
8

6

بهبود کیفیت، سیاست بازاری با نقش 99 درصدی بخش خصوصی

 »بد مسکن ها«
سامان می یابند

دهکده المپیک در محاصره ویروس های رایانه ای قرار گرفت

 وای فای  جعلی
در کمین  مهمانان ریو 

13

رئیس جمهوری از دس��تگاه قضایی خواست تا اهمال صورت گرفته در 
خارج نکردن اموال کشور از دسترس آمریکا را پیگیری کند و گفت: دولت 
یازدهم در دادگاه بین المللی الهه طرح ش��کایت کرده و دفاع از حق مردم 

را وظیف��ه خود می داند.  به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رس��انی 
ریاست جمهوری، حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی...

روحانی در نشست مشترک هیأت دولت و استانداران سراسر کشور: 
دستگاه قضایی اهمال صورت گرفته در خارج نکردن 

اموال کشور از دسترس آمریکا را پیگیری کند
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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

صنایعی که روز به روز آب رفتند
حرف های فعاالن اقتصادی در روز حمایت از صنایع کوچک در گفت وگو با »فرصت امروز« 

ام��روز روز حمایت از صنایع کوچک اس��ت؛ صنایعی که 
ش��اید در اغلب کش��ورهای توس��عه یافته نقش مهمی در 
اقتصاد داش��ته باشند، اما در کش��ورما به نظر می رسد هر 
روز کوچک تر شده اند. آنها چه نقشی در اقتصاد ملی دارند 
و امروز کجای نقش��ه اقتصاد ایران هستند؛ نقشه ای که در 
زیر آوارهای یک دهه گذشته نشانه های اندکی از آن به جا 

نوار شود و صنایع  مانده و حاال با باریکه راهی می رود که نو 
کوچک که در یک س��ال گذش��ته با ورود س��رمایه گذاران 
خارجی باز هم روی زبان ها افتادند، می خواهند به روزهای 
طالیی ش��ان برگردن��د؛ روزهایی ک��ه به گفت��ه دبیر خانه 
صنع��ت و معدن ایران، دولت اصالحات برای آنها س��اخت. 
محمد مرتضوی معتقد اس��ت در اغلب کشورها این صنایع 

ایجاد کننده بیشترین اشتغال هستند، اما در ایران زیر آوار 
اقتصاد سطحی و کج و معوج یک دهه گذشته فروریختند. 
او ب��ه »فرص��ت ام��روز« می گوی��د: در دول��ت اصالحات 
بنگاه های کوچک و متوسط بسیار قوی شده بودند. از نظر 

ما به عنوان کسانی که در حوزه اقتصادی فعالیت 
3می کنیم توسعه در مسیر درستی بود...

سرمقـاله
معرفت  کارآفرینی و 

مدیریت کارآفرین

اس��ت  کس��ی  »کارآفری��ن 
ک��ه بتوان��د از عهده تش��خیص 
جدی��د  ش��غلی  فرصت ه��ای 
ایده ه��ای  ارائ��ه  و  کس��ب وکار 
و  تدابی��ر  درآم��دزا،  و  جدی��د 
روش های کارب��ردی الزم جهت 
خوداشتغالی )تبدیل ایده به کاال 
یا خدمات و عرضه آنها توس��ط 
ش��خص کارآفرین( ی��ا واگذاری 
ایده به دیگ��ران و یا تامین یک 
بنگاه اقتص��ادی کوچک برآید«. 
این تعریف در استاندارد مهارت 
آموزش��ی س��ازمان آموزش فنی 
و حرفه ای کش��ور آمده اس��ت. 
براساس این تعریف، فرد کارآموز 
و مهار ج��و با گذراندن این درس 
با نحوه فعالیت شرکت و مراکز ...

1

»کارآفرین کس��ی اس��ت ک��ه بتوان��د از عهده 
تشخیص فرصت های ش��غلی جدید کسب وکار و 
ارائه ایده های جدید و درآمدزا، تدابیر و روش های 
کارب��ردی الزم جهت خوداش��تغالی )تبدیل ایده 
به کاال یا خدمات و عرضه آنها توس��ط ش��خص 
کارآفرین( ی��ا واگذاری ایده به دیگران و یا تامین 

یک بنگاه اقتصادی کوچک برآید«. 
ای��ن تعریف در اس��تاندارد مهارت آموزش��ی 
س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای کش��ور آمده 
اس��ت. براس��اس این تعری��ف، ف��رد کارآموز و 
مهار جو با گذراندن ای��ن درس با نحوه فعالیت 
ش��رکت و مراکز تولیدی و کشاورزی و خدماتی 
آش��نا می شود و اطالعات الزم را جهت تامین و 
اداره یک واحد تولیدی به دست می آورد. به طور 
کلی، هدف از آموزش کارآفرینی، تربیت افرادی 
اس��ت که بتوانند پ��س از تکمی��ل تحصیالت، 
افرادی موس��س شوند و بتوانند کسب وکاری را 

راه اندازی کنند. 
)Entrepreneurship( کارآفرینی چیست؟

هر تالشی که برای ایجاد کسب وکار جدید یا 
راه اندازی یک فعالی��ت اقتصادی دارای نوآوری 
انجام گی��رد، مثل خوداش��تغالی، کس��ب وکار 
خانگی، کس��ب وکار خانوادگی، ایج��اد کارگاه، 
شرکت یا تشکیالت تجاری جدید یا هر تالشی 
که در جهت توس��عه و رشد کسب وکار موجود 
توس��ط یک فرد، گروهی از اف��راد یا یک بنگاه 
اس��تقراریافته ص��ورت گی��رد، کارآفرینی تلقی 

می شود. 
کارآفرینی فرآیندی است که کارآفرین آن را 
در جهت مناس��ب برای نیل به اهداف راهبری 
می کند و این دو مفه��وم مکمل یکدیگرند و با 
عنایت به تحوالت گس��ترده در ابعاد متفاوت به 

جایگاه مهمی تبدیل شده اند. 
از نگاه��ی دیگر، کارآفرینی عبارت اس��ت از 
فرآین��د ایج��اد ارزش از راه تش��کیل مجموعه 

منحصربه ف��ردی از منابع به منظور بهره گیری از 
فرصت ها. 

)Entrepreneur( کارآفرین کیست؟
یک نفر دانشگاهی می گوید: »کارآفرین فردی 
اس��ت که عامل س��ازماندهی در سلسله مراحل 
تولی��دات و در م��ورد نوع،  می��زان تولید و روش 
تولید و توزی��ع کاال، تصمیم گیری می کند و نیز 
عهده دار مس��ئولیت پذیرش خطر )ریس��ک( و 

پیش بینی های مربوط به عرضه و تقاضا است؟ 
بنا به یک نظر محققان��ه، یک کارآفرین نیز 
پی��رو طرز تفک��ر آرمان زدگی اس��ت )پرتوقع، 
کج خل��ق، ن��ق زن، پرخاش��گر و...( و ن��ه پیرو 
نگ��رش واقعیت زدگی اس��ت، بلکه پیرو مکتب 
اصالح طلبی ت��وام با کار و ت��الش یعنی تفکر 
منطقی است. بنابراین یک کارآفرین را می توان 
ی��ک فرد جامع نگر، اهل عمل و اندیش��ه که با 
برنامه ریزی نس��بت به انجام ه��ر کاری اقدام 

می کند، به حساب آورد. 
ای��ن جمل��ه را ه��م ب��د نیس��ت بخوانی��د: 
»کارآفرین فردی اس��ت ک��ه دارای ایده و فکر 
جدی��د )خالقیت( اس��ت و از طری��ق ایجاد و 
رشد یک فرآیند کسب وکار که توام با مخاطره 
)ریس��ک مال��ی و حیثیتی( اس��ت، محصول و 

خدمت جدید به بازار عرضه می کند«. 
در این رابطه به دانشجویان و دانش آموزان و 
هنرجویان توصیه شده که برای کسب موفقیت 
در فرآین��د کارآفرینی و تبدیل ش��دن به یک 
کارآفرین موفق، بهتر است از هم اکنون، افراد 
کارآفرین را که خصوصیات مشترکی با او دارند 
در نظر بگیرن��د و رفتار و عملکرد آنان را برای 

خود سرمشق قرار دهند. 
یک کارآفرین موفق در میدان کس��ب وکار، 
ش��جاعت توام با دوراندیش��ی و تدبی��ر را رمز 
موفقیت کارآفرینان دانسته، »ترس« را دشمن 
کارآفرینی شمرده و از »امید« به عنوان عامل 

موفقیت کارآفرین ها یاد کرده اس��ت. واقعا چه 
زیبا و نیکو سخنی گفته است این کارآفرین ما. 

مدیریت کارآفرین کدام است؟
برخی علمای مدیریت و سازمان را عقیده بر 
آن است که: »نیروی انسانی، مهم ترین دارایی 
ه��ر واحد کاری یا اداری و صنعتی اس��ت.« بر 
اس��اس این نظریه متی��ن، مدیریت کارآفرین، 
وقتی محقق می ش��ود که در یک سازمان یک 

نفر )البته کارآفرین( بتواند: 
1- بر خ��ود مدیریت کند و بتواند رفتارهای 

خود را مطابق اهداف کنترل و تغییر دهد. 
و  اف��راد  ب��ا  و  باش��د  مس��ئولیت پذیر   -2
سازمان ها فرادست، رفتار مناسبی داشته باشد 
و بتواند با خالقیت، نوآوری و وظیفه شناس��ی،  

ماموریت های محوله را به خوبی انجام دهد. 
و  اف��راد  س��ازمانی،  سلس��له مراتب  در   -3
بخش های فرودس��ت خ��ود را به خوبی رهبری 

کرده و اعتماد آنان را به خود جلب کند. 
4- روش��ن کردن اه��داف و مس��ئولیت ها و 
تفویض اختیارات و مسئولیت ها به افراد شایسته، 
اعتماد و اطمینان را در کارکنان به وجود می آورد 
و تقویت می کند، به طوری که حتی آنان متقابال 
حاضر می ش��وند با حداکثر ظرفیت و توان خود 
ب��ا مدیر همکاری کنند، چراک��ه علم و رمز و راز 
مدیری��ت کارآفرین می گوید: برخورد دوس��تانه، 
منصفانه و جوانمردانه کارکن��ان را به افراد دلیر 

و جوانمرد تبدیل می کند. 
حرف ه��ای قش��نگ و جالب��ی زده ش��د. به 
راس��تی آیا، این همه حرف های قش��نگ و بجا 
و زیب��ا در صحنه ه��ای کس��ب وکار، در عرصه 
اقتص��اد و صنع��ت و عم��ران و اداره کش��ور، 
حاکمیت و اس��تقرار خود را یافته است؟ شاید 
اگر فرصتی باشد در روزهای آتی بتوان قدری 
دقیق تر و ریزت��ر به موضوع نگاه کنیم، موجب 

خوشحالی خواهد بود.

وزی��ر نی��رو از صدور قب��وض پیامک��ی برای 
مش��ترکان آب و برق ت��ا پای��ان فعالیت دولت 
یازدهم خبر داد و گفت: هدف از اجرای این طرح 
دسترس��ی مشترکان به اطالعات مصرف خود از 
طریق تلفن همراه اس��ت.  به گزارش مهر، حمید 
چیت چیان در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای 
طرح ه��ای جدید فرهنگ س��ازی در مصرف آب 
و برق توسط مش��ترکان، گفت: تا پایان فعالیت 
دولت یازدهم مش��ترکان بای��د بتوانند از طریق 
تلفن هم��راه به تم��ام اطالعات خ��ود در مورد 

خدمات آب و برق دسترسی داشته باشند. 
وزیر نیرو با اعالم اینکه به روزرسانی اطالعات 
در وب س��ایت ها و ارائه اطالعات خدمات آب و 

برق بسیار مهم اس��ت و تا یک سال باقیمانده 
عمر دولت یازدهم باید دسترس��ی به اطالعات 
مش��ترکان از طریق تلفن همراه میس��ر شود، 
تصری��ح کرد: با اج��رای این طرح مش��ترکان 
می توانند میزان مصرف و س��ایر نیازهای آب و 
برق و... را از طریق تلفن همراه داخل خانه های 
خود محاسبه کنند و به بسیاری از اطالعات در 

این زمینه دسترسی داشته باشند. 
این عض��و کابین��ه دول��ت افزود: ای��ن کار 
فراموش نش��دنی خواه��د بود که در س��هولت 
دسترس��ی مردم ب��ه اطالعات صنع��ت آب و 
برق، از دولت یازدهم در کش��ور به یادگار باقی 
خواه��د ماند. وزی��ر نیرو با اش��اره به خدمات 

وزارت نی��رو که به صورت ش��بانه روزی و بدون 
لحظ��ه ای توقف در طول س��ال به مش��ترکان 
سراسر کشور ارائه می شود، اظهار داشت: شاید 
س��ه یا چهار سال قبل مردم کشور ما اطالعات 
بس��یار اندکی در زمینه بحران آب داشتند اما 
امروزه روی موضوع آب حساس��یت در س��طح 

بسیار وسیعی در جامعه ایجاد شده است. 
وی ادام��ه داد: اگر بتوانیم م��ردم را متقاعد 
کنی��م به بخش تخصصی آب ایمان بیاورند که 
آب محدود اس��ت و باید درس��ت مصرف شود 
و ای��ن مه��م را در رفتار خ��ود منعکس کنند، 
موفقی��ت بزرگی برای ملت ما اس��ت که اثرات 

دامنه دار برای نسل های آینده خواهد داشت. 

معرفت  کارآفرینی و مدیریت کارآفرین

وزیر نیرو اعالم کرد
جزییات صدور قبوض پیامکی آب و برق به مردم

سرمقـاله

آیا سازمان تجارت جهانی به پایان خود نزدیک شده  است؟ 

توافقات منطقه ای سد راه سازمان تجارت جهانی

قاب اقتصاد

ت امروز|
بهزاد باشو |فرص
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ش��رکت  مدیرعامل  معاون 
ملی نفت ایران در امور توسعه 
و مهندسی با بیان اینکه وزارت 
نفت برای توسعه میدان ها به 
نیست،  وابس��ته  مدل خاصی 
زیادی  فضاس��ازی های  گفت: 
نفتی  قراردادهای جدید  علیه 
ش��کل گرفته در حالی که در 
انعطاف پذیری  قراردادها،  این 
در توس��عه میدان ه��ای نفتی 

افزایش می یابد. 
به گزارش ایرنا، قراردادهای 
ب��ه  موس��وم  نفت��ی  جدی��د 
)IPC ق��رارداد نف��ت ایرانی( 
با انتقادهایی مواجه ش��ده که 
برخی از آنها دلسوزانه و فنی 
بوده که منج��ر به اصالح این 
مدل ش��ده، اما بخش��ی دیگر 
از انتقادات به دالیل سیاس��ی 
صورت گرفته اس��ت و هدف 
از آن اعم��ال فش��ار به دولت 
فعالیت های  در  کارش��کنی  و 

دولت است. 
با وج��ود بررس��ی چندین 
باره مدل جدی��د قراردادهای 
نفت��ی در نهاده��ای ذی ربط 
و اص��الح بخش های��ی از آن، 

فضاس��ازی های منتقدانی که 
اه��داف سیاس��ی را پیگیری 
می کنن��د، تمامی ن��دارد و بر 
مدیرعامل  معاون  اساس،  این 
ش��رکت ملی نفت ایران نیز از 
فضاس��ازی های گسترده علیه 
قراردادهای جدید نفتی گالیه 

کرده است. 
ب��ه گ��زارش وزارت نف��ت، 
معاون  منوچه��ری،  غالمرضا 
مدیرعامل ش��رکت ملی نفت 
ای��ران درب��اره اج��رای مدل 
جدی��د قرارداده��ای نفت��ی، 
ضمن اشاره به فضاسازی های 
زیاد علی��ه قراردادهای جدید 
نفت��ی، اف��زود: می گوین��د با 
اجرای ای��ن قراردادها مخازن 
و چاه های خود را به ش��رکت 
خارجی واگ��ذار می کنیم، در 
موضوعی  ک��ه چنی��ن  حالی 
قراردادهای  ن��دارد،  صح��ت 
جدید نفتی مانند قراردادهای 

بیع متقابل است. 
وی اف��زود: ای��ن قراردادها 
چیزی جز قرارداد بیع متقابل 
کرده ای��م،  کار  آن  روی  ک��ه 
نیس��ت، ما در ای��ن قراردادها 

انعطاف پذیری  کرده ایم  سعی 
نفتی خود  میدان های  توسعه 

را افزایش دهیم. 
ش��رکت  مدیرعامل  معاون 
گف��ت:  ای��ران  نف��ت  مل��ی 
ای��ن قرارداده��ا تفاوت��ی ب��ا 
متقاب��ل  بی��ع  قرارداده��ای 
ندارن��د، ن��ه بان��ک مرک��زی 
و ن��ه دول��ت تضمین��ی برای 
به شرکت ها  بازگشت سرمایه 
نمی دهند و تنها تضمین آنها 
تولید میدان است که آن هم 
بر عهده ایران است، حال این 
به ما بس��تگی دارد که به آنها 
پول بدهی��م یا محص��ول، یا 
اینک��ه حتی پرداخت آن را به 

تاخیر بیندازیم. 
تنها  البته  منوچهری گفت: 
نکت��ه ای که وج��ود دارد این 
اس��ت که در قراردادهای بیع 
متقابل ش��ما با ظرفیت تولید 
س��روکار داری��د، در حالی که 
در قرارداده��ای جدی��د نفتی 
حجم تجمع��ی تولید برای ما 

مهم است. 
به گفته وی، سود پرداخت 
ش��ده در قرارداد بیع متقابل 

چهار ساله اس��ت اما در مدل 
نفت��ی  قرارداده��ای  جدی��د 
در طول ٢٠ س��ال این س��ود 
ای��ن  و  می ش��ود  پرداخ��ت 
اطمینان وجود دارد که تولید 

تجمعی صورت گرفته است. 
منوچهری با بیان اینکه ما به 
دنبال رشد شرکت های ایرانی 
هستیم، افزود: اما باید به این 
مسئله هم توجه داشته باشیم 
که این شرکت ها خود به خود 
رش��د نمی کنن��د، کجای دنیا 
صنع��ت نفت یک صنعت تنها 
داخلی بوده است، کارشناسان 
و ش��رکت های داخلی نیز در 
بین المللی  رفت و آمد  و  تعامل 

رشد می کنند. 
ش��رکت  مدیرعامل  معاون 
ملی نفت ایران در امور توسعه 
و مهندس��ی اضافه ک��رد: در 
قرارداده��ای جدی��د نفتی به 
متذکر  خارجی  ش��رکت های 
ش��ده ایم تا زمانی که ظرفیت 
ایران��ی در بخش های مختلف 
مانن��د س��اخت خ��ط لول��ه 
زیردریای��ی، س��کو و... وجود 
دارد باید از آنها استفاده کنند. 

وی با اش��اره به عالقه مندی 
ش��رکت های خارج��ی ب��رای 
سرمایه گذاری در صنعت نفت 
ایران و امضای موافقت نامه های 
متعدد در ماه های اخیر، گفت: 
در ه��ر ح��ال موافقت نامه ها و 
مطالع��ه روی میدان ها طبیعتا 
زمانب��ر اس��ت، بنابرای��ن باید 
فضایی ایجاد کنیم تا شرکت ها 

در ایران حضور یابند. 
ش��رکت  مدیرعامل  معاون 
مل��ی نف��ت ای��ران در ام��ور 
توس��عه و مهندس��ی اف��زود: 
هم اکن��ون ش��رکت نف��ت به 
برخ��ی ش��رکت های توانمند 
داخل��ی مجوز داده اس��ت تا 
ش��رکت های خارجی را برای 
و  پروژه های متوس��ط  اجرای 
بزرگ بیاورند و این همکاری 
با رهبری کنسرسیوم از سوی 

شرکت های ایرانی باشد. 
منوچهری افزود: منافع ملی 
ما در این نیس��ت ک��ه تولید 
در میدان های مش��ترک نفت 
و گازی عقب بیفت��د؛ ما باید 
از فرصتی ک��ه به وجود آمده 

استفاده کنیم. 

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران عنوان کرد 

فضاسازی علیه نوع جدید قراردادها

آلب��رت بغازی��ان، کارش��ناس 
مس��ائل اقتص��ادی در گفت وگو 
ب��ا ایلنا درباره آین��ده بازار نفت 
در صورتی که ط��رح فریز نفتی 
دیگ��ر بار مط��رح ش��ود و تاثیر 
آن بر قیمت ه��ا گفت: ابتدا باید 
ببینی��م ضمانت اجرای��ی انجام 
تعه��د کش��ورها در قب��ال فریز 
چقدر اس��ت یعنی چقدر اعضای 
اوپک می پذیرند که این برنامه ها 
را اجرا کنند و وفاداری ش��ان به 

عهد چقدر است. 
وی افزود: شرط اول فریز این 
اس��ت که اگر اعض��ا می خواهند 
این برنامه را اجرایی کنند و سر 
قول خ��ود می مانند، باید ببینیم 
ابزاره��ای جلوگی��ری از کاهش 
قیمت نفت چه چیزهایی است؟ 
اینک��ه قیم��ت نف��ت به صورت 
مصنوع��ی پایین آورده ش��ده یا 

واقعی است؟ 
بغازیان تصریح کرد: همچنین 
باید این مسئله را در نظر داشته 
باشیم که آیا کاهش قیمت نفت 
به خاطر شیل هاس��ت ی��ا اینکه 
س��اختگی اس��ت، آیا کش��ورها 
می خواهند جوی ایجاد کنند که 
کشورهای دیگر به تکاپو بیفتند 
و اینکه بحث سیاس��ی اس��ت یا 
فنی و همچنین باید بدانیم این 

وضعیت چقدر دوام دارد. 
آنچه  ک��رد:  خاطرنش��ان  وی 
مس��لم اس��ت اینکه بقای برخی 
کشورهای توس��عه یافته مشروط 
ب��ه موافق��ت کش��ورهایی مثل 

و کش��ورهای نف��ت خیز اس��ت 
چ��ون دالرهای��ی را ک��ه هزینه 
می کنند و نفت می خرند دوباره 
از طری��ق ص��ادرات تکنول��وژی 
و دیگ��ر تجهیزات به خودش��ان 
باز می گ��ردد، بنابراین اگر حتی 
نفت را گ��ران بخرند دوباره پول 

به خودشان باز می گردد. 
ای��ن اس��تاد دانش��گاه اظهار 
داش��ت: بنابرای��ن اینکه مباحث 
قیمت نفت، سیاس��ی اس��ت یا 
خیر یک مس��ئله اس��ت و اینکه 
چه کس��ی به تعهدات مربوط به 
رعایت سقف تولید پایبند است، 

مسئله ای دیگر است. 
وی افزود: تاکنون کش��ورهای 
ایران و عربس��تان و ع��راق بازار 

نفت را رهبری می کردند و بقیه 
ه��م تبعیت می کردند و کس��ی 
نیز از س��همیه ع��دول نمی کرد 
اما اکنون اوض��اع تغییر کرده و 
نمی توان امیدوار بود کشورها به 
قول خود پایبند بمانند، بنابراین 
نمی ت��وان به این ط��رح اعتماد 

چندانی کرد. 
بغازی��ان با بی��ان اینک��ه اگر 
کشورها به آنچه اعالم می کنند، 
وف��ادار نمانند طرح فریز معنایی 
ندارد، گفت: ابتدا اعضا باید بین 
خود تقس��یم بندی داشته باشند 
و هر کشوری س��هم تولید خود 
را بدان��د و در این راس��تا با هم 
انس��جام داشته باشند، همچنین 
باید بدانیم آیا اعراب قرار نیست 

در قبال ای��ران جبه��ه بگیرند، 
آی��ا ونزوئ��ال تبعی��ت می کند یا 
تحت فش��ار آمریکاس��ت، در هر 
صورت آنچه مشهود است اینکه 
اعض��ا خود س��همیه ها را رعایت 

نمی کنند. 
وی تاکی��د ک��رد: ت��ا اعض��ا 
نباش��ند،  یک زب��ان  خودش��ان 
و  نمی ش��ود  روش��ن  تکلی��ف 
همچن��ان م��ازاد عرض��ه وجود 
خواهد داش��ت بنابراین تا زمانی 
که انس��جام وجود ندارد و اعضا 
به ه��م اعتماد نداش��ته و با هم 
مشکل دارند، فریز در حد تئوری 

باقی می ماند. 
اقتص��ادی  کارش��ناس  ای��ن 
همچنی��ن گفت: غی��ر  از اوپک، 

غیر اوپکی ها نیز تاثیرگذارند زیرا 
االن آمری��کا نفت��ی جدید تولید 
می کن��د؛ بنابراین بای��د ببینیم 
ک��ه آیا قیمت نفت ب��اال برود به 
صالح است یا خیر، یا اینکه باید 
بخواهی��م هزینه تولی��د نفت از 

میزان کنونی پایین تر نیاید. 
وی ادام��ه داد: در هر صورت 
م��ا پایین تری��ن هزین��ه را برای 
تولید نفت یعنی بش��که ای چهار 
و  می پردازی��م  دالر  ش��ش  ت��ا 
نمی توانیم ارزان تر از این میزانی 
که تولید می کنیم؛ تولید داشته 
باش��یم چون ب��ه صرفه اس��ت 
ول��ی برای نفت س��یبری، کانادا 
و دری��ای ش��مال قیم��ت تولید 
باالس��ت البته بای��د ببینیم که 
آیا نفتی که از ش��یل یا با هزینه 
باال تولید می شود، صرفه دارد یا 
خی��ر، چقدر کیفیت و دوام دارد 
و اینکه چقدر به صالح است که 

در این قیمت بماند. 
بغازی��ان گف��ت: بنابراین باید 
م��وارد را کنار ه��م بگذاری��م و 
نتیج��ه بگیریم ک��ه قیمت نفت 
باال برود خوب است یا خیر، زیرا 
قیمت نفت باال برود مخازنی که 
هزینه های تولیدش��ان باالس��ت 
عرض��ه را آغاز می کنن��د و این 
خط��ر وجود دارد ک��ه نمی توان 
امی��دوار بود قیمت نف��ت دائما 
باال ب��رود و از طرفی اگر قیمت 
نفت پایین بیاید س��رمایه گذاری 
نمی صرف��د بنابرای��ن تولی��د در 

همان حد می ماند. 

احتمال شکست دوباره طرح فریز نفتی

فریز نفت

پتروشیمی

بازار نفت

نفت

آب

مذاکره پتروشیمی با بانک های 
اروپایی و آسیایی

مدی��ر س��رمایه گذاری ش��رکت مل��ی صنای��ع 
پتروش��یمی، گف��ت: همزم��ان با اجرایی ش��دن 
برجام، فضای بس��یار مناسبی برای حضور دوباره 
شرکت ها و کشورهای دارنده منابع مالی و فناوری 

در صنعت پتروشیمی ایران ایجاد شده است. 
حس��ین علیمراد، مدیر س��رمایه گذاری شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی در گفت وگو با نیپنا، اظهار 
کرد: فضای ایجاد شده پس از برجام سبب شد تا 
صاحبان فناوری، دانش فنی و نیز سرمایه گذاران 
برای همکاری با صنعت پتروش��یمی کش��ورمان 

پیشگام شوند. 
وی اف��زود: در ح��ال حاض��ر افزون ب��ر انعقاد 
قرارداد و تفاهم نامه های دو جانبه با ش��رکت های 
اروپای��ی و آس��یایی، مذاک��ره ب��رای تامین مالی 
طرح های توسعه ای مدنظر با بانک های درجه یک 

)PRIME BANKS( در حال انجام است. 
مدی��ر س��رمایه گذاری ش��رکت مل��ی صنای��ع 
پتروش��یمی، ادامه داد: فضای رقابتی ایجاد شده 
سبب شده که جمهوری اس��المی ایران بتواند از 
کلیه پتانس��یل های بالقوه و بالفعل ش��رکت ها و 
دست اندرکاران حرفه ای صنعت پتروشیمی جهان 
در جهت س��رعت دادن به توسعه صنعت خود به 

نحو موثر استفاده کند. 

ارائه  گزارش حادثه اخیر 
پتروشیمی بندرامام 

 گزارش دلیل حادثه آتش س��وزی انبار مجتمع 
پتروش��یمی بندرام��ام در روزهای آین��ده آماده 

می شود. 
رضا امی��ری، مدیرعامل ش��رکت پتروش��یمی 
بندرامام به خبرنگار ش��انا، گف��ت: گزارش دلیل 
آتش س��وزی در انب��ار الس��تیک مصنوع��ی این 
مجتمع در حال تهیه است و تا این لحظه در این 

باره به نتیجه قطعی نرسیده ایم. 
وی با بیان اینکه این گزارش در روزهای آینده 
نهایی می ش��ود، درباره رون��د تولید در این بخش 
توضیح داد: بخش آس��یب دی��ده، ظرف دو هفته 

آینده به سرویس می آید. 
مدیرعامل شرکت پتروش��یمی بندرامام میزان 
موج��ودی محص��ول در انب��ار آت��ش گرفته این 
مجتم��ع را 3هزار و ٥٩٤ ت��ن اعالم کرد و گفت: 
محاسبات برای میزان دقیق خسارت آتش سوزی 

در حال انجام است. 
مجتمع پتروش��یمی بن��در ام��ام در زمینی به 
مساحت حدود ٢٧٠ هکتار، در ضلع شمال غربی 
خلیج فارس در اس��تان خوزستان به فاصله ١٦٠ 
کیلومتری جنوب ش��رقی اه��واز و ٨٤ کیلومتری 
ش��رق آبادان در منطقه بندر ام��ام خمینی )ره( 

قراردارد. 
انب��ار الس��تیک مصنوعی مجتمع پتروش��یمی 
بندرام��ام عصر روز ش��نبه )١٦مردادم��اه( دچار 
حادثه آتش سوزی شد. این حادثه خسارت جانی 

به همراه نداشت. 

سقوط واردات نفت چین به 
پایین ترین حد در ٦ ماه اخیر

کاهش اشتهای پاالیشگران مستقل چینی برای 
مصرف نفت س��بب شد مجموع واردات نفت خام 
این کش��ور به پایین ترین حد خود در ش��ش ماه 

اخیر برسد. 
به گزارش ایس��نا، ش��بکه بلومبرگ ب��ه نقل از 
اطالعات اداره کل گمرک چین اعالم کرد مجموع 
واردات نفت خام این کش��ور در ماه ژوئیه س��ال 
جاری میالدی به 3١میلیون و ٧٠هزار تن رسیده 

است. 
رق��م واردات یاد ش��ده که مع��ادل ٧میلیون و 
3٥٠هزار بش��که در روز است، کمترین رقم از ماه 
ژوئیه سال جاری میالدی تاکنون به شمار می آید. 
طبق اعالم موسس��ه پژوهشی بی ام آی، با توجه 
ب��ه محدودیت ظرفیت ذخیره س��ازی و همچنین 
آغاز عملیات نگهداری در برخی از پاالیشگاه های 
غیر دولتی چین، ممکن است روند کاهش واردات 

نفت این کشور در ماه های آینده نیز ادامه یابد. 
از سوی دیگر، صادرات فرآورده های نفتی چین 
در ماه ژوئیه ٢میلیون و ٤٩٠هزار بش��که در روز 

افزایش یافت. 
چین بزرگ ترین مصرف کننده انرژی و همچنین 
عمده ترین واردکننده نفت خام در جهان به شمار 

می آید. 

شرکت اسار هند روزانه 148هزار
بشکه نفت از ایران وارد می کند

پایگاه خبری اویل پرایس آمریکا نوش��ت: شرکت 
اسار اویل هند در نیمه نخست سال ٢٠١٦ روزانه به 
طور میانگین ١٤٨هزار بشکه نفت از ایران خریداری 
کرده که ٤٠درصد کل نفت خام خریداری شده هند 

از ایران است. 
به گزارش ایرنا، اویل پرایس نوشت: شرکت »اسار 
اویل« مهم ترین ش��رکت نفتی هند که پاالیش��گاه 
»اس��ار« واقع در شهر وادینار استان گجرات را اداره 
می کند، هم اکن��ون بزرگ ترین واردکننده نفت خام 

ایران در این کشور است. 
به تازگی پاالیش��گاه اس��ار اویل اعالم کرده است 
با صرفه جویی ١.٥ دالر در هر بش��که )حدود ١٧٩ 
میلیون دالر آمریکا( حاش��یه سود پاالیشگاه اسار را 
افزایش می دهد که این پول صرف ارتقای پاالیشگاه 

در دو تا سه سال آینده خواهد شد. 
به گزارش اویل پرایس، میزان واردات نفت اس��ار 
از ایران یک س��وم مقدار نفتی است که به پاالیشگاه 
اس��ار عرضه می شود. کل صادرات نفت ایران به هند 
در ماه ه��ای ژانویه تا ژوئن ٢٠١٦ )١١ دی ١3٩٤ تا 
١٠ تیر ١3٩٥( ٦3 درصد نس��بت به مقدار آن قبل 

از لغو تحریم ها افزایش یافته است. 
تحریم های هس��ته ای ایران در تاری��خ ١٧ ژانویه 

)٢٧ دی( لغو شد. 
به گزارش ایرنا، صادرات نفت ایران به آسیا در ماه 
ژوئن ٢٠١٦ )خرداد-تیر١3٩٥( به باالترین س��طح 
خود در چهار س��ال و نیم گذش��ته رس��ید و از ماه 
دسامبر )آذر- دی( ٢٠١٥ تاکنون نیز تقریبا دو برابر 

شده است. 
چهار کش��ور چین، هند، ژاپن و کره جنوبی در ماه 
ژوئن ٢٠١٦ در مجم��وع حدود یک میلیون و ٧٢٠ 
هزار بش��که نفت از ای��ران وارد کردند و پیش بینی 
می ش��ود در ماه های آینده، رون��د افزایش صادرات 
نفت ایران به بازار آس��یا به ویژه اقتصادهای نوظهور 

ادامه یابد. 

بهره مندی 3میلیون روستایی از 
 شبکه های مدرن آب و فاضالب 

تا پایان سال
مدیرعامل ش��رکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
از برنامه ریزی برای ارائه خدمات ش��بکه های مدرن 
آب و فاضالب به س��ه میلیون روستایی تا پایان سال 

خبر داد. 
سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی بیس��ت ونهم 
بهمن ماه ١3٩٢ از س��وی رهبر معظم انقالب ابالغ 
شد و معاون اول رئیس جمهوری نیز سی ام فروردین 
ماه امس��ال اولویت هایی برای دستگاه ها و نهادهای 
مختلف ابالغ کرد که براساس آن ١٧ مورد بر عهده 

وزارت نیرو قرار گرفت. 
مدیرعام��ل ش��رکت مهندس��ی آب و فاض��الب 
کش��ور به ایرنا، گفت: چهار پروژه برای این ش��رکت 
ب��ه منظور تحق��ق اقتصاد مقاومتی توس��ط س��تاد 
فرمانده��ی اقتصاد مقاومتی کش��ور در نظر گرفته و 
ابالغ ش��ده است که نخستین آنها، زیر پوشش بردن 
٢میلیون و ١٠٠هزار نفر از جمعیت روستایی کشور 

به شبکه های مدرن آب و فاضالب است. 
به گفته »حمیدرضا جانباز«، از ماه گذشته اجرای 

کار در این زمینه آغاز شده است. 
به گزارش ایرنا، چهارشنبه هفته گذشته )سیزدهم 
مردادم��اه( مع��اون اول رئیس جمه��وری به صورت 
نمادین مرحله نخس��ت ساخت تصفیه خانه و شبکه 
جمع آوری خطوط انتقال فاضالب شهرستان شهریار 
را همزمان با ٢٥٢ طرح آبرس��انی سراس��ر کشور به 

بهره برداری رساند. 
مدیرعام��ل ش��رکت مهندس��ی آب و فاض��الب 
کش��ور ابراز امیدواری کرد تا پایان امسال، جمعیت 
روستایی زیرپوشش شبکه های آب و فاضالب کشور 
به فراتر از تعهد یاد شده و به 3 میلیون نفر برسد. 

وی درباره اهمیت مش��ارکت بخش خصوصی در 
اجرای پروژه های ش��رکت مهندس��ی آب و فاضالب 
گفت: یک��ی از راهکاره��ای وزارت نی��رو برای حل 
مش��کل کمبود نقدینگی و تسریع در اجرای کارها، 
اس��تفاده از س��رمایه های بخش خصوصی است که 
به عنوان پروژه دوم اقتصاد مقاومتی به این ش��رکت 

ابالغ شده است. 
مدیرعامل آبفای کشور ادامه داد: به همین منظور، 
هفته آینده با حضور معاون اول رئیس جمهوری، ٢٢ 
قرارداد با بخش خصوصی به ارزش ١٠هزار میلیارد 

ریال منعقد می شود. 
تکمی��ل  پ��روژه،  س��ومین  ک��رد:  اضاف��ه  وی 
٢٦تصفیه خانه فاضالب مانند تصفیه خانه »التیمور« 
و »خین عرب« در ش��مال ش��رق کش��ور است که 

مراحل اجرایی خود را پشت سر می گذارند. 
جانب��از تاکی��د ک��رد ش��رکت آبفای کش��ور در 
تالش اس��ت ای��ن تصفیه خانه ها را هرچ��ه زودتر به 
بهره برداری برس��اند که مس��تلزم تخصیص به موقع 
اعتبارات توس��ط س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی 

کشور است. 
وی کاهش درصد مش��ترکان با مص��رف باالتر از 
الگ��وی مصرف آب را دیگر پ��روژه اقتصاد مقاومتی 
این ش��رکت عن��وان کرد و با بی��ان اینکه ٧٥درصد 
مش��ترکان کمت��ر از الگ��و مصرف می کنن��د، انجام 
این مهم را مس��تلزم فرهنگ سازی مدیریت مصرف 

برشمرد. 
این مس��ئول با اش��اره ب��ه تف��اوت دامنه مصرف 
مش��ترکان در مناطق مختلف کش��ور، یادآور ش��د: 
به طور نمونه در اس��تان های خش��ک شمار زیادی 
از مش��ترکان کمتر از الگو مص��رف می کنند، اما در 
برخی کالنش��هرها هنوز مش��ترکانی وج��ود دارند 
که آب ش��رب را به مصارف غیرش��رب می رس��انند 
 ک��ه برنامه این ش��رکت تمرکز بر اص��الح رفتار این 

گروه هاست. 

پنجشنبه
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شماره 576

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران از صادرات 
روزان��ه ٦١میلیون لیتر نفت گاز و نفت کوره در مرداد ماه 

امسال خبر داد. 
به گزارش روز چهارش��نبه ایرنا، با افزایش تولید گاز در 
پارس جنوبی، مصرف سوخت مایع در نیروگاه های کشور 
کاهش یافت��ه و زمینه برای افزایش صادرات فرآورده های 
نفتی فراهم شده است. پیشتر، بیشتر نیروگاه ها از گازوییل 
و نفت کوره برای تولید برق استفاده می کردند، اما به تدریج 

گاز جایگزین سوخت های مایع شده است. 

س��یدناصر سجادی، مدیر ش��رکت پخش فرآورده های 
نفتی ایران با تشریح جزییات افزایش صادرات فرآورده های 
نفتی، گف��ت: در ١٨ مرداد ماه ج��اری، به طور میانگین 
روزانه ٤٧میلیون لیتر نفت کوره و ١٤میلیون لیتر نفت گاز 
و در مجموع روزانه ٦١میلی��ون لیتر فرآورده نفتی صادر 
شده است. وی با بیان اینکه میانگین صادرات فرآورده های 
نفتی در ١٤١ روز نخس��ت امسال از مرز ٥٦ میلیون لیتر 
در روز گذشت، گفت: دراین مدت به طور میانگین روزانه 
٤٤میلیون لیتر نفت کوره و حدود ١٢میلیون لیتر نفت گاز 

صادر ش��ده است. وی ادامه داد: صادرات گازوییل پارسال 
3 میلی��ون لیتر بود در حالی که با اقدام های انجام ش��ده 
تنها صادرات این فرآورده در مرداد ماه امس��ال چهار برابر 
شده است. سجادی اعالم کرد: برای ایجاد زیرساخت های 
صادراتی، امکانات بسیار وسیعی در بنادر جنوبی و ماهشهر 
به وجود آمده و توس��عه یافته اس��ت. وی گفت: با امکانات 
وسیع صادراتی به وجود آمده در بنادر جنوبی کشور، امکان 
انتقال فرآورده های نفتی به جنوب و صادرات از این بنادر 

ایجاد شده است. 

صدور فرآورده های نفتی از مرز ٦1میلیون لیترگذشت

افزایش 4 برابری صادرات گازوییل



3 تولید، تجارت، خدمات

 امروز روز حمایت از صنایع 
کوچ��ک اس��ت؛ صنایعی که 
ش��اید در اغل��ب کش��ورهای 
توس��عه یافته نقش مهمی در 
اقتصاد داشته باش��ند، اما در 
کش��ورما به نظر می رس��د هر 
روز کوچک ت��ر ش��ده اند. آنها 
چه نقش��ی در اقتص��اد ملی 
دارن��د و امروز کجای نقش��ه 
اقتصاد ایران هستند؛ نقشه ای 
که در زی��ر آوارهای یک دهه 
گذش��ته نش��انه های اندک��ی 
از آن ب��ه ج��ا مان��ده و حاال 
باریک��ه راهی م��ی رود که  با 
نوار ش��ود و صنایع کوچک  نو 
که در یک س��ال گذش��ته با 
ورود س��رمایه گذاران خارجی 
باز هم روی زبان ه��ا افتادند، 
روزه��ای  ب��ه  می خواهن��د 
طالیی شان برگردند؛ روزهایی 
ک��ه ب��ه گفت��ه دبی��ر خان��ه 
صنعت و مع��دن ایران، دولت 
آنها س��اخت.  برای  اصالحات 
محمد مرتضوی معتقد اس��ت 
در اغلب کش��ورها این صنایع 
اشتغال  بیشترین  ایجاد کننده 
هس��تند، اما در ایران زیرآوار 
اقتصاد سطحی و کج و معوج 
فروریختند.  دهه گذشته  یک 
او به »فرصت امروز« می گوید: 
در دولت اصالحات بنگاه های 
کوچک و متوسط بسیار قوی 
شده بودند. از نظر ما به عنوان 
کسانی که در حوزه اقتصادی 
فعالی��ت می کنیم توس��عه در 
مسیر درس��تی بود، نرخ رشد 
دو رقمی، نرخ تورم یک رقمی 
ش��ده بود و نرخ بهره به طور 
چشمگیری کاهش پیدا کرده 
بود، سرمایه گذاری خارجی در 
کشور ما ش��کل گرفته بود و 
در این دوره رش��د بنگاه های 
صنعتی مثبت ب��ود. به گفته 
این فع��ال اقتصادی اما اوضاع 
بر همین مس��یر ادام��ه پیدا 
از  بع��د  اقتص��اد  نمی کن��د. 
سیاس��ت های  به  اصالح��ات 
سطحی وارد شده، پوپولیستی 
می ش��ود و آوارهای زیادی بر 
س��ر صنایع ریخته می شود و 
جای��ی برای صنای��ع کوچک 
مرتض��وی  نمی مان��د.  باق��ی 
اما ح��ل مس��ئله تحریم ها را 
عام��ل مهم��ی در چرخ��ش 
اقتص��اد می دان��د و می گوید: 
در حال حاضر دولت در حال 
این آوارهاس��ت و  برداش��تن 
خارجی  سرمایه گذاران  جذب 
می توان��د به این رش��د کمک 
کن��د. ام��ا ب��ه نظر می رس��د 
ای��ن کار ب��رای دولت آس��ان 
نیس��ت. دبیر خان��ه صنعت و 
مع��دن ایران می گوی��د: ورود 
س��رمایه گذار خارجی هنوز با 
چال��ش مواجه اس��ت، اثر آن 
را ه��م در بحث های��ی که در 
داخل وج��ود دارد، می بینیم. 
به نظر من، بخش هایی از این 
فرآیند حاکمیتی است و تنها 
در دس��ت قوه مجریه نیست 

و بخش��ی هم مشکالت بانکی 
اس��ت. ب��ه گفت��ه مرتضوی، 
بانک ه��ا در این مدت از نظام 
و  فاصل��ه گرفتند  بانک��داری 
یک نظام باندی و رانتی برای 
خودش��ان ب��ه راه انداختند و 
اص��ول بانک��داری را کنار زده 
و روزگار نفس��گیری را ب��رای 
صنای��ع کوچ��ک و متوس��ط 
س��اختند. او ای��ن چالش ها را 
تنها مشکالت صنایع کوچک 
و متوس��ط نمی داند و معتقد 

اس��ت با تزریق پول هم 
چ��رخ ای��ن صنای��ع به 
راه نمی افت��د. ب��ه گفته 
دبی��ر خان��ه صنع��ت و 
مع��دن ای��ران، در دیگر 
چرخ��ش  کش��ورها 
بنگاه ها براس��اس اسناد 
بانک��ی  اعتب��ارات  و 
ای��ران  در  ام��ا  اس��ت، 

بانک ها اقتصاد کش��ور را کند 
کرده ان��د و مش��کالت زیادی 
برای بنگاه ه��ا پیش آورده اند. 
مرتض��وی می گوی��د: دول��ت 
ب��رای حل مس��ئله رک��ود و 
تحری��ک تقاض��ا هی��چ راهی 
جز چرخش به س��وی صنایع 
کوچک و متوس��ط ندارد، اما 
باید به چند عامل توجه کند. 
بهبود فضای کسب و کار،  مثال 
برخ��ی  در  ملوک الطوایف��ی 
حوزه ها، م��وازی بودن قوانین 
در برخی نهادها و دس��تگاه ها 
و... و تا زمانی که اینها برچیده 
نشود پول هایی که به اقتصاد 
وارد می ش��ود معطل مانده و 
نمی ش��ود از آن بهره ب��رداری 

کرد. 
علیرضا حائری، کارش��ناس 
ارش��د صنعت نی��ز مهم ترین 
مش��کل صنای��ع را نقدینگی 
نمی داند. او به »فرصت امروز« 
ب��ه  هرچقدره��م  می گوی��د: 
شود،  تزریق  نقدینگی  صنایع 
ای��ن نقدینگی به انب��ار وارد 
ش��ده و حبس می ش��ود و به 
فاصله دو تا س��ه م��اه، بنگاه 

باز هم دچار مش��کل می شود 
و مادام��ی ک��ه ب��ازار مصرف 
تحری��ک نش��ود و وضعی��ت 
اقتصادی از ای��ن رکود خارج 
به  نقدینگ��ی کمکی  نش��ود، 
واحد ه��ا نخواهد ک��رد، بلکه 
وضعی��ت را بدت��ر و آنه��ا را 
بدهکارت��ر خواه��د ک��رد. به 
گفت��ه این کارش��ناس، دادن 
نقدینگی یک راهکار هس��ت، 
اما دول��ت باید تمام توانش را 
بگذارد.  تقاض��ا  برای تحریک 

حائری جذب سرمایه خارجی 
را به ش��رط تولید مش��ترک 
موث��ر می دان��د. او می گوی��د: 
س��رمایه گذاری خارجی برای 
تولی��د مش��ترک می تواند به 
صنایع کوچ��ک تکانی بدهد. 
صنعت��ی  واحد ه��ای  مث��ال 
می توانند به شکل اشتراکی با 
برندهای شناخته شده جهان 
یک طرح توسعه در کشور ما 
ایجاد کنن��د. حائری این نوع 
را  مش��ترک  س��رمایه گذاری 
برای هر دو ط��رف پر منفعت 
می دهد:  توضی��ح  او  می داند. 
سرمایه گذار خارجی از نیروی 
انس��انی و انرژی ارزان س��ود 
می ب��رد و واح��د صنعتی هم 
از دان��ش روز و مدیریتی که 
می آورد  خارجی  سرمایه گذار 
منتفع می ش��ود. البته حائری 
بازارهای جهانی  به  دسترسی 
ای��ن  از  مهم ت��ری  آورده  را 
او  می دان��د.  س��رمایه گذاری 
می گوی��د: برنده��ای ب��زرگ 
خودش��ان  بین المللی  تجارت 
را دارن��د و ایج��اد واحدهای 
مش��ترک در کشورهای دیگر 

محصول مورد نیاز همان بازار 
را تولی��د می کن��د، در نتیجه 
ای��ن محص��ول روی دس��ت 
واح��د صنعت��ی نمی ماند. به 
گفته حائری، این مزیت برای 
بنگاه های داخلی کشور بسیار 
مهم اس��ت، چرا که ساز و کار 
بازارهای جهانی  به  دسترسی 
پیچی��ده و طوالن��ی اس��ت و 
درح��ال حاض��ر ای��ن امکان 
برای صنای��ع داخلی ما وجود 
ندارد. این کارش��ناس ارش��د 
صنع��ت معتق��د اس��ت 
امکان رس��یدن به رشد 
بدون جذب  5 درصدی 
خارج��ی  س��رمایه گذار 
وج��ود ندارد. ب��ه گفته 
زمینه ه��ای  در  او، 
الیاف  پوش��اک، تولی��د 
و پل��ی اس��تر، کاش��ی 
و صنای��ع  س��رامیک  و 
غذایی قابلیت های خوبی برای 
ج��ذب س��رمایه گذار خارجی 

وجود دارد. 
س���ن�دی�ک�ای  دب�ی����ر 
تولید کنن��دگان لوله و پروفیل 
ف��والدی هم معتقد اس��ت در 
کش��ور به صنایع کوچک ظلم 
شده است. به گفته او، در همه 
کشورها عالوه بر بخش کالن، 
صنایع کوچک و متوس��ط در 
برنامه های راهبردی، توسعه ای، 
نقش  اشتغال زایی  و  اقتصادی 
موث��ری دارن��د. امیرحس��ین 
ام��روز«  »فرص��ت  ب��ه  کاوه، 
می گوی��د: درکش��ور م��ا هم 
نزدیک به 90درصد واحدهای 
تولیدی م��ان درگ��روه صنایع 
کوچک و متوس��ط اس��ت، اما 
گس��تردگی،  ای��ن  برخ��الف 
س��هم کمی در تولی��د دارند. 
از  حمایت��ی  برنامه ه��ای  او 
صنای��ع کوچک را در کش��ور 
کم نمی دان��د و می گوید: اگر 
ب��ه برنامه های��ی ک��ه داریم و 
برنامه ه��ای بس��یار خوبی هم 
هست توجه ش��ود و دیگر در 
فکر تولید برنامه و اس��تراتژی 

نباش��یم، همین ها  دکترین  و 
کفای��ت می کند. ب��ه گفته او، 
باید  این صنایع  کاس��تی های 
رف��ع و محدودیت های مزاحم 

برای آنها برداشته شود. 
حوزه های  کاوه،  امیرحسین 
س��رمایه گذاران  عالق��ه  مورد 
خارج��ی را متع��دد می داند و 
می گوید: در برخی از حوزه ها، 
صنای��ع کوچک ممکن اس��ت 
ضمانت دولت را نداشته باشند، 
چون تضمین های دولت بیشتر 
اس��ت.  کالن  بخش ه��ای  در 
به نظرم بای��د بازارهای هدف 
شود  شناسایی  سرمایه گذاران 
و ب��ا توجه به ای��ن بازارها، در 
صنای��ع مختلف س��رمایه گذار 
جذب شود. اما صنایع کوچک 
پیش از آن باید حمایت شوند 
تا توجه سرمایه گذاران خارجی 
را جل��ب کنند. در کش��ور ما 
متاس��فانه این صنایع آن طور 
ک��ه می توانند در اقتصاد نقش 
داش��ته باش��ند مهم ش��مرده 

نمی شوند. 
امروز«  به گ��زارش »فرصت 
از  پ��س  زمان��ی  ب��ازه  در 
خارجی  هیأت ه��ای  برج��ام، 
بس��یاری ب��ه ای��ران آمده اند 
و تفاه��م نامه ه��ای متعددی 
ب��ا طرف های ایران��ی به امضا 
س��رمایه گذاران  رس��انده اند. 
را  بیش��ترین س��فر  ایتالیایی 
ای��ران داش��ته اند و هدف  به 
اصلی ش��ان را در کار مشترک 
با ای��ران روی صنایع کوچک 
کرده اند.  متمرکز  متوس��ط  و 
مرکز آمار ایران کس��ب و کارها 
را به چهار گ��روه طبقه بندی 
ک��رده اس��ت؛ هر چن��د این 
طبقه بندی به ظاهر ش��باهتی 
با تعاری��ف اتحادیه اروپا دارد، 
ول��ی مرک��ز آمار ای��ران فقط 
 10 از  کمتر  کس��ب و کارهای 
نف��ر نی��روی کار را بنگاه های 
محسوب  متوس��ط  و  کوچک 
می کند و س��ایر کسب و کارها 
صنعت��ی  »کارخانج��ات  را 
می کن��د.  قلم��داد  ب��زرگ« 
ی��ک  دارای  کس��ب و کارهای 
کارگر، کس��ب و کارهای   ت��ا9 
10-49 کارگر،کسب و کارهای 
99 -50 کارگر، کسب و کارهای 
بیش از 100 کارگر، همچنین 
بان��ک مرک��زی ای��ران نی��ز 
 100 زی��ر  کس��ب و کارهای 
نف��ر نی��روی کار را به عن��وان 
بنگاه های کوچک و متوس��ط 
معرفی کرده اس��ت. همچنین 
براساس تعریف وزارت صنایع و 
معادن و وزارت جهاد کشاورزی، 
بنگاه های کوچک و متوس��ط، 
واحدهای صنعت��ی و خدماتی 
)شهری و روس��تایی( هستند 
که کمتر از 50نفر کارگر دارند 
)یونی��دو، 1383:121(. وزارت 
تع��اون نی��ز بر حس��ب مورد، 
تعاریف وزارت صنایع و معادن 
و مرک��ز آمار ای��ران را در مورد 
این صنایع ب��ه کار می برد. این 
تعریف در کش��ورهای مختلف 

متفاوت است. 

حرف های فعاالن اقتصادی در روز حمایت از صنایع کوچک در گفت وگو با »فرصت امروز« 

صنایعی که روز به روز آب رفتند

مدی��ر امور مجتم��ع چادرملو 
کمبود مناب��ع مالی را مهم ترین 
مانع اجرای ط��رح انتقال آب از 
خلیج فارس ب��ه مناطق مرکزی 

عنوان کرد. 
امروز«  به گ��زارش »فرص��ت 
س��یدمحمد ابریش��می با اعالم 
اینک��ه چادرملو یکی از حامیان 
ای��ن طرح انتقال ّآب اس��ت به 
»فرصت امروز« گفت: چادرملو 
از جمله ش��رکای ط��رح انتقال 
آب از خلیج ف��ارس ب��ه مناطق 
پروژه  این  است.  مرکزی کشور 
از بن��در عب��اس ت��ا ی��زد و در 
س��ه ف��از اجرایی می ش��ود. در 
ح��ال حاضر مهم ترین مش��کل 
ای��ن پروژه کمب��ود منابع مالی 
اس��ت ک��ه تاکنون ب��ه دفعات 
پروژه ش��ده  این  توق��ف  باعث 
اس��ت. مهم ترین دلیل حمایت 
چادرمل��و از این طرح، مش��کل 
کمبود آب ب��رای ادامه فعالیت 

این کارخانه است. 
وی در ادامه درب��اره فعالیت 

ای��ن مجتمع اظه��ار کرد: باقی 
مان��ده م��اده معدن��ی چادرملو 
ح��دود 90 تن اس��ت و تا پنج 
س��ال آت��ی ب��ه پای��ان خواهد 
رس��ید. ما باید ب��ه دنبال یک 
برای  و ذخیره جدی��د  مع��دن 
تامین س��نگ آه��ن واحدهای 
خوشبختانه  باشیم.  فوالدسازی 
در منطق��ه ای نزدی��ک مع��دن 
چادرمل��و ذخی��ره آنومالی دی 

19 وج��ود دارد، اما متاس��فانه 
به دلیل اینکه بخش��ی از آن در 
محدوده حفاظتی محیط زیست 
ب��ا  مش��کالتی  ب��ا  دارد  ق��رار 
از محی��ط  س��ازمان حفاظ��ت 

زیست مواجه شده ایم. 

تالش در جهت توسعه اردکان
پ��س از بازدید خبرن��گاران از 
کارخان��ه س��نگ آهن و مع��دن 

چادرملو به کارخانه گندله س��ازی 
ای��ن مجتم��ع رفت��ه تا از س��ایر 
پروژه های این مجتمع و همچنین 
مراحل س��اخت کارخان��ه فوالد 

چادرملو بازدیدی داشته باشند. 
در ادام��ه این بازدی��د محمود 
مصری ن��ژاد مدیر، ام��ور مجتمع 
گندله سازی اردکان، طی نشست 
خب��ری ب��ا حض��ور خبرن��گاران 
این مجتمع  فعالیت ه��ای  درباره 

توضیح داد: ما توانستیم از معدن 
و کارخانه س��نگ آهن چادرملو به 
همکاری  گندله س��ازی،  کارخانه 
در پروژه های ف��والد ارفع و غدیر 
و کارخان��ه احی��ای مس��تقیم و 
برس��یم  چادرمل��و  فوالدس��ازی 
که موفقیت��ی ب��زرگ، حاصل از 
فعالیت ه��ای مجتمع اس��ت. وی 
درباره اش��تغال زایی این مجتمع 
گفت: بیش از 5هزار نفر به صورت 
مس��تقیم در مجتم��ع معدن��ی، 
صنعت��ی چادرملو فعالی��ت دارند 
که ب��ا افتتاح س��ایر پروژه ها این 
تعداد افزایش خواهد یافت و تعداد 
زیادی از این تعداد، بومی هستند. 
فعالیت های  درباره  مصری نژاد 
ای��ن مجتم��ع در ش��هر اردکان 
گفت: در طول سه سال گذشته 
ح��دود 130 میلی��ارد تومان در 
ش��هر اردکان برای فاضالب این 
شهر س��رمایه گذاری ش��د تا از 
پساب شهر ارکان استفاده شود، 
اما متاسفانه اظهار نظرها در این 

شهر کمی غیر منصفانه است. 

چادرملو حامی طرح انتقال آب از خلیج فارس 

مشکالت مالی مهم ترین مانع اجرای پروژه است

معدن

تسهیالت جدید به صنعت 
نداده اند؛ وام ها تمهیدی بوده است

رئیس کمیس��یون صنای��ع اتاق بازرگان��ی ایران 
معتقد اس��ت بخش عمده تس��هیالتی که به بخش 
صنع��ت پرداخت ش��ده، وام های تمهی��دی بوده و 
رکود دلیل اصلی رش��د منفی بخش صنعت در سال 

گذشته بوده است. 
ابوالفضل گلپایگانی در گفت وگو با ایسنا، در مورد 
صحبت های محمد باقر نوبخت - س��خنگوی دولت 
و رئیس س��ازمان برنامه و بودجه، در خصوص رشد 
پایین بخش صنعت در سال گذشته با وجود دریافت 
بیشترین تس��هیالت گفت: مطمئنا سخنگوی دولت 
به آمارهایی دسترس��ی دارد که فعاالن اقتصادی به 

آن آمار دسترسی ندارند. 
وی افزود: سال گذش��ته نه تنها در بخش صنعت 
افزایش تس��هیالت نداش��تیم، بلکه اتفاقا این بخش 
با کاهش تس��هیالت هم روبه رو بوده اس��ت، چرا که 
عمده تس��هیالتی که به بخش صنعت پرداخت شد 
تس��هیالت تمهیدی بوده اس��ت؛ به ای��ن معنی که 
فردی تس��هیالت دریافت کرده اما نتوانس��ته آن را 
پرداخت کند و برای س��ال بعد هم تمدید شده و به 
حس��اب وام های جدید رفته است و وام جدیدی به 

صنعت تزریق نشده است. 
رئیس کمیس��یون صنایع ات��اق بازرگانی ایران با 
بیان اینکه مشکل اصلی بخش صنعت تنها نقدینگی 
نیس��ت، تصریح کرد: مسئله اصلی که بخش صنعت 
با آن مواجه اس��ت، رکود اس��ت و این رکود توسط 
فع��االن اقتصادی و بنگاه ها به وجود نیامده اس��ت، 
بلکه سیاست های اجرایی و اقتصادی دولت است که 

تبدیل به رکود شده است. 
به گفته گلپایگانی، آمار ارائه شده از سوی وزارت 
صنعت نشان می دهد که بخش صنعت سال گذشته 
2.2درصد رشد منفی داش��ته که مهترین دلیل آن 

رکود حاکم بر بازار و تولید است. 
وی در بخش دیگری از صحبت هایش درباره رشد 
بخش کش��اورزی در سال گذش��ته نسبت به بخش 
صنعت گفت: در واحدهای صنعتی قیمت تمام شده 
صنعتی وجود دارد، اما در بخش کش��اورزی قیمت 
تمام ش��ده وجود ندارد، چرا که بخش کشاورزی از 

آب ارزان قیمت برای تولید برخوردار است. 

معاون کمیسیون گردشگری اتاق تهران: 
رونق گردشگری سالمت 

با حمایت دولت
فعالیت در حوزه گردش��گری سالمت می تواند هم 
در زمینه اشتغال و کارآفرینی گام موثری باشد و هم 

در جهت درآمدزایی نقش بازی کند.
علیرض��ا خائ��ف، معاون کمیس��یون گردش��گری 
اتاق ته��ران می گوید: باید در کش��ور تورهای ویژه 
گردشگری سالمت راه اندازی شود و دولت با حمایت 
از بخش خصوصی امکان راه اندازی بیمارس��تان های 

ویژه، استاندارد و به روز را فراهم کند. 
ای��ن عضو هیأت نمایندگان ات��اق تهران در ادامه 
می گوید: »ایران از نظر داش��تن پزشکان متخصص 
یکی از کش��ورهای پیش��رو در جه��ان و به خصوص 
منطق��ه اس��ت، در زمینه ه��ای مختل��ف پزش��کی 
متخصصان بس��یار توانمندی در کشور وجود دارند 
و همین موضوع پتانس��یل های باالیی را برای ایران 
ایج��اد کرده اس��ت، ولی تاکن��ون از ای��ن ظرفیت 
در جه��ت گردش��گری س��المت و درم��ان بیماران 

کشورهای دیگر استفاده نشده است.«
گردش��گری س��المت یک��ی از انواع گردش��گری 
اس��ت که افراد به عنوان گردش��گر ولی برای درمان 
و آزمایشات پزشکی و کارهای درمانی به کشورهای 
دیگر س��فر می کنند؛ درحال حاض��ر در چند نقطه 
ایران از جمله شیراز، تهران و مشهد فعالیت هایی در 
این زمینه ش��روع شده است، البته آنچنان که باید و 

شاید گسترده نیست. 
خائف با اش��اره ب��ه اینکه ای��ران می تواند باتوجه 
ب��ه ظرفیت ها از گردش��گری س��المت در آمدهای 
بسیاری داشته باشد، می گوید: »مشکل اصلی کشور 
نبود بیمارس��تان های مجهز با تکنولوژی های روز و 
اس��تاندارد است. ش��ما به تبلیغات کشور ترکیه که 
هر روز از ش��بکه های ماهواره ای در این حوزه پخش 
می ش��ود نگاه کنید، تمام تالش ش��ان نش��ان دادن 
ش��رایط بیمارس��تان ها، امکانات و... اس��ت و اگر ما 
هم می خواهیم در این زمینه برد داش��ته باشیم باید 

مراکز تخصصی راه اندازی کنیم.«
معاون کمیس��یون گردشگری اتاق تهران در ادامه 
می گوید: »دولت برای راه اندازی این مراکز تخصصی 
درمانی باید تس��هیالت در اختی��ار بخش خصوصی 
ق��رار ده��د و همچنی��ن در زمینه ص��دور مجوزها 
همکاری های الزم را داشته باشد زیرا بوروکراسی های 

اداری می تواند سد راه سرمایه گذاران شود.«
بای��د توره��ای  ب��ه گفت��ه او ع��الوه براین ه��ا 
تخصص��ی نیز راه اندازی ش��وند و توره��ای کنونی 
نیز فعالیت هایی را در حوزه گردش��گری س��المت 
و ج��ذب بیماران برای درمان در کش��ورهای دیگر 
به خصوص همسایه انجام دهند و تبلیغات گسترده 
داش��ته باش��ند. »فعالی��ت در ح��وزه گردش��گری 
سالمت می تواند هم در زمینه اشتغال و کارآفرینی 
گام موثری باش��د و هم در جهت درآمدزایی نقش 
ب��ازی کند؛ البته نیاز به برنامه ریزی دقیق اس��ت و 

نقش��ه راه مش��خص اس��ت.«

اجرای »مکانیزاسیون و 
هوشمندسازی« انبارهای گمرک 

مدیرعامل ش��رکت س��هامی انباره��ای عمومی و 
خدم��ات گمرکی ایران بر رفع مش��کالت مربوط به 
س��امانه نرم افزاری این ش��رکت تاکید کرد و گفت: 
این ش��رکت با هماهنگی گمرک جمهوری اسالمی 
ایران باید به س��مت مکانیزه شدن و هوشمندسازی 

حرکت کند. 
 ب��ه گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رس��انی ش��رکت 
یادش��ده، »ول��ی آذروش« در بازدی��د از ش��رکت 
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب، بر ضروری 
دانس��تن اصالح وضعیت موجود در شرکت انبارهای 

عمومی غرب تاکید کرد. 
وی افزود: زمان بندی عملیاتی کردن کارها بسیار 
اهمیت دارد زیرا مش��تری باید اطمین��ان و اعتماد 
داش��ته باشد کاالی امانت س��پاری شده زیر باران و 

برف قرار نگیرد. 
وی به سیاس��ت های س��ازمان گم��رک مبنی بر 
بازگشایی گمرک غرب اشاره کرد و گفت: این اقدام 
سبب ش��د امروز شاهد عملیاتی ش��دن این منطقه 
به عن��وان یکی از بزرگ تری��ن پایانه های صادراتی و 

حتی وارداتی داخلی کشور باشیم. 
مدیرعامل ش��رکت انبارهای عموم��ی و خدمات 
گمرک��ی ایران با تاکید بر تس��ریع آغاز بهره برداری 
از ترمینال کانتینری درشرف راه اندازی این شرکت، 
گف��ت: چرخه و س��یکل ترکیب��ی حمل و نقل اثرات 

خوبی در بهره وری دارد. 
وی ب��ر مقول��ه زمان بن��دی به عن��وان یک��ی از 
اولویت های اصلی هم��ه فعالیت های گمرکی تاکید 
ک��رد و افزود: موضوع زمان بن��دی باید در چارچوب 
قرارداده��ا ب��ا پیمان��کاران لحاظ ش��ود ت��ا بتوانیم 

پیشرفت پروژه ها و کارایی طرح ها را بسنجیم. 
نایب رئیس هیات مدیره شرکت انبارهای عمومی 
و خدمات گمرکی ایران، اخالق مداری، ادب محوری، 
مش��تری مداری و مش��تری محوری را از مهم ترین 
اولویت های این ش��رکت برشمرد و گفت: اولویت ما 

باید رضایت مندی مشتری و ارباب رجوع باشد. 
وی به سهم کمتر از نیم درصدی شرکت انبارهای 
عمومی و خدمات گمرکی ایران از سهم 92درصدی 
وارادت کاال از بنادر جنوبی به کشور در سال گذشته 
اش��اره کرد و گفت: بای��د با برنامه ری��زی مبتنی بر 
اصول، چارچوب و خط مش��ی م��دون حرکت کنیم 

تا بتوانیم این سهم را افزایش دهیم. 

رقابت در بازار بین المللی زعفران 
غیرقابل کنترل می شود

به گفته مدیرعامل صندوق توسعه زعفران نه تنها 
افغانستان بلکه 30 کشور دنیا به تولید زعفران روی 
آورده اند و در س��ال های آینده به ص��ورت غیرقابل 
کنترلی با یک رقابت بین المللی مواجه خواهیم بود. 
به گزارش ایسنا، علی شریعتی مقدم با بیان اینکه 
برن��د را در دو حوزه می توان بررس��ی ک��رد، اظهار 
کرد: یکی تأثیر برند بر صادرات هس��ت که برخی از 
ش��رکت ها به دلیل حضور مداوم و آش��نایی کامل با 
بازار جهانی توانستند جایگاه خود را پیدا کرده و هر 

روز برای ارتقای بیشتر تالش کنند. 
وی ادام��ه داد: اگ��ر می خواهی��م صادراتی مداوم 
داشته باش��یم باید در حوزه برندینگ کار کنیم، اما 
متأس��فانه واحدهای تولیدی کمت��ری به این مقوله 

پرداخته اند. 
ش��ریعتی مقدم عن��وان ک��رد: امروز که کش��ور با 
مش��کالت عدیده اقتصادی از جمله رک��ود در بازار 
مواجه اس��ت اگر توسعه صادرات غیرنفتی مبتنی بر 
برند و مباحث تش��ویقی را مورد توج��ه قرار داده و 
همچنین ش��رایط مشابه واحدهای رقیب خارجی را 
برای تولیدکنندگان ایران��ی فراهم کنیم، می توانیم 
ع��الوه بر خروج از رکود، توس��عه خدم��ات و ایجاد 

ارزش افزوده برای کشور را به ارمغان آوریم. 
مدیرعامل صندوق توس��عه زعفران با اشاره به اینکه 
امروز انتظ��ار مصرف کننده خری��د کاالیی با کیفیت 
باالس��ت، گفت: جامعه ایرانی س��طح انتظ��ار باالیی 
داشته و به دنبال مقایسه کاالی ایرانی با کاالی مشابه 
خارجی است و ما در برخی حوزه ها همچون موادغذایی 

توانسته ایم این نیاز مشتری را تأمین کنیم. 
وی ادام��ه داد: محصوالت لبنی خوبی در کش��ور 
تولی��د و صادر می ش��ود ک��ه تحت کنت��رل کیفی 
باالس��ت، اما به دلیل هزینه های مالی زیاد همچون 
بیمه، مالیات و تسهیالت بانکی گران، فضای رقابتی 
از آنها گرفته ش��ده و به س��ختی هنوز صادرکننده 
هس��تند. وی یادآور ش��د: امروز کاالهایی در کشور 
تولی��د می ش��ود ک��ه مش��ابه کاالی اروپای��ی بوده 
و اس��تانداردهای الزم را کام��اًل رعای��ت کرده ان��د، 
اما متأس��فانه نبود بس��تر مناس��ب و کاف��ی امکان 

رقابت پذیری را از آنها سلب کرده است. 
ش��ریعتی مقدم همچنین با اش��اره به اینکه توجه 
به برندینگ، کاال را مصون از سوءاس��تفاده می کند، 
اظهار کرد: امروز بس��یاری از کاالها با عدم توجه به 
برند با مشکل سوءاستفاده از نام تجاری خود مواجه 
ش��ده اند، البته مس��ئوالن قوه قضائیه و کارآفرینی 

کشور برای مقابله با این موضوع وارد شده اند. 
مدیرعام��ل صندوق توس��عه زعف��ران ادامه داد: 
به عنوان مثال در موضوع زعفران نه تنها افغانس��تان 
بلکه 30 کش��ور دنیا به تولید زعفران روی آورده اند 
که در س��ال های آینده به صورت غیرقابل کنترلی با 

یک رقابت بین المللی مواجه خواهیم بود. 

گمرک

صادرات

صنعت

گردشگری

www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
پنجشنبه
21 مرداد 1395

شماره 576

دبیر خانه صنعت و معدن ایران: 
اقتصاد بعد از دولت اصالحات به 
سیاست های سطحی وارد شده، 

پوپولیستی می شود و آوارهای زیادی 
بر سر صنایع ریخته می شود و جایی 

برای صنایع کوچک باقی نمی ماند

وز|
مر

ت ا
رص

 | ف
ی 

هیل
 س

یه
سم

مینو گله
minoo.galeh@gmail.com



در حال��ی که م��دت زمان 
زی��ادی از کاهش نرخ س��ود 
بانکی توس��ط بانک ها و بدون 
مصوبه ش��ورای پول و اعتبار 
نگذشته است، بار دیگر زمزمه 
کاهش دوباره نرخ سود بانکی 

قوت گرفته است. 
 بانک مرک��زی بنا بر گفته 
مس��ئوالنش قصد دارد دوباره 
ن��رخ س��ود بانک��ی را کاهش 
ده��د و برنام��ه کاه��ش نرخ 
س��ود بانکی همچن��ان ادامه 
خواهد داش��ت. بانک��داران و 
مقام��ات بانک مرکزی کاهش 
نرخ س��ود بانکی را که چندی 
قبل اتفاق افتاده اس��ت مثبت 
ارزیاب��ی می کنند و می گویند 
اجرای این برنامه تأثیر مثبتی 
ب��ر بازار مس��کن داش��ته، اما 
تأثیری منفی بر س��ایر بازارها 
نگذاش��ته است. البته از سوی 
دیگر نتوانسته تأثیر مثبتی بر 

بازار سرمایه داشته باشد. 
مع��اون  قربان��ی،  پیم��ان 
اقتص��ادی بان��ک مرک��زی با 
اعالم اینکه کاهش نرخ س��ود 
بانک��ی ادامه خواهد داش��ت، 
می گوید: نرخ باالی سود بانکی 
هم ب��ه تصمیم��ات در حوزه 
مصرف و هم س��رمایه گذاری 
لطمه می زد و به همین دلیل 
بانک مرکزی همواره به دنبال 

ای��ن بوده که ه��م ارزش پول 
س��پرده گذاران حفظ ش��ود و 
هم اجحافی به بخش تولید و 

سرمایه گذاری نشود. 
وی ادام��ه می ده��د: بانک 
مرک��زی به دنبال این اس��ت 
ک��ه ن��رخ س��ود را به صورت 
غیر دستوری کاهش و همگام 
با تورم تعیین کند. نرخ س��ود 
س��پرده به ۱۵ درصد و سود 
تسهیالت به ۱۸درصد کاهش 
یافته اس��ت، این کاهش نرخ 
غیرتورم��ی  بهب��ود  موج��ب 
بازار مس��کن شد و  معامالت 
در سایر بازارها هم التهابی به 
وجود نیامد. بانک مرکزی این 

روند را ادامه خواهد داد. 

کاهش نرخ سود ابزاری 
برای ایجاد رونق

به گزارش »فرصت امروز«، 
کاهش نرخ سود بانکی همواره 
یکی از ابزارهایی بوده اس��ت 
که دولت ه��ا برای ایجاد رونق 
اقتصادی و به جریان درآوردن 
تقاضا  تحریک  برای  نقدینگی 
اس��تفاده  آن  از  اقتص��اد،  در 
کرده ان��د، ام��ا در ط��ول یک 
سال گذشته کاهش نرخ سود 
 بانک��ی به ص��ورت تدریجی و 
پل��ه پل��ه رخ داده اس��ت و به 
همی��ن دلی��ل ب��ازار از درک 
ماهیت این کاهش ناتوان است. 
انگیزه دولت ب��رای اجتناب از 

نرخ  کاه��ش  تورمی  تبع��ات 
س��ود بانک��ی موجب ش��د تا 
به روش پلکان��ی روی بیاورد 
اما ای��ن روش موجب ضعیف 
ش��دن اثرات کاهش نرخ سود 
در تحریک تقاضا شده است. 

این در حالی است که وجود 
موسس��اتی که نرخ سودبانکی 
م��ورد توافق بانک ها را رعایت 
مس��ائل  از جمله  نمی کنن��د 
دیگ��ری اس��ت ک��ه تقاضا را 
در پش��ت درهای بس��ته نگه 
داش��ته اس��ت. بر این اساس 
نقدینگی به ج��ای حرکت به 
س��مت بازارهای مولد ترجیح 
می دهد راهی موسساتی شود 
که هنوز س��ود چشمگیری به 
می دهن��د،  س��پرده گذاری ها 
البت��ه در ای��ن می��ان برخی 
در  ه��م  بانک ه��ا  تخلف��ات 
دور زدن ن��رخ س��ود م��ورد 
 تواف��ق بر عمق رک��ود افزوده 

است. 

چرا کاهش نرخ سود 
تأثیر گذار نیست؟ 

حیدر مستخدمین حسینی 
در این باره به »فرصت امروز« 
گفت: کاهش نرخ سود بانکی 
تأثی��رات  می توان��د  زمان��ی 
خود را نش��ان دهد که دولت 
اجرای  ب��ا  بتوان��د  همزم��ان 
راهبردهای��ی بازار س��رمایه و 
پ��ول را به تح��رک وادارد. به 

دلیل اینک��ه چنین راهبردی 
وج��ود ن��دارد می بینی��م که 
کاه��ش چند مرحل��ه ای نرخ 
نتوانس��ته است  بانکی  س��ود 
تأثی��ری روی ب��ازار س��رمایه 
داش��ته باش��د و پول ها را به 

بازار بورس بکشاند. 
ک��ه  وقت��ی  اف��زود:  وی 
س��رمایه  و  کاال  بازاره��ای 
نتوانن��د پ��ول خارج ش��ده از 
بانک ه��ا را ج��ذب کنند این 
خطر وجود دارد که نقدینگی 
به س��مت بازارهایی مثل طال 
و ارز ب��رود و تحرکات قیمتی 
ناموجهی را به نفع سفته بازان 
در این بازارها به وجود آورد. 

بانک مرکزی  اسبق  معاون 
براس��اس  اینک��ه  بی��ان  ب��ا 
گزارش ه��ای بانک مرکزی و 
مرکز آم��ار نرخ تورم کاهش 
پی��دا کرده اس��ت، گفت: در 
ش��رایط فعل��ی کاه��ش نرخ 
مهمی  ضرورت  بانکی  س��ود 
باید  بانک��ی  نظام  اس��ت که 
به س��وی آن حرک��ت کند. 
در ش��رایطی ک��ه نرخ ت��ورم 
در کش��ور ح��دود ۱0درصد 
اس��ت، نرخ س��ود تسهیالت 
توجیهی  ۱۸درص��د  ح��دود 
ندارد و باید تناس��ب معقولی 
می��ان ن��رخ س��ود بانک��ی و 
تورم وجود داش��ته باشد. در 
که  تس��هیالت  فعلی  شرایط 
در اختی��ار بخ��ش تولیدقرار 

می گی��رد تس��هیالتی گرانی 
اس��ت و هزینه های تولید را 

افزایش می دهد. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه رک��ود 
اقتص��ادی در اغل��ب بازاره��ا 
گفت: ای��ن بازاره��ا زمانی به 
رونق می رس��ند که نرخ سود 
بانک��ی کاه��ش پی��دا کن��د. 
ب��ا کاهش ن��رخ س��ود بانکی 
سرمایه گذاری افزایش می یابد 
و ب��ه دنبال آن نی��ز وضعیت 
اش��تغال و می��زان پس ان��داز 

مردم افزایش پیدا می کند. 
تأکید  مستخدمین حسینی 
ک��رد: بان��ک مرک��زی بای��د 
همان گون��ه که پی��ش از این 
وعده داده اس��ت موسس��ات 
مال��ی و اعتب��اری غیر مج��از 
را که ب��ا پرداخت س��ودهای 
س��ود های  نرخ  غیر متع��ارف 
مصوب را به چالش می کشند، 

ساماندهی کند. 
وی افزود: این موسس��ات تا 
حدود 30درص��د از نقدینگی 
کش��ور را در اختی��ار دارن��د 
پ��س می توانند با اس��تفاده از 
این اب��زار تأثیرات��ی منفی را 
اقتصاد  در بخش های مختلف 
به وجود آورند، بنابراین برای 
اث��ر بخش ش��دن کاهش نرخ 
س��ود بانک��ی، س��اماندهی و 
منضبط شدن موسسات مالی 
و اعتب��اری غیر مجاز ضرورت 

دارد. 

 مس��ئوالن بان��ک مرکزی در 
حالی از برنامه دوباره کاهش نرخ 
س��ود بانکی خب��ر می دهند که 
هنوز برخی از موسسات اعتباری 
خ��ود را ملزم به رعایت نرخ های 
سود قبلی مصوب شورای پول و 

اعتبار نمی دانند. 

موسساتی که نرخ های 
مصوب را رعایت نمی کنند

از  برخ��ی  ح��ال  همی��ن  در 
می گویند  اقتصادی  کارشناسان 
نظارت های بانک مرکزی در این 
زمینه قوی نیست و عدم رعایت 
نرخ ها از س��وی برخی موسسات 
و بانک ها ب��ا فرمول هایی که به 
کار می برن��د، همچن��ان موجب 
بره��م ریختگی بازار نرخ س��ود 
بانکی می ش��ود و بهتر است که 
بان��ک مرکزی به ج��ای کاهش 
دوباره در شرایط رکود بنگاه های 
اقتص��ادی و بخش های تولیدی 
کش��ور به فکر اص��الح روند نرخ 
س��ود قبلی باش��د ت��ا بانک ها و 
موسس��ات اعتب��اری نرخ ه��ای 
قبلی را اجرایی کنند و به نتیجه 

برسانند. 
گزارش��ات میدانی خبرگزاری 
مهر نش��ان می دهد هنوز برخی 
از موسس��ات اعتباری نرخ هایی 
س��ود بانکی را رعایت نمی کنند 
و نرخ های��ی باالت��ر از نرخ ه��ای 
مص��وب ش��ورای پ��ول و اعتبار 
تا  به س��پرده گذاران می پردازند 
با این کار س��پرده های بیشتری 
را ج��ذب کنند. ای��ن در حالی 
اس��ت که این موسسات از بانک 

مرکزی مجوز فعالیت هم دارند. 
نرخ های اعالمی از س��وی این 
موسس��ات بین ۲۱ تا ۲۵درصد 
اس��ت و بر این اس��اس نرخ های 
سود پرداختی توسط آنها حدود 
۱0درصد باالتر از نرخ های سود 
اعالمی از س��وی بان��ک مرکزی 
براس��اس مصوبه ش��ورای پول و 
اعتبار است. به عبارت دیگر نرخ 
سود سپرده های روزشمار برخی 
از این موسسات مالی و اعتباری 
۲3درص��د و س��االنه ۲۵درصد 

است. 
همچنی��ن چن��د روز پی��ش 
مطرح شده بود که برخی از این 
موسسات به ازای هر یک میلیارد 
تومان نیم درصد به میزان س��ود 
س��پرده اضافه می کنن��د و نرخ 

سود تسهیالت در این مؤسسه ها 
بین ۱۹ تا ۲3درصد است. 

واکنش مسئوالن بانک 
مرکزی به عدم رعایت 

نرخ های سود
البت��ه مقامات بان��ک مرکزی 
نس��بت به این موض��وع واکنش 
نش��ان داده و می گوین��د بانک 
مرک��زی بر عملک��رد بانک ها در 
بخش نرخ س��ود بانک��ی نظارت 
دارد و اگر م��وردی را یافتید به 

این بانک اطالع دهید. 
فرشاد حیدری، معاون نظارتی 
بانک مرکزی درباره لزوم رعایت 
نرخ های سودسپرده و تسهیالت 
مص��وب ش��ورای پ��ول و اعتبار 
توس��ط بانک ها گفت: نرخ سود 

س��پرده ها و تس��هیالت تابع��ی 
از ش��رایط اقتص��ادی و بازدهی 
بخش های مختلف اقتصاد است. 
هدف بان��ک مرکزی کاهش نرخ 
ت��ورم و ایجاد رون��ق در اقتصاد 
اس��ت و در ای��ن راس��تا دق��ت 
بیش��تری در اعطای تس��هیالت 
به فع��االن اقتص��ادی خوش نام 
و معتب��ر و مدیری��ت هزینه ها و 
افزایش بهره وری در بانک ها دارد 
تا زمینه پرداخت س��ود مناسب 
به سپرده گذاران و تأمین منافع 
مشروع سهامداران را فراهم کند. 
از  برخ��ی  دیگ��ر  س��وی  از 
کارشناس��ان کاهش نرخ س��ود 
بانکی توس��ط بانک ه��ا را نوعی 
و  می کنن��د  ارزیاب��ی  تبان��ی 
می گویند این اق��دام بانک ها به 

نفع آنها اس��ت نه سپرده گذاران. 
حتی این موضوع توس��ط رئیس 
ش��ورای رقابت هم تأیید ش��ده 

است. 
رضا شیوا در پاسخ به سؤال مهر 
درباره تبانی بانک ها برای تعیین 
ن��رخ س��ود بانکی گف��ت: بارها 
اع��الم کرده ای��م و تذکر داده ایم 
که اگر چنانچه تولیدکنندگان و 
خدمات دهندگان در بخش هایی 
با یکدیگر رقیبند نباید با هم بر 
سر قیمت به یک نتیجه و رقمی 
برس��ند و این عین تبانی است و 
تمام اطالعات آنها باید نسبت به 
یکدیگر مخفی باش��د و به شدت 
روی ای��ن موض��وع تأکید داریم 
در غیر  این  صورت با آن برخورد 

شدید خواهیم کرد. 
فرشاد حیدری، معاون نظارتی 
بان��ک مرک��زی درب��اره ل��زوم 
رعایت نرخ های س��ود سپرده و 
تسهیالت مصوب شورای پول و 
اعتبار توسط بانک ها گفت: نرخ 
سود سپرده ها و تسهیالت تابعی 
از ش��رایط اقتص��ادی و بازدهی 
بخش های مختلف اقتصاد است. 
ه��دف بانک مرکزی کاهش نرخ 
ت��ورم و ایجاد رون��ق در اقتصاد 
اس��ت و در ای��ن راس��تا دق��ت 
بیش��تری در اعطای تس��هیالت 
به فع��االن اقتص��ادی خوش نام 
و معتب��ر و مدیری��ت هزینه ها و 
بانک ها  در  به��ره وری  افزای��ش 
دارد ت��ا زمین��ه پرداخت س��ود 
ب��ه س��پرده گذاران و  مناس��ب 
تأمین منافع مشروع سهامداران 

را فراهم کند. 

بی اعتنایی به مصوبه شورای پول و اعتبار 

ساز ناهماهنگ موسسات غیرمجاز در نظام بانکی

زمزمه دوباره کاهش نرخ سود بانکی قوت گرفت

ملزومات تأثیر گذاری کاهش نرخ سود بر رکود اقتصادی

بانک، بیمه، توسعه4
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انتشار 125 هزار میلیارد ریال 
اوراق تسویه خزانه در سال جاری

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز ش��د در سال 
جاری تا مبلغ ۱۲۵ هزار میلیارد ریال اوراق تس��ویه 

خزانه منتشر کند. 
به گزارش ش��ادا، براس��اس اعالم معاونت نظارت 
مال��ی و خزانه داری کل کش��ور، به موجب ماده )4( 
آیین نامه اجرایی بن��د )و( تبصره )۵( قانون بودجه 
سال ۱3۹۵ کل کش��ور، موضوع تصویب نامه مورخ 
۱0 مرداد ماه سال جاری، هیأت وزیران، وزارت امور 
اقتص��ادی و دارایی مجاز اس��ت ت��ا مبلغ ۱۲۵ هزار 

میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه منتشر کند. 
بر این اس��اس، وزارت امور اقتص��ادی و دارایی با 
صدور اوراق مذکور، نس��بت به تسویه بدهی قطعی 
دول��ت از طریق صدور و تحویل اوراق یاد ش��ده به 
اش��خاص متقاضی دارای مطالب��ات قطعی از دولت، 
اقدام و نتیجه را به دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار 

و سازمان برنامه و بودجه کشور اعالم می کند. 

مشاور پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی: 
ناتوانی شبکه بانکی موجب عدم 

جذب سرمایه  می شود
ناص��ر هماپور گفت: سیس��تم بانکی در ش��رایط 
کنونی توان مالی و توان ارائه خدمات بانکی به صورت 
کارآمد را ندارد. ناصر هماپور در گفت وگو با ایلنا در 
مورد تأثیر برجام بر ارتباطات بانکی و بیمه ای کشور 
در س��طح بین المللی اظهار داش��ت: تالش هایی که 
تاکنون در شبکه بانکی کشور در خصوص بانکداری 
بین المللی انجام ش��ده بسیار حائز اهمیت است و تا 
زمانی که این ارتباطات تقویت نشوند، اقتصاد کشور 

رو به جلو حرکت نخواهد کرد. 
وی تصری��ح کرد: این موضوع حائز اهمیت اس��ت 
که سیستم بانکی در شرایط کنونی توان مالی و نیز 

توان ارائه خدمات به صورت کارآمد را ندارد. 
وی با بیان اینکه ارتباط بانک ها با شبکه بانکی دنیا 
و بازار سرمایه در توسعه اقتصادی کشور ضروری ترین 
کار برای توسعه اقتصادی کشور است، خاطرنشان کرد: 
خوشبختانه اقدامات صورت گرفته در این راستا بسیار 
مهم بوده اند. هماپور ادامه داد: توس��عه اقتصادی بدون 

سرمایه امکان پذیر نیست و امری محال است. 
وی اف��زود: عدم س��رمایه گذاری خارجی به دلیل 
عدم تقویت شبکه بانکی است و تا زمانی که با شبکه 
بانکی و س��رمایه ای بین المللی ارتب��اط پیدا نکنیم، 

نقل و انتقال سرمایه امکان پذیر نخواهد بود. 
مشاور پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: قطعا 
هیچ کس بعد از برجام به جز تقویت ارتباطات بانکی 

نباید به موضوع دیگری بها دهد. 
هماپور افزود: به عنوان مثال در زمینه هواپیماهایی 
ک��ه قصد خری��داری آن وج��ود دارد ت��ا زمانی که 
تأمی��ن مالی صورت نگی��رد نمی توان کاری از پیش 
برد. تا زمانی که ش��بکه بانکی کش��ور تقویت نشود 
و ارتباطات آن گس��ترش نیابد و این کوش��ش ها به 
سرانجام نرسند نه از هواپیماها خبری خواهد بود نه 

از واردات ماشین آالت صنعتی. 
وی با بیان اینکه همه باید به کمک سیس��تم بانکی 
کشور بیایند، گفت: کوش��ش های صورت گرفته مهم 
ب��وده و باید از آن قدردانی ش��ود. هماپ��ور ادامه داد: 
هم اکنون منابع مالی در سیس��تم بانکی محدود است 
و س��رمایه کافی در سیستم مالی و بانکی کشور وجود 
ندارد. مقدار زیادی از منابع قفل شده و همین موضوع 
باعث می شود تا دستورات دولتی در بانک ها اجرا نشود. 
وی ب��ا بیان اینک��ه بانک ها ت��وان برطرف کردن 
نیازهای کش��ور را ندارن��د، گفت: بده��ی دولت به 
بانک ه��ا و بدهی ه��ای مع��وق بخ��ش  غیر بانکی به 

بانک ها باعث این چالش بانکی شده است. 
وی در خاتمه گف��ت: مهم ترین اقدام دولت آقای 
روحانی پس از برجام تقوی��ت ارتباطات بین المللی 
بوده و از هیچ کوشش��ی ه��م در این زمینه فروگذار 
نکرده اند و پیروزی های بزرگی به دست آورده اند که 

باید شناخته شده و از آن قدردانی شود. 

با هدف بهره مندی از خدمات مالی، بانکی و بیمه ای 
طرح سوپرمارکت مالی راه اندازی شد

طرح س��وپرمارکت مالی با حضور مدیرعامل بیمه 
نوین و معاون بانکداری ش��رکتی بانک اقتصاد نوین 

راه اندازی شد. 
به گ��زارش روابط عموم��ی بیمه نوین، حس��ین 
کریم خ��ان زند، مدیرعام��ل بیمه نوین در مراس��م 
افتتاحیه طرح بانکداری جامع که در ش��عبه فرشته 
بان��ک اقتصاد نوی��ن با حض��ور مهردادف��ر، معاون 
بانکداری شرکتی این بانک برگزار شد، درباره تحقق 
طرح های پیش��رو در گروه مالی اقتصاد نوین، گفت: 
آغ��از اجرای این طرح در ش��عب بانک اقتصاد نوین 
ش��روع خوبی ب��رای همکاری های مش��ترک مالی، 
بانکی و بیمه ای در گروه هلدینگ اقتصاد نوین است. 
وی اف��زود: ام��روز نگرش های بازاریاب��ی درحوزه 
اقتص��ادی و مفه��وم تخص��ص در ح��وزه مالی در 
دنی��ا تغییر زی��ادی کرده اس��ت. دی��دگاه امروزی 
رضایتمن��دی مش��تریان را در گرو ارائ��ه خدمات با 

کیفیت و سهل الوصول می داند. 
کریم خ��ان زند درخصوص ارائه خدمات جامع پولی 
و بانک��ی به مش��تریان گفت: مهارت ه��ای فروش در 
خدمات مالی، بانکی و بیمه ای بسیار گسترش یافته و 
با آموزش و ارتقای دانش کارشناسان خود باید بتوانیم 
پهنه گسترده ای از خدمات مالی را زیر یک سقف برای 

اطمینان و راحتی مشتریان ارائه دهیم. 
طرح س��وپر مارکت مالی با همکاری بانک اقتصاد 
نوین، ش��رکت بیمه نوین و ش��رکت تأمین سرمایه 
نوی��ن در راس��تای خدمت رس��انی پول��ی- مالی با 
ه��دف ایجاد ارزش اف��زوده برای مش��تریان گرامی 
در بازارهای س��رمایه، پ��ول و بیمه به صورت پایلوت 
در هفت ش��عبه منتخب تهران و هش��ت ش��عبه در 

شهرهای دیگر اجرا می شود. 

نرخنــامه
دالر 3,540 تومان

صرافان بازار ارز و سکه نرخ هر دالر آمریکا را 3,۵40 
تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید را 

۱,۱۲۲,۵00 تومان تعیین کردند. 
هر ی��ورو در بازار آزاد 3,۹۵7 توم��ان و هر پوند نیز 
4,6۵۹ توم��ان قیم��ت خورد. همچنین هر نیم س��که 
۵63,000 توم��ان و ه��ر ربع س��که ۲۹۲۵00 تومان 
فروخته ش��د. هر س��که یک گرم��ی ۱۸4,000 تومان 
خریدوفروش شد و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۱۱4,4۱7 

تومان قیمت خورد. 

مدیرعامل بانک مسکن خبر داد
احتمال کاهش 

نرخ سود وام های مسکن

مدیرعام��ل بانک مس��کن از آمادگی این بانک برای 
کاهش نرخ سود وام های مسکن خبر داد. 

به گزارش ایس��نا، محمد هاشم بت شکن در جلسه 
معاونان وزارت راه و شهرس��ازی اع��الم کرد که بانک 
مس��کن آماده اس��ت نرخ س��ود مربوط به تسهیالت 
صن��دوق پس ان��داز یکم )خان��ه اولی ه��ا( را از ۱۱ به 
۹ درص��د کاهش دهد. در عین ح��ال که به گفته وی، 
حتی آمادگی برای کاهش نرخ سود تسهیالت مسکن 
از محل خری��د اوراق که هم اکنون ح��دود ۱7 درصد 

است به ۱6 درصد وجود دارد. 
بت ش��کن ای��ن را هم گفت��ه که به دنب��ال کاهش 
نرخ س��ود در شبکه بانکی، ش��رایط برای کمتر کردن 
نرخ های س��ود برای تس��هیالت مس��کن نیز در بانک 

مسکن مهیاست. 
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه پیش تر و ب��ا کاهش نرخ 
س��ود س��پرده به ۱۵ و تس��هیالت ب��ه ۱۸ درصد در 
شبکه بانکی، بانک مس��کن نیز میزان سود مربوط به 
تسهیالت صندوق پس انداز یکم را از ۱3 به ۱۱ درصد 

کاهش داده بود. 
مدیرعام��ل بانک مس��کن در این جلس��ه همچنین 
اعالم ک��رد که بانک مس��کن آمادگی دارد در س��ال 
جاری به ۲00 هزار واحد مس��کن تس��هیالت پرداخت 
کند و برنامه تسهیالت دهی به ۱00 هزار واحد فرسوده 
را نیز در دس��تور کار دارد که بای��د به تصویب هیأت 

دولت برسد. 
وی همچنی��ن آمار عملکرد بانک مس��کن در حوزه 
تس��هیالت دهی را اعالم کرد و گفت که در مجموع با 

رشد 7۵ درصدی همراه بوده است. 
آنطور که بت ش��کن گفته، تس��هیالت پرداختی در 
حوزه مش��ارکت مدنی در چهار ماهه ابتدایی امس��ال 
نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قب��ل از نظ��ر مبلغ تا 

۹۱ درصد و تعداد تا 4۱ درصد رشد داشته است. 
مدی��ر عام��ل بان��ک مس��کن گفت که تس��هیالت 
پرداختی برای خرید مسکن نیز تا پایان تیرماه امسال 
نس��بت به مدت مشابه سال قبل در مبلغ تا 6۱ درصد 

و تعداد تا حدود ۱۲ درصد افزایش دارد. 
بت ش��کن یادآور ش��د ک��ه تاکن��ون از ۵0 هزار 
تس��هیالت مس��کن  برای  قرارداد  تومان  میلی��ارد 
مه��ر 47 ه��زار میلی��ارد توم��ان را بانک مس��کن 

پرداخت کرده است. 

تلفن مستقیم: 86073274 www.forsatnet.ir

قیمتنوع ارز 

3,۵40دالر امریکا

3,۹۵7یورو اروپا

4,6۵۹پوند انگلیس

۹70درهم امارات

۱,۲07لیر ترکیه

۵40یوان چین

3۵ین ژاپن

۲,73۹دالر کانادا

3,63۲فرانک سوئیس

۱۱,6۸0دینار کویت

۹47ریال عربستان

۲77دینار عراق

۵4روپیه هند

۹۱۲رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

4۹6,۱00مثقال طال

۱۱4,4۱7هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱,۱۲۲,000سکه بهار آزادی

۱,۱۲۲,۵00سکه طرح جدید

۵63,000نیم سکه

۲۹۲۵00ربع سکه

۱۸4,000سکه گرمی

بانکنامه

گزارش2

نسیم نجفی
nasim64najafi@gmail.com

پنجشنبه
21 مرداد 1395

شماره 576

پنجشنبه
14 مرداد 1395
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مالکیت یک دارایی فکری 
واگذار می شود

مالکی��ت اختراع  » فیلتر ش��یکونین ج��اذب مواد 
مضر و س��رطان زای دود س��یگار «   در بازار فرابورس 
ایران واگذار می ش��ود. واگذاری مالکیت این دستگاه 
به ص��ورت نقد یا نقد و اقس��اط از طریق کارگزاری 
سهم آشنا به روش مذاکره انجام می شود. متقاضیان 
ش��رکت در مذاکره باید حداکثر تا پایان وقت اداری 
چهارش��نبه 20مرداد ماه، فرم درخواس��ت خود را از 
طری��ق یکی از کارگ��زاران عضو ب��ه فرابورس ایران 
ارس��ال کنند. این اختراع که ش��هریور 86 در اداره 
کل مالکیت صنعتی ثبت ش��ده و اصالت گواهی آن 
در تاریخ 23 آذر ماه 93 به تأیید رس��یده، به صورت 
100 درص��دی با قیمت پای��ه کل 16 میلیارد ریال و 
در قالب ی��ک ورقه بهادار مبتنی ب��ر دارایی فکری 

واگذار خواهد شد. 

توسعه شرکت های دانش بنیان از مسیر 
صندوق های سرمایه گذاری جسورانه

مدیرعام��ل فراب��ورس ای��ران در خص��وص نقش 
فراب��ورس ایران در تأمین مال��ی اقتصاد دانش بنیان 
گفت: در دو، س��ه س��ال گذش��ته با همکاری خوب 
س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار و نیز ش��ورای عالی 
ب��ورس به منظور تأمی��ن مالی اقتص��اد دانش بنیان 
اقدامات خوبی در فرابورس ایران اندیشیده و اجرایی 
ش��ده اس��ت که از آن جمله می توان ب��ه راه اندازی 
ب��ازار دارایی فک��ری، صندوق های س��رمایه گذاری 
جسورانه و تابلوی ش��رکت های دانش بنیان در بازار 
SME اش��اره کرد. امیر هامونی با بیان اینکه برنامه 
راه ان��دازی صندوق های س��رمایه گذاری جس��ورانه 
 SME تابل��وی ش��رکت های دانش بنیان در ب��ازار
و از قب��ل نی��ز فعالیت بازار دارای��ی فکری به منظور 
تجاری سازی ایده ها، اختراعات و... از جمله مهم ترین 
اقدامات ما در این حوزه محسوب می شوند، گفت: در 
بازار دارایی فکری در حال حاضر در ش��رف ثبت 4 
 Patent تا 5 میلیارد توم��ان گواهی ثبت اختراع یا
هس��تیم و تاکنون حدود یک میلیارد و 500 میلیون 
تومان گواهی ثبت اختراع در این بازار معامله ش��ده 
اس��ت که حرکت این بازار را در مسیری رو به رشد 

نشان می دهد. 

افزایش 2 هزار و 900 میلیارد ریالی 
ارزش بازار  » فارس«

ش��رکت صنایع پتروش��یمی خلیج ف��ارس صورت 
وضعیت پرتفوی س��رمایه گذاری ها در دوره یک ماهه 
منتهی به 31 تیرماه 95 را به صورت حسابرسی نشده 
منتش��ر کرد. ارزش بازار ش��رکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس در دوره یک ماهه منتهی به 31 تیرماه 95 
معادل 2هزار و 924 میلیارد و 799 میلیون ریال افزایش 
یافت. این ش��رکت در ابتدای ماه گذش��ته تعدادی از 
سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 32 هزار 
و 16 میلی��ارد و 629 میلیون ریال و ارزش بازار 84 هزار 
و 517 میلی��ارد و 812 میلیون ریال در س��بد س��هام 
خود داش��ت. بهای تمام شده سهام این شرکت در ماه 
گذش��ته بدون تغییر ماند درحالی که ارزش بازار آن با 
افزایش 2 هزار و 924 میلیارد و 799 میلیون ریال معادل 
87 هزار و 442 میلیارد و 611 میلیون ریال اعالم ش��د. 
 » فارس «   در دوره یک ماهه گذشته سهام هیچ شرکتی 

را خریدوفروش نکرد. 

نگاهی به 
صورت مالی 12 ماهه  » پترول«

س��رمایه گذاری  پتروش��یمی  گ��روه  ش��رکت 
ایرانی��ان صورت های مالی 12 ماه��ه منتهی به 31 
اردیبهشت ماه 95 را به صورت حسابرسی نشده منتشر 
کرد. شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان 
در س��ال مالی 95 ب��ا س��رمایه 20 هزار میلیارد ریال 
مع��ادل یک هزار و 701 میلی��ارد و 510 میلیون ریال 
درآمدهای عملیاتی داش��ت. از درآمدهای عملیاتی 
این شرکت هزینه های فروش، اداری و عمومی کسر 
شد و سود عملیاتی به مبلغ یک هزار و 635 میلیارد 
و 336 میلیون ریال محاسبه شد. از سود عملیاتی نیز 
هزینه های کسر و درآمدهای غیرعملیاتی اضافه شد 
و س��ود خالص دوره به مبلغ یک هزار و 624 میلیارد 
و 436 میلیون ریال کس��ب شد و بر این اساس مبلغ 
81 ریال س��ود خالص به ازای هر س��هم محقق شد. 
به س��ود خالص دوره نیز س��ود انباشته ابتدای سال 
اضافه ش��د و در نهایت مبلغ 3 ه��زار و 603 میلیارد 
و 104 میلیون ریال س��ود انباش��ته پای��ان دوره در 

حساب های این شرکت منظور شد. 

نگاهی به صورت های مالی سه ماهه 
نخست روزدارو

شرکت روزدارو صورت های مالی سه ماهه نخست 
س��ال مالی 95 را به صورت حسابرسی نشده منتشر 
کرد.  » دروز «   در س��ه ماهه نخست امسال با سرمایه 
233 میلیارد و 280 میلیون ریال معادل 55 میلیارد و 
5 میلیون ریال درآمدهای عملیاتی داش��ت. از درآمد 
این ش��رکت بهای تمام  ش��ده درآمدهای عملیاتی 
کس��ر شد و س��ود ناخالص دوره به مبلغ 15 میلیارد 
و 433 میلیون ری��ال رس��ید. از س��ود ناخال��ص نیز 
هزینه ه��ای ف��روش، اداری و عمومی کس��ر ش��د و 
پ��س از اضافه ش��دن درآمدهای عملیات��ی به آن، 
س��ود عملیاتی به مبلغ 7 میلیارد و 735 میلیون ریال 
محاسبه شد. از س��ود عملیاتی نیز هزینه های مالی 
کس��ر و درآمدهای غیرعملیاتی اضافه ش��د و زیان 
خال��ص دوره به مبلغ 15 میلیارد و 929 میلیون ریال 
کس��ب ش��د و بر این اس��اس مبلغ 68 ریال زیان به 
ازای هر س��هم محقق ش��د. از زیان خالص دوره نیز 
سود انباشته ابتدای سال کسر شد و در نهایت مبلغ 
181 میلیارد و 563 میلیون ریال س��ود انباشته پایان 

دوره در حساب های این شرکت منظور شد. 

شرکت ها و مجامع

اوراق  بورس  ش��اخص کل 
بهادار تهران روز چهارش��نبه 
ب��ا عقب نش��ینی ب��ه جایگاه 
واح��دی،   190 و  78 ه��زار 
آخری��ن روز کاری هفت��ه را 
به  ب��ا 177 واح��د کاه��ش 
ای��ن مهم در  پایان رس��اند. 
حالی اتفاق افتاد که شاخص 
نق��دی و قیمتی  ب��ازده  کل 
ب��ورس اوراق به��ادار ب��رای 
دومی��ن ب��ار در هفته جاری 
افت ک��رد آن هم درحالی که 
ط��ی 19 روز کاری گذش��ته 
نماگ��ر ب��ازار توانس��ته ب��ود 
رش��د مداومی داشته باشد و 
بار کانال شکنی کند. در  چند 
معامالت روز گذشته دماسنج 
بازار سهام از ابتدای باز شدن 
شروع به رش��د کرد، اما پس 
واحد صعود  از ح��دود 100 
و رس��یدن به رق��م 78 هزار 
و 463 واح��د، رون��د نزولی 
ب��ه خ��ود گرفت و ت��ا پایان 
ای��ن روند ادامه  معامالت به 
داد. در هفته ه��ای گذش��ته 
تالش برای تک نرخی ش��دن 
نرخ ارز، اص��الح نظام بانکی، 
کاهش نرخ سود و تسهیالت 
بانک��ی و نی��ز بهبود نس��بی 
ش��رایط صنای��ع تحت تأثی��ر 
پس��اتحریم از عوام��ل ایجاد 
ج��و روانی مثب��ت در بورس 
ب��ود و هنوز ه��م خوش بینی 
ب��ه بهب��ود وضعی��ت صنایع 
مختلف در کنار بهبود نسبی 
وضعیت جهانی برخی کاالها 
از جمله دالیل مستعد بودن 
شاخص کل برای رشد است. 
تعادل قیمت جهانی نفت نیز 
یکی از دالیل رس��یدن بازار 
به روند متعادل کنونی است 
و با پایان یافتن فصل مجامع 
نیز ش��اهد حمای��ت و حضور 
بازار  پررن��گ حقوقی ه��ا در 

سهام هستیم.
ب��ا ای��ن هم��ه در هفت��ه 
اخی��ر ب��ازار س��هام ش��اهد 
آرام  و  کم حج��م  معام��الت 
ت��االر  معام��الت  کلی��ت  در 

شیش��ه ای روبه رو بوده است؛ 
گذش��ته  روز  ک��ه  ب��ازاری 
در آس��تانه رس��یدن موع��د 
تس��ویه معام��الت اعتب��اری 
می کرد  ت��الش  کارگزاری ها 
تا با شناسایی بازدهی  کسب 
ش��ده در روزهای  گذشته به 
دنبال تأمین نقدینگی باش��د. 
ب��ا این ح��ال بازار س��هام 
همچن��ان صنایع پیش��رو جا 
مان��ده از رکوردش��کنی ها را 
در کان��ون توج��ه ق��رار داده 
همچ��ون  صنایع��ی  اس��ت؛ 
معدنی ها  و  اساس��ی  فل��زات 
که پی��ش از ای��ن حقوقی ها 
این س��هم ها  به جم��ع آوری 
در پرتفوی خود و در دورانی 
ک��ه خودرویی ه��ا خودنمایی 

می کردند، می پرداختند. 

ادامه معامالت 
درون گروهی

طی معامالت روز گذش��ته 
بازار سهام نمادهای معامالتی 
ملل،  اعتب��اری  ش��رکت های 
مس��کن  س��رمایه گذاری 
ش��مال غ��رب و ح��ق تقدم 
خری��د س��هام آن، صن��دوق 
س��رمایه گذاری پارن��د پایدار 
اعتالی  سرمایه گذاری  سپهر، 
فاراب��ی،  داروس��ازی  الب��رز، 
مس��کن  س���رم�ای�ه گذاری 
زاین��ده رود، اوراق مش��ارکت 
س��یمان کردس��تان از سوی 
بازگش��ایی  بازار س��هام  ناظر 
و در مقاب��ل نم��اد معامالتی 
ش��رکت س��رمایه گذاری آتیه 
دیروز  ش��د.  متوقف  دماون��د 
همچنی��ن بلوک 69 درصدی 

ریل��ی  حمل و نق��ل  توس��عه 
پارس��یان به قیم��ت پایه هر 
س��هم 1500 توم��ان و بلوک 
س��هام  25.29 درص��دی 
مجتمع  غیرکنترلی  مدیریتی 
سیمان غرب آس��یا به قیمت 
پایه 1032 ری��ال به ازای هر 
س��هم روانه میز فروش ش��د. 
نم��اد معامالت��ی صنعتی  در 
دریایی ای��ران اندکی بیش از 
21 میلیون سهم به ارزش بیش 
از 6 میلیارد تومان بازارگردانی 
میراث  در سرمایه گذاری  شد. 
فرهنگی اما 13 میلیون س��هم 
ب��ه ارزش بی��ش از 4 میلیون 
س��هم می��ان کده��ای درون 
گروه��ی منتقل ش��د. صنایع 
پتروش��یمی خلیج ف��ارس نیز 
ش��اهد معام��الت ک��د به کد 

ب��ه  س��همی  17.5 میلی��ون 
توم��ان  میلی��ارد   8.5 ارزش 
بود. 8 میلیون س��هم گسترش 
صنایع انرژی آذراب به ارزش 
بی��ش از 2 میلی��ارد تومان با 
معام��الت درون گروهی همراه 

بود. 

افت 1 واحدی آیفکس
در معامالت روز چهارش��نبه 
ای��ران،  فراب��ورس  ب��ازار 
325 میلی��ون و 110 هزار ورقه 
 187 و  29 ه��زار  در  به��ادار 
نوب��ت ب��ه ارزش یک ه��زار و 
589 میلی��ارد و 140 میلی��ون 
ریال خریدوفروش شد. آیفکس 
در ساعات آغازین فعالیت بازار 
چهار واحد ب��اال رفت اما پس 
از آن، رو ب��ه کاهش گذاش��ت 
و در پای��ان ب��ا ح��دود ی��ک 
واح��د اف��ت روی ع��دد 817 
واحد توقف ک��رد. در بازار اول 
53 میلیون ورقه بهادار به ارزش 
138 میلیارد ریال دادوستد شد 
و 156 میلیون ورق��ه بهادار به 
ارزش 367 میلیارد و 610 هزار 
ریال در بازار دوم معامله ش��د. 
بیش��ترین حجم معامالت روز 
گذش��ته متعلق ب��ه ریل پرداز 
س��یر با معامل��ه 61 میلیون و 
620هزار سهم بود و بیشترین 
نم��اد  در  معام��الت  ارزش 
پاالیش نفت ته��ران به ارزش 
و 710 میلی��ون  میلی��ارد   97
ری��ال رق��م خ��ورد. همچنین 
سهام صنایع نس��وز توکا، آتیه 
داده پرداز و دارو سازی کاسپین 
تأمین بیشترین افزایش قیمت 
و سرمایه گذاری مسکن شمال 
غ��رب، پاالیش نف��ت الوان و 
زغ��ال س��نگ پ��روده طبس 
بیش��ترین کاه��ش قیم��ت را 
در روز گذش��ته تجربه کردند. 
دیروز اوراق حق تقدم استفاده 
از تسهیالت مس��کن در اغلب 
نمادها با کاهش قیمت مواجه 
و هر ورق��ه آن در ب��ازه 927 
تا 998 هزار ریال مبادله ش��د 
که بیش��ترین افت قیمت هم 
مربوط به نماد  )تس��ه9309( 

آذر 93 بود. 

شاخص کل 177واحد ریخت

درجا زدن بازار در مواجهه با مقاومت تاریخی

اول  از  ک��ه  ته��ران  ب��ورس 
فروردین ماه با موج فرسایش��ی 
مواج��ه بود با پایان فصل مجامع 
با روند افزایش��ی به میان آمد و 
در ادام��ه با حمای��ت حقوقی ها 
وارد مدار صعودی ش��د و همین 
امر رش��د معامله حقیقی ها را در 
پی داش��ت، با این شرایط اصالح 
قیمت دور از پیش بینی نیس��ت. 
کارشناس  عزیزمحمدی،  فریماه 
ب��ازار س��رمایه با بی��ان مطلب 
ف��وق درباره ت��داوم روند مثبت 
یا اصالح قیمت در روزهای آتی 
بازار به س��نا، گفت: با نگاهی به 
سه ماهه آخر سال گذشته قابل 
مش��اهده اس��ت که وج��ود جو 

مثبت در خص��وص برجام باعث 
تش��کیل صف های خرید ناش��ی 
از انتظارات و چش��م انداز مثبت 
س��هامداران بود اما پ��س از آن 
از می��زان انتظارات س��هامداران 
کاسته و باعث ش��د که بازار در 
سه ماهه نخست سال جاری بار 
دیگر بر خود رکود را لمس کند. 
وی در ادامه افزود: با فرا رسیدن 
فص��ل مجام��ع و ایج��اد انگیزه 
دوب��اره ش��رکت ها در خصوص 
اجرایی شدن برجام، بازار مجدد 
به انتظارات مثبت خود بازگشت. 
در ای��ن می��ان ورود گس��ترده 
حقوقی ه��ا به ب��ازار از مهم ترین 
عوامل رش��د مداوم در روزهای 

ای��ن  تلق��ی می ش��ود.  ج��اری 
کارشناس بازار س��رمایه تصریح 
کرد: با این حال اگر معامله گران 
حقوقی ب��ه حمایت خود از بازار 
ادامه دهند ب��ازار مجدد به روند 
افزایش��ی بازگش��ته و ب��ا ورود 
بیشتر معامله گران حقوقی حتی 
منتظر حرکت صعودی  می توان 

چشمگیر در بازار سرمایه بود. 
به  اش��اره  ب��ا  عزیزمحم��دی 
جمل��ه  از  عوامل��ی  مجموع��ه 
ارز،  تک نرخ��ی ش��دن قیم��ت 
اصالح نظام بانک��ی و همچنین 
بهب��ود وضعی��ت صنای��ع تحت 
قیمت ه��ای جهانی گفت:  تأثیر 
قیم��ت فلزات اساس��ی از جمله 

مس، فوالد، روی و س��نگ آهن 
در داخ��ل کش��ور از نرخ ه��ای 
جهانی و قیمت کامودیتی ها در 
جهان تأثیر می گیرد و در نتیجه 
با افزای��ش جهانی قیمت ها، این 
صنایع در داخل کش��ور نیز وارد 

فاز رشد می شوند.
همچنی��ن  داد:  ادام��ه  وی 
عموم��ی  س��طح  کاه��ش  ب��ا 
قیم��ت نفت ط��ی چند س��ال 
گذش��ته در جهان ک��ه یکی از 
تمام ش��ده  قیمت  عم��ده  اقالم 
محصوالت ش��رکت های سازنده 
فوالد، ان��رژی، برق و س��وخت 
اس��ت، قیم��ت تمام ش��ده این 
ش��رکت ها پایی��ن آم��ده و ب��ه 

برآوردی  همین دلیل می توانیم 
از س��ودآوری ای��ن صنای��ع در 
آین��ده نزدیک داش��ته باش��یم. 
این کارش��ناس بازار س��رمایه با 
اشاره به نس��بت باالی P/E در 
برخ��ی صنایع بزرگ گفت: بازار 
افزایش  این  نمی تواند نسبت به 
بنابرای��ن  کن��د  چشم پوش��ی 
می تواند مس��یر بعضی از فعاالن 
ب��ازار را با تغییر مواجه کند، اما 
در کل ب��ا وج��ود برخ��ی موانع 
بر س��ر راه رش��د بازار، بهبود در 
برخی از مولفه ه��ای بنیادی در 
اقتصاد کشور می تواند امیدبخش 
رش��د بازار سهام باشد و شاخص 
را به جهش صعودی منجر کند. 

یک کارش��ناس بازار سرمایه 
معتقد اس��ت اگ��ر حمایت های 
الزم از ب��ورس ای��ران ص��ورت 
بگیرد، شاخص کل بازده نقدی 
و قیمت��ی می تواند تا 100 هزار 
واح��د برس��د. به��زاد روح��ی 
در گفت وگ��و با ایس��نا، درباره 
اظهار  ایران  بورس  در  شفافیت 
کرد: اگر اطالعات درس��تی در 
ب��ازار س��رمایه  فعاالن  دس��ت 
باش��د و اخب��ار رانتی نداش��ته 
باش��یم، ه��م ب��ازار را می توان 
بهتر تحلیل کرد و هم قیمت ها 
ای��ن  در  می ش��ود،  واقعی ت��ر 
صورت اس��ت که ش��رایط بازار 
س��رمایه ب��ه عدال��ت نزدیک تر 

خواهد شد. 
وی اف��زود: بازار انتظ��ار دارد 
اطالعات شفاف باشد و شایعات 
به حداقل برس��د. در این صورت 
اس��ت که تمام س��رمایه گذاران 
می دانن��د چ��ه کاری باید انجام 
دهن��د. در حال حاض��ر به علت 

زی��ادی  کار  رک��ودی  ش��رایط 
نمی ت��وان کرد. این کارش��ناس 
بازار س��رمایه در پاسخ به اینکه 
رئیس س��ازمان بورس چقدر به 
زمان نیاز دارد تا ش��فافیتی که 
از آن صحب��ت می ش��ود، محقق 
ش��ود، گف��ت: مه��م این اس��ت 
ک��ه اراده این کار وجود داش��ته 
باش��د. موضوع زم��ان در مقابل 
بحث اراده چندان مهم نیس��ت. 
تدوین  را  آیین نام��ه ای  می توان 
کرد و طبق آن به ش��رکت های 
بورسی گفت که اطالعات خود را 
شفاف کنند و به سازمان بورس 
ارائه دهن��د. باید در این موضوع 

کیفی نگری شود. 
درست این اس��ت افرادی که 
اطالعات  دارن��د  تخصص خوبی 
را از ش��رکت های بورسی بگیرند 
و اگر در عملکرد آنها اش��تباهی 
به عمد یا س��هو دیدن��د به آنها 
گوش��زد کنند. روحی با اش��اره 
سیس��تماتیک  ریس��ک های  به 

بازار س��رمایه ایران تصریح کرد: 
متأس��فانه ریس��ک سیاس��ی بر 
کل اقتص��اد ایران س��ایه افکنده 
اس��ت. GNP ایران می تواند در 
برنامه ای 25-20 س��اله به باالی 
12 ه��زار میلیارد دالر برس��د، 
ام��روز 350-300 میلیارد  ام��ا 
دالر اس��ت. دلیل عمده اش هم 
نهادهای غیر مسئول هستند که 
باعث فرار سرمایه گذار داخلی و 
خارجی از فضای اقتصادی ایران 
می ش��وند. این کارش��ناس بازار 
سرمایه تأکید کرد: ممکن است 
ش��اپور محمدی که ش��خصیتی 
اس��ت حرکت ه��ای  فرهیخت��ه 
مثبت��ی انج��ام ده��د، ام��ا آن 
نهادهای غیر مسئول امکان دارد 
مواضعی اتخ��اذ کنند که دوباره 
به جای اول بازگردیم، در نتیجه 
حرکت ه��ای مثب��ت وی عمقی 
نخواهد داش��ت. از دی��دگاه من 
دست دولت و مدیران بخش های 
اقتصادی کش��ور از ای��ن نظرها 

خال��ی اس��ت و آنه��ا حرک��ت 
ریشه ای نمی توانند، انجام دهند. 
ک��ه  اقدامات��ی  درب��اره  وی 
وزیر اقتصاد برای بازار س��رمایه 
ای��ران می تواند انج��ام دهد نیز 
گف��ت: ش��خص عل��ی طیب نیا 
یک ب��ار درباره کس��انی که مانع 
خصوصی س��ازی واقعی می شوند 
اعتراض های��ی ک��رد، وزی��ر هم 
آن اختی��ار و آن ت��وان الزم را 
در برخ��ورد ب��ا نهادهای��ی ک��ه 
می خواهن��د اقتص��اد دولت��ی یا 
خصولت��ی بمان��د، ن��دارد البته 
حمایت ه��ای او از رئیس جدید 
س��ازمان بورس می تواند بس��یار 
کارگشا باش��د. روحی ادامه داد: 
اگر حمایت ه��ا و اقدامات جدی 
بگی��رد، ش��اخص کل  ص��ورت 
می توان��د تا 90 ال��ی 100 هزار 
واحد ب��اال برود، ول��ی در عمده 
مس��ائلی که عرض کردم دست 
وزیر و رئیس سازمان بسته است. 
دول��ت مانند گذش��ته منابعش 

محدود نیس��ت متأسفانه جامعه 
و عامه مردم هم اطمینان کاملی 
به بورس ندارند و خیلی ها پشت 
دست شان را داغ گذاشته اند که 

دیگر وارد بورس نشوند. 
این کارش��ناس بازار س��رمایه 
نهادهایی  تصریح کرد: متأسفانه 
هس��تند ک��ه ب��ا موضع گی��ری 
ریس��ک  س��ایه  سیاسی ش��ان 
اقتص��اد  س��ر  ب��ر  را  سیاس��ی 
کش��ور پررنگ کرده ان��د و باعث 
تنش هایی با کشور های منطقه و 
کشورهای پیشرفته دنیا شده اند. 
این موضوعات باعث ش��ده ایران 
نتوان��د جایگاه واقع��ی اقتصادی 
خود را در بین کش��ورهای دنیا 
پیدا کند و دود این مس��ائل در 
چش��م مردم می رود. درحالی که 
ت��وان اقتص��ادی ای��ران آن قدر 
هس��ت ک��ه می تواند ج��زو 10 
اما  ق��درت اول جه��ان باش��د، 
نهاده��ای غیرمس��ئول پرقدرت 

مانع این کار هستند. 

تداوم حمایت حقوقی ها، اعتماد حقیقی ها را در پی دارد

رشد شاخص کل بورس با حمایت های جدی

نگاه

قاب

نماگر بازار سهامخبر
بیشترین درصد افزایش

کارخانجات دارو پخش در حالی عنوان نخست جدول 
بیش��ترین درص��د افزایش را از آن خ��ود کرد که فوالد 
امیر کبیر کاشان در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.  

درصد نوسانقیمتنام شرکت
6.7205دارو
8.4075فجر

1.7904.92کماسه
4.8114.81غشصفا

4.2944.73تمحرکه
3.0454.71مداران
2.2034.71فروس

 بیشترین درصد کاهش
ف��والد آلی��اژی ایران صدر نش��ین جدول بیش��ترین 
درصد کاهش ش��د. توریس��تی و رفاهی ای��ران در رده 
دوم این گروه ایس��تاد و پاالیش نفت تبریز هم در میان 

سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)4.85(1.922فوالژ
)4.64(1.789ثاباد

)3.14(4.926شبریز
)3.82(2.693کساپا

)3.5(2.373کطبس
)3.21(2830وساخت
)3.13(11.025کخاک

پرمعامله ترین سهم
س��ایپا پرمعامله ترین س��هم بازار بورس شناخته شد.  
زامیاد در رده دوم این گروه ایس��تاد. توس��عه معادن و 

فلزات هم در رده های باال قرار گرفت.  
تعداد دفعهقیمتنام

92.92 1180خساپا

39.43 1032خزامیا
36.12 451ومعادن
27.14 1493خکاوه
17.65 4917فارس
16.14 3202خودرو
308513.64فارک

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامله را سایپا   به 
خ��ود اختصاص داد و صنایع پتروش��یمی خلیج فارس 
رتبه دوم را به دس��ت آورد. صنایع آذراب هم در باالی 

جدول بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.  
جمع معامالت قیمتنام

109.7 1180خساپا

86.8 4917فارس
68.1 5239فاذر

59.6 14904بترانس
51.7 3203خودرو
47.3 4485مرقام
45.8 5047شبندر

بیشترین سهام معامله شده
س��ایپا در حالی رتبه نخس��ت جدول بیشترین سهام 
معامله ش��ده را به دست آورد پاالیش نفت بندر عباس 
در این گروه دوم ش��د و س��ایپا دیزل در رده سوم جای 

گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

11804965خساپا
50472025شبندر
14931838خکاوه
4511704ومعادن
10321683خزامیا
32031683خودرو
44851145مرقام

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

14931493خکاوه
879879پالسک
2636659فمراد
3013603فلوله
8084476چفیبر
3060437پتایر

2060343کسرام

P/E کمترین نسبت
روز گذش��ته کنتورسازی ایران در صدر جدول کمترین 
نسبت P/E ایس��تاد. سرمایه گذاری خوارزمی جایگاه دوم 

این گروه را از آن خود کرد.  
P/Eقیمتنام شرکت

471832آکنتور
11093وخارزم
10203پردیس
20424وبانک
20944شاراک
29804پارسیان
22304شلعاب

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com
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حمل و نقل

شرط خانه اولی ها برای متقاضیان 
وام بافت فرسوده برداشته شد

معاون وزیر راه و شهرس��ازی از حذف ش��رط خانه 
اولی برای متقاضیان اس��تفاده از تس��هیالت صندوق 
پس ان��داز یک��م در بافت فرس��وده خب��ر داد و گفت: 
دولت متعهد شده ۶۰ میلیارد تومان مابه التفاوت سود 
تسهیالت نوسازی بافت فرس��وده را پرداخت کند. به 
گزارش تس��نیم، ایزدی با اش��اره به عرض��ه 15۰ هزار 
فقره تس��هیالت نوس��ازی ش��امل وام های نوس��ازی، 
ودیعه مس��کن، وام مقاوم سازی و همچنین تسهیالت 
صن��دوق یکم اظهار ک��رد: در روش صندوق یکم، وام 
1۶۰ میلیون تومانی با سود 11 درصدی در اختیار مردم 
قرار می گیرد، ضمن آن که شورای پول و اعتبار شرایط 

خانه اولی را بر این تسهیالت حذف کرده است. 
وی افزود: در تالش هس��تیم برای س��اکنان بافت 
فرس��وده از سایر تسهیالت 4۰ تا 5۰ میلیون تومانی 
هم استفاده کنیم تا تشویق شوند، چراکه اولویت ما 
در دولت، نوسازی و بهسازی محله های بافت فرسوده 
اس��ت. وی با تأکید بر اینکه از سال گذشته تاکنون 
17 هزار فقره تسهیالت ارائه شده است، تصریح کرد: 
مشکل ما با بانک ها بحث مابه التفاوت سود است که 
ت��الش داریم دولت مابه التفاوت 1۰ درصدی را طبق 

مصوبه به متقاضیان پرداخت کند. 

افزایش معامالت مسکن در مرداد
رئیس اتحادیه صنف مش��اوران امالک با اشاره به 
افزایش حجم معامالت در مرداد امس��ال نس��بت به 

سال گذشته گفت: هنوز از رکود خارج نشده ایم. 
حس��ام عقبائی در گفت وگ��و با مهر با اش��اره به 
آخری��ن وضعیت معامالت در بازار مس��کن گفت: از 
تاریخ اول مرداد تا 1۹ مرداد تعداد قراردادهای انجام 
شده در شهر تهران به 11 هزار و ۳4۸ قرارداد خرید 
وفروش رس��یده اس��ت. وی با بیان اینکه 14 هزار و 
۲5۶ قرارداد اجاره هم در این مدت به ثبت رس��یده 
اس��ت، افزود: با توجه به آمار س��ال گذشته، در این 
مدت ش��اهد رش��د معامالت بودیم زیرا در 1۹ روز 
اول مرداد س��ال گذش��ته 1۰ ه��زار و 145 قرارداد 
خرید وفروش به ثبت رس��ید. رئیس اتحادیه صنف 
مشاوران امالک با اعالم اینکه در 1۹ روز اول مرداد 
س��ال گذش��ته 1۳ هزار و ۹۸۲ قرارداد اجاره انجام 
شده است، اظهار داشت: بنابراین آمارها حاکی از آن 
است که مرداد امسال نسبت به سال گذشته، تعداد 

معامالت در شهر تهران با رشد همراه بوده است. 
عقبائی به آمار معامالت مس��کن مردادماه در سطح 
کشور اشاره کرد و گفت: آمارهای کشوری حاکی از آن 
است که ۳7 هزار و ۳5 قرارداد خریدوفروش و 4۶ هزار 
و ۲۶7 ق��رارداد اجاره در 1۹ روز ابت��دای مردادماه به 
ثبت رسیده است. وی با بیان اینکه وضعیت معامالت 
نشان می دهد بازار مس��کن در دوران پیش رونق قرار 
دارد، افزود: رشد آمار معامالت نشانگر فاز اول خروج از 
رکود است اما هنوز تعداد معامالت به اندازه ای نیست 
که بگوییم از رکود خارج شده ایم اما پیش بینی افزایش 

حجم معامالت را داریم. 
رئی��س اتحادیه صنف مش��اوران امالک بااش��اره 
به اینک��ه پیش بینی افزایش قیمت تاپایان س��ال را 
هم نداریم، اظهار داش��ت: نقدینگی در بازار مسکن 
در حدی نیس��ت که منجر به رش��د قیمت ها شود، 
بنابراین خریداران با اطمینان خاطر نسبت به خرید 

مسکن اقدام کنند. 
عقبائی با اعالم اینکه در سه ماهه پایانی سال ۹5 
وضعیت معامالت بازار مس��کن بهتر می شود، گفت: 
امیدواریم بازار مس��کن در سال ۹۶ وضعیت بهتری 
پی��دا کن��د و با توجه ب��ه افزایش حج��م معامالت، 
پیش بینی وضعیت بهتری را در س��ال آینده داریم. 
وی افزود: البت��ه اینکه به دوران رونق باز می گردیم 
یا نه بستگی به سیاست های دولت، تزریق نقدینگی 
و سیاس��ت های پولی و بانکی دارد، اما در نیمه دوم 
امس��ال حجم معامالت نس��بت به نیمه اول رش��د 

بیشتری خواهد داشت. 

۷۰۰ کیلومتر ریل امسال 
دو خطه می شود

وزیر راه وشهرس��ازی با بیان اینکه 5۹1 کیلومتر 
خط ریل��ی جدید در پنج مرکز اس��تان در دس��ت 
ساخت اس��ت، گفت: در سال گذشته 4۰۰ کیلومتر 
خط ریلی را دوخطه کرده و برای امس��ال نیز برنامه 

داریم 7۰۰کیلومتر دیگر را دوخطه کنیم. 
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، 
عب��اس آخوندی اظهار داش��ت: در حال حاضر برای 
عملیاتی ش��دن پروژه های مختلف��ی در حوزه ریل 
صحب��ت و برنامه ری��زی کرده ایم ک��ه احداث 5۹1 
کیلومتر خط ریلی جدید برای پنج مرکز اس��تان از 

جمله آنها به شمار می رود. 
وی ب��ا بیان ای��ن نکته که بای��د بتوانیم ریل های 
موج��ود را نی��ز دوخطه ک��رده و رفع عی��ب کنیم، 
خاطرنش��ان کرد: در س��ال گذش��ته 4۰۰ کیلومتر 
خط ریلی را دو و س��ه خطه کردم و برای امسال نیز 
برنامه داریم 7۰۰کیلومتر دیگر را دو خطه کنیم که 
به عقیده من اتفاق بس��یار بزرگی در تاریخ راه آهن 

کشور و نوسازی ناوگان ریلی محسوب می شود. 
آخون��دی اضافه کرد: با توجه به آمار اعالم ش��ده 
چیزی حدود 1۰7۰کیلومت��ر بزرگراه، 4۰ کیلومتر 
راه اصل��ی و 1۲1 کیلومت��ر آزادراه را در چارچ��وب 
اقتص��اد مقاومتی می توانیم در س��ال جاری و اوایل 

سال آتی به ثمر برسانیم. 
آخون��دی ادام��ه داد: درح��ال حاض��ر ۸۰ درصد 
پروازهای کش��ور در هش��ت ف��رودگاه ایران صورت 
می گی��رد و در واقع این فرودگاه ها اضافه بر ظرفیت 

عمل می کنند. 
وی در ادام��ه با اش��اره ب��ه برنامه های نوس��ازی 
فرودگاه ه��ا در هفت مرکز اس��تان اظه��ار کرد: در 
این جلس��ه همچنین پیرامون ح��وزه دریایی بحث 
زیادی داش��تیم. درحقیقت اینک��ه بتوانیم ظرفیت 
بن��در چابه��ار را از ۲.5 میلیون تن ب��ه ۸.5 میلیون 
تن افزایش بدهیم و در پایان امس��ال به بهره برداری 
برس��انیم، اقدام بس��یار مهمی اس��ت که براس��اس 
گزارش های ارائه ش��ده پیش��رفت خوبی نیز در این 

حوزه داشته ایم. 
وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به گزارش ارائه 
شده در حوزه پس انداز مسکن از سوی بانک مسکن 
مش��اهده کردیم که حجم تس��هیالت اعطا شده در 
چهار ماهه سال جاری نسبت به سال گذشته دارای 
رش��دی حدود ۹۰ درصد بوده و با این اقدام امکان 
پس انداز مردم با بهره گیری از یک تسهیالت خوب و 

با نرخ 11درصدی کاماًل فراهم شده است. 
وی در این راس��تا از پس ان��داز جدید 45۰ خانوار 
در هفته گذش��ته در کش��ور خبر داد و افزود: با این 
وجود می توانیم امیدوار باش��یم که در آینده همه به 
تسهیالت مس��کن چه در حوزه بافت فرسوده و چه 

خانه اولی ها دسترسی پیدا خواهند کرد. 
آخوندی در پایان با اش��اره ب��ه این مطلب که در 
س��ال گذشته سهم حمل و نقل جاده ای رو به کاهش 
و ریل��ی رو به افزایش بوده اس��ت، گفت: هم اکنون 
م��ا باید بتوانیم س��هم ریل را در حمل و نقل کش��ور 
زیاد کنیم. ما در س��ال گذشته به کمک روش هایی 
که برای پیمایش س��وخت در کشور استفاده کردیم 
موفق به کاهش ۶میلیون لیتری مصرف گازوییل در 
کش��ور شدیم که امر بس��یار مهمی در این حوزه به 

شمار می رود. 

المانیتور گزارش داد
گشایش مسیر جدید برای تجارت 

ایران و اروپا با حذف ترکیه
ایران درصدد یافتن مس��یر جدید برای دسترسی 
ب��ه بازار اروپا در کنار مس��یر ترکیه برآمده اس��ت و 
انتظار می رود توافق ایران با پنج کش��ور دیگر برای 
ایجاد کریدور خلیج فارس-دریای سیاه تا پایان سال 

۲۰1۶ نهایی شود. 
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری تس��نیم، المانیتور طی 
گزارشی نوش��ت: موقعیت ژئواس��تراتژیک ایران در 
کنار نقش تاریخی این کشور به عنوان معبر ترانزیت 
کاال و به ویژه جایگاه آن در جاده باس��تانی ابریش��م، 
ایران را به یک��ی از فعال ترین قطب های حمل و نقل 

جهان تبدیل کرده است. 
ای��ران از طریق مرزهای زمینی ش��مالی و دریای 
خزر به آس��یای میانه، قفقاز و روس��یه دسترس��ی 
دارد. در جنوب، این کش��ور از طریق خلیج فارس و 
دریای عمان به آب های بین المللی دسترس��ی دارد. 
دسترسی منحصر به فرد ایران به کشورهای محصور 
در خشکی و موقعیت استثنایی آن، این کشور را به 
ی��ک هاب ترانزیتی ایده آل ه��م از نظر هزینه پایین 
و هم از نظر کوتاه بودن مسافت تبدیل کرده است. 
این موقعیت تاکنون موجب عضویت ایران در چند 
کریدور بین المللی با چند مسیر حمل نقل عبوری از 
این کشور شده اس��ت. این کریدورها شامل کریدور 
ترانزیتی ش��مال-جنوب، کریدور ترانزیتی ش��رق-
غرب  )جاده ابریش��م قدیم(، کریدور جنوب آسیا و 

کریدور ترانزیتی اروپا-قفقاز-آسیا هستند. 
در س��ال های اخیر، و به ویژه از زمان روی کار آمدن 
دولت حس��ن روحانی در سال ۲۰1۳، تعداد پروازهای 
بین المللی عبوری از آس��مان ایران س��ه برابر ش��ده، 
درحالی که حجم کاالهای ترانزیت��ی از طریق راه آهن 
این کش��ور دو برابر ش��ده اس��ت. با این حال، باوجود 
افزایش ارتباطات بین المللی، مقامات ایرانی می گویند 
ایران همچنان از نیمی از کل ظرفیت ترانزیتی خود که 

حدود 1۰میلیون تن در سال است، استفاده می کند. 
ای��ران با آگاهی از نقش مهم خ��ود در ترانزیت کاال 
در منطق��ه و همچنین مزایای اقتصادی و فرصت های 
ش��غلی ای که می تواند تبدیل شدن به قطب ترانزیتی 
را به همراه داش��ته باش��د، به دنبال تنوع بخش��ی به 
مس��یرهای ترانزیتی خود بوده است. با توجه به تمایل 
اروپا برای تبدیل ش��دن به بزرگ ترین شریک تجاری 
ایران پس از لغو تحریم ها و با عنایت به آشفتگی اخیر 
وضعی��ت ترکیه، ته��ران تالش های خود ب��رای ایجاد 

مسیرهای جدید به اروپا را سرعت بخشیده است. 

عمران

رش��د  س��رعت  کاه��ش 
جمعیت کش��ور امری قطعی 
اس��ت و در س��ال های آینده 
ب��ه ج��ای تمرکز ب��ر افزایش 
عرضه مسکن، افزایش کیفیت 
اولویتی جدی خواهد  زندگی 

بود. 
این شاید اصلی ترین پیامی 
باشد که جلسه عصر دوشنبه 
وزارت  معاون��ان  و  مدی��ران 
اول  معاون  به  و شهرسازی  راه 

رئیس جمهوری عرضه کرد. 
جهانگی��ری ک��ه در ط��ول 
س��ال های گذش��ته باره��ا به 
جری��ان  در  مس��تقیم  ط��ور 
آخری��ن تح��والت عرصه های 
قرار  عمران��ی  و  زیرس��اختی 
و  راه  وزارت  ب��ه  گرفت��ه، 
ت��ا آخرین  شهرس��ازی رفت 
ای��ن  مدی��ران  ارزیابی ه��ای 
صنع��ت از آین��ده عرصه های 
زیربنای��ی کش��ور را بش��نود؛ 
جلس��ه ای که محوریت اصلی 
آن دغدغه ه��ای بودج��ه ای و 
تامی��ن منابع اعتب��اری الزم 

برای طرح ها بود. 
در کنار گزارش هایی که به 
مع��اون اول روحانی از اوضاع 
صنای��ع هوای��ی، فرودگاهی و 
ریلی کشور ارائه شد، معاونان 
مسکنی وزیر راه و شهرسازی 
از چند تغییر ن��گاه زیربنایی 
سخن گفتند که اجرایی شدن 
آن می توان��د آین��ده اوض��اع 
یکی از بزرگ تری��ن بازارهای 
اقتص��ادی کش��ور را متحول 

کند. 
»فرص��ت  گ��زارش  ب��ه 

ام��روز«، ای��ن تغیی��ر ن��گاه 
ریش��ه در تغییرات اجتماعی 
دارد ک��ه مدی��ران وزارت راه 
س��خن  آن  از  شهرس��ازی  و 
اطالعاتی  براساس  می گویند. 
که از س��وی حناچی، معاون 
اعالم  آخون��دی  شهرس��ازی 
س��ال های  ط��ول  در  ش��ده، 
گذش��ته روند رش��د جمعیت 
کشور سرعتی پایین داشته و 
در مناطق شهری این روند به 
قابل رصد  شکلی محسوس تر 

است. 
آخون��دی  مع��اون  البت��ه 
سرعت  کاهش  اس��ت  معتقد 
رش��د جمعیت را باید در کنار 
مس��ائل مربوط به ش��هرهای 
ب��زرگ دی��د و برای هش��ت 
ش��هری که جمعیت بیش از 
یک میلی��ون نف��ر دارند باید 

فکری اساسی کرد. 

1۰4 خانوار برای هر 1۰۰ 
خانه 

تعداد ش��هرهای با جمعیت 
چند میلیون نفری کش��ور در 
یافت��ه که به  افزایش  حال��ی 
اعتقاد مع��اون آخوندی هنوز 
فضای  دقیق  مدیریت  شرایط 
ساخت و س��ازها در آن وج��ود 
دارد؛ موضوع��ی ک��ه وزیر راه 
و شهرس��ازی نیز بر آن تاکید 
وی��ژه دارد. آخون��دی معتقد 
است بهبود ش��اخص کیفیت 
اس��ت  اولویتی جدی  زندگی 
که بای��د در طول س��ال های 
آینده مورد بررسی قرار گیرد. 
وی در ای��ن ب��اره گفت: آنچه 
آمارهای س��ال های گذش��ته 
نش��ان می دهد قطع��ی بودن 

کاهش س��رعت رشد جمعیت 
در س��طح کش��ور اس��ت. از 
ای��ن رو محور اصل��ی برنامه ها 
در ای��ن حوزه باید به س��مت 
بهب��ود ش��اخص های کیفیت 
زندگی برود. پیش بینی ما این 
اس��ت بیش از آنک��ه تقاضای 
جدید برای مس��کن به وجود 
افزایش س��رعت  بح��ث  آید، 
و ش��اخص کیفی��ت مس��کن 

مدنظر متقاضیان قرار گیرد. 
به اعتقاد وی، آنچه در حال 
حاض��ر بیش��ترین اهمیت را 
کیفیت  ش��اخص  بهبود  دارد 
زندگی اس��ت، زیرا براس��اس 
ای��ران  در  هن��وز  بررس��ی ها 
وضعیت مس��کن 1۹ میلیون 

نفر مثبت ارزیابی نمی شود. 
برنامه ری��زی  چگونگ��ی 
ب��رای حرکت به این س��مت 
اما چالش��ی جدی اس��ت که 
پی��ش روی دول��ت و بخ��ش 
خصوص��ی ق��رار دارد. در این 
بی��ن قطع��ا حض��ور بخ��ش 
خصوص��ی در قی��اس با دیگر 
حوزه ه��ای اقتص��ادی ای��ران 
و  دارد  وی��ژه ای  محوری��ت 
گ��زارش رس��می مظاهریان، 
معاون وزیر راه و شهرسازی بر 

این موضوع صحه می گذارد. 
گ��زارش  جری��ان  در  وی 
رس��می خود به مع��اون اول 
رئیس جمه��وری اع��الم کرد: 
بازار مسکن در شرایطی سهم 
۲۰ ت��ا ۳۰ درص��دی گردش 
درص��دی   ۳۰ و  نقدینگ��ی 
تشکیل س��رمایه اقتصاد ایران 
را دارد ک��ه دول��ت س��همی 
بس��یاری مح��دود در آن ایفا 
می کند. بر اساس گزارش های 

ارائه ش��ده حض��ور دولت در 
بخ��ش مس��کن رقم��ی بین 
نیم تا ۳درصد اس��ت و مابقی 
اختی��ار  در  قطع��ی  به ط��ور 

سرمایه گذاران است. 
به اعتق��اد مظاهریان، برای 
حض��ور دول��ت در ب��ازاری با 
ای��ن مختص��ات سیاس��ت ها 
باید به گونه ای باشد که ضمن 
بخش  عملکرد  فض��ای  حفظ 
و  متقاضی��ان  از  خصوص��ی 

سرمایه گذاران حمایت شود. 
معاون آخوندی از رس��یدن 
س��هم خرید خان��ه از بودجه 
خانوار ب��ه عدد ۳۳ درصد نیز 
س��خن گفت و ادامه داد: این 
عدد که برای اقشار کم درآمد 
بس��یار بیشتر اس��ت می تواند 
حمایت��ی  سیاس��ت های  ب��ا 
وضع ش��ده کاه��ش یابد. باال 
بردن حاش��یه سود بازار برای 
اولویت  نی��ز  س��رمایه گذاران 
دیگری اس��ت. در حال حاضر 
ب��ه حدود ی��ک میلیون واحد 
مس��کونی جدید نی��از داریم 
و این در ش��رایطی اس��ت که 
حدود ی��ک میلی��ون و ۳۰۰ 
هزار واحد س��اخته ش��ده به 
دلیل رفتن ب��ه فضای لوکس 
ف��روش  ب��ه  س��فته بازی  و 

نمی رسند. 
هرچند در طول س��ال های 
پ��س از انقالب ب��ا تالش های 
ص��ورت گرفته فاصل��ه میان 
خانه های  و  ایرانی  خانوارهای 
س��اخته ش��ده بس��یار ک��م 
ش��ده ام��ا هن��وز در ازای هر 
1۰۰ واح��د مس��کونی، 1۰4 
خان��وار وج��ود دارد ک��ه نیاز 
ب��ه پیگیری ه��ای الزم دارند 

و در چنی��ن ش��رایطی قطعا 
پروانه های  رقم صدور  کاهش 
س��اختمانی امری منفی است 
که باید برای آن فکری جدی 

صورت گیرد. 
با وجود تم��ام این ابهام ها، 
گزارش ه��ای  در  آنچ��ه  ام��ا 
معاون های آخوندی به معاون 
اول رئیس جمهوری به چش��م 
می آی��د، بهبود نس��بی اوضاع 
این ب��ازار و آمادگ��ی ابتدایی 
برای خ��روج از رکود اس��ت. 
در ح��وزه عرضه هرچند هنوز 
آمار دریافت پروانه ساختمان 
مثبت نشده اما سرعت آن کم 
شده و امید به افزایش دوباره 
س��رمایه گذاران افزایش یافته 

است. 
مع��اون  دیگ��ر  س��وی  از 
افزای��ش  از  آخون��دی 
مبایعه نامه  1۰درصدی صدور 
مس��کن در چهار ماهه ابتدای 
س��ال خبر داده و ق��رار دادن 
ای��ن آم��ار در کن��ار افزایش 
1۲درصدی افزایش وام خرید 
از سوی بانک مسکن نشان از 
آغاز روندی رو به رش��د دارد؛ 
رون��دی که در صورت ترکیب 
ش��دن ب��ا اه��داف بلندمدت 
برای  راه وشهرس��ازی  وزارت 
تمرکز بر کیفی��ت زندگی به 
واحدها  افزای��ش  جای صرف 
می توان��د اوض��اع ای��ن حوزه 
را به طور کام��ل تغییر دهد، 
حوزه ای که به اذعان مقام های 
رسمی با حضور ۹۹ درصدی 
بخش خصوصی اداره می شود 
و بیش از ۲۰ درصد از تشکیل 
سرمایه را در اقتصاد ایران در 

اختیار دارد. 

 مع��اون مس��کن و س��اختمان وزی��ر 
و  یک میلی��ون  گف��ت:  راه و شهرس��ازی 
۳۰۰ هزار واح��د مس��کن گران قیمت در 
کش��ور خالی مانده است که به دلیل دالل 

بازی و سوداگری خریدار ندارد. 
به گ��زارش ایرنا، حامد مظاهریان اظهار 
داش��ت: سهم مس��کن در تشکیل سرمایه 
ثابت در کشور به ۳۰ درصد و سهم آن در 
گردش نقدینگی کشور به ۲۰ تا ۳۰ درصد 

رسیده است. 
وی با بی��ان اینکه هم اکن��ون برای هر 
1۰۰ هزار واحد مس��کن در کش��ور 1۰4 
خان��وار داری��م، گف��ت: اکنون در کش��ور 
۲۳ میلیون خان��وار و ۲۲ میلیون موجودی 
مسکن داریم که این نشان می دهد در این 
زمینه یک میلیون واحد مس��کن در سطح 

کشور کسری داریم. 
مظاهریان در ادامه با اش��اره به س��هم 
مس��کن در اقتص��اد مل��ی گفت: س��هم 
مس��کن در پرداخت تس��هیالت بانکی از 
۲۲ درص��د ب��ه 1۰ درصد کاه��ش یافته، 
درحالی که س��هم آن بای��د به ۲5 درصد 

برسد. 
وزی��ر  س��اختمان  و  مس��کن  مع��اون 
راه و شهرس��ازی یادآور ش��د: سهم دولت 
در س��رمایه گذاری های حوزه مسکن بین 
نیم تا ۳ درصد اس��ت و س��هم این بخش 
در بودجه خانوارها ب��ه بیش از ۳۳ درصد 

رسیده است. 
وی ب��ا بیان اینکه س��هم هزینه زمین 

در تولی��د مس��کن در کش��ور 55 درصد 
اس��ت، گفت: در صورتی که بتوانیم بین 
4 تا 5 درصد بیش از نیاز کش��ور، مسکن 
در کش��ور داشته باش��یم، مسکن به یک 
کاالی مصرفی تبدیل ش��ده و سوداگری 
و دالل��ی در ای��ن حوزه از بی��ن خواهد 

رفت. 
مظاهریان در ادامه با اشاره به وضعیت 
بازار مسکن کش��ور افزود: در چهار ماه 
نخس��ت امس��ال در مقایس��ه ب��ا مدت 
قراردادهای  تعداد  مشابه سال گذش��ته 
1۰.۶ درص��د  مس��کن  خریدوف��روش 
افزای��ش یافت��ه و ف��روش مس��کن در 
ماه ه��ای فروردین، اردیبهش��ت، خرداد 
و تیرماه امس��ال روند افزایش��ی داشته 

است. 
وزی��ر  س��اختمان  و  مس��کن  مع��اون 
راه و شهرسازی گفت: در مدت گفته شده 
نسبت به س��ال قبل قیمت مسکن به طور 
متوسط 7.۶ درصد در شهر تهران افزایش 
یافته و این نشان می دهد متقاضیان خرید 
مسکن بیش��تر ش��ده اما همچنان صدور 
پروانه ه��ای س��اختمانی در کش��ور روند 

کاهشی داشته است. 
وی تأکی��د کرد: ب��رای ثب��ات در بازار 
مس��کن کش��ور جای دو نهاد توس��عه ای 
مسکن و نهاد تضمین کننده سرمایه گذاری 
در این بخش خالی اس��ت و ضروری است 
این دو نهاد در حوزه مس��کن کش��ور در 

اسرع وقت ایجاد شود. 

معاون وزیر راه و شهرسازی: 

یک میلیون و 3۰۰ هزار واحد مسکن 
گران قیمت در کشور خریدار ندارد

بهبود کیفیت، سیاست بازاری با نقش 99 درصدی بخش خصوصی

»بدمسکنها«سامانمییابند
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5 انتقاد مردم از خودروسازان
عملک��رد  از  نس��بی  رضای��ت  مصرف کنن��دگان 
خودروس��ازان داخلی ندارند. براساس یک نظرسنجی 
بیش��ترین انتقادات مردم از خودروسازان پیرامون پنج 

محور اساسی و مهم است. 
به گزارش ایس��نا، در نظرس��نجی صورت گرفته با 
موضوع  » میزان رضایتمندی مشتریان از فرآیند فروش 
خودروهای س��واری در سال ۱۳۹۴« مصرف کنندگان 
انتقادات مختلفی را نسبت به عملکرد خودروسازان و 

واردکنندگان خودرو مطرح کرده اند. 
براس��اس ای��ن نظرس��نجی، پن��ج موض��وع  » عدم 
تناس��ب قیمت با کیفیت خ��ودرو«،  » تأخیر در زمان 
تحویل خ��ودرو«،  » دیرکرد در تحویل مدارک و پالک 
خ��ودرو«،  » وجود ایراد در خ��ودرو در زمان تحویل« و 
 » کم بودن تنوع آپش��ن ها« محور بی��ش از ۵۰درصد 
انتق��ادات مصرف کنندگان از عملکرد خودروس��ازان و 

واردکنندگان خودرو را تشکیل می دهد. 
این انتقادات تأیید کننده این باور رایج در میان عموم 
مصرف کنندگان است که تناسبی بین قیمت و کیفیت 
خودروهای عرضه ش��ده در ایران وجود ندارد. درواقع 
قیمت خودروهای داخلی در مقایس��ه با کیفیت آنها، 

باالست. 
ع��الوه ب��ر آن مصرف کنن��دگان ایران��ی اطمینانی 
از صح��ت خودروه��ای صف��ر کیلومت��ر تولی��دی از 
س��وی خودروس��ازان داخلی ندارند. در این زمینه در 
نظرس��نجی ای که پیش از این از نیازها و خواسته های 
مش��تریان ایرانی از فرآیند فروش خودروهای داخلی 
انجام شده بود، پاس��خ دهندگان  » سالمت« خودروی 
صفرکیلومت��ر خری��داری ش��ده را به عن��وان یکی از 
دغدغه ها و خواس��ته های اساسی خود از خودروسازان 

داخلی مطرح کرده بودند. 
نتایج این نظرس��نجی ها نش��ان می ده��د که دغدغه 
خریداران خودرو در ایران دقیقا از زمان تصمیم به خرید 
آغاز می شود. اینکه چه خودرویی با چه قیمتی خریداری 
کنند؛ آیا خودرو در زمان وعده داده شده تحویل خواهد 
ش��د و از همه مهم تر اینکه آیا خ��ودروی صفرکیلومتر 
خریداری شده سالم است یا اینکه بالفاصله پس از تحویل، 

نیاز به مراجعه به تعمیرگاه ها دارد! ؟ 
در ای��ن زمینه عملکرد خودروس��ازان بزرگ داخلی 
نشان داده که قبل از تحویل گرفتن خودروی نو و تست 
آن، اطمینانی از صحت عملک��رد خودرو وجود ندارد؛ 
شاهد این مدعا نیز ش��هروندانی هستند که بالفاصله 
پس از تحویل گرفتن خودروی صفرکیلومتر خود، برای 
حل عیوب خودرو مجبور به مراجعه به شبکه خدمات 

پس از فروش خودروسازان شده اند. 
نارضایت��ی مردم از عملکرد خودروس��ازان در حالی 
اس��ت که وزیر صنعت به عنوان عالی ترین مقام دولتی 
سیاس��ت گذار صنعت خودرو نیز تاکن��ون چندین بار 
انتقاداتی را از عملکرد خودروسازان مطرح کرده  است. 
در یکی از این انتقادات محمدرضا نعمت زاده اظهار 
کرده بود:  »  توقع مش��تریان داخلی افزایش یافته، ولی 
با این حال خودروس��ازان نتوانس��تند به همان نسبت 
کیفیت خودروهای خود را ارتقا دهند و همین موضوع 
دلیل نارضایتی مصرف کنندگان از کیفیت خودروهای 

داخلی است.«

 وانت بدنه آلومینیومی فورد 
روانه بازار شد

ف��ورد موتور عرضه وانت بدن��ه آلومینیومی جدید 
 » سوپر دیوتی «  را  که یکی از سودآورترین مدل های 
این شرکت بوده و در کارخانه کنتاکی تولید می شود 

آغاز کرد. 
به گزارش ایس��نا، جو هنری��ش، رئیس فعالیت های 
آمریکایی فورد درباره این خودرو گفت:  » سوپر دیوتی «  
 یکی از قوی ترین محصوالت این خودروساز و نخستین 
 » سوپر دیوتی «   کاماًل جدید در ۱۸ سال گذشته است. 
ف��ورد ک��ه دومین خودروس��از بزرگ آمریکاس��ت، 
ماه گذش��ته اعالم کرده بود اهداف س��ود این شرکت 
در خطر عدم تحقق هس��تند، زیرا فورد شاهد ضعیف 
ش��دن رش��د فروش بازار خودروی آمریکاست. هزینه 
 معرفی وانت های پیکاپ جدید  » س��وپر دیوتی «   مانند 
اف - ۲۵۰ حاش��یه س��ود فورد در نیمه دوم س��ال را 
تحت فش��ار قرار داد اما افزایش پیش��نهادهای فروش 
ویژه و کندی فروش هم به س��ود این ش��رکت ضربه 
می زند. سود ناخالص فورد در آمریکای شمالی طی سه 
ماهه دوم امس��ال ۴.۸ درصد کاه��ش یافت و به ۲.۷ 
میلیارد دالر رسید. عرضه  » سوپر دیوتی «   که از هفته 
جاری آغاز ش��ده اس��ت، پس از اینکه از مرحله عرضه 
که نیازمند بهس��ازی کارخانه کنتاکی بود و همچنین 
تبلیغ��ات خودروی جدید عبور ک��رد، خاطر فورد را تا 
حدودی آسوده خواهد کرد. این خودروساز مدل بدنه 
آلومینیومی وانت کوچک تر اف - ۱۵۰ را در دو س��ال 
گذشته عرضه کرده است که می تواند نشان دهد ورود 
 » س��وپر دیوتی «   به بازار تا چه حد می تواند سود فورد 
را بهبود بخش��د. خودروی  » سوپر دیوتی «   ۴۳درصد از 
بازار وانت س��نگین آمریکا را به خود اختصاص داده و 
شماره یک این بخش است. مدل جدید با بهره گرفتن از 
بدنه آلومینیومی، اقتصاد سوخت بهتری خواهد داشت 
و با ۱۷ امکان جدید شامل فناوری های دستیار راننده 

عرضه می شود. 
براس��اس گزارش بلومبرگ، بازار خ��ودروی آمریکا 
زودت��ر از ح��د انتظار فورد ضعیف ش��ده اس��ت. این 
خودروس��از اکنون انتظار دارد فروش صنعت خودروی 
آمریکا به ۱۷.۴ تا ۱۷.۹میلیون دستگاه برسد که کمتر 
از پیش بینی قبلی فروش، حدود ۱۸میلیون دس��تگاه 

خودرو است. 

 BMW مذاکره جگوار – لندروور با فورد و
برای همکاری های جدید

 ساخت باتری 
برای خودروهای برقی 

در پ��ی انتش��ار خب��ر مربوط ب��ه مذاک��ره گروه 
خودروسازی جگوار – لندروور با شرکت های فورد و 
BMW به منظور ساخت کارخانه تولید باتری برای 
اس��تفاده در خودروهای برقی در انگلستان، مدیران 
ش��رکت جگوار – لندروور از هرگون��ه اظهارنظر در 

رابطه با این خبر خودداری کردند. 
در ای��ن ارتباط و براس��اس گزارش های منتش��ر 
ش��ده در نش��ریه Sunday Times، مدیران گروه 
 خودروس��ازی جگ��وار – لن��دروور که ب��ه اختصار 
»JLR« نامیده می ش��ود مذاکرات خود را با مدیران 
 BMW ارش��د ش��رکت های خودروس��ازی فورد و
به منظ��ور همکاری ب��رای احداث کارخان��ه تولید 
باتری خودروهای برقی آغاز کرده اند. گفتنی اس��ت 
مذاک��رات اخی��ر در حالی صورت می گی��رد که در 
صورت توافق طرفین، کارخانه مذکور توانایی تأمین 
باتری مورد نیاز برای صدها هزار دس��تگاه خودروی 

برقی را خواهد داشت. 
گروه خودروس��ازی جگوار – لندروور در راستای 
برنامه ری��زی صورت گرفته از س��وی رقبای خود در 
بازار، قصد دارد با سرمایه گذاری روی پروژه طراحی 
و تولید خودروهای برقی بخش��ی از س��بد محصول 
خود را ب��ه خودروهای برقی اختصاص دهد. گفتنی 
اس��ت وضع قوانین س��خت گیرانه زیست محیطی و 
الزام خودروسازان به رعایت استانداردهای مشخص 
ش��ده برای می��زان آالیندگ��ی محصوالت ش��ان از 
جمله اصلی ترین دالیل س��رمایه گذاری شرکت های 
خودروس��ازی ب��ه توس��عه محصوالت برقی ش��ان 
 UK « محسوب می ش��ود. در این راستا خبرگزاری
auto press « گزارش داد که شرکت خودروسازی 
جگ��وار – لن��دروور قصد دارد با تولی��د کراس اوور 
برق��ی با برن��د جگ��وار، به رقاب��ت ب��ا خودروهای 
 برق��ی تولید ش��ده توس��ط ش��رکت تس��ال موتورز 

بپردازد. 

الزم ب��ه ذک��ر اس��ت برنامه ری��زی ب��رای تولید 
خودروهای برقی این روزها موضوعی مشترک میان 
خودروس��ازان محسوب ش��ده و در همین چارچوب 
شرکت خودروس��ازی مرسدس بنز آلمان قصد دارد 
ت��ا از نخس��تین خ��ودروی مفهومی برق��ی خود در 
نمایش��گاه خودروی پاریس رونمای��ی کند. گفتنی 
اس��ت براس��اس اطالعات و جزییات منتشر شده از 
خ��ودروی مفهومی مرس��دس بنز، ای��ن مدل برقی 
ق��ادر خواهد بود تا پس از هر بار ش��ارژ کامل باتری 
مس��افتی معادل ۵۰۰ کیلومتر را طی کرده و طبق 
جدول زمان بندی تهیه ش��ده قرار اس��ت تا پیش از 
سال ۲۰۲۰ میالدی به بازارهای جهانی عرضه شود. 
همان گونه که پیش تر گفته ش��د طراحی و توسعه 
پلتفرم خودروهای برقی به شدت همه گیر شده و عالوه 
بر ش��رکت آمریکایی تس��ال موتورز و تعدادی دیگر از 
خودروس��ازان اروپایی، »روپرت استادلر« مدیر اجرایی 
شرکت خودروس��ازی آئودی اعالم کرد شرکت متبوع 
وی قصد دارد تا پیش از سال ۲۰۲۰ میالدی سه مدل 

برقی را به سبد محصوالت خود اضافه کند. 
در همین رابطه و در راس��تای اقدامات اخیر گروه 
خودروس��ازی جگ��وار – لندروور ب��رای همکاری با 
فورد و BMW، تحلیلگران اقتصادی معتقدند طرح 
همکاری این س��ه شرکت خودروسازی برای احداث 
کارخانه تولید باتری به لحاظ اقتصادی قابل توجیه 
ب��وده و به دلیل هزینه های ب��االی تولید باتری های 
 م��ورد اس��تفاده در خودروه��ای برق��ی، هم��کاری 
جگ��وار– لن��دروور، ف��ورد و BMW می تواند گام 
بزرگ��ی در جه��ت افزایش تولی��د خودروهای برقی 

توسط این سه شرکت باشد. 
از س��وی دیگر کارشناس��ان اقتصادی معتقدند در 
ص��ورت حصول توافق و آغاز فرآین��د احداث کارخانه 
مذکور در انگلستان، این موضوع می تواند نشان دهنده 
بازگشت اعتماد به اقتصاد بریتانیا پس از تصمیم مردم 
این کش��ور به خروج از اتحادیه اروپا بوده و پیامی مهم 
به سایر س��رمایه گذاران و فعاالن اقتصادی بین المللی 
باشد. این در ش��رایطی است که تحلیلگران معتقدند 
پایین آمدن ارزش پوند در مقابل س��ایر ارزها س��بب 
کاه��ش هزینه های اح��داث کارخانه مذک��ور و تولید 
قطعات مورد نیاز در آن ش��ده و زمینه را برای کاهش 
هزینه های واردات قطعات تولید ش��ده در این کارخانه 

برای شرکت های فورد و BMW فراهم می کند. 
با وجود مذاکرات ش��رکت های خودروسازی مذکور، 
اح��داث و راه اندازی کارخان��ه تولید باتری خودروهای 
برقی در انگلستان با موانع و مشکالتی نیز روبه رو بوده 
که از جمله این موانع تولید محصوالت مشابه و ارزان تر 

توسط شرکت های چینی است. 
پس از انتشار اخبار مربوط به احتمال احداث کارخانه 
تولید باتری خودروهای برقی در انگلستان، سخنگوی 
گروه خودروس��ازی جگوار – لن��دروور در گفت وگو با 
خبرنگاران اعالم کرد این شرکت در حال حاضر قصد 
ندارد در رابطه ب��ا این موضوع اظهار نظر کند. این در 
حالی اس��ت که س��خنگوی فورد در پاسخ به پرسش 
خبرن��گاران در ای��ن باره اعالم کرد: »م��ا به همکاری 
خود با سایر خودروسازان در زمینه های مختلف ادامه 
خواهیم داد و به دلیل رقابت با س��ایر خودروسازان در 
ب��ازار ترجیح می دهیم تا در رابط��ه با مذاکرات مان با 

دیگر خودروسازان اظهارنظر نکنیم.«
شرکت خودروسازی BMW نیز به طور کلی حضور 
خود در هرگونه مذاکره ای برای احداث کارخانه تولید 

باتری در انگلستان را رد کرد. 

بینالملل خبر

7 خودرو

پس  روسیه  بازار خودروی 
از اعم��ال تحریم ه��ای غرب 
علی��ه اقتصاد این کش��ور با 
رکود ش��دیدی مواجه ش��ده 
و ظرفیت تولید خودروسازان 
روس��ی را ب��ه می��زان قابل 
توجه��ی کاهش داده اس��ت. 
ماه ه��ای  درحالی ک��ه ط��ی 
اخیر بس��یاری از کارشناسان 
و فع��االن حوزه خ��ودرو در 
روسیه، خودروسازان خارجی 
و در صدر همه آنان ش��رکت 
رنو – نیس��ان را مقصر اصلی 
رکود حاکم بر بازار خودروی 
این کشور معرفی می کردند، 
ش��رکت خودروس��ازای الدا 
به عن��وان پرفروش ترین برند 
خودروسازی در روسیه اقدام 
جدید  محصوالتی  معرفی  به 
و مدرن ب��ا طراحی ظاهری 

غربی به بازار کرده است. 
در این راستا و درحالی که 
بازار خ��ودرو در روس��یه در 
رک��ود عمیق��ی ق��رار دارد، 
معرفی خودروهای جدید الدا 
به بازار سبب اقبال مشتریان 
به خرید مدل های جدید این 
شرکت شده و زمینه را برای 
رش��د فروش خودرو در بازار 
این کشور فراهم کرده است. 
گفتنی اس��ت پ��س از اقدام 
اخیر ش��رکت الدا به معرفی 
مدل های جدید خود، میزان 
فروش ساالنه این خودروساز 
روسی به ۴ درصد رسیده که 
این میزان ب��ه معنای تولید 
 ۷۵۴ و  ۲۱ ه��زار  عرض��ه  و 
دس��تگاه خودرو توس��ط این 
شرکت و در ماه جوالی سال 
جاری میالدی است. براساس 
شده  منتشر  رسمی  اطالعیه 
کس��ب و کار  انجمن  توس��ط 
اروپا در مسکو، میزان فروش 
تحق��ق  ش��رایطی  در  الدا 
می یابد که میزان کلی فروش 
بازار خودروی روسیه در ماه 
۱۷ درصدی  کاهشی  جوالی 
را تجربه کرده و به ۱۰۹ هزار 
خ��ودرو  دس��تگاه   ۴۱۰ و 

رسیده است. 

در  گرفته  ص��ورت  انقالب 
زمین��ه طراح��ی خودروهای 
م��دل  دو  عرض��ه  ب��ا  الدا 
»Vesta« ک��ه یک س��دان 
متوس��ط خانوادگی اس��ت و 
خودروی» XRay « که یک 
اوور کوچک ش��هری  کراس 
محسوب می شود آغاز شده و 
استقبال مشتریان از رویکرد 
جدی��د ش��رکت الدا بیانگ��ر 
موفقیت این خودروساز روس 
در زمین��ه تولید محصوالتی 
اس��ت که قابلی��ت رقابت با 
را  اروپای��ی  خودروس��ازان 
دارند. الزم به ذکر اس��ت دو 
م��دل جدید عرضه ش��ده از 
س��وی الدا به بازار با استفاده 
از پلتفرم » BO « ش��رکت 
رنو – نیسان ساخته شده که 
ی��ک پلتفرم اقتص��ادی بوده 
و از آن در فرآین��د س��اخت 
برخی مدل های تولید ش��ده 

توس��ط ش��رکت داچی��ا نیز 
استفاده ش��ده است. شراکت 
مالک  به عن��وان   AutoVaz
 ش��رکت خودروس��ازی الدا با 
رنو – نیس��ان باعث شده است 
تا این خودروساز روسی بتواند 
خودروس��از  پلتفرم ه��ای  از 
فرانس��وی ب��رای طراح��ی و 
تولید مدل های جدید به بازار 
اس��تفاده کند. ای��ن در حالی 
اس��ت که پیش از این روس ها 
رنو – نیس��ان و مدیر اجرایی 
پیشین آن را عامل اصلی ایجاد 
رکود در بازار خودروی روسیه 

معرفی کرده بودند. 
در ارتب��اط ب��ا معرفی دو 
م��دل جدید توس��ط الدا به 
بازار و اس��تقبال مشتریان از 
 آنها، خودروهای »Vesta« و 
»X Ray« ب��ه ترتی��ب ب��ا 
و   ۱۹۸ و  ۵ ه��زار  ف��روش 
یک هزار و ۷۷۲ دس��تگاه در 

رتبه ه��ای چه��ارم و هفدهم 
در  پرف��روش  خودروه��ای 
ب��ازار خودروی روس��یه قرار 
پس  الدا  ش��رکت  گرفته اند. 
از استقبال بازار از محصوالت 
جدید این ش��رکت با انتشار 
بیانیه ای اعالم کرد که میزان 
تقاض��ا ب��رای دو خ��ودروی 
از  ش��رکت،  ای��ن  جدی��د 
پیش بینی های صورت گرفته 

بیشتر بوده است. 
فرآین��د فروش خ��ودروی 
م��اه  از   »Vesta«س��دان
س��پتامبر س��ال جاری آغاز 
ج��والی  م��اه  در  و  ش��ده 
از  دس��تگاه  و ۹۲  ۲۸ ه��زار 
این خودرو در بازار روسیه به 
فروش رس��ید. از سوی دیگر 
خودروی » X Ray « در ماه 
فوریه به بازار عرضه ش��ده و 
در هفت ماه نخس��ت پس از 
معرفی آن ب��ه بازار، ۹ هزار و 

۸۱۴ دس��تگاه از آن در بازار 
به فروش رسیده است. 

تأثیر منفی موفقیت الدا 
بر برندهای خارجی

برنده��ای  از  بس��یاری 
ب��ازار  در  فع��ال  اروپای��ی 
خ��ودروی روس��یه از رک��ود 
شدیدی که اقتصاد و صنعت 
خودروی این کش��ور را در بر 
گرفته اس��ت متضرر شده اند. 
شرکت کره ای کیاموتورز که 
عن��وان دومین برند پرفروش 
بازار روس��یه را بعد از الدا در 
اختیار دارد ش��اهد س��قوط 
محص��والت  ۱۱ درص��دی 
خ��ود در م��اه جوالی س��ال 
جاری ب��وده اس��ت. این در 
حالی اس��ت که شرکت های 
هیون��دای، و رن��و به عن��وان 
سومین و چهارمین برندهای 
پرف��روش ب��ازار روس��یه به 
و   ۱۲ کاه��ش  ب��ا  ترتی��ب 
محصوالت  فروش  ۸ درصدی 
ای��ن م��اه روبه رو   خ��ود در 

شده اند. 
در همی��ن چارچ��وب و در 
میان س��ایر برندهای فعال در 
بازار خودروی روسیه، شرکت 
کرد  اعالم  فورد  خودروسازی 
که می��زان فروش محصوالت 
این شرکت کاهشی ۷ درصدی 
را تجرب��ه ک��رده و ف��روش 
غ��ول خودروس��ازی آلم��ان 
فولکس واگن در این کش��ور 
نی��ز به میزان ۲ درصد کاهش 
یافت��ه اس��ت. ای��ن درحالی 
است که ش��رکت اشکودا که 
زیرمجموع��ه فولک��س واگن 
محس��وب می ش��ود ش��اهد 
رش��د ۱۲ درص��دی ف��روش 
خودروه��ای خ��ود در ب��ازار 

روسیه بوده است. 
با وجود رش��د اخیر فروش 
خ��ودرو در روس��یه و خروج 
تدریجی ب��ازار خودروی این 
کشور از رکود، میزان فروش 
کل��ی خ��ودرو ب��ا ۱۴ درصد 
کاهش در هفت ماه نخس��ت 
ب��ه  می��الدی  س��ال ۲۰۱6 
۷۸۱ ه��زار و 6۰۵ دس��تگاه 

رسیده است. 

الدابهجنگرکوددربازارروسیهمیرود

ش��رکت خودروسازی مک الرن 
اعالم کرد خروج بریتانیا از اتحادیه 
اروپا و تضعیف واح��د پول آن در 
برابر س��ایر ارزها سود سرشاری را 
عاید این ش��رکت خودروس��ازی 
بریتانیایی کرده اس��ت. اعالم این 
خبر در پی آن صورت می گیرد که 
در جریان همه پرسی برگزار شده 
از سوی دولت بریتانیا درباره ماندن 
یا خروج این کشور از اتحادیه اروپا 
و رأی مردم این کش��ور به خروج، 
ارزش پوند در مقاب��ل دیگر ارزها 
ازجمله دالر با کاهش قابل توجهی 

روبه رو شد. 
به گ��زارش خبرگ��زاری رویترز 
 » مایک فلویت« مدیر اجرایی مک 
الرن اع��الم کرد:  » ما ۷۰ درصد از 
خودروهای خ��ود را در بازارهایی 
به فروش می رس��انیم که یا واحد 
پول آن دالر اس��ت ی��ا اینکه دالر 
ارز مس��لط در آن بازار محس��وب 
می ش��ود، بنابرای��ن کاهش ارزش 
پوند در مقابل دالر س��بب افزایش 
درآمدهای ما شده است.« وی در 
ادامه س��خنان خود در گفت وگو با 
رس��انه ها اظهار داش��ت:  » با توجه 
به شرایط فعلی و برنامه ریزی های 
صورت گرفته در شرکت مک الرن 
انتظار داریم در آینده نیز همچنان 

درآمدهای مان افزایش یابد.«
اظه��ارات  » مای��ک فلویت«  در 

شرایطی مطرح می شود که شرکت 
خودروسازی مک الرن ۹۰ درصد 
خودروهای اسپورت خود را صادر 
می کند. گفتنی اس��ت در س��ال 
۲۰۱۵ میالدی این خودروس��ازی 
بریتانیایی موفق شد رقمی معادل 
یک هزار و 6۵۴ دستگاه خودرو را 
به فروش برساند که این میزان در 
نوع خود رکوردی جدید محسوب 
می شود. الزم به ذکر است قیمت 
خودروهای فروخته ش��ده از ۱۲۰ 
ه��زار پوند آغاز ش��ده و در برخی 
مدل ها به بیش از ۸۰۰ هزار پوند 

می رسد. 
به گفته مدیر اجرایی ش��رکت 

خودروسازی مک الرن، این شرکت 
نیم��ی از قطعات م��ورد نیاز نظیر 
پیش��رانه برای تولی��د محصوالت 
خود را از ب��ازار بریتانیا خریداری 
ک��رده و ۵۰ درصد باقی مانده را از 
سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
خریداری می کند. در همین ارتباط 
 » مایک فلویت«  می گوید:  » در حال 
حاضر هنوز چیزی قطعی نیست و 
شک و تردید پیرامون بریتانیا موج 
می زند.«  وی افزود:  » در حال حاضر 
نکته اساسی برای ما این است که 
در مرحله بعدی چه اتفاقی خواهد 
افتاد و این دقیقا چیزی اس��ت که 
هیچ کس از آن خبر ندارد.  » مدیر 

اجرایی مک الرن در پایان سخنان 
خود گفت:  » آنچه برای ما ضروری 
است، تجارت آزاد و آزادی عمل در 

جابه جایی افراد است.«
الزم به ذکر اس��ت م��ک الرن 
پیش از ای��ن با انتش��ار بیانیه ای 
اعالم کرده بود ک��ه قصد دارد در 
سال ۲۰۱6 میالدی میزان فروش 
محصوالت خود را دوبرابر کند. این 
بیانیه در ش��رایطی منتشر شد که 
مدیران این خودروس��از مش��هور 
بریتانیایی اعالم کردند که از میزان 
درآمد مک الرن در س��ال گذشته 
کاسته ش��ده اس��ت. این شرکت 
بعده��ا با انتش��ار بیانیه ای کاهش 

نرخ سود و نوسانات موجود در بازار 
ارزهای مختلف را از جمله عوامل 
اصلی کاهش 6۴ درصد سود خود 

اعالم کرد. 
ب��ا این حال ش��رکت مک الرن 
 GT 570 با معرفی م��دل جدید
به بازار در س��ال ج��اری میالدی 
ب��رای حضور  تالش ه��ای خ��ود 
جدی و کسب سهم بیشتر از بازار 
خودروهای لوکس را که عمدتا در 
اختیار شرکت هایی نظیر  » فراری« 
 و »اس��تن مارتین«  قرار دارد آغاز 
ک��رد. در این راس��تا مدیر اجرایی 
م��ک الرن معتقد اس��ت معرفی 
س��ری جدید خودروهای اسپورت 
به بازار س��بب گسترش مخاطبان 
و مشتریان این شرکت خواهد شد 
و در صورت تحقق اهداف از پیش 
تعیین ش��ده، ای��ن موضوع نقش 
بس��یار پررنگی در افزایش میزان 
ف��روش مک الرن تا س��ال ۲۰۲۰ 

میالدی ایفا خواهد کرد. 
الزم به ذکر است براساس برنامه 
مدی��ران م��ک الرن محص��والت 
ای��ن ش��رکت گروه های  جدی��د 
جدیدی از مشتریان نظیر زنان را 
هدف قرار داده و این خودروس��از 
بریتانیایی قص��د دارد تا با معرفی 
مدل هایی نظیر GT 570 به بازار، 
طیف متنوعی از خری��داران را به 
خرید محصوالت خود متقاعد کند. 

مک الرن به دنبال بهره برداری از تضعیف پوند
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س��خنگوی ش��رکت فولکس واگن اعالم 
ک��رد در پی کمبود قطع��ات موجود برای 
تولی��د خودروه��ای برن��د Seat  ک��ه از 
ش��رکت های زیرمجموع��ه فولکس واگن 
محسوب می ش��ود، این خودروساز آلمانی 
ب��ه م��دت دو روز یک��ی از بزرگ تری��ن 
س��ایت های تولید خودروی خود در آلمان 
را تعطی��ل خواهد ک��رد. براس��اس اخبار 
منتشر شده در این رابطه، تولید خودرو در 
منطقه Emden که یک��ی از بزرگ ترین 
کارخانه ه��ای فولک��س واگن در ش��مال 

آلمان محس��وب ش��ده و ۱۰ هزار نفر در 
آن مشغول به کار هستند، به مدت دو روز 
تعطیل خواهد شد. رس��انه های آلمانی به 
نق��ل از مدیران فولکس واگن اعالم کردند 
که مشکالت شرکت تأمین کننده قطعات 
مورد نیاز این شرکت برای تولید محصوالت 
ش��رکت س��ئات و عدم تحویل قطعات در 
موعد مقرر اصلی تری��ن دلیل تعطیلی دو 

روزه این کارخانه بوده است. در این راستا 
یک س��خنگوی ش��رکت فولکس واگن در 
دفتر مرکزی این ش��رکت اعالم کرد: »ما 
به طور مرتب در حال تماس با تأمین کننده 
قطع��ات هس��تیم و س��عی می کنی��م در 
س��ریع ترین زم��ان ممک��ن اوض��اع را به 
حال س��ابق بازگردانیم« کارخانه ش��رکت 
فولک��س واگن در منطق��ه Emden، در 

مجاورت یک��ی از بزرگ ترین ترمینال های 
انتقال خ��ودرو در اروپا قرار دارد، به تولید 
مدل های مختلف برند فولکس واگن نظیر 
م��دل پاس��ات و همچنین تولی��د برخی 
قطعات مورد نیاز اش��تغال دارد.  براساس 
اطالعات ارائه ش��ده از س��وی س��خنگوی 
ش��رکت فولک��س واگن، ای��ن کارخانه در 
سال گذش��ته میالدی رقمی معادل ۲6۴ 
هزار دستگاه خودرو تولید کرده و در حال 
حاضر نیز میزان تولید روزانه آن یک هزار 

و ۲۵۰ دستگاه است. 

تعطیلی یکی از بزرگ ترین کارخانه های فولکس واگن
درپی کمبود قطعات سئات



رئیس جمهوری از دس��تگاه قضایی خواست تا اهمال 
صورت گرفته در خارج نکردن اموال کش��ور از دسترس 
آمریکا را پیگیری کند و گفت: دولت یازدهم در دادگاه 
بین المللی الهه طرح شکایت کرده و دفاع از حق مردم 

را وظیفه خود می داند. 
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
حجت االس��الم والمسلمین حس��ن روحانی دیروز در 
نشس��ت مش��ترک هیأت دولت و اس��تانداران سراسر 
کش��ور با تأکید بر اینکه دولت نسبت به حقوق مردم از 
حساسیت بس��یار باالیی برخوردار است، افزود: مقامات 
قضایی آمریکا در سال 88، یک میلیارد و 800 میلیون 
دالر از پول بانک مرک��زی را توقیف کردند و در بهمن 
س��ال 91 ب��ا رأی دادگاه، این مبل��غ را در تصرف خود 

درآوردند. 
وی ادامه داد: البته ش��کایاتی در سال های 93 و 94 
به منظور تجدی��د نظرخواهی انجام ش��د که در نهایت 
هم��ان حکم اولی��ه س��ال 91 تأیید ش��د، درحالی که 
امکان پذی��ر بود ک��ه در بین س��ال های 86 تا 87 و در 
ح��دود 10 ماه فرص��ت طالیی ک��ه در اختیارمان قرار 
داش��ت، همه پول خود را از دسترس آمریکایی ها خارج 
کنیم، اما در این زمینه اهمال صورت گرفته و دس��تگاه 
قضای��ی و ش��ورای عالی امنیت ملی و س��ایر نهادهای 

ذی ربط وظیفه دارند این موضوع را پیگیری کنند. 
رئیس جمه��وری افزود: دولت یازده��م بالفاصله در 
رابط��ه با این موض��وع در دادگاه بین المللی الهه طرح 
ش��کایت ک��رده و آن را ت��ا احقاق حقوق م��ردم ایران 
پیگیری خواهد ک��رد و این دولت دفاع از حق مردم را 

یکی از وظایف مهم خود می داند. 
تخریب، افترا، دروغ و تشویش اذهان عمومی 

جرم است
رئیس جمه��وری انتقاد س��ازنده، مفید و دلس��وزانه 
را حق و وظیفه همگانی دانس��ت و اف��زود: انتقاد هیچ 
ایرادی ندارد و طبیعی اس��ت که همه جناح ها و احزاب 

در آستانه انتخابات فعال می شوند. 
وی ادامه داد: همه افتخارات ما این است که کشوری 
انقالبی و اس��المی هستیم. بی تردید در چنین کشوری 
دروغ، تهم��ت و مأیوس کردن مردم نمی تواند رابطه ای 

با نظام اسالمی و منافع ملی داشته باشد. 
رئیس جمهوری اضافه کرد: اگرچه نقد س��ازنده مفید 
بوده و همه باید از آن استقبال کنند، اما در عین حال، 
تخریب، افترا، دروغ و تش��ویش اذه��ان عمومی، حرام 

و ج��رم اس��ت و دس��تگاه قضایی باید با ای��ن موارد نه 
به خاطر فرد یا ش��خص خاصی، بلکه به خاطر صیانت از 
آرمان ه��ای انقالب برخورد کند تا ب��ه دنیا اعالم کنیم 
ایران کش��وری پیرو س��یره پیامبر اس��الم )ص( و ائمه 

اطهار )ع( است. 
روحان��ی ایج��اد آرامش، امنیت و امی��د را از وظایف 
اساس��ی دولت و اس��تانداران سراسر کش��ور دانست و 
گفت: همه باید تالش کنیم تا هم نظم و انتظام عمومی 
و هم امنیت سیاس��ی در کش��ور حاکم باشد تا جناح ها 
و احزاب مختلف سیاس��ی بتوانند در چارچوب قانون و 

اخالق فعالیت کنند. 
وی در ادام��ه وج��ود امنیت و ثبات در کش��ور را از 
افتخارات کشورمان دانس��ت و گفت: امروز چشم امید 
بس��یاری از مردم منطقه و حتی جه��ان برای برقراری 
ثب��ات و امنی��ت، ب��ه ای��ران اس��المی اس��ت و نه تنها 
کش��ورهای منطقه بلکه کش��ورهای ب��زرگ جهان نیز 
به نقش مؤثر و س��ازنده ای��ران در ایجاد امنیت و ثبات 

منطقه ای و جهانی اذعان دارند. 
حقوق ملت ایران در صحنه جهانی به اثبات رسید

رئیس جمهوری تالش ب��رای امنیت اقتصادی را هم 
م��ورد تأکید قرار داد و افزود: اس��اس تالش سیاس��ت 
خارجی دولت در س��ه س��ال گذش��ته احقاق و تثبیت 
حقوق مردم بوده اس��ت. پیش از این کشورهای بزرگ 
و س��ازمان های بین المللی مدعی بودند که غنی س��ازی 
حق ایران نیس��ت و ای��ران امنیت و ثب��ات جهان را با 
فعالیت های هس��ته ای خود به خطر می اندازد، اما امروز 
به واسطه تالش های انجام شده نه تنها چنین ادعاهایی 
مط��رح نمی ش��ود، بلک��ه با ای��ران در باالترین س��طح 

فعالیت های هسته ای همکاری صورت می گیرد. 
رئیس ش��ورای اقتصاد ب��ه تالش ب��رای ایجاد ثبات 
اقتصادی در کش��ور اش��اره کرد و گفت: سال 94، سال 
بس��یار س��ختی از لحاظ اقتصادی ب��ود و حتی برخی 
از کش��ورهایی که تولید و صادرکنن��ده نفت در جهان 

هستند، با تورم سه رقمی مواجه شدند. 
به رغم کاهش شدید درآمد نفتی، شاهد آرامش 

بازار و کاهش تورم بودیم
رئیس جمهوری اضافه کرد: در سال 91 درآمد نفتی 
نس��بت به سال 90، 43درصد کاهش یافت و به واسطه 
آن ش��اهد نابس��امانی و عدم آرام��ش در عرصه بازار و 
نوسان های مختلف و روزانه در قیمت کاالها بودیم. در 
سال 94 نیز درآمدهای نفتی نسبت به سال 93، حدود 

40 درصد کاهش پیدا کرد، اما با این حال ش��اهد ثبات 
و آرام��ش و حتی کاهش تورم و رش��د مثبت اقتصادی 

بودیم. 
ورود جدی دولت به موضوع دریافت های 

غیرمتعارف از آثار فضای باز و نقد سازنده است
روحان��ی در ادامه به دریافت های غیرمتعارف اش��اره 
کرد و گفت: دولت یازدهم با همه جدیت به این مسئله 
ورود پیدا کرد و از همه کسانی که در فضای حقیقی و 
مجازی این مس��ئله را پیگیری می کردند، قدردانی کرد 
و یکی از آثار وجود فضای باز در جامعه را نقد س��الم و 

سازنده می داند. 
رئی��س جمهوری گف��ت: اگر پ��ول م��ردم از خزانه 
بیت المال به تصرف م��ی رود، باید آن را به طور دقیق و 
عادالن��ه مورد پیگیری قرار داد، البته در موضوع مذکور 
نقص های��ی در قان��ون و آیین نامه ها وجود داش��ت که 
ذی نفعان در تصمیم گیری ها حضور داشتند، اما درعین 
حال دولت وارد عمل شده و تصمیمات قاطعی اتخاذ و 
افراد متخلف را برکنار کرده است و اگر باز هم مواردی 

وجود داشته باشد نسبت به آن اقدام خواهد کرد. 
وظیفه همه ما استفاده از شرایط پسابرجام در 

راستای منافع ملی است
روحانی گفت: البته همه کشورهای طرف مذاکره در 
1+5، دارای حس��ن نیت نبوده و در این گروه دوستانی 
داری��م، اما افرادی ه��م رابطه خصمانه با ما داش��ته و 
ام��روز هم دارن��د. به بعضی از طرف ه��ای مذاکره خود 
اعتماد داریم و طبیعی اس��ت که به برخی دیگر اعتماد 
نداش��ته باش��یم. بنابراین همه طرف های مذاکره مثل 
هم نبودند، اما مهم این بود که توانس��تیم با قدرت های 
بزرگ مذاکره کرده و منطق خود را به کرسی بنشانیم و 
مردم کشورمان در مذاکرات پیروز شده و احساس غرور 
کنند و این موضوعی است که در طول تاریخ کشورمان 
کم س��ابقه بوده و علت آن عظمت ملت بزرگ، رهبری 

عزیز و دولت است. 
رئیس جمهوری خاطر  نشان کرد: امروز که به واسطه 
مذاک��رات ص��ورت گرفته ش��رایط و فضای مناس��بی 
ایج��اد ش��ده باید از آن ب��ه خوبی اس��تفاده کنیم و از 
مطال��ب و مباحث حاش��یه ای و بی فایده دوری کنیم و 
خوش بیانی ه��ا و خ��وش قلمی هایی ک��ه در این رابطه 
انجام می شود را در راه رفاه مردم، رشد اقتصادی، جذب 
س��رمایه خارجی و به دست آوردن بازارهای کشورهای 

مختلف و افزایش تولید و صادرات به کار بگیریم. 

دونالد ترامپ در یک سخنرانی انتخاباتی 
تلویحا گفته است که هوادارانش می توانند 
با به کار گرفتن حق مالکیت سالح رقیب 
او، هیالری کلینتون را از حزب دموکرات 

متوقف کنند. 
به گزارش ایس��نا، س��تاد کلینتون این 
اظهارات را که باعث خشم بسیاری شده، 

خطرناک خوانده است. 
انتخابات  نام��زد جمهوری خواه��ان در 
کلینتون  اگ��ر  ریاس��ت جمهوری گف��ت: 
برنده ش��ود، ی��ک قاضی لیب��رال را نامزد 
عضوی��ت در دیوان عال��ی خواه��د کرد و 
اگر دیوان عالی در کنترل لیبرال ها باش��د، 

می تواند حق مالکیت سالح را که براساس 
متمم دوم قانون اساسی تضمین شده، به 

خطر اندازد. 
ترامپ در تجمعی در شهر ویلمینگتون 
می گف��ت.  س��خن  ش��مالی  کارولین��ای 
اجتماع��ی  ش��بکه های  در  او  اظه��ارات 
ب��ا واکنش تند کس��انی روبه رو ش��د که 
می گفتن��د او مش��غول ترغیب خش��ونت 
اس��ت. کمپی��ن ترامپ بعداً گف��ت که او 
درباره پای صن��دوق آوردن هواداران حق 

مالکیت سالح، صحبت می کرده است. 
ترامپ گف��ت: هیالری می خواهد متمم 
دوم را لغ��و کن��د. به عالوه اگ��ر او بتواند 

قض��ات  )دی��وان عالی( را انتخ��اب کند، 
ش��ما مردم کاری نمی توانی��د بکنید. اما 
نمی دان��م... ش��اید با توجه ب��ه طرفداران 

متمم دوم راهی باشد! 
سناتور تیم کین، یار انتخاباتی کلینتون 
هم در بیانیه ای س��خنان آق��ای ترامپ را 
باورنکردنی خواند و گف��ت، این اظهارات 
نش��ان می دهد که او درکی از نقش فردی 

که قرار است رهبر باشد ندارد. 
کریس مورفی، س��ناتور اهل کانتیکات 
گف��ت که ای��ن حرف ممکن اس��ت باعث 
تحری��ک اف��راد بی ثباتی ک��ه از کلینتون 

متنفرند، شود. 

راب��ی م��وک، مدی��ر س��تاد انتخاباتی 
کلینتون هم با انتشار بیانیه ای گفت: آنچه 
ترامپ می گوید خطرناک است. فردی که 
می خواه��د رئیس جمهوری ایاالت متحده 
باش��د، نباید به هیچ صورتی به خش��ونت 

اشاره کند. 
در همین حال، س��تاد مبارزاتی ترامپ 
با انتش��ار بیانیه ای از اظه��ارات این نامزد 
دف��اع کرد. در این بیانیه آمده اس��ت: نام 
این پدی��ده توانای��ی ایجاد اتحاد اس��ت. 
طرفداران متمم دوم روحیه فوق العاده ای 
دارن��د و کاماًل متحد هس��تند که به آنها 

قدرت سیاسی زیادی می دهد. 

تازه ترین روش پیشنهادی نامزد جنجالی برای متوقف کردن کلینتون

ترامپ به اسلحه متوسل شد

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

درگیری ها در حلب به شورای امنیت کشیده شده است 
به طوری که فرانس��ه و آمریکا ازس��رگیری مذاکرات را به 
ارسال کمک ها به ش��هر حلب منوط دانستند، اما روسیه 
بر عدم تعیین پیش شرط برای آغاز مذاکرات تأکید کرد. 
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه الجزیره، شورای امنیت 
در این جلس��ه که به اوضاع انسانی حلب اختصاص داشت 
بر این مسئله تأکید کرد که بحران سوریه از طریق راهکار 

نظامی حل نمی شود. 
استفان دی میستورا، فرس��تاده سازمان ملل به سوریه 
نیز به ش��ورای امنیت ابالغ کرد ک��ه مذاکرات، اواخر ماه 
جاری خواهد بود و این مس��ئله در نشست پشت درهای 

بسته شورای امنیت در نیویورک مطرح شد. 

خبرنگار الجزیره نیز گزارش داد که استفان دی میستورا 
در نشس��ت شورای امنیت از طریق ویدئو کنفرانس تأکید 
کرد که تالش می کند مذاکرات س��وریه با وجود مشکالت 

برگزار شود. 
در نشست ش��ورای امنیت نیز استفان اوبراین، نماینده  
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل در امور انسانی خواستار 
توقف درگیری ها به مدت 48 ساعت شد تا امدادرسانی ها 

صورت بگیرد. 
وی خاطرنش��ان کرد کارمندان امدادرسان شجاع واقعاً 

نتوانسته اند به دلیل اوضاع امنیتی وارد حلب شوند. 
او افزود: آنها ش��جاع هس��تند نه عامالن انتحاری، باید 

شرایط امنیتی برای فعالیت آنها فراهم شود. 

واشنگتن و پاریس برای ازسرگیری مذاکرات صلح سوریه شرط گذاشتند

 س�نای برزی�ل ب�ا آغ�از رون�د 
موافقت  روس�ف  دیلما  اس�تیضاح 
کرد. به دنبال اعالم س�نای برزیل، 
معترضان در حمایت از روس�ف در 
خیابان ه�ای س�ائوپائولو تظاهرات 
کناره گی�ری  خواه�ان  و  کردن�د 
جمه�وری  رئی�س  تام�ر،  میش�ل 

موقت برزیل ش�دند. 
 خودکش�ی سه ش�نبه یک پلیس 
فرانس�وی، ش�مار موارد خودکشی 
پلیس ه�ای این کش�ور را ب�ه چهار 

مورد در 10 روز گذشته رساند. 

پلیس آلمان در دو ش�هر دویس�بورگ و دورتموند دس�ت به حمله به اماکن 
داعش�ی ها زد. پلیس آلمان هدف از این حمله را دس�تگیری مبلغان داعش 

معرفی کرد که جوانان را به پیوستن به داعش تشویق می کنند

تیتر اخبار

رئیس مرک��ز امور بین الملل و مدارس خارج از کش��ور 
وزارت آم��وزش و پ��رورش گفت: 400 ه��زار پناهنده در 

ایران تحت پوشش تحصیلی قرار دارند. 
ب��ه گزارش ایرنا، خلیل اهلل بابالو دیروز در س��ومین روز 
برگ��زاری اجالس مدیران و رؤس��ای آم��وزش و پرورش 
سراسر کشور افزود: رصد آموزش و پرورش دیگر کشورها، 
ج��ذب حداکث��ری دانش آم��وزان ایرانی خارج از کش��ور 
و اس��تفاده حداکث��ری از حضور 400 ه��زار دانش آموز 
پناهن��ده و اتباع در ای��ران از جمله فعالیت های این مرکز 
اس��ت. وی ادامه داد: یونسکو، یونیسف، کمیساریای عالی 
پناهندگان، سازمان اکو و آیسسکو که 52 کشور اسالمی 

را شامل می شود با مرکز امور بین الملل آموزش و پرورش 
در ارتباط هس��تند. بابالو افزود: در 80 کش��ور دنیا 126 
مدرس��ه و دو هزار پرسنل داریم که تالش می شود تجربه 

آموزش و پرورش سایر کشورها را انتقال دهیم. 
رئیس مرک��ز امور بین الملل و مدارس خارج از کش��ور 
وزارت آم��وزش و پرورش درخصوص اعزام معلم به خارج 
از کش��ور گفت: در طول سه س��ال گذشته 700 معلم به 
نق��اط مختلف دنیا اعزام ش��دند و اکنون 170 نفر پس از 
آموزش ه��ای الزم آماده اعزام خواهن��د بود و در مجموع 
380 نفر از نیروها باقی خواهد ماند که امس��ال برای آنها 

آزمون برگزار می شود. 

400هزار پناهنده در ایران تحت پوشش تحصیلی قرار دارند

  رئی�س مرک�ز مدیری�ت پیون�د 

اعض�ای وزارت بهداش�ت از رایگان 
ش�دن پیوند اعضا در کشور حداکثر 

تا ابتدای شهریور ماه خبر داد.
جمه�وری  راه آه�ن  مدیرعام�ل   

اسالمی ایران از پیشنهاد راه اندازی 
مح�دوده  در  آه�ن  راه  ایس�تگاه 
تپه های عباس آباد خبر داد و گفت: 
با راه اندازی خطوط س�ریع الس�یر 
نیازمند یک ایس�تگاه قطار در مرکز 

تهران هستیم.

رییس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش گفت که بررسی های سه ساله 
اخی�ر نش�ان می دهد 80 درصد اعتراض�ات دانش آموزان به نم�رات خود در 

امتحانات وارد است و عمدتا نمرات آنها تغییر مثبت داشته است

تیتر اخبار

پوران درخش��نده ب��ا بیان اینکه فیلم جدیدش ش��ش 
بازیگ��ر اصلی دارد از حضور قطع��ی مریال زارعی و فرهاد 
اصالن��ی در ای��ن فیلم خب��ر داد و گفت ب��ه زودی گروه 
بازیگران کامل می ش��ود. این کارگ��ردان درباره تازه ترین 
وضعیت س��اخت فیلم  »زیر سقف دودی« به ایسنا گفت: 
مشغول رایزنی برای انتخاب دیگر عوامل فیلم هستیم و از 

بازیگران تست گریم می گیریم. 
درخش��نده ابراز امیدواری کرد مهرماه فیلمش را کلید 
بزن��د و افزود: اگ��ر فیلم تا زمان برگزاری جش��نواره فجر 
آم��اده ش��ود، به احتمال ق��وی نخس��تین نمایش آن در 

جشنواره خواهد بود. 
او درب��اره مراح��ل بازنویس��ی و تکمی��ل فیلمنامه نیز 
توضیح داد: دو سال است روی فیلمنامه کار می کنم اما به 
هر حال تا زمان کلید خوردن، این بازنویسی ها ادامه دارد. 
به گفته این فیلمس��از، کل فیلمبرداری فیلم در تهران 

انجام می شود و بخشی هم در لواسان خواهد بود. 
به گزارش ایس��نا، فیلم  »زیر سقف دودی« که احتمال 
تغیی��ر نام آن وج��ود دارد، درباره معض��ل طالق عاطفی 
بین زوج هاس��ت و درخشنده برای نگارش آن با تعدای از 

دانشجویان علوم انسانی مشاوره کرده است. 

تازه ترین خبرها از فیلم جدید درخشنده

   خان�ه کتاب اعالم ک�رد: با پایان 

طرح ی�ک ماهه  »تابس�تانه کتاب« 
در سراسر کشور، ۹۳ میلیارد و 41۹ 
میلیون و ۳۷ هزار و 10۶ ریال کتاب 
با تخفیف 1۷میلیارد و ۹۶۵ میلیون 
و ۷۷۵ ه�زار و 814 ری�ال به فروش 

رفت. 
 انتش�ارات بزرگ  »پنگوئن رندم هاوس« بیانیه ای رسمی مبنی بر درگذشت  

»هاروکی موراکامی« منتشر کرد، اما پس از ساعاتی این خبر را تکذیب کرد

تیتر اخبار

س��رمربی تیم ملی والیبال ایران، گفت: در دیدار مقابل 
لهس��تان تیم متفاوتی نس��بت به بازی نخس��ت در برابر 

آرژانتین بودیم. 
ب��ه گزارش ایرنا از ریو، رائول لوزانو در نشس��ت خبری 
پس از مس��ابقه تیم های ایران و لهستان اظهار داشت: در 
مسابقه امروز خیلی بهتر از دیدار با آرژانتین بودیم و حتی 
دو ست نیز به پیروزی رسیدیم. در ست پنجم هم شرایط 

کاماًل متفاوت بود و برای هر امتیاز جنگیدیم. 
وی ادامه داد: بازی خوبی کردیم، اما لهس��تان در ست 
اول بهتر از ما بازی کرد. در ادامه بهتر شدیم، اما در ست 

آخر لهس��تان خوب بود و همین مسئله باعث شکست ما 
شد. 

این بازی ش��اهد درگیری بازیکنان تیم ملی کشورمان 
و بازیکنان لهس��تان بود و تنش ها به قدری باال گرفت که 
در مراسم انتهای بازی که به صورت سنتی با دست دادن 
بازیکنان دو تیم برگزار می ش��ود، تعداد کمی از بازیکنان 

ایران حضور داشتند. 
س��رمربی تیم ملی والیبال ایران، درباره درگیری میان 
بازیکنان دو تیم در پایان مسابقه گفت: باید جنگ و دعوا 

را متوقف کنیم، این مسابقه والیبال است نه دعوا. 

لوزانو: در مقابل لهستان متفاوت بودیم

  بناب�ر آنچ�ه روزنامه بیل�د آلمان 
نوشته است، س�ردار آزمون مهاجم 
ایران�ی م�ورد توج�ه تیم هایی مثل 
بایرلورکوزن و شالکه 04 قرار گرفته 

است. 
  پسر سرمربی س�پاهان با انتشار 

عکس�ی از رامین رضایی�ان خبر از 
پیوس�تن این بازیکن ب�ه این تیم را 

داده است. 
نشس�ت خبری زیدان بع�د از قهرمانی در س�وپر جام اروپا نیم�ه کاره ماند 
چون بازیکنان به محل نشس�ت خبری رفته و ضمن گرفتن جشن قهرمانی، 

صحبت های مربی خود را نیمه تمام گذاشتند

تیتر اخبار
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روز چهارم المپیک
تاریخ سازی فلپس، ناکامی اسپانیا

روز چه��ارم المپیک با بیس��ت و یکمین مدال طالی 
مایکل فلپس در المپیک و ناکامی اسپانیایی ها به پایان 

رسید. 
به  گزارش  ایس��نا، مایکل فلپس ش��ناگر آمریکایی در 
پایان روز چهارم المپیک تاریخ س��ازی کرد. او توانس��ت 
در 200 مت��ر پروانه و چه��ار در 200 متر آزاد امدادی 
مدال طالی المپیک را بر گردن آویزد. شناگر 31 ساله 
تاکنون 21 مدال طال در المپیک و در مجموع 25 مدال 

در این رقابت ها کسب کرده است. 
سرنا ویلیامز، بانوی شماره یک جهان پس از شکست 
برابر اسویتولینا اوکراینی در دو ست پیاپی  )6 بر چهار 
و 6 بر س��ه( از المپیک ریو خداحافظی کرد. یکش��نبه 
نی��ز در بخش دو نفره زنان به هم��راه خواهرش حذف 

شده بود. 
تیم  ملی ژیمناس��تیک بانوان آمری��کا هم در این روز 
درخش��ید و مدال طالی المپیک را کسب کرد. روسیه 

مدال نقره را کسب کرد و برنز به چینی ها رسید. 

روز چه��ارم ب��رای اس��پانیایی ها تل��خ ب��ود. گابرینه 
موگوروسا، امید این تیم در کسب مدال طال برابر حریف 
پورتو ریکویی خود شکس��ت خورد. بس��کتبال اس��پانیا 
دومین شکست خود را تجربه کرد. برزیل میزبان 66 بر 
65 نایب قهرمان دو دوره اخیر المپیک را شکست داد. 
کاتینکا هوزو در روز چهارم باز هم درخش��ید. شناگر 
مجارستانی توانست س��ومین مدال طالی خود در این 
رقابت ه��ا کس��ب کند. هوس��نرو در ش��نای 200 متر 
انف��رادی ترکیبی با زمان 2 دقیقه و 6 ثانیه و 68 صدم 

ثانیه رکورد جهان را شکست. 

نعمتی: انتظار بیشتری از خودم داشتم
پرچم��دار کاروان ای��ران در المپی��ک گف��ت: انتظار 
بیشتری از خودم داشتم، اما فضای المپیک سنگین بود 

و من نیز هیجان زده شدم. 
به گزارش ایس��نا از ریو، زهرا نعمتی بعد از شکس��ت 
مقابل کماندار روس و حذف از المپیک بیان کرد: انتظار 
بیشتری از خودم داشتم، اما جو المپیک خیلی سنگین 
بود. همه تالشم را کردم، اما حریف بهتر از من بود و به 

همین دلیل به پیروزی رسید. 
او در پاس��خ به این پرس��ش که هدفش موفقیت در 

مدال پارالمپیک است، گفت: بله. ان شاهلل پارالمپیک. 

درگیری بازیکنان در پایان بازی ایران و لهستان 
در انتهای بازی دو تیم والیبال ایران و لهس��تان، بین 

بازیکنان دو تیم درگیری صورت گرفت. 
به گزارش ایسنا، سعید معروف، حمزه زرینی، شهرام 
محم��ودی بازیکنان و نوید مش��جری آنالیزور تیم ملی 
ایران در انتهای س��ت پنج��م این دیدار ک��ه با برتری 
لهستانی ها همراه بود، با کوبیاک و کورک و چند تن از 

اعضای کادر فنی لهستان درگیری لفظی پیدا کردند. 
در حالی که ایران برای امتیاز آخر درخواس��ت چلنج 
داده بود، بازیکنان لهستان به این موضوع بی اعتنا بودند 
و ش��روع به خوش��حالی کردند. همین باع��ث ناراحتی 
بازیکنان ایران ش��د. در پایان نیز دو تیم براساس روال 
معمول بعد از پایان بازی با یکدیگر دست ندادند و تنها 
محمد موسوی و چند نفر دیگر با چند بازیکنان لهستان 

پروتکل را اجرا کردند. 

همراه با المپیک

روحانی در نشست مشترک هیأت دولت و استانداران سراسر کشور: 

دستگاه قضایی اهمال صورت گرفته در خارج نکردن 
اموال کشور از دسترس آمریکا را پیگیری کند
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رهبر ارکستر جوانان جهان: 
خاطراتم از ایران را فراموش نمی کنم

دامیانو جورانا، رهبر ارکس��تر جوانان جهان درباره 
ارکستر سمفونیک تهران گفت: پیشتر با این ارکستر 
آشنایی داشتم و این دومین بار است که با این بچه ها 
دیدار می کنم. آنها در موضوع اخالقی واقعا بی نظیر 
بوده ان��د و در موضوع کاری کمی به تمرین بیش��تر 
نیاز دارند. به گزارش ایس��نا، رهبر ارکس��تر جوانان 
جه��ان ادامه داد: الزم اس��ت با این بچه ها بیش��تر 
 کار ش��ود تا بتوانند بیش��ترین بازده را از خود نشان 
دهند. این نوازندگان شایس��تگی حضور در رده های 
باالت��ر را دارند. او با بیان اینکه باعث افتخار اس��ت 
که به عنوان رهبر ارکس��تر جوان��ان جهان در ایران 
حض��ور پیدا کرده ام، اظهار ک��رد: بارها گفته ام و باز 
ه��م می گویم، خاطراتی را که اینج��ا تجربه کرده ام 

هرگز فراموش نخواهم کرد. 
این رهبر ارکستر که 20 مردادماه، اجرای مشترک 
ارکس��تر جوانان جهان و ارکس��تر سمفونیک تهران 
را رهبری می کند، توضیح داد: در نخس��تین ش��ب 
کنس��رت، من به عنوان رهبر روی سن خواهم رفت. 
اجرای م��ا دو بخش دارد که در بخ��ش اول، قطعه  
»س��المی از عش��ق«،  »اپوس ۱2 برای ارکس��تر«،  
»همورس��ک، اپوس ۱0۱ برای یویال« و در قسمت 
دوم نیز باهم تلفیق شده و سمفونی شماره ۷ بتهوون 
را اجرا خواهیم کرد. جورانا به ارکستر جوانان جهان 
نیز اش��اره کرد و افزود: ما در ارکستر نوازندگانی را 
از تمام کش��ورها مثل آلمان، فرانسه، آمریکا، ترکیه، 
ایتالی��ا و... در کنار هم داریم و همکاری با آنها برای 
من لذت بخش اس��ت. ب��رای این اج��را در ایران، از 
ریاس��ت جمهوری ایتالیا مدال گرفتم و برایم باعث 
افتخ��ار بود. این مدال، معانی زیادی از جمله پیامی 

معنوی دارد. 

افتتاح دومین نمایشگاه ملی صنایع دستی 
اردبیل

آثار صنایع دستی در دومین نمایشگاه ملی میراث 
فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری استان اردبیل 
به نمایش درمی آید. به گزارش ایسنا، دومین نمایشگاه 
ملی میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری 
استان اردبیل با ۱2۵ غرفه در محل دائمی نمایشگاه 

بین المللی اردبیل افتتاح شد. 
دب��اغ عبداللهی، معاون صنایع دس��تی س��ازمان 
میراث فرهنگی اس��تان اردبیل با اش��اره به شرکت 
صنعتگران صنایع دستی ۳0 استان در این نمایشگاه 
به رواب��ط عمومی این س��ازمان گف��ت: در دومین 
نمایش��گاه ملی می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردش��گری، دو غرفه برای هر استان در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت. در این نمایش��گاه ۶0 غرفه به صنایع 
دس��تی ۳0 اس��تان و ۴0 غرفه نیز به صنایع دستی 
استان اردبیل برای نمایش و معرفی تمام رشته های 
صنایع دس��تی از جمل��ه تولیدات چوب��ی، قلم زنی، 
صنایع دس��تی چرمی و بافته ه��ای داری اختصاص 
یافته اس��ت. عالقه من��دان، هنردوس��تان و فعاالن 
گردش��گری می توانند برای دیدن دومین نمایشگاه 
ملی میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری 
اس��تان تا 22 مردادماه س��اعت ۱۶ ت��ا 22 به محل 

دائمی نمایشگاه بین المللی اردبیل مراجعه کنند. 

برپایی نمایشگاه عکس و اسناد تاریخی مرکز 
اطالعات سازمان ملل در خانه هنرمندان

نمایش��گاه عکس و اس��ناد تاریخی از سوی مرکز 
اطالعات س��ازمان ملل متح��د و با همکاری ایرنا در 
خانه هنرمن��دان ایران افتتاح می ش��ود. به گزارش 
ایرن��ا، آیین افتتاح این نمایش��گاه ب��ا حضور عباس 
عراقچ��ی معاون حقوق��ی و ام��ور بین الملل وزارت 
ام��ور خارجه، محمد خ��دادی مدیرعامل س��ازمان 
خبرگ��زاری جمه��وری اس��المی، ماریا دوتس��نکو 
رئیس مرکز اطالعات س��ازمان ملل متحد در تهران 
و مجید رجب��ی معمار مدیرعامل خان��ه هنرمندان 
ایران در س��الن استاد ش��هناز خانه هنرمندان ایران 
برگ��زار خواهد ش��د. س��فرا و نمایندگان سیاس��ی 
 کش��ورها در ایران از جمله مدعوین ویژه این مراسم 

هستند. 
مجموعه عکس ها و اسنادی که به نمایش گذاشته 
می ش��ود به همت مرکز اطالعات س��ازمان ملل و با 
همکاری ایرنا، مرکز اس��ناد تاریخ دیپلماسی وزارت 
ام��ور خارج��ه جمهوری اس��المی ایران، موسس��ه 
مطالعات تاری��خ معاصر ایران و آرش��یو عکس ملل 
متحد گ��ردآوری ش��ده اس��ت. به گ��زارش روابط 
عمومی خانه هنرمندان، تالش ش��ده با نمایش ۷0 
تابل��و، حضور ای��ران در جامعه مل��ل و گزیده ای از 
نشس��ت های منجر به تاس��یس این سازمان جهانی 
ب��ه تصوی��ر کش��یده ش��ود. حضور ش��خصیت های 
برجس��ته ایرانی هنگام تاس��یس این نه��اد جهانی 
و نی��ز در جریان وقای��ع مهم تاریخ��ی بین المللی، 
س��فر هفت دبیرکل س��ازمان ملل متحد به ایران و 
گزیده ای از طرح های به اجرا درآمده س��ازمان ملل 
در ای��ران، از جمله موضوعات این مجموعه اس��ت. 
عالقه مندان می توانند تا 2۳م��رداد ماه برای بازدید 
از این نمایش��گاه به نگارخانه ه��ای نامی و بهار خانه 

هنرمندان ایران مراجعه کنند. 

غریب پور با اپرای سعدی به جشنواره نمایش 
عروسکی می آید

به��روز غریب پور اپرای عروس��کی  »س��عدی« را 
در روزه��ای برگزاری جش��نواره بین المللی نمایش 
عروس��کی روی صحن��ه م��ی آورد. به گ��زارش ایرنا 
ب��ه نق��ل از س��تاد خبری ش��انزدهمین جش��نواره 
بین الملل��ی نمای��ش عروس��کی، به��روز غریب پور 
تاکن��ون با گ��روه آران اپراهای عروس��کی از جمله 
رس��تم و س��هراب، حافظ، مولوی، عاشورا، مکبث و 
لیل��ی و مجن��ون را اجرا کرده و با اپرای عروس��کی  
»سعدی« در این دوره از جشنواره نمایش عروسکی 
حضور خواهد داش��ت. غریب پور س��ال گذشته این 
اپ��را را ب��ه اجرای عموم��ی درآورد و در جش��نواره 
امس��ال نمایش عروسکی، اپرای س��عدی را در تاالر 
فردوس��ی از اول ت��ا هفتم ش��هریورماه روی صحنه 
م��ی آورد، در این اپرا محمد معتم��دی آواگر نقش 
سعدی اس��ت. ش��انزدهمین جش��نواره بین المللی 
تئات��ر عروس��کی تهران- مب��ارک از اول ت��ا هفتم 
 ش��هریورماه س��ال جاری به دبیری مرضیه برومند 

برگزار می شود. 
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اخبار هنر

هنر گره چینی یکی از اصیل ترین هنرهای 
ایرانی است که از دیرباز در ایران بوده و در آثار 
تاریخی کشورمان به خوبی مشاهده می شود و 
جزو عناصر مهم آثار فرهنگی – هنری کشور 

به شمار می آید. 
گره چینی یکی از شاخه های هنر معماری و 
کاش��ی کاری سنتی است که اساتید این هنر، 
از کنار ه��م چی��دن آالت و قطعات مختلف 
براساس طرح مدنظر خود با استفاده از کاشی، 
آجر یا س��ایر مواد نقش های هندسی تزیینی 

درست می کنند. 
البت��ه هنر گره چینی فقط در معماری رواج 
ن��دارد و یکی از زیرش��اخه های صنایع چوب 
هم اس��ت. هنر گره چینی هنری زیبا و اصیل 
است که به دلیل زحمت زیاد هزینه زیادی هم 
دربر دارد و می ت��وان نمونه های این هنر را که 
روی چوب انجام گرفته در اماکن متبرکه مانند 
آس��تان قدس رضوی یا حرم شاه عبدالعظیم 

مشاهده کرد. 
گره چینی یا گره سازی روی گچ از زمان های 
قدی��م در ایران متداول بوده اس��ت و اوج این 
هنر به دوره اسالمی بازمی گردد. قدیمی ترین 
گره که در ایران مش��اهده ش��ده به پایه های 
س��تون های تخت جمش��ید بازمی گ��ردد که 
ایرانیان با س��نگ و اتصاالت فل��زی گره را در 

هم کار می کردند. 
گره سازی روی چوب و منبت به دلیل از بین 
رفتن چوب و فرسودگی چوب به نسبت سنگ 
در گذش��ته، کمتر دیده شده اس��ت، اما گره 
مش��بک روی چوب یکی از شاخه های وسیع 

این رشته به حساب می آید. 

پرسابقه و پرکاربرد
اس��تاد ش��فایی با هم��ان نامس��اعدی در 
احواالت��ش ب��ه س��ختی در مورد ای��ن هنر 
توضیحاتی می دهد: گره س��ازی بخشی از هنر 
معماری اسالمی است و قدمتی هزار ساله دارد 
ک��ه انواع مختلف آن در هنرهای منبت کاری، 
کاش��ی کاری، گچ بری، خاتم کاری، آجرکاری، 
آین��ه کاری، س��نگ کاری و درکارهای نجاری 
از قبی��ل آلت بن��دی نرده ه��ا، در و پنجره ها، 
دکوره��ای چوبی و منب��ت کاری منبرها و در 
آهنگری نیز به همین ترتیب مورد اس��تفاده 

قرار می گیرد. 
گره چینی در گذشته به خاطر خاص بودنش 
در نحوه استفاده از آن خیلی بین مردم عادی 
طرفدار نداش��ت چون هم هن��ر گران قیمتی 
به حساب می آمد و هم اینکه مخصوص تزئین 
و آراس��تن من��ازل اعیان و اش��راف، کاخ ها و 
خانه های لوک��س قدیمی بود. طبیعی به نظر 
می رس��ید که این فعالیت هنری خیلی مورد 
توج��ه عامه مردم نباش��د ولی در حد معمول 
و ب��ه اندازه خودش تقاضا برای کار داش��ت. با 
ورود آهن و فلزات در کار ساخت و س��از منازل 
و نماس��ازی، مردم که خیلی با این هنر آشنا 
نبودند ب��ه کل آن را فرام��وش کردند و کمتر 

سراغی از آن می گرفتند. 

در حالت کلی گره س��ازی به تزییناتی گفته 
می شود که به صورت هنری و با قواعد مشخص 
رسم می شود و در بسیاری از مکان ها می توان 
از آن اس��تفاده ک��رد. در س��ر درها، کتیبه ها، 
پنجره ه��ا، طاق ها گره را با آجر، گچ، کاش��ی، 
آینه و… می توان س��اخت. هن��ر گره چینی 
برمبنای طرح های هندسی است که به صورت 
سینه به سینه توسط استادان هر زمان از نسلی 
به نس��ل دیگر میان استاد و ش��اگرد یا بهتر 
بگویی��م پدر به فرزند منتقل ش��ده و ظرایف 
آن پنهان مانده اس��ت. البته قواعد کلی حفظ 
شده است و همگی آنها از یک نوع قرینه سازی 

حکایت می کند. 
هنر گره چینی از هنرهای دیرینه در صنایع 
چوبی اس��ت که در آن از کن��ار هم قرار دادن 
تکه های کوچک چوب یا همان آلت های نقوش 
گره های س��نتی و هندسی نمایان می شود. از 
هنر گره چینی یا گره سازی در مساجد، اماکن 
مذهبی، منازل شخصی ، دانشگاه ها، پنجره ها، 
ارسی ها، درهای ورودی داخل، نرده ها، منبرها 

و سقف های چوبی استفاده می شود. 

کار و فعالیت
شفایی در مورد عالقه مندی اش به این پیشه 
هنری و ادامه آن ب��ه مدت طوالنی می گوید: 
پدربزرگ و دایی ام از س��رآمدان این حرفه در 
کاش��ان بودند. من پیش این دو نفر بود که به 
این سمت کشیده ش��دم. بعد از دوره ابتدایی 
کارم را شروع کردم و به طور استاد – شاگردی 
این هن��ر را آموختم. از همان س��نین پایین 
گروهی را که داش��تیم برای تعمیر، بازسازی 
و ترمیم بعضی از اماکن و خانه ها در کاش��ان 
می خواس��تند. کم کم دامنه کار بیش��تر شد 

و ب��رای کارهای دیگر و س��خت تر به تهران و 
سایر ش��هرها می رفتیم. خوب یادم هست که 
نخس��تین کارم در تهران ترمیم و بازس��ازی 
خانه قوام الس��لطنه بود که آن را خریده بودند 
تا موزه درس��ت کنند. بعد از آن تعداد زیادی 
از مس��اجد، امام زاده ها و سایر بناهای قدیمی 
برای کار به ما س��پرده ش��د. مث��ل مرمت و 
بازس��ازی ش��مس العماره، کاخ گلستان، موزه 
مردم شناسی، مسجد قنبرعلی خان، حسینیه 
امینی قزوین که خانه ای اعیانی بود و مالکش 
آن را وقف کرده بود. بعد از آن و بعد از انقالب 
بیش��تر کار ما مربوط به خانه هایی می شد که 
سازمان میراث فرهنگی به ما معرفی می کرد 
یا مس��اجد و اماکنی که حال و هوای مذهبی 
داشت، مثل مسجد جامع شهرک غرب که زیر 
نظر دایی ام اس��تاد علی محمد کارگر فعالیت 
می کردیم. البته خودم در خالل این س��ال ها 
در استخدام این سازمان و از روند فعالیت های 
هنری باخبر بودم. االن هم بازنشسته سازمان 

هستم. 
اس��تاد ج��واد در م��ورد ش��یوه کاری اش 
می گوی��د: من فقط روی چ��وب کار می کردم 
و فرصت نمی ک��ردم جنبه های دیگر این هنر 
را تجربه کنم. از سال ۱۳۴۶ کارهای سنگین 
و فاخر را ش��روع کردم و تا همین ۷- ۶ سال 
پیش که سالمت بودم کار می کردم. االن سه 
سال است که وضعیت جسمی ام افت کرده و 
در رختخواب دراز به دراز افتاده ام. یک کارگاه 
در کاشان دایر کرده ایم که فعال است و پسرم 
آنج��ا را می گرداند. فعالی��ت کارگاه مربوط به 
ان��واع هنره��ای چوبی اس��ت و فقط مختص 
منبت نیست و حدود ۱2-۱0 نفر پرسنل دارد. 

ماندگاری
شفایی در مورد فراگیری این رشته هنری در 
سطح کشور و میزان استقبال مردم می افزاید: 
اس��تادکارهای این هنر انگشت ش��مارند و تا 
جایی ک��ه می دانم، ک��م کار هس��تند. مردم 
خیلی آگاه نیستند و سبک زندگی آپارتمانی 
س��نخیتی با این هنر ندارد. ولی در کاش��ان 
همچن��ان خواه��ان دارد و بعضی از خانه های 
قدیمی را بازسازی و ترمیم می کنند. این کار 
ریزه کاری زی��اد دارد و قابل تلفیق با هنرهای 
دیگر اس��ت که ترکیب های زیبا و چشم نوازی 
را به وجود می آورد. یادم هس��ت یک مهندس 
ایتالیایی آمده بود سر یکی از پروژه های ما که 
گره کاری با شیش��ه بود؛ از کارهایی که انجام 
می شد و فرم و طرح های موجود به وجد آمده 
بود و تعبی��ر زیبایی به کار برد که هنوز برایم 
خوش��ایند اس��ت. او گفت: این نما یک قالی 
روشن است. منظورش این بود که شیشه های 
بین کار مانند گل های قالی طراحی و جانمایی 

شده بود. 
گره  چینی س��ازی در بیشتر درهای ورودی 
ایرانی به چش��م می خورد که بیشتر با چوب 
و تلفیقی از آجر و کاش��ی در بناهای قدیمی 
کار ش��ده اس��ت. اماکن متبرکه و مقابر افراد 
سرش��ناس از ای��ن هن��ر بهره من��د ش��ده و 
نمونه های قابل توجهی کار ش��ده است. مثاًل 
صندوق تابوت ش��اه اسماعیل در اردبیل واقعاً 
کم نظیر است که گره چینی و منبت با هم کار 
ش��ده اس��ت. یا در عراق کارهای زیبا و فاخر 
روی قبور ائمه معصومین فراوان است. صندوق 
ضریح امام حسین )ع( گره خوبی دارد و منبت 
خوبی روی آن پیاده ش��ده که بسیار زیباست 

و نظیر ندارد. 
این هنر قابلیت زی��ادی در طراحی و ایجاد 
فرم های جدید دارد. شیش��ه های رنگی، انواع 
کارهای چوبی مانند منبت، معرق، مش��بک، 
خاتم کاری با گره س��ازی پیوند نزدیک دارند. 
پس می توان کارگاه های هنری برپا کرد و عده 
زیادی را به کار گرفت. االن کش��ورهای عربی 
مدام درخواس��ت می دهند که کارهای ایرانی 
آنجا هم برود و اجرا ش��ود. ماده اصلی این کار 
هم چوب است که بیشتر از چوب درخت گردو 
به خاطر مرغوبیت و دوام باال، استفاده می شود. 
مثاًل کاخ گلستان و مرمر را با چوب گردو کار 

کرده ایم. 

فعالیت های دیگر
اس��تاد جواد غیر  از کارهای اجرایی، دستی 
به پژوه��ش و تحقیق داش��ته و برای تدوین 
مکت��وب آثار گره کاری، دس��ت ب��ه قلم هم 
ش��ده اس��ت. دو مجلد به نام هنر گره کاری و 
درودگری را به چاپ رسانده و جلد سومش را 
هم تقریباً به انتها رس��انده است، که به خاطر 
بیم��اری و دیالیز، کار چ��اپ آن عقب افتاده 

است. 
همچنین اس��تاد ش��فایی در دو نمایشگاه 
خارجی در پاکس��تان و مراکش شرکت کرده 
است. همسر استاد در مورد وضعیت جسمی 
وی می گوید: ایش��ان چند سالی می شود که 
ناخوش احوال است و شرایط جسمی مناسبی 
ندارد. در این مدت هیچ کس��ی از مس��ئوالن 
فرهنگ��ی و حتی س��ازمان می��راث فرهنگی 
س��راغی از این هنرمند برجس��ته نگرفته که 
عم��رش را برای مان��دگاری هنر این مملکت 
سپری کرده است. ایشان مشکل کلیوی دارند 

و باید سه رو ز در هفته دیالیز شوند. 
خ��ودش که ق��ادر به حرکت نیس��ت و به 
س��ختی این انتق��ال به بیمارس��تان صورت 
می گیرد. ح��دود یک ماه اس��ت که از طرف 
ش��هرداری یک دس��تگاه ون ب��رای رفتن به 
بیمارس��تان اختصاص داده ان��د که تضمینی 
ندارد که برای امروز س��رویس داشته باشند! 
ت��ازه هزینه اش را هم می گیرند. برای کس��ی 
که عم��رش را به خدمت رس��انی به هنر این 
سرزمین گذرانده، مناسب نیست که به هیچ 

عنوان حمایتی از او نشود. 

علی علمی
ali_elmi1361@yahoo.com

گفت وگوی »فرصت امروز« با استاد جواد شفایی، هنرمند گره چینی روی چوب

چین وشکن های گره های چوبی
گفت وگ�وی هنری ای�ن هفته در حوالی امیرآباد ش�مالی برگزار 
 ش�د؛ خانه ای واقع در کوچه ای دنج و خلوت درست روبه روی کوی 
دانش�گاه. بعد از ورود به ساختمان و رفتن به طبقه چهارم، کسی 
برای اس�تقبال جلوی پیشگاه حاضر نشد. طرف گفت وگو در بستر 
بیماری بود و به برنامه دیالیزی که روز بعد باید انجام می داد، فکر 

می کرد. استاد گره کار در چینش گره های زندگی مانده بود و فارغ 
از دورنمایی 50 س�اله به س�ختی در رختخواب جابه جا می شد. در 
میان هنرمندان گره چین، کار اس�تاد جواد ش�فایی منحصر به فرد 

است. 
جواد ش�فایی متولد 1321 کاش�ان اس�ت. بعد از دوران ابتدایی 
و تحصی�ل ب�ه ای�ن کار مش�غول بوده و بیش از 50 س�ال س�ابقه 
کار حرف�ه ای هنری دارد. دارای نش�ان درجه یک هنری اس�ت و 

س�اخته هایش زینت بخش اماکن و بناهای قدیمی سراس�ر کشور 
اس�ت. ش�فایی در نمایش�گاه های متعددی ش�رکت کرده و کلی 
جایزه، لوح س�پاس و تقدیرنامه گرفته اس�ت. ش�فایی س�ه سال 
است که به خاطر بیماری کلیوی، دست از کار کشیده و خانه نشین 
ش�ده اس�ت، اما امید وی را س�رپا نگه داش�ته و با لذت و غرور از 
یک عمر فعالیت هنری اش می گوید. »فرصت امروز« با این هنرمند 

پیشکسوت ناخوش احوال به گفت وگو نشسته است. 

معاون صنایع دس��تی و هنرهای سنتی جزییات بسته اشتغال صنایع دستی 
را تش��ریح کرد. س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با 
هماهنگی و کس��ب موافقت اصولی از س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و 
بهره گیری از ظرفیت بانک های عامل در س��طح کشور؛ اعطای وام و تسهیالت 
اشتغال به جوانان در عرصه صنایع دستی را به منظور حمایت از اشتغال جوانان 
و همچنین حمایت از توسعه و استمرار تولید صنایع دستی در دستور کار خود 

قرار داده است. 
 بهمن نامورمطلق، معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی با اعالم این مطلب 
گفت: اعطای تسهیالت بانکی به فعاالن حوزه صنایع دستی در بخش خصوصی 
که تولیدات آنها در زمره رش��ته های رو به رش��د و پرمخاطب صنایع دستی به 
شمار می آید از دیگر برنامه های حمایتی معاونت صنایع دستی است. وی ادامه 
داد: در راس��تای حمایت از صنایع دستی و حمایت از جامعه به ویژه جوانان، ما 
در س��طح سازمان یک طرح اش��تغال امکان پذیر و سریع داریم که براساس آن 
سازمان سعی دارد قریب به ۱۴0هزار شغل را که شامل ۷0 هزار شغل در عرصه 

صنایع دستی و ۷0هزار شغل در حوزه گردشگری است، ایجاد کند. 
نامورمطلق افزود: در این طرح که عنوان آن بسته اشتغال است برای ۷0 هزار 

ش��غلی که در حوزه صنایع دستی در نظر گرفته شده است، هم برش استانی و 
هم برش تخصصی و زیرساخت های اشتغال در معاونت مشخص شده و به طور 
میانگین برای هر فردی که وارد این حوزه می شود به خصوص در مورد رشته های 
رو به رش��د صنایع دس��تی که بازار روی خوش به آنها نش��ان می دهد و امکان 
توس��عه و پیشرفت بیش��تری دارند، بین 2۳ تا 2۵ میلیون تومان وام اشتغال 

پرداخت می شود. 
معاون صنایع دس��تی و هنرهای س��نتی اضافه کرد: در این طرح همچنین 
نزدیک به ۳0 هزار اشتغال روستایی و به طور مستقل به معاونت روستایی نهاد 
ریاس��ت جمهوری ارائه و گفته شده که سازمان میراث فرهنگی آمادگی ایجاد 
اشتغال در این حوزه را دارد، ما امیدوار هستیم با تصویب این طرح در گسترش، 
توسعه و ترویج صنایع دستی و رفع مشکل و معضل بیکاری که سبب مشکالت 

و آسیب های اجتماعی می شود، اتفاقات مثبتی صورت گیرد. 
وی همچنین افزود: بس��ته اصلی اشتغال س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری توس��ط ریاست سازمان در هیأت دولت مطرح شده است 
که در صورت تصویب این طرح، ش��اهد اش��تغال زایی برای جوانان با اس��تفاده 
از اعتباری اندک خواهیم بود. نامورمطلق در مورد تس��هیالت بانکی به فعاالن 

صنایع دستی گفت: برای نخستین بار ردیف بودجه مجزایی برای صنایع دستی 
تعریف شده بدین شکل که با وجود مشکالت اعتباری دولت، خوشبختانه این 
حساسیت ایجاد شده است که ردیف بودجه ای مجزا برای صنایع دستی تعریف 

شود. 
وی ادام��ه داد: ردیف بودجه با رقمی حدود ۳0میلی��ارد تومان برای فعاالن 
صنایع دس��تی در نظر گرفته ش��ده اس��ت و عالوه بر این رقم، طی مذاکره با 
بانک های عامل، تسهیالتی نیز از این طریق در اختیار فعاالن صنایع دستی قرار 
خواهد گرفت. معاون صنایع دستی گفت: تسهیالتی معادل ۶0 میلیارد تومان از 
سوی بانک ها برای حوزه صنایع دستی در نظر گرفته شده است. وی با بیان اینکه 
تسهیالت بانکی باوجود ابالغ، هنوز تخصیص نیافته است، اضافه کرد: تسهیالت 
بانک ها در پنج محور ش��امل ایجاد و احداث پایانه های صادراتی صنایع دستی، 
احداث مراکز طراحی و خانه های ترویج صنایع دستی، آماده سازی و تجهیز ابنیه 
تاریخی به منظور تبدیل آنها به بازارچه های صنایع دستی، توسعه مجتمع های 
کارگاهی تولیدی صنایع دس��تی برای حمایت از برند سازی محصوالت صنایع 
دس��تی مناسب با ش��أن ملی و بین المللی و برنامه حوزه های مدیریتی شامل 
ترویج، تولید و فروش صنایع دستی به بخش خصوصی اختصاص خواهد یافت. 

ردیف بودجه 30میلیارد تومانی برای فعاالن صنایع دستی

آثار هنری و صنایع دس��تی کش��ور از سوی 
ش��رکت گنج پارس��ی و با همکاری وابس��تگی 
فرهنگی جمهوری اس��المی ایران در شانگهای 
چین، نمایش داده و معرفی شد. به گزارش ایرنا 
از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، نمایشگاه 
آثار هن��ری و صنایع دس��تی ای��ران با حضور 
معاون کمیته سیاسی ش��ورای مشورتی، وانگ 
یونگ چینگ، معاون اتحادیه صنایع دس��تی و 
هنر چین، ش��و س��ی ها و رئیس انجمن هنر و 
صنایع دستی شانگهای و برخی مقامات محلی، 
سرکنسول ایران از سوی شرکت گنج پارسی و 

با همکاری وابستگی فرهنگی کشورمان در یکی 
از گالری های مشهور شانگهای افتتاح شد. 

در آیین افتتاحیه این نمایش��گاه، بهنام آزاد 
وابسته فرهنگی ایران در شانگهای طی سخنانی 
گف��ت: ایران خاس��تگاه اولیه اق��وام مختلف با 
گویش ها، آیین ها و س��نن خاصی است که هر 
کدام از این اقوام سهم بسزایی در خلق فرهنگ 
و آث��ار هن��ری داش��ته و دارن��د. وی ادامه داد: 
هنرمندان ایرانی با الهام از ذوق و هنر ذاتی خود 
ب��ا تلفیق این هنر با ظرافت های فرهنگ ملی � 
بومی توانس��ته اند اس��تادانه به خلق آثار هنری 

چون نقاش��ی، معماری، بافندگی، س��فالگری، 
خوشنویس��ی، موس��یقی و هنرهای تجسمی 
بپردازن��د. آزاد گفت: دو فرهن��گ ایران و چین 
به واس��طه قدمت و س��ابقه بسیار طوالنی خود 
از طریق جاده ابریش��م در تعمیق و گس��ترش 

مبادالت فرهنگی نقش مهمی داشته اند. 

تأکید بر توسعه روابط بین ایران و چین
مع��اون اتحادیه صنایع دس��تی و هنر چین 
نیز ضمن قدردانی از همکاری و حضور وابس��ته 
فرهنگی ایران در شانگهای گفت: این نمایشگاه 

پنجاه و هفتمی��ن دوره از نمایش��گاه های آثار 
هنری است که طی پنج سال برپا می شود و در 
این مدت هر دو ماه یک بار نمایشگاهی از بهترین 
آثار هنرمندان چین برپا شده است. وانگ یونگ 
چینگ با بیان اینکه امروز نخس��تین نمایشگاه 
هنری از یک کش��ور خارجی در این گالری برپا 
می ش��ود، افزود: مینیاتور ایران از جنبه هنری 
قوی و نقطه قوت نمایش��گاه اس��ت. وی ضمن 
اش��اره به ط��رح  »یک کمربند و ی��ک جاده« 
تأکید کرد: باید تالش کنیم تا ارتباط بین ایران 
و چین در زمینه فعالیت های هنری بیشتر شود. 

در بخش پایانی این مراسم، مسعود شماعی زاده 
با پاورپوینت به ش��کل گیری تاریخ تمدن و هنر 
ایران و معرفی صنایع دستی از قبیل قلم کاری، 
قلم زنی مشبک، خاتم کاری و مینا پرداخت. پس 
از آن مراسم قرعه کشی انجام شد که به پنج نفر 
از میهمانان جوایزی به رسم یادبود اهدا شد. در 
این نمایشگاه، آثار صنایع دستی نفیس ایرانی از 
اساتید بنام کشور شامل فرش، گلیم، میناکاری، 
قلم زنی، مش��بک، خاتم کاری، برخی زیورآالت 
طال و نقره، فیروزه و تابلوهای مینیاتور به معرض 

نمایش گذاشته شده است. 

نمایش آثار هنری و صنایع دستی ایران در شانگهای چین
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میدان نبوت یا همان هفت حوض سابق از 
بزرگ ترین و پ��ر رفت و آمدترین میدان های 
تهران اس��ت که در ش��رق تهران و منطقه 
8 ش��هرداری ق��رار گرفته اس��ت. میدان و 
مح��دوده ای پ��ر از فروش��گاه های رنگارنگ 
که بیشترش��ان مخص��وص لباس های زنانه 
هستند. میدان هفت حوض تنها قسمتی از 
محل��ه قدیمی و معروف نارمک اس��ت. این 
می��دان از جهاتی با دیگ��ر میادین پایتخت 
متفاوت اس��ت و قرار گرفتن در دل یکی از 
قدیمی تری��ن محالت پایتخ��ت و بزرگی و 
سرس��بزی آن، میدان نبوت را بیشتر شبیه 
پارک کرده اس��ت. میدان نب��وت و خیابان 
آیت پ��ر از فروش��گاه های متنوع هس��تند. 
خیابان آیت که دو طرفه است، پیاده روهای 
ب��زرگ و پهن��ی ه��م دارد. پیاده روه��ای 
بزرگ��ی که با فاصله های نزدیک به هم پر از 
نیمکت های چوبی و آالچیق برای استراحت 
کن��ار  باغچه ه��ای  و  هس��تند  رهگ��ذران 
نیمکت ها هم باعث زیبای��ی دوچندان آنها 
شده است. اینجا هر مدل لباس زنانه، مردانه 
و بچگانه که بخواهید پیدا می ش��ود و البته 
بیش��تر اجناس فروش��گاه ها زنانه هس��تند. 

انواع لباس های زمس��تانی، بافت، 
پالت��و و بارانی، کف��ش و پوتین، 
کیف و روس��ری، لوازم آرایش��ی، 
لباس راحتی و خالصه همه جور 
مدل پوشیدنی را می توانید اینجا 
پیدا کنید. البته بین فروشگاه های 
فروش��گاه های  تع��دادی  لب��اس 
متفرق��ه مثل لوازم خانگی، طال و 
بدلیجات، لوکس فروش��ی، لوستر 
و آباژور، کاالی خواب و. . . هم به 
چشم می خورد. یکی از مهم ترین 
ویژگی هایی که م��ردم را از همه 
قسمت های ش��هر برای خرید به 
ای��ن منطقه می کش��اند به غیر از 
تنوع کاالها، وج��ود تعداد زیادی 
حراجی لباس اس��ت. تقریبا از هر 
چهار فروش��گاه یکی ش��ان حراج 
فصلی زده و پوش��اک زمس��تانی 
مناس��ب تری  قیمت ه��ای  ب��ا   را 

می فروشد. 

ده نارمک
 نارم��ک نام محل��ه ای واقع در 
شمال شرق تهران است که سابق 

بر ای��ن یکی از روس��تاهای ش��رقی تهران 
ب��وده و یکی از مناطق خ��وش آب و هوا و 
سردس��یری تهران به ش��مار می رفته است. 
این محله که در ضلع شمالی محله تهران نو 
و ضلع جنوبی محله ش��میران نو واقع شده، 
به همراه محله تهرانپارس در اواخر دهه 20 

خورشیدی توسط فرانسوی ها ساخته شد. 
محل��ه نارمک ته��ران که ب��ه محله صد 
می��دان مع��روف اس��ت دارای ۱00 میدان 
سرس��بز و کوچک و بزرگ اس��ت و میدان 
نبوت  )هفت حوض سابق( در نارمک حالت 
مرکزی و تجاری دارد و از ش��مال و جنوب 
به سی متری نارمک، خیابان آیت و از شرق 
به غرب به خیابان گلبرگ متصل می ش��ود. 
نارمک از شمال به خیابان فرجام از غرب به 
بزرگراه امام علی  )ع( و از ش��رق به بزرگراه 
ش��هید باقری و از جنوب به خیابان دماوند 
تهران نو و خیابان نظام آباد متصل می ش��ود. 
خیابان های مهم آن ش��هید آی��ت، هنگام، 
بزرگراه رس��الت، فرجام، مرجان، سمنگان، 
ش��یرمرد، مدائن، دردش��ت و. . . است. این 
ناحیه در گذش��ته تنها راه شوسه دماوند به 

تهران بوده است. 
در واقع میدان هفت حوض هس��ته اولیه 
محله نارمک تهران است که حدود نیم قرن 
پیش به صورت کامال مهندسی س��از توسط 
فرانسوی ها ساخته ش��ده و علت نامگذاری 
این میدان وجود هفت حوض در آن اس��ت 
که پس از اصالحات هندسی صورت گرفته 
روی آن ای��ن تعداد حوض  ه��ا افزایش پیدا 
ک��رد. هفت حوض را می  ت��وان تنها میدان 
شهری واقعی در تهران دانست که میدان در 

آن صرفاً نقش ترافیکی  )فلکه( نداشته و در 
آن شاهد فعالیت  های اجتماعی نیز هستیم 
و اصال مدور نیس��ت. همه روزه افراد زیادی 
از نقاط مختلف تهران به دلیل جذابیت  های 
مختلف آن خود را به این نقطه می  رسانند 
حال یا برای خرید از مغازه های اطراف آن 
مثل بورس زیورآالت و البس��ه یا گذراندن 
اوقات فراغت خود در کنار فضاهای س��بز، 
حوضچه ها، آب نماها و اغذیه فروش��ی های 
متعدد واقع در اطراف میدان. از ویژگی  های 
مثب��ت دیگر در مورد می��دان هفت حوض 
می  ت��وان ب��ه وج��ود مبلمان های ش��هری 
متعدد در داخل آن، مس��یرهای ایمن برای 
عابر پیاده و نورپردازی زیبای آن در ش��ب 

اشاره کرد. 

گود بازار
اینج��ا هر م��دل لب��اس زنان��ه، مردانه و 
بچگانه ک��ه بخواهید پیدا می ش��ود و البته 
بیش��تر اجناس فروش��گاه ها زنانه هس��تند. 
ان��واع لباس های زمس��تانی، باف��ت، پالتو و 
بارانی، کفش و پوتین، کیف و روسری، لوازم 
آرایش��ی، لباس راحتی و خالصه همه جور 
مدل پوشیدنی را می توانید اینجا پیدا کنید. 
اجناس عرضه ش��ده در این راسته مرغوب 
و باکیفیت هس��تند و عالوه ب��ر آن یکی از 
اصلی تری��ن مراکز مد در تهران به حس��اب 
می آی��د. به طور کلی این منطقه س��نخیتی 
با دیگر محالت ش��رق ته��ران ندارد و فقط 
فلکه های اول و دوم تهران پارس هستند که 
تا ان��دازه ای با این می��دان تجاری – اداری 
براب��ری می کنن��د. در این راس��ته نس��بتا 

طوالنی ولی متمرکز، همه اقالم پوش��یدنی 
فروخته می ش��ود. همه مارک ها و برندهای 
معتبر پوشاک خارجی در این منطقه حضور 
دارند و قیمت های شان هم خیلی زیاد است. 
یکی از فروش��نده ها که ۱9 س��ال س��ابقه 
فروشندگی دارد، در مورد وضعیت حاکم بر 
آن می گوید: این محله از س��ال های خیلی 
قبل مرکز فروش پوش��اک و برندینگ بوده 
و هس��ت. از قرار معلوم باعث و بانی احداث 
ای��ن منطقه خارجی های��ی بوده اند که برای 
فعالیت های عمرانی در کشور استخدام شده 
بودن��د. اگر کمی دقت کنی��د، فرق طراحی 
و نقش��ه برداری این ناحیه با س��ایر مناطق 
همج��وار را به خوبی مش��اهده می کنید. از 
همان موقع اینجا به یکی از مراکزی تبدیل 
ش��د که پوش��اک اص��ل واردات��ی را عرضه 
می کردن��د. به همین دلیل ای��ن منطقه در 
نیمه شرقی تهران به محله آالمد ها معروف 

اس��ت! و رخت و لباس ساکنان و خریداران 
آن با س��ایر مح��الت اطراف تف��اوت دارد. 
قیمت پوشاک در منطقه هفت حوض بسیار 
متغیر است و در بیشتر مراکز خرید گران تر 
از فروش��گاه های مناطق مجاور است. به طور 
کلی می توان گفت قیمت اجناس در خیابان 
هفت حوض تفاوت چندانی با بازار ش��هرک 
غرب و چهارراه کالج ندارد و بیش��تر اهالی 
این منطق��ه ترجیح می دهن��د از بازارهای 

دیگری نیازشان را برطرف کنند. 
در این خیابان چندین مغازه کیف و کفش 
زنانه و مردانه وجود دارد که قیمت های شان 
نس��بتا مناس��ب اس��ت و بین ۱00 تا 250 
ه��زار تومان اتیکت خورده اس��ت. برخی از 
فروش��گاه های این منطق��ه کفش های خود 
را مستقیم از تولیدی های اطراف خریداری 
می کنن��د که این خود دلیل��ی برای قیمت 
مناس��ب آنهاس��ت. انواع کفش های رسمی 
و غیررس��می مردانه در خیابان هفت حوض 
از جنس های��ی مثل ورنی، چ��رم طبیعی و 
مصنوع��ی، پارچه ای و کتان اس��ت. الزم به 
ذکر اس��ت شما در هر زمان و فصلی به این 
راس��ته بازار قدم بگذارید با فروش��گاه هایی 
مواجه خواهید شد که اجناس خود را حراج 
کرده اند، بنابراین اگر قصد خرید هم نداشته 

باشید دست خالی برنمی گردید. 
انتخاب این مکان برای خرید از این جهت 
مناس��ب اس��ت که عالوه بر پوش��اک زنانه 
می توانی��د دیگر مایحتاج خود را نیز از آنجا 
تأمین کنید، بنابراین اگر خیابان هفت حوض 
را برای خریدتان انتخاب می کنید بهتر است 
با فهرس��ت کاملی از خری��د بیایید، چرا که 

می توانید هر آن چی��زی را که برای خانه و 
خانواده تان احتیاج دارید، تهیه کنید. 

شکم سراهای خوش آب ورنگ
ه��م در خیابان آیت و ه��م اطراف میدان 
پر از ایس��تگاه های ش��کم کوچک و بزرگ 
اس��ت. به احتمال زی��اد، بع��د از این همه 
خرید و گشت و گذار حتماً گرسنه می شوید 
و دوس��ت دارید ک��ه دلی از ع��زا درآورید. 
اینجا ه��م می توانی��د انواع فس��ت فودهای 
متنوع را در رستوران ها بخورید و هم سراغ 
رستوران های س��نتی و غذاهای ایرانی شان 
مثل چلوکب��اب، جوجه کب��اب، باقالی پلو و 
زرش��ک پلو بروید. کانترهای ذرت مکزیکی 
و پیراش��کی هم که تا دل تان بخواهد، پیدا 
می ش��وند. اگر هم اهل کافه نشینی هستید 
می توانی��د از یک��ی، دو کاف��ه ای که در این 
راس��ته هستند، اس��تفاده کنید. ویتامینه ها 
و بستنی فروشی ها هم که جزو جدا نشدنی 
راس��ته های خری��د هس��تند و ب��ه غی��ر از 
بس��تنی و آب میوه، خوراکی های دیگر مثل 
چای، قهوه و ش��یرکاکائوی داغ هم دس��ت 

مشتری ها می دهند. 

ساعت به وقت طال! 
 می��دان نبوت به غی��ر از لباس 
و کف��ش، به طال فروش��ی هایش 
معروف اس��ت. طال فروش��ی ها و 
ساعت فروش��ی هایی ک��ه دور ت��ا 
دور می��دان را گرفته ان��د و حتی 
داخ��ل کوچه ها هم نفوذ کرده اند. 
کوچه های خیاب��ان آیت و میدان 
هفت حوض کوتاه و پهن و بیشتر 
تجاری تا مس��کونی هستند. البته 
بیش��تر طالفروشی ها را می توانید 
در ضلع ش��رقی و جنوب ش��رقی 
می��دان پی��دا کنی��د. خیل��ی از 
ع��روس و داماده��ا ب��رای خرید 
سرویس عروس��ی و حلقه، سری 
به طالفروشی های اینجا می زنند. 
چن��د مرک��ز خری��د تخصص��ی 
مخصوص صنف طال و سکه فعال 
هس��تند و بقیه مخصوص فروش 
لب��اس، کی��ف و کفش هس��تند. 
ضل��ع غرب��ی می��دان از حج��م 
طالفروش��ی ها کم می ش��ود و بر 
تعداد فروش��گاه های صنوف دیگر 
مثل آتلیه عکاسی و فیلم برداری، 
س��الن زیبای��ی، عینک، ل��وازم و 
خدم��ات کامپیوتری و. . . افزوده می ش��ود. 
در ای��ن ضلع میدان می توانید ش��هر کتاب 
هفت ح��وض را هم پیدا کنید و س��ری به 
دنیای کتاب ها بزنید و از جاذبه فرهنگی آن 

لذت ببرید. 

چطور برویم؟ 
محله نارم��ک یکی از خوش مس��یرترین 
محله های تهران است که از طریق خط یک 
س��امانه اتوبوس تندرو ته��ران  )تهرانپارس 
- میدان آزادی(، خط س��ه سامانه اتوبوس 
تندرو ته��ران  )پایانه علم و صنعت - پایانه 
خ��اوران(، خط پنج س��امانه اتوبوس تندرو 
تهران  )پایانه علم و صنعت - پایانه بیهقی( 
و خط دو متروی تهران با پنج ایستگاه، قابل 

دسترسی عمومی است. 
دو ایس��تگاه مت��رو  )سرس��بز و عل��م و 
صنعت( در قسمت ش��مالی این محله واقع 
ش��ده است. همچنین شش خط اتوبوسرانی 
نقاط مختلف این منطقه را پوشش می دهد. 
خط��وط اتوبوس تندرو که در بخش جنوبی 
ای��ن محل��ه ق��رار دارد ام��کان دسترس��ی 
همش��هریان را از مرکز شهر به این خیابان 
تس��هیل می کند. افزون بر این در پایانه علم 
و صنعت که در ش��مال این محله واقع شده 
اتوبوس و تاکس��ی های خطی برای تردد به 
دیگر نقاط شمال ش��رق تهران وجود دارد. 
چون منطقه هفت حوض در نزدیکی میدان 
رسالت واقع ش��ده مجموعه ای از اتوبوس ها 
که از نقاط مختلف ش��هر به رسالت می آیند 
عبور و مرور را برای ساکنان شمال، غرب و 

جنوب هم آسان می سازند.  

هفت رنگ مد در هفت حوض 
از  نب��وت  می��دان  و  هفت ح��وض  راس��ته بازار 
قدیمی تری��ن بازارهای پایتخت به ش��مار می آید که 
مخصوص صنف پوش��اک اس��ت و قدمتش به دهه 
40 می رس��د. در کن��ار ای��ن فروش��گا ه های متعدد 
لباس فروش��ی، صن��وف دیگری هم فعال هس��تند 
که طالفروش��ی ها بیش��تر از بقیه به چشم می آیند. 
این منطقه محل مراجعه افراد زیادی از ش��هروندان 
تهران��ی، ش��هرهای اط��راف پایتخ��ت به خص��وص 
ش��هرهای شرقی استان تهران مثل رودهن، بومهن، 
آبعل��ی، پردیس و فیروزکوه اس��ت ک��ه برای خرید 
کاالهای مورد نظرشان گذرش��ان به اینجا می افتد. 
این منطقه با اینکه قدمت زیادی دارد، اما حس��ابی 
شیک و تمیز است و ظرف چند سال اخیر نوسازی 
و بازسازی خوبی در بافت فرسوده و کهنه آن انجام 
ش��ده است. با این همه، ش��لوغی و ترافیک بیش از 
اندازه این منطقه همیش��ه باعث دردس��ر می شود. 
تقریبا جل��وی ورودی مغازه ها دو، س��ه مانکن قرار 
داده ش��ده اند و به ط��ور دائم مش��غول خودنمایی و 
جلب مشتری هس��تند. معموال لباس هایی که بین 
3 ت��ا ۱0روز آورده اند، ب��رای معرفی بر تن مانکن ها 
دیده می شود. قیمت های این محدوده وسیع تجاری 
تابع مس��تقیمی از مد روز است. هر چقدر مدل های 
پوشاک مخصوصا لباس های زنانه، جدیدتر و به روزتر 

باشد، قطعاً قیمت آن هم گران تر خواهد بود. 

محدوده بازار
 ب��ازار هفت ح��وض در دل منطق��ه قدیم نارمک 
واقع ش��ده و در تسخیر صنف پوشاک است. قسمت 
جنوبی ت��ر تنوع بیش��تری دارد و طال و س��اعت را 
ش��امل می ش��ود. کمی جلوتر از میدان، سه، چهار 
مزون لباس ع��روس و خیاط خانه مخصوص دوخت 
لباس ه��ای فانتزی و فاخر ق��رار دارند. ضمن اینکه 
در چند س��ال اخیر چند مجتمع تجاری ش��یک و 
مدرن س��اخته شده که به عرضه انواع لباس مردانه، 
زنان��ه و بچگان��ه از جوراب ت��ا کاله می پردازند. این 
محدوده مس��کونی – تجاری خیابان گلبرگ و بلوار 
جانبازان اس��ت که به صورت ش��رقی – غربی قرار 
گرفته اس��ت. خیابان ش��هیددکتر آیت در شمال و 
جن��وب این منطقه و میدان واقع اس��ت. در حوالی 
میدان و منطقه ای که هفت حوض نامیده می شود، با 
کمی گشت و گذار و تأمل می توان خرید های خوبی 
داشت. کیفیت و مرغوبیت اجناس عرضه شده خوب 
اس��ت و معموالً جنس بی کیفیت در این راسته پیدا 
نمی ش��ود. در کنار آن قیمت ها نس��بتا زیاد است و 
فرقی با س��ایر مراکز لوکس و م��درن ندارد. جالب 
اس��ت بدانید آنقدر که از سایر مناطق همجوار برای 
خری��د می آیند، اهالی منطقه ب��ه خاطر قیمت های 
ب��االی آن از خرید صرف نظر می کنند و به بازارهای 

دیگر مراجعه می کنند. 

برندها و مارک ها
منطق��ه تج��اری هفت حوض نارمک دربس��ت در 
اختیار صنف پوش��اک اس��ت. البته مغازه های کیف 
و کف��ش، طال و جواهر، س��اعت و عین��ک هم زیاد 
هس��تند. بیش��تر محصوالت موجود با منس��وجات 
خارج��ی ول��ی دوخ��ت ایران��ی فروخته می ش��ود. 
برندهای معتبر پوش��اک عمدتا تا 95درصد خارجی 
هستند و به صورت مستقیم از ترکیه، امارات و جزایر 
کیش و قشم وارد می شود. این منطقه یکی از مراکز 
فعال و پررونق تجارت چمدانی اس��ت و افراد زیادی 

به این شکل به مغازه ها جنس می فروشند. 

قیمت ها، رهن، اجاره بها
 این مرک��ز خرید هم فروش��گاه های زیادی دارد 
ک��ه بغل به بغل هم در این محدوده قرار گرفته اند و 
یک بورس کاال را در شرق تهران به وجود آورده اند. 
در این مح��دوده از زیرپله ای های چهار، پنج متری 
ت��ا مغازه 500 متری پیدا می ش��ود. عالوه بر مغازه، 
خیاطی و انبار هم هس��ت که انبارها در س��ه، چهار 
گاراژ قدیمی این منطقه مس��تقرند و از 30 تا 400 
متر مس��احت دارند. قیمت های رهن و اجاره در این 
نقطه از تهران که ش��کل کاماًل تجاری دارد، نس��بتا 
باال اس��ت. یک باب مغازه 25 متری با پاخور و جای 
مناس��ب ماهانه بین 8 ت��ا 20 میلیون تومان هزینه 
اجاره اش می شود. البته نرخ اجاره واحدهای تجاری 
تاب��ع ش��رایط محیط و منطقه نیس��ت و به عواملی 
مثل داش��تن دید از خیابان اصلی، پاخور مناس��ب، 
قدیم��ی بودن و س��ابقه فروش��نده و تنوع محصول 
بستگی دارد. ولی به طور معمول کمترین نرخ اجاره 
4میلی��ون تومان و بیش��ترین بهای اجاره 30 تا 35 
میلیون  تومان خرج می تراشد. شیوه پرداخت اجاره 
به صورت س��االنه یا ش��ش ماهه اس��ت که در سه یا 

چهار قسط از مستاجر گرفته می شود. 
از تع��داد واحده��ای فع��ال و تج��اری اینجا آمار 
دقیقی در دس��ت نیس��ت. چون بعضی ه��ا تعطیل 
کرده اند و ملک ش��ان خالی  مانده است. ولی به طور 
تقریب��ی چی��زی بین 800 ت��ا ۱200 واحد تجاری 
اعم از مغازه و انبار فعال اس��ت. نرخ اجاره یا فروش 
انبار ارزان تر و واحدهای دوخت و دوز کمی  )حدود 
20درصد( باالتر اس��ت. فروش ملک به ندرت اتفاق 
می افتد چون قیمت های فروش ملک تجاری خیلی 
گران اس��ت. یک ب��اب مغازه 55 مت��ری بر میدان 
ک��ه بهترین جای این منطقه اس��ت، ی��ک میلیارد 
قیمت گذاری شده که تازه صاحبش راضی به فروش 

آن نیست. 

پنجشنبه
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گزارش  »فرصت امروز« از راسته بازار هفت حوض نارمکنمای بازار

هفت حوض؛ نمایه ای از مدلینگ شرق تهران

 نارمک نام محله ای واقع در شمال 
شرق تهران است که سابق بر این 

یکی از روستاهای شرقی تهران بوده 
و یکی از مناطق خوش آب و هوا و 
سردسیری تهران به شمار می رفته 
است. این محله که در ضلع شمالی 
محله تهران نو و ضلع جنوبی محله 

شمیران نو واقع شده، به همراه 
محله تهرانپارس در اواخر دهه 20 

 خورشیدی توسط فرانسوی ها 
ساخته شد 
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المپیک ریو باعث ش��ده اس��ت که رویای خرید در ش��هر ریو برای بسیاری 
از اف��راد جه��ان محق��ق ش��ود، چراکه اف��راد زیادی از سراس��ر جه��ان برای 
دی��دن بازی ه��ای المپیک می رون��د و در این می��ان مراکز خری��د و بازارهای 
 س��نتی ری��و می توانن��د گزینه ه��ای خوبی ب��رای خری��د و تفریح ای��ن افراد 

باشند. 
نکته جالب توجه در بازارهای ریو این است که هم ساختاری مدرن و جدید 
دارند و هم برخی از آنها جزو بازارهای سنتی به شمار می روند، از آنجایی که ریو 
یک شهر ساحلی است بسیاری از بازارهای سنتی این شهر در کنار سواحل آن 
برپا شده اند، از طرفی مراکز مدرنی نیز در این شهر یافت می شوند که بسیاری 
از برندهای معتبر جهان��ی را می توان آنجا یافت، بنابراین بازارها و مراکز خرید 
ری��و این فرصت را به بازدیدکنندگان می دهند که گزینه های انتخابی مختلفی 
از اشیای عتیقه و آنتیک گرفته تا مارک های معروف محصوالت جهانی داشته 
باش��ند. به عنوان مثال مش��هورترین مرکز خرید مدرن ریو، مرک��ز خرید باررا 
شاپینگ )Barra Shopping(  است که طبق نظر بسیاری از بازدیدکنندگان، 

لوکس ترین بازار این شهر محسوب می شود. این مرکز خرید در غرب شهرستان 
ریو و در قسمت مرفه نشین این شهر واقع شده است، همچنین عالوه بر مرکز 

خرید باررا، در خیابان های این منطقه نیز مغازه های لوکس و زیبایی دیده می شوند 
که توجه هر بازدیدکننده ای را به خود جلب می کنند. جالب است بدانید در مرکز 
خرید باررا، عالوه بر بوتیک های لوکس و مطابق با مدهای جهانی، قسمت های 
تفریحی مختلفی مانند شهربازی، اغذیه فروشی و... نیز وجود دارد، بنابراین اگر 
 در خرید خود به دنبال برندهای مش��هور جهانی هس��تند، از مرکز خرید باررا 

غافل نشوید. 
با توجه به اینکه مراکز خرید مدرن در همه جای جهان یافت می شوند، آنچه 
بیشتر در بازارهای ش��هر ریو جلب توجه می کند، وجود انواع سنتی و هفتگی 
آنهاس��ت، از جمله بازارهای بزرگ و معروف هفتگی شهرستان ریو بازار هیپی 
)Hippy Market( است که در ساحل ایپانما واقع شده است. این بازار هفتگی 
یکشنبه ها دایر می ش��ود و عمده محصوالت آن نیز مصنوعات محلی و صنایع 
دس��تی مردم برزیل است. بازدیدکنندگان می توانند هم از ساحل زیبای ایپانما 
برای ش��نا، قایق س��واری و حمام آفتاب استفاده کنند و هم به این مرکز خرید 

سنتی سری بزنند و با صنایع دستی مردم آمریکای جنوبی بیشتر آشنا شوند.

مراکز خرید ریو؛ فرصتی برای خرید مدرن و خرید سنتی
دیگران
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راهاندازیکسبوکاربراساسبهتریناحساسها
هرچهمیخواهددلتنگتبپوش

میکائی��ا جدیناک کس��ب وکارش را براس��اس مد 
و طراحی بنا نهاده اس��ت. آن ه��م طراحی لباس  برای 
خانم ه��ا. وی عاقه مند اس��ت به زنان کم��ک کند تا 
س��بک مخصوص به خود را بیابند و بهترین لباس های 
متناسب با اندام شان را بپوشند. میکائیا کسب وکار خود 
را براساس این ایده ساخته که هر یک از زنان با دیگری 
متفاوت است، حتی اگر سایز لباس های شان یکی باشد. 
او زمانی به این کار عاقه مند ش��د ک��ه در یک آژانس 
طراحی در میان ایتالیا کار می کرد. وقتی به لندن رفت 
پاسخ بسیاری از ابهام هایش را گرفت و دریافت که زنان 
نیاز به کسب وکاری دارند تا لباس مخصوص اندام شان را 
به آنها عرضه کند. میکائیا با این کسب وکار می خواهد 
به زنان بگوید که براس��اس نقاط قوت بدن ش��ان لباس 
بپوش��ند و نه نقاط ضعف ش��ان. به اعتقاد او زنان نباید 
س��راغ لباسی بروند که برای دیگری دوخته شده است. 
خوش پوشی استراتژی می خواهد و خانم میکائیا این را 
خوب می داند. این بانو طراح لباس و کارآفرینی اس��ت 
که به جای داش��تن تنها دو الگو ب��رای خانم ها از هفت 
الگ��وی بدنی برای طراحی لباس اس��تفاده می کند و از 
الگوهای بدنی متفاوت اس��تقبال می کند و همین رمز 
تف��اوت کار او با س��ایر طراحانی اس��ت که تنها به یک 
الگوی ایده آل بسنده می کنند. همه لباس های میکائیا 
براس��اس چهار رنگ پرطرفدار درمیان خانم ها طراحی 
می شوند. این رنگ ها برای همه خانم ها در تمام سنین 
قابل استفاده اس��ت. او با طرح هایش خانم ها را تشویق 
به خرید لباس های ارزش��مندی می کن��د که در عین 
مدرن بودن هیچ گاه به اصط��اح از مد نمی افتند. همه 
لباس های کسب و کار خانم میکائیا از پارچه های مرغوب 
ایتالیایی درست شده اند و همگی ساخت بریتانیا هستند. 

نرمافزاراختصاصیمدولباس
او همیش��ه دلش می خواست کار متفاوتی در صنعت 
مد و لباس انجام دهد، اما نمی دانست از کجا باید شروع 
کند و چه کارهایی را باید انجام دهد. در عصر دیجیتال 
س��راغ فروش آناین رفت و همزمان با گشت و گذار در 
وب س��ایت های مختل��ف به این نتیجه مهم رس��ید که 
پیداکردن لباس مناس��ب برای خانم ه��ا بیش از اینکه 
ش��ادی آور باش��د، اس��ترس زا اس��ت. اطاعات به دست 
آمده از ای��ن صنعت اگرچه در ابت��دا پراکنده بودند اما 
کمک بزرگی به خانم میکائیا کردند تا کس��ب و کارش 
را راه ان��دازی کند چون بس��یار عاقه مند بود به خانم ها 
کمک کند تا با لباس های خوب اعتماد به نفس بیشتری 
داش��ته باش��ند. از نظر او اندازه  بودن لباس با مناس��ب 
بودن فرق می کند و همین س��بب ش��روع کارش شد. 
یک��ی از ابزارهای خوبی که او در کارش از آن اس��تفاده 
 می کن��د یک نرم افزار اختصاصی برای مد و لباس به  نام

 STYLE ME اس��ت که به فرد امکان می دهد لباس 
مناسب با س��ایز و اندام خود را بسازد و بعد، مجازی آن 
را پ��رو کند. او و همکارانش لباس های ش��ان را آناین یا 
ب��ا اعام قبلی تنها در لندن می فروش��ند. همچنین در 
رویدادهای ش��بکه ای زنان و س��ایر رویدادهای مربوط 
ب��ه فروش لباس ش��رکت می کنند. به ای��ن ترتیب هم 
کسب وکارشان بهتر معرفی می شود و هم مشتری های 

بیشتری پیدا می کنند. 

چالشهایکارآفرینی
مهم ترین چالش خانم میکائیا در این کسب وکار این 
بود که خانم ها را متقاعد کند که س��ایز بودن با مناسب 
ان��دام بودن فرق دارد. او همچنین معتقد اس��ت وقتی 
دس��ت به کار متفاوتی می زنید شکست، طرد شدن از 
س��وی دیگران، قربانی ش��دن و تنهایی نباید برای تان 
چندان عجیب باش��د. درس��ی که خانم میکائیا از این 
کس��ب وکار در زندگ��ی اش گرف��ت، این ب��ود که همه 
ارتباطات آدم ها بهتر یا بدتر می ش��ود تنها به این دلیل 
که چیزی را که شما دوست  دارید ، همه دوست ندارند، 
ایده ها، هیجان ها و در نهایت س��بک زندگی شما برای 
همه جالب نیست. حتی بعضی ها هستند که اصا دلشان 
نمی خواهد موفقیت شما را ببینند چون یا از اینکه ایده 
خودشان را عرضه  کنند می ترسند یا می خواهند باالتر 
از همه باش��ند و تحمل دیدن موفقیت دیگران قبل از 
خودش��ان را ندارند. او برای غلبه بر چالش هایش سراغ 
حذف فکرهای منفی رفته و یاد گرفت که تنها چیزهایی 
را بشنود که برای کار و زندگی اش مفید بود. خلق یک 
کار متفاوت به هرحال نیاز به زمان و دور هم جمع شدن 
دارد. این ماهیت کارهای متفاوت است. او از اینکه چیز 
تازه ای خلق می کند و به یک رؤیا رنگ واقعیت می دهد، 
احس��اس خوشحالی می کند. از نظر او این احساس که 
یک زن با پوشیدن لباسی که کاما متناسب با اندامش 
اس��ت، خوشحال ش��ده و اعتماد به نفس پیدا می کند 

بسیار لذت بخش است. 

توصیههایکارآفرینی
او ب��ه عاقه مندان کارآفرین��ی توصیه می کند که یاد 
بگیرند شکست اتفاقی خوب اس��ت و می تواند فرصتی 
برای ش��روع دوباره با زاویه نگاهی تازه باش��د. شکست، 
بخش��ی از فرآیند یادگیری ب��رای خلق چیزهای تازه یا 
بهتر است. از نظر او اگر در زندگی شکست نخورده باشید 
هرگز چیزهای تازه به دست نمی آورید. جهان از نظر خانم 
میکائیا به رویاپردازها نیاز دارد. جهان به عمل کننده ها 
هم نی��از دارد، اما بیش از این دو، جهان به رویاپردازانی 
نیاز دارد که رویای شان را عملی می کنند. او اعتقاد دارد 
برای موفقیت باید سخت کوش، منصف، مهربان و شجاع 
بود. او همچنین می گوید بای��د برای موفقیت راه دل را 

رفت و البته مغز را هم در کنار خود داشت. 

زنان جهان

زلیخا عادلی، کارش��ناس فرش دس��تباف، 
متولد 1352 از شهرستان بندرترکمن است که 
20س��ال پیش با ورود به حوزه فرش، فعالیت 
خ��ود را آغاز ک��رده و به منظور ارتقا و رش��د 
هنر صنعت فرش به طرح خوشه های صنعتی 
وارد شده اس��ت. وی بدون گذراندن دوره های 
آموزش��ی مختلف،  عامل توسعه خوشه فرش 
دستباف استان گلستان است. در این گفت وگو، 
عادل��ی از ورودش به این حوزه، فعالیت هایش 
و برنامه های خوشه فرش استان گلستان گفته 

است.
 عادلی هر جا می رود روس��ری ترکمنی اش 
روی س��رش اس��ت و حت��ی لب��اس س��نتی 
شهرش را می پوشد. با همان چشم های مورب 
ترکمن��ی اش، نگاه وس��یع و بزرگ��ی به حوزه 
فرش دارد. پسین تنگ یک شنبه ای به او زنگ 
می زنم؛ در راه مطب پزش��ک برای کش��یدن 
بخیه ه��ای دهانش اس��ت که بر اث��ر تصادف 
برایش ایجاد ش��د، اما می گوید می تواند حرف 
بزند و اگر یک ساعت دیگر تماس بگیرم، پاسخ 
می دهد. یک س��اعت دیگر می شود 11 شب. 
می گوید با دهان پر از بخیه س��ر کار هم رفته 
و همیش��ه همکارانش می گویند ما نمی توانیم 
هم پ��ای تو بدویم. وقتی ب��ه او می گویم روزی 
چند س��اعت کار می کن��ی؟ می گوید از وقتی 
بیدار می ش��وم تا االن که دارم با ش��ما حرف 
می زنم. عادلی، عاشق کار است، این را خودش 
هم می گوید. می گوی��د با همه زمانی که برای 
کارش می گذارد، زندگی اش هم دچار اختال 
نشده و اتفاقا فرزندانش هم از او الگو می گیرند 

و به اهداف بزرگی فکر می کنند. 

همیشهکارکردهام
عادلی، موسس شرکت گل نگار ترکمن است 
و به عن��وان کارآفرین برتر در کش��ور انتخاب 
شده و لوح تقدیر و جوایزی از معاونت حقوقی 
بانوان ریاس��ت جمهوری دریافت کرده است. 
او در حال حاضر عامل توس��عه خوش��ه فرش 
این استان اس��ت. عادلی، چهره ای شاخص در 
عرصه فرش به ش��مار می رود و حتی در سال 
94 از طرف ماهنامه طره، به همراه محمدجواد 
ظریف و محمدرضا نعمتی به عنوان چهره های 
درخشان حوزه فرش دستباف انتخاب شد. وی 
در مورد تعریف عامل توس��عه می گوید: عامل 
توسعه  در واقع عاوه بر مدیریت، ارتباطی را در 
میان همه عوامل فرش دستباف ایجاد می کند؛ 
از طراح��ی و رنگرزی گرفته تا بافندگی، تهیه 
مواد اولیه و بازار فروش. وی در مورد پیش��برد 
این طرح به »فرصت امروز« می گوید: سال اول، 
پروژه را مطالعه کرده و براس��اس نقاط ضعف 
و قوت این حوزه اس��تراتژی تولی��د، فروش و 
حضور در بازاره��ا را تدوین کرده ایم. دوره های 
آموزشی طراحی، بازاریابی، فروش و... از جمله 
اقدامات این خوشه بوده است. همچنین حضور 
در نمایش��گاه های خارجی برای شناخت بازار، 
گرفتن س��فارش و نمایش کاتال��وگ از دیگر 
اقداماتی بوده که در جهت پیش��برد برنامه ها 
انجام ش��ده است. نوع نمایشگاه رفتن ما هم با 

این تفاوت انجام می شود که هدفمان شناخت 
سلیقه مشتری کشورهای مختلف است، یعنی 
دیگر به این صورت نیس��ت که فرش را بدون 
توجه به ب��ازار عرضه کنیم و بعد بدون فروش 
برگردانیم. عادلی، معلم بوده و در دبیرس��تان 
هم تدریس کرده اس��ت. لیسانس کارشناسی 
فرش دستباف و ارشد مدیریت دارد. می گوید 
با اس��تفاده از رشته تحصیلی اش، وارد بازار کار 
شده اس��ت. دو فرزند دارد. دختر و پسری که 
می گوید ایده های بزرگی در س��ر دارند و قرار 
اس��ت اهداف بزرگی را دنب��ال کنند. حدودا از 
زمان دانشجویی وارد بازار کار شده است. اول تا 
مقطع کاردانی مدیریت بازرگانی خوانده است، 
اما درسش را در رش��ته فرش ادامه می دهد و 
معتقد اس��ت که این حوزه را بیش��تر دوست 
داشته و توانس��ته در این حوزه پیشرفت هایی 

هم بکند. 

سرمایهاولیهوکارآفرینی
عادلی با تسهیات 50میلیون تومانی توانسته 
با ثبت شرکت گل نگار ترکمن، در قالب طرح 
پش��تیبان جهت راه اندازی زنجیره تولید فرش 
دستباف ترکمن برای بیش از 20نفر به صورت 
متمرکز و 100نفر به صورت غیرمتمرکز اشتغال 
ایج��اد کند. همچنی��ن در دومین نمایش��گاه 
نقش آفرینی زنان در توس��عه پایدار با رویکرد 
زنان اش��تغال زا، به عن��وان کارآفری��ن برتر در 
حوزه فرش انتخاب ش��ده اس��ت. عادلی میان 
72عامل توسعه کشور، تنها بانویی است که در 
این عرصه وارد ش��ده است. وی در مورد تعداد 
بافنده های استانش می گوید: آماری که معموالً 

اعام می ش��ود حدود 70هزار نفر است، اما از 
این تعداد 36هزار نفر کارت شناس��ایی دارند و 
همه این افراد زن هستند. می گوید در منطقه 
ما مردان ف��رش نمی بافند و همه بافنده ها زن 
هس��تند و با خنده ادامه می دهد: مردان شهر 
ما در حاش��یه فرش می نشینند و بیشتر انجام 
کارهایی چون رنگرزی، رفوگری و قالی ش��ویی 

را بر عهده دارند. 

نمیتوانیمقراردادهایبزرگتجاری
ببندیم

بسته های مدیریتی در حوزه فرش دستباف 
در حال رشد است و قرار است با این بسته های 
مدیریت��ی، نگاه س��نتی از تولید ت��ا فروش و 

صادرات این دست بافته ها تغییر کند. 
عادلی ب��ا بیان این جم��ات ادامه می دهد: 
ش��اید زمانی که فرش ای��ران در بازار بی رقیب 
بود، یکه ت��ازی می ک��رد، اما االن ک��ه رقبای 
زیادی به ب��ازار آمده اند دیگر آن نگاه س��نتی 
جواب نمی دهد. باید روند تولید، دانش محور و 
مبتنی بر خواس��ت بازار باشد نه تولید در خانه 
و عرضه در معتبرترین نمایش��گاه های جهانی. 
عمر خوشه های فرش، تقریباً به 6سال می رسد 
و ما امیدواریم با این بازارسنجی بتوانیم فرش 
را از ای��ن حالت رکود نجات بدهیم. در منطقه 
گلس��تان فرش اصلی، فرش ترکمن است که 
االن در بازاره��ای جهانی ف��روش ندارد. چون 
سبک خرید مردم دنیا تغییر کرده و نمی شود 
رنگ ه��ای تکراری را به بازار برد. رنگ قرمز در 
بازار آلمان جواب نمی دهد و رنگ های س��رد و 
طرح های ساده را بیشتر می پسندند. حاال اگر 

م��ا باز هم فرش های س��نتی را به نمایش��گاه 
دموتکس آلمان ببریم نتیج��ه نمی گیریم. ما 
برای برطرف کردن این ضع��ف کاتالوگ ارائه 
می دهیم براس��اس س��لیقه آن مردم. آفریقای 
جنوبی فرش ترکمن را می خواهد، اما این فرش 
را براس��اس طرح و رنگ مورد نظر خودش��ان 

می خواهند. 
ب��ه عادل��ی می گویم فرش ایران��ی را گران 
می دانند چون دس��تمزد بافنده ها باالس��ت و 
بنابرای��ن نمی تواند در بازارهای جهانی رقابت 
کند و عقب می مان��د، اما او نظر دیگری دارد 
و در ای��ن ارتب��اط می گوید: فرش دس��تباف 
ای��ران گ��ران محس��وب نمی ش��ود و اگر هم 
در براب��ر بعضی از محص��والت قیمت باالتری 
داشته باشد به دلیل کیفیتش است که هنوز 
همانند ن��دارد، ام��ا اینکه م��ا نمی توانیم در 
بازاره��ای جهانی رقابت کنی��م به دلیل نبود 
مجتمع های بزرگ فرش بافی در کشور است. 
بنابراین نمی توانیم تولید انبوه داش��ته باشیم 
و نمی توانیم تعهدات مان را به سفارش دهنده 
برآورده کنیم و در قراردادهای تجاری بدقول 
می ش��ویم، از این رو، وقتی فرش ایرانی هنوز 
در خان��ه و براس��اس زمان بی��کاری بانوان و 
منطبق ب��ا طرح های س��نتی و قدیمی بافته 
می ش��ود، راهش به بازاره��ای جهانی هموار 
نخواهد بود. االن نقش��ه های ف��رش ایرانی را 
با ب��ه روزآوری در هند و افغانس��تان می زنند. 
در قیمت گ��ذاری می توانیم رقابت کنیم مثًا 
با پایی��ن آوردن تراکم و. . . اما مس��ئله اصلی 
همان بحث عدم توانایی برای پاس��خ گویی به 

سفارش های بزرگ تجاری است. 

اهدافخوشهایعادلی
خوش��ه ف��رش دس��تباف اس��تان ش��امل 
تولیدکنندگان فرش دستباف در استان، تأمین 
 کنندگان مواد اولیه، فروشندگان، واردکنندگان 
و صادرکنندگان، طراحان، رنگرزها، قالی شویان، 
رفوگران، تمامی ارگان های ارائه دهنده خدمات 
کسب و کار و سازمان های دولتی مرتبط و همه 
ذی نفعان این حوزه است که سعی در برقراری 
تعامل��ی پوی��ا می��ان تمامی ذی نفع��ان برای 
دس��تیابی به هدف اصلی خوشه است. کمک 
به ذی نفعان در ایجاد و توس��عه یک چشم انداز 
مشارکتی برای آینده، همچنین تقویت ظرفیت 
برای عمل بر مبنای چش��م انداز مذکور است. 
محصوالت موردنظر در خوشه فرش دستباف 
اس��تان گلس��تان، با توجه به اصالت منطقه و 
ظرفیت رش��د آنها ش��امل فرش های ترکمن، 
نایین، قش��قایی، تابلو فرش و گبه است که در 
راستای بهبود کیفیت و ارتقای میزان فروش و 
صادرات آنها برنامه ریزی  خواهد شد. عمده ترین 
نقاط فشار اصلی خوش��ه فرش دستباف عدم 
فعالیت های مدیریت بازار، عدم شناخت درست 
از بازاره��ای فرش و همچنین ع��دم بازاریابی 
اصولی و ناشناخته ماندن دست بافته های استان 
اس��ت. سعی ما این است که با ترویج بازارهای 
منطقه ای و افزایش سهم بازارهای داخلی و بنچ 
مارکت های جهانی از یک سو و انجام اقدامات 
برای صادرات مس��تقیم دست بافته ها و تأمین 
مواد اولیه در اس��تان از س��وی دیگر بتوانیم با 
ورود به عرصه مستقیم صادرات دست بافته ها 
به افزایش سود 40درصدی از تولیدات خوشه 

دست پیدا کنیم. 

همهدانههایبازاردریکخوشه
عادل��ی در مورد نق��ش این خوش��ه ها در 
رون��ق اقتص��ادی ه��ر منطق��ه می گوی��د: با 
سازماندهی درست صنایع کوچک و متوسط 
می توان به سطوحی از هم افزایی دست یافت 
به ویژه در ش��رایط کمبود س��رمایه و با وجود 
کش��ش پذیری برای آن در فعالیت های دیگر، 
حداکثر بهره برداری را از س��رمایه های موجود 
ک��رد. از میان الگوهای مختلف س��ازماندهی 
تولید، خوش��ه های صنعتی از حدود سه دهه 
است که با اتکا بر سرم�ای�ه ه�ای ق�وام ی�اف�ته 
صنعتی و اجتماعی خ�ود نقش قابل توجهی 
در سازماندهی زنجیره تولید صنایع کوچک و 
متوسط، ش��کل بازار، توزیع درآم�د و ایج�اد 
ث�روت در مناطق متع�ددی از جهان داش��ته 
اس��ت. وی ادام��ه می دهد که اث���رات قاب�ل 
ت�وجه توس��عه ای خوش��ه ها در کن��ار دیگر 
عوام��ل، موجب تجدیدنظر در برداش��ت های 
نظریه پ��ردازان و طرفداران ادغام های عمومی 
ش��ده اس��ت. بیش از یک دهه، اکثر ادغام ها 
از جنبه ه��ای مالی و مدیریتی با هدف انتقال 
دان��ش و کنت��رل ب��ازار و نه با ش��کل گیری 
ادغام ه��ای عم��ودی در ی��ک یا چن��د مرکز 

تولیدی بزرگ صورت می پذیرد.
 خوشه های صنعتی به س��بب برخورداری 
از مزای��ای متع��دد، تأثی��ر قاب��ل توجهی بر 
شکل گیری استراتژی ها داشته و بر اقتصاد تک 
تک ص�نایع و کسب و ک�اره�ای ک�وچ�ک در 

شبکه های همکاری صنعتی اثر گذاشته  ان�د. 

مع��اون رئی��س جمهوری در ام��ور زنان و 
خانواده گفت: در دولت یازدهم سعی کردیم 
بی��ن کار و زندگی زنان ت��وازن برقرار کنیم. 
به گزارش ایرنا، ش��هین دخت موالوردی، روز 
دوش��نبه در بازدید از مرک��ز جامع خدمات 
مش��اوره بهزیس��تی تهران این مطلب را در 
خصوص اهدای تس��هیات برای زنان شاغل 

بیان کرد. 
مع��اون ام��ور زن��ان و خان��واده ریاس��ت 
جمهوری با بیان اینکه تسهیات چه تبعات 
و آثار س��وئی بر امنیت شغلی زنان می تواند 
داشته باش��د افزود: باید توجه داشته باشیم 
ک��ه افزایش مرخصی زایم��ان از 6 به 9 ماه، 
ساعت ش��یردهی، کاهش ساعت کار زنان و 
بازنشس��تگی پیش از موعد و م��وارد دیگر، 
امنیت ش��غلی زنان را به خطر می اندازد و ما 
باید به تبعات این تسهیات نیز توجه کنیم. 
وی با اش��اره به اینکه نرخ فعالیت اقتصادی 
زنان از 12.9 درصد به 13.3 درصد رس��یده 

است گفت: ما تاش می کنیم انواع مشوق ها 
برای استخدام زنان در بخش خصوصی داشته 
باش��یم و گزارش ها و راهکارهای خود را نیز 
آماده کرده ایم که در شورای عالی اشتغال در 

نوبت رسیدگی است. 

دولتتدبیروامیداجتماعمحوراست
مع��اون رئیس جمه��وری در ام��ور زنان و 
خان��واده با اش��اره به رویک��رد اجتماع محور 
دول��ت تدبی��ر و امی��د گف��ت: دول��ت در 
مس��ائل اجتماعی برنامه هایی داش��ته است 
ک��ه معتقدیم ب��ا همکاری های ش��بکه ای و 
هم افزایی می توانیم موفقیت الزم را به دست 
آوری��م در غیر  این صورت اگر قرار باش��د به 
ص��ورت جزیره ای عمل کنیم موفق نخواهیم 
بود. وی با اش��اره به تش��کیل مجدد سازمان 
س��اماندهی و مدیریت آسیب های اجتماعی 
گف��ت: برخاف نظر برخی امیدوار هس��تیم 

تشکیل این سازمان مثمر ثمر باشد. 

موالوردی با اش��اره به اینکه برنامه شش��م 
توس��عه به تصویب نرسیده اس��ت افزود: ما 
در چارچوب ماده 230 برنامه پنجم توس��عه 
فعالی��ت می کنی��م ک��ه از محوره��ای مورد 
تأکید در این ماده، پیش��گیری از آسیب های 
اجتماع��ی اس��ت. وی اف��زود: ب��ا توج��ه به 
ماموریتی که معاونت در جایگاه ستادی خود 

دارد؛ شناس��ایی مس��ائل، جلب توجه، ایجاد 
حساسیت، شناس��ایی و مدیریت ظرفیت ها، 
ایجاد هماهنگ��ی بین بخش��ی، هم افزایی و 
ترویج هماهنگی شبکه ای، مواردی است که 
برای انجام ماموریت و وظیفه خود باید به آن 
توجه کنیم و در این س��ه س��ال تا حدی که 
امکانات و اعتبارات اجازه می داد سعی کردیم 

مسئولیت خود را انجام دهیم. 
م��والوردی تأکی��د کرد: در برنامه شش��م 
توس��عه، 25 درصد کاهش آسیب اجتماعی 
پیش بینی شده است هر چند این پیش بینی 
بلندپروازان��ه اس��ت ام��ا برای تحقق س��ند 
20 ساله نظام که کمتر از 9 سال تا پایان آن 
فرصت داریم، باید تاش های مضاعفی برای 
رسیدن به ایران 1400 انجام دهیم و قوی تر 

از قبل به سمت این اهداف حرکت کنیم. 
مع��اون رئی��س جمهوری در ام��ور زنان و 
خانواده، با بیان اینکه متأس��فانه آسیب های 
اجتماعی رو به رشد است، گفت: آسیب های 

اجتماع��ی حساس��یت های زی��ادی را حتی 
در پایین تری��ن س��طح ایج��اد کرده اس��ت. 
موالوردی با اش��اره به تقسیم کار انجام شده 
گفت: 19 کارگروه تش��کیل ش��ده که از این 
تع��داد معاونت امور زنان ریاس��ت جمهوری 
در 11 کارگروه به ص��ورت معاونت یا معین 
یا همکار حضور دارد، البته باید هر س��تادی 
داخل دس��تگاه تشکیل ش��ود که این کارها 

انجام شده است. 
وی اظه��ار امی��دواری کرد: ب��ا مجموعه 
اتفاقات در ح��ال وق��وع می توانیم قدم های 
مثبتی ب��رای کاهش آس��یب های اجتماعی 
برداری��م. هر چن��د ادعای رفع آس��یب های 
اجتماعی ادعای گزافی است و هیچ کشوری 
نتوانس��ته به طور کامل مسائل و آسیب های 
اجتماعی را برطرف کند. در پایان نیز معاون 
رئیس جمهوری در ام��ور زنان و خانواده، از 
مرکز جامع خدمات مشاوره بهزیستی که 28 

کابین با 58 مشاور داشت بازدید کرد. 
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دبیر کارگروه مدیریت و مش��ارکت سیاس��ی - اجتماعی 
معاونت امور زنان و خانواده گفت: طرح استخراج آمار فعاالن 
سیاس��ی- اجتماعی زن را به معاونت امور زنان ارائه داده ام و 
اجرای آن نیازمند تأمین بودجه اس��ت. کبری روشنفکر، در 
گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد: معاونت امور زنان و خانواده با 
برخی دستگاه های اجرایی تفاهم نامه هایی منعقد کرده است 
و م��ا تاش می کنیم از طریق ای��ن وزارتخانه ها بودجه الزم 
را برای تهیه بانک اطاعات فعاالن سیاس��ی- اجتماعی زن 
به دس��ت آوریم. وی تأکید کرد: بخشی از اطاعات مربوط 
به فعاالن سیاس��ی- اجتماعی زن از سوی معاونت امور زنان 

و خان��واده و برخی دیگر به کمک مش��اوران امور بانوان در 
استان ها جمع آوری خواهد شد. این کار تا به حال انجام نشده 
است و اطاعات متمرکزی از این زنان در اختیار نداریم. وی 
در ادامه گفت: یک بخش از اس��تخراج آمار فعاالن سیاسی-

اجتماعی زن، جمع آوری اطاعات و سپس تحلیل آن است. 
در مرحله بعد نیز این اطاعات در اختیار دستگاه های اجرایی 
قرار می گیرد. روش��نفکر در پایان تصریح کرد: اگر قرار است 
زنان در پیش��برد امور جامعه مشارکت کنند باید اطاعات 
دقیقی از میزان این س��رمایه انس��انی و توانمندی های آنان 

داشته باشیم.

مدیر س��تاد توانمندس��ازی زنان سرپرس��ت خانوار 
تحت پوش��ش ش��هرداری تهران گف��ت: بازارچه زنان 
سرپرس��ت خانوار، مهرماه در چهار پهنه ش��هر تهران 
برگزار می ش��ود. فهیمه فیروزفر، در گفت وگو با ایسنا 
اظهار کرد: زنان سرپرس��ت خانوار در قالب 350 غرفه 
به عرضه محصوالتی می پردازند که یا خود تولید کرده  
 ی��ا از مراکز مهارت آفرینی کوثر ی��ا از تولیدکنندگان 

خریداری کرده اند. 
وی ب��ا بیان اینک��ه محصوالت عرضه ش��ده در این 
نمایش��گاه باید ایرانی باش��ند گفت: صنایع دس��تی، 

پوش��اک، زی��ورآالت، از جمله اقامی هس��تند که در 
نمایش��گاه پاییزه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش 

شهرداری تهران به مردم عرضه می شود.
 به گزارش ایسنا، ستاد توانمندسازی زنان سرپرست 
خانوار هر فصل با تش��کیل بازارچه هایی، امکان عرضه 
محصوالت زنان سرپرس��ت خان��وار را فراهم می کند، 
ع��اوه بر آن هر ش��ش ماه یک بار نمایش��گاه زنان و 
تولی��د ملی را برپ��ا می کند که در آن ع��اوه بر زنان 
سرپرست خانوار، برندها نیز به عرضه محصوالت خود 

می پردازند. 

دبیرکارگروهمشارکتسیاسیاجتماعیمعاونتزنانخبرداد
تهیهبانکفعاالنسیاسی-اجتماعیزندرانتظارتأمینبودجه

مدیرستادتوانمندسازیزنانسرپرستخانوارگفت
برگزاریبازارچهزنانسرپرستخانوارتهرانیدرمهر
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آسیب های سازمان تجارت جهانی 
برای کشورهای درحال توسعه

وقتی سازمان تجارت جهانی در سال 1995 تأسیس 
شد، هدفش تسهیل تجارت بین المللی و رشد و توسعه 
اقتصادی بود. در این نهاد بین المللی اما یک مش��کل 
عمده وجود دارد و آن اینکه کش��ورهای درحال توسعه 
آنچنان که باید از قراردادها و دادوستدهای این سازمان 

سود نمی برند. 
این کشورها با اینکه درصد باالیی از اعضای سازمان 
تجارت جهانی هس��تند و از نظ��ر عددی برتری کامل 
دارند، اما به دالیل گوناگ��ون نمی توانند از این برتری 

خود استفاده کنند. 
می توان دالیل قدرت کم کشورهای درحال توسعه در 

چارچوب سازمان تجارت جهانی را این گونه برشمرد: 
کشورهای درحال توسعه دوسوم از اعضای سازمان 
تجارت جهانی را تش��کیل می دهن��د. بنابراین قاعدتاً 
رأی این کشورها باید بر روند و نتایج مذاکرات تجاری 
تأثیر زیادی داش��ته باش��د، اما واقعیت این است که 
در عمل خبری از این اثرگذاری نیس��ت. کش��ورهای 
درحال توس��عه هرگ��ز از برتری ع��ددی در این نهاد 
جهانی به سود خود اس��تفاده نکرده اند. اقتصاد اکثر 
کش��ورهای درحال توس��عه به آمریکا، اروپ��ا و ژاپن 
وابس��تگی زیادی دارد. این وابس��تگی در حوزه های 
واردات، ص��ادرات، کمک های مال��ی، امنیت و بعضی 
بخش های دیگر پررنگ اس��ت. آمری��کا، اروپا و ژاپن 
به عن��وان قدرت های اقتص��ادی دنیا از همبس��تگی 
کشورهای درحال توس��عه در سازمان تجارت جهانی 
می ترس��ند و آن را مانع��ی برای رف��اه و امنیت خود 
تلقی می کنند. بنابراین درحالی که بسیاری از اعضای 
ای��ن نهاد ب��ا یک ق��رارداد مخالفت می کنن��د و این 
مخالفت کاماًل در چارچوب های قانونی می گنجد، این 
قدرت های اقتصادی با اقداماتی هماهنگ مانع از این 
می شوند که اجماع کشورهای درحال توسعه  به نتیجه 

رسیده و به سودشان تمام شود. 
مذاک��رات تجاری بر اس��اس اص��ول روابط متقابل 
یا س��ازش بین طرفین صورت می گی��رد. این یعنی 
یک کش��ور در براب��ر امتیازی ک��ه می خواهد بگیرد، 
ی��ک امتیاز هم می ده��د. مثاًل برای جل��ب موافقت 
کش��ور مقابل و گرفتن امضای یک قرارداد مشخص، 
تعرف��ه یک محص��ول یا کاالی خ��اص را برای طرف 
مقاب��ل پایین می آورد. این ن��وع از مبادله کاال به نفع 
کشورهایی است که اقتصادی بزرگ و متنوع دارند و 
کل اقتصادشان روی پاشنه یک محصول نمی چرخد. 
این کش��ورها هرچه بیش��تر امتیاز بدهند، امتیازات 
بیش��تری هم می توانند بگیرن��د، بنابراین عدم توافق 
میان کش��ورهایی که می توانن��د امتیازاتی بدهند با 
کش��ورهایی که نمی توانند ای��ن کار را انجام دهند یا 
امتیازات کمی در اختی��ار طرف دیگر قرار می دهند، 
بیش��تر و بیشتر می شود. پس نتیجه این می شود که 
کش��ورهای قدرتمندتر س��ود قراردادهای تجاری را 
می برن��د، درحالی که همتایان ضعیف ترش��ان مجبور 
هس��تند تنها به س��ودهای جزئی از ای��ن قراردادها 
بس��نده کنند. در حقیقت، در سازمان تجارت جهانی 
که کش��ورهای درحال توس��عه از نظر عددی در آن 
برتری قابل توجه��ی دارند نه تنها دادوس��تدها هرگز 
به س��ود کش��ورهای درحال توس��عه نبوده، بلکه در 
نهایت معام��الت کاماًل طبق خواس��ته کش��ورهای 
توس��عه یافته رقم خورده است. بسیاری از مذاکرات و 
توافقات تجاری که سرچش��مه اش به سازمان تجارت 
جهان��ی برمی گردد، بین کش��ورهای توس��عه یافته و 
برخ��ی از معدود قراردادها هم بین توس��عه یافته ها و 
درحال توس��عه های بزرگ تر و قدرتمندتر بسته شده 

است. 
همچنین کش��ورهای درحال توس��عه منابع انسانی 
و فن��ی کمت��ری در اختیار دارن��د، بنابراین وقتی در 
مذاکرات حاضر می ش��وند دس��ت پایین تر را دارند و 
نمی توانند آنطور که به نفع ش��ان است مانور بدهند. 
آنها کمتر از رقبای توسعه یافته خود آمادگی دارند و 

رقیبی که کمتر آماده باشد، بازی را می بازد. 
کشورهای درحال توسعه حاال دیگر خوب می دانند 
که یافتن منابع مناسب در نظام حل اختالف هزینه بر 
اس��ت و نیاز به داشتن س��طح باالیی از تحصص های 
حقوق��ی دارد؛ چی��زی که این کش��ورها کمتر از آن 
به��ره می برند. عالوه  بر این، پایه و اساس��ی که نظام 
حل اختالف بر آن اس��توار است، چندان متناسب با 
نیازهای توس��عه ای این کشورها نیست؛ حال چه آن 
کشور قوانین تجارت آزاد را نقض کرده باشد، چه نه. 
برای اکثر کشورهای درحال توسعه، موافقت نامه های 
س��ازمان تجارت جهانی نتایجی منفی به دنبال دارد 
چون باعث می ش��ود این کش��ورها مجبور ش��وند از 
بس��یاری از امتیازها و فرصت ها برای توسعه محروم 
ش��وند. دولت ه��ا به واس��طه همین قراردادها اس��ت 
که قدرت خ��ود در کنترل اقتص��اد داخلی و تعیین 

اولویت های توسعه را از دست می دهند. 
برخی دولت ها به س��ازمان تجارت جهانی »باشگاه 
م��ردان پولدار خ��اص« لق��ب داده ان��د. در این نهاد 
بین المللی نابرابری های آشکاری وجود دارد. صادرات 
کشورهای درحال توسعه همچنان با مانع بزرگی به نام 
عدم دسترسی به بازارهای بزرگ و مهم روبه رو است. 
مطالعات اخیر کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل 
متحد )UNCTAD( و سازمان خواربار و کشاورزی 
ملل متحد )FAO( تأیید کرده که به اوج رس��اندن 
ی��ا افزایش ناگهان��ی تعرفه ها همچنان ب��ه صادرات 
کشورهای درحال توس��عه و تالش  این کشورها برای 

ایجاد تنوع در صادرات آسیب می زند. 
آسیب رس��انی س��ازمان تج��ارت جهان��ی تنها به 
کشورهای درحال توسعه محدود نمی شود. کشورهای 
کمتر توس��عه یافته که ب��ه اختص��ار LDC خوانده 
می شوند هم از این نهاد بین المللی ضرر می بینند. این 
48 کش��ور با اینکه 20 درصد سازمان تجارت جهانی 
را تش��کیل می دهند از جریان های تجاری به حاشیه 
رانده ش��ده اند. محصوالت این کشورها با تعرفه های 
باال و افزایش زیاد تعرفه  در محصوالتی مثل گوشت، 

سیگار، لباس، کفش و چوب مواجه می شوند. 

دریچه
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گسترش توافق نامه های منطقه ای، بیشتر 
از اینکه به رقابتی ترش��دن س��ازمان تجارت 
جهان��ی بینجامد، با فراه��م آوردن فرصتی 
ب��رای تجارت آزاد، موجب بلوغ بیش��تر این 

سازمان شده است.
گابریل مارس��و، پروفسور دانشکده حقوق 
ژنو دیدگاهی متفاوت با تمام همتایان خود 
دارد. او درباره چش��م انداز س��ازمان تجارت 
جهانی می گوید: »طی 20 س��ال گذش��ته 
تاکن��ون، این س��ازمان روز ب��ه روز اهمیت 

بیشتری پیدا کرده است.«
س��ازمان تج��ارت جهانی از همان س��ال 
1995 که ایجاد ش��د، تاکن��ون از مذاکرات 
هرساله خود نتیجه ای حاصل نکرده است. در 
واقع، پس از عب��ور از رکود در زمینه ایجاد 
کس��ب و کار های جدی��د، در دو ده��ه اخیر 

شاهد افزایش توافقات منطقه ای بوده ایم. 

سازمان تجارت جهانی و محدودیت های 
منطقه ای

در می��ان آمیزه ای از طرح ه��ای ابتکاری 
س��ازمان تج��ارت جهان��ی، ب��ا موضوعات 
مختل��ف در بخش ه��ای متف��اوت فناوری 
اطالع��ات، بازاره��ای عموم��ی، خدم��ات، 
کاال های محیط زیستی و... می توان به چند 
طرح بزرگ اش��اره ک��رد، به خصوص پیمان 
تجاری و سرمایه گذاری ترنس-آتالنتیک که 
میان واش��نگتن و اتحادیه اروپا تنظیم شد. 
ای��ن قرارداد به تنهای��ی 60 درصد از تولید 

ناخالص جهانی را تأمین می کند. 
از طرفی، رویکرد های منطقه ای به تشکیل 
انجمن ه��ا و گروه های کوچک در حاش��یه 
س��ازمان تجارت جهانی منجر می ش��ود. با 
این حال، تش��کیل چنین گرو ه های کوچک 
تجاری، در تناقض با اس��تاندارد ها و اهداف 

سازمان تجارت جهانی نیست. 
گابری��ل در این ب��اره می گوید: »بررس��ی 
ج��دی و دقیق ای��ن تواقف��ات و معاهدات 
تجاری نشان می دهد که اغلب آنها با هدف 
رس��یدن به یک طرح نهایی انجام ش��ده اند. 
ه��دف آنه��ا درواقع پیوس��تن به س��ازمان 
تجارت جهانی اس��ت که دارای س��اختاری 
توس��عه یافته تر و پیچیده ت��ر اس��ت.« او در 
اثبات صحبت های خود، مذاکرات ش��راکت 
ترنس-پس��یفیک را مث��ال می زن��د. س��ال 
2014، کشورهای اس��ترالیا، برونئی، کانادا، 
شیلی، ژاپن، مالزی، مکزیک، نیوزیلند، پرو، 
س��نگاپور، ای��االت متحده آمری��کا و ویتنام 
درباره طرح پیش��نهادی منطقه ای برگرفته 
از س��ازمان تجارت جهانی گفت وگو کردند. 
او همچنی��ن اضاف��ه می کند تم��ام اعضای 
ش��راکت تران��س- پس��یفیک می خواهن��د 
اطمینان حاصل کنند ک��ه این تحوالت در 
حال گس��ترش در نهایت به سازمان تجارت 

جهانی خواهند پیوست.«
به طورکل��ی  مارس��و،  گابری��ا  نظ��ر  ب��ه 
اقتصاد های ب��زرگ جهانی ترجیح می دهند 
که از راهکار های س��ازمان تج��ارت جهانی 
بهره مند شوند. در عین حال او معتقد است 
که س��ازمان تجارت جهانی به تنهایی برای 

آزادس��ازی اقتصاد جهانی کافی نیست، اما 
عرصه ه��ای منحصر به ف��ردی را در اختیار 
فع��االن اقتصادی ق��رار می ده��د. به عنوان 
مثال کش��ور هایی هس��تند که از توافق های 
منطقه ای حذف شده اند، ولی امکان مذاکره 
درب��اره قرارداد های اقتص��ادی و تجاری را 
دارند و در ضم��ن می توانند اثرات آن را در 
اقتصاد و تولید خود مش��اهده کنند. گابریل 
مارس��و می گوی��د: »در ح��ال حاض��ر هیچ 
پلتفرم��ی در این زمین��ه، قدرتمند تر از این 

سازمان در جهان فعالیت نمی کند.«

توافقات منطقه ای سد راه سازمان 
تجارت جهانی

س��ازمان تجارت جهانی، اکنون در انتظار 
تواف��ق تج��اری ای��االت متح��ده آمریکا و 
اتحادی��ه اروپا با چین اس��ت. این س��ازمان 
امیدوار اس��ت که مذاکرات اقتصاد های برتر 
جهان��ی درباره تج��ارت با چین ب��ه نتیجه 
برس��د. درواق��ع، اختالف��ات قاب��ل توجهی 
در میان کش��ور های عضو س��ازمان تجارت 
جهان��ی در برابر نهاد ه��ای منطقه ای وجود 
از کش��ور ها،  دارد. درحالی ک��ه یک س��ری 
اس��تاندارد های س��ازمان تجارت جهانی را 
ترجی��ح می دهند، 22درص��د دیگر ترجیح 
می دهن��د از نظ��ر اقتص��ادی و تج��اری در 
همان س��طح منطقه ای باق��ی بمانند. یکی 
از مش��اوران بخش حقوقی سازمان تجارت 
جهان��ی در این باره چنین می گوید: »به هر 
حال، برداشتی که سازمان تجارت جهانی از 
توافقات منطقه ای دارد، این است که موازی 

با اهداف سازمان حرکت نمی کنند.«
او معتقد اس��ت کش��ور هایی که توافقات 
منطقه ای را بر سازمان تجارت جهانی ارجح 
می دانن��د، در واقع بر دیگر اعضای عضو این 
س��ازمان فش��ار وارد می کنند ک��ه با دنبال 
کردن اهداف بلندپروازانه، برنامه آزادسازی 

اقتصاد جهانی را پیاده کنند. 

رشد ناامید کننده تجارت جهانی
درح��ال حاضر تج��ارت جهانی رش��دی 
ناامید کنن��ده دارد. از نظ��ر گابریل مارس��و، 
ای��ن بحث که چگونه اس��تاندارد های جدید 
در س��ازمان تج��ارت جهانی ب��ه کار گرفته 
می شوند، بحثی اس��ت فنی و در عین حال 
دش��وار. او می گوید نمی ت��وان تأثیر و نفوذ 
رویکرد  قرارداد های منطقه ای را در سازمان 
تجارت جهان��ی انکار ک��رد. مذاکرات میان 
کشور های عضو س��ازمان تجارت جهانی در 
حالی ادام��ه ادامه دارد که آنه��ا امیدوار به 
حل مس��ائل مربوط به توافق های منطقه ای 

و رویکرد های چند جانبه هستند. 
س��الی که گذش��ت، یعنی سال 2015، از 
نظر اقتصادی س��الی پرحاش��یه بود. رش��د 
تجارت جهانی سال گذشته، 2.8درصد کمتر 
از میانگین رش��د 15 سال اخیر برآورد شد. 
رئیس س��ازمان تجارت جهانی، روبرتو ازودو 
می گوید: »همچنین پیش بینی می شود که 
در س��ال 2016 نیز، این رقم برای پنجمین 
س��ال متوالی ثابت بماند.« او اضافه می کند 
که مش��ابه چنین وضعیت��ی پیش از این در 
س��ال  1980 در جهان مش��اهده شده بود. 

ب��ا وجود اینک��ه حجم تجارت ه��ای جهانی 
رو ب��ه افزایش اس��ت، اما س��رعت آن کند 
است. صحبت  از رکود مطلق تجارت جهانی 
نیس��ت. س��ازمان تجارت جهانی برای سال 
2017، رش��د تجارت جهانی را 3.6 تخمین 
می زند ک��ه تنها حدود یک درصد از رش��د 

سال جاری باالتر است. 

تغییر در عرصه رقابت
گابری��ل معتق��د اس��ت ک��ه رویکرد های 
منطق��ه ای بر اقتصاد و تج��ارت جهانی هم 
تأثیر می گذارد. به عنوان مثال، سال گذشته 
رکود اقتصادی و ناآرامی های سیاسی برزیل، 
آمری��کای التین را هم تحت تأثیر قرار داد و 
رش��د واردات را در این کشور در پایین ترین 
حد خود نگه داش��ت. سوییس هم جزو آن 
کشور هایی اس��ت که سال گذشته صادرات 
و وارداتش به ترتیب با کاهشی 7درصدی و 

9درصدی همراه بود. 
براساس آخرین آمار منتشر شده از سازمان 
تج��ارت جهان��ی عرصه رقابت ه��ای تجاری 
تغییر کرده  اس��ت. پنج سال است که تقاضا 
از س��وی بازار آس��یا، موت��ور محرکه تجارت 
بین الملل��ی را می گردان��د. در ح��ال حاضر 
ایاالت متحده آمریکا و اروپا، بزرگ ترین وارد 
کنندگان تجارت جهانی هس��تند. همچنین، 
به گفت��ه رئیس س��ازمان تج��ارت جهانی، 
ب��دون در نظر گرفتن کاهش رش��د چین و 
سایر کشور های منطقه، رشد تجارت جهانی 
 در س��ال 2015، حدود 3.5 درص��د برآورد 

شده است. 

گزارش 2

آیا سازمان تجارت جهانی به پایان خود نزدیک شده  است؟ 

توافقات منطقه ای سد راه سازمان تجارت جهانی

دونالد ترامپ، نامزد جمهوریخواه انتخابات 
ریاس��ت جمه��وری آمریکا ج��دای قوانین 
س��خت گیرانه ای که می گوید برای آلمان ها 
و فرانس��وی ها وضع خواهد کرد، نس��بت به 
خروج از س��ازمان تجارت جهانی هم هشدار 

داده است. 
ترام��پ که پیش از ای��ن تهدید کرده بود 
توافق نام��ه آمریکا ب��ا این س��ازمان را پاره 
خواهد کرد، می گوید تحت ریاست جمهوری 
او ایاالت متحده از س��ازمان تجارت جهانی 

جدا خواهد شد. 
او می گوید قصد دارد برای ش��رکت هایی 
که فعالیت ه��ای تولیدی خ��ود را به خارج 
از کش��ور منتق��ل کردند، مالی��ات وارداتی 
تنبیه��ی 30درصدی تعیی��ن کند؛ به عنوان 

مثال شرکت نفتا در مکزیک. 
ترام��پ حتی ب��ه چالش های��ی که خروج 
آمری��کا از س��ازمان تجارت جهان��ی در این 
نه��اد به وج��ود می آورد، اهمی��ت نمی دهد 
و می گوی��د: »ما یا دوب��اره مذاکره می کنیم 
ی��ا می آیی��م بی��رون. قرارداده��ای تجاری 
فاجعه اند. سازمان تجارت جهانی یک فاجعه 

است.«
تصمیم ه��ای  اینک��ه  ب��ه  پاس��خ  در  او 
اینچنین��ی- که ب��ه تصمی��م بریتانیا برای 
خ��روج از اتحادی��ه اروپا ش��باهت دارد-به 
اقتص��اد ضربه می زند، می گوی��د: »من تنها 
کس��ی بودم که می گف��ت برگزی��ت اتفاق 
می افتد. حاال مگر چه ش��ده؟ بازار بورس از 

همیشه بهتر است.«
در راس��تای همی��ن اظهارات، نش��ریه ای 
  »economy in crisis« آمریکایی به نام
مقال��ه ای را در ماه مارس منتش��ر کرده که 
خ��روج ایاالت متح��ده از س��ازمان تجارت 
جهان��ی را توجیه می کند و بی ش��باهت به 

ادعاهای ترامپ نیست. 
در این مقاله آمده که بعد از جنگ جهانی 
دوم و نیاز به س��ازندگی و اس��تحکام روابط 
به منظور س��اختن دوب��اره اروپ��ا و مبارزه 

ب��ا کمونیس��م ک��ه مهم تری��ن خط��ر برای 
دموکراسی به شمار می رفت، بانک جهانی و 
صن��دوق بین المللی پول به وجود آمدند. در 
همین دوره نهادی به نام سازمان بین المللی 
تجاری که متعلق به سازمان ملل متحد بود 
و همچنی��ن توافق نامه جهانی ب��ر تعرفه ها 
و تجارت ه��م به صورت جداگان��ه به وجود 

آمدند. 
در س��ال 1995 بع��د از س��ال ها مذاکره 
س��ازمان تجارت جهانی ب��ه وجود آمد تا بر 

تج��ارت جهانی نظارت داش��ته باش��د؛ چه 
به عن��وان نهادی برای مذاک��ره و چه نهادی 
حقوقی، این س��ازمان بر مناقش��ات تجاری 

دنیا نظارت و تصمیم گیری می کند. 
بع��د از انق��الب آمری��کا، ای��االت متحده 
روی پاهایش ایس��تاد و تبدیل به کش��وری 
ب��ا قوانی��ن مخص��وص خودش ش��د. دیگر 
ش��هروندان آمریکایی مجب��ور نبودند برای 
اربابان خارجی آن س��وی آب های اقیانوس 
اطلس سر خم کنند. اما هم جمهوریخواهان 

و هم دموکرات، رویای استقالل را با امضای 
توافق نامه س��ازمان تج��ارت جهانی از بین 

بردند. 
حاال باور بر این اس��ت که این س��ازمان 
به دموکراس��ی آمریکا ضربه می زند. اگرچه 
این س��ازمان درس��ت مثل ای��االت متحده 
و البته س��ایر کش��ورهای دنیا قوه مجریه، 
قضاییه و مقنن��ه دارد، اما نهاد اجرایی آن 
تقریباً منفعل اس��ت و قوه مقننه اصاًل رأی 

نمی دهد. 
ه��ر کش��ور عض��و ای��ن نه��اد در فرآیند 
تصمیم گیری یک حق رأی دارد اما واقعیت 
سیستم این است که تمام اعضا تقریباً تمام 
وقت شان را به مذاکرات بی انتها می گذرانند. 
ش��اخه قضایی این نهاد -از نگاه نویسنده 
مقاله از بخت بد آمریکا- تنها نهادی اس��ت 
که کار می کند. اصوالً وقتی ش��کایتی برای 
س��ازمان تجارت جهانی ارسال می شود، دو 
کشور طرف مناقشه یک سال وقت دارند که 
با هم مذاکره و اختالف های خود را برطرف 
کنن��د. در مرحله بعد اگ��ر اختالف برطرف 
ش��ده باش��د، دو ط��رف پرونده خ��ود را در 
یکی از دادگاه های س��ازمان تجارت جهانی 
ب��ه جریان می اندازن��د و در نهایت این نهاد 
اجرایی اس��ت که باید تصمیم گیری کند. از 
ن��گاه economy in crisis نهاد اجرایی 
س��ازمان در اکثر موارد به نفع کش��ورهای 
خارج��ی رأی می دهد و هی��چ نهاد قضایی 
دیگ��ری باالتر از س��ازمان تج��ارت جهانی 
وج��ود ندارد ک��ه بخواهد ب��ر رأی این نهاد 
نظارت و داوری داش��ته باش��د. تنها راه حل 

جدایی ایاالت متحده از این نهاد است. 

ترامپ: سازمان تجارت جهانی فاجعه است

ترجمه: گلنوش محب علی
letemps :منبع
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دولت برزیل ب��رای برگزاری 
هزینه های  المپیک،  بازی های 
س��نگینی را متحمل ش��ده و 
حتی در آستانه برگزاری بازی ها 
با مشکالتی رو به رو بود. با این 
وجود المپیک امسال با تمامی 
مش��کالت و موانع آغاز شده و 
تاکنون ضعف و کمبود عمده ای 
در خص��وص کیفیت بازی های 
در حال برگزاری گزارش نشده 
است. یکی از تمهیدات امنیتی 
که به طور گس��ترده توس��ط 
بازی های  برگزاری  مس��ئوالن 
ای��ن دوره المپیک مورد توجه 
ق��رار گرفت��ه، امنی��ت فضای 
مجازی است. اخبار منتشر شده 
از دهک��ده بازی ه��ای المپیک 
حاک��ی از وجود تع��داد زیادی  
جعل��ی   WiFi Hotspost
خب��ر می دهد که ب��ه تحریف 
اطالعات مجازی می پردازند. در 
چنین شرایطی چندان عجیب 
نیس��ت ک��ه اغل��ب حاضران 
دهکده بازی ه��ا به طور مرتب 
با تابلوهای لطفا وای فای خود 
را روشن نکنید مواجه می شوند. 
ش��رکت امنیتی تلف��ن همراه  
Skyecure در گزارش��ی ب��ا 
طعنه به شرایط موجود، سرعت 
شیوعWiFi Hotspost های 
جعل��ی را مثل ش��یوع ویروس 
زی��کا در برزی��ل خطرن��اک و 
نگران کننده می داند. این خبرها 
در حال��ی مخاب��ره می ش��وند 
ک��ه چندین ش��رکت معتبر و 
مش��هور بین المللی مسئولیت 
تأمین امنیت فضای س��ایبری 

را بر عهده گرفته اند، اما به نظر 
می رس��د موفقیت چندانی در 

این زمینه نداشته اند. 

ویروس های مجازی تا چه 
حد خطرناکند؟ 

براس��اس خبرهای منتش��ر 
فضاه��ای  از  بس��یاری  ش��ده 
عمومی همچون رس��توران ها، 
کاف��ی ش��اپ ها و مراکز خرید 
عموم��ی از آس��یب هکرها در 
امان نمانده اند. یکی از مهم ترین 
مراک��ز هک ش��ده، ف��رودگاه 
بین المللی Galeao است که 
عالوه بر مسافران عادی، به طور 
ناخواسته میزبان تعداد زیادی 
از مس��افران خطرناک مجازی، 
یعنی هکرها نیز ش��ده اس��ت، 
اما چ��را این موضوع تا این حد 

خطرناک است؟ 

بسیاری از مسافران به محض 
ورود به فرودگاه تمامی وسایل 
تلفن های هوشمند  و  ارتباطی 
خود را از حالت پرواز به حالت 
عادی تغییر می دهند، به محض 
اتصال صدها مسافر به سیستم 
آلوده فرودگاه، هکرها  وای فای 
فرصتی مناس��ب پیدا خواهند 
کرد تا از شرایط موجود نهایت 
اس��تفاده را برده و به اطالعاتی 
پرش��مار دس��ت یابن��د. ای��ن 
اطالعات گاه بس��یار خطرناک 
اس��ت و از ماهیت مسافران تا 
رمز تلفن همراه، رمز های بانکی، 
کدهای امنیتی و کلیه اطالعات 
خصوص��ی اف��راد در مع��رض 

سوء استفاده قرار می گیرد. 
امنیتی کسپراسکای  شرکت 
ش��رکت های  از  یک��ی 
تضمین کننده امنیت مسابقات 

در جدیدتری��ن بیانی��ه خ��ود 
اع��الم کرده بالغ ب��ر 18درصد 
ارائ��ه  دهن��ده  ش��بکه های  از 
سرویس های اینترنتی در برزیل 
پیکربندی و س��اختاری ناایمن 
دارن��د و هر لحظه احتمال دارد 
در معرض آسیب هک شدن قرار 
گیرند. همچنین 7درصد از این 
شبکه ها با سیستم های منسوخ 
و قدیمی رمزگزاری شده اند که 
به راحتی قابل دسترس هکرها 
ق��رار می گیرن��د. بنابراین رقم 
ح��دودی 25درص��د ناامنی در 
سراسر دهکده المپیک به عنوان 
یک نرخ ناامنی سایبری رسمی 

تخمین زده می شود. 

حمالت هکرها بی سابقه 
نیست 

این نخس��تین باری نیس��ت 

المپیک  بازی ه��ای  که هکرها 
را ه��دف ق��رار داده اند. درطول 
بازی ه��ای المپیک زمس��تانی 
س��وچی 2014 روس��یه نی��ز 
خبرهایی مبنی بر حضور هکرها 
در فضای برگزاری مسابقات در 
دست بود. با این وجود مسئوالن 
برگزاری مسابقات در روسیه، به 
خوبی ب��ا حضور مخرب هکرها 
مبارزه کردند و بر این اس��اس 
امنیت��ی قابل قب��ول در فضای 
مجازی مس��ابقات برقرار ش��د. 
بنابراین شاید بتوان امیدوار بود 
مسئوالن برزیلی نیز موفق شوند 
با همکاری شرکت های برتر در 
حوزه تأمین امنیت س��ایبری، 

موفقیت روسیه را تکرار کنند. 
اما این موفقیت تا حد زیادی 
به هم��کاری کارب��ران فضای 
مجازی بس��تگی دارد. یکی از 
توصیه های مهم به مس��افران 
و کاربران ش��بکه های مجازی 
اس��تفاده از نقش��ه شبکه های 
امنی است که توسط رسانه های 
رسمی و معتبر برزیل در فضای 
برگ��زاری مس��ابقات منتش��ر 
می ش��ود، این نقش��ه ها مسیر 
اتصال امن به وای فای سالم را به 
کاربران معرفی می کنند. توصیه 
مه��م دوم، عدم نصب برنامه ها 
و  مخ��رب  اپلیکیش��ن های  و 
احتماال  که  اس��ت  ناآش��نایی 
می رود فضای تلف��ن همراه یا 
تبلت کاربران را به ویروس هایی 
ناشناخته آلوده کنند. به عبارت 
دیگر، شاید بهترین راه کنترل 
مشکالت س��ایبری آگاه سازی 
کاربران نس��بت به مش��کالت 

موجود باشد. 

خ��واب یک��ی از فرآینده��ای 
حیات��ی و مه��م زندگ��ی افراد 
اس��ت و ح��دود ی��ک س��وم از 
زندگی هر انس��ان به این فرآیند 
اختص��اص داده می ش��ود. بنا بر 
از  بسیاری  روان شناسان،  اعتقاد 
اختالالت خلقی و رفتاری افراد 
در ط��ول روز با کیفی��ت پایین 
خواب شبانه و انواع بی خوابی ها 

بی ارتباط نیست.
 به گ��زارش  »فرصت امروز«، 
هر اندازه خواب ش��بانه، افراد به 
لحاظ مدت زمان و کیفیت بهتر 
باش��د، می توان امیدوار بود روز 
آت��ی را بهتر آغاز کنن��د. با این 
حال بس��یاری از اف��راد به علت 
مشکالت خواب ش��بانه بارها به 
پزش��کان مراجع��ه می کنند اما 
پاسخ مطلوبی دریافت نمی کنند. 
چرخ��ه خ��واب انس��ان به طور 
طبیعی شامل مراحلی استاندارد 
اس��ت، ای��ن مراحل ب��ه ترتیب 
ش��امل: مرحل��ه خواب س��بک، 
 ،)REM(حرکات س��ریع چشم

مرحله دیدن تصاویر و اش��کال 
و ب��ه بیان��ی واضح ت��ر، دی��دن 
رویا و در نهای��ت مرحله خواب 
عمیق است. این مراحل الگویی 
مشخص از مراحل خواب انسان 

ترسیم می کنند. 
برخ��ی افراد از مراح��ل اولیه 
خواب عب��ور نمی کنند و خوابی 
مقط��ع، منقط��ع و بی کیفیت را 

تجرب��ه می کنند، برخ��ی دیگر 
نیز دچ��ار اخت��الالت پرخوابی 
هس��تند. بر این اساس احساس 
خستگی روزانه و کسالت در آنها 
اساس��اً تا ش��روع روز بعد ادامه 

خواهد داشت. 
 zeo sleep manager
ی��ک تکنول��وژی نوآورانه و مفید 
پزشکی اس��ت که نه تنها کیفیت 

خواب اف��راد را تعیی��ن می کند، 
بلکه به پزشکان کمک می کند، در 
تشخیص نوع اختالل خواب افراد 
موفق تر عمل کنند. اما روش کار 

این دستگاه چگونه است؟ 
ای��ن محص��ول ش��امل چند 

بخش است: 
*پیش��انی بند zeo ک��ه برای 
ارزیابی الگوی خواب ش��بانه به 

سر بسته می شود و وزنی سبک 
داشته و بسیار راحت است 

*نرم افزار نم��وداری داده های 
خواب، شامل زمان و کیفیت 

*لیست امتیاز دهی ZQ که 
به خواب شبانه فرد امتیاز داده و 
میانگین هفتگی و ماهانه خواب 

را تعیین می کند 
 smartwake *سیس��تم 
ک��ه به اف��رادی که ب��ه بیماری 
کمک  هس��تند،  دچار  پرخوابی 
می کن��د در بهتری��ن زم��ان به 
کم��ک زن��گ هش��دار از خواب 

برخیزند. 
مجموع��ه  ای��ن  اپلیکیش��ن 
منحصر ب��ه فرد و کام��ل، قابل 
نصب روی هر دو سیس��تم عامل 
و  اس��ت   ios و  اندروی��د 
محدودیت��ی ندارد. اس��تفاده از 
این مجموعه بسیار ساده است و 
به نظر می رسد با استفاده از این 
مجموع��ه نیازی به اس��تفاده از 
داروهای  یا  قرص های خواب آور 
آرام بخش وجود نخواهد داشت.

کیفیت خواب تان را با zeo sleep manager ارتقا دهید 
گزارش2

افزایش سرعت اینترنت در 
دستگاه های اندرویدی 

افزایش س��رعت اینترنت با کمک ترفندهای س��اده 
روی دستگاه های اندرویدی شاید دور از انتظار باشد اما 
برای تان جالب اس��ت که بدانید این کار به سادگی قابل 
انج��ام اس��ت. در این مطلب چهار ترفند س��اده را مرور 
می کنیم که برای افزایش سرعت اینترنت کارآمد است. 

تلفن های همراه همیش��ه در بهترین حالت بهره وری 
خود نیستند و همین شما را مجاب می کند تا آستین باال 
زده و برای باالتر بردن کیفیت آن دست به کار شوید. این 
بهره وری در مورد سرعت اینترنت شما هم صدق می کند. 
اگر سرعت پایین اینترنت روی دستگاه باعث عذاب تان 
می ش��ود، چن��د راه برای بهب��ود آن وج��ود دارد. البته 
هیچ کدام آنها نمی تواند کیفیت اپراتور خدماتی ش��ما را 
باال ببرد یا سیم کارت 3G  شما را به LTE تبدیل کند، 
اما حداقل می تواند سرعت بارگذاری صفحات اینترنت را 
باال ببرد یا هنگ کردن های زمان اینترنت گردی را کاهش 

دهد. 
قبل از ش��روع مطمئن شوید به هیچ شبکه  WiFi و 
بی سیمی متصل نیستید و تنها اینترنت سیم کارت شما 
فعال است. برای فعال کردن اینترنت سیم کارت از طریق 
منوی تنظیمات س��ریع باالی گوش��ی گزینه  داده های 

همراه یا Mobile Data را فعال کنید. 
پاک کردن حافظه  پنهان برنامه ها

نرم افزاره��ا و برنامه ها به مرور زمان کم کم ش��روع به 
س��اخت فایل هایی برای حافظه  پنهان خود می کنند تا 
برای اجرای بعدی نیازی به پردازش مجدد یا بارگذاری 
آن ها نداشته باشند، اما همین فایل ها در حافظه به مرور 
ب��ا افزایش، درص��د زیادی از منابع سیس��تم را به خود 
اختص��اص خواهند داد، هر چند ممکن اس��ت هیچ گاه 
بعضی از آن ها مورد استفاده قرار نگیرند. به عنوان مثال 
هیچ گاه نیازی به بازخوانی عکس هایی که چند ماه پیش 
در اینستاگرام خود دیده اید، ندارید که بخواهید آن ها را 
در حافظ��ه ذخیره کنید. این حجم و فایل ها را در تعداد 
برنامه های معمول مورد استفاده تان ضرب کنید تا متوجه 

حجم و منابع مصرفی آن ها بشوید. 
ش��ما می توانید حافظه  پنهان برنامه ها )Cache(  را 
ب��دون هیچ نگرانی  بابت از دس��ت دادن اطالعات به دو 
ش��یوه  جزئی و کلی پ��اک کنید. در نس��خه های قدیم 
اندروید می توانستید از برنامه های پاکسازی و بهبود برای 
پاکسازی کلی استفاده کنید که این دسترسی در اندروید 
۶ ب��ه باال محدود ش��د. برای پاکس��ازی حافظه  پنهان 
برنامه ها می توانید یکی از مسیر های زیر را دنبال کنید: 

پاکسازی جزئی: 
برای پاکسازی جزیی از مسیر زیر بروید : تنظیمات – 
مدیریت برنامه ها – انتخاب برنامه  مورد نظر – پاکسازی 

حافظه  پنهان
پاکسازی کلی: 

تنظیمات – ذخیره سازی و USB داده های موجود در 
حافظه  نهان را انتخاب و پاکسازی را تأیید کنید. 

تنظیمات شبکه  خود را چک کنید
در حال حاضر اکثر ش��بکه های مخابراتی و خدماتی 
از س��یم کارت  و پوشش شبکه های نسل دوم، نسل سوم 
و نس��ل چهارم برخوردارن��د. اگر هنگامی که در منطقه  
تحت پوشش نسل س��وم و چهارم قرار دارید و با وجود 
آنتن دهی مناسب س��رعت اینترنت تان مطلوب نیست، 
بهتر است تنظیمات دستگاه خود را مجدد بررسی کنید. 

برای بررسی این مورد به مسیر زیر بروید: 
تنظیمات – بی سیم و شبکه ها – بیشتر – شبکه های 

تلفن همراه – نوع شبکه  گیرنده
سپس از بین شبکه های پیشنهاد شده مطمئن شوید 
  3G یا در صورت پشتیبانی نکردن گوشی LTE گزینه

انتخاب شده باشد. 
نکته: ممکن اس��ت در دستگاه های مختلف اسامی یا 
منوهای تنظیمات اندکی متفاوت باشند. به عنوان مثال 
به جای 2G از GSM، به جای 3G از WCDMA و 
به جای 4G از LTE که نام ش��بکه های ارتباطی آن ها 

است را مشاهده کنید. 
حذف برنامه های بی استفاده 

ممکن اس��ت به دلی��ل س��خت افزار قدرتمند تلفن 
همراه ت��ان فرض را بر ای��ن بگذارید ک��ه می توانید هر 
تعداد برنامه و بازی روی آن نصب کنید. فرآیند دریافت 
اطالعات از اینترنت و سرعت ارتباط شما، غیر  از شبکه ای 
که به آن متصل هس��تید نیاز به پردازش اطالعات دارد 
و هر چقدر س��خت افزار و پردازنده  دس��تگاه شما قدرت 
کمتری داش��ته باشد یا مش��غول دیگر کارها باشد، اثر 
منفی بر ارتباط اینترنتی ت��ان دارد، اما این تنها یک اثر 
منفی داش��تن تعداد زیادی برنامه  بی مصرف اس��ت. در 
ح��ال حاضر اکثر برنامه ها قابلیت اتص��ال به اینترنت را 
دارند و حتی در پس زمینه و بدون متوجه ش��دن ش��ما 
مشغول استفاده از ش��بکه و انتقال اطالعات با اینترنت 
هس��تند. وقتی تعداد زیادی از این نوع برنامه ها داش��ته 
باش��ید مدام مش��غول مص��رف منابع هس��تند و باعث 
می ش��وند که هنگام اس��تفاده از اینترنت زجر بکشید. 
نمونه  بارز این مثال می تواند اپلیکیشن فیس بوک باشد 
که به صورت پیش فرض هم روی بس��یاری از دستگاه ها 

نصب شده است. 
برای حذف یا غیرفعال کردن برنامه ها به مس��یر زیر 

بروید: 
تنظیم��ات – مدیریت برنامه ها – انتخ��اب برنامه – 

حذف )غیرفعال کردن( برنامه
همچنین بسته به رابط کاربری دستگاه، می توانید از 
هم��ان منوی انتخاب برنامه، آنها را کش��یده و به طرف 
س��طل زبال��ه  Uninstall و حذف هدای��ت کنید یا با 
انتخ��اب App Info و اطالع��ات برنام��ه، وارد منوی 

تنظیمات همان برنامه شوید. 
نصب مسدود کننده تبلیغات

این درس��ت است که اکثر وب سایت ها از راه نمایش 
تبلیغات کسب درآمد می کنند، اما گاهی درآمد ناکافی 
ی��ا حتی طم��ع صاحبان آن ه��ا باعث می ش��ود آنقدر 
تبلیغات زیادی را مش��اهده کنی��د که محتوا و مطلب 
اصل��ی در بین آن ها گم ش��ود. این تبلیغات گاه حاوی 
فایل های متحرک یا تصاویر حجیم هستند که خود هم 
باعث کاهش سرعت مرور شما و هم مصرف اینترنت تان 
می ش��وند. برای اینکه س��ریع تر اینترنت گردی کنید، 
می توانی��د از مرورگرهایی که مس��دود کننده تبلیغات 

دارند، استفاده کنید. 

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور: 
فناوری باید از سیاسی کاری دور 

باشد

معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهور گفت: باید 
مقوله علم و فناوری از سیاس��ی کاری به دور باشد، 

زیرا این حوزه برای پیشرفت نیاز به آرامش دارد. 
به گزارش مهر، سورنا ستاری با بیان اینکه اکنون 
تعداد ش��رکت های دانش بنیان افزایش یافته است، 
گفت: در س��ال های گذش��ته کس��ی با شرکت های 
دانش بنیان و بحث زیس��ت محیطی آشنایی نداشت، 
ولی در حال حاضر آگاهی از این شرکت ها زیاد شده 

است. 
وی با بیان اینکه امیدواریم بتوانیم ایده های علمی 
را بیش��تر پیاده س��ازی کنیم، افزود: در حوزه علم و 
فناوری، سیاسی کاری نباید جایی داشته باشد، زیرا 

حوزه علمی بیشتر از هر چیز به آرامش نیاز دارد. 
س��تاری اظهار داشت: در حوزه علم و فناوری باید 
در رابطه با دارایی هایمان صحبت کنیم، دانشمند و 
دانش��جوی ما نیاز به یک فض��ای آرام دارد و فاصله 
این مسئله با سیاس��ی بودن بسیار زیاد است، البته 
مشکلی ندارد که دانش��جو سیاسی باشد، ولی مهم 
این اس��ت که در حوزه فناوری سیاسی کاری وجود 

نداشته باشد. 
معاون علمی رئیس جمهور با بیان اینکه امیدوارم 
امس��ال س��ال آخ��ر فعالیت��م باش��د، عن��وان کرد: 
بزرگ نمای��ی برخی امور در ای��ن مدت من را عذاب 
م��ی داد، به طوری که س��عی کردی��م رونمایی های 
بی دلیل نداش��ته باش��یم و از طرفی اتفاقات فناوری 

را کوچک نشماریم. 
س��تاری با بی��ان اینک��ه واژه »ف��رار مغزها« یک 
اصطالح خیلی زش��ت است، گفت: مگر کسی دنبال 
محققان ما کرده است که آنها فرار کنند. مگر باید با 
دستبند نگه شان داریم. برخی  حرف ها ناراحت کننده 
اس��ت، اما موضوعی که مطرح می شود باید با منطق 
و دلی��ل و آمار باش��د. باید از حرف های احساس��ی 
و عجی��ب فاصله بگیریم و زیس��ت بوم را بس��ازیم تا 

محققان مان بمانند. 
س��تاری با تاکید بر اینکه در دو، س��ه سال اخیر 
حوزه فناوری به جایی رس��یده اس��ت که محققان و 
مسئوالن متوجه شدند با پول نفت و معدن نمی توان 
کش��ور را نگه داش��ت، ادامه داد: امیدوارم روزی را 
ببینیم ک��ه یک اس��تاندار همان طور ک��ه از یافتن 
معدن س��نگ و آهن خوشحال می ش��ود نسبت به 

یافتن نیروی انسانی کارآفرین نیز خوشحال شود. 
وی گفت: محققان ما برای ماندن به پول و سرمایه 
نی��از ندارند، بلک��ه می خواهند درک ش��وند که این 
درک فق��ط درک دولتی نیس��ت، بلکه درک جامعه 

و مردم نیز هست. 

1.۵میلیون خط تلفن بی استفاده 
در تهران

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران با تاکید 
بر اینکه هر خط تلفن ثابت در ش��هری مانند تهران 
بی��ن یک میلیون و 100 تا یک میلیون و 500 هزار 
توم��ان هزینه دارد، گفت: اکن��ون بیش از یک ونیم 
میلیون خط تلفن ثابت بدون کارکرد در این ش��هر 

وجود دارد. 
علیرض��ا صیدی در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد: 
هزینه هر خط تلفن ثابت بر بستر سیم مسی بالغ بر 
یک میلیون تومان است و در بسیاری موارد کارکرد 
ای��ن خط ها حتی به اندازه ای نیس��ت که ما بتوانیم 
هزینه نگه��داری آن را به پیمانکار مربوطه پرداخت 
کنیم. بر همین اس��اس باور ما این اس��ت که اقدام 
کمیس��یون تنظیم مقررات ارتباط��ات در زمینه در 
نظر گرفت��ن هزینه ای ثابت برای مش��ترکانی که از 
تلفن خود اس��تفاده نمی کنند، اقدام درستی است، 
چراکه اگر این دس��ته از مش��ترکان نیاز به آن خط 
ندارن��د، می توان از خط  آنها ب��رای واگذاری به افراد 

مانده در صف انتظار بهره گرفت. 
مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران در پاسخ 
به این س��وال که در آستانه آغاز به کار شرکت های

FCP آیا ای��ن اقدامات باعث نارضایتی مش��ترکان 
 FCP مخابرات و هجرت آنها به س��مت شرکت های
نخواهد ش��د؟ عنوان کرد: ارائه خدمات شرکت های 
FCP زمانی محقق می شود که مشترک حداقل یک 
خط س��یم مس��ی را در اختیار داش��ته باشد. زمانی 
که افراد یک خط تلفن س��یم مس��ی داشته باشند 
در آینده می توانند بر بس��تر IP ده ها خط با شماره 
جدید را بدون نیاز به س��یم مسی استفاده کنند، در 
صورتی که اگر این خط ها نباشد امکان برقراری هیچ 

سرویسی وجود نخواهد داشت. 
وی ادام��ه داد: بر پایه این خطوط با اس��تفاده از 
سرویس های IPمحور بدون نیاز به سیم مسی مجزا، 
می توان حتی 10 خط دیگ��ر را با هزینه های کمتر 

واگذار کرد. 
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وایفایجعلی،درکمینمهمانانریو
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شات

Smarthallo نوعی لوازم جانبی هوش�مند برای دوچرخه س�واران اس�ت  که می تواند به مسیریابی آنان کمک کند. همچنین مجهز به کنترلگر میزان کالری 
مصرفی ، مس�افت طی ش�ده ، مدت زمان دوچرخه س�واری و مواردی مش�ابه اس�ت . اپلیکیش�ن این ابزار با نصب بر تلفن همراه اطالعات مفیدی در اختیار 

دوچرخه سوار قرار می دهد . قیمت این محصول 119 دالر است. 

رویا پاک سرشت
royapakseresht@gmail.com
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گفت وگوی »فرصت امروز« با محمد آزاد، رئیس اتحادیه کشوری آهن و فوالد

دولت جلوی واردات بی رویه را بگیرد گزارشی از یک کسب وکار آهنی
از تراشکاری تا آهن فروشی

ب��رای تهیه اق��ام و محصوالت فلزی باید س��راغ 
فروش��ندگانی بروی��م که ب��ا کاالها و س��اخته هایی 
حجی��م و س��نگین س��ر وکار دارن��د؛ کاالهایی که 
برای انجام بس��یاری از کارها و عملیات های عمرانی 
ض��روری و اجتناب ناپذیر هس��تند. این صنف آهنی 
یک��ی از نیازه��ای مه��م زندگی امروز اس��ت، چون 
آهن آالت و مصنوعات س��اخته شده قابل عرضه در 
هر مغازه و فروش��گاهی نیس��تند. پس الزم اس��ت 
ک��ه در محیط های جداگان��ه و به خصوصی فروخته 
ش��وند تا در تامین مصالح برای انبوه سازها و فعاالن 

پروژه های عمرانی مشکلی پیش نیاید. 
محمدمه��دی خوش گویان یکی از فروش��ندگان 
و کاس��بکارهای بازار آهن ش��ادآباد در جنوب غربی 
تهران اس��ت. بیش از 14 س��ال سابقه کار دارد و به 
نوعی ش��غل پدرش را ادامه داده اس��ت. او کارهای 
کارگاه��ی مث��ل تراش��کاری، ریخته گ��ری و حتی 
مکانیک��ی و تعمیرات خودرو را انجام می دهد و یک  

فنی کار آچار به دست محسوب می شود. 
خوش گویان مس��یر کاری اش را از ش��روع تا حال 
با »فرصت امروز« در میان گذاش��ته است: از موقعی 
ک��ه یادم می آید، محل ش��یطنت و بازی من کارگاه 
تراش��کاری پ��درم بود ک��ه در محله  خودم��ان قرار 
داشت. طبیعی بود که از همان سنین پایین گرایش 

به این نوع از کارها داشته باشم. 
برخاف بچه های همس��ن و سالم که در کوچه ها 
دنبال توپ می دویدند، من دنبال آچار، پیچ گوشتی، 
واش��ر و پی��چ و مه��ره ب��ودم. بیش��تر وق��ت من و 
ب��رادرم در کارگاه کوچک پدر می گذش��ت و عاوه 
ب��ر وقت گذرانی ه��ای کودکانه، کاره��ای ابتدایی و 
مقدماتی تراش��کاری و ریخته گ��ری را یاد گرفتیم. 
ای��ن رویه تا س��ال های دبیرس��تان ادامه داش��ت و 
کن��ار درس کار می کردی��م و مختص��ر حقوقی هم 
دس��ت مان را می گرفت. بعد از هفت، هش��ت س��ال 
کار در تراش��کاری تبدی��ل به ی��ک متخصص ماهر 
ش��ده بودیم و آنق��در کار بلد بودیم ک��ه به تنهایی 
کار کنیم. غیر  از کارهای پیچیده که وقت گیر اس��ت 
 و زم��ان زی��ادی می برد، بقی��ه امور مربوط��ه را یاد 

گرفته بودیم. 

بازار آهن
کم ک��م ب��ه خاط��ر فض��ای کوچ��ک، نداش��تن 
ش��دن  ک��م  و  م��درن  و  جدی��د  دس��تگاه های 
مراجعه کنن��ده، دامن��ه کاره��ای م��ا کمتر ش��د، 
همچنین برادرم این کار را کنار گذاش��ت و س��راغ 
درس و دانشگاه رفت. من مانده بودم که یک محصل 
معمولی دبیرستان دولتی بودم و پدری که 25سال 
را در این حرفه گذارنده بود و االن مانده بود چه کار 
کند. در این اوضاع و احوال اخطاریه ش��هرداری هم 

آمد که تمام��ی واحدها و کارگاه های��ی که فعالیت 
صنعتی انجام می دهند، باید از س��طح شهر جمع و 
به خارج از حریم و محدوده مسکونی شهرها منتقل 
شوند. شرایط تغییر کرده بود و باید برای همیشه به 
ج��ای دیگری نقل مکان می کردی��م یا به طور کامل 
ای��ن کار را کن��ار می گذاش��تیم. در ای��ن گیر و دار 
یکی از اقوام فوت ش��د و پ��س از فوتش ارثیه ای به 
ما رس��ید. با این پ��ول و پولی که از فروش واگذاری 
مغازه به شهرداری عایدمان  شد، به این فکر افتادیم 

که کسب وکار تازه ای را شروع کنیم. 
به واسطه یکی از دوستان که در محل ساکن بود و 
دستی در خریدوفروش مسکن و خانه سازی داشت، 
ب��ا بازار آهن ش��ادآباد که تازه تاس��یس ش��ده بود، 
آش��نا ش��دیم و به طور مفصل در این زمینه تحقیق 
کردیم. به خاطر ش��رایط شغلی که قبلی با این کار 
جدید آشنایی داش��تیم و کم وبیش در جریان امور 
بودیم، ولی چون به طور مستقیم سروکار نداشتیم، 
ش��روع کارمان با ش��ک و تردید ب��ود. خاصه با هر 
زحمت��ی که بود یکی از واحده��ای خالی بازار آهن 
را به صورت اقس��اطی خریداری کردیم و رس��ما کار 
جدید را کلید زدیم. با پولی که داش��تیم توانس��تیم 
مق��دار زیادی از محصوالت آهن��ی را بخریم و انبار 
کنیم. آن زمان اوج ساخت وس��از در تهران و اطراف 
بود و مش��تری تقریبا ه��ر روز می آمد. بعد از چهار، 
پنج سال تغییر جا دادیم و مغازه بزرگ تری گرفتیم 
که انبار بزرگ تری داش��ت. کار داش��ت توسعه پیدا 
 می ک��رد و ش��رایط مناس��ب و قابل قب��ول به نظر 

می رسید. 

کار و خدمات
بع��د از مدتی فعالیت نمونه های فروش را بیش��تر 
کردیم. در ابتدا فقط میلگرد و تیرآهن در بس��اط ما 
بود ولی بعدا نبشی، ورق، داربست، لوله، قوطی های 
کوچ��ک و بزرگ، ن��رده، دیرک و کفی قفس��ه های 
کارگاهی را به لیس��ت فروش اضافه کردیم. در کنار 
آن ب��ا چند جوش��کار، نصاب و معم��ار وارد مذاکره 
ش��دیم تا کارهای مش��ترک انجام بدهیم. البته این 
روش االن معمول است و 15 -14 سال پیش خیلی 

عمومیت نداشت. 
خوش گویان در مورد ش��رایط فعل��ی کار در بازار 
آهن می گوید: ش��رایط کنونی به خوبی قبل نیست، 
چون ساخت و ساز کم شده و شغل ما با مسکن رابطه 
مس��تقیم دارد. ولی خداراش��کر کاسبی بد نیست و 
چ��رخ زندگی می چرخد. اگر رون��ق به بازار برگردد، 
انبار ما جارو می شود و چیزی از آن نمی ماند. فعا با 
همین شرایط خودمان را وفق داده ایم تا اوضاع برای 

امسال کمی بهتر شود. 

همه جهان فوالد می خواهند

در ای��ن گزارش به میزان مصرف فوالد در س��طح 
جهان می پردازیم، به این صورت که میزان تقاضای 
اقتصاده��ای نوظه��ور و کش��ورهای  ف��والد را در 
توس��عه یافته در فاصله س��ال های 2015 تا 2017 
نش��ان می دهیم؛ آنچه در این بررس��ی چش��مگیر 
اس��ت، نوساناتی است که در میزان مصرف فوالد در 
جهان به چشم  می خورد، مشکات اقتصادی، مسائل 
مربوط به ساخت وساز، دغدغه های محیط زیستی و...  
از جمله عوامل اصلی نوس��انات ب��ازار مصرف فوالد 
در جهان محسوب می شوند. طبق پیش بینی انجمن 
جهانی فوالد )worldsteel( میزان تقاضای جهانی 
برای فوالد در سال 2016 با یک کاهش 8- درصدی 
به حجم 1.448میلیون تن می رس��د که در مقایسه 
با س��ال 2015 که این کاه��ش 3- درصد بود، افت 
قابل توجه��ی را نش��ان می ده��د، اما طب��ق تحلیل 
کارشناس��ان این انجمن، وضعی��ت تقاضای جهانی 
برای فوالد در س��ال 2017 به رشد مناسبی خواهد 
رسید و با نرخ رشد 4درصد، به تولید 1.494میلیون 

تن خواهد رسید. 

کاهش تقاضای فوالد در چین؛ بر هم زدن 
جایگاه جهانی بازار فوالد

با اینک��ه چین یکی از بازیگران اصلی بازار جهانی 
فوالد در س��ال های اخیر بوده اس��ت، اما با توجه به 
مش��کات مال��ی و رکودهای اقتصادی ک��ه در این 
کشور ایجاد شده است، انتظار می رود بازار فوالد در 
برخی کشورهای جنوب و جنوب شرقی آسیا بهبود 
یابد؛ به طوری که طبق نظ��ر تحلیل گران، تقاضای 
فوالد در خارج از چین در سال 2016 به 1.8درصد 
رش��د رس��یده و این میزان رشد تا س��ال 2017 به 
3درصد نیز خواهد رس��ید. در مقاب��ل میزان تقاضا 
برای فوالد در کش��ور چین که یک��ی از بزرگ ترین 
مصرف کنن��دگان این محصول بوده اس��ت، کاهش 
چشم گیری یافته است، به طوری که در سال 2016 
می��زان تقاضای فوالد در این کش��ور ب��ه 4- درصد 
رسیده اس��ت و پیش بینی می ش��ود تا سال 2017 
به 3- درصد برس��د، یعن��ی می��زان تقاضای چین 
برای فوالد در س��ال 2017 به حج��م 626میلیون 
تن می رس��د که 15درصد کمت��ر از میزان تقاضای 
این کش��ور در سال 2013 اس��ت. با احتساب اینکه 
چین یک��ی از بزرگ ترین کش��ورهای مصرف کننده 
فوالد بوده است، میزان مصرف فوالد جهان در سال 
2017 به 41.9درصد می رسد که در مقایسه با سال  
2009 ک��ه ای��ن میزان مص��رف 47.9درصد بوده و 
سال 2015 که 44.8درصد بوده است، کاهش قابل 

توجهی را نشان می دهد. 

میزان تقاضای فوالد در اقتصادهای نوظهور
کشورهایی که دارای اقتصادهای نوظهور هستند، 
با توجه به نوس��انات سیاسی و اقتصادی که در آنها 
رخ می دهد، میزان تقاض��ای آنها برای فوالد نیز در 
نوس��ان خواهد بود. در اینجا ب��ه برخی از مهم ترین 
کش��ورها که در میزان تقاضا برای بازار جهانی فوالد 
نقش چشم گیری داشته اند، اشاره می کنیم. برزیل از 
جمله کشورهایی است که در فاصله سال های 2015 
تا 2016 نوسانات چش��م گیری را در تقاضای فوالد 
پشت سر گذاشته است، به طوری که در سال 2015 
میزان تقاضا برای فوالد در این کش��ور 16.7-درصد 
بوده اس��ت که در سال 2016 به 8.8-درصد رسیده 
و انتظار می رود در س��ال 2017 تا 3.1درصد رش��د 
را تجرب��ه کند. هند از جمل��ه اقتصادهای نوظهوری 
است که میزان تقاضای فوالد آن در سال های 2016 
و 2017 به میزان 5.4درصد رش��د خواهد داشت و 
مصرف فوالد آن در س��ال 2017 ب��ه 88.3میلیون 
تن خواهد رسید. پیش بینی می شود میزان تقاضای 
فوالد در پنج کش��ور تایلند، مالزی، ویتنام، اندونزی 
و فیلیپین نیز تا س��ال 2017 رش��د 6درصدی خود 
را حفظ ک��رده و مصرف فوالد در این کش��ورها در 
س��ال مذکور به 74.6میلیون تن برسد. به طور کلی 
می توان گف��ت طبق پیش بینی های انجام ش��ده از 
سوی کارشناسان این حوزه، میزان تقاضا برای فوالد 
در کش��ورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور 
به جز چین، تا سال 2017 به یک رشد 4.8درصدی 
برس��د که در مقایسه با س��ال 2016 که 1.8درصد 
رش��د داشته اند، میزان مصرف بیش��تری از فوالد را 
در این کش��ورها انعکاس می ده��د. همچنین طبق 
پیش بینی انجام شده تقاضای فوالد در این کشورها 
تا سال 2017 به حجم 457میلیون تن می رسد که 
 تقریب��ا 30درصد از تقاضای جهانی فوالد را ش��امل 

خواهد شد. 

میزان تقاضای فوالد در کشورهای توسعه یافته
از  یک��ی  نی��ز  توس��عه یافته  اقتصاده��ای 
مصرف کنندگان مهم جهانی فوالد هستند که طبق 
پیش بینی تحلیل گران، میزان تقاضای این کشورها 
در سال 2016 یک رشد 1.7درصدی داشته و مسال 
2017 نیز به 1.1درصد رشد خواهد رسید. تقاضای 
فوالد در اتحادیه اروپا از 1.4درصد در س��ال 2016 
به 1.7درصد در سال 2017 می رسد. ایاالت متحده 
آمریکا نیز به عنوان یکی از کش��ورهای توسعه یافته 
با رش��د 3.2درصدی تقاضای فوالد در سال 2016 
مواجه بوده و انتظار می رود این رشد در سال 2017 

به .72درصد برسد. 
www.worldsteel.org :منبع

صنای��ع آهن و ف��والد یکی از 
مهم تری��ن بخش ه��ای تولیدی 
کشور اس��ت و جزو صنایع مادر 
ب��ه حس��اب می آید.  تخصصی 
ظرفی��ت تولی��د بی��ش از 20 
میلیون تن در س��ال و اش��تغال 
ی��ک میلیون نف��ر در این حوزه 
تخصصی، این صنعت را به یکی 
از قطب های اصلی اقتصاد ایران 
بدل کرده است. »فرصت امروز« 
با محم��د آزاد، رئی��س اتحادیه 
کش��وری صنایع آه��ن و فوالد 

ایران گفت وگو کرده است. 
آزاد در خصوص وضعیت فعلی 
تولید و عرضه محصوالت فلزی 
سنگین می گوید: در حال حاضر 
تولیدات ما ادامه دارد ولی حجم 
آن کمتر شده است. دلیلش این 
اس��ت که میزان تولید از مقدار 
تقاضای س��االنه بیش��تر است. 
االن انبارهای واحدهای تولیدی 
پر شده از مصنوعاتی که فروش 
همه جانبه ای  رک��ود  نرفته ان��د. 
که در کش��ور حاکم شده، باعث 
ش��ده فروش کااله��ای تولیدی 
کارخانه ه��ا به س��ختی و کمتر 
از قب��ل ص��ورت بگی��رد. وقتی 
کس��ادی کل اقتصاد کش��ور را 
انج��ام  ف��روش  دربرمی گی��رد، 
نمی شود، حاال مدام اعام کنند 
که ن��رخ تورم پایی��ن آمده. این 
حرف ها دردی را از تولیدکننده 
دوا نمی کن��د و فق��ط ص��ورت 
مس��ئله پاک می ش��ود. در حال 
حاضر واحدهایی که کار تولیدی 
می کردن��د و س��ابقه زیادی هم 
در ای��ن صنعت دارند، یکی یکی 
از م��دار تولید خارج می ش��وند، 
چون نمی توانند محصوالت شان 
را بفروش��ند. وی در م��ورد عدم 
فروش تولیدات کارخانجات آهن 
و ف��والد می افزای��د: ظرف چند 
سال گذشته، طرح ها و پروژه های 
عمرانی که دولت متولی آن بوده 
به ش��دت کم ش��ده و در بعضی 
از مناطق متوقف ش��ده اس��ت. 
ضمن اینکه رکود بازار مسکن و 
ساخت و ساز کم در این بخش هم 

مزید بر علت ش��ده و به کاهش 
تولید و تقاضا دامن زده است. 

شاغالن زیاد 
همان ط��ور که اش��اره ش��د، 
صنایع تولید آهن و فوالد تعداد 
زیادی از شاغان کشور را به کار 
گرفته اند، بی��ش از یک میلیون 
نفر در این بخش به کار مشغول 
هستند. به عنوان مثال ذوب آهن 
اصفهان 21 هزار پرس��نل دارد 
و ف��والد مبارکه هم ب��ا 15هزار 
نف��ر فعالی��ت می کن��د. رئیس 
اتحادیه کش��وری آه��ن و فوالد 
کش��ور درباره تع��داد واحدهای 
تولیدکننده می گوی��د: در حال 
حاضر 120 واحد فعال در کشور 
داریم و 16 – 15 واحد هم ظرف 
س��ه، چهار سال گذشته تعطیل 
شده اند که این روند متأسفانه در 
حال افزایش اس��ت و واحدهای 
بیش��تری در ش��رف تعطیل��ی 
هستند. همین کارخانه های فعال 
هم با تمام ظرفیت خودشان کار 
نمی کنند، مث��ًا کارخانه ای که 
دو ش��یفت مداوم داش��ت، االن 
به زحمت با یک شیفت فعالیت 
می کند. اگر بازار به صورت انجام 
معام��ات و نه ش��عر و تبلیغات 
رونق بگیرد، مطمئن باشید حجم 

تولید خیلی بیشتر از میزان فعلی 
خواهد ش��د و همه واحدها تمام 
ت��وان تولیدی ش��ان را ب��ه کار 
خواهن��د گرف��ت. وی در مورد 
میزان تولید آهن و فوالد ساالنه 
در کشور گفت: ظرفیت تولیدی 
ما بی��ش از 20 میلی��ون تن در 
سال است که در وضعیت فعلی 
ح��دود 14 – 13 میلی��ون تن 
تولید داریم. از این مقدار چیزی 
بین 4/5 تا 5 میلیون تن هم به 
کش��ورهای منطقه، مثل عراق و 
شیخ نش��ین های خلیج فارس و 
حتی کش��ورهای اروپایی مانند 
ایتالیا و آلمان صادر می شود. آزاد 
به نکته ای در مورد صادرات اشاره 
می کن��د و می افزای��د: االن ما با 
صادرات سرپا مانده ایم. اگر اقام 
صادرات��ی ما نبود تا به حال باید 
بیش��تر واحدهای کشور تعطیل 
فعالیت صنعت  می ش��د. عمده 
آه��ن و فوالد کش��ور مربوط به 
تولی��دات صنعتی اس��ت که در 
خودروس��ازی، ل��وازم خانگ��ی، 
یخچال سازی و تولید بخاری که 
ورق های ف��والدی و آهنی مورد 
نیاز اس��ت. در غیر ای��ن صورت 
در مورد س��ایر اق��ام تولیدی با 
کاه��ش مواجه بوده ای��م، چون 

مشتری برای پیدا نمی شود. 

طرح های جدید
 آزاد در مورد طرح های جدید 
صنعتی در این حوزه می گوید: 
وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ب��ه هم��راه ش��رکت ایمی��درو 
و تصوی��ب  تهی��ه  را  طرح��ی 
کرده اند که در چش��م انداز 20 
ساله در سال 1404 باید تولید 
س��االنه ف��والد 55 میلیون تن 
محقق ش��ود. در همین راس��تا 
9 – 8 ط��رح و کارخانه بزرگ 
در دست احداث است که طی 
مدت سه، چهار سال آینده در 
مدار تولید قرار می گیرند. البته 
به نظ��ر من اولوی��ت اصلی باید 
حمای��ت و تقویت کارخانه های 
ورشکس��ت  که  باش��د  فعل��ی 
نش��وند. اینطور نباش��د که دو 
کارخان��ه راه اندازی ش��ود ولی 
چهار کارخان��ه قدیمی تعطیل 
فوالدس��ازی  و  آه��ن  ش��وند. 
صنعتی است که نفرات زیادی 
می خواهد و ب��ا 50 یا 100نفر 

کارش پیش نمی رود.
فعل��ی  کارخانه ه��ای  اگ��ر   
حمایت نشوند و جلوی واردات 
بی روی��ه ای ک��ه از چین و هند 
صورت می گیرد، گرفته نش��ود 
تعطیل��ی برخ��ی از واحدها را 

شاهد خواهیم بود. 

دیگر خام فروشی نمی کنیم
وی در م��ورد ط��رح جام��ع 
آهن می گوید: کار بسیار غلط و 
ناصوابی که مدت های زیادی آن 
را انجام می دادیم، خام فروش��ی 
بود که س��نگ آه��ن را واقعاً با 
بدون  ثمن بخ��س می فروختیم 
اینک��ه ارزش اف��زوده ای ب��رای 
آن ایج��اد ش��ود. درحال حاضر 
ای��ن کار انجام نمی ش��ود چون 
هزینه اس��تخراج، حمل و نقل به 
بندر، بارگیری و ارس��ال صرفه 
اقتصادی ندارد. باید به س��متی 
حرک��ت کنی��م ک��ه بتوانیم از 
خ��ودداری  اولیه  م��واد  فروش 
کنیم و ب��ا ف��رآوری آن ارزش 
افزوده ایجاد کنیم. مشکل دیگر 
ما واردات بی رویه از هند و چین 
اس��ت که از کیفیت نمونه های 
داخل��ی م��ا پایین تر هس��تند. 
استاندارد ملی ما بسیار باالتر از 
خیلی کشورهاست. همین چین 
و هند فقط یک استاندارد مبدا 
دارن��د که فقط ب��رای صادرات 
است و قابل مقایسه با تولیدات 

خودمان نیست. 
محصوالت ما به اروپا می رود 
و بس��یار هم م��ورد توجه قرار 
می گیرد، ام��ا کاالهای وارداتی 
مرغوب نیستند. چون به خاطر 
گرفت،  که صورت  تحریم هایی 
پ��ول فروش نفت بلوکه ش��د و 
امکان انتقال به سیستم بانکی 

فراهم نیست.
 کش��ورهایی ک��ه از ما نفت 
خریده ان��د به جای پ��ول، کاال 
می دهن��د و دولت ه��م مجوز 
واردات ص��ادر می کند تا پولش 
از بی��ن ن��رود، وگرن��ه اص��ًا 
توجیهی برای این کار نیس��ت. 
اتحادیه کشوری صنایع  رئیس 
آهن و ف��والد درب��اره گردش 
مال��ی ای��ن صنع��ت می گوید: 
گردش مالی بس��تگی به میزان 
تولید و نوس��انات نرخ ارز دارد. 
قیم��ت جهانی فوالد بین 300 
تا 320دالر برای هر تن اس��ت 
که با تلفیق مق��دار صادرات و 
ظرفیت تولید در کشور می توان 

این رقم را محاسبه کرد. 

بازارجهانیباشگاهسرمایهگذاران

سرمایهگذاری

در صنع��ت و تولید امروز، فلزات 
سخت و بادوام اهمیت زیادی دارند 
و بس��یاری از مصنوع��ات اط��راف 
ما از همی��ن کانی های س��خت و 
محکم ساخته ش��ده است. آهن و 
ف��والد از مهم ترین اق��ام تولیدی 
کشور هس��تند و جزو صنایع مادر 
تخصصی به ش��مار می روند. تولید 
باال، اش��تغال  فراوان در این حوزه، 
ای��ن بخش از صنای��ع را به یکی از 
مهم ترین قس��مت های صنعتی و 
تولیدی کش��ور تبدیل کرده است. 
»فرصت ام��روز« با مهندس بهمن 
ثانی، کارشناس ارشد شرکت فوالد 
صنع��ت داتیس در مورد ش��رایط 
فعلی تولی��د و س��رمایه گذاری به 

گفت وگو پرداخته است. 
ثانی در م��ورد وضعیت تولید و 
عرضه محص��والت آهنی می گوید: 
در ح��ال حاض��ر به غی��ر  از رکود 
سراسری در کش��ور، با مازاد تولید 
و کمب��ود تقاضا روبه رو هس��تیم. 
تولی��دات آه��ن و ف��والد مصارف 
متعددی دارند که یک بخش اصلی 
و عمده آن، صنعت ساختمان است. 
ظرف 6– 5 سال گذشته، با کمبود 
ص��دور مجوزه��ای ساخت و س��از 
در حوزه مس��کن مواج��ه بوده ایم 
و طبیعی اس��ت که س��اخته های 
واحدهای تولیدی در انبارها بماند 
و فروش نرود. مورد دیگر کم شدن 
پروژه های عمرانی دولتی است که 
در این ش��ش س��ال اخیر به شدت 
کم ش��ده و همین میزان تقاضا را 
تا ح��د زیادی پایین آورده اس��ت. 
اگر کش��ور از شرایط فعلی خاص 
ش��ود، مطمئن باشید رونق به این 
صنای��ع برمی گردد. ضم��ن اینکه 
طی دو، س��ه س��ال آینده هش��ت 
واحد جدید تولیدی در مدار تولید 
قرار خواهند گرفت و مطابق برنامه  
جامعی ک��ه در این خصوص تهیه 
و تنظیم ش��ده، قرار اس��ت ظرف 
15– 10س��ال آینده، تولید کشور 
تا بیش از س��ه براب��ر میزان فعلی 
ارتقا یابد و از م��رز 55میلیون تن 
در س��ال عبور کند. در حال حاضر 
بخش��ی از دپوی تولیدات داخل به 
خاطر نداش��تن صادرات در حجم 
زیادتر از میزان فعلی است. وی در 

مورد ص��ادرات این اقام می گوید: 
از مجم��وع 17میلی��ون تن تولید 
محص��والت آهنی و فوالدی، بیش 
از 4میلیون تن آن صادر می ش��ود. 
کیفیت س��اخته های ایرانی بسیار 
مطلوب اس��ت و مرغوبی��ت آن از 
دیگر  تولیدات کش��ورهای  بعضی 
باالتر اس��ت. به طوری که بسیاری 
از اقام تولیدی ایران به کشورهای 
اروپایی صادر می شود. این کشورها 
از صنای��ع فل��زی ایران اس��تقبال 
می کنند و تمایل زیادی دارند که از 

محصوالت ما استفاده کنند. 

مشکالت تولید
ثانی در مورد مش��کات و موانع 
در  در کش��ور می گوی��د:  تولی��د 
این حوزه ما دو دس��ته مش��کل و 
گرفت��اری داریم؛ یکی س��اختاری 
و دیگ��ری مدیریت��ی و اقتصادی. 
مشکات مدیریتی که تقریباً برای 
همه تولیدکننده ها در همه صنوف 
است. مسائلی مثل هزینه های باال، 
بیمه، حمل و نقل، انبارداری قیمت 
تمام ش��ده را بیش��تر و در فرآیند 
ف��روش و عرض��ه اخت��ال ایجاد 
می کند. مش��کل دیگر ما مش��کل 
ساختاری است که به مسائلی مثل، 
حضور کمرنگ در صادرات، نداشتن 
برنامه مدون و مشخص صادراتی و 
از همه مهم تر نداشتن زنجیره کامل 
تولید آهن از صفر ت��ا 100 آن در 

کش��ور اس��ت. زنجیره کامل آهن 
عبارت است از اکتشاف و استحصال 
سنگ آهن در مبدا تا تولید و عرضه 
که مجموعه فعالیت  هایی است که 
به تولید نمونه ه��ای آهنی و فلزی 
منتهی می ش��ود. به دلی��ل اینکه 
این فرآیند در کشور کامل نیست، 
مدت هاس��ت که به خام فروش��ی 
پرداخته ای��م و س��نگ آهن خام را 
صادر می کنیم، بدون اینکه ارزش 
افزوده ای به آن اضافه کنیم. جدای 
از گرفتاری های��ی که ب��رای تولید 
داری��م، موان��ع برای ص��ادرات هم 
هس��ت که این امر ب��ه خاطر عدم 
آشنایی صنعتگران داخلی از شرایط 
و محیط های جهانی است. تجار و 
بازرگان��ان ایران��ی واردکننده های 
خوبی هستند اما در زمینه صادرات 
محصوالت خودشان، مشکل دارند 
و نگاه ش��ان بعد از سال ها فعالیت، 

سنتی و ناکارآمد است. 

کار تولیدی
کارش��ناس ارش��د آهن و فوالد 
راه ان��دازی و  و  تولی��د  در م��ورد 
حجم س��رمایه مورد نیاز می گوید: 
همان ط��ور که گفتم، این کار برای 
بخش خصوص��ی که ت��ازه بخواهد 
وارد کار ش��ود، مق��رون به صرف��ه 
نیس��ت. اح��داث ی��ک مجتم��ع 
جمع وجور تولیدی هزینه بس��یار 
زیادی می خواهد و پیداکردن جای 

مناسب برای ساخت کارخانه خیلی 
راحت نیس��ت. طبق قانون احداث 
کارخانه ه��ای تولید آه��ن و فوالد 
تا ش��عاع 120 کیلومتری شهرها 
ممنوع است، پس محدودیت جا و 
م��کان هم داریم. هزینه زیاد خرید 
تجهیزات، وسایل، انبار، کوره، تهیه 
م��واد اولیه برای تولید خرج زیادی 
دارد و کس��ی به تنهایی نمی تواند 
وارد ای��ن حرفه س��نگین ش��ود، 
چون هزینه چندمیلی��اردی دارد. 
بخش خصوصی  تولیدی  واحدهای 
به صورت کنسرسیوم یا گروه های 
متشکل از چند سرمایه گذار تشکیل 
ش��ده اند که مدت زیادی است کار 
می کنند و در شرایط فعلی، با همه 
ظرفیت شان کار نمی کنند. صنایع 
برنامه ریزی های  نیازمن��د  فل��زی 
جدیدی است که در کنار حمایت 
از واحدهای دولتی، بس��تر تولید را 
برای فعاالن بخش خصوصی فراهم 
کند تا حداق��ل وضعیت واحدهای 
تولیدی کش��ور از اه��داف ارتقای 
کیفی��ت محص��والت تولیدی که 
در ط��رح جامع لحاظ ش��ده بود، 

عقب نشینی نکند. 

سرمایه  اولیه برای راه اندازی 
کارگاه های کوچک

فعالیت ه��ای  م��ورد  در  ثان��ی 
کوچ��ک و خ��رد در ای��ن ح��وزه 
صنعت��ی و س��نگین می  افزای��د: 

زیادی  گس��تردگی  ح��وزه  ای��ن 
دارد و طی��ف زی��ادی از مش��اغل 
و حرفه ه��ا را دربرمی گی��رد. یک 
کارخانه بزرگ تولیدی حرفه های 
مختلفی را به کار می گیرد. مانند: 
مهندس  تراش کاری،  ریخته گری، 
متال��وژی، متخصص آزمایش��گاه 
کنترل کیفیت، برشکار، پرسکاری، 
جوشکار و مشاغلی از این دست که 
همگی در خدمت تولید هس��تند. 
گونه دیگ��ری از این فعالیت ها در 
فضاهای مح��دود صورت می گیرد 
که بیشتر تبدیل ورق ها، شمش ها 
و تولی��دات حجی��م کارخانه ها به 
وس��ایل قابل اس��تفاده در زندگی 
روزمره اس��ت. مثل س��اخت انواع 
نرده ه��ای فلزی، دره��ای ورودی 
من��ازل، حفاظ ها،  پنجره ه��ای  و 
قالب س��ازی، نبش��ی، بس��ت های 
مخصوص  س��تون های  ف��والدی، 
س��وله و انبارهای فلزی، اتاقک و 
کانتینره��ای حم��ل کاال و. . . که 
در کارگاه ها و واحدهای کوچک تر 
انج��ام می ش��ود. فعالی��ت در این 
بخش های جانبی و خرد راحت تر 
است و دردس��رهای مجتمع های 
ب��زرگ مث��ل ف��والد مبارک��ه و 
ذوب آهن اصفهان را ندارد. در این 
کارگاه ها انواع وسایل آهنی ساخته 
می ش��ود که بهتر اس��ت بگوییم 
تبدیل می ش��وند. ای��ن واحدهای 
کوچک تر می توانند مساحتی بین 
150 تا 2هزار متر داش��ته باشند 
و حت��ی در کن��ار کاری که انجام 
می دهند، یکی دو دس��تگاه تراش 
هم فعال کنند. ای��ن قبیل کارها 
هزینه کمتری دارند و س��رمایه ای 
ح��دود 100 ، 150میلیون تومان 
برای ش��روع کافی به نظر می رسد. 
البته هزینه ه��ای خرید و اجاره و 
ره��ن ملک را هم باید به این عدد 
اضاف��ه کرد. با توج��ه به کاری که 
می خواهد صورت بگیرد، پرس��نل 
مورد نیاز مش��خص می شوند و از 
دو نف��ر ت��ا 40– 30نفر می توانند 
مش��غول ب��ه کار ش��وند. عم��ده 
ماشین آالت هم وارداتی است که 
بیش��تر س��اخت آلمان، جمهوری 
چ��ک، ایتالی��ا، روس��یه و ژاپ��ن 

هستند. 

»فرصت امروز« سرمایه گذاری در صنعت آهن و فوالد را بررسی می کند 

صادرات ناگزیر است
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10 نکته برتر در زمینه برندینگ و بازاریابی دیجیتال

س��ال ها است که وب س��ایت یوتیوب رتبه دوم بهترین سایت های 
تولید و اشتراک کلیپ های ویدئویی را به خود اختصاص می دهد و 
فقط فیس بوک توانس��ته باالتر از آن قرار گیرد. از آنجا که یوتیوب 
بهترین مکان برای مشاهده و اشتراک آنالین کلیپ های ویدئویی 
بوده و فیس بوک نیز به طور مرتب مش��غول بهبود و توسعه امکان 
پخش کلیپ های ویدئویی است، سال 2016 سالی است که برندها 

باید توجه ویژه ای به بازاریابی ویدئویی داشته باشند. 

تحقیق��ات صورت گرفته نش��ان دهنده 
آن اس��ت ک��ه تبلیغات ویدئویی ش��ما 
باید جذاب باش��د و چنانچه در 5 ثانیه 
نخس��ت، کلی��پ ویدئویی تهیه ش��ده 
نتوان��د توجه کارب��ران را به خود جلب 
کند، میزان مش��اهده آن به شکل قابل 
توجه��ی کاه��ش خواهد یاف��ت و قادر 
نخواه��د ب��ود ت��ا کاربران را ب��ه خرید 
محصوالت یا خدمات تان تشویق کند. 

همزمان با تکامل روزافزون س��امانه های بازاریابی و جمع آوری 
حجم قابل توجهی از اطالعات توسط آنها، بازاریاب ها در زمینه 
تبدیل اطالعات موجود به داده های کاربردی و قابل استفاده در 
فرآیند تصمیم گیری دچار مشکالت فراوانی می شوند. فراموش 
نکنید که پلتفرم هایی نظیر س��امانه های بازاریابی راه حل نهایی 
نیس��تند، بلکه ابزارهایی هس��تند ک��ه به م��ا در زمینه اتخاذ 

تصمیم های بهتر کمک می کنند. 

مدیریت آنالین سابقه و حس��ن شهرت برند شما با استفاده از 
ابزارهای مناس��ب می تواند با الگوریتم گوگل هماهنگ شده تا 
موج��ب افزایش رتبه محتوای مورد نظرتان و همچنین افزایش 
ارزش محتوای تولید ش��ده توسط ش��ما از طریق انتشار آن در 

رسانه های مستقل شود. 

ب��ا توجه به وجود اپلیکیش��ن هایی نظیر گوگل مپ که 
با اس��تفاده از GPS فعالیت می کنند، مش��خص شدن 
محلی که در آن حضور دارید به امری بسیار ساده بدل 
شده و این موضوع آگهی دهندگان را تشویق می کند تا 
با تشخیص مسیر حرکت مشتریان، مشوق های جذابی 

را برای مراجعه آنها به فروشگاه ها ارائه کنند. 

امروزه ش��رکت هایی نظیر آمازون به منظور ارائه نقدهای معتبر از محصوالت خود 
تحت فش��ار ش��دیدی قرار دارند. این ش��رکت ها به منظور کاهش فشار، اقدام به 
انتش��ار نقدهای مربوط به محصوالت خود کرده و به صورت نامحس��وس به تبلیغ 
محصول فوق می پردازند. این به معنای آن اس��ت که توضیحات منتش��ر شده در 
نقد منتشر شده از سوی این شرکت ها، یک نقد صرفاً تخصصی و بی طرفانه نیست. 

از منظر طراحی و تولید محتوی، تجربه مش��تریان از تعامل با برند ش��ما از طریق 
ابزارهای هوش��مند خ��ود نظیر موبایل و تبل��ت، در حوزه تخصص آن دس��ته از 
ش��رکت های تبلیغاتی اس��ت که در زمینه تبلیغات و بازاریابی برای ش��رکت هایی 
که به صورت B2C  )ارتباط مستقیم با مشتریان در بازار( فعالیت می کنند است. 

از آنجا که در مباح��ث مربوط به پلتفرم های بازاریابی 
و ارتباط با مش��تریان به صورت اتوماتیک به جریانی از 
وظایف تبدیل می سازد، بسیاری از بازاریاب ها ناگهان 
متوجه می ش��وند که به جای یک انس��ان، گزارش کار 
خود را به یک روبات ارائه می کنند. در این زمینه خطر 
جایی بروز می کند که ش��رکت های تجاری نمی توانند 
تشخیص دهند در کدام بخش باید از نیروی انسانی به 

جای ماشین استفاده کنند. 

در فضای فعلی که انتش��ار اطالعات و به اش��تراک گذاری آن از اهمیت بسیار 
زیادی برخوردار است، این موضوع که تعداد قابل توجهی از مشتریان به دنبال 
کس��ب درآمد از این فضا هس��تند، س��بب تغییر مفهوم به اش��تراک گذاشتن 
اطالعات ش��ده اس��ت. عالوه بر این فعالیت هایی نظی��ر حمل و نقل، رزرو هتل، 
رانندگی با خودروی ش��خصی و به اش��تراک گذاش��تن منابعی نظیر دانش در 
اجتماعات مجازی کاربران به ش��دت رواج داشته و موجب ایجاد استارتاپ هایی 

نظیر Uber و Airbnb شده است. 

پس از تجربه به س��رقت رفتن اطالعات و بروز حمالت نرم افزاری تقریبا تمامی 
سازمان ها و شرکت های تجاری، این روزها سرقت اطالعات به نگرانی اصلی افراد 
میان س��ال و مسن بدل ش��ده است. این افراد به واس��طه اعتمادی که ابزارهای 
هوش��مند و نرم افزارهای موجود در آنها دارند، بیش از دیگران در معرض سرقت 
داده ه��ای شخصی ش��ان قرار دارند. در ای��ن میان این موضوع ک��ه افراد به چه 
نرم افزاری می توانند اعتماد کامل داش��ته باش��ند، می تواند زمینه را برای ایجاد 

یک برند معتبر فرآهم کند نه اینکه لزوما به یک مشکل امنیتی تبدل شود. 

  استفاده از امکان ساخت و ارسال
کلیپ های ویدئویی در فیس بوک 

 تنها 5 ثانیه زمان دارید! 

 بازاریابی دیجیتال B2B می تواند منجر به جذب مشتری شود

 مدیریت امور توسط یک ربات! 

 سابقه برند شما یک الگوریتم نیست 

 معتبر یا ناشناخته بودن محصول 

 اهمیت گوشی های هوشمند

 تکامل روز افزون سامانه بازاریابی

 اقتصاد اشتراکی منجر به ایجاد فرصت های بهتر می شود

حریم خصوصی فرصتی برای دزدی! 



کاربران ناچار از دریافت تبلیغات 
فیس بوک 

اعالم  فیس بوک 
کرده است که قصد 
دارد ت��ا به مقابله با 
افزونه های مسدود کننده آگهی های تجاری بپردازد. به 
این ترتیب و در صورت تحقق وعده فیس بوک کاربران 
این شبکه اجتماعی حتی در صورت نصب افزونه هایی 
نظیر Ad block نیز آگهی های تجاری منتشر شده 

را مشاهده خواهند کرد. 
در این راستا فیس بوک با انتشار به روزرسانی جدید 
خود امکان اعمال تغییرات مورد نظرشان را در زمینه 
دریافت آگهی های تبلیغاتی برای کاربران فراهم کرده 
اس��ت. به این صورت که در ص��ورت عدم تمایل افراد 
برای مشاهده آگهی های تبلیغاتی آژانس های مسافرتی 
می توانند گزینه مربوط به دریافت این دست آگهی ها 
را در بخ��ش مربوط به تنظیمات آگهی های تبلیغاتی 
غیرفعال کنند. با این وجود ارائه امکان اعمال تغییرات 
دلخواه در زمینه دریافت آگهی های تجاری به معنای 
توانایی کاربران در مسدود کردن تمامی انواع تبلیغات 
منتشر شده از سوی فیس بوک نیست و کاربران حتی 
با وجود نصب افزونه ه��ای مخصوص حذف آگهی در 
مرورگر خود، بازهم ش��اهد دریافت آگهی های تجاری 
در ش��بکه اجتماعی فیس بوک خواهند بود. در همین 
رابط��ه اندرو ب��س ورث، نایب رئی��س فیس بوک در 
امور آگهی های تجاری به رس��انه ها گفت: »زمانی که 
از مردم س��ؤال کردی��م چرا افزونه ه��ای ضدتبلیغات 
را روی مرورگره��ای خود نص��ب می کنند، آنها اعالم 
کردن��د که هدف ش��ان از این کار ح��ذف آگهی های 
تبلیغاتی آزار دهنده اس��ت.« وی افزود: »ما با در نظر 
گرفتن نگرانی های کاربران در این رابطه امکان اعمال 
تغییرات مورد نظرش��ان را ایجاد کردی��م و از این رو 
تصمیم گرفتیم حتی با وجود نصب افزونه هایی نظیر 
Ad Block نیز آگهی های تجاری منتش��ر ش��ده در 

فیس بوک قابل حذف نباشند.«
الزم به ذکر است به رغم اقدام اخیر فیس بوک برای 
حفاظ��ت از آگهی های تجاری منتش��ر ش��ده در این 
ش��بکه اجتماعی، بخش قابل توجه��ی از درآمدهای 
آن از طریق انتشار آگهی در اپلیکیشن موبایل حاصل 

می شود. 

پیشتازی گوگل در بازار اینترنت هند
2میلی��ون  روزان��ه  هم اکن��ون 
نفر در هن��د با اس��تفاده از نقاط 
اتص��ال تامی��ن ش��ده از س��وی 
گ��وگل در جری��ان س��فر خود با 
قطار به اینترنت متصل می ش��وند. براساس آمارهای 
موجود، موتور جست وجوی گوگل پروژه ارائه اینترنت 
پرس��رعت خود را در 23 ایستگاه راه آهن در هند آغاز 
کرده و طبق هدف گذاری های صورت گرفته قصد دارد 
تا با گسترش فعالیت خود در این زمینه تعداد کاربران 
خود را به 10میلیون نفر افزایش دهد. مدیران شرکت 
گوگل امیدوارند با گسترش نصب تأسیسات مورد نیاز 
جهت اتصال به اینترنت پرس��رعت در 400 ایس��تگاه 

راه آهن به هدف خود دست یابند.
 برنامه ریزی گوگل برای گس��ترش حضور خود در 
هند در ش��رایطی صورت می پذیرد که از این کش��ور 
به عن��وان ب��ازار رو به رش��د اینترنت و گوش��ی های 
هوشمند در جهان یاد می ش��ود و شرکت هایی نظیر 
گوگل و فیس بوک در تالش برای کس��ب س��هم قابل 
توجهی از این بازار هستند. در همین راستا تحلیلگران 
حوزه فناوری اطالعات معتقدند که اقدام اخیر گوگل 
در مجهز کردن ایس��تگاه های راه آهن هند به اینترنت 
پرسرعت نشان دهنده پیشرو بودن این غول تکنولوژی 
جه��ان در ب��ازار یک میلی��ارد نفری دومین کش��ور 
پرجمعیت دنیا است. مدیران گوگل در راستای تحقق 
اه��داف خود در زمینه تصاحب بازار اینترنت هند، در 
سال گذشته میالدی اعالم کردند که به منظور مجهز 
کردن ایس��تگاه های پرتردد راه آه��ن هند به اینترنت 
Indian Rai l  ررسرعت موافقت نامه ای را با شرکت

ways به امضا رسانده اند. در همین چارچوب و از آنجا 
که شرکت Indian Railways  یکی از بزرگ ترین 
شبکه های ریلی جهان را در اختیار دارد، این موضوع 
موجب تبدیل ش��دن ش��بکه ارائه خدم��ات اینترنت 
پرس��رعت گوگل به یک��ی از بزرگ ترین ش��بکه های 

اینترنت در جهان خواهد شد. 

روسای ژاپنی برای تش��ویق روحیه کار گروهی میان نیروهای قدیمی و وفادار خود 
در خانه های س��اده زندگی و با مترو رفت و آمد می کنند. آنها تفاوت دس��تمزدها را هم 
براس��اس اس��تانداردهای بین المللی تا حد ممکن پایین نگه می دارند. از نگاه آنها خبر 
دس��تمزد 300 میلیون دالری که رئیس س��ابق SoftBank، یک شرکت اینترنتی و 
ارتباط از راه دور ظرف دو س��ال دریافت کرده بود، یک جور تخطی محسوب می شود. 
رؤسای بزرگ ترین ش��رکت های ژاپنی به طور متوسط ساالنه یک میلیون دالر حقوق 
دریافت می کنند؛ در واقع درآمد رؤسای ژاپنی یک دهم درآمد رؤسای آمریکایی است. 
دس��تمزد رؤسای خارجی در توکیو، مثل همین رئیس شرکت SoftBank  که متولد 
هند اس��ت یا کارلوس گوس��ن، رئیس شرکت نیس��ان تقریبا نزدیک به دستمزدهای 
رؤسای جهانی اس��ت. اما تعداد مهره های اجرایی بومی که دستمزدهای و پاداش های 

زیادی دریافت می کنند، خیلی محدود است. 
دستمزد پایین بدون شک به فرهنگ محتاطی مثل ژاپن که بسیاری از شرکت هایش 
ترجیح می دهند به جای س��رمایه گذاری روی پروژه ه��ای جدید پرخطر روی خرمنی 
از پول بنش��ینند، کمک می کند. گفتنی است که شرکت های غیرمالی در حال حاضر 
در ژاپ��ن بی��ش از 9/5 ه��زار میلیون دالر س��رمایه از جمله پول نقد دارند. براس��اس 
تحقیق تازه ای که از سوی Goldman Sachs، یک بانک سرمایه گذاری انجام شده، 
ش��رکت های ژاپنی که روسای ش��ان دس��تمزدهای زیادی دریافت می کنند، عملکرد 

بهتری از همتایان خود دارند. 
در این کش��ور نه تنها شرکت ها انگیزه مالی کمی برای سرمایه گذاری های جسورانه 
دارند، بلکه اگر دس��ت به چنین کاری بزنند و شکس��ت بخورند، با مجازات اجتماعی 
مواجه خواهند شد. به عنوان مثال وجهه خود را در جامعه از دست می  دهند یا مجبور 

به تعدیل نیروهای شان می شوند. 
اما ش��رکت های ژاپنی به تازگی در میزان دس��تمزدها تغییراتی ایجاد کرده اند. این 
تغیی��ر ت��ا حد زیادی مدیون قانون راهبری ش��رکتی جدیدی اس��ت که ش��ینزو آبه، 
نخس��ت وزیر ژاپن در ژوئن س��ال 2015 معرفی کرد. دولت تصمی��م گرفت در قانون 
جدی��د خود  بندی را لحاظ کند که ش��رکت ها براس��اس آن بتوانند ن��رخ بیت متغیر 
)اصطالحی که در ارتباطات از راه دور و علوم رایانه به کار می رود( بس��ته های حقوقی 

را بردارند. 
اما تأثیرات غیرعامدانه یک قانون دیگر که از س��ال 2010 معرفی شده، شاید جلوی 
اعمال تغییرات اینچنینی را بگیرد. در آن س��ال، ناظران امنیتی از یک س��ری شرکت 
خواستند برای نخستین بار دستمزد تمام رؤسایی را که باالی یک میلیون دالر در سال 
دریافت می کنند، افش��ا کنند. هدف چه بود؟ شفاف سازی بیشتر برای سرمایه گذاران. 
نتیجه چه بود؟ تنها 9 درصد از مدیران فهرس��ت شده مجبور به کناره گیری از سمت 
خود ش��دند. تعداد رؤس��ایی که ساالنه یک میلیون دالر یا به انداز ه ای درآمد دارند که 
باید از میزان دستمزد ساالنه شان پرده برداری شود، از سال 2009 از 300 نفر به بیش 

از 500 نفر رسیده است.
 منبع: اکونومیست

اخی������ر  محاس��������بات  ب��ر   بن�����ا 
Sensor tower، ط��ی ی��ک م��اه، ب��ازی 
دقیق��ه 3.920  ه��ر  در   Pokemon Go
یورو برای س��ازندگان خود سود داشته است؛ 
 این رق��م، هفت برابر از ب��ازی کندی کراش

 )Candy Crush Soda Saga(  بیش��تر 
است. 

آمار اعالم ش��ده نش��ان می دهد که بازی 
Pokemon Go در ح��ال ایجاد انقالبی در 

نوع کس��ب و کار از طریق 
اس��ت.  آنالین  بازی های 
نخستین  برای  بازی  این 
ب��ار در تاری��خ 5 ژوئی��ه 
در اس��ترالیا و نیوزیلن��د 
منتش��ر ش��د. فردای آن 
روز در ای��االت متح��ده 
آمریکا و س��پس به بقیه 

کشور ها راه یافت. 
S e l ک ت������ر
ب��ازی   ،sor tower"
 Pokemon Go
ب�����ازی  ب��ا   را 
)بازی   Clash Royale
آنالینی که به سرعت 10 
میلیون کاربر را از طریق 
با  هوشمند  گوش��ی های 
خود همراه کرد( مقایسه 

»پیکاچ��و«،  روز،   32 م��دت  در  می کن��د. 
»رون��دودو« و دیگر کاراکتر های پوکمون، دو 
براب��ر ب��ازی Clash Royale و هفت برابر 

بازی کندی کراش درآمد داشتند. 

کسب درآمد بیشتر
ط��ی هفته گذش��ته، فق��ط 100 میلیون 
دانلود روی دس��تگاه های اندروید انجام شده 
اس��ت. عالوه ب��ر چنین محبوبیت��ی، به نظر 
می رس��د بازی Pokemon Go توانس��ته 
از غول ه��ای قبلی بازی ه��ای آنالین درآمد 
بیش��تری را از کاربران خود کسب کند. برای 
ب��ازی Clash Royale  پس از چهار روز و 
در آمریکا، تعداد کاربران پولی فروکش کرد، 
اما تعداد این کارب��ران Pokemon Go تا 
یک هفته ادامه داش��ت. طبق آم��ار، رکورد 
کاربرانی که عادت به پرداخت هم نداش��تند 
شکسته شده؛ 41درصد از کاربرانی که درون 
بازی پرداخت انجام داده اند، برای هیچ بازی 
دیگری در س��ال 2016 حت��ی یک دالر هم 

هزینه نکرده بودند. 
همچنین به نظر می رسد این پدیده در ژاپن 

بیشتر مشاهده شده  است. در واقع منحنی آمار 
ش��رکت سنسوتاور از تاریخ 18 جوالی به بعد 
که بازی در ژاپن انتش��ار یافته، روند صعودی 
داش��ته اس��ت. چند قهرمان ژاپنی المپیک از 
باشگاه »یوشیمورا« را تصور کنید که با قبض 
تلفن 5 هزار دالری روبه رو شده اند. آنها در ریو 
ای��ن بازی را دانلود ک��رده و با نرخ ثابت تلفن 
ژاپن بازی کردند و هزینه های بین المللی بودن 

آن را در نظر نگرفتند. 

منابع درآمد مختلف

پوکمون گو هم مانند بسیاری از برنامه های 
تلفن ه��ای هوش��مند رایگان اس��ت. اما برای 
پیشروی سریع تر در بازی یا دسترسی آسان تر 
به برخی از امکانات، بازیکنان می توانند گزینه 
پرداخت را انتخاب کنند. همچنین 100 عدد 
سکه در این بازی 0.99 یورو و 14.500 سکه، 
99 یورو هزینه در بر دارد. کسب و کار اینچنینی، 
کاربر را تشویق می کند مرتبا و بی حساب خرج 
کند ک��ه باعث از دس��ت دادن ده ها یا صد ها 

یورو خواهد شد. 
در فرانسه انجمن حمایت از مصرف کنندگان 
یادآور ش��د که کودکان اغل��ب به هزینه هایی 
که در فروش��گاه های آنالی��ن می پردازند آگاه 
نیس��تند. ام��ا طراح ب��ازی اکنون ب��ه دنبال 
منبع دیگ��ری برای درآمد اس��ت. او در حال 
حاضر قراردادی با 3هزار رستوران مک دونالد 
امضا ک��رده تا کاربران در رس��توران های این 
زنجیره به دنبال پوکمون باش��ند. سایت های 
پش��تیبانی کننده نیز با اس��تفاده از این اصل 
ب��رای پوکمون گ��و تبلیغ��ات می کنند. جان 
هانک، رئیس ش��رکت نیانتیک س��ازنده این 
بازی، اخیرا اعالم کرده است که تصمیم دارد 

درآمد این بازی را افزایش دهد؛ با این ایده که 
کاربران تشویق شوند در ساختمان های متعلق 
به آن کسب و کار ها، مانند مک دونالد به کاوش 

بپردازند. 
همان طور که اعالم شد، باوجود فروش 200 
میلیون دالری، سهم شرکت بازی سازی نینتندو 
هنوز کم است. طبق گفته های تحلیلگران، از 
هر 100 دالر پرداخت ش��ده توسط یک کاربر 
ک��ه روی آیفون خ��ود بازی کن��د، 10درصد 
به ش��رکت نیپون )ش��رکت انیمیشن س��ازی 
ژاپنی(، 30درصد به کمپانی پوکمون )شرکت 
متعلق به نینتندو و 
 )Game Freaks
ب��ه  30درص��د  و 
ش��رکت اپ��ل تعلق 
می گیرد. این میزان 
به حدی باال ست که 
سرمایه گذاری  بانک 
است  معتقد  نیدهام 
اپل به لطف پوکمون 
می توان��د 3 میلیارد 
 12 دوره  در  دالر 
الی 24 ماهه درآمد 

کسب کند. 

کاربران حرفه ای 
پوکمون گو در 

اسپانیا راهنمای 
تور می شوند

ای��ن روز ها پدیده ب��ازی پوکم��ون گو، در 
همه جای دنیا فراگیر ش��ده  است. در اسپانیا، 
در ع��رض چند هفت��ه، این بازی ب��ه یکی از 
عوامل توس��عه اقتصادی تبدیل شده است. در 
حالی که اس��پانیا نرخ بیکاری 20درصدی را 
تجرب��ه می کن��د، متخصصان گردش��گری با 
اعالم فراخوان ج��ذب چندین کاربر حرفه ای 
پوکمون گ��و در بخش گردش��گری ابتکار به 
خ��رج داده ان��د. رئیس منابع انس��انی یکی از 
معروف  ترین آژانس های هواپیمایی اسپانیا در 
گفت و گو با خبرگزاری فرانسه می گوید: »هر 
دقیقه، س��ه یا چهار داوطل��ب اعالم می کنند 
که حاضر به همکاری با ما هس��تند.« در واقع 
ایده این طرح، ب��رای جذب افراد به موزه ها و 
مکان های گردشگری  است. به این ترتیب که 
با اس��تخدام کاربران  حرف��ه ای این بازی، این 
بازی را در چنین مکان هایی گس��ترش دهند. 
ای��ن کاربران باید به مرحله 20 بازی رس��یده 
باش��ند. دس��تمزد آنها روزانه بی��ن 18 تا 43 
ی��ورو تعیین شده اس��ت و در گروه های 25 تا 
30 نفری به بازی در مکان های گردش��گری و 

تاریخی اسپانیا مشغول می شوند.

قیمت زعفران

درآمد 200 میلیون دالری پوکمون گو

اری��ک گارس��تی، ش��هردار لس آنجل��س روز ش��نبه اع��الم ک��رد نتای��ج انتخابات 
ریاس��ت جمهوری ماه نوامبر در این کشور تأثیر زیادی در شانس این شهر برای کسب 
میزبانی المپیک 2024 دارد. او گفت که اگر ترامپ برنده ش��ود، رای دهندگان کمیته 
بین المللی المپیک IOC  دیگر به لس آنجلس برای میزبانی المپیک رأی نخواهند داد. 
آق��ای گارس��تی در گفت وگویی اختصاصی ب��ا آسوش��یتدپرس همچنین گفت که 

لس آنجلس »آخرین امید« آمریکا برای میزبانی دوباره المپیک تابستانی است. 
گارستی 45 ساله که خود دموکرات و هوادار هیالری کلینتون است، در حال حاضر 
در برزیل به  س��ر می برد و قرار اس��ت درخواست این ش��هر برای میزبانی المپیک را به 
کمیته بین المللی المپیک ارائه کند. یکی از موضوعات مهم که آقای گارستی درباره آن 
با مسئوالن کمیته بین المللی المپیک صحبت خواهد کرد مسئله انتخابات در آمریکا و 

بررسی جنبه های گوناگون ریاست جمهوری احتمالی ترامپ خواهد بود. 
زمانی کمیته بین المللی المپیک میزبان المپیک تابس��تانی س��ال 2024 را انتخاب 
خواهد کرد که دیگر رئیس جمهوری آمریکا مش��خص شده است. میزبان المپیک سال 
2024 در س��پتامبر س��ال 2017 معرفی خواهد شد. شهر لس آنجلس که در سال های 
1932 و 1984 میزبانی المپیک را به عهده داشته برای کسب سومین میزبانی خود با 

شهرهای پاریس، رم و بوداپست مجارستان رقابت خواهد کرد. 
اعض��ای کمیت��ه بین المللی المپیک 98 نفر هس��تند و اظهارنظره��ای آقای ترامپ 
در ضدیت با مکزیکی ها، مس��لمان ها و س��ایر موضوعات چندان برای رای دهندگان به 

میزبان بعدی المپیک جذاب نیست و روی رأی آنها تأثیرگذار خواهد بود. 
اما رئی��س کمیته پیش��نهاددهنده لس آنجلس به عنوان میزب��ان بازی های المپیک 
2024 گفته که مقامات ش��هر به تالش های خود در باال بردن ش��انس این ش��هر برای 

کسب میزبانی المپیک ادامه می دهند. 
آمریکایی ه��ا بعد از المپی��ک 1996 آتالنتا دیگر میزبانی مهم ترین رویداد ورزش��ی 
جهان را نداش��تند و حاال در پی گرفتن میزبانی این بازی ها برای لس آنجلس هستند. 
در س��ال های 2012 و 2016 نیز به ترتیب شهرهای نیویورک و شیکاگو نامزد میزبانی 

بودند که رقابت را به لندن و ریو واگذار کردند. 
تازه تری��ن پیش��نهاد آمریکایی ها با یک مانع بزرگ روبه رو اس��ت و آن احساس��ات 

ضدآمریکایی برخی از اعضای عمدتا اروپایی کمیته بین المللی المپیک است. 
گرفتن میزبانی المپیک برای هر ش��هری در کل دنیا مهم اس��ت. اگرچه کشورهای 
گوناگون ب��رای برگزاری آبرومندان��ه المپیک هزینه های زیادی می کنند اما به س��ود 
سرشار آن می اندیشدند. حضور پرشمار گردشگران از سراسر دنیا در شهر میزبان برای 
آن ش��هر درآمدهای سرش��ار همراه دارد. پیش بینی شده حدود 500 هزار گردشگر از 
تم��ام دنیا در این دو هفته و همزمان ب��ا برگزاری بازی های المپیک 2016 ریو به این 

شهر سفر کنند. 
 لس آنجل��س ب��رای میزبان��ی ای��ن رقابت ه��ا می توان��د از ورزش��گاه تازه س��اخت

 Los Angeles Rams اس��تفاده کند. مقامات این ش��هر باید برای تجهیز بهتر این 
ورزش��گاه و ساخت س��قفی با قابلیت جمع ش��دن 2/6 میلیارد دالر هزینه کنند. اگر 

لس آنجلس میزبان شود، این کار تا سال 2019 انجام خواهد شد. 

شهردار لس آنجلس:

اگر ترامپ پیروز شود، لس آنجلس 
میزبان المپیک نمی شود

دریچه

قــاب

کیوسـک

صفحه 16

360

دور دنیا

جدول امروز

ش�رکت معماری »پاندا« در پکن، موفق به س�اخت نمونه ای کوچک از یک خانه درختی ش�ده که در س�اخت آن از هیچ میخ یا پیچ و تخته ای استفاده نکرده است .این 
خانه درختی جذاب تنها با اس�تفاده از طناب و رش�ته های بامبو ساخته شده اس�ت. این طراحی اخیرا مقام دوم در دسته بندی طراحی معماری را کسب کرده و جایزه   

A›Design سال 2016 را از آن خود کرده است.

تلفن مستقیم: 86073283شماره 576 www.forsatnet.ir

ترجمه:شکیبا شاملو رضایی
منبع: فیگارو

افزایش دستمزد رؤسای ژاپنی

ترجمه: سارا گلچین
ap :منبع

360

قیمت )تومان(وزنعنوان

16,800,000 کیلوگرمنگین صادراتی درجه یک

16,500,000 کیلوگرمسرگل ممتاز صادراتی قائنات درجه یک

15,800,000 کیلوگرمسرگل ممتاز قائنات درجه دو

16,000,000 کیلوگرمپوشال درجه یک

11,800,000 کیلوگرمسفیدی ) ریشه( درجه یک

16,100,000 کیلوگرمنگین پوشال درجه یک
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