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گزارش »فرصت امروز« از راسته بازار خیابان ستارخان

از میدان تا نیروگاه

از سوی مدیرکل اعتبارات تأکید شد

 شرط و شروط بانک مرکزی 
برای ارائه تسهیالت به بنگاه ها
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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

اعتماد کنید، رونق 
مشکالت را حل می کند

درخواست بخش خصوصی از سازمان امور مالیاتی
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عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی 
تهران معتقد اس��ت دستورالعمل 
جدی��د بان��ک مرک��زی مبنی بر 
ورود بانک ه��ا ب��ه خریدوف��روش 
ارز می توان��د نقطه آغ��ازی برای 
تک نرخی شدن ارز باشد، اما این 
روند باید به ص��ورت مرحله ای و 

همراه با نظارت پیش برود. 
در  مقیم��ی  فاطم��ه  س��یده 
گفت وگ��و با ایس��نا، گف��ت: باید 
به این نکته توج��ه کنیم که دیر 
ی��ا زود باید به س��مت تک نرخی 
ش��دن ارز حرکت کنیم و مطمئناً 
اگ��ر ب��ه دنب��ال رونق ص��ادرات 
هس��تیم و می خواهیم که زمینه 
ص��ادرات فراه��م ش��ود، ضرورت 

تک نرخی شدن ارز وجود دارد. 
وی اف��زود: اقتصاد مقاومتی نیز 
بر تولید صادرات محور تأکید دارد 
و لذا برای ورود به بازارهای جدید 
طبیعتا ثبات نرخ ارز و از س��ویی 

ه��م تک نرخی ش��دن ارز بس��یار 
تأثیرگذار است. 

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی 
تهران تصریح کرد: در این مرحله، 
بانک ه��ا می توانند الگوهای موفق 
را برای ش��ورای سیاس��ت گذاری 
پول��ی و مال��ی خودش��ان تدوین 
کنند، چراکه مطمئناً اگر بخواهیم 
با ساختار فعلی بانکی پیش برویم 
معضالت غیر قابل پیش بینی بروز 

می کند. 
مقیمی با بیان اینکه عدم ثبات 
نرخ ارز و تک نرخ��ی نبودن آن، 
یکی از مشکالت اصلی در اقتصاد 
ای��ران اس��ت، گفت: ب��ه هر حال 
بانک مرک��زی پ��روژه ای را برای 
حرکت به سمت تک نرخی شدن 
ارز پیشنهاد کرده است، پروژه ای 
ک��ه می توان��د باع��ث تحقق یک 
یعنی  اقتصادی  استراتژیک  هدف 

تک نرخی شدن ارز باشد. 

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی 
تهران در پاس��خ به این سوال که 
ب��رای جلوگی��ری از تبعات منفی 
ای��ن پ��روژه از جمل��ه احتم��ال 
ارز، چ��ه راهکاری  ن��رخ  افزایش 
باید اعمال شود، گفت: اجرای این 
اس��تراتژی باید همراه با کنترل و 
نظارت باش��د. یعنی قرار نیس��ت 
اکنون که بخشی دیگر از پول های 
ایران آزاد ش��ده این پول در بازار 

سرگردان شود. 

به گزارش ایس��نا، اخی��راً بانک 
مرک��زی در دس��تورالعمل جدید 
به بانک ها مجوز خریدوفروش ارز 
داده است و مش��تریان می توانند 
ارزهای خود را به بانک ها بفروشند 
س��پرده گذاری  بانک ه��ا  در  ی��ا 
کنن��د. همچنی��ن براس��اس این 
صادرکنن��دگان  دس��تورالعمل 
می توانند ارز حاص��ل از صادرات 

خود را به بانک ها بفروشند.

مراس��م تودیع محمد فطانت، رئیس س��ابق 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار و معارفه شاپور 
محمدی، رئیس جدید این س��ازمان عصر روز 
گذش��ته ب��ا حضور عل��ی طیب نیا، وزی��ر امور 
اقتصادی و دارایی و جمعی از مس��ئوالن ارشد 
اقتص��ادی کش��ور در وزارت ام��ور اقتصادی و 

دارایی برگزار شد. 
علی طیب نیا، وزیر اقتصاد عصر چهارشنبه 
در آیین معارفه رئیس جدید س��ازمان بورس 
و اوراق به��ادار اف��زود: امروز بازار س��رمایه 
کش��ور با پیشرفت ها و تحوالت کم نظیری در 
20 ماه گذش��ته روبه رو شده که در آن، بازار 
س��هام و بازار بدهی ها تحوالت چشمگیری را 
تجربه کرده است. به گفته این مسئول، امروز 
نوس��ان بازار ثانویه، ج��ای خود را به آرامش 
و ثب��ات نس��بی داده و بازار اولیه کش��ور از 
عمق بیشتری برخوردار شده است. همچنین 
در این مدت به ش��یوه مناس��بی به مطالبات 
فعاالن س��رمایه از سازمان بورس پاسخ داده 
ش��ده و تامین مالی ب��رای بخش خصوصی و 
دولتی ص��ورت گرفته اس��ت. طیب نیا تأکید 
کرد: مس��یر خوبی در تأمین مالی بلندمدت 
و همچنین تأمین مالی بنگاه های بزرگ طی 

شده است. 
در ای��ن مراس��م  »محم��د فطانت فرد«، 
مش��اور وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و دارایی و 
رئی��س پیش��ین س��ازمان ب��ورس و اوراق 

بهادار گفت: ش��اخص بورس در س��ه سال 
خدمت دول��ت یازدهم ب��ا افزایش بیش از 
دو براب��ری از 38 ه��زار واحد ب��ه 77 هزار 
واحد رس��یده که باالترین بازده در مقایسه 
با همه بازارهای موجود کش��ور اس��ت. در 
آیی��ن معارفه رئیس جدید س��ازمان بورس 
و اوراق بهادار در س��اختمان وزارت اقتصاد 
اف��زود: ارزش معامالت بورس در این س��ه 
س��ال، دو برابر هش��ت س��ال پی��ش از آن  
)1392-1384( بوده اس��ت. ب��ه گفته این 
مس��ئول در آغ��از فعالی��ت دول��ت یازدهم 
 440 و  تریلی��ون   2 ب��ورس  ب��ازار  ارزش 
میلی��ارد ریال بود که امروز به پنج تریلیون 

و 600 میلیارد ریال افزایش یافته است. 
 حس��ین عبده تبریزی، عضو شورای عالی 
بورس در مراسم معارفه رئیس جدید سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار گفت: در کش��وری که 
مش��کالت اقتصادی زیادی برای تأمین مالی 
و اش��تغال دارد، انتظ��ار گس��ترده ای ب��رای 
تأمی��ن مالی از طری��ق بازار س��رمایه وجود 
دارد. عض��و ش��ورای عال��ی بورس ب��ا تقدیر 
از عملک��رد محمد فطانت در دوره ریاس��ت 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در دوره 
فعالیت فطانت، موضوع تأمین مالی از طریق 
بورس دنبال شد و این در حالی است که در 
گذش��ته این انتقاد مطرح می شد که مدیران 
بورس همیشه نگران حرکت شاخص هستند 

و ب��ر این اس��اس، ب��ازار س��رمایه از عملکرد 
واقعی خود دور مانده است. 

ش��اپور محمدی، عصر چهارشنبه در مراسم 
معارف��ه اش به عن��وان رئیس جدید س��ازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار، توس��عه ابزارهای مالی 
جدی��د را از اولویت های اصل��ی این مجموعه 
عن��وان کرد و گفت: باید به اقتضای ش��رایط، 
در س��اختارهای بازار مالی مانند حدنوس��ان 
بع��دی  گام  در  همچنی��ن  ک��رد.  بازنگ��ری 
مهم تری��ن مالک کار م��ا قان��ون خواهد بود 
و حت��ی اگر قانون ایرادی داش��ته باش��د باید 
ت��ا زم��ان اصالح، هم��ه آن را رعای��ت کنند. 
محمدی، اصل بع��دی را که باید به آن توجه 
ش��ود پرداختن ب��ه نیاز فعاالن بازار س��رمایه 
و تس��هیل فعالیت های آنها عن��وان کرد. وی 
نقدش��وندگی، شفافیت، پوش��ش ریسک های 
عملیات��ی و تأمی��ن مال��ی را از وظایف اصلی 
بازار سرمایه برشمرد. وی با بیان اینکه توسعه 
ابزاره��ای مالی جدید پیگیری خواهد ش��د و 
هنوز  »اوراق مش��تقه« در ب��ازار ما جایگاهی 
ن��دارد ک��ه باید ب��ه کار گرفته ش��ود، افزود: 
ف��روش اس��تقراضی و خرید اعتب��اری نیز از 
ش��یوه هایی است که باید از آن استفاده شود. 
محمدی ب��ا تأکید بر لزوم افزای��ش تعامل با 
بازار پول گفت: سوءتفاهم هایی که میان بازار 
پول و بازار س��رمایه وجود دارد باید رفع شود 

و همکاری ها افزایش یابد. 

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران: 

تک نرخی شدن ارز باید مرحله ای و همراه با نظارت باشد

شاخص بورس در دولت یازدهم بیش از 2 برابر شد

یک دهه موفقیت مالی با نام تجاری هری پاتر

درخت جادویی پول

قاب اقتصاد
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 درگذشت جوان ناکام 
محمود ابراهیم گل 
را تسلیت می گوییم

 از طرف سوری و پرسنل 
چاپ هنرسرزمین سبز

 کلمات مورد استفاده 
در آگهی های تجاری
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بازگشت همه به سوی اوست
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 مدی��ر بازرگان��ی ش��رکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی 
ای��ران، از امض��ای تفاهم نامه 
ش��رکت پخ��ش فرآورده های 
نفتی و بان��ک ملت برای ارائه 
تس��هیالت و خدم��ات بانکی 
به جایگاه داران، فروش��ندگان 
م��واد نفت��ی و ش��رکت های 

صاحب برند خبرداد. 
در  مظلوم��ی  محمدرض��ا 
گفت وگ��و ب��ا ش��انا ب��ا بیان 
اینک��ه این تس��هیالت از ماه 
آین��ده در اختیار جایگاه داران 
ق��رار می گی��رد، اظه��ار کرد: 
در راس��تای ارتق��ای س��طح 
هم��کاری متقاب��ل از طری��ق 
مناسب  بس��ترهای  گسترش 
ب��رای ارائ��ه ان��واع خدم��ات 
به  بانک��ی  به وی��ژه خدم��ات 
فروش��ندگان  جای��گاه داران، 
م��واد نفت��ی و ش��رکت های 
صاحب برند تفاهم نامه ای بین 
ش��رکت پخ��ش فرآورده های 

نفتی و بانک ملت امضا شد. 
مبن��ای  ب��ر  اف��زود:  وی 
چهارش��نبه  که  تفاهم نامه ای 
)٦ مردادم��اه( میان ش��رکت 
پخ��ش فرآورده ه��ای نفتی و 
بانک ملت به امضا رسید، این 
بانک متعهد شد معادل فروش 
س��ه روز کاری جایگاه ه��ا به 
اختصاص  اعتبار  جایگاه داران 

دهد. 
ش��رکت  بازرگان��ی  مدی��ر 
فرآورده ه��ای  پخ��ش  مل��ی 
نفت��ی ای��ران ادام��ه داد: این 
تسهیالت با بهره بسیار پایین 
ح��دود پنج درص��د در اختیار 
می گیرد  ق��رار  جای��گاه داران 
که زمان و نح��وه بازپرداخت 

مق��ررات  چارچ��وب  در  آن 
بانک ملت و توافق با صاحبان 
مجاری عرضه مشخص خواهد 

شد. 
ای��ن  ک��رد:  اع��الم  وی 
تسهیالت تنها به جایگاه داران 
بنزی��ن عرضه خواهد ش��د و 
به ط��ور آزمایش��ی از ته��ران 
آغاز شده است که در صورت 
بازخورد مطلوب به کل کشور 

تسری پیدا خواهد کرد. 
مظلوم��ی تاکید ک��رد: این 
تفاهم نام��ه ب��ا ه��دف ایجاد 
فضای مناس��ب برای فعالیت 
جایگاه داران و دریافت و خرید 
آسان سوخت به طور نقدی از 
ش��رکت پخ��ش فرآورده های 

نفتی ایران امضا شده است. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه 
ش��رکت پخ��ش فرآورده های 
نفتی ای��ران هم اکنون معادل 
٤٨ س��اعت فروش فرآورده به 

اختصاص  اعتبار  جایگاه داران 
می دهد، افزود: شرکت پخش 
موانع  اعتب��ار  تخصیص  برای 
قانونی دارد، چ��ون نمی تواند 
اختی��ار  در  مال��ی  مناب��ع  از 
شرکت تس��هیالت ارائه دهد، 
بنابراین برای حل این مشکل 
بانک ملت  ب��ا  تفاهم نام��ه ای 
امضا ش��د ک��ه جای��گاه داران 
بتوانند از بانک با شرایط بهتر 
و آسان تر تس��هیالت دریافت 

کنند. 
ملی  بازرگانی شرکت  مدیر 
پخ��ش فرآورده ه��ای نفت��ی 
براس��اس  کرد:  تاکید  ای��ران 
ای��ن تفاهم نام��ه بان��ک ملت 
موظف اس��ت به جایگاه داران 
با دریافت مدارک و وثیقه های 
مورد نیاز و با تایید ش��رکت، 

تسهیالت ارائه دهد. 
به گفته وی، شرکت پخش 
ای��ران  نفت��ی  فرآورده ه��ای 

هم��ه تمهی��دات را به گونه ای 
اندیشیده که شرایط از حالت 
ع��ادی موجود ب��رای دریافت 
وثیقه ه��ا و ارائ��ه تس��هیالت 
بهتر باش��د و مش��کلی برای 

جایگاه داران ایجاد نکند. 
مظلومی با اش��اره به تمرکز 
حساب های ش��رکت در بانک 
امی��دواری کرد  اظه��ار  ملت 
ای��ن بانک خدم��ات خوبی به 
جایگاه داران ارائه دهد و سطح 
همکاری ها گسترش پیدا کند. 
وی ادامه داد: براس��اس این 
تفاهم نام��ه، بانک ملت متعهد 
افتتاح حس��اب، راه اندازی  به 
سامانه مدیریت حساب بانکی، 
انتخاب مدیر وی��ژه برای این 
موضوع، برگزاری جلس��ه های 
مش��ترک با هدف رفع مشکل 
و اختصاص خط اعتباری ویژه 

به این کار شد. 
به گزارش ش��انا، براس��اس 

این تفاهم نام��ه که به امضای 
فیض آث��ار،  اخالق��ی  ه��ادی 
و  مل��ت  بان��ک  مدیرعام��ل 
مدیرعامل  سجادی  سیدناصر 
ش��رکت پخ��ش فرآورده های 
نفت��ی ایران رس��ید، س��طح 
همکاری های متقابل از طریق 
ارائه و گس��ترش بس��ترهای 
مناس��ب برای ارائه خدمات و 
تس��هیالت بانکی ارتقا خواهد 

یافت. 
در ای��ن راس��تا، بانک ملت 
تامین مالی خرید فرآورده های 
نفت��ی را در قالب تس��هیالت 
برای  رب��ا  ب��دون  بانک��داری 
معرفی شدگان از سوی شرکت 
پخ��ش فرآورده ه��ای نفت��ی 
ای��ران ش��امل جای��گاه داران، 
فروش��ندگی های م��واد نفتی 
و ش��رکت های صاحب برند با 
هدف توزیع این فرآورده ها در 
سطح کشور انجام خواهد داد. 
تفاهم نامه،  ای��ن  براس��اس 
بانک مل��ت با رعای��ت قانون 
عملی��ات بانک��ی ب��دون ربا، 
دس��تورالعمل های  آیین نامه، 
اجرای��ی مربوط��ه، مق��ررات، 
ضواب��ط و نرخ ه��ای ج��اری، 
خدمات و تس��هیالت خود را 
شامل خدمات خرد و خدمات 
الکترونیک  بانک��داری  وی��ژه 
ب��ه  اعتب��اری،  خدم��ات  و 
ش��رکت های صاح��ب برند و 
فروش��ندگی های م��واد نفتی 

ارائه خواهد کرد. 
اعتبار زمانی این تفاهم نامه 
از تاری��خ امضا ب��ه مدت یک 
سال است که با توافق طرفین 
برای س��ال یا س��ال های بعد 

قابل تمدید خواهد بود. 

با امضای تفاهم نامه میان شرکت ملی پخش و بانک ملت 

 پرداخت تسهیالت به جایگاه داران بنزین
با بهره 5درصد

توق��ف ناگهانی س��وآپ نفت در 
دول��ت ده��م عالوه ب��ر پرداخت 
خسارت 10 میلیون دالری باعث 
شد تا رقبای ایران به سرعت بازار 

را در دست بگیرند. 
محمود آستانه، مشاور وزیر نفت 
ب��ا اعالم ای��ن نکته گفت: با توقف 
س��وآپ موقعیت خوب منطقه ای 
ایران از بین رفت، رقبا فرصت های 
ما را به دست گرفتند و مشتریان 
ما را جذب کردند و س��وآپرها به 

ما بی اعتماد شدند. 
محمود آستانه، مشاور وزیر نفت 
و عضو هیات مدیره شرکت نیکو در 
گفت وگو با ایلنا درباره هزینه هایی 
که توقف س��وآپ به ایران تحمیل 
کرد، گفت: در زمان توقف سوآپ 
بخ��ش اعظم��ی از امکان��ات مثل 
پایانه ه��ای نکا، خ��ط لوله ای که 
از نکا به پاالیش��گاه تبریز و تهران 
کش��یده ش��ده بود، ایس��تگاه ها و 
مخازنی که برای این منظور آماده 
و تدارک دیده شده بود، تجهیزات، 

نیروی انسانی و امکاناتی که برای 
انجام کار س��وآپ فراهم شده بود 

تماما بدون استفاده ماندند. 
وی افزود: عالوه بر اینها موقعیت 
خوبی که در منطقه داشتیم از بین 
رف��ت و رقبای ما در حوزه دریای 
خزر توانستند فرصت های ما را به 

دس��ت بگیرند و مش��تریان ما را 
جذب کنن��د و به نوعی اعتمادی 
که نسبت به ما وجود داشت دچار 
خدش��ه شد.  آستانه تصریح کرد: 
تصمیم غلط مسئوالن وقت در این 
رابطه باعث شد خسارات سنگینی 
به ما وارد شود، مورد های حقوقی 

در صحن��ه بین المل��ل برای ما به 
وجود آمد، برخی شرکت هایی که 
قراردادشان یک طرفه لغو شده بود 
علی��ه ما ادعای خس��ارت کردند، 
موضوع به دادگاه کش��یده ش��د و 
در دادگاه داوری هزینه س��نگین 

حقوقی پرداخت کردیم. 

وی ادام��ه داد: البت��ه در نهایت 
مجبور ش��دیم با هزینه س��نگین 
حقوقی درخواس��ت خس��ارت باال 
را کاه��ش دهی��م ول��ی در نهایت 
ای��ران محک��وم ش��د و حدود 10 
رابط��ه  ای��ن  در  دالر  میلی��ون 
خس��ارت و هزینه ه��ای حقوق��ی 
پرداخ��ت کردیم.  به گزارش ایلنا، 
میرکاظم��ی وزیر نفت دولت دهم 
در س��ال ٨9 به دلیل آنچه آن را 
ش��وآپ خوانده بود اقدام به توقف 
ای��ن معاوض��ه ک��رده و گفته بود 
آنچه انجام می ش��د »شوآپ« بود 
ن��ه س��وآپ.  وی تاکی��د کرده بود 
ک��ه »وقت��ی ما س��همیه  اوپک را 
داریم نباید به اس��م س��وآپ، نفت 
خ��ام بخریم و به همین دلیل من 
جلوی آنچه را که به اسم سوآپ در 
رابطه با خرید نفت انجام می ش��د، 
گرفت��م.« میرکاظمی س��وآپ را 
صراحت��ا »خیان��ت ب��ه کش��ور« 
برش��مرده و ب��ا ای��ن توجیه این 

طرح را متوقف کرده بود. 

 هیات وزیران در جلس��ه روز چهارشنبه 
خود به ریاس��ت حجت االسالم والمسلمین 
دکت��ر حس��ن روحان��ی، رئیس جمهوری، 
ب��ه بررس��ی پیش��نهادهای وزارت نف��ت 
درخص��وص »اص��الح تصویب نامه موضوع 
الگ��وی  و  س��اختار  عموم��ی،  ش��رایط 
قرارداده��ای باالدس��تی نفت و گاز« و نیز 
»نحوه نظارت بر انعقاد قراردادهای نفتی« 

پرداخت. 
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، 
هی��أت دولت در راس��تای منوی��ات مقام 
معظ��م رهب��ری در مورد توج��ه جدی به 
نظرات کارشناس��ان زبده امور نفتی و نیز 
انتق��ادات مطرح ش��ده از س��وی تعدادی 
رس��انه ها  س��طح  در  صاحب نظ��ران  از 
درخص��وص قراردادهای نفتی، با تش��کیل 
کارگروهی ذیل س��تاد اقتصاد مقاومتی با 
دعوت از نمایندگان وزارت نفت، منتقدان 
قرارداده��ای نفت��ی و صاحب نظ��ران این 
حوزه، موضوع را در جلس��ات متعدد مورد 
بررس��ی قرار داد. پس از اس��تماع اظهارات 
کارشناسان و برگزاری صدها ساعت جلسه 
با دس��تگاه های نظارتی مرتبط و منتقدان 
عالقه مند به مذاکره، جمع بندی حاصل در 

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بررسی و 
تصویب شد. 

در فرآین��د بررس��ی های کارشناس��ی، 
پیش نوی��س »ش��رایط عمومی، س��اختار 
و الگ��وی قراردادهای باالدس��تی نفت و 
گاز« ک��ه با بی��ش از 150 تغییر کوچک 
و بزرگ نس��بت به مصوبه پیش��ین دولت 
و اف��زودن چه��ار ماده جدید به 11 ماده 
قبلی تهیه ش��د، در جلس��ه دیروز هیأت 
وزیران به تصویب نهایی رس��ید. براساس 

اصالح��ات ص��ورت گرفته در این مصوبه، 
در تنظی��م مت��ن هر قرارداد، باید حقوق، 
تعهدات و مس��ئولیت های طرفین قرارداد 
در زمینه ه��ای مختل��ف مانن��د فرآین��د 
حس��ابداری و حسابرس��ی، روش انج��ام 
پرداخ��ت ی��ا بازپرداخت مالی، بازرس��ی 
فن��ی، تعمی��ر و نگه��داری، روش ه��ای 
اندازه گیری تولید، آموزش نیروی انسانی، 
س��المت، ایمنی و محیط زیست، واردات 
و ص��ادرات، بیم��ه، محرمانگی، ش��رایط 

خاتم��ه و فس��خ ق��رارداد، فورس ماژور، 
رهاس��ازی منطقه ق��راردادی، نحوه حل 
و فص��ل اختالف��ات و زب��ان ق��رارداد نیز 
به روش��نی در متون یاد ش��ده تعریف و 
مشخص شد.  همچنین به موجب تصمیم 
هیأت وزیران درخصوص »نحوه نظارت بر 
انعق��اد و اجرای قرارداده��ای نفتی«، باید 
کلیات قرارداد شامل قیمت، مدت و اعمال 
شرایط عمومی به تایید وزارت نفت برسد. 
در همی��ن راس��تا و ب��ه منظ��ور تدوین 
راهبردها و سیاس��ت ها، ارزشیابی و نظارت 
ب��ر اجرای مدیری��ت مخازن ب��رای تولید 
صیانتی با رویکرد انتقال و توسعه فناوری، 
الزم اس��ت س��اختار و تش��کیالت موجود 
در وزارت نف��ت با پیش��نهاد آن وزارتخانه 
و تایی��د س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی 

کشور تقویت، ارتقا و توسعه یابد. 
همچنی��ن این وزارتخانه موظف اس��ت 
بر اج��رای قراردادهای موضوع این مصوبه 
و انتقال و توس��عه فناوری به ش��رکت های 
اکتش��اف و تولی��د و بهره ب��رداری و نی��ز 
پیمانکاران عمومی و س��ازندگان تجهیزات 
و آم��وزش نی��روی انس��انی ایرانی مطابق 

شیوه نامه ابالغی وزیر نفت نظارت کند. 

توقف سوآپ و هزینه هایی که برای کشور ایجاد کرد

الزام به پرداخت خسارت 10 میلیون دالری

گزارش 2

 قرارداد تکمیلی پتروشیمی کیان 
با لینده در آینده امضا می شود

مدیرعامل پتروش��یمی کیان با بی��ان اینکه پس 
از یک س��ال و نی��م مذاکره با ش��رکت های مختلف 
س��رانجام با لینده آلمان به توافق رس��یدیم، گفت: 
قرارداد تکمیلی با این شرکت آلمانی در آینده امضا 

می شود. 
محمدصادق فاضلی در حاش��یه امض��ای قرارداد 
ش��رکت پتروش��یمی کیان با لینده آلم��ان با بیان 
جزییاتی از این قرارداد به ش��انا گفت: از یک س��ال 
و نی��م پیش، مذاک��رات خود را با ش��رکت هایی که 
تمایل ب��ه فعالیت در ایران داش��تند، آغاز کردیم و 
خوشبختانه سرانجام موفق ش��دیم با شرکت لینده 

آلمان قرارداد امضا کنیم. 
وی این قرارداد را مرتبط با طرح الفین دوازدهم و 
آروماتیک 5 دانس��ت و گفت: قرارداد شامل دریافت 
دانش فنی چهار واحد است که مطابق آن مهندسی 
اصولی برای هر چهار واحد یکپارچه انجام می ش��ود. 
این قرارداد همچنین بخش��ی از مهندسی تفصیلی 
برای تجهیزات اصلی و دیرتحویل را شامل می شود. 
فاضلی اظهار امیدواری ک��رد که بالفاصله پس از 
فعال ش��دن این قرارداد، پتروش��یمی کیان قرارداد 
 ای پی سی ش��امل مهندس��ی تفصیلی کامل، خرید 
تجهی��زات نص��ب و راه ان��دازی را با ش��رکت لینده 
امضا کند. ق��رارداد اعطای دانش فنی و مهندس��ی 
 پای��ه کارخان��ه الفی��ن، بوتادین، اس��تخراج بنزن و 
هیدرو دی آلکیالس��یون شرکت پتروشیمی کیان با 
شرکت آلمانی لینده با اعتبار ٣٤ میلیون و 9٦0هزار 
یورو ب��ا حضور مرضیه ش��اهدایی، معاون وزیر نفت 

امضا شد. 
شرکت پتروشیمی کیان در سال 1٣91 به منظور 
اجرای طرح الفین 1٢ در زمینی به مس��احت حدود 
٧5 هکت��ار در فاز دوم منطقه ویژه پتروش��یمی در 
عس��لویه تاسیس شده اس��ت. طرح الفین دوازدهم 
به صورت ی��ک مجتمع الفین-آروماتی��ک به همراه 
واحده��ای پایین دس��تی ب��ا ظرفیت تولید س��االنه 
نزدی��ک به ٦میلیون تن محص��والت میانی و نهایی 
تعریف ش��ده اس��ت که هن��گام بهره ب��رداری کامل 
به عنوان یک��ی از بزرگ تری��ن مجتمع های متمرکز 
پتروش��یمی در کشور و در سطح بین الملل شناخته 

خواهد شد. 
این طرح عظیم ش��امل اح��داث واحدهای پیش 
تفکیک خوراک مایع، آروماتیک، الفین، اتیل بنزن، 
آلفا الفین، پروپیلن اکس��اید و بوتادین اس��ت که در 
نتیجه تولی��د انواع محصوالت از خان��واده الفین ها، 
آروماتیک ها، اس��تایرن و دیگر محصوالت مورد نیاز 

صنایع پایین دستی اتیلن را شامل می شود. 

بیست و هشتمین دبیرکل اوپک 
کار خود را آغاز کرد

محمد سانوسی بارکیندو بیست وهشتمین دبیرکل 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( فعالیت 

خود را آغاز کرد. 
ب��ه گ��زارش ایرنا، بارکین��دو که از روز دوش��نبه 
گذشته سکاندار سازمان اوپک شد، در نشست 1٦9 
اعضای این سازمان در دوم ژوئن ٢01٦ )1٣ خرداد 
1٣95( برای مدت سه سال به عنوان دبیرکل اوپک 

انتخاب شد. 
عبداهلل س��الم البدری لیبی تب��ار از ژانویه ٢00٧ 

دبیرکل اوپک بود. 
بارکیندو تجربه بسیار زیادی در صنایع نفت و گاز 

در نیجریه و همچنین بین المللی دارد. 
وی همچنین مس��ئولیت های بس��یاری در اوپک 
بین س��ال های 19٨٦ تا ٢010 داشته است. وی در 
س��ال 19٨٦ نماینده هیأت نیجریه در اوپک پود. از 
س��ال 199٣ تا ٢00٨ میالدی نماینده ملی نیجریه 
در کمیس��یون اقتصادی اوپک بود. در س��ال ٢00٦ 
جانش��ین دبیرکل اوپک ش��د و در سال های ٢009 
ت��ا ٢010 میالدی نماینده نیجری��ه در هیأت عامل 

اوپک بود. 
بارکین��دو در فعالیت های بین المللی اش از س��ال 
1991 به تهیه چارچوب کنوانس��یون تغییرات آب و 
هوایی س��ازمان ملل متحد و پروتکل کیوتو به عنوان 
رهبر هیأت فنی نیجریه در مذاکرات س��ازمان ملل 

کمک کرد. 
انتخ��اب بارکین��دو به ی��ک دوره طوالنی بحث و 
کش��مکش میان اعضای این گروه بر س��ر اینکه چه 

کسی دبیرکل اوپک بشود، پایان داد. 
کش��ور نیجریه که از اعضای اوپک است، بارکیندو 
را اوایل سال ٢01٦ برای این سمت پیشنهاد کرد. 

اوپک که پ��س از عضویت گابن در این س��ازمان 
از ابت��دای ماه ژوئی��ه دارای 1٤عضو اس��ت، تقریبا 

یک سوم نفت خام دنیا را تولید می کند. 

 اجرای طرح آب رسانی
به 252 روستا در 14 استان

طرح آب رس��انی به ٢5٢ روس��تای کش��ور )1٤ 
استان( روز چهارش��نبه طی آیینی با حضور معاون 
اول رئیس جمهوری، وزیر نیرو و اس��تاندار تهران در 

شهرستان شهریار به بهره برداری رسید. 
به گزارش ایرنا، در این آیین اس��حاق جهانگیری، 
مع��اون اول رئیس جمهوری، ف��از اول تصفیه خانه و 
شبکه جمع آوری خطوط انتقال فاضالب شهرستان 
ش��هریار را به صورت نمادین و همزمان با ٢5٢ طرح 
آب رسانی سراسر کشور مورد بهره برداری قرار داد. 

عملی��ات اجرای��ی اح��داث ف��از اول تصفیه خانه 
فاضالب شهرس��تان شهریار در س��ال 1٣90 شامل 
بیش از 1٢0 هزار مت��ر لوله گذاری فرعی و بیش از 
11 ه��زار متر لوله گذاری اصلی در بخش جمع آوری 
فاضالب و حدود ٣هزار متر نیز خط انتقال آغاز شد. 
این تصفیه خانه در س��ه مدول هر کدام به ظرفیت 
٢٤0 هزار نفر جمعیت شهرس��تان شهریار را تحت 
پوش��ش ق��رار می دهد که ب��ا تکمی��ل و راه اندازی 
فازهای دوم و س��وم آن تا س��ال 1٤15 نیاز بیش از 
٧٢0 هزار نفر از جمعیت شهرهای شهریار و اندیشه 

در زمینه تصفیه فاضالب رفع خواهد شد. 
براس��اس آمار، مجموع اعتبارات صرف شده برای 
این پروژه ش��امل خطوط اصلی و فرعی و انتقال به 
همراه ف��از اول تصفیه خانه ٣٨.5میلیون یورو )با در 
نظر گرفتن ن��رخ تبدیلی ارز به ریال درحال حاضر( 

معادل یک هزار و ٣٤٧ میلیارد ریال بوده است. 
تصفیه خانه فاضالب شهرستان شهریار در زمینی 
به مساحت ٢٣ هکتار به منظور جمع آوری و تصفیه 
آب و فاضالب و حفظ محیط زیس��ت و جلوگیری از 
آلودگی منابع زیرزمینی و اس��تفاده بهینه از پساب 
در جهت توسعه فضای س��بز و ارتقای شاخص های 
سالمتی مناطق شهریار و اندیشه توسط شرکت آب 

و فاضالب احداث شده است. 
تس��هیالت مال��ی ای��ن تصفیه خانه ب��ه مبلغ 1٨ 
میلی��ون یورو توس��ط بانک توس��عه و تجارت )اکو( 
تامی��ن ش��ده اس��ت. ای��ن مجتم��ع در زمینی به 
مس��احت ٢٣ هکتار به منظ��ور جمع آوری و تصفیه 
آب و فاضالب و حفظ محیط زیس��ت و جلوگیری از 
آلودگی منابع زیرزمینی و اس��تفاده بهینه از پساب 
در جهت توسعه فضای س��بز و ارتقای شاخص های 
سالمتی مناطق شهریار و اندیشه توسط شرکت آب 

و فاضالب ایجاد شده است. 
اس��حاق جهانگیری، مع��اون اول رئیس جمهوری 
ظه��ر دیروز ب��ه منظور افتتاح همزم��ان ٢5٢ طرح 
آبرس��انی روس��تایی )1٤ اس��تان کش��ور(، فاز اول 
تصفیه خانه و بیمارستان ٢00 تختخوابی شهریار به 

این شهرستان سفر کرده بود. 

اختصاص یک میلیارد دالر برای 
مهار آب های مرزی در اردبیل

اس��تاندار اردبیل گفت: از مجم��وع ٨میلیارد دالر 
اعتبار اختصاصی کل کش��ور برای اجرای طرح های 
مهار آب های مرزی، یک میلیارد دالر آن به اس��تان 

اردبیل تخصیص یافته است. 
به گزارش ایرنا، مجید خدابخش در نشست ستاد 
هماهنگ��ی هفته دولت اف��زود: نتایج هزینه کرد این 
اعتبار در اقتصاد و اش��تغال استان با اجرای سدهای 
مختل��ف و آب��ی کردن بی��ش از ٦٢ ه��زار هکتار از 
زمین های منطقه مغان در س��ال های آینده خود را 

نشان خواهد داد.
وی ادام��ه داد: در بررس��ی عملکرد چهار س��اله 
دولت ها، هیچ دولتی تاکنون به اندازه دولت تدبیر و 
امید اعتبار عمرانی به استان اردبیل تخصیص نداده 
است.  خدابخش اظهارکرد: این تزریق مالی درحالی 
اس��ت که هنوز سه سال از عمر این دولت گذشته و 
یک س��ال دیگر از مهلت خدمت دولت یازدهم باقی 

است. 

سقوط قیمت نفت به زیر 40 دالر
استمرار عرضه بیش از حد نفت خام و فرآورده های 
نفتی از یک س��و و کاهش ارزش سهام در بازارهای 
مالی آمریکا از س��وی دیگر س��بب شد قیمت نفت 

کاهش یابد. 
ب��ه گزارش ایس��نا، قیمت نف��ت در معامالت روز 
سه ش��نبه کاهش یافت، زیرا نگران��ی درباره عرضه 
بی��ش از حد نف��ت خ��ام و فرآورده ه��ای نفتی در 
کنار افت ش��اخص بازارهای س��هام در آمریکا سبب 
ش��د رش��د قیمت نفت خام در معامالت ساعت های 

نخست دیروز خنثی شود. 
در پایان معامالت سه شنبه، قیمت هر بشکه نفت 
خام برنت با ٣٤ سنت افت، در سطح ٤1 دالر و ٨0 

سنت تثبیت شد. 
بر اس��اس گزارش رویترز، قیمت هر بش��که نفت 
خام دبلیو تی ای آمریکا نیز 55 سنت کاهش یافت و 

به ٣9 دالر و 51سنت برای هر بشکه رسید. 
فرانک کالمپ، تحلیلگر بازار نفت در بانک آلمانی 
الندبان��ک بادن-وورتمب��رگ، گف��ت: گفت وگوهای 
بس��یاری درب��اره پیش��ی گرفت��ن عرض��ه م��ازاد 
فرآورده ه��ای نفتی از عرضه م��ازاد نفت خام مطرح 
شده است و این مسئله، دورنمایی نگران کننده برای 

بازار نفت ترسیم می کند. 

آب

بازار نفت

پتروشیمی

نفت

پنجشنبه
14 مرداد 1395

شماره 570

در جلسه هیأت دولت به ریاست دکتر روحانی 

پیش نویس »ش�رایط عمومی، س�اختار و الگوی قراردادهای باالدس�تی نفت و گاز« تصویب ش�د



3 تولید، تجارت، خدمات

ات��اق ته��ران در نشس��ت  رئی��س 
هم اندیشی بخش خصوصی و سازمان 
ام��ور مالیات��ی ب��ا ارائ��ه پیش��نهادی 
خواس��تار کاه��ش فش��ار مالیات��ی بر 

صنایع کوچک و متوسط شد. 
توضی��ح  در  خوانس��اری  مس��عود 
جزیی��ات بیش��تری از این پیش��نهاد 
گفت: تقاضای ما پذیرش ارقام مندرج 
در اظهارنام��ه مالیات��ی س��ال 1394 
بنگاه های صنعتی اس��ت ک��ه به دلیل 
رک��ود اقتصادی در این س��ال فش��ار 

زیادی را متحمل شده اند. 
او پذیرش این پیش��نهاد را در بهبود 
فضای کس��ب و کار و ارتق��ای وضعیت 
بنگاه ه��ای صنعت��ی موثر دانس��ت. به 
گفت��ه ای��ن مقام ارش��د ات��اق تهران، 
این پیش��نهاد به معاونت اول ریاس��ت 
جمه��وری، وزارت اقتص��اد و دارای��ی 
و س��ازمان ام��ور مالیاتی ارس��ال و با 
مذاکرات��ی که تا به حال انجام ش��ده، 
خوانس��اری به قب��ول این پیش��نهاد 

امیدوار است. 
 رئی��س ات��اق تهران گف��ت: آمارها 
نشان می دهد که رشد صنعت در سال 
گذش��ته منفی 2/2درصد بوده است و 
برای جبران این کاهش رشد، ضروری 
است از فشارهای مالیاتی کاسته شود 
تا صنعت فرصتی برای بازیابی داش��ته 

باشد. 
خوانس��اری اف��زود: با بهب��ودی که 
در عملک��رد س��ازمان ام��ور مالیات��ی 
دی��ده می ش��ود، بخ��ش خصوصی به 
حل بس��یاری از این مشکالت امیدوار 
اس��ت؛ چرا ک��ه مالی��ات بای��د رونق 
اقتص��ادی به بار بیاورد و نباید س��دی 
برای توسعه کش��ور شود. او همچنین 
از اقدام سازمان امور مالیاتی در صدور 
بخش��نامه ای مبنی بر حذف مالیات بر 
تسعیر ارز و حل مشکل صادرکنندگان 
تقدیر و تش��کر کرد. بخش��نامه ای که 
به گفته خوانس��اری در س��ال 1393 
ب��ر درآمد حاص��ل از خریدوفروش ارز 
صادراتی توسط صادرکنندگان مالیات 
در نظر گرفته شده و با ایجاد میلیاردها 
تومان بدهی برای صادرکنندگان، فشار 

زیادی به آنها وارد کرد. 
از  مس��عود خوانس��اری همچنی��ن 
ش��کل گیری یک کمیته مشترک بین 
ات��اق تهران و س��ازمان ام��ور مالیاتی 
برای حل مش��کالت مالیات��ی فعاالن 
اقتص��ادی خب��ر داد و ب��ا اش��اره ب��ه 
مورد  در  درخواس��ت صادرکنن��دگان 
اس��ترداد یک ماه��ه مالی��ات صادرات 
گفت: اخیرا جلس��ه ای با حضور معاون 
اول رئیس جمه��وری برگزار و طی آن 
مقرر شد کمیته ای چهار نفره متشکل 
از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس 

گمرک، رئیس س��ازمان ام��ور مالیاتی 
و رئی��س اتاق تهران به بررس��ی ابعاد 
ای��ن موضوع بپ��ردازد تا ای��ن مطالبه 

صادرکنندگان تحقق پیدا کند. 
رئیس س��ازمان امور مالیاتی نیز که 
روز گذش��ته میهمان اتاق تهران بود از 
برنامه ه��ای این س��ازمان برای کاهش 
فش��ار مالیاتی بر فع��االن اقتصادی و 

تعامل هرچه بیشتر با آنها خبر داد. 
 س��یدکامل تقوی نژاد گفت: فش��ار 
مالیاتی ب��ر مالیات دهندگان از اهداف 
س��ازمان امور مالیاتی نیست، بلکه ما 
معتقدی��م اگر هزینه ه��ای دولت زیاد 
ش��ود، حق نداریم ب��رای تامین آن به 

مردم فشار بیاوریم. 
او گف��ت: س��ازمان ام��ور مالیات��ی 
ب��ه دنبال ش��فافیت اطالع��ات بوده و 
مهم ترین مس��ئله در این موضوع آمار 
و اطالعات صحیح اس��ت که بخشی از 
آن به دستگاه های دولتی بر می گردد، 
و به نظر من ما باید در مواردی خود را 
اصالح کنیم. او از عملیاتی شدن طرح 
جامع مالیاتی تا بهمن سال جاری خبر 
داد و گفت: اساس طرح جامع مالیاتی 
بر خوداظهاری اس��ت و م��ا 9۰درصد 
اظهارنامه ه��ا را می پذیریم و بنا داریم 
اظهارنامه ه��ای  از  1۰درص��د  فق��ط 
او  کنی��م.  بررس��ی  را  پرریس��ک 
همچنی��ن از کاهش 5۰درصدی زمان 
پروس��ه مالیات به عنوان یکی دیگر از 
تصمیم��ات این س��ازمان خب��ر داد و 
گف��ت: ما ش��رایط رک��ود اقتصادی را 
در نظ��ر داریم و درباره  عملکرد س��ال 
گذش��ته بای��د ب��ا تعام��ل و همکاری 

مشکالت را حل کنیم. 
دارای��ی  و  اقتص��اد  وزی��ر  مع��اون 
4۰درصد از درآمد مالیاتی را از مالیات 

ب��ر ارزش اف��زوده عنوان ک��رد و این 
قانون را قابل انتقاد دانس��ت و توضیح 
داد: با بخش خصوصی جلساتی برگزار 
کردی��م و مش��کالت در کمیس��یون 
اقتص��ادی دول��ت در حال رس��یدگی 
است تا به یک قانون کامل تری برسیم. 
ه��دف اصلی م��ا رس��یدن از تولید به 
مص��رف در دریافت مالیات اس��ت. او 
نص��ب صندوق ه��ای مکانی��زه فروش 
را در ح��ل برخی مش��کالت مالیات بر 
ارزش اف��زوده موث��ر دانس��ت و گفت: 
درح��ال حاضر الیحه ای تنظیم ش��ده 
و مش��وق هایی تعری��ف کرده ای��م، تا 
 بهره گیری بیش��تری از این صندوق ها 

داشته باشیم. 
تقوی نژاد همچنی��ن از اقدامات این 
س��ازمان برای برون س��پاری بخش��ی 
از وظای��ف خ��ود خب��ر داد وگفت: به 
دنبال آن هستیم که بخشی از وظایف 
س��ازمان ب��ه ج��ز دادرس��ی و وصول 
مالیات را به اتاق ته��ران واگذار کنیم 

که برای ما بهترین گزینه است. 
مالیات��ی  معافیت ه��ای  درب��اره  او 
توضی��ح داد: طب��ق بخش��نامه جدید 
س��ازمان امورمالیاتی، اگ��ر مودیان تا 
پایان ش��هریورماه امس��ال نس��بت به 

پرداخ��ت مالیات خود اق��دام کنند، از 
بخش��ودگی جرایم برخ��وردار خواهند 
شد. همچنین برای واحدهای تولیدی 
و تجاری که دچار مش��کل ش��ده اند، 
پرداخ��ت پلکان��ی مالی��ات به عن��وان 
یک راهکار پیش بینی ش��ده است. به 
گفت��ه تقوی نژاد، شناس��ایی کس��انی 
که تاکنون مالی��ات پرداخت نکرده اند 
از س��وی س��ازمان امور مالیاتی کشور 
جدی دنبال می ش��ود و در این زمینه 
شاید تش��کیل دادگاه های رسیدگی به 
جرایم مالیاتی نیز در دس��تور کار قرار 

گیرد. 
 رئیس س��ازمان امور مالیاتی گفت: 
ف��رار مالیات��ی بیش از آنک��ه به دولت 
آس��یب برس��اند، فع��ال اقتص��ادی را 
دچ��ار ضرر خواهد کرد و خواس��ته ما 
از انجمن ها و تشکل های اقتصادی این 
است که به ما در حمایت از کسانی که 
مالی��ات خود را به درس��تی و به موقع 

پرداخت می کنند، کمک کنند. 
محمدقاس��م پناه��ی، قائ��م مق��ام 
س��ازمان ام��ور مالیات��ی ک��ه در این 
نشس��ت حض��ور داش��ت، ب��ه پدیده 
کدفروشی اش��اره کرد و گفت: اگرچه 
تعداد ش��رکت های موجود در لیس��ت 
س��یاه س��ازمان امور مالیات��ی از 1۰۰ 
شرکت به 4هزار شرکت افزایش یافته 
است؛ اما معامالت برای ما مالک است؛ 
چنانچه معامله واقعی صورت گرفته و 
نام طرف معامله در لیست سیاه باشد، 
نام آن از این لیس��ت حذف می ش��ود. 
این لیس��ت س��یاه برای اطالع فعاالن 

اقتصادی ایجاد شده است. 
به گزارش »فرصت امروز« نشس��ت 
هم اندیشی و بحث و بررسی مشکالت 
مالیات��ی بخ��ش خصوصی ب��ا حضور 
رئیس س��ازمان امور مالیاتی و تعدادی 
از معاونان و مس��ئوالن این سازمان در 
اتاق تهران برگزار ش��د. در این نشست 
که به میزبانی ات��اق تهران و با حضور 
نمایندگان تشکل های اقتصادی برگزار 
شد، مش��کالت مختلف فعاالن بخش 
خصوص��ی در حوزه مالیات مطرح و از 
سوی مسئوالن س��ازمان امور مالیاتی 

توضیح و پاسخ داده شد. 

درخواست بخش خصوصی از سازمان امور مالیاتی

اعتمادکنید،رونقمشکالتراحلمیکند رئیس اتاق شیراز در دیدار با سفیر اندونزی 
اعالم کرد 

 برنامه ریزی 
برای تجارت 2 میلیارد دالری

رس��یدن به تراز تجاری بی��ش از 2میلیارد دالر 
در س��ال مهم ترین موضوعی بود که در نشس��ت 
بین رئیس اتاق شیراز و سفیر اندونزی مطرح شد. 
جمال رازقی رئیس اتاق شیراز در این مالقات بر 
گس��ترش روابط تجاری میان دو کشور به ویژه در 
حوزه میوه و سبزی، کاغذ و صادرات فرآورده های 
پتروشیمی، قیر و مواد اولیه صنایع کانی غیر فلزی 

و شیمیایی تاکید کرد. 
به گزارش اتاق ایران، رازقی با اشاره به این نکته 
که اندونزی با 6هزار جزیره مس��کونی بزرگ ترین 
مجمع جزایر جهان اس��ت، گفت: این کش��ور به 
دلیل بارش های موسمی، از شرایط خاص طبیعی 
برخوردار اس��ت و از طرفی جزو کش��ورهای مهم 
گروه G20 محس��وب می ش��ود ک��ه می تواند در 
راس��تای توسعه گردشگری اس��المی مورد توجه 

قرار گیرد. 
رئیس اتاق ش��یراز، ویژگی های اقتصاد اندونزی 
را زمینه مناس��بی برای توس��عه مبادالت بین دو 
کش��ور دانس��ت و اف��زود: نظام تج��اری اندونزی 
در بخش ه��ای صنع��ت و کش��اورزی ب��ه ط��ور 
کام��ل ب��از ب��وده و میانگین نرخ تعرف��ه کمتر از 
7درصد محاس��به می شود. از س��ویی با توجه به 
موافقتنامه ه��ای دوجانب��ه موج��ود و چندجانبه 
آ،س��ه،آن این کش��ور می توان��د از بازارهای مهم 

صادراتی ایران باشد. 
رئیس اتاق شیراز همچنین پیشنهاد داد: کمیته 
مش��ترکی بین اتاق شیراز و س��فارت اندونزی در 
رابطه با تبادل هیات های تجاری تش��کیل ش��ود 
ب��ه نحوی که تا پایان س��ال ج��اری، حداقل یک 
 هی��أت از ه��ر دو ط��رف به کش��ور مقابل س��فر 

کرده باشد. 
اوکتاویانو علیمودین، سفیر اندونزی در واکنش 
به اظهارات رئیس اتاق ش��یراز بر توس��عه روابط 
تجاری بین دو کشور در زمینه واردات انواع خرما، 
تبادل سرمایه گذار و همچنین معرفی توانایی های 
اندون��زی در زمین��ه ص��ادرات ان��واع محصوالت 
دریای��ی، م��واد معدنی و میوه  های گرمس��یری و 

منسوجات تاکید کرد. 
س��فیر اندونزی اعالم کرد طی م��دت کوتاهی 
تفاهم نامه ه��ای س��رمایه گذاری مش��ترک بی��ن 
ش��رکت های ایران��ی و اندونزیایی در حوزه نفت و 
گاز به امضا خواهد رسید. وی همچنین با اشاره به 
نگاه دولت اندونزی بر واردات گاز LPG از ایران و 
محصوالت پاالیشگاهی برای توسعه روابط، اعالم 

آمادگی کرد. 
وی از تج��ار ایران��ی ب��رای حض��ور و بازدید از 
نمایش��گاه تجاری اکس��پو 2۰16 اندونزی دعوت 

به عمل آورد. 
در ادام��ه ای��ن نشس��ت، هی��أت اندون��زی با 
بنگاه های اقتصادی فعال اس��تان ف��ارس رایزنی 
ک��رد. ای��ن واحدها نیز ب��ه معرف��ی توانایی های 
خ��ود در ح��وزه تج��ارت پرداخت��ه و زمینه های 
 همکاری ب��ا ش��رکت های اندونزیایی را بررس��ی 

کردند. 

در تکذیب یک خبر مطرح شد 
تکرار شایعه پراکنی خبرگزاری 

فارس به بهانه گمانه زنی
س��ازمان توس��عه تجارت بار دیگ��ر در واکنش 
به خبرس��ازی های بدون منب��ع و خارج از اخالق 
خبرگزاری ف��ارس، هرگونه تغییر و جابه جایی در 

این سازمان را تکذیب کرد. 
به گ��زارش رواب��ط عمومی س��ازمان توس��عه 
تجارت، خبرگزاری فارس ب��رای چندمین بار در 
طول یک سال گذش��ته، به بهانه گمانه زنی اقدام 
به انتش��ار خبری کذب در خص��وص تغییرات در 
مدیری��ت س��ازمان توس��عه تجارت کرده اس��ت 
و بدین وس��یله و ب��رای تنویر اف��کار عمومی بار 
 دیگ��ر اعالم می ش��ود که چنی��ن اخباری صحت 

ندارد. 
س��ازمان توسعه تجارت در بخش��ی از اطالعیه 
خود آورده اس��ت: متاس��فانه برخی با اس��تفاده 
از کلمات��ی همچ��ون »گمانه زن��ی«، »ب��ه گوش 
ت��الش   .  . و.  می ش��ود«  »ش��نیده  می رس��د«، 
می کنند ضمن زیرپا گذاش��تن اخالق در جامعه، 
 ش��ایعات و تمای��الت خود را بر دیگ��ران تحمیل 

کنند. 
در ادامه این جوابیه آمده است: سازمان توسعه 
تج��ارت بار دیگر ضمن تکذی��ب خبر خبرگزاری 
ف��ارس از تم��ام رس��انه های ای��ران می خواهد با 
توج��ه به ض��رورت ثبات در دس��تگاه های متولی 
تجارت خارجی کش��ور و اهمی��ت جایگاه  برخی 
س��ازمان ها  در تعامالت اقتص��ادی ایران با جهان، 
از انتش��ار خبرهای بدون منبع و کذب به ش��دت 
پرهیز کنند و اخبار مربوط به این حوزه را تنها از 
 طریق پایگاه خبری سازمان توسعه تجارت دنبال 

کنند. 

گالیه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
از اتاق اصناف

قاس��م خورشیدی سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز گفت: انتظار می رود س��طح عرضه با 
مداخله هوشمندانه و قانونی اتاق اصناف و اتحادیه های 
صنفی، عاری از عرضه کاالی قاچاق ش��ود، متاسفانه 
اتاق اصن��اف و اتحادیه های صنفی تاکنون در حد این 

انتظار قانونی ظاهر نشده اند. 
به گزارش ایرنا، علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران 
هفته گذش��ته در اجالس روس��ای اتحادیه های استان 
تهران گفته بود: اصناف در فرآیند توزیع کاال، در 5درصد 
نهای��ی حضور دارد اما ش��اهدیم که در بخش مبارزه با 
قاچ��اق، همه حمله ها علیه صنوف صورت می گیرد که 
این امر اوج بی انصافی اس��ت. خورشیدی در گفت وگو 
با ایرنا، در واکنش به رئیس اتاق اصناف گفت: تقس��یم 
س��هم و درصد گذاری و اینکه بگوییم سهم هر کدام از 
عوامل دخیل در قاچاق چقدر اس��ت، به نظر ما چندان 
قابل اندازه گیری نیس��ت و نمی شود چنین سهم بندی 
نسبت به سهم متغیرهای مختلف در قاچاق را احصا و 
اعالم کرد. وی ادامه داد: براساس قانون، عرضه کاالهای 
قاچاق توس��ط واحدهای صنفی ممنوع اس��ت؛ عالوه 
بر این، مس��ئول اول مواجه��ه و اصالح رفتار واحدهای 
صنفی، اتحادیه های صنفی ذیربط هس��تند و در سطح 
دوم، این مسئولیت متوجه اتاق اصناف است. سخنگوی 
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز اضافه کرد: اتاق 
اصن��اف وظیفه دارد با هم��کاری اتحادیه های صنفی، 
رفتار واحدهای صنف��ی را اصالح و در چارچوب قانون 
ق��رار دهد. وی با بیان اینکه قان��ون امور صنفی، قانون 
حمای��ت و قانون مبارزه با قاچاق، ابزارهای الزم را برای 
مبارزه با قاچاق در اختی��ار اتاق اصناف و اتحادیه های 
صنفی قرار داده است، گفت: آنها می توانند با واحدهای 
متخلف طبق قوانین موجود، برخورد های مقتضی را - از 

تعلیق پروانه کسب و حتی پلمب - داشته باشند. 
خورش��یدی اضافه کرد: انتظار داریم اتاق اصناف و 
اتحادیه های صنفی به این انتظار بحق س��تاد مرکزی 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز که برگرفته از قانون و منویات 
مقامات کشور است پاسخ مثبت دهند و با فعالیت های 
فرهنگ��ی - تبلیغاتی و در نهایت تنبیهی، نس��بت به 
اصالح رفتار آن دسته از صنوفی که مبادرت به عرضه 

کاالی قاچاق می کنند، اقدام کنند. 

خبر اتاق بازرگانی

تجارت
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مدیرعامل فوالد مبارکه اعالم کرد باید 
نمایش��گاهی مجازی در صنعت فوالد در 

کل ایام سال دایر باشد. 
بهرام سبحانی در این باره افزود: با توجه 
به اینکه نمایش��گاه ویترین��ی برای عرضه 
محصوالت و تولیدات صنعت فوالد اس��ت، 
اگر این نمایش��گاه به صورت مجازی در کل 
ایام سال دایر باشد، تولیدکنندگان می توانند 
جدیدتری��ن تولی��دات و تجهیزات صنعت 
فوالد را در این نمایشگاه در معرض نمایش 
و دید متقاضیان ق��رار دهند تا آنها بتوانند 
با آگاهی از جدیدتری��ن تولیدات بومی در 
ای��ن صنعت، محصوالت موردنی��از خود را 

خریداری کنند. 
نمایش��گاه  افتتاحی��ه  آیی��ن  در  وی 
فوالد، متال��وژی و ریخته گری ادامه داد: 
خوش��بختانه در نمایش��گاه فوالد امسال 
ش��اهد تولیدات و تجهیزاتی هس��تیم که 
ت��ا پیش از این واردکننده این محصوالت 
بودیم، اما امروزه به همت تولیدکنندگان 
داخلی ب��ه دانش تولید ای��ن محصوالت 
به صورت کامال بومی دست پیدا کرده ایم. 
س��بحانی با اشاره به اینکه 9۰درصد مواد 
مصرف��ی فوالدمبارک��ه از داخ��ل تامین 
می ش��ود، گفت: ما توانس��تیم با استفاده 
از ت��وان داخلی عالوه بر توس��عه خطوط 
جدی��د، واحدی مثل میلگردس��ازی را با 

ظرفی��ت 5۰۰ه��زار تن میلگ��رد احداث 
کنیم و این واحد ک��ه عنوان بزرگ ترین 
کارخانه میلگردس��ازی در منطقه را دارد، 
ب��ه دس��ت تولیدکنندگان و مهندس��ان 
داخلی س��اخته شده اس��ت. البته باید به 
ای��ن نتیجه توجه داش��ت ک��ه در خالل 
س��اخت و تکمی��ل پروژه ه��ا از برخ��ی 
محصوالت خارجی اس��تفاده می شود، اما 
در نهایت دانش س��اخت این پروژه ها در 

دست مهندسان داخلی است.
مدیرعام��ل ف��والد مبارک��ه در ادامه با 
اش��اره ب��ه اهمی��ت کیفی��ت محصوالت 
داخلی گفت: البته تولیدکنندگان داخلی 
باید به این نکته توجه داش��ته باشند که 
ب��ا تولید محصوالت��ی باکیفی��ت بتوانند 
اعتماد مصرف کنن��دگان داخلی را جلب 
کنن��د، زیرا اگ��ر کوتاه��ی در این زمینه 
وجود داشته باش��د، متقاضیان به سمت 
مصرف محصوالت مشابه خارجی هدایت 
می ش��وند. پس حفظ این ارتباط نیازمند 
تالش دوسویه تولیدکنندگان برای تولید 
و مصرف کنندگان  باکیفی��ت  محصول��ی 

برای اعتماد به تولید داخلی است. 
به گ��زارش »فرص��ت ام��روز« نهمین 
نمایش��گاه فوالد، متال��وژی و ریخته گری 
از دوازدهم تا پانزده��م مردادماه درحال 

برگزاری است. 

مدیرعامل فوالد مبارکه پیشنهاد داد

افتتاح نمایشگاه مجازی در صنعت فوالد
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به گفت��ه مدیرکل اعتبارات 
تس��هیالت  مرک��زی،  بان��ک 
بانک��ی در قالب ط��رح دولت 
ب��رای تقویت تولی��د و خروج 
از رکود ب��ه بنگاه های کوچک 
و متوسطی تعلق می گیرد که 
ت��وان ایج��اد ارزش افزوده را 

داشته باشند. 
به گزارش ایس��نا، سیدعلی 
صادق��ی  میرمحم��د  اصغ��ر 
گفت: در س��ال های ۱۳۹۲ تا 
۱۳۹۴ تالش و تمرکز سیستم 
بانکی کشور به تأمین سرمایه 
درگ��ردش تولید معطوف بود. 
به عبارت دیگر در س��الی که 
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل 
نامگذاری شده، تیم اقتصادی 
دولت با توجه به رکود حاکم بر 
سیستم بانکی و صنعت کشور 
در یک برنامه هماهنگ، توجه 
وی��ژه ای ب��ه صنای��ع کوچک 
ت��الش  و  دارد  متوس��ط  و 
تس��هیالت  اعطای  با  می کند 
به بخش ه��ای تولیدی، زمینه 
رونق اقتصادی را فراهم کند. 
گفت وگ��و  ای��ن  در  وی 
که ب��ا حضور رض��ا رحمانی، 
قائم مق��ام وزی��ر صنع��ت در 
امور تولید برگزار ش��د، افزود: 
البته این گ��روه از صنایع در 
س��ال های گذش��ته مشکالت 
متع��ددی از جمله معوقات و 
چک های برگش��تی داش��تند 
و ب��ه دلیل همین مش��کالت، 
بانک  ها با توج��ه به تأکیدات 
بانک مرکزی  بخشنامه های  و 
از پرداخت تس��هیالت به آنها 
خودداری می کردند. در چنین 
ش��رایطی دول��ت در اقدام��ی 
بی سابقه تصمیم گرفت شرایط 
را دست کم در سال ۱۳۹۵ برای 
و متوس��ط  بنگاه های کوچک 
تغییر دهد، به این ترتیب مقرر 
شد این گروه از صنایع از تسویه 
پرداخت  مع��وق،  بدهی ه��ای 
چک ه��ای برگش��تی و رعایت 
نس��بت مالکی��ت ۲۵ درصدی 
مس��تثنی ش��ده و بتوانند در 
سال جاری از تسهیالت بانکی 

استفاده کنند. 

۳ هزار میلیارد تومان 
تسهیالت دادیم

میرمحمد صادقی با اش��اره 
به اختالف آمار ارائه ش��ده از 

معدن  وزارت صنعت،  س��وی 
و تج��ارت و بان��ک مرک��زی 
تصری��ح کرد: از ابتدای س��ال 
تا امروز ح��دود ۴۳۰۰ واحد 
تس��هیالت  معدنی  و  صنعتی 
بانک��ی دریاف��ت کرده اند که 
رقمی بالغ بر ۳ه��زار میلیارد 
را ش��امل می ش��ود.  توم��ان 
نکته دیگر اینکه رقم ۱۶هزار 
به عنوان  ک��ه  تومانی  میلیارد 
بودجه مکفی ب��رای پرداخت 
واحد  ب��ه ۷۵۰۰  تس��هیالت 
کوچک و متوس��ط اعالم شده 
سقف تسهیالت بانکی به این 
واحدها نیست، یعنی با توجه 
به منابع بانکی که پیش بینی 
ش��ده، حتی اگر این طرح به 
مناب��ع مال��ی بیش��تری نیاز 
داش��ته باش��د قابل پرداخت 

خواهد بود. 
امر  این  البت��ه  اف��زود:  وی 
اس��ت  امکان پذیر  در صورتی 
که انتظ��ارات بان��ک مرکزی 
به  در خص��وص جهت ده��ی 
تس��هیالت محقق شود یعنی 
ک��ه  تس��هیالتی  از  بخش��ی 
همیش��ه و هر س��ال پرداخت 
می ش��ده ای��ن بار به س��مت 
بنگاه های کوچک و متوس��ط 
که تنها مش��کل آن، سرمایه 
حرک��ت  اس��ت  گ��ردش   در 

کند. 
به گفت��ه مدیرکل اعتبارات 

س��ال  در  مرک��زی  بان��ک 
۱۳۹۴ بال��غ ب��ر ۴۱۷ ه��زار 
توم��ان تس��هیالت از س��وی 
ش��بکه بانکی پرداخت ش��د. 
با ف��رض اینکه نیم��ی از این 
تمدی��دی  تس��هیالت  رق��م، 
ب��وده، می توان  یا تجدی��دی 
نتیج��ه گرفت که حدود ۲۰۰ 
هزار میلیارد تومان تسهیالت 
اختیار  در  نق��دی  به ص��ورت 
بخش ه��ای تولیدی و صنعتی 

قرارگرفته است. 
بیان  با  صادق��ی  میرمحمد 
اینکه در طول سه ماه ابتدایی 
س��ال جاری هم ح��دود ۹۳ 
ه��زار و ۴۰۰ میلی��ارد تومان 
کل��ی  به ص��ورت  تس��هیالت 
پرداخت شده که سهم صنعت 
و مع��دن از این رقم ۲۸ هزار 
و ۴۰۰ میلیارد تومان اس��ت، 
اف��زود: این آماره��ا حاکی از 
این است که بالغ بر ۳۱درصد 
تس��هیالت بانک��ی ب��ه بخش 
اختصاص  مع��دن  و  صنع��ت 
دریافت کننده  اس��ت.  یافت��ه 
مابقی تس��هیالت هم آن طور 
که گفته می شود صرفاً بخش 
خدم��ات نیس��ت چ��ون اوالً 
بخش های��ی مانند مس��کن و 
کشاورزی هم از این تسهیالت 
اس��تفاده می کنند و متقاضی 
دریافت آن هس��تند، از سوی 
دیگر ب��ه اعتقاد بانک مرکزی 

از گ��روه خدمات  بخش هایی 
اصوالً مرتبط ب��ا بخش تولید 
اس��ت؛ به عبارت دیگر بخشی 
از س��رفصل های خدمات هم 
ب��ه صنای��ع و مع��ادن کمک 

می کند. 
میرمحم��د صادق��ی معتقد 
اس��ت که ض��روری ب��ه نظر 
می رس��د بخشی از سرفصل ها 
از جمله س��رفصل های بخش 
خدمات در نظام بانکی کشور 

تغییر کند. 

سامانه تنها راه 
تسهیالت دهی نیست

وی در خص��وص انتقادهای 
کاه��ش  از  صنع��ت  وزی��ر 
و  بخ��ش صنعت  تس��هیالت 
معدن و افزایش ۵۰ درصدی 
تس��هیالت بخ��ش خدم��ات 
تصریح ک��رد: نکته اول اینکه 
آم��ار وزارت صنعت که حاکی 
از س��هم ۲۵ درصدی صنعت 
تس��هیالت  کل  از  مع��دن  و 
پرداخت ش��ده و کاهش این 
سهم است متعلق به نخستین 
ماه سال بود و این سهم در سه 
ماه ابتدایی سال به ۳۱درصد 
رسیده است. از سوی دیگر ما 
بارها در ش��ورای پول و اعتبار 
و نی��ز در کارگروه��ی که هر 
هفته در وزارت صنعت، معدن 
می ش��ود  تش��کیل  تجارت  و 

تقس��یم بندی  خص��وص  در 
تعریف  و  تس��هیالت  مابق��ی 
س��رفصل های گ��روه خدمات 
توضیح��ات الزم و قانع کننده 

را ارائه کرده ایم. 
به گفت��ه وی، از نظر بانک 
مرک��زی طرحی ک��ه بنا بود 
براس��اس آن تس��هیالت ب��ه 
بنگاه های کوچک و متوس��ط 
تزری��ق ش��ود تنه��ا از طریق 
اجرای��ی  س��امانه  در  ثب��ت 
نمی ش��د یعن��ی ب��ر اس��اس 
طرح��ی که ب��ه بانک ها ابالغ 
ش��ده، تس��هیالت دهی هم از 
طری��ق بانک ها و هم از طریق 
سامانه انجام می شود. براساس 
همین اصل در مجموع و از دو 
راه��ی ک��ه گفته ش��د ۳هزار 
به  تس��هیالت  تومان  میلیارد 
تولی��دی کوچک  واحده��ای 
پرداخ��ت ش��ده  متوس��ط  و 
بانک  آمارهای  بنابراین  است. 
صنع��ت  وزارت  و  مرک��زی 
متفاوت نیس��ت، بلکه بانک ها 
تس��هیالتی را ک��ه خ��ارج از 
س��امانه پرداخت کرده اند هم 
به  در فهرست تسهیالت دهی 
بنگاه های کوچک و متوس��ط 

قرار داده اند. 
مدی��رکل اعتب��ارات بانک 
مرکزی افزود: امس��ال هدف 
دولت پرداخت تس��هیالت به 
بنگاه های کوچک و متوس��ط 
است و به این منظور هم دو 
کان��ال را انتخ��اب کرده ایم، 
ام��ا فراموش نکنی��م که در 
اهمیتی  بی��ن وس��یله  ای��ن 
ن��دارد، بلکه مهم این اس��ت 
تعیین ش��ده  ه��دف  ب��ه  که 
دس��ت یابی��م. بنا ب��ر اعالم 
یادآور  وی  مرک��زی،  بان��ک 
شد: آمار بانک مرکزی نشان 
می دهد ۴۳۰۰ واحد کوچک 
از  توانس��ته اند  متوس��ط  و 
تس��هیالت بانک ها اس��تفاده 

کنند. 
از می��ان ای��ن بنگاه ها هم 
گروه��ی از س��وی کارگروه ها 
معرفی ش��ده اند و گروهی هم 
از قب��ل مراوداتی با بانک های 
عامل داش��ته و توانسته اند با 
ارائه  تخفیف ه��ای  ب��ه  توجه 
مس��تقیم  به ص��ورت  ش��ده، 
بانک ه��ا  تس��هیالت دهی  از 

استفاده کنند. 

معاون نظارتی بانک مرکزی با 
تأکید بر اهمیت اجرای دو قانون 
مبارزه با پولشویی و تأمین مالی 
تروریس��م گفت: اجرای درس��ت 
ای��ن قوانی��ن، یک��ی از الزامات 
مه��م در برقراری رواب��ط بانکی 
بین الملل��ی اس��ت و الزم اس��ت 
دول��ت با ارائ��ه الیح��ه مربوطه 
و مجل��س ش��ورای اس��المی با 
تکمی��ل قانون و مراجع قضایی و 
نیز بانک ها با اجرای درس��ت این 
قانون، نق��ش خود را در این باره 

ایفا کنند. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی 
بان��ک مرکزی، فرش��اد حیدری 
در همایش رس��یدگی به مسائل 
پولی و بانکی که روز سه ش��نبه 
ب��ا حض��ور پس��ندیده مع��اون 
دادس��تان و سرپرست دادسرای 
رسیدگی به جرایم پولی و بانکی 
و جمعی از مدی��ران بانک ها در 
بان��ک مرک��زی برگزار ش��د، با 
اش��اره به چش��م انداز اقتصادی 
کش��ور گف��ت: در ح��ال حاضر 
کش��ور،  اقتص��ادی  چش��م انداز 
دستیابی به تورم تک رقمی و در 
ادامه کاهش این نرخ به س��مت 
۵درصد و ایجاد رونق در اقتصاد 
کش��ور اس��ت و ش��بکه بانکی و 
در رأس آن بان��ک مرکزی برای 
تحق��ق ای��ن مهم نقش بس��یار 

مهمی دارد. 
معاون نظارت��ی بانک مرکزی 
درخصوص لزوم رعایت نرخ های 
سودس��پرده و تسهیالت مصوب 
ش��ورای پ��ول و اعتبار توس��ط 
بانک ها گفت: نرخ سود سپرده ها 
و تس��هیالت، تابعی از ش��رایط 

بازدهی بخش های  و  اقتص��ادی 
مختلف اقتصاد است. هدف بانک 
مرکزی کاهش نرخ تورم و ایجاد 
رونق در اقتصاد اس��ت و در این 
راستا دقت بیش��تری در اعطای 
تس��هیالت به فع��االن اقتصادی 
خوش��نام و معتب��ر و مدیری��ت 
هزینه ه��ا و افزایش بهره وری در 
بانک ها دارد ت��ا زمینه پرداخت 
سود مناسب به سپرده گذاران و 
تأمین منافع مشروع سهامداران 

را فراهم کند. 
وی در ادام��ه با تأکید بر لزوم 
رعایت اصول حاکمیت ش��رکتی 
توسط بانک ها گفت: رعایت همه 
جانبه اصول حاکمیت ش��رکتی 
موجب می شود از دخالت خارج 
از موارد قانونی سهامداران عمده 
در امور بانک ها کاس��ته شود. در 
این باره الزم اس��ت سهامداران 
عمده براس��اس قانون و از طریق 

مجام��ع در مدیری��ت بانک ه��ا 
اعمال نظر ک��رده و در عملیات 
اجرایی که بر عهده هیأت مدیره 
نکنن��د.  مداخل��ه  بانک هاس��ت 
مع��اون نظارت��ی بان��ک مرکزی 
ضمن اش��اره به لزوم ش��فافیت 
و رعایت حق��وق تمام ذی نفعان 
در بانک ها گفت: در صورت های 
حق��وق  بای��د  بانک ه��ا  مال��ی 
ذی نفعان اعم از س��پرده گذاران 
و سهامداران به صورت شفاف در 

نظر گرفته شود. 
وی در ادام��ه اف��زود: بخ��ش 
نظ��ارت بان��ک مرک��زی قص��د 
دخال��ت در امور جزئ��ی بانک ها 
را ن��دارد، اما از مدی��ران بانک ها 
به وی��ژه بخ��ش بازرس��ی انتظار 
م��ی رود وظایف خ��ود را در این 

باره به خوبی انجام دهند. 
حیدری با ابراز خرس��ندی از 
ش��کل گیری دادسرای رسیدگی 

ب��ه جرایم پول��ی و بانکی اظهار 
کرد: در گذشته یکی از مشکالت 
ش��بکه بانکی عدم وجود شعب 
در  بانک��ی  و  پول��ی  تخصص��ی 
مراج��ع قضای��ی ب��ود و این امر 
موجب می ش��د رسیدگی به این 
موارد به صورت تخصصی صورت 
نگیرد. خوش��بختانه امروز شاهد 
این نکته هس��تیم ک��ه مقامات 
عالی رتب��ه قضایی ای��ن مطالبه 
ش��بکه بانکی از دستگاه قضایی 
را اجاب��ت کرده اند که در همین 
فرصت از همه دس��ت اندرکاران 
قدردان��ی  کم��ال   مربوط��ه 

را داریم. 
معاون نظارت��ی بانک مرکزی، 
پدیده ورشکس��تگی ص��وری را 
یکی از مش��کالت نظ��ام بانکی 
خواند و در ای��ن باره اظهار کرد: 
برخ��ی از گیرندگان تس��هیالت 
ب��ا مراجعه ب��ه مراج��ع قضایی 

و ارائ��ه اطالع��ات غیرصحی��ح، 
اح��کام ورشکس��تگی دریاف��ت 
می کنند. این ام��ر موجب ضایع 
ش��دن حقوق س��پرده گذاران و 
سهامداران می شود انتظار می رود 
ب��رای جلوگیری از این مش��کل، 
بانک ها در ارائه تسهیالت با دقت 

نظر بیشتر اقدام کنند. 
حی��دری از تعیی��ن تکلی��ف 
کارمزده��ای بانک ه��ا خبر داد و 
گفت: در حال حاضر رسیدگی به 
کارمزدهای بانکی در دستور کار 
بانک مرکزی قرار گرفته و تا چند 
ماه آینده، جزئیات آن به ش��بکه 
بانکی ابالغ خواهد شد. همچنین 
در حال حاضر کارت های اعتباری 
برنزی، نقره ای و طالیی مبتنی بر 
عقد مرابحه تا س��قف ۵۰میلیون 
تومان برای تخصی��ص اعتبار به 
هموطنان در نظر گرفته شده که 
در آینده نزدیک به بانک ها ابالغ 

خواهد شد. 
وی لزوم مشارکت فعال بخش 
حقوق��ی قبل از اتخاذ تصمیمات 
س��رمایه گذاری  و  اعتب��اری 
بانک ه��ا را یادآور ش��د و گفت: 
ام��روزه در فعالیت ه��ای مال��ی 
بای��د بخش حقوق��ی بانک ها در 
تصمیم گیری ه��ا حض��ور فع��ال 
داشته و از جزئیات اطالع یابند. 

همای��ش  اس��ت،  گفتن��ی 
رسیدگی به مسائل پولی و بانکی 
با ه��دف تب��ادل نظ��ر پیرامون 
آسیب ها و تهدیدهای پیش روی 
نظام بانکی، پیش��گیری از وقوع 
بانکی، عملیاتی ش��دن  جرای��م 
اجرای قانون مبارزه با پولش��ویی 
و آیین نامه اجرایی آن برگزار شد. 

معاون نظارتی بانک مرکزی عنوان کرد

الزمه ارتباطات بین المللی، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است

از سوی مدیرکل اعتبارات تأکید شد

 شرط و شروط بانک مرکزی 
برای ارائه تسهیالت به بنگاه ها
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بانک شهر شایسته دریافت جایزه 
سالمت اداری شد

جای��زه پنجمین دوره مدیریت س��المت اداری به 
بانک شهر اختصاص یافت. 

ب��ه گزارش مرکز ارتباط��ات و روابط عمومی بانک 
ش��هر، در آیی��ن پنجمی��ن دوره مدیریت س��المت 
اداری بخ��ش خصوصی کش��ور، این جای��زه پس از 
بررس��ی اطالعات و مس��تندات ارائه شده، با ارزیابی 
نمایندگان و صحه گذاری بر این مستندات، به بانک 

شهر اهدا شد. 
بر این اس��اس، در ارزیابی موسس��ات برای اهدای 
این جایزه، س��ازمان ها در س��ه حوزه »بانک، بیمه و 
موسسات مالی«، »انرژی« و »خدمات«، طبقه بندی 
و براساس چارچوب مدل های ارزیابی مدیریت مرکز 
بهره وری آس��یایی شامل ۶ش��اخص اصلی )رهبری 
و مدیری��ت س��المت اداری، نظام ه��ا و س��اختارها، 
کارکن��ان و مدیریت س��المت اداری، س��خت افزار و 
مدیری��ت س��المت اداری، نظام مدیریت س��المت 
اداری و نتایج عملکرد س��المت اداری( و ۷۰شاخص 
زیرمجموع��ه، م��ورد ارزیابی ق��رار گرفتند که بانک 
شهر با کس��ب ۷۰۰ امتیاز از مجموع ۱۰۰۰ امتیاز 
و همچنین کس��ب بیش از ۵۰درص��د امتیاز در هر 
محور، جزو س��ازمان های همگام با مدیریت سالمت 

اداری انتخاب شد. 
جای��زه مدیری��ت س��المت اداری ک��ه به صورت 
غیردولتی اجرایی می شود با هدف شناسایی، بهبود 
و تقدی��ر از س��ازمان های موفق در ح��وزه نظام ها و 
روش های مدیریتی منتج به ارتقای س��المت اداری 

طراحی شده است. 
این جایزه به منظور تحقق فرمان هش��ت ماده ای 
مق��ام معظم رهب��ری و اجرای قان��ون الحاق دولت 
جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد 
سازمان ملل متحد و مقررات ارتقای سالمت اداری و 
پیش��گیری و مبارزه با رشوه و فساد در دستگاه های 
اجرای��ی و بنگاه ه��ای اقتصادی برگزار می ش��ود که 
تاکنون با بررسی مستندات سازمان های مختلف در 
بخش های گوناگون توانس��ته است با توسعه رویکرد 
پیش��گیری و توجه به زیرساخت های سالمت اداری 
در س��ازمان ها در ارتق��ای مدیریت س��المت اداری 

نقش آفرینی کند. 

حسین زاده: 
بانک ملی ایران در راستای تحقق 
اقتصاد مقاومتی، ثابت قدم است 

مدیرعامل بانک ملی ایران، نقش محوری واحدها 
و ش��عب این بانک در اجرای سیاس��ت های اقتصاد 
مقاومتی را تش��ریح کرده و اعطای تس��هیالت برای 
ایجاد اش��تغال و کمک به افزای��ش تولید بنگاه های 
اقتصادی را بسیار تأثیر گذار توصیف کرد و بر اعمال 
مس��اعدت ها و همکاری های الزم توس��ط شعب در 
روند اعطای تسهیالت و تأمین منابع مالی بنگاه های 

کوچک و متوسط تأکید کرد. 
 حس��ین زاده در ادامه گفت وگوی خود با پارسینه 
به تش��کیل س��تاد اقتصاد مقاومت��ی در بانک ملی 
ایران اش��اره کرد و افزود: پیگیری و اجرای سریع تر 
برنامه ه��ای دول��ت در زمین��ه  اقتص��اد مقاومتی و 
حمایت از صنایع کوچک و متوس��ط، منظور و هدف 
تش��کیل س��تاد اقتصاد مقاومتی در بانک ملی ایران 

بوده است. 
وی در ادام��ه به افتتاح کارخان��ه موادغذایی گهر 
لرستان به عنوان یک نمونه از اقدامات مؤثر بانک در 
همین راستا اشاره کرد و ضمن تشکر از وزیر کشور 
ب��ه دلیل افتت��اح این کارخان��ه و حمایت از حرکت 
پیش��روانه بانک مل��ی ایران، بر ت��داوم این روند در 

ماه های آینده تأکید کرد. 

در پی راه اندازی موفق نسخه جدید شتاب 
بانک مرکزی از بانک مسکن 

قدردانی کرد 
بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران از موفقیت 
و پیش��تازی بانک مسکن در راه اندازی نسخه جدید 
شتاب با نام »ش��تاب۷« به عنوان نخستین بانک در 
شبکه بانکی، قدردانی کرد. به گزارش روابط عمومی 
بان��ک مس��کن، به دنب��ال راه اندازی نس��خه جدید 
شتاب با نام »ش��تاب۷« توسط بانک مسکن، بدون 
بروز اخت��الل در عملیات روزانه ش��تاب و با رعایت 
دس��تورالعمل ها و ضوابط، بانک مرکزی از مجموعه 
منسجم و پاس��خگوی بانک مسکن و اقدامات انجام 

شده در این خصوص تجلیل و قدردانی کرد. 

معرفی خدمات قابل انجام از طریق 
درگاه خدمات کارتی بانک سینا

در راس��تای ترویج فرهنگ اس��تفاده از بانکداری 
الکترونی��ک و ب��ه منظ��ور تس��هیل در فعالیت های 
بانکی هموطنان، درگاه خدمات کارتی بانک س��ینا 
راه اندازی ش��د. به گزارش روابط عمومی بانک سینا، 
این درگاه امکانات مختلف��ی را در اختیار دارندگان 
کارت های بانک س��ینا و سایر بانک های عضو شتاب 

قرار می دهد. 
براس��اس این گزارش، دارندگان کارت های بانک 
س��ینا پس از ورود به این س��امانه، می توانند نسبت 
به انجام عملیات بانکی متعدد نظیر پرداخت قبض، 
مش��اهده موجودی، مش��اهده جزیی��ات خریدهای 
روزان��ه، مش��اهده قب��وض پرداخت ش��ده، دریافت 
صورتحس��اب، مس��دود کردن کارت، خرید شارژ و 

پرداخت اقساط تسهیالت اقدام کنند. 
دارندگان کارت های بانکی عضو ش��بکه شتاب نیز 
با اس��تفاده از این س��امانه می توانند قبض پرداخت 

کنند و شارژ تلفن همراه بخرند. 
درگاه خدمات کارتی بانک سینا از طریق وب سایت 
ای��ن بانک ب��ه نش��انیwww. Sinabank. ir قابل 

دسترس است. 

نرخنــامه

دالر ۳,540 تومان
صرافان بازار ارز و سکه نرخ هر دالر آمریکا را ۳,۵۴۰ 
تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید را 

۱,۱۲۹,۲۰۰ تومان تعیین کردند. 
هر ی��ورو در بازار آزاد ۳,۹۸۲ توم��ان و هر پوند نیز 
۴,۷۱۴ توم��ان قیم��ت خورد. همچنین هر نیم س��که 
۵۶۴,۰۰۰ توم��ان و ه��ر ربع س��که ۲۹۱۰۰۰ تومان 
فروخته ش��د. هر س��که یک گرم��ی ۱۸۴,۰۰۰ تومان 
خریدوفروش شد و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۱۱۵,۳۱۷ 

تومان قیمت خورد. 

معاون رئیس جمهور تصریح کرد
توسعه پایدار شهری ماموریت اصلی 

بانک شهر 
معصومه ابتکار در دیدار با نمایندگان برنامه اسکان 
بشر ملل متحد گفت: از ماموریت های اصلی بانک شهر 

حمایت از فعالیت های توسعه پایدار شهری است. 
به گزارش مرک��ز ارتباطات و رواب��ط عمومی بانک 
ش��هر، دکتر معصومه ابتکار، مع��اون رئیس جمهوری 
و رئی��س س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت کش��ور با 
بی��ان این مطلب گفت: بانک ش��هر همواره پیش��گام 
در حمایت از پروژه های ش��هری بوده و به عنوان بانک 
عامل صندوق بین المللی اقتصاد ش��کوفایی ش��هری، 
نقش مؤثری به عهده داش��ته و این موضوع بسیار کار 
مه��م و ارزنده ای اس��ت و توانمندی های این بانک در 
حوزه عمران شهری سبب شده که این نقش جهانی و 

بین المللی به بانک شهر سپرده شود. 
وی تصری��ح ک��رد: ایج��اد زمینه آش��نایی بیش��تر 
و ورود اس��تانداردهای ش��هر س��بزتر ب��ه کش��ور به 
نوبه خود فعالیتی پس��ندیده اس��ت و البت��ه این کار 
مسئولیت بسیار سنگینی است و نیاز به برنامه ریزی و 

سازماندهی دقیق و اصولی دارد . 

طالی جهانی 
در آستانه رکوردزنی جدید

طالی جهانی در معامالت روز گذش��ته تحت تأثیر 
ضعیف ش��دن احتم��ال تحکیم سیاس��ت پولی بانک 
مرک��زی آمریکا که تقاضای س��رمایه گذاری برای این 
فلز زرد را تقویت کرد، رشد چشمگیر روزهای گذشته 
را حف��ظ کرد. ه��ر اونس طال ب��رای تحویل فوری در 
معام��الت روز گذش��ته بازار س��نگاپور اندکی افزایش 
یافت و به ۱۳۶۴.۱۵ دالر رس��ید. بهای معامالت این 
بازار روز سه شنبه به رکورد ۱۳۶۷.۳۳ دالر صعود کرده 
بود. در بازار نیویورک ه��ر اونس طال برای تحویل در 
دسامبر حدود ۰.۱درصد کاهش یافت و در ۱۳۷۱.۵۰ 
دالر ایستاد. بهای معامالت این بازار روز سه شنبه ۱۳ 
دالر )یک درص��د( افزایش یافت و در ۱۳۷۲.۶۰ دالر 
بس��ته ش��د که باالترین قیمت نهایی از مارس س��ال 
۲۰۱۴ بود. این فلز زرد از ابتدای س��ال ۲۰۱۶ تاکنون 
به دلیل نگرانی های فزاینده نس��بت به دورنمای رشد 
اقتصاد جهان��ی به ویژه در اقتصادهای توس��عه یافته و 
ضعیف ش��دن احتمال افزایش نرخ های بهره از سوی 
بان��ک مرکزی آمری��کا حدود ۲۸درصد رش��د قیمت 
داش��ته اس��ت. به گفته دانیل هاینس، تحلیلگر گروه 
بانکی ANZ، بازارهای س��هام روز سه ش��نبه سقوط 
کردن��د و ای��ن وضعیت به ریس��ک گریزی فزاینده در 
میان سرمایه گذاران و افزایش تقاضا برای طال به عنوان 
دارای��ی امن کمک کرد. ین ژاپن ه��م به دلیل نگرانی 
س��رمایه گذاران نس��بت به احتمال عقب نشینی بانک 
مرکزی ژاپن از برنامه عظیم خرید اوراق قرضه در برابر 
دالر آمریکا صع��ود کرد. به گفته تحلیلگر گروه بانکی 
ANZ، قوی ش��دن ین ژاپن، سرمایه گذاران ژاپنی را 

به سوی بازارهای طال هدایت کرد. 

تلفن مستقیم: 86073274 www.forsatnet.ir

قیمتنوع ارز 

۳,۵۴۰دالر آمریکا

۳,۹۸۲یورو اروپا

۴,۷۱۴پوند انگلیس

۹۷۰درهم امارات

۱,۱۹۷لیر ترکیه

۵۴۰یوان چین

۳۵ین ژاپن

۲,۷۳۹دالر کانادا

۳,۶۶۶فرانک سوئیس

۱۱,۶۸۰دینار کویت

۹۴۶ریال عربستان

۲۷۷دینار عراق

۵۴روپیه هند

۹۱۳رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

۵۰۰,۰۰۰مثقال طال

۱۱۵,۳۱۷هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱,۱۲۸,۰۰۰سکه بهار آزادی

۱,۱۲۹,۲۰۰سکه طرح جدید

۵۶۴,۰۰۰نیم سکه

۲۹۱۰۰۰ربع سکه

۱۸۴,۰۰۰سکه گرمی

دریچه

گزارش2

پنجشنبه
14 مرداد 1395

شماره 570
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فعاالن اقتصادی اروپا در سمات
مدیرعامل ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق 
بهادار و تس��ویه وجوه )س��مات( در دی��دار جمعی 
از فع��االن اقتصادی و صنعتی اروپ��ا گفت: فرصتی 
طالیی پیش روی سرمایه گذاران خارجی برای ورود 
به بازار س��رمایه ایران فراهم ش��ده است. محمدرضا 
محسنی در دیدار برخی از فعاالن اقتصادی، صنعتی 
و دانش��گاهی اروپا ک��ه برای حض��ور در کنفرانس 
بین الملل��ی »چهارمین انقالب صنعت��ی« در تهران 
به س��ر می برند، افزود: بازار س��رمایه ایران به عنوان 
یکی از بازارهای نوظهور، پتانسیل های فوق العاده ای 
برای رش��د دارد. وی به نقش شرکت سپرده گذاری 
مرکزی در توس��عه و بهب��ود زیرس��اخت های بازار 
س��رمایه ایران اشاره کرد و گفت: بازار سرمایه ایران 
در سال های اخیر پیشرفت های خوبی از نظر قوانین 
و مقررات و زیرساخت های فنی و الکترونیکی داشته 
است و هم اکنون در حال پیاده سازی استانداردهای 
بین المللی اس��ت. محسنی با اشاره به گشایش هایی 
که بعد از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 
در ایران فراهم ش��ده اس��ت، تصریح کرد: هم اکنون 
بهتری��ن زمان برای حضور س��رمایه گذاران خارجی 
در بازارهای مختلف به ویژه بازار سرمایه ایران است. 

مدارک خپارس و خکاوه برای 
افزایش سرمایه ارسال نشده است

رئیس اداره نظارت بر انتش��ار و ثبت اوراق بهادار 
س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار در خص��وص روند 
افزایش س��رمایه ش��رکت های پارس خودرو و سایپا 
دی��زل توضی��ح داد: این دو ش��رکت باید براس��اس 
اطالعیه ای که در س��امانه کدال قرار گرفته اس��ت، 
برای افش��ای گ��زارش توجیهی تهیه ش��ده اقدام و 
س��پس اظهارنظر بازرس را افشا و به سازمان بورس 
ارس��ال کنند. ابوترابی افزود: این در حالی است که 
این دو ش��رکت تنها پیشنهاد هیات مدیره به مجمع 
در خصوص افزایش س��رمایه را افش��ا کرده و بعد از 
آن اظهارنظر بازرس را اخ��ذ نکرده اند، بنابراین بعد 
از دریاف��ت اظهارنظر ب��ازرس حتما باید درخصوص 
افش��ای گزارش اقدام و مدارک را به سازمان بورس 
ارس��ال کنن��د که تا ای��ن لحظه مدارکی از س��وی 
خپارس و خکاوه برای افزایش س��رمایه به س��ازمان 

بورس ارسال نشده است. 

بلوک 17درصدی حفاری شمال در 
بورس عرضه می شود

بلوک 17درصدی س��هام ش��رکت حفاری شمال 
ش��امل 2میلیارد و 605 میلیون و 405 هزار س��هم 
از سوی سازمان خصوصی سازی به وکالت از شرکت 
مالی و س��رمایه گذاری پیشرو ایران در بورس اوراق 
بهادار عرضه می شود. این میزان سهام به قیمت پایه 
هر سهم 4018ریال به صورت 20 درصد نقد و بقیه 
اقساط روز 27 مرداد امسال روی میز فروش می رود. 

تالش برای رفع اختالل در سامانه معامالت
اخت��الل در س��امانه معام��الت ب��ه زودی برطرف 
می شود. مرتضی آنالویی، مدیرعامل شرکت مدیریت 
فناوری ب��ورس تهران با اعالم اخت��الل در عملکرد 
س��امانه معامالت، ضمن عذرخواه��ی از فعاالن بازار 
س��رمایه اعالم کرد همکاران فنی شرکت در تالش 

برای برطرف کردن مشکل هستند. 

نخستین معامله پنتان پالس 
پتروشیمی پارس در رینگ داخلی

در جری��ان معام��الت ب��ورس ان��رژی، کاالهای 
پتروش��یمی  متانول  پتروش��یمی ش��یراز،  متانول 
فن آوران، آیزوریس��ایکل پاالی��ش نفت بندرعباس 
و پنت��ان پ��الس پتروش��یمی پ��ارس در رین��گ 
داخلی و حالل 402 پاالی��ش نفت تبریز و نفتای 
س��نگین پاالیش نفت الوان در رین��گ بین الملل 
ب��ازار فیزیکی بورس انرژی ایران مورد عرضه قرار 
گرفتن��د. کل معامالت ص��ورت گرفته در عرضه ها 
و عرضه ه��ای مازاد معادل 33ه��زار و 736 تن و 
ب��ه ارزش قریب ب��ه 371میلی��ارد و 633میلیون 
ری��ال ب��ود. در جری��ان معام��الت روز سه ش��نبه 
)12م��رداد ماه 95(، کاالهای متانول پتروش��یمی 
شیراز، متانول پتروشیمی فن آوران، آیزوریسایکل 
پاالیش نفت بندرعباس و پنتان پالس پتروشیمی 
پ��ارس در رین��گ داخلی و ح��الل 402 پاالیش 
نف��ت تبریز و نفتای س��نگین پاالی��ش نفت الوان 
در رین��گ بین المل��ل بازار فیزیک��ی بورس انرژی 
ای��ران م��ورد عرضه ق��رار گرفتن��د. کل معامالت 
ص��ورت گرفت��ه در عرضه ه��ا و عرضه ه��ای مازاد 
معادل 33ه��زار و 736 تن و ب��ه ارزش قریب به 
371 میلی��ارد و 633 میلیون ری��ال بود. از نکات 
قابل توج��ه معامالت می توان ب��ه معامله 30 هزار 
ت��ن نفتای س��نگین پاالیش نف��ت الوان به ارزش 
بیش از 344میلیارد ریال اش��اره ک��رد. همچنین 
گفتنی اس��ت در این روز در ب��ازار فیزیکی بورس 
ای��ران نخس��تین معامل��ه پنت��ان پالس  ان��رژی 
پتروشیمی پارس به وقوع پیوست. طی این جلسه 
معامالتی، بازار برق بورس انرژی ایران نیز ش��اهد 
معامله 2ه��زار و 119 قرارداد مع��ادل 37هزار و 
656 مگاوات س��اعت به ارزش بیش از 12میلیارد 
و 430میلی��ون ریال ب��ود. گفتنی اس��ت در آغاز 
جلس��ه معامالت��ی ای��ن روز نمادهای ب��ار  پیک، 
کم ب��اری، میان باری و بارپایه روزانه 11ش��هریور 
95 گش��ایش یافته و در پایان نمادهای بار پیک، 
کم باری، میان ب��اری و بارپایه روزانه 16مرداد 95 
متوقف ش��دند. همچنین در تابلوی س��لف موازی 
اس��تاندارد برای قراردادهای با سررس��ید یک سال 
و بیش��تر در بازار مش��تقه بورس انرژی ایران، در 
تمامی نماده��ای فعال، 17 قرارداد با ارزش بیش 
از 196میلیون ریال م��ورد معامله قرار گرفت. در 
مجم��وع ارزش کل معامالت بورس انرژی ایران به 

بیش از 384میلیارد و 260میلیون ریال بالغ شد. 

بورس انرژی

ش��اخص کل ب��ورس اوراق 
جری��ان  در  ته��ران  به��ادار 
بازار  چهارشنبه  روز  معامالت 
سهام با رشد 793 واحدی در 
آستانه ورود به کانال 78 هزار 
واحد قرار گرفت. روز گذشته 
بازار سهام شاهد  معامله گران 
ب��ازاری پرتح��رک با پیش��رو 
ش��دن گروه ه��ای معدن��ی  و 
فل��زات اساس��ی بودن��د. بازار 
س��هام به پش��توانه معدنی ها 
که به نظر می رس��د به عنوان 
لیدرهای خ��ود انتخاب کرده 
معامله گران  تح��رک  ش��اهد 
برای جایگی��ری در صف های 
خری��د این گروه بود. همزمان 
انتشار بخشنامه بانک مرکزی 
ب��رای جامه عمل پوش��اندن 
ب��ه مصوب��ه پ��ول و اعتب��ار 
اعتبار  تخصی��ص  درخصوص 
ب��ه دو خودروس��از س��ایپا و 
ایران خ��ودرو دوب��اره ش��اهد 
تکاپ��وی س��هامداران گ��روه 
خودرویی ها بود. تاکید دوباره 
بر فروش بلوک 33.7درصدی 
س��وی  از  پارس��یان  بان��ک 
ایران خ��ودرو در حال��ی تکرار 
طی  دس��ت کم  که  می ش��ود 

یک دهه گذشته این موضوع 
نوس��ان های فراوانی در سهم 
ایران خودرو ایجاد کرده است. 

عزم جزم تیم اقتصادی 
دولت برای رونق بورس

در حال حاضر همه چیز در 
بورس تهران ب��ه خوبی پیش 
می رود. هر چند فصل مجامع 
تمام ش��ده و دیگ��ر خبری از 
تقسیم س��ود نقدی شرکت ها 
نیس��ت  س��هامداران  بی��ن 
ول��ی رش��د خ��وب قیمت ها 
و ش��اخص ها طی س��ه هفته 
گذش��ته چنان بر وف��ق مراد 
س��هامداران و عم��وم فعاالن 
بازار بوده که بار دیگر به رونق 
در این بخ��ش از فعالیت های 
اقتصادی منتهی ش��ده است. 
ای��ن مه��م در حال��ی اتف��اق 
افتاده اس��ت که برخی فعاالن 
بازار س��هام چندان به رونق و 
بازدهی مطلوب بورس در بعد 
از فصل مجامع امیدوار نبودند 
و جریان نقدینگی و کوچ پول 
به س��وی بازار سهام به کندی 
ص��ورت می گرف��ت. ولی چند 
روزی اس��ت اوض��اع دگرگون 
ش��ده و شاهد س��رازیر شدن 
حج��م عظیم��ی از نقدینگی 

به بس��تر بازار س��هام کش��ور 
هس��تیم؛ جایی ک��ه در غیاب 
رونق و ادامه رکود در بازارهای 
موازی حت��ی بازار پول، بورس 
تهران به پیش��روی خود ادامه 
می ده��د و ش��اخص کل پس 
از هفته ه��ا و ماه ها بر فراز قله 
77 ه��زار واح��دی تکی��ه زد. 
به نظر می رس��د تیم اقتصادی 
دولت و رئیس جدید س��ازمان 
ب��ورس، عزم خوی��ش را برای 
ایجاد رونق مجدد بورس تهران 
به س��وی ارتفاعات بیش��تر و 
کرده اند.  ج��زم  بهتر  آینده ای 
حرکت حقوقی های بازار سهام 
نیز ظرف روزه��ای اخیر مهر 
تاییدی بر این مدعا است، چرا 
که اغل��ب حقوقی های بازار بار 
دیگ��ر در هیئت خریدار ظاهر 
ش��ده اند و درصدد جمع آوری 
س��هام ارزنده و دارای بازدهی 
بنی��ادی ق��وی از ک��ف ب��ازار 

هستند. 

رشد 6 واحدی شاخص 
آیفکس

روز چهارش��نبه 13 مرداد م��اه، 
معامله گران شاهد خریدوفروش 
میلی��ون و 242 ه��زار   207
اوراق به��ادار ب��ه ارزش 744 

میلی��ارد و 935 میلیون ریال 
بودند که این حجم دادوس��تد 
دفع��ه   320 و  ه��زار   19 در 
معامالت��ی ص��ورت گرفت. در 
روز همچنین ش��اخص  ای��ن 
ح��دود  رش��دی  فراب��ورس 
6واحدی را تجرب��ه کرد تا به 
ای��ن ترتیب آیفک��س در رقم 
813.91واح��د توق��ف کن��د. 
ارزش  و  حج��م  بیش��ترین 
معام��الت روز چهارش��نبه در 
بازار سهام مربوط به دادوستد 
38 میلیون سهم پاالیش نفت 
تهران ب��ه ارزش 108 میلیارد 
و 190 میلی��ون ری��ال ب��ود. 
ت��ازه وارد  ش��رکت  همچنین، 
آتیه داده پرداز در کنار معادن 
م��س تکن��ار و پاالی��ش نفت 
تهران بیشترین افزایش قیمت 
را تجرب��ه کردند و بیش��ترین 
اف��ت قیم��ت نصی��ب نی��رو 
شاهرود  شرق  شمال  سرمایه، 
و توکا رنگ فوالد سپاهان شد. 
در بازار اول 20 میلیون و 730 
هزار ورقه بهادار به ارزش 39 
میلی��ارد و 460 میلیون ریال 
دادوس��تد ش��د و بیش��ترین 
حج��م و ارزش معام��الت در 
نماد تاب��ان هور اتف��اق افتاد. 
میلی��ون   113 همین ط��ور، 

اوراق به��ادار در ب��ازار دوم به 
ری��ال  میلی��ارد   347 ارزش 
خریدوف��روش ش��د. در عین 
س��رمایه گذاری  صندوق  حال 
آرمان آت��ی کوثر، بیش��ترین 
حجم معامالت اوراق بهادار را 
در می��ان ETFها به نام خود 
ثبت ک��رد. این صندوق دیروز 
ش��اهد معامل��ه ی��ک میلیون 
به��ادار  اوراق  ه��زار   300 و 
ب��ود. در ب��ازار اوراق با درآمد 
ثابت نی��ز بیش��ترین حجم و 
ارزش معام��الت متعل��ق ب��ه 
اس��ناد خزانه اسالمی در نماد 
»اخزا3« به ارزش 45 میلیارد 
ریال ب��ود و در مجموع حدود 
90 میلیارد ریال اسناد خزانه 
اس��المی در نمادهای »اخزا« 
مبادله ش��د. نم��اد معامالتی 
اوراق اجاره قطارهای مسافری 
و باری جوپار پس از پرداخت 
اوراق  ماه��ه  س��ه  اجاره بهای 
بازگشایی ش��دند. همچنین با 
توجه ب��ه اتمام م��دت اعتبار 
تق��دم  ح��ق  گواه��ی  اوراق 
اس��تفاده از تسهیالت مسکن 
نم��اد  در   1393 م��رداد   15
معامالتی تسه9305، این نماد 
پای��ان معامالت  معامالتی در 

دیروز متوقف شد. 

معامالت مثبت در گروه های معدنی و فلزات اساسی ادامه یافت

شاخص کل در آستانه کانال 78هزار واحد

اخبار مربوط ب��ه کاهش ارزش 
بورس عربس��تان طی هفته های 
اخی��ر به تیت��ر رس��انه های مهم 
اقتص��ادی جهان تبدیل ش��د. به 
گزارش ایرنا، رسانه های اقتصادی 
منطق��ه و جهان ط��ی حداقل دو 
هفته گذش��ته از کاه��ش ارزش 
ب��ورس عربس��تان خب��ر داده اند. 
پایگاه اینترنتی روزنامه س��عودی 
الحی��ات عربس��تان چ��اپ لندن 
اوایل هفت��ه جاری گ��زارش داد 
که ب��ازار ب��ورس اوراق به��ادار و 
سهام عربستان برای دومین هفته 
متوالی متحمل ضرری 14 میلیارد 
دالری ش��د. این روند کاهشی از 
آغاز س��ال میالدی گذشته بارها 
گزارش ش��ده اس��ت ام��ا به نظر 
می رس��د ط��ی هفته ه��ای اخیر 
افزایش یافته و احتماال همچنان 
ادامه خواهد داشت. رویترز هفته 
آخر ژوئیه )اوایل مرداد( از کاهش 
ارزش سهام شرکت های عربستانی 

خب��ر داد. ارزش س��هام ش��رکت 
دنبال  ب��ه  پتروش��یمی س��افکو 
اع��الم خبر کاه��ش 50درصدی 
سود س��ه ماهه دوم سال 2016، 
در تاری��خ 24 ژوئی��ه چهار دهم 
یافت. رس��انه های  درصد کاهش 
 اقتص��ادی جه��ان در 25 ژوئی��ه 
)4 م��رداد( نی��ز از کاهش ارزش 
س��هام بانک های عربس��تان خبر 

دادند. 
براس��اس گ��زارش 26 ژوئیه 
رویت��رز، ش��اخص ب��ورس این 
کش��ور به دلیل عملکرد ضعیف 
سه  در  س��عودی  ش��رکت های 
ماهه مربوطه، هفت دهم درصد 
س��قوط ک��رد. بخش��ی از این 
کاهش ارزش بورس عربس��تان 
س��اختمانی  ش��رکت های  ب��ه 
مربوط می ش��د. شرکت عبداهلل 
و  الخ��دری  عبدالمحس��نی 
پس��ران پ��س از اع��الم ض��رر 
43میلی��ون و 340ه��زار ریالی 

در س��ه ماهه دوم سال میالدی 
جاری، ش��اهد کاهش 3.1دهم 
درص��دی ارزش س��هامش بود. 
دلیل ای��ن کاهش، رکود بخش 
مس��کن در عربس��تان عن��وان 
خبرگزاری  همین  اس��ت.  شده 
در تاری��خ 28 ژوئیه با اش��اره 
درصدی  ش��ش دهم  کاهش  به 
ش��اخص بورس عربستان اعالم 
20درصدی  کاه��ش  ک��ه  کرد 
بانک تجارت ملی  س��ود نقدی 
عربس��تان در نیم س��ال نخست 
س��ال میالدی جاری نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته باعث 
شد که ارزش س��هام این بانک 
به 2.9دهم درصد کاهش یابد. 
عبداهلل  ش��رکت  س��هام  ارزش 
العثیم نیز ب��ا یک و نیم درصد 
درصدی  9.6دهم  کاهش  افت، 
در س��ود س��ه ماهه اخی��را را 
رق��م زد. از جمل��ه دالیل این 
کاه��ش ارزش، افزای��ش بهای 

برق ناش��ی از تدابی��ر ریاضتی 
عربستان  اس��ت.  ش��ده  عنوان 
بودجه ای که  به دلیل کس��ری 
کاهش به��ای جهانی نفت خام 
عامل اصلی آن بوده، ناگزیر به 
ایج��اد تغییراتی مهم در عرصه 
کاه��ش  جمل��ه  از  اقتص��ادی 
یاران��ه س��وخت ش��ده اس��ت. 
روند کاهش��ی ارزش ش��اخص 
ماه  به  ب��ورس عربس��تان  بازار 
رویترز  نمان��د.  مح��دود  ژوئیه 
داد  گزارش  )سه ش��نبه(  دیروز 
ک��ه کاهش به��ای نف��ت خام 
باع��ث  جهان��ی  بازاره��ای  در 
ش��د بورس های منطق��ه خلیج 
ف��ارس ب��ا اف��ت ارزش مواجه 
ش��وند. براس��اس این گزارش، 
پتروشیمی  ش��رکت های  سهام 
و بانک های عربس��تان به شدت 
افزود:  رویت��رز  یاف��ت.  کاهش 
بیشتر شرکت های  سهام  ارزش 
پتروش��یمی نیز ب��ا ادامه روند 

کاهش  نف��ت  به��ای  کاهش��ی 
یافت. بر پایه گ��زارش رویترز، 
روز سه ش��نبه ش��اخص بورس 
عربس��تان در نتیج��ه کاه��ش 
یک و نیم درصدی ارزش سهام 
ش��رکت بیس��یک اینداستریز و 
ارزش  درصدی  2.7ده��م  افت 
س��هام بریتیش بانک عربستان، 
یک ودو دهم درصد پایین آمد. 
بلومب��رگ نی��ز ضم��ن گزارش 
بازارهای  س��قوط ارزش بورس 
نوپ��ا از جمله عربس��تان، عامل 
اصل��ی ای��ن پدی��ده را رون��د 
کاهش��ی به��ای نفت دانس��ت. 
براس��اس گ��زارش این رس��انه 
آمریکای��ی، س��قوط بازاره��ای 
بورس در کش��ورهای ش��ورای 
به دلیل  همکاری خلیج ف��ارس 
درآمدهای  ب��ه  آنها  وابس��تگی 
نفت��ی، رابط��ه ای نزدی��ک ب��ا 
کاهش بهای جهانی این کاالی 

راهبردی دارد. 

یک کارش��ناس بازار س��رمایه 
اظه��ار داش��ت: بن��ا ب��ه دالیل 
مختلف انتظار اصالح کوتاه مدت 
بازارهای  بورس می رود، چرا که 
جهانی با روندی اصالحی همراه 
قیم��ت  به طوری ک��ه  ش��ده اند، 
جهانی نفت نتوانست در سطوح 
باالتر از 50دالر تثبیت ش��ود و 
از طرفی با توج��ه به اینکه بازار 
س��هام ایران ت��ا ح��دود زیادی 
ب��ه قیمت جهان��ی کامودیتی ها 
وج��ود  ب��ا  اس��ت،  وابس��ته 
پیش بینی هایی ک��ه در رابطه با 
کاه��ش قیمت ای��ن محصوالت 
در بازاره��ای بین الملل��ی مطرح 
اس��ت، انتظار می رود همان طور 
که عنوان شد قیمت سهام فعال 

در این حوزه با اصالح کوتاه مدت 
همراه ش��وند. مرتض��ی رضا زاده 
در گفت وگ��و با بورس نیوز افزود: 
کاهش ن��رخ بهره و تس��هیالت 
بانک ها در بازه زمانی میان مدت 
یا بلند مدت و با آش��کار ش��دن 
آث��ار آن در صورت ه��ای مال��ی 
ایجاد  باعث  ش��رکت ها می تواند 
جوی مثبت در بازار سرمایه شود 
و به همین دلیل اس��ت که طی 
چن��د وقت اخیر و در کوتاه مدت 
واکن��ش قاب��ل توجهی ب��ه این 
تصمی��م تی��م اقتص��ادی دولت 
نش��ان ن��داده اس��ت. وی تاکید 
ک��رد: روند کاهش��ی ن��رخ بهره 
بانک ها بر رشد نسبت P/E بازار 
بورس تاثیر بسیار زیادی خواهد 

داشت ولی انتظار می رود این اثر 
را در میان مدت ش��اهد باش��یم. 
رضازاده با اش��اره به گزارش های 
سه ماهه شرکت ها که این روزها 
یک��ی پ��س از دیگ��ری در حال 
اطالع رسانی  روی سامانه  انتشار 
ک��دال هس��تند، گف��ت: کلیت 
گزارش های��ی ک��ه در خصوص 
عملک��رد واقعی ش��رکت ها طی 
س��ه ماهه نخس��ت س��ال جاری 
انتش��ار یافته تا به اینجا گویای 
ادام��ه رک��ود اقتصادی کش��ور 
است و هنوز در اکثر شرکت ها و 
صنایع نشانه ای از بهبود شرایط 

آشکار نشده است.
این کارشناس بازار سرمایه در 
ادامه با اش��اره به یکسان س��ازی 

ن��رخ ارز در رابط��ه ب��ا اثری که 
بر صنای��ع مختلف دارد، توضیح 
داد: این تصمی��م بر اکثر صنایع 
تاثی��ر منف��ی خواه��د داش��ت، 
چ��را که بس��یاری از ش��رکت ها 
م��واد اولی��ه م��ورد نی��از خود 
را ب��ا ن��رخ ارز مبادل��ه ای تهیه 
می کنن��د، ولی ف��روش خود را 
با ن��رخ ارز آزاد انجام می دهند. 
البت��ه ناگفته نماند ب��ر دو گروه 
پاالیش��گاهی و پتروشیمی اثری 
مثب��ت خواهد داش��ت اما برای 
دیگر مجموعه ه��ای تولیدی که 
محصوالت نهایی تولید می کنند 
امتیاز  ریس��ک  تاثیری معکوس 
منفی قلمداد می ش��ود، هر چند 
این امر در بلند مدت باعث ایجاد 

ش��فافیت اقتصاد و از بین رفتن 
رانت می شود. 

رضازاده در خاتمه خاطرنشان 
ک��رد: به ط��ور کل کاه��ش نرخ 
تس��هیالت بانک ه��ا اث��ر قاب��ل 
توجهی بر س��ودآوری شرکت ها 
خواهد داش��ت و اگ��ر این اتفاق 
بیفت��د، در کنار ح��ل تدریجی 
رک��ود اقتص��ادی کش��ور، نیمه 
دوم س��ال جاری قطع��ا بهتر از 
نیم��ه اول خواهد بود و ش��اهد 
رشد شاخص کل بورس خواهیم 
بود، اما یک رش��د الک پش��تی، 
چرا که رش��د اقتص��اد و جهانی 
نی��ز به ش��دت کاهش داش��ته و 
نمی ت��وان از اقتصاد ایران انتظار 
رشدی زیاد و ملموس را داشت. 

بورس عربستان در سراشیبی

انتظار اصالح کوتاه مدت بورس

بورس بین الملل

قاب

نماگر بازار سهامخبر
بیشترین درصد افزایش

توس��عه مع��ادن روی ایران در حالی عنوان نخس��ت 
جدول بیش��ترین درصد افزای��ش را از آن خود کرد که 
س��رمایه گذاری اعتبار ایران در جای��گاه دوم این گروه 

قرار گرفت.  
درصد نوسانقیمتنام شرکت

2.2055کروي
2.2475خعتبار
29.7275فجام

1.8915تکنو
3.7654.99فخاس
1.1994.99وپارس
2.6514.99فخوز

 بیشترین درصد کاهش
ماش��ین س��ازی نیرومحرک��ه ص��در نش��ین جدول 
بیش��ترین درصد کاهش شد. ایران تایر در رده دوم این 
گروه ایس��تاد و قند نیش��ابور هم در میان سهم هایی با 

بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)3.88(3.913تمحرکه
)3.33(3.103پتایر
)2.97(1.538قنیشا
)2.66(4.543چکاوه
)2.49(2.903غاذر

)2.41(1.861وتوس
)2.4(5.134قصفها

پرمعامله ترین سهم
س��ایپا پرمعامله ترین س��هم بازار بورس شناخته شد. 
معدنی و صنعتی گل گهر در رده دوم این گروه ایستاد. 

ایران خودرو هم در رده های باال قرار گرفت.  
تعداد دفعهقیمتنام

68.443 1233خساپا

64.066 2209کگل
53.868 3332خودرو
43.875 1306ومعادن
42.976 1053خزامیا
35.628 4934شبریز
34.597 1442پترول

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را ایران خودرو 
 ب��ه خود اختصاص داد و پاالیش نفت تبریز رتبه دوم را 
به دس��ت آورد. پاالیش نفت بندرعب��اس هم در باالی 

جدول بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.  
جمع معامالت قیمتنام

179.510 3332خودرو
175.787 4934شبریز
144.538 5350شبندر
141.518 2209کگل
84.393 1233خساپا
80.120 4251مرقام
68.541 2162ورنا

بیشترین سهام معامله شده
ایران خودرو در حالی رتبه نخس��ت جدول بیشترین 
س��هام معامله ش��ده را به دس��ت آورد که سایپا در این 
گروه دوم ش��د و س��رمایه گذاری رنا در رده سوم جای 

گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

33323764حودرو
12333470خساپا
21623212ورنا
22092616کگل

53502249شبندر
10532138خزامیا
14421502پترول

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

قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

14191419خکاوه
933933پالسک
2775694فمراد
2977595فلوله
7531443چفیبر
3103443پتایر

2119353کسرام

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

481011.92آکنتور
9482.84پردیس
11453.05وخارزم

21623.18ورنا
19883.77وبانک
10833.85وپاسار
26414.11شاراک

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com
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حمل و نقل

 نوسانات 16 ماهه قیمت مسکن 
در تهران

منحنی قیمت مسکن ش��هر تهران از ابتدای بهار 
سال گذش��ته تا انتهای بهار س��ال جاری تقریبا در 

مسیر مستقیم حرکت کرده است. 
به گزارش ایس��نا، قیمت مس��کن ش��هر تهران از 
مت��ری ۳.۷میلیون توم��ان در فروردی��ن ۱۳۹۴ به 
مت��ری ۴.۲میلیون تومان در تیرماه ۱۳۹۵ رس��یده 
است. با این حال و با توجه به جا ماندن رشد مسکن 
از ت��ورم عموم��ی، انحن��ای حرکت قیمت مس��کن 
نگران کننده نیس��ت. قیمت مس��کن از فروردین تا 
بهمن ۱۳۹۴ تقریبا در مس��یر مس��تقیم به حرکت 
خود در رقم متوس��ط ۳.۸۶میلیون تومان ادامه داده 
و س��پس در اس��فندماه ماه ۱۳۹۴ از خط ۴میلیون 

تومان عبور کرده است. 
پ��س از آن متوس��ط قیمت در به��ار ۱۳۹۵ بالغ 
ب��ر ۴میلیون تومان ب��وده و در تیرم��اه۱۳۹۵ عدد 
۴.۲۳میلی��ون توم��ان را لمس کرده اس��ت. با این 
حال رش��د قیمت هنوز نگران کننده نیست؛ چرا که 
با توج��ه به نرخ پایین تورم نهاده های س��اختمانی، 
نبود تقاضای انبوه موثر و وجود ۱.۷میلیون مس��کن 
خالی، جهش قیمت بعید به نظر می رسد. همچنین 
نرخ رشد قیمت مسکن هنوز ۴.۶درصد از نرخ تورم 
کمتر اس��ت و به همین دلیل اقدام به خرید مسکن 

هنوز دیر نشده است. 
متوس��ط قیمت مس��کن ش��هر ته��ران در تیرماه 
۴.۲میلیون تومان بود که نس��بت به مدت مشابه سال 
گذش��ته ۴.۴درصد افزایش داشته است. با این حساب 
و با لحاظ تورم ۹درصد تیرماه، مس��کن هنوز به نزول 
قیمت ادامه داده و اختالف رشد آن ۴.۶درصد از تورم 
کمتر است. با این حال کارشناسان به خریداران مصرفی 

توصیه می کنند به تدریج وارد بازار مسکن شوند. 
در ای��ن خصوص فرش��ید پورحاج��ت، دبیر کانون 
سراسری انبوه س��ازان اظهار کرد: خیلی زود است که 
بگوییم بازار مس��کن رونق گرفته است و شاخص هایی 
همچ��ون افزای��ش ۳۰درصدی فروش اوراق مس��کن 
نمی توان��د مالک خروج از رکود مس��کن ق��رار گیرد. 
ش��اخص واقعی تعداد معامالت رس��می امالک ثبت 
شده اس��ت که هنوز افزایش چشمگیری در این مورد 
مش��اهده نمی شود. جمشید برزگر، رئیس کانون انبوه 
س��ازان نیز احتمال جهش قیمت مسکن را رد کرد و 
گفت: در سال ۱۳۹۱ نیز اگر هزینه های تولید مسکن با 
توجه به تورم چهار برابر نمی شد، به هیچ عنوان جهش 
قیم��ت اتفاق نمی افتاد. به طور مثال آهن در آن زمان 
یک مرتبه از ۵۰۰تومان به ۲هزار و ۴۰۰ تومان رسید 
ولی ما پیش فروش کرده بودیم و مجبور بودیم با قیمت 
متری ۸۰۰هزار تومان خانه را بفروشیم. ولی هم اکنون 
تورم به ۹درصد رسیده بنابراین جهش قیمتی به وجود 

نخواهد آمد. 

 16۰۰صندلی ژاپنی 
در راه آسمان ایران 

سیاست برد - برد یکی از اصلی ترین سیاست هایی 
ب��ود که ایران ب��ا پیگیری آن در برج��ام به توافقی 
تاریخ��ی و مهم دس��ت یافت؛ سیاس��تی که به نظر 
می رس��د می توان در دیگر حوزه های اقتصادی، پس 
از اجرایی ش��دن توافق هس��ته ای نیز آن را پیگیری 
کرد و در این بین ش��اید صنع��ت هوانوردی یکی از 
اصلی ترین گزینه های موجود بر سر راه ایران باشد. 

به گزارش ایس��نا، هرچند نمی توان فروش حدود 
۲۵۰ فروند هواپیما به ایرالین های ایرانی از س��وی 
دو ش��رکت بوئینگ و ایرباس را ب��رای این دو غول 
صنع��ت هوایی جه��ان امری کوچک تلق��ی کرد، تا 
جایی که تنها اجرایی ش��دن توافق بوئینگ با ایران 
به عن��وان فرصتی برای اش��تغال ۱۰۰ ه��زار نفر در 
آمری��کا تخمین زده می ش��ود، اما با توجه به جایگاه 
تثبیت شده این دو شرکت بزرگ، شاید هنوز برخی 
از مدیران آنها نس��بت به ورود به ایران تعلل داشته 

باشند. 
با وجود آنکه هر دو طرف همچنان اعالم می کنند 
مذاکرات شان با ایران برای فروش هواپیماهای جدید 
ادامه دارد و می توان انتظار داش��ت در طول ماه های 
آین��ده و در ص��ورت رس��یدن مجوز الزم از س��وی 
اوفک این قراردادها نهایی شود، با این وجود منطق 
اقتصادی می گوید ای��ران باید دیگر گزینه های خود 
را نی��ز پیگیری کند، گزینه هایی که با توجه به آنکه 
هنوز به ش��رایط ایرباس و بوئینگ نرسیده اند، اراده 

محکم تری برای ورود به بازار هوایی ایران دارند. 
در کنار دو ش��رکت برزیلی و کانادای��ی امبرائر و 
بمباردی��ه که در طول ماه های گذش��ته بارها بحث 
ورودش��ان به ایران مطرح ش��ده، این بار مس��ئوالن 
ایرانی ترجیح دادند به س��مت ش��رق آس��یا حرکت 
کنن��د ت��ا جدیدتری��ن محص��ول ژاپنی ه��ا را برای 
ایرالین ه��ای ایرانی خریداری کنن��د؛ محصولی که 
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی اعالم کرده مذاکرات 
ب��رای خری��د آن به نقاط��ی امیدوارکننده رس��یده 
اس��ت و احتماال در آینده ای نزدی��ک، ۲۰ فروند از 
هواپیماهای ژاپنی به هواپیمایی آسمان اهدا خواهد 
ش��د، موضوعی که می تواند از یک س��و ب��رای ایران 
هواپیماه��ای جدید تامین کند و از س��وی دیگر به 
ژاپن در جه��ت افزایش بازار پی��ش روی خود برای 

نخستین هواپیمای مسافرتی اش کمکی ویژه کند. 
جت منطقه ای میتسوبیشی )MRJ( که نخستین 
تحقیق ه��ا برای راه اندازی اش از دهه ۱۹۶۰ میالدی 
آغاز ش��د، پس از دورانی طوالنی از تحقیق و توسعه 
بناس��ت در ماه های آینده، نخستین پروازهای خود 

در قالب شرکت های مسافرتی را تجربه کند. 
ژاپنی ها نخس��تین رونمایی از بدنه اصلی و کابین 
میتسوبیش��ی منطقه ای را در ایرش��وی ۴۷ در سال 
۲۰۱۲ انج��ام داده اند و پ��س از آن در چند مرحله 
طرح ه��ای نهای��ی ش��دن هواپیمای��ی خ��ود را به 

شرکت های هوایی مطرح جهان ارائه کرده اند. 
براس��اس اطالعات ارائه ش��ده از ط��رف ژاپن این 
هواپیما بین ۷۰ تا ۹۰ مسافر را در خود جای خواهد 
داد. از ای��ن رو اگر قرارداد خرید ۲۰ هواپیمای ایران 
نهایی ش��ود ژاپنی ها به ط��ور میانگین حدود ۱۶۰۰ 
صندلی به ناوگان هوای��ی ایران اضافه خواهند کرد. 
ای��ن هواپیماها ک��ه با برد کوتاه و مصرف س��وخت 
نسبتا پایین، نقشی مهم در پروازهای داخلی کشور 
ایف��ا خواهن��د کرد در کن��ار کمک ب��ه فعال کردن 
فرودگاه های کوچ��ک می توانند از نظر هزینه ای نیز 

برای ایران بردی بزرگ به حساب بیایند. 

انتقال ایستگاه راه آهن تهران 
نشدنی است

مع��اون فنی و زیربنایی ش��رکت راه آه��ن با بیان 
اینک��ه انتقال ایس��تگاه راه آهن قابلی��ت اجرا ندارد، 
گفت: تغیی��ر خط��وط راه آهن پروژه ای نش��دنی و 

عجیب و غریب است. 
س��عید محم��دزاده در گفت وگ��و با ایلن��ا، درباره 
پیش��نهاد ش��هرداری ته��ران مبنی ب��ر جابه جایی 
ایس��تگاه راه آهن تهران و انتقال آن به خارج ش��هر 
اظهار داشت: موضوع انتقال راه آهن از تهران قابلیت 
اجرا ندارد. راه آهن ماهیتی مانند فرودگاه ندارد که با 
تغییر مسیر پرواز هواپیماها قابل حل باشد و انتقال 

آن به زیرساخت های متعددی نیاز دارد. 
وی تاکید کرد: اگر قرار باش��د ایستگاه راه آهن به 
نقطه دیگری منتقل شود مسیر تمام خطوط راه آهن 
را بای��د تغییر داد که این یک پروژه عجیب و غریبی 
اس��ت که بس��یار زمان بر خواهد ب��ود؛ ضمن اینکه 
برای انجام این کار بس��یاری از خطوط از جمله خط 
پرترافیک تهران- مش��هد باید ب��رای مدت طوالنی 

متوقف شود. 
معاون ش��رکت راه آهن افزود: به ش��دت روی این 
پروژه کار می کنیم تا ایستگاه راه آهن به مجموعه ای 
که بتواند بیش��ترین خدمات ممکن را به شهروندان 
ارائ��ه کند، تبدیل ش��ود و برای انج��ام این پروژه از 

مشاوران حرفه ای استفاده می کنیم. 
محمدزاده ادامه داد: اگر معنی اظهارات ش��هردار 
تهران از جابه جایی ایستگاه راه آهن این است که آن 
ایس��تگاه به سمت خارج تهران و حرم مطهر منتقل 
ش��ود صرف نظر از اینکه این کار به صرفه است یا نه، 
به لحاظ اجرای پروژه بسیار سخت و پرهزینه است. 
همان طور که گفتم برای اجرای این پروژه، نخستین 
اق��دام تغییر مس��یر ریل و احداث خط��وط راه آهن 
جدید است و در این مدت تردد در برخی از مسیرها 

متوقف خواهد شد.

عمران

در طول ماه های گذشته ایرالین های 
ایران��ی ب��ا ش��رایطی دوگان��ه روب��ه رو 
بودند؛ از یک س��و این ش��رکت ها پس 
از س��ال های طوالن��ی محدودیت ه��ای 
اقتصادی و بین المللی توانس��تند راهی 
ب��رای ورود دوباره به عرصه های جهانی 
پیدا کنند و از س��وی دیگر مشکالت و 
دغدغه های اقتصادی آنها باعث شده از 
امیدها به روش��ن ش��دن افق آینده به 

تیرگی بگراید. 
ش��رکت های هواپیمای��ی ایران��ی که 
در ح��ال حاضر نزدیک ب��ه ۴۰ درصد 
از ن��اوگان خود را زمین گی��ر می بینند 
و برای بازگش��ت ب��ه عرصه های جهانی 
بای��د با رقب��ای منطقه ای ک��ه در طول 
س��ال های گذش��ته فعالیت های جدی 
کرده ان��د، آماده ش��وند، قبل از هر چیز 
نیاز ب��ه پیگیری مس��ائل و مش��کالت 

داخلی خود دارند. 
ش��رکتی ک��ه قص��د دارد در بازاری 
خری��د کن��د ک��ه هزین��ه حداقل یک 
هواپیم��ای مس��افرتی در آن نزدیک به 
۵۰میلیون یورو - ح��دود ۲۰۰میلیارد 
توم��ان - تخمی��ن زده می ش��ود، باید 
برای س��رمایه های ابتدایی خود چاره ای 

بیندیش��د؛ موضوع��ی ک��ه وزارت راه و 
شهرسازی از چند ماه قبل به طور جدی 

برای آن برنامه ریزی کرده است. 
ای��ن وزارتخانه اعالم ک��رد ایرالین ها 
در م��رداد م��اه امس��ال و پ��س از ب��ه 
پایان رس��یدن یک مهلت ش��ش ماهه 
باید نسبت به رس��اندن حداقل سرمایه 
خود به ۳۵۰میلیارد تومان اقدام کنند؛ 
مهلتی که هرچند ب��ه هفته های پایانی 
خود نزدیک می ش��ود اما احتماال برای 
بسیاری از ش��رکت ها قابل اجرا نخواهد 

بود. 
در کن��ار بح��ث افزای��ش س��رمایه، 
اندیش��یدن ب��ه راه حل��ی ج��دی برای 
بدهی های گذشته نیز یکی از اصلی ترین 
دغدغه های ایرالین های ایرانی است. این 
شرکت ها در طول سال های گذشته دو 
طلبکار عمده داش��ته اند که یکی از آنها 
ش��رکت فرودگاه ها به عنوان ارائه کننده 
خدم��ات فرودگاهی ب��ه ایرالین ها بوده 
اس��ت و ط��رف دوم ش��رکت پاالیش و 
پخ��ش فرآورده های نفتی که س��وخت 
موردنظر برای هواپیماهای مسافرتی را 

تأمین می کند. 
ایرالین ها با طلبکار نخست خود برای 
ماه هایی طوالنی درگیر بودند. از رسیدن 
رق��م بدهی ها ب��ه ۷۰۰میلی��ارد تومان 

گرفته تا جلس��اتی که میان نمایندگان 
شرکت ها با شرکت فرودگاه ها به منظور 
قس��ط  بندی بدهی ها انجام ش��د و البته 
تهدید ش��رکت فرودگاه ها به شکایت از 
ایرالین هایی که قصد تسویه بدهی های 
خود را نداشتند، تنها بخشی از اتفاقاتی 
ب��وده ک��ه در ط��ول این مدت بر س��ر 

صنعت هواپیمایی ایران رفته است. 
پ��س از آرام��ش نس��بی ای ک��ه در 
و  ایرالین ه��ا  می��ان  تعام��ل  فض��ای 
ش��رکت فرودگاه ها به وج��ود آمد، حاال 
صحبت های��ی جدید درب��اره چگونگی 
تس��ویه بدهی های ایرالین ها با شرکت 
پخ��ش فرآورده های نفتی مطرح ش��ده 

است. 

نحوه پرداخت بدهی محل اصلی 
اختالف

انجمن ش��رکت های هواپیمایی  دبیر 
اخی��راً صحبت های��ی را مط��رح ک��رده 
که نش��ان از اختالف نظ��ر جدید میان 
ایرالین ها و ش��رکت  پخش فرآورده های 
نفتی دارد. براس��اس گفته های سامانی، 
پخ��ش  و  پاالی��ش  ش��رکت  ابالغی��ه 
فرآورده ه��ای نفت��ی ک��ه ب��ر پرداخت 
ب��ه روز نرخ س��وخت هواپیم��ا با کارت 
بانکی و پس از هر س��وخت گیری تأکید 
می کن��د از نظ��ر ایرالین ها قاب��ل اجرا 
نیس��ت. هرچن��د هنوز ش��رکت پخش 
درباره دالیل ای��ن اختالف نظر صحبتی 
نکرده اما ش��رکت های هواپیمایی بحث 
برنامه ریزی برای فروش بلیت هواپیما و 
چگونگی واریز آن به حساب های شان را 
به عنوان اصلی ترین دلیل مخالفت  خود 
در این حوزه اعالم کرده اند. س��امانی در 
این رابطه گفته پول بلیت ش��رکت های 
هواپیمای��ی ک��ه از طری��ق آژانس های 
هواپیمای��ی وص��ول می ش��ود، معموالً 
ح��دود ۴۵ روز پس از فروخته ش��دن 
به حس��اب ایرالین ها می آی��د بنابراین 
فرصت��ی ب��رای ایرالین ه��ا ب��ه وجود 
آمده ک��ه درآمد فروش بلی��ت خود را 
دریاف��ت کنند و س��پس از همان محل 
هزینه س��وخت را بپردازند. در گذشته 
با توج��ه ب��ه هماهنگی های��ی که بین 
ای��ن دو بخش وجود داش��ته ایرالین ها 
ضمانت دادند که یک ماه پس از وصول 
صورتحس��اب هزینه مربوط به سوخت 
را پرداخت کنند که از این رو در س��ال 
جاری مشکل خاصی برای پرداخت این 

بدهی ها وجود نداشته است. 

یکی دیگر از ابهام هایی که در راه تداوم 
تعامالت میان شرکت های هواپیمایی و 
ش��رکت پخ��ش فرآورده ه��ای نفتی به 
وجود آم��ده بحث چگونگ��ی پرداخت 
هزینه هاست. در ش��رایطی که تا پیش 
از این، دو طرف براساس توافقات انجام 
گرفته کار خ��ود را پیگیری می کردند، 
اما به نظر می رس��د ش��رکت پخش در 
حال حاضر روی کارتی ش��دن پرداخت 
هزینه های سوخت تأکیدی جدی دارد؛ 
موضوعی که به نظر می رسد شرکت های 
هواپیمایی با آن مشکل خواهند داشت. 
آنها اع��الم کرده اند پرداخت هزینه های 
شرکت هایی که دولتی هستند براساس 
دیوان محاسبات و اسناد اجرایی نهایی 
می ش��ود و البته حتی برای ایرالین های 
بخش خصوص��ی نی��ز با توجه ب��ه آنکه 
مبال��غ گاه��ی بس��یار کالن هس��تند، 
در قال��ب کارت ممک��ن نخواه��د بود؛ 
موضوع��ی که باع��ث ش��ده ایرالین ها 
در بازپرداخ��ت هزینه های س��وخت با 
مشکالتی جدی مواجه شوند تا این امر 
نیز بر مش��کالت گذشته صنعت هوایی 

کشور بیفزاید. 
ب��ا اضاف��ه ش��دن مش��کل پرداخت 
هزینه س��وخت به دیگر مش��کالتی که 
ش��رکت های هواپیمایی ایران در طول 
ماه های گذش��ته با آن مواج��ه بوده اند، 
باید دید ش��رایط این شرکت ها چگونه 
ادام��ه خواهد یافت. ایران در ش��رایطی 
خ��ود را آم��اده می کن��د تا ب��ا فضای 
پسابرجام روبه رو شود و البته جایگاه از 
دس��ت رفته خود در صنعت هوانوردی 
را جب��ران کند که ایرالین ه��ای ایرانی 
نه تنه��ا در بس��یاری از بخش ه��ا توان 
مقابله با فش��ارهای بین المللی را ندارند 
که حتی با سیاس��ت های داخلی کشور 
نی��ز نمی توانند همراه ش��وند. پرداخت 
باق��ی مان��ده به ش��رکت  بدهی ه��ای 
فرودگاه ها و شرکت پخش فرآورده های 
نفتی از یک سو و لزوم برنامه ریزی برای 
افزایش س��رمایه های قابل دسترسی از 
س��ویی و البته لزوم استفاده حداکثری 
از فضای پسابرجام و خرید هواپیماهای 
جدید به عنوان ضلع س��وم ش��رایطی را 
به وج��ود آورده که ایرالین ها باید برای 
آن فک��ری ج��دی بکنن��د. در این فضا 
اگ��ر دول��ت از ش��رکت های هواپیمایی 
ک��ه کوچک تر هس��تند حمای��ت نکند 
ش��اید ادغام یا کنار کش��یدن بخشی از 

سرمایه گذاران، امری محتمل باشد. 
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انبوه س��ازی  کانون سراس��ری  رئی��س 
مس��کن و س��اختمان ایران با بیان اینکه 
طرح مس��کن قسطی ش��روع شده است، 
گفت: به تازگی انبوه س��ازان پیش��نهادی 
ب��ه دولت و بانک مرک��زی ارائه کردند که 
بانک ها تا سقف ۱۵۰میلیون تومان و قابل 
انتقال به خریدار تس��هیالت اعطا خواهند 

کرد. 
به گزارش فارس، جمشید برزگر با بیان 
ای��ن مطلب گف��ت: طرح فروش مس��کن 
قس��طی پس از امضای تفاهم نامه با بانک 
مس��کن جنبه عملیاتی پی��دا کرده و این 
بانک این طرح را به شعب خود ابالغ کرده 

است. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه در این طرح 
تس��هیالت پرداخت نمی ش��ود بلکه بانک 
ضمان��ت بازپرداخ��ت اقس��اط از س��وی 
خریداران مس��کن را در دس��تور کار خود 
قرار می دهد، گفت: بانک مسکن با اجرای 
ای��ن طرح ن��رخ کارم��زد ۲.۳درصدی را 

دریافت می کند. 
برزگ��ر با بی��ان اینکه در راس��تای این 
ط��رح ب��ا دو بان��ک دولتی دیگ��ر نیز به 
توافق رسیدیم که فروش اقساطی مسکن 
عملیاتی ش��ود، گف��ت: زمانی ک��ه نتایج 
این جلس��ات به نتیجه برسد آن را اعالم 

می کنیم. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه انبوه س��ازان 

۲۵۰هزار واحد مس��کونی در کل کش��ور 
دارند و تاکنون نیز چندین واحد مسکونی 
به فروش رفته است، گفت: در طرح جدید 
انبوه س��ازان زی��ر قیمت اق��دام به فروش 

واحدهای مسکونی خود کرده اند. 
برزگ��ر همچنین از رونمایی از س��امانه 
جام��ع فروش قس��طی مس��کن در هفته 
آینده خبر داد و گفت: س��امانه ای طراحی 
کرده ای��م که هفته آین��ده از آن رونمایی 
خواهد ش��د و در آن فایل تمام واحدهای 
مس��کونی آم��اده برای ف��روش بارگذاری 

خواهد شد. 
وی همچنی��ن از پیش��نهاد جدی��دی 
ب��ه دول��ت و بان��ک مرک��زی خب��ر داد 
و گف��ت: در پیش��نهاد جدی��د خ��ود به 
دولت اع��الم کرده ایم ک��ه بانک مرکزی 
۱۵۰میلیون تومان تس��هیالت قابل انتقال 
به خریداران با نرخ سود ۱۲درصد پرداخت 
کند. به همین دلیل در رایزنی هایی که با 
نماین��دگان مجلس صورت گرفته اس��ت 
امیدواریم دولت با این پیش��نهاد موافقت 
کند تا زودتر از موعد پیش بینی شده وارد 

رونق مسکن شویم. 
ب��ه گفته وی هنوز رونق مش��هودی در 
بازار مسکن دیده نشده است. امیدواریم با 
تصویب این پیشنهاد و پرداخت تسهیالت 
ت��ا س��قف ۶۰ درص��د قیمت ی��ک واحد 

مسکونی، رونق به بازار مسکن بازگردد. 

رئیس کانون سراسری انبوه سازی مسکن و ساختمان ایران: 
طرح فروش مسکن قسطی آغاز شد



کاهش فروش خودروهای جدید پژو
ف��روش خودروهای جدی��د گروه پژوس��یتروئن در 
فرانسه ماه گذشته بیش از ۱۷ درصد کاهش پیدا کرد. 
خ��ودروی  انجم��ن  ایس��نا،  گ��زارش   ب��ه 
فرانس��ه  )CCFA( اع��ام کرد ثب��ت خودروهای 
فرانسوی در ماه ژوئیه ۹.۶ درصد کاهش پیدا کرد و 

به ۱۳۲ هزار و ۹۹۹ دستگاه رسید. 
ضعف فروش در ماه گذش��ته، مجموع رشد فروش 
خودروی بازار فرانس��ه از ابتدای سال تا ماه گذشته 
را به ۶.۱۱ درصد در مقایس��ه با ۸.۴ درصد در شش 
ماه نخس��ت س��ال محدود کرد. فروش خودروهای 
جدید خودروس��ازان خارجی در فرانسه ۶.۷ درصد 
و خودروس��ازان داخلی ۱۲.۳ درص��د در ماه ژوئیه 
کاهش پیدا ک��رد. در میان خودروس��ازان خارجی، 
فروش فولکس واگن که گرفتار رس��وایی آالیندگی 

دیزلی شده، ۱۷.۳ درصد کاهش یافت. 
براس��اس گزارش رویترز، انتظ��ار می رفت بهبود 
روند ف��روش خودروی ب��ازار فرانس��ه در نیمه دوم 

امسال ادامه پیدا کند. 

سرمایه گذاری ۱۰ میلیون یورویی 
دایملر در خدمات راننده

خودروس��از آلمان��ی دایملر بی��ش از ۱۰ میلیون 
یورو  )۱۱.۲ میلیون دالر( در ش��رکت نوپای  » بلک 
لین «   ک��ه در زمین��ه خدمت رانن��ده فعالیت دارد، 

سرمایه گذاری می کند. 
به گزارش ایسنا، دایملر اعام کرده در این سرویس 
که در بیش از ۵۰ کشور دنیا فعالیت می کند، یک مبلغ 

هشت رقمی سرمایه گذاری می کند. 
خدمات  » بلک لی��ن «   به کاربران اج��ازه می دهد 
رانندگان خویش فرما را به قیمت ثابتی رزرو کنند و 
عمدتا بازرگانان مسافر را هدف می گیرد درحالی که 
رقیبان��ی مانن��د اوبر به مش��تریان معمولی  خدمات 
می دهن��د.  » بلک لین «   به مش��تریان امکان می دهد 
از طریق برنامه و وب س��ایت این شرکت و همچنین 
ش��رکت های مس��افرتی ی��ک لیموزی��ن ب��ا راننده 
اس��تخدام کنند.  براس��اس گزارش آسوشیتدپرس، 
دایملر در بیانیه ای برآورد کرد که خدمات تاکس��ی 
حرفه ای در حال حاضر ح��دود ۳۰ میلیارد دالر در 
سال ارزش دارد.  س��ازنده خودروهای مرسدس بنز 
در س��ال های اخیر سرمایه گذاری باالیی در خدمات 
حمل و نقل از جمله برنامه تاکس��ی  » مای تاکسی «   و 

شرکت اشتراک خودروی Car2Go داشته است. 
به گفت��ه کاوس اینتن مان، مدی��ر خدمات مالی 
دایملر و مدیر مسئول خدمات موبیلیتی، این شرکت 
طی س��ال های اخیر ۵۰۰ میلی��ون یورو در خدمات 
موبیلیتی سرمایه گذاری کرده و آماده سرمایه گذاری 

راهبردی بیشتر در اکوسیستم موبیلیتی است. 

براساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار 
ایران خودرو باید سهام پارسیان را 

بفروشد

ش��ورای پول و اعتبار، دو ش��رکت خودروس��ازی 
ایران خ��ودرو و س��ایپا را ملزم به فروش بخش��ی از 
دارایی خود کرده اس��ت که ایران خودرو باید س��هام 
بانک پارسیان را بفروش��د تا بتواند سقف تسهیات 

استفاده شده خود از سیستم بانکی را حفظ کند. 
به گزارش میزان، براس��اس تصمیم ش��ورای پول 
و اعتبار که به تازگی از س��وی مدی��ر کل اعتبارات 
بانک مرکزی اباغ شده است، دو شرکت خودروساز 
ایران خودرو و س��ایپا برای حفظ س��قف تس��هیات 
اس��تفاده ش��ده خ��ود، مل��زم ش��ده اند بخش��ی از 

دارایی های خود را بفروشند. 
ش��ورای پول و اعتبار همچنین مقرر کرده است: 
شرکت های یاد ش��ده ظرف مدت یک ماه نسبت به 
ارائه برنامه زمان بندی اصاح س��اختار مالی خود به 

بانک مرکزی اقدام کنند. 
گفتنی اس��ت این ش��رکت ها باید در مدت ۶ ماه 
نسبت به فروش بخش��ی از دارایی های خود اقدام و 

گزارش آن را به بانک مرکزی ارائه کنند. 

تولید وانت کاهش یافت
تیر ماه امسال تولید انواع وانت ۱۱.۵درصد کاهش یافت. 

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع وانت در 
گروه صنعتی ایران خودرو ب��ا کاهش ۱۵.۹درصدی 
هم��راه ب��وده و از ۱۹۲۲ دس��تگاه در تیر ۱۳۹۴ به 

۱۶۱۷ دستگاه رسید. 
در این مدت تولید انواع وانت در گروه خودروسازی 
س��ایپا نیز مانند ایران خودرو ب��ا کاهش همراه بوده 
است. تولید این محصوالت در این شرکت با کاهش 
۹.۳درصدی از ۳۸۸۰ دس��تگاه در تیر سال گذشته 
به ۳۵۱۸ دس��تگاه کاهش یافت. تولی��د انواع وانت 
در گروه بهمن نیز مانند ش��رکت های دیگر کاهشی 
بوده و با افت ۰.۹ درصدی از ۱۱۰۸دس��تگاه در تیر 
۱۳۹۴ به ۱۰۹۸ دس��تگاه رس��یده است.  اما تیرماه 
امسال تولید وانت در دو شرکت دیار خودرو و مرتب 
به طورکامل متوقف ش��ده و به ترتیب از ۱۲۷ و سه 

دستگاه در تیر ۱۳۹۴ به صفر کاهش یافته است. 

خبر بینالملل

7 خودرو

عضو هیأت علمی دانش��گاه 
عل��م و صنعت گف��ت: دلیل 
فراخ��وان نش��دن خودروهای 
معی��وب، انحصاری بودن بازار 

خودروی ایران است. 
در  خلخال��ی  ابوالفض��ل 
گفت وگ��و ب��ا ایس��نا، اظهار 
اس��تانداردهای  نظر  از  کرد: 
فرهن��گ  نب��ود  جهان��ی، 
معیوب  خودروهای  فراخوان 
یک نق��ص و اش��کال بزرگ 
ی��ک  فعالی��ت  فرآین��د  در 

خودروساز است. 
وی با بیان اینکه متأس��فانه 
در ای��ران به دلی��ل انحصاری 
بودن بازار، نظر مشتری برای 
تولی��د و واردکنندگان خودرو 
ندارد، خاطرنش��ان  اهمیت��ی 
کرد: صنایع خودروس��ازی در 
ایران حتی در ش��رایط رکود 
ب��ازار نیز محصوالت ش��ان را 
پیش فروش می کنند، بنابراین 
نیازی به جلب نظر مش��تری 

ندارند. 
صنع��ت  کارش��ناس  ای��ن 
خودرو ادامه داد:  از آن گذشته 

صنایع بزرگ خودروسازی در 
ای��ران با حمایت ه��ای دولتی 
سرپا هستند و به همین دلیل 
رضایت  همچ��ون  موضوع��ی 
مش��تری اهمیت درجه چندم 

برای آنها دارد. 
وی افزود: البته غیر  از نبود 
فرهن��گ فراخوان خودروهای 
خودروس��ازان  در  معی��وب 
داخلی، اش��کال بزرگ تری در 

رون��د فعالیت این ش��رکت ها 
هم��ان  ک��ه  دارد  وج��ود 
وج��ود نقص فن��ی در برخی 
صفرکیلومت��ر  خودروه��ای 

تولیدی است. 
خلخال��ی ب��ا بی��ان اینک��ه 
در  خودرو  تولی��د  هزینه های 
ای��ران به دالی��ل مختلف باال 
است، تصریح کرد: شرکت های 
در  خودروس��ازی  ب��زرگ 

سال های اخیر با زیان فعالیت 
کرده ان��د و ب��ه همی��ن دلیل 
س��رمایه گذاری  نتوانس��ته اند 
خدم��ات  ح��وزه  در  را  الزم 
پ��س از ف��روش و موضوعاتی 
همچون فراخوان انجام دهند. 
وی ادام��ه داد: گذش��ته از 
ش��رکت های  خودروس��ازان، 
نیز معموالً  واردکننده خودرو 
از فراخوان خودروهای معیوب 

خ��ودداری می کنند که دلیل 
این موضوع نی��ز وجود نقص 
و ابه��ام در س��ازوکار ارتباط 
با خودروسازان  این شرکت ها 
خارجی اس��ت.  عض��و هیأت 
علمی دانش��گاه علم و صنعت 
ارتب��اط  س��ازوکار  اف��زود: 
ب��ا  خ��ودرو  واردکنن��دگان 
خودروس��ازان خارجی شفاف 
و کامل نیس��ت، زیرا اگر این 
ارتباط درست و کامل بود این 
ش��رکت ها مجبور می ش��دند 
جهان��ی  فراخ��وان  هن��گام 
در  بین المللی،  خودروس��ازان 
ایران نیز این فراخوان را انجام 

دهند. 
بازار  وی خاطرنش��ان کرد: 
خودروه��ای وارداتی در ایران 
در حدی غیر ش��فاف است که 
کدام  نیست  مش��خص  دقیقا 
رسمی  نمایندگی  ش��رکت ها 
را  خارج��ی  خودروس��ازان 
اخذ کرده  و کدام ش��رکت ها 
و  غیر رس��می اند  واردکنن��ده 
اساساً هر کدام چه وظایفی در 
برابر مشتریان بر عهده دارند. 

فراخوان نشدن خودروها 
محصول انحصار است

Bonzhivar
Technica l  & Vocat iona l

همراه با ارائه گواهینامه معتبر از سازمان فنى و حرفه اى کشور
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ایران خ��ودرو و ماهل��ه آلم��ان، موت��ور 
خودرو طراحی و تولید می کنند 

صنع��ت خ��ودروی جه��ان به س��مت 
اس��تفاده از موتورهای سه سیلندر توروبو 
ش��ارژ با قدرت بیش��تر همزمان با مصرف 
س��وخت و میزان آالیندگی کمتر حرکت 
کرده اس��ت. با این رویکرد گروه صنعتی 
ایران خودرو و شرکت ماهله آلمان قرارداد 
طراحی و تولید خان��واده ای از موتورهای 

سه سیلندر را امضا کردند. 
به گ��زارش ایکوپ��رس، موتورهایی که 
براساس این قرارداد ۵هزار میلیارد ریالی، 
طراحی و تولید خواهند شد، ۱۲۰ تا ۱۶۰ 
اس��ب بخار ق��درت و ۲۸۵ نیوتن بر متر 
گش��تاور و از نظر آالیندگی نیز دست کم 
اس��تانداردهای یورو ۶ را خواهند داشت. 

مص��رف س��وخت ۴/۷ لیت��ر در یکص��د 
کیلومتر در واحد محصول و در سبد تولید 
محص��والت به ۴ لیت��ر در یکصد کیلومتر 

کاهش پیدا خواهد کرد. 
مدیرعامل گروه صنعت��ی ایران خودرو در 
مراس��م امضای این قرارداد ب��ا بیان اینکه 
طراحی و تولید این موتور فاصله تکنولوژیکی 
صنعت خودرو کش��ور با خودروسازان برتر 
جهانی را پوش��ش خواهد داد، افزود: در این 
پروژه مشترک، خانواده ای از موتورها با چهار 
موتور تولید خواهد ش��د که در حد باالیی، 
تولیدات آینده گروه صنعتی ایران خودرو را 

پوشش خواهد داد. 
هاش��م یکه زارع گفت: ای��ن موتورها با 
تکنول��وژی و فناوری ه��ای برت��ر جهانی 
تولید خواهند ش��د و ق��رارداد به گونه ای 

اجرا خواهد ش��د ک��ه انتقال فن��اوری و 
تکنول��وژی به صورت کامل انجام ش��ود و 
طراحی موتورهای دوم تا چهارم توس��ط 
مهندس��ان و متخصص��ان گ��روه صنعتی 

ایران خودرو صورت می گیرد. 
وی ادامه داد: فرآین��د طراحی و تولید 
این خودرو۳۰ تا ۳۳ماه پیش بینی ش��ده 
و پس از پای��ان مرحله طراح��ی و تولید 
آزمایش��ی، تولید انبوه با تی��راژ ۳۵۰هزار 

موتور در سال آغاز خواهد شد. 
مدیرعام��ل گروه صنعت��ی ایران خودرو 
کاهش زمان توس��عه محص��ول از ۴۶ ماه 
ب��ه ۳۰ م��اه را از جمل��ه ویژگی های این 
ق��رارداد همکاری ذکر ک��رد و گفت: ۵۷ 
میلیون ی��ورو از رق��م کل پروژه، توس��ط 
مهندس��ان و کارشناس��ان ایران خ��ودرو 

انجام خواهد ش��د. مهندس یکه زارع گفت: 
مشخصات عملکردی موتور پیشنهاد شده با 
نیازهای گروه صنعتی ایران خودرو در نقشه 
راه کام��ًا مطابقت دارد، ضمن اینکه برخی 
از مش��خصات عملکردی ای��ن موتور مثل 
توان، گش��تاور و مصرف سوخت در مقایسه 
با موتورهای مورد استفاده رقبا بسیار پیش تر 
و مطلوب تر اس��ت. گفتنی اس��ت ش��رکت 
ماهله یکی از ۲۰ شرکت برتر طراحی قوای 
محرکه خودرو و بزرگ ترین شریک توسعه 
قوای محرکه به ش��مار می رود. این شرکت 
دارای ۷۵ هزار نی��روی کار و بیش از ۱۷۰ 

سایت تولیدی در کل دنیا است. 
این ش��رکت خدمات مهندسی خود را 
در کش��ورهای مختلف��ی از جمله آمریکا، 

آلمان، برزیل و انگلیس ارائه می کند. 

انتقال تكنولوژی تولید موتورهای برتر دنیا به کشور 



بع��د از ظه��ر دی��روز حادث��ه ای ک��ه ب��رای یکی از 
هواپیماهای مسافرتی در باند فرودگاه دوبی اتفاق افتاد 
باعث مس��دود ش��دن این باند و توق��ف پروازها در این 

فرودگاه شد. 
به گزارش ایس��نا، یک حادثه آتش س��وزی برای یک 
فرون��د هواپیمای بویینگ ۷۷۷ در باند فرودگاه ش��هر 
دوب��ی باع��ث برهم  خوردن ش��رایط این بان��د و توقف 

پروازهای ورودی شد. 
ای��ن حادثه زمانی روی داد که یک هواپیما متعلق به 
خط��وط پروازی امارات که از هند ب��ه دوبی می آید، با 
300 سرنشین روی باند بزرگ ترین فرودگاه خاورمیانه 
فرود اضطراری داشت. این اتفاق، تمام فعالیت های این 
فرودگاه را معلق کرد. شرکت هواپیمایی اعالم کرد این 
هواپیما که از نوع بویینگ ۷۷۷ بوده است 282 مسافر 

و 18 خدمه داشته است. 
به دنبال این اتفاق، پروازهای ایران به مقصد دوبی برای 
مدتی متوقف ش��د. در پی همی��ن حادثه یک هواپیمای 
شرکت امارات ایر که از فرودگاه امام خمینی)ره( به مقصد 
دوبی پرواز کرده بود به دلیل آنکه فضایی برای فرود پیدا 
نکرد بار دیگر به حریم هوایی ایران بازگشت و در فرودگاه 

امام خمینی)ره( فرود آمد. 

رئیس قوه قضاییه پیشنهاد داد که ستاد 
حقوق بش��ر و وزارت ام��ور خارجه، زمینه 
مذاکرات حقوق بش��ری با اروپ��ا را فراهم 

کنند. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، آی��ت اهلل صادق 
آملی الریجانی طی س��خنانی در مراسم 
بزرگداش��ت روز حقوق بش��ر اسالمی و 
کرامت انسانی که در سالن همایش های 
صدا و س��یما برگزار ش��د، ب��ا تاکید بر 
اهمیت موضوع حقوق بش��ر اس��المی و 
کرامت انسانی اظهار کرد: مسئله حقوق 
بش��ر اهمیت زیادی هم در دنیای امروز 
ب��ه لحاظ آث��ار عملی و هم ب��رای ادیان 
الهی خصوصا دین اس��الم که همه به آن 
منتسب هستیم، دارد. مسئله حقوق بشر 
یک مس��ئله محوری اس��ت هم به لحاظ 

عملی و هم به لحاظ نظری. 
رئیس ق��وه قضایی��ه اف��زود: اعالمیه 
جهان��ی حقوق بش��ر یک پش��ت صحنه 
دارد و آن نگاه ه��ای فلس��فی، کالمی و 
دینی اس��ت. آنه��ا ک��ه پیش نویس این 
اعالمیه را تدوین کردند با نگاه س��کوالر 
لیبرال این را نوش��تند و برای اینکه دعوا 
نش��ود در لفافه بحث کرامت انسانی قرار 
دادند. در نس��ل های بع��دی این اعالمیه 
دارد  وج��ود  ازدواج  در  آزادی  بح��ث 
که م��ا ه��م آن را قبول داری��م اما بعدا 
 مفه��وم ازدواج و همجن��س را هم ایجاد 

کردند. 
وی در ادام��ه افزود: غ��رب در حقوق 
بشر رفتاری دوگانه دارد و از آن استفاده 
اب��زاری می کند. کش��ورهای آمریکایی و 

اروپایی چه موضع��ی در رابطه با بحرین 
گرفته اند؟ آن رهبر انقالبی و صلح طلبی 
که اهداف حقوق بش��ر را مطرح می کند 
و می گوی��د ه��ر بحرینی ی��ک حق رأی 
داشته باشد ش��ما جلوی او را گرفته اید. 
در فلس��طین هزاران کودک و زن و مرد 
بی پناه بمباران می ش��وند. آیا مسلمانان 

حقوق بشر ندارند؟ 
وی تصریح کرد: حقوق بش��ر اسالمی 
پیش��تاز خواهد بود تا حقوق بش��ر را با 
نگاه��ی الهی که در آن کرامت انس��انی 

عرضه شود، قابل دفاع کند. 
رئی��س ق��وه قضاییه خطاب به س��تاد 
حق��وق بش��ر و وزارت ام��ور خارج��ه و 
ش��ورای عالی امنیت ملی خواستار شد: 
م��ن پیش��نهادی دارم به س��تاد حقوق 

بش��ر که با همکاری وزارت امور خارجه 
مس��ئله گفت وگو با کشورهای اروپایی را 
در بخش حقوق بش��ر ایج��اد کند، البته 
آمریکایی ه��ا را باید کنار گذاش��ت، آنها 
اهل خدعه اند و در برجام نشان دادند. ما 
در بحث حقوق بش��ر با آنها گفت وگویی 
نداریم. اصلی ترین ش��رط این گفت وگو 
باید این باشد که این گفت وگوی حقوق 
بش��ری و مضمون��ش طرفینی باش��د نه 
اینکه فقط ایران مورد س��وال قرار گیرد، 
باید دوطرفه باشد. ما هم نسبت به اروپا 
بحث داریم. در نحوه رفتارشان با بشریت 
از آنها و در مورد این اسالم هراسی سوال 
داری��م. در رابط��ه با این کش��ف حجاب 
اجباری در مدارس و دانشگاه ها در کشور 

فرانسه سوال داریم. 

تهران  متکدی��ان  جم��ع آوری  عملیات 
درنشس��ت قرارگاه جم��ع آوری متکدیان 
و جذب کودکان بی سرپرس��ت با حمایت 

استاندار تهران کلید خورد. 
به گزارش ایس��نا، نشس��ت برنامه ریزی 
ط��رح جم��ع آوری متکدی��ان ته��ران به 
ریاست استاندار تهران و با حضور فرماندار 
ته��ران و مس��ئوالن بهزیس��تی، نی��روی 
انتظامی، دانش��گاه های علوم پزش��کی و 

شهرداری تهران برگزار شد. 

عیس��ی فره��ادی، فرماندار ته��ران در 
حاش��یه این نشس��ت گف��ت: فرمانداری 
ته��ران با حمایت اس��تاندار، ش��هرداری، 
بهزیستی، دستگاه قضایی، نیروی انتظامی 
و دانش��گاه های علوم پزشکی در ساختن 

تهران عاری از متکدی مصمم است. 
وی افزود: براساس اقداماتی کارشناسی 
ط��ی روزها و ماه های گذش��ته، گدایان و 
سرتیم متکدیان تهران مشخص شده اند و 
برنامه ری��زی برای غربالگری آنها به کمک 

شهرداری و بهزیستی فراهم شده است. 
فره��ادی با بیان اینک��ه اجرای عملیات 
جمع آوری متکدیان تهران از روز ش��نبه 
با همکاری و حمایت مردم آغاز می ش��ود 
عنوان کرد: مردم بدانند که گدایان تهران 
براس��اس بررس��ی ها بین 3 تا 30میلیون 
تومان درآمد دارند و ش��بکه های مختلف 
از آنها بیگاری کش��یده و س��ود به جیب 

می زنند. 
فرماندار تهران ادامه داد: بهترین کمک 

مردم به متکدیان عدم کمک به آنها است 
و مراک��زی همچ��ون موسس��ات خیریه، 
بهزیس��تی و کمیته امداد برای حمایت از 

نیازمندان واقعی وجود دارد. 
وی با اش��اره ب��ه اینکه در ای��ن طرح، 
متکدیان نیازمند شناس��ایی شده و تحت 
پوش��ش نهادهای حمایتی قرار می گیرند، 
گفت: بعد از غربالگری عده ای از متکدیان 
در اختیار ش��هرداری و اتباع بیگانه نیز در 

اختیار اداره اتباع قرار می گیرند. 

پیشنهاد بی سابقه آملی الریجانی برای مذاکرات حقوق بشری با اروپا

جمع آوری متکدیان تهران از روز شنبه

سخنگوی وزارت فرهنگ: 

انتشار مجدد نشریه یالثارات تخلف کیفری است

تکذیب تبادل پیام میان سفیر فلسطین در لندن و کاردار ایران

س��خنگوی وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی در مورد 
انتشار نشریه لغو مجوز شده یالثارات گفت: تخلف انتشار 
مجدد نش��ریه یالثارات پس از تصمی��م هیأت نظارت بر 
مطبوعات، تخلف کیفری اس��ت و باید قوه قضاییه با این 

نشریه برخورد کند. 
به گ��زارش خبرگزاری برنا، حس��ین نوش آبادی دیروز 
در جم��ع خبرنگاران گفت: پس از لغو مجوز دو هفته نامه 
یالثارات، دس��ت اندرکاران این نش��ریه به دادگاه مراجعه 
کرده و از مس��ئوالن قضایی حکم انتشار موقت گرفته اند 
و امروز  )چهارش��نبه( نیز براس��اس حکم قضایی منتشر 

شده است. 
وی ب��ه تصمیم و صدور رأی اعض��ای هیأت نظارت بر 
مطبوعات اش��اره کرد و گفت: از نظر این هیات، یالثارات 
لغو مجوز ش��ده و پرونده این نش��ریه نیز برای ادامه روند 

رسیدگی به دادگاه ارجاع شده است. 
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
با اش��اره به لغو مجوز قبلی و توقیف این نشریه براساس 
مفاد قانون مطبوعات در سال گذشته و رأی جدید هیأت 

نظارت ب��ر مطبوعات مبنی بر لغو مجوز نش��ریه تصریح 
ک��رد: هرگون��ه اقدام جدی��د در خصوص این نش��ریه به 
ش��یوه برخورد قوه قضاییه و دادس��رای فرهنگ و رسانه 

بازمی گردد. 
نوش آب��ادی تأکی��د ک��رد: مس��ئوالن قضای��ی حکم 
بازگش��ت و اجازه انتش��ار موقت دو هفته نامه یالثارات 

را داده اند. 
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در بخ��ش دیگری از این گفت وگو خاطرنش��ان کرد: لغو 
مجوز قبلی و مجدد این نش��ریه با تصمیم هیأت نظارت 
بر مطبوعات که یک نهاد فراقوه ای و فرادس��تگاهی است 
با حضور نمایندگان س��ه قوه و دیگر نمایندگان حاضر در 

این هیأت انجام شده است. 
نوش آبادی با اشاره به چندین بار تخلف نشریه یالثارات 
و اعالم چندین نوبت تذکر ش��فاهی و کتبی و همچنین 
دو بار لغو مجوز و رأی بر توقیف آن تصریح کرد: به عنوان 
نه��اد حاکمیتی، انتش��ار و فعالیت این نش��ریه را قانونی 
نمی دانی��م و هم��واره بر رأی صادره مبن��ی بر لغو مجوز 

آن تأکید داریم. 
س��خنگوی وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی همچنین 
با بی��ان اینکه انتش��ار مجدد و موقت این نش��ریه هم با 
حک��م دادگاه انجام ش��ده، گفت: با توجه ب��ه ارائه مجوز 
موقت یک ماهه مس��ئوالن قضایی در س��ال گذشته، این 
مدت تقریباً س��ه ماه هم از آن گذشته بود اما این نشریه 
 همچنان اقدام به انتش��ار می کرد ک��ه این خود نیز جای 

سوال دارد. 
نوش آبادی با اش��اره به مجموع��ه اقدامات انجام گرفته 
و موضع گیری ه��ای هیأت نظارت ب��ر مطبوعات و وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی تصریح کرد: انتظ��ار می رود 
ق��وه محترم قضاییه با تصمیم گیری در قبال این نش��ریه 

گره گشای این مسئله باشند. 
نش��ریه یالثارات چهارشنبه گذش��ته، عکس تعدادی از 
بازیگران س��ینمای ایران را که به همراه همس��ران خود 
در جشن س��ینمایی - تلویزیونی  »حافظ« شرکت کرده 
بودن��د، در کنار عبارتی موهن منتش��ر کرد. با وجود لغو 

مجوز یالثارات، این نشریه دیروز انتشار یافته است. 

ی��ک منب��ع آگاه در وزارت خارجه ای��ران گفت: هیچ 
مالقات یا تبادل پیامی میان س��فیر فلسطین در لندن و 
کاردار ایران صورت نگرفته اس��ت. به گزارش ایسنا، یک 
منبع آگاه در وزارت امور خارجه کش��ورمان درباره اخبار 

منتش��ره درباره دیدار و تبادل پیام میان سفیر فلسطین 
در لن��دن و کاردار جمهوری اس��المی ای��ران اظهار کرد: 
موضوع اساس��ا کذب و نادرست است و هیچ گونه مالقات 

یا تبادل پیامی بین آنان صورت نگرفته است. 

سه شنبه شب در برخی رسانه های داخلی خبری مبنی 
بر اینکه سفیر فلسطین در لندن گفته است کاردار ایران 
در لندن خواس��تار دیدار با وی شده و در این دیدار پیام 

ایران به عباس را تحویل داده است منتشر شد. 

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

عفو بین الملل تأکید کرد مس��ئوالن ترکیه ای دو هفته 
بعد از کودتای نافرج��ام، تعدادی از افراد را در مکان های 

نامشخص بازداشت کرده اند. 
ب��ه گزارش ایس��نا، ب��ه نق��ل از روزنام��ه فرامنطقه ای 
رأی الی��وم، عفو بین الملل با بیان ای��ن مطلب، اعالم کرد 
ک��ه این امر به دلیل پرش��دن گنجایش زندان ها اس��ت و 
افراد مظنون در اقصی نقاط کشور در تأسیسات ورزشی یا 
مکان های پرورش حیوانات در شرایط غیرانسانی بازداشت 

می شوند. 
عفو بین الملل تأکید کرد که باید به بازداش��ت شدگان 
اجازه داده شود تا با خانواده های شان در تماس باشند و به 

آنها این امکان داده شود تا وکیل بگیرند. 
این س��ازمان اعالم کرد مس��ئوالن فهرست رسمی را 
در م��ورد زندانی��ان و مکان های بازداشت ش��ان به ویژه 
کس��انی که آنها را به رهبری کودتا متهم می کنند، ارائه 

نداده اند. 
خبر دیگر از ترکیه اینکه مقامات دادس��تانی این کشور 
در شهر آنکارا نزدیک به 100 حکم بازداشت برای پرسنل 
بیمارستان نظامی »گولهانه« در ارتباط با کودتای نظامی 
نافرجام 15 ژوئیه صادر کرده اند. این افراد شامل پزشکان 
افس��ر، بازنشستگان، افراد معلق ش��ده از نیروهای مسلح 

ترکیه و متهمانی خارج از آنکارا می شوند. 

عفو بین الملل: ترکیه مظنونان را در اماکن نامعلوم بازداشت کرده است

 س�ازمان دیده ب�ان حق�وق بش�ر 
بر ل�زوم اج�رای سفارش�ات کمیته 
تحقیقات نیجریه و محاکمه نیروهای 
ارتش که در کش�تار شیعیان در این 

کشور دست داشتند، تأکید کرد. 
 ی�ک مس�ئول عراقی در اس�تان 
ده ه�ا  ش�دن  کش�ته  از  االنب�ار 
غیرنظامی در حمالت جنگنده هایی 
که احتماال وابسته به ائتالف آمریکا 

باشند، خبر داد. 

صدها پاکستانی در شهر اسالم آباد، پایتخت این کشور علیه سفر قریب الوقوع 
وزیر کشور هند به پاکستان تظاهرات کردند

تیتر اخبار

مدیرکل پیش بینی و هش��دار سریع سازمان هواشناسی 
از افزای��ش ابر، رگبار پراکنده و رعد و برق همراه با وزش 

باد در استان های تهران، قزوین و سمنان خبر داد. 
اح��د وظیف��ه در گفت وگ��و با ایس��نا گفت: براس��اس 
تحلیل آخرین داده ها و نقش��ه های پیش یابی هواشناسی، 
پنجش��نبه درس��واحل ش��رقی و مرکزی دری��ای خزر و 
دامنه ه��ای جنوبی البرز مرکزی در اس��تان های قزوین و 
سمنان و ارتفاعات تهران افزایش ابر، رگبار پراکنده و رعد 

و برق همراه با وزش باد پیش بینی می شود. 
وظیف��ه ادام��ه داد: در این روز در س��اعات بعدازظهر و 

اوایل ش��ب برای ارتفاعات زاگرس جنوبی در اس��تان های 
فارس و بوشهر افزایش ابر و رگبار و رعد و برق رخ خواهد 
داد. همچنین طی این مدت به دلیل افزایش سرعت وزش 
باد در ش��مال استان سیستان وبلوچس��تان پدیده گرد و 

خاک در این مناطق رخ خواهد داد. 
وی درب��اره وضعیت آس��مان تهران در روز پنجش��نبه 
گفت: آس��مان ته��ران کمی ابری تا نیمه اب��ری همراه با 
وزش ب��اد همراه خواهد ب��ود؛ همچنین حداقل و حداکثر 
دمای هوا در روز پنجش��نبه 25 و 36 درجه س��انتی گراد 

خواهد بود. 

کاهش دمای هوا در تهران

  ثب�ت اح�وال کش�ور با اس�تناد 

به قان�ون این س�ازمان، درخصوص 
اعالم آمار طالق از سوی ثبت احوال 
اطالعی�ه ای را صادر ک�رد و گفت به 
ارائه آمار مربوطه ادامه خواهد داد. 

  دبی�ر کار گروه تعیی�ن مصادیق 

محتوای مجرمان�ه گفت: اینکه برای 
فیلتر ش�بکه های خارج�ی از جمله 
تلگرام تحت فش�ار هستیم، صحیح 

نیست. 

مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه با تکذیب خطرناک بودن 
تغییر رنگ دریاچه، رش�د جلبک ها را نشانه بازگشت حیات به دریاچه دانست و 

گفت: جلبک های قرمز کننده دریاچه ارومیه در ماه آینده افزایش می یابند

تیتر اخبار

 »مل گیبسون« و  »ش��ان پن« سینماگران سرشناس 
اس��کاری در یک فیلم اقتباس��ی به کارگردانی یک چهره 
ایرانی در نقش خالقان دیکشنری انگلیسی زبان آکسفورد 

بازی می کنند. 
به گزارش ایس��نا، گاردین نوش��ت: این فیلم براساس 
رمان پرفروش  »جراح کراتورن: داس��تان قتل، جنون و 
عشق به کلمات« نوشته  »س��یمون وینچستر« ساخته 
می ش��ود و  »گیبس��ون« در این فیلم اقتباسی در نقش 
پروفس��ور  »جیمز م��واری« بازی می کن��د که نگارش 
دیکش��نری انگلیسی زبان آکس��فورد را در سال 185۷ 

آغاز کرد. 
ابتدا قرار بود  »گیبس��ون« کارگردانی فیلم  »پرفس��ور 
و مرد دیوانه« را ب��ر عهده گیرد اما اکنون فرهاد صفی نیا 

نویس��نده و فیلمنامه نویس ایرانی که پیش از این نگارش 
فیلمنامه فیلم  »آخرالزمان« را برعهده داش��ت، این فیلم 

را کارگردانی می کند. 
 »ش��ان پن« نیز در حال مذاکره ب��رای بازی در نقش  
»س��ی مینور« جراح بازنشسته ارتش است که درحالی که 
در آسایش��گاه روانی بس��تری بود بیش از 10هزار واژه به 

دیکشنری آکسفورد اضافه می کند. 
 »خ��ون پدری« و  »س��تیغ اره ای« جدیدترین فیلم ها 
با بازی  »مل گیبس��ون« هستند که در ادامه سال جاری 
میالدی در سینماهای جهان اکران می شوند. »شان پن« 
نیز اخیراً فیلم  »آخری��ن چهره« را در مقام کارگردان به 
جش��نواره کن آورد که با بازخوردهای عمدتا منفی همراه 

شد. 

 »مل گیبسون« و  »شان پن« در فیلم کارگردان ایرانی

  دول�ت ترکیه ب�ه دنب�ال وقایعی 
ک�ه در این کش�ور پ�س از اقدام به 
کودتای نافرجام انجام داده، س�راغ 
ناش�ران نیز رفته و ۲۹ انتشاراتی را 

تعطیل کرده است. 
  نمایش فیلم سینمایی  »النتوری« 
تازه ترین س�اخته رضا درمیشیان از 
صبح دیروز در س�ینماهای تهران و 

شهرستان ها آغاز شد. 
جیمی فالون، کمدین مش�هور آمریکایی به عن�وان میزبان هفتادوچهارمین 

دوره مراسم گلدن گلوب انتخاب شد

تیتر اخبار

سرپرست تیم فوتبال پرس��پولیس می گوید بهتر است 
باشگاه رامین رضاییان را ببخشد. 

محم��ود خوردبین در گفت وگو با ایس��نا درباره آخرین 
وضعیت تیم فوتبال پرس��پولیس اظهار کرد: وضعیت مان 
خوب است و طی هفته گذشته تمرین های خوبی را انجام 
داده ایم ت��ا خودمان را برای بازی مقابل گس��ترش فوالد 

تبریز آماده کنیم. 
او در پاس��خ به این س��وال ک��ه آیا نگران مس��ائل 
داوری در دیدار مقابل گس��ترش فوالد تبریز هستید 
یا خی��ر گفت: اصال نگ��ران داوری نیس��تیم. مطمئناً 
تی��م م��ا آنقدر خ��وب ب��ازی می کند که اگر اش��تباه 

س��هوی هم از سوی داور رخ داد، در نتیجه به دست 
آمده تأثیرگذار نباشد. 

خوردبین در پاس��خ به این س��وال ک��ه وضعیت رامین 
رضاییان به کجا رسیده اس��ت، گفت: من از وضعیت این 
بازیکن خبر ندارم و باش��گاه بای��د درباره او تصمیم گیری 
کن��د. من حت��ی نمی دانم که آیا قرار اس��ت ب��ه تمرین 

پرسپولیس بیاید یا خیر. 
وی همچنی��ن اف��زود: البت��ه معتقدم رامی��ن رضاییان 
بازیکن پرس��پولیس است و اش��تباهی را مرتکب شده که 
به خاطر این اشتباه عذرخواهی هم کرده است، بهتر است 

باشگاه او را ببخشد. 

خوردبین: بهتر است پرسپولیس رضاییان را ببخشد

کمیت�ه  رئی�س  ب�اخ،  توم�اس    
درخص�وص  المپی�ک  بین الملل�ی 
رش�ته های  از  برخ�ی  بازنگ�ری 
المپیک�ی گفت: رش�ته کش�تی در 
شمار این بازنگری  و حذف احتمالی 

قرار ندارد. 
  وحی�د طالب ل�و ق�راردادش را با 
تیم فوتبال اس�تقالل فسخ کرد و به 

فوالد خوزستان رفت. 
محل استقرار ورزشکاران در دهکده المپیک انتظارها را برآورده نکرده است. 

این تصویر، مربوط به محل استقرار کاروان ایران است

تیتر اخبار
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سفر به سرزمین خیالی چند کودک
نمایشگاه آثار چند کودک نقاش با موضوع  »سرزمین 
خیالی« گش��ایش می یابد. به گزارش ایس��نا،  »نقاشان 
ریزنقش« چهارمین نمایش��گاه هنرجویان کودک فتانه 
پیری خواه است که با همکاری و حمایت اولیا و مسؤوالن 
خانه فرهن��گ  »نور« برگزار می ش��ود. این نقاش��ی ها 
الهام گرفته از تخیالت بکر کودکان با موضوع  »سرزمین 
خیالی من« است. در این آثار، هر کودک سرزمین خیالی 
خود را بنا بر خواس��ته های درونی اش س��اخته و تجسم 

کرده است. 
پیری خواه درباره این نمایشگاه گفت: هدف من در این 
نوع آموزش اس��تفاده از رنگ، نقاشی و داستان تخیلی 
در کنار هم برای تقوی��ت قدرت تخیل، تفکر انتزاعی و 
خالقیت کودکان اس��ت که ضمن رش��د فکری موجب 
تقوی��ت هوش هیجان��ی - حرکتی و تبیی��ن قوانین و 
مق��ررات اجتماعی ب��رای کودکان می ش��ود و می تواند 

موجب افزایش مهارت های زندگی در کودکان شود. 
در توضی��ح نمایش��گاه آثار این کودکان آمده اس��ت:  
»نقاشی هر کودک بیانگر احساسات درونی او است. برای 
تحلیل و قضاوت یک اثر باید به صورت مستمر و پی درپی 
نقاش��ی های کودک را زیر نظر داش��ت تا به جنبه های 
درونی کودکان پی برد. در نقاشی کودکان هر شکل، نماد 
یا رنگ بیانگر یک ش��خص، یک احساس یا یک ویژگی 
روحی خاص اس��ت. هنر باید با روح لطیف و حس��اس 
کودک هماهنگی داش��ته باشد و احساسات پاک وی را 

تحریک و در او حس ابتکار و خالقیت را آشکار کند.«
نمایشگاه  »نقاش��ان ریزنقش« از ۱۹ تا ۲۸ مردادماه 
در نگارخانه  »آفرینش نور« به نش��انی خیابان آیت اهلل 
کاش��انی، بعد از میدان نور میزب��ان عالقه مندان به هنر 

خواهد بود. 

دیدگاهی درباره نمایش مجازی آثار 
موزه هنرهای معاصر

رئی��س انجمن هنرمندان نقاش درب��اره آغاز نمایش 
مجازی آثار گنجینه م��وزه هنرهای معاصر گفت: همه 
آثار گنجینه از نقاشی و مجسمه گرفته تا عکس و چاپ 
دستی، باید به صورت مشخص دسته بندی شوند و عالوه 
بر نمایش روی س��ایت، در کتاب آثار موزه هم به چاپ 

برسند. 
معصومه مظف��ری در گفت وگو با ایس��نا، درباره آغاز 
نمایش مجازی گنجینه موزه هنرهای معاصر با نمایش 
تصاویر ۲۴ نقاشی، با مثبت ارزیابی کردن این اقدام اظهار 
کرد: اینکه کار نمایش مج��ازی گنجینه موزه هنرهای 
معاصر آغاز شده و تعدادی از آثار روی سایت قرار گرفته، 
اتفاق خوبی اس��ت، به ش��رط اینکه این نمایش مجازی 

ریتم خاص خود را داشته و با مداومت همراه باشد. 
او ادامه داد: ابتدا بهتر بود همراه با آغاز نمایش آثار، از 
طرف موزه درباره روند بارگذاری و اینکه بر چه اساس��ی 
و چطور این گنجینه نمایش داده خواهد شد، توضیحی 
داده می شد. پشت این اقدام باید یک کار ریتمی و برنامه 
پژوهشی وجود داشته باشد. باید منتظر ماند و دید موزه 
در ادام��ه با چ��ه روندی و در چه ب��ازه زمانی، بقیه آثار 

گنجینه را روی سایت قرار می دهد. 
این هنرمند همچنین به وعده انتش��ار کتاب گنجینه 
اشاره کرد و گفت: مسؤوالن موزه قول داده بودند کتابی 
هم از آثار گنجینه منتش��ر شود. فکر می کنم این کتاب 
با توجه به تعداد زیاد آثار در اختیار موزه، یک مجموعه 
چندجلدی باشد. همه آثار گنجینه از نقاشی و مجسمه 
گرفته تا عکس و چاپ دس��تی باید به صورت مشخص 
دسته بندی شوند. مظفری ادامه داد: بهتر است در کنار 
تصاویر، اطالعات مفیدی درباره اثر مورد نظر در اختیار 
مخاطبان س��ایت موزه قرار گیرد. پرونده های مربوط به 
خریدن این آثار همچنان در آرشیو موزه موجود است و 
با مراجعه به آنها می توان اطالعاتی را مانند زمان خریدن 
اثر و اینکه از چه نمایشگاه و با چه شرایطی خریده شده، 

در اختیار مراجعه کنندگان قرار داد. 
رئی��س انجمن هنرمن��دان نقاش همچنی��ن درباره 
پیش��نهاد بازدید از گنجینه نیز گفت: آقای مالنوروزی، 
سرپرس��ت موزه هنرهای معاصر به ما پیشنهاد دیدار از 
گنجینه م��وزه را داد، اما به نظ��رم وقتی آمار دقیقی از 
گنجین��ه نداریم، یک بازدید چند س��اعته کمکی به ما 
نمی کند، هرچند به عنوان یک تجربه شخصی لذت بخش 
خواهد بود. اگر آثار روی س��ایت قرار گیرند و کتاب آنها 
هم منتش��ر ش��ود تأثیر زیادی بر جامعه هنری خواهد 
داش��ت. نمایش مجازی گنجینه م��وزه هنرهای معاصر 
تهران پس از برخی حاش��یه های به وجود آمده از ابتدای 
امسال درباره وضعیت گنجینه، پنجم مردادماه با نمایش 
۲۴ اثر نقاش��ی از آث��ار هنرمندان خارجی آغاز ش��د و 
به گفته مس��ؤوالن، تمام آثار به مرور روی س��ایت قرار 

خواهند گرفت. 

ثبت دو شهر یزد و میبد در فهرست 
شهرهای ملی صنایع دستی

شهرس��تان های یزد و میبد در آینده نه چندان دور در 
فهرست ش��هرهای ملی صنایع دستی به ثبت خواهند 
رس��ید. به گ��زارش رواب��ط عموم��ی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد، مشاور معاون 
صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری کش��ور در س��فری دو روزه به استان یزد از 
نزدیک در جریان روند پیگیری ثبت دو شهر یزد و میبد 

در فهرست شهرهای جهانی قرار گرفت. 
در این س��فر دو روزه مش��اور معاون صنایع دس��تی 
س��ازمان میراث فرهنگی، معاون صنایع دس��تی استان 
ضمن همراهی وی از تعدادی از کارگاه ها و فروشگاه های 
صنایع دس��تی اس��تان بازدید کردند. امید شیوا در این 
بازدید تصریح کرد: با توجه به پیگیری های صورت گرفته 
از سوی مسئوالن اداره کل استان و به ویژه معاونت صنایع 
دستی استان یزد انشااهلل تا یک ماه آینده شهرستان یزد 
به عنوان شهر ملی نساجی سنتی و شهرستان میبد نیز 
به عنوان ش��هر ملی زیلو در فهرس��ت شهرهای صنایع 
دس��تی به ثبت خواهند رس��ید. این مقام مسئول بیان 
کرد: ثبت شهرهای یزد و میبد در فهرست شهرهای ملی 
صنایع دستی پیش نیازی برای ارسال پرونده این دو شهر 
تاریخی به شورای جهانی صنایع دستی است و از این رو 
از اهمیت بسزایی برخوردار است که همه مقدمات ثبت 
ملی آن با تمام توان در حال انجام اس��ت. شیوا در ادامه 
افزود: در حال حاضر در کش��ور شهرس��تان های تبریز، 
مش��هد، اصفهان و اللجین در اس��تان همدان به عنوان 
شهرهای صنایع دستی کش��ور به ثبت رسیده اند که با 
توجه ب��ه تالش های انجام ش��ده ،  در آینده ای نزدیک 

شاهد ثبت دو شهر دیگر در استان یزد خواهیم بود. 
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منبت کاری چوب نام یکی از صنایع دستی 
ایران اس��ت که وجه تس��میه منبت از ریشه 
کلمه نبات به معنی رویانیده گرفته شده است، 
و به این دلیل بوده که برجس��تگی گل و گیاه 
روی چوب، سنگ، مانند روییدن گیاه روی آن 

بوده است. 
مس��عودی در این باره می گوید: منبت یکی 
از قدیمی تری��ن هنره��ای رایج در گذش��ته 
ب��وده، چ��ون نخس��تین حکاک ه��ای تاریخ، 
س��نگ تراش ها بوده اند که روی س��نگ نقش 
برجسته می زده اند و به نوعی ما منبت کارها در 
گروه آنها هستیم، چون از ما قدیمی تر هستند.  
او در ادامه می افزاید: چوب تنها وسیله ای است 
که نخستین ابزار دست بشر با آن درست شده 
است. وقتی چوب تراشیده می شود، یک جور 
منبت روی آن صورت می گیرد. س��اختن ابزار 
م��ورد نیاز برای کاره��ای روزانه، خودش هنر 
ب��وده، چون باید مه��ارت و اس��تعداد به کار 
گرفته می ش��د و به نوعی ه��م می توان گفت 
که این هنر با س��اخت اب��زارآالت چوبی مورد 
نیاز مردم قدیم، به وجود آمده اس��ت. منبت 
روی چوب به سه دسته تقسیم می شود: منبت 
سطحی، منبت عمقی و پیکره تراشی. این هنر 
بیش��تر با نقش برجسته شناخته می شود که 
قدمتش به 7- 6 هزار سال پیش بازمی گردد. 
از ق��رار معلوم س��ومریان خیل��ی در این کار 
تبحر داشته اند و حتی در کار سنگ، واردتر و 
ماهرتر بوده اند. دوران اسالمی دوره شکوفایی 
هنر منبت نقش برجس��ته اس��ت؛ مخصوصا 
در دوره ایلخانان مغول خیلی گس��ترش پیدا 
ک��رد و آثار زیادی مثل رحل های قرآنی به جا 
مانده است. تاریخچه منبت کاری همانند بقیه 
هنرها و صنایعی که بنیانگذار آن مردم عادی 
بوده اند و در دامان جوامع پراکنده بشری متولد 
شده و رش��د کرده چندان روشن نیست و به 
درس��تی نمی توان گفت این هنر - صنعت از 
چ��ه زمانی ابداع ش��ده و رواج یافته، اما آنچه 
مسلم اس��ت چوب به عنوان فراوان ترین ماده 
اولیه موجود در طبیعت جزو نخستین موادی 
اس��ت که توجه بش��ر را به خود جلب کرده و 
برای ساخت و پرداخت انواع وسایل مصرفی و 
هنری مورد استفاده قرار گرفته است. این کار 
در همه دوره ها خواهان داش��ته و کار می شده 
است. در دوران صفوی هنر و هنرمندها دوران 
خوب��ی را س��پری کرده اند و ب��ه نوعی زمان 
خوشبختی ش��ان بوده اس��ت. این هنر هم در 
دوره زمامداری صفویان رشد قابل مالحظه ای 
داش��ت و آثار فراوانی در این خصوص تولید و 
عرضه ش��د. در مورد سایر کشورها باید بگویم 
که در چین، ژاپن و س��ایر کشورهای آسیای 
ش��رقی کار می شود و نمونه های چوبی خوبی 
دارند. مثاًل هنر چوب ژاپن خیلی مطرح است 
و همین االن هم در ساختمان سازی از چوب 
اس��تفاده می کنند و خیلی فراگیر است. ولی 
چون تاریخ مکتوب ژاپن کم است، اول و آخر 
این هنر برای شان ثبت نشده و کسی نمی داند 
این پیشه از کجا به ژاپن راه یافته و چگونه یاد 
گرفته اند. ولی در ایران و محدوده بین النهرین 
می شود از سابقه چندهزار ساله آن حرف زد، 

چون نمونه هایش موجود است. 

فعالیت هنری
مسعودی در مورد شیوه کاری و نحوه ورودش 
به این رشته هنری می گوید: از بچگی با کارهای 
چوبی آشنا بودم، چون استان کردستان یکی از 
مهدهای اصلی هنرهای چوبی در کشور است 
و عده زیادی در این رشته های هنری مشغول 
به فعالیت هس��تند. من شانسی که آوردم این 
بود که ش��اگرد اس��تاد به��رام صافی حق بیان 
بودم که هنرمندی برجس��ته است. ایشان هم 
محل��ی هس��تند و خانواده ش��ان را از کودکی 
می شناس��م. هر وقت مرا می دید، می گفت بیا 

تا یادت بدهم. من هم دوس��ت داشتم ولی بنا 
به دالیلی نمی رفتم. بعد از دوران دبیرس��تان و 
گرفتن دیپلم، ب��ه کار آزاد روی آوردم و مغازه 
لوازم خانگی داشتم. ولی یک روز از این شغل و 
مناسبات بازار خسته و کالفه شده بودم، پیش 
استاد حق بیان رفتم و شروع به یادگیری کردم. 
طوری عالقه مند و مش��تاق بودم که همان روز 
اول یک کار دس��تی درست کردم. روز دوم هم 
همین طور و تا روزهای بعد اینقدر س��ریع کار 
می کردم که در مدت زمان کوتاهی ساخته های 
زیادی داشتم. ش��اگردی مستقیم من چیزی 
نزدیک به ۱/5 سال طول کشید و این شاگردی 
تا آخ��ر ادامه دارد. در طول م��دت حرفه ای ام، 
کارهای همه را نگاه کردم و نقاط ضعف و قوت 

را دیده و اصالح کرده ام. 

کار و آموزش
به��رام مس��عودی در خص��وص یادگیری و 
آموزش منب��ت به عالقه من��دان می گوید: در 
سطح استان به خاطر نداشتن مدرک مربیگری 
و نشان ملی به صورت رسمی نمی توانیم کالس 
بگذاریم و مجبوریم به ش��یوه سنتی استاد – 
ش��اگردی کار کنیم و یاد بدهی��م. هم اکنون 
چهار نفر که همگی زیر 30 س��ال هس��تند با 
ما کار می کنند تا ی��اد بگیرند. در حال حاضر 
مدرک صنعتگری داریم، ولی مربیگری نداریم. 
کاری که میراث فرهنگی بای��د برای ما انجام 
دهد، سراغش را باید از سازمان فنی و حرفه ای 
گرفت. صنایع دس��تی استان کردستان دو جا 
دارد که آم��وزش می دهند، ولی چون تبلیغی 
نش��ده، هیچ کس آش��نایی ندارد و کار زیادی 

انجام نمی ش��ود. آموزش در ای��ن دو مرکز در 
حد اصول مقدماتی اس��ت و اصال کافی نیست 
و الزم است که توجه بیشتری شود. مسعودی 
در مورد فعالیت خانم ها می افزاید: این هنر یک 
کار مردانه نیست و همه می توانند در آن فعال 
باشند. یکی از هنرجوهای ما خانمی است که 
بس��یار ماهر و بااستعداد است و اگر ادامه دهد 
از خیلی ها جلو می زند. کس��انی که می گویند 
زنان نمی توانند این کار را دنبال کنند، دل شان 
نمی خواه��د خانم ه��ا وارد این عرصه ش��وند. 
آموزش و یادگیری بیش��تر به صورت تجربی 
است تا رفتن سر کالس. ولی آموزش کالسیک 
هم وجود دارد که دوره مقدماتی آن حدود سه 
ماه طول می کش��د. هزینه اش هم بس��تگی به 
نحوه آموزش دارد که بین 700 – ۸00 هزار تا 

یک میلیون تومان متغیر است. 

مشکالت پیش رو
ش��هر س��نندج پیش��ینه ای خیلی قوی  در 
ای��ن زمین��ه دارد و در رش��ته کارهای چوبی، 
ساخته های ناحیه کردس��تان شناخته شده و 
مطرح است، ولی متأسفانه در چند سال اخیر 
به علت کم کاری هایی که از جانب مس��ئوالن 
میراث فرهنگی و گردشگری استان کردستان 
ص��ورت گرفته، اکث��ر فعالیت ه��ای هنری و 
اس��تعداد ها در حال نابودی و فراموشی است. 
ی��ک صنعتگر هنرمند آنقدر بنیه مالی اش کم 
شده که مجبور اس��ت کارگری و دستفروشی 
کند تا خرج زندگ��ی اش را دربیاورد. خیلی از 
افرادی که دستی در کارهای هنری دارند، واقعاً 
با مش��کل مالی و بازاریابی دس��ت و پنجه نرم 

می کنند و مستاصل ش��ده اند. یکی از وظایف 
اصلی س��ازمان میراث فرهنگی این اس��ت که 
بازاریابی مناس��بی برای صنایع دستی داشته 
باشد و از آنها حمایت کند، ولی با کمال تاسف 
و تاث��ر بع��د از مراجعه و پیگی��ری جوابی که 
می شنویم این است که اگر درآمد نداری و چرخ 
زندگی ات نمی چرخد، شغلت را عوض کن! آخر 
این چه حرفی است؟ بیشتر ما که این کارها را 
انجام می دهیم، شغل موروثی و خانوادگی مان 
بوده که نس��ل به نس��ل به ما رسیده است. ما 
می خواهیم این اصالت ها را حفظ کنیم، ولی به 
م��ا جواب می دهند که ربطی به ما ندارد و اگر 
برای شما عایدی ندارد، سراغ کار دیگری بروید! 
بیش��تر افراد فعال در این رشته ها تحصیالت 
آکادمی��ک دارن��د و به صورت ج��دی اخبار و 
تحوالت ش��اخه خودشان را دنبال می کنند تا 
عقب نمانند و ب��ا جدیدترین روش ها و متدها 
آشنا باشند، ولی شرایط به گونه ای است که باید 
جمع کنیم و برویم. االن اس��تان های همجوار 
ما به خوب��ی کار می کنند و ادارات کل میراث 
عملکرد مطلوبی دارند. مثاًل استان آذربایجان 
غربی فعالیت زیادی دارد و توانس��ته اس��تان 
خودش را باال بکشد. ولی در استان کردستان 
همه چیز دارد از بین می رود و فعالیت اداره کل 
استان به هیچ  عنوان قابل دفاع نیست و ظاهراً 

گوش شنوایی هم پیدا نمی شود. 
صحبت من درباره کمبود بودجه و اعتبارات 
نیس��ت، با مدیریت مدیران این س��ازمان در 
اس��تان اس��ت. دولت محترم بودجه و منابع 
را اختص��اص می دهد ولی مس��ئوالن محلی 
همکاری نمی کنند. وی در مورد تعداد کثیری 

از مردم اس��تان که به کارهای هنری اشتغال 
دارن��د می گوید: ۲ ه��زار خانواده در اس��تان 
کردس��تان انواع کاره��ای روی چوب را انجام 
می دهند. چ��ون در منطقه ما کارخانه بزرگی 
وج��ود ندارد، همه برای کس��ب درآمد به این 
کاره��ای دست س��از روی  می آورند که منبت 
بخش کوچکی از آن اس��ت. این عده پرشمار، 
کار دیگری بلد نیس��تند و گاهی تا ۴0 س��ال 
س��ابقه فعالیت دارن��د. آن وقت به خاطر عدم 
حمایت و نظارت کافی، باید خانه نشین شوند. 
کش��ورهایی مثل مراکش، اندون��زی و ترکیه 
از تولی��د و صادرات صنایع دس��تی پول پارو 
می کنند ولی ما فرصت ها را از دست می دهیم. 
ما ق��ول می دهی��م بیش��ترین ارز و درآمد را 
بیاوری��م. چوب کردس��تان به خاطر ش��رایط 
ویژه اقلیمی مرغوب ترین چوب دنیاست. اینها 
می تواند ارز بیاورد، پول بس��ازد و اشتغال زایی 
داشته باشد. کشورهایی که اسم بردم، از نظر 
کیفی و سلیقه ای به پای ایران نمی رسند، ولی 
از ص��ادرات خوبی برخوردارند و پول زیادی از 

این طریق عایدشان می شود. 
وی در مورد مش��کالتش برای ش��رکت در 
نمایش��گاه های بین المللی می افزاید: به خاطر 
بودجه و منابع مالی موفق نش��ده ام در خارج 
نمایشگاه بگذارم. نمایشگاه داخلی هم به همت 
فرماندار محترم س��نندج آقای دکتر زارعی و 
جناب آقای کیانی، رئیس حراس��ت س��ازمان 
میراث فرهنگی میسر ش��د که امکان حضور 
در دو نمایشگاه کشوری را فراهم کردند. چهار 
سال مدام مراجعه و پیگیری می کردیم و برای 
شرکت در نمایشگاه درخواست می دادیم. بعد 
ما را بردند نمایشگاه عرضه مستقیم کاال پای 
کوه و داخل چادر. حال من اثری که س��اخت 
آن ۱۱ م��اه زمان برده ، بب��رم داخل چادر در 
مع��رض باد و باران و توفان و مراقب باش��م تا 

خراب نشود. 

ابزار کار
به طور کلی منبت عبارت اس��ت از درآوردن 
فضاه��ای اطراف چ��وب از طرح��ی که روی 
چوب کار شده است. اگر این حجم دهی را باال 
بیاورند می شود منبت و اگر پایین بیاورند به آن 
حکاکی می گویند. در واقع حکاکی زیرمجموعه 
منبت اس��ت. ای��ن فعالیت ها به وس��یله ابزار 
خاصی ص��ورت می گیرد. مغ��ار، چکش، مغار 
دستی، سوهان، پرگار، میزکار و گیره بیشترین 
کاربرد را دارند و از فوالد ساخته می شوند. این 
وس��ایل خیلی هزینه بر نیس��تند و با کمترین 
قیمت می توان تهیه کرد. مثاًل یک مغار بیشتر 

از 30 هزار تومان نمی شود. 
مواد اولیه منبت انواع چوب درختان اس��ت 
و هرچ��ه جنس چ��وب محکم تر و فش��رده تر 
باش��د کار منب��ت بهت��ر و زیباتر و ب��ا دوام تر 
خواهد بود. مثل چوب گردو، شمشاد، گالبی، 
انار، زرش��ک و افرا. ابتدا ط��رح مورد نظر روی 
چوب کشیده شده و حکاکی شده و سپس به 
صورت برجس��ته و حجم دار درآورده می شود. 
ضمن آنک��ه فرآورده های تولیدی هم ش��امل 
ان��واع قاب عکس، قاب آیینه، جعبه قاش��ق و 
چنگال، انواع ظ��روف، جعبه های قرآن، جعبه 
جواهرات، قلم دان، جاش��معی، صفحه شطرنج 
و مهره های��ش، خ��ودکار چوب��ی و خالص��ه 
هرچه که فک��رش را بکنی��د می تواند در این 
حوزه نمود داش��ته باشد. قیمت چوب مرغوب 
کیلویی نیس��ت و به ص��ورت تکه بین 300 تا 
یک میلیون توم��ان برای یک مترمربع قیمت 
می گذارن��د. چوب های رنگ��ی کیلویی ۱0 تا 
۲0 هزار تومان اس��ت. این را هم بگویم که ما 
درخت را نمی بریم، ش��اید تا یک س��ال دنبال 
چوب بگردیم تا پیدا کنیم یا اینکه از یک باغدار 
که درخت ها را هرس کرده بگیریم، بدون اینکه 

به محیط زیست صدمه ای بزنیم.

علی علمی
ali_elmi1361@yahoo.com

گفت وگوی »فرصت امروز« با بهرام مسعودی هنرمند منبت کار

رویش نقش ونگار در دل چوب
منبت کاری هنری اس�ت که هر اثر خوبی از آن، بیانگر احس�اس و 
اندیش�ه  پدیدآورنده اش اس�ت؛ یکی از ظرایف صنایع دس�تی ایران 
ک�ه مانند دیگ�ر انواع این هنر- صنعت  پرس�ابقه، تلفی�ق بدیعی از 
هنر و حوصله محس�وب می ش�ود. هنرمندان این رشته از مواد اولیه 
ارزان، محصوالت�ی گرانبها با ارزش های مصرف�ی و هنری فوق العاده 
باال به وجود می آورند. منبت کاری پیش�ه ای اس�ت که از گذشته های 
دور در ای�ران رواج داش�ته و ب�ا وجود کم دوام بودن چ�وب در برابر 
عوام�ل جوی و خط�رات محیطی، آث�ار متنوع و درخ�ور توجهی از 
دره�ای کاخ ه�ا، صندوقچه ها، منبره�ای مس�اجد و. . . از روزگاران 
قدیم به جا مانده اس�ت. منبت کاری، حرفه ای اس�ت که از مواد اولیه 

ارزان، آثاری گرانبها تولید می ش�ود. منبت کاری، مشتمل بر حکاکی 
و کنده کاری روی چوب براس�اس نقش�ه ای دقیق و ظریف اس�ت که 
به دست س�اخته ای زیبا و ماندگار ختم می ش�ود. این تعریف اصولی 
این رش�ته پرطرفدار اس�ت که در مرحله نخس�ت هیچ خاطره ای را 
زنده نمی کند، درحالی که چوب های منبت  شده، هر کدام نمونه خوبی 
از احس�اس و اندیشه پدیدآورندگان آن اس�ت و این دلیل خوبی بر 
گس�تردگی این هنر و رونق و رواجش در ادوار مختلف در کشورمان 

است. 
بهرام مس�عودی یکی از خوش ذوق ترین و ماهرترین فعاالن حوزه 
هنرهای چوبی به ویژه منبت کاری از خطه کردستان است که با وجود 
س�ن ک�م در تهیه و اجرای نق�وش منبت فعالیت های ش�ایانی انجام 
داده و در ت�دارک ارائ�ه فرم ه�ای تازه تری از این هن�ر در آینده ای 

نزدی�ک اس�ت. بهرام مس�عودی، متولد 1361 شهرس�تان س�نندج 
است. هش�ت سال است که انواع هنرهای چوب  )خاتم کاری، منبت، 
سوخت نگاری، نازک کاری و معرق( را تجربه کرده و منبت را به عنوان 
رش�ته تخصصی هنری اش برگزیده است. شش سال است که به طور 
ج�دی و حرفه ای وارد این حرفه هنری ش�ده و آثار متنوع و زیبایی 
را خلق کرده اس�ت. وی همچنین دانشجوی رشته هنرهای تجسمی 
با گرایش نقاش�ی در دانش�گاه کردستان اس�ت. ضمن اینکه به غیر  
از هنر، دس�تی بر آتش ورزش حرفه ای هم داش�ته و کمربند مشکی 
دان چه�ار کارات�ه را دارد و عالوه بر مربیگری در این رش�ته رزمی، 
نماینده رسمی سبک های  »کوجوریو« و  »کن بوکان JKF « در استان 
اس�ت. »فرصت امروز« با این جوان هنرمند، خوش سلیقه و رزمی کار 

به گفت  وگو پرداخته است. 

بزرگ ترین قرآن پارچه ای کتابت شده توسط محمود طالیی، به دلیل تأمین 
نش��دن منابع مالی، سال هاست که صحافی نش��ده و به  شکل برگ برگ مانده 
است. به گزارش ایسنا، این اثر هنری که اواخر دهه 70 کار کتابت و تزئین آن 
تمام شد، خریدارانی هم از کشورهای دیگر داشته است، اما یکی از خواسته های 
مرحوم طالیی در زمان حیاتش، خارج نشدن این قرآن از ایران و صحافی آن در 
داخل کشور بوده است؛ خواسته ای که تا امروز انجام نشده و فقط صفحه هایی 
از آن در نمایش��گاه های مختلف قرآنی و هنری به نمایش گذاش��ته شده است. 
ویژگی هایی که محمود طالی��ی برای کتابت این قرآن در نظر گرفته، آن را از 
دیگر قرآن های کتابت ش��ده متمایز کرده است. اندازه هر صفحه پارچه ای این 
قرآن بدون صحافی ۱۲۲×۱۹۲ س��انتی متر اس��ت. در هر صفحه به نیت پنج 
ت��ن، پنج نقطه نورانی وجود دارد و از رنگ های مختلف به ش��کل نقطه کاری 
برای تداعی آسمان و کهکشان استفاده شده است. این قرآن 60۴ صفحه دارد. 

هر دو صفحه مقابل یکدیگر در این اثر، رنگ زمینه یکسان و متفاوت با بقیه 
صفحه ها دارد. نگارش این قرآن براساس سبک رسم الخط عثمان طه و نقوش 
تذهیبی حاش��یه به سبک متداول اس��لیمی و خاص انجام شده است. نگارش 
بیش از 500 تابلوی نفیس قرآنی، دینی و مذهبی در اندازه های مختلف در کنار 

اصل اثر، از دیگر ویژگی های این قرآن است. 
سیدمحمدصادق غضنفری که در حال حاضر مجموعه صفحات این قرآن در 
اختیار او اس��ت، در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: استاد محمود طالیی نگارش 
این قرآن را در دهه 60 تا 70 انجام داده اس��ت. هزینه مالی و مدیریت پروژه 
نی��ز برعهده آقای آقاخان��ی بوده و قرار بود این اثر نفی��س پس از صحافی در 
اختیار عموم مردم قرار گیرد. او ادامه داد: این قرآن آن زمان قرار بود به عنوان 
بزرگ ترین، سنگین ترین و رنگین ترین قرآن موجود کتابت شود. حدود ۱5 تا 
۲0 نفر از شاگردان استاد طالیی هم در کنار این هنرمند، کارهای هنری مربوط 

به آن را انجام دادند. غضنفری درباره دالیل 
صحاف��ی نش��دن این اثر هن��ری نیز گفت: 
درگذش��ت آقای طالیی و کم ش��دن منابع 
مالی باعث شد کار صحافی این قرآن تا امروز 
ب��ه تعویق بیفتد. البته از کش��ورهای دیگر، 
خریدارانی برای این قرآن پیدا شده بود، اما 
یکی از خواسته های محمود طالیی این بود 
که اثرش به خارج از کش��ور منتقل نشود و 
در ایران صحافی و منتشر شود. او اضافه کرد: 
اگر خدا یاری کند به دنبال صحافی و انتشار 
این قرآن هستیم. البته تأمین کردن منابع 

مالی، اهمیت زیادی در این زمینه دارد. 

بزرگ ترین قرآن پارچه ای را بشناسید



بعض��ی از محله ها هس��تند ک��ه عالوه بر 
س��کونت تعداد زیادی از شهروندان در آنها، 
کارکردهای دیگری غیر  از س��کنی گزیدن 
اف��راد دارند. این مناطق که بیش��تر در دل 
نواحی پرجمعی��ت و قدیمی قرار گرفته اند، 
فعالیت های دیگری ج��دای زندگی روزمره 
و کاره��ای روزان��ه در آنها اتف��اق می افتد. 
مناط��ق، خیابان ه��ا و راس��ته هایی که غیر 
 از خانه ه��ای کوچ��ک و ب��زرگ، مغازه های 
پرش��ماری دارند که حک��م بازارهای محلی 
و منطق��ه ای را دارن��د و ه��ر روز پذی��رای 
عده زی��ادی از هم محلی ها و همش��هری ها 
هس��تند و انواع کاالها و خدمات مورد نیاز 
مردم در آنها عرضه می ش��ود. قدمت زیاد و 
مقبولیت این محالت به اندازه ای اس��ت که 
با گذش��ت سال ها از تش��کیل آنها، هنوز از 
انس��جام و اعتبار الزم بی��ن توده های مردم 
برخوردارند و در مقایس��ه با مراکز تجاری و 
مجموعه ه��ای بزرگ چن��د منظوره، چیزی 
کم ندارند و حتی این مال سنترهای نوظهور 
را به چالش می کش��ند و مب��ارز می طلبند. 
خیابان س��تارخان تهران یک��ی از این گونه 
مناطق اس��ت که عالوه بر بافت مسکونی و 
جمعیت فراوان ساکن در آن، به عنوان یکی 
از راس��ته بازارهای قدیمی هم مطرح است. 
منطقه و خیابانی خوشنام در غرب پایتخت 
که س��ابقه زیادی دارد و انواع فروشگاه های 
فع��ال در آن تقریباً تمامی مایحتاج مردم از 
خوردنی و پوش��یدنی گرفته ت��ا خدماتی و 
اداری را تأمین می کنند. جالب اینجاس��ت 
که از بیش��تر مناطق تهران هم برای خرید، 
تفریح و انجام امور اداری به این ناحیه شلوغ 

و پر رفت و آمد مراجعه می کنند. 
عوام��ل مه��م در تعریف و تعیی��ن جایگاه 
اقتصادی یک منطقه ن��وع فعالیت های رایج 
در منطقه اس��ت. معیاره��ای اقتصادی بودن 
فعالیت ه��ا و کاربری ه��ا به حج��م فعالیت و 
می��زان مراجعان و ش��اغالن بس��تگی دارد. 
بخش ساخت وساز از عمده ترین فعالیت های 
تولی��دی و تجاری در منطقه 2 اس��ت که به 
واسطه مس��کونی بودن منطقه از رونق خوبی 
در س��ال های  اخیر برخوردار بوده اس��ت و از 
سوی دیگر به علت نقش اداری منطقه و نوع 
فعالیت های موجود به رونق اقتصادی دامن زده 
اس��ت. شرایط و امکانات منطقه از قبیل بافت 
کالبدی و اجتماعی، اراضی وسیع، شبکه های 
ارتباطی مهم درون شهری و همچنین استقرار 
ادارات و س��ازمان های دولت��ی در این منطقه 
پتانسیل باالیی را جهت سرمایه گذاری فراهم 
کرده است. فعالیت ادارات دولتی و خصوصی 
س��بب جذب نیروی کار و ایجاد اش��تغال در 
منطقه شده است، به نحوی که شاغالن بخش 
اداری سهم قابل توجهی نسبت به کل شاغالن 
منطقه دارند. گزارش ما از این راس��ته خیابان 

پرمغازه را به تفصیل بخوانید. 

قدیم و جدید
قدم��ت ای��ن منطق��ه و خیابان ک��ه حاال 
به ص��ورت یک راس��ته ب��ازار فعال و ش��لوغ 
درآمده به حدود ش��ش دهه قب��ل و به اوایل 
دهه 1330 خورش��یدی می رسد. این خیابان 
و نواح��ی اطرافش سال هاس��ت که به یکی از 
راس��ته بازارهای عبوری و محلی بدل ش��ده 
است. خیابان س��تارخان از میدان توحید که 
به مرکز ش��هر نزدیک تر است، شروع می شود 
و پ��س از گذر از دل چن��د محله همجوار به 
غ��رب تهران و محدوده آریاش��هر و فلکه دوم 
صادقی��ه می رس��د. این خیاب��ان از منطقه 2 
ش��هرداری به منطقه 5 می رس��د و در مسیر 
خ��ود از خیابان ها و معابر زیادی مثل نمازی، 
باقرخان، کوکب، ش��هرآرا، بهبودی، شادمان، 
 تهران ویال، برق آلس��توم، طرش��ت و خسرو 
به صورت تقاطع و سه راهی عبور می کند. این 
خیابان از سالیان دور، رفته رفته به این شکل 
درآمده و به موقعیت فعلی رسیده است و یکی 
از مراکز س��نتی خرید در تهران به حس��اب 
می آید. وجود صنوف مختلف در این خیابان، 
ک��ه به نحو حیرت آمیزی به یک همزیس��تی 
مسالمت آمیزی رسیده اند، کار را برای ساکنان 
و مراجعان راحت کرده اس��ت. در این منطقه 
می توانی��د بس��یاری از نیازمندی های خود را 
برطرف کنید. از خوراک و پوشاک که بگذریم، 
 حوزه ه��ای صنفی گوناگون��ی در این خیابان 
راس��ت و مستقیم حاضر هس��تند که امورات 

شما را راه بیندازند. 

گود بازار
در ای��ن خیاب��ان بازارگون��ه، می توانید به 
خیل��ی از چیزهای��ی که نیاز دارید دس��ت 
پی��دا کنی��د. این ناحی��ه ی��ک مرکزخرید 
محلی به طول تقریبی پنج، ش��ش کیلومتر 
اس��ت که اگر مناط��ق مس��کونی را به آن 
اضاف��ه کنیم، محدوده وس��یعی را ش��امل 
می ش��ود که مردم زی��ادی را در خود جای 
داده اس��ت. در اینجا برای هر س��لیقه و هر 
بودجه ای جنس برای فروش پیدا می ش��ود. 
قیمت ه��ا حس��اب و کتاب درس��تی ندارد 
و ه��ر مغازه قیم��ت خ��ودش را دارد. البته 
نرخ های اعالم ش��ده از س��وی فروشنده ها 

نسبتا معقول و مناسب است و گران فروشی 
خیلی معمول و رایج نیس��ت. بیش��تر اهالی 
ساکن این خیابان در طبقه متوسط تعریف 
می ش��وند و معم��والً کارمن��د و حقوق بگیر 
هس��تند. وجود چنین راس��ته ای برای این 
قش��ر ض��روری و حت��ی باعث خوش��حالی 
اس��ت، چون با صرف کمترین وقت و هزینه 
 می ت��وان خواس��ته های روزان��ه را تأمین و 

خریداری کرد. 
در این محدوده طوالنی صنوف و مش��اغل 
مختلفی به کار و کاسبی مشغول هستند و در 
محدوده ها و مسیرهای کوتاه تجمع کرده اند. 
در ابتدای می��دان توحید و اطرفش کاماًل در 
تصرف بانک های متع��دد خصوصی، دولتی و 
صندوق های پس انداز و قرض الحس��نه اعم از 
مجاز و غیرمجاز اس��ت. این موسس��ات مالی 
و بانک های نوظهور ظرف 10 س��ال گذشته 
تأس��یس ش��ده اند و برای جذب سرمایه های 
خرد و کالن هر روز نقشه تازه ای می کشند و 
پشت در ورودی شان انواع تسهیالت زودبازده، 
کم بهره و مدت دار را چسبانده اند. جالب است 
بدانی��د در اطراف میدان و خیابان س��تارخان 
حدود 100 شعبه بانکی فعال هستند. در کنار 
بانک ها، مغازه ها و شرکت های مخصوص دام 
و طیور فعال هس��تند که در زمینه مرغداری 
و دامداری فعالیت می کنند و انواع وس��ایل و 
ادوات مربوط به این صنف فروخته می شود. در 
کنار این مغازه های تخصصی مراکز دامپزشکی 
و داروخانه های ویژه حیوانات هم فعال هستند 
که به معاینه و درمان انواع حیوان های خانگی 
و دست آموز می پردازند. در داروخانه های دامی 
انواع داروه��ا، غذاها و مکمل ه��ای دارویی و 
خوراکی مخصوص دام و طیور و سایر حیوانات 

خانگی عرضه می شود. 
در ابت��دای ورودی به خیابان س��تارخان، 
بعد از بانک ها و موسس��ات مالی و اعتباری 
ک��ه فعالیت برخی از آنها ب��دون مجوز های 
قانونی صورت می گیرد، بنگاه های معامالت 
ملک��ی و مغازه ه��ای کرایه ظ��رف و ظروف 
بیش��تر به چش��م می آیند. ضم��ن اینکه با 
نوس��ازی و ساخت و س��ازهای جدی��دی که 
انجام شده، مراکز پزشکی و خدمات درمانی 
 ه��م اح��داث و راه ان��دازی ش��ده اند. بعداز 
300،200 مت��ر فاصل��ه گرفت��ن از میدان 
توحید ب��ورس و مرکز اصلی فس��ت فود ها، 
رستوران ها و سفره خانه ها و هر چیزی که به 

شکم و خوردن مربوط باشد، جای گرفته اند. 
در این مس��یر تقریباً خوراک خیز، بستنی و 
آبمیوه، ساندویچ و پیتزا، خوراک های سنتی 
و چایخانه، تهیه غ��ذا، طباخی و مغازه های 
تک محصولی مثل عرضه مستقیم آش رشته، 
شله زرد، آب انار، نان روغنی و مانند اینها به 

تعداد زیاد موجود است. 
خیاب��ان  ابت��دای  جاذبه ه��ای  از  یک��ی 
س��تارخان، فعالی��ت دوواحد غذایی اس��ت. 
اغذیه نشاط که با کباب ترکی هایش معروف 
اس��ت و دیگری آبمیوه و بس��تنی بابارحیم 
که ب��ا معجون هایش ش��هرت فراگیر دارد. 
این دو واحد عرضه کننده مواد غذایی بسیار 
پرکار و فعال هس��تند و از همه جای تهران 
مش��تری دارند. همیشه جلوی این دو مغازه 

صف طوالنی از مشتریانی که از نقاط دور و 
نزدیک آمده اند، می توان مشاهده کرد. آوازه 
این دو مغازه غیر  از تهران به شهرس��تان ها 
هم رسیده و برخی از مسافرانی که به تهران 
می آین��د، حتماً س��ری به این دو همس��ایه 
می زنن��د. س��وای این دو مغ��ازه، واحد های 
دیگر هم هس��تند که مش��تریان خودشان 
را دارند و به کاس��بی مشغول هستند. نکته 
جالب بی��ن فس��ت فود ها و رس��توران های 
ای��ن منطق��ه، مش��هوربودن هرک��دام ب��ه 
ارائ��ه محصولی خاص اس��ت. مث��اًل اغذیه 
نش��اط با کباب ترک��ی و س��اندویچی دیگر 
همبرگرهایش معروف اس��ت. این قاعده به 
ط��ور معم��ول در این خیاب��ان بین صنوف 

مختلف صادق و رایج است. 

کباب و معجون! 
همان طور که گفته ش��د یکی از جاذبه های 
این خیاب��ان همس��ایگی دو مغازه ش��کمی 
اس��ت که با فاصله کمی از هم قرار گرفته اند 
و خوراکی های خوشمزه ای را عرضه می کنند. 
نشاط، س��اندویچی قدیمی در ابتدای خیابان 
ستارخان است و در طول هفته تا ساعت های 
آخر شب شاهد صف ش��لوغ مردم برای ورود 
به این رس��توران هستید. اغذیه نشاط حدود 
25 سال اس��ت که تأسیس شده و مشتریان 
زیادی از چهارگوشه پایتخت دارد. ساعت کار 
ای��ن اغذیه از 11/5 صبح تا یکی دو س��اعت 
بعد نیمه ش��ب اس��ت. این مغازه با کباب های 
ترکی اش معروف اس��ت و روزانه بین 2هزار تا 
2500 س��اندویچ کبابی دست مردم می دهد. 
صف طوالنی همیش��گی جلوی ای��ن مغازه 
نش��ان از رونق کاسبی اس��ت که تا پاسی از 
شب ادامه دارد و بخشی از شلوغی و ترافیک 
خیابان را موجب می شود. این واحد خوراکی 
دست به ابتکاری زده و سس های مخصوص و 
خوش طعمی را تهیه می کند و فرمول ساخت 
و ترکیبش انحصاری اس��ت. سس های نشاط 
همان جا درس��ت می ش��ود و به صورت عمده 
در دس��ترس مشتری هاست و شما می توانید 
هر چقدر که دل تان می خواهد سس بردارید. 
یکی از کس��انی که قبض به دس��ت در صف 
ایس��تاده می گوید: کباب ترکی اینجا را باید 
حتم��اً امتحان کرد، چون طع��م خوبی دارد 
و واقع��اً می چس��بد! با کمی فاصل��ه آبمیوه 
و معج��ون بابارحی��م قرار دارد که دس��ت 
کمی از همس��ایه اش ندارد و شهرت زیادی 
در ش��هر به هم زده اس��ت. این مغازه روزانه 
چیزی نزدیک به 400 تا 600 کیلو بستنی 
و فالوده و س��ایر تنقالت فصل را می فروشد. 
عمده شهرت بابارحیم که به صورت یک برند 
درآمده به خاط��ر معجون های مخصوص و 
پرمالتش اس��ت. بابارحی��م روزانه در فصل 
تابس��تان 2 ت��ا 3 ه��زار اق��الم خوراکی و 
تنق��الت را به مردم عرض��ه می کند. میزان 
فروش معجون در زمستان به خاطر سرمای 
هوا بیشتر است و در تابستان، انواع بستنی، 

فالوده و آبمیوه طالب بیشتری دارد. 

بازار هزار رنگ 
در خیابان س��تارخان منطقه ای اس��ت که 
تقریباً همه شغل ها در آن فعالیت می کنند و 

از امکانات رفاهی و خدماتی مناسبی برخوردار 
است. درمانگاه ، بیمارستان، پاساژهای تجاری، 
پمپ بنزین، پارک و شهربازی، مجموعه های 
آبی و. . . مراکز خدماتی از همه نوع ملزوماتی 
هس��تند که این منطقه را در موقعیت خوب 
ش��هری از لحاظ دارابودن امکانات مناس��ب 
ش��هری قرار داده اس��ت. ضمن اینکه بعد از 
س��ه راه تهران وی��ال و پل س��تارخان، یکی از 
قدیمی ترین نیروگاه ه��ای تولید و توزیع برق 
ایران واقع اس��ت که قدمت زی��ادی دارد که 
در سال 1338 ساخته شده و به کارخانه برق 
آلس��توم معروف است. اسم این کارخانه از نام 
مهندس��ی اس��ت که این نیروگاه را ساخته و 
االن جزو یکی از مراکز آموزش��ی وزارت نیرو 
محسوب می شود. در اطراف خیابان ستارخان 
ادارات و مراکز دولتی واقع شده اند که می توان 
به این ادارات اش��اره ک��رد؛ اداره گذرنامه که 
در خیابان ش��هرآرا قرار دارد و فاصله کمی با 
س��تارخان دارد. یکی از ادارات اصلی شرکت 
مخابرات دقیقا نبش خیابان شادمان واقع شده 
و در نزدیکی سه راهی تهران ویال اداره مالیات 
غرب تهران قرار گرفته اس��ت. یکی از شعبات 
س��ازمان بیمه خدمات درمانی هم در نزدیکی 
خیابان خسرو فعال است. ضمن اینکه مراکز 
فرهنگی مثل موسس��ات آموزش��ی )آموزش 
کامپیوت��ر، زبان ه��ای خارج��ی، موس��یقی، 
حس��ابداری کاربردی، تعمی��رات موبایل( در 

طول این راسته حضور دارند. 

صنوف فعال
یکی دیگر از مش��اغلی ک��ه در این خیابان 
فع��ال هس��تند صن��ف ف��رش  فروش ه��ای 
ماش��ینی و موکت اس��ت. این مغازه ها بیشتر 
در اط��راف میدان توحید و س��ه راهی خیابان 
نیایش پراکنده هس��تند. جن��س غالب آنها 
فرش ماش��ینی، موکت و پادری در اندازه های 
مختلف است. البته این مغازه ها هم مثل سایر 
کس��به بازار از رکود و وضعیت فعلی ناراضی 
هس��تند. یکی از ای��ن مغاز ه داره��ا می گوید: 
ف��روش به نس��بت دو س��ال پیش ب��ه ثلث 
رس��یده است و در ادامه می افزاید: در گذشته 
به خاطر قیمت باالی فرش دس��تباف، توجه 
مردم به س��مت فرش ماشینی جلب شد که 
قیم��ت آن از نصف هم کمتر ب��ود. ولی االن 
کسی روی خوش به فرش ماشینی هم نشان 
 نمی دهد و بیش��تر قواره های زیر شش متر را 

می خرند. 
 در اینج��ا به برخی از صنوف��ی که در این 
خیابان فعال هستند اشاره می کنیم: داروخانه 
و مراکز درمانی، رستوران و مواد غذایی، لوازم 
خانگی، انواع پوشاک، لوازم و تجهیزات ایمنی 
خودرو، وس��ایل آتش نشانی، اسبا ب بازی، طال 
و ساعت، لوس��تر و کاالهای کادویی، عکاسی 
و خدمات فیلمبرداری، دکوراس��یون داخلی، 
دوچرخه و موتورسیکلت، نمایشگاه و تعمیرگاه 
ماش��ین، دفاتر اسناد رس��می، پلیس + 10 و 
پیشخوان دولت، کلیدسازی، قنادی و خشکبار 
و... از فع��االن اقتصادی ای��ن خیابان قدیمی 
هستند. گذر ش��ریان های حیاتی شهر تهران 
شامل بزرگراه ها و دیگر خیابان های منطقه 2 
صرفه جویی ه��ای اقتصادی را از لحاظ کاهش 
هزینه حمل و نقل کاال و خدمات برای منطقه 
به همراه دارد و همچنین دسترس��ی سهل و 
آس��ان تمام نقاط ش��هر از طریق بزرگراه های 
شرقی - غربی و شمالی - جنوبی جهت جذب 
س��ایر فعالیت ها از دیگ��ر قابلیت های منطقه 
اس��ت. تمرکز فعالیت های اداری - آموزش��ی 
عالی و کاربردی سبب ایجاد اشتغال و جذب 

استفاده کننده در منطقه شده است. 

خرید دوطرفه
خیاب��ان س��تارخان تهران یک��ی از معاب��ر اصلی و 
پرترافیک پایتخت اس��ت ک��ه روزانه خیل عظیمی از 
جمعیت تهران از این خیابان ش��لوغ و مهم رفت وآمد 
می کنن��د. این منطق��ه محل مراجعه اف��راد زیادی از 
ش��هروندان تهرانی است که برای خرید، فروش، انجام 
کاره��ای اداری و تجاری و رفتن ب��ه مراکز و مناطق 
دیگر از این خیابان گذر می کنند. وجود پرشمار مغازه 
و فروش��گاه های متعدد و ریز و درشت باعث شده که 
این خیابان عالوه بر مس��یر حیاتی عبوری بین مرکز 
و غرب تهران، به یک راس��ته بازار بزرگ با مغازه های 
فراوان تبدیل شود. یک خیابان نسبتا عریض با ازدحام 
و ترافی��ک همیش��گی، راه بن��دان و درهم پیچیدگی 
ماش��ین ها، اتوبوس ها و موتورها از مش��خصات دائمی 
اینجاس��ت. این خیابان بازارگونه که از دل چند محله 
می گ��ذرد، مخلوطی از چند صنف و مش��اغل زیادی 
اس��ت که پس از گذشت سال ها کاس��بی و فعالیت، 
به همزیستی مس��المت آمیزی رس��یده اند. بافت این 
منطقه قدیمی اس��ت ول��ی ظاهر فرس��وده ای ندارد، 
چون مرتب در حال بازس��ازی و نوس��ازی اس��ت و به 
تدری��ج از حالت قدیمی و کهنه فاصله گرفته و نونوار 
شده اس��ت. البته در بعضی از قسمت ها مخصوصا در 
نزدیکی میدان توحید، هنوز بافت فرس��وده به چشم 
می خورد که البته مالکان شان به فکر بازسازی افتاده اند 
و در گوش��ه و کنار، داربست های فلزی را می بینید که 
کارگرهای ساختمانی روی آنها مشغول به کار هستند. 
همه کسانی که اینجا می آیند، قطعاً برای انجام کاری 
آمده اند و حتماً به دو، سه مغازه برای خرید یا دریافت 

خدمات مورد نیاز مراجعه می کنند. 

محدوده بازار 
خیابان س��تارخان یک خیابان شرقی – غربی است 
که از میدان توحید ش��روع می ش��ود و پس از گذر از 
دل چند محله به محدوده آریاش��هر می رس��د. نقطه 
انتهایی این خیابان فلکه دوم صادقیه است که منطقه 
جداگان��ه ای از لح��اظ بافت اداری و تجاری اس��ت. از 
اول تا آخر این راس��ته طوالنی که پنج، شش کیلومتر 
می شود، همه جور مغازه و صنفی را می توانید مشاهده 
کنید. ع��الوه بر فعالیت های تج��اری و خریدوفروش 
معم��ول، امور اداری و آموزش��ی و حت��ی درمانی در 
ای��ن محدوده انجام می ش��ود، و روزانه جمع زیادی از 
جماعت حقوق بگیر و کارمندمنش که محل کارش��ان 
در این خیاب��ان قرار گرفته، می آیند و می روند. غیر   از 
راس��ته اصلی، داخل کوچه ها و معابر فرعی مغازه های 
کوچک و بزرگ زیادی واقع شده اند که بیشتر به عرضه 
مواد غذایی، تعمیر اتومبیل، داروخانه، میوه و سبزی و 

سایر مایحتاج ضروری مردم می پردازند. 
ای��ن خیابان تن��وع زیادی از جنس، مغازه ، پاس��اژ، 
مجتمع تجاری دارد و از خوراک و پوش��اک گرفته تا 
وسایل تزئینی و بدلی و دکوری و خالصه هر چیزی که 
قابلیت خریدوفروش را داشته باشد، در دسترس است. 
ظرف چند 10، 15 سال اخیر، پاساژها و محدوده های 
فرع��ی ب��رای برخی صنوف مث��ل موبای��ل، خدمات 
کامپیوتر، لوازم یدکی و تجهیزات ایمنی خودرو، طال و 
جواهر، ساعت و سایر صنوف پدید آمده اند که معموالً 
پشت هم قرار گرفته اند. به طوری که پس از چند مغازه 
مثاًل فرش فروش��ی که نزدیک به هم هستند، با کمی 
فاصله، فروشگاه های لوازم خانگی شروع می شوند. این 
قاعده نانوشته تا آخر این خیابان ادامه دارد و پراکندگی 
صنوف و مشاغل به این نحو است. برخی از فروشگاه ها 
مخصوصا در پاساژهای نوساز و جدید به تفکیک فضای 
داخل��ی پرداخته اند و هر گوش��ه از مغازه را به جنس 
خاصی اختصاص داده اند. مغازه های دو یا س��ه طبقه، 
کاالهای موجودشان را برای سهولت بیشتر مشتریان 
تفکی��ک کرده اند و گاهی اجن��اس غیر مرتبط هم به 
چشم می خورد. مثالً مغازه کابینت سازی، برنج دودی 
می فروشد، یا مغازه تعمیرات کولر، پوشاک اصل ترکیه 

عرضه می کند! 

قیمت ها، رهن، اجاره بها
این منطقه هم فروشگاه های زیادی دارد و هم مراکز 
خرید کوچک و بزرگ. در این محدوده از زیرپله ای های 
چه��ار، پنج متری تا مغازه 600 متری پیدا می ش��ود. 
عالوه بر مغازه، دو س��ه گاراژ متروک هم هس��ت که 
فعال نیستند و حکم انبار را پیدا کرده اند و داخل شان 
تفکیک ش��ده و به صورت مس��قف یا روباز بین 20 تا 
100 متر مس��احت دارند.  قیمت های رهن و اجاره در 
این نقطه از تهران که شکل کاماًل تجاری دارد و پشت 
قواره های تجاری – اداری قس��مت های مسکونی واقع 
شده اند، نسبتا باالست. البته قیمت فروش یا اجاره بهای 
مغازه ها در ابتدای شرقی خیابان، حوالی میدان توحید 
ت��ا تقاطع باقرخان به خاطر نزدیکی به مرکز ش��هر و 
میدان انقالب و نزدیکی به ایس��تگاه مترو، بین 15 تا 
20 درصد گران تر اس��ت. یک باب مغ��ازه 20 متری 
با پاخور و جای مناس��ب ماهانه بین 8 تا 12 میلیون 
تومان خرج کرایه نشینی اش می شود. البته نرخ کرایه 
واحدهای تجاری تابع شرایط محیط و منطقه نیست 
و به عواملی مثل داش��تن دید از خیابان اصلی، پاخور 
مناسب، قدیمی بودن، تنوع محصول و از همه مهم تر 
متراژ فروش��گاه بستگی دارد.  به طور معمول کمترین 
نرخ اجاره 6 میلیون تومان و بیشترین بهای کرایه 12 
تا 30 میلیون تومان خرج می تراش��د. شیوه پرداخت 
اجاره به صورت ساالنه است که در سه یا چهار قسط از 
مستاجر دریافت می شود. کسی تعداد دقیق واحدهای 
فع��ال و تجاری اینج��ا را نمی داند، چون بعضی ها زود 
جای ش��ان را عوض می کنن��د و ملک خالی می ماند و 
بعضی از مغازه ها به خاطر داشتن معارض تا مدتی بین 
چهار، پنج ماه تا دو، سه سال و حتی 15 سال کرکره اش 
باال نمی رود. بنا به گفته کاس��بان محلی، نزدیک به 3 
هزار فروشگاه و واحد اداری موجود و فعال است. قیمت 
مل��ک تجاری در این منطقه باالس��ت و از قرار متری 
55 تا 150میلیون تومان متغیر است. فروش به ندرت 
اتفاق می افتد، چون بیشتر مغازه دارها خودشان کاسب 
هس��تند و در ملک خودشان کاسبی می کنند. به طور 
کلی این راسته از رونق نسبی برخوردار است و کمتر به 

رکود و کسادی دچار می شود. 

پنجشنبه
14 مرداد 1395 بازار10 معرفی 

گزارش »فرصت امروز« از راسته بازار خیابان ستارخاننمای بازار

از میدان تا نیروگاه

قدمت این منطقه به حدود شش دهه 
قبل و به اوایل دهه 1330 خورشیدی 

می رسد. این خیابان و نواحی 
اطرافش سال هاست که به یکی 

از راسته بازارهای عبوری و محلی 
بدل شده است. خیابان ستارخان 
از میدان توحید که به مرکز شهر 
نزدیک تر است، شروع می شود و 

پس از گذر از دل چند محله همجوار 
به غرب تهران و محدوده آریاشهر و 

فلکه دوم صادقیه می رسد
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کارون پروشان و آدامس های 
طبیعی

کارون پروشان، از جمله اعضای افتخارآفرین کمپین 
In Her Company  اس��ت؛ کمپین��ی که از قدرت، 
خالقیت و اثرگذاری 30 زن کارآفرین الهام بخش تجلیل 

می کند. 
کارون پروش��ان دوس��تدار زندگی سالم اس��ت. او به 
ژیمناس��تیک هم عالقه دارد. کسی که هم زندگی سالم 
را دوست دارد و هم عالقه مند به ژیمناستیک است، باید 
حتی آدامس هایش هم سالم باشد. او وقتی دید آدامس ها 
باب طبعش نیست و سالمتی مدنظرش را ندارد، تصمیم 
گرفت یک شرکت تولید آدامس ساده و سالم راه بیندازد. 
شرکت خانم پروش��ان که Simply Gum نام دارد 
و صنعت بزرگی اس��ت، 4میلیارد دالر در آمریکا و بیش 
از 20میلیارد دالر در جهان می فروش��د. این شرکت در 
س��ال 2013 راه اندازی ش��د و اکنون در بیش از 1200 
فروشگاه عرضه می شود و سود سرشاری برای صاحبانش 
دارد. او توانس��ت با راه اندازی این کس��ب وکار قدرت را 
از دو غ��ول این صنعت که 95درصد ب��ازار آمریکا را در 
اختیار خود داشتند، بگیرد. ایده تولید آدامس های کامال 
طبیعی جالب به نظر می رس��ید اما چگونه خانم پروشان 
می توانست وارد این صنعت عظیم شود؟ او سه استراتژی 
را برای کار خود درنظر گرفت که توانست این بازار را به 

تسخیر خود درآورد. 
استراتژی اول: از ناهنجاری ها استقبال کنید

این احس��اس ناخوش��ایند که انگار چیزی سر جای 
خودش نیس��ت یا درس��ت پیش  نمی رود، می تواند گام 
اول برای به دس��ت آوردن یک فرصت مناس��ب باش��د. 
آرزوی خانم پروش��ان برای داشتن صنعت سالم آدامس 
در صنعتی که س��الم نبود، منجر ب��ه ارائه یک ایده ناب 
شد. دنبال لحظه های این چنینی در زندگی خود باشید 

تا بتوانید به ایده های خاص برسید. 

استراتژی دوم: روی تفاوت ها تمرکز کنید
بسیاری از افراد در بسیاری از صنایع از استانداردهای 
آن صنعت پیروی می کنند و بعد تعجب می کنند که چرا 
نتیجه کار چندان دلچسب نیست. Simply Gum  اما 
سنت ش��کنی کرد. بسته بندی زیبا، ترکیبات مشخص و 
کامال طبیعی و طعم های خاص مثل زنجبیل، افرا و قهوه 
باعث تفاوت آدامس های شرکت خانم پروشان شد. برای 
اینکه واقعا برنده میدان باشید، بر آنچه منحصربه فردتان 

می کند،  تمرکز کنید و از آن استفاده کنید. 

استراتژی سوم: سرعت، سرعت، سرعت
Simply Gum  دائم��ا درحال پاالیش فرآیندهای 
تولید، طعم های گوناگون و اس��تراتژی های توزیع است. 
س��رعت، س��الح قدرتمندی علیه کندی متصدیان یک 
کسب وکار است. منتظر شرایط ایده ال ماندن یک اشتباه 
بزرگ اس��ت. محصول، خدمات یا راه حل خود را ارائه و 

سپس خیلی سریع خود را با شرایط وفق دهید. 
نخس��تین جرقه راه اندازی این کس��ب وکار زمانی در 
ذهن خانم پروش��ان زده ش��د که فهمی��د آدامس های 
موج��ود در بازار پر از مواد مصنوعی مثل پالس��تیک و 
آس��پارتام هس��تند و این مواد می توانند سمی باشند و 
کسی هم از سمی بودن شان خبر ندارد. همین باعث شد 
او دنب��ال جایگزینی طبیعی برای آدامس های مصنوعی 
باش��د. آنچه خانم پروشان را س��ر ذوق می آورد داشتن 
زندگی سالم و آگاهی دادن به مشتری ها درباره ترکیبات 
محصوالت است. در ش��رکت Simply Gum تمامی 
ترکیبات آدامس روی آن نوش��ته شده است. سازندگان 
ای��ن آدامس هیچ چیزی برای پنهان کردن از مش��تری 
ندارند. از نظر خانم پروشان چالش مشترک و همیشگی 
زنان کارآفرین و صاحب کسب وکار، کنار آمدن با معضل 
تعصبات ناخودآگاه اس��ت. تعصباتی که این پرس��ش ها 
را به ذهن می آورد: می تواند س��خت کار کند؟ می تواند 
فراز و نش��یب ها را مدیریت کند؟ بزرگ فکر می کند یا 
کسب وکارش یک سرگرمی اس��ت تا زمانی که بچه دار 

شود؟ 
نخس��تین باری که خانم پروش��ان از ته دل احساس 
غرور کرد، فروش محصولش در فروشگاه های زنجیره ای 
مع��روف Whole Foods بود. این نش��ان می داد که 
مش��تریان منطق تولید این محصول را درک کرده و از 

جویدن تکه های پالستیک خسته شده بودند. 
مش��تریان Simply Gum کس��انی هس��تند ک��ه 
برای ش��ان مهم اس��ت چه چیزی به بدن شان می رسد. 
 Whole آنه��ا محصول خود را در فروش��گاه هایی مثل
Foods و س��ایر س��وپرمارکت ها و فروشگاه های بزرگ 
دیگر عرضه کرده و بخش بزرگی از مش��تریان را با این 
روش جذب می کنند. وب س��ایت نیز روش دیگر جذب 

مشتری برای این کسب وکار آدامسی است. 
خانم پروش��ان آرزو داشت در سال اول کسب وکارش 
کس��ی پیدا شود و به او بگوید که خیلی سریع وارد بازار 
شود. هیچ چیز مثل بازخورد واقعی گرفتن از مشتری ها 

از نظر او به کسب وکار کمک می کند. 
یکی از اش��تباهاتی که خانم پروشان و همکارانش در 
اوایل کارش��ان مرتکب می شدند حساسیت های بیش  از 
حد روی مرتب س��ازی سفارش ها بود. تقاضای محصول 
در آن زمان بسیار بیشتر از عرضه آن بود. اما این اشتباه 

هرگز پس از آن تکرار نشد. 
آرزوی خانم پروشان برای کسب وکارش این است که 
در پنج سال آینده، شرکتش ماموریت خود برای عرضه 
باکیفیت ترین آدامس طبیعی را ادامه دهد؛ آدامسی که 
هم برای بدن انس��ان و هم برای زمین مفیدتر است. او 

آرزو دارد کارش را در سطح ملی در آمریکا ادامه دهد. 

زنان جهان

معصومه احم��دزاده متولد 1350 
ته��ران اس��ت. 20 س��ال پرس��تار 
بیمارس��تان ب��وده و نزدیک به س��ه 
س��ال اس��ت که آش��پزی می کند و 
در س��ایت تهیه غ��ذای الکترونیکی 
مامان پز همکاری دارد. از قرار معلوم 
دست پختش حرف ندارد و بازخورد 
کارش را دیده است. همیشه سرش 
شلوغ است و مشغول پختن و تزئین 
رنگارنگ  آماده کردن خوراکی های  و 
اس��ت. »فرصت امروز« ب��ا این بانوی 
آش��پز و فعال که در فضای مجازی 
ب��ه مامان م��ارال معروف اس��ت، به 

گفت وگو نشسته است. 
محمدزاده در م��ورد فعالیتش در 
زمین��ه تهیه و پخت غذاهای خانگی 
می گوی��د: قبل از اینک��ه به این کار 
بپ��ردازم، پرس��تار بیمارس��تان ناجا 
بودم و به نوعی یک نظامی محسوب 
می دانید  ک��ه  همان طور  می ش��دم. 
پرس��تاری ج��زو کارهای س��خت و 
طاقت فرسا است و از مشاغل سخت 
به حس��اب می آید. حدود هفت سال 
پیش بود که بعد از 20 سال خدمت 
درمانی، بازنشس��ته شدم. بیکاری را 
دوس��ت نداش��ته و ندارم و همیشه 
دنب��ال این ب��ودم ک��ه دوران بعد از 
خدمت را چگونه بگذرانم. حدود سه 
س��ال پیش بود که با خانم لطیفی، 
مدیرمس��ئول س��ایت مامان  پز آشنا 
شدم و قرار شد که در زمینه طبخ و 
تهیه غذاهای متنوع همکاری داشته 
باش��یم. البته این هم��کاری به این 
راحتی ها نبود، چون برای شروع کار 

باید تست می دادم. 
من قب��ل از این کار دس��ت پخت 
خوبی داش��تم و به خیل��ی از غذاها 
مس��لط ب��ودم. خالصه بع��د از چند 
جلس��ه مذاک��ره و گفت وگو و س��ه، 
چهار نوبت آزمون عملی برای پختن 
غذاهایی مثل زرشک پلو، باقالی پلو و 
انواع دلمه ها، مج��وز کار حرفه ای و 

آشپزی من صادر شد. 

صبح ها و عصرها 
خانم محمدزاده یک روز کاری اش 
را این ط��ور بی��ان می کن��د: فعالیت 
کاری م��ن ب��ه عصره��ا و صبح زود 
خالصه می ش��ود. به این صورت که 
ش��رکت س��اعت ش��ش عصر آمار و 
غذای مورد نیاز را سفارش می دهد؛ 
تا س��اعت هفت غروب ب��رای تهیه 
اقالم مواد غذایی وقت صرف می کنم 
و معموالً در این س��اعت کار خرید و 
تهیه مواد الزم تمام می ش��ود. بعد از 
آن از ساعت هش��ت به بعد کارهای 
اولی��ه پخت وپ��ز مثل س��رخ کردن، 
انج��ام  را  تمیزک��ردن  پاک ک��ردن، 
می ده��م تا ب��رای صبح به مش��کل 
نخورم. از آن طرف در س��اعت 4/5 
الی 5صبح از خواب بیدار می ش��وم 
و ش��روع ب��ه کار اصلی که آش��پزی 
برای مشتری هاس��ت، می کنم. وقتی 
عقربه ها س��اعت 9 الی 9/5 را نشان 

می دهند، بخش��ی از کار من تمام 
ش��ده و موقع کشیدن و سرو غذا 
در ظ��روف مخصوص اس��ت. کار 
ارس��ال غذاهای ما ش��یوه خاصی 
دارد ک��ه باید رعایت ش��ود. همه 
می کنن��د،  کار  ک��ه  خانم های��ی 
را  آماده ش��ده  بای��د خوراک های 
الی پارچه ه��ای رنگ��ی و گل��دار 
بسته بندی  می دهد،  ش��رکت  که 
کنند. بعد از بس��ته بندی روی آن 
کارت می خورد تا مش��خص شود 
پی��ک آنها را کجا بب��رد. این طور 

بگویم کل کار من قبل از ساعت 10 
صبح تمام شده و برای سفارش های 
روز بعد باید تا س��اعت ش��ش عصر 
منتظ��ر بمان��م. ای��ن آش��پز آنالین 
در م��ورد س��فارش های دریافت��ی و 
مش��تری هایش می گوی��د: ش��رکت 
و س��ایت مامان پز با چند ش��رکت و 
اداره ب��زرگ ق��رارداد دارد تا غذای 
مورد نیاز پرس��نل ای��ن مجموعه ها 
را تدارک ببیند. تعداد س��فارش های 
روزانه اصاًل معلوم نیس��ت. یک روز 
50 پ��رس و روز بع��د ممکن اس��ت 
فقط چهار س��فارش داش��ته باشم. 

ول��ی به ط��ور میانگین بی��ن 25 تا 
30 غ��ذا در روز اس��ت. طبق برنامه 
برنامه  مشخص شده، رأس س��اعت 
و آم��ار تعداد به من اعالم می ش��ود 
و روز بعد هم تحویل داده می ش��ود. 
اینکه دیگر غ��ذا کجا می رود به من 
مربوط نمی ش��ود و وظیفه من فقط 
پختن سفارش هایی است که دریافت 
کرده ام. ساعت 12 ظهر کسی بیاید 
اص��اًل متوج��ه نمی ش��ود اینجا چه 

کارهایی شده است. 
وی در م��ورد تن��وع غذایی منوی 
آشپزخانه اش می گوید: تنوع که زیاد 
اس��ت و اصاًل یکی از شروط فعالیت 
با ش��رکت توانایی خانم های آش��پز 
در درس��ت کردن ان��واع غذاها برای 
بیشتر غذاهای  همه سلیقه هاس��ت. 
آماده ش��ده پلوی��ی هس��تند، چون 
کارمندان ش��رکت ها بیش��تر طالب 
غذاه��ای برنجی هس��تند. ولی تنوع 

منوی ما به 28 م��دل خوراک لذیذ 
و خوش��مزه می رسد.  محمدزاده در 
خانه و در یک آشپزخانه خانگی 10 
– 12 متری در محل��ه نظام آباد کار 
می کن��د. به همراه او پنج خانم دیگر 
 هم در محدوده شرق تهران فعالیت 

می کنند. 

انگیزه کاری 
خان��م آش��پز می گوی��د: یک��ی از 
دالیلی که باعث ش��د به س��مت کار 
خانگی بروم، تولد پس��رم بود. چون 
نگه��داری از او س��خت ب��ود و باید 

وقت بیشتر برای نگهداری از فرزندم 
می گذاشتم، طالب ش��غلی بودم که 
خیل��ی از منزل دور نش��وم. خدا را 
ش��کر ک��ه کار خانگی نصیبم ش��د. 
ضمن اینکه وقت��ی یک زن در کنار 
خانواده اش باش��د، گرمی و عطوفت 
بین اعضای آن بیش��تر و بهتر است. 
من خودم این ط��وری خیلی راحت 
هس��تم و دیگر دغدغه دیر رسیدن، 
س��ر موقع کارت زدن، گرما و سرما، 
ش��یفت ش��ب بودن، کرایه ماشین 
را ن��دارم. خیلی از اف��راد مخصوصا 
خانم ه��ا از ش��رایط می نالن��د و گله 
دارند. من نمی گویم کار نکنید، ولی 

گله و شکایت را کنار بگذارید. 

 قیمت و سود 
قیمت یک زرش��ک پلوی فرد اعال 
6 هزار تومان است که با سود و سایر 
هزینه ها به 8 هزار تومان می رس��د. 
اگر به ط��ور متوس��ط روزانه 30 
پرس غذا حس��اب کنیم، س��ود 
ماهان��ه بی��ن 2/5 ت��ا 3 میلیون 
تومان می شود. بعضی از غذاهای 
ویژه که وقت بیش��تری می برد،  
)مثل کب��اب دیگ��ی( 9 تا 9/5 
هزار تومان فاکتور می خورد، که 
ش��رکت 11 تا 12 ه��زار تومان 
می فروش��د. ش��رکت ب��ه من و 
هم��ه خانم های فع��ال، از نصف 
کمتر س��ود می دهد که به خاطر 
رعای��ت و توجه زی��اد به کیفیت 
محصوالت عرضه شده است. چون ما 
از برنج هندی و گوشت و مرغ یخ زده 
استفاده نمی کنیم. خود من مایحتاج 
روز بع��د را روزانه تهی��ه می کنم تا 
هیچ مشکلی از نظر طعم، مزه، رنگ 
و کیفیت پیش نیای��د. وی در مورد 
محاس��به قیمت غذاهای طبخ ش��ده 
می افزای��د: ن��رخ غذاها را براس��اس 
مقدار مصرف تعیی��ن می  کنم؛ مثاًل 
وزن یک یا دو پیمانه برنج براس��اس 
قیمت خرید، وزن قسمتی از مرغ یا 
گوش��ت و حجم روغن، ادویه جات و 
چاش��نی ها. همه این اقالم روی هم 

رفته قیمت تمام  ش��ده را مش��خص 
می کند که براساس آن قیمت نهایی 
ب��ه ش��رکت اعالم می ش��ود. وی در 
مورد ن��ام کاری و حرف��ه ای اش در 
سایت می گوید: اس��م دخترم مارال 
است و به همین خاطر اسم مارال را 
انتخاب کردم. چون خانم دیگری به 
اسم معصومه در این مجموعه حضور 
داش��ت و من از اسم دخترم به جای 

اسم خودم استفاده کردم. 
محم��دزاده درباره کنترل کیفی و 
رعایت موازین بهداش��تی حین کار 
می گوید: ش��رکت روی این مس��ئله 
خیلی حس��اس است و به طور مرتب 

شرایط پخت و پز را کنترل می کند. 
معموالً دو تا سه بار در ماه به صورت 
س��رزده و ب��دون اط��الع قبل��ی به 
آش��پزخانه می آیند و همه چیز را با 
دقت ورانداز می کنند. مثل استفاده 
از کاله مخصوص، دستکش، نظافت 
عمومی مح��ل کار و مواردی که در 
قرارداد ذکر شده است. مثاًل غذا باید 
در ظروف آلومینیومی که خودش��ان 
داده ان��د تهی��ه ش��ود. ای��ن یکی از 
الزامات کار اس��ت. به طور کلی شیوه 
کاری مامان پز به این ش��کل اس��ت: 
ثب��ت نام در س��ایت، دریافت منوی 
روزانه، ثبت سفارش و دریافت غذا. 

ب��رای آدرینان��ا گراکینو، ت��رک زندگی که 
رفتارهای خش��ونت آمیز همسر باعث آن شده 
ب��ود؛ یعنی از دس��ت دادن حضان��ت فرزندان 
و نداش��تن ش��غل و مس��کن. اما ح��اال او در 
ش��رکت غیردولتی Mão na Massa کارگر 
ساختمانی است. از 94 زنی که دوره خود را در 
دو سال اول پس از تأسیس این شرکت در سال 
2007 تم��ام کردند، حاال دوسوم ش��ان در این 
صنعت مشغول به کار شده اند. درآمد متوسط 
این زنان از تنها 21 دالر قبل از پیوستن به این 

شرکت اکنون به 631 دالر رسیده است. 
خانم گراکینو که حاال بسیار به داشتن شغل 
خوب، مسکن و بازگرداندن فرزندانش امیدوار 
است، یکی از زنانی است که زندگی شان دچار 
تحوالت زیادی شده است. در سال 1960 تنها 
17 درص��د زنان برزیلی س��ر کار می رفتند که 
 در میان کشورهای آمریکای التین رقم بسیار 
کمی بود. اما حاال دوس��وم زنان برزیلی ش��غل 
خ��ارج از خان��ه دارند و یک��ی از باالترین آمار 
اش��تغال زنان آمریکای جنوبی در برزیل ثبت 
شده است. در سال 1960 زنان برزیلی هرکدام 
به طور متوس��ط 6 فرزند داشتند، اما حاال این 
آمار ب��ه 1/9 رس��یده که از تمام کش��ورهای 

آمریکای التین به جز کوبا کمتر است. 
افزای��ش قابل توجه در حداقل دس��تمزدها، 
افزایش مش��اغل رسمی و ورود به زمینه هایی 
که س��ال های سال در قرق مردان بود، همگی 
یعنی شکاف بین دستمزد زنان و مردان دارای 
تحصیالت پایین کمتر شده است. اکنون تعداد 

زنان برزیلی دارای تحصیالت باال بسیار بیشتر 
ش��ده است. دختران بیش��تر از پسرها تمایل 
به ادامه تحصیل نش��ان می دهند و سه پنجم 
 فارغ التحصیالن دانشگاه ها در برزیل دختران 

هستند. 
تحقیقات "مرکز نوآوری و استعداد" که یک 
اتاق فکر در نیویورک اس��ت، نشان داد که 59 
درصد زنان فارغ التحصی��ل از کالج های برزیل 
خود را "بسیار بلندپرواز" معرفی می کنند. این 
درحالی است که تنها 36 درصد زنان آمریکایی 
خ��ود را بلندپ��رواز می دانن��د. س��رعت تغییر 

رویکرد باعث شده کسب وکارها و صاحبانشان 
ب��ا غافلگیری مواجه ش��وند. به گفته س��یلویا 
آن هیولت، رئی��س مرکز نوآوری و اس��تعداد 
ش��رکت های جهانی هنوز فکر می کنند، زنان 
در کشورهای دارای اقتصاد نوظهور پابرهنه یا 

باردار هستند. 
بازار کار محدود و کمبود استعداد باعث شده 
کارفرماها پ��ا را فراتر از تعصبات خود بگذارند. 
این یک کمک بزرگ برای کش��وری است که 
بعد از مدت ها دوری زنان از صحنه سیاس��ت، 
ح��اال رئیس جمهورش یک زن اس��ت. اگرچه 

خانم دیلما روسف، رئیس جمهور برزیل رسیدن 
به مق��ام ریاس��ت جمهوری را مدیون یک مرد 
یعنی لوئیز ایناس��یو لوال داس��یلوا است، اما در 
مقام ریاس��ت جمهوری به خوبی زن بودن خود 

را ثابت کرده است. 
اقدام او برای مبارزه با فساد که رسانه ها آن را 
پیش بینی کرده و نامش را "تمیز کردن خانه" 
گذاشته بودند، نش��ان داد که او برای مبارزه با 

فساد جدی است. 
سهم زنان در کابینه او نیز بیش از یک چهارم 
اعضاست که نس��بت به دوره های پیش بسیار 

بیشتر است. 
ک��ه  را  سیاس��ت مدارانی  آرام  آرام  او 
کس��ب وکارهای دولتی در اختیار داش��تند، با 
افرادی دارای صالحیت بیش��تر جایگزین کرد. 
اغلب این افراد که جایگزین مردان شده اند، زن 

هستند. 
ب��رای زنان��ی زیرک و س��ختکوش، در نظام 
برزی��ل اکنون آزمونی برای مش��اغل در بخش 
عمومی وجود دارد، اما در گذشته قوانین اجازه 
این کار را به زنان نمی داد. در دهه 90 میالدی 
وقتی تنها وزیر زن برزیل یعنی کلودیا کاستین، 
به زنان، مس��یر دست یافتن به شغل دولتی را 
می آموخت،  دریافت که اغلب زنان اگر شغلشان 
نیاز به رفت و آمد داش��ته باش��د از پذیرش آن 
س��ر باز می زنند. خانم کاستین که حاال معاون 
آموزش��ی شهردار ریودوژانیرو اس��ت، باور دارد 
ک��ه روزی در برزی��ل دیگر مان��ع بزرگی برای 
حضور زنان در بازار کار وجود نخواهد داش��ت. 
البته او معتقد اس��ت که هنوز در چشم عموم 
مردم داشتن زندگی مستقل برای زنان عجیب 

و باورنکردنی است. 
مدیران زن دیگر افرادی خاص و اس��تثنایی 
نیستند. واکنش های منفی وجود دارد، اما تعداد 
خانم های متقاضی کار در برزیل روز به روز در 

حال بیشتر شدن است. 
اگرچه اقتص��اد برزیل روند کن��دی دارد اما 
حقوق ه��ا در این س��ال ها افزایش قابل توجهی 
داش��ته و بی��کاری به پایین ترین س��طح خود 

رسیده است. 

گفت وگوی »فرصت امروز« با معصومه محمدزاده، آشپز کارآفرین

از بازنشستگی تا خورا ک های رنگین

زنان در بازار کار برزیل

سهم خواهی زنان از مشاغل دولتی

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اش��اره به تجربه کشورهای 
توس��عه یافته گفت: بدون بهره گیری از ظرفیت زنان، توس��عه پایدار ممکن 
نیس��ت. به گزارش ایرنا، شهیندخت موالوردی روز دوشنبه در آیین امضای 
تفاهم نامه همکاری مش��ترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 
و وزیر نیرو که در محل این وزارتخانه برگزارش��د، اظهارکرد: برای توس��عه 

کشور باید از تمام ظرفیت های موجود جامعه بهره برد.
وی اس��تفاه ازظرفی��ت و توانمندی زنان در بهینه س��ازی و مصرف انرژی 
را یکی از اهداف این تفاهم نامه برش��مرد و اف��زود: زنان در چارچوب نقش 
مادران خانواده، معلمان و کارکنان ادارات دولتی می توانند به بهینه س��ازی 
مصرف انرژی کمک ش��ایانی کنند. به گفته موالوردی یکی از اهداف برنامه 
ششم توسعه کشور موضوع بحران آب است و زنان نقش تاثیرگذاری در این 
زمین��ه دارند. وی افزود: به منظور ارتقای سیاس��ت های کلی اصالح مصرف 
انرژی و تحقق سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی باید از تاثیر آموزش بانوان در 

خانواده و جامعه بهره مند شویم.

مع��اون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری اظهارکرد: براس��اس ماده 
230 برنامه پنجم توس��عه س��ازوکار مش��ارکت و اس��تفاده از توانایی ها 
و ظرفیت ه��ای بانوان در اجرای طرح های توس��عه تعیین ش��ده اس��ت. 

بنابرای��ن برای تحقق این ماده قانون��ی تاکنون 80 طرح، 45موافقت نامه 
اجرایی و 20 تفاهم نامه در موضوعات مختلف اجرا شده است. موالوردی 
گف��ت: درمجموعه وزارت نیرو اقدامات مثبتی ب��رای بهره مندی از توان 
تخصصی بانوان در مجموعه هیات مدیره ش��رکت ها و عرصه های مختلف 

تخصصی و مدیریتی انجام ش��ده اس��ت. 
وی افزود: امیدواریم در این وزارتخانه تسهیالت امنیت شغلی زنان فراهم 

و در آزمون های استخدامی پیش رو عدالت جنسیتی رعایت شود.
مالوردی به دستور رئیس جمهور مبنی بر لغو آزمون های استخدامی اخیر 
اش��اره کرد و گفت: براساس این دس��تور قرار است آزمون های استخدامی 
پیش رو با رعایت عدالت جنس��یتی برگزار ش��ود. وی درباره نحوه عملیاتی 
ش��دن این تفاهم نامه گفت: طرح مدیریت الگوی مصرف آب و برق پس از 
ایجاد کمیته مش��ترک راهبردی در س��طح ملی و در مدت یک سال اجرایی 
خواهد شد. معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری از ادامه دار شدن این 

تفاهمنامه درصورت عالقه مندی دو طرف در دولت بعد خبر داد.

بدون استفاده از ظرفیت بانوان نمی توان به توسعه پایدار دست یافت

اقتصاد زنان

علی علمی
ali_elmi1361@yahoo.com

ترجمه: سارا گلچین

فعالیت کاری من به عصرها و صبح 
زود خالصه می شود. به این صورت 
که شرکت ساعت شش عصر آمار و 
غذای مورد نیاز را سفارش می دهد؛ 
تا ساعت هفت غروب برای تهیه 

اقالم مواد غذایی وقت صرف می کنم 
و معموالً در این ساعت کار خرید و 

تهیه مواد الزم تمام می شود
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طرف��داران هری پاتر م��اه ژوئیه را با یک 
اتفاق خ��وب به پایان رس��اندند؛ نزدیک به 
10سال بعد از آخرین کتاب هری پاتر حاال 
می توانند ی��ک بار دیگر خ��ود را در دنیای 
جادویی ساخته ذهن جی کی رولینگ غرق 

کنند.  
»هری پاتر و کودک نفرین شده« تازه ترین 
کت��اب مجموعه کتاب های هری پاتر اس��ت 
که روز یکش��نبه به دس��ت دوس��تدارانش 
رسید. البته این کتاب در واقع نمایشنامه ای 
دو قس��متی اس��ت که جک ترون براساس 
قصه ای کام��ًا تازه به قلم مش��ترک ترون، 
رولینگ و جان تیفانی نوشته و از 30 ژوئیه 
در س��الن نمایش کاخ لندن به روی صحنه 
رفته اس��ت. نسخه نوشتاری این نمایش 31 
ژوئیه، روز تولد جی کی رولینگ، به دس��ت 

دوستداران او رسید. 
مجموع��ه کتاب هایی که به 68 زبان زنده 
دنیا ترجمه شد، بیش از 400 میلیون نسخه 
فروخ��ت و نویس��نده اش را از بیکاری که با 
حق��وق دولتی زندگی می ک��رد، ظرف چند 
س��ال به یک مولت��ی میلیون��ر تبدیل کرد. 

تنها هش��ت فیلمی که براساس داستان های 
خان��م رولینگ س��اخته ش��دند، در ایاالت 
متح��ده 2میلیارد دالر درآمد داش��ت و این 
مجموعه را به لحاظ تج��اری به موفق ترین 
س��ری فیلم های دنباله دار در آمریکا تبدیل 
کرد و حاال به گفته سی ان ان براساس آماری 
ک��ه از میزان پیش ف��روش  »ه��ری پاتر و 
کودک نفرین شده« منتشر شده، پیش بینی 
می ش��ود که این کتاب هم در آمازون و هم 
در بارنز ان��د نوبل )یک کتابفروش��ی آناین 
دیگر در ایاالت متحده( پرفروش ترین کتاب 

سال 2016 خواهد بود. 
نشریه میرور در مقاله ای که در ماه مارس 
در این خصوص منتش��ر کرده، می گوید نام 
تجاری ه��ری پاتر ج��دا از کتاب ها تاکنون 
نزدی��ک به 7/5 میلیارد پوند درآمد داش��ته 
است و پیش بینی  می شود که به لطف همین 
نمایش��نامه تازه به بازار آمده و نوش��ته های 
وب س��ایتش   در  رولین��گ  خان��م   دیگ��ر 
دالر  میلی��ارد   17 ب��ه   »Pottermore«

برسد. 
گفته می ش��ود فروش کتاب های اینترنتی 
ک��ه از وب س��ایت Pottermore منتش��ر 
ش��ده، تنها طی سه سال گذشته 70میلیون 
پون��د درآمد داش��ته و ح��اال نمایش آن در 

قل��ب بریتانیا ب��ه روی صحنه رفته اس��ت. 
 نش��ریه می��رور معتقد اس��ت اگ��ر نمایش  
»ه��ری پات��ر و ک��ودک نفرین ش��ده« در 
سرتاس��ر دنیا به روی صحن��ه برود می تواند 
به موفقیت نمایش هایی چون  »شیرشاه« و  
»بینوایان« برسد و سود حاصل از قصه های 
برآمده از دنیای جادوگرها را بیشتر و بیشتر 

کند. 
مارک بروکوس��کی، متخص��ص بازاریابی 
در گفت وگو با نش��ریه The Sun می گوید: 
»جی ک��ی رولینگ نام تج��اری هری پاتر را 
با جدیت تم��ام مدیریت می کند تا مطمئن 
ش��ود هر آنچ��ه به نام ه��ری پاتر ب��ه بازار 
می آید، از کیفیت باالیی برخوردار باش��د و 
تا جایی که این نام می فروش��د، او می تواند 
فیلم ، کتاب، برنامه های تلویزیونی بیش��تری 
را تولی��د کند و این فهرس��ت ب��ه همین جا 
ه��م ختم نمی ش��ود. هری پات��ر می تواند با 
نسل های بعدی هم میلیاردها درآمد داشته 
باش��د.« اس��تفان درو، متخص��ص بازاریابی 
می گوید: »با وجود تمام محصوالت دیگری 
که با ن��ام هری پاتر به بازار آم��ده، این نام 
تجاری قابلیت این را دارد که حتی بزرگ تر 
از روز های اوج سری کتاب های اصلی شود.«

ث��روت ش��خصی خانم رولین��گ به 584 

میلیون پوند می رس��د. او س��ال گذشته در 
مصاحبه ای با اپرا وینفری، مجری تلویزیونی 
محبوب و مع��روف آمریکای��ی گفت ثروت 
حاص��ل از رمان ه��ای هری پات��ر که خیلی 
س��ریع ب��ه دس��ت آم��د، برایش  »بس��یار 
ترس��ناک« بوده اس��ت. رولینگ همچنین 
در مصاحبه ای با ضمیمه آخرهفته نش��ریه 
گاردین، گف��ت که در خان��واده ثروتمندی 
بزرگ نشده و به یک باره به این میزان ثروت 
زدن  رس��یده و دیگر کس��ی را ب��رای حرف 
نداش��ته. به گفته مصاحبه کنن��ده گاردین 
زن ه��ای زی��ادی در دنیا در ای��ن موقعیت 
قرار نمی گیرن��د. خانم رولین��گ در همین 
مصاحبه اعتراف کرده بود که فکر می کند تا 
ابد پولدار باقی بماند. این طور که پیداس��ت 

چندان بیراه هم نمی گوید. 
ب��ه گفت��ه دیلی میل، بع��د از هفت رمان، 
هش��ت فیلم سینمایی، سه کتابچه، دو فیلم 
تازه که براساس این کتابچه ها ساخته شده، 
وب س��ایت Pottermore و دایره المعارفی 
ک��ه در ح��ال تهیه اس��ت، خان��م رولینگ 
می توان��د با خیال راحت باب��ت خلق دنیای 
جادویی ه��ری پاتر به خودش و کار خوبش 
تبری��ک بگوی��د.  او یک��ی از موفق تری��ن و 
تمام  محبوب تری��ن ش��خصیت های خیالی 

دوران را ب��ه وجود آورده و س��ود زیادی را 
نصی��ب خ��ودش و خیلی های دیگ��ر کرده 
است. پارک هایی که در هالیوود و فلوریدا با 
تم هری پاتر س��اخته شده، تقریبا هر روز پر 
از بچه ها و نوجوان هایی است که لباس هری 
پاتر را به تن می کنند و چوب جادویش را به 

دست می گیرند. 
ح��اال بلیت های نمایش��نامه ه��ری پاتر و 
کودک نفرین ش��ده تا ماه مه س��ال 2017 
ب��ا قیم��ت پیش ف��روش 2ه��زار پون��د در 

وب سایت ها به فروش رفته است. 
خانم رولینگ در توییتر ش��خصی خود در 
پاس��خ به آنهایی که به تمام شدن بلیت ها و 
احتمال اینکه نتوانند نمایش را روی صحنه 
ببینن��د، گفت که اگر تقاضا تا این اندازه باال 
و ادامه داشته باشد، تور نمایش هری پاتر و 
کودک نفرین ش��ده ت��ا مدت ها اجرا خواهد 
ش��د.  معترضان همان هایی هس��تند که در 
تمام این س��ال ها تی شرت های 20 پوندی و 
انگشترهای 9 پوندی هری پاتر را خریده اند 
و حاال منتظرند که کاراکتر موردعاقه ش��ان 
را ک��ه حاال س��ه بچ��ه دارد و در وزارتخانه 
جادو کار می کند، روی صحنه ببینند. خانم 
رولینگ می گوید داس��تان های هری پاتر با 

این نمایشنامه به پایان می رسد. 

چرا هری پاتر تا این اندازه محبوب است؟ 
همه دالیل محبوبیت یک برند 

میلیون دالری

مجموع��ه کتاب ه��ای ه��ری پاتر و فیلم ه��ای این 
شخصیت دوست داشتنی که هفت سال بعد از نخستین 
کتاب آمدند، حاال میلیاردها دالر ارزش دارند. این برند 
محبوب جهانی در س��ال 2011 یعنی پنج سال پیش 
15 میلیارد دالر ارزش داش��ت. هری پاتر به ده ها زبان 
ترجمه شده و میلیون ها نسخه از آن به فروش رسیده 
اس��ت. همین باعث شده تا جی کی رولینگ، آفریننده 

هری پاتر نخستین نویسنده میلیاردر جهان شود. 
ب��رای اینکه هری پاتر، هری پاتر ش��ود،  مس��یری 
طوالنی طی ش��ده است. برند شدن هری پاتر به چند 
دلیل عمده اتفاق افتاده اس��ت. اگر دوس��ت دارید سر 
از این دالیل درآورید، این گزارش را تا پایان بخوانید. 

قرارداد 105 هزار دالری ویراستار
اگرچه جی کی رولینگ زمانی که هری پاتر را نوشت 
و برای چاپش اقدام کرد، یک نویس��نده گمنام بود، اما 
خوانن��دگان این کتاب خیلی زود به نوش��ته های او و 

پسربچه دوست داشتنی داستان عاقه مند شدند. 
نخس��تین کس��ی که با خواندن نخس��تین جلد از 
هری پاتر شیفته این شخصیت شد، ویراستار کتاب بود. 
آرتور لوی��ن پس از اینکه جلد اول کت��اب را خواند با 
نویسنده قراردادی 105 هزار دالری امضا کرد. این گام 

بلندی برای برند شدن هری پاتر بود. 
آق��ای لوین وقتی با خانم رولینگ قرارداد بس��ت او 
را ف��ردی بس��یار عجیب دید که اس��تعداد خاصی در 
نویس��ندگی دارد. هری پاتر احساس��ات آقای لوین را 
برانگیخت و همین باعث ش��د که برای قرارداد بستن 

با خانم رولینگ متقاعد شود. 

هری پاتر بچه ها، هری پاتر بزرگ ترها
بزرگ ترها ه��م به خواندن کتاب های هری پاتر عاقه  
نش��ان می دهند، اما خب برایش��ان کمی سخت بود که 
کتابی با س��ر و ش��کل نوجوانانه بخرند. به همین خاطر 
انتش��ارات Bloomsbury که نخس��تین بار حق چاپ 
کتاب را از خانم رولینگ خرید، دس��ت به ابتکار جالبی 
زد. این انتش��ارات هری پات��ر را با دو جلد متفاوت چاپ 
کرد، یکی برای بچه ها و یکی برای بزرگ ترها. جلد کتاب 
بچه ها طبعا خوش آب ورنگ تر از کتاب بزرگساالن بود. در 
جلد کتاب بزرگساالن بیشتر از رنگ های سنگین استفاده 
شده است. دیگر راهکار جالب ناشر هری پاتر این بود که 
عاقه مندان می توانند جلد کتاب را به راحتی جدا کرده، 

در خانه بگذارند و خود کتاب را همراه ببرند. 

عرضه در نیمه شب، پیش سفارش و سایر تخفیف ها
سال 2000 وقتی نس��خه چهارم هری پاتر منتشر 
ش��د، جمعیت زیادی با پوش��یدن لبا س های سیاه و 
س��فید و زدن عین��ک با فریم گرد، نیمه ش��ب جلوی 
کتاب فروشی ها صف کش��یدند و منتظر عرضه کتاب 
محبوب ش��ان ماندند. بعضی مش��تری ها هم از ترس 
اینکه کتاب فروشی منطقه خودشان کتاب را تمام کرده 
باش��د، قبل از انتشار، کتاب را سفارش دادند. آن زمان 

700هزار جلد کتاب پیش سفارش شد. 
هفتمین جلد از کتاب های ه��ری پاتر هم در زمان 
خودش رکوردشکنی کرد و بیش از 11 میلیون نسخه 
از آن فروخته ش��د. تازه ترین نس��خه هری پاتر به نام 
»هری پاتر و کودک طلسم شده« نیز رکورد پیش فروش 
را شکست. خوانندگان کتاب این بار خیال خود را راحت 
کردند و با استفاده از امکانات دنیای دیجیتال برای خود 

کتاب را سفارش دادند. 

وب سایت های هواداری
برخی از نخستین وب سایت های هواداری هری پاتر 
هم نقش عمده ای در محبوبیت این کتاب بازی کردند. 
Cauldron. org  از نخس��تین سایت هایی بود که 
ب��ه طرفداری از هری پاتر راه افتاد. این وب س��ایت را 
چند ج��وان عاقه مند به هری پات��ر اداره می کردند 
و اطاع��ات مربوط به کت��اب و بعدها فیلم های هری 
پات��ر را در اختی��ار عاقه مندان می گذاش��تند. تعداد 
صفحه ه��ای هواداران هری پاتر به زبان های گوناگون 
دنیا به چن��د هزار صفحه می رس��د. این صفحه های 
هواداری انواع اطاع��ات، از اخبار، عکس ها و فیلم ها 
گرفته تا پادکس��ت ها و مس��ابقات و کاالها را شامل 

می شوند. 

نه به مک دونالد 
خانم رولینگ، نویس��نده هری پات��ر به رد کردن 
پیش��نهادها برای خرید برند هری پاتر مشهور است. 
یک��ی از مش��هورترین وتوه��ای خان��م رولینگ رد 
پیش��نهاد مک دونالد برای تولید ی��ک وعده غذایی 
به نام هری پاتر اس��ت. برای خانم رولینگ فست فود 
بچه ها بدترین کابوس ش��بانه ب��ود، بنابراین برایش 
اصًا قاب��ل قبول نبود ک��ه برند محب��وب بچه ها با 

فست فود یکی شود. 

داستانی که بچه ها را جذب مطالعه کرد
 بزرگ ترین دس��تاورد هری پاتر، گذش��ته از انتشار 
نسخه های میلیونی و رکوردهای ثبت شده برای دیدن 
فیلم های��ش، عاقه مندک��ردن جوان��ان و نوجوانان به 
خواندن کتاب بود. هی��چ مطالعه جامعی درباره اثرات 
کتاب های هری  پاتر در آمریکا یا بریتانیا انجام نش��ده 
اما آنچه مس��لم اس��ت اینکه پدر و مادرها و معلم ها از 
اینکه هری پاتر باعث شده نوجوانان به کتاب خواندن 

عاقه مند شوند، بسیار راضی هستند. 

داستان زندگی شخصی خانم رولینگ
خانم رولینگ، مادری که حاال از ملکه الیزابت، ملکه 
بریتانیا هم ثروتمندتر است، زندگی جالبی داشته است. 
او ک��ه با فرزندش تنها زندگ��ی می کند، تاش  زیادی 
می کند تا با کمک نوش��ته هایش زندگی راحتی برای 
خ��ود و فرزندش فراهم کند. او قبل از هری پاتر هم از 
نظر مالی مشکل خاصی نداشت، اما حاال با هری پاتر و 

فرزندش از ملکه بریتانیا هم ثروتمندتر است. 

دریچه

گزارش 2

ترجمه: سارا گلچین
businessinsider :منبع

یک دهه موفقیت مالی با نام تجاری هری پاتر

درخت جادویی پول

یک ش��رکت جهان��ی تحقیق��ات بازرگانی 
به ن��ام NirlsenCorporation  گزارش 
دیجیت��ال  کتاب ه��ای  ب��ازار  از   کامل��ی 
س��ال 2015 در آمریکا منتش��ر کرده است. 
بن��ا به این گزارش، آمریکا در س��ال 2015، 
کاه��ش ف��روش قاب��ل توجه��ی را در میان 
ناش��ران سنتی تجربه کرد. برعکس، فروش و 
بازار کتاب های دیجیتال و هوش��مند افزایش 
چشمگیری داش��ته اس��ت. در این گزارش، 
ارقام کلیدی درباره ب��ازار پررونق کتاب های 

دیجیتال منتشر شده  است. 
بن��ا ب��ر ای��ن گ��زارش، در س��ال 2014 
فروش کتاب ه��ای چاپ ش��ده 2.8 درصد با 
افزایش همراه ب��وده و 653میلیون کتاب به 
ف��روش رفته  اس��ت. این در حالی  اس��ت که 
در س��ال 2015 فروش کتاب  های دیجیتال 
و الکترونیک��ی باع��ث کاه��ش 13 درصدی 
فروش ناش��ران س��نتی شده  اس��ت و تعداد 
آنها به 204میلیون نسخه کاهش یافته است. 
60 درصد از کتاب های الکترونیکی به فروش 
رسیده، ش��امل کتاب های رمان و 51 درصد 
کتاب های داس��تانی با موضوع��ات جنایی و 

ترسناک بودند. 
ناش��ر- مولف به ناش��ری اطاق می ش��ود 
که مجوز س��ازمانی نداش��ته باشد و از سوی 
ش��خص حقیق��ی و با هزینه ش��خصی اجازه 
انتش��ار کت��اب را  می یابد. این نوع نش��ر، در 
آمریکا، 12 درصد از س��هم ب��ازار کتاب را به 
خود اختصاص داده  و به نسبت سال 2014، 

چهار واحد افزایش داشته است. 
طرفداران کیندل، ب��وک ریدر الکترونیکی 
ش��رکت آم��ازون هم س��هم زی��ادی از بازار 
ف��روش کتاب آمری��کا را تصاح��ب کرده اند. 
البت��ه ب��ه نس��بت س��ال 2014 ک��ه  میزان 
دانلود کتاب از س��وی خوانندگان و کاربران 

کیندل 24.6 درصد بود، در س��ال 2015 به 
22.6 درصد کاهش یافت. 

ش��رکت تحقیقاتی نیلس��ن، همچنین در 
گزارش خ��ود به افزایش اس��تفاده روزافزون 
گوشی های هوش��مند در میان کتاب خوانان 
اشاره کرده است. به این ترتیب که 14 درصد 
روی  آمری��کا  در  دیجیت��ال  کتاب ه��ای  از 
گوش��ی های هوش��مند دانلود ش��ده اند )در 
س��ال 2014، تنها 7.6 درص��د از کتاب های 
الکترونیکی روی گوش��ی های موبایل دانلود 

شده  بودند.( 
با در نظر گرفتن قیمت کتاب های دیجیتال 

و الکترونیک��ی در آمریکا، خوانندگان به طور 
متوسط 10 دالر برای یک کتاب الکترونیکی 
که ناش��ران س��نتی منتش��ر کرده ان��د، پول 
پرداخ��ت کرده ان��د )س��ال 2014 این مبلغ 
هش��ت دالر ب��ود(. ب��رای هر کتاب  ناش��ر - 
 مول��ف هم به طور متوس��ط 2.5 دالر هزینه

 شده است. 
افزای��ش قیم��ت کتاب ه��ای الکترونیکی 
ش��خصی، کاهش فروش کتاب های��ی را که 
ناش��ران شخصی منتش��ر می کنند، به خوبی 

توجیه می کند. 
4 دسامبر س��ال گذشته، جمعی از ناشران 

و متخصصان کتاب ه��ای دیجیتال در لندن 
گرده��م آمدن��د و درب��اره ب��ازار کتاب های 
دیجیت��ال گفت وگو کردن��د. در این رویداد، 
الکترونیکی«  مطالعه »سرشماری کتاب های 
منتش��ر ش��د و همچنین عوامل توسعه بازار 
کتاب های دیجیتال مورد بررسی قرار گرفت. 
روی  دیجیت��ال  کتاب ه��ای  خوان��دن 
گوش��ی های موبایل هوش��مند رو به افزایش 

است. 
الکترونیکی  کتاب های  خوانندگان  گرایش 
روی گوشی موبایل، یکی از مهم ترین عوامل 
توس��عه این بازار در این مطالعه معرفی شده 

اس��ت. در سرشماری که س��ال 2014 انجام 
ش��د، کاربران آی پ��د در خوان��دن کتاب از 
کاربران کیندل جلوتر  بودند. مرکز تحقیقاتی 
پیو نیز نظر س��نجی ای درباره ابزار های مورد 
استفاده خوانندگان کتاب انجام داد که طبق 
آن س��ال 2015، از ه��ر پنج نف��ری که در 
نظرسنجی ش��رکت  کرده بودند، دو نفر برای 
از گوش��ی  های  خواندن کتاب های دیجیتال 
هوش��مند بیش��تر از س��ایر ابزارها اس��تفاده 

می کردند. 
ناش��ر-مولف ها نیز به عن��وان یکی دیگر از 
عوامل رشد بازار کتاب های دیجیتال در این 
نشس��ت معرفی ش��د. در مقیاس یک تا 10، 
این نوع ناش��ران امتیاز 6.7 را دارند. در حال 
حاضر بیشتر کتاب هایی که به چاپ می رسند 
یا نسخه الکترونیکی به بازار عرضه می کنند، 

از نوع ناشر-مولف هستند. 

عدم اطمینان در مورد آینده 
در ای��ن مطالعه، نگرانی ه��م درباره آینده 
بازار  کتاب های دیجیتال وجود دارد. س��لطه 
وب در بخش کتاب و بازار نشر و چاپ، مانند 
ق��درت گرفتن آمازون در دنی��ای دیجیتال، 
باع��ث نگرانی ناش��ران و کتاب خانه ها ش��ده 
 است. ناش��ران نگران عدم تطابق خود با این 

نو آوری و تغییر هستند. 
حدود نیمی از ناشران که در نظرسنجی ها 
شرکت  کرده  بودند، معتقدند که صنعت چاپ 
و نش��ر برای مرحله بع��دی انقاب دیجیتال 
هنوز آم��اده نیس��ت. در مقاب��ل، 14 درصد 
از آ نه��ا هیچ گون��ه نگرانی درب��اره آینده این 
تح��والت نداش��تند. با ای��ن وج��ود، آنها به 
عوام��ل دلگرم کننده دل بس��ته اند. دوس��وم 
ناشران معتقد بودند به طور کلی کتاب خوانی 
در می��ان مردم، از زمان ش��روع و گس��ترش 
خریدوف��روش کت��ا ب  الکترونیک��ی افزایش 

داشته  است. 

اعداد کلیدی بازار کتاب های دیجیتال
ترجمه:  گلنوش محب علی 

idboox :منبع
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دو روز پیش خبر هک شدن 
بیش از 15میلیون کاربر تلگرام، 
در برخی رسانه ها و شبکه های 
اجتماعی منتشر شد و بار دیگر 
ای��ن نگرانی به وج��ود آمد که 
هکرها توانس��ته اند به اطالعات 
ش��خصی کاربران محبوب ترین 
پیام رس��ان در ایران دسترسی 
پی��دا کنن��د. براس��اس ای��ن 
خبر ها، یک گروه هکری به نام 
توانس��ته   Rocket Kitten
ب��ه منبع ارس��ال پیامک هایی 
ک��ه برای فعال کردن حس��اب 
ارس��ال  اف��راد  ب��ه  کارب��ری 
می ش��ود دسترس��ی پیدا کند 
 و از ک��د فعال س��ازی کارب��ران 

مطلع شود. 
اگ��ر هکری ب��ه محتوای این 
پی��ام دسترس��ی پی��دا کن��د، 
می تواند حس��اب کاربری افراد 
را در دس��ت بگی��رد و ب��ه تمام 
اطالعات��ی ک��ه بی��ن کاربران 

ردوبدل شده دست یابد. 
ای��ن بار اول نیس��ت که خبر 
ه��ک ش��دن کارب��ران تلگرام 
در رس��انه ها و فض��ای مجازی 
پیچی��ده اس��ت، طی دو س��ال 
گذشته که ایرانی ها به استفاده 
از ای��ن پیام رس��ان ها هج��وم 
آورده ان��د، بی��ش از پن��ج ب��ار 
ش��ایعه هک ش��دن تلگ��رام و 
افش��ای اطالع��ات کاربران آن 
نگرانی هایی را به وجود آورد که 
البته همیش��ه این ادعا از سوی 

مسئوالن پیام رسان رد شد. 
تلگرام  مس��ئوالن  این بار هم 
خبر ه��ک 15میلیون کاربر را 
رد کرده اند و در پیامی از امنیت 
باالی این پیام رسان خبر دادند. 
روز گذشته در بیانیه ای با عنوان 
»آرام باشید و تلگرام بفرستید« 

تصریح ش��ده که کاربران بهتر 
اس��ت خونسردی خود را حفظ 
کنن��د و ب��ه اس��تفاده از ای��ن 
نرم اف��زار ادامه دهند، زیرا هیچ 
مشکلی وجود ندارد و اطالعات 
خصوصی حساب های شخصی 
کاربران غیرقابل دسترس است. 
 مس��ئوالن تلگ��رام در ای��ن 
بیانیه یادآور ش��ده اند که چون 
برنامه تلگرام بر مبنای ش��ماره 
تماس های تلف��ن همراه عمل 
می کن��د، هر ک��س می تواند به 
ط��ور بالق��وه ثبت ش��دن یک 
ش��ماره خ��اص در سیس��تم 
تلگ��رام را چ��ک کن��د؛ امری 
که در برنامه های مش��ابه مانند 
وات��س اپ، پیام رس��ان فی��س 
ب��وک و... هم ممکن اس��ت. در 
این بیانیه از کاربران خواس��ته 
ش��ده برای اطمین��ان از حفظ 
امنیت ش��ان از سیس��تم تایید 
هوی��ت دومرحله ای اس��تفاده 
کنن��د و ی��ک کلم��ه عب��ور 
اضافه را برای ورود به حس��اب 

کاربری شان در نظر بگیرند. 

ش��ایعه  ه��ک  حال��ی  در 
ش��دن کارب��ران تلگ��رام برای 
چندمی��ن بار در فضای مجازی 
کارشناسان  که  پیچیده اس��ت 
امنیتی همیش��ه از سطح باالی 
امنی��ت ای��ن اپلیکیش��ن خبر 

می دادند. 
عل��ی جهانگرد، کارش��ناس 
امنی��ت اطالع��ات در این ب��اره 
ب��ه »فرص��ت  ام��روز« گف��ت: 
تلگ��رام برای رمزنگاری و انتقال 
  MTProto پیام ها از پروتکلی
اس��تفاده می کند که راهی امن 
 ب��رای ردو بدل ک��ردن اطالعات 

است. 
وی اف��زود: تمام��ی پیام هایی 
ک��ه در تلگ��رام مبادله می ش��ود 
ب��ا اس��تفاده از همی��ن پروتکل 
رمزن��گاری می ش��ود و این فقط 
منحصر به پیام های متنی نیست 
و تمامی فایل های مبادله شده اعم 
از عکس، فیلم، صوت و اسناد هم 
به صورت end-to-end منتقل 

می شوند. 
جهانگ��رد ب��ا اش��اره به خبر 

منتشر ش��ده اخیر اظهار کرد: 
اینک��ه بت��وان مناب��ع ارس��ال 
کدهای  فعال سازی را هک کرد، 
مربوط به تلگرام نیست و بیشتر 
مربوط به اپراتور های مخابراتی 

و منابع مرتبط با آنها است. 
این کارش��ناس گفت: بیشتر 
حمالت س��ایبری که در فضای 
مجازی رخ می دهد به اطالعات 
کم خود کاربران مربوط می شود 
و ب��ه این راحتی ها نمی توان به 
اطالعات دسترسی پیدا کرد. 

وی اف��زود: از س��وی دیگ��ر 
تلگ��رام  کارب��ران  اطالع��ات 
چن��دان ب��رای هکر ها جذابیت 
ندارد و هکر های بزرگ به دنبال 
راه ه��ای نفوذ در سیس��تم های 
بزرگ تری هستند که اطالعات 

مهم تری داشته باشند. 
جهانگ��رد ادام��ه داد: تنه��ا 
مدی��ران تلگ��رام می توانند به 
اطالع��ات کاربران دسترس��ی 
پی��دا کنند که البت��ه راه هایی 
وج��ود دارد که این امکان را از 

این هم محدود تر کند. 

امنی��ت  کارش��ناس  ای��ن 
اطالعات درپاس��خ به این سوال 
که چگونه می توان از هک شدن 
حساب کاربری تلگرامی مطلع 
ش��د، گف��ت: روش رایجی که 
بسیاری از افراد برای چک کردن 
این موضوع پیش��نهاد می دهند، 
 active sessions گزین��ه 
در تنظیم��ات تلگ��رام اس��ت. 
ب��رای این منظور در قس��مت 
 privacy and security
تع��داد اکانت هایی که همزمان 
از یک حساب کاربری استفاده 
می کنن��د رویت می ش��ود که 
کارب��ران می توانن��د با مراجعه 
ب��ه گزین��ه تنظیم��ات تلگرام 
 ب��ه این بخش دسترس��ی پیدا 

کنند. 
 جهانگ��رد سیس��تم تایی��د 
از  یک��ی  را  مرحل��ه ای  دو 
بهترین راه ه��ا برای جلوگیری 
از سوءاس��تفاده های احتمال��ی 
دانس��ت و اظهار ک��رد: در این 
نوع فعال س��ازی، تلگرام تحت 
ش��رایط امنیتی بیشتری اقدام 
ب��ه فعال س��ازی اکانت دیگری 
با ش��ماره ش��ما خواه��د کرد. 
ب��ا فع��ال ک��ردن ای��ن قابلیت 
هن��گام فعال س��ازی هر یک از 
دس��تگاه های جدی��د عالوه بر 
پین ک��د،  بای��د رم��ز عبوری را 
نی��ز وارد کرد که می تواند تاثیر 
بس��یار موثری در حفظ امنیت 

کاربران ایفا کند. 
ب��ه گفته وی، کاربرانی که از 
نسخه دسکتاپ این پیام رسان 
اس��تفاده می کنند باید بیش��تر 
ب��ه حف��ظ امنی��ت وس��واس 
نش��ان دهند و ت��الش کنند تا 
ج��ای ممکن حس��اب خود را 
از دس��تگاه های عمومی مانند 
رایانه های کافی نت ها باز نکنند 

تا امنیت شان تضمین شود. 

 فبلت جدید سامسونگ تمامی مشخصات اعضای قبلی 
 خان��واده  نوت مانند صفحه  نمایش بزرگ، قلم هوش��مند 
S Pen و مقاوم��ت در براب��ر آب را دارد. ام��ا یک��ی از 
مشخصات هیجان انگیز نوت ۷ که اخبار و شایعات زیادی 
iris sca -  رر مورد آن منتشر شده بود، اسکنر عنبیه یا

ner است. 
گلکس��ی نوت ۷ برای تش��خیص صاحب خود از دیگر 
اف��راد، از ماژول م��ادون قرمز دوربین به همراه سنس��ور 
مجاورت استفاده می کند. کاربر برای استفاده از این قابلیت 
امنیتی، باید گوش��ی را در فاصله  ۲5 تا ۳5 سانتی متری 
از صورت خود بگیرد. دوربین به سرعت مشخصات عنبیه  
کاربر را اس��کن می کند و آن را با اطالعات ذخیره ش��ده 
در حافظه اش مقایس��ه و قفل گوشی را باز می کند. عالوه 
بر آن، کاربران گلکس��ی نوت ۷ می توانند اسناد شخصی 
مانند قراردادها یا کپی گذرنامه خود را در پوش��ه ای امن 
ذخیره کنند و این پوش��ه تنها با اس��کن عنبیه آنها قابل 

دسترسی خواهد بود. 
البته سامسونگ عنوان کرده که اسکنر عنبیه نمی تواند 
به عنوان فاکتور امنیتی اصلی گوش��ی مورد استفاده قرار 
گیرد. شرکت کره ای، این قابلیت را به عنوان الیه ای جدید 

برای امنیت گجت در کنار گزینه های امنیتی دیگر مانند 
سنس��ور اثر انگش��ت عنوان می کند. نکته  قابل توجه این 
اس��ت که گزینه  امنیت��ی جدید یعنی اس��کنر عنبیه در 
زمانی معرفی شده که هنوز اسکنر اثر انگشت نیز به بلوغ 
کافی نرسیده اس��ت و محققان، منتقدان و هکرها بر این 
باورند که دور زدن این قابلیت امنیتی، آسان است. به طور 
مثال با اس��تفاده از تصویر اثر انگش��ت و پرینت سه بعدی 

آن، می توان سنسور اثر انگشت را دور زد. 
اس��کنر عنبیه نیز کاماًل امن نیس��ت و سامس��ونگ نیز 
جایی به این نکته اش��اره نکرده که این اس��کنر از حسگر 

اثر انگش��ت قوی تر است. برخی محققان بر این باورند که 
تصادفی بودن و خاص بودن مشخصات عنبیه  چشم افراد، 
بسیار متنوع است و به همین منظور، سازمان هایی مانند 
س��ازمان های دولت��ی از این گزینه برای شناس��ایی افراد 

استفاده می کنند. 
ب��ه هر حال اس��کنر عنبیه در حال گس��ترش در بازار 
گوشی های تلفن همراه است. گوشی های ویندوزی لومیا 
۹5۰ و لومی��ا ۹5۰ ایک��س ال نیز به ای��ن قابلیت مجهز 
هس��تند. برخی لپ تاپ های ویندوزی نی��ز از این قابلیت 
امنیت��ی پش��تیبانی می کنند و در خبره��ای مختلف نیز 
احتمال استفاده از این اسکنر در آیفون های آینده در نظر 
گرفته شده اس��ت. با معرفی رسمی گلکسی نوت ۷، باید 
سامس��ونگ را ش��رکتی بنامیم که اسکنر عنبیه را به طور 

گسترده وارد بازار گوشی های هوشمند کرده است. 
از طرفی، گوش��ی گلکس��ی S7 سامسونگ در سه ماهه 
گذش��ته توانس��ته فروش بیش��تری نس��بت به آیفون در 
آمری��کا داش��ته باش��د و این ش��رکت امیدوار اس��ت که 
فبلت جدید نیز س��هم قابل توجه��ی از بازار را در اختیار 
بگیرد. بدین ترتیب می توان س��ال ۲۰1۶ را سال پیروزی 

سامسونگ در بازار گوشی های پرچمدار نامید. 

galaxy note 7  بررسی شد

فبلتی با امکان تشخیص عنبیه چشم

گزارش2

4 گجت برای خوابی آرام 

تقریباً همه ما در مقاطعی از زندگی با مشکالت 
و اختالالت خواب مواجه ش��ده ایم، مش��کالتی که 
طیف ه��ای گس��ترده ای  از به خ��واب نرفتن ها، از 
خواب پریدن ها، خواب کوتاه و مقطع و... را شامل 
می ش��ود. اما یک��ی از نقاط مش��ترک بین تمامی 
این تجارب بد، احس��اس ناخوش��ایندی است که 
ایجاد کننده این مش��کالت است. احساساتی چون 
اضط��راب، تنیدگی، ناآرامی و مش��غله های فکری 
نقش��ی مه��م در ایجاد اختالالت خ��واب دارند. با 
توج��ه ب��ه اینکه خ��واب کوتاه م��دت و بی کیفیت 
ش��بانه، روزی پر از خستگی و کس��الت به همراه 
از  بی خواب��ی  داش��ت، ح��ل مش��کالت  خواه��د 

دغدغه های رایج بس��یاری از افراد اس��ت. 
اس��تفاده از داروهای ش��یمیایی ی��ا آرام بخش ها، 
روش��ی اس��ت که در صورت تکرار و مصرف بی رویه 
داروها عوارض جبران ناپذیری خواهد داش��ت، اما به 
نظر می رسد تکنولوژی هوشمند امروزی روش هایی 
س��اده و مؤثر برای حل مش��کالت خ��واب در چنته 

دارد: 

 Dream Pad بالش موزیکال
اگرچ��ه هی��چ کس 
دوس��ت ندارد در میان 
س��روصدا و همهمه به 
خ��واب رود، ام��ا برای 
اف��رادی که ب��ه دلیلی 
مضطربن��د ی��ا دچ��ار 
اضطراب��ی  اخت��الالت 
ش��بانه هس��تند، س��کوت مطلق می توان��د به این 
اضطراب ه��ا دامن زده و بیفزای��د. برخی از این افراد 
با روش��ن کردن تلویزیون یا رادیو تالش می کنند تا 
س��کوت را از می��ان بردارند، اما به خ��واب رفتن در 
کنار نور تلویزیون یا صداهای رادیو نیز چندان ساده 

نیست.
بال��ش موزی��کال Dream Pad، ی��ک داروی 
بی خطر و مؤث��ر برای افرادی اس��ت که اضطراب 
ش��بانه دارن��د. این بالش ب��ا اتصال ب��ه تلفن های 
هوش��مند یا تبلت، ب��ه راحتی هر نوع موس��یقی 
دلخواه را پخش کرده و همراه با پخش موس��یقی 
ارتعاش��اتی خفیف و آرام بخش ایجاد می کند، این 
همراهی موس��یقی و حرکت، کمک می کند کاربر 
احس��اس آرامش کرده و مشکالت فکری را تا حد 

زیادی فراموش کند. 

 Lorex سیستم امنیتی 
که  افراد  از  بسیاری 
تنه��ا و دور از دیگران 
در  می کنند،  زندگ��ی 
این  طول ش��ب دچار 
ه��راس می ش��وند که 
م��ورد حمله س��ارقان 
ق��رار گیرن��د، بررس��ی م��داوم قفل دره��ا، توهم 
ش��نیدن س��روصدا از حی��اط و بالکن و بس��یاری 
از احساس��ات ه��راس زای دیگ��ر، باعث می ش��ود 
خواب ش��بانه این گروه از افراد کیفیت مناس��بی 
نداش��ته باش��د و اغلب خواب��ی مقط��ع را تجربه 
کنن��د. سیس��تم های امنیت��ی مجهز ب��ه دوربین 
هوش��مند، گزینه مناس��بی برای حل این مشکل 
به نظر می رس��ند. در بین این سیستم ها، سیستم 
امنیتی  Lorex ش��هرت و محبوبیتی بس��زا دارد. 
تنها کافی اس��ت دوربین های هوشمند در سراسر 
خانه نصب شود تا کاربر با مشاهده تصاویر آنالین 
 دوربین ه��ا ب��ا کیفیت بس��یار باال، ب��ا آرامش به 

خ��واب رود. 

 Lark Alarm دستبند هوشمند
بعضی افراد به خاطر 
بی��زاری از زنگ ه��ای 
هش�����دار ده����نده 
س���اعت و اح�س��اس 
ب��دی ک��ه نس��بت به 
زن��گ س��اعت ب��رای 
بیداری دارن��د، زودتر از موعد از خ��واب می پرند 
یا به طور ناهوش��یار فراموش می کنند س��اعت را 
 کوک کرده و خواب می مانند. دس��تبند هوش��مند 
Lark Alarm روشی خوشایند برای بیدار کردن 
اف��راد دارد، این دس��تبند با بلوتوث ی��ا از طریق 
وای فای به تلفن های همراه هوش��مند متصل شده 
و سرساعت معینی که س��اعت تلفن همراه تنظیم 
ش��ده، با لرزش های آرام و ارتعاش��ات پیوسته ای 
که روی مچ دس��ت ایجاد می کند، فرد را از خواب 
بیدار می کند. این نوع بیداری به س��بب نداش��تن 
ص��دای بلند، ح��س خوبی ایج��اد می کند و اغلب 
کاربران این دس��تبند نس��بت به اس��تفاده از آن 

حس مثبتی داش��ته اند. 

Bed Jet سیستم کنترل هوای 
ب��رای اف��رادی ک��ه 
ی��ا  س��رمایی  بس��یار 
گرمایی هستند، تنظیم 
درج��ه ح��رارت ات��اق 
خواب یا دمای ملحفه، 
رواندازه��ا  و  بال��ش 
اهمیت زیادی داش��ته و البته کاری پرزحمت است. 
این افراد به دلیل گرما و سرمای اتاق خود یا ایده آل 
نبودن درجه س��رمایش و گرمایش سرویس خواب، 
دچ��ار بی خواب��ی می ش��وند و به س��ختی به خواب 
خواهند رفت. سیستم کنترل هوای Bed Jet نوعی 
سیستم ترموستات است که با ایجاد هوای ایده آل در 
فضای اتاق و به ویژه سرویس خواب، خوابی خوش را 
تضمین می کند، تنها کافی است با استفاده از برنامه 
نرم افزاری این سیستم که روی گوشی هوشمندتان 
نصب کرده اید دمای دلخواه را انتخاب و از س��رما یا 

گرمای مورد نظر خود لذت ببرید. 

از سوی یک موسسه تحقیقاتی اعالم شد:
 بازار خدمات ابری جهان
در دست چهار شرکت 

اگرچه ش��رکت های ب��زرگ و متنوع��ی در حوزه 
خدمات کلود فعال هستند، اما چهار شرکت خاص، 

بخش اعظم این بازار را در کنترل دارند. 
به گزارش فارس، چهار ش��رکت یاد ش��ده همگی 
آمریکای��ی هس��تند و کنترل ای��ن ب��ازار آینده دار 
حرفه ای توس��ط آنها می توان��د تبعات خاص خود را 
 به همراه داش��ته باشد. یافته های موسسه تحقیقاتی

Synergy Research Group  نش��ان می دهد 
چه��ار ش��رکت آم��ازون، مایکروس��افت،  ای بی ام و 
گ��وگل در مجم��وع کنت��رل بیش از نیم��ی از بازار 
جهان��ی کلود را در دس��تان خود دارن��د و البته در 
 میان این ش��رکت ها آمازون ب��ا فاصله قابل توجهی 

پیشتاز است. 
این ش��رکت در س��ه ماهه دوم سال ۲۰1۶ حدود 
۳1درص��د از ب��ازار یادش��ده را در اختیار داش��ته و 
مایکروسافت با سهم 11درصدی در رتبه دوم است. 
 ای بی ام با تصاح��ب 8درصد از بازار مذکور در رتبه 
س��وم و گوگل با اختصاص 5 درص��د از آن در رتبه 

چهارم قرار دارد. 
Synergy Research Group در بررسی های 
خ��ود خدم��ات IaaS، PaaS و در نهایت خدمات 
میزبانی خصوصی کلود را مورد توجه قرار داده است. 
بررس��ی ها حاکی  است میزان س��رمایه گذاری در 
این زمینه طی س��ال های آینده افزایش چشمگیری 
می یابد و ش��رکت های مختلفی ب��ه فعالیت در این 
زمینه عالقه نشان می دهند. رشد ساالنه فعالیت های 
چهار ش��رکت برتر کلود جهان هم ب��ه ترتیب 5۳، 

1۰۰، 5۷ و 1۶۲ درصد اعالم شده است. 
از جمله دیگر ش��رکت های مهم جهان که به ارائه 
خدمات کلود عالقه مند هس��تند می توان به علی بابا، 
 ای تی اند ت��ی، بی تی، س��نچری لینک، فوجیتس��و، 
جوینت��ف اچ پ��ی ای، ان تی ت��ی، اوراکل، اورنج، رک 
اسپیس، س��یلز فروش و... اشاره کرد. درآمد جهانی 
این خدمات هم اکنون ۲8 میلیارد دالر برآورد ش��ده 

است. 

به روزرسانی ساالنه ویندوز 1۰

آپدیت ساالنه ویندوز 1۰، بزرگ ترین آپدیت برای 
سیس��تم عامل کامپیوترهای شخصی - از زمانی که 
در س��ال ۲۰15 آغاز به کار کرد- روز سه شنبه برای 

کاربران عرضه شد. 
به گزارش ایس��نا، بیش از ۳5۰ میلیون دستگاه از 
زمانی که ویندوز 1۰ عرضه شد، در یک کمپین که 
مایکروسافت راه انداخت و دارندگان کامپیوترها را با 
دعوت به گرفتن نس��خه رایگان ویندوز 1۰ بمباران 
ک��رده یا به صورت خ��ودکار به نصب نس��خه جدید 
بدون اطالع کاربران اقدام کرد، سیس��تم های عامل 

خود را ارتقا دادند. 
از  قابلیت های��ی   ،1۰ وین��دوز  جدی��د  آپدی��ت 
قبیل دس��تیار صوتی کورتانا، مرورگر س��ریع تر، در 
دسترس تر و کارآمدتر اج مایکروسافت، ویژگی های 
پیش��رفته امنیت��ی ب��رای مش��تریان و ش��رکت ها، 
تجربه های جدیدی برای بازی و قابلیت های دیگری 
دارد و اف��رادی که ویندوز خ��ود را به 1۰ ارتقا داده 
باش��ند، می توانند از این قابلیت ها به صورت رایگان 

بهره ببرند. 
آپدیت س��االنه ویندوز 1۰، چند روز پس از پایان 
مهلت مایکروس��افت برای عرضه رای��گان و ارتقا از 
ویندوزهای قدیمی به ویندوز 1۰ عرضه ش��د که در 
ماه جوالی سال ۲۰15 منتشر شده بود و از این پس 
هر کسی که بخواهد از ویندوز ۷ یا 8 به ویندوز 1۰ 

ارتقا یابد، باید مبلغی را بپردازد. 

کنترل فرمان خودروها هم به 
دست هکرها افتاد

محققان امنیتی که سال قبل موفق به هک کردن 
یک خ��ودروی جیپ از راه دور ش��ده بودند و ترمز 
و سیس��تم انتقال نی��روی آن را کنترل کرده بودند، 
این بار کنترل فرمان یک خودرو را کامال به دس��ت 

گرفتند. 
به گزارش فارس، چارلی میلر و کریس واالسک با 
هک های خود برخی شرکت های اتومبیل سازی را به 
طور جدی ترساندند و فراخوان شرکت فیات کرایسلر 
ب��رای کنترل 1.4میلیون خ��ودروی تولیدی خود و 
اس��تخدام هر دو این افراد در ش��رکت اوبر از جمله 

نتایج این اقدام هکری بود. 
این دو نفر در تازه تری��ن اقدام خود، عمال کنترل 
کام��ل یک خودرو را در دس��ت گرفته اند و عالوه بر 
کنترل ترمز، دس��تکاری سیستم انتقال نیرو و غیره، 
ترمزه��ای مخصوص پارک خودرو را روش��ن کرده، 
کنترل ناوب��ری خودروها و در نهایت حرکات فرمان 
اتومبیل ها را هم در دست گرفته اند. آنها می گویند از 
این طریق می توانند فرمان خودروی در حال حرکت 
را ت��ا 18۰ درج��ه بچرخانن��د و امنیت و س��المت 
سرنشینان خودرو را به طور جدی به خطر بیندازند. 
آنها به ش��رکت های خودروس��ازی هشدار داده اند 
که به ط��ور جدی برای به روز ک��ردن میان افزارهای 
رایان��ه ای تولیدات خود اق��دام کنن��د و از کاربران 
هم خواس��ته اند بس��ته های به روزرس��ان برای این 
میان افزارها را بارگذاری و نصب کنند. این افراد فعال 
از افش��ای نام و مش��خصات خودروی به تازگی هک 

شده خودداری کرده اند. 

خبر دنیای فناوری
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گزارش »فرصت امروز« از وضعیت کشت و کار و خرید و فروش در بازار چای ایران

اوضاع چای ایران
باغ های چای به باغ میوه تبدیل شده اند

آقایی کنیا، چین و هند در بازار 
جهانی چای

گفته می شود حدود ۵هزار سال قبل وقتی امپراتور 
چین )شن نونگ( با یک فنجان آب داغ در دست به 
همراه تعدادی از همراهان روی تپه ای ایستاده بود، 
باد مالیمی وزی��د و چند برگ چای داخل فنجانش 
افت��اد. همین اتفاق، آب س��اده و بی طعم را متحول 
کرد؛ نخس��تین فنجان چای در دستان امپراتور بود. 
چای پرطرفدارترین نوش��یدنی دنیا بین تمام رقبا از 
جمله قهوه، ش��کالت، آبمیوه ها و... اس��ت. نوشیدن 
چای در چین و ژاپن مراس��م ویژه  و سنتی دارد که 
برای قرن ها و شاید هزاره ها ادامه یافته است. تهیه، 
دم کردن و مصرف این نوش��یدنی در این کش��ورها 
براس��اس ش��رایط مختلف زمانی و مکانی با آداب و 
رس��وب مختلفی همراه است. به صورت سنتی چای 
براس��اس درجه و دوره تخمیر شدن )اکسیداسیون( 
برگ ها، به گروه هایی طبقه بندی می ش��وند از جمله 
س��فید، س��بز، قرمز یا س��یاه، اوالنگ، پوئ��ر، زرد، 

کوکیجا، ژنمایکا و چای گل. 

ایرانی ها پنجمین نوشندگان چای در جهان
براساس آمار س��ال 2014 کشور ترکیه با مصرف 
س��رانه 7/۵ کیلوگرم چای در س��ال ب��رای هر نفر 
باالتری��ن آمار مصرف را در جهان به خود اختصاص 
داده، این کشور س��االنه بیش از 200هزار تن چای 
تولید می کند که بی��ش از 120هزار تن آن مصرف 
داخلی دارد. در رده های بعدی مصرف چای، مراکش 
با مصرف 4/3کیلوگرم، ایرلند و انگلس��تان با سرانه 
مصرف 2/۵ کیلوگرم و ایران با 1/۵کیلوگرم برای هر 
نفر در سال قهرمانان چای نوشی در دنیا هستند. در 
این کشورها چای نخستین گزینه پذیرایی از مهمان 
است. بخش قابل توجه چای که خارج از شرق آسیا 
نوشیده می شود از مزارع ش��یب دار بسیار بزرگ در 
کشورهای چین، هند و س��ریالنکا به دست می آید. 
برخالف این کش��ت و کار های عظیم چای، باغ  های 
کوچ��ک دولتی هم به وی��ژه در چین وج��ود دارند 
ک��ه از آنها نوع ویژه ای چای دارای اس��تانداردهایی 
خاص تهیه می ش��ود که بسیار گران قیمت  هستند و 

مشتریان اختصاصی از طبقه ثروتمند دارند. 

آمار و ارقام تولید چای در جهان
در س��ال 2003 تولی��د س��االنه چ��ای در دنی��ا 
3/21میلی��ون ت��ن بود. این آمار در س��ال 2010 با 
40درصد افزایش به بیش از 4/۵2میلیون تن رسید. 
در س��ال 2013 عملکرد تولید باز هم افزایش نشان 
داد و به بیش از ۵/34 میلیون تن بالغ شد. براساس 
یافته های کمیته بین المللی چای، بازار صادرات چای 
ضعیف به نظر می رسد. میانگین قیمت هر کیلوگرم 
چای حدود 2/40دالر در س��ال 201۵ گزارش شده 
که نس��بت ب��ه قیمت 2/6۵دالری در س��ال 2012 
ب��ا کاهش رو به رو بوده، اگرچ��ه میزان تولید جهانی 
در س��ال 201۵ حدود ۵/2میلیون تن تخمین زده 
می شود اما مصرف داخلی در کشورهای تولیدکننده 
بزرگ تنها 1/7۵میلی��ون تن چای یا 34درصد کل 
تولید را برای عرضه در بازار بین المللی در دس��ترس 

قرار داد. 
در س��ال 2006 حدود 43درصد برداش��ت چای 
به صورت متوس��ط صادر می شد. بنا به آمار سازمان 
خوار بار جهانی )فائو( چین با تولید حدود 2/2میلیون 
ت��ن رتب��ه اول را در جهان به خ��ود اختصاص داد، 
رش��د آمار تولی��د چای در این کش��ور چش��مگیر 
اس��ت، به گونه ای که بین سال های 2008 تا 2013 
میانگین تولید، رشد بیش از ۵0درصد را تجربه کرد. 
صادرات چای چین در س��ال 201۵میالدی با بیش 
از 1/2میلیارد دالر درآمدزایی برای این کشور همراه 
بوده به گونه ای که مسئوالن چینی دیگر قصد ندارند 
با کش��ورهایی مانند ویتنام که وزنه کوچکی در بازار 

چای به شمار می رود، رقابت کنند.
 هند )یک میلی��ون و 200هزار ت��ن تولید(، کنیا 
)432هزار تن( و س��ریالنکا )340هزار تن( از دیگر 
تولیدکنندگان بزرگ چای دنیا هس��تند. از دیدگاه 
ص��ادرات جایگاه این کش��ورها تغیی��ر می کند؛ در 
س��ال 201۵ بزرگ ترین صادرکننده چای کنیا بود 
ک��ه حدود 2۵درصد بازار جهانی چای را در دس��ت 
داش��ت، چین 18درصد و س��ریالنکا با 17درصد در 
پله ه��ای بعدی ص��ادرت عمده چای ق��رار گرفتند. 
س��ریالنکا با قیمت متوس��ط )میانگین س��ه ساله( 
4/66دالر برای ه��ر کیلوگرم، گران ترین چای را در 
بی��ن تولیدکنندگان عمده در اختی��ار دارد. پس از 
آن چ��ای چینی با قیم��ت 3/86، هند 3/26 و کنیا 
2/67دالر ب��رای ه��ر کیلوگ��رم در رتبه های بعدی 
ارزش قیمت��ی قرار می گیرند. بزرگ ترین واردکننده 
چای براساس آمار وزنی، روسیه، انگلستان، پاکستان 

و ایاالت متحده آمریکا هستند. 
از دی��دگاه عرض��ه و تقاضا، در مقی��اس جهانی، 
تقاض��ا ب��رای چ��ای بی��ش از عرض��ه آن اس��ت و 
پیش بینی ه��ا نش��ان می دهن��د به خاط��ر تغییرات 
الگوهای هواشناسی که به دلیل پدیده گرم تر شدن 
اقلیم زمین رخ داده و در س��ال های آینده هم ادامه 
می یابد یا حتی تشدید می ش��ود، تولید هندوستان 
ک��ه از بازیگران عمده ب��ازار چای اس��ت با کاهش 
مواج��ه ش��ود و برخ��ی از تخمین ه��ای بدبینانه تر 
از تبدی��ل هند به واردکننده خال��ص چای حکایت 
می کنند. بنابراین بازار چای یک فرصت خوب برای 
 سرمایه گذاری و ورود کشورهای دیگر از جمله ایران 

خواهد بود. 

چای ایرانی از انواع چای های با کیفیت از 
نظر عطر و طعم در دنیا محس��وب می شود. 
از نظر رنگ دهی در مقایسه با چای  مناطق 
گرمس��یری نم��ره 6/۵ از 10 را ب��ه خ��ود 
اختص��اص می دهد. در حال حاضر س��طح 
زیر کش��ت چای حدود 32هزارهکتار است. 
استان گیالن با حدود 28هزار هکتار، مقام 
اول س��طح زیر کش��ت و تولید چای کشور 
را در اختی��ار دارد و ح��دود 60هزار خانوار 
در کش��ت وکار این محصول مشغول به کار 
هستند. برداشت برگ سبز در باغ های چای 
کش��ور در سه فصل بهار، تابس��تان و پاییز 
انجام می گیرد. در بهار برداشت برگ معموال 
از نیم��ه دوم فروردی��ن ش��روع و ت��ا پایان 
خرداد ادامه دارد که به آن چین بهاره گفته 
می شود و حدودا 42-38درصد مقدار تولید 
س��ال را به خود اختص��اص می دهد. چین 
تابس��تانه از تیرماه شروع و تا پایان شهریور 
ادام��ه دارد. مق��دار محص��ول در این چین 
حدود 47-42درصد اس��ت. چین پاییزه از 
ابتدای مهر ش��روع و تا انته��ای مهر ماه به 
پایان می رسد. مقدار برگ سبز در این چین 
به حدود 17-13درصد می رس��د. براساس 
آمارهای موجود، متوس��ط تولید برگ سبز 
باغ های چای حدود هفت تا هش��ت تن در 
هکتار اس��ت که این رقم با توجه به شرایط 
آب وهوایی و سایر عوامل مرتبط در مناطق 
چایکاری متغیر اس��ت. میزان مصرف چای 
خش��ک کشور ساالنه 10۵هزار تن و میزان 
 کنون��ی تولید چای خش��ک در داخل بین 
2۵ تا 30هزار تن در س��ال اس��ت، این در 
حالی اس��ت که زمانی نه چندان دور، تولید 
چای حدود 70هزار تن بوده اس��ت. میزان 
واردات چای خش��ک س��االنه بی��ن 7۵ تا 
80ه��زار تن و به طور عمده از کش��ورهای 
تولیدکننده بزرگ دنیا همچون س��ریالنکا، 

کنیا و هند است. 

تهدیدی جدی
 تبدی��ل باغ چ��ای به باغ می��وه و از آن 
وخیم تر تبدیل باغ چای به ویال تهدیدهای 
ج��دی عرصه ه��ای چایکاری ایران اس��ت. 
هنگامی که کش��اورز در سرما و گرما تالش 
می کند ولی نتیجه تالش خود را نمی بیند، 
ب��ه ناچار به فکر تغیی��ر کاربری زمین خود 
می افت��د و با توجه به اینکه اس��تان گیالن 
جزو اس��تان های گردشگری کشور به شمار 
م��ی رود، ای��ن ام��کان وج��ود دارد که در 
آین��ده و در صورت��ی ک��ه از تولید چای در 
این اس��تان حمایت کافی نشود، زمین های 
چای بیش��تری به ویال تبدیل شوند. همین 
امروز پالک ه��ای »به فروش می رس��د« با 
ش��ماره تلفنی در زیر آن در گوش��ه و کنار 
اس��تان گیالن که قطب چای ایران است به 
فراوانی یافت می شود. در صورت حمایت از 
صنعت چای داخلی این قابلیت وجود دارد 
که در مدت 10 س��ال آینده بتوان کشور را 

از واردات چای خارجی بی نیاز کرد. 

نگاه کارشناس
مهندس سیدمحسن سنجری، کارشناس 

ارشد ترویج در سازمان چای کشور است. به 
اعتقاد او صنعت چای ایران با هدف بی نیاز 
کردن کش��ور از ورود ای��ن کاالی پرمصرف 
پایه ریزی ش��د و در طول تاریخ حیات خود 
افتخارات متعددی کس��ب ک��رده از جمله؛ 
ورود به بورس جهان��ی چای لندن در دهه 
30شمسی و بازدید دکتر هارلر از تاسیسات 
برگ��زاری  س��ازمان چ��ای در ده��ه 40، 
س��مپوزیوم جهانی چای در رامسر در اواخر 
همین دهه و حضور کارشناس��ان س��ازمان 
خواربار جهانی برای ارائه خدمات مشورتی 
در کنار صادرات چای به آلمان و بلژیک. او 
درباره تاریخچه صنعت چای ایران می گوید: 
ت��ا س��ال 1310شمس��ی چای��کاری رونق 
چندان��ی نیافت ک��ه عمده تری��ن دلیل آن 
ناآش��نایی چایکاران با این محصول و تردید 
در پذیرش کش��ت آن به س��بب مش��خص 
نبودن آینده این محصول بود. از این س��ال 
ب��ه بعد دولت دس��ت به انج��ام برنامه های 
زیربنایی در ای��ن صنعت زد. با وقوع جنگ 
جهان��ی دوم و از س��ال 131۹ دولت ناچار 
به دخالت برای مدیریت صنعت چای ش��د 
ک��ه تنش هایی را در اقتص��اد این محصول 
ایجاد کرد. تغییر پیاپی سیاست ها، بهترین 
گواه این قضیه اس��ت. س��نجری می افزاید: 
مدیریت چ��ای توس��ط وزارت دارایی بین 
131۹ ت��ا 1328، تش��کیل ش��رکت چای 
س��ازمان برنامه در س��ال 132۹، ش��ورای 
عالی چای در س��ال 1334، س��ازمان چای 
در مجموعه وزارت گمرکات و انحصارات در 
س��ال 1337، انتقال این سازمان به وزارت 
دارایی 1340 و انتقال مجدد این س��ازمان 
ب��ه وزارت کش��اورزی و تولی��دات مصرفی 
134۵، انتقال این سازمان به وزارت تعاون 
و ام��ور روس��تاها 1347 و انتقال به وزارت 
بازرگان��ی در س��ال 13۵3، همگی از عدم  
ثبات در مدیریت این صنعت خبر می دهند. 
پس از انقالب، سازمان چای تا سال 1368 
در وزارت بازرگانی باقی ماند و از س��ال بعد 

به وزارت کش��اورزی منضم شد. این محقق 
چای که تالیفاتی هم در این زمینه دارد، به 
یکی از مهم ترین چالش های این صنعت در 
کش��ور اشاره دارد و عنوان می کند: با توجه 
به س��اختار صنعت چای که تولید ماده خام 
تا فرآوری و بازرگانی آن لزوما )البته نه تنها 
در ایران بلکه در همه کش��ورهای چای خیز 
جه��ان( باید به صورت واح��د و زیرنظر یک 
مدیری��ت تخصصی و متمرک��ز برنامه ریزی 
ش��ود، روال س��نتی 40س��اله حاکم بر این 
صنعت از ابتدای س��ال 137۹ کنار گذاشته  
شد، تا صاحبان صنایع شرایط رقابت آزاد را 
تجربه کنند و دولت تنه��ا عهده دار وظیفه 
ارائه خدمات زیربنایی باشد. اما این هدف نه 

تنها محقق نش��د بلکه خسارت های فراوانی 
ب��ه بار آورد که نتایج��ش حتی تا امروز هم 
ادام��ه دارد. چنانکه تولی��د 2۵0هزار تنی 
برگ س��بز چ��ای در س��ال 1382 به رقم 
بی س��ابقه 12۵ه��زار تن در س��ال 1383 
تنزل یافت. ش��رکت سهامی چای ایران نیز 
در همین س��ال منحل و در عمل مجموعه 
مدیریت کننده محصول چای متالشی شد. 
وی ادام��ه می دهد: با ای��ن اوصاف، وخامت 
اوضاع س��بب شد تا دولت به س��رعت وارد 
صحنه ش��ود. از ابتدای س��ال 1384 خرید 
برگ س��بز چای مجددا با ش��یوه جدیدی 

برقرار شد. 
در ای��ن ش��یوه، دولت بهای برگ س��بز 

درجه ی��ک و دو را به نس��بتی بین خود و 
کارخان��ه دار تس��هیم ک��رد. در ضمن طلب 
خ��ود را به ص��ورت نقد یا چای خش��ک از 
کارخانه چای سازی دریافت کرد. این روش 
نیز نتوانس��ت جوابگ��وی اداره صنعت چای 
باشد و در سال 1388 سازمان چای کشور 
با ش��رح وظایف جدید مجددا احیا ش��د. از 
ابتدای سال 138۹ تاکنون، خرید برگ سبز 
چای ب��ه همان روش اما ب��ا این تفاوت که 
دول��ت طلب خود را صرف��ا به صورت نقدی 
دریافت می کند ادامه یافته  اس��ت. سنجری 
از برق��راری ثب��ات نس��بی در صنعت چای 
ای��ران، طی س��ال های اخیر ی��اد می کند و 
ش��رح می دهد: با مالحظه آمار خرید برگ 
سبز در چندسال اخیر مشخص می شود که 
باوجود کاهش بس��یار زیاد تولید در قیاس 
با س��ال های نه چندان دور، ثبات نسبی در 
صنعت چای ایجاد شده، اما بحث انگیزترین 
بخش ماج��را، نحوه حمای��ت دولت از این 
صنعت اس��ت که همه فعاالن این حوزه به 
آن چشم دوخته اند. اینکه دولت چگونه باید 
از چای حمایت کند؟ آیا دولت باید خریدار 
برگ سبز چای باش��د، یا این موضوع را به 

بخش خصوصی واگذارد؟ 

محدودیت های مالی دولت در حمایت 
از چایکاران

این کارشناس در ادامه درباره این موضوع 
مه��م یعنی خری��د تضمینی چ��ای توضیح 
بیش��تری می دهد: با مرور عملکرد دولت ها 
متوج��ه می ش��ویم که این قس��مت یکی از 
گلوگاه های مه��م صنعت چای اس��ت. زیرا 
برگ س��بز چای یک ماده حساس است که 
اگر به موق��ع وارد فرآیند تبدیل و عمل آوری 
نش��ود، به س��رعت فاس��د و خراب می شود. 
بنابرای��ن هرگونه نابس��امانی در این بخش 
منجر به کاهش کیفی��ت و در نهایت ارزش 
آن خواهد شد. از این جهت، سیاست خرید 
تضمین��ی برگ س��بز چای به دلی��ل ایجاد 

درآم��د انتظاری معین ب��رای چایکاران، نزد 
آنان مطلوبیت دارد. ضمن اینکه کارخانه های 
چای س��ازی، پرداخت بهای برگ سبز چای 
ب��ه نرخ های اعالمی دولت را خ��ارج از توان 
مالی خود می دانند. منتقدان این سیاس��ت 
می گوین��د در خرید تضمینی برگ س��بز به 
عنصر کیفیت توجه نمی شود و کارخانه های 
چای س��ازی در این ش��یوه برای خرید برگ 
سبز با کیفیت احساس مسئولیت نمی کنند. 
اما گروه دیگر این سیاس��ت را ضامن تثبیت 
درآم��د چایکاران و رونق اقتصاد روس��تایی و 
مفید از لحاظ اجتماعی می دانند. عدم پرداخت 
به موقع مطالبات از دیدگاه این کارشناس ارشد 
سازمان چای کشور یکی دیگر از چالش های 
ای��ن صنع��ت خوان��ده می ش��ود. س��نجری 
مطرح می کن��د: یکی دیگر از مس��ائل مهم، 
عدم پرداخت به موقع مطالبات چایکاران است 
که با توج��ه به محدودیت ه��ای مالی دولت 
قابل فهم است اما چرخ اقتصاد برخی از مناطق 
چای خیز تنها با همین محصول می چرخد. در 
پایان، این پژوهش��گر چ��ای نگاهی به آینده 
دارد و نکات��ی را در این ارتباط بیان می دارد: 
با توجه به جای��گاه اجتماعی-اقتصادی چای 
در جامعه ما )آماده ترین وس��یله پذیرایی( و 
نیروبر بودن آن، لزوم حمایت دولت از طریق 
سیاس��ت گذاری صحی��ح و پای��دار و باثبات 
ضروری به نظر می رس��د. با مش��خص شدن 
انتظارات سیاس��ت گذاران، هم��ه فعاالن این 
حوزه به خوبی می توانن��د برنامه ریزی کنند 
و در ای��ن راه می ت��وان از تجارب گذش��ته و 
حتی دیگر کش��ورهای چای خی��ز بهره برد. 
زمینه س��ازی تدریج��ی دولت ب��رای خرید 
برگ س��بز چای توس��ط خ��ود کارخانه های 
چای س��ازی در بلندمدت و تمرکز بیش��تر بر 
ارائه خدم��ات زیربنایی )تجهیز باغ های چای 
به ش��بکه آبیاری، ارائه ماشین آالت مناسب، 
احداث جاده برای حمل ونقل برگ سبز و…( 
می توان��د باع��ث ارتقا و بهب��ود وضعیت این 

صنعت شود. 

بازار جهانی

بابک جمالی 
 دکترای مهندسی کشاورزی

س��ال های زیادی اس��ت که چای��کاران از 
کمبود درآمدها می گویند و از کاهش ساالنه 
مزارع چای و از بین رفتن ش��ان. برای بررسی 
هر چه بیش��تر کس��ب وکار یک چایکار، پای 
صحبت ه��ای یک��ی از فع��االن ای��ن ح��وزه 

نشسته ایم. 
تولید کنن��دگان  از  کش��تکاران  حس��ین 
اس��ت.  لنگ��رود  منطق��ه  در  چ��ای 
ب��ه  ایران��ی  چ��ای  توصی��ف  در   او 
»فرصت امروز« می گوید: چایی که هم اکنون 
در ایران تولید می ش��ود در مقایس��ه با چای  
خارج��ی واردات��ی ک��ه اغل��ب ح��اوی مواد 
افزودنی مضر و سرطان زاس��ت، چای طبیعی 
و باکیفیت��ی به ش��مار م��ی رود و به اصطالح 
ارگانیک اس��ت. در حال��ی که چای هندی یا 
چینی ترکیبات سمی و رنگ به همراه دارند، 
بنابراین تمام ویژگی های مثبتی که در مورد 
چای توسط دانشمندان کشف شده از جمله 
جلوگی��ری از پوس��یدگی دندان ه��ا، تقویت 
نی��روی فکر و احس��اس آرام��ش، جلوگیری 
از س��کته یا سرطان با نوش��یدن چای ایرانی 

تامین می شود. 
ای��ن چایکار س��پس به لیس��ت نه چندان 
کوتاهی از چالش های پیش روی کش��اورزان 
اش��اره و عنوان می کند: کاهش حاصلخیزی 
خاک ناش��ی از فرس��ایش فیزیک��ی به علت 
وجود ش��یب باالی اراض��ی و کوهپایه بودن 
باغ های چای ، اس��یدی شدن خاک، کوچک 
ش��دن اراضی زیرکشت )84درصد باغ ها زیر 
یک هکتار وس��عت دارند( به س��بب تقسیم 

بی��ن وراث و پدیده خ��رده مالکی که نفس 
تولی��د را می گی��رد، پیری بوته ه��ای چای 
)ح��دود 40درص��د بوته ها باالی ۵0س��ال 
س��ن دارند و حمای��ت مال��ی و برنامه ریزی 
ب��رای جوان س��ازی آنها ص��ورت نمی گیرد. 
برای نوس��ازی باغ های چ��ای، در هر هکتار 
به ط��ور میانگی��ن 20 میلیون توم��ان نیاز 

اس��ت که با احتساب16هزار هکتار باغ چای 
که نیاز به نوس��ازی دارند، دولت باید دس��ت 
ک��م 320میلی��ارد تومان بودجه ب��رای این 
منظ��ور در اختیار داش��ته باش��د(، آلودگی 
حدود 20درصد باغ های چای به نماتد مولد، 
زخم ریشه و عدم مدیریت این مشکل، عدم 
وجود سیستم های آبیاری )بیش از 80درصد 

باغ های چای کش��ور فاقد سیس��تم آبیاری 
هس��تند و آن مق��داری هم که در گذش��ته 
به سیس��تم آبیاری تجهیز شده اند هم اکنون 
رها ش��ده اند( و همین موضوع س��بب ایجاد 
تنش و کاه��ش عملکرد تولیدی می ش��ود، 
مدیریت ضعیف پس از برداش��ت و مش��کل 
حمل و نقل برگ سبز چای، تراکم و فشردگی 

برگ س��بز در زنبیل ها و دور ب��ودن فاصله 
کارخانه های ف��رآوری از باغ های چای، عدم 
اطمین��ان چای��کاران به آین��ده و انگیزه کم 
آنها برای ادامه پرورش چای، فرس��وده بودن 
کارخانه ه��ای فراوری چ��ای و نبود امکانات 
و آزمایش��گاه کنترل کیفی��ت از عمده ترین 

مشکالت صنعت چای ایران است. 
کش��تکاران به هزینه ها و درآمد کشت و کار 
چای هم می پ��ردازد: هرس ب��اغ، کوددهی، 
برداش��ت،  تجهی��زات  تامی��ن  و  برداش��ت 
هزینه های کارگری و حمل و نقل محصول به 
کارخانه سهم معناداری از هزینه های تولید را 

تشکیل می دهد. 
ه��ر کیلو برگ س��بز درجه ی��ک، 2هزار و 
180تومان و برگ س��بز درج��ه 2، 2هزار و 
120توم��ان خری��داری می ش��ود. در نهایت 
عملکرد باغ حدود هفت تا هشت تن در هکتار 
اس��ت که درآمدی ح��دود 18میلیون تومان 

به صورت ساالنه نصیب چایکار می کند. 
البت��ه برخ��ی از کارخان��ه داران و عوام��ل 
خرید برگ س��بز کمتر از قیمت های مصوب 
ه��م خری��داری می کنند و چای��کاران ناچار 
می شوند از فروش محصول خودداری یا برای 
فروش محصول خود به س��ایر مراکز مراجعه 
کنند و ب��ه این ترتیب با پرداخت هزینه های 
حمل و نقل اضاف��ه و کاهش کیفیت محصول 
دچار ضرر و زیان مضاعف می شوند. پرداخت 
پول چایکاران گاهی تا س��ه ماه و بیش��تر با 
تاخی��ر انجام می ش��ود که این خود س��بب 

دلسردی شان می شود. 

18میلیون تومان در هکتار؛ درآمد ساالنه چایکاران 
سرمایه گذاری

در حال حاضر سطح زیر کشت چای 
حدود ۳۲هزارهکتار است. استان 

گیالن با حدود ۲8هزار هکتار، مقام 
اول سطح زیر کشت و تولید چای 

کشور را در اختیار دارد و حدود 
60هزار خانوار در کشت وکار این 

محصول مشغول به کار هستند
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 افزایش کلیک اولویت اصلی 
فراموش نکنی��د که ایده اصلی آگهی تبلیغاتی ش��ما 
باید بر اس��اس افزایش تعداد کلیک مخاطبان باشد نه 
ف��روش محصول، چرا که فروش محصوالت و خدمات 
شما در صفحه اصلی صورت می پذیرد نه در صفحه ای 

که آگهی تجاری تان در آن منتشر شده است. 

استفاده از افزونه های گوگل
اس��تفاده از امکانات��ی که گ��وگل در اختیار ش��ما قرار 
می ده��د می توان��د نقش مهم��ی در موفقی��ت کارزار 
تبلیغاتی تان داشته باشد. بنابراین با استفاده حداکثری 
از امکانات گوگل و ایج��اد افزونه های رایگان، زمینه را 
ب��رای افزایش کلی��ک مخاطبان آگه��ی تبلیغاتی خود 

فرآهم کنید. 

بازاریابی مجدد
مبح��ث بازاریابی مجدد به مش��تریان ش��ما فرصت خواه��د داد تا محصول م��ورد نظر خود را 
خریداری کنند. چرا که اغلب مش��تریان در نخس��تین مراجعه خود به وب س��ایت شما اقدام به 

خرید نمی کنند که این موضوع استفاده از ایده بازاریابی مجدد را به خوبی توجیه می کند. 

 رصد کردن
بحث های اینترنتی کاربران

رصد کردن گفت وگوهای اینترنتی کاربران اقدام بسیار 
مهمی است که به شما کمک می کند تا دریابید کدام 
بخش از آگهی ارسالی شما آنان را برای کلیک روی آن 

و مراجعه به صفحه اصلی تشویق کرده است. 

استفاده از کلمه منفی 
یکی از راه های دور کردن آن دسته از مخاطبان 
که هرگز از ش��ما خرید نمی کنند اس��تفاده از 
کلمات منفی است. استفاده از این کلمات باید 
هوش��مندانه باش��د تا س��ایر مخاطبان را تحت 

تاثیر قرار ندهد. 

توجه به موقعیت جغرافیایی مخاطبان
توجه داش��ته باش��ید که در کارزارهای تبلیغاتی هدف گیری 
صحیح مخاطبان از اهمیت بس��یار زیادی برخوردار اس��ت. به 
عنوان مثال با توجه به محصول و خدمات عرضه ش��ده در نظر 
گرفتن نکاتی نظیر میانگین سنی گروه هدف، جنسیت و میزان 
تحصیالت آنان ضروری به نظر می رسد. اما نکته بسیار مهم در 
اینجا در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی مخاطبان اس��ت، چرا 
ک��ه در صورت عدم رعایت این اصل اهداف آگهی دهندگان به 
هیچ عنوان محقق نخواهد ش��د. فراموش نکنید که یک دندان 
پزشک در نیویورک هرگز نمی تواند خدماتش را به افراد ساکن 

در سیدنی ارائه کند. 

افزایش کلیک
آگه��ی  ب��رای  الزم  مقدم��ات  انج��ام  از  پ��س 
تبلیغاتی تان، س��عی کنید با ارائه پیش��نهادات و 
تخفیف ه��ای جذاب به مش��تریان می��زان کلیک 
تبلیغ��ات خود را افزای��ش داده و دفعات مراجعه 

کاربران به صفحه وب سایت را افزایش دهید.

در اختیار داشتن آمار دقیق فعالیت های تجاری و مالی خود 
پیش از سفارش آگهی تبلیغاتی خود به بررسی منابع مالی خود بپردازید و ببینید که چه میزان می توانید برای سفارش 
آگهی های تجاری هزینه کنید. فراموش نکنید که انضباط مالی نکته بسیار مهمی است و شما با بررسی وضعیت منابع 

مالی تان در می یابید که آیا با وجود هزینه ای که بابت تبلیغات می پردازید، توانایی کسب درآمد را دارید یا خیر.

کلمات کلیدی
س��عی کنید از کلم��ات کلیدی و کامال مرتب��ط با حوزه 
فعالیت تجاری تان در آگهی تبلیغاتی خود استفاده کنید. 
این موضوع سبب می شود تا کاربران به سادگی به صفحه 

اصلی کسب و کار شما رهنمون شوند.

نصیب تان خواهد شد. کارب��ران ب��ه وب س��ایت اصل��ی قابل توجه��ی از کلیک و مراجعه در ای��ن صورت اس��ت ک��ه حجم ب��ه نمای��ش درآید، چرا ک��ه تنها ش��ما در بهترین و باالترین بخش اطمینان حاص��ل کنید که آگهی در صفحات اینترنتی موقعیت آگهی

دقت در انتخاب کلمات
به یاد داش��ته باش��ید که هرقدر کلمات انتخاب ش��ده از 
سوی شما برای اس��تفاده از آگهی تبلیغاتی دقیق و موثر 
باش��د میزان مراجعه کاربران و مشتریان به صفحه خرید 
محصوالت و خدمات ش��ما بیش��تر خواهد ب��ود. بنابراین 
س��عی کنید از کلمات��ی کامال مرتبط با ح��وزه کاری تان 

استفاده کنید تا مشتریان بیشتری را جذب کنید.

 تمرکز بر
کلمات کلیدی

پس از انتشار آگهی تجاری 
خود در اینترنت، نس��بت به 
دریاف��ت آمارهای مربوط به 
میزان کلی��ک کاربران اقدام 
و بررس��ی کنید کدام کلمه 
بیش از سایر کلمات کاربران 
را برای کلی��ک روی آگهی 
مذکور تحریک کرده اس��ت. 
دریافت این اطالعات به شما 
کمک می کند تا در تبلیغات 
از  مجموع��ه ای  خ��ود  آتی 
کلمات کلیدی را در اختیار 

داشته باشید.

 کلمات مورد استفاده در آگهی های تجاری



ایمنی اولویت نخست مقامات آمریکایی 
برای صدور مجوز استفاده از پهپاد

در پی توس��عه تکنول��وژی تولید 
پهپاد های غیر نظامی و گس��ترش 
اس��تفاده از آن در جه��ان، مقامات 
کاخ سفید و قانون گذاران آمریکایی 
که مدت ها است مشغول بررسی پهپادهای غیر نظامی و 
ضریب ایمنی آنها هستند، اعالم کردند که ایمنی پهپادها 
اولویت نخست آنان در صدور هرگونه مجوز استفاده از این 

دست پهپادها توسط شرکت های تجاری است. 
در این راستا اداره سیاست گذاری دانش و تکنولوژی کاخ 
سفید اخیراً از برنامه خود برای انطباق کامل هواپیماهای 
بدون سرنش��ین با قوانین ایاالت متح��ده رونمایی کرد. 
سرمایه گذاری 35 میلیون دالری بنیاد ملی علوم آمریکا 
در زمینه توسعه تکنولوژی، بهبود طراحی و نحوه کنترل 
پهپادهای تجاری و بررسی امکان استفاده از این ابزار مفید 
در حوزه هایی نظیر کشاورزی و هواشناسی طی پنج سال 
آینده از جمله برنامه های اصلی دولت آمریکا در این زمینه 

است. 
گفتنی است س��رمایه گذاری مذکور در صنعت تولید 
پهپاده��ای غیرنظام��ی در ش��رایطی ص��ورت می گیرد 
که برخی مقام��ات دولت آمریکا از ضرورت اس��تفاده از 
هواپیماه��ای بدون سرنش��ین در عملیات ه��ای امداد و 
نجات خبر داده و خواستار مناسب سازی پهپادها در این 
زمینه شده اند. در این بین بسیاری از کارشناسان و فعاالن 
صنعت تولید هواپیماهای بدون سرنشین در آمریکا ضمن 
استقبال از برنامه ریزی اخیر دولت این کشور برای استفاده 
حداکث��ری از ظرفیت پهپادهای غیر نظامی اعالم کردند 
که دولت فعلی این کش��ور از زمان آغاز به کار تاکنون با 
اختصاص بودجه و حمایت های قانونی نقشی پیشرو را در 
زمینه توس��عه و گسترش این صنعت داشته و در صورت 
تحقق برنامه ریزی های صورت گرفته، صرفه جویی بسیاری 
در هزینه های کلی این کشور صورت خواهد گرفت که این 
موضوع به معنای ذخیره مالیات های پرداخت شده از سوی 
مالیات دهندگان آمریکایی و صرفه جویی در زمینه استفاده 

از منابع ایاالت متحده است. 

گوگل مجوز استفاده از پهپادهای 
کاالرسان را دریافت کرد

با صدور مجوزه استفاده آزمایشی 
گوگل از پهپادهای کاالرس��ان خود 
در خ��اک آمریکا، مردم این کش��ور 
ب��ه زودی ش��اهد تحوی��ل کاالها و 
بسته های خود با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین 
خواهند بود. در پی موافقت قانون گذاران آمریکایی، شرکت 
آلفابت که مالکیت گوگل را در اختیار دارد از این پس قادر 
خواهد بود تا از هواپیماهای بدون سرنشین خود در زمینه 
حمل و تحویل کاالهای خریداری شده توسط مشتریان 

استفاده کند. 
صدور مجوز مذکور در حالی صورت می گیرد که شرکت 
آلفاب��ت مدت زی��ادی روی پروژه اس��تفاده از پهپادهای 
غیرنظامی )موسوم به پروژه Wing( سرمایه گذاری کرده 
و هم اکنون با توجه به مجوزهای قانونی که در اختیار این 
شرکت قرار داده شده است، می تواند پهپادهای کاالرسان 
خود را به صورت آزمایشی در یکی از شش منطقه ای که 

برای این منظور درنظر گرفته شده به پرواز درآورد. 
نکته  قابل تأم��ل در این میان هدف گذاری بلندپروازانه 
شرکت آلفابت و تیم توسعه تکنولوژی پهپاد آن است. این 
تیم اخیراً و پس از موفقیت در کسب مجوز پرواز آزمایشی 
پهپادهای کاالرس��ان خود اعالم کرده که بعد از این تمام 
انرژی خود را بر ساخت پهپادهای دوربرد متمرکز خواهد 
کرد ت��ا از این طریق بتوان��د پهپادهای مخصوصی برای 
کنترل ترافیک هوایی تولید ک��رده و به بازار عرضه کند. 
گفتنی است براساس برنامه ریزی های صورت گرفته توسط 
متخصصان شرکت آلفابت، پهپاد مذکور در صورت تولید 
از سامانه ارتباطی ارزان قیمت و قابل اطمینان برخوردار 

خواهد بود. 
الزم به ذکر است پرده برداری از طرح جدید متخصصان 
آمریکایی برای توس��عه صنعت تولید پهپاد و گس��ترش 
اس��تفاده از آن در ش��رایطی صورت می گیرد ک��ه اداره 
هوانوردی فدرال آمریکا در ارتباط با استفاده از نوع تجاری 
هواپیماهای بدون سرنشین بس��یار محتاط بوده و اعالم 
کرده است که هرگونه پرنده بدون سرنشین باید در ارتفاعی 
پرواز کند که فرد کنترل کنن��ده قادر به دیدن خط پرواز 

هواپیمای مذکور باشد. 

با وجود تمام بحران ها در اروپا، همچنان س��فر  گردشگران به مقصد اروپا ادامه دارد. 
گردشگری اروپا در مقابل بحران های به وجود آمده در بریتانیا، ترکیه، فرانسه و اخیراً 
ه��م در آلمان، مقاومت می کند. ش��رکت چندملیتی گردش��گری آلمان��ی به نام گروه 
TUI، که در زمینه خدمات گردش��گری و مسافرتی فعالیت می کند، به نشریه فیگارو 
توضیح  داده اس��ت که بخش گردشگری اروپا باید خود را با شرایط موجود تطابق دهد. 

ماه جوالی برای هتلداران فرانسوی  هم ماه خوبی نبود.
 براساس آمار گروه خدمات گردشگری اروپایی MKG، متوسط درآمد این مؤسسه 
در م��اه جوالی به نس��بت ماه گذش��ته 5.5درصد کاهش داشته اس��ت. همچنین این 
مؤسسه از تمایل کمتر فرانسوی ها برای گذراندن سفر های تابستانی در خارج از کشور 
خبر می دهد. یکی از مسئوالن بخش گردشگری فرانسه می گوید بعد از اعالم وضعیت 
اضطراری پس از حمله نیس برای تأمین امنیت بیش��تر، فرانسه بسیاری از گردشگران 

کره ای، ژاپنی و آمریکایی خود را از دست داد. 

روزنه ای از امید
با وجود تمام خبر های بدی که از کاهش گردش��گری در کش��ور های اروپایی مانند 
فرانسه،  آلمان و ترکیه به گوش می رسد، اما هنوز همه چیز در تاریکی مطلق فرونرفته 
اس��ت. شرکت خدمات گردش��گری AirBnb، در فرانس��ه و در ماه جوالی، به لطف 

رقابت های یورو 2016 میزبان دو برابر تعداد گردشگر به نسبت سال گذشته بود. 
آژانس های مس��افرتی اروپایی با اینکه امس��ال در جذب گردش��گر با کاهش مواجه 
بودند، ش��کایتی ندارند. رئیس یکی از این آژانس های مسافرتی با حدود 3هزار و 500 
ش��عبه در فرانسه می گوید: »به طور کلی انتظار می رود که بخش گردشگری، تابستان 

امسال عملکردی مثبت داشته باشد. «
کارشناسان گردش��گری با وجود اینکه تعداد سفر های تابس��تانی اروپایی ها کاهش 
4درصدی داش��ته، معتقدند کسانی که به سفر می روند بیشتر خرج می کنند، چه این 
سفر ها داخلی باشد و چه خارجی. بنابراین، برخالف کاهش تعداد گردشگران، کاهشی 
در درآمد های حاصل از گردشگری در اروپا مشاهده نشده است. اروپا، امسال به نسبت 

سال گذشته دربخش سفر های خارجی عملکرد بهتری دارد.
 به همین دلیل اس��ت که کش��ور های اس��پانیا، ایتالیا و پرتغال بهترین بازخورد را 
در س��فر های تابستانی سال جاری به ثبت رسانده اند. س��فر های راه دور به کوبا، آسیا 
)ویتن��ام، کامبوج، الئ��وس و برمه( و جزی��ره موریس به عن��وان محبوب ترین مقاصد 

جهانگردی اروپایی ها شناخته شده اند. 
با تمام حوادثی که در فرانس��ه در این مدت اخیر رخ داده است، اما فرانسوی ها هنوز 
هوای س��فر های تابستانی را در س��ر می پرورانند. این تابس��تان، فرانسوی ها نیز مانند 
شهروندان س��ایر کشور های اروپایی، س��فر های خارجی را به سفر های داخلی ترجیح 
دادند. به نظر  آنها گذراندن تعطیالت تابستانی درخارج از کشور مطمئن تر خواهد بود. 
آژانس های مس��افرتی مهم ترین مقاصد گردش��گری آنها را به ترتیب اسپانیا، بالئاری، 

سیسیل و ساردینیا )جزیره ای در ایتالیا( معرفی کرده اند. 
رئیس شرکت چندملیتی گردش��گری آلمانی TUI در گفت وگو با فیگارو می گوید: 
»با اینکه ش��اهد رشد گردش��گری خارجی در میان اروپایی ها هستیم، اما فصل خوبی 
را پشت س��ر  می گذاریم.« او در ادامه می گوید: »2 میلیون گردش��گر به تونس، مصر و 
س��واحل غربی دریای مدیترانه مانند اسپانیا و بالئاری یا کاراییب سفر کرده اند. با این 

وجود ما مشتریان خود را از دست نداده ایم.« 

مقاومت بخش گردشگری اروپا

دونالد ترامپ یک میلیاردر اس��ت. اینکه 
ثروتش چند میلیارد دالر می ارزد، موضوع 
بحث این روزها ش��ده اس��ت. ترامپ ادعا 
می کند ثروتی بالغ بر 10میلیارد دالر دارد 
اما نشریه فوربس می گوید ثروت او حتی به 

نیمی از این رقم هم نمی رسد. 
ام��ا به ه��ر ح��ال دونالد ترام��پ، نامزد 
جمهوریخ��واه انتخابات ریاس��ت جمهوری 
آمری��کا ی��ک میلی��اردر اس��ت و رقیبش 

هیالری کلینتون، نیست. 
کلینت��ون در ع��وض میلی���اردره�ای 
زی��ادی در کمپی��ن خ��ود دارد؛ اگرچه او 
دموکراتی اس��ت که خواستار وضع قوانین 
س��ختگیرانه تر برای وال استریت و اعمال 

مالیات بیشتر برای ثروتمندان است. 
اما به هر حال وارن بافت، چهارمین فرد 
ثروتمند دنیا را به عنوان یکی از اصلی ترین 
حامی��ان خ��ود دارد. باف��ت، مدی��ر عامل 
برکش��ایر هاتاوی، ش��رکت بیمه خوشه ای 
و چندملیتی آمریکایی اواخر سال گذشته 
اعالم کرد که در انتخابات ریاست جمهوری 
آینده ایاالت متح��ده از هیالری کلینتون 
حمای��ت خواهد ک��رد و وقت��ی اواخر ماه 
آوریل در نشس��ت س��االنه برکش��ایر از او 
درباره تأثیر ریاس��ت جمه��وری ترامپ بر 
عملکرد مالی ش��رکتش پرس��یدند، گفت: 

»این مشکل اصلی نخواهد بود.«
روز دوش��نبه، باف��ت، ترام��پ را درباره 
چال��ش  ب��ه  مالیات��ی اش  پرداخت ه��ای 
کش��ید؛ او از ترامپ خواست پرداخت های 
مالیات��ی اش را به مردم نش��ان دهد؛ کاری 
ک��ه ترامپ تا به حال عالقه ای به انجام آن 

نداشته است. 
بافت ادعاهای ترام��پ مبنی بر موفقیت 
در تجارت را به تمس��خر می گی��رد. وارن 
بافت تنها میلیاردری نیست که از هیالری 
کلینتون حمایت می کند؛ شریل سندبرگ 
مدی��ر ارش��د مالیات��ی فیس ب��وک، مایک 
بلومبرگ شهردار س��ابق نیویورک سیتی و 
ماری بنیوف مدی��ر عامل Salesforce از 
جمله ثروتمندانی هس��تند که از هیالری 
کلینت��ون حمایت می کنن��د. جف بزوس، 
مدیر عامل آمازون هم که ش��خصاً صاحب 
نش��ریه واشنگتن پست اس��ت )و به تازگی 
باف��ت را به عنوان س��ومین ف��رد ثروتمند 
دنیا معرفی کرده است( ترامپ را به خاطر 
گاه وبیگاهش  انتقامجویی های  و  بایکوت ها 
علیه نهادهای خبری زیر سؤال برده است. 
چند نفر از ای��ن ابرثروتمندان آمریکایی 
موضع ترامپ در قبال مس��ئله مهاجرت و 
صحبت های خشمگینانه اش درباره تجارت 
با چین، مکزیک و سایر کشورهای خارجی 

را از جمله دالیل حمایت نکردن آنها از این 
نامزد جمهوریخواه اعالم کرده اند. 

از  برخ��ی  حرف های��ش  ب��ا  ترام��پ 
را  آمریکای��ی  ش��هروندان  ثروتمندتری��ن 
از ک��وره درمی ب��رد، حتی با وج��ود اینکه 
خودش، دس��ت کم به لحاظ میزان ثروت 

شخصی یکی از همان هاست. 
دیدگاه دیگری هم در میان آمریکایی ها 
وج��ود دارد که می گوید ترام��پ می تواند 
ب��رای بانکداره��ای میلی��اردر ب��ه مراتب 
مشکل س��ازتر از کلینتون باشد؛ کلینتونی 
از س��وی ترام��پ و رقی��ب س��ابق  ک��ه 
دموکراتش، برنی س��ندرز به خاطر روابطی 
که با شرکت های بزرگ وال استریت دارد، 

مورد انتقاد قرار گرفته است. 
ترامپ حتی بحث بازگش��ت ب��ه دوران 
رک��ود بزرگ و قوانینی را ک��ه آن زمان بر 
بانک ها حاکم بود، مطرح کرده اس��ت. اگر 
چنی��ن اتفاق��ی بیفت��د و بانک هایی مثل 
جی پ��ی م��ورگان، س��یتی گروپ و بان��ک 
آمریکا دیگر نمی توانند صاحب شرکت های 
وال استریت باشند. با تمام این اوصاف این 
تنها کلینتون نیست که به صورت انحصاری 
میلیاردره��ا را در جبه��ه حامی خود دارد. 
ترامپ هم هواداران میلیاردر خود را دارد.

منبع: سی ان ان

مؤسس��ه مل��ی تحقیقات��ی اجتماع��ی و 
اقتصادی، یکی از نهادهای پیشرو پیش بینی 
وضعیت اقتصادی می گوید ش��انس 50-50 
وجود دارد که بریتانیا به دنبال برگزیت ظرف 
1٨ ماه آینده به رکود اقتصادی دچار خواهد 
شد. به گفته این مؤسس��ه نرخ تورم هم باال 
خواهد رفت و تا پایان سال آینده به 3درصد 

خواهد رسید. 
سایمون کربی از مؤسس��ه ملی تحقیقاتی 
اجتماع��ی و اقتصادی می گوید: »این یکی از 
عواقب اقتصادی کوتاه مدت رأی بریتانیایی ها 

به خروج از اتحادیه اروپا خواهد بود.«
ب��ه طور کلی پیش بینی های این مؤسس��ه 
نش��ان می دهد که اقتصاد بریتانیا ش��اید در 

سال جاری 1/7درصد رشد داشته باشد و در 
س��ال 2017 تنها یک درصد توسعه خواهد 

یافت. 
کربی می گوید همه پرس��ی ماه ژوئن منجر 
به چنین ناامنی اقتصادی و سیاس��ی ش��ده 
اس��ت که به صورت مس��تقیم ب��ر هزینه ها و 
تصمیم گیری های سرمایه گذاری تجارت ها و 

خانوارها تأثیر خواهد گذاشت. 
گروه تجاری CBI )کنفدراس��یون صنعت 
بریتانیا( در گزارش��ی جداگان��ه می گوید که 
تولیدکنن��دگان کوچک و متوس��ط بریتانیا 
از کاهش میزان س��فارش در س��ه ماه آینده 

واهمه دارند. 
بررس��ی وضعیت تولیدکنن��دگان کوچک 

و متوس��ط بریتانی��ا نش��ان می ده��د ک��ه 
مثبت اندیش��ی تجاری با س��ریع ترین کاهش 
ن��رخ از ژانویه س��ال 200٩، زمانی که رکود 
جهانی اقتصاد بریتانیا را هم در برگرفته بود، 
مواج��ه بوده اس��ت. حاال هم ای��ن رأی خود 
بریتانیایی ه��ا به خروج از اتحادیه اروپاس��ت 
که احتمال وق��وع بحران اقتصادی را پررنگ 

می کند. 
از آخری��ن   گ��زارش CBI تنه��ا یک��ی 
تحقیق های��ی اس��ت ک��ه می گوی��د تأثی��ر 
همه پرس��ی ژوئن ب��ر اقتصاد بریتانیا دس��ت 
کم در کوتاه مدت منجر به افول فعالیت های 

تجاری خواهد شد. 
منبع: بی بی سی

قیمت زعفران

میلیاردرهای آمریکایی، حامی نامزدهای ریاست جمهوری

احتمال رکود اقتصادی در بریتانیا

توسعه پرش��تاب اقتصاد چین نخستین جرقه تشکیل گروه 20 و برگزاری نخستین 
نشست این گروه در سال 200٨ بود. بعد از آن هم مقامات ارشد قدرت های اقتصادی 
و مقامات اتحادیه اروپا دورهم جمع ش��دند تا فکری به حال اقتصاد جهانی بحران زده 
در آن زمان کنند. اما اقتصاد چین آن س��ال همچنان در حال رش��د بود. رشد ساالنه 
اقتصاد این کش��ور که دومین اقتصاد قدرتمند جهان بعد از آمریکا اس��ت، در آن زمان 

دو برابر شد. 
تازه ترین نشس��ت گروه 20 که تقریباً دو هفته پیش در شانگهای برگزار شد، فرصت 
خوبی بود تا مقامات کشورها، اقتصاد کشور میزبان را از نگاه دیگر بررسی کنند. اقتصاد 
چین دیگر آن قدرت س��ابق را ندارد. رش��د اقتصادی چین از س��ال 2011 همزمان با 
افزایش هزینه های تولید، کند شد. در نتیجه، شرکت ها درحال جست وجو برای یافتن 
کشورهای ارزان تر برای ساخت کاالهای خود هستند که باعث ضعیف تر شدن پایه های 
سنتی اقتصاد می ش��ود. مقامات چینی امیدوار هس��تند موتورهای اقتصاد کشورشان 
را ب��ا محرک های دیگ��ری مثل افزایش مصرف و س��رمایه گذاری های بخش خصوصی 

قوی تر کنند. 
رهبران این کش��ورها که ٨0درصد اقتصاد دنی��ا را در اختیار دارند، همچنان در پی 
راه هایی برای تقویت اقتصاد هر یک از این کش��ورها و پش��ت س��ر گذاش��تن هرگونه 
بحران مالی جدید هس��تند. هشت سال پیش چین خود را منطقه ای امن برای تقویت 
سرمایه های خارجی و تجارت در برابر کشورهای بحران زده غربی معرفی کرد. حاال اما 
وضع فرق کرده و چین هم دیگر منطقه امن نیس��ت. رش��د تولید ناخالص ملی چین 
س��ال گذش��ته به پایین ترین حد خود در 25 سال گذشته رسید و این کاهش در سال 
2016 هم ادامه یافت. البته دستاوردهای اقتصادی چین در سال 2015 همچنان 30 
درصد رش��د کل اقتصاد جهان را دربر می گرفت. این رقم قابل توجه بود اما نس��بت به 

سرعت پیشین رشد اقتصادی در چین نبوده است.« 
جوزف ویلس��ون، استاد ارشد اقتصاد دانش��گاه مرداک استرالیا دراین باره گفت: »در 
محافل سیاسی چین، این اتفاق نظر وجود دارد که مدل اقتصادی فعلی پایدار نیست و 

تغییر ساختاری اساسی برای اقتصاد این کشور نیاز است.« 
کش��ورهای گ��روه 20 که قدرت های��ی چون ژاپن، روس��یه و آمری��کا و البته چین 
نشس��ت برگزار نمی کنند تا هرکدام به منافع ش��خصی خود برسند، بنابراین می توانند 
راهکارهایی ارائه کنند تا چین دس��ت به اقدامی عملی برای خروج اقتصاد خود از  این 

وضعیت بزند. 
این کشورها به گفته کارشناسان می توانند در بیانیه مشترک خود راهکار ارائه دهند. 
پیش تر، از این کشورها خواسته شده بود که به استفاده از محرک های مالی، تسهیالت 
پولی و اصالحات س��اختاری ادامه دهند تا اقتصاد کشورهای قدرتمندی مثل ژاپن که 

اکنون سه سال از رکود در آن می گذرد، از این وضعیت نجات یابد. 
سیاس��ت های چین مثل کاهش ارزش پول ملی مختص این کش��ور نیست، اما اثری 

که بر اقتصادهای برتر و حتی کل اقتصاد دنیا می گذارد، از هر کشوری بیشتر است. 
به همین دلیل اس��ت که کشورهای گروه 20 باید چین را وادار به انجام اقدامی مهم 

برای نجات اقتصاد خود و در نتیجه اقتصاد جهان کنند. 

تالش گروه 20 برای نجات اقتصاد 
چین و دنیا

سبک زندگی

قــاب
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منطقه آزاد
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کوین سیس�تروم، مدیر عامل اینس�تاگرام به لطف درآمد یك میلیاردی این ش�بکه به جمع میلیاردرهای دنیا پیوست. سیس�تروم این موفقیت مالی را مدیون شهرت 
حاصل از سال های فعالیتش در فیس بوك است که از سال 20١2 اینستاگرام را خرید.
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قیمت )تومان(وزنعنوان

16,٨00,000 کیلوگرمنگین صادراتی درجه یک

16,500,000 کیلوگرمسرگل ممتاز صادراتی قائنات درجه یک

15,٨00,000 کیلوگرمسرگل ممتاز قائنات درجه دو

16,000,000 کیلوگرمپوشال درجه یک

11,٨00,000 کیلوگرمسفیدی ) ریشه( درجه یک

16,100,000 کیلوگرمنگین پوشال درجه یک
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