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گزارش »فرصت امروز« از بازار کوچه برلن تهران

یادگار ژرمن ها
عضو انجمن سیمان: 

انحصاری کردن صادرات  به 8شرکت 
غیرکارشناسی است

3

رئیس  جمهوری در جلسه هیات دولت با گرامیداشت 23 تیرماه، سالروز 
توافق هسته ای ایران با 1+5، ضمن تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران 

به عهد خود در توافق هسته ای پابرجا و متعهد است، گفت: اگر 
روزی 1+5 بخواهد از تعهدات خود سر باز بزند...

رئیس  جمهوری در جلسه هیات دولت با گرامیداشت سالروز توافق هسته ای: 

ایرانبهعهدخوددرتوافقهستهای
پابرجاومتعهداست
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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

چشمقطاربهدنبال
میدانهایمرکزیتهران

طرحی برای توسعه خطوط ریلی

پایتخت ایران جزو نخس��تین شهرهای منطقه است که 
صدای س��وت قطار را از نزدیک شنیده است. طرح رساندن 
راه آهن به نقاط مختلف ایران که از نزدیک 100 سال قبل 

آغاز ش��د، تهران را به عنوان نقطه مرکزی در ش��بکه ریلی 
کش��ور تعریف کرد تا بس��یاری از خطوط به مرور زمان با 
محوریت این ش��هر ساخته شود. ایس��تگاه راه آهن تهران 

که از نظ��ر تاریخی خود به یک برنامه قابل توجه تبدیل 
شده و در طول سالیان گذشته به عنوان محور 

6اصلی ش��بکه ریلی کش��ور فعالیت کرده...
سرمقـاله

برجام نگذاشت 
اقتصاد سقوط کند 

یک س��ال از امض��ای قرارداد 
مش��ترک«  اقدام  جامع  »برنامه 
»برج��ام«  ب��ه  ای��ران  در  ک��ه 
اش��تهار یافت��ه اس��ت می گذرد. 
ای��ن روزها درباره پیامدهای این 
مصالح��ه ب��زرگ می��ان ایران و 
غرب )با چین و روس��یه چندان 
مجادل��ه ای نب��ود( داوری ه��ای 
گوناگون از س��وی دولت ایران و 
هواداران آن، منتقدان سیاس��ی 
و تن��دروی دول��ت و منتق��دان 
منصف تر برجام که اصوال با غرب 
سرس��تیز دارند به اط��الع افکار 
عمومی ایران می رس��د. از طرف 
دیگر در س��ایر کشورهای جهان 
به ویژه آمریکایی ها و کش��ورهای 

همسایه، ناظران و...
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رئیس اتاق بازرگانی در پست تلگرامی نوشت: 
روی س��خنم ب��ا مخالف��ان برجام اس��ت. کاش 
می دانس��تند نقش آنها درمخالفت با برجام چه 
صدمه ای به فضای امید در فضای کسب وکار زد. 
محس��ن جالل پور در یادداشت تلگرامی خود 
نوشت: برجام هم یک ساله شد. فصل دیگری از 
داس��تان پر ماجرای ما با غرب ورق خورد و حاال 
زمان آن رسیده که ببینیم عایدی ما از این فصل 

چه بوده است. 
زمان زود می گذرد. از روزی که مشعوف توافق 
ش��دیم تا امروز بارها به این فکر کرده ام که چرا 
وق��ت ما صرف دعوای خوبی و بدی برجام ش��د 
ب��ه جای اینکه تالش کنیم عایدی بیش��تری از 
باز ش��دن فضا داشته باشیم.  اینجا، آنجا و خیلی 
جاهای دیگر گفته بودم که »امتیاز 5 یا 95 برجام 
مهم نیست. مهم، فرصت طلبی و سهم خواهی ما 
از هر امکان ایجاد شده پس از برجام است.« امروز 
اما وقتی به یکسال گذشته نگاه می کنم، می بینم 
در حوزه اقتصاد حتی از 5 امتیاز فضای پسا برجام 

هم بهره برداری نکرده ایم. 
اگر باور داشته باش��یم که مشکل اصلی کشور، 
امروزمسئله اقتصاد است و اگر بپذیریم که خروج 
از رکود و رونق تولید و ایجاد اشتغال، هدف اصلی 

سیاس��ت گذار اس��ت، آنگاه مفهوم زمان برای ما 
اهمیت بیشتری پیدا می کند. برای اشتغال نیاز 
به رونق داریم و برای رونق نیاز به امید و انگیزه. 

 برجام می توانست موتور محرک انتظارات باشد 
و بذر امید و انگیزه در جامعه بکارد که کاشت، اما 

با جوانه ها چه کردیم؟ 
اتاق ها در ایران و تش��کل های بخش خصوصی 
ب��ا درک این واقعیت، از هم��ان روزهای آغازین 
امض��ای برج��ام، احس��اس کردند ک��ه وظیفه 
اصلی شان استفاده حداکثری ازاین فضابرای حل 
معض��الت اقتصادی و رونق بخش��ی به اقتصاد و 
حرکت به سمت افزایش اشتغال است و به همین 
جه��ت بدون نگاه به دیگرجوان��ب برجام، تالش 

کردند در جامعه امید و انگیزه بیافرینند. 
در نشس��ت ها، مالقات ها و دیدارهای داخلی و 
خارجی، سعی کردیم انتظارها را تعدیل کنیم و 
با تکیه بر ظرفیت های واقعی برجام، امید و انگیزه 

بیافرینیم. 
ن��گاه م��ا این بود ک��ه برجام می توان��د موتور 
محرک انگیزه آفرینی در دو سوی عرضه و تقاضا 
باش��د و در سایه امنیت و آرامش برجام می شود 
سرمایه گذاری را تقویت کرد و تولید و بازار گشایی 

را هدف گرفت. تکاپوی ما همین بود و بس. 

حاال یک س��ال از برجام گذش��ته است و ما دو 
گالیه داریم. گالیه اول از دولت اس��ت که حتی 
در این یک س��ال، چندان بندی از دست و پای 
بخش خصوصی باز نشد و آنجا که می توانست این 
پرنده را از قفس رها کند، نکرد. یک س��ال پس از 
برجام، هنوز فضای کس��ب وکار مساعد نیست و 
مش��کالت زیادی پیش روی تولید و تجارت قرار 
دارد.  پس از دولت، روی سخنم با مخالفان برجام 
اس��ت. کاش می دانس��تند نقش آنها درمخالفت 
با برجام چه صدم��ه ای به فضای امید در فضای 
کسب وکار زد. همان ها که در یک سال گذشته تا 
توانستند بذر ناامیدی در جامعه پراکندند. کاش 
گروه های سیاس��ی در این شرایط حساس درک 
می کردن��د که برجام برای رونق بخش��ی اقتصاد 
ایران یک فرصت است و باید غنیمت شمریمش. 
کاش یک س��ال، اختالف های سیاس��ی کنار 
گذاشته می ش��د و همه حواس ها به منافع ملی 
جلب می شد.   به قول رئیس جمهوری در اجالس 
اقتصاد ایران درپس��اتحریم »س��ال های طوالنی 
است که اقتصاد به سیاست یارانه می دهد، اکنون 
زمان آن رس��یده که سیاس��ت به اقتصاد یارانه 
بدهد« آیا سیاس��ت، زیر بار بدهکاری چند دهه 

گذشته به اقتصاد می رود؟ 

برجام نگذاشت اقتصاد سقوط کند 

رئیس اتاق بازرگانی: مخالفان برجام نمی دانند چه صدمه ای به کسب و کار زدند 

سرمقـاله

محمدصادق 
جنان صفت
عضو شورای 
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یک س��ال از امضای قرارداد »برنامه جامع اقدام مشترک« که در ایران 
به »برجام« اش��تهار یافته است می گذرد. این روزها درباره پیامدهای این 
مصالح��ه بزرگ می��ان ایران و غرب )با چین و روس��یه چندان مجادله ای 
نبود( داوری های گوناگون از س��وی دول��ت ایران و هواداران آن، منتقدان 
سیاس��ی و تندروی دول��ت و منتقدان منصف تر برج��ام که اصوال با غرب 
سرس��تیز دارند به اط��الع افکار عمومی ایران می رس��د. از طرف دیگر در 
س��ایر کشورهای جهان به ویژه آمریکایی ها و کشورهای همسایه، ناظران و 
کارشناس��ان بین المللی عضو نهادهای پژوهشی و اندیشکده ها نیز درباره 
پیامدهای برجام داوری های پرش��مار صورت می پذیرد. مخالفان تندرو در 
ایران و در آمریکا در دو س��ر طیف قرار دارند و یک حرف می زنند: برجام 
به کش��ور آس��یب زده و امضاکنندگان منافع ملی را نادیده گرفته اند. این 
داوری از س��وی دو طرف به این معناس��ت که ایران و آمریکا هر دو زیان 
کرده اند که به نظر می رسد غیرمنطقی باشد و یک طرف ارزیابی نادرست 
دارد. موافقان برجام در ایران و در س��ایر کش��ورها اما باورش��ان این است 
ک��ه امضای این قرارداد و مصالحه بزرگ به منفعت ایران، آمریکا و س��ایر 
کش��ورهای جهان بوده اس��ت. برخی دیدگاه ها وجود دارند که می گویند 
برج��ام به نفع ایران و به زیان رقبای منطقه  ای ایران بوده اس��ت. نوش��ته 
حاض��ر قصد ندارد پیامده��ای مثبت این رخداد را در سیاس��ت خارجی، 
در اقتصاد، در س��رمایه گذاری، در دگرگون شدن نگاه جهانی به ایران و... 
بررس��ی کند. نگارنده باور دارد که می توان از این زاویه به برجام نگاه کرد 
که اگر به نقطه مطلوب نمی رس��ید، االن وضعی��ت ایران چه بود؟ بدیهی 
است که داوری دقیق و منطبق با همه واقعیت ها سخت و دشوار است اما 
بر پایه قیاس با آنچه در سال های 91 تا 92 و پس از آن تا امروز رخ داده 
اس��ت می توان به یک قضاوت قطعی رسید. اگر برجام رخ نمی داد اقتصاد 
ایران با س��قوط ترس آور رش��د تولید ناخالص داخلی،  رشد بیکاری، رشد 
درآمده��ای ارزی و... مواجه می ش��د. اگر یادمان باش��د که کاهش قیمت 

نفت در دو س��ال اخیر و نصف ش��دن درآمده��ای ارزی اکنون چه مقدار 
س��ختی بر ما تحمیل کرده اس��ت می توان ابعاد تداوم شرایط تحریم را تا 
اندازه زیادی لمس کرد. رخداد تاریخی برجام و مصالحه بزرگ انجام شده، 
کاب��وس جنگ احتمالی، کابوس تنها مان��دن در جهان و کابوس روزهای 
س��خت تر کس��ب وکار را از زندگی ایرانیان دور کرد. به نظر می رسد دولت 
و هواداران آن در رس��انه ها، در مجامع دانش��گاهی و آکادمیک و در میان 
احزاب و گروه های سیاسی می توانند از این دریچه نیز به پیامدهای برجام 

دقیق شده و افکار عمومی را در جریان قرار دهند. 
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مع��اون وزی��ر نف��ت در امور 
پتروش��یمی در بی��ان آخری��ن 
وضع مجتمع پتروشیمی بوعلی 
س��ینا، توضی��ح داد: نوبت کاری 
مجتم��ع بالفاصله پس از فردای 
حادث��ه آغاز ش��د و کارکنان در 
مح��ل کار حاضر ش��دند، برنامه 
ریزی ها برای راه اندازی واحدهای 
فرآیندی ١٠٠ تا ٧٠٠ که پیش 
از واحد پارازایلین هس��تند، آغاز 
ش��د و می توانن��د در مدار تولید 

قرار گیرند. 
ب��ه گ��زارش ش��انا، مرضی��ه 
ش��اهدایی ادامه داد: افزون بر آن 
برنامه بازس��ازی هم در دس��تور 
کار ق��رار گرف��ت و هم��کاری با 
کارشناس��ان بیمه و پاکس��ازی 
محیط در دستور کار قرار گرفت. 
ب��ه گفته وی، تالش می کنیم 
هم��ه واحده��ای پتروش��یمی 
بوعلی س��ینا در دو هفته آینده 
فعالیت خود را ازس��ر گیرند زیرا 
بخش ه��ای دیگر ای��ن مجتمع 

آسیب ندیده است. 
مع��اون وزی��ر نف��ت در امور 
پتروش��یمی در پاس��خ به اینکه 
چقدر به خطای انسانی در دلیل 
وقوع حادثه و همچنین مس��یر 
اطفای حری��ق معتقدید، گفت: 
هنوز دلیل اصلی حادثه مشخص 
نش��ده اس��ت. اینکه منشا خطا 
کجاس��ت در حال بررسی است 
و پس از اعالم نظر کارشناس��ان 

اطالع رسانی می کنیم. 
وی درب��اره انتقادهایی مبنی 
برای اینکه احتمال اطفای حریق 
در هم��ان س��اعت اولی��ه وجود 
داشته اس��ت، اظهار کرد: زمانی 
که آتش گس��ترده شد، طبیعی 
ب��ود ک��ه با کمب��ود تجهیزات و 
موارد موردنیاز روبه رو ش��وند. در 
ای��ن مقطع به ویژه با کمبود فوم 
روبه رو ش��دند که ناچار ش��دند 
از ش��رکت نف��ت و بهره برداری 
آغاج��اری، پاالیش��گاه آبادان و 
دیگر بخش ها آن را تهیه کنند. 

آموزش مدیریت بحران و 
پیش بینی برای تجهیزات

مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
پتروش��یمی ادامه داد: از سویی 
باید منتظ��ر می ماندند تا حجم 
عظیمی از فوم س��فارش شده به 
منطقه ارسال شود تا حمله های 
جدید برای اطفای حریق را آغاز 
کنند، طبیعی است که تجهیزات 
منطقه وی��ژه اقتصادی برای آن 
حج��م عظیم آتش کافی نبود و 

بای��د ت��دارکات الزم برای تهیه، 
ارس��ال و اطف��ای حریق صورت 
گیرد. ش��اهدایی درباره ضرورت 
تدابی��ر الزم برای پیش��گیری و 
مدیری��ت صحیح بحران، ایمنی 
مدیری��ت  گف��ت:  اس ای  اچ  و 
بح��ران، تکالیف و مانورهای آنها 
مطابق برنامه مش��خص اس��ت؛ 
اما درس��ی که ما از حادثه آتش 
س��وزی پتروشیمی بوعلی سینا 
گرفتی��م این اس��ت که در چند 
جبه��ه بای��د اقدام هایی صورت 
گی��رد. وی تصریح کرد: آموزش 
مدیریت بحران و تربیت مدیران 
حرفه ای برای مقابله با بحران ها از 
جمله این اقدام ها به شمار می رود 
که نیاز ما بیش از تعداد مدیران 
کنونی اس��ت، بررسی تجهیزات 
م��ورد نیاز در مناطق نیز از دیگر 
اقدام ها به ش��مار م��ی رود و در 
مقایس��ه با برآورده��ای صورت 
گرفت��ه می��زان تجهی��زات کم 
بوده اس��ت. با توج��ه به تعدد و 
وس��عت مناطق وی��ژه باید فراتر 
از اس��تانداردها حرک��ت کنیم و 

آمادگی بیشتری داشته باشیم. 

استفاده از آب دریا برای 
اطفای حریق در دستور کار 

فوری قرار می گیرد
مع��اون وزی��ر نف��ت در امور 
پتروش��یمی خبر داد: در منطقه 
ماهش��هر پیگیر این هس��تم تا 
نس��بت به پش��تیبانی آب دریا 
برای آتش نشانی اقدام شود، زیرا 
تاکنون از آب خام رودخانه کارون 
استفاده می کردیم که این درست 
نیست مجتمع ها کنار دریا باشند 
و برای چنی��ن حادثه ای در این 
زم��ان طوالنی ب��ا این حجم آب 

بخواهیم از آب ش��یرین استفاده 
کنیم و این موضوع در دستور کار 

فوری ما قرار می گیرد. 
شاهدایی همچنین بر ضرورت 
الزم  تمهی��دات  پیش بین��ی 
ب��رای امنیت ش��غلی نیروهای 

آتش نشانی تاکید کرد. 

 مجلس خألهای نظارتی را 
رفع کند

 مع��اون وزی��ر نفت با اش��اره 
به خأله��ای قانونی برای اعمال 
نظارت های الزم از سوی شرکت 
مل��ی صنای��ع پتروش��یمی ب��ر 
مجتمع ها، از نمایندگان مجلس 
خواست ابزارهای قانونی را برای 
نظ��ارت بر واحده��ای اچ اس ای 
شرکت های خصوصی این صنعت 

تهیه کنند. 
از  پی��ش  گف��ت:  وی 
صنع��ت  در  خصوصی س��ازی 
پتروشیمی، شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی بحث ممیزی ایمنی و 
آتش نشانی طرح ها و مجتمع ها را 
در دستور کار داشت و با این اقدام 
کاس��تی ها و اقدام های اصالحی 
مشخص، دستورعمل های مورد 
نی��از تهیه و به ش��رکت ها اعالم 

می شد. 
وی ب��ا این توضیح که تا پیش 
از خصوصی سازی به دلیل اینکه 
ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی 
ایران متولی کار بود، مجتمع های 
پتروشیمی سرمایه گذاری الزم را 
برای رفع مش��کالت م��ورد نیاز 
در مس��یر اقدام های اصالحی در 
بخش ایمن��ی و اچ اس ای انجام 
می دادند، یادآور شد: این موضوع 
اکنون از سوی شرکت های بخش 
خصوصی کمرنگ ش��ده اس��ت. 

مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع 
پتروش��یمی با بیان اینکه پس از 
خصوصی سازی ممیزی ایمنی و 
آتش نشانی از سوی شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی ایران در حال 
انجام است، یادآور شد: متاسفانه 
ب��رای چنی��ن اقدام هایی بخش 
خصوصی تمای��ل چندانی برای 
س��رمایه گذاری ندارد و مطمئن 
هستم به مخاطره سرمایه گذاری 
نکردن در این زمینه آگاه نیستند. 

 نظارت بر فعالیت 
شرکت های خصوصی 

پتروشیمی
مع��اون وزی��ر نف��ت در امور 
پتروش��یمی با ی��ادآوری اینکه 
طبق قانون، شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی ایران حق نظارت دارد 
و ای��ن موض��وع در وظایف خود 
نهفته اس��ت، گفت: همان گونه 
که خوراک به مجتمع ها تحویل 
می شود، پایش این شرکت ها هم 
از لحاظ عملیات، تولید، صادرات 
جزو مسئولیت های ذاتی ماست؛ 
از ای��ن رو این ش��رکت مدیریت 
ایمن��ی دارد و  آتش نش��انی و 
وظای��ف ه��م در ای��ن راس��تا با 
اقدام ه��ای ممیزی انجام ش��ده 
است، تنها بخشی که نیازمندیم 
ابزاره��ا و اختیاره��ای الزم برای 
شرکت هایی است که اقدام های 
اصالح��ی را مطابق گزارش های 

ممیزی ما انجام نمی دهند. 
ت��ا  ش��د  آن  خواس��تار  وی 
آیین نام��ه و مصوبه ه��ای الزم 
برای ضمانت اجرایی این موضوع 
از س��وی شرکت ها انجام شود و 
گفت: این موضوع تنها مش��مول 
ش��رکت های تولیدی نیس��ت و 

درب��اره ط��رح ه��م نیازمند این 
ضمانت اجرایی هستیم. 

به گفت��ه ش��اهدایی، در این 
راس��تا تمهیداتی برای رفع این 
خأل در وزارت نفت و هیات دولت 

پیش بینی شده است. 
واح��د اچ اس ای بای��د در دل 
واحدهای عملیاتی باشد شاهدایی 
درب��اره برخی اظهارنظرها مبنی 
بر ضرورت جداسازی واحدهای 
عملیات��ی از واحدهای اچ اس ای، 
گفت: واحد اچ اس ای هر مجتمع 
نمی توان��د از واحد عملیاتی آن 
جدا باشد، این واحدها متعلق به 
آن س��ازمان اس��ت و باید از نظر 
فنی و حوزه کاری مشرف به آن 

مجتمع باشند. 

تخلیه در حین حادثه 
بهترین تصمیم بود

مع��اون وزی��ر نف��ت در امور 
پتروش��یمی گف��ت: از لح��اظ 
مس��ئولیت قانون��ی ت��ا آنجا که 
ش��رکت  ب��ا  س��رمایه گذاری 
مل��ی صنایع پتروش��یمی ایران 
اقدام ه��ای الزم  اس��ت،  ب��وده 
انج��ام می گرف��ت، ام��ا پس از 
خصوصی س��ازی این مجوز برای 
دخالت این شرکت وجود ندارد. 
ب��ه گفته ش��اهدایی مدیریت 
بحران پیش تر تعریف شده است 
و شرکت های پتروشیمی ساالنه 
ب��رای هماهنگی  رزمایش هایی 
به منظ��ور بحران های احتمالی 
برگزار می کنند. شاهدایی درباره 
تدابیر اجرا شده در خصوص مهار 
و اطفای حریق در پتروش��یمی 
بوعلی س��ینا، اظه��ار کرد: همه 
اقدام ه��ای ص��ورت گرفت��ه از 
لحظه آتش س��وزی ب��ه بهترین 
ش��کل ممکن ص��ورت گرفته و 
صحیح ترین تدابیر اتخاذ ش��د، 
یک منطقه را بالفاصله برای اتخاذ 
تمهیدات حراس��تی و حفاظتی 
تخلی��ه کردن��د و ب��ا تعطیل��ی 
واحدهای مختلف در این مس��یر 
گام برداشتند که دیگر واحدهای 
فرآیندی با آسیب روبه رو نشوند. 
وی تصمی��م تخلی��ه م��واد 
هیدروکرب��وری داخل مخزن در 
حال آتش را هم بهترین تصمیم 
ممکن دانس��ت و گفت: مطابق 
گزارش ارائه ش��ده از سوی وزیر 
نف��ت به هیات دولت براس��اس 
نظر کارشناس��ان ب��ر این نکته 
تاکید شده که تخلیه مواد داخل 
مخ��زن در حال آت��ش بهترین 

تصمیم ممکن بوده است. 

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی خبرداد

فعالیتمجددواحدهایپتروشیمیبوعلیسینا
تادوهفتهدیگر

برجام با باز کردن بندهای پیش 
پ��ای صنعت نف��ت ای��ران، افزون 
بر ارتقای جای��گاه جهانی صنعت 
نفت ای��ران و بازپس گیری س��هم 
کشورمان در بازار انرژی، بستر الزم 
برای توس��عه این صنعت از طریق 
جذب فناوری ه��ای جدید و منابع 

مالی مورد نیاز را فراهم کرد. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، تحریم های 
بین المللی علیه ایران که در اواخر 
دولت دهم روند افزایش��ی یافته و 
حتی قرار ب��ود صادرات نفت ایران 
را به صفر برس��اند، در نتیجه تدبیر 
دولت یازدهم و مذاکرات سازنده با 
گروه ١+ 5 و ایجاد فضای مثبت به 
نفع کشورمان در عرصه بین الملل، 
رون��دی معک��وس پیدا ک��رد و به 
تدریج به توافق برجام )برنامه جامع 
اقدام مش��ترک( در 23 تیر ١394 

منتهی شد. 

روانه شدن هیات های اروپایی 
به تهران پس از برجام

پس از هویدا ش��دن نشانه های 
توافق هس��ته ای ای��ران و ١+5 و 
پس از برجام، کشورهای اروپایی، 
آس��یایی و آمریکای��ی هیات های 
خ��ود را روان��ه ته��ران کردن��د. 
در می��ان کش��ورهای مختل��ف، 
آلمانی ها پیش��روتر از بقیه بودند؛ 
حدود ی��ک هفته پ��س از توافق 
ایران و ١+5، هیاتی به سرپرستی 
»زیگم��ار گابری��ل«، قائ��م مقام 
صدراعظم آلمان به ایران آمد؛ در 
این هیات، مدی��ران و نمایندگان 
و  لین��ده  باس��ف،  ش��رکت های 

زیمنس حضور داشتند. 
 »پائول��و جنتیلونی« وزیر امور 
خارج��ه ایتالیا نی��ز در مردادماه 
هیاتی عالی رتب��ه اقتصادی را به 
همراه خود به ای��ران آورد که در 
بین آنها نمایندگان ش��رکت های 
نفت��ی این کش��ورها از جمله انی 

نیز حضور داشت. 
لوران فابیوس، وزیر امور خارجه 
سابق فرانسه نیز پس از برجام راهی 
تهران شد و به گفت وگو با مقام های 

ایرانی پرداخت. 
به م��دت کوتاهی، هیات هایی از 
اسپانیا، مکزیک، ژاپن، کره جنوبی، 
اتریش و. . . نیز عازم تهران ش��دند 
که مذاکره درب��اره صنعت نفت از 
مهم ترین موضوع��ات مورد عالقه 

آنها بود. 
در ای��ن میان، حت��ی دو هیات 
آمریکایی نیز ب��ه تهران آمدند و با 
مس��ئوالن صنعت نفت کشورمان 
دیدار کردند، اما به دلیل اینکه آنها 
فقط به دنبال ف��روش تجهیزات و 
نه س��رمایه گذاری و انتقال فناوری 
بودند، مذاکره ب��ا آنها به نتیجه ای 

نرسید. 

جهش دوبرابری صادرات نفت
براس��اس گزارش ها، در پنج ماه 
نخست س��ال 92، میزان صادرات 
نفت کش��ور به روزان��ه 9٧٠ هزار 
بش��که )بدون محاس��به میعانات 
گازی( رسیده بود اما در خردادماه 
امس��ال، میزان صادرات با رشد دو 
برابری به حدود 2میلیون بشکه در 

روز افزایش یافت. 

افزایش 26 درصدی صادرات 
محصوالت پتروشیمی

پ��س از اجرایی ش��دن برجام، 
محص��والت  ص��ادرات  رون��د 
بیم��ه  و  تس��هیل  پتروش��یمی 
دوباره  پتروش��یمی  محموله های 
برقرار ش��د و بر این اساس میزان 

صادرات رو به افزایش گذاشت. 
ب��ه گفت��ه مرضیه ش��اهدایی، 
مدیرعامل ش��رکت مل��ی صنایع 
پتروشیمی، پس از اجرایی شدن 
برجام و رف��ع تحریم ها، مبادالت 
پتروش��یمی  صنعت  بین الملل��ی 
تس��هیل ش��ده به گون��ه ای ک��ه 
محص��والت  ان��واع  ص��ادرات 
پتروش��یمی 26 درص��د افزایش 

یافت. 
در نمایشگاه بین المللی صنعت 
پتروشیمی نیز که بهار امسال در 
ایران برگزار ش��د 5٠٠ ش��رکت 
از 25 کش��ور ب��ه ای��ران آمده و 
با  هم��کاری  توس��عه  زمینه های 
ایران را بررسی کردند؛ مدیران و 
نمایندگان شرکت های خارجی با 
استقبال از رفع تحریم ها، آمادگی 
خود برای س��رمایه گذاری مالی و 
انتق��ال فناوری به ای��ران و خرید 
اعالم  را  کش��ورمان  محص��والت 

کردند. 
در ماه ه��ای اخی��ر، مذاک��رات 
گسترده ای با شرکت های اروپایی 
و آسیایی برای حضور در صنعت 
نف��ت انجام ش��ده اس��ت که در 
ص��ورت اجرایی ش��دن آنها ده ها 
میلیارد دالر در این صنعت جذب 

خواهد شد. 

بازگشت نفتکش های ایران به 
بنادر جهان

پس از اجرایی ش��دن برجام با 
توجه ب��ه اخذ گواه��ی نامه های 
معتب��ر رده بندی بین المللی و نیز 
رف��ع کامل تحریم ه��ای بیمه ای، 
محدودیت ه��ای مرب��وط به تردد 
نفتکش ه��ای ایران رفع ش��ده و 
بر ای��ن اس��اس، دیگ��ر در هیچ 
بندری در دنی��ا محدودیتی برای 
نفتکش ه��ای کش��ورمان وج��ود 

ندارد. 
 علی اکب��ر صفای��ی، مدیرعامل 
ش��رکت مل��ی نفتک��ش در این 
ب��اره به ایرن��ا گفته اس��ت: برای 
نفتکش هایی ک��ه مالکیت ایرانی 
دارند و نیز نفتکش هایی که وارد 
بنادر ایران می شوند، هیچ مشکل 

بیمه ای وجود نخواهد داشت. 
مل��ی  ش��رکت  مدیرعام��ل 
نفتک��ش با بیان اینکه از این پس 
نفتکش های ایران��ی می توانند به 
مقصد اروپا بارگیری کنند، ادامه 
داد: در حال طی کردن روند اخذ 
بیم��ه و مذاک��ره با ش��رکت های 
بیمه ای هس��تیم که با دس��تیابی 
به تواف��ق درب��اره بهترین قیمت 
و ش��رایط، قراردادهای بیمه ای را 

امضا خواهیم کرد. 
ب��ا وج��ود اینک��ه ای��ران دارای 
بزرگ ترین ناوگان نفتکش دنیاست، 
در دوران تحریم نمی توانس��ت به 
طور کامل از این ظرفیت اس��تفاده 
کن��د، ام��ا برج��ام راه بازگش��ت 
نفتکش های ایران به بنادر جهان را 

هموار ساخت. 

آزادسازی تجهیزات بلوکه 
شده صنعت نفت

ش��رکت های بین الملل��ی که به 
علت تحریم، تجهیزات صنعت نفت 
ای��ران و از جمله پ��ارس جنوبی را 
بلوکه کرده بودن��د، پس از اجرایی 
ش��دن برجام، آزادسازی تجهیزات 
و  کاال  ه��زاران  کردن��د.  آغ��از  را 
تجهی��ز اس��تراتژیک صنعت نفت 
که در بخش های اکتش��اف، تولید، 
پاالیش��گاه و پتروش��یمی کاربرد 
دارد در دوران تحری��م بلوکه ش��د 
به طوری که روند ساخت و توسعه 
برخی پروژه های صنعت نفت نیز به 
همین دلیل کن��د و حتی متوقف 
شد. اما پس از اجرایی شدن برجام، 
از دی ماه پارسال تجهیزات بلوکه 
ش��ده به تدریج به ای��ران تحویل 
داده ش��د که از جمله آنها می توان 
به تجهیزات مربوط به تاسیس��ات 

پارس جنوبی اشاره کرد. 
به عن��وان مثال، برخی تجهیزات 
پ��ارس جنوب��ی در مس��یر انتقال 
توسط ش��رکت زیمنس آلمان به 
ایران به دلیل تحریم در س��ال 9١ 
توقیف شده و به امارات منتقل شده 
بود، اما در ماه های اخیر آزاد شده و 
در پارس جنوبی نصب شده است. 

پس از برجام، شرکت های اروپایی 
عالوه بر پ��ارس جنوبی، تجهیزات 
بلوکه شده سایر بخش های صنعت 
نفت را نیز آزاد کردند به گونه ای که 
ش��رکت پاالیش گاز فجر جم نیز 
چندی پیش از آزادسازی تجهیزات 
بلوکه شده توسط کانادا و ورود آن 

به ایران خبر داد. 

برجام، گره ها را از پای صنعت نفت گشود

احیای جایگاه ایران در بازار جهانی انرژی

گزارش2

گازنفت

بلومبرگ: تقاضای نفت اوپک در 
سال 2017 افزایش می یابد

پای��گاه خبری بلومبرگ آمری��کا اعالم کرد اوپک 
در گ��زارش ماهانه بازار نفت خ��ود پیش بینی کرده 
اس��ت با از بین رفتن مازاد عرضه نف��ت در بازارها، 
تقاضا برای نفت خام این س��ازمان در س��ال 2٠١٧ 

افزایش یابد. 
به گ��زارش ایرنا به نقل از بلومبرگ، این در حالی 
اس��ت که تولید نفت عربس��تان س��عودی در پیک 
مصرف تابس��تان جاری، نزدیک باالترین رکورد آن 

است. 
عربستان سعودی به اوپک اعالم کرده تولید خود 
را در م��اه ژوئ��ن 2٠١6 )خرداد-تیر( ب��ا 28٠ هزار 
بش��که در روز افزایش نس��بت به ماه گذشته به ١٠ 

میلیون و 55٠ هزار بشکه در روز رسانده است. 
اوپک در نخس��تین ارزیابی خود از تقاضای جهانی 
نف��ت در س��ال 2٠١٧ اعالم کرد، ١4 عضو س��ازمان 
کش��ورهای صادرکننده نفت )اوپ��ک( از جمله عضو 
جدید آن گابن، باید سال آینده با افزایش تولید روزانه 
١.١میلیون بشکه نفت بیش از سال جاری، تولید این 

سازمان را به 33 میلیون بشکه نفت در روز برسانند. 
بنا به پیش بینی اوپک، تولید نفت س��ال 2٠١6 این 
س��ازمان با ١.9درصد افزایش نسبت به سال 2٠١5 به 

3١.9میلیون بشکه در روز خواهد رسید. 
براس��اس گزارش این ماه اوپک، در حالی که تولید 
نفت کشورهای غیرعضو اوپک در سال 2٠١٧ کاهش 
خواهد یافت، نرخ رش��د تقاضای جهانی نفت در سال 

2٠١٧ مانند سال 2٠١6 خواهد بود. 
بنا به ای��ن پیش بین��ی، عرضه نف��ت غیر اوپک در 
س��ال های 2٠١6 و 2٠١٧ ب��ه ترتی��ب ب��ا ١.54 و 
٠.١١درصد کاهش نس��بت به سال پیش، به 56.٠3 و 

55.92میلیون بشکه در روز خواهد رسید. 
اوپ��ک پیش بینی ک��رد، تقاضای جهان��ی نفت در 
س��ال های 2٠١6 و 2٠١٧ با نرخ رش��د یکس��ان 2.١ 
درص��د به ترتیب به 94.١8 و 95.33 میلیون بش��که 

در روز افزایش یابد. 
بخش تحقیق��ات اوپک که مقر اصل��ی آن در وین 
پایتخت اتریش است، در گزارش ماهانه بازار نفت این 
س��ازمان اعالم کرد، وضعیت ب��ازار کمک خواهد کرد 

موجودی اضافی نفت در سال 2٠١٧ از بین برود. 
به گزارش ایرنا، قیمت های نفت در مقایس��ه با کف 
قیمت های ١2 س��اله که در اوایل سال میالدی جاری 
در بازارهای مختلف تجربه ش��د، بی��ش از ٧٠ درصد 
افزایش پیدا کرده است، زیرا پس از انقالب نفت شیل 
که در آمریکا اتفاق افتاد و تولید نفت این کش��ور را به 
طور چش��مگیری افزایش داد، اوپک، سیاست دفاع از 
قیمت های نفت را رها کرد و برای حفظ سهم بازار، به 

حجم تولید خود افزود. 

بی توجهی به خواسته عربستان
تاکید ژاپن به گسترش همکاری با 

ایران در حوزه انرژی

شرکت نفتی پاالیش��گاهی »آیدیمیتسو کوسان« 
ژاپن اعالم کرد که گسترش روابط با ایران به خصوص 
در عرصه انرژی برای این شرکت از اهمیت برخوردار 

است. 
به گزارش ایرنا، شرکت مذکور تاکید کرده است که 
با مجموعه های مرتبط با این شرکت در ارتباط است 
تا آنها را به همکاری گسترده تر با تهران پس از برجام 
تشویق کند. این ش��رکت افزوده است: ژاپن شرکای 
نفت��ی مختلفی دارد و به هی��چ وجه لزومی ندارد که 
به دلیل همکاری با یک شریک نفتی، دیگری را کنار 
بگذارد. این کشور می تواند با همه آنها ارتباط داشته 
باش��د. تارنمای »اس پی گلوب��ال« از توکیو گزارش 
کرده اس��ت که برخی گمان می کنند اگر همکاری با 
ایران در عرصه انرژی و نفت افزایش یابد ممکن است 
به همکاری های نفتی ژاپن با کشورهای دیگر از جمله 

عربستان لطمه بزند که این تصور درستی نیست. 
 »دایس��وکو س��اکی«، مسئول ارش��د اجرایی این 
ش��رکت پاالیش��گاهی در نشس��تی در توکیو گفت: 
با ش��رکت »ش��وا ش��ل« در خصوص ایران در حال 
گفت و گو و همکاری هستیم و سعی می کنیم مشکلی 

در این زمینه وجود نداشته باشد. 
وی افزود که ما و شرکت »شل« در تالش هستیم 
تا راه های گس��ترش همکاری نفتی ب��ا ایران را مورد 

بررسی قرار داده و به نتیجه مطلوبی برسیم. 
این گزارش خاطرنشان می کند: عربستان سعودی 
در تالش اس��ت مانع تراش��ی هایی برای همکاری این 
ش��رکت ژاپنی با ای��ران انجام دهد و پ��س از اینکه 
روابطش با تهران قطع شده بر تالش های خود افزوده 
اس��ت. اما شرکت ژاپنی مصر است که به همکاری با 

ایران براساس اعتماد متقابل ادامه دهد. 
این ش��رکت که از سال ١953 میالدی با ایران در 
ارتب��اط و همکاری بوده و حتی در آن س��ال اقدام به 
واردات بنزی��ن و گازوییل از بندرعباس کرده اس��ت، 
دارای سه پاالیشگاه در اطراف ژاپن با ظرفیت پاالیش 

بیش از 5٠٠ هزار بشکه نفت است. 

رسانه های ترکیه از تفاهم با ایران 
در خصوص تعدیل در نرخ گاز خبر 

می دهند

رس��انه های ترکیه روز چهارش��نبه از تفاهم آنکارا 
ب��ا تهران در خص��وص تعدیل در ن��رخ گاز طبیعی 

صادراتی ایران به این کشور خبر دادند. 
ب��ه گزارش ایرنا، این رس��انه ها با اش��اره به حکم 
تعدی��ل ١3-١2  بین الملل��ی در خص��وص  داوری 
درص��دی در ن��رخ گاز صادرات��ی ایران ب��ه ترکیه، 
نوش��ته اند که آنکارا در راس��تای گش��ایش نوین در 
سیاس��ت منطقه ای خود، پیش از صدور حکم کتبی 
داوری بین الملل��ی در ش��هریور ماه، با ایران بر س��ر 
تعدیل در نرخ گاز صادراتی به تفاهم رسیده است. 

شبکه خبر س��ی.ان.ان. ترکیه با اشاره به پیروزی 
ترکیه در ش��کایت خ��ود ب��ه داوری بین المللی در 
خصوص گ��ران بودن ن��رخ گاز صادرات��ی ایران به 
این کش��ور، مدعی تفاهم آنکارا و تهران در خصوص 

کاهش نرخ گاز صادراتی شد. 
روزنام��ه خبرترک نی��ز در تارنم��ای خبری خود 
نوشت: قرار اس��ت هیات داوری بین المللی پیش از 
ماه س��پتامبر حکم کتبی خ��ود در خصوص کاهش 
١5 – ١٠ درصدی نرخ گاز صادراتی ایران به ترکیه 

را منتشر کند. 
این روزنامه نوش��ت: در محافل اقتصادی در آنکارا 
گفته می ش��ود آنکارا در راس��تای گش��ایش نوین با 
همس��ایگان خود، پیش از صدور حکم کتبی داوری 
بین المللی در خصوص کاهش ١3-١2 درصدی نرخ 

گاز با تهران به توافق رسیده است. 
این روزنامه یادآوری کرده اس��ت که ترکیه ساالنه 
از ای��ران ١٠ میلی��ارد متر مکع��ب گاز طبیعی وارد 

می کند. 
به نوش��ته خبرترک، آنکارا با مس��کو نیز به دنبال 
عادی س��ازی رواب��ط می خواهد بدون ات��کا به حکم 
داوری بین الملل��ی به توافق دس��ت یافته و نرخ گاز 
روسیه را حدود ١٠ درصد ارزان تر از نرخ فعلی وارد 

کند. 
این روزنامه تاکید کرده است که کاهش جدی در 
نرخ نفت در بازارهای جهانی موجب کاهش نرخ گاز 

طبیعی شده است. 
رس��انه های ترکیه فروردین ماه گذش��ته گزارش 
دادن��د که این کش��ور در ش��کایت خود ب��ه داوری 

بین المللی علیه ایران برنده شده است. 
این رسانه ها به نقل از معاون وزیر نفت کشورمان 
با اشاره به محکومیت گازی ایران در دومین داوری، 
نوش��تند: ای��ران احتماال ح��دود یک میلی��ارد دالر 

غرامت گازی به ترکیه پرداخت خواهد کرد. 
حمیدرضا عراقی با اش��اره به محکومیت ایران در 
دادگاه دوم پیرامون ش��کایت گازی ترکیه از ایران، 
گفته بود: هنوز جریمه قطعی نیست ولی حدود ١٠ 

تا ١5 درصد قیمت گاز صادراتی خواهد بود. 
اعت��راض ترکیه در دو بخش ب��ود که اولی مربوط 
ب��ه کاهش قیمت و دومی مربوط به توان تامین گاز 
بود. ترکیه در شکایت اول خود به نتیجه نرسید ولی 
در شکایت دوم خود در خصوص تعدیل در نرخ گاز 
برنده شده اس��ت. به اعتقاد کارشناسان بزرگ بازار 
گاز، اختالف بین خریداران و فروشندگان در قیمت 
خریدوف��روش گاز طبیع��ی به وی��ژه در قراردادهای 
بلند مدت 2 تا 3٠ ساله امری طبیعی و عادی است. 

رسانه پاکستانی: مذاکرات گازی 
 میان ایران و پاکستان 
از سر گرفته می شود

روزنامه اردو زبان »جنگ« پاکستان روز چهارشنبه 
در گزارشی اعالم کرد که احتماال در ماه جاری میالدی، 
نشستی میان مسئوالن ایران و پاکستانی درخصوص 

بررسی موضوع خط لوله گاز برگزار خواهد شد. 
براساس این گزارش، در این نشست عالوه بر بررسی 
مسائل مربوط به تکمیل خط لوله گاز، درباره بهای گاز 

نیز گفت و گو خواهد شد. 
ای��ن روزنامه به زم��ان دقیق این نشس��ت و مکان 
آن اشاره نکرده اس��ت. منابع رسمی پاکستان و ایران 
تاکن��ون درب��اره برگزاری چنین نشس��تی اظهار نظر 
نکرده اند. این روزنامه نوشت: به دلیل تحریم های آمریکا، 
طرح خط لوله گاز )از س��وی پاکستان( اجرا نشده که 
البته بعد از لغو این تحریم ها، پاکستان برای اجرای این 

طرح کامال جدی است. 
»جنگ« نوشت: دولت پاکستان در تالش است بهای 

گاز )ایران( را کاهش دهد. 
براساس این گزارش، این احتمال وجود دارد که در 
جریان بیستمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی 
ایران و پاکس��تان که قرار اس��ت در آینده نزدیک در 
تهران برگزار شود، پیشرفت بیشتری در خصوص طرح 

خط لوله گاز بین ایران و پاکستان ایجاد شود. 
»جنگ« نوشته است که ایران خط لوله گاز آی. پی 
را در خاک خود تقریبا کامل کرده اما پاکستان تاکنون 
نتوانس��ته ٧85 کیلومت��ر خط لوله در خ��اک خود را 
احداث کند. اگر پاکستان آن را تکمیل نکند مجبور به 

پرداخت جریمه خواهد شد. 
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ب�ه نظ�ر ش�ما انحص�ار 
ص�ادرات تنه�ا به هش�ت 
ب�ه  س�یمانی  ش�رکت 
و  س�یمان  صنع�ت  نف�ع 

تولیدکنندگان آن است؟ 
خیر. انحصاری شدن صادرات 
به هشت ش��رکت سیمانی که 
به مرزه��ای صادراتی کش��ور 
نزدیک تر هستند کامال خالف 
قانون اس��ت، زی��را باید تمامی 
در  س��یمان  تولیدکنن��دگان 
کشور بتوانند به صورت مساوی 
محصوالت خود را صادر کنند. 
به عنوان نمونه اگر یک شرکت 
سیمانی که محصولی با کیفیت 
تولید می کن��د و تنها به دلیل 
اینکه از مرزهای صادراتی دور 
است، باید از صادرات محصول 
خودمحروم باش��د، به نظر من 
این اقدامی غیرکارشناسی است 
که رانت��ی برای ش��رکت های 
نزدیک به مرز به وجود خواهد 
آورد و در آین��ده نتای��ج خوبی 
نخواهد داشت. از طرفی انجمن 
در این تصمیم گیری هیچ گونه 

دخالتی نداشته است. 
این 8ش�رکت خصوصی 

هستند یا دولتی؟ 
ش��رکت های  ش��امل 
خصوص��ی، دولت��ی، تامی��ن 

اجتماعی و... است. 
خسروتاج مشکل صنعت 
سیمان را ناشی از عملکرد 

صنع�ت«  ای�ن  »تش�کل 
می داند؟ 

در این مورد نظری ندارم. 
»رقاب�ت  خس�روتاج 
انجمن  اعض�ای  تخریب�ی 
در بازاره�ای صادراتی« را 
دیگ�ر عامل بروز مش�کل 
در ای�ن صنع�ت و عامل�ی 
ب�ه  زدن  ضرب�ه  ب�رای 
صنع�ت س�یمان و مناف�ع 
تولیدکنندگان آن می داند. 
نظ�ر ش�ما در ای�ن زمینه 

چیست؟ 
تمام��ی  م��ن  نظ��ر  از 
در  س��عی  تولیدکنن��دگان 
ف��روش محصوالت خود دارند 
ای��ن  نمی ت��وان  هیچ��گاه  و 

موض��وع را تخریب تلقی کرد. 
هنگامی که کاالیی مازاد است 
و در داخ��ل خرید نمی ش��ود 
شرکت های سیمانی باید تمام 
تالش خ��ود را به خرج دهند 
تا محصول مازاد در کارخانه ها 
به فروش برس��د. هنگامی که 
قیم��ت کاال افزای��ش می یابد 
دول��ت دخالت ک��رده و بازار 
را تنظی��م می کن��د. حال اگر 
کاالیی با م��ازاد تولید مواجه 
باش��د بای��د کم��ک ش��ود تا 
تقاضای س��یمان افزایش یابد 
و این محصول مازاد مدیریت 
باید  البت��ه مدیری��ت  ش��ود. 

صحیح و گره گشا باشد. 
 7 جمل�ه  از  س�یمان 

صنعت اس�تراتژیک کشور 
اس�ت. چرا به این ش�رایط 

رسیده است؟ 
اقتصادی  رکود  اول  مشکل 
و صنعت ساختمان از یک سو 
و کاه��ش بودجه های عمرانی 
کش��ور به دلیل کاهش قیمت 
نف��ت از س��ویی دیگ��ر باعث 
کاهش مصرف و تقاضای این 

محصول شده است. 
مشکالت  دیگر  مهم  موضع 
اقتصادی و سیاسی موجود در 
کشور عراق است که هم توان 
مالی این کش��ور کاهش یافت 
و ه��م ساخت و س��از کاه��ش 

چشمگیری داشته است. 
هنگام��ی که به آمار و ارقام 

طرح های نیمه تمام س��یمانی 
این  تمامی  می اندازیم  نگاهی 
طرح ه��ا از س��ال 85 به بعد 
نیم��ه تمام مان��ده و برخی با 
90درصد پیشرفت در ساخت 

متوقف شده است. 
آیا در زمان س�اخت این 
طرح ها ش�رایط امروز قابل 

پیش بینی نبود؟ 
نظر وزارت صنعت، معدن و 
تجارت بر تولید 120 میلیون 
تن س��یمان در س��ال بود که 
از نظر من بس��یار جاه  طلبانه 
بوده و میزان آن باال اس��ت و 
توس��عه بیش از ح��د بوده و 
ب��ه همین دلیل ای��ن طرح ها 
هیچگون��ه توجیهی ن��دارد و 

نیمه تمام مانده است. 
وزارت  از  ش�ما  انتظ�ار 
صنع�ت در بره�ه زمان�ی 

فعلی چیست؟ 
اگر در هزینه حمل راه آهن 
گرفت��ه  نظ��ر  در  یاران��ه ای 
ش��ود یا عوارض ماش��ین های 
افغانی ب��رای ورود ب��ه ایران 
کاه��ش یابد ام��کان مدیریت 
بازار وج��ود دارد. می تواند به 
افزایش تقاضا کمک بس��زایی 
داش��ته باشد، اما اگر اقداماتی 
که انجام می ش��ود رانتی برای 
عده ای خاص داش��ته باش��د، 
هیچ گاه کمکی به این صنعت 

نخواهد کرد. 

عضو انجمن سیمان: 

انحصاری کردن صادرات  به 8شرکت غیرکارشناسی است

وزیر صنع��ت، معدن و تجارت 
سه ش��نبه ش��ب در دیدار وزیر 
مع��ادن و زمین شناس��ی گینه و 
هی��أت هم��راه وی، تهران اعالم 
ک��رد: براس��اس اع��الم مش��اور 
گینه  معدنی  اطالع��ات  اروپایی 
مطالعات ب��ه روز ش��ده مربوط 
ب��ه آن تا دو ماه آین��ده تکمیل 

می شود. 
ب��ه گ��زارش ش��اتا، مهندس 
محمدرض��ا نعم��ت زاده گف��ت: 
گرفت��ن مش��اور اروپای��ی برای 
اطالعات  ب��ه  مربوط  مطالع��ات 
معدنی از س��وی وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت ب��ه ایمیدرو 
ماموریت داده شده است. انتظار 
این است که گزارش تهیه شده، 
م��ورد تایید بانک ها باش��د تا در 
صورت نیاز به تسهیالت، این کار 

با سهولت انجام گیرد. 
وی با بیان اینکه کش��ورهای 
ایران  با  آفریقایی برای همکاری 
همیش��ه در اولویت ق��رار دارند، 
افزود: ایران ب��ا گینه حدود 25 
س��ال قبل شرکت مش��ترکی را 
تاس��یس کرد که به دالیلی این 
پ��روژه ادامه نیافت، ام��ا ما این 

قرارداد را تمدید کردیم. 
عب��دل آی��ه ماگوس��وبا وزیر 
مع��ادن و زمین شناس��ی گین��ه 
کوناکری نیز با ابراز خرس��ندی 
از سفر به ایران، دیدارهای انجام 
ش��ده در خصوص احیای مجدد 
هم��کاری معدنی ای��ران و گینه 
را مثب��ت خوان��د و گف��ت: این 
مالقات ه��ا ش��ناخت متقابل دو 
کشور را در مورد منافع دو طرف 

بیشتر می کند. 
 وی ب��ه مذاک��رات خ��ود ب��ا 
مقام ه��ای معدنی ایران از جمله 

کرباس��یان، رئی��س هیأت عامل 
ایمیدرو اشاره کرد و ضمن ابراز 
اطمینان از تقویت همکاری ها در 
آینده اف��زود: در خصوص تامین 
مناب��ع مال��ی توس��ط بانک ها و 
موسسات مالی، درخواست داریم 
با دخالت دولت های دو کش��ور، 
سرمایه گذاری مختصری صورت 

گیرد. 
ماگوسوبا همکاری های فنی و 
تخصص��ی ایران در اجرای پروژه 
را چش��مگیر  مش��ترک  معدنی 
خواند و گفت: اراده طرف ایرانی 
برای پیش��برد این پروژه بس��یار 
باالس��ت و از س��وی دیگر دولت 
گین��ه نیز نس��بت به پیش��رفت 

پروژه متعهد است. 
ای��ن مقام گین��ه ای ادامه داد: 
گین��ه از س��ال 2010 ش��رایط 
پیش��رفت  ب��رای  را  بهت��ری 
پ��روژه فراهم کرده و نس��بت به 
اصالح س��ازی وس��یعی در گینه 
هم در بعد اقتص��ادی و هم بعد 

امنیتی اقدام کرده است. 
وی اظه��ار کرد: ب��ا اصالحات 

ش��د  موف��ق  گین��ه  اخی��ر 
ثبات  را  اقتصادی  ش��اخص های 
بخشد و ش��رایط امنیتی را برای 
اطمینان بیشتر به سرمایه گذاران 
بخش های مختلف انجام دهد که 
این اصالح��ات در بخش معدن 

بیشتر است. 
وزیر مع��ادن گینه گفت: یکی 
از مهم تری��ن فعالیت ه��ا ب��رای 
س��رمایه گذاران این است که از 
س��ال 2016 گ��روه جدیدی در 
گینه تش��کیل شده که عمدتا از 
بخش خصوصی هس��تند. هدف 
این گروه جدید شکوفایی اقتصاد 
گین��ه و از س��رگیری فعالیت ها 

برای رونق اقتصادی است. 
ماگوسوبا اظهار امیدواری کرد 
پیشرفت و موفقیت پروژه معدنی 
ایران و گینه، پایه و اساسی برای 
تقویت و پویایی روابط دو کشور 

در همه زمینه ها باشد. 
وی گینه و ایران را دو کش��ور 
غن��ی به لح��اظ ذخای��ر معدنی 
البته  ام��ا تصریح ک��رد:  خواند، 
ای��ران ب��ه لحاظ پیش��رفت های 

فن��ی و تکنولوژیکی نس��بت به 
گینه س��رآمد اس��ت و بنابراین 
ما در دو روز س��فر ب��ه ایران در 
دیدارهای م��ان فراتر از پروژه، از 
ایران  تکنولوژیکی  پیشرفت های 
در زمین��ه مع��ادن آگاه ش��دیم 
ک��ه ب��رای توس��عه همکاری ها 
بهره مند  دیگ��ر  زمینه ه��ای  در 

خواهیم شد. 
وی اف��زود: همچنی��ن تالش 
طری��ق  از  ت��ا  ک��رد  خواهی��م 
ش��ناخت پیش��رفت های ای��ران 
همکاری ه��ای  گس��ترش  و 
آموزش��ی و تحقیقاتی، از منابع 
معدن��ی خودم��ان در گینه نیز 
به ش��ناخت بهتری دس��ت پیدا 
کنی��م و بتوانیم از هم��کاری با 
ایران ب��رای بهب��ود توانایی های 
سازمانی و ساختاری خودمان به 
آینده  در  بیشتری  پیشرفت های 

برسیم. 
مهدی کرباسیان، رئیس هیأت 
عامل ایمی��درو نیز در این دیدار 
گزارشی از دیدارهای انجام شده 
وزیر معادن و زمین شناسی گینه 

و هی��أت هم��راه ارائ��ه داد و از 
وزیر و دول��ت گینه بابت تمدید 
موافقت نامه 25 س��اله که س��ال 
نعمت زاده  راهنمایی های  با  قبل 
وزیر صنعت انجام ش��د، تش��کر 

کرد. 
کرباس��یان گفت: وزیر معادن 
گین��ه و هی��أت هم��راه گفت و 
گوه��ای مفصل��ی ب��ا مقام های 
دیدارها  در  داش��تند.  ایمی��درو 
ک��ه در دو مقط��ع انجام ش��د، 
آخرین نتایج مربوط به مطالعات 
اطالعات معدنی توس��ط مشاور 

ارائه شد. 
وی اف��زود: در ای��ن دیدارها، 
وزیر معادن گینه و همکارانشان 
س��واالت فنی زیادی داشتند که 
قرار شد پاسخ ها برای شان ارسال 

شود. 
کرباس��یان گفت: ب��ا توجه به 
وجود معادن سنگ آهن و دیگر 
معادن در گینه، آماده هس��تیم 
ت��ا همکاری ه��ای خ��ود در این 
زمینه ها اعالم کنیم ضمن اینکه 
تقوی��ت همکاری ه��ا در زمین��ه 
آموزش و تحقیقات اعالم ش��ده 

است. 
گینه ای  هی��أت  اف��زود:  وی 
تحقیقات  مرک��ز  از  همچنی��ن 
فرآوری معدن��ی ایران در کرج 
بازدی��د کردن��د و از نزدیک با 
در  ایران  تجهی��زات  و  امکانات 
که  آش��نا ش��دند  معدن  حوزه 
زمینه ه��ای  بازدی��د،  ای��ن  در 
همکاری بیش��تر بررس��ی شد. 
از سازمان زمین شناسی  بازدید 
ایران از دیگر برنامه های هیأت 
گین��ه ای ب��ود ک��ه گزارش��ات 
مفصل��ی به وزیر مع��ادن گینه 

ارائه شد. 

کش��تیرانی  و  بن��ادر  وزی��ر 
پاکس��تان اعالم ک��رد که دولت 
این کش��ور تصمیم گرفته است 
بن��در گ��وادر را به عن��وان یک 
بن��در آزاد اع��الم کن��د و بدین 
و  ترانزیتی  فعالیت ه��ای  ترتیب 
ص��ادرات و واردات از طریق این 
بن��در معاف از مالی��ات و عواض 
گمرک��ی خواهد بود. میر حاصل 
خ��ان بزنج��و، روز گذش��ته در 
سمیناری با عنوان »افق صنعت 

کشتیرانی پاکستان« که در بندر 
کراچی برگزار ش��د، گفت: بندر 
گوادر به هس��ته اصلی واردات و 
صادرات پاکستان تبدیل خواهد 
شد ضمن اینکه نقش یک مسیر 
کش��ورهای  برای  مهم  ترانزیتی 

منطقه را ایفا خواهد کرد. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، وی اعالم 
کرد که بندر گوادر به عنوان یک 
بن��در آزاد، حداقل هزینه را برای 
فعالیت ه��ای واردات و ص��ادرات 

و ترانزی��ت کاال خواهد داش��ت. 
این وزی��ر پاکس��تانی با اش��اره 
ب��ه معافیت های جدی��د مالیاتی 
اعالم ش��ده از س��وی دولت این 
کش��ور، گفت ک��ه اگرچه بخش 
بنادر و کش��تیرانی پاکس��تان با 
مسائل و مش��کالتی مواجه است 
اما این کش��ور در زمینه توس��عه 
بنادر جدید عملکرد خوبی دارد. 
وزیر بنادر و کشتیرانی پاکستان 
همچنی��ن با اش��اره به طرح های 

راه ان��دازی چند خط مس��افری 
دریای��ی از بندر کراچی به گوادر، 
چابهار، مسقط و دوبی، گفت: به 
دلیل نیاز به امض��ای تفاهم نامه 
میان دولت پاکستان با دولت های 
ایران، عمان و امارات، اجرای این 
طرح ها با تاخیر مواجه شده است. 
خال��د پروی��ز، مع��اون وزی��ر 
بنادر و کش��تیرانی پاکستان نیز 
در این س��مینار اع��الم کرد که 
معافیت ه��ای مالیاتی و عوارض 

گمرگ��ی در گ��وادر باعث جذب 
بخش ه��ای  س��رمایه گذاری 
خصوص��ی در این بن��در خواهد 
شد. چین در قالب طرح احداث 
مش��ترک  اقتص��ادی  راه��روی 
چین-پاکس��تان از بندر گوادر تا 
استان سین کیانگ در غرب آن 
کشور، درحال انجام فعالیت هایی 
برای توسعه بندر گوادر به عنوان 
یکی از مهم ترین بخش های این 

راهروی اقتصادی است. 

وزیر صنعت، معدن وتجارت: 
مطالعات مربوط به اطالعات معدنی گینه توسط مشاور تا 2ماه آینده به اتمام می رسد

تصمیم پاکستان برای اعالم »گوادر« به عنوان بندر آزاد

صنعت

امکان صادرات قیر با احداث جاده های بتنی
بازار سیمان عراق را 

از دست نداده ایم

مدیرعام��ل هلدینگ س��یمان غدی��ر در خصوص 
صادرات س��یمان به بازار عراق گفت: ما هنوز بر این 
عقیده هس��تیم که این بازار را از دس��ت نداده ایم و 
فقط صادرات س��یمان تبدیل به ص��ادرات کلینیکر 

شده است. 
به گ��زارش ایلنا، علی محمد بُد ادامه داد: صادرات 
کلینیک��ر ما در س��ه ماهه اول س��ال 3 میلیون تن 
افزای��ش پی��دا ک��رد و در مقابل صادرات س��یمان 
6میلیون تن کاهش داش��ته است که مهم ترین علت 

آن نصب آسیاب در عراق است. 
وی ادام��ه داد: اگر درگیری های عراق کاهش پیدا 
کند و جنگ تمام ش��ود ظرفیت مصرف سیمان این 
کش��ور افزایش پیدا خواهد کرد. این در حالی است 
که ما توانسته ایم نزدیک به 2 میلیون تن سیمان به 

افغانستان، روسیه و قزاقستان نیز صادر کنیم. 
مدیر گروه هلدینگ ش��رکت های س��یمانی گروه 
الغدیر در خصوص دستور معاون اول رئیس جمهوری 
به وزارت راه و شهرس��ازی مبن��ی بر تحریک تقاضا 
گفت: قرار است ظرف ماه های آینده وزارت راه برای 
مصرف 5 میلیون تن س��یمان، ظرفیت ایجاد کند از 
جمله اینکه به سمت احداث جاده های بتنی برود و 
دیگر از آسفالت استفاده نکند. این جایگزینی باعث 
رش��د مصرف سیمان می ش��ود. از سوی دیگر باعث 
می شود دیگر جاده ها بر اثر گرما و سرما تغییر شکل 
ندهد. همچنین می تواند درآمد ارزی جدیدی برای 

کشور از طریق صادرات قیر ایجاد کند. 
بُد در خصوص وضعیت س��یمان کش��ور در حال 
حاضر گفت: برنامه ری��زی وزارت صنایع برای تولید 
120 میلیون تن س��یمان بلندپروازانه است این در 
حالی اس��ت که نیاز کش��ور در بهترین حالت 65 تا 

70 میلیون تن است. 
وی ادامه داد: س��ال گذشته میزان مصرف سیمان 
در کش��ور 48 میلی��ون تن ب��وده و 15 میلیون تن 
نیز به کش��ورهای مختلف صادر ش��ده است. این در 
حالی اس��ت که در سه سال گذشته مصرف سیمان 

ما 20درصد کاهش داشته است. 
مدیر گروه  سیمان هلدینگ غدیر افزود: در حالی 
که کش��ور ما در ی��ک منطقه زلزله خی��ر قرار دارد 
متاسفانه بیشتر ساختمان ها بر مبنای اسکلت فلزی 
ساخته می ش��ود این در حالی است که اسکلت های 
بتنی و س��یمانی از اس��تحکام بیش��تری برخوردار 
هس��تند و م��ا امیدواری��م وزارت راه و شهرس��ازی 
ساخت و سازها را به س��مت مصرف بیشتر سیمان و 

استفاده از سازه های بتنی پیش ببرد. 

پیش بینی صادرات 7میلیارد دالر 
کاالی کشاورزی در سال 95

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی و 
صنایع پیش بینی کرد: امسال حدود 7 میلیارد دالر 

کاالی کشاورزی از کشور صادر شود. 
به گزارش ایلنا از وزارت جهاد کشاورزی، علی اکبر 
مهرفرد ب��ه همراه رئیس هیات مدی��ره و مدیرعامل 
سازمان مرکزی تعاون روستایی و تعدادی از مدیران 
اس��تانی در بازدی��د از طرح های کش��اورزی و باغی 
این اس��تان، درباره صادرات کاالهای کش��اورزی از 
کشور گفت: بیش از 6میلیارد دالر کاالی کشاورزی 
پارسال از کشور صادر ش��د که پیش بینی می کنیم 
امس��ال با یک میلیارد دالر افزایش به 7میلیارد دالر 

برسد. 
قائم مقام وزیر جهاد کش��اورزی در امور بازرگانی 
درب��اره طلب گندم کاران گلس��تانی گف��ت: تاکنون 
1200 میلیارد تومان به کش��اورزان پرداخت ش��ده 
ک��ه معادل 77درص��د طلب آنهاس��ت و 23 درصد 
باقیمان��ده طلب کش��اورزان گلس��تانی هم به زودی 

پرداخت خواهد شد. 
وی افزود: امس��ال از گندم کاران گلس��تانی بیش 
از ی��ک میلی��ون و300 ه��زار تن گن��دم تضمینی 

خریداری شده است. 
همچنی��ن مهن��دس حس��ین صفای��ی، رئی��س 
هیات مدی��ره و مدیرعامل س��ازمان مرک��زی تعاون 
روس��تایی ایران در بازدید از مزارع و مجتمع تولید 
گوش��ت مرغ در شهرس��تان رامیان گفت: پرداخت 
تس��هیالت ب��رای تاس��یس کش��ت و صنعت ه��ا و 
زنجیره ه��ای تولید از سیاس��ت های جدی��د وزارت 

جهاد کشاورزی است. 
وی افزود: اعطای تسهیالت برای خرید زمین هم 
به تولید کنندگان برای نخس��تین ب��ار از برنامه های 

مهم توسط این وزارت خواهد  بود. 
مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران 
در عین حال، از حمایت وزارت جهاد کش��اورزی از 
شرکت تعاونی های تولید بخش کشاورزی خبر داد. 
دکت��ر مخت��ار مهاج��ر، رئی��س س��ازمان جهاد 
کشاورزی گلستان نیز در بازدید از پروژه های بخش 
کش��اورزی شهرس��تان های رامیان و آزادشهر اظهار 
داش��ت: تاکنون 42 هزار هکتار از مزارع اس��تان به 

سیستم نوین کشاورزی مجهز شده اند. 
وی افزود: در س��ال 95 قرار اس��ت 5هزار هکتار 
دیگر از مزارع تحت پوشش این سیستم قرار گیرد. 
مهاجر خاطرنش��ان کرد: به منظور ذخیره س��ازی 
و تقویت آب س��فره های زیرزمینی، احداث آببندان 
در نوار جنوبی اس��تان از اولویت های سازمان جهاد 

کشاورزی گلستان در سال جاری است. 

معاون وزیر جهاد کشاورزی: 
مدیریت مشارکتی آب در گلستان 

مدل کشوری شود

معاون ام��ور زراعت وزیر جهاد کش��اورزی گفت: 
طرح مدیریت مش��ارکتی آب در اس��تان گلس��تان 
به عنوان الگویی در جهت توسعه کشاورزی استان ها 

و با توجه به اصل مدیریت آب اجرایی شود. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، عب��اس کش��اورز در میزگرد 
»بررس��ی سیاس��ت های دولت در زمین��ه مدیریت 
مش��ارکتی آب، توانمندی و مزیت های حضور بخش 
کشاورزی در گس��ترش این الگو« در گرگان، افزود 
که طرح مدیریت مشارکتی آب در قالب شرکت های 
تعاونی طی چند س��ال اخیر در گلستان اجرایی شد 
و یافته های آن تجربه گرانبهایی بوده که با مشارکت 
بخش خصوصی به دست آمده است. وی اضافه کرد: 
اج��رای این طرح طبق گزارش کارشناس��ان مجری 
توانس��ته بهره وری آب در توسعه بخش کشاورزی و 
پایداری تولید محصول های زراعی را افزایش دهد. 

معاون وزیر جهادکشاورزی همچنین از کشاورزان، 
کارشناس��ان، مسئوالن دستگاه های مرتبط دولتی و 
بخش خصوصی خواس��ت که مزای��ا و معایب اجرای 
مدیریت مش��ارکتی آب در قالب شرکت های تعاونی 
در اس��تان را بررسی کرده و س��پس به عنوان مدل 

توسعه کشاورزی برای استان ها ارائه شود. 
راهی جز مشارکت بخش خصوصی در حل 

بحران آب نیست 
مش��اور وزیر جهاد کشاورزی نیز با یادآوری اینکه 
در برنامه شش��م 25 درصد صرفه جویی در مصرف 
آب در نظر گرفته ش��ده است، تاکید کرد: راهی جز 
مشارکت بخش خصوصی در حل بحران آب نیست. 
مدیری��ت  اج��رای  ش��ریعتمدار،  محمدحس��ین 
مش��ارکتی آب در قال��ب ش��رکت های تعاون��ی در 
گلس��تان را طرحی نو و موفق دانست و گفت: امروز 
به اجرا و توس��عه چنین طرح هایی که به رفع بحران 
آب و اشتغال در کشور کمک کند، بیشتر نیاز داریم. 
وی پیشنهاد کرد که نتیجه اجرای طرح مدیریت 
مش��ارکتی آب در قال��ب ش��رکت های تعاون��ی در 
گلس��تان پررنگ تر در میان جامعه هدف در س��ایر 
اس��تان ها با برگزاری نشست ها و فراهم سازی امکان 
بازدید از طرح در گلس��تان اطالع رس��انی ش��ود تا 
چنین طرح هایی در دیگر اس��تان ها نیز بومی سازی 

شده و گسترش یابد. 
135هزار بهره بردار بخش کشاورزی گلستان 

رئیس ات��اق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی 
گرگان نیز با اش��اره به وضعیت کش��اورزی گلستان و 
نقش آن در افزایش درآمد اهالی و ایجاد اشتغال، گفت: 
این اس��تان در چند س��ال اخیر به دلیل خشکسالی و 
دمای هوای تا 50 درجه سانتیگراد در فصل گرم سال، 

تجربه بدی در تامین آب و کشاورزی داشت. 

واردات 82 قلم کاال مشمول ارز 
متقاضی شد

 س��ازمان توس��عه تجارت اع��الم کرد ب��ه دنبال 
سیاست بازنگری در فهرست کاالهای وارداتی و نوع 
ارز اختص��اص یافته به آنه��ا، واردات 82 قلم کاالی 

دیگر از دریافت ارز مبادله ای ممنوع شد. 
به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه تجارت، 
واردات 82 قلم ردیف تعرفه  اعالم ش��ده از این پس از 
دریافت ارز مبادله ای ممنوع ش��ده و واردات آنها به هر 

میزان که باشد فقط با ارز متقاضی امکان پذیر است. 
این اقالم شامل نمک معمولی، شن و ماسه دارای 
95 درصد یا بیش��تر س��یلیس، س��نگ، سنگ های 
اکوس��ین، ماسه س��نگ، سایر س��نگ های تراش یا 
س��اختمان، زغال س��نگ قیری، زغال قالبی، گلوله 
زغ��ال س��نگ و س��وخت های جامد، زغال س��نگ 
چوب نما، اکس��یدها و هیدروکسیدهای آهن، خاک 
رنگی، رنگ های چینی و سرامیکی رولعابی، لعاب ها، 
فریت های شیش��ه ای، مصنوعات سنگی، گلوله های 
س��رامیکی، س��نگ های گران به��ای بدلی، ش��مش 

مفتول سازی و. . . است. 
آیین نام��ه ممنوعیت اس��تفاده از ارز مبادله ای در 
واردات اقالم مذکور از طریق دفتر مقررات صادرات 
و واردات س��ازمان توسعه تجارت به گمرکات، بانک 
مرک��زی و س��ازمان های صنعت، مع��دن و تجارت 

استان های کشور ابالغ شده است. 
به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه تجارت، 
براس��اس اقدامات اصالحی دولت از مجموع 7350 
ردی��ف تعرف��ه، تاکن��ون بی��ش از 2300 تعرفه در 
فهرس��ت کاالهای وارداتی با ارز متقاضی قرار گرفته 
ک��ه از این میان نیز ه��زار ردیف تعرفه در گروه 10 
ق��رار دارد ک��ه واردات آنها عالوه ب��ر ارز متقاضی با 

پرداخت دو برابر سود بازرگانی امکان پذیر است. 
بر همین اس��اس روند تبدیل ارز مبادله ای به ارز 
متقاضی به طور مستمر در دست بررسی  کارشناسی 
اس��ت و اقالمی که به تصویب برس��د به تدریج طی 
بخشنامه به دستگاه های ذی ربط ابالغ خواهد شد. 

کشاورزی

واردات

صادرات

شماره 553 www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

ساناز کالهدوز
sanazkolahdooz@yahoo.com

اخیرا مجتبی خس�روتاج، قائ�م مقام وزیر 
صنعت، معدن و تجارت دلیل بروز مش�کالت 
در صنعت س�یمان را »مش�کالت صادراتی« 
عن�وان کرد زیرا وی معتقد اس�ت »تش�کل 
ای�ن صنع�ت در عرصه خ�ارج از کش�ور به 

جای رقاب�ت هوش�یارانه، جنب�ه تخریبی را 
در ب�ازار یکی از کش�ورهای منطقه در پیش 
گرفته است.« خسروتاج در همین ارتباط ادامه 
داد: »برپایه نشست مشترک در تشکل ذی ربط 
)انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان( مقرر 
ش�د »هفت تا هشت کارخانه س�یمان در غرب 
کش�ور« بازار عراق را پوشش دهند و به همین 

ترتیب در دیگر نقاط کش�ور واحدهای تولیدی 
با توجه به مس�افت، نس�بت به حض�ور در بازار 
کش�ور ه�دف حاضر ش�وند.« عل�ی محمد بد، 
عض�و انجمن س�یمان و مدیرعام�ل هلدینگ 
س�یمان غدیر درباره این اظهارات خسروتاج 
ب�ا »فرصت امروز« به گفت وگو پرداخت که در 

زیر می خوانید: 



و  طللا  اتحادیلله  رئیللس 
از  اینکلله  بیللان  بللا  جواهللر 
حراج سللکه اسللتقبال نشللد، 
گفللت: بلله دلیللل زیان هللای 
هنگفللت غیرحرفه ای ها و عدم 
ریسک پذیری شان، سکه و طا 
از جاذبه سللرمایه گذاری خارج 

شد. 
در  آرای  کشللتی  محمللد 
گفت وگو با مهر درباره وضعیت 
قیمت هللا در بازار سللکه و طا 
گفت: طی دو هفته اخیر قیمت 
طا تحت تاثیر خروج انگلیس 
از اتحادیلله اروپا قرار داشللت و 
هر روز قیمت طا در بازارهای 
جهانللی چنللد دالر افزایللش 
می یافت اما در چند روز اخیر با 
تثبیت موقعیت و شرایط خروج 
بریتانیا از اتحادیه اروپا، قیمت 
طا رو به کاهش گذاشته است. 
بر این اساس قیمت طا و سکه 
در بللازار داخلللی هللم کاهش 

داشته است. 
رئیللس اتحادیه طا و جواهر 
با اشاره به اینکه حراج سکه در 
بانک کارگشایی تاثیری از نظر 
قیمت و... در بازار سکه نداشته 
است، افزود: استقبالی از حراج 
سکه نشد و به همین دلیل هم 
حراج سللکه نتوانسللت تاثیری 
بر بازار سللکه بگذارد. نوسانات 
فعلی قیمت طا و سکه در بازار 
داخلللی هم متاثر از قیمت های 
جهانی اسللت نه حراج سکه در 

بانک کارگشایی. 
وی با تاکید بر اینکه در حال 
حاضر هیچ کمبود سللکه ای در 
بللازار وجود نللدارد و نیازی به 
عرضه بیشللتر سللکه بلله بازار 
نیسللت، تصریح کرد: وضعیت 
قیمت هللا و دادوسللتد در بازار 
متعادل اسللت و پللس از پایان 
مللاه مبارک رمضللان وضعیت 
خریدوفللروش در بللازار عادی 
اسللت. اتفاق خاصللی در بازار 
رخ نللداده و تقاضللا افزایللش 
نیافته اسللت. سللطح دادوستد 
و خریدوفروش معمولی اسللت. 
انتظللار می رفت که پس از ماه 
رمضان با افزایش تقاضا مواجه 

شویم اما این طور نشد. 
کشللتی آرای در پاسللخ بلله 

ایللن مطلب کلله اقللدام بانک 
کارگشللایی برای حراج سکه ها 
به دسللتور بانک مرکزی نبوده 
و برای فروش اموال مازاد است، 
عنوان کرد: بانک کارگشایی در 
این اقللدام عامل بانک مرکزی 
نبوده اسللت و بلله همین دلیل 
حراج سللکه ها تاثیری در بازار 

سکه نداشت. 
رئیللس اتحادیه طا و جواهر 
گفت: براسللاس قانللون فروش 
اموال مازاد دولتی از طریق حراج 
صورت می گیرد و حراج سکه ها 
هم شامل سللکه هایی همچون 
یادبود، ۵ بهار و... بود و به همین 

دلیل تاثیرگذاری نداشت. 
وی بیان کرد: روز سه شللنبه 
قیمت طا در بازارهای جهانی 
بیش از ۱۳۴۷ دالر بود که روز 
گذشته به کمتر از ۱۳۳۷ دالر 
کاهللش یافته یعنللی ۱۱ دالر 
تقلیل قیمت داشته، همچنین 
آخرین نرخ سللکه یک میلیون 
و ۱۰۶ هللزار تومان اسللت که 
نسبت به نخسللتین روز هفته 
جللاری ۱۲ هزار تومان کاهش 

یافته است. 
کشتی آرای درباره پیش بینی 
وضعیللت بازار سللکه و طا در 
روزهللای آتی عنللوان کرد: در 
یللک ماه اخیللر قیمت طا در 
بازارهللای جهانی افزایش یافته 
به طوری کلله بللا افزایش ۱۱.۵ 

درصللدی مواجه شللده اسللت 
و نرخ هللای داخلللی هم از این 

وضعیت تبعیت کرده است. 
وی در پاسللخ به این سللوال 
که آیا کاهش نرخ سللود بانکی 
تاثیری در وضعیت بازار سللکه 
و طللا داشللته اسللت؟ مطرح 
کللرد: طا از جاذبلله ای که در 
گذشللته برای مللردم به جهت 
خارج  داشت،  سللرمایه گذاری 
شللده، چللون در چنللد سللال 
اخیللر افللراد غیرحرفلله ای بللا 
سرمایه گذاری روی سکه و طا 
دچار زیان های هنگفتی شدند 
و دیگللر ریسللک نمی پذیرند و 
بر این اسللاس طا و سللکه از 
جاذبلله سللرمایه گذاری خارج 

شده است. 

کاهش نرخ سود تاثیری 
نداشته است

از سللوی دیگر ریزش قیمت 
سللکه و طا در چند روز اخیر 
این فرضیلله را که کاهش نرخ 
سللود بانکی موجللب تحریک 
قیمت طا در بازارهای داخلی 
شللده است را مورد تردید قرار 

داد. 
احمللد وفادار، رئیس سللابق 
در  و جواهللر  اتحادیلله طللا 
ایللن خصللوص اظهار داشللت:  
»افزایللش قیمت هایللی که در 
بازار طا و سللکه داشتیم، هیچ 

ارتباطللی به نرخ سللود بانکی 
ندارد. 

وی افللزود: اینکلله عنللوان 
می شللود مردم بللا کاهش نرخ 
سود بانکی، پول های خود را به 
خرید سللکه می آورند، این طور 

نبوده است. 
رئیس سللابق اتحادیه طا و 
جواهللر تصریح کرد: بسللیاری 
از سللودهای بانک ها قراردادی 
اسللت. برای مثللال، افراد چند 
بانللک  در  تومللان  میلیللون 
گذاشللتند و قبا قرارداد ۲۱ و 
۲۲ درصد سود را بستند و حاال 
دیگر پول خود را از بانک خارج 

نمی کنند. 
وفادار متذکر شد: کسانی که 
بعللدا قللرارداد ببندد یا پول در 
بانک بگذارند، این گروه سللود 
۱۵ درصللدی دریافت خواهند 

کرد. 
وی با بیان اینکه قراردادهای 
قبلی به حالت خود باقی است، 
خاطرنشللان کللرد:  »بللر این 
اساس، کاهش نرخ سود بانکی 
هیچ اثری در بازار طا و سللکه 

نداشته است. 
رئیللس سللابق اتحادیه طا 
و جواهللر یادآور شللد: اگر هم 
افزایللش قیمتللی در این چند 
هفته گذشللته بللوده، به دلیل 
افزایللش قیمللت طللا در بازار 
جهانللی بوده اسللت که عامل 

اصلی آن نیللز جدایی انگلیس 
از اتحادیه اروپا بود. 

بازار جهانی بر مدار نزول
این در حالی است که قیمت 
طللای جهانی هم در چند روز 
گذشته با افت قابل ماحظه ای 
همراه بوده است. دو مقام ارشد 
فللدرال رزرو اعللام کردنللد: با 
وجود افزایش استخدام و تورم 
پایین در ماه ژوئن، فدرال رزرو 
باید نسبت به افزایش نرخ بهره 
اقدام کند.  براساس پیش بینی 
فللدرال رزرو آتانتللا، به دنبال 
آخریللن آمللار عمده فروشللی، 
اقتصاد آمریکا احتماال در نیمه 
دوم سللال جللاری ۲.۳ درصد 

توسعه خواهد یافت. 
ترزا می که از چهارشللنبه بر 
کرسی نخسللت وزیری بریتانیا 
خواهد نشست، اعام کرد: قصد 
دارد دپارتمان دولتی جدیدی 
را بلله منظور رهبللری فرآیند 
جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا 

ایجاد کند. 
انتظللار مللی رود دولت ژاپن 
پیش بینللی تورم مصرف کننده 
خود را برای سللال مالی جاری 
کاهش داده و برآورد سال مالی 
۲۰۱۷ را بلله مراتب پایین تر از 
هدف ۲ درصدی بانک مرکزی 
در  دارایی هللا  کنللد.   اعللام 
SPDR، بزرگ تریللن صندوق 
معاماتللی طا بللا افتی ۱.۶۳ 
درصللدی در روز سه شللنبه به 

9۶۵.۲۲ تن رسید. 
تاناکای  شللرکت هلدینللگ 
ژاپللن اعللام کرد که نسللبت 
بلله خرید شللرکت بین المللی 
تکنولوژی متالور  )یک شرکت 
خصوصی فرآوری فلزات گرانبها 
در سوییس( اقدام خواهد کرد 
تا کسللب وکار خللود را تقویت 
کنللد. این در حالی اسللت که 
رشللد داخلی بلله دلیل کاهش 

جمعیت راکد بوده است. 
در پی رشد موجودی ذخایر 
و قیمت هللای پاییللن فلللزات، 
شرکت پاتین آنگلوآمریکا نیز 
با افت ۷۰ درصدی سللود خود 
در نیمه نخسللت سللال ۲۰۱۶ 

مواجه شد. 

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره 
بلله اینکه شللبکه بانکللی قبل از 
مذاکللرات هسللته ای تعاماتی را 
با بانک های اروپایی داشللته و در 
حللال حاضر این تعامللات ادامه 
دارد، گفت: سللطح همللکاری از 
به سللمت  بانک هللای متوسللط 
بانک های بزرگ گسللترش یافته 

است. 
به گزارش روابط عمومی بانک 
مرکزی، اکبر کمیجانی دیروز در 
کنفرانللس بانکی که در حاشللیه 
نهمین نمایشللگاه بللورس، بانک 
و بیمه برگزار شللد، با اشللاره به 
نظام  برای  برجام  دسللتاوردهای 
بانکی گفللت: برجام تداوم دهنده 
اصاحی  مجموعه سیاسللت های 
در سللطح کان و خرد اسللت و 
زمینه ورود بانک های کشللور به 
دسترسللی  بین المللی،  بازار های 
بلله منابع ارزی مسللدود شللده، 
درآمدهای نفتی، نقل و انتقاالت 
وجوه و گسترش روابط کارگزاری 

را فراهم کرده است. 
قائللم مقللام بانک مرکللزی با 
مللروری کوتللاه و اجمالللی بللر 
تحللوالت اقتصللاد کان در سلله 
سللال گذشللته، افزود: اصاحات 

پیش بینللی شللده در نظام بانکی 
کشور از یک سللال گذشته منجر 
به تهیه طرح اصاح نظام بانکی و 

مالی کشور شده است. 
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران 
در سللال 9۴ در عرصلله کان و 
نظام بانکی با چالش های فراوانی 
روبه رو بوده اسللت تصریح کرد: 
وضعیللت متغیرهای اقتصاد خرد 
و کان در آغللاز دولللت تدبیر و 
امیللد نگران کننللده بود و رشللد 
اقتصادی در سال 9۱ و 9۲ بر اثر 
محدودیت هللا و تحریم ها باوجود 
باال بللودن درآمدهای نفتی و در 
جریان بودن تسهیات و مبادالت 
خارجللی به دلیل سیاسللت های 
اشللتباه اقتصادی زمینه را برای 
رشد اقتصاد منفی ۶.۸ درصد در 
سللال ۱۳9۱ و منفی ۱.9 درصد 

در سال ۱۳9۲ فراهم کرد. 
وی خاطرنشللان کرد: با شروع 
دولت  در  اقتصللادی  اصاحللات 
تدبیللر و امید در سللال ۱۳9۳ از 
وضعیت رکود عمیق عبور کردیم 
و باوجللود کاهللش درآمدهللای 
نفتی از آذر مللاه ۱۳9۳ و پایین 
بودن رشللد اقتصادی در سه ماه 
پایانی همان سال، رشد اقتصادی 

۳درصدی را تجربه کردیم. 
قائللم مقام بانک مرکزی عنوان 
کرد: کاهللش درآمدهللای نفتی 
در سللال ۱۳9۴ اداملله یافللت و 
قیمت نفت در اواسللط سال 9۴ 
بلله ۳۰دالر رسللید که ایللن امر 
درآمدهای ارزی و رشد اقتصادی 

کشور را تحت تاثیر قرار داد. 
وی تصریح کرد: با وجود رشد 
اقتصادی که قبل از برجام صورت 
گرفتلله بود، ایللن وضعیت بعد از 
حصللول توافللق هسللته ای ادامه 
داشت و این توافق موجب بهبود 
سیاست های اقتصادی دولت شد. 
وضعیللت  دربللاره  کمیجانللی 
نقدینگللی نیللز اظهللار داشللت: 
نقدینگللی در دو ماهه اول سللال 
 ۲.۱ معللادل  رشللدی  از   ۱۳9۵
درصللد برخللوردار شللد کلله در 
مقایسه با رشد دوره مشابه سال 
۱۳9۴  )۲.۳ درصللد(، ۰.۲ واحد 

درصد کاهش نشان می دهد. 
قائم مقللام بانک مرکزی گفت: 
غیرجللاری  مطالبللات  افزایللش 
به عنللوان یکللی از دالیللل اصلی 
بروز تنگنای اعتباری در شللبکه 
بانکی مطرح بوده و بانک مرکزی 
تاش هللای زیللادی را در زمینه 

کاهللش آن صورت داده اسللت. 
در این زمینه می توان به تشکیل 
»کمیته فرادسللتگاهی رسیدگی 
به مطالبات معوق بانک ها« اشاره 
کرد. البتلله این کمیته به صورت 
مرتب در بانک مرکزی تشللکیل 
جلسلله می دهللد. آخریللن آمار 
موجود نشللان می دهد که نسبت 
مطالبللات غیللر جللاری از ۱۲.۱ 
درصللد در پایللان سللال ۱۳9۳ 
بلله ۱۰.۲ درصد در پایان سللال 
9۴ و بلله ۱۱.۱ درصللد در پایان 
اردیبهشت سللال ۱۳9۵ رسیده 
اسللت. توضیح اینکلله مقدار این 
نسللبت در پایان سال 9۲، ۱۴.۱ 

درصد بوده است. 
بلله گفتلله وی، در سلله ماهه 
منتهللی به خرداد سللال ۱۳9۵ 
متوسللط نرخ دالر در بازار آزاد 
با توجه به گشللایش های حاصله 
به دوره  در پسللابرجام نسللبت 
مشابه سللال قبل تنها در حدود 
۴.۴درصللد افزایللش و شللکاف 
نسبی نرخ دالر رسللمی و بازار 
آزاد حللدود ۲.۴ درصد کاهش 

یافته اسللت. 
وی اداملله داد: نرخ ارز در بازار 
متناسب با نرخ تورم پیش می رود 

و در مقایسلله با شرکای خارجی 
که میانگین نرخ تورم ۵ درصدی 
را تجربه کرده اند و نرخ تورم زیر 
۱۰ درصللد که در حال حاضر در 
کشللور وجود دارد می توان گفت 
نرخ ارز در بازار کشور متناسب با 

نرخ تورم پیش می رود. 
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره 
به نرخ تللورم گفت: ایللن نرخ از 
نقطلله اوج خود در مهرماه سللال 
۱۳9۲  )۴۰.۴ درصللد( بلله 9.۷ 
درصد در خردادماه سللال ۱۳9۵ 
کاهش یافته اسللت ضمن اینکه 
تورم خرداد ماه ۱۳9۵ نسبت به 
ماه مشابه سللال قبل ۶.۸ درصد 

است. 
تللورم،  اینکلله  بیللان  بللا  وی 
دشللمن فعالیت های اقتصادی و 
می شللود،  تلقی  سللرمایه گذاری 
تصریح کرد: تورم با ریسک هایی 
که ایجاد می کند تمام فعالیت ها 
را تحللت تاثیللر قللرار می دهللد. 
خوشللبختانه دولت تدبیر و امید 
بللا تدابیللر اقتصادی درسللت و 
بللا بهبود فضللای اقتصللاد کان 
محیللط مناسللب را فراهللم و با 
انضباط گرایی پولی شاهد کاهش 

معنادار نرخ تورم بودیم. 

قائم مقام بانک مرکزی عنوان کرد

آغاز همکاری با بانک های بزرگ اروپایی

با زیان هنگفت غیر حرفه ای ها  

طال جاذبه خود را از دست داد

پنجشنبه
24 تیر 1395 بانک، بیمه، توسعه4

بانکنــامه

در حاشیه ماموریت مدیران بانک شهر به ژنو 
تمامی هزینه ها توسط سازمان ملل 

پرداخت شده است
تمامی هزینه های سفر مدیران بانک شهر به شهر 
ژنو جهت شللرکت در اجاس اقتصاد شهری و مالی 
شللهرداری ها توسط سللازمان ملل تقبل و پرداخت 
شده و بانک شهر در این خصوص هیچ گونه هزینه ای 

انجام نداده است. 
بلله گزارش مرکز ارتباطللات و روابط عمومی بانک 
شللهر، پیرو خبر درج شللده در یکللی از پایگاه های 
خبری در مللورخ 9۵/۴/۲۳ با مضمللون »ماموریت 
دسللته جمعی مدیران بانک شللهر« و بللا عنایت به 
موضوعللات طرح شللده در خبللر یادشللده که کاما 
رنگ و بوی سیاسللی داشته و فاقد مستندات دقیق 
و صحیح بوده و به لحللاظ مالی به صورت جهت دار 
و مهندسی شده تهیه شللده است مواردی به منظور 

تنویر افکار عمومی ارائه می شود. 
در ابتدا و به لحاظ پیشینه ضرورت و چرایی انعقاد 
تفاهم نامه با سازمان ملل متحد به آگاهی می رساند : 
در اجللرای یکی از بندهای مصوب سللازمان ملل 
متحللد از سللال ۱۳9۳ مبنی بر تشللکیل سللازمان 
شکوفایی شللهری و براساس شللاخص های کلیدی 
شللش گانه بهره وری، توسعه زیرسللاخت ها، کیفیت 
سللطح زندگللی، عدالللت اجتماعللی، سللازگاری با 
محیط زیسللت، حکومللت و قانللون در جهت تعیین 
بانللک عامل در زمینه فعالیت مدیریت شللهری و با 
توجه به سوابق این بانک در حوزه پروژه های یادشده 
در منطقه، بانک شللهر به عنوان تنها بانک تخصصی 
در این زمینه در کشللورهای آسیایی، آفریقایی و با 
توجه به شرایط تحریم، پیش نویس تفاهم نامه ای در 
۲۵ کشور منطقه پیشنهاد شد، بنابراین هیات مدیره 
بانللک شللهر ضمللن کسللب اسللتعام پیش نویس 
اشاره شللده در بللاال از مبللادی ذی ربط نسللبت به 
دریافت مجوزهای قانونی، اقدام و تفاهم نامه یادشده 
بین بانک شللهر و سازمان ملل متحد منعقد شد که 
تاسیس دفاتر منطقه ای و همچنین تشکیل صندوق 

جهانی از اهم بندهای تفاهم نامه یادشده بود. 
در این خصوص و در اجرای این مهم، سللازمان 
ملل از شللش ماه گذشللته از بانک شللهر به عنوان 
بانک عامل در کنفرانس ژنو در مقر سللازمان ملل 
متحد در تاریخ پنجم و ششللم جوالی  )۱۵ و ۱۶ 
تیرماه( به منظور تشللکیل صندوق منطقه پول که 
بللا حضور نماینللدگان بانک هللای مربوطه و دیگر 
مدعویللن مرتبط برگزار می شللده، دعوت به عمل 
آورد که متعاقللب آن در این کنفرانس نمایندگان 
سللازمان ملل متحد؛ سازمان اسکان بشر، مدیریت 
رهبللری جهانی شللهرها ICL و نمایندگان بانک 
شللهر فعاالنه شللرکت کرده و نظرات خللود را به 
سللمع و نظر حضار که از کشورهای مختلف جهان 

حضور داشللتند، رسللاندند. 
همان گونه که ماحظه می شود بانک شهر به عنوان 
یکی از بانک های پیشللرو در تحقق »شللعار اقتصاد 
مقاومتللی، اقللدام و عمل « تاش کرده بللا توجه به 
فضای ایجادشللده در پسابرجام به گونه ای عمل کند 
که رهاورد، تاثیللرات و امکانات اقتصاد جهانی را در 
حوزه عملکردی خویش به انحای مختلف حسللاس 
کنللد که این حضور بانک به عنوان محوریت صندوق 
منطقه پول می تواند دستاوردهای بسیار کان برای 
کشللور جمهوری اسامی و شللهرهای کشور داشته 
باشللد. بر همین اسللاس این بانک پیش از هرگونه 
اقدام عملیاتللی در همکاری با آن نهللاد بین المللی 
نسبت به اسللتعام این موضوع از مبادی ذی ربط و 
نهادهای مرتبط و کسللب مجللوزات الزم  )قریب دو 
سللال پیش( اقللدام کرده و پس از مهیا شللدن نظر 
موافللق مبادی پیش گفته اقدام به عقد قرارداد کرده 

است. 
گفتنی اسللت در طول سالیان گذشته تاکنون در 
اجاس  هللای گوناگون این رویداد کلله در برخی از 
کشللورهای جهان به وقوع پیوسته است، نمایندگان 
جمهوری اسللامی ایللران در اجاس هللای مختلف 
حضللور فعالی داشللته اند و به انعللکاس دیدگاه ها و 

 نظرات کارشناسی خود اقدام کرده اند. 
برخی از نمایندگان مجلس شللورای اسللامی و 
شللوراهای شللهر، برخی از نمایندگان بدنه دولت، 
برخی از شللهرداران شللهرهای مختلف جمهوری 
اسامی ایران و دیگر شللهرداران جهان حاضر در 
این جلسللات بوده و حتی معللاون رئیس جمهوری 
نیللز در برخللی از اجاس ها پیام هایی نیز ارسللال 

داشته است. 
همان گونه که در اجاس اخیر نیز عاوه بر حضور 
برخللی از مدیران بانک شللهر، برخی از شللهرداران 

کانشهرها، نماینده بانک نیز حضور داشته اند. 
در اداملله و در ارتبللاط بللا مللوارد طرح شللده در 
خصللوص هزینه های اجاس نیز بلله صراحت اعام 
می شللود کلله تمامللی هزینه های صللورت پذیرفته 
در خصللوص برگزاری اجاس صرفا براسللاس مفاد 
تفاهم نامه و موکدا به طرفیت سللازمان ملل صورت 
پذیرفته و سللناریو پردازی خبر یادشده در ارتباط با 
لحاظ کردن هزینه ها در بخش های دیگر به شهادت 

مستندات مالی کاما غیر واقع است. 
گفتنللی اسللت مبلللغ پرداختللی در مقایسلله با 
دستاوردهای آتی و محوریت بانک شهر در تاسیس 
صندوق منطقه ای پول زیر نظر سللازمان ملل بسیار 
ناچیز اسللت، به گونه ای که پس از تشللکیل صندوق 
بانک شللهر قادر به تاسیس دفاتر منطقه ای در اکثر 
کشللورهای آسیایی، شللمال آفریقا و آسللیای میانه 

می شود. 
الزم بلله یادآوری اسللت تمامی هزینه های سللفر 
هیللات اعزامی اکیللدا از طریق سللازمان ملل متحد  
)ارگان دعوت کننللده( تقبللل و پرداخللت شللده و 
هیچ گونه هزینه ای در هیچ یک از قالب های ادعایی 

به بانک شهر تحمیل نشده است. 
ایللن بانک بر خاف خبللر ادعایی تمامی مجوزها، 
اسناد و مدارک را به صورت مستند در دست داشته 
و بلله لحاظ طبقه بندی اسللناد، قابلیللت ارائه آن به 
مبادی ذی ربط میسللر است تا اثبات واقعیت ها برای 

اذهان عمومی سهل تر صورت پذیرد. 

نرخنــامه
دالر3,502 تومان

صرافللان بازار ارز و سللکه نللرخ هللر دالر آمریکا را 
۳.۵۰۲تومان و هر قطعه سللکه تمام بهار آزادی طرح 

جدید را ۱.۰9۷.۴۰۰تومان تعیین کردند. 
هر یورو در بازار آزاد ۳.9۱۱تومان و هر پوند نیز ۴.۷۰۴ 
تومللان قیمت خورد. همچنین هر نیم سللکه ۵۵۳.۰۰۰ 
تومان و هر ربع سللکه ۲۸9۰۰۰تومان فروخته شللد. هر 
سکه یک گرمی۱۸۵.۰۰۰ تومان خریدوفروش شد و هر 

گرم طای ۱۸ عیار ۱۱۱.۷۴۲ تومان قیمت خورد. 

بیمه پاسارگاد به ازای هر سهم 
335/91 ریال سود داد

مجمع عمومی عادی سللاالنه بیمه پاسللارگاد با حضور 
9۷/۳۸ درصد سللهامداران در سللاعت ۱۵ روز شللنبه، 
۱9 تیر ماه سللال ۱۳9۵ در دانشللگاه خاتم برگزار شللد 
و صورت های مالی سللال منتهی به ۲9 اسللفند ماه، سال 

۱۳9۴به تصویب رسید. 
براساس این گزارش، مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان 
سهام بیمه پاسارگاد به ریاست دکتر مجید قاسمی، رئیس 
هیات مدیره این شرکت برگزار شد و آقایان علی اکبر امین 
تفرشی و مجتبی کباری به عنوان ناظر و خانم دکتر نعیمیان 
به عنوان منشی جلسه، وی را در برگزاری مجمع همراهی 
کردند و گزارش کاملی از فعالیت های شرکت در سال ۱۳9۴ 
توسط آقای پیروز باستانی، عضو هیات مدیره و معاون مالی 
و اداری بیمه پاسللارگاد به سللمع و نظر سهامداران رسانده 
شد. تصویب مبلغ ۵۱۰.۳۰۰ میلیون ریال سود قابل تقسیم، 
تعیین موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس 
اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان 
بللازرس علی البللدل و انتخاب روزناملله اطاعات به عنوان 
روزنامه کثیراالنتشللار شللرکت از مصوبات مجمع عمومی 
عادی صاحبان سهام بیمه پاسارگاد بود. همچنین براساس 
عملکرد سللال مالی ۱۳9۴و صورت های مالی ارائه شللده، 
عایدی هر سهم  )EPS( ۳۳۵/9۱ ریال تعیین شد و مبلغ 
۲۵۰ ریال به صورت سللود نقدی برای هر سللهم تخصیص 
یافت. شللرکت بیمه پاسللارگاد در سال مالی۱۳9۴ با صدور 
بیللش از ۲ میلیللون و ۱۰۸ هللزار فقره بیمه نامه و پذیرش 
۳۳۰فقره پیشللنهاد قبولی اتکایی، بیش از ۸.۵۸۲ میلیارد 
ریال حق بیمه تولید کرد که این رقم نسبت به سال قبل 
۲۰/۱درصد افزایش را نشان می دهد. بدین ترتیب سهم بیمه 
پاسارگاد در بازار از حدود ۳/۴ درصد در سال ۱۳9۳ به حدود 
۳/۷ درصد در سللال ۱۳9۴ افزایش یافته اسللت. همچنین 
میزان خسارت پرداختی این شرکت در سال ۱۳9۴ بیش 
از ۳.۸۷۳ میلیارد ریال بوده که نسللبت به سللال گذشللته 
۴۵ درصد افزایش داشته است.  براساس آمار ۳۵/۸ درصد 
پرتفوی شرکت مربوط به بیمه  های اتومبیل، ۵۲/9 درصد 
بیمه های اشخاص، ۲/۴ درصد بیمه آتش سوزی، ۰/۷ درصد 
بیمه باربری، ۵/۱ درصد بیمه های مسئولیت و ۳/۲ درصد 
مربوط به بیمه های مهندسی، انرژی و سایر بیمه ها است. 
ضریب خسارت شرکت نیز  )بدون احتساب بیمه های عمر 
و تامین آتیه( در سال ۱۳9۴ حدود ۷۲/۵ درصد بوده است. 
این در حالی است که به استناد سالنامه آماری سلال ۱۳9۳ 
صنعت بیمه که توسط بیمه مرکزی جمهوری اسامی ایران 
منتشر شده، ضریب خسارت بازار بیمه کشور در سال مذکور 

برای بیمه های غیرزندگی، معادل ۸۵ درصد بوده است. 
تصویب صورت های مالی سال ۱۳9۴، رشد۲۰ درصدی 
پرتفوی و ترکیب همگون آن، ضریب خسللارت مناسللب، 
مدیریللت آگاهانلله بر ترکیب پرتفوی بیمه ای شللرکت از 
طریق حضور در بازارهای جدید، بررسللی ریسللک های 
پیشللنهادی و قبللول آنها براسللاس اصللول بیمه گری و 
مدیریللت ریسللک، بازنگللری در قراردادهللای اتکایی به 
منظللور افزایللش ظرفیت نگهداری از یک طرف و رعایت 
صرفلله و صاح شللرکت از طللرف دیگر، مدیریت موثر بر 
وجوه نقد شرکت به منظور پرداخت به موقع خسارت ها 
و بدهی هللا، خریللد دارایی هللا و تجهیللزات مللورد نیاز و 
انجام سرمایه گذاری در بخش های سودآور و درآمدساز، 
برگزاری بیش از ۱۱9/۰۰۰نفر ساعت دوره های آموزش 
عمومی و تخصصی برای همکاران و نمایندگان شرکت، 
انجللام مرحللله اول افزایش سللرمایه و ثبت سللرمایه به 
میزان ۲/۰۴۱/۲میلیارد ریال، عملکرد بسیار شفاف بیمه 
پاسارگاد و رضایت سهامداران این شرکت را تایید کرد. 
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قیمتنوع ارز 
۳.۵۰۲دالر آمریکا

۳.9۱۱یورو اروپا

۴.۷۰۴پوند انگلیس

9۵۸درهم امارات
۱.۲۳۴لیر ترکیه

۵۴۱یوان چین
۳۵ین ژاپن

۲.۷۲۶دالر کانادا

۳.۵9۲فرانک سوئیس

۱۱.۶۳۰دینار کویت
9۳9ریال عربستان

۲۷۶دینار عراق
۵۵روپیه هند

۸9۰رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان
۴۸۴.۵۰۰مثقال طا

۱۱۱.۷۴۲هر گرم طای ۱۸ عیار

۱.۰9۵.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۰9۷.۴۰۰سکه طرح جدید

۵۵۳.۰۰۰نیم سکه

۲۸9۰۰۰ربع سکه

۱۸۵.۰۰۰سکه گرمی

بیمهنامه

گزارش2

تسللهیات پرداختللی بانک هللا طی دو 
ماهه سللال ۱۳9۵ به بخش های اقتصادی 
مبلغ ۴۸9.۴ هزار میلیارد ریال اسللت که 
در مقایسلله با دوره مشابه سال قبل مبلغ 
۱۵۳.۵هزار میلیللارد ریال  )معادل ۴۵.۷ 

درصد( افزایش داشته است. 
به گزارش روابللط عمومی بانک مرکزی، 
سهم تسهیات پرداختی در قالب سرمایه در 
گردش در کلیه بخش های اقتصادی طی دو 
ماهه سال جاری مبلغ ۳۲۴.۵ هزار میلیارد 
ریال معللادل ۶۶.۳ درصد کل تسللهیات 

پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه 
سللال قبل مبلغ 9۷.9 هللزار میلیارد ریال 
معادل ۴۳.۲ درصد افزایش داشللته اسللت. 
سهم تسهیات پرداختی بابت تامین سرمایه 
در گردش بخش صنعت و معدن در دو ماهه 
سللال جاری معادل ۱۲۳.۸ هللزار میلیارد 
 ریللال بوده اسللت که حاکللی از تخصیص

۳۸.۱درصللد از منابللع تخصیص یافتلله به 
 سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی

)مبلغ ۳۲۴.۵ هزار میلیارد ریال( است. 
 از ۱۴۱.9 هزارمیلیللارد ریال تسللهیات 

پرداختللی در بخش صنعت و معدن معادل 
۸۷.۲ درصد آن  )مبلغ ۱۲۳.۸ هزار میلیارد 
ریال( در تامین سرمایه در گردش پرداخت 
شده است که بیانگر توجه و اولویت دهی به 
تامین منابع برای این بخش توسط بانک ها 

در سال جاری است. 
شللایان ذکر اسللت که همچنان باید در 
تداوم مسللیر جاری ماحظللات مربوط به 
کنترل تللورم را نیز در نظر گرفت و همواره 
مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی 
از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این 

اسللاس ضروری است به افزایش توان خلق 
پول بانک ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود 
کفایت سللرمایه بانک ها، کاهش تسهیات 
غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح 
اعتباردهی بانک ها، افزایش بهره وری بانک ها 
در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز 
از فشللارهای مضاعف بر دارایللی بانک ها و 
ترغیللب بنگاه های تولیدی به سللمت بازار 
سللرمایه به عنوان یک ابللزار مهم در تامین 
مالی طرح های اقتصللادی  )ایجادی(توجه 

ویژه ای کرد. 

در 2 ماهه ابتدای سال 95 صورت گرفت 

اعطای بیش از 489 هزار میلیارد ریال تسهیالت به بخش های اقتصادی
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تجلیل از پیشکسوتان بازار سرمایه
در حاش��یه نهمی��ن نمایش��گاه ب��ورس، بانک و 
بیمه مراس��م تجلیل از پیشکس��وتان بازار س��رمایه 
برگزار ش��د. این مراس��م با حضور محم��د فطانت، 
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار، مقامات ارشد 
بورس��ی و جمعی از پیشکس��وتان این ب��ازار برگزار 
ش��د و شرکت کنندگان به تش��ریح شرایط بورس از 
س��ال های پیش تاکنون پرداختن��د. در ابتدای این 
نشست فطانت، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 
با اش��اره به روحیه جوانگرایی در بازار سرمایه گفت: 
بازار سرمایه ایران میدان حضور جوانان است. وی در 
ادامه بیان کرد: با وجود جوانگرایی در این س��ازمان 
حضور پیشکس��وتان همواره پررنگ بوده و استفاده 
از تجارب این افراد به عنوان راهگش��ای مسیر بورس 
بسیار مفید بوده اس��ت. فطانت در ادامه با اشاره به 
رش��د نظام اقتصادی با اهرم نظ��ام مالی بیان کرد: 
اگ��ر ب��ازار مالی به درس��تی هدایت ش��ود می تواند 
موجب توس��عه تمام بخش های اقتصادی شود. وی 
افزود: این هم اندیش��ی پیام های بس��یاری دارد که 
از آن جمل��ه می توان گفت هیچ ف��ردی از این بازار 
بازنشس��ته نمی شود. تجربه نشان داده هر فردی که 
از این بازار خارج ش��ده ب��ه صورت های مختلف اعم 
از مش��اوره و قلم زدن همچنان ب��ه حضور خود در 
این عرص��ه ادامه می دهد. فطانت بیان کرد: اگر این 
ب��ازار از تمام بازارهای منطقه قدمت بیش��تری دارد 
مدیون حضور پیشکسوتان است که سنگ بنای این 
بازار را گذاش��ته اند. در ادامه این نشست فرصتی در 
اختیار پیشکس��وتان بازار سرمایه قرار داده شد تا به 
بیان یاد و خاطره و پیش��نهادات خود بپردازند. این 
صاحب نظران ضمن اش��اره به تاریخچه شکل گیری 
ب��ورس در ایران و پیش��ینه بازار س��رمایه و تکامل 
این بازار به مواردی همچون ارتباط بازار س��رمایه با 
نظام بانکی، مش��کالت بازار سرمایه در پی سال های 
گذش��ته و نح��وه مکانی��زه کردن معام��الت بورس 

پرداختند. 

نخستین معامله سوخت هوایی 
)ATK( در رینگ بین الملل

در جریان معام��الت بازار فیزیک��ی بورس انرژی 
ایران کاالهای آیزوفید پاالیش نفت ش��یراز، متانول 
پتروش��یمی ش��یراز، متانول پتروش��یمی فن آوران، 
ح��الل 410 پاالی��ش نفت آب��ادان، پروپان پاالیش 
نفت تهران، نفتای س��بک پاالیش نفت بندرعباس، 
نفتای س��نگین تصفیه نشده و نفتای سبک پاالیش 
نفت ش��یراز، برش سنگین پتروشیمی جم در رینگ 
داخل��ی و کاالهای ح��الل 402 پاالیش نفت تبریز، 
س��وخت هوای��ی )ATK( و نفت س��فید ش��رکت 
ملی پخ��ش فرآورده های نفتی ای��ران از مبدا اراک 
به مقاصد پاکس��تان، افغانس��تان، عراق و ارمنستان 
در رین��گ بین المل��ل ب��ازار فیزیکی م��ورد عرضه 
ق��رار گرفتن��د. کل معامالت ص��ورت گرفته در این 
عرضه ه��ا و عرضه ه��ای مازاد مع��ادل 5,983 تن و 
ب��ه ارزش بیش از 56 میلی��ارد و676 میلیون ریال 
ب��ود. مهم ترین اتفاق معامالت دی��روز بورس انرژی 
نخستین معامله صورت گرفته در سوخت هواپیمای 
)ATK( ب��ه ارزش قری��ب ب��ه 7 میلی��ارد ریال در 
رینگ بین الملل بورس انرژی ایران بود. ش��ایان ذکر 
اس��ت که محصول فوق به تازگ��ی در بورس انرژی 
ای��ران پذیرش ش��ده و عرض��ه موفقیت  آمیز دیروز، 
سومین عرضه آن بوده اس��ت. سوخت هواپیما یک 
محصول نفتی ویژه اس��ت که به عنوان سوخت مورد 
نیاز هواپیماها مورد استفاده قرار می گیرد. محصول 
فوق از کیفیت به مراتب باالتری نسبت به مشتقات 
نفتی دیگر که برای سوخت رس��انی به وسایل نقلیه 
معمولی مورد استفاده قرار می گیرند، بهره مند است. 

صورت های مالی یک ساله گسترش 
سرمایه گذاری ایرانیان منتشر شد

ایرانی��ان  س��رمایه گذاری  گس��ترش  ش��رکت 
صورت های مالی یک س��اله منتهی به 29 اسفندماه 
94 را به صورت حسابرس��ی ش��ده منتشر کرد. این 
ش��رکت در سال گذش��ته با س��رمایه 400 میلیارد 
ریال مبلغ 31 میلی��ارد و 810 میلیون ریال درآمد 
حاصل از س��ود س��هام وس��ایر درآمدهای عملیاتی 
داش��ت. از درآمد این ش��رکت هزینه ه��ای فروش، 
اداری و عموم��ی و هزینه های عملیاتی کس��ر ش��د 
و س��ود عملیات��ی دوره به مبل��غ 14میلیارد و 762 
میلی��ون ریال رس��ید. از س��ود عملیات��ی دوره نیز 
هزینه های مالی و هزینه های غیر عملیاتی کس��ر شد 
و زی��ان خالص به مبل��غ 78 میلیارد و 292 میلیون 
ریال به دس��ت آمد و بر این اس��اس مبلغ 196 ریال 
زیان به ازای هر س��هم محقق ش��د. به زیان خالص 
دوره نیز زیان انباش��ته ابتدای س��ال اضافه ش��د و 
در نهای��ت مبلغ 158 میلی��ارد و 627 میلیون ریال 
 زیان انباش��ته پایان دوره در حساب های این شرکت 

منظور شد. 

اختصاص 17 ریال سود به ازای هر 
سهم توسعه صنایع بهشهر

شرکت توسعه صنایع بهشهر با انتشار صورت های 
مالی سه ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 95 به صورت 
حسابرس��ی نش��ده اقدام کرد. از درآمد این شرکت 
هزینه های عمومی، اداری کسر و سود عملیاتی دوره 
به مبلغ 126 میلیارد و 489 رسید. از سود عملیاتی 
نیز هزینه های متفرقه کس��ر و سود خالص دوره به 
مبلغ 121 میلیارد و 543 میلیون ریال محاسبه شد 
و بر این اساس مبلغ 17 ریال سود به ازای هر سهم 
محقق ش��د. به س��ود خالص دوره نیز سود انباشته 
ابتدای س��ال اضافه ش��د و در نهایت مبلغ 2 هزار و 
801 میلیارد و 873 میلیون ریال سود انباشته پایان 

دوره در حساب های این شرکت منظور شد. 

بورس انرژی

شرکت ها و مجامع

روز  معام��الت  پای��ان  در 
اوراق  ب��ورس  چهارش��نبه 
تهران، ش��اخص کل  به��ادار 
متاث��ر از معام��الت بلوکی و 
مثب��ت نماده��ای معدن��ی و 
صنعت��ی گل گه��ر، معدنی و 
صنعت��ی چادرمل��و، مدیریت 
و  امی��د  س��رمایه گذاری 
ارتباطات س��یار ایران با رشد 
ان��دک 29 واحدی ب��ه ارتفاع 
73 هزار و 763 واحد رس��ید. 
شاخص های اصلی بازار سهام 
ه��م روز مثب��ت و متعادلی را 
پشت س��ر گذاشتند به طوری 
که ش��اخص قیمت  )وزنی �� 
ارزشی( 9واحد، کل  )هم وزن( 
17واح��د، قیم��ت  )هم وزن( 
14واحد و ش��اخص بازار دوم 
200واح��د رش��د کردند. در 
معام��الت روز گذش��ته حجم 
و ارزش معامالت رش��د قابل 
توجهی داشت. به این ترتیب 
بیش از ی��ک میلیارد و 785 
میلیون س��هم به ارزش 6هزار 
و 196 میلی��ارد ریال در 57 
ه��زار نوبت معامالتی دس��ت 
ب��ه دس��ت ش��د. در جریان 
دادوس��تدهای روز چهارشنبه 
س��هامداران بیش��ترین حجم 
در  را  معام��الت  ارزش  و 
گروه ه��ای خودرو، محصوالت 
فل��زی و بانک ه��ا رق��م زدند 
و ای��ن س��ه گ��روه در ص��در 
قرار  برترین گروه های صنعت 
معامالت،  پای��ان  در  گرفتند. 
س��رمایه گذاری رنا ب��ا معامله 
بلوکی 723 میلیون س��هم به 
ارزش 3ه��زار و 663 میلیارد 
ریال بیشترین حجم و ارزش 

معامالت را ثبت کردند. 

دالیل فراز و فرودهای این 
روزهای بورس

ش��اخص  اخیر  روزهای  در 
و  ف��راز  س��هام  ب��ازار  کل 
فروده��ای بس��یاری را تجربه 

کرده اس��ت ک��ه بخش��ی از 
آن ب��ه کاه��ش قیمت نفت و 
پتروشیمی  محصوالت  قیمت 
اس��ت. در حال حاضر فروش 
در  پتروش��یمی  محص��والت 
ح��ال کاه��ش اس��ت و این 
موضوع س��ود شرکت ها را کم 
کل  ش��اخص  در  و  می کن��د 
س��هام با توجه به ارزش بازار 
اثر گ��ذار  ف��وق  ش��رکت های 
اس��ت. عالوه بر این در بخش 
س��اختمان و س��یمان شاهد 
رکودی دامنه دار هس��تیم که 
در این وضعیت ش��رکت های 
س��یمانی ب��ا مش��کل فروش 
دست وپنجه  محصوالت ش��ان 
ن��رم می کنند و به این ترتیب 
وضعی��ت مناس��بی در ب��ازار 
س��هام ندارند. از س��وی دیگر 
تاکن��ون کاه��ش نرخ س��ود 
نتوانسته  سپرده های یک ساله 
موجب کاه��ش میزان جذب 
سپرده گذاری در بانک ها شود. 
با این حال انتظار می رود بازار 
سهام طی نیمه دوم امسال با 

نزدیک شدن به زمان برگزاری 
انتخابات ریاس��ت جمهوری و 
افزایش سرمایه  برنامه  اجرای 
بانک ها، مس��یر رو به رشدی 
را سپری کند اما به طور قطع 
سرعت روند صعودی قیمت ها 
همچون سه ماهه پایانی سال 

گذشته نخواهد بود. 

بازدهی منفی صنعت 
سیمان در بازار سهام

از  گذش��ته  یک س��ال  طی 
میان 43 گ��روه فعال در بازار 
س��رمایه تنها ش��ش گروه با 
همراه  منفی  بازده��ی  درصد 
ش��ده اند، این در حالی اس��ت 
ک��ه میانگی��ن بازده��ی کل 
صنای��ع مثب��ت و در محدوه 
دارد.  ق��رار  درص��دی   14,6
طبق آمار منتش��ر شده، گروه 
سیمان طی یک سال گذشته 
از اواخر تیر ماه س��ال گذشته 
کلی  تاکن��ون خالف جه��ت 
بازار و اکثراً صنایع با بازدهی 
منف��ی 1,15 درصدی همراه 

ش��ده، درحالی ک��ه از می��ان 
بی��ش از 33 صنعت فعال در 
بازار، 27 گروه بازدهی مثبت 
یا باالتر از 3 درصد داش��ته و 
از طرف��ی بازدهی کل صنایع 
نی��ز طی مدت مذکور بیش از 

14درصد رقم خورده است. 
بیش��ترین  صدرنش��ین 
بازده��ی مثب��ت، گ��روه ابزار 
پزشکی با بازدهی 419 درصد 
با تک نماد »آکنتور« که سال 
گذشته رش��د قابل توجهی از 
محدوده کمت��ر از هزار تومان 
به حدود 8 هزار تومان داشت، 
اس��ت. رتبه دوم جدول گروه 
س��ایر حمل و نقل ب��ا بازدهی 
270 درص��دی و پ��س از آن 
نیز گ��روه محصوالت چوبی با 
213 درصد بازدهی مثبت در 
رتبه س��وم جدول قرار گرفت. 
توجه  قابل  بازدهی ه��ای  این 
در حالی اتفاق افتاد که س��ه 
گ��روه محص��والت کاغ��ذی، 
تجارت عمده و خرده فروش��ی 
ب��ه  نفت��ی  فرآورده ه��ای  و 

درصد،  افت ه��ای 71  ترتیب 
21 درص��دی و 16 درصدی 
را برای س��هامداران خود رقم 

زدند. 
جایگاه صنعت سیمان رتبه 
شش��م با کسب بازدهی منفی 
1,15 درص��دی اس��ت. ای��ن 
بازدهی های منفی در روزهای 
ب��ازار س��رمایه گذاران  خوش 
این صنای��ع را بی رم��ق و به 
بد اقبال ترین سهامداران بدل 
کرده اس��ت. پس از تعطیالت 
عید نوروز و آغاز س��ال مالی 
جدید خبره��ای مختلفی در 
در  فعال  گروه ه��ای  خصوص 
ب��ازار مطرح ش��د ک��ه برخی 
از س��وی  آنه��ا بالفاصل��ه  از 
مسئوالن مربوطه تکذیب شد، 
از بین این اخب��ار می توان به 
شرکت ها  مسئوالن  گفته های 
و انجمن صنفی سیمان اشاره 

کرد. 
به طوری که در فروردین ماه 
انجمن  از س��وی  سال جاری 
س��یمان  کارفرمایان  صنف��ی 
اعالم ش��د ک��ه قیمت گذاری 
ای��ن  فع��االن  ب��ه  س��یمان 
صنع��ت واگذار ش��ده و پس 
از انج��ام بازنگری دس��ت کم 
14 ت��ا 15 درصد افزایش بها 
در  س��یمان  محص��والت  در 
تیر ماه س��ال ج��اری صورت 
خواه��د پذیرف��ت ک��ه ط��ی 
هفت��ه گذش��ته نی��ز موافقت 
مع��اون اول رئیس جمه��وری 
با این افزایش نرخ رس��انه ای 
ش��د ول��ی ب��ا گذش��ت چند 
روز ای��ن خبر تکذیب ش��د و 
فع��االن این صنع��ت افزایش 
ن��رخ 15 درص��دی را دور از 
به  کردن��د،  قلم��داد  انتظ��ار 
نظ��ر می رس��د در صورتی که 
ای��ن روند بالتکلیف��ی و ابهام 
در این گروه ادامه دار باش��د 
ارزش شرکت های سیمانی که 
به ارزش اسمی نزدیک شده، 
ب��ه کمت��ر از آن تنزل خواهد 

یافت. 

سهامداران گوش به زنگ باشند

رشد چشمگیر حجم و ارزش معامالت

نظ��ارت  و  عملی��ات  مع��اون 
ب��ورس کاالی ایران در خصوص 
معامالت ش��کر و اقدامات بورس 
کاالی ایران در راس��تای تنظیم 
بازار این محصول گفت: معامالت 
ش��کر از ابتدای س��ال جاری با 
آرام��ش و ثبات در بورس کاالی 
ایران انجام می ش��د به طوری که 
در فروردین ماه از مجموع 850 
تن ش��کر عرضه شده، تنها 635 
تن م��ورد معامله ق��رار گرفته و 
برای بقی��ه آن متقاضی در بازار 
وجود نداشته اس��ت. به گزارش 
س��نا، علی پناهی اف��زود: اما با 
ش��روع اردیبهشت ماه و به وجود 
آمدن کمب��ود عرضه ش��کر در 
بازار خارج از بورس، حجم تقاضا 
افزای��ش چش��مگیری پیدا کرد 
به طوری ک��ه ب��رای حجم عرضه 
8300 تن��ی در 15روز ابتدایی 
این ماه تقاضایی برابر با 30200 
تن ثبت  )وب��ه عبارتی تقاضایی 
3,6 براب��ر می��زان عرضه( ش��د. 
این امر متقاضی��ان را مجبور به 
رقاب��ت قیمتی ب��رای خرید این 
محصول ک��رد. به طوری که برای 
این محصول که از ابتدای س��ال 
همیش��ه با قیمت پای��ه معامله 
می شد، رقابتی در حدود 5درصد 
نس��بت به قیمت پایه  )در تاریخ 
12 اردیبهش��ت ماه( ثبت ش��د. 
وی ادام��ه داد: ب��ا ای��ن وجود و 
تحت تأثیر افزایش حجم عرضه 

این  عرضه کنندگان  توسط  شکر 
محصول در نیمه دوم اردیبهشت 
م��اه، نس��بت حج��م تقاض��ا به 
عرضه کاهش یافت��ه  )94065 
ت��ن تقاض��ا ب��رای 49740 تن 
عرض��ه( و آرام��ش نس��بی ب��ه 
ب��ازار معام��الت ای��ن محصول 
عرضه های  به طوری که  بازگشت. 
هفته س��وم اردیبهشت ماه، این 
محصول مجددا با قیمت پایه  )و 
یا قیمت های��ی نزدیک به قیمت 
پایه( مورد دادوس��تد فعال بازار 

قرار گرفت. 
معاون عملیات و نظارت بورس 
کاالی ای��ران گف��ت: در روزهای 
پایانی اردیبهش��ت م��اه بار دیگر 
شاهد رشد تدریجی تقاضا بودیم. 
این رون��د افزایش��ی خردادماه با 
ش��دت بیش��تری ادامه پیدا کرد 
روز  معام��الت  در  به طوری ک��ه 
1395/03/05 مجموع��ا 25200 

تن تقاضا برای عرضه ها با حجمی 
مجموعا برابر ب��ا 4000 تن ثبت 
ش��د. ای��ن افزایش حج��م تقاضا 
مج��ددا موجب ب��اال رفتن میزان 
رقاب��ت قیمت��ی خری��داران این 
محصول ش��د. به گفت��ه پناهی، 
روند افزایشی حجم تقاضا موجب 
ش��د تا ب��ورس کاال ب��ا همراهی 
محصوالت  ای��ن  عرضه کنندگان 
و از ابزاره��ا و اختی��ارات قانون��ی 
خود جه��ت بازگرداندن تعادل به 
بازار این محصول اس��تفاده کند. 
رایزنی ب��ا عرضه کنندگان جهت 
عرضه محصول به صورت س��لف  
)جه��ت افزایش حج��م عرضه(، 
الزامی بودن داشتن پروانه معتبر 
تولیدی مرب��وط به صنایع کیک، 
کلوچه، شکالت و شیرینی جهت 
خرید، تقس��یم حج��م عرضه به 
دو قس��مت عرضه اولیه و افزایش 
عرضه از جمله اقدامات انجام شده 

توس��ط بورس کاال برای مدیریت 
حجم تقاضا ش��کر بوده است که 
از تاری��خ 10 خردادم��اه اجرایی 
ش��د. وی تصریح ک��رد: با اجرایی 
ش��دن م��وارد فوق حج��م تقاضا 
کاهش چش��مگیری پیدا کرد )از 
20575ت��ن در 8 خردادم��اه به 
7375ت��ن در 10 خردادماه( و به 
تبع آن میانگین رقابت نیز کاهش 
قابل قبولی  )از حدود 5درصد در 
8 خردادماه ب��ه کمتر از 1 درصد 
در 10 خردادم��اه( پیدا کرده و به 
تدریج آرامش نسبی مجددا بر بازار 

این محصول برقرار شد. 
نظ��ارت  و  عملی��ات  مع��اون 
ب��ورس کاالی ای��ران گفت: کم 
ش��دن حج��م عرض��ه در اوایل 
تیرم��اه مجددا موج��ب افزایش 
حج��م تقاض��ا و رقاب��ت قیمتی 
خریداران برای خرید ش��کر در 
ب��ورس کاال ش��د. به طوری ک��ه 

باالترین می��زان میانگین رقابت 
قیمت��ی در این م��اه  )در حدود 
11درص��د در تاری��خ 6 تیرماه( 
اتفاق افتاد. با مش��اهده وضعیت 
مذک��ور ب��ورس کاال مج��ددا و 
ب��ا اس��تفاده از اختی��ارات خود 
اقدام ب��ه محدود کردن س��قف 
مجاز رقابت ب��ه 10درصد در 8 
تیر و پ��س از آن به 5درصد در 
12 تیرم��اه و همچنی��ن تعیین 
حداکث��ر مج��از خری��د 50 تن 
برای هر مش��تری ک��رد که این 
اقدامات موجب بازگشت آرامش 
نس��بی به بازار این محصول شد. 
پناهی اظهار داشت: این اقدامات 
در کنار عرضه های ش��کر توسط 
ش��رکت مادر تخصصی بازرگانی 
دولت��ی ایران  )ک��ه از تاریخ 12 
تیرماه آغاز گردیده( موجب شده 
ت��ا در معامالت نیمه دوم تیرماه 
مشکلی جهت تأمین شکر برای 
متقاضی��ان ای��ن محصول وجود 
به طوری که در  باش��د.  نداش��ته 
اکثر قریب به اتفاق این معامالت 
در ب��ازه زمانی ذکر ش��ده بدون 
رقابت قیم��ت و با قیم��ت پایه  
)ی��ا قیمت ه��ای بس��یار نزدیک 
ب��ه قیم��ت پای��ه( انجام ش��ود. 
همچنی��ن به ط��ور معم��ول ب��ا 
توج��ه به افزای��ش حجم عرضه، 
کل محصول به ف��روش نرفته و 
بخشی از آن بدون متقاضی باقی 

بماند. 

اقدامات بورس کاال در راستای تعادل بازار شکر

قاب

نماگر بازار سهامخبر
بیشترین درصد افزایش

سرامیک های صنعتی اردکان در حالی عنوان نخست 
جدول بیش��ترین درصد افزای��ش را از آن خود کرد که 
فرآوری مواد معدنی ایران در جایگاه دوم این گروه قرار 

گرفت.
  

درصد نوسانقیمتنام شرکت
53,8305کسرا
4,6934.99فرآور
1,3544.96خاهن

24,8774.92دزهراوي
6,0164.92کپارس
5,6994,86چافست

1,9334,83کروي

 بیشترین درصد کاهش
س��ایپا آذین صدر نش��ین ج��دول بیش��ترین درصد 

کاهش شد. ایران تایر در رده دوم این گروه ایستاد.

درصد نوسانقیمتنام شرکت
)4.8(971خاذین
)4.58(3,102پتایر
)4.49(1,275خساپا

)4.27(4,124تمحرکه
)4.26(2,361تایرا

)4.24(1,694ولصنم
)3,96(4,215قپیرا

پرمعامله ترین سهم
سایپا پرمعامله ترین س��هم بازار بورس شناخته شد. 

بانک صادرات ایران در رده دوم این گروه ایستاد. 

تعداد دفعهقیمتنام
169.368 1275خساپا

58,938 978وبصادر
47,968 5269فاذر
30,631 1223فوالد
30,131 4066مرقام
29,235 1189خاور

97128,438خاذین

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامل��ه را صنایع 
آذرآب  ب��ه خ��ود اختصاص داد و س��ایپا رتبه دوم را به 

دست آورد. 

جمع معامالت قیمتنام
252.749 5269فاذر

216,024 1275خساپا
122,505 4066مرقام
78,770 3139فاراک
78,652 50622آکنتور
71,876 9390رمپنا
394170,357واتي

بیشترین سهام معامله شده
سایپا در حالی رتبه نخس��ت جدول بیشترین سهام 
معامله ش��ده را به دست آورد که کنتورسازی ایران در 

این گروه دوم شد.

تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
12757341خساپا
506221906آکنتور
40661898مرقام
9711604خاذین
52691449فاذر
18911421کگل

24041380وبملت

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالترین نس��بت P/E را در روز گذشته 
سایپا دیزل به دست آورد. سایپا شیشه در جایگاه بعدی 

قرار گرفت.

P/Eقیمتنام شرکت
13511351خکاوه
26011300کساپا

1695565پالسک
3102443پتایر

2902415وساخت 
2036339کسرام
3004300بالبر

P/E کمترین نسبت
روز گذشته شیشه و گاز در صدر جدول کمترین نسبت 
P/E ایستاد. سرمایه گذاری خوارزمی جایگاه دوم این گروه 

را از آن خود کرد. 

P/Eقیمتنام شرکت
50902.13کگاز

10402.77وخارزم
9722.91پردیس
506223.36آکنتور

23803.51 پارسیان
21233.93خعتبار
20554.03شلعاب

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

یکی از نیازهای اصلی سرمایه گذاران 
خارج��ی ب��رای ورود به ای��ران، وجود 
ش��فافیت در فرآینده��ا و س��اختاری 
نظام مند است که در این زمینه بورس 
کاالی ایران می تواند یکی از بازارهایی 
باشد که س��رمایه گذاران خارجی را به 
اقتص��اد ایران جذب کن��د. به گزارش 
ب��ورس کاال، مدیرعامل ب��ورس مونیخ 
در حاش��یه برگزاری نهمین نمایشگاه 

ب��ورس، بان��ک و بیمه گف��ت: بورس 
کاالی ای��ران به دلیل ش��فافیت باالی 
معامالت کااله��ا و دارا بودن ابزارهای 
ب��ه س��رمایه گذاران  مال��ی می توان��د 
خارجی اطمینان خاطر دهد.  »جوچن 
س��یل« اف��زود: در آلم��ان ح��دود 4 
میلیون مس��لمان زندگی می کنند که 
می توانن��د از ابزارهای مالی اس��المی 
ب��ازار س��رمایه ایران اس��تفاده کنند و 

ای��ن موض��وع می تواند آغ��ازی برای 
ارتب��اط بورس��ی ایران و آلمان باش��د. 
مدیرعامل بورس مونیخ اظهار داش��ت: 
در حال حاضر ای��ران تمام بدهی های 
خ��ود در خص��وص بخش بیم��ه را به 
آلم��ان پرداخ��ت کرده اس��ت که این 
آلمانی  امر اطمین��ان س��رمایه گذاران 
را ب��رای حضور در بازار س��رمایه ایران 
بیش��تر ک��رده اس��ت. وی در پایان به 

جایگاه مناس��ب بورس های کاالیی در 
دنیا اش��اره کرد و گف��ت: در ایران نیز 
یکی از ارکان بازار سرمایه ایران، بورس 
کاالس��ت که این ب��ازار از فرصت های 
جذب س��رمایه گذاران آلمانی و س��ایر 
س��رمایه گذاران دنیا به ش��مار می رود، 
چراک��ه این بورس عالوه بر ش��فافیت 
مطل��وب، از ابزارهای ج��ذب نقدینگی 

نیز برخوردار است. 

مدیرعامل بورس مونیخ: 

بورس کاال زمینه حضور سرمایه گذاران خارجی به ایران را فراهم می کند
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حمل و نقل

وجود بیش از ۳هزار هکتار بافت 
فرسوده در تهران

رئیس س��ازمان نوسازی شهرداری تهران از وجود 
3هزار و ۲۶۸ هکتار بافت فرس��وده در ش��هر تهران 
خب��رداد و گفت: در این وس��عت از بافت فرس��وده، 

۲۰۵هزار پالک به نوسازی و بازسازی نیاز دارند. 
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، 
عب��اداهلل فتح الله��ی با تأکی��د بر اینک��ه بافت های 
فرس��وده تهران با پرداخت تس��هیالت بانکی ارزان 
قیمت جان تازه می گیرند، افزود: پرداخت تسهیالت 
بانکی به بافت های فرس��وده براساس مصوبات هیأت 

وزیران است. 
وی همچنین س��قف وام برای نوسازی بافت های 
فرسوده در کالنشهرها را ۵۰ میلیون تومان اعالم کرد 
و اظهار داشت: پرداخت ۹ درصد سود این تسهیالت 
برعهده دولت و ۹ درصد از ناحیه ش��هرداری خواهد 
بود. رئیس س��ازمان نوسازی شهرداری تهران گفت: 
نرخ سود برای دریافت کنندگان تسهیالت بافت های 
فرس��وده قرض الحس��نه و بازپرداخت این تسهیالت 

۱۲ ساله است. 
وی در ادامه با اش��اره به اینکه متقاضیان بازس��ازی 
بافت های فرس��وده از طریق سازمان نوسازی به بانک 
عامل معرفی می ش��وند، اف��زود: در حال حاضر 3 هزار 
و ۲۶۸ هکت��ار بافت فرس��وده در تهران وج��ود دارد. 
فتح اللهی تصریح کرد: در این وسعت از بافت فرسوده 

۲۰۵هزار پالک به نوسازی و بازسازی نیاز دارند. 
وی با اعالم اینکه نقش��ه بافت های فرس��وده شهر 
تهران در اختیار بانک ها، ش��ورای عالی شهرسازی و 
ش��هرداری ها قرار دارد، گفت: اجرای طرح بازسازی 
و نوس��ازی بافت های فرس��وده براس��اس کنهسالی 
نیس��ت، بلکه مطابق سه ش��اخص مهم و کلیدی از 
قبیل ریزدانگی، نفوذناپذیری و نداش��تن اس��تحکام 

ساختمان هاست. 
رئیس س��ازمان نوسازی شهرداری تهران افزود: با 
اجرای بسته تشویقی ۲۵ تا 3۷ درصد هزینه ساخت 
در بافت های فرس��وده کاهش پیدا خواهد کرد. وی 
تصری��ح کرد: وجود بافت های فرس��وده از معضالت 
زیبایی و نوس��ازی شهری است و احیای این بافت ها 
با توجه به زلزله خیز بودن کشور به ویژه تهران بسیار 

حائز اهمیت است. 

نصف بودجه تکمیل مسکن مهر 
تأمین شد

نصف بودجه تکمی��ل 3۷۰ هزار واحد باقی مانده 
مسکن مهر که از نبود انش��عابات رنج می برند با دو 

مصوبه دولت تأمین می شود. 
به گزارش ایس��نا، رون��د تکمیل مس��کن مهر از 
طری��ق بودجه ۲۲۵۰ میلیارد تومانی به وزارت راه و 
شهرس��ازی و همچنین بودجه ۴۰۰ میلیارد تومانی 

به وزارت نیرو، شتاب بیشتری می گیرد. 
از طری��ق این مصوبات قرار اس��ت به وزارت راه و 
شهرسازی هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسالمی، 
۷۰۰ میلی��ارد تومان منابع داخلی ش��رکت عمران 
ش��هرهای جدید و س��ازمان ملی زمین و مس��کن، 
۱۰۰ میلی��ارد تومان منابع داخلی وزارت نیرو، ۲۵۰ 
میلیارد تومان س��هم دول��ت و ۲۰۰ میلیارد تومان 
با عنوان تخفیف ع��وارض پروانه، حمایت های مالی 
و تراک��م و ایج��اد تأسیس��ات عمومی مس��کن مهر 

اختصاص یابد. 
همچنی��ن دولت مص��وب کرده ت��ا ۴۰۰ میلیارد 
توم��ان به صورت تملک دارایی س��رمایه ای از محل 
منابع ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 
دولت و ماده ۱۲ قانون تش��کیل س��ازمان مدیریت 
بحران کش��ور به منظور اح��داث و تکمیل خدمات 
زیربنایی پروژه های مس��کن مه��ر در اختیار وزارت 

نیرو قرار گیرد. 
بدی��ن ترتی��ب ح��دود نص��ف بودج��ه تأمی��ن 
زیرس��اخت های مسکن مهر که عباس آخوندی یک 
م��اه قبل آن را ح��دود ۵۶۰۰ میلیارد تومان برآورد 

کرده بود، تأمین می شود. 

مسیر کریدور خلیج فارس- دریای سیاه هموار می شود
شریک ترانزیتی جدید ایران در تهران

به فاصله چند روز تا برگزاری جلسه مشترکی که 
ایران با چند کش��ور اروپایی برای راه اندازی کریدور 
جدید خلیج فارس تا دریای س��یاه دارد، نخست وزیر 
بلغارس��تان به ایران آمد تا در جریان مذاکرات خود 
ب��ا مقامات، حس��ن نیت کش��ور خ��ود در باالبردن 

همکاری های اقتصادی را نشان دهد. 
به گزارش ایس��نا، به دنبال مش��کالتی که از نظر 
سیاسی و اقتصادی برای کشور ترکیه به وجود آمده 
و عمال راه را در تداوم همکاری های گس��ترده میان 
ایران و این همس��ایه غربی بسته، مقامات اقتصادی 
کش��ور کار خود را برای پیگیری طرح های ترانزیتی 
جایگزین با قدرت ادام��ه می دهند که در این میان 
نقش کشور بلغارس��تان در آینده این طرح ها بسیار 

مهم و حیاتی است. 
این کش��ور اروپایی ک��ه با قرارگرفتن در مس��یر 
دری��ای س��یاه راه ورود کاالهای ترانزیت��ی ایران به 
اروپ��ای غربی را باز می کن��د در قالب طرحی که در 
آن کشورهایی مانند آذربایجان، گرجستان و رومانی 
حض��ور دارند می تواند اس��تارت یک��ی از مهم ترین 
برنامه های تجاری ایران در سال های آینده را بزند. 

در شرایطی که سازمان راهداری اعالم کرده ظرف 
روزهای آینده در شهر صوفیه بلغارستان جلسه ای با 
حضور تمام این کش��ورها برگزار شده و در قالب آن 
تالش می ش��ود سند ابتدایی فعال کردن این کریدور 
مهم صادر شود، بوریسف، نخست وزیر بلغارستان به 
ایران آمد تا نشان دهد امکان همکاری های دوطرف 
میان این دو کش��ور وج��ود دارد؛ همکاری هایی که 
ش��اید بتوان از آن به عنوان پیش زمینه ای در احیای 

نقش تاریخی ترانزیتی ایران سخن گفت. 
مقامات ایرانی در طول ماه های گذش��ته از یکس��و 
مراودات تجاری خود در ش��مال شرق کشور را بهبود 
بخش��یده اند که هدف اصلی آن برق��راری دوباره خط 
ترانزیت��ی ایران – چین بوده اس��ت و حاال در جریان 
بهبود نس��بی روابط با همس��ایگان ش��مال غربی این 
مس��ئله می تواند به محوریت دوب��اره ایران در طرحی 
شبیه به جاده ابریشم بینجامد. طرحی که گام نخست 
آن در طول روزهای آینده در جریان جلس��ه مشترک 
میان ایران و کش��ورهای قرار گرفته در مسیر کریدور 

خلیج فارس - دریای سیاه برداشته خواهد شد. 

حضور بزرگ ترین شرکت مشاور 
فرودگاهی جهان در ایران

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی با 
توضیح اینکه فرودگاه امام زیرساخت های الزم برای 
نشست و برخاس��ت هواپیماهای بال وسیع را دارد، 
گف��ت: بزرگ ترین ش��رکت مش��اور فرودگاهی دنیا 
همزمان ب��ا برنامه خرید و وارد ش��دن هواپیماهای 
نو طراحی توس��عه فرودگاه ام��ام را انجام و اجرایی 
می کند تا همزمان زیرساخت های الزم آماده باشد. 

محمود نویدی در  گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری 
وزارت راه و شهرس��ازی، با اشاره به رشد ۱۹ درصدی 
اعزام و پذیرش مس��افر در این فرودگاه در سال ۲۰۱۵ 
نس��بت به س��ال ۲۰۱۴، در منطقه خاورمیانه و قاره 
آفریقا گفت: ارتقای جایگاه فرودگاه امام نتیجه برجام 
و رشد توریسم است. مس��افران خارجی زیادی بعد از 

توافق کشورمان با ۱+۵ وارد ایران شده اند. 
وی ب��ا بیان اینکه بع��د از توافق هس��ته ای و باز 
شدن فضا، توریست بیشتری وارد کشور  شد، گفت: 
در حال حاضر با نگاه چش��می ه��م می توان افزایش 
مسافر و بازگشت نشاط را در فرودگاه حس کرد. این 
درحالی اس��ت که افزایش ایرالین ها هم به افزایش 
نشس��ت و برخاس��ت ها منجر ش��ده اس��ت. درحال 
حاضر چیزی حدود ۵۰ ایرالین در فرودگاه مشغول 
فعالیت هس��تند و در هفته های گذشته سه ایرالین 

جدید به فرودگاه اضافه شده است. 
نوی��دی با اش��اره ب��ه اینکه طرح های توس��عه ای 
ب��ا هدف تکمی��ل زیرس��اخت ها و باالرفتن کیفیت 
خدمات دهی فرودگاه درحال انجام اس��ت، گفت: با 
بهره برداری از طرح های درحال س��اخت بر ظرفیت 

پروژه های فرودگاه امام اضافه خواهد شد. 
ام��ام  فرودگاه��ی  ش��هر  ش��رکت  مدیرعام��ل 
خمین��ی )ره( همچنین با بیان اینک��ه فرودگاه امام 
زیر س��اخت های الزم ب��رای ورود هواپیماه��ای بال 
وس��یع را دارد، تصریح کرد: بنابراین امکان نشست 
و برخاست A380 در فرودگاه وجود دارد و قبال هم 
یک مورد A380 بر باند فرودگاه امام نشسته است. 

نصب ۲۰۰۰ دوربین 
در راه های شریانی کشور

 مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی گفت: امس��ال با 
برنامه ریزی انجام شده افزون بر ۲ هزار دوربین باید 

در راه های شریانی کشور نصب شود. 
به گ��زارش ایرنا، داوود کش��اورزیان با بیان اینکه 
بهسازی راه های فرعی و روستایی در دستور کار قرار 
دارد، گفت: ۵۰ هزار کیلومتر راه فرعی و روس��تایی 
در کش��ور با منابع اعتباری اعتبار اس��تانی بهسازی 
می شود. وی با اشاره به اینکه ۹ هزار میلیارد تومان 
اعتبار برای نگهداری و بازسازی راه ها در کشور نیاز 
اس��ت، تصریح کرد: از این میزان اعتبار نیمی از آن 
از طریق اعتبارات استانی و ۵۰ درصد دیگر از محل 

اعتبارات ملی تأمین می شود. 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی راه های ش��ریانی در 
کش��ور را بی��ش از ۵۲ هزار کیلومت��ر عنوان کرد و 
افزود: ۱۰۰ هزار کیلومتر هم راه فرعی و روس��تایی 
در کش��ور وجود دارد که نگه��داری راه های فرعی، 
بخشی از راه های اصلی و همه راه های روستایی باید 
از محل منابع اس��تانی صورت گیرد که برای تسریع 

در این طرح ها با استان ها مشارکت می شود. 
کش��اورزیان با اش��اره به نقش مه��م دوربین های 
هوشمند کنترل س��رعت و ثبت تخلفات در جاده ها 
افزود:  امس��ال ب��ا برنامه ریزی انجام ش��ده افزون بر 
۲هزار دوربین در س��طح راه های شریانی و راه هایی 
که به لح��اظ میزان تصادفات اولوی��ت دارند، نصب 

می شود. 

عمران

 

پایتخت ایران جزو نخستین 
که  اس��ت  منطقه  ش��هرهای 
صدای سوت قطار را از نزدیک 
ش��نیده اس��ت. طرح رساندن 
راه آهن به نقاط مختلف ایران 
که از نزدیک ۱۰۰ س��ال قبل 
آغاز ش��د، ته��ران را به عنوان 
نقطه مرکزی در ش��بکه ریلی 
کش��ور تعریف کرد تا بسیاری 
از خط��وط به م��رور زمان با 
محوریت این ش��هر س��اخته 

شود. 
ایس��تگاه راه آه��ن ته��ران 
ک��ه از نظر تاریخ��ی خود به 
یک برنامه قابل توجه تبدیل 
ش��ده و در ط��ول س��الیان 
اصلی  به عنوان محور  گذشته 
ش��بکه ریلی کش��ور فعالیت 
کرده اس��ت، حاال این روزها 
بی��ش از ه��ر زم��ان دیگری 
احساس تنهایی می کند. این 
ایس��تگاه که چن��د دهه قبل 
ش��هروندان  جابه جایی  برای 
تهرانی که تعدادش��ان بسیار 
کمت��ر از امروز بود س��اخته 
ش��ده، حاال باید به شهری با 
جمعیت ح��دود ۱۰ میلیون 
از سوی  نفر س��رویس دهد. 
صحبت ه��ای  ه��م  دیگ��ر 
مختلفی که از سوی مدیران 
می ش��ود،  مط��رح  ش��هری 
ایس��تگاه  همین  دارد  تالش 
کالنش��هر  در  مان��ده  باق��ی 
تهران را نیز به نقاطی دورتر 
از محیط شهری انتقال دهد. 

این تفاوت نگاه بس��تری را 
به وجود آورده که اختالفات 
ج��دی می��ان ش��هرداری و 
راه آهن را کلید می زند. نطفه 
ای��ن اختالف در صحبت های 
چند ماه قبل ش��هردار تهران 
ک��ه  قالیب��اف  بس��ته ش��د. 
نتوانس��ت چن��د س��ال قبل 
نقاط  به  انتقال مهرآباد  برای 
خارج از شهر اهداف خود را 
پیگیری کند، از ارائه طرحی 
ب��رای انتق��ال راه آه��ن ب��ه 
خبرداد  تهران  ش��هر  اطراف 
اعالم کرد شهرداری  و حتی 
توان این را دارد که مقدمات 
ت��ا  مس��افران  جابه جای��ی 
ایس��تگاه جدید را نیز فراهم 
برنام��ه در حالی  ای��ن  کند. 
مط��رح ش��د ک��ه براس��اس 
راه آه��ن  فعل��ی  قوانی��ن 
در  تصمیم گیری  مس��ئولیت 
این زمین��ه را دارد و مواضع 
این شرکت  مدیران  رس��می 
نش��ان داد ن��ه تنه��ا با طرح 
نیس��تند  موافق  ش��هرداری 
ک��ه حت��ی برنامه های ش��ان 
در نقط��ه رو ب��ه روی تی��م 
مدیری��ت ش��هری پایتخ��ت 

قرار دارد. 
قرار گرفتن ایس��تگاه فعلی 
قط��ار تهران در نقطه جنوبی 
باعث شده زمانی که بسیاری 
از س��اکنان غ��رب و ش��رق 
پایتخت برای رسیدن به این 
ایس��تگاه طی می کنند بسیار 
ب��اال رود و ای��ن ام��ر مزیت 
نس��بی راه آه��ن را در قیاس 

ب��ا دیگر وس��ایل حمل و نقل 
عموم��ی پایی��ن آورد. ای��ن 
موضوعی است که وزارت راه 
به طور جدی  و شهرس��ازی 
نس��بت به آن موضعی منفی 
دارد و از ای��ن رو براس��اس 
اظه��ارات مدیرعامل راه آهن 
نه تنها برنامه ای برای انتقال 
ایس��تگاه فعلی وج��ود ندارد 
ک��ه حت��ی برنامه های��ی نیز 
ایس��تگاه های  برای س��اخت 

جدید دنبال می ش��ود. 

تعامل با شهرداری در 
راستای اهداف ریلی

طرح راه آهن برای افزایش 
نف��وذ ریلی در ش��هر تهران 
بناس��ت ب��ا اتصال ب��ه مترو 
تکمی��ل ش��ود. حمل و نق��ل 
که  درون ش��هری  یکپارچ��ه 
قطارها  نفوذ  می تواند ضریب 
از  افزای��ش دهد بخش��ی  را 
این طرح را می س��ازد. مترو 
به ایس��تگاه های قطار متصل 
خواهد ش��د و این امر حضور 
ری��ل در زندگی مردم تهران 
داد.  خواه��د  افزای��ش  را
مدیرعام��ل راه آه��ن در این 
ب��اره مثال می��دان آزادی را 
زده و گفت��ه: باید خط س��ه 
مت��رو به صورت مس��تقیم به 
سکوهای راه آهن متصل شود 
در حالی که ام��روز تنها یک 
ورودی در حیاط راه آهن در 
خط سه مترو در نظر گرفته 
ایده ای  همچنین  است.  شده 
در  ایس��تگاهی  احداث  برای 

می��دان آزادی داری��م تا در 
ای��ن ایس��تگاه نی��ز راه آهن 
با مت��رو در خ��ط چهار یک 
ایس��تگاه مکمل داشته باشد. 
زمانی  کالن  برنام��ه  ای��ن 
تکمیل می ش��ود که خطوط 
الس��یر در دیگر  ریلی سریع 
ضل��ع ماج��را حاضر ش��وند. 
پورس��یدآقایی در این رابطه 
اظهار کرده خط تهران - قم 
و ق��م - اصفهان که می تواند 
مس��افرین را رأس دو ساعت 
ب��ه اصفهان برس��اند باید در 
مرکز ش��هر ایس��تگاه داشته 
با  باش��د. پیش بین��ی ش��ده 
طراح��ی و اج��رای این خط 
که قطاره��ای آن بین ۲۵۰ 
3۰۰ کیلومتر در س��اعت  تا 
در  را  دارند مسافران  سرعت 
س��ریع ترین زم��ان ممکن به 
ف��رودگاه ام��ام خمینی )ره( 
نیز برس��اند، ول��ی الزمه این 
ایس��تگاهی در  اح��داث  کار 
مرکز ش��هر اس��ت تا انگیزه 
اس��تفاده از قطار سریع السیر 

در مس��افران ایجاد ش��ود. 
صحبت از ساخت ایستگاه های 
خط��وط  طراح��ی  جدی��د، 
مرکزی  نقاط  در  سریع السیر 
ش��هر و اتصال ایس��تگاه های 
راه آهن ب��ه مترو حداقل یک 
نتیجه را قطعی می کند و آن 
برابر  در  راه آهن  ایس��تادگی 
هر طرحی اس��ت ک��ه قصد 
دارد قط��ار را ب��ه خ��ارج از 
تهران منتقل کند. براس��اس 
آمارهای ارائه ش��ده، صحبت 

از چنی��ن انتقال��ی ن��ه تنها 
هزین��ه چن��د ه��زار میلیارد 
دولت  دس��ت  روی  تومان��ی 
خواهد گذاشت که در عرصه 
عمل راه آه��ن را از رقابت با 
حمل و نقل  حوزه ه��ای  دیگر 

نیز باز می دارد. 
ب��ازار رقابت��ی ک��ه در آن 
جای��گاه  ج��اده  و  هواپیم��ا 
خ��ود را پی��دا کرده اند و اگر 
قرار اس��ت قطار توان رقابت 
راهی  باش��د  داش��ته  را  آنها 
ج��ز ارائ��ه بیش��ترین مزیت 
امن ترین  قطار  ندارد.  ممکن 
نقلیه  وس��یله  ارزان تری��ن  و 
عمومی اس��ت و ش��اید برای 
تکمی��ل مزای��ای خ��ود تنها 
به ی��ک ضلع جدی��د از این 
آن  و  دارد  احتی��اج  مثل��ث 
باقی ماندن در شهر و تبدیل 
وسیله  س��ریع ترین  به  شدن 

نقلیه است. 
محوری��ت راه آهن در برنامه 
شش��م توس��عه و بودجه های 
س��نواتی کشور نش��ان از آن 
دارد ک��ه حمل و نق��ل ریل��ی 
در قوانین ج��ای خود را پیدا 
ک��رده و در عرص��ه عمل تنها 
یک اخت��الف به ج��ای خود 
باق��ی اس��ت و آن تفاوت نگاه 
با شهرداری  ریلی  مس��ئوالن 
ته��ران اس��ت؛ اختالفی که با 
توج��ه به اینکه راه آهن در آن 
ح��رف نخس��ت را خواهد زد 
یک نتیجه خواهد داشت و آن 
تغییر بازی ش��هرداری به نفع 

راه آهن خواهد بود. 

رئیس اتحادیه مش��اوران امالک کشور 
گفت: افرادی که ای��ن روزها در بحبوحه 
نقل و انتق��االت اقدام به خری��د یا اجاره 
مس��کن می کنند دقت داش��ته باشند که 
حتماً کد رهگیری را از مش��اوران امالک 

درخواس��ت کنند و بدون کد رهگیری به 
هیچ عنوان قرارداد نبندند. 

حس��ام عقبای��ی در گفت وگو با ایس��نا 
اظهار کرد: براساس تبصره ۱ بند ۵ و بند 
3 مصوب��ه هیأت وزیران اخذ کد رهگیری 

برای کلیه مش��اوران امالک سراسر کشور 
اجرایی، قطعی و الزم االجرا است و تخطی 

از این اقدام جرم محسوب می شود. 
وی افزود: ب��ه مردم توصیه می کنیم به 
منظور ب��اال بردن ضری��ب اطمینان برای 
همه قراردادها اعم از خرید، فروش، رهن، 
اجاره، صلح و هبه حتماً کد رهگیری اخذ 
کنند؛ زی��را کد رهگیری باعث می ش��ود 
تا کس��ی نتواند یک خان��ه را به چند نفر 

بفروشد یا به چند نفر اجاره دهد. 
رئیس اتحادیه مش��اوران امالک تأکید 
کرد: چنانچه مشاور امالکی نسبت به ارائه 
ک��د رهگیری قصور کند ما ب��ا او برخورد 
می کنیم. در این خص��وص هموطنان در 
سراسر کش��ور می توانند با شماره ۷33۴ 
تم��اس بگیرند و م��وارد تخل��ف را به ما 

گزارش دهند. 
عقبای��ی ب��ا بی��ان اینکه دفاتر مش��اور 
امالک حق دریافت هیچ گونه مبلغ اضافه 
بابت کد رهگیری ندارند، افزود: مشاوران 
امالک به بجز مبلغ کمیسیون نباید مبلغ 
اضافه ای دریافت کنند. مبلغ کمیس��یون 
نیز در نقاط مختلف کشور متفاوت است. 
مبل��غ کمیس��یون  ک��رد:  اظه��ار  وی 
خریدوف��روش در ش��هر تهران تا س��قف 
۵۰۰ میلی��ون تومان نیم درصد و از ۵۰۰ 
میلیون تومان به ب��اال ۲۵ صدم درصد از 
هر طرف معامله اس��ت. درخصوص اجاره 
ه��م باید یک چه��ارم اج��اره ماهانه از هر 
طرف معامل��ه به اضاف��ه ۹ درصد ارزش 

افزوده مبلغ کمیسیون اخذ شود. 
رئیس اتحادیه مش��اوران امالک کشور 
وضعیت بازار اجاره را باثبات توصیف کرد 

و به ایسنا گفت: خوشبختانه ثبات نسبی 
در ب��ازار اجاره حاکم اس��ت و پیش بینی 
می ش��ود این رون��د تا پایان ش��هریور که 
اتمام فص��ل جابه جایی اس��ت ادامه یابد. 
رشد اجاره بها نیز همانطور که قبال گفتم 

حدود ۱۰ درصد است. 
وی همچنی��ن پیش از این درباره عدم 
تغییر فرمول تعیی��ن اجاره بها گفته بود 
که فرمول 3۰ ه��زار تومان اجاره ماهانه 
در ازای تبدی��ل یک میلیون تومان رهن، 
عرفی اس��ت که بین مردم ایجاد ش��ده و 
ب��ه این زودی ها با بخش��نامه و آیین نامه 
تغییر نمی کن��د. برخی معتقدند حاال که 
نرخ س��ودهای بانکی طی دو سه مرحله 
از ۲۲ درص��د به ۱۵ درصد رس��یده باید 
مبل��غ 3۰ هزار تومان اجاره در ازای یک 
میلی��ون تومان پ��ول پیش نی��ز کاهش 
پی��دا کند ولی من چنی��ن نظری ندارم؛ 
چون اوالً این فرضی��ه که موجران مبالغ 
قرض الحسنه ای که از مستاجران دریافت 
می کنند را به بانک می س��پردند چندان 
قاب��ل اثبات نیس��ت. ثانیاً هر ن��وع تغییر 
باید در زمان مقتضی انجام ش��ود. وی با 
بی��ان اینکه فرمول 3۰ ه��زار تومان یک 
میلیون تومان، عرفی است که بین مردم 
رایج ش��ده ،گفت: با بخشنامه، آیین نامه، 
تلقین و صحبت، عرف معمول بین مردم 
قابلیت تغییر پیدا نمی کند. شاید کاهش 
رق��م 3۰ هزار توم��ان به نف��ع اقتصاد و 
به نفع مس��تاجران باش��د اما هر حرکت 
اقتص��ادی و تغییر مش��ی زمان خودش 
را می طلبد و االن زود اس��ت که در این 

خصوص صحبت کنیم. 
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رومانی به دنبال شراکت با 
خودروسازان بین المللی

پس از شراکت موفق با شرکت رنو فرانسه، شرکت 
داچیا رومانی به دنبال شراکت با دیگر خودروسازان 
بین المللی اس��ت. به گفته »کاس��تین بورک« وزیر 
اقتص��اد رومانی، دولت این کش��ور در حال مذاکره 
با دو خودروس��از مطرح بین الملل��ی برای راه اندازی 
خط تولی��د خودروهای خود در این کش��ور اروپای 

شرقی است. 
به گزارش خبرگ��زاری رویت��رز، تالش های اخیر 
بخارس��ت برای گس��ترش همکاری با خودروسازان 
بین المللی در ش��رایطی صورت می پذیرد که صنعت 
خودرو نقش بس��یار مهمی در اقتصاد رومانی دارد. 
هم اکنون ش��رکت های خودروس��ازی فورد آمریکا و 
ش��رکت داچیا که در مالکیت رنو فرانسه قرار دارند 
تع��داد قابل توجهی از نیروی کار ماهر رومانی را در 
اس��تخدام خود داش��ته و 16 درص��د از درآمد خود 
را به عن��وان مالیات ب��ه دولت این کش��ور پرداخت 
می کنند. گفتنی است عالوه بر فعالیت دو خودروساز 
مذکور و نقش غیر قابل انکار آنان در اقتصاد رومانی، 
کارخانه های قطعه سازی و مراکز تحقیقاتی بسیاری 
از خودروس��ازان بین الملل��ی در این کش��ور اروپای 

شرقی فعالیت می کنند. 
در حال حاضر ش��رکت خودروسازی فورد آمریکا 
خ��ودروی ون کوچک خود با ن��ام » B-Max«  را 
در کارخان��ه خود در منطقه »کری��ووا« تولید کرده 
و قصد دارد تا س��ال آینده میالدی خودروی کراس 
اوور ش��هری کوچک خود با نام » EcoSport « را 
نیز در س��ایت کریووا به تولید رسانده و به بازارهای 

جهانی عرضه کند. 
در همی��ن چارچوب، ش��رکت خودروس��ازی رنو 
نیز به عنوان دیگر خودروس��از بین المللی محصوالت 
خود را با برند داچیا و در 117 کیلومتری بخارس��ت 
تولی��د کرده و به ب��ازار داخلی رومان��ی و بازارهای 
جهانی عرضه می کند و هم اکنون مقامات بخارس��ت 
ب��ه دنبال جذب س��ومین خودروس��از ب��رای تولید 
محصوالت خود در این کش��ور هستند. وزیر اقتصاد 
رومان��ی در این رابطه به رس��انه ها گفت: »مذاکرات 
برای حضور سومین خودروساز بین المللی در صنعت 
خودروس��ازی رومانی در حال انجام بوده و به زودی 
سومین قطب خودروسازی در این کشور آغاز به کار 

خواهد کرد.«
با وجود آنکه آقای »بورک« از بردن نام خودروساز 
مذک��ور خودداری ک��رد، اما کارشناس��ان و فعاالن 
صنعت خ��ودرو از یک خودروس��از ب��زرگ اروپایی 
به عنوان ش��ریک مورد نظر بخارس��ت برای فعالیت 
در صنع��ت خودروی این کش��ور خبردادند. این در 
حالی اس��ت که برخی دیگ��ر از تحلیلگران معتقدند 
خودروس��از اروپایی دیگری نیز در صف انتظار ورود 

به بازار خودروی رومانی قرار دارد. 

کاهش فروش خودروسازان فرانسوی در بازار چین
اقدام��ات اخی��ر مقام��ات رومانیایی ب��رای جذب 
س��ومین قطب خودروس��ازی خارجی در ش��رایطی 
صورت می پذیرد که خودروسازان فرانسوی در بازار 
چین از شرایط مساعدی برخوردار نبوده و با کاهش 

فروش محصوالت شان دست و پنجه نرم می کنند. 
در همین راستا گروه خودروسازی پژو – سیتروئن 
با انتش��ار بیانیه ای رس��می از کاهش 0/2 درصدی 
فروش خ��ود در بازار خودروی چی��ن خبر داد. این 
در حالی است که بس��یاری از کارشناسان معتقدند 
پ��س از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بازار خودروی 
این اتحادیه با رکود مواجه خواهد شد و این به هیچ 
عنوان خبر خوبی برای خودروسازان اروپایی نخواهد 

بود. 
با این وجود کارشناس��ان رکود سطحی بازارهای 
خودروی اروپا را اجتناب ناپذیر می دانند و معتقدند 
این مس��ئله از ع��وارض زودگذر خ��روج بریتانیا از 

اتحادیه اروپا است. 

طراحی موتورهای هیبریدی جدید 
برای دور زدن چین

هوندا موتور با همکاری یک ش��رکت دیگر نخستین 
موت��ور برای خودروهای هیبریدی را طراحی کرده که 
در آن از فلزات خاکی نادر سنگین استفاده نشده است 
تا اتکا به این مواد گرانقیمت را که در انحصار چین قرار 

دارند، کاهش دهد. 
به گزارش ایسنا، خودروهای هیبریدی که ترکیبی از 
یک موتور بنزینی و یک موتور برقی برای طی مسافت 
بیشتر هستند در بس��یاری از کشورهای توسعه یافته 
رواج یافته ان��د، اما تأمی��ن عناصر خاکی ن��ادر مانند 
دیسپروسیوم و تربیوم برای ساخت موتور این خودروها 
یک چالش بوده اس��ت. خودروس��ازان تالش کرده اند 
منابع تأمین این مواد را برای کاهش اتکا به چین متنوع 
کنند. این کشور که تأمین بخش عظیمی از بازار فلزات 
خاکی نادر جهان را در کنترل دارد، در سال 2010 در 
پی مناقشات ارضی با چین، یک ممنوعیت موقتی برای 
صادرات مواد معدنی خاکی نادر به همس��ایه اش وضع 
کرد. هوندا که س��ومین خودروس��از بزرگ ژاپن است 
روز سه ش��نبه اعالم کرد این فن��اوری را که به همراه 
شرکت دایدواستیل طراحی کرده است، در نسل جدید 
مینی ون »فرید« که پاییز امسال رونمایی خواهد شد 

مورد استفاده قرار خواهد داد. 
این موتور بازطراحی شده همچنان از عناصر خاکی 
نادر س��بک ش��امل نئودیمیوم که ع��الوه بر چین در 
آمریکای شمالی و استرالیا هم یافت می شود استفاده 
می کند. براس��اس گ��زارش رویترز، هون��دا قصد دارد 
خودروهایی شامل مدل های دوگانه سوز بنزینی برقی، 
مدل های پالگین هیبریدی، باتری برقی و هیدروژنی 
طراحی کند که از حدود 5درصد در حال حاضر حدود 
دو س��وم از مدل های این ش��رکت را تا س��ال 20۳0 

تشکیل خواهند داد. 

محمدرضا نجفی منش اعالم کرد
امسال 600 میلیون دالر خودرو 

صادر می کنیم

برای س��ال 95، هدفگذاری ش��ده اس��ت تا 600 
میلیون دالر در حوزه صادرات خودرو عایدی نصیب 
کشور ش��ود. مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت چندی پیش از هدفگذاری صادرات 
68.7 میلیارد دالری در س��ال 95 گفت که در این 
می��ان، 600 میلیون دالرش س��هم صادرات خودرو 

بوده است. 
درب��اره می��زان صادرات خ��ودرو در س��ال 95 و 
چشم انداز این اتفاق، محمدرضا نجفی منش، رئیس 
کمیسیون کسب و کار اتاق تهران و عضو هیأت مدیره 
انجمن قطعه س��ازان در گفت وگو با س��ایت خبری 
اتاق ته��ران از میزان صادراتی به مراتب بیش��تر از 
مقدار گفته شده توسط مس��ئوالن خبر می دهد. او 
گفت: برنامه ما برای صادرات یک میلیون دس��تگاه 
است. ارزش این یک میلیون دستگاه هم حدودا 15 

میلیارد دالر می شود. 
البت��ه در حالی صحب��ت از این می��زان صادرات 
می ش��ود ک��ه ای��ران در س��ال 2015، در مجموع 
982.۳۳7 دس��تگاه تولید کرده است که این میزان 
نس��بت به سال 2014 هم 9.9 درصد کاهش داشته 

است. 
به اعتقاد نجفی منش، این اتفاق می افتد و ش��دنی 
است. او ادامه داد: در حال حاضر کشورهای همسایه 
رقمی به مرات��ب باالتر از این میزان صادر می کنند. 

به طور مثال ترکیه صادرات خودروی باالیی دارد. 
رئیس کمیس��یون کس��ب و کار اتاق تهران تأکید 
ک��رد: به هرحال تا به امروز ما اراده ای برای صادرات 
نداش��ته ایم، اگ��ر این اراده وجود داش��ته باش��د و 
بخواهی��م، حتما به ای��ن اعداد و ارقام دس��ت پیدا 

می کنیم. 
براس��اس صحبت های او، امکان ص��ادرات خودرو 

وجود دارد، تنها نیاز است که شروع به کار شود. 

کیفیت دو خودرو کاهش یافت

کیفیت دو خ��ودروی تولیدی در دو خودروس��از 
بزرگ در خرداد ماه امسال کاهش یافته است. 

به گ��زارش ایس��نا، خرداد م��اه امس��ال کیفیت 
خودروی پژو 206 صندوق دار تولیدی گروه صنعتی 
ایران خودرو کاهش یافته و از سطح کیفی دو ستاره 

در اردیبهشت ماه به یک ستاره تنزل یافته است. 
کیفیت خودروی سراتو تولیدی گروه خودروسازی 
س��ایپا نیز در خ��رداد ماه کاهش یافته و از س��طح 
کیفی س��ه س��تاره در اردیبهش��ت ماه به دو ستاره 

تنزل یافته است. 
در روش ارزیاب��ی کیفی��ت خودروه��ای داخل��ی  
)آدی��ت(، تعیی��ن و اعالم س��طح کیف��ی خودروها 
با اس��تفاده از مدل درجه بندی یک تا پنج س��تاره، 
صورت می گیرد. در این مدل یک ستاره، پایین ترین 
س��طح کیفی و پنج س��تاره، باالترین س��طح کیفی 

خودروها را نشان می دهد. 

نخستین سری آلفارومئو جولیا در 
ایتالیا تحویل خریداران شد

 خ��ودروی آلفارومئو با نام جولیا نخس��تین س��ری 
تحویل��ی ب��ه مش��تریان در رنگ ه��ای س��فید، آبی، 
خاکس��تری، مش��کی متالیک و مجهز به موتور دیزل 
cc2200 با قدرت 150تا 180 اسب بخار هستند که 

در کشور زادگاهش، ایتالیا انجام شد. 
به نق��ل از روابط عمومی ش��رکت آلف��ا موتور – 
خ��ودرو آلفارومئو ب��ا ارائه جولیا پس از س��ال ها به 
اصالت اس��پرت دیفرانس��یل عقب خویش بازگشت. 
موتورهای جدید ارائه ش��ده توسط آلفا معرف نسل 
جدیدی از پیش��رانه ها با توانایی ایجاد نیروی باال از 
حجم موتور پایین به شمار می روند که همزمان قادر 
به رعایت باالترین استانداردهای آالیندگی روز اروپا 

هستند. 
از اهداف مهم در تولید جولیا کسب حداکثر تعادل و 
تقارن وزنی و همچنین بهینه سازی هر چه بیشتر توان 
وزنی اتومبیل بوده اس��ت که جهت نیل به این هدف 
موتور به صورت طولی در پیکر خودرو قرار گرفته است. 
 cc 2900 جولیا در حال حاضر با یک موتور بنزینی
و توان تولیدی 510 اس��ب بخار و دو موتور دیزلی به 
حج��م cc2200 و توان خروجی 150 و 180 اس��ب 
بخار ارائه می ش��ود که به محض ارائه موتوری مطابق 
به قوانین واردات کشورمان توسط شرکت آلفا موتور به 

بازار عرضه خواهد شد. 

خبر

اخبار رسمی شرکت ها 

بین الملل

پنجشنبه
247 تیر 1395 خودرو

ب�م  ک�ه  ب�ود  س�ال ها 
خ�ودرو در حالت س�کون 
به س�ر می برد، حاال دوباره 
می خواهی�د ک�ه فعالی�ت 
خود را آغاز کنید، آیا برای 
برنامه  ادامه فعالیت خ�ود 

بلند مدتی دارید؟ 
هر کاری که م��ا در صنایع 
آغاز کردی��م، هدف بلند مدت 
داش��ته اس��ت. ما هیچ وقت 
قصد نداش��تیم همکاری خود 
را ب��ا فولک��س واگ��ن قط��ع 
کنی��م، ام��ا تحریم ه��ا و جبر 
زمانه موجب معلق شدن این 
با جیلی  همکاری ش��د. حاال 
فعالیت خود را مجددا ش��روع 

کردیم. 

چرا جیلی؟ 
ما ای��ن اطمین��ان را داریم 
ک��ه در هم��کاری ب��ا جیلی 
محصوالت ب��ا کیفیت را وارد 
ایران می کنی��م و آن را تولید 
خواهی��م ک��رد. همچنین در 
این هم��کاری ما از تکنولوژی 
خواهیم  بهره من��د  دنی��ا  روز 

ش��د و اهداف بلند مدت برای 
مشترک  س��رمایه گذاری های 
س��ایر  امیدواری��م  و  داری��م 
ش��رایط به نحو احسن پیش 
رود تا موجب توفیق ما شود. 

برنام�ه توس�عه محصول 
ش�ما چگونه ب�وده و عمق 
س�اخت داخل هر ک�دام از 
این محصوالت چقدر خواهد 

بود؟ 

در دوره ای پنج ساله، چهار 
محصول در س��بد محصوالت 
ما وجود خواهد داشت. درباره 
س��اخت داخ��ل هم م��ا تابع 

قوانین کشور هستیم. 

اکنون ش�ما دو محصول 
نمایش�گاه  ای�ن  در  را 
رونمایی کردی�د. هر کدام 
از ای�ن محص�والت چقدر 
عمق ساخت داخل دارند؟ 
در محص��ول GC6 اکنون 
ب��ه 20 درصد س��اخت داخل 
رس��یده ایم که برای یک سال 
آین��ده به ۳0 درص��د خواهد 
ب��رای محصول  ام��ا  رس��ید، 
هنوز   NL-3 بلن��د  شاس��ی 
نش��ده  ریخته  تولیدی  برنامه 
و صرف��ا در حال بازارس��نجی 
هس��تیم تا وارد ف��از تولیدی 

آن شویم. 
خ�ودروی GC6 ب�ا چه 
قیمتی و چه زمانی به بازار 

ارائه می شود؟ 
این  اتوم��ات  دن��ده  قیمت 
 49 ت��ا   45 بی��ن  محص��ول 
میلیون تومان و دنده معمولی 
بی��ن 41 تا 4۳ میلیون تومان 
خواه��د بود. خ��ط تولید این 
محصول آماده اس��ت و انتظار 
داری��م تا مهرماه این محصول 

به دست مشتری برسد. 

شرکت بم خودرو از زیرمجموعه های گروه 
صنعتی کرمان خودرو که به دلیل تحریم های 
بین الملل�ی از ادام�ه تولید بازمان�ده بود، با 
تولی�د محص�والت جیل�ی چینی ب�ه عرصه 
تولید خودروی سواری بازگشت. نام فولکس 

واگن آلمانی، نخس�تین بار در ب�ازار ایران با 
شرکت خودروس�ازان بم گره خورد و مونتاژ 
خودروی »گل« حاصل همین مش�ارکت بود. 
درحالی ک�ه افق ه�ا برای توس�عه محصوالت 
این آلمانی محبوب در ایران روش�ن بود اما، 
ابرهای تحریم نه تنه�ا افق های این همکاری 
را تی�ره ک�رد، بلک�ه در فعالیت ب�م خودرو 

نی�ز وقف�ه ایجاد ک�رد. حاال رض�ا ظروفیان، 
مدی�ر بازاریاب�ی و ف�روش این ش�رکت، در 
حاش�یه رونمای�ی از محصول آین�ده جیلی 
در ای�ران به  »فرص�ت ام�روز« می گوید که 
بم خودرو با برنامه ری�زی برای همکاری های 
تولی�د  عرص�ه  ب�ه  جیل�ی  ب�ا   بلند م�دت 

بازگشته است. 

بم خودرو به تولید بازگشت

نمایش��گاه خودروی شیراز در 
حال��ی کار خ��ود را آغاز کرد که 
نام های  بین شرکت کننده ها،  در 
به  بزرگ خودروس��ازی کش��ور 

چشم نمی خورد. 
نه نارنجی های جاده مخصوص 
ارنجی برای نمایش��گاه چیدند و 
ن��ه کرم��ان موتوری هایی که به 
گرما عادت دارند تنور نمایشگاه 
شیراز را گرم دیدند، از آن طرف 
هم که آبی ه��ای پایتخت با تیم 
نمایندگی های  یعن��ی  دوم خود 
محلی به مصاف رقبای حاضر در 

شیراز آمدند. 
نمایشگاه کوچک شیراز نه تنها 
نس��بت به سال گذشته آب رفته 
ب��ود، بلکه اکثر غرفه های آن هم 
رمق چندانی نداش��ت و به غیر از 
چن��د رونمای��ی روز اول ب��دون 
مراس��م افتتاحیه و بدون حضور 
حتی مس��ئوالن محلی به پایان 

رسید. 
در ای��ن بین ش��رکت های بم 
ب��ا رونمای��ی محصول  خ��ودرو 
جدی��د خ��ود از ش��رکت جیلی 
چند دقیقه ای بازدید کنندگان را 

در غرفه خ��ود دوربین و موبایل 
به دس��ت ک��رد و نگه داش��ت و 
از س��وی دیگ��ر مدیران خ��ودرو 
ب��ا رونمایی از آری��زو 5 آلودگی 
نمایش��گاه  در  زی��ادی  صوت��ی 
ایجاد کرد و مراسم مفصلی برای 
رونمای��ی خ��ودروی جدید خود 
به راه انداخ��ت، هر چند قبل از 

نمایشگاه این خودرو در فرودگاه 
ش��یراز رونمایی ش��ده بود و به 
نظر می رس��د با توجه به قیمت 
70 میلیون تومانی این محصول، 
شور و ش��وق ها به همان مراسم 

رونمایی ختم شود. 
در کن��ار ای��ن دو رونمای��ی، 
بهمن تازه داماد ش��ده هم فرزند 

جدیدی را ب��ه بازار معرفی کرد. 
این ش��رکت نس��ل جدید وانت 
ب��رای  را   D-Max ایس��وزو 
نخستین بار در نمایشگاه خودرو 
و قطعات ش��یراز در معرض دید 

عالقه مندان قرار داد. 
کمی آن طرف تر از سالن های 
پراکنده نمایش��گاه شیراز، سالن 

بزرگی به نام حافظ بود که البته 
اگر از اس��م عظام فاکتور بگیریم 
قطعه س��ازان کوچک��ی دور هم 
یک سالن بزرگ را تشکیل داده 
بودند که البته برای مخاطب عام 
جذابیت کمتری داش��ت و بسیار 
خلوت تر از سالن های دیگر بود. 

در فض��ای بیرونی نمایش��گاه 
هم کش��نده های چند ش��رکت 
بزرگ خودروه��ای تجاری صف 
کش��یده بودند. هم ماموت چند 
محصولش را زیر آفتاب س��وزان 
ای��ن روزهای ش��یراز گذاش��ته 
ب��ود و ه��م دیزلی های س��ایپا و 

ایران خودرو. 
نکته قابل تأمل و البته خوش 
حال کنن��ده نمایش��گاه امس��ال 
حض��ور  پرش��ور بازدیدکنندگان 
بود ک��ه در روز وس��ط هفته به 
نمایش��گاه آمده بودند تا دس��ته 
گل ه��ای جدی��د خودروس��ازان 
خ��ودروی  واردکنن��دگان  و 
کش��ورمان را از نزدیک ببینند؛ 
دس��ته گل های��ی ک��ه بیش��تر 
مزی��ن  چین��ی  گل ه��ای   ب��ا 

شده بود. 

تس��ال  برق��ی  خودروس��از 
همزم��ان با ت��الش ب��رای آرام 
ک��ردن نگرانی ه��ا نس��بت ب��ه 
اتوماتیک  نیمه  ایمنی سیس��تم 
راه  نقش��ه  ی��ک   » اتوپایل��ت«، 
محرمانه جدید تدارک می بیند. 

به گزارش ایسنا، الون ماسک، 
در پیام��ی که در توییتر ارس��ال 
کرد، نوش��ت: نقش��ه راه جدید 
برای ای��ن ش��رکت کالیفرنیایی 

هفته جاری اعالم می شود. 
به این ترتیب نقش��ه راهی که 
ماسک در سال 2006 اعالم کرد 
به روز خواهد ش��د. وی آن زمان 
وع��ده داده بود ی��ک خودروی 
برق��ی ب��دون نق��ص و ای��راد و 
همچنی��ن خودروهای خانواده با 
قیمت مناس��بت عرض��ه خواهد 

کرد. 
تسال موتورز نخستین خودروی 
برقی خود به نام رودس��تر را که 
تیراژ محدودی داش��ت در سال 
2008 و پ��س از آن در س��ال 
2012  » مدل اس «   را عرضه کرد 
که با حدود 70 هزار دالر قیمت 
خری��داران زیادی را در س��طح 

جهانی جذب کرد. 
این شرکت برنامه هایی را برای 

عرضه مدل ارزان ت��ر  » مدل ۳ «  
 آغاز کرده اس��ت. ای��ن مدل که 
قیمت��ش نص��ف قیم��ت  » مدل 
اس «   اس��ت بی��ش از ۳00 هزار 
پی��ش س��فارش دریاف��ت کرده 

است. 
تس��ال اوایل ماه ج��اری اعالم 
ک��رد ی��ک رانن��ده زمانی که از 
سیستم  » اتوپایلت «   در خودروی 
اس «   اس��تفاده  برق��ی  » م��دل 

می کرد، در تصادف کشته شد. 
فری  طبق گ��زارش دیترویت 
پ��رس، در تص��ادف دوم مال��ک 
 » م��دل ایکس «   ک��ه جدیدترین 
پلی��س  ب��ه  تسالس��ت  م��دل 
اع��الم کرد در زم��ان تصادف از 

 » اتوپایلت «   استفاده می کرد. 
تسال به رانندگان هشدار داده 
اس��ت که سیس��تم  » اتوپایلت «  
 به ط��ور کامل اتوماتیک نیس��ت 

و رانندگان در زمان اس��تفاده از 
آن باید همچنان مراقب باش��ند. 
این سیس��تم می تواند به ش��کل 
داده،  الی��ن  تغیی��ر  اتوماتی��ک 
س��رعت را کنترل کرده و با ترمز 

خودکار مانع از تصادف شود. 
آینده تسال به چالش جدیدی 
برای الون ماس��ک تبدیل ش��ده 
اس��ت. وی یک کارآفرین متولد 
از  یک��ی  و  جنوب��ی  آفریق��ای 

و  اس��ت   PayPal موسس��ان 
همچنین شرکت اکتشاف فضای 
خصوصی اسپیس ایکس را اداره 

می کند. 
شرکت تس��ال به دنبال افزایش 
تولی��د خودروه��ای برق��ی بوده 
و مهم تری��ن بخ��ش برنامه این 
کارخان��ه  س��اخت  خودروس��از 
باتری س��ازی در ن��وادا بوده که 
باتری ه��ای ویژه م��ورد نیاز این 

خودروها را تولید خواهد کرد. 
براس��اس گ��زارش خبرگزاری 
س��ایر  و  تس��ال  فرانس��ه، 
روی  کار  س��رگرم  خودروسازان 
اتوماتیک  رانندگ��ی  قابلیت های 
هس��تند ک��ه گام��ی به س��وی 
خودروه��ای خودران محس��وب 
می ش��ود و بهبود ایمنی جاده را 

مدنظر دارد. 
روز  ژورن��ال  اس��تریت  وال 
دوش��نبه گزارش داد کمیسیون 
ب��ورس و اوراق به��ادار در حال 
تحقیق از تسالست تا معلوم شود 
آیا این ش��رکت با عدم افشای به 
برای  فلوری��دا  تص��ادف  موق��ع 
سرمایه گذاران پیش از فروش 2 
میلیارد دالر سهام، قوانین بورس 

را نقض کرده است. 

رونمایی از گل های چینی در نمایشگاه خودروی شیراز 

گرمای هوا هم نمایشگاه را داغ نکرد

آماده سازی نقشه راه محرمانه در خودروساز برقی

گزارش 2

خودروی برقی
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رئیس  جمهوری در جلسه هیات دولت با گرامیداشت 
23 تیرماه، س��الروز توافق هسته ای ایران با 1+5، ضمن 
تاکید بر اینکه جمهوری اس��امی ای��ران به عهد خود 
در تواف��ق هس��ته ای پابرجا و متعهد اس��ت، گفت: اگر 
روزی 1+5 بخواه��د از تعهدات خود س��ر ب��از بزند، ما 
کاما آمادگی داش��ته و از لحاظ توانمندی هسته ای در 
شرایطی هستیم که در زمان کوتاهی می توانیم به نقطه 

مطلوب خود دست پیدا کنیم. 
به گزارش ایس��نا، حجت االس��ام والمسلمین حسن 
روحان��ی روز چهارش��نبه گف��ت: برنامه جام��ع اقدام 
مش��ترک  )برجام( به نفع همه کشورها و صلح، امنیت، 
ثب��ات و توس��عه جهانی بوده و نق��ض آن به ضرر همه 
خواهد بود و هرکس بخواهد ش��روع  کننده باشد، بازنده 

سیاسی در صحنه بین المللی است. 
رئیس  جمه��وری با اب��راز امی��دواری از اینکه برجام 
موجب توس��عه داخلی، ثبات منطق��ه و صلح و امنیت 
بین المللی ش��ود، افزود: ضروری اس��ت همه براس��اس 
مناف��ع ملی، عقانیت و در راس��تای اجرا و اس��تحکام 
برج��ام و بهره برداری عمومی از آن در س��طح منطقه و 

جهان تاش کنند. 
روحانی با تقدیر از دس��ت اندرکاران و مسئوالن برجام 
و توافق هس��ته ای در بخش های مختلف و تشکر از تاش 
همه رس��انه ها به ویژه رسانه ملی در طول مدت مذاکرات 
و پ��س از آن برای آش��نا کردن افکار عموم��ی با زوایای 
گوناگون این مسئله، بر ضرورت تنویر افکار عمومی برای 

بهره برداری بیشتر از فضای پس از برجام تاکید کرد. 
رئیس ش��ورای عالی امنیت ملی، اس��تفاده از فضای 
به وجود آمده پس از برجام را در سایه وحدت، انسجام و 
هم افزایی امکان پذیر دانست و گفت: باید از این فرصت 
برای توسعه کشور و اشتغال جوانان بهره برداری کنیم. 
نی��ز  ابت��دای س��خنان خ��ود  رئیس جمه��وری در 
اظهارداش��ت: برجام به مفهوم تفاهم در اصل مذاکرات، 
در 23 تیرم��اه به نتیجه رس��ید و اجرای آن از 26 دی 
ماه آغاز ش��د و اینکه در برخی رسانه ها عنوان شده که 

یک س��ال از اجرای برجام گذشته است صحیح نیست و 
از اجرای برجام کمتر از شش ماه گذشته است. 

روحانی با اش��اره ب��ه اینکه می توانی��م 23 تیرماه را 
به عنوان روز تعامل با جهان بنامیم، خاطر نش��ان کرد: 
جمهوری اس��امی ایران در این روز برای همه جهانیان 
ثاب��ت کرد از لحاظ قدرت سیاس��ی، آنچنان توانمندی 
و تبحر در مس��ائل سیاس��ی، منط��ق و موضوعات فنی 
و حقوقی دارد که می توان��د برای حل موضوع پیچیده 
بین الملل��ی با قدرت های ب��زرگ مذاکره کرده و از حق 

ملت ایران به خوبی دفاع کند. 
رئیس ش��ورای عالی امنیت ملی با بی��ان اینکه برخی 
همواره از مذاکره هراس داشته و می گفتند قادر به مذاکره 
سیاسی نیستیم، افزود: 23 تیرماه ثابت کرد همانطور که 
در میدان جنگ قادریم در برابر توطئه های جهانی بایستیم 
و با آنها مقابله کنیم و برای ملت پیروزی به ارمغان آوریم، 
در صحنه سیاسی، حقوقی و فنی هم این قدرت را داریم و 

می توانیم از حقوق ملت دفاع کنیم. 
رئیس  جمهوری با بیان اینکه یکی از گزینه های پیش 
روی مل��ت ایران قب��ل از مذاکرات و توافق هس��ته ای، 
تداوم تحریم ها و افزایش فشارها بود، اظهار داشت: اگر 
آن رون��د قرار بود ادامه پیدا کند، امروز فروش نفت در 
کش��ور به صفر می رس��ید، تحریم ها و تهدیدات روز به 
روز بیش��تر و فعالیت های هس��ته ای ایران، از دید آنها 

غیرقانونی تلقی می شد. 
روحان��ی با تاکید بر اینکه یکی از موفقیت های برجام 
برداش��تن سایه تهدید از س��ر مردم بود، گفت: پرونده 
ایران در شورای امنیت، در چارچوب فصل هفتم منشور 
سازمان ملل قرار داده شده بود که زمینه را برای حمله 
نظامی به ای��ران آماده کنند و حت��ی در این زمینه به 
تفاهم هم رس��یده بودند. مذاکرات توانست بهانه برای 
تهدی��دات را برطرف و قدرت سیاس��ی، حقوقی و فنی 
ما را برای جهانیان آش��کار کند و روش��ن شد فعالیت 

هسته ای و غنی سازی، حق مسلم ملت ایران است. 
رئیس  جمهوری با اش��اره به اینکه به واس��طه برجام 

تحریم های تسلیحاتی برداشته شده و ما قادر به ارتقای 
قدرت دفاعی و نظامی خود هس��تیم، گفت: البته امروز 
هم برای خرید برخی تسلیحات هنوز با پیچ و خم هایی 
مواجهیم، اما در این راس��تا توانسته ایم موانع را برطرف 

کنیم. 
روحان��ی ب��ا بی��ان اینکه پی��ش از توافق هس��ته ای 
دش��منان ما را به موضوعی واهی و بی ریش��ه مبنی بر 
ساخت س��اح هس��ته ای متهم می کردند و با تبلیغات 
این موضوع را در افکار عمومی جهان توسعه می دادند، 
گفت: با حل مس��ئله پی. ام. دی روشن شد که اتهامات 
ب��ه ایران، بی اس��اس بوده و ما هرگز به دنبال س��اخت 
س��اح هس��ته ای نبوده و نخواهیم بود و موضوع حائز 
اهمی��ت برای م��ا توانمن��دی در غنی س��ازی به عنوان 

مسئله ای فنی و علمی بوده است. 
رئیس  جمهوری با اش��اره به اینکه به واس��طه توافق، 
تحریم های مربوط به هسته ای در همه زمینه ها برداشته 
شده، خاطرنشان کرد: البته در برخی زمینه ها از جمله 
بانک ها هنوز به روال مدنظر و مورد انتظار نرس��یده ایم، 
هر چند قدم های خوبی در این راس��تا برداش��ته ش��ده 

و ارتباطاتی با بانک های بزرگ دنیا برقرار شده است. 
روحان��ی ب��ا تاکید بر اینک��ه باید از فض��ای به وجود 
آمده، حداکثر اس��تفاده و بهره برداری را داشته باشیم، 
افزود: هیچ کس نباید تردید داش��ته باشد که به واسطه 
مذاکرات، توافق هسته ای و اجرای برجام، فضایی برای 
م��ا به وجود آم��ده ک��ه در آن بهتر می توانی��م فعالیت 
اقتصادی، دفاعی و فناورانه داشته و فناوری هسته ای را 

با آرامش بیشتر توسعه دهیم. 
رئیس  جمهوری با اشاره به اینکه ضروری است از این 
فضا برای افزایش رفاه و حل مش��کات اقتصادی مردم 
به بهترین ش��کل اس��تفاده کنیم، اظهارداش��ت: اینکه 
ام��روز عده ای بخواهن��د راجع به واژه ه��ا و کلمات در 
برجام بحث کنند در جای خود اش��کالی ندارد، اما الزم 
است به جای پرداختن به حاشیه، به استفاده مطلوب از 

این فرصت بپردازیم. 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با 
تشریح چرایی و چگونگی تاسیس دانشگاه 
آزاد اسامی و دستاوردهای آن در سراسر 
کش��ور و حتی در دفاتر و واحدهای خارج 
از کش��ور، گف��ت: خوش��بختانه به حدی 
رس��یده که دانش��گاه آزاد می تواند برای 
حل مس��ائل و مشکات کان کشور ورود 

پیدا کند. 
آی��ت اهلل  ایس��نا،  گ��زارش  ب��ه 
هاشمی رفس��نجانی در نخس��تین برنامه  
سفر به اس��تان کرمان، پس از مصاحبه 
در ف��رودگاه، در نشس��ت با مس��ئوالن 
دانش��گاه آزاد اسامی سراس��ر کشور و 
مدیران استان کرمان، از تدابیر اعتدالی 
نماینده ولی فقیه در اس��تان و استاندار 
کرم��ان در جه��ت هم افزایی مس��ئوالن 
هم��ه بخش ه��ا، تش��کر ک��رد و گف��ت: 
امیدواریم این هماهنگ��ی و اتحاد برای 
توس��عه اس��تان در سراسر کش��ور اجرا 
ش��ود، البته ب��ا برنامه هایی ک��ه قبا در 
گزارش ه��ا دیدیم و ش��نیدیم، به آینده 

کش��ور امیدواریم. 
هاش��می رفسنجانی با بیان برنامه هفت 
کش��ور دنیا برای س��اخت نیروگاه جوش 
هس��ته ای با صنعت ایت��ر، گفت: به خاطر 
برج��ام پذیرفتند که ایران جزو محققان و 
مجری��ان این صنعت باش��د و از ایران هم 
پژوهش��گران و دانش��مندان دانشگاه آزاد 
اسامی در جمع محققان هفت کشور دنیا 

در فرانسه حضور دارند. 
وی ب��ا تاکید بر اهمی��ت صنعت ایتر و 
مزایای فراوان آن، به خصوص نیروگاهی با 
جوش هسته ای، گفت: ماده اصلی سوخت 
این نوع نیروگاه ها آب های دریاها هستند 

که به اندازه کافی وجود دارد. 
هاش��می رفس��نجانی عضویت ایران در 
جمع آن هفت کش��ور را فرصتی مناسب 
و یکی از دس��تاوردهای برجام دانس��ت و 

گفت: یک��ی از افتخ��ارات مذاکرات ایران 
و 1+5 در مس��ائل هس��ته ای، عضوی��ت 
جمهوری اس��امی در جمع هفت کش��ور 
س��ازنده نیروگاه جوش هسته ای و صنعت 

ایتر است. 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با 
انتقاد از کسانی که می گویند  برجام هیچ 
دستاوردی نداشت، گفت: فقط به مسئله 
ف��روش نفت توجه کنید ک��ه قبا چگونه 
تحری��م بودیم، چگونه می فروختیم و االن 

چگونه می فروشیم. 
وی افزود: به وضعیت کشتی های ایران 
در روزه��ای قب��ل از برج��ام توجه کنید 
ک��ه به هیچ یک از بن��ادر دنیا اجازه ورود 
نداشتند، ولی امروز بخش قابل توجهی از 
صادرات و واردات را کشتی های جمهوری 

اسامی انجام می دهند. 
ایمنی  افزایش  رفس��نجانی،  هاش��می 
پ��رواز هواپیماها در ای��ران را یکی دیگر 
از دس��تاوردهای برجام دانست و گفت: 
سقوط هواپیماها را به یادآورید و معلوم 
نیس��ت منتقدان با چ��ه منطقی مخالف 
ب��ه روز ش��دن هواپیماه��ای ایرباس و 
خط��وط پ��روازی ای��ران هس��تند و باز 
از صنع��ت هواپیمایی  هم عاقه مندن��د 
اس��تفاده کنیم ک��ه مردم  کش��ورهایی 
ایران خاط��رات تلخی از س��قوط آنها و 

مرگ هموطنان دارند. 
وی شکس��ت هیمن��ه تحریم ه��ا را کار 
اساس��ی دول��ت دانس��ت و گف��ت: حاال 
بای��د بخش ه��ای دیگ��ر جامع��ه، به ویژه 
بخش خصوصی ب��رای رون��ق اقتصادی و 

ایجاد اشتغال وارد شوند. 
رئیس مجمع تش��خیص مصلحت نظام، 
مانع تراش��ی برخ��ی از کش��ورهای عضو 
مذاکرات هس��ته ای در مسیر اجرای کامل 
توافق��ات و شکس��ت کام��ل تحریم ها را 
غیر دیپلماتی��ک دانس��ت و گفت: حمایت 

ایران از تروریسم، درحالی که خود قربانی 
آن است، طنز است و به جمهوری اسامی 

نمی چسبد. 
وی با بیان این جمله که  »تروریس��ت 
واقعی رژیم غاصب صهیونیس��تی است«، 
گف��ت: ای��ران از فلس��طینی ها حمای��ت 
می کند که مظلوم ترین مردم دنیا هستند 
و از ح��زب اهلل لبنان حمای��ت می کند که 
جل��وی اس��رائیل به عن��وان دولت غاصب 

تروریستی می ایستد. 
هاشمی رفسنجانی با تاکید بر این نکته 
که ایران یک��ی از عوام��ل اصلی تضعیف 
تروریست ها در منطقه، به ویژه در عراق و 
سوریه است، به ماجرای آزادسازی فلوجه 
اش��اره کرد و گفت: آمری��کا با هزینه های 
فراوان خیلی تاش کرد که فلوجه را آزاد 
کند، اما نتوانس��ت و این ای��ران بود که با 
کمک  به ارتش عراق، فلوجه را آزاد کرد و 

حاال نوبت موصل است. 
رئیس مجمع تش��خیص مصلحت نظام، 
امنی��ت ای��ران را در کان��ون ناامنی های 
منطقه برای کشورهای دنیا درس دانست 
و گف��ت: این امنی��ت در کن��ار مجموعه 
عوام��ل مرهون وف��اداری م��ردم به نظام 

است. 
وی با تش��ریح اتکای همیشگی نظام به 
مردم در هم��ه مقاطع مب��ارزه، پیروزی، 
تثبیت، دفاع مقدس، دوران س��ازندگی و 
دهه اخیر، گفت: اگر چه نیروهای امنیتی 
و اطاعاتی با هوشیاری تمام همه مسائل 
را زی��ر نظ��ر دارند، اما بع��د مردمی نظام 
اس��ت که ایران را در می��ان خرمن آتش 

این گونه امن نگه می دارد. 
هاشمی رفس��نجانی، امنیت مثال زدنی 
کشور را س��رمایه ای ارزش��مند دانست و 
گفت: در س��ایه این امنیت باید مشکات 
دیگر مانند رکود اقتصادی، تورم، بیکاری 
و ع��دم فعالی��ت بخش خصوص��ی را حل 

کنیم ک��ه یک��ی از راه های آن اس��تفاده 
درست از نقدینگی بسیار باال در بانک های 

کشور است. 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با 
بیان این جمله که  »در 10 س��ال گذشته 
حدود 15 هزار کارخانه در ایران یا تعطیل 
ش��دند یا با ضعف کار می کردند«، گفت: 
اگر از گنجینه عظیم نقدینگی 900 هزار 
میلیارد تومانی که تیغی دو لبه برای رکود 
و رون��ق اقتصادی اس��ت، به عنوان فرصت 
اس��تفاده می کردیم، االن ش��اهد بیکاری 

جوانان به ویژه تحصیلکردگان نبودیم. 
وی اف��زود: بای��د از تجربه اس��تانداری 
کرمان در جه��ت فعالیت بخش خصوصی 
برای گس��ترش توس��عه کش��ور استفاده 

کنیم. 
هاش��می رفس��نجانی، حرک��ت  »قلعه 
گن��ج« در اس��تان کرمان به س��وی رونق 
اقتص��ادی را الگویی مناس��ب برای تکرار 
در سراسر کشور دانست و گفت: همکاری 
اس��تانداری، بنی��اد مس��تضعفان و مردم 
مثلثی از همدلی به وجود آورد که نتیجه 
آن آس��ودگی خیال مردم و تعمیق امنیت 

است. 
رئیس مجمع تش��خیص مصلحت نظام، 
دعواهای سیاس��ی و باندی داخلی، القای 
شکست برجام و تبلیغ منفی علیه اقدامات 
دول��ت را باعث نا امیدی مردم در داخل و 
تردید س��رمایه گذاران خارجی برای ورود 
به ایران دانست و گفت: به جای دعواهای 
بی فایده سیاسی دست به دست هم دهیم 
تا مردم را از منابع عظیم و خدادادی ایران 

بهره مند سازیم. 
وی در بخش پایانی سخنان خود، گفت: 
دانش��گاه آزاد اس��امی ب��ا مجموعه ای از 
تجربه های ارزشمند و دستاوردهای علمی 
در خدمت نظام اس��امی است تا در همه 
استان های کشور به کمک مسئوالن بیاید. 

هاشمی رفسنجانی: 

حمایت از تروریسم طنز است و به ایران نمی چسبد

روزنامه مدیریتی- اقتصادی
  www.forsatnet.ir  :سایت          info@forsatnet.ir  :ایمیل

نخس��ت وزیر ترکیه دیروز از عزم کشورش برای احیای 
مناسبات دیپلماتیک با سوریه و عراق خبر داد. 

به گ��زارش خبرگ��زاری رویت��رز، بینال��ی ییلدریم در 
سخنانی که روز گذشته به صورت زنده از تلویزیون پخش 
شد، گفت: آنکارا درصدد است تا مناسباتش را با دو کشور 

سوریه و عراق توسعه دهد. 
وی ه��دف از این تصمی��م را ایجاد ثبات برای به نتیجه 

رسیدن مبارزه با تروریسم عنوان کرد. 
نخس��ت وزیر ترکی��ه در این س��خنان بر ل��زوم بهبود و 
تقویت مناس��بات دیپلماتیک ترکیه با کشورهای منطقه 

تأکید کرد. 

ییلدریم در سخنان خود گفت: مهم ترین هدف ما توسعه 
مناسبات خوب با سوریه و عراق و همه همسایگان مان در 

اطراف مدیترانه و دریای سیاه است. 
وی اف��زود: ت��ا امروز مناس��بات با روس��یه و اس��رائیل را 
عادی سازی کردیم و مطمئن هستیم که روابط مان با سوریه 
نیز عادی خواهد ش��د. برای آنکه مبارزه علیه تروریس��م به 
نتیجه برسد، باید ثبات به سوریه و عراق بازگردد. رویترز در 
ادامه س��خنان ییلدرم افزود که ترکیه طی سال های گذشته 
از مخالفان سرسخت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بوده و 
حتی اعام کرده بود که خروج اسد از قدرت تنها راه بازگشت 

ثبات به سوریه است. 

نخست وزیر ترکیه: مناسبات دیپلماتیک با سوریه را احیا می کنیم

و  آن�کارا  در  فرانس�ه    س�فارت 
ت�ا  اس�تانبول  در  آن  کنس�ولگری 
اطالع ثانوی بس�ته ش�د. علت این 

تعطیلی تهدیدات امنیتی است. 
  دبیرکل سازمان ملل با بیان اینکه 
فلسطینی ها  سیاست محروم کردن 
از رش�د و پیش�رفت ب�ه گس�ترش 
خش�ونت می انجامد، خواهان توقف 
تحریک ه�ا در میان فلس�طینی ها و 

اسرائیلی ها شد. 
دیوید کامرون با انجام آخرین سخنرانی خود به عنوان نخست وزیر در مجلس 

عوام انگلیس رسما از این سمت کنار رفته و جای خود را به ترزا می  داد

تیتر اخبار

ب��ه دنبال انتش��ار برخی اخب��ار درباره احتم��ال تغییر 
در خدمت س��ربازی، رئیس اداره س��رمایه انس��انی سرباز 
توضیحاتی را درباره روند بهبود کیفیت خدمت س��ربازی 
ارائه کرد. س��ردار موس��ی کمالی در گفت وگو با ایس��نا، 
درباره خبرهایی مبنی بر تغییراتی که در شرایط و قوانین 
س��ربازی در پی تغییرات ستاد کل نیروهای مسلح منتشر 
شده است، اظهار کرد: هر تغییری که در وضعیت سربازی 
اتخاذ می ش��ود باید با هماهنگی نیروهای مس��لح باشد و 
پارامتره��ای مختلفی در تصمیم گی��ری درباره آن دخیل 

است. 
کمالی درباره اینکه س��تاد کل نیروهای مس��لح تاکنون 
چه اقداماتی برای بهبود وضعیت خدمت س��ربازی انجام 

داده اس��ت، اظهار کرد: بهبود و بهسازی خدمت سربازی 
در چارچوب خدمت وظیفه عمومی بوده و اتفاقا رسیدگی 
و توج��ه به این موضوع جزو برنامه های مس��تمر نیروهای 
مسلح است که در چند س��ال اخیر نیز اتفاقات خوبی در 

این رابطه رخ داده است. 
وی ادام��ه داد: طرح های��ی مانند س��ربازمعلم، س��رباز 
سازندگی، سرباز بهزیست، سرباز پیام آور بهداشت، سرباز 
هی��أت علمی، س��رباز تعاون یار و. . . نیز در همین راس��تا 
اجرا ش��ده اس��ت. همچنین طرح ها و تسهیاتی نیز برای 
سربازان نخبه و استعداد برتر و همچنین سربازان قهرمان 
و محق��ق در نظر گرفته ش��ده و س��ربازان بس��یجی نیز 

مشمول تسهیاتی دیگر شده اند. 

توضیحات کمالی درباره تغییر و بهبود سربازی

  محمدرض�ا مخبر دزفول�ی، دبیر 

ش�ورای عال�ی انق�الب فرهنگی از 
گنجانده ش�دن پنج زب�ان خارجی 
جدید در برنامه درسی مدارس خبر 

داد. 
  حجت االسالم و المسلمین حسن 

روحانی رئیس جمهوری در حکمی،  
»الهام امین زاده« را به عنوان دستیار 
رئی�س جمه�وری در ام�ور حق�وق 

شهروندی منصوب کرد.  

اقبال شاکری رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران گفت: طرح انضباط ترافیکی 
منطقه ۱۲ به جهت آرام بخش�ی ترافیکی به منطقه بود و درباره بازگشت دوباره 

طرح، پلیس باید تصمیم گیری کند

تیتر اخبار

جش��نواره بین المللی فیلم لوکارنو از برگزاری مراس��م 
بزرگداشت برای عباس کیارستمی خبر داد. 

به گزارش ایس��نا، شصت ونهمین جش��نواره بین المللی 
فیلم لوکارنو در کش��ور س��وئیس ضمن اع��ام فیلم های 
بخش رقابت��ی این رویداد س��ینمایی، از برگزاری مراس��م 
بزرگداش��ت عباس کیارس��تمی، کارگردان نامدار ایرانی 
خبر داد که چندی پیش در س��ن 76 س��الگی در پاریس 

درگذشت. 
به گ��زارش هالیوود ریپورتر، در این رویداد س��ینمایی 
ع��اوه بر نمای��ش چندین فیل��م از آخرین س��اخته های 
کیارس��تمی، فیلم  »فیلمسازی در کوبا با کیارستمی« که 
ش��امل هفت فیلم کوتاه از شاگردان او در کارگاه آموزشی 
این کارگردان مولف در کش��ور کوبا اس��ت نیز به نمایش 

گذاشته می شود. 
کیارس��تمی در س��ال 1989 ب��ا فیلم  »خانه دوس��ت 
کجاست؟ « جایزه یوزپلنگ نقره ای و چندین جایزه دیگر 
را از هیأت داوران جش��نواره معتب��ر لوکارنو دریافت کرد 
و در س��ال 2005 میادی نیز جایزه یک عمر دس��تاورد 

سینمایی این جشنواره سینمایی به وی اعطا شد. 
خب��ر دیگ��ر از ای��ن هنرمند ت��ازه درگذش��ته این که 
کمیسیون ویژه رسیدگی به پرونده پزشکی مرحوم عباس 
کیارس��تمی ساعت 7 صبح دیروز ش��روع و حدود ساعت 
12 به پایان رسید. وظیفه این کمیسیون بررسی کوتاهی 
احتمالی تیم پزش��کی اوس��ت. خانواده کیارستمی اعام 
کرده که از پزش��کان معالج این مرحوم جداگانه ش��کایت 

خواهد کرد.

بزرگداشت کیارستمی در جشنواره لوکارنو

  فرانس�یس فورد کاپوال، فیلمس�از 
مشهور، سایت  »زوتروپ« را به عنوان 
ی�ک اس�تودیوی مج�ازی ب�ا امکان 

نمایش فیلم کوتاه راه اندازی کرد. 
و  نویس�نده  ارجمن�د  جمش�ید    
منتقد س�ینما دی�روز ۲3 تی�ر ماه 
درگذشت. ارجمند از دو ماه قبل به 
دلیل عفونت در بیمارستان شهدای 
تجری�ش بس�تری ب�ود و در همین 

بیمارستان درگذشت. 

علی مرادخانی، معاون امور هنری وزیر ارشاد، شایعه های اخیر مبنی بر به کما 
رفتن محمدرضا شجریان را تکذیب کرد. 

تیتر اخبار

دارن��ده دو مدال ط��ای جهان با بیان اینکه در ش��رایط 
ایده آلی به سر می برد، گفت: هدفی جز کسب خوشرنگ ترین 
مدال المپیک ندارم. رضا یزدانی در گفت وگو با ایسنا، درباره 
آخرین وضعیت خود در آس��تانه حض��ور در المپیک 2016 
اظهار کرد: بعد از مصدومیت ش��دیدی که چهارماه پیش از 
ناحیه آش��یل پا برایم به وجود آمد همزم��ان با دوره درمان، 
تمریناتم را ب��ه آرامی آغاز کردم و چند هفته ای اس��ت که 

تمرینات کشتی را پیگیری می کنم. 
وی با تأکید بر اینکه در ش��رایط بس��یار خوبی به س��ر 
می برد، خاطرنش��ان کرد: ش��رایطم از نظر بدنی و روحی 

و روانی ایده آل اس��ت. امیدوارم در مدت باقیمانده تا آغاز 
المپیک نیز مشکلی برایم به وجود نیاید و بتوانم با شرایط 

بسیار خوب در المپیک حاضر شوم. 
یزدانی درباره پیش بین��ی خود از نحوه نتیجه گیری اش 
در رقابت های المپیک گفت: پیش بینی در ورزش��ی مانند 
کش��تی کار منطقی و عاقانه ای نیس��ت، چرا که کس��ب 
نتیج��ه در ه��ر میدانی به ش��رایط زیادی بس��تگی دارد. 
ام��ا قول می دهم با تمام وجود کش��تی بگی��رم و ناکامی 
المپی��ک قبل��ی را جبران کنم. همه هدفم این اس��ت که 

خوشرنگ ترین مدال المپیک را به دست بیاورم. 

رضا یزدانی: هدفم فقط مدال طالی المپیک است

  مراح�ل واگ�ذاری باش�گاه المپیک 
مارس�ی به خریداران ایرانی تا چند روز 
آینده نهایی می ش�ود تا این باشگاه به 
صورت رسمی وارد بازار تابستانی شود. 
   اونای امری، سرمربی جدید پاری 
س�ن ژرمن می گوید هدف او در این 
تیم رش�د و بهتر ش�دن تیم اس�ت. 
امری که فصل قبل مربی س�ویا بود، 

 جانشین لوران بالن شده است. 
»جری ریکاردو بنگس�تون« مهاجم پیش�ین تیم فوتبال پرسپولیس دیروز 

رسماً با قراردادی یک ساله به تیم فوتبال ذوب آهن پیوست. 

تیتر اخبار
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تنبور، ساز 6 هزارساله
تنبور کهن ترین س��از زهی زخمه ای اس��ت، به این 
معنا که نخستین س��ازی اس��ت که دس��ته ای بلند به 
همراه کاسه و وتر داشته است. قدمت این ساز هنوز به 
طور دقیق معلوم نیست. در کتب و رساالت زیادی در 
این مورد سخن گفته اند. کتاب دیکشنری گراو که در 
زمینه ساز شناسی است، قدمت این ساز را 5 الی 6 هزار 
س��ال دانسته و مجسمه های س��نگی در موزه ها و آثار 
باس��تانی به جای مانده در شوش و تپه های بنی یونس 
در حوالی ش��هر موصل قدمت این س��از را ۱5۰۰ الی 
۲۰۰۰ س��ال قبل از میالد نش��ان می دهد. فارابی در 
موسیقی الکبیر به طور گسترده در مورد تنبور و انواع 
آن و فواص��ل و کوک ه��ای آن توضیحات مفصل داده  
است. ابن سینا، عبدالقادر مراغی و صفی الدین ارموی 
نیز از این جمله اند. در آثار شاعران بزرگ فارسی زبان از 
جمله شیخ جنید بغدادی، فردوسی، مولوی، منوچهری 
دامغان��ی، نظامی گنجوی، موس��وی، حاف��ظ، وحید 
قزوین��ی، بیدل دهلوی و وفا کرمانش��اهی به کرات از 

تنبور سخن به میان آمده است. 
تنبور از خانواده سازهای زهی زخمه ای است و کاسه 
طنینی نیمه گالبی دارد. حجم کاسه تنبور در مقایسه 
با دوتارهای خراس��ان کمتر است و کاسه آن در قدیم 
یکپارچه بوده اس��ت. امروزه در منطقه گوران بیش��تر 
تنبورها هنوز کاس��ه یکپارچه دارند و در صحنه اغلب 
تنبورها دارای کاسه ترکه ای هستند. تنبور ترکه ای را 
تنبور چمنی نیز می گویند. عمق کاسه از قدیم به امروز 
بیشتر شده است و در قدیم عمق ساز تنبور کمتر بوده 

است. 

انواع تنبور
قدیمی ترین نمونه کاسه ترکه ای، تنبورهای ساخت 
اس��تاد خداوردی در منطقه صحنه و مربوط به ۷۰ تا 
۸۰ سال پیش است. بعضی از سازهای خداوردی هنوز 
موجود اس��ت. این تنبورهای ترکه ای دارای قس��مت 
رابط )گلو یا گلویی( هس��تند که رابط میان دس��ته و 
کاس��ه است و ترکه ها روی آن مهار می شوند. سازهای 
اس��تاد خداوردی گاه ۷ ترکه دارند و حجم کاسه آنها 
نیز از تنبورهای جدید کمتر است. امروزه تعداد ترکه ها 
بیش��تر اس��ت و هر س��ازنده به روش خود از ۷ تا ۱۰ 
ترکه استفاده می کند. کاسه های ترکه ای قدمت زیادی 
ندارند و قدیمی ترین نمونه های آن براس��اس اطالعات 
به دس��ت آمده به ۷۰ تا ۸۰ س��ال پیش مربوط است. 
تنبورهایی که کاسه یکپارچه دارند فاقد قسمت رابط 
گلو )گلویی( هس��تند و دسته آنها مستقیماً به کاسه 
متصل می ش��ود. روی کاس��ه صفحه چوبی نازکی که 
تقریباً حالت گرده ماهی دارد قرار می گیرد و در ورودی 

این صفحه معموالً تعدادی سوراخ دیده می شود. 
تنبوره��ای منطق��ه گ��وران معموال ۱۳ دس��تان و 
تنبورهای منطقه صحنه غالبا ۱۴ دستان دارند. امروزه 
در منطقه گوران تنبورهایی با ۱۴ دس��تان )دس��تان 
چهاردهم اضافه ش��ده است( نیز دیده می شود. تعداد 
دس��تان های تنبور در اصل ۱۳ دستان بوده است. در 
سال های اخیر برخی تنبورنوازان چند دستان دیگر به 
ساز خود افزوده اند. به عنوان مثال سیدخلیل عالی نژاد 
در چند س��ال پیش پنج دس��تان به تنبور خود اضافه 
کرد که جواب دستان های سوم، چهارم، پنجم، ششم 
و هفتم در یک اکتاو باالتر بود. البته این نوازنده بعدها 

دستان های اضافی را باز کردند. 

ساختن تنبور
اگر تنبور از چوب های مرغوب س��اخته ش��ود و در 
س��اختمان آن به خصوص )کاسه رزوناسین( ابعاد الزم 
در نظر گرفته ش��ود همچنین در انتخاب س��یم های 
آن س��عی شده باشد از آلیاژهای مناسب استفاده شود 
دارای چنان سونوریته ای)کیفیت نوازندگی( عرفانی و 
پریانی اس��ت که هیچ یک از س��ازهای دیگر قادر به 

صدور این اصوات نیس��تند. 
نغمه های این س��از به وس��یله دس��ت و بدون هیچ 
واسطه ای اخذ می ش��ود و صدای حاصله از آن نسبت 
به محل برخورد مضراب به س��یم ها در نقاط مختلف 
صفح��ه نوع��ی تغییر رن��گ موس��یقیایی را به وجود 
می آورد. معرفی این س��از و رپرتوار موس��یقی مربوط 
آن را در خارج از یارسان مدیون زحمات موسیقیدانان 
باتجربه دو سه دهه اخیر از قبیل استاد شهرام ناظری، 
کیخس��رو  پورناظ��ری، علی اکبر مرادی، س��یدخلیل 
عالی نژاد و… هستیم که با اجرای کنسرت های متعدد 
در داخل و خارج از کشور و انتشار آثار متنوع و جذاب 

این موسیقی نقش بسزایی در آن داشته اند. 
در برخی تنبورهای جدید، ساختمان خرک به طور 
کلی تغییر کرده اس��ت. در تنبورهای س��اخت استاد 
ابراهیم قنبری مهر )تهران( و عبدالرضا رهنما )صحنه( 
خرک و سیم گیر به پیروی از بربط )عود( شیئی واحد 
هس��تند و روی صفحه کامال تثبیت شده اند. سیم گیر 
که در قسمت پایینی کاسه قرار گرفته است برای قالب 
ش��دن وترها شکلی ش��انه ای دارد. همان طور که ذکر 
شد تنبورهای ساخت اس��تاد ابراهیم قنبری و برخی 
تنبورهای عبدالرضا رهنما فاقد سیم گیر هستند. محل 
شیطانک در انتهای دس��ته و قبل از سرپنجه است و 
معموال شیء جداگانه ای است که در شیار ایجاد شده 

روی دسته قرار می گیرد. 
روی ش��یطانک نیز دو یا سه شیار برای عبور وترها 
ایجاد ش��ده اس��ت؛ بنابراین قطعه های مختلف تنبور 
عبارتند از کاس��ه طنینی )یکپارچه، ترک��ه ای با ۷ تا 
۱۰ ترکه(، صفحه دس��ته، گلو یا گلویی )در تنبورهای 
ترکه ای( سیم گیر در برخی از تنبورهای جدید، خرک 
ک��ه کار س��یم گیر را انج��ام می دهد(، دو یا س��ه وتر 
شیطانک، ۱۳ تا ۱۴ دستان، ۲ تا ۳ گوشی و پرده قبل 
از شیطانک. مشخصات و شکل ظاهری و خواص مواد 
این س��از تشکیل شده است از یک کاسه گالبی شکل 
که با صفحه ای از چوب پوشیده شده است. یا دسته ای 
بلن��د که روی آن ۱۳ الی ۱۴ پرده یا دس��تان بس��ته 
می شود. س��یم گیر در آخر صفحه برای مهار سیم ها و 
گوشی ها در قسمت باالی دسته برای کوک آن استفاده 
می ش��ود و خرک که در فاصله 6 الی ۷ س��انتی متری 
انته��ای صفحه ق��رار دارد و در نهایت دو وتر که یکی 
زیر و دیگر بم تر و اخوان کوک می ش��ود. اخیراً س��یم 
اصلی مضاعف ش��ده و در واقع دو سیم اصلی به منزله 
یک سیم و یکی از آنها تکرار دیگری است. بلندای این 
س��از از حدود ۸5 الی ۹۸ س��انتی متر است. وسعت و 
صدادهی تنبور در بم ترین قسمت که دست باز سیم و 
اخوان اس��ت و در زیرترین قسمت به نت »ر« می رسد 
مانند شکل روبه رو در واقع سیم اصلی یک اکتاو و نیم 

الی یک پرده وسعت و صدادهی دارد. 
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نگاه

سابقه ساز
موس��یقی هن��ری دیرپا و بس��یار قدیمی 
اس��ت ک��ه از ویژگی های خاص��ی در طول 
تاری��خ برخوردار بوده و در کتب و رس��االت 
زی��ادی در م��ورد آن س��خن گفته اند. کنار 
آن، نحوه س��اخت و اس��تفاده از انواع سازها 
و آالت موس��یقی هم مطرح بوده و پیش��ه 
بسیاری از افراد، طراحی، تهیه و آماده سازی 
گونه ه��ای مختلف س��ازبرای اجرا و نواختن 
الح��ان مختل��ف بوده اس��ت. ای��ن حرفه و 
فعالیت در طول تاریخ هنری این س��رزمین 
با فراز و نشیب های زیادی همراه بوده، ولی 
خوش��بختانه از گزند حوادث در امان مانده 
و راه ماندگاری خودش را پیدا کرده اس��ت. 
این طور که از شواهد و قراین برمی آید، چراغ 
این فعالیت هنری در کشور خاموش شدنی 
نیس��ت، ولی احتیاج به حمای��ت و مراقبت 
دارد. ب��ه هرح��ال با هم��ه این تفاس��یر و 
کارهایی که در این خصوص انجام می شود، 
هستند هنرمندانی که به خاطر حفظ اصالت 
و پاس��داری از هویت ملی این س��رزمین به 
این کار مبادرت می ورزند. استاد نعیمی هم 
از این دس��ته افراد است که عالوه بر فعالیت 
در این عرصه، تدری��س را فراموش نکرده و 
در کنار س��اخت سازهای سنتی، به آموزش 

آن هم می پردازد. 

شروع کار
نعیم��ی در م��ورد ش��یوه کاری و نح��وه 
ورودش ب��ه ای��ن رش��ته هن��ری می گوید: 
آشنایی من با موسیقی در سن شش سالگی 
بود. دایی من اس��تاد قدرت اهلل بای، یکی از 
اس��اتید بنام موسیقی س��نتی منطقه بود و 
هست. ایشان در کار خودش بسیار وارد بود 
و از نوازندگان چیره دس��ت محسوب می شد 
و همیش��ه سه تار و دوتار در گوشه اتاق بود. 
آرام آرام ب��ه این هنر عالقه مند ش��دم و در 
دوران ابتدای��ی به طور کامل به این س��مت 
وس��و گرایش پیدا ک��ردم و عالقه ام چندین 
برابر ش��د. به طوری که کالس دوم دبستان 
بودم که نخس��تین س��ازم را ک��ه دوتار بود 

خودم ساختم. 
نعیم��ی در ادامه به خاطره جالبی اش��اره 
می کند: یک روز دس��ت دایی ام س��از نی را 
دیدم. خوش��م آمد و گفتم که یکی مثل آن 
را خودم درس��ت می کنم؛ ساز نی باید قطور 
باش��د و هفت بند داشته باش��د، اما چیزی 
که من س��اخته بودم نازک ب��ود و فقط دو 
بند داش��ت. دای��ی خندید و گف��ت، این را 
دندانت بگذار با آن س��وت بزن! البته این را 
ه��م اضافه کنم ک��ه کیفیت ظروف چوبی و 
انواع دوتارهای ساخته شده توسط دایی من 
بس��یار عالی و در این زمینه بس��یار ماهر و 

زبردست بود. 
وی به کار زنبورداری و تولید عسل اشتغال 
داشت. کار زنبورداری و سرو کله زدن با این 
حش��ره منظم و پرکار به زندگ��ی فرد نظم 
خاصی می دهد. پس از چند س��ال به دوران 
دبیرس��تان رس��یدم که نخس��تین سفارش 
کاری ام را در ساز دوتار دریافت کردم. البته 
در طول این مدت از نواختن موس��یقی دور 
نبودم و بیش��تر نی نوازی می کردم. در طول 
این مدت فکرم پرداختن به موس��یقی بود و 
در کنار آن از کس��ب تجربه ب��رای تولید و 
س��اخت سازهای س��نتی غافل نبودم. از هر 
طریق��ی و از هر اس��تادی مطلبی و مهارتی 
آموختم. س��ال ۱۳۸۲ بود که به طور جدی 
و حرفه ای ش��روع به س��اخت انواع سازهای 
س��نتی و کالس��یک کردم و س��ه تار، دوتار 
و تنبور را دس��ت گرفت��م و به عنوان زمینه 
تخصصی و اصلی ام انتخاب کردم. به تدریج 
این کار به شغل اصلی و منبع کسب درآمد 
من تبدیل ش��د و به طور کام��ل کار من در 
این حیطه کلید خورد. االن ۱۳ سال فعالیت 
حرفه ای در این رش��ته دارم. در شهرس��تان 
گنبد دفتری دارم که س��ازهای ساخته شده 

را ارائ��ه می ده��م و در مع��رض دید عموم 
اس��ت. هرکس طالب باشد سراغ ما می آید؛ 
چه برای خرید س��از و چه برای نواختن آن. 
محل زندگی محمدخ��ان نعیمی زادگاهش 
رامیان است و در منزلش کارگاه خانگی برپا 
کرده اس��ت. وی در این خصوص می افزاید: 
کارگاه و خانه و آموزش��گاه یکی شده است 
ک��ه کاره��ای اصل��ی س��اخت را در اینجا 
انج��ام می دهم. البته ای��ن کار را به صورت 
آکادمیک در دانش��گاه و مؤسسه خصوصی 
تدریس می کنم. کار آموزش کالس��ی را به 
پیشنهاد مسئوالن آموزشی دانشگاه گرگان 
پذیرفت��م. آنها وقتی اهمی��ت کار را دیدند، 
زیرشاخه ای در رشته موسیقی ایجاد کردند 
به نام س��اخت سازهای سنتی که دانشجوها 
ب��ه اضاف��ه هنرجوها در ای��ن کالس حضور 
پیدا می کنن��د. هدف ما از ارائه این رش��ته 
در دانش��گاه به دو دلیل اس��ت؛ س��اختن و 
تعمی��رات س��ازهای اصیل ایران��ی که برای 
ما بس��یار مهم و ارزشمند اس��ت. شکرخدا 
اس��تقبال خوبی از این کالس ها ش��ده و ما 
قصد داریم این فعالیت هنری را بیشتر بین 
مردم و کسانی که عالقه مند موسیقی اصیل 

کشور هستند رواج بدهیم. 

دوتار، سه تار و تنبور
نعیم��ی در مورد س��ازهای ایرانی به نکته 
جالب��ی اش��اره می کند: موس��یقی س��نتی 
ایران��ی از یک درون گرایی بهره مند اس��ت و 
آالت و ادوات��ش ناله خاصی دارد و از حاالت 
معنوی منحصر به فردی برخوردار هست، به 
همین جهت عالقه شخصی خودم به سمت 

موسیقی ایرانی است.
 وی در م��ورد س��ازهایی ک��ه تخصص و 
گرایش بیشتری دارند می افزاید: بیشتر کار 
من دوتار و تنبور اس��ت؛ تنب��ور کهن ترین 
س��از زهی زخمه ای اس��ت، به این معنا که 
نخستین س��ازی است که دس��ته ای بلند به 
همراه کاس��ه و وتر داشته است. قدمت این 
س��از هنوز به طور دقیق معلوم نیس��ت ولی 
به چندهزار س��ال پی��ش بازمی گردد. حجم 
کاسه تنبور در مقایسه با دوتارهای خراسان 
کم تر اس��ت و کاس��ه آن در قدیم یکپارچه 
بوده اس��ت. امروزه در منطقه گوران بیشتر 
تنبوره��ا هنوز کاس��ه یکپارچ��ه دارند و در 
صحن��ه اغلب تنبورها دارای کاس��ه ترکه ای 
هس��تند. تنبور ترکه ای را تنبور چمنی نیز 

می گویند.
 عمق کاس��ه از قدیم به امروز بیشتر شده 
و در قدیم عمق ساز تنبور کمتر بوده است. 
اگر تنبور از جنس چوب های مرغوب ساخته 

شود و در ساختمان آن به خصوص کاسه آن 
ابعاد الزم درنظر گرفته ش��ود، چنان اصوات 
خیال انگی��ز و روحانی از آن صادر می ش��ود 
که گویی از جهان دیگری به گوش می رسد. 
با ش��نیدن این موسیقی ش��نونده از اصالت 
نغزگویی و وقار و س��نگینی و باستانی بودن 
این نغمه ها حیرت زده می شود که به وضوح 
با دیگر موس��یقی های ایرانی متفاوت است. 
تنبور دارای ش��خصیتی عرفانی و حماس��ی 
اس��ت و برای نواختن قطعات حماس��ی نیز 
اس��تفاده می شود. این س��از در طول سیر و 
س��فر تاریخی و فرهنگی تنب��ور در نقاط و 
نواحی مختلف نام ها و ش��کل های متفاوتی 

پیدا کرده است. 
 ای��ن هنرمن��د جوان در م��ورد دوتار هم 
توضیحاتی می دهد: دوتار الگوهای مختلفی 
دارد؛ دوتار جنوب خراسان کاسه بزرگی دارد 
و بزرگ ترین و دقیق ترین تار موجود اس��ت 
که صدایی زیر دارد. دوتار ش��مال خراسان 
به چند سبک س��اخته می شود. ساخته های 
بجنورد، قوچان، اس��فراین و نیش��ابور با هم 
فرق دارد. این تفاوت ها هم از لحاظ ظاهری 
است و هم از نظر صدایی که ساطع می کند. 
این تفاوت ها نش��ات گرفته از فرهنگ، آداب 
و رسوم و زبان و لهجه اقوام مربوط می شود. 
دوتار قزلباش که مال منطقه ماس��ت شبیه 
ت��ار ایرانی اس��ت و اگر کس��ی ببیند، فکر 
می کند که خود تار است. صدایش خیلی بم 
است، سیم هایش از ابریشم است و به شکل 

گرد ساخته می شود. 
سه تار از س��ازهای زهی و مضرابی سنتی 
است. سه تار پیش��تر هم خانواده با سازهایی 

چون دوتار و تنبور بوده است و امروزه به تار 
بسیار نزدیک تر است. در موسیقی دستگاهی 
ایران اس��تفاده از سه تار بس��یار رواج دارد؛ 
گرچه بیش��تر برای تک نوازی مورد استفاده 
قرار می گیرد. صدای ساز ارتباط مستقیمی 
ب��ا اعصاب و روان نوازن��ده پیدا می کند و از 
این رو س��ه تار را اغلب همدم اوقات تنهایی 
خوانده اند. اغلب ش��نوندگان، س��از سه تار 
را دارای لح��ن و ن��وای غمگینی احس��اس 
می کنن��د، ام��ا نوازندگان معاصر موس��یقی 
ایرانی در تالش برای توسعه موسیقی مدرن 
و نوی ای��ران، آثار زیبای��ی آفریده اند که با 
حال و هوایی که تا دو دهه پیش از این ساز 
تصور می ش��د کاماًل متفاوت است. در حال 
حاضر گرایش بیشتری به سه تار وجود دارد 
و این س��از س��نتی که حدود ۳5۰ تا ۴۰۰ 
گرم وزن دارد، بیش��تر پرده های موس��یقی 

ایرانی را جواب می دهد. 

ساخت و ساز
آقای نعیمی در مورد س��اخت و اس��تفاده 
از این آالت آهنگین می گوید: س��اختن یک 
سه-تار معمولی بین ۳5 تا ۴۰ ساعت زمان 
می ب��رد که به طور متوس��ط بین ۳ تا ۴ روز 
درس��ت می شود ولی کیفیت مناسبی ندارد. 
یک س��ه تار عالی نزدیک به ی��ک ماه زمان 
الزم دارد. دوت��ار زم��ان بیش��تری می برد و 
مانن��د تنبور وق��ت بیش��تری می گیرد که 
تقریباً دو ماه طول می کش��د. این دو س��از 
را  خاص��ی  ریزه کاری ه��ای  و  ظرافت ه��ا 
می طلبد. وی در مورد نحوه س��اخت هم به 
نکته قابل تاملی اشاره می کند: بیشتر اساتید 

در مورد س��اختن ساز اغراق می کنند و این 
کار را خیلی آرمانی و بس��یار دش��وار نشان 
می دهند. درحالی که چنین نیست و درست 
کردن سازهای موس��یقی خیلی هم سخت 
نیس��ت. نباید س��اختن آن را ب��زرگ جلوه 
داد. اس��تاد باید مقدمات کار را به هنرآموز 
 ی��اد بدهد و ش��اگرد خ��ودش ظرافت ها را 

خواهد فهمید. 
اس��تاد نعیمی درباره کار ک��ردن در این 
پیش��ه هنری می گوید: به این حرفه هنری 
می توان کاماًل به عنوان یک ش��غل نگاه کرد، 
چون بس��یار کاربردی و همه جانبه اس��ت 
و فعالیت ه��ای زی��ادی را درب��ر می گی��رد. 
آموزشگاه های زیادی در کشور فعال هستند 

که نیاز به انواع ساز دارند.
 ضم��ن اینکه س��از مثل ماش��ین نیاز به 
س��رویس و تعمی��رات دارد ک��ه این حجم 
زی��ادی از کار را می طلبد و در صورت توجه 
و گس��ترش این بخش هنری، اش��تغال زایی 

مناسبی خواهد داشت. 
مواد اولیه و اصلی تولید س��از چوب است 
که بیش��تر از چ��وب درخت توت اس��تفاده 
می ش��ود. قیمت چوب خشک از هزار تومان 
ب��ه باال و قیمت چوب ت��ر 5۰۰، 6۰۰ تومان 
در هر کیلو اس��ت. قیمت تمام ش��ده برای 
س��ه تار به صورت عم��ده ۲5۰ هزار تا ۳۰۰ 
هزار تومان است که این رقم به یک میلیون 
هم می رس��د. نرخ تمام شده دوتار به شکل 
عمده ۳۰۰ ه��زار تومان و تکی حدود 5۰۰ 
تا 65۰ هزار تومان بالغ می ش��ود که تا ۱/۲ 
میلیون هم می رس��د. نی هم بین 5۰ تا ۸۰ 

هزار تومان فروخته می شود. 

فعالیت ها
نعیمی ب��ه تدریس و س��اختن و نواختن 
مشغول است و معتقد است اگر هنرجو باشد 
ب��ه تمامی این فعالیت ه��ا ادامه خواهد داد. 
االن س��اخته  های ما به تم��ام ایران از جمله 
ش��هرهای ش��یراز، اصفهان و مشهد ارسال 
می ش��ود. حتی نمونه ها تولی��دی ما به هند 
و فرانس��ه هم رفته اس��ت. وی همچنین در 
فستیوال هنری کشور ترکیه به اجرای زنده 
موسیقی با دوتار قزلباش پرداخته و موفق به 
دریافت مدال و لوح تقدیر ش��ده است. آقای 
نعیمی در حال حاضر حدود ۳۰ نفر هنرجو 
دارد که بیشتر برای نواختن موسیقی تعلیم 
می بینن��د و ۴ ،5 نف��ر هم برای س��اخت و 

درست کردن ساز آمده اند.
 اگر کس��ی پیش خ��ودم بیاید ت��ا نحوه 
درست کردن س��از را یاد بگیرد، به شخصه 
هزین��ه ای نمی گی��رم ولی ب��رای نوازندگی 
شهریه مصوب وزارت ارشاد توسط آموزشگاه 
دریافت می شود. این هنر جا برای پیشرفت 
زی��اد دارد و می طلب��د که دس��ت اندرکاران 
امور فرهنگی توجه بیش��تری به این صنعت 
هنرمندانه که ریش��ه در تاریخ و اصالت این 

سرزمین دارد داشته باشند. 

علی علمی
ali_elmi1361@yahoo.com

گفت وگوی  »فرصت امروز« با محمد نعیمی، سازنده و نوازنده تار و تنبور

حرفه آهنگین! 
دنیای هنر موسیقی در کنار قدمت طوالنی، خالقیت، ذوق، باریک بینی و لطافت طبع 
انتهایی ندارد. موس�یقی نه تنها یکی از زیباترین هنرها که یکی از هیجان انگیزترین و 
پیچیده ترین آنها هم محسوب می شود. موسیقی با نخستین واژگان و گفتار بشر  زاده 
و آمیخته شده است و آدمی با گذشت زمان ابزارها و ادوات مختلفی را در کنار روش ها 
و فرم ه�ای مختلف به کار گرفته ت�ا اصوات و الحان موزون و ش�ورانگیز را طنین انداز 
کند. برای نواختن ساز، آالت و وسایل زیادی هست که سازهای سنتی ایرانی به نوعی 
منحصر به فرد هستند و در میان اهل هنر ارج و قرب زیادی دارند. استاد محمد نعیمی 
یکی از خوش ذوق ترین و ماهرترین س�ازندگان وس�ایل و ابزار موس�یقیایی در شمال 
کش�ور اس�ت که به رغم س�ن کم، در تهیه و تدارک چند س�از اصیل ایرانی به مراتبی 

رسیده و ضمن ساختن آالت موسیقی، تدریس هم می کند.
 نعیمی به خاطر نوآوری هایی که در ساختن ساز داشته همواره مورد تحسین همگان 
ب�وده که کار نوازندگی را راحت تر کرده و بس�یار عالقه مند اس�ت ت�ا تجربیاتش را به 

عالقه مندان به خصوص نسل جوان منتقل کند. 
محمد نعیمی، متولد س�ال 1362 شهرستان رامیان در استان گلستان است. شش 
ساله بوده که با موسیقی آشنا شده و از سال 1382 به طور جدی و حرفه ای وارد کار 
ساخت وس�از انواع آالت موسیقی سنتی شده اس�ت. تخصص اصلی اش تار، دوتار، 
سه تار و تنبور است و کالس دوم ابتدایی بوده که نخستین سازش را که دوتار بوده 

ساخته است. 
وی فوق لیس�انس ادبیات فارس�ی دارد و در دانش�گاه گرگان موس�یقی سنتی و 
ادبی�ات تدری�س می کند.  »فرصت ام�روز« با این هنرمند ج�وان و خوش قریحه به 

گفت وگو نشسته است. 
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پ��س از آنک��ه ته��ران در دوره حکومت 
آقامحمدخ��ان قاجار ب��ه پایتختی برگزیده 
ش��د و این ش��هر را به عنوان پایتخت ایران 
معرفی کرد، کمتر کس��ی فک��ر می کرد که 
قصبه ش��مالی ری تا این اندازه از هر طرف 
توس��عه پیدا کند و وسعت یابد و هر گوشه 
از این ش��هر دراندش��ت نام و نش��انی برای 

خودش پیدا کند. 
کوچه برلن نام کوچه ای قدیمی در تهران 
اس��ت. این کوچه در حال حاضر به صورت 
یک راس��ته ب��ازار مهم و مع��روف درآمده، 
در مرکز ش��هر ته��ران در جن��وب خیابان 
جمهوری اس��امی، در می��ان خیابان های 
الله زار جنوبی و فردوسی واقع شده و دارای 
مغازه ه��ای مختلف برای پارچه و پوش��اک 
و کااله��ای دیگر اس��ت. این ب��ازار قدیمی 
مسیری غربی- شرقی دارد که ابتدای غربی 
آن از خیابان فردوس��ی، پایین تر از چهارراه 
استانبول شروع می شود و به خیابان سعدی 

و چهارراه مخبرالدوله منتهی می شود. 

همیشه پر رونق 
وقت��ی اس��م کوچ��ه برلن ب��ه گوش مان 
می خورد، ش��اید یاد خیابانی پ��ر از خانه و 
ساختمان هایی مس��کونی، اداری یا تجاری 
به س��بک و س��یاق اروپای��ی بیفتی��م، اما 
اینج��ا در دل پیچ وخم ه��ای خیابان الله زار 
و جمه��وری، کوچ��ه ای وج��ود دارد که از 
معروف ترین مراکز خرید پایتخت محسوب 
می ش��ود. کوچه برلن مرکز خری��د انواع و 
اقس��ام لباس و زیورآالت اس��ت و از قدیم 
روزانه تعداد بس��یار زیادی از مردم را برای 
خرید به س��مت خودش می کشد. اگر قصد 
خرید دارید و گذرتان به راسته های اطراف 
خیابان جمهوری افتاد، حتما گش��ت وگذار 
و بازارگردی و خری��د را بین برنامه های تان 
بگذاری��د. این راس��ته بازار باری��ک یکی از 
مراک��ز اصلی تهی��ه پوش��اک و خریدهای 
مخصوص عروس��ی است که زوج های جوان 
قبل از شروع زندگی مشترک حتما به اینجا 
مراجعه می کنند. بافت بازار به شکلی است 
که اکثر مش��تری ها در مدت زمان کوتاهی 
می توانن��د هم��ه اجن��اس مورد نظرش��ان 
را خری��داری کنند و ش��اد و س��رخوش از 
همراهی همسرانه، خودشان را برای زندگی 

مشترک آماده کنند. 
کوچه برلن، کوچه ای است که یک سر آن 
چهارراه مخبرالدوله و الله زار و سر دیگر آن 
خیابان فردوسی اس��ت و برای تهرانی های 
قدیم کل��ی خاطره دارد. وجه تس��میه این 
کوچه به خاطر ساختمانی است که سفارت 
آلمان در آن مس��تقر است. قسمت جنوبی 
س��فارت به این کوچه چس��بیده اس��ت و 
ن��ام آن از نام پایتخت کش��ور آلمان، برلن 
)برلین( گرفته ش��ده اس��ت. تاریخ تاسیس 
ای��ن کوچه به زمان رضاخان برمی گردد. در 
امتداد همین کوچه و بعد از عبور از خیابان 
کم ع��رض الله زار جنوبی، کوچه مهران قرار 
گرفته که حد فاصل خیابان الله زار جنوبی 
و خیابان س��عدی به ط��ول 200 متر تاریخ 
معاصر پایتخت را در دل خود ثبت و ضبط 

کرده است. 
آنچه ای��ن دو کوچه را م��ورد توجه قرار 
می ده��د، بافت قدیمی و نام معروف منطقه 
اس��ت که در گذر ایام به عنوان مرکز خرید 
و مح��ل گ��ذران اوقات فراغت ش��هروندان 
پایتخت نش��ین و مس��افران مش��هور بوده 
اس��ت. تا پیش از انقاب این محله عاوه بر 
اینکه به عنوان یکی از مراکز خرید و مشهور 
تهران محس��وب می ش��د، قطب فرهنگی و 
هنری ش��هر نیز به حس��اب آمده به طوری 
که اکثر س��ینماها و تئاترهای ش��هر تهران 
در این منطقه واقع ش��ده بودند و جزئی از 
شکوه گذشته الله زار به حساب می آمده اند. 
پس از اس��تقرار نمایندگان دیپلماتیک و 
اتباع خارجی به خاطر وجود سفارتخانه ها و 
نمایندگی های سیاسی در این منطقه، عما 
فعالیت ها و خدمات لوکس مربوط به آنها در 
این منطقه متمرکز شد، چون اروپایی ها به 

اجناس خاص مصرفی خود احتیاج داشتند، 
همچنین زرق و ب��رق اجناس فرنگی طبقه 
مرف��ه را نیز مجذوب کرده ب��ود. به همین 
دلی��ل مغازه های فروش اجن��اس لوکس و 
خارج��ی در این بخش از ش��هر در نزدیکی 
س��فارتخانه ها شکل گرفتند. سفارتخانه ها و 
مراجعان ایرانی و فرنگی آنها عمده مشتریان 
این س��بک از مغازه ها بودند. سه سفارتخانه 
مهم یعنی س��فارت ترکیه، بریتانیا  و آلمان 
در این منطقه مستقر شدند. کمی دورتر از 
این مح��دوده و حوالی چهارراه کالج فعلی، 
س��فارت روسیه دایر ش��د. به عاوه نیاز به 
تبدی��ل ارز نیز باعث اس��تقرار صرافی ها در 

اطراف سفارتخانه ها شد. 
بسیاری از زنان و مردان از 60 - 50 سال 
قبل پوشاک و وسایل مورد نیاز خانه خود، از 
قبیل پرده، تور، دکمه، زیپ، لوازم خیاطی 
و گلدوزی حتی وسایل سفره عقد، تاج، گل 
و لباس عروس و خاص��ه هر چیزی مانند 
ای��ن لوازم را از این کوچ��ه تهیه می کردند. 
در این راس��ته از بازار دست فروشان زیادی 
ب��ه ف��روش اجناس خ��ود می پردازن��د و با 
صدایی شبیه به فریاد اجناس بساط شان را 
اعان می کنند. از قدی��م جمعه بازار تهران 
در یک پارکینگ طبقاتی مجاور این کوچه 
دایر اس��ت و با اینکه در روز تعطیل برگزار 
می ش��ود از رون��ق زیادی برخوردار اس��ت. 
ضمن اینک��ه در این مح��دوده یک حادثه 
ناگوار هم اتفاق افتاده اس��ت؛ در تابس��تان 
س��ال 1359، قبل از شروع جنگ تحمیلی، 
انفج��ار بم��ب در یک��ی از مجتمع های این 
کوچه، درست پشت سفارتخانه های ترکیه و 
آلمان، چند کشته و مجروح برجای گذاشت 
و به بیش از 100 مغازه خسارت های زیادی 
زد. ع��ده ای از کس��به و مردمی که بی خبر 
از همه جا برای خری��د آمده بودند، زیر آوار 

گرفتار شدند. 

گود بازار
وقتی وارد کوچه می ش��وید، فروشگا های 
رنگارن��گ و مراکز خرید متن��وع یکی یکی 
پیش چشم تان رژه می روند. بیشتر مغازه ها 
لباس فروشی هستند که هم لباس مجلسی 
و فاخ��ر دارند و هم اس��پورت و راحتی که 
مخصوص هر سن و سالی است. در این بازار 
می توانید همه جور لباسی پیدا کنید. در این 
ناحیه پوشاک خیز برتری با البسه مخصوص 
خانم هاس��ت و انواع لباس س��اده، نامزدی، 
مجلس��ی و عروس را می توانی��د بخرید. در 
اینجا برای هر سلیقه و هر بودجه  ای جنس 
برای فروش پیدا می شود. مغازه های کوچک 
و ب��زرگ، مجتمع ها و پاس��اژهای گوناگون 
هم��ه در خدم��ت ش��هروندان به خصوص 

خانم ه��ای محترم هس��تند تا مب��ادا بدون 
خرید و دست خالی اینجا را ترک کنند. در 
این بازار کوچه ای، دست فروش های زیادی 
حضور دارن��د که مدام در حال جمع کردن 
و باز کردن بساط ش��ان هستند و هر چیزی 
که فکرش را بکنید می فروشند. کوچه برلن 
همه اش مغازه و پاساژ است و به هیچ عنوان 
منزل مسکونی و خانه شخصی را نمی بینید 
که درش به این کوچه باز ش��ود. مردم همه 
ب��ا عجل��ه در ح��ال خرید ک��ردن و قیمت 
گرفتن هس��تند و به ندرت کسی سرش را 
باال می گیرد و به س��اختمان های رنگ  و رو 
رفته و فرس��وده که هنوز به واس��طه وجود 
مغازه های پایینی س��رپا و برقرار هس��تند، 

نگاهی  می اندازد. 
 قیمت ها معموال کف قیمت بازار اس��ت و 
خیلی گران فروش��ی اتفاق نمی افتد. کت و 
شلوار، پیراهن، تی شرت، مانتو، شال و کاه، 
انواع پارچه، چادر، پ��رده، بدلیجات و لوازم 
آرایش��ی و بهداشتی اقام فروش این کوچه 
تجاری اس��ت. در امتداد این راس��ته کوچه 
مه��ران قرار دارد ک��ه در آن عاوه بر اقام 
ذکر ش��ده، آینه و شمعدان و وسایل عقد و 
عروسی فروخته می شود. حداقل قیمت های 
کوچه برلن از 7 هزار تومان شروع می شود و 
به یک میلیون تومان یا بیشتر هم می رسد. 
البته بهای اجناس عرضه ش��ده به مسائلی 
مانند مدل روز ب��ودن، جنس پارچه، طرح 
و رنگ و... بستگی دارد. یکی از فروشنده ها 
می گوید: فروش لباس در شرایط فعلی سود 
زیادی ندارد و بیش��تر به صورت مایه به مایه 
است. وضعیت اقتصادی مردم مساعد نیست 
و خیلی ها قید خریدهای هفتگی و ماهانه را 
زده اند. تا همین دو سه سال قبل، در بعضی 
از فصول مخصوصا تابستان ها و مناسبت ها 
و عید نوروز بیش��ترین فروش را داش��تیم، 
ول��ی االن فقط برای رفع حداقل نیاز خرید 
می کنند. حجم فروش تا یک س��وم کاهش 
پی��دا کرده و معلوم نیس��ت این وضعیت تا 
کی ادامه پی��دا می کند. یکی از ویژگی های 
مثبت این کوچه تودرتو، وجود تعداد زیادی 
حراج��ی لباس اس��ت که ان��واع لباس های 
راحت��ی و حت��ی بافت های زمس��تانی را با 
قیمت ه��ای کمت��ری در طول س��ال حراج 
می کنند و معموال سرش��ان همیش��ه شلوغ 
اس��ت. جنس این فروش��نده ها بیشتر انواع 
لباس زنانه راحتی، بلوز و ش��لوار اسپورت، 
لباس های فرم اداری رسمی، شال و روسری 

تشکیل می دهند. 

کوچه پاساژها
در کوچه برلن عاوه بر مغازه های متنوع 
و تولیدی های پرشمار، چند مجتمع تجاری 

بزرگ هم وج��ود دارد که ظرف 20 – 15 
س��ال اخیر احداث ش��ده اند. البته به غیر از 
پاساژ حافظ و جنرال مد که از قدیمی های 
این منطقه هس��تند و س��ابقه خیلی زیادی 
دارند. بنا به گفته کس��به نخس��تین واحد 
تولی��دی به نام جنرال مد اق��دام به تولید و 
دوخت البس��ه مردانه مدروز کرد، همچنان 
فعال اس��ت که پاس��اژ جنرال فعلی یادگار 
همان تولیدی قدیم اس��ت که از اوایل دهه 
40 تا زمان انقاب فعالیت می کرد. نخستین 
مجتمع این راسته بازار پاساژ کمپانی است 
که از پاس��اژهای قدیمی منطقه به حساب 
می آی��د و س��ابق بر این روباز بوده اس��ت و 
یک س��ر آن به خیابان جمهوری اس��امی 
متص��ل می ش��ود. لباس ه��ای مجلس��ی و 
فاخ��ر زنانه بیش��ترین اقام ای��ن مجتمع 
پن��ج طبقه را تش��کیل می دهن��د. در کنار 
ای��ن مراکز قدیم��ی، پاس��اژ و مجتمع های 
نس��بتا جدیدی هم هس��تند ک��ه به نوعی 
همه چیز فروش هس��تند. مثل مرکز خرید 
پروانه که ش��یک تر، نوسازتر و چندطبقه اند 
و پارکینگ هم دارند. بعد از آن بازار حافظ 
اس��ت که مخص��وص کت وش��لوار مردانه و 
لباس مجلسی زنانه است. این پاساژ قدیمی 
که بیش از 40 س��ال س��ابقه فعالیت دارد، 
نزدی��ک ب��ه 120 واحد تج��اری و تولیدی 
فعال هستند که به خاطر وضعیت نامناسب 
اقتص��ادی خیلی فع��ال نیس��تند و بعضی 
دیگ��ر ه��م تعطیل ش��ده اند. زی��ورآالت و 
لباس ه��ای بچگانه دیگر اقام عرضه ش��ده 
در این بازار هس��تند ک��ه در طبقه همکف 
جا گرفته اند. طبقات بع��دی هم مربوط به 
انواع پوش��اک، عمدتا زنانه مربوط می شود 
و بعضی اقام مثل حوله، س��اک، چمدان و 
لوازم آرایش��ی و بهداشتی در آنها به فروش 
می رسد. مجتمع بعدی پاساژ کاشانی است 
 که ان��واع لباس های ک��ودکان از نوزادی تا 
10، 12 سالگی را برای عرضه اختصاص داده 
اس��ت. در طبقات این مجتمع چهار طبقه، 
می توانید سیس��مونی و لوازم مخصوص به 
ن��وزادان دلبند را تهیه کنی��د. کمی جلوتر 
پاس��اژ بزرگ برلن اس��ت ک��ه بزرگ ترین 
مرکز تج��اری این کوچه اس��ت که کارش 
تولید، دوخت و توزیع لباس بچگانه اس��ت. 
بزرگ ترین و معتبرترین عمده فروش��ی های 
لباس ک��ودکان در این مجتمع قرار دارند و 
بیش از 300 واحد تولیدی، خیاطی، سری 

دوزی و انبار قرار دارند. 

همسایه کوچک تر
انته��ای کوچه برل��ن به تقاط��ع خیابان 
الل��ه زار جنوب��ی می رس��د و امت��داد آن تا 
چه��ارراه مخبرالدوله به ن��ام کوچه مهران 

تابلو خورده است. کمتر کوچه ای در تهران 
است که اس��مش عوض نشده باشد، کوچه 
مهران جزو نخس��تین معاب��ر فرعی تهران 
قدی��م اس��ت. در این کوچه که نس��بت به 
همسایه اش کوتاه تر و خلوت تر است، عاوه 
بر پوش��اک که جنس غالب است، چمدان، 
 لوستر، اجناس فانتزی و کادویی را می توان 

مشاهده کرد. 
هرچه به س��مت انتهایی ای��ن کوچه برویم 
مغازه ه��ای پارچه و پرده فروش��ی هم اضافه 
می ش��ود. در قس��مت ش��مالی کوچه مهران، 
کوچ��ه رفاهی ق��رار دارد که صفرت��ا صد آن 
مخصوص عروس خانم هاس��ت و آقایان غیر از 
پرداخ��ت هزینه ه��ا، هیچ کار دیگ��ری با آن 
ندارن��د! ای��ن راس��ته تزیین��ی و تجملی، پر 
اس��ت از لباس عروس، وس��ایل س��فره عقد، 
ابزار و ل��وازم خرازی، دکم��ه، مروارید، نوار و 
روبان، تاج، دس��ته گل، به هم��راه مزون های 
و  لب��اس ع��روس می دوزن��د  متع��دد ک��ه 
می فروش��ند. چند مغازه لوسترفروشی شیک 
و م��درن ه��م در ابت��دا و انته��ای این کوچه 
 واقع ش��ده اند که لوس��ترهای نقره کاری شده 

عرضه می کنند. 

چطور برویم؟ 
این منطقه تجاری در نقطه مرکزی تهران 
واقع اس��ت و در مح��دوده ط��رح ترافیک 
ق��رار دارد. بنابرای��ن با خودروی ش��خصی 
نمی ش��ود ب��ه اینجا آم��د، چون ب��ه جای 
کوچه برلن از پارکین��گ پلیس راهور ناجا 
س��ر درمی آورید! مترو بهترین و سریع ترین 
 وس��یله نقلیه برای رس��یدن به کوچه برلن 

است. 
ایس��تگاه س��عدی در خ��ط یک ش��ما را 
به قس��مت ش��رقی ب��ازار )کوچ��ه مهران( 
می رس��اند. از می��دان جمهوری اس��امی 
تاکس��ی برای این مس��یر فراهم اس��ت. از 
میدان بهارس��تان هم با کمی پیاده روی به 
این نقطه می رس��ید. از میدان امام خمینی 
)توپخانه( پس از طی یک مس��یر مستقیم 
ب��ه ای��ن کوچ��ه و س��ردر س��فارت آلمان 
می رس��ید. ب��ه هرحال ب��رای رس��یدن به 
 کوچه برلن مترو و اتوبوس بهترین وس��یله 

هستند. 
چه��ارراه مخبرالدوله )میدان اس��تقال( 
نقط��ه پایان��ی این راس��ته بازار کهنس��ال 
پایتخ��ت اس��ت ک��ه در دل الل��ه زار قدیم 
ش��کوه گذش��ته را به قدیمی ترها یادآوری 
می کن��د و با گذش��ت س��ال ها ب��ه حیات 
خ��ودش ادامه می ده��د. بازار س��الخورده 
مرکزی ته��ران هرچند جاه و جال قبل را 
 ن��دارد، ولی برای ادام��ه زندگی هنوز نفس 

می کشد. 

نمای برلینی 
راس��ته بازار کوچه برلن به همراه همسایه اش کوچه 
مهران یک��ی از قدیمی ترین و اصلی ترین مراکز تولید، 
دوخت و توزیع انواع پوشاک چهارفصل به شمار می آید. 
این منطق��ه محل مراجعه افراد زیادی از ش��هروندان 
تهرانی، شهرهای اطراف پایتخت و شهرستان هاست که 
برای خرید همه رقم پوشاک گذرشان به اینجا می افتد. 
قدم��ت زیاد این محله گرد و خاک پیری را بر س��ر و 
روی بناها و ساختمان ها نشانده است، ازدحام و درهم  
پیچیدگی عابران، کاسب های دوره گرد، دستفروش ها 
و مزاحمت های همیشگی موتورسیکلت ها و چرخ های 
بارب��ری که به نح��و آزاردهن��ده ای در میان جمعیت 
می لولند، از مش��خصه های اصلی و دائمی اینجاس��ت. 
بافت محلی این منطقه که در دل الله زار قدیم و فعلی 
قرار گرفته بس��یار فرسوده و کهنه است که هرآن بیم 
تخریب یا ریزش قس��متی از این ساختمان ها می رود. 
حتی به م��دد رنگ آمیزی و نماکاری دیوارها و تابلوها 
و چراغ های رنگی، س��ردر مغازه ها چشم انداز نازیبایی 
دارد. به خاطر تنگ و باریک بودن این بازار امکان انجام 
عملی��ات عمرانی و تعمیراتی وجود ن��دارد و بعضی از 
خرابی ها به حال خود رها ش��ده اند. همه کس��انی که 
ب��ه اینجا می آین��د فقط و فقط به خاط��ر مرغوبیت و 
قیمت های مناس��ب کاالهای عرضه شده، این مکان را 

برای خرید انتخاب می کنند. 

محدوده بازار
بازار کوچ��ه برلن پایین تر از چهارراه اس��تانبول در 
خیابان فردوس��ی و چس��بیده به ضل��ع جنوبی دیوار 
س��فارت آلمان اس��ت. از ابت��دا تا انتهای این راس��ته 
کم عرض و نس��بتا طوالنی، به طور کامل در تس��خیر 
صنف پوشاک است. البته در قسمت پایانی که به کوچه 
مهران معروف است، لوستر، چراغ و آویزهای نوری به 
همراه اسباب و وسایل مخصوص عروس خانم ها عرضه 
می ش��ود. از طرف ش��رق هم این بازار تخصصی لباس 
به خیابان س��عدی می رسد. غیر از راسته اصلی، داخل 
کوچه ها و معابر فرعی مغازه های کوچک و بزرگ زیادی 
واقع ش��ده اند و طبقات دوم به بعد محل کار بیش��تر 
تولیدی های پوش��اک تهران و حتی ایران است. ضمن 
اینکه در چند سال اخیر چندین مجتمع تجاری شیک 
و مدرن س��اخته شده که به عرضه انواع لباس مردانه، 

زنانه و بچگانه از جوراب تا کاه می پردازند. 
با این همه عاوه بر تنوع جنس، تنوع مغازه، پاساژ، 
خیاط خانه و مزون عروس هم به چشم می خورد. برخی 
از فروشگاه ها مخصوصا در پاساژهای نوساز و جدید به 
تفکیک فضای داخلی پرداخته اند و هر گوشه از مغازه 
را ب��ه جنس خاصی اختصاص داده اند. مغازه های دو یا 
سه طبقه، لباس های موجودشان را برای سهولت بیشتر 
مش��تریان تفکیک کرده اند. گاهی دو، س��ه مانکن که 
لباس عروس به تن دارن��د، در کنار هم قرار گرفته اند 
تا بیش��تر به چش��م بیایید. این کار معموال برای ارائه 

مدل های جدید است و خیلی انجام نمی شود. 

قیمت ها، رهن، اجاره بها
ای��ن مرکز خرید هم فروش��گاه های زی��ادی دارد و 
ه��م تولیدی های کوچک و ب��زرگ. در این محدوده از 
غرفه های کنار دیواری، زیرپله ای های چهار، پنج متری 
تا مغازه 200 متری پیدا می ش��ود. ع��اوه بر مغازه و 
واح��د تولیدی و دوزندگی، انبار هم هس��ت که از 20 
تا 400 متر مساحت دارند. قیمت های رهن و اجاره در 
این نقطه از تهران که ش��کل کاما تجاری دارد و فاقد 
هر گونه واحد مسکونی است، خیلی باالست. یک باب 
مغ��ازه 25 متری با پاخور و جای مناس��ب ماهانه بین 
20 تا 35 میلیون تومان خرج کرایه نشینی اش می شود. 
البته نرخ کرایه واحدهای تجاری تابع شرایط محیط 
و منطقه نیست و به عواملی مثل داشتن دید از خیابان 
اصلی، پاخور مناسب، قدیمی بودن و سابقه فروشنده 
و تن��وع محصول بس��تگی دارد. ولی به ط��ور معمول 
کمترین نرخ اجاره 12میلیون تومان و بیش��ترین بها 
25 تا 75 میلیون تومان خرج می تراشد. شیوه پرداخت 
اجاره به صورت ساالنه یا ش��ش ماهه است که در سه، 
چهار قسط از مستاجر اخذ می شود. از تعداد واحدهای 
فعال و تجاری اینجا آمار دقیقی در دست نیست. چون 
بعضی ها زود جای ش��ان را ع��وض می کنند و ملک تا 
مدتی خالی می ماند، ولی به طور تقریبی با احتس��اب 
پاساژها، بازارچه ها و مجتمع های تجاری چیزی نزدیک 
به 1500 تا 1600 واحد تجاری اعم از مغازه، تولیدی، 

خیاطی، آرایشگاه عروس و انبار فعال است. 
نرخ اجاره یا فروش انبار ارزان تر و واحدهای دوخت 
و دوز کمی )حدود 20درصد( باالتر است. حدود 70 
درصد این واحدها تملکی اس��ت و بقیه اجاره نشین 
هس��تند. فروش ملک به ن��درت اتفاق می افتد چون 
قیمت های فروش ملک تجاری خیلی گران اس��ت و 
از قرار متری 70 تا 180 میلیون تومان متغیر است. 
یک��ی از مغازه دارها می گوید: با توجه به رکود بازار و 
کمتر شدن فروش، قیمت ها در این مکان باالست و 
هر چند که بازار مثل گذش��ته نیس��ت اما کسی هم 
حاض��ر به فروش نیس��ت. حتی اگر بازار کس��اد هم 
باش��د ما حاضر به فروش مغازه و س��پرده گذاری در 
بانک نیس��تیم، چرا که س��ال به س��ال قیمت مغازه 
باالت��ر م��ی رود بنابراین این س��رمایه گذاری بهتر از 
س��پرده گذاری در بانک است که به تازگی نرخ سود 

را پایین آورده اند. 

برندها و مزون ها
مح��دوده تجاری کوچه برلن دربس��ت در اختیار 
صنف پوشاک اس��ت. البته مغازه های کیف، ساک و 
چمدان هم زیاد اس��ت. بیشتر محصوالت موجود با 
منسوجات خارجی ولی دوخت تمام ایرانی فروخته 
می شود. برندهای معتبر پوشاک عمدتا تا 90 درصد 
خارجی هس��تند. لباس های عروس هم با پارچه ها و 
تزیینات وارداتی و در داخل همین تولیدی های رنگ 
و رو رفت��ه از روی جدیدتری��ن ژورنال های لباس و 
مدل های روز اروپا دوخته می شود. مزون های زیادی 
هم در حوالی مش��غول هس��تند که معروف ترین ها، 
نوعروس، پارمیس، عروس ش��هر، تاج محل، خاطره، 
خانم خانم��ا، قصرع��روس، عقدین��ه، پاری��س و. . . 

هستند. 
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 بهترین مشاغل برای زنان 
در پاکستان

بیکاری ب��رای هر دولتی در دنیا نگران کننده اس��ت. 
مش��اغل باید حفظ شوند، به ویژه ش��غل هایی که برای 
زنان در پاکس��تان مناسب هس��تند. داشتن شغل برای 
زن��ان در عصر مدرن در مقایس��ه با روزگاران گذش��ته 
ضرورتی انکارناپذیر است. تازگی ها زنان ترجیح می دهند 
اول تمرکز خود را روی شغل ش��ان بگذارند و بعد سراغ 
فعالیت های دیگر مثل وظایف شان در خانه بروند. دالیل 
زیادی وجود دارد که افراد را به سمت داشتن شغل سوق 
می دهد. خیلی وقت ها مش��کالت مالی یا خواست خود 
افراد اس��ت که آنها را به سمت کسب درآمد و پیشرفت 
در شغل شان می برد. مشاغل بسیار زیادی وجود دارد که 
برای زنان مناسب هستند، بس��یاری از آنها متناسب با 
روحیات و وضعیت زنان هستند اما بسیاری شان مناسب 
خانم ها نیستند، هرچند زنان همچنان جذب این شغل ها 

می شوند. 
حاال زمان آن رس��یده بررسی کنیم که چه مشاغلی 
برای زنان در پاکستان مناسب هستند. در پاکستان تقریبا 
همیشه خطر جان زنان را تهدید می کند، بنابراین توصیه 
می شود که این زنان فضای امن خانه را ترک نکنند و به 
مش��اغل آنالین بپردازند. برای همین است که به اعتقاد 
بس��یاری از مردم بهترین ش��غل برای خانم ها نوش��تن 
مقاله اس��ت. زنان هم همین ش��غل را ترجیح می دهند 
و ب��ه کارهای دفت��ری هم روی می آورن��د. فرصت های 
ش��غلی زیادی برای خانم ها در پاکس��تان وج��ود دارد. 
براساس نتایج شگفت انگیز یک بررسی، 65 درصد زنان 
مصاحبه شده ادعا کردند که مشاغل ساده را نمی خواهند. 
آنها شغلی را می خواستند که مهارت های شان را محک 
بزند و حال خوبی از انجامش به آنها دس��ت بدهد. پس 
از انجام این بررس��ی مشخص ش��د که زنان پاکستانی 

شغل های پیش رو را ترجیح می دهند: 
معمار

زنان پاکس��تانی می توانند در ش��رکت های خصوصی 
به عن��وان معم��ار کار کنند. آنه��ا می توانن��د معماری 
پروژه های بزرگ را در دس��ت بگیرند و برای مش��تریان 

تجاری هم کار کنند. 

استراتژیست دیجیتال 
زن��ان همچنی��ن می توانن��د به عنوان استراتژیس��ت 
دیجیتال برای ش��رکت های مختلف خصوصی و تجاری 
و نی��ز س��ازمان های مردم نه��اد کار کنن��د. تقاضا برای 
استراتژیس��ت دیجیتال در پاکستان بسیار کم است، اما 
س��ازمان ها پول کالنی را برای استراتژیس��ت دیجیتال 

باهوش با تحصیالت مرتبط پرداخت می کنند. 

طراح بازی های ویدئویی
خانه ه��ای نرم افزار و ش��رکت های س��ازنده بازی در 
پاکس��تان پکیج های حقوقی هوش��مندی به سازندگان 
بازی های ویدئویی ارائ��ه می دهند. همچنین کار کردن 
به عنوان س��ازنده بازی ویدئویی می تواند موقعیت مالی 
آنها را در قرن گوشی های هوشمند و بازی های ویدئویی 

تقویت کند. 

فیزیوتراپ
فیزیوتراپی در پاکس��تان یک ش��غل خوب محسوب 
می شود. آنها می توانند کار خود را در فیزیوتراپی شروع 
کنن��د. آنها حرکات فیزیوتراپی و تکنیک های س��المت 
طبیعی را برای بیماران انجام می دهند تا مریضی ش��ان 
کنترل شده و حال شان بهتر شود. خانم ها پس از گرفتن 
مدرک کارشناسی یا حتی دیپلم فیزیوتراپی از موسسات 

معتبر آموزشی می توانند کار خود را آغاز کنند. 

طراح داخلی
بس��یاری از م��ردم در پاکس��تان نیازمن��د خدم��ات 
طراحی داخلی هس��تند و حاضرن��د هزینه های زیادی 
برای زیباس��ازی خانه یا دفتر کارشان بپردازند. خانم ها 
می توانند به آس��انی صاحب این شغل شوند و تنها باید 
مهارت های خالقانه خود در طراحی داخلی را گسترش 
داد و دیپل��م طراح��ی داخلی از موسس��ات طراحی در 
پاکس��تان دریافت کنند. آنها همچنین می توانند جذب 

شرکت های طراحی شوند. 

متخصص آرایش و زیبایی 
خانم ها در پاکس��تان می توانن��د به عنوان متخصص 
آرای��ش و زیبایی کار کنند، چ��ون بخش زیادی از زنان 
پاکس��تانی به ویژه برای برگزاری مراسم ازدواج یا برخی 
مراسم خاص نیازمند خدمات آرایش و زیباییی هستند. 
خانم ه��ا می توانند تنها ب��ا راه اندازی یک آرایش��گاه در 
خانه خود به درآمد برس��ند. فقط قبل از آن باید مهارت 

آرایشگری را با صرف کمی هزینه و زمان یاد بگیرند. 

معلمی
معلمی رش��ته ای قابل احترام در جامعه است و معلم 
کس��ی اس��ت که مردم هر جامعه ای در سراسر دنیا به 
وجودش افتخار می کنند. این ش��غل هم احترام دارد و 
هم پول با خود می آورد. زنان پاکس��تانی هم می توانند 
ب��ا درس دادن پول درآورند. آنها پس از اتمام تحصیالت 
ه��م در بخ��ش دولتی و ه��م خصوصی در موسس��ات 
آموزش��ی مشغول به کار شوند. معلم های پاکستانی چه 
در بخش خصوص��ی و چه دولت��ی حقوق خوبی دریافت 
می کنند. همه این مش��اغل برای خانم ها بسیار مناسب 
هستند. مشاغل همچنان در حال تغییر و تحول هستند 
و دائم��ا دگرگونی را تجربه می کنند. ش��اید بعدها زنان 
پاکس��تانی دل ش��ان بخواهد مش��اغل دیگری را تجربه 
کنن��د، اما حاال اکثریت ش��ان در این ش��غل ها به عنوان 

مشاغل موردعالقه شان نام برده اند. 
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اقتصادزنان

یکی از مس��ائلی ک��ه در اقتص��اد جهانی 
بس��یار اهمیت دارد، استفاده از تمام نیروها 
و استعدادهای موجود در هر کشور است، به 
این معنا که استعدادهای زنانه و مردانه باید 
در کنار یکدیگر به تولید و پیشرفت کشورها 
کم��ک کنند، در این میان به نظر می رس��د 
که استفاده از نیروی کار زنان در کشورهای 
آسیایی نسبت به اروپا و آمریکا کمتر است، 
البته این بدان معنا نیس��ت که زنان آسیایی 
در کسب وکارها دخالتی ندارند، بلکه به این 
معناس��ت که با وجود حضور زنان در نیروی 
کار، درصد حضور آنان در سمت های اجرایی 
و مهم تر مدیریتی کمتر است. طبق آمارهای 
ب��ه دس��ت آمده، حض��ور زنان آس��یایی در 
م��دارج مهم مدیریتی از م��ردان کمتر بوده 
و همچنین در مقایس��ه با اروپا و آسیا، نرخ 
پایین تری را نش��ان می دهد. در این گزارش 
به جایگاه حضور زنان آسیایی در سمت های 
مدیریت��ی و اجرایی پرداخت��ه و میزان نرخ 

مشارکت آنها را بررسی می کنیم. 

نرخ مشارکت زنان آسیایی در 
سمت های مدیریتی و اجرایی

حضور زنان آس��یایی در کس��ب وکارهای 
امروزی شاید نسبت به گذشته پیشرفت های 
چش��م گیری پیدا کرده باش��د، اما هنوز هم 
به عن��وان نیمی از اس��تعداد این کش��ورها، 
دس��ت نخورده باقی مانده  است. جالب است 
بدانید نیمی از فارغ التحصیالن آسیایی زنان 
هس��تند و این درحالی اس��ت که در زمینه 
س��مت های اجرای��ی مانن��د مدیران ارش��د 
ش��رکت های بزرگ، جای زنان خالی است. 
حضور زنان آس��یایی به عنوان مدیران ارشد 
سازمان ها نس��بت به کشورهای آمریکایی و 
اروپایی، کامال پایین اس��ت، به طور متوسط 
زن��ان آس��یایی تنه��ا 6درص��د از کرس��ی 
ش��رکت های ب��زرگ را به خ��ود اختصاص 
داده اند، درحالی که این ارقام در کش��ورهای 
اروپای��ی و آمریکای��ی به ترتی��ب 17درصد 
و 10درص��د اس��ت، همچنین حض��ور زنان 
آس��یایی در کمیته ه��ای اجرای��ی نیز تنها 
8درصد بوده که در مقایسه با اروپا و ایاالت 
متح��ده آمری��کا که 15درص��د و 14درصد 

است، آمار پایین تری را نشان می دهد. ضمن 
اینکه در بازارهای کش��ورهای آس��یایی نیز 
تفاوت های معن��ی داری در این زمینه وجود 
دارد و حضور زن��ان در بازارهای مختلف آن 

نیز با یکدیگر متفاوت است. 
به طور کلی نرخ مش��ارکت نیروی کار زنان 
در کش��ورهای آسیایی به مراتب از کشورهای 
اروپایی و آمریکایی کمتر است. به عنوان مثال 
نرخ مشارکت نیروی کار زنان در هند 35درصد 
است که یکی از پایین ترین نرخ های مشارکت 
کار در جهان است، همچنین این نرخ در تایوان 
و مالزی نیز کمتر از 50درصد است. شایان ذکر 
است که این نرخ در کشور اندونزی، 53درصد، 
ک��ره جنوبی 55درصد، س��نگاپور 60درصد و 
ژاپن 62درصد بوده اس��ت. در این میان حتی 
برخی از کش��ورهای آسیایی که نرخ باالیی از 
مشارکت زنان در نیروی کار را نشان می دهند 
نیز در زمینه حضور زنان در قس��مت مدیریت 
ارش��د ش��رکت ها و کمیته های اجرایی بسیار 
ضعیف عمل کرده اند، به عنوان مثال در کشور 
چین که یکی از باالترین نرخ های مش��ارکت 
زن��ان در نیروی کار را نش��ان می دهد، حضور 

زنان به عنوان اعضای هیات مدیره ش��رکت ها 
تنه��ا 8درص��د ب��وده و همچنی��ن اعض��ای 
کمیته های اجرایی شرکت های چینی نیز تنها 

9درصد از نیروی زنان را نشان می دهند. 

نیمی  از فارغ التحصیالن کشورهای 
آسیایی زنان هستند

نکت��ه قاب��ل توج��ه ای��ن اس��ت ک��ه در 
بسیاری از کش��ورهای آسیایی، عدم حضور 
زن��ان در م��دارج باالتر مدیریت��ی، به خاطر 

کمبود س��طح س��واد آنها نیس��ت، به طوری 
که طب��ق آمارهای موجود تقریب��ا نیمی از 
زنان  آس��یایی  کش��ورهای  فارغ التحصیالن 
هس��تند و در کش��ورهایی مانن��د مالزی و 
س��نگاپور این مقدار به 57درصد می رس��د. 
بنابراین عدم حضور زنان در مدارج مدیریتی 
در کشورهای آسیایی، بیشتر دالیل فرهنگی 

دارد تا دالیل تحصیلی. 
البت��ه اس��تثناهایی نی��ز در ای��ن زمینه 
وج��ود دارد، به عن��وان مثال کش��ور هند از 
جمل��ه کش��ورهایی اس��ت ک��ه در آن نرخ 
س��واد زنان نس��بت به مردان بس��یار پایین 
اس��ت و طب��ق آماره��ای گرفته ش��ده در 
س��ال های اخیر این نرخ 62درصد در مقابل 
85درصد اس��ت ک��ه نش��ان دهنده پایین تر 
 بودن نرخ تحصیالت زنان نس��بت به مردان 

است. 
ام��ا به ط��ور کلی می ت��وان گف��ت که در 
کش��ورهای آس��یایی، عدم حض��ور زنان در 
مش��اغل س��طح باال به دلیل کمبود نیروی 
تحصیلکرده نبوده و دالیل فرهنگی دیگری 
دارد. به عن��وان مثال در چی��ن که باالترین 

نرخ مش��ارکت زنان را در نیروی کار دارد، با 
عدم حضور زنان در سمت های باالی اجرایی 
روبه رو هس��تیم، در این می��ان کره جنوبی و 
س��نگاپور از جمله کشورهایی هستند که تا 
حدی زنان در آنجا توانس��ته اند س��مت های 
مدیریتی متوس��ط را از آن خ��ود کنند. اما 
ب��ا این حال هن��وز هم نرخ مش��ارکت زنان 
در قس��مت های مدیریت��ی و اجرایی در این 

کشورها پایین است. 

40درصد از شرکت های آسیایی خواهان 
تنوع جنسیتی در نیروی کار خود 

بوده اند
در ای��ن میان یکی از دالیل��ی که موجب 
تقوی��ت مش��ارکت نیروی زنان در مش��اغل 
مختل��ف می ش��ود، دالیل اقتصادی اس��ت 
چراکه نیمی از نیرو و اس��تعداد کش��ورهای 
آس��یایی را زن��ان تش��کیل داده و ب��ر این 
اس��اس، اس��تفاده از نیروی کار زنان مزایای 
اقتصادی زیادی را برای کش��ورهای آسیایی 
به ارمغان می آورد. در این میان شرکت هایی 
که موفق به اس��تفاده از نیروی زنان در کنار 
اقتصادی  م��ردان ش��ده اند، پیش��رفت های 
ش��ایان توجهی را نش��ان داده ان��د. به عنوان 
مثال بس��یاری از شرکت های بزرگ آسیایی 
اذعان دارند که مش��ارکت زنان به خصوص 
در زمین��ه الگوهای خری��د مصرف کننده و 
ارائ��ه محص��والت زن محور می تواند بس��یار 

مفید واقع شود. 
در ای��ن می��ان ش��رکت هایی که بیش��تر 
مش��تریان آن��ان زن��ان هس��تند، از حضور 
نیروه��ای زنان در کادر اجرایی خود، س��ود 
بیش��تری می برند. با این حال طبق آمارهای 
گرفته شده 70درصد از شرکت های آسیایی، 
تنوع جنس��یتی را در اولویت های خود قرار 
نداده و تنها 40درصد از شرکت های آسیایی 
تنوع جنس��یتی را در اولویت های برنامه های 
خود در س��ال های آینده ق��رار داده اند و در 
این می��ان کره جنوبی از جمله کش��ورهای 
پیش��رو در زمینه اتخاذ تنوع جنس��یتی در 
شرکت های بزرگ خود بوده است، اما به طور 
کل��ی هنوز هم حجم زیادی از ش��رکت های 
آس��یایی، تن��وع جنس��یتی را در اولوی��ت 
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گزارشی از میزان مشارکت زنان آسیایی در فعالیت های اقتصادی 

گره های فرهنگی؛ عامل اصلی بیکاری زنان در قاره زرد

این روزها در نقطه نقطه سازمان های دولتی 
غرب این زنان هس��تند که زم��ام امور را در 
دس��ت گرفته اند یا در مسیر آن قرار دارند. از 
آلمان گرفته که صدر اعظمش قدرتمندترین 
زن جهان اس��ت تا هی��الری کلینتون که در 
آس��تانه ریاس��ت جمهوری آمریکا قرار دارد. 
دومینیک س��ندبروک، م��ورخ بریتانیایی در 
یادداشتی برای روزنامه دیلی میل به بررسی 
نق��ش زن��ان در س��مت های عالی سیاس��ی 
کش��ورهای غرب��ی پرداخته و آورده اس��ت:  
»زمانی که شنیدم ترزا می  و آندره آ لدسام به 
دور نهایی انتخابات نخست وزیری انگلیس در 
حزب محافظه کار این کش��ور رسیده اند و به 
این ترتیب تضمین ش��د که نخست وزیر آتی 
کشور یک زن خواهد بود نخستین اسمی که 
ب��ه یادم آمد »ادموند کوپ��ر« بود. این روزها 
کس��ی کوپر را به یاد نم��ی آورد اما او یکی از 
معروف ترین نویس��ندگان دهه 60 و 70 بود 
ک��ه رمان های علمی تخیلی ط��ول و درازی 
می نوش��ت. اما چیزی که او را مش��هور کرد 
عقاید نه چندان خوشبینانه اش در قبال زنان 
بود. زمانی ک��ه هم��ه از آزادی زنان صحبت 
می کردن��د، کوپر قاطعانه علیه این اندیش��ه 
ایس��تاد. در نگاهش به ق��رن 25، کوپر زنان 
را در رأس ام��ور پیش بینی می کرد. کوپر در 
نوش��ته هایش در این باره توضیح داده است 
ک��ه تا قرن 25 زنان چگون��ه مردان را تحت 
سیطره خود در خواهند آورد و سیاستمداران 
م��رد بریتانیای��ی چگونه از آنه��ا می گریزند. 
کوپر که در سال 1982 از دنیا رفت در مورد 
مسائل زیادی اشتباه کرده بود اما یک چیزی 
را درست می گفت: از جنبه سیاسی دست کم 
آینده به کسانی تعلق یافته که زمانی تنها به 

آنها »جنس لطیف« می گفتند. 

زنان قدرتمند جزیره
زمانی که هر ک��دام از بان��وان نامزد حزب 
محافظ��ه کار ب��ه دومی��ن نخس��ت وزیر زن 
انگلس��تان تبدیل ش��وند یک��ی از آنها  )ترزا 
م��ی( در واقع ب��ه جامعه زنان سیاس��تمدار 
ارش��د جهان می پیون��دد. در حقیقت اغراق 
نیس��ت اگر بگوییم در انگلستان سال 2016 
تقریبا تمام��ی ش��خصیت های تاثیرگذار در 
زندگی مردم، زن هس��تند. یکی از این زنان 
نیکوال اس��تورجن، وزیر اول اسکاتلند یکی از 
توانمندتری��ن بانوان در جزیره بریتانیاس��ت. 
درحالی ک��ه از آن ط��رف روث دیویدس��ون 
به عن��وان یک بان��وی سیاس��تمدار دیگر به 
رهبری حزب محافظه کار اس��کاتلند رسیده 
اس��ت. حتی وزیر اول ایرلند ش��مالی »آرلن 
فاس��تر« نیز یک زن است. قطعا این کودکانه 

خواه��د بود که بگوییم ع��دم تعادل تاریخی 
بین زنان و مردان مس��ئله ای درباره گذشته 
بوده است چرا که با وجود ورود میلیون ها زن 
ط��ی نیم قرن اخیر ب��ه بازارهای کاری، اکثر 
آنها تنها توانسته اند به مشاغل سطح پایین و 

مشاغل پاره وقت دست پیدا کنند. 
تعداد زنان صاح��ب 100 کمپانی برتر در 
انگلیس گویای همین مدعاست. در انگلیس 
تنها 17 درصد از مدیران 100 ش��رکت برتر 
این کشور را زنان تشکیل می دهند. در عرصه 
سیاس��ی در همین حال تنها از هر سه عضو 
ش��ورا یک نف��ر زن اس��ت و در مجلس عوام 
فعل��ی تنه��ا 191 ت��ن از نماین��دگان یعنی 
کمتر از یک س��وم کل جمعی��ت این مجلس 
زن هستند. با این حال حضور برجسته زنان 
در منصب های عالی سیاسی داستان خود را 
روایت می کند. این روزها در قیاس با گذشته 
دیگ��ر زن  بودن مانعی فوق بزرگ در مس��یر 
رهب��ری نبوده و این تنها در انگلیس در حال 
وقوع نیست. در حقیقت اگر فراتر از مرزهای 
انگلستان را بنگرید، تصویری که خواهید دید 
متقاعد کننده تر خواهد بود. در انتخابات آتی 
ریاس��ت جمهوری آمریکا هیالری کلینتون، 
گزینه پیشتاز اس��ت. کمی عمیق تر هم نگاه 
کنید خانم کریس��تین الگارد را می بینید که 
رئی��س صندوق بین الملل پول اس��ت. با این 
تفاس��یر کامال ممکن اس��ت ط��ی چند ماه 
تقریبا تمام شخصیت های قدرتمند در جهان 

را زنان تشکیل دهند. 

اما چه چیزی می تواند دالیل این اتفاقات 
را توضیح دهد؟ 

بسیاری از دالیلی که علت افزایش حضور زنان 
سیاستمدار را توضیح می دهد چندان قابل قبول 
نیست. برای مثال مطالعه یک وب سایت آمریکایی 
نشان می دهد که زنان رهبرانی فوق العاده می شوند 
چرا که در میان تمام ویژگی ها، آنها ش��نوندگان 
خوبی هس��تند، به ارزش ها احترام می گذارند و 
انعطاف پذیرند. اما این ویژگی ها معموال از جمله 
استریوتایپ هایی هستند که زنان سال های زیادی 
با آنها مقابله کرده اند. به هیچ وجه هیچ کس به ترزا 
می  یا نیکوال استورجن به دلیل اینکه شنوندگان 
خوبی هستند رأی نداده است. جواب واضح به این 
سوال این است که این رهبران زن موفق بوده اند 
چرا که رقبای مرد آنها بسیار ضعیف عمل کرده اند. 
تا همین دو هفته پیش هم ش��اید کس��ی 
گم��ان نمی ک��رد ک��ه ی��ک زن در آس��تانه 
نخست وزیری انگلیس قرار بگیرد. اگر دیوید 
کامرون فرار نمی کرد، اگر بوریس جانسون از 
هم فرونمی پاشید، اگر »میشل گوو« از پشت 
به دوس��تانش خنجر نم��ی زد، پیش از اینکه 
خودش را از پای درآورد، آن زمان ممکن بود 
ما منتظر یک نخست وزیر مرد دیگر باشیم و 
آن موقع بود که جامعه سیاس��ت انگلیس به 

نفرت از زنان متهم می شد. 
ام��ا تمامی زنان��ی که به س��مت های عالی 
سیاس��ی دس��ت یافته اند یک اصل مش��ترک 
دارند. اگر بخواهیم س��اده بگوییم آنها نماینده 
نس��لی از زنان هس��تند که نیاز دارند ماهیتی 

خاص را نشان دهند تا در بین جامعه مردگونه 
مطرح شوند. این زنان توانایی این را دارند تا به 
بقایای جنس��یت گرایی در میان همکاران شان 
غلبه کنند. به طور قطع درس��ت است که طی 
نیم س��ده اخیر ما در جهانی برابرطلب زندگی 
کرده ای��م. حتی مس��ن ترین زنانی ک��ه از آنها 
ن��ام بردیم یعنی هیالری کلینت��ون که متولد 
س��ال 1947 اس��ت، در فضایی بزرگ شده که 
دختران مانند پس��رها خ��وب و برابر بوده اند و 
فرصت ها برای آنه��ا در دوران جوانی در قیاس 
با نسل های گذش��ته بیش از اندازه بوده است. 
اما با این تفاسیر کلینتون باز هم باید بر موانعی 
ک��ه به خاطر زن بودن با آنها مواجه بوده، غلبه 

می کرده است. 
هی��الری کلینتون با وجود اینکه در دوران 
تحصیلش در دانش��کده حقوق در دانش��گاه 
ییل یک س��تاره محسوب می شد از او انتظار 
می رف��ت که ش��وهرش را به ش��غل خودش 
ترجیح دهد. زمانی که بیل کلینتون در س��ال 
1992 کاندیدای ریاس��ت جمه��وری آمریکا 
ش��د، همس��رش مجبور بود س��طح خود را 
تا ان��دازه یک زن خانه دار پایی��ن بیاورد. هر 
چیزی که ش��ما درب��اره هی��الری کلینتون 
فکر می کنید، نش��ان دهنده ایستادگی بسیار 
پس از شکس��ت های متعدد اس��ت. اما حتی 
حاال خانم کلینتون هنوز هم با خشونت های 
کالمی مواجه می ش��ود ک��ه در آن فردی به 
او می گوید:  »پیراهنم را اتو کن«؛ خش��ونتی 
که یک مرد هرگز با آن روبه رو نخواهد ش��د. 

و این بس��یار عجیب است که مرکل از زمان 
ورودش ب��ه کابینه هلموت کوه��ل در اوایل 
ده��ه 1990 چق��در صبر و تحم��ل به خرج 
داده آن ه��م در مقاب��ل کس��انی که احتماال 

»دخترم« خطابش می کرده اند. 
مشکل برای بسیاری از زنان به طور قطع این 
است که اگر از خنده در مقابل چنین اظهاراتی 
خودداری کنن��د همکاران مرد آنه��ا را افرادی 
عبوث خواهند دانس��ت که رفته رفته باید کنار 
گذاش��ته ش��وند. زمانی که ح��زب محافظه کار 
انگلی��س از خان��م م��ی  به عنوان »زنی بس��یار 
سرس��خت« یاد کرد، زنان ش��اغل در سراس��ر 
کشور از اینکه به رس��میت شناخته شده اند به 
وجد آمدند. در تاریخ انگلستان اما زنان دیگری 
ه��م بوده اند که در مس��ندهای سیاس��ی تکیه 
زده باش��ند. مارگارت تاچر یک��ی از این بانوان 
اس��ت که می توان از او به عنوان نمونه بارز زنان 
سیاستمدار یاد کرد. تاچر هرگز خود را فمنیست 
معرفی نکرد، با این حال جنسیتش بزرگ ترین 
برجستگی درباره او بود. تاچر سال ها زخم زبان و 
شکست را تجربه کرد تا پایش به پارلمان باز شد 
و مدت بیشتری هم از نگاه های جنسیتی آسیب 

دید تا سرانجام به نخست وزیری رسید. 

زنان صاحب قدرت در طول تاریخ
ام��ا در تاری��خ این فق��ط م��ارگارت رابرتز  
)تاچر( جوان نبوده که توانس��ته به سمت های 
عالی سیاس��ی دس��ت یاب��د. در ط��ول تاریخ 
نمی توان الیزابت اول، ملکه اس��پانیا در س��ال 
1588 را نادیده گرف��ت، حتی با وجود اینکه 
از زن بودن��ش به عن��وان ضعف ی��اد می کرد. 
کافی اس��ت که عقب تر برویم که به کلئوپاترا، 
آخری��ن ملک��ه مصر ی��ا کاترین کبی��ر ملکه 
روسیه برسیم. حقیقت این است که در طول 
تاریخ زنان برای رس��یدن به سطحی در امور 
سیاس��ی بای��د ویژگی های خ��اص و یگانه ای 
می داش��تند، همانن��د اکنون که به س��ادگی 
می توان گفت زنان در مقایسه با مردان همراه 
خود از توانایی های بیشتری برخوردارند. ملکه 
انگلس��تان نیز یکی دیگر از این نمونه ها است 
که پس از 64 سال تنها عضو خاندان سلطنتی 
اس��ت که تا این اندازه حکومت کرده اس��ت. 
ش��اید ملکه انگلیس تجربه خوبی از همکاری 
با نخستین نخست وزیر زن خود نداشته باشد 
اما پس از داشتن چهار نخست وزیر مرد به نظر 
می رس��د اکنون کنار رفت��ن کامرون را انتظار 
می کش��د تا بتواند با زنی ک��ه به دنبال تغییر 
است درباره مسائل گفت وگو کند. با همه اینها 
دوست دارم اصطالحی از کوپر را قرض بگیرم 
و صحبتم را با آن خاتمه دهم: »حاال چه کسی 

به مردان نیاز دارد؟! «

زنان در مسیر قدرت
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سنگاپور س��ال گذشته اعالم کرد نوآوری و 
اقتص��اد دیجیتال بای��د در اولویت برنامه های 
دولت این کشور قرار گیرد. یک کمیته 30 نفره 
به نام »کمیته آینده اقتصاد« با حضور س��ران 
دولتی و تجاری تصمی��م گرفتند برای آینده 
اقتصاد کش��ور برنامه ریزی کنند؛ آینده رشد 
صنایع و بازارها، نوآوری در شرکت های بزرگ، 
مشاغل و مهارت، زیرساخت و توسعه شهری 
از جمله حوزه هایی بود که این کمیته تصمیم 
گرف��ت با تمرکز روی آنه��ا رونق اقتصادی به 
وجود آورد. بحث اصلی اما بر س��ر این بود که 
اقتصاد دیجیت��ال را در یکی از این حوزه های 

تمرکز بگنجانند. 
حاال س��نگاپور به گزارش مجم��ع اقتصاد 
جهانی بیشترین سود را از سرمایه گذاری هایی 
که روی نوآوری های فناوری کرده اس��ت، به 
دس��ت می آورد. این کش��ور برای دومین بار 
متوالی در فهرست شاخص »آمادگی شبکه ای 
یا فناوری« مجمع اقتصاد جهانی در صدر قرار 
گرفته است. این شاخص نشان می دهد کشورها 
تا چه اندازه آمادگی بهره برداری از فناوری های 
نوظهور و فرصت هایی را که نوآوری دیجیتال 
در اختیارشان می گذارد، دارند. مجمع جهانی 
اقتصاد، فناوری دیجیتال را چهارمین انقالب 

صنعتی دنیا می نامد. کشورهایی مثل فنالند، 
س��وئد و نروژ در رده های بعدی این فهرست 
قرار می گیرند و ایاالت متحده رتبه پنجم را به 

خود اختصاص داده است. 
س��نگاپور، کش��وری ک��ه به گفته نش��ریه 
اکونومیس��ت وقتی در س��ال 1965 به عنوان 
کشوری مستقل به وجود آمد، چشم اندازهای 
خوبی نداش��ت، کوچک و توس��عه نیافته بود، 
منابع طبیعی نداشت و جمعیتش را مهاجرانی 
تش��کیل می دادند که حت��ی حافظه تاریخی 

مشترکی هم نداشتند. 
اما س��نگاپور به گفته یک��ی از اقتصاددانان 
ارش��د مجمع جهان��ی اقتصاد موفق ش��ده با 
اتصال به دنیا و همان طور که س��ال گذش��ته 
مشخص کرده بود، در اولویت قرار دادن اقتصاد 
دیجیتال، در این زمینه از تمام کشورهای دنیا 

جلو بزند. 
پرسش��ی که در وهله اول به ذهن می رسد 
این اس��ت که س��نگاپور چطور توانس��ت با 
یک اقتصاد خرد به موفقیتی در این س��طح 
برس��د. نش��ریه اکونومیس��ت معتقد است از 
موقعیت اس��تراتژیک و بن��ادر طبیعی خود 
بهره برده اس��ت. این کش��ور تنگ��ه ماالکا را 
دارد ک��ه از طریق آن نزدی��ک به 40درصد 
کل تجارت دریایی دنیا انجام می ش��ود. این 
تنگ��ه در ق��رن چهاردهم و بعده��ا در قرن 
نوزدهم یک��ی از مهم ترین پایگاه های تجاری 

دنی��ا بود. در دوران نخس��ت وزیری لی کوآن 
یو، نخستین نخس��ت وزیر سنگاپور سودهای 
زی��ادی از تجارت در این تنگه حاصل ش��د. 
در همان دوران س��نگاپور درهای خود را به 
روی سرمایه گذاری و تجارت خارجی گشود 
و س��رمایه گذاران و تاج��ران چند ملیتی هم 
س��نگاپور را گزینه مناس��بی برای گسترش 
ه��م  دول��ت  دیدن��د.  خ��ود  فعالیت ه��ای 
جمع و جور، کارآمد و صادق ماند؛ ویژگی هایی 
که اکثر کشورهای همسایه سنگاپور ندارند. 
این کش��ور اص��والً در تحقیقاتی ک��ه درباره 
سهولت تجارت در منطقه انجام می شود، در 

صدر فهرست قرار می گیرد. 
بس��تر اقتص��ادی س��نگاپور ب��ه دنب��ال 
نخس��ت وزیری آق��ای لی به ان��دازه ای آماده 
رشد و رونق شد که حاال در اقتصاد دیجیتال 
که به گفته کمیسیون اروپا تنها و مهم ترین 
محرک نوآوری، رقابت و رش��د اقتصادی در 
سرتاسر دنیاست، از تمام دنیا جلو زده است. 
حال پرسش این است: چطور این کار را انجام 

داده است؟ 
سی ان بی س��ی  نیوز به نق��ل از اقتصاددان 
ارش��د مجمع اقتصاد جهانی می نویسد: »این 
کاری است که س��نگاپور کرده؛ در وهله  اول 
درهای خ��ود را به روی دنیا ب��از کرد و یک 
استراتژی دولتی بس��یار قدرتمند را درپیش 
گرف��ت تا بتواند فناوری اطالعات و ارتباطات 

را در زمینه های مهارت، زیرس��اخت، کاربری 
تجاری و فردی تقویت کند. این روند را خیلی 
جدی در پیش گرفت و حاال به این موفقیت 

دست یافته است.«
ریچارد سامنز، رئیس مرکز دستورکار جهانی 
در مجمع اقتصاد جهان��ی می گوید: »اقتصاد 
دیجیتال بخش مهم��ی از معماری چهارمین 
انقالب صنعتی دنیاس��ت. برای اینکه فناوری 
دیجیتال بتواند به اقتصاد کشورها کمک کند، 
جوامع باید تأثیرات آن روی بازار را پیش بینی 
کنند و در محیط های بازار دیجیتالی با نیروی 

کار قرارداد عادالنه ببندند.«
س��نگاپور تنها کشور آس��یای جنوب شرق 
نیست که در این زمینه پیشرفت کرده؛ اوایل 
سال میالدی جاری اندونزی اعالم کرد تا سال 
2020 می خواهد تبدیل به بزرگ ترین اقتصاد 
دیجیتال منطقه ش��ود. به تازگی تحقیقی از 
سوی گوگل و شرکت سرمایه گذاری سنگاپوری 
تماسک )یکی از بازوهای اصلی سرمایه گذاری 
این کش��ور( انجام ش��د که می گوید منطقه 
آس��یای جنوب شرق پتانس��یل هایی دارد که 
به نفع سرمایه گذاران است. نتایج این تحقیق 
که با بررسی وضعیت کشورهایی مثل تایلند، 
س��نگاپور، اندونزی، ویتنام، فیلیپین و مالزی 
انجام ش��ده، نش��ان می دهد مصرف اینترنت 
در این منطقه با س��رعت زیادی رو به افزایش 
اس��ت. این منطقه در س��ال 2015 میالدی 

260میلی��ون کاربر اینترنتی داش��ت و انتظار 
می رود در سال 2020 این رقم به 480میلیون 
نفر برس��د. این تحقیق نشان می دهد در این 
منطقه در طول ماه 3/8میلیون کاربر در فضای 
مجازی فعالی��ت می کنند. اقتصاد اینترنت در 
آسیای جنوب شرقی در سال 2015 میالدی 
31میلیارد دالر برآورد شده و انتظار می رود تا 
سال 2025 به 200میلیادر دالر برسد. یکی از 
محرک های اصلی این رشد اقتصادی، تجارت 
الکترونیکی خواهد بود. انتظار می رود معامالت 
آنالین از 5/5میلیارد دالر در سال 2015 طی 
10 سال آینده به 88میلیارد دالر برسد. تنها 
بازار تجارت الکترونیکی در سنگاپور در این بازه 
زمانی از یک میلی��ارد دالر به 5/4میلیارد دالر 
خواهد رسید. حتی تغییرات جمعیتی هم به 
نفع اقتصاد دیجیتال این منطقه عمل خواهد 
ک��رد. تخمی��ن می زنند 70درص��د جمعیت 
آسیای جنوب شرقی زیر 40 سال است. انتظار 
م��ی رود س��رعت اینترنت همین ط��ور بهبود 
پیدا کن��د و بیش از 80درص��د جمعیت این 
کشور در آینده به اینترنت دسترسی خواهند 
داشت. امروز 46درصد جمعیت این منطقه به 
اینترنت دسترسی دارند. بازار تبلیغات مجازی 
در آس��یای جنوب ش��رقی هم یک��ی دیگر از 
حوزه ه��ای بالقوه رش��د اقتصادی اس��ت که 
انتظار می رود از 2/1میلیارد در سال 2015 به 

9/9میلیارد دالر در سال 2025 برسد. 

قایق اقتصاد دیجیتال را برانید 

در س��ال های اخی��ر اقتص��اد دیجیت��ال در اروپا 
توسعه یافته  اس��ت. در حال حاضر اقتصاد دیجیتال 
در فرانس��ه 5درصد از سهم تولید ناخالص داخلی را 
به خود اختصاص می دهد. تعداد شرکت هایی که در 
زمینه اقتصاد دیجیتال در فرانس��ه فعالیت می کنند 

به 115 هزار رسیده  است. 
تقوی��ت این اقتصاد پررونق، س��اختار این صنعت 
و حمای��ت از مهره های آن به یک��ی از منافع اصلی 
دولت تبدیل ش��ده  است. این پیش��رفت را می توان 
به وض��وح در عملک��رد FrenchTech، ش��رکت 
نوآور دولتی در زمینه اقتصاد فرانس��ه در س��ال های 
اخیر مش��اهده  کرد. پرچ��م داران این نوع اقتصاد در 
فرانسه با سه شعار: اتحاد، پشتیبانی و ترویج،  اجزای 
 مختل��ف این اکوسیس��تم های دیجیت��ال را  گرد هم 

آورده اند. 
با این وج��ود، اتاق فکر ترانوا در فرانس��ه در یک 
مقاله درب��اره وضعیت اقتصاد دیجیتال در فرانس��ه 
هش��دار داد. براس��اس این مقاله، هنوز زمان زیادی 
مانده اس��ت تا فرانس��ه، اقتصادی س��ازگار با انتقال 
دیجیتال داش��ته باش��د. نیکوال کالین، کارش��ناس 
اتاق فکر ن��وا، در این مقاله به دارایی ملت ها پس از 
انقالب دیجیتال پرداخته اس��ت. او به عواقب جانبی 
ناشی از اقتصاد مقاومتی فرانسه که در مقابل انتقال 
دیجیتال قرار می گیرد اش��اره  کرده اس��ت. به نقل از 
این مقاله، انقالب در حوزه فناوری به طور کلی روی 

تولید و اقتصاد اثر می گذارد. 

خوداشتغالی و اقتصاد دیجیتال 
در این مقاله آمده اس��ت که انتقال دیجیتال روی 
طبقه متوس��ط اثر منف��ی خواهد  گذاش��ت. نیکوال 
کالین اذعان می کند مش��اغلی که ایجاد می شوند یا 
بس��یار حرفه ای و نیازمند تخصص هس��تند یا اصال 
به تخصص نیاز ندارند. بنابراین این طبقه متوس��ط 
است که شغل برایش محدود می شود و به دنبال آن 

تنش های اجتماعی رخ می دهد. 
او در ای��ن مقال��ه ابراز تاس��ف می کن��د که تمام 
بخش های اقتصاد جلوی گس��ترش و توسعه نوآوری 
را گرفته ان��د یا آن را به تاخی��ر می اندازند. از نظر او 
باید نهاد ه��ای دولتی از عواقب انتق��ال دیجیتال و 

آسیب پذیری قشر متوسط بکاهند.
نش��ریه  در  ای��ن  از  پی��ش  کارش��ناس  ای��ن   
Challenges در ماه ژوئن 2015، از ظرفیت  باالی 
انتقال دیجیتال در ایجاد شغل های جدید نوشته بود. 
برخالف اینکه در نگاه اول به نظر می رس��د  گذار به 
اقتص��اد دیجیتال بس��یاری را از ش��غل خود برکنار 
می کند، او در مطلب خود اش��اره کرده بود که انتقال 
دیجیت��ال می تواند راه حلی ب��رای بحران بیکاری در 

اروپا باشد. 
وزیر کار فرانس��ه، خوداشتغالی و اقتصاد دیجیتال 
را به عن��وان راه حلی عملی ب��رای حل بحران کار در 

فرانسه معرفی کرده است. 
به گزارش ش��ورای تحلیل اقتصادی، در جهان هر 
روز بر تعداد افراد خود اش��تغال که از طریق فناوری 
و دنیای دیجیتال کس��ب درآم��د می کنند، افزوده 
می ش��ود. در گزارش ای��ن نهاد، چه��ار اقتصاددان 
خبره، برروی ویژگی های مه��م این نوع اقتصاد کار 
کردن��د. آنها یک روش تحلیل��ی در تجزیه و تحلیل 
اثری که دیجیتال بر اش��تغال می گذارد ارائه دادند. 
البت��ه آنها در مقاله خود منک��ر از بین رفتن برخی 

مشاغل خاص نشده اند.
 نخس��ت با خودکار شدن بعضی از امور و وظایف، 
به خصوص وظای��ف معمول روزانه در محیط کار، به 
بیکاری برخی مشاغل خاص اداری انجامید. افزایش 
اتوماس��یون در بانک ها یا مترو باع��ث از بین رفتن 
ش��غل فروش��ندگان بلیت و متصدی��ان اداری بانک 
شده اس��ت. از طرفی دیگر، توس��عه دیجیتال نیاز به 
مش��اغل تخصصی تر و ماهرانه تر را افزایش می دهد. 
مانند مشاغل وکالت، پزشکی و مهندسی که تسلط 
به دنیای دیجیتال را می طلبد. این چهار اقتصاددان 
ب��ا تحلیل اینک��ه مش��اغل دیجیت��ال می توانند در 
زمینه های خدمات و خدمات توریس��تی فرصت های 
زی��ادی را به وجود آورند، از یک جنبش در بازار کار 

صحبت می کنند. 
واضح است که مشاغل متوسط، دستمزد متوسطی 
دریاف��ت می کنند. همچنی��ن با گس��ترش اقتصاد 
دیجیتال، مش��اغل به دو دس��ته تقس��یم می شوند؛ 
مش��اغل مدیریتی ک��ه نیازمند م��درک تحصیلی و 
تخصصی هس��تند و طبیعتا دستمزد باالیی دارند و 
مشاغل س��اده و معمولی که معموال برای راه اندازی 
و اج��رای کار دیجیتال ایجاد می ش��وند. این پدیده  
بیشتر در کش��ور های پیشرفته مشاهده  می شود. در 
فرانس��ه، تفاوت در میزان مشاغل س��اده و معمولی 
که نیاز ب��ه مهارت خاصی ندارد، به نس��بت ایاالت 
متح��ده آمری��کا ب��ا ظرفیت ک��م در اش��تغال، در 
حوزه های تج��ارت، هتلداری و رس��توران ها توجیه 
می ش��ود. این بخش ها معموال نی��ازی به نیروی کار 
ماهر و متخصص و تحصیلکرده ندارند، ضمنا بیشتر 
خدمات ارائه ش��ده در این بخش ه��ا، با فناوری های 

روز جایگزین شده اند. 
اقتص��اد دیجیت��ال همچنی��ن کم��ک بزرگی به 
کارآفرینی و خود اش��تغالی می کند. از دیگر مزایای 
اش��تغال خ��ودکار و اقتص��اد دیجیت��ال، افزای��ش 
فرصت های شغلی در خانه است. به این ترتیب که از 
راه اینترنت و دنیای تکنولوژی افراد به کسب درآمد 
می پردازن��د. فعالیت های اقتص��ادی اغلب به صورت 
مستقل و فردی درمی آیند. همین موضوع دورکاری 
افراد را در س��ازمان ها افزای��ش می دهد. افرادی که 
به صورت مستقل فعالیت می کنند، درآمد کارمزدی 
دارند. توس��عه این نوع مش��اغل، بس��ته به کشور و 
زیرس��اخت های اقتصادی  آن متفاوت اس��ت، ضمن 
اینکه خالقیت در این گونه مش��اغل نقش بس��زایی 
ایفا می کند. بسیاری از استارتاپ ها در حوزه اقتصاد 

دیجیتال به وجود آمده اند. 

دریچه

خدمات اقتصاد دیجیتال؛ از کشاورزی تا حمل ونقل
گزارش 2

آسیای جنوب شرقی 
پیشرو در اقتصاد دیجیتال
کشورهای آسیای جنوب شرقی کشورهای جمع وجوری هستند 
اما جمعیت جوانی دارند که تشنه فضای مجازی است و بستری 

را به وجود آورده اند که اقتصاد دیجیتال در این منطقه را به 
شکوفایی رسانده است

بسیار گفته و شنیده شده که کسب وکارها 
باید ساده تر شوند و از اقتصاد دیجیتال به گرمی 
استقبال کنند. واقعیت این است که در دنیای 
امروز س��ادگی و فضای فوق بهم پیوسته حرف 
اول را می زنن��د، بنابرای��ن به کارگیری اقتصاد 
دیجیتال در زندگی امروز اجتناب ناپذیر است. 
کس��ب وکارهای زیادی با دقت به این واقعیت 
س��راغ اقتصاد دیجیتال رفته اند و نتایج خوبی 
هم گرفته اند. آنچه پیش روی شماس��ت چند 
نمونه از کس��ب وکارهای موفق دنیا است که 
اقتصاد دیجیتال در آنها حرف اول را می زند. 

Kaeser Kompressoren
به طورسنتی، محصوالت به فروش می رسند 
و خدم��ات پس ازفروش نوع��ی ارزش افزوده 
غیرضروری تلقی  می شوند، اما  به لطف دنیای 
فوق به هم پیوس��ته امروز خدمات حاال بخشی 
از پکی��ج ی��ک قرارداد هس��تند و مش��تریان 
نیز از فروش��نده انتظ��ار چنی��ن خدماتی را 
دارن��د. Kaeser Kompressoren  یکی 
از نمونه ه��ای خوب در این زمینه اس��ت. این 
ش��رکت آلمانی عرضه کننده سیس��تم هوای 
فش��رده 96 س��ال قدمت دارد. ب��ا وجود این 
سابقه، اما این ش��رکت در دنیای سنتی خود 
باقی نمانده و فرآیندهای کس��ب وکاری اش را 
با بهره گیری از اقتصاد دیجیتال انجام می دهد. 
حس��گرهای استفاده ش��ده در سیستم های 
ص��ورت  در    Kaeser Kompressoren
ب��روز اختالل ی��ا خرابی به تیم فن��اوری این 
شرکت هش��دار می دهند. این حسگرها حتی 
درباره میزان مصرف هوای فش��رده نیز به تیم 

فناوری شرکت اطالع رسانی می کنند. 
ارائ��ه  ب��ا    Kaeser Kompressoren
خدم��ات پس ازفروش قوی احت��رام زیادی بر 
مش��تریان خود گذاشته و اعتمادشان را جلب 

کرده است. در این شرکت، خدمات مشتریان 
بسیار قوی است، تعامل و پاسخگویی مدیران 
و س��ازندگان دستگاه ها پررنگ است و انصاف 

در قیمت گذاری هم رعایت می شود. 
داده ه��ای  موف��ق  کس��ب وکار  ای��ن  در 
به دس��ت آمده از حسگرها جمع آوری و تجزیه 
و تحلیل می ش��ود. این اطالعات به مهندسان 
ش��رکت اج��ازه می ده��د ک��ه ن��وآوری در 
محصوالت و فرصت های جدید را درنظرگرفته 
و در نتیجه فروش شرکت را باالتر ببرند. طبعا 
اگر اقتصاد دیجیتال نبود، ش��رکت 96 س��اله 
آلمانی تا این حد نمی توانست اعتماد مشتریان 

خود را جلب کند. 

Precision Farming )کشاورزی 
دقیق(

هم��ان  ی��ا   Precision Farming
کشاورزی دقیق بنیان کشاورزی پایدار است. 

در این نوع کشاورزی احترام به محدودیت های 
زیس��ت بومی، اقتصادی و اجتماعی در اولویت 
ق��رار دارد. این روش، مدلی پای��دار و کارآمد 
برای تأمین غذای جمعیت جهان اس��ت که تا 
سال 2050 میالدی 70 درصد بیش از امروز 

نیاز به مواد غذایی دارند. 
کشاورزان با اس��تفاده از این روش با اعمال 
نف��وذ در داده ه��ا و ارتب��اط با چرخ��ه ارزش 
کش��اورزی درک بهت��ری از چگونگی افزایش 
کیفیت کلی کار و بهره وری به دست می آورند. 
آنها همچنی��ن با این روش از منابع طبیعی و 
تجدیدناپذیر اس��تفاده می کنند. کشاورزان با 
دستیابی به اطالعات و تحلیل داده هایی مثل 
آب وه��وای محلی، GPS، مش��خصات بذرها، 
کود و دیگ��ر محافظت کننده های محصوالت 
کش��اورزی می توانند برنامه ه��ای کوتاه مدت 
و بلندمدت��ی را در واکن��ش ب��ه پدیده هایی 
چون تغییرات آب وهوایی، نیاز بازار و س��طح 

ب��ارش باران تدوین کنن��د. در نتیجه صاحب 
مزرعه می تواند مش��خص کن��د که چگونه به 
بهتری��ن محصول و رش��د درآمد برس��د. این 
روش درعین حال به س��الم ماندن زمین های 

کشاورزی کمک می کند. 

زندگی راحت تر در بندر هامبورگ
وقتی در ش��هری تراکم وجود داشته باشد، 
مقام��ات ش��هر به دنبال اختصاص س��رمایه و 
جذب کارمندان بیشتر می روند. اما مسئوالن 
ش��هر هامبورگ راهی برای گسترش خدمات 
خود یافته ان��د که نیازی به افزایش س��رمایه 
یا باال ب��ردن تع��داد کارمندان ن��دارد. وقتی 
پیش بینی ه��ای اقتصادی رش��د 15 درصدی 
را ب��رای این ش��هر ب��رآورد کردن��د، مقامات 
هامبورگ می دانس��تند چ��اره ای جز پذیرش 
این افزایش ندارند. ای��ن افزایش 15درصدی 
باید در همان منطق��ه 7هزار و 200 هکتاری 

جای داده می شد. آنها با دستیابی به داده های 
حاص��ل از رص��د ش��رکت ها و پارکینگ ها و 
دس��ته بندی آنها به رانندگان اجازه می دهند 
درباره پارکینگ ها و وضعیت ترافیک در شهر 
با استفاده از گوشی های همراه اطالعات کسب 
کنند. درنتیجه، زمان انتظار در س��ومین بندر 
بزرگ اروپا کمتر و بررس��ی مسیرها کارآمدتر 
ش��ده است. در این ش��هر همچنین ارتباطات 

بهتر و ترافیک روان تر شده است. 
هامبورگی ه��ا همچنین درحال برنامه ریزی 
برای اس��تفاده از اطالعات کش��تی های باری، 
کانتینره��ا و پایانه ه��ای مس��افربری ب��رای 
بهره وری بیشتر و س��اده تر کردن فرآیندهای 
کاری هس��تند. ب��ا به دس��ت آم��دن تصویر 
دقیق ت��ر از آنچ��ه جری��ان اس��ت، پرس��نل 
می توانند مش��خص کنند چ��ه زمانی پل ها را 
ببندند تا کش��تی ها اجازه گذر داشته باشند، 
چگون��ه ترافیک را بش��کنند و از ایجاد تراکم 
جلوگیری کنند و در نهایت متوجه ش��وند که 
چه فاکتورهایی منجر به از بین رفتن تراکم و 

فشردگی می شود. 

یک مسافرت کاری ساده
مسافرت های هوایی یک معضل بزرگ دارد 
و آن امکان ایجاد حادثه در مس��یرها اس��ت. 
در دنیای فوق بهم پیوس��ته امروز اما خلبان ها 
می توانند بدون برخ��وردن به معضالتی چون 
فوران آتشفش��ان در ش��یلی یا ب��رف و بوران 
س��نگین در بوستون آمریکا قهرمانانه هواپیما 
را هدای��ت کنند. یک مش��کل دیگر خلبان ها 
تهیه گزارش از س��فر اس��ت. خلبان ها از این 
پس می توانند گزارش سفرش��ان را با استفاده 
از تلف��ن هم��راه تهی��ه کنند. هرچ��ه خلبان 
داده های بیشتری از مس��یر جمع آوری کند، 
گردآوری و تنظیم آنها س��خت تر می شود، اما 
اقتصاد دیجیت��ال این امکان را گذاش��ته که 
انعطاف پذیری، فایده و نوآوری در یک گزارش 

پروازی بیشتر شود. 
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جای��گاه هر کش��وری در عل��م روباتیک 
رابطه مس��تقیمی با می��زان صنعتی بودن 
آن کش��ور دارد، روبات های��ی که هر کدام 
با کاربرده��ای مختلف ب��رای پیش بردن 
جهانی صنعتی مانند انس��ان هایی باهوش 
نقش آفرین��ی می کنن��د. ای��ن روبات ها در 
کاربرده��ای مختلفی طراحی ش��ده اند؛ از 
روبات های خانگی برای انجام دادن کارهای 
کوچک من��ازل گرفته تا روبات هایی که به 
فضا برای کش��ف تحقیقات علمی فرستاده 
می ش��وند. روبات ها توانمن��دی عجیبی در 
انج��ام کارهای تک��راری دارن��د و هیچ گاه 
خسته نمی شوند و مهم تر آنکه اگر ساختار 
مکانیکی آنها نیز درست طراحی شده باشد 
و برنامه های درس��تی به آنها داده ش��ود از 
نظر زمانی کارها را با س��رعت زیادی انجام 
داده و انرژی کمی را نیز مصرف می کنند، 
از این رو ش��رکت های بزرگی در سراس��ر 
دنیا با ساخت روبات ها سعی دارند دنیایی 
واقعی از انسان های ساخته شده با ساختار 
 فیزیکی مداره��ای الکترومکانیکی به وجود 

بیاورند. 
 در ایران با وجود جایگاه بسیار مهم این 
علم پیش��رفته برای توس��عه صنعت، توجه 
زیادی به آن نمی ش��ود و بیش��تر از طریق 
واردات نیاز این عرصه برطرف می ش��ود. از 
طرفی در چند س��ال گذش��ته فعالیت های 
چش��مگیری در زمین��ه روباتی��ک در بین 
دانش آموزان و دانشجویان صورت پذیرفته 
ک��ه باعث به وجود آمدن طیف وس��یعی از 
عالقه مندان به این رشته شده است. افرادی 
که مش��تاق به ادامه فعالیت های آکادمیک 
در این زمینه هس��تند مس��ابقات بسیاری 
نیز ب��ا هدف خلق ایده ها و انگیزه توس��عه 
این فناوری انجام می دهند. در اس��تان یزد 
تعدادی از مهندس��ان و متخصصان مجرب 
در عل��م مکاترونی��ک و روباتیک با تکیه بر 
عل��م و دانش که س��رمایه اولی��ه آنها بوده 
س��عی بر اجرا ک��ردن پروژه های صنعتی با 
این فناوری روز دنیا دارند. ش��رکت فنی و 
مهندس��ی »فناوران صنعت روباتیک یزد« 
مس��تقر در پارک علم و فن��اوری یزد یکی 
از شرکت های فعال در زمینه علم روباتیک 
اس��ت که با همت یک دانشجو و حضور در 
مس��ابقات جهانی شروع به کار کرده است. 
کس��ب یک مقام اول و یک مقام س��وم در 
مس��ابقات روباتی��ک مین ی��اب بین المللی 
IRANOPEN، ش��رکت در پن��ج دوره 
مسابقات روباتیک جهانی و کسب یک مقام 
اول و یک مقام س��وم برای روبات امدادگر 
و س��ه مقام پنجم برای روبات فوتبالیس��ت 
انسان نما، ش��رکت در شش دوره مسابقات 
روباتی��ک بین الملل��یIRANOPEN  و 
کس��ب چهارده مقام برتر، ثبت 10 اختراع 
در زمینه روباتیک و الکترونیک و ارائه بیش 
از 30 مقال��ه علمی در مجالت، کنفرانس ها 
و همایش ه��ای داخل��ی و خارج��ی تنه��ا 
بخش��ی از افتخ��ارات این ش��رکت اس��ت. 
»فرصت امروز« س��راغ مدیر این مجموعه 
 رفته تا با فعالیت ها و مدل کسب و کاری وی 

آشنا شود. 

یک شروع دانشجویی
هادی زارع، مهندس رشته الکترونیک و 

مکاترونیک اس��ت. او در خصوص شروع به 
فعالیت خ��ود به صورت تخصصی می گوید: 
س��ال 1390 در زمان دانشجویی با کمک 
برخی دوستان هم رشته و با هدف برقراری 
ارتباط بین دانشگاه و صنعت فعالیت هایی 
را ش��روع کردی��م، از این رو ب��ه کاری که 
در آن تخص��ص و عالق��ه داش��تم یعن��ی 
س��اخت روبات های هوشمند رو آوردم. در 
آن س��ال ها چن��د روبات طراح��ی و تولید 
ک��ردم ک��ه موفق ب��ه دریاف��ت مقام هایی 
از مس��ابقات علم��ی دانش��گاهی ش��د و 
کس��ب این مقام ها منجر ب��ه اعزام من به 
مسابقات جهانی روباتیک در نمایشگاه های 

نمایش��گاه های  مانند  مختل��ف  جهانی 
و  هلن��د  اتری��ش،  ترکی��ه،  چی��ن، 
س��نگاپور ش��د که در همین مسابقات 
 روب��ات امدادگ��ر مق��ام اول را کس��ب 

کرد. 
این روب��ات همان طور ک��ه از نامش 
پیداس��ت حین وقوع زلزله با کمک به 
مس��ئولین امدادگ��ر و همچنی��ن افراد 
بس��زای  اهمیت  می تواند  آتش نش��انی 
خود را نش��ان دهد و طراحی و ساخت 
بی نظی��ری دارد. وی تصری��ح می کند: 
س��ال 91 در میان��ه همین مس��ابقات 
 و ثب��ت اختراعات ش��رکت را تاس��یس 

کردیم. 

عدم توجه به علم و تکنولوژی
زارع در رابط��ه ب��ا بازاره��ای اصلی که 
نیازمن��د این صنع��ت هس��تند، می گوید: 
عالوه ب��ر مراکز ام��دادی، آتش نش��انی ها 
و هالل احم��ر، ای��ن روبات ه��ا می توانن��د 
کاربردهای نظامی هم داش��ته باشند. این 
روبات ها ب��رای نیروهای مس��لح با کاربرد 
نظامی به منظور شناسایی و دفاع می توانند 
مورد اس��تفاده قرار گیرند، اما متاسفانه در 
کشور ما تا زمان وقوع یک بحران و تحمل 

خسارت های زیاد حاضر به خرید تجهیزات 
و انجام کارهای پیشگیرانه نیستند، از این 
رو حمایت این ارگان های دولتی از ما دریغ 
ش��ده و در حدی نادیده گرفته شده ایم که 
ناچار به تغییر فضای کاری و مس��یر هدف 

خود شده ایم. 

تغییر مدل کسب و کاری برای کسب 
درآمد

این ش��رکت دانش بنیان با دانشی که در 
بخش روباتیک دارد برای کس��ب درآمد و 
چرخان��دن اقتصاد ش��رکت خ��ود ناچار به 
تغییر مدل کس��ب و کاری خود شده است و 

برای این منظور شرکت از تمرکز صرف روی 
تولی��د روبات و فعالی��ت در حوزه روباتیک 
به سمت رش��ته مکانیک و کاربردهای آن 
در صنع��ت رو آورده اس��ت. زارع در ای��ن 
خصوص می گوید: برای ادامه حیات شرکت 
نی��از به تولیداتی داش��تیم که ب��ازار هدف 
عمومی تری داش��ته باش��د و بتوانیم کسب 
درآم��د کنیم از این رو با نیازس��نجی بازار 
و توجه به مس��ئله کمبود آب در کش��ور با 
کمک دانش و تجربه ای که داشتیم فعالیت 
خود را در بخش اتوماسیون صنعتی و تولید 

»دس��تگاه آبیاری هوشمند گیاهی« شروع 
کردیم. هدف از اجرای این سیس��تم، ایجاد 
یک س��ازوکار علمی و هوش��مند در جهت 
شناس��ایی نیازه��ای آبی گیاه��ان به طور 
هوش��مند و آبیاری آنه��ا به صورت خودکار 
اس��ت. سیستم مدیریت هوش��مند آبیاری 
فضای س��بز می تواند در تمامی مکان ها از 
قبیل بلوارها، خیابان ها، کمربندهای س��بز 
بین ش��هری، پارک های جنگل��ی، ادارات، 
منازل و... اجرا ش��ود و با اعمال روش های 
مناسب در جهت شناس��ایی نیاز آبی گیاه 
و آبی��اری به موق��ع و متناس��ب، عالوه بر 
ایجاد زمینه هایی در جهت رشد سریع آن، 
موجب کاه��ش چش��مگیر آب مصرفی 
در این حوزه ش��ود و صنعت کش��اورزی 
 و باغداری کش��ور بس��یار به آن نیازمند 

است. 

همه چیز بر پایه روباتیک
ای��ن فعال دان��ش بنی��ان در خصوص 
زنجی��ره اتص��ال خود به ح��وزه روباتیک 
می گوی��د: اصل فعالیت های م��ن بر پایه 
روباتی��ک ش��کل گرفت ولی چ��ون علم 
و دان��ش روباتیک چندان خری��داری در 
کش��ور ندارد و با بی مهری مواجه است ما 
به صنعت که طرفداران بیش��تری دارد رو 
آوردیم، البته ناگفته نماند همین فعالیت ها 
در بخش صنعت هم تلفیقی از علم روباتیک 
با مکانیک و نرم افزار اس��ت. یعنی دس��تگاه 
تولید شده برای هوشمند سازی آبیاری تولید 
شده که نوعی دستگاه هوشمند برای مزارع 
و خانه های مس��کونی است. همین دستگاه 
بخش های مکانیکی، نرم افزاری و هوش��مند 
دارد که زیرمجموعه هایی از علم روباتیک در 

صنعت است. 

هوشمند سازی مصرف آب
زارع در خص��وص این محصول و کارایی 

آن می گوید: این سیستم آبیاری هوشمند 
قابل اجرا در زمین های کش��اورزی، باغی، 
باغچه ها، مجتمع های مسکونی، پارک های 
محلی و... اس��ت که امکان کنترل سیستم 
و تمامی ش��یرهای آب به صورت هوشمند 
و از طریق گوش��ی موبای��ل از راه دور را به 

کاربر می دهد. 
همچنی��ن ارس��ال تم��ام گزارش ه��ای 
مص��رف آب به ص��ورت آنالی��ن از طری��ق 
پیام کوتاه و تنظیم ج��دول زمانی آبیاری 
می تواند موجب کاهش مصرف هزینه های 
آب ش��ود. ای��ن سیس��تم قابلی��ت اتصال 
ب��ه پنل ه��ای خورش��یدی را دارد و تمام 
 من��و ب��رای کاربر به زب��ان فارس��ی تهیه 

شده است. 

کالس های آموزشی و گسترش 
دامنه های علمی 

زارع در رابط��ه ب��ا فعالیت های دیگر که 
باع��ث ارتقا دادن و تش��کیل دادن گروهی 
قوی ت��ر ب��رای این ش��رکت می ش��ود نیز 
می گوی��د: با برگ��زاری کالس های آموزش 
روباتیک در س��طوح مختلف مؤسس��ه ها، 
باش��گاه علمی و پژوهش��ی ج��وان، خانه 
روباتیک، س��ازمان فنی و حرفه ای و تولید 
بس��ته های آم��وزش و همچنین طراحی و 
س��اخت روبات های سفارش��ی سعی داریم 
دامنه علمی این حوزه را گس��ترش دهیم 
و بتوانی��م در ای��ن صنع��ت فعالیت ه��ای 
خوبی انجام دهیم، در حال حاضر ترویج و 
فرهنگ سازی این صنعت و نیاز سازی برای 
ل��زوم بهره گی��ری از آن در صنایع مختلف 
مسئله زیرساختی است که نیاز به فعالیت 
و آموزش ش��رکت های فعال در این حوزه 
دارد و حتی اگر س��ود مالی هم نصیب شان 
ای��ن کار زیرس��ازی  ب��رای  بای��د   نکن��د 

کنند. 

روبات ها و آینده هوشمند دنیا
مدیرعامل این شرکت در پایان می گوید: 
بازاریاب��ی و فروش روباتیک حوزه بس��یار 
تخصصی اس��ت که با بازاریابی در س��طح 
ش��هر این اختراع نمی تواند بستر مناسبش 
را به صورت تجاری و پایدار پیدا کند، اما با 
ایجاد بس��تر و زیرساخت های مناسب برای 
این ح��وزه می توان کارهای��ی انجام داد و 
اس��تفاده از آن را در جایگاه مناسبش رواج 

داد.
 دول��ت می توان��د با حمایت ه��ای مالی 
و س��رمایه گذاری ب��رای ای��ن اختراع ها به 
فع��االن ای��ن عرص��ه کمک کند چ��را که 
هزینه س��اخت ای��ن روبات ها باالس��ت اما 
بهره وری ب��االی این بخش و کمکی که به 
صنایع مختلف می کند به عالوه بازگش��ت 
 س��رمایه خوب روبات ه��ا می تواند جبران 

هزینه ها باشد. 
وی تصری��ح می کن��د: با توج��ه به این 
موض��وع که کش��ورهای در حال توس��عه 
ب��ه این صنعت اهمیت زی��ادی می دهند و 
هزینه ها و حمایت های زیادی برای توسعه 
این صنعت به عمل می آورند آینده صنایع 
بر پایه روبات ها و هوشمندس��ازی بسیاری 
گس��ترده است که در کشور ما هم با توجه 
به وجود بسترهای الزم و عالقه مندان این 
عرصه به خوبی می توان این حوزه را با دنیا 

همگام کرد. 

 olive"
تنها چمدان تمام هوشمند جهان

گروهی از محققان پارک فناوری پردیس به تازگی با 
اس��تفاده از الگوریتم های ردیابی، یک چمدان روباتیک 

هوشمند عرضه کرده اند. 
چم��دان روباتی��ک هوش��مند Olive نتیجه تالش 
  )IKAP(  مهندسان شرکت ایده  کاوان صنعت پردیس
ب��ه رهبری حمید عنبری اس��ت که ب��ا تجهیزات خود 
می توان��د صاحبش را دنبال ک��رده و در مواقع ضرورت 
به وی س��واری بدهد. به گزارش پارک فناوری پردیس، 
حمی��د عنبری در مورد این روب��ات اظهار کرد: چمدان 
Olive فناوری هوشمندی است که قابلیت های ویژه ای 
در دو بخش حرکتی و دیجیتالی دارد. قابلیت حرکتی، 
امکان حرکت متعادل را برای این چمدان فراهم می کند 
  Segway که روی دو چرخ به ش��کل مش��ابه فن��اوری
)دوچرخه الکتریکی خودت��راز( حرکت کرده و می تواند 
به یک سیس��تم نقلیه برای جابه جایی صاحبش تبدیل 
 ش��ود. قابلیت دیجیتالی این چمدان نیز شامل فناوری

3D Vision  اس��ت ک��ه باعث می ش��ود این چمدان 
صاحب خود را ببیند و براس��اس اسکلت و حالت روحی 

فرد، او را در میان جمعیت تشخیص دهد. 
به گفته وی، شناسایی کاربر توسط چمدان با ترکیب 
دو ش��یوه 3D Vision  و اپلیکیشن تلفن همراه انجام 
می شود که به آن اجازه می دهد بدون اینکه کسی آن را 

بکشد، صاحب خود را دنبال کند. 
عنب��ری در م��ورد امکان��ات دیجیتالی ای��ن چمدان 
هوش��مند یادآور شد: این امکانات ش��امل یک نرم افزار 
اختصاصی به شکل اپلیکیشن موبایل است که از طریق 
آن می ت��وان چمدان را به ص��ورت دیجیتالی قفل کرد. 
چمدان Olive به فناوری NFC مجهز است که نیاز به 
کلید را برای باز کردن قفل از بین می برد. از سوی دیگر، 
این نرم افزار می تواند موقعیت چمدان را در بخش بار یا 

مناطق دیگر فرودگاه و خیابان تشخیص دهد. 
این محقق با اش��اره به گم شدن ساالنه نزدیک به 20 
میلیون چمدان در جهان اضافه کرد: قابلیت موجود در 
این روبات موجب می شود که همیشه صاحب چمدان از 
موقعیت آن آگاه ش��ود. وی برطرف شدن موضوع اضافه 
ب��ار در فرودگاه ه��ا را از دیگر قابلیت ه��ای این چمدان 
هوش��مند نام برد و ادامه داد: نرم افزار همراه این روبات 
مسئله اضافه بار را حل کرده، به این صورت که میزان بار 
استاندارد چمدان در فرودگاه 24 کیلوگرم است و نمایش 
اطالعات روی تلفن همراه به کاربر اجازه می دهد اشیای 

اضافی را از داخل آن بردارد. 
عنب��ری درباره فعالیت های قبلی این ش��رکت اظهار 
کرد: ما پیش از این در زمینه روبات های صنعتی فعالیت 
داش��تیم و روبات هایی را برای صنعت نفت و گاز و آب و 
فاضالب طراحی کردیم که هم اکنون در حال اس��تفاده 
هس��تند. اما اکنون ب��ا Olive وارد زمین��ه روبات های 
خدمت رس��ان شده ایم. ما از پاییز سال گذشته کار خود 
را روی روبات ه��ای خدمات رس��ان آغ��از کردیم که در 
زندگی روزمره قابل استفاده هستند. ما قصد داریم روبات 
جدی��دی را به دنیای روبات ها اضافه کنیم که زندگی را 

برای انسان ساده تر می کند. 
 Olive عنبری س��اخت چمدان هوش��مند روباتیک
را در مرحل��ه نمونه اولیه و ثبت جهانی دانس��ت و ابراز 
امیدواری کرد که این فناوری نیز در نمایش��گاه فناوری 
چین عرضه شود. این تیم تحقیقاتی هم اکنون در حال 
ساخت نس��خه نهایی برای جلب سرمایه گذار است. این 
در حالی است که بسترهای الزم برای توسعه این فناوری 
در کشور وجود ندارد و این محققان امیدوارند با توسعه 
این فناوری بتوانند در بازارهای بین المللی حضور یابند. 

گزارشی از فعالیت های یک شرکت موفق در حوزه روباتیک
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نوآورانه

خبر

امکان فعالیت در اماکن مسکونی برای 
شرکت های دانش بنیان بالمانع شد

براس��اس تفاهم نامه همکاری بین شهرداری تهران و 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که در راستای 
اجرایی شدن سیاس��ت های ابالغی اقتصاد مقاومتی به 
امضا رس��ید، ش��رکت های دانش بنیان مستقر در تهران 

امکان فعالیت در اماکن مسکونی را پیدا کردند. 
 به منظور عملیاتی شدن این اقدام، صورت جلسه ای 
بی��ن معاون شهرس��ازی و معماری ش��هرداری تهران و 
معاون نوآوری و تجاری س��ازی فناوری به امضا رسید. بر 
این اساس ابالغیه معاون شهرسازی و معماری شهرداری 
ته��ران در تاری��خ 1395/4/15 ب��ه ش��هرداران مناطق 

بیست ودوگانه ابالغ شد. 
 در این ابالغیه که براساس تفاهم نامه یادشده منتشر 
ش��ده، آمده اس��ت: اس��تقرار آن دس��ته از شرکت های 
دانش بنیان که از طریق معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری معرفی می ش��وند، در اماکن مسکونی واقع در 
پهنه های کار و فعالیت و مختلط )پهنه های M و S( که 
دارای شاکی خصوصی یا آرای کمیسیون های ماده 100 

نباشند )مشابه دفاتر مهندسی( بالمانع است. 
بر همین اساس، برخی اهداف تفاهم نامه بین معاونت 
علم��ی و فن��اوری و ش��هرداری تهران توس��عه اقتصاد 
دان��ش بنیان در ش��هر تهران، کمک به حل مش��کالت 
ش��هرداری از طریق نوآوری و فن��اوری، ترویج فرهنگ 
اقتصاد دانش بنیان، ایجاد و توس��عه فرصت های شغلی 
برای دانش آموختگان، بازارسازی و بازاریابی محصوالت 
دانش بنیان زیر نظر کمیته ای مشترک در حال پیگیری 

است. 

مسابقات مقدماتی سیزدهمین المپیاد جهانی روباتیک 
WRO 2016 مرداد ماه امس��ال در دانش��گاه صنعتی 

شاهرود برگزار می شود. 
به گزارش ایسنا، مس��ابقات جهانی روباتیک رویدادی 
علمی، فناورانه و آموزشی برای نوجوانان و جوانان سراسر 
جهان است تا مهارت هایی نظیر حل مسئله و خالقیت را 
در خود پرورش دهند. شرکت در این رقابت ها تلفیقی از 
دانش، مهندسی، ریاضی و برنامه نویسی کامپیوتری را به 

کار می گیرد. 
مس��ابقات WRO نخس��تین بار در س��ال 2004 با 
شرکت 12 کشور آغاز شد. از این تاریخ هر سال مسابقات 
جهانی در کشورهای مختلف برگزار می شود. در سال های 
اخیر تعداد کش��ورهای حاضر در مسابقات به 50 کشور 

رسیده است و این رویداد به بزرگ ترین مسابقات روباتیک 
دانش آموزی تبدیل شده است. 

گرد هم آوردن دانش آموزان و دانش��جویان سراس��ر 
جهان جه��ت پرورش خالقیت و مهارت حل مس��ئله 
و  روباتی��ک  در  جس��ت وجو  و  اکتش��اف  طری��ق  از 
برنامه نویسی، معرفی مفهوم علم مدرن در فعالیت های 
آموزشی و کارگاهی مدارس و دانشگاه ها، ایجاد فرصت 
برای ترویج تفکر خالق، بهبود ارتباطات و مهارت های 
کار گروه��ی، تقوی��ت توانای��ی در کس��ب دانش های 
جدید، گس��ترش افق دید دانش آموزان و دانشجویان 
در زمینه علم و فن��اوری، باالبردن توانایی یادگیری و 
تش��ویق آنها به منظور پرورش دانشمندان، مهندسان 
و مخترعان آینده از اهداف مس��ابقات WRO  است. 

مس��ابقات مقدمات��ی س��یزدهمین المپی��اد جهان��ی 
روباتیک WRO 2016 مرداد ماه امسال در دانشگاه 
صنعتی شاهرود برگزار می ش��ود. شرکت کنندگان در 
این مس��ابقات امتیازاتی جهت حضور در مرحله نهایی 
مس��ابقات انتخابی المپیاد جهانی روباتیک که شهریور 
95 در تهران برگزار می ش��ود، کسب می کنند. موضوع 
این مس��ابقات ش��امل تفکیک زباله، کارخانه بازیافت، 
بولینگ، فوتبال و اس��تفاده از تکنول��وژی روباتیک به 
هم��راه راه حل ه��ای خالقانه جهت مدیریت پس��ماند 

تعیین شده است. 
همچنین در مس��ابقات مقدماتی WRO، مس��ابقات 
کش��وری مکانیک )برای فارغ التحصی��الن F&M( نیز 

برگزار می شود. 

در دانشگاه صنعتی شاهرود صورت می گیرد

برپایی رقابت های مقدماتی المپیاد جهانی روباتیک

ثبت نام و ارائه طرح در هجدهمین جش��نواره جوان 
خوارزم��ی  )بخ��ش دانش پژوه��ان و فن��اوران( از 20 
اردیبهش��ت 95 آغاز ش��ده و تا پایان مرداد 95 ادامه 

دارد. 
به گزارش »فرصت ام��روز«، طرح های قابل پذیرش 
ای��ن دوره از جش��نواره در 16 گروه تخصصی ش��امل 
فناوری های ش��یمیایی، مکانیک، برق و کامپیوتر، هنر، 
معماری و شهرسازی، کشاورزی و منابع طبیعی، علوم 
پایه، عمران، مهندسی صنایع و مدیریت فناوری، مواد، 
متالورژی و انرژی های نو و زیس��ت فناوری و علوم پایه 
پزش��کی، محیط زیست، فناوری نانو، هوافضا، مهندسی 
نرم اف��زار و فن��اوری اطالع��ات و مکاترونی��ک در پنج 

محور پژوهشی و فناوری شامل طرح ها و پژوهش های 
بنیادی، طرح ه��ا و پژوهش های کارب��ردی، طرح های 

توسعه ای، اختراع و نوآوری طبقه بندی شده اند. 
اهداف این جشنواره شناس��ایی و معرفی استعدادها 
در زمینه ه��ای مختلف علمی و صنعت��ی و حمایت از 
برگزیدگان، ارج نهادن و تقدیر از پژوهشگران، نوآوران 
و فناوران جوان کش��ور، تس��هیل مس��یر تجاری سازی 
و کارب��ردی ک��ردن نتایج تحقیق��ات و ترویج فرهنگ 

نوآوری و کارآفرینی دانش بنیان معرفی شده اند. 
همچنین نهادهای حمایت کننده این جشنواره وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری، بنیاد ملی نخبگان، صندوق 
حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک  )صحا( 

و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور است. 
محورهای پژوهشی و فناوری این جشنواره طرح ها و 
پژوهش ه��ای بنیادی، طرح ها و پژوهش های کاربردی، 

طرح های توسعه ای و نوآوری و ابتکار است. 
متقاضیان متول��د 1360/1/1 به بعد می توانند تا پایان 
مردادماه برای ثبت نام و ارائه مشخصات فردی و مستندات 
ط��رح خ��ود و تعریف شناس��ه کاربری و کلم��ه عبور از 
 طریق پایگاه اطالع رسانی جش��نواره خوارزمی به نشانی

 www.khwarizmi.ir و پایگاه اطالع رسانی جشنواره 
http://www.irost.org/young در  جوان خوارزمی 
قسمت سامانه  جامع جش��نواره های خوارزمی مراجعه 

کنند. 

جشنواره ای برای ایده پردازان 

برای ادامه حیات شرکت نیاز به 
تولیداتی داشتیم که بازار هدف 

عمومی تری داشته باشد و بتوانیم 
کسب درآمد کنیم از این رو با 

نیازسنجی بازار و توجه به مسئله 
کمبود آب در کشور با کمک دانش و 
تجربه ای که داشتیم فعالیت خود را 
در بخش اتوماسیون صنعتی و تولید 

»دستگاه آبیاری هوشمند گیاهی« 
شروع کردیم
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گزارشی از بازار خریدوفروش و تولید اجاق  گاز

حرف هایی برای بازارهای جهانی داریم
همه جهان مایکروویو می خواهند

ما در عصری زندگی می کنیم که تولیدات صنعتی 
جهان به س��وی هوش��مند ش��دن در ح��ال حرکت 
هس��تند و این روند حت��ی در لوازم آش��پزخانه نیز 
دی��ده می ش��ود. زندگی انس��ان مدرن با س��رعت و 
حرکت درآمیخته اس��ت و سریع شدن روند زندگی، 
دیگ��ر وقتی برای پخت وپزه��ای طوالنی روی اجاق 
گاز را به او نمی دهد؛ خصوصاً با رش��د شهرنش��ینی 
و ماش��ینی  شدن بس��یاری از صنایع مورد نیاز، روند 
سرعت زندگی بس��یار باالتر رفته است؛ از این رو در 
عی��ن حال که بازار اجاق گاز در خانه ها بس��یار گرم 
اس��ت، انواع پیشرفته تر و هوشمندتری از آنها نیز به 
آش��پزخانه های امروزی راه یافته اس��ت، مایکروویو 
به عنوان یکی از نس��ل های جدی��د اجاق گاز، جایگاه 
خ��ود را در بازار ام��روز به خوبی پیدا کرده اس��ت، 
چراکه با داش��تن انرژی حرارتی باالیی که دارد و از 
طریق امواجی که س��اطع می کن��د، روند پخت وپز را 
بسیار آسان تر و سریع تر کرده و به خوبی با نیازهای 
انس��ان امروزی مطابق اس��ت. انواع ای��ن محصول با 
داش��تن صفحه های نمایشی و لمسی، قابلیت کنترل 
و برنامه ری��زی را داش��ته و از این نظر هوش��مند به 

شمار می روند. 

چشم انداز بازار جهانی اجاق های مایکروویو و 
انواع آن تا سال 2020

از جمل��ه عوامل��ی که در س��ال های اخی��ر توجه 
تولیدکنن��دگان ل��وازم خانگ��ی را ب��ه تولی��د انواع 
مایکروویو جلب کرده، تقاضای زیادی است که برای 
ای��ن نوع محصول در بازار جهانی پدید آمده اس��ت. 
عواملی چون رش��د سریع شهرنش��ینی، باالتر رفتن 
درآم��د خانواده ها و تغییر در س��بک زندگی، میزان 
تقاض��ای جهانی ب��رای این دس��ت از محصوالت را 
افزایش داده و بازار رو  به  رشدی را برای آن رقم زده 
است. اجاق های مایکروویو به خاطر سرعت عملکرد و 
ق��درت حرارتی باالیی که دارند، تنها مصارف خانگی 
نداش��ته، بلکه در رستوران ها و هتل ها نیز به صورت 
فزاینده ای استفاده می شوند. ضمن اینکه در ادارات و 
محیط های کاری نیز انواع متفاوت این محصوالت به 
چش��م می خورد و در سرعت بخشی بر روند کار تأثیر 

قابل توجهی دارند. 

درآمد 25میلیاردی این صنعت تا سال 2020
ب��ا توجه ب��ه گرای��ش عمومی که س��بک زندگی 
امروز نس��بت به اجاق های مایکروویو ایجاب می کند، 
چشم انداز این بازار نیز با تقاضای زیادی روبه رو خواهد 
ب��ود و در نتیجه بازار رو  به  رش��دی را تجربه خواهد 
کرد. به ط��ور کلی طبق آمارهای ارائه ش��ده، انتظار 
می رود درآمد حاص��ل از صنعت تولیدات مایکروویو 
تا س��ال 2020 به ارزش 25.4میلیارد دالر رس��یده 
و با نرخ رشد س��االنه 6.07درصد رو به جلو حرکت 
کند که این آمار نش��ان دهنده شکوفایی این بازار در 
س��ال های نه چندان دور اس��ت. تولیدات مایکروویو 
در س��طح جهان در س��ه نوع کلی عرضه می ش��وند: 
مایکروویوهای حرارت��ی  )convection(، کوره ای  
)grill( و تک  )solo(. در این میان، نوع کانوکشن، 
بیش��ترین سهم را در بازار جهانی مایکروویو داراست 
و نوع گریل با داشتن 30درصد سهم، مقام دوم را در 
این بازار از آن خود کرده است، در مقابل دو نوع ذکر 
شده، مایکروویوهای سولو نیز برای پخت وپز حرارتی 
اس��تفاده می شوند، اما فاقد کیفیت پخت دو نوع اول 
نیستند، درحالی که مایکروویوهای حرارتی با داشتن 
عناص��ر مجهز گرمایش��ی، روند پخت وپ��ز را بهتر و 
سریع تر انجام می دهند و با توجه به خصوصیاتی که 
دارند انتظار می رود درص��د قابل توجهی از تقاضای 
جهانی را در سال های آینده به خود اختصاص دهند. 
به طوری که پیش بینی می ش��ود تا سال 2020 سهم 
ای��ن نوع مایکروویو از درآم��د جهانی این صنعت، به 
بی��ش از 12میلیارد دالر برس��د که تقریباً نزدیک به 

نصف درآمد کلی این بازار خواهد بود. 

بزرگ ترین بازارهای جهانی مایکروویو
از نظ��ر جغرافیایی ب��ازار مایکرووی��و در جهان با 
اقبال خوبی مواجه ش��ده اس��ت و خصوصاً آمریکای 
ش��مالی و اقتصاده��ای نوظه��ور آس��یایی از جمله 
بازارهای اصلی آن به ش��مار می روند. ش��مال آمریکا 
بیش��ترین میزان درآم��د در این بازار را داراس��ت و 
انتظ��ار می رود در س��ال های آینده نی��ز همین روند 
ادامه یابد. کش��ورهای آس��یایی نیز شاهد رشد قابل 
توجه��ی در این بازار هس��تند، افزای��ش درآمد قابل 
تصرف و رش��د طبقه کارگر، ب��اال رفتن قدرت خرید 
مصرف کنندگان، همچنین تغییر ش��یوه های زندگی 
در این مناطق از جمله دالیل اصلی رشد این صنعت 
در مناطق مذکور است. از جمله تولیدکنندگان اجاق 
مایکرووی��و می ت��وان به ش��رکت های معروفی مانند 
سامسونگ، ش��ارپ، ال جی، الکترولوکس، ویرل پول، 
گاالن��ز و پاناس��ونیک اش��اره کرد ک��ه از مهم ترین 
تولیدکنن��دگان ل��وازم خانگ��ی در جهان به ش��مار 
می روند. نگاهی به میزان درآمد ساالنه این شرکت ها 
کاماًل نش��ان می دهد که بازار لوازم خانگی در جهان 
با تقاضای زیادی روبه رو است، به عنوان مثال شرکت 
ویرل پول با داش��تن درآمد ساالنه 21میلیارد دالر و 
داشتن97هزار کارمند و 70مرکز تحقیقاتی تولیدی 
و فناوری در سطح جهان، از جمله شرکت های موفق 
در زمینه محصوالت فوق به شمار می رود. همچنین 
از جمله ش��رکت های موفق در تولی��د لوازم خانگی 
ک��ه در س��ال های اخیر تمرک��ز عمده ای ب��ر تولید 
اجاق ه��ای مایکروویو داش��ته اس��ت، کمپانی گاالنز 
اس��ت به طوری که حدود 4هزار کارمند این شرکت 
به ط��ور اختصاصی برای توس��عه جهانی محصوالتی 
مانن��د مایکروویو، اج��اق گاز و سیس��تم های تهویه 

مشغول به کار هستند. 
منابع: 

www. prnewswire. com
www. galanz. com
www. whirlpoolcorp. com

ممکن اس��ت با نگاهی ب��ه مراکز اصلی 
خریدوفروش لوازم و تجهیزات آش��پزخانه 
انبوه��ی از تبلیغات باع��ث گمراهی ذهن 
ما ش��ده باشد که بگوییم غالب محصوالت 
موجود س��اخت خارج از کش��ور هستند و 
به نوع��ی تولیدکنن��دگان داخلی س��هم 
ناچی��زی از ب��ازار را ب��ه خ��ود اختصاص 
داده ان��د. یا اینک��ه بر این باور باش��یم که 
کیفیت محصوالت و تولیدات داخلی ایران 
در ای��ن بخ��ش از صنعت ب��ه نوعی قابل 
توجه نباش��ند. اما واقعیت امر این نیست 
چون براس��اس اع��داد و ارق��ام موجود و 
همچنین آمارهای قابل استناد، با توجه به 
گستردگی و تنوع محصوالت لوازم خانگی 
در ب��ازار داخلی کش��ورمان بخ��ش قابل 
توجهی از نیازهای افراد را تولیدات ایرانی 
تأمی��ن می کند که یک��ی از مهم ترین آنها 
اجاق گاز اس��ت؛ وسیله ای که امروز نه تنها 
وظیف��ه طب��خ خوراکی های خوش��مزه را 
برایم��ان برعهده دارد بلکه به نوعی جزیی 
 غیرقابل انکار در تزئین منزل نیز شناخته 
شده اس��ت. این درحالی اس��ت که تنوع، 
گس��تره ب��ازار و همچنی��ن ارزش افزوده 
این وس��یله توانس��ته عاملی ب��رای جلب 
نظر س��رمایه گذاران درباره تولید و توزیع 
این نوع محصول در بازار ش��ناخته ش��ود. 
اما به راس��تی سرمایه گذاری در این بخش 
ی��ا حتی تولی��د و ف��روش آن هیچ صرفه 
اقتصادی دارد؟ آیا توانمندی داخلی ایران 
به گونه ای اس��ت ک��ه بتوانیم با محصوالت 

خارجی رقابت داشته باشیم. 

 نه تنها عقب نیستیم 
بلکه قدرت رقابت داریم

حبی��ب اهلل انصاری، دبی��رکل و رئیس 
انجم��ن  اجرای��ی  و  برنامه ری��زی  س��تاد 
صنایع لوازم خانگی ای��ران، در این زمینه 
ب��ه  »فرصت ام��روز« می گوی��د: با توجه 
به اینکه س��ابقه تولید ان��واع اجاق گاز در 
کش��ورمان اکنون بیش از نیم قرن اس��ت 
بد نیست بدانیم با توجه به توانمندی هایی 
که داریم نه تنها از تولیدکنندگان خارجی 
عقب ت��ر نیس��تیم، بلک��ه در بس��یاری از 
موارد می توانیم همپ��ای آنها در بازارهای 
بین المللی رقابت کنی��م کما اینکه اکنون 
برخ��ی تولیدکنن��دگان ایرانی محصوالت 
خود را ب��ا برندهایی متف��اوت از آنچه در 
بازار کش��ورمان می بینید روان��ه بازارهای 

خارجی می کنند. 
انص��اری در ادامه افزود: امروز توانمندی 
و  نهای��ی  محص��ول  بخ��ش  در  تولی��د 
همچنی��ن قطعات م��ورد نی��از به گونه ای 
اس��ت ک��ه در حس��اس ترین قطعات مثل 
سرش��عله، یا ش��یرهای کنترل می توانیم 
ب��ا باالترین اس��تاندارد محص��والت مورد 
نیاز تولیدکنندگان ب��زرگ را تأمین و در 
نهایت کاالیی ب��ه بهترین کیفیت را روانه 

بازار کنیم.
 این مق��ام صنفی معتقد اس��ت اکنون 
توان تولیدی کشورمان به گونه ای است که 
کاماًل می تواند نیازهای داخلی را پوش��ش 
داده و تأمین کند اما همه می دانیم امروز 
اج��اق گاز عالوه ب��ر طبخ غ��ذا به عنوان 
بخش��ی از دکوراس��یون ش��ناخته شده و 
همین عامل باعث ورود برخی محصوالت 
خارجی به بازار است چون مردم سالیق و 
خواسته های متفاوتی دارند که باید تأمین 
شود، اما در مجموع تولیدکنندگان ایرانی 

می توانند تمام نیازها را تأمین کنند. 

15واحد بزرگ صنعتی فعال داریم
دبی��رکل و رئیس س��تاد برنامه ریزی و 

اجرای��ی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، 
درباره تعداد واحده��ای فعال تولید اجاق 
گاز نی��ز گفت: ش��اید در اوایل مجوزهای 
صادر ش��ده تقریباً تناسبی با نیازهای بازار 
کشورمان نداشت و در بخش های مختلف 

بی��ش از 200پروان��ه بهره ب��رداری صادر 
ش��ده بود که با حداقل ظرفیت و پراکنده 
تولیدات��ی را روان��ه بازار می کردن��د اما از 

آنجا که هر روز ش��اهد تخصصی تر ش��دن 
تولید و همچنین افزایش اس��تانداردهای 
متفاوت در زمین��ه تولید اجاق گاز بودیم، 
اکنون نزدیک ب��ه 15واحد صنعتی بزرگ 
و قاب��ل اعتماد در زمین��ه تولید اجاق گاز 
فعالی��ت دارن��د ک��ه می توانن��د نیازهای 
نی��ز را  آن  م��ازاد  و  تأمی��ن  را   داخل��ی 

 صادر کنند. 
وی که آمار تولید این واحدهای صنعتی 
را متناس��ب با نیاز ب��ازار یعنی حدود یک 
میلیون و دویست هزار دستگاه اعالم کرد 
معتق��د  اس��ت تأمین نیازه��ای داخلی با 
این حجم گواهی ب��ر امکانات و تجهیزات 
موجود تولید در ایران است که اگر بتوانیم 
زمینه حضور در نمایش��گاه های تخصصی 
داخلی و خارجی را ب��رای تولیدکنندگان 
ایران مهی��ا کنیم بدون تردی��د بازار قابل 
توجه��ی در کش��ورها و بازارهای س��نتی 
تولیدات ای��ران به خود اختصاص خواهیم 
داد ب��ه صورت��ی ک��ه اکنون کش��ورهای 
اط��راف مثل عراق، افغانس��تان و آس��یای 
میان��ه محص��والت اجاق گاز ای��ران را در 
 بخش های مختلفی که وجود دارد خریدار

 هستند. 

تک محصولی ها باید استراتژی داشته 
باشند

انص��اری درباره حجم و میزان س��رمایه 
مورد نیاز برای تولید اجاق گاز به خبرنگار 
ما گفت: درباره سرمایه مورد نیاز واحدهای 
تولیدی اجاق گاز ش��اید ام��کان ارائه عدد 
دقیق وجود نداش��ته باش��د ام��ا اگر یک 
تولید کننده س��اده بخواهد در بخش اجاق 
گازهای رومیزی و معمول س��رمایه گذاری 
کند ش��اید با چند صد میلی��ون تومان و 
تجهیزات ابتدایی بتواند وارد میدان ش��ود 
اما همانطور ک��ه می دانید اکنون این گونه 
تولی��د صرفه اقتص��ادی ن��دارد. این مقام 
صنف��ی تأکید ک��رد: اگرچ��ه برنامه ریزی 
برای تولید تک محصول��ی به ظاهر ممکن 
اس��ت توجیه اقتصادی نداش��ته باشد اما 
هس��تند کارخانه هایی ک��ه در بخش های 
مختلف و دیگر لوازم خانگی فقط یک نوع 
محصول را روانه ب��ازار می کنند و گردش 
مالی مناس��بی را هم تجرب��ه کرده اند اما 
الزمه این گونه تجارت داشتن استراتژی و 
ش��ناخت دقیق بازار هدف است که بحث 
تولید گاز نیز از این قاعده مس��تثنا نیست. 
پ��س اگرچه اکنون اغلب تولیدکنندگان با 
توجه به تجهیزات و امکاناتی که در اختیار 
دارن��د یک یا دو محصول مش��ابه دیگر را 
هم روانه بازار می کنند اما اگر واقعاً کس��ی 
تصمیم به شروع با یک محصول دارد الزم 
اس��ت پالن و اس��تراتژی دقیقی نسبت به 

بازار داشته باشد. 

استاندارد، تکیه گاهی مناسب
دبی��رکل و رئی��س س��تاد برنامه ریزی 
و اجرای��ی انجم��ن صنایع ل��وازم خانگی 
ای��ران، به عن��وان مهم تری��ن توصیه برای 
سرمایه گذاران تازه وارد می گوید: آن گروه 
از صاحبان س��رمایه که قصد ورود به بازار 
را دارند الزم اس��ت بلندمدت و با افق های 
ب��زرگ وارد میدان ش��وند ک��ه الزمه آن 
استاندارد و ش��ناخت بازار است. به اعتقاد 
وی، ام��روز بحث لوازم خانگ��ی متکی به 
استانداردهای خاص در کشورهای متفاوت 
شده است و اگر کس��ی تصمیم به حضور 
در آن ب��ازار را دارد اینک��ه فقط س��لیقه 
مردم و نیاز آنها را بشناس��د کافی نیس��ت 
بلک��ه باید دقیق��ا از اس��تانداردهای مورد 
نیاز آن منطقه آگاهی داش��ته باشد چون 
رعایت این استانداردها در واقع تکیه گاهی 
مناس��ب برای آن تولید کننده در بازارهای 

هدفش خواهد بود. 

بازارجهانی

سرمایهگذاری

شاید در نگاه اول مراحل تولید و تجهیزات 
مورد نیاز س��اخت اجاق گاز به عنوان یکی از 
اصلی ترین تجهیزات آشپزخانه منزل هر یک 
از ما بسیار ساده و پیش پا افتاده باشد، اما این 
وس��یله ای که تقریباً بودنش در زندگی ما به 
یک نیاز تبدیل شده جزو یکی از حساس ترین 
و دقیق ترین تجهیزاتی اس��ت که برای منزل 
تهی��ه می کنیم چون بحث ایمنی و س��المت 
خان��واده وجود دارد، به طوری که بس��یاری 
از فع��االن و تج��ار ل��وازم خانگ��ی معتقدند 
کیفیت اصلی ترین س��رمایه یک تولید کننده 
در ای��ن بخ��ش از صنع��ت اس��ت. از این رو 
اس��تفاده از قطعات و تجهیزات ایمن و دارای 
اس��تانداردهای قابل اعتم��اد یکی از اصول و 
نیازهای اولیه تولید اجاق گاز اس��ت که باید 
هر تولید کننده ای درنظر داش��ته باش��د، اما 
نکته جالب درباره س��رمایه گذاران تولید این 
وس��یله این اس��ت که لزوم��ا تولیدکنندگان 
خ��ود س��ازنده قطعات نیس��تند و نیازی هم 
به س��رمایه گذاری در این زمینه نیست چون 
برخی از کارخانه های تولیدی قطعات مختلف 
تجهیزات آشپزخانه ای هستند که با توجه به 
تولید انبوه قطعات مورد نیاز می توانند هزینه 
تمام ش��ده قطعات را ب��رای تولیدکنندگان 
محصول اصلی یعنی اجاق گاز کاهش دهند. 
حمید موتابچ��ی، مدیرعامل گروه صنعتی 
جنرال تک پارس��یان یکی از تولیدکنندگان 
قطع��ات اج��اق گاز در بخش ه��ای مختلف 
و دیگ��ر تجهیزات آش��پزخانه در این زمینه 
ب��ه  »فرصت ام��روز« می گوی��د: به طور کلی 
براس��اس اصول اقتصادی نیازی نیس��ت یک 
کارخان��ه تولیدی در هر زمین��ه ای از صفر تا 
ص��د کار را خود انجام دهد چون هنگامی که 
زنجی��ره ای از تولیدکنندگان در کنار یکدیگر 
به ص��ورت الزم و ملزوم فعال ش��وند نه تنها 
ارزش افزوده باالتری می توان ایجادکرد، بلکه 
با استفاده از گس��تره سفارشات می توان بازه 
قیمت��ی را در حد قاب��ل توجهی کنترل کرد. 
موتابچی می افزاید: گروه صنعتی جنرال تک 
پارس��یان نیز با همین استدالل با استفاده از 
تخص��ص و توانمندی های م��ورد نیاز در این 
زمینه وارد میدان تولید قطعات مختلف اجاق 

گاز ش��د و اکنون بخش قابل توجهی از نیاز 
بازار تولیدکنندگان داخلی را تأمین می کند. 

تخصص عامل موفقیت
ای��ن فع��ال صنف��ی معتق��د اس��ت برای 
ایج��اد یک کارخان��ه تولیدی قطع��ات لوازم 
خانگی بخش های مهم��ی چون ریخته گری، 
تراشکاری، پرس کاری، لعاب کاری، آبکاری و 
رنگ کاری باید وجود داشته باشد چون تمام 
قطعات مورد نیاز تولید تجهیزات آش��پزخانه 
ب��ه توانمن��دی این بخش ها وابس��ته اس��ت 
و از آنجا ک��ه معموالً اج��اق گاز تحت تأثیر 
فرسایش های متفاوتی از جمله زنگ زدگی و 
حرارت قرار می گی��رد باید در تمامی مراحل 
یاد شده کیفیت قطعات و استاندارد تولیدی 
آنه��ا به گونه ای باش��د که این فرس��ایش به 
حداق��ل خود رس��یده و ام��کان مقاومت در 
ش��رایط نامس��اعد را داشته باش��د تا ایمنی 
مصرف کنن��ده در باالتری��ن اس��تانداردهای 
بین الملل��ی رعای��ت ش��ود، به همی��ن دلیل 
تخصص اصلی ترین پیش نی��از تولید قطعات 

در این بخش از صنعت است. 

 وی ک��ه راه ان��دازی ی��ک واح��د تولیدی 
 ای��ن چنین��ی را در مجم��وع نیازمند حدود 
2 میلیارد تومان تجهیزات بدون درنظر گرفتن 
زمی��ن کارگاه برآورد می کن��د به خبرنگار ما 
می گوید: برای تولید تجهیزات و قطعات مورد 
نیاز تولید اجاق گاز بخش های اصلی یاد شده 
مورد نیاز است، بنابراین در برخی موارد الزم 
است که سالن های متفاوتی در اختیار داشته 
باش��یم که همین امر باع��ث افزایش نیاز به 
س��رمایه اولیه عالقه مند خواهد ش��د، اما اگر 
این افراد بتوانند با استفاده از اصول اقتصادی 
و همچنین چگونگی برنامه ریزی برای تولید 
قطعات با گس��تره قابل توجه داش��ته باشند 
اص��ل س��رمایه گذاری می توان��د حداکثر تا 
40ماه در ش��رایط عادی اقتصادی مستهلک 
ش��ود اما همانطور ک��ه می دانید امروز اوضاع 
اقتصادی و رونق کسب و کار کمی دستخوش 

تغییرات شده است. 

تحقیق و توسعه هزینه بر هستند
موتابچی با تأکید براینکه اش��تغال زایی در 
چنی��ن واحدهایی می تواند ج��زو گزینه های 

قابل توج��ه برای اجتماع باش��د، اف��زود: از 
آنج��ا که تمام��ی پرس��نل مورد نی��از برای 
ایج��اد و راه ان��دازی چنی��ن واح��د صنعتی 
باید دارای تخصص ه��ا و مهارت های خاصی 
باش��ند از نظ��ر ایج��اد اش��تغال در جامع��ه 
می ت��وان جایگاه قابل توجهی ب��رای آنها در 
نظ��ر گرف��ت، بنابراین در صورت توس��عه و 
رونق کس��ب و کار این نوع کارگاه ها کارگران 
 ماه��ر و متخصص��ان ب��ه س��ادگی ج��ذب 

خواهند شد.
 این فعال صنف��ی در ادامه تأکید می کند: 
کلیدی تری��ن راز موفقی��ت و همچنین بقای 
ی��ک واح��د تولی��دی ک��ه در زمین��ه تولید 
قطع��ات مورد نی��از برای س��اخت تجهیزات 
آش��پزخانه ها فعالیت می کند این اس��ت که 
در بخش تحقیق و توس��عه س��رمایه گذاری 
مناسبی داشته باشد. چون این صنعت دائماً 
در ح��ال تغیی��ر و تحول اس��ت و از آنجا که 
مستقیم به س��لیقه مردم و خریداران ارتباط 
دارد در صورتی که تولید کننده قطعات نتواند 
نیازهای قطعه ای تولیدکننده محصول اصلی 
را فراهم کند محکوم به شکست خواهد بود. 

وی تصری��ح می کند: البت��ه طراحی و نوع 
قطع��ات در ی��ک بخش ق��رار خواهد گرفت 
و تمرک��ز در تولی��د قطع��ات ب��ا کیفی��ت و 
طراحی های منحصربه ف��رد با کارایی باال نیز 
سوی دیگر معادله اس��ت چون همانطور که 
قبال نیز اشاره شد تولید تجهیزات آشپزخانه 
دارای س��ه پیش شرط اصلی کیفیت، ایمنی 
و اقتصادی بودن هستند بنابراین باید به گونه 
قطعات طراحی و س��اخته شوند که تمام این 
عوامل در محصول نهایی دیده شود. موتابچی 
در پایان می افزاید: امروز تخصص و تجهیزات 
موج��ود در زمین��ه تولید قطع��ات مورد نیاز 
برای س��اخت اجاق گاز تماما در کش��ورمان 
وج��ود دارد و می توانیم با افتخار اعالم کنیم 
که نه تنها توان تأمین نیازهای تولیدکنندگان 
داخل��ی را داری��م بلک��ه با رعای��ت باالترین 
اس��تانداردهای بین الملل��ی از نظر طراحی و 
ایمنی می توانی��م قطعات مورد نیاز برندهای 

معتبر و معروف جهان را نیز تأمین کنیم. 

هزینه های سرمایه گذاری
وقتی با تولیدکنندگان در مورد هزینه های 
مورد نیاز برای راه اندازی خطوط تولیدی در 
زمینه های کاری شان صحبت می کنیم، اغلب 
اع��داد و ارقامی تقریبی به زب��ان می آورند و 
از اینک��ه نمی ت��وان عدد دقیق��ی ذکر کرد، 
حرف می زنند. با این حال معموالً تا حدودی 
می توان در این زمینه ارقامی به دس��ت آورد. 
موتابچی نیز در این زمینه اشاره هایی دارد و 
می گوید: برای راه اندازی خط تولید معمولی 
یعنی خریداری دس��تگاه پرس معمولی برای 
گاز س��ه ش��عله، به 50 تا 60میلیون تومان 

سرمایه اولیه نیاز است. 
اگر کس��ی بخواهد گاز کابی��ن دار یا فردار 
تولید کند، حداقل س��رمایه مورد نیازش بین 
4 تا 7میلیارد تومان است چون دستگاه های 
پرس و جوش و. . . متفاوت اس��ت. در نهایت 
اگر س��رمایه گذار بخواه��د کارخانه مدرنی با 
خ��ط تولید انواع گاز مانند فرگاز و. . . احداث 
کند و کارخانه اش  مجهز به 3 تا 4 خط تولید 
باش��د، بیش از 20میلیارد تومان سرمایه نیاز 

دارد. 

گزارش  »فرصت امروز« از سرمایه گذاری در تولید اجاق گاز

سرمایه گذاری با تحقیق و دانش
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 رشد و گسترش استفاده 
از گوشی های هوشمند

رزرو اتاق هتل ها با اس�تفاده از موبایل رو به گس�ترش بوده 
و براس�اس پیش بینی های صورت گرفته تا سال 2017 میالدی 
50 درص�د از فرآین�د رزرو ات�اق در هتل ه�ا از طریق موبایل 

صورت می پذیرد. 

 بازاریابی مجدد 
برای جذب مشتریان

96 درص�د از مراجعه کنن�دگان ب�ه وب س�ایت های اینترنتی بدون 
اس�تفاده از خدم�ات و محص�والت آن، وب س�ایت مذک�ور را ترک 
می کنند. بازاریابی مجدد این امکان را به ش�ما می دهد تا این دس�ت 
از مشتریان را هدف بگیرید و آنان را به وب سایت خود بازگردانید. 

جست وجوهای اینترنتی مفهومی
این روزها جس�ت وجوهای مفهومی از اهمیت بس�یار زیادی در فرآیند 
جس�ت وجوی اینترنتی برخوردار اس�ت. این موضوع سبب شده تا دقت 
جس�ت وجوهای اینترنتی به می�زان قابل توجهی افزای�ش یابد، چرا که 
موت�ور جس�ت وجو می تواند منظ�ور کارب�ر را بهتر درک ک�رده و نتایج 

مناسب تری را به وی عرضه کند. 

بازاریابی با استفاده از شبکه های اجتماعی
بس�یاری از کارشناس�ان ش�بکه های اجتماعی معتقدند رشد و گسترش 
استفاده از این شبکه ها سبب افزایش بازدید وب سایت ها می شوند، چراکه 
موتورهای جست وجو امروزه بیش از هر زمان دیگری از محتوای موجود در 
ش�بکه های اجتماعی در ارائه نتایج جس�ت وجوهای کاربران خود استفاده 

می کنند. 

تأثیر ویدئو کلیپ های تبلیغاتی 
بر مخاطبان

استفاده و مشاهده کلیپ های ویدئویی افزایش چمشگیری 
داش�ته است. در س�ال های اخیر 81 درصد از رزرو کنندگان 
اینترنتی پیش از رزرو سوئیت مورد نظرشان ابتدا ویدئو های 
مربوط به آن را مشاهده و سپس اقدام به استفاده از خدمات 

هتل مورد نظرشان کرده اند. 

رزرو آنالین در مقابل مراجعه حضوری 
برای استفاده از خدمات هتل ها

مس�افران برای تعیین محل اقامت خود با بیش از 20 وب س�ایت فعال در 
حوزه رزرو اینترنتی هتل ها مواجه هستند. به عقیده بسیاری از کارشناسان 
وب سایت های هتل ها، شبکه های اجتماعی فرصت های بسیار خوبی را برای 
افراد فراهم می کنند ت�ا به جای مراجعه حضوری، به صورت اینترنتی محل 

اقامت خود را رزرو کنند. 

چرخه گوگل برای هتل ها
چرخه مذکور که نخس�تین بار در اروپا فعال شد و براساس رویدادها و 
مکان های مورد جست وجو نتایج مورد نظر کاربران را در اختیار آنان قرار 
می داد، هم اکنون در سراسر جهان در دسترس بوده و برای جست وجوی 

هتل ها و رزرو سوئیت های موجود در آنان کاربرد دارد. 

 اهمیت رو به رشد استفاده 
از سرویس گوگل پالس

از گ�وگل پالس به عنوان یک ش�بکه اجتماع�ی مخصوص افزایش 
SEO نام برده می شود. چرا که فعالیت در این شبکه اجتماعی موجب 
تکامل آن ش�ده و زمینه را برای حضور شما در نتایج جست وجوهای 

گوگل فراهم می کند. 

Site Speed
این موضوع همواره بر نتایج ارائه ش�ده از سوی موتورهای جست وجو 
تأثیر گذار ب�وده و انتظار می رود در آینده نزدیک این ویژگی تأثیر قابل 
توجهی بر میزان رتبه بندی س�ایت های اینترنت�ی در الگوی ارائه نتایج 

موتورهای جست وجو داشته باشد. 

 عدم استفاده از 
کلمات کلیدی

در ح�ال حاضر 80 درصد کاربران گوگل از کلمات کلیدی در پروس�ه 
جست وجوی خود استفاده نمی کنند. براساس اخبار موجود با کد گذاری 
تمام�ی کلمات کلیدی توس�ط گ�وگل، دوره اس�تفاده از اطالعات خام 

موجود در سرورهای این جست وجوگر اینترنتی به سر آمده است. 

جست وجو های گسترده اینترنتی
امروزه ما ش�اهد تعداد بسیار زیادی از س�ایت های ارائه کننده خدمات 
رزرو هت�ل هس�تیم و انتظ�ار م�ی رود رزرو اینترنتی هتل ه�ا نقش قابل 
توجهی در فرآیند جس�ت وجوهای گس�ترده اینترنتی داش�ته باشد. این 
موضوع به معنای کاهش شدید مراجعه حضوری مشتریان به هتل ها برای 

رزرو سوئیت مورد نظرشان خواهد بود. 

جهانی مملو از ابزارهای هوشمند
ام�روزه با توجه به گس�ترش اس�تفاده از ابزارهای هوش�مند 
نظیر گوش�ی های تلفن هم�راه، تبلت ها و لپ تاپ ه�ا، بازاریابان 
فعالیت های خود را بر جذب مش�تریانی که از طریق این ابزارها 

به دنبال تعیین محل اقامت شان هستند، متمرکز کرده اند. 

استفاده عمیق تر از سرویس 
Google Analytics

س�رویس Google Analytics که مدتی است از سوی گوگل معرفی 
شده به بازاریابان این امکان را می دهد تا از جزییات مربوط به آگهی های 
بازرگانی و میزان مراجعه کاربران به آنها و همچنین میزان جست وجوی 
کسب و کار و شرکت های تجاری متبوع آنان مطلع شده و استراتژی های 

خود را بر این اساس تدوین کنند. 

جست وجوی مکان محور
جس�ت وجوی م�کان مح�ور ای�ن روزها اهمی�ت بس�یار زیادی 
در فرآین�د جس�ت وجوی اینترنت�ی دارد. ب�ه عقی�ده بس�یاری از 
کارشناس�ان، صنع�ت هت�ل داری نیازمند آن اس�ت تا ب�ا توجه به 
ظرفیت ه�ای این مبح�ث نگاه ویژه و هدفمندی ب�ه روش بازاریابی 

مکان محور داشته باشد. 

بازاریابیبرایهتلها



Galaxy Note 7  دوم آگوست به 
بازار می آید

براساس اطالعیه رسمی منتشر 
ش��ده از سوی سامس��ونگ، این 
ش��رکت در تاریخ دوم آگوس��ت 
س��ال جاری میالدی مدل جدید 
گوشی Galaxy Note 7  را به بازار عرضه خواهد 
کرد. به این منظور ش��رکت سامسونگ دعوت نامه ای 
رس��می برای خبرنگاران و رس��انه ها ارسال کرده که 
این دعوت نامه به نوعی ش��ایعات منتشر شده در ماه 
گذش��ته و در ارتباط با Galaxy Note 7  را تایید 

می کند. 
در این راس��تا و بر خالف ش��ایعات منتش��ر شده، 
طراحی جدید Note 7 بیانگر تمرکز سامس��ونگ بر 
قلم ای��ن پرچمدار قدرتمند خود ب��وده که به نوعی 
مش��خصه اصلی س��ری Note این شرکت محسوب 
می ش��ود. این در حالی است که شایعات مطرح شده 
از تالش سامسونگ برای بهبود صفحه نمایش مدور 

Note 7 خبر می داد. 
 گفتن��ی اس��ت طب��ق اطالعات منتش��ر ش��ده از 
Note 7، آخری��ن م��دل از این س��ری ب��ه صفحه 
نمایش��ی 5/8 اینچی با قابلیت quad-HD مجهز 
خواه��د بود. این در حالی اس��ت که سامس��ونگ از 
  Qualcomm Snapdragon 823 پردازن��ده 
ب��رای جدیدتری��ن مدل از س��ری Note اس��تفاده 
کرده و این موضوع در شرایطی صورت می پذیرد که 
ش��رکت Qualcomm  تاکن��ون پردازنده ای با کد 
823 معرفی نکرده و آخرین پردازنده معرفی ش��ده 
از سوی این ش��رکت با کد 820 به بازار عرضه شده 
و در گوش��ی محبوب Galaxy S7 مورد اس��تفاده 

قرار گرفته است. 
انتش��ار اخبار مذکور در رابطه با مش��خصات فنی 
و ظاه��ری آخرین م��دل از س��ری Note منجر به 
س��ردرگمی رس��انه ها و فعاالن بازار ش��ده و به نظر 
می رس��د بای��د تا زمان عرضه رس��می آن از س��وی 

سامسونگ به بازار صبر کنیم. 

کوچک ترین پهپاد فیلمبرداری
 در جهان

موج��ود  اطالع��ات  براس��اس 
 Skeye Nano Drone
کوچک ترین پهپ��اد فیلمبرداری 
دنیا محس��وب می شود. برخالف 
ابع��اد کوچک این پهپ��اد، دوربین��ی کوچک در آن 
ق��رار داده ش��ده که قادر اس��ت با دق��ت 480p  به 

فیلمبرداری و عکس برداری بپردازد. 
 ب��ا ای��ن ح��ال و ب��ا در نظرگرفتن ابع��اد کوچک
Skeye Nano  ای��ن پهپ��اد در مقایس��ه با س��ایر 
محصوالت مشابه موجود در بازار از پایداری کمتری 
برخوردار بوده و کنترل آن در ارتفاع اندکی مش��کل 
اس��ت. این در حالی اس��ت ک��ه Skeye Nano در 
حرکات جانبی عملکرد بسیار مناسبی از خود نشان 
می دهد. گفتنی اس��ت براس��اس اطالعات ارائه شده 
ب��ه همراه این پهپاد، Nano  قادر اس��ت پس از هر 
بار ش��ارژ کامل 4 الی 5 دقیقه و به ارتفاع 500 متر 

پرواز کند. 
 اگرچ��ه کیفی��ت تصاوی��ر ضب��ط ش��ده توس��ط
Skeye Nano  چن��دان ب��اال نیس��ت اما همچنان 
تماش��ای تصاوی��ر و کلیپ های این پهپ��اد کوچک 

لذت بخش و سرگرم کننده است. 
الزم به ذکر اس��ت برخالف انتظ��ار تصاویر ضبط 
ش��ده توس��ط Skeye Nano ب��ا توجه به س��طح 
پایداری آن در ارتفاع کامال مناسب بوده و لرزش آن 
بسیار کم و ناچیز است.  با این وجود چنانچه مطالب 
 مذکور ش��ما را هیج��ان زده نمی کند باید بگوییم که
Skeye Nano از قابلیت پیشرفته پرواز برخوردار است 
 که با فشردن یک دکمه فعال شده و بسیار سرگرم کننده 

است. 
ش��ده ذک��ر  ویژگی ه��ای  تمام��ی  وج��ود   ب��ا 

Skeye Nano در مبح��ث کنترل پذی��ری دچ��ار 
مشکالتی اس��ت که می تواند در آینده بهبود یافته و 
تصاوی��ر دقیق تری را به ثبت برس��اند. این در حالی 
است که با توجه به آزمایش های صورت گرفته روی 
ای��ن پهپاد مدل فعل��ی آن نی��ز از توانایی های قابل 

قبولی برخوردار است. 

ه��وارد ش��ولتز، مدی��ر افس��انه ای برن��د 
اس��تارباکس هنگام��ی که تنها هفت س��ال 
س��ن داش��ت بر اثر تصادف رانندگی پدرش 
که راننده کامیون بود، در ش��رایط مالی بدی 
قرار گرف��ت. او به همراه خواهر، برادر و مادر 
خود برای مدت نس��بتا طوالنی شرایط مالی 
بدی را پش��ت سر گذاشت. در آن زمان شاید 
خود ه��وارد نیز موفقیتی ب��ه بزرگی تبدیل 
اس��تارباکس به یک برند جهانی را برای خود 
پیش بینی نمی کرد. با این حال او با استفاده 
از تجربیات��ش  از ح��وادث دوران کودکی و 
همچنین شغل های گوناگون خود عملکردی 
خارق الع��اده از خ��ود در اس��تارباکس به جا 

گذاشته است. 
هوارد ش��ولتز ابتدا دانشجوی رشته تربیت 
بدنی دانش��گاه میش��یگان بود، اما خیلی زود 
وسوسه ورود به دنیای کسب و کار او را از مسیر 
پیشین خود خارج ساخت. آغاز فعالیت تجاری 
او با خرده فروش��ی برای شرکت های گوناگون 
ش��کل گرف��ت. طولی نکش��ید که ه��وارد به 
استخدام شرکت »هامر پالست« درآمد. هامر 
پالست یک ش��رکت سوئدی فعال در صنعت 
قهوه بود که ش��ولتز بین س��ال های 1979 تا 
1981 در آن فعالی��ت داش��ت. این ش��رکت 
درس��ت همان جایی بود که هوارد را به سوی 

برند استارباکس راهنمایی کرد. 
حضور در استارباکس سر آغاز موفقیت های 
مدیریتی فوق العاده هوارد بود. این مدیر 62 
س��اله هم اکنون در ح��دود 3میلی��ارد دالر 
دارای��ی دارد. در همی��ن راس��تا در ادامه به 
بررسی سه توصیه کاربردی هوارد شولتز که 

وی را تبدیل به یک��ی از بزرگ ترین مدیران 
جهان کرده است، خواهیم پرداخت. 

همه تصمیمات اقتصادی نیستند
ایده ه��ای  ب��ا  را  ه��وارد  اغل��ب  اگرچ��ه 
تاثیرگذارش به یاد می آوریم، اما واقعیت این 
اس��ت که او نیز در طول دوران فعالیت خود 
اش��تباهات متعددی را مرتکب ش��ده است. 
بعضی از این اشتباهات حتی ضررهای نسبتا 
س��نگینی را به اس��تارباکس تحمیل کرد. با 
این حال تفاوت این مدیر 62 س��اله با س��ایر 
مدیران در درس گرفتن از شکست ها است. 

برای مثال در ژانویه 2012 براساس تصمیم 
هوارد، برند اس��تارباکس اق��دام به اختصاص 
وام های مخص��وص ازدواج به زوج های جوان 
ک��رد. اگرچه ای��ن فعالیت توس��ط برندهای 
دیگر مانند نایک و مایکروسافت نیز پیگیری 
می ش��د، با این حال تخلف در زمینه حداکثر 
میزان وام پرداختی به امید کس��ب مشتریان 
بیشتر برای هوارد و اس��تارباکس گران تمام 
شد. اندکی پس از شروع این کمپین سازمان 
جهانی ازدواج به دلیل تخلف این غول صنعت 
قه��وه، تحریم های س��فت و س��ختی را علیه 
مص��رف آن تعیین کرد. ای��ن تحریم ها باعث 
کاهش 30درصدی میزان مصرف محصوالت 
اس��تارباکس در کمتر از یک ماه شد. اگرچه 
مغز متفکر اس��تارباکس به خوبی از پس این 
بحران بر آم��د، اما هیچ گاه تجربه این حادثه 
را فراموش نکرده است. هوارد در مصاحبه ای 
در س��ال 2014 در خصوص آن بحران گفت: 
»بدون ش��ک یک ایده غیر اقتص��ادی را در 
آن زمان اجرایی ک��ردم. به هر حال من باید 
بیشتر تمرکز به خرج می دادم، در هر صورت 
وظیفه مدیریت 200هزار کارمند ش��رکت بر 

عهده من است.«

همکاری با افراد خالق
این مدیر 62 س��اله برخالف سنش بسیار 
پ��ر جن��ب و ج��وش و فع��ال اس��ت. بیدار 
مان��دن تا س��اعت چهار صبح ب��رای تکمیل 
 قرارداد ها، بررس��ی اخبار روز قبل در سایت

»Business Insider« و همچنی��ن مطالعه 
گزارش های س��ایت فوربس به ص��ورت روزانه 
تنها بخش��ی از فعالیت اضافی این مدیر خالق 
را شامل می شود. همچنین به همه اینها انجام 

امور عادی استارباکس را نیز باید اضافه کرد. 
اوج نکته سنجی هوارد هنگام برگزاری جلسه 
مش��ترک با برند Spotify آشکار شد. جایی 
که وی با ش��ناخت کاملی که از برند موردنظر 
داشت دستور به طراحی کارت پستال های سبز 
رنگ که قابلیت پخش موسیقی را نیز داشتند، 
داد. ش��ولتز آن کارت پس��تال ها را به عن��وان 
 Spotify دعوت نامه ب��رای مدیران اجرای��ی
فرستاد. این امر شاید در نگاه اول بسیار جزئی 
باشد اما در دنیای کسب و کار همین نکات ریز 
سرنوش��ت معامالت بزرگ را تعیین خواهند 

کرد. 
در همین راس��تا و براساس شیوه مدیریتی 
خ��اص ش��ولتز، وی به ش��دت عالقه من��د به 
هم��کاری با کارمندان و مدیران خالق س��ایر 
برندها اس��ت. کوین جانسن، مدیر فروش این 
برند که از مایکروس��افت به استارباکس آمد و 
همچنین مت رایان که از شرکت والت دیسنی 
به این برن��د نقل مکان کرد تنه��ا نمونه های 
کوچکی از عالقه هوارد به افراد خالق و جسور 

است. 

نحوه کسب اعتبار و شهرت
بنا بر گفته ش��ولتز، اغل��ب اوقات مدیران و 
کارمن��دان ش��رکت ها از وی در م��ورد نحوه 
کس��ب موفقیت های خارق العاده و همچنین 
ارتقای وضعیت شغلی با کم ترین خطر ممکن 
س��ؤال می پرسند. پاس��خ این مدیر کهنه کار 
چیزی اس��ت که به گفته خودش س��ر لوحه 
فعالی��ت تجاری وی از ابت��دای دوران فعالیت 
به عنوان فروشنده خرده پا بوده است: »تالش 
بی نهای��ت برای دس��تیابی به نتای��ج عالی با 
اس��تفاده از تمام امکانات موج��ود.« در ادامه 
توصیه وی به مدیران جوان تالش برای اثبات 
کارآیی های ویژه خود به مدیران ارش��د است. 
درس��ت همان کاری که خود شولتز به خوبی 
از عهده اش بر آمد. در حقیقت هوارد در سال 
2000 اس��تارباکس را ترک کرد، اما ایده های 
موفقیت ه��ای  کس��ب  در  وی  خارق الع��اده 
اس��تارباکس موجب درخواست بازگشت وی 
به عنوان مدیر عامل ش��رکت در س��ال 2008 

شد. 

قیمت آهن آالت

چگونه مدیرعامل استارباکس این برند را از یک فروشگاه 
کوچک تبدیل به برندی جهانی کرد؟ 

سایت رتبه بندی هتل های اروپایی  Trivago، لیستی از محبوب ترین جزایر اروپایی را در 
سال 2016 منتشر کرده  است. جزایر یونان و اسکاتلند در صدر این لیست قرار دارند. 32 

جزیره یونانی برای حضور در این رتبه بندی 50 تایی انتخاب شده اند. 
بازدی��د از یک جزیره، آدم را یاد رابینس��ون کروزوئ��ه و ماجرایی جویی های او می اندازد. 
 ،Trivago س��فر به یک جزیره، هیجان انگیز و تا اندازه ای جذاب است. سایت رتبه بندی

محبوب ترین جزیره ها برای سفر را به مسافران معرفی کرده است. 
روش انجام این رتبه بندی س��اده بود. این سایت تعداد رزرو ها را در بیش از 30 هتل در 
جزایر اروپایی بررسی کرد. هتل هایی که واجد شرایط بررسی در این رتبه بندی بودند، باید 
حداقل رأی 20 مس��افر را داش��ته  باشند. در مجموع 33 هتل مورد بررسی و مقایسه قرار 
گرفتند و هر هتلی که بیشترین تعداد ثبت رزرو را داشت، به امتیاز آن جزیره اضافه می کرد. 
نتیجه این رده بندی، غافلگیر کننده است. برخالف تصور محبوب ترین جزایر نزد مسافران، 
در جنوب اروپا قرار ندارند، بلکه جزایر شمالی پربازدید ترین هستند. هر جزیره در این لیست 
امتیازی از مجموع 100 امتیاز دارد. جزیره آران در غرب اس��کاتلند، در خورکالید بریتانیا 
88 امتیاز دارد. آب و هوای این منطقه، قلعه و بندر آن برای مسافران ماجرا جو بسیار جذاب 
اس��ت. دهکده »ویتینگ بی«  در جزیره  آران،  مش��رف به جنگل و دریاست و عالوه بر آن 
آبش��ار گلناشدل در این دهکده دیدنی است. عالقه مندان به پیاده روی از قدم زدن و نگاه  
کردن به این چشم انداز بسیار لذت می برند. غذای محلی و مخصوص این جزیره، صرفا غذای 
دریایی نیست، خوراک گوشت بره و گاو و نوعی غذای محلی با سیب زمینی برای کسانی 
که به غذا های دریایی عالقه ندارند در منوی مراکز تفریحی این منطقه گنجانده شده است. 
همان طور که قبال گفتیم،  جزایر یونانی در این رتبه بندی غوغا کرده اند. یونانیان با داشتن 
32 جزیره در لیس��ت 50 جزیره محبوب اروپا، س��ردمدار لیست هستند. از میان این 32 

جزیره یونانی، 8 جزیره در رتبه های یک تا 10 جای گرفته اند. 
دو جزیره Astypalée و Sifnos  پرچمداران جزایر اروپایی هس��تند. اولی، در منطقه 
جنوب شرق آتن، به خاطر مناظر کوهستانی و دیدنی خود مشهور است. خانه های سفید 
ش��هر کورا در پای قلعه ای که متعلق به قرن پانزدهم است و ساحل سنگ ریزه ای حاشیه 

دریای شهر livadi، از نمونه های جاذبه های این منطقه هستند. 
جزی��ره دوم، Sifnos، در مجمع الجزایر یونان واقع شده اس��ت. صومعه ها، خیابان های 
زیبا و بارو های قلعه کاسترو نشان از تاریخ و معماری غنی این منطقه دارد. فصل تابستان 
برای مسافران بهترین فصل برای عالقه مندان به هنر است. برگزاری مراسم های مختلف در 
زمینه های موسیقی و تئاتر و ش��ب زنده داری ها در گرمای شب های تابستان از برنامه های 

جذب گردشگر این منطقه است. 
از میان جزایر فرانس��وی،  تنها نام یک جزیره توانسته به لیست 50 جزیره برتر اروپا راه 
پیدا کند. رتبه جزیره فرانسوی راه یافته به لیست،  برای فرانسوی های اهل سفر راضی کننده 
نیس��ت،  چرا که ب��ا 82.6 در رتبه 43 قرار دارد. این جزیره با ن��ام Oleron  در اقیانوس 
اطلس قرار دارد و متعلق به فرانس��ه اس��ت. بندر ماهیگیری Cotiniere، فانوس دریایی 
»شاسیرون«، ارگ قلعه Oleron و کلبه های رنگارنگ جاذبه های گردشگری این منطقه 
هستند. همچنین مسافران و بازدید کنندگان می توانند با قایقرانی در اینجا لذت سفر خود 

را چند برابر کنند. 
به ترتیب زیر 10 جزیره نخست لیست را همراه با امتیاز آن معرفی  می کنیم. 

1- جزیره Arran، اسکاتلند- 88 امتیاز 
2- جزیره Astypalée، یونان- 87 امتیاز

3- جزیره Sifnos، یونان- 86 امتیاز
4- جزیره Los، یونان- 85.5 امتیاز

5- جزیره Folégandros، یونان- 85.6 امتیاز
6- جزیره Capri، ایتالیا- 85.5 امتیاز
7- جزیره Paros، یونان-85.1 امتیاز

8- جزیره Céphalonie، یونان- 84.9 امتیاز
9- جزیره Naxos، یونان- 84.9 امتیاز 
10- جزیره Hydra، یونان- 84.9 امتیاز

مقامات آلمان از ترزا می، نخست وزیر تازه بریتانیا خواستند مشخص کند که دقیقا چه 
زمانی کشورش قرار است از اتحادیه اروپا خارج شود. 

آن��گال مرکل، صدراعظم آلمان روز سه ش��نبه در یک کنفران��س خبری گفت: »وظیفه 
نخس��ت وزیر جدید شفاف س��ازی درباره این پرسش اس��ت که بریتانیا می خواهد چه نوع 

رابطه ای با اتحادیه اروپا ایجاد کند.«
وولفگانگ ش��وبیله، وزیر اقتصاد آلمان نیر دراین باره گفت که شفاف سازی هرچه زودتر 
باید انجام شود تا بی ثباتی ناشی از نتیجه شوکه کننده برگزیت و خدشه دار شدن چند دهه 

همبستگی اروپا را پایان دهد. 
ترزا می  59 ساله دیروز  به طوررسمی جایگزین دیوید کامرون، نخست وزیر پیشین بریتانیا 
ش��د که پس از نادیده گرفته شدن توصیه هایش برای ماندن در اتحادیه اروپا بعد از اعالم 

نتایج همه پرسی استعفا کرد. 
خانم می  در ساختمان شماره 10 خیابان داونینگ یک وظیفه بزرگ خواهد داشت و آن 
رهاسازی بریتانیا از انبوه قوانین اتحادیه اروپا است که بیش از چهار دهه این کشور از آنها 
تبعیت می کرد. او همچنین با در نظر گرفتن رسیدن کمترین آسیب به اقتصاد کشورش 

باید درباره شرایط جدید تجارت کشورش مذاکره کند. 
ارزش پوند پس از انتخاب خانم می  به عنوان نخست وزیر بریتانیا 1/2درصد باال رفته و به 
1/31 دالر رسید. اما هنوز تا رسیدن به 1/50 دالر 23 ژوئن )روز همه پرسی( فاصله دارد. 
این نش��ان از نگرانی ها درباره وضعیت بریتانیا دارد و به تجارت، سرمایه گذاری و رشد این 

کشور ضربه می زند. 
خان��م مرکل پس از آن در کنفرانس خبری ای حاضر ش��د که کریس گریلینگ، رئیس 
مجلس عوام انگلیس هرگونه امید شرکای بریتانیا در اتحادیه اروپا را برای شتاب در فرآیند 

جدا شدن از این اتحادیه و بی ثباتی به وجودآمده در بلوک 28 کشوری را ناامید کرد.
گریلینگ اعالم کرد کشورش هیچ عجله ای برای عمل به ماده 50 پیمان لیسبون یا همان 
اساسنامه اتحادیه اروپا ندارد. عملی کردن این ماده از اساسنامه شروع رسمی فرآیند جدایی 

و آغاز رسمی فرصت دو ساله بریتانیا برای ترک اتحادیه اروپا است. 
گریلین��گ دراین باره ب��ه Sky News گفت: »من فکر می کنم عمل به ماده 50 پیمان 
لیسبون زمانی باید آغاز شود که ما آمادگی داشته باشیم. امروز مهم ترین مسئله کارهایی 
است که در راستای منافع ملی انجام می دهیم.« او ادامه داد: »ما خودمان را برای مذاکرده 
آم��اده می کنی��م و درباره اینکه برای چه نوع رابط��ه ای می خواهیم مذاکره کنیم، تصمیم 
می گیریم. پس از آن فرآیند اجرایی کردن ماده 50 را کلید خواهیم زد. ما این کار را درست 

و به روشی صحیح انجام خواهیم داد. ما وقتی این کار را می کنیم که آماده باشیم.«

رده بندی جزایر محبوب اروپایی

تقاضای مقامات آلمان از نخست وزیر جدید بریتانیا

زودتر تکلیف خود را مشخص کنید

قــاب

کیوسـک

صفحه 16

مدرسه مدیریت

360

دور دنیا

جدول امروز

رئیس بانک جی پی مورگان خبر از باال بردن دس�تمزد حداقلی پرس�نل خود داد؛ قرار اس�ت دس�تمزد متصدیان باجه این بانک از 10/15 دالر در ساعت به 1٢ تا 16/50 
دالر برسد. سرمایه گذاری روی برنامه های آموزشی بیشتر برای کارمندان یکی از برنامه های دیگر این بانک است.
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360

قیمت )تومان( شاخه نوع و سایز

230.000 12 متری  هر شاخه تیرآهن 12

1.730 کالف  هر کیلو میلگرد 6.5

1.970 پروفیل درب و پنجره  هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509

1.770 6 متری هر کیلو ناودانی 6.5

02.65 1 و 1.25 هر کیلو ورق گالوانیزه 0.4

1.610 6 متری هر کیلو نبشی 3
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