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گشت و گذاری در کوچه پس کوچه های بازار زرگرهای تهران

رنگ طال و خاک بازار
گام مجلس برای به دست آوردن دل تولیدکنندگان

مجلس بانک ها و تمام موسسات 
اعتب��اري، دولت��ي و خصوص��ي را 
موظف کرد ب��ه بنگاه هاي توليدي 
دچ��ار مش��کل و بده��ي، تنف��س 
ش��ش ماهه بدهند. در جل���س��ه 

ش��وراي  مجل��س  گذش��ته  روز 
اس��امي در بررس��ي اليح��ه رفع 
موانع تولي��د رقابت پذير، بانک ها و 
تمام موسس��ات اعتباري و دولتي 
و خصوص��ي ب��ا تصوي��ب مجلس 

مکلف ش��دند با بنگاه هاي توليدي 
ک��ه به دليل ش��رايط کش��ور طي 
س��ال هاي 90 تا 92 دچار مشکل 
ش��ده اند و داراي بده��ي هس��تند 

همکاري کنند.

 تنفس برای
وام های معوق

 اپراتورهای مجازی تلفن همراه
پا به عرصه می گذارند

بازار ارز و سکه مستعد افزایش قیمت هستند

ورود ماهی تیالپیا به دریاهای کشور حتمی است

نشست مشترک دولت و مجلس درباره مسائل اقتصادی

رییس کل سازمان امور مالیاتی: 

وصول مالیات با اجرای طرح جامع مالیاتی براساس میزان 
درآمد محاسبه می شود

 سبقت بازارهای داللی
از سایر بازارها

خوشمزه اما خطرناک
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 ساحل و
آب و آرامش

وفور تولید ایرانی در 
این بازار پرمشتری

از کاشان تا نیویورک 
در یک قاب

گزارش »فرصت امروز« از قابلیت های 
گردشگری دریایی- ساحلی در جنوب ایران

9

گزارش »فرصت امروز« از بازار محصوالت 
بهداشتی سلولزی

گفت وگوی »فرصت امروز« با احمد ایلیات کاشانی 
مجموعه دار  عکس های تاریخی
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رهبر معظم انقالب اسالمی با اشاره به ضرورت مقابله با تالش بیگانگان 
بـرای تحریف واقعیت های انقالب و به فراموشـی سـپرده شـدن 

رویدادهایی مانند 19 دی 1356 و نهم دی 1388 افزودند...

 حربه تحریم را
از دست دشمن بگیرید

رهبر معظم انقالب: 

8

رش��د قاچاق همواره تبع��ات اقتصادی و 
اجتماعی بسياری را برای اقتصاد به دنبال 
دارد، عاوه براين منشأ و زمينه های ظهور 
و بروز رش��د قاچاق را ني��ز بايد در عوامل 
اقتص��ادی و اجتماعی دنب��ال کرد. عوامل 
اقتص��ادی از جمل��ه پايين ب��ودن کيفيت 
توليد، پايين بودن س��طح تکنولوژی توليد، 
سطح بهره وری و به دنبال همه اين عوامل 
کاهش ت��وان رقابتی به خص��وص از لحاظ 
قيمتی سبب می شود تا دولت ها برای حفظ 
و حمايت از توليدات داخلی تعرفه هايی را 
در جه��ت ورود کاال ه��ا به کش��ور وضع و 
اجراي��ی کنند. وجود تعرفه ها اين مزيت را 
برای افراد فرص��ت طلب به وجود می آورد 
که به دنبال کسب سود های غير متعارف در 
پی يافتن کانال ه��ای غير قانونی و راه هايی 
ب��رای دور زدن مبادی رس��می ورود کاال 
باشند. دور زدن تعرفه های گمرکی و ورود 
به بازار قاچاق هر چند ريسک بااليی دارد 
اما همواره س��ود های اغوا کننده ای در اين 
بازار وج��ود دارد که افرادی را برای حضور 
در آن ترغيب کند. رشد ساالنه قاچاق کاال 
و ارز در کشور و حجم تجارت 20 ميليارد 
دالری اين بازار خود به خوبی گواه اين امر 
است، اما وجود برنامه های مدون و هدفمند 
ب��رای جلوگي��ری از اي��ن اف��ت اقتصادی 
می توان��د در زمينه کاهش اي��ن امر موثر 
واقع ش��ود. چندی پي��ش در همين رابطه 
رييس س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز ضمن اعام رش��د 10 تا 15 درصدی 
آم��ار قاچ��اق در هر س��ال گف��ت: برنامه 
راهبردی پيشگيری و مقابله با قاچاق کاال 
و ارز مش��تمل بر ش��ش راهبرد، 18 هدف 
راهبردی و 135 برنامه کان تهيه و بعد از 
تاييد اعضای ستاد به دولت ارائه می شود. 

به گزارش ايس��نا، حبيب اهلل حقيقی در 
يکصد و دومين جلس��ه اعضای اصلی ستاد 
مرکزی مبارزه با قاچاق کاال  و  ارز، ساختار 
برنام��ه راهب��ردی پيش��گيری و مقابله با 
قاچاق کاال و ارز را همس��و با سياست های 
کلی نظ��ام از جمل��ه اقتص��اد مقاومتی و 
مس��تند ب��ه قواني��ن و مقررات بخش��ی و 
فرابخش��ی اعام کرد و افزود: برای مبارزه 
موثر با قاچاق کاال و ارز تبيين افق روشن و 
برنامه مشخص الزم است، زيرا در غير  اين 

 صورت دچار روزمرگی خواهيم شد. 
 قانونی که الزم االجراست 

قان��ون مبارزه ب��ا قاچ��اق کاال و ارز در 
اواخر س��ال گذش��ته اباغ و اجرايی ش��د. 
در پی آن برخ��ی وزرا همچون محمدرضا 
نعم��ت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت و 

عب��اس آخوندی وزير راه و شهرس��ازی به 
اي��ن قانون ايرادات��ی وارد کردند. اما بنا به 
گفته مس��ئوالن ذی ربط، هي��چ گاه اجرای 

اين قانون متوقف نشده است. 
محم��د حس��ن نژاد، عض��و کميس��يون 
اقتص��ادی مجل��س در همي��ن رابط��ه به 
»فرصت امروز« می گوي��د: قانون مبارزه با 
قاچاق کاال در مجلس به تصويب رسيده و 
سال گذشته دستورالعمل اجرايی  آن اباغ 
ش��ده، بنابراين اين قانون الزم االجراس��ت 
و دولت چه آن را قبول داش��ته يا نداش��ته 
باشد، ملزم به اجرای آن است اما اگر دولت 
اعتقاد دارد ک��ه ايراداتی بر اين قانون وارد 
آست بايد آن را به صورت اليحه به مجلس 
ارائه ده��د و اينکه دول��ت بخواهد اجرای 
آن را متوق��ف کند، ب��ه نظر من پذيرفتنی 

نيست. 

حس��ن نژاد می گوي��د: تا به ح��ال ايراد 
اين قانون در قال��ب اليحه به مجلس ارائه 
نش��ده، اما درباره قاچاق دو مسئله اساسی 
مطرح اس��ت: نخس��ت آنکه زيانی را برای 
مصرف کننده به دنب��ال دارد، چون معلوم 
نيس��ت کااليی که از مب��ادی قانونی عبور 
نکرده اس��تاندارد است يا خير و دوم اينکه 
زيان��ی را به دليل عدم پرداخت هزينه های 
گمرک��ی ب��ه بيت الم��ال وارد می کند. وی 
درباره منش��أ اين پدي��ده می افزايد: برخی 
افراد به دلي��ل زياده خواهی و دنبال کردن 
نفع شخصی موجب گس��ترش اين پديده 
می ش��وند. گاه��ی ه��م وج��ود تعرفه های 
گمرکی باال باعث می شود که کاالی قاچاق 
ارزان تر تمام شود و اين امر موجب تشويق 

پديده قاچاق در جامعه می شود. 
حسن نژاد ادامه می دهد: در بخش واردات 
خ��ودرو ب��ا وج��ود تعرفه های ب��اال ميزان 
قاچاق صفر اس��ت و اين امر به دليل بحث 

پاک گذاری و سيس��تم نظارتی مناس��ب 
محق��ق ش��ده، بنابراين اگر يک سيس��تم 
نظارت��ی مناس��ب مانند طرح اي��ران کد و 
شبنم برای شناس��ايی کاالهای قاچاق در 
س��اير بخش ها وجود داشته باشد می تواند 
تا حد زيادی از اين پديده جلو گيری کند. 

منشأ اقتصادی و اجتماعی قاچاق 
وج��ود الزام��ات قانون��ی در زمينه ورود 
و خ��روج کاال ام��ری اس��ت ک��ه در تمام 
کشور های دنيا متداول است اما اينکه اين 
الزامات تا چه ان��دازه می توانند زمينه های 
ب��روز و رش��د قاچ��اق را کاه��ش دهند، 
مس��ئله ای اس��ت که به تامل بيشتری نياز 
دارد. محمدرضا دوانی، کارشناس اقتصادی 
در اين زمينه به »فرصت امروز« می گويد: 
بخش��ی از منشأ اجتماعی قاچاق به مسئله 
بي��کاری در جامع��ه بازمی گ��ردد. در واقع 

برخی از اين افراد به دليل نبود کار مناسب 
و درآمدزايی باالی اين بخش به سمت اين 
کار کشيده می شوند، اما در بحث اقتصادی 
مهم ترين مسئله سود آوری اين بخش است 
و چون از لحاظ قانونی راهی برای شناخت 
کاال های وارد شده از اين طريق و کاالهای 
ورودی از مب��ادی قانون��ی در ب��ازار وجود 
ندارد، پس مشکلی هم در فروش نيست و 
اين باعث تشديد پديده قاچاق خواهد شد. 
 اين کارش��ناس اقتصادی ادامه می دهد: 
وجود و ش��کل گيری يک شبکه فساد مالی 
ضربه های جبران ناپذيری را به اقتصاد وارد 
می کند، عدم ش��فافيت و نظارت در شبکه 
فروش مهم تري��ن عام��ل در جلوگيری از 
قاچاق کاالس��ت. اگرچ��ه هزينه هايی هم 
برای دولت و سيس��تم اقتصادی کشور در 
بر دارد. بنابراين هم بايد سيس��تم امنيتی 
و نظارتی برای جلوگيری از قاچاق باال رود 
و هم ريس��ک کار برای فعاالن بازار قاچاق 

از طري��ق وض��ع و اجرای قوانين مناس��ب 
افزايش يابد. 

دوانی با اش��اره ب��ه ع��دم رقابت پذيری 
کاالهای داخلی و خارجی از لحاظ قيمتی 
اين امر را يک عامل موثر در افزايش قاچاق 
عنوان می کند و می افزايد: به طور خاصه، 
به��ره وری و تکنول��وژی پايي��ن توليد در 
اقتصاد کش��ور و هزينه هايی که برای ورود 
از مب��ادی قانونی برای کاال ه��ای وارداتی 
وجود دارد، باعث رش��د پدي��ده قاچاق در 

اقتصاد شده است. 
از  ديگ��ر  يک��ی  حق ش��ناس،  ه��ادی 
کارشناس��ان اقتص��ادی با اش��اره به اينکه 
مابه التف��اوت قيمت ه��ا مهم تري��ن منش��أ 
اقتصادی قاچاق در جامعه است، می افزايد: 
تف��اوت هزينه ه��ای ورود کاال از مب��ادی 
رسمی و غير رس��می اين جذابيت را ايجاد 
می کند که افراد ريسک ورود به اين بازار را 
بپذيرند تا بتوانند به سود های کان دست 
يابند. وی ادامه می دهد: در مسئله بررسی 
اجتماعی بيکاری مهم ترين منشأ به وجود 
آمدن و رشد اين پديده در جامعه است. از 
سوی ديگر، وجود تعرفه های باال زمينه های 

قاچاق را در جامعه افزايش می دهد. 
حق ش��ناس می گوي��د: مصرف کننده به 
دنبال کيفي��ت و قيمت مناس��ب در بازار 
اس��ت. بنابراي��ن اگ��ر تولي��دات داخلی با 
کيفي��ت و قيمت مناس��ب به ب��ازار عرضه 
ش��ود و تولي��دات داخلی بی دليل توس��ط 
نظ��ام تعرف��ه ای م��ا حمايت نمی ش��دند، 
وضعيت توليد در کش��ور بس��يار بهتر بود 
و اي��ن توان رقابتی به لح��اظ قيمتی برای 
کاالهای داخلی در مقابله با کاالی خارجی 
به وجود می آمد؛ بنابراين وجود تعرفه های 
ب��اال دليلی مهم ب��رای توس��عه قاچاق در 
اقتص��اد اس��ت.  اين کارش��ناس اقتصادی 
در تکميل صحبت ه��ای خود می گويد: در 
همه کشور ها تعرفه هايی وجود دارد ولی نه 
برای همه کاال ه��ا، بنابراين در مورد برخی 
از کااله��ای خاص حمايت ه��ای تعرفه ای 

صورت می گيرد.
وی در پاي��ان می گويد: مطمئنا اين گونه 
نيس��ت که وجود يک ال��زام قانونی بتواند 
به ط��ور کامل اين پدي��ده را در اقتصاد از 
بين ببرد؛ بنابراين ب��ه بحث های فرهنگی 
واجتماعی بايد اهميت بيشتری داده شود. 
بخش��ی از کار هم ب��ه بنگاه های اقتصادی 
بازمی گ��ردد ک��ه بايد کاالي��ی را باکيفيت 
و قيمت مناس��ب ب��ه مصرف کنن��ده ارائه 
دهد. از س��وی ديگر، دول��ت بايد به جای 
حمايت ه��ای کوتاه مدت به سياس��ت های 
بلند مدت در تقويت توليد در کش��ور توجه 

داشته باشد. 

در گفت وگو با کارشناسان اقتصادی بررسی شد 

نماينده مردم اردبيل در مجلس ش��ورای اس��امی ریشه یابی مسئله رشد قاچاق کاال و ارز در کشور 
گفت: جمع��ی از دولتم��ردان و نماين��دگان مجلس 
سه شنبه شب در نشست صميمانه ای موضوعات مختلف 

اقتصادی کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند. 
کمال الدي��ن پيرم��وذن در گفت وگو ب��ا ايرنا اظهار 
کرد: اين نشس��ت ش��ب گذش��ته در دفتر معاون اول 
رييس جمهوری برگزار شد که در اين نشست از سوی 
دولت وزرای اقتصادی، آقايان نوبخت، س��يف و نجفی 
نيز حضور داش��تند و از س��وی مجلس نواب مجلس 
و رؤس��ای کميس��يون های اقتص��ادی و 22 نماينده 

اقتصاددان مجلس حضور داشتند. 
وی ادامه داد: اين نشس��ت اقتصادی درباره بودجه و 
موضوعات کان اقتصاد ملی در جهت تحقق حماس��ه 
اقتصادی برگزار ش��د و طرفي��ن درباره اين موضوعات 

تبادل نظر کردند. 
پيرموذن افزود: با توجه به کاهش قيمت نفت که بر 
تراز های دولت تاثير دارد، در اين جلسه مبنا بر اين قرار 

گرفت که چاره جويی هايی انجام شود. 
وی خاطرنش��ان کرد: تمرکز بر صادرات غيرنفتی و 
کنترل واردات و اقتصاد پنهان که به طور غيررس��می 
و قاچاق 13 ميليارد دالر واردات و هشت ميليارد دالر 

صادرات داريم، بايد مورد توجه قرار گيرد. 
به گفته وی، همچنين درب��اره عدم افزايش بودجه 
ج��اری و کاه��ش هزينه ه��ای جاری در اين جلس��ه 

دولتمردان و مجلسيان به تبادل نظر پرداختند. 
وی ادام��ه داد: ضرورت کاهش تصدی گری دولت و 
واگذاری کارهای اقتص��ادی دولت به ملت، خريد کاال 
و خدم��ات ارزان از ارزان فروش��ان چه بخش دولتی و 

چه بخش خصوصی نيز در اين جلسه مورد توجه قرار 
گرفت.  پيرموذن افزود: کم ک��ردن حوزه های توليد با 
هدايت سرمايه های محدود کشور به بخش های سودده 

و بازده دار از موارد مورد تاکيد در اين نشست بود. 
وی يادآور شد: در اين نشست دولت و مجلس بر اين 
موضوع تاکيد داشتند که اوراق مشارکت در زمينه های 
ج��ذاب و همچنين درباره گردش��گری خارجی مورد 

توجه قرار گيرد. 
اين نماين��ده مجلس با بيان اينکه کش��ور از حيث 
درآمد اقتصادی ملی مش��کل دارد، اظهار کرد: در اين 
خصوص قرار شد به منظور صرفه جويی در سوبسيد و 
حذف يارانه متمولين با تشکيل کارگروه مشترک دولت 

و مجلس، برنامه های اصاحی انجام شود. 
وی افزود: بر اين اساس رقم نهايی بودجه سال جاری 
180 ه��زار ميليارد تومان خواهد بود که باوجود توجه 
درخور دولت به پروژه های عمرانی با مکانيسم تخصصی 

مديريت خواهد شد. 
وی يادآور ش��د: در اين جلسه مقرر شد بودجه سال 
آينده انقباضی غيرمستمر باشد که اگر افزايش درآمد 

داشته باشيم، طرح های جديد اجرا خواهد شد. 
اين نماينده مجلس نهم گفت: چاره سازی برای سهام 
عدالت ني��ز از موارد مورد تاکيد اين جلس��ه بود، زيرا 
سهام عدالت به جد بنگاه های اقتصادی بزرگ ما را خفه 
و زمين گير کرده اس��ت.  پيرموذن ادامه داد: ضرورت 
توجه به بخش صنعت و معدن، تخصيص بيش ازپيش 
سرمايه در گردش به آنها و رسيدگی به 70 هزار پروژه 
صنعتی نيمه تمام با اولويت صنايع از موارد مورد بررسی 

اين نشست بود. 

رييس کل س��ازمان ام��ور مالياتی کش��ور گفت: 
ش��فافيت اقتصادی باعث جلوگي��ری از فعاليت های 
زيرزمين��ی می ش��ود ک��ه توانس��ته ايم بس��ياری از 
فعاليت های زيرزمينی را کش��ف کني��م اما آنچه در 
اين امر به سازمان امور مالياتی کمک می کند نظارت 

اتحاديه های صنفی بر فعاليت اعضای خود است. 
 علی عس��کری افزود: هنوز بس��ترهای الزم جهت 
حص��ول 100 درصدی بودجه جاری کش��ور از محل 
وص��ول مالي��ات به وج��ود نيامده اس��ت.  رييس کل 
س��ازمان امور مالياتی اجرای طرح جامع مالياتی را در 
راس��تای تحقق عدالت مالياتی بسيار با اهميت عنوان 
ک��رد و افزود: زيرس��اخت های الزم جهت اجرای طرح 
جام��ع مالياتی به وجود آمده که ب��ا اجرای اين طرح، 
اطاعات مالی موديان به صورت درست استخراج شده 
و وصول ماليات براساس ميزان درآمد محاسبه می شود. 
وی گف��ت: مطابق برنامه پنجم، پيش بينی ش��ده 
100 درص��د بودج��ه جاری کش��ور از محل وصول 
ماليات تامين ش��ود ولی هنوز بسترهای الزم جهت 
حصول 100 درصدی به وجود نيامده اس��ت که در 
اين راستا بايد ابزارها و امکانات الزم جهت تشخيص 

ماليات براس��اس عدالت به وجود آيد.  علی عسکری 
اظهار ک��رد: ش��فافيت اقتصادی باع��ث جلوگيری از 
فعاليت های زيرزمينی می شود که توانسته ايم، بسياری 
از فعاليت ه��ای زيرزمينی را کش��ف کنيم اما آنچه در 
اين امر به س��ازمان امور مالياتی کمک می کند نظارت 
اتحاديه ه��ای صنفی ب��ر فعاليت اعضای خود اس��ت.  
رييس کل سازمان امور مالياتی کشور در بخش ديگری 
از س��خنان خود با اش��اره به مشروح مذاکرات مجلس 
شورای اسامی در زمان تصويب قانون ماليات بر ارزش 
افزوده بيان ک��رد: مطابق قانون ماليات برارزش افزوده 
بايد از توليد دفاع شود چون اين ماليات از مصرف کننده 
گرفت��ه می ش��ود و در زنجيره فعالي��ت اقتصادی بايد 

ماليات وصول شود. 
وی گف��ت: در نظام ماليات بر ارزش افزوده فعاالن 
اقتص��ادی بايد بدانند ارزش اف��زوده و زنجيره عمل 
آن چگونه اس��ت، اين قانون هي��چ گاه مخالف توليد 
نيس��ت و چ��ون در زنجيره اجرايی قان��ون به حلقه 
آخر نرسيده، تصور اين است که مخالف توليد عمل 
می کند. س��عی ما بر اين است که مشکات و موانع 

در مسير اجرای اين قانون حل وفصل شود. 

عباس نعیم امینی
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نف��ت  باالدس��تی  صنای��ع 
س��ال های س��ال اس��ت ك��ه 
موردتوج��ه وزارت نفت بوده، 
زی��را س��ود سرش��اری دارند 
و هم��واره نق��د كارشناس��ان 
تكمیلی  به صنای��ع  بی مهری 
اس��ت. با این وجود وزیر نفت 
شش��مین  در  گذش��ته  روز 
فناوری  و  پژوهش  جش��نواره 
نف��ت، نیم نگاهی مش��روط به 

این صنایع داشت. 
زنگن��ه در ای��ن ب��اره ب��ه 
گف��ت:  جم��ع  در  حاض��ران 
س��ال گذش��ته در ارتب��اط با 
را  مواردی  باالدس��تی  صنایع 
اعالم كردم كه بخش��ی از آن 
عملیاتی ش��ده و امس��ال نیز 
ع��الوه بر تاكید خ��ود در این 
بخش به صنایع پایین دس��تی 
نفت و توج��ه فناورانه به این 

حوزه تاكید دارم. 
وی با اش��اره ب��ه اینكه كار 
در بخش تكمیلی وزارت نفت 
بسیار زیاد است، از دانشگاه ها 
خواس��ت كه پای كار بیایند و 
افزود: فن��اوری و تكنولوژی و 
الیس��نس برای شیرین سازی 
گاز، تبدی��ل گاز، ال ان ج��ی 
كوچك، س��ی سی ار، جی تی 
پ��ی و غی��ره از جمله مواردی 
می توانند  دانشگاه ها  كه  است 
و  ش��وند  متمرك��ز  آن  روی 

فعالیت خ��ود را آغاز كنند. به 
اعتقاد من وقت آن رسیده كه 
دانشگاه ها در كنار صنعت نفت 
قرار گیرند. البته نكته مهم در 
این بخش توجه به نیاز و بازار 

روز است. 
وزی��ر نف��ت تصری��ح كرد: 
استفاده از تكنولوژی و فناوری 
نف��ت  باالدس��تی  ح��وزه  در 
موجب افزایش ضریب بازیافت 
نف��ت از مخازن می ش��ود. از 
موافقت نامه های��ی  رو  ای��ن 
ب��ا دانش��گاه ها ب��رای بیش از 
40مخزن نفتی به امضا رسیده 
است تا كار توسعه و فناوری را 
برای بازیافت نفت انجام دهند. 
وی با اش��اره به اینكه برای 
ب��ه صنعت  دانش��گاه ها  ورود 
نفت، آزمایشگاه در اختیار آنها 
قرار نمی دهیم، تاكید كرد: در 
حوزه قوانین و مقررات مشكل 
نداریم، مش��كل در س��اختار 
دانشگاه ها برای عملیاتی شدن 

است. 
بهینه س��ازی  درب��اره  وی 
س��وخت و كاه��ش مص��رف 
ان��رژی گف��ت: در حال حاضر 
برای ان��رژی 80 میلیارد دالر 
یاران��ه می پردازی��م ای��ن رقم 
برای ما تهدید اس��ت اما خود 
فرصتی اس��ت در صورتی كه 

بتوانیم آن را كنترل كنیم. 
وزیر نف��ت همچنین دائمی 
ش��دن بند )ق( تبص��ره 2 در 

بودج��ه س��ال 93 را توس��ط 
مجلس اقدامی موثر دانس��ت 
و گف��ت: با تاكید ب��ر فناوری 
می توانیم سری در میان سرها 
داش��ته باشیم و صاحب حرف 
ش��ویم. همچنی��ن وزیر نفت 
در جم��ع خبرن��گاران حاضر 
ش��د و در خص��وص كاه��ش 
قیمت نف��ت و تصمیم جدید 
كشورهای عضو اوپك، تصریح 
كرد: مس��ئله كاه��ش قیمت 
جهانی نفت موضوع س��اده ای 
نیس��ت و تع��دادی از اعضای 
اوپ��ك پیگیر آن هس��تند، اما 
مسئله پیچیده است، زیرا این 
موضوع در كنار بعد اقتصادی 
از اراده سیاس��ی نیز برخوردار 
است. وی با اشاره به اینكه در 
این ش��رایط تولید فرآورده در 
قیمت نفت تاثیری نمی گذارد، 
افزود: عرض��ه و تقاضای نفت 
خ��ام ی��ا فرآورده ه��ای نفتی 
به صورت جهانی اس��ت. تولید 
ارزش  افزایش  ب��رای  فرآورده 
افزوده بیش��تر خوب است. در 
حال حاضر، قیمت فرآورده ها 

نیز سقوط كرده است. 
وزیرنفت با اش��اره به اینكه 
بس��یاری از تجهیزات صنعت 
نف��ت در داخل كش��ور تولید 
درصدی  كرد:  تاكید  می شود، 
برای این موضوع ندارم. اما در 
توربوكمپرس��ور،  حاضر،  حال 
مخازن تحت فشار، لوله گذاری 

دریای��ی، س��اخت عرش��ه ها، 
تاسیسات دریایی  و  تجهیزات 
و غیره در كشور تولید می شود 
كه خود بیانگر این اس��ت كه 
ح��وزه  در  خوب��ی  ظرفی��ت 

تجهیزات داریم. 
ط��رح  مهم تری��ن  زنگن��ه 
در  را  كش��ور  در  پژوه��ش 
حوزه صنع��ت نفت، قراردادها 
افزایش  ب��رای  دانش��گاه ها  با 
بازیافت نفت از مخازن دانست 
و گف��ت: فرمول تعیین قیمت 
خوراك توسط مجلس تعیین 
ش��ده و در ح��ال حاض��ر، در 
قان��ون دائمی ك��ردن تبص��ره 
بودجه مواردی را تعیین كرده 
اس��ت. وی درب��اره دكل های 
حف��اری داخل��ی ب��ا اش��اره 
ب��ه حمای��ت از اق��دام جهاد 
دانش��گاهی در ای��ن خصوص 
ب��رای بومی س��ازی فن��اوری 
دكل گف��ت: در این خصوص 
شركت های داخلی را به جهاد 
معرفی می كنیم و وزارت نفت 
نیز از این ش��ركت ها حمایت 
بومی س��ازی  می كند.  م��ادی 
دكل در ایران از سیاست های 
ماس��ت.  وزیر نفت با اشاره به 
اینكه سال آینده صادرات گاز 
داریم، تصریح كرد: در این باره 
با كش��ور ع��راق وارد مذاكره 
در ح��ال حاض��ر،  و  ش��دیم 
لوله گ��ذاری در ح��ال انج��ام 
است. البته در بخش درازمدت 

30میلی��ون  ت��ا   25 روزان��ه 
مترمكع��ب از طری��ق منطقه 
نفت شهر و از بصره نیزحدود 
25 میلیون متر مكعب گاز به 

عراق انتقال می دهیم. 
در ای��ن همای��ش فرهادی، 
وزی��ر عل��وم و تحقیق��ات نیز 
حضور داشت. وی صراحتا در 
صحبت های خ��ود اعالم كرد: 
پژوهش در صنعت نفت بسیار 
ضعیف اس��ت و هر زمانی كه 
این صنعت پژوهش نیاز داشته 
باشد، با نفت آن را خریده اند. 

وی با اش��اره ب��ه اینكه در 
منطقه خاورمیانه رتبه نخست 
علم��ی را داری��م، تاكید كرد: 
جریان پژوهش با توسعه گره 
نخورده اس��ت با ای��ن وجود، 
برای برخ��ورداری از فناوری و 
پژوهش در صنعت نفت پارك 
فناوری و توسعه نفت را ایجاد 

می كنیم. 
كاتوزی��ان،  رض��ا  حمی��د 
ریی��س پژوهش��گاه نف��ت با 
اش��اره به اینك��ه قیمت نفت 
ب��ه  دالر   110 از  امس��ال 
زی��ر50دالر كاه��ش یافت��ه 
اس��ت، افزود: در حال حاضر، 
قیمت به 47 دالر رسیده كه 
علت آن تغییرات اقتصادی و 
تفاهم های سیاسی بود. بدون 
شك، با پژوهش كاربردی نه 
تجمالتی می ت��وان به كمك 

صنعت نفت آمد. 

نیم نگاه مشروط زنگنه به صنایع تكمیلی

دالر   48 ب��ه  آمری��كا  نف��ت  
رسید. قیمت نفت وست تگزاس 
اینترمدی��ت آمریكا براي تحویل 
در م��اه فوریه به زیر 48 دالر در 
هر بشكه رسید و افزایش ذخایر 
انبارهاي آمری��كا قیمت نفت را 

كاهش داد.
به گ��زارش فارس، ب��ه نقل از 
ان��رژي وویس، از ابتداي س��ال 
ج��اري رون��د كاه��ش قیم��ت 
مرحل��ه  ب��ه  جه��ان  در  نف��ت 
به گونه اي كه  جدیدي رس��یده، 
نفت ب��ا كن��ار زدن بس��یاري از 
پیش بیني ه��اي قیمتي در حال 

ورود به كریدور 40 دالر است.
بر همین اساس هر بشكه نفت 

وست تگزاس اینترمدیت آمریكا 
براي تحویل در ماه فوریه معادل 
47.93 دالر دادوس��تد ش��د كه 
از آوری��ل س��ال 2009 تا كنون 

بي سابقه بوده است.
 از س��وي دیگر، اعالم افزایش 
نف��ت ذخی��ره ش��ده در آمریكا 
ب��ه 700 ه��زار بش��كه در هفته 
گذش��ته روند نزولي قیمت نفت 
را در جهان افزایش داده اس��ت. 
احتمال افزایش س��رمایه گذاري 
آمری��كا در پروژه ه��اي نفتي در 
این كش��ور نیز در ن��زول قیمت 
نفت در جهان در شرایط كنوني 

مزید بر علت شده است. 
مقاوم��ت اوپ��ك نس��بت ب��ه 

كاهش تولید خود نیز از یك سو 
و همچنین افزای��ش تولید نفت 
از س��وي روس��یه و پیش بین��ي 
افزایش قیمت نفت توسط عراق، 
به مازاد تولید جهاني نفت دامن 
خواه��د زد، به گون��ه اي كه قطر 
این مازاد تولید در بازار جهاني را 
معادل دو میلیون بش��كه در روز 

تخمین زده است.
از س��وي دیگر، قیم��ت نفت 
برنت در ب��ازار مبادالت فیوچرز 
ی��وروپ لندن ب��راي تحویل در 
ماه فوریه با 3/8 درصد كاهش به 
51.1 دالر در هر بشكه رسید كه 
از ماه آوریل سال 2009 میالدي 
و زمان اوج بحران هاي اقتصادي 

بي سابقه بوده است.
كارش��ناس  كلیف،   هانس ون 
آم��رو  در  ان��رژي  اقتص��ادي 
بان��ك آمس��تردام، اع��الم كرد: 
درحال حاض��ر مش��كل ب��ازار از 
ط��رف میزان عرضه اس��ت. این 
اقتصادي پیش بیني  كارش��ناس 
ك��رد: در صورت افزایش بیش از 
انتظار س��رمایه گذاري آمریكا در 
پروژه ه��اي نفتي ت��ا پایان هفته 
قیمت نفت برنت به زیر 50 دالر 

كاهش خواهد یافت.
 پادشاه عربستان سعودي نیز 
در یك اعالم عمومي كه توس��ط 
ولیعهد این كش��ور قرائت ش��ده 
اس��ت اعالم ك��رد كه ب��ا وجود 

ادام��ه روند نزول��ي قیمت نفت 
در جهان، این كش��ور ثبات ملي 
خود را حفظ خواهد كرد و تولید 
خود را ادام��ه خواهد داد.در روز 
12 دسامبر س��ال 2014، تولید 
نف��ت آمریكا ب��ه 9.14 میلیون 
بش��كه در روز رس��ید.از س��وي 
دیگر پیش بیني ش��ده است كه 
در ص��ورت لغو تحریم ه��ا علیه 
ای��ران، ص��ادرات نف��ت كش��ور 
500 هزار بشكه در روز افزایش 

خواهد داشت.
 در نهایت برخي كارشناس��ان 
معتقدن��د كه كاهش عرضه یكي 
از اصلي ترین راه هاي ایجاد تغییر 
در روند كنوني قیمت نفت است.

ب��ا  گاز  ش��ركت  س��خنگوی 
اش��اره به ورود یك جبهه هوای 
س��رد، از احتمال جهش مصرف 
گاز مش��تركان خانگی تا س��طح 
450میلی��ون مترمكعب در روز 
خب��ر داد و گف��ت: ش��ركت گاز 
برای تامین گاز زمس��تانی مردم 

در حالت آماده باش درآمد. 
مجید بوج��ارزاده در گفت وگو 
ب��ا مهر با اش��اره ب��ه پیش بینی 
ورود  و  هواشناس��ی  س��ازمان 
ی��ك جبهه هوای بس��یار س��رد 
زمستانی به اس��تان های شمال، 
شمال غرب و شرق كشور، گفت: 
پیش بینی ها نشان می دهد كه با 
ورود این جبهه هوای سرد دمای 
هوا در برخی از استان های كشور 
ح��دود 15 درج��ه س��انتی گراد 

كاهش یابد. 
س��خنگوی ش��ركت ملی گاز 
ایران با اعالم اینكه تاكنون برای 
آمادگی بیش��تر برای تامین گاز 
مقابله  مانور  مشتركان  زمستانی 

با افت فش��ار و ب��ا قطعی گاز در 
برخ��ی از اس��تان های حاش��یه 
دریای خزر و اس��تان های شمال 
غ��رب و غ��رب كش��ور به عنوان 
سرش����اخه های مص��رف گ��از 
برگزار شده اس��ت، تصریح كرد: 
هم اكنون شركت گاز برای تامین 
گاز زمستانی مردم در آماده باش 
كامل ق��رار دارد و مش��كلی در 

مشتركان  زمس��تانی  گاز  تامین 
وجود ندارد. 

ای��ن مق��ام مس��ئول ب��ا بیان 
متوس��ط  گذش��ته  روز  اینك��ه 
مص��رف گاز طبیع��ی در بخش 
خانگ��ی و تجاری ح��دود 400 
ت��ا 405 میلیون مترمكعب بوده 
اس��ت، اظهار كرد: ب��ا این وجود 
پیش بینی می ش��ود با ورود موج 

جدی��د س��رما متوس��ط مصرف 
روزانه گاز بخ��ش خانگی از مرز 
450 میلی��ون مترمكعب در روز 

عبور كند. 
اینك��ه  اع��الم  ب��ا  بوج��ارزاده 
هم اكنون به طور متوس��ط روزانه 
110 میلی��ون مت��ر مكع��ب گاز 
ب��ه نیروگاه ه��ای ب��رق و ح��دود 
7۶میلیون مترمكعب گاز به صنایع 

عمده تحویل داده می شود، تبیین 
كرد: در صورت افزایش مصرف گاز 
اعمال محدودیت  خانگی احتمال 
در گازرسانی به صنایع و نیروگاه ها 

وجود دارد. 
مل��ی  ش��ركت  س��خنگوی 
گاز ای��ران ب��ا ی��ادآوری اینك��ه 
فع��ال هیچ گون��ه محدودیتی در 
گازرسانی به مشتركان در دستور 
كار ق��رار نگرفت��ه اس��ت تبیین 
ك��رد: ب��ا ورود خط لول��ه دهم 
سراس��ری و چندین تاسیس��ات 
تقوی��ت فش��ار گاز فعال ش��بكه 
 گاز كش��ور از ش��رایط پایداری 

برخوردار است. 
این مق��ام مس��ئول در پایان 
خواس��تار صرفه جویی مردم در 
مصرف گاز ش��د و خاطرنش��ان 
ك��رد: ب��ا كاهش ی��ك درجه ای 
دم��ای س��اختمان ها و من��ازل، 
حدود ش��ش درص��د در مصرف 
گاز كل كش��ور صرف��ه جوی��ی 

خواهد شد. 

افزایش ذخایر انبارهاي آمریکا قيمت نفت را کاهش داد

احتمال جهش دوباره مصرف گاز ایران
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گزارش

گاز

مجلس بازار نفت 

نفت 

 پيشگویی زنگنه 
از قيمت نفت در بازار 

 وزی��ر نفت، قیم��ت نف��ت را در ماه ه��ای آتی بین
۶0 تا 90 دالر پیش بینی كرد. 

ب��ه گ��زارش مه��ر ب��ه نق��ل از تریدعربی��ا، ای��ن 
پای��گاه خب��ری در انتش��ار خب��ری از وزی��ر نف��ت 
 ای��ران گف��ت: قیم��ت نف��ت در ماه های آین��ده بین

۶0 ت��ا 90 دالر پیش بینی می ش��ود. وی به این نكته 
هم اشاره كرد كه تنها اهرمی كه اوپك می توانست در 
زمینه تاثیر گذاری در بازار به كار گیرد، مس��ئله عرضه 

بود. 

احتمال سقوط بيشتر قيمت نفت خام
 تحلیل گران تكنیكال بازار جهاني نفت نسبت به مرز 
قیمتي 50 دالر حس��اس بوده و معتقد هستند كه با 
شكس��ته ش��دن خط قرمز 50 دالر، سقوط قیمت به 
40دالر و س��پس 30 دالر، 20 دالر و 14 دالر ام��ري 

قابل پیش بیني و محتمل است.
به گزارش ایرنا، تحلیل گران تكنیكال ش��اخص هاي 
اقتصادي معتقدند كه هر محصولي براي خود تعدادي 
خط قرمز قیمتي موسوم به خط حمایت دارد به طوري 
ك��ه در برابر كاهش بیش��تر از آن مقاومت مي ش��ود.

براین اساس زماني كه خط قرمز شكسته شد، قیمت ها 
به یكباره سقوط مي كنند و مقاومت در خط قرمز بعدي 
آغاز مي ش��ود.بازار جهاني نفت نی��ز در ماه هاي اخیر 
وضعیت مش��ابهي داشته به طوري كه مقاومت قیمتي 
سنگیني در خط قرمز ها انجام شده، اما با تداوم فشارها 
به ناگاه خط قرمزها فروریخته و سقوط هاي بزرگ در 

بازار نفت شكل گرفته است.
نرخ 100 دالر اولین خط قرمزي بود كه قیمت ها در 
آن مقاومت كردند، اما با شكسته شدن این خط قرمز 
در فصل تابس��تان، قیمت ها به یكباره سقوط كرد و به 

سرعت به خط قرمز 90 و 80 دالر رسید.
ن��رخ 80 دالر مهم تری��ن مقاوم��ت در مقابل كاهش 
قیم��ت نفت خام ب��ود ك��ه بس��یاري از صادركنندگان 
نفت خ��ام امی��دوار بودن��د قیمت ها بی��ش از آن كاهش 
نیاب��د، اما پس از چند هفته مقاوم��ت این خط قرمز نیز 
 در نهایت شكس��ته ش��د و قیمت ها به س��ادگي به مرز

۶0 دالر نزدی��ك ش��دند.در ی��ك ماه اخیر نی��ز با عبور 
از خ��ط قرم��ز ۶0 دالر، هم��ه امیدها ب��ه توقف كاهش 
قیمت ه��ا در م��رز 50 دالر ب��ود كه آن نی��ز در روزهاي 
اخیر شكس��ته ش��د.با توجه ب��ه اهمیت ن��رخ 50 دالر 
 ب��راي نفت خام، تداوم و پای��داري كاهش قیمت ها به زیر

50 دالر هنوز قطعي نش��ده اس��ت، اما در صورت تثبیت 
قیمت ها در زیر 50 دالر، به نظر مي رسد بازار نفت، سقوط 
س��نگین تری را تجربه كند ك��ه در تاریخ این صنعت بي 
س��ابقه بوده اس��ت.نرخ 40 دالر، 30 دالر، 20 دالر و 14 
دالر خط قرمز هاي بعدي هستند كه كارشناسان نسبت 

به سقوط بیشتر قیمت به آنها هشدار داده اند.
یك تحلیل گر اخیرا به ش��بكه سي.ان.ان گفت: این 
احتمال وجود دارد كه قیمت نفت در س��ال 2015 به 

30 دالر در هر بشكه سقوط كند.
دارین نیوس��ام تحلیل گر ارش��د نفتي مي گوید: اگر 
روند كاهش قیمت نفت متوقف نشود، ممكن است به 
قیمت هاي اواخر س��ال 2008 و اوایل سال 2009 كه 

30 دالر در هر بشكه بود بازگردیم.
برخي تحلیل گران حتي نگاه بدبینانه تري دارند؛ براي 
مثال، جرمي وارنر از روزنامه »سیدني مورنینگ هرالد« 
كه پیش تر به درستي پیش بیني كرد بهاي نفت سال 
2014 به كمتر از 80 دالر در هر بشكه مي رسد اكنون 
پیش بیني مي كند بهاي هر بشكه نفت در سال 2015 

به بشكه اي 20 دالر سقوط مي كند.
 تحلیل گ��ر دیگ��ري اخی��را در گفت وگو با ش��بكه 
سي.ان.بي.س��ي اعالم كرد در بدترین شرایط احتمال 

مي رود بهاي نفت به 14 دالر در هر بشكه برسد.
البته با توجه به كسري بودجه گسترده صادركنندگان 
عم��ده نفت خام، احتمال دارد كه اعضاي اوپك تالش 
كنند با تثبی��ت نرخ در محدوده 50 دالر، از س��قوط 

بیشتر این محصول هیدروكربوري جلوگیري كنند.
روش��ن ش��دن س��یگنال هاي هش��دار آمیز سقوط 
قیمت ها به زی��ر 40 و 30 دالر مي تواند اعضاي عرب 
اوپك را كه تاكنون نسبت به كاهش قیمت ها بي توجه 
بوده اند به تحرك واداشته و آنها را وادار به توقف عرضه 

مازاد نفت در بازار كنند.

قائم مقام وزیر نيرو خبر داد 
صادرات خدمات فنی و مهندسی 

وزارت نيرو به 40 کشور دنيا

قائم مقام وزیر نیرو با اش��اره به رتبه اول وزارت نیرو 
در صادرات غیر نفتی گفت: درحال حاضر، به 40 كشور 
دنیا خدمات فنی و مهندس��ی صادر می كنیم. س��تار 
محم��ودی، در گفت وگو با ایلن��ا در خصوص فعالیت 
وزارت نی��رو در بخ��ش صادرات گف��ت: وزارت نیرو با 
تش��كیل جلسه هایی شركت هایی را كه در حوزه آب و 
برق فعالیت دارند به س��مت بازار بیرون از كشور سوق 
داده و زمینه را جهت صادرات محصوالت و به خصوص 
خدمات فنی و مهندسی فراهم كرده است. وی افزود: 
درحال حاضر به 40 كش��ور خدم��ات مربوط به آب و 
ب��رق و ش��اخه های زیرمجموعه صادر می ش��ود و در 
مجم��وع رابطه اقتصادی برقرار اس��ت. قائم مقام وزیر 
نیرو تصریح كرد: س��ال گذش��ته وزارت نیرو رتبه اول 
صادرات غیر نفتی را داش��ته و در شش ماهه اول سال 
جاری نیز صادرات مناسبی داشته ایم. وی خاطر نشان 
كرد: صادرات به كشورهای اروپایی نیز در برخی اقالم 

از جمله شیرآالت با واسطه صورت می گیرد. 

کميسيون انرژي تحقيق و تفحص 
از واردات بنزین را مصوب کرد 

سخنگوي كمیسیون انرژي مجلس درباره نشست این 
كمیس��یون گفت: موضوع تحقیق و تفح��ص از واردات 
بنزین به كش��ور كه در نشس��ت هاي پیشین كمیسیون 

انرژي بررسي شده بود، روز چهارشنبه تصویب شد.
حس��ین امیري خامكاني، در گفت وگو با خانه ملت 
درباره نشست روز چهارشنبه كمیسیون انرژي مجلس 
گفت: در این جلسه اعضاي كمیسیون انرژي مجلس، 
بندهاي دیگري از الیحه بودجه س��ال 94 را بررسي و 

تصویب كردند .
نماینده مردم شهرس��تان هاي زرن��د و كوهبنان در 
مجلس شوراي اسالمي افزود: در نشست روزچهارشنبه 
كمیس��یون، تبصره 2 قانون بودجه سال 94 كه درباره 
رابط��ه مالي دولت و ش��ركت ملي نف��ت و اختصاص 
14/5 درصد منابع حاصل از تولید نفت و گاز در صنایع 
باالدستي بود، بررسي هایی صورت گرفت و با توجه به 
بررسي و تصویب این احكام در الیحه تنظیم بخشي از 
مقررات مالي دولت در صحن علني مجلس مقرر شد، 

احكام مذكور تایید شود.
امیري خامكاني تصریح ك��رد: مصباحي مقدم عضو 
كمیس��یون برنامه و بودجه در نشس��ت كمیس��یون 
انرژي حاض��ر و درباره اج��راي گام بعدي هدفمندي 
یارانه ها پیش��نهاداتي ارائه كرد و مقرر شد بررسی هاي 
تكمیلي در نشس��ت هاي بعدي كمیسیون انجام شود 
كه البته محور اصلي پیش��نهاد درباره نزدیك س��ازي 
قیمت حامل هاي انرژي كش��ور به 90 درصد نرخ فوب 

خلیج فارس و اختصاص یارانه ها به نیازمندان بود.
س��خنگوي كمیس��یون انرژي مجلس یادآور ش��د: 
موضوع تحقیق و تفحص از واردات بنزین به كشور كه 
در نشست هاي پیشین كمیسیون انرژي بررسي شده، 

تصویب شد.
گفتني است، طراح اصلي تحقیق و تفحص از واردات 
بنزین سید مهدي موسوي نژاد نماینده مردم دشستان 

در مجلس شوراي اسالمي است.

پيشتازي ایران در توليد نفت از 
یک ميدان مشترک با عراق

مجري طرح توس��عه میدان نفتي یادآوران گفت: در 
حالي ایران روزانه 50 هزار بش��كه نفت خام از میدان 
مش��ترك یادآوران تولید مي كند ك��ه عراق در مرحله 
حفاري چاه هاي خود بوده و هنوز برداشت از این میدان 

مشترك را آغاز نكرده است.
به گ��زارش ایرنا، ه��ادي نظرپور در حاش��یه بازدید 
خبرن��گاران از پروژه توس��عه میدان نفتي ی��ادآوران 
در اس��تان خوزس��تان، اظهار كرد: فاز اول این میدان 
به ظرفیت 85 هزار بش��كه در نیمه اول س��ال 94 به 

بهره برداري خواهد رسید.
وي ب��ا بیان اینكه تولید زودهن��گام از این میدان از 
اسفند ماه س��ال 90 با ظرفیت 20 هزار بشكه در روز 
آغاز ش��د، افزود: در اردیبهش��ت ماه س��ال جاري نیز 
ظرفیت تولید این میدان مش��ترك به 50 هزار بشكه 

در روز افزایش یافت.
وي با خاطرنش��ان كردن اینكه از ابتداي برداش��ت 
نفت از میدان مش��ترك یادآوران تاكنون 30 میلیون 
بش��كه نفت خام از این میدان برداش��ت شده، گفت: 
درحال حاضر عراق در حال حفاري چاه هاي خود است 
و هنوز برداش��ت از این میدان مش��ترك را آغاز نكرده 

است.
نظرپور ب��ا بیان اینكه، درحال حاضر پیش��رفت كل 
طرح توسعه میدان نفتي یادآوران به 94 درصد رسیده 
اس��ت، اظهار كرد: حفاري 55 حلقه چ��اه این میدان 
تكمیل شده و بخش سطح االرضي طرح نیز 92 درصد 

پیشرفت دارد.
مجري طرح توس��عه میدان نفت��ي یادآوران تصریح 
كرد: اح��داث خط لول��ه صادرات��ي 98 درصد، نصب 
تجهیزات سرچاهي 85 درصد و كارخانه بهره برداري نیز 

80 درصد پیشرفت داشته است.
وي خاطرنش��ان كرد: در مطالعات اولیه حجم نفت 
درجاي میدان یادآوران 17 میلیارد بشكه تخمین زده 
ش��ده بود اما مطالعات جدید این رقم را به 34 میلیارد 
بشكه افزایش داده و به همین دلیل پیش بیني مي شود 
كه براي این میدان فاز سوم توسعه هم در نظر گرفته 
ش��ود.نظرپور با بیان اینكه طرح جامع فاز دوم میدان 
ی��ادآوران درحال حاضر تهیه ش��ده و باید به تصویب 
شركت ملي نفت برسد، گفت: در صورت اجراي فاز دوم 
تولید از این میدان به 180 هزار بشكه در روز مي رسد.
وي اظه��ار كرد: كارخان��ه بهر ه ب��رداري با ظرفیت 
135هزار بشكه براي این میدان، طراحي شده كه حجم 
فاز اول آن 85 هزار بش��كه اس��ت.مجري طرح توسعه 
میدان نفتي یادآوران افزود: این كارخانه داراي سه ترین 
)ردیف( است كه دو ترین آن با ظرفیت 90 هزار بشكه 
براي نفت سبك و یك ترین با ظرفیت 45 هزار بشكه 

براي نفت سنگین در نظر گرفته شده است.
نظرپ��ور در خصوص عملكرد پیمان��كار چیني این 
میدان نفتي گفت: پیمانكار چیني قرار بود طرح توسعه 
این میدان را 59 ماهه تكمیل كند اما تاكنون 15 ماه 
تاخیر داشته اس��ت.وي اضافه كرد: از جمله علت هاي 
تاخیر در اجراي طرح، مس��ئله تامین كاال و تجهیزات 
مورد نیاز بود كه به علت تحریم ها با مشكالتي مواجه 

شده بود.
مجري طرح توسعه میدان نفتي یادآوران ادامه داد: 
براي تاخی��ر در اجراي طرح، جریمه اي در نظر گرفته 

مي شود كه رقم آن هنوز مشخص نشده است.
میدان مش��ترك نفتي ی��ادآوران در 10 كیلومتري 
جنوب شرقي میدان آزادگان و درحدود 70 كیلومتري 
جن��وب غربي اه��واز و ش��مال خرمش��هر در منطقه 
جغرافیایي كوشك و حسینیه به صورت شمالي- جنوبي 

در گستره نوار مرزي كشور عراق واقع شده است.
تولید روزانه 85 هزار بش��كه در فاز اول، تولید 180 
هزار بش��كه در ف��از دوم و تولید 300 هزار بش��كه در 
فاز سوم از جمله اهداف طراحي شده براي این میدان 

عظیم گازي است.
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مجل��س بانک ه��ا و تم��ام 
دولتي  اعتب��اري،  موسس��ات 
و خصوص��ي را موظ��ف کرد 
ب��ه بنگاه هاي تولي��دي دچار 
تنف��س  بده��ي،  و  مش��کل 

شش ماهه بدهند.
در جل���س��ه روز گذش��ته 
مجلس ش��وراي اس��امي در 
بررسي اليحه رفع موانع توليد 
تمام  و  بانک ه��ا  رقابت پذي��ر 
دولتي  و  اعتباري  موسس��ات 
و خصوصي با تصويب مجلس 
مکل��ف ش��دند ب��ا بنگاه هاي 
تولي��دي که به دليل ش��رايط 
کشور طي سال هاي 90 تا 92 
دچار مشکل شده اند و داراي 
بدهي هستند همکاري کنند.

الحاقي  م��اده  اس��اس  ب��ر 
اين اليح��ه، کلي��ه بانک ها و 
اعتباري  و  مال��ي  موسس��ات 
دولت��ي و خصوصي مکلفند با 
توليدي  بنگاه هاي  درخواست 
ک��ه به دليل ش��رايط کش��ور 
ط��ي س��ال هاي 89 ت��ا 92 
دچار مش��کل و داراي بدهي 
تاکن��ون  و  هس��تند  مع��وق 
براي تسهيات معوق خود از 
تمهيدات اس��تمهال يا امهال 
اس��تفاده نکرده ان��د ب��ا تاييد 
هي��ات مديره ب��راي يک بار و 
ب��ا دوره  تنفس ش��ش ماهه و 
بازپرداخت س��ه س��اله اقدام 
تسهيات  حس��اب  تسويه  به 
جريمه هاي  و  کنن��د  مع��وق 
تس��هيات ف��وق ب��ه صورت 
جداگانه محاس��به شده و در 
و  بازپرداخ��ت  دوره    انته��اي 
در صورت انجام تعهدات بنگاه 
بخشودگي  مش��مول  توليدي 
بنگاه هايي  البت��ه  مي ش��وند. 
ک��ه حداکثر يک س��ال پس 
از تصويب اي��ن قانون تعيين 

اين  مش��مول  کنند  تکلي��ف 
ماده مي شود.

قصه بده��ي توليدکنندگان 
ب��ه بانک ه��ا و جراي��م اضافه 
ش��ده بر اي��ن بدهي ها، س��ر 
درازي دارد ک��ه از زمان روي 
کار آمدن دولت يازدهم بارها 
به عنوان گايه توليدکنندگان 
ب��ر  اس��ت.  ش��ده  مط��رح 
همي��ن اس��اس به پيش��نهاد 
در  دول��ت  بخش خصوص��ي 
اليحه رف��ع موان��ع توليد که 
بخشي از بسته خروج از رکود 
دول��ت اس��ت، م��اده اي را در 
همي��ن ارتباط گنجاند، ديروز 
ب��ه تصويب مجلس ش��وراي 
اس��امي رس��يد و ضمان��ت 
اجرايي و وجه قانوني به خود 
گرفت تا شايد فرصت تنفسي 

براي توليدکنندگان باشد.

مصوبه مجلس، سرنوشت 
يارانه توليد را پيدا مي کند؟ 
تصويب اين قانون را ش��ايد 
بتوان به برداشتن فشار بانک ها 
از بي��خ گل��وي توليدکنندگان 
تعبير ک��رد. قانون��ي که هنوز 
را  توليدکنن��دگان  نتوانس��ته 
راضي کند و برخ��ي از آنها به 

اجرايي شدن آن شک دارند.
دبير  قديم��ي،  عبدالحميد 
در  ريخته گ��ري  انجم��ن 
امروز«  با »فرص��ت  گفت وگو 
زمين��ه مي گويد:  در همي��ن 
»بانک ه��ا بنگاه هاي اقتصادي 
هس��تند ک��ه به��ره و جرايم 
مي کنند،  دريافت  که  بهره اي 
وجه قانوني دارد. حاال مجلس 
قانون��ي گذاش��ته ک��ه جرايم 
از س��وي بانک ه��ا بخش��يده 
ش��ود اما بايد ب��راي آن منبع 
مال��ي تعيين کند تا به درآمد 
بانک ه��ا ضربه نزن��د. اگر قرار 
باش��د که تکليف ب��ه بانک ها 

ش��ود که اين جرايم بخشيده 
ش��ود اگ��ر مش��خص نش��ود 
که ک��دام بودجه قرار اس��ت 
جايگزين آن بشود، به اعتقاد 
م��ن هي��چ ضمان��ت اجرايي 
بايد مشخص شود اين  ندارد. 
مابه التف��اوت درآم��د بانک ها 
ک��ه از بخش��ودگي ها حاصل 
مي ش��ود قرار اس��ت از کدام 
بودجه تامين شود وگرنه اين 

دستورات معنايي ندارد.«
او مي افزايد: »يارانه توليد هم 
در بودجه مشخص شد اما چون 
پولي ب��راي پرداخت آن وجود 
نداش��ت، ماجرا به فراموش��ي 
سپرده ش��د. اگر قرار باشد اين 
قانون هم بدون مشخص کردن 
اباغ ش��ود، همين  جزيي��ات 

سرنوشت را پيدا خواهد کرد.«

راي مجلسي ها؛ ضمانت 
عملکرد بانک ها

خاط��ره تل��خ ياران��ه توليد 
ک��ه  س��ختي  ش��رايط  و 
چندس��ال  در  توليدکنندگان 
اخير ب��ا آن مواج��ه بوده اند، 
آنها را حتي نس��بت به مصوبه 
مجلس بدبين کرده اس��ت. بر 
اثر همين بدبيني اين پرسش 
مطرح مي ش��ود ک��ه ضمانت 

اجرايي اين قانون چيست؟ 
اس��ماعيل جليل��ي، عض��و 
کميس��يون حماي��ت از توليد 
ملي مجلس ش��وراي اسامي 
که بررس��ي اليحه رفع موانع 
تولي��د را ب��ر عهده داش��ت، 
انتقاده��اي  ب��ه  پاس��خ  در 
مط��رح ش��ده و اين پرس��ش 
به »فرصت ام��روز« مي گويد: 
»اص��ل موض��وع پابرجاس��ت 
و بخش��ودگي جراي��م کمکي 
ب��ه  قانونگ��ذار  س��وي  از 
ک��ه  اس��ت  توليدکنن��دگان 
براث��ر آن کس��اني که اصل و 

بهره بدهي خ��ود را پرداخت 
از پرداخت جريمه  مي کنن��د 
آنجايي که  از  مي کن��د.  معاف 
جريم��ه در قاع��ده نيس��ت، 
نيازي ب��ه رديف بودجه ندارد 
و اي��ن موض��وع در حقيق��ت 
مش��وقي براي توليدکنندگان 
و اس��بابي براي بانک ها است 
تا زودتر به پول خود برسند.«
اينک��ه  ب��ه  پاس��خ  در  او 
ب��ه  نس��بت  توليدکنن��دگان 
اجراي اي��ن قانون بي اعتمادند، 
اظه��ار مي کن��د: »اين موضوع 
بود.  پيشنهاد بخش خصوصي 
مصوب��ه مجلس قانون اس��ت 
و بانک ه��ا مکل��ف ب��ه اجراي 
آن هس��تند بنابراي��ن بانک ها 
حقي ب��راي دريافت جريمه از 
توليدکنندگاني که شرايط ذکر 
شده را دارند، نخواهند داشت.«

اين قانون ناچيز است
اليح��ه رف��ع موان��ع توليد 
در مجلس ش��وراي اس��امي 
درحال بررس��ي اس��ت و هر 
اي��ن  دل  از  مصوب��ه اي  روز 
ب��راي  م��اده اي   30 اليح��ه 
کمک به توليد کش��ور بيرون 
ک��ه  مصوبه هاي��ي  مي آي��د. 
ب��ه اعتق��اد توليدکنن��دگان، 
گام��ي بس��يار ناچي��ز ب��راي 
کمک ب��ه توليد هس��تند. اما 
توق��ع توليدکنندگان بيش از 
که  معتقدند  زيرا  اين هاس��ت 
هرچه امروز بر سر توليد ملي 
آمده بر اثر سياست هاي غلط 
دولت ها بوده بنابراين دولت و 
مجلس بايد تاش بيشتري در 
زمينه جبران زيان هاي وارده، 

از خود نشان دهند.
بيژن پناه��ي زاده، عضو هيات 
مدي��ره خانه صنع��ت، معدن و 
تج��ارت اي��ران در گفت وگ��و با 
»فرصت ام��روز« مصوبه مذکور 

را گامي بس��يار ناچيز مي داند و 
بي��ان مي کند: »فرصت ش��ش 
ماهه اي که به عنوان مهلت براي 
توليدکنن��دگان در نظر گرفته 
ش��ده، در مقاب��ل زيان هايي که 
صنعت و معدن بر اثر تصميم هاي 
نادرس��ت متحمل آن شده اند، 
چيزي نيست. وقتي تصميم هاي 
نادرست در سياست هاي خارجي 
و اقتص��ادي گرفت��ه مي ش��ود، 
موجب تحميل بيش از ميلياردها 
تومان ضرر ب��ه توليدکنندگان 
مي ش��ود. در چنين شرايطي آيا 
واقعا حق توليدکنندگان تصويب 
چنين قوانين ناچيزي است که با 
بخشيدن يک جريمه 6 درصدي 
بخواهند بر س��ر توليدکنندگان 

منت هم بگذارند؟«
او ادامه مي دهد: »اگر قرار 
است اين گام موثر باشد بايد 
در سود بانکي تسهيات نيز 
تجديدنظ��ر ش��ود. اين گونه 
نمي ش��ود که ب��ه واحدهاي 
تولي��دي فرصت داده ش��ود 
و بع��د اين واحدها با س��ود 
جديد براي ارائه تس��هيات 
موضوع  اين  ببندند.  قرارداد 
به نف��ع توليد نيس��ت بلکه 
به نفع بانک هاس��ت تا سود 
کنن��د.  قانون��ي  را  باالت��ر 
ب��ه اعتق��اد م��ن بانک های 
خصوص��ي زير بار اين قانون 

نخواهند رفت.«
ک��ه  مي ش��د  پيش بين��ي 
از  آم��ده  بي��رون  مصوب��ات 
خش��نودي  اليح��ه  اي��ن 
توليدکنندگان را درپي داشته 
باش��د اما آن گون��ه که به نظر 
بي اعتمادي  دامنه  مي رس��د، 
اثر  ب��ر  توليدکنن��دگان ک��ه 
ايجاد  نادرست  سياس��ت هاي 
شده، آنقدر گسترده است که 
تغيير ديد بخش توليد با اين 

مصوبه ها دشوار خواهد بود.

گام مجلس برای به دست آوردن دل توليدکنندگان

تنفس برای وام های معوق

مع��اون وزيرکارگفت: با توجه 
ب��ه اينک��ه بي��ش از 90 درص��د 
حوادث ناشي از کار در واحدهاي 
تولي��دي زي��ر 25 نفر ک��ه فاقد 
کميته حفاظت فني و بهداش��ت 
کار هستند رخ مي دهد، در تمام 
اي��ن واحدها يکنفر از ش��اغان 
صاح��ب مهارت هم��ان واحد با 
معرف��ي کارفرما و پ��س از طي 
ي��ک دوره کوتاه م��دت به عنوان 
افس��ر ايمني، وظاي��ف محوله را 

عهده دار خواهد بود.
به گ��زارش مهر، سيدحس��ن 
هفده تن، با اعام تعيين افسران 
ايمني در کارگاه هاي زير 25 نفر 
کشور گفت: دستورالعمل اجراي 
طرح به زودي به مديران اجرايي 

اباغ مي شود.
وزارت  کار  رواب��ط  مع��اون 
سيس��تم  راه ان��دازي  از  کار 
LSIS خودبازرس����ي ک������ار 
 ) Labour Self- inspection System(  
به جاي بازرسي کار در بنگاه هاي 

اقتص��ادي خب��ر داده و اف��زود: 
راه ان��دازي مدل جديد بازرس��ي 
کار به اين دليل بود که آمارهايي 
که تحليل کرديم نش��ان مي داد 
بازرسي کار نتوانسته بود تحولي 
در موضوع ايمني کار ايجاد کند. 
بيماري ه��اي ش��غلي و حوادث 
ناش��ي از کار هم اکنون س��االنه 
بيش از دو درصد توليد ناخالص 

داخلي کشور را مي بلعد.
هف��ده تن با بي��ان اينکه مدل 
جديد خودبازرس��ي کار با هدف 
صيان��ت از ني��روي کار، کاهش 
چش��مگير حوادث ناش��ي از کار 
آفرين  م��رگ  بخصوص حوادث 
و کم��ک به کاه��ش هزينه هاي 
صندوق تامي��ن اجتماعي درباره 
پرداخ��ت غرام��ت و هزينه هاي 
حوادث ناشي از کار که صندوق 
بين النسلي کارگران کشور است 
تدوين شده افزود: اين مدل هم 
اکنون در فرآيند عملياتي سازي 

است.

وي با تاکيد ب��ر اينکه صيانت 
از ني��روي کار و حفظ س��امت 
جس��مي و روان��ي کارگ��ران در 
نظام مقدس جمهوري اس��امي 
مبتن��ي بر ي��ک ن��گاه اعتقادي 
و قرآني اس��ت، تصري��ح کرد: با 
توجه به اينک��ه امکانات و منابع 
بس��يار محدود موج��ود حتي با 
اس��تخدام هزاران بازرس جديد 
و امکان بازرسي هاي کوتاه مدت 
و اثربخ��ش از تم��ام واحد هاي 
نيس��ت؛  امکان پذي��ر  تولي��دي 
رويک��رد  مهم تري��ن  بنابراي��ن 
کار  خودبازرس��ي  سيس��تم  در 
پيش بيني و پيش��گيري به موقع 
حوادث ناش��ي از کار است که با 
اجراي چرخ��ه مديريت ارزيابي 
ريس��ک در واحده��اي توليدي 

انجام خواهد شد.
اي��ن مقام مس��ئول در وزارت 
جدي��د  م��دل  در  اف��زود:  کار 
به هيچ وج��ه بحث برون س��پاري 
وظايف بازرس��ي کار ک��ه از نوع 

حاکميتي اس��ت، مطرح نيست. 
کار  وزارت  کار  رواب��ط  مع��اون 
خاط��ر نش��ان ک��رد: در م��دل 
جديد سيس��تم خودبازرسي کار 
ن��گاه غرامت مح��وري و جريمه 
کردن کارفرمايان کاما امحاء و 
رويکرد تعامل فعال و پيشگيرانه 
با کارفرمايان با هدف ايمن سازي 
محيط کار و ايمن س��ازي رفتار 
نيروي کار، نگاه غالب و محوري 
خواهد بود و مهم ترين راهبرد در 
استفاده  اين مدل،  پياده س��ازي 
مهارت ه��اي  و  ظرفيت ه��ا  از 
تخصص��ي در بنگاه هاي توليدي 
و  ظرفيت ه��ا  از  بهره گي��ري  و 
کارگري  تشکل هاي  قابليت هاي 
در چرخه آموزش هاي تخصصي 

ايمني است.
معاون وزي��ر کار تصريح کرد: 
افسر ايمني در بنگاه هاي کوچک 
به هيچ وجه کار بازرسي به مفهوم 
تعيي��ن ميزان تقصير در حوادث 
رخ داده و ارائ��ه گزارش به اداره 

مرب��وط را انجام نمي دهد و فقط 
مدير فني يا مدير توليد واحد را 
از احتم��ال وقوع خطر براي رفع 

آن باخبر مي سازد.
افس��ران  اف��زود:  هفده ت��ن 
ايمن��ي در بنگاه هاي زير 25نفر، 
بنگاه هاي فاق��د کميته حفاظت 
فني و بهداشت کار و کميته هاي 
مذک��ور در واحده��اي 25 نف��ر 
شاغل به باال مکلفند، همه ماهه 
گ��زارش فني مديري��ت ارزيابي 
ريس��ک را به اداره تعاون، کار و 
رفاه اجتماعي مح��ل ارائه کنند 
و چنانچه گزارش ارسالي فضاي 
ايمن��ي واحد را س��فيد ارزيابي 
کن��د، ب��ه مفهوم آن اس��ت که 
ايمني  در کوتاه م��دت خط��ري 
بن��گاه را تهدي��د نمي کند و اگر 
خاف آن اتفاق بيفتد، افس��ران 
ايمني، مديران بن��گاه و اعضاي 
کميته حفاظت فني و بهداش��ت 
کار توس��ط اداره، کل مس��ئول 

شناخته خواهند شد.

90 درصد حوادث کار در کارگاه هاي زير 25 نفر

 مشاور وزير تعاون، کار و رفاه 
اجتماع��ي از برگ��زاري همايش 
»زنان در مسير توسعه اجتماعي 
با تاکيد بر برنامه ششم توسعه«، 
به منظ��ور بررس��ي راهکارهاي 
کاه��ش نرخ بي��کاري زنان خبر 
داد. وحيده نگين، در گفت وگو با 
ايسنا، با اشاره به اهداف برگزاري 

اين هماي��ش اظهار کرد: يکي از 
محورهاي مهم همايش بررس��ي 
کارآفريني  و  اش��تغال  موض��وع 
زنان اس��ت و درصدد هستيم تا 
در قال��ب کارگروه هاي تخصصي 
مورد بحث و بررس��ي و ارزيابي 
صاحب نظران و دس��ت اندرکاران 
اين حوزه ق��رار بدهيم. وي ابراز 

اميدواري ک��رد در اين همايش 
راهکاره��اي کاهش نرخ بيکاري 
زن��ان و بهبود وضعيت اش��تغال 
آن��ان ارائه و در جري��ان تنظيم 
برنامه شش��م توسعه مورد توجه 

برنامه ريزان واقع شود.
نگي��ن، درعين حال بر ضرورت 
ايج��اد حساس��يت الزم در نظام 

تصميم س��ازي کش��ور نسبت به 
نيازه��ا و چالش ه��اي پيش روي 
نظ��ام تامين اجتماع��ي در حوزه 
زنان تاکيد ک��رد. همايش »زنان 
در مس��ير توس��عه اجتماع��ي با 
تاکيد بر برنامه شش��م توس��عه« 
در شش��م بهمن ماه س��ال جاري 
به همت موسس��ه آم��وزش عالي 

علمي کاربردي بهزيستي و تامين 
اجتماع��ي با حض��ور علي ربيعي 
وزير تع��اون، کار و رفاه اجتماعي، 
شهيندخت موالوردي، معاون امور 
زنان و خانواده رياس��ت جمهوري 
و ديگر مس��ئوالن حوزه اشتغال و 
کارآفرين��ي در مجموعه فرهنگي 

تاش وزارت کار برگزار مي شود.

ارائه راهکارهاي کاهش نرخ بيکاري زنان به برنامه ششم 
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اشتغال

وزير صنعت قوانين مزاحم رونق 
توليد را حذف کند 

 ي��ک عض��و کميس��يون امنيت ملی و سياس��ت 
خارجی مجلس ش��ورای اس��امی گفت: بيکاری در 
کشور بی ثباتی به وجود می آورد. وزير صنعت، معدن 

و تجارت قوانين مزاحم رونق توليد را حذف کند. 
به گزارش ايسنا، احمد بخشايش در تذکر شفاهی 
گفت: پيامبر از جنس مردم بود، بنابراين مس��ئوالن 
ني��ز بايد ح��س کنند ک��ه از جنس مردمن��د. بايد 
سختی های مردم همان طور که رسول خدا را نگران 

می کرد مسئوالن جمهوری اسامی را نگران کند. 
نماينده مردم اردستان در مجلس شورای اسامی 
اف��زود: مس��ئوالن بايد ب��رای حل مش��کات مردم 
حريص باش��ند. مس��ئوالن بايد مانند رس��ول مکرم 

اسام با فروتنی و تواضع با مردم رفتار کنند. 
اين عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی 
مجلس ش��ورای اسامی بيکاری را يکی از مشکات 
عديده جامعه امروز ايران دانس��ت و افزود: بيکاری،  
در کش��ور بی ثباتی به وجود م��ی آورد. وزير صنعت، 
معدن و تج��ارت قوانين مزاحم رونق توليد را حذف 
کند. متاس��فانه هيچ اقدامی برای حذف اين قوانين 
توس��ط نعمت زاده انجام نشده است. امروز کشور در 
حوزه اش��تغال و بيکاری، رکود و تورم در رنج به سر 
می برد و جوانان از بيکاری به س��مت اعتياد کشيده 

شده اند. 
نماينده مردم اردستان در مجلس شورای اسامی 
در ارائ��ه آماری گفت: 800 هزار نفر از جوانان برای 
فرار از بيکاری در فکر گذراندن مدارج عالی تر علمی 
و دکترا هس��تند. در اين ص��ورت انتظارات افزايش 

بيشتری پيدا می کند. 
وی ب��ا انتقاد به آنچ��ه ک��ه مزاحمت های بخش 
خصوصی ب��رای صنايع عنوان ک��رد، گفت: به طور 
مث��ال کارخان��ه ای در شهرس��تان اردس��تان برای 
راه ان��دازی به برق ش��ش هزار کيلووات��ی نياز دارد. 
مبلغی حدود 10 ميليارد تومان برای يک پست برق 
از اين کارخانه طلب شده است اگر چنين مطالبه ای 
قانونی اس��ت همگی تاب��ع قانون هس��تيم ولی اگر 
سليقه ای اس��ت از موانع رشد صنعت و در نتيجه از 

موانع رشد اشتغال و اقتصادی است. 
اين عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی 
مجلس ش��ورای اس��امی خواس��تار حذف قوانين 

معارض و دست و پاگير بخش توليد شد. 
نماينده مردم اردستان در مجلس شورای اسامی 
در تذکر به وزير نيرو، خواس��تار تس��ريع در احداث 
خط لوله 24 اينچی آب شرب اردستان اصفهان شد. 
وی در تذکری به وزير راه و شهرس��ازی خواستار 

دو خطه کردن خط ريلی حوزه انتخابيه اش شد. 

بخش خصوصی محدوديتی برای 
فرآوری فلزات گرانبها ندارد 

مهدی کرباسيان، رييس هيات عامل ايميدرو گفت: 
در ايران در بخش اس��تحصال فلزات گرانبها کمتر کار 
ش��ده و حتی بخش خصوصی ني��ز توجه کمی به اين 
موضوع داش��ته؛ اين در حالی اس��ت ک��ه برای حضور 
بخش خصوصی در اين حوزه محدوديتی وجود ندارد.  
او با بيان اين مطلب اظهار کرد: کشورهای معدن خيز 
دنيا در کنار اس��تحصال فلزات استراتژيک نظير آهن، 
مس، سرب و روی، آلومينيوم و غيره به فلزات گرانبها 
همچون طا، نقره، تيتانيوم، پاالديوم و واناديوم، توجه 
ويژه ای نشان می دهند و به دليل کاربردهای روز افزون 
آنها در صنايع جديد، اکتشاف و استخراج مواد معدنی 
برخ��وردار از اين فل��زات در حال افزايش اس��ت. او با 
اشاره به اين موضوع که از نياز کشور به فلزات گرانبها 
غافل نبوده و برای تامين بخش��ی از اين نياز، در حوزه 
اکتشاف تا فرآوری، طرح هايی را به اجرا گذاشته است، 
تصريح ک��رد: طرح نيمه صنعتی تيتاني��وم کهنوج با 
ظرفي��ت روزانه دو تن و ط��رح صنعتی آن به ظرفيت 
130 هزار تن کنسانتره و 70 هزار تن سرباره پيگمنت 
از جمله اين طرح هاس��ت که اکنون در حال اجراست. 
وی ادامه داد: طرح ديگر، طا و نقره زرش��وران اس��ت 
که فاز نخس��ت آن به ظرفيت س��ه ت��ن طا و 1200 
کيلوگرم نقره در آذر امسال به بهره برداری رسيد و فاز 
دوم آن نيز با همين ميزان ظرفيت در حال اجراس��ت. 
در کنار اين طرح ها، اکتشافات معادن در سراسر کشور 
آغاز ش��ده و بدون شک، بر ميزان ذخاير خواهد افزود 
و مسير را برای احداث واحدهای فرآوری و استحصال 
فلزات مختلف از جمله فلزات گرانبها فراهم خواهد کرد.

استخراج بيش از 22 ميليون تن 
سنگ آهن طی 8 ماهه امسال

طی هشت ماهه منتهی به آبان ماه امسال استخراج 
سنگ آهن به مرز 22 ميليون و 446 هزارو 600تن 
رسيد. به گزارش شاتا، در اين مدت توليد کنسانتره 
زغال س��نگ به ميزان 618 ه��زارو 600 تن و توليد 

کاتد مس 129 هزارو 400 تن اعام شده است. 
اين گزارش حاکی اس��ت؛ طی هشت ماهه امسال 
توليد شمش آلومينيوم بالغ بر 186 هزارو 700 تن 
و توليد پودرآلومينا 168 هزارو 800تن بوده است. 

در پايان اين گزارش تصريح ش��ده است: در آبان ماه 
امس��ال به مي��زان دو ميليون و 473 ه��زارو 300تن 
س��نگ آهن 60 هزارو 800تن کنسانتره زغال سنگ، 
22 هزارت��ن ش��مش آلومينيوم و 20 ه��زارو 700تن 

پودرآلومينا توليد شده است.

سازوکار ارائه تسهيالت دولت به 
واحدهاي توليد مشخص شد

 نمايندگان مجلس ش��وراي اسامي سازوکار ارائه 
تس��هيات دول��ت و بانک ها را ب��ه واحدهاي توليد 

مشخص کردند.
به گزارش ايرنا، نمايندگان مجلس شوراي اسامي 
در جلسه علني چهارشنبه و در ادامه بررسي اليحه 
يک فوريتي رف��ع موانع تولي��د رقابت پذير و ارتقاي 
نظام مالي کش��ور در بند يک الحاقي، بانک مرکزي 
را موظف کردند به منظور تأمين س��رمايه درگردش 
پايدار براي واحدهاي صنعتي، معدني، کش��اورزي، 
حم��ل و نقل، صنوف توليدي، بنگاه هاي دانش بنيان 
و ش��رکت هاي صادرات��ي درح��ال کار )ک��ه در اين 
ماده به اختصار »واحد« ناميده مي ش��وند(  حداکثر 
ظرف سه ماه از تاريخ اباغ اين قانون، دستورالعمل 
اجرايي افتتاح حساب ويژه تامين سرمايه درگردش 
را )که به اختصار »حس��اب ويژه« ناميده مي ش��ود( 
در چارچوب قانون عملي��ات بانکي بدون ربا )بهره( 
مصوب 1362/6/10 با ش��رايط و الزامات زير تدوين 

و به شبکه بانکي کشور اباغ کند: 
الف- هر واحد تنها مي تواند يک »حس��اب ويژه« 
در شبکه بانکي کشور داشته باشد.تمام يا بخشي از 
عوايد حاص��ل از فروش واحد به اين حس��اب واريز 
مي ش��ود و موج��ودي آن صرفا ب��راي پرداخت هاي 
قانون��ي و خري��د نهاده ه��اي موردنياز واح��د قابل 
اس��تفاده است.افتتاح »حساب ويژه« براي هر واحد، 
مانع از داش��تن انواع ديگر حساب هاي بانکي توسط 

آن واحد نيست.
ب- بانک موظف اس��ت حسب درخواست صاحب 
حس��اب، وج��وه موردنياز ب��راي خري��د نهاده هاي 
موردني��از توليد ي��ا پرداخت هاي قانون��ي مرتبط با 
تولي��د ي��ا ص��ادرات را از محل موجودي حس��اب 
وي��ژه واحد پرداخت ک��رده، در صورت عدم تکافوي 
موج��ودي حس��اب ويژه واح��د، به ميزان کس��ري 
حساب و حداکثر تا سقف اعتبار حساب ويژه واحد، 

حساب مزبور را بدهکار کند.
تسهياتي که از اين طريق در اختيار واحدها قرار 
مي گي��رد، از نوع حد اعتب��اري و در قالب اعتبار در 
حس��اب جاري بوده و متناس��ب با مبالغ بازپرداخت 

شده، قابل تکرار است.
اين تس��هيات صرفا در چارچوب عقود مصرح در 
فصل س��وم قانون عمليات بانک��ي بدون ربا )بهره( و 
آيي��ن نامه هاي آن قابل پرداخت اس��ت. بازپرداخت 
اين تسهيات مي تواند از طريق واريز تدريجي وجوه 
حاصل از فروش به »حساب ويژه« واحد انجام شود.
پ- حد اعتباري حس��اب ويژه هر واحد در س��ال 
اول افتتاح حساب عبارت است از 60درصد ميانگين 
فروش سه س��اله آخر فعاليت آن واحد )مورد تاييد 
سازمان امور مالياتي کشور( و حداکثر تا سقف 500 
ميليارد ريال حد اعتباري حساب ويژه هر واحد براي 
سال هاي بعد، براساس دس��تورالعمل بانک مرکزي 
که به تصويب ش��وراي پول و اعتبار خواهد رس��يد، 
متناس��ب با فروش س��ال قبل واحد که وجه آن به 

حساب ويژه واريز شده باشد، تعيين مي شود.
ت- هرگونه استفاده غيرمجاز از حساب ويژه جرم 
محسوب مي ش��ود و مجرم با رأي دادگاه به جريمه 
نقدي سه برابر مبلغ جرم و محروميت موقت يا دائم 

از تسهيات حساب ويژه محکوم خواهد شد.
ث- بانک مرکزي جمهوري اس��امي ايران موظف 
اس��ت تدابير تشويقي و تنبيهي الزم را براي الزام تمام 
بانک ها و موسسات اعتباري در راستاي تامين سرمايه 
درگردش واحدها در چارچوب مقررات اين ماده اتخاذ 
کرده، هر ش��ش ماه يک بار، گزارش عملکرد بانک ها و 
موسس��ات اعتباري در اين خصوص را به کميس��يون 

اقتصادي مجلس شوراي اسامي ارائه کند.

بازار خودرو بايد از انحصار غول هاي 
جاده مخصوص خارج شود 

س��خنگوي هيات رييس��ه مجلس شوراي اسامي 
بر ارتقاي کيفي��ت لوزام يدکي خ��ودرو تاکيد کرد 
و گفت: ب��ا توجه ب��ه انحصاري ب��ودن بازارخودرو، 
خودروس��ازان به بحث ارتق��اي کيفيت محصوالت 

توجه چنداني ندارند.
بهروز نعمتي در گفت وگو ب��ا خانه ملت، در ارتباط 
با پيشنهاد وزير صنعت، معدن و تجارت جهت دعوت 
از شرکت هاي خودروساز خارجي براي سرمايه گذاري 
در اي��ران، گف��ت: وزير صنعت، مع��دن و تجارت بايد 
ب��ه اظهاراتي که مي کند جامه عمل بپوش��اند چرا که 
به هرحال وي به عنوان يک استخوان خرد کرده صنعت 
شناخته مي شود و بايد صنعت خودرو را ارتقا ببخشد. 
نماينده مردم اس��د آباد در مجلس شوراي اسامي در 
رابطه با کاهش کيفيت قطعات يدکي خودرو نيز بيان 
ک��رد: ما معتقديم که خودروس��ازان توجه چنداني به 
کيفيت ندارند و م��ا نيز اين موضوع را بارها در حضور 
وزير صنعت و خودروس��ازان مط��رح کرده ايم وگويا از 
سوي مديران صنعت خودرو و مسئوالن دولتي گوش 
ش��نوايي وجود ن��دارد. وي ادامه داد: حتي مس��اله 
کاه��ش کيفي��ت قطع��ات يدکي خ��ودرو در بحث 
تحقي��ق و تفحص ه��م مطرح ش��د و در مجموع با 
توجه به انحصاري بودن بازار، خودروسازان به بحث 

ارتقاي کيفيت محصوالت توجه چنداني ندارند.
عضو هيات رييس��ه مجلس ش��وراي اسامي افزود: 
البته برخي از اين قطعات بي کيفيت، وارداتي هستند 
و در کل بايد به فکر استفاده از قطعات يدکي با کيفيت 
در خودرو ه��ا باش��يم، در غير اين ص��ورت نارضايتي از 

کيفيت خودرو افزايش مي يابد.

تولید

خودرو

صنعت

معدن

عسل داداشلو



ط��ا یک ب��ار دیگ��ر افزایش 
قیمت را تجربه کرد. در بازار روز 
گذشته، طای 18 عیار با قیمت 
100 هزار و 500 تومان و س��که 
بهار آزادی طرح جدید با قیمت 
998 هزار تومان معامله شد. این 
در حالی بود که ارز هم در تابلوی 
صرافی ه��ا 3525 تومان قیمت 
خ��ورد. در یک ماه گذش��ته این 
دومین بار است که بازار طا و ارز 
با افزایش قیمت مواجه می شود و 
قیمت ها در این بازار بار دیگر به 
سوی سطوح قبلی از دست داده 
این  پیش��ین، حرکت می کنند. 
موضوع این دغدغ��ه را به وجود 
آورده است که آیا طا و ارز آماده 

یک جهش قیمتی شده اند؟ 
شایعه افزایش قیمت در بازار

کارشناس  جبار،  محمدامین 
ب��ازار س��که و ارز در گفت وگو 
با »فرصت ام��روز« در این باره 
گفت: بازار ط��ا و ارز تابعی از 
قیمت یکدیگر هستند. شما اگر 
به سابقه افزایش قیمت در بازار 
ط��ا و ارز توجه کنید می بینید 
که هر زمان قیمت طا و سکه 
با ی��ک فاصله  افزای��ش یافته، 
زمان��ی، ارز هم افزای��ش یافته 
است و هر زمان که ارز باال رفته 
است، طا و سکه را با خود باال 

کشیده است. 
وی اف��زود: بخ��ش مهمی از 
س��ال 93، زمانی ب��ود که همه 
م��وازی در خ��واب  بازاره��ای 
بودند، از بازار سرمایه گرفته، تا 
بازارهای داللی مثل ارز و خودرو 
در رکود بودند. بازار بورس پس 
از رشد حبابی قیمت ها تا پایان 
س��ال 92 پیش بین��ی می ش��د 
ک��ه نتواند به زودی قد راس��ت 
کند و ت��ا پایان س��ال 93 هم 
رش��د قابل ماحظ��ه ای را ب��ه 
جز نوس��ان های موقتی برایش 

متصور نیستیم. 
این کارشناس تاکید کرد: در 
بخش مس��کن هم پس از رشد 
قابل ماحظه قیمت ها در سال 
91، هنوز فاصل��ه قدرت خرید 
در  واقع��ی  مصرف کنن��دگان 
این ب��ازار با قیمت ها پر نش��ده 
اس��ت و دوره استراحت خود را 
البت��ه صحبت هایی  می گذراند. 
در ش��ورای پول و اعتبار مبنی 
ب��ر افزایش س��قف وام خرید به 
80 میلیون تومان مطرح اس��ت 
اما به نظر من با توجه به مشکل 
کاه��ش قیمت نف��ت و کاهش 
توان دول��ت در تامین نقدینگی 
مورد نیاز برای افزایش س��طح 
تس��هیات، بعید اس��ت که وام 
خری��د در کوتاه م��دت افزایش 
پیدا کند. عاوه بر اینکه تجربه 
نش��ان داده است قیمت مسکن 

در فاصله های چهار و پنج ساله 
افزای��ش می باید ک��ه معنی آن 
این اس��ت که تا انتهای س��ال 
94 و اوایل سال 95 انتظار رشد 
قیمت ها و سرازیر شدن پول به 
این بخش را نداریم. البته آنهایی 
که هش��یار هستند در بازارهای 
راکد سرمایه گذاری می کنند اما 
مردم ع��ادی و مصرف کنندگان 
واقعی با ش��روع رشد قیمت ها 
به بازار مسکن سرازیر می شوند. 
می ماند بازار ارز و طا که اعتقاد 
دارم این بخش از قابلیت رش��د 

برخوردار است. 
چشم انداز بازار جهانی 

افزایشی است
ناصری، کارش��ناس  کامی��ار 
اقتص��ادی ه��م در گفت وگو با 
»فرص��ت امروز« گفت: پیش از 
مطرح شدن بحث بودجه سال 

94 برخ��ی فعاالن بازار س��که 
و ارز معتق��د بودن��د ب��ه دلیل 
رویکرد ضدتورمی دولت، امکان 
افزایش قیم��ت ارز وجود ندارد 
اما با مطرح شدن بحث بودجه 
مش��خص ش��د که فاصله میان 
ن��رخ ارز بانکی و ب��ازار آزاد به 
نحوی است که به هر حال باید 
در سال 94 این فاصله پر شود. 
وی اف��زود: خبرهای��ی ک��ه 
از ب��ازار ارز به گوش می رس��د 
مبنی بر خرید وسیع ارز توسط 
صاحبان س��رمایه بزرگ صحت 
دارد؛ ش��رایط به گونه ای اس��ت 
ک��ه برخ��ی صاحب��ان حرف و 
کسبه، هر غروب، مازاد حساب 
جاری ش��ان را تبدی��ل به دالر 
و ارز می کنن��د و ای��ن دقیقا به 
خاطر اعتقادی است که آنها به 

افزایش قیمت ارز دارند. 

ناص��ری تاکی��د ک��رد: بانک 
مرکزی اگ��ر می خواهد غافلگیر 
قیم��ت  ب��ا جه��ش  و  نش��ود 
فوق الع��اده ای مواج��ه نباش��د، 
باید ب��ه تخلیه این حس منفی 
در بازار بپردازد و جلوی هجوم 
نقدینگی به ب��ازار ارز را بگیرد. 
همان طور که می دانید ش��ایعه 
در ای��ن بازاره��ا تاثی��ر مخربی 
دارد و در ح��ال حاضر در بازار 
ارز صحب��ت از دالر 4500 ت��ا 
 94 س��ال  در  تومان��ی   5000
اس��ت و البته در صورت تحقق 
توافق با 1+5 قطع��ا حباب ارز 
خالی خواهد ش��د اما در فاصله 
این فروردین تا تیر 94، دالل ها 

مجال کسب سود دارند. 
وی اف��زود: ب��ا ب��اال رفت��ن 
قیمت ارز، قیمت طا و س��که 
هم افزای��ش می یابد که در این 
باره مصرف کنندگان واقعی باید 
هوشیار باشند تا در تله افزایش 

قیمت ها گرفتار نشوند. 
این کارشناس اقتصادی اظهار 
ک��رد: در بازاره��ای جهانی هم 
مانند بازار داخلی، کاهش قیمت 
تاثیرافزایشی گذاشته  فعا  نفت 
است اما در دورنمای آن معموال 
کاهش قیم��ت نفت در بازارهای 
جهانی اثر کاهش��ی روی قیمت 
طا دارد. اما احتمال مرگ ملک 
عبداهلل می توان��د نفت را تا 100 
دالر افزایش دهد که پتانس��یل 
کاهش قیمت ط��ا را می گیرد. 
اختافات روس��یه و  دورنم��ای 
تنش ه��ای ب��ه وجود آم��ده به 
واس��طه داعش در منطقه، اثرات 
خاص خودش را روی قیمت طا 
دارد. عاوه بر اینکه صحبت هایی 
از خ��روج یون��ان از ح��وزه یورو 
مطرح ش��ده اس��ت که می تواند 
منجر به ناامنی سیاس��ی ش��ود 
و طبعا با این تش��دید ناامنی ها، 
ب��رای  ط��ا، بهتری��ن گزین��ه 

سرمایه گذاران خواهد بود.

بازار ارز و سکه مستعد افزایش قیمت هستند

سبقت بازارهای داللی از سایر بازارها

پنجشنبه
18 دی 1393 شمــاره 4132 www.forsatnet.irپول و بانک

خبرنــامه

تراکنش 90 میلیونی شبکه بانکی 
در روز

تراکن��ش  از  بانک��داری  عال��ی  موسس��ه  ریی��س 
10میلی��اردی ش��بکه بانک��ی در 10 ماهه امس��ال و 

تراکنش های روزانه بیش از 90 میلیونی خبر داد. 
به گزارش ایسنا، مهدی رضوی در همایش هم افزایی 
دانش��گاه ها و بانک ها در توس��عه بانکداری مجازی در 
بان��ک مرک��زی با بی��ان اینک��ه از زمان رسمی ش��دن 
بانکداری الکترونیک تاکنون زیرس��اخت های بانکداری 
الکترونیکی به خوبی فراهم شده و تغییرات قابل توجهی 
در برخی ابزار های نوین بانکی محقق شده است، گفت: 
این در حالی اس��ت که تع��داد تراکنش های بانکی در 
س��ال 1392 بالغ بر 10 میلیارد بوده که این رقم برای 
10 ماهه امسال نیز با رشد 33 درصدی نسبت به دوره 

مشابه سال قبل ثبت شده است. 
وی با بیان اینکه متوس��ط تراکنش ه��ای روزانه در 
10 ماهه امسال بالغ بر 35/7 میلیون در روز بوده است، 
عن��وان کرد: اگر تراکنش های مربوط به پرداخت یارانه 
نقدی ب��ا ضریب 2/7 به آن اضافه ش��ود تراکنش های 

روزانه بیش از 90 میلیون خواهد بود. 
رییس موسس��ه عال��ی بانکداری همچنی��ن به آمار 
دیگری از ش��بکه بانکی اش��اره داش��ت و افزود: تعداد 
کارت ه��ای صادره نظ��ام بانکی تا پایان آبان ماه س��ال 
جاری به 290 میلیون و تعداد خودپرداز ش��بکه بانکی 

به حدود 37 هزار عدد رسیده است. 
رضوی همچنین با اشاره به اینکه با وجود فراهم شدن 
مقدم��ات الزم ب��رای ایجاد بانکداری مج��ازی، اما این 
اقدامات کافی نبوده اس��ت، یادآور ش��د: آنچه تاکنون 
تحت عنوان بانکداری مجازی در بانک های کشور پیاده 
شده در واقع نوعی بانکداری ترکیبی است به طوری که 
برخی فعالیت ها، خدمات و محصوالت بانکی در شعب 
و برخی دیگر به صورت مجازی انجام می ش��ود که این 
عمل ب��ا بانکداری مجازی به ص��ورت کامل و یکپارچه 

متفاوت است. 

در هشت ماهه امسال
 257 میلیارد تومان سفته و برات 

به اجرا گذاشته شد
در هشت ماه امسال بالغ بر 88 میلیارد تومان سفته 
ب��رات فروش رفت و بیش از 250 میلیارد تومان از این 

اسناد هم واخواست شد. 
به گزارش ایس��نا، در آبان ماه سال جاری بالغ بر 10 
میلیارد تومان س��فته و برات در ش��هر تهران فروخته 
شده که در مقایسه با ماه قبل 30/9 درصد و نسبت به 

دوره مشابه سال قبل 47 درصد افزایش دارد. 
این درحالی اس��ت که در هش��ت ماه امسال با رشد 
48/6 درصدی بالغ بر 88 میلیارد تومان س��فته و برات 

فروخته شده است. 
اما طبق آمار شعب واخواست دادگستری تهران در آبان 
م��اه بالغ بر 1500 برگ س��فته و برات به مبلغی بیش از 
46میلیارد تومان در ش��هر تهران برگش��ت داده شده که 
نشان می دهد تعداد سفته و برات واخواست شده در این 
ماه نس��بت به ماه قبل 17درصد افزایش و نسبت به ماه 

مشابه سال قبل 15/4 درصد کاهش یافته است. 
همچنین مبلغ سفته و برات واخواست شده در آبان 
ماه 126/9 درصد نس��بت به مهرماه و در مقایسه با ماه 

مشابه سال قبل 27/6 درصد افزایش دارد. 
بنابرای��ن اعداد و ارقام بانک مرک��زی، از فروردین تا 
آبان امسال حدود 14 هزار برگ سفته و برات به مبلغی 
بیش از 257 میلیارد تومان در ش��هر تهران واخواست 
ش��د که نش��ان می دهد در این دوره متوسط شاخص 
تعداد این اسناد 28/8 درصد افزایش و مبلغ آن 14/3 

درصد کاهش داشته است. 

 رشد نرخ بانکی 20 ارز 
و افت قیمت 16 واحد پولی

بان��ک مرکزی نرخ بانکی 39 ارز را برای دیروز اعام 
کرد که براین اس��اس نرخ بانکی 20 ارز نس��بت به روز 
سه شنبه افزایش و قیمت 16 واحد پولی کاهش یافته 

است، البته نرخ سه ارز نیز ثابت ماند. 
ب��ه گ��زارش ایرنا، ن��رخ دالر آمریکا با 31 ریال رش��د 
27,263 ریال، پوند انگلیس با 267 ریال کاهش 41,288 

ریال و یورو با 156 ریال افت 32,376 ریال تعیین شد. 
فران��ک س��وئیس 26,957 ری��ال، ک��رون س��وئد 
3,436ریال، ک��رون نروژ 3,516 ری��ال، دینار بحرین 
72,296 ریال، دالر سنگاپور 20,424ریال و 10 روپیه 

سریانکا 2,077 ریال قیمت خورد. 
همچنین ن��رخ یک صد روپیه نپ��ال 26,619 ریال، 
یک ص��د درام ارمنس��تان 5,740 ری��ال، دین��ار لیبی 
20,499 ریال، یوان چی��ن 4,389 ریال، یک صد بات 
تایلن��د 82,903 ریال، رینگیت مال��زی 7,645 ریال، 
یک هزار وون کره جنوبی 24,759 ریال، یک صد تنگه 
قزاقس��تان 14,896ریال، افغانی افغانستان 473 ریال، 
منات آذربایجان 34,815 ریال، یک هزار روبل باروس 
2,468ریال، سامانی تاجیکستان 5,315 ریال و بولیوار 

ونزوئا 4,336 ریال تعیین شد. 

ابطال احکام عضویت بت شکن و 
کاردگر در کمیسیون امور بانک ها و 

بیمه سازمان بازرسي
احکام دو نفر از اعضاي کمیسیون علمي- تخصصي امور 

بانک ها و بیمه سازمان بازرسي کل کشور ابطال شد.
به گ��زارش رواب��ط عمومي س��ازمان بازرس��ي کل 
کش��ور، علي اکبر اس��امي، معاون نظارت و بازرس��ي 
امور اقتصادي این س��ازمان دستور ابطال احکام آقایان 
محمدهاشم بت شکن و ابراهیم کاردگر را در کمیسیون 
علمي- تخصصي اداره کل امور بانک ها و بیمه سازمان 

بازرسي کل کشور صادر کرد.
دلیل این اقدام، انتشار اباغ حکم عضویت این دو نفر 
در کمیسیون علمي- تخصصي اداره کل امور بانک ها و 
بیمه سازمان بازرسي کل کشور توسط ایشان در جراید 

و رسانه ها عنوان شده است.

نرخنــامه

بانکنامه

دالر:     
یورو:
پوند:
درهم:

دالر:     
یورو:
پوند:
درهم:

چهارشنبهسه شنبه

یکشنبهسه شنبهپنجشنبه شنبهدوشنبهچهارشنبه

3530
3 5 2 5
3 5 2 0
3 5 1 5
3 5 1 0
3 5 0 5
3 5 0 0
3495
3 4 9 0
3485
3480

تعداد معامالت
9 0 0 0 0

8 0 0 0 0

7 0 0 0 0

6 0 0 0 0

5 0 0 0 0

4 0 0 0 0

3 0 0 0 0

2 0 0 0 0

1 0 0 0 0

0

حجم معامالت به میلیون
8 0 0

7 0 0

6 0 0

5 0 0

4 0 0

3 0 0

2 0 0

1 0 0

0

ارزش معامالت به میلیون
1 4 0 0 0 0 0

1 2 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

0

روزهای هفته

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه

سکه طرح قدیم

979
981
978
992
995

سکه طرح جدید

979
981
982
993
998

نیم سکه

491
493
494
498
500

ربع سکه

268
269
267
268
270

سکه 1 گرمی

172
172
172
172
173

قیمت سکه در هفته گذشته )هزار تومان(
روزهای هفته

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه

قیمت هر اونس طالی جهانی)دالر(

1195/10
1192/01
1190/80

1193
1198/70

هر مثقال طالی 17 عیار)ریال(

4,345,000
4,355,000
4,340,000
4,390,000
4,405,000

هر گرم طالی 18 عیار )ریال(

1,003,000
1,005,400
1,001,900
1,013,400
1,016,000

قیمت طال در ایران و جهان

تاریخ

1393/10/13
1393/10/14
1393/10/15
1393/10/16
1393/10/17

شاخص کل

68,973
68,829
68,650
68,232
67,471

شاخص  صنعت

57,880
57,748
57,586
57,257
56,641

شاخص شناور آزاد

78,977
78,874
78,779
78,168
77,219

شاخص های مهم بورس تهران در هفته گذشته

تاریخ

1393/10/13
1393/10/14
1393/10/15
1393/10/16
1393/10/17

حجم معامالت به میلیون

470
343
687
331
505

ارزش معامالت)میلیون ریال(

1232181
868905
868905
1002627
1268703

تعداد معامالت

39562
44119
81478
39036
39036

جدول معامالت هفته گذشته در بورس تهران

5,241,321جمع 2,336243,231

سکه طرح قدیم

یکشنبهسه شنبهپنجشنبه شنبهدوشنبهچهارشنبه

1000

995

990

985

980

975

970

965

سکه طرح قدیم - سکه طرح جدید

یکشنبهسه شنبهپنجشنبه شنبهدوشنبهچهارشنبه

1000

995

990

985

980

975

970

965

شاخص کل شاخص صنعت شاخص شناور آزاد
 6 9 , 5 0 0

 6 9 , 0 0 0

 68,500

 68 ,000

 67,500

 67 ,000

 66,500

6 6 , 0 0 0

58,000

57,800

57,600

57,400

57,200

57,000

 56,800

 56,600

56,400

79,500

7 9 , 0 0 0

78,500

78,000

77,500

77,000

76,500

76,000

75,500

 3521
 4211

 5370
962

 3526
 4204
 5350

959

دالر:     
یورو:
پوند:
درهم:

دالر:     
یورو:
پوند:
درهم:

دوشنبهیکشنبه
دالر:     
یورو:
پوند:
درهم:

شنبه
 3501

 42300
 53800

956

 3524
 44248

 5428
958

 3509
 4230

 5397
960

دلـار در بازار آزاد بازارهای مــــالی در هفـته گذشته

دالر در مرز 3494 تومان
سکه در مرز 977 هزار تومان

هر گرم طال در مرز 99 هزار تومان
هر اونس طالی جهانی در مرز 1198 دالر

93/10/13 93/10/15 93/10/1793/10/14 93/10/1693/10/13 93/10/15 93/10/1793/10/14 93/10/16 93/10/13 93/10/15 93/10/1793/10/14 93/10/16

93/10/13 93/10/15 93/10/1793/10/14 93/10/1693/10/13 93/10/15 93/10/1793/10/14 93/10/16 93/10/13 93/10/15 93/10/1793/10/14 93/10/16

دالر 3494 تومان
روز گذشته دالر 3,494 تومان و پوند 5,370 تومان 
و ی��ورو 4,230 تومان را دید. این در حالی اس��ت که 
ط��ای 18 عیار 101479 تومان و س��که طرح جدید 
995 ه��زار تومان و س��که نیم هم 498 ه��زار تومان 
قیم��ت خورد. ه��ر اونس طای جهانی ه��م به قیمت 

1,213,1 دالر عرضه شد. 

قیمتنوع ارز 

3,494دالر امریکا

4,230یورو

5,370پوند انگلیس

3,045دالر کانادا

968درهم امارت

3,500فرانک سوئیس

1,535لیر ترکیه

948ریال عربستان

1,033رینگت مالزی

12,000دینار کویت

572یوان چین

57روپیه هند

29/7ین ژاپن

2,90دینار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

1,213,1اونس طا

440000مثقال طا

101479طای 18 عیار

993,000سکه طرح قدیم

995,000سکه طرح جدید

498,000سکه نیم

270,000سکه ربع

174,000سکه گرمی

 حمایت از صادرات توسط
بانک توسعه صادرات

مدیرعام��ل بانک توس��عه صادرات گفت: در ش��رایط 
فعلی درنظر داریم تا براس��اس سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی حمایت های هدفمندی از توسعه صادرات کشور 

به عمل بیاوریم. 
علی صالح آبادی در دیدار با رییس مرکز پژوهش های 
مجلس با ارائه گزارش��ی از عملکرد بانک توسعه صادرات 
گف��ت: امروز بانک ها وظیفه س��نگینی در خروج از رکود 
برعهده دارند. کاظم جالی هم در این نشس��ت با اشاره 
به وضعیت رکود و تورم اقتصاد کش��ور، گفت: در چنین 
شرایطی اقتصاد صادرات محور غیرنفتی می تواند مسیری 
ب��رای خروج از ش��رایط فعلی باش��د که امت��داد آن نیز 
می تواند تاثیرات مثبتی بر اقتصاد کشور برجای بگذارد. 

وی افزود: بانک توس��عه صادرات نی��ز به عنوان یکی از 
بانک های تخصصی کش��ور می تواند در چنین ش��رایطی 
روند حمایت از صادرکنندگان کش��ور را به وجود آورد و 

تسهیات مورد نیاز را در اختیار آنها قرار دهد. 

اعطای نخستین تندیس صداقت به 
بانک ملت

دبیرخان��ه جای��زه عالی سیس��تم مدیریت صداقت، 
نخس��تین لوح و تندیس صداقت را به بانک ملت اعطا 

کرد. 
 در مراس��م اختتامی��ه جش��نواره جای��زه عال��ی 
مدیری��ت صداقت که با حضور مع��اون وزیر تعاون، 
کار و رف��اه اجتماعی و چندتن از نمایندگان مجلس 
برپا ش��د، لوح و تندیس صداقت در حوزه بانکداری 
الکترونی��ک ب��ه نمایندگی از بانک ملت به محس��ن 
ف��دوی، مع��اون مدیرعامل در امور منابع انس��انی و 

نظارت اعطا شد. 
همچنین تقدیرنام��ه صداقت به جواد عطاران، رییس 
اداره کل دفتر مدیریت و روابط عمومی بانک ملت تعلق 

گرفت. 
محس��ن فدوی، معاون مدیرعامل بانک ملت در این 
مراسم، صداقت را یک مقوله معرفتی و اخاقی خواند 
و گفت: صداقت گمشده بشریت است و در عصر امروز، 
در تمام عرصه ها کمبود صداقت را احساس می کنیم. 

فروش گواهی سپرده سرمایه گذاری 
عام بانک کشاورزی با نرخ 22 درصد

وی��ژه  س��پرده  گواه��ی  عرض��ه  مرحل��ه  نخس��تین 
سرمایه گذاری عام بانک کشاورزی در سال 93 از بیستم 
دی ماه س��ال جاری به مدت ش��ش روز کاری در شعب 

منتخب این بانک آغاز خواهد شد. 
به گ��زارش ایرنا از بانک کش��اورزی، گواهی س��پرده 
مذکور یک س��اله، بی نام، معاف از مالیات و با نرخ س��ود 
س��االنه 22 درص��د و درقب��ال دریافت کوپ��ن مربوطه 

به صورت ماهانه پرداخت خواهد شد. 
براس��اس این گزارش، گواهی س��پرده ویژه یک س��اله 
در واحده��ای 10، 20، 50، 100، 200 و 500 میلی��ون 
ریالی، از طریق شعب منتخب این بانک در سراسر کشور 

در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. 

نسیم نجفی
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مدیر عامل بیمه البرز: 
  فرآیند خصوصی سازی

 در صنعت بیمه کند است
 مدیرعام��ل شرک��ت بیم��ه البرز گف��ت: فرآیند 
خصوصی س��ازی و کاه��ش تصدی گ��ری دولت در 

صنعت بیمه کند است. 
سیدرسول تاجدار، با اشاره به اینکه سهم دولت در 
بیمه البرز ح��دود 20 درصد است، اظهار امیدواری 
ک��رد: با اج��رای کامل اص��ل 44 قان��ون اساسی و 
برنامه ششم توسع��ه، تصدی گری  پیش بینی ه��ای 

دولت در صنعت بیمه کاهش یابد. 
وی ب��ر بازنگ��ری در ساختار بیم��ه تاکید کرد و 
افزود: بیمه مرکزی باید وظیفه نظارتی بر امور مالی 

داشته باشد و در خصوص مسائل فنی ورود نکند. 
وی ب��ا اشاره ب��ه چالش های صنع��ت بیمه گفت: 
20درصد درآمد شرکت ه��ای بیمه به انواع عوارض 
دریافت��ی از بیمه ها از جمله عوارض نیروی انتظامی 
و وزارت بهداشت و مبالغ پرداختی به صندوق تامین 

خسارت های بدنه اختصاص می یابد. 
تاج��دار با اشاره به اینکه ح��ق بیمه شخص ثالث 
ب��ا 52درصد سهم بازار از دیگ��ر چالش های صنعت 
بیم��ه است، اظهارکرد: شرکت ه��ای بیمه اثرگذاری 
مستقی��م و غیرمستقی��م بر این ن��وع بیمه ندارند و 
میزان خسارت توسط نهادهای دیگر تعیین می شود. 
وی با اع��ام اینکه وصولی شرکت ه��ای بیمه در 
خصوص بیمه شخص ثالث در سال گذشته 51هزار 
و 720 میلی��ارد ریال بوده است، گفت: این در حالی 
اس��ت که 53 ه��زار و 520 میلی��ارد ریال خسارت 

پرداخت کرده اند. 
وی اظهار امیدواری کرد: با تصمیم مناسب قانونی 
روند نزولی صنعت بیمه متوقف و شاهد امکان تداوم 

خدمات بیمه ای باشیم. 
تاجدار افت کیفی نیروه��ای متخصص را از دیگر 
مشک��ات صنعت بیم��ه عنوان کرد و اف��زود: قطع 
رابط��ه آکادمیک ب��ا دیگر کشوره��ا موجب کاهش 

دسترسی به دانش روز بیمه شده است. 
مدیرعامل شرکت بیمه البرز از رشد 30 درصدی 
سود این شرکت نسبت به پیش بینی های سال مالی 
ج��اری خب��ر داد و گفت: افزای��ش کیفیت خدمات 

رویکرد اساسی این شرکت است. 
وی ب��ا بی��ان اینکه شرکت البرز ب��ا تجهیز شبکه 
فروش خود در ح��ال گسترش خدمات است، اعام 
کرد: مجوز نمایندگی براساس نیاز مناطق و ارزیابی 

شرایط واگذار می شود. 
تاج��دار با اشاره به اینکه سهم این شرکت در بازار 
بیم��ه در س��ال گذشته 5.3 درصد ب��ود، گفت: این 

میزان در سالجاری به 6.4 درصد رسیده است. 
مدیر عامل بیمه البرز با اشاره به اینکه این شرکت 
9 سال متوالی مقام نخست مشتری مداری را کسب 
ک��رده است، گف��ت: به لحاظ تولید ح��ق بیمه جزو 

چهار شرکت برتر صنعت بیمه هستیم. 
تاج��دار با بیان اینک��ه دومین سه��م »پرتفوی« 
)سهم ب��ازار( صنعت بیم��ه کشور ب��ه بیمه درمان 
مرب��وط است، گفت: در س��ال گذشته 18.2 درصد 
سهم صنعت بیمه به این رشته بیمه ای مربوط بود. 
وی ب��ا بیان اینک��ه شرکت های بیم��ه به واسطه 
افزای��ش تعرفه ه��ای پزشک��ی و هزین��ه درم��ان با 
 مشکل مواجه هستند، اعام کرد: در 9 ماهه امسال
5/ 25 درص��د از سه��م شرکت ب��رای بیمه تکمیل 

درمان اختصاص یافته است. 
وی بیم��ه امیدآفرین )هزینه های سرطان( و بیمه 
تولد )هزینه های ناباروری( را از طرح های ویژه بیمه 

البرز عنوان کرد. 
مدیرعامل شرکت بیمه البرز با اعام اینکه شرکت 
بیمه الب��رز 53 شعبه مرک��زی دارد، یادآوری کرد: 
نمایندگی ه��ای این شرکت دارای مج��وز پرداخت 

خسارت هستند. 

 در توضیح پلمب یک واحد نانوایی 
به دلیل ارزان فروشی: 

معیار پلمب واحد صنفی، قانون است

هی��چ واحد عرض��ه و ف��روش کاال ت��ا زمانی که 
براساس معیار و قوانین، به ارزان فروشی اقدام کند، 

پلمب و تعطیل نمی شود. 
رییس بازرس��ی و نظارت اتاق اصناف ایران گفت: 
م��ا به دنبال این هستیم ک��ه مصرف کننده بتواند از 
کاالی ارزان تری استفاده کند، هم قانون نظام صنفی 
و هم قانون حمایت از مصرف کننده به دنبال تحقق 

این امر است. 
سیدحسی��ن فرج��ی در گفت وگو با ایلن��ا، درباره 
واحدهایی که ب��ه دلیل ارزان فروشی پلمب شده اند، 
اظه��ار کرد: هیچ واحد عرضه و فروش کاال تا زمانی 
که براس��اس معیار و قوانین ب��ه ارزان فروشی اقدام 

کند، پلمب و تعطیل نمی شود. 
وی افزود: گاهی ممکن است سیاست های مخربی 
توس��ط برخ��ی واحدهای صنفی اجرا ش��ود که اگر 

این گونه باشد، با آن برخورد می شود. 
رییس بازرسی و نظ��ارت اتاق اصناف ایران تاکید 
کرد: اگر ارزان فروشی اثرات مخرب در بازار نداشته 
باش��د واحدهای صنف��ی را تشوی��ق می کنیم که با 
ایجاد یک ب��ازار رقابتی سالم ب��ا رعایت انصاف و با 

حداقل سود به فروش محصوالت مبادرت کنند. 
گفتن��ی اس��ت دو روز قبل یک واح��د نانوایی در 
یک��ی از شهرهای تهران به دلیل ارزان فروختن نان 

پلمب شده است. 

 صادرات 198 میلیون دالری کاال
 از خراسان شمالی

رییس سازم��ان صنعت، معدن و تج��ارت استان 
خراسان شمالی اعام کرد: میزان صادرات کاالهای 
تولی��دی این است��ان در 9 ماهه نخست سال جاری 
به مرز 198 میلیون دالر رسیده که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل از رشد 56 درصدی برخوردار بوده 

است. 
به گ��زارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، 
یحی��ی نیک��دل، با بیان ای��ن نکته ک��ه رشد وزنی 
صادرات کاالهای ای��ن استان در سال جاری نسبت 
به زمان مشابه سال قبل 27 درصد بوده است، افزود: 
امیدواریم میزان صادرات کاال از این استان در سال 

جاری به مرز 250 میلیون دالر برسد. 
 وی اف��زود: 80 درصد از کااله��ای صادراتی این 
است��ان محص��والت صنعتی است ک��ه از واحدهای 
ب��زرگ صنعتی شامل پتروشیم��ی، سیمان، فوالد و 
آلومین��ا به خ��ارج صادر شده اس��ت.   کاالهای این 
استان به 21 کشور هدف صادراتی شامل افغانستان، 
ترکمنستان، ترکیه، ع��راق، هند، سریانکا، روسیه، 
آذربایج��ان، تاجیکستان، ارمنست��ان، مالزی، ژاپن، 
امارات، قرقیزست��ان، ازبکستان، قزاقستان، استرالیا، 

عمان، پاکستان و چین صادر شده است. 
 ریی��س سازمان صنعت، مع��دن و تجارت استان 
خراس��ان شمال��ی گف��ت: بزرگ ترین ب��ازار هدف 
خراس��ان شمال��ی در ص��ادرات ک��اال، کشوره��ای 
ترکمنست��ان و هندوستان بوده که نیمی از صادرات 

این استان را به خود اختصاص داده است. 

تشکیل کارگروه فرهنگی اجتماعی 
برای پیشگیری از قاچاق کاال و ارز

 معاون فرهنگ��ی و پژوهشی ستاد مرکزی مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز گفت: در راستای اجرای ماده)4( 
قان��ون مب��ارزه با قاچاق ک��اال و ارز، ی��ک کارگروه 
فرهنگ��ی اجتماعی ب��ا هدف پیشگی��ری از معضل 

قاچاق در کشور تشکیل می شود. 
به گزارش پایگاه اطاع رسانی ستادمرکزی مبارزه 
باقاچ��اق ک��اال و ارز، سیدعلیرض��ا گلستانی زاده در 
نشس��ت اعضای فرهنگ��ی و اجتماعی ستاد مرکزی 
مب��ارزه با قاچاق کاال و ارز اف��زود: با فعال شدن این 
کارگ��روه از ت��وان دستگاه های��ی که مطاب��ق قانون 
وظایف��ی بر عه��ده آنه��ا گذاشته شده، ب��ه منظور 
پیشگی��ری از قاچاق در ابع��اد فرهنگی و اجتماعی 
و نهادینه ک��ردن فرهنگ مص��رف کاالهای داخلی و 

کاالهای مجاز وارداتی استفاده می شود. 
در م��اده )4( قانون مب��ارزه با قاچاق ک��اال و ارز 
آمده اس��ت: به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای 
وظای��ف مندرج در این فص��ل ستاد می تواند حسب 
م��ورد کارگروه ه��ای کارشناسی از قبی��ل کارگروه 
پیشگیری از قاچاق کاال و ارز متشکل از نمایندگان 

دستگاه های عضو ستاد تشکیل دهد. 
گلستان��ی زاده خاطر نشان ک��رد: مطابق ماده 14 
قان��ون در این زمینه الزم است در مجموعه کارگروه 
برنامه های��ی براساس سیاست ه��ای اباغی شورای 

عالی انقاب فرهنگی ارائه شود. 
دارد:  تصری��ح  قان��ون  14ای��ن  م��اده  همچنی��ن 
دستگاه های تبلیغ��ی، فرهنگی، پژوهشی و آموزشی از 
جمل��ه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران، 
سازم��ان تبلیغات اسام��ی و وزارتخانه ه��ای فرهنگ 
و ارش��اد اسامی، آموزش و پ��رورش، علوم، تحقیقات 
و فن��اوری موظفن��د برنامه ه��ای فرهنگ��ی، آموزشی، 
تحقیقات��ی و ترویجی را براس��اس سیاست های اباغی 
شورای عالی انق��اب فرهنگ��ی و اولویت های ستاد با 
هدف افزایش کیفیت تولیدات داخلی، ارتقای فرهنگ 
عمومی برای گرایش به استفاده از کاالی تولید داخلی 

و جلوگیری از مصرف کاالی قاچاق، اجرا کنند. 
وی آگاه��ی بخشی به جامع��ه را از وظایف بخش 
فرهنگ��ی کشور دانس��ت و گف��ت: الزم است که با 
نهادینه س��ازی قبح قاچاق نسب��ت به فرهنگ سازی 
درباره این معض��ل اطاع رسانی شود. گلستانی زاده، 
ب��ه آسیب شناسی ه��ای انجام شده توس��ط معاونت 
فرهنگی و پژوهشی ست��اد در شش ماهه دوم سال 
92 ک��ه به تهیه طرح جامع راهب��ردی منجر شده، 
اشاره ک��رد و افزود: با توجه به سوابق فرهنگ سازی 
صورت گرفته در بخش های مختلف می توان جامعه 
را نسب��ت به خط��رات استف��اده از ک��االی قاچاق 

همچون لوازم آرایشی و بهداشتی هوشیار کرد. 

رییس اتاق اصناف ایران خبر داد 
اتاق اصناف مسئول برگزاری 

نمایشگاه بهاره 
رییس اتاق اصناف ایران درباره برگزاری نمایشگاه بهاره 
ک��ه مسئولیت برگزاری آن به طور کام��ل به اتاق اصناف 
واگذار شده اس��ت، گفت: در سال های قبل عوامل بسیار 
زیادی در برگزاری نمایشگاه دست داشته اند و امسال قرار 
ب��ر این شده که مسئولیت برگزاری این نمایشگاه به طور 

کامل، برعهده اتاق های اصناف باشد. 
عل��ی فاضل��ی در گفت وگو ب��ا ایلنا اظه��ار کرد: 
ضرورت برگزاری ای��ن نمایشگاه توسط اتاق اصناف 
بررس��ی می ش��ود و ب��ا هماهنگ��ی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت تصمیم گی��ری خواهد شد؛ اگر قرار 
بر ای��ن باشد که برگ��زار نشود هم اصن��اف در این 
رابط��ه تصمیم گیری می کن��د. وی در رابطه با بحث 
استفاده از نیرو و کاال در این نمایشگاه گفت: در این 
نمایشگاه یقینا کاالی خارجی حضورنخواهد داشت 
و تولی��د داخلی در اولویت اس��ت. فاضلی بیان کرد: 
هیچ واسطه ای نباید در این نمایشگاه حضور داشته 
باشد و ای��ن موارد طی ی��ک دستورالعملی به همه 

اتاق های اصناف اباغ خواهد شد. 

زمزمه  سال ج��اری  اوای��ل 
اعط��ای مج��وز ب��ه نخستین 
اپراتور مجازی کشور از سوی 
مسئ��والن مطرح ش��د که با 
اپراتورهای  دیگ��ر  استقب��ال 

فعال روبه رو شد. 
نح��وه فعالی��ت اپراتور های 
مجازی یا همان MVNO ها 
بنابر  ک��ه  اس��ت  به گون��ه ای 
ق��راردادی که با ی��ک اپراتور 
می کنن��د  منعق��د  فیزیک��ی 
خدم��ات خ��ود را ب��ه وسیله 
تجهیزات اپرات��ور فیزیکی به 
دس��ت مشترک��ان برسانند و 
بتوانند از نظر کیفیت و هزینه 
با سایر اپراتور ها رقابت کنند. 
چن��د م��اه گذشت��ه مدی��ر 
بررسی ه��ای اقتصادی سازمان 
ارتباط��ات  مق��ررات  تنظی��م 
رادیویی از آمادگی این سازمان 
برای ارائه مج��وز به متقاضیان 
مجازی  اپراتورهای  راه ان��دازی 
خب��ر داد و ارائه ای��ن مجوز را 
از برنامه های سال 93 سازمان 

رگوالتوری دانست. 
دیروز رییس سازمان تنظیم 
مق��ررات و ارتباطات رادیویی 
از فراهم ش��دن زمینه صدور 
پروان��ه اپراتوره��ای مج��ازی 

تلفن همراه خبر داد. 
علی اصغ��ر عمیدیان گفت: 
در پ��ی فراخ��وان نظرخواهی 
تخصصی درم��ورد سیاست ها 
و اصول حاکم بر صدور پروانه 
تلف��ن  اپراتوره��ای مج��ازی 
جمله  از  ذی نفع��ان  هم��راه، 
دو اپرات��ور بزرگ تلفن همراه 
مشارک��ت فعال��ی داشت��ه و 
نظ��رات خوبی ارائه کردند که 
پس از بررس��ی و جمع بندی 
اصول  پیش نوی��س  نظ��رات، 
حاک��م ب��ر ص��دور پروانه ه��ا 
ک��ار  دست��ور  در  و  تدوی��ن 
مقررات  تنظی��م  کمیسی��ون 

ارتباطات قرار می گیرد. 
وی با اش��اره به اینکه ورود 
اپراتوره��ای مجازی ب��ه بازار 

راهب��رد قطع��ی رگوالت��وری 
تنوع  رقاب��ت،  افزایش  ب��رای 
خدمات و ح��ق انتخاب مردم 
است، افزود: بازار تلفن همراه 
کشور از نظر جذب مشترکان 
پایه به  جدید برای خدم��ات 
درج��ه اشب��اع نزدی��ک شده 
اس��ت و زم��ان آن رسیده که 
اپراتوره��ای جدیدی با تمرکز 
و  در خدم��ات  ن��وآوری  ب��ر 

نه شبکه، وارد بازار شوند. 
مع��اون وزی��ر ارتباط��ات و 
فناوری اطاعات درباره نتایج 
حاصل از مطالعات انجام شده 
درباره این موضوع گفت: نتایج 
مطالعات رگوالت��وری، تجربه 
جهان��ی و شرایط بازار داخلی 
نشان می ده��د، زمان کنونی، 
فرص��ت مناسبی ب��رای ورود 
اپراتوره��ای مجازی است و با 
سیاست رگوالتوری در جهت 
مشترکان  رضای��ت  افزای��ش 
و استف��اده بهت��ر و بیشتر از 
سرمایه ه��ای مل��ی همخوانی 
دارد. از س��وی دیگ��ر، عاوه 
ب��ر درآمدزایی برای اپراتورها، 
زمینه افزای��ش رقابت و رشد 
و بل��وغ همه ذی نفع��ان بازار 
را ب��ه دنب��ال دارد. ه��ر چند 
ک��ه در کوتاه م��دت ممک��ن 

است سختی هایی را به دنبال 
داشته باشد. 

عمیدی��ان درب��اره احتمال 
ورود اپراتور جدید تلفن همراه 
اظهار کرد: ورود اپراتور جدید 
تلف��ن همراه، پی��ش از طرح 
موض��وع اپراتوره��ای مجازی 
در دستور کار رگوالتوری بود. 
ام��ا مطالعات نش��ان داد، در 
صورتی که اپراتورهای مجازی 
وارد ب��ازار شوند و با همکاری 
شبک��ه،  دارای  اپراتوره��ای 
اهداف رگوالت��وری را محقق 
سازند، ب��ه ورود اپراتور جدید 

نیازی نیست. 
تنظی��م  سازم��ان  ریی��س 
مق��ررات و ارتباطات رادیویی 
افزود: اگر به هر دلیل نتوانیم 
اپراتوره��ای  ورود  طری��ق  از 
مج��ازی به اه��داف موردنظر 
برسی��م، قطع��ا ورود اپرات��ور 
جدی��د را با شرای��ط ویژه در 
دستور کار قرار خواهیم داد. 

وی درب��اره اختص��اص باند 
فرکانسی ب��رای ارائه خدمات 
نسل چهارم تلف��ن همراه در 
اپراتورهای  برای  گفت:  آینده 
موج��ود بان��د فرکانس��ی در 
ارتق��ای پروان��ه آنها مشخص 
ش��ده است. ب��ا ای��ن وجود، 

دیگری  فرکانس های  باندهای 
را ک��ه امک��ان ارائ��ه خدمات 
نسل چهارم از لحاظ مقررات، 
اکوسیست��م تجهیزات و سایر 
ماحظ��ات روی آنه��ا وجود 
دارد می توانیم در آینده به هر 
یک از اپراتورهای تلفن همراه 
فعلی که بیشترین ظرفیت را 
اپراتورهای مجازی  اختیار  در 
ق��رار دهن��د واگ��ذار کنیم تا 
متناس��ب با ارائ��ه ظرفیت به 
اپراتوره��ای مج��ازی دچ��ار 
مشک��ل کمب��ود فرکانس در 
ارائه خدمات داده خود نشوند. 
وی اظه��ار امی��دواری کرد: 
با توجه ب��ه ال��زام اپراتورها به 
اپراتورهای مجازی  با  همراهی 
و در نظ��ر گرفت��ن مشوق های 
مناسب و اختص��اص باندهای 
ب��رای  اضاف��ی  فرکانس��ی 
اپراتورهای  اپراتورهایی که ب��ا 
مجازی همکاری مناسبی دارند، 
فضای خوبی ب��رای اپراتورهای 
مجازی ایجاد شده و به اپراتور 
جدید تلفن همراه نیازی نیست. 
کارشناس  قاض��ی زاده  علی 
شبکه های تلفن همراه درباره 
اپراتور ه��ای  ایج��اد  مزای��ای 
مج��ازی به »فرص��ت امروز« 
گف��ت: ب��ا توج��ه ب��ه اینکه 

ضریب نفوذ تلف��ن همراه در 
ایران حدود 90 درصد است، 
ورود اپرات��ور مجازی می تواند 
خاقی��ت  افزای��ش  موج��ب 
در ب��ازار ارتباط��ی و تشویق 
اپراتوره��ای تلفن هم��راه به 

ارائه خدمات بیشتر شود. 
وی درباره تفاوت اپراتور های 
مج��ازی ب��ا سای��ر اپراتور ه��ا 
گف��ت: اپراتور مج��ازی همان 
سرویس های مشابه اپراتورهای 
موجود را ارائه می دهد و عمده 
تفاوتی ک��ه خواهد داشت، این 
اس��ت که شبک��ه دسترسی یا 
همان طیف رادیویی را ندارند. 
در واق��ع اپراتوره��ای مجازی 
به عن��وان واسطه هایی حرفه ای 
ب��رای ف��روش ان��واع خدمات 
موبایلی بین اپراتورهای اصلی و 
مشترکان وارد این بازار خواهند 

شد. 
قاضی زاده افزود: MVNOها 
قرار نیس��ت خدمات متفاوتی 
را ب��ه مشترک��ان خ��ود ارائه 
دهند و می ت��وان گفت عاوه 
براینک��ه ای��ن ن��وع اپرات��ور 
می توان��د با استف��اده از بستر 
تلفن ه��ای هم��راه محت��وا و 
ارائه  را  داخلی  اپلیکیشن های 
ده��د، مهم تری��ن کارکردش 
ایجاد فض��ای رقابتی در بازار 
خدم��ات موبایل��ی اس��ت که 
در نهای��ت انتظ��ار می رود، به 
تعدی��ل قیمت ه��ای خدمات 
و بهب��ود کیفی��ت آن به نفع 

مشتریان بینجامد. 
ای��ن کارشناس درباره نحوه 
رقابت اپراتور ه��ای مجازی با 
اظه��ار کرد:  اپراتور ها  دیگ��ر 
در ب��ازار موبایل��ی غیر اشباع، 
اپراتوره��ای مج��ازی رقی��ب
MNOها یا همان اپراتورهای 
تلفن هم��راه خواهند شد و با 
توجه به نیاز اپراتور مجازی به 
MNO برخی زیرساخت های
ها، ای��ن اپراتورها توان رقابت 
در ب��ازار ارتباط��ات کشور را 

نخواهند داشت. 

اپراتورهایمجازیتلفنهمراهپابهعرصهمیگذارند

مثب��ت ش��دن تراز تج��اری در 
سایه برنامه ه��ای اقتصادی دولت 
و همک��اری بخ��ش خصوصی در 
ص��ورت رف��ع موانع ص��ادرات و 
حمایت قضای��ی از سرمایه گذاری 

امکان پذیر خواهد بود. 
 امی��ر عاب��دی، نای��ب ریی��س 
کمیسی��ون توسعه ص��ادرات اتاق 
بازرگان��ی ای��ران در گفت وگ��و با 
گفت:  دولت  اطاع رسان��ی  پایگاه 
حف��ظ، پای��داری و مثبت ش��دن 
رون��د تراز تج��اری مستلزم توجه 
بیشت��ر ب��ه تامی��ن سرمای��ه در 
تولی��دی،  واحده��ای  گ��ردش 
رف��ع موان��ع ص��ادرات و سهولت 
انتق��ال ارز حاصل از ص��ادرات از 
بازارهای ه��دف، تقویت و توسعه 
زیرساخت ه��ای شبکه حمل و نقل 

برای صادرکنندگان خواهد بود. 
وی اف��زود: ب��ا توجه ب��ه اینکه 
ب��ه  ای��ران  70درص��د ص��ادرات 
کشوره��ای همسای��ه و آسی��ای 

میانه انجام می ش��ود، برنامه ریزی 
دولت ب��رای توسعه ص��ادرات به 
ای��ن کشوره��ا می توان��د موجب 
افزایش توان تولید و ظرفیت های 
موجود و تولید کاالهای کشاورزی 
و صنعتی ب��ا ارزش افزوده باال به 

بازارهای هدف شود. 
عاب��دی تصری��ح ک��رد: رش��د 
اقتصادی پایدار و اشتغالزا در گرو 
بهبود مستم��ر محیط کسب و کار، 
کاهش بروکراسی اداری و حمایت 
از سرمایه گذاری داخلی و  قضایی 

خارجی خواهد بود. 
نایب ریی��س کمیسیون توسعه 
ص��ادرات ات��اق بازرگان��ی ای��ران 
خاطرنش��ان کرد: اقتصاد مقاومتی 
در داخل کش��ور را باید به گونه ای 
تعری��ف کرد ک��ه نارسایی کاهش 
قیمت نف��ت و بحران ه��ای ارزی 
ناش��ی از آن را بت��وان ب��ا تقویت 
ص��ادرات  بنگاه ه��ای  توسع��ه  و 
محور، توسعه رواب��ط منطقه ای و 

دیپلماسی اقتص��ادی پویا پوشش 
داد. 

وی اظهار کرد: در شرایط فعلی 
دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب 
و قدم گذاشت��ن اقتصاد کشور در 
ف��از رونق اقتص��ادی مستلزم عزم 
مل��ی در سای��ه ارائه بی��ان شفاف 
واقعیت ه��ای برنامه های اقتصادی 
به فعاالن بخش خصوصی خواهد 

بود. 
عاب��دی گف��ت: ط��ی یک سال 
گذشت��ه سرمایه گ��ذاران خارجی 
تمایل زی��ادی ب��رای شناسایی و 
ورود به بازار ای��ران نشان داده اند 
که حض��ور پای��دار سرمایه گذاری 
به عوامل بهبود فضای کسب و کار 
رفع موانع سرمایه گذاری و امنیت 
آن و کاهش قوانین دست و پاگیر 

و بروکراسی اداری وابسته است. 
عابدی که در حال حاضر ریاست 
شورای مشترک بازرگان��ی ایران و 
قزاقستان را نیز عه��ده دار است، با 

اشاره به سفر شهری��ور ماه ریاست 
جمهوری ایران به قزاقستان گفت: 
ای��ن سف��ر و امض��ای توافق نام��ه 
بین المللی بین دو کشور را می توان 
نقطه عطف توسعه روابط اقتصادی 
دو کشور برشمرد و با توجه به عزم 
جدی و مل��ی دولتم��ردان ایران و 
قزاقست��ان و توانایی و تمایل بخش 
خصوصی به افزایش حجم معامات 
و ص��ادرات ک��اال و خدمات، نیل به 
هدف صادراتی چهار تا پنج میلیارد 

دالری امکان پذیر خواهد بود. 
وی تصری��ح ک��رد: تحق��ق این 
هدف مستلزم شناسایی فرصت ها، 
تسهی��ل در ص��دور روادی��د، رفع 
و  حمل و نق��ل  و  بانک��ی  موان��ع 
همچنی��ن با توجه ب��ه توان باالی 
کشور ارائ��ه صادرات خدمات فنی 
و مهندس��ی در هم��ه زمینه ه��ا 
به وی��ژه کشاورزی، صنعتی و راه و 
ساختمان و گردشگری و توریسم 

درمانی خواهد بود. 

رییس شورای مشترک بازرگانی 
ای��ران و قزاقست��ان خاطرنش��ان 
ک��رد: اتصال و افتت��اح خط ریلی 
راه آهن شرق دریای خزر و توسعه 
ب��ه کشور های  حمل و نق��ل ریلی 
ترکمنستان  قزاقست��ان–  منطقه 
کش��ور  دسترس��ی  و  ای��ران   –
فرا منطقه ای چین و جنوب روسیه 
ب��ه ای��ن خ��ط در جه��ت انتقال 
کاال ب��ه خلیج ف��ارس و بالعکس، 
رون��ق و شکوفایی اقتصادی را در 
منطق��ه، در آینده ای ن��ه چندان 
دور به ارمغ��ان آورده و بازارهای 
ب��رای  را  اوراسی��ا  کشور ه��ای 
جمه��وری اسامی ایران متصل و 

مرتبط خواهد کرد. 
وی در پایان برگزاری نخستین 
کنفران��س اقتصادی ای��ران را در 
راست��ای تحق��ق اه��داف اقتصاد 
دولت، به شرطی که بتواند به رشد 
کم��ی و کیفی فض��ای کسب و کار 

کمک کند، مثمر ثمر خواند. 

نایب رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران: 

رویای مثبت شدن تراز تجاری امکان پذیر است 

صادرات

بیم�ه

خبر

صادرات 

کاال و ارز 

اصناف

غامحسین شافع��ی، رییس اتاق بازرگانی، 
صنایع ، معادن و کشاورزی ایران تورم مقررات 
را سم مهلک اقتصاد ای��ران دانسته و به مهر 
گفت: اف��رادی که فعالی��ت غیررسمی را در 
سای��ه مقررات غیرشفاف آغ��از کرده اند، فرار 

مالیاتی داشته و باید به دام دولت افتند. 
او ب��ا بی��ان اینکه برخ��ی نشانه های وجود 

تحری��م داخل��ی همچنان در اقتصاد ایران وجود دارد، گف��ت: تورم مقررات از جمله 
مباحث��ی است که آهنگ رشد اقتصادی ایران را کند می کند، این در شرایطی است 
ک��ه اگر دولت می خواهد به هدف بهبود فض��ای کسب و کار که یکی از اهداف اصلی 
دول��ت تدبیر و امید است، دست یابد، بای��د شفافیت در اقتصاد را نیز در دستور کار 
ق��رار دهد، زیرا ت��ا زمانی که مقررات دست وپاگیر وجود داشت��ه باشد، به طور قطع 

شفافیت در اقتصاد حاکم نخواهد شد. 
ریی��س ات��اق بازرگانی و صنایع و مع��ادن ایران افزود: شفافی��ت در اقتصاد سبب 
می شود که برخی فرار مالیاتی داشته باشند و به دلیل اینکه فعالیت اقتصادی پنهان 
دارند، هیچ گ��اه دولت مالیاتی را از آنها مطالبه نکند، در حالی که همین امر، شرایط 

رقابتی را برای کشور تیره و تار می کند. 
وی تصری��ح کرد: میزان تورم با رش��د اقتصادی رابطه مستقیم دارد؛ این در حالی 
است که باید بیشتر از آنکه به فکر تدوین و تصویب قوانین جدید باشیم، باید یک بار 
در شرای��ط فعلی اقتصاد ای��ران قوانین را بازنگری کرده و مجموعه مقرراتی را که به 

عدم شفافیت در اقتصاد منجر می شود، از بین ببریم. 

فراریان مالیاتی باید به دام افتند

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسام��ی با اشاره ب��ه قاچاقی ک��ه از مبادی 
غیررسمی وارد کشور می ش��ود و به تولید و 
اشتغ��ال آسیب می رساند، اف��زود: هم اکنون 
25میلی��ارد دالر در کشور قاچاق وجود دارد 
ک��ه 17 میلی��ارد دالر در واردات و هش��ت 

میلیارد دالر در صادرات است. 
به گزارش شاتا، فتحی پور طی سخنانی در اجاسیه دوره ششم نمایندگان اتاق های 
اصن��اف کشور گفت: وضع هرگونه عوارض بر ص��ادرات کاالها، خدمات غیریارانه ای، 

موادخام و کاالهای با ارزش افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی، ممنوع شده است. 
وی اف��زود: ب��ه دولت اجازه داده شده ب��رای فرآوری موادخ��ام و تبدیل کاالهای 
ب��ا ارزش اف��زوده پایین داخلی و واردات��ی به کاالهای با ارزش اف��زوده باال، از انواع 

مشوق های الزم استفاده کنند. 
ریی��س کمیسیون اقتصادی مجلس ش��ورای اسامی تصریح کرد: در ماده 68 که 
پیرام��ون ف��رار مالیاتی است عنوان شده که هر ک��س از اشخاص حقیقی و حقوقی 
فعالیت های اقتصادی داشته باشد، در سامانه ثبت تا جلوی فرار مالیاتی گرفته شود. 
وی از اصن��اف درخواست کرد: در بحث تدوین برنامه ششم به نمایندگان مشورت 

و دراین رابطه مصوباتی برای اصناف کشور داشته باشیم. 
فتحی پ��ور اضافه کرد: در جلسه ای با حضور مع��اون اول رییس جمهور عنوان شد 
نفت از بودجه جدا شود و دولت کل نیاز خود را اعام و هرچه از نفت و جاهای دیگر 
ارز حاصل شد، در خزانه جداگانه نگهداری و در واقع هزینه ارزی و ریالی ایجاد شود. 

قاچاق به تولید و اشتغال آسیب می رساند



اعداد و ارقام گمرک ایران نشان 
می ده��د؛ ارزش ص��ادرات ایران 
در ش��ش ماهه اول س��ال جاری 
چیزی ح��دود 23.199 میلیون 
دالر ب��وده و طبق آخری��ن آمار 
س��ازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای در 9 ماهه س��ال جاری، 
45میلیون و 21 ه��زار تن كاال از 
مرزهای كش��ورمان صادر شده 
ك��ه مدیرعامل ش��ركت راه آهن 
معتقد اس��ت تمام ای��ن اعداد و 
ارقام صادرات��ی را بای��د مدیون 
یارانه سنگینی باشیم كه دولت به 
سوخت می دهد و سوخت ارزان 
میزان و ارزش ص��ادرات را به این 

اعداد و ارقام رسانده است. 
به گزارش »فرص��ت امروز«، 
محسن پورسیدآقایی، مدیرعامل 
ش��ركت راه آه��ن جمه��وری 
اس��امی ای��ران و مع��اون وزیر 
راه و شهرس��ازی روز گذشته در 
یازدهمین كنفرانس بین المللی 
مهندس��ی صنای��ع آب پاكی را 
روی دست كارشناسان و فعاالن 
اقتصادی كشور ریخت و گفت: 
تم��ام آمارهای��ی ك��ه از میزان 
ص��ادرات غیرنفتی ها می گوید، 
غیر واقعی است و اصا چیزی به 
معنای واقعی صادرات غیر نفتی 
نداری��م و در واق��ع ای��ن نفت و 
سوخت اس��ت كه به شکل كاال 
به كشورهای دیگر صادر می شود. 
وی درباره ادعای خود توضیح 
داد: باید واقع بین باش��یم كه اگر 
قیمت سوخت واقعی و یارانه ای 
كه دولت برای سوخت می دهد، 
قطع ش��ود، آمار صادرات هم به 

صفر می رسد زیرا تنها مزیت برای 
خری��د كاال از ای��ران ارزان بودن 
س��وخت اس��ت و در واقع ارزان 
بودن حمل و نقل صرفه و توجیه 
اقتصادی ایجاد می كند و این به 
آن معنا نیس��ت كه شركت ها و 
تولید كنندگان داخلی بهره وری 

یا توان رقابت داشته اند.
 

یارانه 20 میلیارد دالری 
دولتی به حمل و نقل 

جاده ای
بس��یاری از كارشناس��ان، 
س��وخت ارزان را ب��ای ج��ان 
اقتصاد كشور می دانند و معتقدند 
تا زمانی كه نرخ س��وخت واقعی 
نش��ده نمی توان بین بنگاه های 
اقتصادی رقابت ایج��اد كرد. در 
حال��ی كه ن��رخ بنزی��ن آزاد در 
ایران هزار تومان ب��رای هر لیتر 
است، بنزین در قزاقستان 23۶۷ 
توم��ان، ع��راق 3233 توم��ان، 
پاكس��تان 35۰۰تومان، تركیه 
۸9۶۷ تومان و در سوریه 4۰۰۰ 
تومان به فروش می رس��د. حال 
این ارزان فروش��ی س��وخت به 
مهم تری��ن و بزرگ ترین چالش 
راه آهن تبدیل ش��ده، به طوری 
كه معاون وزیر راه و شهرس��ازی 
معتقد است، سهم ناچیز راه آهن 
در جابه جایی بار و مسافر به دلیل 
ارزان بودن قیمت سوخت است و 
در این شرایط مزیت راه آهن دیده 

نمی شود. 
وی با بیان اینک��ه قطار به ازای 
ه��ر كیلومتر بار هفت سی س��ی 
می س��وزاند. این در حالی اس��ت 

ك��ه مص��رف س��وخت در جاده 
49 سی س��ی برای ه��ر كیلومتر 
بار اس��ت، اظهار ك��رد: اگر تمام 
جابه جایی ه��ای ب��ار روی ری��ل 
منتقل ش��ود تنها س��ه میلیارد 
توم��ان باب��ت س��وخت هزینه 
می شود این در حالی است كه در 
جابه جایی های جاده ای 2۰میلیارد 
دالر س��وخت مصرف می ش��ود. 
بنابراین س��االنه 1۷میلیارد دالر 
بابت مصرف س��وخت اضافی در 

كشور هزینه می شود. 
پورس��یدآقایی با بیان اینکه 
هزینه اضاف��ی از جی��ب مردم 
پرداخت می ش��ود، تاكید كرد: 
صاحب��ان كاال ب��ا اس��تفاده از 
حمل و نقل ج��اده ای چهار برابر 
بیشتر هزینه می كنند كه البته 
این هزینه اضافی در قالب یارانه 
حاصل از منابع عمومی از جیب 

مردم پرداخت می شود. 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی با 
كنایه به سیاست های نادرستی كه 
در حال اجراست، اظهار كرد: عقل 
اقتصادی می گوید هر جا كه یارانه 
دولت و س��هم دولت بیشتر است 
هزینه سرمایه گذاری هم كاهش 
می یابد بنابراین طبیعی است كه 
س��رمایه گذاران ترجی��ح دهند از 
طریق جاده كاالی خود را جابه جا 
كنند. البته این سهم دولت هم از 

منابع عمومی تامین می شود. 
معاون وزیر راه و شهرسازی با 
بیان اینکه دولت به بخش جاده ای 
و كامیون ه��ا بی��ش از 2۰هزار 
میلی��ارد دالر یاران��ه می دهد، 
گف��ت: در حال��ی ك��ه راه آهن 

تقاضای بودجه 24 هزار میلیارد 
دالری را داده و منتظ��ر تصویب 
آن اس��ت دولت یاران��ه 2۰ هزار 
میلیارد دالری به بخش جاده ای 
می دهد كه اگر هزینه س��وخت 
تامین واقعی شود راه آهن اصا به 

بودجه دولتی نیازی ندارد. 
وی ادام��ه داد: حت��ی هزینه 
نگهداری از جاده ها هم از سوی 
دولت پرداخت می ش��ود این در 
حالی است كه در راه آهن هزینه 
نگه��داری از خط��وط توس��ط 
استفاده كنندگان و شركت های 
ریلی با عنوان حق دسترسی به 

ریل پرداخت می شود. 

خصوصی سازی هیچ 
ارمغانی برای شرکت های 

حمل و نقلی نداشت
 واگذاری ه��ا در وزارت راه 
و شهرس��ازی قبل از اصل 44 
قانون اساس��ی و در زمان وزیر 
وقت احمد خ��رم كلید خورد و 
خصوصی س��ازی در آن زم��ان 
با واگذاری س��ازمان توس��عه 
راه های ایران شروع شد، كم كم 
ش��ركت قطارهای رجا و سایر 
ش��ركت های حمل و نقل��ی به 
فهرس��ت خصوصی س��ازی ها 
اضافه ش��د و حتی ایران ایر هم 
به عن��وان محبوب تری��ن برند 
دولت��ی ب��ه بخ��ش خصوصی 
واگ��ذار و البت��ه بع��د از مدتی 
پس گرفته ش��د. حال وزیر راه 
و شهرس��ازی دول��ت یازدهم 
معتق��د اس��ت، واگذاری های 
وزارت راه و شهرس��ازی ب��ه 

بخش خصوصی هی��چ ارمغان 
و رش��دی را به دنبال نداشت. 
عباس آخوندی، روز گذشته در 
یازدهمین كنفرانس بین المللی 
مهندس��ی صنایع با بیان اینکه 
پیوستن شركت های دولتی به 
بخش خصوصی بهره وری این 
ش��ركت ها را از بین برد، گفت: 
در پروسه واگذاری ها بنگاه های 
دولتی، ب��دون اینک��ه در بازار 
محی��ط رقابتی ایجاد ش��ود به 
بخش خصوصی سپرده شدند 

كه آفات زیادی داشت. 
وی با بیان اینک��ه انحصارات 
طبیعی و غیر طبیعی بدون اینکه 
بازار س��اماندهی ش��ود واگذار 
ش��دند، گفت: خصوصی سازی 
هیچ ارمغانی برای شركت های 
حمل و نقل��ی نداش��ت و فق��ط 
1۰۰ میلی��ارد دالر از س��رمایه 
تحت كنترل دولت خارج ش��د 
و همین امروز شركت های ریلی 
از استهاک سرمایه اولیه خود 
مص��رف می كنند ب��دون اینکه 
سرمایه ای را افزایش داده باشند. 
آخوندی تاكید كرد: حتی اگر 
رشد سرمایه گذاری به 12درصد 
هم برسد كه اصا چنین منابعی 
در كشورمان وجود ندارد، رشد 
اقتص��ادی هف��ت درصدی هم 
محقق نمی ش��ود و بیش از سه 
درصد نمی توانیم رشد اقتصادی 
داشته باشیم. این در حالی است 
ك��ه مبن��ای تم��ام برنامه های 
كشور براساس افزایش رشد نرخ 
اقتصاد به هفت تا هشت درصد 

می رسد. 

در تمامي دولت های��ي كه بعد 
از انق��اب ب��ر س��ر كار آمده اند 
مس��کن به عنوان معضلي جدي 
و پر چالش ب��راي آنها مطرح بوده 
اس��ت. به طوري ك��ه در انتخابات 
ریاست جمهوري سال ۸4 محمود 
احمدي نژاد با شعار خانه دار كردن 
تمام مردم ایران و دیگر شعارهاي 
عامه پسند توانس��ت راي زیادي 
براي خود جمع كند و در سال آخر 
چهار س��اله اول ریاست جمهوري 
خود، طرح مسکن مهر را اجرایي 
كرد.ه��ر چند االن طرح مس��کن 
مهر تبدی��ل به یک غ��ده بدخیم 
براي دولت روحاني ش��ده است و 
نمي داند با توجه به تورم به یادگار 
مانده دولت قبل چطور این طرح 
را ب��ا حداقل قیمت ب��ه صاحبان 
بخت برگش��ته اي كه با اطمینان 
به دولت تمام س��رمایه خود را در 
این طرح گذاشتند تا بلکه بتوانند 
در یک��ي از ش��هرک هاي اطراف 
كانش��هر ها صاح��ب ی��ک خانه 

كوچک شوند تحویل دهد.
اما همواره این سوال مطرح بوده 
كه آیا به ص��ورت واقعي در تهران 
كمبود مس��کن وج��ود دارد. در 
تمامي كانشهرهاي دنیا همواره 
محات اعیان نشین و گران داراي 
خانه ه��اي خالي بودن��د كه علت 
آن هم گران بودن اجاره یا قیمت 

خرید آن بود.
اما در ایران صورت مسئله جور 
دیگري اس��ت. وج��ود خانه هاي 

خالي در مناطق مختلف ش��هري 
حکایت از تفاوت دیدگاه دولت و 
مردم به مسکن دارد كه این در نوع 
خود در دنیا كم نظیر است.مطابق 
آماري كه رییس مش��اور اماک 
تهران اعام كرده اس��ت، فقط در 
تهران بی��ش از 4۰۰ ه��زار خانه 
خالي وجود دارد ك��ه این رقم در 
نوع خود بي نظیر است. بر همین 
اساس است كه دولتمردان ایران 
در نظ��ر دارند طرحي را از س��ال 
آین��ده اجرایي كنند ك��ه مالکان 
این خانه ها مجبور به دادن مالیات 
شوند تا بلکه بتوانند قسمتي از این 
خانه هاي خالي را به بازار مس��کن 
وارد كنند و در نتیجه تا حدودي از 
گراني مسکن بکاهند، طرحي كه 

براي خود هزار اما و اگر دارد.
رفتار س��ایر دولتمردان در دنیا 
نیز تقریبا به همین صورت اس��ت 
كه آخرین مورد آن اس��پانیا بود. 

به گزارش خبرگزاري منارا، بعد از 
بحران مالي اروپا تعداد خانه هاي 
خالي كه مردم به صورت اقس��اط 
خری��ده بودن��د و به عل��ت عدم 
پرداخت اقس��اط آن مجب��ور به 
واگذاري آن به بانک شدند به نحوه 
چشمگیري باال رفت.به طوري كه 
فقط در ایالت كاتالونی��ا این رقم 
به 22 هزار خانه رس��ید. بر همین 
اس��اس دول��ت مرك��زي تصمیم 
گرفت تا از این موسسات و بانک ها 
مالیات اضاف��ه اخذ كند.این طرح 
كه از س��ال جدید شروع مي شود 
براي دول��ت مركزي اس��پانیا در 
آمدي نزدیک به 25میلیون یورو 

دارد.
نکته جالب نح��وه برخورد دولت 
با بانک و موسساتي است كه مالک 
این خانه ها هستند. دولت مركزي 
اعام كرده: از موسس��اتي كه ثابت 
شود قصد دارند خانه هاي مسکوني 

خود را بفروشند و قیمت متناسبي 
را روي ملک خود گذاشته اند مالیاتي 
نخواهند گرفت و این در واقع نوعي 
سیاست تشویقي است براي اینکه 

بانک ها را از بنگاه داري دور كند.
 بن��ا ب��ر اع��ام وزارت اقتصاد 
اس��پانیا این كش��ور داراي 4۰۰ 
هزار خانه خالي است كه صاحبان 
آنها به دولت محلي مالیات خود را 
پرداخت مي كنن��د. این قانون در 
انگلیس كه سلطان گرفتن مالیات 
از مردم است سختگیرانه تر است. 
به گزارش خبرگزاري بي بي سي 
اگر كس��ي خانه دوم داشته باشد 
و آن خانه هم خالي باش��د دولت 
مي تواند تا 2۰۰ درص��د از ارزش 

خانه از او مالیات بگیرد.
تقریبا در تم��ام جوامع اروپایي 
و كشورهاي پیش��رفته این قانون 
حکمفرماس��ت اما در كشورهاي 
جهان سوم و خاورمیانه این قانون 

نتوانس��ته جاي خود را باز كند.به 
گزارش س��ایت خب��ري لکوم در 
كشور پادش��اهي مغرب این طرح 
توس��ط مجلس به تصویب رسید 
اما نخست وزیر حاضر به اجراي آن 
نشد و بر سر همین طرح جنجال 
بزرگي بین دولت و مجلس پیش 
آمد كه در نهایت دولت برنده این 

ماجرا شد.
س��وریه نی��ز قص��د داش��ت از 
صاحبان خانه ه��اي خالي مالیات 
اخذ كن��د. این امر چن��ان در بین 
كش��ورهاي عرب تازگي داش��ت 
كه روزنامه فرا منطقه اي الش��رق 
االوس��ط در همان زم��ان به طور 
وی��ژه این اتف��اق را پوش��ش داد. 
دول��ت س��وریه ب��راي مقابل��ه با 
بح��ران افزایش قیمت مس��کن و 
سرازیر شدن پول هاي سرگردان 
به بازار ملک تمهیدات��ي را اتخاذ 
كرد مطابق آمار رسمي ارائه شده 
از س��وي دولت تع��داد خانه هاي 
خالي به ۶۰۰ هزار واحد رس��یده 
بود و برهمین اس��اس دولت قصد 
داشت براي كنترل قیمت مسکن 
طرح اخذ مالی��ات را اجرا كند كه 
آغاز جن��گ داخلي ای��ن طرح را 
نا كام گذاش��ت. به طور كلي قانون 
اخذ مالیات بر خانه هاي خالي در 
بین كشورهاي توسعه یافته امري 
جا افتاده است. بنا بر تعریف اكثر 
اقتصاددان ها مالکیت بیش از یک 
خانه نش��انه س��رمایه دار بودن و 
متمول بودن فرد اس��ت و به این 

افراد مالیات تعلق مي گیرد.

سیاست هاي مالیاتي سفت و سخت براي خانه هاي خالي 
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افزایش قیمت مسکن مهر 
غیرقانونی نیست

قائم مقام وزارت راه و شهرس��ازی ب��ا رد غیرقانونی 
بودن افزایش قیمت مسکن مهر گفت: با افزایش قیمت 
مصالح و دس��تمزدها دولت ناگزیر ب��ه افزایش قیمت 
است و هر جایی كه پیمانکار مقصر افزایش قیمت باشد، 
از س��وی دولت ملزم به پرداخت جریم��ه این افزایش 

خواهد بود. 
به گزارش ایس��نا، اصغ��ری مهرآب��ادی، قائم مقام 
وزیر راه و شهرس��ازی با اذع��ان به افزای��ش انتقادات 
ب��ه مدیری��ت كان مس��کن مهر، گف��ت: وزی��ر راه و 
شهرس��ازی صد در صد به اتمام پروژه مس��کن مهر در 
عین انتقاد به این طرح، اعتقاد دارند و مرتبا پیگیر روند 
اتمام مس��کن مهر از بنده و س��ایر معاونان هستند كه 
افزایش پنج میلیونی وام مسکن مهر یکی از ثمره های 

پیگیری های ایشان است. 
وی با اش��اره به دو میلیون و 3۰۰ هزار قرارداد بسته 
شده مسکن مهر، تاكید كرد: از این تعداد یک میلیون 
و 252هزار واحد افتتاح ش��ده اس��ت كه تا پایان سال 

2۰۰هزار واحد دیگر آماده افتتاح می شود. 
مهرآبادی با اش��اره به عدم تحویل برخی پروژه های 
آماده به مردم گفت: پروژه ای آماده اس��ت كه مش��کل 
آب، برق و گاز نداشته باش��د به همین دلیل هم اكنون 
3۰۰هزار واحد آماده افتتاح داریم كه به دلیل عدم اتمام 

خدمات زیربنایی نمی توانیم به مردم تحویل دهیم. 
این مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی گفت: طبق 
قانون تامی��ن این زیرس��اخت ها وظیف��ه وزارت راه و 
شهرسازی نیست و خدمات زیر بنایی در حوزه وظایف 
وزارت نیرو و وزارت نفت، خدم��ات روبنایی در حوزه 
مسئولیت وزارت آموزش و پرورش و خدمات تامین در 

حیطه وظایف وزارت كشور تعریف شده اند. 
قائم مقام وزارت راه با رد غیرقانون��ی بودن افزایش 
قیمت مس��کن مهر گفت: با افزایش قیم��ت مصالح و 
دس��تمزدها دولت ناگزیر به افزایش قیمت است و هر 
جایی كه پیمانکار مقصر افزایش قیمت باش��د از سوی 
دولت ملزم به پرداخت جریمه این افزایش خواهد بود. 
اصغری در پاس��خ به یک طرفه بودن قرارداد مسکن 
مهر با متقاضیان، با اشاره به نقش هدایتی، هماهنگی و 
نظارتی دولت در مسکن مهر، تاش دولت برای كمک 
به متقاضیان را این گونه برش��مرد: دولت باوجود نقش 
نظارتی خود و تامین تسهیات و واگذاری زمین از سوی 
تعاونی ها، به چند طریق به متقاضیان كمک كرده است، 
اول قیمت زمین را كه تاثیر 35 درصدی بر قیمت كل 
مسکن دارد، صفر در نظر گرفته اس��ت. دوم، نیمی از 
قیمت پروانه ساختمانی را دولت تقبل كرده است. سوم، 
دولت وام چهار و هفت درصدی به متقاضیان پرداخت 
می كند و عاوه بر این در س��ایر م��وارد مانند بیمه نیز 

كمک حال مردم بوده است. 
وی با رد كندی پیشرفت مس��کن مهر گفت: اینکه 
دولت سال 94 را برای اتمام پروژه درنظر گرفته است به 
معنای سرعت كار در اتمام طرح است و از طرفی كمک 
پنج میلیونی دولت باعث ایجاد انگیزه در متقاضی برای 

پرداخت مابه التفاوت افزایش قیمت می شود. 
قائم مقام وزارت راه و شهرس��ازی با رد سلب امتیاز 
متقاضیان به دلیل تاخیر پرداختی گفت: كس��ی حق 
سلب امتیاز متقاضی را ندارد و در نهایت به دلیل ضعف 
مالی متقاضیان باید به آنها وقت داده شود یا به صورت 
اقساطی مبلغ دریافت شود البته هر چقدر هم پرداختی 

به تاخیر بیفتد به ضرر متقاضی است. 
وی درباره نح��وه برخورد با برخی پیمان��کاران كه كار 
را رها كرده اند، توضیح داد: طب��ق توافقات با آنها برخورد 
خواهد شد و با نظر كارش��ناس رسمی وزارت دادگستری 
ادام��ه كار به پیمان��کار دیگری س��پرده می ش��ود و اگر 
پیمانکاری از وظایف خود عدول كند وارد فهرس��ت سیاه 
شده و در هیچ جای كشور پروژه ای به وی محول نمی شود. 

3 مانع اصلي در اجراي شناسنامه 
فني - ملکي

رییس س��ازمان نظام مهندسي س��اختمان استان 
خراس��ان جنوبي نبود مصالح س��اختماني استاندارد، 
كمبود نیروي انس��اني ماهر و مجري ذي صاح را سه 
عامل اصلي عدم صدور شناسنامه فني- ملکي واقعي در 

ساختمان ها دانست.
به گزارش مهر، اسدهلل جال زاده با بیان اینکه حفظ 
و صیانت از حقوق ش��هروندان و وجود ساختمان هاي 
پای��دار و حفظ س��رمایه هاي ملي از اهمی��ت ویژه اي 
برخوردار اس��ت، گفت: به منظور دس��ت یافتن به این 
مهم صدور شناس��نامه فن��ي- ملکي واقع��ي جایگاه 
ویژه اي دارد و اهمی��ت این امر به اندازه اي اس��ت كه 
قانون گذار، ص��دور پایان كار و نق��ل و انتقال را منوط 

به ارائه شناسنامه فني - ملکي ساختمان كرده است.
وي با اش��اره به م��اده 21 قانون نظام مهندس��ي و 
كنترل س��اختمان و م��اده 114 آیین نام��ه اجرایي و 
 آیین نام��ه اجرایي م��اده 33، اظهار كرد: شناس��نامه 
فني - ملکي س��اختمان در س��ه بخش اطاعات ثبتي و 
ملکي، اطاعات اشخاص مسئول طراحي، نظارت و اجراي 

ساختمان و اطاعات فني تنظیم و صادر مي شود.
رییس س��ازمان نظام مهندسي س��اختمان استان 
خراسان جنوبي با اش��اره به اینکه استان هاي مختلفي 
 از جمل��ه خراس��ان جنوب��ي در ص��دور شناس��نامه 
فني -ملکي پیشرو بوده اند، افزود: در پروسه ساخت و 
ساز دستگاه هاي اجرایي زیادي به موازات یکدیگر در 
حال انجام كار هستند و به این ترتیب باتوجه به حضور 
متولیان متعدد در پروس��ه ساخت وس��از نمي توان به 
صورت صد درصد ادعا كرد كه اطاع��ات فني مندرج 
در شناسنامه فني اطمینان جامع و كاملي را در اختیار 

بهره بردار قرار مي دهد.
وي حض��ور مج��ري ذي صاح واقعي و دسترس��ي 
ب��ه مصال��ح اس��تاندارد را از جمل��ه م��وارد موثر در 
صدورشناس��نامه فني - ملکي واقعي برشمرد و گفت: 
متاس��فانه هنوز در برخي از اس��تان ها در روند اجراي 
س��اختمان ها مصالح غیر اس��تاندارد مورد اس��تفاده 
قرار مي گی��رد و بنابراین صدورشناس��نامه فني براي 
س��اختمان ها به معناي رعایت اس��تانداردهاي فني و 

اصول ایمني درساخت وسازها نیست.

 مرز بازرگان
همچنان بالتکلیف است

عضو كمیس��یون حمل ونقل ات��اق بازرگاني ایران از 
س��فر بخش خصوصي و وزیر راه به تركیه براي حل و 
فصل مش��کات حمل ونقل در مرز ب��ازرگان خبر داد 
و عنوان كرد كه بخش خصوصي دو كش��ور مي توانند 

زمینه انجام تفاهم نامه جدید را فراهم كنند.
به گزارش ایسنا، سیده فاطمه مقیمي با بیان اینکه 
هنوز تواف��ق جدیدي براي ت��ردد كامیون ه��ا در مرز 
بازرگان انجام نشده و ترددها براساس روال قبل انجام 
مي ش��ود، گفت: قرار اس��ت بخش خصوص��ي ایران با 
بخش خصوصي تركیه وارد مذاكره ش��ود و پس از آن 
وزیر راه ایران براي توافقات دوجانبه به این كشور سفر 

خواهد كرد.
وي ب��ا بیان اینکه درحال حاضر ش��رایط ب��ه قبل از 
مسدود ش��دن مرزها بازگشته اس��ت، گفت: دو طرف 
باید به ی��ک تفاهم نامه مرزي و جاده اي جدید دس��ت 
پیدا كنند ك��ه مطمئنا با رفتن وزی��ر راه به تركیه این 
اتفاق خواهد افتاد. احتماال زمینه اولیه سفر وزیر راه به 
تركیه فراهم مي شود و سپس احتمال برگزاري نشست 
كمیسیون اقتصادي بین دو كشور وجود دارد، اما ابتدا 
باید توافقات توس��ط بخش خصوصي دو طرف حاصل 
ش��ود و در مرحله بعد اگر تفاهمات جدیدي به دس��ت 
بیاید، موافقت نامه هاي حمل ونقل جدید توس��ط وزرا 

امضا مي شود.
رییس هیات مدیره كانون زنان بازرگان ایران عنوان 
كرد كه نمي توان زمان دقیقي را براي انجام این توافقات 
و سفر وزیر راه به تركیه تعیین كرد.پیش از این مسعود 
خوانساري، رییس كمیسیون حمل ونقل اتاق بازرگاني 
ته��ران درباره عوارضي ك��ه از كامیون ه��اي دو طرف 
گرفته مي ش��ود، گفته بود: از كامیون هاي ما براي هر 
1۰۰ كیلومتر 5۰ ی��ورو عوارض گرفته مي ش��ود و ما 
هم همین مق��دار را از كامیون ه��اي تركیه مي گیریم 
اما گازوییل در كشور ما لیتري 25۰ تومان و در تركیه 

لیتري هفت هزار تومان است.
خوانساري با بیان اینکه هر دو طرف از شرایط فعلي 
ناراضي هس��تند، گفت: وقتي یک كاالي صادراتي ما 
بخواهد از ایران برود و برگردد حدود 1۰ میلیون تومان 
به ضرر ماس��ت. از طرفي صاحبان كاال و ش��ركت هاي 
حمل ونقل تركیه نگران هستند چون كرایه هاي فعلي 
خیلي گران اس��ت و 5۰ یورو بابت 1۰۰ كیلومتر زیاد 

است.

99 فروند هواپیمای غیرفعال داریم

مدی��ركل دفت��ر مهندس��ی قابلیت پرواز س��ازمان 
هواپیمایی كش��وری از ورود 14 فروند وس��یله پرنده 
جدید شامل هواپیما و بالگرد مس��افری  و آموزشی  از 

ابتدای سال جاری به ناوگان هوایی كشور خبر داد. 
 به گ��زارش رواب��ط عموم��ی س��ازمان هواپیمایی 
كشوری، مجید حسنلو  اظهار كرد: با ورود هواپیماهای 
 A320، A340، جدید مس��افری كه از نوع ایرب��اس
A310  و بوئینگ B737-400 است 12۰۰ صندلی 
طی چند ماه گذش��ته به ناوگان هوایی كش��ور افزوده 

شده است. 
مدی��ركل دفت��ر مهندس��ی قابلیت پرواز س��ازمان 
هواپیمایی كشوری اضافه كرد: دیگر هواپیماهای وارد 

شده از نوع پایپر و هلی كوپتر آموزشی است. 
حس��نلو تعداد ناوگان هوایی موجود كشور را 245 
فروند اع��ام كرد و گف��ت: از این تع��داد، 14۶ فروند 
هواپیما )22 ه��زار و 44۶ صندلی( فع��ال و 99 فروند 

هواپیما )1۷ هزار و ۸23 صندلی( غیرفعال است. 
مدیركل دفتر مهندسی قابلیت پرواز سازمان هواپیمایی 
كش��وری گفت: تا پایان س��ال هواپیماهای جدیدی به 

ناوگان هوایی كشور ملحق خواهد شد. 

2 درصد از بهای سوخت هواپیماها 
به فرودگاه ها رسید

با تصمیم دول��ت دو درصد از بهای س��وخت گیری 
هواپیماه��ا به ش��ركت فرودگاه های كش��ور پرداخت 
می شود. به گزارش مركز روابط عمومی و اطاع رسانی 
وزارت راه وشهرس��ازی، با تصویب هی��ات وزیران دو 
درصد از بهای سوخت هواپیماها كه توسط شركت های 
هواپیمایی به شركت پاالیش و پخش پرداخته می شود 
از این پس به ش��ركت فرودگاه های كش��ور اختصاص 
می یابد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور موظف 
اس��ت تغییرات ناش��ی از این تخصی��ص را در بودجه 
شركت های ذی ربط طی بودجه های سنواتی سال های 
آتی لحاظ كند. در متن این مصوبه آمده اس��ت: هیات 
وزیران در جلسه1393/1۰/3 به پیشنهاد وزارت نفت 
وبه اس��تناد اصل یکصد وسی و هش��تم قانون اساسی 

جمهوری اسامی ایران تصویب كرد: 
1-  پرداخ��ت دو درصد بهای خدمت س��وختگیری 
موضوع ردیف )۸( جدول شماره )2( آیین نامه اجرایی 
ماده )۶3( قانون وصول برخ��ی از درآمدهای دولت و 
مصرف آن در موارد معین موضوع تصویب نامه شماره 
۸۰۶۸9/ت35۶32ه مورخ 1393/4/2۷ به ش��ركت 
فرودگاه های كشور متناس��ب با میزان پرداختی بهای 
س��وخت توس��ط ش��ركت های هواپیمایی به شركت 
ملی پاالیش و پخش فرآورده ه��ای نفتی ایران صورت 

می گیرد. 
2- س��ازمان مدیریت وبرنامه ریزی كش��ور نس��بت 
ب��ه اص��اح بودجه ش��ركت مل��ی پاالی��ش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران در س��نوات آت��ی اقدام كند. 
این مصوبه در تاریخ 1393/1۰/15 از سوی معاون اول 

رییس جمهوری اباغ شده است.

ادعای معاون وزیر راه و شهرسازی 

یارانه سوخت قطع شود، آمار صادرات به صفر می رسد 

بسیم الله 



ماهی تیالپیا، آبزی لب شور 
و گون��ه وارداتی اس��ت که در 
چند سال اخیر وارد سبد غذایی 
خانوارهای ایرانی ش��ده است. 
زیستگاه اصلی این ماهی که از 
گونه سوف ماهیان است، آفریقا 
و کشور کنیا است، اما پرورش 
آن در مال��زی، ژاپ��ن، چین، 
هند، روس��یه و بخش هایی از 
آمریکا و اروپا نی��ز رونق دارد. 
هزینه کم پ��رورش این ماهی 
در مقابل پ��رورش ماهی های 
گرم آب��ی، توجیه اقتصادی باال 
و همچنی��ن مقاوم��ت آن در 
مقابل بیماری ها، انگیزه خوبی 
برای تولید و پرورش این گونه 
از ماهی��ان در جه��ان ایج��اد 
کرده که تولید س��االنه حدود 
پنج میلیون ت��ن ماهی تیالپیا 

را توجیه می کند. 
ای��ران  ش��یالت  س��ازمان 
درخواس��ت   1385 س��ال  از 
پ��رورش ماهی تیالپی��ا را به 
سازمان حفاظت محیط زیست 
داد، ام��ا ب��ا مخالفت های این 
سازمان برای پرورش و تکثیر 
ادام��ه  در  ش��د.  مواج��ه  آن 
شیالت،  سازمان  پیگیری های 
پایلوت این طرح با پش��تیبانی 
بنیاد مستضعفان، در سال 87 
در مرکز تحقیقات بافق )استان 
یزد(، زیر نظر موسسه تحقیقات 
شیالت ایران اجرا شد.  اکنون 
س��ازمان ش��یالت درخواست 
پ��رورش  و  تکثی��ر  توس��عه 
این گون��ه از ماهی��ان گرم آبی 
و لب ش��ور را در بخش ه��ای 
دیگ��ر دارد ک��ه همچن��ان با 
مخالفت های سازمان حفاظت 

محیط زیست روبه رو است. 

نگرانی های زیست محیطی 
را درک می کنیم

مخالفان این طرح معتقدند: 
مقاوم��ت ماه��ی تیالپی��ا در 
می تواند  بیماری ه��ا،  مقاب��ل 
از این گون��ه جدی��د و میهمان 
ت��ازه وارد، رقیب ج��دی برای 
گونه ه��ای بومی بس��ازد و در 
آینده ذخایر ماهیان کش��ور را 
نیز به نابودی بکشاند. در سوی 

هزینه های  موافق��ان،  دیگ��ر، 
کم، توجی��ه اقتصادی تولید و 
همچنی��ن ظرفیت ه��ای زیاد 
کشور به دلیل داشتن آب های 
لب شور را از جمله دالیل اصلی 

اعالم می کنند. 
ریی��س  صالح��ی،  حس��ن 
سازمان ش��یالت، در گفت و گو 
با »فرص��ت امروز«  از برگزاری 
مس��ئوالن  ب��ا  نشس��ت هایی 
س��ازمان محیط زیس��ت برای 
رسیدن به تفاهم در این زمینه 
خب��ر داده و می گوی��د: ما نیز 
به حفظ محیط زیس��ت اعتقاد 
راس��خ داری��م و نگرانی ه��ای 
مسئوالن سازمان محیط زیست 
را در این زمینه درک می کنیم. 
به همین دلیل نشست هایی را 
ب��ا آنه��ا برگ��زار خواهیم کرد 
تا نگرانی ه��ای همکارانمان را 

برطرف کنیم. 

تجربه پرورش  آمور تکرار 
نمی شود

پی��ش از ای��ن احمدعل��ی 
س��ازمان  مع��اون  کیخ��ا، 
ب��ا  حفاظت محیط زیس��ت 
اش��اره ب��ه تجرب��ه نامطلوب 
پرورش ماهی آمور در کش��ور، 

در خصوص پرورش ماهی 
تیالپیا و دلی��ل مخالفت 
این س��ازمان، اظهار کرده 
ب��ود: تا به یقین نرس��یم 
تکثی��ر  و  پ��رورش  ک��ه 
ماهی تیالپیا در راس��تای 
حف��ظ مناف��ع کش��ور و 
محیط زیس��ت  حف��ظ 
ای��ران اس��ت، با توس��عه 
موافق��ت  آن  پ��رورش  و 

نخواهیم کرد. اجازه نمی دهیم، 
تجربه پ��رورش آم��ور )ماهی 

سفید پرورشی( تکرار شود. 
س��ازمان  رییس  صالح��ی، 
شیالت با اش��اره به ایرادهایی 
بر  محیط زیست  س��ازمان  که 
تکثی��ر و پرورش ماهی تیالپیا 
می کن��د:  اظه��ار  می گی��رد، 
گونه ه��ای  ورود  مس��ئولیت 
جدی��د ب��ه کش��ور ب��ر عهده 
سازمان محیط زیست است و ما 
نیز باید براساس چارچوب های 
قانونی آنها را رعایت کنیم. در 
مرحله نخست، روی پایلوت ها 

مالحظ��ات  و  می کنی��م  کار 
الزم را ب��رای تولید انبوه انجام 

خواهیم داد. 

عجله ای برای پرورش 
تیالپیا نداریم

ریی��س س��ازمان ش��یالت 
گف��ت: یک��ی از م��واردی که 
ب��ر  محیط زیس��ت  س��ازمان 
آن تاکی��د دارد، تک جنس��ی 
ک��ردن این ماهیان به ش��یوه 
تغذیه ای اس��ت. در این زمینه 
نیز ب��ه موفقیت هایی دس��ت 
یافته ای��م و نابودی جنس��یت 
م��اده ماهی تیالپی��ا در مرکز 
ش��یالت  موسس��ه  تحقیقات 
در باف��ق )یزد( ت��ا 98 درصد 
انج��ام ش��ده اس��ت. م��ا هم 
مانند س��ازمان محیط زیست، 
معتقدیم این گون��ه از ماهیان 
را بای��د در گلخانه ه��ا و مزارع 
بس��ته پ��رورش دهیم ت��ا به 
تاالب ها و رودخانه های کشور 

وارد نشوند. 
صالح��ی ادام��ه می دهد: راه 
دیگر تک جنس��ی ک��ردن، به 
شیوه ژنتیکی است که سازمان 
محیط زیس��ت بیش��تر ب��ر آن 
تاکی��د دارد و آن را مطمئن تر 

می دان��د. ای��ن روش حدود دو 
تا س��ه س��ال طول می کشد و 
البته ما هی��چ عجله ای نداریم. 
براس��اس  چارچوب ه��ا  اگ��ر 
زیس��ت محیطی  معیاره��ای 
انج��ام ش��ود و ب��ه توافق های 
الزم با س��ازمان محیط زیست 
برسیم، می توانیم از مراکز مورد 
تایی��د در کش��ورهای مختلف 
که گونه ه��ای تمام ن��ر تولید 
می کنند، بچه ماهی وارد کنیم. 
وی تصریح می کند: سازمان 
جهان��ی خواربار و کش��اورزی 
)فائو(، پیش بینی کرده است تا 

سال 2020 تولید ماهی تیالپیا 
ب��ه 15 میلیون تن در س��ال 
برسد و امیدواریم کشور ما نیز 
از این میزان تولید، سهمی در 

بازارهای جهانی داشته باشد. 

مخالفان و موافقان مستدل 
نظر دهند

مطالعات نشان داده است که 
ماهی پرورش��ی تیالپیا میزان 
امگا ۶ دارد  باالیی اس��یدچرب 
و ممکن اس��ت به علت سطح 
پایین اسیدچرب امگا 3 و میزان 
باالی اس��یدچرب امگا۶ به ویژه 
ب��رای بیمارانی که مش��کالت 
قلب��ی، آرت��روز، آس��م و دیگر 
بیماری ه��ای مربوط به التهاب 
بیش از حد دارند، مضر باشد. 

مس��ئول  مهدی ش��کوری، 
ماهی��ان  س��ایتس  اج��رای 
خاوی��اری س��ازمان ش��یالت، 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
هر ماده غذایی ممکن اس��ت 
فواید و مضراتی داش��ته باشد. 
در ای��ن زمینه کارشناس��ان و 
متخصصان تغذیه باید مستدل 
و علمی براساس آزمایش های 

دقیق نظر بدهند. 
وی می افزای��د: کس��انی که 
اع��الم می کنند مصرف 
ماه��ی تیالپی��ا ب��رای 
افراد  برخ��ی  س��المت 
مضر است، باید مستند 
صحب��ت  مس��تدل  و 
کنند. بحث اس��یدهای 
چرب کامال علمی است 
و هر گونه بحث و نظری 
در ای��ن زمین��ه بای��د 
مبن��ای علمی داش��ته 

باشد. 
وی تاکی��د می کن��د: تولید 
بی��ش از چهار  میلی��ون تنی 
این ماه��ی در جهان و مصرف 
آن در بیش��تر کش��ورها مانند 
آمریکا و اروپا و همچنین تولید 
آن در کشورهایی مانند ژاپن، 
روس��یه، هند، مالزی و... نشان 
می دهد ک��ه می توان با رعایت 
اص��ول علم��ی و ارزیابی های 
انبوه  زیست محیطی، به تولید 
آن اق��دام کرد. با این تفاس��یر 
مخاطرات پرورش این ماهی را 
نمی توان نفی کرد. هر موجود 

زنده دیگ��ری که ب��ه محیط 
دیگری وارد می شود، می تواند 
تهدیده��ا و خطرهای��ی برای 
موجودات دیگر داش��ته باشد،  
ام��ا می ت��وان ب��ا ارزیابی های 
علمی و زیس��ت محیطی، این 
مخاط��رات را ب��ه پایین ترین 

میزان رساند. 
پروری  آبزی  پیشین  معاون 
می افزاید:  ش��یالت  س��ازمان 
تکثی��ر و پرورش ماهی تیالپیا 
ک��ه  کش��ورهایی  در  حت��ی 
زیستگاه اصلی این ماهی است 
نیز ب��ا ارزیابی ه��ای محیطی 
انجام می شود. بنابراین، تکثیر 
و پرورش ماهی تیالپیا ممکن 
است دارای فرآیند طوالنی تری 
باش��د، اما مناف��ع زیادی برای 
کشور به همراه خواهد داشت. 

ورود خواسته یا ناخواسته 
تیالپیا به کشور

وی اظهار می کند: سازمان های 
مربوط و متولی باید نظر قطعی 
و علم��ی خود را در موافقت یا 
مخالفت تولی��د انبوه این گونه 
از ماه��ی ب��ا توجه ب��ه منافع 
ملی، در کش��ور اع��الم کنند. 
در حال حاض��ر همس��ایگان ما 
در حاشیه جنوبی خلیج فارس 
مانند کویت، امارات، عربستان 
و حتی عراق، اقدام به پرورش 
ماه��ی تیالپیا کرده ان��د و در 
س��ال های آینده خواس��ته یا 
آب��زی  این گون��ه  ناخواس��ته، 
وارد آب های کش��ور می شود. 
بنابرای��ن، پیش از اینکه ماهی 
تیالپیای وحشی وارد دریاهای 
ما شود، باید خودمان به روش 
علمی اقدام به تولید و پرورش 

آن کنیم. 
و  ج��دال  روی،  ه��ر  ب��ه 
کشمکش س��ازمان شیالت و 
محیط زیس��ت بر سر پرورش 
ماهی تیالپی��ا در حالی ادامه 
س��االنه  واردات  ک��ه  دارد 
ماهی  ت��ن  پنج تا ش��ش هزار 
تیالپیا به ایران، نشان می دهد 
ذائقه مردم ما با این نوع ماهی 
مخالف نیست، اما منافع ملی 
و زیس��ت محیطی را نمی توان 
فدای ذائقه مردم یا مس��ائلی 

از این دست کرد. 

ورود ماهی تیالپیا به دریاهای کشور حتمی است

خوشمزه اما خطرناک

زردچوب��ه کاران هندی س��ال 
ت��ازه می��الدی را ب��ا ش��ادی و 
خوش بینی به نش��انه های مثبت 

بازار آغاز کردند. 
قیم��ت  ارود  منطق��ه  در 
زردچوب��ه،  کیلوگ��رم  ه��ر 
افزایش��ی راضی کنن��ده داش��ته 
و زردچوب��ه کاران ای��ن منطق��ه 
امیدوار هس��تند تا این روند باز 
هم بهتر ش��ود. دالی��ل مختلفی 

برای ای��ن افزایش وج��ود دارد 
که از جمله آنها می توان کاهش 
تولی��د در این منطق��ه و پایین 
آمدن محصول در س��ایر ایالت ها 

را نام برد. 
رییس انجم��ن زردچوبه کاران 
هند در این باره چنین می گوید: 
تردی��د،  ب��دون  قیم��ت  ای��ن 
خوشایند است اما در دراز مدت 
ترجیح ما بر ثابت ش��دن قیمت 
خرید براس��اس پیشنهاد کمیته 
س��وامیناثان  اس.  ام.  دکت��ر 
اس��ت که هزینه تولید به عالوه 

50 درصد را پیشنهاد می کند. 
اولوی��ت زردچوبه کاران هندی 
ش��ناخته شدن ش��ان به عن��وان 
مجموع��ه ای یکپارچ��ه در میان 
فعاالن حوزه کش��اورزی در هند 

است. 
درخواس��ت ب��ر زمی��ن مانده 
زردچوبه کاران هندی برای جمع 
ش��دن و فروش زردچوبه در یک 
جای مش��خص و زیر یک سقف، 
هفته گذش��ته در یک نشس��ت 

بررسی شد. 
اتحادیه کشاورزان برای مقابله 

این درخواست زردچوبه کاران  با 
ب��ه دادگاه عال��ی ش��کایت برده 
اس��ت. حرف آنها این اس��ت که 
به خاطر حراج زردچوبه در چهار 
مکان در این منطقه، کش��اورزی 

با ضرر روبه رو می شود. 
ح��راج،  خصوص��ی  مراک��ز 
راس��تای  در  را  خوب��ی  آین��ده 
پیش بینی  زردچوب��ه داران  رفاه 
نمی کنند. اما آرزوی کش��اورزان 
این اس��ت که مجموعه یکپارچه 
زردچوبه به دس��ت دولت محلی 

راه بیفتد. 

درخواس��ت برای ای��ن امکان 
روی  ک��ه  اس��ت  س��ال   15
ه��وا معل��ق مان��ده. نخس��تین 
ب��ار ای��ن درخواس��ت در س��ال 
1999 مط��رح ش��د ک��ه تحقق 
 نیاف��ت و ح��اال 15 س��ال از آن 

زمان می گذرد. 
به نظ��ر می آید دول��ت فعلی 
برای انجام این درخواست جدی 
اس��ت و ب��ه روند شفاف س��ازی 
ساخت یک بازار یکپارچه سرعت 

بخشیده است. 
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اجرای طرح کنترل سیل و 
آبخوان داری در کشور

مدی��رکل دفتر کنترل س��یالب و آبخ��وان داری 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری از اجرای طرح 
کنترل س��یالب و آبخوان داری در سطح 300 هزار 

هکتار از اراضی کشور در سال جاری خبر داد. 
محمدحس��ین رفیعی در گفت و گو با ایرنا افزود: 
به همین میزان نیز طرح های آبخیزداری در کش��ور 
انجام شده که پیشرفت فیزیکی این طرح ها بیش از 

50درصد است. 
وی با اش��اره ب��ه اختصاص ح��دود 350 میلیارد 
ریال اعتبار ملی برای اجرای این طرح ها گفت: برای 
توس��عه و تاثیر این طرح ها اعتب��ارات این بخش در 
س��ال آینده حداقل باید ب��ه دو برابر و 700 میلیارد 

ریال افزایش یابد. 
رفیعی تاثی��ر این طرح ها را در اج��رای یکپارچه 
طرح ه��ا در حوزه ها دانس��ت و متذکر ش��د: اجرای 
بخش��ی از ط��رح و رها ک��ردن بقیه ط��رح به دلیل 
مش��کالت اعتب��اری و موک��ول کردن ادام��ه آن به 
زمان دیگر، موجب دور ش��دن از اهداف اصلی طرح 

می شود و تاثیر موثری نخواهد داشت. 
وی مهم ترین هدف اج��رای این طرح ها را تغذیه 
س��فره های زیرزمین��ی و جلوگی��ری از آثار مخرب 
س��یالب ها و بهره ب��رداری مطلوب از آن دانس��ت و 
گفت: به طور متوس��ط با اج��رای این طرح ها در هر 
هکتار 500 مترمکعب آب به س��فره های زیرزمینی 

تزریق می شود. 
رفیعی اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوان داری 
را ب��رای تغذیه س��فره های زیرزمین��ی 100 درصد 
موفقیت آمیز خواند و تاکید کرد: هدف از اجرای این 
طرح ها ضمن جلوگیری از سرعت مخرب سیالب ها، 

بهره برداری مطلوب از این آب ها است. 
مدی��رکل دفتر کنترل س��یالب و آبخ��وان داری 
س��ازمان جنگل ه��ا، مرات��ع و آبخی��زداری حج��م 
اعتب��ارات اج��رای طرح ه��ای مذک��ور در اس��تان 
س��منان را در س��ال جاری 25 میلی��ارد ریال بیان 
ک��رد و گف��ت: در س��فر دو روزه ب��ه ای��ن اس��تان 
 رون��د اجرایی این طرح ه��ا مورد بازدید و بررس��ی

 قرار می گیرد. 

18 میلیارد تومان برای شناسایی 
تقلبات غذایی

اخیرا خبرهای زیادی درباره غیراس��تاندارد بودن 
برخی از مواد غذایی در رس��انه ها منتش��ر شده که 
انع��کاس این اخبار مس��تقیما به نهاده��ای نظارتی 
بازمی گردد. بر این اساس، رییس سازمان غذا و دارو 
درباره برنامه های نظارتی سازمان غذا و دارو در سال 
94 اظهار ک��رد: برنامه های نظارت��ی ما طبق قانون 
همیشه انجام می ش��ود. منتها باید از ابزارهای نوین 

و مدرن برای توسعه نظارت هایمان استفاده کنیم. 
برای مثال ما طرحی داریم که در حوزه شناسایی 
آالینده ه��ا و تقلب��ات در حوزه غذا اس��ت و تقریبا 
18 میلی��ارد تومان ب��رای ای��ن کار هزینه خواهیم 
کرد تا آزمایش��گاه مرجع در تهران و آزمایشگاه های 
قط��ب در 10 اس��تان دیگ��ر را تقویت کنی��م و از 
ای��ن طری��ق بتوانیم س��رعت شناس��ایی آالینده ها 
و س��موم را افزای��ش دهی��م. این کاری اس��ت که 
 انجام می ش��ود و امسال آغاز ش��ده و سال آینده به 
نتیجه می رسد. رسول دیناروند ضمن تاکید بر لزوم 
تشدید نظارت ها به منظور کنترل و برخورد با قاچاق 
و تقل��ب نیز گف��ت: در مبارزه با قاچ��اق و تقلب در 
ح��وزه غذا و دارو نیز نظارت های ما در س��ال آینده 

بسیار جدی تر خواهد شد. 
توضی��ح  در  دینارون��د  ایس��نا،  گ��زارش  ب��ه 
برنامه ریزی ه��ای این س��ازمان برای س��ال آتی در 
راستای ادامه طرح تحول در حوزه غذا و دارو اظهار 
کرد: مهم ترین کاری که س��ال آینده خواهیم داشت 
بحث پورتال س��ازمان غذا و دارو یا همان سامانه رد 

و رهگیری دارو است. 
این س��امانه در تمام حوزه های غذا و دارو کاربردی 
 ج��دی خواه��د داش��ت و الزم اس��ت در س��ال 94 
اجرایی ش��ود. وی در این ب��اره اف��زود: راه اندازی این 

پورتال از امسال آغاز شده و در حال پیگیری است.
 امیدواریم تا قبل از پایان سال این پورتال اجرایی 
شود. هرچند کار سختی است، اما در صورت اجرایی 
ش��دن آن، تم��ام فرآینده��ا به ص��ورت الکترونیکی 
و ش��فاف انج��ام خواه��د ش��د و نیازی ب��ه مراجعه 
مش��تریان نخواهد ب��ود، زیرا این امر خ��ود می تواند 
منشأ تخلف و فساد باشد. البته ممکن است عملیاتی 
 ش��دن تمام بخش های این پورتال دو تا س��ه س��ال 

زمان ببرد.

 اشتغال 300 هزار نفر با پایان
طرح احیای اراضی خوزستان

اگر خاطرتان باشد درباره احیای اراضی خوزستان 
گزارش کاملی در ش��ماره های قبلی منتشر کردیم.
ح��ال زوایای دیگ��ری از ط��رح احی��ای 550هزار 
هکتاری خوزستان درخبرگزاری ها منتشر شده که 
در جهت افزایش اش��تغال و کمک ب��ه کاهش آمار 
بی��کاری بس��یار امیدوارکننده اس��ت.به این ترتیب 
نماینده مجلس ش��ورای اس��المی گفت: در صورت 
اتم��ام ط��رح احی��ای 550 ه��زار هکت��اری اراضی 
خوزس��تان،  تقریب��ا ب��رای 300 هزار نفر اش��تغال  

غیرمستقیم ایجاد می شود. 
به گزارش س��ازمان بس��یج مهندسین کشاورزی و 
منابع طبیعی، سیدشکر خدا موسوی، نماینده مجلس 
درباره طرح احیا و  بهس��ازی اراضی کشاورزی استان 
خوزستان گفت: خوزستان دارای چهار میلیون هکتار 
زمین قابل کشت است که متاسفانه تنها یک میلیون 

هکتارآن زیر کشت می رود. 
وی با اشاره به اینکه اجرای طرح احیای550 هزار 
هکت��ار زمین های کش��اورزی با تاکی��د مقام معظم 
رهبری در این اس��تان زیر کش��ت م��ی رود، افزود: 
اجرایی ش��دن این طرح باعث می ش��ود زمین های 
غیر مرغوب تبدیل به زمین های کیفی ش��وند؛ عالوه 
بر این برای برداشت محصوالت بیشتر در هر هکتار، 
باید بیش��تر از نیمی از هم��ه زمین هایی که تا کنون 
زیر کشت رفته در قالب یک طرح زیر کشت بروند. 
نماین��ده مردم اه��واز اجرایی ش��دن این طرح را 
»حرکتی بزرگ در جهت توسعه و احیای زمین های 
کش��اورزی« خواند و گفت: با تولید 12 میلیون تن 
محصوالت مختلف کش��اورزی در سال می توانیم با 
افزایش 50 درصدی این محصوالت در آینده روبه رو 

شویم. 
موس��وی در واکنش طرح تصویب ش��ده درجلسه 
شورای اداری استان مبنی برافزایش تولید 9 میلیون 
ت��ن محصوالت خ��ام کش��اورزی در ط��رح احیا و 
بهسازی خوزستان اظهار کرد: دستیابی به این مقدار 
تولید نمی تواند رنگ واقعیت بگیرد و این میزان دور 
از انتظار اس��ت زیرا تولید ما در خوزس��تان حداکثر 
12 میلیون تن است و در صورت اجرای شدن طرح 
550 هزار هکتاری؛ می توان حداقل ش��ش میلیون 

تن به تولیدات کشاورزی این استان افزود. 

خبر دریچه

مولود غالمی

بازارآب

کشت

مترجم

 سارا گلچین

نمایندگان مجلس شورای اسالمی تمام بانک های عامل غیرتخصصی را موظف کردند 
که سهمی از تسهیالت اعطایی شان را به بخش کشاورزی اختصاص دهند. 

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات الیحه رفع موانع تولید 
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، ماده الحاقی 10 را به تصویب رساندند. 

براس��اس این مصوبه، تمام بانک های عامل غیرتخصصی موظفند سهمی از تسهیالت 
اعطایی خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، براساس آخرین 

آمار رسمی تولید ناخالص ملی ساالنه، به بخش کشاورزی اختصاص دهند. 
همچنین ش��ورای پ��ول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اس��المی ای��ران مکلفند 
حداکثر ظرف س��ه ماه پس از تصویب این قانون، دس��تور العمل این اقدام را ابالغ کنند 
و بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران گزارش عملکرد این ماده را به تفکیک بانک ها 
به صورت شش ماهه به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی 

ارائه می کند. 

تخصیص سهمی از تسهیالت بانک ها به بخش کشاورزی 

جدال و کشمکش سازمان های 
شیالت و محیط زیست بر سر 
پرورش ماهی تیالپیا در حالی 

ادامه دارد که واردات ساالنه پنج تا 
شش هزار تن ماهی تیالپیا به ایران، 
نشان می دهد ذائقه مردم ما با این 

نوع ماهی مخالف نیست

ذخیره سازی ۵0 هزار تن مرکبات 
برای شب عید

ریی��س اتحادیه مرکب��ات کاران از ذخیره س��ازی 
50  ه��زار تنی مرکبات برای ش��ب عی��د خبر داد و 

گفت: نیازی به واردات مرکبات خارجی نیست. 
عنایت اهلل بیابانی، عضو هیات مدیره خانه کش��اورز 
در گفت وگ��و ب��ا ف��ارس، در م��ورد ذخیره س��ازی 
میوه ش��ب عی��د اظهارکرد: جلس��ه ای در ارتباط با 
ذخیره س��ازی میوه شب عید برگزار شد و قرار است 
وزارت جهاد کش��اورزی با همکاری س��ازمان تعاون 

روستایی تدابیری در مورد این مسئله بیندیشند. 
وی افزود: در این جلس��ه مقرر ش��د ذخیره سازی 
میوه ش��ب عید با یک برنامه منس��جم انجام و همه 
دس��ت اندرکاران تعاونی ها در بخش ذخیره س��ازی 

شرکت کنند. 
ریی��س اتحادی��ه مرکب��ات کاران بیان ک��رد: در 
جلس��ه س��تاد تنظیم بازار مقرر ش��د ت��ا از طریق 
دو کان��ال اتحادی��ه شهرس��تانی و اتحادی��ه تعاونی 
ذخیره س��ازی کار  روس��تایی  تع��اون   س��ازمان 

 انجام شود. 
بیابان��ی تصریح ک��رد: پیش بینی می ش��ود حدود 
30 هزار ت��ن میوه از جمله مرکبات و س��یب برای 
ش��ب عید ذخیره شود که این مقدار قابل افزایش تا 

50  هزار تن هم است. 

هندی ها برای لغو ممنوعیت 
واردات برنج به ایران می آیند

صادرکنن��دگان برنج هن��دی با افزای��ش تعرفه 
واردات به 40 درصد از س��وی ع��راق و ممنوعیت 
واردات از س��وی ای��ران در ش��رایطی که با کاهش 
15 ت��ا 20 درصد قیم��ت در بازار جهان��ی روبه رو 
شده اند، در س��ال مالی جاری ضرر قابل توجهی را 

متحمل خواهند شد. 
به گ��زارش ایس��نا، یک مق��ام بلندپای��ه انجمن 
صادرکنندگان برنج هند که مایل به افش��ای نامش 
نب��ود به اکونومیک تایمز گفت: معامله گران در حال 
حاضر تنها با مجوزهای س��ال گذشته محموله های 

برنج را به ایران ارسال می کنند. 
وی در ادام��ه اف��زود: م��ا امیدواری��م ای��ران این 
ممنوعیت را بردارد و قصد داریم اوایل فوریه هیاتی 
را برای حل و فصل این مسئله به ایران اعزام کنیم. 
این مقام هندی اظهار کرد: افزایش یک باره تعرفه 
واردات از س��وی عراق هم ضرب��ه بزرگی بود که به 

صادرات هند لطمه می زند. 
طب��ق برآورد صادرکنندگان هندی، صادرات برنج 
باسماتی احتماال به 350 هزار تن در مقایسه با 370 

هزار تن در سال پیش خواهد رسید. 
ایران در دو س��ال گذشته بیش از 2/5میلیون تن 

برنج باسماتی از هند وارد کرده است.



روحانی: وحدت نیاز به سعه صدر و مدارا دارد

رهبر معظم انقالب اسالمی با اشاره به ضرورت مقابله 
با تالش بیگانگان ب��رای تحریف واقعیت های انقالب و 
به فراموشی سپرده ش��دن رویدادهایی مانند 19 دی 
1356 و نهم دی 1388 افزودند: دش��منی اس��تکبار 
ب��ا ملت ای��ران، پایانی ندارد و مس��ئوالن باید با تکیه 
بر نیروهای داخلی، حربه تحریم را از دس��ت دش��من 
غیرقابل اعتماد خارج کنند و با دلبس��تن به نقطه های 
روش��ن حقیقی، وظایف خ��ود را در تحقق آرمان های 
درخش��ان انقالب و ملت انجام دهند. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای صبح چهارش��نبه در دیدار پرشور هزاران نفر 
از مردم قم، با تبریک ایام میالد پیامبر عظیم الش��أن 
اس��الم )ص( و حضرت امام ص��ادق )ع(، قیام نوزدهم 
دی 1356 را روی��دادی تاریخی، بزرگ و تعیین کننده 
خواندن��د و گفتند: انگیزه هایی وج��ود دارد تا روزها و 
حوادث بزرگ و تعیین کننده انقالب اس��المی و س��ه 
دهه اخیر به فراموش��ی سپرده ش��ود اما تا وقتی ملت 
زنده اس��ت و دل های مومن و دارای انگیزه و زبان های 
حق گ��و حضور دارند، چنین اتفاقی نخواهد افتاد. رهبر 
معظم انقالب اس��المی زنده نگه داشته شدن 19 دی 
1356، 22 بهمن 1357، 9 دی 1388 و دیگر مقاطع 
سرنوش��ت س��از ملت ایران را حرکت��ی مجاهدت آمیز 
خواندن��د و گفتن��د: جبه��ه مقابل نظام اس��المی به 
نس��ل دوم و س��وم انقالب امید بس��ته بود تا آنها را از 
انقالب اس��المی رویگردان کند، اما همین نس��ل سوم 
و جوان های کش��ور بودند که حادث��ه عظیم 9 دی را 
به وجود آوردند و آن سیلی محکم را به صورت کسانی 
که سعی داشتند مسیر انقالب را با فتنه منحرف کنند، 
نواختند. رهبر معظم انقالب اسالمی با یادآوری مجدد 
اهمی��ت تاریخ��ی حادثه 19 دی س��ال 1356 در قم، 
گفتند: نوزدهم دی مبدأ یک حرکت عمومی در کشور 
ش��د و ملت ایران را وارد میدان مبارزه با رژیم طاغوت 
کرد که در نهایت بساط رژیم ستمشاهی از این کشور 
برچیده ش��د. حضرت آیت اهلل خامنه ای سپس با اشاره 
ب��ه انگیزه هایی که ب��رای تحریف حقای��ق و واقعیات 
رژیم پهلوی وج��ود دارد، به چند خصوصیت آن رژیم 
اش��اره کردند و افزودند: دیکتاتوری سیاه و استفاده از 
قس��اوت آمیزترین روش ها و وحشیانه ترین شکنجه ها 
در زندان های مخوف، یکی از خصوصیات رژیم پهلوی 
بود و همه مدعیان امروز حقوق بش��ر نیز با تمام وجود 
از چنین رژیمی حمایت می کردند. ایش��ان با اشاره به 
نقش صهیونیس��ت ها و آمریکایی ها در ایجاد دس��تگاه 
جهنمی ساواک در رژیم گذشته و ایجاد خفقان شدید 
در کش��ور افزودند: افش��اگری های اخی��ر درخصوص 
زندان های مخفی و شکنجه های سازمان سیا در آمریکا 
نیز نش��ان می دهد ادعاهای آمریکایی ها در حمایت از 
آزادی بی��ان به هیچ وجه ب��ا واقعیات همخوانی ندارد. 
رهب��ر معظم انقالب اس��المی وابس��تگی ذلت آمیز به 
قدرت ه��ای خارج��ی را یک��ی دیگ��ر از خصوصی��ات 
کردن��د:  خاطرنش��ان  و  برش��مردند  پهل��وی   رژی��م 
در آن دوران آنچ��ه ک��ه مناف��ع قدرت ه��ای بیگانه و 
به ویژه آمریکا اقتضا می کرد، در سیاست ها و رفتارهای 
داخل��ی، منطق��ه ای و بین المللی دنب��ال و ملت ایران 

به ش��دت تحقیر می ش��د. حضرت آی��ت اهلل خامنه ای 
افزودن��د: علت بغض و کینه و دش��منی تمام نش��دنی 
آمریکایی ها با ملت ایران و انقالب اس��المی، این است 
که کش��وری با ویژگی ه��ا و موقعیت راهب��ردی ایران 
به واس��طه پیروزی انقالب از دس��ت آنها خارج ش��ده 
است. ایش��ان سومین خصوصیت رژیم پهلوی را مبتال 
بودن به انواع فس��ادهای جنس��ی، مالی و اخالقی، در 
عالی ترین س��طوح حکومتی دانستند و گفتند: در آن 
رژیم خبیث و فاس��د م��ردم به هیچ وجه به حس��اب 
نمی آمدن��د و رأی و نظر مردم هیچ اهمیتی نداش��ت 
و رابطه مردم و حکوم��ت به طور کلی قطع بود. رهبر 
معظم انقالب اس��المی، بی اعتنایی به پیشرفت علمی، 
تروی��ج خودکم بینی، ب��زرگ نمایی فرهن��گ غربی، 
ع��ادت دادن ذائقه م��ردم به واردات ب��ه جای احیای 
تولی��د داخلی و نابودی کش��اورزی و صنایع ملی را از 
دیگر بخش های کارنامه س��یاه رژیم پهلوی دانستند و 
خاطرنشان کردند: ملت باهوش ایران که این تحقیرها 
و ظلم و فس��ادها را مش��اهده می کرد، به واس��طه یک 
مرد الهی که همان ام��ام بزرگوار)ره( بود، پا به میدان 
گذاش��ت و در نهای��ت پیروز ش��د. حض��رت آیت اهلل 
خامن��ه ای تاکید کردن��د: پیش��رفت ها و موفقیت های 
کنون��ی و بیداری و جای��گاه برتر ملت ایران در منطقه 
همه به دلیل برداش��ته شدن مانع بزرگ رژیم فاسد و 
ظالم و وابسته پهلوی بوده است. رهبر معظم انقالب با 
اشاره به آغاز دشمنی جبهه استکبار با ملت ایران پس 
از پیروزی انق��الب تاکید کردند: هیچکس تصور نکند 
دشمن از خباثت و خصومت دست برمی دارد. حضرت 
آی��ت اهلل خامن��ه ای در همین زمین��ه افزودند: وقتی 
در مقابل دش��من دچار غفلت ش��دید و ب��ه او اعتماد 
کردید دشمن فرصت می کند مقاصد خود را در کشور 
پیگیری کند، اما اگر قوی، آماده و دشمن شناس بودید 
اس��تکبار به ناچار از خصومت ورزی دس��ت می کشد. 
ایشان فشارهای امروز جبهه زورگویان جهانی به ملت 
ایران را ناش��ی از یک دشمنی تمام نشدنی برشمردند 
و افزودن��د: اگرچه هن��وز تا تحقق کام��ل آرمان هایی 
همچون عدالت اجتماعی و اخالق اس��المی راه زیادی 
مانده اس��ت، اما برخالف حرف های نسنجیده و غلطی 
که بعضی ها درب��اره بی توفیقی ملت ای��ران می گویند 
این ملت با حرکت در مس��یر آرمان ها توانس��ته است 
توفیقات بس��یار بزرگ��ی به دس��ت آورد. رهبر معظم 
انقالب اس��المی با انتقاد از کسانی که توفیقات ملت از 
جمله پیشرفت های علمی را نادیده می گیرند افزودند: 
چ��را نابخردانه، دس��تاوردهایی را که پایگاه های علمی 
جهان��ی نیز به آنها اذع��ان دارند، ان��کار می کنید و با 
سخنان غلط و غیرمنصفانه در راه پرافتخاری که مردم 
ط��ی کرده اند و حتی دش��منان را مجبور به تحس��ین 
کرده اس��ت، ایجاد تردید می کنی��د؟ حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در اش��اره ای به صدر اس��الم افزودند: در آن 
زمان نیز همه آرمان ها محقق نشد اما مهم این بود که 
حرکت در مس��یر تحقق اهداف ادامه داشت که امروز 
نیز ملت، همان مسیر را با افتخار و اقتدار و ایستادگی 
ادامه می ده��د. رهبر معظم انقالب اس��المی در ادامه 

سخنانش��ان ب��ه تبیی��ن اولویت های کش��ور و جامعه 
پرداختند و اتح��اد و اتفاق ملی را مهم ترین نیاز امروز 
خواندند. ایشان تاکید کردند: ایجاد تفرقه و دودستگی 
در می��ان مردم، به هر عنوان و با هر توجیه، ضدمنافع 
ملی و ضد آرمان هاس��ت. حضرت آی��ت اهلل خامنه ای 
کم��ک به مس��ئوالن و دول��ت را وظیف��ه ای همگانی 
برش��مردند و با تاکید مجدد بر ضرورت نگاه به درون 
افزودند: دولتی ها هم بدانن��د تنها چیزی که می تواند 
آنه��ا را به انجام وظایفش��ان قادر کن��د، تکیه بر مردم 
و نیروهای داخلی اس��ت. رهبر معظم انقالب با اش��اره 
به تحریم های ظالمانه افزودند: تحریم ها برای کش��ور 
مشکل ایجاد کرده اما اگر دشمن شرط برداشته شدن 
آنها را فالن مس��ئله اساس��ی و آرمانی از جمله دست 
برداش��تن از اسالم و استقالل و پیش��رفت علمی قرار 
دهد قطعا غیرت هیچ مسئولی، قبول نمی کند. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای افزودند: البته دشمن فعال به صراحت 
با آرمان ها کاری ندارد اما اگر عقب نش��ینی بشود بعدا 
س��راغ آرمان ها هم می آید بنابراین باید با هوش��یاری، 
هدف »پیشنهادها، حرف ها و اقدامات دشمن« را درک 
کرد. ایش��ان مصون کردن ایران در مقابل تحریم ها را 
تنه��ا راه محدود کردن قدرت مانور دش��من خواندند 
و تاکید کردند: معن��ای واقعی اقتصاد مقاومتی همین 
اس��ت و تحقق این مهم، وظیفه اصلی مسئوالن کشور 
اس��ت. رهبر معظم انقالب اس��المی با اشاره به تاکید 
مکرر بر ضرورت قطع وابس��تگی ب��ه درآمدهای نفتی 
افزودند: مسئوالن کشور و دولت نباید به دست بیگانه 
چش��م بدوزن��د و بدانند حتی یک قدم عقب نش��ینی، 
پیش روی دش��من را به دنبال م��ی آورد بنابراین باید 
فکری اساس��ی ک��رد و با تکی��ه بر مل��ت و نیروهای 
داخلی به گونه ای عمل کرد که اگر دش��من تحریم ها را 
هم برنداش��ت، ضربه ای به پیشرفت و رونق و رفاه مردم 
وارد نش��ود. حضرت آیت اهلل خامن��ه ای در همین زمینه 
افزودن��د: باید حربه تحریم را از دس��ت دش��من بگیرید 
چرا که اگر چش��م به دس��ت دش��من بدوزید تحریم ها 
همچنان باقی خواهد مان��د، همان گونه که آمریکایی ها 
امروز با کمال وقاحت می گویند اگر در قضیه هس��ته ای، 
ای��ران کوتاه ه��م بیاید تحریم ها یکجا و همه برداش��ته 
نمی شود. ایش��ان پرس��یدند با این واقعیات آیا می شود 
به چنین دش��منی اعتماد کرد؟ رهب��ر انقالب افزودند: 
م��ن با مذاکره مخالف نیس��تم، اما معتق��دم باید دل را 
ب��ه نقطه های امیدبخش حقیقی س��پرد نه به نقطه های 
خیالی. به گزارش گروه دریافت خبر ایس��نا، ایش��ان در 
پایان سخنان شان خاطرنشان کردند: مسئوالن، به لطف 
خدا مش��غول کار هس��تند و همه باید ب��ه دولت کمک 
کنند اما دولتی ها هم مراقب باشند حاشیه سازی نکنند 
و ضمن خودداری از بیان حرف های غیرالزم، دودستگی 
به وجود نیاورن��د و تالش کنند وحدت و ایمان و همت 
ملت را مورد استفاده صحیح قرار دهند. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای آینده ایران عزیز را کامال درخش��ان خواندند و 
افزودند: به فضل الهی راه پرافتخار تحقق آرمان ها ادامه 
می یابد و جوانان کشور روزی را خواهند دید که دشمنان 
گردنکش و ظالم در مقابل آنها مجبور به خضوع شوند. 

حجت االسالم والمسلمین روحانی در بیست وهشتمین 
کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی گفت: وحدت نیاز به 
س��عه صدر و مدارا دارد. آنچ��ه در ادامه می آید گزیده ای 
از س��خنان رییس جمهور در کنفرانس بین المللی وحدت 

اسالمی است. 
   در طول یک س��ال گذش��ته دنیای اس��الم ش��اهد 

کشتارها، کشمکش ها، اختالفات و جنگ های باورنکردنی 
بود. باید گفت وحدت در دنیای اسالم تنها با تکرار کلمه 
ایجاد نخواهد ش��د و کنفرانس های وحدت اس��المی هم 
تنها و تنها می تواند آغازی برای پیمودن مس��یر دشوار و 

اتحاد و یکپارچگی باشد. 
   معنای وحدت و اتحاد این نیست که کسی از مسیر 

خود دس��ت بردارد. معنای وحدت س��عه ص��در، مدارا و 
جوانمردی است و اینکه همه یکدیگر را به عنوان مسلمان 
بشناسیم و قبول کنیم که ادامه ال اله اال اهلل، صالح است. 
   مگر امکان پذیر اس��ت که جهان اس��الم به س��مت 

وحدت حرکت کند اما سیاس��یون و س��ران کش��ورهای 
اس��المی ای��ن واقعیت را در زبان و عم��ل نپذیرند و مگر 

ممکن اس��ت که دو جمع مس��لمانان با هم متحد شوند 
در حالی که در منافع ملی رودرروی یکدیگر بایستند. اگر 
ما وحدت جهان اس��الم را می خواهیم باید تضاد منافع را 
از بین ببریم و تهدیدات مش��ترک جهان اس��الم را برای 
همدیگر تبیین و قبول کنیم که وحدت و اتحاد به نفع ما 
و فرزندان ما و امت ما خواهد بود و همه ما مس��ئولیم. ما 
نه تنها در برابر یکدیگر مس��ئولیم بلکه در برابر سرزمین 
یکدیگ��ر، آب و خاک م��ان و همه آنها که در کش��ورهای 

اسالمی زندگی می کنند، مسئولیم. 
   اگ��ر ویرانی حلب را ویران��ی ریاض و ویرانی موصل 

را ویران��ی اردن دانس��تیم و اگر ویرانی ش��هرهای لبنان 
را ویرانی ش��هرهای پاکس��تان دانس��تیم، در این مس��یر 
گام درس��تی برداش��ته ایم. در واق��ع م��ا در برابر تک تک 
ساختمان ها و آثار تمدنی دنیای اسالم مسئولیم. خانه ها، 
شهرها، اماکن به نام دین و جهاد و خالفت و امارت ویران 

می شود و برخی در برابر آن سکوت می کنند. 
   آیا برای ما قابل قبول است که سال هاست فلسطین زیر 
بمباران وحشیانه صهیونیست ها قرار داشته باشد؟ و آیا برای 

دنیای اسالم قابل قبول است که ملتی 66 سال از سرزمین 
و دیار و وطن خود آواره باشد و آیا برای ما قابل قبول است 
که س��ال ها لبنان و سوریه در جنگ و کشتار باشند؟ و این 
می تواند قابل قبول باش��د که صالح الدین و نینوا و موصل و 
ش��مال و قلب عراق در هجوم وحشیان باشد و این می تواند 
برای دنیای اسالم قابل قبول باشد که پاکستان و افغانستان 
 در مسیر تنازع و کشتار توسط گروه هایی به نام های مختلف 

قرار بگیرند؟ 
    ش��ما ببینی��د گروه��ی غارتگر به نام دی��ن و با نام 

جه��اد ب��ا آبروی اس��الم چه کرده ان��د، نه تنه��ا با مردم 
موصل و دیگر ش��هرها چ��ه کردند بلکه ب��ا مردم حلب، 
لبنان و افغانس��تان و پاکس��تان چه کردن��د و در واقع با 
آب��روی پیامبر چه کردن��د و به نام دین س��ر بریده اند و 
بقاع و مس��اجد و کلیس��ا و کنیس��ه را ویران کردند. آنها 
اهل کتابی را که در یک کش��ور اسالمی متعهد بود بدون 
جرم کش��تند و ای��ن در حالی بود که دنیا ق��دم به قدم 
 احس��اس می کرد راه نجاتی جز قرآن و اسالم پیش روی 

آن نیست. 

س��فیر ایران در عمان با تاکید بر گس��ترش هرچه بیشتر 
روابط تهران- مسقط از انجام مذاکرات برای لغو روادید میان 
دو کشور خبر داد. به گزارش پایگاه خبری گلف نیوز، علی اکبر 
سیبویه سفیر ایران در عمان گفت: روابط ایران و عمان بسیار 
خوب اس��ت و هیچ مسئله ای در سطوح اقتصادی، تجاری و 
سیاسی نمی تواند روابط دو کشور را خدشه دار کند. دو کشور 
برای لغو روادید و توسعه مناسبات تجاری با یکدیگر گفت و گو 
می کنند. سفیر ایران در عمان با اشاره به مذاکرات هسته ای 

ایران و 1+5 بر نقش سلطان قابوس بن سعید سلطان عمان 
تاکید کرد. وی که پیش از افتتاح نمایشگاه تجاری عمان - 
ای��ران در جمع خبرنگاران گفت و گو می کرد، گفت: در طول 
دو سال گذشته روابط دو کشور بسیار گسترش یافته و اکنون 
حجم مبادالت اقتصادی و تجاری میان دو کشور بیش از یک 
میلیارد دالر اس��ت. همچنین توافق نامه خط لوله گاز میان 
دو کش��ور ب��ه زودی پس از انجام کارهای مقدماتی توس��ط 

کمیته های فنی اجرا می شود. 

لغو روادید تهران - مسقط در دستور کار

جبه�ه  مارکسیس�ت  ح�زب     

آزادی بخش انقالبی ترکیه مس�ئولیت 
حمله انتح�اری به پاس�گاه پلیس در 
منطقه تاریخی سلطان احمد استانبول 

را برعهده گرفت. 
بش�ری  حق�وق  مرک�ز     

عدال�ت و پاس�خگویی اع�الم ک�رد، 
ایاالت متحده آمریکا باید آنچه خودش 
موعظه می کند، رعایت کرده و استفاده 

از شکنجه را ممنوع کند. 
   دیده بان بین المللی حقوق بش�ر 

از صدراعظ�م آلم�ان خواس�ته ت�ا به 
دول�ت کی یف ب�رای حفاظ�ت از جان 

غیرنظامیان در اوکراین فشار بیاورد. 
عفو بین الملل از مقامات رژیم آل خلیفه خواس�ت از علی س�لمان رفع اتهام 

کرده و او را فورا آزاد کنند

تیتر اخبار

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: طرح 
بیمه زنان خانه  دار به عنوان ش��روط ضم��ن عقد به عنوان 
جایگزین مهریه نیست. شهیندخت موالوردی، در حاشیه 
جلس��ه هیات دولت در جم��ع خبرن��گاران درباره الیحه 
تش��دید مجازات اسیدپاش��ی گفت: همزمان ب��ا اتفاقات 
رخ داده که به صورت سلس��له وار تکرار ش��د، گزارش ها و 
بررس��ی های الزم را انجام داده ایم و گزارش مس��تندی به 
رییس جمه��ور و معاونت حقوقی ریاس��ت جمهوری ارائه 
کردیم. م��والوردی همچنی��ن درباره بیمه زن��ان خانوار 
توضی��ح داد: در چه��ار قال��ب ای��ن الیح��ه را پیش بینی 
کرده ای��م تا در نهایت ب��ه نتیجه مطلوب دس��ت یابیم و 
خ��ود را به الیحه مح��دود نکنیم و همچنی��ن به وزارت 

دادگستری پیش��نهاد داده ایم موضوع پرداخت حق بیمه 
زنان خانه دار به صورت ش��روط ضمن عقد در دفترچه های 
عقد آورده ش��ود و حتی اگر این اتفاق نیفتد در قبال بذل 
مهری��ه یا تقلیل مهری��ه این اتفاق بع��د از ازدواج محقق 
شود و در صورت تمایل خانم ها به جای درخواست شروط 

غیر مالی ضمن عقد، »بیمه« را درخواست کنند. 
موالوردی خاطر نش��ان کرد: س��وء تفاهمی درباره طرح 
بیمه زنان خانه  دار و اجرای آن به عنوان شروط ضمن عقد 
ایجاد ش��ده اس��ت که باید بگویم این موض��وع به عنوان 
جایگزین مهریه نیس��ت و چنین اس��ت که زنان به جای 
درخواست حقوق غیر مادی ضمن عقد، بتوانند بیمه زنان 

خانوار را درخواست کنند. 

بیمه زنان خانه دار جایگزین مهریه نیست

   س�ازمان تامی�ن اجتماعی تاکید 

کرد: در شش ماه اول سال جاری ۱۹ 
ه�زار و ۳۶۶ میلیارد و ۸۸۸میلیون 
ری�ال ب�رای درمان بیمه ش�دگان از 
س�وی س�ازمان تامی�ن اجتماع�ی 

هزینه شد. 
   س�ومین مس�جد ب�زرگ جهان 
در ش�هر کراچِی پاکس�تان ساخته 

می شود. 
معاون پایش و نظارت محیط زیس�ت اس�تان تهران کیفیت هوای تهران را برای 

گروه های حساس جامعه ناسالم اعالم کرد

تیتر اخبار

جودی فاس��تر، جایزه یک عمر دس��تاورد لورا زیسکین 
را از جش��نواره فیلم آتنا دریافت می کند. به گزارش دیلی 
اسکرین، جودی فاستر این جایزه را از جشنواره فیلم آتنا 
2015 و برای تاثیری که در صنعت فیلمس��ازی داش��ته، 
دریاف��ت خواهد ک��رد. این بازیگ��ر که دو جایزه اس��کار 
در کارنام��ه اش دارد، در کن��ار ش��یالنویس رییس بخش 
مس��تند ش��بکه اچ بی او، جین��ا پرینس-باوود نویس��نده، 
کارگ��ردان و تهیه کننده و نیز گتی ش��ولمن تهیه کننده 
 برنده اسکار از دریافت کنندگان جوایز جشنواره فیلم آتنا 

خواهد بود. 

فاس��تر در بیانیه ای گفت: افتخار بزرگی است که جایزه 
لورا زیس��کین را از جش��نواره فیلم آتنا دریافت می کنم؛ 
جش��نواره ای که از ق��درت، خالقیت و رهب��ری زنان در 
صنعت فیلمسازی تجلیل می کند و اینها همه ارزش هایی 
هس��تند که من عمیقا به آنها متعهدم و با این جش��نواره 
می توانم بار دیگر در میان همکاران خود باش��م. جشنواره 
فیلم آتنا از س��وی کالج برنارد مرک��ز آتنا برای تحقیقات 
سینمایی اهدا می ش��ود و بیش از هر چیز از فعالیت های 
زنان در صنعت فیلم تجلیل می کند. این جشنواره از 5 تا 

8 فوریه 2015 برگزار می شود. 

دریافت کنندگان جوایز جشنواره آتنا

   در پ�ی انتقاد برخی از مخاطبان به 
بخشی از اجرای کمدی رامبد جوان که 
در انتهای برنامه »بعضیا« اتفاق افتاد، 

این بازیگر توضیحاتی را ارائه داد. 
انجم�ن  ریی�س  اژدری،  به�زاد     

ب�رای  ای�ران  س�فالگر  هنرمن�دان 
برگزاری یازدهمین دوس�االنه سفال 
و س�رامیک ایران از سوی این انجمن 

اعالم آمادگی کرد. 
    ل�وک بس�ون، کارگ�ردان مش�هور 
فرانس�وی به عنوان رییس گروه داوران 
جشنواره بین المللی فیلم پکن در آوریل 

روی صندلی این جشنواره می نشیند. 
با حضور حجت اهلل ایوبی و جمعی از مدیران س�ینمایی، س�ینماگران و اهالی 

رسانه از شهرک سینمایی پیامبر اعظم )ص( رونمایی شد

تیتر اخبار

کارل��وس ک��ی روش س��رمربی تیم ملی کش��ورمان در 
آخری��ن روز تمرینات تی��م ملی در وارینگاه س��یدنی در 
پیام��ی تصویری از مهمان نوازی مردم این منطقه تش��کر 
کرد. کی روش خطاب به مردم وارینگاه گفت: همه ش��ما 
مهرب��ان و حامی م��ا بودید و در قلب م��ا خواهید ماند و 

از این بابت از ش��ما متش��کریم و به ق��ول ایرانی ها خیلی 
ممنون، مرسی. 

امی��دوارم روزی به اینج��ا برگردی��م و روزی در ایران 
میزب��ان تی��م ملی اس��ترالیا باش��یم. ب��از هم ب��ه خاطر 

مهمان نوازی عالی شما متشکرم. 

به قول ایرانی ها خیلی ممنون، مرسی

  کفاش�یان رییس فدراسیون فوتبال 

در آس�تانه سفر به استرالیا گفت: دلیل 
  AFC اصلی س�فرم حضور در س�مینار
اس�ت اما در مرحله مقدماتی کنار تیم 

ملی می مانم. 
   مراس�م بزرگداش�ت جه�ان پهلوان 

تختی روز چهارش�نبه با حضور پرش�ور 
 م�ردم و اهال�ي کش�تي در اب�ن بابوی�ه 

شهر ری برگزار شد.
   تی�م فوتبال می�الن در هفته هفدهم 
رقابت ه�ای س�ری آ با نتیج�ه دو بر یک 

مغلوب ساسولو شد..
مربی پیش�ین تیم ملی فوتبال ایران تاکید کرد قصد صحبت کردن در مورد 

دالیل جدایی اش از تیم ملی را ندارد و نمی خواهد به پرسپولیس برگردد

تیتر اخبار
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رهبر معظم انقالب: 

 حربه تحریم را 
از دست دشمن بگیرید



ایران به سبب دارا بودن طیف 
متنوع��ی از می��راث فرهنگی و 
تاریخی، »جهان��ی در یک مرز« 
لقب گرفته و به سبب جغرافیای 
اقلیم��ی اش به کش��وری چهار 
فصل مشهور است. کافی است که 
بدانید اگر در یک روز زمس��تانی 
عده ای در پیس��ت اسکی توچال 
ته��ران در ح��ال گ��ذران اوقات 
فراغ��ت و ورزش هس��تند، در 
دریای جنوب ع��ده ای دیگر در 
اعماق دریا در ح��ال غواصی اند. 
س��واحل جنوبی ای��ران بهترین 
مقصد برای گردشگرانی است که 
می خواهند جایشان در سرمای 
سوزناک زمستان گرم باشد. هوا 
از آبان تا اردیبهش��ت برای سفر 
به بوش��هر، هرمزگان و سیستان 
مساعد است. گردشگری دریایی 
و ساحلی فعالیت هایی است که 
در آنجا می توانی��د انجام بدهید. 
اما گردشگری دریایی چیست؟ 
چه کش��ورهایی در ای��ن عرصه 
پیش��تازند؟ رقب��ای منطقه ای 
چ��ه می کنن��د؟  قابلیت ه��ای 
گردشگری دریایی ایران چیست؟  
و در نهایت اینکه هزینه س��فر به 
این مناطق دریایی چقدر است؟ 

گردشگری دریایی چیست؟ 
گردش��گری دریایی شکلی از 
گردشگری است که فعالیت های 
مربوط به آن در دو محیط ساحلی 
و دریا صورت می گی��رد. از این رو 
برای تعریف گردش��گری دریایی 
باید ب��ه دو گونه آن اش��اره کنم: 
گردشگری ساحلی و گردشگری 
دریایی. اگرچه این  دو در نگاه اول 
دارای ش��باهت هایی هستند، اما 
از نظر اهمیت و حوزه فعالیت باهم 
تفاوت دارند. ریشه گردشگری در 
مناطق س��احلی را باید در دوران 
روم باستان، هنگامی که نخستین 
خانه های رومی در بخش جنوبی 
اَپِنین پِنینس��وال س��اخته شد، 
جست وجو کرد. در طول قرن های 
بعدی نیز فرهنگ آن رشد کرده، 
به گون��ه ای که از نیمه ق��رن 18، 
به عنوان یکی از ویژگی های وابسته 
به دریا مط��رح و از نیمه دوم قرن 
بیستم که تفرجگاه های ساحلی با 
 Mass( گسترش گردشگران انبوه
Tourism( روبه رو شده، عمدتا 
تحت تاثیر عناصر ش��ن، ماسه، 
آفتاب و...در محیط ساحلی بوده 
است. در دهه های اخیر نیز طبق 
مطالعات صورت گرفته گردشگری 
ساحلی به یکی از اشکال پرطرفدار 
صنعت گردش��گری تبدیل شده 
که با رش��د روزافزون��ی در حال 
توسعه است و تامین کننده مزایای 
مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگ��ی و محیطی 
زیادی برای ساکنان بومی مقصد 
میزبان است. تفرجگاه های ساحلی 
با رویکردهای جدیدی در ارتباط 
با توسعه وگسترش روبه رو است؛ 
از مهم ترین تغیی��رات حاصله در 
فرآیند ش��کل گیری و گسترش 

گردشگری ساحلی، می توان تغییر 
نوع نگاه گردش��گر در برخورد با 
تفرجگاه ساحلی را نام برد. زمانی، 
نیاز گردش��گران تنه��ا در بازدید 
از س��احل و دریا تعریف می شد، 
درحالی که گردش��گر امروزی در 
جست وجوی تجربیات متفاوتی 
از فعالیت های ورزشی، تفریحی، 
فرهنگی و میراث طبیعی است. 
ق��در مس��لم جوابگویی ب��ه این 
تغییر نگاه، مستلزم برنامه ریزی 
همه جانبه اس��ت؛ چراکه در غیر 
 این  صورت صنعت گردش��گری 
که آن را »صنعت بدون دود« نیز 
نامیده اند، موجب ازدس��ت رفتن 
منابع فرهنگی و طبیعی می شود. از 
این رو مبحث مدیریت گردشگری 
ساحلی به عنوان یک نکته مهم در 
توسعه پایدار تفرجگاه های ساحلی 
باید مدنظر قرار گیرد چرا که پایه 
و اساس گردشگری س��احلی را 
منابع طبیع��ی و فرهنگ��ی این 
مناطق ش��کل می دهد که عمده 
آنها عبارتند از ویژگی های تاریخی 
و آثار باس��تانی مقاصد ساحلی، 
ویژگی ه��ای ن��ژادی و قوم��ی، 
صنایع دستی، معماری خانه ها، 
توپوگرافی و پوشش گیاهی، آب و 
آبزیان، اقلیم، خاصیت های درمانی 

و غی��ره.  در گردش����گری 
فعالیت های��ی  س��احلی 
مانن��د ورزش هایی از قبیل 
والیبال و فوتبال س��احلی و 
ش��نا، حمام آفتاب گرفتن، 
تماشای طلوع یا غروب آفتاب 
و دیگر س��رگرمی هایی که 
در محدوده س��احل انجام 
می شود، بیش��ترین حجم 
فعالیت ها را شکل می دهند. 
گردشگری و تفرج در نواحی 
س��احلی، دارای جایگاهی 
است که در چهار زیرمنطقه 

موازی با ساحل قرار دارد: 
1- منطقه آب های ساحلی: 
این منطقه دریای��ی اکولوژیکی 
نزدیک ساحل، از فالت قاره شروع 
می شود و تا ساحل ادامه دارد. این 
منطقه غنی تری��ن منطقه برای 
ماهیگیری اس��ت و غالبا شامل 
صخره ها و س��تون های سنگی 
جالب توجه اس��ت. این قسمت 
برای س��فر به جزایر نزدیک نیز 

مورد استفاده قرار می گیرد. 
2- منطق�ه س�احل: ه��م 
مح��دوده ای از دری��ا و ه��م 
را  خش��کی  از  مح��دوده ای 
دربرمی گی��رد. به خص��وص اگر 
گسترده و شنی باشد، بسیاری از 
بازی ها و ورزش های آبی گروهی 

را پوشش می دهد. 
3- منطقه پهن�ه کرانه ای: 
ای��ن منطقه ب��ه ناحیه پش��ت 
منطقه س��احل اطالق می شود 
و بس��یاری از تفریحات دریایی 
را حمایت می کن��د. مانند چادر 
زدن، پیک نیک و گردش بیرون 
ش��هر. در برخ��ی مکان ه��ا این 
منطقه هتل ها و برخی مشاغل را 
دربرمی گیرد. چشم انداز مهم این 

منطقه منظره دریاست. 
4- منطقه پس کرانه: اراضی 

پش��ت مناطق س��احلی عموما 
شامل مناطقی است که خدماتی 
را ب��رای فعالیت ه��ای تفریحی 
دربرمی گی��رد. منظره س��احلی 
توس��ط پس��تی ها و بلندی ها و 
پوشش گیاهی شکل گرفته است. 

ایران و گردشگری دریایی
ب��ا وج��ود اینکه کش��ورهای 
کوچک و خلیفه نش��ین حاشیه 
خلیج ف��ارس نظی��ر ام��ارات با 
توس��عه مقاص��د س��احلی خود 
ازقبیل ساخت جزایر مصنوعی، 
تجهیز س��واحل ش��نی، احداث 
هتل های لوکس و بی نظیر، توسعه 
فرودگاه های س��احلی، راه اندازی 
کشتی های تفریحی، تجهیز بنادر 
گمرکی و تفریح��ی و... به خوبی 
توانس��ته اند گردش��گرانی حتی 
از کش��ورهایی که خود از نعمت 
دریا و ساحل برخوردارند، جذب 
کنند و از این طریق چرخ اقتصاد 
کشورشان را با سرعت بیشتری از 
طریق جذب سرمایه های کالن، 
افزای��ش اش��تغال و تحصیل ارز 
بچرخانند اما کشور ایران با اینکه 
از وج��ود دریای عم��ان و خلیج 
فارس در جنوب و دریای مازندران 
در ش��مال بهره مند اس��ت و نوار 

ساحل جنوبی آن بیش از 2800 
کیلومتر و نوار شمالی آن نزدیک 
ب��ه 600کیلومتر ط��ول دارد که 
بستر بسیار مناسبی جهت توسعه 
زیرس��اخت ها و تجهی��ز مقاصد 
تفریحی س��احلی بوج��ود آورده 
اس��ت، هنوز نتوانسته جایگاهی 
برای خ��ود در بین کش��ورهای 
پیش��تاز در ح��وزه گردش��گری 
دریایی پیدا کن��د. جزایر کیش، 
قشم و سواحل مکران در چابهار 
مس��تعد ترین مناطق توس��عه 
گردش��گری دریای��ی در جنوب 

ایران هستند. 
جزیره کیش به عن��وان یکی از 
مقاصد اصلی گردشگری دریایی 
در ای��ران ک��ه از طبیع��ت زیبا و 
منحصر به فردی نی��ز برخوردار 
اس��ت دارای امکانات ورزش های 
مختلف دریایی و انواع تجهیزات 
و وسایل مانند جت اسکی، اسکی 
روی آب، چتر پرن��ده، قایق های 
پدال��ی، کیبل اس��کی و امکانات 
غواصی و ماهیگی��ری، آکواریوم 
ماهی و... اس��ت. هر سال نزدیک 
به یک میلیون نف��ر از این جزیره 
دیدن می کنند. نقش این جزیره 
در وهله اول صنعتی � صادراتی و 

در وهله دوم تجاری � توریس��تی 
بوده، اما ب��ا اهمیت یافتن جایگاه 
گردش��گری س��احلی و دریایی 
توجه س��رمایه گذاران به بخش 
گردش��گری بیش��تر از بخ��ش 
تجاری اش جلب شده است. جزیره 
قشم نیز که از گذش��ته های دور 
همواره مرکز تجاری و کشتیرانی 
بسیار پررونقی بوده است و از سال 
2000 می��الدی به عن��وان یک 
جزیره آزاد تجاری شناخته شده 
اس��ت از دیگر مقصدهایی است 
که نیازمند توجه بیشتر است. به 
گفته مسئوالن، این جزیره توانایی 
پذیرش 5/1 میلیون مسافر در ایام 
تعطیالت را دارد. جنگل های وسیع 
دریایی حرا از زیباترین جاذبه های 
توریس��تی این جزیره به ش��مار 
می آیند و س��االنه هزاران پرنده از 
نقاط مختلف جه��ان و پرندگان 
بومی ایران به این جزیره مهاجرت 
می کنند. چابهار نیز از دیگر مقاصد 
گردشگری دریایی ایران محسوب 
می شود که در منتهی الیه جنوب 
شرق ایران در کنار دریای عمان و 
اقیانوس هند واقع شده است و تنها 
بندر اقیانوس��ی کشور محسوب 
می شود. مطالعات اقلیم گردشگری 
صورت گرفته نش��ان می دهد که 
چابهار گرم ترین نقطه کشور 
در زمس��تان و خنک تری��ن 
بندر جنوبی ایران در تابستان 
اس��ت. با این هم��ه تورهای 
مس��افرتی نادری چابهار را 
به عنوان مقصد گردشگری 
دریایی-ساحلی در نظر دارند. 
دکتر یزدان��ی و جهاندیده از 
اعضای هیات علمی دانشگاه 
دریانوردی و عل��وم دریایی 
چابهار در پژوهش��ی که به 
توسعه گردشگری ورزش های 
آبی-س��احلی اختص��اص 
دارد درخص��وص عم��ده 
محدودیت های توسعه گردشگری 
دریایی-ساحلی در این ناحیه این 
موارد بیان می کنن��د: چابهار در 
حوزه ش��هری و گردش��گری با 
کمبود امکاناتی از جمله دوری از 
مراکز استان ها و عدم برخورداری 
از سیس��تم حمل و نقل )راه های 
مناس��ب دوبان��ده و چندبان��ده 
برای س��واری و اتوبوس، راه آهن، 
خطوط هواپیمایی منظم(، کمبود 
تاسیسات اقامتی و پذیرایی، عدم 
احداث پالژ های مناسب برای شنا 
و قایقرانی، ع��دم وجود قایق های 
تفریحی و دریایی و... روبه رو است. 

معضالت و راهکارهای 
مدیریت گردشگری ساحلی

مهم ترین معضالت گردشگری 
ساحلی را می توان تاثیرات منفی 
بر مناطق ساحلی، شهری شدن 
افقی، تولید زبال��ه و از بین رفتن 
هویت ه��ا و ارزش های فرهنگی 
دانس��ت و به نظر می رسد تنها 
راهکار مدیری��ت آنها، حل تضاد 
میان منافع اقتصادی گردشگری 
و تاثیرات آن بر محیط زیست و 
جامعه اس��ت. به منظور کاهش 
مش��کالت و تامی��ن پای��داری 

صنع��ت گردش��گری و مناب��ع 
ساحلی که توس��ط بخش های 
دیگر استفاده می ش��ود، باید به 
ادغام گردش��گری س��احلی در 
برنامه ریزی ه��ای اس��تراتژیک 
توس��عه ای توجه زیادی ش��ود. 
در برنامه ریزی ه��ای توس��عه 
گردش��گری، بس��یار مهم است 
که بر برنامه ریزی مناس��ب رشد 
گردشگری با توجه به ظرفیت ها 
و امکانات مناط��ق محلی تاکید 

شود. 
در دسترس بودن سیستم های 
حم��ل ونق��ل، آب آش��امیدنی، 
انرژی، مخاب��رات، بازیافت زباله 
و خدم��ات اساس��ی بهداش��تی 
و امنیت��ی اهمیت زی��ادی برای 
موفقیت بخش گردشگری دارد. 
زیرساخت ها و برنامه های خدماتی 
و مدیریتی بای��د به صورت جامع 
تدوین ش��ود و وضعیت موجود و 
تقاضای آینده بخش گردشگری، 
جامعه محلی و بخش های دیگر را 
در نظر بگیرد. البته در سال های 
اخیر با تشکیل کارگروه گردشگری 
دریایی با عضویت س��ازمان ها و 
نهاده��ای تخصص��ی مرتبط و 
چند برنامه اجرایی دیگر از جمله 
اقدامات��ی در ابعاد نرم اف��زاری از 
قبیل تدوین دس��تورالعمل ها و 
استانداردهای فنی برای تاسیسات 
و موسسات دریایی، گردشگری 
دریای��ی درحال قدم برداش��تن 
در عرصه ه��ای صنعت��ی و دور 
شدن از فضاس سنتی است. هر 
چند فعالیت های ای��ن کمیته و 
کارگروه های ذیل آن مدتی است 
متوقف شده ولی مصوبات بیش از 
15 جلس��ه اصلی کمیته و بیش 
از 60 جلسه کارگروه های فرعی 
در سنوات گذش��ته راهگشا بوده 
و بخش خصوص��ی عالقه مند و 
هدایت ش��ده به این موضوعات، 
با همه فراز و نش��یب ها  در حال 

فعالیت است. 

هزینه های سفر به 
جزیره های جنوبی 

جزایر قش��م و کی��ش در ایران 
همواره عالقه من��دان زیادی دارد. 
آژانس های گردشگری نیز با آگاهی 
از این موضوع بسته های مختلفی 
برای جذب سلیقه های گوناگون 
ارائه می دهند. قیمت ها نیز متفاوت 
است چرا که تحت تاثیر مدت زمان 
اقامت، مکان اقامت، ن��وع پرواز و 
ش��رکت پروازی و دیگر خدمات 
مربوط به سفر است. به طور نمونه 
قیمت یک تور سه شب و چهار روزه 
همراه با اقامت در هتل پنج ستاره 
شایگان کیش و خدماتی از قبیل 
بلیت، اقامت، استقبال فرودگاهی، 
صبحان��ه، س��رویس به ب��ازار و 
تخفیفات گردشگری بین 900 تا 
950 هزار تومان متغیر است.  اگر 
بخواهید همین خدمات را در هتل 
4ستاره هلیا دریافت کنید بین 695 
تا675هزار توم��ان باید بپردازید. 
تورهای قش��م نیز از پایین ترین 
 قیمت یعنی 85 تا 275هزار تومان

 متغیر است.

گردشگری دریایی در جهان
گردشگری دریایی را پروفس��ور پاپلی یزدی و دکتر 
سقایی در کتاب »گردشگری، ماهیت و مفاهیم« خود، 
فعالیت های تفریحی دانس��ته اند که بیشتر در آب های 
عمیق و دور از خش��کی انجام می گیرد و به تجهیزات، 
امکانات و آموزش های ویژه ای نی��از دارد و با خطرات 
بیش��تری نیز همراه اس��ت که از جمله آنها عبارتند از 
غواصی، س��فرهای تفریحی -دریایی، اسکی روی آب، 
جت اس��کی، آکواریوم دریایی، ماهیگیری در آب های 
عمیق. تقاضا برای سفرهای دریایی با تولید ماشین بخار 
و صنعتی شدن جوامع خصوصا از سال های بعد از جنگ 
جهانی دوم با روی کارآمدن خطوط بزرگ کشتیرانی 
مثل موریتانی، کوئین ماری، کوئین الیزابت و... افزایش 
یافت و اشکال جدیدی از گردشگری دریایی مطرح شد. 
کشتی بزرگ تایتانیک از پیشتازان جذب عالقه مند به 
تفریحات دریایی بود. کشورهایی مانند فرانسه، اسپانیا، 
یونان، جزایر هاوایی و خلیج مکزیک در اروپا و آمریکا 
از قدیمی ترین مقاصد س��احلی هستند و در سال های 
اخیر نیز مراکز جدیدی با رشد س��ریع و روزافزون در 
حاشیه دریای مدیترانه درحال ظهورند مانند مراکش، 

تونس، مصر و ترکیه. 
در آسیا نیز کشورهای جنوب شرقی آسیا به خصوص 
کش��ورهای تایلن��د، مال��زی، اندون��زی، س��نگاپور، 
هنگ کنگ، مالدیو و ژاپن از س��هم قاب��ل توجهی در 
جذب گردش��گران دریایی برخوردارند. درمطالعه ای 
که توسط سازمان توس��عه تجارت ایران صورت گرفته 
در خصوص مقاصد نوظهور گردش��گری دریایی آمده 
اس��ت: »گش��ت های دریایی در تایلند، مالزی، مالدیو 
و سایر کشورهای آسیای جنوب ش��رقی نیز به خوبی 
توسعه یافته است. مالزی برای ایجاد گردشگری پایدار 
در این کش��ور پارک ه��ای دریای��ی را در جزایر خود 
گسترش داده است و کش��ور اندونزی نیز با استفاده از 
شیوه های سنتی و مدرن گردشگری دریایی را روز به 
روز توسعه می دهد. در این نوع گردشگری، گردشگران 
با فرهنگ، آداب و رسوم جزیره نشینان آشنا می شوند 
و با اس��تفاده از تس��هیالت، خدمات س��احلی، خرید 
اقالم و صنایع دس��تی منافع اقتصادی خوبی را نصیب 
جزیره نشینان می کنند و این امر موجب تقویت، ترقی 
و آبادانی این جزایر می شود. حوزه دریایی کارائیب در 
آمریکای مرکزی به دلیل داش��تن شرایط آب و هوایی 
مساعد و جذابیت های دریایی از مقاصد مهمی است که 
گردشگران کش��ورهای آمریکایی و اروپایی را به سوی 
خود جذب می کند و خطوط کشتیرانی و تفریحی این 
منطقه از زیباترین خطوط کش��تیرانی جهان به شمار 
می آیند. اس��ترالیا نیز که به دلیل تنوع زیست دریایی 
و داش��تن نهنگ یکی از مهم ترین مقاص��د دریایی در 
جهان به شمار می آید، ساالنه هزاران نفر را جذب خود 
می کند. همچنین شکل جدیدی از گردشگری دریایی 
که امروزه طرفداران زیادی پیدا کرده اس��ت، پرواز بر 

فراز دریاهاست.«

گردشگری دریایی در کشورهای جنوبی 
خلیج فارس

امارات را باید یکی از موفق ترین کش��ورها در رش��د 
زیرس��اخت های گردش��گری خصوص��ا گردش��گری 
دریای��ی و س��احلی در س��ال های اخیر دانس��ت. این 
کش��ور درس��ال های اولیه 2000 میالدی س��مت  و 
س��ویی جدید در خصوص بهره مندی از سواحل و دریا 
اتخاذ کرد. س��اخت پروژه Palm Island )سه قطعه 
جزیره مصنوعی به شکل نخل خرما( با گنجایش 500 
آپارتمان، 2000 ویال و 25 هتل و 200 فروشگاه لوکس 
که فاصله آن از ساحل 125 کیلومتر خواهد بود و جزایر 
World Island )جزایر کره زمین( به ش��کل 300 
جزیره با طرح نقشه جهان منحصربه فردترین اقدامات 
این کشور امیرنشین بوده اس��ت. این پروژه به امارات 
کمک کرد تا خطوط س��احلی خویش را از 60کیلومتر 
فعلی به بیش از 1200 کیلومتر افزایش دهد. عالوه بر 
این امارات با اس��تفاده از بقایای دو هواپیمای جنگی و 
چند جامبوجت و 7قایق قصد دارد ت��ا در اعماق دریا 
یک پارک زیردریایی مصنوعی برای غواصان بس��ازد. 
با این همه این کشور با بهره مندی از کشتی های کروز 
و افزایش ترمینال های دریایی س��هم خود را از درآمد 

گردشگری دریایی به حداکثر رساند. 
همچنین به گ��زارش خبرگزاری می��راث فرهنگی، 
ش��رکت بندره��ای ابوظب��ی به ن��ام »زی��اد پورت« 
 نخستین کشتی گشت دریایی خود را برای فصل تازه
 2015-2014که حامل تقریبا 100 مسافر است ، در 
خلیج فارس به کار انداخت. این شرکت گشت دریایی 
که »ام. اس روتردام« نام دارد، اع��الم کرد که فعالیت 
نخس��تین ناوگان کشتی های خود را مش��تمل بر 93 
کشتی با 220 هزار مس��افر برای دیدار از ابوظبی طی 
فصل آینده گش��ت های دریایی، آغاز کرده است. آغاز 
فصل کاری گشت های دریایی در اواخر 2014 و اوایل 
2015 همچنان پرکارترین فصل کاری امارات اس��ت 
که قرار اس��ت با 93 کش��تی و 220 هزار مس��افر کار 
خود را توس��عه دهد. این میزان برابر با 24 درصد رشد 
است اما مقامات امارات قصد دارند این پروژه را تا سال 
2020 – 2019 به بیش از 300 هزار مس��افر و 130 

کشتی افزایش دهند. 
از دیگر سو راه اندازی برنامه خاصی در بخش صدور 
ویزا که از اوایل سال 2014 آغاز شده و امکان چندین 
بار ورود با هزینه 55 دالر را به مسافران می دهد از دیگر 
عواملی است که سفر گردشگران را میان کشور امارات 
و کشورهای همس��ایه آن تا حد بس��یار زیادی آسان 
کرده و موانع بسیار زیادی را از مسیر رشد گردشگری 
برداشته است. سال گذشته نیز وزیر گردشگری عمان 
در هم��کاری با مقامات گردش��گری ابوظب��ی و دوبی 
گروه متحد همکاری مش��ترکی را برای ارتقای سطح 
گردشگری دریایی در چارچوب شورای همکاری های 

کشورهای خلیج فارس تشکیل دادند.
 ب��ا این همه ام��ارات ب��ا راه اندازی وب س��ایت های 
چندجانب��ه در فض��ای مج��ازی به خوب��ی توانس��ته 
درمی��ان مقصده��ای گردش��گری دریای��ی دنی��ا 
خودی نش��ان ده��د و از س��هم گردش��گری دریایی 
درآم��د باالی��ی نصیب خود کن��د. یک��ی از مهم ترین 
گردش��گری  زمین��ه  در  ام��ارات   س��ایت های 

www.seaworldtourism.com  است.

نوار ساحلي جنوب؛ بهترین راسته 
گردشگري دریایي

گردشگری و مسافرت در فصل زمستان نه تنها رونق 
خود را از دست نمي دهد بلکه در کشوري مانند ایران 
که از آب وهوایي متفاوت در مناطق مختلف برخوردار 
است، رونق دوچنداني هم مي تواند به خود ببیند. یکي 
از شاخه هاي گردشگري که در فصول سرد مورد توجه 
عموم گردش��گران قرار مي گیرد، گردشگري دریایي 
است. همیشه هستند افرادي که خواهان رفتن به دل 
آب و آرامش حاصل از آن هستند و نوارهاي ساحلي 
ایران هم به اصطالح جان مي دهد براي همین کارها. 
از همه اینها مهم تر این اس��ت که ورود گردشگران به 
این مناطق تاثیر اقتصادي و اجتماعي چشمگیري بر 
زندگي مردم این مناطق داش��ته اس��ت که مسئوالن 
این مناطق هم بر آن صحه مي گذارند. بنابراین با همه 
کمبودهای��ي که در این زمینه وج��ود دارد نمي توان 
از خیل عظیم گردش��گران در مناطق جنوبي و تاثیر 
حضور آنها در این مناطق چشم پوشي کرد. در همین 
ارتباط و براي بررس��ي می��زان امکاناتي که براي این 
گردش��گران در نظر گرفته ش��ده، با مسئوالن منطقه 
آزاد کیش تماس گرفتیم که بعد از چند روز همچنان 
در جلس��ه اي حضور داش��تند و در این میان یکي از 
مس��ئوالن معاونت گردش��گري اس��تان هرمزگان تا 

حدودي پاسخگوي سؤال های ما بود. 
بندرعب��اس  از معاون��ت گردش��گري  محم��دي، 
آب وهواي مناسب این فصل را بهترین دلیل براي سفر 
ایرانیان ساکن شهرهاي سردسیر به استان هرمزگان 
مي داند و مي افزاید: درحال حاضر، بسیاري از شهرهاي 
ایران دماي هوایي زیر 15درجه سانتي گراد دارند اما 
در هرم��زگان ه��واي معت��دل بهاري حاکم اس��ت و 
بهتری��ن فرصت براي گردش��گري اس��ت. همچنین 
آلودگي هواي کالنش��هرها، بهانه خوبي براي سفر به 
ش��هرهاي جنوبي به ویژه بندرعباس است که هوایي 

پاک و تمیز دارد. 

جزایر ناشناخته اي که باید شناخت
وي همچنین می افزای��د: جزیره هاي فراواني مانند 
هرمز، هنگام و الرک از جمله جاذبه هاي گردشگري 
این استان هستند که معموال از طرف عالقه مندان با 
اس��تقبال مواجه مي شوند. محمدي، طبیعت بکر این 
جزایر را مزیت آنها نس��بت ب��ه جزایري چون کیش 
مي دان��د و اضاف��ه مي کن��د: کیش و قش��م به عنوان 
قطب هاي گردش��گري جنوب در فصل زمس��تان به 
ش��مار مي روند و معموال جزایر دیگر در سایه نام این 
جزایر معروف قرار دارن��د. اما طبیعت بکر این جزایر 
و ارزاني س��فر از بندرعباس به آنها دالیل قابل قبولي 
براي گردشگراني محس��وب مي شود که بیشتر براي 
هواي پاک و دیدن دریا به جنوب آمده اند تا خرید در 

مراکز تجاري کیش و قشم. 

زیرساخت هایي حاضر است
اما هر مس��افري که به مقاصد گردش��گري س��فر 
مي کند به دنبال اس��تفاده از امکاناتي اس��ت که رفاه 
او را در پ��ي داش��ته باش��د. به همین دلی��ل هم باید 
در ش��هرهاي مح��ل گردش��گري زیرس��اخت هایي 
آماده س��ازي ش��ود. در مناطق نامبرده نی��ز هتل ها، 
سفره خانه هاي سنتي، شناورهاي توریستي و تفریحي 
وجود دارد تا گردشگران بتوانند از آنها نهایت استفاده 
را ببرند. همچنین گردش��گرپذیر ب��ودن این مناطق 
موجب ش��ده ت��ا بخش خصوصي در ای��ن میان وارد 
عرصه سرمایه گذاري ش��ود. به همین دلیل و مطابق 
گفته هاي محمدي، شهرداري بندرعباس قسمت هایي 
از نوار س��احلي این شهر را به بخش خصوصي سپرده 
است تا پالژها و مکان هاي تفریحي ساحلي ایجاد کند 
که مورد استفاده گردشگران است و درآمدزایي باالیي 

هم براي سرمایه گذاران به همراه داشته است. 

رونق کسب وکار محلي ها
ای��ن مق��ام مس��ئول ضمن اش��اره به تع��داد زیاد 
گردش��گران این اس��تان در فصل زمستان از روند رو 
به رش��د ورود گردش��گران به مناطق جنوبي س��خن 
مي گوی��د: همه س��اله بی��ن 15 تا 20میلی��ون نفر 
گردش��گر به بندرعباس مي آیند. به واسطه ورود این 
حجم باالي گردش��گر بازارهاي زیادي در این ش��هر 
ایجاد ش��ده و افراد محلي نیز کسب و کارهاي زیادي 
که مرتبط با گردشگران است، ایجاد کرده اند. به ویژه 
در بخش صنایع دس��تي رونق خوبي بر بازار این شهر 
حاکم اس��ت و مردم محلي از این راه کس��ب درآمد 
مي کنن��د. محم��دي در ادامه و در م��ورد تاثیر ورود 
گردشگران بر اش��تغالزایي براي مردم محلي منطقه 
معتقد اس��ت، هر گردشگر موجب ایجاد پنج شغل به 
طور مستقیم و 20 شغل به طور غیرمستقیم مي شود. 
بنابراین گردش��گرپذیر بودن یک منطقه تاثیر بسیار 
زی��ادي بر رونق بازارهاي محلي و رفاه مردم س��اکن 
آن مناط��ق دارد. از این رو  به ای��ن دلیل که مناطق 
جنوبي معموال در زمره مناطق محروم قرار مي گیرند، 
به واسطه ویژگي گردشگرپذیري خود پتانسیل زیادي 
براي ایجاد اشتغال در زمینه هایي مانند صنایع دستي 
محلي دارند. وي معتقد است، با همه گام هایي که در 
این زمینه برداشته شده، هنوز هم کمبودهاي زیادي 
در ای��ن زمینه وجود دارد و همه ظرفیت هاي موجود 

مورد بهره برداري قرار نگرفته اند. 

وسایل عبور و مرور هم مهیاست
ش��اید یک��ي از مهم ترین س��وال هایي که ذهن هر 
مس��افري را مش��غول مي کند، این باش��د که از چه 
طریقي باید از شهرهاي ساحلي تا جزایر مذکور برود. 
محمدي در این زمین��ه خیال همه را راحت مي کند 
و در م��ورد وس��ایل نقلیه عمومي براي گردش��گران 
به ش��ناورهایي اش��اره مي کند که گردش��گران را از 
بندرعب��اس ب��ه جزایر مختل��ف مي برن��د. قایق ها و 
اتوبوس ه��اي دریای��ي نمون��ه اي از همین ش��ناورها 
هس��تند. هزینه هاي سفر با این وسایل نقلیه عمومي 
هم بس��ته به وس��یله مورد اس��تفاده و طول مسافت 

مسیر، براي هر نفر بین 7 تا 15هزار تومان است. 

گفت و گو جهان گردشگری

در دسترس بودن سیستم های 
حمل ونقل، آب آشامیدنی، انرژی، 
مخابرات، بازیافت زباله و خدمات 
اساسی بهداشتی و امنیتی اهمیت 

زیادی برای موفقیت بخش 
گردشگری دارد. زیرساخت ها و 
برنامه های خدماتی و مدیریتی 
باید به صورت جامع تدوین شود 
و وضعیت موجود و تقاضای آینده 
بخش گردشگری، جامعه محلی و 
بخش های دیگر را در نظر بگیرد

ابوالفضل صیامیان گرجی

تهمینه سهرابي
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ساحل و آب و آرامش



وارد ه��ر سوپرمارکت، فروشگاه زنجیره ای یا 
هر مکانی ک��ه نام فروشگاه را ب��ر خود داشته 
باش��د، بشوید، همیشه در قفسه ه��ای فراوانی 
شاه��د کاالهایی چون دستمال کاغذی و سایر 
وسایل مرب��وط به بهداشت هستید. این کاالها 
همگ��ی ب��ا عنوان کااله��ای مربوط ب��ه حوزه 
سلولزی نام گذاری می شون��د. ارزش و اهمیت 
آنها در زندگ��ی امروزی بر هیچ کسی پوشیده 
نیس��ت و ه��ر روز هم ب��ر اهمیت آنه��ا اضافه 
می ش��ود. دیگر هیچ خانه و هی��چ میزی را در 
اداره ها نمی ت��وان یافت که خالی از محصوالت 
این ح��وزه باشد. به همین دلیل هم هست که 
ب��ازاری گست��رده و مشتریان میلیون��ی دارند. 
گ��زارش امروز را اختص��اص داده ایم ب��ه بازار 
محص��والت سلولزی تا با بررس��ی آن از چم و 
خمش آگاه شویم. اینکه میزان تولید و مصرف 
در ب��ازار این کاال به چه ص��ورت است؟ نقش 
واردکننده ه��ا در بازار ایران چ��ه رنگی دارد و 
اینک��ه سهم تولی��د داخلی از این ب��ازار به چه 
ص��ورت است؟ در این گزارش سعی بر آن بوده 
که به همه این پرسش ها پاسخ داده شود و در 
این راستا از دیدگاه فریدون دهخوارگانی، دبیر 
انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران استفاده 

شده است. 

بازاری برای میلیون ها ایرانی
وقتی محصولی تولید می شود همیشه سوالی 
مطرح می شود، مبنی ب��ر اینکه بازار مصرف و 
گستره مصرف کنندگان آن محصول چه طیفی 
را در برمی گیرد. در واقع یکی از دغدغه های هر 
تولیدکنن��ده ای این است که محصولش را باید 
ب��رای چه طیفی از مشتریان تولید کند. از این 
نظر خیال تولیدکنندگان محصوالت بهداشتی 
سلولزی می تواند راحت باش��د، زیرا مشتریان 
میلیون��ی در سراسر ای��ران پتانسیل ویژه ای را 
به لحاظ خریدوفروش برای این محصول ایجاد 
کرده ان��د. در واق��ع سراسر کشور، ب��ازار هدف 
محص��والت سلولزی بهداشت��ی است. در حال 
حاضر در تمام��ی خانواده ها حتی در روستاها، 
مصرف این گونه محصوالت رایج شده و می توان 
عنوان کرد اقالم مختل��ف محصوالت سلولزی 
بهداشت��ی، جزو نیازه��ای روزانه مردم هستند 
و ب��ازار گسترده ای برای ای��ن صنعت به وجود 
آورده اند که ه��ر روز نیز در حال توسعه است. 
یعنی با تولد هر انسانی، یک مشتری برای این 

محصوالت ایجاد می شود. 

بازاری با تنوع بسیار زیاد
تع��داد زیاد تولیدکنندگان این حوزه نشان از 
تنوع این محص��والت دارد. به گفته فعاالن این 

حوزه تنوع محصوالت سلولزی بسیار زیاد است 
و هر قلم کاال به گونه های مختلف تولید می شود. 
اغل��ب شرکت ها هم به ص��ورت متوالی در حال 
تولید محصوالت جدید به منظور برطرف کردن 
نیاز مشتریان هستند، ت��ا جایی که در دو دهه 
گذشت��ه، حدود 200 شرک��ت در این زمینه به 
بهره ب��رداری رسیده اند. هر چن��د برخی از این 
شرکت ها بدون تحقی��ق و پژوهش حول محور 
ای��ن صنع��ت در زمینه سنجش ب��ازار )عرضه، 
تقاضا، واردات، قدرت خرید و. . .( سرمایه گذاری 
ک��رده بودند، بعد از مدتی در اث��ر رقابت از بازار 
ح��ذف شدند و در حال حاض��ر از طریق آماری 
که با کمک سازمان استاندارد استان ها به دست 
آمده، حدود 90شرکت با ظرفیت های گوناگون 

در این صنعت فعالیت دارند. 

بازار خودکفایی سلولزی ها
اینق��در در مورد کاالهای کشورهای مختلف 
در بازار ایران مطل��ب زیاد است که این گمان 
در مورد هر محصولی خالی از حقیقت نیست. 
اما به نظر می رسد که بازار محصوالت بهداشتی 
تا حدود زیادی با تولید صنایع داخلی پر شده 
است. به همین دلیل ه��م دبیر انجمن معتقد 
است: بازار داخلی، به واردات کاالی خارجی در 
زمینه سلولزی - بهداشتی هیچگونه وابستگی 
ندارد و در واقع اصال به واردات این گونه کاالها 
نیازی نیست، زیرا شرکت های ایرانی می توانند 
تا 10برابر نیاز مملکت تولید کنند و هیچگونه 
کمب��ودی در این خصوص وجود ندارد. با همه 
ای��ن اوصاف باز هم در قفسه های فروشگاه های 
سطح شهر می ت��وان محصوالتی از کشورهای 
خارج��ی دی��د. ه��ر چن��د هم��ه رسته های 
محص��والت بهداشتی را شامل نمی شود و تنها 

بعضی از محصوالت را در برمی گیرد. 
در همی��ن خص��وص و مطاب��ق گفته ه��ای 
دهخوارگانی، میزان تعرفه )حقوق ورودی( برخی 
از کاالهای ساخت��ه شده به صورتی تنظیم شده 
ک��ه واردات آنها با سوددهی قابل توجهی همراه 
است. بنابراین سرمایه های زیادی، جذب واردات 
این کاالها می شود. از سویی، به دلیل سوددهی 
مناسب این محصوالت، قاچاق آنها هم بازار گرمی 
دارد. ای��ن کاالها که بدون لیبل )برچسب( ورود 
هستند، در سطح شهر و در فروشگاه ها مشاهده 
می شون��د. همین امر موجب برت��ری تجارت بر 
تولید ش��ده و تا حدودی برای بازار داخلی خطر 
ایجاد کرده است. فعاالن ب��ازار هم در این مورد 
گالیه های زیادی دارند و خواهان افزایش حقوق 
ورودی برای محص��والت ساخته شده سلولزی 
بهداشتی وارداتی هستند. آنها همچنین معتقد 
هستن��د که نظ��ارت دقیق ب��رای جلوگیری از 
قاچاق این محصوالت، کمک موثری برای صنایع 

سلولزی بهداشتی کشور است. 

خیال راحت با سازمان استاندارد؟ 
یک��ی از مسائلی ک��ه در م��ورد محصوالت 
بهداشتی وجود دارد، مسئله سالمت آنهاست. 
مشتریان هم همیشه در این زمینه دغدغه هایی 
داشته ان��د. اینکه این محص��والت تا چه حدی 
مطابق استاندارده��ای روز دنیا تولید می شوند 
چون این محصوالت با بدن مصرف کننده تماس 
مستقیم دارند و در ص��ورت کاربرد موادی که 
تندرست��ی افراد را به خطر می اندازند، می تواند 
عواقب جبران ناپذی��ری به همراه داشته باشد. 
مسئ��والن انجمن معتقد هستن��د که در مورد 
کاالهای وارداتی، انجمن هیچ گونه مسئولیتی 
ندارد ولی در مورد تولیدات شرکت های داخلی، 

نظارت سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت 
و درم��ان با همکاری انجم��ن به صورت دائمی 
انجام می ش��ود و همواره ب��ه مصرف کنندگان 
توصیه شده که از کاالهای استاندارد و نام های 
تجاری معتبر استف��اده کنند. همچنین اضافه 
می کنند ک��ه آزمایشگاه مجه��ز سازمان ملی 
استان��دارد و اداره بهداشت به صورت مرتب در 
حال نمونه ب��رداری از خط تولی��د شرکت ها و 
همین ط��ور از سطح بازار به منظور کنترل این 
محصوالت هستند. یکی دیگ��ر از مسائلی که 
توسط دبیر انجمن مطرح می شود، برمی گردد 
به کیفی��ت باالی تولیدات داخل��ی. وی اظهار 
می کن��د: در ح��ال حاضر، شرکت ه��ای بزرگ 
داخلی با سرمایه های هنگف��ت و با تکنولوژی 
روز جهان��ی، آنچه را که نیاز داخل است، تولید 
می کنن��د و کیفی��ت این محص��والت کامال با 

کاالی خارجی برابری می کند. 

جایگاه ایران در تولید
 محصوالت بهداشتی

 کشورهایی ک��ه در همسایگی ای��ران واقع 
شده اند به دلی��ل عدم برخورداری از توان فنی 
و صنعت��ی برای تولید بسی��اری از محصوالتی 
که نیاز روزم��ره مردم شان محسوب می شوند، 
همیشه بازارهای مناسبی برای صدور کاالهای 
ایران ب��ه شمار رفته اند. ای��ن مهم شامل حال 
تولیدکنندگان محص��والت بهداشتی هم شده 
اس��ت. تا جایی که ای��ران در تولید محصوالت 
سلولزی بهداشتی در منطقه از برتری های الزم 
برخوردار است و ب��ه اغلب کشورهای هم جوار 
کاال صادر می کند. تولی��د باالی این کاالها در 
داخ��ل فواید دیگری هم به همراه داشته است. 
از جمل��ه اینک��ه موجب ایجاد ب��ازاری رقابتی 

ش��ده که نتیجه آن هم ب��اال رفتن کیفیت این 
محص��والت است و هم اینکه می��زان صادرات 
غیرنفت��ی را افزای��ش داده است. ه��ر چند در 
ای��ن می��ان شرکت هایی که کیفی��ت را جدی 
نمی گیرن��د، محکوم به ح��ذف از بازار هستند. 
دهخوارگان��ی معتقد اس��ت: تع��داد بی شمار 
واحده��ای تولیدی با ظرفیت های گوناگون که 
به مراتب بیشتر از نیاز کشور است، باعث رقابت 
شدید ب��رای به دست آوردن سهم بازار در این 
صنعت شده و همی��ن امر موجب حذف شدن 
خیل��ی از واحدهای تولیدی می شود. ولی رشد 
مصرف سرانه رو ب��ه افزایش است و واحدهای 
بزرگی ه��م وجود دارند ک��ه در مقاطع زمانی 
معین��ی، شاهد توسع��ه فازه��ای مختلف آنها 
هستیم. همین امر موجب شده تا هر روز بیشتر 

شاهد افزایش صادرات در این حوزه باشیم. 

مصرف چندصد هزار تنی بهداشتی ها
ساالن��ه بیش از صد هزار ت��ن انواع دستمال 
کاغ��ذی مص��رف می شود که تمام��ا در داخل 
کشور تولی��د می شوند. همچنین ساالنه حدود 
80 ه��زار تن انواع محص��والت بهداشتی مورد 
نی��از کودک��ان، بزرگساالن و بان��وان در کشور 
مص��رف می ش��ود که ب��ه دلیل هم��ان عامل 
پایین بودن نرخ تعرفه وارداتی و به سود بودن 
وارد ک��ردن ای��ن محصوالت، بسی��اری از این 

محصوالت وارداتی هستند. 

مشکالتی که همچنان پابرجاست
بخش تولید مشکل کم ندارد. این مشکالت 
در هم��ه حوزه های تولید ب��ه چشم می خورد. 
دهخوارگان��ی در ای��ن خص��وص می گوید: در 
حقیقت به دلیل افزایش قیمت ارز در سال های 
گذشت��ه، اغل��ب شرکت ها با کمب��ود سرمایه 
در گ��ردش روبه رو هستن��د. عملکرد انقباضی 
بانک ها موجب ش��ده دریافت تسهیالت بانکی 
بسیار سخت باشد. چنانچه بانک ها در پرداخت 
تسهیالت، وثیقه مح��ور نباشند و تسهیالت را 
در اختیار شرکت های معتب��ر قرار دهند - در 
واق��ع اعتبارمح��وری به ج��ای وثیقه محوری، 
سیاس��ت بانک ه��ا باش��د - بخش زی��ادی از 
مشکالت حل خواه��د شد.  وی همچنین این 
حوزه را بخشی قابل توجه برای سرمایه گذاری 
خارجی ه��ا می داند و معتقد است: در خصوص 
سرمایه گ��ذاری خارج��ی، چنانچ��ه مسئوالن 
مرتب��ط در وزارت اقتص��اد و دارای��ی، موارد و 
نکته های موردنظر انجمن را در تصمیم گیری ها 
لحاظ کنند، حاصل کار، ثمربخش خواهد بود. 
در مورد حقوق ورودی کاالهای ساخته شده در 
این صنع��ت معتقدیم که باید تعرفه ها افزایش 
پی��دا کنند ت��ا واحدهای تولی��دی از حمایت 

بیشتری برخوردار شوند. 

گزارش »فرصت امروز« از بازار محصوالت بهداشتی سلولزی

وفور تولید ایرانی در این بازار پرمشتری

شک��الت و شیرین��ی از آن دس��ت مواد غذایی 
هستند ک��ه در هر ساعت��ی از شبان��ه روز توان 
مصرف شان در هر کسی وج��ود دارد. تنوع طعم 
و رن��گ ه��م در این محصوالت اینق��در باالست 
ک��ه هر سلیق��ه ای را پوشش می دهن��د. هرچند 
همیشه تبلیغاتی منفی درخصوص مصرف بی رویه 
شکالت و رابطه آن با بیمای دیابت وجود دارد اما 
تولیدکنندگان این حوزه نیز پیوسته کوشیده اند 
محصوالت��ی با می��زان قند پایی��ن تولید کنند و 
حتی گاه شعارهایی مبنی بر تولید شکالت برای 
دیابتی ها به گوش می رس��د. به هر روی داستان 
شکالت، داست��ان دیروز و ام��روز نیست. قرن ها 
از تولید ابتدایی ت��ا حرفه ای این محصول غذایی 
می گ��ذرد و امروز بازار بسی��ار گسترده با گردش 
مالی باال را به خ��ود اختصاص داده است. در این 
گزارش نگاهی داریم به ب��ازار این محصوالت در 

ایران و نیم نگاهی هم به مصرف شان در جهان. 

شکالت؛ فرصت گسترده تولید
شای��د در نگاه اول و با توجه به وجود غول های 
شکالت س��ازی در سط��ح جهان و ن��ام شناخته 
ش��ده آنها، کمت��ر کسی ج��رات ای��ن را داشته 
باشد ک��ه حرف از تولید در ای��ن زمینه بزند، اما 
تحقیقات ثابت کرده است که شرکت های کوچک 
با ت��وان مالی کمت��ر هم می توانند ب��ه اصطالح 
س��ری میان سرها درآورن��د. مهم ترین دلیل این 
امر ه��م درجه بندی کیفی��ت و رده های قیمتی 
این محص��والت است. در ب��ازار ای��ران عالوه بر 
فروشگاه ه��ای سطح شه��ر و شیرینی فروشی ها، 
می توان شکالت ها را از راسته های بازارهای سنتی 
هم خرید. بازارهایی مانند کوچه مروی که بورسی 
برای خرید شکالت های خارجی به شمار می رود 
و معم��وال مشتریان ویژه خ��ود را دارد. محدوده 
قیمت��ی این محص��والت بسته به اینک��ه از کجا 
خری��داری شوند و اینکه ایرانی باشند یا خارجی، 
متف��اوت است. بسته ه��ای شکالت ه��ای ایرانی 
معموال بین 20 تا 35ه��زار تومان قیمت گذاری 
شده اند، اما شکالت های خارجی قیمت باالتری را 
به خود اختص��اص داده اند و به طور معمول بین 
40 ت��ا 100هزار تومان می توان این شکالت ها را 
خریداری کرد.  جالب است که با وجود بحران های 
مالی و اقتصادی که در سال های اخیر گریبانگیر 
جوام��ع مختلف بوده و صنای��ع بسیاری به دلیل 
فشار مال��ی و نبود بازارهای مص��رف مناسب به 

م��رز ورشکستگی رسیده ان��د، ام��ا کارخانجات 
شکالت سازی همچنان به رشد خود ادامه داده اند 
و با نوآوری که در تولید محصوالت شان داشته اند 
دالره��ای بیشتری را به سمت حساب های بانکی 
صاحبان خود هدایت کرده اند. اظهارات مسئوالن 
شرک��ت نستله ضمن تایید ای��ن مدعا از مصرف 
روزاف��زون شکالت و درآمدزای��ی رو به رشد این 

صنعت در سطح جهان خبر داده است. 

صادرات شکالت ایران به آمریکا 
تولید شک��الت در ایران روند رو به رشدی را 
به خ��ود می بیند، به ویژه اینک��ه طی سال های 
اخیر ب��ا ص��ادرات 200هزار تن��ی شکالت به 
کشورهای��ی چ��ون ژاپن، استرالی��ا و آمریکا به 
نوع��ی رک��وردی درخور توجه ب��ه دست آمده 
اس��ت. البته کل تولید داخل��ی ایران که توسط 
بی��ش از 360کارخان��ه تولید می ش��ود، حدود 
450ه��زار تن است و ح��دود 200هزار تن آن 
ص��ادر می شود ک��ه مع��ادل 480میلیون دالر 
ارزآوری را در پی داشته است، هر چند ظرفیت 
اسم��ی نصب شده برای تولید شکالت در ایران 
مجموعا دو میلیون تن در سال است که تاکنون 
ب��ه این می��زان تولید دس��ت نیافته ای��م. البته 

صادرات شک��الت ایران به کشوره��ای نام برده 
محدود نمی شود، بلکه مطابق اظهارات جمشید 
مغ��ازه ای دبی��ر انجم��ن شیرین��ی و شکالت، 
هم اکنون ایران به 60 کشور دنیا شکالت صادر 
می کن��د و در حال حاض��ر در اطراف ایران یک 
ب��ازار یک میلیارد دالری برای صادرات شکالت 
وج��ود دارد ک��ه در ص��ورت افزای��ش تولید و 
رسی��دن ب��ه ظرفی��ت 2میلیون ت��ن در سال 
ب��ه سادگی می ت��وان رقم ص��ادرات شیرینی و 

شکالت ایران را در کوتاه مدت ارتقا داد. 
وی همچنی��ن ب��ا اشاره به م��واد اولیه مورد 
نیاز برای تولید ای��ن محصوالت اضافه می کند: 
هم اکنون یک چهارم شکر، چهار تا پنج میلیون 
تن گندم و نی��ز 150هزار تن روغن موجود در 
کشور توسط صنایع شیرینی و شکالت به عنوان 
م��واد اولیه جذب می شود. وی اظهارات خود را 
چنین ادامه می دهد: از سال 80 به بعد، صنعت 
غذایی ای��ران به ویژه صنعت شیرینی و شکالت 
از رش��د و توسعه بسیار خوب��ی برخوردار بوده 
به گون��ه ای که در سال 80 تنها دو برند شکالت 
و شیرینی ای��ران در دنیا شناخته شده بود، در 
حالی که امروز بیش از صد برند شکالت ایرانی 

در جهان شناخته شده است. 

 بازار 1/5 میلیارد دالری 
شیرینی و شکالت منطقه 

مغ��ازه ای معتقد اس��ت که در ص��ورت فراهم 
شدن شرای��ط و کمک های دولت می��زان تولید 
شک��الت می تواند به شدت افزای��ش یابد، چرا که 
ظرفی��ت بازارهای منطقه ما برای این محصوالت 
حدود یک و نیم میلی��ارد دالر برآورد می شود. او 
می گوید در دهه اخیر پیشرفت های زیادی در این 
صنعت صورت گرفته و همین موضوع که صادرات 
40میلیون دالری س��ال 81 به رقم 480میلیون 
دالر رسی��ده نشان دهنده این رشد است. اما برای 
رسیدن ب��ه استاندارده��ای الزم و افزایش تولید 
موانعی ب��ر سر راه وجود دارد. چنانچه دبیر انجن 
شیرین��ی و شکالت نیز می گوی��د: ما مشکالتی 
داریم که ب��ه طور جدی در پی رفع آنها هستیم. 
همیشه هم قول های مساعدی به ما داده شده، اما 
هنوز بخشی از آن به اجرا نرسیده است. البته در 
یک سال اخیر مقداری تهی��ه مواد اولیه آسان تر 
شده و فضای کلی صنعت مثبت است، اما کماکان 
صنع��ت از نبود نقدینگ��ی کاف��ی، در دسترس 
نب��ودن تسهیالت و مشکالت دیگ��ر رنج می برد. 
سال 91 بسیار سال سختی ب��ود، اما از سال 92 
کم کم مقداری از زیر فشار رها شده ایم و با وجود 

تحریم ه��ای بین المللی در س��ال 92 صادرات ما 
نسبت به سال قبل 10درصد رشد کرد. 

هر چند در چهار ماهه اول سال 93، با کاهش 
ص��ادرات مواج��ه بودیم که عم��ده دلیلش ادامه 
بحران در ع��راق و افغانستان است. این دو کشور 
بازارهای مهم ای��ن محصوالت بودند و ما به طور 
کل��ی روی این کشورها با افت 40 تا 50درصدی 
مواجه شدیم که در کل باعث شد حدود 6درصد 
ص��ادرات ما نسبت به مدت مشابه کاهش داشته 
باش��د. این مق��ام مسئ��ول همچنی��ن در مورد 
فاصله ایران با سای��ر کشورهای تولیدکننده این 
محص��والت می گوی��د: ما در ح��ال حاضر حدود 
2میلیون و 100هزار تن در سال ظرفیت صنعتی 
نصب شده داریم و حدود یک میلیون و 470هزار 
تن هم محص��ول تولید می کنی��م. از این میزان 
ح��دود 210هزار تن آن ساالن��ه صادر می شود و 
بقی��ه به مصرف داخلی می رسد، البته این جدا از 

تولیدات سنتی در این بخش است. 
م��ن قصد مقایسه ایران با اروپا را ندارم اما در 
دهه اخیر واقعا این صنعت متحول شده است. از 
نظر بسته بندی، ماندگاری و کیفیت محصوالت 
پیشرفت ه��ای چشمگیری را شاه��د بوده ایم و 
استاندارده��ای تولیدی ما ب��ه حدی رسیده که 
محصوالت ما حتی به آمریکا هم با وجود قوانین 
سف��ت و سخت FDA یا سازمان غذایی ایاالت 
متحده صادر شده اس��ت. به هر حال ما در این 
مدت به خوبی پیشرفت کرده ایم و شاهد مثالش 
اینکه40میلی��ون دالر در س��ال 81 ص��ادرات 
داشتی��م و در سال 92 این رقم به 480میلیون 
دالر آن ه��م ب��ا وج��ود هم��ه محدودیت های 
بین المللی رسیده است. بحث برندسازی هم به 
خوبی پی گرفته شده و در حالی که در گذشته 
یک ی��ا دو برند مطرح داشتی��م در حال حاضر 
ده ها برند در کشور داریم که محصوالت شان به 
همه دنیا صادر می ش��ود و می توانیم ادعا کنیم 
که ده ها برند بین الملل��ی در این صنعت داریم. 
این صنعت صنعت بزرگی است و موج بزرگی از 
اشتغال زای��ی را در کشور به همراه داشته است، 
ت��ا جایی که در حال حاض��ر حدود 80هزار نفر 
به صورت مستقی��م در آن مشغول کار هستند. 
ضمن اینکه به طور غیرمستقیم نقش بزرگی در 
اشتغال زای��ی دارد و یک چهارم کل شکر کشور 
در این صنعت مصرف می شود. همچنین حجم 
باالیی از مص��رف روغن، گندم، شیر خشک و... 
به این صنعت بر می گردد که نشان دهنده ارزش 

افزوده باالی آن است. 

گزارش »فرصت امروز« از بازار شکالت ایران

بازار از شکالت سیر نمی شود
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شکالت در ایران و جهان
در ای��ران بی��ش از 360تولیدکنن��ده در ح��وزه 
شیرینی و شکالت فعالی��ت می کنند. گستره تولید 
ای��ن فعاالن بازار بسی��ار وسیع است و این وسعت با 
تنوع باالی محصوالتی چون شکالت رابطه مستقیم 
استف��اده در شیرینی ه��ا،  پودره��ای م��ورد  دارد. 
تزیین کننده ه��ا و سایر مواد و وسایل مورد نیاز برای 
تولید شیرینی و شکالت موجب شده طیف وسیعی 
از کارخانجات و شرکت های تولیدی در این حوزه به 

فعالیت بپردازند.
در  بسی��ار  تولیدکننده ه��ای  وج��ود  ب��ا  البت��ه 
کش��ور، حجم مصرف ساالن��ه در بی��ن ایرانی ها از 

استانداردهای جهانی بسیار کمتر است. 
مث��ال در بلژی��ک ک��ه پایتخت شک��الت دنیا به 
شم��ار م��ی رود و ب��ا قدم��ت 100 و ان��دی ساله 
در تولی��د شکالت، ب��ه نوعی یک��ی از بزرگ ترین 
صادرکنندگ��ان این محصول به سایر کشورهاست، 
300 تولیدکنن��ده در ح��ال فعالی��ت هستن��د در 
حال��ی که در ایران بی��ش از 360 تولیدکننده اما 
بلژیک قطب تولید شیرینی دنیا محسوب می شود 
و از ای��ن راه ارزآوری بسی��ار باالی��ی دارد ول��ی 
در ای��ران حت��ی در مورد مصرف ای��ن محصوالت 
ه��م اطالع رسان��ی کاملی نشده اس��ت و به نوعی 
شیرین��ی و شک��الت در ای��ران مناسبتی مصرف 
می ش��ود و تا حدود زیادی در سبد نیازهای اصلی 
خانواره��ای ایرانی جایگ��اه ارزشمندی را به خود 

اختصاص نداده و نیاز ثانویه ب��ه شم��ار م��ی رود. 
این در شرایطی است که در کشوری مانند بلژیک 
بی��ش از 170هزار تن شک��الت در سال در بیش از 
2000 فروشگاه فروخته می شود و هر بلژیکی ساالنه 

بیش از 11کیلوگرم شکالت مصرف می کند.
آلم��ان و سوییس رقبای م��ردم بلژیک در مصرف 
شکالت هستند اما سران��ه مصرف شکالت در ایران 

بین یک تا یک و نیم کیلو در سال است. 

شکالت؛ جاذبه گردشگری
جال��ب اس��ت ک��ه کارخانه ه��ای شکالت سازی 
بروکس��ل در بلژیک و موزه ه��ای شکالتی که ایجاد 
کرده اند، به یکی از جاذبه های گردشگری این کشور 
ه��م تبدیل شده و محال اس��ت کسی به این کشور 
و ای��ن شهر سری بزند ام��ا بسته ای شکالت نخرد و 
به این کارخانه های ک��ه تجربه های زنده ای از تولید 
و بسته بندی را ه��م در معرض دید گردشگران قرار 

می دهند، سری نزد. 
در واق��ع ای��ن کش��ور با دی��دی وسی��ع از همه 
پتانسیل ه��ای تولی��دی خ��ود ب��رای س��ودآوری و 
درآمدزایی استفاده کرده اس��ت. بنابر اخبار موجود 
ساالن��ه شش میلیون گردشگ��ر از این کشور دیدن 
می کنن��د و این یعنی حداقل خری��د شش میلیون 

بسته شکالت توسط مهمانان. 
البت��ه اینک��ه در خیابان های ایران ه��م می بینیم 
ک��ه فروشگاه هایی به ف��روش اختصاصی شیرینی و 
شکالت می پردازند حکایت از رواج مصرف این ماده 

غذایی در بین مردم دارد.
مدی��ر یکی از این فروشگاه ه��ا در خیابان امیرآباد 
شمال��ی در این مورد به »فرصت ام��روز« می گوید: 
ت��ا چند س��ال پیش ان��واع شک��الت را ی��ا باید از 
شیرینی فروشی ها و قنادی ها خریداری می کردید یا 
در سای��ر فروشگاه و در کنار مواد غذایی دیگر اما در 
سال ه��ای اخیر رشد مصرف شک��الت در بین مردم 
و همچنی��ن تن��وع بسیار باالی محص��والت مربوط 
ب��ه شکالت و رسته ه��ای مختل��ف آن، موجب شد 
نی��از به فروشگاه هایی مستق��ل در زمینه عرضه این 

محصوالت حس شود.«
ای��ن فروشنده جوان طرفداران شکالت را منحصر 
به س��ن خاص��ی نمی دان��د و اضاف��ه می کند: طی 
چند س��ال اخیر استف��اده و مص��رف شکالت رشد 
زیادی در ایران داشته و هم��واره طیفی متنوعی از 
مصرف کنندگان را هم به خود دیده است. به همین 
دلی��ل همواره بر تنوع محص��والت این حوزه افزوده 

می شود.
همچنی��ن در میان مصرف کنندگ��ان افراد زیادی 
هستن��د که خواه��ان برندهای خارج��ی هستند و 
گاه آنه��ا را به تولید داخل ترجی��ح می دهند. البته 
ای��ن فروشنده که نمایندگی فروش یکی از برندهای 
مطرح ب��ازار را ه��م در اختیار دارد در م��ورد مواد 
غیرمج��از مصرفی در تولید شکالت و عدم اطمینان 
ب��ه کاکائوهای مصرفی در تولی��د شکالت ها ترجیح 

می دهد سکوت کند. 
بی��ش از پنج ق��رن از تولید شک��الت در جهان 
می گذرد. شای��د یک��ی از قدیمی ترین محصوالت 
غذای��ی باش��د. صنعتی ک��ه بر پای��ه کاکائو شکل 
گرفت��ه است و هنوز هم این ماده غذایی ارزشمند 
تج��ارت گست��رده در سطح جه��ان دارد. در بازار 
ای��ران البته همیش��ه ح��رف و حدیث هایی مبنی 
ب��ر استف��اده غیرمج��از از کاکائوه��ای تقلب��ی بر 
س��ر زبان ه��ا بوده اس��ت و گاه اخب��اری مبنی بر 
هشدارهایی در مورد ع��دم استفاده از محصوالت 
ای��ران به گوش رسیده اس��ت اما آنچه که در بازار 
شاه��د آن هستیم افزای��ش تولیدکنندگان در این 
زمین��ه است و به زعم آنها ب��ازاری با ظرفیت های 

خالی فراوان پیش روی آنهاست.
بازاری با مشتریان جوان و خواسته های متنوع که 
به راحتی می تواند جامعه هدف تولیدکنندگان قرار 
گی��رد و از این راه سود سرشاری را نصیب شان کند. 
در واقع جامع��ه جوان ای��ران ظرفیت های بسیاری 

برای پذیرش تولیدات این ماده غذایی دارد. 

بازار

تهمینه سهرابی

آرژین حیدری
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ش��اید بارها و بارها به منطقه 
بازار بزرگ تهران رفته باشید و 
گذرتان ب��ه بخش های مختلف 
آن افتاده باشد و نام هایی چون 
س��رای  تیمچه،  س��بزه میدان، 
مش��یر، پاس��اژ فروردین، پاساژ 
اردیبهش��ت، بازار رض��ا و تکیه 
دول��ت را ش��نیده و ازدح��ام و 
گ��رد و غبار موج��ود در فضای 
ای��ن اماک��ن را تجرب��ه ک��رده  
باشید اما همیش��ه یکی از این 
گذرهاس��ت که رن��گ و رویش 
می تواند ش��ما را برای ساعت ها 
کند  ویترین هایش  ب��ه  خی��ره 
و در نهایت ای��ن قیمت برخی 
اس��ت که آسمان  محصوالتش 
تیره وتار می کند؛  را  رویاهایتان 
بله! درست حدس زدید منظور 
بازار زرگرهاس��ت. ب��ازاری که 
باش��ید،  پایتخت نش��ین  اگ��ر 
حداقل یکبار هم که ش��ده در 
گرماگرم مراسم خواستگاری یا 
عروس��ی، گذرتان به آن افتاده 
اس��ت. آیا تا به حال از خودتان 
پرس��یده اید چرا ای��ن نقطه از 
ب��ازار اینقدر مش��هور ش��ده و 
اصال چرا بس��یاری از خانواده ها 
به صورت س��نتی برای برگزاری 
مراس��می این چنینی سر از این 
بازار تاریخی با تمام ش��لوغی و 
گرد و غب��ارش درمی آورند؟ یا 
اینک��ه قیم��ت مغازه های اینجا 
چقدر اس��ت و می��زان فروش 
مغازه ها در این منطقه تاریخی 

از پایتخت چقدر است؟ 
اینها همه س��وال هایی است 
که ممکن اس��ت ش��ما تاکنون 
برایشان پاسخی نداشته و فقط 
در رویاه��ا و خیال پردازی خود 
براس��اس آنچه دیده اید اعداد و 
ارقامی برایش متصور ش��ده اید 
یا اینکه به دنب��ال آن نبوده اید 
ام��ا در ای��ن ش��ماره »فرصت 
امروز« سری به تمام کوچه پس 
کوچه ه��ای بازار زرگرها با تمام 
اما و اگرهایش زده ایم تا ش��ما 
این بار ب��ا کلی اطالعات قدم به 
این بازار رنگارنگ بگذارید و به 
جای جس��ت وجو ب��رای یافتن 
پاس��خ س��وال هایتان صرف��ا به 

ویترین مغازه ها نگاه کنید. 

سقفی بدون تناسب
س��قف فلزی و ب��ه اصطالح 
ک��ج و کوله ب��ازار زرگرها هیچ 
تناس��بی با طاله��ا و زیورآالت 
فروشگاه هایی  میلیونی  چندین 
که زیر این سقف واقع شده اند، 
ن��دارد. بازار زرگره��ا هم از آن 
دس��ت بازارهای��ی اس��ت ک��ه 

روزش��مار بس��یاری از وقای��ع 
را ب��ه خاط��ر دارد. از گرانی ها 
و ب��اال و پایین ش��دن ثانیه ای 
قیم��ت س��که و ارز گرفت��ه تا 
رک��ود و صع��ود خریدوفروش 
جواه��ر.  و  ط��ال  منس��وجات 
ای��ن ب��ازار ب��ا فروش��نده های 
پی��ر و جوان��ش اما هن��وز هم 
اقتصاد  نفس ه��ای  عمیق ترین 
ای��ران را می کش��د. نفس هایی 
که زیربنای س��ایر بازارهاس��ت 
و هیچ کس دوس��ت ن��دارد این 
تنفس به خط��ی ممتد تبدیل 
ش��ود. بازار زرگرها ی��ا به قول 
امروزی ها ب��ازار طالفروش های 
تهران همیش��ه  ب��زرگ  ب��ازار 
مش��تریان ویژه خود را دارد. از 
هم��ان دم در داالن دراز ای��ن 
ب��ازار ک��ه وارد ش��وید از همه 
اقش��ار می توان خریدارانی دید. 
خریداران��ی ک��ه در طیف های 
س��نی متفاوتی به این بازار سر 
می زنن��د. نوع پوش��ش آنها هم 
متنوع اس��ت. خالص��ه در این 
ب��ازار هنوز هم که هنوز اس��ت 
نب��ض اقتصاد کش��ور می تپد و 
نمی توان ب��ه راحتی از کنار آن 
گذش��ت. بازاری که رفته رفته 
پاس��اژهایی ه��م در آن احداث 
می شود. پاساژهایی که حتی به 
ع��کاس ما اجازه ورود به آنها را 
هم ندادند و قیمت هر متر آنها 
چندصدمیلی��ون تومان اس��ت. 
باالخره بازار طالفروش هاست و 
هر چی��زی در اینجا مانند طال 
خریدوفروش می ش��ود. گزارش 
راس��ته زرگرهای  امروزمان در 
بازار بزرگ تهران ش��کل گرفته 
اس��ت یعن��ی جایی ک��ه نفس 
کشیدن ها جنسی از طال دارد. 

اهمیت بازار
وقت��ی صحب��ت از اهمی��ت 
بازار اس��ت همه به یاد جایگاه 
به خصوص  منطق��ه  کل  وی��ژه 
بازار زرگره��ا در دوران انقالب 
اسالمی خواهیم افتاد که بیانگر 
اهمیت و جایگاه کس��به بازار و 
صن��وف مختلف��ش خواهد بود 
این درحالی اس��ت که هر برگ 
از تاری��خ می توان��د گواه��ی بر 
اهمیت و جای��گاه ویژه منطقه 
بازار بزرگ تهران باشد. اما بازار 
زرگرها به دلی��ل حضور برخی 
تاجران عمده یکی از مهم ترین 
جایگا ه ها را ب��ه خود اختصاص 
داده اس��ت و وقت��ی صحب��ت 
از جای��گاه اقتص��ادی می کنیم 
جای تردیدی نیست که دوباره 
هم��ان صفرهای تج��ارت کلی 
خودنمای��ی ک��رده و می توان��د 
از اهمی��ت جای��گاه  ش��اهدی 

بازار زرگرها در پایتخت  واقعی 
باش��د ای��ن درحالی اس��ت که 
جایگاه سیاسی و اهمیت آن را 
نمی ت��وان در این مجال به میان 
آورد اما به طور کلی شاید بتوان 
گف��ت ای��ن ب��ازار ش��اخه  های 
مختلف��ی از کس��ب و کار را ب��ه 
خود مش��غول کرده و از همان 
ابتدا تاکن��ون نقش عمده ای را 
در تعیین برخی سیاس��ت های 
مالی دولت ها بر عهده داش��ته 
تصمیم گیری های  در  معموال  و 

سیاسی نیز تاثیرگذار است. 

کاالهایی که عرضه می شود
هنگام گش��ت و گذار در بازار 
زرگره��ا ممکن اس��ت رنگ و 
ظاهر ویترین ها نگاه ش��ما را به 
خود جلب کن��د و این تصور را 
داش��ته باش��ید که در این بازار 
م��کاره فقط صحب��ت از طال و 
جواه��ر اس��ت و کاالهای دیگر 
رنگ و بوی خ��ود را درکنارش 
از دس��ت داده ان��د. هرچند به 
نوعی درس��ت ح��دس زده اید 
قب��ال  نکنی��د  فرام��وش  ام��ا 
اش��اره ش��د در این بازار تعداد 
زیادی از حرفه های وابس��ته به 
طالفروش��ی نیز مشغول به کار 
هس��تند و صرفا مصنوعات طال 
نیس��ت که در مقاب��ل دیدگان 
ش��ما ق��رار گرفته ک��ه در این 
زمین��ه می ت��وان ب��ه س��اعت 
سنگ فروش��ی ها،  فروش��ی ها، 
زی��ورآالت  فروش��ی ها،  نق��ره 
عتیقه )قدیمی(، فروش��گاه های 
تجهی��زات طالس��ازی، ل��وازم 
جانبی طالفروشی ها مثل لوازم 
ویترین و جعبه های کادویی نیز 
اش��اره کرد اما آنچه عیان است 
و افراد عادی به آن توجه دارند 
همان ویترین های پر از رنگ و 
لعاب اس��ت که شامل دستبند، 
النگ��و،  گردنبن��د،  گوش��واره، 
آویز، مدال، س��که یا حلقه های 

نامزدی و عروسی است. 

اوضاع بازار
همان ط��ور ک��ه قب��ال نی��ز 
اش��اره ش��د به طورکلی راسته 
جواهرفروش ه��ا در بازار بزرگ 
تهران متناس��ب با توسعه دیگر 
بخش های بازار رشد کرده و در 
حوزه های مختلف گروهی را به 
خود مشغول کرده که عبارتند 
بنک��داران،  س��ازندگان،  از 
آبکاران،  تعمیرکاران،  کیفی ها، 
قالب��کاران،   مخراج��کاران، 
لوازم،  و  تجهیزات  فروشندگان 
فروش��ان، سکه فروشان،  سنگ 
جعبه و باکس فروش��ان و... به 
واقعا  نمی ت��وان  دلی��ل  همین 

تعداد دقیق��ی از فعاالن حوزه 
ط��ال و جواهر را در این منطقه 
ب��ازار متصور ش��د، هرچند  از 
به طور کل��ی اکثر کس��به این 
ب��ازار عالقه ای ه��م به صحبت 
کردن در این زمین��ه ندارند و 
سعی می کنند از ارائه اطالعات 
در این زمین��ه خودداری کنند 
اما مس��عود خراس��انی یکی از 
کس��به بازار زرگرها که تقریبا 
چهار ده��ه از زندگی حرفه ای 
خ��ود را از نوجوان��ی در ای��ن 
منطق��ه فعالی��ت ک��رده تعداد 
در  موج��ود  طالفروش��ی های 
بازار اصلی زرگرها و دو پاس��اژ 
معروفش را تقریبا حدود 800 
واحد می داند و می گوید ش��اید 
تص��ور اینکه 600 ب��اب مغازه 
صرف��ا در این زمین��ه فعالیت 
از ذهن  کنن��د کم��ی خ��ارج 
باش��د ام��ا ممک��ن اس��ت این 
میزان حتی بیش��تر از یک هزار 
باش��د چون گاهی اوقات برخی 
مغازه ه��ا مربوط به دو نفر بوده 
و بای��د آنه��ا را دو ب��اب مغازه 
مج��زا در نظر گرف��ت و گاهی 
ه��م ی��ک مغ��ازه در اختی��ار 
چهار نفر اس��ت چون هر کس 
ویترین خودش  روی  اصطالحا 
مش��غول ب��ه فعالیت اس��ت و 
به ج��ز هزینه ه��ای آب و برق 
مشترک مغازه و سرمایه خرید 
اولیه مغازه هیچ بده بس��تانی با 

یکدیگر ندارند. 
ای��ن فع��ال ب��ازار زرگرها 
در  می افزای��د:  ادام��ه  در 
ب��ازار زرگره��ا به خصوص در 
اصطالح��ا  ک��ه  مکان های��ی 
پاخور ندارند مثل زیرزمین ها 
یا حت��ی داالن های انتهایی و 
امور  فوقان��ی معموال  طبقات 
دفتری در صنف طالفروشی، 
س��ازندگان و بنک��داران بازار 
فع��ال هس��تند و در برخ��ی 
موارد آنهایی که لوازم جانبی 
کس��ب و کار  به  می فروش��ند 
خ��ود ادام��ه  می دهن��د. این 
در حالی اس��ت که بس��یاری 
ب��ازار طالفروش ها  فعاالن  از 
بنکدار  آنها ک��ه  به خص��وص 
و عم��ده فروش هس��تند در 
خیابان ه��ای اط��راف مانن��د 
چه��ارراه 15خرداد مش��غول 
دفتری  به اصط��الح  و  ش��ده 
کار می کنند که ممکن است 
حتی بیش��تر به ص��ادرات و 
و  ط��ال  مصنوع��ات  واردات 
برخ��ی تجهی��زات مش��غول 
باشند اما در این بین بسیاری 
از زیرمجموعه ه��ای زرگ��ری 
قالبکاران  ری گیری ه��ا،  مثل 
و س��ازندگان نیز در این بازار 

معروف فعالیت می کنند. 

کاالهای بازار
در ادام��ه گفت وگو با رضایی 
صحبت از قیمت کف و س��قف 
محصوالت موجود بازار زرگرها 
به می��ان آمد که گفت: معموال 
قیم��ت ط��ال در ب��ازار روزانه 
تعیین می ش��ود و مبنایی برای 
روی مصنوعات  قیمت گ��ذاری 
اس��ت اما هزینه ه��ای دیگری 
مث��ل اج��رت س��اخت، س��ود 
مغ��ازه دار و مالی��ات بر ارزش 
دخی��ل  آن  در  نی��ز  اف��زوده 
اس��ت که رقم نهایی فاکتور را 
می کند.  تعیی��ن  خریدار  برای 
وی در ادام��ه می افزاید: ش��ما 
ممک��ن اس��ت در این ب��ازار با 
چند 10ه��زار توم��ان بتوانید 
یک قطعه س��اخته ش��ده طال 
خریداری کنید و ممکن اس��ت 
برای یک سرویس جواهرنشان 
تومان  ت��ا چن��د صدمیلی��ون 
بپردازید بنابراین س��قف و کف 
دقیق نمی ت��وان در این صنف 
و این راس��ته در نظر داش��ت 
چون هم��ه چیز بر مبنای گرم 
تعیی��ن می ش��ود. ام��ا به طور 
معم��ول اگر قص��د خرید یک 
حلق��ه نامزدی ب��دون نگین را 
داش��ته باش��ید باید ب��ه ازای 
تومان  125هزار  تقریبا  هرگرم 
)قیم��ت روز( بپردازید و اگر به 
دنبال س��رویس کام��ل باز هم 
در س��طح معمول باشید کمتر 
از 5میلیون تومان چیزی برای 

خرید نخواهید یافت. 
ای��ن فعال ب��ازار ک��ه عمده 
ف��روش همکارانش را مربوط به 
حلقه و النگو می داند، می  گوید: 
واقعا نمی توان در میان انبوهی 
از تولی��دات گروه��ی خاص را 
پرف��روش دانس��ت ام��ا از آنجا 
ک��ه ت��وان خرید بیش��تر مردم 
به واس��طه افزای��ش  قیمت طال 
که وابس��ته به قیمت جهانی و 
دالر است کاهش یافته این گونه 
می توان گفت که مصنوعات زیر 
ی��ک میلیون تومان که ش��امل 
گوش��واره، حلقه ه��ای مختلف، 
زنجی��ر، النگ��و، دس��تبند و. . . 
است بیشترین فروش مغازه ها را 
شکل می دهد این درحالی است 
که گروه دیگ��ری هم به دنبال 
اجناس خاص هستند و برای آن 
هزینه می کنن��د. به عنوان مثال 
مدال ه��ای قدیم��ی، حلقه های 
قدیم��ی و برخ��ی مصنوع��ات 
طالیی دیگر ک��ه قیمت گذاری 
روی آنها توس��ط کارشناسان و 
خبره های بازار صورت می گیرد 

و واقعا قیمت ندارند. 

اجاره بهای بازار
نرخ اج��اره بها و رهن مغازه ها در هر بازاری برای 
هر کس��ی جذاب است، به ویژه در بازار طال. در این 
خصوص مسعود خراسانی درباره قیمت های اجاره و 
خری��د مغازه در بازار زرگرها می گوید: ش��اید تصور 
اینکه برای برخ��ی از مغازه ها متری چندصدمیلیون 
تومان قیمت گذاری شده اس��ت واقعا برای خیلی ها 
غیر قاب��ل تص��ور باش��د اما به ط��ور کل��ی در بازار 
بس��یاری از مغازه ها متناس��ب با پاخورشان یا محل 
قرار گیری آنها قیمت گذاری می ش��وند و زیاد مبنای 
قیمت گذاری متری یا هم��ان عرف خریدوفروش یا 
اج��اره بر آنها دخیل نیس��ت و تقریب��ا همه چیز به 
طالب بودن فروشنده و خریدار ارتباط مستقیم دارد. 
به عقیده وی گران ترین قیمت مغازه ها در پاس��اژ 
تازه تاسیس اردیبهشت است که تقریبا مدتی  پیش 
حدود متری 500 میلیون تومان قیمت گذاری شده 
ب��ود اما در این ب��ازار پر زرق و ب��رق حتی میزها و 
ویترین ه��ا نیز قیمت و اجاره مخص��وص به خود را 
دارند چون ممکن است در برخی از مغازه ها چند نفر 
مشغول به کار باش��ند. این درحالی است که به طور 
کلی اجاره مغازه در این بازار در راهروهای همکف و 
اصلی به صورت توافقی تعیین می شود و ممکن است 
مبلغ 300میلیون ودیع��ه و 10میلیون تومان بابت 
اجاره در شرایط مناس��ب بپردازید هرچند می توان 
در ای��ن می��ان مغازه هایی با پاخور بس��یار کمتر در 
داالن های بازار مکاره، پاس��اژ فروردین یا حتی خود 
بازار زرگرها با ارقامی مناسب تر یافت اما این مغازه ها 
به کار تک فروشی نمی آید و معموال به صورت پاتوق 
هستند.  خراسانی درباره اجازه ویترین یا میزها نیز 
می گوی��د: درباره خریدوفروش ویتری��ن باید بگویم 
معم��وال خرید رس��می در این زمینه نیس��ت چون 
س��ند رس��می که مالک مالکیت خریدار باشد رد و 
بدل نمی شود و کل ملک مربوط به یک فرد یا چند 
نفر است بنابراین بیشتر ویترین ها اجاره ای هستند. 
اجازه ویترین و میز کامال توافقی و براس��اس فروش 
کل مغ��ازه یا ابع��اد آن تعیین می ش��ود که در این 
زمین��ه می توان به اجاره ماهانه ت��ا 3میلیون تومان 
اش��اره کرد.در ادامه، گفت و گوی »فرصت امروز« با 
ای��ن فعال بازار زرگرها به همان جمله معروف یعنی 
»حساب حس��اب است، کاکا برادر« خودمانی رسید 
که لبخن��د ش��یرینی برچهره اش نشس��ت و گفت: 
واقع��ا فک��ر کرده اید طالفروش��ان اج��ازه می دهند 
کس��ی از حس��اب و کتابشان س��ردرآورد؟ فراموش 
کرده ای��د چندی پیش وقتی بح��ث مالیات به میان 
آمد چه س��روصدایی به پا ش��د؟ البته این درس��ت 
اس��ت که وقتی صحبت از طال فروش��ی می ش��ود، 
ارق��ام نجوم��ی در ذهن م��ردم ش��کل می گیرد اما 
واقع��ا دودوتای حس��اب و کتاب طال فروش��ی ها را 
فقط حس��ابداران مغازه ها می دانن��د که البته گاهی 
به دلیل سیاست های کسبه این حسابداران نیز فقط 
آنچه باید بدانند، می دانند! بنابراین به ش��ما توصیه 
می کنیم در این زمینه زیاد کنجکاو نباش��ید و اجازه 
بدهید مردم یا حتی خود شما صرفا همان حساب و 
 کتاب خیالی را در ذهن داشته و مشغول جمع زدن 

صفرها باشید. 

وصف حال منطقه

بن��ای اولیه ب��ازار تهران ب��ه دوره شاه تهماس��ب 
صف��وی در ح��دود س��ال های ۹30 ت��ا ۹۴8ه�. ق 
مرب��وط می ش��ود و به ظاه��ر چه��ار ب��ازار لباف ها، 
کرجی دوزه��ا، س��راج ها و نعل چی ه��ا، قدیمی ترین 
بخش بازار تهران است. به نوشته صنیع الدوله، چهار 
س��وق بزرگ و کوچ��ک بازار در زمان فتحعلی ش��اه 
قاجار بنا ش��د. در این زم��ان مجموعه بازار به طرف 
ش��مال غرب و غرب توس��عه یافت، به طوری که به 
تدریج حدفاصل بین ارک و مس��جد جامع به بخش 
پررونق بازار تبدیل شد و معروف ترین و معتبرترین 
س��راها و تیمچه ها در این محدوده فعال ش��دند. اما 
همان ط��ور که می دانید مقصد ما بازار زرگرهاس��ت 
که در محدوده بازار قیصریه است و زیاد قرار نیست 
در س��راهای دیگر ب��ه جس��ت وجوی برگ هایی از 
تاری��خ بپردازیم. بازار زرگرها که به امر ش��اه عباس 
و به وس��یله محبعلی اهلل بیک بنا ش��د دارای راه های 
ارتباطی بس��یاری در محدوده خ��ود بوده به صورتی 
ک��ه این بازار از چهارس��وی کرباس فروش ها به بازار 
قهوه کاش��ی ها منتهی شده و وس��ط آن چهارسوی 
زیبایی قرار دارد و انش��عاب آن بازاری اس��ت که به 
دارالش��فا منتهی می ش��ود. از مکان ه��ای مهم این 
بازار می توان به پاس��اژ فروردین، پاس��اژ اردیبهشت 
و بازار مکاره اشاره کرد هرچند زیرگذر سبزه میدان 
و پاساژ آیینه نیز به صورت گسترده ای در این حرفه 
مشغول به کارند و هرکدام گفتنی های بسیاری برای 
مش��تریان خود دارند. این درحالی اس��ت که امروزه 
با توجه به رش��د و توس��عه حرفه زرگری در کشور 
بس��یاری از خیابان های اطراف بازار اصلی زرگرها به 
ای��ن حرفه یا حرفه های وابس��ته اختصاص یافته اند. 
به عنوان مثال می  توان به پاس��اژ آیینه اشاره کرد که 
بیشتر جواهرفروشان و سنگ فروشان در آن مشغول 
به فعالیت تجاری خود هستند و در ساختمان تکیه 
دول��ت نیز بس��یاری از بنک��داران کار می کنند. این 
درحالی اس��ت که اگر در بازار اصلی طالفروش ها به 
باالی س��رخودتان نگاه کنید گروهی را در رفت و آمد 
خواهی��د دید که در واقع این افراد در راه رس��یدن 
به کارگاه های طال س��ازی و برخی دیگر فروشندگان 

سکه هستند. 

فعاالن بازار
همان طور که می دانید کسبه بازار به طور کلی در هر 
صنفی که باشند برای خود فرهنگ لغاتی خاص دارند 
و معموال این فرهنگ لغت پس از مدتی روانه س��طح 
جامعه به دلیل ارتباط گس��ترده آحاد مردم با کسبه 
بازار خواهد ش��د. یکی از این کلمات »پاخور« اس��ت 
ک��ه مبنایی برای تعیین بس��یاری از ارزش ها در این 
مکان تاریخی است. این کلمه که حکایت از رفت و آمد 
مش��تریان دارد می توان��د سرنوش��ت خریدوفروش، 
اج��اره و حتی آینده تجاری بس��یاری را تعیین کند. 
در این زمین��ه امیرفرهاد رضایی اص��ل یکی دیگر از 
کس��به بازار زرگرها که جزو ریش سپیدان بازار است 
ب��ا احتیاط به »فرصت ام��روز« می گوید: به طور کلی 
برای دهانه های اصلی ب��ازار نمی توان تعریف دقیقی 
از پاخور داش��ته باش��یم چون افراد زیادی از آنها به 
مقاصد مختلفی عبور می کنند که گروهی از همکاران 
ما در بازار هس��تند و گروه��ی  هم در صف خریداران 
اما با یک حس��اب سرانگشتی می توان این گونه گفت 
دو دهانه اصلی بازار زرگرها ممکن اس��ت در روزهای 
عادی حتی تا س��ه میلیون نف��ر را به خود ببیند این 
درحالی اس��ت که در مراسم و اعیاد خاص این میزان 
کمی بیش��تر خواهد ش��د اما صحبت در بازارچه ها و 
پاساژهای اطراف کمی متفاوت است چون همان طور 
که از مسیر اصلی خارج می شویم معموال افراد گذری 
کاهش یافته و صرفا این خریداران خاص و همکاران 

هستند که در رفت و آمدند. 
رضایی که تجربه زی��ادی در بازار زرگرها دارد در 
ادام��ه می افزاید: از زمانی که حمل و نقل در تهران با 
ورود مترو رنگ و بوی دیگری به خود گرفته موضوع 
رسیدن افراد به بازار کمی  متفاوت شده و بسیاری از 
مردم حتی برای خریدهای معمول و روزانه خود سر 
از این مکان تاریخی درمی آورند که خرید طال نیز از 
این قاعده مس��تثنا نیست، به عنوان مثال اگر فردی 
اهل نارمک باشد بدون تردید اطالع دارد که منطقه 
هفت حوض نارمک بورس طالفروش��ی منطقه شده 
اما معموال بیش��تر افراد برای خرید طال و جواهر به 
دلیل س��هولت در رس��یدن به مقصد سر از سراهای 
مختلف ب��ازار زرگرها درخواهن��د آورد چون اعتقاد 
دارند قیمت ها در این بازار متفاوت است و می توانند 

خرید بهتری داشته باشند. 
ای��ن فع��ال ب��ازار زرگرها ب��ا تقس��یم بندی بازار 
زرگره��ا می افزاید: اگر از س��راهای اصل��ی بگذریم 
ک��ه محل عبور و مرور اکثر مردم اس��ت بیش��ترین 
پاخور ب��رای ف��روش مصنوعات طالیی ب��ه ترتیب 
در پاس��اژ فروردین، اردیبهش��ت و آیینه است. این 
درحالی اس��ت که بیش��تر فعاالن صن��ف و آنهایی 
که به واس��طه آش��نایی یا معرفی برخ��ی همکاران 
س��ر از بازار درآورده اند بیش��تر به راهروهای فرعی 
و طبقات زیرین یا فوقانی مراجعه می کنند که واقعا 
قابل محاسبه نیس��تند. به عنوان مثال افرادی که به 
طبقات زیر همکف پاس��اژ آیین��ه مراجعه می کنند 
صرفا افرادی هس��تند که از سوی برخی همکاران ما 
به بنکداران مراجعه می کنند نه اینکه افراد معمولی 
برای خرید به آنجا مراجعه کنند چون بیشتر کسبه 
این محل عمده فروش یا س��نگ فروش هستند و با 

خرده فروشی کاری ندارند. 

مشتریان بازار
راهکارهای خرید و فروش از جمله مسائل مهمی 
اس��ت که معموال مورد توجه مشتریان است. به ویژه 
در بازار طال و جواهر که حساسیت های خاص خود را 
دارد. در همین ارتباط و در مورد بازارهای متعددی 
ک��ه برای خرید این مصنوعات در تهران وجود دارد، 
رضایی به »فرصت امروز« درباره مقایس��ه بازارهای 
فروش مصنوعات طال مث��ل خیابان کریم خان، بازار 
تجریش، میدان صادقیه، میدان هفت حوض نارمک 
وب��ازار طالفروش های میدان رهب��ر )منطقه جوادیه 
تهرانپارس( می گوید: اگر قصد مقایسه این بازارها با 
بازار بزرگ تهران را داشته باشم باید بگویم غیر قابل 
مقایسه هس��تند چون بحث تک فروش��ی در بازار و 

سطح شهر کامال متفاوت است. 
وی می گوید: بیشتر فعاالن طالفروشی در منطقه 
بازار جمع شده اند بنابراین تنوع جنس بسیار بیشتر 
اس��ت که این موضوع برای خریداران عالوه  بر اینکه 
حسن بس��یار خوبی اس��ت می تواند دردسرساز نیز 
باشد چون در انتخاب خود ممکن است اشتباه کنند 
اما یک تفاوت عمده را می توان میان فروش��گاه های 
س��طح ش��هر و مغازه های بازار دانس��ت و آن اینکه 
ممکن اس��ت برخی از این فروشگاه های سطح شهر  
بتوانند با گلچین کردن س��اخته های طالیی، ش��ما 
را بهت��ر به مقصود برس��انند که قاعدت��ا باید هزینه 
بیش��تری بپردازید اما این موض��وع در بازار به دلیل 
انبوه کار و تجارت باال ش��اید در برخی از فروشگاه ها 
ممکن نباشد هرچند به طور کلی حرفه  طال فروشی 
بر مبنای ذوق و س��لیقه بنا ش��ده اس��ت و بیش��تر 
فروش��ندگان سعی می کنند بهترین مصنوعات را در 
ویترین خود داش��ته باش��ند. اما به عقیده این فعال 
باس��ابقه در بازار زرگرها از زمانی که سازندگان طال 
و جواهر زیاد ش��دند و تنوع طرح های بسیاری روانه 
ب��ازار طال و جواهر ش��ده ش��اید تصمیم گیری برای 
خرید بسیار سخت تر از قبل شده باشد بنابراین این 
س��لیقه و توان مالی خریداران است که آنها را روانه 

بازارهای فروش می کند. 
در پای��ان رضایی با توجه به تجربه چندین س��اله 
خود در ب��ازار زرگرها به خری��داران توصیه می کند 
بدون هدف وارد بازار زرگرها نشوند چون تنوع بازار 
و البته زیبایی محصوالت ممکن اس��ت آنها را دچار 
خطای انتخاب کرده و در نهایت خریدی غیر اصولی 
داش��ته باشند و مهم ترین نکته از نظر وی این است 
که درباره خرید خود دقت کنند و با دریافت فاکتور 
رس��می از فروش��گاه نس��بت به س��المت و کیفیت 
محصولی که خریداری کرده اند مطمئن باش��ند این 
درحالی اس��ت که در صورت ب��روز هرگونه اختالف 
میان خریدار و فروش��نده با ارائه م��دارک از جمله 
فاکت��ور معتبر خرید می توان ب��ا مراجعه به اتحادیه 

مشکل را بررسی کرد. 
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درپللی جریللان معامللالت 
سهللام،  بللازار  روزگذشتلله 
براي  بللورس  شاخللص کللل 
دهمیللن روز متوالللي به روند 
کاهشللي خود اداملله داد و به 
کانال 66 هللزار واحد سقوط 
کللرد. ایللن در حالي است که 
بسیللاري از مشکللالت بللازار 
سهام کشللور ساختاري است 
و برخللي از کارشناسان براي 
بهبللودي اوضاع ایللن بازار به 
تغییللر قوانیللن در این حوزه 
اشاره مي کنند. از سوي دیگر 
ادامه دار بللودن کاهش قیمت 
نفت و افللت بهاي محصوالت 
پتروشیمللي در کنللار عوامل 
سیاسللي و اقتصللادي دیگللر 
نگرانللي  تللا  شللده  موجللب 
تاالر شیشه اي  در  سهامداران 
تشدید شده و اکثر شرکت ها 
بلله خصللللوص شرکت هللاي 
پتروشیمي نگللران سود سال 
آینده خللود باشنللد. در بازار 
دیللروز حقوقي هللا بللراي به 
تعادل رسیدن قیمت ها تالش 
زیللادی کردند به طللوري که 
تالش سهامدار عمده در نماد 
هلدینگ خلیج فارس توانست 
از تشکیللل صللف فللروش در 
این نمللاد جلوگیللري کند و 
96 درصللد خریللد ایللن سهم 
را انجللام دهللد. گرچه تالش 

حقوقي هللا به تغییر روند بازار 
منجر نشد اما آنها توانستند از 
تشکیل صللف فروش سنگین 
در نمللاد صنایللع پتروشیمي 
خلیج فللارس و دیگر نمادهاي 
مطللرح بازار و سقللوط بیشتر 
جلوگیري کننللد. فعال بودن 
سهامللداران حقوقي در مقابل 
حقیقي هللا موجللب افزایللش 
ارزش و حجللم معامالت شد 
به طوري کلله بللا وجللود افت 
شاخللص، 655 میلیون سهم 
به ارزش 184 میلیون تومان 
مللورد معامله قللرار گرفت و 
ارزش بللازار سرمایلله به 302 

میلیارد تومان رسید.

صنعت مالي، بانک ها و 
خودرویي در صدر ارزش 

معامالت 
جزییللات  بلله  نگاهللي 
مي دهللد  نشللان  معامللالت 
بیشترین  مالللي  که صنعللت 
ارزش معامللالت را در بللازار 
سرمایلله داشت. سهللام داران 
 172 تعللداد  روزگذشتلله 
میلیللون و 606 هزار سهم از 
سهام شرکت هللاي این گروه 
را بلله ارزش 226 میلیللارد و 
خریداري  ریال  میلیون   572
کردنللد. پس از گللروه مالي، 
بانک هللا و خللودرو بیشترین 
ارزش معامللالت را داشتنللد. 

بلله طوري که بیللش از 131 
میلیون سهللم به ارزشي بالغ 
بر 167میلیارد ریال در گروه 
بانک هللا و 87 میلیون سهم 
بلله ارزش 139 میلیارد ریال 
در گللروه خللودرو خریداري 
شللد. بللا شللروع معامللالت 
از فشارهاي  روزگذشته کمي 
دو روز گذشتلله در بسیللاري 
از نمادهللا کاسته شد و پس 
از افللت اولیلله شاخللص کل 
بللورس، این نماگللر توانست 
سرانجام پا به محدوده مثبت 
ماننللد  نمادهایللي  بگللذارد. 
بلللانک ملت،  بانک صلادرات، 
خدملللات انفللللورمللاتیک، 
پتروشیمي  و  حفاري شمللال 
شازند از رشد مختصر شاخص 
کل حمایللت کردند. اما روند 
مذکور بلله سرعت خنثي شد 
و تحللت تاثیر رونللد مبهم و 
روبه افللول حاکم بللر تعدادي 
از بخش هللاي بزرگ شاخص 
بار دیگر پا به محدوده منفي 
نمادهاي  جمللله  از  گذاشت. 
شاخص  بر  تاثیرگللذار  منفي 
ایللن برهلله مي تللوان به  در 
ساختمللان،  سرمایه گللذاري 
سرمایه گللذاري صنعت نفت، 
صنایللع پتروشیمللي خلیللج 
ایران خودرو  زامیللاد،  فارس، 
سرمایه گللذاري   دیللزل، 
سرمایه گللذاري  توکافللوالد، 

نفللت و گللاز و پتروشیمللي 
اشاره  و سایپادیللزل  تامیللن 
کللرد. سرمایه گذاري صندوق 
برهلله اي  در  بازنشستگللي 
توانسللت حمایللت مقطعي را 
از شاخص کل به عمل آورد. 
در اداملله بار دیگر بسیاري از 
نمادهللا در گروه هاي مختلف 
به درصدهللاي منفي خزیدند 
و جو بازار نسبللت به ابتداي 
روز منفي تللر شللد. افزایللش 
فشار وارده از سوي نمادهاي 
پتروشیمللي و برخي دیگر از 
نمادهاي بزرگ بازار همچون 
و  امید  سرمایه گللذاري  گروه 
ملي صنایع مس ایران نیز به 
منفي تللر شدن شاخص دامن 
زد. منفي تللر شللدن فضللاي 
معامللالت بخللش مالللي نیز 
مزید بللر علت شد تا شاخص 
بیش ازپیش افت کند. پس از 
ایللن برهه شاخللص با شیبي 
منفللي اما آرام تللر از گذشته 
بلله سیر حرکتي خللود ادامه 
داد. در اواخللر معامللالت نیز 
فروش  صللف  جمللع آوري  با 
شکل گرفتلله در نماد صنایع 
فللارس  خلیللج  پتروشیمللي 
دیگري  مقطعي  افت  شاخص 
را تجربلله کللرد و کانال 67 
هزار واحدي را از دست داد و 
در نهایت نیز کاهشي بیش از 
 0،8 درصد را به ثبت رساند.

همراه با گروه هاي مثبت 
بازار سهام

در گروه معدني تنها توسعه 
ایللران مثبللت  معللادن روي 
گللروه محصللوالت  در  بللود. 
رشد  نمللاد  شیمیایللي شش 
کردند. در این بخش نیروکلر 
صف خریللد داشت. در بخش 
فلللزات اساسي پنللج نماد در 
کار  بلله  مثبللت  درصدهللاي 
خللود پایان دادنللد. در بخش 
خودرویللي چهار نمللاد رشد 
کردنللد. در بخش شرکت هاي 
چنللللد رشتلللله اي صنعتلي 
سللرمللایه گللذاري صنللدوق 
بازنشستگللي مثبت بللود. در 
بخللش بانکي سلله نماد رشد 
کردند. در گروه سرمایه گذاري 
سه نماد مثبت بودند. در گروه 
دارویي چهار نماد رشد ارزش 
سهام را پشللت سر گذاشتند. 
در این بخش صف هاي خرید 
قابل ذکللري دیللده نشد. در 
گروه غذایللي هفت نماد رشد 
کردند. در میللان قندي ها دو 
نماد مثبت بودند. در معامالت 
صنعللت الستیک و پالستیک 
نمللاد رشللد کردنللد. در  دو 
گللروه ساختمانللي شش نماد 
با افزایش ارزش سهام روبه رو 
بودند. در ایللن میان در گروه 
تنهللا سیمان دورود  سیماني 

رشد کرد.

شاخص کل 568 واحد دیگر ریخت 

سراشیبی تند سقوط بورس
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صدور مجوز پذیره نویسي صندوق 
سرمایه گذاري بزرگ فيروزه

سازمان بللورس اوراق بهادار مجللوز پذیره نویسي 
صنللدوق سرمایه گذاري شاخللص 30 شرکت بزرگ 
فیللروزه )قابللل معامللله( را صللادر کللرد. طراحي 
صنللدوق سرمایه گللذاري شاخص به گونلله  اي است 
کلله با انجام مدیریت غیرفعللال دارایي  هاي صندوق 
بازدهللي مشابلله شاخصي که قصد پیللروي از آن را 
دارنللد فراهم کند. در صندوق هللاي شاخصي انتظار 
مللي  رود حجم معامالت و هزینه  هاي ناشي از انجام 
معامالت کمتر از سایر صندوق  هاي اوراق بهادار بوده 
و انجللام هر گونه معامله بللر اساس رویه  اي که رویه 
تشکیل و بازبینللي پرتفوي صندوق نامیده مي شود، 
انجللام پذیرد.سیاوش پرویزي نللژاد، کارشناس اداره 
امللور نهادهاي مالي افزود: ایللن صندوق در سهام و 
در اندازه بللزرگ و قابل معامله است. منظور از قابل 
معامله بللودن این است که پذیللره نویسي، خرید و 
فللروش واحد هاي سرمایه  گذاري ایللن صندوق ها از 
طریللق سامانه شرکت بللورس اوراق بهادار تهران یا 
شرکت فرابورس ایران انجام مي  شود. وي ادامه داد: 
این صنللدوق براساس امیدنامه خللود قرار است در 
سهام و حق تقللدم سهام شرکت هاي تشکیل دهنده 

شاخص 30 شرکت بزرگ سرمایه گذاري کند.

عرضه مجدد سهام 3 شرکت 
سرمایه گذاري در فرابورس ایران

سهام کنترلي شرکت هللاي سرمایه گذاري سلیم، 
سیللراف و زعیللم روز سه شنبلله 30 دي مللاه براي 
دومین بللار در بازار سوم فرابللورس ایران، به صورت 
یکجا عرضلله مي شللود. 100 درصد سهللام شرکت 
سرمایه گذاري زعیللم به قیمت پایه کل سه میلیارد 
و 500 میلیللون ریللال، بلللوک 100 درصدي سهام 
سرمایه گذاري سیراف به قیمت پایه کل 29 میلیارد 
و 600 میلیون ریال و 99,99 درصد از سهام شرکت 
سرمایه گذاري سلیم نیز به ارزش 30 میلیارد و 496 

میلیون و 950 هزار ریال عرضه خواهد شد.

درج نماد اوراق اجاره پترواميدآسيا 
در فرابورس

با توجلله به استقبال سرمایه گللذاران از مدل هاي 
اجللاره  اوراق  بازارگردانللي  بازارگردانللي،  جدیللد 
پتروامیدآسیا بلله روش بازارگرداني مبتني بر حراج 
بللا روش تضمیللن کف قیمتللي یک میلیللون ریال 
و بللا دامنه نوسللان روزانه 50 درصللد و دامنه مظنه 
حداکثللر یک درصللد خواهد بود. در همیللن رابطه، 
شرکللت سپرده گللذاري مرکزي، نمللاد اوراق اجاره 
پتروامیدآسیا را در فهرسللت شرکت هاي فرابورسي 
درج کرد تا شرایط براي پذیره نویسي این اوراق مهیا 
شود. بازارگللردان و متعهد پذیره نویسي اوراق اجاره 
شرکت پتروامیدآسیا با نماد »صامیا«، شرکت تامین 
سرمایه امید و عاملیت فروش آن برعهده کارگزاري 

بانک سپه است.

رونق بورس کاال در گرو حمایت 
دولت است

سیللد علللي موسوي، مدیللر واحد بللورس کاالي 
کارگزاري پارس نمودگر گفللت: در مرداد ماه دولت 
آییللن نامه اي مصوب کللرد که بر اسللاس آن تمام 
کاالهایي که امکللان پذیرش در بورس کاال را دارند 
در ایللن بورس قیمت گذاري شوند. این دستورالعمل 
باعللث شد گپ قیمتي که بین عرضه کننده و قیمت 
نهایللي کاال وجود دارد، از بین بللرود. قبل از اجراي 
این دستورالعمللل کاالهاي ارائه شده در بورس کاال 
با ارز مبادالتي قیمت گذاري مي شدند که تغییر این 
نوع قیمت گذاري با محاسبه نرخ ارز آزاد باعث شده 
قیمت ها واقعي تر و منطقللي باشند. وي اضافه کرد: 
این دستورالعمل عالوه بر اینکه باعث شده این گپ 
قیمتللي از بین برود تا مبنللاي بهتري نسبت به نرخ 
منطقه داشته باشیم، باعث حذف بسیاري از دالالن 
و داللي ها در بللازار کاالیي شده است که همه اینها 
بلله شفافیت بیشتر معامالت منجللر شده است. این 
کارشناس بورس کللاال در خصوص افت قیمت نفت 
و اثللر آن بر محصوالت عرضه شللده در بورس کاال 
گفت: افت قیمت نفت باعث کاهش تعداد خریداران 
شللده است چون قیمت نفللت و نرخ دالر دو فاکتور 
بسیار تعیین کننده در قیمت گذاري و میزان عرضه 
و تقاضا است اما تاثیر میزان ریزش قیمت نفت بیش 
از افزایللش نرخ دالر است که در کل موجب کاهش 
قیمت محصللوالت در بورس کاال شده است. وي در 
اداملله افزود: قطعللا این گونه نوسانللات باعث تردید 
خریللداران کاال خواهد شد. خریدار در بازار تا زماني 
کلله به ثبات و اطمینللان از نوسانات نرسد و شرایط 
خللود را به صللورت واقعي پیدا نکنللد در خریدهاي 
خللود محتاط تللر عمل مي کنللد. در واقع بلله غیر از 
چنللد محصول پلیمللري و آلومینیومي که همچنان 
بللا تقاضاي مناسب روبه رو هستند بیشتر محصوالت 
شیمیایي و پتروشیمللي تقریبا از طرف خریداران با 

کاهش نقدینگي مواجه هستند.

 پوشش 81 درصدي 
پتروشيمي زاگرس در 3 ماهه سوم

شرکت پتروشیمي زاگرس در دوره 9 ماهه منتهي 
به 30 آذر ماه 93 معادل هفت هزار و 802 میلیارد 
و 880 میلیللون ریال سللود خالص کسب کرد که با 
کنار گذاشتللن مبلغ 3251 ریال سللود به ازاي هر 
سهللم موفق به پوشش 81 درصدي درآمد هر سهم 

سال مالي 93 شد.

شاخص کل در کانال 66 هزار واحدي
شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان معامالت روز 
چهارشنبلله با 569 واحد افت به کانال 66 هزار واحدي 
سقللوط کللرد و در نهایللت در ارتفاع 66 هللزار و902 
واحدي ایستاد. شاخص30 شرکت بزرگ 18 واحد، آزاد 
شناور565 واحد، بازار اول246 واحد، بازار دوم دو هزار 

و 255 واحد و شاخص صنعت 532 واحد افت کرد.

نماگر بازار سهام خبر

فرابورس

بورس کاال

شرکت ها و مجامع

بورس نيجریه یک شرکت بيمه اي 
را اخراج کرد

 Oasis بللورس اوراق بهادار نیجریلله شرکت بیمه
را به دلیللل ادغام آن با شرکت هلدینگ FBN از این 

بازار اخراج کرد.
 Oasis به گللزارش سنا، تصمیللم شرکت بیملله
بللراي ادغام بللا شرکللت بیملله FBN، موجب شد 
بورس نیجریه نسبت به خروج این شرکت از بورس، 
تصمیللم بگیرد. بر اساس این گللزارش، با این ادغام، 

بیمه Oasis بدون هیچ شکایتي 
نسبت به تصمیم بورس نیجریه، 
بللراي خللروج از این بللازار اقدام 
کللرد. ایللن در حالي اسللت که، 
شرکت بیمه FBN مالک 71,2 
درصللدي از سهللام شرکت بیمه 

Oasis است.

 تنش هاي نفتي به جان 
بازارهاي جهاني افتاد

بلله نظر مي رسد، نیملله ابتدایي سللال 2015 میالدي 
بللا استرس فللراوان در بازارهاي جهاني سپللري شود، اما 
انتظاراتللي که از بازار آمریکللا و رشد بي نظیر آن در سال 
گذشته میالدي برآورده شد، امسال محقق نمي شود و در 
گوشه دیگر هم اروپا، با کاهش قیمت کاالهاي اساسي به 
نظللر نمي رسد بتواند رشد اساسي را تجربه کند. بازارهاي 
آسیایي در آخرین ساعات معامالتي با روند کاهشي روبه رو 

شدند، در حالي که افت قیمت نفت 
به محدوده خطرناک رسیده است و 
بازارهللا در تنش روزهاي آتي به سر 
مي برنللد. شاخص آسیللا پاسفیک با 
کاهش 1,1 درصدي روبه رو شد و به 
پایین ترین میزان نسبت به تاریخ 18 

دسامبر رسید.

با افت شدید شاخص بورس و کاهش 
قیمت سهام شرکت هاي بورسي، ارزش 
هر برگه سهام عدالت با افت مواجه شد. 
میر علي اشرف عبداهلل پوري حسیني، 
رییللس سازمللان خصوصي سللازي، در 
خصللوص تاثیر افت بللورس در کاهش 
ارزش برگه هاي سهللام عدالت به ایسنا 
گفللت: چون بخشللي از سهللام عدالت 
هنوز قیمت گللذاري قطعي نشده است 
نمي تللوان گفللت ارزش برگلله سهللم 
مشمللوالن درحال حاضر چقللدر است، 
امللا بدیهي است که بللا افت شاخص و 
کاهش قیمت شرکت هللاي بورسي که 
در پرتفوي سهللام عدالت حضور دارند، 
ارزش برگه هاي سهام عدالت نیز کاهش 
مي یابللد. وي افللزود: البتلله با شاخص 
بللورس نمي تللوان درخصللوص کاهش 
ارزش سهام عدالت نظر قطعي داد، زیرا 
ممکن است شاخص بورس افت کند اما 
قیمت سهام شرکت هایللي که در سبد 

سهام عدالت هستند، رشد کند.
پللوري حسیني تاکید کرد: اما به یقین 
در شرایللط فعلللي که شاخللص بورس با 
افت مواجه شده و قیمت سهام شرکت ها 
کاهش یافته است، قطعللا ارزش هر برگه 

سهام عدالللت متناسب با آن کاهش پیدا 
کللرده، اما میللزان این کاهللش در زمان 

آزادسازي مشخص و اعالم مي شود.
تعداد شرکت هاي واگذار شده به سهام 
عدالللت که بعد از ابالغ بند )ج( اصل 44 
قانون اساسي و با دو شرکت مس و فوالد 
آغاز شللد، درحال حاضر، بلله 56شرکت 
رسیللده و ارزش آن به دلیل رشد قیمت 
سهللام شرکت ها در سللال گذشته رشد 
کللرد و از 45 هزارمیلیارد تومان به بیش 
از 100 هللزار میلیارد تومللان رسید. اما 
ایللن میللزان در ابتداي امسللال و با آغاز 
افت بللورس تللا سطح 95 هللزار میلیارد 
تومان هللم افت کرد و اکنللون با شدت 
افت بورس پیش بیني مي شود این میزان 
تا سطللح 85 هزار میلیارد تومان کاهش 
پیدا کرده باشللد. به این ترتیب، با توجه 
به اینکه 36شرکللت بورسي در پرتفوي 
سهللام عدالت حضور دارنللد، افت بورس 
در کاهللش ارزش سهللام عدالللت تاثیر 
مي گذارد و اگر اوضاع سهام شرکت هاي 
موجود در سبد سهام عدالت خوب باشد، 
ارزش سهللام عدالللت افزایللش مي یابد 
درغیراین صورت، کاهش ارزش پرتفوي 

سهام عدالت اتفاق مي افتد.

آخرین وضعيت ارزش هر برگ سهام عدالت

به گزارش سنا، بازار در شرایط انتظار 
به سر مي بللرد و خبرهاي خوش به هر 
طریللق مي توانللد بللازار را از این حالت 
خللارج کند. علللت کاهللش شاخص و 
نابساماني بازار در روزهاي اخیر جنجال 
بر سر کاهللش قیمت نفت است که در 
بازار سرمایه نیللز اثرگذار بوده است. از 
مسائللل دیگري که بازار بللا آن روبه رو 
اسللت، سکللون و رکود حاکم بللر بازار 
است. حقیقي ها به دلیل ترس و بدبیني، 
تعللادل در بللازار را به هللم ریخته اند و 
حقوقي ها هللم سعي دارنللد آرامش را 
به بللازار برگردانند اما نگراني حقیقي ها 
دسللت حقوقي هللا را بسته اسللت. اگر 
دولللت حمایت خللود را در این میان از 
بللورس بیشتر کرده و منابعي را به بازار 

تزریق کند، اوضاع بهتر خواهد شد.
نقدینگي هللا بلله سمت بللازار پول و 
کللل سیستللم  در  و  مشارکللت  اوراق 
بانکي رفته و امیللد داریم با کمک هاي 
دولت، ذائقه سرمایه گللذاران نسبت به 
سرمایه گللذاري تغییر کنللد. حقوقي ها 
هم انتظار دارند حقیقي ها منطقي رفتار 

کننللد و صف هللاي فللروش را سنگین 
نکنند تا حقوقي هللا هم قدرت حمایت 
از بللازار را داشته باشند. در این شرایط 
چه حقیقللي و چه حقوقي همه باید به 
هم کمک کنند تا بللازار از رکود خارج 
شود. هنگامي که حقوقي براي حمایت 
از بازار تالش و صف هاي خرید را جمع 
مي کنللد حقیقي هللا دوبللاره صف هاي 
فروش تشکیل ندهنللد؛ حقوقي نیز به 
میزان مشخصي نقدینگي براي حمایت 
از بللازار در دسللت دارد و بیشتر از یک 

میزان نمي تواند خرید کند.
بازار شرایط سخت تر از اوضاع کنوني 
را پشللت سللر گذاشته اسللت و شرایط 
کنونللي در مقابللل آن عظیللم نیست. 
امیدواري بسیار زیادي نسبت به آینده 
و رشد بازار وجود دارد و به نظر مي رسد 
که تمام مسائل موجود بازار در شرایط 
فعلي کلله بیشتللر آن به دلیللل نوسان 
قیمت نفت اسللت، سیاسي و گذراست 
و اگر سازمان بورس در جلسات مختلف 
با حقوقي ها و حقیقي ها نشست داشته 
باشللد تا شرایط بللازار را آنالیللز کنند، 
شاهد روزهاي خوبللي در بازار سرمایه 

خواهیم بود.

کمک حقيقي ها به حقوقي ها براي خروج از روند فعلي

مدیرعامل شرکت کارگزاري ایمن بورس
تيمور ابوحمزه

 بورس استانبول 
جزو 5 بورس برتر دنيا

در میللان پنج بللورس برتر سللال 2014 میالدي، 
بورس اصلي کشور ترکیه، بورس استانبول به عنوان 

یکي از بازارهاي برتر انتخاب شد.
به گزارش سنا، در میان پنج بورس برتر سال 2014 
میالدي، بورس اصلللي کشور ترکیه، بورس استانبول، 
به عنوان یکللي از بازارهاي برتر انتخاب شد. بر اساس 
  BIST100 این گزارش، طبق این رده بندي، شاخص

بورس استانبول با توجه به عملکرد 
مثبت خود در یک سال گذشته، به 
عنوان بهترین ابزار سرمایه گذاري 
انتخاب شللد و بللورس استانبول 
بلله عنوان یکي از پنللج بازار برتر 
دنیا بللا بازدهي 26,43 درصدي، 

معرفي شد.



جای��ی  در  ایران��ی  ت��ورج 
می نویس��د: »صب��ح زودی با 
ایرج افشار از تهران به سمت 
کرمان راه افتادیم برای دیدن 
دوستی. در بین راه ایرج افشار 
هر خرابه ای بازمانده از بنایی 
تاریخ��ی را می دید، می گفت 
باید با این سنگ ها و کلوخ ها 
عکسی بگیریم. متعجب از او 
می پرسیدم چه لزومی دارد و 
او می گفت معلوم نیس��ت که 
اگر همی��ن ف��ردا بیایی این 
س��نگ و کلوخ ها س��ر جای 
خ��ود باقی مانده باش��ند.« به 
نظر نمی رس��د که بهتر از این 
بتوان به اهمیت عکس اشاره 

کرد. 
طول  بیش��تر  دقیقه  پن��ج 
نمی کش��د که تع��داد زیادی 
دی��وار  روی  را  از  عکس ه��ا 
می چیند.  عکس هایی که کپی 
 عکس های اورجینالی هستند 
که در ادامه ب��ه نوعی از آنها 
رونمایی می کند.  عکس هایش 
همگ��ی مربوط به دوره قاجار 
اس��ت.  عکس ه��ای تاریخ��ی 
مرب��وط ب��ه رجال، مس��ائل 
اجتماع��ی آن عص��ر مانن��د 
طاقت فرس��ا،  فلک کردن های 
البته  و  راهزن ها  دس��تگیری 
س��اطین قاج��ار ک��ه معلوم 
نیس��ت چهره ه��ای ح��ق به 
 جانب شان به خاطر کدام فتح 

نامبردار است؟! 

خانه ای کوچک با 
مجموعه ای بزرگ

به هر روی داس��تان عکس 
احم��د  کوچ��ک  خان��ه  در 
ایلیات کاش��انی پیش کشیده 
می ش��ود. اهل کاش��ان است 
و از روزگار خوی��ش راض��ی. 
می گوی��د ب��ه خواس��ته های 
اس��ت.  رس��یده  خود  درونی 
عک��س را خوب می شناس��د. 
اصطاحات علمی و دقیق این 
حرف��ه را به خوبی نام می برد. 
هم��ه را هم خ��ودش خوانده 
و دانش��گاهی به خ��ود ندیده 
اس��ت. عکاس دانشجویی که 
به همراه داش��تم ب��ا صداقت 
عنوان می کند که نخستین بار 
اس��ت چنی��ن اصطاحاتی را 
می آم��وزد! ب��ا مجموعه داران 
عکس در سطح جهان ارتباط 
دارد و بس��یاری از ایرانی��ان 
خارج از کش��ور برایش عکس 
جم��ع آوری می کنند  تا جایی 
ک��ه بس��یاری از اف��رادی که 
عکسی تاریخی دارند به سراغ 

او می رود. 

 عکس هایی که هیچ کس 
ندارد

ی��ک  ارزش��مندی  دلی��ل 
وج��ود  عک��س،  مجموع��ه 
در  اورجین��ال   عکس ه��ای 
آن اس��ت. عاوه ب��ر عکس، 
از  فراوان��ی هم  اس��ایدهای 
 عکس های ایران��ی و خارجی 

جمل��ه  عکس ه��ای  از  دارد. 
خارج��ی او مربوط ب��ه ملکه 
فعل��ی انگلس��تان در لب��اس 
عروس��ی اس��ت. عکس��ی که 
دارد.  قدمت  حدود 70س��ال 
ارزش های  از  یک��ی  می گوید 
مجموع��ه م��ن همین عکس 
اس��ت.  عکس هایی  اورجینال 
اعی��ان  و  اتری��ش  درب��ار  از 
و اش��راف ای��ن درب��ار دیگر 
را  خارج��ی اش  آلب��وم 
تش��کیل می دهد. ب��ه لحاظ 
جامعه ش��ناختی این  عکس ها 
اهمیت زیادی دارد؛ از س��یر 
پوش��ش لباس گرفته تا مدل 
م��وی زن��ان و م��ردان. این 
مجموعه عک��س که در آلبوم 
رنگی جانمایی شده اند،  قرمز 
عکس ه��ای فراوان��ی دارد. از 
چهره های  با  کودکانی  عکس 
لباس های فاخری  شاهانه که 
بر تن دارن��د گرفته تا زنان و 
مردان فاخرپوش. بعید به نظر 
می رسد که کسی از این افراد 
در قی��د حیات باش��د، اما در 
این آلبوم قرمز رنگ به شدت 

زنده مانده اند. 
قرمزرنگ  آلبوم  این  ایلیات 
را دوس��ت دارد و باره��ا آن 
را ب��اال می گی��رد و ب��ه م��ا 
نش��ان می ده��د. می گوید در 
ی��ک حراجی در ارمنس��تان 
فروش گذاش��ته  مع��رض  به 
بودنش و توسط زن و شوهری 
خریداری شده بوده که آن را 
ب��ه ایلیات عرض��ه کرده اند و 
او بابت��ش دو میلی��ون تومان 

هزینه کرده است. 

حضور پررنگ زنان در 
 عکس های قاجاریه

هم��ان غبغب ه��ای آویزان 
و ابروهای وس��مه کش��یده و 
دامن ه��ای کوتاه به تبعیت از 
زنان فرانس��وی کافی است تا 
این زنان حرمس��رای قاجار را 
از فاصله چندی��ن کیلومتری 
بشناس��یم. چارقدهای سفید 
با موهای از وس��ط باز ش��ده 
که از دیدگاه زیبایی شناس��ی 
امروزی شاید زشت ترین زنان 

دنیا باشند، اما باید از دریچه 
نگاه شاه قاجار به حجره های 
تودرتوی حرمس��را و زندانیان 
محترمش نگریس��ت تا بتوان 
زیبایی مورد نظر آنها را دید. 

زبان بدون سانسور 
 عکس ها

تمام نمای  آین��ه   عکس ه��ا 
فرهنگ ه��ا و عقاید و ارزش ها 
ک��ه  عکس��ی  در  هس��تند. 
فرانس��ه  در  مظفرالدین ش��اه 
و ب��ا پادش��اه آنج��ا انداخته، 
از جم��ع ایرانیان تنها ش��اه و 
مردان��ی از اعیان و اش��راف با 
عک��س  در  وق زده  چش��مان 
دی��ده می ش��وند، اما پادش��اه 
فرانس��ه ب��ه همراه همس��ر و 
دخت��رش که در دو س��وی او 
دیده می ش��وند، در ردیف جلو 
نشسته است. در عکس دیگری 
دو مامور دوران قاجار تفنگ به 
دست و با  حالتی فاتح راهزنی 
سیه چرده را دستگیر کرده اند. 
مامورانی که گیوه پوشیده اند و 
فرد راهزن پاهایش پارچه پوش 
است. یعنی نه تنها گیوه ندارد، 
بلکه مردم عادی برای پوشش 
پای خ��ود از پارچه اس��تفاده 
می کرده اند. اوضاع بد اجتماعی 
و فقر مالی م��ردم دوره قاجار 
را که در کت��ب تاریخی کمتر 
آمده، می ت��وان در این عکس 
دید. حال چه شاه قاجار کتاب 
تاریخی را سانسور کرده باشد 

چه نکرده باشد.  

ایلیات در یک نگاه کلی
کارش��ناس فرش اس��ت و 
آنتی��ک  فرش ه��ای  کار  در 
ب��وده اس��ت و رفته رفت��ه در 
مس��یر آنتیک فروشی رسیده 
تاریخی  به  عکس های  اس��ت 
و چندین مجموعه ارزش��مند 
دیگر از جمله کبریت. مطابق 
ب��رای  عک��س  گفته های��ش 
مجموعه دارها چندان محبوب 
نبوده به ویژه از دوره قاجار که 
اکثر م��ردم ذهنیت مثبتی از 

آنها نداشتند. 
ک��ه  اضاف��ه می کن��د  وی 

قیمت  عکس ها ه��م باال بود. 
مثا حدود س��ال 65 که من 
پنج  هزار تومان حقوق ماهانه 
داش��تم،  عکس ها را تا فریمی 
می فروختند  توم��ان  10هزار 
و م��ن با ه��ر زحمتی که بود 
کن��ار  در  می خریدمش��ان. 
خرید و فروش صنایع دس��تی 
 عکس ها را ه��م می خریدم و 

رفته رفته شد شغل من. 

 عکس های خاص ایلیات
عکس ه�����ای اورجین��ال 
فراوان��ی از رج��ال و بناهای 
دوره قاج��ار دارد. بعد از دوره 
اورجینال  قاجار  عکس ه��ای 
اهمی��ت  دارای  او  خارج��ی 
اس��ت.  عکس ه��ای تاریخ��ی 
ایران در 30س��ال اول مربوط 
ب��ه درب��ار ب��وده و در واقع تا 
پای��ان دوره محمدعلی ش��اه 
و ش��روع حکومت احمدشاه، 
عکس در اختی��ار دربار بوده 
که از دالیل گرانی  عکس های 
ایرانی همین درباری بودنشان 
در  را  اس��ت.  عکس های��ش 
جعبه ه��ای عکاس��ی قدیمی 
و جعبه ه��ای خ��ود عک��س 

نگهداری می کند. 

 عکس ها و قیمت ها
از  عکس ها  بسیاری  عکاس 
را می شناس��د و در این مورد 
قاج��ار  دوره  در  می گوی��د: 
5-6 ع��کاس بیش��تر نب��وده 
ک��ه البت��ه ن��ام هر ک��دام در 
قیمت گ��ذاری و ارزش��مندی 
زی��ادی  اهمی��ت   عکس ه��ا 
دارد. عکاس ه��ای اولیه ایران 
دوست محمدخان  از:  عبارتند 
دام��اد  ک��ه  معیرالممال��ک 
عبداهلل  بوده،  ناصرالدین ش��اه 
آقارضا عکاس باش��ی  قاجار و 
آلبوم ها متعلق  که گران ترین 
یک��ی  از  و  آقارضاس��ت  ب��ه 
دو میلی��ون ب��رای هر عکس 
ش��روع ش��ده و تا 10میلیون 
توم��ان هم می رس��د.  درباره 
مجموع��ه اش  قیمت گ��ذاری 
گذاش��تن  قیمت  می گوی��د: 
روی مجموع��ه مانن��د قیمت 

گذاشتن روی بچه آدم است. 
در ایران هن��وز قیمت گذاری 
عک��س  چ��ون  نکرده ای��م. 
جنب��ه اس��نادی دارد به ویژه 
تاریخ��ی اصا در   عکس های 
معرض فروش قرار نمی گیرند. 
البته نرخ  عکس ها را می دانیم. 
تاریخ��ی  مث��ا  عکس ه��ای 
پنج میلیون  ت��ا  قیمت ش��ان 
تومان هم می رسد.  عکس های 
منحصر به فردی هم هست که 
نیس��تند.  قیمت گذاری  قابل 
ای��ن نکته را ه��م اضافه کنم 
که آرش��یوم خارج از کش��ور 
خواهان زی��ادی دارد، اما من 
ب��ه دلی��ل عاقه به کش��ورم 
چنی��ن کاری نمی کنم. حتی 
عکس های��م  کپ��ی    پ��ول  از 
می توان��م بهترین آپارتمان را 
در بهترین نقطه تهران بخرم، 
اما اهمیت آرش��یوم را از بین 

نمی برم. 

 دلیل ارزشمندی 
یک عکس

به گفته ایلیات، ارزشمندی 
ی��ک عکس در گ��رو چندین 
پرتره  است:  عکس های  عامل 
از رج��ال، مارک عکاس��خانه، 
ع��کاس، وقایع  اتفاقی��ه مانند 
جن��گ، ت��ک ب��ودن، یونیک 

بودن، تمیز بودن و زیبایی. 

ایلیات در قاب خاطره ها
51 س��ال دارم و 30س��ال 
است که به جمع آوری عکس 
مش��غول هس��تم، ام��ا تنه��ا 
 پنج سال است که خانواده ام از 
این قضیه باخبر شده اند یعنی 
25س��ال کارم را از خان��واده 
پنه��ان کردم. چ��ون مخالف 
ای��ن کار بودن��د و در واقع به 
نوع��ی مس��خره می کردن��د. 
همچنی��ن یک��ی از خاطرات 
خوب من مربوط به آرشیوی 
50درص��دش  ک��ه  اس��ت 
50درص��د  و  داش��تم  را 
 باقی مانده از آمریکا به دستم 

رسید. 
در واق��ع به دس��ت آوردن 
این آرشیو از بهترین لحظات 
عم��رم ب��وده اس��ت. چه��ار 
ه��زار عکس س��فرنامه ای که 
مرب��وط به دوره قاجار اس��ت 
11میلی��ون تومان هم بابتش 
پرداختم. این مجموعه متعلق 
به یک خانواده ایرانی بوده که 
در آمریکا خریداری نشده بود 
و به ایران برگش��ت و من این 
شانس را داشتم که آرشیوم را 

کامل کنم. 
به هر حال درخواس��ت من 
از هم��ه مردم این اس��ت که 
به جمع آوری عکس بپردازند. 
مورد  در  همچنی��ن  ایلی��ات 
آین��ده آرش��یو گرانبهای��ش 
می گوید: اگر دولت موزه ملی 
عکس ایران را تاس��یس کند، 
آرش��یوم را به این موزه اهدا 
می کنم ت��ا در اختی��ار همه 
عاقه من��دان  و  دانش��جویان 

قرار بگیرد. 

گفت وگوی »فرصت امروز« با احمد ایلیات کاشانی، مجموعه دار  عکس های تاریخی

از کاشان تا نیویورک در یک قاب سورشارژدارها، نخستین 
اسکناس های دوره جمهوری

س�تون آموزش مجموعه داری اسکناس تاکنون 
سیر تاریخی خود را طی کرده است ؛ از عهد قاجار 
به عنوان نخستین دوره چاپ  اسکناس شروع کرد 
و با عبور از مس�یر حکومت پهل�وی اول و دوم در 
این شماره می رسد به اسکناس های دوره جمهوری 
اس�امی ایران و هر آنچه مربوط به این دوره است. 
ارائه نظر کارشناسی در این حوزه همچنان بر عهده 

محمد مالمیر است. 
ریز و درشت اطاعات مربوط به مجموعه داری در 
حوزه اس�کناس را در این ستون دنبال کرده ایم. از 
راه ها و روش های شروع این کار گرفته تا چگونگی 
شناخت خطاها و تقلب ها و غیره و این یعنی همه 
نکاتی که هنگام خرید اسکناس باید به آن توجه 
کرد. قیم�ت و چگونگ�ی قیمت گ�ذاری و دالیل 
ارزش�مندی یک اسکناس از دیگر مباحث مطرح 
ش�ده در این س�تون بوده اس�ت. در این ش�ماره 
تاریخ عوض می ش�ود و دوره حال حاضر را بررسی 

می کنیم. 
***

نخستین اسکناس های دوره جمهوری اسامی مربوط به 
سورشارژدارهاست. یعنی این دوره با چاپ اسکناس شروع 
نمی شود بلکه چون از دوره قبل اسکناس های زیادی در 
بانک ها و در دست مردم باقی مانده بود و فرصتی هم برای 
چاپ سریع اسکناس وجود نداشت و باید اسکناس های 
دوره قبل هم از بازار جمع می ش��د و تصاویر آنها مناسب 
دوره جمهوری اسامی نبود، از مهری استفاده کردند که 
روی صورت تصاویر حک شده بر اسکناس ها زده می شد. 
این مهر هم روی اس��کناس هایی ک��ه در بانک ها وجود 

داشت زده می شد و هم اینکه با جمع آوری اسکناس هایی 
که دست مردم بود، تصاویرشان را با این مهر محو کردند. 
مهر زدن بر روی اسکناس یا تمبر را سورشارژ می نامند. 
سورشارژها رنگ های مختلفی مانند سیاه، قهوه ای یا سبز 
دارندکه هریک از رنگ ها ارزش خاص خود را دارد. البته 
بی دقتی ه��ای زیادی هم در هنگام زدن مهر سورش��ارژ 
روی اسکناس ها ایجاد شده است که خود این اشتباهات 
به نوعی ارورهای سورش��ارژ محسوب شده و گاه موجب 
قیمتی شدن یک اسکناس شده است. سورشارژها را روی 
قسمت فیلیگران و صورت ها چاپ می کردند اما مشکلی 
که در این میان وجود داشت این بود که در سری اول که 
سمت چپ را سورشارژ شیر و خورشید می زدند، به نوعی 
ادامه تصاویر مربوط به دوره قبل بود. برای اصاح این کار 
سورشارژ را عوض کردند و آرم جمهوری اسامی را به کار 
گرفتند. یعنی صورت را به کلی پاک کردند و در قسمت 

فیلیگران، آرم جمهوری اسامی را قرار دادند. 
در س��ری های بع��د، کاغذهای اس��کناس هایی چون 
20تومان��ی، 50تومانی و 1000تومانی را که از دوره قبل 
باقی مانده و عکس ش��اه رویش چاپ ش��ده بود به جای 
آن عکس، تصویر بارگاه امام رضا)ع( را چاپ کردند. یعنی 
کاغذ همان کاغذهای انگلیس��ی سابق و تنها تصاویرش 
متفاوت بود. در واقع نخس��تین اسکناس های چاپ شده 
در دوره جمهوری اسامی، اسکناس های بارگاهی هستند 
و به همین نام هم مش��هور ش��ده اند. بعد از آن هم چون 
نمی شد آن نوع کاغذ را از انگلیس وارد کرد، همچنان آن 
اسکناس های سورشارژی رواج داشت و بعد از دو، سه سال 
که کاغذ تمام شد، طرح ها عوض شد و طرح های تظاهرات 
و جهاد کش��اورزی روی اسکناس ها چاپ شد. اسکناس 
200تومانی نخستین اس��کناس جدید دوره جمهوری 

اسامی بود که در سال 71 چاپ شد. 

کلکسیونی از پوستر 44هزار فیلم دنیا

یکی از جذاب ترین حوزه های مجموعه داری مربوط 
اس��ت به فیل��م و زینک و دوربین و ب��ه طور کلی هر 
چیزی که به نوعی به س��ینما مربوط باشد. در همین 
ارتباط کلکس��یونی وجود دارد که مربوط به پوس��تر 
فیلم ه��ای به یادماندن��ی و تاریخی س��ینمای جهان 
است. پوس��ترهایی که تصویر بازیگران خاطره انگیزی 
چون همفری بوگارت و اینگرید برگمن در کازابانکا 
و مرلی��ن مون��رو و فیلم های��ی چ��ون برب��اد رفته را 
بر خ��ود دارند و دی��دن آنها هم به نوع��ی بازخوانی 
تاریخ س��ینمای جهان اس��ت و هم آش��نایی با سیر 
پوسترس��ازی و تغییرات گس��ترده ای ک��ه این حوزه 
تاکن��ون به خود دیده اس��ت. تاریخ این پوس��ترها از 

ابتدای دهه 1900 میادی تا به حال است. 
کلکسیون 7 میلیون دالری

موریس اورت جی آر، کلکس��یونر 73 ساله از اوهایو 
آمریکا زمانی تاریخدان بود اما حاال مجموعه دار است. 
بزرگ ترین کلکس��یون پوس��تر فیلم که در برگیرنده 
تقریبا تمام فیلم هایی اس��ت که تاکنون ساخته شده 
ب��ه تازگی برای ف��روش به قیم��ت 7/8 میلیون دالر 
عرضه شده اس��ت. این آرشیو پروزن دارای 196هزار 
پوس��تر فیلم از بیش از 44هزار فیلم س��اخته شده از 
ابتدای شکل گیری س��ینما در دهه 1900 است. این 
مجموعه در طول 50 س��ال به دس��ت آقای موریس 
اورت ج��ی آر و با عاقه ش��خصی خ��ودش کنار هم 
چیده ش��ده اس��ت. موریس کار و زندگی خود را در 
طول این س��ال ها به جس��ت وجو برای یافتن پوستر 
اص��ل و اورجینال تمام فیلم های انگلیس��ی زبان که 
تاکنون ساخته ش��ده اند، اختصاص داده است. او این 
مجموع��ه دیدنی را در ی��ک کتابخانه جامع گرد هم 

آورده است. 
تقریبا همه هستند

پوستر مرلین مونرو، بازیگر، خواننده و مانکن مشهور 
آمریکایی در یکی از فیلم هایش که سال 1957 ساخته 
شد در این میان جلب نظر می کند. پوستر بازیگر فیلم 
صبحان��ه در تیفانی یعنی اودری هپبورن که در س��ال 
1961 س��اخته ش��د نیز در میان این پوسترهاست. از 
برجسته ترین پوس��ترهای این کلکس��یون می توان به 
پوس��تر فیلم صامت متروپلیس که گفته می ش��ود به 
تنهایی 47 هزار دالر قیمت دارد اشاره کرد. در کنار آنها 
می توان به پوس��تر اورجینال فیلم های کاسیکی چون 
صبحانه در تیفانی، برباد رفته و جادوگر شهر اشاره کرد. 
البته فیلم های مدرن هم در این کلکس��یون برای خود 
جایگاهی دارند. پدرخوانده، نابودگر، داستان عامه پسند 
و تایتانیک در کنار س��ایر فیلم هایی که تاکنون ساخته 
ش��ده اند، در این مجموعه س��همی به خ��ود اختصاص 

داده اند. 
بیش از 50سال برای جمع آوری پوسترها

موریس 73 ساله از سال 1961 وقتی هنوز دانشجو 
ب��ود جمع آوری پوس��تر و به نوعی به��ا دادن به این 
عش��ق و عاقه اش را آغاز کرد. او زمانی تاریخدان بود 
اما حاال به عنوان مجموعه دار ش��ناخته می شود. او به 
جای اینکه پ��ا جای پای پدر بگ��ذارد و مجموعه دار 
تمبر ش��ود، س��راغ پوس��تر فیلم رفت و مجموعه ای 
پروزن از پوس��تر فیلم برای خود س��اخت. دو پوستر 
اول��ی که او خری��داری کرد مربوط ب��ه دو فیلم درام 
عاش��قانه ش��کوه علفزار با بازی وارن بیتی س��اخته 
ش��ده در س��ال 1961 و فیلم حمله هنگ س��بک با 
بازی ارول فلین در س��ال 1938 است. نمی شود همه 
فیلم ها باش��ند اما کازابانکا نباش��د. پوستر این فیلم 
هم با بازی همفری بوگارت و اینگرید برگمن، ساخته 
ش��ده در س��ال 1942 در میان پوس��ترها به چش��م 
می آید. آقای موریس در تمام این س��ال ها پای برخی 
پوسترهای فیلم هایش ایستاده است. او تاکنون تمام 
ت��اش خود را کرده تا از هر جای دنیا پوس��تر جمع 
کند و تنها کس��ی بوده ک��ه برای هر فیلمی به دنبال 

پوسترش بوده است. 
کسب وکار مجموعه داری

او در س��ال 1991 مجموعه اورت را ساماندهی و با 
این کار س��رگرمی خود را به کسب و کار تبدیل کرد و 
حاال در 70س��الگی تصمیم گرفته تا پوسترهایش را 
بفروشد و از پولش��ان برای راحتی خود و اطرافیانش 
اس��تفاده کند. ف��روش این کلکس��یون چیزی حدود 
هش��ت میلیون دالر نصیب موریس می کند. هر یک 
از پوس��ترها به تنهایی تنه��ا 39دالر قیمت دارند اما 
اگ��ر کل مجموعه یکجا به فروش برس��د قیمتش به 
گفته کارشناسان به 23میلیون دالر می رسد. موریس 
در این باره می گوید: »من 53 س��ال پیش این کار را 
آغاز کردم. آن زمان از یکی از دوستانم که یک مغازه 
کوچک فروش پوس��تر داشت، یک پوستر خواستم و 
او به من فروش��گاهی در نیوی��ورک را معرفی کرد.« 
او ادام��ه می ده��د: »تعطیات که فرارس��ید به آنجا 
رفتم و دو پوستر ش��کوه علفزار و حمله هنگ سبک 
را خری��دم.« برای آق��ای اورت کلکس��یون داری کار 
غریب��ی نبود چون پدرش هم همین کار را انجام داد. 
از دیگر فیلم هایی که پوستر آن برای فروش گذاشته 
شده اس��ت می توان به فیلم مومیایی با بازی براندان 
فریزر و راشل وایز اش��اره کرد. حراج این پوسترها از 
فرصت هایی اس��ت که به اعتقاد فعاالن این بخش کم 

پیش می آید و بسیار مغتنم است. 

جهان مجموعه داری آموزش

اخبار مجموعه داری

محمد مالمیر 
مجموعه دار حوزه اسکناس و سکه

تهمینه سهرابی

25تومانی 73 میلیونی
ام��روز خبر داغی داریم که فکر می کنم هر کس��ی از 
ش��نیدنش هم خوشحال می ش��ود و هم اینکه حتما با 
خ��ودش فکر می کند پس مجموع��ه داری به ویژه حوزه 
اسکناسش می تواند منبع خوبی برای درآمدزایی باشد. 
البته این را هم بگویم که درآمدزایی در این حوزه کار یک 
شب و دو روز نیست، باید استخوان خرد کرده این حوزه 
باش��ی. اما به هر حال بگذارید خبر را بگویم که مربوط 
است به معامله یک اسکناس 25 تومانی مربوط به دوره 
ناصری که در یکی از حراج های تهران و همین چند وقت 
پیش، 73 میلیون تومان فروخته شده است. فروشنده این 
اسکناس ضمن تایید این خبر می گوید: خریدوفروش در 
این حوزه وجود دارد و تا حدود زیادی هم درآمد باالیی 
نصیب افراد می کند. وی همچنین تاکید می کند که این 
اس��کناس نو و  تر و تمیز هم نبوده ولی به علت کمیاب 
بودن و در واقع نایاب بودن قیمت بس��یار باالیی داشته 
اس��ت. خبر بعدي مربوط به حوزه تمبر و س��که است و 
اینکه مجموع��ه داری همداني با انگیزه عش��ق و ارادت 
به بارگاه منور رضوي دو هزار تمبر قجري و س��که  نقره 
سلسله س��ربداران، تیموریان و صفوي را به موزه آستان 
قدس رض��وي اهدا کرده اس��ت. در مجموع��ه اهدایي 
حس��ین صفري، تمبرهاي ارزشمندي نظیر تمبرهاي 
س��ري ناصري معروف به »ش��ویدي« منتش��ر شده در 
1264شمسي، سري ناصري معروف به »محرابي«، سري 
ناصري »طایي« و تمبرهاي احمد شاه قاجار وجود دارد 
که تمبرهاي سري احمد شاه قاجار به صورت ورق تقدیم 

موزه آستان قدس رضوي شده است.
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عکس های 1 و 2:  متعلق به دوران جوانی و پیری پهلوان یزدی، بزرگ پهلوان دربار ناصرالدین ش��اه اس��ت که در مس��ابقه انتخاب جایگزین از اکبر خراسانی شکست 
می خورد و از مقام بزرگ پهلوانی عزل می شود. 

عکس 3:   مربوط به مجموعه عکسی از دربار اتریش است , از آلبومی که ایلیات آن را آلبوم قرمز می نامد انتخاب شده است.

صفحه مجموعه داری از این پس روزهای 
پنجشنبه منتشر می شود
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چنانچه این امکان از سوی مدیران و 
استخدام کنندگان آنها ارائه شود: 

%34
کارمندان ترجیح می دهند که به صورت 
تمام وقت دورکاری کنند. 

دورکاری در ایاالت متحده 
آمار دورکاری در آمریکا در سال 2009 میالدی 29 درصد بوده است. 

در حالی که 43 درصد از کارمندان آمریکایی تا سال 2016 دورکار خواهند بود. 

دورکاری در اقصی نقاط دنیا: 

از کارکنان در هند 
دورکاری می کنند. 

از کارکنان در اندونزی 
دورکاری می کنند. 

بیش از 50 % کارمندان

از هر 3 کارمند 2 نفر 

 در کشورهای روسیه، آفریقای جنوبی و آرژانتین گفته اند که
چنانچه به آنها فرصت دورکاری داده شود از آن استقبال می کنند. 

گفته اند که چنانچه دورکاری کنند بهره وری باالتری خواهند داشت. 

براساس آمار زیر کارمندانی که در خانه کار می کنند و اصطالحا دورکاری می کنند بهره وری باالتری 
نسبت به کسانی که در دفتر کار فعالیت می کنند دارند. 

از کارکنان در مکزیک 
دورکاری می کنند. 

% 30% 34% 57

خصوصا کارمندانی که در منطقه خاورمیانه، آمریکای التین و آسیا زندگی می کنند. 

طبق آمارهای ارائه شده

یک نفر از هر پنج نفر
 در جهان دورکاری می کند.

از هر 10 نفر یک نفر
 هر روز کار خود را

از خانه انجام می دهد. 

آینده از آن دورکاری است

اگر چنانچه 40 درصد مردم آمریکا به واسطه نوع 
شغل شان امکان دورکاری برای آنها فراهم باشد و آنان از 

این فرصت برای کار کردن در خانه استفاده کنند: 

ساالنه 650 میلیون دالر در 
هزینه های ایاالت متحده 
صرفه جویی خواهد شد. 

ساالنه 280 میلیون بشکه 
کمتر نفت خام در آمریکا 

مصرف خواهد شد. 

با کاهش تردد 9 میلیون خودرو در 
آمریکا کاهش قابل توجهی در 
تولید گازهای گلخانه ای در این 

کشور ایجاد خواهد شد. 

معتقدند کارمندانی که دورکار بوده و در خانه کار 
می کنند استرس کمتری نسبت به کارمندانی که در 

دفتر کار فعالیت می کنند دارند. 

از هر 5کارمند 4 نفر 
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 شبه نیویورکی ها 
در گالری های تهران

اصطالحی ب��ه نام مارکت هنر ک��ه چندین سال 
است در حوزه هنر مد شده ممکن است باعث شود 
گاه��ی بسیار تحقیر آمیز با هنر ایران رفتار شود، اما 
مسئله دیگ��ر و موثر بر اقتصاد هنر، موضوع نظارت 
ب��ر آثار هنری است که ن��ه فقط نقاشی بلکه شعر و 
ادبی��ات و سینما و سایر هنر ها را در بر می گیرد. یک 
کارمن��د اداره چط��ور این صالحی��ت را دارد که به 

جای ذائقه یک ملت تصمیم بگیرد؟ 
کسی را نمی شناسم ک��ه این صالحیت را داشته 
باش��د و بخواهد ب��رای یک هنرمن��د و ارتباطش با 
مردم تصمیم بگیرد. تمام اختیار و مسئولیت باید با 
هنرمن��د باشد و به زبانی دیگر تمام سلیقه و دانش 
و فرهنگ یک ملت متعلق به هنرمند است نه هیچ 
کارمند دولتی، اداری و... مشکل دیگر در مورد رفتار 
گالری دارهاست که به دو دست��ه تقسیم می شوند: 
کسانی که سابقه فرهنگی دارند و سال های طوالنی 
گالری داشتند و در نمایش آثار هنری درست عمل 
کردند اما همزمان با مسائل مارکت هنر گالری هایی 
در ته��ران تاسی��س ش��د ک��ه گردانندگ��ان آن نه 
 صالحیت فرهنگی و نه آشنایی با هنر ایران و جهان 

دارند. 
این گون��ه اف��راد می خواهن��د شبی��ه سلیقه یک 
هنرمن��د نیویورکی باشند و رفت��ار کنند و آن را به 
جریان نقاشی ای��ران تحمیل می کنند. این جریان، 
جریان بسیار فاسدی است و جز پول به چیزی فکر 
نمی کنن��د و اغلب کارهای بی ارزش و روزمره و یک 

بار مصرف را عرضه می کنند. 
با اینکه یک گالری پول ساز باشد، مشکل ندارم اما 
بی تردید باید بین کسی که زمین و دالر می فروشد 
با کسی که سلیقه یک ملت را نشان می دهد تفاوت 
قائ��ل شد. امروزه در بازار آشفته ایران در حوزه های 
مختل��ف این موارد وجود دارد اما وقتی پای هنر به 
می��ان می آید داستان ع��وض می شود و آسیب های 
ناش��ی از آن نی��ز بیشتر اس��ت. متاسفانه بسیای از 
گالری هایی که این اواخر تاسیس شده اند هدف شان 
تنه��ا تجارت از ه��ر طریقی اس��ت و هیچ تعهدی 
 نسبت ب��ه سلیقه تاریخ��ی و هنرمن��دان بنام این 

مملکت ندارند. 
پدیده عرضه آثار هن��ری چینی که امروزه شاهد 
آن هستی��م هیچ تاثیری بر بازار هنر ایران ندارد. با 
این ح��ال پول یک ملت است ک��ه راهی زباله دان 
می ش��ود، در شرایطی که می بینی��م امروز در ایران 
هنرمن��دان جوان مجسمه ساز کم نیستند و از نظر 
مالی دچار مشکل هستن��د، اما مسئوالن شهری یا 
هر کسی که مسئول است تصمیم می گیرد از چین 
لک ل��ک وارد کند و در میادی��ن و فضای سبز شهر 
بگ��ذارد. این اتفاق جز یک بی توجهی محض نیست 
 و ج��ز بی اعتنایی به هنر یک مل��ت معنای دیگری 

ندارد. 
ای��ن مسئل��ه را در همه زمینه ه��ا می بینیم. مثال 
معماری شهر تهران ک��ه همه در مورد آن معترض 

هستن��د از بدتری��ن سلیقه ها به ک��ار گرفته شده و 
در نتیج��ه درمی یابیم هم��ان مکانیزم فکری حاکم 
اس��ت. وقت��ی که زمی��ن تبدیل ب��ه دالر و سکه و 
پس ان��داز می شود در نتیجه کسان��ی ساختن بناها 
را به عه��ده می گیرند که اصوال درک��ی از معماری 
و هوی��ت معم��اری ایران��ی ندارن��د و درگی��ر یک 
 تج��ارت کور شده اند و ب��ه چیزی جز سود شخصی 

فکر نمی کنند. 
آنچ��ه در میان خانه های قدیم��ی در ایران مانده 
اس��ت نمونه های��ی از بناهایی هستند ک��ه به عنوان 
هویت شهر ته��ران دارای ارزش زی��ادی هستند و 
اکنون پش��ت سر هم ویران می شون��د و به بناهای 
جدید تبدی��ل شده اند. این ب��ه  آن معنا نیست که 
معم��اران خوب نداریم، بلک��ه معماران هم از جهت 
اینکه باید به سلیقه این نوع سرمایه گذارها که سود 
فوری می خواهند توجه کنند دست شان بسته است 
و بدون توج��ه به زیبایی شناسی و ارزش تاریخی از 

کانون معماری به عنوان یک سود بهره می برند. 
ای��ن موض��وع در مورد خری��د آث��ار از چین هم 
صادق است. در سال های اخیر از اصطالحاتی مانند 
تهاجم فرهنگی صحبت می شود. در حالی که ما هر 
نوع ک��االی بدون هویت و ب��ی ارزش را وارد کشور 
می کنی��م و بر سلیقه م��ردم تاثی��ر می گذاریم که 
پارچه و لباس و آثار هنری را در بر می گیرد، این جز 
بی توجه��ی و توهین به هنر ملی هیچ هدف دیگری 
را دنبال نمی کن��د.  آنچنان که می بینیم با تخریب 
بناه��ای قدیمی و کافه ها هویت ملی و خاطره شهر 
را از بین می برند و خانه های تاریخی، آثار چهره های 
هن��ری را تخریب می کنند. مسئ��والن شهری باید 
جل��وی این گونه موارد را بگیرن��د ولی می بینیم که 
هم��ان مجسمه ه��ا نظی��ر لک ل��ک را اشخاصی در 
میان مسئوالن شهری خری��داری کردند و آوردند. 
نهادهای این چنینی باید نظارت بیشتری روی این 
موضوع داشته باشند. روز به روز اوضاع بدتر می شود 
و ای��ن امکان وجود ندارد که از خانه بیرون بیاییم و 

با دشواری هایی مواجه نشویم. 

نبود بستر اجتماعی

یک��ی از مهم تری��ن ارک��ان رش��د اقتص��اد هنر 
ایج��اد بستره��ای اجتماع��ی است. هن��وز بستر 
اجتماع��ی خریدوفروش آثار هنری در ایران وجود 
ن��دارد. وقتی فرهنگسازی و بست��ر الزم را درست 
 نکرده ای��م هرچق��در برنام��ه اجرا کنی��م به جایی 

نمی رسد. 
دولت و صدا و سیم��ا تبلیغات گسترده ای انجام 
دادن��د تا م��ردم حی��ن رانندگی کمربن��د ببندند 
ی��ا آشغال هایش��ان را در سط��ل زبال��ه بیندازن��د 
ام��ا هن��وز دولت ب��رای ترغی��ب مردم ب��ه خرید 
آثار هن��ری خیلی مصر نیست و ب��ه همین دلیل 
تبلیغ��ات زی��ادی در این ب��اره ص��ورت نمی گیرد 
 حت��ی اگر ای��ن کار انج��ام شود، م��دام و مستمر 

نیست. 
زمانی دولت قان��ون اختصاص نیم درصد بودجه 
ادارات دولت��ی به خرید آثار هنری را مطرح کرد و 
مورد تصویب ق��رار گرفت اما ای��ن تنها برای یک 
دوره ب��ود و دوب��اره این جریان قط��ع شد. امسال 
دوباره این قانون مطرح و با درصد کمتری تصویب 

ش��د. اگر این پیشنه��اد درست بود چرا شش سال 
در اج��رای آن وقفه افتاد و اگر درست نیست پس 

چرا تصویب می شود؟ 
هر ک��ار فرهنگی نیاز ب��ه برنامه ری��زی مستمر 
دارد و وقف��ه، بیشترین آسیب را ب��ه روند اجرای 
آن می زن��د. بای��د مراق��ب باشی��م ای��ن قط��ع و 
وص��ل ش��دن برنامه ریزی ه��ا لطمه ای ب��ه چرخه 
اقتصاد هن��ر نزند. وقتی مردم ببین��د دولت برای 
ایج��اد یک بست��ر خریدوفروش مص��ر نیست آنها 
 هم ب��رای اینک��ه سرمایه گ��ذاری کنن��د، تشویق 

نمی شوند. 
م��ا برای اینکه بتوانی��م خریدوفروش آثار هنری 
را در ای��ران ج��ا بیندازیم به سابق��ه بیشتری نیاز 
داری��م. تازه 10 سال است ک��ه زمزمه های اقتصاد 
هن��ر در کشور شنیده می ش��ود و از شش یا هفت 
سال پی��ش اقداماتی برای اجرای��ی شدن این امر 
آغاز ش��ده است آن هم توس��ط برخی اشخاص و 
تع��دادی از گالری داران درحالی که این کار محتاج 
توج��ه همه جانبه از سوی دولت، رسانه ها و نوشتن 

مقاله های متعدد است. 
برای توسعه اقتصاد هنر باید هنرمندان از سوی 
جامعه مورد پذیرش واقع و تبلیغ های زیادی روی 
آث��ار هنری معاصر ص��ورت بگیرد. رک��ود اقتصاد 
جهان��ی ضربه زی��ادی به اقتصاد هن��ری در سطح 
دنیا زد ام��ا در کشورهای خارجی برای ترمیم این 

مسئله مالیات آثار هنری به حداقل رسید. 
همین باع��ث شد تجار رو به خری��د آثار هنری 
بیاورند. ما هم بای��د در کشورمان از افکار ابتکاری 
برای ورود آثار هن��ری به خانه های مردم استقبال 

کنیم. 

آموزش گالری داری

در تم��ام این سال ه��ا اگر هنرمن��دان توانستند 
آثارش��ان را در بازاره��ای خارج��ی ب��ه ف��روش 
برسانن��د کمک��ی از دولت دریاف��ت نکردند، بلکه 
 توس��ط گالری دارها یا واسطه ه��ا موفق به این کار 

شدند. 
حراج ه��ای خارج��ی باعث شدند تج��ار داخلی 
و  شون��د  هن��ری  آث��ار  اف��زوده  ارزش  متوج��ه 
خریدوف��روش در داخ��ل ایران هم آغ��از شود. به 
ط��ور کل��ی االن نزدیک ب��ه 200 گالری داریم که 
 فک��ر می کن��م 180 گالری نیمه فع��ال یا تعطیل 
هستن��د. بعضی ها تنها مجوزی گرفت��ه اما گالری 

دایر نکرده اند. 
در 20 گال��ری باق��ی مان��ده هم تع��داد اندکی 
هستند ک��ه واقعا به نقش گالری داری آشنا باشند. 
بیشت��ر گالری ه��ای ما محل��ی ب��رای نمایش آثار 
هنری هستند درحالی که مدیر یک گالری باید یاد 
بگیرد آثار را به فروش برساند و با مجموعه داران و 

سرمایه گذاران ارتباط برقرار کند. 
تنها معدودی از گالری های ما این کار را به طور 
درست انجام می دهند یعنی اثر می فروشند یا اینکه 
به عنوان یک واسطه، آث��اری که مشتری های شان 

می خواهند برای شان تهیه می کنند. 

دریچهدیدگاه

کامبیز صبری

صادق تبریزی

بهرام دبیری
نقاش

مجسمه ساز 

نقاش

این روزه��ا واژه »اقتصاد هنر« دیگر 
خیل��ی غری��ب نیست. شای��د تا چند 
سال قبل اصوال رابط��ه میان فرهنگ 
و اقتصاد نه تنها ناآشنا بود، بلکه برای 
برخ��ی صحبت ک��ردن از جنبه مادی 
ی��ک اثر هنری ناپسند شمرده می شد. 
احتماال نخستین جرقه هایی که باعث 
شکل گی��ری بحث��ی ب��ه ن��ام اقتصاد 
هن��ر شد، به ف��روش آث��ار هنرمندان 
ایران��ی در حراج ه��ای خارجی مربوط 
می ش��ود. وقت��ی تابلوه��ای نقاش��ی، 
عکس ی��ا مجسمه هنرمن��دان ایرانی 
در حراج ه��ای مطرحی مثل کریستی، 
بونام��ز و... که شعب��ه خاورمیانه خود 
را به تازگ��ی راه اندازی ک��رده بودند، 
ب��ا قیمت ه��ای باال به ف��روش رفت و 
ای��ن رون��د ادام��ه پیدا ک��رد دیگر نه 
تنها مجموع��ه داران و هنرمندان بلکه 
طیفی از عالقه مندان به هنر در داخل 
را متوج��ه کرد که بای��د در ایران هم 
مانند کشورهای دیگر سرمایه گذارانی 
برای ای��ن آث��ار ایجاد ک��رد. هرچند 
کمی پیش از ای��ن جریان ها، در دهه 
80 وزارت ارش��اد در اقدام��ی اولی��ه 
سعی ک��رده بود پایه ه��ای این کار را 
بنی��ان گذاشته و نخستی��ن اکسپوی 
آثار هنری را برگ��زار کند اما به دلیل 
بازگرداندن تع��دادی از آثار خریداری 
شده از س��وی وزارت صنایع و معادن 
شاید گام های اولی��ه تا حدی با ایجاد 
نوعی بی اطمینانی رق��م خورد، با این 
با شنیدن نخستی��ن زمزمه های  همه 
حراج ه��ای  در  ایرانی��ان  موفقی��ت 
خارج��ی، موضوع اقتص��اد هنر هم به 
شکل ه��ای مختلف مورد بح��ث قرار 
گرفت. به موازات ای��ن اتفاق ها، گروه 
»هفت نگ��اه« متشکل از هفت گالری 
به عن��وان بخش خصوص��ی، نمایشگاه 
ساالنه فروش��ی را در سطح وسیع و با 
فروش باالیی برگزار کردند. البته باید 
گفت با وجود ف��روش بسیاری از آثار 
ارائه شده در این نمایشگاه قیمت آنها 
در سطح��ی ارائه شد که مردم توانایی 
خرید داشته باشن��د و قابل مقایسه با 
حراج ه��ای خارجی نب��ود اما توانست 
هنرمن��دان را به فروش داخلی دلگرم 

کند. ب��ا اینکه بی��ش از یک دهه 
از بح��ث اقتصاد هن��ر در ایران 

می گذرد و تاکنون همایش، 
سخنرانی های  و  مق��االت 

تبیین  ب��رای  فراوان��ی 
برگ��زار  آن  جایگ��اه 

همه  این  ب��ا  شده، 
می رسد  نظ��ر  به 
هن��وز بسترهای 
اساس������ی آن 
نگرفت��ه  شک��ل 
اس��ت. دوره های 

آموزش��ی که گال��ری داران 
را با نقش خ��ود به عنوان یک 

مدی��ر یا واسط��ه هن��ری آشنا 
کن��د، وج��ود ن��دارد و دول��ت نیز 

برنام��ه ای مدون برای بهب��ود این امر 
ن��دارد. ارائه آم��ار مجوزهایی که برای 
راه ان��دازی گالری ه��ا داده شده است، 
نیز نمی تواند مبی��ن این امر باشد که 

اقتص��اد هنر درح��ال شکوفایی است. 
از س��وی دیگر بخش خصوصی و 

تاجران بسیار زیادی وجود 
دارند که هنوز با ارزش 
افزوده آثار هنری آشنا 
نشده ان��د و ب��ا وجود 
اینک��ه در سال ه��ای 
اخیر م��ردم هم تمایل 

خرید  ب��رای  بیشت��ری 
آث��ار هن��ری پی��دا کرده اند 
اما خری��د تابل��و، مجسمه یا 

یک عک��س هنوز به عنوان 
کاالی��ی لوک��س برای 

آنها تلق��ی می شود، 
این ها  ام��ا هم��ه 

یک سوی ماجرا 
ب��ود.  سال 91 
یعن���ی سالی 
به عن�وان  که 
ی�����ت  حما
تولی��د  از 
مل��ی، کار و  
 س���رمای��ه 
ن��ی  ا ی���ر ا
نام گ���ذاری 
بود  ش���ده 
ق  تف������ا ا

عجیب��ی 
ک��ه  داد  رخ 
ش��د  سب��ب 

از  بس���ی��اری 
رسانه ه��ا درب��اره علل آن 

صحبت کنند. وزارت بازرگانی 
دولت دهم در قراردادی به چین 

سفارش تهی��ه مجسمه های شهری 
را ب��ا موضوعی��ت شه��دای انقالب و 
دفاع مق��دس داده ب��ود؛ موضوعی که 
نگران��ی مجسمه س��ازان را برانگیخت. 
انجم��ن  ریی��س  آذری،  منص��ور 
مجسمه س��ازان کشور در همین رابطه 
گفته ب��ود: »اگر از هنر مجسمه سازی ، 
حمایت داخلی صورت نگیرد در نهایت 

به فراموشی سپرده می شود. این 
صدم��ه در وهله اول به 

هن��ر  اقتص��اد 

م��ا  االن  می ش��ود.  وارد  کش��ور 
فارغ التحصی��الن مجسمه سازی  داریم 
ک��ه متاسفان��ه بیک��ار هستند. 
آیا سف��ارش ک��ار هنری به 
آماده  هنرمن��دان  این گونه 
به ک��ار، ضروری تر است یا 
ص��دور مجوز سف��ارش به 
افراد سودجویی که از چین 
برای ما مجسمه وارد کنند؟« 
این ری اکشن ها ادامه داشت ولی 
خب��ری از منتفی شدن یا حتی عملی 
ش��دن این ق��رارداد به می��ان نیامد و 
ماجرا مسکوت ماند اما نگرانی واردات 
هنر تجسمی از چین به جای سفارش 
دادن ب��ه هنرمندان داخلی سر جای 
خود باقی ماند. مخصوصا اینکه پیش 
از این خبر نیز برخی از مجسمه های 
و  مانن��د ستارخان  مشاهی��ری 
شهری��ار و برخی دیگر به 
یک ب��اره ناپدید شده 
بودند که البته هنوز 
که  نشده  مشخص 
مجسمه ه��ا کج��ا 
ماجرا  این  رفتند؟ 
در سال جاری به شکل دیگری رخ 
داد و ب��ا تخریب برخی مجسمه ها 
همراه شد ک��ه نگرانی اهالی هنر 
تجسمی نسب��ت به وضعیت 
آثار  نگه��داری  و  اقتصاد 
را  تجسم��ی 
در  الاقل 

پایتخ��ت افزای��ش داد. رویکرد دولت 
یازده��م نسبت ب��ه مسئل��ه هنرهای 
تجسم��ی نم��ود دیگری داش��ت. آذر 
ماه سال ج��اری وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالم��ی ب��ا حض��ور در فرهنگسرای 
نیاوران از نمایشگ��اه »هفت نگاه« که 
میزب��ان 400 اث��ر از 350 هنرمند در 
حوزه هنره��ای تجسمی ب��ود بازدید 
کرد و درباره تالش دولت برای تصویب 
قان��ون »ی��ک درصد« ولو ب��دون قید 
»الزام«، لزوم واگ��ذاری خریدوفروش 
آث��ار تجسم��ی ب��ه بخ��ش خصوصی 
و حمایت��ش از شع��ار »ه��ر خان��واده  
ایرانی ی��ک اثر ایران��ی« سخن گفت. 
جنتی در این ب��اره صراحتا گفت: »ما 
ت��الش زیادی در ای��ن بخش کرده ایم 
و در هی��ات دول��ت ه��م تصویب شد 
ت��ا دستگاه های دولتی ک��ه پروژه های 
عمرانی را اج��را می کنند یک درصد از 
اعتبار کل پروژه های شان را برای خرید 
آثار هنری و معم��اری ملی و اسالمی 
البت��ه متاسفان��ه  تخصی��ص دهن��د. 
در مجل��س ای��ن مصوب��ه رد شد و ما 
پیشنه��اد دیگری داریم که در مجلس 
در حال پی گیری است و در بودجه هم 
نیست. این پیشنهاد این است که همه 
دستگاه ه��ا مجاز هستند یک درصد از 
اعتبارات شان را در پروژه های عمرانی 

صرف فعالیت های هنری کنند. 
در ای��ن ص��ورت دیگر »ال��زام آور« 
نیس��ت و ما باید آنه��ا را ترغیب کنیم 
ک��ه از ای��ن فرص��ت استف��اده کنند، 
چون حجم اعتب��ارات عمرانی 
بسی��ار باالس��ت.« می توان 
ارشاد  وزی��ر  صحبت ه��ای 
از  را نشان��ی  یازده��م  دول��ت 
سیاس��ت وزارت فرهن��گ نسبت 
به حوزه هنرهای تجسمی دانست. 
ب��ر همین اس��اس نیز می ش��ود این 
نتیج��ه را گرف��ت ک��ه واردات کالن 
هنره��ای تجسم��ی چین��ی منتفی 
است اما هن��وز تولید آثار تجسمی 
دارای ساز و کار مشخصی نیست و 
نمی توان برآیندی از آنچه تولید و 
عرضه می ش��ود ارائه داد.  همین 
ام��ر نی��ز شای��د در ساماندهی 
هنره��ای  اقتص��ادی  مسئل��ه 
 تجسمی نق��ش بسزای��ی داشته 
باشد. واگ��ذاری عرضه و تولید 
هنرهای تجسمی به بخش 
نک��ات  دارای  خصوص��ی 
مثب��ت و در عی��ن ح��ال 
منفی ای نیز هست؛ چگونه 
ق��رار است ب��ر عملکرد 
ای��ن بخش ها  کیفی 
کیف��ی  نظ��ارت 
ص��ورت بگیرد؟ 
و اگ��ر بخش 
ص��ی  خصو
مانن�����د 
ت  ر ا ز و
بازرگان�ی 
در س��������ال 91 
تص�می��م ب��ه واردات 
از چین داشت چه پیش 
می آی��د؟ و چه امنیت شغلی 
ب��رای هنرمندان تجسم��ی در این 

میان در نظر گرفته می شود؟ 

واردات هنرهای تجسمی چینی و اقتصاد هنر داخلی 

دیوارهای بی قیمت 
احسان خاکی
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منطقه آزاد

قــاب

نخستین ویژگی گوشی لنوو وایب ایکس 2  چند رنگ بودن آن است . طراحی فوق العاده پشت این گوشی آن را بسیار شیک کرده است. ابعاد این گوشی که سپتامبر 2014 
راهی بازار شده 140 در 68 در 7/3 میلی متر بوده و 120 گرم وزن دارد. 

نمودار امروز

شمــاره 132 www.forsatnet.ir16 صفحه

سودوکو

حق انصراف در خریدوفروش الکترونیکی

 اپل و فروش
بسته شانس

ش�رکت ب�زرگ اپ�ل از طری�ق 
وب سایت رس�می خود اعالم کرد: 
برنامه فروش »بس�ته ش�انس« را 
امسال نیز در فروشگاه های رسمی 
خ�ود در تعطی�الت کریس�مس 
خواهد داشت. بسته شانس در واقع 
برنامه ای است که اپل سال هاست 
آن را در فروشگاه های اختصاصی 
خود در کشور ژاپن برگزار می کند. 
در این برنامه مشتریان می توانند 
محصوالت مختلف فروشگاه های 
اپل را با قیمت های بسیار پایین تهیه 
کنند. قیمت هرکدام از این بسته های 
شانس بدون در نظر گرفتن مالیات در 

حدود 3600 ین )300 دالر( است. 

عدم توسعه کشور یک درد مزمن است که به عوامل بسیاری از جمله عوامل فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی و تاریخی بستگی دارد. اگر به تاریخ توجه کنیم خواهیم دید که از 
دوره قاجار و پهلوی نیز شاهد مدیریت نا کارآمد هستیم. باوجود اینکه از نظر اقتصادی 
در شرایط مطلوبی به سر می بریم باز هم با مشکالت تکنولوژیکی و کمبود درآمد سرانه 
مردم مواجه هستیم. در حوزه اجتماعی و فرهنگی نیز ما با پدیده بیکاری و کاهش امید 
به زندگی و افزایش نرخ بی سوادی و فقدان یک رشد پایدار و مستمر در جامعه برخورد 
می کنی��م. ریشه مشکالت اقتصادی کشور در بخش تولید است. در این بخش ما شاهد 
موان��ع بسیاری از جمله کمبود سرمایه گذاری و مشکالتی در بخش صنعت و کشاورزی 
و ت��ورم و رکود در کوتاه مدت هستیم. راه برون رفت از این مشکالت کنترل نقدینگی و 
در نتیج��ه تورم و اعالم سیاست های بهینه مال��ی و توجه ویژه به بخش تولید است. ما 
می توانی��م با کاهش دخالت دولت در بخش اقتصادی و تقویت بخش خصوصی و اعمال 
سیاست های بلند مدت و قانونمندی و مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین بهبود فضای 

کسب و کار و شفاف سازی با این مشکالت مبارزه کنیم. 

توسعه و درد مزمن

نگاه آخر

در به��ار امس��ال 34 هزار و 237 پروانه ساختمانی توسط شهرداری های کشور صادر شده که 
نسبت به فصل گذشته حدود 45/5درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 38/4 درصد 
کاه��ش داشته است. از کل پروانه های ص��ادر شده سه هزار و 302 پروانه )9/6درصد( مربوط به 
افزایش بنا و 30 هزار و 935 پروانه )90/4درصد( مربوط به احداث ساختمان بوده که پروانه های 
ص��ادر شده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود 46/9درصد و نسبت به فصل 
مشابه سال گذشته حدود 40/3 درصد کاهش داشته است. مجموع مساحت زیربنای پروانه های 
صادر شده برای احداث ساختمان در ح��دود3/20539 هزار مترمربع بوده که نسبت به فص�ل 
گذش�ت��ه 41/4درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود و 37/4درص��د کاهش داشته 
است. متوسط مساحت زیربنا در پروانه های احداث ساختمان 664 مترمربع و در پروانه های احداث 
ساختمان مسکون��ی 561 متر مربع بوده است. تعداد واحد مسکونی پیش بینی شده در پروانه های 
صادرشده برای احداث ساختمان در بهار امسال بالغ بر 100 هزار و 219 واحد ب�وده ک�ه نسبت به 
فصل گذشته حدود 45/9درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 48/2 درصد کاهش 
داش�ته است. ب�ا توج�ه ب�ه تع�داد پروانه ه��ای صادر شده برای احداث ساختمان متوسط تعداد 
واحد مسکونی در پروانه ه��ای احداث ساختمان 3/2 واح�د و در پروان�ه ه�ای اح�داث ساختمان 
مسکونی 3/4 واحد بوده است. مجموع مساحت زمین پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان 
ح��دود 12229/2 هزار مترمربع بوده که نسبت به فصل گذشته 41/1 درصد و نسبت به فصل 
مشاب��ه سال قبل 27/9درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زمین در پروانه های احداث 
ساختمان 395 مترمرب��ع و در پروانه های احداث ساختمان مسکونی 283 مترمربع بوده است. 
از مجم��وع پروانه های صادر  شده برای احداث ساختمان های مسکونی حدود 24/7 درصد برای 
احداث ساختمانی های یک طبقه، 24/5 درصد برای احداث ساختمان های دو طبقه، 13/1 درصد 
ب��رای احداث ساختمان های سه طبق��ه، 11/4 درصد برای احداث ساختمان های چهار طبقه و 
26/3 درص��د برای احداث ساختمان های پنج طبقه و بیشت��ر است. پروانه های صادر شده برای 
احداث ساختمان های مسکونی بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده به کار رفته در بنای آنها نشان 
می دهد که 26/7 درصد این پروانه ها برای احداث ساختمان های اسکلت فلزی، 50/9 درصد برای 
احداث ساختمان های بتن آرمه، 21/1 درصد برای ساختمان های با آجر و آهن و 1/4درصد برای 

احداث ساختمان هایی با سایر مصالح بوده است. 

را  الکترونیکی  می توانی��م خریدوف��روش 
ق��رارداد خریدوفروشی ک��ه تمامی یا جزئی 
از آن به واسط��ه ارتباطات شبکه های رایانه 
)محی��ط اینترن��ت( و وسای��ل الکترونیکی 
جدی��د مث��ل تلف��ن و تلک��س و... منعق��د 
شده  اس��ت تعریف کنی��م. در عصر حاضر، 
خری��د و فروش ه��ای الکترونیک��ی بخ��ش 
مهمی از تجارت ب��ه سبک مدرن محسوب 
می شون��د. ب��ه همی��ن خاط��ر می خواهیم 
در م��ورد قوانینی ک��ه در ایران ب��رای این 
ن��وع خریدوفروش ه��ا گذاشته ش��ده است 
بنویسی��م تا ب��ا اعتماد و اطالعات بیشتری از 
 فروشگاه های اینترنتی و خریدوفروش های مدرن 

استفاده کنید. 
در قانون تج��ارت الکترونیک ایران مانند 
اکث��ر کشوره��ای دنیا ب��رای مصرف کننده 
انصراف  الکترونیک��ی ح��ق  خریدوف��روش 
حداق��ل هفت روز بع��د از عقد را پیش بینی 
ک��رده اس��ت. ای��ن پیش بینی خ��ود دارای 
ویژگی ه��ای منحصر ب��ه ف��ردی اس��ت؛ از 
جمل��ه آن می ت��وان گف��ت این ح��ق فقط 
ب��رای معام��الت از راه دور اس��ت و فقط به 
مصرف کنن��ده ب��دون هی��چ دلیل��ی اجازه 
انص��راف می ده��د که شامل ه��ر معامله ای 

می شود چه در قان��ون ما باشد چه نباشد و 
این هف��ت روز از زمان تحویل کاال محاسبه 
می ش��ود. این حق یا اختی��ار فسخ به خود 
ک��اال بازمی گردد نه به عقد یعنی اگر کاال از 
بین برود این حق هم از بین می رود. تفاوت 
دیگری از ح��ق انصراف با سای��ر اختیارات 
فس��خ در قانون ای��ران این اس��ت که آغاز 
اعمال ح��ق انصراف مصرف کنن��ده، پس از 
ارائه اطالعاتی خواهد ب��ود که تامین کننده 
موظ��ف به ارائه آن است. زیرا چنین حکمی 
در موض��وع و مورد معامل��ه سایر قوانین در 
ای��ران دیده نمی شود ک��ه معامله ای محقق 
باشد؛ ولی  اطالعات الزم مورد و موضوع آن 
 معامله، در آینده به اطالع طرف عقد قرارداد 

داده شود. 
م��ورد دیگر اینکه اگ��ر، بخشی از موضوع 
معامله ب��ا روش الکترونیک��ی تحقق یابد و 
بخش��ی دیگ��ر از موضوع معامل��ه با روشی  
غیر وسای��ل ارتب��اط از راه دور تحق��ق یابد  
در این صورت  جری��ان حق انصراف، نسبت 
ب��ه هر ک��دام از دو صورت تفکی��ک خواهد 
ش��د و ح��ق انص��راف تنه��ا، در آن بخش 
از موض��وع معامل��ه از راه دور، جریان دارد 
 ک��ه روش الکترونیک��ی، عق��د را محق��ق 

ساخته است. 
البت��ه استثنائاتی نیز قرار دادند که شامل 
این حق انصراف نمی ش��ود؛ معامالت راجع 

به فروش و مالکیت اموال غیرمنقول )یعنی 
اموالی که قابل جابه جایی نباشند مثل زمین 
و خان��ه( به جز اجاره و خرید از ماشین های 
ف��روش مستقیم کاال و خدم��ات. معامالت 
راجع ب��ه حراجی ه��ا؛ ارائه خدم��ات برای 
تحوی��ل مواد غذای��ی یا سای��ر کاالهایی که 
مورد مصرف روزانه دارن��د، کاال یا خدماتی 
ک��ه قیمت آنه��ا توسط نوسان��ات بازارهای 
مال��ی تعیی��ن می ش��ود و خ��ارج از اختیار 

تامین کننده است. 
کاالهای ساخته شده با مشخصات فردی 
مصرف کنن��ده  ک��ه به ط��ور وض��وح جنبه 
شخصی دارند یا اینکه به دلیل طبیعت آنها 
نمی توانن��د باز پس داده شون��د یا اینکه به 
سرعت قابلیت فساد و خرابی دارند؛ نوارهای 
صوت��ی و تصویری و نرم افزاره��ای رایانه ای 
بسته بندی شده که به وسیله مصرف کننده 
باز ش��ده باشند، روزنام��ه، نشریه و مجالت 
مطابق تعریف قانون مطبوعات  و کارت های 
اشتراک رمزدار اینترنتی که بسته بندی و رمز 
آنها ب��از شده باشد.  حق انصراف از قوانینی 
است که نمی توان برخالف آن توافقی انجام 
داد و مقررات��ی برخ��الف آن آورد ولی برای 
حف��ظ و رعایت مصال��ح اجتماعی معامالت 
الکترونیکی از طریق تضمین منافع شخصی 
مصرف کننده و جلوگیری از ورود ضرر به او 

به وجود آمده است. 

کیوسـک

پول سازترین بازیگران هالیوودی سال
از  فهرست��ی  فورب��س  مجل��ه 
هالیوود  بازیگران  پول سازترین 
را در سال 2014 منتشر کرده 
که در رأس این فهرست جنیفر 

الورنس قرار دارد. 
1- جنیفر الورنس، بازیگر جوان و برنده اسکار با فروش 
4/1 میلی��ارد دالری دو فیلم »بازی ه��ای بقا ؛ زاغ مقلد« 
و »مردان ایکس؛ روزهای گذشت��ه آینده« پول سازترین 

بازیگر سینما در سال گذشته میالدی بوده است. 
2- کری��س پرت، بازیگر نقش اصل��ی فیلم »نگهبانان 
کهکش��ان« و انیمیشن »فیلم لگو« با فروش 2/1 میلیون 

دالری این دوفیلم به جایگاه دوم دست یافت. 
3- اسکارلت یوهانسن نیز در جایگاه سوم این فهرست 

قرار دارد. 
4- م��ارک والبرگ، بازیگر فیل��م »ترانسفورمرها؛ عصر 
انق��راض« که با یک میلیارد دالر ف��روش، پرفروش ترین 
فیل��م سال 2014 سینمای جهان ب��ود، در مکان چهارم 

قرار دارد. 
5- پنجمین بازیگر پول س��از جهان کریس ایوانز است 
ک��ه دو فیلم »کاپیت��ان آمریکا« و »برف« ب��ا بازی او به 

مجموع فروش 800 میلیون دالری دست یافته است.
6- ام��ا است��ون ه��م با ف��روش 764 میلی��ون دالری 
فیلم های »مرد عنکبوتی شگفت انگیز 2«، »جادو زیر نور 

ماه« و »مرد پرنده« در رده بعدی قرار گرفته است. 
7- آنجلین��ا جولی، بازیگر و کارگ��ردان هالیوودی نیز 
هفتمی��ن بازیگ��ر پول ساز س��ال 2014 اس��ت که فیلم 
»شریر« با بازی او ب��ه فروش 758 میلیون دالری دست 
یاف��ت. جیمز م��ک آوی، مایکل فاسبن��در و هیو جکمن 
سه بازیگ��ر دیگری هستند که رده ه��ای بعدی فهرست 
پول سازتری��ن بازیگران هالیوود در س��ال 2014 را از آن 

خود کرده اند. 

اظهارات رییس کل بانک مرکزی اروپا 
و کاهش ارزش یورو

نیویورک تایم��ز،  گ��زارش  ب��ه 
اظهارات اخیر ماریو درگی، رییس 
ک��ل بانک مرک��زی اتحادیه اروپا، 
ارزش ی��ورو را ب��ه پایین ترین حد 
خود در چه��ار سال و نیم گذشته 
رساند. ماریو درگی طی مصاحبه ای با یک روزنامه آلمانی، 
از احتم��ال تشدید تدابیر مالی خ��ود در سطح اروپا برای 

افزایش تورم در سطح این قاره خبر داد. 
اظهارات این مقام مالی اروپایی ارزش یورو را به معادل 
1/20 دالر رسان��د ک��ه طی چه��ار و نیم س��ال گذشته 
بی سابقه بوده اس��ت. وی در این اظهارات افزود: به دلیل 
بازدهی و سوددهی کم استفاده از یورو در سرمایه گذاری، 
بسی��اری از سرمایه گذاران از یورو خ��ارج شده و به دالر 

روی آورده اند. 
پیش بینی ها حاکی از آن است که به دلیل رشد مناسب 
اقتصاد آمریکا، بانک مرکزی این کشور نرخ سود بانکی در 
این کش��ور را در سال جاری افزای��ش داده تا دارایی های 
ب��ا محور دالر را برای سرمای��ه داران نسبت به دیگر ارزها 
جذاب ت��ر کند. در حال حاضر احتم��ال کاهش قیمت ها و 
ت��ورم منفی در سطح اتحادیه اروپا و به ویژه حوزه یورو به 
اصلی ترین نگران��ی اقتصادی بانک مرکزی این اتحادیه و 

کشورهای عضو آن تبدیل شده است. 

آزادسازی صادرات نفت آمریکا 
محرک رقابت

ب��ه گ��زارش خبرگزاری 
رویترز، دولت اوباما با باز 
کردن راه��ی برای انتقال 
روزانه میلیون ها بشکه  نف��ت بسیار سبک آمریکا به نقاط 
مختلف دنیا، زمینه جدیدی را برای رقابت بر سر سهم در 

بازار نفت ایجاد کرده است. 
وزارت بازرگان��ی آمریکا روز سه شنب��ه )نهم دی ماه( با 
اع��الم اینکه با تع��دادی از درخواست ه��ای فروش نفت 
سبک فرآوری شده ب��ه خارج کشور موافقت کرده است، 
به سک��وت یک ساله خ��ود درباره چهارده��ه ممنوعیت 
صادرات نفت پایان داد. این وزارتخانه، همچنین با انتشار 
دستور عملی نوع دقیق نف��ت قابل عرضه صادرکنندگان 

دیگر را نیز توضیح داد. 

پاورقی 43

در سال ه��ای ده��ه 80 به تدری��ج که کار 
پیشرف��ت بیشت��ری ک��رد و سیستم ه��ای 
مدیریت��ی پیاده سازی می ش��د، نیاز من هم 
برای آموختن و کسب مطالب علمی و به روز، 
بیشتر شد. شدیدا احساس نیاز کردم و برای 
اینکه مسیر را اشتباه نروم، با استادان بزرگم، 
آقایان دکتر ناج��ی زاده و دکتر شاه محمدی 
که از اساتید بن��ام سازمان مدیریت صنعتی 
هستند، مشورت کردم. ایش��ان فرمودند در 
کالس های MBA سازمان مدیریت شرکت 
کن��م. سال 86 در امتح��ان ورودی پذیرفته 
ش��دم و همانج��ا فوق لیسان��س MBA را 
گرفتم و در فکر گرفتن مدرک دکترا هستم. 
اکن��ون که خاطرات��م را م��رور می کنم، 53 
سال از عمرم می گ��ذرد؛ عمری که بسیاری 
از روزهای��ش را با سختی و محنت و تالش و 

پشتکار ولی با امید سپری کرده ام.

باره��ا از صفر شروع و نقط��ه اول را تجربه 
ک��ردم. شاید اگ��ر ب��ه بزرگی مسائ��ل فکر 
می ک��ردم و خ��ودم را در مقابل آنها کوچک 
می دی��دم، هرگز ب��ه جایی ک��ه االن هستم 
نمی رسی��دم. از همسر عزیزم که در همه جا 
و همه زندگ��ی پا به پای من پیش آمد و در 
کن��ار من مشکالت زی��ادی را متحمل شد و 
ماند، بی نهایت سپاسگ��زارم. او باعث می شد 
ک��ه برای کار و ب��رای آین��ده، انگیزه داشته 

باشم.
تا روزی که زنده و سرپا هستم، کار خواهم 
ک��رد و ادامه خواه��م داد. جای��ی در زندگی 
ه��ر انسانی هست که دیگر به پ��ول و درآمد 
نمی اندیشد، بلکه به دنبال این است که از خود 
یادگاری و ردپایی به جا بگذارد. من که همیشه 
ماندن��ی نیستم، اما مایلم بع��د از من امرسان 
ملی شود؛ مانند آقای آزمایش و ارجمند. این 
افراد گرچه دیگ��ر خودشان نیستند و حضور 
فیزیکی ندارند، ام��ا کارخانه های آنان هست 
و ب��رای خیلی ها روزی رسان اس��ت. امیدوارم 

امرس��ان هم آثار خوبی داشت��ه باشد و بتواند 
پابرجا بماند و به افراد جامعه سود برساند. من 
پایه این ک��ار را ریخته ام، یعنی همواره سعی 
کرده ام کل نگر باشم و برنامه هایم را بر اساس 
تغییرات محیط و جامع��ه ایرانی تغییر دهم. 
اخیرا معم��اری سازمانی را پایه ریزی کرده ایم 
ک��ه حتی در شرایط سخت هم شرکت بتواند 
راه خ��ود را پیدا ک��رد و خودش را با تغییرات 
هماهنگ کند. به عالوه همواره سعی کرده ام 
رابط��ه خوبی ب��ا کارکن��ان و کارگرانم برقرار 
کن��م و همیشه به آنها احت��رام بگذارم تا این 
احترام و عالقه بین ما حفظ شود. حتی سعی 
می کن��م کمتر صحبت کنم ت��ا کمتر اشتباه 
کنم و بچه ه��ای کارخانه حس نکنند که من 
چیزی می گویم ک��ه غیرواقعی است. چرا که 
جوان های امروز اگرچه تفکراتشان با ما بسیار 
متفاوت است، اما در صورتی که اعتماد کنند 
و ببینند که ح��رف حق می زنید، حتما آن را 

می پذیرند.
ادامه دارد...

تحصیل، تغییر، کار و پیشرفت در آینده
سلطان حسین فتاحی
بنیان گذار صنایع امرسان

امروز هم دو روایت را برای تان بررسی و تحلیل می کنیم. 

روایت اول
دولت نزدیک به چهارمیلی��ارد دالر از صندوق توسعه ملی به صورت غیر قانونی برداشته 

است. 

روایت دوم
دولت نزدیک به چهار میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی برنداشته است. 

اولش خواستیم هرکدام از روایت ها را جداگانه بررسی کنیم، دیدیدم واقعا توانش را نداریم! 
اصال خود ما خودپردازی ها هم نمی دانیم کدام روایت صحیح و کدامیک غلط است! 

روایت اول را مجلسی ها می گویند و روایت دوم را دولتی ها! منتها قضیه این طور است که 
این دو روایت در مرور زمان و از وقتی که ماجرا مطرح شده به یک نقطه همگرا شده است. 

اگر نفهمیدید توضیح می دهم؛ 
ماجرا را از نخستین باری که مطرح شد تا به امروز بررسی و نقل می کنیم تا این همگرایی 

را ببینید. 
مجلس: دولت چهار میلیارد دالر به صورت غیر قانونی از صندوق توسعه ملی برداشته است. 

دولت: دولت به هیچ عنوان این مبلغ را برنداشته و دولت آن را قویا تکذیب می کند. 
مجلس: دولت چهار میلیارد دالر را به صورت مبهمی از صندوق توسعه ملی برداشته است 

و هنوز در قانونی یا غیر قانونی بودن آن ابهامات بسیار است. 
دول��ت: دارم بهت می گم برنداشتی��م. دولت هیچ پولی از صندوق توسعه ملی برنداشته، 

متوجهی؟ 
مجلس: از دولت می خواهیم برای توضیح ابهامات موجود در برداشت چهار میلیارد دالر از 

صندوق توسعه به مجلس بیاید و توضیح دهد. 
دول��ت: طبق آماری که ما داریم دولت از صندوق توسعه پولی برداشت نکرده است مگر 

اینکه در جریان نباشیم. 
مجل��س: احتمال می رود برداشت دولت از صندوق توسع��ه ملی قانونی بوده، ولی هنوز 

ابهامات بسیار است. 
دول��ت: دول��ت اگر هم این مبلغ را از صندوق توسعه ملی برداشته باشد به صورت قانونی 

عمل کرده است. 
مجلس: تحقیقات ما نشان می دهد که احتمال اینکه دولت به صورت قانونی برداشت کرده 

باشد بسیار زیاد است. 
از این به بعدش پیش بینی ما در روند همگرایی این موضوع در آینده است که به واگرایی 

می انجامد. 
دولت: دولت چهار میلیارد دالر از صندوق توسعه به صورت قانونی برداشته است. 

مجلس: دولت چهار میلیارد دالر از صندوق توسعه به صورت قانونی برداشته است. 
دول��ت: خوب که فکر می کنیم می بینیم که در برداشت دولت از صندوق ابهامات زیادی 

وجود دارد. 
مجلس: دولت چهار میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی برنداشته است و ما الکی گفتیم. 

دولت: دولت چهار میلیارد دالر را غیر قانونی برداشته است. 
مجلس: باور کنید الکی گفتیم، دولت و این حرف ها؟! اصال هیچی برنداشته است. 

دولت: برداشته ایم، غیر قانونی هم برداشته ایم. الکی جوسازی مثبت نکنید، کامال غیرقانونی 
برداشت کرده ایم. 

مجلس: اگر دولت بخواهد به خودزنی هایش ادامه دهد استعفا می دهیم. 
دول��ت:  ای بابا هی بحث می کنه می گم برنداشته است، خوبم برداشته است، غیرقانونی 

هم برداشته است. 
و. . . 

خالص��ه اینک��ه این موضع ادام��ه دارد تا ابد! ما که نفهمیدیم آخ��رش برداشته است یا 
برنداشته است، یا اگر برداشته است قانونی برداشته است یا غیر قانونی برداشته است! 

برداشته است؟ 

طنز نویس
سعید هوشیار
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کبری توکلی
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