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یک تحقیق تازه منتشر شده که در آن 
زباله سازترین شهرهای دنیا مشخص 
شده اند. در این تحقیق نیویورک با 
فاصله در صدر قرار دارد
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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

انتخابی که 
بازارهای جهان را سرخ کرد

حماق��ت  روی   1998 س��ال  از  ک��ه  ترام��پ  دونال��د 
جمهوریخواهان برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 
حس��اب باز ک��رده ب��ود، دیروز توانس��ت تمام محاس��بات 
کارشناسان سیاسی و حتی نتایج نظرسنجی ها را بهم ریخته 
و با قدرت به عن��وان چهل وپنجمین رئیس جمهوری ایاالت 

متحده وارد کاخ سفید شود. پیروزی او عالوه بر شوکه کردن 
سیاستمداران، اقتصاد جهانی را نیز با چالشی جدی روبه رو 

کرد. 
این ب��ار در تاریخ 11/9 )نهم نوامبر( بورس نیویورک حتی 
بیش از واقعه 9/11  )11 س��پتامبر( فروریخت، عالوه بر آن 

از ژاپن و کره تا تهران بورس های جهان یکپارچه قرمز ش��د. 
قیمت نفت به دلیل ترس از کاهش رش��د اقتصادی کشورها 
نزولی و قیمت طال با رش��د روبه رو ش��د. اتفاقات سیاسی و 
اقتص��ادی بعد از پیروزی ترامپ را در صفحات 4، 5، 6، 8 و 

16 روزنامه بخوانید. 

سرمقـاله
ترامپ

چطور آمد؟ 

پی��روزی ترامپ ب��رای بخش 
مهمی از جهان ش��وک محسوب 
از  می ش��ود  را  ای��ن  می ش��ود. 
سیاس��تمداران  اظهارنظره��ای 
درش��ت  و  ری��ز  تحلیلگ��ران  و 
در اقص��ی نق��اط عالم دانس��ت. 
همچنین واکنش بازارهای سهام 
در اکثر کش��ورهای جهان نشان 
می دهد ک��ه دنیای س��رمایه به 
پیروزی خانم کلینتون دل بسته 
ب��ود و انتظار پی��روزی فردی را 
که ناش��ناخته ب��ودن و غیر قابل 
پیش بین��ی بودن صف��ت ممیزه 
اوس��ت، نداش��ته اس��ت. اکنون 
و پ��س از روش��ن ش��دن نتیجه 
انتخاب��ات می توان به دالیلی که 

موجب ورود ترامپ به کاخ...
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پیروزی ترامپ ب��رای بخش مهمی از جهان 
ش��وک محس��وب می ش��ود. این را می شود از 
اظهارنظرهای سیاس��تمداران و تحلیلگران ریز 
و درشت در اقصی نقاط عالم دانست. همچنین 
واکن��ش بازارهای س��هام در اکثر کش��ورهای 
جهان نش��ان می ده��د که دنیای س��رمایه به 
پیروزی خانم کلینتون دل بس��ته بود و انتظار 
پیروزی فردی را که ناشناخته بودن و غیر قابل 
پیش بینی بودن صفت ممیزه اوس��ت، نداشته 
اس��ت. اکنون و پس از روش��ن ش��دن نتیجه 
انتخاب��ات می توان به دالیل��ی که موجب ورود 

ترامپ به کاخ سفید شد نگاهی انداخت. 
نخس��ت بای��د بپذیریم ک��ه م��ردم آمریکا  
)حداق��ل کثی��ری از آنه��ا( به دنب��ال انتخاب 
رئیس جمه��وری برای کش��ور خودش��ان و در 
جهت منافع خودشان هستند. اینکه در اکناف 
عال��م، آمریکا چه سیاس��تی در پیش گرفته یا 
می گیرد و انتخاب آنها بر سرنوشت دیگران چه 

تأثیری می گذارد اولویت چندم آنهاست. 
در انتخاب��ات اخی��ر انتخاب کنن��دگان با دو 
گزین��ه روبه رو بودند: 1- هی��الری کلینتون با 
س��ابقه چند ده��ه حضور در عرصه سیاس��ت 
آمریکا و نماد ت��الش برای حفظ وضع موجود 
چه در عرصه سیاس��ت داخلی و چه در عرصه 
سیاست خارجی. خانم کلینتون اگر بی طرفانه 
ن��گاه کنیم جز حفظ وض��ع موجود و تا حدی 
دس��تاوردهای لرزان ب��اراک اوباما چیزی برای 
ارائه نداشت. 2- دونالد ترامپ، سرمایه دار تاجر 
مس��لک با سابقه ای قابل دفاع در ثروت اندوزی 
و افزای��ش آن  )از نظر فرهن��گ آمریکایی( و 
فعالیت ه��ای کمابیش رس��انه ای  )آنچنان که 

ناگزیر از معرفی غیرمترقبه خود نباشد(. 
ترامپ ب��رای ق��رار گرفت��ن در مرکز توجه 
و کاه��ش فاصل��ه خود ب��ا رقبا از نظ��ر میزان 
ش��ناختگی، برنام��ه دقیقی تهی��ه و اجرا کرد: 
بیان حرف های جنجال��ی و خارج از چارچوب 
سیاستمداران، حمله بی محابا به دستاوردهای 
دولت مستقر و ربط دادن هر اقدامی به موضوع 

عظمت آمریکا. ترامپ ب��ه آمریکایی ها مداوما 
گوش��زد کرد که از روزگار اوج خود در قلدری 
و بگی��ر و ببن��د جهان فاصل��ه گرفته اند، فقیر 

شده اند و در یک کالم بیچاره اند. 
ترام��پ در ش��یوه ای ک��ه در پی��ش گرفت 
ناگزیر به ساختارش��کنی هایی شد که به مذاق 
هم حزبی های��ش ه��م خ��وش نیام��د. در نگاه 
ظاهری این مصیبتی بزرگ برای ترامپ بود که 
جمهوریخواهان ذی نفوذ و قدرتمند در داخل و 
بی��رون مجالس آمریکا از او دوری گزیدند و او 
را طرد کردند، اما هم��ه این موارد در واقع در 
خدمت کمپی��ن پنهان ترامپ بود. اینکه مردم 
آمری��کا گمان کنند او ف��ردی متفاوت و مورد 
خش��م یا کم عنایتی نظام مس��تقر سیاسی در 
آمریکاست. ترامپ در نواختن کل سیاست های 
چن��د دهه اخی��ر با جمالت تند و احساس��ات 
برانگیز، کوتاهی نکرد و بی راه نیست که اکنون 
پیروزی او را تا حدودی شکس��ت هر دو حزب 

دموکرات و جمهوریخواه بدانیم. 
ام��ا در کمپی��ن مقاب��ل خطاه��ا یکی پس 
از دیگ��ری اتفاق افت��اد. از جنبه کل��ی، نفوذ 
خانواده کلینتون در حزب دموکرات باعث شد 
که حواش��ی مهم خانوادگ��ی کلینتون ها و نیز 
ماجرای مه��م ایمیل های حذف ش��ده نادیده 
گرفت��ه ش��ود و به جای ش��خصیتی مثاًل مثل 
س��اندرز که به اندازه ترام��پ واجد حرف های 
ن��و و مردم پس��ند ب��ود هی��الری کلینت��ون 
کاندیدای حزب ش��ود. پیش بینی اینکه طرف 
مقابل بیش��ترین تمرکز را بر نقد وضع موجود 
می گذارد سخت نبود. ساندرز به درستی گفته 
بود که آنکه از پ��س ترامپ برمی آید منم و نه 

فرد دیگر. 
خطای هولن��اک بعدی در جری��ان کمپین 
تبلیغاتی خانم کلینتون رخ داد. هر چه ترامپ 
با هیاهو و جنجال اما حس��اب ش��ده به کلیت 
مواضع کلینتون و اوباما  )و طبیعتا دموکرات ها( 
حمله می کرد و البته در این میان از ضعف های 
ش��خصی حریف هم اس��تفاده می ک��رد، خانم 

کلینتون در بس��یج جوامع مهاجر و زنان علیه 
ش��خصیت و رفتار ظاهری ترامپ سعی داشت. 
در ه��ر دوی ای��ن موارد هم می��زان و کیفیت 
فعالیت خانم کلینت��ون ناکافی و ناکارآمد بود. 
م��ردم آمریکا خ��وب یا بد نش��ان دادند که به 
جزییات زندگی شخصی کمتر از کلیات مربوط 
به نظام اقتصادی و سیاس��ی اهمیت می دهند. 
این نکته را تأکید کنم که این مورد صرف نظر 
از آن است که تمام یا بخشی از حرف های آقای 
ترامپ را بدون پشتوانه کارشناسی، پوپولیستی 
یا حتی نژادپرستانه بدانیم. همین جا الزم است 
اش��اره کنم ک��ه دفاع تمام قد ب��اراک اوباما را 
هم نمی توان برگ برنده بزرگی برای کلینتون 
دانس��ت چرا ک��ه حداق��ل در دو س��ال اخیر 
و ص��رف نظ��ر از موفقیت های ای��ن دولت در 
موض��وع مذاکرات هس��ته ای و رابط��ه با کوبا، 
اتهام بی عملی و سوء تدبیر در موضوعات مهمی 
مثل سوریه، داعش و کشمکش های نژادی در 
درون آمریکا، چهره خوش��ایندی از اوباما باقی 

نگذاشته بود. 
در کنار هم گذاشتن این داده ها ممکن است 
سیاستمداران آمریکایی را به این نتیجه برساند 
که برای برنده ش��دن در انتخابات پول و نفوذ 
و داش��تن البی های گسترده مهم و الزم است، 
اما گویا کافی نیس��ت. در ایاالت متحده آمریکا 
که دارای بزرگ ترین ش��رکت های تبلیغاتی و 
ایده پ��ردازان درجه یک اس��ت، بی توجهی به 
روندهای کلی مورد نظ��ر مردم می تواند باعث 
ناکامی های بزرگ ش��ود. مردم همه کش��ورها 
واحدهای عددی نیس��تند که بتوان الزاما همه 
رفتار آنها را پیش بینی کرد. در واقع هزار نکته 
باریک تر از مو هس��ت که باید مورد توجه قرار 
گیرد. پرسش دیگری که اکنون ذهن بسیاری 
را به خود مش��غول داش��ته این است که ورود 
ترام��پ، با آن خط و نش��ان کش��یدن ها برای 
ممالک دیگر، به کاخ سفید چه مقدار خطرناک 
است. این پرسشی است که در یادداشتی دیگر 

به آن خواهیم پرداخت. 

رئی��س مرکز آم��ار ایران می گوی��د، تاکنون 
15میلیون و 900 هزار خانوار شامل 53میلیون 
نفر در کشور سرش��ماری حضوری و اینترنتی 
شده اند که 62 درصد خانوارهای کشور را در بر 
می گیرد. امیدعلی پارسا در گفت وگوی با ایرنا، 
افزود: مرحله دوم سرش��ماری ک��ه به صورت 
حضوری اجرا می شود از 28 مهر آغاز شده و تا 

28 آبان ادامه دارد. 
پارس��ا ادام��ه داد: در صورتی ک��ه خانوار در 
سرشماری اینترنتی شرکت نکرده بود اطالعات 

خانوار از طریق مصاحبه وارد تبلت می شود. وی 
درباره خانوارهای غایب گفت: تاکنون 118 هزار 
خان��وار غایب از طریق اینترن��ت اطالعات خود 
را ثبت کرده اند. توصیه ما اس��تفاده از اینترنت 
ب��رای ثبت اطالع��ات خانوارهای غایب اس��ت. 
خانوارهایی که کد آماری خ��ود را گم کرده اند 
باید به وب گاه سرش��ماری قس��مت بازیابی کد 
آم��اری مراجعه کنند. ماموران سرش��ماری که 
بیشتر آنها دارای تحصیالت دانشگاهی هستند 
بدون حمایت مردم موفق نخواهند ش��د. برای 

حمایت از این ماموران باید با خوش رویی با آنها 
برخورد کنیم. 

پارسا توضیح داد: فرد پاسخگو در خانوار باید 
از قبل ش��ماره ملی اعضای خانوار، تاریخ تولد 
آنها، کد پستی، مساحت واحد محل سکونت و 
نوع اس��کلت واحد مسکونی را با مشورت عضو 
مطلع خانوار یادداشت کند. در صورت دریافت 
اطالعیه خان��وار غایب بالفاصله باید برای ثبت  
اطالع��ات ترجیح��اً به ص��ورت اینترنتی اقدام 

شود. 

ترامپ چطور آمد؟ 

رئیس مرکز آمار ایران: 
62درصد خانوارهای کشور سرشماری شده اند

سرمقـاله

حمید رضا
اسالمی

عضو شورای 
سردبیری

وزیر دارایی هنگ کنگ به فعاالن اقتصادی ایران و کشورش از تفاهم نامه جدید خبر داد

عدم اخذ مالیات مضاعف و تسهیل 
سرمایه گذاری با هنگ کنگ
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وزی��ر نی��رو اع��ام ک��رد: 
در  آب  انتق��ال  تصمیم��ات 
دولت قبل ش��کل گرفته و در 
دول��ت یازدهم هیچ تصمیمی 
مبنی ب��ر انتق��ال آب گرفته 

نشده است. 
ایس��نا، حمید  به گ��زارش 
ب��ه  س��فر  در  چیت چی��ان 
ش��هرکرد در نشس��ت اقتصاد 
مقاومتی با اش��اره به اینکه به 
دروغ از قول وزی��ر نیرو بیان 
شده که طرح انتقال آب بن به 
اظهار  می شود،  بروجن حذف 
ک��رد: این طرح ب��ا جدیت در 
حال انجام است و اگر نامه ای 
مبن��ی بر ح��ذف آن از طرف 
وزیر نیرو وجود دارد باید ارائه 

شود. 
وی از در دس��ت اجرا بودن 
16 مجتمع آبرس��انی و تحت 
پوشش قرار دادن 176 روستا 
در چهارمحال و بختیاری خبر 
داد و تصری��ح کرد: ت��ا پایان 
س��ال ج��اری بی��ش از 125 
روس��تا تامین آب می ش��ود و 
48 ه��زار نفر از س��اکنان این 
روس��تاها از این آب بهره مند 

می شوند. 
چیت چی��ان با بی��ان اینکه 
کوچک تری��ن  گاب،  تون��ل 
ت��اثی��ری در من���اب��ع آب 
چهارمحال و بختیاری نخواهد 
داشت، گفت: همه آبی که در 
زاینده رود جریان دارد، آورده 
ای��ن رودخانه نیس��ت و تونل 
کوهرنگ سه و چشمه لنگان 
فرات��ر از آب زاینده رود در آن 

جریان پیدا می کند. 

وزی��ر نی��رو تصری��ح کرد: 
تونل اش��ترجان و تصفیه خانه 
ش��یخ علی برای بیش از چهار 
میلی��ون نفر جمعیت اصفهان 
کفای��ت نمی کند و ب��ه ناچار 
تامین  برای  ثانویه ای  سیستم 
آب ش��رب مورد نی��از آنها در 

نظر گرفته شده است. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه عدم 
از جری��ان طبیعی  اس��تفاده 
تون��ل گاب،  در  زاین��ده رود 
مصوب��ه ش��ورای آب کش��ور 
اس��ت، افزود: آبرسانی به کل 
استان اصفهان از طریق مسیر 
زاینده رود امکان پذیر نیست و 
تونل گاب به ای��ن منظور و 
با مصوبه قانونی شورای عالی 
آب و اخ��ذ مجوز از س��ازمان 
احداث  حفاظت محیط زیست 

شده است. 

اش��اره  ب��ا  چیت چی��ان 
ب��ه اینک��ه مطالع��ات دولت 
حف��ر  داد  نش��ان  یازده��م 
تون��ل بلند، مض��رات زیادی 
ب��رای چهارمحال وبختی��اری 
از  انتق��ال آب  بای��د  و  دارد 
طری��ق خط لول��ه و پمپاژ را 
جایگزی��ن کرد، گفت: حدود 
15 س��ال قبل تصمیم گرفته 
ش��د که در بهشت آ باد تونلی 
به طول ح��دود 60 کیلومتر 
حفاری ش��ود و آب برای سه 
استان یزد، کرمان و اصفهان 
برای مصارف شرب و صنعت 
عب��ور داده ش��ود ک��ه تونل 
حذف ش��د و انتقال بیش از 
یک ه��زار میلیون متر مکعب 
به 580 میلی��ون متر مکعب 
و با هدف تامین آب ش��رب 

کاهش یافت. 

وزیر نیرو با اش��اره به اینکه 
ی��ک  کوهرن��گ  تونل ه��ای 
و دو مرب��وط ب��ه س��ال های 
گذشته اس��ت و براساس آنها 
صنعت های��ی ش��کل گرفت��ه 
اس��ت، اظهار کرد: تصمیمات 
انتقال آب در دولت قبل شکل 
گرفته و در دولت یازدهم هیچ 
انتقال آب  بر  تصمیمی مبنی 
گرفته نشده است. وی تصریح 
ری��ال  میلی��ارد   700 ک��رد: 
به صورت  لوله  خرید  به منظور 
فاینان��س ب��رای جاگذاری در 
127 کیلومت��ر از پ��روژه بن 
ب��ه بروج��ن از طری��ق بانک 
پارس��یان تخصیص داده شده 
و در س��ال آینده قس��متی از 
این طرح بهره برداری می شود. 
چیت چیان گفت: آبرس��انی 
از س��د باباحیدر به شهرستان 

فارسان و جونقان، باباحیدر و 
روستاهای آنها و هشت طرح 
ایجاد تاسیس��ات فاضاب در 
فرخش��هر،  مانند  ش��هرهایی 
بن، بلداجی و کی��ان از دیگر 
و  چهارمح��ال  برنامه ه��ای 

بختیاری است. 
وزی��ر نی��رو ب��ا اش��اره به 
اینک��ه چهارمحال وبختی��اری 
یک��ی از منابع اصل��ی آب در 
است، خاطرنشان کرد:  کشور 
بارندگی در این استان به طور 
یکسان وجود ندارد و متوسط 
ب��ارش در غ��رب این اس��تان 
یک ه��زار و 400میلی متر در 
ش��رق آن 250میلی متر است 
شهرس��تان  در  حالی ک��ه  در 
بروجن در س��ال آبی گذشته 
160میل��ی مت�ر  ح��داکث��ر 
بارندگی انجام ش��ده اس��ت و 
طبیعی اس��ت که مش��کاتی 

ایجاد شود. 
وی ب��ا بیان اینک��ه بیش از 
6هزار و 400روس��تا در آغاز 
کار دول��ت با تانکر آبرس��انی 
می شدند، اظهار کرد: در حال 
حاض��ر 5 هزار روس��تا از این 

طریق آبرسانی می شوند. 
پای��ان  در  چیت چی��ان 
ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه مردم 
چهارمح��ال و بختی��اری ب��ا 
انتق��ال آب به منظ��ور تامین 
آب ش��رب م��ردم مرک��ز و 
شرق کش��ور مشکلی ندارند، 
تاکید ک��رد: حتی یک قطره 
آب ب��ه ج��ز با هدف ش��رب 
بختی��اری  و  چهارمح��ال  از 

منتقل نخواهد ش��د. 

وزیر نیرو: 

 در دولت یازدهم هیچ تصمیمی
مبنی بر انتقال آب گرفته نشده است

پس��ابرجام  دوران  در 
وزارت  در  زیادی  تفاهم نامه های 
نی��رو منعقد ش��د ک��ه تاکنون 
هیچ کدام از آنها به قرارداد منجر 
نشده است که به گفته قائم مقام 
وزیر نی��رو دلیل این امر احتیاط 
و همچنین  شرکت های خارجی 
سلسله مراتب داخل کشور است. 
س��تار  ایس��نا،  گ��زارش  ب��ه 
محمودی در غرفه ایسنا در پاسخ 
به چرایی ع��دم انعقاد در وزارت 
نیرو، گف��ت: تفاهم نامه ها در دو 
دس��ته طبقه بن��دی می ش��وند؛ 
تفاهم نامه هایی که باید منجر به 
تبدیل قراردادهای بزرگ توسعه 
ظرفیتی شوند یا قراردادهایی که 
مربوط به توس��عه همکاری ها در 

زمینه آموزش می شوند. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه تاکنون 
وزارت نیرو قراردادهای زیادی را 
در زمینه همکاری های آموزشی 

به امضا رس��انده اس��ت، تصریح 
کرد: در زمینه قراردادهای دیگر 
ک��ه مربوط به توس��عه ظرفیتی 
می شوند، گام هایی برداشته شده 
اس��ت. به گفته قائ��م مقام وزیر 

نی��رو به تازگی در زمینه پس��ت 
و ترانس یک ق��رارداد 4میلیارد 
دالری ب��ه امضا رس��یده که در 
حال حاض��ر در حال طی کردن 
مراحل خود اس��ت، به طوری که 

بای��د مراکزی در داخل کش��ور 
برای اجرای این ق��رارداد صحه 
بگذارند. محمودی با بیان اینکه 
ب��ه تنهای��ی وارد  نی��رو  وزارت 
عمل نمی ش��ود، ادام��ه داد: یک 

ق��رارداد باید به تایید س��ازمان 
مدیریت و برنامه ریزی و حتی در 
برخی مواق��ع مورد نظارت مرکز 
پژوهش های مجلس قرار بگیرد. 
وی با اشاره به تفاهم نامه های 
امضا ش��ده در حوزه آب و برق، 
گف��ت: چن��د نکته ب��ارز در این 
تفاهم نامه ها به چش��م می خورد؛ 
اول اینکه س��رمایه گذار خارجی 
که به ایران سرمایه می آورد باید 
از تجهی��زات و خدم��ات داخل 
کشور استفاده کند و باید به این 

مسئله نیز توجه ویژه ای شود. 
به گفته قائ��م مقام وزیر نیرو، 
در حال حاض��ر قراردادهای این 
وزارتخان��ه به جایی رس��یده که 
امیدواریم هرچه زودتر منجر به 
انعقاد قرارداد ش��ود، اما نکته ای 
که در این بین قابل توجه اس��ت 
احتیاط کش��ورهای خارجی در 

این بین است. 

رئی��س س��ندیکای صنعت ب��رق ایران 
گفت: بازارهای داخلی کش��ور اشباع شده 
اس��ت و باید کااله��ا، تجهیزات و خدمات 

داخلی به خارج صادر شود. 
به گزارش ایس��نا، علیرض��ا کاهی در 
مراس��م اختتامیه ش��انزدهمین نمایشگاه 
بین المللی صنعت برق میزان صادرات کاال 
و تجهی��زات صنعت برق در س��ال 1۳۹4 
را ۳00 میلی��ون دالر عنوان و اظهار کرد: 
سال گذش��ته ۹۹ درصد صادرات خدمات 
فنی و مهندس��ی کشور مربوط به صنعت 

آب و برق و به ویژه برق بوده است. 
به گفته وی، بازار برق عراق از پتانسیل 
نزدیک ب��ه ۳00 میلیارد دالری برخوردار 
است اما تاکنون اقدام خاصی برای حضور 
مس��تمر و فعال در این بازار انجام نش��ده 

است. 
رئیس س��ندیکای صنعت ب��رق ایران با 
اشاره به وضعیت صنعت برق کشور عنوان 
کرد: ایران با قرار گرفتن در قلب یک بازار 
600 میلیونی که تش��نه تامین زیرساخت 
اس��ت، از بازار مناس��بی برای صنعت برق 

بهره مند است که باید به آن دست یابد. 
کاه��ی در خص��وص تاثی��ر رویک��رد 
مناس��ب دولت یازدهم در عرصه سیاست 
خارجی گفت: این مس��ئله س��بب شد در 
شانزدهمین دوره نمایش��گاه صنعت برق 

ش��اهد حضور ش��رکت های بزرگی چون 
جنرال الکتریک و زیمنس در ایران باشیم 
که بی شک این مسئله جزو دستاوردهای 

برجام است. 
وی ادامه داد: حضور شرکت های خارجی 
در کش��ور اگ��ر در قالب س��رمایه گذاری 
مستقیم باشد بسیار موثر و سودمند است، 
اما باید در این فضا تهدیدها را مدیریت و 
از فرصت ها اس��تفاده کرد و انتظار می رود 
که مدیران و مس��ئوالن در انجام این کار 

تدابیری را لحاظ کنند. 
رئی��س س��ندیکای صنعت ب��رق ایران 
بازاره��ای مال��ی را ضعیف تری��ن بخ��ش 
اقتصادی کشور دانست و افزود: با توجه به 
دش��واری تامین نقدینگی ناشی از کاهش 
قیمت نفت، موضوع تامین فاینانس بسیار 
کلیدی اس��ت اما در عین حال امیدواریم 
این موضوع به حربه ای علیه ش��رکت های 

ایرانی تبدیل نشود. 
ب��زرگ  مش��کل  را  انحص��ار  کاه��ی 

ش��رکت های ایرانی دانست و گفت: بیشتر 
مواد اولیه مورد نیاز صنعت برق در انحصار 
ش��رکت های دولتی و خصولتی اس��ت که 
باید به این موضوع با هدف ارتقای صنایع 

توجه ویژه ای شود. 
رئیس سندیکای برق ایران اظهار کرد: 
امی��د م��ی رود در ماه ه��ای باقیمانده از 
عمر دولت یازدهم، به امر زیرس��اخت ها 
و ص��ادرات صنعت برق توجه بیش��تری 

شود. 
تابع جماع��ت،  ماش��اءاهلل  ادام��ه  در 
سرپرس��ت مرکز اطاع رس��انی و روابط 
ب��ه  اش��اره  ب��ا  نی��رو  وزارت  عموم��ی 
ش��رکت ها حاضر در نمایشگاه شانزدهم 
گف��ت: بی��ش از ۳78 ش��رکت داخل��ی 
در  خارج��ی  ش��رکت   ۳07 ح��دود  و 
نمایش��گاه حضور داشتند که این مسئله 
نش��ان دهنده ظرفیت بسیار باالی کشور 

ما در صنعت برق اس��ت. 
تابع جماعت تاکید کرد: در نمایش��گاه 
شانزدهم شرکت هایی از 21 کشور جهان 
از جمله آلمان، کره جنوبی، چین، سوئد، 
ایتالی��ا و. . . حضور داش��تند. همچنین از 
نق��اط قوت ای��ن نمایش��گاه حضور بیش 
از 20 ش��رکت دانش بنی��ان ب��ود ک��ه از 
توانمندی های بس��یار خوبی نیز برخوردار 

بودند. 

قائم مقام وزیر نیرو پاسخ داد

چرا تفاهم نامه های وزارت نیرو به قرارداد تبدیل نمی شود؟ 

گزارش 2

نفت

کاهش واردات نفت چین توافق 
اوپک را تهدید می کند

 در صورت اجرایی ش��دن توافق فریز نفتی اوپک 
و افزایش قیمت این کاال، چین ممکن است تصمیم 
بگی��رد واردات و س��طح ذخیره س��ازی نفت خود را 

پایین نگه دارد. 
به گزارش ش��انا از خبرگزاری رویترز، افت شدید 
واردات نفت خام چین، بزرگ ترین خریدار این کاال 
در جه��ان، در م��اه اکتبر 2016 می��ادی می تواند 
هش��داری ب��رای اجرایی ش��دن توافق فری��ز نفتی 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( به شمار 

آید. 
آمار اداره گمرک این کشور نشان می دهد واردات 
نفت چین در ماه اکتبر امس��ال به 6 میلیون و 780 
هزار بش��که در روز رس��ید که از ماه ژانویه امس��ال 

کمترین میزان به شمار می آید. 
بیشینه واردات نفت این کشور نیز در سال جاری 
میادی مربوط به ماه سپتامبر می شود که مقدار آن 

8میلیون و 40هزار بشکه در روز بوده است. 
علت ه��ای مختلف��ی ب��رای ای��ن کاهش ش��دید 
ذکر ش��ده اس��ت که یکی از آنها اف��ت میزان خرید 
پاالیشگاه های مس��تقل و کوچک چین »تیپوت ها« 
اس��ت، زیرا س��هم رس��می خری��د نفت خ��ام این 
پاالیش��گاه ها برای سال جاری میادی در آستانه به 

پایان رسیدن است. 
اما به نظر می رسد این موضوع، علت اصلی کاهش 
ی��ک میلیون و 260هزار بش��که ای واردات نفت این 

کشور در فاصله سپتامبر و اکتبر نباشد. 
این افت بیش��تر در پی کاهش سطح ذخیره سازی 
اس��تراتژیک و تجاری نفت در این کشور بوده است 

که خود از عواقب افزایش قیمت این کاال است. 
پس از توافق اولیه اوپک مبنی بر کاهش س��طح 
تولید این س��ازمان و نگه داشتن آن در حد ۳2,5 
تا ۳۳ میلیون بش��که روز در اواخر ماه س��پتامبر، 
قیم��ت این کاال 10 اکتب��ر به باالی 5۳دالر برای 
هر بش��که رسید که باالترین میزان در سال جاری 
میادی به ش��مار می آید. این نشان می دهد چین 
برای خرید و ذخیره س��ازی نفت به قیمت این کاال 

حساس است. 
بنابراین مش��کل اوپک اینجاس��ت که در صورت 
اجرای��ی ش��دن توافق فریز نفتی این س��ازمان و در 
نهای��ت افزای��ش قیمت نف��ت، چین ممکن اس��ت 
تصمیم بگیرد واردات و س��طح ذخیره سازی خود را 
پایی��ن نگه دارد. در این صورت، س��طح تولید نفت، 
طبق توافق اوپک کاه��ش می یابد، اما میزان خرید 
بزرگ تری��ن واردکننده این کاال نیز از س��وی دیگر 
افت می کند و این، برنامه فریز نفتی و کاهش سطح 

تولید را خنثی می کند. 
بعید اس��ت که اوپ��ک به چنین تهدی��دی یعنی 
تقاض��ای نفت چین توجه زی��ادی کند، اما حقیقت 
این اس��ت که تمام تاش این س��ازمان برای ایجاد 
چنین توافقی ممکن اس��ت در ص��ورت تصمیم این 

کشور به کاهش واردات این کاال بی نتیجه بماند. 

مدیرعامل مپنا
قانون صالح بداند، ترک تشریفات 

ایرادی ندارد

عب��اس علی آبادی، مدی��ر عامل گ��روه مپنا در 
گفت وگو با ایلنا، درباره واگذاری پروژه به س��تاد 
اجرای��ی فرمان امام ب��دون ترک تش��ریفات بیان 
داشت: ما خوشحالیم به یک شرکت ایرانی اعتماد 
ش��ده و این اقدامی مثبت اس��ت، اما اینکه چرا از 
همه ظرفیت ها اس��تفاده نمی ش��ود باید از وزارت 

نفت س��وال ش��ود. 
وی با اش��اره به اینک��ه ترک تش��ریفات چنانچه 
قاعده مند باشد، اش��کالی ندارد و در قانون نیز آمده 
است، یادآور ش��د: بنده تصور می کنم انجام مناقصه 
س��ازوکار بهتری اس��ت گرچه گاهی به دلیل اینکه 
قانون موردی را اصلح دانس��ته، الزم است  تشریفات 

کنار گذاشته شود. 
علی آبادی درباره واگ��ذاری پروژه فروز B به مپنا 
گفت: سیاس��ت وزارت نفت این بوده است که ما را 
به س��مت اجرای پروژه های میادین مشترک هدایت 
کند، ما نیز آمادگی حضور در این پروژه ها را داریم. 
علی آبادی تصریح ک��رد: ما برای تامین تکنولوژی 
و س��رمایه خارجی مشکلی نداریم و این را به وزارت 

نفت هم کتبا اعام کرده ایم. 
مدیرعام��ل مپن��ا خاطرنش��ان کرد: م��ا به عنوان 
موسسه ای که در خدمت صنعت نفت هستیم، اعام 

آمادگی کردیم و امیدواریم مورد توجه قرار گیرد. 
وی ادام��ه داد: م��ا ب��ه لح��اظ تامین س��رمایه و 
تجهیزات و اجرایی کردن پروژه آمادگی کامل داریم 
ضمن اینکه تاکنون تعداد زیادی پروژه برای وزارت 

نفت انجام و امتحان خود را پس داده ایم. 

روسیه نیروگاه اتمی شناور برای 
چین می سازد

براساس توافق انجام شده، روسیه با همکاری چین 
یک نیروگاه اتمی شناور برای این کشور می سازد که 
برای تامین انرژی و همچنین در صورت نیاز شیرین 
کردن آب در مناطق س��احلی دوردست و جزیره ای 

کاربرد خواهد داشت. 
ب��ه گزارش ایرنا، خبر س��اخت ای��ن نیروگاه پس 
از س��فر دو روزه لی کچیانگ نخس��ت وزیر چین به 
روسیه و دیدار روز سه شنبه وی با دیمیتری مدودف 
نخس��ت وزیر این کش��ور اعام ش��ده که در جریان 
آن 20 س��ند اقتصادی امض��ا و همچنین یک بیانیه 

همکاری های اتمی صادر شد. 
شرکت روس اتم، پیمانکار ساخت این نیروگاه روز 
چهارش��نبه اعام کرد که فن��اوری مورد توافق ویژه 
کارب��رد نوترون های س��ریع مربوط به نس��ل چهارم 

رآکتورهاست. 
پی��ش از ای��ن نیز با هم��کاری روس��یه دو بلوک 
نی��روگاه اتم��ی در تیان چین راه اندازی ش��ده و دو 
واح��د ه��زار مگاواتی دیگر آن نیز در حال س��اخت 

است. 
نخس��تین نیروگاه اتمی ش��ناور قاب��ل جابه جایی 
روس��یه به نام لومونوسوف که س��اخته شده و قرار 
است پس از کس��ب اطمینان آزمایشی سال 201۹ 
وارد مدار ش��ود، دو کاربرد تولید برق و آب شیرین 

دارد. 
نیروگاه ش��ناور با ت��وان تولید 70 م��گاوات برای 
تامی��ن نی��از ب��رق و آب آش��امیدنی ش��هرهایی با 
جمعی��ت 200 هزار نف��ر به دلی��ل جابه جایی ویژه 

مناطق دوردست و سخت گذر است. 
ای��ن نیروگاه با 70 خدمه، ۳5 تا 40 س��ال عمر و 
21,5 هزار تن وزن به عنوان ایس��تگاه شیرین کننده 
آب تا 240 هزار متر مکعب در روز نیز قابل استفاده 
اس��ت و بارگ��ذاری رآکتورها هم ه��ر ۳0تا ۳6 ماه 

یک بار انجام می شود. 

تقدیر سازمان پدافند غیرعامل و 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی از 

پتروشیمی جم
س��ردار غامرض��ا جالی، رئیس س��ازمان پدافند 
غیرعام��ل کش��ور و مهن��دس مرضیه ش��اهدایی، 
مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی صنای��ع پتروش��یمی با 
اهدای لوح تقدیری از مهندس حس��ین میرافضلی، 
مدیرعام��ل پتروش��یمی جم به جه��ت تاش های 
مجدانه و اهتمام جهت لحاظ شدن اصول و الزامات 
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در زیرساخت های 
صنعتی کش��ور به عنوان مدیر نمونه تقدیر و تش��کر 

کردند. 
به گزارش روابط عمومی پتروشیمی جم، در متن 
این تقدیرنامه آمده اس��ت: مدیریت بحران و پدافند 
غیر عام��ل مبتنی بر عل��وم و فناوری ه��ای مختلف 
پشتوانه اقتدارملی و از الزامات توسعه پایدار و ایمن 
بوده و دانش و فناوری در این حوزه نقش بس��زایی 
در مصون سازی زیرساخت های کشور ایفا می نماید. 
در ادامه این نامه اضافه می کند: برای نظام مقدس 
جمهوری اسامی که استقال و عزت خود را همگام 
با فرهنگ غنی اسامی، دس��تمایه حضور مقتدرانه 
در عرصه جهانی س��اخته اس��ت، تکری��م نخبگان و 
بزرگوارانی چون جنابعالی که با تعهد، تدبیر و حسن 
نیت از راهبردهای س��ازمان پدافند غیرعامل کشور 
در زیرساخت های صنعتی کش��ور حمایت و عنایت 

نموده اید، فاخر و ماندگار است. 
در پای��ان ای��ن نامه آمده اس��ت: به این وس��یله 
از جنابعال��ی ک��ه ب��ا توجه به ت��اش مجدان��ه، از 
خودگذش��تگی صادقانه و اهتمام جهت لحاظ شدن 
اصول و الزامات مدیری��ت بحران و پدافند غیرعامل 
در زیرس��اخت های صنعتی کش��ور به عن��وان مدیر 
نمون��ه انتخاب گردیده اید، تش��کر و قدرانی به عمل 

می آید. 

معاون وزیر نفت خبر داد
 انجام مذاکرات مقدماتی با شل 

در 3 حوزه

معاون ام��ور بین المل��ل و بازرگان��ی وزارت نفت 
از انج��ام مذاک��رات مقدماتی بین ایران و ش��رکت 
انگلیسی-هلندی شل در سه حوزه صنایع باالدستی 
و افزایش ضریب بازیافت )IOR و EOR( خبر داد. 
امیرحسین زمانی نیا در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به قرارداد بین شرکت شل و پتروشیمی ایران اظهار 
کرد: پس از تشدید تحریم های اقتصادی علیه ایران، 
ش��ل فعالیت خ��ود را در ایران متوقف ک��رد، اما با 
امض��ای تفاهم نامه اولیه میان ش��رکت ملی صنایع 
پتروش��یمی ایران و ش��ل برای همکاری در صنعت 
پتروشیمی، زمینه حضور دوباره آنها مهیا شده است. 
وی همچنی��ن از انج��ام مذاک��رات مقدماتی بین 
ایران و ش��ل در زمینه های دیگر خب��ر داد و افزود: 
این مذاکرات مقدماتی در مورد پروژه هایی است که 
برای ایران اولویت دارد که صنایع باالدس��تی نفت، 
IOR و EOR از جمله آنها هس��تند. از آنجایی که 
این مذاکرات جاری و مقدماتی اس��ت فعا نمی توان 

نامی از میدان یا طرح مورد نظر برد. 

نیرو

پتروشیمی

پنجشنبه
20 آبان 1395

شماره 649

توسعه صادرات در پی اشباع بازار داخلی صنعت برق
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3 تولید، تجارت، خدمات

تس��انگ چان، وزیر دارایی 
هنگ کن��گ که صب��ح روز 
هیأت��ی  رأس  در  گذش��ته 
اقتص��ادی به اتاق ایران آمده 
ب��ود ازآخری��ن تفاه��م نامه 
امضا ش��ده میان دولت ایران 
وکش��ورش در جه��ت ایجاد 
س��رمایه گذاری  و  تسهیالت 
خب��ر داد. او ب��ه مالقات روز 
گذش��ته اش با وزی��ر اقتصاد 
و دارای��ی ایران اش��اره کرد 
و گف��ت: ای��ن تفاه��م نامه 
توس��عه  ب��رای  چارچوب��ی 
همکاری ه��ای آین��ده بی��ن 
دو کش��ور ایج��اد می کن��د. 
او رف��ع تحریم ه��ای ای��ران 
توس��عه  ب��رای  فرصت��ی  را 
روابط  تعمی��ق  و  هم��کاری 
اقتصادی بی��ن ایران و چین 
دانس��ت و گف��ت: 93 درصد 
را  کن��گ  هن��گ   GDP از 
و  می دهد  تش��کیل  خدمات 
ظرفیت ه��ای بس��یاری برای 
بین  مکم��ل  همکاری ه��ای 
ای��ران و هنگ کن��گ موجود 
اس��ت. چ��ان، هنگ کنگ را 
پایتخت  و  ش��هری جهان��ی 
مالی چین و دارای سیس��تم 
مس��تقل قضایی و اقتصادی 
توضی��ح  و  ک��رد  معرف��ی 
داد: م��ا تج��ارت آزاد داریم 
درتج��ارت،  می توانی��م  و 
را  رقابت پذیری  و  هم��کاری 
افزای��ش دهی��م. همچنی��ن 
در  مختلف��ی  بورس ه��ای 
هنگ کن��گ فعال هس��تند 
و ب��ه زودی کل ب��ازار بورس 
چین را در اختی��ار خواهیم 
دیگ��ر  طرف��ی  از  داش��ت. 
چین در هفت س��ال گذشته 
بزرگ ترین شریک ایران بوده 

و دو کش��ور درصدد هستند 
براب��ر   10 را  مروادات ش��ان 
کنن��د و 600 میلی��ون دالر 
کنگ  دهن��د. هنگ  افزایش 
می تواند در رس��یدن به این 
هدف مشارکت داشته باشد. 

آمادگ��ی  از  چ��ان   
هنگ کنگ��ی  ش��رکت های 
ب��رای توس��عه هم��کاری با 
ایران خب��ر داد و گفت: این 
زمینه ه��ای  در  ش��رکت ها 
اطالعات،  فناوری  توریس��م، 
تجهی��زات الکترونیکی، بیمه 
و مالی بس��یار مایل هستند 
که ب��ا همتایان ایرانی ش��ان 
کاره��ای اش��تراکی را آغ��از 
و تجربی��ات خ��ود را منتقل 
کنن��د. وزی��ر دارای��ی هنگ 
کن��گ در بخ��ش دیگری از 
س��خنانش، ای��ران را دومین 
اقتص��اد ب��زرگ خاورمیان��ه 
عنوان کرد که تمایل فراوانی 
ب��ه تعامل با اقتص��اد جهانی 
دارد. او از س��طح م��راودات 
میان دو کش��ور انتقاد کرد و 
گفت: م��راودات تجاری ما با 
ایران در پنج س��ال گذش��ته 
3درص��د افزایش داش��ته که 
این رقم بسیار ناچیز است و 
باید روش هایی برای توس��عه 
و گس��ترش آن پی��دا کنیم. 
او تفاهم نام��ه اخیر را اقدامی 
دانس��ت که در بس��یاری از 
زمینه ه��ا، فرص��ت مناس��ب 
را ب��رای توس��عه همکاری ها 
اقتصادی  در اختیار فع��االن 
دو کش��ور ق��رار خواهد داد. 
به گفت��ه او، هنگ کنگ یک 
مرکز بین المللی مالی اس��ت 
که س��ابقه 100 س��اله برای 
و  دارد  فاینان��س  مدیری��ت 

فاینان��س اس��المی ه��م به 
راهب��رد  به عن��وان  س��رعت 
مال��ی  سیس��تم  مرک��ز  در 
قرارخواهد گرفت. چان گفت: 
دولت هنگ کنگ دو صکوک 
منتش��ر کرده که درآمد ما را 
به وی��ژه در ح��وزه خاورمیانه 
افزایش داده است و به زودی 
صکوک س��وم را هم منتشر 

می کنیم. 
وزیر دارای��ی هنگ کنگ با 
بیان اینک��ه هنگ کنگ یکی 
از بنادر اصلی و شلوغ جهان 
را دارد، گف��ت: بن��در چابهار 
ایران می توان��د به عنوان یک 
نقط��ه اتص��ال اصل��ی برای 
برق��راری کش��تی ها به جاده 
ابریش��م باش��د و می توان��د 
رواب��ط تجارت بی��ن ایران و 

چین را افزایش دهد. 
چان گفت: پرواز مس��تقیم 
بی��ن ای��ران و هنگ کنگ در 
ح��ال حاضر وجود ن��دارد و 
بخش اقتصادی عالقه مند به 
فراهم کردن پرواز مس��تقیم 
بین ایران و هنگ کنگ است 
و در حال س��ه بان��ده کردن 
فرودگاه هنگ کنگ برای نیل 

به اهداف مان هستیم. 
معتق��دم  گف��ت:  چ��ان 
برای  باالیی  پتانس��یل  ایران 
بسیاری  و  دارد  گردش��گری 
از گردشگران جهان به کشور 
ش��ما عالقه مندن��د. او جاده 
ابریش��م را کمربن��دی کهن 
اتصال میان تمدن های  برای 
متعدد عنوان کرد و گفت: با 
ابتکار چین این جاده در قرن 
21 هم می تواند اتصال دهنده 
اقتصاده��ای ب��زرگ جه��ان 

باشد. 

عس��گراوالدی،  اس��داهلل 
رئیس ات��اق ای��ران و چین، 
فع��ال اقتص��ادی پر س��ابقه 
ای��ن ح��وزه جغرافیایی،  در 
در این نشس��ت حضور پیدا 
کرد و برای فعاالن اقتصادی 
ایران توصیه هایی داش��ت. او 
هی��أت اخی��ر را بزرگ ترین 
هیأتی دانس��ت ک��ه پس از 
برجام از کش��ور هنگ کنگ 
ب��ه ای��ران س��فر می کنن��د. 
عس��گراوالدی در معرفی این 
کش��ور گف��ت: هنگ کنگ از 
جهانی  تج��ارت  قطب ه��ای 
و مال��ی دنیاس��ت. بی��ش از 
500 بان��ک در ای��ن کش��ور 
فعالیت می کنند و تا به حال 
15 تا 20 اتاق مش��ترک در 
ش��ده  تاس��یس  هنگ کنگ 
و ات��اق ایرانی��ان هنگ کنگ 
اتاق های��ی  از آخری��ن  ه��م 
اس��ت که اخیرا شروع به کار 
عس��گراوالدی  اس��ت.  کرده 
هنگ کنگ را درزمینه خدمات 
مالی و پولی بهترین کش��ور 
دانست و به اعتقاد او، در این 
زمینه هنگ کنگ مش��ابهی 

در دنیا ندارد. 
اش��رف، دبیرکل  علیرض��ا 
ات��اق ای��ران و میزب��ان این 
نشس��ت در دی��دار ب��ا جان 
سی تسانگ، وزیر مالی دولت 
منطقه وی��ژه هنگ کنگ بر 
س��رمایه گذاری  توسعه  لزوم 
در  مش��ترک  هم��کاری  و 
ایران برای دسترسی به بازار 
منطق��ه و کش��ورهای جهان 

تاکید کرد. 
در ای��ن دی��دار، علیرض��ا 
اش��رف ضمن اشاره به روابط 
دوجانب��ه ای��ران و چی��ن از 

نظ��ر اقتص��ادی، سیاس��ی و 
اجتماعی، سفر هیأت فعاالن 
اقتص��ادی هن��گ کن��گ به 
سرپرس��تی وزی��ر مالی این 
فرصت��ی  را  وی��ژه  منطق��ه 
ب��رای توس��عه همکاری های 
اقتص��ادی بی��ن دو کش��ور 
دانس��ت و گفت: بر این باورم 
همکاری ه��ای  زمین��ه  ک��ه 
اقتص��ادی دو کش��ور، فراتر 
از ش��رایط موجود است و با 
توجه به روابط خوب سیاسی 
بین دو کش��ور شاهد افزایش 
سطح همکاری خواهیم بود. 

»فرص��ت  گ��زارش  ب��ه 
روزه  ی��ک  س��مینار  امروز« 
و  تجاری  هم��کاری ه����ای 
ای��ران  سرم��ای��ه گ��ذاری 
روز  صب��ح  هنگ کن��گ  و 
چهارش��نبه با حضور تجار و 
اقتصادی دوکش��ور  فع��االن 
در ات��اق ایران ش��روع به کار 
ک��رد. در این نشس��ت، وزیر 
رئیس  کن��گ،  هنگ  دارایی 
اتاق بازرگانی و صنایع ایران 
و چین، مدیر اجرایی شورای 
توس��عه و تجارت بین المللی 
هن��گ کن��گ، رئی��س کل 
و  س��رمایه گذاری  س��ازمان 
کمک های اقتص��ادی و فنی 
ای��ران و دبیرکل ات��اق ایران 
آن،  از  پ��س  و  س��خنرانی 
فعاالن و تجار دو کش��ور در 
هم  با  مختل��ف  زمنیه ه��ای 
مذاکره کردند. ش��رکت هایی 
ری��ل،  راه،  حوزه ه��ای  در 
ل��وازم  نس��اجی،  پوش��اک، 
و  بیم��ه ای  مال��ی  خانگ��ی، 
بورس��ی، مخابرات و توریسم 
و. . . در این نشست با هم به 

گفت وگو نشستند. 

وزیر دارایی هنگ کنگ به فعاالن اقتصادی ایران و کشورش از تفاهم نامه جدید خبر داد

 عدم اخذ مالیات مضاعف
و تسهیل سرمایه گذاری با هنگ کنگ

کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون 
در ام��ور دام اع��الم ک��رد که 
نرخ  افزایش  ب��رای  برنام��ه ای 
خری��د تضمین��ی ش��یر خ��ام 
نداریم، اما خرید تضمینی این 

محصول همچنان ادامه دارد. 
به گ��زارش ایس��نا، حس��ن 
رکنی با حضور در غرفه ایس��نا 
در بیس��ت و دومین نمایشگاه 
مطبوعات اظهار کرد: طی پنج 
ماه گذش��ته خری��د تضمینی 
ش��یر خام از دامداران با هدف 
آغاز  تولیدکنندگان  از  حمایت 
و روزانه حدود ۸00 تن از این 
محصول به صورت ش��یر تازه از 
دامداران خریداری شده است. 
اف��زود: س��ازمان تعاون  وی 
روس��تایی ب��ا ه��دف حمایت 
از دام��داران ای��ن ط��رح را به 
جه��اد  وزارت  از  نمایندگ��ی 
تا  کش��اورزی آغاز کرده است 
دامداران از تولید خود در هیچ 
جای کش��ور متضرر نش��وند و 
محصول ش��ان روی دست شان 

نماند. 
مع��اون وزیر کش��اورزی در 
ام��ور دام ب��ا بی��ان اینکه هیچ 
محدودیت��ی برای خرید ش��یر 
هی��چ  در  دام��داران  از  خ��ام 

وج��ود  کش��ور  از  منطق��ه ای 
ن��دارد که بی��ش از 90 درصد 
آن تبدیل به شیر خشک شده 
اس��ت که با مش��وق صادراتی 
به کش��ورهای مقصد متقاضی 

صادر می شود. 
ب��ه گفت��ه رکن��ی، ح��دود 
خ��ام  ش��یر  از  10درص��د 
پنی��ر  ب��ه  ش��ده  خری��داری 
تبدیل ش��ده اس��ت تا بتوانیم 
بی��ن  در  آن  توزی��ع  ضم��ن 

جامع��ه  کم درآم��د  اقش��ار 
می��زان مص��رف لبنیات را در 
آنها  ارتقای سالمت  راس��تای 
بیماری هایی  از  پیش��گیری  و 
مانن��د پوک��ی اس��تخوان در 

سراس��ر کش��ور توزیع کنیم. 
از س��وی دیگر عل��ی رجبی، 
فروش��ندگان  اتحادیه  رئی��س 
لبنی��ات از ثبات وی��ژه در بازار 
ای��ن محص��والت خب��ر داد و 
گفت: قیمت م��واد لبنی چند 

ماهی است که دچار ثبات بوده 
و این روند طی ماه های آتی نیز 

ادامه خواهد داشت. 
او ب��ا تاکید بر اینکه وضعیت 
لبنی ش��رایط  بازار محصوالت 
مناسبی را پشت سر می گذارد، 
بیان کرد: میزان عرضه در بازار 
بیش��تر از تقاضاس��ت بنابراین 
هیچ گونه نگران��ی در خصوص 
میزان و قیمت محصوالت لبنی 

وجود ندارد. 

طی م��اه  اخیر قیمت ش��یر، 
ماس��ت، خام��ه، پنی��ر، کره و 
س��ایر موارد لبنی دارای ثبات 
ب��وده و ب��ه نظر می رس��د این 
روند در ماه های آتی نیز چنین 
ش��رایطی را پشت س��ر بگذارد 
ت��ا با افزای��ش قیم��ت روبه رو 

نباشیم. 
رئیس اتحادیه فروش��ندگان 
لبنی��ات ب��ا تصری��ح اینکه در 
حال حاضر فض��ا برای افزایش 
قیمت ش��یر و سایر محصوالت 
لبن��ی وجود ندارد، عنوان کرد: 
در ش��رایط کنون��ی ب��ا مازاد 
تولید ش��یر مواجهیم و میزان 
محص��والت لبنی عرضه ش��ده 
بیش��تر از تقاضای بازار اس��ت 
بنابرای��ن مش��کلی در رابطه با 

قیمت ها وجود ندارد. 
رجب��ی اف��زود: زمان��ی بازار 
ش��رایط نامس��اعدی را تجربه 
می کند ک��ه در این بین تقاضا 
بیش��تر از عرضه باشد اما طی 
چن��د ماه��ه اخی��ر و حتی با 
بازگش��ایی مدارس میزان شیر 
و س��ایر محصوالت لبنی تولید 
ش��ده در کش��ور کافی بود به 
همی��ن دلیل قیم��ت این مواد 

افزایشی نداشت. 

برنامه ای برای افزایش قیمت شیر نداریم

 خرید تضمینی ادامه دارد

صنعت غذایی

5 نکته درباره پویش »ایران من«

دیروز اتاق تهران میزبان فعاالن اقتصادی دغدغه مند 
در حوزه توسعه عدالت آموزشی بود که با مشارکت در 
پویش »ایران من«، برای ارتقای نظام آموزش کش��ور 
تالش می کنند. در ادامه پنج نکته از پدرام س��لطانی، 
نایب رئیس اتاق ایران را درباره این پویش می خوانید. 

1- »ایران من« پویش��ی برای توس��عه آموزش��ی و 
برقراری عدالت آموزشی است که دو سال پیش توسط 
اعضای اتاق های بازرگانی و کارآفرینان کش��ور ایجاد 
شده است. این پویش در قدم اول احداث 100 مدرسه 
را در مناطق محروم کش��ور هدف گذاری کرده است. 
س��اخت این 100 دبس��تان آغازشده است، بعضی از 
این مدارس افتتاح ش��ده و تا پایان س��ال آینده همه 

این 100 مدرسه افتتاح می شود. 
2- پویش »ایران من« برای جذب بیشتر کارآفرینان 
و اعضای هیأت نمایندگان اتاق های بازرگانی سراسر 
کش��ور از س��ال 93 اطالع رس��انی را آغاز کرده است. 
چند ماه پیش در اتاق ایران همایش��ی در این رابطه 
برگزار ش��د و عده بیش��تری از کارآفرینان به جمع 
پویش »ایران من« ملحق ش��دند. قصد ما این س��ت 
که عالوه بر پیش��برد برنامه های پویش، برای الحاق 
هرچه بیشتر کارآفرینان به این کمپین تالش کنیم. 
یکی از مهم ترین اهداف پویش جلب نظر کارآفرینان و 
بخش خصوصی به اهمیت توسعه آموزشی در گستره 
بزرگ تر است و اینکه برقراری عدالت آموزشی تبدیل 
ب��ه ی��ک دغدغه و تعهد جمعی برای بخش خصوصی 
شود و از کار جمعی اثرگذاری بیشتری بر رفع نواقص 

و خالءهای آموزش داشته باشیم. 
3- مدرسه س��ازی و فعالیت های خیریه پیش  از این 
مورد توجه فعاالن اقتصادی بوده است اما تفاوت پویش 
»ایران من« با شکل سنتی چنین فعالیت هایی اثرگذاری 
جمعی است تا تکیه  بر کار انفرادی. در پروژه های پویش 
»ایران من« هیچ کس حق مشارکت بیش از 10 درصد 
را در پروژه ه��ا ن��دارد ت��ا فرصت برای کارگروهی فراهم 
باش��د. اس��م مدارس »ایران من« انتخاب  ش��ده است و 
مدارس به اسم یک خیر یا یک شخص ثبت نمی شود 
تا تعهد و تعلق فعاالن بخش خصوصی و دانش آموزانی 
که تا سال ها در این مدارس تحصیل می کنند به کشور 

عزیزمان نمود بیشتری پیدا کند. 
4- مدرسه سازی نخستین گام از حرکت درازمدت 
پویش »ایران من« و تالش برای توس��عه آموزش��ی 
اس��ت. برنامه های متعدد دیگری برای حضور بیش��تر 
بخش خصوصی در توس��عه آموزشی کشور داریم که 
ازجمله آنها ایجاد هنرستان ها و مراکز فنی و حرفه ای 
متناسب با نیازهای بخش خصوصی و انطباق مباحث 
و دروس آموزشی دوازده سال آموزش با نیازهای امروز 
جامعه و بخش اقتصاد است. برای تقویت معلمان در 
روش های محروم و اجرای سیستم های آموزش مکمل 
و رفع تنگناهای دانش آموزان در مناطق دوزبانه کشور 

هم برنامه های متعدد داریم. 
5- در این حرکت جمعی در تعامل با نظام آموزش 
کشور و وزارت آموزش وپرورش فعالیت می کنیم. این 
پویش زمینه انتقال نظرات و خواسته های کارآفرینان 
را فراهم می کند. نباید از نظر دور داشت که محصالن 
امروز در مدارس سراس��ر کش��ور در آینده همکاران 
و کارکن��ان واحده��ای خدمات��ی و تولیدی در بخش 
خصوصی و دولتی اند. پویش »ایران من« سنگ بنای 
حرک��ت درازمدت��ی را ب��رای تربیت نیروی انس��انی 
شایس��ته بنیان گذاش��ته است که نتیجه آن در آینده 

درخشان خواهد بود. 

تالش آلمان برای حل مشکل 
تبادل مالی 

وزیر اقتصاد ایالت نیدرزاکسن آلمان گفت یکی از 
بزرگ ترین مشکالت موجود برای افزایش همکاری 
بیش��تر بین دو کش��ور بحث تبادالت مالی است که 
تالش می کنیم در آینده بسیار نزدیک برطرف شود. 
به گزارش ایرنا، اوالف لیس با اشاره به اینکه مسایلی 
وجود دارد که باید احصا شود، وی با بیان اینکه نشان 
دادن پروژه های موفق تضمین موفقیت برجام است، 
اضافه کرد: مسئله بانک ها موضوعی است که برای رفع 
آن تالش می کنیم. خوش��بختانه مسائل اولیه در این 
خصوص برطرف ش��ده و هم اکنون یکی از بانک های 
آلمانی آماده ارتباط با یکی از بانک های ایرانی است. 
وی اف��زود: در ای��ن س��فر ع��الوه ب��ر بازدیده��ا و 
گفت وگوهای متقابل با مسئوالن و صنعتگران و تجار 
ایرانی توانس��تیم از نزدیک تحوالت ایران را مش��اهده 
کنیم. وزیر اقتصاد ایالت نیدرزاکسن ادامه داد: بیش 
از 60 نماین��ده از ش��رکت های مختل��ف آلمانی و یک 
نماینده از هر فراکسیون و حزب کشورم مرا در این سفر 
همراهی می کنند که نش��ان دهنده اهمیت تاریخی و 
سنتی بین ایران و آلمان در راستای توسعه روابط است. 
وی اظهار کرد: سفر ما به ایران از تهران آغاز و یکی 
از نتای��ج ای��ن گفت وگوها در تهران ایجاد نمایندگی 
ایالت نیدرزاکس��ن به عنوان نخستین ایالت آلمان در 
ایران است.  اوالف لیس با بیان اینکه خوشحالیم که 
مدیریت ارش��د آذربایجان ش��رقی برای توسعه روابط 
و ایج��اد رواب��ط جدید ت��الش می کند، گفت: صنایع 
کش��اورزی و غذای��ی و صنع��ت حمل و نقل در ایالت 

نیدرزاکسن اهمیت بسزایی دارد. 
وی با بیان اینکه 40 درصد برق ایالت نیدرزاکسن 
توس��ط تاسیس��ات انرژی بادی تامین می شود، گفت: 
متوجه شدم در ایران نیز برای توسعه انرژی های بادی 
عالقه وجود دارد و این فرصتی برای تعامل در حوزه 

انرژی های نو است. 

صادرات فرش ایران به آمریکا به 
42میلیون دالر رسید

رئی��س مرکز ملی فرش ای��ران گفت که در هفت 
ماه نخست امس��ال 42میلیون دالر فرش به صورت 

مستقیم از ایران به آمریکا صادر شده است. 
حمید کارگر در گفت وگو با ایرنا با اشاره به اینکه 
صادرات فرش به صورت مس��تقیم از ایران به آمریکا 
در س��ال گذشته صفر بود، توضیح داد: در هفت ماه 
نخست امسال در مجموع بیش از 167میلیون دالر 
فرش دس��تباف ب��ا وزن 2هزار و 900ت��ن به دیگر 

کشورها صادر شد. 
کارگر با تقسیم بندی بازار فرش ایران به بازارهای 
س��نتی و جدید، گفت: آلمان، ایتالیا، ژاپن، سوییس 
و فرانس��ه بازارهای س��نتی فرش ایران هس��تند و 
کشورهای همچون چین از بازارهای جدید به شمار 

می رود. 
کارگر با اش��اره به اینکه صادرات فرش ایران پنج 
سال به آمریکا متوقف شده بود، گفت: پس از اجرای 
برجام و با اش��اره مس��تقیم در بن��د 22برجام برای 
لغو تحریم واردات فرش دس��تباف ایرانی، ش��اهد از 

سرگیری صادرات فرش به آمریکا هستیم. 
کارگر اف��زود: در دی ماه 94 نخس��تین محموله 
ف��رش ایرانی بعد از پنج س��ال به آمریکا وارد ش��د. 
البت��ه این محموله از مبدا آلمان بود و به این ترتیب 
س��د ترخیص نش��دن فرش با مبدا تولی��د در ایران 
در گمرک آمریکا شکس��ته ش��د و از بهمن ماه 94 

صادرات از ایران آغاز شد و تا اکنون ادامه دارد. 
رئی��س مرکز ملی فرش ایران اضافه کرد: ایران در 

مجموع به ۸0 کشور دنیا فرش صادر می کند. 
کارگ��ر اظهار امی��دواری کرد که با هوش��مندی، 
درای��ت و درجا نزدن در طرح ها و نقوش، س��نجش 
وضعیت رقبا و س��نجش نیاز و سلیقه مصرف کننده 
امروزی این صادرات همچنان روند افزایش��ی داشته 

باشد. 

معاون وزیر جهاد کشاورزی: 
نرخ خرید تضمینی محصوالت 

اعالم می شود

معاون برنامه ری��زی و امور اقتص��ادی وزیر جهاد 
کش��اورزی گفت: دول��ت با وج��ود محدودیت های 
مناب��ع مالی تم��ام مطالبات کش��اورزان را پرداخت 
کرده اس��ت و انتظار می رود در مدت دو تا س��ه روز 
آینده نرخ خرید تضمینی محصوالت کش��اورزی نیز 

تعیین می شود. 
عبدالمه��دی بخش��نده در گفت و گ��و ب��ا ایرنا، 
افزود: تولید گندم در کش��ور امسال 14 میلیون و 
300هزارتن ب��ود و دولت تدبیر و امید 11میلیون 
و 500 هزارتن را به صورت تضمینی از کش��اورزان 

خری��داری ک��رد. 
وی اضاف��ه ک��رد: دول��ت ب��رای خری��د گندم 
تضمینی کشاورزان در مجموع 147 هزار میلیارد 
ریال )14ه��زار و 700 میلی��ارد تومان( پرداخت 
ک��رد و در روز های آینده نیز ن��رخ تضمینی خرید 
25محص��ول باغی و 17 محصول زراعی از س��وی 
س��ازمان مدیری��ت و برنامه ری��زی کش��ور اعالم 

خواهد ش��د. 
بخشنده گفت: س��ال گذشته یک میلیون و ۸00 
هزار تن برنج در کشور تولید شد و امسال پیش بینی 
می شود با 400 تا 500 هزار تن افزایش تولید، برنج 
تولی��دی به رقم 2میلی��ون و 300 هزار تن افزایش 

پیدا کند. 

نرخ بیکاری زنان ١٠درصد بیشتر از 
مردان است

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع 
کوچک و ش��هرک های صنعتی ای��ران، نرخ بیکاری 
مردان را در س��ال گذش��ته 9.3درصد و برای زنان 
19.4درص��د عن��وان کرد و گفت: این در ش��رایطی 
اس��ت که 60 درصد از راه یافتگان به دانش��گاه ها را 

بانوان تشکیل می دهند. 
به گزارش ایرنا، »فرش��اد مقیمی« در نخس��تین 
گردهمایی مشاوران امور بانوان شرکت شهرک های 
صنعتی سراسر کشور افزود: برای دستیابی به توسعه 
پایدار نیازمند همکاری همه نیروی انس��انی کش��ور 

هستیم. 
وی با تاکید بر اینکه این شرایط را باید زنان تغییر 
دهن��د، ادامه داد: زنان کارآفری��ن می توانند الگویی 

برای سایر زنان باشند. 
مقیمی به موضوع »اقتصاد مقاومتی و نقش بانوان 
در تحقق این برنامه« اشاره کرد و گفت: تاکنون تنها 
60 کارآفرین زن شناسایی شده که بطور قطع تعداد 

آنها بیش از این رقم است. 
وی تاکید کرد که بای��د زنان کارآفرین و موانع 
پیش روی آنها شناس��ایی شود و به این پرسش ها 
پاس��خ دهیم که آیا روندها نی��از به تغییر دارد؟ و 
آیا باید دستورالعمل ها و قوانین جدید وضع شود؟ 
مع��اون برنامه ری��زی و اموراقتص��ادی س��ازمان 
صنایع کوچک و ش��هرک های صنعت��ی ایران افزود: 
کارآفرین��ی و فناوری های نوی��ن از مهم ترین ارکان 

پیاده سازی اقتصاد مقاومتی است. 
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صادرات

کشاورزی

اشتغال
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»فرص��ت امروز« خبر کوتاه 
بود: ترامپ با فاصله بس��یاری 
کلینتون را پشت س��ر گذاشت 
و وارد کاخ س��فید ش��د. ای��ن 
م��رد منفور با ادبیات زش��تش 
میلیون ه��ا  قل��ب  توانس��ت 
رای دهن��ده آمریکایی را برباید 
و فضای سیاسی آمریکا را دچار 
شوکی بزرگ سازد. اما این تنها 
فضای سیاسی آمریکا نبود که 
دچ��ار ش��وک ش��د. بازارهای 
مال��ی به دلیل بیش واکنش��ی 
ذاتی ش��ان ام��روز در سراس��ر 
جه��ان به ط��ور یکدس��تی به 
پیروزی ترامپ واکنش سردی 
نشان دادند. بورس های جهانی 
یک��ی پس از دیگری س��قوط 
کردن��د و حتی ب��ورس تهران 
ه��م به دلی��ل اظهارات ترامپ 
درب��اره برجام از این س��قوط 
س��همگین بی نصیب نماند. اما 
همانطور که در گزارش پیشین 
»فرص��ت امروز« تأکید ش��ده 
بود، پیروزی ترامپ خریداران 
ط��ا را در خم عس��ل فروب��رد 
و ش��رایطی را رق��م زد ک��ه در 
بازارهای جهانی طا با سرعت 
به س��وی هدف ه��ای صعودی 
حرک��ت کرد. جری��ان پول در 
ای��ن بازار به ان��دازه ای بود که 
پس از اعام نتایج، طا ش��بیه 
خودروی ترمز بریده عمل کرد 
و در ح��دود 5 درص��د افزایش 

قیمت را شاهد بود. 

وضعیت طال در بازارهای 
جهانی

هر اون��س طا برای تحویل 
ف��وری در معامات روز جاری 
۴.۹ درص��د  س��نگاپور  ب��ازار 
افزای��ش یافت و به ۱۳۳۷.۴۰ 
دالر رس��یدکه باالترین قیمت 

از ۲۷ سپتامبر بود. 
در ب��ازار نیویورک، هر اونس 
ط��ا برای تحویل در دس��امبر 
آخرین بار ۴.۲ درصد یا 5۳.۷۰ 
دالر افزای��ش نش��ان داد و در 
۱۳۲۸.۲۰ دالر ایس��تاد. بهای 
معامات این بازار روز سه شنبه 
۴.۹۰ دالر یا ۰.۴ درصد کاهش 
دالر   ۱۲۷۴.5۰ در  و  یافت��ه 

بسته شده بود. 
ط��ا روز دوش��نبه تح��ت 
تأثیر آخرین نظرسنجی ها که 
جل��و بودن کلینت��ون در برابر 

ترامپ را نش��ان می داد، بیش 
از ۲5 دالر ری��زش ک��رده و به 
۱۲۷۹.۴۰ دالر س��قوط کرده 

بود. 
ای��ن بزرگ تری��ن افزای��ش 
از  ط��ا  روزه  ی��ک  قیم��ت 
زم��ان رأی انگلی��س به خروج 
اروپ��ا   اتحادی��ه  عضوی��ت  از 
)برگزیت( در ۲۴ ژوئن است که 
در آن زم��ان طا با ۴.۸ درصد 
افزایش قیمت بسته شده بود. 
تحلیلگ��ران پی��ش از ای��ن 
پیش بین��ی ک��رده بودن��د اگر 
ترامپ به کاخ س��فید راه پیدا 
کن��د، قیمت ط��ا در واکنش 
ف��وری ب��ازار ب��ه ای��ن اتفاق، 
ممکن اس��ت ت��ا ۱۴۰۰ دالر 
صعود کند. سیتی ریس��رچ در 
یادداش��تی نوشته بود: نوسان 
ط��ا در صورت پیروزی دونالد 
ترامپ ممکن است باالتر رفته 
و ب��ه ۱۳۷5 تا ۱۴۰۰ دالر در 
ه��ر اونس صع��ود کند. به نظر 
می رس��د این بار در مقایسه با 
برگزیت، زمان بیش��تری طول 
خواهد کشید تا ریسک پذیری 

بازار بهبود پیدا کند. 
ط��ا ب��ا پی��روزی ترام��پ 
ب��رای  بیش��تری  پتانس��یل 
رش��د قیم��ت دارد زی��را عدم 
تجرب��ه سیاس��ی ای��ن نامزد 
جمهوریخ��واه، ابهامات زیادی 
را پیرام��ون سیاس��ت های وی 
ایجاد کرده است؛ به گونه ای که 
بعضی از اقتصاددانان درباره به 
راه افت��ادن جنگ های ارزی و 
تجارت جهانی هشدار داده اند. 
شاخص نوسان CBOE روز 
جمعه ۱.۹5 درصد رشد کرد و 
ب��رای کل هفت��ه ۳۶ درص��د 
افزایش داشت که نشانه دهنده 
نگرانی ش��دید سرمایه گذاران 
نس��بت ب��ه انتخابات هش��تم 

نوامبر بود.
 

افزایش ابهامات اقتصاد 
جهانی

پیروزی ترامپ که بس��یاری 
از ناظ��ران معتقدن��د ابهامات 
اقتص��ادی و جهانی را افزایش 
می ده��د، ممکن اس��ت باعث 
ش��ود بان��ک مرک��زی آمریکا 
از افزای��ش نرخ ه��ای بهره در 
م��اه آینده خ��ودداری کند که 
جذابیت سرمایه گذاری در طا 

را افزایش خواهد داد. 
ترام��پ در ایالت های مهمی 
مانند فلوریدا و اوهایو اکثریت 
آرا را به دست آورده که راه را 
برای رسیدن وی به کاخ سفید 

هموار کرد. 
ب��ه گفت��ه م��ارک واتکینز، 
مدیر سرمایه گذاری منطقه ای 
در گ��روه پرای��وت کاین��ت 
بان��ک آمری��کا، ب��ا پی��روزی 
ترام��پ ابهام��ات زی��ادی در 
خصوص اهداف سیاس��ت وی 
وجود دارد که باعث می ش��ود 
س��رمایه گذاران در کوتاه مدت 

به سوی طا سرازیر شوند. 
براساس گزارش رویترز، آمار 
معام��ات صندوق های فدرال 
نش��ان می ده��د معامله گران 
احتمال افزایش نرخ های بهره 
از س��وی بانک مرکزی آمریکا 
در م��اه آینده را تنها ۳۶ درصد 
برآورد می کنند که به حمایت 
بیش��تر از افزای��ش قیمت طا 

کمک خواهد کرد. 
به گفت��ه تحلیلگران، از نظر 
ب��ازار پی��روزی ترام��پ مان��ع 
افزایش نرخ های بهره از س��وی 
بان��ک مرک��زی آمریکا خواهد 
ش��د. این بانک پیش از این از 
آمادگی برای افزایش نرخ های 
بهره در نشس��ت سیاست پولی 
دسامبر خبر داده بود. در میان 
س��ایر فل��زات ارزش��مند، هر 
اون��س نقره برای تحویل فوری 
ب��ه ۱۸.۹۹ دالر صع��ود کرد و 
آخرین بار با ۳.۲ درصد افزایش، 
۱۸.۹۳ دالر معامله شد. پاتین 
تنه��ا ۲ درص��د افزای��ش یافت 
درحالی ک��ه پاالدیم ۰.۴ درصد 

کاهش داشت. 

بازار های ایران هم 
بی نصیب نماند

این در حالی بود که انتخابات 
آمریکا بازار طای ایران را هم 
بی بهره نگذاشت و قیمت انواع 
سکه و طا صعودی پیش رفته 

است. 
ج��و حاک��م ب��ر بازاره��ای 
جهان��ی به دنب��ال برگزاری و 
اع��ام نتای��ج انتخابات آمریکا 
و پی��روزی  »ترام��پ« موجب 
تغیی��ر در بازارهای عمده مالی 
ش��د به ط��وری ک��ه قیمت ها 
در  ش��اخص ها  همچنی��ن  و 

بازارهای س��رمایه، نفت، ارز و 
طا با نوسان همراه شده است. 
بع��د از آنکه ط��ای جهانی 
ب��ه دنبال اعام نتایج انتخابات 
آمریکا حدود 5درصد افزایش 
یاف��ت و به باالترین قیمت در 
ش��ش هفته گذشته رسید، در 
ب��ازار ایران نی��ز آخرین روند 
تغییرات حاکی از رش��د قیمت 
ط��ا و همچنی��ن انواع س��که 

است. 

بازار ارز جوگیر انتخابات 
آمریکا شد

از س��وی دیگ��ر ب��ازار ارز 
ب��ه مانن��د گذش��ته بازه��م 
تحت الش��عاع اخبار تأثیر گذار 
به ویژه در حوزه سیاس��ی قرار 
گرفت. این در حالی اس��ت که 
ب��ا افزایش ن��رخ دالر در بازار 
و غیرقاب��ل پیش بین��ی بودن 
وضعی��ت در زم��ان پی��ش رو 
بسیاری از صرافی ها فروش این 
ارز را متوق��ف کرده و قیمت ها 
نی��ز ت��ا بی��ش از ۳۶۷۰تومان 

پیش رفته است. 
به گزارش ایسنا، همزمان با 
تحوالتی که در بازارهای مالی 
به وی��ژه بورس، طا، نفت و ارز 
در حوزه بین الملل ایجاد ش��د، 
اع��ام نتای��ج انتخابات آمریکا 
و پی��روزی ترام��پ بازاره��ای 
داخلی ایران را نیز تحت تأثیر 
قرار داد. در کنار ریزش شدید 
در ب��ازار بورس تهران، بازار ارز 
هم دچار نوسان شده و قیمت 
دالر تا حدود 5۰ تومان نسبت 
به روز گذش��ته افزایش داشته 
اس��ت. این در حالی اس��ت که 
پیش بین��ی صرافی ه��ا و دالر 
فروشان در بازار بر این است که 
احتماال قیمت ها تا ۳۷۰۰تومان 

نیز پیش خواهد رفت. 
بررس��ی میدانی از ش��رایط 
ب��ازار ارز در مح��دوده میدان 
فردوس��ی حاکی از آن بود که 
بس��یاری از صرافی ها در حال 
حاض��ر ف��روش دالر را متوقف 
کرده ان��د. پرس وج��وی ای��ن 
موض��وع از آنه��ا با این توضیح 
هم��راه ب��ود ک��ه اوالً نرخ ه��ا 
به ش��دت دچار نوس��ان شده و 
هن��ور ثابت نیس��ت و می تواند 
تا عصر با روند افزایشی همراه 
باشد از این روی ترجیح بر این 

اس��ت که فع��ًا فروش متوقف 
شده تا کمی بازار آرام شود. 

همچنی��ن عن��وان می کنند 
ک��ه حتی اگ��ر بخواهیم دالر 
بفروش��یم فع��ًا جنس��ی در 
اختیار نداریم، چرا که به دلیل 
افزای��ش تقاضای��ی که در روز 
گذش��ته از س��وی مردم وجود 
داش��ت، تقریب��اً موجودی در 
دسترس به صفر رسیده است. 
صرافی ه��ا درباره اینکه تا چه 
اندازه نتایج انتخابات توانس��ته 
بر بازار تأثیر گذاش��ته باش��د، 
می گویند در حالت عادی نباید 
بازار ما نس��بت به این انتخابات 
واکنش خاصی داشته باشد؛ اما 
متأسفانه بازار ارز ایران به شدت 
جوگیر اخب��ار خارجی و حتی 
داخل��ی ب��وده و بس��یار پیش 
می آید که در چنین ش��رایطی 
م��ردم براس��اس پیش بین��ی 
خود ب��رای خریدوفروش اقدام 
می کنن��د ک��ه با تغیی��ر تقاضا 
به ط��ور طبیعی نرخ ها نیز دچار 
نوسان شده و افزایشی می شود 
که در این فضا دالالن استفاده 
الزم را می برند. البته صرافی ها 
عن��وان کرده ان��د که تا یکی دو 
روز آین��ده ای��ن جو موجود در 
بازار ارز از بین رفته و ش��رایط 
می تواند به حالت عادی برگردد؛ 
از س��وی دیگ��ر دالر فروش��ان 
آزاد  )دالالن ب��ازار ارز( گاه��ی 
قیمت های��ی باالت��ر از آن چ��ه 
صرافی ه��ا روی تابلوهای خود 
قرارداده اند اعام می کنند ولی 
در مجم��وع هر دو گروه منتظر 
افزایش قیمت هس��تند؛ از این 
روی ترجیح می دهند اگر اکنون 
نرخ ها پایین تر اس��ت فروش��ی 
نداش��ته باشند و در زمان رشد 
بیشتر قیمت ها دالر را با قیمت 

بیشتری به فروش برسانند. 
 در ح��ال حاضر بیش��ترین 
تغیی��ر نرخ ارز در ب��ازار برای 
دالر ب��وده ام��ا یورو و پوند نیز 
با کمی رشد همراه بوده است. 
این در حالی اس��ت که دالر تا 
۳۶۳۰ تومان خریداری شده و 
تا ۳۶۷۰ و ۳۶۸۰ تومان برای 
فروش تعیین ش��ده اما فروش 
چندان��ی وجود ندارد. در عین 
ح��ال که یورو تا ۴۱۰۰ و پوند 
ت��ا ۴5۷۰ تومان قیمت فروش 

خورده است. 

 ت��رس بازاره��ای مال��ی دنی��ا 
به عن��وان  ترام��پ  انتخ��اب  از 
به  دیروز  آمری��کا  رئیس جمهوری 
اوج خود رس��ید، اما کارشناس��ان 
معتقدن��د روحیات  اغل��ب  ایرانی 
اقتص��ادی ترام��پ مان��ع از ب��روز 
تکانه های شدید اقتصادی در ایران 
خواهد شد. به گزارش خبرآناین، 
واکن��ش تند بازاره��ای جهانی به 
پی��روزی ترامپ البت��ه از قبل نیز 
قاب��ل پیش بینی ب��ود. بروز چنین 
افت وخیزهای��ی در بازارهای مالی 
ایران این سوال را دوباره در کانون 
توجه قرار داده است که آیا انتخاب 
ترام��پ به عن��وان رئیس جمهوری 
آمری��کا واقع��ا چنین دامن��ه ای از 
تاثیرگذاری ب��ر اقتصاد ایران دارد؟ 
پاسخ کارشناسان و مسئوالن ایرانی 
به این پرسش تقریبا مشابه است. 
رئیس س��ازمان بورس در این باره 

گفته اس��ت که اشخاص در دوران 
مب��ارزات انتخابات��ی حرف های��ی 
می زنن��د و بع��د از انتخابات روابط 
دیگ��ری ایجاد می ش��ود. پیروزی 
ترامپ ممکن است تاثیر محدودی 
بر سایر کش��ورها به جا بگذارد، اما 
چون پتانس��یل ایران باالس��ت در 
پتانسیل شرکت های ما  بلندمدت 

تعیین کننده خواهد بود. 
به گفته ش��اپور محمدی »باید 
توجه داش��ت ک��ه دنی��ا تابع یک 
عقانیت مشخص است. در روابط 
بین الملل معادالت برقرار است که 
در بلند م��دت این معادالت، حاکم 
خواهد بود. بازار سرمایه ایران تابع 
تحوالتی است که در داخل در حال 
وقوع اس��ت. از جمله این تحوالت، 
رشد اقتصادی مثبت ایران، بهبود 
وضعیت ش��رکت ها و سیاست های 
خوبی است که دولت آقای روحانی 

دنب��ال می کن��د. در ح��ال حاضر 
ثبات مناسبی در بازارهای کشور و 
اقتصاد ایران حاکم است.« مسعود 
خوانس��اری، رئیس ات��اق بازرگانی 
تهران هم معتقد است که »انتخاب 
ترام��پ به عن��وان رئیس جمه��ور 
آمریکا تاثیری بر اقتصاد ایران ندارد 
و ما با داشتن وفاق ملی از تاثیرات 
خارج��ی بر اقتصاد ای��ران در امان 

هستیم.« 
محس��ن جال پور، رئیس سابق 
اتاق ای��ران اما نگاه دیگ��ری دارد 
و از یکدس��ت ش��دن ق��درت در 
آمریکا کمی نگران است. به اعتقاد 
مجل��س  »جمهوریخواه��ان،  وی 
نمایندگان را نیز در کنترل گرفتند. 
جمهوریخواهان همچنین س��کان 
مجلس س��نا را هم در کنترل خود 
گرفتن��د. به این ترتی��ب به نوعی 
ش��اهد یکدس��ت ش��دن کنگره و 

کاخ سفید هس��تیم. این یکدست 
ش��دن ب��ه نظرم ب��رای م��ا کمی 
نگران کننده است. در حالی که اگر 
ترامپ پیروز می ش��د، اما در سنا و 
مجلس نماین��دگان اتفاق دیگری 
رخ می داد، به نوعی می شد امیدوار 
بود که اهرم هایی برای جلوگیری از 
تندروی های احتمالی کاخ س��فید 
وجود داشته باشد.« وحید شقاقی، 
اقتصاددان در این باره با اش��اره به 
رویکرد ترامپ به برجام و تاثیری که 
برجام بر اقتصاد ایران دارد، معتقد 
اس��ت »ترامپ در دوران تبلیغات، 
جبهه  گیری ه��ای  و  س��خنرانی 
منف��ی ای علیه ایران کرده اس��ت 
ک��ه طبیعت��ا می توان��د در تمایل 
سرمایه گذاران خارجی برای حضور 
در کش��ور تاثیر گذار باشد ولی این 
 موض��وع در بلند م��دت تاثیر گذار 

نخواهد بود. 

دونال��د ترام��پ ج��زو افرادی 
اس��ت که در بخش واقعی اقتصاد 
و مس��کن کار ک��رده و در نتیجه 
نگ��رش او ب��ه اقتص��اد در داخل 
یک  امیرجعفر زاده،  آمریکاس��ت. 
کارشناس اقتصادی دیگر به تاثیر 
انتخ��اب ترامپ بر ق��درت دالر و 
ن��رخ ارز در ایران اش��اره می کند 
و می گوید: »نرخ ارز بس��تگی به 
توان آمریکا در رش��د اقتصادی و 
نرخ بهره  آمری��کا دارد و کمتر از 
روی کار آمدن ریاست جمهوری 
تاثیر می گیرد. ب��ا انتخاب ترامپ 
به این دلیل که بازارهای س��هام 
و ش��رکت های تولیدی س��یگنال 
منف��ی می گیرند از این جهت که 
اغلب اینترنش��نال و در مراوده با 
ش��رکت های خارجی هستند، در 
کوتاه م��دت بر اثر جو روانی باعث 

تضعیف دالر می شود.« 

اقتصاد ایران پس از ترامپ به کدام سمت می رود؟ 

روزی که اقتصاد جهان غافلگیر شد  

لرزه ترامپ بر بازارهای مالی دنیا

بانک، بیمه، توسعه4
خبرنــامه

 تسهیالت 85 میلیارد ریالی
بانک سینا برای مدد جویان کمیته امداد

بانک س��ینا به منظور کمک به توس��عه اش��تغال و 
رونق ش��بکه حمل و نقل در مناطق کمتر توسعه یافته 
کشور معادل ۸5 میلیارد ریال تسهیات خرید خودرو 
حمل مسافر و بار به مددجویان کمیته امداد پرداخت 

کرده است. 
ب��ه گ��زارش روابط عمومی بانک س��ینا، این بانک 
در راس��تای اهتمام به رفع محرومیت های اقتصادی 
مددجوی��ان کمیته ام��داد حضرت امام )ره( و کمک 
به توس��عه ش��بکه حمل و نقل روستایی، تا نیمه آبان 
م��اه ج��اری نس��بت به اعطای 5۶۷ فقره تس��هیات 
خری��د خ��ودرو حمل مس��افر و ب��ار مجموعاً به مبلغ 
۸5میلیارد ریال اقدام کرده است.   این بانک همچنین 
در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و کمک به 
توانمندس��ازی مناطق کمتر توسعه یافته کشور، طی 
امض��ای تفاهم نام��ه با بنیاد علوی و اس��تانداری های 
کشور، به طرح هایی که با اولویت اشتغال زایی، تولید 
صنعتی، خدمات و نظایر آن از س��وی اس��تانداری ها 

معرفی می شوند، تسهیات پرداخت می کند. 
 

بانک مرکزی مجوز افزایش سرمایه 
شرکت لیزینگ اقتصادنوین را صادرکرد 

بانک مرکزی جمهوری اس��امی ایران، با افزایش 
س��رمایه ش��رکت لیزینگ اقتصادنوین طی دو مرحله 
از مبل��غ 5۰۰ میلی��ارد ری��ال به ۲ هزار میلیارد ریال 

موافقت کرد. 
به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین، ش��رکت 
لیزینگ اقتصادنوین از جمله ش��رکت هایی است که به 
منظور تکمیل زنجیره خدمات بانکداری جامع این بانک 
در س��ال ۸5 با س��رمایه 5۰۰ میلیارد ریال تأس��یس و 
طی ۱۰ س��ال گذش��ته کارنامه درخشانی را از خود در 
صنعت لیزینگ کش��ور بر جای گذاش��ته است. علمی و 
سیس��تمی کردن ابزار مالی لیزینگ، ارتقای بهره وری 
نیروی انسانی و اخذ تندیس بهره وری از جشنواره ملی 
بهره وری، متنوع س��ازی محصوالت با اجرای طرح هایی 
چون لیزینگ الکترونیکی، لیزینگ س��بز، مشارکت در 
بازس��ازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای درون و 
برون شهری، تأمین منابع برای خرید انواع ماشین آالت 
و تجهیزات صنعتی مرتبط با صنایع معدنی، راه سازی، 
بسته بندی مواد غذایی، تجهیزات الکترونیکی، مخابراتی 
و فناوری اطاعات، ابنیه و ساختمان، دفاتر کار اداری، 
صنایع چاپ و ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز صنایع 
پاالیش��گاهی و نیروگاهی از جمله دس��تاوردهای این 

شرکت در سال های قبل بوده است. 
الزم به توضیح اس��ت ش��رکت لیزینگ اقتصادنوین 
به اتکای فعالیت های فکری و عملی توسعه ابزارهای 
مالی صنعت لیزینگ از پش��توانه سرمایه های معنوی 
ارزش��مندی برخوردار اس��ت که از س��وی سازمان ها 
و نهاده��ای مختل��ف داخل��ی و بین المللی تاکنون به 
دفعات مورد ارزیابی، تأیید و تقدیر قرار گرفته است. 

انتشاراوراق گواهی سپرده 
سرمایه گذاری ویژه از سوی بانک رفاه 

بانک رفاه اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری ویژه  
)عام( مرحله نهم را منتشر می کند. 

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، سررسید 
این اوراق یک ساله و معاف از مالیات و مبالغ انتشار 
آن نیز 5، ۱۰، ۲۰، 5۰، ۱۰۰و ۲۰۰میلیون ریالی با 
نرخ سود علی الحساب ۱5.5درصد ساالنه است.  نرخ 
بازخرید اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری ویژه بانک 
رفاه ۱۳.5 درصد س��االنه، با نام، الکترونیکی، معاف 
از مالیات و قابل انتقال به غیر  با قابلیت بازخرید نزد 
شعب بانک رفاه است.  همچنین مقاطع پرداخت سود 
علی الحساب ماهانه و تضمین اصل سرمایه و پرداخت 

سود ماهانه توسط بانک صورت می گیرد. 

همایش سراسری مدیران بانک 
سینا در شهر رامسر برگزار شد

در این همایش عملکرد شش ماهه بانک سینا مورد 
تحلیل و بررس��ی قرار گرفت و در مورد سیاس��ت های 

آتی بانک نیز تصمیم گیری شد. 
مدیرعامل بانک سینا در این نشست از طی مراحل 
افتتاح ش��عبه در دو کش��ور عمان و آلمان خبر داد و 
گفت: دریافت مجوز و افتتاح شعبه در خارج، نیازمند 
آماده س��ازی مقدم��ات، اس��تانداردها و پیش نیازهای 
بس��یاری اس��ت که در این راس��تا قراردادی با شرکت 
KPMG از ش��رکت های معتبر بین المللی در زمینه 
حسابرسی به امضا رسیده و امیدواریم به زودی شاهد 
آغاز فعالیت این ش��عب باش��یم. وی در ادامه، عملکرد 
ش��عب را در ج��ذب منابع خ��وب ارزیابی کرد و گفت: 
اگرچه اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته اما 
در فض��ای رقابت��ی امروز بی��ن بانک ها، نیازمند تاش 
بیشتر هستیم که استفاده از ظرفیت بنیاد مستضعفان 
می تواند عاملی مهم در جهش فعالیت ها باش��د.  وی 
همچنین با اشاره به پیاده سازی پروژه های توسعه ای در 
بانک سینا، گفت: امیدواریم با پیاده سازی و بهره برداری 
از این پروژه ها که به بهبود و ارتقای روند فعالیت ها در 
بانک و انطباق با استانداردهای بین المللی می انجامد، 
بتوانیم به خوبی پاسخگوی نیازهای بانکی هموطنان 
باش��یم. مهندس پیشرو ضمن برشمردن اقدامات این 
بان��ک در زمینه مس��ئولیت های اجتماعی گفت: رفع 
محرومی��ت وکمک ب��ه توانمند س��ازی مناطق کمتر 
توسعه یافته و ورود به طرح های حمایتی از برنامه ها و 
فعالیت های اخیر بانک سینا است که در همین راستا، 
ی��ک باب مدرس��ه با کمک کارکن��ان بانک در منطقه 
قلعه گنج کرمان به بهره برداری رس��ید و دو دس��تگاه 
آمبوالنس نیز به مردم این شهرستان و همچنین شهر 

راز و جرگان در خراسان شمالی اهدا شد. 
در این نشست، مدیران واحدها گزارشی از وضعیت 
عملکرد زیرمجموعه ارائه دادند و شعب برتر بانک نیز 
م��ورد تقدیر قرار گرفتن��د. همچنین مجتمع اقامتی 

کارکنان در ۴۸ واحد به بهره برداری رسید. 

نرخنــامه

 دالر 3,655 تومان 
صرافان بازار ارز و طا نرخ هر دالر آمریکا را ۳.۶55 
توم��ان و ه��ر قطعه تمام به��ار آزادی ط��رح جدید را 

۱.۱۳۴.۰۰۰ تومان تعیین کردند. 
هر ی��ورو در بازار آزاد ۴.۰۸۴ توم��ان و هر پوند نیز 
۴.5۷۰ توم��ان قیم��ت خورد. همچنین هر نیم س��که 
5۷۰.۰۰۰ تومان و هر ربع سکه ۳۰۰.۰۰۰هزار تومان 
فروخته ش��د. هر س��که یک گرم��ی ۱۹۰.۰۰۰ تومان 
خریدوفروش شد و هر گرم طای ۱۸ عیار ۱۱۴.5۰۹ 

تومان قیمت خورد. 

ویرایش جدید اصول چهارده گانه 
برای بهبود حاکمیت شرکتی کمیته 

بال منتشر شد

بان��ک مرک��زی با هدف توس��عه و تعمیق مفاهیم نوین 
نظارت بانکی به ویژه در خصوص حاکمیت شرکتی آخرین 
ترجم��ه بازنگ��ری ش��ده  )ویرایش جدید( س��ند »اصول 
چهارده گان��ه برای بهبود حاکمیت ش��رکتی« کمیته بال 
در سال ۲۰۱5 به عنوان یکی از اسناد مهم بین المللی در 

زمینه نظارت را ترجمه و منتشر کرد. 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، باتوجه به اهمیت 
و ض��رورت موض��وع حاکمیت ش��رکتی، از س��الیان پیش 
اس��ناد مختلفی در این خصوص با هدف توس��عه و تعمیق 
مفاهیم نوین نظارت بانکی به ویژه در خصوص حاکمیت 
شرکتی منتشر کرده که آخرین آن ترجمه سند  »اصول 
چهارده گانه برای بهبود حاکمیت ش��رکتی« از انتش��ارات 
سال ۲۰۱۰ میادی کمیته بال بوده است. بر این اساس 
و باتوجه به استانداردها و مقررات ناظر بر نظام های مالی 
و نیز تأکید بس��یار بر لزوم حاکمیت مطلوب در نهادهای 
مالی، در میان واسطه گران مالی، بانک ها با توجه به اهمیت 
و ویژگی ه��ا و مختص��ات منحصربه ف��رد آنها، از ضرورت و 
الزام��ی ب��ه مراتب وافرتر از حیث برخورداری از یک نظام 
حکمرانی مطلوب برخوردارند.  براین اس��اس و باتوجه به 
تأثیر حاکمیت خوب در بانک ها به تخصیص کارآمد منابع 
در اقتصاد و به تبع آن  رشد اقتصادی و ارتقای سامت و 
ایمنی بانک ها، کمیته بال حاکمیت ش��رکتی مؤثر و کارا 
در بانک ه��ا را ام��ری ضروری در عملکرد مناس��ب بخش 
بانکی تلقی می کند و ضعف آن را باعث انتقال مش��کات 
بانک ها به یکدیگر و نهایتا به کل نظام اقتصادی می داند. 
این کمیته در یکی از اسناد اخیر خود موسوم به بال ۳ بر 
استقرار حاکمیت شرکتی در بانک ها به عنوان پیش شرطی 
برای مدیریت مناسب و مؤثر ریسک و امکان نظارت قوی تر 
تأکید کرده اس��ت. این کمیته در س��ال ۲۰۱5 میادی 
ویرای��ش جدی��دی از س��ند اصول حاکمیت ش��رکتی در 
بانک ها را منتش��ر کرد که طی آن تقویت نظارت عمومی 
بر بانک ها و مسئولیت های هیأت مدیره در رابطه با مدیریت 
ریس��ک مورد تأکید قرار گرفت.  همچنین در این س��ند 
مؤلفه ه��ای کلی��دی در مدیریت ریس��ک از قبیل فرهنگ 
ریس��ک و ریس��ک پذیری و ارتباط آن  با ظرفیت ریس��ک 
بانک مورد توجه بیش��تری قرار گرفت. ضمن آنکه نقش  
ویژه هیأت مدیره، کمیته های مس��تقل ریس��ک، مدیریت 
ارش��د و وظایف و مس��ئولیت های مدیریت ارش��د ریسک 

و حسابرسی داخلی  )در این سند( تبیین شده است. 
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قیمتنوع ارز 

۳.۶55دالر آمریکا

۴.۰۸۴یورو اروپا

۴.5۷۰پوند انگلیس

۱۰۰5درهم امارات

۱.۱۷۶لیر ترکیه

55۰یوان چین

۳۶ین ژاپن
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۳۷۷۸فرانک سوییس

۱۲.۱۰۰دینار کویت
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۲۹5دینار عراق

5۴روپیه هند
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۱.۱۲۷.۰۰۰سکه بهار آزادی
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تعامل بیشتر میان صندوق های 
بازنشستگی و بازار سرمایه در دستور کار

حسن قالیباف اصل، مدیرعامل شرکت بورس اوراق 
بهادار، در همایش صندوق های بازنشستگی، تنگناها 
و راهکارها گفت: گاهی به نظر می رسد رسالت عمده 
صندوق های بازنشس��تگی رس��الت اجتماعی است، 
در صورت��ی که در س��اختار س��ازمانی صندوق های 
بازنشس��تگی در دنیا، جایگاه سرمایه گذاری به همان 
می��زان اجتماعی دارای اهمیت اس��ت و اس��تراتژی 
س��رمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری مهم و 
تخصصی اس��ت. مدیرعامل بورس تهران در همایش 
یاد شده، اظهار داشت: در صندوق بازنشستگی باید به 
شکلی استراتژی سرمایه گذاری چیده شود و پرتفوی 
متعادل و بهینه ش��ود که صندوق با مشکل پرداخت 
مواجه نش��ده و بتواند با توجه به زمان سررس��یدها، 
پرداخت ه��ا را انجام دهد. قالیباف اصل با اش��اره به 
ارزش بازاری بورس ها در جهان گفت: با بزرگ شدن 
و توسعه بازارهای مالی، صندوق های بازنشستگی هم 
الزاما توس��عه می یابن��د و ارزش دارایی آن در اقتصاد 
بزرگ می ش��ود. ارزش بورس ها به طور اختصاصی در 
قس��مت س��هام 62 هزار میلیارد دالر و ارزش دارایی 
صندوق ها 25 هزار میلیارد دالر است. این امر ارتباط 
تنگاتنگ بین بازار سرمایه و صندوق های بازنشستگی 
را نش��ان می دهد. مدیرعامل بورس تهران در انتهای 
سخنان خود، امکان تعامل بیشتر میان صندوق های 
بازنشس��تگی و بازار سرمایه با هدف رشد متقابل این 
دو نهاد مالی و دس��تیابی به اهداف توسعه اقتصاد را 
فراهم دانس��ت و خاطرنش��ان کرد: ظرفیت فزاینده 
بازار س��رمایه برای پذیرش انواع متفاوت از طرح ها و 
صندوق های بازنشستگی وجود دارد و بهبود حاکمیت 
شرکتی صندوق های بازنشستگی با حضور فعال تر در 

بازار سرمایه تسریع می شود. 

کره جنوبی به دنبال 
اسناد خزانه اسالمی

مدیربرنامه ریزی و توزیع شرکت سپرده گذاری مرکزی 
در س��مات گفت: برقراری امکان معامله س��هام و اوراق 
بهادار میان بازار سرمایه ایران و کره جنوبی هم اکنون در 
حال امکان سنجی است. به گزارش فارس، مطهره مروج 
در نشس��ت خبری دیروز شرکت سپرده گذاری مرکزی 
با اش��اره به برگزاری 5 ورک  ش��اپ در تهران و س��ئول 
به منظور معرفی و ش��ناخت بازار س��رمایه ایران گفت: 
هم اکنون برای امکان حضور مستقیم سرمایه گذاران دو 
کشور فرآیندهای مختلفی تعریف شده و با امکان سنجی 
ای��ن پ��روژه چگونگی تعام��ات بانک��ی و کارگزاری و 
خدمات کاس��تودین در فرآیند س��پرده گذاری در حال 
بررس��ی است. این در حالی اس��ت که موضوع لینِکیج 
برای بورس های ژاپن و تایوان نیز با ارائه دعوت نامه هایی 
در دس��ت بررسی است. این مقام مسئول با بیان اینکه 
س��رمایه گذاران کره ای عاقه بسیاری برای خرید اسناد 
خزانه اس��امی و صکوک دولتی نشان می دهند، گفت: 
برای برق��راری امکان ارتباط میان س��پرده گذاری های 
دوطرف و نیز موضوع تس��عیر ن��رخ ارز در بانک ها هیچ 

محدودیتی وجود ندارد. 

بلوک ۲۰ درصدی پتروشیمی 
ابن سینا در فرابورس عرضه می شود

تع��داد 8 میلی��ون س��هم ش��رکت پتروش��یمی 
ابن س��ینای هم��دان مع��ادل 20 درص��د س��هام 
این ش��رکت یکم آذرماه امس��ال توس��ط س��ازمان 
خصوصی سازی در فرابورس ایران عرضه می شود. 8 
میلیون سهم شرکت پتروشیمی ابن سینای همدان 
به قیمت پایه هر سهم 17 هزار و 193 ریال و ارزش 
کل پایه 137 میلیارد و 544 میلیون ریال به مزایده 
گذاش��ته می ش��ود. همچنین این بلوک 20درصدی 
ب��ه وکالت از ش��رکت م��ادر تخصصی مل��ی صنایع 
پتروشیمی به صورت 10 درصد نقد و بقیه با اقساط 
ش��ش ماهه در مدت هشت سال واگذار خواهد شد. 
سپرده شرکت در مزایده 20درصد سهام پتروشیمی 
ابن سینای همدان نیز 4 میلیارد و 126 میلیون ریال 
عنوان ش��ده اس��ت و خریدار در صورت برنده شدن 
20 روز کاری مهل��ت دارد ثمن نقدی این معامله را 
پرداخت کند. در حال حاضر ش��رکت مادر تخصصی 
ملی صنایع پتروشیمی با 20 درصد و شرکت حامی 
فوالد ایرانیان با 77 درصد سهامداران عمده شرکت 

پتروشیمی ابن سینای همدان هستند. 

پوشش 45 درصدی پیش بینی های 
»کپارس«

»کپارس« پیش بینی درآمد هر س��هم س��ال مالی 
منتهی به 30 اسفند ماه 95 را با سرمایه 87 میلیارد 
و 750 میلیارد ریال، به صورت حسابرسی شده اعام 
کرد. شرکت کاش��ی پارس پیش بینی سود هر سهم 
در دوره منتهی به 30 اس��فند 95 را مبلغ 848 ریال 
برآورد و اعام کرد طی دوره شش ماهه ابتدای سال 
با اختصاص 378 ریال س��ود به ازای هر سهم معادل 
45 درصد از پیش بینی هایش را پوش��ش داده است. 
همچنین »کپارس« دالیل تغییر اطاعات پیش بینی 
س��ال منتهی به 30 اس��فند 95  )حسابرسی شده( 
نس��بت به اطاعیه قبلی را به ش��رح زیر اعام کرد: 
دالیل تغییر در صورت س��ود و زیان شش ماهه سال 
ج��اری عمدتا مربوط به زی��ان حاصل از فروش اقام 
راکد انبار طبق مج��وز مجمع عمومی و هیأت مدیره 
ش��رکت بوده که در سرفصل هزینه های غیر عملیاتی 
منعکس ش��ده و هزینه مطالبات مشکوک الوصول و 
تعدیل هزینه های مالی نس��بت به پیش بینی اولیه از 
بابت عدم اخذ تس��هیات و افزایش درآمد حاصل از 
سرمایه گذاری ها  )سود س��پرده بانکی و سود سهام( 
و همچنین تعدیل های سنواتی بابت حسابرسی بیمه 
س��ال های 90الی 93 و حسابرس��ی مالیات بر ارزش 

افزوده سال های 91 الی 93 شرکت است. 

فرابورس

شرکت ها و مجامع

در شرایطی که طی روزهای 
گذش��ته خریداران بازار سهام 
بر پی��روزی هیاری کلینتون 
س��رمایه گذاری ک��رده بودند، 
ناگه��ان ورق برگش��ت و ب��ا 
برنده ش��دن دونالد ترامپ در 
انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری 
ایران  ب��ازار س��هام  آمری��کا، 
همچ��ون دیگ��ر بورس ه��ای 
جهان��ی دچار افت��ی تاریخی 
ش��د. چنان که ش��اخص کل 
با  بورس اوراق به��ادار تهران 
افت 1459 واحدی، به کانال 
78 هزار واحدی س��قوط کرد 
و اکثر نمادهای شاخص س��از 
ب��ازار س��هام با ص��ف فروش 
با توج��ه به  هم��راه ش��دند. 
دونالد  انتخاباتی  برنامه ه��ای 
ترام��پ مبنی بر پ��اره کردن 
علی��ه  اظهارات��ش  و  برج��ام 
ای��ران، ج��و روان��ی منفی در 
سراس��ر بازار س��هام به چشم 
می خ��ورد، اما اظه��ارات وی 
مبن��ی ب��ر همکاری ب��ا همه 
را  معامات  فضای  کش��ورها، 
اندکی تلطیف کرد. پیش بینی 
می شود انتخاب دونالد ترامپ 
ریاس��ت جمهوری  به عن��وان 
ایاالت متحده روی بازار سهام 
اث��ر روان��ی کوتاه مدت  ایران 
دارد، بنابرای��ن احتم��ال دارد 
ط��ی یک��ی دو روز معاماتی 
آتی هیجاناتی در بازار س��هام 
وجود داش��ته باشد، چنان که 
از  بس��یاری  گذش��ته  روز 
را  س��هامداران س��هم خ��ود 
نفروختند و حجم و معامات 
معامات  ای��ن  گوی��ای  نی��ز 
ب��ود. به ای��ن ترتی��ب اگرچه 
بس��یاری از مردم با ش��نیدن 
خبر انتخ��اب ترامپ به عنوان 
رئیس جمهوری آمریکا، در بازار 
س��هام برای فروش سهام شان 
ص��ف تش��کیل دادن��د، ام��ا 
عمل  وارد  ب��ورس  خب��رگان 

ش��دند و بهتری��ن فرص��ت را 
در ب��ازار برای خود رقم زدند. 
چنان که سهم ارزان خریدند 
و منتظر س��ود روزهای آینده 
خود هس��تند. در ای��ن میان 
به ف��روش رفت  س��هام هایی 
ک��ه اگرچه کاه��ش یکباره و 
واکنش��ی نس��بت به انتخاب 
ترامپ را تجرب��ه کردند، ولی 
قطعا در روزهای آینده باارزش 
بازارهای جهانی  خواهند شد. 
نیز روی خوش به س��خنرانی 
ترامپ نش��ان دادند و اندکی 
از س��قوط آنها جلوگیری شد. 
بر این اس��اس به نظر می رسد 
که گروه های فل��زی، معدنی، 
روی و م��س لیدری ب��ازار را 
ب��ه عه��ده بگیرند. از س��وی 
دیگ��ر، تحلیل ه��ا همچنی��ن 
حاکی از آن اس��ت که گرچه 

با آمدن ترامپ ممکن اس��ت 
برخی م��وارد مانند تس��هیل 
رواب��ط بانکی ایران با جهان و 
همچنین ورود سرمایه گذاران 
خارج��ی ب��ه ایران ب��ه دنبال 
پی��روزی ترام��پ ب��ا تاخی��ر 
انجام شود، ولی این مورد نیز 
کوتاه مدت بوده، بنابراین نباید 
چندان نگران تس��هیل روابط 
آینده اقتصادی ایران با جهان 
بین الملل بود، چون در نهایت 
طبق برجام و الزام طرفین به 
تعه��د به این ق��رارداد، روابط 
اقتصادی ایران با جهان بهبود 

می یابد. 

نگاهی به سهم های 
شاخص ساز

ش��اخص کل ب��ورس اوراق 
بهادار ته��ران در آخرین روز 

کاری خ��ود در هفت��ه جاری، 
از هم��ان ابت��دا ب��ا افزای��ش 
ش��دید عرضه مواجه ش��د و 
این فش��ار عرضه تا س��اعات 
میان��ی ب��ازار ادام��ه داش��ت 
ت��ا اینکه ش��اهد تع��ادل بین 
عرض��ه و تقاض��ا بودی��م. در 
چهارش��نبه،  روز  معام��ات 
بیش��ترین تاثیر منف��ی را به 
ترتی��ب ش��رکت های ف��والد 
گس��ترش  اصفهان،  مبارک��ه 
نفت و گاز پارس��یان، پاالیش 
نفت بندرعب��اس و صنعتی و 
بیش��ترین  و  معدنی چادرملو 
تاثی��ر مثب��ت را ب��ه ترتی��ب 
ش��رکت های حفاری ش��مال، 
س��رمایه گذاری  آس��یا،  بیمه 
توس��عه مل��ی و پتروش��یمی 
فناوران بر شاخص کل بورس 
داشتند. بیشترین تاثیر منفی 

متعلق به گروه های محصوالت 
ش��یمیایی، خودرو و س��اخت 
قطعات و فلزات اساس��ی بود. 
جو فروش ه��م در گروه های 
قطع��ات،  وس��اخت  خ��ودرو 
و محصوالت  سرمایه گذاری ها 

شیمیایی بود. 

سقوط بورس های جهانی
بازارهای  ارزش س��هام در 
آسیا و اس��ترالیا که همزمان 
با اعام آرای برخی ایالت ها، 
فعالیت روزانه خود را از س��ر 
گرفت��ه بودن��د، دس��تخوش 
تاط��م ش��د. همچنی��ن ب��ا 
توج��ه ب��ه کاه��ش بیش از 
ژاپن،  نیکی  4درصد شاخص 
این احتمال مطرح ش��ده که 
بان��ک مرکزی ژاپ��ن و بانک 
مرکزی اروپ��ا )بانک مرکزی 
ی��ورو(،  ح��وزه  کش��ورهای 
مجبور خواهن��د بود انعطاف 
سیاس��ت های  در  بیش��تری 
اقتصادی خود نش��ان دهند. 
میانه  در  هنگ کن��گ  بورس 
بدترین  در  چهارش��نبه،  روز 
حال��ت ط��ی 9ماه گذش��ته 
ش��اخص  گرفته اس��ت.  قرار 
کوزپ��ی ک��ره جنوب��ی افتی 
را تجربه کرد.  3.4درص��دی 
نیز  جنوب��ی  کره  مقام ه��ای 
گفته ان��د در ح��ال بررس��ی 
ب��رای  احتمال��ی  اقدام��ات 
دخالت در ارزش وون، واحد 
س��قوط  هس��تند.  خود  پول 
آس��یایی  بورس ه��ای  آزاد 
در ح��ال رخ داده اس��ت که 
شاخص س��هام داو جونز نیز 
با پیروزی ترامپ 792 واحد 
یعن��ی بی��ش از 5.1درص��د 
س��قوط ک��رد. این ش��اخص 
در روز حمات 11س��پتامبر 
تنها 540 واحد سقوط کرده 
ب��ود. در ش��روع معام��ات، 
ش��اخص ها در ب��ورس لندن 
نیز افتی بیش از 4.3درصدی 

را شاهد بودند. 

تاثیر انتخاب ترامپ بر بازار به زودی رفع می شود

سهامداران احساسی تصمیم نگیرند

رئیس س��ازمان بورس و اوراق 
به��ادار تأکید کرد ک��ه انتخابات 
آمری��کا تأثی��ر طوالنی ب��ر بازار 
س��هام ایران ندارد و س��هامداران 
در بلند م��دت به ب��اور بی تأثیری 
انتخاب��ات آمری��کا بر ب��ازار ایران 
می رس��ند. ش��اپور محم��دی که 
به س��واالت س��نا پاس��خ می داد، 
ریسک های سیاسی بین المللی را 
در وضعی��ت فعلی بر بازار س��هام 
ای��ران بی تأثیر دانس��ت و گفت: 
سرمایه گذاران در بازار سهام باید 
براس��اس تحلیل س��هام و با نگاه 
کنند.  س��رمایه گذاری  بلندمدت 
محم��دی درباره تأثی��ر انتخابات 
آمریکا بر بازار س��هام ای��ران نیز 
اظهار داش��ت: ای��ن موضوع تأثیر 
بلندمدتی بر بازار سهام ایران ندارد. 
وی با اش��اره به اینکه حساسیت 
س��رمایه گذاران بر ای��ن انتخابات 
بی مورد است، افزود: به مرور زمان 
سرمایه گذاران نیز متوجه می شوند 

این انتخابات تأثیر طوالنی بر بازار 
سهام ندارد و آنچه در بازار ما مهم 
و س��رمایه گذاری  تحلیل  اس��ت 
س��خنگوی  اس��ت.  بلند م��دت 
سازمان بورس با اش��اره به اینکه 
سرمایه گذاران از عقل اقتصادی و 
تحلیل مناسب برخوردارند، ادامه 
داد: س��رمایه گذاران پتانس��یل ها 
را شناس��ایی و مبتنی بر تحلیل 
حرک��ت می کنن��د اینک��ه ب��ازار 
مبتنی بر تحلیل باش��د باید روند 
آن را پذیرف��ت و از ای��ن رو منبع 
ورود پ��ول در این روند از اهمیت 
برخوردار نیست. محمدی معتقد 
اس��ت وقتی سرمایه گذار احساس 
ب��رای  مناس��ب  فرص��ت  کن��د 
س��رمایه گذاری وجود دارد، حتماً 
براس��اس عقل اقتصادی وارد بازار 
می ش��ود. وظیفه س��ازمان بورس 
شفاف س��ازی و حمایت از حقوق 
سهامداران است و سازمان بورس 
به این تشخیص احترام می گذارد. 

رئیس س��ازمان بورس با اشاره به 
توقف برخی نمادهای معاماتی و 
ذکر این نکته که نمی توانیم در باره 
ابهام های موجود بی تفاوت باشیم، 
گفت: اگر معامات به قدری مبهم 
باشد که آس��یب معامله بیشتر از 
توقف آن ارزیابی شود، توقف نماد 
به مصلحت خواهد بود و ابتدا باید 
ابهاماتی که در بازار برخی سهام ها 
وجود دارد، برطرف شود و پس از 
آن نمادهای معاماتی باز خواهند 

شد. 

آثار کوتاه مدت انتخابات 
آمریکا بر بورس ایران

طی چند روز اخیر جوی روانی 
در ب��ازار س��هام پی��رو انتخابات 
ریاس��ت جمهوری آمریکا ایجاد 
ش��ده اس��ت که به نظر می رسد 
این نوسانات تا زمان روشن شدن 
رئیس جمه��وری  سیاس��ت های 
ادامه  آمری��کا  م��ردم  منتخ��ب 

داشته باشد. به گزارش بورس نیوز 
کارش��ناس بررس��ی طرح ه��ا و 
س��رمایه گذاری های بازنشستگی 
کش��وری در خص��وص موضوع 
ف��وق، اظه��ار داش��ت: ب��ه نظر 
ب��ا  میان م��دت  در  می رس��د 
مش��خص ش��دن سیاس��ت های 
خارج��ی رئیس جمهور منتخبی 
ک��ه روی کار آم��ده، در تعام��ل 
با ای��ران با ش��رایط فعلی چندان 
فرقی نداشته باشد، از طرفی بعید 
به نظر می رس��د با انتخاب شدن 
ترامپ، تعرف��ه واردات از چین به 
طرز قاب��ل توجهی افزایش یابد یا 
فدرال رزرو سیاس��ت های خود را 
تغییر فاحش��ی دهد. بنابراین جو 
فعلی چیزی جز هیجان وارد شده 
به بازار نیست و بورس در شرایط 
فعلی تنها به دنبال یک بهانه برای 
نوس��ان اس��ت. نادر اس��راری در 
ادامه اف��زود: موضع دونالد ترامپ 
نیز به طور کامل مشخص نیست، 

چ��را که وی طی چند مدت اخیر 
حرف ه��ای ضدونقیض بس��یاری 
زده اس��ت. وی تأکی��د ک��رد: در 
ح��ال حاضر بازارها اکثرا به حالت 
س��ردرگمی رس��یده اند و این امر 
تنها مختص کشور ما نیست. چرا 
که ب��ازار طا و فلزات اساس��ی و 
بازاره��ای مالی کش��ورهای دیگر 
در حال حاضر نش��ان دهنده این 
موضوع نیس��ت که رئیس جمهور 
جدید، چه سیاس��ت هایی در نظر 
دارد ک��ه البت��ه این س��ردرگمی 
ایجاد ش��ده اصا موضوع عجیبی 
نیس��ت. این کارشناس بازار سهام 
در ادامه گفت: واقعیت این اس��ت 
ک��ه طی چن��د هفته اخی��ر بازار 
حج��م معام��ات قاب��ل توجهی 
نداش��ته که تعیین کننده ورود یا 
خروج پول باشد، بنابراین بعید به 
نظر می رس��د طی چند روز آینده 
نیز شاهد خروح پول و ایجاد فشار 

فروش در بازار باشیم.

اگرچ��ه ری��زش ش��دید بازار 
تأثی��ر  تح��ت  ای��ران  س��هام 
بورس ه��ای جهان��ی ناش��ی از 
دونال��د  انتخ��اب  از  نگران��ی 
ترام��پ ب��ه ریاس��ت جمهوری 
آمریکاس��ت، ام��ا کارشناس��ان 
این نگرانی را بی دلیل دانس��ته 
و معتقدن��د فض��ای منفی بازار 
خواه��د  گ��ذرا  و  کوتاه م��دت 
به  ب��ود. توصی��ه کارشناس��ان 
ک��ه  اس��ت  ای��ن  س��هامداران 
اق��دام ب��ه  در فض��ای منف��ی 
تا متضرر  نکنن��د  خریدوفروش 
نش��وند. به گزارش ایرنا مهدی 
سهام  بازار  کارش��ناس  بزرگی، 
ریاس��ت  انتخابات  تأثیر  درباره 
جمهوری آمریکا بر بازار س��هام 
ایران و ریزش ش��اخص بورس، 
بورس  بازار  امروز  ریزش  گفت: 
نتیجه انتخابات آمریکا  دلیل  به 

است که فضایی منفی را در بین 
فعاالن بازار س��هام ش��کل داده 
اس��ت. این کارشناس بازار سهام 
افزود: پیش از این، تصور می شد 
هی��اری  انتخ��اب  در ص��ورت 
کلینت��ون  )نام��زد دموک��رات(، 
دول��ت جدی��د آمری��کا روی��ه 
دول��ت اوباما را درب��اره برنامه 
جامع اقدام مش��ترک  )برجام( 
و ایران ادامه دهد، اما نس��بت 
بدبین��ی وجود دارد.  به ترامپ 
بزرگ��ی بی��ان داش��ت: اکنون، 
در بی��ن فعاالن ب��ازار، نگرانی 
وج��ود دارد ک��ه رفت��ار ترامپ 
نس��بت ب��ه برج��ام و رابطه با 
ای��ران چگونه خواه��د بود. وی 
نگرانی  ب��ا وج��ود  داد:  ادام��ه 
از روی کار آمدن  س��هامداران 
ترامپ جمهوریخواه، باید توجه 
تاریخ،  داش��ت ک��ه در ط��ول 

به  دموکرات  روس��ای جمهوری 
دلیل سیاست های شان، ضربات 
اقتص��ادی س��نگین تری را ب��ه 
ایران نسبت به جمهوریخواهان 
وارد کرده ان��د. این کارش��ناس 
بازار س��هام گفت: ش��وک وارد 
ش��ده به بورس های جهانی و از 
جمل��ه ایران، کوتاه مدت بوده و 
به زودی شرایط به حالت عادی 

بازمی گردد. 
دلی��ل  همی��ن  ب��ه  بزرگ��ی 
از  ب��ورس  ک��رد  پیش بین��ی 
هفت��ه آین��ده به حال��ت عادی 
بازگ��ردد و متع��ادل ش��ود. وی 
به ری��زش قیم��ت س��هام کاال  
)م��واد پایه و معدن��ی( در بورس 
اش��اره کرد و افزود: نرخ س��هام 
ش��رکت هایی ک��ه ب��ا بازارهای 
جهان��ی در ارتباط بوده اند، دچار 
افت ش��دیدی شده که حاکی از 

نگرانی از سقوط قیمت مواد پایه 
در بازاره��ای جهانی اس��ت. این 
ادامه  بازار س��هام در  کارشناس 
شرکت هایی  سهام  قیمت  گفت: 
که ارتب��اط پایینی ب��ا بازارهای 
کمتری��ن  داش��ته اند،  جهان��ی 
آمری��کا  انتخاب��ات  از  را  تأثی��ر 
پذیرفت��ه و از نوس��ان مص��ون 
بوده اند. براس��اس ای��ن گزارش، 
ش��رکت مدیریت سرمایه گذاری  
»بریجواتر آسوسیئیش��نز« برای 
ارسال  یادداشتی  مشتریان خود 
کرد که در آن پیش بینی ش��ده 
بود، چنانچه دونالد ترامپ نامزد 
ح��زب جمهوریخ��واه آمریکا در 
انتخابات ریاس��ت جمهوری این 
کش��ور پی��روز ش��ود، میانگین 
شاخص صنعتی داوجونز ممکن 
است تقریباً ظرف یک روز 2هزار 
واحد کاهش یابد. این بیش��ترین 

کاه��ش یک روزه ب��ورس آمریکا 
در ط��ول تاریخ این ب��ازار خواهد 
بود. بیش��ترین کاه��ش یک روزه 
این ش��اخص تاکن��ون 777واحد 
بوده اس��ت که در تاریخ 29 اکتبر 
آب��ان 1387(  )اواس��ط    2008
زمانی که ب��ه دلیل بح��ران مالی 
جهانی، بی اطمینانی به اوج رسید، 
اتفاق افتاد. این کاهش ش��اخص، 
از ارزش پورتفلی��وی اوراق بهادار 
بورس آمریکا تقریباً به میزان 1.9 
هزار میلیارد دالر خواهد کاس��ت. 
براس��اس ای��ن پیش بین��ی، تنها 
بورس آمریکا نیس��ت که سقوط 
می کند، بلکه سرمایه گذاری ها در 
سراسر جهان به خطر می افتد. این 
صندوق تأمی��ن مالی پیش بینی 
کرده بورس چی��ن و اروپا ممکن 
اس��ت تقریباً با 11 درصد کاهش 

شاخص مواجه شوند. 

انتخابات آمریکا بر بازار سهام ایران تأثیر بلندمدت ندارد

شوک به بازار سهام کوتاه مدت و گذراست

نگاه

دریچه

نماگر بازار سهامخبر
بیشترین درصد افزایش

بیمه آس��یا در حالی عنوان نخس��ت جدول بیشترین 
درصد افزایش را از آن خود کرد که حفاری ش��مال در 

جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.   
درصد نوسانقیمتنام شرکت

1.7754.47آسیا
3.5693.48حفاري
3.7623.1سیام

4.0862.35البسا
1.5932.25وتوسم
4.7291.85کسرا
13.8300.89شفن

 بیشترین درصد کاهش
مهرکام پارس صدر نش��ین جدول بیش��ترین درصد 
کاهش شد. سرمایه گذاری بهمن در رده دوم این گروه 
ایس��تاد و پ��ارس الکتریک هم در میان س��هم هایی با 

بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)5(1.977خمهر
)4.99(1.408وبهمن
)4.99(6.095لپارس
)4.99(4.515خگستر
)4.99(1.696سفارس
)4.98(2.425خمحرکه

)4.98(2.101ما

پرمعامله ترین سهم
مل��ي  صنایع  مس  ای��ران  پرمعامله ترین س��هم بازار 
بورس ش��ناخته شد. س��رمایه گذاری سایپا در رده دوم 
این گروه ایس��تاد. ایران خودرو هم در رده های باال قرار 

گرفت.  
تعداد دفعهقیمتنام

68.017 1928فملي

53.626 1120وساپا
51.831 3231خودرو
49.530 1048خزامیا
48.545 1305فوالد

45.959 180سشرقح
33.461 6030فاراک

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را ایران خودرو 
 به خود اختصاص داد و آسان پرداخت پرشین رتبه دوم 
را به دس��ت آورد. شرکت ملی صنایع مس ایران هم در 

باالی جدول بیشترین ارزش معامات قرار گرفت. 
جمع معامالت قیمتنام

167.473 3231خودرو
154.968 15875آپ

131.164 1928فملي
125.992 4479فاذر

80.921 2418فاراک
80.621 3569حفاري
63.349 1305فوالد

بیشترین سهام معامله شده
آسان پرداخت پرش��ین در حالی رتبه نخست جدول 
بیش��ترین سهام معامله شده را به دست آورد که زامیاد 
در این گروه دوم ش��د و ف��والد مبارکه اصفهان در رتبه 

سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

158753809آپ
19283331فملی
32312523خودرو
24182371فاراک
11202332وساپا
10482211خزامیا
13052152فوالد

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالترین نس��بت P/E را در روز گذشته 
کاش��ی و س��رامیک حافظ به دس��ت آورد. آلومراد در 

جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

36561828کحافظ
41581040فمراد

940940پاسک
2985597فلوله

1671557کسعدی
2273284تکنو
3762251سیام

P/E کمترین نسبت
روز گذش��ته س��رامیک های صنعت��ی اردکان در صدر 
ج��دول کمترین نس��بت P/E ایس��تاد. س��رمایه گذاری 

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

47291.25کسرا
9042.41وخارزم
16463.05واعتبار
10343.10پردیس
37633.42پتایر
18133.44وبانک
9993.56وپاسار

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com
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حمل و نقل

معاون وزیر راه وشهرسازی مطرح کرد
تاکید بر ضمانت اجرایی اداره 

شهرها در الیحه منابع مالی پایدار
 دبیر ش��ورای عالی شهرس��ازی و معماری با اعالم 
آخرین مراحل تصوی��ب الیحه منابع مالی پایدار در 
دولت از اصالحیه م��اده 8 آیین نامه مناطق آزاد در 
کمیته فرعی دولت خبر داد و گفت که الیحه منابع 
مالی پایدار در مراحل نهایی برای تصویب در دولت 

است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، 
پیروز حناچی، دبیر ش��ورای شهرس��ازی و معماری 
ایران در سومین همایش دوره ای مدیران شهرسازی 
و معماری کش��ور که در منطق��ه آزاد چابهار برگزار 
ش��د، گفت: الیحه منابع مالی پایدار آخرین مراحل 
خ��ود را در دولت طی می کند و به زودی به جلس��ه 
اصلی دول��ت می رود و اصلی ترین س��والی که برای 
این الیحه باید ب��ه آن جواب دهیم و باید در الیحه 
گنجانده ش��ود این اس��ت که ضمانت اجرایی اداره 

شهرها را نیز به طور جدی در نظر بگیریم. 
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با اشاره 
به اینکه اصالحیه ماده 8 آیین نامه مناطق آزاد نیز در 
دس��تور کار شورای عالی شهرس��ازی و معماری است، 
اف��زود: این اصالحیه به کمیت��ه فرعی دولت هم رفته 
و ش��هرهایی که در داخل منطقه آزاد قرار دارند نقطه 
هدف ما بوده و تصمیم گیری در مورد آن ش��هرها در 
شورای عالی شهرسازی و معماری مورد تایید ما است. 

معاون شهرس��ازی وزی��ر راه و شهرس��ازی ادامه 
داد: طرح ه��ای داخ��ل مناط��ق آزاد از تصمیم��ات 
شورای عالی جدا نخواهند شد و تصمیم داریم که در 
تغییرات بعدی آن ش��هرها به جای استاندار، رئیس 
منطقه آزاد ش��رکت کرده و بقی��ه اعضا در محدوده 

وظایف خود انجام وظیفه خواهند کرد. 
حناچی تاکید ک��رد: اصالحیه م��اده 8 آیین نامه 
ب��ا ن��گاه تصمیم گیری ش��هرهای منطق��ه آزاد در 
شورای عالی شهرس��ازی تایید می شود. وی در بیان 
خبرهای خوب حوزه معاونت معماری و شهرس��ازی 
به جوایز بین المللی که اخیرا شهرس��ازان و معماران 
موفق به کس��ب آن ش��ده اند، اش��اره ک��رد و گفت: 
ایران موفق ش��د به خاطر نگاه معمارانه و همچنین 
متحوالن��ه یک جایزه ش��هری بین المللی را دریافت 
کن��د، جایزه معتبری که معماران در جهان روی آن 
حساب می کنند و اینها تاثیراتی است که شهرسازان 

ایرانی بر جوامع تخصصی بین المللی گذاشته اند. 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی منطقه آذرش��هر و پل 
معلق��ی را ک��ه از اردبیل تا تبریز امت��داد دارد از دیگر 
نمونه های ارزش��مند شهرسازی معاصر خواند و افزود: 
افزای��ش کیفیت زندگ��ی در ش��هرها از طریق دانش 
معماری و شهرس��ازی وظیفه ای اس��ت که برعهده ما 
بوده و تالش داریم معم��اری بومی مناطق را نهادینه 

کرده و توسعه آن را در دستور کار قرار دهیم. 
به گفت��ه حناچی اج��رای موفق برخ��ی طرح های 
معماری و شهرس��ازی در س��ال های اخی��ر به دلیل 
تقاضاهایی اس��ت که در باالترین س��طوح وزارت راه و 
شهرسازی به وجود آمده و وزیر محترم راه و شهرسازی 
چنین تقاضاهایی را مطرح کرده و ضروری است تا آنها 

را به عنوان یک فرصت تلقی کنیم. 
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تجربه نشان داده 
که اتفاقات مثبت در حوزه معماری و شهرسازی در 
دولت های مختلف با نوس��ان همراه است و به همین 
دلیل توصیه می کنم در دولت یازدهم با نوع نگاهی 
که از سوی وزیر راه و شهرسازی و معاونان و مدیران 
کل س��تادی دنبال می ش��ود نهایت استفاده را برای 

اجرای طرح های معماری و شهرسازی برده شود. 
حناچی با اش��اره به اینکه بخش عمده آثار قاجار 
در دوره رضاش��اه تخریب و این اقدام در تاریخ ثبت 
شده است، گفت: در نظر داشته باشیم همه اقداماتی 
که انجام می دهیم ثبت شده و آیندگان در مورد آن 
قضاوت خواهند کرد و معماری و شهرسازی دوره ما 

مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. 

پیروزی ترامپ، برای قراردادهای 
خرید هواپیما خطر ندارد

 ی��ک اقتصاددان با بی��ان اینکه پی��روزی ترامپ 
خط��ری ب��رای تواف��ق هس��ته ای و ق��رارداد خرید 
هواپیماه��ای جدی��د ن��دارد، گف��ت: آمری��کا تنها 
تصمیم گیرن��ده ب��رای تواف��ق هس��ته ای نیس��ت و 
س��رمایه داران آمریکایی به دنبال فروش هواپیما به 

ایران هستند. 
س��عید لی��الز در گفت وگو ب��ا ایلنا، درب��اره تاثیر 
پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
بر برجام و خرید هواپیماهای جدید، گفت: معتقدم 
پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 
آمری��کا تالطم هایی در موضوع لغو تحریم ها و خرید 
هواپیما از بویینگ و ایرباس اتفاق می افتد، اما شاهد 

تحوالت و رخدادهای استراتژیکی نخواهیم بود. 
او با بیان اینکه در روابط ایران و آمریکا مسئله توافق 
هسته ای، مسئله پیچیده ای است و دستگاه های امنیتی 
ای��ران و آمریکا به این توافق رس��یده اند، ادامه داد: در 
موضوع توافق های هسته ای و برجام، تمام دنیا دخیل 
هستند و مشارکت دارند بنابراین نه آمریکا می تواند به 
تنهایی درب��اره برجام تصمیم بگیرد و نه آقای ترامپ. 
ضم��ن اینکه این توافق به زی��ان آمریکا هم نبوده که 
با اعالم نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، این 

توافق لغو شود. 
لیالز در پاس��خ به این سوال که با توجه به اینکه 
جمهوریخواهان پیروز انتخابات سنای آمریکا شدند 
و ترامپ ه��م پی��روز انتخابات ریاس��ت جمهوری، 
ق��رارداد خری��د هواپیماهای جدید چه سرنوش��تی 
خواهد داش��ت؟ گفت: ت��ا تاریخ بیس��تم ژانویه که 
اتفاق��ی نخواهد افت��اد و تا آن زم��ان تغییری را در 
سیاس��ت های آمری��کا از لح��اظ قانون��ی و حقوقی 
نخواهیم دید. بعد از بیس��تم ژانوی��ه هم نمی دانیم 
تصمیم عملیاتی دولت جدید آمریکا چه خواهد بود.
این اقتصاددان با بیان اینکه معتقدم با بر س��ر کار 
آمدن دولت ترامپ ه��م به طور کلی خطر عمده ای 
توافق هس��ته ای و قرارداد خری��د هواپیما را تهدید 
نمی کند، ادامه داد: قرارداد خرید هواپیماهای جدید 
هم می تواند انجام ش��ود، چراکه خود س��رمایه داران 
بزرگ آمریکایی که فروش��نده هواپیما هس��تند، به 
کاخ سفید فشار می آورند تا این معامله انجام شود و 

سفارش ها رابه ایران تحویل دهند. 

راه آهن آستارا - آستارا تا پایان 
سال جاری به بهره برداری می رسد

رئی��س ش��رکت راه آه��ن جمه��وری آذربایجان 
گف��ت راه آهن بین المللی آس��تارا - آس��تارا تا پایان 

سال جاری به بهره برداری می رسد. 
به گزارش ایس��نا، جاوید قربان اف، رئیس شرکت 
راه آه��ن جمه��وری آذربایجان در جریان س��فر به 
شهرس��تان مرزی بندر آس��تارا و بازدی��د از میزان 
پیش��رفت پل ریلی بین المللی آس��تارا - آس��تارا و 
خط ریلی جمهوری آذربایجان و مس��یر خط آهن و 
محوطه بارانداز در آستارای جمهوری اسالمی ایران 
اظه��ار کرد: کاری که در خص��وص عملیات احداث 
خط ریلی دو کش��ور در خاک جمهوری آذربایجان 

انجام شده، مشهود است. 
وی با اش��اره به نشس��ت های مک��رر اقتصادی دو 
کش��ور جمه��وری آذربایجان و جمهوری اس��المی 
ایران، ادامه داد: پس از مالقات رؤس��ای جمهور دو 
کش��ور، عملیات احداث و اتمام این خط نیز تا پایان 

سال جاری در دستور کار قرار گرفت. 
 وی ب��ا بیان اینکه در حال حاضر عملیات احداث 
8.۵کیلومتر خ��ط آهن در خ��اک آذربایجان انجام 
ش��ده اس��ت، افزود: هم اکنون خط آهن سراس��ری 
جمه��وری آذربایج��ان ت��ا م��رز بین دو کش��ور در 

رودخانه آستاراچای رسیده است. 
قرب��ان اف با بیان اینکه پل ریلی مش��ترک نیز تا 
مرحله قابل قبولی پیش رفته است، خاطرنشان کرد: 
ادامه پروژه با س��رعت قابل قبولی در طرف ایران در 

حال انجام است. 

صدور 6۲۳ مجوز پروازی 
برای اربعین حسینی

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری از 
ص��دور ۶۲۳ مجوز پرواز ایرالین های ایرانی و عراقی 
برای ایام اربعین حسینی خبر داد و اعالم کرد: پنج 
دفتر خدماتی متخلف که بلیت پرواز عتبات عالیات 

را گران فروخته بودند، تعلیق شدند. 
رضا جعفرزاده در گفت وگو با تسنیم اظهار کرد:  به 
خاطر حساس��یت ایام اربعین و اینکه باید پروازهای 
ایم��ن انجام ش��ود، ضمن اینکه ب��رای جلوگیری از 
مشکالت احتمالی برای مسافران، تصمیم گرفته شد 
که نرخ توافق ش��ده برای بلیت پرواز عتبات عالیات 

اعالم شود. 
وی تصری��ح ک��رد: بر این اس��اس نشس��ت های 
مش��ترکی ب��ا حض��ور ش��رکت های هواپیمای��ی و 
دس��تگاه های نظارتی ب��رای جلوگی��ری از افزایش 

بی رویه قیمت بلیت هواپیما برگزار شد. 
وی ادام��ه داد:  باوجود اینک��ه پروازهای خارجی 
ما براس��اس عرض��ه و تقاضا تعیین می ش��ود، برای 
کم��ک به زائران عتبات عالیات تصمیم گرفته ش��د 
نرخ ها مش��خص شود. از سوی دیگر برای جلوگیری 
از گران فروش��ی احتمالی نیز هماهنگی های الزم با 
پلیس فتا س��ازمان بازرسی کل کشور انجام شد، به 
خاط��ر اینکه هر دس��تگاهی می تواند در یک حیطه 

فعال باشد این کار را انجام دادیم. 
وی بیان کرد: سازمان هواپیمایی کشوری ابزارهای 
الزم را برای برخورد احتمالی با تخلف دفاتر خدماتی 
دارای مج��وز بند »ال��ف« دارد. مدیر روابط عمومی 
سازمان هواپیمایی کشوری یادآور شد: در این رابطه 
س��ازمان می تواند به متخلفان اخطار بدهد یا آنها را 
تعلیق کند. جعف��رزاده با بیان اینکه تخلفات اندکی 
صورت گرفته اس��ت، گفت:  فکر می کنم در این حد 
غیرطبیعی نیس��ت، اما با چند دفتر خدماتی دارای 
مجوز بند »الف« که با واسطه بلیت پروازهای عتبات 

عالیات را فروخته اند، برخورد شده است. 

عمران

 
آمریکا،  انتخاب��ات  »نتیجه 
نش��ان التهاب��ات و عدم ثبات 
داخلی آمریکا تا مدت ها باقی 
خواه��د ماند و زم��ان زیادی 
می ب��رد که ای��ن اختالفات و 
مش��کالت داخلی حل  ش��ود. 
اثری  آمریکا،  انتخابات  نتیجه 
جمه��وری  سیاس��ت های  در 

اسالمی ایران ندارد.«
ای��ن نخس��تین اظهارنظ��ر 
رئی��س جمه��وری ای��ران در 
سیاس��ی  تغیی��رات  قب��ال 
جدیدی اس��ت که در ایاالت 
متح��ده آمریکا رق��م خورده، 
تغییراتی ک��ه نتیجه آن روی 
ترام��پ  دونال��د  آم��دن  کار 
جمهوریخواه ب��ه جای باراک 

اوبامای دموکرات است. 
چن��د  در  اوبام��ا  هرچن��د 
هفت��ه آین��ده نی��ز همچنان 
به عن��وان رئی��س جمه��وری 
ادام��ه  را  آمری��کا کار خ��ود 
پیش بین��ی  و  داد  خواه��د 
همی��ن  ط��ول  در  می ش��ود 
توافق های  از  بخش��ی  زم��ان 
اقتص��ادی پس��ابرجامی ایران 
از جمل��ه قرارداده��ای خرید 
هواپیم��ا اجرایی می ش��ود اما 
وجود  ب��ه  تغیی��رات ج��دی 
آم��ده این س��وال و نگرانی را 
به وجود آورده که شاید توافق 
هسته ای ایران متزلزل شود و 
نتیجه آن برای اقتصاد کشور 

منفی باشد. 
پای��ه  و  مبن��ا  نخس��تین 
ای��ن نگرانی ه��ا از اظهارات��ی 

بی��رون آمده ک��ه از چند ماه 
قب��ل ترام��پ درب��اره توافق 
کرده  مطرح  ایران  هس��ته ای 
ب��ود. رئیس جمهوری منتخب 
مواض��ع  ابت��دا  در  آمری��کا 
سختی علیه برجام گرفت؛ اما 
به  نسبت  مواضعش  رفته رفته 
آن نرم تر شد. با وجود آنکه او 
هنوز دل خوشی از این توافق 
ندارد اما به نظر می رس��د راه 
چندان بازی برای بر هم زدن 
پایه ه��ای این تواف��ق نخواهد 

داشت. 
برجام که با حضور مقامات 
شش کش��ور قدرتمند جهان 
نهایی شد، خیلی زود از سوی 
س��ازمان ملل متحد و شورای 
امنیت به خود ش��کلی رسمی 
گرف��ت تا اج��رای آن به یکی 
از محورهای اصلی مش��ترک 
بدل  میان کش��ورهای جهان 

شود. 
با توجه ب��ه اهمیت اجرای 
دقی��ق مف��اد ای��ن تواف��ق و 
تأثی��ری که بر اقتص��اد ایران 
ب��ر  نظ��ارت  طرفی��ن  دارد 
ای��ن طرح  اجرای  چگونگ��ی 
بین المللی  نهادهای��ی  ب��ه  را 
س��پرده اند و هرگون��ه تخطی 
از مف��اد آن ب��رای کش��ور یا 
کش��ورهای خاطی جریمه ای 
س��نگین ب��ه هم��راه خواهد 

داشت. 
طب��ق  ک��ه  آنجای��ی  از 
گرفت��ه  انج��ام  برآورده��ای 
ای��ران در ط��ول ای��ن مدت 
ب��ه تمام تعه��دات بین المللی 
خ��ود عم��ل ک��رده و البت��ه 

همچن��ان در انتظ��ار اجرایی 
ش��دن تعهدات ط��رف مقابل 
اس��ت، رئیس جمهوری جدید 
آمری��کا فارغ از آنکه وابس��ته 
ب��ه کدام یک از احزاب اس��ت 
توان آن را نخواهد داشت که 
بدون متحمل شدن فشارهای 
شدید جهانی تغییری در روند 

اجرای برجام به وجود آورد. 

فعاالن اقتصادی پیشگام 
رابطه با ایران

ف��ارغ از تحوالت سیاس��ی 
در  آنه��ا  احتمال��ی  تأثی��ر  و 
فرآین��د اجرای برج��ام، آنچه 
در ح��ال حاضر توافق با ایران 
را تحت الشعاع خود قرار داده 
است مسائل اقتصادی وابسته 

به اجرای این توافق است. 
ای��ران در ط��ول س��ال های 
گذشته به طور جدی از ارتباط با 
بازارهای بین المللی محروم بوده 
و همین امر باعث شده بسیاری 
از طرح ها و برنامه های کش��ور 
برای ارتباط گرفتن با خارجی ها 
محدود شود. در کنار آن مطرح 
شدن نام ایران به عنوان یکی از 
مهم ترین کشورهای خاورمیانه 
ک��ه ظرفی��ت بالق��وه فراوانی 
ب��رای نقش آفرین��ی در عرصه 
سرمایه گذاران  دارد  بین المللی 
خارجی را نیز به ش��دت جذب 

بازار جدید کرده است. 
دنبال��ه دار  رفت و آمده��ای 
بین الملل��ی  س��رمایه گذاران 
از کش��ورهای مختلف جهان 
باعث ش��ده حض��ور در ایران 
ب��ه رقابتی جدی ب��رای تمام 

طرف ه��ا تبدیل ش��ود و این 
امر در عرصه حمل و نقل ایران 
سرمایه گذاری های  امکان  که 
کالن را ب��ه وج��ود آورده به 
ش��کل قابل توجه��ی باالتر از 

بخش های دیگر است. 
پرس��روصداترین  از  یک��ی 
طرح های��ی ک��ه در طول این 
ماه ها کلید خ��ورده و به نظر 
در روزهای پایانی خود به سر 
می برد، طرح ایران برای خرید 
ح��دود ۲۵0 فروند هواپیما از 
بویینگ و ایرباس اس��ت. این 
قرارداده��ا در حال��ی مراحل 
پایان��ی خ��ود را پش��ت س��ر 
می گذارد ک��ه در دولت اوباما 
با س��نگ اندازی ه��ای جدی 
مواجه شده بود و پس از چند 
ماه س��رانجام مجوز الزم را از 

اوفک دریافت کرد. 
با تغییر در تیم هدایت کاخ 
سفید این ابهام به وجود آمده 
ک��ه ش��اید ورود هواپیماهای 
ب��ا  نی��ز  ای��ران  ب��ه  جدی��د 
مس��ائلی جدید همراه ش��ود. 
با وج��ود آنکه تا زم��ان ورود 
قطع��ی ترامپ به کاخ س��فید 
نمی ت��وان از سیاس��ت های او 
تحلیل��ی جدی به دس��ت داد 
اما واقعیت های نظام اقتصادی 
بین الملل نشان از آن دارد که 
تصمیم های��ی برخ��الف آنچه 
تا ام��روز اتخاذ ش��ده چندان 
آمری��کا  دول��ت  خوش��ایند 

نخواهد بود. 
علت نخس��ت ای��ن امر در 
نیاز ب��ازار تج��ارت جهانی به 
ایران است. ایرباس و بویینگ 

در طول س��ال های گذشته با 
درگیر  اقتص��ادی  مش��کالت 
بوده ان��د و قطع��اً ب��رای آنها 
س��فارش بیش از 100 فروند 
هواپیم��ای جدی��د می توان��د 
گره گشایی بزرگی تلقی شود. 
در کنار آن ورود هواپیماهای 
جدی��د می تواند فض��ا را برای 
س��رمایه گذاری های جدید در 
عرصه فرودگاهی و زیرساختی 
ای��ران فراهم کن��د و این راه 
جدی��د ب��رای تمام ش��رکای 
تجاری آمریکا اهمیت بس��یار 

زیادی دارد. 
تاکن��ون  آن  کن��ار  در 
مج��وز  آمری��کا  خزان��ه داری 
هواپیماه��ای  تم��ام  ف��روش 
از  بویین��گ خریداری ش��ده 
س��وی ای��ران و 17 فروند از 
ایرباس ه��ا را ص��ادر ک��رده و 
پس گرفتن این مجوز تبعات 
آمریکا  ب��رای  بزرگ��ی  منفی 

خواهد داشت. 
ب��ا نهایی ش��دن  هرچن��د 
انتخابات  در  ترام��پ  پیروزی 
بس��یاری از بازاره��ای جهانی 
ج��دی  عکس العمل های��ی 
از خ��ود نش��ان داده ان��د اما 
آماره��ای قطعی خب��ر از آن 
می دهند که تا مس��تقر شدن 
رئیس جمه��وری جدی��د باید 
رئیس  جمهوری  ک��رد؛  صب��ر 
که مانند تمام گذشتگان خود 
ارثیه هایی از رؤس��ای جمهور 
قب��ل دارد و اج��رای برج��ام 
توافق ه��ای  ب��ه  پایبن��دی  و 
اقتصادی گذشته قطعاً بخشی 

از آن خواهد بود. 

وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد 

ساخت ۲۴۰ هزار مسکن بدون برنامه در اطراف تهران
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وزیر راه و شهرس��ازی با اشاره به وجود 
بیش از ۲۵0 هزار مس��کن خالی در شهر 
تهران گفت در این ش��رایط بدون داشتن 
طرح و برنامه، ۲۴0 هزار واحد مس��کونی 

در ش��هرهای جدید مانند پرند، پردیس، 
هش��تگرد در اطراف تهران تعریف کردند 
ک��ه ظرفیت ب��رای این مق��دار جمعیت 

وجود ندارد. 

به گزارش ایسنا، عباس آخوندی با بیان 
اینکه نداش��تن یک تحلیل مورد اجماع در 
بین نخبگان مسائل ش��هری ایران یکی از 
مشکالت ماست، افزود: همه ما از تحوالت 
اجتماعی و بحث توس��عه ای��ران صحبت 
می کنیم ولی وقتی موقع عمل می رس��د، 
همه دنبال این هس��تند ک��ه دولت پول را 
توزیع کند تا پروژه تعریف ش��ود. آخر کار 
ما هنوز در جامعه مهندسی مان دنبال این 
هستیم که سرویس ارائه کنیم بدون اینکه 

به حل مسئله بپردازیم. 
آخوندی تصریح کرد: تحوالت ش��هری 
ایران نش��ان می دهد بخ��ش عمده ای از 
جمعی��ت جابه جا ش��ده اس��ت. در حال 
حاضر 7۲ درصد جمعیت ایران ش��هری 
و ۲8 درص��د روس��تایی اس��ت یعن��ی 
جابه جای��ی بزرگی در ای��ران رخ داده که 
بای��د در ط��رح مباحث متناس��ب با این 

شرایط اقدام کنیم. 
وی ادام��ه داد: زمان��ی صحبت از طرح 
جامع و تفصیلی بود. در حال حاضر تمام 
ش��هرها طرح جامع و تفصیل��ی دارند و 
چند بار بازنگری ش��ده اس��ت. زمانی در 
جابه جایی جمعیت نیاز به توس��عه انبوه 
مس��کن بود اما آیا واقع��ا هنوز تصور این 
اس��ت که امکان تعریف پروژه های جدید 

وجود دارد. آیا مسکن مشتری دارد؟ 
وزیر راه و شهرس��ازی با تاکید بر اینکه 
نمی گوی��م دول��ت بس��تر را فراهم نکند، 
گفت: مهم این اس��ت که بدانیم از ش��هر 
چه اندیشه ای داریم. آیا تصور می شود که 
می توان یک بار دیگر یک میلیون مسکن 

مهر ساخت؟ 
آخوندی ب��ه وج��ود ۳0 درصد جمعیت 
بدمسکن در ایران اشاره کرد و گفت: مسائل 
ش��هری ما حاشیه نش��ینی ی��ا از بین رفتن 
بافت های میانی و تاریخی شهرهاس��ت. ۳0 
درصد جمعیت ایران در بدمس��کنی بسیار 
ش��دید زندگی می کنن��د. آن وقت بعضی ها 
انتظار دارند برای آنها پروژه  و کار تعریف کنیم. 
آخوندی ب��ه روند مدیریت ش��هری در 
دهه های گذش��ته اشاره و خاطرنشان کرد: 

روزی که شهرسازی دچار سوداگری مطلق 
ش��د و تمام قوانین شروع به خریدوفروش 
شد، متاسفانه جامعه حرفه ای ایران نسبت 
به این مس��ئله هیچ حساسیتی نشان نداد. 
۲۴0 ه��زار واحد مس��کونی در ش��هرهای 
جدید اطراف ته��ران تعریف کردند که در 
حال ساخت است اما آیا ظرفیت برای این 

مقدار جمعیت وجود دارد؟ 
وزی��ر راه و شهرس��ازی تصری��ح کرد: 
تقاضاه��ای جدید در تهران دیگر کارکرد 
ندارد. در شیراز، مشهد و تبریز هم با این 
مس��ئله مواجهیم. یک اتفاق��ی رخ داده 
که ما متوجه نش��دیم و به روند بس��از و 

بفروشی ادامه داده ایم. 
آخون��دی به معض��ل شهرفروش��ی در 
کالنش��هر تهران اش��اره کرد و افزود: هنوز 
فک��ر می کنن��د می توانن��د در منطقه یک 
تهران برج های چند ده طبقه بسازند. برای 
یک پروژه در ش��مال تهران یک میلیون و 
7۵0 هزار متر مربع زیربنا تعریف شده است. 
یعنی هر یک نفر در تهران به اندازه ۵0متر 

مربع در این پروژه سهم دارد. 
وی به خاطره ای اش��اره ک��رد و یادآور 
ش��د: با یکی از ش��هرداران سابق صحبت 
می کردم. به او گفتم ش��ما ک��ه این قدر 
قوانی��ن را خریدوف��روش می کردید چند 
نفر در روز به ش��ما مراجع��ه می کردند؟ 
او پاس��خ داد: تمام درآمد ش��هر از همه 
شهروندان یک طرف و درآمدی که از ۵0 

نفر به دست می آوردیم طرف دیگر. 
وزی��ر راه و شهرس��ازی تاکید کرد: در 
چنین ش��رایطی بازخوان��ی و بازآفرینی 
ش��هری در چارچ��وب یک دس��تور کار 
ش��هری در روزگار معاص��ر می توان��د از 
طری��ق بازتعری��ف هویت��ی، فرآیندی و 
س��اختاری چارچوب��ی بنیادی��ن را برای 
خ��روج از چالش های معاصر توس��عه در 
ای��ران فراهم کن��د. ما نی��از داریم برای 
رس��یدن به مکان مطلوب زندگی، محیط 
امن، آس��ایش و فضای بالنده، حقیقت و 
عنصر معنایی زندگی را در شهر به عنوان 
یک سازمان اجتماعی جست وجو کنیم. 

جواد هاشمی 
j.hashemi1992@gmail.com
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نیجریه گزینه ایران خودرو برای 
توسعه بازار آفریقا 

رئیس س��ازمان توس��عه صادرات کشور نیجریه با 
اشاره به اینکه محصوالت ایران خودرو توان بسیاری 
برای کس��ب س��هم بازار در ای��ن کش��ور را دارند، 
خواس��تار ص��ادرات ای��ن محصوالت به این کش��ور 

شد.  
 به گزارش ایکو پرس االس��گام آوالو، رئیس سازمان 
توسعه صادرات نیجریه پس از بازدید از خطوط تولیدی 
ایران خودرو تأکید کرد: سیاست های دولت نیجریه ارائه 
مش��وق به تولیدکنن��دگان در نیجریه اس��ت و تولید 
محصوالت ایران خودرو در این کشور با سرمایه گذاری 

طرف نیجریایی، مورد حمایت قرار خواهد گرفت. 
وی با اش��اره به اینکه ب��ازار خودروی نیجریه از نظر 
موقعیت، مهم ترین بازار غرب آفریقاست، افزود: نیجریه 
از نظر اقتصادی در حال توس��عه اس��ت و شرکت های 
خارجی می توانند از این بازار در حال رشد، سود خوبی 

کسب کنند. 
آوال��و همچنین ادام��ه داد: نیجریه از نظر جمعیتی 
نیز ب��ا 170 میلیون نفر و بی��ش از 36 ایالت، یکی از 
پرجمعیت تری��ن کش��ورهای غرب آفریقا محس��وب 

می شود. 
 در این نشس��ت همچنین س��عید تفضلی، معاون 
صادرات و امور بین الملل ایران خودرو با اشاره به اهمیت 
بازار نیجریه در غرب آفریقا گفت: ایران خودرو مذاکراتی 
با یک شرکت معتبر بین المللی تولیدکننده خودرو در 
این کش��ور انجام داده و قرار است که با سرمایه گذاری 
ای��ن ش��رکت از ظرفیت های تولی��دی آن برای تولید 

محصوالت خود در آفریقا استفاده کند. 
الزم به ذکر اس��ت که به دلیل پتانسیل باالی بازار 
خودروی نیجریه، بس��یاری از برندهای مطرح خودرو 
در دنیا از جمله فولکس واگن، پژو و کیا در این کشور 
چند سایت تولیدی احداث و ضمن کسب سهم خوبی 
از بازار این کش��ور، محصوالت تولی��دی خود در این 
س��ایت ها را به سایر کش��ورهای آفریقایی نیز صادر 

کرده اند. 

تولید یک مدل مینی بوس متوقف شد
مهرماه امس��ال تولید یک مدل مینی بوس توسط 

خودروسازان داخلی متوقف شد. 

به گزارش ایس��نا، در این م��دت تولید مینی بوس 
SITRA )C_1۴0( شرکت هوراند خودرو دیزل با 
اف��ت صد درصدی همراه بود و از هفت دس��تگاه در 

مهرماه 13۹۴ به صفر رسید. 
مه��ر ماه امس��ال تولید یک م��دل مینی بوس نیز 
در ح��د قابل توجه��ی کاهش یافته اس��ت. در این 
زمینه تولید مینی بوس ایس��وزو تولیدی گروه بهمن 
7۲درصد کاهش یافت و از ۵0 دس��تگاه در مهر ماه 

سال گذشته به 1۴ دستگاه رسید. 
گذش��ته از این دو م��دل مینی ب��وس تولید باقی 
مینی بوس های داخلی در مهر ماه امس��ال با افزایش 

همراه بوده است. 

ساالنه ۱.۱ میلیارد دالر قطعه قاچاق 
وارد می شود

دبی��ر انجمن صنای��ع همگن قطعه س��ازی گفت 
که س��االنه حدود یک میلی��ارد و 100 میلیون دالر 
قطع��ات خودروی��ی به ص��ورت قاچ��اق وارد ایران 

می شود. 
آرش محبی ن��ژاد در گفت وگ��و ب��ا ایس��نا، اظهار 
کرد: س��االنه حدود ۲0 هزار میلیارد تومان قطعات 
خودرویی در ایران تولید می ش��ود که حدود ۴هزار 
میلیارد تومان آن مربوط به هزینه های مالی و س��ود 
تسهیالت سیستم بانکی است، بنابراین ارزش خالص 
قطعات خودرویی تولیدی در کش��ور 16هزارمیلیارد 

تومان است. 
وی با بیان اینکه حدود یک میلیارد دالر قطعه نیز 
از مبادی رس��می و یک میلیارد و 100 میلیون دالر 
به صورت قاچاق وارد می ش��ود، خاطرنشان کرد: در 
مجموع ۲ میلیارد و 100 میلیون دالر ارزش قطعات 
خودرویی اس��ت که به صورت رسمی و قاچاق وارد 

ایران می شود. 
دبی��ر انجمن صنایع همگن قطعه س��ازی کش��ور 
ادام��ه داد: ارزش گمرکی این قطعات وارداتی حدود 
8ه��زار میلی��ارد و ارزش بازار آن بی��ش از 10 هزار 

میلیاردتومان است. 
وی افزود: بنابراین مش��خص می ش��ود که از نظر 
ارزش��ی بیش از نیم��ی از قطعات خ��ودروی مورد 
اس��تفاده در خط��وط تولی��د خودروس��ازان و بازار 

خدمات پس از فروش، وارداتی است. 
محبی نژاد با بیان اینکه برنامه ریزی برای س��اخت 
داخل ک��ردن این قطع��ات باعث ایجاد اش��تغال و 
ارزش افزوده باالیی در کش��ور خواهد ش��د، تصریح 
کرد: برخی قطعات واردات��ی به ویژه قطعات قاچاق، 
بی کیفی��ت بوده و باع��ث ایجاد ض��رر و زیان برای 

خریداران می شود. 

خبر قیمت خودرو

7 خودرو

لوکس  خودروه��ای  ب��ازار 
در جه��ان از اهمی��ت خاصی 
برای شرکت های خودروسازی 
آلمان��ی نظیر مرس��دس بنز، 
BMW  و آئ��ودی برخ��وردار 
اس��ت، چراکه این ش��رکت ها 
اصلی تری��ن  جمل��ه  از 
خودروه��ای  تولیدکنن��دگان 
لوک��س در جهان محس��وب 
ش��ده و رقابت بسیار شدیدی 
برای کس��ب سهم بیشتری از 

بازار دارند. 
ش��رکت  ای��ن  از  پی��ش 
بنز  مرس��دس  خودروس��ازی 
قهرمان  زمان��ی  آلم��ان ک��ه 
ب��ازار  چ��رای  و  بی چ��ون 
خودروه��ای لوک��س جه��ان 
تح��ت  می ش��د،  محس��وب 
مدیر  »دیترزتچه«  مدیری��ت 
اجرایی این شرکت و در سال 
۲00۵ میالدی توس��ط رقیب 
از   BMWخ��ود قدرتمن��د 
رتبه نخس��ت به زیر کش��یده 
ش��د و این اتف��اق مدتی بعد 
خودروس��از  دیگ��ر  توس��ط 
لوکس آلمانی یعنی ش��رکت 
آئودی اتف��اق افتاد. در چنین 
شرایطی کارشناسان معتقدند 
چنانچ��ه م��دل S مرس��دس 
که ب��ه نوع��ی نم��اد رهبری 
خودروس��از  ای��ن  ق��درت  و 
آلمان��ی محس��وب می ش��ود 
شکس��ت می خورد فشارها بر 
قابل  میزان  ب��ه  »دیتر زتچه« 
توجه��ی افزای��ش می یاف��ت. 
در آن زم��ان تحلیلگ��ران که 
به ش��دت از عملکرد مرسدس 

بنز و مدی��ر اجرایی آن ناامید 
ش��ده بودند، از وی خواستند 
تنه��ا در یک��ی از دو پس��ت 
در  ک��ه  اجرای��ی  مدیری��ت 
اختی��ار دارد ادام��ه داده و از 
دیگری اس��تعفا دهد. عالوه بر 
این، زتچه ک��ه چند ماه قبل 
قرارداد خود را با مرسدس بنز 
تمدید کرده بود، به جای آنکه 
موقعیت خود را تقویت ش��ده 
ببین��د، با جایگاه��ی تضعیف 

شده و متزلزل روبه رو شد. 
ب��ا وج��ود برنامه ریزی های 
ب��رای عرضه  ص��ورت گرفته 
محص��والت متن��وع، اوض��اع 
برای مرسدس و زتچه چندان 
امیدوارکننده به نظر نمی رسد. 
با ای��ن حال پس از گذش��ت 
چند س��ال از اقدام��ات مدیر 
اجرایی مرس��دس بن��ز، یکی 
از اعضای س��ابق هیأت مدیره 
این خودروس��از شهیر آلمانی 
درب��اره دالی��ل رش��د فروش 
محصوالت ش��رکت متبوعش 
اظهار داش��ت: »زمینه رش��د 
مرس��دس  محصوالت  فروش 
 S-class بنز با عرضه م��دل
به بازارهای جهانی آغاز ش��د 
و موفقیت این خودرو س��بب 
ش��د ش��رایط مرس��دس بنز 
به ش��دت بهبود یافت��ه و این 
خودروس��از لوک��س آلمان��ی 
جایگاه خود را مجددا تصاحب 
کند.« در راس��تای س��خنان 
این عضو س��ابق هیأت مدیره 
زم��ان  آن  از  مرس��دس، 
محصوالت  ف��روش  تاکن��ون 
آلمانی نظیر   این خودروس��از 
کالس S و اس��مارت به شکل 

قاب��ل توجهی افزای��ش یافته 
است. 

ب��ه  توج��ه  ب��ا  ام��روز 
مرس��دس  مس��اعد  ش��رایط 
ب��ودن  نتیجه بخ��ش  و  بن��ز 
ص��ورت  برنامه ریزی ه��ای 
گرفته از س��وی مدیر اجرایی 
این ش��رکت، »دیت��ر زتچه« 
ای��ن برند خوش��نام آلمانی را 
در ش��رایط بس��یار مناس��بی 
قرار داده و افزایش چش��مگیر 
فروش محصوالت این شرکت 
ش��رایط را برای بازپس گیری 
رتبه نخست تولید خودروهای 
لوکس از رقیب س��نتی خود 
BMW آم��اده کرده اس��ت. 
گفتن��ی اس��ت دس��تیابی به 
بازار خودروهای  نخست  رتبه 
زودتر  لوک��س چه��ار س��ال 
نظ��ر  م��ورد  زمان بن��دی  از 
مرس��دس بنز، این روزها مدیر 
موقعی��ت  در  را  آن  اجرای��ی 

ممتازی قرار داده است. 
در ماه سپتامبر سال جاری 
می��الدی و براس��اس گزارش 
مالی سه ماهه نخست شرکت 
بنز  مرس��دس  خودروس��ازی 
آلم��ان، ای��ن ش��رکت موفق 
شده است ۲00 هزار دستگاه 
خودرو در بازارهای جهانی به 
فروش برس��اند که این میزان 
رک��ورد جدی��دی در ح��وزه 
لوکس  خودروه��ای  ف��روش 
محسوب می ش��ود. همچنین 
به دلیل افزای��ش تقاضا برای 
 ،E class نظی��ر  محصوالتی 
میزان درآمدهای مرسدس بنز 
در سه ماهه سوم سال جاری 
به می��زان ۲6 درصد افزایش 

یافت��ه و به ۲میلی��ارد و 700 
میلی��ون یورو خواهد رس��ید. 
تحلیل گران و فعاالن صنعت 
خ��ودرو معتقدن��د بازگش��ت 
به  بنز  مرس��دس  قدرتمندانه 
ب��ازار خودروه��ای لوک��س به 
واسطه عرضه محصوالتی نظیر 
» S-class Cabriolet « بوده 
اس��ت که نخس��تین خودروی 
کروک این خودروس��از آلمانی 
در ۴0 س��ال گذشته محسوب 

می شود. 
ورود  و  محص��ول  توس��عه 
مختل��ف  س��گمنت های  ب��ه 
اوور  احیای کراس  خودرویی، 
پرف��روش GLA و همچنین 
تولی��د  هزینه ه��ای  کاه��ش 
ب��ه می��زان ۲ میلی��ارد یورو، 
مرس��دس بنز را در آس��تانه 
تحق��ق 10 درص��دی اهداف 
خ��ود در ح��وزه ف��روش قرار 

داده است. 
مدیر اجرایی مرسدس بنز در 
پاسخ به خبرنگاران در ارتباط با 
عناصر اصلی بهبود قابل توجه 
وضعی��ت ش��رکت متبوع��ش 
گف��ت: »احتم��اال س��ه عنصر 
اساسی دخیل در تحوالت اخیر 
مرس��دس را می توان طراحی، 
توسعه سبد محصوالت و درک 
بهت��ر از بازار خ��ودروی چین 

عنوان کرد.«
با وج��ود موفقیت های اخیر 
و کامیاب��ی مرس��دس بنز در 
ب��ازار خودروهای لوکس اروپا 
صورت  اش��تباهات  آمریکا،  و 
گرفته از س��وی این ش��رکت 
بازار خودروی چین سبب  در 
شده اس��ت تا جایگاه خود را 

به عنوان نخس��تین خودروساز 
 BMW لوک��س جه��ان ب��ه
و آئ��ودی واگ��ذار کن��د. در 
اواخ��ر س��ال ۲01۲ میالدی 
آق��ای زتچه تمهی��دات الزم 
برای تغییر ش��رایط را صورت 
وی  نخس��ت  گام  در  داد. 
 »Hubertus Troska«
را ب��ه س��مت مدی��ر بخ��ش 
خودروه��ای س��نگین دایملر 
منصوب کرد. وی مامور ش��د 
با بررس��ی دقیق ب��ازار چین 
و ظرفیت ه��ای آن، زمین��ه را 
ب��رای گس��ترش فعالیت های 
مرس��دس بن��ز در ای��ن بازار 
فراهم کند. مرحله بعد تغییر 
این خودروس��از  فروش  مدیر 
مش��هور در آلمان ب��ود. مدیر 
جدی��د به س��رعت معیارهای 
ف��روش  ب��رای  را  جدی��دی 
محصوالت تعریف ک��رد تا از 
این طریق فاصله ایجاد ش��ده 
میان این شرکت و شرکت های 
BMW و آئودی را به حداقل 
برس��اند. آخری��ن مرحله نیز 
 خرید اکثریت س��هام شرکت

 »Lei Shing Hong  «
به عنوان توزیع کننده محصوالت 
مرسدس در چین و ادغام آن 
در ی��ک ش��بکه توزیع محلی 

است. 
ارش��د بخش  مدی��ر  ی��ک 
این  فروش مرس��دس بنز در 
رابط��ه می گوی��د: »خریداری 
ش��رکت چینی و ادغام آن در 
شبکه توزیع محلی به معنای 
یکپارچ��ه ش��دن اس��تراتژی 
و ش��بکه ف��روش محصوالت 

مرسدس بنز خواهد شد.«

 جایگاه مرسدس بنز چگونه
در بازار خودروهای لوکس ارتقا یافت

ب��ه فاصل��ه کوتاه��ی پ��س از 
اظهارات بهروز ریاحی، مشاور وزیر 
صنع��ت، معدن و تجارت مبنی بر 
توق��ف تولید پرای��د و پژو ۴0۵ تا 
پایان س��ال، رواب��ط عمومی این 
وزارتخانه ای��ن موضوع را تکذیب 

کرد. 
به گ��زارش خ��ودروکار، طبق 
اعالم روابط عمومی وزارت صنعت، 
اظهارات ریاحی نظر شخصی وی 
بوده و قرار نیست پژو ۴0۵ و پراید 
از خودروسازی کشور حذف شوند. 
ای��ن اطالعی��ه وزارت صنعت، 
ب��ه نوع��ی مش��تریان ایران��ی را 
ناامید کرد؛ مش��تریانی که انتظار 
داش��تند پ��س از لغ��و تحریم ها، 
رون��د خ��روج خودروهای قدیمی 
آغ��از و محص��والت جدید جای 

آنها را بگیرند. در واقع فرصتی که 
برجام در اختیار خودروسازان قرار 
داد، این توقع بجا را در مش��تریان 
داخلی ایجاد کرد که خودروهایی 
کم کیفیت و قدیم��ی مانند پراید 
و پ��ژو ۴0۵ از رده خارج ش��وند و 
جای آنها را محصوالتی باکیفیت تر 

و به روزتر پر کند. 
هرچند اظه��ارات چندی پیش 
مش��اور وزی��ر صنع��ت مبنی بر 
ح��ذف پراید و ۴0۵، امید به ورود 
خودروهای جایگزی��ن را افزایش 
داد، با این ح��ال تکذیبیه وزارت 
صنعت نشان داد نه این وزارتخانه 
و نه خودروسازان داخلی هیچ کدام 
جس��ارت حذف این دو خودروی 

پرتیراژ را ندارند. 
در ب��اب چرای��ی ای��ن ماج��را 

می توان به دو نکته اشاره کرد، اول 
اینکه پرای��د و پژو ۴0۵ به ترتیب 
نخس��تین و دومی��ن خودروهای 
پرتیراژ داخلی به شمار می روند و 
در مجموع چیزی بیش از یک سوم 
کل تولید صنعت خودروی کشور 

را به خود اختصاص داده اند. 
با این حساب حذف ناگهانی آنها 
تأثیر منفی بزرگی بر آمار تولید دو 
خودروس��از بزرگ کش��ور خواهد 
گذاش��ت و به تبع آن، فروش شان 

را نیز پایین خواهد آورد. 
در ای��ن ش��رایط قطع��اً وزارت 
صنعت نمی خواهد دو خودروساز 
بزرگ کش��ور که همین حاال نیز 
اوضاع فوق الع��اده ای در فروش و 
تولید نداش��ته و کمتر از ظرفیت 
خود تی��راژ دارند، با افتی ناگهانی 

مواجه شوند. 
نکت��ه دیگ��ر اینجاس��ت ک��ه 
خودروس��ازان داخلی ت��ا به امروز 
نتوانسته اند جایگزین های مناسبی 
ب��رای پراید و پ��ژو ۴0۵ بیابند و 
بنابرای��ن وزارت صنع��ت و خود 
در  نمی خواهن��د  خودروس��ازان 
این ش��رایط ریس��ک کرده و دو 
گاوشیرده شان را از دست بدهند. 

این محافظه کاری در ش��رایطی 
اس��ت که برجام فرصت بزرگی را 
در اختی��ار خودروس��ازان داخلی 
برای مذاکره و همکاری با بزرگان 
صنعت خودروی جهان پدید آورده 
و در نتیج��ه می ت��وان در دل این 
مشارکت ها، محصوالتی با کیفیت 
و قیمت مناسب را جایگزین پراید 

و ۴0۵ کرد. 

هرچند ش��اید در ح��ال حاضر 
ام��کان عرض��ه خودروهای��ی ب��ا 
س��طح کیفی ب��اال در مح��دوده 
قیمتی پراید و ۴0۵ وجود نداشته 
باش��د، با این حال قطعاً می توان 
محصوالتی با سطح کیفی متوسط 
و کمی گران تر از این دو خودروی 
قدیمی را به واس��طه همکاری با 
ش��رکت های خودروس��از و طراح 

خارجی تولید و عرضه کرد. 
اگ��ر ای��ن اتف��اق رخ بده��د و 
حاص��ل  اطمین��ان  مش��تریان 
کنند ک��ه قرار اس��ت محصوالت 
باکیفیت تری سوار شوند، حاضرند 
بابت این کیفیت، پول بیشتری هم 
بدهند و این به معنای حل چالش 
قیمتی خودروهای جایگزین پراید 

و ۴0۵ است. 

بیمه عمر تولید پژو 405 و پراید
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شماره 649

رگوالت��ور ض��د انحصارطلب��ی اتحادیه اروپ��ا درباره 
امتیازهایی ک��ه دولت انگلیس به نیس��ان موتور وعده 
داده تا این خودروس��از ژاپنی را متقاعد کند در دوران 
برگزیت ب��ه تولید خ��ودرو در این کش��ور ادامه دهد، 

تحقیق می کند. 
وینتراش��تاین،  الکس��اندر  ایس��نا،  گ��زارش  ب��ه 
س��خنگوی کمیس��یون اروپا اعالم کرد ای��ن رگوالتور 
ضدانحصارطلبی خواس��تار مطلع شدن از جزییات این 
امتیازات شده است. نیسان موتور ماه گذشته اعالم کرد 
حمای��ت و تضمین دولت انگلیس، عام��ل تصمیم این 
شرکت برای تولید دو مدل جدید در کارخانه ساندرلند 

اس��ت.  کارخانه س��اندرلند که متعلق به نیسان است، 
بزرگ ترین کارخانه خودروس��ازی انگلیس از نظر حجم 
تولید به شمار می رود. تصمیم نیسان حفظ 7هزارشغل 
را تضمین می کند و به دنبال دیدار میان کارلوس گون، 
مدیرعامل نیس��ان و ترزا می، نخس��ت وزیر انگلیس در 
اکتبر گرفته ش��د. نیس��ان به دنبال نگرانی نس��بت به 
مالیات های باالت��ر در صورت خروج انگلیس از اتحادیه 
اروپا  )برگزیت(، تهدید کرده بود تولید مدل قشقایی را 

از انگلیس به مکان دیگری منتقل خواهد کرد. 
هن��وز معلوم نیس��ت دولت انگلیس چ��ه وعده ای به 
نیسان داده اس��ت، اما این اقدام پرسش هایی را درباره 

احتمال نقض مقررات کمک دولتی اتحادیه اروپا مطرح 
کرده اس��ت. براس��اس گ��زارش وال اس��تریت ژورنال، 
مقررات اتحادیه اروپا تا زمانی که انگلیس در این بلوک 
اس��ت، باید از س��وی این کشور رعایت ش��ود و اگر دو 
طرف موافقت کنند که پس از خروج رس��می انگلیس 
از اتحادیه اروپا، این کشور همچنان به بازار داخلی این 
بلوک دسترسی داشته باشد، مقررات مذکور الزم االجرا 

خواهند بود. 
تح��ت مقررات اتحادی��ه اروپا، کش��ورهای عضو این 
بلوک باید حمایت های دولت را پیش از اجرایی ش��دن، 

به کمیسیون اروپا اطالع دهند. 

قیمت آزادقیمت نمایندگیمدل خودرو
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واژگونی اتوبوس حامل 47 زائر یزدی به مقصد کربال در محور اقلید-یاسوج 28 کشته و تعدادی زخمی برجای گذاشت. دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری 
در پیامی وقوع این حادثه را تسلیت گفت.

دونالد ترامپ ثروتمند حاشیه ساز آمریکایی 
که در ابتدا بیش��تر به عنوان یک ش��وخی در 
س��پهر سیاس��ت آمریکا از او یاد می ش��د، در 
ش��بی فراموش نش��دنی در تاریخ آمریکا و در 
می��ان تعجب تم��ام دنیا، هیالری کلینتون را 
پشت س��ر گذاشت و به عنوان چهل وپنجمین 
رئیس جمهور آمریکا انتخاب ش��د. نتیجه ای 
ک��ه ع��ده ای متخص��ص و تحلیلگر نس��بت 
ب��ه تحققش ب��ا ی��ادآوری پیروزی  های اخیر 
عوام فریب��ان هش��دار داده بودند، اما درس��ت 
مث��ل آنچه در زم��ان برگزیت )خروج بریتانیا 
از اتحادی��ه اروپ��ا( رخ داد، باوجود تالش های 
رس��انه ها به واقعیت پیوس��ت و دونالد ترامپ 
با تمام حاش��یه های پاپاراتزی وارش با کس��ب 
278 رأی الکت��رال، هی��الری کلینتون رقیب 
دموکراتش را شکست داد تا »آمریکای واقعی« 

را به آمریکایی ها برگرداند. 
کلینتون این شکست را در تماسی تلفنی 
ب��ا ترام��پ پذیرفت. پی��روزی ترامپ که با 
اعتراض برخی از شهروندان حامی کلینتون 
در ایالت های کالیفرنیا و اورگان مواجه شد، 
روز گذش��ته بازاره��ای مالی جهان را دچار 
ریزش کرد و معامالت وال اس��تریت حداکثر 
5درص��د ریزش ک��رد، در حالی که بازارهای 
سهام آسیا با فروش گسترده روبه رو شدند. 

واکنش رسانه های جهان به پیروزی 
ترامپ

سردبیر نشریه نیویورکر که در طول کارزار 
انتخاباتی آش��کار موضع ضد ترامپ داشت، 
گف��ت: انتخاب ترامپ به ریاس��ت جمهوری 
ب��رای آمری��کا و قانون اساس��ی آن تراژدی 
اس��ت. در عین حال او پیروزی آقای ترامپ 
را دس��تاورد بزرگی ب��رای اقتدارگرایی، زن 
س��تیزی و نژادپرس��تی در داخ��ل و خارج 
آمریکا می داند. او پیروزی غیرمنتظره ترامپ 
را رویدادی تهوع آور در تاریخ آمریکا و لیبرال 

دموکراسی خواند. 
نش��ریه رویت��رز هم در تیت��ر اصلی خود 
نوش��ت: »ترام��پ در ب��ازار جهانی آش��فته 
وارد کاخ س��فید می ش��ود«. در ادام��ه این 
مطلب آمده »ترامپ« به هشت سال سلطه 
دموکرات ها پایان داد و آمریکا را در مسیری 

جدید و نامطمئن قرار داد. 
نش��ریه گاردی��ن نیز در ادام��ه تیتر کوتاه 
»پیروزی ترامپ جهان را حیرت زده کرد« در 
تیتر اصلی خود آورده »دونالد ترامپ برنده 
انتخابات ریاس��ت جمهوری ش��د و آمریکا را 

در مسیر آینده ای نامطمئن انداخت. 
س��ی ان ان تیتر زد: »پیروزی ترامپ، انکار 

شگفت انگیز نخبه های سیاسی است«

ترامپ: از جامعه جهانی می خواهیم 
آمریکا را همچنان در صدر قرار دهند

ترامپ اما در میان هوادارانش در نیویورک 
حاضر شد و گفت: وقت آن رسیده که همه ما 
متحد باشیم و همانند یک ملت واحد برای 
ارتقای  کشور بکوشیم. من به همه شهروندان 
آمریکایی متعهد می شوم که همه برای من 
مس��اوی هس��تند. آنهایی که من را انتخاب 
نکردند، به آنها می گویم به کمک همه شما 
نی��از دارم ت��ا همانند ملتی واحد در خدمت 

کشور باشیم. 
ترامپ ادامه داد: کمپین ما تنها یک کمپین 
نبود، بلکه یک جنبش منحصر به فرد بود که 
هم��ه از ه��ر صنف��ی در آن فع��ال بودند. یک 
جنبش��ی بود که تمامی اعتقادات و ادیان در 
آن حضور داشتند تا دولتی را انتخاب کنند که 
ب��ه هم��ه ملت  آمریکا کمک کند. با هم تالش 
خواهیم کرد و با هم رویای همه آمریکایی ها 
را محق��ق می کنیم. من ت��الش و تجربه های 
زیادی در سراس��ر جهان دارم و اکنون تالش 
می کنم که در داخل کش��ور این تجربیات را 
پیاده کنم. هر آمریکایی فرصت خواهد داشت 
که رویایش را محقق سازد. زنان و مردانی که 
برای مدت های طوالنی فراموش ش��ده بودند 
دیگر فراموش نخواهند ش��د. زیرساخت های 

آمریکا را گس��ترش خواهیم داد و میلیون ها 
آمریکایی در این راه به ما کمک خواهند کرد. 
رئیس جمه��ور آت��ی آمری��کا گف��ت: باید 
از کهنه س��ربازان نیز تش��کر کنم. 18 ماه 
م��ا درباره آنها س��خن گفتی��م و بارها با آنها 
نشس��تیم. باید هرآنچه در توان داریم برای 
بهبود وضعیت آنها به کار گیریم. برنامه های 
اقتص��ادی داری��م ک��ه برای بهبود س��طح 
اقتصادی آمریکا از آنها استفاده خواهم کرد. 
ترام��پ در ادامه گفت: آمریکا نمی پذیرد 
ک��ه ذره ای ب��ه عقب باز گ��ردد و کوتاهی را 
قب��ول نمی کند، تمام ش��هرها و مناطقی را 
ک��ه به حاش��یه رانده ش��ده بودند در مرکز 
توج��ه قرار خواهی��م داد.  او گفت: به عنوان 
رئیس جمه��ور آمری��کا و رئیس جمهور همه 
شما تالش می کنم بعد از دو و چهار و حتی 
هشت سال دیگر همه به رئیس جمهورشان 

افتخار کنند. 
او در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به 
رهبران جامعه جهانی گفت: از جامعه جهانی 
می خواهیم آمریکا را همچنان در صدر قرار 
دهند. ما تالش می کنیم صلح را گس��ترش 
دهیم و به دنبال افزایش تنش نخواهیم بود. 

پیروزی جمهوریخواهان در مجلس 
نمایندگان و سنا

همچنی��ن همزم��ان با انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری، انتخابات کنگره هم برگزار ش��د 
و نمایندگان��ی جدی��د برای س��نا و مجلس 
نمایندگان آمریکا تعیین ش��دند. در جریان 

انتخابات پیش��ین کنگ��ره که چهارم نوامبر 
2۰1۴ در اواسط دور دوم ریاست جمهوری 
باراک اوباما برگزار شد، کنترل سنا از دست 
دموکرات ها خارج ش��د و این بار نمایندگان 
ای��ن ح��زب درصدد پ��س گرفت��ن جایگاه 

اکثریت خود بودند. 
از مجموع 1۰۰ کرس��ی س��نا، ۳۴ کرسی 
در انتخاب��ات ب��ه رأی گذاش��ته ش��د. دوره 
نمایندگان س��نا ش��ش ساله است اما در هر 
انتخابات تنها یک س��وم کرس��ی ها به رأی 

گذاشته می شود. 
ب��رای مجلس نمایندگان آمریکا هم تمام 
۴۳5 کرس��ی به رأی گذاش��ته ش��د. دوره 

نمایندگان این مجلس دو ساله است. 
نتای��ج انتخاب��ات کنگره آمریکا تاکنون به 

این شرح بوده است: 
 - کرس��ی   ۴7 دموکرات ه��ا  س��نا: 

جمهوری خواهان 51 کرسی
مجل��س نماین��دگان: دموکرات ه��ا 1۹1 

کرسی - جمهوری خواهان: 2۳۶ کرسی
اکثریت در س��نا 51 کرس��ی و در مجلس 
نمایندگان 218 کرسی است. به این ترتیب 
تا همین جا هم جمهوری خواهان در مجلس 

نمایندگان و سنا پیروز شده اند. 
اوباما: خورشید فردا دوباره می تابد

ب��اراک اوبام��ا، رئیس جمه��ور آمریکا، در 
پیغامی از پیش ضبط ش��ده از آمریکایی ها 
خواس��ته اس��ت ک��ه پ��س از انتخابات��ی 
»خس��ته کننده و گاه عجیب« یکدیگر را نه 
به چشم دموکرات یا جمهوری خواه، بلکه به 

چشم هموطن نگاه کنند. 
به گزارش ایسنا به نقل از آسوشیتدپرس، 
اوبام��ا گف��ت: »فارغ از اینکه نامزد مورد نظر 
ش��ما برنده بش��ود یا نه فارغ از هر چه که 
بشود، خورشید فردا دوباره می تابد و آمریکا 
همچنان برترین کشور جهان خواهد بود.«

اوبام��ا ضمن تبریک به ترامپ از او دعوت 
ک��رد که به کاخ س��فید برود ت��ا از اقدامات 

انتقال قدرت آگاه شود. 

واکنش سران دنیا به پیروزی ترامپ
والدیمی��ر پوتین، رئیس جمهور روس��یه 
ک��ه پی��ش از این از س��وی ترام��پ بارها 
به عنوان »رهبری قدرتمند« یاد شده بود، 
در نخس��تین واکن��ش به پی��روزی ترامپ 
گف��ت که همکاری میان آمریکا و روس��یه 
به نفع منافع دو کش��ور اس��ت. پوتین ابراز 
امیدواری کرد که روس��یه بتواند همکاری 
خوبی با ترامپ در زمینه مس��ائل مختلف 

جهان داشته باشد. 
از میان سایر سران دنیا، بنیامین نتانیاهو، 
نخس��ت وزیر رژی��م صهیونس��تی در پیامی 
پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا را تبریک 
گف��ت: هیچ چیزی نمی تواند مانع س��ختی 
در برابر روابط بین ما و ایاالت متحده باشد. 
ملک س��لمان پادش��اه عربستان سعودی 
گف��ت: دولت عربس��تان و مردمش بهترین 

آرزوها را برای رهبر ایاالت متحده دارند. 
بن عال��ی ییلدیری��م، نخس��ت وزیر ترکیه 
پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 
آمری��کا را تبریک گفت و خواس��تار تقویت 

روابط دوطرفه میان کشور شد. 
فرانس��وا اوالند، رئیس  جمهوری فرانس��ه 
پیروزی ترامپ را آغاز دوران ش��ک و تردید 
دانس��ت. در مذاکرات مان ب��ا آمریکا درباره 
مسائل جهان شفاف و روراست خواهیم بود. 
مارین لوپن، رهبر راست افراطی فرانسه این 

پیروزی را شگفت آور خواند. 
عبدالفت��اح سیس��ی، نخس��ت وزیر مصر 
نخس��تین رهب��ر از دنی��ای عرب بود که به 
دونالد ترامپ تبریک گفت و ابراز امیدواری 
ک��رد که رئیس جمه��وری منتخب آمریکا 
باع��ث ایج��اد روند ت��ازه ای از روابط میان 

آمریکا و مصر باشد. 
رئیس جمه��وری چین ضم��ن تبریک به 
رئیس جمهور منتخب آمریکا، ابراز امیدواری 
کرد که دو کشور بتوانند با یکدیگر همکاری 
داشته و روابط میان دو کشور را تقویت کنند. 
حیدرالعبادی، نخست وزیر عراق با تبریک 
به دونالد ترامپ، خواس��تار ادامه حمایت از 

عراق در مبارزه با تروریسم شد. 
ت��رزا می، نخس��ت وزیر بریتانی��ا پیروزی 
دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 
آمری��کا را تبری��ک گف��ت و تاکی��د کرد که 
بریتانی��ا و آمری��کا »ش��رکای نزدیک« هم 

باقی خواهند ماند. 
دولت فلسطین )تش��کیالت خودگردان( 
گفت: امیدواریم دولت جدید آمریکا مسئله 
فلسطین را از طریق »دو دولت« حل کند. 
آن��گال مرکل، صدراعظ��م آلمان نیز اعالم 
ک��رد آمریکا کش��وری دموک��رات و محترم 
اس��ت و انتخابات ریاست جمهوری دشواری 
داشت. همکاری ما با آمریکا بخشی اساسی از 
سیاست خارجه ما است و با آمریکا همکاری 

خواهیم کرد. 
فدریکا موگرینی، رئیس سیاس��ت خارجی  
اتحادی��ه اروپ��ا اع��الم کرد، اتحادی��ه اروپا به 
همکاری مشترک خود با آمریکا ادامه خواهد 
داد. رواب��ط آمری��کا – اتحادیه اروپا عمیق تر از 
آن است که با هر تغییر سیاسی دچار تحوالتی 
شود. ما به همکاری خود ادامه داده و به تعمیق 

بیشتر آن تالش خواهیم کرد. 
شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن نیز در پیامی 
ضم��ن تبریک ب��ه ترامپ به حفظ روابط دو 

کشور متعهد شد. 
ماتئو رنتزی، نخس��ت وزیر ایتالیا نیز این 

پیروزی را به دونالد ترامپ تبریک گفت. 

ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد 

نیویورکر: رویدادی تهوع آور در تاریخ آمریکا و لیبرال دموکراسی

به گزارش ایس��نا، وزرای امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران و رومانی روز گذشته پس از دور اول مذاکرات خود، 
دو یادداش��ت تفاهم در زمینه تداوم رایزنی های سیاسی و 
همچنین لغو روادید دیپلماتیک امضا کردند. دکتر محمد 
جواد ظریف و الزار کومانس��کو پس از دور اول مذاکرات و 
امضا دو یادداشت تفاهم در جمع خبرنگاران حاضر شدند 
و در خص��وص جزییات مذاکرات و تفاهمات خود صحبت 
کردند. به گزارش ایس��نا، محمدجواد ظریف در آغاز سفر 

خود به اروپای شرقی وارد پایتخت رومانی شد. 

 وزیر ام��ور خارجه هنگام ورود به بخارس��ت در فرودگاه 
این شهر مورد اس��تقبال اعضای نمایندگی ایران در رومانی 
ق��رار گرفت. در این س��فر قرار اس��ت ظری��ف همچنین با 
رئیس جمهور، نخس��ت وزیر و رئیس پارلمان رومانی دیدار و 
رایزن��ی کند. دیدار با ایرانیان مقیم رومانی و س��خنرانی در 
همایش مش��ترک تجاری دو کشور از دیگر برنامه های او در 
سفر به رومانی است. وزیر امور خارجه را در این سفر تعدادی 
از فعاالن اقتصادی همراهی می کنند. ظریف پس از رومانی به 

کشورهای چک و اسلواکی نیز سفر خواهد کرد. 

امضای یادداشت تفاهم لغو روادید دیپلماتیک بین ایران و رومانی

  بهرام قاس�می، س�خنگوی وزارت 
امور خارجه در واکنش به اعالم نتایج 
انتخاب�ات ریاس�ت جمهوری آمری�کا 
گف�ت: آنچ�ه ب�رای ایران و م�ردم آن 
مهم، قابل اعتنا و مالک در ارزیابی آنها 
خواه�د بود، عملکرد و سیاس�ت های 

اجرایی دولت آینده آمریکاست. 
 یک مقام نظامی روس فاش کرد که 
مجموعه ناوهای این کشور در رأس آن 
ناو هواپیمابر »آدمیرال کوزنتیسوف« 
حمالت به تروریست ها در ورودی های 

حلب را به زودی آغاز می کنند. 

در پ�ی شکس�ت هی�الری کلینت�ون، ه�واداران دموک�رات ب�ا هش�تگ 
Michelle2020# از میش�ل اوبام�ا همس�ر باراک اوباما دع�وت کردند برای 

انتخابات 2020 نامزد شود
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ش��هردار گ��رگان در اقدامی غافلگیران��ه و در پی آنچه 
ضع��ف مدیری��ت ترافی��ک در توفان هفته پی��ش گرگان 
خوانده، یکی از مدیران بخش ترافیک ش��هرداری گرگان 
را از کار برکنار و وی را به مدیریت غس��الخانه آرامس��تان 

گرگان منصوب کرده است
 ب��ه گزارش ف��ارس، ش��امگاه 12 آبان م��اه جاری 
استان گلس��تان و به خصوص شهر گرگان شاهد بارش 
ش��دید باران و وزش باد تند که حدود 118 کیلومتر 
بر س��اعت اعالم شد، بود که این وزش باد باعث بروز 
خس��ارت هایی به برخی س��اختمان ها و مناطق ش��هر 

گرگان ش��د. 
 در زم��ان ای��ن ب��ارش و وزش ش��دید ب��اد، یکی از 
مکان های��ی ک��ه باید به س��رعت م��ورد نظ��ر کارکنان 
ش��هرداری گرگان قرار می گرفت، پروژه عمرانی روگذر 
بهارس��تان بود که ب��ه دلیل اجرای عملی��ات عمرانی و 

کاه��ش میدان دی��د، امکان وقوع حادث��ه در آن وجود 
داش��ت. اما وزش باد ش��دید، باعث کنده ش��دن عالئم 
و پارچه های نصب ش��ده در این محور ش��د که با توجه 
به قط��ع برق برخ��ی از مناطق گرگان و بارش ش��دید 
باران، به طور قطع در آن ش��رایط، حضور نیروهای فعال 
و مدی��ران اجرایی پ��روژه امری مه��م و اجتناب ناپذیر 

بوده اس��ت. 
صب��ح 1۳ آب��ان ب��ه دلی��ل تعل��ل و بی توجه��ی در 
انج��ام مس��ئولیت و حضور نداش��تن در محل پروژه در 
زم��ان وقوع بارش ش��دید، از س��متش برکنار و او را به 
آرامستان و قسمت غس��الخانه منتقل کرد. در این نامه 
تصریح ش��ده اس��ت که فرد یادش��ده در صورت تمایل 
نداش��تن به انجام مس��ئولیت جدید، بای��د خود را بابت 
تس��ویه حساب و خروج از مجموعه ش��هرداری به امور 

مالی معرفی کند. 

مدیر ترافیکی که مسئول غسالخانه شد

 عیس�ی فرهادی، فرمان�دار تهران روز 

گذش�ته در بیس�ت و دومین نمایش�گاه 
مطبوع�ات در غرف�ه خبرگ�زاری ایلن�ا 
گفت: تا پایان دولت یازدهم کارخانه های 
تعطی�ل و نیمه تعطی�ل، کارخانه هایی که 
موان�ع تولی�د دارن�د و کارخانه های مادر 

مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از افزایش آالینده های فعال خواهند شد. 
جوی در شهرهای اصفهان، اراک، تهران، کرج و تبریز طی سه روز آینده خبر داد
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 علی جنتی یک روز پس از تودیعش از مقام وزارت ارشاد 
به تماش��ای نمایش س��ردار، به کارگردانی نادر برهانی مرند 
نشس��ت و در حاش��یه این نمایش در گفت  وگو با ایسنا در 
پاس��خ به یک س��وال مبنی بر اینکه در مدت حضورتان در 
وزارت ارشاد، افسوس کدام کار نکرده را دارید؟ گفت: خیلی 
کارها می خواس��تیم انجام بدهیم که نیمه تمام مانده است؛ 
خود اقتصاد فرهنگ و هنر که خوش��بختانه خیلی قدم های 
خوبی برداشته ش��د برای اینکه یک شرکت سرمایه گذاری 
توس��عه هنر تاسیس بشود. خوش��بختانه بانک ها مشارکت 
خوبی داش��تند و برخی ش��رکت های بزرگ هم البته نه در 
ح��دی که م��ورد انتظار ما بود، آمدند و ح��اال بیش از 1۰۰ 

میلیارد تومان س��رمایه گذاری کردند و االن آماده اس��ت که 
در بورس گذاش��ته و آنجا پذیره نویسی ش��ود.  او ادامه داد: 
در حوزه های دیگر خیلی کارها بوده اس��ت که می خواستیم 
انجام بدهیم که با موانع و مشکالتی روبه رو بود و شاید همین 
موانع بود که باعث شد، عمال ما کنار بکشیم مگر اینکه یک 
نیروی تازه نفس��ی بیاید که بتواند با این مسائل مقابله کند. 
در حوزه موس��یقی و اجرای کنسرت ها ما مشکالت بسیاری 
در سطح کش��ور داش��تیم و داریم، حتی در مورد تئاتر هم 
همین طور، مثال یک تئاتری در لرس��تان اجرا می شود، علم 
مخالفت برمی دارند بنابراین موانع اینچنینی که سر راه است، 

باید درباره اش به تدریج به یک تفاهم جمعی برسیم. 

جنتی: قدم های خوبی برداشتیم، موانع زیاد بود 

  مدی�رکل دفت�ر موس�یقی خبر داد 
که تا پایان امس�ال، پروژه آرشیو ملی 
موس�یقی ایران، از جمله آرش�یوهای 
داخل�ی خصوص�ی و دولتی کش�ور و 
آرش�یوهای خارج از کش�ور ش�روع 

خواهد شد. 
  جیم�ز اس�ترانگ فیلمی مس�تند 
درباره زندگی جی. آر. آر. تالکین خالق 
»ارباب حلقه ها« را کارگردانی می کند. 

پیکر توران میرهادی، چهره پیشکسوت کتاب کودک و آموزش و پرورش روز 
جمعه در امامزاده عبداهلل شهرری در کنار پسرش به خاک سپرده می شود
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سرپرس��ت یکی از تیم های لیگ برتری فوتبال ایران با 
ارسال فاکتوری از غذای داوران به دپارتمان داوری نسبت 
به سفارش سه زیتون پرورده و یک نوشابه اضافی در یک 

وعده غذایی داوران اعتراض کرده است. 
منوچهر نظری، عضو دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال 
در گفت وگو با ایس��نا، در این باره، گفت: سرپرس��ت یکی 
از تیم ه��ای مط��رح لی��گ برتری که تیم��ش در هفته های 
اخی��ر لیگ میزبان بوده و شکس��ت ه��م خورده، فاکتوری 
را برای م��ان ارس��ال ک��رده که در ن��گاه اول چیز غیر عادی 
مش��اهده نکردیم اما زمانی که سرپرس��ت تیم با ما تماس 
گرفت، متوجه شدیم این باشگاه به سرو سه زیتون پرورده 
و یک نوشابه اضافی تیم سه نفره داوری - که مهمان این 
باشگاه بوده اند - اعتراض دارند.  او افزود: در فاکتوری که 

برای مان ارسال شده، سه داور مجموعا دو نوشابه، یک دوغ 
و یک دلستر به اضافه شش زیتون پرورده سفارش داده اند. 
سرپرست تیم به ما گفت که چرا داورتان یک نوشابه و سه 
زیتون پرورده اضافی س��فارش داده اند. نظری تاکید کرد: 
این موضوع بسیار تاسف برانگیز است، چرا که قشر داوری 
از هر طرف ضربه می خورند و س��یبل همه افراد ش��ده اند. 
داوران حمایت که نمی ش��وند هیچ، به این ش��کل هم مورد 
اعتراض قرار می گیرند. شما ببینید چقدر این افراد سطح 
پایین هستند که فاکتور غذا را برای مان ارسال می کنند و 
به نوشابه و زیتون داوران معترض می شوند. ما از دیروز که 
این فاکتور به دست مان رسید،  به هم ریخته ایم و اعصاب مان 
واقعا خرد ش��ده اس��ت. همچنین مجموع س��فارش اضافی 

داوران 1۰ هزار و 5۰۰ تومان بوده است. 

جنجال 3 زیتون و یک نوشابه در لیگ برتر فوتبال 

  روزنام�ه گاردی�ن ادعا می کند که 
باش�گاه لیورپ�ول قص�د دارد ژانویه 
س�ال 2017 س�ردار آزم�ون، مهاجم 

ایرانی تیم روستوف را جذب کند. 
  تی�م  مل�ی ای�ران در آخرین بازی 
تدارکات�ی خ�ود پی�ش از ب�ازی ب�ا 
س�وریه روز جمعه، س�اعت 13:30به 
وق�ت ته�ران در ورزش�گاه 80 هزار 
نفری شاه عالم )مرکز استان سالنگور 

مالزی( به مصاف گینه نو می رود. 
عمر عبدالرحمن )امارات(، حمادی احمد )عراق( و وو لی )چین( فوتبالیست های 

مرد نامزد دریافت جایزه بهترین بازیکن آسیا در سال 201۶ معرفی شدند
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28 کشته در واژگونی اتوبوس حامل زائران یزدی 

مقامات و مس��ئوالن ایران هم به نتیجه 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا واکنش 
نشان دادند. رئیس جمهوری با بیان اینکه 
»عزت و اس��تقالل ایران در این اس��ت که 
مواضع ما فقط از خواست و اراده مردم ایران 
اث��ر می پذیرد و ب��ا تغییرات در دولت های 
خارجی تغییر نمی کند«، تاکید کرد: نتیجه 
انتخاب��ات آمریکا، اثری در سیاس��ت های 

جمهوری اسالمی ایران ندارد. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، حجت االس��الم 
والمس��لمین دکتر حس��ن روحانی صبح 
چهارش��نبه در جلس��ه هیأت دولت افزود: 
موقعی��ت آمریکا در جامع��ه بین المللی و 
افکار عمومی جهان به دلیل سیاست های 
غلط تضعیف شده و شکاف بیشتر با جامعه 
جهانی و اروپا به این موقعیت، بیشتر ضربه 
خواه��د زد. رئیس جمه��وری ادام��ه داد: 
نتیجه انتخابات آمریکا، نش��ان التهابات 
و عدم ثبات داخلی آمریکا مدت ها باقی 
خواهد ماند و زمان زیادی می برد که این 
اختالفات و مشکالت داخلی حل  شود. 

رئی��س ش��ورای عال��ی امنی��ت ملی با 
اع��الم اینکه »ام��روز دیگر آمریکا به هیچ 
وجه بیش از گذش��ته توانایی اس��تفاده از 
ایران هراس��ی و ایجاد اجماع جهانی علیه 
ای��ران را ندارد«، افزود: سیاس��ت ایران در 
تعامل س��ازنده با جهان و شکس��ته شدن 
تحریم ه��ای هس��ته ای، رواب��ط اقتصادی 
ایران با همه کش��ورها را در یک مس��یر رو 
به رش��د و برگش��ت ناپذیر قرار داده است. 
روحانی تاکید کرد که هوش��مندی ایران 
در توافق هسته ای این بود که برجام را نه 
به عنوان توافق با یک کش��ور یا یک دولت 
بلکه به عنوان یک قطعنامه شورای امنیت 
سازمان ملل تثبیت کرد که با تصمیم یک 

دولت قابل تغییر نیست. 

ظریف: آمریکا باید برجام را اجرا کند
وزیر خارجه کش��ورمان در واکنش به 
اعالم نتیجه انتخابات ریاس��ت جمهوری 
آمری��کا گفت: آنچه آمریکا به عنوان یک 

تعه��د بین المللی چندجانب��ه در برجام 
پذیرفته است را باید اجرا کند. 

به گزارش ایس��نا، محمدجواد ظریف، 
وزی��ر خارجه کش��ورمان ک��ه در رومانی 
به س��ر می برد در جمع خبرنگاران و در 
پاس��خ به س��وال یک خبرنگار رومانیایی 
درخص��وص اع��الم نتیج��ه انتخاب��ات 
ریاست جمهوری آمریکا گفت: ما در امور 
داخلی دیگر کش��ور ها دخالت نمی کنیم. 
این انتخاب مردم آمریکاست؛ اما هر کس 
رئیس جمهور آمریکا باش��د باید واقعیات 
جهان و منطقه ما را به درستی بشناسد 

و با آن با واقع گرایی مواجه شود. 
وی ادام��ه داد: ای��ران و آمری��کا روابط 
سیاسی ندارند، اما آنچه آمریکا به عنوان 
یک تعهد بین المللی چندجانبه در برجام 

پذیرفته است را باید اجرا کند. 

مطهری: ریاست جمهوری ترامپ به 
نفع ایران است

به گزارش ایسنا، علی مطهری در یک 
نشس��ت خبری در نمایش��گاه مطبوعات 
در تحلی��ل انتخ��اب ترام��پ به عن��وان 
رئیس جمهور جدید آمریکا گفت: مواضع 
ترامپ در دوره تبلیغات انتخاباتی و ریاست 
جمهوری متفاوت خواهد بود. در مجموع 
با توجه به مواضعی که ایش��ان در دوره 
تبلیغات داشتند من فکر می کنم ریاست 
جمهوری ایشان برای ایران مفیدتر است 
تا اینکه خانم کلینتون انتخاب می ش��د. 
به خاطر اینکه دموکرات ها با برنامه ریزی 
دقیق تری حرکت می کنند و با پنبه س��ر 
می برند. ترامپ اوال صداقت بیشتری دارد 
و مواضعش درباره س��وریه مواضع خوبی 
بود. او همچنین نسبت به عربستان نگاه 
خوب��ی ن��دارد و مایل ب��ه روابط خوب با 
روس��یه اس��ت البت��ه من فک��ر می کنم 
مخالفت ترامپ با برجام هم به نفع ایران 
اس��ت و آنه��ا در عم��ل نمی توانند کاری 
بکنند. در مجموع فکر می کنم ریاس��ت 

جمهوری ترامپ به نفع ایران است. 

رئیس جمهوری در جلسه هیأت دولت: 

نتیجه انتخابات آمریکا اثری در سیاست های 
جمهوری اسالمی ایران ندارد
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رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری: 
در گردشگری باید تغییر ذائقه داد  

سیستان وبلوچستان مهم ترین اولویت کاری من است

رئیس س��ازمان می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردش��گری گفت: نبای��د اجازه داد نقاط گردش��گری 
در استان سیس��تان و بلوچس��تان به دست فراموشی 
س��پرده شود. به گزارش ایس��نا، »زهرا احمدی پور« در 
جلسه ش��ورای راهبردی گردشگری استان اظهار کرد: 
به خاطر تعلق خاطری که به سیس��تان و بلوچس��تان 
دارم تمام س��عی و تالش خ��ود را برای توجه نگاه ها به 
این اس��تان خواهم کرد. وی افزود: استان هایی همچون 
سیس��تان و بلوچستان نباید به دلیل دور بودن از مرکز 
کش��ور و داشتن مسیر طوالنی مورد توجه قرار نگیرند. 
این مس��ئول ادامه داد: باید ی��ک نگاه متعادالنه به این 
استان داشت که با داشتن یک سیستم مدیریتی و برنامه 
مشخص از ظرفیت های این استان برای توسعه صنعت 

گردشگری بیشترین بهره را در سطح کشور برد. 
وی تصریح کرد: ظرفیت های درونی و سرمایه تمدنی 
که در کش��ور وجود دارد باید بازتولید و به نس��ل های 
بعدی منتقل ش��ود. زهرا احمدی پور خاطرنشان کرد: 
محک��م کردن پایه های فرهنگی کش��ور س��بب حفظ 
صنایع گردش��گری و میراث فرهنگی در کشور خواهد 

بود که ما نیز موظف به نگهداری از آنها هستیم. 
وی با اش��اره به اینکه گردش��گری نباید به فراموشی 
سپرده شود، بیان کرد: گردشگری سبب ایجاد اشتغال 
خواهد ش��د، بنابراین نباید فرصت های به دس��ت آمده 
در این ح��وزه را نادیده گرفت. رئیس س��ازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور عنوان کرد: 
در چرخه گردشگری باید تغییر ذائقه داد و همه نگاه ها 
نباید به شمال کشور معطوف باشد. وی درباره استفاده 
از صنایع دس��تی در هتل ها سطح شهر بیان کرد: باید 
فرهنگ اس��تفاده از اشیای سنتی و تزئینی استان را در 
زندگ��ی روزمره وارد کرد و همچنین از این نمادها باید 

برای تبلیغ بیشتر صنایع در هتل ها استفاده شود. 
احمدی پور اظهار کرد: باید از س��رمایه های فرهنگی 
حفاظت کنی��م و هماهنگی بین دس��تگاه های دولتی 
می تواند فضا را برای فعالیت دولت در این زمینه فراهم 
کند. رئیس س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری گفت: تبدیل صنایع دستی به فرصت برای 
ایجاد زمینه های س��رمایه گذاری و اشتغال یک راهبرد 
مهم در برنامه های میراث فرهنگی اس��ت. احمدی پور 
اظهار داشت: سیستان و بلوچستان به عنوان یک مقصد 
مهم فرهنگی و گردش��گری در کشور است که تاکنون 
در عرصه ملی به خوبی معرفی نش��ده است. وی اظهار 
کرد: متاس��فانه عالوه بر عدم معرفی صحیح سیستان و 
بلوچستان، بخشی از محرومیت های این استان ناشی از 

انزوای جغرافیایی آن اتفاق افتاده است. 
وی گف��ت: در برنامه های س��ازمان میراث فرهنگی، 
سیستان و بلوچستان مهم ترین اولویت کاری من است، 
زیرا با بس��یاری از محرومیت ها و همچنین قابلیت های 
این اس��تان آشنا هس��تم و باید فضاهای این سرزمین 
را ب��ا نگاه عدالت محور در جایگاه مناس��ب خود معرفی 
ک��رد. احمدی پور صیانت از میراث فرهنگی کش��ور را 
یک ضرورت دانس��ت و خواستار معرفی میراث و هویت 
فرهنگی و تاریخی کش��ور به نس��ل های جوان به ویژه 
دانش آم��وزان مقاط��ع ابتدایی با اس��تفاده از نمادهای 
فرهنگی در کتب درس��ی مدارس ش��د. رئیس سازمان 
میراث فرهنگی کش��ور افزود: تبدیل صنایع دستی به 
فرصت برای ایجاد زمینه های س��رمایه گذاری و اشتغال 

یک راهبرد مهم در برنامه های میراث فرهنگی است. 

علی جنتی افسوس کدام کار نکرده 
را دارد؟ 

عل��ی جنت��ی ی��ک روز پ��س از تودی��ع اش از مقام 
وزارت ارش��اد به تماشای نمایش  »س��ردار« نشست. او 
درباره حضورش در تئاتر و افس��وس از کاری که عالقه 
داش��ته انجام بدهد، س��خن گفت. وزیر سابق ارشاد در 
حاشیه این تئاتر در پاسخ به ایسنا درباره ارزیابی اش از 
تئاتر  »س��ردار« گفت: تئاتری که به صحنه رفت، تئاتر 

زیبا و خوبی بود و تئاتر ارزشی و معناداری هم بود. 
او ب��ا بیان اینکه  »س��ردار« برای خیل��ی از کارها در 
حوزه تئاتر می تواند نمونه و الگو باش��د از بازیگران این 

اثر نمایشی به عنوان هنرمندان باسابقه و توانا یاد کرد. 
جنتی در پاسخ به اینکه چرا یک روز پس از تودیع اش 
به تماش��ای تئاتر آمده است؟ گفت: به هرحال من االن 
یک فرصتی پی��دا کردم که تئاتر ببینم، س��ری هم از 
نزدیک به گالری ها بزنم. س��عی می کن��م ارتباطم را با 
محافل هنری حفظ بکنم چون من از دیرباز هم به این 
مقوله عالقه داش��تم و امیدوارم در این فرصت ها بیشتر 

بتوانم حضور پیدا کنم. 
جنتی در پاس��خ به دیگر س��وال ایسنا مبنی براینکه 
امس��ال و سال گذشته از س��وی وزارت ارشاد به عنوان 
سال تئاتر نامیده شد، آیا توجه خاصی شد و پیش بینی 
می کنی��د که »این عنوان« )س��ال تئات��ر( مورد توجه 
وزارت ارش��اد همچنان باقی بماند؟ گفت: توجه هست 
اما متأس��فانه هم سال گذشته و هم امسال دولت دچار 
مش��کالت و تنگناه��ای مالی زیادی بود و هس��ت که 
نتوانس��ته آنگونه که باید و شاید به حوزه تئاتر یا سایر 
حوزه ها کمک الزم را بکند و اگر نقایص و کاستی هایی 
در این زمینه هست به دلیل مشکالت مالی دولت است 

وگرنه بیش از این باید به حوزه تئاتر توجه می شد. 
او در پاس��خ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در مدت 
حضورتان در وزارت ارش��اد، افسوس کدام کار نکرده را 
دارید؟ گفت: خیلی کارها می خواستیم انجام بدهیم که 
نیمه تمام مانده اس��ت؛ خود اقتصاد فرهنگ و هنر که 
خوش��بختانه خیلی قدم های خوبی برداشته شد برای 
اینکه یک شرکت س��رمایه گذاری توسعه هنر تأسیس 
بشود. خوش��بختانه بانک ها مش��ارکت خوبی داشتند 
و برخی ش��رکت های بزرگ هم البت��ه نه در حدی که 
مورد انتظار ما بود، آمدند و بیش از 100 میلیارد تومان 
س��رمایه گذاری کردند و االن آماده اس��ت که در بورس 

گذاشته و در آنجا پذیره نویسی شود. 
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اخبار میراث

ناصر پرهیزگار س��ابقه ای 35ساله در حرفه 
خریدوف��روش و تعمی��ر و نگه��داری گلیم و 
دس��تبافته های عش��ایری دارد. در چندی��ن 
نمایش��گاه داخلی و خارجی ش��رکت کرده و 
دستی نیز در صادرات و فروش این بافته های 
داری ب��ه خ��ارج از کش��ور دارد. وی در مورد 
معرفی این رش��ته می گوید: گلیم بافی بخش 
مهم��ی از می��راث فرهنگ��ی و هن��ر بومی و 
اقلیمی ما اس��ت. ش��ناخت آن برای کسانی 
ک��ه می خواهن��د هویت فرهنگی و پیش��ینه 
هنر اقوام ایرانی را بازشناس��ند، ضروری است. 
گلی��م به عن��وان زیران��داز، کاالیی اس��ت که 
ارزش مصرف��ی دارد. اما فرات��ر از آن به عنوان 
بازتاب تجس��می ذهنیت بافنده، دارای ارزش 
هن��ری نیز هس��ت. نکته جال��ب اینکه بافت 
گلیم فی البداهه اس��ت. به همین جهت آن را  

»ذهنی بافت« هم می نامند. 
پرهیزگار در ادامه می افزاید: گاه طرح ها در 
گلیم دارای اش��کال هندس��ی و گاه به صورت 
گل و پرنده و حیوانات است. همچنین بعضی 
اشکال و رنگ ها دارای معانی نمادی و اعتقادی 
روستایی و عشایری ایران هستند: شتر نشانه 
ثروت، ماهی نشانه خوشبختی، طاووس نشانه 
آرزوها و آبی آسمانی رنگ ملی ایران باستان، 
قرمز رنگ شادی، سبز رنگ بهار و تولد دوباره 

و... است. 
این اس��تاد دس��تبافته های ایلیات��ی اضافه 
می کند: فرش و گلیم دستبافت، هنری جادویی 
و چی��زی بیش از یک کاالی صنعتی اس��ت؛ 
اثری هنری که با عشق و نیروی خالقیت بافته 
می ش��ود. از این رو هرگز مستهلک نمی شود 
و با گذش��ت زمان بر قدمت و ارزشش افزوده 
شده و اصالت بیشتری می یابد. بنابراین خرید 
قالی و گلیم فقط جنبه تزیینی یا هنری ندارد 
بلکه به عنوان پس انداز، جنبه س��رمایه گذاری 
نیز به خود می گیرد. انواع زیرانداز، جلو بخاری، 
روی��ه برای بوفه، کاناپه، تخ��ت و میز، پرده و 
آوی��ز دیوار از مصارف گلیم هس��تند که بنده 
کوشیده ام ضمن نمایش انواع بافته های سنتی 
گلیم، موارد مص��رف نوینی از آنها، منطبق با 

مصارف زندگی شهری ارائه دهم. 

ارزش نمک و سفره در فرهنگ ایرانی
از مهم ترین صنایع دس��تی که در بین آثار 
استاد پرهیزگار دیده می شود، سفره و نمکدان 
است؛ اهمیت و اصالت این دستبافته ها در این 
اس��ت که به طریق ذهنی و ب��ه انگیزه نیاز و 
مصرف شخصی بافته می شوند. از سفره برای 
نگهداری چینه های خمیر و س��پس هوادهی 
نان های داغ اس��تفاده می شود. سفره ها اغلب 
س��اده بافت و با رنگ طبیعی پش��م ش��تر یا 
گوس��فند بافته می ش��وند. از نمک��دان برای 
حمل نمک و نگهداری آن اس��تفاده می شود. 
نمکدان بدنه ای در ابعاد توبره با گردنی باریک 
و دهانه ای تنگ دارد. نمک در فرهنگ عشایر 
ماده ای حیاتی و نش��انه برکت اس��ت. اگرچه 
امروزه در زندگی شهری این دستبافته  )سفره 
و نمکدان( کارکردی چون گذش��ته ندارد اما 
نمادی سنتی، نشانه خیر برکت و پیوند میان 

گذشته و حال است. 

ترمیمی برای امروزی شدن 
حال و هوای خوبی اس��ت. اینکه قرار است 
ه��ر آنچه در مس��یر ایل و در پهنه دش��ت ها 
بافت��ه می ش��ود، همان بند و بس��اطی که در 
دل ش��ب های تیره و فانوس سوز ایل بر کوه و 
کتل رنگ و نقش می گیرد تا بشود چنته ای یا 
توبره ای یا زیران��دازی. بعد مهم تر و زیباترش 
زمانی اس��ت که همین محصول کوه و دشت 
می شود کاالیی در خانه های شهری و زندگی 

عموم مردم. 
پرهیزگار با تجربه بسیاری که در این زمینه 
دارد می گوید: بافته های داری مس��تعمل باید 
مرمت، بازسازی و احیا شوند تا کاربری امروزی 
بیابن��د. حتی برای صادرکردن ش��ان هم باید 

چنین کارهایی روی شان انجام شود. 
وی اضافه می کن��د این محصوالت عمدتا 
برای مصارف ش��خصی تولید می شوند مانند 
توبره، خورجین و گلیم و چنته. من س��عی 
ک��رده ام که کاربرد زندگی ش��خصی به آنها 
بدهی��م. کوس��ن، زیران��داز و روی��ه  مبل و 
رومیزی از جمل��ه کاربری های امروزین این 
محصوالت س��نتی اس��ت. کارهایی که من 
روی ش��ان انجام می دهم این است که چون 
ای��ن تولیدات ب��رای بازار تولید نمی ش��وند 
بعد از مس��تعمل ش��دن آنها را می فروشند. 
بیدخوردگ��ی دارن��د، نخ نما ش��ده اند، پاره 
شده اند اول ضدعفونی می کنم و با بازسازی، 
مرمت و رفع خوردگی ها به کاالهای امروزی 
تبدیل ش��ان می کنم. مثاًل ممکن است یک 
تکه پارچه ترم��ه قدیمی به یک قاب عکس 
تبدیل شود. وی در اشاره به قیمت کاالهای 
تغییرکارب��ری داده ش��ده، می گوی��د: مثاًل 

کوس��ن ها بین 60هزار تا 120ه��زار تومان 
قیمت دارند. 

بافت هایی براساس اسطوره ها و باورها
این فعال حوزه دس��تبافته های عش��ایری 
می گوی��د: این دس��تبافته ها اغلب به ش��دت 
آس��یب دیده  هستند. مانند اش��یای آنتیکی 
ک��ه در گذر ز مان دچار خوردگی  و کهنگی  و 
آس��یب شده اند؛ بنابراین به تعمیر و مرمت و 
بازسازی و رفوی زیادی نیاز دارند. یعنی برای 
اینکه تبدیل ش��وند به کوس��ن یا بالشتک یا 
رومیزی در گام نخست باید ضدعفونی بشوند. 
بع��د از این مرحل��ه بای��د بیدخوردگی های 
احتمالی ش��ان گرفته ش��ود و در مراحل بعد 
کارب��ری امروزی بیابن��د. وی اضافه می کند: 
مردم ما از دس��تبافته ها تنها با قالی آشنایی 

دارند و گاهی آن را خریداری می کنند و امثال 
گلیم را در حد جل و پالس به شمار می آورند؛ 
درحالی که این گونه دستبافته ها گاه از قالی ها 
هم گران تر و ارزشمندتر هستند. این گلیم ها 
و دستبافته ها چون ذهنی بافی می شوند یعنی 
بدون نقش��ه و طرح قبلی    بافته می ش��وند، 
حاوی داس��تان ها و اسطوره های کهن ایرانی 

هستند؛ داستان هایی که در قالب قهرمانانی 
از دنیای حیوانات، دار و درخت ها و پرندگان 
تجس��م می ش��وند. وی اضاف��ه می کند: این 
بافته ه��ا بیش��تر در فصل زمس��تان به دلیل 
اینکه فصل کشت و برداش��ت نیس��ت و اهالی 
ایل در چادرها به س��ر می برند، در شب های 
دراز صحرا و دش��ت بافته می شوند و سرشار 
از خیال انگیزی و خیال پروری هس��تند. پشم 
در دسترس شان و از رنگ های طبیعی محیط 
اطراف شان نیز برای رنگ آمیزی نخ ها استفاده 

می کنند. 
ما باید این داس��تان ها را برای جلوگیری از 
فراموشی شان به دنیای امروز و زندگی روزمره 
امروز بیاوریم؛ این داس��تان ها زیرساخت های 
فکری مردم را نش��ان می دهد. مملو از باورها 
و راز و رمزهای گذش��تگان ما هستند و من 
راز این نقش ه��ا و طرح ها را می دانم. افرادی 
هم که خریدار این کاالها هس��تند، تا 15 - 
10س��ال پیش پیش��تاز از س��طوح فرهنگی 
جامعه بودن��د که با چم و خ��م این نقش ها 
ارتب��اط برق��رار می کردند. حت��ی خریداران 
خارجی این دس��تبافته ها نیز افرادی هستند 
ک��ه از گونه ای شاعرمس��لکی و رنگ  و  روی 
روش��نفکری برخوردارن��د. ام��ا ام��روز این 
دستبافته ها بین قش��رهای مختلف شناخته 
شده و رفته رفته رویکرد مثبتی نسبت به آنها 

پیدا می شود. 
دس��ت بافته ها در هر ایل و قوم��ی از ایران، 
نقش و رنگی دیگرگون��ه دارند و همین تنوع 
موجب ش��ده ظرفیت های شگفت انگیزی در 
این زمینه داش��ته باشیم؛ ظرفیت هایی که یا 
از آنها اس��تفاده نشده یا بازارهایش را از دست 

داده اس��ت. به دس��ت آوردن دوب��اره بازارها 
سخت اس��ت. پرهیزگار می گوید: کشورهای 
اروپایی مانند ایتالیایی ها و آلمانی ها حتی بهتر 
از ما داس��تان های این نقش ها و این کاربردها 
را می دانند. آنها از این که بدانند نقش س��فره 
ی��ا نمکدان در فرهنگ ایرانی چیس��ت، لذت 

می برند. 

نمای نزدیک
ناصر پرهی��زگار متولد 1329 اس��ت و در 
انگلیس فروشگاهی داشته و بیش از 25سال 
به اروپایی ها دستبافته های ایرانی را فروخته 
است. هرچند طی یک دهه اخیر و به ویژه بعد 
از اعمال تحریم های گسترده علیه کشورمان 
دیگ��ر رونق هم از بازار او رخت بربس��ته و او 
فعاًل بیش��تر در بازار ای��ران فعالیت می کند. 
پرهیزگار که تحصیلک��رده انگلیس در حوزه 
علوم اقتصاد ریاضیات است، می گوید: بعد از 
اتمام درس��ش که به ایران برگشته به صورت 
کاماًل اتفاقی با این دس��تبافته ها آشنا شده و 
کم کم ش��روع به صادرات ش��ان به اروپا کرده 
اس��ت. همس��رش هم در امر فروش کمکش 
می کن��د و هم��واره در کنارش بوده اس��ت. 
می گوید بحران اقتصادی که از س��ال 2008 
تاکن��ون گریبانگی��ر مردم جه��ان حتی در 
کش��ورهای سرمایه داری شده است، آنها را از 
خرید کاالهایی ک��ه جنبه تزیینی و ذوقی و 
هنری دارند، دور کرده است. به همین دلیل 
قشر اندکی به جا مانده که قادر به خرید این 
کاالها هستند. حاال او امیدش به گردشگران 
ایرانی و توریست هایی است که انگار یخ قطور 
قهرش��ان با طاق های ضربی ایرانی شکس��ته 

می شود. 
وی می گوید همیش��ه ذوق هنری داشته 
و همین مبنایی می ش��ود ب��رای حضورش 
در ای��ن بازار. می گوید در آن زمان بازاریابی 
بس��یار دش��وار ب��وده و قوانین مرب��وط به 
ص��ادرات در ای��ران هم مزید ب��ر علت بوده 
تا س��ود چندانی در این می��ان گیر بازرگان 
نیای��د. پرهی��زگار از هزینه ه��ای حضور در 
نمایش��گاه های خارجی می گوید: االن گلیم 
یک قطع��ه یک و نی��م در دو مترش کمتر 
از 200ه��زار توم��ان نیس��ت. همین قیمت 
خارج از ای��ران چند برابر اس��ت و می تواند 
ممر قابل توجهی برای ارزآوری باشد اما االن 
برای هر بار ش��رکت در نمایش��گاهی خارج 
از کش��ور، حداقل تا 12میلی��ون تومان باید 
هزین��ه کنم و چون از عه��ده اش برنمی آیم، 
نمی روم و همین به مهجور ماندن همچنان 
هنرهای ایرانی منجر می ش��ود، درحالی که 
باید تغیی��ر کاربری دس��ت بافته های ایرانی 
را در نمایش��گاه های خارجی نش��ان دهیم. 
می گوی��د ای��ن دس��تبافته ها ک��ه ح��اوی 
داستان ها و اسطوره ها و باورهای مردم ایران 
هستند اگر به مردم جهان نشان داده شوند، 
آنگاه همگان متوجه می شوند که ما ایرانی ها 
چقدر ب��ا امس��ال داعش متفاوت هس��تیم 
و نمی توانن��د م��ا را همراه با آنه��ا به القابی 
چون تروریس��ت بودن و. . . متهم کنند. این 
دستبافته ها س��ند هویت ماست که البته ما 
کماکان پنهانش کرده ایم و کار خاصی برای 

عرضه اش در بازارهای جهانی نکرده ایم. 

گفت وگوی  »فرصت امروز« با فعال دستبافته های عشایری

منرازنقشهارامیدانم

انتخ��اب و معرف��ی مش��هد از س��وی ش��ورای جهانی 
صنایع دس��تی به عن��وان  » ش��هر گوهرس��نگ جهانی «   در 
می��ان فع��االن هن��ر- صنع��ت منحصربه ف��رد و بومی اما 
مهج��ور فیروزه تراش��ی، که خاص مش��هد و نیش��ابور در 
خراس��ان رضوی اس��ت، توقع برحق توجه، حمایت و رفع 
مشکالت ش��ان را ایجاد کرده است. فیروزه تراشی از جمله 
هنرهای دس��تی دیرقدمت ایران و به ویژه خطه خراس��ان 
اس��ت که برای جاودانگی و جهانی ش��دن نیازمند توجه و 

هنر مسئوالن است. 

خراسان، معدن کیفی ترین سنگ فیروزه در جهان 
مدیرکل اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
خراس��ان رضوی معتقد اس��ت به خاطر کارگاه های متعدد 
تراش س��نگ فیروزه در مشهد باید این ش��هر را به عنوان 
جایگاه و مرکز فیروزه و تراش این سنگ در کشور و خارج 

از مرزهای ایران معرفی کرد. 
حس��ین زارع صف��ت در گفت وگو با ایرنا اف��زود: معدن 
فیروزه نیش��ابور از منحصربه فردترین معادن این سنگ در 
جهان اس��ت که کیفیت و رنگ س��نگ فیروزه آن بی همتا 

است. 
وی س��ابقه بهره برداری از معدن س��نگ فیروزه را افزون 
بر س��ه هزار س��ال ذکر و بیان کرد: از دل معدن فیروزه در 
دامنه جنوبی رش��ته کوه بینالود در 53 کیلومتری ش��مال 
غرب نیشابور سنگی استخراج می شود که طرفداران زیادی 
در جهان دارد. مدیرکل اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری خراس��ان ادامه داد: معدن فیروزه نیشابور به 
دلیل ویژگی انحصاری آن به یکی از جاذبه های گردشگری 
تبدیل و حت��ی تولید و فروش فیروزه های مصنوعی به نام 

نیشابور به دلیل همین باب شده است. 

پیشنهاد ثبت جهانی هنر فیروزه تراشی 
وی گف��ت: پیش��نهاد ثبت فن و هنر فیروزه تراش��ی در 
فهرست میراث ناملموس جهانی به شورای سیاست گذاری 
ثبت جهانی ارائه شده و موافقت اولیه در این زمینه صورت 
گرفته است. زارع صفت بیان کرد: شهرهای نیشابور، فیروزه 
و مشهد از گذشته محل تراش و عرضه سنگ فیروزه بوده و 
تراش آن در ایران مرغوب ترین نوع تراش در دنیا محسوب 
می ش��ود. وی گفت: فیروزه مرغوب نیش��ابور که در زمره 
جواه��رات قرار می گیرد چهار نوع اس��ت که بعد از فیروزه 
عجمی، ش��امل فیروزه عربی، فیروزه توفال، س��فید رنگ 
و فی��روزه توفال نیم رنگ اس��ت. مدیرکل میراث فرهنگی 
خراسان رضوی افزود: ش��هرهای مشهد، نیشابور و فیروزه 
به عنوان کانون فیروزه تراش��ی کش��ور معرفی شده اند. وی 

اظهار کرد: ش��هر فیروزه محل معدن این س��نگ اس��ت و 
به ط��ور تقریبی بی��ش از 500 کارگاه فیروزه تراش��ی در 
روس��تای معدن فی��روزه و بیش از 200 کارگاه در ش��هر 

نیشابور دایر و مشغول فعالیت هستند. 
او گفت: سنگ های تراش خورده فیروزه نیشابور به دلیل 
دارا بودن کیفیت مطلوب و مرغوبیت، مش��تریان بسیاری 
در اس��تان های دیگر و کش��ورهای خارجی به ویژه مناطق 
عرب نش��ین حاش��یه خلیج فارس از جمله کویت، سوریه، 

عراق، عربستان و مناطق مجاور آن دارد. 

قلب تپنده فیروزه تراشی در مشهد کند می زند 
باوجود قابلیت منحصربه فرد خراس��ان رضوی به خاطر 
مع��دن یک��ی از منحصربه فردترین س��نگ های قیمتی، 

تراش��کاران فیروزه با مش��کالت فراوانی روبه رو هستند و 
در این میان فیروزه تراش��ی مش��هد به عنوان قلب تپنده 
این هنر، این روزه��ا ضربانی کند و نامتوازن دارد. رئیس 
اتحادیه فیروزه تراش��ان مش��هد به ایرنا گفت: تا دو سال 
پی��ش 319 کارگاه ت��راش فی��روزه در خراس��ان رضوی 
دایر بود که از این منظر مقام نخس��ت کش��ور محس��وب 
می شد. عبدالصمد رحیمی مقدم افزود: اما امروز به دلیل 
تداوم مش��کالت مزمن س��ال های قبل، از این تعداد تنها 
100 کارگاه فعال فیروزه تراش��ی در خراسان باقی مانده 
اس��ت. وی از این وضعیت ابراز نگران��ی و بیان کرد: هنر 
فیروزه تراش��ی منحصر به مش��هد و دارن��ده تنها اتحادیه 
فع��ال این صنف در کش��ور اس��ت اما امروز با مش��کالت 
فراوانی روبه رو اس��ت که امیدواریم شاهد فعالیت مفید و 

مؤثر حمایتی مسئوالن در این زمینه باشیم. 
رئیس اتحادیه فیروزه تراش��ان مشهد افزود: با توجه به 
انتخاب مش��هد به عنوان ش��هر جهانی سنگ های قیمتی 
و نیمه قیمتی شایس��ته اس��ت کمک و حمای��ت مؤثر از 
هنرمن��دان فیروزه ت��راش ص��ورت گی��رد. وی ادامه داد: 
در این زمینه پیش��نهادی به اس��تاندار خراسان رضوی و 
شهردار مشهد ارائه شده تا در حوزه طرح میدان شهدای 
این ش��هر مغازه های اجاره به شرط تملیک به هنرمندان 
فیروزه ت��راش واگذار ش��ود. تحقق این پیش��نهاد تجمیع 
هنرمندان و اس��تقرار دستگاه های تراش فیروزه را در این 

مکان فراهم می کند. 
رحیمی مقدم افزود: به این ترتیب نامگذاری مش��هد به 
نام ش��هر گوهرس��نگ جهانی عینیت یافته و از هنرمندان 
فیروزه ت��راش نیز حمایت الزم ص��ورت می گیرد. وی ادامه 
داد: چن��دی پیش در طبقه دوم بازار امام رضا )ع( مش��هد 
مغازه های��ی در اختیار تراش��کاران فیروزه ق��رار گرفت اما 
هم اینک اغلب آنها به فروشگاه سنگ تغییر وضعیت داده اند.

هنر-صنعت فیروزه تراشی چشم انتظار حمایت

گزارش2

کسری خدری

برای هر بار شرکت در 
نمایشگاهی خارج از کشور 

حداقل تا 12میلیون تومان باید 
هزینه کنم و چون از عهده اش 
برنمی آیم، نمی روم و همین به 
مهجور ماندن  هنرهای ایرانی 

منجر می شود
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ب��اران می ب��ارد. از می��دان ولیعص��ر ت��ا 
میدان فاطمی را پیاده می روم. این مس��یر 
قلب تپنده ش��هر اس��ت. خیابان پر است از 
هیاه��و و رفت و آمد؛ رفت و آمد ماش��ین ها 
و آدم ه��ا. همه به س��رعت در حال حرکت 
هس��تند. چی��زی ک��ه در ن��گاه اول نظرم 
را جل��ب می کن��د تیره بودن فضای ش��هر 
اس��ت. گویا در این ش��هر رنگ جان باخته  
اس��ت. رهگذران تیره پوش ب��ه ویترین های 
رنگارنگ این خیاب��ان نگاهی گذرا انداخته 
و می گذرند. مغازه ها خالی از مشتری است. 
شاید باران پاییزی امروز دلیلی برای خلوتی 
مغازه ها باش��د. عوضش کافه ها پر اس��ت از 
دختر و پسرهایی که در این هوای دل انگیِز 
پاییزی دل به ق��دم زدن در پرخاطره ترین 
خیابان تهران داده اند و خود را به نوش��یدن 
قه��وه ای مهم��ان کرده ان��د. این مس��یر پر 
اس��ت از مغازه هایی که به ف��روش کیف و 
کفش مش��غول هس��تند،  بنابراین اگر قصد 
خرید کفش را دارید،  بد نیس��ت س��ری به 
این بازار هم بزنید؛ مطمئن باش��ید دس��ت 
خالی برنمی گردید. به متروی میدان جهاد 
می رس��م؛ ایس��تگاهی که در س��ال 1394 
افتتاح شد و در تسهیل رفت و آمد مسافران 
ب��ه این نقطه از تهران نقش بس��زایی دارد. 
خیابان آغشته به بوق ممتد ماشین هاست. 
تا رس��یدن به می��دان در دو طرف خیابان 
مغازه ه��ای مختلف��ی از موبایل فروش��ی تا 
پوشاک و مانتو زنانه نظرم را جلب می کند. 
به میدان فاطمی می رسم؛ این میدان یکی 
از میدان ه��ای قدیمی و اصلی ش��هر تهران 
اس��ت که با نام میدان جهاد نیز ش��ناخته 
می شود و یکی از پرترددترین میادین تهران 

محس��وب می ش��ود. دلیل این میزان 
تردد باال ش��اید وجود س��اختمان های 
اداری دولت��ی و خصوص��ی پرش��مار 
در اط��راف ای��ن میدان باش��د. میدان 
فاطمی تا چند س��ال قبل تابلوی خود 
را حف��ظ کرده ب��ود اما وقت��ی وزارت 
جهاد سازندگی و بعدا جهاد کشاورزی 
ب��ه این می��دان آمد، میدان هم ش��د 
»میدان جهاد«؛ نامی که تنها در خود 
میدان دیده می ش��ود و در هیچ یک از 
تابلوهای راهنمایی که در خیابان های 
اطراف قرار دارند، اثری از آن نیست. 

میدان در نمایی پاییزی
باران ش��دت می گیرد. به دی��واری تکیه 
می دهم تا ش��اید اوضاع بهتر شود. از جایی 
که ایس��تادم گلدسته مسجد نور خودنمایی 
می کن��د. نگاهی به س��اختمان های اطراف 
میدان می اندازم و چشمم دور تا دور میدان 
را می گ��ردد،  خانم��ی در بالکن یکی از این 
ساختمان های قدیمی دور میدان، چشم به 
خیابان و باران پاییزی س��پرده است. بافت 
س��اختمان های این میدان تا حدی قدیمی 
اس��ت، نگاهم به س��اختمان ش��رکت مادر 
تخصص��ی بازرگانان دولتی ای��ران می افتد، 
 روی تابلوی آن نایلکس��ی کش��یده  ش��ده 
است،  طوری که به زحمت می توانم تابلو را 
بخوانم. گویا تابلوی این ساختمان به تازگی 
تعویض ش��ده اس��ت. س��مت چپ میدان 
چندین صرافی وج��ود دارد. جلوتر می روم 
و به کت و شلوار فروشی گراد می رسم. گراد 
با یک ویترین زیبا که پر اس��ت از برگ های 
پاییزی و درختان بی برگ هرس ش��ده که 
نماد پاییز اس��ت توجه تمام��ی رهگذران، 
 چ��ه مرد و چه زن را به خود جلب می کند. 
رو به رویم مس��جد نور ق��رار دارد. معماری 
گنبد و گلدس��ته های این مسجد هم از نظر 
مصالح به کار رفته و هم از نظر رنگ و ظاهر 
و معماری با دیگر مساجد تفاوت دارد. این 

مس��جد که یکی از مش��هور ترین مس��اجد 
تهران در محافل خبری اس��ت، س��ابقه اش 
به حدود 22 س��ال قبل ]س��ال13۷3[ باز 
می گردد. ای��ن میدان پر اس��ت از مراکز و 
س��اختمان های اداری و تج��اری. صندوق 
بازنشس��تگی کش��ور در ضل��ع جنوبی این 
میدان ب��ا یک نمای شیش��ه ای خودنمایی 
می کن��د. در کنار آن به س��اختمان وزارت 
کشور می رس��م. در ورودی وزارت کشور با 
سنگ نماهای س��فید توجه تمام رهگذران 
را جلب می کند. تاالر کش��ور هم که متعلق 
به وزارت کش��ور اس��ت در این میدان قرار 
گرفته اس��ت. این تاالر میزبان مراس��م های 
مختلف��ی از خیریه گرفته تا کنس��رت های 
موسیقی است. به طور قطع هنگام برگزاری 
هر مراسمی در این تاالر به بار ترافیکی این 

میدان به شدت افزوده  می شود. 

 مرکز خریدی که تنها یک طبقه 
همکف دارد

در ضلع غرب��ی این می��دان مرکز خرید 
پرنیان جا خوش کرده  اس��ت. داخل پاساژ 
می ش��وم. روی پله ه��ای ورودی این مرکز 
خرید موکتی کرم رنگ پهن ش��ده  است تا 
گل و خیس��ی کفش های باران��ی را بزداید. 
این پاس��اژ به نوعی ی��ک مرکز خرید نقلی 
و کوچک اس��ت. طبقه همک��ف آن با چهار 
مغ��ازه طال فروش��ی و چند پوش��اک زنانه 
ف��روش به طبقه منفی یک ختم می ش��ود. 
با پله های برقی پایین می روم، روی تابلوی 
راهنما نوشته لباس های ترک اورجینال در 
این طبقه عرضه می ش��ود. چندین دختر و 
پس��ر جوان فروشنده های 10 مغازه موجود 
در این طبقه مش��غول گفت و گو هس��تند، 
ب��ه جمع آنها وارد می ش��وم و از وضع بازار 

می پرس��م، یکی از آنها می گوید: این پاساژ 
معموال پاس��اژ خلوتی اس��ت و اکثر کسانی 
که در این مرک��ز خرید رفت وآمد می کنند 
مشتریان همیش��گی ما هستند. کسانی که 
محل کار و تحصیل شان همین حوالی است. 
از اجاره ها ک��ه می پرس��م می گویند متراژ 
مغازه ه��ای این مرکز خری��د معموال پایین 
اس��ت، به طور مثال  یک مغ��ازه 1۷متری 
30میلی��ون توم��ان ره��ن و 1/5میلی��ون 
توم��ان اج��اره داده می ش��ود و رهن کامل 
ی��ک مغازه 16متری بین 65 تا ۷5 میلیون 
تومان بسته به طبقه آن متغیر است. طبقه 
منفی دوم این پاس��اژ هم با یک کافی شاپ، 
یک آتلیه عکاس��ی و چند مغازه پوش��اک و 
کیف فروشی تمام می شود. طبقه های دیگر 
این مرکز خرید را واحدهای اداری تشکیل 
می دهن��د. از مرک��ز خرید پرنی��ان بیرون 
می آیم درس��ت در کنار ای��ن مرکز خرید، 
 مرک��ز خرید دیگری با ن��ام لئون قرار دارد. 
ورودی ای��ن مرکز خرید با دک��ور چوبی و 
زیبای کافه لمیز چش��م ها را خیره می کند. 
چی��زی که ام��ا در این مرک��ز خرید جالب 
اس��ت این اس��ت که جز چند مغازه کیف و 
موبایل فروش��ی و دو کافه که یکی در حال 
دیزاین کردن دکور خود بود، مغازه دیگری 

در این مرکز خرید وجود ندارد. 

با نگاه به این ویترین شاد شوید
جلوتر می روم روبه روی بیمارستان سجاد 
که همان خیابان چهلس��تون می شود، سه 
مانت��و فروش��ی ک��ه خالی از مش��تری هم 
هس��تند مش��غول فعالیتن��د. یک��ی از این 
مانتوفروش��ی ها با ویترین زیب��ا و رنگارنگ 
خود ک��ه به فروش پوش��اک الیاف طبیعی 
مشغول است،  حس سرزندگی به رهگذران 

القا می کند. 
با نزدیک ش��دن به فصل سرد سال انواع 
بارانی، کاپشن و پالتو جای مانتوهای خنک 
تابس��تان را گرفته اند. قیمت این مانتوهای 
پاییزی و زمستانی از 95 تا 300 هزار تومان 
متغیر اس��ت. دور تا دور میدان فروشندگان 
دس��تفروش مش��غول فروش اجناس خود 
هس��تند. از مانتوفروش��ی  به س��مت مترو 
حرک��ت می کنم، مرکز کامپیوتر هدیه یکی 
دیگ��ر از مراکز خرید این میدان اس��ت. در 
طبقه همکف این مرکز خرید، چندین مغازه 
موبایل فروش��ی و فروش��گاه ل��وازم جانبی 
تلفن همراه و کامپیوت��ر وجود دارد. طبقه 
دوم این پاساژ بیشتر به کار تعمیرات، کپی 
و اس��کن می پردازد. اجاره بهای مغازه های 
این پاس��اژ نی��ز از رهن 15 ت��ا 20میلیون 
تومان با اجاره 1 ت��ا 2میلیون تومانی برای 
یک مغ��ازه 15 متری قیمت گذاری ش��ده 
اس��ت. در کنار این مرکز خرید چند مغازه 
س��اعت فروش��ی و دو مغ��ازه لوازم خانگی 
ه��م وجود دارد. در تم��ام این میدان مرکز 
تجاری اداری 3۷ تنها مرکز خریدی اس��ت 
که رفت وآمد در آن زیاد اس��ت،  مش��تریان 
این پاس��اژ همگی خانم هستند و دلیل آن 
هم این اس��ت که جز مانتو و پوشاک زنانه 
 در این مرکز خری��د چیز دیگری به فروش 

نمی رسد. 
این مرکز خرید ب��ا 18 مغازه مانتو 
فروش��ی که اکثر ویترین ه��ای آن به 
بافتنی و پالتوهای زنانه اختصاص داده  
ش��ده است، مانتوهایی از قیمت 85 تا 
290هزار توم��ان را عرضه می کند. با 
یکی از فروشندگان صحبت می کنم و 
از وضع بازار و اجاره مغازه ها می پرسم، 
 می گوید: فعال در این ساعات روز بازار 
تعریفی ندارد، هرچه به تاریکی ش��ب 
و تعطی��ل ش��دن اداره ه��ا نزدیک تر 
می ش��ویم ب��ازار م��ا رونق بیش��تری 
می گیرد. وی ادام��ه می دهد: در کل، 
فصل عوض شده است و هوا هم هنوز 
به قدری س��رد نش��ده که م��ردم به خرید 
لباس ه��ای گرم ت��ر روی  آورن��د. امیدواریم 
هرچه هوا س��ردتر می شود فروش پالتو  هم 
بیشتر شود. این مغازه دار در مورد اجاره بها 
می گوی��د: ب��رای ی��ک مغ��ازه 18 مت��ری 
30میلی��ون رهن با 3میلی��ون تومان اجاره 

ماهانه باید پرداخت کنید. 

چطور برویم؟ 
برای رس��یدن به میدان فاطمی می توانید 
از خط 3 مترو استفاده کنید. ایستگاه میدان 
جهاد در این خط در س��ال 94 افتتاح ش��د 
و همه روزه مس��افران زیادی برای رس��یدن 
به می��دان فاطمی یا همان می��دان جهاد از 
آن اس��تفاده می کنند. همچنین می توانید با 
استفاده از بی آرتی های خط راه آهن - تجریش 
و راه آهن - پارک وی به ایستگاه میدان فاطمی 
در خیابان ولیعصر بروید و با حدود پنج دقیقه 
پیاده روی در خیابان دکتر فاطمی به س��مت 
غرب به میدان فاطمی برس��ید. همچنین از 
میادین اصلی ش��هر و پایانه های تاکسیرانی 
مثل پایانه ش��هید نظری در میدان آزادی، به 
مقصد میدان فاطمی تاکسی تردد می کند اما 
با توجه به ترافیک تقریبا همیش��گی در این 
میدان توصیه می کنی��م با مترو و بی آر تی به 

میدان فاطمی سفر کنید. 

کسی دکتر فاطمی را نمی شناسد 
جالب است اگر از شهروندان تهرانی درباره چرایی 
نامگذاری میادین و خیابان ها به اسم های فعلی شان 
بپرسید، ش��اید نتوانند پاسخی درست و قانع کننده 
به ش��ما بدهند. خیلی از ما ایرانی ها اطالع درستی 
از تاری��خ خ��ود نداریم و حتی لحظ��ه ای با خود در 
م��ورد اینکه چ��را این میدان یا ای��ن خیابان به این 
نام، نامگذاری ش��ده  است نیندیشیده ایم. در میدان 
فاطم��ی راه می روم و از رهگذران می پرس��م ش��ما 
می دانید چ��را این می��دان، به نام می��دان فاطمی 
شناخته می شود؟ چطور شد که االن به این میدان، 
می��دان جهاد می گویند؟  دخت��ر جوان وقتی با این 
پرس��ش من رو به رو می شود،  اخمی می کند و به راه 
خود ادامه می دهد،  ش��اید فک��ر می کند قصد اذیت 
او را داش��ته ام. به آقایی که مش��غول دیدن ویترین  
گراد اس��ت نزدیک می ش��وم با او در مورد س��والم 
صحبت می کنم،  لبخندی می زند و می گوید: »حتما 
آدم مه��م و تاثیرگذاری بوده اس��ت. ن��ام او را بارها 
ش��نیده ام،  اما در م��ورد اینکه چه کاره بوده اس��ت 
اطالع دقیقی ن��دارم«. یکی دیگ��ر از رهگذران که 
مرد میانس��الی اس��ت، می گوید: »فک��ر می کنم از 
مب��ارزان جریان ملی ش��دن صنعت نف��ت بود و از 
اعض��ای کابین��ه دکتر مص��دق که بع��د از کودتای 
28مرداد 32،  کشته شد«. حسین فاطمی تا آخرین 
لحظات بر مواضع س��خت خود در برابر »سلطنت« 
و »اجنبی« ایس��تاد. او پی��ش از اعدامش گفته بود: 
»می دانید چرا من کش��ته می ش��وم؟ من برای این 
کش��ته می ش��وم که نخس��تین اقدام من در وزارت 
امور خارجه به دس��تور پیشوای نهضت ملی، بستن 
س��فارت و کنس��ولخانه های انگلیس در ایران بود و 
بنا به گفته پیش��وای ما سرگذش��ت جبهه ملی باید 
سرمش��ق مردمی شود که در خاورمیانه علیه مظالم 
انگلی��س قیام می کنند... من از مرگ ابایی ندارم آن 
هم چنین مرگ پر افتخاری. من می میرم که نس��ل 
جوان ای��ران از مرگ من درس عبرت��ی گرفته و با 
خون خود از وطنش دفاع کند و نگذارد جاسوس��ان 

اجنبی بر این مملکت حکومت کنند.«

نگاهی به تاریخ 

انتخاب ن��ام خیابان فاطمی ب��ه روزهای ابتدایی 
انق��الب بازمی گردد؛ روزهایی که ش��هرداری تهران 
با دعوت از معتمدین ش��هر، ش��ورایی برای نظارت 
ب��ر نامگ��ذاری معابر و میادین ش��هر تش��کیل داد. 
مهندس محمد توس��لی درباره ش��یوه نامگذاری ها 
می گوید: »از آنجا که مسئولیت نامگذاری خیابان ها 
به عهده ش��هرداری تهران است، در    همان روزهای 
اول تص��دی اداره ش��هر تهران ش��ورایی از فعاالن 
گروه های اجتماعی ملی � اسالمی دوران انقالب زیر 
نظر آقای خس��رو منصوریان، معاون امور اجتماعی 
و رفاه ش��هرداری تهران تش��کیل ش��د ک��ه به کار 
نامگذاری معابر شهری نظارت داشت. شورای مزبور 
ضوابط��ی را برای تغییر ن��ام خیابان ها و انتخاب نام 
جدید آنها پیش��نهاد کرد و پس از تصویب ش��ورای 
معاونان ش��هرداری تهران ای��ن ضوابط، چارچوب و 
مبنای نامگذاری ها قرار گرفت. بسیاری از این نام ها 
برگرفته از شعار ها، فرهنگ و ارزش های انقالب و در 
حقیقت تبلور آنها در عناوین خیابان های ش��هر بود، 
مثال ش��عاری بود که می گفت »نهضت ما حس��ینی 
اس��ت«. ما این مفهوم را در نامگ��ذاری میدان امام 
حس��ین، خیابان انق��الب، میدان انق��الب، خیابان 
آزادی و می��دان آزادی لح��اظ کردیم. یا س��ه رکن 
»جهاد، ش��هادت، پیروزی« که از مفاهیم ارزشمند 
در جری��ان مب��ارزات انقالب��ی ب��ود، در انتخاب نام 
خیاب��ان مجاهدین اس��الم، میدان ش��هدا و خیابان 
پی��روزی مدنظر قرار گرفت.« یکی از ضوابط تعیین 
ش��ده این بود اف��رادی که نام ش��ان روی خیابان ها 
گذاش��ته می ش��ود از می��ان رجال در قی��د حیات 
نباشند: »مثال خاطرم هست مردم به خاطر عالقه ای 
که به آیت اهلل طالقانی داشتند خیابان قدیم شمیران 
را در جریان راهپیمایی های تاس��وعا و عاشورا به نام 
طالقان��ی نامگ��ذاری کرده بودن��د. از آنجا که حفظ 
آن، مغای��ر ضواب��ط تعیین ش��ده توس��ط ش��ورای 
نامگ��ذاری ب��ود، موضوع حضوری با ایش��ان مطرح 
ش��د. آی��ت اهلل طالقانی ضمن تایی��د ضوابط مذکور 
از پیش��نهاد نام دکتر شریعتی به مناسبت موقعیت 
»حسینیه ارشاد« در این خیابان به گرمی استقبال 
کردن��د. البته بعد از درگذش��ت مرحوم طالقانی در 
19 شهریور سال 1358 خیابان تخت جمشید سابق 

به نام ایشان نامگذاری شد.«

ایران نوین، آریا مهر، فاطمی و بعد جهاد
در س��ال 1353 ب��ا تش��کیل حزب رس��تاخیز و 
انحالل دیگر احزاب از جمله ایران نوین، نام خیابان 
»ایران نوین« تهران به آریامهر تغییر کرد و تا زمان 
وقوع انقالب به همین نام باقی ماند. توس��لی درباره 
دالیل تغییر نام این خیابان به »خیابان شهید دکتر 
فاطم��ی« گفت: »ما ای��ن کار را به خاطر خدمات و 
نقش مهمی که ایشان در نهضت ملی ایران داشتند 
انج��ام دادیم.« می��دان فاطمی تا چند س��ال قبل 
تابلوی خود را حفظ کرده بود اما وقتی وزارت جهاد 
س��ازندگی و بعدها جهاد کش��اورزی به این میدان 

آمد، نام میدان به »میدان جهاد« تغییر کرد. 
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با »فرصت امروز« در میدان فاطمی قدم بزنید

تعلق خاطر به نام قبلی

لیال شیرزاد
Leilashirzad69@gmail. com

این میدان یکی از میدان های قدیمی و اصلی شهر 
تهران است که با نام میدان جهاد نیز شناخته 
می شود و یکی از پرترددترین میادین تهران 

محسوب می شود. دلیل این میزان تردد باال شاید 
وجود ساختمان های اداری دولتی و خصوصی 

پرشمار در اطراف این میدان باشد. میدان فاطمی تا 
چند سال قبل تابلوی خود را حفظ کرده بود اما وقتی 

وزارت جهاد سازندگی و بعدا جهاد کشاورزی به 
این میدان آمد، میدان هم شد »میدان جهاد«
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اعتراض زنان فرانسوی به اختالف 
دستمزدها برای زنان و مردان

گروهی از فعاالن فرانسوی از همه زنان این کشور 
خواس��تند که در اعتراض به تبعیض در دستمزدها 
برای زنان، رأس س��اعت 34: 4 از کار دست بکشند. 
به گزارش ایس��نا، س��ازمان دهندگان ای��ن اعتراض 
می گویند که اختالف دس��تمزد بی��ن زنان و مردان 
برای کار مشابه، معادل کل درآمدی است که فردی 
از رأس س��اعت 34: 4 روز هفت��م نوامب��ر تا پایان 
س��ال میالدی، یعنی حدود دو ماه کس��ب می کند. 
ح��دود 100 نفر از معترضان در میدان »ریپابلیک« 
پاری��س تجمع کردند. وزیر حقوق زنان فرانس��ه نیز 
گفته است با اینکه عجیب به نظر می رسد یک مقام 
دولت��ی از اعتص��اب حمایت کند ام��ا او حامی این 
جنبش اعتراضی زنان اس��ت. به گ��زارش یورونیوز، 
کش��ور فرانس��ه از نظر اختالف درآم��د بین زنان و 
مردان در رده هفدهم بهترین کش��ورها قرار دارد و 

ایسلند در رتبه اول است. 

سازمان جهانی بهداشت تاکید کرد
لزوم دسترسی زنان باردار به 

خدمات درمانی به موقع و باکیفیت

س��ازمان جهانی بهداش��ت)WHO(  توصیه های 
جدیدی را ب��رای ارتقای کیفی��ت مراقبت های پیش 
از زایم��ان جهت کاهش خطر مرده زایی و مش��کالت 
بارداری و وضع حمل ارائه کرد. به گزارش ایسنا، سال 
گذش��ته حدود 303هزار زن بر اثر مش��کالت مرتبط 
با ب��ارداری و ۲میلیون و ۷00هزار ن��وزاد در ۲۸ روز 
نخس��ت زندگی ف��وت کرده اند. همچنی��ن ۲میلیون 
و ۶00هزار مورد مرده زایی گزارش ش��ده اس��ت. باال 
بودن کیفیت خدمات درمانی در طول بارداری و زمان 
تولد می تواند از بسیاری از این مرگ ومیرها جلوگیری 
کند. هنوز تنها ۶4درصد زنان در سراس��ر جهان برای 
چهار بار یا بیشتر در طول دوران بارداری مراقبت های 
پیش از زایمان دریاف��ت می کنند. مراقبت های پیش 
از زایم��ان فرصتی حیاتی برای ارائه خدمات مراقبتی، 
حمایتی و آگاهی بخش��ی به زنان باردار است و شامل 
بهبود س��بک زندگی سالم، تش��خیص و پیشگیری از 
بیماری ها، ارائه مشاوره های خانواده و حمایت از زنانی 
که تجربه خش��ونت خانوادگی داشته اند، می شود. در 
مدل جدی��د مراقبت ه��ای پیش از زایمان س��ازمان 
جهان��ی بهداش��ت، تعداد مراجع��ات زنان ب��اردار به 
پزش��کان را از چهار بار به هشت بار افزایش می دهد، 
چ��را ک��ه افزایش دفع��ات معاینه با کاه��ش احتمال 
مرده زایی مرتبط است. به گزارش سایت اطالع رسانی 
س��ازمان جهانی بهداش��ت، همچنین در مدل جدید 
دفعات بررس��ی وضعیت مادر و جنین برای تشخیص 
مش��کالت احتمالی، بهبود ارتباط بی��ن درمانگران و 
زنان ب��اردار و همچنین افزای��ش احتمال تجربه یک 

زایمان مثبت، بیشتر می شود. 

 پیشنهاد بررسی رانندگی زنان 
در عربستان رد شد

مجمع مشورتی عربستان پیشنهاد بررسی مسئله 
رانندگ��ی زنان در این کش��ور را رد کرد. به گزارش 
خبرگزاری فرانسه از ریاض، یک عضو مرد این مجمع 
انتصابی در نشس��تی که در هفته جاری برگزار شد، 
پیشنهاد بررسی این مسئله را مطرح کرد. وی گفت: 
چه مش��کلی پیش روی رانندگی زنان وجود دارد و 
ب��رای صدور مج��وز رانندگی برای آنه��ا به چه چیز 
نیاز اس��ت؟ اما این پیشنهاد که برای تصویب شدن 
ب��ه 50درصد به عالوه ی��ک رأی 150 عضو مجمع 
مشورتی عربس��تان نیاز داشت، رأی نیاورد. 30 نفر 
از 150 عضو مجمع مشورتی عربستان، زن هستند. 
مجمع مزبور می تواند توصیه ه��ای غیر الزام آوری را 
ب��ه دولت ارائه دهد، اما از ق��درت اجرایی برخوردار 
نیست. عربستان س��خت ترین محدودیت ها را علیه 
زنان اعمال کرده و تنها کش��ور جهان است که زنان 
حق رانندگی در آن را ندارند. به گفته فعاالن مدافع 
حقوق زن��ان، رانندگی زنان در عربس��تان به لحاظ 
فنی غیرقانونی نیست، اما این محدودیت به واسطه 
س��نت و عرف رایج در این کشور اعمال شده است. 
ب��ا این همه، گشایش��ی ان��دک در وضعیت زنان در 
عربس��تان در دوره زمامداری ملک عبداهلل، پادش��اه 
پیشین این کشور به وقوع پیوست و وی زمینه ورود 
زنان به مجمع مش��ورتی را در س��ال ۲013 فراهم 
کرد. وی همچنین اعالم کرد که زنان برای نخستین 
بار می توانند رأی بدهند و نامزد انتخابات شوراهای 
ش��هر بشوند. اما مس��ئله رانندگی زنان در عربستان 
همچنان معضلی حل نشده است و برخی فعاالن زن 
در این کشور در اعتراض به این مسئله، پشت فرمان 
خودرو نشس��ته و تصاویری از خود را در شبکه های 
اجتماع��ی منتش��ر کرده اند. در واقع زنان س��عودی 
باوج��ود محدودیت های پیش روی خ��ود، از مبارزه 
برای احقاق حقوق ش��ان دست نمی کشند و به طرق 

مختلف خواسته های شان را مطالبه می کنند. 

اخبار زنان گزارش »فرصت امروز« از انتخاب یک زن به عنوان معاون رئیس جمهوری

مشارکت و مدیریت زنان؛ ارکان توسعه پایدار
کزل بهرگان

هفته ای که گذش��ت حاوی 
اتفاق��ات جال��ب توجه��ی در 
ارتباط با زنان بود. مهم ترینش 
مربوط ب��ه انتص��اب یک زن 
به عنوان رئیس سازمان میراث 
فرهنگ��ی ، صنای��ع دس��تی و 
براس��اس  ب��ود.  گردش��گری 
اطالعات س��ایت این سازمان 
در سال 1343 وزارت فرهنگ 
و هنر تاسیس و مدیریت های 
مختلف��ی در قلم��رو می��راث 
فرهنگ��ی همچ��ون اداره کل 
باستان شناسی  مرکز  موزه ها، 
ایران، دفتر آثار تاریخی، اداره 
کل موزه ه��ای س��نتی، موزه 
ایران باستان، اداره کل بناهای 
تاریخی، س��ازمان، حفاظت از 
آثار باس��تانی و... تشکیل شد. 
بعد از انقالب اسالمی این نام 
به س��ازمان می��راث فرهنگی 
صنایع دس��تی و گردش��گری 
تغییر کرد. اگر سال 1343 را 
زمان تاسیس چنین سازمانی 
در نظ��ر بگیریم، می بینیم که 
5۲سال از عمرش می گذرد و 
در همه ادوار رؤس��ای مرد را 
به خود دیده اس��ت. بنابراین 
انتخ��اب ی��ک زن به عن��وان 
رئی��س ای��ن س��ازمان نوعی 
ش��جاعت در تصمیم گیری را 
نش��ان می دهد؛ تصمیمی که 
را  زیادی  امیده��ای  می تواند 
در دل زن��ان زنده کند. چون 
این پس��ت دولت��ی را باید در 
کنار حضور دوبرابری زنان در 
مجل��س دهم ق��رار داد که به 
طور کلی دورنمای روشنی را 
پیش چشم نیمی از جمعیت 
بحث  قرار می دهد.  کشورمان 
مهم تر اما تنها حضور یک زن 
در ی��ک س��ازمان به خصوص 
مهم تر  بلکه مس��ئله  نیس��ت 
این اس��ت ک��ه چگونه حضور 
زن��ان در س��اختار ق��درت و 
کالن  تصمیم گیری ه��ای 
می تواند به ای��ن حوزه کمک 

کند. 

حضور 3 درصدی زنان در 
پست های مدیریتی کشور

ط��ی هفت��ه گذش��ته زنان 
فع��ال در ای��ن ح��وزه ای��ن 
اتف��اق را به ف��ال نیک گرفته  
و طی س��خنرانی های بس��یار 
خواهان روند به رشدی در این 
زمینه ش��ده اند. ش��هیندخت 
موالوردی که خ��ود از جمله 
زن��ان حاضر در بدن��ه قدرت 
است و طی سال های گذشته 
آم��اج حمالتی هم ب��وده، در 
نشس��ت تخصصی چالش های 
عرص��ه  در  زن��ان  حض��ور 
مدیری��ت ک��ه در دانش��کده 
دانش��گاه  اجتماع��ی  عل��وم 
ته��ران برگ��زار ش��د، گفت��ه 
اس��ت: باوجود رشد روزافزون 
دانش آموختگ��ی زن��ان که از 
رش��د خوبی برخ��وردار بوده 
اس��ت هنوز به نقطه مطلوب 
نرسیده ایم و ش��اهد این نرخ 
پایین حضور زنان در س��طوح 
میان��ی و عالی هس��تیم. وی، 
س��ه عامل اقتصادی، فرهنگی 
و اجتماع��ی را مان��ع حضور 
زنان عنوان کرده و می افزاید: 
در  اقدامات��ی  اس��ت  الزم 
زمینه ارتقای آموزش��ی زنان، 
آگاهی جنس��یتی، نرخ پایین 
مدیریت، مش��ارکت اقتصادی 
و توانمن��دی اقتص��ادی زنان 

انجام شود. 
معاون ام��ور زنان و خانواده 
رئیس جمه��وری با اش��اره به 

تجمع زنان در وزارت آموزش 
و پرورش و وزارت بهداش��ت، 
درم��ان و آم��وزش پزش��کی 
گف��ت: ای��ن تراک��م و تجمع 
نش��ان از فقدان تحرک شغلی 
زن��ان دارد و نیازمند بازنگری 
در توزیع زنان در مشاغل است 
و همچنین باید تغییراتی نیز 
در رویکرد زنان و برنامه ریزان 
انجام شود. موالوردی در ادامه 
و با اش��اره به سخنان رهبری 
نیز در ارتب��اط با حضور زنان 
در مق��درات اساس��ی جامعه 
وضعی��ت  ای��ن  می گوی��د: 
درحالی اس��ت که مستندات 
خوبی برای تغییر این شرایط 
وج��ود دارد، همچن��ان ک��ه 
رهب��ر معظم انق��الب نیز در 
سخنان ش��ان به دخالت زنان 
در مق��درات اساس��ی جامعه 

تاکید می فرمایند. 

سهم اندک زنان از مناصب 
مدیریتی 

اضاف��ه  همچنی��ن  وی 
ک��رده ک��ه در سیاس��ت های 
کل��ی نظ��ام اداری و ه��م در 
و  سند چش��م انداز ۲0س��اله 
برنامه ه��ای رئیس جمه��وری 
ب��ر شایسته س��االری تاکی��د 
شده اس��ت. بر همین اساس 
در  زن��ان  مش��ارکت  ش��اهد 
اجتم��اع هس��تیم ام��ا هنوز 
در عرص��ه مدیری��ت نیازمند 
اتخ��اذ تدابی��ری هس��تیم تا 
ای��ن ظرفیت پنهان و کش��ف 
نش��ده را به خدم��ت بگیریم. 
ه��ر چن��د در ش��رایط فعلی 
زنان تنه��ا 3درصد از مدیران 
دولت��ی را تش��کیل می دهند. 
مع��اون امور زن��ان و خانواده 
اظه��ار  جمه��وری  ریاس��ت 
امیدواری ک��رده که دو عامل 
مشارکت زنان و مدیریت زنان 
در همگام��ی با جامعه فرآیند 
جدی��دی در بح��ث توس��عه 
پایدار رقم بزن��د و با توجه به 
راهکارها و اقدامات پیش بینی 
ش��ده در برنامه ششم توسعه 
شاهد تحقق عدالت جنسیتی 
در تمام ش��ئون زندگی زنان 
باش��یم. در ادامه م��والوردی 
یازدهم  دولت  اقدامات  درباره 
با  در ح��وزه زن��ان می گوید: 
توجه ب��ه ش��رایط و وضعیت 
آن دوره و رون��د روبه رش��د 
آس��یب های اجتماعی با دلیل 
س��وء مدیریت ها و تحریم های 

حاکم  اجتماعی  و  اقتص��ادی 
ب��ر جامع��ه س��عی کردیم با 
ش��ناخت درس��ت از جامع��ه 
انجام  را  برنامه ریزی های الزم 
مسائل  اولویت بندی  با  دهیم. 
دس��تگاه های  هم��کاری  با  و 
ادارات  اجرای��ی و مش��ارکت 
فرمانداری ه��ا  در  زن��ان  کل 
راه  ما 50درص��د  هم اکن��ون 
ریل گ��ذاری  و  رفته ای��م  را 
مناس��بی انج��ام داده ایم و با 
پرهی��ز از اقدامات کلیش��ه ای 
چارچوب  در  کرده ایم  س��عی 
ماموریت ه��ا حرکت کنیم و با 
شناسایی مس��ائل و مشکالت 
و جلب مش��ارکت و شناسایی 
ظرفیت ها در چارچوب معینی 

گام برداریم. 

حساسیت های الزم ایجاد 
شده 

همان طور که اش��اره ش��د 
مع��اون امور زن��ان و خانواده 
ریاس��ت جمه��ور ط��ی چند 
س��الی ک��ه در ای��ن پس��ت 
دولتی منصوب ش��ده همواره 
آماج حمالت��ی حتی از طرف 
همجنس��ان خ��ود نی��ز بوده 
س��یاه نمایی  اینک��ه  اس��ت؛ 
می کن��د و با بی��ان آمارهای 
علی��ه  اجتماع��ی  خش��ونت 
آم��ار  ط��الق،  آم��ار  زن��ان، 
ک��ودکان در معرض خطر و... 
به نوعی فض��ای جامعه را رو 
به نومیدی می ب��رد. اما او در 
ش��رایط فعلی می گوید: شاهد 
الزم  حساس��یت های  هستیم 
ایجاد ش��ده و شاهد اقداماتی 
در س��طح عالی هس��تیم. در 
بحث س��رمایه اجتماعی افت 
ش��دیدی را ش��اهد بودیم اما 
برای  فعالیت هایی  هم اکن��ون 
س��ازمان های  فعال س��ازی 
مردم نهاد داش��تیم و هش��ت 
نشست در سه سطح دولت با 
دولت، دولت با سمن و سمن ها 
ب��ا س��من ها ایج��اد کردیم و 
از نظر کمی رش��د داش��تیم. 
وی همچنی��ن اش��اره ای هم 
داش��ته ب��ه چگونگ��ی ادامه 
رون��د رش��د حضور زن��ان در 
دول��ت یازده��م و می گوی��د: 
ش��اهد  یازده��م  دول��ت  در 
دهیاران  ۷۶درص��دی  رش��د 
زن، انتخ��اب فرمان��داران زن 
م��رزی  حس��اس  نق��اط  در 
همچنین ش��اهد حضور س��ه 
زن در کابین��ه بودیم که این 

تح��ول خوبی ب��وده و مقدمه 
حضور زنان در س��طوح عالی 
از  خوب��ی  الگ��وی  و  اس��ت 
مدیری��ت زنان را ب��ه نمایش 
همچنی��ن  وی  می گ��ذارد. 
می گوی��د: رئیس جمهوری به 
تدبیر  دول��ت  کابین��ه  وزرای 
امی��د توصیه کرده که حداقل 
یک��ی از معاون��ان خ��ود را از 
خانم ها انتخاب تا خانم ها نیز 
تجربه الزم را کس��ب کنند و 
به س��طوح عالی برس��ند که 
امیدواری��م ای��ن پایه گ��ذاری 
انج��ام ش��ود و تداوم داش��ته 

باشد. 
معاون ام��ور زنان و خانواده 
ریاس��ت جمهوری با اشاره به 
انتخابات مجلس دهم و حضور 
گس��ترده زنان به عنوان نامزد 
در ای��ن دوره گف��ت: در این 
دوره شاهد اعتمادبه نفس زنان 
و اعتم��اد جامعه به توانمندی 
زن��ان حتی در شهرس��تان ها 
بودیم ک��ه توانس��تند اعتماد 
عموم��ی را جل��ب کنن��د که 
این امیدوارکنن��ده بوده و در 
حقیق��ت نی��از جامعه اس��ت 
نه نی��از زنان چ��را که جامعه 
نیازمن��د این اس��ت که برای 
رس��یدن به موفقیت از هر دو 

بال خود استفاده کند. 
وی تاکی��د ک��رد: ما تالش 
کردی��م ت��وازن و تع��ادل را 
در مس��ائل زنان در دس��تور 
کار خود ق��رار دهیم و ضمن 
توجه به ارتقای ش��غلی زنان 
از ط��رف دیگ��ر ب��ه تحکیم 
بنی��اد خان��واده، تقوی��ت زن 
در خان��واده و پایداری زن در 
خانواده نی��ز توجه کرده ایم و 
مجم��وع برنامه ها برای تحقق 

این اهداف بوده است. 

سهم کم زنان در سایه 
نگرش های جنسیتی

شرح شوقی که انتصاب یک 
زن در رأس می��راث فرهنگی 
کش��ور در می��ان زن��ان فعال 
اجتماع��ی و اقتص��ادی ایجاد 
کرده است، به ش��ورای عالی 
راهب��ردی کنگره مل��ی زنان 
موفق ایران هم رس��یده است. 
آنجا که ثریا ش��ارقی، یکی از 
اعض��ای این ش��ورا ب��ه ایرنا، 
می گوید: اتفاق خوب اخیر در 
ترمیم کابینه دولت، نویدبخش 
امید و آینده ای روشن تر برای 
جامعه زنان است.  اقدام اخیر 

رئیس جمه��وری در انتص��اب 
معاون میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردش��گری امید را 
در جامعه زنان بیشتر کرده و 
باور به توانمندی های زنان در 
اجرایی کش��ور،  باالترین رده 
نوید بخ��ش آینده خوبی برای 
ما خواهد ب��ود. وی همچنین 
اگرچ��ه  ک��ه  ک��رده  اضاف��ه 
بس��یاری از تصمیم گی��ران و 
سیاس��تمداران ب��ه قابلیت و 
ت��وان زنان جامع��ه در عرصه 
مدیریت��ی واقف هس��تند، اما 
به دلی��ل برخ��ی نگرش های 
و  س��ازمان  ها  در  جنس��یتی 
ش��رایط  در  حت��ی  ادارات 
تخصص��ی برابر، برت��ری را از 
آن مردان می دانند. ش��ارقی، 
با تاکی��د بر رس��یدن تعادل، 
برابری، رف��ع تبعیض ها و در 
نتیجه توس��عه بهتر و کامل تر 
جامعه، می افزای��د: در جامعه 
ام��روز نیاز اس��ت ک��ه زنان 
بتوانند حضور چش��مگیرتری 
در فرآین��د تصمیم گی��ری در 
س��طوح مختل��ف جامع��ه از 
جمل��ه دس��تگاه  های اجرایی 
داش��ته باش��ند. وی با اشاره 
به برگزاری نخس��تین کنگره 
مل��ی زن��ان موفق ای��ران در 
دی ماه سال جاری خاطرنشان 
در  کش��ورهای  در  می کن��د: 
حال توسعه مانند ایران، زنان 
با وج��ود حمایت ه��ای انجام 
ش��ده، هنوز نتوانسته اند نقش 
موثری در اداره امور ش��هری 

داشته باشند. 

مدیریت زنان؛ یک مطالبه 
عمومی

اینک��ه  بی��ان  ب��ا  ش��ارقی 
گس��ترش روزافزون شهرها و 
واگذاری وظایف و فعالیت های 
مدیریت ه��ای  ب��ه  جدی��د 
ش��هری، نگاه نوی��ن و جامع 
ب��ه ای��ن مقول��ه را می طلبد، 
به عن��وان  زن��ان  تاکیدک��رد: 
نیم��ی از جمعی��ت می توانند 
به عن��وان عاملی اساس��ی در 
دس��تیابی به توس��عه ایده آل 
درتمام��ی زمینه ه��ا مط��رح 
باش��ند. مدیرکل امور بانوان و 
خانواده اس��تانداری تهران در 
برنامه ریزی  می افزای��د:  ادامه 
و مدیریت ش��هری حداقل در 
امور مربوط به زنان در صورتی 
موف��ق عمل خواه��د کرد که 
از  مدیریت��ی  بخش ه��ای  در 
پتانس��یل های  و  توانایی ه��ا 
باالی آنان استفاده شود. عضو 
شورای عالی راهبردی کنگره 
زن��ان موفق ای��ران می گوید: 
پایدار و  دستیابی به توس��عه 
همه جانب��ه بدون اس��تفاده از 
ظرفیت های اقش��ار مختلف و 
به خص��وص زن��ان، امکانپذیر 
نخواهد ب��ود. وی اظهار کرده 
که از سوی دیگر حضور زنان 
در پست های مدیریتی موجب 
بهبود عملکرد مدیریت کشور 
ب��ه  می ش��ود،  س��ازمان ها  و 
این دلیل ک��ه توانمندی های 
مدیریت��ی تا ح��دودی به طور 
مس��اوی بین م��ردان و زنان 
توزیع ش��ده اس��ت. ش��ارقی 
ادامه می دهد: از این دیدگاه، 
ویژه ای  توانمندی ه��ای  زنان 
دارند و از مهارت های معمول 
در مدیری��ت مناب��ع انس��انی 
ش��رایط  در  که  برخوردارن��د 
امروز بیش��تر از گذشته مورد 
ضمن  سازمان هاس��ت،  نی��از 
اینک��ه مدیریت زن��ان به یک 
تبدیل ش��ده  مطالبه عمومی 

است. 

رئیس س��ازمان بهزیس��تی کش��ور از س��اماندهی 
۲۶40 کودک کار و خیابان، طی دو ماه گذش��ته در 

تهران خبر داد. 
انوش��یروان محس��نی بندپی در گفت وگو با ایسنا، 
ضمن بیان اینکه کودکان کار دو دسته اند؛ یک دسته 
آنهایی که فاقد س��رپناهند و دسته دیگر افرادی که 
توسط افراد حرفه ای اس��تثمار شده اند، گفت: در دو 
ماه گذش��ته ۲۶40 ک��ودک کار در ته��ران پذیرش 
 ش��ده و س��ازمان های مردم نهاد نیز اع��الم آمادگی 
کرده اند که تا پایان آبان ماه هر کودک و نوجوانی را 

که رها شده است حمایت کنند. 
نی��روی انتظامی نیز در این زمین��ه اعالم آمادگی 

کرده است. 
وی در ادامه اظهار کرد: مشکل بهزیستی در زمینه 
س��اماندهی کودکان کار و خیابان خأل قانونی است؛ 

چرا که اگر والدین کودک کار درخواس��ت بدهند که 
کودک از بهزیس��تی پس گرفته ش��ود و ب��ه خانواده 
برگ��ردد ما موقت مجبوریم آن را بپذیریم و س��پس 

به خانواده تحویل دهیم. 
رئیس س��ازمان بهزیستی کش��ور تصریح کرد: به 
همی��ن دلیل قوه قضاییه قول داده اگر دو بار کودک 
به خانواده برگش��ت و مجدد به عنوان کودک کار رها 
ش��د، صورت جلسه ای تنظیم شود و برای بار سوم به 
هیچ عنوان تحویل خانواده نش��ده و از خانواده سلب 

حضانت شود. 
بندپ��ی در پایان اظهار کرد: به طور کلی پیش بینی 
می ش��ود که حدود 4 تا 5 هزار کودک کار در تهران 

وجود داشته باشد. 

رئیس سازمان بهزیستی کشور اعالم کرد

شرط سلب حضانت  »کودکان کار و خیابان« از خانواده

 اهمیت حضور زنان 
در ساختار قدرت

 در ط��ول تاریخ توزیع قدرت همواره به ش��کلی 
نابراب��ر می��ان دو جنس زن و مرد ش��کل گرفته 
اس��ت. موقعیت های تصمیم س��ازی و ب��ه عبارتی 
ق��درت، بیش��تر در میان مردان رد و بدل ش��ده 
اس��ت. البته فرهنگ و سنت های تاریخی، به ویژه 
تس��ری تفکر مردانه بودن قدرت، تفاوت انگیزه یا 
عالقه زنان با مردان در کس��ب قدرت و بس��یاری 
نظرات بی اس��اس دیگر به ای��ن روند کمک کرده 
اس��ت. همزمان با اصالحات سیاس��ی و اجتماعی 
در س��طح جهان و افزایش روند برابری زن و مرد 
شاهد روی آمدن تعداد بیشتری از زنان در سطوح 
باالی تصمیم گیری های کالن و نیز مش��ارکت در 

ساختار قدرت هستیم. 
 حض��ور متناس��ب و صحیح زن��ان در نظام های 
اجتماع��ی نش��انگر اهمیت مش��ارکت آن��ان در 
موفقی��ت پای��دار نظام ه��ا ب��وده اس��ت. در واقع 
تحقیقات مختلف نش��ان داده ان��د افزایش حضور 
زنان در س��اختار قدرت و رهبریت موجب کاهش 
فس��اد می ش��ود؛ از دالیل مهم ای��ن واقعیت هم 
تمایل بس��یار کمتر زنان در دریافت یا پیش��نهاد 

رشوه عنوان می شود. 
ب��رای مث��ال نتای��ج مطالعات��ی که در س��ال 
۲000 میالدی روی رابطه جنس��یت و فس��اد در 
کش��ورهای مختلف انجام گرف��ت حاکی از وجود 
بس��یار کمتر فس��اد در کش��ورهایی بود که زنان 
سهم بیشتری از کرسی های پارلمانی و پست های 
عال��ی در نظام بوروکراس��ی دولت��ی و نیز درصِد 
 باالت��ری از نیروی کار را در آن کش��ورها به عهده 

داشتند. 
 زن��ان معموال رهبران خوب��ی در ایجاد تحوالت 
اساس��ی هس��تند و مش��ارکت آنها در نظام های 
ب��ه دولت ه��ای خ��وب  مردم��ی و ش��کل دهی 
)Good Governance(  بس��یار مهم اس��ت. 
متاس��فانه زنان ب��ا همه ای��ن توانایی های ش��ان 
)به وی��ژه در دوره معاص��ر و ط��ی چندی��ن دهه 
گذش��ته که از تحصیالت بس��یار باالتر و تجارب 
زیادی در تش��کیالت مختلف دولتی و غیردولتی 
برخ��وردار ش��ده اند( همچنان به دلی��ل قوانین و 
ش��یوه های تبعیض آمیز فرصت دس��ت یافتن به 
 موقعیت ه��ای مه��م را در س��اختار ق��درت پیدا 

نکرده اند. 
در نتیجه جوامع از این عقب نگه داشتن پتانسیل 
باالی زنان از حداقل دو بعد اساسی ضربه خورده اند: 
 1� س��رخوردگی روحی نیم��ی از جمعیت جامعه 
۲� محرومیت جوامع از مشارکت و کمک این قشر 
مولد و موثر در توان افزایی پایدار جامعه در همه 
 ابعاد و نیز کمک به کاهش فس��اد و عقب ماندگی 

جوامع. 

 در ایران 
 در ای��ران نی��ز زن��ان در دهه ه��ای اخی��ر از 
فعال تری��ن و باکفایت تری��ن بخش ه��ای جامعه 
بوده ان��د که باوج��ود اثرگذاری و اع��الم آمادگی 
در هم��ه حوزه ه��ای مدیریت��ی و تصمیم گی��ری 
کالن، همچن��ان به دلی��ل موانع متع��دد ازجمله 
برخورد های متحجرانه برخی جناح های سیاسی، 
تفاسیر بی اس��اس و بی منطق و حمایت نشدن از 
جانب احزاب و گروه های فعال در کشور، حضوری 
بس��یار کمرنگ و نامتناسب با توانایی های خود و 
 نی��ز نیازمن��دی جامعه به تخص��ص و حضور آنها 

داشته اند. 
تنها در ص��ورت حضور فعال زنان در س��اختار 
قدرت می ت��وان ادعای بهره وری در حکومت داری 
ک��رد؛ به عب��ارت دیگر ب��ا مش��ارکت دادن نیمه 
دیگ��ر جمعیت کش��ور در تصوی��ب قوانین و نیز 
سیاست گذاری های کالن امکان هدایت جامعه به 
سوی تعادل، عدالت و انسان ساالری و نیز تحقق 
مطالبات خانواده ها، به عنوان کانون های اساس��ی 

در کشور، وجود خواهد داشت. 
 البته به جز موانع فرهنگی - اجتماعی و سیاسی 
موج��ود ب��رای حضور پررن��گ زنان در س��اختار 
قدرت، الزم اس��ت زمانی که ش��رایط رسیدن به 
موقعیت های ش��غلی ب��اال برای زن��ان در جامعه، 
به وی��ژه از باب توان اقتص��ادی، ارتباطات نزدیک 
با عوامل مهم مالی و سیاس��ی در س��اختار قدرت 
و باور اجتماعی به ت��وان و قابلیت های باالی آنها 
برای رسیدن به جامعه ای مطلوب و معتدل ایجاد 
شد، ضمن تعیین روش هایی برای شناسایی زنان 
فرهیخت��ه و توانمند کش��ور در هم��ه بخش های 
 حاکمیتی س��همیه هایی برای حض��ور آنها درنظر 

گرفته شود. 
ب��ر این اس��اس، ضمن ورود تعداد بیش��تری از 
زن��ان توانا به س��اختار قدرت، می ت��وان از حضور 
گروهی مش��خص که همواره ب��رای پر کردن هر 
نوع پس��تی، بدون توجه به تخصص یا تجربه آنها 
یا به دلیل وابستگی های خانوادگی به طور مرتب از 
بدو انقالب تاکنون دعوت به همکاری می ش��وند 

نیز جلوگیری کرد. 

یادداشت

 طیبه سیاوشی شاه عنایتی
 رئیس کمیته زنان، خانواده کمیسیون فرهنگی



ش��هر نیویورک امس��ال تابستان سختی 
را س��پری کرد. دمای هوا در این شهر باال 
بود و بوی زباله های گندیده و رهاش��ده در 
این س��و و آن سوی شهر دست به دست هم 
دادند تابستان نیویورک، امسال از هر سالی 
بدتر باشد. کسی در نیویورک پیدا نمی شد 
که زباله های انباشته ش��ده در پیاده روها را 
جمع آوری ک��رده و به جای��ی در خارج از 

شهر منتقل کند. 
بنابراین تعجبی ن��دارد که طبق گزارش 
 Proceedings of the National
 ،PNAS ی��ا Academy of Sciences
نیویورک زباله س��ازترین ش��هر دنیا باشد. 
ای��ن حجم از زبال��ه در نیویورک یعنی این 
شهر بیش��ترین انرژی، معادل یک نفتکش 
در ه��ر یک روز ونی��م را مص��رف می کن��د. 
بنابراین نیویورک مس��تعد تولید بیشترین 
زباله در جهان می شود. این شهر اکنون هر 
س��ال 33میلیون تن زباله تولید می کند و 

بیشترین مصرف آب را دارد. 
در می��ان ش��هرهای ب��زرگ دنی��ا پس 
دومی��ن  مکزیکوس��یتی،  نیوی��ورک،  از 
تولیدکنن��ده بزرگ زباله در جهان اس��ت. 
در این ش��هر هر سال 12 میلیون تن زباله 
تولید می شود. تولید زباله تاحد زیادی تابع 
ثروت نس��بی است. این ش��هرها جمعیتی 
تقریباً برابر دارند. نیویورک 20میلیون نفر 
جمعیت دارد و مکزیکوس��یتی 21میلیون 
نفر، اما سرانه تولید ناخالص ملی در آمریکا 
س��ه برابر مکزیک اس��ت، ول��ی در جایی 
مثل مکزی��ک تولید زباله چی��زی فراتر از 
یک مش��کل در زندگی است. در نیویورک 
دس��ت کم س��طل زباله هایی هست که کار 
ماش��ین های حمل زباله را برای پاکسازی 
ش��هر راحت تر می کنند. در س��ال 2011 
مکزیکوس��یتی بزرگ تری��ن منطقه تخلیه 
زبال��ه در این کش��ور را بس��ت. این باعث 
ش��د زباله ها یا سر از یک منطقه غیرقانونی 
ب��رای انباش��ت درآورن��د ی��ا در خیابان ها 
رها ش��وند. نبود یک سیاس��ت و استراتژی 
جامع برای جمع آوری پسماندهای شهری 
مشکل مکزیک را بزرگ تر کرده است. البته 
به نظرمی رسد اخیراً بوی امید بیشتر از بوی 
زباله به مش��ام می رسد. ابتکارات خوبی در 
چرخ��ه جمع آوری و نابودی زباله ها در این 
ش��هر انجام شده است. یکی از این ابتکارها 
ب��ه مردم اجازه می دهد ک��ه در برابر دادن 
مواد بازیافت��ی کوپن هایی بگیرند که با آن 

میوه و سبزی تازه بخرند. 
س��ومین کالنش��هر تولیدکنن��ده زبال��ه 
توکیو اس��ت. جمعیت توکیو ک��ه بزرگ تر از 
مکزیکوس��یتی است، 50درصد بیشتر است، 
اما کمی کمتر از این شهر زباله تولید می کند. 

ژاپن به ش��دت آل��وده اس��ت و بنابراین مثل 
کش��ورهای آمریکا و چین جای زیادی برای 
انباشت و دفن زباله ها ندارد. ژاپنی ها که استاد 
ساختن چیزهای بی ربط از چیزهای بی ربط 
دیگر هستند، برنامه بازیافت به شدت جدی 
دارن��د تا بتوانند زباله ها را کم کنند. بنابراین 

توکیو که تالش می کند شهر بدون زباله باشد 
در میان ش��هرهای دیگر استثنا است و زباله 
یک بحران بزرگ یا مش��کل جدی به ش��مار 

نمی آید. 
پس چطور می ش��ود که توکیو رده س��وم 
زباله س��ازترین ش��هرهای دنی��ا را ب��ه خود 

اختصاص می دهد؟ ی��ک ترفند خاص برای 
س��نجش میزان تولید زباله وجود دارد: زباله 
محصول جانبی مصرف است و تعیین کننده 
میزان مصرف، درآمد است. چند قانون کلی 
برای سطح مصرف وجود دارد. الکس کوواک، 
پژوهش��گر مؤسس��ه منابع جهانی می گوید: 

»هرچ��ه درآم��د افزایش یابد، م��ردم درکل 
س��راغ الگوهای مصرف بیش��تری می روند.« 
مؤسسه منابع جهانی یک سازمان تحقیقاتی 
بین المللی درباره محیط زیست است. به گفته 
این پژوهش��گر هرچه یک منطقه ثروتمندتر 
باشد، میزان تولید زباله و دورریزش نیز بیشتر 

است. 
نیوی��ورک،  از  پ��س  فهرس��ت  ای��ن  در 
مکزیکوس��یتی و توکیو ش��هرهای بمبئی، 
اس��تانبول، جاکارتا  و قاهره قرار دارند. نرخ 
تولید زباله در هر شهر تقریباً از الگوی همان 
کش��ور پیروی می کند. براس��اس مطالعات 
س��ال 2012 بانک جهانی، جدیدترین آمار 
در ای��ن زمینه تا به امروز، نیوزیلند در میان 
کشورهای توس��عه یافته بیش��ترین زباله را 
تولید می کند. هر نیوزیلندی 68/3 کیلوگرم 
در روز زباله تولید می کند. بعد از این کشور 
ق��اره اقیانوس��یه، ایرلند، نروژ، س��وییس و 
آمریکا ق��رار دارند. اما داده ه��ای مربوط به 
کش��ورهای کوچک تر به خاطر عدم توجه به 

بازیافت دقیق و صحیح نیست. 
برای مثال در میان توس��عه یافته ها نروژ 
نرخ باالی بازیافت را دارد و اسلو، بزگترین 
ش��هر این کش��ور، در س��ال های اخیر در 
کاهش میزان تولید زباله موفق عمل کرده 
اس��ت. ایرلند اما نرخ پایینی برای بازیافت 
نسبت به س��ایر همتایان اروپای غربی اش 
پرمصرف تری��ن  از  یک��ی  دوبلی��ن  دارد. 
شهرهای اروپاست، اما هنوز هم به گرد پای 
رقبای آمریکایی و استرالیایی اش نمی رسد 
چون در این کش��ورها دوبراب��ر ایرلند گاز 

گلخانه ای تولید می شود. 
آمریکا بزرگ تری��ن تولیدکننده زباله در 
دنیاس��ت. این کش��ور هر روز 624 هزار و 
700 ت��ن زباله تولید می کن��د که به ازای 
ه��ر نفر 58/2 کیلوگرم می ش��ود. این رقم 
بس��یار چشمگیرتر از بسیاری از کشورهای 
ثروتمن��د دنیا مثل ژاپن با 7/1 کیلوگرم به 
ازای هر نفر، بریتانی��ا با 79/1 کیلوگرم به 
ازای هر نفر و فرانس��ه ب��ا 92/1 کیلوگرم 

به ازای هر نفر است. 
ش��رکت ک��ه  مطالع��ه  ی��ک   براس��اس 
Nalgene، تولیدکننده بطری آب، در سال 
2010 انج��ام داد، در میان 25ش��هر بزرگ 
آمریکا، شهرهای هیوستون، کلیولند، آتالنتا، 
تامپ��ا و ایندیاناپولیس از همه پرمصرف ترند. 
این تحقیق با اس��تفاده از روش خوداظهاری 
درب��اره رفتارهایی مثل اس��تفاده از وس��ائل 
حمل ونقل عمومی، بازیافت و صرفه جویی در 

مصرف برق تهیه شد. 
در کل، بدون داش��تن زیرس��اخت برای 
جمع آوری، زباله ها باعث مس��دود ش��دن 
رودخانه ها، کانال ها و خیابان ها می ش��وند 
و نتیجه این مس��دود ش��دن شهر را آلوده، 

آشفته و زشت خواهد کرد. 

هزینه سنگین ته سیگار برای 
طبیعت

راه رفتن در خیابانی که روی زمین پر از زباله های 
کوچک نارنجی اس��ت،  منزجر کننده اس��ت. سیگار 
نه تنها برای محیط زیست، سالمتی و کیف پول شما 
ض��رر دارد، بلکه حتی ته مانده  ه��ای آن نیز هزینه 

بردار و سمی است.
40 درصد از زباله های دریای مدیترانه را ته سیگار 
تش��کیل می دهد. پرندگان و ماهیان آنها را به جای 

غذا اشتباه می گیرند و باعث مرگ آنها می شود.
س��ایت planetoscope آم��ار می ده��د که در 
سراس��ر جهان، س��االنه 4 میلی��ارد و 300 میلیون 
ته س��یگار و به عبارتی 137 هزار ته س��یگار در هر 
ثانیه دور ریخته می ش��ود. به طور متوسط 15 سال 
طول می کش��د تا اثر این زباله ها به طور کامل از بین 
برود. براس��اس داده های این سایت محیط زیستی، 
ته س��یگار به منزله ی��ک زخم واقعی ب��رای محیط 
زیس��ت و بودجه های شهری است. دور ریخته شدن 
هر س��اله میلیارد ها میلیارد ته س��یگار برای محیط 
زیس��ت یک خطر جدی است. ترکیب استات سلولز 
آنه��ا 15 س��ال طول می کش��د تا به ط��ور کامل به 

طبیعت باز گردد. 
ته س��یگار در هر سال، 2 میلیون و 300 هزار تن از 
حجم زباله های دور ریخته ش��ده را در جهان تشکیل 
می دهند. از حجم زباله های ش��یمیایی ریخته شده در 
طبیعت نیز 209 هزار تن مربوط به ته س��یگار است، 
به ط��وری که در هر متر مربع حداقل یک ته س��یگار 
یافت می شود. ته سیگار ها موقعی که به زمین می افتند، 
مواد سمی شان در محیط پراکنده می شود. ته سیگار ها 
می توانن��د 2500 ن��وع م��اده ش��یمیایی مختلف در 
محیط زیس��ت پخش کنند. یک ته سیگار، به تنهایی 
می تواند 500 لیتر آب آش��امیدنی را آلوده و غیر قابل 
آشامیدن کند. دور انداختن ته سیگار در کف خیابان، 
می تواند خس��ارات جدی به محیط زیس��ت وارد کند. 
آلودگی آب، خاک، مس��موم ش��دن حیوانات و حتی 

خفگی آنها ازجمله این خطرات است. 

ته سیگار از سه بخش تشکیل می شود: 
1- فیلتر: 98 درصد از سیگار ها با فیلتر به فروش 
می رس��ند. جنس فیلتر در ته سیگار، از پنبه نیست 
و بافتی از استات س��لولز دارد. استات سلولز، نوعی 
پالستیک به دست آمده از تغییرات شیمیایی است 
و در واقع یک نوع پلیمر اس��ت. الیاف استات سلولز 
با یک ماده س��می به نام دی اکسیدتیتانیوم فشرده 
می شود و در نهایت با ترکیب چندین ماده شیمیایی 

دیگر به شکل فیلتر در می آید. 
2- باقی مانده تنباکوی موجود در سیگار

3- کاغذی که فیلتر را احاطه می کند.
محقق��ان با انجام آزمایش��ی با یک ته س��یگار با 
باقی مان��ده توت��ون و تنباکو، یک ته س��یگار بدون 
تنباکو و یک فیلتر اس��تفاده نش��ده به نتایج جالبی 
دس��ت یافته ان��د. آنها ه��ر ک��دام از ای��ن فیلتر ها 
 را به ط��ور جداگان��ه در آب معدن��ی رقی��ق ش��ده

)ب��رای ماهیان آب ش��ور و ماهیان آب ش��یرین( به 
مدت 24ساعت خیسانده اند. پس از آلوده شدن آب، 
محققان ماهیان آب شور و آب شیرین را به مدت 96 
س��اعت در آب  نگهداری کردند. هدف این پژوهش 
اثب��ات ای��ن موضوع بود که ته س��یگار، مرگ و میر 
ماهی��ان را تا 50 درصد افزای��ش می دهد که به نام 

غلظت کشنده 50 نامیده می شود. 
نتای��ج آزمایش نش��ان می دهد ش��اخص غلظت 
کش��نده 50، برای فیلتری که حاوی توتون و تنباکو 
ب��ود 1.1 در مرگ هر دو نوع ماهی مؤثر بود. غلظت 
کش��نده 50، برای ته س��یگار بدون تنباکو و توتون 
برای ماهیان آب ش��ور به 4.1 و ب��رای ماهیان آب 
ش��یرین به 5.5 رس��ید. فیلتر خالی استفاده نشده 
برای ماهیان آب شور 5.1 و برای ماهیان آب شیرین 
13.5 خطرن��اک بود. موضوع عجیب این اس��ت که 
فیلت��ر اس��تفاده نش��ده در نهایت از س��ایر فیلترها 

سمی تر و خطرناک تر است. 

سیگار گران است
اص��ال اگر بخواهی��م بحث ت��ه س��یگار را نادیده 
بگیریم، سیگار کشیدن به خودی خود باعث انتشار 
هزاران ماده سمی در هوا می شود. دود هر نخ سیگار 
ب��ه اندازه 10 خودروی دیزلی که به مدت 30 دقیقه 
روشن باش��د، آالینده است. در لحظه مصرف هر نخ 
س��یگار، 4000 نوع ماده ش��یمیایی و س��می تولید 

می شود. 
براساس آمار یک ش��رکت تولید کننده سیگار، در 
کش��ور فرانس��ه 54 میلیارد و 4 میلیون نخ س��یگار 
در س��ال 2008 به فروش رسیده است که هر ثانیه 
1725 س��یگار خریده و دود ش��ده اس��ت. در سال 
2009، در روز جهانی پاکس��ازی سواحل، 2 میلیون 
و 189 هزار و 252 ته س��یگار از س��واحل فرانس��ه 

جمع آوری شد. 
به غیر از کش��یدن س��یگار و صرف نظر از آلودگی 
که ته س��یگار بر جای می گذارد، هر بس��ته س��یگار 
ش��امل پالستیک، فویل آلومینیوم، یک نوار سلوفان 
و کاغذ است که همه برای محیط زیست زباله تولید 
می کنن��د و گران تمام می ش��ود. تصور کنید به طور 
متوس��ط هر ماشینی که س��یگار تولید می کند،  در 
هر ساعت 6 کیلومتر کاغذ مصرف می کند و صنعت 
تنباک��و به تنهایی 5 درصد در از بین بردن جنگل ها 

سهم دارد. 
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زباله ها کارآفرینی کرده اند

ب��ه لط��ف ابت��کارات متع��دد، ش��هرداری 
سانفرانسیسکو برنامه ریزی کرده که 100درصد 
زباله هایش را تا سال 2020 بازیافت یا کمپوست 
کن��د؛ ش��رط بلندپروازان��ه ای ک��ه آوازه اش تا 
ش��هرداری های فرانس��ه نیز رس��یده اس��ت و 
 آنه��ا هم برای بازتولید زباله های ش��ان در حال 

تالشند. 
ای��االت متح��ده به ن��درت در محافظت از 
محیط زیس��ت س��رآمد اس��ت. با این حال، 
می توان به شهر سانفرانسیسکو به عنوان یک 
نمونه اش��اره کرد؛  دومین شهر پرجمعیت در 
ای��االت متحده پس از نیوی��ورک، که برنامه 
بلند پروازان��ه ای ب��رای مدیری��ت زباله هایش 

راه اندازی کرده است. 
در س��رزمین مصرف گرایی انبوه، که در آن 
به طور متوس��ط ی��ک آمریکای��ی روزانه 2.2 
کیلوگرم زباله دور می اندازد، زباله ها به معضل 
بزرگی تبدیل شده اند. عالوه بر آلودگی تولید 
ش��ده هن��گام از بین ب��ردن آنها، ش��هرهای 
بزرگ دیگ��ر جایی برای س��اخت محل های 
دفن زبال��ه و امکانات سوزاندن ش��ان ندارند. 
بنابراین سانفرانسیس��کو از اوایل سده2000 
برای مبارزه با این مشکل تصمیم نهایی خود 
را گرفته اس��ت؛ طی چند سال با بازیافت یا 
کمپوست 80درصد از زباله های خود توانسته 
در حال حاضر ب��ه الگویی برای این کار بدل 
ش��ود. به همین ترتیب، سیاس��ت گذاران در 
سراس��ر جه��ان- از جمل��ه معاون ش��هردار 
پاریس- به بازدید از سانفرانسیس��کو هجوم 
آوردند، ن��ه برای بازدید از پ��ل معلق گلدن 
 ،Pier 96 گیت و نه س��یلیکون ولی، بلکه از

بزرگ ترین مرکز بازیافت در جهان! 
ای��ن معب��د تفکی��ک، 178 ش��غل ایجاد 
ک��رده اس��ت. ای��ن کس��ب و کار مع��روف به 
»اس��راف در حد صفر«، واسطه ها، تحلیلگران 
و بازاریاب ها را به خود مش��غول کرده است. 
در همی��ن ح��ال، 650 تن کمپوس��ت غنی 
تولید ش��ده به ط��ور روزانه به م��زارع محلی 
 فروخته می ش��ود و آماده ب��ارور کردن زمین 
هس��تند. همه چیز با 4500 رستوران و هتل 
در سطح شهر و با 850 هزار ساکن آغاز شده 
اس��ت. سه س��طل در اختیار تمامی آنها قرار 
داده ش��ده: سبز برای کمپوس��ت، آبی برای 

بازیافت و سیاه برای باقی زباله ها )پلی استر، 
ظروف یکبار مصرف،...(. 

بع��د از مدت��ی این س��ه رن��گ در زندگی 
روزمره س��اکنان سانفرانسیسکو نهادینه شد. 
ش��هرداری برای تش��ویق آنها، خود قدم اول 
را برداش��ته و س��طل ها را مهیا کرده اس��ت. 
همچنی��ن مبالغ متناس��ب با اندازه س��طل 
زباله ها را نیز تقبل کرده اس��ت: مجموعه ای 
از س��طل های س��یاه 25 دالر )ب��ا ظرفی��ت 
120لیتر( در حالی که س��طل س��بز و آبی، 
برای کمپوس��ت و بازیاف��ت، فقط 2 دالر در 

هر ماه هزینه دارند. 
این شهر گام دیگری نیز با هدف قراردادن 
بخش ساخت وس��از در سال 2006 برداشته 
است. ساخت وس��از های عمومی شهرداری با 
م��واد بازیافتی صورت می گیرد و ش��رکت ها 
باید 65 درص��د از زباله های خود را بازیافت 
کنند. امس��ال نی��ز سانفرانسیس��کو با منع 
استفاده از دو عنصر غیر ممکن برای بازیافت، 

پا را فراتر نهاده اس��ت: پلی استایرن و 
فروش  پالس��تیکی.  کیس��ه های 

پالس��تیکی  بطری ه��ای 
کوچ��ک نی��ز در اماک��ن 

اس��ت.  ممنوع  عمومی 
ب��ه  موفقی��ت  ای��ن 

دیگ��ر  کش��ورهای 

هم صادر شده است. در فرانسه، چندین شهر 
برخ��ی اقداماتی را که در ش��هرهای آمریکا 
اجرا ش��ده اس��ت برقرار کرده اند. برای مثال 
شهر بزانسون، عالوه بر ممنوعیت کیسه های 
پالستیکی، تعرفه بندی های مشوقانه ای را نیز 
به تصویب رس��انده اس��ت. به عب��ارت دیگر، 
براس��اس وزن زباله ه��ای خانگ��ی، مبلغی را 
به ش��هروندانی که آن را تحوی��ل می دهند، 
اختصاص می دهد. حتی چندین اس��تارتاپ 

هم به منصه ظهور رسیده اند: 

Cophenol
این اس��تارتاپ تکنیکی جدید برای تبدیل 
تفاله قهوه به کود آلی توس��عه داده است. با 
تجزی��ه باقی مانده های مختل��ف زغال چوب 
آلی فراهم می کند. اس��تفاده از زغال س��نگ 
در کش��اورزی می تواند در کشورهای نوظهور 
یا در حال توس��عه اس��تفاده ش��ود. مزایای 
اقتصادی این محصول نیز در سال های آینده 

بسیار مهم واقع خواهد شد.
 

Cy-Clope
این ش��رکت فرآیندی را ترتیب داده است که 
ته سیگار را به صفحات عایق پالستیکی تبدیل 
می کند. ایده به این ش��کل است که در گوشه و 
کنار ش��رکت ها مخازن��ی برای جم��ع آوری ته 
سیگارها تعبیه می کنند و سپس فرآیند بازیافت 
آغاز می ش��ود. 70میلیارد نخ سیگار در هر سال 
خریداری ش��ده در فرانسه، می تواند موفقیت 

این شرکت را تضمین کند. 

Pyrum
از  اس��تارتاپ  ای��ن 
نوعی فرآیند تجزیه 
به وس��یله گرما، 
بازیافت  برای 

الستیک های اتومبیل استفاده کرده و به انرژی 
قابل استفاده در قالب نفت و گاز تبدیل می کند. 
این شرکت به تازگی در سارلند نخستین واحد 
صنعتی خود را افتتاح کرده که قادر به تبدیل 
5هزار تن الستیک در سال است. انرژی ایجاد 
ش��ده به این واحد صنعتی اج��ازه می دهد به 
طور کامل خود کفا عمل و اثربخشی این روش 

بازیافت را اثبات کند. 

بانک پالستیک، استارتاپی که زباله های 
پالستیکی را به پول تبدیل می کند! 

دو کارآفری��ن اه��ل آمری��کای ش��مالی، 
بان��ک اجتماعی کس��ب درآم��د از زباله های 
پالستیکی را به منظور ایجاد ارزش محسوس 
آنه��ا و تبدیل ش��ان به فرصتی برای کس��ب 

ثروت ایجاد کرده اند. 
بانک پالس��تیک به عنوان واس��طه ای برای 
مطمئ��ن کردن م��ردم از بازگرداندن ارزش به 
زباله ها فعالی��ت می کند: او به اف��رادی که در 
سواحل یا در حومه ش��هر اقدام به جمع آوری 
زباله ها می کنند پاداش می دهد و به شرکت های 
محلی همکار برای بازیافت پالس��تیک ارجاع 
می دهد. در نهایت آنه��ا را به تولیدکننده های 
بزرگ��ی ک��ه ب��رای تولی��د محصوالت ش��ان 
و   Unilever مانن��د  می کنن��د،  اس��تفاده 

Procter&Gamble به فروش می رساند. 
اگرچه تاکن��ون جم��ع آوری زباله ها نقش 
مهم��ی در کاهش فقر و هم��کاری اجتماعی 
در بس��یاری از کش��ورها به ویژه در آمریکای 
التی��ن بازی ک��رده اس��ت،  اما پ��روژه بانک 
پالستیک به ایده های نوآورانه ای متکی است: 
تاس��یس نام تجاری »پالس��تیک اجتماعی« 
ارزش نه��ادن از منظ��ر اقتص��اد اجتماعی و 
 انس��جام محص��والت تولید ش��ده ط��ی این 

فرآیند است. 
ش��رکت هایی ک��ه پالس��تیک اجتماع��ی 
می توانن��د  به گون��ه ای  کنن��د،  خری��داری 
تصوی��ر خوبی از خ��ود به نمای��ش بگذارند. 
وب س��ایتی که از ای��ن نام تج��اری حمایت 
مال��ی کند نی��ز مصرف کنندگان را تش��ویق 
می کند از صنعتگران درخواس��ت اس��تفاده 
از پالس��تیک هایی با برچس��ب »اجتماعی« 
کنند. این روند طوری پیش رفته اس��ت که 
یک میلی��ون نفر در حال حاض��ر این کار را 

انجام می دهند. 

زشت، بدبو، آلوده
یک تحقیق تازه منتشر شده که در آن زباله سازترین شهرهای دنیا مشخص شده اند

در این تحقیق نیویورک با فاصله در صدر قرار دارد
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روز گذش��ته با مشخص شدن 
نتای��ج انتخاب��ات آمری��کا ج��و 
روانی بر بیشتر بازار های جهانی 
حاکم ش��د و ب��ازار ارز ایران نیز 

دستخوش این بی ثباتی شد. 
ب��ازار دیجیتال کش��ور ما هم 

که تأثیر زیادی از نوس��انات ارز، 
به وی��ژه دالر دارد قطعاً در یکی 
دو هفته آینده با افزایش قیمت 

مواجه خواهد شد. 
به گفته یک��ی از فعاالن بازار، 
اگر سه روز قیمت دالر افزایشی 
باش��د، قیمت ها به مدت حداقل 
دو هفته رون��د صعودی به خود 

خواه��د گرفت و بع��د از آن به 
م��رور زم��ان به حال��ت قبل باز 

می گردد. 
دیروز قیمت دالر در س��اعاتی 
به 3700 تومان نزدیک ش��د که 
س��ایر ارز ها هم با افزایش نسبی 

مواجه بودند. 
عالوه ب��ر تأثی��ر ارز در ب��ازار، 

واردکنندگان تجهیزات رایانه ای و 
تلفن همراه نیز محصوالت خود را 
محتاطانه روانه بازار خواهند کرد 
و کاهش عرضه نس��بت به تقاضا 
نیز یکی دیگر از دالیل گرانی انواع 

دستگاه های وارداتی خواهد بود. 
ب��ازار  می ش��ود  پیش بین��ی 
تلفن  همراه با توجه به اس��تقبال 

بیشتری  نوس��انات  با  مشتریان، 
مواجه ش��ود و مدل های مطرح 
بازار مانند آی فون افزایش قیمت 

بیشتری را به خود بگیرند. 
به نظر می رسد بعد از گذشته 
دو هفت��ه بازار به ثبات برس��د و 
ش��اهد قیمت ه��ای منطقی تری 

باشیم. 

برایخریددستگاهدیجیتالفعالدستنگهدارید

گزارش2

اپلیکیشنهایی
برایاطالعازآبوهوا

پایی��ز بی ثبات تری��ن فصل س��ال  از نظر وضعیت 
آب و هواس��ت، به همین دلی��ل پیش بینی آب و هوا 

اهمیت بیشتری برای مردم پیدا می کند. 
ای��ن روز ه��ا ب��ا گس��ترش تلفن های هوش��مند 
می ت��وان لحظه به لحظه از آخری��ن خبر های مربوط 
ب��ه آب وه��وا مطلع ب��ود، ام��ا انتخاب ی��ک برنامه 
مناس��ب برای اس��تفاده از این خدمات کار چندان 
س��اده ای نیس��ت، چون ده ه��ا اپلیکیش��ن در این 
زمینه فعالیت می کنن��د که به جرات می توان گفت 
بیش��تر آنها کارای��ی چندانی ندارند. ام��روز در این 
 س��تون به معرفی بهترین اپلیکیشن های هواشناسی 

می پردازیم. 

AccuWeather
ای��ن اپ یکی از معروف تری��ن  برنامه های فعال در 
نمایش وضعی��ت آب وهوا برای کارب��ران اندرویدی 
اس��ت که می توانی��د به رایگان از هم��ه امکانات آن 
اس��تفاده کنید. ای��ن برنامه، اپلیکیش��ن اختصاصی 
ش��رکت AccuWeather  است که در پیش بینی 

آب و هوا شهرت فراوانی دارد. 
ویجت کاربردی این اپلیکیشن این امکان را به کاربر 
می دهد تا ب��ا ق��رار دادن آن روی صفحه  اصلی تلفن  
هوش��مند یا تبلت خود، از وضعی��ت آب و هوا در چند 
روز آینده مطلع باشد و در صورت لزوم نقشه های آب و 

هوایی تمامی کره زمین را مشاهده کند. 

Weather
یک��ی دیگ��ر از اپلیکیش��ن ها آب و هوا اس��ت که 
محی��ط کاربری زیبا و در عین ح��ال کاربردی دارد 
که می تواند برای بسیاری از کاربران جذابیت داشته 

باشد. 
Weather  نی��ز ویج��ت مخصوص ب��ه خود را 
دارد که ظاهری زیب��ا دارد و می توانید از طریق آن 
لحظه به لحظه از وضعیت آب و هوای شهر خود باخبر 
ش��وید. این اپلیکیشن برای کاربران اندروید طراحی 
ش��ده که می توانید آن را به طور رایگان از اینترنت 

دریافت و از آن استفاده کنید. 

Transparent clock And weather
در  نمای��ش وضعی��ت ج��وی  ب��رای  برنام��ه ای 
گوش��ی های اندروید است. با اس��تفاده از این برنامه 
می توانی��د همیش��ه و در هر مکان��ی وضعیت جوی 
ش��هرهای مختلف جهان را مش��اهده کنید. امکان 
نمایش وضعیت جوی شهری به طور لحظه به لحظه 

در این اپلیکیشن وجود دارد. 
طراح��ی ویجت ب��ا اندازه ه��ای مختل��ف، امکان 
سفارشی س��ازی کامل ویجت ها، پوسته های مختلف 
برای وضعیت جوی، سیس��تم هشدار دهنده، تقویم 
و شناس��ایی خودکار محل کاربر از امکانات مهم این 

اپلیکیشن هستند. 

Weather Forecast Wallpaper
این اپلیکیش��ن والپیپر زیبای��ی دارد که برای صفحه 
اصلی گوشی همراه طراحی شده است. این والپیپر به طور 
متحرک، امکان نمایش وضعیت جوی را دارد. جلوه های 
زیبای��ی در پس زمینه والپیپر وجود و توجه به وضعیت 
جوی فعلی، این امکان را دارند به طور هوشمندانه والپیپر 
را ب��ا وضعیت فعلی آب و هوا تغییر ده��د. برای مثال در 
هنگام بارش باران، شاهد پدیدار شدن قطرات باران روی 
صفحه گوشی یا تبلت خود خواهید بود که لذتی واقعی 

و بی نظیر را ایجاد خواهد کرد. 
کمترین میزان اس��تفاده از باتری گوش��ی، امکان 
سفارش��ی کردن جلوه ها و اس��تفاده از ماهواره های 
قدرتمند برای نمایش وضعیت جوی از امکانات مهم 

این اپلیکیشن اندرویدی است. 

Aerium
اگر کاربر محصوالت اپل هس��تید و سیستم عامل 
دس��تگاه شما iOS است، بد نیس��ت Aerium را 

نصب و از خدمات پیشرفته آن استفاده کنید. 
این اپلیکیشن می تواند وضعیت بد هوا را یک روز 
قبل به شما هشدار دهد تا لباس مناسب تن کنید. 
سفارشی س��ازی بخش ه��ای مختلف ای��ن اپ، از 

مهم ترین مزیت های Aerium است. 

Free Live Weather Clock Pro
این اپلیکیش��ن نیز یکی دیگر از اپلیکیش��ن های 
مخصوص پیش بینی آب و هوا است که برای کاربران 

iOS  طراحی شده است. 
ظاه��ر این برنامه جل��وه زیبایی به محیط کاربری 
تبلت یا گوش��ی اپل ش��ما می دهد. این اپلیکیش��ن 
 HTC ظاهری ش��بیه به اپلیکیشن معروف شرکت
دارد که در سراسر دنیا از محبوبیت بسیاری برخوردار 
 اس��ت.  ای��ن اپلیکیش��ن را می توانید ب��ه راحتی از

appstore دانلود کنید. 

Weather Live
در  ه��وا  و  آب  پیش بین��ی  ب��رای  اپلیکیش��نی 
دس��تگاه های اندروی��دی اس��ت ک��ه ب��ا نصب آن 
دیگ��ر هوای ب��د ش��ما را غافلگی��ر نخواه��د کرد. 
وضعیت ه��ای مختلف ج��وی در قال��ب والپیپرهای 
زنده بس��یار زیبایی نمایش داده می شوند که عالوه 
بر اطالع رسانی، جلوه ای خاص نیز به صفحه گوشی 
یا تبلت ش��ما می ده��د. از قابلیت های کاربردی این 
اپلیکیشن می توان به امکان اضافه کردن مکان های 
مختل��ف برای نمای��ش اطالعات جوی اش��اره کرد.  
پیش بینی وضعیت جوی ب��رای مکان های مختلف، 
ویجت ه��ای زیبا، پیش بین��ی آب و هوای هفت روز 
آین��ده، نمایش نقش��ه های ماهواره ای اب��ر و باران، 
امکان شخصی س��ازی طرح ها و چینش های برنامه و 
پیش بینی وضعیت جوی برای مکان های مختلف از 

قابلیت های مهم این برنامه است. 

دبیرشورایعالیمجازی:
چارهایجزفیلترینگهوشمندنداریم

دبی��ر ش��واری عال��ی فض��ای مج��ازی در رابطه با 
پاکس��ازی فضای مجازی اظهار کرد که چاره ای جز 
فیلترینگ هوش��مند نداری��م و این برنامه باید موفق 

شود. 
سیدابوالحس��ن فیروزآب��ادی- دبیر ش��ورای عالی 
مجازی- با اش��اره به امنیت در فضای مجازی اظهار 
کرد: امنیت فضای مجازی در دنیا ش��کننده اس��ت، 
مانند اتفاقاتی که در انتخابات اخیر آمریکا رخ داد و 
هکرها نقش برجس��ته ای در به هم زدن فضا داش��تند. 
دنیا برای تأمین امنیت فضای مجازی با چالش مواجه 

است. 
وی درب��اره امنی��ت در فضای مج��ازی ایران ادامه 
داد: امنی��ت فضای مجازی در ایران به طور متوس��ط 
قاب��ل قبول اس��ت. نهادهای امنیتی ش��کل گرفته و 
در همه س��ازمان های دولتی واحدی به نام حراس��ت 
آی تی وجود دارد و اقدامات اخیری که توسط آماتور ها 
ص��ورت گرف��ت به خوبی مدیریت ش��د، ولی این به 
معنای آن نیست که شاهد حوادث امنیتی نخواهیم 

بود. 
فیروزآبادی در واکنش به پاک بودن فضای مجازی 
خاطرنشان کرد: فضای مجازی به خصوص در حوزه 
اطالع رس��انی بزرگ ش��ده فضای واقعی اس��ت و در 
بخش��ی از ای��ن اطالعات محتوی��ات غیر قابل قبول یا 
غیراخالقی نیز موجود اس��ت و با گس��ترش این فضا 
نمی توان پاکس��ازی آن  را با روش های دس��تی انجام 

داد و باید به دنبال روش های هوشمند بود. 
دبی��ر ش��ورای عال��ی فض��ای مج��ازی در رابطه با 
فیلترینگ هوش��مند افزود: برای پاکس��ازی هوشمند 
فضای مجازی دس��تگاه های مختلفی مورد بحث قرار 
گرفتند و میزان  کارایی این دستگاه ها در دو سال اخیر 
بهبود پیدا کرده، اما متناس��ب با آن تولید اطالعات 

غیراخالقی نیز گسترش داشته است. 
فیروزآبادی ادامه داد: فیلترینگ هوش��مند به طور 
خاص در جلس��ات ش��ورا تصویب نش��ده، اما یکی از 
زیرمجموعه های شبکه ملی است که مشخصات این 
ش��بکه در ش��ورا در حال تصویب اس��ت. دبیر شورای 
عال��ی فض��ای مج��ازی در رابطه با می��زان موفقیت 
فیلترین��گ هوش��مند گفت: چ��اره ای جز فیلترینگ 

هوشمند نداریم و این برنامه باید موفق شود. 

حرکتآهستهنوقادرتلفنهای
هوشمنداندرویدی

اندروید نوقا در حال حاضر در کمتر از 0.۴ درصد 
از تمام دستگاه های اندروید نصب شده است. 

ب��ه گزارش ایس��نا، گ��وگل آخرین آم��ار از توزیع 
پلتفرم اندروید را به اش��تراک گذاش��ت که آش��کار 
می کند اندروید نوقا  )که به صورت رس��می بیش از 
دو ماه پیش از تاریخ ۲۲ آگوست منتشر شده است( 
شروع کندی را تجربه کرده است. با توجه به داده های 
جمع آوری ش��ده توس��ط گوگل از تاریخ یکم تا هفتم 
نوامب��ر  )۱۱ ت��ا ۱7 آب��ان(، اندروید 7.0 نوقا در حال 
حاضر برروی 0.3درصد از تمام دستگاه های اندروید 
در سراس��ر جهان نصب ش��ده اس��ت. در حال حاضر 
 ،LG V20 اندروید 7.0 نوقا تنها روی دس��تگاه های
نکسوس ها و پیکسل C  )گوشی گوگل( اجرا می شود. 
در نهایت اندروید نوقا  )7.0 و 7.۱( را می توان در 
کمتر از 0.۴ درصد از دستگاه های در طبیعت موجود 
یاف��ت. در عی��ن حال، اندروید اللی پاپ  )۵.0 و ۵.۱( 
هنوز هم با نصب روی 3۴.۱ درصد از دس��تگاه های 
اندروی��دی در ص��در ق��رار دارد و پ��س از آن اندروید 
۴.۴ کیت کت، س��هم ۲۵.۲ درصدی دارد و مارشمالو 

نیز روی ۲۴ درصد از دستگاه ها نصب شده است. 
البته با نصب روی دستگاه های سامسونگ، ال جی، 
موت��وروال، HTC و دیگر گوش��ی های اندرویدی در 
ماه ه��ای آین��ده، اندروید نوقا به احتمال زیاد به زودی 

درصد نصب خود را افزایش خواهد داد. 

ازسویمعاوناجراییرئیسجمهوریصورتگرفت
اهدایتقدیرنامهکیفیت4ستارهبه

آسیاتک
ش��رکت انتقال داده های آس��یاتک موفق به کسب 
تقدیرنامه کیفیت چهارس��تاره از س��یزدهمین دوره 

جایزه ملی کیفیت ایران شد. 
به گزارش روابط عمومی ش��رکت آس��یاتک، در این 
همای��ش ک��ه روز سه ش��نبه ۱۸ آب��ان ۱3۹۵ به همت 
سازمان ملی استاندارد و در سالن همایش های صداوسیما 
برگزار شد، نتایج ارزیابی سیزدهمین دوره جایزه ملی 

کیفیت اعالم شد و از برگزیدگان تقدیر به عمل آمد. 
براس��اس ای��ن گ��زارش در ای��ن ارزیاب��ی محمد 
صالحی ن��ژاد معاون اجرایی ش��رکت انتقال داده های 
آسیاتک به نمایندگی از این شرکت به دلیل مدیریت 
 ADSL۲+ کیفیت جهت خدمات اینترنت پرسرعت
موف��ق ب��ه دریاف��ت تقدیرنامه اش��تهار ب��ه کیفیت 
چهارستاره از سوی سازمان ملی استاندارد ایران شد. 
در ای��ن همای��ش ک��ه ط��ی آن پیامی از س��وی 
دکت��ر عل��ی الریجان��ی ریاس��ت مجلس ش��ورای 
اس��المی جه��ت اهمی��ت کیفیت و ل��زوم توجه به 
آن در تمام��ی س��طوح قرائ��ت ش��د، دکتر محمد 
رئیس جمه��ور،  اجرای��ی  مع��اون  ش��ریعتمداری 
مهن��دس بی��ژن زنگن��ه وزیر نفت، دکت��ر معصومه 
ابت��کار مع��اون رئیس جمه��وری و رئیس س��ازمان 
حفاظت محیط زیس��ت به هم��راه مرتضی صفاری 
رئیس کمیته خارجی مجلس ش��ورای اس��المی نیز 
حضور داش��ته و به ایراد س��خنانی پیرامون اهمیت 

کیفیت و اس��تاندارد برای حاضران پرداختند. 
در پایان این خبر آمده اس��ت که ش��رکت آسیاتک 
اخیرا با نظرسنجی سراسری سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی از بیش از ۲۹ هزار کاربر اینترنت 
در سراسر کشور در پنج محور کیفیت، تناسب قیمت 
و تنوع طرح، رس��یدگی به ش��کایات، پش��تیبانی و 
وفاداری مش��تریان، برای دومین بار به عنوان برترین 
اپراتور ارائه دهنده اینترنت پر سرعت ADSL کشور 

شناخته و معرفی شده است. 

خبـــر پنجشنبه های مشاغل

گجت هایی برای کارشناسان هواشناسی
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تشخیص  سنسورهای 
ه��وا  و  آب  وضعی��ت 
مهم تری��ن  جمل��ه  از 
ابزارهای کار هواشناسان 
حرف��ه ای اس��ت. روش 
در  دس��تگاه ها  این  کار 
دو ش��یوه عمده خالصه 

روش  و  م��اژوالر  روش  می ش��ود؛ 
یکپارچ��ه. در روش ماژوالر، رطوبت، 
دما و. . . به شکل مجزا و با ابزارهایی 
گوناگ��ون، س��نجیده می ش��ود و در 
روش یکپارچ��ه تمام��ی م��وارد در 
یک سیس��تم کلی مورد ارزیابی قرار 
می گی��رد. دس��تگاه های یکپارچ��ه، 
شیوه سنجش بس��یار دقیقی دارند. 

این سیس��تم ها با کمک 
انواع ابزارها، مانند لیزر، 
بنف��ش،  م��اورای  ن��ور 
الکت���ری��کی  سنس�ور 
و... ب�����ه س��ن���جش 
ش��اخص های اصلی آب 
این  می پردازند.  ه��وا  و 
سیستم ها به علت پیچیدگی کارکرد 
قیم��ت باالتری هم دارن��د و به طور 
معمول بین ۲ هزار تا ۴ هزار دالر به 

فروش می رس��ند.
ب��ا توج��ه به چن��د بع��دی بودن 
خدمات این دس��تگاه ها، می توان به 
نتایج حاصل از آنه��ا اطمینانی قابل 

قبول داش��ت. 

Weather Balloons

HVAC SYSTEM

Ceiling projector

weather sensors

Doppler Radar

Rain Gauge

بالن ه��ای س��نجش 
جمل��ه  از  ه��وا  و  آب 
البت��ه  و  س��نتی ترین 
روش ها  محبوب تری��ن 
وضعیت  سنجش  برای 
محس��وب  ه��وا  و  آب 
می ش��وند. این بالون ها 

به ش��کل س��نتی با گازهای��ی مثل 
هلی��وم پر و تا ۱۲ س��اعت در فضای 
آس��مان رها می شوند. شرایط بالن به 
ش��کلی اس��ت که به حالت تعلیق در 
فضای آس��مان باق��ی مانده و به ثبت 
اطالعات مهم در خصوص شرایط آب 
و هوا می پردازد. ای��ن بالن ها قادر به 
ثب��ت اطالعات آب و ه��وا تا ۲۴.۸۵ 

کیلومت��ر(   ۴0( مای��ل 
مهم ترین  از  بود.  خواهند 
بالن ه��ای  قابلیت ه��ای 
ب��ه  تجهی��ز  م��درن، 
دماس��نج،  مثل  امکاناتی 
و  فشارس��نج  بادس��نج، 
اما  اس��ت.  رطوبت س��نج 
وجه تمایز بالن های جدید نس��بت به 
بالن های قدیمی، دارا بودن تجهیزات 
الکترونیک مثل ردی��اب الکترونیک، 
سیس��تم  و  الکترونی��ک  هدایتگ��ر 
وایرل��س دریافت اطالعات اس��ت. اما 
بررس��ی بازار نش��ان می دهد قیمت 
بالن های الکترونی��ک، بین ۴ هزار تا 

۸ هزار دالر در نوسان است. 

س��قفی  پروژکت��ور 
نوعی ابزار هوش��مند و 
بس��یار جالب است که 
وظیف��ه ای هیجان انگیز 

دارد.
 ceiling projector
تش��خیص  ه��دف  ب��ا 

وضعیت ابرها و ارتفاع آنها از سطح زمین 
طراحی ش��ده اس��ت. این اب��زار در یک 
محیط کانونی مشخص نصب شده و به 
ثبت اطالعات مهم در خصوص وضعیت 
ابرها می پردازد. این پروژکتورها به طور 
معمول متشکل از ۴30 وات نور هستند 
که داخ��ل محفظه ای ایم��ن نگهداری 

م��ی ش��ون��د. دو س��ط�ح 
آیینه مانند نیز در دو طرف 
دارند.  قرار  پروژکتورها  این 
معکوس  آیینه های  درواقع 
با فرآیند ساده و موثر خود 
به تعیین سطح دوری ابرها 
از س��طح زمین می پردازند. 
هنگامی که نور از دو س��وی مختلف به 
یکدیگر تابیده و انعکاس می یابد، فاصله 
دقیق اش��یای معلق در آس��مان )ابرها( 
از س��طح زمین به طور دقیق مش��خص 
می شود. این ابزار طیف وسیعی از قیمت 
را شامل می شود اما میانگین قیمت آن 

۱۵00 دالر است.

 Rain Gauge
نوعی ابزار برای سنجش 
وضعیت بارندگی اس��ت، 
ک��ه در فواص��ل زمان��ی 
بررس��ی  ب��ه  مش��خص 
ه��وا  و  آب  وضعی��ت 
می پردازد. این ابزار کمک 

می کند تا بتوان به الگویی مشخص و 
نظام��دار از وضعیت بارندگی ش��هر یا 
کشوری مشخص دست یافت. بسیاری 
از افراد در فصل سرما دوست دارند در 
مورد وضعیت بارندگی اطالعاتی جامع 
و کارب��ردی داش��ته باش��ند، بنابراین 
استفاده از انواع سیستم های سنجشگر 

بارندگ��ی ب��رای پاس��خ 
دادن ب��ه ای��ن تقاضای 
کاربران از اهمیت بسیار 
باالیی برخوردار است.  از 
دستگاه های  دیگر  سوی 
سنجشگر میزان بارندگی 
اف��زون  اغل��ب  جدی��د، 
بر س��نجش می��زان بارندگ��ی برخی 
شاخص های فرعی مثل میزان آلودگی 
باران به مواد آسیب زا را مورد سنجش 
ق��رار می دهن��د. اگرچ��ه محصوالت 
مشابه با دامنه قیمت باالیی به فروش 
می رسند اما قیمت rain guag، تنها 

۱۸0 دالر است. 

س��نجش  دس��تگاه 
از   HVAC رطوب��ت 
دستگاه هایی  مفید ترین 
اس��ت که برای سنجش 
هوا  رطوب��ت  وضعی��ت 
ق��رار  اس��تفاده  م��ورد 
می گیرد. این دس��تگاه، 

از طری��ق سنس��ورهای الکترونیک به 
س��نجش س��ریع ش��اخصه های مه��م 
رطوب��ت آب و هوا می پردازد. سیس��تم 
رطوبت س��نج این دس��تگاه به دو شیوه 
عمل می کند؛ س��نجش ش��اخص های 
رطوبت موجود در هوا از طریق نش��انگر 
الکترونی��ک و اندازه گی��ری مکانیک��ی 
وضعیت تبخی��ر ذرات رطوب��ت هوا از 

طریق بررس��ی قطرات آب 
تبخیر ش��ده آب از طریق 
به  الکترونیک  سنسورهای 
اختیاری.  شکل دس��تی و 
در  کارب��ر  دوم  روش  در 
م��وارد دلخ��واه خ��ود، به 
کردن سنجشگرهای  فعال 
الکترونی��ک پرداخت��ه و وضعیت آب و 
هوا را به دلخواه خ��ود کنترل می کند. 
اما بخش س��وم و مهم تر این دس��تگاه 
بخش »نم سنج« اس��ت. این بخش، با 
بررسی RH آب، دقیق ترین درصد های 
رطوبت موجود در هوا را شناسایی کرده 
و طبقه بندی می کند. قیمت تقریبی این 

دستگاه ۱700 دالر است.

از  داپل��ر،  رادار 
اش��یایی  کاربردی تری��ن 
اس��ت که برای س��نجش 
وضعیت آب و ه��وا مورد 
اس��تفاده ق��رار می گیرد. 
این رادار با هدف سنجش 
س��رعت حرکت اشیا و در 

فواصل زمانی مشخص استفاده می شود. 
اما این سیس��تم چگون��ه کار می کند؟ 
رادار داپل��ر با پرتاب پرتوهای مایکروویو 
به اجس��ام و ضبط بازتاب های س��اطع 
شده از این اجس��ام به بررسی وضعیت 
می پردازد. اف��زون بر اینها این رادار قادر 
به ترس��یم تصاویری مناسب از وضعیت 
آب و هوا اس��ت. پرتاب لی��زر به ابرها و 

س��یگنال های  دریاف��ت 
حاص��ل از این پرتاب لیزر 
کمک می کند هواشناسان 
ب��ه شناس��ایی توفان ها و 
گردبادها و شرایط ناپایدار 
جوی که در راه هس��تند 
دسترسی داشته باشند و 
در نتیجه در زمان های خطرناک نسبت 
ب��ه وضعیت های مختل��ف آب و هوایی 
پیغام هش��دار صادر کنند. این سیستم 
ب��رای تعیین س��طوح مختلف وضعیت 
آب و هوا موثر اس��ت و بسته به وضعیت 
تکنولوژیک خود بازدهی خواهد داشت. 
قیمت عادی ترین مدل های این رادار بین 

۵هزار تا 7هزار دالر متغیر است. 



ارتقای سواد رسانه ای در گرو 
آموزش فعاالن رسانه ای

تولید محتوا در رس��انه های آنالین پاشنه آشیل 
و الزمه ادامه حیات مجموعه اس��ت. اهمیت این 
موضوع آنقدر باالست که اگر احتماالً  تداخلی در 
تولید و روند آن به وجود آید ممکن است در یک 
مدت زمان کوتاه مثاًل یک ش��ب تا صبح رس��انه 
جمعیت قابل مالحظه ای از بازدیدکنندگان خود 

را از دست دهد. 
بنابراین یک مجموع��ه نوپا پیش از آنکه به هر 
مس��ئله ای فکر کند باید رویک��رد تولید محتوای 
خود را مش��خص و برای آن برنامه ریزی کند. در 
واقع اگر به عنوان یک فروش��گاه قصد ش��روع کار 
داری��د هرآنچه که به عنوان محصول در آن عرضه 
کنید منوط به محتوایی اس��ت که برای آن تولید 
می کنی��د. اگر مطالب به اندازه کافی گویای آنچه 
در حال عرضه اس��ت نباشد، مخاطب نه تنها با آن 
آشنایی پیدا نمی کند بلکه ممکن است اعتماد به 

رسانه را به طور کلی از دست بدهد. 
رس��انه های آنالین به خاطر اینکه در پروسه ای 
کوت��اه و حس��اس اعتم��اد مخاطب را به دس��ت  
می آورن��د باید نس��بت ب��ه آن بی��ش از هر چیز 
دیگری حساس باشند. یک نمونه مناسب در این 
حوزه فروش��گاه اینترنتی دیجی کاال اس��ت که در 
بح��ث تولید محتوا تمام جنبه های این موضوع را 
پیش از انتش��ار بررسی و برای محصول ارائه شده 
در فروش��گاه یک نگاه همه جانبه و کارشناس��انه 
ارائه کرده اند که بازدید کننده نیاز به جای دیگری 

برای بررسی محصول نداشته باشد. 
راه ان��دازی تاالر گفت وگو یا ف��روم نیز در بهتر 
دیده ش��دن کاالها نقش تعیین کننده ای دارد و 
شاید بتوان منسجم بودن در تولید محتوا را عامل 

اساسی موفقیت دیجی کاال دانست. 
موضوع دیگر، قابل دسترس بودن در موتورهای 
جست وجو اس��ت. سهولت دسترسی و پیدا شدن 
شما در جس��ت وجو موضوعی اس��ت که اهمیت 
باالی��ی دارد و آن طور که ش��اهدیم بس��یاری از 
رسانه های آنالین بخش جداگانه ای در موسسات 
خود برای رس��یدن به س��طح باالت��ر و رده های 

ابتدایی جست وجوگرها تشکیل داده اند. 
ش��اید مقایس��ه بین مدل ه��ای رس��انه ای کار 
درستی نباشد. در دنیای فعلی نمی توان خط مشی 
مش��خصی برای مخاط��ب تعریف ک��رد. چرا که 
مخاطبان براس��اس معیارهای مختلفی مطالب را 
دریافت می کنند. شرایط در حال حاضر به گونه ای 
اس��ت که گجت ها و تلفن های هوشمند با سرعت 
باالی��ی در ح��ال تثبیت خ��ود در زندگی روزمره 

افراد هستند. 
این تثبیت در کنار آسانی دسترسی باعث شده 
تا محتوای آنالین اقبال باالتری نسبت به همتایان 
مکتوب خود داشته باشد. اما همان طور که می دانیم 
رس��انه های مکتوب جای خ��ود را در مدت زمان 
باالتری در ذهن مخاطب باز کرده اند و به واسطه 
پش��توانه هایی که دارند به آس��انی قابلیت حذف 
 شدن یا اصطالحاً بلعیده شدن توسط آنالین ها را 

ندارند. 
بس��یاری از رس��انه های آنالی��ن ه��م  اکن��ون 
برای نش��ان دادن اصالت مطال��ب خود به برخی 
رس��انه های مکت��وب اس��تناد می کنن��د و ای��ن 
موض��وع گواه این اس��ت که نس��خه های مکتوب 
مش��روعیت باالیی نزد مصرف کنن��دگان محتوا 
دارن��د. بنابرای��ن حذف ه��ر کدام باع��ث صدمه 
دیدن دیگری می شود. البته در سال های گذشته 
راهکارهای مناس��بی برای اتص��ال این دو نوع به 
یکدیگر پیدا ش��ده و فعاالن رسانه ای همچنان در 
 حال تالش��ند تا فاصله میان این دو نوع رسانه را 

کم کنند. 
آن چی��زی که به ص��ورت قطعی وج��ود دارد 
آزادی ه��ای باالت��ری ب��رای تولی��د در فض��ای 
وب وج��ود دارد و اینک��ه ای��ن مس��ئله امکان��ی 
را ب��رای هم��ه اقش��ار جامع��ه ایجاد ک��رده که 
محت��وای خ��ود را منتش��ر کنن��د و در ص��ورت 
 برخورداری از اس��تانداردها در سطح گسترده ای 

دیده شوند. 
ب��رای  بیش��تری  جذابی��ت  عام��ل  ای��ن 
اس��تفاده کنندگان از فض��ای وب ایج��اد ک��رده. 
این ط��ور که ش��اهدیم رس��انه های مکت��وب نیز 
در نس��خه های آنالین خود با فراغ بال بیش��تری 
مطالب را منتش��ر می کنند و ب��ا محدودیت هایی 
که احتم��االً در نس��خه های چاپی خ��ود رو به رو 
هس��تند، مواجه نیستند یا ش��اید خط قرمزها به 
آن اندازه پر رنگ نیس��ت. همچنین امکان انتشار 
عکس، فیلم، صدا با یک محتوا باعث بیشتر شدن 
رنگ ولعاب رس��انه  در فضای وب شده و شاید این 
عامل دیگر باال رفتن جذابیت این رس��انه ها باشد. 
پیش��نهاد من به فعاالن این حوزه توجه بیشتر به 

بحث آموزش است
مس��ئله آموزش می تواند تأثیرات درازمدتی بر 
تولید محتوای یک رسانه داشته باشد و همچنین 
باعث باال رفتن سواد رسانه ای مخاطبان می شود. 
برخ��ورداری از تولیدکنن��دگان ب��ه روز می تواند 
رش��ته های اعتماد افراد به رس��انه های آنالین را 
قطور و خطر از دس��ت رفتن یک ش��به جمعیت 

باالی مخاطبان را کمتر کند. 
البته در کنار آم��وزش تعیین مرزهای اخالقی 
ب��رای کارکن��ان و توجه ب��ه س��بک زندگی که 
چند س��الی اس��ت مورد توجه فعاالن قرار گرفته 
می تواند به هر چه عمیق تر ش��دن نقش رس��انه 
آنالی��ن در زندگی افراد کمک کن��د. با این مدل 
ش��اید بتوانی��م به تعری��ف ای��ده آل تأثیرگذاری 
 رس��انه و فرهنگ س��ازی ب��رای جامع��ه نزدیک 

شویم. 

همزمان با گسترش اینترنت 
و افزای��ش نفوذ آن در زندگی 
بش��ر، مش��اغل به شدت تحت 
تأثی��ر این پدی��ده قرار گرفت 
و حوزه ه��ای ت��ازه ای ب��رای 
کس��ب و کار تعریف شد. تولید 
محتوای دیجیتال از آن دست 
عباراتی اس��ت که بعد از این 
بیش��تر درب��اره آن خواهی��د 
دنی��ای  گس��ترش  ش��نید. 
دیجیتال در گام های نخستین 
گس��ترش اطالع رسانی فراهم 
ک��رد. ای��ن موض��وع باع��ث 
نگرانی های  آم��دن  به وج��ود 
بسیاری برای فعاالن رسانه ای 
ش��د. با گذر زمان رسانه های 
کاغذی یا ب��ه قول ما مکتوب 
خ��ود را ب��ا تغیی��رات همگام 
کردن��د و با به وج��ود آوردن 
سروشکل  آنالین  ش��عبه های 
ت��ازه ای ب��ه خود دادن��د. این 
تغییرات به حدی گسترده شد 
که حوزه آنالین از روزنامه های 
سنتی جدا و تبدیل به نهادی 
مس��تقل در کن��ار مجموع��ه 
اصلی شد. این مهم باعث شد 
تا نگرش رسانه های کاغذی به 
رسانه های آنالین از تهدید به 

فرصت تبدیل شود. 
هم اکنون ای��ن نگرانی برای 
رس��انه های منطبق ش��ده به 
وج��ود آم��ده ک��ه محت��وای 
آنالی��ن مجموع��ه کاغذی را 

ببلع��د. از جایی که مخاطبان 
و مش��تریان ثابت روزنامه های 
کاغ��ذی نیز غ��رق در زندگی 
دیجیت��ال ش��ده اند، بی��م آن 
زمان��ه  و  دوره  ک��ه  م��ی رود 
نزدیک ش��دن ب��ه پایان عمر 
مطبوع��ات کاغ��ذی رس��یده 
آمار س��ال  براس��اس  باش��د. 
1392 اداره کل ارشاد استان 
تهران 72 هزار و 702 سایت 
ایرانی در کشور وجود  خبری 
دارد. همچنی��ن بالغ بر 291 
مؤسسه فرهنگی دیجیتال در 
کشور فعال هستند. همچنین 

براس��اس همان آمار 64 هزار 
و 800 رس��انه برخط عمومی 
در س��امانه ثب��ت دیجیت��ال 
به ثب��ت رس��یده اند که 473 
س��ایت در استان تهران موفق 
به کس��ب مجوز ش��ده اند. از 
میان 72 هزار س��ایت خبری 
ثبت ش��ده مجوز 139 سایت 
نظارت  هیأت  توس��ط  خبری 
بر مطبوعات صادر شده است. 
روزنامه نگاران  جمعیت  درباره 
ایران می ت��وان از روی تعداد 
ک��ه  زد  تخمی��ن  نش��ریات 
حدود 5 هزار نفر روزنامه نگار 

کار  ب��ه  مش��غول  ای��ران  در 
هس��تند. در میان جمع کثیر 
همشهری  روزنامه  رس��انه ها، 
نخس��تین روزنام��ه ای بود که 
نخس��تین   1373 س��ال  در 
نس��خه الکترونی��ک روزنام��ه 
چاپی خ��ود را منتش��ر کرد. 
راه اندازی یک  برای  هم اکنون 
نش��ریه مکتوب به حداقل 10 
نی��رو در تحریریه، 10 نفر در 
گ��روه فنی و صفحه آرایی و به 
یک سرمایه اولیه 70 میلیون 
تومان��ی نی��از داری��د. این در 
حالی است که برای راه اندازی 

یک رسانه آنالین به نیروهای 
کمتری نیاز دارید و می توانید 
ب��ا 4 نفر نی��روی تولید کننده 
محت��وا و نیروه��ای فن��ی به 
مرات��ب کمت��ر کار را پی��ش 
ببری��د. به عن��وان ی��ک نمونه 
نش��ریه آنالین آفت��اب روز با 
یک گ��روه 16 نف��ره در حال 
فعالیت اس��ت و آنها س��رمایه 
اولی��ه الزم ب��رای راه ان��دازی 
یک رس��انه آنالین را زیر 50 
میلیون تومان اعالم کرده اند. 

که  هس��تید  مطلع  حتم��اً 
بیس��ت و دومین نمایش��گاه 
ای��ران در مصالی  مطبوعات 
برگ��زاری  ته��ران در ح��ال 
اس��ت و ب��ه همی��ن بهان��ه  
»فرصت امروز« در نظر دارد 
تا دغدغه های فعاالن رس��انه 
را بی��ش از آن ک��ه در ب��اال 
اش��اره شد بررس��ی کند. به 
همین دلی��ل نگرانی های مان 
را ب��ا همکاران م��ان در میان 
س��وال  چن��د  و  گذاش��تیم 
اساس��ی را به عن��وان مح��ور 
دادیم.  ق��رار  بحث های م��ان 
حاض��ر  ح��ال  در  اینک��ه، 
خاص��ی  زم��ان  می ت��وان 
ب��رای پایان عم��ر مطبوعات 
غیرآنالین یا چاپی مش��خص 
ک��رد؟ ی��ا در ش��رایط فعلی 
آم��وزش  ب��رای  ضرورت��ی 
فع��االن رس��انه ای در حوزه 
دیجیت��ال  محت��وای  تولی��د 

وجود دارد؟ 

یادداشت

ترجمه: فهیمه خراسانی صابر افشارزاده

رسانه های مجازی در حال پیشی 
گرفتن از همتایان سنتی  خود

ب��ا توجه به رش��د روزافزونی ک��ه در زمینه نفوذ 
دنی��ای دیجیت��ال در زندگ��ی مردم جه��ان دیده 
می ش��ود، در این گزارش به روند رش��د روزنامه های 
چاپ��ی در مقابل فضای دیجیتال پرداخته و نش��ان 
خواهیم داد که دنیای مجازی در حال پش��ت س��ر 

گذاشتن روزنامه های سنتی تر است. 
صنع��ت روزنامه در طول س��ال ها به عن��وان یکی از 
منابع مهم اخبار در س��طح جهان به شمار می رفت و 
جایگاه مهمی در میان رس��انه های خبری داشت، این 
جایگاه کماکان نیز به قوت خود باقی است اما تحوالت 
دهه های اخیر باعث کند ش��دن روند رش��د روزنامه ها 
در سطح جهان شده است، به طوری که امروزه با وفور 
خبرگزاری های آنالین و س��ایر رسانه های اجتماعی تا 
حدی رش��د روزنامه ها در بس��یاری از مناطق جهان با 
کاهش روبه رو شده است، این در حالی است که دنیای 
اینترنت این خأل را پر کرده و بس��یاری از روزنامه های 
چاپی جهان، در بخش آنالین خود رش��د چشمگیری 
یافته اند. همچنی��ن هزینه های توزیع و پخش روزنامه 
نیز با روند کنونی تا حد زیادی تعدیل ش��ده اس��ت و 
به همین منظور بسیاری از روزنامه ها و مجالت در پی 
تقویت بخش آنالین خود هس��تند. امروزه اینترنت تا 
حد زیادی توانسته است جای رسانه های خبری مانند 
روزنامه و مجالت را در جامعه جهانی به خود اختصاص 
ده��د و حتی درآم��د روزنامه ها که بخ��ش اعظمی از 
آن از طریق تبلیغات به دس��ت می آم��د نیز از طریق 
تبلیغات آنالین و اینترنتی دنبال می شود؛ به این وصف 
باید گفت که تجارت رس��انه در دنیای امروز، بیش از 
پیش به سوی فضای آنالین و مجازی حرکت می کند 
و این امر روندی اس��ت که خواه ن��ا خواه در وضعیت 

خبرگزاری های جهان اتفاق خواهد افتاد. 

رشد روزنامه چاپی در مناطق در حال توسعه
در حالی که روزنامه های چاپی در مناطق توسعه یافته 
جه��ان با چالش های��ی جدی روب��ه رو ش��ده اند، این 
چالش ها در مناطق در حال توسعه کمتر اتفاق افتاده 
و روند رش��د روزنامه چاپی در مناطق مذکور نس��بت 
به کشورهای توس��عه یافته بیشتر است، اروپا، استرالیا 
و ایاالت متحده آمریکا با کاهش��ی جدی در روند رشد 
روزنامه های خود مواجه هس��تند و این در حالی است 
که بس��یاری از کشورهای آس��یایی و مناطق در حال 
توس��عه با چنین کاهش جدی ای رو به رو نش��ده اند و 
صنعت چاپ روزنامه کماکان در مناطق مذکور پررونق 
جلوه می کند. به طوری که طبق آمار ارائه شده در سال 
2009، گردش روزنامه در کشورهای آمریکایی، اروپایی 
و استرالیا در مقایسه با کشورهای در حال توسعه این 
نتیجه را به خوبی بیان می کند: تیراژ روزنامه در ایاالت 
متح��ده آمری��کا به ص��ورت روزان��ه 10.6درصد و در 
یکشنبه ها 7.1درصد کاهش داشت، در همان سال این 
تیراژ در اروپا 5.6درصد و در اس��ترالیا نیز با 1.5درصد 
کاهش رو به رو بوده اس��ت، اما در مقابل در مناطق در 
حال توس��عه جهان این روند دیده نمی شد، در آفریقا 
تی��راژ روزنامه در س��ال 2009 ت��ا 4.8درصد افزایش 
داش��ت و این روند در آسیا نیز به 1.03درصد افزایش 
رسیده بود و خصوصاً در کشورهایی مانند هند حدود 

5درصد افزایش تیراژ را شاهد بود. 

کاهش درآمد تبلیغاتی روزنامه در مناطق 
توسعه یافته جهان

با توجه به کاهش��ی که در روند رش��د روزنامه های 
چاپی در جهان دیده می شود، این کاهش را می توان در 
درآمد روزنامه های مذکور نیز مشاهده کرد، از آنجایی 
که تبلیغات یکی از مهم ترین ابزار درآمد روزنامه ها به 
ش��مار می رود، می توان روند رش��د یا عدم رشد آن را 
در کش��ورهای جهان نش��ان داد، همان گونه که اشاره 
ش��د، تیراژ روزنامه ها در کشورهای توسعه یافته جهان 
با چالش هایی جدی روبه رو بوده است که دلیل عمده 
آن نیز ظهور و گس��ترش دنیای دیجیتال در دهه های 
گذش��ته ب��وده اس��ت، بنابراین می ت��وان همین روند 
کاهش رش��د را در درآمد حاص��ل از آگهی و تبلیغات 
این روزنامه ها نیز مش��اهده کرد و این در حالی اس��ت 
که روند درآمد تبلیغاتی روزنامه های چاپی در کشورها 
و مناطق در حال توس��عه جهان، با چنین چالش هایی 
روبه رو نبوده یا کمتر مواجه ش��ده اس��ت. مطابق آمار 
ارائه شده در فاصله سال های 2008 تا 2009 می توان 
روند درآمد تبلیغات��ی روزنامه های جهان را به صورت 
زیر نش��ان داد: کشورهای در حال توسعه مانند ایاالت 
متحده آمریکا، انگلس��تان و. . . با کاهش درآمد روبه رو 
بوده اند، به عنوان مثال ایاالت متحده آمریکا یک کاهش 
منفی 25درصدی را شاهد بوده یا انگلیس حدود منفی 
22درصد در این زمینه کاهش رشد داشته است، ژاپن، 
فرانسه، اس��ترالیا و دیگر کشورهای توسعه یافته نیز با 
چنین آماری روبه رو بوده اند و این در حالی اس��ت که 
در کشورهای در حال توسعه ای مانند هند 13.1درصد 
رش��د در زمینه درآمد تبلیغاتی برآورد ش��ده است با 
توجه ب��ه آمار فوق می توان چنی��ن نتیجه گرفت که 
درآمد حاصل از روند تبلیغات در کش��ورهای در حال 
توسعه کماکان به قوت خود باقی است و در این حالی 
است که در مناطق توسعه یافته جهان، با توجه به نفوذ 
بیشتر دنیای دیجیتال در زندگی مردم، درآمد مذکور 

تا حدی کاهش یافته است. 
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»فرصت امروز« با نگاهی جست وجوگر راه اندازی رسانه را بررسی می کند

از دغدغه های فعاالن تا رقابت آنالین و چاپی

وحید پوالدی، سردبیر مجله اینترنتی 
دی. ج��ی مگ در پاس��خ به س��واالت 
»فرص��ت امروز« اعالم ک��رد: این روزها 
دیگر نمی توان به فاصله میان رسانه های 
مکت��وب و آنالین به ش��کل یک رقابت 
نگاه کرد. س��وال سنتی که در این حوزه 
وجود داش��ته این است که آنالین برای 
غیرآنالین یک تهدید اس��ت یا خیر؟ در 
جواب باید گفت کار از تهدید گذشته و 
پلت فرم رس��انه ای تغییر کرده است. به 
دنب��ال این تغییر درک نس��ل حاضر از 
رسانه بسیار متفاوت با قشر پیش از خود 
است. در واقع باید گفت رسانه های آنالین 
فرصت و ش��رایط تازه ای در زیس��ت بوم 
مخاطبان ایجاد کرده اند که نس��خه های 

مکت��وب توانای��ی این 
کار را نداش��تند. با یک 
منطق جزئ��ی می توان 
به این مس��ئله این طور 
نگاه ک��رد که مخاطب 
امروز رسانه های آنالین 
بس��یار باهوش است و 
انگلیسی  زبان  تس��لط 

دیگر یک فضلیت نیس��ت. این مخاطب 
ب��ا هوش، محتوایی می خواهد که با دید 
فعلی او همس��ان باش��د و باید به نحوی 
تنظیم ش��ود که او را از مراجعه به منابع 

اصلی بی نیاز کند. 
م��ا در دی. ج��ی مگ ت��الش کردیم 
ت��ا با بررس��ی همه جانب��ه محصوالت و 
پی��دا ک��ردن یک زب��ان مناس��ب برای 
برقراری ارتباط بهتر با مخاطب، نظرات 
کارشناس��ی به روز و مطالعه شده ای را 
تولید کنیم تا اعتماد مخاطب را به دست 
آوریم. به ش��خصه انتقادی که به فضای 
فعلی رس��انه ای کشور دارم این است که 
بسیاری از فعاالن جوان پشتوانه نوشتاری 
الزم را برای فعالیت در این حوزه ندارند و 
به طور کافی نوشتن نیاموخته اند. دانشی 
ک��ه در پ��س کارک��ردن در حوزه های 

مکتوب به دس��ت می آید یک جای پای 
محکم ب��رای کار ک��ردن در حوزه های 
متفاوت رسانه ای است. بنابراین برگزاری 
دوره های آموزش��ی به خصوص برای کار 
ک��ردن در حوزه ه��ای آنالین یک بحث 
ض��روری اس��ت. تولید کنن��ده محتوای 
دیجیتال ت��ا با زیر و بم این فضا آش��نا 
نباش��د توان تولید محتوای مناس��ب را 
ندارد. باید به شناخت گجت ها و فضای 
وب مجهز باشد و بتواند آن را آنالیز کند. 
برای ایجاد کردن یک رس��انه آنالین در 
شرایط فعلی ش��ما اگر ایده خوب را در 
کن��ار یک اجرای اصول��ی بگذارید قطعاً 
موفق خواهید بود و به س��رمایه زیادی 
نیاز ندارید. به راحتی می توانید رقیبی در 
این بازار باشید و کم کم 
به مجموعه ای قدرتمند 

تبدیل شوید. 
تهدید جدی که شاید 
کاب��وس  را  بت��وان آن 
فع��االن ح��وزه آنالین 
نیز دانس��ت از دس��ت 
دادن بازدی��د کنندگان 
باش��د. چیزی که در رسانه های مکتوب 
ش��اید ماه ه��ا و س��ال ها طول بکش��د، 
درحالی ک��ه در ح��وزه آنالین در فاصله 
یک ش��ب تا صبح ممکن اس��ت اتفاق 
بیفتد. بهترین فرصت و روشن ترین افق 
در حوزه آنالین استفاده از ظرفیت های 
ش��بکه های اجتماعی است. این فرصت 
پنه��ان به گونه ای اس��ت که بس��یاری 
از فعاالن جهانی به س��مت اس��تفاده از 
آن تغیی��ر موضع داده ان��د. در واقع در 
این فضا رس��انه در بهترین جا به سراغ 
مخاطب می رود و ارتباط گاهی طوالنی 
ب��ا او برقرار می کند. ما در ایران باید هر 
چه س��ریع تر این فض��ا را درک کنیم و 
به ج��ای مقابله با آن برای اس��تفاده از 
پتانس��یل های مالی و اعتب��اری در آن 

برنامه ریزی کنیم. 

مجید رضائیان، اس��تادیار دانش��گاه 
و پژوهش��گر ژورنالیس��م در پاس��خ به 
س��واالت م��ا این ط��ور می گوی��د: در 
حوزه رس��انه تعبیری به نام رسانه های 
غیرآنالی��ن وجود ن��دارد. به طور کلی 
برای فعالیت های رس��انه ای چهار نوع 
وجود دارد. رس��انه ها به چهار دس��ته 
گروه ه��ای چاپی، ش��نیداری، دیداری 
و آنالین تقس��یم می شوند که می توان 
گف��ت م��ورد آخر به نوع��ی پلی میان 
هر س��ه ح��وزه دیگ��ر زده و محتوای 
همه آنه��ا در فضای اینترنت منتش��ر 
می ش��ود. با این تعریف نمی توان گفت 
عمر رس��انه های چاپی به س��ر آمده یا 
به پایان بقای خود نزدیک می ش��وند، 

بلکه آنها در واقع شکل 
تغییر  را  خ��ود  حضور 
داده  و س��عی کرده اند 
ب��ا جری��ان تغیی��رات 
منطبق و دوباره شکل 
باید  همچنین  بگیرند. 
بپذیریم که رسانه های 
شرایط ش��ان  آنالی��ن 

برای ارتباط با مخاطب بس��یار وسیع  و 
آس��ان تر از دیگر همنوعان خود است. 
در این حوزه چند چالش وسیع وجود 
دارد که به اختصار به آن می پردازیم. 

چالش اول بحث س��رعت اس��ت که 
رسانه های غیرآنالین توان رقابت با آن را 
ندارند و به همین علت بیشتر به سمت 
ارائه بسته های خبری، گزارش و تحلیل 
یا به زبان بهتر به س��مت روزنامه نگاری 
تحلیلی رفته اند. اندیشه محور شده اند و 
از رویداد به سمت سوژه حرکت کرده اند. 
چالش دوم دسترس��ی اس��ت که اصوالً 
برتری آنالین ها محس��وب می شود و از 
طریق آن وسعت خبری که اکنون با آن 

روبه رو هستیم، ایجاد شده است. 
اما مسئله ای که نقطه قوت رسانه های 
چاپی به حس��اب می آید بحث اعتماد 

اس��ت. مخاطبان و مص��رف کنندگان 
محت��وا همچنان ب��ا اعتم��اد باالتری 
محت��وای چاپی ها را ن��گاه می کنند و 
نگاه حرفه ای تری به آنها دارند. اگر نگاه 
وسیع تری به این موضوع داشته باشید؛ 
در سطح جهانی رسانه های غیرآنالین 
سال هاست به س��مت رویکرد آنالیز و 
واکاوی رفته ان��د و س��عی می کنن��د با 
نگاه��ی تحلیلی حرف ه��ای تازه بزنند 
ت��ا از این طریق جاذبه خ��ود را حفظ 
 کنند و امنیت اقتصادی خود را تأمین 
کنند. در ای��ران روزنامه ها متوجه این 
موضوع شده اند و مدت هاست به سمت 
چاپ نش��ریات تخصص��ی رفته اند و با 
ارائ��ه محت��وای خ��اص و گزارش های 
تحلیلی سعی کرده اند 
متف��اوت  بس��ته های 
ارائ��ه  دهن��د ت��ا ب��ه 
نوع��ی فاصل��ه خود را 
با اتفاقات روزانه حفظ 

کنند. 
در علم روزنامه نگاری 
ن��ام  ب��ه  س��بک هایی 
 Life و   Yellow Journalism
Style وجود دارد که سعی کرده فاصله 
خ��ود را با مخاطب کم کن��د و به نوعی 
دغدغه های روزم��ره او را در دایره توجه 
قرار دهد. مخاطب هم به این نش��ریات 
اقبال بیشتری نشان داده و با آنها ارتباط 
برقرار ک��رده، از این طری��ق فروش این 
نشریات تضمین شده است. باید در نظر 
داش��ته باش��یم که در ایران دیدگاه های 
غلطی درباره این سبک کاری وجود دارد 
که آنها را با نگاه بد قضاوت می کند. باید 
این دی��دگاه را اصالح کنیم. این گروه ها 
برای جریان س��ازی یا تأثیرگذاری پا به 
میدان نگذاشته اند بلکه تالش می کنند 
تا با همان سبک و سیاق محتوایی تولید 
کنند که برای مخاطبان خودشان جذاب 

و قابل اعتنا باشد. 

باید دیدگاه ها را اصالح کنیمبه جای مقابله باید برنامه ریزی کنیم

رضا الفت نسب
دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

س��ایت  مدی��ر  اکبرآب��ادی،  حج��ت اهلل 
جام جم آنالین به خبرنگار ما می گوید: براساس 
یک آمار قدیم��ی از میان انبوه س��ایت های 
خبری فعال در کشور تنها تعداد معدودی از 
آنها مجوز هیأت نظارت بر مطبوعات را دارند. 
این فعال رس��انه ای وجود این مسئله را یک 
عامل بس��یار مخرب برای فضای مطبوعاتی 
کشور دانست و افزود: اگر گروهی بخواهد در 
قالب یک س��ایت فعالیت خبری داشته باشد 
باید س��ازوکاری برای پاسخگویی و ردگیری 
افراد در صورت انتشار محتوای کذب یا پخش 
شایعه وجود داشته باشد. اگر نظارت الزم در 
این حوزه وجود نداشته باشد دچار آشفته بازار 
در حوزه اطالع رسانی می شویم و این موضوع 
به نتایج جبران ناپذیری منجر خواهد شد. هر 
کسی که بخواهد در این فضا فعالیت کند باید 
شناسنامه مشخص داشته باشد و این قصوری 
اس��ت که مس��ئوالن امر باید پاسخگوی آن 

باشند و نباید به این معضل 
به چش��م یک مسئله گذرا 

نگاه کنیم. 
وی می افزاید: چند سالی 
است که بسیاری از منتقدان 
فعالی��ت افراد مش��غول در 
حوزه رسانه های آنالین را با 
ادعای نداشتن دانش کافی 

این افرد زیر سوال می برند. درباره این مسئله 
باید گفت شاغلین حوزه آنالین از جایی غیر 
 از رسانه به این فضا نیامده اند و روزنامه نگاران 
فعال کس��انی هستند که س��ال ها در حوزه 
مکت��وب تجرب��ه دارند و ب��ه اصطالح خاک 
خورده اند. اما قطعاً هم��ه ما نیازمند آموزش 
هستیم و باید سازوکارهایی را در سیستم های 
تحت امر خود ایجاد کنیم تا فعاالن رسانه ای 
به آخری��ن دانش روز مجهز باش��ند و حتی 
گامی از دنیا عقب نباش��ند. بنابراین برقراری 

دوره ه��ای آموزش��ی باعث 
بیش��تر  مس��ئولیت پذیری 
فع��االن درب��اره محت��وای 
تولی��د ش��ده و همچنی��ن 
مخاطبان  اعتم��اد  افزایش 
به حوزه های منتش��ر کننده 
اگ��ر روزی  خواه��د ش��د. 
فکر کنی��م از بحث آموزش 
بی نیاز شده ایم باید پس��ت های خود را ترک 
کنیم. رس��انه های مکتوب در ش��رایط فعلی 
به خاط��ر هجوم محت��وای آنالین ب��ا دایره 
فعالی��ت محدودتری روبه رو هس��تند اما این 
محدودیت ها به هیچ وجه قرار نیس��ت بقای 
آنها را تهدید کند. فقط باید با ظرافت بیشتری 
کار خود را انجام دهند و بسته های تحلیلی و 
اندیشمندانه  بیشتری را به مخاطب ارائه دهند. 
مدیر سایت جام جم آنالین در پایان می گوید: 
یارانه های دولتی برای آن دس��ته از نشریاتی 

که به آن وابسته هستند شرایط سختی ایجاد 
کرده است. مجموعه جام جم دوسالی است که 
عالوه بر انصراف از دریافت یارانه دولتی، هیچ 
حمایتی از سوی سازمان صداوسیما نمی شود. 
بنابراین س��عی کرده هدفمند باش��د و عالوه 
ب��ر تولید محتوای ج��ذاب در فضای آنالین، 
نس��خه مکتوب خود را در فضایی تازه عرضه 
کند. اعتماد مخاطب باالتر از هر تش��کیالت 
دریافت آگهی و رپرتاژی می تواند اقتصاد یک 
رس��انه را تأمین کند. س��بک الیف استایل یا 
یلوژورنالیسم تهدیدی برای مطبوعات عمومی 
محسوب نمی ش��ود. این نش��ریات براساس 
ضرورت های خود به سمت این سبک رفته اند 
و س��عی کرده اند تمرکز خود را بر پخش در 
نقاط خاصی از کشور معطوف کنند. نشریات 
جدی در جهت دهی به نگاه جامعه به مسائل 
روز نقش بسزایی دارند که به این سادگی قابل 

انکار نیست. 

نقش نشریات عمومی غیرقابل انکار است
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 5 روش تأمین منابع مالی
برای گسترش کسب و کار

فارغ از اینکه به دنبال استخدام نیروی کار هستید، یا به دنبال افتتاح یک ساختمان 
دیگر یا بازطراحی وب سایت تان، برای توسعه و گسترش کسب و کارتان به منابع 
مالی هم نیازمندید. اما در شرایطی که برای اغلب کسب و کارها و شرکت های 
تجاری به دلیل رکود اقتصادی موجود در جهان، دریافت وام و تسهیالت بانکی 
به یکی از سخت ترین کارها بدل شده است. در ادامه به پنج روشی که می توان 
با استفاده از آنها منابع مالی مورد نیاز برای توسعه کسب و کارها را تأمین کرد 

اشاره می کنیم. 

1 – موسسات سپرده گذاری
در حالی که این روزها بانک ها به شکل قابل توجهی از میزان وام ها و تسهیالت اعطایی خود به کسب و کارهای 
 کوچک کاس��ته اند، موسس��ات س��پرده گذاری گزینه بس��یار بهتری برای دریافت وام به شمار می روند. 
از س��ال2007 میالدی میزان وام و تس��هیالت دریافتی کس��ب و کارهای کوچک از 17 میلیارد دالر به 302 

میلیارد دالر رسیده است. 

2 – موسسات سرمایه گذاری
شرکت های سرمایه گذاری معموالً هنگامی در کسب و کارهای کوچک سرمایه گذاری می کنند که بتوانند 

بخشی از سهام یا مالکیت آن را در اختیار بگیرند. 

4 – سرمایه گذاری جمعی
وب س��ایت هایی نظی��ر kickstarter، Indiegogo و Rockethub به کارآفرینان کمک می کنند س��رمایه 
مورد نیاز خود را با اس��تفاده از تعداد زیادی از س��رمایه گذاران ش��خصی که به دنبال سرمایه گذاری در 
استارتاپ ها هستند، تأمین کرده و کسب و کار خود را گسترش دهند. این افراد به مالکان استارتاپ ها کمک 
می کنند تا سرمایه الزم برای ملزومات شان  )از تجهیزات گرفته تا مکانی برای فعالیت( را در اختیار داشته 

باشند.  

3 – سازمان های دولتی حمایت از کسب و کارهای کوچک
سازمان های دولتی حمایت از کسب و کارهای کوچک ساالنه هزاران وام بانکی را ضمانت می کنند که رقم 
کل این تسهیالت در مجموع به میلیاردها دالر می رسد که این میزان باالترین حجم منابع مالی واگذار شده 

به کسب و کارهای کوچک بوده است. 

5 – سرمایه گذاران نیکوکار
این س��رمایه گذاران افراد ثروتمندی هس��تند که تأمین بودجه استارتاپ های نوپا و کمک به کارآفرینان 
جوان از جمله فعالیت هایی است که این افراد انجام می دهند. گفتنی است افرادی که برای توسعه استارتاپ 
خود س��راغ این افراد می رون��د، در وهله اول باید تضمین های الزم جهت خروج این س��رمایه گذاران از 

شرکت به هنگام فروش آن به افراد حقیقی یا حقوقی دیگر را ارائه کنند. 

نکته مثبت
موسس��ات سپرده گذاری به خوبی می توانند فرآیند اعطای 
تس��هیالت به ش��رکت های تجاری کوچک را مدیریت کنند. 
این در ش��رایطی اس��ت که فرآیند دریافت وام در بانک های 
ب��زرگ بس��یار پیچیده تر و دش��وار تر ب��وده و آنه��ا ترجیح 
می دهند تس��هیالت مال��ی خود را به ش��رکت های بزرگ تر 

واگذار کنند. 

نکته منفی
موسس��ات مال��ی محل��ی ممکن اس��ت نتوانن��د خدمات 
مال��ی مش��ابه ب��ا بانک های بزرگ به مش��تریان خ��ود ارائه 
کنن��د. به عنوان مثال ن��رخ بهره بانکی دریافتی موسس��ات 
س��پرده گذاری ب��ه هیچ عنوان رقابتی نبوده و ممکن اس��ت 

بیشتر از بهره دریافتی بانک های بزرگ باشد. 

نکته مثبت
شرکت های سرمایه گذاری می توانند منابع مالی سرشاری 
را روان��ه کس��ب و کارهای کوچ��ک کنن��د؛ این ش��رکت ها 
می توانند مش��اوره های س��ازنده ارائه ک��رده و موجب بهبود 
وجه��ه ش��رکت های تجاری کوچ��ک ش��وند. از آنجایی که 
سرمایه گذاری موسسات سرمایه گذاری به صورت وام نیست، 

شما مجبور نیستید که بهره بانکی بپردازید. 

نکته منفی
ممکن است ناچار شوید در ازای دریافت مبلغی، بخش قابل 
توجهی از مالکیت کسب و کارتان را به شرکت سرمایه گذاری که 

با آن کار می کنید واگذار کنید. 

نکته مثبت
بانک های��ی که به دنبال ارائه تس��هیالت با ریس��ک پایین 
هستند ممکن اس��ت به ارائه تسهیالت با تضمین و حمایت 
س��ازمان مدیریت کس��ب و کارهای کوچک عالقه مند باشند. 
چراکه در صورت عدم توانایی بعضی از ش��رکت های تجاری 
کوچک، دولت معموال بازپرداخت درصد زیادی از وام عرضه 

شده را تضمین می کند.  نکته منفی
دریافت تس��هیالت مالی با اس��تفاده از سازمان حمایت از 
کسب و کارهای کوچک بس��یار پیچیده بوده و مراحل اداری 

آن طاقت فرسا است. 

نکته مثبت
تامین بودجه موردنیاز از س��وی اش��خاص می تواند نقش 
بس��یار مهمی در توس��عه کس��ب و کار ش��ما داش��ته باشد، 
خصوصاً زمانی که بسیاری از بانک ها و موسسات مالی از ارائه 

تسهیالت و وام خودداری می کنند.  نکته منفی
از آنجایی که شما در حال جمع آوری پول و درخواست برای 
س��رمایه گذاری در کسب و کارتان هستید، امکان نقض مقررات 
تجاری و امنیتی از س��وی شما وجود داشته و به همین دلیل 
باید فرآیند تأمین س��رمایه از افراد را ب��ا دقت زیادی زیر نظر 

داشته باشید. 

نکته مثبت
از آنجایی که این س��رمایه گذاران به تنهایی عمل کرده 
و از س��رمایه شخصی خود بودجه مورد نیاز شما را تأمین 
می کنند، اس��تفاده از این روش و دریافت تسهیالت مالی 
در مقی��اس کوچ��ک می توان��د منجر به توس��عه و بهبود 

شرایط کسب و کارتان شود. 
نکته منفی

س��رمایه گذاران خی��ر عموما به دلیل ه��راس از ضررهای 
هنگفت احتمالی، پس از سرمایه گذاری وارد طراحی شیوه ها 
و استراتژی های تجاری نمی ش��وند، چرا که ممکن است در 
صورت از دست رفتن سرمایه اولیه و به دلیل نجات شرکتی 
که در آن سهام دارند ناچار به سرمایه گذاری مجدد شوند. 



ترجمه: سارا گلچین
منبع: رویترز

ترجمه:شکیبا شاملو رضایی
figaro :منبع

افزایش رفاه در کشور های 
کمونیستی سابق

رفاه در کشور های بلوک کمونیستی رو به بهبود 
اس��ت ولی نابراب��ری همچنان باقی اس��ت. مردم 
بلوک کمونیس��تی س��ابق به عنوان خوشحال ترین 
ش��هروندان شرق اروپا معرفی ش��دند. این نتیجه 
نخس��تین نظر س��نجی بانک اروپایی بازس��ازی و 
توس��عه با همکاری بانک جهانی، پس از 25س��ال 
در مورد این موضوع اس��ت. بانک جهانی به تازگی 
51هزار خانوار را در 34کش��وری که در حال گذار 
از کمونیست هستند مورد بررسی قرار و نشان داد 
رف��اه و درآمد در این کش��ور ها افزایش یافته، در 
برخی مناطق فقر کاهش داش��ته ولی هنوز برخی 
از نابرابری ها باقی مانده است. بانک اروپایی هم در 
29 کشور که عضو سابق بلوک کمونیستی بودند، 
 مانند آلم��ان،  ترکیه، قبرس و یونان پژوهش هایی 

انجام داد. 
براس��اس مطالعه این دو نهاد، ش��کاف شادی یا 
اس��تاندارد ش��ادی، بین کش��ور های غرب اروپا و 
اتحاد جماهیر ش��وروی و اقم��ار آن تقریبا از بین 
رفته است. دلیل عمده آن هم فعالیت نسبتا خوب 
این کش��ور ها در عرصه اقتصادی و کاهش س��طح 
رضای��ت از زندگی در کش��ور هایی مانند آلمان و 

ایتالیاست. 
در یک مصاحبه اقتصاددان ارش��د بانک اروپایی 
Berd با فایننشیال تایمز می گوید: »شکاف شادی 
بای��د زود تر از اینها از بین می رفت، ولی اصالحات 
م��ورد نیاز برای حل بحران س��ال  2008 آن را به 
تعوی��ق انداخ��ت و البته در طول ای��ن مدت گذر 
از کمونیس��تی به طور کامل انجام نش��ده و هنوز 

نابربری در برخی موارد وجود دارد.«
گ��زارش Berd نش��ان می ده��د درآم��د ای��ن 
کش��ور ها از ده��ه 90 تاکن��ون ب��ه ط��ور قاب��ل 
توجه��ی افزایش داش��ته اس��ت، اما ب��ا این حال 
نابراب��ری همچنان وج��ود دارد. روزنامه اقتصادی 
آمریکا ی��ادآوری می کند که »تنه��ا 44 درصد از 
ش��هروندان این کش��ور ها درآمد خود را سریع تر 
از کش��ور های جی 7 افزایش می دهند، 23درصد 
از آنه��ا در وضعیتی بد تر از س��ال 1989 زندگی 
می کنند.« در روس��یه تنها 20 درصد از جمعیت 
درآمد خود را س��ریع تر از تولی��د ناخالص داخلی 
افزای��ش داده اند. این تفاوت ها نش��ان می دهد که 
چرا جمهوری های سابق ش��وروی واکنش مثبتی 
به اصالحات نداشته اند و هنوز نظام های اقتدار گرا 
را ترجی��ح می دهن��د. این واکنش در کش��ور های 
عضو اتحادیه اروپا  مثل لهس��تان و مجارستان هم 

مشاهده می شود. 
بانک اروپایی Berd، روی مفاهیم اقتصاد سبز، 
برابری جنس��یتی و ن��وآوری در کس��ب و کار های 
کوچک برای بهبود وضعیت این کش��ور ها حساب 

می کند. 

عرضه آیفون های ارزان قیمت 
از سوی اپل

محصوالت  آنالین  فروش��گاه 
تعمی��ر ش��ده اپ��ل که ب��ه آن 
نی��ز    refurbished store
گفت��ه می ش��ود، ای��ن روزه��ا 
ام��کان خری��د آخری��ن مدل ه��ای آیف��ون را با 
 تخفیف ه��ای قابل توجه ب��رای خری��داران فراهم 

کرده است. 
ای��ن محصوالت که به دلی��ل نقص فنی از خط 
تولید خارج می ش��وند، پس از تعمیر و رفع نقص 
فنی ی��ا ظاه��ری آنها مجددا از س��وی ش��رکت 
تولید کننده وارد بازار ش��ده و با قیمتی ارزان تر در 
اختیار خریداران قرار می گیرند. در همین راس��تا 
ش��رکت آمریکایی اپل نی��ز برای نخس��تین بار و 
به صورت رسمی اقدام به فروش محصوالت تعمیر 
ش��ده خود به صورت آنالین و با ارائه تخفیف های 

قابل توجه کرده است. 
ای��ن برند محب��وب آمریکایی ای��ن روزها طیف 
متنوع��ی از محصوالت تعمیر ش��ده خود را نظیر 
آیفون6S  و آیفون 6S Plus  ، 100 دالر ارزان تر 
در اختیار خریداران ق��رار می دهد. به عنوان مثال 
ی��ک دس��تگاه آیفون 6S با ظرفی��ت 16GB  با 
قیم��ت 449 دالر و ب��ه می��زان 200دالر ارزان تر 
از قیم��ت اصل��ی این محصول در س��ال 2015 و 
100دالر ارزان ت��ر از قیم��ت جدید ترین محصول 
خود توسط فروشگاه آنالین محصوالت تعمیر شده 
اپل به فروش می رس��د. گفتنی اس��ت خریداران 
آیفون ه��ای تعمیر ش��ده می توانند ب��ه تنوعی از 
رنگ ها دسترس��ی داشته باشند اما بنابر گزارش ها 
دسترس��ی به رنگ های ترکیبی در این محصوالت 

برای مشتریان امکانپذیر نیست. 
براس��اس روال کاری موج��ود در ش��رکت اپل، 
محصوالت ناس��الم این کمپانی آمریکایی هنگامی 
ک��ه از خط تولی��د خارج می ش��وند، مجددا مورد 
بازنگ��ری ق��رار گرفته و ب��ا رفع نق��ص موجود و 
تعوی��ض باتری و برخی قطع��ات، مجددا مونتاژ و 
بس��ته بندی شده و س��پس برای فروش وارد بازار 

می شوند. 
کارشناس��ان معتقدن��د فراه��م کردن ش��رایط 
فروش محصوالت تعمیر ش��ده اپل از س��وی این 
ش��رکت موجب کاهش هزینه های تولید و افزایش 

درآمدهای آن می شود. 
نکته جال��ب توجه در این می��ان نحوه تعویض 
آیفون های غیرقابل اس��تفاده توسط اپل است. در 
همین ارتباط هنگامی که شما برای تعویض آیفون 
معیوب و غیر قابل اس��تفاده خود ب��ه اپل مراجعه 
می کنید، این ش��رکت یک دس��تگاه آیفون مرمت 
ش��ده )refurbished(  را به عنوان جایگزین در 

اختیار شما قرار می دهد. 
در اغلب اوقات این گوش��ی های جایگزین مانند 
آیفون ه��ای نو ب��وده و تنها تفاوت آنها این اس��ت 
که در یک جعبه س��فید با لوگ��وی اپل در اختیار 

مشتریان قرار می گیرند. 

دونالد ترام��پ دیگر نامزد جمهوریخواهان 
نیس��ت، او حاال رئیس  جمهور آمریکاس��ت. 
بازاره��ای جهانی هم مثل بس��یاری از مردم 
جهان از رس��یدن تاجر متمول به کاخ سفید 
شگفت زده شده اند. بازارهای جهانی در نشان 
دادن واکنش منفی به رئیس  جمهور ش��دن 

آقای ترامپ با هم رقابت می کنند. 
ب��ازار س��هام اروپا ه��ر بار که ه��ر یک از 
شبکه های تلویزیونی احتمال پیروزی ترامپ 
را بیش��تر از کلینتون اعالم می کرد، بیش��تر 
س��قوط کرده و در مجم��وع 4درصد کاهش 

ارزش داشت. 
اوراق قرضه، ین ژاپن و طال همگی سقوط 
ارزش داش��تند. پزوی مکزیک اما وضعش از 
همه بدتر بود چراکه به س��قوط آزاد نزدیک 
شد و ثابت کرد که تمام پیش بینی ها و حتی 

شرط بندی ها اشتباه از آب درآمده است. 
ب��ازار س��هام آمریکا ه��م یکباره س��قوط 
5درصدی داش��ت که واکنشی تندتر نسبت 
به رأی م��ردم بریتانیا به خروج این کش��ور 
از اتحادیه اروپا در ماه ژوئن امس��ال بود. آن 
رویداد مهم نیز باعث محو ش��دن تریلیون ها 

دالر از بازارهای جهانی شد. 
ترس س��رمایه گذارها حاال این اس��ت که 
پیروزی ترامپ می تواند باعث آش��فتگی های 
تجاری و اقتصادی در جهان ش��ده و سال ها 
سیاس��ت های غیرقابل پیش بینی را به دنبال 
خ��ود داش��ته باش��د. یک��ی از چیزهایی که 
س��رمایه گذاران درباره اش نگرانی دارند این 
اس��ت که آقای ترام��پ بانک مرک��زی این 
کش��ور یا هم��ان ف��درال رزرو را نس��بت به 
افزایش نرخ سود در ماه دسامبر سست کند. 
س��رمایه گذاران مدت هاس��ت ک��ه در انتظار 

افزایش نرخ سود هستند. 
حج��م ترس ام��ا برای 

از  مکزی��ک  پ��زوی 
ب��ازاری  و  ارز  ه��ر 
پزو  اس��ت.  بیشتر 
کاهش  13درصد 
ارزش را در برابر 
تجرب��ه  دالر 

کرد که یکی از بدتری��ن روزهایش در طول 
دو دهه گذشته بود. آقای ترامپ در تبلیغات 
انتخاباتی اش گفته بود که اگر رئیس  جمهور 
ش��ود در مرز آمریکا و مکزیک دیوار خواهد 

کشید. 
 EM گاتام کاالنی، کارشناس بانک هلندی
دراین ب��اره گفت: »حج��م عظیم لفاظی های 
سیاس��ی منف��ی ترام��پ درب��اره مکزیک و 
  NAFTA تجارت با این کشور و نیز قرارداد
آنقدر زیاد بود که حاال سقوط اینچنینی پزو 

نتیجه طبیعی انتخابات به نظرمی رسد.«
خطر جنگ تجاری جهانی نیز باعث ش��د 
که ارزهای معتبر آسیایی و در صدر آنها دالر 

استرالیا سقوط کند. 
ارزش دالر در براب��ر ین ژاپ��ن که یکی از 
امن تری��ن ارزهای جهان اس��ت، 3/3 درصد 
کاه��ش یافت و حاال ه��ر دالر 101/85 ین 
معامله می شود. ارزش یورو هم در برابر دالر 
2/3 ب��اال رف��ت و ه��ر دالر 1/1278 معامله 
می شود. این بازارها البته همگی با بازگشایی 
رسمی در ساعات کاری دستخوش تغییرات 

خواه��د ش��د، 
آنچ��ه  ام��ا 

مش��خص 
اینکه  است 
هیچ ی��ک 
آنه��ا  از 
کن��ش  ا و

مثبت��ی 
آمدن  ب��ه 
ج��ر  تا
س��اله  70 

نشان  بور  مو 
نداده اند. 

آقای ترام��پ در وعده های انتخاباتی خود 
گفت��ه ب��ود که ب��رای ش��رکت های خارجی 
35درصد تعرفه صادرات کاال به آمریکا وضع 
خواهد کرد. او از تولید داخلی در فعالیت های 
انتخاباتی خود حمایت کرده و وعده داده بود 

آمریکا را مستقل تر از قبل کند. 
او همچنین در کمپین های انتخاباتی خود 
وعده داده بود که روابطش با روس��یه را گرم 

و دوستانه خواهد کرد. 
همین یک وعده کافی  اس��ت تا مردم دنیا 
برای داش��تن ی��ک آمریکای جدی��د و انواع 

سواالت دراین باره آماده شوند. 
نگ��ران  ح��اال  دنی��ا  س��رمایه گذاران 
بی ثباتی ه��ای اقتصادی و جهانی در واکنش 
به پیروزی ترامپ هس��تند. دالر و بازارهای 
سهام به شدت نسبت به این پیروزی واکنش 
منفی نش��ان داده اند و سرمایه گذاران نگران 
هس��تند ک��ه این پی��روزی نظ��م جهانی را 

برهم بزند. 
آق��ای ترامپ همان طور که 

در نطق پیروزی خود گفته 
رئیس  جمهور  می خواهد 
باشد  همه مردم آمریکا 
نوی��ی  آمری��کای  و 
بسازد، هرچند پس 
از اعالم پیروزی او 
بیش��ترین  از  یکی 

ها  جو جس��ت و
ای��ن  گ��وگل  در 
بود: چطور  پرسش 
مهاجرت  آمری��کا  از 

کنم؟ 

ش��رکت صنایع غذای��ی آمریکایی موندلیز 
)Mondelēz( تصمیم گرفته اس��ت قیمت 
ش��کالت هایش را افزایش نده��د، اما ظاهر و 
وزن آنه��ا را تغییر دهد؛ تغییری که خیلی به 

مذاق طرفدارانش خوش نمی آید. 
پیامده��ای اقتصادی برگزیت نش��ان داده 
است شرکت شکالت سازی سوییسی تابلرون 
)Toblerone(  که متعلق به شرکت صنایع 
غذایی آمریکایی موندلیز اس��ت، ناچارا تغییر 
رویه غیر منتظره ای داش��ته است و طرفداران 
تابلرون تجربه تلخی را پش��ت س��ر خواهند 

گذاشت. 
در مواجه��ه ب��ا برگزیت و در پ��ی افزایش 
قیم��ت اکث��ر م��واد اولیه م��ورد نی��از برای 
تولید این ش��کالت های ش��ناخته ش��ده در 
سراس��ر جهان، نام تجاری سوییسی با ایجاد 
فاصله ه��ای بیش��تری بین قله ه��ای نمادین 
ش��کالتش تصمیم به کاهش وزن شکالت ها 
گرفت؛  در حالی که طول شکالت ثابت باقی 

مانده است. 

این ش��رکت در صفحه فیس بوک خود در 
جواب ب��ه طرفدارانش اعالم ک��رد: »همانند 
بسیاری از شرکت های دیگر، ما نیز با افزایش 
هزینه بس��یاری از مواد اولیه روبه رو هستیم. 
تا زمانی که در توان مان باش��د این هزینه ها 
را پش��تیبانی خواهی��م کرد، اما ب��رای اینکه 
از حض��ور ش��کالت های Toblerone  در 
طبقات فروش��گاه ها در انگلس��تان اطمینان 
حاصل ش��ود، هزینه اش تفاوتی نکند و شکل 
مثلثی خود را حفظ کند، ما مجبوریم دو قله 

از شکالت ها را حذف کنیم.«
اگ��ر بخواهی��م در جزیی��ات وارد ش��ویم 
بای��د گفت فاصله بین قله های ش��کالت های 
جدید تابل��رون، نیم س��انتی متر افزایش پیدا 
کرده. ش��کالت ب��زرگ 400 گرمی در حال 
حاض��ر وزن��ش بی��ش از 360 گرم نیس��ت 
)کاه��ش 10 درص��دی( و ش��کالت کوچک 
 170 گرم��ی ب��ه 150 گ��رم تقلی��ل یافت��ه 

)کاهش 12،8 درصدی( است. 
با کمال تعجب، بقی��ه اروپا تحت تاثیراین 
تغییر ش��کل ق��رار نگرفته اند. ب��رای تعجب 
بیشتر باید گفت در واقع هیچ افزایش قیمتی 

برای محصوالت کشاورزی در جهان رخ نداده 
است. 

اگر قیمت ش��یر برای چن��د هفته افزایش 
یافته باشد، اما به شدت در طول سال کاهش 
داشته است. کاکائو نیز از آغاز سال 22 درصد 
کاهش یافته. ول��ی بریتانیا در اثر برگزیت با 
تضعیف پون��د )منفی 15 درصد در برابر یورو 
و 20درصد در برابر دالر( روبه رو شده، که بر 

قیمت واردات می افزاید. 
س��خنگوی Mondelēz اعالم داشت که 
»نرخ ارز مطلوب نیس��ت اما این تغییر هیچ 
ارتباطی ب��ه برگزیت ندارد!« ش��اید این نام 
تجاری تمایلی ندارد وارد بحث های سیاس��ی 

شود! 
به هر حال، Toblerone نخستین قربانی 
برگزیت در محصوالت پرمصرف نیس��ت. در 
ماه اکتبر، فروش��گاه زنجیره ای تسکو فروش 
یک��ی از محصوالت��ش را متوقف ک��رده زیرا 
س��ازنده آن به طور قابل توجهی قیمت آن را 
افزایش داده است. نام های تجاری دیگری نیز 
مانن��د تولیدکننده چیپ��س واکر نیز افزایش 
قیمت شان را در پی برگزیت اعالم کرده اند. 

بازارهای جهان در شوک رئیس  جمهور شدن ترامپ

 !Toblerone قربانی بعدی برگزیت، شکالت های

بعضی از محیط های کاری طوری هس��تند که بازخورد خاصی به کار نیروهای خود 
نمی دهند. اما یکس��ری عالئم وجود دارد که اگر در یک نیروی کار وجود داشته باشد، 
ه��م در چنی��ن محیط های کاری ب��ه کارش می آید و هم از میل به ش��نیدن بازخورد 
کاری بالطبع مثبت فارغ می ش��ود. به این نتیجه می رس��د که یک کارمند نمونه است 

و شرایط معقولی دارد. 

رابطه خوبی با همکاران تان دارید
نه تنها از بودن در محیط کار خوشحال هستید و به دیگران انرژی می دهید، بلکه در 

کار گروهی هم مهارت دارید. 

صادق هستید
رؤس��ای خوب عاش��ق نیروهای صادق و اخالق گرا هس��تند؛ آنهایی ک��ه با رئیس و 
همکاران خود بی پرده و روراس��ت رفتار می کنند. با صراحت حرف می زنند و مهم تر از 

همه اینکه برای پیشرفت دست به کارهای شنیع نمی زنند. 
در نهادهای فاسد صداقت چندان طرفدار ندارد، حتی شاید موقعیت فرد را به خطر 

بیندازد. 
درجا نمی زنید

کارمندهای نمونه یا کمال گرا به همین س��ادگی ها از خودش��ان راضی نمی ش��وند و 
ب��ه همین خاط��ر دائما در حال یادگیری چیزهای جدی��د، امتحان روش های جدید و 
کوش��ش برای هوشمندانه تر کار کردن هستند. این افراد کمی بی قرارند و همیشه نگاه 

به آینده ای بهتر دارند. 

احساس مسئولیت می کنید
ب��از هم باید به این نکته اش��اره ک��رد که در محیط کار خالی از صداقت، احس��اس 
مس��ئولیت کردن ش��اید به ضرر افراد تمام ش��ود. اما اگر در محیط شریفی کار کنیم، 

احساس و قبول مسئولیت به نفع مان خواهد بود. 

قابل اعتماد هستید
وقت��ی ب��ه ش��ما کاری را محول می کنن��د، می دانند که حتما به خوب��ی از پس آن 
برمی آیید. صادق هس��تید و می ش��ود به حرف تان اعتماد کرد؛ همین باعث می ش��ود 

ارزش حضورتان در پروژه های مهم غیرقابل سنجش باشد. 

دیگران را راهنمایی می کنید
اگر دیگران به دنبال راهنمایی باشند حتما در اختیارشان می گذارید )اگر در توان تان 
باشد.( به اندازه ای نیروی خوبی هستید که نه فقط به موفقیت خودتان منجر شده بلکه 

با کمک به دیگران تنها خودتان نافع این موفقیت نیستید. 

کارها را بدون آنکه از شما بخواهند انجام می دهید
گوشه ای نمی نشینید تا کسی به  شما بگوید چه کار باید انجام دهید. خودتان دست 

به کار می شوید، مشکل و بعد راه حلش را هم پیدا می کنید. 

بلند حرف می زنید
توانایی برقرار کردن روابط اجتماعی تاثیرگذار ویژگی اصلی نیروهای ایده آل اس��ت. 
ش��ما درس��ت و صریح خودتان را به دیگران نشان می دهید که مهارتی مهم در محیط 

کار محسوب می شود. 

مهربان نه، باوجدان هستید
مهربان بودن خوب اس��ت اما در محیط کار چندان جواب نمی دهد. اما نیروهایی 
که وجدان کاری دارند س��خت کوش و تش��نه پیش��رفت هس��تند. حضور در محیط 
کار ب��ا روحیه و انرژی مثبت باعث می ش��ود دیگران به عنوان الگو در کار به ش��ما 

نگاه کنند.
منبع بیزینس اینسایدر

چطور بفهمیم کارمند نمونه و معقولی هستیم

خودآگاهی از کیفیت کاری
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مدرسه مدیریت

وب سایت اصلی مهاجرت کانادا از هجوم آمریکایی ها به این پایگاه برای درخواست مهاجرت و ویزا خبرداد. نیوزیلند 
هم گزارش داد که آمریکایی های ناراحت از پیروزی ترامپ برای دریافت ویزای مهاجرت به این کش�ور، ترافیک در 

سایت مهاجرت این کشور ایجاد کرده اند.
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خودمان هم می دانیم که خورش��ید ه��ر روز خواهد تابید، چه ما عمیقا خوش��حال 
ش��ویم یا غمگین. اینکه دیگر دس��ت ما نیس��ت. ما مجموعه ای اختیارات داشتیم و از 
همان اخیرا، دیروز بود، اعمالش کردیم. اول از همه هر چی کارگروپ نظرسنجی بود و 
نبود را منحل کردیم. آنگاه از مانی، سامان، مرضیه، شهریار، سعید، بهناز، سیما، تقی، 
بابک، کمال و مقصود تش��کر کردیم. اصغر کو؟ اصغر هم همینجاهاست. اینها خجالت 
می کش��ند. از اصغ��ر و برادر کوچکش اکبر هم متش��کریم و همین طور از لیال، س��ارا، 
فریبرز، مجید، ایرج و. . . ایرج کجاس��ت؟ همین پش��ت اس��ت، از همه شما متشکریم. 
ما از این پس همه کارگروپ ها را بازس��ازی خواهیم کرد. انگار که از زیر جنگ و زلزله 
و توفان کاترینا بیرون آمده باش��یم. اول از همه خط کش��ی خیابان پنجم ش��رقی، بعد 
راه پله های متروی توپخانه را برقی می کنیم و المپ های سوخته پارک مرکزی، همه را 
بازس��ازی می کنیم. اصال ش��ما یادتان نیست ما از همان ابتدا گفتیم که برای بازسازی 

آمده ایم پس از ما انتظار نداشته باشید طرح جدیدی ارائه کنیم. 
ما از کارگروپ بازس��ازی قیمت گوجه فرنگی نیز دع��وت می کنیم باز الگوی جهانی 
خود را در اختیار س��ایر کارگروپ ها قرار دهد. اصال چه ایرادی دارد چند وقت یک بار 

یک سری بازنامه بنویسد و روش های تربیت باز را برای همگان شرح دهد؟ 
ما از داورخان هم متشکریم. ایشان آنقدر در سایه ایستاد و حرکت نکرد که ما خیال 

کردیم بال به دور قالب تهی کرده است. 
ب��ه ق��ول قدما یکی رفت تونس، یک��ی نتونس رفت تونس. گ��وی بلورین نداریم که 
ببینیم تونس کجاس��ت و نتونس کجاس��ت. اگر داش��تیم، بین تونس و نتونس دیوار 

می کشیدیم تا دیگر کسی به نتونس نرود. بشریت باید رفت تونس والغیر. 
همین جا الزم است به عنوان حسن ختام این هفته اعالم کنیم که خورشید هر روز 
غ��روب نیز خواهد ک��رد. داور خان می گوید گیرم که یک روز غروب نکند، فردا چی از 

آن سوی افق سر بیرون می آورد؟ سیب و گالبی؟ 
ما که عموما پاس��خی برای ایش��ان نداریم. توپ س��ه الیه مان را برمیداریم آرام آرام 

برویم زمین خاکی پشتی، گل کوچیک. 
من بنده 

دیوار تونس

کارگروپ فرصت ویژه
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