت س��ازمان به نشاني 
www.mporg.ir نظرات خ��ود در ارتباط با 

اين طرح را منعكس نمايند.

اجراي اصالح ساختاري بودجه 
پس از  تنفيذ رهبر انقالب 

جهان

 ايرباس اروپايي جاي
 غول امريكايي را گرفت
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صنعت،معدن و تجارت

 گام اول 
در نهضت ساخت داخل
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روي موج خبر

  برداشته شدن تحريم ها مهم ترين گام 
حل بحران كنوني است؛  مهر|

رييس س��ازمان انرژي اتمي ايران حل و فصل 
بح��ران كنوني را مس��تلزم برداش��ته ش��دن 

تحريم ها عليه ايران دانست.
علي اكبر صالحي رييس س��ازمان انرژي اتمي 
ايران در گفت وگو با روزنامه فيگارو اظهار داشت: 
مساله كنوني اين است كه آيا راهي براي گذر از 

بحران حاضر وجود دارد يا خير.
وي دو اص��ل را به عنوان موارد اصلي مورد نظر 
ايران مطرح كرد: رد مذاكرات مس��تقيم تحت 
فشار با امريكا و كنار گذاشتن اين ادعا كه ايران 
در تاش براي دس��تيابي به س��اح هسته اي 
است. آنچه براي دستيابي به يك راه حل بايد در 
نظر داشت برداشته شدن همه تحريم ها عليه 
ايران اس��ت تا ايران نيز دو گام صورت گرفته را 

به عقب بازگرداند.
وي در خاتمه گفت: ادامه ش��رايط فاجعه آميز 
كنوني پيامدهاي بسيار جدي به دنبال خواهد 
داش��ت كه به اتخ��اذ رويكرد منف��ي خواهد 

انجاميد.

  دادگاه ش�هردار اس�بق تهران ش�نبه 
برگزار مي شود؛  باشگاه خبرنگاران|

دادگاه رس��يدگي به پرونده قتل ميترا اس��تاد 
همسر دوم شهردار اسبق تهران روز شنبه )۲۲ 
تير( به رياست قاصي كشكولي برگزار مي شود.

پرونده قتل ميترا اس��تاد همس��ر دوم شهردار 
اس��بق تهران صب��ح روز ش��نبه ۲۲ تيرماه به 
صورت علني در شعبه نهم دادگاه كيفري يك 
استان تهران به رياست قاصي كشكولي برگزار 

مي شود.
 ش��هردار اس��بق ته��ران صبح روز سه ش��نبه
۷ خردادماه با شليك پنج گلوله همسر دوم خود 
را به قتل رساند.نجفي انگيزه خود براي قتل را 

اختافات خانوادگي عنوان كرد.

 انتخاب�ات مجل�س بر اس�اس اصالحيه 
خرداد ماه ۹۵ برگزار مي شود؛ ايرنا|

قائم مقام وزير كشور در امور مجلس و هماهنگي 
اس��تان ها با بيان اينكه آخرين اصاحيه قانون 
انتخابات مجلس ش��وراي اس��امي مربوط به 
خردادماه ۹۵ اس��ت، گفت: انتخابات مجلس 
شوراي اس��امي بر اساس اصاحيه خرداد ماه 

۹۵ برگزار مي شود.
سيد س��لمان س��اماني دي��روز در هماي��ش 
فرمانداران سراس��ر كش��ور اظهار داش��ت: در 
اصاحي��ه قان��ون انتخابات مجلس ش��وراي 
اس��امي برخي مفاد از جمله شرايط تبليغات 
انتخابات و ميزان حد نصاب آرا و… تغيير يافته 
اس��ت كه نقش فرمانداران در اجراي مفاد اين 
قانون بسيار مهم است. س��اماني از فرمانداران 
خواست با مطالعه دقيق قانون انتخابات اشراف 

كامل بر تمام مواد آن داشته باشند.

  كانديدهاي حقوق دان شوراي نگهبان 
مشخص شدند؛ فارس|

يك عضو هيات رييسه مجلس دهم از معرفي 
پنج كاندي��داي حقوقدان ش��وراي نگهبان به 

مجلس خبر داد.
اميرحسين قاضي زاده هاشمي با تاكيد بر اينكه 
»نامه رس��مي معرفي كانديداهاي حقوقدان 
ش��وراي نگهبان هنوز به مجلس ارسال نشده 
است« اظهار كرد: براس��اس شنيده ها محمد 
دهقان، عل��ي غامي، هادي طح��ان نظيف، 
صادقي مقدم و يك قاضي عاليرتبه قرار است به 
عنوان گزينه هاي پيشنهادي براي عضويت در 

شوراي نگهبان به مجلس معرفي شوند.
به گفته اين عضو هيات رييسه مجلس، مهلت 
قانوني فعالي��ت حقوقدانان ش��وراي نگهبان 
بيست و ششم تير ماه به پايان مي رسد و لذا در 
همين ايام بايد كانديداهاي حقوقدان شوراي 

نگهبان به مجلس معرفي و انتخاب شوند.

  به دنبال توافقي جدي با تهران هستيم؛ 
ايلنا|

براي��ان ه��وك در تازه ترين مصاحب��ه خود بر 
ضرورت انعقاد توافقي جديد كه تاييد كنگره را 

داشته باشد، تاكيد كرد.
»برايان هوك« در مصاحبه با ش��بكه الجزيره 
مدعي شد: امريكا خواهان آن است كه توافقي 
با ايران منعقد كند تا تاييد كنگره را داشته باشد 

و جايگزين برجام شود.
براي��ان هوك در ادامه گفت: برخي از مس��ائل 
ميان م��ا و اروپا در مورد اي��ران مورد اختاف 
 اس��ت، اما هي��چ كس��ي از سياس��ت خارجه 
توسعه طلبانه ايران حمايت نمي كند و ما و اروپا 
در اين مورد كاما اتفاق نظر داريم. هوك افزود: 
متحد شدن كشورهاي حاش��يه خليج فارس 

مي تواند به مقابله موثر با ايران كمك كند. 

  ذخيره اورانيوم با غلظت پايين حق ايران 
است؛خبرآنالين|

نماينده روس��يه در وين معتقد اس��ت ذخيره 
نامح��دود اورانيوم با غلظ��ت پايين حق ايران 
اس��ت. ميخاييل اوليانوف دي��روز در توييتي 
نوش��ت: آژانس بين المللي ان��رژي اتمي اعام 
كرده است كه سطح جديد اورانيوم غني شده 
در ايران ۴.۵ درصد اس��ت ح��ال آنكه پيش تر 

۳.۶۷ درصد بود.
وي افزود: اين اورانيوم با چنين س��طح پايين 

غلظت هيچ وجه مشابهي با ساح اتمي ندارد.
نماينده روسيه در آژانس بين المللي انرژي اتمي 
خاطرنشان كرد كه اورانيوم با چنين غلظتي را 
در مقادير نامحدود هر عضو آژانس بين المللي 
انرژي اتم��ي تحت كنترل بين المللي مي تواند 

در اختيار داشته باشد.

ايران2

وزير امور خارجه ايران:

مكانيسم ماشه اجرايي نخواهد شد

گروه ايران|
به روال همه چهارشنبه ها ديروز هم اعضاي كابينه دوازدهم 
در »حياط دولت« به ميان خبرنگاران آمدند و به پرسش هاي 
مطرح شده در خصوص مهم ترين موضوعات روز كشور پاسخ 
گفتند.در اين ميان اما صحبت ه��اي ظريف وزير خارجه 
كشورمان درباره احتمال اجراي مكانيسم ماشه در برجام از 
سوي اروپا بعد از كاهش تعهدات برجامي ايران و واكنش هاي 
آقاي ديپلمات به سريال گاندو در كنار سخنان زنگنه وزير 
نفت در مورد »انتش��ار اطاعات اقتصادي كشور در رسانه 
ملي« حسابي خبرساز شدند.  ضمن اينكه واعظي رييس 
دفتر رييس جمهوري نيز درباره تذكر رييس جمهوري به 
رييس سازمان صداوسيما در خصوص برنامه هاي مخرب 
اين رسانه از جمله س��ريال گاندو سخن گفت. رفتارهاي 
مخربي كه از منظر واعظي نه فقط دولت را نشانه رفته، بلكه 
بر سر راه منافع ملي كشور نيز سنگ اندازي مي كند. همتي 
اما در حالي در حياط پاستور حاضر شد كه خبرنگاران تاش 
مي كردند موضع ريي��س كل بانك مركزي را در خصوص 
ثبات در بازار ارز و ارزهاي ديجيتالي جويا ش��وند.« همتي 
در خصوص تثبيت ن��رخ ارز و برنامه هاي بانك مركزي در 
خصوص آن اظهار داشت: »مديريتي در بازار ارز اتخاذ شده 
و اين كمك به صادركنندگاني است كه ارزشان را در نيما 
عرضه مي كنند يا در واردات تأمين مي كنند كه اميدواريم 

اين روند ادامه پيدا كند.«

 پول نداريم فيلم تبليغاتي بسازيم
چهره خبر ساز هفته هاي اخير نشست هاي حياط دولت 
محمدجواد ظريف است كه براي سومين هفته پياپي روبه 
روي خبرنگاران ايستاد و درباره مهم ترين موضوعات حوزه 
ديپلماسي به اظهارنظر پرداخت. ظريف در پاسخ به پرسش 
خبرنگار »تعادل« درباره طرح انتقاداتي نسبت به عملكرد 
دولت و دس��تگاه ديپلماسي در پيگيري ماجراي نفتكش 
حامل نفت ايران كه توسط انگلستان توقيف شده و انتقاداتي 
كه در صداو س��يما در خصوص عملكرد تيم ديپلماس��ي 
كشورمان مطرح مي شود گفت: منتقدان بايد پاسخ دهند 
كه ابزاره��اي ما براي مواجهه با يك چنين موضوعاتي چه 
مواردي است. دستگاه ديپلماسي ابزاري براي انجام عمل 
متقابل و متوقف كردن نفتكش در دريا را در اختيار ندارد و 
نمي تواند به جز اقداماتي كه انجام داده، كاري ديگري بكنند 
كار دستگاه ديپلماسي احضار سفير، اعتراض و به قول برخي 
توييت كردن درباره موضوعات اس��ت و ما با اين ابزارها كار 
مي كنيم.وزير خارجه تصريح كرد: ابزار عمل متقابل بر عهده 
افراد ديگري است و اگر قرار است عملي انجام شود آنها بايد 
عمل كنند.ظريف گفت: ما اقدامات مان را انجام داديم البته 
كه پول نداريم تا فيلم تبليغاتي از آن بسازيم.وزير امور خارجه 
كشورمان در پاسخ به برخي رسانه هاي اصولگرا تاكيد كرد: 
تاكنون پيشنهادي از سوي بريتانيا مبني بر مبادله نازنين 
زاغري با نفت كش حامل نفت ايران مطرح نش��ده اس��ت. 
محمد جواد ظريف در پاسخ به پرسشي درباره پيشنهادات 
فرانسه در خصوص حفظ برجام با تاكيد بر اينكه موضع ايران 
كامًا مشخص است؛ افزود: ايران براساس برجام عمل كرده 
است و در حال حاضر اين اروپايي ها هستند كه با دو مشكل 
مواجه هستند مشكل اول آنها اين است كه آمادگي ندارند 
براي تأمين امنيت خودش��ان هزينه كنند و مشكل دوم و 
اصلي تر آنها امريكايي ها هستند كه از برجام خارج شده اند.

وزير امور خارجه تصريح كرد: موضع ايران صريح اس��ت و 
هيچگاه مذاكره تحت فشار امكان پذير نيست؛ طرف مقابل 
بايد فشارهاي خود و همچنين جنگ و تروريسم اقتصادي 
كه عليه مردم ايران به راه انداخته را متوقف كنند؛ بعد از اين 

اتفاقات مي شود براي اجراي برجام صحبت كرد. 
وزير امور خارجه در ادامه در پاسخ به پرسش درباره تهديد 
برخي منابع غربي در خص��وص احتمال عملياتي كردن 
مكانيزم ماشه در برجام با تاكيد بر اينكه مكانيزم ماشه قابل 
عملياتي شدن نيست و با بيان اينكه سازوكار ماده ۳۶ برجام 
رسمًا عملياتي شده و جلسات كميسيون مشترك برجام 
در س��طح معاونين وزرا و با فاصله كمي بعد از آن در سطح 
وزرا برگزار شد، اظهار كرد: طي اين جلسات وزراي خارجه 
عضو برجام ۱۱ تعهد به ايران دادند. اما تاكنون حتي يكي از 
آنها اجرايي نشده است. اروپايي ها عاوه بر اينكه ۱۱ تعهد 
خود را اجرا نكرده اند، ساير تعهدات خود را نيز نقض كردند.

ظريف با اشاره به اقدام اخير انگلستان در خصوص توقيف 
نفتكش حامل نفت ايران گفت: اقدامي كه اخيراً انگلستان 
انجام داد، نقض تعهداتش��ان است چون اين اقدام از طرف 
امريكايي ه��ا و براي اجراي تحريم ه��اي نفتي عليه ايران 
انجام دادند و ارتباطي به سوريه ندارد اين اقدام صرفاً اقدامي 
است كه انگليسي ها از طرف گروه بي انجام دادند. و نقض 
اساسي برجام محسوب مي شود.رييس دستگاه ديپلماسي 
افزود: اقدامات ديگري كه بخش��ي از كش��ورهاي اروپايي 
در دس��تگيري افراد از طرف امريكا انجام مي دهند نقض 
برجام محسوب مي شود. چون امريكا اين افراد را براي نقض 
تحريم هايي كه از نظر برجام وجود ندارد، بازداشت كرده اند 
و اروپايي ها به اين درخواست آنها احترام مي گذارند بنابراين 

اروپايي ها نقض برجام مي كنند.

 اطالعات مربوط به صادرات نفت
اطالعات جنگي است

دومي��ن چهره كابينه كه اين روزها تحت ش��ديدترين 
فشارهاي مخالفان قرار دارد؛ وزير نفت دولت دوازدهم 
است كه در پاسخ به پرسش خبرنگار »تعادل« در خصوص 
انتشار اسناد معامات نفتي ايران در برخي شبكه هاي 
تلويزيوني با انتقاد از انتش��ار برخي اطاعات مربوط به 
ميزان صادرات نفت ايران اظهار كرد: با توجه به اينكه ما در 
جنگ )جنگ اقتصادي با امريكا( هستيم، اطاعات مربوط 
به ميزان صادرات نفت كشور اطاعات جنگي محسوب 
مي شود و انتشار آن بايد با هماهنگي هاي مربوطه باشد. 
بيژن زنگنه در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش تعادل 
درباره انتشار برخي آمار مربوط به صادرات نفت كشور با 
بيان اينكه اين اقدام كار درستي نيست و مشخص نيست 
كه با چه نيتي اين اطاعات منتشر و مكرراً بازنشر داده 
مي شود اظهار كرد: با توجه به اينكه ما در يك جنگ )جنگ 
اقتصادي با امريكا( هس��تيم، اطاعات درباره صادرات 
نفت اطاعات جنگي حساب مي شود و انتشار آن بايد با 
هماهنگي هاي مربوطه انجام شود و اگر نه به منافع ملي 
بيشتر آسيب مي زند.وي همچنين در پاسخ به پرسش 
ديگر »تعادل« درباره دي��دار وزراي خارجه نفت ايران و 
عربستان سعودي در حاشيه اجاس اوپك گفت: در اين 
اجاس ديداري با وزير خارجه عربستان نداشتم و تنها 
يك احوالپرسي ميان ما انجام شد اما در جلسات هفت 

الي هشت ساعت با هم دعوا كرديم.

 بانك ها در پرداخت وام ازدواج 
سخت گيري نكنند

 رييس كل بانك مركزي با حضور در جمع خبرنگاران، وقتي 
در برابر پرسش هايي با محوريت ثبات در بازار ارز قرار گرفت؛ 
گفت: همانطور كه شنيده ايد خوشبختانه ثبات نسبي در 
بازار ارز ايجاد شده است. همتي در ادامه گفت: مديريتي در 
بازار ارز اتخاذ شده و اين كمك به صادركنندگاني است كه 
ارزشان را در نيما عرضه مي كنند يا در واردات تأمين مي كنند 
كه اميدواريم اين روند ادامه پيدا كند.وي در پاسخ به سوالي 
مبني بر اينكه چه برنامه اي براي تداوم ثبات نرخ ارز داريد، 
عنوان كرد: همين روال ان شاء اهلل ادامه پيدا خواهد كرد و ما 

مي خواهيم ثبات اقتصادي داشته باشيم.
همتي در خصوص تورم تصريح كرد: در فصل بهار مشاهده 
كرديد تورم كاهنده بوده و نرخ بيكاري كاهش پيدا كرده 
است. مي توان گفت در مجموع ثبات نسبي در اقتصاد ايجاد 
شده است كه اميدواريم اين امر باعث رونق بيشتري شود.
رييس كل بانك مركزي در خصوص اجرايي نشدن قانون 
ضامن وام ازدواج گفت: بانك ه��ا تخلف مي كنند و من از 
همكاران عزيزم در شبكه بانكي خواهش مي كنم در مورد 
وام ازدواج سختگيري نكنند و طبق آن چيزي كه اباغ شده 
است عمل كنند. هفته گذشته ما مجدداً تاكيد كرديم كه 
اگر مواردي را مشاهده كنيم حتمًا برخورد خواهيم كرد.
وي بيان كرد: قطعاً مطالبي كه گزارش شده است را بررسي 
و ب��ا متخلفان برخورد خواهيم ك��رد. همتي در خصوص 
استخراج ارز ديجيتال نيز افزود: در مورد ارزهاي ديجيتال 
بايد بگويم؛ اوالً ارزهاي ديجيتال اگر بخواهد در داخل كشور 
شبكه اش راه اندازي ش��ود با توجه به اينكه بانك مركزي 
انحصار انتش��ار پول را دارد، ارزهايي كه بر پايه ريال و طا 
ايجاد شود، غيرقانوني است. رييس كل بانك مركزي در پايان 

خاطرنشان كرد: اما بحث استخراج ارزهاي ديجيتال كه امروز 
مطرح است و انجام مي شود، در دستور كار كميسيون دولت 
قرار دارد و بندهايي از آن هم در كميسيون تصويب شده و 
هدفمان اين است كه اواًل استخراج اين نوع ارزها را قانومند 
و بر مبناي نرخ برق صادراتي انجام دهيم و مهم تر از آن بايد 
تعهد داشته باشيم كه ارزي كه ايجاد مي شود را به چرخه 
اقتصادي كشور بازگردانيم؛ اينها مواردي كه است در دستور 

كار دولت قرار دارد كه ان شاء اهلل نتيجه مي گيريم.

 به رييس صدا و سيما تذكر داده شد
خبرنگار تعادل از رييس دفتر رييس جمهوري در خصوص 
مسائل مطرح شده در مجموعه تلويزيوني گاندو پرسيد كه 
واعظي با بيان اينكه من اين سريال را تاكنون نديده ام اظهار 
كرد: طي هفته هاي گذش��ته تماس هاي بسياري با دفتر 
ارتباطات مردمي رياست جمهوري انجام شد و طي آنها مردم 
گايه هاي بسياري از اينكه در صدا و سيما سناريوسازي هايي 

در حال انجام است مطرح شد.
وي با بيان اينكه دولت در ۶ سال گذشته به رفتارهاي صدا و 
سيما كه در برنامه هاي مختلف سعي مي كنند به دولت انتقاد 
كنند و برخوردي با حالت جناحي و حزبي با دولت داشته 
است عادت كرده، خاطرنشان كرد: تاش كرديم تا جايي كه 
امكان دارد اين مسائل حل و اوضاع آرامتر شود. همچنين فكر 
مي كرديم وقتي شرايط كشور اينگونه است و دشمن خارجي 
وجود دارد و فشارهايي به كشور وارد مي شود و گراني هايي 
وجود دارد، صدا و سيما با دولت همراهي و به او كه خط مقدم 

جبهه است كمك مي كند.
واعظي با بيان اينكه متاس��فانه در سريال گاندو بر اساس 
گزارشي كه به ما رسيده است جايگاه قوه قضاييه، دبيرخانه 
و شوراي عالي امنيت ملي در صحنه هايي تنزل داده شده 

است گفت: با وزارت خارجه اي كه امروز در خط مقدم جبهه 
مقابله با دشمنان اس��ت در اين سريال برخورد بدي شده 
اس��ت و همچنين اين اتفاق درباره وزارت اطاعات كشور 
نيز افتاده اس��ت. در نهايت تاش شده در ۳۰ قسمتي كه 
اين سريال به نمايش در آمده، عده اي را مسووالن انقابي 
و ارزشي و عده اي را افراد نفوذپذير و نفوذپرور و غرب گرا و 
وابسته به خارج معرفي كنند. وي ادامه داد: اين دو قطبي 
كردن مس��ووالن و جامعه كار بسيار خطايي است و مقام 
معظم رهبري همواره تذكر داده اند در رفتارهايتان تاش 
نكنيد كه جامعه يا مس��ووالن را دو قطب��ي كنيد. در اين 
سريال مطالب دروغ و تهمت بس��يار زياد است و دولت و 
مسووالن و بخش هاي مختلف اين حق را دارند كه شكايت، 
برخورد و روشنگري كنند. رييس دفتر رييس جمهوري با 
اشاره به دعوت از عوامل مختلف سريال گاندو در شبكه هاي 
تلويزيوني گفت: رفتار صدا و سيما با سريال گاندو در مقايسه 
با همه س��ريال هاي ديگر فرق دارد؛ طي روزهاي اخير در 
بخش هاي مختلف خبري اعم از سياسي يكي از موضوعات 
مطرح شده اين سريال است يا اينكه در شبكه هاي مختلف 
تلويزيوني عوامل و بازيگران اين سريال را دعوت كرده اند 
تا با مردم ارتباط برقرار كنند. به نظر مي رسد صدا و سيما 
در حال انجام كار غير معمولي است و من فكر مي كنم كه 
اين مجموعه بايد حتماً در رفتارهاي خود تجديد نظر كند. 
واعظي در پاسخ به پرسشي درباره اينكه آيا به رييس صدا و 
سيما كه در جلسات هيات دولت نيز حضور دارد تذكري در 
خصوص رفتارهاي رسانه ملي داده نشده گفت: در جلسه به 
رييس صدا و سيما تذكر داده شد. وي در پايان در پاسخ به 
پرسشي درباره ادعاي رسانه هاي بيگانه در خصوص تماس 
دولت با چهار حزب منطقه كردستان خاطرنشان كرد: دولت 

تماسي در اين زمينه نداشته است.
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اروپا به تعهداتش عمل نكند وارد گام سوم مي شويمآژانس غني سازي ۴.۵ درصد را تأييد كرد
معاون و س��خنگوي سازمان انرژي اتمي عصر ديروز گفت: 
آژانس بعد از نمونه برداري، غني سازي ۴.۵ درصدي ايران 
را تأييد كرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، بهروز كمالوندي 
در نشست ش��وراي عالي استان ها طي سخناني با اشاره به 
گزارشات آژانس درباره پايبندي ايران به برجام عنوان كرد: 
ترامپ به اين اميد از برجام بيرون رفت كه ديگران را قانع كند 
و به ايران فشار بياورد.وي بيان كرد: ايران مسير درستي را 

پيش گرفت و اگر اين صبر يك ساله نبود ما هم در داخل و هم در خارج 
از كشور مشكل داشتيم.كمالوندي عنوان كرد: ايران تصميم گرفت در 
يك مقطعي توازني كه به هم خورده و كفه ترازو حقوق ما و تعهداتمان 
همخواني ندارد به اروپا گفتيم يا حقوقمان را تامين كنيد يا از تعهداتمان 
كم مي كنيم. وقتي اين موضوع مطرح شد جدي نمي گرفتند و ايده »كم 

در برابر كم« از سوي وزارت خارجه بيان شد و فكر نمي كردند 
ايران بطور جدي دنبال اين كار رود.  س��خنگوي س��ازمان 
انرژي اتمي تصريح كرد: گزينه هاي زيادي در اختيار ايران 
اس��ت و به صورت پله اي و تدريجي انتخاب كرده است. در 
گام اول ب��االي ذخيره ۳۰۰ كيلوگرم اورانيوم ۳.۶۷ رفتيم. 
كمالوندي خاطرنشان كرد: ما سه ايستگاه براي غني سازي 
داريم. ايستگاه اول غني سازي براي راكتور هاي قدرت است 
 كه غناي آن هم مختلف اس��ت. ما تا ۴.۵ باال رفتيم و در ايس��تگاه اول 
ما ۳.۶۷ را كنار گذاشتيم و باال رفتيم. دو ايستگاه ديگر هست. از ۵ درصد 
به ۲۰ و بعد از ۲۰ باالتر مي رود براي استفاده پيشران. وقتي به ما اختيار 
دادند كه اينها را رعايت نكنيم اصل، نياز سازمان انرژي اتمي بود. ممكن 

است نياز پيشران داشته باشيم، ولي نياز امروز نيست.

نماينده كشورمان در سازمان ملل با تاكيد بر اينكه ايران در 
برجام باقي مانده است، گفت كه اروپايي ها بايد براي حفظ 
اين توافق تاش بيش��تري انجام دهند در غير اين صورت 
تهران به اقدامات خود ادامه خواهد داد.به گزارش ايس��نا، 
مجيد تخت روانچي در گفت وگو با بي بي سي تصريح كرد 
اروپايي ها بايد خسارات اقتصادي ايران در نتيجه تحريم هاي 
امريكا را جبران كنند، چراك��ه در غير اين صورت تهران به 

اقدامات خود براي عبور از محدوده هاي تعيين شده در توافق هسته اي 
ادام��ه خواهد داد.روانچي در ادامه تاكيد ك��رد: ايران كماكان در برجام 
باقي مانده است. ما توافق را نقض نكرده ايم زيرا در متن برجام تدابيري 
انديشيده شده است كه اجازه عقب نشيني طرف ها از تعهدات شان را در 
صورت نقض توافق از سوي طرف ديگر مي دهد.وي خاطرنشان كرد: ما 

تاكنون در توافق بوده ايم و از ديگر طرف ها مي خواهيم كه در 
برجام باقي بمانند، اما اگر اروپايي ها به وعده هاي اصلي شان 
مبني بر تضمين برخورداري ايران از منافع اقتصادي برجام 
عمل نكنند، ايران وارد گام سوم كاهش تعهدات برجامي خود 
مي شود. اين ديپلمات كشورمان تصريح كرد: اما ظاهراً عاوه 
بر امريكا، اروپايي ها نيز تا به امروز كار خود را انجام نداده و به 
تمام تعهدات شان در توافق عمل نكرده اند. روانچي در ادامه 
اين گفت وگو تاكيد كرد كه گزارش��ات مبني بر اينكه ايران در گام سوم 
غني سازي اورانيوم را به ۲۰ درصد مي رساند، صحيح نيست.وي افزود: 
ما اعام كرده ايم كه بيشتر از ۳.۶۷ درصد غني سازي خواهيم كرد. اينكه 
در گام سوم چه اقدامي انجام خواهيم داد را هنوز نگفته ايم اما اگر به آن 

نقطه برسيم آن را بطور قطع از قبل اعام مي كنيم.

چهره ها

  وزير نفت: اطالعات مربوط به صادرات نفت، اطالعات جنگي است    واعظي: رييس جمهوري به رييس سازمان صدا و سيما تذكر داد

رييس جمهوري در جلسه هيات دولت عنوان كرد

ادامه روند بهبود شاخص هاي اقتصادي
كمتر از يك هفته بعد از انتشار خبر توقيف نفتكش ايراني 
ودر حال��ي كه تهران اي��ن روزها به قلب ديپلماس��ي در 
منطقه بدل شده و هر روز اخبار تازه تري از حضور مقامات 
بندپايه ساير كش��ورها در كشورمان ش��نيده مي شود؛ 
رييس جمهوري اقدام انگليس در توقيف كشتي نفتكش 
كشورمان را بسيار كودكانه، سخيف و اشتباه توصيف كرد 
و اظهارداشت: انگليسي ها آغازگر ناامني در دريا هستند و 
اميدواريم اين كار را ادامه نداده و تكرار نكنند؛ چرا كه تكرار 
آن موجب ناامني در جهان شده و به زيان همه خواهد بود.

روحاني همچنين با اشاره به آمارهاي اقتصادي اعام كرد 
كه نشانه هاي بهبود ش��اخص هاي اقتصادي كه پيش از 
اين نمايان شده بود طي هفته هاي اخير هم ادامه داشته 
و اين بهبود چشم انداز مناسب تري را پيش روي اقتصاد و 
معيشت كشور مي گشايد. روحاني ديروز در جلسه هيات 
دولت، گفت: دشمن به دنبال ايجاد ناامني در منطقه است و 
از اين رو به فضاي كشورمان تجاوز كرد كه البته با پاسخ قاطع 
مواجه شد و از سوي ديگر بطور نيابتي، كشتي نفتكش ايراني 
را توقيف كردند كه كار بسيار سخيف و غلطي انجام دادند. 
رييس جمهور با بيان اينكه اقدام انگليسي ها كاري بسيار 
سخيف، غلط و اشتباه بود و به زيان آنها است، تصريح كرد: 

همه بايد تاش كنيم كه در سطح جهان، خطوط كشتيراني 
از امنيت كامل برخوردار باش��د و به انگليسي ها گوشزد 
مي كنم كه شما آغازگر ناامني هستيد و تبعات آن را بعداً 
درك خواهيد كرد. روحاني اظهارداشت: البته ممكن است 
انگليسي ها به دستور امريكا يا آنچه كه گروه »ب« ناميده 
مي شود اين كار را كرده باشد كه البته باز هم اقدام غلط و 
اشتباهي است. ضمن اينكه مي دانيم در داخل انگلستان 
شرايط انسجام ندارد و به هم ريخته است و دولت و پارلماني 
بطور منس��جم وجود ندارد اما در عين اين سراسيمگي و 

به هم ريختگي، توقيف نفتكش ايراني كاري احمقانه بود.

   تحريك امريكا 
رييس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود تحركات 
اخير امريكا را حكايتي جالب و خن��ده آور توصيف كرد و 
گفت: تحركات امروز امريكا، حكايت آدمي است كه با دست 
پس مي زند و با پا پيش مي كشد. امريكايي ها از يك طرف 
برجام را يك توافق بس��يار بد و به تعبير خودشان بدترين 
توافق مي دانند و بدون هيچ بهانه اي از آن خارج مي شوند 
و از طرف ديگر وقتي ايران برخي از تعهدات خود را كاهش 
مي دهد، همگي از آن ابراز نگراني مي كنند در حالي كه بايد 

از امريكا نگران بود كه كل برجام را زير پا گذاش��ته اس��ت. 
روحاني خاطرنشان كرد: آنها درخواست جلسه فوق العاده 
براي ش��وراي حكام دادند كه چرا ايران برخي از تعهدات 
برجامي را كنار گذاشته و اين داستان خنده آوري است كه 
امروز امريكايي ه��ا آن را انجام مي دهند كه كمتر مي توان 
در تاريخ سياسي جهان سراغي از اينگونه اقدامات گرفت. 
رييس جمهور با بيان اينكه اروپايي ها ه��م از اينكه ايران 
برخي تعه��دات خود را طبق برجام كنار گذاش��ته اظهار 
نگراني مي كنند، خطاب به آنان، گفت: شما نمي خواهيد 
نسبت به ايران نگران باشيد، نگراني شما بايد از امريكا باشد 
كه كل اين تعهد و برجام را زير پا گذاش��ته و تمام تعهدات 
بين المللي را متزلزل كرده است. روحاني تأكيد كرد: ايران 
در چارچوب برجام و توافق حركت مي كند و ساختارشكن 
نيستيم و س��اختار برجام را برهم نزديم، ما ۱۴ ماه به شما 
فرصت داديم و باز هم با اقدام جديد خود ۲ ماه ديگر فرصت 
داديم و اقدامات ايران كامًا صحيح، درست و در چارچوب 
قانون اس��ت. رييس جمهور اضافه كرد: البته ممكن است 
برخي س��ليقه ديگ��ري در خصوص چگونگ��ي اقدامات 
كشورمان داشته باش��ند كه مثًا چرا هيجاني و جهشي 
واكنش نشان نمي دهيم . در مقابل اينها، مبناي ما اين است 

كه فضا و زمان الزم را براي حفظ برجام تا جايي كه ممكن 
است نگه داريم چرا كه مي دانيم براي منطقه و جهان حائز 
اهميت است. روحاني تصريح كرد: عجله اي نداريم با قرارداد 
و توافقي كه به معناي منطق و قدرت ديپلماس��ي ايران و 
توان مذاكراتي كشورمان در برابر قدرت هاي جهان است و 
توافقي كه تمام قطعنامه هاي شوراي امنيت را از بين برده 
و اتهام را از ايران رفع كرده و ما را بر صندلي مدعي نشانده 
و موجب انزواي امريكا شده است، برخورد هيجاني داشته 
باشيم. رييس جمهور با بيان اينكه حتي برجام تضعيف شده 
امروز از چنان قدرتي برخوردار است كه سياست خارجي 
امريكا را متزلزل كرده است، خاطرنشان كرد: امروز همه به 
امريكا و ترامپ ايراد مي گيرند كه چرا يك توافق مورد تأييد 
سازمان ملل را كنار گذاشته است. روحاني با اشاره به اينكه 
اسراييلي ها به صراحت اذعان كردند كه آنها به امريكا فشار 
آوردند كه از برجام خارج شود، گفت: وقتي توافقي بدترين 
دشمن مسلمانان در منطقه يعني صهيونيست ها را نگران 
كرده است، معلوم است كه توافق قدرتمندي است و برجام 
يكي از افتخارات ديپلماسي ايران و در تاريخ سياسي ايران 
هيچگاه فرصتي پيش نيامده بود كه قدرت ديپلماسي خود 
را به رخ جهانيان بكشانيم و با اين توافق اين اتفاق مهم به وقوع 
پيوست.رييس جمهور با تأكيد بر اينكه همزمان با اشغالگري 
حرف از مذاكره معنا ندارد، گفت: اگر امريكا بحث مذاكره را 
مطرح مي كند، قطعًا فريبكارانه، نادرست و غلط است. اگر 
فكر مي كنند كه راه حل شرايط موجود مذاكره است، بايد 

تحريم ها را كنار بگذارد و به تعهدات خود بازگردد.روحاني 
تصريح ك��رد: اگر در گفتار خود صادق هس��تيد، بايد كل 
تحريم ها را كنار بگذاريد و از ملت ايران به خاطر اقدامات غلط 
و نادرستي كه انجام داده ايد، عذرخواهي كرده و به تعهدات 
خود باز گرديد. در آن صورت شرايط متفاوت خواهد بود، اما 
بي ترديد زماني كه خرمشهر در اشغال است با كسي صحبت 
نمي كنيم. رييس جمهور تأكيد كرد: زماني كه اقتصاد مردم و 
روابط بانكي كشورمان و فروش كاال و واردات و صادرات دچار 
مشكل است، بحث از مذاكره حتمًا فريبكاري است و ملت 
ايران هوشيار است و نمي توانيد با فريب، اين ملت را از راه حق 
منحرف كنيد. روحاني وضعيت بنادر و كاالهايي كه در آن 
وجود دارد را مناسب دانست و از وزراي راه و اقتصاد خواست 
تا كاالها در بنادر و گمركات معطل نماند و در كمترين زمان 

ممكن به داخل كشور منتقل شوند.

    بهبود شاخص هاي اقتصادي
رييس جمهور خاطرنشان كرد: پروانه هاي فعاليت بخش هاي 
توليدي و صنعتي در سه ماهه امسال روند خوبي داشته است 
و حتي پروانه هاي ساختماني نيز از زمستان پارسال رو به 
رشد بوده است كه به معناي توسعه ساخت و ساز و اشتغال 
است. وي شاخص اشتغال را بسيار اميدوارانه توصيف كرد 
و گفت: سال گذشته رقم بيكاري ۱۲.۱ بود و امروز به ۱۰.8 
رسيده و اين رقم بسيار خوبي است و به معناي آن است كه 

در مسير درست حركت مي كنيم. 



3 كالن

به گفته يك متخصص برنامه ريزي شهري، مهاجرت از شهر به روستا بر اثر فقر است

مهاجرت معكوس نه! ولنگاري شهري

جزييات ورود كاالي قاچاق از مبادي رسمي

طبق گ�زارش مركز آمار ايران، در س�ال هاي اخير 
مهاجرت در مراكز اس�تان ها منفي بوده اس�ت. در 
اين زمينه يك متخصص حوزه برنامه ريزي شهري 
مي گويد »مهاجرت معكوس« كه ظاهرا هدف برخي 
برنامه ريزان است، برنامه ريزي بخردانه اي نيست 
چرا كه وقتي روستاها شغل كافي ندارند و البته در 
بسياري از مش�اغل روستايي، ماشين جاي انسان 
را گرفته اس�ت، مهاجرت معك�وس چه نتيجه اي 
دارد؟ جز اين اس�ت كه افراد مي روند با فقر مطلق 
زندگي كنند؟ او همچنين مهاجرت از شهر به روستا 
را نه مهاجرت معكوس كه ولنگاري ش�هر مي داند 
و معتقد اس�ت اين ش�رايط كه عده اي در شهر كار 
كنند و به دليل افزايش هزينه  ها امكان سكونت در 
شهر نداشته و در روس�تاهاي اطراف ساكن شوند 
وضعيت مناسبي نيست. به گزارش »تعادل«، اخيرا 
مركز آم�ار ايران گزارش�ي از وضعي�ت مهاجرت 
داخلي در ايران منتشر كرده است. در اين گزارش 
كه بر مبناي سرشماري سال 1395 تهيه شده، آمده 
است: يك س�وم مراكز استان ها در كش�ور داراي 
خالص مهاجرت منفي هستند و اين بدين معناست 
كه افراد خارج شده بيشتر از افراد وارد شده به اين 
شهرها هس�تند. براس�اس يافته هاي اين گزارش 
در بين مراكز اس�تان هاي كش�ور شهرهاي تبريز، 
اصفهان، قزوي�ن، خرم آباد، اراك، اه�واز، زاهدان، 
تهران، س�اري و بجنورد )با همين ترتي�ب( داراي 
خالص مهاجرت داخلي منفي بوده اند. در اين شهرها 
برآيند جريان هاي مهاجرت داخلي در جهت كاهش 
جمعيت اين شهرها عمل كرده است. درباره تحليل 
اين اطالعات با پويا عالءالديني عضو هيات علمي 
گروه برنامه ريزي شهري دانشگاه تهران، گفت وگو 
كرديم. در ادامه مشروح اين گفت وگو را مي خوانيد.

   گ�زارش مركز آم�ار ايران نش�ان مي دهد مراكز 
استان هاي كشور شهرهاي تبريز، اصفهان، قزوين، 
خرم آب�اد، اراك، اه�واز، زاهدان، تهران، س�اري و 
بجنورد )با همين ترتي�ب( داراي خالص مهاجرت 

داخلي منفي بوده اند. چه تحليلي داريد؟
شك دارم كه اين آمار درست باشد، براي مثال در شهري مثل 
زاهدان جاي اين سوال وجود دارد كه مهاجران براي چه از 
روز اول به زاهدان آمده بودند؟ در زاهدان كه امكانات توليد 
وجود نداشته است، خشكسالي بوده و با كمبود آب مواجه 
بوده اند. با وجود اين عوامل افراد به زاهدان مهاجرت كرده اند 

كه باز بخواهند به روستاها بازگردند؟ 
البته در تهران و شهرهاي بزرگ هزينه هاي زندگي روز به 
روز افزايش پيدا مي كند و كيفيت زندگي روز به روز كاهش 
پيدا مي كند و اين امكان وجود دارد كه مردم ديگر نتوانند در 
اين شهر دوام بياورند و متاسفانه اين اتفاق مثبتي نيست كه 

در حال رخ دادن است. 
    درب�اره علت مهاجرت از تهران به ش�هرها و 

روستاها بيشتر توضيح بفرماييد.  
روس��تاهاي زيادي در اطراف تهران وجود دارد كه در حال 
تبديل شدن به س��كونتگاه هاي غير رسمي و شهرك هاي 
خوابگاهي اس��ت. بخش��ي از اين مهاجرت مي تواند به اين 
س��كونتگاه ها صورت بگيرد. آن  هم به اين علت كه هزينه 
مسكن در تهران مدام در حال گران تر شدن است. البته بايد 
گزارش جزئي تري از وضعيت مهاجرت در كشور منتشر شود 
مثال بايد مطرح شود كه اين افراد به كدامين روستاها مهاجرت 
كرده اند؟ يكي از اتفاقات نسبتا بدي كه در ايران درحال رخ 
دادن اس��ت اين اس��ت كه به دليل هزينه هاي بسيار باالي 
شهرها و مديريت نادرست روستاها، بسياري از روستاهاي 
نزديك شهرها، مكان گسترش سكونتگاه هاي غير رسمي 
هستند چون در بازارهاي غير رسمي زمين به راحتي داد و 
ستد مي شود. اين روستاها در اطراف تهران هم هستند البته نه 
تنها تهران بلكه در همه شهر هاي بزرگ اين اتفاق رخ مي دهد. 
با توجه به اينكه در ش��هرهاي بزرگ ب��ا وجود هزينه هاي 
گزاف مسكن و امكانات، نمي توان زندگي كرد بنابراين افراد 
بسياري از ش��هرها در اين روستاها ساكن مي شوند. به اين 
ترتيب اين روستاها در حال گسترش هستند و تا حدي هم 
جزو مادرشهرهاي بزرگ به حساب مي آيند. فرآيند رشد اين 
سكونتگاه ها فرآيند رشد روستا به شهر و كالن شهرها است 

اما در كل اين رشد نتايج جالبي به دنبال ندارد.
   تحليل شما از وضعيت رشد جمعيت در روستاها 
چيست؟ آمارهاي مربوط به افزايش مهاجرت از شهر 

به روستا را چطور تحليل مي كنيد.
جمعيت روستاهاي ايران در سال هاي اخير، نه تنها كاهش 
پيدا نكرده بلكه افزايش هم پيدا كرده است. نكته اينجاست 
كه براي مردم در روس��تاها چه ش��غلي وج��ود دارد؟ اگر 
افراد بخواهند در بخش كش��اورزي مشغول به كار شوند، 

اتوماسيون و كمباين و تراكتور و... داريم كه در نتيجه جاي 
بس��ياري از نيروي كار را گرفته اند و به اين همه نيروي كار 
احتياجي نيست. پس اگر كس��ي بخواهد در روستا بماند 
بايد چه كار كند؟ مگر صنعت در آنجا وجود دارد؟ هيچ گونه 
اشتغالي نيست. اگر هم يك فرد به روستاي خود بازگشته 
است ببينيد چقدر وضعيت خراب است كه يا نا اميدي به 
روستاي خود بازگشته تا با فقر مطلق زندگي كند. يك امكان 
ديگري كه وجود دارد اين است كه عده اي از مردم كه اغلب 
بازنشسته هستند به روستاهاي شمال كه به ظاهر اسمشان 
روستا اس��ت اما در باطن مكان گردشگري و دهكده هاي 
توريستي هستند و ويالسازي در آن مكان ها گسترش پيدا 
كرده است كوچ مي كنند تا به اصطالح آب و هواي خود را 

عوض كنند. 
تاكيد مي كنم مركز آمار ايران بايد جزييات آماري را براي 
تحليل دقيق منتشر كند. ولي در كل بنده چندان موافق 
اصطالح مهاجرت معكوس نيس��تم چرا ك��ه يك عده از 

برنامه ريزان مملكت در اين دور افتاده اند كه ما مش��كالت 
شهري و امكانات شهري را اينگونه حل مي كنيم كه مردم 
را به مهاجرت معكوس تشويق مي كنيم در حالي كه اين 

برنامه ريزي نابخردانه اي است .
   تبعات مهاجرت منفي را چه ارزيابي مي كنيد؟

گس��ترش س��كونتگاه هاي غي��ر رس��مي و ب��ه اصطالع 
حاشيه نشيني ها معموال فاقد برنامه ريزي و امكانات كافي 
است و مي تواند خودش جزئي از تبعات منفي باشد. از طرفي 
ديگر، اكنون با پديده افزايش ويالسازي در روستاهاي شمال 
كش��ور روبه روييم كه تبعات بدي دارد چرا كه به دنبال آن 
محيط زيست رو به نابودي است و اين ويال سازي ها رسما در 
ازبين بردن منابع طبيعي دست دارند و حتي مي توان گفت كه 
از اين ويالسازي ها مي توان به موارد زمين خواري هم رسيد.

   هنوز همه ساله عده اي به تهران مهاجرت مي كنند. 
با وجود مشكالت فراواني كه زندگي در تهران دارد، 

آن را چگونه تحليل مي كنيد؟

عيان است كه در تهران هر روز بيش از ديروز امكانات افزايش 
پيدا مي كند بنابراين اگر در تهران هرگونه سرمايه گذاري در 
مستغالت صورت بگيرد برد با شخص سرمايه گذار است. 
در نظر داشته باشيد كه در تهران و شهرهاي بزرگ افزايش 
قيمت در مستغالت نسبت به شهرهاي كوچك بسيار باال 
بوده اس��ت، براي مثال اگر افراد در گذشته يك آپارتمان 
صدمتري در تهران خريداري كرده باش��ند اكنون همان 

آپارتمان حدود 1.5 ميليارد تومان به باال قيمت دارد.
 عده اي هم به غير از سرمايه گذاري، به علت كمبود اشتغال به 
شهر هاي بزرگ مثل تهران مهاجرت مي كنند چرا كه رانت از 
طريق مركز توزيع مي شود و همه مي خواهند بيايند كه خود 
را به هسته هاي رانت و قدرت نزديك كنند . اكنون تمامي 
شركت ها و دانشگاه هاي ايران يك دفتر در تهران دارند. سوال 
اين است كه چرا در تهران دفتر دارند؟ مگر مي خواهند در 
تهران چه كار كنند؟ مشخص است كه اين افراد بايد به تهران 
مهاجرت كنند كه به اين رانت ها يا امكانات ويژه نزديك شوند. 

در اين بين ممكن است افرادي هم به دليل هزينه هاي باال 
و صرفه هاي اقتصادي، منصرف شده باشند و بخواهند به 
ديار خود بازگردند. پس مي توان گفت تنها دليلي كه ممكن 
است يك فرد از روستا به شهر مهاجرت كند و دوباره پس از 
مدتي بخواهد به روستاي خود بازگردد اين است كه آنقدر 
هزينه ها باال است كه ادامه زندگي در شهرهاي بزرگ مثل 

تهران تصميمي احمقانه به شمار مي رود.
   داليل اقتصادي را برشمرديد، چه داليل اجتماعي 

و فرهنگي وجود دارد؟
ش��ماري از اف��راد ب��ه خصوص نس��ل ج��وان ب��ه دليل 
محدوديت هاي اجتماعي و فرهنگي كه در شهر و روستاي 
محل سكونتشان وجود دارد و همچنين محدوديت هاي 
زندگي در مناطق كوچك، در كنار فقر و... سبب مهاجرت 
از روستا به شهرهاي بزرگ مي ش��ود. جوانان پا به تهران 
مي گذارن��د و مي بينن��د محدوديت هايي ك��ه از قبل در 
شهر هاي كوچك به آن دچار بودند را ديگر ندارند و در شهري 
مثل تهران به راحتي مي توان گم شد و هرطور كه باب ميل 
باشد زندگي كرد. همه اين مسائل به نوعي به مهاجرت از 
نقاط كوچك با امكانات كم يا ضعي��ف به نقاط بزرگ تر و 

وسيع تر با امكانات زياد و پيشرفته دامن مي زنند.
   مهاجرت ها تا چه ميزان زاغه نشيني را تقويت 

مي كند ؟
قوانين شهري بسيار سفت و سخت شده اند، قيمت زمين ها 
بسيار افزايش پيدا كرده اند و خيلي از شهرها امكان اينكه 
سكونت غير رس��مي در آنها به وجود بيايد كم شده است. 
برخي خانواده هاي فقير حتي در سكونتگاه هاي غير رسمي 
موجود در اطراف تهران هم نمي توانند خانه بخرند يا حتي 
اجاره كنند و قوانين هم تا حدي از اينكار جلوگيري مي كند. 

مثال كمربند سبز ايجاد شده و.... 
بنابراين اجازه هاي الزم داده نمي شود و بر اثر همه اينها روي 
هم رفته اگر يك خانواده فقير به تهران بيايد نمي تواند حتي 
يك اتاق پيدا كند تا چند شبي در آن سكونت داشته باشد 
و بسياري از اين دسته افراد به روستاهاي اطراف تهران پناه 
مي برند و اين روستاها روز به روز در حال گسترش هستند. 
خيلي از اين روستاها به حالت زاغه نشيني گسترش پيدا 
مي كنند. طبقه متوسط جامعه هم حتي ديگر نمي تواند 
مكان مناس��بي طبق بودجه خود پيدا كن��د و مجبور به 
مهاجرت در شهرهاي اطراف مثل ورامين و رباط كريم و... 
شده اند در صورتي كه محل كار يا تحصيل شان تهران است. 
اگر هر روز ورودي هاي تهران را زيرنظر بگيريم هجوم افراد از 
خارج از تهران به اين شهر را به وضوح مي بينيم. براي اين افراد 
به جبر اين شرايط به وجود آمده است و اين شرايط آن است 
كه مجبورند در نقاط خارج از تهران خانه خريداري و بعضا 
اجاره كنند. به اين وضعيت مهاجرت معكوس نمي گويند 
نام اين »ولنگاري« ش��هر است كه آنقدر به بدترين حالت 
رسيده است كه بيشتر با عنوان سرريز مي  تواند خطاب شود 

تا مهاجرت معكوس!
از طرف ديگر دولت هم يكس��ري امكانات را براي مسكن 
فراهم آورده است مثل شهر هاي جديد كه در سال هاي اخير 
آنچنان كه بايد طرفدار نداشتند اما االن كه اوضاع مسكن 
خراب ش��ده است شايد رغبت مردم به اين شهرها بيشتر 
شده است، يعني ممكن است مقداري از اين مهاجرت ها به 

شهر هاي جديد باشد.
   نقش مسكن مهر را در ايجاد انگيزه در مهاجرت از 

شهر به روستا چطور قلمداد مي كنيد؟
نمي توانيم بگوييم كه مس��كن مهر به مهاجرت از شهر به 
روستا كمكي كرده است و به عبارت ديگر انگيزه اي براي 
مهاجرت بوده است اما مي توان دليل قانع كننده اي براي 
مهاجرت از روستا به شهر باشد. در كل مهاجرت مي تواند امر 
درستي باشد، همه جوانان كه نمي توانند در بخش كشاورزي 
ايران كار كنند مگر اينكه روستاهاي ايران از نظر امكانات و 
اشتغال تغيير و تحول عظيمي را به خود ببينند يعني صنايع 
روستايي تقويت شود يا امكانات شغلي فراهم شود. اين همه 
آدم بايد در روستا چه كاري انجام دهند؟ پس اين مهاجرت 

ممكن است عاقالنه و صحيح باشد . 
مسكن مهر مي تواند تا حدي مشكالت را حل كند و عده اي 
هم از اين طريق توانستند مسكن پيدا كنند ولي متاسفانه 
چون برنامه مسكن مهر درست اجرا نشده است گروه هاي 
هدف به صورت درست و عادالنه به آن دست پيدا نكرده اند. 
بس��ياري از افراد مسكن مهر گرفته اند ولي در آن سكونت 
ندارند خب اين مسكن بايد براي افرادي در نظر گرفته شود 
كه صاحبخانه نيس��تند و در آن بتوانند زندگي كنند. اين 
مراكز نقاط ضعف مهمي دارند و آن اين است كه بسياري با 
دوري اين منازل از محل كار خود مشكل دارند، بنابراين اثر 
بسيار زيادي ندارند چرا كه به ارزاني مسكن كمكي نكرده و 
بعضا شاهد افزايش قيمت ساعتي مسكن هستيم. مي توان 
گفت كه هدف گذاري درستي هم نشده و بسياري از اقشار 

كم درآمد جامعه نتوانستند به آن دست يابند.

يكي از مهم ترين راه هاي ورود قاچاق كاال، تباني سازمان يافته 
از مبادي رسمي است.  اكنون گزارش  فراكسيون مبارزه با 
مفاسد اقتصادي حاكي از آن است كه تخلفات گمركي نقش 
قابل توجهي در قاچاق كاال ايفا مي كند. روز گذشته فارس 
گزارشي از نتيجه بررسي هاي فراكسيون مبارزه با مفاسد 
اقتصادي و اداري مجلس شوراي اسالمي در خصوص قاچاق 
كاال از مبادي رسمي و تخلفات گمرك، منتشر كرد كه به 
اين شرح است: متأسفانه انواع قاچاق كاال از راه هاي زمين، 
آسمان و دريا و از طريق مبادي رسمي وارد كشور مي شوند 
و اين امر ضربه سنگيني به اشتغال و توليد داخلي وارد كرده 
اس��ت و مقام معظم رهبري نيز در امر مبارزه با انواع قاچاق 
تأكيد داشتند. لذا به همين منظور اين  فراكسيون  اقدامات 
و پيگيري هاي خود را در شناسايي راه هاي ورود قاچاق كاال 
از مبادي رس��مي اعالم مي كند:  يكي از مهم ترين راه هاي 
ورود قاچاق كاال كه با تباني سازمان يافته از مبادي رسمي 
بوده، وجود سامانه جامع گمركي است كه بيش از 70 درصد 
كاالهاي وارده به كشور از طريق اين سامانه از كانال هاي سبز 

و زرد گمركي بدون كنترل و نظارت فيزيكي عبور كرده و 
وارد كش��ور مي شوند كه بدين طريق قاچاقچي متخلف با 
جعل اسناد يا تباني كااليي را كه داراي ارزش بسيار بااليي 
بوده و مأخذ گمركي آن باال است و بايد از طريق كانال قرمز و 
نظارت دقيق تري وارد شود را كاالي بي ارزشي اظهار مي كند 
و با مأخذ گمركي پايين كه در كانال سبز يا زرد قرار گيرد و 
بدون هيچ نظارتي ترخيص مي ش��ود.  مثاًل كااليي كه 76 
درصد يا باالتر ارزش تعرفه گمركي آن است باجعل اسناد 
كااليي كه ارز ش  آن صفر يا تا 10درصد است، آن را در مسير 
سبز يا زرد قرار مي دهد و كاال به جاي عبور از كانال قرمز با 
تباني و ب��دون پرداخت عوارض گمركي و بدون هيچ گونه 
كنترلي از اين كانال ها ترخيص مي شود و اين سبب شد كه 
از اين راه هزاران كانتينر كاالي قاچاق با صدها هزار ميليارد 
تومان ارزش و تعرفه گمركي  بدون پرداخت عوارض با تضييع 
حقوق بيت المال به كشور وارد شود. به عنوان مثال مي توان به 
قاچاق بيش از سه هزار كانتينر ظروف شيشه اي و كريستال 
كه طي سال هاي 94 لغايت 96 از گمركات كشور صورت 

گرفته اشاره كرد. اين كاال با اظهار خالف واقع و ارايه اسناد 
جعلي تحت عناوين ضايعات شيشه و درب پوش شيشه اي و 
ظروف دهن گشاد و شيشه فالسك با تضييع صدها ميليارد 

تومان از حقوق مسلم بيت المال ترخيص شده.  
پرونده قاچاق بيش از 2000 تانكر الكل خوراكي:  در 
سال هاي 92 و 93 چند شركت مبادرت به صادرات الكل 
خوراكي از يكي از گمركات مرزي مي كند كه اين صادرات 
صوري بوده بطوري كه كاالها با تباني سازمان يافته گمرك 
و صاحب كاال در رديف مرزي خروجي قرار مي گيرد و به 
ظاهر الكل صادر ولي كاال در داخل مصرف مي شد و موضوع 
وقتي علني شد كه چند كانتينر و تانكر در حال تخليه و 
توزيع در شرق تهران بوده كه توسط دستگاه هاي نظارتي 
كشف و جهت رسيدگي به مرجع قضايي ارجاع شد. سه 
شركت پتروش��يمي كه محصوالت خود را تحت عنوان 
صادرات به يكي از گمركات جنوب )عسلويه( اظهار تا از 
طريق گمركات ميرجاوه، شلمچه و باشماق خارج كند، 
براي عدم پرداخت 9درصد ماليات ارزش افزوده كه مبالغ 
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يك سوم مراكز استان ها با مهاجرت منفي روبه رو هستند
برش

بر اس�اس يافته هاي اي�ن گ�زارش در بين مراكز 
استان هاي كشور شهرهاي تبريز، اصفهان، قزوين، 
خرم آب�اد، اراك، اهواز، زاهدان، تهران، س�اري و 
بجنورد )با همين ترتيب( داراي خالص مهاجرت 
داخلي منف�ي بوده ان�د. در اين ش�هرها برآيند 
جريان ه�اي مهاجرت داخل�ي در جهت كاهش 
جمعيت اين شهرها عمل كرده است. گزارش اخير 
مركز آمار ايران در خصوص مهاجرت ش�هرهاي 
كشور نش�ان مي دهد يك س�وم مراكز استان ها 
در كشور داراي خالص مهاجرت منفي هستند و 
اين بدين معناست كه افراد خارج شده بيشتر از 
افراد وارد ش�ده به اين شهرها هستند. بر اساس 
يافته هاي اين گزارش در بين مراكز اس�تان هاي 
كشور شهرهاي تبريز، اصفهان، قزوين، خرم آباد، 
اراك، اهواز، زاهدان، تهران، س�اري و بجنورد )با 
همين ترتيب( داراي خالص مهاجرت داخلي منفي 
بوده اند. در اين شهرها برآيند جريان هاي مهاجرت 
داخلي در جهت كاهش جمعيت اين شهرها عمل 
كرده است. براي نخستين بار در سال ١٣٩٥ و در 
تاريخ سرشماري هاي كشور با استفاده از تكنولوژي 
و ابزار نوين، ام�كان گردآوري اطالعات مربوط به 
جابه جايي جمعيت بين شهرها فراهم شده و آمار 
مهاجرت همه شهرهاي كشور، مبادالت جمعيتي 
ش�هرها با يكديگر و با بخش روس�تايي و خارج 
از كشور بر  اس�اس اطالعات سرشماري نفوس و 
مسكن ١٣٩٥ منتشر ش�د. اين بررسي بر  اساس 
نوآوري هاي به عمل آمده در سرشماري عمومي 
نفوس و مس�كن ١٣٩٥ ميسر ش�ده و اطالعات 
با ارزش�ي را در زمينه برنامه ريزي هاي ش�هري و 

اجتماعي و تحليل هاي جمعيتي فراهم مي كند.
در گزارش ارايه شده وضعيت مهاجرت تمام نقاط 
شهري كشور شامل ١٢٤٢ شهر ارايه شده و جدول 

ترازنامه مهاجرتي آنها تدوين شده است. الزم به 
ذكر است جدول ترازنامه مهاجرتي جدولي است 
كه تعداد مهاج�ران وارد ش�ده، مهاجران خارج 
شده و خالص مهاجرتي را براي هريك از شهرهاي 
كش�ور نمايش مي دهد و بر  اس�اس آن مي توان 
وضعيت شهرهاي مورد نظر را از نظر مهاجرپذيري 
و مهاجرفرستي بررسي كرد. بر اساس اين ماتريس 
مهاجرتي مي توان مب�ادالت جمعيتي هر يك از 
شهرهاي كشور با يكديگر و نيز با بخش روستايي و 
خارج از كشور را به دست آورد. بر اساس يافته هاي 
اي�ن گ�زارش در بين مراكز اس�تان هاي كش�ور 
شهرهاي تبريز، اصفهان، قزوين، خرم آباد، اراك، 
اهواز، زاهدان، تهران، س�اري و بجنورد )با همين 
ترتي�ب( داراي خال�ص مهاج�رت داخلي منفي 
بوده اند كه در جهت كاهش جمعيت اين ش�هرها 
عمل كرده اس�ت. در ساير مراكز اس�تان )به جز 
كرمان( خالص مهاجرت داخلي عددي مثبت است. 
در ميان آنها شهرهاي كرج، رشت، شيراز، سمنان 
و قم )با همين ترتيب( بزرگ ترين خالص مهاجرت 
داخلي )بيشتر از ٢٠ هزار نفر( را داشته اند. مطابق 
يافته هاي اين بررسي طي سال هاي ١٣٩٠ تا ١٣٩٥ 
تعداد 404 هزار و 996نفر از مهاجران به شهر تهران 
وارد ش�ده اند. از اين تعداد، مبدأ ٨٣,١٩ درصد از 
مهاجران نقاط شهري كشور٧.٠٩ درصد مناطق 
روستايي و ٩.٣درصد خارج از كشور بوده و مبدأ 
حركت ٠.٤٣ درصد از مهاجران نيز اظهار نشده بود. 
مبدأ حركت بيشترين مهاجران وارد شده به شهر 
تهران به ترتيب نزولي فراواني نسبي، شهرهاي 
 كرج )٥,٦ درصد(، اصفهان )٢.٩٨ درصد(، مشهد
  )٢.٧٠ درص�د(، اراك )٢.٠١ درص�د(، اه�واز
 )١.٩٣ درص�د(، ق�م )١.٨٥ درص�د(، كرمانش�اه 
 )١.٨١ درص�د(، ش�يراز )١.٧٣ درص�د(، تبري�ز 

)١.٥٨ درص�د( و اسالمش�هر )١.٤٦ درصد( بوده 
اس�ت. همچنين ٥٧.٧٥ درصد از مهاجران وارد 
شده، از ساير شهرهاي كشور به تهران آمده و نام 
ش�هر مبدأ حركت براي١.٧٨ درصد از مهاجران 
نيز نامش�خص بوده اس�ت.  طي اين دوره زماني، 
تعداد 369 ه�زار و 288 نفر از مهاجران تهران را 
ترك كرده و در يكي از نقاط داخل كش�ور ساكن 
ش�ده اند. از اين تعداد مقصد ٨٧,٤٤ درصد يكي 
از نقاط ش�هري كش�ور ب�وده و ١٢.٥٦ درصد نيز 
يكي از نقاط روس�تايي را به عن�وان مقصد خود 
انتخاب كرده اند. مقص�د حركت مهاجران خارج 
ش�ده از ش�هر تهران به ترتيب نزول�ي فراواني 
 نس�بي، ش�هرهاي كرج )١١,٦٩ درصد(، پرديس

 )٤.٦٨ درص�د(، پرن�د )٤.١٨ درصد(، ش�هريار 
 )٢.٧٩ درص�د(، مش�هد )٢.٥٧ درص�د(، ق�م 
)٢.٣٨ درصد(، رش�ت )١.٩٧ درصد(، اسالمشهر 
)١.٨٩ درصد(، سمنان )١.٨٨ درصد( و پاكدشت 
)١.٨١ درصد( بوده اس�ت. همچنين ٥١.٦٠ درصد 
از مهاجران خارج شده از تهران به ساير شهرهاي 
كشور مهاجرت كرده اند. بررسي مهاجران شهرها 
به تفكيك مدت اقامت يكي ديگر از محورهاي اين 
گزارش است. بر اين اساس روند زماني مهاجرت 
به داخل يا خارج از هر يك از شهرهاي كشور قابل 
بازسازي و مطالعه است. اين گزارش همچنين به 
بررسي مبادالت جمعيتي ساير شهرهاي مراكز 
استان و اثر مهاجرت بر كيفيت جمعيت در هر يك 
از شهرهاي كشور در ابعادي چون ساختار سني، 
جمعي�ت جوانان و س�المندان، تابعيت خارجي، 
سواد و آموزش و اشتغال و بيكاري پرداخته است. 
بر اساس اين يافته ها مي توان دريافت مهاجرت در 
كدام شهرها باعث بهبود كيفيت جمعيت و در كدام 

شهرها باعث تنزل ابعاد كيفي جمعيت مي شود.

نجومي است با تباني با گمركات مرزي مهر خروج از كشور 
روي پروانه گمركي اين شركت  ها خورده ولي متأسفانه به 
صورت صوري و كاغذي بوده و كاال از كشور خارج نشده ولي 
محموله در داخل به فروش مي رسد. اين هم يك محموله 
بطور تصادفي در يك��ي از انبارهاي تهران در حال تخليه 
بوده توسط دستگاه هاي نظارتي كشف شده و در مراجع 

ذي صالح در حال پيگيري است
قاچاق به ص�ورت ترانزيت: اين قاچاق يك��ي از موارد 
فساد سازمان يافته است كه صاحبان كاال با تباني بعضي 
از كارمندان و مس��ووالن ذي مدخل گمرك كاال به داخل 
كش��ور ترانزيت مي ش��ود به قصد خروج از كشور مثالً  در 
يكي از گمركات داخل و از گمركي ديگر به كشور همسايه 
خارج مي شود كه در اين ميان با تباني، كاال را چيز ديگري 
اظهار و در داخل پملب باز مي ش��ود و با جابه جايي كاالي 
گران قيمت كاالي بي ارزشي كه اظهار شده است بارگيري 
و خارج مي شود. به عنوان مثال:  پرونده ترانزيتي چند صد 
كانتينر سنگين كه از گمرك شهيد رجايي وارد شد. محموله 
حاوي پارچه هاي نفيس و گران قيمت بوده كه با تباني كامال 
س��ازمان يافته در داخل تخليه و به جاي آن مجدداً سنگ 
بارگيري شده و از مرز اميرآباد خارج و به مقصد قزاقستان 

ترانزيت مي ش��ده كه با توجه به مستندات به دست آمده 
شركتي با تعداد 279 فقره اظهارنامه گمركي طي سه سال 
به اين كار خالف مش��غول بوده است كه با بررسي هاي به 
عمل آمده توسط اين فراكسيون تعدادي از اين اظهارنامه ها 
جهت رسيدگي به مراجع ذي صالح و قضايي جهت اقدامات 

مقتضي ارسال شده است.
قاچاق با جعل اس�ناد: در اين روش صاحب كاال با جعل 
بعضي از اسناد اظهارنامه گمركي و با تباني سازمان يافته 
موفق به ترخيص كاالي خود از گمرك مي شود كه صاحب 
كاال با جعل مجوزهاي الزم كه براي كاالهاي ممنوعه بوده و 
به داخل كشور مجوز صادر نمي شده است موفق به واردات 
كاال به كشور مي شود كه به عنوان مثال: واردات لوازم يدكي 
غيرمجاز با جعل مجوز استاندارد: دو نفر از صاحبان كاال در 
يكي از گمركات مرزي با جعل مجوز استاندارد صدها كاميون 
لوازم يدكي غيرمجاز و قالبي را با تباني از گمرك ترخيص 
و وارد كشور كرده اند، صرف نظر از خسارت و تشييع حقوق 
بيت المال و حتي ضربه زدن به توليدات داخلي، با ايمني آنان 
نيز بازي مي كنند و با اين لوازم يدكي تقلبي مانند لنت ترمز يا 
هر چيز ديگري امكان خطر براي خودروهاي كه از اين لوازم  

يدكي استفاده مي كنند وجود دارد.

پاورقي اقتصادي

مردم، قدرت و منافع )26(

نوشته:   جوزف استيگليتز|
ترجمه:   منصور بيطرف|

برخي از اقتصاددانان حتي بح��ث درباره نابرابري را 
تحقير مي كنند . آنها مي گويند كار اقتصاددان اين 
است كه اندازه كيك را افزايش دهد. اگر اين كار صورت 
گيرد همه از آن منفع��ت خواهند برد- همچنانكه 
رييس جمهور كندي گفته بود، يك موج بلند همه 
قايق ها را بلند مي كند. اي كاش اين حقيقت داشت. 
اما حقيقت ن��دارد. در واقع يك موج بلند، اگر خيلي 
س��ريع رخ بدهد - و غالبا هم رخ مي دهد - مي تواند 
قايق هاي كوچك تر را داغان كند. همچنين اگر توليد 
ناخالص داخلي يك اقتصاد باال برود لزوما به معناي آن 
نيست كه اقتصاد خوب كار مي كند بلكه مي تواند در 
همان حال به معناي آن باشد كه محيط زيست دارد 
نابود مي شود و منابع هم به هدر مي رود. كشوري كه 
با گذشته زندگي مي كند و در آينده سرمايه گذاري 
نمي كد – يا ميراث محيط زيستي فرزندانش را نابود 
مي س��ازد- كشوري اس��ت كه در اين نسل به بهاي 
نابودي منابع نسل هاي بعد خوب عمل مي كند. در 
هر كدام از اين ابعاد، امريكا، نسبتا چه براي گذشته 

ما و چه براي رقباي 
م��ا، خ��وب عمل 
نكرده است . شايد 
اين براي بس��ياري 
مريكايي ه��ا  ا ز  ا
تعجب انگي��ز بيايد 
زيرا آنها به سادگي 
فرض مي كنند كه 
امريكا نسبت به هر 
كشور ديگري از هر 

لحاظ بزرگ تر، بهتر و قوي تر است. اين همان چيزي 
است كه سياستمداران ما بي محابا به ما مي گويند. اما 
اگر شما به دنياي ديگر ترامپ متعهد نيستيد داده ها 
بطور مدام س��خن مي گويند: در يك تصوير بلند ما 
كشوري نيستيم كه عملكرد عالي داشته باشيم . شايد 
برخي از داده ها نشان دهند كه ابعادي كه امريكا در 
شاخص هاي باال از دست داده بزرگ تر از چيزي باشد 
كه داده هاي ديگر طرح مي كنند. در ميان بسياري از 
توضيحاتي كه براي بدبختي اين اقتصاد گفته شده، 
يك توضيح هست كه بنيادين است: ما هنوز از درس 
فصل قبل كه بررس��ي مي كرد منشأ حقيقي ثروت 
يك ملت چيس��ت نياموخته ايم . براي بسياري فرو 
رفتن به اين تفكر كه آنچه سود آور است لزوما خوب 
هم هست، اغوا كننده است اما اين را نمي فهمند كه 
منافع مي تواند از طريق استثمار تقويت شود تا خلق 
ثروت . بورس مستغالت، قمار بازي كه در الس وگاس 
هست يا آتالنتيك سيتي مي تواند براي تعداد اندكي 
مال زي��ادي بياورد اما نمي تواند براي جامعه در كل، 
پايه ثابت رفاه را فراهم كند . طي چهار دهه گذشته، 
ما در زير س��اختارها، در مردم خودمان يا در فناوري 
سرمايه گذاري نكرده ايم . حتي نرخ سرمايه گذاري 
كشور پايين آمده آنقدر كه با بازده ملي همخواني ندارد. 
فصل هاي بعدي بروزهاي مختلفي را نشان خواهند 
داد كه اين تغيير از خلق ثروت به استثمار در جهاني 
شدن، مالي شدن و انحصارزايي صورت گرفته است. 
ما اول به اين مي پردازيم كه چه اشتباهي رخ داده و چرا 
اين ادعاي ترامپ كه »امريكا را دوباره بزرگ كنيم« 

اينقدر طنين داشته است .

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

 ماليات خانه هاي خالي 
قابل اجرا نيست

معاون پژوهشي سازمان امور مالياتي گفت: تا زماني 
كه سامانه ملي اسكان و امالك كشور راه اندازي نشود، 
امكان شناسايي خانه هاي خالي و اخذ ماليات از آنها 
وجود ن��دارد. احمد زماني گفت: اعالم هفته ماليات 
سبب مي شود كه توجه كل كش��ور به اين موضوع 
بيشتر و تمامي زواياي اصلي فرهنگ مالياتي پيدا شود. 
وي با بيان اينكه بخش امالك مشمول ماليات است و 
هم اكنون ماليات بر ارزش افزوده حوزه مالياتي در اين 
بخش وجود دارد، گفت: در سال 94 اصالحيه هايي 
بر ماليات بر حوزه ساخت مسكن وارد شد؛ به نحوي 
كه ماليات بر توليد مسكن بعد از دوره چند ساله و در 
اصالحيه هاي مختلفي حذف شده بود، اما در سال 

94 ساخت و فروش مسكن، مشمول ماليات شدند.
معاون پژوهشي سازمان امور مالياتي تاكيد كرد: بخش 
ماليات مربوط به واحدهاي خالي از سكنه به دليل آنكه 
ساز و كار اطالعات آن فراهم نشده، قابل اجرا نيست؛ 
اما اليحه پيش نويس ماليات مربوط به عايدي سرمايه 
كه بخشي از آن مسكن است، به زودي ارايه مي شود.

زماني افزود: ماليات بر عايدي سرمايه صرفًا مسكن 
نيست، اما به اين حوزه توجه ويژه اي دارد؛ البته اين 
موضوع پيچيدگي هاي بسيار خاص دارد، به همين 
دليل، مطالعات اين طرح 3 ماه به طول انجاميد و اليحه 
پيش نويس آن، تا چند روز آينده تحويل دولت داده 
مي شود. وي توضيح داد: در سال ۸7 مطالعاتي براي 
اين طرح انجام شده و در سال 94 اصالحيه هايي روي 
آن صورت گرفت، اما مجدداً پيش نويس ها اصالح شد. 
وي  افزود: بسياري از كشورها كه اين طرح مالياتي را 
اجرا كرده بودند بعد از مدتي با مشكل مواجه شدند 
و آن را ادامه ندادند، اما ماليات بر ارزش افزوده نمونه 
بسيار موفق بوده است. زماني توضيح داد: در اجراي 
اين طرح 2 مشكل وجود داشت كه يك مشكل آن 
مربوط به معافيت هاي مالياتي است، زيرا معافيت ها 
در برخي از موارد به نفع فعال اقتصادي نيست و مشكل 
دوم را افرادي ايجاد مي كنند كه نمي خواهند از قانون 
تبعيت كنند. وي افزود: طرح پيش نويس ماليات بر 
عايدي سرمايه، با امضاي وزير اقتصاد به دولت تقديم 
مي شود و البته در هيات دولت هم به دليل آنكه حجم 
كارهاي اقتصادي باال است، نمي توان زمان دقيقي 

براي اجراي آن اعالم كرد.

خبر



بانك و بيمه4اخبار

رييس كل بانك مركزي: ثبات الزم در بازار ارز برقرار است

انعقاد تفاهم نامه ميان بانك هاي مركزي كشورها

كاهش اونس جهاني به زير 1400 دالر

موانعي بر سر راه پيمان هاي پولي دوجانبه

گروه بانك و بيمه |احسان شمشيري|
عبدالناصر همتي ريي��س كل بانك مركزي گفت: در 
بازار ارز ثبات الزم برقرار است و بانك مركزي مديريت 
الزم را در بازار اعمال مي كند.صادر كنندگان غيرنفتي 
در برگش��ت ارز عملكرد بهتري دارند، هدف ما ثبات 
اقتصادي اس��ت و ش��اخص هاي اقتصادي نظير نرخ 

كاهنده تورم و بيكاري مويد اين نكته است.
به گزارش »تعادل«، رييس شوراي پول و اعتبار در مورد 
وام ازدواج از بانك ها خواست سخت گيري نكرده و طبق 
مقررات عمل كنند.  وي با تاكيد بر اينكه بانك ها بيش از 
يك ضامن از متقاضيان طلب نكنند، گفت: بانك مركزي 
با تخلف احتمالي بانك ها در اين زمينه برخورد مي كند.

رييس كل بانك مركزي در مورد رمز ارزها تصريح كرد: 
از نظر بانك مركزي تش��كيل و فعاليت اشخاص براي 
ايجاد و اداره شبكه پولي و پرداخت مبتني بر فناوري 
زنجيره بلوك غيرمجاز است و انتشار رمز ارز با پشتوانه 
ريال، طال، فلزات گزانبها و ان��واع ارز در انحصار بانك 

مركزي است.
همتي افزود: موضوع اس��تخراج رمز ارزهاي جهان روا 
در كميسيون اقتصادي دولت در حال بررسي است و 
جهت گيري اين است كه در استخراج اين ارز رمزها نرخ 
صادراتي برق بايد مبنا باشد و استخراج كننده ها تعهد 

بازگشت ارز آن به چرخه اقتصادي كشور را بدهند.
از سوي ديگر، در بازار ارز و طال قيمت ها همچنان روندي 
با ثبات و روبه كاهش دارند بطوري كه نرخ لحظه اي دالر 
در سامانه سنا به 12750 و يورو به 14650 تومان رسيد. 
قيمت ها در صرافي هاي مجاز بانكي و ملي نيز براي دالر 
12750 و براي يورو 14650 تومان اعالم شد. همچنين 
در بازار ارز آزاد و معامالت نقدي قيمت دالر 12920، 

يورو 14650 و درهم 3535 تومان معامله شد. 
سامانه س��نا نيز براس��اس ميانگين نرخ هاي ارز روز 
سه ش��نبه 18 تيرماه، قيم��ت دالر را 12747، يورو 
14538، دره��م 3525، يوآن 1924، پوند 16016 و 

لير تركيه 2358 تومان اعالم كرد. 
در بازار ارز رسمي نيز بانك مركزي نرخ 47 ارز را اعالم 
كرد كه بر اساس آن نرخ 23 ارز مانند يورو و پوند كاهش 
و قيمت 12 واحد پولي ديگر افزايش يافت. نرخ دالر و 
11 ارز ديگر نيز ثابت ماند. بر اساس اعالم بانك مركزي 
هر دالر امري��كا 42 هزار ريال قيمت خورد. همچنين 
هر پوند انگليس ب��ا 244 ريال كاهش 52 هزار و 303 
ريال و هر يورو نيز با 27 ريال كاهش 47 هزار و 69 ريال 

ارزش گذاري شد.
در ب��ازار طال نيز با اعالم اون��س جهاني طال به قيمت 
1396 دالر و دالر نق��دي به قيم��ت 12920 تومان، 
قيمت طال و سكه اندكي كاهش داشت. مظنه مثقال 
17 عيار يا طالي آبش��ده 1 ميلي��ون و 848 هزار، هر 
گرم 18 عيار 426 هزار، سكه طرح جديد 4 ميليون و 
525 هزار، س��كه طرح قديم يا بهار آزادي 4 ميليون و 
400 هزار، نيمه سكه 2 ميليون و 300 هزار، ربع سكه 
1 ميليون و 520 هزار و س��كه گرمي 990 هزار تومان 

داد و ستد شده است. 

  ادامه كاهش نرخ دالر
قيمت ارز در بانك ها و صرافي ها باز هم با شيب نزولي 

كاهش يافت.
بانك ها روز 19تير قيمت دالر را كاهش دادند؛ بطوري 
ك��ه قيمت خريد دالر در بانك ها ك��ه 12 هزار و 500 
تومان ب��ود، روز چهارش��نبه12 ه��زار و 382 تومان 
خريداري شد. همچنين شعب ارزي بانك ها هر يورو 
را 13 هزار و 877 تومان مي خرند كه قيمت اين ارز نيز 
بيش از حدود 150 تومان كاهش داشته است. هر پوند 
انگليس نيز در شعب ارزي بانك ها به قيمت 15 هزار و 

420 تومان خريداري مي شود.
قيمت ارز مسافرتي در بانك ها همچنان از قيمت فروش 
آن در بازار باالتر اس��ت؛ بطوري كه قيمت فروش ارز 
مسافرتي در بانك ها 14 هزار و 575 تومان اعالم شده 
كه با احتساب كارمزد به حدود 14 هزار و 900 تومان 
مي رس��د. اما صرافي هاي مجاز بانك مركزي قيمت 
دالر را 50 تومان كاهش دادند؛ بطوري كه قيمت خريد 

دالر در اين صرافي ه��ا 12 هزار و 650 تومان و قيمت 
فروش آن 12 هزار و 750 تومان اس��ت. اين صرافي ها 
همچنين، هر ي��ورو را به قيمت 14 هزار و 550 تومان 
مي خرند و 14 هزار و 650 تومان مي فروش��ند كه 50 

تومان كاهش يافته است.

   طال در سراشيبي كاهش قيمت
هر اونس طال براي تحويل فوري در معامالت روز جاري 
بازار سنگاپور 0.4 درصد كاهش يافت و به 1392 دالر 
و 50 س��نت رس��يد. در بازار معامالت آتي امريكا، هر 
اونس طال 0.4 درصد كاهش پيدا كرد و به 1394 دالر 

و 90 سنت رسيد.
مايكل مك كارتي، استراتژيست ارشد بازار در شركت 
سي ام س��ي ماركتس در اين باره گفت: قوي تر شدن 
دالر عامل اصلي كاهش قيمت هاي طال بوده است. در 
مجموع به نظر مي رسد بازار از انتظاراتش در خصوص 
كاهش نرخ هاي بهره از س��وي بان��ك مركزي امريكا 
عقب نش��يني كرده است. همچنين س��رمايه گذاران 
در حال سودگيري از رش��د اخير قيمت طال هستند 
و قراردادهاي خريدش��ان را در آستانه انتشار گزارش 
نشس��ت ماه گذش��ته بانك مركزي امري��كا كاهش 

مي دهند.
قيمت طال در معامالت روز چهارش��نبه بازار جهاني 
تحت تأثير رشد ارزش دالر به دليل تعديل انتظارات 
درخصوص كاهش نرخ هاي بهره امريكا، كاهش پيدا 
كرد.هر اونس طال براي تحويل فوري در معامالت روز 
جاري بازار سنگاپور 0.4 درصد كاهش يافت و به 1392 

دالر و 50 سنت رسيد.
در بازار معامالت آتي امريكا، هر اونس طال 0.4 درصد 

كاهش پيدا كرد و به 1394 دالر و 90 سنت رسيد.
مايكل مك كارتي، استراتژيست ارشد بازار در شركت 
سي ام س��ي ماركتس در اين باره گفت: قوي تر شدن 
دالر عامل اصلي كاهش قيمت هاي طال بوده اس��ت. 
درمجموع به نظر مي رسد بازار از انتظاراتش در خصوص 
كاهش نرخ هاي بهره از س��وي بان��ك مركزي امريكا 
عقب نش��يني كرده است. همچنين س��رمايه گذاران 
در حال سودگيري از رش��د اخير قيمت طال هستند 
و قراردادهاي خريدش��ان را در آستانه انتشار گزارش 
نشس��ت ماه گذش��ته بانك مركزي امري��كا كاهش 

مي دهند.
جزييات نشست سياست پولي ماه گذشته بانك مركزي 

امريكا بعدازظهر روز چهارشنبه منتشر مي شود.
دالر در معامالت روز چهارش��نبه تحت تأثير ضعيف 
ش��دن انتظارات براي كاهش نرخ هاي بهره امريكا كه 
بازده اوراق خزانه را باال برد، در برابر س��بدي از ارزهاي 
بزرگ به باالترين حد در سه هفته گذشته صعود كرد. 
قوي تر شدن دالر طال را براي خريداران غيرامريكايي 

گران تر مي كند.
رشد بيشتر ارزش دالر به اظهارات جروم پاول، رييس 
بانك مركزي امريكا بس��تگي خواهد داشت كه از روز 
چهارشنبه به مدت دو روز در برابر كنگره به توضيحات 
در خصوص سياست پولي خواهد پرداخت. نرخ هاي 
بهره پايين تر از قيمت طال كه دارايي بدون سوددهي 
است، پشتيباني مي كند و رشد ارزش دالر را محدود 
خواهد كرد. همچنين لري كودالو، مش��اور اقتصادي 
كاخ سفيد اعالم كرد مقامات تجاري امريكا و چين روز 

سه شنبه مكالمات تلفني سازنده اي داشته اند.
بر اساس گزارش رويترز، ويلبر راس، وزير بازرگاني امريكا 
اعالم كرد دولت امريكا مجوزهايي به شركت هايي كه 
به دنبال فروش كاال به ش��ركت هواوي چين هستند، 

صادر خواهد كرد.
در اين بين، موجودي طالي »اس پي اي آر گلد تراست« 
كه بزرگ ترين صندوق سرمايه گذاري تحت پشتوانه 
طال در جهان است، 0.22 درصد كاهش پيدا كرد و از 
795.08 تن در روز دوش��نبه ب��ه 794.08 تن در روز 

سه شنبه رسيد.
به گفته وانگ تائو، تحليلگر فني رويترز، هر اونس طال 
براي تحويل فوري ممكن است حمايت در سطح 1387 
دالر را شكسته و به محدوده 1366 تا 1377 دالر صعود 

كند. در بازار ساير فلزات ارزشمند، هر اونس نقره براي 
تحويل فوري 0.2 درصد كاهش پيدا كرد و به 15 دالر و 
هفت سنت رسيد. هر اونس پاالديم براي تحويل فوري 
0.1 درصد كاهش يافت و به 1545 دالر و 50 س��نت 
رسيد. هر اونس پالتين براي تحويل فوري ثابت بود و 

806 دالر معامله شد.

  اوج گيري دوباره بيت كوين
سخت تر شدن استخراج بيت كوين باعث صعود مجدد 

ارزش اين ارز ديجيتالي شد.
به گزارش كوين دس��ك، ضريب سختي استخراج 
بيت كوي��ن با 14.23 درصد افزاي��ش به عدد 9.06 
رسيد. اين ضريب كه از اواسط سال 2018 تاكنون 
بي سابقه بوده است نشان دهنده آن است كه با رالي 
اخير بيت كوي��ن در بازارهاي جهاني، تمايل معامله 
گران ارزه��اي ديجيتالي به اس��تخراج بيت كوين 
مجدداً افزايش يافته اس��ت. امروز بهاي بيت كوين 
پس از آنك��ه در روزهاي اخير تا 10 ه��زار دالر نيز 
كاهش يافته بود به 12 هزار و 880.59 دالر رسيد تا 
بار ديگر به قله 12 هزار دالري برسد. نوسانات شديد 
بيت كوين باعث شده است تا بسياري از افراد نسبت 
به ورود براي معامله اين ارز احتياط كنند چرا كه در 
بازه زماني ژوئن تا دسامبر 2017 ارزش بيت كوين 
400 درصد افزايش يافت اما در بازه زماني اكتبر تا 
دسامبر سال گذش��ته ارزش آن 30 درصد كاهش 
يافت. بيت كوين اكنون حدود سه برابر ارزش ابتداي 
امس��ال خود قيمت دارد و اختالف نظر بين مس��ير 
قيمت آينده آن در بين تحليلگران باال اس��ت. متي 
گرينسپن، تحليل گر موسسه »اي تور« گفت: بخش 
بزرگي از صعود اخي��ر بيت كوين مربوط به افزايش 
خوش بيني ها نس��بت به ارزهاي ديجيتالي با ورود 
فيس بوك به اين عرصه است. معامله گران معتقدند 
با ورود ليبرا آگاهي بيش��تري درب��اره اين ارزها در 

جامعه ايجاد خواهد شد.
عالوه بر بيت كوين، قيمت بسياري از ارزهاي ديجيتالي 
ديگر نيز صعودي بود به گونه اي كه اتريوم به 310.54 
دالر، اليت كوين ب��ه 118.89 دالر، دش به 155.38 
دالر، نئو به 17.11 دالر، ميكر به 731.47 دالر، زد كش 
به 101.77 دالر، هايپر كش به 4.8 دالر، ليسك به 1.57 

دالر و ميكسين به 260.64 دالر رسيد.

  درخشش دالر در برابر رقبا
افزايش بازدهي اوراق قرضه وزارت خزانه داري به دالر 
كمك كرد تا در برابر ارزهاي مهم جهاني پيشروي كند.

به گ��زارش رويت��رز، در معامالت روز چهارش��نبه 
بازارهاي ارزي، معامالت بيش��تر از هر چيز ديگري 
تحت تأثير صعود مجدد بازدهي اوراق قرضه 10 ساله 
وزارت خزانه داري امريكا به كانال دو درصدي و ثبت 
بازدهي 2.067 درصد بود. معامله گران انتظار دارند 
بانك مركزي امريكا در ماه آينده سرانجام نرخ بهره را 
كاهش دهد تا حمايت بيشتري از رشد اقتصادي اين 

كشور انجام دهد.
ش��اخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل س��بدي از 
ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد به 97.518 واحد رسيد 
كه باالترين سطح سه هفته اخير و تنها اندكي كمتر از 

ركورد 97.588 واحد ماه گذشته محسوب مي شود.
جونيچي ايش��ي كاوا، استراتژيس��ت ارش��د ارزي در 
موسسه »آي جي سكيوريتيز« گفت: رسيدن بازدهي 
اوراق قرض��ه وزارت خزان��ه داري به ب��االي دو درصد 
مي تواند نش��انه اي از تداوم روند صعودي دالر باش��د. 
مهم ترين اتفاق پيش رو تصمي��م پاول )رييس بانك 
مرك��زي امريكا( خواه��د بود كه مي توان��د محدوده 

حمايتي دالر را تعيين كند.
دالر در برابر ين ژاپن با رس��يدن به 108.975 ين در 
يك قدمي فت��ح كانال 109 ين قرار گرف��ت. دالر در 
برابر همتايان آسيايي و كانادايي خود نيز صعودي بود 
به گونه اي كه به ازاي 1.4450 دالر استراليا، 1.3129 
دالر كانادا، 1.3621 دالر س��نگاپور، 4.1406 رينگت 

مالزي و 6.8853 يوان چين مبادله شد.
از س��وي ديگر با نزديك شدن به مهلت زماني در نظر 
گرفته ش��ده براي برگزيت، بوريس جانس��ون، بخت 
اصلي جايگزيني ترزا مي براي نخست وزيري انگليس 
كه سابقه شهرداري لندن و وزارت امور خارجه انگليس 
را در كارنامه خود دارد، بار ديگر تاكيد كرد كه در صورت 
نخست وزيري انگليس را در ماه اكتبر از اتحاديه اروپا 
خارج خواهد كرد و اين مساله چه با توافق و چه بدون 
توافق قطعًا انجام خواهد شد. اين اظهارات هم يورو و هم 
پوند را در برابر دالر نزولي كرد به گونه اي كه نرخ برابري 
پوند معادل 1.2452 دالر و نرخ برابري يورو 1.1207 

دالر به ثبت رسيد.

   صرافي هاي بي اعتبار از نيما حذف شوند
عباس آرگون كارشناس اقتصادي معتقد است با توجه 
به سختي هاي كه فعاالن اقتصادي در شرايط امروز بازار 
ارز با آن روبرو هستند، فعال بودن صرافي هاي بي اعتبار 
مي توان��د تمام زحمات آنها را بر ب��اد دهد. در ماه هاي 
گذشته با توجه به افزايش نرخ ارز، دولت راهكارهايي 
را براي بازگش��ت ارز صادراتي به كشور مطرح كرد كه 

سامانه نيما بخش��ي از آن بود. اين سامانه توانسته در 
برخي حوزه ها عملكرد مثبتي را به ثبت برساند اما در 
نگاه كالن انجام برخي اصالحات مي تواند براي بهبود 

كارايي نيما اهميت جدي داشته باشد.
به گفته وي، وقتي يك س��امانه رسمي از سوي دولت 
براي نقل و انتقال ارز معرفي مي شود، نخستين شرط 
آن باال بودن ميزان اعتبار و قطعي بودن معامالت است؛ 

موضوعي كه متأسفانه اخيراً به آن خدشه وارد شد.
وي با اش��اره به موضوع كالهب��رداري يك صرافي در 
سامانه نيما، توضيح داد: متأسفانه اين صرافي پس از 
آنكه وجه ريالي واردكنن��دگان را دريافت كرد، هيچ 
پش��توانه ارزي براي پرداخت به آنها نداشت و همين 
مس��اله زياني جدي براي اين واردكنندگان به وجود 

آورد.
آرگون ادامه داد: بايد در نظر داشته باشيم كه با توجه 
به تحريم ها و محدوديت ه��اي جدي كه براي واردات 
كاال به كشور وجود دارد، فعاالن اقتصادي بايد از موانع 
بسياري براي نهايي كردن معامالت خود عبور كنند و 
اگر پس از طي كردن تمام مراحل در گام پاياني، صرافي 
از عمل به تعهداتش سرپيچي كند، آنچه باقي مي ماند 

يك زيان هنگفت براي فعاالن اقتصادي خواهد بود.
وي با اش��اره به لزوم توجه جدي به اعتبار صرافي هاي 
فعال در اين سامانه، تاكيد كرد: فعاالن اقتصادي با وجود 
تمام دغدغه هايي كه دارند، تالش كردند فعاليت هاي 
خود را با شرايط فعلي كشور وفق دهند و نخستين نياز 
براي تداوم اين حركت، حف��ظ اعتمادها و كارا بودن 

سيستم است.
وي به فعاليت هاي اتاق بازرگان��ي براي پيگيري اين 
خواس��ته ها اش��اره كرد و گفت: بخش خصوصي در 
طراحي سياس��ت هاي كالن نقشي ندارد اما ما تالش 
مي كنيم در اتاق بازرگاني بحث اعتبارس��نجي دقيق 
صرافي ه��ا را پيگيري كنيم تا دول��ت تضمين الزم را 
از آنها درياف��ت كند تا اگر يك صرافي ب��راي ارايه ارز 
اعالم آمادگي كرد و نتوانست به تعهداتش عمل كند، 
مجبور به پاسخگويي به بانك مركزي يا ديگر نهادهاي 

ذي ربط شود.
به گزارش ايسنا، چندي قبل يكي از صرافي هايي كه در 
سامانه نيما فعاليت مي كرد، پس از دريافت مبلغ ريالي 
از تعدادي از واردكنندگان به تعهدات خود عمل نكرد و 

ارزي را به آنها تحويل نداد.
در جلسه اخير كميسيون سرمايه اتاق بازرگاني تهران 
اعالم شد كه اين كميس��يون تالش مي كند موضوع 
اعتبارسنجي صرافي ها را به عنوان يك اولويت مهم به 
دولت انتقال داده و مذاكرات را در اين زمينه آغاز كند.

سيد كمال سيد علي|
از ده سال گذش��ته با اعمال تحريم هاي ظالمانه مالي 
و تجاري، با تالش و پيگيري س��طوح باالي مديريتي، 
پيمان هاي پولي با كشورهاي متعددي امضا شده ولي 

تاكنون به مرحله اجرا در نيامده است.
آنچه امروز مورد س��وال قرار گرفته اين اس��ت كه چرا 
پيمان هاي پولي منعقده ما تاكنون اجرايي نشده اند. 
چند سالي است كه پيمان هاي پولي منطقه اي منعقد 
شده است. از 10 سال پيش با اعمال تحريم هاي ظالمانه 
مال��ي و تجاري امض��اي اين قراردادها با كش��ورهاي 
متعددي همانند پاكستان، عراق، تركيه، روسيه و چين 
صورت گرفته است. اين قراردادها با تالش و پيگيري 
سطوح باالي مديريتي كشور )رييس مجلس، معاون 
اول رييس جمهور، وزراي مربوطه در كميسيون هاي 
مشترك دو كشور( و همچنين با برقراري مالقات هاي 
مختلف روساي بانك هاي مركزي در اين كشورها امضا 
شده ولي تاكنون به مرحله اجرا در نيامده است. با توجه 
به تش��ديد و گس��ترش تحريم هاي مالي و تجاري در 
يك سال گذشته و لزوم عملياتي شدن اين قراردادها به 
منظور كاهش آثار نامطلوب تحريم ها بر تجارت خارجي 
كشور، در اين نوشتار عوامل اجرايي و الزامات اينگونه 
قراردادها مرور و در هر بند برخي مسائل مترتب بر آنها 

ارايه مي شود.

  انعق�اد تفاهم نامه مي�ان بانك هاي مركزي 
دو كشور

در اين راستا امضاي تفاهم نامه ها توسط بانك هاي 
مركزي صورت گرفته و طي بخشنامه اي به سيستم 
بانكي كش��ور يا يك يا دو بانك كارگزار ابالغ و مقرر 
مي شود. اين بانك ها با همتاي خود در كشور ديگر 
روابط كارگزاري برقرار و نس��بت به گشايش اعتبار 

اسنادي )LC( يا استمهال ارز به صورت حواله يا برات 
اقدام كنند. حال چنانچه بانك خارجي كه قرار است 
كارگزار بانك ايراني باشد به هر دليل از جمله تحريم 
با بانك ايراني كار نكند، اين تفاهم نامه مسكوت مانده 
و امكان اجرايي ش��دن خود را از دست مي دهد. هر 
چند چنانچه بانك خارجي نخواهد با بانك هاي ما كار 
كند مي تواند با ادعاي FATF يا ساير مقررات تطبيق 

بدون اشاره به تحريم از فعاليت با ايران سر باز زند.

  چندنرخي بودن و نوسانات ارز مانعي بر سر 
راه تجار دو كشور

موض��وع ديگر تجار دو كش��ور هس��تند كه جهت 
معام��الت خود باي��د در اين صحنه حضور داش��ته 
باشند. براي تحقق تسويه  حساب هاي تجاري بايد 
ارز حداقل يكي از كش��ورها جهان روا باشد و سپس 
با تعيين نرخ تس��عير و آني بودن معامله اسناد براي 
يك دوره معين، اين نرخ توسط تجار دو كشور مورد 
پذيرش واقع شود. البته چنانچه خريدار و فروشنده 
دولتي باشند پذيرش نرخ تسعير با مشكل كمتري 

مواجه است. 
در ش��رايط كنوني نظام ارزي اقتص��اد ايران، اولين 
س��وال تجار اين اس��ت كه بانك ايراني با چه نرخي 
در مقابل صادرات به ما ري��ال تحويل مي دهد؛ نرخ 
تفاهم شده بانك هاي مركزي، نرخ نيمايي، يا معدل 
آن يا نرخ بازار آزاد. س��وال بع��دي اينكه اصوال چه 
زماني بانك ايراني پول را خواهد داد؟ تغييرات نرخ 
از زمان صادرات تا واريز وجه به حساب صادركننده 
اس��ت يا س��اير بازيگران؟ در هر صورت ريسك اين 
نوسانات نرخ را يا بايد بانك مركزي به عنوان متولي 
تفاهم نام��ه بپذيرد يا سيس��تم بانكي ي��ا تجار كه 

اين نيز مانعي اس��ت ديگر براي اجرايي ش��دن اين 
تفاهم نامه است.

  تعادل در تراز تجاري دو جانبه
موضوع ديگري كه در اين رابطه اهميت دارد تراز تجاري 
دو كشور است كه بايد تعادل داشته باشد بدين ترتيب 
كه از محل وجوه حاصل از صادرات غيرنفتي يا فروش 
نفت منابعي در كشور طرف مقابل تامين مالي شود تا 
متعاقبًا از اين مح��ل واردات مربوطه صورت گيرد. بر 
اين اساس، چنانچه كسري تراز تجاري زياد باشد عماًل 
معامله يك طرفه خواهد بود و در زمان معيني سه ماهه 
يا ش��ش ماهه بايد از طريق ارزهاي جهان روا پرداخت 
صورت گيرد كه در حال حاضر مشكل نقل و انتقاالت 
به دليل تحريم مانع ديگري در اين راستاست. در غير 
اين صورت ممكن اس��ت مازاد تراز تج��اري در مقابل 
افزايش واردات از آن كش��ور جبران گردد و در نتيجه 
اساس��ا كاالهاي ارايه شده تناس��بي با نيازها و الگوي 
تجاري ما نداش��ته نباشد. در مجموع، راه حل مناسب 
پيمان پولي آن اس��ت كه دو بان��ك مركزي با هم كار 
كنند و معامالت نيز در همان دو بانك متمركز ش��ود 
كه حداقل كارهاي دولتي انجام پذيرد و ريسك هاي 
فوق االشاره مانعي جهت اجرايي شدن اين قراردادهاي 

پولي ايجاد نكند.
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پرتفوي ۴۵ هزار ميليارد 
توماني صنعت بيمه در سال ۹۷

رييس كل بيمه مركزي از پرتفوي 45 هزار ميليارد 
توماني صنعت بيمه در سال 97 خبر داد و پيش بيني 
كرد كه تا پايان س��ال اين رق��م از 60 هزار ميليارد 
تومان عبور كن��د. به گزارش »تع��ادل«، غالمرضا 
سليماني با اشاره به اينكه بعد از تحريم هاي ظالمانه 
امريكا تمامي ريس��ك ها در داخل كشور نگهداري 
مي شود، خاطرنشان كرد: تحريم ها ريسك پذيري 
صنعت بيمه را به شكل محسوسي افزايش داده اما 
خوشبختانه با درايت و مديريت صحيح توانسته ايم 
اين ريسك ها را در داخل كشور نگهداري كنيم. وي 
از صنعت بيمه به عنوان ضمانتنامه سرمايه گذاري 
ياد كرد و افزود: پوش��ش ريسك هاي بخش توليد و 
خدمات در كنار بيمه هاي انفرادي از ماموريت هاي 
اصلي صنعت بيمه به شمار مي رود. رييس كل بيمه 
مركزي از زمينه س��ازي كافي براي تصويب اليحه 
تاس��يس صندوق بالي��اي طبيعي براي پوش��ش 
حوادث 30ميليون واحد مس��كوني در كشور خبر 
داد و ابراز اميدواري كرد با تصويب نهايي اين اليحه 
و تاييد شوراي نگهبان، مشكالت مردم در اين حوزه 
برطرف شود. رييس ش��وراي عالي بيمه با اشاره به 
اهميت عملكرد ارزيابان خسارت هاي بيمه اي، افزود: 
نظر كارشناس��ان ارزيابي خسارت براي بيمه گران، 
بيمه گذاران و محاكم قضايي فصل الخطاب است و 
مي توان با تربيت كارشناسان خبره در اين حوزه به 
بحث س��رمايه هاي صنعت بيمه كمك كرد. وي به 
اهميت حضور كارشناس��ان رسمي دادگستري در 
اختالفات بين بيمه گران و بيمه گذاران اش��اره كرد 
و افزود: موض��وع ارزيابي خس��ارت از كليدي ترين 
فرايندهاي صنعت بيمه است؛ دقت، صحت و سرعت 
آن مي تواند از ضرر و زيان صنعت بيمه يا بيمه شدگان 
پيشگيري كند. سليماني گفت: بورس، بانك و بيمه در 
مبادالت مالي، سه ضلع مثلث رشد و توسعه اقتصادي 
به ش��مار مي روند كه تناس��ب اين اضالع مي تواند 
تحوالت ويژه اي را در بخش هاي توليدي خدماتي و 

بازار سرمايه را رقم بزند.

فعاليت در حوزه رمزارزها 
غيرمجاز است

بانك مركزي با صدور اطالعيه اي در خصوص رمزارزها 
اعالم كرد: تشكيل و فعاليت اشخاص براي ايجاد و اداره 
شبكه پولي و پرداخت مبتني بر فناوري زنجيره بلوك 

غيرمجاز است.
روابط عمومي بانك مركزي اعالم كرد: با اس��تناد به 
قانون پولي و بانكي كش��ور )مصوب س��ال 1351 و 
اصالحات بعدي آن( كه توليد و انتش��ار پول رايج و 
تعيين ابزارهاي پرداخت را در انحصار بانك مركزي 
قرار داده است، اين بانك ضمن تاكيد مجدد به فعاالن 
حوزه پولي و بانكي كش��ور مبني بر رعايت و اجراي 
مصوبه مورخ1396/10/9 سي امين جلسه »شوراي 
عالي مبارزه با پولش��ويي« در خص��وص رمزارزها و 
با اش��اره به مخاطرات ناش��ي از معرفي و استفاده از 

رمزارزها، موارد و نكات زير را به آگاهي مي رساند: 
انتشار رمز ارز با پشتوانه ريال، طال و فلزات گرانبها و 

انواع ارز در انحصار بانك مركزي است.
تشكيل و فعاليت اشخاص براي ايجاد و اداره شبكه 
پولي و پرداخت مبتني بر فناوري زنجيره بلوك، از نظر 
اين بانك، غيرمجاز محسوب مي شود. بانك مركزي 
حق پيگرد قانوني اش��خاصي كه ب��ا ناديده گرفتن 
مقررات، به ايجاد و اداره ش��بكه اقدام يا نسبت به آن 

تبليغ مي كنند را براي خود محفوظ مي داند. 
هرگون��ه ض��رر و زيان ناش��ي از فعاليت بر اس��اس 
ش��بكه هاي پول��ي و پرداخت مبتني ب��ر فناوري 
زنجيره اي بلوك و كس��ب و كاره��اي مرتبط با آن، 
متوجه ناشر )ين(،  پذيرنده )گان( يا متعامالن آن است. 
موضوع استخراج رمز ارزهاي جهان روا و شرايط آن در 
كميسيون اقتصادي دولت در حال بررسي است و پس 
از اتخاذ تصميمات الزم، ضوابط آن مطابق با مقررات و 

مصوبه فوق ابالغ مي شود.

بيمه براي توقيف كشتي ها 
نفتكش »گريس يك« كه نف��ت ايران را حمل 
موسس��ات بيمه موظفند در اين رشته كه فاقد 
ش��رايط عمومي مصوب ش��وراي عال��ي بيمه 
اس��ت، ش��رايط عمومي بيمه  نامه هاي خود را 
براساس مجوز بيمه مركزي يا كلوزهاي متعارف 

بين المللي صادر كنند.
بر اين اس��اس فهرس��ت كلوزهاي متعارف در 
بيمه هاي كشتي در بازار بيمه كشور عبارتند از: 

- كلوز 284 خس��ارت كلي، زيان همگاني، 4.3 
مسووليت تصادم

- كلوز 294 خطرات اضافي بدنه
- كلوز 281 شرايط جنگ و اعتصابات بدنه زماني

- كلوز 280 شرايط بيمه زماني بدنه شناور
- كلوز 289 شرايط بيمه زماني بدنه شناور – فقط 

خسارت كلي
- كلوز344 شرايط بيمه زماني بدنه شناور

- كلوز 346 شناورهاي ماهيگيري
در كلوز 281 كه شرايط جنگ را تحت پوشش قرار 
مي دهد، موضوع توقيف كشتي ها نيز پيش بيني 
شده و بيمه گذاران مي توانند با پرداخت حق بيمه 
از پوشش هاي توقيف كشتي نيز برخوردار شوند.

با توجه به اينكه ب��ه دليل تحريم هاي اقتصادي 
غيرقانون��ي و بي منطق دولت امري��كا، هرگونه 
نق��ل و انتقال پول با ايران تحري��م بوده و امكان 
خريد بيمه نامه هاي خارجي يا پوشش بيمه هاي 
اتكايي خارجي وجود ندارد، لذا به نظر مي رسد در 
صورتي كه نفتكش گريس يك نيز داراي بيمه نامه 
باش��د، اين نفتكش كه مالكيت آن با روس��يه و 
محموله آن نفت ايران است، توسط يك شركت 
يا كنسرس��يومي از ش��ركت هاي داخلي بيمه 
شده باش��د. حال آنكه موضوع داشتن بيمه نامه 
توقيف كشتي جزو تعهدات بيمه گر باشد، هنوز 

مشخص نيست.



آمار معامالت

روي خط شركت ها

5 بازار سرمايه

گزارش »تعادل« از ورود جديدترين كاالي كشاورزي به بورس كاالي ايران

زيرهبهانزليميبرند
گروه بورس|

 تهران، خيابان طالقاني، نبش خيابان انزلي، بورس 
كاالي ايران ميزبان ورود زيره سبز در قالب معامالت 
گواهي سپرده كااليي و آتي به عنوان دومين كاالي 

كشاورزي در اين حوزه بود.
در واقع ورود زيره به بورس كاال، جديدترين اتفاقي 
اس��ت كه در بورس كاالي اي��ران رخ داده و در واقع 
دومين محصول با ارزش كشاورزي را به تاالر نقره اي 
آورده اس��ت. در اولي��ن روز معام��الت اي��ن كاالي 
كش��اورزي، معامله گران قرارداده��اي آتي بر پايه 
محصول زيره سبز معامله گران در مجموع يك هزار 
و ۲۰۷ قرارداد آتي زيره سبز را به ارزش ۵۵ ميليارد 
و ۸۷۱ ميلي��ون ريال منعقد كردن��د. در جريان اين 
معام��الت قيمت هر كيلو زيره س��بز در بازار آتي در 
باالترين س��طح به رقم ۴۴۶ ه��زار و ۷۰۰ ريال و در 
پايين ترين س��طح به قيمت ۴۴۴ هزار و ۵۰۰ ريال 
رس��يد. موضوع مه��م ديگري ك��ه در خصوص اين 
قراردادها وجود دارد، اين اس��ت ك��ه وجه تضمين 
اوليه معامالت قراردادهاي آتي زيره سبز معادل ۱۰ 
درصد ارزش كل معامله در نظر گرفته شده و كارمزد 
سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس كاالي ايران نيز 
صفر لحاظ شده است. اصطالح بازاري اين مورد، اين 
است كه اهرم زيره يك به ۱۰ است كه البته ريسك 

معامالت آتي اين محصول را نيز افزايش مي دهد.

   چرا زيره به بورس كاال آمد؟
ورود زيره به بورس كاال به دو طريق پذيرش در بازار 
آتي و انتش��ار اوراق گواهي س��پرده كااليي، صورت 
گرفته است. عدم نياز به تحويل فيزيكي، جابه جايي، 
تحمل هزينه و افت مربوطه در هر بار خريد؛ نگهداري 
كاال در ش��رايط اس��تاندارد، ام��كان خريد و فروش 
مستمر و متعدد بدون جابه جايي؛ ايجاد اطمينان در 
خريدار و فروشنده نسبت به كيفيت كاالي خريداري 
شده و مسووليت انبار پذيرش شده نزد بورس نسبت 
به كيفي��ت و كميت كاالي خريداري ش��ده؛ امكان 
فروش محصول به قيمت واقعي ب��ه ويژه با افزايش 
حجم معامالت و تعداد فع��االن بازار در بورس كاال؛ 
استانداردس��ازي محصول قابل پذي��رش در انبار و 
افزاي��ش تعهد به اس��تاندارد كاال بي��ن خريداران و 
فروشندگان؛ كمك به ارتقاي برند محصول با توجه 

به انتش��ار اطالعات قيمت ها و حج��م معامالت به 
صورت برخط و از طريق اينترنت در س��طح كشور و 
دنيا و امكان حضور مس��تقيم خريداران بين المللي 
در اين معامالت؛ امكان تأمين مالي توليد كنندگان 
داراي گواهي س��پرده محص��ول در صورت موافقت 
بانك ها با توثيق گواهي سپرده با توجه به وجود بستر 
قانوني توثيق در دستورالعمل مربوطه در بورس كاال، 

 از مهم ترين مزاياي گواهي سپرده كااليي هستند.
در همين رابطه حامد سلطاني نژاد، مديرعامل بورس 
كاالي ايران در خصوص معامالت گواهي س��پرده و 
قراردادهاي آتي زيره س��بز در ب��ورس كاالي ايران 
گفت: ايران همواره در توليد زيره س��بز رتبه سوم تا 
ششم را در دنيا داشته است و در بورس هاي كااليي 
معتبر دنيا همراه با توليدكننده اصلي اين محصول 
كه كشور هند است در ميزان توليدات در رقابت بوده 

است. لذا با ورود اين محصول در بورس كاال در قالب 
گواهي س��پرده و قراردادهاي آتي، ميزان نقدينگي 
بيشتري به س��مت اين كاال سوق پيدا كرده و توليد 
اين محصول هم از نظر كيفي و هم كمي بهبود پيدا 

مي كند.
وي در اين خصوص ادام��ه داد: اين محصول داراي 
بازار صادراتي بس��يار موفق و خوبي اس��ت. از طرف 
ديگر، توسعه بازار داخلي زيره سبز مي تواند موجب 
درخشش بيشتر اين محصول در بازار صادرات شود 

تا مرجعي براي قيمت داخلي شود.
مديرعامل بورس كاالي ايران با اشاره به مراحل عرضه 
اين محصول توسط كش��اورزان گفت: كشاورزاني كه 
مايل هس��تند محصول خود را با اين مكانيسم مورد 
معامله قرار دهند، مي توانند به انبارهايي كه در سايت 
بورس كاالي ايران معرفي ش��ده است، مراجعه كنند 
و محصول خود را به اين انبارها بس��پارند و قبص انبار 
يا گواهي س��پرده آن را دريافت كنند. سپس هر موقع 
شرايط بازار مناسب بود؛ حتي آنالين مي توانند محصول 
خود را به فروش برس��انند. به اين ترتيب، فعاالن بازار 
صادرات هم مي توانند با قيمت مناسبي اين محصول 

را از قبل خريداري و به بازارهاي جهاني صادر كنند.
مديرعامل ب��ورس كاالي ايران با اميد به بين المللي 
شدن بازار قراردادهاي آتي زيره سبز عنوان داشت: 
اميدواريم با تجرب��ه مفيد زعفران، بتوانيم بازار زيره 

سبز را هم به بين المللي شدن نزديك كنيم.
وي ادام��ه داد: به اين دليل كه تجربه موفقي در بازار 
زعفران داش��تيم ب��ا امكان س��نجي هاي حرفه اي، 
به اي��ن نتيجه رس��يديم ك��ه زيره، ي��ك محصول 
استراتژيك است و بايد يكي از كشورهايي باشيم كه 
در زمينه قيمت گذاري اين محصول، مرجع باشيم. 
به اين ترتيب، با افزايش توليد اين كاال و توسعه آن، 
مي توانيم به س��رمايه گذاري هاي بيش��تر روي اين 

محصول و ارزآوري آن اطمينان حاصل كنيم .

   مزاياي توسعه كاالها و ابزارهاي مشتقه
حسن رضايي پور، كارشناس بورس كاال در گفت وگو 
با روزنامه تعادل، در خصوص پذيرش زيره در بورس 
كاال گفت: كاالهاي جديدي كه در قالب ابزار مشتقه 
در بورس كاال وارد مي شوند، با ذهنيتي كه به صورت 
س��نتي در خريد و فروش كاال متمركز است، تفاوت 
دارد. ب��ه نوعي مي توان گفت ك��ه ورود اين قبيل از 
كاالها به بازار س��رمايه، به نوعي ابزار مالي و پوشش 
ريسك اس��ت كه نياز توليدكننده، مصرف كننده و 
سرمايه گذار را برطرف مي كند. همچنين با توجه به 
استاندارد شدن كاال و شكل پذيري معامالت در بازار 
رس��مي، مرجعي مطمئن براي كشف نرخ و تعيين 

قيمت تبديل مي شود.
وي در ادامه افزود: در گس��تره كااله��ا، برخي كاالي 
ضروري س��بدخانوار هس��تند كه با توجه به شرايط 
اقتصادي امكان عرضه و معامله به قيمت بازار نداشته 

باشند. برخي ديگر نيز كاالي ضروري نيست و مصرف 
صادراتي دارد. كاالهايي مانند زعفران، زيره، پسته و انواع 
خاص خرما از گروه دوم هستند. با توجه به فعاليتي كه 
از گذشته تاجران ايراني در اين حوزه انجام داده اند، اين 
كاال ها در بازارهاي صادراتي جاي خود را باز كرده اند و 
ولي ارزش واقعي كاال، اس��تانداردهاي جهاني و... نزد 
عموم پنهان مانده و سرمايه گذاران يا ساير تجار از ورود 
به تجارت اين نوع كاالها به خاطر ريسك هاي موجود 
خودداري مي كنند. با پذيرش اين نوع كاالها در بورس، 
ضمن استاندارد س��ازي قيمت هاي قابل اتكايي براي 
آنها كشف مي شود به طوري كه امكان اطالع از قيمت و 
نحوه داد و ستد اين كاالها در هر جاي دنياي باخبر شده 
و مي تواند با استفاده از اطالعات بورس كاال به تجارت 
اين كاالها ورود پيدا كند. گسترش پذيرش اين كاالها 
در حوزه كالن اقتصادي در نهايت به نفع صادرات غير 

نفتي خواهد بود.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه در ادام��ه اظهار كرد: 
از كاركرده��اي ديگ��ر اين ب��ازار ام��كان نگهداري 
در ش��رايط اس��تاندارد اس��ت به طوري كه به دليل 
فس��ادپذير بودن و شرايط خاص نگهداري كاالهاي 
كش��اورزي، تمام توليدكنندگان امكانات و شرايط 
نگهداري كاالهاي لوكس كش��اورزي را نداش��ته و 
با پذيرش انبارهاي اس��تاندارد اين ني��از را برطرف 
مي كنن��د. همچنين با توجه به پذي��رش انبارها در 
مراكز توليد، توليدكنندگاني در نزديك ترين محل و 
در نزديك ترين زمان، كاالي خود را به فروش رسانده 

و وجه كاالي فروخته شده را دريافت مي كنند.
رضايي پ��ور خاطرنش��ان ك��رد: اين اب��زار، كاركرد 
سرمايه گذاري و پوشش ريس��ك نيز دارد. بسياري 
از فع��االن بازار س��رمايه عالق��ه دارن��د در بازاري 

سرمايه گذاري كنند كه نسبت به بانك، سود بيشتري 
كسب كنند. اين افراد با خريد و نگهداري در هنگام 
افزايش عرضه )فصل برداش��ت( و فروش آن در بازار 
گواهي سپرده يا قراردادهاي آتي در اوج تقاضا ضمن 
حمايت از كشاورزان )در فصول برداشت(، سود مورد 

انتظار خود را دريافت مي كنند.
از جمله كاركردهاي ديگر اين بازار پوش��ش ريسك 
قيمتي توليد كنندگان و مصرف كنندگان است كه در 
بازار آتي مي توانند قيمت كاالهاي خود را در مقابل 

نوسانات قيمت بيمه كنند .
به گفت��ه رضايي پور، همه اين م��وارد، كاركردهايي 
است كه شكل جديد معامالت در بخش كشاورزي را 
پوشش مي دهد. بنابراين ذهنيتي كه ما از معامالت 
فيزيكي بورس كاال داش��تيم )حراج( با شكل گيري 
و گس��ترش بازارهاي مالي ش��كل نويني از اقتصاد 
كشاورزي در بازار بورس كاالي ايران را رقم زده است.

   ماواي جديد معامله گران آتي
علي بخش��نده، مدير بورس كاال و انرژي كارگزاري 
بورس بيمه ايران در گفت وگو با »تعادل« اظهار كرد: 
ورود زيره به بورس كاال يكي از جديدترين اتفاقاتي 
است كه طي هفته هاي اخير در بازار سرمايه كشور 
رخ داده است. طبعا اگر بتوانيم محصوالتي مانند مرغ، 
گوشت، گندم و ش��كر امثالهم را به بورس بياوريم و 
ورود آنها را حتي الزام��ي كنيم، قطعا به نفع اقتصاد 
كشور است. زيرا وقتي كاالها در بازار متشكل معامله 
شوند و در فضاي شفاف باشند، از رانت بازي در بازارها 

جلوگيري مي شود.
وي افزود: اكنون زيره هم به صورت گواهي سپرده و 
هم آتي پذيرش ش��ده است. اين موضوع هرچند در 
ابتدا حجم بازار اندكي دارند، اما اگر عرضه ها افزايش 
پيدا كن��د و ابزار به درس��تي معرفي ش��وند، حجم 

معامالت هم زياد مي شود.
به گفته اين كارشناس كااليي، موضوع ديگر در مورد 
معامالت آتي اين ابزار، مربوط به اين مورد مي ش��ود 
كه آت��ي زيره مانند آت��ي زعفران تبدي��ل به امكان 
جديدي براي معامله گران آتي ش��ده است. در واقع 
براي بخش سرمايه گذاران حاضر در معامالت آتي، 
تفاوت چنداني ندارد كه كاالي آتي، س��كه باشد، يا 
زيره و زعفران. بلكه اين مهم اس��ت كه ثبات در بازار 
وجود داشته باشد. در واقع ورود هر كاالي جديدي در 
اين بازارها، مي تواند روزنه اميدي براي افزايش سهم 

بورس از اقتصاد كشور به شمار رود.

   توس�عه پايدار كش�اورزي از مسير بورس 
كاال

همچني��ن فاطم��ه پاس��بان، كارش��ناس اقتصاد 
كش��اورزي در گفت وگو با »تع��ادل«، در خصوص 
عرضه زي��ره دربورس كاالي ايران اظه��ار كرد: اين 
روزها اخباري در خصوص بورسي شدن محصوالت 

كشاورزي مي شنويم كه حضور كاالهاي بيشتر بخش 
كش��اورزي را در بورس كاال به نمايش مي گذارد، از 
زعفران طالي س��رخ گرفته تا زيره و به نظر مي رسد 
سياست گذاران همت گمارده و بخش كشاورزي را 

چهره بورسي بيشتري بخشيده اند.
وي در ادامه به نكاتي اشاره كرد كه در مسير توسعه 
پايدار بخش كشاورزي و روستايي در بورسي كردن 

محصوالت كشاورزي حايز اهميت است.
به گفته وي، در وهله اول الگوي تعيين بورسي شدن 
هر محصول كشاورزي بر اساس معيارهاي اقتصادي، 
اجتماعي و توسعه پايدار ضرورت دارد ارايه و منتشر 
شده و در معرض نقد سازنده محققان و اساتيد مرتبط 
قرار گيرد تا بتوان با همفكري جمعي به يك الگوي به 

نسبت كاملي دست يافت.
وي افزود: همچنين براي هر محصولي كه در بورس 
وارد مي شود، بايد مشخص شود كه زنجيره ارزش اين 
محصول شامل چه بازيگران و فعاالني است و تعداد 
آنها چند نفر هس��تند و برآورد مي شود چه تعداد از 
اين فعاالن توانايي و ظرفيت ورود به بورس محصول 

را داشته باشند.

    ضرورت آموزش ابزارهاي نوين مالي
پاس��بان اظهار كرد: از طرف ديگر،  بازيگراني كه در 
زنجيره ارزش هر محصول كش��اورزي هستند نياز 
ب��ه آموزش هاي مرتبط با بورس دارن��د. از اين رو به 
نظر مي رسد رئوس آموزش ها و بسته هاي آموزشي 
و مجري تعيين ش��ود به طوري كه آموزش و ترويج 
بر اس��اس خصوصيات بازيگران زنجي��ره ارزش هر 
محصول ب��وده و تعيين ابزارها و فناوري آموزش��ي 
و ترويجي متناس��ب با بازيگران زنجيره لحاظ و در 

نهايت ارزيابي شود.
پاس��بان اضاف��ه ك��رد: نكته مه��م ديگ��ر موضوع 
اثرس��نجي و ارزيابي اس��ت زي��را الزم��ه اتخاذ هر 
سياس��ت و تصميم س��ازي، مطالعه و تحقيق علمي 
اس��ت تا براساس آن بتوان با چش��م مسلح به علم از 
بروز بس��ياري از خطاها و اشتباهات جلوگيري كرد 
و پس از عملياتي س��ازي تصميم نيز الزم اس��ت به 
منظور قرار گرفتن در مسير درست و صحيح ارزيابي 
و اثر سنجي نمود كه آيا اقداماتي كه انجام گرفته به 
اهداف مورد نظر دست يافته است يا نه؟ تا بتوان در 

زمان مناسب انحراف از اهداف شناسايي و براي آن 
چاره انديشي شود .

وي افزود: در زنجيره ارزش، منطقي اس��ت كه تمامي 
بازيگران از تصميم گرفته ش��ده نفع برده تا با تعامل 
و همكاري بيش��تر با هم به كارآمدي سياست كمك 
كنند به عبارتي ب��ازي برد- برد باش��د. از اين رو الزم 
است موسسات تحقيقاتي تخصصي و دانشگاه ها به اين 
موضوع وارد شده و اثرسنجي و ارزيابي را به دقت انجام 
داده و نتايج آن را به تصميم س��ازان وسياست گذاران 
براي اقدامات بعدي اراي��ه دهند. اقتصاد دانش بنيان 
بر پايه تحقي��ق و مطالعه مس��تمر و روزآمد، علمي و 
هدفمند اس��ت كه در هر موضوع��ي از جمله بورس 
محصوالت كشاورزي به شدت نيازمند پياده سازي است 
چرا كه ذي نفعان بي شماري داشته و از طرف ديگر بر 

شاخص هاي توسعه پايدار موثر است .

كارشناس بازار سرمايه عنوان كرد

رفتار هيجاني، راز انتقال ثروت از افراد عجول به افراد صبور
پايان تيرماه، فصل مجامع تمام مي شود و عوامل موثر 
بر روند بازار سرمايه تغيير مي كند. معموال پس از پايان 
اين فصل فعاالن بازار ب��راي تصميم گيري در انتظار 

گزارش هاي شش ماهه شركت ها هستند.
سيد مصطفي صفاري، مديرعامل شركت سبدگردان 
سرمايه ايرانيان ضمن بيان مطلب فوق و با اشاره به روند 
شاخص بورس به سنا گفت: فصل مجامع بازار سرمايه 
به پايان رسيده و پس از تخصيص سود سهام شركت ها 

بازار تحت تاثير عوامل ديگري قرار دارد.
وي ادامه داد: اصلي ترين محرك بازار، اعالم گزارش هاي 
مالي سه ماهه نخست ش��ركت ها است. سه ماهه اول 
سال گذش��ته فروش ش��ركت ها با دالر چهار هزار و 
۲۰۰ توماني محاسبه شد اما اكنون با توجه به نرخ دالر 
در كانال ۱۲ هزار توماني س��ود سه ماهه شركت ها در 
مقايسه با مدت مشابه سال گذشته افزايش چشمگيري 

را نش��ان مي دهد. همچنين تصويب تجديد ارزيابي 
دارايي ه��ا و قيمت هاي جهاني نيز روي برخي صنايع 

اثر مثبت دارد. 
مصطفي صفاري ادامه داد: با همه مشكالت شركت هاي 
صادرات محور همچنان در شرايط خوبي قرار دارند و 
به نظر مي رسد عملكرد آنها تا پايان سال مثبت باشد 
يا ش��ركت هاي فعال در حوزه كش��اورزي كه توليد و 
بازار داخلي دارند تا پايان سال شرايط خوبي را تجربه 

مي كنند. 
اين كارش��ناس بازار س��رمايه با بيان اينكه ش��رايط 
اقتصادي كشور در ثبات نس��بي است، گفت: فضاي 
اقتصادي كش��ور نس��بت به سال گذش��ته شفافيت 
بيشتري دارد، سياس��ت هاي جديد بانك مركزي به 
ثبات نرخ ارز كمك ك��رده و در حال خ��روج از ركود 
هستيم بنابر اين به نظر مي رسد بازار سرمايه تا پايان 

سال با شوك هاي اقتصادي جدي مواجه نيست و بيشتر 
تحت تاثير شوك هاي سياسي قرار دارد كه البته تاثير 

آن نيز موقت است.
مديرعامل شركت سبدگردان سرمايه ايرانيان افزود: 
عامل مهم موثر بر بازار سرمايه روابط بين المللي و شرايط 
برجام است. عكس العمل اروپا در مقابل اقدامات ايران 
به هرحال براي چند روزي بازار سرمايه را تحت تاثير 

قرار مي دهد.
مصطفي صفاري ادامه داد: در شرايط عادي بازار سرمايه 
از ارديبهش��ت تا تير ماه به اوج فعاليت خود مي رسد، 
شاخص در مرداد ماه و شهريور و پس از فصل مجامع 
معموال روندي متعادل را طي و مجددا پس از انتش��ار 
گزارش هاي مالي شش ماه روند جديدي را آغاز مي كند. 
احتماال عملكرد ش��ركت ها در شش ماه ابتدايي سال 
مثبت است بنابراين انتظار مي رود مجددا در مهرماه 

شاهد حركت رو به رشد شاخص باشيم.
اين كارشناس بازار سرمايه تاكيد كرد: بيش از تكانه هاي 
اقتصادي و سياسي، نگاه كوتاه مدت، رفتار هيجاني و 
تصميم گيري بر اساس شايعات به بازار سرمايه ما آسيب 
مي زند. رفتار هيجاني عامل اصلي زيان خود سهامداران 

است.وي به سرمايه گذاران غير حرفه اي توصيه كرد به 
مشاورين حرفه اي داراي مجوز از سازمان بورس و اوارق 
بهادار مراجعه كنند و گفت: بايد در بازار سرمايه با تحليل 
داد و ستد كرد. رفتار هيجاني عامل انتقال ثروت از افراد 

عجول به افراد صبور است.
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رشد ۹۰۵ واحدي
شاخص بورس

گروه بورس| شاخص بورس در روز گذشته با 
رش��د بيش از ۹۰۵ واحدي در پايان معامالت به 
۲۴۹ هزار و ۶۲۱ واحد رس��يد تا سهامداران روز 

پرحرارتي را در تاالر حافظ تجربه كنند.
آمار معامالت بورس نش��ان مي ده��د كه همه 
شاخص هاي بورس در پايان داد و ستدهاي ديروز 
با رشد مواجه شدند. بر اساس آمارهاي معامالتي 
شاخص كل با ۹۰۵ واحد رشد معادل ۰.۳۶ درصد 
به ۲۴۹ هزار و ۶۲۱ واحد، شاخص  قيمت »وزني- 
ارزشي« با ۲۵۳ واحد افزايش معادل ۰.۳۶ درصد 
به ۶۹ هزار و ۹۰۵ واحد، شاخص كل »هم وزن« 
با ۳۷۹ واحد افت معادل ۰.۶۲ درصد به ۶۱ هزار 
و ۸۰۹ واحد، شاخص قيمت »هم وزن« با ۲۵۷ 
واحد رشد، معادل ۰.۶۲ درصد به ۴۲ هزار و ۴۳ 

واحد رسيد.
از سوي ديگر ۵ نماد » واميد با ۲۳۶ واحد، رمپنا 
با ۲۱۱ واحد، شخارك با ۱۱۶ واحد، كچاد با ۱۰۹ 
واحد، وغدير با ۹۷ واحد« رشد، بيشترين تاثير 
مثبت را بر شاخص كل بورس بر جاي گذاشتند. 
اين گزارش مي افزايد كه ش��اخص هاي صنايع 
تاالر شيشه اي نيز با رشد مواجه شدند به طوري 
كه ش��اخص صنايع »محصوالت چرمي با ۱۹۹ 
واحد صعود معادل ۴.۸۲ درصد به ۴ هزار و ۳۳۴ 
واحد، فني مهندسي با ۷۹ واحد افزايش معادل 
۴.۲۹ درصد به يك هزار و ۹۳۱ واحد، محصوالت 
چوبي با ۹۴۵۰ واحد صعود معادل ۳.۹۱ درصد 
به ۲۵۱ هزار و ۳۴۴ واحد، چند رشته اي صنعتي 
با ۶۵۷ واحد رشد معادل ۲.۶۶ درصد به ۲۵ هزار 
و ۳۲۹ واح��د، غذايي به جز قند ب��ا ۲۴۶ واحد 
افزايش، مع��ادل ۲.۳۷ درصد به ۱۰ هزار و ۶۴۶ 
واحد، منسوجات با ۶۳ واحد رشد معادل ۲.۱۸ 
درصد به ۲ هزار و ۹۹۶ واحد، سيمان با ۳۸ واحد 
افزايش مع��ادل ۲.۱۰ درصد به يك هزار و ۸۶۷ 

واحد« رسيد.
به اين ترتيب، در پايان داد و س��تدهاي روز آخر 
سومين هفته تيرماه بورس، در ۲۹۲ هزار نوبت 
معامالتي، ۳ ميليارد و ۴۴ ميلي��ون برگه اوراق 
بهادار ب��ه ارزش ۹ هزار و ۸۸۷ ميليارد تومان در 
بورس معامله شد و ارزش بازار به ۹۴۰ هزار و ۸۲۶ 

ميليارد تومان رسيد.
در فراب��ورس اي��ران نيز ش��اخص كل در پايان 
معامالت ۳۲ واحد افزايش يافته و به رقم ۳ هزار 

و ۲۵۴ واحد رسيد.
ارزش بازار اول و دوم فراب��ورس به بيش از۱۷۹ 
هزار ميليارد تومان رسيد. همچنين معامله گران 
فرابورس بيش از ۲.۴ ميليارد سهام حق تقدم و 
اوراق مال��ي در قالب ۲۶۰ هزار نوبت معامله و به 
ارزش هزار و ۶۷ ميليارد تومان داد و ستد كردند. 
در روز چهارش��نبه، نمادهاي ميدك��و، دماوند، 
كگهر بيشترين اثر تقويتي در شاخص فرابورس 
داشته اند و نمادهاي مارون، هرمز، كرمان، ذوب، 
بيش��ترين اثر كاهشي در ش��اخص فرابورس را 

داشتند.
نماده��اي پربينن��ده فرابورس��ي مرب��وط به 
شركت هاي ذوب آهن اصفهان، سرمايه گذاري 
ميراث فرهنگ��ي، بانك دي، كش��ت و صنعت 
شهداب ناب خراسان، كشت و صنعت شريف آباد، 

كاغذ پارس، سيمان الر سبزوار بوده اند.

  س�ود هر س�هم »ولصنم« افزايشي بود: 
شركت ليزينگ صنعت و معدن در دوره ۶ ماهه 
منتهي به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸، به ازاي هر سهم 
خود ۱۳۲ ريال سود كنار گذاشت كه نسبت به 
دوره مشابه در سال گذشته افزايش ۲۷ درصدي 

را نشان مي دهد.
به گزارش سنا، شركت ليزينگ صنعت و معدن 
با سرمايه ۲ هزار ميليارد ريال، صورت هاي مالي 
ميان دوره اي ۶ ماه��ه دوره مالي منتهي به ۳۰ 
آذر ماه ۱۳۹۸ را به صورت حسابرس��ي نش��ده 

منتشر كرد.
شركت ليزينگ صنعت و معدن در دوره ياد شده، 
مبل��غ ۲۶۳ ميليارد و ۲۴۵ ميليون ريال س��ود 
خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ ۱۳۲ ريال 
سود به ازاي هر سهم خود اختصاص داد كه نسبت 
به دوره مشابه در سال گذشته معادل ۲۷ درصد 

افزايش داشته است.
ش��ركت ليزينگ صنعت و مع��دن، افزايش ۳۵ 
درص��دي درآمد حاص��ل از س��رمايه گذاري ها 
و همچني��ن افزاي��ش ۱۳۹ درص��دي خالص 
درآمده��اي متفرقه را دليل اين افزايش س��ود 

عنوان كرده است.
با احتساب سود انباش��ته ابتداي سال در نهايت 
مبل��غ يك هزار و ۳۰۵ ميلي��ارد و ۹۳۰ ميليون 
ريال سود انباشته پايان دوره در حساب هاي اين 

شركت منظور شد.
»ولصنم« در دوره ۶ ماهه س��ال مالي منتهي به 
آذر ۹۷، به صورت حسابرس��ي شده، مبلغ ۲۰۸ 
ميليارد و ۱۶۳ ميليون ريال سود خالص كسب 
كرد و بدين ترتيب مبلغ ۱۰۴ ريال سود به ازاي 

هر سهم خود اختصاص داده بود.
همچنين بر اس��اس اين گزارش، برآورد شركت 
ليزينگ صنعت و معدن از تغييرات هزينه هاي 
عموم��ي، اداري و تش��كيالتي در دوره ۶ ماهه 
منتهي به ۳۰ آذر ماه سال جاري به شرح زير است: 
تغييرات مربوط در هزينه هاي عمومي، اداري و 
تشكيالتي، عمدتًا مربوط به هزينه هاي حقوق و 
مزاياي پرسنلي است كه با توجه به تغييرات اعالم 
شده از سوي وزارت كار شامل افزايش پلكاني در 
سطوح مختلف خواهد بود و ساير هزينه هاي اين 
بخش معمواًل با افزايش ۱۵ درصد س��االنه قابل 

احتساب است.

  رضايي پ�ور:  ورود اي�ن قبي�ل از 
كاالها ب�ه بازار س�رمايه، به نوع�ي ابزار 
مالي و پوش�ش ريس�ك اس�ت ك�ه نياز 
توليدكننده، مصرف كننده و سرمايه گذار 
را برط�رف مي كن�د. همچنين ب�ا توجه 
به اس�تاندارد ش�دن كاال و شكل پذيري 
معام�ات در ب�ازار رس�مي، مرجع�ي 
 مطمئن براي كش�ف نرخ و تعيين قيمت 

تبديل مي شود.

برش

   بخشنده: آتي زيره مانند آتي زعفران تبديل 
به امكان جديدي براي معامله گران آتي شده 
است. در واقع براي بخش سرمايه گذاران حاضر 
در معامات آتي، تفاوت چنداني ندارد كه كاالي 
آتي، سكه باش�د، يا زيره و زعفران. بلكه اين 
مهم است كه ثبات در بازار وجود داشته باشد. 
در واقع ورود هر كاالي جديدي در اين بازارها، 
مي تواند روزنه اميدي براي افزايش سهم بورس 

از اقتصاد كشور به شمار رود.

برش

  پاس�بان: در وهل�ه اول الگ�وي 
تعيي�ن بورس�ي ش�دن ه�ر محص�ول 
معياره�اي  اس�اس  ب�ر  كش�اورزي 
اقتص�ادي، اجتماع�ي و توس�عه پايدار 
ضرورت دارد ارايه و منتش�ر ش�ده و در 
مع�رض نقد س�ازنده محققان و اس�اتيد 
مرتب�ط قرار گي�رد تا بتوان ب�ا همفكري 
 جمع�ي به ي�ك الگوي به نس�بت كاملي

 دست يافت.

برش

نگاه بازار



تشكلها6اخبار

»تعادل«ازآسيبهايقاچاقپوشاكگزارشميدهد

برندبازي در پوشاك ممنوع

واردات چوب و آب مجازي؛ پشتوانه توليد

تعادل|
دني�اي پوش�اك در روزهاي س�خت توليد از 
مشكالت باقي صنايع باز نمانده است؛ اما هنوز 
اي�ن صنعت عالوه بر مش�كالت تامين مالي و 
بازار با مشكل گستره قاچاق نيز مواجه شده كه 
شرايط را بيش از پيش براي فعاالن اين حوزه 
سخت كرده اس�ت. از اين رو، براي جلوگيري 
از قاچ�اق اين نوع كاالها، »س�تاد مب�ارزه با 
قاچ�اق كاال و ارز، س�ازمان حماي�ت، وزارت 
صنعت، معدن و تج�ارت و گمرك«، در تالش 
هس�تند تا اين روند را به نفع توليدكنندگان 
داخل�ي تغيير دهند. يك�ي از اقداماتي كه در 
اي�ن زمينه ص�ورت گرف�ت، ممنوعيت ثبت 
سفارش واردات پوشاك از اواسط آذرماه سال 
گذشته بود. براساس چنين دستورالعملي، در 
همان زمان 150 فروشگاه بزرگ عرضه كننده 
پوش�اك قاچاق در تهران پس از اخطار كتبي 
به س�مت پلمپ ش�دن پي�ش رفتن�د. اما در 
ادامه اين ممنوعيت ه�ا وزير صنعت در اواخر 
ارديبهشت ماه 98 نيز براي حمايت از صنعت 
پوش�اك تاكيد كرد كه به هي�چ عنوان اجازه 
واردات پوشاك در س�ال جاري داده نخواهد 
شد. پيش از اين دستورالعملي درباره حضور 
برندها در كشور اعالم شده بود كه بر اساس آن 
برندهاي ثبت شده خارجي در حوزه پوشاك 
كه موفق به اخذ مجوز فعاليت شده باشند و 20 
تا 30 درصد از سهمشان در بازار را با توليدات 
پوش�اك خود در داخل كش�ور تامين كنند، 
مي توانند فعاليت خ�ود را در بازار ايران ادامه 
دهند؛ اما به نظر مي رسد، هيچ يك از برندهاي 
خارجي پوشاك نتوانس�ته يا نخواسته اند كه 
چنين ش�رايطي را پشت س�ر گذاشته و وارد 

ايران شوند.

 روزهاي سخت صنعت پوشاك
از ابتداي س��ال ۹۷ تغييرات اقتصادي بس��ياري 
در كشور داش��تيم؛ اما اصلي ترين مشكلي صنعت 
پوشاك و نس��اجي موضوع قاچاق است. زماني كه 
بحث از قاچاق پوش��اك به ميان مي آيد، بايد توجه 
داشت كه تنها صنعت پوش��اك را در بر نمي گيرد 
بلكه زنجي��ره اي فعاليت آن را ت��ا توليد محصول 
نهايي نيز م��ورد هدف قرار مي ده��د. اين زنجيره 
شامل ريسندگي و پارچه هم مي شود كه در زمان 
درگير شدن كليت آن يعني پوشاك در بحث قاچاق 
اين زنجيره نيز درگير آن خواهد ش��د. بسياري از 
فعاالن اين حوزه معتقدند كه مهم ترين مشكل اين 
صنعت، واردات ۳ ميليارد دالري قاچاق و واردات 
۶۰ ميليون دالري پوشاك به كشور بود كه اكنون 
با ورود ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز به اين موضوع 

آثار مثبتي در آن مشاهده مي شود.
پوشاك يكي از محصوالتي است كه كمبود كيفيت 
و كميت آن در كشور پيش از تحريم ها نيز به شدت 
وجود دارد، به همين دليل قاچاق آن هر روز بيشتر 
مي ش��د و پس از تحريم ها نيز مشكالت بيشتري 
س��ر راه اين صنعت به وجود آمد كه رونق بيشتري 
به قاچاق پوش��اك داد. كمبود كمي��ت و كيفيت 
كاال در داخل دليلي بر اس��تقبال مصرف كنندگان 

از كاالي خارجي ش��ده اس��ت؛ همچنين بيكاري 
مرزنش��ينان و مش��كالت اقتصادي آنها به رش��د 
قاچاق اي��ن كاال كمك كرده اس��ت. اين در حالي 
است كه در ش��رايط تحريم صنعت نساجي كشور 
نيز بيش از پيش آس��يب دي��ده و قدرت توليدش 
روند كاهش به خود گرفته است و با چنين شرايطي 
 تولي��د پوش��اك داخلي ني��ز با مش��كالت زيادي 
رو به رو ش��د كه مصرف كننده را بيش��تر به سمت 
استفاده از كاالهاي قاچاق سوق داد. البته نبايد از 
اين نكته غافل شد كه بسياري از مصرف كنندگان 
داخلي به هر دليلي تمايل بيش��تري به استفاده از 
برندهاي پوشاك خارجي دارند؛ از اين رو قاچاق اين 
كاال به دليل استقبال بيشتر مصرف كنندگان رونق 

بيشتري به خود گرفت.
در چنين شرايطي بود كه گمرك ايران اواسط آذر 
ماه سال گذشته در راستاي حمايت از اين صنعت 
ك��ه مي تواند رونق زي��ادي به ح��وزه بدهد، ثبت 
سفارش واردات پوشاك را ممنوع اعالم كرد و گفت: 
پس از اين ادعاي ورود غيرقانوني و قاچاق پوشاك 
از طريق گمركات كشور نادرست بوده و گمركات 
كشور پس از ابالغ ممنوعيت واردات پوشاك و عدم 
صدور مجوز ثبت س��فارش براي واردات اين كاال 
وفق مقررات اجازه اظهار و واردات رسمي اين كاال 
را نداده و تنها در صورتيكه ثبت س��فارش واردات 
پوش��اك از س��وي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
انجام و اجازه واردات داده ش��ود، گمركات كش��ور 
بر اساس مقررات و در چارچوب قوانين و مصوبات 
كنترل ه��اي الزم را انجام و پ��س از اخذ حقوق و 

عوارض گمركي اجازه ترخيص مي دهند. 
همچنين با وجود اعالم ستاد مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز، روابط عمومي گمرك ايران در آذر ماه س��ال 
۹۷ اعالم كرده بود كه گمركات كشور پس از ابالغ 
ممنوعي��ت واردات پوش��اك و عدم ص��دور مجوز 
ثبت س��فارش براي واردات اين كاال وفق مقررات 
اجازه اظهار و واردات رس��مي اين كاال را نداده اند.

از س��وي ديگر، براس��اس اعالم افس��انه محرابي، 
مديركل صنايع نس��اجي و پوشاك وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در بهمن ماه س��ال گذشته، طبق 
مصوبه هاي ستاد اقتصاد مقاومتي و محدوديت هاي 
مناب��ع ارزي و با ه��دف تامين ارز م��ورد نياز براي 
واردات كاالهاي ضروري، اساس��ي و م��واد اوليه، 
ثبت  سفارش كاالهاي گروه چهارم شامل يكهزار و 
۳۳۹ رديف تعرفه ممنوع شد. به گفته او، از آنجايي 
 كه اين مصوبه ب��ه قوت خود باقي اس��ت و نظر به 
توانمندي هاي توليد داخلي در تامين انواع پوشاك 
مورد نياز كشور و لزوم حمايت از توليدات داخلي به 
ويژه در وضعيت كنوني، ثبت سفارش انواع پوشاك 
همچنان ممنوع اس��ت. در ادامه اين ممنوعيت ها، 
رضا رحماني، وزير صنعت، معدن وتجارت در اواخر 
ارديبهش��ت ماه ۹8 با بيان اينكه صنعت پوشاك 
قابليت توسعه دارد، گفته بود: سال جاري به هيچ 
عنوان اجازه واردات پوش��اك و لوازم خانگي داده 
نمي شود. از سوي ديگر، ستاد مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز از تذكر ش��فاهي به 4۰ مجتمع بزرگ تجاري 
توزيع كننده پوش��اك قاچاق در تهران و شناسايي 
بي��ش از 15۰ فروش��گاه ب��زرگ عرضه كننده آن 
خبر داد و اعالم كرد كه چنانچه برند هاي خارجي 

بخواهند در كش��ور فعاليت داش��ته باشند بايد در 
سامانه ثبت و مجوز داشته باشد؛ اما به نظر مي رسد، 
برندهاي پوش��اك ش��رايط مس��اعدي براي ورود 
رس��مي به بازار ايران را نداشته اند. پس از طي اين 
مراحل شاهد پلمپ شدن برخي از اين فروشگاه ها 
و در نهايت پلمپ كوتاه مدت برندهاي پوشاك در 
مال هاي بزرگ تهران بوديم.در همين راستا، جمال 
انصاري معاون وزير دادگس��تري و رييس سازمان 
تعزي��رات حكومتي هم چندي پيش اعالم كرد كه 
در س��ال ۹۷ به 5 هزار پرونده قاچاق پوش��اك در 
اين سازمان رسيدگي شده و براي ۲۷ برند پوشاك 
تشكيل پرونده شده است. انصاري معتقد است كه 
ادامه روند قاچاق به دليل عدم تالش دستگاه هاي 
كاش��ف و نظارتي نيس��ت بلكه منافذ زيادي براي 
قاچاق وج��ود دارد كه اس��تراتژي موثري برايش 
انديش��يده نش��ده و اقدامات جنبي نتوانسته اين 
منافذ را پيدا كند يا اگر هم پيدا ش��ده اس��تراتژي 

موثري براي كاهش يا جلوگيري از آن نيافته ايم.
در تاييد صحبت هاي انصاري، معاون حقوقي و امور 
مقابله ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز نيز اعالم كرد 
كه ارزش پرونده هاي ياد شده معادل ۲۰۰ ميليارد 
تومان اس��ت و در راس��تاي اجراي طرح مقابله با 
برندهاي محرز قاچ��اق در 11۰ نقطه از مال هاي 
بزرگ تهران، تابلوها و ويترين هاي برندهاي قاچاق 
پاكسازي شد. به گفته مصطفي پوركاظم شايسته، 
همچنين عالوه بر پاكسازي، حدود 4 ميليارد تومان 
پوشاك قاچاق نيز از اين مجتمع ها جمع آوري شد. 
در همين راستا ۳۰ پرونده قضايي تشكيل شد كه 
با جريمه آنها، ارزش پرونده و پوشاك كشف شده 
به 1۰ ميليارد تومان خواهد رسيد. او مي گويد كه 
عالوه بر تهران در 8 استان ديگر نيز اين طرح اجرا 

خواهد شد. 

اما در ش��رايطي كه س��خنگوي س��تاد مب��ارزه با 
قاچ��اق كاال و ارز از امكان ثبت س��فارش واردات 
پوش��اك توس��ط برندهاي داراي مجوز خبر داد، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمركات كش��ور 
بر ممنوعيت ثبت س��فارش پوشاك تاكيد كردند. 
به همي��ن دليل حميدرضا دهقاني نيا س��خنگوي 
س��تاد مركزي مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز توضيح 
داد ك��ه در زمان حضور وزير س��ابق صمت درباره 
نحوه فعالي��ت برندهاي پوش��اك خارجي داراي 
مجوز فعاليت در ايران دس��تورالعملي ابالغ ش��د، 
مبن��ي بر اينك��ه برندهاي ثبت ش��ده خارجي در 
حوزه پوشاك كه موفق به اخذ مجوز فعاليت شده 
باش��ند و ۲۰ تا ۳۰ درصد از سهمشان در بازار را با 
توليدات پوشاك خود در داخل كشور تامين كنند، 
مي توانند فعاليت خود را در بازار ايران ادامه دهند. 
اين يعني، برندهايي ك��ه فرايند قانوني اخذ مجوز 
را طي كرده باش��ند و به تعهدات خود عمل كنند، 
فعاليتشان در كشور بالاشكال است و در حال حاضر 
هم برندهايي كه مجوزهاي الزم را اخذ كرده اند، در 

حال فعاليت هستند.
او همچنين در پاس��خ به ادعاي برخ��ي برندهاي 
خارجي پوش��اك مجاز كه قادر به واردات پوشاك 
نيستند، نيز گفت: براساس قانون قبلي، برندهاي 
پوشاك خارجي موظف بودند، سهم خودشان را از 
توليدات پوشاك داخلي كشورمان افزايش دهند يا 
ضوابط قانوني ديگ��ر را رعايت نكرده اند. برندهاي 
خارجي پوشاك كه داراي مجوز فعاليت هستند و 
به تعهدات خود عمل كرده اند، هيچ مشكلي براي 
واردات پوش��اك ندارند و پوشاك آنها مي تواند در 

فرايند ثبت سفارش و واردات قرار گيرد.
اما در تازه ترين رويداد، دبير اتحاديه توليد وصادرات 
نس��اجي وپوش��اك از آغاز دوباره طرح برخورد با 

پوشاك قاچاق در سطح شهر از سوي ستاد مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز خبر مي دهد و مي گويد: واردات 
پوشاك همچنان ممنوع اس��ت و با موافقت ستاد 
مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز، اجراي طرح برخورد با 
پوشاك قاچاق، طي روزهاي گذشته در سطح عرضه 

از سر گرفته شده است.
س��عيد قديري در گفت وگو ب��ا »خبرگزاري مهر« 
توضيح مي دهد: ط��رح مبارزه با پوش��اك قاچاق 
در س��طح عرضه، از جمله طرح هايي بود كه سال 
گذشته از س��وي س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
اجرايي شد ولي بنا به داليلي از جمله نگراني ها در 
مورد بازار ش��ب عيد و عدم تامين به موقع از سوي 
توليدكنندگان داخلي، متوقف گرديد، در حالي كه 
هيچ مشكلي هم در سطح عرضه پوشاك به وجود 
نيامد و كار به روالي پيش رفت كه توليدكنندگان 

داخلي بازار را تامين كردند.
او تصريح مي كن��د: اكنون دوباره اجراي اين پروژه 
از س��وي س��تاد مبارزه با قاچاق كاال وارز اجرايي 
ش��ده و قرار است با پوشاك قاچاق در سطح عرضه 
برخورد شود؛ اين در حالي است كه واردات پوشاك 
همچنان ممنوع است وثبت سفارش ها هم حداكثر 
۶ ماه مهلت دارند، تا كاالهاي آن وارد ش��ود، پس 
حتي اگر از ثبت س��فارش هاي قبلي موردي باقي 
مانده باشد، حتما تاكنون وارد شده؛ بنابراين اكنون 
نبايد پوشاك وارداتي در سطح عرضه توزيع شود. به 
گفته قديري، ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز هم بايد 
با تمامي برندها و فروشگاه هاي بزرگي كه در سطح 
شهر پوشاك خارجي عرضه مي كنند، برخورد كرده 
و اغماضي در مورد آنها نداش��ته باشد؛ چراكه اگر 
حتي يك مورد هم در فروشگاه ها يا مراكز تجاري 
بزرگ ب��دون برخورد باقي بماند، راه را براي عرضه 

در ساير فروشگاه ها هم باز مي كند.

يوسف حسينعلي زاده| كارشناس| 
توليد هر كااليي در راستاي تامين نيازهاي مشروع 
مردم ارزش��مند اس��ت، اما اگر تولي��د يك كاالي 
به ويژه به هر دليلي روي منابع پايه اثر سوءگذاشته 
و پايداري سايرعوامل توليد وابسته به منابع پايه را 
به مخاطره بيندازد، طبيعي است كه تجديد نظر در 
كم وكيف توليد آن كاال ضرورتي انكار ناپذير و نوعي 

كمك به رونق توليد است. 
بي ترديد اس��تمرار تولي��د هر كااليي مش��روط به 
سازگاري با پايداري منابع طبيعي تجديد شونده هر 
كشور است. بنابراين، حفظ منابع جنگلي، مرتعي، 
آب، خاك و هوا و هر آنچه در اين منابع يافت ش��ود، 
بالنفسه توليد برتر است؛ چراكه هر درخت به عنوان 
عضوي از منابع طبيعي تجديد شونده به تنهايي يك 
كارخانه توليد اكسيژن و حامي توليد آب و خاك و 
منشأخيرات و بركات بي شماري است كه عدم حضور 
هركدام به مثابه عدم زندگي است. يكي از توليداتي 
كه مدتي است از سوي كارشناسان با اما و اگرهايي 
مواجه شده توليد اوراق فشرده چوبي خام يا همان 

»ام دي اف« است.

 ام دي اف در گذر توليد
به روايت آمار سال 1۳۹۷ ساالنه حدود يك ميليون 
و 4۰۰ هزار مترمكعب »ام دي اف« در كشور توليد 

مي ش��ود كه براي توليد هر مترمكعب »ام دي اف« 
خام ح��دود 14۰۰ كيلوگرم معادل ۲/۲ مترمكعب 
چوب خام از نوع جنگلي، باغي يا از گونه هاي زراعت 
چوب با قطر باالي 1۰ س��انتي متر )گرده بينه( نياز 
است. به عبارتي ديگر، ساالنه حدود ۳ ميليون و1۰۰ 
هزار مترمكعب، مع��ادل حدود ۲ ميليون تن چوب 
كشور خوراك اين صنعت است. كارشناسان اين نوع 
مصرف چوب را، نوعي از بين رفتن چوب و تهديدي 

براي جنگل ها مي انگارند. 
ش��ايد اين اعداد در كشوري مانند روسيه با بيش از 
۷/۷ ميليون كيلومتر مربع جنگل توليدي و صنعتي 
هيچ تعجبي نداشته باشد، اما در كشوري مثل ايران، 
با كمت��ر از فقط ۲ ميليون هكت��ار جنگل تاريخي، 
حفاظتي و توليدي، آن هم بر روي نوار خش��ك كره 
زمين، فراتر از تعجب يك فاجعه زيس��ت محيطي 
اس��ت. از همه مهم تر اينكه اگر چوب اس��تحصالي 
از جن��گل را جزو ۲5 درص��د ارزش تجاري جنگل 
حس��اب كنيم در واقع با برداشت هر مقدار چوب از 
جنگل ۷5 درصد ارزش غير تجاري آن مقدار چوب 
جنگلي را كه انس��ان توان قيمتگذاري بر آن ندارد 
از دس��ت مي رود. از اينجا متوجه مي شويم كه چرا 
دولت سوييس به كش��اورزان خود مي گويد: دولت 
حاضر است پول درآمد زراعي يكساله زمين كشاورز 
را براساس نوع زراعتش يكجا پرداخت كند، در عوض 

كشاورز متعهد شود زمين زراعي خود را با كاشت هر 
نوع گياهي حتي با شبدر سبز نگهدارد. در واقع توجه 
دولت سويس به ارزش غيرتجاري سبز ماندن زمين 
اس��ت تا به ارزش بازاري. براي اينكه ارزش تجاري 
زمين را مي توان با واردات جبران كرد، اما ارزش غير 
بازاري زمين را هرگز. بطور معمول ارزش يك هكتار 
زمين جنگلي ي��ازده برابر زمين زراعي و ارزش يك 
هكتار زمين مرتعي ۳ برابر ارزش زمين زراعي همان 
منطقه برآورد ش��ده اس��ت. اين ارقام با وجود رشد 
مهندسي محاس��بات ارزش گذاري در نوسان است 
اما به حقيقت نزديكتر هستند. بابيان چنين داليلي 
تولي��د »ام دي اف« در ايران توجيه اقتصادي ندارد. 
از س��وي ديگر، برآوردها حاكي از اين اس��ت كه در 
فرآيند توليد يك متر مكعب »ام دي اف« هزار ليتر 
آب مصرف مي ش��ود، كه با يك حساب سرانگشتي 
براي توليد چوب خام ي��ك مترمكعب »ام دي اف« 
ح��دود ۲۲۰۰ مترمكع��ب آب آزاد طبيعت يا آب 

زراعي مصرف شده است. 

 نظر موافقان ومخالفان 
اما مدافع��ان توليد »ام دي اف« در اي��ران، موضوع 
اشتغال را مطرح مي كنند. بنا به آمار موجود صنايع 
توليد كنن��ده اوراق فش��رده چوبي خ��ام در ايران 
حداكثر 4 هزار نفر را ب��ه كار گرفته اند. مورد اينكه، 

كارخانجات توليد اوراق فشرده چوبي خام در ايران 
از چوب هاي باغي و زراعت چوب استفاده مي كنند، 
نه چوب جنگل. اما در مقابل به گفته منتقدين، اگر 
چه حمايت از صنايع س��لولزي براي ايجاد اشتغال 
حائز اهميت است، اما گزينه اشتغال را دفاعيه قابل 
قبولي براي توليد اوراق فشرده چوبي خام در ايران 
نمي دانند. بلكه معتقدند حماي��ت از صنايع مياني 
روكش هاي مصنوعي اوراق فشرده چوبي با حداقل 
۲4 هزار نفر پرس��نل و صنايع پايين دستي به ويژه 
توليدكنندگان مبلمان خانگي و اداري باالي ۲۰۰ 
هزار نفر مي تواند بدون كوچك ترين مشكالت زيست 
محيطي س��هم بااليي در اش��تغالزايي ايجاد كنند. 
در م��ورد تامين چوب هم، اول اينك��ه به هيچ وجه 
چوب هاي سرشاخه باغي به دليل مشكالت فني در 
اين صنعت كاراي��ي ندارند. دوم اينكه زراعت چوب 
هم قادر به تامين چوب مورد نياز اين صنايع نيست. 
اصوال زراعت چوب با محاسبه هزينه ها و نهاده ها از 
نظر كاشت، داشت، برداشت و تقطيع در اين صنعت 

صرفه اقتصادي ندارد. 
از طرفي بنا به گواهي آمار گمركات ميزان چوب خام 
وارداتي اين كارخانجات با ميزان چوب مصرفش��ان 
هيچ تطابقي ن��دارد. از همه مهم تر اين كارخانجات 
طبق مفاد مندرج در مجوزهاي تاسيس و پروانه هاي 
بهره برداري متعهد هستند؛ مواد خام اوليه خود را از 

محل چوب هاي باغي، زراعت چوب و واردات چوب 
خام تامين كنند. با توجه به آنچه اشاره شد بهترين 
راه براي حفظ حيات اين صنع��ت در ايران واردات 
چوب خام و اوراق فش��رده چوبي خام اس��ت. توليد 
»ام دي اف« با استفاده از مواد خام وارداتي را مي توان 
در گروه توليد س��الم قرار داد؛ توليد سالم توليدي 
است كه سالمت انسان ها و موجودات زنده و پايداري 
طبيعت به ويژه جنگل ها را به مخاطره نيندازد. اصوال 
جا دارد دولت كارخانجات توليد »ام دي اف« را وادار 
به واردات چوب خام و اوراق فشرده چوبي خام كند. 
به هر حال س��رمايه گذاراني با درك تقاضاي بازار، 
كارخانجاتي را تاسيس كرده اند كه به نظر مي رسد 
به خاطر اس��تمرار توليد، خود را به ج��اده واردات 
اوراق فش��رده چوبي خ��ام يا چوب خ��ام بيندازند. 
خوش��بختانه نزديكي ايران به روسيه، بزرگ ترين 
كش��ور توليدكنن��ده و صادركننده چ��وب و وجود 
همكاري هاي تجاري سازنده فرصت طاليي را فراهم 
كرده اس��ت. گذش��ته از اينها از اواخر قرن بيستم 
هرچه آگاهي، حساسيت و عزم كشورها براي حفظ 
محيط زيست فزوني مي يابد؛ براي شكار فرصت هاي 
واردات مواد خام از جمله چوب تالش مضاعف دارند. 
با التزام به واردات چوب خام يا فرآورده هاي خام آن، 
مشكالت توسعه اين كارخانجات هم در هر نقطه از 

كشور برطرف خواهد شد. 
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افزايش ابهامات در مورد 
صادرات شكر يارانه اي

رييس انجمن صنايع بيسكويت، شيريني و شكالت از 
صادرات 8۰۰ ميليون دالري آبنبات در سال گذشته 
خبر داد و اظهار كرد كه اين صنعت تاكنون 4۰ هزار 
تن شكر دولتي دريافت كرده و با توجه به اينكه از هر 
دو شكر آزاد و دولتي استفاده كرده، مشخص نيست 
چقدر از صادرات آنها وابسته به شكر دولتي بوده است.

در روزهاي گذشته موضوع صادرات 1۲۰ ميليون 
دالر شكر دولتي در قالب آب نبات به خارج از كشور 
افشا شد كه نشان مي دهد، برخي با دور زدن قوانين، 
شكر يارانه اي كه با ارز 4۲۰۰ توماني دولتي تأمين 
شده را تبديل به آب نبات كرده و در اين قالب به عراق 
صادر كرده اند؛ تخلفي كه در اينجا رخ داده آن است 
كه شكر يارانه اي كه بايد به دست اقشار كم درآمد 
جامعه مي رسيده، تبديل به آب نبات شده و از كشور 
خارج شده است و مابه التفاوت ارز يارانه اي 4۲۰۰ 
توماني و ارز آزاد به جاي عمومي مردم و شهروندان 

ايران، به جيب عده اي خاص رفته است.
در همين رابطه محمدرضا مودودي، سرپرس��ت 
سازمان توسعه تجارت ايران در گفت وگو با ايسنا، 
ضمن تأييد اين خبر اعالم كرد كه پس از تكميل 
بررس��ي ها، اي��ن صادركنندگان بايد ب��ه مراجع 
 قضايي پاسخگو باشند.همچنين در پيگيري هاي 
صورت گرفته رييس اتحاديه نبات، آب نبات ريز و 
قند ريز اعالم كرد كه تبديل شكر دولتي به آب نبات 
و صادرات آن، كار اعضاي اين اتحاديه نيست، زيرا 
واحدهاي صنفي زيرمجموعه اين اتحاديه با توجه 
به شرايط توليد و س��اختار كارگاه هاي خود، توان 

صادرات آب نبات و نبات را ندارند.
اما در اين رابطه جمشيد مغازه اي دبير انجمن صنفي 
صنايع بيسكويت، شيريني و شكالت هم در گفت وگو 
با ايسنا، با بيان اينكه در صنعت شيريني و شكالت، هم 
از شكر آزاد و هم دولتي شكر دولتي در ماه هاي اخير 
استفاده شده، اظهار كرد: تاكنون تنها يك حواله 4۰ 
هزار تني شكر دولتي در اسفند ماه دريافت كرديم كه 
معادل دو سوم مصرف ماهانه اين صنعت بود؛ چراكه در 
اين ماه به خاطر عيد نوروز مصرف شيريني و شكالت 
بيشتر است. همچنين 4۰ هزار تن شكر دولتي نيز در 
ارديبهشت ماه به اين صنعت اختصاص داده شد كه 
هنوز به دست ما نرسيده است.وي با بيان نياز صنعت 
بيسكويت، شيريني و شكالت به ماهانه ۶۰ هزارتن 
ش��كر، گفت: س��االنه چهار تا پنج درصد كل توليد 
آب نبات كشور صادر مي شود. در سال گذشته نيز يك 
ميليون و ۷۰۰ هزار تن آب نبات توليد شد كه ۲۳۰ 
هزار تن معادل 8۰۰ ميليون دالر از آن صادر شد. به 
گفته دبير انجمن صنفي صنايع بيسكويت، شيريني و 
شكالت، قيمت شكر دولتي و آزاد دريافتي اين صنعت 
به ترتيب كيلويي حدود ۳4۰۰ و 8,۰۰۰ تومان است.

معرفي ۱۹۰پروژه سرمايه گذاري 
عراق به شركت هاي ايراني

وزير صنايع عراق گفت: 1۹۰ پروژه سرمايه گذاري 
از س��وي وزارت صنايع عراق معرفي مي شود و از 
شركت هاي ايراني استقبال مي كنيم كه در اين 
پروژه س��رمايه گذاري مشترك مشاركت كنند و 

دولت عراق ضمانت آن را بر عهده مي گيرد.
به گزارش ايس��نا، »عبداهلل صالح الجبوري« در 
نشست بررسي فرصت هاي تجاري و سرمايه گذاري 
ايران و عراق، اظهار كرد: سرمايه گذاري مشترك 
توليدكنندگان استان اصفهان با همتايان عراقي 
مي توان��د همكاري ه��اي اقتص��ادي دو طرف را 

تعميق ببخشد.
وي ايجاد واحدهاي توليدي در كربال و نجف توسط 
فعاالن اقتصادي استان اصفهان را گام مهمي در 
تقويت روابط اقتصادي دو كش��ور اي��ران و عراق 
عنوان كرد و اف��زود: نبايد وقت و انرژي در تدارك 
كميته هاي مش��ترك و پروتكل ه��اي همكاري 
گذاش��ت بلكه اقدامات عملي مي تواند س��طح 

مراودات دو كشور را افزايش دهد.
وزير صنايع عراق با اشاره به سابقه بلندمدت روابط 
تجاري ايران و عراق، گفت: هر دو كشور خواستار 
توس��عه و تقويت روابط اقتصادي در زمينه هاي 
مختلف هستند و بخش خصوصي بهتر از بخش 
دولتي مي تواند در اين توسعه روابط نقش مهمي را 
ايفا كند. وي با اشاره به توانمندي استان اصفهان در 
دو صنعت پالستيك و فوالد، اظهار كرد: اتاق هاي 
بازرگان��ي مي توانند زمينه حض��ور صنعتگران 

اصفهان را در عراق فراهم كنند.
الجب��وري خاطرنش��ان ك��رد: 1۹۰ پ��روژه 
سرمايه گذاري از سوي وزارت صنايع عراق معرفي 
مي ش��ود و از ش��ركت هاي ايراني به ويژه مستقر 
در استان اصفهان اس��تقبال مي كنيم كه در اين 
پروژه س��رمايه گذاري مشترك مشاركت كنند و 
دولت عراق ضمان��ت آن را بر عهده مي گيرد. وي 
خواستار سرعت بخش��ي مشاركت شركت هاي 
استان اصفهان در صنعت عراق شد و افزود: عراق 
شركت هايي كه در ش��رايط سخت به اين كشور 
كمك كنند را در شرايط آرامش و با ثبات فراموش 
نمي كند. نايب رييس اتاق بازرگاني اصفهان نيز در اين 
نشست گفت: استان اصفهان با ۹۲۰۰ واحد صنعتي و 
معادن متنوع و قطب توليدات كشاورزي مي تواند نياز 
بازار عراق را در بخش هاي مختلف تأمين كند. بهرام 
سبحاني تصريح كرد: اصفهان در بخش فوالد مي تواند 
عالوه بر ايجاد واحدهاي توليد ميلگرد، مواد اوليه مورد 
نياز اين بخش را تأمين كند. وي خواستار اصالح تعرفه 
ورود محصوالت فوالدي به عراق شد و افزود: برخي 
از محصوالت فوالدي امكان توليد در عراق ندارد و تا 
زمان خودكفايي عراق، ايران مي تواند با تعرفه مناسب 

نياز بازار اين كشور را برطرف كند.
سبحاني خواستار تس��هيل نقل و انتقال مالي بين 
شركت هاي عراقي و اصفهاني شد و گفت: تغيير شيوه 
خريد و فروش پيل��ه وري در مرزها بايد به فروش پر 
تعداد و مبتني بر سيستم بانكي تغيير كند تا شاهد 

استمرار و افزايش حجم تجارت دو طرف باشيم. 

تحليل

معاونتبينالمللاتاقايرانخطاببهصادركنندگاناعالمكرد
دولتگرجستان،اليحهضددامپينگتصويبميكند

معاونت امور بين الملل اتاق ايران با صدور اطالعيه اي 
از تصميم دولت گرجستان براي تصويب قريب الوقوع 
اليحه ضد دامپينگ با هدف حمايت از توليد داخلي 
اين كش��ور خبر داد كه مي تواند قيمت تمام ش��ده 
محصوالت صادراتي از ايران را براي صادركنندگان 
كشورمان افزايش دهد. اتاق ايران از صادركنندگان 
بخش خصوصي خواس��ت تصميمات و تدابير الزم 
براي جلوگيري از متضرر ش��دن در نتيجه تصويب 

اين اليحه را اتخاذ كنند.
ب��ه گزارش پاي��گاه خبري اتاق ايران در يك س��ال 
گذش��ته، افزايش ن��رخ ارزهاي خارج��ي در مقابل 
ريال ايران باعث عرضه كاالهاي ايراني به خصوص 
سيمان، فوالد و ميلگرد به بازار گرجستان با قيمت 
بس��يار پايين تر نس��بت به مش��ابه داخلي آن شد، 
به گونه اي ك��ه قيمت محصوالت واردات��ي از ايران 
حتي از قيمت م��واد خام توليدكنن��دگان گرجي 

نيز پايين تر بوده اس��ت كه اين موض��وع با اعتراض 
توليدكنندگان گرجي روبرو شد.

به دنبال اين وضعيت، دولت گرجستان براي مقابله 
با اين اتفاق دست به كار مجموعه اي از اقدامات شد 
و ابت��دا اعالم كرد س��يمان وارداتي به گرجس��تان 
ب��راي تطبيق با اس��تانداردهاي اروپاي��ي به توقف 
يك ماهه در گمرك اين كشور و انجام آزمايش هاي 
كنترل كيفي��ت ني��از دارد كه پيرو اي��ن تصميم، 

قيمت تمام ش��ده براي صادركننده سيمان ايراني 
افزايش يافت و عماًل صادرات سيمان به گرجستان 

محدود شد.
به دنبال وضع اين محدوديت براي صادرات سيمان 
ايران، اكنون دولت گرجستان قصد دارد يك اليحه 
ضد دامپينگ را در آينده نزديك به تصويب برساند 
كه با توجه به اينكه گرجس��تان قرارداد تجارت آزاد 
يا تجارت ترجيحي با ايران ندارد، نتيجه تصويب آن 

مي تواند مشكالتي براي صادرات محصوالت فوالدي 
و ميلگرد از ايران به گرجس��تان ايج��اد كند.براين 
اساس، معاونت امور بين الملل اتاق ايران از اعضاي 
اتاق بازرگان��ي، صنايع، معادن و كش��اورزي ايران 
به ويژه صادركنندگان مصالح، محصوالت فوالدي و 
ميلگرد به گرجستان خواست با توجه به اين تحوالت 
تصميمات و تدابير الزم را براي جلوگيري از متضرر 

شدن درنتيجه تصويب اليحه مذكور اتخاذ كنند.



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

شركت هاي بزرگ نفتي در آستانه توفان 17 درصد توليد نفت خام امريكا را معلق كردند 

صعود طالي سياه از نردبام توفان مكزيكو 
گروه انرژي| نادي صبوري|

بهاي نفت خام 2 درصد باال رفت، افزايش��ي قابل توجه و 
چشمگير كه دليل اصلي اش را رسانه هاي بين الملل به افت 
ذخاير تجاري نفت خام امريكا از يك طرف و تخليه چند 
شركت نفتي بزرگ در سكوهاي خليج مكزيك به خاطر 
انتظار رسيدن توفان اين منطقه مرتبط دانسته اند. ديروز 
حسن روحاني رييس جمهوري ايران نيز در جلسه هيات 
دولت به توقيف يك نفتكش ايراني توسط بريتانيا واكنش 
نش��ان داده و آن را اقدامي »احمقانه« خواند كه بريتانيا 

تبعات آن را بعدا درك مي كند. 
 بهاي نفت خ��ام برنت ديروز 1.14 دالر رش��د كرد تا به 
65 دالر و 59 س��نت در هر بشكه برسد. قيمت نفت خام 
وس��ت تگزاس اينترمديت هم كه نفت خام معامالتي در 
نيويورك اس��ت 1.13 دالر باال رفت و ب��ه 58 دالر و 96 
سنت در هر بشكه رسيد. شيب افزايش قيمت دبليو تي اي 
شديدتر بود به اين خاطر كه هر دو عاملي كه قيمت را ديروز 

باال بردند در امريكا رخ  داده اند. 
موسس��ه نفت خام امريكا كه به API معروف است عصر 
سه شنبه داده هايي منتشر كرد كه نشان داد سطح ذخاير 
تجاري نفت خام اين كشور در هفته منتهي به 5 جوالي 
)مصادف با جمعه 14 تير( 8.1 ميليون بشكه كاهش پيدا 
كرده و به 461.1 ميليون بشكه رسيده است. اين داده ها 
خالف انتظارها بود، تحليل ها منتظر اين بودند كه نه تنها 
ذخاير كاهش پيدا نكرده باشد بلكه 3.1 ميليون بشكه هم 
بيشتر شده باش��د. در ادامه داده هاي رسمي هم از طرف 

اداره اطالعات انرژي امريكا EIA منتشر مي شود. 
در حال��ي كه نفت خام در يك ماه اخير محل كش��اكش 
عوامل ژئوپليتيك بوده است به نظر مي رسد در روزهاي 
پيش رو يك بالي طبيعي فرمان بازار را به دست بگيرد؛ 
توفاني كه پيش بيني شده است چهارشنبه و پنج شنبه 

مناطقي از امريكا را در بر بگيرد. 
توليدكنندگان بزرگ نفت امريكا تخليه و تعطيلي توليد در 
سكوهاي خليج مكزيكو را در آستان ورود توفان به منطقه 
در هفته جاري آغاز كردند. مركز ملي توفان امريكا نسبت 
به در پيش بودن توفان و حركت آن به سمت شمال خليج 
مكزيكو كه ده ها تأسيسات توليد نفت و گاز در آن وجود 

دارد، هشدار داده است.
شركت هاي شورون، رويال داچ ش��ل و بي اچ پي در حال 
خارج كردن كاركنانش��ان از سكوهاي انرژي فراساحلي 

هستند. سخنگوي شركت اكسون موبيل اعالم كرد اين 
ش��ركت به دقت اوضاع را زير نظر دارد تا معلوم ش��ود آيا 

تأسيسات اين شركت از توفان آسيب مي بينند.
سخنگوي شركت شورون اعالم كرد اين شركت در حال 
تخليه كاركنان و محدود كردن توليد در پنج سكو است. 
اين ش��ركت همچنين كاركنان غيرض��روري را از يك 

تأسيسات ديگر خارج كرده است.
شركت BP نيز تخليه چهار س��كو كه بيش از 3۰۰ هزار 

بشكه در روز نفت توليد مي كنند را آغاز كرده است.
بر اساس گزارش رويترز، طبق اعالم اداره اطالعات انرژي 
امريكا، خليج مكزيكو منبع 1۷ درصد از توليد نفت خام و 

5 درصد از توليد روزانه گاز طبيعي امريكا است.
امريكا به دنبال چند دهه سياست هاي منع صادرات نفت 
خام، در دو سال اخير درهاي صادراتي اش را باز كرد و شروع 
به پيدا كردن نقش��ي جديد در دنياي نفت ش��د. رويترز 
اواسط سال 2۰18 نوشت كه شركت هاي صادركننده نفت 
خام امريكا روزانه حدود 2.3 ميليون بشكه نفت خام صادر 
مي كنند. البته اين ص��ادرات در عين واردات اتفاق افتاد 

يعني امريكا همچنان به واردات نفت خام هم ادامه داد. 
توفان پيش رو اين پرس��ش را مطرح كرد كه حاال كه 
امريكا بعد از 4 دهه قصد اين را دارد كه در صادرات نفت 
خام نيز سري در سرها در آورد، اين دست رويدادها كه 
توليد نفت خام اين كشور را با اختالل حجيمي روبه رو 
مي كند بر تصوير اين كشور به عنوان يك صادركننده 
»مطمئن« نفت در آينده چه اثري مي گذارند؟  مهدي 
يوسفي كارشناس موسسه مطالعات بين المللي انرژي 
اعتقاد دارد از آن جايي كه در حال حاضر روزانه چيزي 
حدود 1.۷ ميليون بشكه نفت خام در خليج مكزيكو 
توليد مي شود، خدشه وارد شدن به توليد اين بخش، بر 
كل توليد نفت امريكا تاثيري نمي گذارد هر چند اگر پاي 
صادركننده جدي بودن امريكا به ميان بيايد، اختالالت 
در خليج مكزيكو مي تواند تخليه و بارگيري نفتكش ها 

را مختل كند.
اين ماجرا از اين جهت حائز اهميت است كه همانطور كه 
اويل پرايس سال 2۰18 در گزارشي نوشت، امريكا به خاطر 
نداشتن زيرساخت هاي  خط لوله، براي صادرات نفت خام 
به شدت به تانكرها وابسته است. بانك فدرال داالس امريكا 
سال 2۰18 در گزارشي نوشت كه افزايش توليد نفت خام 
امريكا به خاطر كمبود خط لوله با مانع روبرو شده و اگر اين 

كشور ظرفيت خط لوله بيشتري داشت نفت خام بيشتري 
قابل توليد كردن بود. 

 كارشناس موسسه مطالعات بين المللي انرژي البته اعتقاد 
دارد اثرات بحران ها در خليج مكزيك بر تبادل نفت اثري 
كوتاه مدت محسوب مي شوند كه به دليل پيش بيني پذير 

بودن توفان ها، قابل كنترل هستند. 
اين البته تنها اثر ماجرا نيس��ت، يكي از مسائلي كه باعث 
شده بود اواسط سال 2۰18 خريداران نفت خام آسيايي 
به نفت خام امريكا اقبال بيش��تري نشان بدهند فاصله 
قيمت قابل توجه شاخص نفت خام دبليو تي اي با برنت بود، 
بررسي وضعيت بازار نفت در روز گذشته اما نشان مي دهد 
در چنين بحراني، فاصله ميان برنت و دبليو تي اي كمتر 
مي شود كه مزيت رقابتي دبليو تي اي را كم مي كند. در واقع 
شاخص نفت خام وس��ت تگزاس اينترمديت در مقابل 

بحران هاي اينچنيني آس��يب پذيرتر است كه مي تواند 
براي مشتريان خوشايند نباشد. وودمكنزي در گزارشي 
كه چندي پيش درباره ش��رايط صادركننده شدن نفت 
خام امريكا نوشت عنوان كرد كه بهترين گزينه امريكا براي 
صادرات نفت خام بازار اروپا است هر چند امريكا بايد در اين 
بازار با نفت خام بني اليت توليدي آفريقا رقابت كند و براي 
اينكه بتواند سهم بازار را به دست بياورد بايد تخفيف هاي 

قابل توجه ارايه بدهد. 
امريكا در كنار بحران هايي كه مشابه خليج مكزيكو براي 
توليد نفت ايجاد مي كنند، براي صادرات نفت خام كه در 
آن عنصر »امنيت عرضه« بسيار حائز اهميت است مشكل 
ديگري هم دارد؛ هنوز دقيقا مشخص نيست چه مقدار نفت 
امكان صادر شدن از امريكا را دارند. كمپاني ها خصوصي 
هستند و ظرفيت صادراتي شان را افشا نمي كنند و وزارت 

انرژي اين كش��ور هيچ وقت رقم دقيق��ي براي ظرفيت 
صادراتي نفت خام از اياالت متحده اعالم نكرده است. 

در حالي كه شركت هاي بزرگ نفتي فعال در خليج مكزيكو 
از تخليه و قطع توليد نفت خ��ام صحبت كرده اند پائول 
هرس��نل سرپرس��ت تحليل كاالي ش��ركت استاندارد 
چارتد گفته است كه با توجه به اين تخليه ها اين وضعيت 
تاثيرگذار خواهد بود البته اثر آن حدودي دارد و كوتاه مدت 
است.  بهاي نفت خام در چند وقت اخير عالوه بر مسائل 
ژئوپليتي��ك از ابه��ام در آينده رش��د اقتص��ادي در پي 
تنش آفريني امريكا در تجارت با چين هم رنج برده است. 
هر چند نهادهاي نظارتي ب��زرگ تغيير قابل توجهي در 
پيش بيني خود از آينده رش��د اقتصادي انجام ندادند اما 
دس��ت و پاي بازار حس��اس نفت خام، با اين اقدام امريكا 

بسته شده است. 

معاون شركت ملي نفت: 

ظرفيت توليد نفت ايران باال مي رود 

نگراني عراق از كمبود ترمينال هاي صادراتي نفت 

گروه انرژي| 
با راه اندازي پروژه هاي ازدياد برداشت، ظرفيت توليد 
نفت خام ايران تا پاييز امس��ال باال م��ي رود. ايران در 
چند سال اخير پروژه هاي مختلفي را براي استفاده از 
روش هايي چون EOR و IOR براي باال بردن ظرفيت 
توليد نفت خام به وي ژه با تمركز بر ميدان هاي مشترك 
تعريف كرده اس��ت. ش��نيده ها از اين حاكي است كه 
از طرح هاي خالقانه دانش��جويي ه��م در اين زمينه 

استقبال مي شود. 
ديروز معاون امور توسعه و مهندسي شركت ملي نفت 

ايران از افزايش توان توليد نفت تا 2 ماه آينده خبرداد.
رضا دهقان معاون امور توسعه و مهندسي شركت ملي 
نفت ايران در آيين امضاي قرارداد س��فارش لوله هاي 
جداري و مغزي مورد نياز طرح هاي توسعه ميدان هاي 
رامش��ير و منصوري گفت: اين قرارداد نشان از وفاق و 
توانايي هاي داخلي در شرايط كنوني كشور دارد و گواه 
اين موضوع است كه چرخ صنعت متوقف نيست و ما در 

هر شرايطي كارمان را پيش مي بريم.
وي با اشاره به طرح بزرگ نگهداشت و ازدياد برداشت در 
33 ميدان كه قرار بود در قالب الگوي جديد قرارداد هاي 

نفتي اجرايي شود، تصريح كرد: از مرحله اي به بعد به اين 
نتيجه رسيديم كه نبايد منتظر اين قرارداد ها باشيم و به 
همين دليل طرح هايي را به شكل موازي با الگوي جديد 
قرارداد هاي نفتي آغاز كرديم و حاال كه اين قرارداد ها در 
شرايط تحريم با مشكل روبرو شده، همين قرارداد هاي 
موازي براي ما مانده است. معاون امور توسعه و مهندسي 
ش��ركت ملي نفت ايران با بيان اينكه اين 33 قرارداد به 
ارزش 6.2 ميليارد دالر سرمايه گذاري با هدف اشتغال 
داخلي، ايجاد زمينه كار براي پيمانكاران و س��ازندگان 
داخلي و نگهداشت توليد حدود 28۰ هزار بشكه در روز 
پيش بيني شده است، افزود: در اين قرارداد ها چند بخش 
جدي براي ساخت داخل گنجانده شده است، از جمله 
اينكه براي 84 قلم كاالي خارجي كه امكان ساخت داخل 
داش��تند ممنوعيت واردات گذاشتيم و 15 قلم كاالي 
پرمصرف در اين پروژه ها را شناس��ايي كرديم و به اين 
ترتيب حدود 4۰ درصد از 6.2 ميليارد دالر به تامين كاال 
در داخل اختصاص مي يابد. دهقان با اعالم اينكه تاكنون 
1۰ قرارداد از اين مجموعه امضا شده و 1۰ قرارداد ديگر 
تا حدود دو ماه ديگر امضا مي ش��ود، عنوان كرد: اويك 
دو ميدان مهم از ميان اين قرارداد ها را در اختيار دارد و 

اميدوارم پيشرفت خوبي در آنها داشته باشد و به ۷۰ هزار 
بشكه افزايش توليد موردنظر دست يابد. وي در عين حال 
به تعيين تيم رصد كاال در معاونت مهندسي اشاره كرد و 
گفت: در اين كميته توجه مي شود كه از حداكثر ظرفيت 

پيمانكاران و سازندگان استفاده شود.
غالمرضا منوچهري، معاون س��ابق مهندسي شركت 
ملي نفت با تاكيد بر اينكه در همين ش��رايط س��خت 
كشور، تسليم نمي ش��ويم، افزود: آنچه در اين شرايط 
بايد تقويت ش��ود، قابليت هاي كشور است و ما توجه 
به ساخت داخل را در اولويت پروژه ها قرار داده ايم و از 
شركت لوله گستر اسفراين نيز مي خواهيم با فعاليت 
شبانه روزي محصولي با كيفيت و استاندارد را در زمان 

تعهد شده تحويل دهند.
وي با بيان اينكه صنعت گران و شركت هاي پيمانكاري 
ما نشان داده اند در شرايط سخت مي توانند به توسعه 
دست يابند، گفت: غربي ها تصورش را هم نمي كردند 
كه ما در ش��رايط تحريم اين فعاليت ها را پيش ببريم 
و تسليم نش��ويم، اما هنوز حلقه هاي مفقوده زيادي 
داريم كه متخصصانمان در حال فعاليت هستند و آنچه 
پايداري جمهوري اسالمي ايران را رقم مي زند همين 

قابليت هاست. هم اكنون دانش مهندسي و انگيزه بااليي 
در كشور داريم. به عنوان نمونه در ساخت الفين ها به 
فناوري جديد رسيده ايم و طرح هاي الفين جديد بدون 

دانش فني خارجي انجام مي شود.
منوچهري تصريح كرد: ش��ركت اويك هم اكنون در 
پروژه هاي مهمي همچون پروژه 1.5 ميليارد يورويي 
كيان در نقش پيمانكار عمومي حاضر اس��ت، در همه 
پروژه هايي كه در دست اجرا داريم موضوع اشتغال زايي 
و تامين كاال از داخل در اولويت است و در اين دو ميدان 
رامشير و منصوري نيز با وسواس باال موضوع در اولويت 
قرار گرفت و حتي چند سري از لوله ها براي نخستين بار 
ساخته مي شوند كه بايد با دقت باال استاندارد هاي آنها 
را بررسي كنيم. انتظار داريم دوستان در شركت لوله 
گستر اسفراين نيز بدون نقص و در موعد مقرر به تعهد 
خود عمل كنند، زيرا اجراكننده نهايي شركت مناطق 
نفت خيز جنوب است، اما ما بايد بر همه فرآيند ها مسلط 
باش��يم و نظارت كنيم تا هر دو ط��رف كاري ماندگار 
تحوي��ل دهند. او عنوان كرد: در گذش��ته محصوالت 
چيني كيفيت نداشتند، اما چند سالي است كه كيفيت 
آنها افزايش يافته اس��ت، س��خن ما اين است كه چرا 

محصوالت ايراني نبايد اين كيفيت را داش��ته باشند؟ 
هم اكنون مهندس��ان، متخصصان و تجهيزات در اين 
پروژه ايراني هستند و چرخه اين صنعت مي تواند بازار 

كار عمده اي را در منطقه و كشور ايجاد كند.
مديرعامل شركت طرف قرارداد نيز اظهار كرد: تعهد 
مي دهم كه با اتكا ب��ه كاركنانم اين وظيفه را در موعد 
مقرر اجرا كنيم. در 13 س��ال گذش��ته در مجموع از 
15 درصد ظرفيت اين مجتمع اس��تفاده شده است، 
ما خوش��حاليم كه با تاكيد هاي مقام معظم رهبري و 
اهتمامي كه وزير نفت و مجموعه وزارت نفت دارند اين 
اعتماد براي ما به وجود آمده اس��ت و تالش مي كنيم 

اتفاق هاي خوبي رقم بخورد.
وي افزود: در س��بد محصوالت اين مجموعه به زودي 
لوله هاي جرياني با گريد 52 نيز توليد مي شود و آمادگي 

توليد اين محصول به صورت انبوه وجود دارد.
او گف��ت: ارزش اين قرارداد در واق��ع حدود يك هزار 
ميليارد تومان است، زيرا ارزش افزوده اقتصادي كه براي 
اشتغال و رونق اقتصادي در منطقه ايجاد مي كند بسيار 
قابل توجه است و اگر همين كاال ها از خارج وارد مي شد 

به همين اندازه به كشور لطمه مي زد.

تسنيم|
هر گون��ه اختاللي در صادرات نف��ت از طريق تنگه 
هرمز مانعي جدي براي اقتصاد اين كشور است كه 

خروجي هاي معدودي براي صادرات نفت دارد .
به گزارش رويترز، عادل عبدالمهدي، نخس��ت وزير 
عراق گفت ه��ر گونه اختاللي در ص��ادرات نفت از 
طريق تنگه هرم��ز مانعي جدي ب��راي اقتصاد اين 
كشور است كه خروجي هاي معدودي براي صادرات 

نفت دارد .

دولت او در حال مطالعه طرح ه��اي احتمالي براي 
مقابله با اين اختالالت اس��ت كه ش��امل بررس��ي 
مسيرهاي جايگزين براي صادرات نفت هم مي شود .

عبدالمهدي در كنفرانس خبري هفتگي خود گفت: 
»عراق خروجي ه��اي صادراتي كمي دارد . در حال 
حاضر بيشتر صادرات نفت عراق از طريق پايانه هاي 
جنوبي انجام مي ش��ود« . وي گفت: »ما نياز داريم 
خروجي هاي صادرات خود را متنوع  س��ازيم« . اين 
اظهارات نخست وزير در پاسخ به اين سوال بيان شد 

كه آي��ا درگيري هاي ايران و امريكا بر صادرات نفت 
عراق از طريق تنگه هرمز تاثير مي گذارد .

تنگه هرمز گذرگاهي است كه توليدكنندگان نفت 
خاورميانه را به بازارهاي آسيا، اروپا، امريكاي شمالي 
و فراتر از آن متصل مي كند . اين تنگه دهه هاست در 

قلب درگيري هاي منطقه اي قرار دارد .
در ماه هاي اخير ش��اهد بي ثباتي در منطقه بوديم. 
6 نفتكش از اواسط ماه مي  مورد حمله قرار گرفتند 
كه تنش هاي بين ايران و واش��نگتن را تشديد كرد. 

بس��ياري مي ترس��ند تنش ها بر جريان نفت تاثير 
بگذارد. عبدالمه��دي گفت كابينه او به وزارت نفت 
اين كشور اجازه داده دو پروژه براي تقويت صادرات 
اين كشور در آينده اجرايي كنند . وزارت انرژي عراق 
وظيفه دارد مطالعات الزم را انجام دهد و مدل هاي 
سرمايه گذاري براي ساخت يك خط لوله اصلي براي 
صادرات نفت از جنوب عراق به بندر عقبه اردن فراهم 
سازد . عراق همچنين به دنبال ايجاد تاسيسات نفتي 

در جنوب است .

گروه انرژي| 
س��خنگوي دولت با اش��اره به چاه هاي غيرمجاز در 
ايران، گفت: وقتي گفته مي ش��ود حدود 4۷۰ هزار 
حلقه چاه مجاز و ح��دود 32۰ هزار حلقه غيرمجاز 
داريم كه سالي 13 تا 14 هزار حلقه مسدود مي شود، 
يعني نزديك به 2۰ تا 22 سال زمان مي برد كه همه 
چاه هاي غيرمجاز كشور مسدود شوند؛ اما اين مساله 
عالوه بر ابعاد زيس��ت محيطي، ابعاد معيش��تي نيز 
دارد. »تعادل« پيش تر در سلس��له گزارش هايي در 
گفت وگو با دبير كميته احيا و تعادل بخشي آب هاي 
زيرزميني به چالش هايي كه در ايران بر س��ر بستن 
چاه هاي غيرمجاز وجود دارد اش��اره كرده بود. يكي 
از مهم تري��ن اين چالش ها اين بود كه اين كميته در 
مقابل استانداري ها برش كافي را نداشت و استانداران 

به دليل واهمه از تبعات اجتماعي همواره مانع اقدام 
كافي از طرف كميته هاي احيا و تعادل بخشي آب هاي 
زير زميني مي ش��دند. حاال به نظر مي رس��د با ورود 
اليه هاي باالتر دولتي به اين مساله و همچنين ارتباط 
با سمن هاي اجتماعي، آينده اين موضوع تغيير كند. 
علي ربيعي در نشس��ت سمن، س��رمايه اجتماعي و 
نظام تدبير آب و انرژي با تاكيد بر اينكه دولت معتقد 
است بايد گفت وگوهاي اجتماعي را سازمان يافته تر از 
گذشته دنبال كند، اظهار كرد: نهادينه شدن اين امر و 
امتداد يافتن آن در درون وزارتخانه ها برنامه اي است 

كه در ماه هاي آينده دنبال خواهيم كرد.
ربيع��ي با تقدي��ر از برگزاري نشس��ت مش��ترك با 
س��من هاي محيط زيس��تي گفت: قطع��ًا از نتايج 
اين جلسه و دس��تاوردهاي آن، به منظور برگزاري 

نشست هاي مش��ترك با س��من ها و افزايش سطح 
گفت وگوه��اي اجتماع��ي در وزارتخانه هاي نفت، 
صمت، كش��ور، جهاد كش��اورزي و ارتباطات بهره 

مي گيريم.
 وي با بيان اينكه ارتباطات راهبردي رياست جمهوري 
برگزاري چنين جلس��اتي را دنب��ال مي كند، عنوان 
كرد: سمن هاي محيط زيس��ت با حضور فعال خود 
در گفت وگوه��اي اجتماعي بي��ن دولت و نهادهاي 
مردم گرا، مي توانند مشوق و كشانه ساير سمن ها و 

نهادهاي مردم گرا باشند.
س��خنگوي دولت عبارت مرگ خام��وش را در برابر 
محيط زيست سالم عنوان كرد و گفت: فشار بر آب و 
خاك و از دس��ت رفتن محيط زيست سالم مي تواند 
آثار غيرقابل جبراني را به جاي بگذارد كه من از اين 

پيامده��ا به عنوان مرگ خاموش ي��اد مي كنم، زيرا 
محيط زيست با فقر، معيشت مردم و ميزان رضايت 

يا نارضايتي مردم ارتباط مستقيم دارد.
ربيع��ي با تاكيد ب��ر اينكه حضور موثر س��من ها در 
جريان��ات مربوط ب��ه آب و محيط زيس��ت و تعامل 
با دول��ت در اين زمينه ها را ب��راي جلوگيري از بروز 
مشكالت و يافتن راه حل مشكالت احتمالي موجود 
مفيد است، افزود: يكي از خطرناك ترين رخدادهاي 
اجتماعي، بحث عدم اعتماد است و حضور سمن ها 
كه نهادهاي مردم گرا و مردم محور هستند، مي تواند 
به افزايش اعتماد به عنوان يك س��رمايه اجتماعي 

منجر شود.
وي با بيان اينكه الگوي ارتباط وزارت نيرو با سمن ها 
بايد به ساير وزارتخانه ها تسري يابد، افزود: تعامالتي 
كه در بخش آب و آبفاي وزارت نيرو با سمن ها شكل 
گرفته، سرمايه اجتماعي خوبي را فراهم خواهد كرد 
كه اين س��رمايه اجتماعي را بايد پاس داش��ت و در 

جهت تسري آن به ساير وزارت خانه ها تالش كرد.
س��خنگوي دولت در ادامه مس��اله محيط زيست را 

يك مساله پيچيده و چندبعدي دانست و گفت: يك 
وزارتخانه و يك نوع نگاه نمي تواند به حل مشكالت 
زيس��ت محيطي كشور و صيانت از محيط زيست به 
ش��كل بهينه منجر ش��ود، بلكه بايد تمامي نهادها، 
وزارتخانه ها و س��ازمان ها به اين مس��اله مهم ورود 

كنند.
دس��تيار ارتباطات راهبري رياست جمهوري ادامه 
داد: بايد تعامالت با سمن ها را به گونه اي پيش ببريم 
كه دستاوردهاي آن به سياست هاي محيط زيستي 
دولت تبديل شود. بيشترين نقدها را در دولت تدبير و 
اميد شاهديم؛ سمن ها نيز بايد دولت را نقد كنند و ما 
از نقدها استقبال مي كنيم اما از سمن ها مي خواهيم 
كه به محدوديت ها و مشكالت ساختاري دولت هم 

توجه كنند.
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 كاهش توليد نفت روسيه
 به دليل آلودگي

ايسنا| منابع صنعتي آگاه به رويترز اظهار كردند 
توليد نفت روس��يه در اوايل ژوئي��ه به 1۰ ميليون و 
۷9۰هزار بش��كه در روز رسيد كه پايين ترين حد از 
اوت سال 2۰16 اس��ت كه 1۰ ميليون و ۷1۰ هزار 
بشكه در روز نفت توليد كرده بود و كمتر از سطح توليد 
11 ميليون و 15۰ هزار بشكه در روز در ژوئن گذشته 
است. توليد نفت روس��يه ممكن است ماه ميالدي 
جاري بهبود پيدا كند. اين كشور در ابتداي ژوئن نيز 
با افت توليدش به 1۰ ميليون و 8۷۰ هزار بشكه در 
روز روبرو ش��ده بود اما سپس توليدش بهبود يافت. 
يك منبع صنعتي آگاه گفت: توليد شركت روس نفت 
كه بزرگ ترين توليدكننده نفت جهان است در هفته 
اول ژوئيه نسبت به ميانگين توليد ژوئن، 11 درصد 
كاهش پيدا كرده است. بر اساس گزارش رويترز، اين 
كاهش پس از كش��ف آلودگي نفت اورال در اواسط 
آوريل روي داد كه باعث توقف جريان صادرات نفت از 
طريق خط لوله دروژبا به اروپا شد و از آن زمان، بخشي 
از جريان صادرات نفت از اين مسير احيا شده است. 
در اين بين، روس نفت اعالم كرد كه توليد نفت اين 
شركت به دليل تصميم شركت خط لوله ترانس نفت 
براي كاهش دريافت نفت به دليل مساله آلودگي نفت، 
كاهش پيدا كرده اس��ت. اين شركت اعالم كرده كه 
ترانس نفت محدوديت قابل توجهي براي دريافت نفت 

از زيرمجموعه روس نفت وضع كرده است.

توسعه نفتي 18 ميليارد دالري 
عربستان

تسنيم| آرامكو قراردادهايي به ارزش 18 ميليارد 
دالر براي توسعه 2 ميدان نفتي خود امضا مي كند. 
آرامكوي عربستان 34 قرارداد با ارزش 18 ميليارد دالر 
براي مهندسي، خريد و ساخت پروژه هايي در ميادين 
نفتي مرجان و بري امضا كرده است. به گزارش رويترز، 
آرامكو قصد دارد ظرفيت توليد را در اين دو ميدان باال 
ببرد. اين افزايش توليد شامل 55۰ هزار بشكه در روز 
نفت خام عرب و 2.5 ميليون فوت مكعب در روز گاز 
مي شود. در حال حاضر حداكثر ظرفيت توليد نفت اين 
شركت 12 ميليون بشكه است. شركت هاي عربستان 
5۰ درصد قراردادها را در مناقصه ها برنده مي شوند 
كه بيش از 9۰ ش��ركت و موسسه را شامل مي شود. 
هدف پروژه توس��عه ميادين نفتي دريايي افزايش 
توليد 3۰۰هزار بشكه در روز نفت خام متوسط عرب 
در ميدان نفتي مرجان، ف��رآوري 2.5 ميليارد فوت 
مكعب در روز گاز و توليد 36۰ هزار بشكه در روز نفت 
اضافي از اتان است. آرامكو همچنين قصد دارد توليد 
نفت خام سبك عربستان را از ميدان نفتي دريايي بري 

25۰ هزار بشكه در روز افزايش دهد.

معافيت از تحريم نفت ونزوئال 
تمديد نمي شود

ايس�نا| دولت ترامپ با جديت در حال بررسي 
پايان معافيتي است كه به شورون و چهار شركت 
خدمات نفتي امريكايي اجازه داده است به همكاري 
با ش��ركت نفتي دولتي ونزوئال ادام��ه دهند. اين 
معافيت 2۷ ژوئيه منقضي مي شوند و عدم تمديد 
آنها ممكن است فروپاش��ي صنعت نفت ونزوئال 
را تس��ريع كند. اين معافيت ها در قالب يك مجوز 
كلي از سوي وزارت خزانه داري امريكا 28 ژوئيه و 
همزمان با اعالم تحريم ها عليه صنعت نفت ونزوئال 
صادر شده بود و به شركت ش��ورون، هاليبرتون، 
شلومبرگر، بيكرهيوز و ودرفورد اينترنشنال اجازه 
 PDVSA داده ب��ود در برخي از كارها با ش��ركت
همكاري كنند. منابع آگاه به پالتس گفتند: وزارت 
خزانه داري امريكا با هدف افزايش فشار روي دولت 
نيكالس مادورو، رييس جمه��ور ونزوئال درصدد 
است تا بگذارد اين معافيت منقضي شود. يكي از 
اين منابع آگاه كه از برنامه هاي دولت امريكا مطلع 
است، گفت: اگر دولت امريكا اين معافيت را تمديد 
نكند، شورون و ساير شركت هاي امريكايي 6۰ تا 
9۰ روز فرصت دارند تا به فعاليت هايشان در ونزوئال 

خاتمه دهند. 

 تكذيب امتناع تركيه 
از واردات نفت ايران

تسنيم| س��فارت تركيه در ايران اخبار امتناع از 
واردات انرژي از ايران براي پااليشگاه هاي اين كشور 
را تكذيب كرد. برخي رسانه ها از جمله اسپوتنيك 
روس��يه از بيانيه سفارت تركيه در ايران خبر دادند 
كه بر مبناي آن، پااليشگاه هاي اين كشور از واردات 
نفت جمهوري اسالمي ايران امتناع كرده اند. سفارت 
تركيه در ايران چنين بيانيه اي را تكذيب كرد و يادآور 
شد: در اين باره هيچ خبر يا بيانيه اي منتشر نشده 
است و چنين چيزي صحت ندارد. مقامات تركيه 
بارها اعالم كرده اند كه تحريم هاي يك جانبه امريكا 

عليه ايران را رد كرده و آن را نمي پذيرند.

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

ربيعي: بستن چاه هاي غيرمجاز 20 سال زمان مي برد 
چالش تعادل بخشي منابع زيرزميني در سطوح باالتر دنبال خواهد شد
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گزارش  »فارن افيرز«  از جابه جايي قدرت اقتصادي دردنيا

نقش آفريني  بر مبناي دكترين »عمق  استراتژيك«

برندگان بعدي اقتصاد جهان چه كساني هستند

هژموني در  قالب هيدروهژموني

ترجمه:  منصور بيطرف|
كشورهايي كه زماني دنيا را به سمت اقتصاد باز رهبري 
مي كردند اكنون به حمايت گرايي عقب نشيني كرده اند. 
طي دو سال و نيم گذشته اياالت متحده از همكاري هاي 
ترانس پاسيفيك كنار كشيد و بر فوالد، آلومينيوم و طيف 
گسترده اي از كاالهاي چيني تعرفه بست . پادشاهي متحد 
 در فرايند ترك بزرگ ترين حووزه تجاري آزاد در دنيا است 

و باال رفتن احساسات ملي گرايانه در نقاط ديگر دارد اين 
كاركردهاي خودتخريبي را تهديد مي كند. دنياي ثروتمند 

دارد به درون خودش برمي گردد.
 اي��ن اتفاق در بدتري��ن زمان ممكن خود اس��ت . حتي 
همچنانكه منتقدان تجارت آزاد دست باال را دارند، جهاني 
شدن طبق طبع كشورهاي ثروتمند در حال پوست اندازي 
است . رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه سبب 
رونق تقاضا براي محصوالت س��اخته شده از كشورهاي 
توسعه يافته اس��ت . تجارت خدمات رو به افزايش است 
بنگاه ها دارند توليد را در مكاني نزديكتر به مصرف كننده در 
مي آورند بطوري كه بتوانند سريع تر به تغيير تقاضا جواب 
دهند . اتوماسيون جست وجوي بي محابا را براي افرادي كه 
تمايل دارند براي دستمزدهاي پايين تر كار كنند كاهش 
داده است . و پيچيدگي بزرگ تر كاالهاي مدرن به معناي 
آن است كه تحقيقات،  طراحي و نگهداري بيشتر از توليد 

دارد مهم مي شود.
تمام اين روندها دارند براي تقويت كشورهاي توسعه يافته 
عمل مي كنند،  جايي كه ني��روي كار ماهر، كميت هاي 
بزرگ سرمايه،  پايگاه هاي بزرگ مصرف كننده و بنگاه هاي 
زياد »هاي تك « با هم تركيب مي شوند تا به اقتصاد مدرن 
قدرت ببخشند. شايد كشورهاي با درآمد متوسط، مثل 
چين و مكزيك از عصر بعدي جهاني ش��دن بهره ببرند . 
فقيرترين كشورها، در همين حال، مي  بينند كه مزيت 
اصلي خودش��ان يعني ني��روي كار ارزان دارد از اهميت 

كمتري برخوردار مي شود.
كشورهاي ثروتمند زمان نامناسبي را براي نزديك شدن به 
يكديگر و دور شدن از تجارت، سرمايه گذاري و مهاجرت را 
انتخاب كرده اند. آنها به جاي آنكه همزمان از مزاياي جهاني 
شدني كه شروع به سرازير شدن به كشورهاي توسعه يافته 
كرده است بهره ببرند دارند پل ها را باال مي برند؛ آنها بهتر 
است بفهمند كه چگونه مي توانند از اين تغييرات الگوهاي 
جهاني شدن امتياز بگيرند. مطمئن شوند كه هر كسي 
كه بهره مي برد،  نه فقط آنهايي كه تقريبا موفق هستند، 
يك وظيفه دلهره آوري خواهند داشت. اما تنها راه براي 
كشورهاي ثروتمند اين اس��ت كه همچنانكه آنها ارباب 
دنياي باز مي شوند، مطمئن شوند هر كسي كه مي بازد از 

دنياي باز كنار گذاشته مي شوند.
در دهه 1990 و اوايل سال هاي اين قرن، رشد تجاري به 
وي ژه در كاالهاي توليدي و منابع طبيعي افزايش يافت . در 
سال 2001، ورود چين به سازمان جهاتي تجارت كمك 
كرد تا يك مركز توليدي وسيعي براي كاالهاي كاربر ايجاد 
كنند. انقالب ديجيتالي به بنگاه هاي چند مليتي اين امكان 
را داد تا زنجيره عرضه اشان را به اطراف جهان توسعه دهند 
و بخشي از سوخت جهاني شدن به خاطر تجارت كاالهاي 
واسطه اي بود از قبيل مواد خام و چيپ هاي كامپيوتري كه 
ارزش اسمي تجارت را از 2.5 تريليون دالر در سال 1995 
به 7.5 تريليون دالر در سال 2007 رساند . طي آن دوره 
ارزش كل تجارت كاال در سال بيش از دو برابر رشد جهاني 

جي دي پي بود .
سپس كس��ادي بزرگ رخ داد .تجارت جهاني در جريان 
افت قرار گرفت. بسياري از تحليلگران فرض كرده بودند 
زماني كه بهبود در مسير اصلي خودش قرار گرفت،  تجارت 
با جوش و خروش به حالت اوليه خود برمي گردد. اما آنها 

اشتباه مي كردند . از سال 2007 تا 2017، صادرات از 28 
درصد توليد ناخالص داخلي جهاني به 23 درصد كاهش 
يافت. اي��ن كاهش عمدتا در كاالهاي تجاري س��نگين 
ب��ا زنجيره هاي ارزش پيچيده جهان��ي از قبيل رايانه ها، 
 الكترونيك،  خودروها و مواد شيميايي بود. يك دهه بعد از 
كسادي بزرگ،  مشخص است كه تجارت به نرخ هاي رشد 

قبلي خود بر نمي كردد.
 تجارت خدمات سهم بيشتري از اقتصاد جهاني را دارد به 

خود اختصاص مي دهد.
بخشي از آن به اين خاطر است كه اقتصاد جهاني به خاطر 
آنكه چين و ديگر كشورهاي نوظهور كه به مرحله بعدي 
توسعه رسيده اند به توازن مجدد رسيده است. اقتصادهاي 
نوظهور بعد از چندين دهه مش��اركت در تجارت جهاني 
كه اساسا به عنوان توليد كننده بوده اند،  موتورهاي اصلي 
تقاضاي جهاني ش��ده اند . در س��ال 2016، براي مثال، 
خودروسازان 40 درصد خودروي بيشتر در چين بيش از 
اروپا فروخته بودند. انتظار بر اين است كه تا سال 2025، 
بازارهاي نوظهور، دو سوم كاالهاي توليدي جهان و تا سال 

2030 بيش از نيمي از كاالهاي جهاني را مصرف كنند.
تقاضاي رشد چين به آن معنا است كه بيشتر از آنچه در 
چين ساخته مي شود در آنجا فروخته مي شود. چين در 
س��ال 2007، 55 درصد از كااله��اي برقي مصرف و 37 
درصد از منس��وجات توليد ش��ده را صادر كرد و در سال 
2017، اين آمارها به ترتيب 29 درصد و 17 درصد بودند . 
ديگر اقتصادهاي نوظهور نيز همين مسير را طي كرده اند.

كش��ورهاي در حال توس��عه نيز اكنون كمتر به واردات 
كاالهاي واسطه اي وابسته هستند . چين در دهه 1990 
در مرحله اول با واردات موادخام و قطعات و سپس با مونتاژ 
كردن آن به كاالهاي پايان يافته براي صادرات در عرصه 
جهاني ظاهر شد . اما چيزها در چندين بخش عوض شد از 
جمله رايانه ها،  برقي ها، خودروها و ماشين آالت . چين حاال 
فراتر از قطعات پيچيده توليد مي كند و طيفي گسترده تر 

از انچه كه يك دهه پيش انجام مي داد،  انجام مي دهد.
تجارت در نواحي ويژه به ويژه در اروپا و آس��يا متمركز تر 
شده است . بخشي از آن ناشي از تقاضاي داخلي بيشتر از 

كشورهاي نوظهور است .نزديكي به مصرف كنندگان اين 
امكان را به بنگاه ها مي دهد تا سريع تر به تقاضاي در حال 
تغير و روند هاي جديد پاس��خ دهند . بسياري از بنگاه ها 
زنجيره ه��اي عرضه اي منطق��ه اي در نزديكي بازارهاي 
اصلي خود ايج��اد كرده اند.. براي مث��ال، آديداس براي 
توليد كفش هاي جديد به جاي آنكه در مكان هاي سنتي 
خودش در اندونزي كارخانه هاي اتوماتيك ايجاد كند آنها 
را در آلمان و اياالت متحده ساخته است . »زارا« كه پيشتاز 
صنعت مد است، فروش��گاه هاي خود را دو هفته يك بار 
بازيابي مي كند. بيش از نيمي از هزاران بنگاه عرضه كننده 
در مراكش،  پرتغال،  اس��پانيا و تركيه مستقر هستند كه 
مي توانند به بازارهاي اروپاي��ي و اياالت متحده خدمت 
كنن��د. زارا مي تواند ظ��رف 25 روز از مركز طراحي خود 

به يك فروشگاه در منهتن يك طراحي جديد و نو بدهد.
رشد فناوري هاي جديد از قبيل ارتباطات اينترنتي و هوش 
مصنوعي الگوهاي تجاري را تغيير داده اند . ازسال 2005 
تا 2017،  مقدار داده هايي كه از مرزها فراتر مي رود در هر 
ثانيه با ضريب 148 رشد مي كند. ارزان بودن ارتباطات و 
سرعت ديجيتالي آن تجارت را رونق داده است. اينترنت 
چيزها – محصوالت ه��ر روزه با ارتباطات اينترنتي – به 
بنگاه ها اين امكان را داده كه حمل و نقل را در اطراف جهان 

رصد و زنجيره هاي خود را تحت نظر بگيرند . 
با اين حال، تم��ام فناوري هاي جدي��د منجر به تجارت 
بيشتر شده است . برخي از اين فناوري ها مانند روبات ها، 
 اتوماسيون،  هوش مصنوعي و چاپ سه بعدي،  طبيعت 
تجاري پيش رو را تغيير مي دهند اما مقدار كلي تجارت را 
رونق نمي دهند. كارخانجات براي ده ها سال است كه از 
روبات استفاده مي كنند اما فقط براي وظايف تكراري . حاال، 
پيشرفت هاي فناوري از قبيل بنگاه هاي هوش مصنوعي، 
درك زبان و مهارت هاي موتوري،  به روبات ها اين امكان را 
داده تا وظايف اجرايي كه زماني دور از دسترس بوده اند را 
انجام دهند . آنها مي توانند قطعات پيچيده را سر هم كنند 

و با مواد ظريف از قبيل منسوجات كار كنند.
ظهور اتوماس��يون به اين معنا است كه بنگاه ها ديگر 
مجبور نيس��تند كه به آن اندازه كه در دهه هاي اخير 

نگ��ران هزنيه ني��روي كار بودند بط��وري كه دغدغه 
س��رمايه گذاري در مكان را داشتند، بدنبال كارگران 
ارزان قيمت بگردند حتي اگر س��اخت س��اختمان ها 
طول بگش��د، نگ��ران باش��ند. ديگر آن م��دل، مدل 
حاكم نيس��ت، امروزه فقط 18 درصدكل تجارت در 
كاالها درگير صادرات از يك كش��ور كمتر دس��تمزد 
به كشورهاي دستمزد باال است . عوامل ديگر از قبيل 
دسترس��ي به منابع، سرعتي كه شركت هاي متوانند 
 محصوالت شان را به دست مصرف كننده برسانند و مهار هاي 
دردسترس در نيروي كار بسيار مهم هستند . بنگاه ها 
در حال ساختن كارخانجات كامال اتوماتيك هستند تا 
منسوجات، لباس،  كفش و اسباب بازي توليد بكنند- 
صادرات از كشورهاي با دستمزد كمتر به كشورهاي با 
دستمزد باالتر از 55 درصد كل صادرات در سال 2007 

به 43 درصد در سال 2017 رسيده است .
ش��ايد تجارت كاالها نس��بت به كل رش��د اقتصادي 
كاهش يافتته باشد اما تجارت خدمات اين طور نيست. 
از س��ال 2007 تجارت جهاني خدم��ات بيش از 60 
درصد سريع تر از تجارت جهاني كاال رشد كرده است . 
تجارت در برخي از بخش ها از جمله ارتباطات،  فناوري 
اطالعات، خدمات تجاري و مالكيت معنوي دو تا سه 
برابر سريع تر از تجارت كاال بوده است. در سال 2017 
تجارت جهاني در خدمات در مجموع 5.1 تريليون دالر 
بوده كمتر از تجارت 17.3 تريليون دالري كاال در جهان 
است . اما اين اعداد اندازه تجارت خدمات را دست كم 
گرفته است . براي مثال حساب هاي ملي هزينه هاي 
تحقيق و توسعه،  طراحي،  فروش و بازاريابي و خدمات 
پشتيباني را از توليد فيزيكي كاالها جدا مي سازند. به 
حس��اب آوردن اين عناصر و خدمات تقريبا يك سوم 
ارزش كاالهاي س��اخته شده تجاري ايجاد مي شود. و 
بنگاه ها بيشتر و بيشتر به فراهم آوردگان خارجي آن 
خدمات روي مي آورند. هر چند كه خدمات فقط 23 
درصد كل تجارت را در برمي گيرد اما خدمات اكنون 
45 درصد ارزش افزوده كالهاي تجاري را در برمي گيرد.

همچنان كه توليد كنندگان و خرده فروشان مسيرهاي 

تازه از اراي��ه خدمات را مي دهند و نه فقط كاال به مصرف 
كننندگان، تجارت خدمات س��هم بزرگ تري از اقتصاد 
جهاني را خواهد گرفت. براي مثال، توليد كنندگان خودرو 
و كاميون، با بنگاه هايي كه فن��اوري رانندگي خودكار را 
توسعه داده اند يا  خودرو اجاره مي دهند شروع به همكاري 
كرده اند، زيرا آنها پيش بيني مي كنند كه يك جابه جايي 
از مدل سنتي خريدها خودروهاي يك دفعه اي رخ خواهد 
داد. محاس��به هاي »كلود« روش هاي پرداخت را تغيير 
داده اند و كاربران را از سرمايه گذاري هاي سنگيني كه در 
سخت افزار خود مي كرده اند، رها ساخته اند. شبكه هاي 
فوق سرعت نسل پنجم به بنگاه ها مسيرهاي تازه اي براي 
ارائه خدمات داده است از قبيل جراحي هايي كه از راه دور 
و توس��ط روبات ها صورت مي گيرد كنترل هاي از راه دور 
زيرس��اختاري اين امكان را براي بازخلق مجازي سايت 

مورد سوال فراهم ساخته است .
براي دهه ها،  ش��ركت هاي صنعت��ي چيزهاي فيزيكي 
مي س��اخته اند . ام��روزه ديگر اين كار انجام نمي ش��ود. 
برخي از بنگاه هاي چند مليتي از جمله اپل و بسياري از 
توليد كنندگان دارويي نگاه خودشان را به »توليدكنندگان 
مجازي« – بنگاه هايي كه طراح��ي مي كنند،  بازاريابي 

مي كنند و توزيع مي كنند برگردانده اند. 
آن تغييرات يك جابه جايي گس��ترده تري را به س��مت 
كاالهاي ملموس منعكس مي كند. در بسياري از صنايع، 
تحقيق و توسعه، بازاريابي،  توزيع و خدمات پس از فروش 
ارزش بيشتري نسبت به كاالهاي فيزيكي خلق مي كند 
و آنها سريع تر از هر چيزي رشد مي كنند .. كارول كورادو، 
 اقتصاددان نشان داده كه سرمايه گذاري ساالنه شركت ها 
در دارايي هاي ملموس از قبيل نرم افزار،  برندها و مالكيت 
معنوي از س��رمايه گذاري در س��اختمان ها،  تجهيزات و 
ديگر دارايي هاي فيزيكي فراتر رفته است . بخشي از آن به 
خاطر اين است كه محصوالت پيچيده تر شده اند . براي 
مثال، نرم افزار مسوول 10 درصد ارزش خودروهاي تازه 
هست و مكنزي انتظار دارد كه اين سهم تا سال 2030 به 

30 درصد برسد.
هنوز كاالها مهم هستند . بنگاه ها هنوز مجبورند كه 
كااله��ا را از مرزها عبور دهند حتي زماني كه خدمات 
نقش مهمي را در توليدشان ايفا مي كند. تعرفه بر كاالها 
اين جري��ان را مختل و منحرف مي كن��د و بهره وري 
را پايي��ن مي آورد . اين به آن معناس��ت كه اعمال اين 
تعرفه هاي بر خدمات مي تواند آنها را هم درگير سازد. 
تعرفه بر كاالهاي واس��طه اي هزينه هاي توليد را باال 
مي برد و درنتيجه نوعي ماليات مضاعف براي صادرات 
نهايي است . كوتاه سخن آنكه بحث بر سر تجارت آزاد 

امروزه به اندازه سه دهه پيش قوي است.
امريكايي و اروپايي هاي طبقه متوسط به خاطر آخرين موج 
جهاني شدن ضربات از دست دادن شغل را متحمل شدند . 
به استثناي آلمان، اقتصادهاي پيشرفته سقوط شديدي را 
در اشتغال صنعتي در دو دهه گذشته تجربه كرده اند . در 
اياالت متحده، تعداد افرادي كه در توليدات صنعتي كار 
مي كرده اند از 17.6 ميليمون نفر در سال 1997 به 11.5 
ميليون نفر در سال 2010 رسيدند و اكنون اين رقم اندكي 

باال رفته و به 12.8 ميليون نفر رسيده است .
با اين حال اقتصادهاي پيشرفته از فصل بعدي جهاني شدن 
بهره مي برند . آينده اي كه بر نوآوري، فناوري ديجيتالي، 
خدمات و مج��اورت در خط مصرف كننده مي چرخد در 
خط قوت آنها،  نيروي كار ماهر،  حمايت قوي براي ماليكت 
معنوي، بازارهاي لوكس مصرف كنند ه و ش��ركت هاي 
هاي تك و اكو سيستم هاي اس��تارتاپ ها قرار مي گيرد. 
كشورهاي توسعه يافته اي كه از اين شرايط مطلوب بهره 

ببرند رشد مي كنند، آنهايي كه بهره نمي برند، مي بازند .

احمد رشيدي نژاد| پژوهشگر ژئوپليتيك|
بر اس��اس گزارش برنامه امنيت و تغييرات محيطي در 
»مركز مطالعات ويلس��ون« پروژه گاپ در تركيه يكي 
از بزرگ تري��ن پروژه هاي آبي در جهان اس��ت كه روي 
رودها در حال اجرا اس��ت. اين پروژه ش��امل 13 طرح 
آبياري و برقابي است كه در بردارنده 22 سد و 19 نيروگاه 
برقابي روي دجله و فرات اس��ت. تنها يكي از اين سدها، 
سد آتاتورك نام دارد، كه حدود 49 ميليارد متر مكعب 
گنجايش دارد. يعني گنجايشي برابر با گنجايش 650 سد 
در ايران! »ايليسو« نيز كه قرار بود در سال 2019 به اتمام 
برسد )ولي ساخت اين سد پيش از موعد به پايان رسيد(، 
نام سدي ديگر از اين مجموعه است كه روي دجله ساخته 
شده و به تنهايي ظرفيتي معادل سه برابر بزرگ ترين سد 

ايراني»كرخه« دارد!
به عبارتي برنامه ريزي حداكثري براي مهار آب. چرا كه 
بنابر گفته هاي محمد درويش فعال محيط زيس��ت در 
ايران، حجم مخزن سدهاي تركيه روي اين دو رود تقريبا 
3 برابر آورد ساالنه اين رودخانه هاست )آورد ساالنه اين 

دو رود 47 ميليارد متر مكعب است.
طرح »گاپ« عالوه بر تنش هاي داخلي ]با كردها[ موجب 
نگراني همسايگان نيز شده است. عراق و سوريه مدعي اند 
كه براساس كنوانسيون »استفاده غيرناوبري از مسيرهاي 
آبي بين المللي فرامرزي« و توافقات كميته فني مشترك 
كه در سال 1980 شكل گرفت، تركيه بايد به آنها پيش از 
اجراي اين پروژه عظيم اطالع مي داد، چرا كه بر آب هاي 
دجله و فرات تاثير مي گذارد. اين امر با اين واقعيت تشديد 
خواهد شد كه جمعيت هر دو كشور سوريه و عراق بطور 
قابل توجهي افزايش داشته، و نيازهاي آبي تازه نيز افزايش 
خواهند يافت. بنابراين افزايش سطح جمعيت، افزايش 
اش��تياق براي توس��عه اقتصادي و امنيت غذايي آينده 
در منطقه، به اين معنا اس��ت كه سوريه و عراق به شدت 
نيازمند دسترسي كامل به جريان دو رودخانه هستند. آنها 

همچنين از اين مساله نگرانند كه جريان كاهش يافته آب 
به فرسايش خاك منجر شده و سطح شوري در مناطقي 
كه در گذشته آب داشت بيشتر شده و در نهايت بحران 

ريزگردها و آلودگي هوا را باعث خواهد شد.
در اين خصوص رييس جمهوري ايران نيز در ديدار 26 
آبان 97، با »برهم صالح« رييس جمهوري عراق، تلويحا 
نگراني ايران را از پيامدهاي زيست محيطي سدسازي هاي 
تركيه، ابراز نمود. هرچند وي اين بار مس��تقيما نامي از 
تركيه نبرد، اما پيش تر و در »نشست مبارزه با گرد و غبار 
تهران«، با انتقاد صريح از سدس��ازي هاي تركيه»عامل 
80 درصد گرد و غبارها را ريشه خارجي اعالم كرده بود«. 
در نشست خبري روز ش��نبه )26 آبان(، روحاني بطور 
سربسته، نگراني ها ايران را بدين شكل عنوان نمود كه: 
» امروز بخشي از مردم ما در مرزهاي غربي و به ويژه در 
جنوب دچار مشكل ريزگرد هستند ما اميدواريم بتوانيم 
همان طور كه ملت عراق را از رنج داعش با كمك همديگر 
خالص كرديم، مردم دو كشور را از رنج ريزگردها با كمك 

دو كشور خالص كنيم« .
با اين حال نگراني هاي اصلي براي عراق و سوريه است، 
چرا كه قسمت هاي وسيعي از س��رزمين عراق )به جز 
قسمت هاي شمالي( و بخش هاي وسيعي از كشور سوريه 
)به جز حاشيه مديترانه( بارندگي اندكي دارند. بطوري 
كه ميانگين بارندگي س��االنه در ع��راق )به جز مناطق 
شمالي و شمال خاوري(، حدود 100 تا 170 ميلي متر 
است. بارش كم همراه با دماي باال، بخش بزرگي از عراق 
و خاور س��وريه را به بيابان تبديل كرده اس��ت. از اين رو 
نياز آبي اين س��رزمين ها وابسته به رودخانه هايي است 
كه از مناطق كوهس��تاني تركيه سرچشمه مي گيرند . 
به عبارتي، دجله و فرات ش��ريان حياتي عراق و سوريه 
هستند و سدسازي روي اين رودها تداوم جريان به سوي 
اين كش��ورها را در هاله اي از ابهام قرار مي دهد. در حال 
حاضر بيش از 90 درصد آب فرات و نزديك به 56 درصد 

آب دجله از خاك تركيه تامين مي شود. در پاسخ به اين 
نگراني ها، »رضا تكين« سفير تركيه در ايران در حاشيه 
كنفرانس بين المللي مقابله با گردو غبار به خبرنگاران 
گفته بود: »اكنون س��دها و برخي پروژه هاي مرتبط كه 
در تركيه س��اخته مي شوند، هدف حمله برخي محافل 
از جمله ايران اس��ت. ما با اين ديدگاه مخالفيم… زيرا 
سدهايي كه بر دجله و فرات ساخته شده هيچ اثر منفي بر 
محيط زيست كشورهاي پايين دست يعني عراق و سوريه 
ندارد برعكس، اين سدها به مديريت آب كمك مي كنند 
به نحوي كه در دوره هاي كم بارش مي توانيم آب را رها 

كرده و آب كافي به كشورهاي پايين دست بفرستيم«!
با اين وجود صاحب نظران معتقدند اين سدس��ازي ها 
فاقد بازدهي مالي بوده و تأمين آب و س��ودآوري، صرفًا 
بهانه اي براي س��رپوش گذاش��تن بر داليل سياسي و 
ژئوپليتيكي ساخت آن است. از ُبعد ژئوپليتيك ناظران 
معتقدند كه سياست سدس��ازي اين كشور به اهداف 
پنهاني اين كشور به منظور ايجاد هژموني آبي بر عراق و 
سوريه باز مي گردد. هژموني كه دست برتر ژئوپليتيكي 
تركيه را در برابر كش��ورهاي جنوب��ي به همراه خواهد 
داش��ت. ردپاي ناموفق اين برتري خواهي منطقه اي را 
مي توان در حمايت ضمني تركيه از گروه تروريس��تي 
داعش نيز مشاهده نمود. حمايتي كه به منظور سرنگوني 
دولت هاي منطقه و روي كار آوردن دولت هاي همسو با 
تركيه صورت گرفت. اهدافي كه گفته مي شود برگرفته 
از دكترين»عمق استراتژيك« »داود اوغلو« نخست وزير 
سابق تركيه است. اوغلو معتقد است، ارزش يك كشور در 
روابط بين الملل از موقعيت ژئوپليتيك و عمق تاريخي 
آن نشأت مي گيرد، وي با تعريف هويتي چندگانه براي 
تركيه، اين كشور را در رديف كشورهاي منحصر به فرد و 
قدرت هاي مركزي در نظر مي گيرد كه نبايد نقش خود را 
محدود به يك منطقه نموده و بايد نقش رهبري چندين 
منطقه پيراموني )غرب آسيا، بالكان، آسياي مركزي و 

قفقاز( را به عهده بگيرد. بر اين اساس تكميل سدهاي 
طراحي شده بر رودهاي دجله و فرات و افزايش هژموني 
آن در حوضه منابع طبيعي، توان چانه زني دولت تركيه در 
مذاكرات مرتبط با تعيين آينده سياسي سوريه را تقويت 
خواهد كرد. مس��اله اي كه مي تواند در راستاي استقرار 
نيروهاي نزديك به تركيه در مناطق ش��مالي سوريه و 
ايجاد كمربندي جهت مقابله با نفوذ گروه هاي كردي 

مورد استفاده قرار بگيرد.
همچنين تحليلگران بر اين باورند كه؛ ممكن است در 
آينده تركيه در مقابل آب حتي از عراق و سوريه، تقاضاي 
نفت مجاني نمايد. همان طوري كه »سليمان دميرل« 
رييس جمهور وقت تركيه زماني تلويحٌا به اين خواسته 
اش��اره كرده بود: وي گفته ب��ود: »منابع آب متعلق به 
تركيه است؛ منابع نفت متعلق به آنها. ما نمي خواهيم 
كه آنها منابع نفت شان را با ما تقسيم كنند، و آنها هم 
نمي توانند در منابع آبي ما سهيم باشند«! موضوعي كه 
»تكين« هم در مصاحبه با خبرنگاران، ابايي از تكرار آن 
نداشته است: »امروز يك بطري آب از يك بشكه نفت 
گران تر است و ملت ها تأكيد دارند كه آب حق ماست، 
حاال كه آب از نفت هم گران تر است پس چرا نفت را با 

هم شريك نمي شويم؟«

عراق از آغاز قرن بيستم كشور صادركننده نفت است در 
حالي كه سوريه در سال 2001 شروع به صادرات نفت 
كرده اس��ت و تركيه هيچ ذخيره نفتي ندارد . وابستگي 
تركيه به نفت خاورميانه قطعي اس��ت: نه تنها كاركرد 
اقتصاد تركيه وابسته به جريان پيوسته نفت خاورميانه 
اس��ت، ارتش آن نيز بطور فزاينده اي متكي به نيازهاي 
سوختي گسترده شده  است. در اين شرايط، نه تنها براي 
تركيه حائز اهميت است كه منابع برق آبي خود را تا جايي 
كه ممكن است به سرعت توس��عه بخشد، بلكه الزامي 
اس��ت كه از خطر نفوذ سياسي كشورهاي صادر كننده 
نفت خاورميانه جلوگيري كند( . نتيجه اينكه پروژه گاپ 
در كنار كاهش وابستگي دولت تركيه به انرژي فسيلي 
)به دليل توليد برق آبي(؛ ]به شكل يك موازنه[ افزايش 
وابستگي ارايه كنندگان اين انرژي و بطور خاص عراق و 
سوريه به منابع آب شيرين را افزايش خواهد داد. تعبيري 
كه طراحان و مجريان گپ در اين باره بيان كرده اند اين 
است كه: »كاري مي كنيم كه ارزش هر بشكه آب با يك 
بشكه نفت برابري كند. جالب آنكه با تكميل پروژه گپ، 
تركيه آبي را كه از منظر طبيعي جزئي از حقوق دولت هاي 

عراق و سوريه به شمار مي رود به آنها مي فروشد.
 منبع: مركز بين المللي مطالعات صلح 
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نقدي بر »معامله قرن« 
از منظر اقتصادي

توطئه عليه ملت فلسطين

»مروان المعشر«، نايب رييس مركز مطالعات 
كارنگي كه سابقه وزارت امور خارجه و معاونت 
نخس��ت وزير اردن را در كارنامه خود دارد، در 
مقال��ه اي كه همزمان با پاي��گاه مركز كارنگي 
در روزنامه اردني »الغد« منتشر كرده تحليل 
خود از بخش اقتصادي طرح امريكا براي حل 
مناقشه فلسطين و اسراييل موسوم به »معامله 

قرن« را ارايه كرده است. 
اياالت متح��ده امريكا پي��ش از اين جزييات 
اين طرح اقتصادي را در ج��زوه اي حدود 40 
صفحه اي منتش��ر كرد و در نشستي در منامه 
ك��ه 25 و 26 ژوئن برگزار ش��د آن را به بحث 

گذاشت.
در مقاله المعش��ر آمده: اين عجيب ترين طرح 
اقتصادي اي اس��ت كه به عمرم دي��دم. انگار 
فلس��طيني ها در آرمانش��هر سياس��ي به سر 
مي برند و در تصميم گيري سياس��ي استقالل 
دارند. هيچ طرح اقتصادي اي بدون اس��تقالل 

سياسي موفق نخواهد بود.
طرح نشس��ت بحرين با همه شعارهاي زيبا و 
زرورق هاي چش��مگير و عكس هاي حرفه اي 
هرگز نمي توان��د واقعيتي اساس��ي را از ديده 
پنه��ان كند، اينكه اين ط��رح حتي اگر فرض 
كنيم كسي پيدا شود كه در قدس و فلسطين 
آن را اج��را كند و حق فلس��طينيان در تعيين 
سرنوش��ت را ناديده بگيرد باز هم در وضعيت 

اشغالگري قابليت اجرا ندارد.
اين طرح گويا ما را نادان يا احمق فرض كرده و 
كسي كه آن را نوشته كمترين دركي از سرشت 
منطقه و مردم فلس��طين و بلك��ه مردمي كه 

آرزوي آزادي دارند، نداشته است. 
در اين ط��رح، همه اين چيزها كنار گذاش��ته 
شده، بخش سياسي ماجرا كامال ناديده گرفته 
شده، انگار مي ش��ود اقتصاد را از سياست جدا 

كرد.
 در آن صحبت از پروژه ها و ارقامي خيالي و بلكه 
سوررئاليستي است كه هيچ دولتي در امريكا 
هر قدر هم كه مدافع اسراييل باشدتاكنون به 
چنين ساده دلي اي كه حتي شايسته افراد هم 

نيست چه رسد به حكومت ها نرسيده بود.
طبيعي اس��ت اين طرح نه نتيجه س��اده دلي 
سياس��ي كه برآم��ده از مواض��ع ايدئولوژيك 
طراحان آن )كوش��نر، گرينب��الت، فريدمن( 
و تالش��ي آش��كار براي خالصه كردن مساله 
فلسطين در مس��ائل پيش پاافتاده اقتصادي 

دقيقا مانند فروش يك قطعه زمين است.
در اين طرح از ريخته ش��دن سرمايه به كرانه 
باختري و غزه و ورود بازارهاي جهاني س��خن 
گفته شده بي آنكه هيچ اشاره اي به اشغالگري 
اس��راييل ي��ا وج��ود 650 مان��ع امنيتي در 

زمين هاي اشغالي باشد. 
ايده ه��اي بلندپروازان��ه اي مانن��د ايجاد يك 
ميليون فرصت ش��غلي و كاهش فقر به نصف 
مطرح شده بي آنكه سازوكار تحقق آن مشخص 

باشد. 
وعده 50 ميليارد دالر داده ش��ده كه نيمي از 
آن در قالب وام است و براساس گزارش ها اكثر 
آن را قرار است كشورهاي خليج فارس تأمين 
 كنند و غير واقع بينانه بودن چنين طرحي نياز 

به استدالل ندارد. 
اين 50 ميليارد دالر قرار اس��ت طي 10 سال 
پرداخت ش��ود و براس��اس برآوردهاي دكتر 
مصطفي البرغوثي آنچه به فلسطينيان خواهد 
رس��يد 800 ميليون دالر در سال است، يعني 
كمتر از آنچه فلسطيني ها از جامعه بين المللي 

دريافت مي كردند.
 س��هم اردن هم 7.5 ميليارد دالر در 10 سال 
است يعني س��االنه 750 ميليون دالر، يعني 
نص��ف آنچه اي��االت متح��ده امروز ب��ه اردن 
مي پردازد! در اين طرح از نمونه كشورهايي كه 
توانسته اند براي مردم ش��ان رفاه تامين كنند 
مانند كره جنوبي و تايوان و ژاپن و س��نگاپور 
سخن گفته شده و اين موضوع كه اين كشورها 
داراي استقالل سياسي و اقتصادي اند و تحت 
اشغال نيستند كامال ناديده گرفته شده است.

خطرناك ترين بخ��ش اين طرح اس��تفاده از 
تعابيري است كه نشان دهنده قصد امريكا براي 
بستن پرونده است، در آن از »جامعه فلسطين« 
سخن گفته شده و هيچ اشاره اي به »حكومت 

فلسطين« نشده است. 
از »آمال فلس��طينيان« س��خن رفته نه حق 
تعيين سرنوشت يا استقالل و حاكميت ارضي 

فلسطينيان.
اين طرح هيچ چيز مثبت واقع بينانه اي ندارد و 
به روشني توطئه اي عليه ملت فلسطين است.

درب��اره حضور اردن در نشس��ت منامه نظري 
نمي دهم اما اميدوارم كه اردن همان قاطعيتي 
كه پادش��اهش تاكنون نشان داده دربرابر اين 
طرح بايستد و مطلقا حاضر به پذيرش آن نشود.  
تالش براي جدا كردن سياست از اقتصاد و ارايه 
طرحي اقتصادي با ظاهري خوش آب و رنگ كه 
در باطن چيزي جز زدوبند براي بستن پرونده 
نيست، اقدامي چنان رسواست كه ارزش هيچ 

اشاره مثبتي را ندارد.
منبع: ميدل ايست نيوز



نگاه 9 پرونده

پرسه زني مجازي

سواد نوين و نقش آفريني رسانه اي 

پرسه زنان سايبري كساني هستند كه مايلند فراغت خود را به گشت و گذار و تماشا در فضاي سايبري بگذرانند

رد پاي پرسه زنان در فضاي مجازي 

الزامات حضور در فضاي مجازي

هدي محمدي| باشگاه انديشه|
 فالنور، واژه اي فرانس��وي اس��ت كه مراد فرهادپور آن را 
در فارس��ي »بدون معادل« مي داند، چرا كه فهم معناي 
حقيقي اين واژه نيازمند آگاهي از يك منظومه تاريخي و 
فرهنگي مشخص است. نزديك ترين معادلي كه تاكنون 
براي فالنور در نظر گرفته شده »پرسه زن« است. اما اين 
ترجمه يك مشكل اساسي دارد؛ امكان تقليل اين مفهوم 
به مفاهيمي چون »ولگرد« وجود دارد كه اگرچه مشابه به 
نظر مي رسند اما تفاوت هاي اساسي با يكديگر دارند كه به 

آن اشاره خواهيم كرد.

  پرسه زني
پرسه زني مفهومي است كه در قرن نوزدهم به وجود آمد. 
بعد از انقالب صنعتي و پيدايش فضاهايي متفاوت از آنچه 
تا پيش از آن بود. به وجود آمدن خيابان ها، ويترين ها و… 
با استناد به همين داليل شايد بتوان پرسه زني را مفهومي 

»مدرن« يا دست كم برآمده از زندگي مدرن دانست.
شايد »اوقات فراغت« يكي از جدي ترين علت هاي به وجود 
آمدن پرسه زنان بود. زماني كه فرد كاري براي انجام دادن 
نداش��ت و بايد طوري خود را سرگرم مي كرد. پس بدون 
هدف شروع به قدم زدن در خيابان ها، كافه ها و… مي كرد.

ويلسون، شوارتز، بنيامين، بودلر و گالك هر يك تعريفي 
از پرسه زن ارايه داده اند، برخي او را فعال و برخي منفعل 
دانسته اند، برخي پرسه زنان را به دسته هاي مختلف تقسيم 
كرده اند و… اگر چه تفاوت ها و اختالفاتي در اين تعاريف 
ديده مي شود اما يك چيز در بين همه اين تعاريف ثابت 
است؛ پرسه زن ولگرد نيست! بلكه انساني مدرن است كه به 
تماشاي رخدادهاي روزمره شهري كه براي ديگران عادي 
جلوه مي كند عالقه مند است، او فردي ناشناس است كه 
به زيبايي ها و مناظر شهري عالقه مند است به اين ترتيب 
به گشت و گذار و تماشا در خيابان هاي شهر مي پردازد و با 

قدم زدن بدون هدف خود را سرگرم مي كند.
اما تفاوت پرسه زن و ولگرد چيست؟ ولگرد و پرسه زن را 
از چندين جهت مي توان از يكديگر تمايز داد، مهم ترين 
تمايز بين اين دو مفهوم از »ش��أنيت اجتماعي« ناش��ي 
مي شود. شأن اجتماعي پرس��ه زن با ولگرد قابل قياس 
نيس��ت، او آراسته است. علت نگاه خيره او به ويترين ها و 
خريد نكردن ناتواني مالي نيس��ت. نوع نگاه پرسه زن به 
شهر با نگاه ولگرد متفاوت است. به عبارتي پرسه زن شهر 
را به مثابه يك »متن« مي بيند. متني كه خواننده آن خود 
پرسه زن است. در حقيقت پرس��ه زن از نبوغي برخوردار 

است كه او را از »ولگرد« ها متمايز مي كند. از زمان بودلر و 
نوشته هاي بنيامين در خصوص پاريس، پرسه زن به منزله 
نماد مدرنيته در تحليل هاي ادبي، تاريخي و اجتماعي ظاهر 
شد. اگر چه امروزه پرسه زن در اشكال متعدد و در متون 
متنوعي حضور دارد .شايد بتوان پرسه زن سايبري را يكي 
از انواع امروزي پرسه زني كه به مدد ظهور فضاي مجازي 
به وجود آمده دانست. اما پيش از اينكه با اطمينان در اين 
باره صحبت كنيم بايد بتوانيم با قطعيت به دو پرسش پاسخ 
دهيم؛ پرسه زن سايبري چيست؟ و آيا امكان پرسه زني در 

فضاي سايبري وجود دارد؟

  پرسه زن سايبري
فضاي س��ايبري امروز نه به موازات بلكه در ادامه فضاي 
حقيقي قرار دارد. دنياي وب، شبكه هاي اجتماعي، جذابيت 
آنها براي مخاطب همگي دست به دست يكديگر داده اند و 

»پرسه زنان سايبري« را به وجود آورده اند.

شايد علت به وجود آمدن پرسه زنان سايبري به پرسه زنان 
قرن نوزدهم مشترك باش��د. »اوقات فراغت« همچنان 
يكي از مهم ترين بخش هاي زندگي انسان مدرن است و 
او همچنان دغدغه »س��رگرمي« را دارد. در جهان امروز 
»فضاي مجازي« به مدد پيشرفت تكنولوژي و ظرفيت هاي 
بسيارش پاسخ مطلوبي به ميل به سرگرمي انسان مدرن در 
اوقات فراغتش داده است. پرسه زن در فضاي مجازي امروز 
اين امكان را دارد كه با گوگل ارث در سراسر دنيا پرسه بزند. 
با فردي در يك قاره ديگر به صورت آنالين بازي كند، تصوير 
جاهايي كه هرگز نرفته ببيند، با كساني كه نمي شناسد 

صحبت كند و….
پرسه زنان سايبري در حقيقت كساني هستند كه مايلند 
فراغت خود را به گشت و گذار و تماشا در فضاي سايبري 
بگذرانند. بدون ه��دف در خيابان فيس بوك قدم بزنند، 
خريد اينترنت��ي كنند، مطالبي را به اش��تراك بگذارند، 
بپسندند، در ويترين معروف ترين برندها آخرين محصوالت 

آنها را ببينند و...  .
برخي اين دست كنشگري هاي پرس��ه زنان سايبري را 
فعاالنه بودن پرس��ه زني در فضاي سايبري مي دانند. اما 
آيا به راس��تي اين يك آزادي حقيقي است كه در اختيار 
پرسه زنان گذاشته شده است؟ به نظر مي رسد كه تصور 
»آزادي حقيقي« در فضايي كه هيچ چيز در آن »حقيقت« 
ندارد بيشتر به خوش خيالي مي ماند تا واقعيت و اين زيست 
فعاالنه در فضاي مجازي بيش��تر »وهم آزادي« است كه 
نئوليبراليسم به »پرسه زن سايبري« مي دهد تا به خيال 
خودش »كنشگري فعاالنه« داشته باشد اما در عمل در 
درياي انفعال دس��ت و پا بزند، چرا ك��ه در نهايت حدود 
اختيارات و كنش هاي كاربران فضاي مجازي به دس��ت 
صاحبان فضاي مجازي كه همان صاحبان سرمايه هستند 
تعيين مي شود. در اين بين تفاوت ميان پرسه زنان حقيقي 
و سايبري كجاست؟ اگر چه تفاوت هاي بسياري در بين اين 
دو نوع پرسه زن مي توان يافت، از محيط پرسه زني تا اهميت 

زمان و مكان و الزماني و المكاني كه پرسه زن سايبري به 
آن گرفتار است. اما يكي از مهم ترين تفاوت هاي پرسه زن 
حقيقي و س��ايبري در چارچوب بندي سوژه اي است كه 

به آن مي نگرند.
پرسه زن در فضاي حقيقي به ديدن زيبايي ها بسنده 
نمي كند، بخشي از واقعيت شهر را براي ديدن انتخاب 
نمي كند بلكه همه چيز را مي بيند او به همان اندازه كه 
مركز خريدهاي لوكس را مي بيند، افراد ناتوان و فقير را 
هم مي بيند. اما در مورد پرسه زني سايبري اين معادله 
قدري متفاوت است؛ آنچه پرسه زن سايبري مي بيند 
يك انتخاب دسته چندم است. به اين ترتيب كه رسانه، 
فرد يا هر كسي كه آن محتوا را به اشتراك گذاشته آن 
را از بين هزاران چيز ديگر كه مي توانس��ته به اشتراك 
بگذارد انتخاب كرده اس��ت، از س��وي ديگر پرسه زن 
مجازي خود، آن چيزهايي را كه به ديدنشان عالقه مند 
اس��ت براي تماش��ا انتخاب مي كند. گويي در فضاي 
مجازي پرس��ه زنان ميل ديدن تمام واقعيت را ندارند. 
آنها تنها قسمتي از واقعيت را مي بينند آن هم قسمتي 

كه ميل ديدن آن را دارند.
سوال ديگري كه ممكن است ذهن را درگير كند، اين است 
كه پرسه زني امري است كه در نسبت با »شهر« معنا پيدا 
مي كند، آيا مي توان فضاي مجازي را شهر دانست؟ فوكو 
در اين باره مي گويد فضاي مجازي آرمان شهر نيست اما 
دگر شهر هس��ت، بنابراين امر »پرسه زني« در آن امكان 
تحقق را دارد، هرچند پرسه زن سايبري نمي تواند چگونگي 
پيچيدگي هاي فضاهاي تركيبي شهر هاي معاصر را تجربه 
كند اما مي تواند پيچيدگي ه��ا و هرج و مرج هاي زندگي 

شهري را فهم كند.
بايد توجه داشت كه به وجود آمدن پرسه زنان سايبري، 
به معناي از بين رفتن »پرسه زنان« در فضاي حقيقي 
نيست. مراكز خريد، خيابان ها و كافه ها همچنان در سر 
جاي خود قرار دارند و پرسه زن هاي حقيقي همچنان 
حضور اجتماعي خود را حفظ كرده اند. پيشتر گفتيم كه 
»پرسه زنان« از گذشته تاكنون به دسته هاي مختلفي 
تقسيم مي شدند، پرسه زنان سايبري مي توانند نوع يا 
دسته اي از پرسه زنان باشند. به عبارتي صحبت درباره 
پرسه زنان سايبري نه به معناي پايان دوره پرسه زني در 
فضاي حقيقي، بلكه به اين معناست كه در »دگر شهر« 
فضاي مجازي نوع جديدي از پرسه زن به وجود آمده كه 
در محيطي متفاوت درست شبيه پرسه زن در فضاي 

حقيقي عمل مي كند.

دسترسي به شبكه هاي اجتماعي در فضاي مجازي 
ضمن داش�تن آث�ار مثبتي از قبيل دسترس�ي به 
خدمات، اطالعات، پاس�خگويي ب�ه نيازهاي آني 
و كمك ب�ه حوزه كس�ب و كار، داراي آثار منفي در 
خصوص نشر اخبار جعلي و گمراه كننده هست كه 
به نظر برخي از كارشناسان بهترين راه حل مي تواند 
آموزش سواد رسانه اي باشد. الزمه حضور و فعاليت 
در فضاي مجازي، داشتن انواع سوادهاي نوين است. 
نداشتن سواد رسانه اي حضور افراد در محيط هاي 
مبتني بر وب و فضاي مجازي را با چالش هايي همراه 
مي كند و اين امر مانند نداش�تن گواهينامه در يك 
محيط پرتردد و ترافيك است. از سوي ديگر حضور 
در فضاي مجازي بايد با تفكر انتقادي همراه باشد ولي 
اين به مثابه رسانه هراسي نيست، بلكه بايد با آگاهي و 
سواد كافي وارد فاز استفاده يا حتي عدم بهره گيري از 
فضاي مجازي و رسانه ها شد. با توجه به اهميت بحث 
سواد رس�انه اي در فضاي مجازي پژوهشگر ايرنا با 
مريم سليمي پژوهشگر حوزه ارتباطي و ارتباطات 

تصويري به گفت وگو نشست.

  علت رواج مجازي گري در جامعه چيست؟
ابتدا ببينيم مبتني بر آمار منتشره، چند درصد از افراد عضو 
حداقل يك شبكه اجتماعي هستند، قريب به ۷۰ درصد. 
بررس��ي تعداد مخاطبان رسانه هاي اجتماعي در مهر ۹۷ 
نشان مي دهد كه اينستاگرام و واتس آپ به ترتيب بيشترين 
مخاطب را دارند )البته بعد از فيلتر شدن تلگرام( .همچنين 
بررسي روند حضور و استفاده از رسانه هاي اجتماعي نشان 
از روند رو به رش��د بهره گيري از آنها دارد. حدود ۳۰ درصد 
جمعيت ايران در اينس��تاگرام فعاليت دارند كه به لحاظ 
آم��اري، از اين جهت، در بين ۱۰ كش��ور اول اس��تفاده از 

اينستاگرام قرار داريم.
وي افزود: براساس طرح آمارگيري از فرهنگ رفتاري خانوار 
در سال ۱۳۹۶، سرانه روزانه حضور ايرانيان در رسانه هاي 
اجتماعي يك ساعت و ۴ دقيقه اعالم شد )كه انتظار مي رود 
اين عدد افزايش يافته باشد( . اين در حالي است كه رييس 
وقت مركز فناوري اطالعات و رسانه هاي ديجيتال وزارت 
ارشاد در سال ۹۵ اعالم كرد كه بررسي ها نشان مي دهد كه 
به صورت ميانگين ايراني ها ۵ تا ۹ ساعت در روز در شبكه هاي 
اجتماعي حضور دارند. وي در همين سال از عالقه ايراني ها 
به جس��ت وجوي »خبر« در فضاي مجازي خبرداده بود و 
اينكه كاربران ايراني به ترتيب از وبگاه هاي ارايه كننده خبر، 
تبليغات، بازي و نرم افزار، شبكه هاي اجتماعي و محتواي 

آموزشي، استقبال مي كنند.
اين كارشناس ارتباطات افزود: مبتني بر گزارش فصل پاييز 
۹۷ كافه بازار از بيشترين تمايل به نصب برنامه ها به تفكيك 
استاني نش��ان مي دهد كه از برنامه هاي مختلف با اهداف 
متفاوتي استفاده مي شود. به عنوان مثال در گلستان آب و 
هوا، در خراسان شمالي ابزارها، در خراسان شمالي موسيقي، 
در تهران رفت و آمد و خريد، خراسان جنوبي سبك زندگي 
و دارو و درمان، يزد كسب و كار، فارس سرگرمي، سيستان 

و بلوچستان شخصي سازي و ويدئو و رسانه، گيالن عكس، 
كردستان آموزش كاربردي و كتاب ها و منابع، كرمانشاه 
ورزش و تغذيه سالم، قم مذهبي، اصفهان امور مالي و پيام 
رسانه ها، بوشهر شبكه هاي اجتماعي و خبرها و نشريات و نيز 

سيروسفر بيشترين برنامه مورد كاربرد است.
نگاهي به جست وجوهاي ايراني ها در سال ۹۷ در گوگل نيز 
مي تواند گوشه اي از دغدغه ها و گرايش هاي آنها را نشان دهد: 
اينستاگرام، تلگرام، تلگرام طاليي، ديوار، عكس پروفايل، 
قيمت طال، قيمت دالر، س��كه، ثبت نام كارت س��وخت 
و…. حال نگاهي به آمار اينستاگرام يكي از محبوب ترين 
رسانه هاي اجتماعي در ايران و جهان داشته باشيم. در ژانويه 
سال ۲۰۱۸، كاربران فعال اينستاگرام از ۸۰۰ ميليون نفر در 
ماه به ۱ ميليارد نفر در ماه رسيد. همچنين بيشترين كاربران 
جهاني اينستاگرام بين سنين ۱۸ تا ۲۴ سال داشتند كه اين 

رنج سني به ۲۵ تا ۳۴ سال رسيده است.
سليمي افزود: با مبنا قرار دادن اين اطالعات و با قبول روند 
رو به رشد حضور در فضاي مجازي با اهداف مختلف، در 
پاسخ به اين سوال كه علت رواج مجازي گري چيست؟ 
بايد گفت: بخش قابل توجه و عمده اين اتفاقات به تحوالت 
تكنولوژيكي و ارتباطي در عصر ارتباطات و اطالعات مربوط 
است. رس��انه هاي اجتماعي با ورود به زندگي شخصي 
انسان ها و تسهيل در روند تعامالت و ارتباطات آنها و نيز 
پاسخگويي به انواع نيازهاي آنها، جاي خود را در زندگي 
انسان ها در سراس��ر جهان باز كرده اند، با اين تفاوت كه 
متأثر از عوامل درون مرزي، سطح و ميزان اين تمايالت 
متفاوت است. رسانه هاي اجتماعي، بسياري از معادالت، 
تعامالت، فضاي كسب و كار، سبك زندگي و...  انسان ها را 
دچار تغيير كرده اند و لذا بخشي از اين گرايشات نيز مبتني 
بر مقتضيات و نيازها و نيز حركت به سمت تسهيل بوده و 

گاه نيز گريزي از آنها نيست.
وي افزود: امروزه با اهداف مختلف آموزشي، اطالع رساني، 
ارتباطي، سرگرمي، كسب و كار، خدمات رساني، تبليغي 
و... از رسانه ها و رسانه هاي اجتماعي در بستر وب استفاده 
مي شود كه با وجود وب ۲ و توسعه تعامالت دوسويه گرايش 
به فضاي مجازي افزايش يافته و با از راه رسيدن وب ۳ و ايجاد 
وب فراگيري كه همه چي��ز را به اينترنت و فضاي مجازي 
متصل خواهد كرد، بي��ش از پيش افزايش خواهد يافت و 
با اينترنت همه چيز و نقش آفريني بيشتر هوش مصنوعي، 
زندگي بشر بر مدار تعامل و تلفيق با فضاي مجازي شكل 

گرفته و ادامه خواهد يافت.
  رواج و گس�ترش فضاي مج�ازي چه تاثيرات 

مثبت و منفي در سطح جامعه دارد؟
حضور و زندگي در فضاي مجازي آنچنانكه اش��اره ش��د، 
اجتناب ناپذير اس��ت. چ��ون هم داراي آث��ار مثبت براي 
زندگي انسان هاس��ت و هم آثار منفي. آث��ار مثبت آن به 
سهولت در دسترس��ي به خدمات، اطالعات، افراد و…، 
پاس��خگويي به نيازها، آني و تعاملي بودن، فرامرزي بودن 
 و حذف محدوديت هاي مكاني و زماني، شخصي س��ازي

 روز افزون آنها، كمك به حوزه كسب و كار ديجيتال و فعاليت 
استارتاپ ها، امكان دسترسي آنالين به امكانات و خدمات به 

ويژه خدمات آموزشي و... است. همچنين اين فضا به ويژه به 
ياري رسانه هاي اجتماعي فرصتي به همگان داده تا بتوانند 
امكان نشر و بازنشر بيابند و نيز امكاني براي ديده و شناخته 
شدن، برندسازي، جذب طرفدار، تبديل شدن به اينفلوئنسر 
يا تأثيرگذاران رسانه هاي اجتماعي و بهره گيري از مزاياي 

آن داشته باشند.
وي اضافه كرد: قطعا رواج و گسترش بهره گيري از فضاي 
مجازي آثار منفي خود را نيز دارد، از اين جمله تاثيرات 
آن بر فرهنگ و سبك زندگي و فضاي ارتباطي حاكم در 
بين خانواده ها، تأثيرات منفي آن بر جريان اطالع رساني 
و خبررساني و امكان نشر و بازنشر اخبار گمراه كننده و 
جعلي و سرگرداني مخاطبان در مواجهه با آنها و حتي 
شكل گيري جعل عميق )از اساس جعلي( به ياري هوش 
مصنوعي و…، كمرنگ شدن روزافزون حريم خصوصي، 
تاثيرات منفي آن بر نح��وه و كيفيت فعاليت كاربران و 
تالش براي محبوب شدن به هر قيمت و بعضا گرايش 
به اشتراك گذاري از شخصي ترين لحظات زندگي )گاه با 
اهداف كسب و كاري و تبليغاتي( كه گاه به لحاظ امنيتي 

مي تواند مخاطره آميز باشد و....
سليمي افزود: از حضور در فضاي مجازي هم مي توان 
بهره مثبت برد و هم منفي. بخش زيادي از آن بستگي 
به عملكرد كاربران دارد ولي به هر تقدير، اين حضور، 
نيازمند صرف زمان براي آن است كه به خصوص براي 
نسل هاي جوان تر، اين زمان اختصاص يافته و صرف 
شده بسيار زياد است كه گاه اين مساله مي تواند جسم 
و روح و روان آنها را تهديد كند. حاال هر ميزان پيوند و 
تعامل با اين فضا بيش��تر باشد، احتمال اين آسيب ها 
نيز بيشتر خواهد شد. به عنوان مثال، معادالت حاكم 
بر بازي ها و حس كنجكاوي كاربران، آنها را بعضًا وارد 
بازي هايي همچ��ون »بازي مريم« )يك بازي به ياري 
هوش مصنوعي( مي كند كه شب و روز، با دسترسي كه 
اين بازي به اطالعات شخصي بازيكن دارد، زندگي وي 
را دچار مخاطره مي كند و گاه رهايي از آنها كار ساده اي 
نيست. )به خصوص كه در آينده از اين گونه بازي هاي 
شخصي سازي ش��ده و پيچيده در زندگي مان بيشتر 

خواهيم ديد.( 
وي افزود: به عنوان مثال، آث��ار و ردي كه ما از حضور 
در فض��اي مجازي از خود به جاي مي گذاريم، ش��ايد 
هرگز قابل پاك ش��دن يا اصالح نباشند، به خصوص 
اينكه اكنون با پيوند بين زندگي واقعي و مجازي، كليه 
رفتارها مبن��اي عمل و قضاوت ق��رار مي گيرند. مثاًل 
الزمه دادن ويزا، بررسي حساب هاي اينترنتي، بررسي 
رفتار فرد در رسانه هاي اجتماعي و… مي شود. اين به 
معناي اين است كه در آينده نزديك، يكي از معيارهاي 
بهره بردن از امكانات و خدم��ات، ارزيابي برآيندي از 
عملكرد ما در فضاي واقعي و مجازي خواهد بود. حتي 
جرايم اينترنتي و…، ممكن است سبب محروم شدن 
فرد از برخي امكانات در فضاي واقعي شود. هرچند با 
اينترنت همه چيز، فضاي واقعي و مجازي در هم تنيده 

خواهند بود.

  چرا بس�ياري از اخبار و اطالع�ات از تلگرام، 
واتس آپ و اينس�تاگرام دنبال مي ش�ود؟ چه 

خطراتي در اين زمينه وجود دارد؟
چنانكه اشاره شد اينستاگرام، واتس آپ و تلگرام از رسانه هاي 
اجتماعي و پيام رسان هاي محبوب به ويژه در ايران هستند. 
ويژگي ها و امكانات متنوع و خاص آنها در حوزه هاي مختلف، 
سهولت استفاده، حضور ارايه دهندگان خدمات و كاالها، 
حضور رسانه هاي رس��مي و غيررسمي و… سبب شده 
تا جمع بيشتري از مردم در اين رس��انه ها گرد هم آيند و 
فرصت هاي مناسب تبليغي، آموزشي، اطالع رساني، خبري 

و… نيز ايجاد شود.
وي افزود: در عين مزاياي آنها، بعضًا اين رسانه ها مي توانند 
با چالش نيز همراه باشند. كاربران با صرف وقت در كانال ها 
و گروه ها و پيج هاي محبوب خ��ود در تلگرام، واتس آپ يا 
اينستاگرام، گاه به حضور در اين فضاها بسنده مي كنند و هر 
خبر و اطالع رساني كه در همين محيط ها صورت گيرد را 
مبناي پذيرش قرار مي دهند در حالي كه ممكن است بخش 
زيادي از اين اخبار و اطالعات جعلي باشد. بدون كنترل اين 
اخبار و اطالع��ات از منابع اصلي و معتبر و موثق، اين افراد 
ممكن اس��ت وارد فاز به اشتراك گذاري اين اخبار شوند و 
چرخه اي از انتشار و گسترش اخبار جعلي را بنا بگذارند يا 
به گسترش آن كمك كند ولو ناخواسته. اعتماد نسبي و نيز 
حوصله كم براي دقت و مطالعه محتواي بصري و غيربصري 
و... به س��بب عدم داشتن س��وادهاي نوين الزم، موجبات 
گسترش هرچه بيشتر اخبار جعلي و اطالعات گمراه كننده 

و نادرست را فراهم مي كند.
   راهكار چيست؟

الزمه حضور و فعاليت در فضاي مجازي، داش��تن انواع 
سوادهاي نوين است. نداشتن سوادهاي نويني همچون 
سواد رسانه اي، خبري، بصري، اينترنتي و تكنولوژيكي 
و…، حضور افراد در محيط هاي مبتني بر وب و فضاي 
مجازي را با چالش هايي هم��راه مي كند و مانند عدم 
داش��تن گواهينامه در يك محيط پرت��ردد و ترافيك، 

خطرآفرين است.
وي تأكيد دارد: دغدغه تحصيل و ارتقاي سوادهاي نوين 
بايد عمومي باشد و به يك نهضت تبديل شود )در بين 
والدين، فرزندان و به طور كلي خانواده ها، سازمان ها، نظام 
آموزش و پرورش و آموزش عالي، وزارت ارشاد و رسانه ها، 
دولت و حتي حوزه هاي علمي��ه و...(، بايد در اين حوزه 
احساس نياز و وظيفه كرد. بايد مسووالنه تر از گذشته در 

فضاي مجازي حضور يافت و به ايفاي نقش پرداخت تا 
ضمن مصون ماندن از تأثيرات منفي احتمالي، از مزايا و 
اثرات مثبت آن نيز بهره گرفت. حضور در فضاي مجازي، 
سواد، آگاهي و هوش��ياري الزم نياز دارد و بدون آن، هر 
حركتي مانند رفتار در يك داالن تاريك خواهد بود. بايد 
در نشر و بازنشر محتواها در اين فضا دقت بااليي داشت 
و ضمن رعايت ن��كات قانوني، اخالقي، عرفي، مذهبي 
و…، محتواهاي بدون تاريخ، فاقد منبع خبر، شبهه دار 

و… را نشر نداد.
وي افزود: ضم��ن ارتقاي ان��واع س��وادها در خود، با 
دقت، هوش��ياري و صبوري الزم بايد به مشاركت در 
اطالع رس��اني و خبررس��اني اقدام كرد چرا كه نبايد 
ناخواس��ته وارد چرخه اي براي تحق��ق اهداف برخي 
جريان ها، سياست ها، بازي ها و… شد. بعضا دام اخبار 
گمراه كننده و تصاوير دستكاري شده و جعلي با هدف 
س��ودجويي و تحقق منافع تبليغي، مالي و اقتصادي 
و… براي عده اي گسترده است. بايد به ياد داشت كه 
ورود به اين گونه دام ها و چرخه ها، نتيجه اي جز ترويج 
بي اعتمادي، س��رگرداني مخاط��ب، لطمه به جريان 
صحيح اطالع رساني و خبررس��اني و… يا صدمه به 
خود و ديگران و لطمه به اعتبار و برند شخصي و فردي 

نخواهد داشت.
س��ليمي افزود: دغدغه ارتقاي س��وادهاي نوين بايد 
عموم��ي باش��د و والدي��ن، فرزندان و ب��ه طور كلي 
خانواده ه��ا، س��ازمان ها، نظام آم��وزش و پرورش و 
آموزش عالي، دولت و… همگي در اين حوزه احساس 
نياز و وظيفه نمايند. بايد مس��ووالنه تر از گذشته در 
فضاي مجازي حضور يافت و به ايفاي نقش پرداخت تا 
ضمن مصون ماندن از تأثيرات منفي احتمالي، از مزايا 
و اثرات مثبت آن نيز بهره گرفت. وي افزود: حضور در 
فضاي مجازي بايد با تفكر انتقادي همراه باش��د ولي 
اين به مثابه رسانه هراسي نيست، بلكه بايد با آگاهي 
و سواد كافي وارد فاز استفاده يا حتي عدم بهره گيري 

از فضاي مجازي و رسانه ها شد.
چه بخواهيم و چ��ه نخواهيم، تار و پود زندگي بش��ر 
بيش از پيش از واقعيت و مجاز ش��كل خواهد گرفت و 
چنين زندگي اي، چالش هاي خود را خواهد داشت كه 
جدي ترين آن كمرنگ شدن روزافزون حريم خصوصي 
اس��ت. به هر تقدير بايد مهارت هاي زندگي در چنين 
فضايي را آموخت و خود را براي اين مواجهه آماده كرد.
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هوش مصنوعي، اخالق و 
ارزش ها

هوش مصنوعي در حال تغيير است و با خودكارسازي 
فرايند تصميم گيري، نويدبخش نتايج باكيفيت تر 
و بهبود بازدهي اس��ت. موفقيت  سيستم هاي بازي 
هوش مصنوعي در شكس��ت قهرمان شطرنج گري 
كاسپاروف و قهرمان Go، كي جاي، ابعاد كيفي هوش 
مصنوعي و برتري آن بر انسان در محاسباتي مثل تأثير 
تصميم گيري لحظه اي بر حركت هاي احتمالي آينده 
را ثابت مي كنند. متأسفانه هوش مصنوعي در فرايند 
تصميم گيري، ش��فافيت، قابليت توصيف، قابليت 
پيشگويي، قابليت آموزش، قابليت محاسبه حركت 
انساني را حذف كرده و ابهام را جايگزين آنها مي كند. 
منطق حركت نه تنها براي بازيكنان، بلكه براي خالق 
برنامه هم مجهول اس��ت. در چنين شرايطي، وقتي 
هوش مصنوعي شروع به تصميم گيري مي كند، ديگر 

اثري از شفافيت و قابليت پيشگويي ديده نمي شود.
حاال فرض كنيد كودكي از والدين خود براي تماشاي 
فيلم با دوس��تانش اجازه بخواه��د و والدين موافقت 
مي كنند، يك هفته بعد، كودك ديگر همان درخواست 
را مي كند؛ اما اين بار والدين رد مي كنند. اين داستان 
س��اده، مس��اله نابرابري و س��ليقه محوري را مطرح 
مي كند. براي اجتناب از اتهام سليقه محوري، والدين 
به كودك خود توضي��ح مي دهند كه قبل از دريافت 
پول توجيبي بايد تكاليف خود را انجام دهد. در صورتي  
كه والدي��ن به كودك خود دليل اي��ن كار را توضيح 
ندهند، احتمال شدت گرفتن تنش در خانواده وجود 
دارد. حاال فرض كنيد سيستم هوش مصنوعي چنين 
نقشي را ايفا كند كه از هزاران خانواده در موقعيت هاي 
مختلف داده جمع آوري كرده است. سيستم با بررسي 
پيامد اج��ازه دادن در خانواده ه��ا مي تواند اين  طور 
نتيجه بگيرد كه يكي از بچه ها مي تواند پول توجيبي 
بگيرد؛ در حال��ي  كه ديگري مجاز ب��ه دريافت پول 
نيست. با اين حال، سيستم هوش مصنوعي نمي تواند 
دليل كار خ��ود را توضيح دهد؛ بلكه فقط مي تواند با 
وزن دهي به معيارهايي مثل رنگ مو، وزن، قد و ديگر 
مش��خصات كودك، بهترين تصميم ممكن را براي 
خانواده هاي ديگر ه��م اتخاذ كند.  براي درك ميزان 
س��اختگي بودن تصميم هاي هوش مصنوعي، بايد 
روش تصميم گيري انس��ان را بررسي كرد. انسان ها 
معموال براساس مجموعه اي از قوانين آشكار يا روابط 
مبتني بر پيامدگراي��ي و تركيب تصميم مي گيرند. 
انسان ها در برابر اطالعات مرتبط براي تصميم گيري 
گزينش��ي عمل مي كنند؛ اما ماش��ين ها به صورت 
غيرگزينشي عمل مي كنند و حتي معيارهايي را در 
نظر مي گيرند كه در روند تصميم گيري براي انسان 
اهميتي ندارند. مثال هاي بي ش��ماري از اين نمونه 
وجود دارد كه مي توان به غيرفعال س��ازي ربات چت 
مايكروس��افت پس از ارس��ال متن هاي ضديهودي 
در توييتر يا بررسي دانش��گاه بوتسون اشاره كرد كه 
 Architect و Boss رابطه جنسيتي كلماتي مثل
و Financier با مردان و رابطه جنس��يتي كلماتي 
مثل Nurse و Receptionist با زنان را آشكار كرد. 
اين خروجي ها را احتماال داده ها توليد مي كنند؛ اما در 
تضاد با ارزش هاي آشكار انساني هستند. اگر فرايندهاي 
داده محور به خروجي الگوريتم هاي هوش مصنوعي 
وابسته باشند، تصميم هاي انحرافي را به بار خواهند آورد 
كه اغلب اوقات در تضاد با ارزش هاي اخالقي هستند. 
در سال ProPublica ،۲۰۱۶ شواهد چشمگيري 
از اين  دست را ارايه داد. براي مثال، دادگاه هاي اياالت  
متحده از برنامه اي كامپيوتري استفاده كرده بودند كه 
به اشتباه متهمان سياه پوست را كه در بازه اي دوساله 
مرتكب جرمي نشده بودند، به عنوان مجرم با نرخ دوبرابر 
متهمان سياه پوست بار ديگر پرچم گذاري كرده بود 
)۴۵ در مقايس��ه با ۲۳ درصد( . اين در حالي است كه 
اگر انساني اين كار را انجام مي داد، لقب نژادپرست به 
او داده مي شد. هوش مصنوعي مي تواند بين تجربيات 
جمعي و ارزش هاي آشكار جدايي بيندازد. تجربه هاي 
جمعي ايستا نيستند؛ بلكه براساس تصميم هاي مهم 
اجتماعي شكل مي گيرند. تصميم هاي اجتماعي هم 
براساس ارزش هاي اخالقي اتخاذ مي شوند؛ بنابراين، 
آيا فرايند تصميم گيري به ماشيني واگذار مي شود 
كه صرفا درباره گذش��ته به يادگي��ري مي پردازد نه 
آينده؟ با توجه به مقياس كاربردهاي هوش مصنوعي 
در زمينه هايي مثل تش��خيص پزش��كي، خدمات 
مالي و نظارت بر كارمند، حتي تغييرات كوچك هم 
پيامدهاي شديد خواهند داشت. از آنجا كه روزبه روز 
عملكرد الگوريتم ها در زمينه پيشگويي بهبود پيدا 
مي كند، منط��ق ناظر بر چني��ن تصميم هايي هم 
نفوذناپذير خواهند ش��د. بر همين اس��اس، انسان 
ديدگاه جامع تصميم گيري را از دست مي دهد و تمام 
اصول گذش��ته را كنار مي گذارد. در بعضي نمونه ها، 
اين مساله مي تواند غيراخالقي و غيرقانوني و حتي 
كوته بينانه باش��د. براي مث��ال، الگوريتم تكرار جرم 
اصولي مثل س��ابقه بي گناهي و برابري فرصت ها را 
ناديده گرفته است. سازگاري يكي از پيش نيازهاي 
الزم اخالق و يكپارچه سازي است. تصميم ها بايد به 
استانداردهايي بيشتر از دقت آماري وابسته باشند. 
قرن ها است كه فضيلت هاي مشتركي مثل اعتماد 
متقابل، كاهش آسيب، برابري و عدالت خود را به عنوان 
شاخص هاي بقاي هرگونه  سيستم استنتاجي ثابت 
كرده اند. بدون سازگاري منطقي، سيستم هاي هوش 
مصنوعي از ثبات و پاسخگويي محروم مي شوند. ثبات 
و پاسخگويي دو عامل اساسي براي اعتمادسازي در 
طبيعت به شمار مي روند. نفوذناپذيري تصميم هاي 
داده محور با ايجاد ش��كاف بين تمايل هاي اخالقي و 
استدالل هاي منطقي، مانع از دخالت در فرايندهاي 
تصميم گيري مي شود. دنياي جديد انسان اين گونه 
است؛ جايي كه تصميم هاي پيچيده به انتخاب هاي 
انعكاسي تقليل مي يابند و براس��اس خروجي هاي 
نظارت شده اعمال مي ش��وند؛ جايي كه پيچيدگي 
به سادگي تبديل مي شود و فناپذيري به كاربردپذيري. 
امروزه، ادراك انسان از اخالق به  منزله چارچوبي براي 
تصميم گيري در نظر گرفته مي ش��ود. مدت زيادي 
نيست كه تصميم گيري هاي انسان، سايه شك را بر 
منبع: زوميت اخالق انداخته است. 



دانش و فن10اخبار

وزير ارتباطات خبر داد

تشكيل كارگروهي براي توسعه پيام رسان هاي داخلي
گروه دانش و فن   

وزي��ر ارتباط��ات و فن��اوري اطالع��ات از تش��كيل 
كارگروهي براي بررسي اقدامات مورد نياز براي توسعه 
پيام رس��ان هاي داخلي خبر داد و درب��اره حمايت از 
پيام رس��ان هاي داخلي نيز گف��ت: مصوبه حمايت از 
پيام رسان هاي داخلي در شوراي عالي فضاي مجازي 
در حال اجراست و نتايج عملكرد پيام رسان هاي بومي 

به هر دليلي روشن است.
وي ادامه داد: اكنون كارگروهي در حوزه پيام رسان هاي 
داخلي تشكيل شده است كه چگونگي مصوبات و ميزان 
اجراي آنها در دس��تگاه هاي دولتي را آسيب شناسي 
مي كنند؛ همچنين بررسي مي شود كه ساير اقدامات 
به جز مباحث فني براي توسعه پيام رسان هاي دولتي 
نياز است. بررس��ي ها در فضاي كارشناسي و به دور از 

مالحظات معمول انجام مي شود.
محمدجواد آذري جهرمي وزي��ر ارتباطات و فناوري 
اطالعات كه در حاش��يه جلس��ه هيات دولت سخن 
مي گفت در ادامه با اشاره به روند و عملكرد طرح دولت 
الكترونيك با تاكي��د بر اهميت اج��راي طرح دولت 
الكترونيك اظهار كرد: زيرساخت هاي دولت الكترونيك 
توسط وزارت ارتباطات تكميل شده و به بهره برداري 
رسيده اس��ت.وي ادامه داد: شاخص هاي بين المللي 
حاكي از رش��د ۲۰ پله اي كشور در س��ال گذشته در 
جهان است، اين درحالي است كه در برنامه ششم توسعه 
برنامه ريزي شده بود كه كشور در اين زمينه ۳۰ پله ارتقا 
پيدا كند. همچنين برخي از پروژه هاي شاخص، مركز 
تبادل راه افتاده و مركز اتصال دستگاه ها ايجاد شده است 
و در خدمات دولت بسياري از استعالمات حذف شده و 

نزديك به تحقق طرح است.
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات اضافه كرد: در ابتداي 
دولت دوازده��م، ميزان تبادل اطالع��ات روي مركز 
تبادل نزديك است و ۱۵ برابر رشد داشته است اما همه 
ظرفيتي كه بايد در تحقق دولت الكترونيك استفاده 

شود، در زمان حاضر وجود ندارد.
آذري جهرمي تصريح كرد: براي رس��يدن به س��طح 
۱۰۰ درصدي تحقق دولت الكترونيك، جاي كار بسيار 
زياد اس��ت و دولت در اين زمينه مكانيزم هاي الزم را 
در قال��ب پروژه هاي ۲۳ گانه تصويب كرده اس��ت و تا 
پايان آذرماه سال ۹۹ اين پروژه ها بايد در دستگاه هاي 
مختلف اجرايي شود.وي ادامه داد: پيشرفت ۲۳ پروژه، 

مطلوب به نظر مي رسد و گزارش آن را دبيرخانه شوراي 
اجراي فناوري اطالعات به صورت فصلي و دوره اي ارايه 
مي كند، همچنين اين دبيرخانه از س��ازمان فناوري 
اطالعات مس��تقل شده و اكنون در س��تاد وزارتخانه 

مستقر است.
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با تاكيد بر ضرورت 
تغيير ملموس در فرآيندها، گفت: با چهار سرور، دولت 
الكترونيك محقق نمي ش��ود، بلكه بايد فرآيندهاي 
اجرايي كش��ور اصالح ش��ود؛ يكي از موانع موجود در 
اين زمينه اين بود كه ساير قوا فقط دولت را الكترونيك 
مي دانستند، نه حاكميت الكترونيك، كه براي اصالح 
اين ديدگاه، در شوراي عالي فضاي مجازي مصوبه اي 

براي همكاري ساير قوا تصويب شد.
آذري جهرمي اظهار كرد: بر اس��اس اين مصوبه، يك 
مركز ملي تعامل پذي��ري راه اندازي و دو جلس��ه آن 
نيز برگزار ش��د. اقدامات در حال انجام اس��ت و تاكيد 
رييس جمه��وري بر آن بود كه هر ماه يك دس��تاورد 
دولت الكترونيك رونمايي شود كه تاكنون چهار پروژه 
سالمت الكترونيك با حضور رييس جمهوري به رونمايي 
و بهره برداري رسيده است. همچنين در حال پيگيري 
طرح ماليات الكترونيك هس��تيم زيرا موضوع مهمي 

است و جزو دغدغه هاي اصلي كشور است.
وي افزود: تمرك��ز فعلي ما روي ۲۳ پروژه اس��ت كه 
مهم ترين آنها صندوق هاي فروشگاهي، نظام مالياتي و 
بخشي از نظام سالمت است كه در آينده اين حركت ها 

و آجرها تبديل به ساختماني قابل مشاهده مي شود.

 آغاز حمايت از كسب و كارهاي نو پا
با طرح نو آفرين 

همچنين روز گذشته وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
در شبكه هاي اجتماعي از آغاز طرح اشتغال زايي ۶۸ 
هزار شغل خبر داد و نوش��ت: »طرح نوآفرين با هدف 
حمايت از كس��ب و كارهاي نوپا رسمًا آغاز به كار كرد 
و اميدواريم با بهره گيري از اين سامانه ها، شرايط براي 
كارآفريني و ايجاد اشتغال در حوزه فناوري اطالعات 

تسهيل شود.«
وزير ارتباطات تاكيد كرد: در »طرح نوآفرين« تسهيالتي 
چون معافيت ماليات و بيمه اي براي استارتاپ ها وجود 
دارد و با احداث پارك اقتصاد ديجيتال، استارت آپ هايي 
كه درآمد س��االنه آنها به ۵۰۰ ميليون تومان برس��د 

مي توانند با استفاده از امكانات اين پارك ها درآمد خود 
را به پنج ميليارد تومان برسانند و به مرحله بلوغ رسيده 

و روي پاي خود بايستند.
وي خاطرنش��ان كرد: فكر مي كنم اگ��ر از طريق اين 
طرح حدود ۱۰۰ هزار اس��تارتاپ فعال داشته باشيم 
در پايان برنامه ششم توسعه، رسيدن به ۵ يونيكورن 

امكان پذير است.
به گفته جهرمي، »ايران هوشمند« ايراني است بهره مند 
از نيروي انس��اني خالق كه چالش ه��ا را فرصت بروز 
نوآوري مي داند؛ ايران هوش��مند يعني كش��وري كه 
در آن توسعه اقتصاد ديجيتال براي حمايت از كسب 
و كارهاي نوپا به يك روال تبديل ش��ده باش��د؛ ايران 
هوشمند يعني حكمراني هوش��مند، يعني مبارزه با 
فساد و ايجاد سازوكارهاي شفاف در خدمات اداري و 
در دسترس بودن انواع خدمات عمومي در گوشي همراه 

هر ايراني؛ ايران هوشمند يعني ايران متصل به جهان اما 
مقاوم سازي شده در برابر سلطه فناورانه؛ ايران هوشمند 
آينده روشن را براي نسل امروز و فرداي خود به ارمغان 
مي آورد، آينده اي كه همين نسل خوشفكر جوان ايراني 

خواهد ساخت.
به گفته وي، هدف از »ايران هوشمند« ايجاد ثروت از 
طريق اقتصاد ديجيتال اس��ت و استارتاپ ها به عنوان 
فوتون هاي روشن كننده اقتصاد ديجيتال نقشي مهم 
در اين زمينه خواهند داشت. برنامه »ايران هوشمند« با 
رويكرد ارتقاي جايگاه اقتصاد ديجيتال، موجب تسهيل 
اتصال بخش خصوصي كشور به اقتصاد جهاني و رونق 

همكاري هاي منطقه اي مي شود.
وزير ارتباطات، آينده روشن در گرو »ايران هوشمند« 
است و يكي از مهم ترين راهبردهاي وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات در دوره فعلي تقويت اقتصاد ديجيتال 

و حمايت از كسب و كارهاي نوپاست كه در نهايت منجر 
به كارآفريني در اين حوزه مي شود.

وي همچنين از تغيير اساس��نامه س��ازمان فناوري 
اطالعات و توس��عه اي شدن اين س��ازمان خبر داد و 
خاطرنشان كرد: در واقع سازمان فناوري اطالعات به 
سازمان توسعه اقتصاد ديجيتال تبديل مي شود كه اين 

حركت با »طرح نوآفرين« شروع شده است.
گفتني است »طرح نوآفرين« با تاكيد بر شعار »ايران 
هوشمند؛ آينده روشن« و با هدف ايجاد ۶۸ هزار شغل 
امروز در ارديبهش��ت ماه در هيات دولت تصويب شد. 
آيين نامه طرح »نوآفرين« با مشاركت چند دستگاه از 
جمله وزارت ارتباطات و به منظور توسعه كارآفريني 
و حمايت از ايده هاي خالق و ش��ركت هاي استارتاپي 
است تا تسهيالتي چون معافيت مالياتي و بيمه اي را 

براي كسب و كارهاي نوپا رقم بزند.

نيو اطلس|
 شركت موزيال طراح مرورگر فايرفاكس با برخوردي قاطع 
با دولت امارات اجازه نداد اين كشور به عنوان يكي از فعاالن 

طرح حفاظت از امنيت اينترنت ايفاي نقش كند.
مقامات موزيال دسترسي امارات به امكانات طرح يادشده و 

مشاركت در اجراي آن را مسدود كرده اند.
موزيال با صدور بياني��ه اي در اين زمينه تصريح كرده كه 
درخواس��ت امارات براي مشاركت در اين طرح جهاني را 
براي ارتقاي امني��ت اينترنت رد مي كند، هدف از اجراي 
طرح مذكور توسط موزيال ارتقاي امنيت وب سايت هاي 

اينترنتي براي كاربران مرورگر فايرفاكس است.
علت اين تصميم مشاركت شركت امنيت سايبري اماراتي 
دارك متر در فعاليت هاي هكري مخفي و مخرب عليه افراد 
و دولت هاي خارجي اعالم شده است. اين شركت قرار بود 
در اجراي طرح يادشده با موزيال همكاري كند. دارك متر 
شركتي فعال در ابوظبي است و بسياري از فعاليت هاي 
هكري و مخرب دولت امارات عليه ديگر كشورها و اشخاص 
را به نمايندگي از آن انجام داده و امنيت و آسايش كاربران 
اينترنت را به خطر مي اندازد.يكي از اقدامات هكري دارك 
متر، عملياتي به نام راون بود كه به س��فارش س��رويس 
اطالعاتي اين كشور انجام شد. البته دولت امريكا توجهي 
به اينگونه اقدامات مخرب حكومت امارات و توطئه هاي 
سايبري آن ندارد. حكومت امارات به برخوردهاي وحشيانه 
و خشن با فعاالن حقوق بشر، روزنامه نگاران و همچنين 

تالش براي اجراي حمالت سايبري به كشورهاي رقيب 
ش��هرت دارد.س��لنا دكلمن مدير امور مهندسي موزيال 
تصريح كرده كه اطالعات موجود در مورد شركت دارك 
متر نش��ان مي دهد كه اين شركت نمي تواند براي حفظ 
امنيت اينترنت مناسب گزينه مناسبي باشد و اين خطر 
وج��ود دارد كه از اطالعاتي كه در اختيار دارد براي انجام 
فعاليت هاي نظارتي و جاسوسي بهره بگيرد.وي افزود: لذا 
نتيجه گرفتيم اعتماد به دارك متر اعتبار ما را خدشه دار 
مي كند و هم وب و هم كاربران اينترنت را به خطر مي اندازد.

موزيال هم��كاري با برخي ش��ركت هاي همكار و طرف 
قرارداد با دارك متر را هم متوقف كرده و هشدار داده كه 
وب س��ايت هايي كه از خدمات اين شركت براي ارتقاي 
امنيت اس��تفاده مي كنند بايد اين كار را متوقف كنند. 
 اين شركت همكاري با يك مجموعه امنيتي ديگر به نام
 Dubai Electronic Security Center را هم در 

دوبي فعال به حالت تعليق درآورده است.

انگجت| محققان روشي نوين براي پرينت سه بعدي 
پوست و استخوان انسان در فضا ابداع كرده اند كه از اين 
روش براي درمان شكستگي و سوختگي فضانوردان در 

ماموريت به مريخ مي توان استفاده كرد.
س��فر به مريخ چندسال طول مي كش��د و اگر يكي از 
فضانوردان در اين ميان دچار سوختگي يا شكستگي 

شود، امكان بازگشت او به زمين وجود ندارد.
درهمين راستا محققان دانشگاه بيمارستان درسدن در 
آلمان نخستين نمونه هاي پوست و استخوان پرينت 
شده زيستي را براي استفاده در فضا رونمايي كرده اند.

هرچند درمان بيماران با استخوان يا پوست هاي پرينت 
شده سه بعدي روي زمين هنوز در مراحل اوليه است، اما 
اين فناوري در فضا اهميت خاصي دارد زيرا بدن انسان 

در شرايط مذكور به سرعت بهبود نمي يابد.
توماسو گينيدي مدير بخشي از سازمان فضايي اروپا 
است كه روي اين پروژه نظارت مي كند. او در اين باره 
مي گويد: اگر فضانوردي دچار سوختگي شود، پوست 
جديد را مي توان با پرينتر زيس��تي توليد كرد. در غير 
اينصورت بايد از قس��مت ديگري از بدن فرد پوس��ت 
برداشته شود كه اين روند جراحاتي ديگر ايجاد مي كند 

و فرايند بهبود آن در فضا به كندي انجام مي شود.
دانشمندان براي پرينت سه بعدي پوست در گرانش 
صفر با چالش هاي خاص��ي روبرو بودند. آنها براي اين 

منظور پالسماي خون انسان را غليظ كردند. 

انگجت| انگليس قصد دارد اس��لحه هايي بسازد كه با 
استفاده از فركانس راديويي رايانه هاي دشمن را مختل و 

با كمك ليزر پهپاد و موشك را در آسمان نابود مي كنند.
وزارت دف��اع اين كش��ور اعالم كرده مش��غول توس��عه 
اسلحه هاي ليزري و فركانس راديويي است. اين اسلحه ها 
كه در مجموع DEW )اسلحه هاي انرژي مستقيم( نام 
دارند، با اس��تفاده از برق كار مي كنند و نيازي به مهمات 
ندارند. در حقيقت آنها به وسيله يك ژنراتور يا موتور وسيله 

نقليه به كار مي افتند.
اش��عه هاي ليزر مي توانند پهپاد و موش��ك را در آسمان 
هدف بگيرند و نابودكنند. عالوه برآن اسلحه هاي فركانس 
راديويي مي توانند رايانه هاي دش��من را مختل كنند و از 
كار بيندازند و به اين ترتيب از هزينه هاي عملياتي بكاهند.

تخمين زده مي ش��ود اين نوع اسلحه ها تا ۱۰ سال ديگر 
به كار گرفته شود. چنين اسلحه هايي نخست در ناوهاي 
جنگي و وس��ايل نقليه ارتش��ي آزمايش مي شوند. اين 
آزمايش ها احتماالً در ۲۰۲۳ انجام شوند.اين در حالي است 
كه روسيه نيز پهپادهاي حامل بمب در اختيار سربازانش 
قرار دهد بنابراين كشورهاي ديگر نيز به دنبال اسلحه هاي 
جديد براي مقابله خواهند بود.البته اس��لحه هاي ليزري 
پديده اي نوين نيستند. در سال ۲۰۱۷ ميالدي انگليس 
۳۰ ميليون پوند براي ساخت نمونه اوليه يك اسلحه ليزري 
سرمايه گذاري كرد و امريكا نيز نخستين اسلحه ليزري 

خود را در ۲۰۱۴ ميالدي به كار گرفت.

انگجت| طبق گزارش��ي جديد هفته آينده مديران 
ارشد اجرايي گوگل، فيس بوك، آمازون و اپل در جلسه 
كميته آنتي تراست كنگره امريكا حاضر مي شوند تا به 
سواالتي پاسخ دهند.كنگره امريكا مشغول تحقيقاتي 
درباره قانون آنتي تراس��ت )ض��د انحصار( در صنعت 
فناوري است و قصد دارد ش��ركت هاي بزرگ را براي 
شهادت فرابخواند.دس��تياران »ديويد سيسيلين«، 
رييس كميته آنتي تراست كنگره امريكا تاييد كرده اند 
هفته آينده در ۱۶ جوالي يك جلس��ه استماع برگزار 
مي شود و از مديران ارشد اجرايي شركت هاي آمازون، 

اپل، گوگل و فيس بوك سواالتي پرسيده مي شود.
محور دقيق اين سواالت مشخص نيست اما احتمااًل به 
نگراني هاي رقابتي مربوط باشد. نمايندگان دموكرات 
و جمهوري خواه مجلس امريكا نگران هستند كه تعداد 
اندكي از شركت ها اينترنت را كنترل مي كنند و از قدرت 
خود براي از ميدان به در كردن رقبا سواستفاده مي كنند.

البته اين تحقيق لزوماً به انجام اقداماتي منجر نمي شود 
اما سياس��تمداران با استفاده آن تعيين مي كنند حل 
مشكالت با قوانين فعلي امكانپذير است يا بايد قانون 

جديدي در اين باره وضع شود.
كارشناسان معتقدند اين ش��ركت ها با اتهام انحصار 
رقابت مقابله مي كنند. اپل انحصار قدرت در اپ استور را 
رد كرد است. از سوي ديگر نيز گوگل با جريمه هاي نقض 

قانون آنتي تراست در اروپا دست و پنجه نرم مي كند.

انگجت| كارشناسان و تحليلگران برآورد كرده اند كه 
روند فروش گوشي هاي آيفون در سال ۲۰۱۹ ميالدي 
شاهد تغييرات مثبت و منفي قابل توجهي نخواهد بود.

 گوش��ي هاي هوش��مند آيفون ك��ه هم��واره يكي از 
سودآورترين و پرفروش ترين محصوالت اپل در جهان 
به ش��مار مي روند، حاال به نظر مي رس��د كه روند رشد 
فروش آن تح��ت تأثير عوامل و فاكتورهاي متعددي با 
كاهش قابل مالحظه اي روبرو ش��ده اس��ت به گونه اي 
كه كارشناس��ان و تحليلگران فع��ال در حوزه فناوري 
پيش بيني كرده اند فروش گوشي هاي آيفون تغييرات 
مثبت و منفي قاب��ل توجهي را تجربه نخواهد كرد و در 

وضعيت ثابتي باقي خواهد ماند.
يك��ي از كارشناس��ان فع��ال در موسس��ه تحقيقاتي 
Rosenblatt Securities ني��ز ب��ه تازگي برآورد و 
اعالم كرده است كه اپل بطور قطع از فروش گوشي هاي 
هوش��مند آيفون خود در سال ۲۰۱۹ ميالدي مأيوس 
خواهد ش��د چراكه به نظر مي رس��د خيل عظيمي از 
عالقه مندان از همان گوشي هاي مورداستفاده خود بهره 
مي برند و قابليت منحصر بفرد جديدي در آيفون هاي 
جدي��د وجود ن��دارد بنابراين ديگر ني��ازي به تعويض 
دستگاه خود با يك گوشي جديد ندارند و از طرفي ديگر 
نيز، كاربران زيادي از iOS به گوش��ي هاي اندرويدي 
مهاجرت و كوچ كرده اند و ديگر تمايل چنداني به استفاده 

و خريداري گوشي هاي آيفون نخواهند داشت.

نيواطلس| شناس��ايي اختالل اوتيسم به خصوص در 
كودكان كاري بسيار دشوار است و حاال محققان با اتكا به 
فناوري هاي پيشرفته روش جديدي را ابداع كرده اند كه 

مبتني بر نگاه كردن به يك نمايشگر است.
نيواطلس، در حال حاضر شناس��ايي بيماران اوتيسم از 
طريق گفت وگو با خود آنها يا از طريق پركردن پرسشنامه 
انجام مي ش��ود. اما هيچيك از اين دو روش دقت الزم را 

ندارند و گاهي موجب تشخيص نادرست مي شوند.
اما روش جديدي كه توسط پژوهشگران دانشگاه واترلوي 
كانادا ابداع شده دقيق تر و كمتر وقت گير است. در قالب 
اين روش مس��ير زل زدن كودكان به نمايشگر در زمان 
مش��اهده تصاوير مختلفي از چهره افراد به دقت بررسي 
مي ش��ود. اين پژوهش��گران مي گويند بيماران مبتال به 
اوتيس��م چشم هايش��ان را در زمان مشاهده بخش هاي 
مختلف صورت به شيوه اي متفاوت از افرادي عادي حركت 

مي دهند و از همين طريق قابل شناسايي هستند.
اين سيستم در بررسي آزمايشي صورت گرفته موفق به 
شناسايي ۱۷ بيمار مبتال به اوتيسم و ۲۳ كودك مستعد 
ابتالء به بيماري يادش��ده گرديده است. اين كودكان در 
مجموع به ۴۴ عكس چهره روي يك نمايشگر ۱۷ اينچي 
نگاه كردند و نحوه حركت چشم هاي آنها با استفاده از اشعه 
مادون قرمز ردگيري شد تا مشخص شود نحوه جابه جايي 
چشم هاي اين كودكان بين هفت نقطه كليدي هر چهره 

چگونه است.

فون آرنا|
 گزارش ها حاكيست كه اپليكيشن پخش و استريم آنالين 
موسيقي اسپاتيفاي نيز نسخه »اليت« خود را به منظور 
دسترسي كاربران ساكن در كشورهاي با اينترنت كم سرعت 

ارايه كرده است.
 اسپاتيفاي يكي از بزرگ ترين و محبوب ترين اپليكيشن هاي 
پخش و استريم آنالين موسيقي در جهان به شمار مي رود كه 
حاال به نظر مي رسد براي استفاده كاربران اهل كشورهايي كه 
شبكه اينترنت در آنها سرعت پايين تري دارد، نسخه اليت 
خود را نيز منتشر و ارايه كرده است تا آنها بتوانند به راحتي 
آهنگ هاي مورد نظر خود را به صورت آنالين گوش داده و 
در صورت نياز، با خريداري اشتراك ماهانه و ساالنه، به دانلود 

آنها در گوشي خود اقدام كنند.
حاال اسپاتيفاي ضمن ارايه نسخه اليت اپليكيشن خود اعالم 
كرده است كه اين نسخه در ۳۶ كشور جهان سومي با سرعت 
اينترنت پايين تنها با حجم ۱۰ مگابايت در فروشگاه هاي 
آنالين همچون گوگل پلي استور قابل دسترسي و استفاده 
قرار گرفته است. اين اپليكيشن روي سيستم عامل اندرويد 
۴.۳ و باالتر قابل نصب است و نيازي به حافظه و ظرفيت خالي 

در گوشي هاي هوشمند كاربران ندارد.
از جمله كش��ورهايي كه اس��پاتيفاي الي��ت در آنها ارايه 
ش��ده اس��ت، مي توان به برزيل، مكزيك، آرژانتين، پرو، 
شيلي، كاستاريكا، بوليوي، جمهوري دومينيكن، اكوادور، 
السالوادور، گواتماال، هندوراس، نيكاراگوئه، پاناما، پاراگوئه، 

اوروگوئه، امارات متحده عربي، عمان، قطر، الجزاير، مصر، 
عربستان سعودي، مراكش، لبنان، كويت، آفريقاي جنوبي، 

اندونزي، فيليپين، ويتنام، مالزي و هند اشاره كرد.
بسياري از اپليكيش��ن هاي مختلف همچون شبكه هاي 
اجتماعي از نسخه اليت )Lite( نيز عالوه بر نسخه اصلي، 
بهره مي گيرند كه براي آن دس��ته از كاربراني كه سرعت 
اينترنت كشورشان پايين است يا حافظه گوشي بسيار كم 
و محدود است، توسعه داده شده است تا آنها نيز بتوانند از 
قابليت هاي اصلي و محوري بسياري از شبكه هاي اجتماعي 
و پيام رسان هاي متعدد استفاده كنند و اخبار و گزارش هاي 

موردنظر خود را در فضاي مجازي به اشتراك بگذارند.
يك��ي ديگ��ر از مزاياي نص��ب و دانلود نس��خه اليت اين 
اپليكيشن ها، مصرف بس��يار پايين باتري موبايل است، 
به گونه اي كه كاربران با نصب و اس��تفاده از ش��بكه هاي 
اجتماعي موردنظر مي توانند تا حد زيادي در بهينه سازي 
در مصرف باتري و افزايش مدت زمان ش��ارژ دهي گوشي 

هوشمندشان كمك كنند.پيش تر بسياري از كاربران اهل 
كشورهاي توسعه نيافته و به اصطالح جهان سومي در فضاي 
مجازي از مشكالت متعدد در اجراي اپليكيشن هاي مختلف 
كه حجم سنگين و مصرف باتري و اينترنت بااليي داشتند، 
شكايت خود را اعالم كرده بودند. شبكه هاي اجتماعي نيز 
به منظور استفاده همگاني و تسهيل دسترسي به اينترنت 
تصميم گرفتند كه با انتشار نسخه اليت از اپليكيشن هاي 
محبوب و پرطرفدار خود به اين دسته از كاربران نيز كمك 
كنند تا مطالب و پست هاي موردنظر خود را در فضاي مجازي 

به اشتراك بگذارند.
از ش��بكه هاي اجتماعي كه نس��خه اليت خود را توسعه 
داده اند، مي توان به فيس بوك اليت، فيس بوك مس��نجر 
اليت، توييتر اليت، اسكايپ اليت و اينستاگرام اليت اشاره 
كرد و كاربران بايد به منظور دريافت اين نسخه به فروشگاه 
آنالين و اينترنتي گوگل پلي استور مراجعه كنند.نرم افزار و 
 ،iOS ،اپليكيشن اسپاتيفاي كه براي سيستم عامل اندرويد
ويندوز و مك قابل استفاده و اجراست، به كاربران اين امكان 
را مي دهد تا به صورت كاماًل قانوني با رعايت حق كپي رايت 
و ناشران موس��يقي، به صورت آنالين موسيقي هاي مورد 
عالقه خود را جست وجو كرده و به آنها گوش بسپارند.بدون 
ش��ك، كاربران منطقه امريكاي شمالي كه شامل اياالت 
متحده امريكا و كانادا مي ش��ود، از بزرگ ترين طرفداران و 
كاربران اپليكيشن هاي استريم موسيقي همچون اپليكيشن 

اسپاتيفاي به شمار مي روند.

برخورد موزيال با دولت امارات به علت راهزني هاي سايبري

امكان توليد استخوان و پوست 
انسان در فضا

 انگليس اسلحه هاي 
ليزري مي سازد

گوگل، فيس بوك، اپل و آمازون 
به كنگره امريكا مي روند

 ترمز آيفون 
كشيده مي شود

درمان كودكان اوتيسم با نگاه 
كردن به نمايشگر

ارايه نسخه اليت اسپاتيفاي براي كشورهايي با سرعت اينترنت كم
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رويداد

سايبر كاربر

توييتر با »خشونت عليه 
مذهبي ها« مي جنگد

ديلي ميل| توييتر در يك بيانيه جديد اعالم كرده در 
حال حاضر توييت هايي كه در مبارزه با افراد مذهبي 

بارگذاري مي شود را پاك مي كند. 
اين ش��بكه اجتماع��ي حفاظت جدي��دي را براي 
گروه هاي مذهبي روي پلت ف��رم خود ايجاد كرده 
است؛ اين سياست هاي جديد »سخنان غير انساني« 
عليه گروه هاي مذهبي را كنترل مي كند.توييتر گفته 
بدون هيچ درنگي توييتي كه اين قانون را نقض كند 
پاك مي شود تا خشونت عليه مذهبي ها كنترل شود. 
توييتر مي گويد، اگر اين شبكه اجتماعي متوجه شود 
كه هدف، قرار دادن گروه هاي مذهبي خاص است به 
ويژه اگر آن را »غير انساني به ديگران بر اساس دين« 
برداشت كند، اين پست حذف خواهد شد.تيم ايمني 
توييتر در بيانيه اي تأكيد كرد: »ما قوانيني را ايجاد 

مي كنيم تا امنيت مردم را در توييتر حفظ كنيم«.

ترامپ نمي تواند مخالفانش 
را در توييتر بالك كند

انگجت|طبق راي دادگاه تجديد نظر در نيويورك، 
دونالد ترامپ نمي تواند مخالفان خود را در ش��بكه 
اجتماعي توييتر بالك كند زيرا اين امر برخالف قانون 
اساسي امريكا اس��ت. دونالد ترامپ رييس جمهور 
امريكا، نمي تواند منتقدان خود را در شبكه اجتماعي 
توييتر بالك كند. طب��ق رأي دادگاه تجديدنظر در 
نيويورك، ترامپ با بالك كردن مخالفان خود در شبكه 
اجتماعي ماده الحاقيه اول قانون اساسي امريكا را زير 
پا مي گذارد.طبق قانون مقامات رسمي كه از حساب 
كاربري در شبكه هاي اجتماعي براي مقاصد رسمي 
استفاده مي كنند، نمي توانند فقط به دليل مخالفت با 
فرد يا گروهي درباره يك موضوع خاص افراد را ساكت 
كنند.البته هنوز مشخص نيست آيا ترامپ و وزارت 

دادگستري به اين رأي اعتراض مي كنند يا خير.
در اين ميان كاخ س��فيد اعالم كرده حساب كاربري 
ش��خصي دونالد ترامپ )كه بيش��تر اوق��ات نيز از 
آن اس��تفاده مي كند( مش��مول م��اده الحاقيه اول 
قانون اساس��ي امريكا نمي ش��ود.اين پرونده قانوني 
 در ۲۰۱۷ ميالدي آغاز ش��د. در آن زمان انس��تيتو
 Knight First Amendment به نيابت از ۷ كاربر 
توييتر كه ترامپ آنها را بالك كرده بود، از رييس جمهور 
امريكا ش��كايت كرد. آنها اعالم كرده بودند حساب 
كاربري توييتر ترامپ يك انجمن عمومي است و بالك 

كردن آنها خالف آزادي حق بيان است.

 فناوري واقعيت مجازي
براي رانندگان كاميون 

نيواطلس| ش��ركت دايمل��ر در ح��ال آزمايش 
يك فناوري جديد واقعيت مجازي براي اس��تفاده 
راننده هاي كاميون است و به برخي رانندگان امكان 

داده تا اين فناوري نوظهور را آزمايش كنند.
امكانات اين فناوري از طريق يك ش��بيه ساز سيار 
در دس��ترس رانندگان عالقه مند قرار گرفته تا آنها 
از هم اكنون با نس��ل جديد فناوري هاي تس��هيل 
رانندگي در جاده ها آشنا شوند. آزمايش يادشده در 
اشتوتگارت آلمان انجام ش��ده است.هدف از اجراي 
اين آزمايش دريافت بازخورد از رانندگان كاميون ها 
بطور مستقيم است تا فناوري واقعيت مجازي طراحي 
شده براي آنها به شيوه اي مناسب ارتقا يابد. از طريق 
هدست هاي توليد ش��ده به همين منظور منوهاي 
عملياتي و برنامه هاي كاربردي مختلفي در دسترس 
قرار مي گيرد كه مسيريابي و هدايت خودرو را تسهيل 
مي كند.يك برنامه تلفن همراه س��ازگار با هدست 
واقعيت مجازي نيز به عنوان ميان بر براي دسترسي 
به برخي امكانات قابل استفاده است.هدست واقعيت 
مجازي مدل هاي سه بعدي مختلفي را در معرض ديد 
رانندگان قرار مي دهد و حسگرهاي متعدد موجود 
در اين محيط با بررسي رفتارها و حركات رانندگان 

مي توانند بازخوردهاي الزم را دريافت كنند. 

هند سفينه به ماه مي  فرستد
ديلي ميل | هند هفته آينده ماموريتي به ماه انجام 
مي دهد كه طي آن يك لندر، مدارگرد و يك ماه نورد 

در قطب جنوب سياره فرود مي آيند.
 سازمان فضايي هند مشغول آماده سازي ماموريت 
Chandrayaan-۲ اس��ت. اين ماموريت هفته 
آينده آغاز مي شود و فضاپيمايي به ماه مي فرستد تا در 

نزديكي قطب جنوب ماه فرود بيايد.
ماموريت Chandrayaan-۲ روز ۱۵ جوالي از 
مقر فضاييSatish Dhawan در س��ريهاريكوتا 
در جنوب غربي هند به آس��مان پرتاب مي ش��ود. 
طبق برنامه ريزي اين كاوشگر ۶ سپتامبر در ماه فرود 
مي آيد.»چانداريان -۲« دومين كاوشگر ماه و شامل 
سه ماژول است. اين ماژول ها عبارتند از يك مدار گرد، 
لندري به نام »ويكرام« )فضاپيمايي كه روي سطح 

سياره فرود مي آيد( و يك ماه نورد به نام »پراگيان«.
مدارگرد مجهز به دوربيني اس��ت تا سطح سياره را 
مكاني يابي كند و يك نقشه سه بعدي بسازد. لندر 
ويكرام نيز مجهز به ابزارهايي شده تا ارتعاشات سطح 
ماه را رصد كند. عالوه بر آن لندر مذكور داراي ابزاري 
براي سنجش رسانايي گرما در سطح سياره است. ماه 
نورد نيز داراي يك طيف سنج است و مي تواند تركيب 
عناصر سطح ماه را بررس��ي كند.كل اين ماموريت 
حدود ۱۲۰ ميليون پوند هزينه داش��ته اس��ت.اين 
نخستين ماموريت سازمان فضايي هند است كه در 
ماه فرود مي آيد. البته پس از امريكا، روسيه و چين، 
هند چهارمين كشوري اس��ت كه ماموريتي به ماه 
انجام مي دهد.سازمان فضايي هند دليل اكتشاف در 
قطب جنوب ماه را احتمال رصد آب در قسمت هاي 
هميشه سايه اين سياره اعالم كرده زيرا به اين ترتيب 

مسير براي احداث ايستگاه در ماه هموار مي شود.
عالوه بر آن دانشمندان اميدوارند اين ماموريت بتواند 
داخل دهانه هاي ماه را بررسي كند و اطالعات بيشتري 

از فرايند تكامل ماه جمع آوري كند.
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احياي كارخانه يخچال سازي در لرستان توسط ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره(

ظرفيت توليد ۱۰هزار يخچال و ايجاد اشتغال مستقيم براي ۳۰۰  نفر
گروه بنگاه ها|

معاون ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( گفت: 
لرستان، استان هدف براي محروميت زدايي در ستاد 

اجرايي فرمان حضرت امام )ره( است، 
آيين احياي كارخانه يخچال سازي بوژان خرم آباد و 
تحقق تفاهمنامه ستاد اجرايي فرمان حضرت امام 
)ره( براي سفارش ساخت ۱۰ هزار دستگاه يخچال 
در راس��تاي تامين ل��وازم خانگي و اش��تغال زايي 
آس��يب ديدگان س��يل اس��تان لرس��تان ديروز با 
حضور عارف نوروزي؛ معاون س��تاد اجرايي فرمان 
حضرت امام )ره(، موسي خادمي؛ استاندار لرستان، 
سيداميرحس��ين مدني؛ مديرعامل بنياد اجتماعي 
احسان و مردم و مس��ووالن استاني در اين كارخانه 

برگزار شد.
نوروزي با اشاره به خدمت رساني ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام )ره( در استان هاي سيل زده كشور اظهار 
كرد: در نخستين س��فر رياست ستاد به استان پس 
از وقوع سيل در لرستان، چندين مسووليت توسط 

ايشان پذيرفته شد.
وي اف��زود: اهداي ۱۰ هزار بس��ته ل��وازم خانگي و 
توزيع يك هزار راس دام س��بك و انعقاد تفاهم نامه 
با بنياد مس��كن براي بازس��ازي و ساخت خانه هاي 

سيل زدگان از جمله اين مسووليت ها بود.
معاون ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( با اشاره 
به پوشش بيمه اي س��يل زدگان توسط بيمه بركت 
گفت: ۱۰۰ هزار واحد در لرس��تان تحت پوش��ش 

بيمه بركت ق��رار گرفت. نوروزي ب��ا مهم خواندن 
بحث اش��تغال تصريح كرد: متاسفانه بحث بيكاري 
در لرستان جدي است؛ پس از سيل اخير قراردادي 
ب��راي تزريق ۱۲ ميلي��ارد و ۷۰۰ ميليون تومان به 
كارخانه يخچال سازي بوژان منعقد كرديم تا از اين 
محصوالت در بس��ته هاي لوازم خانگي ارس��الي به 

سيل زدگان استفاده كنيم.

   جهيزيه ارسالي براي زوج هاي جوان
سيداميرحسين مدني با بيان اينكه از اين يخچال ها 
در جهيزيه ارس��الي براي زوج ه��اي جوان مناطق 
محروم استفاده مي شود، ادامه داد: تاكنون نزديك 
به ۵ هزار بسته لوازم خانگي بين سيل زدگان توزيع 
شده است و يك هزار راس دام سبك نيز طي سه روز 

آينده توزيع خواهد شد.
معاون ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( با تاكيد 
بر اينكه لرستان، استان هدف براي محروميت زدايي 
در ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( است، افزود: 
در كارخان��ه بوژان با تكيه بر توليد داخل، محصولي 

ارزان قيمت با كيفيتي مناسب عرضه مي شود.
نوروزي با تش��كر از نيروهاي جهادي و مس��ووالن 
استاني براي خدمت رساني به سيل زدگان، در پايان 
خاطرنشان كرد: تبعات و آسيب هاي سيل، با سرعت 

و دقت از بين خواهد رفت.
در انتهاي اين مراسم حواله   بسته هاي لوازم خانگي 
و دام سبك به برخي خانواده هاي سيل زده اهدا شد.

۶۰۴۱  شغل جديد در همدان 
ايجاد شده است

همدان| مديركل تعاون 
كار و رف��اه اجتماعي گفت: 
از ابتداي س��ال ۶ هزار و ۴۱ 
نفر اش��تغال جديد و هزار و 
۸۴۵ نفر بيمه شدگان جديد 
در ليست تأمين اجتماعي 
قرار گرفته ان��د. به گزارش 
ايس��نا، احمد توصيفيان ديروز در كارگروه اش��تغال و 
سرمايه گذاري استان همدان  اظهار كرد: بهار ۹۸ نرخ 
مشاركت اقتصادي استان ۴۱.۱ بوده كه نسبت به سال 
گذشته ۱.۳ افزايش داشته است. وي افزود: نرخ بيكاري 
استان همدان سال گذشته ۸.۲ بوده كه امسال به ۶.۱ 
رسيده و با كاهش ۲.۱ درصدي مواجه بوديم. مديركل 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي ادامه داد: از ابتداي تصويب 
قانون تسهيالت پايدار روستايي همدان به عنوان استان 
پيشرو كار خود را آغاز كرد و ۴۱ جلسه تشكيل داد. وي 
ادامه داد: طي چهار مرحله ۳۵۸ ميليارد تومان اعتبار 
روستايي به بانك هاي اس��تان ابالغ شد ۲۵۸ ميليارد 
تومان معادل ۷۲ درصد سهميه عقد قرارداد شده است.

توصيفيان عنوان كرد: ۸۶ درصد تسهيالت روستايي 
غيرحمايتي اس��تان جذب و ۹۱ ميلي��ارد از اعتبارات 
ابالغي صرفاً مخصوص طرح هاي دستگاه هاي حمايتي 

تخصيص داده شد.

هيچ واحد توليدي نبايد به خاطر 
مشكالت قضايي تعطيل شود

مركزي| دادس��تان كل 
كش��ور گفت: هي��چ واحد 
تولي��دي نبايد ب��ه خاطر 
مش��كالت قضايي تعطيل 
ش��ود.  به گزارش ايس��نا، 
محمدجعف��ر منتظري در 
نشس��تي با صنعتگ��ران و 
س��رمايه گذاران ساوه با اش��اره به اينكه به فرموده امام 
صادق)ع( هر صنعتگري بايد داراي س��ه ويژگي باشد، 
اظهار كرد: تخصص در كار، درس��تكاري و اداي امانت 
و خوش رفتاري با كارگر س��ه ويژگي مهم يك صاحب 
صنعت از ديدگاه امام ششم است. از اين رو بايد صاحب 
صنعت متقلب نبوده و به كيفيت كار اهميت دهد و اگر 
يك صنعتگر از اين س��ه ويژگي برخوردار بود مشكل 
توليد و درآمد نخواهد داشت. وي در ادامه به نامگذاري 
سال جاري اشاره كرد و افزود: راه برون رفت از مشكالت 
اقتصادي رونق توليد است و تا مادامي كه به رونق توليد 
اهميت دهيم مشكالت و نابس��اماني اقتصادي از بين 
خواهد رفت. وي افزود: امروز در مواجهه با دش��مناني 
هستيم كه در جنگ اقتصادي به دنبال زمين زدن ملت 
ايران هستند چرا كه در جنگ نظامي نتوانستند به كشور 
ما آسيب بزنند و درصدد هستند با جنگ اقتصادي به 

تداوم دشمني خود بپردازند.

مطالبه چايكاران افزايش نرخ 
خريد تضميني است

مديرعامل اتحاديه چايكاران 
شمال كشور گفت: امسال 
وضعي��ت چ��اي داخلي با 
حمايت هاي دولت نسبت 
به سال هاي گذشته شرايط 

مناسب تري دارد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، 
مازيار با اشاره به افزايش قيمت تضميني برگ سبز چاي 
در سال جاري اظهار كرد: بر اساس تصميم گيري شوراي 
عالي اقتصاد از طرف سازمان برنامه وبودجه، نرخ خريد 
تضميني برگ س��بز چاي درجه يك از سه هزار و ۲۷۵ 
تومان به س��ه هزار و ۶۰۰ تومان و برگ س��بز درجه دو 
از يك ه��زار و ۸۴۹ تومان ب��ه دو ه��زار و ۲۰۰ تومان 

افزايش يافته است.
مديرعامل اتحاديه چايكاران شمال كشور با اشاره به اينكه 
نرخ جديد خريد برگ سبز چاي از چين دوم اعالم شده، 
افزود: اتحاديه چايكاران شمال كشور از سازمان چاي و 
ديگر متصديان انتظار دارد جهت حمايت از چايكاران و 
ايجاد رغبت و انگيزه بيشتر براي افزايش توليد محصول 
در سال حمايت از توليد داخلي همكاري ها و پيگيري هاي 
الزم جهت تعيين تكليف پرداخ��ت مابه التفاوت نرخ 
جديد و قبلي خريد برگ س��بز چاي چي��ن اول از اول 

ارديبهشت ماه امسال براي چايكاران اعمال شود.

توانمندي هاي مهارتي در ايجاد 
اشتغال ضروري است

همدان| رييس س��ازمان 
آم��وزش فن��ي و حرفه اي 
بابي��ان اينك��ه مه��ارت و 
توانمندي هاي مهارتي در 
ايجاد اش��تغال بسيار مهم 
اس��ت، گفت: آموزش هاي 
الزم به صاحبان طرح هاي 
اشتغال زا ارايه شود. به گزارش مهر، سليمان پاك سرشت 
در كارگروه اشتغال و س��رمايه گذاري استان همدان با 
بيان اينكه اشتغال روستايي و ساير طرح هاي اشتغال در 
كشور عنوان اشتغال پايدار را به همراه دارد، گفت: اهليت 
به لحاظ توانايي افراد در اجراي طرح ها در كميته ارزيابي 

بررسي مي شود.
سليمان پاك سرشت با اش��اره به اينكه اشتغال زماني 
پايدار اس��ت كه مالحظاتي را در برنامه ريزي ها در نظر 
بگيريم كه فقط پرداخت پول و تسهيالت نباشد، افزود: 
موضوع اشتغال پايدار به كيفيت اشتغال ايجاد شده ربط 
دارد. اقدامات آموزشي نگراني از تبديل طرح هاي ايجاد 
اشتغال به طرح هاي توزيع تسهيالت اشتغال را برطرف 
مي كند. وي با بيان اينكه براي ارايه آموزش هاي الزم به 
صاحبان طرح ها آمادگي داريم، گفت: اقدامات آموزشي 
نگراني از تبديل طرح هاي ايجاد اش��تغال به طرح هاي 

توزيع تسهيالت اشتغال را برطرف مي كند.

صدور 8۶2 پروانه بهره برداري 
طي دو ماه نخست امسال 

يزد| معاون برنامه ريزي 
وزي��ر صنع��ت، مع��دن و 
تجارت رش��د صدور پروانه 
بهره ب��رداري ط��ي دو ماه 
نخست امس��ال را از جلمه 
دستاوردهاي كشور دانست 
و گفت: طي دو ماه نخست 
امسال تاكنون ۸۶۲ پروانه بهره برداري جديد در كشور 
صادر شده است.  به گزارش ايسنا، »سعيد زرندي« با بيان 
اينكه رونق توليد به تغيير نگاه جدي نياز دارد،  اظهار كرد: 
اگر اولويت مسووالن رونق توليد و تقويت زيرساخت هاي 
اقتصادي باش��د قطعًا مشكالت توس��عه اي برطرف و 
دستگاه هاي خدمات رس��ان نظير تأمين اجتماعي و 
بانك ها هم به اهداف تجاري و اقتصادي خود مي رسند.

وي با بيان اينكه سال ۹۷ بر اساس شاخص هاي مختلف 
جزو سخت ترين سال هاي ايران بود،  افزود: استكبار هر 
آنچه داش��ت در تحريم هاي خصمانه عليه ايران به كار 
گرفت و نتوانست در مقابله هدف و اراده صنعتگران ايراني 
مقاومت كند. او  رشد صدور پروانه بهره برداري طي دو ماه 
نخست امسال را از جمله دستاوردهاي كشور دانست و 
گفت: طبق اطالعات به دست آمده در دو ماه نخست سال 
۹۸ تاكنون ۸۶۲ پروانه بهره برداري در حوزه هاي مختلف 

صنعتي و توليدي صادر شده است.
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شهادت يك پاسدار در 
درگيري مسلحانه با ضدانقالب

كرمانشاه| بامداد ديروز طي درگيري گروهك هاي 
ضد انقالب با نيروهاي سپاه پاس��داران در جوانرود، 
يك پاس��دار به درجه رفيع ش��هادت نائل آمد. يك 
منبع آگاه در گفت وگو با فارس اظهار داش��ت: طي 
درگيري گروهك هاي ضد انقالب با نيروهاي سپاه در 
كوهستان هاي بيوله شهرستان جوانرود، يك پاسدار 
بازنشس��ته به نام محمدخان سليماني نسب )اهل 
تايجوز( جوانرود به درجه رفيع شهادت نائل شد. شهيد 
سليماني نسب، از نيروهاي با تجربه و پشتيبان يگان 
ضربت تيپ انصارالرسول )ص( بود كه در اين عمليات 

به شهادت رسيد.

شوراي فرهنگي و ديني 
شركت آب و فاضالب مركزي

اراك|  شوراي فرهنگي و ديني شركت آب و فاضالب 
استان مركزي در ارزيابي عملكرد شوراهاي فرهنگي و 
ديني شركت هاي آب وفاضالب سراسر كشوردرسال 
۹۷ موفق به كسب رتبه شايسته تقدير ويژه شد.  به 
گزارش روابط عمومي شركت آب و فاضالب استان 
مركزي رضا گياهي معاون منابع انساني و پشتيباني 
شركت مهندسي آب و فاضالب كشور با ارسال نامه اي 
به مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب استان مركزي 
اعالم كرد: پيرو ارزشيابي فعاليت هاي فرهنگي و ديني 
شركت هاي آب و فاضالب سراسر كشور در سال ۹۷ 
توسط دفتر امور فرهنگي و ديني شركت مهندسي آب 
و فاضالب كشور آن شركت با هدايت و تدابير جنابعالي 
موفق به كسب رتبه شايسته تقدير ويژه در بين كليه 

شركت هاي آب و فاضالب سراسر كشور شده است.

معاون اجتماعي فرهنگي 
شهرداري مشهد استعفا داد

مشهد|  شهردار مشهد با استعفاي معاون اجتماعي 
فرهنگي خود موافقت كرد. محمدرضا كاليي صبح 
امروز در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: مسووالن 
بايد هزينه اقدام��ات خود را بدهن��د و با اتفاقي كه 
روز گذشته افتاد و به خبرنگاران توهين شد زارعي 
معاون فرهنگي استعفاي خود را تقديم كرد كه بنده با 
استعفاي ايشان موافقت كردم. صبح ديروز در جريان 
نشست خبري شهردار مش��هد، خبرنگاران از عدم 
پاسخگويي معاون فرهنگي شهردار گاليه مي كنند؛ 
شهردار پس از اينكه يك خبرنگار با معاون فرهنگي 
تماس مي گيرد و وي پاسخگو نيست؛ خود مبادرت 
به تماس مي كند و وقتي علت عدم پاسخگويي معاون 
فرهنگي به خبرنگاران را جويا مي ش��ود وي لفظي 

ناشايست را خطاب به خبرنگاران به كار مي برد.

صادرات ۳۵ ميليون دالري 
محصوالت گلخانه اي

شيراز|  مديركل دفتر امور گلخانه، گياهان دارويي 
و قارچ خوراكي وزارت جهاد كش��اورزي با اشاره به 
صادرات بي��ش از ۳۵ ميلي��ون دالري محصوالت 
گلخانه اي در سال گذشته گفت: پيش بيني ما اين 
بوده ك��ه در حوزه گل و گياه زينتي، در كل كش��ور 
بتوانيم بيش از ۲ برابر افزايش صادرات داشته باشيم. 
غالمرضا تقوي در يك نشست خبري اظهار كرد: در 
سال ۹۸ برنامه توسعه گلخانه ها بيش از پنج هزار و 
۸۰۰ هكتار بوده كه ما مكلف به انتقال كشت از اين 
مقدار هستيم. وي عنوان كرد: در برنامه ششم تكليف 
بر ذخيره و توسعه ۱۱ ميليارد مترمكعب است، كه در 
حوزه انتقال كشت ضروري است آن را جدي بگيريم. 
وي گفت: در اين برنامه تأكيد بر كمك و اطالع رساني 
اين موضوع بوده زيرا اين موضوع، ريشه در باور و تغيير 

فرهنگ دارد.

 خسارت داشتيم اما آبرساني
به هيچ روستايي متوقف نشد

اه�واز| سرپرس��ت ش��ركت آب و فاض��الب 
روستايي خوزستان با اش��اره به زلزله ۵.۷ ريشتري 
مسجدسليمان مي گويد: ميزان خسارات واردشده 
به تأسيس��ات آبرساني روس��تايي قابل توجه است 
اما با وجود اين خس��ارات هيچ گون��ه قطعي آب در 
روستاها نداش��تيم. عادل حرباوي با اشاره به وقوع 
زلزله پيش آمده در شهرستان مسجدسليمان اظهار 
كرد: خسارات وارده به تأسيسات آبرساني روستايي 
شهرستان هاي مسجدسليمان، اللي، انديكا و گلگير 
قابل توجه است اما هنوز جمع بندي در خصوص ميزان 
خسارت هاي واردشده انجام نگرفته است. سرپرست 
ش��ركت آب و فاضالب روستايي خوزستان با اشاره 
به پيش بيني هاي الزم براي جلوگيري از قطعي آب 
شرب روستاها تصريح كرد: بالفاصله پس از وقوع زلزله 
بيش از ۱۰ هزار بطري آب معدني در سطح روستاها 
در راستاي پيشگيري از وقوع كم آبي توسط مجموعه 

آبفا روستايي خوزستان توزيع شد.

خصوصي سازي تنها راه نجات 
صنعت كشور است

اراك| نماينده مردم ساوه و زرنديه در مجلس دهم 
معتقد است: خصوصي سازي تنها راه نجات صنعت 
كشور اس��ت. منطقه مركزي، محمدرضا منصوري 
در نشست دادستان كل كش��ور با صاحبان صنايع 
و سرمايه گذاران شهرستان س��اوه اظهار كرد: هيچ 
راهي جز خصوصي سازي نداريم و بايد بخش دولتي 
با سازوكار مناسب و نظارت دقيق به خصوصي سازي 
روي آورد. وي ب��ا تاكي��د بر اينكه اج��راي اصل ۴۴ 
قانون اساسي بايد تحت نظارت كميته اي و بر اساس 
مش��خص كردن اهليت صورت گيرد،  افزود: براي 
تحقق اين اصل سازوكار نظارتي نياز است تا منجر به 
رانت خواري نشود. منصوري افزود: متأسفانه عده اي 
به دنبال رانت خواري هستند و اين عمل ضربه مهلكي 
را به اقتصاد كش��ور وارد خواهد كرد. وي   افزود: عدم 
واگذاري براس��اس اهليت، منجر به ورشكستگي و 

بدهي هاي ميلياردي شده است.

چهرههاياستاني

مديرعامل بنياد بركِت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( از ايجاد ۴۰هزار 
فرصت شغلي توسط اين بنياد در سال گذشته خبر داد. به گزارش روابط 
عمومي بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره(، سعيد جعفري 
در مجمع عمومي عادي ساالنه اين بنياد با بيان اين مطلب افزود: تعهدات 
بنياد بركت در س��ال ۱۳۹۷ ايجاد ۱۸ هزار و ۴۵۰ شغل بود كه توانست 
اين رقم را به ۴۰ هزار فرصت شغلي افزايش دهد. به گفته مديرعامل بنياد 
بركت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره(، اين تعداد فرصت شغلي در 
قالب راه اندازي ۱۰ هزار طرح اشتغال زايي و با اعتباري بالغ بر ۱۳ هزار و ۷۷۷ 
ميليارد ريال حاصل آمده است. وي ضريب تحقق برنامه هاي بنياد بركت در 
حوزه اشتغال زايي در سال گذشته را ۲۱۷ درصد ذكر كرد و گفت: در سال 
گذشته ۴۰ هزار فرصت شغلي مستقيم و غيرمستقيم را در مناطق محروم 
و كمتر برخوردار كشور ايجاد و راه اندازي كرده ايم. جعفري در تشريح ۱۰ 
هزار طرح اشتغال زايي بنياد بركت در س��ال ۱۳۹۷ توضيح داد: ۹۸۰۰ 
طرح از اين تعداد در قالب طرح هاي اشتغال زايي اجتماع محور با ۸ هزار 
و ۲۶۵ ميليارد ريال سرمايه گذاري ايجاد شده است. راه اندازي اين تعداد 
طرح اشتغال زايي اجتماع محور، شاغل شدن ۳۱ هزار و ۸۰۰ نفر را به همراه 
داشته است.   ۱۰ طرح نيز در قالب مدل اشتغال زايي بنگاه محور با اعتباري 
بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال به بهره برداري رسيده كه فراهم آوردن 

فرصت كسب و كار براي ۳۵۰۰ نفر را به شكل مستقيم و غيرمستقيم در پي 
داشته است. وي افزود: همچنين ۱۹۰ طرح اشتغال زايي تسهيالت محور 
بنياد بركت با ۳ هزار ميليارد ريال حجم سرمايه گذاري موجب ايجاد شغل 
براي ۴۷۰۰ نفر به شكل مستقيم و غيرمستقيم شده است. مديرعامل بنياد 
بركِت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( افزود: ۴۵ نوع خدمات دهي 
براي بنياد در س��ال گذش��ته پيش بيني ش��ده بود كه اين تعداد به ۵۳ 
مورد رسيد. همچنين تعداد قرارداد ساخت مدارس و مراكز فرهنگي و 
مذهبي براي سال ۹۷، ۴۰۰ مورد پيش بيني شده بود كه به ۵۲۱ مورد 
افزايش يافت. جعفري با اش��اره به سفرهاي استاني و برگزاري جلسات 
متعدد با مسووالن اجرايي هر استان در طول سال گذشته خاطرنشان 
كرد: استان هايي نظير سيستان و بلوچستان، گلستان، لرستان، بوشهر، 
خوزستان، خراسان جنوبي و رضوي، هرمزگان، چهارمحال و بختياري و 
قزوين در اولويت اين سفرها قرار داشته اند. برگزاري جلسات با مسووالن 
استاني، به منظور تشويق و ترغيب آنها براي ارسال طرح هاي كارآفرينان 
و متقاضيان مشاركت هاي اقتصادي بوده است. به گفته مديرعامل بنياد 
بركت، گسترش الگوهاي اشتغال زايي اجتماع محور در سال ۹۷ با هدف 
گسترش ايجاد فرصت هاي شغلي در مناطق روستايي و محروم كشور در 

دستور كميته تحقيق و توسعه اين بنياد بوده است. 

فعاليت بنياد بركت در 3 هزار روستاي كشور
مديرعامل بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( خبر داد

كاظمي؛ مديرعامل كارخانه يخچال سازي بوژان در اين مراسم 
گفت: سال ۹۸ با اعتماد ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره(، 
توانستيم با يك حركت جهادي و همت كاركنان مجموعه ظرف 

۴۲ روز به چرخه توليد برگرديم. 
وي با اشاره به مش��كالت اين كارخانه در سال هاي اخير گفت: 
خط توليد اين كارخانه از سال ۹۲ دچار ركود شد اما توانستيم، 

ساختار اساسي مجموعه را حفظ كنيم. 
مديرعامل كارخانه يخچال سازي بوژان با بيان اينكه ۱۳۷ نيروي 
جوان و تحصيلكرده را در اين كارخانه جذب كرديم، تصريح كرد: 
اميدواريم ش��يفت دوم در اين كارخانه راه اندازي ش��ود تا ۱۳۷ 

جوان ديگر صاحب اشتغال شوند. 
كاظمي عدم نقدينگي و س��رمايه در گردش را مش��كل صنعت 
كشور دانست و يادآور شد: بايد به دنبال جذب سرمايه از نهادهاي 
خدمت گذار باشيم؛ اميدواريم ستاد اجرايي فرمان حضرت امام 
)ره( چراغ اميد در اين كارخانه را روشن نگه دارد؛ ما نيز به تمامي 

تعهداتمان نسبت به ستاد عمل مي كنيم.
در ادامه اين مراس��م سيداميرحس��ين مدني؛ مديرعامل بنياد 
اجتماعي احس��ان اف��زود: حتم��ا از توليدات داخلي اس��تفاده 

مي كني��م تا مجموعه هاي خرد احيا ش��وند. وي ب��ا بيان اينكه 
۱۵۰ هزار بس��ته لوازم التحرير را براي لرستان در نظر گرفته ايم 
و از ابتداي ش��هريورماه اين بسته ها توزيع مي شود، خاطرنشان 
كرد: تمامي تاكيدات رييس س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام 
)ره( بر خريد كاالي ايراني اس��ت. خادمي؛ استاندار لرستان در 
اين مراسم با اش��اره به تالش هاي ستاد اجرايي فرمان امام)ره(

براي بهبود شاخص هاي توليدي و اقتصادي كشورو با  تشكر از 
زحمات ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( در خدمت رساني 
به سيل زدگان استان لرستان گفت: آنچه امروز در آيين احياي 
كارخانه يخچال س��ازي ب��وژان خرم آباد اتف��اق مي افتد، چهره 
ديگري از سيل است؛ در دل اين سيل تهديدآفرين، فرصت هايي 

نهفته بود و يكي از اين فرصت ها، احياي اين كارخانه است.
وي با اش��اره به توزيع يك هزار راس دام سبك توسط ستاد در 
لرس��تان تاكيد كرد: از نخستين مسووالني كه پس از سيل وارد 
استان شدند، آقاي مخبر بود؛ ايش��ان از همان ابتدا قول ارسال 

۱۰هزار بسته لوازم خانگي به لرستان را داد.
استاندار لرستان در پايان يادآور شد: ستاد اجرايي فرمان حضرت 

امام )ره( با نيت خالص به وعده هايش عمل كرده است.

بازگشت به چرخه توليد با اعتماد ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( 
مديرعامل كارخانه يخچال سازي بوژان:

كد ستاره ۱۰ ستاره ۱۱۷ مربع فقط سقف قطع ميان 
دوره مشتركان دايمي را باال مي برد.

پيرو انتشار مطالب نادرستي در شبكه هاي اجتماعي با 
موضوع بازپرداخت وجوه دريافتي از مشتركان خطوط 
دايمي همراه اول از طريق قبوض، اداره كل ارتباطات 
شركت ارتباطات سيار ايران اعالم كرد كه كد »ستاره 
۱۰ ستاره ۱۱۷ مربع« صرفا براي باال بردن سقف قطع 
ميان دوره مشتركان دايمي بوده و موجب بستانكاري 

مشتركان نمي شود.
همراه اول تاكيد كرده بديهي است كه اين سرويس براي 
ايجاد تجربه بهتر براي مشتركان دايمي در ميان دوره 
بوده و تسويه حساب قبوض با هر ميزان مصرف در پايان 
دوره الزامي است. اين اطالعيه مي افزايد: حساب كليه 
كاربران همراه اول كامال بر خط است و اگر مشتركي به 

هر دليل، اضافه پرداخت داشته باشد، اين مبلغ بالفاصله 
به حساب بس��تانكاري وي منظور مي شود و نيازي به 

گرفتن كد خاصي در اين خصوص نيست.
همراه اول در پايان تاكيد كرده مشتركان براي كسب 
اطالعات صحيح به درگاه هاي رسمي اپراتور مراجعه 

كنند.

همراه اول در اطالعيه اي تشريح كرد

سرويس و كد افزايش مبلغ قطع مياندوره
رييس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني مازندران: 

دولت با نظارت از تخليط برنج جلوگيري كند
رييس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي اتاق 
بازرگاني مازندران خواستار نظارت بيشتر دولت براي 

جلوگيري از تخليط برنج شد.
به گ��زارش اتاق مازن��دران، س��يد امير ميران صبح 
چهارشنبه در كميسيون كش��اورزي اتاق بازرگاني 
به طرح خروج دام از جنگل اش��اره و اضافه كرد: اين 
طرح پس از ۲۰ سال با شكست مواجه شد و به اذعان 

كارشناسان، اجراي اين طرح اشتباه بوده است.
وي افزود: زماني جنگل مي تواند حفظ شود كه دست 
مردم و كشاورزان باشد و بايد حفاظت و صيانت آن به 

مردم واگذار شود.
به گفته ميران، متأس��فانه نگاه كشوري اين است كه 
به مازندران به عنوان يك روس��تا نگريسته مي شود 

درحالي كه اين منطقه نيازمند توجه ويژه است.

رييس كميسيون كش��اورزي با اشاره به ايجاد مركز 
پايانه ه��اي برنج و خاويار قره برون در اس��تان افزود: 
برنامه ريزي و سرمايه گذاري هاي خوبي براي اجراي 

طرح هاي ملي در استان صورت گرفته است.
وي ادامه داد: مازندران داراي پتانس��يل هاي زيادي 
است و مي توان با بهره گيري از آن استان مازندران را به 

سمت توسعه سوق داد. ميران، توسعه كشت گياهان 
دارويي را در اس��تان ضروري دانست و گفت: با توجه 
به كمبود آب بايد به س��مت كشت و توسعه گياهان 

دارويي رويم.
رييس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني مازندران 
خواستار جلوگيري از تخليط برنج شد و گفت: دولت 
بايد با نظارت جل��وي تخليط برنج را بگيرد زيرا برنج 

مازندران داراي جايگاه خوبي در كشور است.
وي با تاكيد بر جلوگيري از ورود برنج خارجي به استان 
و تخليط آن با برنج بومي خواستار نظارت بيشتر دولت 

در اين بخش شد.
ميران همچنين خواهان بهره گيري از ظرفيت دريا 
براي توسعه اشتغال در استان شد و گفت: بايد از اين 

ظرفيت براي ايجاد اشتغال بهره گرفت.



اقتصاد اجتماعي12اخبار

تدوين دستورالعمل »مدارس وابسته« با هدف مهارت افزايي در دستور كار آموزش و پرورش

كارخانههامدرسهدارميشوند؟
كارشناس�ان آموزش�ي مدت هاس�ت بر اين 
نكت�ه تاكي�د دارند كه ب�ازار كار آين�ده براي 
فارغ التحصيالن�ي اس�ت كه در كن�ار مدرك 
تحصيلي، مهارت هاي خود را هم افزايش داده 
باشند. اگرچه پيش�ينه توجه به آموزش هاي 
مهارتي در ايران از س�ال 1328 با پايه گذاري 
مدرس�ه دارالفنون آغاز ش�د اما در سال هاي 
اخير كمتر به آن توجه شده است. براي سامان 
دادن ب�ه اين وضعيت در س�ند تحول بنيادين 
آموزش و پرورش هم به موضوع مهارت افزايي 

دانش آموزان توجه شد. 
در بخش هدف ه�اي عمليات�ي و راهكارهاي 
اين س�ند به عنوان يك راهكار به گس�ترش و 
تن�وع دادن حرفه ها و مهارت ه�اي مورد نياز 
جامعه و تعليم متناس�ب و برنامه ريزي ش�ده 
آن در هم�ه دوره ه�اي تحصيلي و ب�راي همه 
دانش آموزان اش�اره ش�ده اس�ت اما تاكنون 
اين بخش از س�ند تحول آنطور ك�ه بايد مورد 
اس�تقبال مس�ووالن آموزش و پ�رورش قرار 
نگرفته تا جايي ك�ه با وجود تصويب آيين نامه 
اجرايي »مدارس وابس�ته« با هدف گس�ترش 
مهارت در دانش آموزان از سال 1388، تاكنون 
دس�تورالعملي براي آن طراحي نش�ده است. 
با اين وجود بعد از گذش�ت ده سال از تصويب 
اساس نامه »مدارس وابسته« در حالي كه 477 
مدرسه در اين راستان بدون تعريف مشخصي 
فعال هستند، آموزش و پرورش به فكر بازنگري 
در آيي�ن نامه و طراح�ي دس�تورالعمل براي 
آن و ارايه به ش�وراي عالي آم�وزش و پرورش 
افتاده تا در اين راس�تا توجه به مهارت افزايي 
دانش آم�وزان با ورود بخ�ش خصوصي به آن، 
با نگاه تازه اي پيگيري ش�ود اما كارشناس�ان 
آموزش معتقدند اي�ن مدارس تنها در صورتي 
موفق خواهند بود كه از چهارچوب آموزش�ي 
فعلي فراتر رفته و كس�ب مهارت را به ش�يوه 
جدي آن مد نظر قرار دهند نه يك امر فوق برنامه 
و بدون هدف و از ط�رف ديگر آنها بر اين نكته 
تاكيد مي كنند كه ب�ا ورود بخش خصوصي به 
حيطه راه اندازي مدرس�ه بايد مش�خص شود 
نحوه نظ�ارت و ارزيابي بر عملكرد آنها چگونه 
است، آيا قرار است اين مدارس پايه گذار نسل 
نويني از آموزش باشد يا به يك بنگاه اقتصادي 

با شهريه هاي آنچناني تبديل شود؟

   تهيه دستورالعمل اداره »مدارس وابسته«
روز گذشته، مديركل امور شوراها و مناطق آزاد تجاري 
وزارت آموزش و پرورش درباره » مدارس وابس��ته« 
گفت: يكي از مباحث مرتبط با مديريت ش��وراهاي 
آموزش و پرورش، مدارس وابس��ته اس��ت. مدارس 
وابسته مدارسي هس��تند كه جهت اجراي هزينه و 
مديريت ب��ه بخش هايي كه مايل هس��تند در حوزه 
تعليم و تربيت ورود كنند، اختصاص دارد كه از جمله 
آنها مي توان به كارخانجات اشاره كرد؛ كارخانجاتي 
كه قصد دارند مدارسي داشته باشند و نيروي متناسب 
با مهارت هاي مورد نياز خود را تربيت كنند. به عنوان 
مثال صنايعي چون سراميك س��ازي، خودرو سازي 
و غيره ممكن اس��ت تمايل به برخورداري از مدرسه 

تخصصي داشته باشند.
مديركل امور ش��وراها و مناط��ق آزاد تجاري وزارت 
آموزش و پرورش با بيان اينكه اين مدارس بيشتر در 
دوره دوم متوس��طه و در بخش هاي صنعتي در قالب 
هنرستان فعاليت مي كنند، به ضرورت ايجاد پيوندي 

ميان صنعت و آموزش هاي قبل از دانش��گاه اشاره و 
اظهار كرد: اين مدارس به ويژه در بخش هاي صنعتي 

و توليدي در حوزه آموزش و پرورش ورود مي كنند.
پاپايي با بيان اينكه مدارس وابسته داراي آيين نامه 
اجرايي هستند، ولي طي سال هاي قبل دستورالعملي 
براي آن طراحي نش��ده اس��ت گف��ت: بازنگري در 
آيين نامه و درخواست طراحي دستورالعمل مربوطه 
را به ش��وراي عالي آموزش و پ��رورش ارايه كرده ايم 
و تالش ما اين اس��ت كه بخش ه��اي صنعتي توانا، 
كارخانج��ات، بانك ها، دانش��گاه ها و س��اير مراكز و 
بخش ها كه مي توانن��د در پيوند تحصيالت آموزش 
عمومي به بخش هاي صنعت كمك كنند، وارد عمل 
شده و از اين ظرفيت استفاده كنند. پيوند ميان بخش 
آموزش، صنعت، اشتغال و كار براي ما پراهميت است. 
در حال حاضر با احتس��اب م��دارس فرهنگ، ۴۷۷ 

مدرسه وابسته داريم. 
مديركل امور ش��وراها و مناط��ق آزاد تجاري وزارت 
آموزش و پرورش همچنين به فراهم ش��دن بس��تر 

فرهنگي مشاركت و شناسايي ظرفيت هاي آن اشاره و 
تاكيد كرد: فرصت هايي كه آموزش و پرورش مي تواند 
در اختيار بخش هاي مختلف جامعه براي حضورشان 
در آموزش و پرورش پيش بيني و بسترس��ازي كند، 
بي ش��مار و پراهميت اس��ت. تمرين مش��اركت در 
اليه ه��اي مختلف جامع��ه بايد صورت بگي��رد و به 
نوعي يكي از وظايف شوراها، بسط فرهنگ مشاركت 
ذي نفع��ان آم��وزش و پ��رورش از اولي��اء و مديران 

دانش آموزان گرفته تا ديگر اقشار است.

   جزييات مدارس مهارت محور بايد شفاف باشد
اظهارات پاپايي در حالي است كه كارشناسان آموزش 
معتقدند مهار ت آموزي در سيس��تم آموزشي ايران 
تاكنون به جايگاه درس��تي دس��ت نيافته چرا كه از 
طرفي نگاه جامعه به س��مت دانشگاه محوري است 
و در ثاني بودجه و امكان��ات آموزش و پرورش اجازه 
تقويت هنرس��تان هاي فني و حرفه اي و كار و دانش 
را نمي دهند بنابراين اگر قرار است مدارس وابسته با 

هدف مهارت افزايي در نظام آموزشي ايجاد شود بايد 
در وهله نخست مشخص شود چه تفاوتي با نمونه هاي 
موجود دارد و مهم تر از آن ساز و كار نظارت بر عملكرد 

آنها چگونه است. 
محمد حسيني، كارشناس آموزش درباره اين موضوع 
به »تعادل« گفت: در اصل بيس��ت و هش��تم قانون 
اساسي كشور دولت  موظف  شده است  با رعايت  نياز 
جامعه  به  مش��اغل  گوناگون ، براي  همه  افراد امكان  
اشتغال  به  كار و شرايط مساوي  را براي  احراز مشاغل  
ايجاد كند.  اين اصل سبب شده در مباني نظري سند 
تحول بنيادين براي دانش آموزان حقي تحت عنوان 
»حق برخورداري از تربيت فني و مهارتي متناس��ب 
با نيازهاي جامعه« ذكر ش��ود ام��ا آموزش و پرورش 
تاكنون نسبت به اين مس��ووليت خود اقدامي انجام 

نداده است. 
مدارس وابسته هم كه آموزش و پرورش از آن صحبت 
مي كند در واقع تسهيل ورود بخش خصوصي به اين 
حوزه است كه بايد كامال شفاف سازي شود. اگر قرار 
است با اسم مدارس وابسته، مدارس به سمت تبديل 
ش��دن به بنگاه اقتصادي حركت كنند، اين طرح از 

همين نقطه آغاز شكست خورده است. 
او افزود: مس��ووالن آموزش و پرورش بايد مشخص 
كنند كه اين مدارس قرار اس��ت براي دانش آموزان 
ايجاد شود يا فارغ التحصيالن مدارس هم كه تمايل 
به حضور در دانش��گاه ندارند و تنها به دنبال كس��ب 
مهارت و ورود به بازار كار هستند مي توانند مخاطب 
آن باشند. اگر گروه نخست مد نظر است طرح مدارس 
مهارت محور در شرايطي موفقيت آميز خواهد بود كه 
اين موسسات از ساز و كار مدارس فعلي خارج شوند و 

به مهارت به چشم فوق برنامه نگاه نكنند.
اما به نظر مي رسد با توجه به تجربه كشورهاي ديگر 
در اين زمينه راه اندازي مدارس وابسته و مهارت محور 

براي ديپلمه ها نتيجه بهتري داشته باشد.
حسيني بيان كرد: اگر فارغ التحصيالن جذب چنين 
مدارسي ش��وند نه تنها نياز كشور به تكنيسين رفع 
مي شود بلكه از دانشگاه محوري و اين تصور كه براي 
موفقيت و داشتن شغل مناس��ب بايد حتما مدرك 
دانش��گاهي آن هم از دانش��گاه معتبر داشت، فاصله 
مي گيريم، در چنين شرايطي دانشگاه ها هم به سمت 
و سوي جذب دانش��جو مبتني با نياز جامعه هدايت 
مي ش��وند و مي توان اميد داش��ت در طوالني مدت 
سازو كار آموزش در كشور اصالح شده و به دنبال آن 
بازار اشتغال و كسب شغل هم شرايط بهتري پيدا كند.

  Thu. July 11.  پنج شنبه    20 تير 1398   8  ذيقعده 1440  سال ششم    شماره   1423  2019 

توليد روزانه ۱۱هزار تن 
پسماند عادي در تهران

مديركل محيط زيست استان تهران با اشاره به توليد 
۱۱ هزار تن پسماند عادي به صورت روزانه در تهران 
گفت: بايد پسماندهاي ش��هر تهران به شكل نوين 
مديريت شوند. كالنتري گفت: واقعيت اين است كه 
تهران محروم ترين استان در مسائل محيط زيستي 
است. بزرگ ترين چالش تهران در حوزه مسائل محيط 
زيستي است كه دو حوزه تمركز جمعيت و مشكل آب، 
عمده مسائل محيط زيستي تهران است. او افزود: در 
تهران ساالنه ۲۲۰ هزار نفر جمعيت به استان اضافه 
مي ش��ود و اين افزايش جمعيت تنها در جغرافياي 
كمتر از يك درصد كشور در حال انجام است. ظرفيت 
زيستي براي تهران در دهه ۴۰، ۴ميليون نفر اعالم 
ش��د و امروز ۱۷ ميليون نفر در تهران هستند. وي با 
اشاره به حضور ۲۵ درصدي خودرويي و ۳۳ درصدي 
موتورسيكلت هاي كشور در تهران، افزود: روند آلودگي 
هوا در استان تهران در سال گذشته مثبت و رو به بهبود 
بود، اما امسال اگر اقدامي جدي نشود، ممكن است 
منفي شود. روزانه ۱۱ هزار تن پسماند عادي، ۶۱ هزار 
تن پسماند و نخاله ساختماني و ۲۴۰۰ تن پسماند 
صنعتي در تهران توليد مي شود و متأسفانه همه اينها 
در اطراف تهران به شكل درست مديريت نمي شوند.

درخواست نگهداري 
طوالني تر معتادان متجاهر 

سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: افزايش 
مدت زمان نگهداري معتادان خواسته آنها و به ويژه 
خانواده هاي معتادان است. سعيد منتظر المهدي 
درباره م��دت زمان نگهداري معت��ادان متجاهر در 
مراكز ماده ١۶، افزود: مدت زمان نگهداري معتادان 
در اين مراكز به شرايط آنجا بستگي دارد. وي با بيان 
اينكه مي توانيم براساس قانون، مدت زمان نگهداري 
معتادان را تا دو دوره ٣ ماهه تمديد كنيم، اظهار كرد: 
اين مدت زمان براساس پروتكل ها تعيين مي شود 
كه بايد »مناس��بت ها« و »ملزومات« آن را به دست 
بياوريم كه بتوانيم معتادان را بيشتر هم نگه داريم. 
سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر به ايسنا گفت: 
بخشي از افزايش مدت زمان نگهداري به درخواست 
خود معتادان است، به ويژه خانواده ها وقتي مي بينند 
كه اين فرآيند جواب داده و نتيجه گرفته، خودشان 
درخواست مي كنند كه معتادان بيشتر در اين مركز 
نگهداري شوند. منتظرالمهدي ادامه داد: در واقع اين 
بازاجتماعي ش��دن افراد با توانمندسازي آنها انجام 
مي شود. يعني معتادان در آنجا در كارگاه هاي موجود 
در مركز حرفه آموزي مي شوند. اصوال اين معتادان 
از قبل كاري بل��د بوده اند و حاال در همان حرفه هاي 
خودشان مهارت آموزي مي ش��وند و به اين ترتيب 
مي توانند در آينده خرج زندگيشان را در بياورند و به 
چرخه زندگي برگردند. او درباره افزايش ظرفيت مركز 
مهر سروش )كهريزك( نيز توضيح داد: اين مركز تا 
۵ هزار نفر ظرفيت دارد و مرحله به مرحله به ظرفيت 

آن افزوده مي شود.

قانون تامين اجتماعي نيازمند 
اصالح 

سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس، از الحاق يك 
ماده به قانون تامين اجتماعي در جهت رفع مشكل 
بيمه صيادان، ملوانان، معلمان حق التدريسي و منشي 
مطب هاي پزشكي خبر داد. جليل مختار با اشاره به 
مشكالتي كه ملوانان و صيادان در حوزه بهره مندي 
از خدمات بيمه تامين اجتماعي با آن مواجه بودند، 
گفت: در گذشته پوش��ش بيمه اي اين قشر به اين 
صورت بود كه تنها ۱۵ روز از يك ماه را بيمه بودند و 
۱۵ روزي كه در خشكي حضور داشتند شامل خدمات 
بيمه نمي شد. نماينده مردم آبادان در مجلس شوراي 
اسالمي، ادامه داد: بنده در اين مورد نامه اي به رييس 
اسبق سازمان تامين اجتماعي نوشته بودم كه در آن 
درخواست شده بود قانون را به گونه اي اصالح كنند 
كه صيادان و ملوانان بتوانند از خدمات بيمه اختياري 
براي تكميل سنوات خود استفاده كنند. اين نماينده 
مردم در مجلس دهم، اظهار كرد: هم اكنون قرار بر اين 
شده كه براي تحقق اين مهم يك ماده به قانون تامين 
اجتماعي الحاق شود تا اين قشر نيز با پرداخت حق 
بيمه از خدمات اين بخش در حوزه فوت، بازنشستگي 
و از كارافتادگي بهره مند شوند، ضمن اينكه اين قانون 
شامل معلمان و مدرسان پاره وقت و منشي مطب ها 

نيز خواهد شد. 

فعاليت مجدد ستاد ملي زن و 
خانواده با محوريت خانواده

رييس فراكس��يون خانواده مجلس گفت: بر اساس 
پيگيري هاي فراكسيون خانواده به اين نتيجه رسيديم 
كه هيچ خأل قانوني براي حمايت از زنان سرپرست 
خانوار وجود ندارد اما دس��تگاه هاي حمايت كننده 
بس��يار ضعيف عمل مي كنند.  پروانه مافي با اشاره 
به عملكرد فراكسيون خانواده مجلس گفت: تقريبا 
مي توان گفت كه بيش از يك سال از عمر فراكسيون 
خانواده مي گذرد و بعد از اينكه مجلس دهم تشكيل 
شد، مطالب، مسائل و مشكالتي كه در حوزه خانواده 
وجود داش��ت، اين باور را در همكاران ايجاد كرد كه 
يك فراكسيون مستقل را براي خانواده تشكيل دهيم 
لذا اين موضوع را با رييس مجلس در ميان گذاشته و 
ايشان نيز ابراز تمايل خود را براي تشكيل فراكسيوني 
مستقل براي مسائل خانواده اعالم كردند. او به اجراي 
آموزش و توانمندسازي خانواده اشاره كرد و به خانه 
ملت گفت: نامه نگاري جدي در حوزه جلوگيري از 
آسيب هاي اجتماعي به آموزش و پرورش داشتيم 
همچنين نشست با كميته امداد و سازمان بهزيستي 
به عنوان مهم ترين متوليان دستگاه اجرايي را داشتيم 
و بودجه اي معادل ۲۰ ميليارد در بودجه سال 9۷ را 
براي معاونت زنان و خانواده خواستيم. به گفته رييس 
فراكس��يون خانواده در مجلس  فعال كردن مجدد 
ستاد ملي زن و خانواده با محوريت خانواده از مهم ترين 

اقدامات اين فراكسيون بود.

تسهيالت جديد براي تردد مشموالن غايب خارج از كشور
رييس اداره سرمايه انساني سرباز س��تاد كل نيروهاي مسلح از ارايه 
تسهيالت جديد به مش��موالن غايب خارج از كشور خبر داد. موسي 
كمالي در اين باره گفت: بنا بر تصميمات اتخاذ شده در راستاي تسهيل 
تردد مشموالن غايب ايراني مقيم خارج كشور تصميماتي اتخاذ شده 
و بر اين اس��اس شرايط تردد اين دس��ته از مشموالن به داخل كشور 
راحت تر شده اس��ت. او افزود: برابر اين تس��هيالت مشموالن غايب 
سربازي مقيم خارج از كش��ور كه حداقل سه سال در خارج از كشور 
اقامت داشته باشند، مي توانند حداكثر سه ماه و براي دو بار در سال در 
كشور تردد كنند. رييس اداره سرمايه انساني سرباز ستاد كل نيروهاي 
مسلح درباره تفاوت اين تسهيالت با شرايط پيشين خاطرنشان كرد: 
قبل تر شرايط اينگونه بود كه بايد سه سال از غيبت مشمول ايراني مقيم 
خارج كشور مي گذشت تا بتواند وارد كشور شود اما االن شرط زمان 
غيبت حذف شده و مشمولي كه سه سال از اقامتش گذشته باشد، حتي 
اگر يك روز نيز غيبت داشته باشد، مي تواند با شرايط گفته شده يعني 

دو بار در سال و حداكثر به ميزان سه ماه به كشور تردد داشته باشد.

كمالي در مورد مشموالن داراي بيش از ۸ سال غيبت نيز گفت: قباًل 
گفته شده بود كه مش��موالن داراي بيش از ۸ سال غيبت حق تردد 
به داخل كش��ور را ندارند و بايد با پرداخت جريمه ريالي تكليف خود 
را مشخص كنند اما با توجه به توقف اجراي طرح جريمه ريالي طرح 
سربازي اين افراد نيز مي توانند حداكثر سه ماه و در مجموع دو بار در 
سال به كشور تردد كنند. او با بيان اينكه مشموالن غيرغايب مشكلي 
براي تردد در كش��ور ندارند، به ايسنا گفت: اما با تسهيالت جديد اگر 
فردي س��ه سال در خارج از كشور خود اقامت داشته و تنها يك روز از 
ورودش به غيبت نيز گذشته باشد، مي تواند وارد كشور شود. رييس 
اداره سرمايه انساني سرباز ستاد كل نيروهاي مسلح درباره شرط ورود 
مشموالن غايب سربازي مقيم خارج از كشور به داخل نيز اظهار كرد: 
مشموالن غايب بايد در نمايندگي هاي جمهوري اسالمي در سراسر 
كش��ور گذرنامه خود را ممهور به مهر ورود و خ��روج كنند و در آنجا 
مهرهايي تعبيه ش��ده كه مختص اين افراد است و حتمًا بايد پيش از 

سفر به ايران اين اقدامات را انجام دهند.

فاصله زياد ايران با شاخص هاي جهاني اهداي عضو
رييس مركز مديريت پيوند و درمان بيماري هاي وزارت بهداش��ت، 
گفت: فردي كه مرگ مغزي مي ش��ود، امكان بازگشت به حيات را 

ندارد.
مهدي شادنوش، با بيان اينكه كشور اسپانيا رتبه اول اهداي عضو در 
سطح جهان را دارد، خاطرنش��ان كرد: در بسياري از كشورها كه در 
حوزه اهداي عضو فرهنگ سازي گسترده اي انجام شده است، ميانگين 
زمان رضايت گيري از خانواده ها، ۴ تا ۶ دقيقه محاس��به شده است، 
چراكه در اين كش��ورها، خانواده ها از قب��ل، اطالعات صحيح و الزم 
درخصوص مرگ مغزي و اهداي عضو را كسب كرده اند. اما در ايران 
براي اينكه خانواده اي راضي به اهداي عضو شود، زمان رضايت گيري، 

بين ۶ تا 9۰ ساعت به طول مي انجامد.
او يادآور شد: در گزارش هاي جهاني امسال، جزيره مالتا كه ۴۸۰هزار 
نفر جمعيت دارد، رتبه ۶ جهاني را در حوزه اهداي عضو كسب كرده 
اس��ت، درحالي كه در سه، چهار س��ال اخير در حيطه اهداي عضو 
فعاليت آنچناني نداش��ته اس��ت، بنابراين، با فرهنگ سازي صحيح 

توانسته به پيشرفت خوبي در اين زمينه رسيده و با توجه به جمعيت 
تحت پوشش عدد ۳۰ را در شاخصPMP )تعداد اهداي عضو در يك 
ميليون نفر جمعيت( كسب كرده است. براي ايران با توجه به جمعيت 
تحت پوشش عدد ۴۰ براي شاخصPMP مطلوب است، اما متاسفانه 
اين شاخص در حال حاضر ۱۱.۵ است، بنابراين تا نقطه مطلوب فاصله 
بس��يار زيادي داريم و اين موضوع ضرورت فرهنگ سازي بيشتر در 

حوزه اهداي عضو را بيش از پيش نمايان مي كند.
رييس مركز مديريت پيوند و درمان بيماري هاي وزارت بهداش��ت 
تاكيد كرد: بعضي از خانواده ها مرگ مغزي را با اموري مانند كما اشتباه 
مي گيرند. در مورد كما امكان بازگشت فرد وجود دارد. اما فردي كه 
مرگ مغزي مي شود، امكان بازگش��ت به حيات را ندارد. خانواده ها 
بايد بدانند كه بعد از تاييد مرگ مغزي عزيزشان از سوي متخصصان 
خبره، امكان حيات مجدد وجود ندارد. بنابراين با تصميم صحيح و به 
موقع مي توانند حداقل جان ساير بيماراني كه نيازمند عضو پيوندي 

هستند را نجات دهند.

علت آلودگي هواي تهران
يك متخصص آلودگي هوا ضم��ن بيان اينكه ازن 
عامل اصلي آلودگي هواي تهران اس��ت، نس��بت 
به خطرات تنفس��ي و ريوي ناش��ي از آالينده ازن 
هش��دار داد و راهكارهاي اوليه كنترل اين آالينده 

را تشريح كرد.
اين روزها تنفس در فضاي باز با وجود آسمان آبي 
پايتخت براي برخي شهروندان سخت شده است، 
ش��ايد باورش برايتان دشوار باش��د اما باز هم پاي 
آلودگي هوا در ميان اس��ت و اگر فكر مي كنيد كه 
آلودگي هوا مختص فصل سرد سال است و با آغاز 
گرما حداقل از هواي آلوده خالص مي شويد، سخت 

در اشتباهيد؟ 
آلودگي هوا دش��مني اس��ت كه هميشه در كمين 
شماست حتي اگر در جريان تغيير فصل از زمستان 

به تابستان تغيير لباس داده باشد.
ازن مقصر اصلي آلودگي هواي اين روزهاي تهران و 
تعدادي از شهرهاي كشور معرفي مي شود. صحبت 
از يك آالينده تازه وارد نيست اما تنها دو سال است 
كه اندازه گيري غلظت آن تا حدي دقيق تر ش��ده 

است و آلودگي ناشي از آن اعالم مي شود. 
بنا به گفته محمودرضا مومن��ي،  متخصص حوزه 
آلودگ��ي هوا متاس��فانه تحقيق��ات الزم در مورد 
آالينده ازن در كشور ما انجام نشده و نياز است كه 
دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي بيشتر در اين زمينه 
ورود كنند تا راهكارهاي روشني براي كنترل اين 

آالينده مخرب ارايه شود. 
اين دانشجوي دكتراي مدل سازي عددي آلودگي 
ه��وا در دانش��گاه دركس��ل امري��كا، در گفت وگو 
با ايس��نا با تأكي��د بر اينك��ه آالينده ازن بس��يار 
واكنش پذيراس��ت، مي گويد: اين ش��رايط اثرات 

مخربي بر سالمت انسان و گياهان مي گذارد.
او با اش��اره به برخي اث��رات مخرب اي��ن آالينده 
اظهارمي كند: ايجاد تنگي نفس و خس خس سينه، 

ايجاد درد وقتي نفس عميق كشيده مي شود و سرفه 
و خارش گلو، تش��ديد بيماري هاي ريه مانند آسم، 
آمفيزم و برونش��يت مزمن، افزايش تعداد حمالت 
آسم، حساس تر ش��دن يه به عفونت، به طوري كه 
حتي وقتي هم عاليم آن ناپديد مي شود همچنان 
آسيب رس��اندن به ريه ادامه دارد و ايجاد بيماري 
مزمن انس��داد ري��وي )COPD( از اثرات مخرب 
اين آالينده اس��ت حتي اين عوارض در افراد سالم 
هم ديده ش��ده  ولي براي افراد با مشكالت ريوي و 

گروه هاي خاص بيشتر است. 
مومني با بيان اينكه ازن جزو معدود آالينده هايي 
اس��ت كه اگر كيفيت هوا در شرايط سالم هم باشد 
بازمي تواند ب��راي برخي از اف��راد جامعه از جمله 
گروه هاي حساس مشكالتي ايجاد كند، تاكيد كرد: 
تحقيقات نشان داده  است كه به طور كوتاه مدت در 
معرض ازن قرار گرفتن، ميزان مرگ ومير زودرس 
را افزايش مي دهد البته در مورد اثرات طوالني مدت 
اين آالينده هم ش��واهدي از وجود مشكالت ديده 
شده است ولي كافي نيست و بررسي ها ادامه دارد.

اين متخصص آلودگي هوا در ادامه با اشاره به اينكه 
آالينده ها به دو دسته اوليه و ثانويه تقسيم مي شوند، 
اظهار مي كن��د: آالينده هاي اولي��ه، آالينده هايي 
هس��تند كه به ط��ور مس��تقيم از مناب��ع آالينده 
 ،)CO( منتشر مي ش��وند مانند مونواكسيدكربن
اكس��يدهاي ازت )NOx(، دي اكس��يدگوگرد 
)SO۲( و برخي ذرات معل��ق. آالينده هاي ثانويه، 
آالينده هايي هس��تند كه از تركيب س��اير گازها و 
تركيبات در جو زمين تشكيل مي شوند و از منابع 

آالينده به طور مستقيم منتشر نمي شوند. 
ازن يك آالينده ثانويه اس��ت كه به طور مس��تقيم 
از هيچ منبع آالينده اي منتش��ر نمي ش��ود بلكه از 
تركيب س��اير گازه��ا و تركيبات در ج��و به وجود 

مي آيد.

ريزش دانش آموزان سمپاد از پايه هفتم به هشتم
حواشي آزمون غيراستاندارد سال گذشته ورودي مدارس 
سمپاد ادامه دارد و ريزش دانش آموزان در پايه هشتم يكي 
از پيامدهاي آن اس��ت و قرار است آزموني براي پذيرش 

ميان پايه اي در مدارس سمپاد برگزار شود. 
مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان 
جوان در اطالعيه اي اعالم كرده بود كه به منظور تكميل 
ظرفيت پايه هشتم مدارس استعدادهاي درخشان در سال 
تحصيلي 99 - 9۸ س��نجش هوش و استعداد در مرداد 
ماه 9۸ برگزار مي ش��ود. اين در حالي اس��ت كه تاكنون 
سابقه نداشته اس��ت براي پذيرش ميان پايه در مدارس 
سمپاد آزموني برگزار شود و به شكلي گسترده دانش آموز 
جذب شود.  فاطمه مهاجراني رييس مركز ملي پرورش 
اس��تعدادهاي درخشان و باش��گاه دانش پژوهان جوان 
در توضيح بيش��تر اين خبر در حالي كه آزمون سنجش 
و اس��تعداد براي مدارس س��مپاد معمواًل ب��راي جذب 
دانش آموزان در پايه هفتم صورت مي گيرد، نه در ميان پايه، 
به مهر گفت: به دليل اينكه از پايه هفتم به پايه هش��تم با 
ريزش دانش آموزان رو به رو هستيم و از سوي ديگر برخي 
مدارس كمتر از ظرفيت خود جذب دانش آموز داشتند، 
اين ظرفيت اضافه را در نظر گرفتيم و س��ازو كاري براي 
پذيرش دانش آموزان در ميان پايه متوسطه اول طراحي 
كرديم كه همان آزمون سنجش هوش و استعداد است اما 

با ساز و كاري ديگر. 
او ادام��ه داد: دانش آموزاني كه در پاي��ه هفتم براي ورود 
به مدارس سمپاد شركت كرده اند و پذيرفته نشده اند، و 
دانش آموزاني كه در آن آزمون شركت نكرده اند و امسال 
به پايه هشتم مي روند مي توانند در اين گزينش شركت 
كنند. وي ظرفيت پذيرش در مدارس سمپاد را ۴ هزار نفر 
اعالم كرد و در ادامه آزمون پذيرش در تكميل ظرفيت پايه 
هشتم را آزمون چهارگزينه اي استاندارد عنوان كرد و گفت: 
سواالت به اين صورت است كه هم از مطالب درسي است 
و هم استعداد تحصيلي دانش آموزان و هوش تحليلي آنها 
سنجيده مي شود. به نظر مي رسد بايد مهم ترين دليل اين 

اقدام را در نحوه جذب دانش آموزان سمپاد در پايه هفتم 
جست وجو كرد. سال گذش��ته پس از كش و قوس هاي 
فراوان كه از طرح حذف مدارس س��مپاد تا حذف آزمون 
ورودي اين مدارس به گوش رسيد، در نهايت آزمون پايه 
هفتم مدارس س��مپاد تغيير كرد و سال گذشته به جاي 
آزمون هميشگي كه به گفته وزير آموزش و پرورش وقت، 
غيراستاندارد و مخل نظام تعليم و تربيت بود، آزمون هوش 
ريون به عنوان مبناي س��نجش و پذيرش دانش آموزان 
لحاظ شد، اين در حالي است كه بسياري از كارشناسان به 
اين نحوه پذيرش انتقاد داشتند و روايي و پايايي اين آزمون 
را به دليل اينكه در دسترس همگان است، زير سوال بردند. 
حتي پس از آن شنيده شد كه ورودي مدارس سمپاد در 
پايه هفتم سال گذشته كه امسال به پايه هشتم مي روند 
بسيار نامتوازن بوده است به طوري كه آبان 9۷، مهاجراني 
در گفت وگو با مهر درباره ورودي هاي جديد مدارس سمپاد 
گفت: امسال مسير طوالني طي شد تا دانش آموزان پايه 
هفتم سمپاد سر كالس بروند و همه در جريان آن هستيد. 

ما سنجش و آزمون براي انتخاب دانش آموزان نياز داريم و 
اينكه ابزار امسال چقدر كارا بود محل مناقشه است. همه از 
نظرات ضد و نقيض در اين باره آگاه هستند. عده اي آزمون 
ريون را منقرض شده دانستند و عده اي اعالم كردند اين 
آزم��ون كارايي الزم را دارد. محل بح��ث امروز ديگر اين 
آزمون نيست و همانطور كه اش��اره كرديد خروجي اين 
آزمون است. وي ادامه داد: گزارش هايي كه ما از استان ها و 
مدارس دريافت كرديم مويد اين نكته است كه امسال دو 
طيف دانش آموز در مدارس سمپاد داريم. يك طيف بسيار 
خوب و جزو تيزهوشان هستند و يك طيف دانش آموزان 
متوسط و حتي ضعيف هستند. بايد از اين خروجي براي 
تهيه آزمون استاندارد س��ال بعد استفاده كنيم. چرا كه 
بناست در اين مدارس براي دو درصد دانش آموزان كشور 
كه جزو تيزهوشان هس��تند خدمات ويژه آموزشي ارايه 
بدهي��م و اگر برخي دانش آم��وزان در اين مدارس حكم 
سرعت گير را داشته باشند هم سيستم را آزار مي دهند و 

هم خودشان آزار مي بينند. 
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جذاب ترين محله براي مستاجران تهراني
گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|

براساس آمار منتشر شده در سامانه اطالعات بازار امالك 
ايران، طي خرداد سال جاري 5 هزار و 501 قرارداد اجاره 
در شهر تهران به ثبت رسيده است. اين درحالي است 
كه در 19 روز نخس��ت تيرماه، فقط 160 فقره قرارداد 
اجاره ثبت ش��ده است كه جدا از اينكه مي تواند نشانه 
كاهش حجم قراردادهاي رهن و اجاره در نخس��تين 
ماه فصل تابس��تان باش��د، حاكي از عدم به روز رساني 
داده هاي سامانه اطالعات بازار امالك است كه همواره 
يكي از انتقادات كارشناسان بخش مسكن به اين سامانه 

دولتي بوده است.
داده هاي اين سامانه نشان مي دهد كه بيشترين ميزان 
عقد قرارداد اجاره واحد مس��كوني مربوط به منطقه 
5 ب��ا بيش از 700 قرارداد اس��ت، پس از آن منطقه2، 
10 و4 قراردارند كه همگي كمتر از 500فقره قرارداد 

اجاره داشته اند.
در اين ميان، مناطق 19 و 20 هم كمترين حجم ثبت 
قرارداد رهن و اجاره را در خردادماه داشته اند كه شايد 
يكي از داليل آن تمديد اجاره نامه هاي س��ال گذشته 
بين موجر و مس��تأجر و بدون حضور در دفاتر مشاور 
امالك باشد. اما در منطقه 5، شهرك آپادانا با ثبت حدود 
400قرارداد رهن و اجاره، باالترين حجم اجاره نامه ثبت 
ش��ده را به خود اختصاص داده است و همان گونه كه 
براساس گزارش قبلي روزنامه تعادل، اين محله در بين 
خريداران مسكن پرطرفدار است، در ميان مستأجران 

هم از جذابيت ويژه اي برخوردار است.
پس از ش��هرك آپادانا، با اختالف فاحشي محله هاي 
جنت آباد جنوبي، باغ فيض و فردوس قرار دارند، برطبق 
آمار سهم هركدام از اين محله ها دركل قراردادهاي ثبت 
شده در منطقه 5، كمتر از 50 معامله است، به عبارت 
ديگر، در منطقه 5، آپادانا بدون رقيب بالمنازع در باالي 
ليس��ت خريد و فروش و رهن و اجاره و خريد و فروش 
قراردارد. شهرك آپادانا در ناحيه 6 منطقه 5 شهرداري 

تهران قرار گرفته است. 
اين ش��هرك در بزرگراه كرج- تهران و پس از بزرگراه 
محمدعلي جناح و در حركت به س��مت غرب، پيش 
از ش��هرك اكباتان قرار دارد. اين شهرك از شمال به 
اتوبان تهران كرج، از جنوب به كوي بيمه، از ش��رق به 
زمين بدون كاربري مجاور با مجتمع مسكوني شهيد 
فكوري و از غرب با فاز شهرك اكباتان همسايه است. 
كل ساختمان هاي شهرك آپادانا شامل 2901 واحد 

مس��كوني 2 يا ۳ خوابه اس��ت و به 6 فاز تقسيم بندي 
شده  است كه هرفاز بطور تقريب 500 واحد مسكوني 
را شامل مي شود. اين واحدهاي مسكوني در 46 بلوك 
س��اختماني قراردارند. هر بلوك معم��وال داراي ۳ يا 
4ورودي است كه هر ورودي شامل 5 تا 11 طبقه است 
و هر طبقه هم معموال داراي 2 واحد مس��كوني است. 
ساختمان هاي شهرك هم از نوع بتن آرمه )متشكل از 
بتن و ميلگرد( است و در ديدگاه عمومي شايع است كه 
اين ساختمان ها در برابر زلرله حدود ۸ ريشتر، مقاوم 
طراحي ش��ده اند كه اين موضوع ب��ا توجه به طراحي 

ساختمان هاي اين شهرك بعيد به نظر نمي رسد.

عمده فضاي شهرك به پاركينگ اتومبيل ها و فضاي 
سبز اختصاص دارد. در تمام محوطه داخلي، مسيرهاي 
پياده روي سيماني وجود دارد كه از ميان فضاي سبز 
زيباي ش��هرك عبور مي كند و پي��اده روي در داخل 

شهرك را به فعاليتي مفرح تبديل كرده است. 
هري��ك از فازه��اي 6گانه اي��ن ش��هرك داراي يك 
هيات مديره منتخب اس��ت ك��ه در مجامع عمومي 
ساالنه با رأي مالكان به مدت 2 سال انتخاب مي شوند. 
ناگفته نماند كه شهرك آپادانا داراي حدود 15000 نفر 
جمعيت است، در اين ش��هرك 7 مدرسه و يك مركز 
بهداش��تي هم قراردارد. در همين منطقه 5، شهرك 

اكبات��ان و حصارك كمترين مش��تري را براي رهن و 
اجاره به خود اختصاص داده اند. البته اين دو محله در 
ميان خريداران مسكن هم از استقبال خوبي برخوردار 

نيستند.
گفتني اس��ت، افزاي��ش 2۳ درصدي ن��رخ اجاره در 
خردادماه نسبت به ماه مشابه سال قبل آن يكي از داليل 
كاهش معامالت رهن و اجاره در پايتخت و مهاجرت 
بسياري از مستأجران به شهرك هاي جديد تهران براي 
اجاره نشيني است، موضوعي كه موجب شده وزارت راه 
و شهرس��ازي راهكارهايي را براي ساماندهي اين بازار 

طراحي و اجرايي كند.

   گران ترين واحد اجاره داده شده درتهران
بررسي ها نش��ان مي دهد كه در خردادماه سال جاري 
بيشترين وديعه ثبت شده در تهران مربوط به واحدي 
92 متري در گيشا )منطقه2( با عمربناي 5 سال است، 
اين واحد به مدت يك سال و با رهن كامل ۳۳0 ميليون 

تومان در اختيار مستأجر قرار گرفته است.
اما ارزان ترين واحد مسكوني كه طي ماه گذشته اجاره 
داده ش��ده مربوط ب��ه واحدي ۸6 متري در ش��هرك 
آزمايش اس��ت كه 1۸ س��اله اس��ت. بابت اين واحد 
مسكوني، وديعه اي از مستأجر دريافت نشده و كرايه 

ماهانه هم يك ميليون و 500 هزار تومان بوده است.

   بررسي رهن و اجاره در منطقه 5
با توجه به اينكه منطقه 5 تهران، پرطرفدارترين منطقه 
پايتخت از منظر اجاره محسوب مي شود، روزنامه تعادل 
گزارشي ميداني از وضعيت رهن و اجاره در محله هاي 

مختلف اين منطقه تهيه كرده است.
تحلي��ل داده هاي مربوط به س��امانه اطالعات امالك 
بازار ايران مربوط به منطقه 5 تهران نشان مي دهد كه 
كمترين وديعه ثبت شده ۳0 ميليون تومان و مربوط 
به يك واحد مس��كوني 51 متري درش��هرك آپادانا 
اس��ت. البته كرايه بهاي اين واحد مسكوني 2 ميليون 
و 600هزار تومان بوده است و گرانترين وديعه دريافت 
ش��ده هم مربوط به يك واحد مسكوني ۸0 متري در 
محله شاهين شمالي است، رهن اين واحد 250 ميليون 

تومان و اجاره آن هم يك هزار تومان است.
براساس داده هاي مربوط به اين گزارش، كرايه هر متر 
واحد مس��كوني در اين منطقه باالي 2 ميليون تومان 
است و اگر شما قصد رهن كامل در اين منطقه را داشته 
باشيد، اين موضوع را درنظر بگيريد كه براي رهن كامل 
يك واحد مسكوني 65 متري بايد بيش از 1۳0 ميليون 
تومان داشته باش��يد، البته قضيه درباره رهن و اجاره 

متفاوت است.
موضوع ديگري كه با بررسي داده هاي مربوط به سامانه 
اطالعات بازار امالك ايران مشخص مي شود اين است 
كه صاحبان امالك تمايل بيش��تري به دريافت اجاره 
ماهيانه دارند و ن��رخ كرايه اغلب واحدهاي اجاره داده 
شده باالي يك ميليون تومان است. درواقع با كاهش 
نرخ س��ود بانكي، ش��اهد كاهش نرخ وديعه و افزايش 
اجاره بها از سوي صاحبخانه ها بوديم موضوعي كه فشار 

اقتصادي بسياري را به مستأجران وارد كرده است. 

چالشهاوچشماندازهايتكميلشبكهفاضالبتهرانبررسيشد

برخورد مته حفاري فاضالب به سنگ سخت بي پولي
گروه راه و شهرسازي|

اوايل سال جاري مديرعامل شركت آبفاي تهران مهمان 
شوراي شهر بود و گزارشي از وضعيت آب و فاضالب شهر 
تهران ارايه كرد. در اين جلسه كليات اصالحيه و تمديد 
مصوبه تأمين اعتبار مورد نياز براي اجراي پروژه هاي آب 
و فاضالب شهر تهران با 1۸ رأي موافق و يك رأي مخالف 
به تصويب رسيد كه بر اس��اس آن قرار است شهرداري 
2هزار و 500 ميليارد تومان از كسري بودجه شركت آب و 
فاضالب را تامين كند. با وجود اين، روز گذشته در جريان 
بازديد برخي اعضاي شوراي شهر تهران از تصفيه خانه 
فيروزبهرام در جنوب غرب تهران، محمدرضا بختياري، 
مديرعامل سازمان آب و فاضالب استان تهران از شوراي 
شهر خواست در راستاي تكميل شبكه آب و فاضالب به 

آنها تخفيف 50 درصد بدهد.
 بختي��اري طي اين بازديد اظهار كرد: در س��ال 1410 
توليدي پساب به يك ميليارد و 100 ميليون مترمربع 
مي رس��د كه ۸00 ميليون مترمربع آن متعلق به شهر 
تهران است. هم اكنون 75 درصد شبكه فاضالب تهران 
اجرايي ش��ده اس��ت، يعني از 9هزار كيلومتر ش��بكه 
فاضالب حدود 7 هزار كيلومتر اجرايي شده و تنها 2هزار 
كيلومتر آن هم در داخل ش��هر تهران باقي مانده و 4۳ 

درصد تصفيه خانه نيز اجرايي شده است.
به گفته او، ش��هر تهران نياز به ساخت 12 تصفيه خانه 
به صورت محله اي – منطقه اي دارد و در اين راستا بايد 
جانمايي ها هرچه س��ريع تر انجام ش��ود. اكنون نيز دو 
تصفيه خانه بزرگ يكي در غرب تهران )فيروزبهرام( و 
ديگري در جنوب تهران ايجاد ش��ده است كه البته فاز 
1 تا 6 تصفيه خانه جنوب به سرانجام رسيده و فازهاي 
ديگر آن با حضور رييس جمهور استارت خواهد خورد. 

تصفيه خانه غرب ته��ران 2 ميلي��ون و 700 هزار نفر 
جمعيت را پوشش مي دهد، همچنين اين تصفيه خانه 
7هزار ليتر بر ثانيه را پوشش مي دهد. 20 درصد آب شرب 
كل كشور در تهران مصرف مي شود، به همين اندازه نيز 
فاضالب ايجاد مي شود و اين در حالي است كه ما براي 
تأمين آب شهر تهران ۳0 درصد از آب چاه و 70 درصد 

از آب معمول استفاده مي كنيم.

   زير تهران را خالي مي كنيم
بختياري با هشدار درخصوص ميزان برداشت از آب هاي 
زيرزميني با بيان اينكه در تهران 40 ميليون مترمربع 
بيش��تر از حد ظرفيت از آب هاي زيرزميني اس��تفاده 
مي شود، توضيح داد: در واقع برداشت بي رويه از آب هاي 
زيرزميني در تهران بدين معناس��ت كه ما زير تهران را 
خالي مي كنيم و بايد شوراي شهر از االن به فكر موضوع 
فرونشس��ت و تزريق آب هاي برداشت ش��ده باشد. با 
تكميل شبكه فاضالب در تهران عماًل ديگر آب سطحي 
ديگري باقي نمي ماند و شهرداري ملزم است كه نسبت 
به جايگزيني آن اقدام كن��د چرا كه بعد از اجراي طرح 

فاضالب ديگر آبي در زير سطح نيست.
او با بيان اينك��ه در صورت كمك ش��هرداري تهران و 
شوراي ش��هر پرونده فاضالب تهران ظرف مدت 5 تا 6 
سال كاًل بسته مي شود، اظهار كرد: يعني ما ظرف مدت 
5 تا 6 سال براي 20 درصد فاضالب كشور برنامه ريزي 

كرده و آن را تعيين تكليف مي كنيم.

   افزايش 5   برابري هزينه حفاري
بختياري با بيان اينكه اليحه اي را به شوراي شهر آورده ايم 
كه بر اساس آن خواهان تخفيف 50 درصدي در هزينه 

حفاري هس��تيم، گفت: در گذشته هزينه هر مترمربع 
حفاري در تهران ۸0 هزار تومان بود، اما حاال با افزايش 
تعرفه ه��ا اين رقم به 500 هزار تومان رس��يده و اين در 
حالي اس��ت كه ما هزينه اي كه براي حفر، لوله گذاري و 
غي��ره انجام مي دهيم، 4۸0 هزار تومان اس��ت و حاال با 
اين تعرفه هاي جديد ش��هرداري 500 هزار تومان نيز 
به اين هزينه ها اضافه شده است كه ما خواهان تخفيف 
50درصدي هستيم.در واقع هزينه حفاري در داخل شهر 
5 برابر شده است و ما اين تخفيف را فقط براي فاضالبي 
كه براي بار اول به شبكه وصل مي شود اعمال مي كنيم. 
او با بيان اينكه بايد به آب نگاه فرابخشي داشت، در پاسخ 
به برخي انتقادات مبني بر اينكه سازمان آب و فاضالب 
از شهرداري كمك هاي زيادي دريافت مي كند اما پساب 
را به قيمت روز به شهرداري مي فروشد، گفت: ما تعامل 
زيادي با ش��هرداري داريم و مي بينيد در شمال تهران، 
7 رود دره وجود دارد و هر زمان كه خواس��تند ما به آنها 

پساب داديم.

   كارنامه ممتاز
محمد ساالري، رييس كميسيون معماري شهرسازي 
شوراي شهر تهران نيز در حاش��يه اين بازديد با حضور 
در جم��ع خبرنگاران ب��ا بيان اينكه ش��ركت فاضالب 
تهران در بين همه دستگاه هاي خدمت رسان در تهران 
كارنامه ممتازي دارد و حاال توانس��ته پروژه فاضالب را 
كه بزرگ ترين پروژه زيس��ت محيطي تهران اس��ت به 
سرانجام برساند، گفت: بايد همزمان با گسترش شبكه 
فاضالب تصفيه خانه ها نيز تكميل مي شدند كه تاكنون 
محقق نشده است، متاسفانه سال هاست كه مي گوييم 
طرح جامع پسماند نداريم و مي بينيم كه در طرح جامع 

تهران نيز اين برنامه تنها به سطح ساخت وساز تنزل يافته 
و در طرح جامع و تفصيلي خبري از طرح جامع پسماند 
نيست. رييس كميسيون معماري و شهرسازي با بيان 
اينكه اگر ما پولي از بابت حفاري از اداره فاضالب نگيريم 
مجبور هستيم كه از مردم بگيريم، گفت: براساس اسناد 
باالدستي شهرداري يكي از سهامداران فاضالب است و 
هنگامي كه ما در قراردادها دور يك ميز مي نشينيم آورده 
ش��هر تهران در حد يك زمين تقليل مي يابد و سازمان 
آبفا براي پسابي كه مي دهد از شهرداري پول مي گيرد 
و آن را پاي مديريت شهري حساب مي كند، اما حاال كه 
مي خواهيم عوارضي از آنها بگيريم مي گويند كه تخفيف 
مي خواهند و اگر قرار است تخفيفي داده شود بايد در مدل 
مالي في مابين شهرداري و سازمان آب و فاضالب به عنوان 
آورده شهرداري حساب شود. او با بيان اينكه هزينه هاي 
حفاري درآمد خوبي براي شهرداري هستند كه مي توان 
آنها را به عنوان آورده ش��هرداري در معامالت في مابين 
مديريت شهر و آب و فاضالب محاسبه كرد، اظهار كرد: 
يكي از داليلي كه شهرداري هاي مناطق تمايلي به ايجاد 
تصفيه خانه هاي محلي ندارد اين اس��ت كه رقم پساب 
بسيار كم اس��ت و ما بايد با كمك آب و فاضالب فكري 
به حال آنها كنيم. همچنين زهرا نژادبهرام، عضو هيات 
رييسه شوراي شهر تهران كه در اين بازديد حضور داشت، 
اظهار كرد: از زماني كه به ياد دارم پروژه فاضالب تهران در 
حال انجام بود و بايد حاال همه تدبير و كمك كرده تا اين 

پروژه كه به پيشرفت خوبي رسيده تمام شود.
نژادبهرام با اش��اره به اينكه ما با موضوع فرونشس��ت در 
تهران مواجه هس��تيم به گونه اي ك��ه از منطقه 12 به 
پايين را درگير خواهد ك��رد، گفت: بخش زيادي از اين 
فرونشست ها به دليل حفاري تونل مترو و فاضالب رخ 

داده اما بخش زيادتري به دليل كمبود آب در تهران رخ 
مي دهد و حاال مي گوييد كه با تكميل ش��بكه فاضالب 
تمام آب هاي زيرسطحي جمع مي شود و ممكن است 
اين مشكل تشديد شود و براي من سوال است كه شما 
چه چاره اي براي حل اين مش��كل داريد. تامين آب در 
تهران يك مساله اصلي اس��ت و بايد آب ها تصفيه و به 
شبكه برگردند، اما بايد براي خالي شدن زير تهران از آب 

هم چاره انديشي شود.

   شرط كمك به تكميل شبكه فاضالب 
در ادامه صف��ا صبوري ديلمي، مع��اون فني و عمراني 
ش��هرداري تهران شرط ش��هرداري براي تخفيف 50 
درصدي در حفاري فاضالب را تشريح كرد. او با اشاره به 
جلسه اش با مديرعامل آب و فاضالب شهر تهران، اظهار 
كرد: به آنها اعالم كرده ايم كه اگر ظرف مدت 4 س��ال، 
2هزار كيلومتر باقي مانده را تكميل كنند به شرط آنكه 
ديگر در شهر تهران حفاري غيرضرور نداشته باشند، با 
آن به شرط پذيرش شوراي شهر موافقت مي كنيم. اگر 
سازمان آب، س��الي 500 كيلومتر حفاري كند، پس از 
گذشت 4 س��ال پرونده فاضالب تهران بسته مي شود، 
اما حاال مديرعامل آبفاي تهران مي گويد 5 تا 6 س��ال 
زمان نياز دارد كه اين برخالف توافق است و بايد چهار 

ساله تمام شود.
وي ادامه داد: پيش��نهاد مي ش��ود به ش��رط آنكه در 
تبصره ها قيد شود كه بايد ظرف مدت 4 سال كار را تمام 
كنند، به آنها تخفيف داده شود و اگر نتوانستند اين مهم 
را محقق كنند، بعد از 4 سال هزينه هاي مابه التفاوت 
تخفيف را بايد از آنها دريافت كنيم.حفاري ها در شهر 

زياد است و الزم است هرچه زودتر شهر نجات يابد.
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كاهش 15 درصدي پروازها 
در بهار 98

دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي مقايسه وضعيت 
پروازهاي خارجي و داخلي را طي سه ماهه نخست 
سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته تشريح 
كرد. مقصود اسعدي ساماني در گفت وگو با ايسنا، در 
ارتباط با وضعيت تعداد پروازهاي بين المللي و داخلي 
طي سه ماهه نخست س��ال جاري نسبت به مدت 
مشابه س��ال قبل، اظهار كرد: شاهد كاهش ميزان 
پروازهاي داخلي و بين المللي )خارجي و عتبات( در 
سه ماهه نخست سال 1۳9۸ نسبت به مدت مشابه 
سال قبل هس��تيم و تعداد مس��افران در پروازهاي 
داخلي طي اين مدت كاهش يافته و هرچند كه تعداد 
مسافران در پروازهاي داخلي در فروردين و ارديبهشت 
كاهشي بوده اس��ت، اما در خردادماه نسبت ثابتي را 
تجربه مي كند. وي ادامه داد: تعداد كل پروازها اعم از 
خارجي و داخلي طي سه ماهه نخست سال جاري 
كاهشي 15 درصدي داشته است و تعداد مسافران 
اين پروازها نيز 14 درصد كاهش يافته اند، پروازهاي 
داخلي نيز با كاهشي 12 درصدي در فروردين ماه سال 
جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و 
مس��افران داخلي نيز در اين برهه زماني 10 درصد 
كاهش پيدا كرده ان��د؛ عالوه بر اين ميزان پروازهاي 
خارج��ي در فروردين م��اه 29 درصد كاهش يافته 
و تعداد مس��افران در پروازهاي داخلي كاهشي 27 
درصدي را تجربه كرده است. دبير انجمن شركت هاي 
هواپيمايي با اشاره به اينكه كل پروازها )اعم از خارجي 
و داخلي( در ارديبهش��ت ماه سال جاري نسبت به 
مدت مشابه سال قبل 12 درصد كاهش يافته و تعداد 
مس��افران نيز افتي 11 درصدي داشته است، اعالم 
كرد: تعداد پروازهاي بين المللي در ارديبهشت ماه 
20 درصد و تعداد مس��افران پروازي نيز در اين ماه 
1۸ درصد نس��بت به مدت مشابه سال قبل كاهش 
داش��ته اند و تعداد پروازهاي داخلي نيز 10 درصد و 
مسافران داخلي نيز به همين ميزان كاهش يافته اند.

س��اماني درباره خردادماه نيز بيان ك��رد: تعداد كل 
پروازها اعم از داخلي و خارجي در خردادماه س��ال 
جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل شش درصد 
كاهش يافته و تعداد مسافران كل پروازها نيز كاهشي 
يك درصدي داش��ته اس��ت، اين در حالي است كه 
پروازه��اي داخلي در اين ماه پن��ج درصد كاهش را 
تجربه كرده است، هر چند كه تعداد مسافران پروازي 
در اين ماه كاهشي نداشته است، در مورد پروازهاي 
بين المللي نيز شاهد كاهش 9 درصدي در خردادماه 
سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستيم 
و تعداد مسافران نيز در اين ماه كاهشي نداشته است.

وي در مورد علل كاه��ش ميزان پروازهاي داخلي و 
خارجي و تعداد مسافران پروازي طي سه ماهه نخست 
سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل، اظهار كرد: 
بخشي از كاهش ها به دليل كاهش پروازهاي خارجي 
به ايران است و در عين حال شاهد كاهش تقاضاي سفر 
در بخش پروازهاي خارجي هستيم كه مي تواند ناشي 
از علل مختلفي همچون رشد نرخ ارز و هزينه عوارض 
خروج از كشور باشد كه رغبت متقاضيان سفرهاي 
خارجي را كاهش داده است. دبير انجمن شركت هاي 
هواپيمايي افزود: در مورد پروازهاي داخلي چندان 
كاهش��ي در ميزان مسافران نداشته ايم هر چند كه 
تعداد پروازها كاهش يافته است؛ بطور مثال اگر در 
سال گذشته از 100 صندلي يك پرواز، ۸0 صندلي 
پر مي شد، در سال جاري 90 صندلي پر شده بنابراين 
با وجود كاهش تعداد پروازهاي داخلي تعداد مسافران 

كاهش چنداني را مشاهده نكرده است.

انتقال پروازها به فرودگاه 
امام خميني )ره(  اجباري نيست

مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران 
با بيان اينكه شركت هاي هواپيمايي متوجه شدند 
كه آسمان ايران براي عبور همچنان امن و به صرفه 
اس��ت، گفت: در فرودگاه مهرآباد از س��اعت 24 تا 6 
صبح محدوديت پروازي وجود دارد كه در اين شرايط 
ف��رودگاه امام مي تواند مكمل ف��رودگاه مهرآباد در 
انجام پروازهاي داخلي باش��د. سياوش اميرمكري 
در گفت وگو با ايلنا، درباره انتقال برخي از پروازهاي 
داخلي به ف��رودگاه امام خميني اظهار كرد: در حال 
حاضر ظرفيت اعزام و پذي��رش در فرودگاه مهرآباد 
حدود 15 ميليون مس��افر در سال است اما فرودگاه 
امام يك ظرفيت جديدي را ايجاد كرده كه مي توان 
از آن اس��تفاده كرد. وي ادامه داد: از س��وي ديگر در 
فرودگاه مهرآباد از ساعت 24 تا 6 صبح محدوديت 
پروازي وجود دارد كه در اين ش��رايط فرودگاه امام 
مي تواند مكمل فرودگاه مهرآباد در انجام پروازهاي 
داخلي باشد. مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري 
هوايي اي��ران با بيان اينكه م��ردم براي خريد بليت 
هواپيما از مبدا تهران يا ف��رودگاه امام حق انتخاب 
دارند، گفت: قرار نيست كه به اجبار يكسري از پروازها 
به فرودگاه امام منتقل ش��ود. ايرالين هاي مختلف 
اگر توانايي تامين هواپيما را داشته باشند، مي توانند 
برخي از پروازه��اي داخلي خود را از ف��رودگاه امام 
انجام دهند به ويژه در ساعاتي كه در فرودگاه مهرآباد 
با محدوديت پ��رواز مواجه هس��تيم.  اميرمكري با 
تاكيد بر اينكه مخالفتي با انتقال پروازهاي داخلي به 
فرودگاه امام نداشته ام، اظهار داشت: موضوع، تقسيم 
بار مس��افر در بين دو فرودگاه است و انتقال برخي از 
پروازهاي داخلي به فرودگاه امام مي تواند به نفع مردم 
باش��د.  وي همچنين درباره واگذاري فرودگاه ها به 
استانداري ها گفت: اگر استانداري ها توان عملياتي و 
مالي اداره فرودگاه ها را داشته باشند مي توان در اين 
باره تصميم گيري كرد. چنانچه استانداري ها بتوانند 
منابع مالي مورد ني��از اداره فرودگاه تامين كنند و از 
لحاظ عملياتي هم توان اداره را داشته باشند ما در اين 
خصوص هم مخالفتي نداريم. او    گفت: پس از ساقط 
شدن پهپاد جاسوسي امريكا ميزان پروازهاي عبوري 
از فضاي كشور كاهش يافت اما شركت هاي هواپيمايي 
متوجه شدند كه آسمان ايران كماكان امن و به صرفه 

است و دوباره ميزان پروازهاي افزايش يافت. 

   فعاليت بيش از 1۶ هزار كارگاه س�اختماني 
در تهران

مديرعامل شهربان از شناس��ايي و برخورد با هزار و ۸1۳ 
كارگاه ساختماني متخلف در تهران طي سه ماه نخست 

سال 9۸ خبر داد.
به گزارش ايسنا، سيد امير فتاحيان با اشاره به دستور شهردار 
تهران مبني بر آزادسازي پياده روها و مقابله با كارگاه هاي 
ساختماني متخلف گفت: طبق اعالم مركز كنترل و نظارت 
هوشمند شركت شهربان، طي سه ماهه نخست سال 9۸، با 
همكاري شهربان و شهرداري هاي مناطق 22 گانه، هزار و 
۸1۳ تخلف ساخت و ساز در تهران شناسايي شد و برخورد 

قانوني با اين تخلفات صورت گرفت.
او با بي��ان اينكه در حال حاض��ر 16 ه��زار و 92۸ كارگاه 
ساختماني در تهران فعاليت مي كنند، اظهار كرد: نيروهاي 
شهربان در قالب اكيپ هاي گش��ت 24 ساعته در نواحي 
122 گانه پايتخت مستقر هستند و بر فعاليت كارگاه هاي 
س��اختماني نظارت دارن��د. اين تيم ها باي��د با همكاري 
ش��هرداري هاي نواحي از وقوع تخلفات س��اخت و س��از 
جلوگيري كنند. همچنين از مجموع هزار و ۸1۳ ماموريت 
مذك��ور، 694 مورد مربوط به رفع آثار تخلف و هزار و 119 
مورد هم مربوط به پيشگيري از ساخت و ساز غيرمجاز بود.

   كمك به مترو  از محل عوارض طرح ترافيك
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران گفت: در سال 
جاري 1۸ ميلي��ارد و 500 ميليون تومان از محل عوارض 
حاصل از طرح ترافيك به متروي پايتخت كمك شده است.

به گزارش ايسنا، محسن پورسيدآقايي در اين باره گفت: 
معاونت حمل و نقل و ترافيك آمادگي دارد مقدار عوارض 
دريافتي از طرح ترافيك جديد را اعالم كند و در س��امانه 
شفافيت نشان دهد كه اين عوارض در كدام يك از بخش هاي 
حوزه حمل و نقل عمومي اعم از مترو، اتوبوسراني و... هزينه 
مي ش��ود. او با بيان اينكه طبق مصوبه  شوراي شهر تهران 
درآمد حاصل از اخذ عوارض طرح ترافيك بايد براي توسعه 
حمل و نقل عمومي شهر هزينه شود، عنوان كرد: در پايان 
سال، حس��ابرس و بازرس قانوني به صورت حساب هاي 
عوارض دريافتي رسيدگي مي كنند و اگر خالف اين مصوبه 

عمل شود، بازرس اين تخلف را به شورا اعالم خواهد كرد.
معاون حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران با تأكيد بر 
اينكه خيال مردم از نحوه ص��رف درآمد حاصل از عوارض 
طرح ترافيك در حوزه حمل و نقل عمومي آس��وده باشد، 
گفت: در س��ال جاري )1۳9۸( حدود 1۸ ميليارد و 500 
ميليون تومان از محل اخذ عوارض طرح ترافيك به متروي 

پايتخت كمك شده است.

   پرداخ�ت وام دوچرخ�ه در دس�تور كار 
شهرداري تهران

شهردار تهران با بيان اينكه بانك شهر بايد در بخش هايي 
همچون خودروي برقي و دوچرخه  برقي و خريد اتوبوس ها 
مشاركت و حمايت اقتصادي كند، گفت: امكان پرداخت 
وام ب��ه خانواده ها براي خريد دوچرخه در حال بررس��ي و 
عملياتي شدن است. به گزارش ايس��نا، پيروز حناچي با 
اشاره به نشست مشترك هيات مديره جديد بانك شهر با 
شهرداران كالن ش��هرها به عنوان موسسان و سهامداران 
حقوقي، نقش سهامداران با اين بانك را رابطه اي دو طرفه 
عنوان كرد و گفت: همانطور كه بانك شهر از كالن شهرها 
انتظار حمايت دارد، شهرداران نيز انتظار دارند بانك، آنها را 
به عنوان مشتري درجه يك ببيند كه مطمئناً اين موضوع 
از اهداف بانك هم هست.  او با بيان اينكه نگاه ما به بانك ها به 
خصوص بانك شهر، نگاهي ملي است، گفت: به عقيده من 
همه ما يك خانواده هستيم و مانند يك خانواده بايد براي 
پيشبرد برنامه ها و اهداف بانك تالش كنيم. حناچي ادعاي 
زيان شهرداري تهران و كالن شهرها در تأسيس بانك شهر 
را غيركارشناسي خواند و عنوان كرد: اين موضوع را زمان 
ثابت خواهد كرد. آنچه ما انتظار داريم اين است كه در دوره 
مديريت جديد بانك شهر تدبير شود تا نماد بانك در بورس 

افت نكند و اين موضوع به عنوان يك هدف اصلي تعقيب 
شود. شهردار تهران همچنين با تاكيد بر ادامه فعاليت بانك 
شهر و كالن شهرها در حوزه مسووليت اجتماعي اظهار كرد: 
بانك شهر جهت گيري هايي در اين زمينه داشت كه بايد در 
بخش هايي همچون خودروي برقي و دوچرخه  برقي و خريد 
اتوبوس هايي كه ما به بخش خصوصي مي دهيم، مشاركت 
داشته باش��د و حمايت اقتصادي الزم را انجام دهد. در اين 
ارتباط امكان پرداخت وام به خانواده ها براي خريد دوچرخه 
در حال بررس��ي و عملياتي شدن است. اين موارد ريسك 

ندارد و بسيار تاثيرگذار خواهد بود.

   طرح نمايشي »كنترل آلودگي هوا«   
عضو شوراي ش��هر تهران گفت: مطالعات نشان مي دهد 
بيشترين آلودگي شهر تهران مربوط به خودروهاي سنگين 
و پس از آن موتورها و سپس ماشين هاي سواري است. در 
نتيجه مشخص است كه بيشتر خود شهرداري آالينده هوا 
است تا خودروهاي شخصي. به گزارش ايلنا، حسن خليل 
آبادي درخصوص گزارش روز سه شنبه معاون حمل و نقل و 
ترافيك شهرداري تهران درباره كاهش آلودگي هوا و كاهش 
ترافيك شهر در پي اجراي طرح ترافيك جديد گفت: اين 
طرح ها حالت مسكن براي شهر دارند و پس از مدتي اثر خود 

را از دست مي دهند، طرح ترافيك اقدام اساسي نيست. اقدام 
اساسي اين است كه به توسعه حمل و نقل عمومي بپردازيم 
و مردم را تشويق كنيم تا از اين سيستم استفاده كنند. بايد 
يارانه بنزين را به صورت يكجا در توسعه حمل ونقل عمومي 
خرج كنيم تا مردم از وسايل شخصي استفاده نكنند.اگر 
مترو، اتوبوس، بي آرت��ي را به راحتي و با قيمت عادالنه در 
اختيار مردم قرار دهيم كه ديگر از خودروي شخصي استفاده 
نمي كنند. اگرچه در حوزه حمل ونقل تالش هايي صورت 
مي گيرد، اما تحريم نيز در ناتواني خريد وسايل نقليه عمومي 
بي تاثير نيست.  آقاي پورسيدآقايي خودشان بايد در معاونت 
حمل ونقل، ابتدا براي تمامي اتوبوس ها و وس��ايل نقليه 
سنگين از فيلتر استفاده كند و سوخت پاك را براي آنها تهيه 
كند تا خود آنا نيز كمتر در توليد آلودگي سهيم باشند. مردم 
رفتار مسووالن را مي بينند. خليل آبادي با تاكيد بر اينكه بايد 
اين طرح با ديد كارشناسي تري اجرا مي شد، گفت: اينكه 
طرح را با نام كاهش آلودگي هوا عجين كنيم، اما نوع آلودگي 
در فصول مختلف را در نظر نگيريم، نشان مي دهد كه استفاده 
از اين نام جنبه نمايشي دارد. نامگذاري طرح بر عهده ما نبوده 
و شوراي ترافيك اين نام را انتخاب كرده است. اگر بر عهده ما 
بود، قطعا اين نام را نمي گذاشتيم، زيرا در كاهش آلودگي هوا 

آيتم هاي متعددي وجود دارد كه يكي از آنها خودرو است.

در شهر

 تعداد اجاره نامه ها ثبت شده در خرداد 98 به تفكيك مناطق 22 گانه پايتخت

تعداد اجاره نامه هاي ثبت شده در خرداد 98 به تفكيك محالت در منطقه 5 تهران
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»تعادل«طرحرتبهبنديصادركنندگانرابررسيميكند

صادرات در چنبره تهديد
تعادل| 

س��ال گذشته در پي تش��ديد تحريم ها و تنگناي ارزي در 
كشور، سياست گذار پولي، به منظور بازگشت ارز صادراتي 
به كشور اقدام به تدوين بسته سياست ارزي كرد كه يكي 
از دس��تورالعمل هاي آن، اعطاي ارز 4200تومان به برخي 
كاالهاي اساسي بود. اين بخشنامه ارزي از يك سو منجر به 
ترغيب واردكنندگان براي ثبت سفارش براي ورود كاال به 
كشور شدو از سوي ديگر، موجب شد برخي دست به صادرات 
محصوالتي بزنند كه ارز 4200 توماني دريافت كرده بودند 
و يك سري سوءاس��تفاده ها در اين زمينه شكل گرفت. از 
سوي ديگر برخي صادركنندگان، به دليل تقسيم بندي ها 
براي بازگشت ارز صادراتي تصميم گرفتند تا كاالهاي خود 
را با كارت هاي بازرگاني جديد و يك بارمصرف انجام دهند تا 
مجبور نباشند تمام ارز خود را به قيمت سامانه نيما عرضه 
كنند. از اين رو، دالالني براي استفاده از كارت هاي بازرگاني 
جديد وارد گود صادرات شدند. مجموع اين عوامل باعث شد، 
تا دولت تصميم بگيرد، »طرح رتبه بندي صادركنندگان« 
را اجرايي كند تا ميزان ص��ادرات براي بازرگانان بر مبناي 
رتبه اعتباري آنها مشخص  شود و اين يعني اجراي تعهدات 
ارزي و بازگش��ت ارز صادراتي آنها ك��ه در مجوز صادرات 
بازرگانان تاثيرگذار خواهد بود. اما اين موضوع انتقاداتي را 
از سوي بخشي از صادركنندگان در پي دارد؛ آنها معتقدند 
كه براساس بخشنامه هاي صادرشده، اكنون افرادي اقدام به 
صادرات مي كنند، كه صادركننده واقعي نيستند. از سوي 
ديگر، مالك تشخيص سازمان توسعه و تجارت و گمرك 
كشور افرادي هستند كه اظهارنامه به نام آنها ثبت شده است؛ 
از اين رو نمي توان اطمينان داشت كه اين رتبه بندي ها به 

درستي صورت گيرد.

   پشت پرده صادرات در سال 97
ارديبهشت ماه س��ال جاري بود كه محمدرضا مودودي، 
سرپرست سازمان توس��عه تجارت از پشت پرده صادرات 
در سال 97 صحبت به ميان آورد و اعالم كرد كه در نتيجه 
سياست هاي غلط ارزي حادث ش��ده است. او تراز تجاري 
كشور در سال گذش��ته را اينگونه اعالم كرد كه با توجه به 
ص��ادرات 44.3 ميلي��ارد دالري و واردات 42.6 ميليارد 
دالري، تراز تجاري كش��ور به 1.7 ميليارد دالر رسيد. اين 
در حالي اس��ت كه بنابرآمارهاي  اعالمي، در سال گذشته، 
حدود 1600 شركت حقوقي و 4 هزار و 848 فرد حقيقي 
به چرخه صادرات كشور پيوسته اند كه در سال هاي 94 تا 
96 هيچگاه در ليست صادركنندگان كشور قرار نداشتند. 
اين افراد كه تا پيش از اين هيچ سابقه صادراتي نداشته اند، 
توانسته  بودند در سال 97 برابر با 5 ميليارد و400 ميليون 

دالر صادرات انجام دهند. از اين ميان تنها 445 فرد و شركت، 
صادرات بيش از يك ميليون دالر داشته اند و مابقي، صادراتي 
كمتر از يك ميليون دالر انج��ام داده اند؛ اين به معناي آن 
اس��ت كه بخش عمده اي از اين صادرات با هدف بازگشت 
ارز به كش��ور صورت نگرفته اس��ت. او پس از اعالم چنين 
آمارهايي از نحوه صادرات در كشور، به تازگي در اظهاراتي 
عنوان كرد كه 120 ميليون دالر آبنبات به عراق صادر شده؛ 
اين در حالي است كه مواد اوليه توليد آبنبات يعني شكر، از 
جمله كاالهايي است كه ارز 4200 توماني به آن اختصاص 
داشته و صادرات اين اقالم تنها به آبنبات محدود نيست و 
برخي اقالم ديگر از جمله »ماكاروني، شيريني، چيپس و 
غيره« كه عمده مواد اوليه آنها از جمله »شكر، گندم، روغن 
و...« جزو اقالم مشمول ارز 4200 توماني است، كه در قالب 
صادرات از كش��ور خارج مي شوند.اما در اين ميان موضوع 
ديگري كه در پي سياست هاي ارزي سال گذشته رخ داد، 
سوءاستفاده از كارت هاي بازرگاني يك بار مصرف بود. هرچند 
ماجراي كارت هاي بازرگاني يك بار مصرف در اقتصاد ايران، 
مربوط به االن نيست و مشكالت آن بر مي گردد به قوانين 
و مقررات ناقصي كه طي سال هاي متوالي، بدون توجه به 
شرايط تجاري و اقتصادي كشور تدوين شده اند. واقعيت 
آن است كه بخشي از كارت هاي بازرگاني، به دليل ضعف 
مقررات حاكم برآنها، به ابزارهايي ب��راي دور زدن قانون و 
فرارهاي مالياتي تبديل شده اند؛ به همين دليل است كه 
ردپاي آنها در واردات سال گذشته نيز خودنمايي مي كرد 
تا صاحبان آنها خ��ود را از ماليات معاف كرده و حاال هم در 
چرخه صادرات ورود كردند تا بخشنامه هاي بازگشت ارز 
حاصل از صادرات را دور بزنند. حال در چنين شرايطي، اين 
كارت هاي بازرگاني نه تنها براي دور زدن سيستم مالياتي 
كشور مورد بهره برداري قرار مي گيرند،  بلكه تبديل به ابزاري 
براي داللي در كشور شده اند؛ چراكه برخي صادركنندگان 
با اتكاء به بخشنامه هاي ارزي و به منظور عدم بازگشت ارز 
به سامانه نيما، صادرات خود را از طريق اين نوع كارت هاي 
بازرگاني انج��ام مي دهند. با چنين روي��دادي در چرخه 
صادرات كش��ور، دولت تصميم گرفت تا ش��رايط را براي 
دالالن و سوءاستفاده گران سخت تر كند. به همين دليل 
در چند روز گذشته علي رهبري، مدير مركز توسعه تجارت 
الكترونيكي وزارت صمت از طرح رتبه بندي صادركنندگان 
خبر داد وگفت: ميزان صادرات ب��راي بازرگانان بر مبناي 
رتبه اعتباري آنها مش��خص مي ش��ود و اين يعني اجراي 
تعهدات ارزي و بازگشت ارز صادراتي آنها در مجوز صادرات 
بازرگانان تاثيرگذار خواهد بود.  بر اس��اس يكي از بندهاي 
دستور العمل مديريت صادرات، در صادرات كاالهايي كه 
امكان سوءاستفاده از برخي خالءهاي قانوني وجود دارد و 

در توليد آن كاالها، از كاالهاي وارد شده با ارز 4200 توماني 
استفاده شده باش��د، رتبه اعتباري صادركنندگان مبناي 
عمل قرار مي گيرد. همچنين، ميزان صادرات براي بازرگانان 
بر مبناي رتبه اعتباري آنها مشخص مي شود و اين يعني 
اجراي تعهدات ارزي، بازگشت ارز صادراتي آنها و مواردي 
از اين دست، در مجوز صادرات بازرگانان تاثيرگذار خواهد 
بود. بنابه اظهارات او، شركت هايي كه تعهدات ارزي خود را 
انجام نداده يا ارز حاصل از صادراتشان را به كشور برنگردانده 
باشند، مجوزهاي صادراتي آنها محدود خواهد شد تا تعهدات 
قبلي شان اجرايي شود و در مقابل نيز صادركنندگاني كه به 
موقع و بر اساس مقررات، تعهدات ارزي و ارز صادراتي شان 
را به چرخه اقتصادي بازگردانند، رتبه باالتري در س��امانه 
اعتبارسنجي خواهند داش��ت. او به عنوان مجري سامانه 
اعتبارسنجي و رتبه بندي بازرگانان تاكيد كرد كه آمادگي 
كامل اجرايي كردن اين طرح وجود دارد، اما زمان اجرايي 
شدن آن در اختيار سازمان توسعه تجارت است. در اين ميان، 
اما سيد حميد حسيني، عضو اتاق بازرگاني ايران درباره طرح 
رتبه بندي صادركنندگان به »تعادل« مي گويد: پيش از اين 

برنامه هايي براي تشويق صادركنندگان به افزايش صادرات 
پيش بيني شده بود كه بسيار موثر واقع شد و صادرات كشور 
روند افزايشي به خود گرفت.  از جمله اين مشوق ها مي توان 
به انتخاب صادركنن��دگان نمونه، معافيت هاي صادراتي، 
معافيت مالياتي، ارايه تسهيالت با سود كمتر و از اين دست 
پروژه ها اشاره كرد كه باعث شد تا صادرات كشور به باالي 
40 ميليارد تومان هم برسد. به گفته حسيني، روند مشوق ها 
نشان داد كه رقابت ميان صادركنندگان موثر بوده و يك عامل 
تشويقي مهم براي رشد فعاليت صادركنندگان است؛ اما 
اكنون كه موضوع تحريم ها مطرح است بايد بدانيم بسياري 
از صادركنندگاني كه در حجم باال در امر صادرات فعاليت 
مي كنند، در سنجش عملكرد واقعي، آنها صادركننده اصلي 
نيستند بلكه افراد ديگري هستند كه كار بازاريابي و فروش 
محصوالت را در كشور مقصد انجام مي دهند.  بنابه اظهارات 
اين صادركننده، پس از تحريم ها قوانين كشور به گونه اي 
پيش رفته، كه صادرات با نام توليدكننده انجام مي شود اما در 
واقع افراد ديگري اين امر را بر عهده دارند.  از اين رو، بايد متذكر 
شد اكنون در ليست صادركنندگاني كه در بازار وجود دارند 

و به فعاليت مي پردازند، شك و شبهه وجود دارد و نمي توان 
گفت كه تمام آنها صادركنندگان واقعي هستند. اين فعال 
اقتصادي با تاكيد بر اينكه در برخي موارد بازاريابي و مطالعات 
بازار يك محصول را شركت توليدكننده آن محصول انجام 
نمي دهد و افراد ديگري اين كار را برعهده دارند، مي افزايد: 
با توجه به اينكه مالك س��ازمان توسعه تجارت و گمرك 
ايران از صادركنندگان كشور براي رتبه بندي، افرادي است 
كه اظهارنامه به نام آنها ثبت شده است؛ بنابراين نمي توان 
گفت كه انتخاب و رتبه بندي اين صادركنندگان به درستي 
انجام خواهد گرفت.از آن سو، محمدرضا مودودي سرپرست 
سازمان توس��عه تجارت درباره رتبه بندي صادركنندگان 
براي حذف كارت هاي بازرگاني جديدالورود، با اشاره به لزوم 
اصالح سياست هاي تجاري كشور مي گويد: ما بايد بدانيم 
كه هدف مان در هريك از سياست گذاري ها چيست و قرار 
است چه چيزي را دنبال كنيم و براي حل مشكالت فعلي، 
بايد اصل ماجرا و سياست هاي ارزي كشور را اصالح كنيم و 
امنيت رواني را به صادركنندگان خوش سابقه بدهيم تا آنها 

با انگيزه بيشتري وارد ميدان شوند.

چرابرگزارينخستيننمايشگاهفرصتهايساختداخلمهماست؟

گام اول در نهضت ساخت داخل
تعادل| 

»برگزاري نخستين نمايشگاه فرصت هاي ساخت داخل و 
رونق توليد« كه 27 تيرماه 98 كليد مي خورد، در راستاي 
اقتصاد مقاومتي، تحقق برنامه ششم توسعه كشور، بهبود 
وضعيت معيش��ت مردم، اشتغال و كس��ب كار صورت 
مي گيرد. از اين رو، هر اقدام و برنامه اي كه به اين سياست 
كمك كند، بايد مورد توجه و حماي��ت واقع گيرد. اما به 
گفته صاحبان بنگاه ها، برگزاري اين نوع نمايشگاه ها براي 
نشان دادن توانمندي ها و ظرفيت هاي داخل و در راستاي 
حماي��ت از توليد و توليدكننده داخلي اس��ت. از اين رو، 
فعاالن صنعتي اين اقدام وزارت صنعت، معدن وتجارت را 
مثبت ارزيابي كرده و مي گويند: اين اقدام بايد مورد حمايت 
همه دستگاه ها، نهاد ها و مس��ووالن قرار گيرد. با چنين 
نگاهي، اين نمايشگاه را مي توان بزرگ ترين و مناسب ترين 
آوردگاه ملي براي مذاكرات دو و چند جانبه ميان طرفين 
تقاض��ا در گروه هاي صنعت خودرو و قطع��ات آن، لوازم 
خانگي، صنايع معدني، صنايع نفت، گاز و پتروش��يمي، 
مخابرات و صنايع دريايي با طرفين عرضه نظير دانشگاه ها 
و مراكز پژوهشي، شركت هاي دانش بنيان، سرمايه گذاران، 
كارآفرينان و صندوق ها و س��اختارهاي حمايتي و...« به 
كمك واسط هاي فناوري و صنعتي عنوان كرد. از ديگر سو، 
برگزاري نمايشگاه نهضت ساخت داخل، واردات كاالهاي 

خارجي را بر توليد داخل سوق مي دهد. 
اما محورهاي مهم فعاليت ساخت داخل و رونق توليد در 
اين نمايشگاه چيست؟ مشاور معاون امور صنايع وزارت 
صمت، در اين باره به ارايه توضيحاتي پرداخت. به گفته او، 
برگزاري نمايشگاه نهضت ساخت داخل، واردات كاالهاي 
خارجي را بر توليد داخل سوق مي دهد. كيومرث فروتني، 
با اشاره قانون حداكثر توان توليدي و خدماتي كشور اظهار 
مي كند كه وزارت صنعت، معدن و تجارت در انجام رسالت 
خود با استناد به وظايفي كه طي قوانين مختلف به ويژه 
قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور 
برعهده دارد، از س��ال هاي قبل در جهت توسعه ساخت 
داخل و حمايت از توليد داخلي فعاليت هايي را انجام داده 

و گام هاي قابل قبولي را برداشته است.
او همچنين با اش��اره به انتشار فهرس��ت كاالهاي توليد 
داخل بي��ان مي كند: فهرس��ت كااله��اي توليد داخل 
را با كم��ك تش��كل هاي توليدي ذي ربط گ��ردآوري و 
 در درگاه وي��ژه اي در پرت��ال وزارت ب��ه نش��اني

 www.mimt.gov.ir/tavanmandi قرار داده ايم 
كه اين فهرس��ت به روزرساني مي شود. در اين ميان نيز، 
سامانه جديد و روز آمدي در اين زمينه راه اندازي شده كه 
بنا به توضيحات فروتني، عالوه بر فهرست كاالها و خدمات 
داخلي، نيازمندي هاي كشور نيز در اين سامانه بارگذاري و 
زمينه به هم رساني نيازها و توانمندي ها و در نتيجه حركت 
سريع تر در جهت توسعه ساخت داخل فراهم مي گردد. 

البته پيش از اين با استناد به قانون حداكثري توان توليدي 
فهرست نيازهاي خارجي دستگاه هاي دولتي، سازمان ها، 
نهاد ها و شركت هاي دولتي را دريافت و جمع بندي كرده 
است و زمينه الزم براي داخلي سازي آنها فراهم آمده است.

 فروتني مي افزايد: در اين جهت و با توجه به تاكيدات رهبر 
معظم انقالب اس��المي، برگزاري نمايشگاه هاي عرضه 
نيازمندي هاي بخش صنعت كش��ور، ب��ه منظور فراهم 
كردن شرايط بازديد مستقيم و نزديك واحدهاي توانمند، 
فناور و پژوهشگران عرصه توليد طراحي كرده و اجرا آن 
شروع شده كه از آن جمله مي توان به برگزاري نخستين 
نمايشگاه بزرگ فرصت هاي ساخت داخل و رونق توليد 
كه از 27 تا 30 تيرماه در محل نمايشگاه هاي بين المللي 

تهران اشاره كرد. 
او همچني��ن با اش��اره به برگ��زاري نمايش��گاه دايمي 
نيازمندي هاي كارخانجات بزرگ كشور در محل همان 
كارخانه ها ادامه مي دهد: برگزاري غرفه نيازمندي هاي 
هر رشته صنعت در كنار نمايشگاه تخصصي ذي ربط در 
محل نمايش��گاه هاي بين المللي تهران كه تا پايان سال 
به صورت پي در پي برگزار مي گردد، برقرار خواهد ش��د. 
مشاور معاون صنايع ادامه مي دهد: غرفه نيازمندي ها نيز 

در نمايشگاه هاي صنعتي در هر استان برگزار مي شود.
 فروتني با اش��اره به ديگر فعاليت ه��اي انجام گرفته در 
زمينه س��اخت داخ��ل و در وزارت صنع��ت به مديريت 
واردات كاالهاي مختلف اش��اره و بيان مي كند: با اطالع 
يافتن از برخي خريدها و ارجاع كار پروژه هاي دستگاه ها و 
سازمان هاي دولتي به خارج از كشور، با بررسي هاي الزم 
چنانچه سفارش مورد نظر امكان تامين از داخل كشور را 
داشته باشد، با پيگيري و اقدام هاي الزم، فرآيند خريد يا 
ارجاع كار سازمان مربوط تغيير داده شده و به سمت خريد 
داخل س��وق داده مي ش��ود. فروتني به لغو برنامه خريد 
خارجي و عقد قراردارد با يك شركت توليد كننده بزرگ 
داخلي در زمينه لوله هاي مورد مصرف در صنعت نفت به 

عنوان نمونه در اين باره اشاره كرد.
در اين ميان، اما س��كاندار وزارت صنعت هم بر ضرورت 
برگزاري نمايشگاه فرصت هاي ساخت داخل و رونق توليد 

تاكيد مي كند و مي گويد: حضور مراكز علمي، پژوهشي 
و فن��اوري براي تحقق »نهضت س��اخت داخل« در اين 
نمايشگاه از اهميت بااليي برخوردار است. بنابه اظهارات 
او، خودكفايي، فعال س��ازي ظرفيت هاي خالي واحدها، 
افزايش صادرات، مديريت ارز، ايجاد اشتغال پايدار در ايران 
و در شرايط امروز منوط به عملياتي شدن اهداف نهضت 

ساخت داخل است. 
رضا رحماني با بيان اينكه همه واحد هاي بزرگ صنعتي 
مس��تقال و همه واحد هاي كوچك و متوس��ط در قالب 
انجمن ها و تش��كل هاي صنفي خود مكلف به برگزاري 
نمايش��گاه دايمي معرفي نيازمندي هاي خود در بخش 
تامين قطعات وتجهيزات هس��تند، مي افزايد: در همين 
راستا ش��ركت هاي خودروس��ازي و توليد فوالد در اين 
موضوع بايد به عنوان پيش��گام عمل مي كنند. او معتقد 
است كه نمايش��گاه هايي از اين دس��ت بهترين شرايط 
ممكن را براي معرفي نيازمندي هاي بخش صنعت به همه 
دانشگاهيان و محققان كشور فراهم مي كند. وزير صمت با 
بيان اينكه داخلي سازي نيازمندي هاي صنعتي و معدني 
كشور، محدود به زمان نيست و بايد تا تحقق خودكفايي 
كامل در بسياري از صنايع اين برنامه را با جديت دنبال كرد، 
مي گويد: بدون هيچ ترديدي حتي اگر شرايط تحريمي هم 
به ما تحميل نشده بود، بايد براي قطع برخي وابستگي ها 
و پايداري اقتصادمان ضرورت دارد كه س��اخت داخلي را 

جدي بگيريم. 

  آثار دروني و بيروني اين رويداد 
اما صاحبان صنايع در مورد برگزاري نمايشگاه فرصت هاي 
س��اخت داخل و رونق توليد چه نظري دارند؟ صاحبان 
بنگاه هاي اقتص��ادي در گفت وگو با »تع��ادل« با ضمن 
مثبت ارزيابي كردن اين روي��داد از مزاياي و كاربردهاي 
اين نمايش��گاه مي گوين��د. به طور  نمون��ه، رييس خانه 

صنعت مع��دن و تجارت جوان��ان ايران، برگ��زاري اين 
رويداد را يك اقدام مثب��ت و حركت رو به جلو در فضاي 
مايوس كننده اقتصاد امروز اي��ران كه غربي ها به تصوير 
كشيدند، مي داند و مي گويد: صاحبان بنگاه ها مي توانند 
آخرين دستاوردهاي خود را در اين نمايشگاه به نمايش 
بگذارند. رضا اميدوار تجريشي البته پيشنهاد مي دهد كه 
نهادهاي مالي و بانكي هم مي توانند در اين نمايشگاه حضور 
داشته باشند و كمك هاي خود را به واحدهاي توليد ارايه 
كنند و همكاري چند جانبه اي به وجود بيايد. از نگاه ديگر 
صنعتگران، با برگزاري چنين نمايشگاه هاي مي توان نقاط 
ضعف و كمبودها را نيز شناس��ايي و در مسير بهتر شدن 

برنامه ريزي و پيش رفت. 
در همين رابط��ه، محمدرضا نجفي منش رييس انجمن 
صنايع همگن قطعه سازان، هم پيشنهاد مي كند كه يك 
نمايشگاه دايمي در يك فضاي مشخص برگزار شود تا تمام 
نيازمندي هاي كشور كه از طريق واردات تامين مي شود را 
در اينجا عرضه و براي توليد آن اقدامات و برنامه ريزي هاي 
الزم صورت بگيرد. او در عين حال نقش رسانه ها در ترويج 
و تبليغ اين رويدادهاي صنعتي در سطح ملي را پررنگ 

توصيف مي كند. 
در همين حال، رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران 
با مثبت ارزيابي كردن اين رويداد بزرگ صنعتي كه براي 
نخستين بار در كش��ور قرار است كليد بخورد، مي گويد: 
توليدكنندگان مي توانند توليدات و توان توليدي خود را 

اطالع رساني و در معرض نمايش بگذارند. 
س��يد عبدالوه��اب س��هل آب��ادي تاكي��د مي كند كه 
توليدكنندگان بايد با حضور در اين نمايشگاه، محصوالت 
توليدي خود را تبليغ كنند؛ چراكه برگزاري اين نمايشگاه 
مي تواند فرصت خوب براي معرفي دس��تاوردهاي آنها 
باشد. در همين حال، سخنگوي اتحاديه توليدكنندگان 
لوازم خانگي هم درباره ضرورت برگزاري اين نمايشگاه، 

مي گويد: قطعا برگزاري اين نوع نمايشگاه ها مي تواند اثرات 
مثبتي بر تعميق ساخت داخل و رونق توليد داشته باشد. 
محمدرضا غزنوي تاكيد مي كند، كه هر توليدكننده اي كه 
توان توليد داشته باشد، مي تواند در اين نمايشگاه كاالها را 
مشاهده و در صورت توليد به ما ارايه كند، كه اثرات مثبتي 
را در پي دارد. از اين منظ��ر و به گفته اين فعال صنعتي، 
برگزاري اين نوع نمايشگاه ها شرايط مناسبي براي توليد 

ايجاد مي كند. 
اما از آن سو، عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي 
هم با بيان اينكه برگزاري نمايشگاه »فرصت هاي ساخت 
داخل و رون��ق توليد« آثار داخل��ي و بين المللي دارد، بر 
اين باور است كه اين نمايشگاه مي تواند در خنثي سازي 
تحريم ها عليه ايران موثر باشد. بنابه اظهارات علي ادياني 
نماينده قائمشهر، سوادكوه و سيمرغ در مجلس شوراي 
اسالمي، اينگونه نمايشگاه ها چندين ويژگي خاص و مهم 
دارند كه مي تواند براي اقتصاد كش��ور و بهبود وضعيت 

اقتصادي مفيد باشد.
او به نمايش گذاش��تن ظرفيت ها و پتانسيل ها را ويژگي 
اصلي اين نمايش��گاه ذك��ر مي كند و مي گوي��د: در اين 
نمايشگاه ظرفيت ها، توانمندي ها و پتانسيل هاي داخل 
يك جا به نمايش گذاشته مي شود و وقتي تمام ظرفيت ها 
در يك مكان و در زمان خاص توس��ط توليدكنندگان به 
نمايش گذاش��ته ش��ود، مردم به توانمندي داخل واقف 

مي شوند.
عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي در بخش 
ديگري از صحبت هاي خود با اشاره به نقش اين نمايشگاه 
در خنثي سازي تحريم ها عليه ايران مي گويد: اين نمايشگاه 
توانمندي ها و ظرفيت هاي داخلي س��ازي قطعات را به 
جهانيان معرفي خواهد ك��رد. او با بيان اينكه گام اول در 
اقتصاد مقاومتي شناخت مجموعه توليدات داخل است، 
اظهار مي كند: اين نمايشگاه خود مصداق تقويت اقتصاد 
مقامتي است و مي تواند در رونق توليد، اقتصاد مقاومتي و 
برنامه اقتصادي كشور نقش بسزايي داشته باشد و اين از 

ديگر مزيت هاي برگزاري اين نمايشگاه خواهد بود.
 او در نهاي��ت با مثبت ارزيابي كردن اقدام وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در برگزاري نخستين نمايشگاه فرصت هاي 
س��اخت داخل و رون��ق توليد پيش��نهاد مي دهد كه در 
كنار وزارت صمت ديگ��ر وزارتخانه ها اقتصادي، نهادها، 
سازمان ها مي توانند مجموعه ظرفيت و توانمندي هاي 
خود در حوزه انرژي، خودرو و زير ساخت ها را به نمايش 

بگذارند.
»نمايش��گاه س��اخت داخل و رون��ق توليد« ك��ه قرار 
اس��ت از 27 الي پاي��ان تيرم��اه 1398 در محل دايمي 
نمايش��گاه هاي بين المللي تهران برگزار ش��ود، فرصت 
مناسبي براي متخصصان و فناوران به منظور شناسايي 
چالش ها و نيازهاي صنع��ت و عقد تفاهم نامه همكاري 
براي داخلي س��ازي اين نيازها خواهد بود. عالقه مندان 
مي توانند جهت كس��ب اطالعات بيش��تر در خصوص 
حضور در نمايشگاه ساخت داخل و رونق توليد به نشاني 

tavaniran.idro.ir مراجعه كنند.
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 دستور ويژه براي برخورد
 با توليد بيت كوين

مديرعامل ش��هرك هاي صنعتي استان تهران 
با اعالم اينكه استخراج بيت كوين در واحدهاي 
صنعتي به هي��چ عنوان مورد قبول ما نيس��ت، 
گفت: دس��تور داده ام در كل استان تهران اگر در 
شهرك هاي صنعتي چنين فعاليتي در حال انجام 

است به سرعت با آنها برخورد كنند.
صابر پرنيان در گفت وگو با خبرگزاري تسنيم، با 
اشاره به اينكه توليد بيت كوين يك پديده جديد 
در كشور به ش��مار مي آيد، اظهار كرد: ما اعتقاد 
داريم نبايد از ظرفيت اشتغال و فضاي واحدهاي 
صنعتي براي توليد اين ارز ديجيتال استفاده كرد. 
وي با بيان اينكه برخي از س��وله هاي صنعتي به 
دليل ركود يا عدم توليد به حوزه بيت كوين توجه 
كرده اند، تصريح كرد: از هفته گذشته بازرسي هاي 
خود را به صورت جدي آغاز كرده ايم ولي تاكنون 
در روند بازرس��ي هاي خود در اس��تان تهران به 
توليد بيت كوين در شهرك صنعتي دست پيدا 

نكرده ايم. 
پرنيان گفت: امروز شهرك هاي صنعتي با كمبود 
برق روبرو هس��تند و اس��تفاده از برق يارانه اي 
شهرك هاي صنعتي آن هم براي توليد بين كوين 
اصاًل قابل قبول نيست، اظهارداشت: استفاده از 
برق در توليد بيت كوين به صورت خطي اس��ت 
و به همين دليل شناس��ايي آنها سخت نيست. 
وي با اشاره به اينكه با كمك شركت برق در حال 
پيگيري اين موضوع هس��تيم، اضاف��ه كرد: در 
برخي از استان ها كه توليد كاالهاي صنعتي راكد 
و سوله ها رها ش��ده تعدادي به توليد بيت كوين 

توجه كرده اند.

افزايش پروانه هاي 
بهره برداري صادره صنعتي

معاون برنامه ريزي وزير صنعت، معدن و تجارت 
رش��د صدور پروانه بهره برداري صنايع در 2 ماه 
نخست سال 98 را از جلمه دستاوردهاي كشور 
دانست و گفت: در 2 ماه نخست امسال تاكنون 
862 پروانه بهره برداري جديد در كش��ور صادر 

شده است.
به گزارش ايس��نا، س��عيد زرن��دي اظهاركرد: 
اگر اولوي��ت مس��ووالن رونق تولي��د وتقويت 
زيرساخت هاي اقتصادي باشد، قطعا مشكالت 
توسعه اي برطرف و دستگاه هاي خدمات رسان 
نظي��ر تأمين اجتماعي و بانك ه��ا هم به اهداف 
تج��اري و اقتصادي خود مي رس��ند. وي با بيان 
اينكه سال 97 بر اس��اس شاخص هاي مختلف 
جزو سخت ترين س��ال هاي ايران اسالمي بود، 
افزود: استكبار هر آنچه كه داشت در تحريم هاي 
خصمانه عليه ايران به كار گرفت و نتوانس��ت در 
مقابله هدف و اراده صنعتگران ايراني مقاومت كند. 
زرندي افزايش 3 درصدي مصرف برق واحدهاي 
صنعتي و توليدي كش��ور را از ديگر نشانه هاي 
توس��عه فعاليت اقتصادي عنوان و تصريح كرد: 
رونق توليد كليد روش��ن و خاموش ندارد بلكه 
مستلزم تغيير نگرش است. اين مسوول در بخش 
ديگري از سخنان خود با بيان اينكه در سال 97 
صادرات حوزه نساجي كش��ور از يك ميليارد و 
31ميليون دالر با 6 درصد افزايش به يك ميليارد 
و 93 ميليون دالر رس��يده، ادامه داد: واردات در 

حوزه نساجي 31 درصد كاهش يافته است.
معاون وزير صنعت با اشاره به ضرورت شفاف سازي 
نياز صنعتگران براي برنامه ريزي دقيق، تصريح 
كرد: ما امروز در كشور با شرايطي مواجه هستيم 
كه بايد سرمايه گذاري دولتي را به بخش خصوصي 
تفويض كنيم. وي در پايان با بيان اينكه نقدينگي 
كش��ور 1.880 هزار ميليارد تومان است، تأكيد 
كرد: نقدينگي كش��ور بايد به نفع صنعتگران و 

حمايت از رونق توليد هدايت شود.

قيمت خودرو شكسته مي شود
رييس اتحاديه نمايش��گاه داران وفروش��ندگان 
خودرو تهران گف��ت: با عرضه خودروهاي ناقص 
موجود در كف كارخانه هاي خودروسازي شاهد 
شكسته ش��دن و ريزش قيمت ها در بازار خودرو 
خواهي��م بود. س��عيد موتمن��ي در گفت وگو با 
ايس��نا، اظهار كرد: آن طور كه مس��ووالن وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت اع��الم كرده اند حدود 
190 هزار دستگاه خودروي ناقص در كارخانه هاي 
خودروس��ازي بوده كه اي��ن خودروها به تدريج 
تكميل شده و وارد بازار مي ش��ود. وي ادامه داد: 
با عرضه اي��ن حج��م از خ��ودرو و ورود حداقل 
20هزار دس��تگاه آن به ب��ازار، قيمت ها ريزش 
خواهد كرد. به طور  مثال قيمت پژو 206 تيپ 5 
كه هفته گذشته 103 ميليون تومان بود؛ اكنون 
به 97ميليون تومان رس��يده، بنابراين در عرض 
يك هفته حدود 6 ميليون تومان كاهش قيمت 
داش��ته است. رييس اتحاديه نمايش��گاه داران و 
فروش��ندگان خودرو تهران ادام��ه داد: با عرضه 
خودروهاي ناقص قيمت ها در بازار شكسته خواهد 
شد. در حال حاضر ميزان خريد و فروش در بازار 
كم شده و خريدار بسيار كم است؛ لذا هرچه عرضه 
خودرو به اين بازار بيشتر شود، بازار اشباع شده و 
قيمت ها شكسته خواهد ش��د. وي تصريح كرد: 
اكنون تنها خريداران واقعي در بازار هس��تند كه 
به دليل نياز مبرم و فوري به خودرو، خريد انجام 
مي دهند. اين در حالي است كه در مقابل فروشنده 
در بازار بسيار زياد شده است. دالالن نيز كه اشتباهًا 
وارد اين بازار شده بودند در حال خروج از اين بازار 
هستند. موتمني تاكيد كرد: در حال حاضر ديگر 
علتي براي افزايش قيمت خودرو وجود ندارد كه 
بخواهد ش��يب قيمت خودرو را مجدداً صعودي 
كند؛ در هر صورت مصرف كننده اي كه نياز فوري 
نداشته باشد، خريد نكرده و منتظر كاهش بيشتر 

قيمت ها است.



15 جهان

افت چشمگير فروش هواپيماهاي بويينگ 

ترامپ: تعرفه هاي هند قابل قبول نيست

ايرباس اروپايي جاي غول امريكايي را گرفت

جرقه  آغاز جنگ تجاري دهلي و  واشنگتن

گروه جهان| 
ش��ركت امريكايي بويينگ با كاه��ش ۳۷ درصدي 
توليد در نيمه اول س��ال جاري ميالدي در مقايسه 
با مدت مشابه س��ال پيش با كاهش شديد سفارش 
روبرو بوده است. اين ش��ركت از ابتداي سال جاري 
تنها ۲۳۹ هواپيما را تحويل داده است كه در مقايسه 
با رقي��ب اروپايي خود با ۳۸۹ هواپيما در نيمس��ال 
س��ال جاري تا حدود زيادي اين ب��ازار را به ايرباس 
واگذار كرده اس��ت. ايرباس در اين مدت ۲۸ درصد 
افزايش سفارش داشته است و توانسته است از غول 

هواپيماساز امريكا پيشي بگيرد.
به گزارش رويترز، هواپيم��اي مدل ۷۳۷ مكس خط 
هوايي اتيوپي ماه مارس امسال به فاصله كوتاهي پس 
از پرواز س��قوط كرد و ۱۵۷ مسافر اين هواپيما كشته 
شدند. چند ماه قبل از اين حادثه، يك بويينگ ديگر 
از نوع ۷۳۷ مكس متعلق به ش��ركت هوايي الين اير 
اندونزي در ماه اكتبر ۲۰۱۸ سقوط كرد كه بر اثر اين 
حادثه ۱۸۹ نفر كشته شدند. گفته مي شود اين مدل 
هواپيماي امريكايي هن��گام اوج گيري دچار اختالل 
مي شود. بويينگ اعالم كرده ۱۰۰ ميليون دالر براي 
كمك به خانواده هاي قرباني��ان آن دو پرواز پرداخت 
خواهد ك��رد. اين مبلغ كه طي چند س��ال پرداخت 
خواهد شد مستقل از دعاوي حقوقي عليه بويينگ در 
پي آن دو سانحه است. وكالي خانواده هاي قربانيان 

اين حركت بويينگ را رد كرده اند.
بر اساس گزارشي كه چهارش��نبه در سايت رسمي 
بويينگ منتشر ش��د، در نيمه اول سال اين شركت 
هيچ س��فارش خري��د جديد بويين��گ ۷۳۷ مكس 
دريافت نكرده است. در همين دوره، اين شركت ۲۳۹ 
فروند هواپيماي مسافربري به مشتريان فروخته است 
كه بخش اعظم آنها در س��ه ماهه اول سال فروخته 
ش��ده اس��ت. در ميان اين هواپيماه��ا ۱۱۳فروند 

بويينگ ۷۳۷ مكس نيز ديده مي شود. اين در حالي 
است كه ايرباس گزارش كرده ۳۸۹ هواپيما در نيمه 
اول سال جاري ميالدي فروخته است. بدين ترتيب، 
بويينگ جايگاه خود به  عنوان بزرگ ترين فروشنده 

هواپيما در جهان را به شركت اروپايي واگذار كرد.
خبر پيش��ي گرفتن ايرباس فرانس��وي از بويينگ در 
ش��رايطي است كه واش��نگتن هفته گذش��ته اعالم 

كرده ب��ود كه در نظ��ر دارد به علت آن چ��ه كه آن را 
يارانه هاي غيرقانوني براي ايرباس مي داند، تعرفه هايي 
تالفي جويانه بر اروپا وضع كند، اين در حالي است كه 
اتحاديه اروپا معتقد است امريكا هم از راه هاي مختلف، 
اعم از معافيت هاي مالياتي، به بويينگ يارانه مي دهد 
و طبق اعالم س��ازمان تجارت جهان��ي، هر دو طرف 

اقداماتي غيرقانوني انجام داده اند.

دفتر نماينده تجاري امريكا طرحي را منتش��ر كرد 
ك��ه در آن فهرس��تي از كاالهاي اتحادي��ه اروپا، كه 
مي تواند به علت اختالف ادامه دار بويينگ-ايرباس، 
تحت تعرفه قرار بگيرند، آورده شده است. كاالهايي 
كه در اين فهرست آورده ش��ده اند تقريبًا ۴ ميليارد 
دالر ارزش دارند و طيف گسترده اي از كاالهاي اروپا، 
مانند توت، گوشت، پنير، ماكاروني، زيتون، مشروبات 

الكلي، فلزات و لوله ها و ميله هاي آهني اس��ت. اين 
فهرس��ت ۸۹ دس��ته كاالها را در بر مي گيرد. طبق 
بيانيه دفتر نماينده تج��اري امريكا، اتحاديه اروپا با 
يارانه دادن به ايرباس س��االنه باعث وارد ش��دن ۱۱ 

ميليارد دالر ضرر اقتصادي به امريكا شده است.
يكي از كش��ورهايي كه اخيرا سفارش هواپيماهاي 
خود از بويينگ را لغو كرد، عربس��تان سعودي بود. 
رويترز ماه گذش��ته گزارش داد كه ش��ركت هوايي 
»فالي اديل« عربستان سعودي ماه گذشته سفارش 
۵.۹ ميليارد دالري هواپيماهاي بويينگ مكس۷۳۷ 
را لغو كرد و به جاي آن هواپيماي اي۳۲۰ از شركت 
اروپايي ايرباس را سفارش داد. پس از سقوط مرگبار 
هواپيماهاي مكس در اتيوپي و اندونزي، فالي اديل 
در س��فارش جت ه��اي بويينگ تجدي��د نظر كرد. 
فالي اديل س��فارش خريد ۳۰ ج��ت اي۳۲۰ را در 

نمايشگاه هوايي پاريس اعالم كرد. 
شركت هواپيماسازي ايرباس ۲۹ مه ۲۰۱۹ ميالدي 
پنجاه سالگي خود را جش��ن گرفت. پنج دهه پيش 
بود كه شركت  سازنده جت اروپايي در جلسه اي بين 
وزراي فرانسه و آلمان غربي در تاريخ ۲۹ مي ۱۹۶۹ 
ميالدي راه اندازي ش��د. ايرباس سازنده بزرگ ترين 
هواپيماي جت مسافربري جهان بود كه ساخت آن را 
متوقف كرد. اين شركت فوريه ۲۰۱۹ ميالدي اعالم 
كرد كه هواپيماي مدل آ۳۸۰ را كه با روياي تسخير 
آس��مان در قرن ۲۱ ميالدي طراح��ي و توليد كرده 
بود به دليل محقق نش��دن اهداف فروش آن متوقف 
مي كند. اين مدل ق��رار بود كه رقيب اصلي بويينگ 
مدل ۷۴۷ باشد. دفتر مركزي ايرباس در شهر تولوز 
فرانس��ه قرار گرفته اما ديگر كارخانه هاي مرتبط با 
اين ش��ركت در نقاط مختلف اروپا پراكنده اس��ت. 
ايرباس در قالب پروژه مشترك اروپا و با هدف رقابت با 
شركت هاي امريكايي چون بويينگ پايه گذاري شد.

گروه جهان| 
در آس��تانه برگزاري دور نخس��ت مذاكرات تجاري 
اياالت متحده و هند، دونالد ترامپ خواستار كاهش 
تعرفه هاي وضع شده بر واردات كاالهاي امريكايي 
به هند شده است. رييس جمهوري اياالت متحده با 
انتشار توييتي نوش��ته: »هند مدت زيادي است كه 
بر واردات كاالهاي امريكايي تعرفه وضع كرده ولي 

ادامه اين شرايط ديگر قابل قبول نيست.«
به گ��زارش يوروني��وز، دونال��د ترامپ كمت��ر از دو 
هفته پيش در حاشيه نشس��ت رهبران كشورهاي 
عضو گروه۲۰ در ژاپن، طي دي��دار با نارندرا مودي 
نخست وزير هند، از وضعيت تجارت دو كشور انتقاد 
كرده بود؛ بطوري كه مودي موافقت كرده بود تا براي 
رفع دغدغه هاي موجود، نشس��ت مشترك وزراي 
بازرگاني دو كش��ور بزودي برگزار ش��ود. بر همين 
اساس، دور نخس��ت مذاكرات تجاري هند و امريكا 

هفته جاري در دهلي نو برگزار خواهد شد.
ارزش تجارت دو كش��ور در س��ال ۲۰۱۸ ميالدي 
۱۴۲.۱ ميلي��ارد دالر بوده كه م��ازاد ۲۴.۲ ميليارد 
دالري نصيب هن��د كرده بود. هند هفته گذش��ته 
اعالم كرد كه تعرفه واردات ۲۸ قلم كاالي امريكايي 
از جمله اقالم خوراكي را افزايش داده و قصد دارد در 
آينده نزدي��ك تعرفه واردات فلزات و قطعات يدكي 
خ��ودرو از مبدا اياالت متحده را ني��ز افزايش دهد. 
پيش��تر امريكا با خروج از پيمان تجارت ترجيحي 
با هند، تعرفه واردات فل��زات از هند را افزايش داده 
بود. ترامپ اولين انتقاد خود از وضعيت تجارت بين 

دو كشور را اكتبر گذش��ته و همزمان با وضع تعرفه 
۵۰ درصدي بر واردات موتورس��يكلت هاي »هارلي 
ديويدسون« مطرح كرد و هند را »سلطان تعرفه ها« 

در جهان لقب داد.
يك سال پس از اقدام امريكا در وضع تعرفه وارداتي بر 
روي فوالد و آلومينيوم هند و همچنين در واكنش به 
اقدام امريكا به لغو امتيازات نظام عمومي ترجيحات، 
دهلي نو ماه گذشته براي واردات ۲۹ كاالي امريكايي 
از جمله گردو، بادام و حبوبات به ارزش ۲۳۵ ميليون 
دالر تعرفه گمركي وضع كرد. بر اس��اس توافقنامه 
»نظام عمومي ترجيحات« بس��ياري از كشورهاي 
درحال توسعه فرصت مي يابند تا با استفاده از مزيت 
تعرفه گمركي صفر يا ناچيز بر برخي از اقالم صادراتي 
خود، اقتصادش��ان را بهبود بخشيده و از فقر خارج 
ش��وند. امريكا اعالم كرده كه موازنه منفي تجاري با 
هند در س��ال ۲۰۱۷ به ۲۷.۳ ميليارد دالر رسيده 
اس��ت. آغاز احتمالي جنگ تجاري امريكا و هند در 
شرايطي اس��ت كه تجارت دو كشور گسترش يافته 
است. گفته شده، ارزش اين تجارت از ۶۴.۵ ميليارد 
دالر در س��ال ۲۰۱۶-۱۷ به ۷۴.۵ ميليارد دالر در 
س��ال ۲۰۱۷-۱۸ رسيده اس��ت، با اين حال امريكا 

به دنبال دسترسي بيشتر به بازار هند است.

  آغاز مذاكرات با چين 
دولت امريكا در ش��رايطي از رويه هاي تجاري هند 
انتقاد كرده كه در جبهه ديگري درگير جنگ تجاري 
 با چين اس��ت. رويترز چهارش��نبه گ��زارش داده، 

»ليو هي« معاون نخست وزير چين، و رابرت اليتزر 
نماينده تجاري و استيون منوچين وزير خزانه داري 
امريكا، چهارش��نبه به ص��ورت تلفني ب��ا يكديگر 

گفت وگو كردند.
اي��االت متح��ده خواه��ان تغيي��رات ش��ديد در 
سياس��ت گذاري هاي چين است؛ به نحوي كه حق 
مالكيت معنوي امريكا بيش��تر م��ورد حمايت قرار 
گيرد، نقل وانتقاالت اجباري و دزدي اسرار تجاري 
پايان يابد و از يارانه هاي سنگين دولتي كاسته شود. 
به تداوم اختالفات، جنگ تجاري دو كشور از جوالي 
۲۰۱۸ تاكنون ادامه دارد. در آن زمان، واش��نگتن 
عوارض ۲۵ درصدي ب��ر واردات ۸۱۸ نوع كاالهاي 
چيني را به مبلغ ۳۴ ميليارد دالر در سال تعيين كرد. 
پكن اقدامات متقابلي را در برابر امريكا انجام داد. در 
ماه مه س��ال ۲۰۱۹ امريكا چين را به »عقب نشيني 
از موضع پيشين« متهم و اعالم كرد تعرفه گمركي 
ب��ر ۲۰۰ ميلي��ارد دالر كاالي چيني را ك��ه قباًل به 
۱۰درصد ارتقاء داده بود، به ۲۵درصد افزايش داده 
و مراحل افزايش تعرفه گمركي ۳۰۰ميليارد كاالي 

چيني باقي مانده را آغازكرد.
چي��ن ني��ز در واكنش به اي��ن اقدام��ات تعرفه اي 
امريكا تاكنون روي ۱۲۰ ميلي��ارد دالر از كاالهاي 
امريكا تعرفه گمركي اعمال كرده اس��ت. اين جنگ 
تجاري تاكنون قربانيان زيادي داشته است. يكي از 
قربانيان اصلي در جنگ تجاري امريكا و چين خطر 
ش��ركت اپل اس��ت كه بخش زيادي از توليدات آن 
در چين انجام مي ش��ود. تعرفه هاي وارداتي شامل 

حال محصوالت اپل مي ش��ود و به همين دليل اين 
شركت آماده مي شود تا حدود ۳۰ كارخانه توليدي 
محصوالت خود را به كشورهاي جنوب شرقي آسيا 

و مكزيك منتقل كند.
فايننشال تايمز با اش��اره به اميدواري واشنگتن به 
حل اختالفات با پكن نوش��ته در شرايطي كه اغلب 
كشورهاي اروپايي نسبت به تظاهرات هاي گسترده 
ضدچيني در هنگ كنگ واكنش نشان داده و دخالت 
چين در هنگ كنگ را محكوم كردند، وزارت خارجه 
امري��كا به كورت تون��گ رييس هي��ات نمايندگي 
اياالت متحده در هنگ كنگ، دستور داده تا برخي 
از پس��ت هاي تند خود در فضاي مجازي عليه چين 
را پاك كند. گفته ش��ده، كه كورت ق��رار بوده يك 
سخنراني انتقادي درباره نقش چين در هنگ كنگ 
نيز ايراد كند كه به دستور وزارت خارجه امريكا اين 
مراسم را لغو كرده است. هنگ كنگ از زمان استقالل 
از بريتانيا در سال ۱۹۹۷ ميالدي تحت نظام سياسي 

»يك كشور، دو نظام سياسي« اداره مي شود. 
همزمان با آغاز مذاكرات تجاري دو كش��ور، رويترز 
همچني��ن از واكنش پك��ن به فروش تس��ليحات 
امريكايي به تايوان خبر داده اس��ت. اين خبرگزاري 
به نقل از لي يوچنگ مع��اون وزير خارجه چين در 
اج��الس صلح جهان��ي در پكن نوش��ته: »احمقانه 
اس��ت كه چين را به عنوان يك دشمن تصور كرد، 
و انجام اين كار عواقب فاجعه باري به همراه خواهد 
داش��ت.« اين اظه��ارات پس از آن مطرح ش��د كه 
امريكا از توافق ۲.۲ ميليارد دالري فروش تسليحات 
به تايوان خب��ر داد. امريكا اعالم كرده كه اين توافق 
ش��امل تحويل ۲۵۰ فروند موشك استينگر و ۱۰۸ 
فروند تانك آبراهام اس��ت. تاي��وان جزيره اي با ۲۳ 
ميليون نفر جمعيت است كه از ۱۹۴۹ به بعد اعالم 
اس��تقالل كرده اما دولت چين تايوان را يك استان 
جدايي طل��ب مي داند كه حاضر به بازپس گيري آن 

حتي با توسل به زور است.

دريچه

كوتاه از منطقه

جنجال فساد  رييس جمهوري 
پيشين قرقيزستان 

گروه جهان|آلماس بيك آتمبايف رييس جمهوري 
پيشين قرقيزستان، با متهم شدن به فساد اداري و مالي، 
ماه هاي اخير با دردس��رهاي زيادي مواجه شده است. 
پس از اينكه مجلس مصوني��ت قضايي آتمبايف را لغو 
كرد، وزارت كش��ور، او را ب��راي بازجويي احضار كرد اما 
رييس جمهوري سابق حاضر نشده تا در جلسه بازپرسي 
ش��ركت كند. به گزارش تارنماي تايم آسياي مركزي، 
پليس احضاري��ه را به منزل آلماس بي��ك آتمبايف در 
روس��تاي كايتاش نزديكي بيشكك رسانده و بر اساس 
آن رييس جمهوري سابق مي بايست سه شنبه در جلسه 
بازجويي پليس حاضر مي شد؛ ولي آتمبايف گفته به هيچ 
عنوان به بازپرسي نخواهد رفت. آتمبايف گفته: »براي 
چه بايد به وزارت كشور بروم؟ من اين دعوتنامه را حّتي 
نخواندم. حكومت بايد به فضاي قانوني برگردد. ممكن 
نيست، كه قانون اينگونه پايمال شود.« آتمبايف پيشتر 
گفته بود، »من سالحي ويژه دارم. نگران جواناني هستم 
ك��ه قصد ترور مرا دارند تا مجري دس��تور رهبران خود 
باشند. من مرگ با گلوله را به مرگ بر اثر بيماري ترجيح 
مي دهم.«  نمايندگان پارلمان قرقيزستان۲۷ ژوئن سال 
جاري با اكثريت آرا مصوبه مصونيت آتمبايف را از اتهامات 
قضايي لغو كردند. اكنون مقامات مي توانند، در هر لحظه 
او را بازداشت و جلب نمايند. دادستاني كل قرقيزستان 
براي او پرونده باز كرده است. رييس كميته امنيت ملي 
قرقيزستان ۲۷ خرداد امس��ال در نشست كميسيون 
پارلماني، طي حركتي براي لغو مصونيت قضايي الماس 
بي��ك آتامبايف، او را به ۹ فقره فس��اد مته��م كرد. اين 
كميسيون با ۱۲عضو حاضر الماس بيك آتامبايف را به 
۹ فقره جنايت از جمله فساد و غصب قدرت متهم كرد. 

پوتين: انرژي بادي براي 
پرندگان و كرم ها مضر است

گروه جهان| والديمير پوتين رييس جمهوري روسيه، 
استفاده از انرژي بادي را زير سوال برده و گفته توربين هاي 
بادي براي پرن��دگان و كرم ها مضر اس��ت. به گزارش 
رويت��رز، پوتين كه در كنفرانس مرب��وط به صنايع در 
ش��هر يكاترينبورگ حضور يافته ب��ود، گفت: »توليد 
انرژي از باد خوب است، اما آيا در اين معادله پرندگان به 
حساب آمده اند؟ چه تعداد پرنده به اين خاطر مي ميرند؟ 
توربين ه��اي بادي با تكان ه��ا و لرزش هاي خود باعث 
مي شوند كه كرم ها از خاك بيرون بيايند. اين شوخي 
نيست.« رييس جمهوري روسيه در نهايت گفته مردم 
دوست ندارند در سياره اي زندگي كنند كه پوشيده از 
توربين هاي بادي و پنل هاي خورشيدي است. روسيه 
كه توليدكننده بزرگ س��وخت هاي فسيلي در جهان 
است، از ديگر كش��ورهايي كه به توليد انرژي از منابع 
تجديدپذير روي آورده اند، عقب افتاده است. والديمير 
پوتين همچني��ن درباره اليحه پارلمان روس��يه براي 
اعمال تحريم هايي عليه گرجستان گفته كه به احترام 
مردم گرجس��تان اين كار را نخواهد ك��رد. او گفته كه 
مايل نيست با وضع تحريم، باعث پيچيدگي روابط شود. 
قانون گذاران روسيه سه شنبه با توجه به افزايش تنش ها 
با تفليس اليحه اي براي اعمال تحريم هاي اقتصادي عليه 
گرجس��تان وضع كردند. قانون گذاران مجلس دوماي 
روسيه، با اجماع آرا، از بيانيه اي كه وضع تحريم هاي خاص 
عليه ادامه تحريكات گرجستان عليه روسيه را خواستار 
است، حمايت كرده اند. پوتين ماه پيش فرمان تحريم 
سفر هاي هوايي بين دو كشور را صادر كرد كه اين هفته 
به اجرا درآمده است. اين تحريم، متوجه توريست هايي 

است كه به اين كشور سفر مي كردند.

هزينه هاي سنگين، تهديدي 
براي برق هسته اي ژاپن 

گروه جهان| پس از فاجعه اتمي فوكوشيما و نشت مواد 
راديواكتيو در نيروگاه هسته اي شماره يك اين نيروگاه، 
دولت ژاپن تجهيزات ايمن��ي نيروگاه هاي اتمي اش را 
به شدت افزايش داد. هزينه هاي سنگين ايمن سازي اما 
اينك به تهديد تبديل شده است. به گزارش دويچه وله، 
در حال حاضر هشت رآكتور اتمي در ژاپن براي توليد 
و انتقال برق فعال هس��تند. ده رآكتور، از جمله شش 
رآكتور نيروگاه هسته اي شماره يك فوكوشيما موسوم به 
»فوكوشيما داي ايچي« نيز پس از سال ها فعاليت برچيده 
مي ش��وند. در اين ميان ۱۱رآكتور ديگر براي هميشه 
خاموش شده اند. فقط ۳۰ رآكتور به خاطر پيامدهاي 
غيرمستقيم حادثه اتمي در نيروگاه اتمي شماره يك 
فوكوشيما در ۲۰۱۱ يا حتي پيش از آن غيرقابل استفاده 
هستند. هم زمان با ارايه چنين تصويري از وضعيت كنوني 
انرژي اتمي ژاپن، بايد در نظر داشت كه تنها حجم اندكي 
از برق مورد نياز اين كش��ور از طريق هس��ته اي تأمين 
مي شود. طبق پيش بيني برنامه هاي كنوني دولت ژاپن، 
قرار است تا ۲۰۳۰ دست كم ۲۰ درصد از برق مورد نياز 
اين كشور از نيروگاه هاي اتمي تأمين شود. در ژاپن كه 
حدود ۹۰درصد س��وخت الزم براي توليد برق را وارد 
مي كند، استفاده از انرژي هسته اي به قصد خودكفايي 
در حوزه تأمين انرژي از اهميت خاصي برخوردار است. اما 
رسيدن به چنين هدفي تا ۲۰۳۰ دشوار به نظر مي رسد. 
يكي از موانع براي رسيدن به چنين هدفي به خصوص 
به هزينه ها مربوط مي شود. اينك روشن شده كه هزينه 
بازسازي رآكتورها به شكلي كه با استانداردهاي ايمني 
جديد دولت ژاپن در ۲۰۱۳ مطابقت داشته باشند، بسيار 

گران تر از برآوردهاي اوليه است.

سومين رهبر موقت راهي 
پنتاگون مي شود

گروه جهان| وزارت دفاع امريكا )پنتاگون( تاييد كرده 
است كه با انتخاب وزير دفاع آتي امريكا و آغاز روند بررسي 
او در سنا، مارك اسپر بايد از سمتش به عنوان سرپرست 
موقت استعفا دهد. به گزارش سي ان ان، ريچارد اسپنسر 
قرار است كه بطور موقت وزير دفاع امريكا شود. او سومين 
شخصي است كه از زمان استعفاي جيمز متيس در ماه 
ژانويه به عنوان سرپرست به پنتاگون مي رود. ترامپ مايل 
است تا مايك اسپر را به عنوان وزير ارتش )عالي ترين 
مقام غير نظامي در ارتش امريكا( معرفي كند. رييس 
ستاد وزارت دفاع امريكا به خبرنگاران در پنتاگون گفته: 
»مارك اسپر سرپرستي وزارت دفاع مرخص مي شود و 
تنها به عنوان وزير ارتش خدمت خواهد كرد. در آن زمان 
اسپنسر به عنوان وزير دفاع موقت جايگزين مي شود. 
طي دو هفته گذشته مشغول آماده سازي اسپنسر براي 
به دست گرفتن مسووليت ها بوديم.« اين مقام بدون 
اينكه اعالم كند چه زماني اسپنس��ر به صورت رسمي 
نامزد خواهد شد، گفت اين مس��اله در دست بررسي 
كاخ سفيد است اما انتظار مي رود در مدت كوتاهي اين 
روند انجام شود. طرح جابه جايي مقام ها در حالي مطرح 
است كه بسياري از سمت هاي عاليرتبه در پنتاگون فاقد 
گزينه دايمي هستند. وزارت دفاع امريكا هفته گذشته به 
سي ان ان گفت ۱۸ پست همچنان خالي است و مقام هاي 
موقت دارد. اين تعداد يك شنبه به ۱۹ مورد افزايش يافت 
چون گزينه ترامپ براي رياست ماموريت هاي نيروي 
دريايي امريكا تصميم به بازنشستگي گرفت. وضعيت 
نابسامان وزارت دفاع امريكا در شرايطي است كه تنش ها 
در خليج فارس افزايش يافته است و امريكا درگير جنگ 

سرد با چين است.

سفير بريتانيا در امريكا
 استعفا كرد 

گ�روه جهان| س��فير بريتاني��ا در امري��كا كه در 
ايميل هاي محرمانه خ��ود به وزارت خارجه بريتانيا 
دونال��د ترامپ را بي كفاي��ت و بي منطق خوانده بود 
چهارشنبه اعالم كرد كه از مقام خود به عنوان سفير 
بريتانيا در امريكا استعفا مي كند. كيم داروك پس 
از اينكه دونالد ترامپ در واكنش به ايميل هاي افشا 
شده اش او گفته بود كه دولت امريكا ديگر با داروك كار 
نمي كند، اعالم كرد كه از سمت خود استعفا مي دهد. 
رييس جمهوري امريكا كيم داروك را »آدمي احمق« 
خوانده و در توييتر نوشته بود: »اين سفير گيج و منگي 
كه بريتاني��ا به اياالت متحده تحميل كرده اس��ت، 
تحفه اي هم نيست كه برايش غش و ضعف كنيم.« 
گاردين نوش��ته: »با توجه ب��ه توصيف هاي عجيب 
س��فير بريتانيا از دولت فعلي امريكا، بايد از داروك 
تقدير شود چرا كه ترامپ همچون رآكتور چرنوبيل 
بدون در نظر گرفتن س��المت ديگران ناامني اشاعه 
مي كند. اگر مناقشه اي درباره اظهارات برخاسته از 
حقيقت داروك مطرح باشد، بايد گفت شخص ترامپ 
با ماهيت ديوانگي عظيم و خودبراندازي خود از طريق 
يك سري ايميل ها اين را اثبات كرده است. توييتر براي 
ترامپ حكم وسيله اي در جهت بيان اعتراض خشن 
به ادعاها، بازندگان و سفيران رده پايين را دارد. گرچه 
درز ايميل هاي داروك شرم آور است اما نه شرم آورتر از 
آنكه رييس جمهوري امريكا نمي تواند ميان دوستان و 
دشمنانش تمايز قائل شود. آيا يك متحد وفادار امريكا 
در جهان مانده اس��ت كه عشق و محبت را به مانند 
مستبد استاليني كره شمالي دريافت كند؟ البته نه، 

سعودي هاي اره به دست را حساب نكردم.«
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مناظره جانسون و هانت؛ خروج 
از اتحاديه اروپا با خوش بيني

گروه جهان| بوريس جانسون يا جرمي هانت؛ 
يكي از اين دو قرار است نخست وزير بريتانيا شود. 
در رقابت بر سر اين پست، اين دو، در تنها مناظره 

تلويزيوني خود از هيچ تالشي فروگذار نكردند.
به گزارش دويچه وله، بوريس جانسون وزير خارجه 
پيشين بريتانيا، و جرمي هانت وزير خارجه كنوني 
اين كشور، در شبكه »آي تي وي« مناظره سختي 
در برابر يكديگر داشتند. جانسون در اين مناظره 
بار ديگر بر وعده خود يعني خروج از اتحاديه اروپا 
تا ۳۱ اكتبر تأكيد كرده اس��ت.  جانسون كه در 
مقايسه با هانت از بخت بيشتري براي جانشيني 
ترزا مي برخوردار است، در مورد برگزيت گفت، با 
خوشبيني و مذاكراتي سرسختانه تر، در موضوع 
برگزيت بر س��ر گرفتن امتيازات از اتحاديه اروپا 
مبارزه خواهد كرد. او در پاسخ به جرمي هانت كه 
از او پرسيد، آيا در صورت به تعويق افتادن دوباره 
برگزيت، استعفا خواهد داد، گفت: »نمي خواهم 
به اتحاديه اروپا اين فرصت را بدهم كه با امتناع از 
دست يابي به توافق، منجر به استعفاي من شود.« 
ترديدهاي ج��دي در اين مورد وجود دارد كه آيا 
جانسون واقعا طرحي قابل اعتماد براي خروج از 
اتحاديه اروپا دارد. چه در مورد پيش��نهادهاي او 
براي مذاكرات مجدد بر س��ر توافقنامه و چه در 
مورد برنامه ب��دون توافق، تناقض هايي درگفتار 
او وجود داشت. از س��وي ديگر مشخص نيست 
كه آيا او با گزينه بدون توافق، قادر خواهد بود در 
برابر مخالفت پارلمان كاري از پيش ببرد. هر دوي 
اين نامزدها تاكيد دارند مهلتي كه تا ۳۱ اكتبر به 
برگزيت داده شده، يك اولويت است، حتي به اين 
قيمت كه بدون توافق از اتحاديه اروپا خارج شوند. 
جانسون در برابر هانت آش��كارا، نامزد برگزيده 
براي تصاحب پست نخست وزيري بريتانياست. 
اما هانت در اين دوئل تصوير مبارزه جوتري از خود 
ارايه داد؛ پيوسته ميان حرف نخست وزير پيشين 
مي پريد و او را متهم مي كرد كه پاسخ پرسش ها 
را نمي دهد. هانت همچنين جانس��ون را متهم 
كرد كه چيزي جز خوش بيني كور ندارد كه ارايه 
كند. به گفته او، كسي كه مي خواهد بريتانيا را با 
موفقيت از اتحاديه اروپا خارج كند بايد جزئيات 
كار را هم بداند. برنده اين رقابت را راي ۱۶۰ هزار 
عضو حزب حاكم محافظه كار تعيين مي كند. روز 

۲۳ جوالي نتيجه مشخص مي شود.

آنكارا: از عبور صدها پناهجو 
جلوگيري كرديم

تركي��ه اعالم ك��رده در چند روز گذش��ته از عبور 
۷۷۰پناهج��و و ورود آنها به قلم��رو اتحاديه اروپا 
جلوگيري كرده اس��ت. بيش��تر پناهجويان تبعه 
كشورهاي س��وريه، افغانستان، س��ومالي و ليبي 
بوده اند. به گ��زارش آناتولي، مام��وران ژاندارمري 
تركيه در اس��تان اديرنه از خروج صدها نفر از مرز 
تركيه و ورود ب��ه اتحاديه اروپا جلوگيري كرده اند. 
طبق قراردادي كه ۲۰۱۵ ميان تركيه و اتحاديه اروپا 
بسته شد، همه پناهجوياني كه از راه تركيه به جزاير 
يونان وارد مي شوند، به تركيه عودت داده مي شوند. 

ارسال اولين محموله 
صادراتي افغانستان به آفريقا

اولين محموله توليدش��ده در شهرك صنعتي 
هرات براي نخس��تين بار به مقصد س��ومالي در 
آفريقا فرستاده شده است. به گزارش اسپوتنيك، 
رييس اتاق صنايع و معادن هرات گفته اين وسايل 
صادراتي شامل تختخواب، ميزهاي اداري و برخي 
تجهيزات ديگر طبي است كه ارزش آن ۹۰ هزار 
دالر برآورد شده است. در حال حاضر چهار شركت 
داروسازي و تجهيزات طبي در شهرك صنعتي 
هرات فعال هستند و در آينده نزديك سه كارخانه 
ديگر در اين بخش آغاز به كار مي كنند. هرات در 
غرب افغانستان با داشتن منطقه صنعتي فعال، به 

قطب اقصاد افغانستان بدل شده است.

راي اعتماد پارلمان
 به كابينه بارزاني

پارلمان اقليم كردس��تان عراق ب��ه كابينه اين 
اقليم به رياست مس��رور بارزاني راي اعتماد داد. 
به گزارش سومريه نيوز، مسرور بارزاني به عنوان 
نخس��ت وزير اقليم كردس��تان عراق با ۸۸ راي 
موافق و قباد طالباني به عنوان معاون نخس��ت 
وزير با ۷۳ راي موافق و بقيه اعضاي كابينه اقليم 
نيز به ترتيب از پارلمان اقليم راي اعتماد گرفتند. 
برنامه دولتي نخست وزير بر تنوع منابع اقتصادي 
داخلي ، كاهش بوروكراسي، اصالحات مديريتي 
و مالي و نيز حفظ امنيت و ثبات اقليم كردستان 

)عراق( تاكيد دارد.

حمله هوايي تركيه
 به شمال عراق 

در پي حمله جنگنده بمب افكن هاي ارتش تركيه 
به شمال عراق، ۱۵ تن از افراد مسلح پ  ك ك كشته 
شدند. به گزارش آناتولي، حمالت هوايي چهارشنبه 
در منطقه »حفتانين« در شمال عراق انجام شده است. 
آنكارا همچنين از تخريب تعدادي از انبار مهمات و 
پناهگاه هاي عناصر پ ك ك خبر داده است. ارتش 
تركيه از ۲۷ مه با آغاز عملياتي موسوم به چنگال در 
شمال عراق، به دنبال پاكسازي اين مناطق از حضور 
عناصر پ ك ك است. اين در حالي است كه عراق بارها 
حمالت تركيه را محكوم كرده و از آنكارا خواسته است 
تا عمليات نظامي خود را در خاك عراق متوقف كند.
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عكسروز

چهرهروز

مهين عظيما درگذشت
مهين عظيما، هنرمند پيشكسوت نقاش عصر روز سه شنبه )۱۸ تير ماه( پس از تحمل دوره اي بيماري درگذشت. گلبرگ برزين، فرزند زنده ياد 
مهين عظيما اين خبر را تأييد كرده است. او همچنين اظهار كرد كه پيكر زنده ياد عظيما در كنار همسرش و در مقابل قطعه نام آوران به خاك 
سپرده شد.  مهين عظيما، متولد آذر ۱۳۰۸، دوازدهمين زن دانشجوي دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران بود و ليسانس نقاشي دارد. او 
همچنين نمايشگاه هاي مختلف انفرادي و گروهي در ايران و كشورهايي مانند بلژيك، فرانسه، يوگسالوي و تركيه برپا كرده بود. او در سال ۱۳۴۸ 
نقاشي پشت شيشه را شروع كرد. ابتدا با رنگ روغن معمولي كار مي كرد اما بعدها توجهش به اكريليك جلب شد. عظيما معتقد بود: »نقاشي بايد 

در زمان خودش و به شكل تازه ارايه شود. نقاش بايد نقاش زمانه خودش باشد و فقط ايده و گوشه اي از سبك هاي قديمي را بگيرد.«

بازارهنر

توليد ساالنه ۲ هزار فيلم كوتاه در ايران

جشنواره فيلم ملبورن ميزبان ۲ فيلم ايراني 

انتشار آخرين قيمت بليت سينماها و وضعيت نيم بها

مراس��م رونمايي از پوس��تر و معرفي آثار راه يافته به 
دهمين جشن مس��تقل فيلم كوتاه ايران صبح امروز 
چهارش��نبه ۱۹ تيرماه برگزار شد. مراسم رونمايي از 
پوستر و معرفي آثار راه يافته به دهمين جشن مستقل 
فيلم كوت��اه ايران با حضور كارگردان��ان فيلم كوتاه و 
بهمن فرمان آرا امروز چهارشنبه ۱۹ تير ماه در محل 
خانه سينما برگزار شد. آرمين ايثاريان دبير اين دوره از 
جشن فيلم كوتاه گفت: كار در چنين مسووليتي بسيار 
سخت است، انتخاب فيلم ها از بين ۴۱۵ فيلم صورت 
گرفت و هيات انتخاب بعد از ۱۲ روز ۳۸ فيلم را انتخاب 
و معرفي كرد. در ادامه ابراهيم فروزش، علي باقري طراح 
پوستر و سعيد پوراسماعيلي رييس انجمن فيلم كوتاه 

ايران روي سن حضور پيدا كردند.
ابراهي��م فروزش بيان كرد: خوش��حالم اينجا حضور 
 دارم. دانش��كده هنره��اي دراماتي��ك ۱۳۴۴ در 
چهار راه آب س��ردار تاسيس ش��د و ما در اولين دوره 
آموزش��ي آن حضور داش��تيم اما بعد از مدتي اعالم 
كردند كه رش��ته سينما نداريم ولي ما پاي اين رشته 
مانديم و در نهايت درس خود را به پايان رس��انديم. او 
بيان كرد: من اولين فيلمي كه ساختم »سوداگران« نام 
داشت كه تالش زيادي براي ساخت آن كردم. امروز 
س��ينما از درون خانواده زاييده مي شود و هركس به 
آن عالقه داشته باشد وارد آن مي شود. اين كارگردان 
توضيح داد: گفته اند در حال حاضر ۲ هزار فيلم كوتاه 
در طول سال ساخته مي شود و اين نشان دهنده ورود 
خيل بزرگ جوانان در س��ينما است. ما استعدادهاي 
بسياري در س��ينما داريم اما حمايت براي گسترش 

اين اس��تعدادها وجود ندارد و نمي داني��م كه آينده 
س��ينما به كجا مي رس��د، بايد بگويم سينماي امروز 
جاي روزگار گذراندن نيس��ت و كساني مي مانند كه 
عاشق سينما باشند و استعداد و راه پيش روي خود را 
بشكافند. در ادامه علي باقري طراح پوستر اين دوره از 
جشن بيان كرد: ايده اصلي اين پوستر بر مبناي عدد 
برگزاري اين جشن شكل گرفته است. كاراكتر پوستر 
نيز يك نوجوان ۱۰ س��اله اس��ت، در كل بايد بگويم 
براي اين پوس��تر روي عدد ۱۰ تاكيد داشته ام. سعيد 
پوراس��ماعيلي رييس انجمن فيلم كوتاه ايران نيز در 
پايان يادآور ش��د: هيات انتخاب از بخشي از فيلم ها 
شاكي بودند چرا كه از نظر روحي به آنها آسيب رسانده 
بود، تيم زيادي از دوستان در برگزاري اين جشن ما را 
همراهي كرده اند. اميدوارم امسال نسبت به ۱۰ سال 
گذشته بهترين جشن را برگزار كنيم. فيلم هاي دهمين 
جشن مستقل فيلم كوتاه ايران را برديا يادگاري، بهروز 
بادروج، درناز حاجيها، سوگل رضواني، فريد دغاغله، 
كاوه س��جادي حس��يني، محمد حمزه اي، محمود 
غفاري، هادي معنوي پور، يلدا جبلي انتخاب كرده اند.

جشنواره بين المللي فيلم ملبورن استراليا در سال 
۲۰۱۹ فيلم كالسيك »خشت و آينه« و فيلم كوتاه 
»گذار« را از س��ينماي ايران در برنامه نمايش خود 
قرار دارد. اين رويداد سينمايي كه از تاريخ اول تا ۱۸ 
اوت ۲۰۱۹ )۱۰ تا ۲۷ مرداد ماه( در ش��هر ملبورن 
كشور استراليا برگزار مي شود در بخش آثار ترميم 
شده سينمايي فيلم »خشت و آينه« ساخته ابراهيم 
گلستان كه از نمونه هاي مهم موج اول سينماي نوي 
ايران است را به نمايش خواهد گذاشت. نسخه ترميم 
شده اين فيلم كه محصول سال ۱۹۶۴ )۱۳۴۳( به 
كارگرداني و نويسندگي ابراهيم گلستان است سال 
گذشته در بخش كالسيك جش��نواره ونيز هم به 
روي پرده رفت. فيلم كوت��اه »گذار« به كارگرداني 
و نويس��ندگي كيميا هندي نيز به عنوان محصول 
مشترك ايران و استراليا در بخش فيلم هاي كوتاه 
جشنواره فيلم ملبورن پذيرفته شده است. اين فيلم 

۱۵ دقيقه اي درباره دختري به نام شيرين است كه 
با از دس��ت دادن پدرش، ديدگاه جديد و متفاوتي 
نسبت به فقدان و از دست دادن به دست مي آورد. 
فس��تيوال بين المللي فيلم ملبورن در سال ۱۹۵۲ 
تأسيس ش��د و يكي از قديمي ترين جشنواره هاي 
فيلم در جهان است. اين جشنواره بيش از ۳۵۰ فيلم 
از استراليا و ساير نقاط جهان را در بخش فيلم هاي 

بلند، مستند و فيلم كوتاه به نمايش مي گذارد.

شوراي اكران در جلسه اخيرش مقرر كرد به منظور 
حمايت از مخاطبان سينما و اجراي طرح تابستاني 
توس��ط ش��وراي اكران، قيمت بليت سينماها هر 
روز در سراس��ر كشور تا س��اعت ۱۵ نيم بها شود. 
شوراي اكران با تاييد مصوبه شوراي صنفي نمايش 
فيل��م، مبني بر حذف نيم بها بودن بليت س��ينما 
در روزهاي ش��نبه اعالم كرد: سينماهاي سراسر 
كشور مي توانند عالوه بر نيم بها بودن قيمت بليت 
در روزهاي سه شنبه، دو سانس اول خود را تا قبل 
از ساعت ش��روع سانس ۱۵:۰۰ با هماهنگي دفتر 
پخش، فيل��م مورد نظر خود را ب��ه صورت نيم بها 
اكران كنند. بر اساس اين طرح كه از اول مردادماه 
س��ال جاري الزم االجرا خواهد ب��ود طبق فروش 
برخط به محض تراكنش، س��هم صاحبان سينما 
و پخش كننده فيلم ها مش��خص و توزيع خواهد 
شد. به منظور هماهنگي بيشتر در نحوه محاسبه و 
پرداخت ماليات بر ارزش افزوده فيلم و سينما مقرر 
شد انجمن س��ينماداران و شوراي صنفي نمايش 
فيلم، نشس��تي را پيرامون نحوه عملياتي كردن و 
اجراي مصوبات قانوني به عمل آورند.  در اين جلسه 

قيمت اصالح شده سينماها بر اساس درجه سينما 
)مدرن، ممتاز و درجه يك و دو( با احتساب ارزش 
افزوده مش��خص و مورد تاييد شورا قرار گرفت كه 
با توجه به تاييد اين مصوبه توسط رياست سازمان 
س��ينمايي از اول مردادماه الزم االجرا خواهد بود. 
)جدول به پيوست( همچنين با درخواست شوراي 
صنف��ي نمايش مبني بر اكران آزاد فيلم مس��تند 
»آبي رنگ آس��مان« س��اخته امير رفيعي و فيلم 
سينمايي »شكس��تن همزمان بيست استخوان« 
با نام بين المللي »رونا مادر عظيم« ساخته برادران 
محم��ودي ب��ه دليل اك��ران همزمان در كش��ور 

افغانستان از شهريورماه سال جاري موافقت شد.

تاريخنگاري

دوئل تاريخي معاون رييس جمهور امريكا و وزير خزانه داري 
ماندني ترين »دوئل« در طول تاريخ، ۱۱ جوالي س��ال ۱۸۰۴ برابر با بيس��تم تير 
۱۲۸۴، ميان »آرن بر Aaron Burr« معاون رييس جمهور وقت امريكا و الكساندر 
هاميلتون وزير خزانه داري وقت اين كشور در »ويهاكن weehawken« ايالت 
نيوجرسي-  نه چندان دور از شهر نيويورك �� روي داد كه به كشته شدن هاميلتون 
انجاميد. هردو ۴۹ س��اله و از رزمندگان انقالب استقالل امريكا بودند و هاميلتون 
از پدران موسس اين كشور به شمار مي رود. دوئل )تيراندازي به يكديگر از فاصله 
نزديك با حضور شاهد به منظور دفاع از حيثيت( مدت ها در غرب مرسوم بود. اين 
دو سياستمدار درعين حال دولتمرد � عقايد سياسي مختلف داشتند و هاميلتون 
فدراليست )هوادار وجود يك دولت مركزي در امريكا با اختيارات زياد و محدود بودن 
اختيارات ايالت ها( و »بر« هوادار توزيع اختيارات حكومتي ميان اياالت و وجود يك 
دولت مركزي با اختيارات محدود )كنفدراسيون( بود. در جريان مبارزات انتخاباتي 
نيويورك، هاميلتون عليه »بر« سخن گفته بود و به راي دهندگان اخطار كرده بود 
كه اگر بار ديگر آراء خود را به س��ود »بر« به صندوق ها بيندازند و او فرصت تازه به 
دست آورد اتحاديه ما )ايالت متحده( را فرو خواهد پاشاند و اين مطلب در روزنامه ها 
به چاپ رسيد و »بر« از هاميلتون خواست كه در مالء عام حرف خود را پس بگيرد و 
عذرخواهي كند و چون پاسخ هاميلتون او را قانع نساخت، دوئل كردند و هاميلتون 
كه در جواني افسر و درجريان جنگ هاي انقالب، آجودان جورج واشنگتن بود و به 
تيراندازي خود با سالح كمري اطمينان داشت گلوله خورد و روز بعد درگذشت. وي 
نخستين وزير خزانه داري دولت اياالت متحده امريكا بود.  منشأ اين دوئل دلخوري 
ش��خصي بود كه بين اين دو نفر در طول س��اليان متعدد بروز كرد. تنش ها وقتي 
هميلتون در جريان انتخابات فرمانداري نيويورك در سال ۱۸۰۴، كه بر در آن نامزد 

بود، دست به بدنام كردن او در مطبوعات زد به اوج خود رسيدند. دوئل زماني انجام 
شد كه اين رسم در شمال اياالت متحده ممنوع شده بود، و عواقب سياسي عظيمي 
داشت. بر از دوئل جان به در برد و در ايالت نيويورك و نيوجرسي متهم به قتل عمد 
شد، گرچه هر دو اين اتهامات بعداً رد شد و به تبرئه انجاميد. انتقادات و خصومت 
سرسختانه اي كه پس از دوئل متوجه او شد فعاليت سياسي او را به پايان آورد. حزب 
فدراليست، كه از پيش با شكست جان آدامز در انتخابات رياست جمهوري اياالت 

متحده امريكا )۱۸۰۰ ميالدي( ضعيف شده بود، با مرگ هميلتون ضعيف تر شد.

میراثنامه

سقوط پادشاه سنگي در »خونگ اژدر«
نقش برجسته »خونگ اژدر«، نشاِن تنفيذ قدرت حاكم 
از سمِت پادشاه اشكاني، در طول ۶ سال گذشته، به مرور 
تخريب مي شود، اما هنوز ميراث  فرهنگي ايذه در استان 
خوزستان، نسبت به اين اتفاق واكنشي نشان نمي دهد. 
مجيد كيواني، دبير انجمن ميراث فرهنگي و تاريخي نوژان 
كارون در اس��تان خوزستان، با اعالم اين خبر مي گويد: 
سنگ نگاره »خونگ اژدر« با دو نقش برجسته متعلق به 
عيالميان و اشكانيان در نزديكي ايذه كه در سال ۱۹۶۱ 
ميالدي توسط لويي واندنبرگ كشف شد، تا امروز به جز 
بررس��ي مطالعاتي براي ثبت، مي توان گفت هيچ اقدام 
ديگري براي آن انجام نشده است. او با بيان اينكه به نظر 
مي رسد نقش برجسته متعلق به عيالمي ها تقريبا محو 
شده باشد، ادامه مي دهد: نقش برجسته اشكاني نشانگر 
آيين تنفيذ قدرت حاكم از سوي مهرداد اشكاني است، اما 
متاسفانه در اين چند دهه اخير شاهد تخريب تدريجي اين 
اثر فاخر باستاني متعلق به دوران اليمايي_اشكاني هستيم. 
او با تاكيد براين كه تاكنون هيچ اقدام جدي براي حفاظت 
از اين نقش برجسته منحصر به فرد دوران اشكاني نشده، 
بيان مي كند: در ۶ س��ال گذش��ته با تغييرات پي در پي 
مديران كل در اين س��ازمان، شاهد فراموشي و تخريب 
بيشتر نقوش برجسته باستاني در مناطق ايذه و باغملك 
بوده ايم. دبير انجمن نوژان كارون تنها راه نجات و نگهداري 
از نقوش برجسته باستاني در منطقه شمال و شمال شرق 
خوزستان را اعالم وضعيت بحراني براي »نجات ميراث 
فرهنگي اليماييان« توسط مسووالن ارشد شهرستاني 
مي داند و به ايسنا مي گويد: شكل گيري اتحاد و همكاري 
فرهنگي اهالي در اين مناطق و پيگيري قانوني سمن هاي 
ميراث فرهنگ��ي براي متقاعد ك��ردن اداره كل ميراث 
فرهنگي براي اجراي پروژه و تاكيد استاندار خوزستان 
براي تامين اعتبار مالي با هدف ساخت سازه هاي حفاظتي، 
امنيتي و اجراي مرمت علمي همه نقوش برجسته باستاني 
در اين شهرها و به ويژه نقش برجسته ارزشمند اليمايي-

اشكاني خونگ اژدر باشيم. وي تاكيد مي كند: اين اثر تنها 
حضور رسمي يك شاه اشكاني در نقش برجسته است 
 و از نظر تاريخي بس��يار حائز ارزش است، بنابراين بايد 
هر چه سريع تر با اين اثر در خور ارزش تاريخيي بر خورد 
و اصول حفاظت و مرمت در مورد آن اجرا ش��ود. كيواني 
ادامه داد: در صورت ادامه دار شدن بي توجهي ها نسبت به 
حفاظت و مرمت نقش برجسته روستاي »خنگ اژدر«، 
»كول فرح«، »اشكفت سلمان« و »كهباد« در شهرستان 
اي��ذه، اين انجمن ميراث  فرهنگ��ي، پيگيري هاي الزم 
براي پاس��خگويي و اجرايي شدن مطالبات قانوني از آن 
سازمان را از طريق مراجع باال دست انجام مي دهيم. او با 
بيان اينكه نقش برجسته خونگ اژدر در سال ۱۳۸۵ به 
شماره ۱۳۵۸۰ در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده، 
اضافه مي كند: حتي در گذشته يكي از تكه سنگ هايي كه 
روي آن نيز نقِش برجسته، وجود داشته، توسط سارقان 
برداشته شده است. نقش برجسته اشكاني حجاري شده، 

آيين تنفيذ قدرت ش��اهك اليمايي را از س��وي مهرداد 
اشكاني نمايش مي دهد. اين نقش تصوير سواري است با 
چهره نيم رخ كه به چهار فرد با چهره هاي روبرو كه شايد 
او را سپاس و درود مي گويند نزديك مي شود. مرد سوار 
هيبتي كهنسال و كاله شاهي دارد مالزمي در پشت سر او 
ايستاده است نفر اول پياده قامتي بلندتر از ديگران و شال 
برشانه چپ، دست چپ بركمر و قبضه شمشير و دست 
راست با زاويه قائمه مقابل بدن كه احتماال  شيء  نامشخص 
همچون ميوه درخت كاج در دست گرفته است. سه نفر 
بعدي دس��تان خود را به حالت گره خورده در برابر كمر 
گرفته اند. تصوير پرندگاني كه حلقه قدرت و فره شاهي 
را بين شاه سوار براسب و شاهك بلند قامت پياده با لباس 
مجلل، در حالي كه دست چپ تكيه بر قبضه شمشيري 
استوار شده بر كمر و دس��ت راست به حالت احترام باال 
گرفته شده، بدون هيچ گونه نماد تزئيني تنها براي نمايش 

هيبت و هيمنه حضور شاه نقش شده است. 

ايستگاه

وودي آلن: احتماال در حال 
ساخت فيلم مي ميرم

بازيگران »بركينگ بد« همه را 
سر كار گذاشتند

»وودي آل��ن« كارگردان 
كهنه كار سينماي جهان 
اع��الم كرد ت��ا زماني كه 
بتواند روي كارش تمركز 
كند هرگز به بازنشستگي 
فكر نمي كن��د و احتماال 
روزي در حال ساخت فيلم 
خواهد ُمرد. ب��ه گزارش 

هاليوود ريپورتر، »آل��ن« كه قصد دارد جديدترين 
فيلمش را در كشور اس��پانيا مقابل دوربين ببرد در 
يك نشست خبري در ش��هر سن سباستين درباره 
پروژه جديد س��ينمايي اش، شرايط سياسي امريكا 
و همچنين بازنشستگي صحبت كرد. فيلم جديد 
»وودي آلن« كه »جش��نواره ريفكين« نام دارد و از 
امروز )چهارشنبه ۱۰ جوالي( در شهر سن سباستين 
مقابل دوربين مي رود با بازي »كريستوفر والتز« بازيگر 
برنده اسكار، »جينا گرشون«، »واالس شاون«، »النا 
آيانا« و »لوئي گارل« بازيگر فرانسوي همراه است و 
فيلمبرداري آن تا ۲۳ اوت )اول شهريور( ادامه خواهد 
داش��ت. اين كارگردان ۸۳ ساله كه به همراه عوامل 
اصلي فيلمش در نشس��ت خبري در اسپانيا حاضر 
شده بود در پاسخ به پرسشي درباره جنبش هايي چون 
#MeToo )آزار و اذيت و تبعيض جنسيتي عليه 
زنان در سينما( گفت: از زماني كه سال ها پيش كارم را 
در اين حرفه آغاز كردم همواره فلسفه من تمركز روي 
كارم و ادامه دادن آن اس��ت و مهم نيست چه اتفاقي 
در زندگي ام، با همسرم و فرزندانم يا در سياست روي 
مي دهد. من به جنبش هاي سياسي و اجتماعي فكر 
نمي كنم و از لحاظ ذهني نمي توانم بينش عميقي 
نسبت به اين مسائل داشته باشم و كار من بيشتر در 
ارتباط با روابط انساني، مردم و كمدي است. تا زماني 
كه همچنان تمركز داشته باشم، فكر نمي كنم هرگز 
بازنشسته شوم و احتماالً روزي سر صحنه فيلمبرداري 

و در حال ساخت يك فيلم خواهم ُمرد.

برايان كرانس��تون و ارون 
پال بازيگران اصلي سريال 
محب��وب »بركينگ بد« 
س��رانجام در ي��ك پروژه 
مش��ترك ديگ��ر همكار 
ش��دندكه البته اين پروژه 
برخالف تصور هيچ ربطي 
به »بركينگ بد« ندارد! به 

گزارش آسوشيتدپرس، تصويري كه بازيگران سريال 
»بركينگ بد« در دو هفته اخير در شبكه هاي اجتماعي 
منتشر كرده بودند اين تصور را ايجاد كرده بود كه اين 
سريال بايد ادامه پيدا كند، و آنها در ادامه اين سريال باز 
هم با هم بازي مي كنند. اما اين يك سوء تفاهم بزرگ 
براي همه بود؛ از مخاطبان در شبكه هاي اجتماعي 
تا سايت هاي معتبر سينمايي! در واقع بايد گفت دو 
بازيگر مش��هور اين سريال يعني برايان كرانستون و 
ارون پال قرار اس��ت در يك پ��روژه ديگر در كنار هم 
باشند و اين پروژه چيزي نيست جز توليد يك محصول 
تجاري نوشيدني. دو هفته پيش برايان كرانستون و 
ارون پال بازيگران سريال تلويزيوني »بركينگ بد« 
با انتشار عكس��ي مشترك در شبكه هاي اجتماعي، 
قصد اعالم خبري را داش��تند كه از آن به عنوان آغاز 
يك پروژه سينمايي جديد برداشت شد. هر يك از آنها 
در صفحه هاي شخصي خود در اينستاگرم و توئيتر 
تصوير دو »خر خندان« را با يك شرح كوتاه »بزودي« 
به اشتراك گذاشتند. اين عكس طرفداران آنها را به 
هيجان آورد و شايعه توليد فيلم جديد بركينگ بد به 
واقعيت نزديك تر شد. بسياري از سايت ها و نشريات 
هنري نيز اين موضوع را بازتاب دادند و مطالب مختلفي 
را درباره جدي بودن اين پروژه سينمايي مطرح كردند.

شفر تهديدش را عملي كرد

كوالكوويچ: در شيكاگو با رقبا مي جنگيم

سرمربي پيشين استقالل، پرونده اش 
با اين باشگاه را به فيفا ارسال كرد تا آنها 
براي وصول مطالبات اين مربي آلماني 
اقدام كنند. وينفرد شفر، سرمربي پيشين استقالل در 
تاريخ ۱۷ خرداد در پستي اينستاگرامي اعالم كرد كه 
به خاطر بي توجهي مديران استقالل تصميم گرفته 
كه ب��ه مراجع قضايي فيفا براي وصول مطالباتش از 
آبي هاي پايتخت شكايت كند. همچنين او در همان 
تاريخ قراردادش را به صورت يك طرفه با اس��تقالل 
فسخ كرد. پس از اين قضايا و خروج شفر از ايران، اين 
سرمربي آلماني تيم جديدش را هم انتخاب كرد و به 
بني ياس امارات پيوست اما خبري از شكايت رسمي 
شفر به فيفا نشد. با اين حال او در نهايت تهديد خودش 
را عملي كرد و پرونده اش را براي رس��يدگي به فيفا 

فرستاد تا رسمًا از استقاللي ها شكايت كرده باشد. 

سرمربي تيم ملي واليبال ايران گفت: در شيكاگو براي 
كسب نتيجه با همه رقبا مي جنگيم، اما فعال به بازي 
اول فكر مي كنيم. ايگور كوالكوويچ سرمربي تيم ملي 
واليبال ايران در نشس��ت خبري پيش از آغاز مرحله 
نهاي��ي ليگ ملت هاي ۲۰۱۹ در ش��يكاگو گفت: ما 
براي مبارزه با همه رقبا به ش��يكاگو آمده ايم، اما االن 
بايد در مورد اولين قدم و اولين مسابقه صحبت كرده 
و فكر كنيم نه در مورد عنوان و سكو. گام به گام پيش 
مي رويم و هر بازي را پشت سر مي گذاريم تا به هدف 
خود برسيم. او در ادامه افزود: ما به خوبي و بدون هيچ 
مشكلي يا مصدوميتي حدوداً يك ماه پيش از ليگ 
ملت ها شروع به تمرين كرديم. ما از ابتداي ليگ ملت ها 
شكل خوبي داشتيم و واقعًا خوب بازي كرديم. پس از 
آن سفرهاي زياد و فشار زياد بازي ها زمان كافي براي 
تمرين را باقي نگذاشت. فدراسيون جهاني واليبال در 
مورد عملكرد تيم ملي اي��ران در دور مقدماتي ليگ 
ملت ها نوش��ت: ايران ليگ ملت هاي واليبال را با ۱۰ 

برد و يك باخت آن هم مقابل برزيل ش��روع كرد و در 
ادامه اولين تيم غير ميزباني بود كه با كسب ۱۱ برد و 
۲ باخت صعودش به فينال ليگ ملت هاي امسال را 
قطعي كرد. ايران توانس��ت نسبت به دوره قبل ليگ 
ملت ها ۵ برد بيشتر را كسب كرده و ركورد جديدي را از 
خود بر جاي بگذارد. ايران در گروه دوم مرحله فينال با 
تيم هاي برزيل و لهستان هم گروه است، اما ايران براي 
چالش به شيكاگو آمده و قصد دارد نخستين عنوان 

قهرماني معتبر جهاني خود را كسب كند، پس قطعًا 
بازي هاي خوبي را انجام خواهد داد. بازي هاي مرحله 
فينال ليگ ملت هاي واليبال ۲۰۱۹ از روز چهارشنبه 
۱۹ تي��ر ماه ۱۳۹۸ آغاز مي ش��ود. بازي هاي مرحله 
مقدماتي ليگ ملت هاي واليبال ۲۰۱۹ در حالي پس 
از ۵ هفته )۱۵ بازي براي هر تيم( به پايان رس��يد كه 
۶ تيم برزيل، ايران، فرانسه، روسيه، لهستان و امريكا 
جواز حضور در مرحله فينال را كسب كردند. تيم ملي 
ايران توانست با كسب ۱۲ برد، ۳ باخت و ۳۶ امتياز در 
دور مقدماتي، به عنوان تيم دوم جدول رده بندي دور 
مقدماتي راهي فينال شود. بازي هاي مرحله پاياني اين 
مسابقات نيز در دو گروه سه تيمي و از تاريخ ۲۰ تير ماه 
به ميزباني شهر شيكاگو در كشور امريكا آغاز مي شود. 
ليگ ملت هاي ۲۰۱۹ م��ردان با برگزاري ديدارهاي 
رده بندي و فينال در تاريخ ۲۴ تير ماه و معرفي تيم هاي 
اول تا چهارم به پايان خواهد رس��يد. بازي پنجمي و 

ششمي نيز براي اين دوره برگزار نمي شود.

ورزشي
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