
8

12

پول)بهتنهایی(برایشماخوشبختینمیآورد

شادبودنچقدر
بهجیببستگیدارد؟

گزارش»فرصتامروز«ازروندآمادهسازی
پوشاککاروانورزشیایراندرالمپیک

چنینکنندبزرگان
چوکردبایدکار

14

هیأت وزیران در جلس��ه دیروز به ریاست حجت االسالم والمسلمین دکتر 
حسن روحانی رئیس جمهوری، گزارش س��ازمان خصوصی سازی و ارزیابی 
عملکرد این س��ازمان و نیز نحوه نظارت بر شرکت های واگذار شده را مورد 

بحث و بررسی قرار داد. به گزارش ایسنا، رئیس جمهوری در این 
جلسه با تشکر از عملکرد سازمان خصوصی سازی، پیگیری...

تاکید رئیس جمهوری بر پیگیری جدی 
اجرای اصل44 قانون اساسی

23شوال1437-سـالسوم
شماره565-20صفحه-1000تومان

Thu.28 Jul 2016

www.forsatnet . ir

پنجشنبه
7مرداد
1395

روزنـامهمدیریتـی-اقتصــادی

 ارز سرو سامان می گیرد
یکسانسازینرخارزپایانیبربیثباتیاقتصادایران

اقتص��اد ای��ران بی ثبات اس��ت؛ ای��ن واقعیتی اس��ت که 
می ت��وان در ال ب��ه الی گزارش ه��ای نهاده��ای تحقیقاتی 
داخ��ل و خارج از کش��ور جس��ت وجو ک��رد. چندی پیش 
مرکز پژوهش های مجلس گزارش��ی را منتش��ر کرد که در 
آن نش��ان می داد براساس میانگین شاخص بی ثباتی محیط 
 اقتصاد کالن )شاخص ماستریخت( در طی 23 سال گذشته

)2014-1991(، بی ثبات��ی محیط اقتص��اد کالن در ایران 
)2/11( بس��یار باالت��ر از میانگین جه��ان )4/6( و میانگین 
در همه گروه های کش��ورها حتی کشورهای در حال توسعه 

صادرکننده نفت )4/7( بوده است. 
مطالع��ات و آماره��ا نش��ان می دهند که کش��ورهای در 
حال توس��عه صادرکننده نفت از ن��رخ تورم و نرخ ارز واقعی 

بی ثبات تری نس��بت به سایر کشورها برخوردارند و ایران در 
این زمینه شرایط به مراتب بدتری در طی 23 سال گذشته 
)دوره 1991-2014( داش��ته اس��ت، به طوری که بی ثباتی 
ناش��ی از نرخ ارز واقع��ی و نرخ تورم ایران حدود س��ه برابر 

میانگی��ن جه��ان و بی��ش از دو براب��ر میانگین 
4کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت بوده...

سرمقـاله
ساالنه5میلیارددالر

درآبکشور
هزینهکنید!

براس��اس یک گ��زارش موثق، 
تع��داد 60 کویر ریز و درش��ت 
در ایران ش��مارش ش��ده است؛ 
از کوی��ر 25 کیلومت��ر مربعی تا 
دش��ت 52825 کیلومترمربعی، 
کویرهای��ی ک��ه گوی��ا از خواب 
برخاس��ته اند و عزم شان را برای 
س��رزمین های  در  پیش��روی 
اگ��ر  کرده ان��د!  ج��زم  مج��اور 
می خواهی��م طبیع��ت ای��ران را 
کویری  ویژگی ه��ای  تمام��ی  با 
و کوهس��تانی اش و ب��ا جمعیت 
150میلیون��ی 50 س��ال آینده 
)پیش بین��ی جمعیت شناس��ان( 
زنده نگه داریم و لب های تش��نه 
را سیراب و نسل های آینده را به 
زندگی امیدوار کنیم، از اجرای...
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مرکز آمار ایران درصد تغییرات شاخص کل  
)نرخ تورم ش��هری( در دوازده م��اه منتهی به 
تیر ماه 1395 را نس��بت به دوره مش��ابه سال 

قبل 9 درصد اعالم کرد. 
براس��اس گزارش ش��اخص قیم��ت کاالها و 
خدمات مصرفی خانوار های ش��هری کشور در 
تیرماه 1395 که مرکز آمار ایران منتشر کرده 
اس��ت، درصد تغییرات ش��اخص کل نسبت به 
همین اطالع درخرداد ماه 1395 )9.5( کاهش 

یافته است. 
شاخص کل  )بر مبنای100=1390( در تیر 
ماه س��ال 1395 عدد 227.8 را نشان می دهد 
که نسبت به ماه قبل 1.6 درصد افزایش داشته 

است. 
افزایش ش��اخص کل نس��بت به ماه مش��ابه 
س��ال قبل  )تورم نقطه به نقط��ه( 6.5 درصد 
اس��ت که نس��بت به همین اطالع در ماه قبل  

)6.1( افزایش یافته است.
 این ش��اخص در تیرماه 1395 به رقم 267 
رسید که نسبت به ماه قبل 2.6 درصد افزایش 
داشته است. شاخص گروه اصلی  »خوراکی ها« 
در ماه مورد بررس��ی به عدد 264.6 رس��یدکه 
نس��بت به ماه قبل 2.8 درصد افزایش داش��ته 
است. شاخص گروه اصلی  »خوراکی ها« نسبت 
به ماه مش��ابه س��ال قبل 5.8 درص��د افزایش 
نش��ان می ده��د و نرخ ت��ورم دوازده ماهه این 

گروه 96.9 درصد است. 
خوراکی ه��ا،  عم��ده  گ��روه  ش��اخص 
آش��امیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه 
س��ال قبل 6.1 درصد افزایش نشان می دهد 
و درص��د تغییرات این گ��روه در دوازده ماه 
منته��ی ب��ه تیرم��اه 1395 نس��بت به دوره 
مشابه س��ال قبل 6.9 درصد است که نسبت 
ب��ه همین اطالع در خردادماه 1395  )7.5( 

کاهش داشته است. 
 بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران روز 
سه ش��نبه نرخ تورم در دوازده م��اه منتهی به 
تیرماه 1395 را نس��بت به دوازده ماه منتهی 
به تیرماه 1394 معادل 9.2 درصد اعالم کرد. 

براس��اس ی��ک گ��زارش موثق، تع��داد 60 
کویر ریز و درش��ت در ایران ش��مارش ش��ده 
اس��ت؛ از کوی��ر 25 کیلومتر مربعی تا دش��ت 
ک��ه  کویرهای��ی  کیلومترمربع��ی،   52825
گوی��ا از خ��واب برخاس��ته اند و عزم ش��ان را 
برای پیش��روی در س��رزمین های مجاور جزم 
کرده اند! اگ��ر می خواهیم طبیع��ت ایران را با 
تمام��ی ویژگی های کویری و کوهس��تانی اش 
و ب��ا جمعی��ت 150میلیونی 50 س��ال آینده 
)پیش بینی جمعیت شناسان( زنده نگه داریم و 
لب های تشنه را سیراب و نسل های آینده را به 
زندگی امیدوار کنیم، از اجرای طرح های بزرگ 

تامین آب نباید هراس داشته باشیم. 
چه اش��کالی دارد که برای تامین مهم ترین 
عنص��ر حیات بخ��ش زندگ��ی مل��ت ای��ران، 
حداق��ل س��االنه 5میلی��ارد دالر از درآمدهای 
مل��ی )صادرات نفت��ی و غیرنفت��ی و...( صرف 
س��رمایه گذاری در این بخش ش��ود؛ کاری که 
دولت های س��ابق ب��ا بی تفاوتی و ک��م کاری از 
کنار آن گذش��تند و ثروت های ملی ایران را در 
خرید مایحتاج و واردات انواع و اقسام کاالهای 

ضروری و غیرضروری صرف کردند!

بگذاری��د بخاری های کویر ل��وت و کویر نمک 
را خام��وش کنیم، قبل از آنکه هس��تی و فضای 
حیاتی ما را تصرف کنند و بسوزانند. این بخاری ها 
نه در زمستان که در گرمای سوزان تابستان آغاز 
ب��ه کار می کنن��د! توجه کنیم که خداوند س��ه 
موهبت عظی��م به ملت ایران عطا کرده اس��ت: 
1- سرزمین وسیع 2 – آفتاب فراوان 3- سواحل 
طوالنی دریا )حدود 2600 کیلومتر(. اکنون ابزار 
الزم برای انجام کارهای بزرگ در اختیار ماست، 
اما اجرای طرح ها و پروژه های بزرگ، همت های 
بلند می طلبد. اینکه ما نمی توانیم بخش عمده ای 
از آب های اعطا شده از آسمان ایران را مهار کنیم 
حقیقتا به قهر یا خش��م طبیعت برنمی گردد که 

نشان از ناتوانی، کاهلی و عدم مدیریت است. 
هم اکنون بر اثر فرس��ایش س��االنه 2میلیارد 
ت��ن خاک ایران که نش��ان از عدم موفقیت در 
طرح های ب��زرگ جن��گل کاری، آبخیزداری و 
احیای مراتع کش��ور است، ایرانیان 56میلیارد 
دالر در س��ال از دس��ت می دهند. یعنی رقمی 
بیش از صادرات فعلی نفت ایران و متاس��فانه 

کسی هم متوجه این خطر نامرئی نمی شود. 
آقایان! نشس��ت دش��ت های مظل��وم و زیبای 

کشورمان بر اثر خالی شدن منابع آب زیرزمینی 
به معنی نابودی همیشگی این دشت هاست. در 
آن صورت دیگر دعای گناهکاران که سهل است، 

مناجات پرهیزکاران نیز مستجاب نمی شود. 
تکرار می کنم، برای نجات ایران از بحران آب 
حداقل به 5میلیارد دالر سرمایه گذاری ساالنه 
در این بخش نیاز اس��ت. نفرمایید نمی ش��ود، 
نداریم، صالح نیست و... آقایان! وخامت اوضاع 
آب و منابع آبی کش��ور و نشس��ت زمین ها و... 
جدی اس��ت! س��االنه حداقل 5میلیارد دالر و 
البته با اولوی��ت اجرای طرح های آبخیزداری و 

آبخوان داری.
جن��گ ف��ردای جهانیان بر س��ر آب خواهد 
ب��ود. همگان ش��اهدند، آن »ف��ردای« مدنظر 
چندیست فرا رسیده است. هر ملتی که همت 
نکن��د از رده زندگی با عزت، خارج می ش��ود. 
باید در جس��ت وجوی منابع جدید و قدیم آب 
ب��ود. باید ثروت های مل��ی را احیا کرد، در غیر 
این صورت، بازنده اصلی مسابقه و نبرد زندگی 

خواهیم بود. 
بگذاش��تند ما را در دیده آب حسرت/ گریان 

چو در قیامت در چشم گناهکاران )سعدی(

سیدحسین میرش��جاعیان حسینی به عنوان 
مع��اون ام��ور اقتصادی وزیر اقتص��اد و دارایی 

منصوب و جایگزین شاپور محمدی می شود. 
به گ��زارش فارس، با رفتن ش��اپور محمدی 
به س��ازمان بورس و اوراق بهادار، سیدحسین 
میرش��جاعیان حس��ینی به عنوان معاون امور 
اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب 

و جایگزین وی می شود. 
پیش از این، ش��اپور محمدی این س��مت را 

بر عهده داش��ت که به تازگ��ی به جای محمد 
فطانت فرد در ریاست س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار قرار گرفت.  بر این اس��اس، سیدحسین 
میرش��جاعیان پیش از این مدی��ر دفتر پایش 
فضای کس��ب و کار در معاونت اقتصادی وزارت 

امور اقتصادی و دارایی بوده است. 
همچنی��ن فعالیت های اجرایی از جمله دبیر 
علم��ی دومی��ن همای��ش ملی بهب��ود محیط 
کسب و کار، عضو شورای علمی گروه کسب و کار 

مرک��ز پژوهش ه��ای مجلس و عضو ش��ورای 
پژوه��ش وزارت امور اقتص��ادی و دارایی را در 
کارنامه خود دارد.  سیدحس��ین میرشجاعیان 
حس��ینی دان��ش آموخته کارشناس��ی ارش��د 
مع��ارف اس��المی و اقتص��اد از دانش��گاه امام 
صادق )ع( و دکترای اقتصاد از دانش��گاه تهران 
و دکتری توس��عه از دانشگاه هیروشیما است و 
در ح��ال حاضر اس��تادیار و عضو هیأت علمی 

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است. 

نرختورمبه9درصدرسید

ساالنه5میلیارددالردرآبکشورهزینهکنید!

بارفتنشاپورمحمدیبهسازمانبورسواوراقبهادار

میرشجاعیانمعاوناموراقتصادیوزیراقتصادمیشود

سرمقـاله

نقیآقالو
روزنامهنگار

سیدفرشادفاطمیازوضعیترقابتپذیریصنایعگفت

صنایعغذایی
درصدرصنایعرقابتیکشور
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 وزیر نف��ت با بی��ان اینکه 
گ��زارش کامل��ی از بررس��ی 
حادثه پتروشیمی بوعلی سینا 
در ماهش��هر تهیه شده است، 
اعالم کرد: گزارش این حادثه 
پ��س از بررس��ی های دقیق تر 

به زودی نهایی می شود. 
زنگنه در گفت وگو با ش��انا 
ضم��ن اع��الم ای��ن مطل��ب 
درخص��وص چارچ��وب مدل 
جدی��د قرارداده��ای نفت��ی، 
نصب س��کوهای پارس جنوبی 
و افزایش تولید از میدان های 
غ��رب کارون توضیحاتی ارائه 

داد. 
گزارش  نتیجه  درب��اره  وی 
دالیل آتش سوزی پتروشیمی 
بوعلی س��ینا در ماهش��هر با 
بی��ان اینکه گزارش بررس��ی 
این حادث��ه به صورت کامل و 
در همان هفته نخست پس از 
آتش س��وزی تهیه شده است، 
افزود: بنابر درخواست مدیران 
بخش پتروشیمی و با توجه به 
ابهام هایی که آنها داشتند قرار 
شد بررسی دقیق تری در این 

زمینه انجام شود. 
زنگن��ه ب��ا بی��ان اینکه ما 
نمی خواهی��م عجوالنه عده ای 
را محکوم کنی��م یا از خطای 
انجام  خطای��ی  اگ��ر  عده ای، 
کرد:  تصریح  بگذری��م،  دادند 
گ��زارش کام��ل ای��ن حادثه 
هفته پیش با حضور مسئوالن 
ف��ارس،  خلی��ج  هلدین��گ 
وزارت   HSE و  پتروش��یمی 

نفت در جلسه ای ارائه شد. 
وی ب��ا بیان اینک��ه در این 
جلس��ه اعالم شد که روی دو 
نکته هنوز ابه��ام وجود دارد، 
نتیجه گیری  ک��رد  پیش بینی 
درب��اره این ابهام ه��ا به زودی 
انجام ش��ود و گف��ت: گزارش 
کامل ای��ن حادث��ه را پس از 
بررس��ی های دقی��ق به زودی 

ارائ��ه می دهی��م، ضمن اینکه 
م��ا در مس��ائل مرب��وط ب��ه 
HSE )ایمن��ی، بهداش��ت و 
محیط زیست( و به ویژه ایمنی 

هیچ اغماضی نمی کنیم. 
س��ینا  بوعلی  پتروش��یمی 
شامگاه چهارشنبه، ١٦ تیرماه 
دچار آتش سوزی شد و پس از 
خاموش کردن برج پارازایلین 
و مه��ار آتش مخ��زن در روز 
پنجش��نبه )١٧ تیرم��اه(، بار 
دیگر آتش این مخزن شعله ور 
شد. وزیر نفت پنجشنبه راهی 
ماهشهر شد و پس از آن اعالم 
ک��رد که ت��ا خاموش ش��دن 
آت��ش در ماهش��هر می ماند. 
آتش مخزن نفتا پتروش��یمی 
بوعلی سینا بامداد شنبه )١٩ 
تیرماه( و پ��س از تالش های 

شبانه روزی خاموش شد. 
پیش نویس قراردادهای 

جدید نفتی پس از مصوبه 
دولت تنظیم می شود

درخص��وص  نف��ت  وزی��ر 
نهایی شدن پیش نویس مدل 
جدی��د قرارداده��ای نفتی در 
وزارت نف��ت ب��ا بی��ان اینکه 
باید نخس��ت مصوبه دولت در 
خصوص چارچوب و ش��رایط 
ای��ن قرارداده��ا را دریاف��ت 

کنیم و بر مبنای این مصوبه، 
پیش نویس نهایی شود، افزود: 
بدون داشتن مصوبه دولت که 
چارچ��وب و ش��رایط عمومی 
مدل جدید قراردادهای نفتی 
اس��ت، نمی ت��وان پیش نویس 
این مدل از قرارداد را نوشت و 

در اختیار افراد قرار داد. 
ک��رد:  تاکی��د  زنگن��ه 
جدی��د  م��دل  پیش نوی��س 
محض  به  نفت��ی  قراردادهای 
دریافت مصوبه چارچوب کلی 
این قراردادها، تنظیم و نهایی 

می شود. 
تاکنون  گ��زارش ش��انا،  به 
مدل  از  پیش نوی��س  چندین 
جدید قراردادهای نفتی تهیه 
شده است که هیچ کدام از این 
نیس��ت؛  نهایی  پیش نویس ها 
با وج��ود انتقادهای که درباره 
این م��دل از قراردادها مطرح 
بررس��ی کارشناسی  می شود، 
نش��ان می ده��د ک��ه ب��ا این 
می توان  قرارداده��ا  از  م��دل 
٣٠میلیارد دالر سرمایه گذاری 
خارج��ی ج��ذب صنعت نفت 

کرد. 
گ��زارش،  ای��ن  پای��ه  ب��ر 
جدی��د  م��دل  چارچ��وب 
قراردادهای نفتی پس از بحث 

و تبادل نظر مف��اد و جزییات 
آن ٢٢ تیرماه امسال در ستاد 
فرمانده��ی اقتص��اد مقاومتی 
مورد بررس��ی ق��رار گرفت و 
با اعمال اصالح��ات الزم، در 
نهای��ت ب��ه تایید این س��تاد 

رسید. 
افزایش تحرک در پارس 

جنوبی و غرب کارون
افزایش  درب��اره  وزیرنف��ت 
تح��رک در پ��ارس جنوبی و 
نص��ب س��کوها در هفته های 
گذش��ته ه��م گف��ت: نص��ب 
پارس جنوب��ی،  در  س��کوها 
مقدم��ه افزایش تولید اس��ت، 
با پای��ان یافتن حفاری چاه ها 
در واق��ع نصب س��کوها آغاز 
ش��ده و در حال انجام اس��ت، 
س��کوی فاز ١٩ پارس جنوبی 
هم اکن��ون نص��ب و س��کوی 
فازهای ٢١ و ١٨ نیز به زودی 
در محل خود قرار می گیرند. 

وی با بی��ان اینکه کارهای 
بزرگ��ی هم اکن��ون در پارس 
جنوبی در حال انجام اس��ت، 
دریاف��ت گاز از دری��ا را هدف 
ای��ن میدان  توس��عه  اصل��ی 
مش��ترک دانس��ت و اف��زود: 
همچنین کارها در خش��کی و 
پاالیشگاه ها سرعت خوبی  در 

دارد و تا پایان امسال فازهای 
١٩، ٢٠ و ٢١ و ١٨ وارد مدار 

تولید می شوند. 
به گفته زنگن��ه، تالش این 
اس��ت فاز ١٨ پ��ارس جنوبی 
را ک��ه هم اکنون ب��ا گازهای 
ح��ال  در   ٨ ٧و   ،٦ فازه��ای 
تولید اس��ت با دریافت گاز از 

دریا فعال کنیم. 
وزی��ر نفت درب��اره افزایش 
تولی��د از میدان ه��ای غ��رب 
ک��رد:  اظه��ار  ه��م  کارون 
از  نف��ت  تولی��د  امیدواری��م 
کارون  غ��رب  میدان ه��ای 
به زودی از ٢٠٠هزار بشکه در 
روز فراتر رود و در مرحله بعد 

به ٣٠٠هزار بشکه برسد. 
به گزارش ش��انا، تولید نفت 
از میدان ه��ای غرب کارون که 
مهم ترین اولویت وزارت نفت در 
میدان های مشترک نفتی است 
پیش از سال ٩٢ حدود ٥٠هزار 
بش��که در روز بوده که این رقم 
هم اکنون به ٢٠٠هزار بشکه در 
روز رسیده اس��ت و به زودی از 

این میزان فراتر می رود. 
آزادگان، ی��ادآوران و یاران 
از جمل��ه میدان ه��ای بزرگ 
مرزی ای��ران و به میدان های 
غرب کارون معروف هس��تند 
که با هدف س��هولت عملیات 
و توس��عه میدان ها، این س��ه 
میدان بزرگ ب��ه پنج میدان 
تقس��یم ش��ده اس��ت؛ به این 
صورت که می��دان آزادگان و 
میدان یاران ه��ر کدام به دو 
بخش شمالی و جنوبی تقسیم 
شده اند که عمال پنج پروژه را 
شامل می شود. براساس برخی 
برآورده��ا، حج��م میدان های 
غرب کارون حدود ٦٠میلیارد 

بشکه است. 
ع��راق درس��ت در س��مت 
خ��ود،  خ��اک  در  و  مقاب��ل 

میدانی به نام مجنون دارد. 

وزیر نفت: 

گزارش حادثه پتروشیمی بوعلی سینا 
به زودی نهایی می شود

برق

آب

یک چهارم آب تهران هدر می رود

مدیرعامل آبفای اس��تان ته��ران گفت: آب بدون 
درآم��د تهران اکنون ٢4 درصد اس��ت ک��ه تا پایان 

امسال به ٢٢ درصد کاهش می یابد. 
آیی��ن  پ��رورش در  ایس��نا، محم��د  به گ��زارش 
بهره برداری از پس��ت امداد فاضالب ناحیه سلیمانیه 
در آبف��ای منطقه 4 گفت: در حال حاضر میزان آب 
بدون درآمد ٢4درصد اس��ت که ١٢درصد آن ناشی 
از هدررفت شبکه به دلیل فرسودگی تاسیسات است 
و ١٢ درص��د دیگر در واقع ب��ه معنی هدررفت آب 
نیست، بلکه ش��امل آبی است که آب و فاضالب در 

ازای آن پولی دریافت نمی کند. 
او اف��زود: کاهش ٢درصدی آب ب��دون درآمد به 
منابع زی��ادی برای اصالح ش��بکه آب ته��ران نیاز 
دارد و افزون بر آن، این کار با وجود مش��کالت زیاد 

ترافیکی این شهر، بسیار دشوار است. 
پرورش تصریح کرد: امسال حدود ٣٠٠ میلیارد 
توم��ان از منابع خود را برای اصالح ٢٦٠ کیلومتر 
از ش��بکه های آب، خری��د کنتور، بح��ث مدیریت 
فش��ار و پهنه بن��دی اختصاص داده ای��م. او تاکید 
کرد: تا پایان امس��ال حدود ١٠٠٠ میلیارد تومان، 
پروژه ه��ای بزرگ و کلیدی اجرا می کنیم که البته 
اعتب��ار هیچ ک��دام از تصفیه خانه ه��ای فاضالب از 
مناب��ع دولت��ی تامین نمی ش��ود، بلکه ب��ر مبنای 
مدل ه��ای جذب س��رمایه ای مانند بی��ع متقابل و 

BOT  است. 

نگاه ما در حوزه بهره برداری، پیش گیرانه است
مدیرعامل آبفای اس��تان ته��ران در این افتتاح با 
تاکی��د بر این نکته که ت��الش می کنیم بهره برداری 
از فاض��الب در تهران به ص��ورت یکپارچه و متمرکز 
انجام ش��ود، گفت: ن��گاه ما در ح��وزه بهره برداری، 
پیش گیرانه اس��ت و کوش��ش خواهیم کرد که این 

رویکرد در همه فعالیت ها مدنظر قرار گیرد. 
پرورش با بیان اینکه این پروژه باید از نظر فکری و 
نرم اف��زاری به یک مدل برای پروژه های دیگر تبدیل 
ش��ود، تاکید کرد: ما می خواهیم به شرکت های آب  
وفاض��الب مناطق اعتم��اد کنیم و بهره ب��رداری از 

فاضالب را به آنها بسپاریم. 

وزارت نفت و پتروشیمی خود را در 
برابر محیط زیست مسئول می دانند

 مع��اون وزیر نف��ت در ام��ور پتروش��یمی، پاک 
بودن محیط زیس��ت را حق مس��لم م��ردم جنوب 
کشور دانس��ت و گفت: وزارت نفت و شرکت صنایع 
پتروشیمی نیز خود را در برابر آن مسئول می دانند. 
به گزارش ش��انا، مرضی��ه ش��اهدایی، مدیرعامل 
ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی، اظهار کرد: همه 
مجتمع های پتروشیمی به کنترل و پاالیش آلودگی 
زیس��ت محیطی در ش��رایط بحران موظف هستند، 
چراکه صنعت پتروش��یمی خود را برابر ش��هروندان 

مسئول می داند. 
وی از آتش س��وزی اخیر در مجتمع پتروش��یمی 
بوعلی سینا به عنوان تجربه ای گران سنگ برای همه 
مدیران یاد کرد و گفت: پایش مداوم باید در دستور 
کار ش��رکت های پتروشیمی قرار گیرد تا از حوادثی 
مانند آنچه در پتروش��یمی بوعلی سینا اتفاق افتاد، 

جلوگیری شود. 
ش��اهدایی که روز گذشته به همراه معصومه ابتکار، 
مع��اون رئیس جمه��وری و رئیس س��ازمان حفاظت 
محیط زیست در آغاز به کار عملیات اجرایی طرح های 
محیط زیستی صنایع پتروش��یمی در ماهشهر حضور 
یافت��ه ب��ود، با تاکی��د اظهار ک��رد هدف از س��اخت 
مجتمع های پتروش��یمی در منطق��ه ایجاد آالیندگی 
نبوده اس��ت، بلکه قدیمی ب��ودن طراحی ها و فناوری 
در گذش��ته و محدودیت های مالی به عنوان حلقه های 

مفقوده این صنعت، منجر به آالیندگی شده است. 
مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: 
صنعت پتروش��یمی همزمان با رشد و توسعه توجه 
ویژه ای نیز به محیط زیس��ت داش��ته و با پیگیری و 
س��خت گیری سازمان محیط زیست، پاالیش آنالین 
نیز در حال انجام است و بیش از ٢٥٠ متخصص در 

مجتمع های پتروشیمی مستقر هستند. 
ش��اهدایی با تاکید بر متعهد ب��ودن مجتمع های 
پتروش��یمی ب��ه انج��ام مس��ئولیت های اجتماعی، 
اف��زود: صنع��ت پتروش��یمی هم��واره در راس��تای 
انج��ام به تعه��دات اجتماع��ی س��ازمانی، همکاری 
مطلوبی با س��ازمان محیط زیس��ت داشته و امضای 
تفاهم نامه هایی برای تدوین اس��تانداردها و الزامات 

زیست محیطی از برنامه های پیش رو است. 
معاون وزیر نفت با بی��ان اینکه صنعت در رعایت 
الزامات زیس��ت محیطی و مس��ئولیت های اجتماعی 
متعهد اس��ت، افزود: همواره سعی کرده ایم با رعایت 
الزام ه��ا و اس��تانداردها، تجهیزات زیس��ت محیطی 
نیز فراهم ش��ود و همچنین برای رفاه ش��هروندان، 

پروژه های عام المنفعه اجرا می شود. 
وی تصریح کرد: ما باید در چشم انداز خود در این 
زمینه، الزامات قانونی را رعایت و به مس��ئولیت های 

اجتماعی خود عمل کنیم. 

نفت اوپک به کمترین قیمت در 
2.5 ماه گذشته معامله شد

براس��اس محاس��بات دبیرخان��ه اوپ��ک ک��ه روز 
چهارش��نبه منتشر ش��د، هر بشکه س��بد نفت این 
س��ازمان روز سه ش��نبه با ١.٨درصد کاهش نسبت 
ب��ه روز پیش از آن به قیمت 4٠ دالر و ٦٢ س��نت 
معامله شد که کمترین قیمت در بیش از دو ماه ونیم 

گذشته است. 
به گزارش روز چهارش��نبه ایرنا ب��ه نقل از پایگاه 
اطالع رس��انی سازمان کش��ورهای صادرکننده نفت 
)اوپک(، قیمت نفت این س��ازمان دوش��نبه گذشته 

4١ دالر و ٣٥ سنت در هر بشکه بود. 
قیمت هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت 
آمری��کا هم دیروز در پای��ان معامالت بازار نایمکس 
نیویورک با ٠.٥درصد کاهش نسبت به روز پیش از 
آن به 4٢ دالر و ٩٢ س��نت رسید و کف قیمت سه 

ماهه را تجربه کرد. 
بنا به اعالم رویترز، نگرانی از تش��دید اشباع بازار 
نف��ت موج��ب کاهش چش��مگیر قیم��ت نفت خام 

آمریکا در معامالت دیروز شد. 
گ��روه تجاری انجمن نفت آمریکا دیروز اعالم کرد 
که هفته گذش��ته موج��ودی نفت خام این کش��ور 
٨٢٧هزار بش��که کاهش یافته اس��ت. این در حالی 
است که تحلیلگران این کاهش را ٢.٣میلیون بشکه 
پیش بین��ی کرده بودن��د. گزارش رس��می مدیریت 
اطالعات انرژی آمریکا در این زمینه منتش��ر خواهد 

شد. 
با وج��ود کاهش قیمت نفت خ��ام آمریکا و نفت 
خام اوپک، قیمت نفت برنت دریای ش��مال در پایان 
معام��الت دیروز بازار لندن ب��ا ٠.٣درصد افزایش به 

44 دالر و ٨٧ سنت رسید. 
قیم��ت نفت برن��ت دریای ش��مال و نف��ت خام 
وس��ت تگزاس اینترمدی��ت آمریکا از ابتدای س��ال 
٢٠١٦ تاکنون به ترتیب ٢٠.4 و ١٥.٩درصد افزایش 

داشته است. 
الجزای��ر، آنگ��وال، اک��وادور، گاب��ن، اندونزی، 
ای��ران، ع��راق، کوی��ت، لیب��ی، قطر، عربس��تان 
و  ونزوئ��ال  عرب��ی،  متح��ده  ام��ارات  س��عودی، 
نیجریه اعضای س��ازمان کش��ورهای صادرکننده 

نفت )اوپک( هس��تند. 
تقریبا 4٠درصد نفت مورد نیاز بازار جهانی نفت را 

اوپک تامین می کند.

پتروشیمی

نفت

وزیر نیرو در دیدار با وزیر انرژی و منابع 
طبیع��ی جمهوری ارمنس��تان بر افزایش 
مبادله برق ایران و این کشور تاکید کرد. 
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت 
نیرو )پاون(، مهندس »حمید چیت چیان« 
در دیدار با »لئ��ون یولیان« وزیر انرژی و 
منابع طبیعی جمهوری ارمنستان با اعالم 
این مطلب اظهار داش��ت: سیاس��ت ایران 
در منطقه توس��عه روابط با همس��ایگان و 
همگرایی بیش��تر اس��ت و امیدوارم روابط 
خ��وب ایران و ارمنس��تان ب��ا ارتباط های 
موثر سیاسی و اقتصادی مستحکم شود. 

وی ادام��ه داد: اراده مقام های عالی دو 
کشور بر استحکام و توسعه روابط دوسویه 
اس��ت و تصمیم های کمیسیون مشترک 
اقتص��ادی ایران و ارمنس��تان نیز در این 
زمینه بس��یار موثر اس��ت، امیدواریم این 

روابط از مذاکره به عمل تبدیل شود. 
چیت چیان با اش��اره به روابط دو کشور 
در حوزه انرژی گفت: چشم انداز ما در این 
بخش توس��عه همکاری هاست و با اجرای 
خ��ط س��وم اتصال ش��بکه برق ای��ران به 
روس��یه از طریق ارمنس��تان و گرجستان 
و همچنی��ن افزای��ش ص��ادرات گاز ب��ه 
ارمنس��تان، آینده بس��یار خوبی برای این 

بخش پیش بینی می شود. 
وی ادامه داد: مسئله مهم در اتصال برق 
این چهار کش��ور، افزایش ظرفیت انتقال 
بین ارمنس��تان و گرجس��تان است که ما 
امیدواریم ش��رکت های ایران��ی بتوانند در 

این زمینه حضور فعال داشته باشند. 
وزیر نی��رو ادامه داد: این طرح در محل 
اتص��ال برق ایران به ارمنس��تان توس��ط 
شرکت های ایرانی با حداکثر کیفیت اجرا 
ش��ده و اگر در طرح انتقال ارمنس��تان به 
گرجس��تان حضور داشته باشند، با همین 

کیفیت اجرا خواهد شد. 
وی با اش��اره به تمایل دولت ایران برای 

توسعه روابط با ارمنس��تان در زمینه های 
حمل و نق��ل، س��اخت بزرگراه و توریس��م 
ادامه داد: زمانی فضای همکاری گسترش 
می یابد که پروژه های جدید همکاری بین 

دو کشور تعریف شود. 
وزیر نیرو با اش��اره به لزوم تس��ریع در 
اج��رای خط س��وم انتقال ب��رق گفت: تا 
زمانی که خط س��وم ایجاد نش��ود میزان 
تب��ادل برق ای��ران و ارمنس��تان محدود 
خواهد بود و اگر ظرفیت بیش��تر شود، ما 
آمادگی این کار را داریم که تبادل برق را 

با ارمنستان افزایش دهیم. 
وی تصریح ک��رد: با توجه ب��ه متفاوت 
ب��ودن فصل پی��ک مصرف دو کش��ور، ما 
آمادگی داریم در تابستان همزمان با پیک 
مصرف ایران از ارمنس��تان برق وارد کرده 
و در زمس��تان که زمان پیک مصرف برق 
ارمنستان است، صدور برق خود را افزایش 

دهیم. 
در این دیدار وزیر انرژی و منابع طبیعی 
جمهوری ارمنس��تان با اشاره به مصوبات 
کمیس��یون مش��ترک اقتص��ادی بین دو 
کشور گفت: هم اکنون چند طرح در بخش 
انرژی در این کمیسیون تصویب شده که 
باید با همکاری دو کش��ور اجرایی ش��ود، 
از جمل��ه نیروگاه »مغری« و چند نیروگاه 
بادی که قرار اس��ت توس��ط شرکت های 

ایرانی ساخته شود. 
»لئ��ون یولی��ان« ادام��ه داد: افزای��ش 
مبادله گاز و تهاتر برق با ایران مورد عالقه 
ارمنستان است و باید مذاکرات الزم برای 

تعیین تعرفه انجام گیرد. 
وی با اش��اره به عالقه ارمنس��تان برای 
ص��دور برق به ای��ران گفت: ش��بکه برق 
ارمنس��تان این ق��درت را دارد که قدرت 
انتقال خود را افزایش دهد و اگر سیاست 
قیمت��ی در ای��ن زمین��ه تعیی��ن ش��ود، 

می توانیم تبادل برق را افزایش دهیم. 

 در دیدار وزیر نیرو با وزیر انرژی و منابع طبیعی ارمنستان توافق شد

افزایش مبادله برق و انرژی بین ایران و ارمنستان
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ــید فرشـــاد فاطـمی، اقتصاددادن  س
ــکده اقتصاد  ــأت علمی دانش ــو هی و عض
ــه شنبه  ــریف بعد از ظهر س ــگاه ش دانش
ــی در  ــری صنعت ــمینار رقابت پذی در س
ایران با نگاه بر صنایع کوچک و متوسط، 
ــریح  ــی این صنایع را تش ــت رقابت وضعی
ــاس  ــزارش این اقتصاددان براس کرد. گ
مطالعاتی بود که توسط این دانشکده در 
ــده  ــازه زمانی 1379 تا 1384 انجام ش ب
است. او گفت: چهار گروه صنایع غذایی، 
تولید منسوجات، تولید پوشاک و دباغی 
رشد بهره وری اصالح شده مثبت دارند، در 
ــی که در باقی صنایع این رقم منفی  حال
است. به گفته این محقق، در بخش های 
مهمی مانند تولید محصوالت شیمیایی، 
تولیدات پاالیشگاه های نفت و محصوالت 
کانی غیرفلزی که سهم قابل توجهی در 
ــد  ایجاد ارزش افزوده دارند، میانگین رش
ــده نه تنها منفی، بلکه  بهره وری اصالح ش
ــد بهره وری در میان سایر  پایین ترین رش
ــت. این استاد دانشگاه با اشاره  صنایع اس
ــهم  ــاخص ارزیابی س به هرفیندال که ش
ــت  ــور اس بنگاه ها و صنایع فعال در کش
ــاخص را یکی از معیارهای اندازه  این ش
ــت و مقیاس  ــه با صنع ــازمان در رابط س
میزان رقابت میان آنها تعریف کرد و گفت: 
ــاس این شاخص، بخش مواد غذایی  براس
ــمرده  ــور ش ــزو صنایع رقابتی در کش ج
ــیمیایی  ــود، در حالی که صنایع ش می ش
جزو صنایع غیررقابتی و انحصاری است. 
ــاس شاخص هرفیندال،  به گفته او، براس
ــع دخانیات، کک، خودرو و فوالد را  صنای
ــع متمرکز و انحصاری  ــد در رده صنای بای

قلمداد کرد. 
به اعتقاد این استاد دانشگاه، رقابت پذیری، 
تنها به معنای افزایش سهم بازار، افزایش 
ارزش افزوده یا فروش یک صنعت نیست. 
فاطمی درتوضیحات بیشتری گفت: البته 
ــری را نمی توان صرفا به معنای  رقابت پذی
ــه پایین و افزایش صادرات  ــد با هزین تولی
ــر صنعتی به دلیل  ــت. اما اگ ــر گرف درنظ
افزایش درآمد نیروی کار، سهم بازار خود 
را از دست بدهد، این صنعت رقابتی نبوده 
است. به گفته او صنعتی رقابت پذیر تلقی 
ــق درآمد به طور  ــود که قابلیت خل می ش
مستمر را داشته باشد. در عین حال، رشد 

ناشی از رقابت پذیری باید پایدار باشد. 
ــد  ــه چگونگی رش ــی ب ــاد فاطم فرش
ــا در ایران پرداخت و این فرآیند  بنگاه ه
را مورد انتقاد قرار داد. او گفت: بنگاه های 
ــتر  ــادی در ایران که بیش ــزرگ اقتص ب
ــده اند و  ــتند، بزرگ متولد ش دولتی هس
ــه ندرت وجود دارد، بنگاهی اقتصادی  ب
ــد و نمو  ــه تدریج رش ــه ب ــی ک و صنعت
ــوان یک بنگاه  ــت به عن ــرده و در نهای ک
ــده باشند. این  بزرگ اقتصادی مطرح ش
ــاددان توصیه کرد که دولت ها باید  اقتص
در ایران شرایطی فراهم کنند که بنگاه ها 
پس ازتولد بتوانند مسیر رشد را تا کسب 
جایگاه بنگاه بزرگ اقتصادی طی کنند. 
ــی نیز در این  ــگر آمارهای این پژوهش
ــوزه ارائه کرد. فاطمی گفت: 3 درصد  ح
بنگاه ها در ایران، بیش از 400 نفر نیروی 
ــانی دارند، در حالی که 28.5درصد  انس
ــا 400 و 68 درصد نیز  ــن 50 ت ــز بی نی
ــانی دارند.  بین 10 تا 50 نفر نیروی انس
او در تشریح سهم این بنگاه ها در ارزش 
افزوده صنعت گفت: آن 3 درصد بنگاه ها 
که نیروی انسانی باالی 400 نفر دارند، 
65 درصد ارزش افزوده صنعت را تولید 
ــرکت های دولتی  ــد و عمدتا ش می کنن
ــتند. به گفته این اقتصاددان، سهم  هس
ــا 400 نفر نیروی  ــا 50 ت ــی ب بنگاه های
ــانی در ایجاد ارزش افزوده صنعت،  انس
ــتاد  ــت. به گفته این اس تنها 7 درصد اس
دانشگاه، بنگاه های کوچک همچنان 20 
درصد اشتغال و بنگاه های بزرگ نیز 35 
درصد این میزان را در کشور در اختیار 

ــد، در حالی که بنگاه های بزرگ که  دارن
بیشتر آنها نیز دولتی هستند، دسترسی 

بیشتری به رانت و انرژی ارزان دارند. 
از  ــی  تعریف ــه  ب ــاددان  اقتص ــن  ای  
ــعه از  ــازمان همکاری اقتصادی و توس س
ــاره کرد و گفت: توانایی  رقابت پذیری اش
یک کشور در تولید کاال و خدمات برای 
ــای بین المللی و به طور  ــه در بازاره ارائ
ــطح درآمد  ــان حفظ یا ارتقای س هم زم
شهروندان در بلندمدت است. از آنجا که 
ــاخصی است که می تواند به  بهره وری ش
ــی قابلیت یک صنعت را برای خلق  خوب
ــر و در بلندمدت  ــال حاض ــد در ح درآم
ــادل  ــری را مع ــد، رقابت پذی ــان ده نش
ــف می کنند. او افزود: در  ــره وری تعری به
ادبیات اقتصادی رقابت پذیری با محاسبه 
بهره وری کل عوامل تولید کمی می شود. 
بهره وری کل عوامل تولید )TFP(  به آن 
بخشی از تولید یا ارزش افزوده که توسط 
نهاده های تولید مثل نیروی کار، سرمایه، 
ــت، گفته  ــل توضیح نیس ــرژی و... قاب ان
ــود. اگر اقتصادی از شرایط رقابتی  می ش
ــبه  ــف باال برای محاس ــد، تعری دور باش
ــت. در صنعت با  بهره وری قابل اتکا نیس
ــاال، قیمت فروش محصوالت از  تمرکز ب
ــت در نتیجه  قیمت های رقابتی باالتر اس
ــرایط  ــبت به ش ارزش تولید بنگاه ها نس
رقابتی باالتر خواهد بود. این اضافه ارزش 
ــت و بخشی  مفهومی معادل TFP نیس
ــردد. به گفته  ــار بر می گ ــه انحص از آن ب
ــده با  فاطمی، مفهوم بهره وری اصالح ش
ــتن فرض بازارهای رقابتی به  کنارگذاش
ــبت به مقیاس  همراه فرض بازدهی نس

ثابت به دست می آید. 
ــگاه صنعتی  ــو هیأت علمی دانش عض
شریف به دیگر بررسی های انجام شده در 
این پژوهش پرداخت و گفت: بنگاه های 
ــتری دارند. به  ــره وری بیش ــک به کوچ
ــای تولیدی  ــده بنگاه ه ــور مثال عم ط
ــی از بهره وری  ــع غذای ــش صنای در بخ
ــتند. به گفته این  ــی برخوردار هس باالی
ــور میانگین، وضعیت  ــاددان به ط اقتص
بنگاه های خصوصی از دولتی بهتر است 
ــای خصوصی بین 2 تا 3 درصد  و بنگاه ه
ــد بهره وری بهتر نسبت به بنگاه های  رش

دولتی دارند. 
ــی ها در این  ــه فاطمی، بررس ــه گفت ب
ــد صادرکننده  ــان می ده ــش نش پژوه
ــتر  بودن یک بنگاه بزرگ به معنای بیش
بودن بهره وری آن بنگاه نسبت به سایر 
ــازار داخلی  ــه صرفا در ب ــی ک بنگاه های
فعالیت می کنند، نیست. او صنایع غذایی 

را از این مورد استثنا دانست. 
ــازی خرد برای بنگاه های  او به مدل س
ــاره کرد و گفت:  ــط اش کوچک و متوس
خصوصی سازی برای بنگاه های متوسط 
ــن بنگاه های  ــی و در ضم ــع غذای صنای
ــته فعالیت  ــط در رش ــک و متوس کوچ
ــع کانی غیرفلزی منجر به افزایش  صنای

کارایی می شود. 
این استاد دانشگاه در تحلیل های خود 
ــت گذاری ها باید به  شکلی  گفت: سیاس
تعریف شود که مدیران بنگاه ها به جای 
آنکه غالب وقت خود را متمرکز به بیرون 
از بنگاه و رفع مشکالت کنند، تمام تالش 
خود را در داخل بنگاه خود برای ارتقای 

بهره وری به کار گیرند. 
ــیون  ــدی پورقاضی، رئیس کمیس مه
ــده  ــع برگزار کنن ــه در واق ــت ک صنع
ــی از  ــود، با ارائه گزارش ــمینار ب ــن س ای
فعالیت های این کمیسیون قدرت رقابت 
پذیری صنایع ایران را نامطلوب دانست 
ــه عمدتا در محافل  ــت: مباحثی ک و گف
ــود،  ــف مطرح می ش ــی مختل کارشناس
ــت؛ اما باید  ــائل کالن اس معطوف به مس
ــرکت های  ــرد، اگر محصول ش ــه ک توج
ــت با محصول  ــدی داخلی قرار اس تولی
ــورهای ثالث مانند عراق  خارجی در کش

ــد در داخل هم با دیگر  ــت کند، بای رقاب
ــی رقابت کند. به گفته  ــای داخل بنگاه ه
ــف رقابت پذیری  ــل بیرونی ضع او عوام
ــت. اما  ــترک اس برای اغلب بنگاه ها مش
ــکلی به مشکالت در  کمتر انجمن یا تش
سطح بنگاه اشاره می کند و بیشتر توجه 
ــت.  ــائل کالن متمرکز اس آنها روی مس
پورقاضی عملکرد برخی مدیران را مورد 
ــرار داد، آنها را بیش از آنکه به  ــاد ق انتق
ــی  منافع کلی اقتصادی فکر کنند، بخش

نگر خواند. 
او در انتقاد دیگری گفت: تمرکز مدیران 
صنعتی به مشکالت بیرون از بنگاه است. 
ــرایط، برخی  ــود آنکه در همین ش ــا وج ب
بنگاه ها راه توسعه را در پیش گرفته و به 
بازارگشایی مشغول اند. درخواست دائمی 
مدیران از حمایت های دولت، دیگر انتقاد 
ــادی دراتاق بود. اوکمبود  ــن فعال اقتص ای
گزارش های آسیب شناسانه در انجمن ها و 
ــرای ارتقای اعضا را از  ــدم برنامه ریزی ب ع
دیگر چالش های افزایش رقابت پذیری در 

صنایع عنوان کرد. 
ــید  فرش ــمینار،  س ــن  ای ــان  پای در 
ــی  مل ــنواره  ــر جش دبی ــکرخدایی،  ش
ــا  ــه ب ــی در رابط ــره وری توضیحات به
وضعیت رقابت پذیری صنایع و بهره وری 
ــامانه ملی  ــات س ــاس اطالع ــا براس آنه
ــاخص های بهره وری ارائه  انداز ه گیری ش
داد. وی با بیان اینکه تعداد 3338 بنگاه 
اقتصادی با مجموع ارزش افزوده معادل 
ــک میلیون و 788 هزار و 765میلیارد  ی
ــامانه  ــن س ــال 93، در ای ــال در س ری
ــت، گفت: براساس  ــده اس گردآوری ش
مطالعات صورت گرفته در مرکز مدیریت 
بهره وری ایران، باالترین میانگین ارزش 
ــی و اقتصادی  ــزوده گروه های صنعت اف
ــه بانک و بیمه  ــوط ب ــال 93، مرب در س
ــات مالی، تولیدات پتروشیمی،  و موسس
فوالد و فلزات اساسی و معدن بوده است. 
ــاس مطالعه دیگری  به گفته او، براس
که مربوط به بررسی وضعیت بنگاه ها در 
ــال 92 است، سهم بخش خدمات در  س
تولید ناخالص داخلی 53 درصد، صنایع 
ــد، نفت 16 درصد و  ــادن 23 درص و مع

کشاورزی 8  درصد بوده است. 
ــار  ــاس آم ــت: براس ــکرخدایی گف ش
ــه  ــیایی، مقایس ــازمان بهره وری آس س
ــروی کار در میان  ــاخص بهره وری نی ش
ــیایی نشان می دهد که  ــش کشور آس ش

ــال 2012  ــاخص در ایران از س این ش
ــته و پیش بینی  ــیر نزولی داش به بعد س
می شود که این سیر نزولی تداوم داشته 
ــد  ــه به وضعیت رش ــد. وی در ادام باش
ــره وری بخش صنعت  ــاخص های به ش
ــاره کرد و با این توضیح که  در ایران اش
این میزان براساس میانگین 410 بنگاه 
ــت آمده  ــال 94 به دس اقتصادی و در س
است، افزود: در این بررسی، سال 1388 
به عنوان سال مبنا )100( درنظر گرفته 
ــده و به این ترتیب، تغییرات شاخص  ش
بهره وری هزینه نیروی کار بخش صنعت 
در سال 94 به 58 رسیده است. به گفته 
ــره وری، روند  ــنواره ملی به ــر جش دبی
ــره وری کل عوامل  ــاخص به تغییرات ش
بخش معدن طی این مدت نشان می دهد 
ــال 94 به  ــاخص این بخش در س که ش

78 رسیده است. 
ــری از  ــش دیگ ــکرخدایی در بخ ش
ــره وری هزینه نیروی  ــه به ــخنانش، ب س
ــال  ــال 93 بر پایه نرخ ثابت س کار در س
ــت: باالترین میزان  ــاره کرد و گف 83 اش
در این بخش، مربوط به حوزه های بانک، 
ــیمی و خدمات فنی و  ــی، پتروش بازرگان
مهندسی و پایین ترین میزان نیز مربوط 
به محصوالت غذایی، خودروسازی، فوالد 
و معدن می شود. وی در همین زمینه، به 
بهره وری سرمایه سال 93 بنگاه ها با نرخ 
ثابت سال 83 اشاره کرد و با بیان اینکه 
در این بخش، بهره وری سرمایه حوزه های 
ــیمیایی،  ــی، بانک، محصوالت ش بازرگان
ــی  ــات فنی و مهندس ــات و خدم ارتباط
ــزود:  ــرار دارد، اف ــطح ق ــن س در باالتری
ــیمان،  ــیمی، س بخش های فوالد، پتروش
معدن، محصوالت غذایی و خودروسازی 
در پایین ترین سطح بهره وری سرمایه قرار 
دارند. وی در پایان سخنانش تصریح کرد 
تنها راه حل رقابت پذیری در اقتصاد ایران، 
ــت که  ــت و بهبود آن اس ــت کیفی مدیری

منجر به توسعه می شود. 
ــمینار  ــه گزارش »فرصت امروز«، س ب
ــری صنعتی در ایران با نگاه  ــت پذی رقاب
ــط بعدازظهر  بر صنایع کوچک و متوس
ــد. در  ــنبه در اتاق تهران برگزار ش سه ش
ــاد  ــت، مهدی پورقاضی، فرش این نشس
ــکرخدایی وضعیت  ــید ش فاطمی و فرش
ــور و مشکالت  رقابت پذیری صنایع کش
آن را تشریح کردند و در ادامه به سواالت 

حاضران پاسخ دادند. 

سیدفرشاد فاطمی از  وضعیت رقابت پذیری صنایع گفت 

صنایع غذایی در صدر صنایع رقابتی کشور بدون قوانین مترقی و بخش خصوصی 
اقتصاد مقاومتی محقق نمی شود

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: تا زمانی که اقتصاد 
ــود و همچنان بر پایه رانت باقی بماند،  مردم محور نش

امکان پیاده کردن اقتصاد مقاومتی وجود ندارد. 
ــانی اتاق اصناف ایران،  ــه گزارش پایگاه اطالع رس ب
ــران در همایش  ــاق اصناف ای ــی فاضلی رئیس ات عل
ــن جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی با  تبیی
ــان اینکه باید در بحث اجرای اقتصاد مقاومتی کار  بی
ــب و هدفمندی شکل بگیرد، گفت: وارد  عملی مناس
ــدیم و فرصت زیادی  ــال جاری ش پنجمین ماه از س

برای تحقق این برنامه در دست نیست. 
ــاره به دیدار  ــران ضمن اش ــاق اصناف ای رئیس ات
ــال 89 گفت:  کارآفرینان با مقام معظم رهبری در س
ــش مبحث اقتصاد  ــال پی مقام معظم رهبری هفت س
ــاز کردند و داد  ــای مختلف ب ــی را در محوره مقاومت
سخن دادند اما ما غافل از این هشدار به کار خودمان 
ادامه دادیم. وی با طرح این سوال که الزامات اقتصاد 
مقاومتی چیست، تصریح کرد: نخستین هدف اقتصاد 
مقاومتی تولیدمحور شدن است و باید همه دستگاه ها 
ــئول و موثر دست به دست هم دهند  و نهادهای مس
تا شرایط برای تولیدمحور شدن اقتصاد فراهم شود. 

ــرایط تولید را  ــتگاه ها ش ــی دس ــزود: تمام وی اف
می دانند و باید کمک کنند تا زمینه برای تولیدمحور 
ــی حاکمیت بر  ــم و اراده ای کل ــاد فراه ــدن اقتص ش

اجرایی شدن سریع آن معطوف شود. 
فاضلی متذکر شد: یکی از اهداف سه اتاق اصناف، 
بازرگانی و تعاون که عهده دار این گردهمایی هستند، 
ــجام اقتصاد غیر دولتی و مردمی است، چیزی که  انس
ــاید در 36 سال گذشته کمتر وجود داشته است و  ش
به همین خاطر در گذشته همواره این سه اتاق کمتر 
ــاید یکی از دالیلی که  در کنار هم قرار می گرفتند؛ ش
موجب شد قانون نظام صنفی بسیار بد مورد تصویب 
ــی نگری در  ــجام و بخش ــرار گیرد، همین عدم انس ق

حوزه اقتصاد غیر دولتی بوده باشد. 
ــاق بازرگانی،  ــه ات ــان کرد: امروز س وی خاطر نش
ــت آمده اند و کاری که  ــاف و تعاون به کمک دول اصن
این سه اتاق انجام می دهند، در راستای اهداف تبیین 
ــان را بر تصمیم گیری ها  ــت و باید تاثیرش ــده اس ش
ــران با تاکید بر  ــش دهند. رئیس اتاق اصناف ای افزای
ــاهد  ــه باید در عرصه قانونگذاری تحوالتی را ش اینک
ــیم و کمک کنیم تا این تحوالت به منصه ظهور  باش
ــم که اقتصاد  ــان کرد: باید بپذیری ــد، خاطر نش برس
مقاومتی قوانین مترقی تری را می طلبد، ضمن اینکه 
ــادر و نظارت بر  ــد اصالح قانون کار، قوانین م نیازمن

اجرای قانون هستیم. 
وی ادامه داد: متاسفانه مجلس ما فقط قانون وضع 
و تصویب می کند و نظارت بر اجرای قانون یا ندارد یا 
خیلی کم دارد که این مسائل به هیچ وجه در قدرت 
ــت چون کار  ــه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون نیس س

سیاست گذاری و نظارت در دست مجلس است. 
ــان ما در  ــه باید کارآفرین ــا تاکید براینک فاضلی ب
محیط کسب احساس امنیت کنند، گفت: هیچ کشور 
ــم پیدا کنیم که  ــعه یافته ای را در دنیا نمی توانی توس
بدون اتکا به بخش خصوصی به توسعه یافتگی دست 
ــا در عمل کمتر از  ــدا کند. به گفته وی، قوانین م پی
ــب و کارحمایت  ــان و محیط کس ــه کارآفرین مجموع
می کند و باید در کمیسیون اقتصادی دولت کارگروه 
بازنگری قوانین مخل کسب و کار با سرعت کار بررسی 
و اصالح قوانین و ارائه اصالحیه به مجلس را پیگیری 
ــح کرد: دولت  ــاق اصناف ایران تصری ــد. رئیس ات کن
ــطه  ــا وجود کارهای موثر در حوزه اقتصادی به واس ب
ــیخته و آسیب  میراث بری از یک مجموعه از هم گس
ــادی، نیاز به  ــخت افزاری و نرم افزاری اقتص ــده س دی

فرصت و حمایت های بیشتری دارد. 
ــای  ــرم تالش ه ــوری محت ــزود: رئیس جمه وی اف
ــردم محور کنند و این  ــیار کرده اند تا اقتصاد را م بس
تالش ها باید با قدرت ادامه یابد تا بتواند بر رانت های 
موجود مسلط شود. وی تاکید کرد: دولت به درستی 
ــت تا زمانی که اقتصاد مردم  ــیده اس به این باور رس
محور نشده است، امکان پیاده کردن اقتصاد مقاومتی 
ــت، امکان  ــی اقتصاد بر پایه رانت اس ــت؛ تا زمان نیس

ندارد که به توفیق دست پیدا کنیم. 
ــتغال را از بزرگ ترین  ــه بحث، اش ــی در ادام فاضل
ــوان کرد و گفت: برای  ــور عن دغدغه های موجود کش
برون رفت از وضعیت جاری باید کارهای زیرساختی 
ــهیل ورود  ــن و هم در حوزه تس ــم در حوزه قوانی ه

سرمایه های خارجی صورت گیرد. 
ــک اقتصاد  ــاد ایران ی ــه اقتص ــالم اینک ــا اع وی ب
ــد بنگاه های موجود در  ــت و 95 درص بنگاه محور اس
ایران در سه بخش بازرگانی، اصناف و تعاون نهادینه 
ــت، تصریح کرد: باید حوزه تجارت و تولید  ــده اس ش
همچون گذشته و مطابق با ذات این حوزه به جایگاه 
ــس اتاق اصناف ایران  ــردم محور خود بازگردد. رئی م
ضمن اشاره به وجود 650 هزار بنگاه تولیدی کوچک 
ــط در بخش اصناف و 79 هزار بنگاه کوچک  و متوس
ــزود: این مجموعه توان  و بزرگ در بخش صنعت، اف

عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی را دارد. 
ــر جایی که به  ــه کرد: در طول انقالب ه وی اضاف
توفیق دست پیدا کردیم منافع ملی بر منافع شخصی 
ارجحیت داشت اما در حوزه اقتصاد بعضا منافع فردی 
ــته به همین جهت شاهد  بر منافع ملی ارجحیت داش
ــد در حوزه اقتصاد هستیم. فاضلی  فساد و توقف رش
ــه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون با  در پایان گفت: س
تمام داشته های خود در کنار دولت و مجلس هستند 
ــی اعالم آمادگی  ــرای پیاده کردن اقتصاد مقاومت و ب
ــتیم تا مردم  ــما هس می کنیم که بگوییم در کنار ش
محور کردن اقتصاد را از شعار به شعور تبدیل کنید. 

دالیل گرانی مرغ، صرفا بهانه است

ــی داخلی اتاق بازرگانی  ــیون بازرگان رئیس کمیس
ــت مرغ  ــت قیمت منطقی برای گوش ایران معتقد اس
ــت و افزایش قیمت  حداکثر کیلویی 7هزار تومان اس
این محصول در روزهای اخیر کاذب بوده و در جهت 

منافع گروه خاصی است. 
ــنا،  ــایه در گفت وگو با ایس ــرو فروغان گران س خس
ــه »افزایش قیمت ذرت  ــت: دالیلی از جمله اینک گف
عامل باال رفتن قیمت گوشت مرغ شده است« صرفا 
بهانه است. وی افزود: در حال حاضر کمبود دانه مرغ 
و کمبود عرضه گوشت مرغ وجود ندارد و به طور کلی 
تغییری در وضعیت خوراک مرغ به وجود نیامده است 
که باعث افزایش قیمت شده باشد، بلکه مسئله اصلی 
ــت و تنظیم کردن بازار از مرغداری تا  ــوع مدیری در ن

کشتارگاه و دالل هاست. 
ــب بین مرغدار،  ــایه افزود: تناس ــان گران س فروغ
کشتارگاه و واسطه که مرغ را به دست خرده فروش 
می رساند، ارتباط درستی نیست و در یکی، دو سال 
ــود و درآمد در روند تولید تا  ــترین س ــته بیش گذش
مصرف نصیب کشتارگاه شده است. رئیس کمیسیون 
ــئله  ــی اتاق بازرگانی ایران گفت: مس ــی داخل بازرگان
دیگر این است که تصمیم گیری ها و اعمال نظرهای 
غیر کارشناسی باعث بی نظمی در بازار شده است. در 
حال حاضر که رکود در بازار وجود دارد قاعدتا نباید در 
بازار گران فروشی داشته باشیم، چرا که همه به دنبال 

این هستند که جنس شان را ارزان تر عرضه کنند. 
وی همچنین تصریح کرد که قیمت منطقی برای هر 
کیلوگرم گوشت مرغ حداکثر باید 7هزارتومان باشد و 
بیش از آن گران فروشی است. به گفته فروغان گران سایه، 
ــت کاذب و برای منافع گروه خاصی  ــش قیم ــن افزای ای
است. حسن رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز در 
گفت وگو با ایسنا، گفت: قیمت گوشت مرغ در روزهای 
ــش عرضه دولتی این  ــا توجه به آغاز و افزای ــته ب گذش
محصول رو به کاهش بوده است؛ به گونه ای که امروز در 
مراکز عمده فروشی به حدود کیلویی 7هزار تومان کاهش 
یافت و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان تامین کننده بازار 
محصوالت کشاورزی از جمله محصول استراتژیکی مانند 
گوشت مرغ تا رسیدن قیمت به حدود 7000تومان برای 
مصرف کنندگان و برقراری تعادل در بازار عرضه گوشت 
ــد را در بورس و میادین میوه و تره بار ادامه  ــرغ منجم م

می دهد. 
ــی بیش از 2میلیون تنی  ــاره به پیش بین ــا اش وی ب
ــال جاری افزود: هیچ کمبودی در  ــت مرغ در س گوش
ــت  ــتمرار تولید گوش بازار وجود ندارد و با توجه به اس
ــی  ــان عرضه ناش ــور اگر در مقاطعی نوس مرغ در کش
ــی مناطق که مجهز  ــزی در برخ ــش جوجه ری از کاه
ــتم های خنک کننده نیستند، به وجود آید و  به سیس
ــود، خیلی  زود   باعث ایجاد تنش قیمتی در بازاری ش
ــود، چرا که تولید همچنان  ــان برطرف می ش این نوس
استمرار دارد و ذخایر کشور نیز به اندازه کافی وجود 
دارد و تا زمانی که نیاز باشد در بازار عرضه می شود. 
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام گفت: براساس 
قانون، وزارت جهاد کشاورزی موظف است تامین کننده 
نیاز غذایی مردم در زمینه  محصوالت کشاورزی به ویژه 
محصوالت استراتژیکی مانند گوشت مرغ باشد که در این 
زمینه وظایف این وزارتخانه در حال انجام است و مشکلی 
وجود ندارد. اما اگر نوسان قیمتی به وجود می آید ناشی 
از تولیدکنندگان نیست و آنها نمی خواهند محصولی با 
ــت مردم  ــان به دس قیمت غیرمنطقی یا در بازار پرنوس
برسد، چرا که در ادامه ممکن است باالرفتن قیمت در 
ــود و به  ــدید آن در مقاطع بعدی ش بازار موجب افت ش

زیان تولیدکنندگان تمام شود. 

تولیداصناف
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اقتصاد ایران بی ثبات است؛ 
این واقعیتی است که می توان 
گزارش ه��ای  الی  ب��ه  ال  در 
نهاده��ای تحقیقاتی داخل و 
از کش��ور جس��ت وجو  خارج 
مرکز  پی��ش  چن��دی  ک��رد. 
مجل��س  پژوهش ه��ای 
گزارش��ی را منتش��ر کرد که 
در آن نش��ان می داد براساس 
بی ثباتی  ش��اخص  میانگی��ن 
محیط اقتصاد کالن )شاخص 
ماستریخت( در طی 23 سال 
 ،)1991-2014( گذش��ته 
اقتصاد کالن  بی ثباتی محیط 
در ایران )2/11( بس��یار باالتر 
از میانگی��ن جه��ان )4/6( و 
میانگی��ن در هم��ه گروه های 
کش��ورها حتی کشورهای در 
نفت  توسعه صادرکننده  حال 

)4/7( بوده است. 
مطالع��ات و آمارها نش��ان 
می دهن��د که کش��ورهای در 
نفت  توسعه صادرکننده  حال 
از نرخ ت��ورم و نرخ ارز واقعی 
سایر  به  نس��بت  بی ثبات تری 
کش��ورها برخوردارند و ایران 
در این زمینه شرایط به مراتب 
بدت��ری در ط��ی 23 س��ال 
گذشته )دوره 1991-2014( 
داش��ته اس��ت، به طوری که 
بی ثبات��ی ناش��ی از ن��رخ ارز 
واقعی و نرخ تورم ایران حدود 

س��ه برابر میانگی��ن جهان و 
بی��ش از دو براب��ر میانگی��ن 
کش��ورهای در حال توس��عه 
صادرکننده نفت بوده اس��ت. 
آسیب ناش��ی از بی ثباتی نرخ 
ارز واقع��ی ب��رای کارآفرینان 
بس��یار شدید  و کسب و کارها 
اس��ت؛ ش��اید از همین روی 
باش��د که بانک مرکزی تالش 
دارد ب��ا هموار س��ازی محیط 
تح��والت  ب��رای  ارز  ب��ازار 
اقتص��ادی از بی ثباتی موجود 
جلوگیری کرده و چش��م انداز 
بهتری را از اقتصاد ایران پیش 
روی س��رمایه گذاران داخلی و 

خارجی قرار دهد. 

زمانی که اقتصاد ثبات 
داشت

زمانی  از  زیادی  س��ال های 
ک��ه ارز در بازاره��ای ای��ران 
نمی گذرد؛  ب��ود  نرخ��ی  تک 
ی��ک  ب��ازار  زمان��ی ک��ه در 
و  قیمت حکمفرمایی می کرد 
می توانستند  اقتصادی  فعاالن 
فعالیت ه��ای  آن  براس��اس 
خود را تنظی��م کنند. اما این 
دستاورد در دولت بعدی دوام 
نیاورد و دوباره ارز چند نرخی 
به تابلوها بازگشت تا بار دیگر 
بی ثباتی و تاخت و تاز دالل ها 

در بازار آغاز شود. 
ب��ا روی کار آم��دن دولت 
بارها  مرک��زی  بانک  یازدهم، 

اعالم کرده است که قصد دارد 
نرخ ارز را در مس��یر صحیحی 
هدایت و تجربه پیشین را در 
ت��ک نرخی ش��دن ارز، تکرار 
کند. ش��اید یکی از مهم ترین 
موانعی که در این میان وجود 
داشت، مذاکرات هسته ای بود 
که موجب تعوی��ق این برنامه 
می ش��د چنانکه بارها ولی اهلل 
س��یف اع��الم کرده ب��ود که 
ارز پ��س از توافق هس��ته ای 
تک نرخی می ش��ود اما چیزی 
که موجب طوالنی ش��دن آن 
نرخ  یکسان س��ازی  وتعوی��ق 
ارز ش��د، مش��کالت اجرای��ی 
برج��ام و ایجاد دوب��اره روابط 
کارگزاری ه��ا ب��ود اگر چه در 
ای��ن می��ان و پ��س از توافق 
مرک��زی  بان��ک  هس��ته ای، 
بیش��تری  ارزی  ذخای��ر  از 
برخوردارشده است و توان آن 
را دارد ت��ا در روزهای ابتدایی 
اجرای ای��ن برنامه که عطش 
ب��ازار ب��رای ارز افزایش پیدا 
می کن��د، ارز زیادی را به بازار 

تزریق کند. 
اکنون در حال��ی که برجام 
یک س��الگی خود را پشت سر 
گذاشته است، به نظر می رسد 
ک��ه بان��ک مرکزی ب��ا عادی 
ش��دن بخش مهمی از روابط 
بانک ها تالش دارد  کارگزاری 
ت��ا ارز تک نرخ��ی را به اجرا 
بگذارد. ش��واهد امر هم نشان 

می دهد ک��ه مقدمات این کار 
در حال فراهم ش��دن است و 
قیمت ه��ای ارز دولتی و آزاد 
بیش از پیش ب��ه هم نزدیک 

می شوند. 

کم شدن شکاف ارز دولتی 
و آزاد و نشانه ها

ش��کاف  حاض��ر  ح��ال  در 
بین دو ارز ب��ازار آزاد و مرکز 
مب��ادالت ارزی نس��بت به دو 
دوره قبل��ی کمتر ب��وده و به 
حدود 12 درصد رس��یده که 
دالر  برای  مناسب تری  فضای 
تک نرخی و سایر ارزها ایجاد 

می کند. 
ای��ن در حال��ی اس��ت که 
تازه ترین آمار منتش��ره بانک 
مرکزی نشان می دهد با وجود 
اینکه در س��ه ماهه منتهی به 
متوسط  خرداد س��ال 139۵ 
نرخ دالر در بازار آزاد نس��بت 
به دوره مشابه سال قبل تنها 
در ح��دود 4.4درصد افزایش 
داشته، شکاف نسبی نرخ دالر 
رس��می و بازار آزاد در حدود 
2.4درصد کاهش یافته است. 
مهدی پازوکی، کارش��ناس 
اقتص��ادی در ای��ن ب��اره ب��ه 
گف��ت:  ام��روز«  »فرص��ت 
انضباط مالی و س��رو س��امان 
دادن ب��ه مش��کالت بازار های 
اولویت  مهم ترین  کشور  مالی 
اقتص��ادی کش��ور اس��ت. در 

ای��ن میان ض��رورت دارد که 
بانک مرکزی هر چه زودتر با 
فراهم کردن شرایط الزم، ارز 
را یکسان سازی کرده و اقتصاد 
کشور را به سمت ثبات سوق 

دهد. 
ارز دو نرخ��ی  اف��زود:  وی 
ب��وده  فس��اد آفرین  هم��واره 
است و ش��رایطی را به وجود 
آورده ک��ه در آن کس��انی با 
اس��تفاده از رانت های��ی ک��ه 
بتوانن��د  دارن��د  اختی��ار  در 
ب��ادآورده ای  س��ودهای  ب��ه 
برس��ند. در نهایت رانت ثبات 
 اقتصادی را در کشور تضعیف 

می کند. 
ک��رد:  تاکی��د  پازوک��ی 
که  دارد  وج��ود  نش��انه هایی 
بان��ک مرک��زی بای��د هر چه 
زودت��ر ن��رخ ارز را به س��مت 
گزارش های  بب��رد.  تک رقمی 
بانک مرکزی نش��ان می دهد 
که در حال حاض��ر نقدینگی 
رو به افزایش نهاده اس��ت این 
نقدینگی ت��وان آن را دارد تا 
ب��ا به��ره جس��تن از وضعیت 
ب��ازار ارز، تالطمات قیمتی به 
وجود آورده و اقتصاد کشور را 
نامطلوبی  تحوالت  دستخوش 
کن��د. بنابرای��ن بانک مرکزی 
ناچار اس��ت که یکسان سازی 
ی��ک  به عن��وان  را  ارز  ن��رخ 
 برنام��ه گریزناپذی��ر ب��ه اجرا 

بگذارد. 

ب��ه فاصل��ه دو س��ال از ابالغ 
فعالیت  تاس��یس،  دستورالعمل 
و نظ��ارت ب��ر صرافی ه��ا و بعد 
از مدت ه��ا چالش  و کش��مکش  
بس��یار بین این صن��ف و بانک 
مرک��زی در نهایت دیوان عدالت 
اداری رأی ب��ه ابطال ماده )4۵( 

آن داد. 
به گ��زارش ایس��نا، در حالی 
مردادم��اه  در  مرک��زی  بان��ک 
س��ال 1392 دس��تورالعملی را 
ب��ه صرافی ه��ا ابالغ ک��رد که با 
توج��ه به ع��دم موافقت صرافان 
ب��ا بنده��ا و تبصره ه��ای آن در 
نهایت با وس��اطت مع��اون اول 
رئیس جمهوری بازنگری شد که 
حتی دستورالعمل بازنگری شده 
در مردادم��اه س��ال 1393 هم 
مورد تایی��د صرافان قرار نگرفت 
و گرچ��ه تع��دادی از آنها برای 
انطب��اق اق��دام کردن��د، ولی در 
نهایت با شکایت به دیوان عدالت 
اداری بخش��ی از آنچه که مورد 

اعتراض بود، ابطال شده است. 
در دس��تورالعمل سال 1392 
در کن��ار تمام��ی بنده��ا تاکید 
ش��ده بود که صراف��ان نوع یک 
)خریدوف��روش ارز و مس��کوک 
طال و نقره( باید سرمایه خود را 
از ح��دود 200میلیون به حدود 
۵میلیارد تومان و صرافان نوع دو 
)خریدوفروش ارز، مسکوک طال، 
نقره و نقل و انتقال ارز( از حدود 
4میلیارد ب��ه 20 میلیارد تومان 
افزایش دهند، این رشد سرمایه 
در کنار مجموعه دس��تورالعمل 
شامل تمامی صرافان چه آنهایی 
که در س��ال های دور تاس��یس 

ش��ده و چه آنهایی که به تازگی 
قرار بود تاس��یس شوند، می شد 
و هی��چ تفکیکی از نظر درآمدی 
و س��ایر موارد در این بین وجود 

نداشت. 
بازنگری  اما در دس��تورالعمل 
ش��ده در مردادماه سال 1393، 
بانک مرک��زی 16میلیارد تومان 
عقب گ��رد داش��ت و ب��ا حذف 
نوع ی��ک و دو از تقس��یم بندی 
صرافی ه��ا را مل��زم ک��رد تا در 
شهرهای کالن باید سرمایه خود 
را تا 4میلیارد و س��ایر شهرها تا 
2میلیارد توم��ان افزایش دهند. 
ای��ن دس��تورالعمل نیز ش��امل 
تمام��ی صرافی ه��ا می ش��د، در 
حالی که صراف��ان معتقد بودند 
نباید از لح��اظ قانونی عطف به 
ماسبق ش��ده و باید در این باره 
تفکی��ک ص��ورت گیرد. ب��ا این 

وجود بانک مرکزی تاکید داشت 
ک��ه ابالغیه جدید کارشناس��ی 
شده بوده و صرافی حق اعتراض 
ن��دارد و اگر راضی ب��ه پرداخت 
س��رمایه نیس��تند، بای��د از این 

صنف بروند. 
به هرحال در دو سال گذشته 
ش��کایات  و  اعت��راض  از  بع��د 
مختل��ف صراف��ان ب��ه مراج��ع 
ذی ربط خبرهای دریافتی ایسنا 
حاکی از آن است که روز گذشته 
دیوان عدال��ت اداری ماده )4۵( 
این دس��تورالعمل را ابطال کرده 

است. 
بر این اس��اس در جلس��ه روز 
سه ش��نبه مورخ پنجم مردادماه 
139۵ جلس��ه هی��أت عموم��ی 
دی��وان عدالت اداری به ریاس��ت 
رئی��س دی��وان تش��کیل ش��ده 
است، در این جلس��ه ماده )4۵( 

دس��تورالعمل اجرایی تاس��یس، 
فعالیت و نظ��ارت بر صرافی ها با 
رأی 7۵ درص��دی قضات ابطال 
دستورالعمل  این  بنابراین  ش��د، 
دیگر شامل صرافان تاسیس شده 
قب��ل از تصویب و اب��الغ در 2۸ 
مرداد 1393 نخواهد بود. این در 
حالی است که براساس ماده )4۵( 
موجود  صرافی های  دستورالعمل 
دارای مج��وز از بان��ک مرک��زی 
تا اب��الغ دس��تورالعمل موظفند 
حداکثر ظرف مدت ش��ش ماه از 
تاری��خ تصویب وضعیت خود را با 

مفاد آن تطبیق دهند. 
همچنی��ن در تبصره های ماده 
4۵ بنده��ای )9-9(، )9-10( و 
ماده )11( یک س��ال تعیین شد 
که براس��اس دو بند اول مواردی 
حداق��ل  ب��ودن  دارا  همچ��ون 
مدرک تحصیلی کارشناس��ی یا 

حداقل پنج س��ال سابقه فعالیت 
بانک��ی در بانک ها و موسس��ات 
فعالیت  ی��ا  اعتب��اری غیربانکی 
صرافی در صرافی های مجاز برای 
مدیرعامل و همچنین دارا بودن 
انجام  مهارت ه��ای  گواهینام��ه 
موسس��ات  از  صرافی  عملی��ات 
مورد تایید بان��ک مرکزی برای 
اعضای هیات مدیره و مدیر عامل 
صرافی های تضامنی مورد توجه 

است. 
ام��ا ماده )11( که چالش اصلی 
بین صراف��ان و بانک مرکزی بود، 
مربوط ب��ه تامین س��رمایه چند 
میلی��اردی اس��ت، به ط��وری که 
حداق��ل مبل��غ س��رمایه اولیه به 
منظور تاس��یس صراف��ی متعلق 
به مصوبه اعتب��اری و نیز صرافی 
در ش��هر تهران و شهرهای بزرگ 
)اصفهان، اه��واز، ش��یراز، تبریز، 
کرج و مش��هد( 4میلیارد تومان و 
در سایر ش��هرها 2میلیارد تومان 
تعیی��ن ش��ده اس��ت و صرافان 
مل��زم بودند قب��ل از ثبت صرافی 
تمام��ا به صورت نق��دی نزد یکی 
از موسس��ات اعتباری این پول را 

تادیه کنند. 
این درحالی است که با ابطال 
صراف��ان  تمام��ی   )4۵( م��اده 
تاسیس شده و دارای مجوز قبل 
از مردادماه س��ال 1393 )حتی 
 )1392 م��رداد  دس��تورالعمل 
مش��مول ای��ن م��وارد و کلی��ه 
بندها و تبصره های دستورالعمل 
نخواهند بود و تنها صرافی هایی 
که بع��د از این تاریخ تاس��یس 
دس��تورالعمل  شامل  می ش��وند 

خواهند بود. 

مشمولیت دستورالعمل بانک مرکزی برای همه صرافان منتفی شد

یکسان سازی نرخ ارزپایانی بر بی ثباتی اقتصاد ایران 
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خبرنــامه

قدردانی از مدیرعامل بانک شهر 
در نخستین کنفرانس چهره های 

نامی صنعت و اقتصاد کشور

مدیرعام��ل بان��ک ش��هر در نخس��تین کنفرانس 
چهره ه��ای نامی صنعت و اقتصاد کش��ور با رویکرد 
برند های مس��ئولیت پذیر اجتماع��ی، مورد قدردانی 

قرار گرفت. 
به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، 
در این همایش که با رویکرد برندهای مس��ئولیت پذیر 
اجتماعی با حضور مقامات دولتی و فعاالن اقتصادی در 
مرکز اسناد و کتابخانه ملی برگزار شد، از زحمات دکتر 
حسین محمدپورزرندی، مدیرعامل این بانک در حوزه 

مسئولیت اجتماعی تقدیر شد. 
در این مراس��م، مه��دی چمران، رئیس ش��ورای 
اس��المی ش��هر تهران ب��ا تاکید بر اهمی��ت اقتصاد 
مقاومت��ی و منویات مقام معظم رهبری در خصوص 
مسئولیت پذیری صاحبان صنعت، اظهار کرد: به طور 
قطع مس��ئولیت پذیری یک چهره صنعتی می تواند 
سبب تحقق اقتصاد مقاومتی شود و نیازهای جامعه 

امروز را به نحو احسن پاسخ دهد. 
فاطمه دانشور، عضو ش��ورای اسالمی شهر تهران 
نیز در این مراس��م، بنگاه های اقتصادی را از عوامل 
موث��ر در کاهش بحران های کش��ور از جمله محیط 

زیست، آب و انرژی دانست. 

هزینه کردن در حوزه مسئولیت 
اجتماعی، سرمایه گذاری برای 

فردای بهتر ایران است
بانک س��امان در راس��تای برنامه جامع مسئولیت 
اجتماعی خود در کنار فعالیت های مالی و اقتصادی، 
در س��ال گذش��ته بیش از 30 میلیارد ریال به امور 
مختلف آموزش��ی، بهداش��تی و درمانی عام المنفعه 
اختصاص داده است. به گزارش اداره روابط عمومی 
بانک س��امان، فرشته ضرابیه، مدیر سرمایه انسانی و 
مس��ئول امور خیریه بانک سامان با بیان این مطلب 
اظهار داش��ت: یکی از محورهای موردتوجه بانک در 
حوزه مسئولیت های اجتماعی حمایت از کودکان و 
جوان��ان برای آم��وزش و جلوگیری از ترک تحصیل 

آنها به دلیل مشکالت مالی است.
وی اف��زود: در ای��ن راس��تا م��ا در س��ال 94 نیز 
همانند سال های گذش��ته، با بنیاد کودک همکاری 
و کمک هزینه تحصیلی 90دانش آموز و دانش��جو را 
برعه��ده داش��تیم که این امر برای س��ال جاری نیز 
ادامه دارد و تا پایان تحصیل این کودکان و نوجوانان 
این ام��ر ادامه می یابد. همچنین ب��ا همکاری بنیاد 
خیریه سپهر، هزینه تحصیل تعدادی از دانشجویان 

تحت پوشش این خیریه را تامین کردیم. 
ضرابیه گفت: در ادامه برنامه س��اخت یک مدرس��ه 
در هر س��ال، احداث یک مدرسه ش��ش کالسه را در 
روستای راهدار استان بوشهر با سرمایه گذاری مستقیم 

بانک به مبلغ 12میلیارد ریال به پایان رساندیم. 
ضرابیه خاطرنشان کرد: برنامه های ما در این حوزه 
براساس سیاست های بانک در سال جاری نیز تداوم 
خواهد یافت و ما پس از بررسی دقیق و کارشناسانه 
تمام موارد، تالش می کنیم ت��ا هزینه های حمایتی 
خ��ود را به بهترین موارد تخصی��ص دهیم و اعتقاد 
داری��م هزینه کردن در حوزه مس��ئولیت اجتماعی، 

سرمایه گذاری برای فردای بهتر ایران است. 

پرداخت وام 10میلیون تومانی 
ازدواج در بانک ملی ایران 

متقاضیان در صف س��امانه قرض الحس��نه ازدواج 
بانک مل��ی ای��ران می توانند قرض الحس��نه ازدواج 
100 میلیون ریالی دریافت کنند.  به گزارش روابط 
عمومی بانک ملی ایران براس��اس تصمیمات متخذه 
در جلسه کمیسیون اعتباری مورخ 139۵/4/6، افراد 
در صف س��امانه قرض الحسنه ازدواج که در گذشته 
)در مهل��ت مقرر ثبت نام انجام داده اند( در س��امانه 
مذکور در صف انتظار دریافت تس��هیالت هس��تند، 
مشمول سقف های فردی قرض الحسنه ازدواج 100 
میلیون ریالی می شوند.  همچنین طبق قانون جامع 
ایثارگ��ران، پرداخت قرض الحس��نه ازدواج به افراد 

ایثارگر به میزان دو برابر افراد عادی خواهد بود. 

روابط عمومی بیمه پارسیان نشان 
تعالی گرفت

در آیین سرآمدان روابط عمومی که ارزیابی و معرفی 
روابط عمومی های س��رآمد کش��ور را بر عه��ده دارد 
براساس مدل تخصصی شده FQM در روابط عمومی 
و همچنین براساس رأی هیأت داوران، نشان تعالی به 

روابط عمومی بیمه پارسیان اهدا شد. 
به گ��زارش روابط عمومی و ام��ور بین الملل بیمه 
پارس��یان، در پنجمین دوره آیین تقدیر از سرآمدان 
روابط عمومی ایران که با حضور جمعی از مسئوالن، 
نمایندگان مجلس، اس��اتید و مدیران و کارشناسان 
حوزه روابط عمومی کش��ور در مرک��ز همایش های 
کتابخانه ملی ایران برگزار شد نشان تعالی به روابط 

عمومی بیمه پارسیان اهدا شد. 

نرخنــامه

دالر 3,529 تومان
صرافان بازار ارز و سکه نرخ هر دالر آمریکا را 3,۵29 
تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید را 

1,090,600 تومان تعیین کردند. 
هر ی��ورو در بازار آزاد 3,90۸ توم��ان و هر پوند نیز 
4,6۸0 توم��ان قیم��ت خورد. همچنین هر نیم س��که 
۵4۵,000 توم��ان و ه��ر ربع س��که 2۸2000 تومان 
فروخته ش��د. هر س��که یک گرم��ی 1۸1,000 تومان 
خریدوفروش شد و هر گرم طالی 1۸ عیار 111,24۵ 

تومان قیمت خورد. 

مشاور پژوهشکده پولی و بانکی: 
نگرانی ها از خروج منابع بانکی با 

کاهش نرخ سود، علمی نیست
ناصر هماپور گفت: پول  در اقتصاد از بین نمی رود 
و در هر بخشی که بچرخد جای نهایی آن در بانک 

است. 
ناصر هماپور، در گفت وگو با ایلنا در مورد کاهش 
نرخ سود بانکی اظهار داشت: سود بانکی باید با نرخ 
بازده واقعی سرمایه همخوانی داشته باشد تا تعادل 

در اقتصاد برقرار شود. 
وی با بی��ان اینکه نرخ به��ره منعکس کننده نرخ 
واقعی بازده س��رمایه گذاری ها است، افزود: اگر این 
دو عامل تفاوتی با یکدیگر داش��ته باشند منابع در 
جای��ی که باید صرف ش��ود، نمی ش��ود و تخصیص 
 س��رمایه در بخش های مختلف به درس��تی صورت 

نمی گیرد. 
هماپ��ور در پاس��خ ب��ه این پرس��ش ک��ه چرا به 
یکباره نرخ س��ود بانکی به اندازه نرخ تورم کاس��ته 
نمی ش��ود و این کاهش به مرور ص��ورت می گیرد، 
اف��زود: زی��را ای��ن اتفاق باع��ث ش��وک در اقتصاد 
خواه��د ش��د و در هیچ ج��ای دنیا ای��ن کار رایج 
 نیس��ت. کاهش نرخ س��ود باید ب��ه تدریج صورت 

گیرد. 
وی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا کاهش نرخ 
س��ود بانکی باعث انتق��ال پول به س��ایر بازارهای 
فرعی نمی ش��ود؟ گفت: خیر، پول  در اقتصاد از بین 
نمی رود و در هر بخشی که بچرخد جای نهایی آن 

در بانک است. 
هماپور تصریح کرد: این گونه نیست که این منابع 
کال به بازار بانکی بازنگردد و نقدینگی دچار اختالل 

شود. 
وی افزود: کاهش نرخ س��ود بانکی مشکلی ایجاد 
نمی کند و این تصور اش��تباه اس��ت ک��ه زمانی که 
منابع به س��مت بازار طال یا مس��کن برود این پول 

محو خواهد شد. 
وی گف��ت: بی اعتمادی به نظ��ام بانکی زمانی رخ 
می ده��د که پولی را در بان��ک بگذارید اما مطمئن 

نباشید مجددا آن را پس می گیرید. 
وی با بیان اینکه پایه این بحث ها، علمی نیس��ت 
گف��ت: نگرانی ها از خروج منابع از بانک ها با کاهش 

نرخ سود بار علمی ندارد. 
مش��اور پژوهش��کده پولی و بانک��ی همچنین در 
خص��وص بازپرداخت بده��ی دولت ب��ه بانک ها از 
طری��ق اوراق بدهی اف��زود: دولت قرار اس��ت بازار 
بدهی ایج��اد کند و از طریق بازار س��رمایه، بدهی 
خود را به بانک ه��ا بازگرداند زیرا دولت برای اینکه 
بتواند به بانک ها پول بپ��ردازد، باید از جایی قرض 
بگیرد و با انتش��ار اوراق قرضه در ب��ازار بدهی این 
اوراق قرض��ه را بفروش��د و از ای��ن طری��ق بتوان��د 
بدهی های خود را بپردازد. وی تصریح کرد: مس��لما 
 این اقدام یک شبه نخواهد بود و این کار هم زمانبر

 است. 
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قیمتنوع ارز 

3,۵29دالر آمریکا

3,90۸یورو اروپا

4,6۸0پوند انگلیس

966درهم امارات

1,1۸7لیر ترکیه

۵39یوان چین

34ین ژاپن

2,71۸دالر کانادا

۵94 ,3فرانک سوییس

11,670دینار کویت

941ریال عربستان

27۵دینار عراق

۵4روپیه هند

912رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

4۸2,200مثقال طال

111,24۵هر گرم طالی 1۸ عیار

1,0۸9,۵00سکه بهار آزادی

1,090,600سکه طرح جدید

۵4۵,000نیم سکه

2۸2000ربع سکه

1۸1,000سکه گرمی

بانکنامه

گزارش2

نسیم نجفی
nasim64najafi@gmail.com
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محوری شدن نقش بازار سرمایه در 
تأمین مالی

ش��اپور محمدی، رئیس جدید س��ازمان بورس و 
اوراق به��ادار با حضور در محل این س��ازمان ضمن 
ابراز خرس��ندی از حضور در جمع همکاران س��ابق 
خ��ود، از زحمات محم��د فطانت فرد ط��ی 20 ماه 

گذشته تشکر کرد. 
رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره 
ب��ه روند تغیی��رات طی دو روز گذش��ته از همکاری 
صمیمانه رئیس س��ابق س��ازمان تشکر کرد و گفت: 
این نشست نتیجه زحمات برادرانه دکتر فطانت فرد 
است. وی با اش��اره به زحمات فطانت فرد در دوران 
تص��دی با ذکر دو م��ورد از فعالیت های ایش��ان در 
این مدت گفت: کاهش نرخ خوراک پتروش��یمی ها 
و بحث ه��ای مالیات��ی از جمل��ه مواردی اس��ت که 
دکتر فطانت فرد برای آن زحمات زیادی کش��یدند. 
محمدی با بیان اینکه رئیس س��ازمان امور مالیاتی 
گفته بر س��ر عهد خود با دکتر فطانت فرد هس��تیم، 
گفت: هم اکنون یک طرح راهبردی بازار س��رمایه به 
دس��ت رئیس جمهوری داده شده که محوری شدن 
نقش بازار س��رمایه در تأمین مال��ی از جمله موارد 
مطرح ش��ده این س��ند راهبردی خواهد بود. رئیس 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: جایگاه 
بازار س��رمایه به عنوان یک نهاد تنزیل گر در س��طح 
کالن اقتصادی جای خود را پیدا کرده اس��ت. دکتر 
محمدی ادامه داد: دولت س��ال گذش��ته 10 هزار و 
500 میلیارد تومان اوراق بدهی منتش��ر کرده است 
که این تحول، تحول بس��یار بزرگی است. سخنگوی 
جدی��د س��ازمان بورس با اش��اره ب��ه اهمیت حجم 
نقدینگی گفت: م��ا نمی توانیم نرخ ذخیره قانونی را 
تغیی��ر داده و عملیات بازار باز نی��ز نمی تواند تغییر 

کلی داشته باشد. 
وی اف��زود: دکت��ر فطانت فرد و س��ایر مس��ئوالن 
س��ازمان بورس س��ال گذش��ته مردانه بابت انتشار 
صک��وک دولتی تالش کردند ک��ه بابت این امر باید 
به آنها نوبل مالی داده ش��ود این در حالی اس��ت که 
عالوه بر صکوک دولتی، برای ابزارهای دیگری مانند 
اختیارات خری��د، فروش اس��تقراضی و. . . زحمات 
زیادی کش��یده شد. دکتر محمدی با اشاره به اینکه 
تخلفات بازار س��رمایه بس��یار کمتر از تخلفات بازار 
پول اس��ت، تصریح کرد: بازار سرمایه به خوبی روند 
خود را پیش می برد و امیدواریم این حرکت با شتاب 

بیشتری پیش رود. 

قوی ترین مهره برای اداره 
بازارسرمایه منصوب شد

رئیس س��ابق سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان 
اینکه در رکودی ترین شرایط بازار سرمایه، مدیریت 
را برعهده گرفتم، گفت: در این زمان، قوی ترین فرد  
)شاپور محمدی( برای اداره بازار سهام انتخاب شده 

است.  
ش��اپور محمدی با تصویب ش��ورای عالی بورس و 
تأیی��د وزیر امور اقتص��ادی و دارایی به  عنوان رئیس 
جدی��د س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار جایگزین  
»محم��د فطانت فرد« ش��د. فطانت فرد در مراس��م 
غیررس��می تودیع، در جمع کارکن��ان بورس تهران 
افزود: همیش��ه در دوران بحران به س��ازمان ها وارد 
می شدم، بیش از 20 سال است که در اقتصاد کشور 
 و در ش��رکت های ب��ا گردش یک میلی��ارد دالر کار 

کرده ام. 
وی با بیان اینکه ش��اخص های بازار سهام در این 
مدت بهبود یافت، افزود: 1.7 میلیارد دالر در ش��ب 
عید ب��رای بخش نفت در کس��ری از ثانی��ه تأمین 
مال��ی کردی��م. وی با بی��ان اینکه نرخ س��ود بانکی 
در زم��ان آمدنم به ب��ورس 22درصد بود که کاهش 
یاف��ت، اضافه ک��رد: مطمئنم بورس ب��ر بانک غلبه 
می کند و بانک محوری در کش��ور به پایان می رسد. 
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار به بازگش��ایی 
پاالیش��گاه ها در بورس اش��اره ک��رد و گفت: برخی، 
از بازگشایی پاالیش��گاه ها می ترسیدند و پیش بینی 
می کردند شاخص 11 هزار واحد سقوط کند. وی با 
بیان اینکه  »از همه همکاران و فعاالن بازار س��هام 
حاللی��ت می طلبم«، افزود: تودیع ومعارفه رس��می، 
هفت��ه آینده با حضور وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی 
برگزار می شود و جلسه امروز به دلیل ناگهانی بودن 

تغییرات انجام شد. 
در نشس��ت ش��ورای عال��ی ب��ورس،  »محم��د 
فطانت فرد« اس��تعفای خ��ود را تقدیم کرد که وزیر 
ام��ور اقتصادی و دارایی آن را پذیرفت. گفته ش��ده 
دلیل اصلی اس��تعفای فطانت ف��رد، ناراحتی قلبی و 
فش��ار کاری بوده و ش��ایعه اختالف نظر وی با وزیر 
امور اقتصادی و دارایی صحت ندارد. ش��ورای عالی 
بورس همچنین  »ش��اپور محمدی، حس��ن امیری، 
علی س��عیدی، س��عید فالح پور و احم��د عراقچی« 
را به عن��وان اعض��ای هیأت مدی��ره س��ازمان بورس 
انتخ��اب کرد. براس��اس حکم وزیر ام��ور اقتصادی 
 و دارای��ی، فطانت ف��رد به عن��وان مش��اور طیب نی��ا 
منصوب ش��د. وی در آذرماه س��ال 1393 به عنوان 
رئی��س س��ازمان بورس انتخاب ش��ده بود. ش��اپور 
محم��دی پیش از این مس��ئولیت معاونت اقتصادی 

وزارت امور اقتصادی و دارایی را عهده دار بود. 

تحقق 31 درصدی پیش بینی های 
»خاهن«

ش��رکت آهنگری تراکتورس��ازی ایران پیش بینی 
درآمد هر س��هم سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 
95 را به صورت حسابرس��ی نشده و با سرمایه 730 
میلی��ارد و 649 میلیون ریال مبلغ 160 ریال اعالم 
کرده است. ش��رکت آهنگری تراکتورس��ازی ایران 
در دوره س��ه ماهه نخست امس��ال با اختصاص 49 
ریال س��ود به ازای هر س��هم مع��ادل 31 درصد از 

پیش بینی هایش را پوشش داد. 

شرکت ها و مجامع

ش��اخص کل ب��ورس اوراق 
بهادار تهران روز چهارش��نبه 
در نخستین روز کاری رئیس 
جدید س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار با 724 واحد رش��د به 
76 هزار و 225 واحد رس��ید. 
ش��اخص کل بورس از دقایق 
آغازین معام��الت تحت تاثیر 
اخبار مرب��وط به تغییر رئیس 
سازمان بورس و اوراق بهادار، 
رش��دی قابل توجه داش��ت و 
با ق��درت وارد کانال 76 هزار 
واحدی ش��د. حج��م و ارزش 
معام��الت نیز رش��د ک��رد و 
اصل��ی  ش��اخص های  هم��ه 
بازار س��رمایه نی��ز در جریان 
معام��الت آخری��ن روز کاری 
بودن��د. 19ماه  مثب��ت  هفته 
پ��س از ریاس��ت فطانت ف��رد 
ح��اال  ب��ورس،  س��ازمان  در 
س��ومین رئیس این س��ازمان 
در دول��ت روحان��ی کار خود 
را آغ��از کرده اس��ت. در این 
می��ان برخی از فع��االن بازار 
س��هام معتقدند که شاید این 
تغییر و تحول مدیریتی بتواند 
ب��ورس کش��ورمان را تکان��ی 
بده��د و منجر ب��ه تحول در 
بخش واقعی بازار سهام شود. 
چنان که روز گذشته همزمان 
با تغیی��رات مدیریتی صورت 

حمایت های  ش��اهد  گرفت��ه، 
حقوقی ها از بازار سهام بودیم. 

حضور گسترده حقوقی ها 
در سهام شرکت های 

شاخص ساز
روز گذش��ته ب��ازار س��هام 
بازاری متعادل و کم حجم بود 
که با حمایت حقوقی ها به ویژه 
از س��هم های شاخص س��از و 
توانس��ت شاخص کل  پیشرو 
76 ه��زار واح��دی را دوباره 
تجرب��ه کند. ب��ازاری که این 
آن  بازیگ��ران حرفه ای  روزها 
روی دارویی ها و پاالیش��ی ها 
و برخی تک سهم ها همچنان 
نظ��ر مثبت دارن��د. چنان که 
در نم��اد معامالت��ی مخابرات 
در  عم��ده  س��هامدار  ای��ران 
از  رون��دی متعادل توانس��ت 
طری��ق بازارگردان��ی قیم��ت 
این س��هم شاخص س��از را در 
دامنه نوس��ان مثب��ت قیمتی 
رن��ج کنن��د، هرچن��د حجم 
معامالت این س��هم به اندکی 
بیش از 6میلیون سهم رسید. 
در تاپیک��و نی��ز بازارگ��ردان 
متعادل  برای  س��هامدارعمده 
ک��ردن قیمت این س��هم در 
رون��دی متع��ادل ت��ا میان��ه 
دامنه نوس��ان مثب��ت قیمتی 
به تکاپو افتاد. همین وضعیت 
صن��دوق  س��رمایه گذاری  در 

بازنشستگی نیز تکرار شد، به 
طوری که این س��هم از طریق 
عمده  س��هامدار  بازارگ��ردان 
خ��ود ش��اهد متعادل ش��دن 
قیمت س��هام در دامنه نوسان 
مثب��ت قیمتی ب��ود. در گروه 
خودرویی ها اما زامیاد تا صفر 
تابل��و ش��اهد حمایت حقوقی 
خود همزمان با تقویت تقاضا 
در این س��هم ب��ود. همچنین 
خوارزمی  س��رمایه گذاری  در 
نیز س��هامدار عمده متقاضی 
77درصدی این سهم در روند 
معام��الت این ش��رکت برای 
هماهنگ ش��دن قیمت سهم 
در دامنه نوسان مثبت قیمتی 
ب��ود. حمایت بازارگ��ردان در 
ف��والد مبارک��ه نی��ز مانع از 
ری��زش قیم��ت این س��هم از 
نوس��ان مثبت ش��کل گرفته 
در ح��ول و ح��وش قیم��ت 
پایان��ی آن ش��د. درنهایت در 
مل��ی صنایع مس ای��ران نیز 
حقوقی ها ب��ا تقاضای بیش از 
64درصدی در حالی نظاره گر 
رون��د متعادل معام��الت این 
س��هم بودند ک��ه قیمت این 
س��هم در دامنه نوسان مثبت 

قیمتی متعادل شد. 

رشد 3.17 واحدی شاخص 
کل فرابورس

در آخری��ن روز معامالت��ی 

فراب��ورس،  ب��ازار  هفت��ه 
ورق��ه  102میلی��ون  ح��دود 
نوب��ت  13ه��زار  در  به��ادار 
و  940میلی��ارد  ارزش  ب��ه 
دادوس��تد  ریال  250میلیون 
ش��د. ش��اخص کل فرابورس 
نی��ز ب��ا رش��د 3.17واحدی، 
در ع��دد 799.7 واح��د قرار 
گرف��ت ک��ه نم��اد پاالی��ش 
نفت ته��ران بیش��ترین تاثیر 
 مثبت را بر وضعیت ش��اخص 

داشت. 
بیش��ترین حج��م معامالت 
نم��اد  در  چهارش��نبه  روز 
ریل پ��رداز س��یر ب��ه میزان 
22میلیون و 490هزار س��هم 
انجام ش��د و بیشترین ارزش 
معامالت ب��ا رقم 100میلیارد 
و 430میلیون ری��ال در نماد 
ریل��ی  حمل و نق��ل  توس��عه 
پارس��یان ثبت شد. همچنین 
میلی��ون   27 اول،  ب��ازار  در 
به��ادار  اوراق  930ه��زار  و 
و  میلی��ارد   55 ارزش  ب��ه 
دادوس��تد  ریال  970میلیون 
حج��م  باالتری��ن  ک��ه  ش��د 
 معام��الت ب��ه نام تاب��ان هور 

ثبت شد. 
عالوه براین، 139میلیون و 
850 هزار اوراق بهادار در بازار 
دوم ب��ه ارزش 465میلیارد و 
990میلی��ون ری��ال مبادل��ه 
حج��م  بیش��ترین  و  ش��د 

معام��الت ای��ن ب��ازار مربوط 
ب��ه ریل پرداز س��یر بود. نماد 
فارس  تدبیرگران  شرکت های 
و خوزس��تان، توکا رنگ فوالد 
س��پاهان و آهن و فوالد ارفع 
افزای��ش قیمت و  بیش��ترین 
سنگ  زغال  شرکت های  نماد 
پ��روده طب��س، روی زنگان و 
ذوب آه��ن اصفه��ان باالترین 
تجرب��ه  را  قیم��ت   کاه��ش 

کردند. 
صندوق ه��ای  می��ان  در 
س��رمایه گذاری قاب��ل معامله، 
س��رمایه گذاری  صن��دوق 
اعتماد آفرین پارسیان بیشترین 
حجم و ارزش معامالت را ثبت 
ک��رد و ارزش معام��الت ای��ن 
صندوق ب��ه 46میلی��ارد ریال 

رسید. 
همچنی��ن  اوراق حق تقدم 
تسهیالت مس��کن در تمامی 
نماده��ا ب��ا کاه��ش قیم��ت 
روبه رو ش��د و در بازه 934 تا 
950هزار ریال معامله ش��د و 
بیش��ترین افت قیمت مربوط 

به نماد شهریور 94 بود. 
نمادهای معامالتی ش��رکت 
عم��ران و توس��عه ش��اهد و 
ریل پرداز سیر پس از برگزاری 
مجامع عمومی عادی س��االنه 
صاحبان سهام و تقسیم سود 
نقدی هر س��هم، بازگش��ایی 

شد. 

شاخص کل 724 واحد رشد کرد

استقبال گرم از سکان دار جدید بورس

هیأت مدی��ره  جدی��د  عض��و 
س��ازمان ب��ورس ب��ا قدردانی از 
تالش تیم های مدیریتی گذشته 
امیدواری  اظهار  بورس،  سازمان 
کرد ک��ه حضور اعض��ای جدید 
هیأت مدیره س��ازمان به تقویت 
بی��ش از پی��ش جای��گاه ب��ازار 
س��رمایه در کش��ور منجر شود. 
گفت وگو  در  سیداحمدعراقچی، 
با عصر مالی در خصوص اعضای 
س��ازمان  هیأت مدی��ره  جدی��د 
بورس با تأکید بر اینکه مدیریت 
قبل��ی این بازار زحم��ات زیادی 
کش��یدند، گف��ت: خوش��بختانه 
اعض��ای منتخ��ب هیأت مدی��ره 
س��ازمان ب��ورس از بدن��ه بازار 
سرمایه هستند و این هماهنگی 

و یکدس��تی می تواند چشم انداز 
خوب��ی را ترس��یم کن��د. وی با 
اش��اره به اینکه در ه��ر دوره با 
اقتضای آن زمان، مسئوالن وقت 
برای ارتقا و توسعه بازار سرمایه 
تالش خودشان را کردند، گفت: 
در واقع مسئولیت های مدیریتی 
همانند دوی امدادی است که هر 
ف��ردی تا یک جایی انجام وظیفه 
 و س��پس کار را به ف��رد دیگری 

موکول می کند. 
عض��و هیأت مدی��ره س��ازمان 
ب��ورس که تا پیش از این، عالوه 
بر س��ابقه فعالیت در حوزه های 
به عنوان  س��رمایه،  بازار  مختلف 
مشاور رئیس کل بانک مرکزی و 
دبیر شورای پول و اعتبار در بازار 

پول فعالیت داشته است، تأکید 
کرد: تالش خواهد شد هماهنگی 
می��ان ب��ازار پول و س��رمایه در 
راس��تای تقوی��ت نظ��ام مال��ی 
 کش��ور، بیش از گذشته افزایش

 یابد.
 وی در همی��ن رابط��ه افزود: 
اخی��راً اوراق رهنی مس��کن در 
بازار س��رمایه منتش��ر ش��د که 
ای��ن تجرب��ه موف��ق می توان��د 
نماد همکاری ب��ازار پول و بازار 
س��رمایه باشد و باید تالش شود 
تا در همه حوزه های این دو بازار 
چنین همکاری های مشترکی در 
راس��تای تحقق اهداف اقتصادی 
کش��ور تک��رار ش��ود. عراقچ��ی 
در پاس��خ ب��ه س��وال خبرنگار 

عصرمال��ی درب��اره راهکاره��ای 
نزدیک شدن بیشتر دو بازار پول 
و سرمایه با توجه به سابقه کاری 
ایشان در هر دو بازار، پاسخ داد: 
از جنبه بان��ک مرکزی مجموعه 
و  مرک��زی  بان��ک  مدیریت��ی 
شخص رئیس کل بانک مرکزی 
معتقدند هماهنگ��ی و همکاری 
بی��ن ای��ن دو بازار باید توس��عه 
بس��یار بیش��تری یابد. به گفته 
وی، این اصل در بانک مرکزی و 
بازار سرمایه پذیرفته شده  البته 
است که همچون همه بازارهای 
مالی در دنی��ا، تأمین مالی های 
کوچ��ک و کوتاه م��دت در بازار 
پ��ول و تأمین مالی ه��ای بزرگ 
 و بلند م��دت در ب��ازار س��رمایه 

انجام ش��ود. عض��و هیأت مدیره 
س��ازمان بورس با اشاره به اینکه 
عزم جدی در رس��یدن به هدف 
فوق وجود دارد، اظهار داش��ت: 
در ح��ال حاض��ر بح��ث اصالح 
نظ��ام بانک��ی مطرح اس��ت که 
باید اجرایی شود در این صورت 
می توان نق��ش دو ب��ازار پول و 
س��رمایه را در نظام مالی تقویت 
ک��رد. وی در خاتمه تأکید کرد: 
مرکزی  بان��ک  اقتص��اد،  وزارت 
و س��ازمان بورس ب��ه این زبان 
مشترک رس��یده اند که باید این 
دو بازار در نقش مکمل یکدیگر 
رفت��ار کنن��د و در ت��الش برای 
الزم  زیرساخت های  آماده سازی 

هستند. 

تحلیل عضو جدید هیأت مدیره سازمان بورس از تحوالت جدید بازار سرمایه

نگاه

نماگر بازار سهامخبر
بیشترین درصد افزایش

کارخانجات قند قزوین در حالی عنوان نخست جدول 
بیشترین درصد افزایش را از آن خود کرد که داروسازی 
زاگ��رس فارم��د پ��ارس در جایگاه دوم این گ��روه قرار 

گرفت.
  

درصد نوسانقیمتنام شرکت
3.13910.76قزوین
6.2494.99ددام
1.8334.98غپاک

3.8764.96تمحرکه
2.7824.86پارسیان
2.0794.79کطبس
12.1654.76رتکو

 بیشترین درصد کاهش
مارگارین صدرنش��ین جدول بیشترین درصد کاهش 
شد. کویرتایر در رده دوم این گروه ایستاد و فرآورده های 
نس��وز آذر هم در میان س��هم هایی با بیشترین کاهش 

قیمت جای گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت
)4.92(4.231غمارگ
)4.66(3.190پکویر
)4.52(2.345کاذر

)3.66(4.997چکاوه
)2.69(2.826ثفارس
)2.53(2.886فلوله

)2.2(2.981قلرست

پرمعامله ترین سهم
زامیاد پرمعامله ترین س��هم بازار بورس شناخته شد. 
س��رمایه گذاری خوارزمی در رده دوم این گروه ایستاد. 
فوالد مبارکه اصفهان هم در رده های باال قرار گرفت. 

تعداد دفعهقیمتنام
82.003 1091خزامیا

69.264 1179وخارزم
59.721 1320فوالد
45.905 1637فملي
45.248 1462پترول
35.304 5017شبندر
33.845 1248خاور

بیشترین ارزش معامله
جای��گاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامل��ه را ایران 
ترانسفو  به خود اختصاص داد و پاالیش نفت بندرعباس 
رتبه دوم را به دس��ت آورد. ای��ران خودرو هم در باالی 

جدول بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت. 
جمع معامالت قیمتنام

193.195 14547بترانس
177.106 5017شبندر
91.499 3219خودرو
89.449 1091خزامیا
81.641 1179وخارزم
78.833 1320فوالد
75.160 1637فملي

بیشترین سهام معامله شده
پاالیش نفت بندرعباس در حالی رتبه نخست جدول 
بیش��ترین س��هام معامل��ه ش��ده را به دس��ت آورد که 
س��رمایه گذاری خوارزمی در این گروه دوم شد و زامیاد 

در رده سوم جای گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

50173355شبندر
11793312وخارزم
10913094خزامیا
32192564خودرو
30041882فاراک
16371851فملی
13051814وساپا

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالترین نس��بت P/E را در روز گذشته 
س��ایپا دیزل به دس��ت آورد. آلوم��راد در جایگاه بعدی 

قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

14511451خکاوه
2583646فمراد
2886577فلوله
3287470پتایر
6810401چفیبر
2084347کسرام
3760251خمحور

P/E کمترین نسبت
روز گذش��ته کنتورسازی ایران در صدر جدول کمترین 
نسبت P/E ایستاد. سرمایه گذاری پردیس جایگاه دوم این 

گروه را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

506002.02آکنتور
9582.87پردیس
11793.14وخارزم

23853.51ورنا
19343.67وبانک
20843.86خعتبار
27824.10پارسیان

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

شماره 565

براس��اس تحلیل تکنیکال انجام شده 
روی چارت قیمتی نمودار قیمتی شرکت 
سایپا، حمایت ها و مقاومت های زیر برای 

این شرکت حائز اهمیت هستند.
حمایت ها: 

قیمت 1176 ریال، نخستین حمایت 
برای قیمت این س��هام می باش��د که با 
توجه به همپوشانی این حمایت با خط 
روند روزانه این سهم، از اهمیت باالیی 
برخوردار اس��ت، شکس��ت این حمایت 
می تواند شکس��ت خط رون��د نزولی را 
تأیید و نزول بیشتر این سهم را تثبیت 
کن��د. قیمت 1000 ری��ال، این قیمت 
ه��م در محدوده 50درص��د فیبوناچی 

اصالح��ی این س��هم ق��رار دارد و هم 
از لح��اظ روانی می توان��د تعیین کننده 
حرک��ت آت��ی قیم��ت باش��د. محدوده 
حمایتی 777 ریال 736 ریال، آخرین 
حمایت برای ش��روع حرک��ت صعودی 

این س��هم اس��ت. 
مقاومت ها: 

قیمت 1373 ری��ال، با توجه به اینکه 
قیمت در برخورد قبل��ی با این مقاومت 
توان شکس��ت آن را نداش��ته است، این 
مقاوم��ت همچنان م��ورد تأیید اس��ت. 
محدوده مقاومتی 1600 و 1680 ریال، 
دومین مقاومت س��ر راه صعودی قیمت 
این س��هم اس��ت، پس از شکس��ت این 
مقاومت می ت��وان برای ادام��ه صعود تا 

قیمت 1930 امیدوار بود. 

تحلیل تکنیکال چارت قیمتی شرکت خودرو سازی سایپا  )خساپا(

تحلیل تکنیکال

تحلیلگر

افشین مهدی زاده 



پنجشنبه
7 مرداد 1395 عمران و مسکن6

حمل و نقل

ارتباط مستمر و دائمی با خطوط 
کشتیرانی آمریکایی نداریم

معاون امور بندری س��ازمان بنادر و دریانوردی با 
اش��اره به افزایش حضور الینره��ای خارجی پس از 
برجام گفت: ارتباط مس��تمری با خطوط کشتیرانی 

آمریکایی نداریم. 
جلیل اس��امی در گفت وگو ب��ا ایلنا با بیان اینکه 
پس از امضای برجام ش��اهد افزای��ش ورود الینرها 
و خط��وط کش��تیرانی اروپایی و آس��یایی به بنادر 
کش��ورمان بودیم، گفت: خطوط و الینرهایی که در 
دوره تحریم ارتباط خود با بنادر کش��ورمان را قطع 
ک��رده بودند، تردد و پهلوگی��ری در بنادر ایران را از 

سر گرفتند. 
وی درباره ورود کشتی های اروپایی به بنادر ایران 
گفت: خطوط کشتیرانی لوپی را بین بنادر دارند، در 
این مس��یر به بنادر مختلف در دنیا تردد دارند البته 
بعضا هم این اش��تباه صورت می گیرد که کش��تی ها 
با ب��ار غات و ذرت از کش��ورهای آمری��کا جنوبی 
مانند برزیل و آرژانتین، کش��تی های آمریکایی تلقی 
می ش��ود اما ارتباطات مس��تقیم و دائمی بین بنادر 

ایران و خطوط کشتیرانی آمریکا وجود ندارد. 
معاون امور بندری س��ازمان بنادر و دریانوردی با 
بیان اینکه خوش��بختانه در ماه های اخیر رشد قابل 
توجهی در آمار تخلیه و بار گیری در بنادر کشورمان 
در حوزه کاالهای عمومی و کانتینری به دست آمد، 
ادامه داد: امس��ال نس��بت به س��ال گذشته حداقل 
10درص��د در بخش کانتینری در بنادر کش��ورمان 

رشد داشتیم که این روند رو به رشد ادامه دارد. 
اس��امی با تأکید بر اینک��ه بخش خصوصی هیچ 
ممنوعیتی برای خرید ش��ناور یا تجهیزات از خارج 
از کشور ندارد، اظهار داشت: اما سازمان های دولتی 
ملزم به رعایت قوانینی هستند که خرید خارجی را 
مح��دود می کند و باید توجه حداکثری به س��اخت 

داخل داشته باشند. 
وی اف��زود: کش��تی های ب��زرگ معم��وال خ��ارج 
از کش��ور س��اخته می ش��وند، اما برای شرکت های 
بخش خصوص��ی تس��هیات و مش��وق هایی عرضه 
می ش��ود که ش��ناورهای مورد نیاز خود را از داخل 

کشور تأمین کنند. 
مع��اون امور بندری س��ازمان بن��ادر و دریانوردی 
گفت: تجربه سال های گذشته نشان می دهد پروسه 
س��اخت شناور در داخل کش��ور کمی طوالنی است 
و در حالی که فعاالن صنعت کشتی س��ازی معتقدند 
باید سفارش��ات به تولیدکنندگان داخلی داده شود، 
اما بهره برداران که ش��رکت های کش��تیرانی هستند 
معتقدند پروس��ه تحویل کش��تی تولید داخل بسیار 

طوالنی است. 
اسامی اظهار داشت: تسهیاتی که سازمان بنادر 
برای خرید ش��ناور های تولید داخ��ل ارائه می دهد 
باعث ش��ده که کمیت و کیفیت شناورهای مسافری 
و خدماتی کشورمان به ویژه در جنوب کشور افزایش 
پی��دا کند. با ارائه این تس��هیات تقاضا برای خرید 
ش��ناور از داخل کش��ور و به دنب��ال آن تقاضا برای 
ساخت افزایش یافته و این باعث افزایش اشتغال زایی 

در صنعت کشتی سازی کشورمان شده است. 
وی ادام��ه داد: بنابراین حمایت س��ازمان بنادر و 
ارائه تس��هیات تشویقی تأثیر قابل توجهی در رونق 
این صنعت داش��ته اس��ت، اما در حوزه کشتی های 

تجاری ارقام و اعداد هزینه ها بسیار بزرگ است. 

یک مقام آمریکایی: 
قرارداد بویینگ با ایران 100 هزار 

شغل در آمریکا ایجاد می کند
نماینده دموکرات مجل��س آمریکا ضمن انتقاد از 
مخالف��ان ق��رارداد بویینگ با ایران اع��ام کرد این 
قرارداد چندین میلی��ارد دالری به ایجاد 100 هزار 

شغل در آمریکا منجر خواهد شد. 
به گ��زارش فارس به نق��ل از ویکلی اس��تاندارد، 
نماین��ده دموک��رات مجلس آمریکا ضم��ن انتقاد از 
مخالفان قرارداد چندی��ن میلیارد دالری بویینگ با 
ایران خواستار گسترش مبادالت تجاری با ایران شد. 
ارل بلومن��وور، نماین��ده اورگان در کنگره آمریکا، 
صف کش��یدن مخالفان در برابر ف��روش هواپیما از 
سوی ش��رکت بویینگ به ایران را بسیار وحشتناک 
توصیف کرد و گفت: این قرارداد طی 10 سال آینده 

100هزار شغل در آمریکا ایجاد خواهد کرد. 
وی در س��خنان خود ب��ه فرصت ه��ای قابل توجه 
اقتصادی در همکاری با ایران اش��اره کرد و خواس��تار 
گس��ترش همکاری ه��ای اقتصادی با ایران ش��د. این 
نماینده کنگره تأکید کرد: آمریکا در سیاست خود برای 
بهبود روابط با کوبا نیز دیر اقدام کرد.تونی ورستاندیگ، 
جانشین مدیرکل مؤسسه صلح خاورمیانه دنیل ابراهام، 
نی��ز بر تأثیرات اقتصادی همکاری ب��ا ایران بر اقتصاد 
آمری��کا صحه گذاش��ت. وی ادام��ه داد در صورتی که 
بویینگ به ایران هواپیما نفروش��د این مسئله به شدت 

اقتصاد اوهایو را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

صدور پروانه ساخت در باغات 
شهری متوقف شود

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری با تأکید بر 
توقف شهرداری برای صدور پروانه های ساخت و ساز 
در باغات ش��هری تهران گفت: ابطال مصوبه برج باغ 
یکی از راهکارهایی است که در صورت اجرا می تواند 
تا حدودی جل��وی تخریب باغات ته��ران را بگیرد. 
برای همراهی م��ردم باید به انتفاع ش��هروندان نیز 

فکر کرد. 
به گزارش مهر، پیروز حناچی، دبیر ش��ورای عالی 
شهرس��ازی و معم��اری ایران درب��اره ابطال مصوبه 
برج باغ که در س��ال جاری دو بار در ش��ورای شهر 
تهران مطرح ش��د، گفت: ابطال مصوبه برج باغ یکی 
از راهکارهایی اس��ت که در صورت اجرای درس��ت 
می تواند تا حدودی جل��وی تخریب باغات تهران را 
بگیرد اما جل��وی تخریب باغات تهران را تنها با این 
روش نمی توان گرفت اما می توان با این کار زمینه اش 

را از بین برد. 
معاون معماری وشهرس��ازی وزیر راه و شهرسازی 
ادامه داد: اگر باغ و فضای س��بز ش��هری برای ش��هر 
ارزش دارد که مس��لما دارد، شهر، مدیریت شهری و 
دس��ت اندرکاران آن باید برای حفظ باغات و فضای 
سبز ش��هری هزینه کنند. از طرفی نمی شود هوای 
ش��هر را یک نفر دیگر تولید کند و مردم فقط از آن 
بهره مند شوند. به همین دلیل، حفظ باغات و فضای 
سبز شهری مسئله ای است که به تمامی افراد ساکن 

در شهر وابسته است. 
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری تأکید کرد: 
قطعاً باغات و فضای سبز شهری برای شهرها ارزش 
دارد و بای��د برای نگه��داری آن و انتفاع مالکان آن 
تاش کرد. با این حال اگر دست اندرکاران به گونه ای 
عم��ل کنند تا هزینه انتفاع باال برود در واقع به ضرر 
مردم شهر عمل کرده اند و ضوابط برج باغ باال بردن 

این هزینه برای مردم بود. 
حناچ��ی گفت: اگ��ر ارزیابی کنی��م می بینیم که 
تعداد زی��ادی از باغات تهران براس��اس این ضابطه  

)مصوبه برج باغ، مصوب سال ۸۲( از بین رفته اند. 
وی با اش��اره ب��ه اینک��ه س��ال ۸۲ و زمانی که 
س��کانداری شورای عالی شهرس��ازی و معماری را 
برعهده داش��ت نیز با این ط��رح و مصوبه مخالفت 
ک��رد، گفت: ابط��ال مصوب��ه برج باغ ق��دم نهایی 
نیس��ت. قدم نخس��ت این است که ش��هرداری به 
دنب��ال آن نرود تا پروانه بده��د و پروانه دادن به 

ساخت و س��از در باغات متوقف ش��ود. 
حناچ��ی تأکید ک��رد: باید برای مال��کان زمین ها 
و باغات ش��هری راه های دیگری فراه��م کنیم تا از 

داشتن سرمایه خود منتفع شوند. 
وی در بی��ان اقدامات ش��ورای عالی شهرس��ازی و 
معم��اری ب��رای رعایت حقوق ش��هروندی و همراهی 
شهروندان و ایجاد حساسیت برای موضوع حفظ باغات 
شهری گفت: ما در حال بررسی موضوع هستیم و این 
نشان می دهد که ما برای حفظ باغات قوانینی نداریم و 
معتقدم قوانین صرفاً بازدارنده هستند و هیچ امتیازی 
برای کس��انی که صاحب و مالک باغ��ات در محدوده 
ش��هرها هس��تند در نظر نمی گیرد. فکر می کنم نکته 
مغفولی که باقی مانده همین است که به حقوق مالکان 

نیز بی توجهی نشود.

 موافقت ایران و اندونزی 
در توسعه امور شهری 

مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی با وزیر مس��کن و 
خدم��ات عمومی اندونزی دی��دار کرد و دو طرف بر 
افزایش همکاری ه��ا به ویژه دربخش شهرس��ازی و 

برنامه ریزی برای توسعه امور شهری تأکید کردند. 
ب��ه گ��زارش ایرنا، محمد س��عید ای��زدی، معاون 
وزیر راه و شهرس��ازی و مدیرعامل ش��رکت عمران 
و بهس��ازی ش��هری کش��ورمان که برای شرکت در 
سومین نشست از کمیته مقدماتی سومین کنفرانس 
سازمان ملل در زمینه مسکن و توسعه پایدار شهری  
)هبیتات ۳( در »سورابایا« اندونزی به سر می برد، با 
»باس��وکی هادی مولجونو« وزیر مس��کن و خدمات 
عمومی این کش��ور جنوب شرق آس��یا برای توسعه 

همکاری های دو جانبه رایزنی کرد. 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی در این دیدار که در 
حاشیه این نشس��ت برگزار شد، تمایل کشورمان را 
برای توس��عه همکاری با اندون��زی به ویژه در بخش 
برنامه ریزی توس��عه ش��هری اعام کرد و خواس��تار 
تب��ادل تجربیات دو کش��ور در این بخش ش��د. وی 
ب��ه وزیر مس��کن اندونزی پیش��نهاد داد با توجه به 
س��فر رئیس جمهوری اندونزی به ته��ران در آینده 
نزدیک توافقنامه ای در زمینه مس��کن و شهرسازی 
بین دو کش��ور تنظیم و در این س��فر نهایی ش��ود. 
»باسوکی هادی مولجونو« نیز در این دیدار آمادگی 
اندونزی را برای توسعه همکاری ها با ایران اعام کرد 
و خواس��تار تنظیم برنامه ای با مش��ارکت دو کشور 

و تهیه پیش نویس این موافقتنامه همکاری ها شد. 
وی پیش از این نیز بر مذاکره با مقام های ایران برای 
اس��تفاده از ظرفیت های کش��ورمان در بخش ساخت 

مسکن ارزان  قیمت و آزادراه تأکید کرده بود. 
همکاری مش��ترک در خصوص تب��ادل تجربیات 
به وی��ژه جه��ت تب��ادل تجربی��ات در س��اماندهی، 
بهسازی و توانمندسازی بافت های ناکارآمد خصوصا 
س��کونتگاه های غی��ر رس��می تاکی��د و مقرر ش��د 
برنامه های عملیات��ی این موضوع از طریق دبیرخانه 
کارگروه مناطق نابسامان آسیا - اقیانوسیه پیگیری 
ش��ود. در راس��تای توس��عه همکاری های میان دو 
کش��ور در زمینه مدیریت ریسک، مدیریت بحران و. 
. . نیز مقرر ش��د کارشناس��ان عالی دو وزارتخانه در 
تعامل نزدیک با یکدیگر برنامه ریزی های مش��ترکی 
را تدوین و مس��یر همکاری دو کشور در حوزه های 

مذکور را تعریف کنند. 
اندون��زی با نرخ بهره بانک��ی پایین و جمعیت در 
حال رش��د و همچنی��ن حمایت دول��ت از رونق در 
بخش مسکن، در حال تبدیل شدن به بهترین مکان 

دنیا برای سرمایه گذاری در بخش مسکن است.

عمران

نیاز به س��اخت بیش از 10 
هزار کیلومت��ر راه آهن جدید، 
طراحی فازهای دوم و س��وم 
توسعه بنادر جنوبی و شمالی، 
رس��اندن  برای  برنامه ری��زی 
آزادراه ه��ای فعال کش��ور به 
سه برابر ارقام کنونی و تاش 
هواپیمای   500 خری��د  برای 
مس��افرتی جدید تنها بخشی 
از اتفاقاتی اس��ت که در طول 
س��ال های آین��ده حمل و نقل 
ای��ران باید خ��ود را برای آن 

آماده کند. 
نی��از به تأمی��ن ری��ل، وارد 
کردن تجهیزات جدید راه سازی 
و افزای��ش ت��وان پهلوگی��ری 
کش��تی ها در بن��ادر ایران تنها 
بخش��ی از اقدامات زیرساختی 
این حوزه است که پیگیری هر 
یک از آنها به چند میلیارد دالر 

هزینه احتیاج دارد. 
تامین این منابع س��نگین، 
آن هم در ش��رایطی که دولت 
پروژه های سال های  اجرای  از 
قبل مبالغ بزرگی از بدهکاری 
داخل��ی  پیمان��کاران  ب��ه  را 
دارد، بس��یار س��خت و شاید 
غیر ممکن باش��د. این موضوع 
با نگاه��ی به مجم��وع منابع 
اعتباری در نظر گرفته ش��ده 
ب��رای طرح ه��ای عمرانی در 

بودجه ثابت می شود. 
برای دور زدن این مشکات 
وزارت راه و شهرسازی دولت 

یازده��م باید ب��ه راهکار هایی 
بیندیش��د که هر ی��ک از آنها 
در طول س��ال های گذش��ته 
ب��ه دالی��ل مختل��ف اجرایی 
نش��ده اند یا سیاس��ت گذاران 
فع��ال در آن حوزه ه��ا اعتقاد 

چندانی به آنها نداشته اند. 
ب��رای خارج ش��دن  تاش 
در  تصدی گ��ری  از  دول��ت 
طرح ه��ای بزرگ و س��پردن 
ب��ه  آن  اج��رای  وظیف��ه 
سرمایه گذاران خصوصی یکی 
از اصلی ترین محورهای تحول 
در ای��ن حوزه اس��ت. هرچند 
با توج��ه ب��ه محدودیت های 
اقتص��ادی س��ال ها گذش��ته، 
بخش خصوصی ای��ران نیز در 
کنار دول��ت ضربه هایی بزرگ 
را دریاف��ت و ع��دم اعتمادها 
نی��ز توانمندی این بخش را با 
مشکل روبه رو کرده است، اما 
بهبود نس��بی شرایط در طول 
تاش  و  گذش��ته  س��ال های 
ب��رای بازگردان��دن اعتماد به 
این سرمایه گذاران باعث شده 
امید ها برای بازگش��ت آنها به 
عرصه ه��ای زیربنایی بیش از 

گذشته شود. 
ب��ازوی دومی ک��ه می تواند 
س��رمایه گذاران  ب��رای  ه��م 
ایرانی حک��م آورده اقتصادی 
داشته باشد و هم فناوری های 
نوی��ن را به آنه��ا عرضه کند، 
خارج��ی  س��رمایه گذاران 
هس��تند که با اجرایی ش��دن 
برجام ب��ار دیگر راه طرح های 

پی��دا  را  ای��ران  زیرس��اختی 
کرده اند. 

هرچن��د هن��وز بس��یاری از 
با طرف های خارجی  مذاکرات 
ب��ه نتای��ج قطعی نرس��یده و 
رفت و آمدهای آینده هیأت های 
مذاکره کننده ش��رایط آینده را 
به طور دقیق مش��خص خواهد 
کرد، اما آنچه از هم اکنون قطعی 
به نظر می رس��د ورود تیم های 
س��رمایه گذاران  از  مختلف��ی 
مط��رح خارجی ب��ه پروژه های 

زیرساختی ایران است. 

اسناد خزانه، سهم دولت 
در طرح های عمرانی

ب��ا وج��ود تح��والت جدی 
ک��ه در عرص��ه تأمی��ن مالی 
زیرس��اختی  برنامه ه��ای 
در  ک��ه  ش��ده  طرح ری��زی 
آینده نه چن��دان دور اجرایی 
خواهند شد اما دولت به عنوان 
کارفرم��ا و اصلی تری��ن طرف 
ق��رارداد طرح ه��ای عمران��ی 
و  ب��ا س��رمایه گذاران داخلی 
خارج��ی، بای��د آورده مال��ی 
خاص��ی را تأمین کن��د. این 
س��ال های  ط��ول  در  آورده 
گذش��ته از ط��رق مختلف��ی 
تأمی��ن ش��ده ام��ا در نهایت 
ب��ه بدهی چند ه��زار میلیارد 
پیمانکاران  ب��ه  دولت  تومانی 
ختم شده است. بدهی که تنها 
یک راه حل برای برون رفت از 
آن اجرایی به نظر می رس��د و 
آن انتش��ار اوراق اسناد خزانه 

از سوی دولت است؛ موضوعی 
که وزیر راه و شهرس��ازی نیز 
بر آن تأکید ک��رده و حتی از 
انتش��ار هفتگی این اوراق در 
سال جاری سخن گفته است. 
آخوندی گفته در هر س��فر 
اس��تانی لیس��ت بلن��د باالیی 
مش��کات  و  خواس��ته ها  از 
ارائ��ه می ش��ود؛ اما ب��ه دلیل 
کمب��ود منابع این پروژه ها باید 
اولویت بن��دی ش��وند. همی��ن 
خواس��ته های فعاالن اقتصادی 
و مدیران دولتی اس��تان بیش 
از ۲0 هزار میلیارد تومان اعتبار 
می خواهد که به طور قطع این 
میزان اعتب��ار در بودجه دولت 
پیش بینی نش��ده اس��ت. وزیر 
راه حض��ور س��رمایه گذاران در 
ای��ن طرح ه��ای کان را یکی 
از اصلی تری��ن اه��داف مدنظر 
این حوزه دانسته و تأکید کرده 
است باید یک اندیشه ای داشته 
باش��یم که چگون��ه بتوانیم از 
س��رمایه گذاری های جهانی به 

نفع ملت ایران استفاده کنیم. 
کنار حض��ور خارجی ها  در 
اس��تفاده از ت��وان حداکثری 
نی��ز  داخل��ی  پیمان��کاران 
راهکار  ک��ه  اس��ت  موضوعی 
اجرایی آن افزایش بهره گیری 
از اسناد خزانه ای است که هم 
دولت با آن کن��ار آمده و هم 
پیمانکاران دریافت بخش��ی از 
طلب های شان از طریق آن را 

پذیرفته اند. 
پرداخت  درب��اره  آخوندی 

گفته:  پیمان��کاران  مطالبات 
س��ازمان  هفته ج��اری  اول 
برنامه ری��زی،  و  مدیری��ت 
خزان��ه  اس��ناد  از  مبلغ��ی 
ک��رد.  منتش��ر  را  اس��امی 
پرداخ��ت مطالبات و اس��ناد 
ش��روع  را  اس��امی  خزان��ه 
کرده ایم. قرار است خزانه هر 
هفت��ه مبالغی اس��ناد خزانه 
اس��امی را پرداخت کند که 
ب��ه هم��ان می��زان مطالبات 
پیمانکاران پرداخت می شود. 
صحب��ت از انتش��ار هفتگی 
اوراق خزان��ه در حالی مطرح 
ش��ده که در طول هفته های 
قبل صحب��ت از افزایش مبلغ 
ای��ن اوراق به م��رز 10 هزار 
میلی��ارد توم��ان نی��ز مطرح 
بوده است. هرچند پیمانکاران 
ش��رایط  کامل  به ط��ور  هنوز 
انتش��ار اوراق اس��ناد خزانه را 
نپذیرفته ان��د و انتظ��ار تغییر 
در نح��وه محاس��به س��ود را 
دارند اما در ش��رایطی که این 
تنها مستمسک موجود  اوراق 
به حساب می آید، شاید تداوم 
آن بهترین راهکار اجرایی در 
کوتاه مدت تلقی شود. پیگیری 
طرح های عمرانی از طریق دو 
بازوی س��رمایه گذاران داخلی 
و خارجی با اس��تفاده از موج 
جدی��د هفتگ��ی اوراق خزانه 
ش��اید بتواند پس از س��ال ها 
انتظار، سرانجام اجرایی شدن 
عمرانی  از طرح های  بخش��ی 

مدنظر کشور را محقق کند. 

وزیر راه وشهرس��ازی تأکی��د کرد که 
مذاکرات ایران با دنی��ا از موضع قدرت 

انجام می شود، نه ترس. 
ب��ه گ��زارش ایلنا، عب��اس آخوندی 
پیمانکاران،  ب��ا  تخصصی  نشس��ت  در 
مهندس��ان، فعاالن اقتصادی و مدیران 
دولتی اس��تان چهار محال و بختیاری 
گف��ت: در هر س��فر اس��تانی لیس��ت 
بلندباالیی از خواس��ته ها و مش��کات 
ارائه می ش��ود، ام��ا به دلی��ل کمبود 
اولویت بندی  بای��د  پروژه ها  این  منابع 

ش��وند. 
وزیر راه و شهرس��ازی ب��ا بیان اینکه 
اج��رای این پروژه ها ب��ا بودجه عمومی 
امکان پذی��ر نیس��ت، گف��ت: بای��د یک 
اندیشه ای داشته باشیم که این پروژه ها 
فراتر از بودجه عمومی دولت انجام شود. 
وزی��ر راه وشهرس��ازی ب��ا تأکی��د بر 
اینکه تمام ش��اهکار جمهوری اسامی 

ایران این اس��ت که در اس��تقال خود، 
ب��ر آزادی خ��ود ات��کا دارد و از موضع 
 استقال و برابری با جهان وارد مذاکره 

می شود. 
آخوندی ادامه داد: حال عده ای مدعی 
هس��تند در این بین استقال ایران فدا 
می ش��ود. اتفاق��ا م��ن معتق��دم زمانی 
می توانیم از اس��تقال جهانی اس��تفاده 
کنیم ک��ه خودمان اس��تقال داش��ته 
باش��یم و تا زمانی که هم تراز کشورهای 
دیگ��ر جهان نباش��یم نمی توانیم با آنها 

وارد مذاکره شویم. 
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه باید 
از اقتصاد جهان استفاده کنیم، گفت: ما 
ب��ه توانای��ی ملت ای��ران و صنعت گران 

کشورمان اعتماد داریم. 
آخون��دی تأکی��د کرد: م��ا مذاکرات 
و گفت وگ��و را از موض��ع ق��درت انجام 
می دهیم و نه ترس، چون می توانیم این 

مذاکرات انجام می شود. 
وزیر راه و شهرس��ازی اظهار داش��ت: 
ای��ن موضوع ک��ه بتوانی��م از مجموعه 
سیاس��ت های مذاکرات موفق و توسعه 
رواب��ط بین المل��ل حداکثر اس��تفاده را 

داشته باشیم، بسیار مهم است. 
وی با بیان اینکه در حال حاضر از 60 
فرودگاه کش��ورمان تنها هشت فرودگاه 
فعال اس��ت، متذکر ش��د: بی��ش از 50 
ف��رودگاه در ایران حداق��ل بهره برداری 
را دارند که نوس��ازی ن��اوگان هوایی و 
افزای��ش پروازه��ای داخل��ی و خارجی 
می تواند به فعال سازی فرودگاه ها کمک 

کند. 
آخوندی با اش��اره به شرایط نامناسب 
ایرالین ه��ای داخل��ی گف��ت: در حال 
حاض��ر در ن��اوگان هوایی ای��ران تعداد 
هواپیماهایی که سال ساخت آنها باالی 
سال ۲000 اس��ت تنها 1۲ فروند است 
که این نش��ان می دهد ن��اوگان هوایی 

کشورمان کاما فرسوده است. 
وزی��ر راه و شهرس��ازی با اش��اره به 
میانگی��ن عم��ر ۲۳ س��اله هواپیماهای 
ایرالین های ای��ران ادامه داد: حتما باید 
نوسازی ناوگان هوایی انجام شود و باید 

به شبکه های جهانی متصل شویم. 
وی ب��ا تأکید ب��ر اینکه س��هم ایران 
در ب��ازار هوایی بای��د افزایش پیدا کند، 
گفت: درحال حاضر بس��یاری از خطوط 
بین المللی هوایی به ایران پرواز می کنند 
و می��زان پ��ول بلیت��ی ک��ه ایرانی ها از 
ایرالین ه��ای خارج��ی می خرند چیزی 
ح��دود 4 ت��ا 5 میلی��ارد دالر اس��ت، 
بنابرای��ن ایرالین های داخلی ما هم باید 

در این بخش سهمی داشته باشند. 
آخوندی تأکی��د کرد: مذاکرات خوبی 
ب��ا تولیدکنن��دگان هواپیم��ا در جهان 

داشته ایم. 

وی با بیان اینک��ه روزی ایرالین هما 
پنجمی��ن ن��اوگان جه��ان ب��ود، گفت: 
باید به همان موقعیت ایران در س��طح 
 جه��ان برس��یم و آن موقعی��ت را احیا 

کنیم. 
آخوندی تأکید کرد: بنده تا زمانی که 
قراردادها با ش��رکت های هواپیماسازی 
قطعی نش��ده این موضوع��ات را بازگو 
نمی کن��م، گف��ت: تمام مطال��ب منفی 
که از مذاک��رات با هواپیماس��ازان دنیا 
 منتش��ر و گفته می ش��ود پایه و اساس 

ندارد. 
وزی��ر راه و شهرس��ازی با اش��اره به 
موفقیت ه��ا در ح��وزه دریای��ی پس از 
برج��ام گف��ت: در دولت قب��ل به دلیل 
بی تدبیری های��ی که ب��ود، اکثر خطوط 
در  را  خ��ود  ب��ار  جه��ان  کش��تیرانی 
جنوب خلیج ف��ارس تخلیه می کردند و 
کش��تی های ایرانی باید ب��ه آن منطقه 
می رفتند و بارها را به شمال خلیج فارس 

و بعد به ایران می آوردند. 
آخوندی ادامه داد: پس از اجرایی شدن 
برج��ام 1۸ خط کش��تیرانی به صورت 
مس��تقیم وارد کش��ورمان می شوند. در 
ح��ال حاضر الینرهای جهانی به صورت 
مس��تقیم در بنادر امام، شهید رجایی و 

سایر بنادر پهلو می گیرند. 
وزی��ر راه وشهرس��ازی ب��ا اش��اره به 
وضعیت حوزه ریلی گفت: خوش��بختانه 
شبکه ریلی در حال گسترش است و در 
حال اتصال به تمام کش��ورهای منطقه 
هستیم که به برخی از این کشورها هم 

متصل شده ایم. 
وی با بیان اینکه در حال توسعه شبکه 
جاده ای هستیم، گفت: شبکه بزرگراهی 
در س��طح کشور در حال گسترش است 
و این شبکه به شبکه بزرگراهی آسیایی 

وصل خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی: 

اخبار منفی درباره مذاکره با هواپیماسازان بی پایه است

سرمایه گذاران داخلی و خارجی جانشینان بودجه دولتی
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حمل خودروهای تحت گارانتی 
رایگان شد

براس��اس ی��ک قان��ون جدی��د، خودروس��ازان و 
واردکنن��دگان خودرو مکلف ش��ده اند خدمات حمل 
رای��گان را ب��ه تمام خودروهای تحت گارانتی خود در 

صورت خرابی ارائه کنند. 
به گزارش ایسنا، اصالحیه آیین نامه اجرایی قانون 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو چندی پیش 
از سوی معاون اول رئیس جمهوری به وزارت صنعت، 

معدن و تجارت ابالغ و اجرای آن آغاز شد. 
در این آیین نامه قوانین و ضوابط مربوط به چگونگی 
فعالی��ت خودروس��ازان و واردکنن��دگان خ��ودرو در 
بخش ه��ای مختلف ف��روش و خدمات پس از فروش 
تعیی��ن و وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت به عنوان 
مسئول ناظر بر اجرای این قوانین تعیین شده است. 
طب��ق یک��ی از بخش های اصالحیه آیین نامه اجرایی 
قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، حمل 
خودروهای تحت گارانتی ش��رکت های خودروس��از و 
واردکننده خودرو در شرایط خرابی و نقص فنی، رایگان 
اس��ت. در این زمینه در تبصره ماده ۲۰ این آیین نامه 
تأکید ش��ده اس��ت: »عرضه کننده خودرو موظف است 
در دوره تضمی��ن  )گارانت��ی(، هزینه ه��ای بارگیری و 
حم��ل خودروه��ای در راه مانده و غیر قابل تعمیر را  به 
نزدیک ترین نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش )به 
استثنای موارد تصادفی که ناشی از عیوب سایر قطعات 

و مجموعه های خودرو نباشد(، تقبل کند.« 

برای دهمین سه ماهه متوالی
سود هیوندای کاهش یافت

هیون��دای موت��ور به دلی��ل اعم��ال تخفیف روی 
مدل هایی مانند شاس��ی بلند توس��ان که درآمد این 
شرکت در چین را کمتر کرد، برای دهمین سه ماهه 

متوالی کاهش سود سه ماهه گزارش کرد. 
به گزارش ایسنا، این خودروساز کره جنوبی اعالم 
کرد درآمد خالصش در مدت سه ماه منتهی به ژوئن 
ب��ه ۱.۶۶ تریلی��ون وون  )۱.۴۶ میلیارد دالر( کاهش 
یافت. س��ود هیوندای بهتر از رقم ۱.۶۲ میلیارد وون 
مورد برآورد تحلیلگران در نظرسنجی بلومبرگ بود. 
زمان��ی که  تحوی��ل خودروهای هیوندای در چین 
افزای��ش یافت، این خودروس��از تخفیف هایی را برای 
کمک به جذب خریداران برای شاس��ی بلند توس��ان 
عرضه کرد. اما رش��د فروش در آمریکا همانند س��ایر 
بازاره��ا کند ش��د و ص��ادرات از کارخانه های داخلی 
هیوندای به دلیل کاهش قیمت های نفت و ریسک های 
ژئوپلیتیکی که بازارها در آفریقا و خاورمیانه را راکد 
کرده است، کاهش یافت.  به گفته تحلیلگران، با رشد 
رقابت در صنعت خودرو، هیوندای ممکن اس��ت پول 

بیشتری را برای تبلیغ و تخفیف صرف کند. 

 ارزش بازار خودروی ایران
 ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دالر

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: ظرفیت ساالنه 
فروش خودروهای داخل��ی و وارداتی در بازار ایران در 

شرایط مطلوب بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دالر است. 
حسن کریمی سنجری در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: بازار خودروی ایران بازار بزرگی است به همین 
دلیل بس��یاری از خودروسازان مطرح خارجی چشم 

به این بازار دارند. 
وی ادام��ه داد: در صورتی که خودروهای داخلی و 
خارجی با قیمت مناس��ب، کیفیت جهانی و البته با 
ش��رایط فروش اعتباری معمول در سطح جهان در 
ب��ازار ایران عرضه ش��وند این بازار کش��ش جذب تا 

۲میلیون دستگاه خودرو در سال را دارد. 
این کارش��ناس صنعت خودرو با بیان اینکه بزرگی 
ب��ازار خودروی ایران در حدی اس��ت که بس��یاری از 
خودروس��ازان جهان��ی مانند تویوتا و کی��ا ترغیب به 
س��رمایه گذاری و تولید در ایران ش��وند، خاطرنش��ان 
کرد: شرکتی چون تویوتا سایت های تولیدی خود را به 
کشورهایی چون ترکیه منتقل کرده است زیرا هزینه 
حقوق و دس��تمزد در ترکیه ح��دودا یک پنجم اروپا و 
آمریکا است. وی ادامه داد: در ایران نیز هزینه حقوق و 
دستمزد پایین بوده و مزیت رقابتی چون در دسترس 
بودن انرژی ارزان برای صنایع در مقایسه با کشورهای 
اروپایی وج��ود دارد، بنابراین در ص��ورت معرفی این 
مزیت ها به خودروسازان خارجی آنها ترغیب به تولید و 

سرمایه گذاری در ایران خواهند شد. 
کریمی س��نجری با بی��ان اینکه نباید ب��ازار ایران 
را در اختی��ار خودروه��ای آماده خارجی گذاش��ت، 
تصریح کرد: در شرایط پس��اتحریم تنها در صورتی 
بای��د به خودروهای آم��اده خارجی  )CBU( اجازه 
ورود به ایران را داد که شرکت های تولیدکننده این 
خودروها نسبت به س��رمایه گذاری و راه اندازی خط 

تولید در ایران اقدام کنند. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: اینکه ش��رکت هایی چون 
تویوت��ا، کی��ا و هیوندای تنه��ا از مزیت ه��ای بازار 
خودروی ایران اس��تفاده ک��رده و خودروهای آماده 
خ��ود را در ای��ران بفروش��ند کار درس��تی نبوده و 
برخالف مصالح اقتصاد ملی و سیاس��ت های اقتصاد 

مقاومتی است. 

خبر خبـــر

پنجشنبه
77 مرداد 1395 خودرو

گروه خودروسازی پژوسیتروئن 
با انتشار گزارش مالی خود در 
نیم��ه نخس��ت س��ال ۲۰۱۶ 
رکوردش��کنی  از  می��الدی 
افزای��ش درآم��د  زمین��ه  در 
ای��ن ش��رکت خودروس��ازی 
فرانس��وی خب��ر داد. در ای��ن 
راستا بس��یاری از کارشناسان 
و تحلیلگ��ران صنع��ت خودرو 
در اروپ��ا ضمن مثبت ارزیابی 
ک��ردن گزارش اخیر ش��رکت 
پژوس��یتروئن اعالم کردند که 
افزایش فروش این ش��رکت در 
بازار اروپا موجب فراهم ش��دن 
ش��رایط برای افزایش سهم آن 
در بازار خودروی چین خواهد 

شد. 
براس��اس آمارهای منتش��ر 
ش��ده در گ��زارش مالی اخیر 
پژوس��یتروئن، درآم��د خالص 
این خودروس��از فرانس��وی در 
نیم��ه نخس��ت س��ال جاری 
می��الدی ب��ه یک میلی��ارد و 
۲۱۰ میلی��ون ی��ورو رس��یده 
است درحالی که میزان درآمد 
خالص این ش��رکت در س��ال 
گذش��ته می��الدی و در مدت 
زم��ان مش��ابه رقم��ی معادل 
۵7۱ میلیون یورو گزارش شده 
اس��ت. این در حالی اس��ت که 
درآمد عملیاتی پژوس��یتروئن 
ب��ا افزایش��ی ۳۲ درص��دی به 
یک  میلی��ارد و 8۳۰ میلی��ون 

یورو رسیده است. 
چارچ��وب  همی��ن  در 
بخ��ش تولید خ��ودروی گروه 
خودروس��ازی پژوسیتروئن که 
فعالیت ه��ای آن ب��ه دقت زیر 
نظر کارشناس��ان و تحلیلگران 
ح��وزه صنع��ت خ��ودرو قرار 
داشت، توانسته است در شش 
ماه نخست سال جاری میالدی 
س��ود خالص خود را به میزان 
یک س��وم افزای��ش داده و ب��ه  

یک میلی��ارد و ۳۰۰ میلی��ون 
یورو برساند. 

افزای��ش درآمده��ای گروه 
پژوسیتروئن در  خودروسازی 
ش��رایطی صورت می گیرد که 
میزان تحویل خودروهای این 
شرکت فرانسوی به میزان ۰/۲ 
درص��د کاهش یافته و به یک 
میلیون و ۵۴۰ هزار دس��تگاه 
در ش��ش ماهه منتهی به ماه 
ژوئن رس��یده اس��ت. تحویل 
ای��ن تعداد دس��تگاه در حالی 
ص��ورت می گیرد ک��ه به نظر 
می رس��د افزایش تقاضا برای 
محص��والت پژوس��یتروئن در 
ب��ازار اروپ��ا در ح��ال جبران 
ف��روش  ش��دید  کاه��ش 
ای��ن ش��رکت خودروس��ازی 
بازاره��ای  در  فرانس��وی 
روس��یه،  چی��ن،  خ��ودروی 
آفریقای جنوب��ی، خاورمیانه 
و جنوب آس��یا اس��ت. در این 
راس��تا آمار فروش محصوالت 
پژوسیتروئن در اروپا به میزان 
7/۴ درصد رشد داشته که این 

میزان با وجود افزایش س��ود 
خال��ص این ش��رکت در نیمه 
نخس��ت س��ال جاری کمتر از 
آم��ار 9/۴ درصدی پیش��ین 
اس��ت.  آن  ف��روش  می��زان 
گفتنی اس��ت به رغم گزارش 
مال��ی امیدوارکنن��ده گ��روه 
خودروس��ازی پژوس��یتروئن، 
میزان فروش این خودروس��از 
فرانس��وی در ب��ازار خودروی 
چی��ن ب��ا افت��ی ۲۰ درصدی 

مواجه شده است. 
ب��ا این وج��ود قیمت گذاری 
محص��والت ه��ر س��ه برن��د 
پژوس��یتروئن  زیرمجموع��ه 
مدی��ران  و  یافت��ه  بهب��ود 
پژوسیتروئن معتقدند با توجه 
ب��ه افزای��ش تقاض��ا در بازار و 
معرف��ی مدل ه��ای جدی��د از 
سوی برندهای زیرمجموعه این 
ش��رکت فرانسوی، میزان ثبت 
س��فارش و فروش محصوالت 
آن در آین��ده نزدی��ک افزایش 

چشمگیری خواهد یافت. 
در همی��ن ارتب��اط و پیش 

از اع��الم گ��زارش مالی نیمه 
نخست سال ۲۰۱۶ میالدی، 
مدی��ر  ت��اوارز«  »کارل��وس 
اجرای��ی گروه خودروس��ازی 
پژوس��یتروئن پ��س از آغ��از 
ب��ه کار خود در این ش��رکت 
خودروس��ازی فرانسوی اعالم 
کرد که هدف وی س��وددهی 
مج��دد پژوس��یتروئن پس از 
س��ال ها کاهش هزینه و اعالم 
ضرر و زیان است. الزم به ذکر 
است پس از آغاز بحران مالی، 
جهانی ش��رکت پژوسیتروئن 
در آس��تانه اعالم ورشکستگی 
ق��رار گرفت و دولت فرانس��ه 
خودروس��ازی  ش��رکت  و 
»دان��گ فنگ موت��ور« چین 
بخش قابل توجهی از س��هام 
خری��داری  را  پژوس��یتروئن 
ک��رده و به ای��ن ترتیب مانع 
از اع��الم ورشکس��تگی ای��ن 
فرانسوی شدند.  خودروس��از 
گفتنی اس��ت پس از انتش��ار 
گ��زارش مالی نیمه نخس��ت 
می��الدی،   ۲۰۱۶ س��ال 

تاوارس«مدی��ر  »کارل��وس 
ب��ا  پژوس��یتروئن  اجرای��ی 
انتش��ار بیانی��ه ای اعالم کرد: 
»رش��د پای��دار و پیوس��ته ما 
بیانگ��ر موفقی��ت ما در ایجاد 
تحول��ی س��اختاری در گروه 
پژوس��یتروئن  خودروس��ازی 

بوده اس��ت.«

فرصتی که برگزیت برای 
پژوسیتروئن ایجاد کرده 

است
از خودروس��ازان  بس��یاری 
پیش از برگزاری همه پرس��ی 
در بریتانیا نسبت به خروج این 
کش��ور از اتحادیه اروپا هشدار 
داده و پس از اعالم نتایج قطعی 
و خروج لندن از اتحادیه اروپا، 
به نظر می رس��د خودروسازان 
بیش از دیگر فعاالن اقتصادی 
از ای��ن واقع��ه متضرر خواهند 
ش��د. در همین چارچوب »ژان 
باپتیست دو ش��تلیون« مدیر 
مال��ی پژوس��یتروئن می گوید: 
»وقایع��ی نظیر خروج بریتانیا 
فرصت��ی  اروپ��ا  اتحادی��ه  از 
بی همتا برای ما ایجاد می کند 
ت��ا ب��ا بهب��ود عملک��رد خود 
توانای��ی و چابک��ی خ��ود را به 
مع��رض نمای��ش بگذاری��م.« 
آقای »دو ش��تلیون« در ادامه 
س��خنان خود افزود: »گزارش 
مالی نیمه نخست سال جاری 
می��الدی پژوس��یتروئن بیانگر 
مقاوم��ت م��ا در مقابل خروج 
بریتانی��ا از اتحادی��ه اروپا و در 
پ��ی آن کاهش ارزش پوند در 

مقابل یورو است.«
به رغم رش��د درآمد شرکت 
پژوس��یتروئن  خودروس��ازی 
در گ��زارش مال��ی اخی��ر این 
شرکت، بسیاری از کارشناسان 
و فع��االن حوزه صنعت خودرو 
از عدم انتش��ار نقش��ه راه این 
خودروس��از فرانسوی در سال 
۲۰۱۶ میالدی انتقاد کرده اند. 

به رغم نگرانی از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 

درآمد پژوسیتروئن افزایش یافت
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همراه با ارائه گواهینامه معتبر از سازمان فنى و حرفه اى کشور
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نمایندگان ح��زب دموکرات آمریکا هیالری کلینتون 
را برای انتخابات ریاس��ت جمهوری م��اه نوامبر در این 

کشور کاندیدا کردند. 
ب��ه گزارش ایس��نا، به این ترتیب هی��الری کلینتون 
نخستین زنی اس��ت که کاندیداتوری یک حزب اصلی 
را در انتخابات سراسری آمریکا به عهده خواهد داشت. 
هیأت ه��ای نمایندگی ۵۰ ایالت آمریکا طی س��اعت 
اخیر مش��غول قرائت رأی خود در صحن کنوانس��یون 

ملی حزب دموکرات در فیالدلفیا بودند. 
هی��الری کلینتون نیز در پیامی اعالم کرد که مرحله 

تاریخ زنان آغاز شده است. 
وی در ی��ک ویدئوی ضبط ش��ده از نیویورک به طور 
مس��تقیم مقابل نمایندگان حزب دموکرات که بالغ بر 

۵هزار تن بودند، گفت: امروز روز خوب و زیبایی اس��ت 
همان طور که دیروز نیز خوب و زیبا بود. 

وی اف��زود: »نمی توانم باور کنم که ما در یک س��قف 
شیشه ای ترک بی سابقه ایجاد کردیم.« منظور او موانع 

پنهانی در مسیر حرفه ای زنان بود. 
کلینتون مقابل نماین��دگان حزب دموکرات گفت: از 
همه شما و از تمامی کسانی هم که تالش کردند تا این 

مسئله ممکن شود تشکر می کنم. 
نامزد رس��می حزب دموکرات در انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری تصری��ح ک��رد: می خواهم ب��ه دخترانی که 
ش��اهد بودند که روز گذشته چه اتفاقی افتاد بگویم من 
نخس��تین زنی هستم که پس��ت ریاست جمهوری را به 

دست می گیرد اما شاید یکی از شما نفر بعدی باشد. 

ه��واداران برن��ی س��ندرز در روز اول همایش حزب 
دموکرات با هیاهو هنگام س��خنرانی هواداران کلینتون 
در ای��ن گردهمای��ی اخالل ایجاد کردن��د. با این حال، 
بی.بی.سی گزارش داد که با حمایت کامل برنی سندرز 
از هی��الری کلینتون، از مخالفت بعض��ی از حامیان او 
با کلینتون در س��الن کاس��ته ش��د. این هفت��ه در پی 
انتشار ایمیل هایی که نش��ان می داد کمیته ملی حزب 
دموکرات در انتخاب��ات مقدماتی از کلینتون جانبداری 

می کرده، تنش ها در این حزب باال گرفت. 
جو بایدن، مع��اون اول رئیس جمه��وری آمریکا روز 
سه ش��نبه با بازدید از محل برگزاری کنوانس��یون، این 
ای��ده را که هواداران س��ندرز به دونال��د ترامپ، نامزد 

جمهوریخواهان رأی خواهند داد، رد کرد. 

هیأت وزیران در جلس��ه دیروز به ریاست 
حجت االس��الم والمس��لمین دکتر حس��ن 
روحانی رئیس جمهوری، گزارش س��ازمان 
خصوصی س��ازی و ارزیاب��ی عملک��رد این 
س��ازمان و نیز نحوه نظارت بر شرکت های 
واگذار شده را مورد بحث و بررسی قرار داد. 
به گ��زارش ایس��نا، رئیس جمهوری در 
این جلس��ه با تش��کر از عملکرد سازمان 
خصوصی س��ازی، پیگیری ج��دی اجرای 
اص��ل44 قانون اساس��ی را که ب��ه تعبیر 
مقام معظم رهب��ری باید منجر به انقالب 

اقتصادی در کشور شود، خواستار شد. 

وی همچنی��ن ب��ر ض��رورت واگذاری 
ش��رکت ها به اش��خاص صاحب صالحیت 
و س��اماندهی واگ��ذاری به گون��ه ای ک��ه 
زمینه س��ازی تحول اقتصادی در کش��ور 
باشد، تاکید کرد. براساس گزارش سازمان 
خصوصی س��ازی، این س��ازمان نسبت به 
ارزیاب��ی و رتبه بندی 6۰ ش��رکت واگذار 
ش��ده به ص��ورت کنترلی )مقایس��ه س��ه 
س��اله قبل و بع��د از خصوصی ش��دن( و 
براس��اس 4معیار مالی و بورس، اقتصادی 
و به��ره وری، اش��تغال و منابع انس��انی و 
مدیری��ت فرآین��د و ن��وآوری و همچنین 

26 زیر معی��ار اقدام کرده اس��ت. نتیجه 
ای��ن ارزیابی نش��ان می ده��د 63 درصد 
شرکت های واگذار شده پس از واگذاری با 
رشد بازدهی دارایی و 8۵ درصد با افزایش 

در بهره وری نیروی کار همراه بوده اند. 
همچنی��ن براس��اس گزارش س��ازمان 
خصوصی س��ازی، رش��د میانگی��ن س��ود 
خال��ص 77 درص��د ش��رکت های م��ورد 
بررسی پس از خصوصی سازی در مقایسه 
با قبل از آن و نیز رش��د فروش محصول و 
درآمد حاصل از ارائه خدمات 9۰ درصد از 
این شرکت ها، از دیگر نکات مثبت حاصل 

از واگذاری شرکت های یاد شده است. 
در ادامه جلس��ه هیأت دولت، آیین نامه 
اجرای��ی نح��وه انتش��ار و ف��روش اوراق 

صکوک اجاره به تصویب رسید. 
به موج��ب ای��ن آیین نام��ه، وزارت امور 
اقتصادی و دارایی می تواند دارایی های دولت 
یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی را مبنای 
انتشار اوراق اجاره قرار دهد. میزان تخصیص 
اوراق به دستگاه های اجرایی مزبور متناسب 
ب��ا دارایی ه��ای معرفی ش��ده و همچنین 
مص��ارف پیش بینی ش��ده در قانون بودجه 

سال 139۵ کل کشور خواهد بود. 

مع��اون وزیر امور خارج��ه بر این باور اس��ت که آنچه 
رف��ع تحریم ه��ا را با کندی مواجه کرده اس��ت مربوط به 
بانک های بزرگ اس��ت نه کوچک و پیش��رفت های خوبی 
تاکنون صورت گرفته  اس��ت. وی اذع��ان دارد، توازن در 
تعه��دات متقابل روی کاغ��ذ وجود دارد ام��ا در عمل با 
مش��کالتی رو به رو هس��تیم. این دیپلمات ارش��د کشور 
تاکی��د دارد که اوفک اگ��ر نمی تواند »مجوز جامع« برای 
هم��کاری بانک های بزرگ با ایران صادر کند باید تک تک 
و ب��دون ات��الف وقت ابهامات و مش��کالت این بانک ها را 

رفع کند. 
مجی��د تخت روانچی در گفت وگو با ایس��نا درباره آنچه 
امروز از س��وی برخی از منتقدان مبنی بر رعایت نش��دن 
خطوط قرم��ز رهبری در برجام مطرح می ش��ود یا گفته 
می ش��ود طرف ایرانی نتوانس��ته براس��اس تاکید رهبری 
توازن الزم را در اقدامات متقابل ایجاد کند؟ گفت: نکته ای 
ک��ه باید به آن توجه کنیم این اس��ت که جنس تعهدات 
ما و طرف مقابل متفاوت اس��ت. اگر جنس تعهدات یکی 
بود می توانس��تیم به راحتی مقایس��ه کنیم، البته این به 
ای��ن معنا نیس��ت که ما در طول مذاک��رات یا انتهای آن 
قبول کردیم تعهدات متوازن نباشد، بلکه بالذات تعهدات 
متفاوت بوده است و ما از ابتدا سعی کردیم در عین اینکه 
جنس  تعهدات متفاوت است، توازن در آنها رعایت شود. 
وی ادامه داد: قبل از روز اجرای توافق، ما تاکید داش��تیم 
وقتی ش��روع به اجرای تعهدات در س��ایت های نطنز، فردو، 
تعداد سانتریفیوژها یا رآکتور اراک می کنیم، آنها نمی توانند 
دس��ت روی دس��ت بگذارند بلکه باید برخی کارها را انجام 
دهند و قرار شد تا ش��ورای امنیت قطعنامه های گذشته را 
در همان مقطع لغو کن��د، تصمیم گیری درباره تحریم های 
اتحادیه اروپا انجام شود و جلسه شورای اروپا تشکیل شود، 

اما اجرای تصمیم وقتی باش��د که برجام اجرایی می شود و 
همچنین درباره تحریم های آمریکا قرار شد تصمیمات شان را 
بگیرند و دستورالعمل های اجرایی را لغو یا متوقف کنند. در 
حقیق��ت به دلیل تفاوت در جنس اقدامات مجبور بودیم به 

این نوع رویکرد برسیم. 
تخت روانچی در پاسخ به این پرسش که اما آن طور که 
انتظار داش��تیم گشایشی در رفع و لغو تحریم ها مشاهده 
نشده اس��ت؟ اظهار کرد: برای همین است که می گوییم 
تحریم ها روی کاغذ برداش��ته ش��ده اس��ت که این بحث 
برمی گردد به موضوع توازن که در باال گفتم؛ یعنی توازن 
روی کاغذ وجود دارد اما در عمل با اجرایی ش��دن برجام 

با مشکالتی روبه رو شدیم. 

پیام های متفاوت از واشنگتن
ای��ن مق��ام وزارت امور خارج��ه افزود: اندک��ی از این 
مش��کالت برمی گردد به اینکه تحریم های دیگری هم به 
ج��ز تحریم های مرتبط با موضوع هس��ته ای )تحریم های 
اولیه آمریکا( وجود دارد که باعث نگرانی برخی موسسات 
مالی اروپایی می ش��ود که ما هم به آن منتقد هس��تیم و 
به آمریکایی ها هم این را گفته ایم که آنها براساس برجام 
باید فضای الزم را ایجاد کنند تا این نگرانی رفع شود و از 
دید ما این کار را انجام نمی دهند. از دید ما از واش��نگتن 
دو پیام می آید؛ یکی از وزارت خارجه آمریکا که می گوید 
در انجام کارهای بانکی و مالی با ایران هیچ مشکلی وجود 
ندارد و پیام دوم از س��وی اوفک )دفتر کنترل دارایی های 

خارجی آمریکا( می آید که ناقض پیام اول است. 
وی خاطرنشان کرد: در تمام جلساتی که بعد از اجرایی 
ش��دن برجام ب��ا آمریکایی ها در س��طح وزی��ر و معاونان 
داش��تیم بر این نکت��ه تاکید کردیم، پیامی که از س��وی 

آنه��ا می آید نه تنها یک پیام نیس��ت بلکه این پیام مثبت 
هم نیست. 

این عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در 
ادامه به مش��کالت دیگر بر سر راه رفع تحریم ها پرداخت 
و گفت: برخی مشکالت دیگر از جمله اینکه ایران سال ها 
از نظ��ام بانکی بین المللی دور بوده اس��ت وجود دارد که 
این خود به خود مشکالتی را ایجاد می کند. ما نزدیک به 
1۰س��ال در تحریم بودیم و در این مدت ارتباط بانکی ما 
در سطح بین المللی قطع و در حد صرافی بوده اما قوانین 
و مقررات نظام بانکی بین المللی در این مدت تغییر کرده 
اس��ت و برای رساندن خود به س��طح بین المللی به زمان 
نیاز داریم. از طرفی مقرراتی درباره پولش��ویی و مبارزه با 
تروریس��م وجود دارد که مصوبات آن را تصویب کرده ایم، 
بنابراین عالوه بر مش��کالت اجرا که آمریکا ایجاد می کند 
برخی مشکالت هم به مشکالت غیر برجامی برمی گردد. 

تخت روانچی در پاسخ به این پرسش که شما بعد از برجام 
چندین مالقات دوجانبه با جان کری داش��تید اما به نظر از 
این دیدارها و رایزنی ها نتیجه  قابل توجهی به ویژه در رابطه با 
آنچه بانک های بزرگ مبنی بر ارائه یک مجوز کلی از سوی 
وزارت خزانه داری خواستارند، محقق نمی شود؟ با بیان اینکه 
»ما همه این مباحث را با طرف آمریکایی مطرح کرده ایم«، 
اظه��ار کرد: از روزی که برجام اجرایی ش��ده اس��ت تا االن 
پیشرفت های خوبی در زمینه رفع تحریم ها و تعامالت بانکی 
و مالی انجام ش��ده اس��ت، هر چند که این پیشرفت ها کند 
بوده است. البته این کندی بعضا مربوط به بانک های بزرگ 
اس��ت نه کوچک. این طور نیست که االن ما نفت بفروشیم 
اما هیچ بانکی پول ما را نگیرد، اگر قبال رابطه کارگزاری نبود 
و مجب��ور بودیم از طریق صرافی ها کار کنیم، االن دیگر این 

مشکل وجود ندارد. 

ی��ک عض��و فراکس��یون امی��د مجلس 
گفت: احتماال در نخس��تین برنامه کاری 
این فراکسیون انتخابات شوراها و ریاست 
جمهوری مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
محم��د قمی در گفت وگو با ایس��نا، در 
ارزیابی از فض��ای انتخاباتی س��ال آینده 
اظهار کرد: به هر حال جریان اصالح طلب 
ب��ه دنبال یک ف��رد اصالح طلب اس��ت و 
در ح��ال حاض��ر ه��م کاندیدای��ی غیر از 
روحانی ن��دارد، در واقع کاندیدای جریان 

اصالح طلب آقای روحانی است. 
وی اف��زود: باید مجلس و دولت بجنبند 

وضع اقتصادی دولت و مردم خوب ش��ود 
و تحولی در زمین��ه اقتصادی برای مردم 
ایجاد ش��ود تا در وضعیت معیشتی ش��ان 
بهبود حاصل شود و همان طور که رهبری 
هم فرمودند به اقتصاد باید توجه ش��ود و 

اهتمام جدی داشته باشیم. 
مجل��س  اصالح طل��ب  نماین��ده  ای��ن 
خاطرنش��ان ک��رد: ام��ا ب��رای اینک��ه در 
انتخابات پیروزی را به دس��ت آوریم باید 
وحدت و انس��جام همگانی داش��ته باشیم 
و هم��ه نماین��دگان در نق��اط مختل��ف 
کش��ور و حت��ی نماین��دگان ادوار ح��ول 

مح��ور اصالح طلبی جمع ش��ده و تالش 
گسترده ای را در این زمینه داشته باشند. 
نماین��ده مردم پاکدش��ت در مجلس با 
اش��اره به تاثیرگ��ذاری فراکس��یون امید 
در انتخاب��ات، گف��ت: با توجه ب��ه تعیین 
اعضای هیأت رئیس��ه فراکسیون، احتمال 
می رود که در نخستین برنامه فراکسیون، 
انتخابات ش��وراها و نیز انتخابات ریاس��ت 

جمهوری مورد بررسی قرار گیرد. 
قم��ی در ادامه اظهار کرد: البته باید در 
نظر داشته باشیم که جریان رقیب اعم از 
همه احزاب و حتی اصولگرایان در رابطه با 

انتخابات رئیس جمهوری حتما در صحنه 
خواهند بود. 

وی در پایان یادآور ش��د: ام��ا به مردم 
توصیه می کنیم که یادشان نرود در هشت 
س��ال گذشته چه به روز مردم آمده، دقت 
داش��ته و حواس ش��ان جمع باش��د و در 

انتخابات پرشور و شعف شرکت کنند. 
اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان 
اخبار منتشر ش��ده منتسب به سخنگوی 
این نه��اد درمورد تعیی��ن تاریخ برگزاری 
انتخابات ریاس��ت جمهوری 96 را تکذیب 

کرد. 

تاکید رئیس جمهوری بر پیگیری جدی اجرای اصل44 قانون اساسی

تخت روانچی: 

از واشنگتن دو پیام متفاوت می آید

یک نماینده اصالح طلب مجلس مطرح کرد

روحانی کاندیدای اصالحات در انتخابات 96

روزنامه مدیریتی- اقتصادی
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وزارت خارج��ه روس��یه اعالم کرد که واش��نگتن دیگر 
خواهان کناره گیری فوری بش��ار اس��د از قدرت نیس��ت، 
چراکه معتقد اس��ت رفتن او سناریوی عراق و لیبی را در 
س��وریه تکرار می کند. به گزارش ایس��نا، به نقل از سایت 
شبکه الجزیره، الکس��ی بوروداوکین، نماینده دائم روسیه 
در مقر س��ازمان مل��ل در ژنو در گفت وگ��و با خبرگزاری 
اینترفکس گفت: براساس اطالعاتی که ما در روسیه داریم 
موضع واش��نگتن اکنون این است که هیچ آینده سیاسی 
برای بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه در کشورش وجود 
ندارد، اما آنها نمی خواهند که بشار اسد فورا از قدرت کنار 

برود بلکه آنها موضع شان را در این باره تغییر داده اند.  
بوروداوکی��ن تاکید کرد: ش��رکای غربی روس��یه دیگر به 
موضع مخالفان س��وریه در ریاض در اش��اره به هیأت عالی 
مذاک��رات توجهی ندارند و معتقدند که نتایج عکس خواهد 
داد و عدم کارس��از بودن آن ثابت ش��ده است و آمریکایی ها 
دریافته اند که کناره گیری اسد موجب تکرار سناریوی عراق 
و لیبی در س��وریه می ش��ود. این دیپلم��ات روس گفت که 
کشورش بر ازسرگیری مذاکرات سوریه در سریع ترین زمان 
ممکن تاکید دارد و می خواهد مذاکرات بین نظام و مخالفان 

مستقیم باشد و کردها نیز در آن مشارکت داشته باشند. 

مسکو: واشنگتن دیگر خواهان رفتن اسد نیست

   ش�ورای نگهبان در پاسخ به نامه 
وزارت کشور تایید کرد که انتخابات 
دوازدهمین دوره ریاس�ت جمهوری 
و می�ان دوره ای مجل�س در تاری�خ 
29 اردیبهش�ت س�ال آینده برگزار 

می شود. 
  تروریس�ت های تکفی�ری داعش 
۱۷ نفر از سرکردگان خود را در شهر 
»موصل« واقع در اس�تان »نینوا«ی 

عراق اعدام کردند. 

درحال�ی که مردم بحرین در تظاهرت گس�ترده ای محاکمه آیت اهلل عیس�ی 
قاسم از سوی رژیم آل خلیفه را محکوم کردند. نظام آل خلیفه دیروز محاکمه 

این رهبر معنوی شیعیان بحرین را آغاز کرد 

تیتر اخبار

مدی��رکل طرح ه��ای مل��ی جوان��ان معاون��ت جوانان 
وزارت ورزش اع��الم ک��رد: خانواده ه��ا می توانن��د ضمن 
خریداری بسته های بیمه فراغت برای آینده فرزندان شان 

سرمایه گذاری کنند. 
محس��ن طالیی ماهانی دیروز در گفت وگو با خبرنگار 
اجتماعی ایرنا ضمن اعالم این خبر افزود: معاونت جوانان 
وزارت ورزش ب��ا هم��کاری بیم��ه ایران بس��ته های بیمه 

فراغت را در پایان مرداد ماه رونمایی می کند. 
وی افزود: خانواده ها در این طرح می توانند با خریداری 
بس��ته های بیمه ای و پرداخت ماهان��ه مبلغی ضمن بیمه 
فرزندان ش��ان در برابر حوادثی که در هنگام فراغت برای 

آنان پیش می آید برای آینده آنان سرمایه گذاری کنند. 
مدیرکل طرح های ملی جوان��ان معاونت جوانان وزارت 
ورزش گفت: مسئوالن بیمه مبلغی را که ماهانه در اختیار 
بیمه قرار می گیرد بورس س��رمایه گذاری می کنند و بعدا 

در اختیار فرد قرار می دهند. 
طالیی در این باره افزود: بسته های بیمه فراغت طوری 
طراحی ش��ده که همه خانوادها با ش��رایط مالی مختلف 
امکان خریداری داش��ته باشند. وی گفت: وزارت آموزش 
و پرورش، س��ازمان فنی حرفه ای و س��ازمان گردشگری 
با معاونت جوان��ان وزارت ورزش درخصوص بیمه فراغت 

جوانان روستایی همکاری می کنند. 

اوقات فراغت جوانان بیمه می شود

  محم�د هاش�می رواب�ط عمومی 

س�ازمان غ�ذا و دارو ضمن تکذیب 
برخ�ی  ب�ه  واردات  مج�وز  ارائ�ه 
مش�روبات الکل�ی، به برخ�ی اظهار 
»وزارت  اینک�ه  ب�ر  مبن�ی  نظره�ا 
بهداش�ت مسئول واردات مشروبات 
الکلی است« واکنش نشان داد و این 

خبر را تکذیب کرد
  دانش�مندان ژاپن�ی می گوین�د که 
نشستن پای تلویزیون برای ساعت های 
طوالنی خطر مرگ در اثر لخته ش�دن 

خون در ریه را افزایش می دهد.
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها گفت: امسال طرح کاهش عوامل 

تخریب اراضی ملی در قالب برنامه ششم توسعه اجرایی می شود

تیتر اخبار

هفتمین ش��ب کارگردانان سینمای ایران با عنوان شب 
عباس کیارستمی برگزار می شود. 

محمدعلی س��جادی سخنگوی ش��ورای مرکزی کانون 
کارگردانان س��ینمای ایران در گفت وگو با ایس��نا با اعالم 
این خبر گفت: به روال دوره های گذش��ته، هفتمین شب 
کانون کارگردانان س��ه ش��نبه آینده 12 مرداد ماه ساعت 
18:3۰ در تاالر »ایوان ش��مس« برگزار می ش��ود، با این 
تفاوت که کل برنامه به عباس کیارس��تمی اختصاص پیدا 

کرده و به یاد او برگزار می شود. 
وی ادامه داد: پیش از این هم یک دوره از ش��ب کانون 

ب��ه س��یف اهلل داد اختصاص پی��دا کرده بود ک��ه با توجه 
ب��ه جایگاه زنده یاد عباس کیارس��تمی طبیعی اس��ت که 
برنامه ویژه ایش��ان باش��د و قرار اس��ت آخرین فیلم او به 
ن��ام »مجموع��ه 24« که تا آخرین لحظ��ات روی آن کار 

می کردند، برای نخستین بار به نمایش درآید. 
س��جادی اعالم جزییات دیگر ای��ن برنامه را به روزهای 

آینده موکول کرد. 
عباس کیارستمی، کارگردان »خانه دوست کجاست؟« 
که برای ادامه درمان بیماری خود به فرانس��ه س��فر کرده 
بود، در سن 76 سالگی و در ماه تولدش تیرماه درگذشت. 

هفتمین شب کارگردانان، شب کیارستمی شد

  ایرنا به نقل از یک منبع آگاه گزارش 
داده، قطع کمک های رایگان به روزنامه 
وطن ام�روز و تصمیم س�ازمان اوقاف 
برای پس گرفتن ملک وقفی در اختیار 
این روزنامه را از مهم ترین دالیل توقف 

فعالیت آن عنوان کرد. 
  نیکی کریمی در نخس�تین تجربه 
تهیه کنندگی در فیلمی غی�ر  از آثار 
خودش، »بندر تهران« را به کارگردانی 

پوریا آذربایجانی تهیه می کند. 

جش�نواره فیلم تورنتو به عنوان مهم ترین و بزرگ ترین جش�نواره سینمایی 
آمریکای شمالی در این دوره از برگزاری خود فیلم »فروشنده« را نیز در شمار 

فیلم هایی که در این دوره به نمایش درمی آید، جای داده است

تیتر اخبار

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از پیروزی تیمش 
برابر س��ایپا گفت: می دانس��تیم که بازی بس��یار سختی 
پی��ش رو داریم اما بازیکنانم عملکرد خوبی داش��تند و به 

یک پیروزی سخت دست پیدا کردند. 
به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ بعد از پیروزی 
تیم فوتبال پرسپولیس مقابل سایپا در هفته اول لیگ برتر 
در نشست خبری گفت: همان طور که خودتان دیدید این 
برد شادی را به هواداران هدیه کرد. می دانستیم که بازی 
س��ختی پیش رو داریم، چرا که هفته اول اس��ت و تیم ها 

هنوز به شرایط خوب شان نرسیده اند. 

وی ادام��ه داد: باید ب��ه بازیکنانم تبریک بگویم که یک 
بازی ش��جاعانه را به نمایش گذاش��تند. چیزی که به طور 
ویژه من را خوش��حال می کند این اس��ت که افت بازی ما 
به حداقل رسیده بود. به بازیکنانم به خاطر این برد بسیار 
س��خت تبریک می گویم. سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس 
در مورد ب��ازی دادن به مهدی طارمی از نیمه دوم گفت: 
همان ط��ور که می دانید این بازیکن دو ماه در تمرینات ما 
حضور نداش��ت. با این حال ت��الش می کنیم که زودتر به 
ترکیب اصلی برگردد. او در همین چند دقیقه ای که بازی 

کرد نشان داد که بازیکن بسیار با کیفیتی است. 

رضایت برانکو از »پیروزی شیرین« برابر سایپا

  س�ایت های روس�ی از محرومیت 
روسالن آلبگوف، ملی پوش سنگین 
وزن وزنه ب�رداری روس�یه و یکی از 
رقبای اصلی بهداد سلیمی از حضور 
در رقابت ه�ای المپی�ک 20۱6 خبر 

دادند. 
  گونزالو هیگواین مهاجم آرژانتینی 
دی�روز در باش�گاه یوونتوس حاضر 
شد تا در تست های پزشکی شرکت 

کند. 

تیم روستوف در مقدماتی لیگ قهرمانان مقابل اندرلخت 2 - 2 مساوی شد. 
در این بازی سعید عزت اللهی یکی از گل های روستوف را به ثمر رساند 

تیتر اخبار
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جزئیات بسته اشتغال صنایع دستی تشریح شد
اعطای تسهیالت بانکی به فعاالن حوزه 

صنایع دستی در بخش خصوصی
مع��اون صنایع دس��تی و هنرهای س��نتی، اعطای 
تس��هیالت بانکی ب��ه فعاالن حوزه صنایع دس��تی در 
بخش خصوصی را از جمله بخش های بس��ته اشتغال 

صنایع دستی عنوان کرد. 
به گزارش ایرنا از س��ازمان می��راث فرهنگی، بهمن 
نامور مطلق در تش��ریح جزئیات بسته اشتغال صنایع 
دس��تی گفت: اعطای تسهیالت بانکی به فعاالن حوزه 
صنایع دستی در بخش خصوصی که تولیدات آنها در 
زمره رشته های رو به رشد و پرمخاطب صنایع دستی 
به شمار می آیند از برنامه های حمایتی معاونت صنایع 
دستی است. وی ادامه داد: در راستای حمایت از صنایع 
دس��تی و حمایت از جامعه به ویژه جوانان، در س��طح 
سازمان یک طرح اشتغال امکان پذیر و سریع داریم که 
براساس آن سازمان سعی دارد قریب به 140هزار شغل 
را که ش��امل 70هزار شغل در عرصه صنایع دستی و 

70هزار شغل در حوزه گردشگری است، ایجاد کند. 
نامورمطلق افزود: در این طرح که عنوان آن بس��ته 
اشتغال است، برای 70هزار شغلی که در حوزه صنایع 
دستی در نظر گرفته شده، هم برش استانی و هم برش 
تخصصی و زیرساخت های اشتغال در معاونت مشخص 
شده و بطور میانگین برای هر فردی که وارد این حوزه 
می شود به خصوص در مورد رشته های روبه رشد صنایع 
دس��تی که بازار روی خوش به آنها نش��ان می دهد و 
امکان توسعه و پیشرفت بیشتری دارند، بین 23 تا 25 

میلیون تومان وام اشتغال پرداخت می شود. 
معاون صنایع دس��تی و هنرهای سنتی اضافه کرد: 
در ای��ن ط��رح همچنین نزدیک به 30 هزار اش��تغال 
روس��تایی و به طور مستقل به معاونت روستایی نهاد 
ریاست جمهوری ارائه و گفته شده که سازمان میراث 
فرهنگی آمادگی ایجاد اش��تغال در این حوزه را دارد. 
امیدوار هستیم با تصویب این طرح در گسترش، توسعه 
و ترویج صنایع دستی و رفع مشکل و معضل بیکاری 
که سبب مشکالت و آس��یب های اجتماعی می شود، 

اتفاقات مثبتی صورت گیرد. 
وی همچنین افزود: بس��ته اصلی اش��تغال سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری توسط 
ریاس��ت س��ازمان در هیأت دولت مطرح ش��ده است 
که در صورت تصویب این طرح، ش��اهد اش��تغال زایی 
ب��رای جوانان با اس��تفاده از اعتباری ان��دک خواهیم 
ب��ود. نامورمطلق در مورد تس��هیالت بانکی به فعاالن 
صنایع دس��تی گفت: برای نخستین بار ردیف بودجه 
مجزایی برای صنایع دس��تی تعریف شده، بدین شکل 
که با وجود مشکالت اعتباری دولت، خوشبختانه این 
حساس��یت ایجاد شده است که ردیف بودجه ای مجزا 

برای صنایع دستی تعریف شود. 
وی ادامه داد: ردیف بودجه با رقمی حدود 30 میلیارد 
تومان برای فعاالن صنایع دس��تی در نظر گرفته شده 
است و عالوه بر این رقم، طی مذاکره با بانک های عامل، 
تس��هیالتی نیز از این طریق در اختیار فعاالن صنایع 
دستی قرار خواهد گرفت. معاون صنایع دستی گفت: 
تس��هیالتی معادل 60 میلیارد تومان از سوی بانک ها 
برای حوزه صنایع دس��تی در نظر گرفته ش��ده است. 
نامورمطلق با بیان اینکه تسهیالت بانکی باوجود ابالغ، 
هنوز تخصیص نیافته، اضافه کرد: تسهیالت بانک ها در 
پنج محور ش��امل ایجاد و احداث پایانه های صادراتی 
صنایع دستی، احداث مراکز طراحی و خانه های ترویج 
صنایع دستی، آماده س��ازی و تجهیز ابنیه تاریخی به 
منظور تبدیل آنها به بازارچه های صنایع دستی، توسعه 
مجتمع ه��ای کارگاهی تولیدی صنایع دس��تی برای 
حمایت از برند سازی محصوالت صنایع دستی مناسب 
با ش��أن ملی و بین المللی و برنامه حوزه های مدیریتی 
ش��امل ترویج، تولید و فروش صنایع دستی به بخش 

خصوصی اختصاص خواهد یافت. 

جشنواره گردشگری و عکس هایی که شانس 
برنده شدن دارند

اسب دوانی مردان و زنان عشایر 
ارسباران

داور بخش عکس جشنواره مشارکت ملی گردشگری، 
بررسی تقابل رفتارهای انسان با جاذبه های گردشگری 
و جغرافیای مورد نظر را یکی از معیارهای س��نجش و 
گزینش آثار برتر عنوان کرد. به گزارش ایس��نا، حسن 
غفاری - عکاس پیشکس��وت و داور سومین جشنواره 
مشارکت ملی گردشگری - با بیان اینکه محور اصلی 
گردشگری را انسان تش��کیل می دهد، افزود: عالوه  بر 
بررس��ی اس��تانداردها و ویژگی های فنی در عکس ها، 
موضوع برقراری ارتباط و تقابل میان ابعاد ظرفیت های 
گردشگری کشور با رفتارهای انسان یکی از برتری های 

بررسی شده در آثار دریافتی به شمار می آید. 
وی با بیان اینکه تأثیر انس��ان در محیط پیرامون خود 
می تواند ارتقا یا تخریب جاذبه های گردش��گری را در پی 
داش��ته باشد، گفت: بر این اساس آثار دریافتی می توانند 
در قالب عکس مستند اجتماعی، انعکاس دهنده  آثار منفی 
بهره برداری ناپایدار انسان، آسیب شناسی نوع سفر همانند 
آواره گردی )منظور از سفر بدون بهره مندی از تأسیسات 
گردشگری و تخریب محیط( یا دستاوردهای مثبت آن 
همانند اش��تغال زایی، حفاظ��ت از طبیعت و نیز تقویت 

ارتباطات مردمی، صلح و آرامش باشد. 
غفاری همچنین با اشاره به اینکه سومین جشنواره 
مشارکت ملی گردش��گری با رویکرد »حالل« برگزار 
می ش��ود، بیان ک��رد: با این وج��ود در بخش عکس و 
فیلم، گس��تره موضوع آثار وسیع تر در نظرگرفته شد، 
به گونه ای که افراد می توانند با نگاه همه جانبه ای در دو 
بخش عمومی و حرفه ای در این رقابت شرکت کنند. 

براس��اس اع��الم معاون��ت گردش��گری، جوای��ز 
برگزی��دگان در بخ��ش عمومی عبارتن��د از نفرات 
اول تا س��وم بدون اولویت و در ش��رایط یکسان لوح 
تقدیر، تندیس جشنواره و دو سکه تمام بهار آزادی 
برای هر نفر، جمعا ش��ش س��که تمام بهار آزادی و 
معرفی برای دریافت وام به مبلغ 100 میلیون ریال 
ب��ا کارمزد 4درصد و در بخش حرفه ای نفرات اول تا 
س��وم بدون اولویت و در شرایط یکسان لوح تقدیر، 
تندیس جش��نواره و پنج سکه تمام بهار آزادی برای 
هر نفر، جمعا 15 س��که تمام به��ار آزادی و معرفی 
برای دریافت وام ب��ه مبلغ 100 میلیون ریال وام با 
کارمزد 4 درصد. مهلت ش��رکت در این جشنواره تا 

15 مردادماه تعیین شده است. 
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اخبار هنر

خاتم��ی در م��ورد ش��یوه کاری و نح��وه 
ورودش به این رش��ته هنری می گوید: قبل 
از اینکه بخواه��م این کار را به صورت جدی 
و حرفه ای دنبال کنم، به بیشتر فعالیت های 
هن��ری عالقه من��د ب��ودم. قب��ل از ورود به 
دانش��گاه به ط��ور گذرا و م��وردی کارهای 
هنری را دنبال می کردم. مثاًل طراحی مدل 
از طبیع��ت را انجام می دادم. در دانش��گاه، 
رش��ته صنایع دستی را انتخاب کردم که در 
این رشته باید کارهای مختلفی انجام داد و 
یکی را به عن��وان کار گرایش اصلی برگزید. 
م��ن هم گرای��ش فرش را انتخ��اب کردم و 
پ��س از فارغ التحصیلی ب��ه کار تدریس هم 

پرداختم. 
در س��ال 2000 میالدی ب��ه آلمان رفتم 
و در ش��هر هامب��ورگ در رش��ته معم��اری 
مش��غول به تحصیل شدم. چون دروس ارائه 
ش��ده و مفاهیم رش��ته معماری از اساس با 
صنایع دستی فرق داشت، باید از اول شروع 
می ک��ردم. وی در م��ورد ادام��ه تحصیل در 
رش��ته معماری می  گوید: رش��ته معماری را 
خیلی دوس��ت داش��تم و راغب بودم در این 
حوزه هم فعالیتی داش��ته باش��م؛ ولی چون 
رش��ته دبیرس��تانم در مقطع دیپلم رش��ته 
تجربی ب��ود، این امکان وجود نداش��ت که 
معم��اری بخوانم. در آلمان این فرصت برایم 
فراهم ش��د ک��ه یکی از عالیقم را از مس��یر 
تحصیل دنب��ال کنم. به همین خاطر س��ه 

سال در این رشته مشغول بودم. 

فعالیت هنری
خاتم��ی در مورد حرف��ه اصلی هنری اش 
ای��ن ط��ور توضیح می ده��د: هنر نقاش��ی 
روی پارچ��ه و ابریش��م را از کارگاه باتی��ک 
یاد گرفتم. باتیک یک��ی از تکنیک های کار 
روی پارچه است. یعنی نقاشی و چاپ روی 
پارچ��ه در این تکنیک ج��ای می گیرد. این 
را هم اضافه کن��م که باتیک یکی از دروس 
اختیاری من در رشته صنایع دستی بود که 
گذران��دم. بعد از رفتن ب��ه آلمان و تحصیل 
در رش��ته معماری در کش��ور فرانسه ساکن 
ش��دم. علت این کار ش��غل و محل زندگی 
همس��رم بود که در پاریس سکونت داشت. 
در س��ال 2003 به پاریس نقل مکان کردم 
و پس از مدتی متوجه ش��دم که امکان کار 
کردن در رش��ته فرش مهیا نیست. چون به 
نقاش��ی و طراحی تس��لط داشتم و گرایشی 
هم به کار ابریشم و نقش روی این پارچه ها 
داش��تم، قصد کردم در ای��ن زمینه فعالیت 
کن��م. خالصه مش��غول ش��دم و حتی یک 
نمایش��گاه ه��م در پاریس ش��رکت کردم و 
بیش��تر و بهتر با ریزه کاری ه��ای این هنر و 
م��واد و مصالحی که در آن ب��ه کار می رود 
آش��نا ش��دم. پس از اتمام نمایشگاه و کمی 
کس��ب تجرب��ه خ��ودم در منزل ش��روع به 
کار ک��ردم. پس از مدت��ی در نزدیکی محل 
س��کونت ما ی��ک فرهنگس��رای محلی بود 
ک��ه از طرف این فرهنگس��را فراخوان دادند 
افرادی که در این منطقه س��اکن هستند و 
از هن��ر و خالقیت بهره ای دارند، نمونه  هایی 
از کارهای شان را ارائه بدهند تا در نمایشگاه 
آخر سال شرکت داده شوند. من هم در این 
نمایشگاه شرکت داشتم و افراد و مسئوالنی 
ک��ه در این فرهنگس��را عض��و بودند خیلی 
مش��تاق بودند که ای��ن کار را ببینند و یاد 
بگیرن��د. حت��ی به من گفتند ک��ه تمایل به 
تدری��س و آموزش ای��ن کار دارید؟ من هم 

از خدا خواس��ته گفتم چرا که نه! این قضیه 
مربوط به هفت س��ال پیش است. پس از آن 
از مراک��ز و فرهنگس��راهای دیگر هم به من 
پیشنهاد شد که این هنر را در جاهای دیگر 

آموزش بدهم. 
خاتمی در مورد ادامه فعالیت هنری اش و 
کنکور پیش��ه وری فرانسه توضیحات جالبی 
می ده��د که موف��ق ب��ه دریافت م��دال از 
دانشگاه سوربن و اخذ درجه هنری از وزارت 
آموزش عالی فرانسه شده است. وی در ادامه 
می افزاید: این مدال یکی از باالترین درجات 
هنری در این کش��ور است که به هنرمندان 
اعطا می ش��ود. معادل فارس��ی آن می شود 
درج��ه و رتبه پیش��ه وری و در فرانس��ه به 
هر کس��ی که بگویید این م��دال را گرفته ام 
شما را تحسین می کنند. این مدرک معادل 
لیسانس است و دارنده آن می تواند با رعایت 
برخی از ضوابط در مراکز مش��خص شده در 
دانشگاه ها تدریس کند. این مدال و درجه را 
در سال گذشته )2015( میالدی گرفتم که 
بیس��ت و پنجمین دوره برگزاری این کنکور 
سراس��ری بود. ای��ن کنکور هر چهار س��ال 
یکبار برگزار می شود که من در سال 2013 

ثبت نام کرده بودم و دو س��ال بعد آزمون 
گرفته ش��د. این امتحان به صورت تئوری 
و عملی اس��ت ک��ه در مرحل��ه اول باید 
پنج نمونه کار عملی ارائه ش��ود تا مورد 
ارزیابی قرار بگیرد که متقاضی در سطح 
این آزمون اس��ت یا نه، که حکم ورودی 
این کنکور است. به من اعالم کرده بودند 
که باید پنج تکنیک مجزا و جداگانه روی 
ابریشم اجرا کنم و تحویل بدهم که یکی 

از کارهای من سه ماه زمان برد. 
وی در م��ورد تأثیر رش��ته معماری بر 
کاره��ای فعل��ی  اش می گوید: در بیش��تر 
کاره��ای م��ن ردی از معم��اری دی��ده 
می ش��ود. اعم از طراحی، رنگ بندی، فرم 
و س��ایر مس��ائلی که به معم��اری مربوط 
می ش��وند. خاتمی تأثیرگ��ذاری محیطی 
شهر محل س��کونتش را کتمان نمی کند 
و می افزاید: پاریس واقعاً ش��هر قش��نگی 

است و در کنار زیبایی خاصی که دارد، بسیار 
الهام بخش است. ش��ما هر وقت که بخواهید 
می توانید در این ش��هر آث��ار هنری متعددی 
را ببینید و لذت ببرید. معماری ش��هر، وجود 
مراک��ز ف��راوان هن��ری، موزه ه��ا، گالری ها، 
س��الن های تئات��ر همگی ف��رد را در معرض 
انتخاب های مختلف و متنوع قرار می دهند. 

شیوه کار
خاتمی در مورد شیوه کاری اش و چگونگی 
انج��ام کار روی پارچه می گوید: پارچه هایی 
که مورد استفاده قرار می گیرند، پارچه های 
س��فید ابریش��می هس��تند که خودشان به 
چند دسته تقسیم می ش��وند، مانند: حریر، 
کرپ دوش��ین، پونژه و ساتن. انتخاب پارچه 
ب��رای تکنیک و فرمی ک��ه می خواهم روی 
پارچه انجام بدهم بس��یار مهم اس��ت و هر 
تکنیک��ر طرح و نقش خاص خودش را دارد. 
طرح هایی ک��ه اجرا می کنم همه ش��ان کار 
خودم اس��ت و اصاًل کپی برداری نیست. من 
چون کارشناس فرش هستم خیلی به نقوش 
سنتی عالقه دارم و از این طرح های قدیمی 
و س��نتی در کارهای��م اس��تفاده می کن��م. 

مثاًل گل شاه عباس��ی را به ج��ای گلبرگ با 
ماهی های ریز و کوچک کار کرده ام. ممکن 
اس��ت کاری را چند بار تکرار کنم ولی هربار 
ب��ا رنگ آمی��زی مختلف ص��ورت می گیرد. 
همان ط��ور ک��ه گفتم ه��ر پارچ��ه ای برای 
یک کار مناس��ب اس��ت. مثاًل روسری سایه 
روش��ن با پارچه پون��ژه کار می کنم یا برای 
تابلوهای پارچه ای از ساتن ابریشم، که جلوه 
و درخشندگی خاصی دارد. برای پوستر هم 
از تکنیک باتیک اس��تفاده می شود. همگی 
این پارچه ها در اول کار س��فید هس��تند و 
طرح روی آن پیاده و رنگ آمیزی می ش��ود. 
در اول کار دورگی��ری می ش��ود ک��ه با موم 
ی��ا س��رتی انجام می ش��ود. بع��د از این کار 
رنگ آمی��زی ص��ورت می گی��رد و بعد از آن 
داخل پارچه مخصوصی لوله ش��ده و داخل 
دس��تگاه مخصوص بخار ق��رار می گیرد. در 
داخ��ل دس��تگاه تحت حرارت بخ��ار آب به 
مدت دو س��اعت قرار می گیرد. بعد از بیرون 
آوردن قابل اس��تفاده و شست وشو هستند. 
اگ��ر کاری باش��د که با موم درس��ت ش��ده 
باشد، بعد از خروج از دستگاه بخار با بنزین 
شس��ته می ش��ود تا لکه های پارچ��ه گرفته 
ش��ود و بعد از آن قابل استفاده است. االن 
کارهای��ی دارم که ش��ش – هفت و حتی 
10 س��ال است که مورد اس��تفاده است و 
پس از این همه س��ال هنوز خراب نش��ده 
است. س��رتی یا گوتا روشی است که برای 
دورگیری پارچه ها استفاده می شود. سرتی 
نام فرانس��وی و انگلیس��ی آن گوتا اس��ت. 
هم��ه این کارها را در منزل انجام می دهم. 
در ح��ال حاض��ر حدود 50 نفر ش��اگرد و 
هنرآم��وز دارم که رنج س��نی آنها از 23 تا 
90 س��ال هستند و بیشترش��ان را خانم ها 
تش��کیل می دهند. البته آقایان هم چندان 

بی  تفاوت نیستند و  گاه شرکت می کنند. 

ابزار کار
وی در مورد ابزار کار این رش��ته هنری 
می گوید: این حرفه ابزار خیلی پیچیده ای 
ندارد. بیش��تر رنگ ها هستند که اهمیت 

دارند که طیف رنگ ه��ای موجود به بیش 
از 200 رنگ می رسد. خودم معموالً از 12 
-13 رنگ اس��تفاده می کنم و در حین کار 
آنه��ا را تلفی��ق کرده، طیف ه��ای مختلفی 
پدی��د م��ی آورم. بعد از آن قلم ش��انتینگ 
اس��ت که برای کار با موم اس��ت که نامش 
هم اندونزیایی اس��ت و مرب��وط به جنوب 
ش��رقی آس��یا می ش��ود. قلم ه��ای آبرنگی 
وس��ایل مخصوص رنگ آمیزی هس��تند که 

مورد استفاده قرار می گیرند. 
خاتم��ی در م��ورد ف��روش و عرض��ه این 
پارچه ها که با دست مزین شده اند می گوید: 
اس��تقبال که خیلی خوب است و همه وقت 
سفارش داشته ام. مشتری هم به اندازه کافی 
هس��ت که باعث شده به این حرفه به عنوان 
ش��غل نگاه کنم و درآمد زایی داش��ته باشم، 
ه��م تدری��س و آموزش و ه��م انجام عملی 
کار روی پارچه های ابریش��می. هزینه انجام 
طرح ه��ای هن��ری روی پارچ��ه از مصالح و 
مواد مورد اس��تفاده تا مرحله نهایی ش��دن 
ح��دود 60 ی��ورو تم��ام می ش��ود. این رقم 
هزین��ه تولی��د و پدیدآوری آن اس��ت. نرخ 
نهایی دس��تمزد براس��اس مق��دار وقتی که 
برای آن گذاشته ام محاسبه می شود. حداقل 
دستمزد در فرانسه س��اعتی 10 یورو است 
که براس��اس س��اعت کاری و روزهای وقت 
گذاشته شده تعیین می شود. معموالً بیشتر 
کارها چیزی نزدیک به 300 یورو در معرض 
فروش ق��رار می گیرند. البته کارهای فاخر و 
پر زحمت ت��ا 1500 یورو قیمت می خورند. 
یک کار معمولی حدود س��ه تا 40 روز زمان 
برای اجرا می برد. بعضی از کارهای بزرگ تر 
که تابلو هس��تند تا س��ه ماه وقت می گیرد. 
خاتمی با اش��اره به اینکه در نمایشگاه های 
کشورهای فرانسه و آمریکا نیز حضور داشته 
است، گفت: همیشه دوست داشتم در ایران، 
نمایش��گاهی ب��رای هموطنان خود داش��ته 
باش��م تا با ارائه تجربیاتم به مردم بگویم که 
ب��ا طرح های ایرانی می توانی��م چه آثاری را 
 روی ابریش��م ایجاد کنیم ک��ه کاربردی نیز

 باشند. 

علی علمی
ali_elmi1361@yahoo.com

گفت وگوی »فرصت امروز« با بنفشه خاتمی، هنرمندی که روی ابریشم نقاشی می کند 

نقش و  نگار روی دیبای رنگین
نق�ش، طرح و رن�گ. طراحی از نقوش دنیای اط�راف روی پارچه های 
ابریش�می ک�ه لطافت و ظراف�ت به زیبای�ی با هم ترکیب می ش�وند و 
دست س�اخته ای بدیع را رقم می زند. دیبای س�فید با پرداخت دس�ت 
هنرمند نقش و نگار نو به خود می گیرد و طرحی از دل طبیعت در دل آن 

جای می گیرد. هنر خاور دور بعد از گذش�ت سال ها توسط یک هموطن 
هنرمند و خوش قریحه مورد اس�تفاده قرار گرفت�ه و با نوآوری در این 
زمینه هنری، آثار درخور توجهی خلق کرده است. بنفشه خاتمی متولد 
1350 تهران اس�ت. لیسانس صنایع دستی را از دانشگاه الزهرا در سال 
1376 گرفته و قبل از ورود به دانشگاه، به کارهای هنری عالقه مند بوده 
و طراحی مدل از طبیعت انجام می داده اس�ت. در دانشگاه و هنرستان 

کاردانش کاش�ان صنایع دس�تی تدریس می کرده و س�ابقه فعالیت در 
رشته های شیشه، سفال و منبت را هم در کارنامه دارد. خاتمی در آلمان 
معماری خوانده و در پایتخت کشور فرانسه کار نقاشی روی پارچه های 
ابریشمی را انجام می دهد. وی به سه زبان زنده دنیا، انگلیسی، فرانسوی 
و آلمانی تس�لط کامل دارد. »فرصت امروز« با این هنرمند خوش ذوق و 

باسلیقه به گفت وگو نشسته است. 

مدی��ر روابط عمومی موزه مل��ک از نمایش دو کتاب از 
نخس��تین کتاب های کودکان و نوجوانان با نام های »الف 
و ب��ای مصور« و »کلیله و دمنه« در این موزه خبر داد. به 
گزارش ایسنا، به گفته مهدی یساولی، این دو کتاب که در 
زمره نخستین آثار مکتوب کودکان و نوجوانان هستند، در 
قطع رحلی به شکل فاکسیمیله )چاپ عکسی( بازنشر شده 
و روی میز مناس��ب برای کودکان در این موزه به نمایش 
درآمده تا بازدیدکنندگان ضمن تماشای آنها بتوانند این 
حس را داش��ته باش��ند که در بیش از 150 سال پیش به 

کودکان ما چه موضوعاتی آموزش داده می شده است. 
 »الف و بای مصور« طرح جدید به سعی و اهتمام میرزا 
عباس نقاش در محرم الحرام 1203 هجری قمری به عنوان 
یک��ی از کتاب های عهد قاجار ویژه کودکان و نوجوانان در 
تیمچه کتابفروش ها حجره آقا میرزا محمدعلی شیرازی به 
فروش می رس��ید و کتاب »کلیله و دمنه« در سال 1282 
هجری قم��ری با مقدمه ای از محمد بن محمد حس��ین 
نحنود خان ملک الشعرا در اختیار کودکان و نوجوانان این 
مرز و بوم بود. س��یدعلی کاشفی در کتاب »تاریخ ادبیات 
دینی کودک و نوجوان« منتشرش��ده در س��ال1387 در 
این زمینه آورده اس��ت: از دیگر کتاب هایی که می توان به 
اس��تفاده کودکان و نوجوانان از آن تصریح کرد »کلیله و 

دمنه« است. مترجم کتاب به تناسب آن با کودکان تصریح 
کرده و اسناد فراوانی از استفاده آن برای کودکان و توسط 
ایش��ان در خانواده ها و مکتب خانه از قرون گذشته تا دوره 
معاصر موجود است. »کلیله و دمنه« توسط نصراهلل منشی 
در قرن شش��م هجری به فارس��ی ترجمه شده و تا امروز 
ه��م برای آموزش کودکان و نوجوانان به کار رفته اس��ت. 
این کتاب که با مدح رس��ول اهلل )ص( آغاز می شود، طی 
قرون مختلف بیش از 10 بار بازنویس��ی، گزیده نویسی و... 
شده است. کتابخانه و موزه ملی ملک یکی از کتابخانه های 
شهر تهران است که در سال 1316 توسط حسین آقا ملک 
تأسیس شد. این مجموعه در خیابان امام خمینی تهران 

)سپه( جنب ساختمان امور خارجه قرار دارد. 

دانشیار دانشگاه آس��یا - اقیانوسیه »ریتسومیکان« 
ژاپن گفت: صنایع دس��تی هویت یک ملت و نوع نگاه 
جهانیان به ی��ک منطقه را تعریف می کند و رونق آن 
با ش��کوفایی صنعت گردشگری ارتباط مستقیم دارد. 
کاظ��م وفاداری دوش��نبه ش��ب در دومی��ن همایش 
فن��اوری محیط زیس��ت و س��ومین نشس��ت اعضای 
کمیته فرعی گردش��گری و ش��یالت در قشم، افزود: 
ب��ه همین منظور باید تالش کنی��م با منحصر به فرد 
کردن صنایع دس��تی ایران، مان��ع از کپی برداری آنها 

توسط دیگر کشورها شویم. 
وی با بیان اینکه صنایع دستی ایران به ویژه صنعت 
فرش دس��تباف، جایگاه ویژه ای در جهان دارد، اظهار 
ک��رد: ارتقای طراح��ی، افزایش کیفی��ت، بازاریابی و 
تولی��د انبوه از مولفه های مهمی اس��ت ک��ه می تواند 
به جهانی ش��دن صنایع دس��تی ایران و به شکوفایی 
صنعت گردش��گری کش��ور منجر ش��ود. این اس��تاد 
دانشگاه ژاپن اضافه کرد: تا زمانی که به صنایع دستی 
به عنوان یک کاالی تزئینی و غیرکاربردی نگاه ش��ود، 
نمی توان آنچنان که شایس��ته اس��ت جایگاه آن را در 

حوزه گردشگری ارتقا داد. 
وف��اداری تأکید کرد: برای موفقیت صنایع دس��تی 

و ب��ه تبع آن گردش��گری در مناطقی همچون قش��م 
ک��ه ظرفیت ه��ای عظیم��ی در ه��ر دو ح��وزه دارد، 
بای��د صنای��ع دس��تی را به ص��ورت انب��وه تولی��د و 
 ب��رای آنها کارکردهای��ی در زندگ��ی اجتماعی مردم 
بازتعریف کرد. وی توجه به صنعت بسته بندی صنایع 
دس��تی را ویژگ��ی مهمی ب��رای معرفی ای��ن هنر به 
جهانیان ارزیابی و اضافه کرد: برگزاری نمایشگاه های 
مختلف در س��طح منطق��ه ای و جهانی، اس��تفاده از 
ظرفیت ه��ای اینترنت ب��رای معرفی صنایع دس��تی 
و آم��وزش جوام��ع محلی برای ارتقای س��طح کیفی 
تولیدات، از دیگر مولفه ه��ای ضروری برای رونق این 

بخش به شمار می رود. 

دو کتاب قدیمی کودکان در موزه ملک

کلیله و دمنه کودکانه را ببینید
استاد دانشگاه »ریتسومیکان« ژاپن: 

رونق صنایع دستی ارتباط مستقیم با شکوفایی گردشگری دارد



پاس��اژ تهرانی یکی از مراکز خرید منطقه 
آریاش��هر اس��ت که در کنار همس��ایه های 
پرشمارش به فعالیت و ارائه خدمات به مردم 
مشغول است. این پاساژ کوچک ولی فعال و 
پررونق یکی از چندین مجتمع تجاری غرب 
تهران واقع در فلکه دوم صادقیه اس��ت که 
مدت زمان زیادی از راه اندازی آن نمی گذرد 
ولی در همین مدت زمان کوتاه – نسبت به 
همس��ایه های گردن کلفتش مانند گلدیس 
و افق- توانس��ته جایی برای عرض اندام پیدا 
کند و س��همی از بازار محلی این منطقه را 
ب��ه خودش اختصاص بدهد. گزارش ما را به 

تفصیل بخوانید. 

محله ای تجاری – مسکونی 
آریاش��هر ی��ا صادقیه ناحی��ه ای در غرب 
تهران است که اکنون دربردارنده محله هایی 
از جمل��ه صادقیه  ش��مالی، صادقی��ه، بلوار 
فردوس، باغ فیض، پونک و... اس��ت. بخشی 
از صادقی��ه در منطقه ۲ ش��هرداری تهران 
و بخش ه��ای دیگ��ر آن نی��ز در منطقه ۵ 
ش��هرداری تهران جای گرفته است. مطابق 
ب��ا روایت ه��ای تاریخی، برپای��ی این محله 
ب��ه دوران قاج��ار و ته��ران دوره ناص��ری 
بازمی گردد ک��ه رفته رفته گس��ترش یافته 
و به ش��کل امروزی درآمده اس��ت. آریاشهر 
ب��ه دلیل خ��وش آب وهوا ب��ودن و نزدیک 
ب��ودن به نخس��تین بزرگراه ه��ای تهران از 
دگرگونی های شتابان تهران بیشترین بهره 
را برد. ظرف 30س��ال اخیر منطقه توس��عه 
بیشتری پیدا کرد و خیابان ها و بزرگراه های 
بیش��تری ساخته شد که بزرگراه محمدعلی 
جناح و بزرگراه ش��یخ فضل اهلل نوری از آن 
جمله  به ش��مار می روند. آریاشهر یا صادقیه 
دارای دو میدان اس��ت ک��ه به نام های فلکه 
اول و دوم خوانده می شوند. در فاصله میان 
این دو فلکه ش��مار بسیاری مراکز تجاری و 
آموزشی وجود دارد و مغازه های فراوانی در 
دو طرف خیابان به کاسبی مشغول هستند. 
آریاش��هر از ش��مال به پونک )باغ فیض(، از 
جنوب به میدان آزادی، از ش��رق به نیروگاه 
برق آلس��توم و از غرب ب��ه بزرگراه آیت اهلل 
کاش��انی و پ��ل عالمه جعفری و ش��هرزیبا 
منته��ی می ش��ود. باغ ها و بافت روس��تایی 
طرش��ت نیز از اراضی آریاش��هر به حساب 
می آیند که در قسمت شرقی آن قرار گرفته 
اس��ت. خیابان ستارخان یکی از خیابان های 
اصلی ای��ن منطقه اس��ت. همچنی��ن بلوار 

فردوس نیز در این محله واقع شده است. 

نقبی به گذشته
این محله در اوایل دهه 60 از نظر امکانات 
ش��هری محروم بود اما بع��داً با فعالیت های 
گس��ترده ای که انجام ش��د، تبدیل به یکی 
از قطب های تجاری – اداری پایتخت ش��د. 
با گس��ترش محله و افزایش مهاجرت و در 
نهایت ازدیاد جمعیت، فعالیت اقتصادی در 
محل��ه رونق گرفت و با ایجاد فروش��گاه ها و 
مجتمع ه��ای تج��اری به ص��ورت منطقه ای 
اقتصادی درآمد. س��اختمان ها و مکان های 
عموم��ی در این محله از ابتدا تقریباً موجود 
نب��وده و همگام با گس��ترش محل��ه ایجاد 
ش��ده اند، هر چند هم اکنون در برخی موارد 
نواقص��ی مثل نبود بزرگ��راه و پل هوایی در 
مکان های پرترافیک و پر رفت و آمد به چشم 
می خورد که مش��کالتی را به همراه داشته 
اس��ت. در س��ال های آغازین دهه هشتاد و 
در دوره دولت نهم، طرح س��اخت نخستین 
مونوریل تهران هم در این محله پیش��نهاد 
و اج��رای پروژه آغ��از ش��د و پایه های این 
مونوریل س��اخته شد، اما به دلیل اختالفات 
ش��هرداری، ش��ورای ش��هر و دولت بر سر 
اقتص��ادی بودن طرح، پروژه متوقف ش��د و 
پس از چندی پایه ها برچیده ش��د. آریاشهر 
به خاطر وجود مراکز متعدد تجاری، اداری و 
دولتی محدوده ای شلوغ و پرترافیک است و 
همین امر موجب شده که شمار خودروهای 
عبوری و جمعیت فراوان برای انجام کارهای 
اداری در این منطقه به طور قابل مالحظه ای 
افزایش یابد. شاید مراجعات زیاد شهروندان 
به این نقطه از ش��هر یکی از دالیل ساخت 
و فعالی��ت مجتمع های تجاری در گوش��ه و 

کنار این محدوده باشد. به هرحال اینجا یک 
منطقه کارمندی اس��ت و کارکنان اداره ها و 
کاسب های محلی بخش عمده ای از ساکنان 
اینجا را تش��کیل می دهند و به همراه تعداد 
زیادی از دفاتر کوچک و بزرگ شرکت های 
خصوصی در همسایگی هم روزگار را سپری 

می کنند. 

گود بازار 
مجتمع خرید تهرانی ش��ش س��ال است 
ک��ه راه اندازی ش��ده و ب��ه نوع��ی یکی از 
تازه وارده��ای منطقه به ش��مار می آید. این 
مرکز خرید دو طبقه، 7۲ باب واحد تجاری 
دارد و فاق��د واح��د اداری اس��ت. درس��ت 
چسبیده به این پاساژ کوچک یک پارکینگ 
طبقاتی نس��بتا بزرگ ق��رار دارد که متعلق 
به همین مرکز خرید است و جنبه استفاده 
عمومی دارد و برای ۵00 خودروی س��واری 
گنجایش دارد. مغازه های این مرکز بیش��تر 
1۲، 18 و ۲۲مت��ری هس��تند و چند واحد 
40متری به عالوه یک فروش��گاه پوش��اک 
160 متری هم دارد. مرکز خرید تهرانی به 
طور کلی مخصوص پوشاک است که جنس 
غالب آن تا 90 درصد مخصوص انواع البسه 
زنانه از کفش تا شال و روسری است و طبعا 
بیش��تر مش��تری هایش را خانم ها تش��کیل 
می دهن��د. هم��ه مغازه های پاس��اژ تهرانی 
باز هس��تند و صاحبان آن به خریدوفروش 
مش��غول هس��تند و طبق مدیریت مجتمع، 
واحد خالی وجود ن��دارد. این مجموعه یک 
بازار محلی اس��ت که در آن نیازمندی های 
روزان��ه و ض��روری پوش��اک و کف��ش یک 
خان��واده طبقه متوس��ط به خصوص کارمند 
جماعت عرضه می ش��ود. آق��ای رمضانعلی 
فالحت��ی، مدی��ر مجموع��ه می گوی��د: این 
پاس��اژ در کن��ار س��ایر مراک��ز خری��د این 
منطقه به عنوان ارزان فروش��ی معروف است 
و قیمت های آن از دیگر مراکز کمتر اس��ت. 

به همین دلیل کس��انی ک��ه درآمد کمتری 
دارن��د و دنبال اجناس لوک��س و برندهای 
گرانقیمت نیستند بیشتر سراغ ما می آیند. 

وی در مورد این مجتمع توضیح بیشتری 
می ده��د: همان طور که گفتم ش��ش س��ال 
اس��ت که ای��ن مجموعه راه اندازی ش��ده و 
کامال ب��ه صنف پوش��اک اختص��اص دارد. 
زمین اینجا وقفی است. شخصی که صاحب 
این ملک بوده آن را وقف کرده که بخش��ی 
از ام��ور آن به اداره اوقاف مربوط می ش��ود. 
فالحتی در مورد وجه تس��میه آن می گوید: 
نام صاحب زمین عبدالوهاب تهرانی بوده که 

این ساختمان به نام او نامگذاری شده است. 
بعد از انجام کارهای وقف، ش��هرداری اینجا 
را می س��ازد و پس از ساخت در اختیار اداره 
اوقاف قرار می ده��د. هیچ کدام از واحدهای 
تج��اری ای��ن مجتم��ع به ص��ورت تملیکی 
واگذار نش��ده اند و به صورت اجاره در اختیار 
فروشنده ها قرار گرفته است. مدیریت مرکز 
خری��د تهرانی در مورد کس��به می گوید: از 
نظ��ر ما محدودیتی ب��رای فعالیت در اینجا 
وجود ندارد؛ اگر واحدی خالی باش��د اجاره 
می دهیم و شرایط ما خیلی سخت نیست. 

ما خواس��ته ایم تا جایی که ممکن اس��ت 
راه��ی ب��رای کاس��بی و درآمدزای��ی افراد 

برداریم. این مجتم��ع کوچک و جمع و جور 
اس��ت و در دو طبقه خالصه ش��ده است و 
به تجهیزات سرمایش��ی و گرمایشی مجهز 
است و سه دس��تگاه آسانسور دارد. در کنار 
صنف پوشاک، مغازه های دیگری مثل لوازم 
آرایشی بهداشتی، طال و جواهر، مواد غذایی 
و کافی شاپ دایر هس��تند. در داخل فضای 
پارکینگ ای��ن مجموعه تج��اری، ۲0واحد 
انبار هم وجود دارد که در اجاره افراد اس��ت 
و هر کس��ی بخواهد می تواند از آن استفاده 
کن��د. فالحت��ی در ادام��ه صحبت های��ش 
می گوی��د: در این مرک��ز برن��د گرانقیمت 
نداریم و اجناس عرضه شده عمومی است و 
مخصوص افراد طبقه متوسط و حقوق بگیر. 
بیش��تر مش��تری های ما را هم همین قشر 
تش��کیل می دهند و معموال در اواخر هفته 

بیشتر گذرشان به اینجا می افتد. 
همچنی��ن در م��ورد کس��انی که بیش��تر 
مراجعه می کنند، اضاف��ه می کند: 90درصد 
کااله��ای در معرض فروش، البس��ه، کیف و 
کفش زنانه اس��ت پس طبیعی است که اکثر 
خریداران زن باشند. البته چند مغازه پوشاک 
مردانه هم فعال است. ضمن اینکه کم و بیش 
از شهرس��تان ها و نواحی اط��راف تهران هم 
مشتری داریم که برای خرید می آیند. بیشتر 
کسانی که به اینجا مراجعه می کنند، مشتری 
ثابت هس��تند و ب��ه طور دائم��ی از ما لباس 
می گیرن��د. وی این مرک��ز خرید را در حیطه 
کاری خ��ودش یک مجتم��ع موفق می داند و 
می گوید: وضعیت کلی راضی کننده اس��ت و 
من عملکرد ای��ن مجموعه را مطلوب ارزیابی 
می کنم. اما ش��رایط فعلی برای همه یکسان 
است و رکود سرتاس��ری همه صنوف در کل 
کش��ور را در بر گرفته است. وضعیت کاسبی 
در هیچ کجا خیلی مناس��ب نیست و مختص 

به ما نمی شود. 
یک��ی از فعالیت های��ی ک��ه مدیری��ت این 
مجموعه انجام می دهد برگزاری جشنواره های 

هفتگ��ی اس��ت ک��ه بی��ن مراجعه کنندگان 
قرعه کشی می شود. این برنامه معموالً در آخر 
هفته اجرا می شود و جوایزی مثل لوازم خانگی 
و اجناس خود پاس��اژ اهدا می ش��ود. آف های 
فصل��ی و ماهان��ه هم به طور معم��ول برگزار 
می ش��ود. قیمت های اجناس پاس��اژ تهرانی 
معقول و مناس��ب اس��ت. کف قیمت  اجناس 
ارائه شده در این مرکزخرید از ۲0 هزار تومان 
ش��روع می شود و به ۲00هزار تومان می رسد. 
در این مرکز از کاالهای فاخر خبری نیس��ت 
و بیش��تر کاالهای ضروری برای رفع نیازهای 

روزانه فروخته می شوند. 

انگار چرخ بر مراد می چرخد
ب��ه  ظاهر کاس��بی در اینجا خوب اس��ت و 
کسی خیلی ناراضی نیست. البته رکود کاسبی 
دامن این مجتم��ع را هم گرفته ولی اکثریت 
مغازه دارها ابراز رضایت دارند. یکی از کس��به 
که در عین جوانی از فروش��ندگان قدیمی به 
حساب می آید و پنج سال سابقه فروشندگی 
دارد، می گوید: فروش ما تا ۵0درصد نس��بت 
به دو سه س��ال پیش کمتر شده ولی خدا را 
ش��کر راضی هستیم و به قدر کفایت  مشتری 
داریم که امورات مان بچرخد و در ادامه اضافه 
می کند: تا به حال نشده که لنگ بمانیم ولی 
خب وضعیت اقتصادی مردم خیلی مس��اعد 
نیست و نقدینگی شان ته کشیده و کمتر پولی 
برایش��ان می ماند که ب��رای خرید اختصاص 
بدهن��د. همکارش ادامه ح��رف را می گیرد و 
ادامه می دهد: ش��رایط عموم��ی بازار در همه 
جای کشور همینطور است. چون اینجا به یک 
بازار محلی تبدیل ش��ده نسبتا اوضاع بهتری 
نس��بت به جاهای دیگر همین محدوده دارد. 
این مجتمع محدود به لباس است که با توجه 
به قیمت ه��ا خری��داران از تخفیف های ویژه 
برخوردار می شوند. کیفیت و مرغوبیت اجناس 
عرضه شده خیلی خوب است و تا حاال ناراضی 
نداشته ایم. ساعت کار این مرکز خرید 10صبح 

تا 11شب است. 

چطور برویم؟ 
مرک��ز خرید تهران��ی در قس��مت جنوبی 
فلک��ه دوم صادقی��ه قرار گرفت��ه و به همین 
خاطر دسترس��ی خوبی به انواع وسایل نقلیه 
عمومی دارد. منطقه آریاشهر در محدوده طرح 
ترافیک قرار ندارد و با خیال راحت می توانید با 
خودروی شخصی به اینجا بیایید و از پارکینگ 
عمومی آن اس��تفاده کنید. فلکه دوم صادقیه 
در نزدیکی ایستگاه متروی صادقیه واقع است 
و به راحتی می توانید از مترو برای رسیدن به 
این مرکز استفاده کنید. اتوبوس های تندرو از 
پونک و میدان آزادی از جلوی پاساژ می گذرند 
و از سایر نقاط مانند جنت آباد، دهکده المپیک 
و ش��هران و مناط��ق مرک��زی مث��ل میدان 
هفتم تیر خطوط اتوبوس��رانی برقرار اس��ت. 
از میدان ه��ای مهم تهران هم تاکس��ی برای 

آریاشهر فراهم است. 

پاساژ کارمندی 
مرکز خری��د تهرانی، یک مجتمع تج��اری نقلی و 
جمع وج��ور اس��ت که در فلک��ه دوم صادقی��ه تهران 
واقع ش��ده و یک پاساژ تقریبا نوساز و جدید محسوب 
می ش��ود. این مجموعه کوچک، مح��ل مراجعه افراد 
زیادی از شهروندان تهرانی، شهرهای اطراف پایتخت 
و شهرستان هاس��ت که برای خرید همه رقم پوشاک 
گذرش��ان ب��ه اینجا می افت��د و یک��ی از مراکز توزیع 
و ف��روش انواع پوش��اک چهارفصل به ش��مار می آید. 
مح��دوده آریاش��هر یکی از مح��الت قدیمی در غرب 
پایتخت اس��ت که بافت تجاری، اداری و مسکونی آن 
با هم تلفیق ش��ده و یک منطقه ش��لوغ و پرازدحام را 
به وجود آورده اس��ت. وجود پاساژهای ریز و درشت و 
مجتمع های تجاری در دل منطقه و نواحی اطرافش، از 

ویژگی های دائمی و همیشگی اینجاست. 
 باف��ت محلی این منطقه نوس��از و تقریباً ش��یک 
اس��ت و در س��اخت و تجهیز بناهای آن مخصوصا 
مراکز تجاری س��عی شده اس��ت حداقل های نما و 
زیباس��ازی رعایت شود. ناحیه آریاشهر با اینکه جزو 
مناطق باس��ابقه تهران است، نسبت به دیگر مناطق 
بیس��ت ودوگانه ته��ران یکی از کمتری��ن بافت های 
فرس��وده را دارد. رنگ آمیزی و نم��اکاری دیوارها و 
تابلوها و چراغ های رنگی، س��ردر مغازه ها چشم انداز 

زیبایی دارد و در شب ها بیشتر جلوه می کند. 
همه کسانی که به این مجتمع تجاری می آیند، به 
خاطر مرغوبیت و قیمت های مناسب کاالهای عرضه 
ش��ده، این مکان را برای خری��د انتخاب می کنند و 
روزانه تعداد قابل قبولی از مردم برای تأمین و خرید 

مایحتاج مورد نیازشان، به این مرکز می روند. 

محدوده بازار 
مرکز خرید تهرانی در ضلع جنوب شرقی فلکه دوم 
آریاش��هر  )صادقیه( و در ابت��دای بزرگراه محمدعلی 
جناح واقع شده و عمر زیادی ندارد و تنها شش سال از 
ساخت این پاساژ کوچک می گذرد. در همسایگی پاساژ 
تهرانی مراکز بزرگ تر و شلوغ تری مثل افق و گلدیس 
فعال هس��تند که از این مجموعه قدیمی تر هس��تند، 
ولی این مرکز خرید توانسته در این مدت کوتاه جایگاه 
خودش را پیدا کرده و مشتریان ثابتی پیدا کند. مرکز 
خرید تهرانی تقریبا به صنف پوش��اک، البسه، کیف و 
کفش مخص��وص خانم ها اختصاص دارد که بیش��تر 
مراجعان��ش را تش��کیل می دهند. ای��ن مرکز به دلیل 
نزدیکی و مجاورت با بافت مس��کونی منطقه آریاشهر 
و نواح��ی اطراف آن با اس��تقبال خوبی از طرف اهالی 
محل روبه رو ش��ده است. به گفته مدیریت مجموعه و 
کس��ب و کارها از همه جای تهران مشتری برای خرید 
دارند و مربوط به قشر خاصی نمی شود. قیمت اجناس 

عرضه ش��ده مناس��ب اس��ت و در روزهای آخر هفته 
جمعی��ت زیادی برای خرید به اینج��ا می آیند، چون 
عالوه بر ارائه کاال و خدمات، جشنواره و قرعه کشی های 
هفتگی برگزار می شود و به مشتری های برنده، جوایزی 
اهدا می ش��ود. با این همه تنوع جنس و تنوع مغازه به 
چشم می خورد. برخی از فروشگاه ها به تفکیک فضای 
داخل��ی پرداخته اند و هر گوش��ه از مغازه را به جنس 

خاصی اختصاص داده اند. 

قیمت ها، رهن و اجاره
همانطور که گفته ش��د این مجموعه فروش��گاهی، 
یک مرکز خرید نقلی اس��ت و خیلی مس��احت ندارد. 
7۲ ب��اب مغازه کوچک و ب��زرگ در این بازار کوچک 
فعال هستند که کوچک ترین آن 1۲ متر و بزرگ ترین 
آن 160 متر مس��احت دارند. بیش��تر فروشگاه ها بین 
18 تا ۲۲ متر مس��احت دارند و چند مغازه 40 متری 
هم پیدا می شود. یک مغازه 160 متری تنها فروشگاه 
باالی 100 متر این مجتمع است. همه مغازه های اینجا 
به صورت اجاره ای در اختیار کس��به قرار گرفته که به 
صورت قراردادهای یک ساله تنظیم می شود. نرخ اجاره 
بها توافقی اس��ت که بین مالک و مس��تاجر با نظارت 
مس��تقیم مدیریت اعمال و نهایی می ش��ود. می توان 
گفت تا مدیریت رضایت ندهد، کاری از پیش نمی رود. 
مدت اجاره ملک برای همه مستاجرها یک ساله است 
و در صورت رضایت از اجاره نشین، مدت قرارداد برای 
یک س��ال دیگر تمدید می شود. نرخ حدودی اجاره ها 
متری 1/۵ میلیون تومان در س��ال تعیین شده است. 
این رقم بس��ته به متراژ و محل استقرار مغازه ها از 1۵ 
تا ۲0 درصد کم و زیاد می شود. قیمت فروش ملک به 
درستی معلوم نیست، چون اصال خریدوفروش ملک به 
خاطر اوقافی بودن سند، ممکن نیست. نرخ کرایه هم تا 
حدودی از نرخ عرف منطقه پایین تر است. مدیریت این 
مرکز خرید شرایط راحتی را برای کاسب ها معین کرده 

تا با کمترین دغدغه و استرس به کاسبی بپردازند. 

برندها و مارک ها
در مجتمع تجاری تهرانی، فروشگاه های متعددی 
حض��ور دارند ک��ه پوش��اک و هر آنچ��ه مربوط به 
پوش��اک اس��ت، در آنجا یافت می ش��ود. پوش��اک، 
زیورآالت، عطر و ادکلن، لوازم آرایش��ی و بهداشتی 
و حتی مواد غذایی فانتزی از اجناس غالب این بازار 
اس��ت. مارک های موجود بیش��تر خارجی است که 
عمدتا ایتالیایی، فرانس��وی و آلمانی هس��تند، ولی 
کااله��ای ایرانی ه��م در آن زیاد پیدا می ش��ود که 
در مقایس��ه با نمونه های خارج��ی از کیفیت خوبی 

برخوردار هستند و قیمت کمتری هم دارند. 

پنجشنبه
7 مرداد 1395 بازار10 معرفی 

گزارش »فرصت امروز« از مرکز خریدی در صادقیهنمای بازار

خرید از پاساژ تهرانی! 

مرکز خرید تهرانی شش سال است 
که راه اندازی شده و به نوعی یکی از 
تازه واردهای منطقه به شمار می آید. 

این مرکز خرید دو طبقه، 72 باب واحد 
تجاری دارد و فاقد واحد اداری است. 
درست چسبیده به این پاساژ کوچک 
یک پارکینگ طبقاتی نسبتا بزرگ قرار 

دارد که متعلق به همین مرکز خرید است 
و جنبه استفاده عمومی دارد و برای 
500خودروی سواری گنجایش دارد
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آرژانتین برنامه »ریشه کنی 
خشونت علیه زنان« را اجرا می کند

دولت آرژانتین برنامه ای را برای مقابله با خشونت 
و جنایت علیه زنان در این کش��ور به اجرا می گذارد. 
به گزارش ایسنا، »موریسیو مارکی« رئیس جمهوری 
آرژانتی��ن گفته اس��ت که در این کش��ور در هر ٣٧ 
ساعت یک زن مورد حمله قرار می گیرد و طی سال 
گذش��ته، ٢٣٥ زن در اثر »خشونت جنسیتی« جان 
خود را از دس��ت دادن��د. در برخی از موارد حمله به 
زنان، درخواست کمک آنان بدون پاسخ مانده است. 
تع��دادی از ای��ن حمالت توس��ط مردانی صورت 
گرفته که طبق دس��تور دادگاه، حق نزدیک ش��دن 
به قربانیان خود را نداش��تند. مارکی گفته است که 
برای مقابله با این وضعیت، سال آینده »برنامه ملی 
ریشه کنی خشونت علیه زنان« را براساس قانونی که 
در س��ال ٢٠٠٩ در این کش��ور تصویب شد به اجرا 
خواهد گذاش��ت. وی گفت که هم��ه باید به اجرای 
این برنامه متعهد باشند و افزود که از میان برداشتن 
خشونت جنس��یتی موضوعی نیست که فقط دولت 
بتوان��د ب��ه انجام برس��اند، بلکه نیازمن��د حمایت و 

همکاری تمام جامعه است.
 ب��ه گزارش بی بی س��ی، اعالم برنامه ریش��ه کنی 
خش��ونت علیه زنان پ��س از یک رش��ته اعتراضات 
گس��ترده در آرژانتی��ن به اجرا گذاش��ته می ش��ود. 
رئیس ش��ورای زنان آرژانتین، که ی��ک نهاد دولتی 
اس��ت، گفته اس��ت که مدت اجرای این برنامه سه 
سال است. این برنامه ش��امل راه اندازی مراکز تلفن 
اضطراری ب��رای کمک به زن��ان در مناطق مختلف 

آرژانتین است.
 ای��ن مراکز موظف هس��تند به س��رعت به زنانی 
که هدف حمله ق��رار می گیرند یا در معرض چنین 
حمله ای قرار دارند کمک کنند. آموزش اصل برابری 
جنس��یتی و ایجاد شبکه ای از پناهگاه های زنانی که 
در معرض خطر خش��ونت جنس��یتی ق��رار دارند از 

دیگر بخش های این برنامه است. 

برگزاری نخستین جلسه ستاد 
مقابله با آسیب های اجتماعی در 

معاونت امور زنان و خانواده

نخس��تین جلس��ه س��تاد مقابل��ه با آس��یب های 
اجتماعی معاونت امور زنان و خانواده با حضور معاون 
رئیس جمهوری برگزار شد. در این جلسه که با هدف 
بررسی زمینه های هماهنگی و همکاری بین بخشی 
و ب��ه منظور بح��ث و هم اندیش��ی پیرام��ون نقش 
معاونت در »تقس��یم کار ملی مقابله با آس��یب های 
اجتماعی« تشکیل ش��ده بود، معاون رئیس جمهور 
در ام��ور زنان و خان��واده توضیحاتی را پیرامون این 
طرح متذکر ش��د. وی ضمن اش��اره به نشست های 
برگزار شده در حضور مقام معظم رهبری با موضوع 
آسیب های اجتماعی اظهار داشت: بررسی و پیگیری 
این موضوع به اس��تناد »تقس��یم کار ملی مقابله با 
آس��یب های اجتماعی« از این پس به طور جدی در 

دستور کار معاونت قرار خواهد گرفت. 
وی افزود: »تقس��یم کار ملی مقابله با آسیب های 
اجتماعی« با هدف انج��ام اقدامات عاجل و ضربتی 
و عملیات��ی و فوق العاده در خص��وص 1٩ عنوان از 
آس��یب های اجتماعی احصا ش��ده و اولویت دار، در 
شورای اجتماعی کشور مصوب شده و اتخاذ رویکرد 
پیش��گیرانه در س��طوح مختلف در اجرای این طرح 
از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت. به دنبال تصویب 
این طرح، تمامی دستگاه های عضو این شورا مکلف 
شده اند در اسرع وقت نسبت به تشکیل ستاد مقابله 
و پیش��گیری از آس��یب های اجتماعی در دس��تگاه 
متبوع خود اقدام کنند. معاونت امور زنان و خانواده 
نیز در 11 عنوان از آسیب های احصا شده، به عنوان 
دستگاه همکار یا دستگاه معین در کنار دستگاه های 
اصلی مکلف به ایفای نقش س��تادی شده و بنابراین 
به عن��وان یکی از اعض��ای اصلی ش��ورای اجتماعی 
کشور به تشکیل ستاد مقابله با آسیب های اجتماعی 
ح��وزه زنان و خان��واده مبادرت کرده اس��ت که هر 
دو م��اه یک بار گزارش اقدامات خود را به ش��ورای 

اجتماعی کشور ارائه خواهد داد. 
در ای��ن جلس��ه که با حض��ور اعضای این س��تاد 
مش��تمل بر معاون��ان، مدیران و رؤس��ای گروه ها و 
چند تن از کارشناس��ان معاونت امور زنان و خانواده 
برگ��زار ش��د، چگونگی هم��کاری با دس��تگاه های 
متولی مش��خص و مقرر شد تا فرآیند این همکاری 
به ش��کل دقیق و با سرعت بیش��تر تعریف شود. از 
دیگر مصوبات این س��تاد، تعیین برش اس��تانی هر 
ی��ک از آس��یب های احصا ش��ده در اطلس وضعیت 
زن��ان و خان��واده اس��ت. تعیین مناط��ق اولویت دار 
به  عن��وان مناطق ه��دف و هماهنگی ه��ای الزم با 
دستگاه های اصلی مداخله گر در حیطه آسیب مورد 
نظر، از دیگر مصوبات این جلس��ه بود. همچنین نظر 
به برگزاری سلسله نشس��ت های منطقه ای معاونت 
امور زنان و خانواده در هش��ت استان با هدف ترویج 
همکاری های ش��بکه ای و با ارائ��ه آموزش های الزم 
به س��ازمان های م��ردم نهاد فعال در ح��وزه زنان و 
خانواده، مقرر ش��د فرآیند استفاده از ظرفیت فراهم 
ش��ده در جهت اس��تفاده از توان این سمن ها برای 
مقابله با آس��یب های اجتماعی در چارچوب رویکرد 
اجتماع مح��ور تعریف ش��ده و اهتمام الزم در جهت 
عملیاتی ش��دن طرح تقس��یم کار ملی ب��ا تأکید بر 

گروه های مختلف زنان به عمل آید. 

اقتصادزنان

مش��اور وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی 
در امور بانوان و خانواده می گوید، باتوجه به 
سهم باالی اشتغال زنان در بخش غیررسمی، 
صندوق های بیم��ه ای برای پای��داری مالی 
خود باید س��ازوکاری ایجاد کنند تا ورودی 
زن��ان فعال در این بخش ب��ه این صندوق ها 
افزایش یاب��د. وحیده نگین ضمن اظهار این 
مطل��ب به خبرنگار ایرنا اف��زود: یکی از این 
ابزارها می تواند ارائه بسته های حمایت مؤثر 
در ایام ب��ارداری و زایم��ان از جمله کفایت 
مزایا و پوش��ش بهینه مدت مرخصی زایمان 

باشد. 
وی ب��ا بیان اینک��ه ٥٠درص��د جامعه را 
زنان تش��کیل می دهند، تصریح کرد: امکان 
ندارد در توس��عه اقتص��ادی از ظرفیت زنان 
اس��تفاده نکنیم. برای برداش��تن موانعی که 
در پیش پای زنان ما برای افزایش مشارکت 
اقتصادی و اجتماعی اس��ت بای��د گام هایی 
برداری��م و تمام این تمهی��دات به این دلیل 
اس��ت که معتقد هستیم زنان باید بین کار و 

زندگی شان تعادل ایجاد کنند. 
مش��اور وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی 
در امور بانوان و خانواده به افزایش مرخصی 
زایمان زنان اش��اره کرد و در پاس��خ به این 
انتقاد ک��ه »افزایش مرخص��ی زایمان زنان 
ممک��ن اس��ت ب��ه بی میل��ی کارفرمایان به 
اس��تفاده از نی��روی کار زن منجر ش��ود«، 
گفت: در عین ح��ال همه ما چه کارگر، چه 
کارفرم��ا و چه دولت در یک اجتماع زندگی 

می کنیم و باید مسئولیت اجتماعی مان را در 
نظر بگیریم. حمایت های مؤثر ایام بارداری و 
زایمان و امنیت شغلی و درآمدی به رفاه زنان 
باردار و سالمت مادران و نوزادان آنها کمک 
ش��ایانی می کند و منجر به س��رمایه گذاری 
روی نی��روی انس��انی آتی می ش��ود. نگین 

افزود: امروز سطح سواد و تحصیالت خانم ها 
افزایش یافته و مهارت های آنان نیز بس��یار 
بیش��تر شده اس��ت و منطقی نیست زنان را 
به دلیل احتمال استفاده از مرخصی زایمان 
کن��ار بزنن��د. وی تأکی��د ک��رد: وقتی یک 
کارفرما هزین��ه می کند و نیرویی را آموزش 

می دهد، برایش سخت و هزینه بر خواهد بود 
که بخواهد این افراد را به طور مرتب جابه جا 
کند. مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در ام��ور بانوان و خانواده ب��ا تأکید بر اینکه 
کارفرما عوامل مختلفی را در انتخاب نیروی 
کار در نظر می گی��رد، تصریح کرد: از جمله 

اینک��ه پای��داری زنان در ش��غل و کاری که 
می کنند خیلی بیش��تر از مردان است. زنان 
کمتر ریس��ک پذیر هستند و به همین جهت 
کمتر به دنبال جابه جایی ش��غل هستند، اما 
آقایان به دنبال این هس��تند که اگر فرصت 
ش��غلی بهت��ری در بخش دیگر ایجاد ش��د، 

جابه جا شوند. 
به گفته نگین، حوادث شغلی برای مردان 
به مراتب بسیار بیش��تر از زنان است؛ یعنی 
حدود ٩٧.٥درصد از حوادث حین کار برای 
مردان اس��ت در حالی ک��ه حدود 8٢درصد 
بیمه ش��ده ها را مردان تشکیل می دهند. به 
عبارتی ضریب ش��یوع حادث��ه در آقایان به 
مراتب بیش��تر از زنان است. بنابراین با توجه 
به این آمارها نباید تصور کنیم کارفرما تنها 

به مبحث مرخصی زنان توجه می کند. 
به گزارش ایرنا، براس��اس نتایج آمارگیری 
نی��روی کار س��ال 1٣٩4 از ٢4 میلی��ون و 
٧٠1 ه��زار و 1٧٧ نفر جمعیت ش��اغل در 
کش��ور 84.٢درص��د م��ردان و 1٥.8درصد 
زنان هس��تند. این مقایسه درباره بیکاران به 
تفکیک جنسیت نشان می دهد 6٩.4درصد 
از بی��کاران کش��ور م��رد و ٣٠.6درصد زن 
هس��تند. براساس آمار اعالم ش��ده، در برابر 
هر زن بیکار س��ه،دو م��رد بیکار وجود دارد. 
یک��ی از ش��اخص های توس��عه یافتگ��ی در 
ه��ر جامع��ه ای، فعالی��ت زنان اس��ت؛ زنان 
آموزش دیده می توانند با پذیرش مسئولیت، 

ارکان توسعه را گام به گام پیش ببرند. 

بررسی آمارهای اعالم شده در بخش بازار 
کار نشان می دهد به ازای هر ٥/٣ مرد شاغل، 
ی��ک زن در بازار کار حضور دارد. به گزارش 
ایرنا، براس��اس نتایج آمارگی��ری نیروی کار 
سال 1٣٩4 از ٢4میلیون و ٧٠1هزار و 1٧٧ 
نفر جمعیت ش��اغل در کشور 84.٢درصد را 
مردان و 1٥.8درصد را زنان ش��اغل به خود 
تخصی��ص داده اند. این مقایس��ه درخصوص 
بیکاران به تفکیک جنس��یت نشان می دهد 
ک��ه 6٩.4درصد از بی��کاران کش��ور مرد و 
٣٠.6 درصد زن هس��تند. براساس آمار اعالم 
ش��ده، در برابر ه��ر زن بیکار س��ه، دو مرد 
بی��کار وج��ود دارد. آمارها همچنین نش��ان 
می دهد رشد اقتصادی کشور در سال ٩4 به 
یک درصد رسید. رشد بخش های کشاورزی 
خدم��ات  و   ٢.٢ منه��ای  صنع��ت   ،٥.4
٠.٢ درص��د ب��وده اس��ت. علی ربیع��ی وزیر 
تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی به تازگی اعالم 
کرد، در صورتی که 8٠ درصد طبقه متوسط 
کش��ور به شکل مس��تقیم یا غیرمستقیم در 

تولید صنعتی حضور داشته باشند جامعه به 
نشاط اجتماعی دست می یابد. 

اقتصادی که در مس��یر توسعه قرار گیرد 
نیاز به نی��روی کار دارد. اکنون بس��یاری 

از کش��ورهای توس��عه یافته نیازمند نیروی 
کارن��د و سیاس��ت های ج��ذب مهاج��ر را 
اجرا می کنند. یکی از ش��اخص های توسعه 
یافتگ��ی در ه��ر جامع��ه ای، فعالیت زنان 

اس��ت؛ زن��ان آموزش دی��ده می توانن��د با 
پذیرش مس��ئولیت، ارکان توسعه را گام به 
گام پیش ببرند. ایران از جمله کشورهایی 
اس��ت که ابزارهای توس��عه را دارد اما این 

ابزارها به دلیل برخی مشکالت به خوبی به 
کار گرفته نمی ش��ود. 

ص��رف توزی��ع پ��ول نمی توان��د منجر به 
اش��تغال ش��ود؛ همانند دولت گذش��ته که 
ب��ا بهانه ایجاد اش��تغال، منابع بس��یاری را 
ب��ه هدر داد. یک��ی از برنامه هایی که وزارت 
تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی در دول��ت 
یازده��م پیگیری می کند شناس��ایی مزایای 
هر اس��تان ب��رای ایجاد فرصت های ش��غلی 
اس��ت که بتوان در قال��ب آن مزیت ها برای 
اش��تغال برنامه ریزی کرد. ایجاد تعاونی های 
کوچک برای مسائل گوناگون از تولید گرفته 
تا حفاظت از محیط زیس��ت یا ارائه خدمات 
می تواند بخش وس��یعی از زن��ان در مناطق 
روس��تایی، ش��هرهای دور و حاشیه نشین را 
به کار گیرد. توجه به ش��اخص های توس��عه 
انسانی جمهوری اسالمی ایران در سال های 
اخیر نش��ان می دهد گام های بس��یار مثبتی 
به لحاظ ش��اخص های بهداش��ت و آموزش 

برداشته ایم. 

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بانوان و خانواده: 

صندوق های بیمه برای ورود زنان به بخش های غیررسمی تالش کنند

نسبت اشتغال در ایران؛ یک زن به ازای هر 5/3 مرد شاغل

بعد از اینکه در س��ال های اخی��ر قوانین و تبصره هایی 
برای شرایط اس��تخدامی به مجلس رفت و در این میان 
همیش��ه این زنان بودند که به انتهای صفوف استخدامی 
رانده شدند، حاال در دولت حسن روحانی به نظر می رسد 
ک��ه اقدامات��ی حتی ش��ده در حد حرف ب��رای رفع این 
تبعیض ه��ا صورت می گیرد. ش��هیندخت م��والوردی به 
عنوان رئیس معاونت زنان ریاست جمهوری به دنبال رفع 
این تبعیضات، جلس��اتی را با معاون اول رئیس جمهوری 
برگزار کرده است. تبعیض هایی که ازدواج، بچه دار بودن 
ی��ا نبودن و تاهل را برای اس��تخدام در اولویت قرار داده 
ب��ود و مردان در این میان همیش��ه به عنوان مس��ئوالن 
اصلی زندگی دارای اولویت های اس��تخدامی بوده اند. در 
ای��ن رابطه معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده 

گفت: ب��ا مع��اون اول رئیس جمهوری مکاتب��ه کرده ایم 
ت��ا اگ��ر قرار اس��ت در آزمون اس��تخدامی س��ال جاری 
تبعیض جنس��یتی رخ دهد، جلوی این کار گرفته ش��ود. 
ش��هیندخت موالوردی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
مع��اون اول رئیس جمهوری نامه ما را به دکتر محمدباقر 
نوبخ��ت رئیس س��ازمان مدیریت و برنامه ری��زی ارجاع 
داده اس��ت تا از تبعیض جنس��یتی در آزمون استخدامی 
جلوگیری ش��ود. س��ومین آزمون اس��تخدامی مشترک 
فراگیر دستگاه های اجرایی کشور 16 شهریور ماه برگزار 
می شود. وی همچنین با اشاره به تدوین گزارش ملی در 
حوزه زنان و خانواده گفت: ما از دس��تگاه ها درخواس��ت 
کرده ای��م که اقدامات ش��اخص خ��ود را در حوزه زنان و 

خانواده ارائه دهند. 

رایزنی برای حذف تبعیض جنسیتی از آزمون استخدامی

گزارش2

در دی��دار هیأت رئیس��ه فراکس��یون زنان و معاونت امور زنان و خانواده بر ض��رورت تعامل و هم افزایی دو قوه 
در پیگیری و حل مس��ائل و مش��کالت حوزه زنان و خانواده تأکید شد. به گزارش ایسنا، شهیندخت موالوردی- 
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده- در این نشس��ت ضمن تش��ریح اقدامات و برنامه های در دس��ت 
اقدام این معاونت در قالب برنامه های پنجم و شش��م توس��عه، مقابله با آس��یب های اجتماعی و تدوین و اجرای 
بس��ته های حمایتی از زنان و خانواده را از اولویت های ای��ن معاونت عنوان و آمادگی معاونت امور زنان و خانواده 
ریاس��ت جمهوری را برای همکاری و تعامل مس��تمر با مجلس شورای اس��المی اعالم کرد. در این نشست پروانه 
سلحشوری - رئیس فراکسیون زنان- نیز با تأکید بر ضرورت تعامل و هم افزایی دو قوه در پیگیری و حل مسائل 
و مش��کالت حوزه زنان و خانواده، اولویت این فراکس��یون را پرداختن به آسیب های اجتماعی به خصوص حمایت 
از زنان بدسرپرست، سرپرست خانوار و زنان زندانی و خانواده های زندانیان با استفاده از تمامی ظرفیت ها عنوان 
کرد. وی همچنین با اعالم فعال کردن »کمیته سیاس��ی و امور بین الملل« فراکس��یون زنان، هدف از این تصمیم 
را پیگیری مطالبات سیاسی زنان در کشور و حضور فعال تر و سازنده تر آنان در عرصه های بین المللی عنوان کرد. 
سلحشوری اهمیت همکاری و هماهنگی میان مجلس و دولت را در رفع مشکالت و کاهش آسیب های اجتماعی 
یادآور شد و لوایح دولت در خصوص کاهش آسیب های اجتماعی و حمایت از زنان از جمله موضوع بیمه زنان و 

مشاغل خانگی را در راستای اهداف و اولویت های فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی دانست. 
این نشس��ت با حضور طیبه سیاوش��ی ، نائب رئیس، فاطمه سعیدی و حمیده زرآبادی اعضای فراکسیون زنان 
همچنین معاونان و مدیران معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در محل این نهاد برگزار شد. به گزارش 
ایس��نا به نقل از پایگاه اطالع رس��انی معاونت امور زنان و خانواده ریاس��ت جمهوری، در پایان اعضای جلس��ه بر 

تشکیل ماهانه نشست های مشترک توافق کردند. 

معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاس��ت جمهوری با بیان اینکه نشس��ت 
ملی س��من های فعال در حوزه امور زنان و خانواده نیمه دوم س��ال جاری برگزار می شود، گفت: قصد داریم 
در این نشس��ت فارغ از هرگونه نگاه سیاس��ی، نقشه راه برای ادامه همکاری ها به منظور مصرف بهینه منابع 
و اثربخشی بهتر برنامه ها در حوزه زنان آماده کنیم. اطهره نژادی در گفت وگو با ایسنا، درباره علت تأخیر در 
برگزاری نشس��ت ملی سمن های فعال در حوزه امور زنان و خانواده اظهارکرد: با توجه به آنکه تسهیل گرانی 
از اس��تان های مختلف ب��ا ما همکاری کرده اند، قرار ش��د پس از پایان ماه مبارک رمضان جلس��ات ارزیابی 
نشست های منطقه ای آموزش همکاری تخصصی شبکه ای بین دولت و سازمان های مردم نهاد زنان را برگزار 

کنیم. 
وی در ادامه گفت: نشس��ت های منطقه ای آموزش همکاری تخصصی ش��بکه ای بین دولت و سازمان های 
مردم نهاد زنان را در نقاط مختلف کش��ور برگزار کردیم. این دوره ها با هدف آموزش همکاری های ش��بکه ای 

برای استفاده بهینه از منابع و امکانات برگزار شد. 
با توجه به اینکه س��ال جاری به عنوان س��ال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری ش��ده اس��ت، این 

نشست ها می تواند در انجام امور با کمترین هزینه با بیشترین اثربخشی کمک کند. 
نژادی در پایان با بیان اینکه جمع بندی نتایج نشس��ت های قبلی و ترسیم نقشه راه برای برگزاری نشست 
ملی ضروری اس��ت، اظهارکرد: الزم اس��ت برای ارزیابی نشس��ت ها، دولت )معاونت امور زن��ان و خانواده(، 
تس��هیل گران )مدرس��ان کارگاه های آموزش��ی نشس��ت های منطقه ای( و جامعه مدنی )ش��رکت کنندگان 
 دوره های آموزش��ی( حضور یابند و فرآیند انجام کار، محتوای آموزش��ی و ش��یوه اجرایی کار مورد بررس��ی

 قرار  گیرد. 

نشست موالوردی با فراکسیون زنان مجلس دهم
ضرورت تعامل دو قوه در پیگیری و حل مسائل حوزه زنان

معاون برنامه ریزی معاونت امور زنان خبرداد 
برگزاری نشست ملی سمن های زنان در نیمه دوم امسال
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پ��ول، به ویژه در زندگ��ی امروزی، یک��ی از مهم ترین 
راه حل های مشکل گش��ا است. اساس��اً در شرایط سخت 
اقتصادی بس��یار سخت پیدا می شوند کسانی که بگویند 
نه! پول همه چیز نیست و می شود بدون پول خوشبخت 

و خوشحال و راضی از زندگی بود. 
ام��ا جدا از همه باورهای عموم��ی که این روزها درباره 
پول و س��طح درآم��د وجود دارد، تحقیق��ات زیادی هم 
دراین باره انجام ش��ده و نتایج جالبی هم به دس��ت آمده 
اس��ت. برای رس��یدن ب��ه آرام��ش قطعا جی��ب پرپول 

کمک کننده است اما همه چیز نیست. 
یک��ی از مهم تری��ن نتایجی ک��ه از پژوهش ه��ا درباره 
میزان ش��اد بودن در زندگی به دس��ت می آید، این است 
که متغیرهای زیادی در شاد بودن مردم اثرگذار هستند. 
از متغیرهای��ی چون ش��خصیت، اس��تانداردهای زندگی، 
فعالیت ه��ا و فاکتوره��ای فرهنگی ک��ه بگذریم به بحث 
ش��یرین ش��رایط اجتماعی- اقتصادی می رسیم. شرایط 
اقتصادی بر میزان ش��ادی و رضایت م��ردم از زندگی اثر 

مستقیمی دارد. 
کش��ورهایی که از نظر ش��رایط اقتص��ادی در وضعیت 
باثباتی هس��تند، عموما مردمان ش��ادتری نیز دارند. این 
البته یک قانون نیس��ت، اما اگر سایر متغیرها در وضعیت 
خوبی باش��ند، ولی جیب مردم پرپول نباشد، شغل خوبی 
نداش��ته باشند، امکانات رفاهی مناس��بی برایشان فراهم 
نش��ود و هر روز نگران تأمین هزینه هایش��ان باشند، شاد 

بودن برایشان دشوار و دست نیافتنی می شود. 
فرهنگ ب��ازار به ما می آموزد که پول سرچش��مه رفاه 
اس��ت. بسیاری از تحقیقات نیز نش��ان می دهد که اغلب 
م��ردم نمی توانن��د توضیح دهند که چرا ح��ال خوش یا 
ناخوش��ی دارند و با پذیرش اید ئول��وژی حاکم بر بازار به 
این باور می رسند که سرچشمه همه خوشبختی ها و البته 
بدبختی ها پول است. تقریباً برای همه مردم پذیرفته شده 
اس��ت که داش��تن درآمد بیش��تر برابر اس��ت با ش��ادی 
بیش��تر. فرضیه این ماجرا بسیار س��اده است و آن اینکه 
هرچه پول بیشتری داش��ته باشید، می توانید محصوالت 
و خدم��ات بهتری دریافت کنی��د. نتیجه این فرضیه این 
است که محصوالت و خدمات بهتر سطح شادی شخصی 
را باال می برد. این دیدگاه با برخی تبلیغات و گزارش های 
رسانه ای تقویت می شود. در این گزارش ها معموالً واژه های 
ثروت و زیبایی کنار هم قرار می گیرند که در نهایت منجر 
به مقایسه اجتماعی می شود. نتیجه این طور گزارش ها این 
است که همه افراد باید ماشین گران قیمت، خانه بزرگ و 
امکانات آنچنانی داش��ته باشند تا بتوانند شادی را تجربه 
کنند. یک تحقیق نس��بتا جدید که از س��وی ای. دینر و 

اس. اویشی با استفاده از »بررسی های ارزش های جهانی« 
انجام ش��ده، نش��ان می دهد که درآمد ارتباط کمرنگی با 
رضایت درونی دارد. موقعیت نسبی یک نفر در مقایسه با 
درآمد دیگران نقش پررنگی نس��بت به میزان درآمد یک 
نفر به طورجداگانه دارد. این یعنی درآمد شخصی یک نفر 
به صورت مجزا تعیین کننده میزان رضایت و خوشحالی او 
نیس��ت، بلکه این مقایسه آن درآمد با افراد دیگر اجتماع 
اس��ت که مش��خص می کند یک نفر چقدر می تواند شاد 

باشد. نگاهی به تحقیقات در زمینه خودارزیابی ها نیز این 
نتیجه را تأیید می کند. 

حتی داشتن س��طح باالیی از درآمد و قرار گرفتن در 
رأس ه��رم درآمدی نی��ز آن طور که تحقیقات مدرس��ه 
اقتص��ادی لندن نش��ان می دهد، الزما به معنی داش��تن 
رویکردی مثبت به زندگی نیس��ت. این تحقیق به خوبی 
نشان می دهد که میزان افسردگی و تمایل به خودکشی 
در میان پردرآمدترها بیش از س��ایر اقش��ار یک جامعه 

اس��ت. از میان تمامی فاکتوره��ای اجتماعی-اقتصادی، 
بیکاری اثر منفی بس��یار زیادی بر میزان ش��ادی دارد. 
این معض��ل اقتصادی که تبعات اجتماع��ی فاجعه باری 
نی��ز به همراه م��ی آورد، منجر ب��ه پایین آم��دن میزان 
رضایت نس��بت به زندگی می ش��ود. این اثر منفی البته 
الزاما به خاطر نداش��تن درآمد ناش��ی از بیکاری نیست، 
بلکه بخش بزرگی از آنها به نداشتن ارتباطات اجتماعی 
و اعتم��اد به نف��س و احس��اس معنادار ب��ودن زندگی 

برمی گردد که داشتن شغل برای فرد ایجاد می کند. 
ای��ن امکان وجود دارد که اثرات منفی بیکاری بر رفاه 
کمتر از رضایت از زندگی باش��د. یک توضیح این اس��ت 
که مردم برای اینکه برای زندگی خود ارزش قائل شوند، 
تنها به میزان رضایت شان از زندگی نگاه نمی کنند، بلکه 
اس��تانداردها و انتظارات اجتماعی را هم در این ارزیابی 

درنظر می گیرند. 
نتای��ج ی��ک تحقیق نش��ان می ده��د در مناطقی که 
مردمانش تمایل بیشتری به داشتن وجدان کاری نشان 
می دهند، اثرات منفی بیکاری بسیار قوی تر خود را نشان 

می دهد. 
اف��رادی که درآمد باالتری نس��بت به دیگ��ران دارند، 
اساس��اً زندگی شادتری نس��بت به همتایانشان با درآمد 
کمتر دارند. اما نش��انه هایی هم هس��ت که ال��زام وجود 
س��طح درآمد باالتر برای شادی بیش��تر در زندگی را روز 
ب��ه روز ضعیف تر از پیش می کند. اینجاس��ت که تئوری 
کاهش نیازهای حاش��یه ای اهمیت پی��دا می کند. ارتباط 
میان درآمد و ش��ادی بیش��تر به رضایت از زندگی کمک 
می کند تا داشتن رفاه. به عبارت دیگر داشتن درآمد باالتر 
به احتمال بس��یار باال رضای��ت از زندگی می آورد اما الزاما 
رف��اه با خود به همراه ندارد. همانطور که در مورد بیکاری 
هم گفته ش��د، توضیح منطقی دراین باره این اس��ت که 
شرایط مادی درست مثل سالمتی جسمی اثری مستقیم 
بر میزان رضایت هر فرد از زندگی دارد و تنها به ش��ادی 

افراد برنمی گردد. 
حاال سوال این است که آیا درآمد باالتر شادی با خود 
دارد یا این شادی و نشاط است که باعث می شود درآمد 
ما باالتر رود؟ ارتباط بین ش��ادی و درآمد جاده دوطرفه 
اس��ت. در یک تحقیق، پژوهشگران دریافتند افرادی که 
در اوایل زندگی کاری ش��ان ش��ادتر بودند،  در سال های 
آخر کاری خود تمایل بیش��تری به کس��ب درآمد نشان 
دادن��د. اثر درآمد احتماال بس��تگی زی��ادی به چگونگی 
خ��رج ک��ردن آن دارد. ی��ک تحقیق با جامع��ه آماری 
بزرگ در آمریکا نش��ان داد که ارتب��اط معنادار چندانی 
بی��ن خرج کردن برای خود و ش��ادی وجود ندارد، حال 
آنکه خرج کردن برای دوستان و شرکت در فعالیت های 

خیرخواهانه اثر مثبتی روی شادی افراد می گذارد. 

گزارش شادی جهانی 2016 

به گزارش مطالعه ش��ادی جهانی س��ال 2016 
س��ازمان ملل متحد، کش��ور س��وییس که س��ال 
گذش��ته اولین کش��ور در لیس��ت بود، امسال به 
نفع دانم��ارک در رتبه دوم ج��ای گرفت. پس از 
دوئل سوییس و دانمارک بر سر رتبه اول و دومی، 
کش��ورهای ایسلند، نروژ، فنالند،  هلند، نیوزیلند و 
 استرالیا به ترتیب شاد ترین کشور های دنیا معرفی 
ش��دند. هفت کش��ور از 10 کش��ور ش��اد دنیا، از 
کشور های کوچک و متوسط اروپای غربی هستند. 

دانمارکی ها قهرمان شادی
دانمارک اولین کش��ور شاد دنیاست. شهروندان 
این کشور کوچک شمال اروپایی، قهرمانان شادی 
در دنیا هس��تند. در دانم��ارک، زنان 43 درصد از 
پس��ت های مدیریتی دولتی را اشغال کرده اند. در  
این کش��ور میزان مالیات س��نگین اس��ت ولی در 
ع��وض مردم از یک نظام س��المت و آموزش عالی 

برخوردار هستند. 
دانش��جویان از س��وی دولت یک مقرری ماهانه 
به مدت 7 س��ال دریاف��ت می کنند. ش��هروندان 
دانمارک��ی، در مواق��ع بیماری یا از دس��ت دادن 
ش��غل،  اعتماد زیادی به حمایت های دولت دارند. 
کوچکی کش��ور دانمارک، همگونی و همبس��تگی 
میان مردم، داش��تن انتظارات کوچک از زندگی از 

عوامل شادی آفرین در این کشور هستند. 
ی��ک مطالع��ه در ای��ن خص��وص گفته اس��ت 
کش��ور هایی که در صدر این لیست آمده اند بدون 
در نظر گرفت��ن ثروت، نابرابری ه��ای اجتماعی و 
معیار محافظت از محیط زیست انتخاب شده اند. 

براساس گزارش شادی جهانی، سه کشور ایرلند، 
ایسلند و ژاپن پس از بحران اقتصادی سال 2007 
و زلزله توانس��ته اند رتبه خود را در میان شاد ترین 

کشور های دنیا همچنان حفظ کنند. 
از نظر یک��ی از محققان ای��ن مطالعه،  در مورد 
ژاپ��ن،  ش��اخص همدلی و همبس��تگی و حکایت 

اجتماعی این کشور را نجات داده  است. 
کاستاریکا، جلوتر از خیلی کشور های ثروتمند تر 
از خودش در رتبه 14 قرار گرفته  است. این کشور 
با وج��ود اینکه وضعیت اقتص��ادی چندان خوبی 
ندارد، می تواند مثالی از یک جامعه س��الم و ش��اد 
باشد. براس��اس این گزارش که چهارمین گزارش 
ش��ادی جهانی بود )نخستین گزارش سال 2012 
توسط سازمان ملل متحد منتشر شد(، آمریکا در 
رتبه س��یزدهم قرار گرفته  اس��ت. کشور آلمان در 
رتبه ش��انزدهم، بلژیک در رتبه هجدهم و بریتانیا 

در رتبه 23 جای دارد. 
کشور فرانسه، سی و دومین کشور گزارش شادی 
جهانی اس��ت و دو پله از عربستان سعودی جلوتر 
اس��ت. رتبه کشور های اس��پانیا و ایتالیا به ترتیب 
37 و 50 اس��ت. کش��ور  آفریقایی بروندی، با رتبه 
157 کمترین ش��اخص شادی را در میان کشور ها 
دارد. کش��ور  جنگ زده س��وریه رتبه 156 را دارد 
و یکی مانده به آخر لیس��ت اس��ت. کش��ور  توگو 
با رتبه 155، افغانس��تان ب��ا 154 و بنین با 153 
وضعیتی به مراتب بدت��ر از روآندا، گینه، لیبریا و 

تانزانیا دارند. 

سقوط شادی در یونان
با مقایس��ه گزارش جهانی شادی سال 2016 با 
سال های 2005 تا 2015، درمی یابیم که یونان با 
توج��ه به بحران  اقتص��ادی و مهاجرتی که تجربه 
کرد، در زمینه ش��اخص های شادی و خوشبختی 
سقوطی چشمگیر داشته  اس��ت. سال 2016 این 

کشور در رتبه 99 دنیا قرار گرفت. 
به اعتقاد پژوهش��گرانی که این مطالعه را انجام 
دادند، ش��ش عامل س��رانه تولید ناخالص داخلی، 
حمایت ه��ای اجتماع��ی، امید ب��ه زندگی، آزادی 
اجتماعی، س��خاوت و عدم فس��اد از شاخص های 
بررسی شده برای سنجش شادی کشور ها هستند. 

چین، تایلند و روسیه شاد تر از گذشته 
محقق��ان در این مطالعه، میزان خوش��بختی را 
در س��ال های 2005 تا 2007 و 2013 تا 2015 
مقایس��ه کردن��د. طب��ق مطالعه، در می��ان 126 
کش��وری که از آنه��ا داده هایی ب��رای مطالعه در 
دست بود، شاهد شادی بیشتر در میان 55 کشور 
هس��تیم. مانند چین، تایلند، اکوادور،  نیکاراگوئه، 

 شیلی و روسیه. 
در برخی کشور ها هم که تعداد آنها به 45 کشور 
می رس��د، شادی کمتری نس��بت به گذشته دیده 
می ش��ود. مصر، ایران، یمن، عربس��تان س��عودی، 
اس��پانیا، ایتالی��ا و یون��ان از جمله این کش��ور ها 

هستند. 

دریچه

گزارش 2

ترجمه:گلنوش محب علی
lepoint :منبع

پول )به تنهایی( برای شما خوشبختی نمی آورد

شاد بودن چقدر به جیب بستگی دارد؟ 

ش��ما حال خ��وب ش��هروندان خ��ود را چطور 
اندازه گیری می کنید؟ در نظر گرفتن میزان ثروت 
ش��هروندان برای س��نجش میزان ح��ال خوب یا 
احساس خوشبختی ش��ان کافی نیست؛ بسیاری 
از کش��ورهای ثروتمند دنیا که نرخ تولید ناخالص 
داخلی ش��ان در ازای هر شهروند باالست به لحاظ 
رعایت حقوق بشر، سطح آموزش و سایر معیارهای 
تعیین کننده و مطلوب حال خوب ش��هروندان از 
خیلی از کشورهای نه بس��یار ثروتمند دنیا عقب 
مانده اند. گروه مش��اوره بوس��تون س��عی کرده با 
اس��تفاده از آماری که از سنجش توسعه اقتصادی 
پایدار کش��ورهای مختلف دنیا به دست آورده، به 
این پرس��ش پاس��خ دهد: »حال مردم دنیا چطور 
اس��ت؟« گزارش امسال این گروه که در تاریخ 21 
ژوئیه منتشر شده، 163 کشور یا قلمرو را به لحاظ 
اقتصادی، سرمایه گذاری و پایداری مورد بررسی و 
ارزیابی قرار داده است. عملکرد اقتصادی کشورها 
براس��اس میزان درآمد، اش��تغال و پایداری مورد 
ارزیابی قرار گرفته؛ سرمایه گذاری براساس بهداشت، 
آموزش و زیرساخت و پایداری هم براساس نابرابری 
میزان درآمد، جامعه مدنی، دولت و محیط زیست. 
گروه مش��اوره بوستون با بررس��ی این معیارها در 

کشورهای مختلف به آمار و ارقامی رسیده است. 
نروژ از س��ال 2012 ت��ا به حال با امتیاز نزدیک 
به 100 در صدر فهرست قرار می گیرد. کشورهای 
اروپای شمالی و سایر کشورهای توسعه یافته بعد از 
نروژ رتبه های نخست فهرست را به خود اختصاص 
داده ان��د. ام��ارات متح��ده عربی و قط��ر از جمله 
ثروتمندترین کشورهای دنیا به ترتیب در رتبه های 
25 و 26 فهرس��ت قرار گرفته اند. ایاالت متحده در 
رتبه 19 فهرس��ت جای گرفته و این نشان از نرخ 
باالی نابرابری می��زان درآمد و همچنین عملکرد 
ضعیف این کشور در بخش بهداشت و آموزش دارد. 
گروه مشاوره بوس��تون درصد شهروندان  باالی 
15 سال را که حساب بانکی دارند، در مقابل امتیاز 
ارزیابی توسعه اقتصادی پایدار هر کشور هم محاسبه 
کرده است و این طور که از شواهد پیداست رابطه 
آش��کاری میان این دو معیار وجود دارد. محققان 
این گزارش به این نتیجه رس��یده اند کش��ورهایی 
که شهروندان ش��ان به ص��ورت فراگیر تأمین مالی 
می ش��وند، به مراتب حال ش��ان از س��ایر کشورها 
بهتر اس��ت؛ )حتی با وجود میزان درآمد یکسان(. 
رابطه میان فراگیری مالی و احساس خوشبختی یا 
همان حال خوب، رابطه بسیار نزدیکی با زیرساخت 
خ��وب )ارتباط��ات از راه دور و برق(، جامعه مدنی 
)برابری جنسیتی( و دولت )مقررات قوی و پایدار و 

حاکمیت قانون( کشورها دارد.
 منبع: اکونومیست

حال مردم دنیا چقدر خوب است؟
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درصد افراد باالی 15 سال که در سال 2014 حساب بانکی داشتند

*اطالعات از سنجش توسعه اقتصادی پایدار 127 کشور دنیا از سوی گروه مشاوره بوستون منتشر شده است. 

رابطه حال خوب و فراگیری مالی در سال 2015- 2014
اروپا
آسیا آمریکای شمالی

اقیانوسیه آمریکای التین و کارائیب
خاورمیانه و آفریقای سیاه

آفریقای شمالی

کمتر از 20 بین 61 تا 80

81 به باال

 اطالعاتی وجود ندارد

بین 21 تا 40

بین 41 تا 60

امتیاز خوشبختی کشورها براساس سنجش توسعه اقتصادی 
پایدار در سال 2014-2015

*حداکثر میزان خوشبختی 100 در نظر گرفته شده است

1دانمارک
2
3
4

7

10

5

8

13

6

9

16

23

32

155
156
157

سوییس
ایسلند
نروژ

فنالند
کانادا
هلند

نیوزلند
استرالیا

سوئد

آمریکا
آلمان

بریتانیا

فرانسه

توگو 3303
سوریه 3069
بروندی 2905

کشورهایی که کمترین میزان شادی را دارند

امتیاز هر کشور از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی، حمایت های 
اجتماعی، امید به زندگی، آزادی اجتماعی، سخاوت و عدم فساد

رده بندی شادترین کشورهای جهان

7526
7508
7501
7498
7413
7404
7339
7334
7313
7219

7104
6994

6478
6725



پنجشنبه
713 مرداد 1395  آوران نوف�ن

ن��ور به عن��وان یکی از ضروری��ات زندگی 
ام��روز بیش از یک و نیم قرن اس��ت که به 
صورت تصاعدی در زندگی بشر راهپیمایی 
می کن��د. تولی��د ان��واع المپ ها ب��ه منظور 
روش��نایی و گاهی تزیین��ات و زیبایی مورد 
توجه بس��یاری قرار گرفته اس��ت. امروزه با 
اس��تفاده از همین نور در بس��یاری مناطق 
جلوه ه��ای خیره کننده و زیبایی برای ایجاد 
جذابی��ت و درآمدزایی ایج��اد می کنند. در 
حوزه الیتینگ  )تلفیق معماری و مهندسی 
الکترونی��ک( جهت زیبایی ش��هر، تونل ها، 
من��ازل و پل ها از نور به��ره می گیرند و در 
مجموع اس��تفاده از المپ ه��ا و نور از لحاظ 
زیباشناس��ی و همچنی��ن جل��ب توجه در 
بس��یاری اماک��ن مانند پارک ه��ا و تونل ها 
ی��ا حتی در خیابان ه��ا و مکان های پرتردد 

معمول است. 
  LED در دو دهه اخیر با ظهور المپ های
که به عنوان نس��ل سوم روش��نایی شناخته 
می ش��ود بشر توانست با صرف انرژی کمتر، 
نور بیش��تر و البته س��الم تری را تولید کند. 
المپ های LED که در واقع مجموعه ای از 
ی��ک یا چند دیود الکتریکی نوری هس��تند 
برای به دست آوردن شدت نور و رنگ مورد 
نیاز ب��ا یکدیگر در یک مجموعه قرار گرفته 
و به منظور تأمین روشنایی یا تزئینات مورد 
استفاده قرار می گیرند. LEDها اثرات سوء 
مانن��د بخار س��دیم و جی��وه ندارند و روی 
محیط زیس��ت تأثیرات منف��ی نمی گذارند. 
جالب اس��ت بدانید در کشورهای پیشرفته 
استفاده از المپ های فلئورسنت که هنوز در 
مناطقی از ایران اس��تفاده می شود به سبب 
ایج��اد پرتوهای م��ادون قرم��ز و فرابنفش 

ممنوع شده است. 
از طرف��ی بحث صرفه جوی��ی در مصرف 
انرژی همواره مورد توجه مردم و مسئوالن 
بوده اس��ت و در این بین ش��رکت بهنور که 
در پارک علم و فن آوری اس��تان یزد مستقر 
است گام بزرگی در راستای تولید المپ های 
LED در کشور برداشته است. در »گزارش 
امروز« سراغ سیدمهدی سعیدی، مدیر این 
مجموعه رفته ایم تا از وضعیت ش��رکت او و 
کمک هایی که به صنعت روشنایی در کشور 

کرده است، اطالع یابیم. 

از ادبیات انگلیسی تا بازرگانی و تولید
س��عیدی که 34س��ال دارد در خصوص 
س��ابقه تحصیل��ی و کار خ��ود می گوی��د: 
س��ال ها پیش فوق لیسانس��م را در رش��ته 
ادبی��ات زبان انگلیس��ی گرفتم و پس از آن 
س��راغ رش��ته بازرگانی رفتم. فوق لیسانس 
بازرگانی ام را از دانش��گاه ش��ریف گرفتم و 
وارد بازارکار شدم و به عنوان مدیر بازرگانی 
در مجموعه های زیادی کار کردم. سال 85 
ایده راه اندازی کارخانه صنعتی براساس نیاز 
بازار ش��کل گرفت. در آن سال ها انرژی های 
نو و اس��تفاده از انرژی های س��بز بحث داغ 
س��ازمان ها ب��ود و ما س��عی کردیم در یک 
زمان مناسب انتخاب مناسبی داشته باشیم 

و حدود یک س��ال بحث تحقیق و توس��عه 
برای راه اندازی ش��رکت طول کش��ید تا در 
نهایت در س��ال 86 نخس��تین محصول را 
که LEDهای دوپای��ه قدیمی بودند تولید 
کردیم. پیش��رفت مجموعه ادامه داش��ت تا 
س��ال 88 تولید آزمایش��ی دیودهای نوری 
شروع ش��د و در س��ال 90 به کمک پارک 
عل��م و فن آوری یزد و همچنین تس��هیالت 
صن��دوق ن��وآوری و ش��کوفایی دیودهای 

LED به تولید انبوه رسید. 

یک بیستم مصرف
وی در خصوص این نوع المپ ها می گوید: 
LED ها امروزه در دنی��ا خیلی مورد توجه 
قرار گرفته و بسیاری از دولت ها روی تولید 
این صنعت در حال س��رمایه گذاری هستند 
و تم��ام المپ ه��ا و نورهای مورد اس��تفاده 
در اماک��ن عموم��ی و جاده ه��ا و منازل را 
به المپ ه��ای LED  ارتقا داده اند. در نظر 
داش��ته باش��ید که وقتی مث��ال یک المپ 
100 وات رشته ای در یک ساعت 100وات 
برق مص��رف می کند یک المپ 30وات کم 
مصرف هم��ان میزان ن��ور را تولید کرده و 
30 وات برق مص��رف می کند همین میزان 
نور توس��ط یک المپ LED پنج وات قابل 
تولی��د اس��ت، یعنی ی��ک بیس��تم مصرف 

المپ های رشته ای. 

تالش برای افزایش تعداد تولیدکننده ها
وی در خص��وص دیوده��ا در المپ های 
LED می گوی��د: دی��ود ن��وری اصلی ترین 
بخش المپ های LED  است که در کشور، 
ما تنها تولید کننده این دیودها هس��تیم. در 
حال حاضر ما حدود 60هزار دیود در طول 
روز تولید می کنیم که نیاز کشور 500هزار 
دیود LED در یک روز اس��ت و این نشان 

می دهد پتانس��یل های زیادی ب��رای تولید 
در ای��ن بخ��ش داریم. 80درصد نی��از بازار 
به دیودها از طری��ق واردات از چین مرتفع 
می شود و ش��رکت های تولید کننده المپ با 
مونتاژ س��ایر قطعات با این دیودها المپ را 
تولید و وارد بازار می کنند. اما مسئله ای که 
حایز اهمیت است قیمت باالی این دیودها 
و تأثی��ر آن ب��ر قیمت تمام ش��ده محصول 

است. 

وی تصری��ح می کن��د: دی��ود در المپ ها 
80درصد هزینه المپ را در برمی گیرد، پس 
اگر این دیودها در کش��ور تولید شود هزینه 
تمام شده محصول هم پایین تر می آید. مثال 
در ح��ال حاضر م��ا هر دیود را ب��ا کیفیت 
عالی به قیم��ت 400 توم��ان می توانیم به 
بازار ارائ��ه کنیم درحالی که قیمت هر دیود 
چینی نزدیک 800تومان اس��ت. از این رو 
ما تالش می کنیم ش��رکت های تولیدکننده 
دیود زیاد ش��وند تا بتوانی��م در این صنعت 
پیش��رفت کنیم و وارد بخش نیمه هادی یا 
 LED چیپ س��ت ها ش��ویم و میزان تولید
داخلی را بیش��تر کنیم تا واردات آن کاهش 
یاب��د و چرخ این صنع��ت تندتر بچرخد. در 

این راس��تا م��ا حاضریم به س��رمایه گذاران 
بالق��وه کمک کنیم و ب��رای راه اندازی خط 
تولید و واردات ماشین آالت مربوطه به آنها 

مشاوره دهیم. 
وی می افزاید: 3تا 4میلیارد سرمایه اولیه 
برای راه اندازی کارخان��ه تولید این دیودها 
نیاز اس��ت که با رایزنی با وزارت صنایع در 
تالشیم بخش��ی از این س��رمایه در اختیار 
متقاضیان در قالب وام و تسهیالت کم بهره 

قرار بگیرد. 

مشتریان اصلی این دیودها
س��عیدی در خص��وص مش��تریان اصلی 
ب��رای محصوالت ش��رکت خ��ود می گوید: 
20ه��زار دیود ت��وان تولید در هر ش��یفت 
هشت ساعته کاری داریم که 7هزار عدد به 
تولید محصول نهایی منجر می شود و مابقی 
این دیودها به کارخانه های نور و روش��نایی 
فروخته می ش��ود و آنها ب��ا مونتاژهای الزم 
در  می کنن��د.  تولی��د  را   LED المپ ه��ا 
واق��ع خریدار این دیوده��ا دو بخش اصلی 
تولیدکننده های الم��پ برای خرید دیودها 
و فروش��نده های فروش��گاهی ب��رای خرید 

المپ های تولیدی ما هستند. 

تولید نور بیش از استانداردهای جهانی 
مدیر این شرکت دانش بنیان در خصوص 
دیوده��ای ش��رکت می گوید: ما براس��اس 
تولی��د همین دیودها توانس��تیم مجوزهای 
دانش بنیان شدن خود را اخذ کنیم و جالب 
 LED اس��ت بدانید انجمن تولیدکنندگان
در تای��وان که منبع اصل��ی تولیدکنندگان 
ای��ن صنعت در دنیا هس��تند ب��ه ما گرید 
ادونس را دادند، چراکه ما توانس��تیم از یک 
وات مص��رف ب��رق 170لومن ن��ور بگیریم، 
درحالی ک��ه می��زان عموم��ی و جهانی این 

مقدار 120لومن است. 

جمع آوری تولیدکننده های زیرزمینی 
وزارت صنایع، آماری از مصرف المپ های 
LED  را ارائ��ه ک��رده ک��ه در س��ال های 
91تا93 رشد خوبی داشته و نشان می دهد 
گرایش م��ردم به این المپ ها در این س��ه 
س��ال افزایش داشته است اما در این نمودار 
مص��رف المپ ه��ای LED در کش��ور طی 
س��ال های 94 تاکن��ون اف��ت کرده اس��ت. 
س��عیدی در این خص��وص معتقد اس��ت: 
در همی��ن س��ال ها کارگاه ه��ای زیرزمینی 
و غیراس��تانداردی ه��م دس��ت در کاس��ه 
تولیدکنن��دگان کردند و با تولید المپ های 
غیراس��تاندارد و ورود آنها به ب��ازار، اعتماد 
عموم��ی ب��ه این المپ ه��ا و مزای��ا و طول 
عمر LEDها از دس��ت رفت و طی دوسال 
اخیر افت مصرف داش��ته ایم. از این رو ما با 
س��ازمان بهره وری انرژی ایران و دفتر برق 
و الکترونی��ک وزارت صنایع در حال رایزنی 
و ت��الش هس��تیم ت��ا از تولی��د المپ های 
غیر اس��تاندارد جلوگی��ری و این محصوالت 
را از سطح بازار جمع آوری کنیم، همچنین 
برنامه داریم تا تولیدکننده های زیرزمینی را 
تش��ویق به همکاری با شرکت های بزرگ تر 

کنیم. 
وی تصریح می کند: هزینه پایین، کاهش 
مصرف انرژی، طول عمر بین 50 تا 60 هزار 
س��اعت، بازده نوری باال، روشن شدن بدون 
پلک و بالفاصله، قابلیت تنظیم ش��دت نور، 
 ،UV عاری ب��ودن از هرگونه ام��واج مضر
فرابنفش و فروسرخ، آینده صنعت روشنایی 
دنی��ا را رو به صنع��ت LED پیش می برد 
اما مس��ئله اینجاست که باید این صنعت با 
کیفیت باال و متناس��ب با نی��از مردم پیش 
ب��رود. مردم بای��د محص��والت باکیفیت را 
بشناسند و اس��تانداردها را بدانند تا بتوانند 
محص��ول خوب و اس��تاندارد را تش��خیص 

دهند.

پاسخ منفی به درخواست ها
مدی��ر این مجموع��ه در آخر در خصوص 
م��ا  می گوی��د:  دیوده��ا  ای��ن  ص��ادرات 
درخواس��ت های زیادی برای ص��ادرات این 
دیودها و حتی المپ ها داشته ایم. فقط یک 
بار در سال 93، 9هزار عدد را به گرجستان 
ص��ادر کردیم و اما مس��ئله این اس��ت که 
می��زان تولید ما اینق��در پایین و میزان نیاز 
داخلی باالس��ت ک��ه اص��اًل محصولی برای 
صادرات باق��ی نمی ماند به عالوه ما ترجیح 
می دهیم محصول داخلی در کش��ور تولید 
و مص��رف ش��ود و به تولید مل��ی و داخلی 
کم��ک کنی��م. وی تصریح می کن��د: ما از 
س��رمایه گذاران دعوت می کنی��م وارد این 
ب��ازار بکر و نیاز بازار ش��وند و در راس��تای 
کمک به تولید مل��ی و همچنین حضور در 
یک بازار پرسود آس��تین ها را باال بزنند. در 
این خصوص خط تولی��د دوم خودمان هم 
در حال راه اندازی اس��ت اما بیش از هشت 
کارخانه دیگر الزم است تا نیاز کشور به این 

دیودها تأمین شود. 

پزش��کی، صنعت  می توانند  ریزحس��گرها 
انرژی و بس��یاری از حوزه های دیگر را به بعد 

کامال جدیدی ببرند. 
اینترنت اش��یا )IOT(  از ریزحس��گرها و 
ریزپردازنده ه��ای ارزان ک��ه ب��ا منبع باتری 
کوچک و آنتن های بی س��یم جفت ش��ده اند، 
س��اخته می ش��ود. ای��ن ح��وزه به س��رعت 
درحال توس��عه دنیای آنالی��ن و ابزارک های 
تلفن همراه به قطعات معمول دنیای فیزیکی 
همچون دماس��نج ها، خودروه��ا، قفل درها و 
حتی رهیاب حیوانات خانگی است. ابزارهای 
جدید اینترنت اشیا به صورت روزانه رونمایی 
می ش��وند و تحلیلگران انتظار دارند تا س��ال 

2020 به 30 میلیارد برسد. 
به گ��زارش کران من��د، انفج��ار چیزهای 
به ه��م متصل، به خصوص آنهایی که توس��ط 
و  نظ��ارت  مصنوع��ی  ه��وش  س��امانه  های 
هدایت می  ش��وند، می  تواند قابلیت جالبی را 
به چیزه��ای معمول ببخش��د. به عنوان مثال 
خانه ای که می  توان��د در ورودی را زمانی که 
صاحبش از س��رکار به خانه می رسد باز کند 
یا حس��گر نظارتی کاشتی که می تواند هنگام 
ب��روز عالیم از کارافتادگ��ی عضو )مثال قلب( 
پزش��ک را مطلع کند. اما انفجار بزرگ واقعی 

در جهان برخط )online(  پیشرو است. 
دانش��مندان کوچک کردن حس��گرها را از 
ابعاد میلی متری به ابع��اد میکرو و نانومتری 
آغاز کرده اند. این مقیاس��ی است که به اندازه 
کافی کوچک اس��ت تا حس��گرها بتوانند در 
بدن موجودات زنده بچرخند. این نخس��تین 
ق��دم حیاتی ب��ه س��مت اینترنت نانواش��یا 
)IONT(  اس��ت ک��ه می توان��د پزش��کی، 
صنع��ت انرژی و حوزه های بس��یار دیگری را 

به بعد کامال جدیدی ببرد. 

نانوحس��گرها  پیش��رفته ترین  از  بعض��ی   
تاکن��ون ب��ا اس��تفاده از ابزاره��ای زیس��ت 
اندامگان های  اص��الح  به منظ��ور  مصنوع��ی 
)organisms(  تک سلولی همچون باکتری 
ساخته ش��ده اس��ت. اینجا هدف رواج دادن 
زیس��ت رایانه های ساده ای اس��ت که از دی. 
ان.  ای )DNA( و پروتئین ها برای تشخیص 
مولکول هدف ش��یمیایی مشخصی استفاده 
می ش��وند، به عالوه حجم کمی از اطالعات را 

ذخیره می کنند و س��پس وضعیت ش��ان را با 
تغییر رنگ یا انتش��ار سیگنال قابل تشخیص 
ساده دیگری گزارش می دهند. سینولوژیک، 
ی��ک ش��رکت زایش��ی جدی��د در کمبریج 
ماساچوس��ت در حال کار روی تجاری سازی 
اس��تفاده از باکتری ه��ای پروبیوتی��ک برای 
درم��ان بیماری ه��ای متابولیک نادر اس��ت. 
فرا  از پزش��کی، بعضی نانوحسگرهای سلولی 
کاربرده��ای بس��یار زیادی در کش��اورزی و 

تولید دارو نیز دارند. 
همچنین بس��یاری از نانوحسگرها از مواد 
غیرزیس��تی همچون نانولوله ه��ای کربنی و 
نانوذرات ساخته می ش��وند که هم می توانند 
ح��س کنند و هم س��یگنال تش��خیص را به 
بیرون ارس��ال کنند. ازآنجایی که اینها بسیار 
کوچک  هس��تند، نان��و حس��گرها می توانند 
اطالع��ات را از میلیون ها نقطه متفاوت جمع 
کنند. س��پس ابزاره��ای بیرون��ی می توانند 

ای��ن داده ه��ا را به منظور نمای��ش تغییرات 
ن��ور، ارتعاش��ات، جریان الکتریک��ی، غلظت 
ش��یمیایی، میدان مغناطیسی و سایر شرایط 

محیطی یکپارچه سازند. 
گذار از نانوحس��گرهای هوشمند به اینترنت 
نانواش��یا به نظر اجتناب ناپذیر اس��ت، ولی در 
این مسیر با چالش های بزرگی روبه رو هستیم. 
یکی از موانع فنی، یکپارچه سازی تمام اجزای 
موردنیاز برای نان��و ابزارهای خود تامین کننده 
  )Self-powered Nanodevices( ان��رژی
برای تش��خیص یک تغییر و انتقال س��یگنال 
آن به وب اس��ت. موانع دیگر شامل دو موضوع 
نگران کننده رعای��ت حریم خصوصی و ایمنی 
اس��ت. ه��ر نانو اب��زاری که با ب��دن در تماس 
اس��ت به صورت عمدی یا غیرعمدی می تواند 
س��می و منجر به تحریک سیستم ایمنی بدن 
باش��د، به عالوه فناوری می تواند به نظارت های 
ناخوشایند منجر ش��ود. کاربردهای اولیه باید 
قادر باش��ند ب��ا به کارگیری نانو حس��گرها در 
اندامگان با ریس��ک کمتر و س��اده تر همچون 
گیاهان و میکروارگانیس��م های غیر عفونی که 
در فرآوری ه��ای صنعتی اس��تفاده می ش��ود، 
 از ای��ن موضوع��ات ناراحت کنن��ده جلوگیری 

کنند. 
زمان��ی ک��ه اینترنت نانواش��یا فرابرس��د، 
جزییات بیش��تر ارزان و به روزرسانی شده ای 
از ش��هرها، کارخانه ها و حتی بدن هایمان در 
اختیارمان قرار خواهد داد. امروزه چراغ های 
راهنمایی و رانندگی، ابزارک های پوش��یدنی 
یا دوربین ه��ای نظارتی ب��ه اینترنت متصل 
ش��ده اند. در گام بع��د میلیاردها نانوحس��گر 
حج��م عظیم��ی از اطالع��ات به هن��گام را 
برداش��ت خواهن��د ک��رد و ب��ه ابر اطالعاتی 

پردازشی ارسال خواهند کرد. 

پهپاد مراقب

تا به ح��ال فناوری ه��ای مختلفی ب��رای حفاظت از 
خانه ها ابداع شده اند؛ از قفل های هوشمند گرفته تا انواع 
دوربین ه��ای کنترل و حفاظت اما ح��اال این وظیفه بر 

عهده پهپادها گذاشته شده است. 
به گزارش مهر، Meet Cardinal نخس��تین پهپاد 
جهان اس��ت که می تواند به طور خودکار وظیفه کنترل 
و نظارت بر ش��رایط من��زل را بر عهده بگیرد. این پهپاد 
ساخت شرکت Cardinal Robotics است و استفاده 
از آن راه��ی جدید برای اطمین��ان از امن بودن منزل از 
  Meet Cardinal طریق کنترل هوایی اس��ت. پهپاد
مجه��ز به دوربینی 14 مگاپیکس��لی برای تهیه تصاویر 
  Meet Cardinal.1080  اس��تp ویدئویی با دق��ت
مجهز ب��ه فناوری خاص��ی برای تثبیت تصویر اس��ت، 
بنابراین کاربران می توانند تصاویر ویدئویی تهیه ش��ده 
توس��ط این پهپاد را با کیفیت باال و بدون لرزش و نویز 
خاصی مشاهده کنند. یک دوربین مادون قرمز و تعدادی 
چ��راغ ال ای دی مادون قرمز ه��م تصویربرداری دقیق با 
استفاده از این پهپاد را در شب ممکن می کنند. این پهپاد 
پس از هر بار ش��ارژ می تواند به مدت 20 دقیقه پرواز و 
در عرض دو دقیق��ه می تواند تمام بخش های یک خانه 
را کنترل کند تا از عدم وجود مش��کل، دزد و... مطمئن 
شود. هنوز مشخص نشده این پهپاد چگونه می تواند به 
طور خودکار خود را شارژ کند. همچنین مشخص نیست 
Meet Cardinalدر برابر شرایط آب و هوایی نامساعد 
مقاوم هست یا خیر. عالقه مندان با پرداخت 4000 دالر 

می توانند این پهپاد را پیش خرید کنند. 

دبیر ستاد توسعه فناوری های لیزر خبر داد
تالش برای توسعه صنعت 
میکروالکترونیک در کشور

دبیر س��تاد توس��عه فناوری های لی��زر، فتونیک و 
ساختارهای میکرونی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمه��وری، با تأکی��د بر اینکه به س��رمایه گذاری های 
س��نگینی برای ایجاد زیرساختار میکروالکترونیک در 
کش��ور نیاز داریم، گفت: البته اگر بخواهیم اس��تقالل 
صنعت��ی در بخش میکروالکترونیک داش��ته باش��یم، 

هزینه بر بودن آن توجیه دارد. 
به گزارش ایسنا، محمدصادق ذبیحی با بیان اینکه از 
مخابرات نوری که در عرصه ارتباطات استفاده می شود 
ت��ا آنچه مربوط ب��ه فناوری های دیگ��ر از جمله لیزر 
می ش��ود، از فناوری های فتونیک محسوب می شوند، 
اظهار کرد: وسعت و گستردگی حوزه فتونیک بیشتر از 
لیزر است، چراکه فتونیک در عرصه هایی وارد می شود 
که شاید لیزر حضور مشخص نداشته باشد. گرچه یکی 

از ابزارهای اصلی آن فتونیک لیزر است. 
ذبیحی درعین حال با تأکید بر اینکه لیزر و فتونیک 
از یکدیگر قابل تفکیک نیس��تند، اظه��ار کرد: یکی از 
ابزارهای اصلی فتونیک، لیزر است و در اغلب کارهایی 
که برای فتونیک انجام می شود، نمی توانیم لیزر را جدا 
کنیم یا نقش لیزر را در نظر نگیریم. وقتی از توس��عه 
فن��اوری لیزر حمایت می کنیم، در واقع از فناوری های 

پیشرفته فتونیک حمایت کرده ایم. 
دبیر س��تاد توس��عه فناوری های لی��زر، فتونیک و 
س��اختارهای میکرونی با اش��اره به اینکه شرکت های 
دانش بنی��ان در ای��ن زمین��ه فعالیت ندارن��د، گفت: 
در زمین��ه س��اختارهای میکرون��ی ب��ه دلی��ل اینکه 
س��اختارهایش در کش��ور کم و بس��یار محدود است، 
تاکنون در این زمینه شرکت دانش بنیانی را نتوانسته ایم 
شناس��ایی کنیم. با این حال توسعه این فناوری یکی 
از ضرورت های کشور اس��ت که باید با کمک معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری آن را ایجاد کنیم. 
وی علت نبود شرکت دانش بنیان در حوزه ساختارهای 
میکرونی را هزینه بر بودن زیرساخت های آن عنوان کرد 
و ادام��ه داد: تحقیقات در این زمین��ه هزینه بر بوده و 
سرمایه گذاری های سنگینی برای ایجاد زیرساخت های 
آن مورد نیاز اس��ت که اگر بخواهیم استقالل صنعتی 
در بخش میکروالکترونیک داشته باشیم، هزینه بر بودن 
آن توجیه دارد. وی در خصوص جایگاه فتونیک ایران 
در مقایس��ه با دیگر کشورهای جهان خاطرنشان کرد: 
در زمینه فتونی��ک، حوزه های مختلفی را باید در نظر 
گرف��ت. برای مثال در پزش��کی گرچه فعالیت هایی را 
انجام می دهیم، اما شاید به روز نباشیم. در این بخش 
که به آن بیوفتونیک گفته می شود، ممکن است فاصله 
ما با جهان زیاد باشد. اما در زمینه به کارگیری ارتباطات 
نوری که نوع��ی فتونیک ارتباط��ات در انتقال داده ها 
است، با وجودی که از نظر صنعتی نزدیک نیستیم، از 

نظر کاربردی بسیار از آن بهره می بریم. 
ذبیحی با تأکید بر اینکه در زمینه اس��تفاده از لیزر 
در بخش های صنعتی گام هایی را برداش��ته ایم، افزود: 
صنعت موجود در کشور تا حدودی با کاربردهای لیزر 
و فتونیک آشنا است و می توان گفت حرکت هایی که 
شروع ش��ده، امیدوارکننده اس��ت. دبیر ستاد توسعه 
فناوری های لیزر، فتونیک و س��اختارهای میکرونی با 
اش��اره به اقدامات انجام ش��ده در این حوزه در ستاد، 
یادآور شد: ستاد توس��عه فناوری های لیزر، فتونیک و 
س��اختارهای میکرونی اوایل امسال کار خود را شروع 
کرده اس��ت. این س��تاد بای��د در ابت��دا ارکان خود را 
ساماندهی کند و مهم ترین رکن هم شورای ستاد است 
که متشکل از اعضای حقوقی و تعدادی عضو حقیقی 
می ش��ود. به گفته وی، نامه اعض��ای حقوقی از طرف 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به ارگان های 

مربوط ارسال شده است. 

LED گزارشی از فعالیت های یک شرکت دانش بنیان در زمینه تولید دیودهای

دریچه ای به سمت نور باز است
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گزارش 2

نوآورانه

فراخوان

در حال حاضر ما حدود 60هزار 
دیود در طول روز تولید می کنیم 
که نیاز کشور 500هزار دیود 
LED در یک روز است و این 
نشان می دهد پتانسیل های 

زیادی برای تولید در این بخش 
داریم. 80درصد نیاز بازار به 

دیودها از طریق واردات از چین 
مرتفع می شود

شکوفه میرزایی
Shokoofehmirzaee@yahoo.com

اینترنت اشیا به مقیاس نانو می رود
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ترجمه: فهیمه خراسانی

گزارش »فرصت امروز« از روند آماده سازی پوشاک کاروان ورزشی ایران در المپیک

چنین کنند بزرگان چو کرد باید کار 
بی کال ه ماندن سر طراحان داخلی

فرصت های طالیی المپیک برای 
برندهای مشهور ورزشی

حض��ور باش��کوه و برازنده ای که نش��ان ها و نمادهای 
یک کش��ور را نمایش دهد، همیش��ه مهم ترین دغدغه  
کش��ورهایی بوده ک��ه در المپیک های ورزش��ی حضور 
می یابن��د. رژه کاروان های ورزش��ی در برابر دوربین های 
تلویزیونی با میلیون ها بیننده که از سراسر جهان آنها را 
رصد می کند، موجب ش��ده تا همه کشورها در تکاپوی 
ایج��اد بهترین ویترین از فرهنگ و هن��ر و رویکردهای 
کشورشان باشند. این مهم به ویژه در پوشاک کاروان های 
ورزش��ی بهترین نم��ود را دارد. به همین دلیل برندهای 
مشهور و برتر جهان معموالً برای در اختیار داشتن امتیاز 
تهیه البسه کاروان های کشورها، از هم پیشی می گیرند و 
هر کدام به نوعی سعی در به دست آوردن اسپانسرینگ 
تیم های ورزش��ی کش��ورها دارند. در واقع پوش��اک در 
بازی های المپیک، فرصت های چش��م گیری را در اختیار 
تولیدکنن��دگان لباس ورزش��ی قرار می ده��د تا بتوانند 
حضور جهانی خود را بیش از پیش تثبیت کنند. سه برند 
معروف نایک، آدیداس و پوما در دوره قبلی المپیک، یعنی 
المپیک س��ال 2012 لندن، حضوری چشم گیر داشتند 
که در این گزارش به نحوه فعالیت های تجاری آنها اشاره 
می ش��ود. برگزاری بازی های المپیک نه تنها یک رویداد 
مهم ورزش��ی به شمار می رود، بلکه از نظر اقتصادی نیز 
یکی از رویدادهای مهم جهانی است که حجم عظیمی از 
فعالیت های تجاری را شامل می شود. در این میان، بحث 
پوش��اک، یکی از مسائل مهم در بازی های المپیک است 
ک��ه در هر دوره، تولیدکنندگان و طراح��ان زیادی را در 
سراسر جهان به خود مشغول می کند. بیش از 200 کشور 
جهان در این بازی ها ش��رکت می کنن��د و در این میان، 
آن چیزی که بیش از همه چش��م گیر است، نوع پوشاک 
ورزشی است که ورزشکاران این کشورها به تن می کنند. 
همچنین نوع لباس و کفش ورزشکاران المپیک به لحاظ 
تبلیغاتی نیز بسیار تأثیرگذار است، به طوری که بسیاری از 
برندهای مشهور پوشاک ورزشی جهان سعی می کنند در 
این بازی ها، حضوری فعال و قابل توجه داشته باشند. در 
اینجا به صورت اختصاصی به فرصتی که المپیک 2012 
لندن در اختیار چند برند معتبر لباس ورزش��ی قرار داد 
می پردازی��م و نوع حضور ای��ن تولیدکنندگان را در برند 
مذکور بررس��ی می کنیم. سه تولیدکننده بزرگ پوشاک 
ورزش��ی، یعنی آدیداس، نای��ک و پوما در المپیک لندن 
حضوری فعال داشته و فرصت مناسبی را برای تبلیغات 
در رس��انه ها و معرفی محصوالت خود به سراس��ر جهان 
پیدا کرده بودند که در ادامه به این مسئله اشاره می کنیم. 

آدیداس، حامی رسمی المپیک لندن
حضور برند آدیداس در المپیک 2012 لندن، بس��یار 
چش��م گیر بوده اس��ت، به طوری که این برند توانس��ت 
حامی رس��می این المپیک شود. آدیداس هدف خود را 
از این حضور فعال این گون��ه بیان کرد که می خواهد از 
این فرصت به عنوان یک س��کوی پرش در مقابل رقیب 
سرسخت خود، یعنی نایک، استفاده کند؛ چراکه نایک 
9درصد از س��هم کل پوش��اک بازار را از آن خود کرده و 
ای��ن مقدار در مقابل آدیداس که 5درصد از س��هم بازار 
را به خود اختصاص داده اس��ت، پیشرفت بزرگی است؛ 
همچنین جالب اس��ت بدانید که در زمینه تولید کفش 
نیز سهم نایک از بازار جهانی 4درصد بوده و این درحالی 
است که سهم برند آدیداس از تولید کفش ورزشی تنها 
2درصد اس��ت؛ به همین دلیل نیز این گروه تولیدی به 
دنبال اس��تفاده حداکثری از فرصت های تبلیغاتی خود 
اس��ت و در این میان، المپیک لندن ای��ن فرصت را در 
اختیار برند آدیداس قرار داد. طبق آمار ارائه ش��ده، برند 
آدیداس در المپیک لندن هزینه ای بالغ بر 100میلیون 
دالر را متقبل ش��د و پوش��اک تولید ش��ده توسط این 
کمپانی، بر قامت 70هزار داوطلب المپیک دیده شد. آمار 
فوق بیانگر نوع حضور برند آدیداس و فعالیت چشم گیر 
اقتصادی و تجاری این کمپانی به عنوان اسپانسر رسمی 
المپیک مذکور بود که قطعاً مزایای تجاری زیادی را برای 

این برند در پی داشت. 
حضور نایک در المپیک لندن

برند نایک نیز به عنوان یکی از تولیدکنندگان معتبر 
پوش��اک ورزشی در جهان، در المپیک لندن حضوری 
چشم گیر داشت، اگرچه برای بازی های المپیک به یک 
اسپانس��ر رسمی نیاز اس��ت و با وجود آدیداس، دیگر 
برند نایک نمی توانس��ت به عنوان یک حامی رس��می 
حض��ور پیدا کند؛ اما ای��ن تولیدکننده از فرصت هایی 
ک��ه این المپیک در اختیار کمپانی های پوش��اک قرار 
م��ی داد، غافل نبوده و حض��وری فعال را از خود ثبت 
کرده اس��ت. همکاری برند نایک با تیم های روس��یه، 
چین، ایاالت متحده آمریکا و آلمان در المپیک 2012 
لندن کاماًل چش��م گیر بود، ضم��ن اینکه برند نایک با 
بسیاری از ورزشکاران نیز معامالت شخصی زیادی را 
انجام داده بود و برخی از ورزش��کاران معروف جهانی، 
برند نایک را به عنوان اسپانس��ر خ��ود معرفی کرده و 
پوش��اک تولی��دی این کمپان��ی را در المپیک مذکور 
بر تن داش��تند. همچنین برند نایک با گسترش روند 
تبلیغاتی خود در ش��هر لندن نیز حضور فعال خود را 
در این المپیک بیشتر نشان داد، به عنوان مثال با دایر 
کردن یک فروش��گاه بزرگ در مرکز خرید وس��تفیلد 
لندن، که درس��ت در کنار مقر المپیک واقع شده بود، 
بسیاری از تماشاگران را به سوی خود جلب می کرد. 

 پوما: سومین تولیدکننده پوشاک ورزشی 
المپیک لندن

به دنب��ال آدیداس و نایک، پوما نیز از نام های آش��نا 
در زمینه تولید پوشاک ورزش��ی است، این برند نیز در 
المپی��ک 2012 لندن از جمل��ه تولیدکنندگان بزرگ 
پوش��اک به شمار می رفت که نقش��ی چشم گیر در نوع 
لباس و کفش ورزشکاران داشت. بسیاری از ورزشکاران 
معروف جهان، در بازی های المپیک با برندهای معروف 
پوش��اک قرارداد بسته و تولیدات آنها را بر تن می کنند، 
برند پوم��ا نیز برای معرفی کفش های ورزش��ی خود از 
همین استراتژی اس��تفاده کرده و خصوصاً با حمایت از 
سریع ترین مرد جهان، یعنی اوسین بولت، نقش خود را 
به عنوان یک تولیدکننده بزرگ کفش و پوشاک ورزشی 

در جهان تثبیت کرد. 
blog. euromonitor. com :منبع

بنابر آمار انجمن طراحان لباس و پارچه 
ایران، بیش از 4هزار طراح لباس در ایران 
مش��غول به کار هس��تند ک��ه همگی یا در 
محیط های آکادمیک دانش��گاهی تحصیل 
کرده ان��د ی��ا از آموزش ه��ای انجمن ه��ا و 
تش��کل های رس��می و قانونی ای��ن حوزه 
به��ره  برده ان��د. ش��یوه های آموزش��ی در 
کالس های برگزار ش��ده برای این طراحان 
ه��م اص��ول ابتدایی ت��ا نهای��ی طراحی، 
انتخ��اب رن��گ، اصول  پارچ��ه،  انتخ��اب 
دوخ��ت و... را دربرمی گی��رد. از طرف��ی از 
جمل��ه دغدغه های همیش��گی ای��ن افراد 
نبود زمینه ه��ای کار و فعالی��ت اقتصادی 
اس��ت. تا جایی که رش��ته ای دانش��گاهی 
که ت��ا مقطع فوق  لیس��انس ه��م تدریس 
می ش��ود و حت��ی بعضا اس��اتیدی از اروپا 
ب��رای تدری��س در انجمن ه��ای رس��می 
دعوت می شوند، عمال بدون استفاده مانده 
است. این مس��ائل را باید بگذاریم در کنار 
تصمیم هایی که ارگان های رس��می دولت 
مرتب��ط با حوزه ه��ای پوش��اک و طراحی 
پوش��اک می گیرند. همی��ن چند ماه پیش 
بود که تهیه پوشاک تیم های ملی در همه 
رده های س��نی به برند درجه چندم جیووا 
سپرده ش��د با این اس��تدالل که این برند 
حاضر شده است به اندازه 6میلیارد تومان 
پوش��اک خارج از ق��رارداد در اختیار تیم 
ملی ق��رار دهد. این داس��تان به همین جا 
ختم نش��ده و چندین تیم لیگ برتری نیز 
ب��ه جمع اس��تفاده کنندگان پوش��اک این 
برند ایتالیایی اضافه ش��دند. بنابراین هیچ 
س��همی برای اش��تغال زایی و اس��تفاده از 
ایده های طراحان داخلی در این عرصه در 

نظر گرفته نش��د. 
همه مس��ائل موجود را باید بگذاریم در 
کن��ار حضور چن��د میلیارد دالر پوش��اک 
قاچاق در ایران و نرس��یدن هیچ س��ودی 
از این نی��از اولیه مردم به دانش آموختگان 
ایران��ی عرصه طراحی پارچ��ه و لباس. اما 
داستان پوش��اک و طراحی و ارتباط آن با 
ورزش یعن��ی جایگاهی که ذوق و س��لیقه 
متخصص��ان می توان��د به مدد مس��ئوالن 
بیای��د و با اس��تفاده از تج��ارب آکادمیک 
این افراد، بهترین و خو ش نماترین پوشاک 
را ب��ه عرصه های جهانی چ��ون کارزارهای 
المپیک روانه کرد. ولی رونمایی از پوشاک 
کاروان ورزشی ایران در المپیک نشان داد 
که هرگاه مس��ئوالن سراغ افراد وطنی هم 
برون��د، انتخاب ب��ا انعکاس مل��ی خواهند 
داش��ت، البته از نوع منف��ی اش. طی چند 
روز اخی��ر حجم هجمه هایی که به س��مت 
طراحی پوشاک کاروان ورزشی ایران روانه 
ش��ده اس��ت در نوع خود بی نظیر اس��ت. 
طنزنویس��ان، هنرمندان، خود ورزشکاران، 
م��ردم ع��ادی و... صفح��ات اجتماع��ی را 
با جم��الت خ��ود پ��ر کرده اند ام��ا هنوز 
مس��ئوالن، نظری که حداقل آبی بر آتش 

باش��د، ارائه نکرده اند. 

طراح لباس رژه کاروان ایران؛ من 
بیگناهم!! 

در ای��ن می��ان طراح محت��رم که مدعی 
اس��ت کارگردان��ی خوان��ده اس��ت و دوره 
طراح��ی لب��اس را در اس��تانبول ترکی��ه 
پش��ت سر گذاش��ته اس��ت، منکر هر گونه 
مسئولیتی در این زمینه شده است. مهناز 
آرمین در گفت وگو با بانک ورزش ناموزون 
بودن اندام مانکن ها را دلیل زش��ت به نظر 
رسیدن این پوشاک عنوان کرده و حتی پا 
را فراتر از این حد نیز گذاش��ته و می گوید: 
من اصال در جریان این طراحی ها نیس��تم، 

کل کار ب��ه عهده کمیته ملی المپیک بوده 
و همه چیز عیان است. وی همچنین گفته 
که کمیت��ه ملی المپی��ک او را محدود به 
ارائه همین طرح کرده اس��ت. حال سوالی 
که در اینجا وجود دارد این اس��ت که اگر 
چنین طرحی وجود داش��ته، پس این فرد 
را چ��را به عن��وان طراح انتخ��اب کرده اند. 
این س��وال وقتی جدی تر می شود که بنابر 
اخباری مطلع می ش��ویم ک��ه هزینه ای که 
دولت برای اجرای طراح��ی لباس کاروان 
ورزش��ی ایران در المپیک اختصاص داده، 

کم نبوده اس��ت. 
ک��ه  گفت��ه  ادام��ه  در  آرمی��ن  مهن��از 
نمی توانسته لباسی باالی زانو برای خانم ها 
طراحی کند حال آنکه آخرین مش��کل این 
لباس ها سایزشان اس��ت و اشکاالت فنی و 

البته ابتدای��ی از نظر اصول طراحی در این 
پوش��اک به چش��م می خورد. رن��گ لباس 
مس��ئله ای اس��ت که ط��راح از آن به عنوان 
یک��ی از محدودیت های طراح��ی از آن نام 
برده و آن را از سیاس��ت های خاص کمیته 
ملی المپیک عنوان کرده اس��ت. نقش هایی 
ه��م که روی لباس بانوان طراحی ش��ده از 
نقش ه��ای قالی س��نتی ایران و اثر اس��تاد 
محمدحس��ین نقشینه اس��ت. در این میان 
مشخص نیست نقش طراح چه بوده است. 

پوشاک؛ نمایه ای از غرور و وقار ملی
در ای��ن ارتب��اط صدیقه پاکبی��ن، دبیر 
انجم��ن طراح��ان لباس و پارچ��ه ایران به 
»فرص��ت امروز« می گوید: عرصه پوش��اک 
به ویژه پوش��اک ورزش��ی مل��ی در میادین 

بین المللی، از پیچیده ترین و پراهمیت ترین 
عرصه های حضور یک ملت در انظار جهانی 
اس��ت. به ط��ور حت��م توجه به ای��ن مهم، 
پیامدش طراحی لباس��ی بس��یار باشکوه و 
متمایز اس��ت. وی همچنین اضافه می کند 
که استفاده از طراحان متخصص و زبدگان 
طراحی لباس و س��پردن ای��ن مهم به افراد 
دلس��وز می توانس��ت اکن��ون واکنش هایی 
متفاوت از س��وی جامعه طراحان به دنبال 
داشته باش��د. این طراح باسابقه که اعضای 
انجمن تحت مسئولیتش طراحی لباس های 
ورزش��ی کاروان ایران در المپیک را برعهده 
داشته اند، در مورد مشکالت فنی لباس فرم 
و رژه کاروان ای��ران می گوید: در بحث های 
مرب��وط به لباس غالب��ا دو جنبه از یکدیگر 
متمایز می ش��وند: محتوای لباس و ش��کل 

لباس. ش��کل، جنبه صرفا تجسمی طراحی 
لب��اس و محتوا تلویحا ب��ه معنای موضوع، 
داس��تان ی��ا اطالعات��ی اس��ت ک��ه لباس 

می کوشد به بیننده انتقال دهد. 
در هر لباس��ی محتوا آن چیزی است که 
هنرمند ط��راح لباس، می خواه��د بگوید و 
طرح، چگونگی بیان کردن آن مهم اس��ت. 
ه��دف از اس��تفاده از نماده��ای وی��ژه در 
طراحی لباس، نشان دادن هویت و فرهنگ 
غن��ی ایرانی به جهانیان و به رخ کش��یدن 
آن است. این درحالی است که این نمادها، 
وقتی از مرزهای ملی، مذهبی و نژادی فراتر 
می روند، در صورت نداش��تن محتوا و عدم 
مهارت طراح، در نمود آن، معنای خود را از 
دست داده و بدون ش��ناخت و درک نشانه 
و عاری از محت��وا، در برقراری ارتباط ورای 
مرزهای زم��ان و مکان، باشکس��ت مواجه 
خواهند ش��د. این همان چیزی است که ما 
در طراحی این لباس ها شاهد آن هستیم. 

لباس های ورزشی کار طراحان داخلی 
است

در همین ارتباط محمود عبداللهی، مدیر 
روابط عمومی کمیته ملی المپیک در مورد 
طراحی  پوش��اک کاروان ورزش��ی ایران به 
»فرصت امروز« می گوی��د: طراحی و تهیه 
لب��اس فرم و رژه کاروان ورزش��ی ایران در 
المپیک به عهده بخ��ش دیگری از کمیته 
ملی المپیک اس��ت که مس��ئولش در حال 
حاضر در ریو به س��ر می برد. وی همچنین 
اضاف��ه می کن��د: ام��ا لباس های ورزش��ی 
که ورزش��کاران در طول مس��ابقات بر تن 
می کنن��د، از جمل��ه طراحی ه��ای انجمن 
طراح��ان لب��اس و پارچه ایران اس��ت و از 
تخصص این افراد اس��تفاده شده است که 
نظ��رات منفی هم در ای��ن زمینه به ندرت 
بیان ش��ده اس��ت. عبدالله��ی تولیدکننده 
این پوش��اک را ش��رکت لی نینگ از کشور 
چین معرفی می کند و می گوید: یک س��ال 
و نی��م پیش فراخوان این پوش��اک را ارائه 
دادیم و همان طور که اش��اره کردم گروهی 
از طراحان داخلی، طراحی این پوش��اک را 
انجام داده اند. اما شرکت لی نینگ تولیدشان 
را بر عهده داشت و هزار و 100ست که هر 
س��ت 18تکه است و جمعا 19 هزار و 800 
تکه لباس اس��ت، به کمیت��ه ملی المپیک 
تحویل داده اس��ت. وی در ادامه می افزاید: 
ای��ن ش��رکت چینی ای��ن البس��ه را بدون 
دریافت هرگونه هزینه ای انجام داده اس��ت 
و کامال رایگان این تولیدات را در اختیار ما 
قرار داده است. مدیر روابط عمومی کمیته 
مل��ی المپی��ک همچنین به اس��تفاده تنها 
150ست از این البسه در بازی های المپیک 
اشاره کرده و می گوید: برای چند سال آینده 
نیز می توانیم از میزان اضافه تولیدی که این 
برن��د چینی در اختیارمان قرار داده اس��ت، 
اس��تفاده کنی��م، بنابراین ض��رری متحمل 
نش��ده ایم و برای طراحی نیز از ظرفیت های 
بوم��ی اس��تفاده ش��ده اس��ت. عبدالله��ی 
همچنین در مورد طرح انتخاب ش��ده برای 
لباس های ورزشی تیم های ایرانی می گوید: 
برای رس��یدن به لباس واح��د باید تاییدیه 
چن��د وزارتخانه و ش��ورای عال��ی فرهنگی 
گرفته شود و در مدت زمان کوتاه انجام آن 
س��خت بود، از ای��ن رو کمیته ملی المپیک 
مقرر کرد یک لباس ایرانی - اس��المی را که 
دارای رنگ سفید )صلح(، آبی )خلیج فارس( 
و طرح های اسلیمی )برگرفته از کاشی های 
گنب��د مس��جد ش��یخ لط��ف اهلل اصفهان( 
اس��ت، برای المپیک اس��تفاده کن��د. البته 
 ای��ن طرح پس از المپیک ثبت رس��می نیز 

خواهد شد. 

فاجعه طراحی لباس رژه کاروان ورزش��ی 
ای��ران در المپی��ک ریو به ح��دی تأثیرگذار 
بوده که ورزش��کارانی چون عل��ی کریمی و 
هنرمندان��ی چون رض��ا کیانیان هم اعتراض  

کنند. 

کیانیان از مس��ئوالن خواسته تا مانع این 
فاجعه ملی ش��وند. در این میان عموم مردم 
و طراحانی از گوش��ه و کنار کشور دست به 
کار ش��ده و طی روزهای اخی��ر تصاویری از 
طرح های پیش��نهادی خود را در شبکه های 

اجتماعی منتش��ر کرده اند تا نشان دهند که 
اس��تفاده از المان ه��ای س��نتی ایرانی، رنگ 
پرچم کش��ورمان و رنگ هایی که براس��اس 
ع��رف فعلی جامعه س��نگین و رنگین هم به 
ش��مار می روند، خیلی کار س��ختی نیس��ت. 

ضم��ن اینکه اغلب طرح های پیش��نهادی از 
دامن برای پوش��اک بانوان استفاده کرده اند 
ک��ه کاماًل ب��ر س��نت ایرانی منطبق اس��ت 
و جل��وه زیبای��ی دارد. قابل ذکر اس��ت که 
پیگی��ری »فرص��ت امروز« ب��رای صحبت با 

احمد مس��جدی، مس��ئول ام��ور فرهنگی و 
ت��دارکات کمیته ملی المپی��ک که به گفته 
روابط عمومی این سازمان مسئول لباس رژه 
کاروان ایران اس��ت، به جایی نرسید و او در 

ریو حضور دارد. 

طرحی نو دراندازید

بازار جهانی

طاهره خواجه گیری

1- عدم پیوستگی و انسجام شکل و محتوا در لباس ها در قالب یک 
ترکیب بندی منسجم و سازماندهی شده

2- نداشتن ارتباط با فرهنگ و هویت ایرانی
3- نبود خالقیت در طراحی برش ها و جیب ها و تکراری بودن فرم ها

4- استفاده از دگمه های پارچه ای بدون توجه به اندازه و شکل آنها 
و نداشتن ذوق هنری در ترکیب خرج کارها

5- به کارگیری رنگ های تند و ترکیب غیرهوشمند رنگ ها بدون 
اصول ترکیب بندی رنگ در لباس

6- جمع شدگی درزها در اثر دوخت بدون کیفیت 
7- عدم تقارن جیب ها در قسمت دهانه جیب ها

8- آشفتگی و بی سلیقگی در دوخت
9- نصب اشتباه آستین به تنه با خردهای نامیزان

10- جمع ش��دگی و کیست پارچه در قس��مت پیش کار به دلیل 
دوخت اشتباه دگمه ها

11- نمای جیب های بزرگ تر از حد نرمال

12- عدم تناسب گشادی تنه نسبت به پایین مانتو
13- اس��تفاده از گل دوزی در جایی از لباس که قابل دید نبوده و 

به چشم نمی آید 
14 کت مردانه بدون رعایت اصول دوخت و ریزش آن در قس��مت 

پیش کار
15- نبودن رنگ آبی ایرانی در لباس ها

16- سادگی بیش از حد و نداشتن هیچ گونه خالقیت در طراحی 
کت و شلوار 

17- جابه جایی سرشانه ها به سمت پیش کار
18- حجم زیاد پارچه در قس��مت سینه و عدم تطابق برش با فرم 

بدن
19- نداشتن الگوی صحیح

20- تمیز نبودن دوخت لباس ها
21- مقنعه مش��کی و ش��لوار مش��کی برای مانتوی آب��ی و تضاد 

آزاردهنده آنها

21 اشکال در طراحی لباس های کاروان ورزشی ایران در المپیک
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 11 آمار ارزشمند 
در رابطه با بازخوردهای کارمندان

در اینفوگراف�ی پیش رو ب�ه 11 مورد از آماره�ای موجود در رابطه 
با بازخوردهای منتش�ر شده از س�وی کارمندان خواهیم پرداخت 
که دانس�تن آنها می تواند زمینه را برای اصالح وضعیت موجود در 

سازمان ها و شرکت ها در جهت افزایش بهره وری فراهم کند. 
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از کارمندان معتقدند که در محل کارشان به میزان الزم از 
آنان تقدیر و تشکر صورت نمی پذیرد و این موضوع سبب 
کاهش اش�تیاق آنان برای کار و در نهایت منجر به کاهش 

میزان بهره وری می شود. 

در شرکت هایی که به صورت منظم به بازخوردهای کارمندان 
توج�ه ش�ده و در جهت بهب�ود فضای کار تالش می ش�ود، 
می�زان ض�رر و زیان مالی 14/9 درصد از س�ایر س�ازمان ها 
و ش�رکت هایی که به بازخوردهای منتش�ر ش�ده از س�وی 

کارمندان توجه ندارند کمتر است. 

در ص�ورت ع�دم وجود ی�ک رابطه مؤثر می�ان مدیران و 
کارمندان، میزان مشارکت کارکنان در فرآیند انجام امور 
ب�ه میزان 2 برابر کاهش می یابد ک�ه این موضوع ضرورت 
ایجاد و حفظ یک رابطه سالم و دوستانه میان کارمندان و 

مدیران را متذکر می شود. 

 2 برابر کمتر

30 برابر بیشتر

در صورت وجود یک رابطه پایدار و مؤثر 
میان مدیران و کارمن�دان و همچنین 
توج�ه مدی�ران ب�ه توانمند س�اختن 
کارکنان خود، میزان مشارکت کارمندان 
در فرآیند انجام امور جاری ش�رکت به 

میزان 30 برابر افزایش می یابد. 

براساس آمارهای منتشر شده 43 درصد از کارمندانی که دست کم و به صورت هفتگی 
یک بازخورد از س�وی مدیران خود دریافت می کنند همواره خود را بخشی از سازمان 

متبوع شان می دانند و میزان بهره وری آنان به صورت قابل توجهی افزایش می یابد. 
در مقابل 18 % از کارمندان حتی با وجود دریافت نظرات مدیران شان در رابطه با میزان و 

کیفیت انجام کار آنان، از بازدهی پایینی برخوردارند. 

دریاف�ت  ع�دم  ص�ورت  در 
س�وی  از  مؤث�ر  بازخورده�ای 
مدی�ران، از ه�ر 10 کارمند چهار 
نفر خ�ود را جزئی از فعالیت های 
ش�رکت نمی دانند و این موضوع 
س�بب کاهش قابل توجه میزان 

بهره وری این افراد می شود. 

براس�اس اطالعات موج�ود 65 درصد 
از کارکن�ان خواهان دریاف�ت نظرات و 
بازخورده�ای مدیران خود هس�تند و 
معتقدند ارائه چنین بازخوردهایی منجر 
به افزایش دانش آن�ان از کیفیت انجام 
وظایف ش�ان ش�ده و به آنها در افزایش 

میزان بهره وری کمک می کند. 

از کارکنان می گویند تقدیر و تشکر از آنها 
بابت انجام صحیح وظایف شان در محیط کار 
موجب افزایش انگیزه آنها می شود. بر کسی 
پوشیده نیست که کارمندان با انگیزه موجب 
رشد اقتصادی شرکت شده و آن را به سوی 

موفقیت رهنمون می کنند. 

98 درصد از کارمندان گفته اند در صورت اهمیت ندادن مدیران 
به کیفیت کار آنها و عدم وجود رابطه ای مستحکم و تعامل پایدار 
و سازنده، قادر نخواهند بود به میزان الزم درگیر فرآیند انجام امور 
محوله شده و به وظایف شان عمل کنند. این موضوع به معنای آن 
است که وجود ارتباط میان کارکنان و مدیران امری ضروری بوده 
و مدیران باید برای افزایش بازدهی مجموعه تحت مدیریت شان 

زمینه را جهت افزایش انگیزه کارمندان شان فراهم کنند. 

از س�وی دیگر ماجرا تنها 58 درصد از 
مدی�ران معتقدند که به می�زان الزم با 
کارمندان خود در ارتباط بوده و نظرات، 
پیش�نهادها و انتقادهای خود را به آنان 

منتقل می کنند. 

از کارمن�دان می گویند در صورت تقدی�ر از فعالیت های آنان در محیط 
کار، حاضرند س�خت تر کار کنند. این جمله به خوبی نشان می دهد که 
دور شدن مدیران از مجموعه تحت مدیریت شان نه تنها موجب افزایش 
اهمیت آنان نمی شود، بلکه باعث مأیوس شدن کارمندان شده و میزان 
بازدهی شرکت را به ش�دت کاهش می دهد. از سوی دیگر، وجود روابط 
نزدیک و دوستانه میان مدیران و کارکنان سبب افزایش حس امنیت و 

تعهد کارمندان به سازمان متبوع شان می شود. 



پهپادها به زودی آسمان را به اشغال 
خود درمی آورند

پهپاده��ای  تولی��د  صنع��ت 
غیرنظامی در جهان به سرعت در 
حال رش��د بوده و به نظر می رسد 
ک��ه این ابزار جدید و مفید منتظر 
ایجاد تغییر در سیاست دولت ها مبنی بر سرمایه گذاری 
و حمایت از آن نبوده و به پیش��رفت سریع خود ادامه 

می دهد. 
رش��د روزافزون اکوسیس��تم نرم افزاری هواپیماهای 
بدون سرنش��ین )پهپاده��ا( و پیش��رفت خیره کننده 
س��خت افزاری آنها س��بب ش��ده تا هم اکنون لیس��ت 
بلندی از مش��تریان این ابزار هوشمند و مفید در حوزه 
کش��اورزی، انرژی، مدیریت زمین و ساخت و ساز ایجاد 
شود. گفتنی است افزایش تقاضا برای خرید و استفاده 
از پهپادها در ش��رایطی صورت می گیرد که بسیاری از 
فروشندگان و س��رمایه گذاران این ابزار مفید و جذاب، 
شرکت ها و استارتاپ های کوچک هستند. این در حالی 
است که استفاده اصلی از هواپیماهای بدون سرنشین 
در صنای��ع دفاعی و نظامی بوده و به منظور توس��عه و 
بهب��ود عملکرد پهپادهای نظامی س��رمایه گذاری های 

بزرگی صورت پذیرفته است. 
در این راستا مؤسسه تحقیقاتی BI Intelligence با 
انتشار گزارشی به میزان استقبال مشتریان از پهپادها و 
توسعه تکنولوژی به کار رفته در آنها پرداخته است. الزم 
به ذکر اس��ت که در گزارش مذکور در رابطه با فرصت 
کس��ب و کار در فن��اوری هواپیماهای بدون سرنش��ین 
تجاری، میزان پیش��رفت و توسعه این صنعت و موانع 
اصلی پیش روی آن، نحوه استفاده از پهپادهای تجاری 
در فرآیند تعامل کسب و کارها با یکدیگر پیش بینی هایی 
صورت گرفته و در نهایت لیست شرکت های تجاری که 
پیش از این در حوزه تحقیق و توسعه تکنولوژی به کار 

رفته در پهپادها فعال بوده اند منتشر شده است. 
این گزارش در بخش پایانی خود به بررس��ی قوانین 
و مق��ررات موجود در ایاالت متح��ده آمریکا در زمینه 
اس��تفاده از پهپاده��ای تجاری که اخیراً توس��ط اداره 

هوانوردی فدرال به روزرسانی شده پرداخته است. 

رشد ناچیز درآمدهای توییتر از سال 
2013 تاکنون

همزمان با شدت 
رقاب��ت  گرفت��ن 
می��ان ش��بکه های 
اجتماعی، توییتر با انتش��ار گزارش��ی از رش��د ناچیز 
درآمدهای این شبکه اجتماعی از سال 2013 میالدی 
تاکنون خبر داد. براساس گزارش مذکور، درآمد توییتر 
در س��ه ماهه دوم س��ال جاری میالدی ب��ا 20درصد 
افزایش به 602میلیون دالر رس��یده که این میزان در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهشی 41درصدی 

را نشان می دهد. 
با وجود انتش��ار اخبار ناگواری از این دس��ت، توییتر 
موفق شده تا میزان ضرر و زیان خود را از 136میلیون 
دالر به 107میلیون دالر کاهش دهد که این خبر بسیار 
خوبی برای مدیران این ش��بکه اجتماعی رو به افول به 
شمار می رود. همچنین پس از سیر نزولی کاربران فعال 
در توییتر که به ایجاد تغییراتی در سطوح مدیریتی این 
شبکه اجتماعی منجر ش��د، با استناد به گزارش اخیر 
می ت��وان گفت که تعداد کارب��ران فعال توییتر در یک 
ماه 3درصد رش��د کرده اس��ت که این آمار از اهمیت 
بسیار زیادی برای سفارش دهندگان آگهی های تجاری 
برخوردار است. براس��اس آمارهای منتشر شده، تعداد 
کاربران فعال توییتر در یک ماه 313میلیون نفر برآورد 
می شود، این در حالی است که این آمار در سال 2015 

میالدی 310میلیون نفر گزارش شده است. 
در ارتباط با گزارش اخیر توییتر از وضعیت کاربران و 
درآمدهای این شبکه اجتماعی، آنتونی نوتو مدیر بخش 
مالی توییتر در گفت وگو با رس��انه ها اظهار داشت: »ما 
بر این باور هستیم که با اجرای منظم برنامه ریزی های 
صورت گرفته و توجه به اولویت ها، قادر خواهیم بود در 
آینده به رشدی پایدار در زمینه جذب و فعالیت کاربران 

در وب سایت توییتر دست یابیم.«
الزم به ذکر اس��ت پس از انتش��ار گزارش مربوط به 
عملکرد اقتصادی توییتر در س��ه ماهه دوم سال جاری 
میالدی، ارزش سهام این شبکه اجتماعی در بازارهای 

مالی به میزان 9درصد کاهش یافت. 

 افراد باید س��عی کنند تعصباتی را که س��ال های س��ال در زمینه امور مالی به آنها 
اعتق��اد داش��تند، یک بار برای همیش��ه کنار بگذارند. اگر ش��ما هم ب��ه برخی از این 
افس��انه ها معتق��د هس��تید، همین حاال آنه��ا را دور بریزید. اگر ت��ا االن از آنها نتیجه 

نگرفته اید، از این پس هم بی فایده خواهند بود. 

1- از ما گذشته
چ��را تصور می کنید که پس از 50 س��الگی  به جای خرید ی��ک منزل نو، باید دیگر 
خ��ود را برای بازنشس��تگی آماده کنید؟ چرا هردوی این ه��ا را باهم انجام نمی دهید؟ 
اتفاقا تصمیم خریدن یک منزل نو، ش��ما را مجبور به پس انداز می کند و با یک تیر دو 
نشان می زنید، هم خود را برای بازنشستگی آماده کرده اید و هم صاحب خانه شده اید. 

2- داشتن درآمد باال در دوران بازنشستگی
تصور می کنید برای اینکه دوران بازنشستگی مطمئنی داشته باشید، باید درآمدتان 
حداقل 70درصد درآمد قبل بازنشس��تگی شما باش��د. اگر مجبور به پرداخت اجاره و 
قس��ط نباشید، اتفاقا نیاز های مالی شما در دوران بازنشستگی کمتر خواهد شد. برخی  
هزینه های شما از جمله حمل و نقل حذف می شود. اما برای تامین هزینه های سفر خود 

در این دوران، حتی نصف درآمد دوران کارتان هم کافی است. 

3- بازنشستگی زود تر از موعد
چه کسی گفته است که سن بازنشستگی از 55 آغاز می شود؟ اگر پس از بازنشسته 
شدن، هنوز توانایی کار کردن را دارید، بالفاصله در جایی دوباره مشغول به کار شوید. 
هم از نظر مالی به نفع ش��ما خواهد بود، هم از افس��ردگی پس از بازنشستگی خود را 

نجات می دهید. 

4- بدهکاری دائمی
بدهکاری شما را ثروتمند نمی کند، مگر اینکه از آن خوب استفاده کنید. یک بدهی 
خوب، ارزش پول ش��ما را زیاد می کند و محافظ منافع شماس��ت. اگر وامی گرفته اید 
که بازپرداختی 20درصدی دارد،  به این معنی اس��ت که نیاز روزانه خود را 20درصد 
گران تر می خرید. به دنبال بدهی هایی باشید که دارایی شما را افزایش بدهد، به عنوان 
مثال س��رمایه گذاری کردن برای خرید ملک نوس��از در منطقه ای نه چندان پیشرفته، 

سال های آینده پول شما را افزایش می دهد. 

5- پس انداز کم به درد نمی خورد
اینکه تصور کنید پس انداز اندک به کار شما نمی آید برای همین پس انداز نمی کنید، 
کامال اش��تباه اس��ت. کنار گذاش��تن مبلغی مش��خص،  هرچقدر هم که اندک باش��د، 
صرفه جویی است. یک ضرب المثل کانادایی می گوید: »رود خانه های کوچک به دریای 
بزرگ می ریزند.« که »همان قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود« خودمان است. 
به جای خرج کردن تمام پول خود، قسمتی از آن را پس انداز کنید، یک روزی باورتان 

نمی شود که چقدر پول کنار گذاشته اید. 

6- ارثیه فقط پس از مرگ
در خانواده ما چنین رسم است و چنان رسم است را کنار بگذارید. اینکه در خانواده 
شما اموال پس از مرگ به فرزندان می رسد، می تواند تغییر کند. ارثیه ارتباطی با امید 
به زندگی ندارد. تا زنده هس��تید، اجازه بدهید ه��م خودتان از زندگی لذت ببرید هم 

فرزندانتان. 

7- تنها راه پولدار شدن، افزایش درآمد است
تصور کنید از همین حاال، هر ماه 100دالر به حقوق شما اضافه شود و شما 150دالر 
خرج کنید، آیا واقعا پولدار می ش��وید؟ پولدار ش��دن، به تناسب دخل و خرج بستگی 
دارد. خرج ش��ما باید خیلی کمتر از دخل تان باش��د. هزینه های خود را در اولویت قرار 

دهید و از هزینه  های غیر ضروری فاکتور بگیرید. 

تصورات خود از امور مالی را اصالح کنید

موفقی��ت این روزها اپیدمی ش��ده اس��ت؛ 
هم��ه ی��ا می خواهند موفق باش��ند یا آرزوی 
موف��ق بودن را در س��ر دارند و ی��ک عده را 
موفق می خوانند.  کس��انی ک��ه قلق زندگی 
را ب��ه دس��ت آورده ان��د و فهمیده اند چطور 
می توانند راحت تر و راضی تر زندگی را از س��ر 
بگذرانند، معموالً الگوی دیگران می شوند. به 
همین خاطر اس��ت که در تمام دنیا، نه فقط 
جوامع در حال توس��عه که این روزها بیش از 
پیش چش��م به راه موفقیت دارند، کتاب های 
راه های رسیدن به موفقیت جزو پرفروش ترین 

کتاب ها هستند. 
موفقیت اغلب برای انس��ان مث��ل یک راز 
بزرگ است؛ بعضی ها برای به دست آوردنش 
 زاده ش��ده اند، بعضی ها هم نش��ده اند. اما در 
دنیای امروز، دنیای ش��بکه های اجتماعی که 
یکپارچگ��ی قرار اس��ت در آن ح��رف اول را 
بزند، حرف از شانس یا سرنوشت، نه به مذاق 
کس��ی خوش می آید و نه سنخیتی با عدالت 
اجتماعی در دنیای مدرن دارد. بنابراین همه 
به اندازه خودش��ان در قرار گرفتن در مس��یر 
رسیدن به موفقیت سهمی دارند یا می توانند 
داشته باشند. این مسیر آدابی دارد که از نگاه 

نشریه بیزینس اینسایدر آموختنی است. 
در س��ایت کورا که یک وب گاه پرس��ش و 
پاسخ اس��ت و کاربران می توانند در آن سؤال 
مط��رح کنند و جواب بگیرند و جواب بدهند، 
جریان��ی وجود دارد ک��ه در آن به مهم ترین 
ع��ادات موفق تری��ن آدم های دنی��ا پرداخته 
می شود. بیزینس اینسایدر این جریان را مورد 
بررس��ی قرار داده و متوجه شده که هیچ یک 
از این عادات نیاز به ایجاد تغییرهای اساس��ی 
در زندگی ندارند. راهکارهای س��اده ای است 
که به تجربه در زندگی این گونه افراد جا داده 
شده است، مثل برنامه منظم روزانه. نگاهی به 

این عادات می اندازیم. 

با خودشان حرف می زنند
مایکل اس��تاویکی، نویس��نده و کاربر کورا 
می گوی��د حین تحقیق ب��رای کتاب هایی که 
درباره موفقیت می نوشت به این نتیجه رسید 
ک��ه در باالترین س��طح ورزش های حرفه ای، 
مهارت و تکنیک موهبت به حس��اب می آید. 
ش��ما نمی توانید ب��دون این المان ه��ا به آن 
سطح برسید اما یک ورزشکار با بیشتر کردن 
مهارت های��ش رقیبش را شکس��ت نمی دهد، 

بلکه با تمرکز بیشتر روی گفت وگوی »خود با 
خود« یا همان نفس این کار را انجام می دهد. 
به عالوه اینک��ه تحقیق ها نش��ان می دهد 
با خود ح��رف زدن مثل این اس��ت که انگار 
شخص در یک موقعیت دارد با دیگری حرف 
می زند و می تواند در تجربه ها و موقعیت های 
پرتنش به دادش برس��د. به خصوص وقتی در 
این گفت وگوی خصوصی ش��خص خودش را 
مخاطب قرار می دهد. یعنی به جای استفاده 
از ضمی��ر »م��ن« از ضمی��ر »تو« اس��تفاده 
می کن��د. مثاًل جل��وی آینه می ایس��تد و به 
خ��ودش می گوی��د: »تو می توان��ی در کنکور 
رتب��ه تک رقمی بگیری یا ت��و در کنکور رتبه 

تک رقمی می گیری.«

روزانه نویسی می کنند
ناپلئ��ون بناپ��ارت خاطرات روزان��ه اش را 
می نوش��ت. البت��ه تاریخ دس��تاوردهای او را 
موفقیت به حس��اب نم��ی آورد اما به هر حال 
او یکی از مهره های تاریخ س��از دنیاس��ت و به 
آنچه خود موفقیت می دانس��ته، رسیده است. 
اما آدم ه��ا صرفاً ب��رای اینکه روزانه نویس��ی 
کنند الزم نیس��ت س��ودای حاکمیت بر دنیا 
را حتماً در س��ر داشته باش��ند. تحقیقی تازه 
نش��ان می دهد که روزانه نویسی درباره افکار 
و احساس��ات به دانشجویان کمک می کند با 

موقعیت های پرتنش راحت تر کنار بیایند.

احساسات  خود را کنترل می کنند
یک نویس��نده می گوی��د آدم ه��ای موفق 
هم مثل بقیه آدم ها احساس��اتی هس��تند اما 
می توانن��د هوش��مندانه آن را مدیریت کنند. 
ی��ک روان ش��ناس آمریکای��ی در گفت وگو با 
بیزین��س اینس��ایدر می گوید اف��رادی که به 
لحاظ روحی قوی هستند، می توانند نوسانات 
احساس��ی خ��ود را در طول روز مش��اهده و 

کنترل کنند. 

با دیگران خوب ارتباط برقرار می کنند
آدم های موفق معاش��رت را بلدند؛ می دانند 
با دیگ��ران چطور بای��د رفتار کنن��د و روی 
این خصیصه کار می کنند. اس��تفاده از لحن، 
زبان بدنی و صراحت لهجه مناس��ب از جمله 
تکنیک های موفق ها ب��رای برقراری ارتباط با 
دیگران اس��ت. این تکنیک ه��ا در کتاب ها و 
کالس های پیشرفته آموزش کامیابی تدریس 

می شود. 
خودداری را مشق می کنند

آدم ه��ای موفق از اهمیت نظم و خودداری 

آگاهند. تحقیقی معروف در دهه 60 میالدی 
با سرپرس��تی والتر میشل روان شناس نشان 
می ده��د بچه هایی که می توانس��تند جلوی 
خ��ود را در خ��وردن مارش��مالو بگیرند، در 

بزرگسالی آدم های موفقی شدند. 

به کارهای روزانه خود می رسند
موفق ه��ا برنامه و عادات روزانه مش��خصی 
ب��رای آغاز و پایان روز خ��ود دارند. بعضی ها 
صبح ها مدیتیش��ن می کنن��د و دقایقی را به 
س��کوت می گذرانند؛ بعضی ها ه��م پیش از 

خواب کتاب می خوانند. 

قدر تنهایی را می دانند
موفق ها هر روز وقت زیادی را به خودش��ان 
اختصاص می دهند؛ وقت را با خودش��ان و به 
می گویند  روان شناس��ان  می گذرانند.  تنهایی 
آنهای��ی که به لحاظ روحی قوی هس��تند، از 
تنها بودن نمی ترس��ند چرا که به آنها فرصت 
می دهند انرژی خود را خالی و دوباره پر کنند. 
مثاًل زمان��ی در روز را به پی��اده روی انفرادی 
می گذرانن��د و غرق در افکارش��ان می ش��وند 
تا بتوانن��د آنچه را در اطراف ش��ان می گذرد، 

پردازش کنند. 

وظیفه شناس هستند
خیل��ی  معم��والً  موف��ق  آدم ه��ای 
وظیفه شناس هس��تند؛ یعنی سازمان یافته، 
و  و س��ختکوش هس��تند  مس��ئولیت پذیر 
می توانند انگیزه ه��ای خود را کنترل کنند. 
تحقیق ها نشان می دهد وظیفه شناسی تنها 
خصیصه ش��خصیتی است که معموالً انسان 
را به موفقیت می رس��اند، به عنوان مثال در 
جنبه هایی مثل می��زان درآمد و رضایت از 
ش��غل؛ تا حد زیادی به این خاطر که افراد 
وظیفه شناس در تعیین و رسیدن به اهداف 
خود، به خصوص در مواجهه با موانع عملکرد 

بهتری دارند. 

مقاوم هستند
مقاومت نخس��تین عادت افراد موفق است. 
موفق ها ک��م نمی آورند، از پا نمی نش��ینند و 
به آنچه راحت به دست ش��ان برس��د، راضی 
نمی شوند. براساس یک نظریه روان شناختی، 
معموالً نخستین ایده ای که درباره هر چیزی 
به ذهن انس��ان می رسد، بهترین ایده نیست. 
موفق ه��ا ای��ن را می دانن��د، بنابراین دس��ت 
از ایده پ��ردازی برنمی دارن��د ت��ا زمانی که به 

هدف شان برسند. 

قیمت انواع ماهی

بررسی موفقیت از نگاه کاربران کورا

موفق ها چه می کنند؟ 

هتل��ی در ایالت ویرجینی��ای آمریکا پس از اینک��ه دونالد ترامپ، نام��زد جمهوریخواه 
ریاست جمهوری این کشور سیستم تهویه این هتل را مورد انتقاد قرار داد، از خود دفاع کرد.

آقای ترامپ روز دوش��نبه ی��ک رویداد انتخاباتی در این هتل ب��رای طرفدارانش در 
ویرجینی��ا برگزار کرد. او در حی��ن برگزاری این رویداد در هتل Roanoke ویرجینیا 
ضمن انتقاد از سیس��تم تهویه هوای این هتل گفت: »ما اگر در یک سالن رقص بودیم 

هم انتظار نداشتیم که تا این حد هوا گرم باشد.«
او در ادام��ه نق��د تندش به سیس��تم تهویه، هتل را تهدید کرد ک��ه هزینه اتاقش را 
نمی پردازد. این حرکت از س��وی آقای ترامپ و ش��رکت های وابسته به او البته چندان 
تازگ��ی ن��دارد. آنها اگر ببینند نام��زد جمهوریخواه خدمات الزم را ب��ا کیفیت مدنظر 

دریافت نکرده، پولش را نمی دهند. 
ترام��پ در ادام��ه صحبت هایش خطاب به مدی��ران هتل گفت: »ش��ما یا باید یک 

سیستم تهویه هوا راه بیندازید، یا ما پول تان را نمی دهیم.«
او گفت: »من به کسی که خدمات خوب ارائه کند خیلی سریع پولش را می دهم، اگر 
خدمات در س��طح متوسط باشد، فقط تأییدش می کنم و اگر خدمات عالی ارائه دهد، 

پاداش برایش درنظر می گیرم... این خیلی مضحک است.«
ش��رکت کنندگان در این کمپین تبلیغاتی برای ترام��پ به نظر گرمای زیادی تحمل 
می کردند و راحت نبودند. وقتی ترامپ درباره سیس��تم تهویه هوای این هتل صحبت 

کرد، همه شرکت کنندگان شروع به خندیدن کردند. 
انتقاد تند و تیز ترامپ کافی بود تا تنها یک روز بعد مس��ئوالن این هتل دست به کار 
شده و نسبت به نقد صریح آقای ترامپ موضع بگیرند. مایکل کوانس، سخنگوی هتل 
در بیانیه ای اعالم کرد: »هتل Roanoke  و مرکز همایش های آن متعهد هس��تند تا 
محل اقامت و خدمات خاصی را به همه مهمانان خود ارائه کنند. سیستم خنک کننده 
ای��ن هتل در زمان برگزاری این رویداد روش��ن بوده و ما تم��ام تالش مان را کردیم تا 

فضایی راحت برای همه مهمانان در سالنی فراهم آوریم که لبریز از مهمان بود.« 
کمپین ترامپ البته بالفاصله واکنش��ی به بیانیه س��خنگوی هتل ویرجینیایی نشان 
نداده اس��ت. تحقیقات مختلف نش��ان داده ان��د که ترامپ الگوی خ��اص خود را برای 
ندادن پول اش��خاص حقیقی و حقوقی دارد که با آنها کار می کند و گفته می شود این 

مشکل سازی های ترامپ همه گیر است. 
گزارش های نش��ریه های معتبری چون یو اس ای تودی و وال استریت ژورنال در ماه 
ژوئن به خوبی نشان می دهد که کمپین های ترامپ با ادعاهای زیادی مواجه هستند که 
او چندین سال است پول قراردادهایی را که با اشخاص و شرکت ها بسته، نداده است. 
این گزارش ها با بررس��ی اطالعات ثبت ش��ده در دادگاه و گفت وگو با مدعیان به این 
نتیجه رس��یده اند که متوس��ط کس��انی که برای کمپین آقای ترام��پ کار می کنند و 
پول ش��ان را نگرفته اند با متوس��ط تعداد کارمندانی که در کسب وکارهای آقای ترامپ 

مشغول کار بودند و پول نگرفتند، برابری می کند. 
اغلب مش��کالت این چنینی که ناش��ی از الگوی عجیب و به ق��ول خود آقای ترامپ 
مضحک او هس��تند در خارج از دادگاه حل نش��ده اند. بنابراین آق��ای ترامپ بر الگوی 

خاص خود برای پول ندادن بابت همکاری ها و قراردادها همچنان پایبند است. 

الگوی عجیب ترامپ برای پرداخت هایش

سبک زندگی

قــاب

کیوسـک

صفحه 16

مدرسه مدیریت

360

جدول امروز

صندوق بین المللی پول اعالم کرد اقتصاد آمریکای التین در نتیجه مش�کالت اقتصادی که در کش�ورهای برزیل، آرژانتین و ونزوئال وجود دارد، همچنان در حال کوچک شدن است. به 
پیش بینی این نهاد مالی، تولید ناخالص ملی منطقه آمریکای التین امسال 0/4 درصد کم خواهد شد.

تلفن مستقیم: 86073283شماره 565 www.forsatnet.ir

آزاده اتحاد

ترجمه: سارا گلچین
CNN :منبع

ترجمه: گلنوش محب علی 
MSN :منبع

قیمت )تومان(وزننام محصول

15,700باالی 300 گرمماهی قزل آالی رنگین کمان و گوشت نارنجی

14,300باالی 1000 گرمماهی کپور پرورشی 

00021,بین 700 تا 1000گرمماهی بچه شیر باسر و دم

23,500باالی 1000 گرمماهی حلوای سیاه

16,800باالی 1000 گرمماهی سنگسر طالیی

26,000باالی 3000 گرمماهی شیر خلیج فارس با سر و دم

360
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