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رهب��ر معظم انقالب با اش��اره به اینکه در جریان فاجعه منا آل س��عود 
حت��ی یک عذرخواهی زبانی از مس��لمانان نکردند، ای��ن حادثه را اثبات 

مج��دد بی لیاقتی این ش��جره خبیثه ملعون��ه در اداره حرمین 
شریفین خواندند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی...

رهبر معظم انقالب در جمع خانواده های شهدای منا: 
حساس نبودن در قبال مسایلی نظیر حادثه 

منا، مصیبت واقعی جهان اسالم است
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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

 تبیین هدف
بدون تدارک وسیله

»فرصت امروز« از چشم انداز گردشگری در برنامه ششم توسعه گزارش می دهد
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سرمقـاله
ضرورت  احیای طرح 

»آمایش سرزمین«

کارشناس��ی  نظری��ه  ی��ک 
معتقد اس��ت اگر طرح »آمایش 
س��رزمینی« ک��ه از زمان طرح 
آن تاکن��ون بیش از 40 س��ال 
گذش��ته اس��ت از هم��ان ابتدا 
جدی گرفته ش��ده و ب��ه اجرا 
درآم��ده بود، هم اکنون ش��اهد 
وق��وع بحران و کمب��ود آب در 
بخش ه��ای مرک��زی، جنوبی و 

شرقی ایران نبودیم. 
بر این اساس مشکالت نباید 
در مقیاس کوچک و منطقه ای 
دیده شوند و همه مسائل باید 
در ابع��اد و مناف��ع ملی مورد 
توج��ه ق��رار گیرند و ب��ه این 
ترتی��ب، ای��ران نیازمند اتخاذ 
نگرش و بینش ملی و کالن ...
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یک نظریه کارشناس��ی معتقد اس��ت اگر طرح 
»آمایش س��رزمینی« که از زمان طرح آن تاکنون 
بیش از 40 سال گذشته است از همان ابتدا جدی 
گرفته ش��ده و به اجرا درآمده بود، هم اکنون شاهد 
وق��وع بحران و کمب��ود آب در بخش های مرکزی، 

جنوبی و شرقی ایران نبودیم. 
بر این اس��اس مش��کالت نبای��د در مقیاس 
کوچ��ک و منطق��ه ای دی��ده ش��وند و هم��ه 
مسائل باید در ابعاد و منافع ملی مورد توجه 
قرار گیرن��د و به این ترتیب، ای��ران نیازمند 
اتخ��اذ نگرش و بینش ملی و کالن از س��وی 
مدیرانش اس��ت. اجازه بدهی��د قدری با آمار 
س��خن بگوییم: حدود 90درص��د از جمعیت 
کش��ور در 45 درص��د از وس��عت جغرافیایی 
ای��ران زندگی می کنند و 10درصد باقیمانده، 
55درصد از بقیه س��رزمین را برای س��کونت 

اختی��ار کرده ان��د. 
از  بی��ش  س��واحل  کل  در  روال  همی��ن  ب��ر 
1700کیلومت��ری جنوب کش��ور )خلیج فارس و 
دریای عمان( فقط 5درصد جمعیت کش��ور دیده 
می ش��وند. به گزارش محققان، 87درصد شاغالن 
ایران در نیمه غربی – ش��مالی کشور فعال هستند 

و 13درصد در نیمه شرقی – جنوبی!
عجیب است که بیش از 88درصد از بزرگراه های 
ارتباط��ی و جاده ای کش��ور در نیم��ه اول )غربی 
شمالی( کشیده ش��ده و حدود 12درصد در نیمه 
دوم )شرقی – جنوبی(! براساس همین آمار، نیمه 
اول، حدود 69درصد از طرح های برق رسانی کشور 
را به خود دیده و 31درصد بقیه به نیمه فقیر تعلق 

گرفته است!
در اینجا آیا حق نداریم بپرس��یم چرا؟ به راستی 
این اس��ت معنای عدالت سرزمینی؟! آمارها نشان 
می دهد جمعیت ایران در س��ال 55 از 33میلیون 
نفر ب��ه ح��دود 76میلی��ون نفر در س��ال 1390 
رسید. )آمار غیررس��می می گوید جمعیت کنونی 
ایران 80میلیون نفر اس��ت( در درون این افزایش، 
جمعیت ش��هری ایران در همان س��ال )سال 55( 
16میلی��ون نفر ب��ود که این رقم در س��ال 90 به 
ح��دود 54میلیون رس��ید. )بیش از س��ه برابر!( و 
به این ترتیب، شهرنش��ینان ایران در س��ال 55 از 

47درصد جمعیت به حدود 72درصد در سال 90 
افزایش یافتند. 

حال مس��اله را از زاویه ای دیگر ببینید! از س��ال 
55 تاکنون  به طور متوسط سالی 27 شهر به تعداد 
شهرهای کشور اضافه شده است. یعنی 373 شهر 
نامگذاری شده س��ال 55،  به 1331 شهر در سال 
90 افزایش یافته اس��ت. بنابرای��ن باید قبول کرد 
که ب��رای اداره و تامی��ن نیازمندی ه��ای فزاینده 
مل��ت ای��ران، راهی بس طوالنی در پیش اس��ت و 
مدیران کشور به چالش و نبردی سخت، پیچیده و 

نفس گیر دعوت شده اند. 
85 س��ال در ح��ال ساخت وس��از طرح ه��ای 
عمران��ی و زیربنایی بوده ایم و بیش از 65 س��ال 
را با پیش��ی گرفتن از س��ایر کش��ورهای مشابه 
در فرآین��د برنامه  ریزی توس��عه و اجرای نیم بند 
برنامه ه��ا س��پری کرده ایم. در ای��ن راه از وجود 
کارشناس��ان و متخصص��ان ف��راوان نی��ز به��ره 
برده ای��م، بی پول و بی درآمد هم نبوده ایم و انواع 
قوانین را هم در این مس��یر تصویب کرده ایم. اما 
نه صاحب ش��اخص های توسعه یافتگی شده ایم و 
نه زمینه ها و رتبه های خوب جهانی را به دس��ت 

آورده ایم. 
در ایج��اد و بقای پدیده ای ب��ا عنوان »آمایش 
س��رزمین« ایران، قوا، وزارتخانه ه��ا، معاونت ها، 
س��ازمان ها و ش��رکت های متع��دد و گوناگون��ی 
ایف��ای نق��ش کرده اند که ذکر نام آنها ش��اید به 
درازا بکش��د. اما س��وال این اس��ت که به راستی 
چه کسی و چه س��ازمانی باقی مانده است که به 
کاروان مطالعه و تصویب طرح آمایش س��رزمین 
40س��اله ایران بپیون��دد تا روزی فرا رس��د که 
مل��ت ایران در عم��ل صاحب ط��رح و برنامه ای 
م��دون، منظم، دقی��ق و عمیق ش��ود و تبلور و 
س��رزمینی،  قابلیت ه��ای  و  توانایی ه��ا  تجس��م 
جمعیتی، محیط��ی و جغرافیای��ی و اقتص��ادی و 

صنعت��ی اش را ببین��د؟
تاس��ف و تاثر اصلی اینجاس��ت؛ ای��ن طرح که 
مس��تظهر به پش��تیبانی جدی مقام��ات طراز اول 
کش��ور بوده به چنین سرنوش��تی دچار شده، پس 
باید بر س��ر مزار دیگر طرح های مشابه و بلندمدت 

کشور فاتحه خواند!

رهبر معظم انقالب با اشاره به اینکه در جریان فاجعه منا 
آل س��عود حتی یک عذرخواهی زبانی از مسلمانان نکردند، 
ای��ن حادثه را اثب��ات مجدد بی لیاقتی این ش��جره خبیثه 

ملعونه در اداره حرمین شریفین خواندند. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم رهبری، 
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اس��المی در 
دیدار خانواده های ش��هدای ِمنا و مس��جدالحرام، کوتاهی 
و بی کفایت��ی آل س��عود در ای��ن حادث��ه را، اثبات مجدد 
بی لیاقت��ی این ش��جره خبیث��ه ملعونه در تص��دی و اداره 
حرمی��ن ش��ریفین خواندن��د و تأکید کردند: اگر راس��ت 
می گوین��د و در حادث��ه بی تقصیرند، بگذارن��د یک هیأت 
حقیقت ی��اب اس��المی- بین المللی، واقعیات مس��ئله را از 

نزدیک بررسی و روشن کند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، دیدار با خانواده های ش��هیدان 
منا و مس��جدالحرام را یادآور حوادث دردناک سال گذشته 
دانستند و افزودند: حادثه منا و جان باختن حاجیان ایرانی 
در ح��ال عبادت و با لبان تش��نه و در زیر آفتاب س��وزان، 
حادث��ه ای عمیقا غم انگیز و فراموش نش��دنی اس��ت، البته 
این حادثه ابعاد گوناگون و روش��نگری از لحاظ سیاس��ی، 
اجتماعی، اخالقی و دینی دارد که این ابعاد نباید فراموش 

شوند. 
رهب��ر انقالب اس��المی گفتند: س��ال گذش��ته، مواجه 
ش��دن خانواده ها با خبر درگذشت عزیزان شان و بازگشت 
جنازه های آنان بسیار سخت و دشوار بود اما در مقابل این 
مصیبت، توجه به این واقعیت که آن عزیزان همچون شهدا 
در س��ایه مغفرت، رحمت و نعمت الهی هس��تند، می تواند 

مایه تسلی و آرامش باشد. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای س��پس با اش��اره به ش��هادت 
ح��دود 7 هزار ت��ن از زائران خانه خ��دا در حادثه منا این 
انتقاد جدی را مطرح کردند که چرا کش��ورها و دولت ها به 

این حادثه سنگین و تاثربار، عکس العملی نشان ندادند؟ 
ایش��ان، س��کوت دولت ها و حتی علما، فعاالن سیاسی، 
روشنفکران و نخبگان جهان اسالم در قبال شهادت 7هزار 
زائ��ر بی گناه را، »بالی ب��زرگ امت اس��المی« خواندند و 
افزودند: حساس نبودن در قبال مسائلی نظیر حادثه سخت 

و جانکاه منا، مصیبت واقعی جهان اسالم است. 
رهبر انقالب، خودداری حکام سعودی از یک عذرخواهی 
زبانی را اوج وقاحت و بی ش��رمی آنان برشمردند و افزودند: 
حتی اگر تعمدی در کار نبوده باش��د، این همه بی تدبیری 
و بی کفایتی برای یک مجموعه حاکمیتی و سیاس��ی، جرم 

محسوب می شود. 
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای، س��خنان خ��ود را در جمع 
خانواده های داغدار ش��هدای منا با طرح یک سوال مهم ادامه 
دادند: وقتی یک رژیم، حتی از اداره میهمانان خدا که برای او 
درآمدزا نیز هستند، عاجز می ماند چه تضمینی وجود دارد که 

در اوقات مشابه، حوادث مشابه منا روی ندهد؟ 
رهبر انقالب اس��المی افزودند: ملت ایران ش��جاعانه در 
مقابل جهالت و گمراهی آل س��عود ایستاده و مواضع قرآنی 
و بر حق خود را، با افتخار و صریح بیان می کنند و ملت ها 
و کش��ورهای دیگر نیز باید شجاعانه، گریبان سعودی ها را 

بگیرند. 
ایشان خاطرنشان کردند: بی کفایتی سعودی ها و ناامنی 
تحمیل ش��ده از س��وی آنان بر حجاج خان��ه خدا، حقیقتا 
نشان داد این حکومت، الیق اداره حرمین شریفین نیست 
که این واقعیت باید در جهان اسالم ترویج شود و جا بیفتد. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، بُعد دیگر حادثه منا را سکوت 

مرگبار مدعیان حقوق بشر دانستند. 
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به جنجال سیاسی - تبلیغاتی 
س��ازمان های مدعی دف��اع از حقوق بش��ر در قبال اجرای 
احکام قضایی در برخی کشورها افزودند: سکوت محض در 
قبال کوتاهی یک حکومت در ادای وظایفش و جان باختن 
7هزار انس��ان مظل��وم و بی گناه، هوی��ت دروغین مدعیان 
جهانی حقوق بش��ر را آشکار کرد و کسانی که به مجامع و 
س��ازمان های بین المللی امید بسته اند، باید از این واقعیت 

تلخ درس بگیرند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، تشکیل یک هیأت حقیقت یاب 
را از جمله کارهای واجب و ضروری کش��ورهای اسالمی و 
مدعیان حقوق بشر خواندند و افزودند: با وجود گذشت یک 
سال از آن حادثه غم بار، بررسی اسناد دیداری، شنیداری و 
مکتوب، حقایق ماجرا را تا حدود زیادی روشن خواهد کرد. 

ایشان با تاکید به مس��ئوالن کشور برای پیگیری جدی 
تشکیل هیأت حقیقت یاب افزودند: آل سعود اگر به ادعای 
بی تقصیری خود در حادثه منا مطمئن است، دهان ها را با 
پول نبندد و بگذارد هیأت حقیقت یاب، مسئله را از نزدیک 

دنبال کند. 
رهب��ر انقالب در بخش دیگری از سخنان ش��ان حامیان 
رژیم س��عودی را ش��ریک جنایات این رژیم در فاجعه منا 
خواندن��د و افزودند: رژیم بی ش��رم س��عودی به پش��توانه 
همراهی آمریکا، وقیحانه در مقابل مس��لمانان ایس��تاده و 
در یمن، سوریه، عراق و بحرین خونریزی می کند، بنابراین 
آمریکا و دیگر حامیان ریاض در جرم و جنایات سعودی ها 

شریکند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به تالش دستگاه های 
تبلیغاتی وابسته برای القای جنایت منا به عنوان نمونه ای 
از اخت��الف و درگی��ری »ش��یعه و س��نی« ی��ا »عرب و 
غیرع��رب« افزودند: حامیان تبلیغاتی حکام س��عودی در 
حال��ی این دروغ محض را تک��رار می کنند که اکثِر 7هزار 
ش��هید منا، از جمله تعداد زیادی از ش��هدای ایرانی، اهل 

سنت هستند. 
ایش��ان افزودند: آل سعود و تروریست های جالِد ساخته 
و پرداخته دس��ت آنان در یمن و س��وریه و ع��راق، مردم 
ع��رب را ب��ه خاک و خون می کش��ند، بنابرای��ن بر خالف 
تبلیغات خباثت آلود غربی ها، س��عودی ها حامی مردم عرب 
نیز نیس��تند و ماجرای ِمنا ربطی به درگیری س��اختگی و 

رسانه ای عرب و غیرعرب ندارد. 
رهب��ر انق��الب تاکید کردن��د: واقعیت ماجرا این اس��ت 
که س��عودی های منفور، یک گروه در درون جهان اس��الم 
هس��تند که برخ��ی از آنها دانس��ته و برخی نادانس��ته به 
دش��منی با مس��لمانان مش��غولند و جهان اس��الم باید با 
ایستادگی در مقابل آنان، از اربابان سعودی ها یعنی آمریکا 

و انگلیس خبیث اعالم برائت و بیزاری کند. 
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای در پای��ان سخنان ش��ان 
دس��تگاه های مختلف از جمله وزارت ام��ور خارجه، بعثه، 
س��ازمان حج و بنیاد ش��هید را به اَدای کام��ل و پیگیری 

جدی وظایف خود در قبال حادثه عظیم منا فراخواندند. 

هیات دول��ت به منظور بهبود در امر تس��هیل تجارت و 
ایجاد بسترهای الزم جهت اجرایی کردن نظام شناسه های 
کاال و رهگیری، آیین نامه اجرایی شناس��ه و رهگیری کاال 

را مصوب کرد. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ریاست جمهوری، هیأت 
دولت از اهداف دیگر تصویب آیین نامه یاد شده می توان به 
ضرورت شناسایی و رهگیری کاالهای وارداتی و تولیدی از 
مبادی مجاز ورودی و خلق کاال تا س��طح عرضه، مدیریت 
زنجیره تأمین و چگونگی تبادل اطالعات شناسه ها با سایر 
سامانه های حوزه قاچاق کاال، تدوین آیین نامه شناسه کاال 
و رهگیری جهت شفاف سازی و مقابله مؤثر با پدیده  قاچاق 

و رفع نواقص طرح شبنم اشاره کرد. 
براس��اس قانون مب��ارزه با قاچاق کاال و ارز شناس��ایی و 

رهگی��ری کااله��ای وارداتی قانون��ی از کااله��ای قاچاق 
ی��ا فاقد مجوزه��ای الزم از قبیل کااله��ای جعلی، تقلبی، 
غیربهداشتی و غیراستاندارد و همچنین ترخیص کاالهای 
تجاری، منوط ب��ه ارائه گواهی های دریافت شناس��ه کاال، 
شناس��ه رهگیری، ثب��ت گواهی ها و شناس��ه های فوق در 
گمرک ش��ده اس��ت و توزیع و فروش کاالهای وارداتی در 
س��طح بازار خرده فروش��ی منوط به نصب این دو شناس��ه 

است، در غیر این صورت قاچاق محسوب می شود. 
همچنین در این جلسه، گزارش معاونت علمی و فناوری 
رئیس جمهوری درباره برنامه مشارکت دستگاه های اجرایی 

در شتاب دهی اقتصاد دانش بنیان بررسی شد. 
ضرورت جهشی جدید در مسیر تکاملی کشور در اقتصاد 
دانش بنی��ان، تصویر کالن وضعیت ای��ران در حوزه اقتصاد 

 ،G2 دانش بنیان و نوآور براس��اس شاخص جهانی نوآوری
فضای کس��ب و کار در اقتصاد دانش بنیان و الزامات اساسی 
رش��د در آن و موضوع همکاری و دس��تگاه های اجرایی در 
توسعه اقتصاد دانش بنیان از محورهای اساسی این گزارش 

بود. 
بنا ب��ر این گ��زارش، وضعیت ای��ران در ح��وزه اقتصاد 
دانش بنیان و نوآور در ش��اخص های جهانی 42 رتبه بهبود 
یافته و از رتبه 120 در س��ال 2014 به رتبه 78 در س��ال 

2016 رسیده است. 
ب��ر این اس��اس، ایران در بهبود معی��ار خروجی دانش و 
فن��اوری 48 رتبه، در زمین��ه بهبود در خروجی های خالق 
53 رتبه و در زمینه بهبود بلوغ بازار و کسب و کار به ترتیب 

19 و 25 رتبه رشد داشته است. 

ضرورت  احیای طرح »آمایش سرزمین«

رهبر معظم انقالب در جمع خانواده های شهدای منا: 

حساس نبودن در قبال مسایلی نظیر حادثه منا، مصیبت واقعی جهان اسالم است

در جلسه هیأت دولت 

آیین نامه اجرایی شناسه و رهگیری کاال مصوب شد

سرمقـاله

نقی آقالو
روزنامه نگار

گفت وگوی »فرصت امروز« با شهریار میناگر، هنرمند ورشوکار

 ورشوکاری
از اروپا تا بروجرد

بازار هنر
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ط��رح از رده خ��ارج کردن 
نیروگاه های فرسوده این بار با 
مجوز شورای اقتصاد با عنوان 
بازس��ازی در ردیف اجرا قرار 
گرفت تا ش��اید دولت یازدهم 
باقی مان��ده خ��ود  زم��ان  در 
بتوان��د وضعی��ت نیروگاه ها را 

ساماندهی کند. 
به گزارش ایس��نا، در حال 
حاضر ۳۰۰۰ نیروگاه فرسوده 
با راندم��ان کمتر از ۳۰درصد 
در کشور فعالیت می کنند که 
مطاب��ق م��اده ۱۲ قانون رفع 
موانع تولی��د و از محل منابع 
انرژی،  مالی صرفه جوی��ی در 
نوس��ازی  و  بازس��ازی  زمینه 
۱۳ نی��روگاه بخ��اری و ی��ک 
نی��روگاه گازی با اس��تفاده از 
مصوبه ش��ورای اقتصاد فراهم 

شده است. 
ش��رکت های  همچنی��ن 
تولی��د نیروی برق ب��ا توجه به 
دارایی ه��ای موج��ود موظ��ف  
هس��تند برنامه ه��ای عملیاتی 
یا  نوس��ازی  بهس��ازی،  جهت 
بازنشستگی نیروگاه های تحت 

نظ��ارت و محل تامی��ن منابع 
مالی مربوطه را اع��ام و اقدام 
کنند، ع��اوه بر این با توجه به 
جهت  موجود  برنامه ریزی های 
اح��داث نیروگاه های جدید در 
کشور، شرکت های تولید نیروی 
ب��رق می توانن��د طب��ق قانون 
بخش��ی از مناب��ع مال��ی برای 

احداث نیروگاه را به نوس��ازی 
و بهسازی نیروگاه های قدیمی 

اختصاص دهند. 
راس��تا هوش��نگ  ای��ن  در 
فاحتی��ان، مع��اون وزیر نیرو 
در خص��وص اقدام��ات وزارت 
نیرو ب��رای از رده خارج کردن 
نیروگاه های فرس��وده به ایسنا 

گف��ت: ب��ا توج��ه ب��ه احداث 
نی��روگاه س��یکل ترکیب��ی با 
راندمان باال دیگر اس��تفاده از 
نیروگاه های اسقاطی اقتصادی 
نیس��ت و با وجود نیروگاه های 
س��یکل ترکیبی دیگ��ر جایی 
ب��رای فعالی��ت نیروگاه ه��ای 
فرس��وده وجود ندارد. به گفته 

وی، استراتژی صنعت برق این 
اس��ت که راندم��ان نیروگاه ها 
افزایش یاب��د، بنابراین وزارت 
نی��رو درصدد اس��ت به تدریج 
را  قدیم��ی  نیروگاه ه��ای 
بازنشس��ته کند ک��ه برای این 
مسئله نیز تمهیداتی را لحاظ 
ک��رده اس��ت؛ در این راس��تا 
افزایش  پروژه های  از  بخش��ی 
راندمان آغاز شده و امیدواریم 
بتوانیم  آین��ده  در س��ال های 
نیروگاه های  گرفت��ن  ق��رار  با 
س��یکل ترکیب��ی ب��ا راندمان 
ب��اال در قال��ب ی��ک حرک��ت 
اقتصادی نیروگاه های اسقاطی 
را از رده خ��ارج کنی��م. خروج 
نیروگاه ه��ای قدیم��ی از رده 
تولید و توج��ه به نیروگاه های 
جدید بی شک نیازمند اهتمام 
مالی اس��ت ک��ه البت��ه اخیرا 
با ج��ذب س��رمایه گذاری های 
خارج��ی و تمایل آنه��ا برای 
ای��ران،  در  س��رمایه گذاری 
می توان ب��ه ارتق��ای ظرفیت 
به روزرس��انی  و  کش��ور  برقی 

نیروگاه ها امید داشت. 

تعیین تکلیف نیروگاه اسقاطی در دولت یازدهم

 مع��اون وزیر نفت با تش��ریح 
ش��رکت های  جدی��د  لیس��ت 
س��اخت  برای  خارجی  متقاضی 
نفت  پاالیش��گاه های  توس��عه  و 
تاکن��ون  ک��رد:  اع��ام  ای��ران، 
هف��ت  تفاهم نام��ه و ق��رارداد با 
ش��رکت های چین��ی، ژاپن��ی و 

کره ای امضا شده است. 
عب��اس کاظم��ی در گفت وگو 
ب��ا مه��ر در تش��ریح مهم ترین 
تفاهم نامه های��ی  و  مذاک��رات 
ک��ه ب��ا ش��رکت های خارج��ی 
به منظ��ور س��اخت، نوس��ازی و 
نف��ت  پاالیش��گاه های  توس��عه 
کشور امضا شده، گفت: در حال 
حاضر اج��رای طرح های کاهش 
ظرفیت تولید نفت کوره، احداث 
پاالیش��گاه های جدی��د و بهبود 
فرآین��د تولید فرآورده های نفتی 

در پاالیش��گاه های موجود س��ه 
برنام��ه توس��عه کم��ی و کیفی 
صنع��ت پاالیش نف��ت ایران در 

دوران پسابرجام است. 
معاون وزیر نفت با اعام اینکه 
هم اکن��ون ظرفیت پاالیش نفت 
کش��ور به حدود ی��ک میلیون و 
۸۵۰ هزار بش��که در روز رسیده 
اس��ت، تصری��ح کرد: ب��ا اجرای 
ظرفیت  قطعا  جدی��د  طرح های 
پاالی��ش نف��ت کش��ور از م��رز 
۳میلی��ون بش��که در روز عب��ور 

می کند. 
مل��ی  ش��رکت  مدیرعام��ل 
فرآورده های  پخ��ش  و  پاالیش 
نفتی ب��ا اعام اینک��ه در کنار 
افزایش ظرفی��ت، کاهش تولید 
نف��ت ک��وره در س��بد پاالیش 
نفت کش��ور از دیگر برنامه های 

اولویت دار اس��ت، اظهار داشت: 
ب��ر این اس��اس باید ب��ا اجرای 
نفت  تولید  س��هم  طرح های��ی، 
کوره از ح��دود ۳۰درصد فعلی 
ب��ه ۱۰درصد در س��بد پاالیش 

نفت کشور کاهش یابد. 
این مقام مس��ئول با تاکید بر 
اینکه تاکن��ون هفت تفاهم نامه 
اج��رای  ب��رای  ق��رارداد  و 
طرح ه��ای کاه��ش تولید نفت 
موجود  پاالیشگاه های  در  کوره 
نف��ت امضا ش��ده اس��ت، بیان 
ک��رد: از ای��ن رو ب��رای اجرای 
طرح کاهش تولی��د نفت کوره 
در پاالیشگاه نفت بندرعباس با 
دو ش��رکت ژاپنی »ماروبنی« و 
تفاهم نامه  »چیودا« مذاک��ره و 

اولیه امضا شده است. 
کاظمی با اش��اره ب��ه امضای 

ش��رکت  ب��ا  تفاهم نام��ه ای 
»اس کی اس« ک��ره جنوبی برای 
اجرای ط��رح کاهش تولید نفت 
کوره در پاالیش��گاه نفت تبریز، 
بی��ان کرد: ب��ه منظ��ور اجرای 
فرآیند  بهب��ود  توس��عه،  ط��رح 
تولی��د و کاهش ظرفی��ت تولید 
نفت کوره پاالیشگاه اصفهان هم 
تفاهم نامه ای با دایلم کره جنوبی 

امضا شده است. 
ب��رای  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  وی 
اج��رای ط��رح کاه��ش تولی��د 
نفت ک��وره در پاالیش��گاه نفت 
ته��ران هم مذاکراتی با ش��رکت 
»جی جی س��ی پی« ژاپ��ن انجام 
گرفته اس��ت، تاکید ک��رد: این 
درحال��ی اس��ت که ب��ه منظور 
اجرای پترو پاالیشگاه تبریز هم 
تفاهم نامه ای با ش��رکت »نیپون 

اویل« ژاپن امضا شده است. 
مع��اون وزی��ر نف��ت ب��ا بیان 
اینک��ه ش��رکت های ژاپنی بیش 
از س��ایر ش��رکت های آسیایی و 
اج��رای طرح های  برای  اروپایی 
فع��ال  ای��ران  در  پاالیش��گاهی 
بوده اند، یادآور شد: برای اجرای 
طرح تثبیت و ارتقای ظرفیت و 
بهبود فرآیند تولید در پاالیشگاه 
نفت آبادان هم تاکنون مذاکراتی 
با یک شرکت چینی انجام شده 

است. 
عباس کاظمی هفته گذش��ته 
از  خبرن��گاران  جم��ع  در  ه��م 
مذاکره با ش��رکت انی ایتالیا به 
منظور س��رمایه گذاری و ساخت 
پاالیش��گاه میعانات گازی پارس 
ش��یراز ب��ا ظرفی��ت ۱۲۰ هزار 

بشکه در روز خبر داده بود. 

یک��ی از مهم تری��ن اولویت های صنعت 
نف��ت ایران ط��ی دهه های اخی��ر، تامین 
نیازهای فزاینده داخلی ب��ه فرآورده های 
نفت��ی ب��وده اس��ت. مص��ارف داخلی در 
بس��یاری از س��ال های اخیر نرخ رشد دو 
رقمی را تجربه کرده است و بخش مهمی 
از مناب��ع مالی تخصی��ص یافته به بخش 
پایین دس��تی مصروف تامی��ن این نیازها 

شده است. 
مجموع ماحظات فراروی این بخش از 
صنعت نفت در ش��رایطی است که یکی از 
راهبردهای اباغ شده از سوی مقام معظم 
رهب��ری در حوزه صنعت نف��ت، پرهیز از 
خام فروش��ی و برنامه ری��زی ب��رای ایجاد 
حداکث��ر ارزش اف��زوده از مناب��ع نفت و 
گاز تولیدی کش��ور بوده و این الزام بارها 
در سیاس��ت های مختلف اباغی از سوی 
معظم له )از جمله برنامه اقتصاد مقاومتی 
و س��ند چش��م انداز صنایع نفت و گاز در 
افق ۱4۰4( مورد تاکید قرار گرفته است. 
هم اکن��ون صنای��ع پایین دس��تی نفت 
با ص��ادرات روزان��ه بی��ش از 6۰میلیون 
لیتر نف��ت گاز و نفت ک��وره و نیز حدود 
۱.۵میلی��ون لیتر گاز مایع در حال تبدیل 
ش��دن به یک بازیگر عم��ده منطقه ای و 
بین المللی در ح��وزه تجارت فرآورده های 
نفتی اس��ت. برای حفظ و توس��عه س��هم 
فعلی ایران از بازار فرآورده، ضروری است 
فرآورده های صادراتی در آینده نزدیک و با 
سختگیرانه تر شدن استانداردهای واردات 
ف��رآورده در بازارهای مقص��د منطقه ای، 
دارای اس��تاندارد های ی��ورو 4 و ی��ورو۵ 

باشند. 
این صنعت با در نظر گرفتن این نیازها 
از یک سو و روند تدریجی سنگین تر شدن 
نفت خام های تولیدی کشور )که منجر به 
تولی��د نف��ت ک��وره؛ به عن��وان محصولی 
کم ارزش تر ش��ده(، راهبرد توس��عه خود 
را در دو مح��ور »توس��عه ظرفیت ه��ای 
تولی��دی« و »ارتقای کیفیت فرآورده های 
تولیدی و کاهش تولید نفت کوره« تعیین 
و برای تحقق آن برنامه ریزی کرده است. 

در این راس��تا در پاالیشگاه های بزرگ 
کش��ور ک��ه دارای ظرفیت پاالیش��ی به 
میزان ۱.۸۵میلیون بش��که در روز است، 
طرح های افزایش ظرفیت تولید و ارتقای 
کیفیت فرآورده های تولیدی تعریف شده 

است. 
همچنین ب��ا توجه به تح��والت بخش 
باالدس��تی صنعت نف��ت از جمل��ه روند 
افزایش��ی تولید میعانات گازی از فازهای 
توس��عه ای پ��ارس جنوب��ی، چن��د واحد 
پاالیش��ی جدید به منظور استفاده از این 
ف��رآورده به عن��وان خوراک از یک س��و و 
تامین نیازهای کشور به فرآورده های نفتی 
و ایجاد ارزش افزوده بیش��تر در مقایسه با 
صادرات میعانات گازی برنامه ریزی ش��ده 

است. 
 طرح پاالیشگاه س��تاره خلیج فارس با 
ظرفیت روزانه ۳6۰ هزار بش��که میعانات 
گازی و طرح مجتمع پاالیشگاهی سیراف 
مش��تمل بر هش��ت پاالیش��گاه هریک با 
ظرفی��ت 6۰ هزاربش��که و مجموع��ا ب��ا 
ظرفیت روزانه 4۸۰ هزار بشکه میعانات از 

مهم ترین طرح های مزبور هستند. 
ب��ا برنامه ریزی و تمهی��دات پیش بینی 
ش��ده از س��وی ای��ن بخ��ش )از طری��ق 
مش��ارکت در تامی��ن منابع م��ورد نیاز و 
الزام ش��رکت های پاالیش��ی به تسریع در 
پیشبرد طرح های مصوب( هم اکنون طرح 
افزایش تولید بنزین پاالیشگاه بندرعباس 
در آس��تانه اتم��ام ق��رار دارد و با تکمیل 
م��وارد باقی مانده در پاییز س��ال جاری به 

بهره برداری خواهد رسید. 
هدف عم��ده این طرح افزایش ۳میلیون 
لیت��ر تولی��د بنزی��ن و ارتق��ای کیفی��ت 
7۰درصد از بنزین تولیدی این پاالیش��گاه 
به س��طح یورو4 اس��ت که آغ��از به کار آن 
کاه��ش واردات این محصول اس��تراتژیک 
و بهره مندی ش��هرهای کش��ور از سوخت 
اس��تاندارد را ب��ه همراه خواهد داش��ت. با 
بهره برداری کام��ل از طرح مزبور، مجموع 
ظرفیت تولید بنزین پاالیشگاه بندرعباس 
ب��ه ح��دود ۱۲میلی��ون لیت��ر در روز بالغ 
می ش��ود. همچنین متعاقب راه اندازی این 
طرح، واحد تصفیه گازوییل پاالیشگاه نیز 
در نیمه دوم س��ال جاری ب��ه بهره برداری 

خواهد رسید. 
همچنین با اجرای طرح ارتقای کیفیت 
فرآورده های نفتی در پاالیش��گاه اصفهان، 
ظرفی��ت تولی��د بنزی��ن ی��ورو 4 در این 
پاالیشگاه به حدود 9 میلیون لیتر در روز 

رسیده است. 
ط��رح  اول  ف��از  از  بهره ب��رداری  ام��ا 
پاالیش��گاه س��تاره خلیج ف��ارس را قطعا 
بای��د مهم تری��ن رخداد صنع��ت پاالیش 
کش��ور در دول��ت یازدهم دانس��ت. طرح 
ستاره خلیج فارس با هدف دریافت روزانه 
۳6۰ هزار بش��که خوراک میعانات گازی 
در س��ه فاز هریک ب��ه ظرفیت ۱۲۰ هزار 
بش��که تعریف ش��ده بود که به دلیل عدم 
اعمال مدیریت دقیق متناسب با امکانات 
و ش��رایط دوره تحریم ه��ا، در دولت قبل 
به رغ��م هزینه کردن صده��ا میلیون دالر 
منابع مالی، هیچ یک از فازهای س��ه گانه 

آن به بهره برداری نرسید. 
با تعری��ف اولویت فاز و نیز آزادس��ازی 
تجهیزات و دریافت سفارش��ات ارائه شده 
به س��ازندگان اروپایی و دیگر س��ازندگان 
بین الملل��ی متعاقب توافق برج��ام، روند 
پیشرفت فعالیت ها در فاز اول متمرکز شد 
تا هر چه س��ریع تر به بهره برداری برس��د. 
بهره برداری از این ف��از افزایش تولید ۱۲ 
میلیون لیت��ری بنزین در روز را به همراه 

خواهد داشت. 
به منظ��ور توقف و اص��اح روند تولید 
فرآورده های س��نگین تر و به موجب ماده 
۵9 سیاس��ت های کل��ی اص��اح الگ��وی 
مص��رف )اباغی مق��ام معظ��م رهبری(، 
س��االنه باید ۲درصد از تولی��د نفت کوره 
کش��ور کاهش یابد تا تولید نفت کوره در 
نهایت در افق ۱4۰4 به کمتر از ۱۰درصد 

برسد. 
 در این راس��تا طرح تثبیت پاالیش��گاه 
آبادان تعریف ش��ده و متعاقب گش��ایش 
فضای س��رمایه گذاری در کش��ور پس از 
برجام، ب��رای تامین منابع مالی مورد نیاز 
آن موافقت نام��ه ای با ش��رکت های چینی 
امضا و مقرر شده منابع مالی الزم از محل 

خط اعتباری چین تامین شود. 
بر این اس��اس هم اکن��ون طراحی پایه 
انجام و طرح در مرحله مهندس��ی اس��ت 

دوم  نیم��ه  در  آن  اجرای��ی  عملی��ات  و 
س��ال جاری آغاز خواهد شد. با اجرای این 
طرح می��زان تولید نفت کوره پاالیش��گاه 
آب��ادان ک��ه هم اکن��ون ح��دود ۳7-۳۸ 
درصد اس��ت به کمتر از ۲۵درصد کاهش 
خواهد یافت و محصوالت آن نیز به سطح 
استانداردهای یورو 4 ارتقا خواهد یافت. 

همچنین ط��رح تصفیه نفت س��فید و 
گازوییل پاالیشگاه اصفهان - که عملیات 
اجرایی آن پس از وقفه چند ساله مجددا 
از س��ال 9۳ آغاز ش��ده- در جریان است 
و ت��ا پای��ان س��ال 97 ب��ه بهره ب��رداری 
خواهد رس��ید. ب��ا بهره ب��رداری از طرح 
مزب��ور ۱۸میلیون لیت��ر گازوییل تولیدی 
پاالیش��گاه مزبور به اس��تاندارد یورو 4 و 

یورو ۵ خواهد رسید. 
 همین طور طرح دیگری با هدف کاهش 
تولید نفت کوره پاالیشگاه نیز تعریف شده 
ک��ه موافقت نامه آن با ش��رکت دایلم کره 
جنوب��ی به ارزش ۲میلی��ارد دالر به امضا 
رس��یده و بهره برداری از آن از س��ال 99 

آغاز خواهد شد. 
در پاالیش��گاه های ته��ران و بندرعباس 
نی��ز مراحل مطالعات��ی و متعاقبا عملیات 
اجرایی برای کاه��ش تولید نفت کوره به 

کمتر از ۱۰درصد در جریان است. 
ب��ه اقدام��ات مزب��ور بای��د واحدهای 
جدید پاالیش��ی را نیز افزود که مراحل 
در  به خص��وص  اجرای��ی  و  مذاکرات��ی 
مورد س��ه طرح پاالیش��گاهی ۱۵۰هزار 
پاالیشگاه  کرمانش��اه،  آناهیتا  بش��که ای 
گازی  میعان��ات  بش��که ای  ۱۲۰ه��زار 
پارس در ش��یراز و مجتمع پاالیشگاهی 
4۸۰هزار بش��که ای س��یراف با س��رعت 

بیشتری در جریان است. 
 ب��ه این ترتیب، با احتس��اب طرح های 
قطعی شده موجود، ظرفیت پاالیش نفت 
کش��ور به زودی به ۳میلیون بشکه در روز 
خواهد رسید که دس��تیابی به این رقم را 
باید تحقق یک��ی از مهم ترین راهبردهای 
صنعت نفت کش��ور در توقف خام فروشی 
نف��ت دانس��ت و بدین ترتی��ب ای��ران به 
بزرگ ترین پاالیش��گر نفت خ��ام منطقه 
خاورمیان��ه و شش��مین پاالیش��گر بزرگ 

جهان تبدیل خواهد شد. 

اعالم لیست پاالیشگاه سازان نفت ایران

پیش به سوی ظرفیت پاالیش3میلیون بشكه ای

تحقق مهم ترین راهبرد صنعت نفت کشور در توقف خام فروشی 

پاالیشگاه

یادداشت

نفت

پتروشیمی

نیرو

آب

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس:
ایران همچنان از سیاست گذاران 

و بازیگران اصلی اوپک است

نای��ب رئیس کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای 
اس��امی با بیان اینکه س��فر دبیرکل اوپک نش��ان 
می ده��د که ما همچن��ان از جایگاه وی��ژه خودمان 
در این س��ازمان برخوردار هس��تیم، گفت: این سفر 
نش��ان دهنده آن است که ایران جایگاه خود را حفظ 
کرده و همچنان از سیاست گذاران و بازیگران اصلی 

اوپک است. 
حس��ین امیری خامکانی در گفت وگو با ایس��نا با 
اش��اره به اینکه دبیرکل اوپک نخستین سفر رسمی 
خود را به ایران داشته است، گفت: ایران با بازگشت 
به بازار نفت جهان نش��ان داد که س��ریع و با قدرت 
توانس��ته وارد بازار شود و جایگاه خود را پس بگیرد. 
ش��اید بعضی از اعضای اوپک فک��ر نمی کردند ایران 

به این  زودی بتواند جایگاه خود را به دست آورد. 
وی افزود: به خاطر تحریم هایی که وجود داش��ت 
صادرات نفت ما کاهش یافته بود از طرفی اوپک هم 
با یک بی تعهدی و بی مقرراتی برخی کشورها مواجه 
بود، زمانی هم که س��قف تولید برداشته شد، اوپک 
را ضربه پذیر کرد، در این ایام با کاهش قیمت نفت، 
بی ثبات��ی بازار و به نوعی جن��گ نفت مواجه بودیم 
و هم��ه این موارد نزدیک بود این س��ازمان را دچار 

بحران کند. 
نماینده م��ردم زرند در مجلس تصریح کرد: ایران 
در این زمان تاش بس��یاری ک��رد تا اوپک به جای 
خ��ودش برگ��ردد و مش��کاتی هم ک��ه در تعیین 
دبیرکل وجود داش��ت تا حدودی برطرف شود، زیرا 
طی دو سه سال اخیر منافع خاص برخی از کشورها 
دنب��ال می ش��د و ایران ه��م تاش داش��ت بحران 
دبیرکلی حل شود و در حال حاضر بارکیند و - دبیر 
کل اوپ��ک - قبول دارد که با ت��اش ایران دبیرکل 
شده اس��ت. نایب رئیس کمیس��یون انرژی مجلس 
شورای اس��امی با بیان اینکه این سفر می تواند در 
راستای همگرایی بیشتر باشد، گفت: قدرت چانه زنی 
و توانایی ایران در دیپلماسی نفتی و برگشت به بازار 
نفت، قطعا در این امر موثر اس��ت، زیرا در اوپک هر 
کش��وری که منابع تولید و صادرات بیشتری داشته 

باشد از قدرت خاصی برخوردار است. 
امیری خامکانی یادآور شد: ما از بازیگران اصلی اوپک 
بودی��م اما با وجود تحریم ها و کاهش س��هم صادراتی 

تاش هایی انجام شد که اوپک لطمه ای نبیند. 

بازار نفت از وعده های 
تثبیت ناامید شد! 

کاهش امی��دواری به تواف��ق تولیدکنندگان نفت 
برای تثبیت عرضه س��بب ش��د قیمت نفت کاهش 
یابد. ب��ه گزارش ایس��نا، قیمت نف��ت در معامات 
س��اعات پایان��ی روز سه ش��نبه کاهش یاف��ت زیرا 
معامله گران امید خود را به توافق کش��ورهای عضو 
و غیر عض��و اوپک برای تثبیت تولید نفت، از دس��ت 
دادند. توافق روس��یه و عربس��تان برای همکاری در 
ایجاد ثبات در بازار نفت سبب شده بود روز دوشنبه 
)۱۵ شهریور ماه( قیمت نفت افزایش یابد اما پس از 
آن خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان اعام کرد هیچ 

نیازی به تثبیت تولید نفت نیست. 
در پای��ان معامات دیروز، قیمت هر بش��که نفت 
خام برنت با ۳7 سنت افت، در سطح 47 دالر و ۲6 

سنت تثبیت شد. 
با این همه، قیمت هر بشکه نفت خام دبلیو تی ای 
آمریکا ۳9 س��نت کاهش یاف��ت و به 44 دالر و ۸۳ 

سنت برای هر بشکه رسید. 
تیم اونز، کارش��ناس بانک آمریکایی سیتی گفت: 
واکن��ش بازار به تحوالت اخیر نش��ان می دهد دیگر 
اظهارنظرها کمکی به رشد قیمت نمی کنند و منتظر 

مشاهده اقدام عملی هستند.

مذاکره برای عرضه سهام پتروشیمی 
جم در بورس استانبول و لندن

مدیرعامل پتروش��یمی جم از تداوم مذاکره برای 
عرضه ۱۵ درصد س��هام این پتروش��یمی در بورس 
اس��تانبول خبر داد و گفت: درصدد حضور در بورس 

لندن نیز هستیم. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی پتروش��یمی جم، 
سیدحسین میرافضلی با اشاره به تاش پتروشیمی 
جم برای حض��ور در بورس اس��تانبول و عرضه ۱۵ 
درصدی س��هام این مجتمع پتروشیمی، اظهار کرد: 
چن��دی پیش با حضور مدیرس��رمایه گذاری و مدیر 
صندوق به اس��تانبول رفتیم و مذاکره های جامعی را 
انجام دادیم و اکنون به طور جدی مسئله حضور در 

بورس استانبول را پیگیری می کنیم. 
وی اف��زود: اف��زون بر بورس اس��تانبول، به دنبال 
حضور در بورس لندن هم هستیم اما برای عملیاتی 
ش��دن این موضوع نیاز به زیرساخت هایی داریم که 
امید اس��ت به زودی و با برنامه ریزی های انجام شده 
س��هام پتروش��یمی جم بتواند به سهمی باارزش در 
بورس ه��ای بین الملل��ی تبدی��ل ش��ود. مدیرعامل 
پتروش��یمی جم تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم در 
بورس لندن حضور پیدا کنیم، موسسات حسابرسی 
بین المللی باید به ایران بیایند و عملیات حسابرسی 
پتروش��یمی جم را انجام دهند. میرافضلی ادامه داد: 
قراردادهای الزم و مورد نیاز را برای انعقاد قرارداد با 
موسسه های حسابرسی تراز جهان فراهم می کنیم. 

نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران: 
وزارت نیرو بیش از 12 هزار میلیارد 
تومان بدهی به نیروگاه های برق دارد

وزارت نیرو نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه های 
تولید پراکنده را ۱۰درصد افزایش داده اس��ت. این 
در حالی است که این وزارتخانه بیش از ۱۲ میلیارد 
توم��ان به بخش خصوص��ی بده��ی دارد و صالحی 
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران معتقد اس��ت این 
وزارتخان��ه باید هرچه زودتر مطالب��ات نیروگاه های 

بزرگ کشور را بپردازد. 
مجری طرح نیروگاه ه��ای تولید پراکنده توانیر از 
افزای��ش ۱۰درصدی قیمت خری��د تضمینی برق از 
نیروگاه های تولید پراکنده خبر داده است. سیدرضا 
میرزازاده حس��ینی با اعام اینکه سال جاری حدود 
۱۱6۰ م��گاوات موافقت نام��ه جدید صادر ش��ده و 
حدود ۲7۰ مگاوات نیز قرارداد خرید تضمینی برق 
منعقد شده اس��ت، از اجرای طرح های نیروگاه های 
تولیدپراکن��ده در قال��ب یکی از طرح ه��ای اقتصاد 

مقاومتی مطرح خبر داده است. 
صالحی نایب رئیس کمیسیون انرژی در گفت وگو 
با سایت خبری اتاق تهران در این باره گفت: افزایش 
۱۰درصدی قیمت خرید تضمینی برق نیروگاه های 
تولی��د پراکنده در س��ال جاری اتفاق خوبی اس��ت، 
اما مش��کل نیروگاه های بخش خصوص��ی در رابطه 
ب��ا وزارت نیرو، بحث دیرک��رد پرداخت ها و معوقات 
وزارتخانه اس��ت. افزایش نرخ خری��د تضمینی برق 
پراکنده ب��رای نیروگاه های ۸ مگاوات و ۱۰ مگاوات 
و نیروگاه ه��ای کوچ��ک تولید برق خوب اس��ت اما 
مسئله اصلی پرداخت بدهی های وزارتخانه به بخش 

خصوصی است. 
صالحی با اشاره به اینکه به طور حتم افزایش نرخ 
خرید تضمینی برق به رشد سرمایه گذاری و توسعه 
نیروگاه های کوچک منجر می ش��ود، گفت: توس��عه 
نیروگاه های کوچک در بس��یاری از مناطق کش��ور 
الزم اس��ت و در برخ��ی مناطق در خط��وط انتقال 
می ت��وان با راه ان��دازی نیروگاه ه��ای کوچک انتقال 
دیگر پایگاه های ان��رژی را کاهش داد. برای افزایش 
ن��رخ خری��د تضمینی ب��رق پراکن��ده و تحقق این 
هدف جانبی باید از دولت تش��کر کرد، اما وزارتخانه 
نباید پرداخ��ت فاکتورهای برق را به تاخیر بیندازد. 
تاخیر وزارتخانه در پرداخ��ت مطالبات نیروگاه های 
خصوصی باعث افزایش بهره وام این نیروگاه ها شده 
است. بخش خصوصی برای پیشبرد پروژه هایش وام 
گرفته و تاخیر در پرداخت اقس��اط منجر به جریمه 

این بخش شده است. 
صالحی با اشاره به بدهی بیش از ۱۲ هزار میلیارد 
تومانی وزارتخانه ب��ه نیروگاه های برق گفت: بخش 
اعظم بدهی وزارت نیرو، مطالبات معوق نیروگاه های 
ب��زرگ برق در کش��ور اس��ت و س��هم نیروگاه های 
کوچ��ک و تولید پراکن��ده ب��رق از ۱۲ هزارمیلیارد 

تومان بدهی این وزارتخانه کمتر است. 
گفتنی است وزارت نیرو با ۳۳ هزار میلیارد تومان 
بدهی به بانک ها و پیمانکاران و تامین کنندگان و ۱۵ 
هزار میلیارد تومان کس��ری سرمایه گذاری به دولت 
یازدهم تحویل داده شده است و این وزارتخانه یکی 

از پرمشکل ترین وزارتخانه هاست. 

وزارت نیرو اعالم کرد 
نیمی از سدهای ایران آب ندارند

طبق گزارش های اعام ش��ده از س��وی ش��رکت 
مدیری��ت مناب��ع آب ای��ران، هم اکن��ون ۵۳ درصد 
مخازن س��دهای کش��ور پر و 47 درص��د آن خالی 

است. 
به گزارش پایگاه اطاع رس��انی وزارت نیرو )پاون(، 
براس��اس آخرین آمار اعام ش��ده از س��وی شرکت 
مدیری��ت منابع آب ایران، از ابت��دای مهرماه تا ۱۰ 
ش��هریورماه جاری، خروجی آب سدهای کشور که 
بیش��ترین برداش��ت از آن برای بخش کش��اورزی، 
تولید انرژی، حقابه محیط زیس��تی و ش��رب انجام 
می شود، در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، 
ب��ا ۲۸ درصد افزایش، از ۲۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون 
مترمکع��ب به ۳6 میلیارد و ۳۱۰ میلیون مترمکعب 

رسیده است. 
براساس این گزارش، ظرفیت کل مخازن ۱69 سد 
موجود در کش��ور، تا تاریخ ۱۰شهریورماه جاری 49 
میلی��ارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب اس��ت که میزان 
خالی بودن 47درصدی حجم سدهای موجود کشور 

را به ما یادآوری می کند. 
این گزارش می افزاید: حجم مخازن سدهای کشور 
در سال گذشته ۲۰میلیارد و 9۰۰میلیون مترمکعب 
ب��وده که ب��ا ۳۳درص��د افزایش در س��ال جاری به 
۲6میلیارد و 6۲۰ میلیون مترمکعب رسیده است. 

می��زان روان آب های ورودی به مخازن س��دهای 
کشور با ۵9 درصد افزایش نسبت به سال گذشته از 
۲7 میلیارد و ۸4۰ میلیون مترمکعب به 44 میلیارد 
و ۲۸۰ میلیون مترمکعب رسیده است، ولی با وجود 
این افزایش هنوز هم 47درصد مخازن س��دها خالی 

است.
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شاهرخ خسروانی
معاون شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 



قیم�ت مرغ در ای�ران دوبرابر قیمت جهانی اس�ت 
در حال�ی که به�ای آب، برق و گاز در ایران بس�یار 
ارزان تر از کش�ورهایی اس�ت که م�رغ را به قیمت 
کیلوی�ی یک دالر عرض�ه  می کنن�د. »محمدفاضل 
هنردوست« مدیرعامل شرکت »سبزماکیان سالم« 
عرضه کننده مرغ بدون آنتی بیوتیک معتقد اس�ت 
ک�ه روش های س�نتی مرغداری از تولی�د تا عرضه 
س�بب افزای�ش قیمت مرغ در کش�ور ش�ده و در 
صورتی ک�ه تولید کنن�دگان و عرضه کنن�دگان این 
ماده غذایی از تکنولوژی های صنعتی استفاده کنند 
بخ�ش زیادی از مش�کالت موج�ود در این صنعت 
برطرف خواهد ش�د. گفت وگ�وی »فرصت امروز« با 

این فعال صنعت غذایی را بخوانید. 

قیمت مرغ طی ماه گذش�ته افزایش زیادی داش�ت 
 و ای�ن در حال�ی اس�ت ک�ه تولید کنن�دگان هنوز 
نس�بت به پایی�ن ب�ودن قیمت ه�ا معترضن�د، چرا 
ای�ن معادل�ه هیچ ک�دام از زنجیره تولی�د، توزیع و 

مصرف کننده را راضی نمی کند؟ 
مولفه ه��ای متع��ددی در قیم��ت م��رغ تاثی��ر دارد. 
بررس��ی هایی که ما انجام داده ایم نشان داده ۱۷۰ عامل 
مختل��ف بر قیمت م��رغ تاثیر دارد. از یک س��و چون این 
محصول فاسدشدنی اس��ت دالل بازی در آن بسیار اتفاق 
می افتد. مرغدار نمی تواند مرغ خود را بیشتر از یک زمان 
محدود نگه دارد و ناچار اس��ت آن را برای کش��تار عرضه 
کند و خریدار هم با آگاهی از این شرایط مرغ ها را با چک 
س��ه ماه بعد می خ��رد یعنی مرغدار عمال پول به دس��ت 
نمی آورد و ناچار اس��ت مایحتاجش را به صورت نس��یه )و 
با سود( بخرد که به خودی خود »هزینه پول« بر مرغدار 
وارد می شود و خب این چرخه سبب آسیب دیدن مرغدار 
می ش��ود. از مولفه ه��ای دیگری که بر قیم��ت مرغ تاثیر 
دارد می ت��وان به قیمت خوراک، انرژی، هزینه کش��تار و 
قطعه بندی، هزینه توزیع، کارگر، نگهداری جا، س��ردخانه 
و.... اش��اره کرد که البته نقش دولت را هم در این چرخه 

نباید نادیده گرفت به ویژه زمانی که برای تنظیم و نظارت 
بر بازار، مرغ را در انبارها ذخیر می کند. 

 ب�ا توجه به اختالف قیمت مرغ در مرغداری و بازار 
به نظر می  رس�د که هزینه توزی�ع نقش پررنگی در 
این میان دارد، به نظر ش�ما می ش�ود این هزینه ها 

را کاهش داد؟ 
پیش از توزیع بهتر اس��ت نقش کشتارگاه و قطعه بندی 
صنعتی را بررس��ی کنیم. اگ��ر از قطعه بند ی های صنعتی 
اس��تفاده ش��ود ضایعات مرغ نیز به چرخه ارزش افزوده 
وارد می شوند که بر کاهش قیمت تاثیر دارد. در حالی که 
وقتی ش��ما برای خانه م��رغ می خرید  یا به صورت یخ زده 
مرغ را تهیه می کنید این ضایعات زباله شده یا به سختی 

جمع آوری می شود. 
 در حال حاضر قطعه بندی صنعتی درکشور داریم؟ 
بله داریم، اما با اس��تقبال روبه رو نشده است. در اطراف 
تهران با س��رمایه گذاری ۱۰ میلی��ارد تومانی و با حمایت 
س��ازمان دامپزش��کی ی��ک واح��د قطعه بن��دی صنعتی 
راه اندازی شده، اما به دالیلی از جمله عدم نظارت صحیح 
ب��ر عرضه م��رغ و پایداری روش های س��نتی و در نهایت 
ب��ه دلیل عدم اس��تقبال عرض��ه مرغ در ب��ازار این واحد 
تعطیل شده  اس��ت. اگر رستوران ها و کترینگ ها ملزم به 
خرید مرغ قطعه بندی شوند آن وقت روند نظارت آن هم 

امکانپذیر اس��ت و قیمت آن نیز قابل اصالح  است. وقتی 
که رس��توران ها و کترینگ ها ب��رای ارزان خری مرغ اقدام 
می کنند، آن وقت مرغی که رفته س��ردخانه و نمی ش��ود 
بیش از مدتی هم آن را نگه داش��ت دوباره از س��ردخانه 
خارج و به این خریداران فروخته می ش��ود. در اینجاست 
ک��ه می بینید این مرغ به ش��یوه ای غیربهداش��تی که در 
ش��بکه های مجازی تصاویری از آن منتش��ر ش��د انبار و 

قطعه بندی می شود. 
ولی به هر حال با توجه به همان عامل فاسدش�دنی 
بودنش همیش�ه با این مس�ئله مواجهی�م که مرغ 
مازاد داریم و کس�انی هس�تند که زیر قیمت آن را 

خریداری و انبار کنند. 
ببینی��د االن قیمت جهانی مرغ یک دالر اس��ت. گرچه 
ما در مقاطع��ی به عراق مرغ صادر کرده ایم، اما عراق هم 
االن از اوکرای��ن م��رغ خود را تامی��ن می کند زیرا قیمت 
م��رغ تولیدی در ای��ران با وجود آنکه قیم��ت آب، برق و 
گاز و س��ایر انرژی ها ارزان تر اس��ت ولی بیش��تر از 2دالر 
تمام می ش��ود. حتی ما به مردم خودم��ان هم مرغ را به 
کیلویی بیش از دو دالر می فروشیم. بنابراین تا زمانی که 
دولت قیمت ارز را مصنوعی پایین نگه داش��ته نمی توان 
انتظار داش��ت که این بازار هم تغییر داش��ته باش��د، اما 
مهم تری��ن کاری که می توان برای م��ازاد مصرف مرغ در 
کش��ور کرد صادرات آن اس��ت. به جای آنکه سوبسید ارز 
به همه تعلق بگیرد آن را به کارآفرینانی اختصاص دهند 
 ک��ه تولید می کنند یا مش��وق صادراتی ب��رای مرغداران 

بگذارند. 
مش��کل دیگر این صنعت این اس��ت که اصطالحا افقی 
توس��عه پیدا ک��رده و اگر عمودی توس��عه می یافت وضع 
بهت��ری رقم می خ��ورد. ببینید م��ا چق��در اتحادیه های 
مختلف داریم، اتحادیه وارد کننده نهاده، اتحادیه خوراک 
دام، اتحادی��ه مرع م��ادر، اتحادیه جوجه ی��ک روزه ولی 
در عم��ل نظیر آنچ��ه در مورد میوه اتف��اق می افتد برای 
مرغ��داران هم اتف��اق می افت��د. در مورد می��وه باغدار و 
کشاورز سودی نمی برند، ولی دالل ها و میدان های میوه و 
تره بار سود می برند. در مورد مرغ هم همین است؛ مرغدار 

سودی نمی برد. 

رئیس انجمن سنگ آهن عنوان کرد
تشکیل کنسرسیوم برای نجات 

سنگ آهن از رکود

رئیس انجمن س��نگ آهن ایجاد کنسرسیوم های 
معادن س��نگ آهن را یکی از راه حل ه��ای خروج از 

بحران این بازار عنوان کرد. 
به��رام ش��کوری در گفت وگ��و ب��ا ایس��نا، ضمن 
بیان اینکه پیش��نهاد ایجاد کنسرس��یوم س��ال های 
پیش هم مطرح ش��ده بود، گف��ت: موضوعی که در 
جلسه ش��ورای سیاس��ت گذاری همایش بین المللی 
س��نگ آهن با عنوان تجمیع معادن کوچک س��نگ 
آهن مطرح ش��د، پیش��نهاد جدیدی نبود و قبال نیز 

آن را ارائه کرده بودم. 
وی اف��زود: ام��ا در زمانی که س��نگ آهن با قیمت 
ب��اال به فروش می رس��ید و ب��ه دوران رکود نرس��یده 
بود، معادن تمایل چندانی به ایجاد کنسرسیوم نشان 
نمی دادند چراکه سود خود را در آن مقطع تضمین شده 
می دانس��تند. از جمله راهکارهایی ک��ه برای خروج از 
وضعیت رکود از س��نگ آهن پیشنهاد می شود بحث 
رقابت پذیری و کاهش قیمت تمام شده است که یکی از 

راه های آن ایجاد کنسرسیوم های معدنی است. 
رئیس انجمن س��نگ آهن با اش��اره به مسئولیتی 
ک��ه دولت و بخ��ش خصوصی می توانن��د در ایجاد 
رقابت پذی��ری محص��والت معدنی داش��ته باش��ند، 
خاطرنش��ان ک��رد: در موضوع ایج��اد رقابت پذیری 
باید یک هدف گ��ذاری کلی انجام ش��ود و متولیان 
آن مشخص باشند که به عنوان مثال دولت می تواند 
با تامین زیرس��اخت ها، ایجاد معافیت های مالیاتی، 
کاه��ش قیمت حقوق دولت��ی و بهره مالکان��ه، ارائه  
وام های کم بهره و. . . در کاهش هزینه ها کمک کند. 
وی اف��زود: بخ��ش خصوص��ی نیز در ن��وع خود 
باید با ایجاد کنسرس��یوم های معدن��ی زمینه  ایجاد 
ارزش افزوده و کاهش قیمت تمام شده را فراهم آورد. 
شکوری در انتها از پیش بینی خود مبنی بر استقبال 
از پیش��نهاد تجمیع معادن و تشکیل کنسرسیوم در 
این مقط��ع زمانی که بس��یاری از معادن کوچک و 
متوس��ط با مشکالت مالی روبه رو هستند خبر داد و 
ابراز امیدواری کرد که با راهکارهایی از این دس��ت، 

مسیر برای رونق دوباره سنگ آهن باز شود. 

در نخستین نشست کارگروه انتخاب 
صادرکنندگان نمونه ملی

انتخاب عادالنه و براساس ضوابط 
صادرکنندگان را دلگرم می کند

 قائم مقام وزیر صنعت و رئیس س��ازمان توس��عه 
تجارت ایران با اشاره به اینکه انتخاب صادرکنندگان 
نمونه کش��وری هرساله براس��اس آیین نامه مصوب 
دولت صورت گرفته، اظهار داش��ت: انتخاب براساس 
ضوابط و شاخص های تعیین شده صادرکنندگان را 
دلگ��رم می کند و باعث نوآوری و توس��عه روزافزون 

صادرات غیرنفتی می شود. 
به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه تجارت، 
مجتبی خس��روتاج در نخس��تین نشس��ت کارگروه 
انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی امسال که در تاالر 
اصفهان برگزار ش��د با بیان این مطلب افزود: فلسفه 
برگ��زاری ای��ن روز که در واق��ع روز صادرکنندگان 
ایرانی اس��ت، فرصتی برای دولتمردان برای تشویق 
و اعالم حمایت و قدردانی از فعاالن و زحمتکش��ان 
عرص��ه اقتصادی ایران در حوزه ص��ادرات غیرنفتی 

است. 
وی با بیان اینکه رئیس دولت تدبیر و امید و سایر 
مقامات اقتص��ادی ایران، حامی ص��ادرات غیرنفتی 
هستند، افزود: در روز ملی صادرات، تالش می کنیم، 
صادرکنن��دگان نمون��ه و فعال کش��ور را به جامعه 
اقتص��ادی ایران معرف��ی کنیم و اینکه چ��را در راه 

اعتالی اقتصاد ایران اسالمی گام برمی دارند. 
خسروتاج با بیان اینکه در انتخاب صادرکنندگان 
نمونه کش��ور باید مراقب بود تا داوری ها و قضاوت ها 
بر مبنای ضوابط و ش��اخص های تعیین شده صورت 
گیرد، افزود: در صورت انتخاب درس��ت و شایس��ته 
می ت��وان گفت به کش��ور خدمت کرده ای��م چراکه 
ضمن تشویق و دلگرم کردن زحمتکشان این حوزه، 
انگیزه الزم را برای نوآوری و شنیدن اقدامات موثرتر 

از سوی صادرکنندگان فراهم کرده ایم. 
قائم مقام وزیر صنعت نقش دبیرخانه و کارشناسان 
در سازمان توس��عه تجارت برای القای این هدف را 
الزم و ض��روری عن��وان ک��رد و گف��ت: از تمام��ی 
اعضای کارگروه خواس��ته ش��ده تا با دقت، عملکرد 
ش��رکت های صادراتی کش��ور را که در این مسابقه 
اقتصادی ش��رکت کرده اند، مورد بازنگری قرار دهند 
تا حقی از هیچ فرد حقیقی یا حقوقی ضایع نشود و 

برترین ها انتخاب و معرفی شوند. 

دستورالعمل جدید فعالیت 
شرکت های خارجی عرضه پوشاک 

در ایران ابالغ شد

دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و 
شعب شرکت های خارجی عرضه کننده پوشاک در ایران 

به سازمان صنعت، معدن وتجارت استان ها ابالغ شد. 
به گزارش ش��بکه اطالع رس��انی تولید وتجارت ایران 
)ش��اتا(، سرپرس��ت امور اقتص��ادی و بازرگان��ی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در یک نشس��ت خبری با اعالم 
این خبر گفت: این دس��تورالعمل ب��ا رویکرد حمایت از 
تولید داخل، تقویت صادرات و جلوگیری از ورود کاالهای 
قاچاق به کش��ور با تاکید وزی��ر صنعت، معدن وتجارت 
تهیه و صادر شده است و براساس آن همه نمایندگی ها 
یا شعب شرکت های خارجی برای فعالیت مجاز در ایران 

باید گواهی فعالیت دریافت کنند. 
صادقی با اشاره به اینکه شرکت خارجی یا نماینده آن 
موظف است در دو سال اول فعالیت خود در ایران حداقل 
2۰درصد ارزش واردات خود را در داخل تولید و حداقل 
معادل 5۰درص��د ارزش تولید خود را صادر کند، افزود: 
مدت اعتبار گواهی فعالیت نمایندگی حداکثر دو س��ال 

مشروط بر اعتبار مدت قرارداد یا مجوز است. 
وی گفت: دارندگان گواهی فعالیت مکلف به دریافت 
پروانه کسب مطابق مقررات قانون نظام صنفی هستند 
و ب��ا عرضه کنندگان کاالی قاچاق براب��ر قانون برخورد 

خواهد شد. 
سرپرس��ت معاونت امور اقتص��ادی و بازرگانی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه فروش پوشاک باید 
در فروشگاه های خرده فروش مجهز به صندوق مکانیزه 
فروش متصل به درگاه س��ازمان امور مالیاتی کش��ور و 
زیرمجموعه دارنده گواهی فعالیت باش��د، گفت: در این 
صورت مسئولیت عملکرد این فروشگاه ها با دارنده گواهی 

فعالیت است. 
وی در ادام��ه تاکید کرد: دارن��ده گواهی فعالیت باید 
نسبت به ایجاد سامانه پوشاک، به نحوی که کل زنجیره 
از ب��دو ورود تا فروش نهایی ب��رای واردکننده، گمرک و 
سایر دستگاه های متولی مانند س��ازمان امور مالیاتی و 
مرکز اصناف و بازرگانان ایران قابل رصد و رهگیری باشد، 
اق��دام کند. صادقی همچنین از ال��زام دارندگان گواهی 
فعالیت به الصاق شناسه کاال به صورت دوختی روی کلیه 
اقالم و پوشاک و درج کشور محل تولید به صورت تایپی 
در کنار شناسه کاال خبر داد و افزود: استفاده از ظرفیت 
خال��ی کارخانجات داخل، س��رمایه گذاری مس��تقیم و 
مشترک از مهم ترین وظایف این شرکت های مجاز است. 

3 تولید، تجارت، خدمات

دولت در طول برنامه شش��م 
توس��عه تصمی��م دارد ج��ذب 
کن��د.  پنج براب��ر  را  گردش��گر 
گردشگری یکی از محوری ترین 
اهداف این برنامه است و با رشد 
3۰۰ درصدی که در دو س��ال 
اخیر تجربه ک��رده، بخت آن را 
داش��ته باالخره و ب��ا چند دهه 
تاخیر در اولویت های کشور قرار 
بگیرد. اگر چ��ه هنور نمی توان 
ن��ام صنعت را بر آن گذاش��ت، 
ام��ا نقش��ه ای ک��ه ب��رای آن 
ترسیم ش��ده، نشستن در جای 
نفت اس��ت و ش��اید این انتظار 
آنچنان دور از دسترس نباشد، 
هیأت های  مذاک��رات  به  وقتی 
تج��اری متع��ددی توجه کنیم 
که پس از توافقات هسته ای به 
ایران آمدن��د و ورود به صنعت 
گردش��گری ای��ران پ��ای ثابت 
همه حرف های شان بود. با این 
اوصاف رش��د پن��ج برابری در 
برنامه شش��م چقدر به واقعیت 
نزدیک است. رئیس کمیسیون 
گردش��گری ات��اق ایران رش��د 
مولفه ه��ای  هم��ه  مت��وازن 
گردش��گری را شرط الزم برای 
رس��یدن به این رق��م می داند، 
اما انتق��ادی هم به این تصمیم 
دارد. احم��د اصغ��ری قاجاری 
در این باره ب��ه »فرصت امروز« 
می گوید: برای گردش��گری در 
برنامه شش��م باید هدف گذاری 
ش��ود، ما باید بدانی��م که قرار 
اس��ت با چه مولفه هایی به این 

رقم برس��یم، درحال��ی که در 
برنامه مش��خص نش��ده است. 
به گفت��ه او، اس��تراتژی ها باید 
مشخص باش��د، راهبردی هایی 
هم مش��خص ش��ود ت��ا برنامه 
ب��ه اهداف��ش برس��د. اصغری 
قاجاری مش��خص نب��ودن این 
مولفه ه��ا را مانع��ی ب��رای گام 
بع��دی یعن��ی آسیب شناس��ی 
در  او  می دان��د.  گردش��گری 
بیش��تری می گوید:  توضیحات 
در گام بعدی است که براساس 
هم��ان مولفه ه��ا و راهبردها ما 
می توانیم حلقه های ضعیف در 
را شناسایی  ناوگان گردشگری 
چاره اندیش��ی  آنه��ا  ب��رای  و 
کنی��م. در واق��ع اگ��ر برنام��ه 
ابزاره��ای الزم ب��رای ای��ن کار 
را پیش��نهاد نداده باش��د، این 
مراحل هم راه درستش را طی 
نخواهد کرد. رئیس کمیسیون 
گردشگری اتاق ایران به برخی 
از این مولفه ها اش��اره می کند و 
می گوی��د: به نظرم��ن در ابتدا، 
ما ب��ه س��رمایه گذاری آنچنانی 
و ب��زرگ نیاز نداریم، همین که 
بنگاه های کوچک گردش��گری 
اقامتگاه ه��ای بوم گردی  مث��ال 
را در این زمین��ه تقویت کنیم 
می توانند تا حدودی پاس��خگو 
باش��ند. او توصیه می کند، باید 
درس��ت برنامه ری��زی ش��ود تا 
نیفتد.  اتف��اق  میانمار  فاجع��ه 
در س��ال های اخیربرای سفر به 
این کشور تبلیغات گسترده ای 
ش��د و آنها به یک باره با کمبود 
امکانات و خدمات مواجه شدند. 

معتق��د  قاج��اری  اصغ��ری 
اس��ت تامین س��رمایه، هتل ها، 
حمل و نق��ل و نی��روی انس��انی 
متخصص تنها ابزارهایی نیستند 
که باید در برنامه به آنها پرداخته 
ش��ود، او می گوی��د: به نظر من 
آم��وزش فرهن��گ پذی��رش و 
وظیفه دول��ت در معرفی ایران 
ه��م  بین الملل��ی  مجام��ع  در 
ابزارهایی اس��ت که دولت باید 
به صورت کالن به آنها نگاه کند. 
ب��ه گفته این مقام کمیس��یون 
گردش��گری اتاق ای��ران، بخش 
خصوصی مش��اوره هایش را در 
زمین��ه ب��ه مجل��س می دهد و 
امی��دوار اس��ت این نظ��رات به 
کاربردی تر ش��دن برنامه کمک 
کن��د و ه��دف پنج براب��ری که 
اس��ت محقق  پیش بینی کرده 
ش��ود. از طرف��ی دیگ��ر، امین 
طباطبایی فعال بخش خصوصی 
در ح��وزه گردش��گری و مدیر 
موسسه فرهنگ جاودان معتقد 
اس��ت امکان حضورای��ن تعداد 
گردش��گر وج��ود دارد، اما این 
پرس��ش را هم مط��رح می کند 
که آی��ا امکان پذیرش این تعداد 
گردش��گر هم از سوی کشور ما 

وجود دارد. 
او می گوی��د: ب��ه نظرمن در 
برنامه شش��م باید فاکتورهایی 
هم مشخص شود که به وسیله 
آن ق��رار اس��ت ب��ه ای��ن رقم 
برسیم. او با طرح مثالی توضیح 
می دهد: در مورد زیرس��اخت ها 
که به نظر می رسد هتل اولویت 
کشورباشد، باید روی هتل های 

اقامتگاه ه��ای  پن��ج س��تاره و 
بوم گردی یا هتل های س��نتی 
س��رمایه گذاری ش��ود چ��ون، 
بیش��تر از دیگر مراک��ز اقامتی 
مورد توجه و اقبال گردشگران 
خارج��ی اس��ت و هزینه کردن 
برای هتل های دو، س��ه ستاره 
به نظر من االن نباید در اولویت 
باش��د چون م��ورد اس��تقبال 

گردشگران نیست. 
به گفت��ه او، تص��ور اینکه در 
طول م��دت برنامه شش��م این 
هم��ه گردش��گر ج��ذب و قرار 
اس��ت کجا آنها را پذیرش کنیم 
دش��وار به نظر می رسد چرا که 
به م��وازات افزایش چند برابری 
فاکتورها  باید همه  گردشگران، 
مانند هتل، خدمات، حمل و نقل 
و. . . ب��ه همین می��زان افزایش 
از  یاب��د. طباطبایی می گوی��د: 
دولت انتظار می رود فاکتورهای 
الزم ب��رای رس��یدن ب��ه ای��ن 
ه��دف را هم معرف��ی کند. این 
فع��ال بخش خصوص��ی معتقد 
اس��ت افزای��ش 3۰۰ درصدی 
گردش��گری در دو سال گذشته 
یک اتفاق پس از توافق هسته ای 
و باز شدن در های کشور به روی 
گردش��گران خارجی بود که در 
واقع موج اول ورود گردش��گران 
خارجی به شمار می آید و اگر در 
این مرحله رضای��ت الزم ایجاد 
نشود و رش��دی در این صنعت 
اتفاق نیفتند آنچه در بازگش��ت 
آنها ب��ه کشورهای ش��ان اتفاق 
خواهد افتاد خبرهای ناخوش از 
خدمات گردشگری درایران است 

و از آنجایی که وب س��ایت های 
حرفه ای گردشگری متعددی در 
دنیا فعال اس��ت، فضای مجازی 
دسترسی سریع به این اطالعات 

را امکان پذیر می کنند. 
امروز«  گزارش »فرص��ت  به 
پیش از این محسن مهرعلیزاده، 
گردشگری  کمیس��یون  رئیس 
ات��اق تهران همی��ن انتقاد را از 
این هدف گذاری مطرح کرده و 
گفته بود که در برنامه ابزارهای 
الزم ب��رای اجرایی ش��دن این 
هدف گذاری ه��ا دی��ده نش��ده 
اس��ت. ب��ه گفته مهرعلی��زاده، 
ب��رای  الزم  مش��وق های 
سرمایه گذاری و جذب سرمایه 
در ح��وزه گردش��گری همانند 
آن چیزی که برای صادرات در 
نظر گرفته می شود، دیده نشده 
است. او انتقاد کرده است برنامه 
به ش��کلی در حوزه گردشگری 
تنظیم شده که بخش خصوصی 

حضور پررنگی در آن ندارد. 
به گ��زارش »فرصت امروز«، 
نظرات بخش خصوصی از سوی 
نماینده اتاق ایران در جلس��ات 
بازنگ��ری برنامه شش��م مطرح 
شده و کمیس��یون گردشگری 
ات��اق تهران نی��ز نظراتش را از 
طریق هیأت رئیسه اتاق تهران 
به اتاق ایران ارائه کرده اس��ت. 
برنامه شش��م توس��عه درحال 
کمیس��یون های  در  حاض��ر 
ش��ورای  مجل��س  تخصص��ی 
اسالمی درحال پیگیری است تا 
پس ازجمع بندی های نهایی به 

صحن علنی برود. 

»فرصت امروز« از چشم انداز گردشگری در برنامه ششم گزارش می دهد

تبیین هدف بدون تدارک وسیله

نگاه یک فعال بازار از دالیل گرانی مرغ 

۱۷۰ عامل در گرانی مرغ تاثیر دارد 

گفتوگو

در مالقات نایب رئیس اتاق استانبول و دبیرکل 
اتاق تهران مطرح شد 

ایران و ترکیه، قدرتی تازه در برابر 
اقتصادهای نوظهور 

در دی��دار نایب رئیس ات��اق تجارت اس��تانبول با 
دبی��رکل اتاق ته��ران، دو ط��رف نس��بت به نقش 
اتاق های بازرگانی در ارتقای سطح مناسبات تجاری 
تاکید کردند و به بررسی زمینه های توسعه همکاری 
میان دو کشور از طریق نهادهای اقتصادی و فعاالن 

بخش خصوصی نیز پرداختند. 
دورس��ون توپچ��ی و بهمن عش��قی با اش��اره به 
م��راودات نزدیک بازرگانان دو کش��ور تاکید کردند 
ک��ه اتاق بازرگانی تهران و اس��تانبول آماده هرگونه 
همکاری برای تسهیل فضای همکاری های اقتصادی 
در حوزه ه��ای مختلف هس��تند. دبیرکل اتاق تهران 
در این نشس��ت به مزیت های دو کشور در مراودات 
اقتص��ادی دوجانبه تاکید ک��رد و گفت: ترکیه یکی 
از دو راه ارتباطی ایران با اروپا محس��وب می شود و 
مزیت ایران برای ترکیه، به دلیل موقعیت مناس��ب 
کش��ور ما برای ارتباط با آس��یای میانه است. البته 
مزیت های اقتصادی و انس��انی دو کش��ور را نیز باید 
ب��ه مجموع این مزایا افزود که خود ظرفیت بس��یار 
باالیی برای همکاری های دوجانبه تجاری و صنعتی 

ایجاد کرده است. 
بهمن عش��قی با اش��اره به اینکه بخش عمده ای از 
ظرفیت صادراتی ایران می تواند از محل تولید مشترک 
حاصل شود، افزود: با این رویکرد، تجارت ترکیه با ایران 
ش��کلی ماندگار به خود می گیرد. در حالی که اکنون 
حجم ۱4 تا ۱5میلیارد دالری تجارت میان دو کش��ور 
با ظرفیت های موجود، متناس��ب نیست. در این میان 
ارتقای ارزش مبادالت ب��ه رقم 3۰میلیارد دالر که در 
مذاکرات مقامات دو کش��ور نیز مورد اشاره قرار گرفته 
اس��ت، می تواند در دس��تور کار اتاق های بازرگانی دو 

کشور قرار گیرد. 
در ادامه این نشست، »دورسون توپچی« نایب رئیس 
ات��اق تجارت اس��تانبول گفت: آنچه ای��ران و ترکیه را 
به هم نزدیک کرده، مرز مش��ترک نیس��ت بلکه این 
اعتقادات و فرهنگ مش��ترک اس��ت که دو ملت را در 
کنار یکدیگر قرار داده است. توپچی افزود: ایران دارای 
پتانسیل بزرگی برای گسترش تجارت است در حالی 
که آمریکا و اروپا از این نظر به وضعیت اشباع رسیده اند. 
توپچی با اش��اره به موانعی که در سال های گذشته در 
مسیر توسعه تجارت ایران سربرآورده بود، گفت: با این 
وجود ترکیه همواره در کنار ایران بوده اس��ت. ایران و 
ترکیه دو کشور مهم در خاورمیانه محسوب می شوند 
که اگر کنار یکدیگر قرار گیرند، منشا اقدامات بزرگی 
خواهند بود. در این میان اتاق های بازرگانی می توانند 

بسیار موثر واقع شوند. 
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در حال��ی ک��ه ق��رار بود در 
جلسه ش��ب سه شنبه شورای 
پول و اعتبار موضوع پیوس��تن 
ایران به FATF مورد بررسی 
ق��رار گی��رد، ام��ا این ش��ورا 
ترجیح داد ب��ه موضوعاتی در 
مورد افزایش حداقل س��رمایه 
تاس��یس بانک ه��ای خارجی 
نظ��ارت  و  آزاد  مناط��ق  در 
بر موسس��ات تامین س��رمایه 
مس��کن بپردازد. برخی خبرها 
حاکی از آن اس��ت که شورای 
پ��ول و اعتبار در نشس��ت روز 
چهار شنبه خود به این موضوع 

خواهد پرداخت.
به گ��زارش »فرصت امروز« 
ای��ن در حال��ی اس��ت که روز 
سه ش��نبه شورای عالی مبارزه 
با پولش��ویی در ایران با انتشار 
بیانی��ه مفصل��ی در پاس��خ به 
منتق��دان اعالم کرد که الحاق 
به این نهاد بین المللی با حفظ 
مصالح نظام اس��ت، اما در این 
می��ان اظه��ارات طیب نی��ا در 
گفت وگ��وی خبری ش��بکه2 
زی��ادی  اهمی��ت  از  س��یما 
برخ��وردار بود و وی در ضمن 
پاس��خ مفصل به منتقدان در 
این ب��اره اعالم ک��رد: ضوابط 
FATF را فق��ط ب��ا قی��ود و 
شروطی که اعالم کردیم، اجرا 
می کنی��م و چه با توافق و چه 
بی توافق با این نهاد، به مبارزه 
با پولشویی و تامین منابع مالی 

تروریسم ادامه خواهیم داد. 
این س��خن طیب نیا برآیند 

کشاکش سیاس��ی و رسانه ای 
اس��ت که در چند هفته اخیر 
می��ان جناح ها درگرفته بود و 
به نظر می رس��د با وجود ابعاد 
سیاس��ی و انتقادات حادی که 
به برنامه اقدام طرح ش��ده این 
دول��ت اس��ت که توانس��ته از 
منتقدان جلو بزند و س��رانجام 
حرف خود را به کرسی بنشاند. 
ام��ا اصل این کش��اکش بر 
 FATF س��ر چیس��ت و اصال
چیس��ت؟ ماجرای ای��ن نهاد 

چیست؟ 
FATF اتح������ادی�����ه 
بین المللی مبارزه با پولش��ویی 
 Financial Action (
 Task Force on Money
Laundering(  اس������ت؛ 
یک س��ازمان هم��کاری میان 
دولت ها ک��ه به منظور مبارزه 
ب��ا پولش��ویی ش��کل گرفت��ه 
اس��ت. در این نهاد بین المللی 
بس��یاری از اقتصادهای بزرگ 

جهان عضویت دارند. 
در ابتدای تاس��یس این نهاد 
بین المللی در نظر گرفته شده 
بود که تنها روند پولش��ویی در 
کش��ورها را بررس��ی کن��د اما 
بعد از حمالت تروریس��تی 11 
سپتامبر اعالم شد که بازارهای 
هدف برای س��رمایه گذاری از 
نظ��ر وجود امکان تامین مالی 
تروریس��م ه��م باید بررس��ی 

شوند. 
همی��ن موض��وع اس��ت که 
موجب ش��ده پیوس��تن ایران 
FATF دچ��ار چال��ش  ب��ه 
ش��ود. البته موضوع پیوس��تن 

ایران به این نه��اد بین المللی 
ماج��رای تازه ای نیس��ت و در 
دوره ه��ای پیش��ین هم وجود 
داشته اس��ت، اما طرح دوباره 
آن در این دولت موجب ش��د 
ک��ه باردیگر این موضوع مورد 
بررسی موافقان و مخالفان قرار 

گیرد. 
ای��ن بحث ه��ای داغ زمانی 
آغاز ش��د ک��ه رئیس کل بانک 
مرک��زی اع��الم ک��رد درباره 
پیوس��تن ب��ه FATF ب��ا این 
نهاد به توافق رس��یده ایم. این 
در حالی است که پیش از این، 
ای��ن نهاد مالی ایران را در کنار 
کره ش��مالی در لیس��ت سیاه 
حمایت از تروریس��م قرار داده 
بود. حمایت های ایران از برخی 
گروه های مقاومت موجب این 
اقدام FATF  ش��ده اس��ت. از 
FATFس��ازمان هایی  نظ��ر  
چون حزب اهلل لبنان و حماس 
تروریستی تلقی می شوند و این 
موضوع با اساسی ترین باورهای 
نظ��ام ایران تض��اد دارد. اما آیا 
واقع��ا بانک مرکزی متوجه این 

تضاد نشده است؟! 

قانونی برای تعریف تفاوت 
مصداق تروریسم

به گ��زارش »فرصت امروز« 
توضیحات ارائه ش��ده از سوی 
اعض��ای هی��أت دولت نش��ان 
می ده��د که آنه��ا متوجه این 
موضوع ش��ده اند اما نکته مهم 
این اس��ت که آنها تاکید دارند 
س��ازوکار همکاری با این نهاد 
به گونه ای نیست که به ارتباط 

ایران ب��ا گروه ه��ای مقاومت 
ضربه ای وارد کند، اما در عوض 
ارتب��اط با این نهاد مالی ایران 
را از امتی��ازات ای��ن همکاری 

برخوردار خواهد کرد. 
البت��ه ای��ران پی��ش از این 
قانون��ی را درب��اره تامین مالی 
مجل��س  دوره  در  تروریس��م 
پیش��ین به تصویب رس��انده 
اس��ت. در یکی از بندهای این 

قانون آمده است: 
اعمالی که ملت ها یا گروه ها 
ی��ا س��ازمان های آزادی بخش 
برای مقابله با س��لطه، اشغال 
خارجی، استعمار و نژادپرستی 
انج��ام می دهن��د، از مصادیق 
اقدام��ات تروریس��تی موضوع 
ای��ن قان��ون نیس��ت و تعیین 
مصادیق گروه ها و سازمان های 
مس��ئول این تبصره، بر عهده 
شورای عالی امنیت ملی است. 
ای��ن بن��د از مصوبه مجلس 
در م��ورد تفاوت تلق��ی ایران 
مص��داق  درب��اره   FATF و 
تروریس��م صراح��ت دارد. بر 
همین اساس است که ولی اهلل 
س��یف به منتقدان اعالم کرد: 
ممکن اس��ت مسئوالن کشور 
تصمی��م بگیرند درب��اره یک 
م��ورد خاص با کش��وری برای 
اق��دام مالی همکاری داش��ته 
باش��ند. ش��ورای عالی امنیت 
مل��ی این اختی��ار را دارد که 
مش��خص کند چه گروه هایی 
تروریس��تی تلقی می ش��وند و 
از هیچ جای دیگری نمی توان 
ای��ن موضوع را ب��ه جمهوری 

اسالمی دیکته کرد. 

مبادله اطالعات صورت 
نمی گیرد

به دلیل همین دغدغه است 
ک��ه وزی��ر اقتص��اد در برنامه 
خبری ش��بکه 2 س��یما اعالم 
ک��رد که به هی��چ وجه مبادله 
اطالعات با این نهاد بین المللی 
صورت نخواه��د گرفت و تنها 
در ص��ورت توافق با کش��ورها 
به ص��ورت دو ی��ا چندجانب��ه 
خواه��د بود که ممکن اس��ت 
اطالعاتی مبادله ش��ود، ضمن 
اینک��ه اتحادی��ه بین الملل��ی 
به عنوان یک نه��اد بین دولی 
رویه ه��ا و ش��یوه های مبارزه 
ب��ا پولش��ویی و تامی��ن مالی 
تروریس��م را تعیی��ن و بر آنها 

نظارت می کند. 
بنابرای��ن از نظ��ر اعض��ای 
هیأت دولت امکان این وجود 
ندارد ک��ه FATF بتواند به 
اطالع��ات مال��ی گروه ه��ای 
مقاوم��ت از طریق بانک های 
ایران��ی پ��ی ببرد و ب��ه آنها 

آس��یب وارد ش��ود. 
ب��ه اعتقاد دولت، پیوس��تن 
ایران به FATF می تواند نظام 
بانکی ایران را در عرصه جهانی 
از انزوا خارج س��اخته و شرایط 
مساعدی را برای فعالیت عادی 
بانک ه��ا در عرص��ه جهانی به 

وجود بیاورد. 
اظه��ارات  ای��ن  بنابرای��ن 
طیب نی��ا را می ت��وان به عنوان 
فصل ختام بحث های درگرفته 
میان موافقان و مخالفان تلقی 
کرد و زنگ پایان مباحثات داغ 

را به صدا در آورد. 

قائم مقام سازمان امور مالیاتی 
کش��ور گف��ت: س��ازمان ام��ور 
مالیاتی کش��ور برای پیشگیری از 
فرار مالیاتی مصمم اس��ت و اکثر 
واردکنندگان مش��مول پرداخت 
4 درص��د مالی��ات علی الحس��اب 

نمی شوند. 
به گزارش سازمان امور مالیاتی، 
محمدقاسم پناهی اظهار داشت: 
موضوع شناسایی و مقابله با فرار 
مالیاتی با استفاده از همه ابزارها 
و امکان��ات موج��ود توس��ط این 

سازمان دنبال می شود. 
ب��ه گفت��ه این مقام مس��ئول، 
اس��تفاده از کارت ه��ای بازرگانی 
از  یک��ی  اج��اره ای  و  ص��وری 
مش��کالتی است که برای رفع آن 
جلسات متعددی میان مسئوالن 
س��ازمان امور مالیاتی با گمرک و 
نیز مس��ئوالن گم��رک با اعضای 
ات��اق بازرگان��ی و وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت برگزار ش��ده 
و ب��ه منظ��ور س��اماندهی برخی 
مش��کالت در این زمینه، افزایش 
مالیات علی الحس��اب مورد توافق 
ق��رار گرف��ت.  وی یادآور ش��د: 
دارای  علی الحس��اب  مالی��ات 
پیش��ینه تاریخی اس��ت و از سال 
1371 اجرایی ش��د و طبق ماده 
163 قانون مالیات های مستقیم، 
توس��ط وزارت اموراقتص��ادی و 

دارایی دریافت می شد. 
پناه��ی اف��زود: برابر مفاد ماده 
یادش��ده »س��ازمان مجاز اس��ت 
مش��موالن مالیات را در مواردی 
که مالیات آنان در موقع تحصیل 

درآمد کسر و پرداخت نمی شود، 
به ط��ور کلی ی��ا در برخی موارد 
مکل��ف کن��د در ط��ول س��ال، 
مالی��ات متعل��ق به همان س��ال 
را ب��ه نس��بتی از آخرین مالیات 
قطعی ش��ده سال های پیش یا به 
نس��بتی از حجم فعالیت به طور 
علی الحساب پرداخت کنند و در 
صورت تخلف،  درصد علی الحساب 
ذکرشده طبق مقررات این قانون 

وصول خواهد شد.«
ام��ور  س��ازمان  مق��ام  قائ��م 
مالیاتی کش��ور با اش��اره به اینکه 
مالیات علی الحس��اب در گذشته 
از یک درص��د ش��روع ش��د و در 
مقاطع��ی حتی ب��ه 5 درصد هم 
رس��ید، تصریح ک��رد: با توجه به 
تغییر نرخ برابری ارز در مقطعی، 
مالیات علی الحس��اب 5 درصد به 
2 درصد کاهش یافت.  وی گفت: 
س��وابق نش��ان می دهد در برخی 
مواقع واردات به نام افرادی ثبت 
شده که به نظر نظام مالیاتی، آنان 
ظرفیت و توانمندی چنین حجم 
واردات را نداش��ته اند، همچنین 
بررس��ی س��وابق نش��ان می دهد 
افرادی که حرفه آنها کس��ب و کار 
نب��وده و دارای کارت بازرگانی یا 
پیل��ه وری بودند، در هیچ دوره ای 
چنی��ن ظرفیت��ی ب��رای واردات 
عم��ده کاال نداش��ته و برخ��ی 
افراد از این موضوع سوءاس��تفاده 
کردند و با اجاره کردن کارت آنان 
پشت صاحبان این کارت ها پنهان 

شده اند. 
براساس  اظهارداش��ت:  پناهی 

وکالت نام��ه ای ک��ه از افراد اخذ 
می ش��د، فرد صاحب کارت همه 
مس��ئولیت های مرتب��ط از جمله 
مالیات ه��ا را ب��ه عهده گرفته که 
نش��ان می ده��د صاحبان کاالی 
اصل��ی ب��ه ش��کل هدفمند آن را 
دنب��ال می کردن��د ت��ا از مالیات 

فرار کنند. 
وی اف��زود: یک��ی از مهم ترین 
مشکالت کارت های بازرگانی این 
اس��ت که از بی اطالعی صاحبان 
این کارت ها، مستندات به گونه ای 
نهایی شده که از نظر قانونی نتوان 
س��راغ آنه��ا رف��ت. درعین حال 
مطابق قانون مالیات های مستقیم 
مقررات��ی ب��رای برخورد با تخلف 
آنان تدوین و به تصویب رس��یده 
است و براساس آن و با همکاری 
دارن��دگان کارت، اق��دام قانونی 

علیه آنها صورت خواهدگرفت. 
این مقام مس��ئول گفت: طبق 
قان��ون موظف هس��تیم صاحبان 
کارت ه��ای بازرگان��ی ک��ه حتی 
هیچ ظرفیت اقتصادی نداشتند، 
برای وص��ول بدهی های مالیاتی 
که به س��ازمان خواهند داش��ت، 
ممنوع الخروج کرده و نس��بت به 

توقیف اموال آنان اقدام کنیم. 
وی اضاف��ه ک��رد: این موضوع 
مس��ائل و مش��کالتی را به وجود 
م��ی آورد، بنابرای��ن راه��کار این 
بود که دس��ت های پنهان برخی 
فعاالن اقتصادی س��ودجو پشت 
کارت های اجاره ای مشخص شود. 
پناهی یادآور ش��د: محاسبات 
و س��وابق پرونده ه��ا و همچنین 

مراج��ع  توس��ط  ک��ه  س��ودی 
قیمت گ��ذاری ب��رای واردات در 
نظ��ر می گیرند، نش��ان می دهد 
که س��ود اغلب کاالهای وارداتی 
12 تا 18 درصد اس��ت که مالیات 
آنها حدود 3 تا 5 درصد نسبت به 
مبلغ واردات اس��ت بنابراین رقم 
متوس��ط 4 درصد ب��رای دریافت 
مالی��ات علی الحس��اب در نظ��ر 

گرفته شده است. 
وی گف��ت: چنانچ��ه 4 درصد 
هن��گام ورود کاال اخ��ذ ش��ود، 
اف��رادی ک��ه دارن��ده کارت های 
بازرگان��ی هس��تند، ام��ا صاحب 
اصل��ی کاال نیس��تند، بعده��ا با 
مش��کل پرداخ��ت مالیات مواجه 
نخواهند ش��د.  قائم مقام سازمان 
ام��ور مالیاتی خاطرنش��ان کرد: 
طب��ق مصوبه که به تازگی صادر 
ش��ده، واحده��ای تولیدی برای 
واردات مواد اولیه و ماش��ین آالت 
از پرداخت علی الحساب مستثنی 
هس��تند ت��ا از نظ��ر نقدینگی و 
س��رمایه در گ��ردش با مش��کل 
روب��ه رو نش��وند.  ب��ه گفته وی، 
ضوابط دریافت و ارائه کارت های 
بازرگان��ی در برخی موارد صحیح 
نب��وده و اتاق بازرگانی باید ضمن 
بررس��ی ظرفیت اقتصادی، افراد 
را شناس��ایی کند و رتبه بندی در 

نظر بگیرد. 
پناه��ی اضاف��ه ک��رد: اکن��ون 
موض��وع کارت بازرگان��ی با رتبه 
طالی��ی مط��رح اس��ت و ات��اق 
بازرگان��ی به ط��ور قط��ع دق��ت 
خواه��د کرد رتبه بندی صحیحی 

داش��ته باش��د تا اعتب��ار خود را 
برای صدور کارت های رتبه بندی 
از جمله کارت طالیی زیر س��وال 
نبرد، ضمن اینکه باید ساماندهی 
کارت ها انجام شود و در توافق ها 
بوده که انجام واردات با رتبه بندی 

کارت بازرگانی شکل گیرد. 
ب��ه گفت��ه قائم مقام س��ازمان 
امور مالیاتی کش��ور، وزارتخانه ها 
و موسس��ه های دولت��ی مجاز به 
فعالی��ت اقتص��ادی نیس��تند و 
از طرف��ی طبق قانون مش��مول 
مالی��ات نمی ش��وند بنابراین در 
صورت��ی که برای رف��ع نیازهای 
باش��ند،  داش��ته  واردات  خ��ود 
علی الحس��اب  مالیات  مش��مول 
نمی ش��وند، ام��ا به عنوان فعالیت 
اقتصادی شرایط متفاوت است. 

وی افزود: کاالهای همراه مسافر، 
دیپلمات ها و مشموالن ماده 119 
قان��ون امور گمرک��ی و دارندگان 
کارت ه��ای بازرگان��ی ک��ه طبق 
ضوابط دستورالعمل صادره از سوی 
سازمان امور مالیاتی به عنوان مودی 
خوش حس��اب محسوب می شوند 
نی��ز می توانن��د ب��دون پرداخ��ت 
علی الحساب کاالی خود را ترخیص 
کنند. این مقام مسئول اضافه کرد: 
دارن��دگان کارت بازرگان��ی خوش 
حس��اب مالیات��ی باب��ت واردات 
انج��ام ش��ده یک فق��ره گواهی با 
اعتبار ش��ش ماهه خواهند گرفت 
تا مالیات علی الحساب را پرداخت 
نکنند و تالش می شود این گواهی 
به ش��کل سیستمی بین گمرک و 

سازمان امور مالیاتی انجام شود. 

اکثر واردکنندگان مشمول 4درصد مالیات علی الحساب نمی شوند

طیب نیا زنگ پایان مباحثات داغ موافقان و مخالفان را به صدا در آورد  

اجرای مشروط ضوابط FATF از سوی ایران

بانک، بیمه، توسعه4

 حمایت بانک پاسارگاد از طرح های 
معدنی، تولیدی، سازندگی و 

کارخانجات سیمان
بانک پاس��ارگاد در راس��تای حمای��ت از تولید و 
صنع��ت و اعتق��اد به پش��تیبانی از تولید و توس��عه 
خودکفایی صنعت کش��ور، برای راه اندازی و توسعه 

کارخانجات سیمانی گام های موثری برداشت. 
به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، این بانک 
ضمن حمایت از چندین کارخانه س��یمان، زمینه را 
برای فعالیت مجدد و افزایش تولید این کارخانجات 
فراهم کرده اس��ت، به طوری که تع��داد کارخانه هایی 
که از طریق این بانک حمایت ش��ده اند، بیش از 14 
کارخانه اس��ت. با این اقدام، س��یمان م��ورد نیاز در 
بخش های مختلف صنعتی و صنایع زیربنایی کشور 

تامین شده است. 
 این بانک همچنین با سرمایه گذاری در طرح های 
معدن��ی و فوالدی، قدم ه��ای موث��ری را در جهت 
توسعه این بخش از اقتصاد، خودکفایی و جلوگیری 
از خام فروشی برداشته  و با بهره گیری از متخصصان 
و بزرگان عرصه معدن کشور، زمینه را برای اشتغال 
بی��ش از 90 ه��زار نف��ر از هم میهنان م��ان فراه��م 
کرده است. بانک پاسارگاد از صنایع، پتروشیمی و گاز 
کش��ور نیز حمایت کرده و در به ثمر نشس��تن این 

بخش ها نقشی فعال داشته است. 

جذب 830 میلیارد تومان پرتفوی 
در 5 ماه گذشته توسط بیمه دانا 

نایب رئیس هیات مدی��ره و مدیر عامل بیمه دانا، 
با تش��ریح وضعیت صنعت بیمه در کشور، از تثبیت 
جایگاه س��ومی این ش��رکت در پنج ماه اول س��ال 

جاری خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، دکتر بیژن صادق 
در جلس��ه ش��ورای مدیران، ضمن تش��ریح وضعیت 
اقتصادی کشور و صنعت بیمه گفت: در طول پنج ماه 
ابتدای س��ال جاری حدود 7هزار و 400میلیارد تومان 
در صنعت بیمه پرتفوی جذب شده که نسبت به مدت 
مشابه در سال گذشته حدود 20 درصد افزایش نشان 

می دهد. 
وی با اش��اره به اینکه بیمه دانا در طول چهار ماه 
اول امس��ال حدود 36 درصد رشد پرتفوی داشته و 
س��هم آن در صنع��ت بیمه ح��دود 7/7 درصد بوده 
است، افزود: ما از لحاظ جذب پرتفوی در این مدت 

رتبه سوم را در صنعت بیمه کسب کردیم. 
دکترصادق، جذب 830 میلیارد تومان پرتفوی در 
پنج ماهه امس��ال را مورد تاکید قرار داد و با اش��اره 
به اهمیت جذب پرتفوی های جدید اظهار داش��ت: 
خوش��بختانه در سال جاری با انعقاد چندین قرارداد 
ب��ا بیمه گذاران جدی��د و نیز تمدی��د بیمه نامه های 
س��ال گذشته، گام محکم تری به سمت تعالی بیشتر 

شرکت برداشته ایم. 
نای��ب رئیس هیات مدیره و مدی��ر عامل بیمه دانا 
همچنین به برنامه ها و اقدامات انجام شده طی چند 
ماه گذش��ته اش��اره کرد و افزود: بازگرداندن مبالغ 
موجود در صندوق پس ان��داز کارکنان به همکاران، 
اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، سرمایه گذاری قابل 
مالحظه در نظام بانکی و تغییر در نظام مدیریتی از 

جمله این اقدامات بوده است. 

صورت های مالی بیمه ایران به 
تصویب مجمع عمومی رسید

صورت های مالی بیمه ایران درسال 94 با برگزاری 
مجمع عمومی عادی س��االنه این شرکت به تصویب 

رسید. 
 به گزارش روابط عموم��ی بیمه ایران، در مجمع 
س��االنه بیمه ای��ران که ب��ه ریاس��ت دکترقضاوی 
مع��اون بانک و بیم��ه وزارت امور اقتصادی و دارایی 
و ب��ا حضور دکتر همتی رئی��س کل بیمه مرکزی و 
نمایندگان س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی، وزارت 
ام��ور اقتص��ادی و دارایی، وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت و سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس این 
ش��رکت برگزار ش��د، صورت های مالی سال گذشته 
بیم��ه ای��ران مورد بررس��ی ق��رار گرف��ت و پس از 

توضیحات الزم تصویب شد. 
محس��ن پورکیانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
بیمه ایران در گزارش خود به مجمع، هدف استراتژیک 
این شرکت در سال های آتی را ارتقای شفافیت، بهبود 
خدم��ات ارائه ش��ده، معرفی محص��والت و ابزارهای 
جدید و حرکت به سمت حوزه هایی برشمرد که سایر 
شرکت های بیمه به دلیل اندازه کوچک تر نمی توانند در 

آن حوزه ها وارد شوند. 

 سرمایه تاسیس بانک خارجی
در مناطق آزاد ۱00میلیون یورو شد

به فاصل��ه کمتر از دو ماه از مصوبه ش��ورای پول 
و اعتب��ار مبن��ی بر افزای��ش حداقل س��رمایه برای 
تاس��یس بانک برون م��رزی در مناط��ق آزاد، اعضا 
تصمیم به کاهش 50میلیون یورویی سرمایه تعیین 
ش��ده گرفتند. این در حالی اس��ت که در این مدت 
انتقاداتی از س��وی مدیران مناطق آزاد در این رابطه 

مطرح شده بود. 
به گزارش ایس��نا، جلس��ه روز سه شنبه شورای 
پ��ول و اعتبار حاوی مصوبه ای تازه برای تاس��یس 
بانک های خارج��ی در مناطق آزاد بود، به گونه ای 
که حداقل س��رمایه از 150 میلیون یورو در مصوبه 
تیرم��اه به 100 میلیون ی��ورو کاهش یافت. بر این 
اساس حداقل س��رمایه تاسیس بانک های خارجی 
در مناطق آزاد که پیش��تر با رشد شش برابری از 
25 به 150 میلیون ی��ورو صعود کرده بود، اکنون 

افزای��ش چه��ار براب��ری دارد. 

بانکنامه

بیمه نامه

دریچه

نرخنــامه
دالر 3,554 تومان

صراف��ان بازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمریکا را 
3,554تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح 

جدید را 1,125,100 تومان تعیین کردند. 
هر یورو در بازار آزاد 4,010 تومان و هر پوند نیز 4,768 
توم��ان قیمت خورد. همچنین هر نیم س��که 575,000 
تومان و هر ربع س��که 303000 تومان فروخته شد. هر 
سکه یک گرمی 183,000 تومان خریدوفروش شد و هر 

گرم طالی 18 عیار 114,740 تومان قیمت خورد. 

وزارت خزانه داری آمریکا اعالم کرد
آمریکا ۱.۷ میلیارد دالر پول نقد به 

ایران پرداخت کرده است
دولت اوباما اعالم کرد 1.7 میلیارد دالر پولی که اوایل 
امسال به ایران ارسال شد تماما به ارز خارجی پرداخت 

شده است. 
ب��ه گزارش ایس��نا، نخس��تین بخ��ش از این پول به 
می��زان 400میلی��ون دالر 17 ژانوی��ه )27 دی م��اه( 
همزمان با آزادی چهار زندانی آمریکایی پرداخت شد. 
مقام��ات کنگره به وال اس��تریت ژورن��ال اظهار کردند 
ک��ه 1.3 میلی��ارد دالر دیگر در دو قس��ط در 22 ژانویه 
)2 بهمن م��اه( و پنج��م فوری��ه )16 بهمن ماه( به ایران 
ارس��ال ش��د.  س��خنگوی وزارت خزانه داری آمریکا به 
آسوشیتدپرس گفت: تحریم های بین المللی و آمریکایی 
که مانع دسترس��ی ایران به سیس��تم مالی بین المللی 
بودند، پرداخت نقدی را ایجاب کرد. این پول به فرانک 

سوییس، یورو و سایر ارزها پرداخت شد. 
مقامات وزارت خزانه داری، دادگستری و امور خارجه 
روز سه شنبه جزییات این پرداخت را در کنگره تشریح 
کردن��د.  پرداخ��ت 1.7 میلی��ارد دالر ح��ل و فصل یک 
اخت��الف 37س��اله میان آمریکا و ای��ران و 1.3 میلیارد 
دالر از ای��ن پ��ول بهره پول ایران بود که از دهه 1970 
در دس��ت آمریکا مانده بود.  مقامات کاخ س��فید اعالم 
کردند که بر این باور بودند که آمریکا در دعوای حقوقی 
بر س��ر پرداخت 400میلیون دالر بازنده می ش��ود و در 
این صورت ناچار خواهد شد پول بیشتری پرداخت کند. 
دول��ت اوبام��ا اعالم کرد ارس��ال این پ��ول به ایران و 
آزادی چهار ش��هروند آمریکایی بی ارتباط بوده اند، اما 
اخیرا خاطرنش��ان کرده اس��ت که از این پول به عنوان 
اهرم فشار برای آزادی این زندانی ها استفاده کرده است. 
جمهوریخواهان کنگره کاخ سفید را متهم کرده اند در 
قبال آزادی زندانیان، به ایران باج پرداخت کرده است. 
سناتورهای آمریکایی روز سه شنبه الیحه ای را معرفی 

کردند تا در آینده مانع چنین پرداخت هایی شوند. 

نوسانات قیمت طال در پاییز
 رئی��س اتحادی��ه ط��ال و جواهر با بی��ان اینکه اعیاد 
قربان و غدیر تاکنون تاثیر محسوس��ی در بازار س��که و 
طال نداش��ته اس��ت، گفت: قیمت طال در پاییز پیش رو، 

نوسان خواهد داشت. 
محم��د کش��تی آرای در گفت وگو ب��ا مهر اظهار کرد: 
آین��ده ب��ازار طالی ایران بس��تگی به وضعیت بازارهای 
جهانی دارد و در این خصوص نیز بازار ایران مس��تقل 
عم��ل نمی کن��د و تابعی از بازارهای جهانی اس��ت. این 
بازاره��ا ه��م ط��ی ماه های اخیر دس��تخوش تغییراتی 
هستند که معموال طبیعی است و مرتبط با شاخص های 
اقتصادی یا اتفاقات سیاس��ی و اقتصادی اس��ت که در 

حوزه های مختلف دنیا پیش می آید. 
رئی��س اتحادی��ه ط��ال و جواهر اف��زود: به طور معمول 
در پایی��ز ه��ر س��ال به چند دلیل، نوس��انات قیمت طال 
بیش��تر می ش��ود؛ اول اینکه بیشترین تعداد جشنواره ها و 
نمایشگاه های طالی دنیا در فصل پاییز برگزار می شود و 
در این فصل که سه ماهه پایانی سال میالدی است، ضمن 
اینکه معموال تسویه حساب ها و فعال شدن بازارهای نفتی 
رخ می دهد و بر همین اساس، در سه ماهه آینده، قیمت 

طال، بیشترین نوسان را در طول سال دارد. 

تلفن مستقیم: 86073274 www.forsatnet.ir

قیمتنوع ارز 
3,554دالر آمریکا

4,010یورو اروپا

4,768پوند انگلیس

975درهم امارات

1,229لیر ترکیه

549یوان چین

35ین ژاپن

2,790دالر کانادا

3670فرانک سوئیس

11,790دینار کویت

949ریال عربستان

280دینار عراق

55روپیه هند

913رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان
497,5000مثقال طال

114,740هر گرم طالی 18 عیار

1,124000سکه بهار آزادی

1,125,200سکه طرح جدید

575,000نیم سکه

303000ربع سکه

183,000سکه گرمی

خبرنامه

گزارش 2

نسیم نجفی
nasim64najafi@gmail.com

پنجشنبه
18 شهریور 1395

شماره 600

پنجشنبه
14 مرداد 1395
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 افزایش نقدشوندگی سهام 
با عملیات بازارگردانی

ش��نبه هفته آینده برای نخستین بار در بازار سرمایه، 
ش��اهد آغاز فعالیت بازارگردانی روی س��هام دو شرکت 
فرابورس��ی خواهی��م بود که به طور قط��ع اتفاق مثبتی 
در جری��ان معام��ات س��هام اس��ت. مع��اون عملیات 
و نظ��ارت ب��ازار فراب��ورس با بی��ان این مطل��ب گفت: 
تاکنون بازارگردان ها صرف��ا در بازار صکوک به عملیات 
بازارگردان��ی می پرداختند، اما با این اتفاق ش��اهد آغاز 
ای��ن فعالی��ت درخصوص س��هام ش��رکت های »گروه 
س��رمایه گذاری میراث فرهنگی و گردش��گری ایران« و 
»بانک گردش��گری« نیز خواهیم بود که این دو شرکت 
به عنوان نخستین شرکت هایی هس��تند که بازارگردان 
معامات س��هام آنها را مورد حمایت قرار می دهد. بهنام 
محسنی با بیان اینکه هدف از وجود بازارگردان در جریان 
معامات هر نوع ورقه بهادار اعم از سهام یا اوراق، تنظیم 
عرضه و تقاضای بازار اس��ت، تاکی��د کرد: تحدید دامنه 
نوسان، افزایش نقدشوندگی ورقه بهادار و تنظیم عرضه 
و تقاض��ای بازار از جمله مهم ترین مزایایی اس��ت که با 
حضور بازارگردان در جریان معامات هر نوع ورقه بهادار 
می توان به آنها دس��ت یافت. مع��اون عملیات و نظارت 
بازار فرابورس ایران با اشاره به اینکه فعالیت بازارگردانی، 
مسیری برای کاهش هرگونه محدودیت های معاماتی 
در خصوص اوراق بهادار اس��ت، افزود: بازارگردان پس از 
قبول این مسئولیت می تواند دامنه نوسان را تعیین کند 
که در خصوص این دو سهام شاهد افزایش آن به حداقل 
دو برابر دامنه نوس��ان پیشین، یعنی 10 درصد بودیم و 
البته امکان افزایش بیشتر آن با درخواست بازارگردان و 

تایید فرابورس ایران و سازمان بورس وجود دارد. 

تاالر صادراتی میزبان عرضه 
55هزار تن سنگ آهن

ت��االر صادراتی ب��ورس کاالی ایران روز چهارش��نبه 
17 ش��هریورماه میزبان عرضه 55 هزار تن س��نگ آهن 
دانه بندی مجتمع جال آباد به قیمت پایه 15 دالر در هر 
تن بود. روز گذشته تاالر صادراتی عرضه 19 هزار و 430 
ت��ن انواع قیر، عایق رطوبت��ی و گوگرد گرانوله را تجربه 
کرد. 240 تن س��بد میلگرد مخلوط ش��رکت ذوب آهن 
اصفه��ان، 2 هزار و 300 تن س��یمان تی��پ 2 کارخانه 
س��یمان اصفه��ان، 200 تن ش��مش هزار پوندی 99.8 
ایرالکو و 10 کیلوگرم شمش طای معدن موته در تاالر 
محصوالت صنعتی و معدنی عرضه شد. 120 هزار و 897 
تن ج��و دامی در قالب طرح قیمت تضمینی، 6 هزار تن 
ذرت دانه ای، 100 تن روغن خام سویا، 6 هزار تن کنجاله 
سویا، یک هزار و 625تن مرغ منجمد رنج یک و 6 هزار و 
500 تن شکر سفید در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه 
ش��د. عاوه بر این 27 هزار و 462 تن مواد ش��یمیایی، 
49 ه��زار و 100 تن قیر و 2 ه��زار تن گوگرد گرانوله در 

تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی عرضه شد. 

پیشنهاد افزایش 600درصدی 
سرمایه »قشرین«

هیات مدیره ش��رکت صنعتی و کش��اورزی ش��یرین 
خراسان افزایش سرمایه این شرکت را به مجمع عمومی 
فوق العاده پیش��نهاد داد. ش��رکت صنعتی و کشاورزی 
ش��یرین خراس��ان اع��ام کرده اس��ت برنام��ه افزایش 
س��رمایه از مبلغ 50 میلیارد ریال به 300 میلیارد ریال 
را دارد. افزایش س��رمایه »قشرین« از محل آورده نقدی 
سهامداران به منظور تامین الزام حداقل سرمایه موردنظر 
شرکت های بورسی سازمان بورس و همچنین خروج از 
ماده 141 قانون تجارت که در تاریخ 30 مردادماه 1395 
به تصویب هیات مدیره رسیده، خواهد بود. بدیهی است 
انجام افزایش سرمایه یاد شده منوط به موافقت سازمان 
بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده 
است و در این خصوص اطاع رسانی الزم صورت خواهد 

شد. 

»شپدیس« و پیش بینی سود 
یک هزار ریالی هر سهم

ش��رکت پتروش��یمی پردیس نخس��تین پیش بینی 
درآم��د ه��ر س��هم 12 ماهه س��ال مال��ی منتهی به 
31خردادماه 1396 را با س��رمایه 6 هزار میلیارد ریال، 
به صورت حسابرس��ی شده منتش��ر کرد. سود خالص 
شرکت پتروش��یمی پردیس در این دوره، مبلغ 6 هزار 
و 164 میلی��ارد و 674 میلیون ریال برآورد ش��د و بر 
این اس��اس یک هزار و 27 ریال سود به ازای هر سهم 
در نظر گرفته شد. »شپدیس« سود خالص و سود هر 
سهم در سال مالی منتهی به 31 شهریورماه 1395، را 
به ترتیب 7 هزار و 890 میلیارد و 286 میلیون ریال و 

یک هزار و 315 ریال اعام کرد. 

دالیل تغییرات اطالعات پیش بینی 
سود »آ.س. پ«

ش��رکت آ. س. پ پیش بینی درآمد هر س��هم سال 
مالی منتهی به 31 ش��هریورماه 1396 را با س��رمایه 
800 میلیارد ریال، به صورت حسابرس��ی شده منتشر 
کرد. س��ود خالص ش��رکت آ. س. پ در این دوره، با 
افزایش 42 درصدی نسبت به پیش بینی دوره مشابه 
در س��ال گذش��ته، مبلغ 168 میلیارد و 244 میلیون 
ریال برآورد ش��د و بر این اس��اس 199 ریال سود به 
ازای هر س��هم در نظر گرفته ش��د. »آ.س.پ/ ثاسپ« 
پیش بینی س��ود خالص و س��ود هر س��هم در س��ال 
مالی منته��ی به 31 ش��هریورماه 1395 را به ترتیب 
114میلی��ارد و 875 میلیون ریال و 144 ریال اعام 
ک��رده ب��ود. ش��رکت آ.س.پ دالیل تغیی��ر اطاعات 
پیش بینی س��ال منته��ی به 31 ش��هریورماه 1396، 
حسابرسی شده، نس��بت به اطاعیه قبلی اعام کرد: 
هزینه های اداری و عمومی براساس واقعی 9ماه دوره 
منتهی به 31 خردادماه 1395 و پیش بینی س��ه ماه 
منتهی به 31 شهریور ماه 1395 محاسبه شده است. 

بورس کاال

شرکت ها و مجامع

آخرین  معام��ات  پایان  در 
روز کاری هفته ش��اخص کل 
ب��ورس 72 واح��د ب��اال رفت 
و ب��ه ع��دد 76ه��زار و 742 
و  بیش��ترین حج��م  رس��ید. 
ارزش معام��ات در گروه های 
نفتی  فرآورده ه��ای  خ��ودرو، 
ثب��ت  فل��زی  محص��والت  و 
ش��د و این س��ه گروه در صدر 
برتری��ن گروه ه��ای صنعت��ی 
ق��رار گرفتن��د. روز گذش��ته 
بازار س��هام ش��اهد معاماتی 
متع��ادل بود. ب��ازاری که این 
روزه��ا عاوه ب��ر گزارش های 
ش��ش ماهه  ش��رکت ها، تحت 
تاثیر رخدادهای حوزه اقتصاد 
سیاس��ی اس��ت. با ای��ن همه 
حقوقی ه��ای ب��ازار از طری��ق 
معامات بلوکی و درون گروهی 
در جری��ان ب��ازار نقدی تاش 
می کنند تا شاخص کل بورس 
را در کانال��ی حمای��ت ش��ده 
نوس��ان دهن��د. در ای��ن بین 
انتظ��ار می رود ش��اخص کل 
ب��ورس همزمان با بازگش��ایی 
نماد معاماتی برخی بانک ها با 
نوس��ان همراه شود. آن هم در 
شرایطی که نمی توان انتظاری 
بیش از این از بابت ضرر و زیان 

سهامداران این گروه داشت. 

گروه خودرویی مورد توجه 
معامله گران تکنیکال

اغلب  ب��ا اص��اح قیمت��ی 
بازگشت  با  همزمان  س��هم ها 
و  بده��ی  اوراق  دوب��اره 
سررس��یدهای  از  مش��ارکت 
دوره ای، معامله گران تکنیکال، 
خودرویی ها را مورد توجه قرار 
دادن��د. در گروه پاالیش��ی ها 

نیز رون��د متع��ادل معامات 
در حال��ی حاک��م ش��د ک��ه 
انگیزه نوس��ان گیری کمتر از 
10درص��دی در ای��ن گ��روه، 
مان��ع از معام��ات پرحج��م 
س��هام ش��ده اس��ت. به طور 
کل��ی این روزها رون��د نزولی 
و کاهن��ده بازار س��هام تهران 
متوق��ف ش��ده و امیدواری ها 
ب��ه بهبود نس��بی اوض��اع تا 
حدودی افزایش یافته اس��ت. 
به نظر می رسد با کاهش چند 
در صنایع  قیمت ه��ا  هفته ای 
بسیاری  در  قیمت ها  مختلف، 
از نمادها به مح��دوده ارزش 
ذات��ی نزدیک و انگی��زه الزم 
برای خرید و س��رمایه گذاری 
بیش��تر در بس��تر بازار سهام 
تهران فراهم ش��ده اس��ت. از 
دیگر س��و، نوس��ان گیران نیز 
مغتن��م  را  فعل��ی  موقعی��ت 
ش��مرده و ب��ار دیگ��ر ب��رای 

مورد  در س��هام  نوسان گیری 
نظر خود وارد کارزار شده اند. 
ام��ری که نمی توان��د به رونق 
پایدار و رش��د مداوم قیمت ها 
ش��ود.  منج��ر  ش��اخص ها  و 
گرچ��ه این مس��ئله می تواند 
کوتاه م��دت  بازدهی ه��ای 
فع��االن  ب��رای  را  بس��یاری 
حرف��ه ای و ب��ا تجرب��ه بازار 

فراهم سازد. 

سومین روز متوالی رشد 
شاخص فرابورس

ش��هریورماه   17 چهارشنبه 
س��هامداران ب��ا نق��ل و انتقال 
225میلی��ون و 660هزار ورقه 
بهادار در 20هزار و 474 دفعه 
روبه رو ش��دند که  معامات��ی 
ارزش آن ب��ه رقم 778میلیارد 
ری��ال رس��ید. در همین حال 
نماگ��ر فرابورس نی��ز اگرچه با 
نوسانی نزدیک به صفر )0.02 

واحد مثب��ت( و تثبیت جایگاه 
خ��ود در ارتف��اع 802 واحدی 
روب��ه رو ش��د اما س��بزی رنگ 
خود را برای سومین روز متوالی 
حفظ ک��رد. بررس��ی بازارهای 
فرابورس پیش قدمی بازار اوراق 
با درآمد ثابت را نشان می دهد، 
چنان که 171هزار ورقه بهادار 
ارزش 166میلی��ارد ریال  ب��ه 
در این بازار م��ورد مبادله قرار 
گرفته که نزدیک به 71درصد 
از ارزش معام��ات این بازار در 
اختیار اس��ناد خزانه اس��امی 
مرحل��ه س��وم تا شش��م بوده 
اس��ت. در این بازار اسناد خزانه 
اس��امی مرحله پنجم پیشتاز 
س��ایر اوراق ب��ه لح��اظ ثبت 
بیشترین میزان حجم و ارزش 
معامات شناخته ش��د. »اخزا 
5« با قیمت پایانی 958هزار و 
228ریال به تعداد 71هزار ورقه 
دست به دس��ت شد که ارزش 

آن نزدی��ک به 68میلیارد ریال 
و بیشتر از سایر اوراق بود. نرخ 
موثر بازده تا سررسید »اخزا 5« 
به 20.64درصد رسید. پس از 
»اخ��زا5« به ترتیب »اخزا3« و 
»اخ��زا 6« نیز باالترین حجم و 
ارزش معام��ات ب��ازار اوراق با 
درآمد ثابت فرابورس را تجربه 
کردن��د و در مجم��وع اس��ناد 
خزانه اس��امی مرحله سوم تا 
ششم دادوستد 117میلیارد و 
440میلیون ریال را در جریان 
معامات روز چهارشنبه به ثبت 
رساندند که سهم 71درصدی از 
ارزش کل معام��ات بازار اوراق 
ب��ا درآمد ثابت ب��ود. در همین 
حال بازاره��ای اول، دوم و پایه 
فراب��ورس روز ج��اری نق��ل و 
انتقال حدود 161میلیون سهم 
به ارزش 421میلی��ارد ریال را 
شاهد بودند که نماد »شتران« 
در صدر نمادهای مورد مبادله 
در این بازار ایستاد. در این نماد 
بی��ش از 28میلیون س��هم به 
ارزش 92میلیارد ریال دادوستد 
شد که از باقی نمادها، حجم و 
ارزش بیشتری داشت. از طرفی 
»دماوند«  »ذوب«،  نماده��ای 
به عن��وان  نی��ز  »وه��ور«  و 
مورد  نمادهای  پربازدیدتری��ن 
معامله در بازار سهام فرابورس 
ETFمیان در  شناخته شدند. 
ها نیز صندوق س��رمایه گذاری 
اعتمادآفرین پارسیان، باالترین 
صن��دوق  و  معامل��ه  ارزش 
آت��ی  آرم��ان  س��رمایه گذاری 
کوثر، بیش��ترین حجم معامله 
را تجربه کردن��د. صندوق های 
معامله  قاب��ل  س��رمایه گذاری 
1.73میلیون  دادوس��تد  امروز 
ورقه بهادار به ارزش 21میلیارد 

ریال را تجربه کردند. 

معامالت متعادل در بازار سهام

تمرکز سهامداران بر گروه خودرو

در راس��تای اه��داف س��ازمان 
بورس مبنی بر بین المللی کردن 
بازار سرمایه، گروهی از مسئوالن 
ارشد بازار سرمایه ایران با همتای 
 ،)BaFin(  آلمانی خود، بافی��ن
سه ش��نبه 16 ش��هریور در شهر 
فرانکفورت آلمان دیدار و گفت وگو 
کردن��د. به گزارش س��نا، ش��اپور 
محمدی، رئیس سازمان بورس و 
اوراق بهادار، ریاست هیأت ایرانی 
را بر عهده داشت. در این سفر علی 
سعیدی نایب رئیس هیأت مدیره و 
معاونت نظارت بر نهادهای مالی، 
به��ادر بیژن��ی جانش��ین رئیس 
س��ازمان در ام��ور بین المل��ل و 
فرهاد  و  س��رمایه گذاری خارجی 
مرسلی رئیس امور بین الملل وی 
را همراهی کردن��د. در این دیدار، 
آق��ای  »فلیک��س هوفلد« رئیس 
و خان��م  »الیزاب��ت روگله« مدیر 
ارش��د اجرای��ی نظارت ب��ر اوراق 
به��ادار و مدیری��ت دارایی ضمن 
دیدار با هیأت ایرانی، یادداش��ت 
تفاهم همکاری به امضا رساندند. 
همچنی��ن، طرفی��ن از آمادگی و 
تمایل خود نس��بت ب��ه همکاری 
نزدیک و مش��ترک در زمینه های 
موردعاقه که انتف��اع هر دو بازار 

س��رمایه را به همراه داشته باشد، 
خب��ر دادن��د. هوفلد با اش��اره به 
همکاری دیرین و ریشه دار بین دو 
کشور ایران و آلمان در زمینه های 
مختلف به ویژه صنعت، ابراز داشت 
که این همکاری باید به بازار مالی 
به ویژه بازار س��رمایه تسری یابد. 
وی گفت: از آنجا که آلمان یکی از 
اعضای مهم اتحادیه اروپا به شمار 
می رود، با توجه به یادداشت تفاهم 
منعقده، ارتباط بازار سرمایه ایران 
به اروپا تس��هیل خواهد ش��د، اما 
هنوز برخ��ی موانع وجود دارد که 
با اقدام��ات و راهبردهای طرفین 

برطرف خواهد ش��د. خانم روگله 
ضمن تبریک به عضویت سازمان 
ب��ورس در IOSCO، اطمین��ان 
داد ک��ه ای��ن عضویت ب��ه تعامل 
بیشتر با نهادهای ناظر و قانونگذار 
بازار س��رمایه منجر می شود و به 
بازار س��رمایه  بین المللی ش��دن 
ایران کمک ش��ایانی خواهد کرد. 
ش��اپور محم��دی در ای��ن دیدار 
تصریح کرد: بی��ش از 50 درصد 
به  ایران  س��رمایه گذاری خارجی 
آلم��ان و کش��ورهای آلمانی زبان 
اختص��اص دارد و ای��ن موض��وع 
زمینه ه��ا و پتانس��یل مش��ترک 

همکاری را آشکار می سازد. رئیس 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار این 
تفاهم نامه را نقطه عطفی در تاریخ 
هم��کاری ب��ازار س��رمایه ایران و 
آلمان برشمرد. وی ابراز اطمینان 
کرد که ای��ن یادداش��ت تفاهم 
مس��یر همکاری بین ش��رکت ها 
و نهاده��ای بازار س��رمایه ایران 
و آلم��ان را هم��وار خواهد کرد. 
بازار  اف��زود:  محم��دی  ش��اپور 
زمینه ه��ای  در  آلم��ان  مال��ی 
مختل��ف مانند طراح��ی بازار و 
واسطه گری  فناوری،  زیرساخت، 
مالی )حضان��ت(، پذیرش متقابل 

و نظای��ر آن می توان��د با طرفین 
ایرانی به هم��کاری بپردازد. در 
ادام��ه دو ط��رف موافقت کردند 
در راس��تای گس��ترش همکاری 
تش��کیل  کارگروهی  دوجانب��ه، 
ش��ود تا زمینه های مش��ترک را 
بررس��ی و به اجرایی کردن مفاد 
این یادداش��ت تفاه��م بپردازند. 
همچنی��ن در این دی��دار مقرر 
ش��د کارگاه مجازی و حضوری 
مش��ترک ایران و آلم��ان، برای 
در  تجرب��ه  و  دان��ش  تب��ادل 
تشکیل شود.  مرتبط  زمینه های 
ب��ه عاوه در حاش��یه دی��دار با 
مس��ئوالن بافین، هیأت ایرانی با 
برخی نهاده��ای دیگر بازار مالی 
آلم��ان از جمله ب��ورس آلمان و 
 Deutsche Bundesbank
دی��دار و گفت وگو کردند. یادآور 
می ش��ود، بافین یک نهاد فدرال 
مس��تقل و کاما یکپارچه است 
که دفاتر مرکزی آن در دو شهر 
بن و فرانکفورت قرار دارد و نهاد 
ناظر ب��ر آن وزارت دارایی آلمان 
فدرال اس��ت. بافین نهاد ناظر و 
بانک،   2700 مال��ی  قانونگ��ذار 
800 نه��اد خدمات مالی و بیش 

از 700 متعهد بیمه است. 

معام��ات ب��ازار س��رمایه در 
جاری  ش��هریورماه  ط��ی  حالی 
با افزایش فش��ار فروش س��هام 
همراه ش��د که در این ش��رایط 
نزدیک شدن به پایان سال مالی 
ش��رکت های کارگزاری و تسویه 
اعتبارات آنها دلیل اصلی عرضه 
بی رویه س��هام در بازار س��رمایه 
مطرح می ش��ود. بر این اس��اس 
این س��وال مطرح می ش��ود که 
این امر ت��ا چه ان��دازه می تواند 
در ایجاد رون��د منفی در بورس 
اثر گذار باشد؟ در همین ارتباط، 
کارگزاری  ش��رکت  مدیرعام��ل 
بان��ک آین��ده در گفت وگ��و ب��ا 
بورس نیوز عنوان کرد: س��اختار 
اعتباری  تعریف شده برای نظام 
در شرکت های کارگزاری مبتنی 
بر آیین نامه ه��ا و بخش نامه های 
س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 

اس��ت که تا حدی قابل انعطاف 
اس��ت. به عبارت بهت��ر برخی از 
ش��رکت های کارگزاری در پایان 
س��ال مالی خود اقدام به تسویه 
اعتب��ارات اعطایی به مش��تریان 
می کنن��د و س��پس مج��ددا به 
آنها اعتب��ار می دهن��د و برخی 
دیگ��ر نیز به صورت عکس عمل 
می کنند. فردین آقابزرگی افزود: 
حوزه  در  دول��ت  سیاس��ت های 
اقتص��ادی و سیاس��ی، کمب��ود 
نقدینگ��ی در ب��ورس و کاهش 
گردش نقدینگی از جمله عوامل 
اثر گذار و ب��ه نوعی تعیین کننده 
رون��د بازار س��رمایه هس��تند و 
می توان گفت اثر گذاری تس��ویه 
کارگزاری  شرکت های  اعتبارات 
ب��ر رون��د ب��ورس قابل توجی��ه 
اس��ت، ام��ا نمی ت��وان ادعا کرد 
تبع��ات منف��ی آن عام��ل مؤثر 

و اصل��ی ایج��اد رون��د منف��ی 
اس��ت. وی با بیان اینکه تسویه 
کمتری��ن  به عن��وان  اعتب��ارات 
عام��ل تعیین کنن��ده در بورس 
به شمار می رود، در این خصوص 
اظهار داش��ت: کاهش یا افزایش 
اساس��ی  فلزات  جهان��ی  قیمت 
شکل گیری  موجب  پاالیش��ی  و 
روند منفی یا مثبت در گروه های 
مختل��ف می ش��ود. ح��ال آنکه 
تحلی��ل اثرپذیری اف��ت و خیز 
بازارهای  در  محص��والت  قیمت 
جهان��ی طی عملکرد س��ه ماهه 
یا ش��ش ماهه امکان پذیر اس��ت. 
این کارشناس ارشد بازار سرمایه 
در خصوص ام��کان کاهش نرخ 
اعتب��ارات کارگزاری های  به��ره 
مطابق با کاهش نرخ تس��هیات 
بانک��ی گفت: تا قب��ل از اباغیه 
بان��ک مرکزی مبن��ی بر کاهش 

ن��رخ به��ره تس��هیات بانک��ی 
پلکان تسهیات  س��قف آخرین 
دریافتی ش��رکت های کارگزاری 
از بانک ه��ا ت��ا 26درص��د و در 
برخی از م��وارد بیش از آن بوده 
است. حال آنکه در شرایط فعلی 
ب��ا توجه ب��ه کاهش نرخ س��ود 
مذکور  نرخ  بانکی،  س��پرده های 
است.  یافته  محسوس��ی  کاهش 
تس��هیات  به��ره  به طوری ک��ه 
دریافت��ی از بانک ه��ا از 26 ب��ه 
22درصد کاه��ش یافته که این 
امر به طور قطع در کاهش هزینه 
دریافتی  تس��هیات  و  معامات 
مش��تریان از کارگزاری ه��ا مؤثر 
مدیرعام��ل  می ش��ود.  واق��ع 
ش��رکت کارگ��زاری بانک آینده 
بان��ک  سیاس��ت های  اف��زود: 
مرکزی جهت کاهش نرخ س��ود 
سپرده ها نیز به طور غیر مستقیم 

بر بازار س��رمایه اثر می گذارد و 
در صورت��ی که مج��ددا در این 
خص��وص اقدامی انج��ام پذیرد، 
اثرات مثب��ت آن با تأخیر زمانی 
بر بازار س��رمایه اعمال می شود. 
آقا بزرگی به سیاس��ت های تیم 
اقتص��ادی دول��ت اش��اره کرد و 
ابراز داش��ت: کاه��ش نرخ تورم، 
سیاس��ت اصلی دول��ت و کابینه 
اقتص��ادی آن به ش��مار می رود 
و اگرچ��ه ای��ن موض��وع موجب 
ایجاد رک��ود اقتصادی و کاهش 
نقدینگ��ی و حج��م معامات در 
تمام س��طوح اقتصادی همچون 
بازار س��رمایه ش��ده است، اما به 
نظر می رسد تبعات منفی اتخاذ 
این سیاست در دوره میان مدت 
که حداقل یک س��ال اس��ت از 
میان م��ی رود و موج��ب بهبود 

شرایط اقتصادی خواهد شد. 

در فرانکفورت امضا شد 

تفاهم نامه همکاری سازمان بورس با نهاد ناظر بر بازار مالی آلمان

اثرگذاری تسویه اعتبار کارگزاری ها بر روند بازار سرمایه

دریچه

نگاه

نماگر بازار سهامخبر
بیشترین درصد افزایش

پش��م شیش��ه ایران در حالی عنوان نخس��ت جدول 
بیش��ترین درص��د افزایش را از آن خود ک��رد که کابل 

البرز در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت. 
  

درصد نوسانقیمتنام شرکت
12.0135کپشیر
3.4274.99بالبر
6.1644.99ددام
5.9774.99مرقام

2.9694.99شدوص

3.1584.95لبوتان
1.5914.74قنیشا

 بیشترین درصد کاهش
ش��یر پاس��توریزه پ��گاه اصفهان صدرنش��ین جدول 
بیش��ترین درصد کاهش شد. کشاورزی و دامپروری در 
رده دوم این گروه ایس��تاد و سیمان کرمان هم در میان 

سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت
)4.62(4.566غشصفا
)4.35(7.740زمگسا
)4.14(2.544سکرما
)4.11(2.846فلوله

)3.97(3.565فاسمین
)3.74(2.468تکنو
)3.43(1.695فرآور

پرمعامله ترین سهم
بان��ک پاس��ارگاد پرمعامله ترین س��هم ب��ازار بورس 
ش��ناخته شد. سایپا در رده دوم این گروه ایستاد. ایران 

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

430.79 1080وپاسار

72.79 1029خساپا
289223.77خاور 
47323.38تکمبا1
303223.20خزامیا
99922.12فاراک
21.19 983شبندر

بیشترین ارزش معامله
جای��گاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامل��ه را بانک 
پاس��ارگاد  ب��ه خ��ود اختص��اص داد و پاالی��ش نف��ت 
بندرعب��اس رتبه دوم را به دس��ت آورد. س��ایپا هم در 

باالی جدول بیشترین ارزش معامات قرار گرفت. 
جمع معامالت قیمتنام

465.3 1080وپاسار
107.1 5053شبندر
82.4 1132خساپا
22.12 3008فاراک
41.01 3065خودرو
34.8 4902فاذر

34.7 15963بترانس

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

قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

11323425خساپا
10362332وپاسار
50531615شبندر
30081592فاراک
8581351تکمبا

19981344خریخت
10021341خزامیا

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

قرار گرفت.

P/Eقیمتنام شرکت
13041304خکاوه
863863پاسک
2570642فمراد
2846569فلوله
3153540پتایر
7568445چفیبر
2468308تکنو

P/E کمترین نسبت
روز گذش��ته س��رمایه گذاری اعتبار ای��ران در صدر 
جدول کمترین نس��بت P/E ایس��تاد. س��رمایه گذاری 

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

18873خعتبار
10063پردیس
10793وخارزم
15084وامید
19334وبانک
82954شبهرن
28874پارسیان

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com
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حمل و نقل

شورای پول و اعتبار تصویب کرد
ایجاد موسسات پس انداز و 

تسهیالت مسکن
در یک هزار و دویس��ت و بیس��ت و س��ومین جلسه 
ش��ورای پول و اعتبار »دستورالعمل اجرایی تأسیس، 
فعالیت و نظارت بر مؤسس��ات پس انداز و تس��هیالت 

مسکن« به تصویب رسید. 
ب��ه گ��زارش ایلن��ا از روابط عمومی بان��ک مرکزی، 
ش��ورای پ��ول و اعتب��ار با هدف کمک ب��ه تأمین مالی 
بخ��ش مس��کن از طری��ق جذب پس اندازه��ای خرد و 
اعطای تس��هیالت مس��کن و با اس��تناد ب��ه آیین نامه 
اجرایی تبصره 2 ماده 7قانون حمایت از احیا، بهس��ازی 
و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، مصوب 
هیأت وزیران، »دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و 
نظارت بر مؤسسات پس انداز و تسهیالت مسکن« را در 

18 ماده و 4 تبصره تصویب کرد. 

مسکن مهر پردیس گران نمی شود 
مدیرعامل ش��هر جدید پردیس گفت: مس��کن مهر 

پردیس گران نمی شود. 
ب��ه گ��زارش مهر، س��عید غفوری در پاس��خ به این 
سوال که آیا برنامه ای برای افزایش قیمت واحدهای 
مسکونی وجود دارد، گفت: بحث افزایش قیمت مطرح 
نیس��ت، بلکه جلس��ات برگزار ش��ده مربوط به اعمال 
مفاد قانونی و الحاقیه هایی است که در دولت گذشته 
تصویب ش��ده و ش��رکت عمران موظف به اجرای آن 
است.  وی افزود: مباحث مطرح شده مربوط به تعیین 
قیمت فعالیت های مازادی اس��ت که جزییات آن در 
قراردادهای طرح مسکن مهر پردیس اعالم شده است 
و برنامه ای برای افزایش قیمت های قبلی وجود ندارد. 
وی درباره جلس��ات برگزار ش��ده برای تعیین تکلیف 
متقاضیان گفت: هفته آینده نتایج حاصل از رایزنی میان 
شرکت عمران، پیمانکاران و سپرده گذاران درباره قیمت 
و زمان تحویل واحدها، رسانه ای می شود.  غفوری اظهار 
کرد: شرکت عمران شهر جدید پردیس درجلسات برگزار 
ش��ده، قیمت های تعیین ش��ده برای انجام فعالیت های 
باقیمانده را به صورت غیررسمی اعالم کرده که اجرایی 
شدن آن نیازمند توافق طرفین است.  به گفته مدیرعامل 
شهر جدید پردیس، طرح مسکن مهر، قراردادی میان 
بانک، پیمانکار و متقاضی است و شرکت عمران تنها ناظر 
بر فرآیند ساخت و س��از و تحویل واحدهاس��ت و درحال 
حاضر هم این شرکت درتالش است تا در زمینه قیمت 
به یک رقم معقول نزدیک شود که متقاضی با مشکل 
مواج��ه نش��ود و پیمانکار هم با مبل��غ مورد نظر بتواند 
واحدهای مسکونی نیمه تمام را تکمیل کند.  غفوری 
گفت: واحدهای مسکونی مهر پردیس با تکمیل آورده به 
متقاضیان تحویل داده می شود که این اقدام در زون های 

مختلف صورت گرفته است. 

آخرین وضعیت مترو هشتگرد، 
پرند و پردیس

مدیرعامل ش��رکت عمران ش��هرهای جدید با بیان 
اینکه به زودی مترو پرند راه اندازی می شود، گفت: در 
صورت تأمین اعتبارات تا پایان س��ال مترو هش��تگرد 
افتتاح خواهد ش��د و مطالعات خط ریلی پردیس نیز 

در حال انجام است. 
محسن نریمان در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: بیش 
از 90-80 درصد پروژه مترو هشتگرد انجام شده که 
اگر اعتبارات تخصیص یابد تا پایان سال این شهر را 

به شهر مادر )کرج( وصل می کنیم. 
وی همچنین درباره آخرین وضعیت مترو پرند گفت: 
در حال حاضر ارتباط ریلی در پرند برقرار است اما در نظر 
داریم آن را به مترو تهران وصل کنیم. در این خصوص 
چند کیلومتر دیگر باقی مانده تا پرند را از طریق شهر 
جدید آفتاب به مترو متصل کنیم که به زودی این اقدام 
انجام می شود. نریمان به مطالعات انجام شده روی مترو 
پردیس نیز اشاره و تأکید کرد: به رغم اینکه یک آزادراه 
مناسب برای پردیس داریم ولی به آن اکتفا نکردیم. به 
همین دلیل در حال مطالعه خط ریل حومه ای برای شهر 
جدید پردیس هستیم تا این شهر را هم به شبکه مترو 
تهران وصل کنیم. مدیرعامل شرکت عمران شهرهای 
جدید اظهار کرد: برنامه ما برای تمام ش��هرهای جدید 
در کشور این است که آنها را با ارتباطات ریلی مناسب 

به شهرهای مادر وصل کنیم. 

برنامه ای برای افزایش قیمت بلیت 
قطار نداریم

سرپرس��ت معاونت مس��افری راه آهن با بیان اینکه 
شرکت های ریلی درخواست افزایش قیمت بلیت قطار 
را نداده اند، گفت: برنامه ای برای افزایش نرخ بلیت در 

دستور کار نداریم. 
به گزارش ایلنا، مهرداد تقی  زاده در نشس��ت خبری 
دومی��ن همای��ش شهرس��ازی ریل پایه با بی��ان اینکه 
ش��رکت های ریلی هنوز پیش��نهاد افزایش قیمت بلیت  
قط��ار را نداش��ته اند، گفت: هنوز برنام��ه ای در رابطه با 
افزایش قیمت بلیت قطار در دس��تور کار نداریم.  وی 
با اشاره به برنامه های راه آهن برای رقابتی کردن قیمت 
بلیت قطار و هواپیما گفت: در همه جای دنیا سیستم 
مدیریت تقاضای سفر را برای رقابتی کردن قیمت بلیت 
انواع شقوق حمل و نقل پیاده سازی می کنند.  سرپرست 
معاونت مس��افری راه آهن همچنی��ن گفت: در مترو از 
روشی استفاده می کنند که کسانی که کثیرالسفر هستند 
بتوانند بلیت های ارزان قیمت تری را پیدا کنند و معتقدند 
ای��ن روش را در راه آه��ن هم می توان پیاده س��ازی کرد. 
تقی زاده افزود: می توان روشی اتخاذ کرد تا کسانی که 
از سیستم حمل و نقل ریلی استفاده بیشتری دارند هزینه 

کمتری را بپردازند. 

عمران

یکی از سیاس��ت های کالن 
بخ��ش  در  یازده��م  دول��ت 
س��ه  ط��ول  در  حمل و نق��ل 
سال گذش��ته، توسعه راه آهن 
از  ری��ل  س��هم  افزای��ش  و 
جابه جایی بار و مس��افر بوده 
است. وزارت راه و شهرسازی 
ب��رای تحقق اهداف توس��عه 
راه آهن، اتص��ال خطوط ریلی 
داخلی به شبکه ریلی جهانی 
و اتص��ال مراکز اس��تان ها به 
ش��بکه ریل��ی داخل��ی را در 
اولویت ق��رار داد. حال اینکه 
راس��تای  در  گذش��ته  روز 
تحقق همین اهداف بخشی از 
راه آهن خواف- هرات در مرز 

ایران افتتاح شد. 
به گزارش »فرصت امروز«، 
ه��ر چند ب��ه دالی��ل امنیتی 
راه ریل��ی ای��ران- س��وریه و 
ای��ران – ترکیه فعاًل مس��دود 
اس��ت، اما دول��ت در ابتدای 
ش��روع به کار خود، با افتتاح 
راه آهن اینچ��ه برون، ایران را 
از طری��ق ریل به دو کش��ور 
قزاقستان و ترکمنستان وصل 
ک��رد. از س��وی دیگ��ر طبق 
گفت��ه عباس آخون��دی، وزیر 
راه و شهرس��ازی، خط آه��ن 
قزوی��ن- رش��ت به��ار س��ال 
آینده افتتاح می شود. تاکنون 
روس ها و ترک ها برای تأمین 
آستارا  راه آهن  س��اخت  مالی 
)در  آس��تارا    – ای��ران(  )در 
آمادگی  اع��الم  آذربایج��ان( 
کرده ان��د که در صورت تأمین 
مالی، کلنگ پروژه اتصال خط 
راه آه��ن ایران ب��ه آذربایجان 
هم به زمی��ن می خورد. البته 
همانطور که گفته شد بخشی 
از آن یعن��ی حد فاصل قزوین 
تا رش��ت تا هفت ماه دیگر به 

افتتاح می رسد. 
وزارت راه و شهرسازی پروژه 
اتصال ریلی ایران به عراق را هم 
ش��روع کرده است و همچنین 

خط آه��ن  پ��روژه  مناقص��ه 
خرمش��هر- بصره برگزار ش��د 
و ای��ن پ��روژه 20 کیلومت��ری 
درصورت تأمی��ن اعتبارات در 
اجرایی  کوتاه��ی  مدت زم��ان 
می ش��ود و می تواند مس��یری 
برای اتصال به دریای مدیترانه 
باش��د. راه آهن سراسری ایران 
برای برق��راری ارتباط ریلی با 
آفریقایی  و  اروپایی  کشور های 
بای��د از طری��ق مرزهای غربی 
کشور وارد خاک عراق شود تا 
از آن س��و به کشور های سوریه 
و اردن برس��د و س��پس ب��ه 
راه آهن اروپا متصل شود. برای 
برقراری این ارتباط، دو  مس��یر 
جداگانه خرمشهر � شلمچه � 
بصره و همچنین مس��یر اراک 
� کرمانش��اه � خسروی در نظر 

گرفته شده است. 
همچنین از پروژه های مهم 
اتصال به شبکه ریلی جهانی، 
توس��عه خط��وط راه آه��ن تا 
م��رز افغانس��تان اس��ت ک��ه 
روز گذش��ته با افتتاح مس��یر 
ریل��ی خ��واف – س��نگان در 
ای��ران، خط آهن کش��ورمان 
ب��ه افغانس��تان رس��ید. طبق 
توافقات قرار اس��ت بخشی از 
راه آهن افغانستان را هم ایران 
بسازد تا ایران هر چه زودتر از 

طریق افغانس��تان به چین راه 
ریلی داشته باشد. 

آغاز راه ریلی از خواف 
به چین 

روز گذش��ته با حضور وزیر 
راه و شهرس��ازی بخش��ی از 
77 کیلومت��ر راه آه��ن خواف 
تا ه��رات در ایران ب��ه افتتاح 
رس��ید. طبق گفته محمدرضا 
احم��دی، مدی��رکل س��اخت 
ش��رکت  راه آه��ن  روس��ازی 
س��اخت و توس��عه زیربناهای 
پروژه  این  ط��ول  حمل و نقل، 
191 کیلومت��ر اس��ت که 77 
کیلومت��ر از این خط آهن در 
خاک ای��ران و 144 کیلومتر 
ق��رار  افغانس��تان  خ��اک  در 
دارد. 77 کیلومت��ر خط آه��ن 
در خاک ای��ران به طور کامل 
اس��ت.  ش��ده  ریل گ��ذاری 
بخش��ی از این پروژه در خاک 
افغانس��تان در دو قطعه 3 و 4 
هنوز به صورت کامل اجرایی 
نشده اس��ت و اجرای قطعه3 
ج��زو تعه��دات ایران اس��ت 
ک��ه در صورت تأمی��ن منابع 
پیش بینی می شود تمام طول 
این راه آه��ن تا 9 ماه دیگر به 

افتتاح برسد. 
ای��ران  ب��رای  افغانس��تان 

می تواند راه نزدیک دسترسی 
به چین باش��د. ه��دف ایران 
از ایج��اد ارتباط��ات ریل��ی با 
افغانستان دسترس��ی به بازار 
چی��ن و ترانزیت کاال از چین 
ب��ه خلیج ف��ارس و جابه جایی 
کاال از خلیج ف��ارس ب��ه اروپا 
است که چشم انداز کوتاه مدت 
مس��یر،  ای��ن  ب��رای  ای��ران 
جابه جای��ی 27 میلی��ون تن 

کاال است. 
ب��اره  ای��ن  در  احم��دی 
 گفته اس��ت: افتت��اح راه آهن
خواف- هرات نخس��تین قدم 
ب��رای احی��ای جاده ابریش��م 
است و از این مسیر می توانیم 
به چین متصل ش��ویم تا کاال 
بین چی��ن و اروپ��ا از طریق 
ای��ران ترانزی��ت ش��ود و این 
خط آهن می تواند باعث رشد 

اقتصاد منطقه باشد. 
و  راه  وزی��ر  همچنی��ن 
شهرس��ازی روز گذش��ته ب��ا 
بی��ان اینکه با اجرایی ش��دن 
ای��ن پ��روژه م��ا موف��ق ب��ه 
حم��ل 2.5میلی��ون ت��ن بار 
ب��ه بندرعباس و س��ایر بنادر 
جنوبی ایران ش��ده ایم، گفت: 
با توجه به ظرفیت میلیاردی 
موج��ود، باید گفت تس��هیل 
دسترس��ی در ای��ن منطقه از 

نظر اس��تراتژیک بس��یار مهم 
است. 

ب����راس�����اس گ���زارش 
»فرصت امروز«؛ مهم ترین نقطه 
این پ��روژه حد فاص��ل خواف 
در ایران و هرات در افغانس��تان 
اس��ت که 77کیلومت��ر تا مرز 
شمتیغ در روستای مرزی ایران 
تکمیل شده است و از مجموع 
چهارف��از ای��ن پ��روژه دو فاز 
شمتیغ تا جلو و جلو تا هرات، 
در خاک افغانس��تان واقع شده 
اس��ت. همچنین روز گذش��ته 
 همزم��ان ب��ا افتت��اح راه آهن 
خ��واف - س��نگان، عملی��ات 
ریل گ��ذاری راه آه��ن خ��واف 
-هرات از مرز شمتیغ در کشور 
افغانستان نیز با حضور شماری 
از مقام های دو کشور آغاز شد. 

قطعات یک و دو خط ریلی 
خواف - هرات از شهرس��تان 
خ��واف ت��ا م��رز ش��متیغ و 
قطعات 3 و 4 از مرز شمتیغ 
ت��ا ش��هر ه��رات در کش��ور 
است.  واقع شده  افغانس��تان 
طول ای��ن مس��یر در داخل 
دارای  و  7۶.8کیلومتر  ایران 
چهار ایس��تگاه در س��نگان، 
میوتک، خوش��ابه و ش��متیغ 
اس��ت که 14 کیلومتر آن تا 
ایستگاه س��نگان امروز مورد 

بهره ب��رداری ق��رار گرف��ت. 
راه آه�����ن  س���اخ���ت 
احیای  س��بب  خواف-هرات 
جاده ابریش��م از طریق ریلی 
و اتص��ال چین ب��ه ایران از 
طریق افغانس��تان می شود و 
عالوه ب��ر آن عامل توس��عه 
و پیش��رفت منطقه و کش��ور 
افغانس��تان، تکمیل و توسعه 
ش��بکه ریلی کش��ورهای اکو 
و افزای��ش ترانزی��ت کاال از 
به  میانه  آس��یای  کشورهای 
اقیانوس هن��د و همچنین از 
طریق ایران به ترکیه و اروپا 

خواهد بود. 

خط آهن ایران به افغانستان رسید 

ساخت راه آهن خواف- هرات گام اول احیای جاده ابریشم 

تلفن مستقیم: 86073288شماره 600 www.forsatnet.ir



گ���روه  م�دی�رع�ام���ل 
آغاز  از  س��ایپا  خودروسازی 
مذاکرات ب��ا  »کیا« از هفته 

آینده خبر داد. 
به گ��زارش میزان، مهدی 
جمالی در حاش��یه مراس��م 
تحوی��ل خودروهای چانگان 
این محصول،  مش��تریان  به 
با ش��رکای  درباره مذاکرات 
با  مذاکرات  گف��ت:  خارجی 
ش��رکت س��یتروئن قطع��ی 
ش��ده و همچنین با شرکت 
دارد  ادامه  چانگان مذاکرات 
از س��وی دیگ��ر مذاکراتی با 
شرکت های رنو، نیسان و کیا 
در دس��تور کار ق��رار گرفته 
است که مذاکرات با شرکت 
کی��ا هفته آین��ده به صورت 

رسمی آغاز خواهد شد. 
او در پاس��خ به پرسش��ی 
مبن��ی ب��ر اینکه ب��ا وجود 
تولی��د محص��والت چانگان 
و برلیان��س در گروه س��ایپا، 
س��هم چینی ها از کل تولید 
س��ایپا از 10درص��دی ک��ه 
وعده داده بودید بیشتر نشده 
است، گفت: هم اکنون کمتر 
از 4درص��د محصوالت ما را 
تش��کیل  چینی  خودروهای 
برنامه ریزی های  با  می دهند. 
فق��ط  صورت گرفت��ه 
محصوالت چین��ی باکیفیت 

در گروه سایپا تولید می شود 
و هر سال محصوالت جدید 
و ب��ا کیفیت برند های معتبر 
اروپایی به س��بد محصوالت 

ما اضافه خواهد شد. 
ک��رد:  تصری��ح  جمال��ی 
ب�رن�امه ری��زی  ب�راس���اس 
اس��تراتژیک شرکت ظرفیت 
تا س��ال  تولی��د محصوالت 
2024 به رق��م 1.5 میلیون 
دس��تگاه خواهد رس��ید که 
از ای��ن می��زان 50 درص��د 
محصوالت ب��ه صورت کامل 

در داخل کشور تولید خواهد 
شد و 50درصد باقی مانده به 
صورت محصوالت مش��ترک 
ب��ا س��رمایه گذاران خارجی 

خواهد بود. 
از  بخ��ش دیگ��ری  او در 
صحبت هایش درباره انتخاب 
ش��رکای سایپا بیان کرد: هر 
ی��ک از س��رمایه گذارانی که 
بتوانند منافع بیشتر شرکت 
سایپا و صنعت خودرو سازی 
ایران را فراهم کنند، مدنظر 
خواهند بود به همین خاطر 

ب��رای ما ط��رف چین��ی یا 
کش��ورهای دیگ��ر تفاوت��ی 
وجود ندارد. س��ایپا به عنوان 
یکی از تولیدکنندگان بزرگ 
کش��ور مدنظ��ر دارد که به 
هاب تولید خودرو در منطقه 
تبدی��ل ش��ود و از ای��ن رو 
مشتریان  تمام خواسته  باید 
در گروه ه��ای متف��اوت اعم 
قیمت،  مانن��د  از خدمات��ی 
 کیفی��ت، و خدم��ات پس از 

فروش را فراهم کند. 
گ��روه  م��دی�رع�ام���ل 

خودروسازی س��ایپا با اشاره 
به بازارگش��ایی این شرکت، 
اظهار ک��رد: بازارهای اطراف 
نیازمن��د کااله��ای  کش��ور 
ارزان قیم��ت هس��تند ک��ه 
بازاره��ای  تصاح��ب  ب��رای 
ای��ن کش��ورها خودروهایی 
متناسب با آنها باید تولید و 

صادر شود. 
جمالی درب��اره برنامه های 
آینده این شرکت نیز گفت: 
برنامه ریزی ها به این صورت 
است که ساالنه یک محصول 
جدید داخلی به بازار معرفی 
و عرضه ش��ود و ب��ه همین 
خاط��ر پلتفرم مناس��بی در 
گروه طراحی ش��ده است و 
براس��اس  بتوانیم  امیدواریم 
و  مال��ی  برنامه ریزه��ای 
ب��ا  را  کار  ای��ن  طراح��ی، 

موفقیت به پایان برسانیم. 
اش��اره  ب��ا  همچنی��ن  او 
به می��زان تولی��د خودروی 
توضی��ح   ،cf35 چان��گان 
داد: براس��اس برنامه ریزی ها 
امسال 5هزار و 500 دستگاه 
از این خ��ودرو تولید خواهد 
ش��د که این روند برای سال 
آین��ده به 15 هزار دس��تگاه 
افزایش می یابد و پس از آن 
تولید به 20 هزار دستگاه در 

سال می رسد. 

توضیحات دیوان عدالت اداری درباره 
ابطال مصوبه ممنوعیت واردات 
خودرو های باالی 2500 سی سی

ابط��ال مصوب��ه  اداری درب��اره  دی��وان عدال��ت 
ممنوعیت واردات خودرو های باالی 2500 سی سی 
و انتش��ار اخبار ناقص در این زمینه طی اطالعیه ای 

توضیحاتی را ارائه کرد. 
به گ��زارش خبرگزاری میزان، با توجه به انتش��ار 
خب��ر ناقص تحت عن��وان ابطال مصوب��ه ممنوعیت 
واردات خودرو های باالی 2500 سی س��ی از س��وی 
دیوان عدالت اداری بدین وس��یله توضیحاتی اعالم 

می شود. 
1- هی��أت وزی��ران در تاری��خ 93/6/19 بن��ا به 
پیش��نهاد وزارت صنعت، مع��دن و تجارت تصویب 
می نماید: خودروهای س��واری با حجم باالی 2500 
سی س��ی و مش��مول مقررات متروکه قابل عرضه به 
ب��ازار نبوده و صرفاً امکان مرج��وع نمودن به خارج 
کش��ور را دارند. ورود و ترخی��ص هر گونه خودروی 
س��واری از محل تصویب نامه ه��ای قبلی صرفاً برای 
خودروهای با حجم موتور 2500 سی سی و پایین تر 

مجاز است. 
2- براس��اس مقررات امور گمرکی خصوصاً مواد 
24، 33 و35 قان��ون ام��ور گمرکی مصوب 1390 
در صورت��ی ک��ه صاح��ب کاال ظ��رف مهلت های 
مق��رر برای انجام تش��ریفات گمرک��ی و پرداخت 
وج��وه متعلقه اقدام ننماید کاال متروکه می ش��ود 
و چنانچ��ه از کاالی های ممنوعه نباش��د توس��ط 
س��ازمان جم��ع آوری و اموال تملیک��ی به فروش 
می رس��د و چنانچه از نوع کاالهای ممنوعه باش��د 
برای آن صورت جلس��ه ضبط تنظیم می شود البته 
صاح��ب کاال در صورت اعتراض می تواند به مرجع 

قضایی شکایت کند. 
3- از تصوی��ب نامه مذکور ش��کایاتی ب��ه دیوان 
عدالت اداری واصل ش��د که مفاد آن حاکی اس��ت 
افرادی قبل از تاریخ تصویب نامه مورد اش��اره با اخذ 
مجوز از مراجع رس��می اقدام به ثبت سفارش و وارد 
نم��ودن خودرو به کش��ور نموده اند، لیکن گمرک از 
ترخیص خودروی آنها به استناد تصویب نامه مذکور 
خودداری کرده اس��ت و لذا شکات خواستار ابطالل 
ای��ن تصوی��ب نامه به جه��ت نقض حق��وق آنها در 

مغایرت با قوانین و مقررات کشور شده اند. 
ش��کایات واصله پس از انجام تش��ریفات قانونی و 
اخ��ذ توضیح��ات طرفین، در هی��أت عمومی دیوان 
اداری م��ورخ 95/6/16 مط��رح و م��ورد  عدال��ت 

رسیدگی قرار گرفت. 
برابر نظ��ر هیأت عمومی دی��وان عدالت اداری، 
تصوی��ب نامه مذک��ور صرفاً در ح��دی که با حق 
مکتس��ب آن دسته از اش��خاصی که با مجوز های 
قبل��ی نس��بت به واردات خ��ودرو اق��دام کرده اند 
ول��ی موفق به ترخیص آن نش��ده ان��د، به جهت 
عدم رعای��ت ماده 4 قانون مدن��ی از حیث عطف 
بماس��بق نمودن مقررات قانون��ی و ماده 4 قانون 
ص��ادرات و واردات مص��وب 1372 به جهت عدم 
رعایت حقوق مکتس��به افراد و مغایرت با قوانین و 

مقررات گمرکی ابطال ش��ده اس��ت. 

احتمال تأخیر بیشتر در تولید 
فولکس واگن

مدیرعامل فولکس واگن احتمال تأخیر بیش��تر در 
تولید را به دلیل مشکالت با تأمین کنندگان قطعات 

منتفی ندانست. 
به گزارش ایس��نا، فولکس واگن پیش از این اعالم 
کرده بود اس��تراتژی تهیه و تأمی��ن قطعات را برای 
اجتناب از بروز اختالف مش��ابه اختالف اخیری که 
باعث کندی و توقف تولید شش کارخانه این شرکت 
در ماه گذش��ته ش��ده بود، تحت بازبین��ی قرار داده 

است. 
ماتی��اس مولر، مدیرعامل فولکس واگن در پاس��خ 
به پرس��ش خبرنگاران درباره احتمال تأخیر بیشتر 
در تولی��د اظهار کرد: نمی توانم چنی��ن احتمالی را 

مردود بدانم. 
ش��رکت س��ازنده صندلیCarTrim و ش��رکت
Automobilguss که تولیدکننده قطعات آهنی 
مورد نیاز برای س��اخت جعبه دنده اس��ت، بخشی از 
گروهPrevent DEV هستند. این دو شرکت پس 
از اینکه فولکس واگن یک قرارداد را لغو کرد، تحویل 
قطعات به این خودروساز را متوقف کرده و خواستار 

دریافت خسارت از فولکس واگن بودند. 
بان��ک  تحلیلگ��ران  رویت��رز،  گ��زارش  براس��اس 
س��رمایه گذاری یوب��ی اس در آن زمان ب��رآورد کردند 
توق��ف تولید یک هفت��ه ای در مق��ر فولکس واگن در 
وولفسبورگ، به حدود 100 میلیون یورو  )113میلیون 
دالر( ضرر در س��ود ناخالص منجر می ش��ود و ممکن 
اس��ت به تأمین کنندگان دیگری ک��ه در جریان این 
اختالف، محصوالت شان توسط فولکس واگن خریداری 

نشد هم تأثیر منفی داشته باشد. 

نماینده رنو در ایران: 
رنو عجله ای برای بستن قرارداد با 

ایران ندارد

در شرایطی که ش��رکت هایی چون پژو و سیتروئن 
بعد از اجرایی شدن برجام، قراردادها و تفاهم نامه هایی 
را ب��رای س��رمایه گذاری در صنعت خ��ودروی ایران و 
همکاری مش��ترک امضا کرده اند، نماینده رنو در ایران 
می گوید که این ش��رکت عجله ای برای انعقاد قرارداد 

جدید همکاری با خودروسازان ایرانی ندارد. 
پیمان کارگر، مدیرعامل رنوپارس در پاسخ به اینکه 
درحال��ی  که پژو و س��یتروئن با اجرایی ش��دن برجام 
قراردادهایی را با خودروس��ازان ایرانی منعقد کرده اند 
چ��را رنو هنوز در این رابطه اقدام نکرده اس��ت؟ اظهار 
کرد: ما در حال ارائه خودروهای مان هس��تیم. ما سال 
2004 ق��رارداد هم��کاری ب��ا خودروس��ازان ایرانی را 
منعق��د کردیم و جوینت ونچر داریم. در این زمینه هم 

سرمایه گذاری شده و هم کار می کنیم. 
وی در پاس��خ به اینکه آیا این سخنان به این معنی 
است که قرارداد جدیدی برای همکاری با خودروسازان 
ایرانی نخواهید داشت، اظهار کرد: قرارداد جدید برای 
کاره��ای بعدی که در نظر می گیریم اس��ت که داریم 
روی آن کار می کنیم و هیچ عجله ای هم در این زمینه 

نداریم. 
نماینده رنو در ایران خاطرنش��ان کرد: در این زمینه 
اصل مطلب این است که ما تمام شرایط و سیاست های 
وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت را که جوینت ونچر، 
سرمایه گذاری، کیفیت و داخلی سازی است، پذیرفته و 
اجرایی کرده ایم که نمونه آن آغاز تولید خودروی جدید 

ساندرو استپ وی است. 
به گزارش ایس��نا، یک سال اخیر با اجرایی شدن 
برج��ام ش��رکت پژو ق��رارداد همکاری مش��ترک با 
ایران خ��ودرو را منعق��د کرده و نخس��تین محصول 
مش��ترک تولیدی دو ش��رکت نیز تا پایان امس��ال 
عرضه خواهد شد. شرکت سیتروئن نیز تفاهم نامه ای 
با شرکت س��ایپا برای همکاری های مشترک داشته 
اس��ت. سرمایه گذاری در ایران، داخلی سازی قطعات 
و ص��ادرات 30درصد محصوالت تولی��دی از جمله 
ش��روط تعیین شده از س��وی وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت برای هم��کاری خودروس��ازان داخلی با 

خودروسازان خارجی است. 

خبر خبـــر

7 خودرو

نخستین نمایش��گاه خودرو و 
قطعات بر بام ارومیه سه شنبه شب 
کار خ��ود را آغاز ک��رد تا پس از 
نخس��تین حضور خودروسازان 
آذربایج��ان  و قطعه س��ازان در 
غربی، مس��ئوالن این استان نیز 
درخواس��ت های بزرگ ت��ری از 

صنعت خودرو داشته باشند.
خبرنگ���ار   گ��زارش  ب���ه 
نمایش��گاه  »فرصت ام��روز«، 
ارومی��ه از این منظ��ر که این 
شهر، ش��هری مرزی محسوب 
می شود، اهمیت زیادی داشت 
اما گویا چون تازه متولد ش��ده 
ب��ود، بس��یاری از ش��رکت ها 
ب��ه پذیرش ریس��ک  حاض��ر 
حضور در آن نش��ده بودند. در 
نمایشگاه ارومیه به جای اینکه 
خودروس��ازان رخ نمایی کنند، 
این تعدد غرفه های قطعه سازان 
یا نمایندگی های فروش قطعات 
واردات��ی ب��ود ک��ه رخ نمای��ی 

می کرد. 
خودروساز  بزرگ ترین  سایپا 
حاضر در این نمایشگاه بود که 
با اختصاص مس��احت زیادی و 
به نمایش گذاشتن خودروهای 
آین��ده و جدی��د س��یتروئن و 
پارس خودرو، بیش��ترین درصد 
مخاطبان را به خود جذب کرده 
بود. س��اندرو استپ وی هم که 
همان روز سه ش��نبه در تهران 
رونمایی شده بود نیز به ارومیه 
آمده بود تا مزه دهان مشتریان 

پارس خودرو را تغییر دهد. 
کم��ی آن طرف تر از س��ایپا، 
شرک��ت ه���ای آری��ن م��وتور  
)نماینده میتسوبیشی در ایران( 
و رام���ک خ��ودرو  )نماین��ده 
س��انگ یانگ( با تمام ق��وا، اما 
در مس��احتی کوچک مستقر 
ش��رکت های  بودن��د.  ش��ده 
کرمان موتور  و  مدیران خ��ودرو 
نیز در نمایشگاه ارومیه حضور 
پیدا کرده بودند هرچند از نظر 
ج��ا، بدترین نقط��ه ممکن به 

کرمان موتور رس��یده بود اما در 
همان کنج هم بازدیدکنندگان 
زیادی س��راغ محص��والت این 
شرکت می رفتند. بهمن دیزل، 
س��ایپا دی��زل، گ��روه صنعتی 
مام��وت و ایران خ��ودرو دیزل 
نیز از دیگر حاضران نمایشگاه 

ارومیه بودند.
گرچه اس��تقبال از نمایشگاه 
خ��ودروی ارومیه مانند س��ایر 
نمایشگاه های استانی نبود، اما 
افتتاحیه این نمایشگاه پررنگ تر 
و جدی ت��ر از افتتاحیه س��ایر 
نمایشگاه ها بود. گویی مسئوالن 
آذربایج��ان غرب��ی نه تنها عزم 
ادامه برگزاری این نمایشگاه را 
دارند بلکه آرزوهای بزرگ تری 
را در رابطه با صنعت خودرو در 

سر پرورش می دهند. 

ارومیه ظرفیت تولید 
قطعات یدکی را دارد

استاندار  س��عادت،  قربانعلی 
آذربایج��ان غربی در مراس��م 
نمایشگاه  نخس��تین  افتتاحیه 
خ��ودرو و قطعات وابس��ته در 
ارومی��ه گف��ت: این اس��تان از 
ظرفیت های خوبی برای تولید 
قطعات یدکی برخوردار اس��ت. 

در س��ال 1370 یک ش��رکت 
ایرانی با همکاری یک ش��رکت 
ایتالیایی اقدام به تولید تراکتور 
در این اس��تان کرد و متعاقب 
آن قطعات یدکی در شهرهای 

آذربایجان غربی تولید شد. 
او ادامه داد: همین امر نشان 
می دهد ک��ه اس��تان ظرفیت 
تولید قطعات یدکی را داراست 
و ما امیدواریم در حاش��یه این 
نمایش��گاه بتوانیم قراردادهای 

خوبی به امضا برسانیم. 

سرمایه گذاری خارجی 
منشأ تحولی عظیم در 

صنعت خودرو
شرک��ت  م���دی��رعام��ل 
بین الملل��ی  نمایش��گ��اه های 
آذربایجان غربی، ک��ه از دیگر 
افتتاحیه  مراس��م  س��خنرانان 
ب��ود هم برخ��الف انتظ��ار، به 
ش��رایط انحصار در بازار خودرو 
اش��اره ک��رد و گف��ت: حضور 
در  خارج��ی  س��رمایه گذاران 
صنعت خودرو می تواند منش��أ 

تحولی عظیم باشد. 
امیرمس��عود فاتح��ی با بیان 
اینک��ه ای��ران می تواند به یکی 
قطب ه��ای  بزرگ تری��ن  از 

تب��دی��ل  خ��ودروس����ازی 
ش��ود، تصری��ح ک��رد: حضور 
سرمایه گذاران خارجی می تواند 
به صنعت خودروی ایران برای 
رش��د کم��ک کند ام��ا جذب 
س��رمایه های خارج��ی در این 
بخ��ش نیازمن��د پیش نیازها و 

اصالح زیرساخت ها است. 
او اف��زود: باید انحصار از بین 
ب��رود تا ب��ا ش��کل گیری یک 
ش��رایط برابر، خودروسازان ما 
در جهت رقابت پذیری حرکت 
کنند. همچنین خودروس��ازان 
باید متوجه شوند اگر محصولی 
تولید می ش��ود ک��ه اقتصادی 
نیس��ت، زیانش را بای��د بنگاه 

پرداخت کند و نه مردم. 
از  اس��تقبال  ب��ا  فاتح��ی 
خودرو  نمایش��گاه  برگ��زاری 
ک��رد:  تاکی��د  ارومی��ه،  در 
نم���ایش��گ��اه های اس��تانی 
مقایس��ه  اج��ازه  م��ردم  ب��ه 
موج��ب  و  داده  انتخ��اب  و 
افزایش فروش خودروس��ازان 
می ش��وند. مدیرعامل شرکت 
بین الملل��ی  نمایش��گاه های 
آذربایج��ان غرب��ی با اش��اره 
ب��ه تغییر رویه خودروس��ازان 
اگر ش��رکت های  بیان ک��رد: 

خودروس��از پی��ش از این به 
س��لیقه و درخواست مشتری 
اهمی��ت نمی دادن��د، امروز به 
درس��تی متوجه ش��ده اند که 
کیفیت محص��والت و رضایت 
را  آنه��ا  آین��ده  مش��تریان، 

تضمین خواهد کرد. 

تولید یک خودرو با 
محوریت ارومیه 

نماین��ده م��ردم ارومی��ه در 
مجلس شورای اسالمی نیز در 
ای��ن مراس��م از آرمان هایی که 
برای این ش��هر در نظ��ر دارد، 
س��خن گفت و از خودروسازان 
درخواس��ت کرد که برای رفع 
مشکل اشتغال، یک خط تولید 
خودرو در این منطقه راه اندازی 

کنند. 
ه��ادی بهادری اظه��ار کرد: 
برگ��زاری نمایش��گاه و حضور 
در  مختل��ف  ش��رکت های 
نمایشگاه ها نشان توسعه یافتگی 
است. امیدواریم به زودی شاهد 
تولید ی��ک برن��د خودرویی با 

محوریت شهر ارومیه باشیم. 
بهادری تصریح کرد: اقتصاد 
و اش��تغال م��ردم ارومی��ه به 
کش��اورزی وابس��ته بوده که با 
وجود خشکس��الی، با مش��کل 
مواجه شده اس��ت. از همین رو 
امیدواری��م با توجه ب��ه اینکه 
توانای��ی  و  قابلی��ت  ارومی��ه 
مش��ارکت در صنع��ت را دارد، 
بخشی از تولید قطعات خودرو 
و خط تولید یک خودرو به این 
شهر انتقال داده شود تا مشکل 

اشتغال نیز برطرف شود. 
ارومیه  خودروی  نمایش��گاه 
با حضور بیش از 110 ش��رکت 
داخل��ی و خارج��ی در مح��ل 
دائمی نمایشگاه های این شهر 
در مساحتی نزدیک به 12هزار 
مترمربع دایر شده است و تا روز 
جمعه نوزدهم ش��هریورماه نیز 

برقرار خواهد بود. 

نخستین گام خودروسازان در آذربایجان غربی 

نمایشگاهی بر بام یک شهر
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فرهنگ ش��ریف، نوازنده کهنه کار تار روز گذشته بر 
اثر بیماری و کهولت در سن 85 سالگی از دنیا رفت. 
استاد شریف متولد شهرس��تان آمل استان مازندران 
از کودک��ی به موس��یقی و س��از تار عالقه داش��ت و 
نوازندگی را نزد اس��تاد علی اکبرخان ش��هنازی مشق 
ک��رد. او ب��ا ابداع هایی که در نحوه انگش��ت گذاری و 
مضراب زن��ی در نق��اط مختلف س��یم های ت��ار انجام 
داده، از این س��از صدای��ی متف��اوت درآورده که به 

گفته کارشناس��ان زیباترین صدای تولیدشده از ساز 
تار است. 

هنرمندان مثل همیش��ه به درگذش��ت یک هنرمند 
کهنه کار واکنش نش��ان دادند. کیوان ساکت درگذشت 
استاد شریف را زنگ خطری برای کسانی دانست که از 
بازماندگان تجلیل و برای آنها گرامیداشت برگزار کنند. 
هوش��نگ کامکار گفت: موس��یقی ای��ران اگر چیزی 
دارد، از افرادی مانند فرهنگ ش��ریف است که سکوی 

پ��رش موس��یقی بودن��د. اف��رادی مانند او، خورش��ید 
موسیقی ملی ما هستند. 

حس��ام الدین سراج هم ضمن ابراز تاسف نسبت به از 
دس��ت دادن این گوهر گران بها گفت: آقای ش��ریف از 
ارزش های موس��یقی ایرانی پس از استاد جلیل شهناز 

بود و شیوه سرآمدی در نوازندگی تار داشت. 
مراسم تش��ییع پیکر فرهنگ شریف صبح روز شنبه، 

۲۰ شهریورماه از مقابل تاالر وحدت برگزار می شود. 

حجت االس��الم والمسلمین دکتر حسن 
روحان��ی، رئیس  جمه��وری روز گذش��ته 
در جلس��ه هی��أت دولت با گرامیداش��ت 
سالگرد ش��هادت مظلومانه حجاج مظلوم 
بیت اهلل الح��رام، گف��ت: دول��ت و نظ��ام 
جمهوری اس��المی ایران هرگ��ز از خون 
این شهیدان مظلوم نخواهند گذشت و به 
پیگیری های حقوقی و سیاسی خود برای 

احقاق حقوق آنان ادامه خواهند داد. 
آق��ای روحان��ی گفت: دولت س��عودی 
که با مانع تراش��ی از اع��زام حجاج ایرانی 
جلوگیری کرده اس��ت، امس��ال عالوه بر 
همه جرائم گذش��ته، کارنام��ه خود را به 

گناه صد عن سبیل اهلل هم آلوده کرد. 
روحانی، ماه ذی الحجه را یادآور شهادت 
مظلومانه حجاج بیت اهلل الحرام در مناسک 
حج س��ال گذش��ته توصیف کرد و گفت: 
سال گذش��ته تعداد زیادی مردم مسلمان 
در روز عی��د قرب��ان و در س��رزمین من��ا 
به خاطر بی تدبیری و بی کفایتی افرادی که 
مس��ئولیت حج را در سرزمین عربستان بر 

عهده دارند، مظلومانه جان باختند. 
رئی��س  جمهوری ب��ا بی��ان اینکه جان 
باختن مردان و زنان مسلمان در سرزمین 
من��ا حادث��ه ای غمناک و دردن��اک برای 
همه انس��ان ها بود، گفت: مردم مس��لمان 
و حاجیان��ی ک��ه برای انج��ام فریضه حج 
به س��رزمین عربستان س��فر کرده بودند، 
مظلومانه زیر دست و پا افتادند و مأمورین 
هم به جای امدادرس��انی، نظاره گر بوده و 
اقدامات جدی برای نجات مظلومین انجام 

نگرفت. 
روحان��ی ب��ا تأکی��د ب��ر اینکه اس��اس 
برگزاری مناسک حج برای عظمت دنیای 
اس��الم اس��ت، گفت: مراس��م حج غیر  از 
عبادت خدای بزرگ، ایامی اس��ت که باید 
منافع جهان اس��الم، وحدت مسلمانان و 
تصمیماتی ک��ه آنجا اتخاذ می ش��ود، در 
مقابل دی��دگان جهانیان ق��رار بگیرد اما 
متأسفانه در بسیاری از سال های ایام حج 

به ویژه س��ال گذش��ته نه تنها شاهد ایفای 
منافع جهان اس��الم و اه��داف بلندی که 
قرآن مجید برای مناس��ک حج مش��خص 
می کن��د نبودی��م، بلکه با کمال تاس��ف، 
عزت، کرامت و حتی جان مس��لمانان زیر 

دست و پا قرار گرفتند. 
رئی��س  جمهوری تصریح کرد: کس��انی 
که در دنیا به واس��طه الحرمین الشریفین 
القاب زیبایی برای خود کسب کردند، باید 
بدانن��د که وظیفه اولیه آنها احترام واقعی 
به حرم های شریف و زائرین حرمین است 
و یکی از وظایف اولیه آنها ایجاد امنیت و 

آسایش برای حجاج است. 
روحان��ی اضاف��ه کرد: س��ال گذش��ته 
در مراس��م حج تع��داد زی��ادی از حجاج 
و مس��لمانان از جمل��ه حج��اج ایران��ی 
مظلومان��ه به ش��هادت رس��یدند و دولت 
عربستان باید در قبال این حادثه پاسخگو 
باش��د، اما متأس��فانه این دول��ت حتی از 
عذرخواه��ی زبان��ی نی��ز از مس��لمانان و 
کش��ورهای اس��المی س��ر باز زده اس��ت 
درحالی ک��ه عذرخواه��ی و قول به جبران 
آن مش��کل و نیز جلب همفکری با س��ایر 
کش��ورهای اس��المی برای تأمین امنیت 
آینده مراس��م حج می توانست تا حدودی 
ب��ر بی کفایتی های انجام ش��ده س��رپوش 
بگذارد، اما نه عذرخواهی انجام ش��د و نه 
خسارتی جبران ش��د و نه برای سال های 
آینده برای مسلمانان استمداد و همفکری 
اتخاذ شد و شاهد برنامه ریزی جدیدی هم 

برای بهبود وضعیت آینده نیستیم. 
رئی��س  جمه��وری ب��ا اظهار تأس��ف از 
اینکه پیکر ش��هدای مراس��م حج پارسال 
در بسیاری از کش��ورها تحویل داده نشد 
و تنها جمهوری اس��المی ای��ران با تالش 
و اقدام��ات سیاس��ی پیکر حجاج ش��هید 
خ��ود را به کش��ور بازگردان��د، گفت: در 
این راس��تا ت��الش و پیگیری مس��ئوالن 
ح��ج، وزارتخانه های خارجه، بهداش��ت و 
ارش��اد اس��المی و نیز رهنمودها و بیانات 

مقام معظم رهب��ری در مجموع زمینه ای 
را فراه��م کرد که پیکر حجاج کش��ورمان 
شناس��ایی و به کشورمان بازگردانده شده 
و این ش��هدای عزیز مورد تجلیل به حق 

مردم قرار گیرند. 
روحانی گفت: امروز در شرایطی هستیم 
که شاید پیگیری اقدامات حقوقی در این 
راس��تا در داخل عربستان دش��وار باشد، 
چراکه سفارتخانه کشورمان در آنجا بسته 
ش��ده، اما دولت، مس��ئوالن و نظام هرگز 
از خ��ون عزیزان خود نخواهد گذش��ت و 
ب��ه اقدامات حقوقی و سیاس��ی به منظور 

احقاق حقوق مردم ادامه خواهد داد. 
رئیس  جمهوری خاطرنشان کرد: دولت 
عربس��تان در قبال بی کفایتی خود تحت 
فشار سیاس��ی و حقوقی دولت ایران قرار 
گرف��ت و به دنبال بهانه ای بود که خود را 
از آن رها کند و متأس��فانه تعدادی نادان 
و احساساتی این بهانه را در اختیار دولت 
عربس��تان قرار دادند تا با فرار رو به جلو و 
نمایش قطع رابطه سیاس��ی، خودش را از 
فشارهای سیاس��ی و حقوقی دولت ایران 

برهاند. 
روحان��ی تأکید کرد: البته اگر مش��کل 
موجود با دولت عربس��تان صرفاً مس��ئله 
حج و منا بود، ش��اید می شد راه حلی برای 
برطرف ک��ردن آن پیدا ک��رد و آن را در 
مسیر درس��ت قرار داد، اما متأسفانه این 
دول��ت با جنایت هایی که در منطقه انجام 
می دهد و با حمایت خود از تروریس��م، به 
واقع خون مس��لمانان را در عراق، سوریه 
و یمن، می ری��زد و روزانه زنان و کودکان 
یمنی را زیر بمباران وحش��یانه خود قرار 

می دهد. 
رئی��س  جمه��وری ب��ا تأکید ب��ر اینکه 
مشکل موجود با عربستان فراتر از مسائلی 
مانند حج اس��ت، تصریح کرد: کشورهای 
منطقه و دنیای اسالم برای حل مشکالت 
موج��ود و تنبی��ه دول��ت عربس��تان باید 
اقدام��ات هماهنگ��ی انج��ام دهن��د تا از 

یک س��و حج ش��رافتمندانه و ابراهیمی به 
معن��ای واقع��ی کلمه در مک��ه و مدینه و 
حرمین الش��ریفین انجام ش��ود و از سوی 
دیگر کشورهای منطقه از حمایت های این 
رژیم از تروریسم نجات یابند و مردم یمن 
نیز بتوانند در صلح و امنیت زندگی کنند. 
روحان��ی تأکی��د ک��رد: دول��ت و نظام 
جمهوری اسالمی ایران در مسیر حمایت 
از مسلمانان و مظلومین در سراسر جهان 
و امنی��ت منطق��ه همانطور ک��ه همواره 
فع��ال ب��وده، به راه خ��ود ادام��ه خواهد 
داد و امیدواری��م در آینده نزدیک ش��اهد 
امنیت همه کشورهای منطقه، خاورمیانه 
و به ویژه عراق، س��وریه و یمن و نیز شاهد 
مراس��م حج باش��کوهی در ش��أن دنیای 
اس��الم و در چارچوب آی��ات و آموزه های 
قرآن مجید و س��نت پیامبر گرامی اسالم 

)ص( باشیم. 
رئی��س  جمهوری در بخ��ش دیگری از 
س��خنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره 
شهدای 17 ش��هریور، اظهار داشت: ایثار 
و فداکاری ه��ای انج��ام ش��ده در روز 17 
شهریور، نقطه آغازینی در شتاب  بخشیدن 
به حرکت مردم به منظور پیروزی انقالب 

اسالمی بود. 
روحانی با بیان اینکه نهضت اسالمی از 
س��ال 41 تا 57 دارای نقاط عطف فراوانی 
بوده است، گفت: یکی از روزهای تاریخی 
ک��ه در آن مردم ایثار، فداکاری و مقاومت 
بی نظیری نشان دادند در روز 17 شهریور 
بود و ح��وادث آن روز ش��رایط خاصی را 
به انقالب بخش��ید و موج جدیدی را برای 
ایس��تادگی م��ردم در برابر رژیم س��فاک 
س��ابق به وجود آورد و در نهایت ش��رایط 
را برای پیروزی انقالب اسالمی مهیا کرد. 
رئیس  جمه��وری افزود: ی��اد و خاطره 
ش��هدای میدان ژاله  )هفدهم ش��هریور( 
و همه ش��هدای انق��الب و دفاع مقدس را 
گرامی داش��ته و امیدواری��م همه بتوانیم 

پاسدار خون شهیدان مان باشیم. 

علی مطهری، نایب رئیس مجلس ش��ورای اسالمی روز 
گذش��ته در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا با تاکید بر اینکه 
حمای��ت ایران از فلس��طین و نهضت ه��ای آزادی بخش، 
همچنان آرمان انقالب اسالمی است، برخی مخالفت ها با 
FATF را مانند مخالفت با برجام بیشتر سیاسی توصیف 

کرد. 
مطه��ری گفت: نگرانی برخی افراد که بس��یاری از آنها 
دلس��وز انقالب هس��تند درباره اقدامات مورد درخواست 
گ��روه ویژه اقدام مال��ی )FATF(  در خصوص مبارزه با 
پولشویی و تامین مالی تروریسم قابل تقدیر است ولی در 

این موضوع جای نگرانی نیست. 

وی افزود: در چند س��الی که تحت فش��ار تحریم های 
بانکی و مالی بودیم از نظام بین الملل بانکی خارج ش��ده 
بودی��م و اکنون پس از رفع تحریم ها که می خواهیم وارد 
این نظام شویم، این دو مقوله یعنی اقدام دولت ها درباره 
مبارزه با پولش��ویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم وارد 
نظام بانکی دنیا ش��ده و برای آنکه روابط بانکی ما با دنیا 

به حالت طبیعی برگردد باید اقداماتی را انجام دهیم. 
نماین��ده مردم ته��ران در مجلس یادآور ش��د: نگرانی 
مخالفان ما بیش��تر از این ناحیه اس��ت ک��ه وظیفه ما در 
دف��اع از نهضت ه��ای آزادی بخش جهان دچ��ار اختالل 
ش��ود، در حالی که این نگرانی جای��ی ندارد و حمایت از 

موضوعاتی مانند آزادی فلس��طین همچنان آرمان انقالب 
اسالمی است و به نحو احسن ادامه خواهد یافت. 

مطهری همچنین گفت: نام��ه ای که وزیر اقتصاد برای 
گ��روه ویژه اقدام مالی فرس��تاده اس��ت، ش��رط انطباق 
اقدامات ایران با قانون اساسی را دارد که در قانون اساسی 

نیز حمایت از نهضت های آزادی بخش آمده است. 
نایب رئیس مجل��س در پایان تصریح کرد: اینکه ایران 
قبل از انجام اقدامات خود از لیست سیاه گروه ویژه خارج 
ش��ده است یک موفقیت برای دولت است؛ به هر حال به 
نظر می رس��د مخالفت ها مانند مخالفت با برجام بیش��تر 

سیاسی است. 

روحانی در جلسه هیأت دولت مطرح کرد

فرصتی که عده ای نادان در اختیار آل سعود قرار دادند

مطهری: مخالفت ها با FATF مانند مخالفت با برجام بیشتر سیاسی است

مع��اون وزی��ر خارج��ه روس��یه اع��الم ک��رد، در حال 
آماده س��ازی مقدمات دی��دار بین جان کری و س��رگئی 
الوروف درباره س��وریه برای 48 س��اعته آینده هستند. به 
گزارش ایس��نا، سرگئی ریابکوف، معاون سرگئی الوروف، 
وزی��ر امور خارجه روس��یه شکس��ت مذاک��رات کنونی با 
واش��نگتن درباره توافق جدید آتش بس در سوریه را بعید 
دانس��ت و اختالفات باق��ی مانده بین دو ط��رف را ناچیز 

خواند. 
او گفت: در این راستا قرار است سرگئی الوروف و جان 
کری، همتای آمریکایی اش بار دیگر درباره س��وریه در ژنو 
دیدار کنند. این وزارتخانه ادامه داد که درباره مش��ارکت 
اس��تفان دی  میستورا، فرستاده س��ازمان ملل، در نشست 

الوروف و کری بحث نشده اما پیوستن او بعید نیست. 
ریابکوف ب��ه خبرگزاری اینترفکس گفت اختالفات بین 
مواضع آمریکا و روس��یه اندک اس��ت و ممکن اس��ت در 

صورت وجود اراده سیاسی آن را حل کنند. 
ریابکوف در عین حال تصریح کرد: واشنگتن نباید دست به 
»بازی دوگانه« بزند و اظهارات نگران کننده برخی مسئوالن 
ناش��ناس در دولت آمریکا هیچ کمکی به تحقق پیش��رفت 

نمی کند و ما را به توافق مورد نظر نمی رساند. 
خبرن��گار المیادی��ن نی��ز در ای��ن رابطه گ��زارش داد، 
مذاکرات الوروف و کری تا روز جمعه ادامه خواهد داشت 
و موانع دس��تیابی به توافق صلح درباره س��وریه بررس��ی 

خواهد شد. 

وزیر خارجه روسیه: اختالفات ما با آمریکا بر سر سوریه اندک است

  بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه 
طی هفته های آتی ب�ه چین  می رود 
تا بر س�ر اختصاص پای�گاه دریایی 

طرطوس خود به پکن مذاکره کند. 
ک�ودکان  صن�دوق  یونیس�ف،    
ملل متح�د روز گذش�ته اعالم کرد 
که بی�ش از ۲۸ میلی�ون کودک در 
سراس�ر جهان، در نتیجه جنگ ها و 
کشمکش های موجود آواره شده  اند. 

در پی دیدار وزیر امور خارجه آمریکا و وزیر دفاع سعودی در حاشیه نشست 
۲0، عربس�تان با اجرای آتش بس 7۲ ساعته در یمن در صورت پایبندی تمام 

طرف ها موافقت کرد 

تیتر اخبار

 رحم��ت اهلل حافظ��ی، رئی��س کمیس��یون س��المت و 
محیط زیست شورای شهر تهران روز گذشته در گفت وگو 
با خبرگزاری ایلنا گفت: فساد موجود در شرکت »جهان«، 
به عنوان ش��رکت زیرمجموعه شهرداری، مشکالت،  نحوه 
انتخاب و ورود پیمانکاران و نحوه تس��ویه حس��اب هایش 

نیاز به مداخله سازمان بازرسی کل کشور دارد. 
حافظ��ی درب��اره واکنش ش��ورای ش��هر نس��بت به 
مخدوش بودن گزارش حسابرس��ی برخی ش��رکت های 
ش��هرداری تهران گفت: تصمیم گیرنده در ش��ورا تنها 
یک نفر اس��ت و وی این گونه تصمیم می گیرد که تنها 
یک یادداشت روی گزارش حس��ابرس به این مضمون 
بگذارد که آقای ش��هردار نس��بت به حل مشکل اقدام 
فرمایید و دیگر هیچ. او گفت: وقتی این سیاس��ت، این 

روحیه در ش��ورای شهر حاکم است، نباید توقعی بیش 
از این داش��ت، مگر آنکه عده ای قصد داش��ته باش��ند 
امور را اص��الح کرده و تغییر دهن��د که آن زمان اول 
حساب و کتاب است و ش��هردار باید علت اتفافات رخ 
داده را بی��ان ک��رده و بگوید چه برنام��ه ای برای رفع 

اشکاالت دارد. 
در همین راستا، رحمانی فضلی، وزیر کشور روز گذشته 
در حاشیه نشست فصلی فرماندهان و معاونان ناجا با بیان 
اینکه گزارش��ی درباره ماجرای واگذاری امالک شهرداری 
ب��رای ارائه به هیأت دولت تهیه ش��ده اس��ت، گفت: این 
موضوع تبدیل به نقطه ابهام و دغدغه ای در افکار عمومی 
ش��ده و اگر خالف و فس��ادی صورت نگرفته، قوه قضاییه 

باید دقیقا آن را اعالم کند. 

حافظی: سازمان بازرسی به فساد شرکت  »جهان« ورود کند

  معاون اجتماعی وزارت بهداش�ت 

می  گوی�د 70 هزار نفر در کش�ور در 
حالی به بیماری ایدز مبتال هس�تند 
ک�ه از ابتالی خ�ود به ای�ن بیماری 

مطلع نیستند. 
  نخس�تین مرک�ز اقامت�ی طب�ی 

زن�ان ب�اردار معتاد روز گذش�ته در 
دانش�کده توانبخش�ی و بهزیستی 
ش�هید  پزش�کی  عل�وم  دانش�گاه 

بهشتی افتتاح شد. 
دانشجویان تربیت مدرس در اعتراض به لغو قانون سنوات تحصیلی سه روز 

پی در پی دست به تجمع مسالمت آمیز زدند

تیتر اخبار

فرهاد فخرالدینی، مدیر هنری و رهبر ارکستر موسیقی 
ملی ایران سه ش��نبه به دلیل عدم پرداخت دس��تمزدها و 
بی توجهی مس��ئوالن نسبت به این موضوع از سمت خود 
کناره گیری کرد. فخرالدینی می گوید بارها این مس��ائل را 
مط��رح کرده و با توجه ب��ه بی توجهی معاونت امور هنری 
و بنی��اد رودکی، دیگ��ر میل به حض��ور در این مجموعه 
ندارد. فخرالدینی نسبت به عدم پرداخت دستمزد اعضای 
ارکس��تر ملی و دعوت مهمان ه��ای خارجی و هزینه های 
هنگفت برای آنها هم اعتراض کرد و گفت دیگر نمی تواند 
از اعتب��ار خود ب��رای حضور هنرمن��دان در این مجموعه 

هزینه کند. به گفته فخرالدینی، تمام اعضای ارکستر ملی 
طلبکار هس��تند و حاال دیگر وظیفه مس��ئوالن است که 

برای سرنوشت ارکستر ملی تصمیم گیری کنند. 
معاون��ت امور هنری وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی 
اما دالیل اس��تعفای آقای فخرالدینی را قابل حل و دلیل 
اصلی اس��تعفای او را مربوط به س��ازماندهی ارکس��ترها 
می داند. معاونت هنری می گوی��د حل این موضوع منوط 
به برگزاری جلسه معاون امور هنری وزارت ارشاد با مدیر 
بنیاد رودکی و بررس��ی جزییات اس��ت و تمام تالشش را 

برای حفظ آقای فخرالدینی می کند. 

در پی استعفای رهبر اکستر ملی
معاونت هنری: برای حضور آقای فخرالدینی تمام تالش مان را می کنیم

  سخنگوی جش�نواره مردمی فیلم 
و عک�س چهل چ�راغ از نمایش فیلم  
»رستاخیز« ساخته احمدرضا درویش 
ک�ه ممنوعیت اک�ران عمومی مواجه 

است، در این جشنواره خبر داد. 
  آمن�ه بهرام�ی، قربان�ی مع�روف 
اسیدپاشی می گوید در سال های اخیر 
رض�ا میرکریمی و هات�ف علیمردانی 
دنبال ساخت فیلم زندگی اش بوده اند 
که اجازه این کار را به آنها نداده است.

»لسلی اچ. مارتینسون« کارگردان اولین فیلم سینمایی »بتمن« در سن ۱0۱ 
سالگی درگذشت

تیتر اخبار

س��رمربی تیم مل��ی فوتبال ایران با اش��اره به مصدومیت 
بازیکنان در چین، تاکید کرد: با این مصدومیت ها مشخص 
شد اظهاراتم برای برگزاری اردو در پیش از فصل درست بوده 
اس��ت. او همچنین از داوری ها و نوع سوت زدن های شان در 
دو دیدار اخیر به شدت انتقاد کرد. به  گزارش  ایسنا، کارلوس 
کی روش پ��س از ورود تیم   ملی فوتبال ب��ه ایران، در جمع 
خبرنگاران، اظهارکرد: متاسفانه در دیدار مقابل چین ما شاهد 
مصدومیت چند بازیکن بودیم. پژمان منتظری، اشکان دژاگه، 
وحید امی��ری و چند بازیکن دیگر ه��م با مصدومیت هایی 
مواج��ه بودند. این به این معنا اس��ت که من کامال درس��ت 

 می گفت��م. وقت��ی درخواس��ت دادم اردوهای آماده س��ازی 
پیش فصل برگزار شود، حرف من صحیح بود. این مصدومیت ها 
بر صحبت های قبلی من صحه می گذارد. سرمربی تیم ملی با 
اشاره به انتخاب بنجامین ویلیامز –داور جنجالی بازی ایران 
و عراق در جام ملت ها- برای قضاوت بازی ایران با ازبکستان 
گفت: س��وال هایی وجود دارد که مسئوالن باید پاسخ آنها را 
بدهن��د. البته ما یک نایب رئیس AFC داریم که آقای علی 
کفاش��یان هستند. من نمی دانم که ایش��ان چه کاری انجام 
می دهند؟ احتماال کفاشیان بتواند پاسخ هایی برای ما داشته 

باشد و کمک هایی به تیم   ملی انجام بدهد. 

کی روش: کفاشیان به عنوان نایب رئیسAFC برای ایران چه کرده؟ 

 بعد از شکست عراق برابر عربستان 
چند هوادار خش�مگین عراقی منزل 
اضی شنیشل، س�رمربی این تیم در 

بغداد را به رگبار گلوله بستند. 
 م�ارکار گ�زارش داده ق�رار اس�ت 
کریس�تیانو رونالدو دقیقه 60 بازی با 
اوساس�ونا و 70 بازی با اس�پورتینگ 
تعویض ش�ود و سپس زیدان در مورد 
می�زان حضور رونال�دو در دیدارهای 

بعدی تصمیم بگیرد.
تیم والیبال دختران بانک سرمایه دومین پیروزی خود در رقابت های قهرمانی 

باشگاه های آسیا را مقابل تیم تی گرند چین تایپه کسب کرد

تیتر اخبار
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نمایش چهره های چرمی در اصفهان
کارگاه حکاکی روی چرم

در ای��ن دایره ه��زار نقش اتف��اق می افتد، گاهی 
نقش غم و گاهی شادی، گاهی خشم و... این چهره، 
نمایشگاهی است از احساسات درونی ما و یک لحظه 
اینجا تبدیل به یک اثر می شود؛ اثری از جنس چرم. 
 ب��ه گ��زارش ایس��نا، 75 چه��ره چرم��ی ب��رای 
نخس��تین بار مهمان موزه هنره��ای معاصر اصفهان 
ش��ده اند؛ چهره های مختلف ب��ا حالت های گوناگون 

که هرکدام حرف های زیادی برای گفتن دارند. 
در این نمایش��گاه چرم ها ب��ه زبان چهره ها! حرف 
جدی��دی برای گفت��ن دارند، چش��م های متعجب، 
گونه های بی��رون زده با لب های خندان با بینی های 
ب��زرگ و آثار کهولت ک��ه بر فضا حاکم اس��ت و با 
اس��م مکانی که به آنها داده ش��ده مخاطب را کنار 
هر مجس��مه دقایقی برای اندیش��یدن نگه می دارد. 
75 چهره از جنس چرم که در سکوت سالن شماره 
ی��ک م��وزه  هنرهای معاص��ر، حرف ه��ای زیادی با 

مخاطبان شان می زنند. 
 این نمایش��گاه حاص��ل کار خالقیت و تجربه 20 
س��اله  حامد بابا محمدی و مرضیه ابراهیمی اس��ت. 
چهره ها به گفته حام��د بابامحمدی حاصل بیش از 
پنج س��ال کار متمرکز روی این ایده اس��ت و او در 
این باره می گوید: ما از روش آزمون و خطا اس��تفاده 
کرده ایم. برای به دست آوردن موادی که بتواند چرم 
را به ای��ن حالت و میزان از مقاومت برس��اند، چند 
سال جست وجو و آزمایش کردیم تا جایی که امروز 

یک آزمایشگاه داریم! 
این هنرمن��د درباره دلیل انتخ��اب چهره ها برای 
این نمایش��گاه عنوان می کند: مجسمه هایی با پیکر 
کامل نیز از چرم ساخته ایم، اما فضای این نمایشگاه 
با توج��ه به اینکه این نوع مجس��مه ملزم به فضای 
بزرگ تری برای نمایش اس��ت، کافی نبود. به عالوه 
نمایش حجم های کامل و بزرگ تر نیاز به نورپردازی 
تخصص��ی و فضای��ی مج��زا دارد ک��ه در این مکان 
امکان پذی��ر نبود، پ��س به نمایش چهره ها بس��نده 
کردیم و باز ب��ه دلیل کمبود فضا از 150 چهره نیز 
تنها 75 مورد در این نمایشگاه ارائه شده است. البته 
یک��ی از دالیل آنکه این آثار را با فاصله های کمتری 
نس��بت به هم قرار داده ایم، برای دعوت مخاطب به 
قیاس چهره هاس��ت تا تفاوت ها و مشخصه ها را بهتر 

ببینند. 
 هرکدام از مجس��مه ها دارای اسم مکان هستند؛ 
»دریا« ب��ا حالت قایق گون صورت��ش و »ندامتگاه« 
با چش��م های فرورفته. مرضیه ابراهیمی درخصوص 
انتخاب اس��م مکان ب��رای چهره ه��ا می گوید: بهتر 
دیدیم برای نامگذاری از اس��م مکان استفاده کنیم 
تا به فرد خاصی اش��اره نش��ود و طیف بزرگ تری از 

شخصیت ها را در برگیرد. 
بابامحم��دی در ادام��ه صحبت ه��ای ابراهیمی با 
اش��اره به اینکه بعضی چهره ها نام مکان های نسبتا 
مش��ابهی دارن��د، می گوی��د: اغلب چهره ه��ای بکر 
را در مکان ه��ای س��اختگی نمی ت��وان پی��دا کرد و 
این مکان ها، چهره های بکر بیش��تری را نس��بت به 
محل های عادی شامل می شوند. توجه داشته باشید 
ک��ه حاالت و ای��ده  همه  این چهره ه��ا از نمونه های 

حقیقی در مکان های حقیقی گرفته شده اند. 
 ن��ام مکان ها تف��اوت و نگاه هنرمن��د را به خوبی 
به مخاطب الق��ا می کند، اما ترجمه انگلیس��ی این 
مجمس��ه ها ح��رف دیگ��ری می زند مث��ال بیابان و 
کویر یا آبادی و روس��تا به یک واژه ترجمه ش��ده اند 
و بابامحم��دی درباره این موض��وع می گوید که این 

ترجمه ها پیشنهاد موزه بوده است! 

یک نگاه کلی نشان از مردانه بودن نمایشگاه دارد 
چهره ها همه مردند و اغلب کهنس��ال، بابا محمدی 
درباره این ویژگی نمایش��گاه خاطرنش��ان می کند: 
پیکره های کامل��ی از همین جنس با هویت زن کار 
کرده ایم، اما از آنجا که کار ما با چرم انجام می ش��ود 
و زمخت��ی خاصی به کار می دهد، ظرافت زنانه را در 
قالب چهره با چرم نمی توان به درس��تی نمایش داد. 
به عالوه از آنجا که چهره های مس��ن تر مشخصه ها و 
وجوه تمایز بیشتری دارند بیشتر مورد توجه ما قرار 

گرفته اند. 
او در م��ورد امر آموزش این هن��ر می گوید: در حال 
حاض��ر برنامه ای ب��رای آموزش نداری��م، چراکه آنچه 
ام��روز در این نمایش��گاه می بینید دان��ش طراحی و 
مجسمه سازی را نیز پیش نیاز دارد. به عالوه همان طور 
ک��ه می دانید مجسمه س��ازی ب��ه دو روش افزایش��ی 
ی��ا کاهش��ی انجام می ش��ود، اما در ای��ن کار که مواد 
تش��کیل دهنده آن ماده ای دووجهی است، هنگام اجرا 
چیزی از آن نه کاس��ته و نه به آن اضافه می شود. پس 
طراحی نی��ز نقش مهمی دارد، ت��ا جایی که طراحی 
آن اغلب بیشتر از س��اخت و اجرای آن وقت و تجربه 

می طلبد. 
ابراهیم��ی درخص��وص ارائ��ه  کار می گوی��د: ارائه  
مجس��مه ها تنه��ا به ف��روش ختم نمی ش��ود، نصب 
مجسمه اهمیت بس��یار دارد چرا که محل، زاویه دید 
و نورپردازی در چگونه دیده شدن آن تاثیرگذار است. 
چنانکه میکالنژ به دلیل آنکه مجسمه داوود در ارتفاع 
قرار می گرفت، دس��ت راست آن را بلندتر ساخت، اما 
از دی��د مخاطب اندازه  عادی دارد. به همین خاطر بعد 
از ف��روش، کار نصب مجس��مه را نی��ز خودمان انجام 

می دهیم. 
او با اشاره به اینکه این نخستین رونمایی از حجم های 
چرمی و س��بکی ابداعی و جدید است، می گوید: برای 
معرفی این هنر از نمایش��گاه شروع کرده ایم، اما جای 
کار بسیار دارد. در حال حاضر با چند راهبر گردشگری 
ب��رای بازدی��د توریس��ت ها نیز صحب��ت کرده ایم که 

استقبال نسبتا خوبی به همراه داشته است. 
به گزارش ایس��نا، نمایشگاه مجسمه های چرمی در 
موزه هنرهای معاصر 4 لغایت 29 شهریورماه پذیرای 

عالقه مندان به هنر است. 
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گزارش2

از  یک�ی  فل�زی  دست س�اخته های 
گونه های مختلف صنایع دس�تی است که 
از گذش�ته های دور مورد توجه هنرمندان 
و صنعتگ�ران بوده و در هم�ه دوره ها کار 
می ش�ده اس�ت. فراوانی محصوالت فلزی 
تن�وع قابل توجه�ی را به وج�ود آورده و 
از اقب�ال خوبی بین مردم برخ�وردار بوده 
است. اس�تان لرستان و به ویژه شهرستان 
بروجرد به دلیل قدمت تاریخی خود دارای 
تنوع و گوناگونی صنایع و مصنوعاتی است 
که ساخته دست هنرمندان این دیار بوده 
و از گذش�ته ای دور ساخت این مصنوعات 
دستی وسیله ای برای ارتزاق و امرار معاش 
عده کثیری از ش�هروندان ای�ن منطقه از 
کش�ور بوده اس�ت. ورشوس�ازی یکی از 
این هنرهای پایه فلزی اس�ت که در اواخر 
دوران قاج�ار و اوای�ل دوران پهل�وی در 
ایران به اوج خود رس�ید. ورشو نام فلزی 
اس�ت که بروجردی ها در ش�کل دادن به 
آن و ساختن ظروف زیبا از آن، هنر بسیار 
ب�ه خ�رج داده اند، هم نام پایتخت کش�ور 
لهس�تان اس�ت که روی این فل�ز ماندگار 
ش�ده اس�ت. قلمکاران لرس�تانی قبل از 
ورود ورش�و به ایران از ورق زردرنگ برنج 
برای س�اخت ابزار و وس�ایل مورد نیاز در 
منازل استفاده می کردند. به هرحال یکی 
از پررونق تری�ن صنایع در ش�هر بروجرد 
طی س�الیان متم�ادی تهیه اس�بابی بود 
که از جنس ورشو س�اخته می شد. استاد 
ش�هریار، میناگر هنرمند ورشوساز متولد 
1346 بروجرد اس�ت. از کودک�ی در کنار 
پدر ب�ا این حرفه هنری آش�نا ش�ده و از 
سال 1371 به طور جدی وارد گود کار شده 
اس�ت. در نمایشگاه های مختلف داخلی و 
خارجی ش�رکت و آثار زیبایی خلق کرده 
است. گفت وگوی ما را به تفصیل بخوانید. 

ورشو آلیاژی ساخته شده از فلزات مس، نیکل 
و روی است. این فلز معموالً با ترکیب بندی 60 
درصد مس، 20 درصد نیکل و 20 درصد روی 
ساخته می شود. ورشو جالیی مانند نقره دارد و 
در برابر زنگ زدگی نیز مقاوم اس��ت. با توجه به 
وجود مس و روی، ورشو گاهی یکی از انواع برنج 

محسوب می شود. حتی جنس پوکه فشنگ هم 
نوعی برنج است. میناگر در این رابطه می گوید: 
فل��زکاری س��ابقه 6ه��زار س��اله دارد و در هر 
منطقه ای بنا به فراخور ش��رایط کاری اش مورد 
استفاده قرار می گرفته است. این فلز به صورت 
ورق از کشورهای آلمان و لهستان به ایران وارد 
می ش��د و به علت جال و درخش��ندگی زیاد و 
مقاومت طوالنی در مقابل پوس��یدگی به ژرمن 
سیلور یا نقره آلمانی مشهور شده بود. هنرمندان 
بروج��ردی با اس��تفاده از فن چک��ش کاری و 
خمکاری که با ابزارهای س��اده و نیروی بازوی 
هنرمند میسر بود، آثاری فلزی از ورق های ورشو 
خلق می کردند و ظروف بس��یاری نظیر سینی، 
دیس، بش��قاب، قاشق و چنگال، سماور زغالی، 
قوری، زیر سماوری، چای دان، قندان، استکان، 
گالب پاش، آفتابه لگن، سرمه دان و وسایلی که 
معموالً در جهیزیه دختران جوان یافته می شد، 
می ساختند. البته این را هم بگویم که ورشوهای 
قدیم��ی که از اروپا می آم��د، درصد کمی نقره 
هم داش��تند و اط��الق صفت نق��ره ای پربیراه 
نبود. فلز ورشو ویژگی های خاصی دارد؛ قابلیت 
چکش خواری اش مناسب است و درخشندگی 
خوبی دارد و بهترین مصداق خوش دستی است. 
از مس محکم تر و از برنج بهتر است. ورشوسازی 
یکی از ش��اخص ترین صنایع دستی در بروجرد 

ش��ناخته می ش��ود و با دو قرن رون��ق، نام این 
شهرس��تان را در داخل و خارج کش��ور مطرح 

کرده است. 

کار حرفه ای
میناگر درباره عالقه من��دی اش به این حرفه 
می گوید: پ��درم علی میناگر از ورش��وکارهای 
قدیم��ی و صاحب ن��ام ب��ود و به همی��ن دلیل 
کم و بی��ش با این هنر فلزی آش��نا بودم. بعد از 
فوت پدر در س��ال 1371 خ��ودم به طور جدی 
و رس��می وارد این کار شدم و تا به امروز هم از 
این پیشه پدری دست نکشیده ام. وی در مورد 
وضعی��ت فعلی این حرفه در کش��ور می گوید: 

روزگاری بیشتر وس��ایل مردم از همین طریق 
ساخته می شد. اما االن با ماشینی شدن تولیدات 
ورشوکاری ضربه خورده است. میناگر در مورد 
فراگیر بودن ای��ن کار می  افزای��د: اصل کار در 
بروجرد انجام می شود و در کنار آن در شهرهای 
دزفول، اصفهان و مش��هد هم کار می شود ولی 
به کیفیت کار بروجرد نمی شود. شهر ما در این 
زمینه پیش��رو اس��ت و تولید هیچ کجا به شهر 
ما نمی رسد. تا 10 س��ال پیش 200 استادکار 
و 250کارگاه در سطح ش��هر فعال بوده اند که 
االن خیلی کمتر ش��ده اس��ت. میناگر در مورد 
شیوه کار می افزاید: من خودم پدرپیشه هستم 
و 21 س��ال است که کار می کنم. ورشوکاری به 
ظاهر ساده می آید و چون ابزارآالت پیچیده ای 
ندارد همه فکر می کنند کار راحتی اس��ت. این 
کار ریزه کاری های خاص خودش را دارد. وسایل 
کار، انواع چکش و س��ندان است، اما از ترکیب 
آن اقالمی س��اخته می ش��ود که بی نظیر است. 
مثل کار دکترها که کارش��ان تخصصی است و 
هر پزش��کی در درمان یک بیماری تبحر دارد، 
هر استادکاری در ورشوکاری تخصص خودش 
را دارد و ه��ر یک کاالی مطاب��ق با مهارتش را 
درست می کند. ریخته گری، خمکاری و قلم زنی 
کارهایی اس��ت که روی این فلز انجام می شود. 
قس��مت هایی از یک کار اس��ت که اس��تحکام 

و ظرافت را باید باهم داش��ته باش��د و خب این 
از عهده هر کس��ب برنمی آید. باید خاک کار را 
خورده باشی تا به این نکات ریز پی ببری! استاد 
میناگر سه کارگاه ورش��وکاری دارد که در آنها 
حدود 20 نفر مش��غول به کار هس��تند. وی در 
مورد فعالیت ماهانه می گوید: مشخص نمی کند 
و این بس��تگی به تعداد دریافت س��فارش های 
دریافت��ی دارد. خ��ود ما االن هزارت��ا کار داریم 
که روی زمین مانده است. آرزویم این است که 
روزی بتوانیم شبانه روزی کار کنیم. من معتقدم 
بهترین تبلیغ کیفیت خوب است. خدا را شکر 
همه االن متوجه هس��تند و سراغ جنس خوب 
را می گیرند. کار که خوب باش��د مشتری آن را 
می خرد و مشتری، مشتری می آورد. من خیلی 
عالقه مندم که این وس��ایل و س��اخته ها شکل 
کارب��ردی به خودش بگی��رد و در متن زندگی 

روزانه مردم مورد استفاده شود. 

مشکالت پیش رو
درگذشته 200 کارگاه ورشو سازی در بروجرد 
فعالیت تجاری و تولیدی داشتند، اما امروز این 
تعداد کارگاه تولید مصنوعات ورش��و به سه یا 
چهار کارگاه تقلیل یافته اند. تقریباً بیشتر فلزاتی 
ک��ه در حال حاضر هنرمندان از آنها برای خلق 
آث��ار هنری خود اس��تفاده می کنن��د از ظروف 
قدیمی بالاس��تفاده ورش��و یا ورقه های برنج با 
همان فرمت و طرح ها اس��ت که به دلیل نبود 
بازار اس��تفاده ورق ورش��و در کشور این فلز در 
حال حاضر وارد کشور نمی شود. میناگر حمایت 
از استادکاران خبره و توانمند در این رشته را از 
دیگر اقدامات حمایت��ی از هنرمندان می داند و 
تصریح می کند: خیلی از کسانی که در این رشته 
و سایر بخش های صنایع دستی کار می کنند، از 
بیمه برخوردار نیستند و معلوم نیست اگر اتفاقی 
برایشان بیفتد چه کسی به دادشان می رسد و از 
کجا گذران خواهند کرد؟ کشور آلمان هنر 400 
س��اله اش را نگه داشته و از آن حمایت می کند. 
آن وقت ما توی مراکز جنس خارجی می آوریم 
و افتخار هم می کنیم که جنس ارزان آورده ایم! 
س��ازمان می��راث فرهنگی و صنایع دس��تی با 
توج��ه به رس��الت ذاتی که بر عه��ده دارد باید 
نس��بت به احیای صنایع دس��تی در اش��کال و 
صنعت ه��ای مختلف تالش کند و با توجه ویژه 
به صنایع دس��تی، مخصوصا هنر ورشو سازی و 
قلم زنی به حفظ میراث گذشتگان اهتمام ورزد. 

علی علمی
ali_elmi1361@yahoo.com

گفت وگوی »فرصت امروز« با شهریار میناگر، هنرمند ورشوکار

ورشوکاری؛ از اروپا تا بروجرد

معاون صنایع دس��تی کش��ور در بازدید از کارگاه 
ریخته گری نقره و طال در یزد خواستار تکمیل سریع 

پرونده های زیورآالت سنتی برای ثبت ملی شد. 
به گزارش ایس��نا به نقل از روابط عمومی معاونت 
صنایع دس��تی، بهم��ن نامورمطلق، مع��اون صنایع 
دس��تی و هنرهای سنتی کش��ور در ادامه سفرش به 
یزد، از چند کارگاه ریخته گری نقره و طالی س��اخت 
رکاب انگش��تر دیدن و با هنرمندان و صنعتگران این 

رشته مالقات کرد. 
دهقان مهرجردی، معاون صنایع دستی استان یزد 
و ن��وری، رئیس صنف زیورآالت س��نتی یزد در این 

برنامه، نامورمطلق را همراهی کردند. 
معاون صنایع دستی همچنین درباره بیمه، اعطای  
وام ب��ه کارگاه ها و میزان ارزش افزوده برای تولیدات 

و محصوالت با هنرمندان گفت وگو کرد. 
نامورمطل��ق ضم��ن بازدی��د از ش��رایط کارگاه ها، 
از دو زنجی��ر م��دل »ه��ل و گل« و »چین آبی« که 
اولی در حال ثبت ملی ش��دن است و دومی به ثبت 
ملی رس��یده نی��ز دیدن کرد و خواس��تار تهیه دیگر 
پرونده های زیورآالت س��نتی برای ثبت ملی توس��ط 

مسئوالن استان شد. 
در پایان این بازدیدها، رئیس صنف زیورآالت سازی 
با دادن پیش��نهاد ثب��ت ملی یزد به عن��وان نماینده 
زیورآالت سازی در کشور، این نکته را مطرح کرد که 
پیش از این، یزد به عنوان قطب نساجی کشور مطرح 
بود، اما این پتانس��یل را نی��ز دارد که به عنوان قطب 

زیورآالت سازی مطرح شود. 
در حال حاضر 15 رش��ته مختلف زیورآالت سازی 

در استان یزد آماده ثبت ملی هستند. 

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی 
کشور با تاکید بر پتانسیل های گردشگری 
گیالن بر لزوم ایجاد پردیس گردشگری 
در این اس��تان تاکید کرد و گفت: با این 

اقدام صنایع دستی استان احیا می شود. 
به گ��زارش روابط عموم��ی معاونت 
س��نتی  هنره��ای  و  صنایع دس��تی 
سازمان، نخس��تین نمایشگاه سراسری 
صنایع دس��تی و گردش��گری با حضور 
بهمن نامور مطلق معاون صنایع دستی 
و هنره��ای س��نتی کش��ور، مقام��ات 
کشوری و استانی در مرکز نمایشگاه ها 
و همایش های منطقه آزاد انزلی افتتاح 

شد. 
بهمن نامور مطلق، معاون صنایع دستی 
و هنرهای س��نتی کش��ور در این مراسم 
با بیان اینکه گی��الن افتخارات فرهنگی 
بس��یاری در پیش��ینه فعالیت های خود 
دارد، اظه��ار ک��رد: برپای��ی نمایش��گاه 
سراس��ری صنایع دس��تی در گیالن مهر 
تاییدی بر درخشش فرهنگی هنری این 

استان است. 
بهم��ن نامورمطل��ق گیالن را اس��تان 
نظرکرده خدا دانست که خیر و برکت آن 
در ایران بی همتا ب��وده و در تمامی ابعاد 

ممتاز است. 
وی س��رمایه اصل��ی گی��الن را وجود 
نیروی انس��انی و مردمی فرهنگی، مومن 
و خ��الق خوان��د و گفت: گی��الن دارای 

تاریخ غنی چند هزار ساله است و خیزش 
سلسله های بزرگی همچون آل بویه نماد 

تاریخ پرهویت این دیار است. 
نامورمطل��ق بر ضرورت توجه بیش��تر 
مس��ئوالن کش��وری به این استان تاکید 
و تصری��ح ک��رد: انتظار م��ی رود گیالن 
در حوزه های گوناگ��ون از جمله اقتصاد 
مقاومتی نقش آفرینی بیش��تری داش��ته 

باشد. 
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی 
کشور، اقتصاد مقاومتی را اقتصادی نوآور 
دانس��ت و گفت: ش��رایط ایجاب می کند 
که به بخ��ش خصوص��ی و اقتصاد خرد 
و کوچ��ک درون زا و برون گرا توجه ویژه 

شود. 
وی ثبت ش��هر رش��ت به عنوان ش��هر 
خ��الق غ��ذا را اقدامی بزرگ دانس��ت و 
گفت: گیالن اس��تانی غنی اس��ت از این 
حیث انتظار می رود صنایع دستی در این 
خطه سرسبز نقش خاص خود را ایفا کند، 
زیرا در راستای اقتصاد مقاومتی باید توجه 

ویژه ای به صنایع دستی شود. 
نامورمطلق در پایان خاطرنش��ان کرد: 
با ایج��اد پردیس گردش��گری در گیالن 
صنایع دس��تی اس��تان احیا می ش��ود و 
منطق��ه آزاد انزل��ی به عن��وان فرصت��ی 
مغتنم دریچ��ه ای برای حضور هنرمندان 
صنایع دستی در کشورهای منطقه خواهد 

بود. 

مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی وزارت 
ارش��اد پس از دیدن نمایش��گاه نقاش��ی 
»رنگ ه��ای س��رزمین م��ادری« ادم��ان 
آیوازیان گفت: جامعه اقلیت های مذهبی، 
به خصوص ارامن��ه نقش پررنگی در تاریخ 

فرهنگ و هنر ایران داشته اند. 
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی 
بنیاد آفرینش ه��ای هنری نیاوران، مجید 
مالن��وروزی - مدی��رکل دفت��ر هنرهای 
تجسمی با حضور در گالری فرهنگسرای 
نیاوران، از نمایشگاه ادمان آیوازیان دیدن 
کرد. او با بیان اینکه هنر نقاشی، به خصوص 
نقاش��ی معاصر ایران، مدی��ون تالش ها و 
ایرانی ارمنی اس��ت،  زحمات هنرمن��دان 
گفت: آثار ادمان آیوازیان س��اختاری دارد 
که برخاس��ته از نگاه آرش��یتکتی او است. 
در عین حال، او با الهام گرفتن از طبیعت، 
از رنگ هایی اس��تفاده می کند که آبستره 
خوبی را پدید می آورند. مالنوروزی با اشاره 
ب��ه غیبت طوالنی این هنرمن��د و آثارش 
در مجامع فرهنگی و هن��ری، اظهار کرد: 
از فرهنگس��رای نیاوران به خاطر برگزاری 
چنین نمایشگاهی سپاس��گزارم. روحیات 
هنرمندان، مختلف و متفاوت است. از این 
رو باید کارشناسان و مدیران فرهنگی این 
آگاهی را داشته باشند و از هنرمندانی که 
به هر دلیل نس��بت به برگزاری نمایشگاه 
تمایل ندارند، دعوت کنند تا آثارشان را در 
معرض دید عموم قرار دهند.  او اضافه کرد: 

بخشی از پیکره فرهنگ و هنر سرزمین مان 
را هنرمندان دورگه تشکیل داده اند. تاکنون 
نمایشگاه های بس��یاری در موزه هنرهای 
معاص��ر و مکان های دیگر با هدف نمایش 
آثار آنها داشته ایم. همچنین در انتخاب 30 
اثر از هنرمندان معاصر ایران برای نمایش 
در نمایش��گاه برلین و ماکسی، چهار اثر از 
آثار هنرمندان دورگه وجود دارد که از آن 
میان می توان به مارکو گریگوریان، سیراک 
ملکونیان و سونیا باالس��انیان اشاره کرد؛ 
هنرمندانی که با فرهنگ و هنر ایران عجین 
شده اند.  »رنگ های س��رزمین مادری ام« 
عن��وان نمایش��گاهی ش��امل طراحی از 
مدل های زنده، تصاویری آبرنگی از معماری 
کوی��ری، امام زاده ها، بافت های روس��تایی 
ایران و هر آن چیزی است که این هنرمند 
در زمینه نقاشی آبستره خلق کرده است. 
بخش��ی از مجموعه رباعیات و نقاشی های 
آبستره ادمان آیوازیان نیز در این نمایشگاه 
عرضه خواهد ش��د. همچنین مجموعه ای 
از جزییات آثار معماری، نقاش��ی دیواری، 
تصاویری از کالیگرافی ه��ای این هنرمند 
معمار و نقاش ایرانی، از س��اخته هایش در 
ایران، مس��اجد و موزه های کویت، عمان، 

عربستان و... ارائه می شود. 
در  ش��هریورماه   12 نمایش��گاه  ای��ن 
فرهنگسرای نیاوران گشایش یافت و تا 20 
ش��هریور از ساعت 10 تا 19 و جمعه ها از 

ساعت 14 تا 21 برپاست. 

مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی: 

ارامنه نقش پررنگی در فرهنگ و هنر 
ایران داشته اند

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور تاکید کرد

احیای صنایع دستی استان با ایجاد 
پردیس گردشگری در گیالن 

معاون صنایع دستی خواستار شد

تکمیل پرونده ثبت ملی 
زیورآالت سنتی یزد

با 500میلیون تومان کارگاه بزنید
برای راه اندازی کارگاه به 200 ، 300 متر فضا نیاز دارید که انبار هم داش��ته باش��د. ابزار کار سنتی قلم، 
چکش اس��ت و س��ندان که حکم میز کار را دارد. ش��یوه تولید ماشینی به دس��تگاه احتیاج دارد که برای 
برش، جوش دادن اس��تفاده می ش��ود. هزینه راه اندازی یک کارگاه چیزی بین 400 تا 500 میلیون تومان 

هزینه دارد. 
آموزش های این حرفه به ش��کل اس��تاد -شاگردی است و آموزش کالس��یک نداریم. البته در چند سال 
پیش در میراث فرهنگی اس��تان آم��وزش دادند ولی کار را خراب کردن��د. کالس هایی که میراث فرهنگی 

برگ��زار می کرد یک ماهه یا س��ه ماه��ه بود. مگر در س��ه ماه چه 
چیزی می ش��ود آم��وزش داد و یاد گرفت؟ اس��تاد کارهای قدیمی 
60 س��ال سابقه و تجربه داش��تند ولی واقعاً هیچ ادعایی نداشتند. 
در س��ه م��اه فقط می ش��ود هنری را دید و تماش��ا ک��رد نه اینکه 
 صاحب مهارت ش��د. در کنار کار س��اخت تعمیرات این اقالم فلزی 

 انجام می شود. 

سرمایه اولیه

مواد بازیافتی، پایه ورشوکاری
قلم زنی مشهور بروجرد درگذشته روی فلز ورشو انجام می شد، اما امروزه به دلیل گرانی این فلز و عدم دسترسی 
آسان به آن هنرمندان این هنر ترجیح می دهند روی فلزهایی همچون برنج و مس نقش و نگار ماندگار بزنند. 
این کار در ابتدای پیدایش آن به دلیل اینکه از ملزومات منازل محسوب می شد از بازار فروش خوبی برخوردار 
بود که به تدریج جای خود را به دیگر لوازم خانه داده و به عنوان یک شیء تزیینی از سبد خانواده ها حذف شده 
و امروزه تنها به عنوان سوغات توسط عالقه مندان به صنایع دستی خریداری می شود. میناگر در مورد وسایل و 
مواد اولیه این کار می گوید: بیشتر مواد اصلی کار ما از مواد بازیافتی و خرده کاری های باقی مانده است. در حال 

حاضر از ورق برنج استفاده می شود که هر رول آن 60 میلیون تومان 
تمام می ش��ود. قیمت هر کیلوی آن بین 35 تا 40 هزار تومان است. 
قیمت یک س��ماور ورش��و از 140 ، 150 هزار تومان شروع می شود. 
در نمونه های فاخر به مرز 9 ، 10 میلیون تومان می رس��د. س��رویس 
چای خوری  )اس��تکان، قندان و ق��وری( از 200 هزار تومان تا 3 ، 4 

میلیون تومان متغیر است. 

قیمت ها و ابزارکار



تهران محله ه��ای کوچک و بزرگ زیادی 
دارد ک��ه عمر برخی از این مناطق به اندازه 
قدم��ت خود ش��هر اس��ت و بعض��ی دیگر 
تازه س��از و نوظهور هستند. محالت قدیمی 
پایتخت با گذش��ت س��ال ها هنوز نش��انی 
از گذش��ته های باش��کوه و باطراوت تهران 
قدیم را در خود دارند و در مقابل مدرنیسم 
یادگاره��ای  ان��دک  ش��هری،  بی محاب��ای 
باقی مانده از سال های دور را حفظ کرده اند. 
خیابان بهار اس��م منطقه ای ب��ه همین نام 
در تهران اس��ت. این خیابان در حال حاضر 
به صورت یک راس��ته بازار مهم و معروف در 
مح��دوده مرک��زی پایتخت درآم��ده و یک 
خیابان باریک ش��مالی - جنوبی است که از 
خیابان انقالب ش��روع شده و پس از گذر از 
چند چهارراه و تقاطع به میدان بهارش��یراز 
در نزدیکی میدان هفتم تیر می رسد. قسمت 
جنوبی مخصوص البس��ه و وسایل مورد نیاز 
کودکان اس��ت و قسمت ش��مالی آن، که از 
تقاطع خیاب��ان طالقانی به بعد اس��ت یک 
منطق��ه کامال فن��ی و صنعتی اس��ت. این 
محدوده مخص��وص صنف فروش��ندگان و 
تعمی��رکاران رادیاتور،  ش��وفاژ، آبگرمکن و 
س��ایر ادوات و تجهیزات گرمایش��ی است. 
هرچن��د وس��ایل سرماس��از ه��م در حجم 

محدودتر موجود است. 

منطقه قاجاری، شعر و بهار
به��ار ش��مالی خیابان پرجمعیتی اس��ت. 
فرعی های این خیابان از یک س��و به خیابان 
شریعتی راه دارند و از سوی دیگر به خیابان 
مفتح. در خصوص تاریخچه این خیابان باید 
گفت خیابان بهار و معابر و محالت مسکونی 
اطراف آن به دوران قاجار می گردد. معابری 
خاکی و باریک با ساکنانی معدود که شامل 
نظامیان��ی می ش��دند ک��ه زمین ه��ای این 
محدوده را به عنوان م��زد و پاداش دریافت 
کرده بودند. آنها به تدریج این منطقه را آباد 
کردند و در آن س��کنی گزیدن��د. خانه های 
بدون قولنامه و س��ند که تا س��ال ها بعد به 
حیات خود ادامه دادن��د. در اوایل دهه 30 
خورش��یدی که دولت قوانین ثبت و صدور 
اس��ناد ملکی را مص��وب و اجرایی کرد، این 
خانه ها هم صاحب سند و شناسنامه شدند. 
پ��س از آن ه��م با هج��وم ادارات دولتی به 
این محدوده، این خیابان و مناطق همجوار 
آن ب��ه مراکز اداری و تجاری ش��هر تبدیل 
ش��دند و دیگر س��کونت در آنها جایز نبود. 
وجه تس��میه خیاب��ان و محله را منتس��ب 
به ملک الش��عرای بهار، ش��اعر معاصر کشور 
می دانند که به نظر می رسد این ادعا خیلی 
محکم نباش��د. خیابان مرکزی محله به نام 
این ش��اعر نامگذاری شده اس��ت. محدوده 
بهار، از خیابان بهار ش��یراز تا دروازه دولت 
را دربر می گیرد. به ظاهر اس��تاد محمدتقی 
بهار در یکی از خانه های این منطقه سکونت 
داش��ته و به خاطر ایش��ان این منطقه بهار 
نامیده شده اس��ت. این خانه قدیمی جنب 
اس��تادیوم پیر امجدیه واقع بوده که س��ال 
گذش��ته تخریب ش��ده است. از ش��واهد و 
قرائن اینطور بر می آید که منزل مذکور خانه 
اصلی اس��تاد نبوده وفقط مدت کوتاهی در 

آن اقامت داشته است. 
این محدوده ت��ا قبل از دهه 30 فقط باغ 
و بوس��تان بود و در آن ساختمان  مسکونی 
وجود نداش��ت. در ابتدا خیابان بهار ش��یراز 
ی��ک پیاده رو خاکی داش��ت که نهر آبی هم 
از وسط آن می گذشت. این جوی آب خنک 
و زالل از چش��مه عباس آب��اد سرچش��مه 
می گرفت. نخس��تین ساکنان محله در سال 

1330 در خیابان بهار س��اکن شدند. اما در 
آن زمان تعداد منازل مسکونی انگشت شمار 
و تم��ام خیابان ه��ا خاکی و نیم��ه کاره بود. 
محله از خیابان بهار ش��یراز ت��ا عباس آباد، 
تپه ماهور بود. ای��ن وضعیت تا 1330 ادامه 
داشت. بیشتر ساکنان اولیه این محله افراد 
نظام��ی، نماین��دگان مجل��س و مقام های 
دولتی وقت بودند که زمین هایی را از سوی 
دول��ت دریافت کرده و پس از ساخت وس��از 
در آن س��اکن ش��ده بودند. به م��رور اینجا 
ش��کل و ش��مایل جدیدی به خود گرفت و 
طی ی��ک دوره 30 الی 40 س��اله به حالت 
فعلی درآمد. این خیابان در قسمت شمالی 
مکان ها و بناهایی را در خود جای داده است 
ک��ه هرکدام قابل توجه هس��تند. مثال موزه 
کوچک و جمع وجور عکاسخانه تهران، ضلع 
غربی استادیوم ش��هید شیرودی )امجدیه( 
که در س��ال 1317 س��اخته ش��ده در این 
خیابان ق��رار دارند. دو خیاب��ان فرعی هم 
هستند که اسامی جالبی دارند و به نام های 
شیمی و مهندسی نامگذاری شده اند. ضمن 
اینکه از بعضی از خانه های بزرگ و قدیمی 
این راس��ته کم ع��رض به عنوان لوکیش��ن  
فیلم ها و سریال های ایرانی استفاده می شود 
و بیشتر وقت ها بساط فیلمبرداری و تجمع 

عوامل فیلمسازی جمع است. 

خوب و بد
ای��ن منطقه مانند بس��یاری از مکان های 
دیگ��ر پایتخت نقاط ضع��ف و قوتی دارد و 
ب��ه خاطر قدیم��ی بودن و کم ع��رض بودن 
معبر اصلی آن مش��کالتی به هم��راه دارد. 
ضمن اینکه بعد از تقاطع طالقانی تا میدان 
بهارش��یراز در تس��خیر صنف شوفاژکارها و 
رادیاتور فروش ها و تنقالت و خشکبار است 

که ترکیب ناهمگونی را در بخش شمالی به 
وجود آورده اس��ت. قرار گرفتن در محدوده 
ط��رح ترافی��ک و همچنی��ن زوج و ف��رد، 
ساکنان را برای     تردد با مشکل روبه رو کرده 
است. ترافیک سنگین در خیابان بهار به ویژه 
در س��اعات اولیه غروب، مش��کالتی را برای 
ساکنان ایجاد کرده است. با حضور گسترده 
ش��رکت ها و ادارات، بافت مس��کونی محله 
در حال ضعیف ش��دن اس��ت. بن��ا به گفته 
یکی از اهالی س��اکن در ای��ن محل، اغلب 
خانه های قدیمی محله، خالی از سکنه بوده 
و تبدیل به انباری مغازه و ش��رکت ها ش��ده 
است. بیش��تر پیاده رو ها فرسوده بوده و نیاز 
به تعویض یا بازس��ازی اساس��ی دارد. بافت 
فرسوده این ناحیه هم تعریف چندانی ندارد 
و برخ��ی از بناهای موجود فرس��وده حتی 

خطر ریزش دارند. درحال حاضر نزدیک به 
30 تا 40درصد از بافت منطقه نوسازی شده 
و خانه ه��ای بزرگ دوب��ر قدیمی، تبدیل به 
مجتمع های مسکونی چند واحدی شده اند. 
ضمن اینکه ساخت و سازهای جدید خیلی با 
مختصات محله تناسبی ندارد و نوعی افراط 
در ساختمان س��ازی بدون توجه به ظرفیت 
و ط��ول و ع��رض معاب��ر فرعی به چش��م 

می خ��ورد. از نکات مثبت ای��ن خیابان باید 
به تعدد مراکز درمانی و خدمات بهداش��تی 
اش��اره کرد. قرار گرفتن چهار بیمارس��تان 
مه��م تهران یعنی بیمارس��تان امام س��جاد 
)ع( و ایرانشهر در خیابان بهار شمالی، 502 
ارتش در تقاط��ع طالقانی و آراد در خیابان 
سمیه سرانه بهداش��ت در محله را باال برده 
است. قرار گرفتن در محدوده مرکزی شهر، 
س��هولت عب��ور و م��رور و جابه جایی درون 
ش��هری، کار را برای س��اکنان راحت کرده 
است. در کنار آن وضعیت و سرانه فرهنگی 
این منطق��ه باالس��ت و از آن به عنوان یک 
منطق��ه دن��ج، کم حاش��یه و ب��اکالس یاد 

می شود. 

وال استریت وطنی! 
در گذش��ته به خاطر احداث و دایر شدن 
ادارات دولت��ی، س��اختمان های مرتب��ط و 
زیرمجموع��ه وزارت نفت و ش��عب مرکزی 
بانک های کشور، به وال استریت ایران معروف 
بود. قرار بر این بوده که براساس نمونه اصلی 
آن در آمریکا- خیابان وال اس��تریت- نمونه 
وطنی آن هم در قلب پایتخت ایجاد ش��ود. 
یک��ی از اهالی قدیم��ی می گوی��د: خیابان 
تخت جمشید یا همان آیت اهلل طالقانی فعلی 
از همان ابتدا یک خیابان اداری و تجاری بود. 
برنامه این بوده که خیابان را به وال استریت 
ایران تبدیل کنن��د و قطب اقتصاد ایران در 
خیابان طالقانی یا همان تخت جمشید شکل 
بگی��رد که بعد از انقالب ای��ن پروژه متوقف 
ش��د و به صورت فعل��ی درآم��د. او در ادامه 
صحبت های��ش می افزاید: اینجا در طول روز 
ش��لوغ و پرهیاهو اس��ت اما ش��ب هایش به 
همان اندازه س��اکت و خلوت اس��ت. مردم 
از گوش��ه و کنار تهران ب��رای انجام کارهای 

اداری و تج��اری به اینجا می آیند و دس��ت 
آخر هم دوباره به خانه های شان برمی گردند. 
اداره  های مه��م و پرمراجعه و البته موقعیت 
جغرافیایی خاص و مرکزی خیابان طالقانی 
اهمی��ت و ارزش اینجا را برای ش��هر تهران 
دوچندان کرده اس��ت. آقای ابتسامی، یکی 
از کاس��ب های قدیمی که س��ابقه زیادی در 
فروش��ندگی دارد، می گوید: خیابان نس��بت 
به قب��ل تغییرات زی��ادی کرده اس��ت. آن 
سال ها رفت و آمد ها بیشتر بود و خیابان رونق 
بیشتری داشت. اینجا پاتوق توریست ها بود. 
کار و کاس��بی هم رونق بیش��تری داشت. از 
ابتدا هم اداره ها و شرکت های زیادی در این 
خیابان بودند، اما رفته رفته بافت مس��کونی 
موجود هم کمرنگ تر شد. امروز هم که تقریبا 
بافت مسکونی درخیابان از بین رفته است و 
به جای مرکز اداری مالی، قس��متی از آن به 
صنف خود ما )ش��وفاژ و رادیاتور( اختصاص 
پیدا کرده اس��ت. ابتس��امی در م��ورد اینکه 
چرا این راس��ته به بورس صنف تاسیسات و 
گرمایش – سرمایش تبدیل شده می افزاید: 
بعضی از س��اختمان های دولتی و بانک هایی 
ک��ه قرار ب��ود در پروژه وال اس��تریت تهران 
ج��ای بگیرند، بع��د از انقالب نیم��ه کاره به 
حال خود رها ش��دند. بعد از چند س��ال که 
از انقالب گذش��ت تقریبا با سال های پایانی 
جنگ بود که تکمی��ل و راه اندازی این بناها 
آغاز ش��د. این ساختمان ها نیاز به تاسیسات 
مرکزی داش��تند و به همین دلیل بعضی از 
افراد به اصطالح دس��ت به آچ��ار آمدند و به 
خاطر نزدیکی به این ادارات و شرکت ها، در 
همین محل و اطراف چهارراه ماندگار شدند. 
ضمن اینکه ساخت وساز آپارتمان در تهران 
رون��ق گرفته بود. کم کم بقیه  صنف ها هم از 
راه رسیدند و بورس شوفاژ و آبگرمکن را راه 

انداختند. 

گود بازار 
بهار شمالی همه جور امکانات و تجهیزات 
الزم برای س��رویس، تجهی��ز و فروش انواع 
وسایل گرماس��از را دارد. روزانه عده زیادی 
از مش��تری و تعمی��رکار و نماین��ده فروش 
شرکت ها گذرشان به اینجا می افتد. در این 
محدوده ش��ما به انواع و اقسام وسایل، ابزار، 
ش��یرآالت، دیگ های بخار، پمپ، وسایل و 
ادوات سرماس��از،  مبدل ه��ای حرارت��ی و... 
دسترسی دارید. قیمت های کاالهای عرضه 
ش��ده، قیمت روز اس��ت و تقریب��ا در همه  
مغازه ها یکس��ان اس��ت؛ از 500تومان برای 
بست ها و پیچ های کوچک گرفته تا چیلرهای 
بزرگ و پرقدرت ک��ه از 12 تا 300میلیون 
تومان خرج دربردارند. مش��عل های گازی و 
گازوییلی هم از 85 هزار تومان تا 460 هزار 
تومان قیمت خورده است. البته ممکن است 
ب��ه دلیل ارائه برخ��ی از امکانات و خدمات 
قیمت ها کمی تفاوت داش��ته باش��د. قیمت 
یک پکیج دیواری خارج��ی از 2/5 میلیون 
تومان ش��روع می ش��ود و به مرز 15میلیون 
تومان می رس��د. این تفاوت قیمت به اندازه، 
حجم گرمایش و نوع سیس��تم آبرسانی آن 
مرب��وط می ش��ود. نمونه ه��ای ایرانی هم از 
کیفیت مناس��بی برخوردارند و بین 1/5 تا 
5 میلیون تومان هزینه دارند. در این راسته 
بازار ش��رکت ها و برنده��ای معتبر خارجی 
و ایران��ی حضور دارند ک��ه کاالهای خود را 
ب��ا ضمانت نامه های معتب��ر عرضه می کنند. 
غیر از کار ف��روش، فعالیت های دیگری مثل 
تعمی��رات، لوله کش��ی، نص��ب و راه اندازی 
سیس��تم های تاسیس��اتی مرکزی، نصب و 
تعمی��ر موتورخانه، س��رویس های دوره ای، 
نص��ب و تعمیر پکیج و آبگرمکن و ش��وفاژ 

انجام می شود. 

گرما در سرما 
بازار تاسیس��ات و ش��وفاژ خیابان بهار شمالی یکی 
از قدیمی تری��ن مراک��ز توزیع و فروش همه وس��ایل 
موردنیاز برای تهیه و س��رویس ابزارآالت و تجهیزات 
تاسیسات گرمایش��ی و حتی سرمایشی است. قدمت 
ای��ن خیاب��ان قدیمی که زمانی باغ و بوس��تان بوده و 
جزو اراضی ییالقی درباری به ش��مار می  آمده به دهه 
1330 خورش��یدی می رسد و بیش از 60سال قدمت 
دارد. البته راس��ته ش��وفاژکارها و تاسیساتی ها خیلی 
بعدت��ر از احداث این معبر ایجاد ش��ده و به اوایل دهه 
1370 می رسد. این خیابان باریک و قدیمی مهم ترین 
راسته بورس فروش و عرضه شوفاژ، وسایل گرمایشی، 
پکیج های دیواری، ادوات و وسایل موتورخانه، تجهیزات 
سرمایشی و قطعات و لوازم یدکی این دستگاه هاست. 
ش��هرت این راس��ته فنی به اندازه ای اس��ت که وقتی 
صحبت از خریدوفروش این قبیل وسایل و تجهیزات 
می شود، بی اختیار همه یاد این خیابان و مغازه هایش 
می افتند. این منطقه برای خرید مناسب است. قیمت ها 
براساس قیمت های روز تعیین می شود و گران فروشی 

در این منطقه و در این صنف اتفاق نمی افتد. 

محدوده بازار 
خیابان بهار یک مسیر شمالی – جنوبی است که به 
دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم می شود. حدفاصل 
خیابان انق��الب تا تقاطع خیابان طالقانی بهار جنوبی 
نامیده می ش��ود و بعد از چهارراه تا میدان بهارش��یراز 
تابلوی بهار شمالی به دیوار خورده است. بخش جنوبی 
ب��ه فروش و عرضه انواع لباس های بچه گانه اختصاص 
دارد و قسمت ش��مالی صنف فنی کارهای تاسیساتی 
است. راسته اصلی و اطراف چهارراه طالقانی از هرطرف 
در تس��خیر این فروشگاه هاس��ت. در کوچه ها و معابر 
فرعی هم تک وتوک مغازه های کوچکی هس��تند ولی 
تجمع اصلی در دو طرف خیابان اس��ت که به فروش 
انواع کاالهای تاسیس��اتی و سرمایش��ی – گرمایشی 
از پیچ و واش��ر گرفته تا دیگ های بخ��ار و تجهیزات 
موتورخان��ه ای مش��غولند. این صنف فنی بخش��ی از 
خیاب��ان طالقانی را هم اش��غال ک��رده و بعضی از این 
مغازه ه��ا در جوار بانک ها، ش��رکت ها و ادارات دولتی 

جای گرفته اند. 

قیمت  ها، رهن و اجاره  بها
این مرکز خرید فروشگاه  های متعددی دارد که هم 
فروش��نده هس��تند، هم تعمیرکار و نماینده برندهای 
موجود. در این حوالی کوچک ترین مغازه ها 15 متری 
و بزرگ ترین ه��ا تا 60 - 50 مترمربع وس��عت دارند. 
حدود 200 مغازه در قس��مت ش��مالی ای��ن خیابان 
وجود دارد که تقریبا 80 واحد مخصوص ش��وفاژکارها 
و رادیاتورسازهاست. عالوه بر مغازه چند واحد انبار هم 
 هست که بین 45 تا 70 متر مساحت دارند. قیمت های 
رهن و اجاره در این منطقه تجاری به خاطر واقع شدن 
در مرکز شهر باالس��ت. البته قیمت ها براساس شغل 
موردنظر متفاوت است. همین صنف شوفاژ و تاسیسات 
هر چقدر به تقاطع طالقانی نزدیک تر باش��ند گران تر 
اس��ت، چه در اجاره و چه در فروش، اما صنوف دیگر 
بس��تگی به موقعیت مکانی دارد. مثال یک باب مغازه 
اتوشویی یا میوه فروشی در قسمت شمالی تر و نزدیک 
به میدان بهارشیراز گران تر است و طالب بیشتری هم 

دارد. به طور کلی قیمت ملک در این محدوده تجاری 
و فن��ی بین 45 تا 100 میلیون تومان در هر مترمربع 
اس��ت. البته فروش ملک به ندرت اتفاق می افتد. یک 
باب مغازه 25 متری با دید مناسب و پاخور خوب بین 
8 تا 14 میلیون تومان هزینه اجاره نش��ینی دارد. این 
رقم ها بسته به اندازه، موقعیت مکانی و صنف موردنظر 
فرق می کند و نوسان قیمتی دارد. رهن خیلی طرفدار 
ندارد ولی اگر مغازه ای رهن داده شود بین 60 تا 180 
میلیون تومان برای مدت یک تا سه سال متغیر است. 
کاسب های این راسته بیشتر مالک هستند چون یکی 
از شرایط احراز نمایندگی برندهای معتبر تملک واحد 
کسب اس��ت. کس��انی هم که صاحب ملک هستند، 
تمایل ش��ان به دریافت اجاره اس��ت. قراردادهای رهن 
یا اجاره به صورت دو تا پنج س��اله تنظیم می ش��ود و 
معموال هرس��ال 10 تا 15 درصد به مبلغ س��ال قبل 

اضافه می شود. 

مارک ها و برندها
مح��دوده تج��اری به��ار )جنوب��ی( به ط��ور کامال 
اختصاص��ی در اختیار صنف پوش��اک و لوازم کودک 
است و راس��ته ش��مالی در اختیار آبگرمکن، رادیاتور 
و ش��وفاژ. البته مغازه های دیگری هم هستند که فرم 
و ش��کل محلی دارند و بورس محس��وب نمی شوند و 
فقط برای رفع نیاز مردم س��اکن محله دایر ش��ده اند. 
در این خیابان باریک و نسبتا طوالنی برندهای معتبر 
داخلی در بخش آبگرمکن، رادیاتور و س��ایر لوازم فنی 
و حفاظتی مخصوص وس��ایل گرمایشی و سرمایشی 
حضور پررنگ دارند. در اینجا هم جنس خارجی وجود 
دارد و ه��م کاالی باکیفیت ایرانی. نمونه های خارجی 
بهای بیشتری دارند و البته در مقایسه با اجناس ایرانی 
تا حدودی بهتر هس��تند. بیش��ترین برندهایی که به 
چش��م می خورند ساخت کش��ور ایتالیا هستند و بعد 
از آن آلمانی ه��ا و کره ای ها حض��ور دارند. مارک های 
آریستون، ایساتیس، جنرال، دانفوس، خرگوش نشان، 
کوروزو، پ��الر، س��ارونی، ویلو، ال جی و کراس��نت از 
معروف ترین مارک های خارجی هستند. بوتان، اتمسفر، 
 ادی��ک، آذرپ��اد، ایران رادیات��ور، ارس، ایران گرماکار و 

پردیس نیز از برندهای ایرانی این بازارند. 

پنجشنبه
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نمای بازار

این محدوده تا قبل از دهه 30 فقط 
باغ و بوستان بود و در آن ساختمان  

مسكونی وجود نداشت. در ابتدا خیابان 
بهار شیراز یك پیاده رو خاكی داشت 

كه نهر آبی هم از وسط آن می گذشت. 
این جوی آب خنك و زالل از چشمه 

عباس آباد سرچشمه می گرفت
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زنانروستاییرویپلتفرمها

پ��روا دوی کش��اورزی در گاروال هن��د بود، اما 
درآمد چندانی از این ش��غل نداشت. او سپس به 
صنعتگری و مش��خصا ش��غل بافندگی روی آورد. 
امروز او پ��ول کافی برای فرس��تادن فرزندش به 
مدرس��ه دارد و در روستایش یک قهرمان به شمار 

می آید.
 Karigar او هم��ه این موفقیت ه��ا را مدیون 
اس��ت. Karigar کس��ب وکار دو بان��وی هندی 
ب��ه  نام های کاناک هیرانی نوتیال و س��یندو هوال 
است. دیدگاه این کسب وکار ایجاد پایگاهی برای 
کارشناس��ان و صنعتگران محلی در سراس��ر دنیا 

است.
 در ای��ن پایگاه همه صنعتگران و کارشناس��ان 
ب��ه  را  خ��ود  س��نتی  مهارت ه��ای  می توانن��د 
محص��والت خ��وب، پای��دار و مطابق ب��ا مد روز 
تبدیل کنند؛ محصوالتی که برای مش��تریان آگاه 
ی��ا خرده فروش هایی که می خواهن��د در صنعت 

بافندگی کار کنند، بسیار مناسب هستند. 

وقتیزنانروستاییهنرشانراجهانی
میکنند

ای��ن دو بان��وی کارآفرین در س��ال 2013 در 
حالی که به آمس��تردام هلن��د رفته بودند، پلتفرم 
Pashm را با هدف ایج��اد پایگاهی جهانی برای 
صنعتگ��ران روس��تایی هن��د راه انداختند. خانم 
هیران��ی در س��فری که ب��ه گاروال داش��ت یک 
روس��ری دس��ت بافت از یک نمایشگاه محصوالت 

دست ساز خرید.
 او به این فکر می ک��رد که چگونه می توان این 
پتانس��یل های روستایی را وارد صنعت مد جهانی 
کرد. قصد آنها ایجاد ش��غلی دائم برای صنعتگران 
روس��تایی از طریق نش��ان دادن هنر دس��ت آنها 
در اروپ��ا ب��ود. ام��ا اروپایی ها به ای��ن کار نگاهی 
بیش  از حد قومیتی داش��تند و ای��ن خانم ها اگر 
می خواستند موفق شوند باید رویکردشان را تغییر 
می دادند. آنها باید هنر و صنعت روستایان هندی 
را به زبان معاصر برگردانده و محصوالتی مناسب 

زمان حال طراحی می کردند. 
بنابراین سراغ طراحان پارچه هلندی رفتند و به 
این ترتیب برند Karigar معرفی شد. آنها اکنون 
برند خود را در کش��ورهای هلند، آلمان، بلژیک، 
بریتانیا، استرالیا و سوییس عرضه می کنند. برنامه 

آنها رشد جهانی این برند است. 

سرمایهگذاریجمعی،راهیبرایکارآفرینی

این دو بانوی کارآفرین از روش س��رمایه گذاری 
جمعی اس��تفاده کرده و برای این کار چند دلیل 
داش��تند ک��ه مهم ترین آنه��ا داش��تن محصولی 
باکیفیت، دارای طراحی خوب و دست ساز بود که 
مستقیم و غیرمستقیم بتواند بر زندگی مردم تاثیر 
بگ��ذارد. آنها می خواهند م��ردم در نقاط مختلف 
دنی��ا را از برند، محص��والت زیبا و توانایی خالقان 
ای��ن محصوالت مطلع کنن��د. دو بانوی کارآفرین 
به زادگاه ش��ان گاروال کمک زیادی می کنند. آنها 
نخستین بار کسب وکارش��ان را با کمک کارکنان 
بخش بافندگی یا صنعتگران مس��تقل این منطقه 
آغ��از کردند. حدود 90درصد محصوالت این برند 
کار س��اکنان گاروال اس��ت؛ جایی که این برند با 

بیش از 800 صنعتگر روستایی کار می کند.
 بس��یاری از بافندگان و کسانی که کار گلدوزی 
انج��ام می دهن��د زن هس��تند. کار ک��ردن روی 
طرح ها به این زنان امکان یادگیری مهارتی تازه را 
می دهد، باعث می شود از نظر مالی مستقل شوند و 
بتوانند بچه های شان را به مدرسه بفرستند. هدف 
آنها این اس��ت که در طول زمان در طراحی های 
خود نوآوری به  خ��رج دهند و به بازارهای جدید 
دست پیدا کنند. این باعث می شود کسانی که از 
این مس��یر امرار معاش می کنند به فکر طرح های 
تازه تر بیفتند، اس��تاندارد کارشان را باالتر ببرند، 
کیفی��ت محصول ش��ان را افزای��ش دهن��د و به 

مهارت شان در کار بیفزایند. 

ازهندتاقلباروپا
ب��رای بس��یاری از صنعتگ��ران در روس��تاهای 
دورافت��اده اس��تفاده از ظرفیت ه��ای فناوری روز 
ممکن نیس��ت. آنها با ایجاد ارتباط میان فناوری 
و صنایع دس��تی توانس��ته اند افراد مختلف را در 
برندش��ان گرد ه��م جمع کرده و به ه��م ارتباط 
دهن��د. اکنون هر یک از صنعتگران ارش��دی که 
این برند با آنها کار می کند یک گوش��ی هوشمند 
دارد ت��ا بتوان��د از تمام��ی مراح��ل س��اخت کار 

تصویربرداری کند. 
هدف آنها این است که با صنعتگران در سراسر 
جهان هم��کاری کنند تا بتوانن��د انواع طرح های 
س��نتی در جای جای جهان را به طرح هایی مورد 
پس��ند انس��ان امروزی تبدیل ک��رده و در نتیجه 
بتوانند در س��طح بین المللی کار کنند. کسب وکار 
دو بانوی هندی اگرچه اکنون در قلب اروپا یعنی 
هلند فعال اس��ت اما بسیاری از زنان روستایی در 
هند را مش��غول به کار کرده و ب��ا بلندپروازی به 

آینده می نگرد. 

زنان جهان

معاون امور زنان و خانواده  ریاست جمهوری 
از توانمندس��ازی 400 مرب��ی س��وادآموزی 
برای زنان عش��ایر خب��ر داد و گفت: موفق به 
سوادآموزی 2000 دختر عشایر در استان هایی 
چون اردبی��ل، کهگیلویه و بویراحمد، فارس و 
آذربایجان ش��رقی ش��ده ایم. به گزارش ایسنا، 
شهیندخت موالوردی در همایش روز جهانی 
س��وادآموزی با بیان اینکه آموختن، همواره به 
معن��ای مفهومی جهانی در ادیان الهی توصیه 
ش��ده اس��ت، گفت: امروز از آموزش به عنوان 
موضوعی یاد می کنی��م که بیش از هر مفهوم 
دیگ��ری مرزها را در نوردیده و محدودیت های 
سنی و جنسی آن رو به کم رنگ شدن می رود. 
وی افزود: آموزش در همه جوامع جزو حقوق 
اساسی شهروندان است و در ایران نیز در همه 
اسناد باالدستی از جمله قانون اساسی به عنوان 
اصلی تری��ن و بدیهی ترین حق��وق برای همه 

اقشار جامعه مورد تاکید قرار گرفته است. 
معاون امور زنان و خانواده  ریاست جمهوری با 
بیان اینکه ایران به سوادآموزی به عنوان فرصت 
دومی برای جبران حق��وق معطل مانده افراد 
محروم از س��واد می نگرد، افزود: س��وادآموزی 
پس از انقالب با پیام امام خمینی)ره( آغاز شد 
و اهمیت آن به جایی رسیدکه سازمان نهضت 
سوادآموزی شکل گرفت. موالوردی ادامه داد: 

میزان بهره مندی مردم از حداقل سواد خواندن 
از شاخص های توسعه جوامع و موتور متحرک 
توس��عه جوامع است. س��واد در تعریف سنتی 
توانایی خواندن و نوش��تن اس��ت و در مفهوم 
نوین به س��طحی از خواندن ک��ه برای ارتباط 

کفایت می کند، اطالق می شود. 
وی ب��ه نقش زنان، ک��ودکان و آموزش آنها 
اش��اره کرد و گف��ت: نقش زن��ان و کودکان و 
آموزش به آنها از محورهای اساس��ی است که 
می تواند در کاهش آسیب پذیری کشورها موثر 
باشد. جمهوری اسالمی از بدو پیروزی انقالب 
برای س��وادآموزی تالش بسیاری به کار بسته 
اس��ت و در نرخ س��وادآموزی زنان پیش��رفت 
چش��مگیری داشته اس��ت به گونه ای که نرخ 
رشد س��واد در این گروه 17.4 در سال 45 به 
81.1درصد در س��ال 90 رسیده است. معاون 
امور زنان و خانواده  ریاست جمهوری ادامه داد: 
جمهوری اسالمی رشد شاخص باسوادی را از 
افتخارات خود در دس��تیابی به توس��عه پایدار 
می داند، البته هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب 

راهی دراز در پیش است. 
موالوردی ب��ا بیان اینکه زن��ان در مناطق 
مح��روم به وی��ژه مناط��ق م��رزی ب��ه اذعان 
کارشناس��ان بای��د م��ورد توج��ه وی��ژه قرار 
بگیرند، گفت: اگرچه نرخ پوش��ش تحصیلی 

در دوره ابتدایی برای دختران به 99.6درصد 
رس��یده است، اما شاهد هستیم که در برخی 
اس��تان های مرزی درص��دی از دخت��ران از 
تحصیل ب��از می مانند و در بزرگس��الی برای 
آم��وزش آنها هزینه های بیش��تری به جامعه 
تحمی��ل می ش��ود. وی ادام��ه داد: دوس��وم 
بی س��وادان جهان را زنان تشکیل می دهند و 
70 درصد فقرای جهان نیز زن هستند و این 
نیز نش��ان دهنده رابطه مس��تقیم فقر و سواد 
اس��ت. در ایران بیشترین درصد زنان بی سواد 
در روستاها س��اکن هستند و فاکتور جغرافیا 
و مح��ل زندگی نی��ز در این زمین��ه بی تاثیر 
نیس��ت. معاون امور زنان و خانواده  ریاس��ت 
جمهوری با بیان اینکه 79درصد فعالیت های 
سوادآموزی در دولت یازدهم معطوف به زنان 
است، گفت: همچنین 50درصد فعالیت های 
سوادآموزی معطوف به روستاهاست. معاونت 
زنان و خانواده در راس��تای رشد سوادآموزی 
دختران در روس��تاها اقدامات��ی انجام داده و 
برای توانمندس��ازی مربیان سوادآموزی برای 
زنان عشایر برنامه هایی داشته است به گونه ای 
که با آموزش 400 مربی موفق به سوادآموزی 
2000 دخت��ر عش��ایر در اس��تان هایی چون 
کهگیلوی��ه و بویراحم��د، ف��ارس، اردبی��ل و 

آذربایجان شرقی شده است. 

معاونامورزنانوخانوادهریاستجمهوریاعالمکرد

ترجمه:ساراگلچینسوادآموزی 2000 دختر عشایر
femaleentreneurassociatiom.com

مدیر ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش شهرداری تهران با 
تشریح جزییات نهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی گفت: این نمایشگاه 18 تا 26 
شهریور ماه در بوستان گفت وگو برگزار و در آن پوشاک زنانه، مردانه، بچگانه، کاالی 
حجاب، محصوالت چرم، کاالی خواب، زیورآالت و صنایع دس��تی عرضه می شود. 
به گزارش ایسنا، فهیمه فیروزفر در نشست خبری که در ستاد توانمندسازی زنان 
سرپرس��ت خانوار برگزار شد، افزود: 22 غرفه به عرضه پوشاک زنانه، 23 غرفه به 
پوش��اک مردانه، 12 غرفه به پوش��اک کودک، دو غرفه به کاالی حجاب، دو غرفه 
به کاالی خواب، س��ه غرفه عرضه زیورآالت و س��ه غرفه به عرضه صنایع دس��تی 
می پردازن��د. عالوه بر آن به ص��ورت محدود به عرضه لوازم التحری��ر و مواد غذایی 

می پردازیم. 
وی در بخ��ش دیگ��ری از صحبت های خ��ود اظهار کرد: در نمایش��گاه زنان و 
تولی��د ملی، مراکز مهارت آموزی کوثر که در حد برند پوش��اک تولید می کنند یا 
تولید کنندگان برند، ش��رکت می کنند. این در حالی  اس��ت که در چند ماه اخیر 
اف��راد زیادی به ما مراجعه کردند. این اف��راد خود را تولید کننده می دانند چرا که 
محصوالت ش��ان توسط زنان خانه دار تولید می شود. اگر چه ما بازارچه های فصلی 
داریم ول��ی این تولید کنندگان تمایلی به عرضه محصوالت ش��ان در بازارچه های 

فصلی ندارند و نمی توانند در نمایشگاه ما شرکت کنند. 
مدیر ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با بیان اینکه 13 برند جدید در 
نمایشگاه زنان و تولید ملی حضور می یابند، اظهار کرد: 10 برندی که پیش از این 
در نمایشگاه شرکت می کردند از این چرخه خارج شدند. ما تالش می کنیم از طریق 
برگزاری نمایش��گاه زنان و تولید ملی، اعتماد مردم را به تولید ملی جلب کنیم و 
تولید کنندگان برند نیز با همین هدف در نمایشگاه شرکت می کنند، بنابراین سود 
خود را به حداقل می رس��انند. آنها در واقع به نمایش��گاه زن��ان و تولید ملی عرق 
پیدا کرده اند. فیروزفر اضافه کرد: ش��بکه پوشاک به گونه ای تشکیل شده است که 
بخش های مختلف مربوط به این حوزه با یکدیگر همکاری می کنند. به عنوان نمونه 
یک مرکز برای برخی دیگر از تولید کنندگان خدمات برش لیزری را ارائه می دهد. 

وی با اشاره به مذاکرات انجام شده با کمیته امداد گفت: طی مذاکرات انجام شده 
از کمیته امداد درخواست کرده ایم وامی به زنان سرپرست خانواری که توان تولید 
دارند، بدهند و ما نیز فضا در اختیار این زنان قرار می دهیم تا آنها بتوانند تولید کنند 

و محصوالت شان را به فروش برسانند. 
فیروزفر با بیان اینکه ما درخواس��ت دائمی شدن نمایشگاه زنان و تولید ملی را 
ارائه کرده ایم، اظهار کرد: با تحقیق انجام ش��ده مشخص شد که دائمی شدن این 
نمایشگاه نیاز است و حتی می توان بیرون از تهران مکانی را برای این کار در نظر 
گرفت تا شهرستان های دیگر نیز بتوانند به آن مراجعه کنند، اما با درخواست دائمی 
شدن نمایشگاه موافقت نشده است. وی اضافه کرد: 2710 زن سرپرست خانوار در 
قالب تولیدی های مختلف در نمایشگاه زنان و تولید ملی به عرضه محصوالت خود 
می پردازند عالوه بر آن 50 درصد از س��ازندگان غرفه های این نمایشگاه را فرزندان 

زنان سرپرست خانوار تشکیل می دهند. 
مدیر ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش شهرداری تهران با 
اش��اره به آمار زنان سرپرست خانوار اظهار کرد: از سال 86 تا 90، 30.3 درصد زن 
مطلقه، 43.27 درصد زن به علت فوت همسر، 3.87 درصد دختر و 22.2 درصد زن 

سرپرست در سامانه ستاد ملی زنان سرپرست خانوار ثبت شده اند. در سال های 94 
ت��ا 95، 35.18 درصد زن مطلقه، 24.83 درصد فوت همس��ر، 7.12 درصد دختر و 
32.5 درصد زن بدسرپرست تحت پوشش ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار 
قرار گرفتند. در حال حاضر 16هزار و 449 زن سرپرست خانوار تحت پوشش این 

ستاد هستند. آمار فرزندان ثبت شده این افراد 27 هزار و 89 نفر است. 
فیروزف��ر با بیان اینکه س��ن زنان مراجعه کننده به س��تاد توانمندس��ازی زنان 
سرپرست خانوار از 50 سال به 39 سال رسیده است، گفت: تعداد زنان بدسرپرست 
و مطلقه افزایش یافته و تعداد زنان مراجعه کننده به علت فوت همسر کاهش پیدا 
کرده اس��ت. امکان دارد علت کاهش مراجعه کنندگان ناشی از فوت همسر، تحت 
پوشش بیمه قرار گرفتن یا دریافت خدمات از سازمان های دیگر باشد. متاسفانه آمار 
آس��یب های اجتماعی در شهر تهران متناسب با افزایش آمار ستاد زنان سرپرست 
خانوار ش��هرداری تهران بیشتر شده است. در حال حاضر 300 هزار زن سرپرست 
خانوار شناس��نامه ای )شناسنامه زنان گویای سرپرست خانوار بودن آنان است( در 

تهران زندگی می کنند. 
وی با اش��اره به خدمات ارائه ش��ده به فرزندان زنان سرپرست خانوار گفت: ما 
دوره های مش��اوره آموزش��ی را برای زنان سرپرست خانوار و فرزندان شان برگزار 
می کنیم. عالوه بر آن با حضور فرزندان نخبه، اتاق فکری تش��کیل داده ایم. آنها 
برای فرزندان سرپرست خانوار که پشت کنکور هستند دوره هایی برگزار کردند و 
در آنها اطالعاتی در زمینه رش��ته های تحصیلی دانشگاهی ارائه داده اند که مورد 
اس��تقبال قرار گرفت. ما قصد داریم این فرزندان نخبه را به ش��بکه نذر فرهنگی 
متصل کنیم. فیروزفر در پایان درباره همکاری ستاد توانمندسازی زنان سرپرست 
خانوار با متروی تهران در زمینه زنان دس��تفروش اظهار کرد: ما در 22 منطقه 
دفتر امور بانوان داریم و زنان دس��تفروش می توانند به این مراکز مراجعه کنند. 
اگرچه ممکن اس��ت درآمد این دس��ته از زنان کاهش یاب��د اما به علت دریافت 
حمایت های مختلف از جمله در زمینه های مش��اوره ای و آموزش��ی، قرار گرفتن 

تحت پوشش شهرداری تهران در درازمدت به نفع آنان و فرزندان شان است. 

جزییاتنهمیننمایشگاهزنانوتولیدملی

گزارش 2

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی گفت: 
مجلس، دولت و نهادهای قدرتمند ورزش��ی باید تقویت 

ورزش زنان را جدی بگیرند. 
به گزارش ایرنا، پروانه سلحش��وری روز دوش��نبه در 
نشس��ت خبری ک��ه در خبرگزاری جمهوری اس��المی 
برگزار شد، افزود: یکی از دغدغه های ما گسترش ورزش 

زنان در جامعه و مناطق محروم کشور است. 
وی تصریح کرد: تالش فراکس��یون زنان مجلس دهم 
ایجاد شرایط و بس��ترهای الزم ورزش برای دختران از 
کودکی تا مقطع دانشگاه است البته در این راستا برخی 
قوانی��ن نیاز به اصالح دارند که م��ا به دنبال اصالح این 
قوانین هس��تیم. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس دهم 
ب��ا تاکید بر اینکه کارگروه های کارشناس��ی و تخصصی 
در زمین��ه ورزش در مجلس تش��کیل می ش��ود، اظهار 
امی��دواری کرد که با راه اندازی ای��ن کارگروه ها ورزش 

زنان بهبود و توسعه یابد. 
سلحش��وری با ی��ادآوری اینک��ه ب��رای جلوگیری از 
آس��یب های اجتماع��ی باید ورزش کش��ور گس��ترش 
و توس��عه یابد، افزود: ت��الش داریم بس��ترهای الزم و 

تس��هیالت م��دون در راس��تای رش��د و بهبود 
ورزش زن��ان ایج��اد ش��ود. وی ب��ا تاکید بر 
اینکه بیشتر رش��ته های ورزشی زنان امروز 
ب��ا کمبود بودج��ه روبه رو هس��تند، اظهار 
نخس��تین  ورزش  در  متاس��فانه  داش��ت: 
کسانی که دچار آس��یب دیدگی می شوند 
زنان هس��تند. سلحش��وری در بخشی از 
این نشس��ت خب��ری با تاکید ب��ر اینکه 

مجلس، دول��ت و نهادهای قدرتمند 
ورزش��ی باید ورزش زنان را جدی 

بگیرند، افزود: جامعه ما در حال 
حرکت به س��مت کهنس��الی 

اس��ت در این راستا ورزش 
می توان��د از بیماری ه��ای 

روانی  جسمانی،  روحی، 
و آسیب های اجتماعی 

جلوگیری کند.
پاس��خ  در  وی   
ب��ه این س��وال که 

چه زمان��ی مش��کالت ورود دخت��ران و زنان 
به ورزش��گاه ها و اس��تادیوم ها برداش��ته و 
حل خواهد ش��د، گفت: دخت��ران و زنان 
عالقه مند هس��تند به ورزش��گاه ها بروند 
و فوتب��ال تماش��ا کنن��د، ام��ا فضای 
ورزش��گاه ها مناس��ب نیس��ت. رئیس 
فراکسیون زنان مجلس دهم با بیان 
اینکه اعتقاد داریم باید فضا به گونه 
دیگری تغییر یابد، تصریح کرد: 
در کن��ار مس��ائل قانونی که 
باید در این راس��تا پیگیری 
و  شود، مسائل اجتماعی 
ورزشگاه ها  در  فرهنگی 
اس��ت،  مط��رح  نی��ز 
بای��د فض��ای درونی 
ورزشگاه ها به گونه ای 
بهبود یابد تا زمینه 
حضور بانوان فراهم 
این  شود که الزمه 

موضوع، فرهنگ س��ازی اس��ت. فاطعه ذوالقدر، نماینده 
مردم تهران در مجلس شورای اسالمی و عضو کمیسیون 
فرهنگ��ی نیز با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش باید به 
ش��کل جدی به توسعه و رشد ورزش دختران و پسران 
بپردازد، گفت: متاس��فانه در این سال ها شاهد کمرنگ 
بودن ورزش و استعدادیابی پسران و دختران در مدارس 

هستیم. 
وی ادام��ه داد: قطعا این موضوع آموزش و پرورش در 
مجلس شورای اسالمی مورد تذکر قرار خواهد گرفت و 
نیز این موضوع از سوی فاطمه سعیدی، عضو کمیسیون 
آموزش مجلس دهم به طور جدی پیگیری خواهد شد. 
به گ��زارش ایرن��ا، رئیس فراکس��یون زن��ان مجلس 
ش��ورای اس��المی به هم��راه فاطمه ذوالق��در، نماینده 
م��ردم ته��ران در مجل��س ده��م و عضو فراکس��یون 
زن��ان با حض��ور در خبرگ��زاری جمهوری اس��المی از 
بخش ه��ای مختل��ف آن بازدید ک��رد و در جریان روند 
تهی��ه و تولید اخب��ار و گزارش های خب��ری، تصویری 
ایرن��ا مختل��ف  خروجی ه��ای  روی  آنه��ا  انتش��ار   و 

 قرار گرفت. 

سلحشوری،رئیسفراکسیونزنانمجلسشورایاسالمیعنوانکرد

مجلس،دولتونهادهایقدرتمندورزشیبایدورزشزنانراجدیبگیرند

گزارش رس��می دستگاه دادس��تانی انگلیس که روز 
سه شنبه منتشر ش��د، نشانگر افزایش بی سابقه اشکال 
مختلف خش��ونت علیه زنان در انگلیس و ولز در س��ال 
گذشته میالدی است. به گزارش ایرنا، براساس آمارهای 
منتشرش��ده توسط دستگاه دادس��تانی انگلیس که در 
روزنامه گاردین منتش��ر شد، در دوره زمانی 2015-16 
میالدی موارد خشونت علیه زنان و دختران در انگلیس 
و ولز بیش از 117هزار مورد بوده اس��ت که نس��بت به 

دوره زمانی قبل از آن 10درصد رشد نشان می دهد. 
به گفته الیسون ساندرز، مدیر نهاد »تعقیب عمومی« 
وابس��ته به دادستانی انگلیس، موارد خشونت علیه زنان 
و دختران دربرگیرنده مواردی چون تجاوز، اذیت و آزار 
جنسی و نیز سوءاس��تفاده های جنسی بوده است. وی 
در گفت وگ��و با روزنامه گاردین همزمان با ارائه گزارش 
س��االنه خدمات دادس��تانی انگلیس در مورد خشونت 
علیه زنان و دختران، هش��دار داد که یکی از علل رشد 

بی سابقه خشونت علیه زنان و دختران در انگلیس و ولز 
در سال گذشته میالدی، افزایش استفاده از شبکه های 

اجتماعی با هدف تهدید و سیطره بر زنان بوده است. 
ساندرز گفت: گسترش استفاده از اینترنت، شبکه های 
اجتماعی و دیگر اش��کال فناوری س��بب شده است که 
موارد تهدید و نیز جرای��م آنالین افزایش قابل توجهی 
پیدا کند. براساس گزارش دستگاه دادستانی انگلیس، با 
اجرای قوانین جدید در مورد ممنوعیت انتش��ار تصاویر 
خصوصی افراد بدون رضایت آنها، از آوریل سال گذشته 
می��الدی، بی��ش از 206 مورد ش��کایت در دادگاه های 
انگلی��س و ولز مطرح ش��ده که بس��یاری از احکام این 
دادگاه ه��ا به نفع قربانی��ان بوده اس��ت. گاردین افزود: 
براساس گزارش دستگاه قضایی انگلیس، در دوره زمانی 
16- 2015 همچنین 6هزار و 217 مورد سوءاس��تفاده 
جنسی از کودکان صورت گرفته است که نسبت به دوره 

قبل از آن 15.4درصد رشد نشان می دهد. 

افزایشبیسابقهخشونتعلیهزناندرانگلیسوولزدرسالگذشتهمیالدی
مش��اور امور بانوان و خانواده وزیر کش��ور گفت: برای 
برقراری عدالت جنس��یتی در کش��ور ت��ا نقطه مطلوب 
فاصله زی��ادی وجود دارد و چنین وضعیتی نگران کننده 
اس��ت. به گزارش ایرنا، فهیمه فرهمندپور عصر دوشنبه 
در نشس��ت امور بانوان و خانواده نوش��هر افزود: هرچند 
نبای��د از تالش های صورت گرفته در دولت تدبیر و امید 
و ارتق��ای برخی از ش��اخص های خوب در ح��وزه زنان 
چشم پوش��ی کرد ولی فرصت ها، امکان��ات و اعتبارات به 
درستی توزیع نمی شود. وی اظهار داشت: به عنوان نمونه 
بهره گیری از توانمندی های زنان در جایگاه های مختلف 
در دس��تگاه های حاکمیتی با عنوان مدی��رکل و معاون 
مدی��رکل در اس��تانداری های تمامی اس��تان ها، مصداق 
روشنی از توجه این دولت به زنان بوده است. مشاور امور 
بانوان و خانواده وزیر کش��ور گفت: اینکه در کش��ورهای 
توسعه یافته دیده می شود امکانات، فرصت ها و اعتبارات 
به درستی و درحد نسبی توزیع می شود، بیشتر به خاطر 

فراهم بودن زیرساخت هاست و مهم تر از همه این موضوع 
در آن کشورها نهادینه شده است. 

فرهمند پور افزود: زنان امروز در کش��ور مطالبه ای جز 
تحقق عدالت ندارند و یکی از ماموریت های مشاوران امور 
بانوان در فرمانداری ها تالش در این زمینه هاس��ت. مدیر 
کل امور بانوان و خانواده اس��تانداری مازندران نیز گفت: 
همراهی و همگامی مش��اوران فرمانداران در امور بانوان 
و نقش آنان در رش��د اجتماعی بانوان برکس��ی پوشیده 
نیس��ت و این مهم ج��ای تقدیر دارد. مریم جمش��یدی 
افزود: این نشس��ت فرصت��ی مغتنم برای دس��تیابی به 
مطالبات و نیازهای اساس��ی بانوان است که مستحق آن 
هم هس��تند. علی شادمان، فرماندار نوش��هر نیز از زنان 
به عنوان سرمایه های انس��انی نام برد و با ابراز خرسندی 
گفت که در نظام اس��المی به جایگاه این قش��ر در نظام 
اسالمی توجه خاصی شده است و به نحو مطلوب از وجود 

آنان در بخش های مختلف استفاده می شود. 

برایبرقراریعدالتجنسیتیتانقطهمطلوبفاصلهزیادیوجوددارد



مراکش و تونس موتور توسعه 
صنعت هوانوردی آفریقا

صنعت هوافضا در قاره آفریقا رو به رش��د اس��ت. 
آفریق��ای جنوب��ی، ب��رای مدت ها تنه��ا بازیگر این 
صنع��ت در آفریق��ا بود. در حال حاضر، کش��ور های 
مراک��ش و تونس با بهره من��دی از امتیاز نزدیکی با 
ب��ازار اروپ��ا و نی��روی کار ارزان، در صنعت هوا فضا 
مدعیان آفریقایی هس��تند. آفریقا در این زمینه، در 
حاشیه است و تنها سه کشور از این قاره در صنعت 
هوا فضا، به موفقیت هایی دس��ت یافته اند و در تولید 
قطعات هواپیم��ا و مونتاژ توس��عه یافته اند. آفریقای 
جنوبی، س��ال های س��ال تنها بازیگر صنعت هوافضا 
در آفریقا بود و اکنون نزدیک به 10س��ال است که 
کش��ور های مراکش و تونس، مقصد این صنعت مهم 
هستند. این کش��ور ها، شرکت های مهم و جهانی از 
جمل��ه ایرباس، بویینگ، بمباردیه، تالس و س��فران 
را ب��ه خود ج��ذب کرده ان��د. این کش��ور ها دارای 
صنایع، زیرس��اخت ها و مهارت های توسعه یافته  در 
زمینه س��اح ها و تجهی��زات نظامی اند و همین آنها 
را به ش��ریک تولیدکنندگان جهان��ی مانند ایرباس 
و بویین��گ تبدی��ل کرده اس��ت. مراک��ش، در میان 
کش��ور های آفریقایی،  در زمینه صنعت هوافضا یکی 
از پیشتازان است. کمپانی اروپایی ایرباس، به تازگی 
یک کارخانه در نزدیکی بندر کازابانکای این کشور 

احداث کرده است. 

آفریقای جنوبی، یک پیشرو
آفریق��ای جنوب��ی به عن��وان پیش��رو در صنعت 
 Denel هوان��وردی ش��امل دو عامل اصلی اس��ت؛
بزرگ تری��ن کارخانه تولید کنن��ده تجهیزات دفاعی 
است که در بخش نظامی و هوافضا فعالیت می کند و 
Aerosud که فعال در زمینه مهندسی حمل و نقل 
هوایی نظامی و غیر نظامی است. در کنار این عوامل 
کلی��دی، 200 ش��رکت دیگ��ر به عن��وان پیمانکار، 

تامین کننده قطعات و غیره نیز فعالیت می کنند. 
Aerosud، تولیدکننده بویینگ، ایرباس، سفران 
و اسپیریت است. این کارخانه، قطعات مختلف مانند 
جعبه ها، قفسه هوایی، ورق فلزی برای بال ها و غیره 
را برای هواپیما ها و دس��تگاه های بویینگ و ایرباس 
تولید می کند. آفریقای جنوبی، همچنین یک پلتفرم 
مهم ب��رای تعمیر و نگهداری از هواپیما های خطوط 

هوایی قاره آفریقاست. 
در س��ال 2014، تولید ناخالص بخش هوانوردی، 
هوافضا و صنایع دفاع آفریقای جنوبی 3میلیارد یورو 
بوده اس��ت و برآورد می ش��ود که این رقم در س��ال 
2023، ب��ه حدود 108 میلیارد و 400 میلیون راند، 
معادل 7.5میلیارد یورو برسد. در حالی که آفریقای 
جنوبی تاکنون در این عرصه بدون رقیب می تاخته، 
مراکش و تونس به سرعت در حال جذب شرکت های 
فعال در زمینه هوافضا و صنعت هوانوردی هس��تند. 
این کشور ها به زودی با داشتن نیروی کار ارزان تر، به 

رقبای جدی آفریقای جنوبی تبدیل می شوند. 

مراکش وارد عرصه می شود 
کمی بیش��تر از یک دهه اس��ت که مراکش مورد 
توجه شرکت های هوایی قرار گرفته است. این کشور 
پلتفرم ه��ای هوانوردی و هوافضای خود را توس��عه 
داده اس��ت و در یک ش��رایط رقابتی به سر می برد. 
صنعت حمل و نقل هوایی مراکش، ش��امل یک طیف 
وسیعی از مهارت ها از جمله تولید و مونتاژ قطعات، 
تجهی��زات و سیس��تم ها، سیم کش��ی الکترونیکی، 
تعمیر، فلزکاری، ماش��ین کاری و مهندس��ی دقیق، 

تعمیر و نگهداری موتور و غیره است. 
امروزه، صدها ش��رکت فعال در صنعت هوانوردی 
)بویینگ، ایرباس، سفران، بمباردیه و غیره(، مراکش 
را برای س��رمایه گذاری انتخاب کرده اند. نیروی کار 
ارزان و ب��ا کیفی��ت و موقعیت جغرافیایی مناس��ب 
حض��ور این ش��رکت ها را در مراک��ش تقویت کرده 
اس��ت. این ش��رکت ها با هدف آموزش، توسعه فنی 
صنع��ت هوان��وردی و جذب نیروی انس��انی به فکر 

سرمایه گذاری در این کشور می افتند. 
ب��ه لطف ای��ن س��رمایه گذاری ها، مراکش رش��د 
15درصدی را در ای��ن عرصه تجربه کرده و نزدیک 

به 12هزار کارگر ماهر دارد. 
این کشور بیش از یک میلیارد دالر از صادرات این 
صنعت درآمد دارد و برای سال 2020، برای گردش 
مال��ی 2.5 میلیارد دالری هدف گذاری کرده اس��ت. 
همچنی��ن پیش بینی می کند که تع��داد نیروی کار 
ماه��ر خ��ود را به 35 ه��زار نفر افزای��ش دهد. این 
صنعت در حال حاضر، چیزی حدود 4.5 تا 5درصد 
از صادرات این کش��ور را تشکیل می دهد، در حالی 
که 10سال گذشته تنها 0.5درصد در صادرات سهم 

داشت. 

تونس، نوظهور در صنعت هوانوردی آفریقا
تون��س  هم مانن��د مراکش در فکر توس��عه بخش 
هوافض��ا و صنعت هوانوردی خود اس��ت. در س��ال 
2007، تنها هفت کش��ور در ای��ن زمینه در تونس 
فعالی��ت می کردند، در حالی که امروزه، بیش از 50 
ش��رکت فعال در این کش��ور حضور دارن��د و تعداد 
نیروی انس��انی آن به 10 هزار نفر می رس��د. یکی از 
دالیل توسعه این کش��ور در صنعت هوافضا، نیروی 
کار ارزان در تونس است به طوری که نیروی کار در 
این کش��ور، چهار تا شش برابر ارزان تر از اروپا برای 

شرکت های هوانوردی تمام می شود. 

راکت  پنجش��نبه گذشته  انفجار 
مرب��وط به ش��رکت SpaceX که 
ق��رار بود روز ش��نبه ی��ک ماهواره 
رژیم اش��غالگر را به فضا بفرس��تد، 
برای دو صنع��ت هوافضا و ماهواره 
و مخابراتی گران تمام شده است. 

ای��ن انفجار که ماه��واره عاموس 
6 و ماهواره ب��ر فالک��ون 9 را نیز از 
بین برد در کی��پ کاناورال فلوریدا 

رخ داد. 
این اتفاق باعث ش��ده که قرارداد 
یک ش��رکت ماه��واره ای این رژیم 
با چی��ن در خطر قرار گی��رد. این 
ش��رکت ق��رار بود به یک ش��رکت 

چینی فروخته شود. 
برنامه ریزی ش��ده  پ��رت�اب ه�ای 
م��اه��واره ه����ای مخ��اب��رات��ی 
پوشش دهی  م��اموریت ش���ان  که 
بین المللی به ش��رکت های خدمات 
تلفن همراه اس��ت، نیز با این انفجار 
ب��ه تعویق افتاده و پرتاب ش��ان در 

هاله ای از ابهام قرار گرفت. 
محموله هایی که ناسا قرار بود به 
ایستگاه فضایی بین المللی بفرستد 
نی��ز در پی ای��ن اتف��اق احتماال با 

مشکل مواجه خواهند شد. 
تمامی رویدادهایی که لغو ش��ده 
یا در هاله ای از ابهام قرار گرفته اند، 

 SpaceX قرار بود به دست شرکت
انجام شوند. 

اما شکس��ت پرتاب این ماهواره، 
یک سال بعد از اینکه محموله ناسا 
در آسمان منفجر شد، پرسش هایی 
را درباره آینده مبهم SpaceX به 
ذهن می آورد؛ شرکتی که به سرعت 
ب��ا پیش��نهاد هزینه ه��ای کمتر به 
پرتاب کنندگان موش��ک و ماهواره 
به میدان آمد، به س��رعت رشد کرد 
و وع��ده پرتاب های پرش��تاب را به 

مشتریان خود داد. 
با وضعیت پیش آمده پرسش های 
پاسخ هاس��ت.  از  بی��ش  پی��ش رو 
اس��ت  این  پرس��ش ها  مهم تری��ن 
ک��ه SpaceX چگون��ه می توان��د 
برای  قانع کنند ه ای  پاسخ  به سرعت 
تحقیق��ات دولت��ی بیاب��د، چگونه 
را  آس��یب دیده  پرت��اب  س��ایت 
بازسازی می کند و دوباره فرستادن 
ماهواره ها به فضا را از سر می گیرد. 
برای مش��تری های تجاری صنعت 
مخابرات، رس��یدن به یک ماهواره 
تولیدش��ده کاری زمان ب��ر و گران 
اس��ت. دو س��ال زم��ان می ب��رد تا 
ماهواره به دس��ت مش��تری برسد 
که بین 200 ت��ا 400 میلیون دالر 

برایش هزینه کرده است. 
پرت��اب ماه��واره نی��ز به خودی 
خود مرحله ای پرریسک است، اما 

به مح��ض اینکه ماه��واره در مدار 
قرار می گیرد ش��روع به پولسازی 

می کند.
ماهواره ه��ا تنه��ا در چند س��ال 
س��رمایه ای ک��ه ب��رای س��اخت و 
ب��ه  را  پرتاب ش��ان ص��رف ش��ده 
سرمایه گذار بازمی گردانند و سپس 
در باقیمان��ده عم��ر مفی��د خ��ود، 
سودهای کانی برای صاحبان شان 
خواهند آورد. عمر مفید هر ماهواره 

معموال 10 سال است. 
بنابرای��ن هرگاه ی��ک ماهواره به 
مرحل��ه پرت��اب می رس��د؛ هرگونه 
ات��اف زمانی در پرت��اب آن به هر 
دلیل از نظر مالی گران تمام خواهد 
لوکزامبورگ  از  ماهواره هایی  ش��د. 
و ک��ره جنوب��ی امس��ال در میان 
 SpaceX ماهواره هایی بودند که از

با تاخیر به فضا پرتاب شدند. 
رئیس موسس��ه  پیس،  اس��کات 
دانش��گاه  فضایی  سیاس��ت گذاری 
جورج واش��نگتون و یکی از مدیران 
پیشین ناسا، در اظهارنظری گفت: 
 SpaceX ک��ه  نیس��ت  »ش��کی 
مش��کات را حل کرد، اما اگر شما 
مشتری باشید زمان برای تان همان 
پول اس��ت.« ب��ه گفت��ه او همین 
باع��ث می ش��ود که مش��تری های 
فضایی ب��ه دنب��ال جایگزین برای 
کار خود بگردن��د و این یعنی رقبا 

می توانند خود را نش��ان داده و در 
کار SpaceX مشکل ایجاد کنند و 
مشتریان صنعت مخابرات بیشتری 
پول شان در صنعت هوافضا در خطر 
قرار می گیرد. طبق گزارش شرکت 
تحقیقات��ی Tauri Group ک��ه 
کارش انجام تحقیقات برای انجمن 
صنعت ماهواره است، سال گذشته 
س��ود حاصل از خدمات ماهواره ها 
مبلغ خیره کنن��ده 127 میلیارد و 

400 میلیون دالر بوده است. 
در بازار پرتاب ماهواره های تجاری 
 ،Arianespace ب��زرگ  ثاب��ت 
یک ش��رکت چندملیتی فرانس��وی 
رقیب اصلی SpaceX اس��ت. یکی 
ی��ک   SpaceX رقب��ای  از  دیگ��ر 
به ن��ام روس��ی-آمریکایی   ش��رکت 

 International Launch Services
اس��ت ک��ه راک��ت Proton را از 

قزاقستان به فضا فرستاد. 
ام��ا Arianespace ک��ه ایمنی 
بس��یار باالیی دارد، به نظر گران تر از 
این  SpaceX می رس��د. عملک��رد 
شرکت در پرتاب راکت Proton هم 
در کار اجرایی و هم در تامین امنیت 
بسیار بهتر از عملکرد SpaceX برای 

فالکون 9 بوده است. 
اگ��ر ج��دول زمان��ی پرت��اب در 
SpaceX تنه��ا چن��د ماه باش��د، 
مش��تریان این شرکت طبق تحلیل 

کارشناس��ان صبر خواهند کرد، اما 
اگر بیش��تر از چند ماه طول بکشد 
رقبا ب��ه  احتمال بس��یار زیاد جای 

SpaceX را خواهند گرفت. 
بازیاب��ی ناش��ی از تاخیرها برای 
برنام��ه زمانی پرتاب ها چیزی فراتر 
از ی��ک فش��ار مالی و ب��ه عبارتی 
یک چال��ش اس��ت. SpaceX در 
بیانیه ای که یک روز بعد از شکست 
پرتاب فالکون 6 منتشر کرد، اعام 
کرد که این ش��رکت در حدود 70 
ماموری��ت ب��ه ارزش 10 میلی��ارد 
دالر، کاما موفقیت آمیز عمل کرده 

است. 
طب��ق اع��ام این ش��رکت هنوز 
خیلی زود است که درباره بازگشت 
اوضاع به حالت عادی و ازسرگیری 
پرتاب ها پیش بین��ی صورت گیرد. 
این ش��رکت اکنون غیر  از بازسازی 
سایت پرتاب، دو محل دیگر را هم 

در دست ساخت دارد. 
 SpaceX  9 فالک��ون  قیم��ت 
ش��د،  اع��ام  دالر  62میلی��ون 
حال آنک��ه SpaceX ی��ک فالکون 
بزرگ ت��ر و قدرتمندت��ر نی��ز دارد 
ک��ه 90میلیون دالر قیم��ت دارد. 
هزینه ه��ای اضافه تری ه��م غیر  از 
هزینه خود راکت وج��ود دارد، اما 
به گفت��ه تحلیلگ��ران هزینه پرتاب 
برای SpaceX دست کم 50درصد 

کمتر از آن چیزی اس��ت که رقبای 
این شرکت ارائه می دهند. 

پرتاب  درباره  سیاس��ت گذاری ها 
ک��ه روی آتش گرفتن ی��ا نگرفتن 
تاثیرگ��ذار  ماهواره ب��ر  و  ماه��واره 
هس��تند، اصوال بین 5 تا 15درصد 
کل کار هزین��ه دارند. ام��ا فالکون 
9 در زم��ان پرتاب آزمایش��ی آتش 

گرفت. 
می توان��د   SpaceX بنابرای��ن 
خسارت خود را از شرکت های بیمه 
طرف ق��راردادش بگی��رد و از این 

جهت ضربه ای متحمل نشود. 
یکی از تبعات تجاری این انفجار 
قرارداد 285 میلیون دالری فروش 
یک ماهواره رژیم صهیونیس��تی به 
یک گ��روه چینی بود ک��ه حاال در 

هاله ای از ابهام است. 
از س��وی دیگر، این ماهواره بیمه 
ب��ود اما به خاط��ر انفجار، ق��رارداد 
پنج ساله ش��رکت Spacecom با 
فیس بوک و یوتل س��ت ک��ه امکان 
دسترس��ی مردم ب��ه اینترنت را در 
مناطقی از آمری��کا فراهم می کرد، 

لغو شده است. 
این انفجار بسیاری از قراردادها را 
در سه صنعت مهم هوافضا، ماهواره 
و مخاب��رات تحت تاثی��ر ق��رار داده 
است و حاال باید دید بر سر تمامی 

این قراردادها چه می آید. 
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گزارش 2

انفجاریکهدوصنعتراتهدیدمیکند
انفجار راکت شرکت SpaceX آینده همکاری های صنایع مخابرات و حمل و نقل فضایی را به خطر انداخته است

نوآوری همواره سنگ بنای صنعت هوافضا 
بوده است و احتماال اوضاع قرار نیست به این 

زودی ها تغییر کند. 
مثل هر صنعتی، هوا فضا نیز با چالش های 
خود مواجه اس��ت، ام��ا از آنج��ا که صنعت 
هوافض��ا با بس��یاری صنایع دیگ��ر، از جمله 
صنایع دفاعی و حمل و نقل مسافری در تماس 
است، هرگز نباید با کمبود فناوری های نوین 
روبه رو شود تا بتواند رونق خود را حفظ کند. 

آینده هواپیماهای مسافربری
هواپیماهای مس��افربری در چند دهه اخیر 
تغییرات اندکی به خود دیده اند، اما مس��ائل 
مرب��وط ب��ه آالیندگ��ی کربن��ی هواپیماها، 
مق��ررات و اس��تانداردهای جدی��د به عاوه 
هزینه های تامین س��وخت می تواند با ایجاد 
نیاز ب��ه فناوری های جدید، اوض��اع را تغییر 

دهد. 
ای��ن اتف��اق همین ح��اال ه��م در صنعت 
خودرو س��ازی در حال وقوع است. نگرانی ها 
درب��اره تاثی��رات مخ��رب زیس��ت محیطی 
س��وخت های دیزل و س��وخت های همراه با 
س��رب به رش��د تولید خودروهای هیبریدی 

منجر شده است. 
آیا ممکن اس��ت صنعت مسافربری هوایی 
در نوب��ت بعدی باش��د؟ قیمت س��وخت نیز 
یک چالش برای این صنعت اس��ت. بنابراین 
ممکن اس��ت خطوط هوایی ش��روع کنند به 
جست وجوی هواپیماهای هیبریدی که صرف 
نظ��ر از تاثیرات زیست محیطی ش��ان، به طور 
قاب��ل ماحظ��ه ای هزینه س��وخت کمتری 

خواهند داشت. 
ش��اید هنوز راه درازی باقی مانده باشد اما 
ن��وآوری در زمین��ه هواپیماه��ای هیبریدی 
الکتریک��ی همین حاال هم در جریان اس��ت. 

بریتانی��ا توج��ه زی��ادی به توس��عه صنعت 
هواپیماس��ازی نش��ان می ده��د و در ح��ال 
طراح��ی هواپیماهایی با موتورهای زیس��ت 
سوختی اس��ت که انتش��ار کربن را به شدت 

کاهش می دهند. 

آینده صنعت گردشگری... در فضا
در س��ال های اخیر گفته می ش��ود احتماال 
رفت��ن به س��فر فضای��ی در دوران حیات ما 
امکان پذیر خواهد بود و نیل به این هدف هر 
روز نزدیک تر به نظر می رسد. در واقع همین 
اواخر، کمپانی اسپیس ایکس متعلق به الون 
ماس��ک با موفقیت در فرود آوردن یک راکت 
در موقعیت صحیح روی یک کشتی کوچک 

در اقیانوس اطلس، تاریخ ساز شد. 
حاال ایجاد یک صنعت گردش��گری فضایی 

مصرف گ��را از همیش��ه محتمل ت��ر ب��ه نظر 
می رسد و شکی نیس��ت که این امر نیازمند 
فناوری های کارآمد و ایمنی است که قابلیت 

تولید انبوه داشته باشند. 
البت��ه صنعت هوافض��ا کارهای��ی بیش از 
مس��افربری به فضا ب��رای انج��ام دارد. یک 
کمپان��ی در ح��ال حاضر مش��غول کار روی 
ایجاد یک زیس��تگاه فضایی به اندازه 12هزار 
ف��وت مکع��ب اس��ت ک��ه به ص��ورت بالقوه 

گردشگردی فضایی را تقویت می کند. 

 ریزش محصوالت
همان طور که در صنعت کامپیوتر مشاهده 
می کنی��م، محص��والت جدی��د می توانند به 
سرعت ناپدید شوند. همیشه یک مدل جدید 
کامپیوتر، تبلت و گوش��ی موبایل در گوشه و 

کنار وجود دارد. 
همین امر می تواند درمورد صنعت هوافضا 
نیز صادق باش��د. براس��اس تعاریف، هوافضا 
جل��ودار فناوری های نوین اس��ت و همیش��ه 
به محصوالت کارآمدتر، با دوام تر، فش��رده تر 
و س��بک تر نی��از دارد. بنابرای��ن الزم اس��ت 
مهندسان این صنعت همواره چیزهای سبک 
و مواد ب��ا دوامی تولید کنند تا بتواند قابلیت 
حم��ل در هواپیما ه��ا و فضاپیماها را تقویت 

کند. 
در س��ال 2015 بخ��ش دفاع��ی صنع��ت 
هوافض��ای آمریکا، 5 میلیارد دالر به س��هم 
ص��ادرات آن کش��ور اف��زود و از آنج��ا ک��ه 
تقاضاه��ای زی��ادی در سراس��ر جهان وجود 
دارد، رش��د بیشتری در س��ال جاری انتظار 

می رود. 

ای��ن مقدار تقریبا 10درص��د از کل میزان 
صادرات آمریکا در س��ال گذش��ته اس��ت. به 
بی��ان دیگر تقاضا ب��رای فناوری های فضایی 
آمریکا یک پیش رانن��ده عمده برای اقتصاد 
داخلی آمریکا و محرک ادامه روند برتری در 

نوآوری است. 

بدون چالش که نمی شود
هوافضا یک صنعت پررونق است، اما هنوز 
به س��هم خود ب��ا چالش مواجه اس��ت. یکی 
از بزرگ تری��ن چالش ه��ا، در بخ��ش دفاعی 
صنعت هوافض��ا و به خصوص موضوع کاهش 
بودج��ه دفاعی اس��ت. در طول س��ه س��ال 
گذشته کاهش در آمدهای دفاعی آمریکا در 
بخش های فرعی، به خاطر بستن قراردادهای 
دفاعی کمت��ر، بر صنعت هوافض��ای جهانی 
و نوآوری ه��ای صنع��ت دفاع��ی تاثیر منفی 

گذاشته است. 
ام��ا بنابر ش��واهد این روند درح��ال تغییر 
است. بودجه دفاعی در بسیاری از کشورهای 
با نفوذ از جمله آمریکا، انگلس��تان، فرانس��ه 
و ژاپ��ن در پی افزای��ش تهدیدات امنیتی در 

سراسر جهان، در حال باال رفتن است. 
نی��از ب��رای نوآوری ه��ای ه��وا فضایی در 
بخش دفاعی کمتر نش��ده اس��ت، اما میزان 
تقاض��ا، اغلب بر اث��ر درگیری ه��ای نظامی 
جهانی، در نوسان است و غیرقابل پیش بینی 
آنه��ا چال��ش عم��ده ای محس��وب   ب��ودن 

می شود. 
با این حال صنعت هوا فضا همچنان مصمم 
اس��ت تا به رشد خود چه از نظر سودآوری و 
چه در زمینه فناوری ه��ای نوین ادامه دهد. 
در س��ال های پیش رو، حجم زیادی از تقاضا 
ب��رای طراحی های س��ریع تر، بی اش��کال تر و 
ارگونومیک تر وجود خواهد داش��ت و این امر 
باعث ادامه پیش��رفت فناوری هوافضا خواهد 

بود. 

تصویر صنعت هوا فضا در آینده چگونه خواهد بود؟ 
ترجمه: شبنم شمس مقدم
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Aweair

فرق��ی نمی کند یک بان��وی خانه دار 
باتجربه باش��ید یا کدبانوی��ی تازه کار، 
سوزاندن غذا جزو تجارب روزمره اغلب 
خانم هایی اس��ت که به ط��ور مرتب و 
روزانه آشپزی می کنند. از دست رفتن 
زحمات یک نیمروز کامل از یک طرف 
و بوی بد غذای س��وخته که در فضای 
خانه پخش می ش��ود از س��ویی دیگر، 
روز بدی را برای کدبانوها رقم می زند. 
برای از بین بردن بوی غذای س��وخته، 
راه های متداولی مانند باز گذاشتن در 
و پنجره یا روشن کردن هود آشپزخانه 
وجود دارد. اما aweair روشی جدیدتر 
برای رفع سریع رایحه های ناخوشایند 
فضای خانه دارد. این دستگاه هوشمند 
با قیمت تقریب��ی 200 دالر به فروش 
می رس��د. از قابلیت های مناس��ب این 
دس��تگاه می توان به ح��ذف رطوبت، 
کنترل اس��تانداردهای رایحه و دمای 
آش��پزخانه و اتصال به انواع تلفن های 
اندروید  ب��ا سیس��تم عامل های  همراه 
و  ios اش��اره کرد. با این تفاس��یر، به 
نظر می رس��د می توان با بوی بد غذای 
سوخته به طور کامل خداحافظی کرد. 

 Mocoro robatic 
)ball cleaner(

 یکی از مشکالت رایج در خانه هایی 
ک��ه کودکانی نوپا دارند. نظافت دائمی 
کف اتاق و س��طوحی است که کودک 
با س��ینه خیز و چهار دست و پا رفتن، 
راه رفتن های آت��ی را تمرین می کند. 
هر ن��وع آلودگ��ی محیط��ی می تواند 
و  ب��وده  خطرن��اک  ک��ودکان  ب��رای 
 بیماری هایی جدی در پی داشته باشد. 
ball cleaner ن��ام محصولی اس��ت 
که وظیفه نظافت س��طوح را با روشی 
جالب بر عهده گرفته اس��ت. این توپ 
نظافتچی، ش��بیه توپ ه��ای عادی با 
جنس��ی از خزهای رنگارنگ است که 
با چرخش خودکار در س��طوح مختلف 
به نظافت س��ریع و 360 درجه محیط 
می پردازد. قابلیت تنظیم خودکار توپ 
بار  ب��رای نظافت ه��ر 15 دقیق��ه یک 
باعث می ش��ود نگرانی های مادران در 

خصوص س��المت کودک ب��ه حداقل 
برس��د. قیمت این محص��ول 44 دالر 

است. 

Aura clean BA sonic

تمیز کردن س��طوح فلزی، س��ینک 
ظرفش��ویی و کابینت ها، بس��یار مهم 
اس��ت. نظافت این محیط ها، بهداشت 
عموم��ی آش��پزخانه را کنت��رل کرده 
و کیفی��ت غذاهای��ی را ک��ه در فضای 
آشپزخانه طبخ می ش��وند نیز افزایش 
می دهد. اغلب کدبانوها دوس��ت دارند 
آش��پزخانه های آنان ع��اری از هرگونه 
ل��ک و کثیفی ب��وده و همیش��ه برق 
 aura clean بزن��د. فرچه هوش��مند
وظیفه نظافت تمامی س��طوح مختلف 
آش��پزخانه را بر عهده دارد. این فرچه 
ب��ا پخ��ش ن��ور لی��زری کوچک ترین 
میکروب ها را شناسایی و پاک می کند. 
مزی��ت عمده این محصول نس��بت به 
محصوالت مش��ابه، عدم پخش ش��دن 
ذرات، غب��ار و آلودگی ه��ا در ه��وا و 
انتش��ار آن در فضای پیرامونی اس��ت. 

قیمت این محصول 198 دالر است. 

 Panasonic smart 
 appliances

ش��بکه ای  پاناس��ونیک،  ش��رکت 
ک��ه  ک��رده  طراح��ی  را  هوش��مند 
بانوه��ای خانه دار را قادر می س��ازد 
تمام��ی  همه جانب��ه  کنت��رل  ب��ه 
بپردازند.  خ��ود  هوش��مند  وس��ایل 
کنترل  ب��ا  پاناس��ونیک  اپلیکیش��ن 
از راه دور وس��ایلی مانن��د ماش��ین 
و... رون��د  لباسش��ویی، ظرفش��ویی 
رس��یدگی به ام��ور خانه را بس��یار 
ب��اال می ب��رد. کنت��رل هوش��مندانه 
ل��وازم الکترونی��ک از راه دور برای 
بانوهای ش��اغل کارکردی دوچندان 
دارد. ب��ه کمک این برنامه، می توان 
بس��یاری از امور را پیش از رسیدن 
ب��ه خانه انج��ام داد و از دام انجام 
اوج مصرف  س��اعات  در  فعالیت ه��ا 
ان��رژی نج��ات پیدا ک��رد. افزون بر 
این ه��ا، قبض ه��ای ب��رق ب��ا ارقام 

کمتری پرداخت می ش��ود. 

 Dayson V6 cordless
vacuum

تجرب��ه  خان��ه دار  بانوه��ای  اغل��ب 
اس��تفاده از ان��واع جاروه��ا، تی ه��ا و 
کف ش��وها را دارند. ب��ا توجه به اینکه 
اس��تفاده از موکت و فرش نس��بت به 
س��ال ها پیش کاهش یافته و سرامیک 
و انواع کفپوش های خانگی نیز نیاز به 
نظاف��ت روزانه دارند، آش��نایی با یک 
جاروی مناس��ب اهمیت بسیار زیادی 
دارد. دایسون v6 یک جاروی بی سیم 
بی نظیر است که با تکنولوژی منحصر 
به فرد خود به نظافت س��طوح مختلف 
می پردازد. این تمیز کننده قدرتمند با 
دو سیس��تم آبی و جذب غبار فعالیت 
می کند و می توان آن را از طریق تلفن 
همراه نی��ز کنترل کرد. در واقع بخش 
زمین ش��وی ای��ن دس��تگاه قابل جدا 
ش��دن از بخش دسته اس��ت. بنابراین 
می ت��وان با جدا ک��ردن این دو بخش، 
زمی��ن ش��وی را از راه دو و از طری��ق 
بلوت��وث کنترل و فضاه��ای مختلف و 
دور از دس��ترس را نظافت کرد. قیمت 

این محصول 399 دالر است. 

 Nuke cooking system

هوش��مند  پ��ز  و  پخ��ت  سیس��تم 
nucke فرصت مناسبی برای بانوهای 
ش��اغل فراهم می آورد که از راه دور به 
پخت و پز بپردازن��د. مجموعه ظروف 
ای��ن مجموعه هوش��مند، ب��ا دریافت 
دس��تورالعمل پخت و پ��ز، ثبت مدت 
زم��ان م��ورد نیاز ب��رای پخ��ت غذا و 
سیس��تم هوش��مند قطع زمان پخت، 
امکان طبخ غذاه��ا از راه دور را فراهم 
می کند. برای اس��تفاده از این سیستم 
تنها کافی است اپلیکیشن برنامه را بر 
تلفن همراه نصب کرده و دس��تورهای 
طبخ را برای سرویس قابلمه هوشمند 

ارسال کنید. 
همچنی��ن می توان از ای��ن قابلمه ها 
به ش��کل پخت خودکار استفاده کرد. 
روش به کار گیری این ظروف مشابهت 
زیادی ب��ا آرام پزهای کالس��یک دارد. 
بنابراین اس��تفاده از ای��ن برنامه برای 
اغلب خانم های خانه دار س��اده و بدون 

مشکل خواهد بود. قیمت تقریبی این 
سرویس هوشمند 400 دالر است. 

Mini automatic hard floor

تمی��ز ک��ردن پله ه��ا و س��طوحی 
ک��ه اختالف ش��یب دارند، س��خت تر 
دس��تگاه اس��ت.  ع��ادی  س��طوح   از 
mini automatic  ب��ه ط��ور ویژه 
ب��رای پاک ک��ردن چنین س��طوحی 
طراحی شده است. خانه های دوبلکس، 
خانه هایی با پله های زیاد یا خانه هایی 
که فضاه��ای داخلی آنها ش��یب هایی 
اصل��ی  مش��تری های  دارد،   زی��ادی 
ای��ن  هس��تند.   mini automatic
محص��ول ب��رای نظاف��ت راه پله ه��ای 
خارجی آپارتمان نیز بس��یار کاربردی 
است. از مزیت های این دستگاه امکان 
کنترل از راه دور و س��روصدای بسیار 
کم دستگاه است. این روبات هوشمند 
با هر بار ش��ارژ قادر ب��ه نظافت بیش 
 از 4000 پل��ه اس��ت. دس��تمال های 
mini automatic در دو ن��وع قابل 
تعویض و یکبارمصرف ارائه می ش��ود. 

قیمت این محصول 381 دالر است. 

 Braava

اغل��ب زمی��ن پاک کن ه��ای خانگی 
برای محیط های خش��ک و غیر مرطوب 
طراحی شده انده. اما braava محصولی 
است که برای پاکیزه کردن محیط های 
مرطوب��ی مانند حمام و س��رویس های 
بهداش��تی نیز بس��یار مناس��ب است. 
بخش تنظیم تایمر این محصول کمک 
می کند خانم ه��ای خان��ه دار با خیالی 
آس��وده به انجام کارهای مختلف خانه 
پرداخته و س��ر ساعتی مشخص، حمام 
و س��ایر محیط های م��ورد نظر خود را 
پاک و خالی از میکروب تحویل بگیرند. 
محفظه تعبیه شده در این دستگاه قابل 
پر ش��دن با آب یا س��ایر مایعاتی است 
ک��ه به دلخواه کاربر انتخاب می ش��ود . 
از این دس��تگاه می توان در س��ه حالت 
مرط��وب، بخارش��و و خش��ک و بدون 
رطوبت اس��تفاده کرد. شرکت سازنده 
این محصول قیمت تقریبی200 دالر را 

برای آن تعیین کرده است.

اپلیکیشنهایی
برایمدیریتبهترمنازل

هفته ای که گذش��ت به مناسبت س��الروز ازدواج 
حضرت عل��ی)ع( و حضرت  فاطمه)س( در کش��ور 
ما با نام هفته ازدواج ش��هرت یافت��ه و به این بهانه 
بسیاری از زوج های جوان راهی خانه بخت می شوند. 
م��ا هم به ای��ن بهانه به معرفی چند اپلیکیش��ن که 
می تواند برای نو عروس ها و امور خانه داری کاربردی 

باشد می پردازیم. 
آشپزباشی

همان طور که از نام این اپلیکیشن فارسی پیداست 
کامال در زمینه آموزش آشپزی به عالقه مندان است. 
در ای��ن برنام��ه جدیدترین دس��تور غذایی، آمار 
آنالی��ن و آخری��ن اخب��ار آشپزباش��ی را مش��اهده 
می کنی��د. رنگ بندی هماهنگ و زیبا همراه با فونت 
خوان��ا و آیکون های مناس��ب از نق��اط مثبت برنامه 
اس��ت. با انتخاب هر غذا ش��ما می توانید عکس��ی از 
غذا، زمان آماده س��ازی، زمان پخ��ت، تعداد افراد و 
طرز تهیه را مش��اهده کنی��د. در بخش آمار آنالین 
می توانی��د تعداد دس��تور غذای��ی، اعض��ا، تصاویر، 
دیدگاه ها و تعداد پس��ت را مشاهده کنید. در بخش 
آخری��ن اخبار می توانید از تازه ترین خبرهای غذایی 

ایران و جهان نیز باخبر شوید. 
اس��تفاده از این اپلیکیش��ن رایگان اس��ت و برای 
کاربران اندرویدی در دس��ترس است. البته کاربران 
iOS نیز می توانند به زودی آن را روی دستگاه خود 

نصب کنند. 
خانهما

به وسیله این اپلیکیشن رایگان می توانید به سرعت 
هزینه خانه را ثبت و دسته بندی کنید و سر فرصت 
با استفاده از گزارش های متنوع و مفید، به وضعیت 
دخل و خرج خود پی برده و بهتر برنامه ریزی کنید.

امکاناتاپلیکیشنخانهما
- ثبت هزینه ها و درآمدها

- دسته بندی درآمدها و هزینه ها
- گزارش ه��ای آماری و نموداری به صورت روزانه، 
هفتگ��ی، ماهانه و س��االنه یا در ب��ازه زمانی دلخواه 

مطابق با تقویم شمسی
- بودجه بن��دی و کنت��رل بودجه ب��رای کارهای 

به خصوص
- ایجاد فایل پشتیبان و استخراج اطالعات جهت 

استفاده در نرم افزارهای دیگر مانند اکسل
SideChef

اگر به زبان انگلیس��ی مسلط هس��تید و غذا های 
خارجی را می پس��ندید حتما SideChef  را روی 

دستگاه خود نصب کنید. 
SideChef  به چهار دلیل می تواند اپلیکیش��ن 
محبوب ش��ما باشد: رابط کاربری ژورنالی و بسیار 
زیب��ا، غذاها و دس��تورات پخت به دق��ت گلچین 
ش��ده، آموزش صوت��ی گام ب��ه گام و تایمر درون 
برنام��ه ای برای اینکه یادتان ن��رود فر را خاموش 

کنید. 
وقتی طبق دستورات صوتی SideChef آشپزی 
می کنی��د، دیگر نیازی به چک کردن صفحه موبایل 
ندارید. هر چند در تنظیمات گزینه ای برای غیر فعال 

کردن آموزش صوتی هم گنجانده شده است. 
بخ��ش  ی��ک  دارای  بح��ث  م��ورد  اپلیکیش��ن 
جس��ت وجوی فیلتردار فوق العاده قدرتمند هم است 
که در آن می توانید بس��ته به وع��ده غذایی، منطقه 
جغرافیایی یا هشتگ ها به جست وجوی غذای مورد 

عالقه تان بپردازید. 
این اپلیکیش��ن هم برای کاربران اندرویدی و هم 

برای ios طراحی شده است. 
Garden Plate

اگر از دار و دس��ته افراد گیاهخوار هستید همیشه 
از تنوع کم غذایی رنج می برید حتما از اپلیکیش��ن 

Garden Plate استفاده کنید. 
در این برنامه دس��تور آماده س��ازی بیش از 300 
غ��ذای گیاهی خوش طعم وج��ود دارد که اطالعات 
تغذیه ای هر کدام هم ضمیمه ش��ان شده است. مثال 
با انتخاب ساالد آووکادو، نخودفرنگی و پسته، دقیقا 
می توانی��د ببینید که چه میزان کالری و چه عناصر 
غذای��ی را با خوردن آن جذب بدن تان می کنید و از 
این طریق می توانید رژیم گیاهخواری خود را به نحو 

مطلوب پیش ببرید. 
این اپلیکیشن رایگان برای دستگاه های اندرویدی 

و iOS عرضه می شود. 
کالری

بع��د از معرفی این هم��ه اپلیکیش��ین در زمینه 
پخت وپ��ز، بد نیس��ت در پایان به معرف��ی برنامه ای 
بپردازی��م که می تواند کال��ری غذاها را تخمین بزند 

تا سالمت افراد خانواده را تضمین کند. 
اپلیکیش��ن کالری در واقع یک راهنمای هوشمند 
برای ردیابی کالری های سوزانده شده شماست که با 
داشتن یک شبکه اجتماعی کوچک، محیطی فراهم 
کرده تا کاربرانش برای رسیدن به وزنی ایده آل با هم 
تعامل داش��ته و برای رسیدن به این هدف همدیگر 

را یاری کنند. 
با ای��ن برنامه به طور روزانه، میزان غذای مصرفی 
و فعالیت ه��ای ورزش��ی ت��ان را در آن وارد کنید تا 
از طریق نمودار اپلیکیش��ن به ردیابی روند کاهشی 
یا افزایش��ی وزن تان بپردازید. تغیی��رات وزن را در 
این اپ هم می توان به صورت دس��تی وارد کرد، هم 
محاس��به وزن را به طور خودکار بر عهده اپلیکیشن 
گذاش��ت. البته برای محاس��به اتوماتی��ک وزن باید 
اپلیکیش��ن را به نسخه کامل با قیمت 2840 تومان 

ارتقا دهید. 
گزینه غیر رایگان با عنوان »س��وزاندن هوش��مند 
کالری« هم در اپلیکیش��ن وجود دارد که با استفاده 
از آن می توانی��د فعالی��ت مورد نظر خ��ود به همراه 
کال��ری هدف را تعیین کرده و از اپلیکیش��ن، مدت 
زمان الزم برای س��وزاندن آن کالری را بخواهید که 

از امکانات خوب برنامه محسوب می شود. 
این برنامه هم برای سیستم عامل های اندرویدی و 

iOS عرضه می شود. 

جهش42رتبهایایراندرحوزه
اقتصاددانشبنیان

وضعیت ایران در حوزه اقتصاد دانش بنیان و نوآور 
در شاخص های جهانی 42 رتبه بهبود یافت. 

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ریاست جمهوری، 
بر این اس��اس ایران در بهبود معیار خروجی دانش 
و فناوری 48 رتبه، در زمینه بهبود در خروجی های 
خ��الق 53 رتب��ه و در زمین��ه بهب��ود بلوغ ب��ازار و 
کس��ب و کار به ترتیب 19 و 25 رتبه رش��د داش��ته 

است. 
گ��زارش معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری 
درب��اره برنامه مش��ارکت دس��تگاه های اجرایی در 
ش��تاب دهی اقتص��اد دانش بنی��ان در جلس��ه روز 
چهارش��نبه هیأت دولت به ریاس��ت حسن روحانی 

بررسی شد. 
ضرورت جهشی جدید در مس��یر تکاملی کشور 
در اقتصاد دانش بنیان، تصویر کالن وضعیت ایران 
در ح��وزه اقتص��اد دانش بنی��ان و نوآور براس��اس 
ش��اخص جهانی نوآوری G2، فضای کس��ب و کار 
در اقتصاد دانش بنیان و الزامات اساس��ی رشد در 
آن و موض��وع همکاری و دس��تگاه های اجرایی در 
توس��عه اقتصاد دانش بنیان از محورهای اساس��ی 

این گزارش بود. 
چالش ه��ای  همچنی��ن  گ��زارش  ای��ن  در 
بنگاه ه��ای تولید کنن��ده محص��والت دانش بنیان، 
بس��ته پیش��نهادی برای مش��ارکت دس��تگاه های 
مختل��ف در ش��تاب دهی به اقتص��اد دانش بنیان و 
بازارس��ازی محصوالت دانش بنیان مورد بررسی و 

تصمیم گیری قرار گرفت. 
معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری همچنین 
درباره اجرای قانون حمایت از ش��رکت ها و موسسات 
دانش بنیان، طراحی و اجرای نظام مالی توسعه اقتصاد 
دانش بنیان، بهبود محیط کسب و کار و توسعه فرهنگ 

اقتصاد دانش بنیان توضیحاتی را به دولت ارائه کرد. 
بازارس��ازی محص��والت دانش بنی��ان ب��ا ه��دف 
دستیابی به 10هزار میلیارد تومان تا پایان سال 96، 
تکمیل اجرای قان��ون دانش بنیان، طراحی و اجرای 
نظام مالی توسعه اقتصاد دانش بنیان و بهبود محیط 
کس��ب و کار و توس��عه فرهنگ اقتصاد دانش بنیان از 
جمله پیش��نهادهای این معاونت ب��رای تقویت این 

حوزه معرفی شد. 
س��اماندهی و مؤثرس��ازی معافیت ه��ای مالیات��ی 
فعالیت ه��ای دانش بنی��ان و تحقیق و توس��عه بخش 
صنعت و تأمین مالی مبتنی بر اجرای پروژه های بزرگ 
ملی توسط ش��رکت های دانش بنیان و فناور داخلی از 
جمله بخش های برنامه س��وم معاونت علمی و فناوری 
رئی��س جمهوری ب��رای طراحی و اج��رای نظام مالی 

توسعه اقتصاد دانش بنیان معرفی شده است. 
مع��اون علمی و فن��اوری رئی��س جمهوری در 
ادام��ه گ��زارش خود، به ش��رح چگونگ��ی اجرای 
قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان 
پرداخت و از رش��د چش��مگیر تعداد ش��رکت های 
دانش بنی��ان و افزایش س��هم آنه��ا از کل اقتصاد 
کش��ور در دولت تدبیر و امید خبر داد، به ش��کلی 
که در سال 1392  )55( شرکت، در سال 1393  
)1142( شرکت، در سال 1394  )2327( شرکت 
و در ش��ش ماه اول سال 1395  )2590( شرکت 
ایجاد شده است که با میزان فروشی معادل 110 
هزار میلیارد ریال و ایجاد اش��تغال مس��تقیم 40 

هزار نفر همراه بوده اند. 

سرعتشبکههایمخابراتینسل
چهارمدوبرابرمیشود

یک ش��رکت مخابراتی از ابداع فن��اوری جدیدی 
خب��ر داده که س��رعت تبادل داده و دسترس��ی به 
اینترنت در شبکه های مخابراتی نسل چهارم موسوم 

به LTE را دو برابر می کند. 
ب��ه گزارش مهر، ش��رکت تی – موبای��ل پیش از 
این هم از فناوری خاصی در ش��بکه مخابراتی خود 
موس��وم به 4x4 MIMO اس��تفاده کرده بود که 
انتقال یک سیگنال بی سیم را از چهار مسیر مستقل 
ممکن می کرد و در نهایت این سیگنال ها با یکدیگر 
ترکیب ش��ده و کارایی و س��رعت خدمات اینترنت 
هم��راه را افزایش می دهند. تی–موبایل این خدمات 
را در ش��بکه مخابراتی خود در 319 ش��هر مختلف 

ارائه می دهد. 
فن��اوری جدیدت��ر تی–موبای��ل ب��رای دوبراب��ر 
 کردن س��رعت ش��بکه های مخابراتی نس��ل چهارم 
  )quadrature amplitude modulation(  QAM
نام دارد و با اس��تفاده از آن می توان حجم داده های 
منتقل شده در هر بار انتقال را افزایش داد و سرعت 

این انتقال را هم بیشتر کرد. 
تی – موبایل مدعی اس��ت با اس��تفاده از فناوری 
QAM  و ترکیب آن با فناوری MIMO س��رعت 
بارگذاری خود را ب��ه 400 مگابیت در ثانیه افزایش 
داده که 100 مگابیت در ثانیه بیش از سرعت دانلود 
اپراتور مخابراتی وریزون است. البته سرعت های یاد 
شده به صورت فرضی اعالم می شوند و ممکن است 

سرعت واقعی پایین تر از این ارقام باشد. 
بای��د توجه داش��ت ک��ه بهره من��دی از خدمات 
اینترنت پرسرعت مس��تلزم خرید گوشی هایی است 
که با ش��بکه های نسل چهارم تلفن همراه سازگاری 
داش��ته باش��ند. از جمله این گوش��ی ها می توان به 

Galaxy S7 یا S7 Edge اشاره کرد. 

خبـــر دنیای فناوری
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Mini usb fan،خنککنندهانواعلپتاپوسیستمهایکامپیوتریاستکهباقیمت36دالربهفروشمیرسد.ظاهرزیبایاینفندرکنارتایمرلیزری
ومتفاوتشباعثشدهبسیاریازکاربرانتکنولوژیبرایخریدmini fanتمایلداشتهباشند.

رویاپاکسرشت
royapakseresht@gmail.com
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زعفران؛ از مدیترانه تا کشمیر
زعف��ران از قدیمی تری��ن گیاه��ان ارزش��مند و 
گران قیمت بوده و دارای كاربردهای فراوان ادویه ای 
و دارویی اس��ت كه در كمربند جغرافیایی وس��یعی 
از س��واحل دریای مدیترانه در غرب تا كش��میر در 
ش��رق كشت و برداش��ت می ش��ود. برای به دس��ت 
آوردن ی��ک كیلوگرم زعفران خش��ک به 110هزار 
تا 170ه��زار گل زعفران نیاز اس��ت. همچنین یک 
كارگر باید ۴0س��اعت كار كند ت��ا 150هزار گل را 
بچیند. بزرگ ترین تولیدكنندگان زعفران در جهان 
كش��ورهای ایران، اس��پانیا، هند، یونان، آذربایجان، 
مراك��ش و اس��ترالیا هس��تند. باالترین آم��ار تولید 
زعفران اروپا متعلق به كش��ورهای اس��پانیا، یونان و 
ایتالیا اس��ت. زعفران تولیدش��ده در مناطق المانچا 
اس��پانیا و كوزان��ی یونان بهترین كیفیت ش��ناخته 
شده را در میان زعفران های كشورهای اروپایی دارا 
هس��تند. زعفران تولیدی در منطقه ساردینیا ایتالیا 
نیز از كیفیتی مش��ابه برخوردار است، اما تولید این 

زعفران در مقیاس اندكی صورت می گیرد. 

همه جهان در تب وتاب سرخ زعفران
بزرگ ترین عرضه كننده زعفران بسته بندی شده و 
برندگذاری شده در دنیا كش��ور اسپانیا است. بنا بر 
آمارهای منتشر شده توسط وزارت اقتصاد و دارایی 
اس��پانیا، بیش��ترین واردات زعف��ران این كش��ور از 
منطقه حوزه خلیج فارس و پس از آن ایاالت متحده 
آمریكاست. با وجود تالش هایی كه برای كشت و كار 
زعفران در اتریش، انگلستان، آلمان و سوییس انجام 
ش��ده، در نواحی شمالی و مركزی اروپا زعفران تنها 
به ص��ورت محلی پرورش داده می ش��ود. روس��تای 
موند در بخش وله كش��ور سوییس با تولید چندین 
كیلوگ��رم زعف��ران از مهم تری��ن ای��ن مراكز محلی 
اروپایی اس��ت. كش��ت و كارهای كوچک زعفران در 
تاسمانی، چین، مصر، فرانس��ه، مكزیک، نیوزیلند و 
تركیه، ایال��ت كالیفرنیا و كش��ورهایی مركزی قاره 
آفریقا وجود دارد. هندوستان در سال 201۴ حدود 
15تن زعفران تولید كرده است و به نظر می رسد در 
سال های آینده تولیدات خود را افزایش خواهد داد. 
ارزش صادرات جهانی زعفران بین سال های 2006 
تا 2010 از روند صع��ودی برخوردار بوده به گونه ای 
ك��ه ارزش ص��ادرات جهانی این محص��ول از حدود 
122میلیون دالر در س��ال 2006 ب��ه ۴09میلیون 
دالر در س��ال 2010 افزایش یافته كه نشان از رشد 
3/3 برابری تولید این ادویه ارزش��مند است. در این 
فاصل��ه زمانی، ارزش صادرات بازیگ��ران عمده بازار 
زعفران یعنی كشورهای ایران 86/329میلیون دالر 
و اس��پانیا 28/۴50میلیون دالر در سال 2006 بود 
كه در س��ال 2010 به ترتیب به 293/231میلیون 
یاف��ت. در  افزای��ش  دالر و 66/915میلی��ون دالر 
مطالعه ای كه در س��ال 2008 توس��ط اتحادیه اروپا 
انجام ش��د، مش��كالت صنعت زعفران اروپا بررسی 
و اس��تراتژی هایی ب��رای بهب��ود كیفی��ت زعفران و 
همچنین افزای��ش رقابت پذیری محصوالت تولیدی 
در بازار جهانی ارائه ش��د. یكی از راه های پیشنهادی 
مقابل��ه با تهدیدها و مش��كالت پی��ش  روی صنعت 
زعفران اروپا طراحی یک برنامه استراتژیک مناسب 
اس��ت كه بتواند تمام جوانب كار از كش��ت و تولید 
گرفته تا بازاریابی و فروش را پوش��ش دهد.  یكی از 
اج��زای اصلی و در واق��ع مهم ترین بخش این طرح 

تجاری سازی یا فروش این محصول است. 

زعفران افغان در مسیر جهانی
افغانس��تان در س��ال های اخیر كشت و كار زعفران 
را ب��ا جدیت پیگی��ری می كند و كم كم ب��ه بازیگر 
مهم��ی در این صنع��ت تبدیل می ش��ود. مهم ترین 
برنامه ای كه در افغانس��تان در زمینه توس��عه تولید 
و كش��ت زعف��ران انجام ش��ده با كم��ک و حمایت 
مالی مركز توس��عه بین الملل بریتانی��ا و با مدیریت 
مرك��ز تحقیق��ات بین المللی در نواحی خش��ک در 
س��ال 2008 تهیه ش��د؛ اجرای این برنامه توس��ط 
كمیت��ه دانماركی كمک به پناهن��دگان افغانی واقع 
 در والی��ت هرات در ش��مال غربی كش��ور عملیاتی 

شده است. 
در ای��ن برنام��ه دو راهكار برای توس��عه صادرات 
و  ایج��اد  ش��د؛  پیش��نهاد  افغانس��تان  زعف��ران 
نهادینه كردن یک هوی��ت مجزا برای زعفران افغانی 
ك��ه نش��ان دهنده تولید آن در افغانس��تان باش��د و 
تالش برای مش��هور كردن آن به عنوان یک محصول 
با كیفی��ت برای تمای��ز در بازار و اتصال مس��تقیم 
تولیدكنن��دگان افغانی به بازاره��ای جهانی. در این 
اس��تراتژی باید تولیدكنن��دگان و به ویژه نمایندگان 
آنها در تماس مس��تقیم با خری��داران خارجی قرار 
گیرند. دیگر همس��ایه ایران، كش��ور آذربایجان هم 
برای توس��عه صنعت زعف��ران در س��ال های آینده 
برنامه های��ی دارد و مقام��ات این كش��ور پیش بینی 
كرده اند در آینده نزدیک ب��ازار 1۴0میلیون دالری 
 برای كشت و كار و صادرات زعفران آذربایجان ایجاد 

كنند. 

قیمت های جهانی
گفت��ه می ش��ود زعف��ران، گاه��ی از ط��ال ه��م 
گران قیمت تر اس��ت، و ش��اید به همین دلیل است 
ك��ه زعف��ران را ط��الی س��رخ می نامند. براس��اس 
آخری��ن برآوردهای س��ال 2015، هر گ��رم زعفران 
ح��دود 65دالر قیم��ت دارد ك��ه نش��ان از افزایش 
قیمت جهانی این محصول اس��ت. در س��ال 2011 
قیمت جهان��ی زعفران در حدود 20ی��ورو تخمین 
زده می ش��د. فروش فله ای زعفران فاقد درجه بندی 
1100دالر ب��رای هركیلوگ��رم و ب��رای خری��داران 
عم��ده و در حجم های كمتر و خرده فروش��ی تا 10 
براب��ر این مق��دار خواهد بود. در كش��ورهای غربی، 
قیمت میانگین خرده فروش��ی زعف��ران 2هزار دالر 
در ه��ر كیلوگرم اس��ت. ه��ر نیم كیلوگ��رم زعفران 
 بی��ن 70 ت��ا 200 ه��زار رش��ته پرچ��م را ش��امل 

می شود. 
www. europeansaffron. eu :منابع
www. telegraph. co. uk
www. jksgda. org
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گزارش »فرصت امروز« از ظرفیت های سرمایه گذاری در بازار زعفران ایران

دانش بنیان ها در بازار زعفران سرمایه گذاری کنند

وضعی��ت صنای��ع بس��ته بندی و فرآوری 
زعفران ایران مطلوب نیس��ت. این جمله را 
مهندس مهدی س��یفی، مدیرعامل شركت 
زعف��ران خوش عطر  دانش بنی��ان  تعاون��ی 
پرش��یا، مستقر در خراس��ان جنوبی عنوان 
ك��رده و می گوید: اگر قرار باش��د نمره ای از 
صف��ر تا 100 ب��رای صنعت زعف��ران ایران 
منظور كنیم در مقایس��ه با سایر كشورها و 
كارهای��ی كه دیگران برای بهبود و توس��عه 
این صنعت انج��ام داده اند، نمره ما حداكثر 
25 از 100 خواه��د ب��ود. او دالیلی را برای 
ای��ن مش��كل تش��ریح ك��رده و می گوی��د: 
در ح��ال حاض��ر دالالن دانه درش��ت ب��ر 
خریدوفروش زعفران حكمرانی می كنند و با 
مكانیسم هایی اجازه ورود تازه واردان خالق 

و مس��لح به دانش روز را نمی دهند. با وجود 
اینكه ایران بزرگ ترین تولیدكننده زعفران 
دنیاس��ت اما نبض بازار در اختیار اس��پانیا 
قرار دارد و حتما ش��نیده اید كه محصوالت 
با كیفی��ت ایرانی پس از انتقال فله ای به این 
كشور و حتی همس��ایگان مان مانند امارات 
متحده عرب��ی ب��ا بس��ته بندی های زیبا و با 
افزایش قیمت های نجومی به نام و كام آنها 
به خریداران عرضه می شود. او راه حلی برای 
غلبه بر رقبا با افزایش درآمد ارزی صادرات 
كشور و حذف فروش فله ای زعفران طراحی 
كرده اس��ت. س��یفی درباره ن��وآوری خود 
مطرح می كند: طرح ما با عنوان تولید پودر 
زعفران با ماندگاری ب��االی خواص طبیعی 
به ثبت رسیده و مجوز بهره برداری سازمان 

جهاد كشاورزی را هم داراست. 
او سپس به تشریح نوآوری خود می پردازد 
و می گوید: زعف��ران كه در واقع كالله پرچم 
این گیاه اس��ت، جاذب الرطوبه است بنابراین 
امكان خراب��ی این محصول در بس��یاری از 
مناط��ق دنیا به وی��ژه اروپا ك��ه از خریداران 
عمده اس��ت وجود دارد، به ع��الوه در زمان 
مص��رف، زعفران پودر می ش��ود و همیش��ه 
مقداری از آن از دس��ترس خ��ارج و با توجه 
 به گران بودن محصول س��بب ضرر مشتری 
می شود. ممكن است به همراه كالله بقایای 
كاه و كلش، پرز یا مو هم به دلیل جمع آوری 
و پاک كردن دس��تی همراه باش��د. استفاده 
از پ��ودر زعفران با مان��دگاری باالی خواص 
طبیع��ی، تمام��ی این مش��كالت را برطرف 

می كن��د. س��یفی ادامه می دهد: كروس��ین، 
پیكروكروس��ین و س��افرانال س��ه تركی��ب 
آلدهی��دی اصل��ی و ایجادكنن��ده به ترتیب 
رنگ، طعم و عطر زعفران هس��تند. نس��بت 
این م��واد پس از برداش��ت تغییر می كند و 
س��بب پایین آمدن عیار زعفران می شود. با 
اس��تفاده از این اختراع از افت كیفیت نزولی 
محصول جلوگیری می ش��ود. تفاوت پایه ای 
این اختراع، ایج��اد تعادل ترمودینامیكی در 
خشک كن گرم تراكمی و خالص سازی باالی 
زعفران اس��ت. این كارشناس رشته شیمی، 
درباره هزینه ها و س��ودآوری طرحش ش��رح 
می دهد: با محاس��باتی كه م��ا انجام دادیم، 
س��رمایه گذاری ثابت این ن��وآوری در حدود 
582میلی��ون توم��ان )۴28میلی��ون تومان 

هزینه ثاب��ت و 132میلیون تومان هزینه در 
گردش( و دوره بازگشت سرمایه حدودا یک 
تا دو س��اله، با س��ودآوری 56درصد خواهد 
ب��ود. او امكان ارائه محص��والت موازی دیگر 
و تس��خیر بازار و حذف رقبای خارجی را از 
مزایای ن��وآوری خود می داند. س��یفی عدم 
حمای��ت مورد انتظ��ار از طرف دس��تگاه ها، 
وجود برخی مس��ئوالن بی اطالع و كم سواد، 
روند جان��كاه كاغذبازی، ادام��ه فعالیت های 
دالالن ب��زرگ ب��رای ادامه ف��روش فله ای و 
حفظ درآمدهای نامشروع خود و جلوگیری 
تعم��دی از پاگرفتن طرح ه��ای اینچنینی با 
اعم��ال نفوذ آنها و همچنی��ن طرح  دزدی را 
از چالش های اساس��ی در عملی كردن طرح 

نوآورانه خود می شمارد. 

یكی از مس��ائل و مش��كالت اساسی این 
صنع��ت، عدم مدیریت علمی و منس��جم و 
اتخاذ تصمیم گیری های مقطعی و نامناسب 
است. این مشكالت زمانی به اتمام می رسند 
كه تمام نهادها و مراكز مرتبط با زعفران در 
س��ایه یک مدیریت منس��جم و واحد جمع 
ش��ده و سكان هدایت آن به دست مدیرانی 
باس��ابقه و دانش مدیریت علمی و آش��نا به 
روش های بازاریابی س��پرده شود. وی یكی 
از چالش های صنع��ت زعفران ایران را نبود 
برن��د معتب��ر می داند و می گوی��د: با وجود 
تولید و صادرات گس��ترده محصول زعفران 
ایران، می توان گفت هی��چ برند قدرتمند و 
معتب��ری در بازار جهان��ی از زعفران ایرانی 
مش��اهده نمی ش��ود و به عبارت دیگر نبود 
برنده��ای قدرتمن��د از زعف��ران ای��ران در 
بازاره��ای جهان��ی باعث ش��ده تقریبا هیچ 
نامی از كش��ور در این زمینه وجود نداشته 
باش��د. ب��ازار در واق��ع صحن��ه رویارویی و 

مب��ارزه برنده��ای تج��اری اس��ت، وج��ود 
ظرفیت ها و توانمندی های باالی كش��ور در 
تولید زعفران می تواند برندهای قدرتمندی 
خل��ق كند و برن��د ایران را كه در ش��رایط 
فعلی ، جایگاه مناس��بی ندارد، در منطقه و 
جهان ارتق��ا دهد. معص��وم زاده زواره ادامه 
می ده��د: بهب��ود اس��تانداردهای تولی��د و 
فرآوری قدمی اساس��ی در مسیر برندسازی 
زعفران ایران اس��ت، تدوی��ن برنامه جامع 
بسته بندی زعفران، تاسیس آزمایشگاه های 
كنترل كیفی و نظارت بهداش��تی بر تولید، 
درجه بندی محصول براس��اس سطح كیفی 
و رعایت بهداشت ، تهیه استانداردهای ویژه 
و توس��عه مراكز مش��اوره ای تولید زعفران 
از دیگ��ر قدم ه��ا در این زمینه اس��ت. این 
كارشناس ارشد مدیریت بازرگانی به امكان 
ظهور رقبای جدید اش��اره می كند و ش��رح 
می ده��د: چین و افغانس��تان كش��ورهایی 
هستند كه با برنامه ریزی مناسب قصد ورود 

ب��ه بازار زعفران را دارن��د و اگر از هم اكنون 
راهكاری برای مقابله با آنها اندیشیده نشود، 
ممكن اس��ت بخشی از بازار ایران را به خود 
اختص��اص دهند. ایران با تولید حجم عمده 
زعف��ران جه��ان، قابلیت اج��رای مانورها و 
برنامه ه��ای مختلف��ی را دارد؛ برنامه های��ی 
ك��ه ورود و ادامه حضور رقب��ا را در بازار با 
مشكل مواجه كند و حتی موجب شود آنها 

از فعالیت در این بازار منصرف شوند. 
همكاری با ش��ركت های مشاوره بازاریابی 
و برندسازی برجسته ایرانی و خارجی، الزام 
صادركنن��دگان به داش��تن گواهی نامه های 
بین الملل��ی ، جلوگیری از ص��ادرات فله ای 
و قاچ��اق، تدوین برنام��ه فروش محصوالت 
ب��ا كیفی��ت در بس��ته بندی های جدی��د و 
خرید  مدیریت  محص��والت،  متنوع س��ازی 
و ص��ادرات زعفران ه��ای تولیدی توس��ط 
كشورهای همس��ایه و تدوین برنامه كاهش 
هزینه ه��ای تولید از توصیه هایی اس��ت كه 

به بهبود و توس��عه صنع��ت زعفران كمک 
خواهند كرد. در پای��ان وی به ظرفیت های 
اگروتوریس��م اش��اره می كن��د و می افزاید: 
اگروتوریس��م یكی از رشته های گردشگری 
است كه در حال حاضر در كشورهایی مانند 
اس��ترالیا به آن توجه ویژه شده است. مزارع 
زعف��ران و مناطقی كه این محصول در آنها 
كش��ت می شود نیز به دلیل داشتن فرهنگ 
خ��اص و ویژگی ه��ای جغرافیایی و تاریخی 
منحصربه ف��رد، می توانن��د از ای��ن رویكرد 

گردشگری منتفع شوند. 

دالیل برتری اسپانیا در بازار زعفران در 
مقایسه با ایران 

هزین��ه حمل و نق��ل و بس��ته بندی ه��ر 
كیل��و زعف��ران صادرات��ی از ای��ران، حدود 
ی��ک میلیون و 500هزار ت��ا یک میلیون و 
600ه��زار تومان تخمین زده می ش��ود در 
حال��ی كه هزین��ه حمل و نق��ل هوایی برای 

ه��ر كیلوگرم این محصول از اس��پانیا فقط 
30هزار تومان اس��ت. در ایران تس��هیالت 
بانكی با س��ودهای باال )20درصد یا بیشتر( 
در اختیار صادركنن��دگان قرار می گیرد اما 
در اس��پانیا تسهیالت با سود 2 تا 3درصدی 
به تجار پرداخت می شود. كیفیت محصوالت 
اس��پانیا ثبات دارد اما تولیدكنندگان ایرانی 
همیش��ه  را  نهای��ی  كیفی��ت  نمی توانن��د 
یكنواخ��ت نگ��ه دارن��د و از آن بدتر امكان 
وج��ود ناخالص��ی، مخلوط ك��ردن زعفران 
قدیم��ی و جدی��د و تقل��ب در محصوالت 
ایرانی وجود دارد. بسته بندی های اسپانیایی 
براساس اس��تانداردهای جهانی و با كیفیت 
باال اس��ت. ص��ادرات ایرانی در بس��یاری از 
م��وارد فل��ه ای و فاقد بس��ته بندی اس��ت. 
صادرات زعفران از اس��پانیا شامل عوارض و 
تعرفه گمركی نمی شود، در حالی كه برخی 
از انواع بس��ته بندی زعفران ایران مش��مول 

عوارض صادراتی هستند.

مهندس مهدی سیفی، مدیرعامل شرکت تعاونی دانش بنیان زعفران خوش عطر پرشیا:

دالالن دانه درشت رنگ زعفران را زرد کرده اند

ابوالفضل معصو م زاده زواره ، عضو هیأت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی:

زعفران ایران برند ندارد

ب�االی 90درص�د از تولی�د جهانی زعف�ران در 
اختی�ار ایران اس�ت و از این دی�دگاه بزرگ ترین 
تولیدکنن�ده و صادرکننده این محصول در جهان 
محسوب می شود. در ایران بیش از 80هزار هکتار 
سطح زیر کشت زعفران وجود دارد. براساس آمار 

وزارت جهاد کش�اورزی، میزان تولید زعفران در 
سال 1392، 311 تن بود و در سال 1393 با کاهش 
9درصدی به 280تن رسید. بررسی آماری در سال 
گذش�ته نش�ان از افزایش مجدد عملکرد زعفران 
در کشور به بیش از 350تن دارد. بیش از 70درصد 
زعفران برداش�تی صادر می شود. استان خراسان 
ش�مالی، رضوی و جنوب�ی به ترتیب ب�ا 14727، 

69407 و 635هکتار سطح زیر کشت از مهم ترین 
مناطق کشت وکار طالی سرخ به حساب می آیند. 
س�ابقه پرورش زعفران در ای�ن منطقه به بیش از 
هفت قرن پیش بازمی گردد. در س�ایر استان های 
کشور هم کشت وکار زعفران انجام می شود و پس 
از منطقه خراسان، استان های کرمان )681هکتار(، 
اصفه�ان )617 هکت�ار( و ف�ارس )529هکت�ار( 

باالترین سطح های زیر کش�ت این محصول را در 
اختیار دارند )آمار سال 1393(. در ایران 96واحد 
ثبت ش�ده صنایع تولید و بس�ته بندی زعفران با 
ظرفیت اسمی 237/5تن مشغول فعالیت  هستند. 
تخمی�ن زده می ش�ود بیش از 100ه�زار خانوار در 
مناطق مختلف ایران با کشت و کار زعفران روزگار 

می گذرانند و از این راه کسب معاش می کنند. 

بابک جمالی 
دکترای مهندسی کشاورزی

هم صنعتی، هم استاندارد و هم بهداشتی
داستان زعفران و اخذ مجوزهایش مانند خودش رنگ و جالی ویژه ای دارد. 
هم مجوز استاندارد الزم دارد و هم مجوزهای صنعتی و پروانه بهره برداری و 
از آنجا كه در حوزه مواد غذایی قرار می گیرد، باید مجوزهای وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��كی را هم داش��ته باشد. جهت انجام هرگونه فعالیت 
صادرات و واردات داش��تن كارت بازرگانی الزامی اس��ت. همچنین صادرات 
انواع زعفران مس��تلزم اخذ مجوز از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی 
ایران اس��ت. همچنین گواهی بهداشت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��كی و گواهی قرنطینه دامی و نبات نیز براساس درخواست خریداران 
زعفران الزم اس��ت. برای اطالع بیش��تر از استانداردهای بسته بندی و نحوه 
بسته بندی زعفران به كلینیک و مركز مشاوره بسته بندی صادراتی سازمان 
توسعه تجارت ایران مراجعه كنید. همچنین برخی از انواع بسته بندی زعفران 
مشمول عوارض صادراتی هستند. عوارض صادراتی زعفران بستگی به نوع 

بسته بندی آن دارد، به گونه ای كه 
ع��وارض صادرات ان��واع زعفران 
فله ای در بس��ته بندی های بیش 
از 30گرم براساس مصوبه شماره 
م��ورخ  218586/ت۴1997ک 
1387/12/1۴، 5درص��د قیمت 

پایه صادراتی است. 

مجوز های کسب وکار

دالل بازی، مافیا و کنترل نشدن کیفیت
وجود رقبای بی نام و نش��ان و فاقد آزمایش��گاه های كنترل كیفیت 
و تقل��ب در ب��ازار زعف��ران از مهم ترین چالش های این حوزه اس��ت. 
از آنج��ا كه گل گلرنگ ش��بیه كالل��ه زعفران اس��ت و می تواند رنگ 
زرد ایج��اد كن��د، اس��تفاده از این گیاه ب��رای تولید زعف��ران تقلبی 
بس��یار زیاد اس��ت و اگر ذهنیت خریدار خارجی نس��بت به محصول 
ایرانی خراب ش��ود، می توان مطمئن ب��ود كاالی خارجی را جایگزین 
می كند. اس��پانیا ی��ک تولیدكننده قابل اعتماد برای ش��ركای تجاری 
خود اس��ت زیرا این كش��ور قراردادهای یک س��اله با خریداران امضا 
می كند، اما وجود نوس��ان قیمت ارز و تغییرات روزمره قیمت ها سبب 
 می ش��ود تجار ایرانی نتوانند دس��ت بازی برای فروش محصوالت شان 
داش��ته باش��ند. نرخ س��ود باالی تس��هیالت بانكی ه��م مانعی عمده 
برای توس��عه تج��ارت زعفران ایرانی اس��ت. همچنین دالالن بزرگ و 

مافیایی هس��تند ك��ه جلوی 
جدید  تولیدكننده های  رش��د 
و كوچ��ک ام��ا ب��ا ابتكارهای 
ای��ن  می گیرن��د،  را  جدی��د 
چال��ش  بزرگ تری��ن  م��ورد 
صنع��ت  در  س��رمایه گذاری 

زعفران ایران است. 

ریسک سرمایه گذاری

با 500میلیون تومان به بازار زعفران بیایید
در مقایس��ه با بس��یاری از صنایع فرآوری خوراكی، قیمت تجهیزات 
بس��ته بندی زعفران چندان گران قیمت نیس��ت. به عنوان مثال دستگاه 
دوخت پالستیک بسته به كیفیت كاال و شركت سازنده، بین 100هزار 
تا یک میلیون و 200هزار تومان هزینه دارد. از دیگر دستگاه های مورد 
نیاز برای بسته بندی و فرآوری زعفران می توان به دستگاه های شیرینگ 
و اسكین پک اشاره كرد كه هركدام حدود 5میلیون تومان قیمت دارند، 
اما نكته مهم در مورد زعفران اهمیت نگهداری درس��ت این محصول و 
وجود آزمایش��گاه كنترل كیفیت و هزینه درگردش است كه تامین آنها 
هزینه بر است یعنی حدود 500میلیون تومان. قیمت فروش نهایی كاال، 
وابس��ته به حاشیه سود مورد نظر و همچنین توافق فروشنده و خریدار 
اس��ت. همچنین هزینه های مربوط به گمرک، بازرس��ی، حمل و نقل و... 
نیز محاسبه و در نظر گرفته می شود. برای دستیابی به اطالعات مربوط 

به ن��رخ ان��واع حمل و نقل های 
موج��ود و چگونگ��ی ش��رایط 
ب��ه س��ایت  آنه��ا می توانی��د 
انجمن سراس��ری شركت های 
حمل و نق��ل بین الملل��ی ایران 
 www. itair. ir آدرس  ب��ه 

مراجعه كنید. 

سرمایه اولیه 



پنجشنبه
1815 شهریور 1395 شماره 600اینفوگرافی www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073298

استفاده از دوره های آموزشی برای توانمندسازی کارکنان
موضوع آموزش کارمندان و توانمندس�ازی آنان و از س�وی دیگر جذب و استخدام 
دانش�جویان مس�تعد و باهوش از جمله مباحثی اس�ت که ش�رکت ها و سازمان های 
تجاری؛ س�رمایه گذاری هنگفتی روی آن کرده و از این طریق س�عی دارند کارمندان 
ماه�ر و آموزش دیده ای را در اختیار بگیرند. به این منظور این ش�رکت ها با برگزاری 

دوره های آموزش�ی آزاد یا اس�تفاده از دوره های برگزار ش�ده توس�ط دانشگاه ها یا 
پلتفرم های آموزش�ی میزان مهارت و توانایی های کارکنان خود را افزایش می دهند. 
در ادامه به بررس�ی هفت راهی که ش�رکت های بزرگ تجاری ب�رای حضور جدی در 

حوزه آموزش آزاد آنالین مورد استفاده قرار داده اند خواهیم پرداخت. 

1 – برنامه ریزی برای جذب نیروی کار مستعد 

3 – توسعه شغلی متکی به خود

5 – آموزش مشتریان

7 – همکاری و نوآوری

2 – آموزش کارکنان به منظور توانمندسازی آنان

4 – آموزش نیروی کار

6 – بازاریابی برند

بی�ش از 350 ش�رکت تج�اری ب�ا پرداخ�ت مبالغ�ی هنگف�ت به موسس�ات آموزش�ی 
Udacity در ت�الش هس�تند بهترین و مس�تعدترین دانش�جویان  Coursera و  نظی�ر 
این موسس�ات را شناس�ایی و موقعیت های ش�غلی مناس�بی را به آنان پیش�نهاد کنند. 
AT&T که یکی از بزرگ ترین  همچنین اطالعات موجود حاکی از آن اس�ت که ش�رکت 
اپراتوره�ای تلفن همراه در آمریکا محس�وب می ش�ود نیز از جمله ش�رکت هایی اس�ت 
ک�ه با ص�رف هزینه های قابل توجهی از دانش�جویان رش�ته علوم کامپیوتر در دانش�گاه 

Georgia Tech حمای�ت کرده و ت�الش می کن�د آنه�ا را ب�ه اس�تخدام خ�ود درآورد. 

جمل�ه  از   Jardine Lloyd Thomson و   Deloitte، Yahoo نظی�ر  ش�رکت هایی 
ش�رکت هایی هس�تند که کارمندان خود را به استفاده از دوره های آموزشی آزاد آنالین 
تش�ویق می کنند تا از این طریق زمینه توس�عه شغلی و مهارت های فردی آنان را فراهم 
کنند. در این میان اگرچه این ش�رکت ها امتیاز چندانی برای دوره های آموزش�ی آنالین 
قائ�ل نیس�تند، اما کارکنان خ�ود را برای گذراندن دوره های آموزش�ی آنالین تش�ویق 

می کنند. 

در ای�ن ح�وزه توس�عه و بهبود قاب�ل توجهی در برخی موارد رخ داده اس�ت. ش�رکت 
SAP دوره ه�ای آموزش�ی آنالین مخصوص خ�ود را برای آموزش مش�تریان و همکاران 
خ�ود دارد. از آنجای�ی که ش�رکت در دوره های آموزش�ی این ش�رکت ب�رای همه آزاد 
اس�ت، می توان این دوره های آموزشی را دوره های آموزشی آنالین آزاد نام گذاری کرد. 
صندوق بین المللی پول در رابطه با برگزاری دوره های آموزش�ی در حوزه اقتصاد و مالی 
edX همکاری داش�ته و از این طریق توصیه هایی را در زمینه سیاس�ت های  با مؤسس�ه 
مال�ی در اختی�ار دولت ها قرار می دهد. البته هنوز مش�خص نیس�ت که آی�ا ثبت نام در 
دوره های آموزش�ی برگزار ش�ده توس�ط صندوق بین المللی پول برای همه آزاد است یا 

خیر. 

ب�ه ترکیب روش های آموزش�ی رس�می، غیررس�می و اجتماعی دوره های آموزش�ی آزاد 
آنالی�ن گفته می ش�ود. از ای�ن روش به عنوان راه حل�ی مؤثر برای برطرف کردن مش�کالت 
تج�اری و افزای�ش توانمندی ه�ا و مهارت های کارمندان یاد می ش�ود. بیش از 100 ش�رکت 
تج�اری از دانش�گاه ویرجینی�ا و پلتف�رم آموزش�ی Coursera و Coursolve به منظور 
آم�وزش نی�روی کار خود یا ج�ذب کارمندان مس�تعد اس�تفاده می کنند. به نظر می رس�د 

اس�تفاده از دوره های آموزش�ی آزاد آنالین این روزها به یک�ی از فعالیت های مهم و اصلی 
ش�رکت ها و س�ازمان های تجاری بدل ش�ده اس�ت. 

MacAfee در زمینه اس�تفاده از  موفقی�ت ب�زرگ و قابل توج�ه ش�رکت نرم اف�زاری 
دوره های آموزش�ی ب�ه منظور توانمندس�ازی کارمن�دان خود موضوعی اس�ت که مورد 
توج�ه موسس�ات و نهادهای پژوهش�ی قرار گرفته اس�ت. با این وجود رویکرد ش�رکت 
MacAfee در زمین�ه اس�تفاده از دوره های آموزش�ی موض�وع منحصر به فردی نبوده و 
بس�یاری از ش�رکت ها از این ش�یوه به منظور آم�وزش و افزایش مهارت ه�ای کارمندان 

خود اس�تفاده می کنند. 
س�والی که در اینجا مطرح می ش�ود این اس�ت که آیا یک دوره آموزش�ی را که صرفا 
MacAfee( طراحی ش�ده  ب�رای عده مح�دودی از افراد  )کارکنان ش�رکت نرم افزاری 
اس�ت، می توان یک فرآیند آموزش�ی آزاد آنالین در نظر گرفت؟ چراکه فرآیند آموزشی 
آزاد آنالی�ن ب�ه فرآین�دی اطالق می ش�ود که س�ایر نهادها و ش�رکت ها نی�ز بتوانند از 
آن اس�تفاده کنن�د. فرام�وش نکنید که هر دوره آموزش�ی نمی تواند ب�رای تمامی افراد 
مناس�ب باش�د، چراک�ه برخی از این دوره ه�ای ب�رای زمینه های ش�غلی خاصی طراحی 
ش�ده اند. آی�ا می توان از عب�ارت فرآیند آموزش�ی آزاد آنالین برای اش�اره به هر دوره 

آموزش�ی آنالینی اس�تفاده کرد؟ 

 HTML5 ش�رکت اینترنت�ی گ�وگل 80 هزار نف�ر از کارمندان خ�ود را در کالس های
مؤسس�ه آموزش�ی Udacity ثبت نام کرده اس�ت. این اقدام گ�وگل بهترین مثال برای 
اس�تفاده از دوره های آموزش�ی آنالین برای آموزش نیروی کار محسوب می شود. شایان 
ذک�ر اس�ت که اگرچ�ه کالس آموزش�ی مورد نظر گ�وگل ب�رای کارمن�دان آن می تواند 
نمون�ه ای از یک فرآیند آموزش�ی آزاد آنالین باش�د از س�وی دیگ�ر می توان آن را یک 

دوره آموزش�ی اختصاص�ی نی�ز در نظ�ر گرف�ت. 
در نهای�ت ثبت نام کارکنان گ�وگل در کالس های HTML5 مصداق آموزش نیروی کار 

محس�وب می ش�ود، حتی اگر این دوره های آموزش�ی به صورت آنالین نباش�د. 

دانش�گاه کالیفرنی�ا دوره ه�ای آموزش�ی را در زمینه جامعه شناس�ی و عل�وم برگزار و 
AMC تعلق  walking dead که به ش�رکت  در این میان از داس�تان س�ریال محب�وب 
دارد، اس�تفاده می کند. درحالی که این نخس�تین بار نیست از یک رویداد و عالقه مندی 
محب�وب اجتماع�ی به عنوان موضوعی برای آموزش افراد اس�تفاده می ش�ود، نکته قابل 
توجه درباره این دوره آموزش�ی آن اس�ت که موضوع و خوراک آن توس�ط AMC تهیه 
ش�ده و مستقیما از داس�تان و سناریوی سریال walking dead برداشت نشده اس�ت. 
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محبوب ترین مقاصد گردشگری بریتانیایی ها 
تعطیالت خود را چگونه 

گذراندید؟ 

نشریه مسافرتی »Conde Nast«، 10 مقصد 
پرطرف��دار گردش��گران انگلیس��ی را معرفی کرد. 
بریتانیایی ه��ا ب��رای تعطیالت به کج��ا می روند؟ 
مقص��د منتخب گردش��گری س��ال 2016، از نگاه 
خوانن��دگان مجل��ه بریتانیایی مس��افرتی »کوند 

نست« معرفی شد. 
یونان، در صدر

محبوب تری��ن مقصد بریتانیایی ها برای گذراندن 
تعطی��الت خود یونان بود. کش��ور یون��ان با تاریخ 
غن��ی و باس��تانی خ��ود، مقصد مورد عالقه س��ال 
2016 برای بسیاری از بریتانیایی ها بود. مکان های 
گردشگری تاریخی، ساحل و شهر های گردشگری 
این کشور، امس��ال میزبان گردش��گران زیادی از 
بریتانیا بود، به خص��وص اینکه در زمان تعطیالت، 

آب و هوای یونان فوق العاده بود. 
ایتالیا، به عنوان مقصد دوم مردم بریتانیا انتخاب 
شد. البته، نظر س��نجی این مجله گردشگری، قبل 
از زلزل��ه اخیر کش��ور ایتالی��ا انجام ش��ده بود. از 
نظر خوانندگان این نش��ریه، رم و س��ایر شهر های 
گردشگری ایتالیا، برای سفر غیر قابل اجتناب است. 
مخاطبان این مجله، همچنین نس��بت به آمریکا 

عالقه زیادی نشان داده اند.
 پارک ه��ای ملی کالیفرنیا، واش��نگتن و س��ایر 
ایالت های دیگر آمریکا برای مردم بریتانیا جذابیت 

گردشگری دارد. 
آفریقای جنوبی مقصد بع��دی بریتانیایی ها برای 
گذراندن تعطیالت آنها بود. این کش��ور با طبیعت 
ایده آل و ماجراجویانه خود، مورد عالقه بسیاری از 
بریتانیایی هاست و مقصد چهارم آنها از نگاه مجله 

»کوند نست« شناخته شد. 
در میان کش��ور های اروپایی، ب��ه غیر  از یونان و 
ایتالیا، فرانس��ه نیز مورد توجه م��ردم بریتانیا قرار 
گرفته است. اگر رویداد های اخیر در فرانسه، مانند 
حم��الت پاری��س و حادثه نیس اتف��اق نمی افتاد، 
احتماال رتبه این کش��ور به ج��ای رتبه پنجم قبل 
از آمری��کا یا آفریقای جنوب��ی بود چون هم از نظر 
مس��افت به بریتانیا نزدیک است و هم همیشه این 

کشور مورد توجه انگلیسی ها بوده است. 
خوانندگان این مجله، در نظرس��نجی نسبت به 
جزای��ر تفریحی و گردش��گری ه��م تمایل زیادی 
نش��ان داده اند. آنها جزایر مالدی��و، یونان، بالئارس 
را جزو س��ه جزیره محبوب خود انتخاب کرده اند. 
طبیعت فوق العاده این جزایر، صخره های مرجانی و 
امکانات تفریحی آنها بریتانیایی ها را به خود جذب 

کرده است. 
کش��ور های دیگر لیس��ت پرطرفدار ترین مقاصد 
گردشگری از نگاه خوانندگان مجله »کوند نست«: 

1- یونان
2- ایتالیا
3- آمریکا

4- آفریقای جنوبی
5- فرانسه
6- اسپانیا

7- هند
8- استرالیا

9- تایلند
10- مکزیک

تاکسی های خودران به زودی وارد 
خیابان می شوند

ابتدای سال 2016 میالدی  از 
س��اخت  و  طراح��ی  ت��ب  ک��ه 
گرفته  باال  خ��ودران  خودروهای 
در  فع��ال  ش��رکت های  اس��ت، 
ح��وزه تکنولوژی و خودروس��ازان مط��رح جهان به 
دنبال طراحی و تولید تاکس��ی های خودران بوده اند. 
این ایده س��بب ایجاد یک رقابت حساس و نفسگیر 
میان ش��رکت های خودروسازی ش��ده است، چراکه 
در صورت نهایی ش��دن پ��روژه تاکس��ی های بدون 
رانن��ده بازار بس��یار بزرگ��ی در انتظار ش��رکت های 
خودروس��ازی خواهد بود و تقاضا برای این تاکسی ها 
به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت به همین 
منظور ش��رکت های تکنولوژی و خودروس��ازان برتر 
جهان��ی ش��دیدا در حال رقابت برای کس��ب س��هم 
بیش��تری از بازار احتمالی تاکسی های خودران بوده 
و سرمایه گذاری هنگفتی در این حوزه انجام داده اند. 
در همین راستا ش��رکت Uber با اعالم خبر آغاز 
فرآیند آزمایشی ارائه خدمات به مشتریان با استفاده 
از تاکس��ی های خودران فاصله خود را نسبت به رقبا 
افزای��ش داده و در ص��در جدول ش��رکت های فعال 
در حوزه طراحی و تولید تاکس��ی های خودران قرار 

گرفته است.
 ب��ا این ح��ال تقریبا هی��چ کدام از ش��رکت های 
خودروس��ازی در حال تحقیق و توس��عه محصوالت 
خ��ودران خ��ود ب��وده و از رقاب��ت در ب��ازار جذاب 

تاکسی های خودران غافل نیستند. 
طی دو سال گذشته بسیاری از موسسات تحقیقاتی 
روند رو به رشد طراحی و توسعه خودروهای خودران 

را زیر نظر داشته اند.
 نتای��ج پژوهش های صورت گرفت��ه در این حوزه 
بیانگ��ر آن اس��ت ک��ه فرآیند رش��د و توس��عه ایده 
خودروه��ای ب��دون راننده بس��یار س��ریع تر از آنچه 
انتظار می رفت بوده اس��ت. ام��ا با این حال همچنان 
موانع بس��یار زیادی در مقابل تولید انبوه خودروهای 
خ��ودران وجود دارد که حضور ای��ن خودروها را در 

جاده ها به تاخیر می اندازد. 
انطباق با اس��تانداردها و قوانی��ن رانندگی موجود 
در کش��ورهای مختل��ف جه��ان و همچنین حصول 
اطمین��ان از عملک��رد دقی��ق این خودروه��ا هنگام 
حرک��ت در حال��ت خ��ودران از جمل��ه موضوعاتی 
اس��ت که بسیاری از قانونگذاران و کارشناسان توجه 

ویژه ای به آن دارند. 

خانم ها اغل��ب به اندازه آقایان درخواس��ت 
افزای��ش حق��وق می دهند، ام��ا خیلی کمتر 
از آنه��ا ش��انس موفقی��ت دارن��د. تحقیقات 
مدرس��ه کس��ب وکار Cass و دانش��گاه های 
 Wisconsin و  بریتانی��ا    Warwick
آمریکا نشان می دهد مردان 25درصد بیشتر 
از زنان درخواست ش��ان برای افزایش حقوق 

پذیرفته می شود. 
ه��دف این مطالعه بررس��ی درس��تی این 
اعتقاد قدیمی اس��ت که شکاف جنسیتی در 
پرداخت حقوق ها نتیجه این است که خانم ها 
کمتر درخواس��ت افزایش حقوق دارند، چون 
به ان��دازه آقای��ان بلند پرواز نیس��تند، نگران 
ناراحت شدن رئیس ش��ان از دست خودشان 
هستند یا می ترسند به چشم آدم های زورگو 

به آنها نگاه شود. 
ان��درو اوس��والد، اس��تاد اقتصاد دانش��گاه 
Warwick و یک��ی از نویس��ندگان ای��ن 
تحقی��ق در این باره گفت: ب��ا دیدن نتایج این 
تحقیقات، من فکر می کن��م ما باید بپذیریم 
که عوامل مش��خصی برای تبعیض علیه زنان 

وجود دارد.
محققان در این تحقیق به بررس��ی 4600 
کارگ��ر در اس��ترالیا پرداختن��د ک��ه زیرنظر 
بیش از 800 کارفرما کار می کنند. اس��ترالیا 
تنها کش��وری اس��ت که داده های مربوط به 
درخواس��ت ب��رای افزایش حق��وق و نتیجه 
این درخواس��ت ها را به طورکامل جمع آوری 

می کند. 

براساس صحبت های آقای اوسوالد، استرالیا 
یک نمونه بس��یار خوب برای بررسی تبعیض 
میان زنان و مردان در اقتصادهای بزرگ بود. 
او دراین ب��اره ب��ه CNNMoney گفت: 
داده های سایر مطالعات نشان می دهد شکاف 
در پرداخت در استرالیا حدود 15درصد است 
که معمولی به نظر می رس��د و اس��ترالیا یکی 
از اقتصاده��ای م��درن در جه��ان و به نوعی 

ترکیبی از بریتانیا و آمریکاست.
در ای��ن مطالع��ه به تفاوت میان مش��اغل 
پاره وق��ت و تمام وق��ت توج��ه ش��ده و تنها 
ش��غل های مش��ابه هم از نظر زمان کاری با 

هم مقایسه شدند. 
نتایج این تحقیق البته سراسر تاریکی برای 
زنان نبود. براس��اس یافته ه��ای این تحقیق 
مدارک��ی وجود دارد که نش��ان می دهد این 

وضع می تواند بهبود یابد. 
آمان��دا گ��ودآل، اس��تاد ارش��د مدرس��ه 
کس��ب وکار Cass دراین باره گف��ت: »زنان 
ج��وان زی��ر 40 س��ال مذاک��رات موفق تری 
نس��بت به همتایان باالی 40 سال شان برای 
افزای��ش حق��وق دارن��د. بنابراین ای��ن روند 

می تواند بهتر شود.«
براس��اس داده های مجمع جهانی اقتصاد، 
زن��ان همچن��ان در تمام کش��ورهای جهان 
کمتر از مردان درآمد دارند. براس��اس اعالم 
اخیر این نهاد 118 س��ال زم��ان می برد که 
شکاف میان درآمد زنان و مردان در جهان از 
بین برود. طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد 
آنچه اکنون زن��ان به عنوان حقوق می گیرند، 
مردان 10س��ال پیش می گرفتند. این یعنی 
درآم��د اکنون زنان با درآمد 10 س��ال پیش 

مردان برابری می کند. در آمریکا زنان انتظار 
دارند در برابر هر دالر درآمد مردان از ش��غل 
78 س��نت برای همان ش��غل درآمد داشته 
باش��ند. در این کش��ور ش��کاف میان درآمد 
م��ردان و زنان اکنون 64 درصد اس��ت و این 
یعنی زنان دوس��وم مردان برای یک ش��غل 

مشابه پول در می آورند. 
همچنین احتمال بیش��تری وجود دارد که 
زنان اسیر تبلیغات  شوند. مطالعه منتشرشده 
 Charterd مدیری��ت  موسس��ه  از س��وی 
ماه گذش��ته نش��ان داد که احتمال افزایش 
حقوق مدیران مرد در مقایس��ه با مدیران زن 

40درصد بیشتر است. 
ش��کاف درآم��دی می��ان م��ردان و زنان 
سال هاس��ت که مورد بحث بسیاری از نهادها 
و س��ازمان ها درسراسر جهان است. بیشتر از 
هم��ه فعاالن حقوق زنان در دنیا به این روند 
اعتراض دارن��د و انجام چنین تحقیقاتی آنها 
را مصمم ت��ر می کند تا به دنبال احقاق حقوق 

زنان باشند. 
در چنین شرایطی اس��ت که نتایجی مثل 
بخش��ی از نتیجه تحقیق اخیر که نشان داد 
زن��ان زیر 40 س��ال عملک��رد موفق تری در 
درخواس��ت ب��رای افزایش حق��وق و عملی 
کردن این درخواست دارند، زنان را امیدوارتر 

برای ادامه راه می کند. 
اگرچ��ه حت��ی در همین س��ال های اخیر 
ش��کاف میان درآمد زن��ان و مردان حتی در 
اقتصاده��ای بزرگی چ��ون آمری��کا افزایش 
داشته اس��ت، اما تحقیقات محققان و تالش 
دانش��مندان قطعا در کم ک��ردن این فاصله 

تاثیر زیادی خواهد گذاشت. 

تحقیقات نشان داد

زنان ناموفق تر از مردان در رسیدن به افزایش حقوق

اکثر بازرگانان با تجربه به مرور زمان به این هنر دست یافته اند که بتوانند شرایط را به نفع 
خود تغییر دهند. در این مطلب به سواالت و چالش هایی می پردازیم که اغلب فروشندگان با 
آن مواجه می شوند و سعی می کنیم برای هریک از آنها پاسخی مناسب بیابیم. فراموش نکنید 
که اگر مشتری احساس کندکه شما قبل از اینکه به سود خود توجه داشته باشید، منافع او را 
در نظر می گیرید، به شما اعتماد می کند و اعتماد یکی از مهم ترین ارکان فرآیند فروش است. 
بنابراین الزم است قبل از اینکه به ارائه توضیحات محصول خود بپردازید، با پرسش های خوب، 
هر چه بیشتر در مورد مشتری و نیازهایش اطالعات کسب کنید و آنگاه در راستای کمک به او 

برای خرید مناسب، از هیچ تالشی دریغ نکنید. 
1- ممنون به چیزی نیاز ندارم: یکی از بهترین و قدیمی ترین راه ها برای جلب نظر مشتری، 
هنگامی که می خواهید به آنها یک دستگاه جدید برای خرید پیشنهاد بدهید توجه به این نکته 
است که سعی کنید وارد جزییات نشوید. خود مشتری می تواند آرام آرام به شما اطالعات دهد.  
تا جایی که ممکن است سعی کنید صحبت خود را با پرسیدن یک سوال کوتاه اما تاثیر گذار 
آغاز کنید. برای مثال می توانید بپرسید: »امسال با چه کمبودها و مشکالتی مواجه هستید؟« با 
همین سوال ساده در واقع شما طرف مقابل خود را تشویق می کنید تا از نیازها و برنامه هایش 
برای ت��ان صحبت کند و با ای��ن روش به خوبی می تواند کمبودهای خود را توضیح دهد تا در 
حالی که طرف مقابل فکر می کند به چیزی نیاز ندارد، شما برای نیازها و کمبودهای آنها کاالی 

مناسبی را معرفی کنید. 
2- من وقت ندارم: »چه موقع می توانم دوباره با شما صحبت کنم؟« با این سوال می توانید 
توجه ش��خص مقابل تان را به خود جلب کنید و در صورت عالقه مند بودن او برای خود زمان 
بخرید. به جای هدر دادن زمان، چند سوال سربسته بپرسید. مانند: »می دانم وقت زیادی ندارید، 
اما آیا می توانید بگویید بیشتر به چه نوع کاالیی دسترسی ندارید؟« یا »آیا راجع به کارهایی که 
اخیرا رقبای ما برای بهبود محصوالت شان انجام داده اند شنیده اید؟« اگر مشتری مایل به ادامه 

دادن بحث بود می توانید سواالت واضح تری بپرسید و بحث را گسترش دهید. 
3- من قبال با رقبای شما کار و از آنها خرید کرده ام. یا من به شرکت دیگری قول 
انجام این کار را داده ام: در این شرایط از بدگویی درباره رقبای تان خودداری کنید، چرا که 
همین امر می تواند موجب بدبینی مشتری نسبت به شما شود. به جای آن بگویید: تمایل دارید 
که محصوالت مورد نظرتان چه پیش��رفت هایی داشته باش��د یا چه کمبودهایی در محصول 
احس��اس می کنید؟ پس از صحبت های مشتری می توانید بگویید: »من با توجه به نکات ارائه 

شده می توانم این کاال را به شما ارائه بدهم که تا حد ممکن به سلیقه شما نزدیک است...«
4- من هرچه س�ریع تر به این محصول نیاز دارم در حالی که ش�ما به کند بودن به 
ارائه خدمات معروف هستید: در صورت شنیدن این جمله آن را به دو بخش تقسیم کنید. 
ابتدا از بخش دوم ش��روع کنید و بگویید: »چطور؟ چه کس��ی این را به ش��ما گفته؟« در این 
صورت مش��تری مجبور می شود برای حرف خود دلیل بیاورد. سپس به قسمت اول برگردید 
و بپرس��ید: »منظور شما از سریع چیست؟« این گونه فرد شرایطش را توضیح می دهد و شما 

می توانید قانعش کنید. 
5- آخرین بار که از ش�ما خرید کردم با مشکل مواجه شدم: از دادن جواب های این 
چنین��ی خودداری کنید: »امکان ندارد، در طول پنج س��ال ما حتی  یک درصد هم محصول 

برگشتی نداریم« یا »من هیچوقت در کارها تاخیر ندارم.«
در حقیقت مخاطب ش��ما عالقه ای ندارد تا جواب های ش��خصی به او بدهید. س��عی کنید 
این گونه پاس��خ دهید: »از مشکل پیش آمده متاس��فم، اما در حال حاضر شرایط فرق کرده و 

امکان پیشامد مشکل در ارائه سرویس وجود ندارد«.
6- روی پیشنهادتان فکر می کنم: »چه نقاط ابهامی برای تان باقی مانده؟« از این طریق 
می توانید به افکار مخاطب تان پی ببرید. همچنین می توانید از او بپرسید که قرار است دقیقا 
روی چه جزییاتی فکر کند و قصد دارد با چه کس��انی مش��ورت کرده و تا چه زمانی به ش��ما 

پاسخ می دهد. 
7- این محصول خیلی گران است: برای یک فروشنده حرفه ای بحث کردن درباره قیمت 
نشانه خوبی است و می تواند بیانگر نزدیک بودن موفقیت باشد. »بر چه اساسی این محصول را 
گران می دانید؟« این سوال به شما کمک می کند تا به ایرادات کاال و محدودیت های مشتری 
پی ببرید. سپس روی آن کار کنید. در این موارد راهکارهایی وجود دارد. مثال می توانید تخفیف 
بدهید یا پیشنهادهای ویژه ای ارائه دهید. همچنین می توانید تاکید کنید که این قیمت در برابر 

کیفیت باالی کاال پرداخت می شود. 
8- باید درباره آن با شریکم صحبت کنم: در این هنگام باید بدانید کسی که در مقابل 
شماس��ت تصمیم گیرنده نیس��ت. اما هرگز نباید این موضوع را به طرف مقابل گوشزد کنید، 
بلکه می توانید بگویید: »آیا به من اجازه می دهید جزییات مربوط به محصول را برای ش��ما و 
شرکای تان ارسال کنم و در صورت نیاز برای آنها توضیح دهم؟« این گونه ضمن محدود کردن 

مخاطب تان تا حدودی ریسک فراموش کردن پیشنهادتان را کاهش می دهید. 
نکاتی جزیی که می تواند بیانگر مشتری مداری شما باشد:

قصدتان کمک کردن باشد، حتی اگر سود مستقیمی در کار نباشد
متاسفانه بسیاری از فروشندگان به محض اینکه می فهمند یک مشتری بالقوه خریدی از آنها 
نخواهد کرد، بدون حوصله به باقی سواالت وی پاسخ می گویند و حاضر نیستند هیچ کمکی به 
مشتری بکنند. بعضی پا را فراتر گذاشته و با نصب برگه هایی از این قبیل »فالن چیز را نداریم 
سوال نفرمایید« جلوی بهانه های ارتباطی با مشتری را می گیرند. این افراد اگر می دانستند با یک 
ارتباط سازی ساده، چگونه می توانستند در دفعات بعدی به همان مشتری فروش داشته باشند 
هیچ گاه این گونه رفتارهای به دور از مشتری مداری از خود بروز نمی دادند. کاری کنید تا مشتری 

باز هم به شما رجوع کند. حتی اگر از شما آدرسی را پرسیدند با جان و دل راهنمایی کنید. 
به سواالت مشتری تک کلمه ای پاسخ ندهید

بارها پیش آمده وارد فروشگاهی شده ایم و از فروشنده سوالی کردیم )فالن محصول را دارید؟ 
( و فروش��نده بدون توجه کافی در جواب فقط از کلمه »نه« اس��تفاده کرد، در صورتی که اگر 
با احترام بیش��تری برخورد می کرد و حداقل می گفت »نه متاسفانه« باعث مکث بیشتری در 
مشتری می شد و ممکن بود با گفتن »اما فالن چیز را داریم. میل دارید آن را هم ببینید؟« باعث 
می شد مشتری تمایل به خرید پیداکند. پس به سواالت مشتری با حوصله و احترام جواب دهید 
و در صورت امکان، پیشنهاد خرید بیشتری را هم به وی بدهید، زیرا قرار است سهم بیشتری 

از هر مشتری داشته باشیم. 
با مشتری بحث نکنید

متاس��فانه گاهی اوقات فروش��ندگان برای اثبات حرف خود، با مش��تری وارد بحث شده و 
گفته های مش��تری را نقض می کنند. بدترین کاری که می توانید بکنید این اس��ت که به یک 
مشتری بگویید »تو اشتباه می کنی«. هیچ کس از شنیدن این جمله احساس خوبی نخواهد 
داشت. در چنین حالتی مشتری هم حالت دفاعی به خود می گیرد و آماده می شود تا با شما 
بجنگد و به شما اثبات کند »کسی که اشتباه می کند شما هستید« پس شدیدا مراقب جمالتی 

که به کار می برید باشید. 
حرف های تان را ساده و قابل فهم بزنید 

در ارتباط با مشتری تا جایی که ممکن است تالش کنید واضح و شفاف سخن بگویید. عدم 
پیچیدگی در بیان مطالب، به شما کمک می کند ارتباط بهتری برقرار سازید. استفاده از واژه ها 
به تناسب سطح کالم مشتری و به کار بردن مثال های روشن کننده، شما را در هدایت مشتری 
به سمت خرید یاری می کند. از به کاربردن اصطالحات فنی و پیچیده در زمانی که با مشتری 

غیر فنی روبه رو هستید شدیدا خودداری کنید. 
در پاسخ به درخواست مشتری سرعت عمل به خرج دهید

هیچ گاه مشتری را معطل نکنید. به مشتری توجه کنید. به سواالتش به درستی پاسخ بگویید 
و کاری را که باید انجام شود در سریع ترین زمان ممکن انجام دهید. امروزه مشتریان ما آدم های 
پر مشغله ای هستند که معموال فرصت کافی ندارند، بنابراین سرعت عمل در پاسخگویی یکی 

از امتیازات شما محسوب خواهد شد. 
خداحافظی خوبی داشته باشید

خداحافظی هم به اندازه س��الم مهم اس��ت. چه مشتری شما خرید کرده باشد و چه نکرده 
باش��د، برای شما بهتر اس��ت که به خوبی او را بدرقه کنید. با لحن مناسب و چهره متبسم از 
مشتری خداحافظی کنید. شما با این کار احتمال بازگشت مشتری را افزایش می دهید. هیچ 
کس احساس خوبی به فروشنده ای که فقط به فروش فکر می کند ندارد، بنابراین در پایان هم 
احساس خوبی در وی ایجاد کنید، نه مثل برخی فروشندگان که اگر از آنها خریدی انجام نشود، 

جواب خداحافظی مشتری را هم نمی دهند. 

سوال و جواب های رایج میان خریدار و فروشنده

پاسخ های بجا، مشتریان بیشتر
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سبک زندگی

مدرسه مدیریت

کارمندان عالی رتبه موسسه مالی و بانکداری Goldman Sachs از اهدای کمک های مالی به کمپین دونالد ترامپ، 
نامزد جمهوری خواه ریاس�ت جمهوری آمریکا منع شدند. نامه ابالع شده به Goldman Sachs اما هیچ اشاره ای به 

منع اهدای کمک های نقدی به هیالری کلینتون نامزد دموکرات ریاست جمهوری آمریکا نکرده است.
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