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گروه های صادراتی،با استقبال سهامداران مواجه شدند

 صعود شاخص کل
با اهرم قیمت ارز

 »فرصت امروز« حجم صادرات محصوالت پتروشیمی
و فرآورده های نفتی را بررسی کرد

سقوط ارزش صادراتی 
محصوالت نفتی 
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س��رانجام در نخستین روز زمستان قیمت ارز به سقف تاریخی 4 هزار 
توم��ان حمله آورد و این قیم��ت را روی تابلوی صرافی ها ثبت 
کرد.  به گزارش »فرصت امروز« در حالی بازار ارز نخستین ...

سرانجام پله 4 هزار تومان درنوردیده شد  
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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

 آزادراه های ایران
بهشت سرمایه گذاران خارجی

راه های ایران انتظار 12 هزار میلیارد تومان آورده جدید را می کشند

کاهش ترافیک، کاهش زمان س��فر، کوتاه کردن مس��یر 
و ب��اال بردن امنی��ت تنها بخش��ی از اصلی ترین مزیت های 
آزادراه ها را در قیاس با دیگر شیوه های حمل و نقل تشکیل 

می دهد؛ راه هایی که میزان نفوذ و گسترش آنها در کشور، 
یکی از اصلی ترین ش��اخصه های توس��عه یافتگی اقتصاد به 
حس��اب می آیند. اهمیت توسعه آزادراهی باعث شده وزارت 

راه و شهرسازی در طول س��ال های گذشته برنامه ریزی های 
گس��ترده ای را به منظ��ور افزای��ش ضریب نفوذ 
6آزادراهی اجرایی کند. از افتتاح فاز نخست آزادراه...

سرمقـاله
مدیریت تغییر در عصر 

دیجیتال با بستن و ممنوع 
کردن به نتیجه نمی رسد

در هفته ه��ای گذش��ته اخب��ار 
درب��اره  متع��ددی  مطال��ب  و 
کس��ب و کارهای نوی��ن دیجیتال 
مثل آپارات، دیجی کاال، اس��نپ، 
دی��وار و امث��ال اینه��ا و مقابله و 
و صن��وف  اتحادیه ه��ا  اعت��راض 
مرتبط با آنها منتش��ر شد. رئیس 
اتحادیه مش��اوران امالک از خراب 
ک��ردن  »دی��وار« س��خن گفت و 
صنف تاکس��یداران به  »اس��نپ« 
اعت��راض ک��رده و می گوین��د که 
اسنپ، کار و کاسبی آنها را از رونق 
انداخت��ه اس��ت.  جدا از مس��ائل 
حقوق��ی و مجوزه��ای قانونی این 
قبیل کسب وکارهای دیجیتالی که 
بحثی جدا می طلبد این پرس��ش 
مطرح می شود که چه اتفاقی دارد 
می افت��د و چه باید ک��رد؟  آنچه 
همیشه و در تمام دوران ها اتفاق...
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در هفته ه��ای گذش��ته اخب��ار و مطالب متع��ددی درباره 
کسب و کارهای نوین دیجیتال مثل آپارات، دیجی کاال، اسنپ، 
دیوار و امثال اینها و مقابله و اعتراض اتحادیه ها و صنوف مرتبط 
با آنها منتشر ش��د. رئیس اتحادیه مش��اوران امالک از خراب 
کردن  »دیوار« س��خن گفت و صنف تاکسیداران به  »اسنپ« 
اعتراض کرده و می گویند که اس��نپ، کار و کاس��بی آنها را از 

رونق انداخته است. 
جدا از مس��ائل حقوقی و مجوزهای قانونی این قبیل کسب 
وکارهای دیجیتالی که بحثی جدا می طلبد این پرسش مطرح 

می شود که چه اتفاقی دارد می افتد و چه باید کرد؟ 
آنچه همیش��ه و در تمام دوران ها اتفاق افتاده این است که 
با ظهور و بروز کسب وکارهایی با سبک و سیاق جدید، برخی 
از کس��ب و کارهای قدیمی از رونق افت��اده و کم کم از گردونه 
رقاب��ت خارج ش��ده اند. از تولید خودرو که کس��ب وکارهای 
مرتبط با گاری و درش��که و نعل اسب و امثالهم را از بین برد 
تا دوربین های دیجیتال که نسل دوربین ها و فیلم های آنالوگ 
را ت��ا حدود زیادی منقرض کرد، از ش��رکت های کامپیوتری 
مثل اپل و ماکروسافت که کامپیوترهای شخصی را جایگزین 
دس��تگاه های غول پیکر محاسبه  )mainframe( کردند تا 
وب سایت فروش کتاب آمازون که بسیاری از انتشارات کتاب 
در آمریکا و دنیا را ورشکست و صنعت چاپ و توزیع کتاب را 
متحول کرد و ده ها مثال دیگر که با رشد روزافزون تکنولوژی، 
به خصوص با شتاب باالی آن در عصر حاضر، همه روزه شاهد 
ظهور کس��ب وکارهای نوین و از میان رفتن کسب وکارهای 
 قدیمی هس��تیم. این اتفاقات تحت عنوان »نوآوری ویرانگر«  
)Disruptive Innovation( نخس��تین بار توسط دکتر 
 )Clayton M. Christensen(  کالیتون کریستینس��ن
 اس��تاد دانش��گاه ه��اروارد، در کت��اب معروف��ش ب��ا عنوان 
The Innovator’s Dilemma در س��ال 1997 تحلیل 
و تئوری��زه ش��ده اس��ت. او در این کتاب به اثرات و ش��رایط 
محیطی کس��ب وکارها در زمانی که ب��ا ورود تکنولوژی های 
جدید ش��رکت های ب��زرگ به شکس��ت و ناب��ودی نزدیک 
می شوند، پرداخته اس��ت.  )Disruptive(که می توان آن را 
ویرانگر یا مخل ترجمه کرد در این اصطالح به معنای مثبت 
آن به کار برده ش��ده اس��ت.  طبق این نظریه، نوآوری ویرانگر 
پدیده ای اس��ت که با نوآوری در بخش هایی از یک مدل کسب 
وکار موجود، ارزش های پیشنهادی مطلوب تری اعم از راحتی، 
سادگی، دسترسی بهتر، قیمت قابل قبول و. . . برای مخاطبان 
به ارمغ��ان می آورد. این نوآوری ها، در ابتدا با انتخاب بخش��ی 
کوچک از مخاطبان هدف – که معموال چندان هم از نظر سایر 
بازیگران صنعت جذاب به نظر نمی رسد – به بازار نفوذ می کنند 
یا اینکه اساسا یک گروه جدید از مخاطبان را در همان صنعت 
با نیازی جدید ایجاد و کم کم همه یا بخش های زیادی از صنعت 

را به تسخیر خود درمی آورند. 
طب��ق نظریه و تحقیق��ات آقای کریستینس��ن و گروهش، 
ای��ن نوآوری زمانی کس��ب وکارهای س��نتی و حاک��م در آن 
صنع��ت را تهدی��د می کند که ب��ه مثابه یک رون��د و فرآیند 
مس��تمر و پای��دار، بتواند بخش ه��ای بااهمیت ت��ر از صنعت 
را ک��ه رقبای قدیم��ی و قوی آن را در اختیار داش��تند، تحت 
 تأثیر ق��رار دهد و کم کم آن نوآوری به ی��ک »نوآوری پایدار«  
)Sustaining Innovation( تبدی��ل ش��ود و ای��ن به آن 

معناس��ت که همه نوآوری های ویرانگر و حتی جذاب، لزوما به 
موفقیت نمی رسند. نوآوری های ویرانگر هوشمند، عمق نیازهای 
جدی��د مخاطبان را به خوبی شناس��ایی می کنند و در صورت 
بهبود روش ها و توس��عه ایده می توانند در مسیر موفقیت و به 
سمت باالی صنعت حرکت کرده و بخش های بیشتری از بازار را 
پوشش دهند. معموال این نوآوری ها، در ابتدا چندان مورد توجه 
بازیگ��ران اصلی آن صنعت قرار نمی گیرند، اما به محض اینکه 
سهم قابل توجهی از بازار توسط آنها گرفته می شود، توجهات و 

متعاقب آن اعتراضات و مخالفت ها شروع می شود. 
به وضوح دیده می ش��ود که در س��ال های اخیر و به واسطه 
رش��د و ورود فناوری های نوی��ن – به ویژه در حوزه ارتباطات و 
اطالعات – کس��ب و کارهای مبتنی بر این فناوری ها در کشور 
ما ظهور و گس��ترش چش��مگیری داش��ته اند و وب سایت ها و 
برنامه های کاربردی ذکر ش��ده در آغاز این نوشته، نمونه هایی 

از این دست هستند. 
اینکه طبق نظریه گفته شده، دقیقا کدام یک از کسب و کارهای 
نوین و استارتاپ های معروف، واقعا یک نوآوری ویرانگر محسوب 
می ش��وند، خود بحث مهمی اس��ت که در فرصتی دیگر به آن 
خواهیم پرداخت. اما هدف از این یادداشت این است که یادآور 
شویم ذی نفعان مرتبط – اعم از تیم های استارتاپ ها و برنامه های 
کاربردی جدید و متصدیان و صاحبان کسب و کارهای سنتی و 
مسئوالن دولتی و تصمیم گیر – بدون آگاهی از روندهای مهم 
دنیا در کسب وکار و استفاده از دانش و تجربه کشورها و کسب 
وکارهای دیگر و اتخاذ استراتژی ها و برخوردهای مناسب با این 
روندها، قطعا تصمیم ها و اقدامات صحیحی برای رشد اقتصاد و 

فضای کسب وکار ایران نخواهند گرفت. 
اقتص��اد دولتی و نیمه انحص��اری ایران، تا پی��ش از این به 
مدد قوانین رس��می و البی های قدرت غیررس��می، توانس��ته 
بخش ه��ای مهمی از صنعت و اقتص��اد را از حضور رقبا – چه 
داخلی و چه خارجی - دور نگه دارد. اما همانطور که سال هاست 
درباره پیوس��تن ایران به سازمان تجارت جهانی و لزوم اصالح 
زیرس��اخت های اقتص��اد و فضای کس��ب وکار برای داش��تن 
رقابت های سالم و مفید داد سخن سرداده شده و مطالب زیادی 
مطرح شده  )و البته فقط مطرح شده! ( باید بدانیم با گسترش 
مرزهای غیرفیزیکی اقتصاد و رش��د کسب وکارهای مبتنی بر 
اینترنت و فناوری اطالعات، دیگر نمی شود با آن سیاست های 
بسته اقتصادی جلوی ظهور و توسعه ایده های نوین و رقابتی را 
گرفت. دنیای کسب وکار منتظر آماده شدن ما نمی ماند و چه 
آنکه بسیاری از شرکت های باسابقه و بزرگ دنیا فقط به خاطر 
نادیده گرفتن روندهای پیش رو و عدم مدیریت صحیح تغییرات 
از میان رفته اند.  امروزه ارائه ارزش پیشنهادی مطلوب تر در هر 
مدل کس��ب وکاری، مهم ترین عامل بقا و پیروزی آن اس��ت و 
مخاطبان و مش��تریان به مح��ض درک این تفاوت، ش��رکت 
ارائه دهنده کاال یا خدمت ضعیف تر را کنار خواهند گذاشت. به 
همین دلیل اشتیاق و اقبال به کسب وکارهای مذکور در ایران 
اتفاقی نیس��ت و البته اعتراض گروه ها و مراکز سنتی نیز امری 
بی سابقه در دنیا نیست. مقابله با تغییر همیشه بوده و هست، اما 
نحوه مدیریت این مقابله ها راز موفقیت آنهایی هست که روندها 
را به خوبی شناسایی و راه های پیش برنده - و نه بازدارنده - را 
انتخاب می کنند.  سال های زیادی است که بسیاری از شرکت ها 
و کسب وکارها در داخل ایران، بدون هیچ رقیب جدی به ارائه 

کاال و خدم��ات تکراری و بدون ن��وآوری ادامه داده اند و همین 
نبودن رقیب، آنها را تنبل تر کرده است. ظهور کسب وکارهای 
مبتن��ی بر اینترنت و فناوری و ایده های نوآورانه، نه یک تهدید 
که فرصتی برای حس��اس شدن به ارکان و دالیل موفقیت در 
کسب وکار و ارتقای روحیه خالقیت و نوآوری است. تقریبا همه 
کاالها و خدمات جدید و نوآورانه ای که در طول تاریخ اختراع، 
کش��ف و عرضه شده، ناشی از یک دغدغه طبیعی برای بهبود 
و اصالح وضعیت موجود بوده اس��ت. نوآوری های ویرانگر، این 
دغدغه و فرآیند را س��رعت بیشتری بخشیده و اندیشه و تفکر 

خالق جدی تری را می طلبد. 
ش��ناخت دقیق و اصول��ی مدل های کس��ب و کار جدید که 
عمدتا مبتنی بر نوآوری در خلق ارزش های پیش��نهادی بهینه 
هس��تند، مطالعه موردی شرکت ها و کس��ب وکارهای بزرگ 
دنیا که با اس��تفاده از خالقیت و ن��وآوری ثروت های هنگفتی 
آفریده اند، آگاهی از اس��تراتژی ها و عملکرد مباحثی همچون  
»س��رمایه گذاری های خطرپذی��ر« )Venture Capital( و 
ارتباط آن با اکوسیس��تم های استارتاپی و نوآوری های ویرانگر 
و موضوعاتی از این دست الزم است تا انتخاب ها و تصمیم های 

صحیحی در این برهه زمانی گرفته شود. 
کس��ب وکارهای بزرگ در دنیا، استارتاپ های کوچک را له 
نمی کنند و اس��تارتاپ های کوچک هم لزوم��ا به دنبال انهدام 
ش��رکت های ب��زرگ نیس��تند. در اس��تراتژی های مربوط به 
س��رمایه گذاری خطرپذیر، نحوه رش��د و گسترش استارتاپ ها 
و ورود آنه��ا به صحنه بزرگ اقتصاد و کس��ب و کار کش��ور، با 
سیاست هایی همچون خرید امتیاز، مشارکت، ادغام شرکت ها، 
نحوه ورود به بورس و بازار و. . . از جمله آموزه هایی اس��ت که 
باید تصمیم گیران و بازیگران فضای کسب وکار ایران بیاموزند. 
مقابل��ه با نوآوری ویرانگر با سیاس��ت های انقباضی و مرس��وم 
گذشته امکان پذیر نیست. دوره بستن و ممنوع و خراب کردن 
به سر آمده و باید نحوه مواجهه اصولی و مثبت با این روندها و 
پدیده ه��ا را یاد بگیریم. باید به جای مقابله های دفعی و از بین 
بردن صورت مس��ئله، همه اجزای اقتصاد و فضای کسب وکار 
ایران، به ویژه آنها که به واسطه تغییرات تکنولوژیکی و محیطی 
بیش��تر از همه در معرض نابودی هس��تند، به فکر راه حل های 
خالقانه و توس��عه کس��ب وکارش��ان در جهت نیازهای جدید 

مخاطبان باشند. 
خلق ایده ها و کش��ف راه های جدید در اقتصاد و شرکت های 
ایران��ی، با خیال آس��وده آنها از اینکه هی��چ رقیب و تهدیدی 
وجود ندارد، قطعا اتفاق نمی افتد و برعکس تمام پیشرفت ها و 
کس��ب سهم بیشتر از بازار با دغدغه نو شدن و ارائه ارزش های 

پیشنهادی مطلوب تر از رقیب، امکان پذیر خواهد بود. 
س��خن آخ��ر اینکه ش��اید ظهور و توس��عه اس��تارتاپ ها و 
کس��ب وکارهای مذکور و اعتراضات به آنها در این برهه زمانی، 
س��بب خیری بوده تا همه دست اندرکاران دولتی و خصوصی 
در زمینه کس��ب وکار، نگاهی دقیق ت��ر به مفاهیمی همچون 
کارآفرین��ی و خالقیت و نوآوری بیندازند. از جمله خود مفهوم 
کارآفرینی که سال هاست از آن تداعی ایجاد شغل می شود، در 
صورتی که بسیاری از ایده های کارآفرینانه جدید  )یا به عبارت 
بهتر ارزش آفرینانه( موجب بیکار ش��دن آنهایی خواهد شد که 
شیوه همراهی با تغییرات و بهره گیری از روندها را نمی دانند و 

با آن به مقابله می پردازند. 

به بهانه اعتراضات به رشد و گسترش کسب وکارهای دیجیتال

مدیریت تغییر در عصر دیجیتال با بستن و ممنوع کردن به نتیجه نمی رسد

سرمقـاله

گشت و گذار »فرصت امروز« در مرکز خدمات و فروش موبایل و کامپیوتر

همراه با سرعت تکنولوژی در میدان ولیعصر

مدیـران

ت امروز|
سینی  | فرص

سعید غالمح
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تحلیل لیالز از پایان اثر تعیین کنندگی نفت بر اقتصاد ایران

نفت 50 دالری ماندگار است

سعید لیالز می گوید: اگر قیمت نفت دوبرابر شود، 
دیگر بر اقتصاد اثر تعیین کننده ندارد.

س��عید لیالز در گفت وگو با خبرآنالین در پاس��خ 
به این س��وال که پیش بینی ها نشان می دهد قیمت 
نفت دیگر به قیمت های افسانه ای 120 دالری اواخر 
دهه 80 نمی رس��د، آیا می توان به جهش اقتصادی 
رس��ید؟ گفت: از آنجا که هزینه نفت ش��یل آمریکا 
به هر بش��که 22 دالر رس��یده، غیرممکن است که 
به روزهای طالیی گذش��ته برس��یم. اما خدمتی هم 
این وس��ط آقای احمدی نژاد به اقتصاد ایران کرد و 
آن اینکه اثر تعیین کنندگی نفت در اقتصاد ایران را 

برای همیشه از بین برد. 
وی اف��زود: با یارانه نقدی که ایش��ان برقرار کرد، 
حتی اگر قیمت نفت دوبرابر ش��ود، دیگر بر اقتصاد 
اث��ر تعیین کننده ندارد. یعنی م��ازاد درآمدی دیگر 
وجود ندارد که میل به تالطم در اقتصاد ایران ایجاد 

کند. 
این کارش��ناس اقتصاد سیاس��ی با تأکید بر اینکه 
م��ازاد درآمد نفت��ی تمام ش��د، خاطرنش��ان کرد: 
اثر گ��ذاری دولت آقای احمدی ن��ژاد دراقتصاد ایران 
از دو طری��ق اتفاق افت��اد؛ اول کاهش طوالنی مدت 
قیمت نفت و دیگری یارانه نقدی و وابستگی اقتصاد 

ایران به درآمدهای نفتی. 
لیالز با مقایس��ه اقتصاد ایران در س��ال های 68، 
69 و 70 در مقایس��ه با س��ال های اداره دولت آقای 
روحانی یعنی س��ال های 93، 94 و 95 عنوان کرد: 
درآمد نفتی ایران در س��ه سال دوم معادل دو یا سه 
برابر سه س��ال س��ال های 68، 69 و 70 است؛ این 
موضوع نشان می دهد که ما حتی به یک ششم رشد 

اقتصادی آن سه سال نمی رسیم. 
او با بیان اینک��ه بخش زیادی از درآمد نفتی باید 
بین مردم توزیع ش��ود، گفت: دول��ت فاقد امکانات 

مالی اس��ت؛ س��الی 40 هزار میلیارد توم��ان یارانه 
پرداخت می کند. در س��ه س��ال دولت آقای روحانی 
120 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده، 
حال آنکه مجموع پرداختی به بودجه های عمرانی به 

50 هزار میلیارد تومان نمی رسد. 
اس��تاد دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه باید از 
کاهش قیمت نفت در اقتصاد اس��تقبال کرد، گفت: 
به این دلیل که دیگ��ر درآمد نفت قادر نخواهد بود 
که مسیر اقتصاد کشور را به صورت اساسی دگرگون 
کند؛ ح��اال هم لغو تحریم ها اث��ر درآمد نفتی دارد. 
یعن��ی افزایش درآمد نفت ب��ه معنی افزایش قیمت 

نیست. 
وی اضاف��ه کرد: اگر روزانه 3 میلیون بش��که نفت 
با همین قیمت های کنونی نفت صادر ش��ود، روزی 
150میلی��ون دالر درآم��د ایج��اد می ش��ود که در 

مجموع در یک سال 50 میلیارد دالر می شود. 
لیالز عنوان کرد: نخستین درس اقتصاد این است 
ک��ه تخصیص منابع مح��دود به مص��ارف نامحدود 
باش��د؛ هر زمان که این تعادل به��م بخورد اقتصاد 

بالموضوع می شود. 
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: اگر این اتفاق 
بیفت��د دیگر نیاز به اقتصاد ندارید. وقتی منابع نفتی 
کاه��ش می یابد، اولین اثر منابع نفتی این می ش��ود 
ک��ه ما از وزرای اقتصاد دولت قبل به کمال درویش 

می رسیم. 
او با اش��اره به درخواست برخی نمایندگان از علی 
طیب نیا مبنی بر عملک��ردی همانند کمال درویش 
در اقتص��اد ایران گفت: این درخواس��ت از کس��انی 
شنیده می شود که روزی افرادی مثل پرویز داودی، 
ش��مس الدین حس��ینی و صمصام��ی را ه��م قبول 
داشت. ولی چون منابع کم شد دنبال کمال درویش 

می گردند. 

 کارشناس��ان بین المللی بازار انرژی بر این باورند 
که اگر اوپک به توافق پایبند باش��د، قیمت نفت 50 
دالر می مان��د.   به گزارش س��ی ان ان مالی، س��ال 
2016 سال پرنوسانی برای بازار نفت بود. ایران پس 
از برداش��ته ش��دن تحریم ها، عرضه نفت خود را به 
بازار افزایش داد. اوپک که از مازاد تولید رنج می برد، 
در آخری��ن ماه های س��ال جاری میالدی توانس��ت 

توافقی برای کاهش قیمت نفت داشته باشد. 
چاشنی این توافق همکاری کشورهای بزرگ نفتی 
غیر اوپکی با این س��ازمان بود. آنها هم متقاعد شدند 
ک��ه تولید خ��ود را کاهش دهن��د. تولیدکننده های 
نفت پس از اینکه س��ال را با نف��ت 30 دالری آغاز 
کردند، در فوریه قیمت نفت به 26 دالر سقوط کرد. 
)کمترین میزان از س��ال 2003( پس از این در ماه 

جاری نفت به بشکه ای 50 دالر رسید. 
سال 2017 چگونه خواهد بود؟ 

به گفته کارشناس های بازار؛ اگر تولیدکننده های 
نفت به توافق خود پایبند باشند و حجم تولید خود 

را ح��دود 1.8 میلیون بش��که در روز کاهش دهند 
قیمت نفت باالی 50 دالر خواهد ماند. 

ب��اب ددلی مدیرعامل بی پی به س��ی ان ان مالی 
گفت: »من می دانم که کشورها در اجرای این توافق 
جدی هستند و روس��یه نیز همکاری خود را به طور 
رسمی نشان داده است. هیچ شکی ندارم که اگر این 
کاه��ش تولید اجرا ش��ود، میانگین کف قیمت نفت 

50 دالر باقی خواهد ماند.«
بنا به اعالم س��ازمان بین الملل��ی انرژی با کاهش 
تولید نفت در نیمه نخس��ت س��ال، م��ازاد تولید در 
ب��ازار از بی��ن خواهد رفت.  البته هم��ه این اتفاق ها 
زمانی می افتد که اوپک-عربستان سعودی- به توافق 
خود پایبند باشد.  س��ابقه اوپک در این زمینه قابل 
پیش بینی نیست. از سال 1989 اوپک چندین توافق 
برای کاهش تولید نفت داش��ته است، ولی در همان 
زم��ان این کارتل نفتی تولیدات خود را افزایش داد.  
به گفته جان الفورگ کارش��ناس ان��رژی می گوید: 

»اوپک هیچ وقت به عهد خود پایدار نبوده است.«
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براس��اس آم��ار ارائه ش��ده 
از گم��رگ، ارزش صادرات��ی 
و  پتروش��یمی  محص��والت 
فرآورده های نفتی در هش��ت 
م��اه امس��ال به ترتی��ب 16و 
است.  یافته  کاهش  45درصد 
این در حالی اس��ت که از نظر 
وزنی شاهد افزایش وزنی 32 
و نیم درص��دی در دو بخ��ش 
فرآورده ه��ای  و  پتروش��یمی 
نفت��ی هس��تیم. س��یدحمید 
هیات مدیره  عض��و  حس��ینی، 
صادرکنن��دگان  اتحادی��ه 
و  نف��ت،  گاز  فرآورده ه��ای 
پتروش��یمی با اش��اره ب��ه آمار 
گم��رگ ب��ه »فرصت ام��روز« 
کاهش  متاس��فانه  می گوی��د: 
قیمت نف��ت در س��ال جاری 
موجب ش��د تا ارزش صادراتی 
در هشت ماه  نفتی  محصوالت 
کاهش چش��مگیری  امس��ال 
داشته باش��د، البته با توجه به 
توافق اخی��ر اوپک و امیدواری 
برای افزای��ش قیمت نفت در 
چه��ار ماه باقی مانده از س��ال 
انتظار م��ی رود که این کاهش 
ارزش��ی، جبران ش��ود. وی با 
بی��ان اینکه در هش��ت ماهه 
سال گذشته مجموع صادرات 
فرآورده ه��ای  و  پتروش��یمی 
نفتی 9 میلیارد و 393 میلیون 
دالر بود، می افزاید: این آمار در 
هشت ماه امسال به 7 میلیارد 
و 250 میلی��ون دالر رس��یده 
در حال��ی که می��زان صادرات 
نسبت  پتروشیمی  محصوالت 
ب��ه س��ال گذش��ته 32درصد 
افزایش یافت��ه و از 10میلیون 
تن به 13میلیون تن رس��یده 
اما ارزش صادراتی محصوالت 
پتروش��یمی 16درصد کاهش 

یافته است. 
بنا ب��ه اع��ام حس��ینی، از 
نظ��ر وزن��ی فرآورده های نفتی 
نسبت به سال گذشته تنها نیم 

درصد اس��ت یعنی از 3 میلیون 
و 295هزار ت��ن به 3 میلیون و 
298هزار تن رس��یده اما ارزش 
فرآورده ه��ای نفت��ی 45درصد 
کاهش یافته است، یعنی ارزش 
صادرات محصوالت فرآورده های 
نفتی درهشت ماه سال گذشته 
2میلیون و 100 هزار دالربود که 
به یک میلی��ون و 150هزاردالر 

کاهش یافته است. 
در آم��ار گم��رگ بخش��ی از 
صادرات فرآورده های نفتی جزو 
می شود  محاسبه  پتروشیمی ها 
اما براس��اس آمار ش��رکت های 
م��اه  هش��ت  در  پتروش��یمی 
امسال صادرات پتروشیمی 4.5 
میلی��ارد دالر بود اما در گمرگ 
با احتس��اب صادرات بخشی از 
گوگرد، گاز مایع و هیدروکربن ها 
ک��ه ج��زو فرآورده ه��ای نفتی 
ص��ادرات  مجم��وع  هس��تند، 
پتروش��یمی در س��ال جاری 6 
میلی��ارد و 100 میلی��ون دالر 
اس��ت. البته ناگفت��ه نماند که 
برخی از محصوالت فرآورده های 
نفتی از جمله گازوییل و مازوت 
در گم��رگ ثب��ت نمی ش��ود و 
ش��رکت ملی پخش و ش��رکت 
ملی نفت ک��ه صادرکننده این 
اقام اس��ت، اظهار نامه گمرگی 

نمی گیرند.  ای��ن فعال بخش 
خصوصی با بیان اینکه روزانه 
لیت��ر گازویی��ل  20 میلی��ون 
می کند:  اعام  صادر می شود، 
با احتس��اب ص��ادرات بخش 
ص��ادرات گازویی��ل و مازوت 
می ت��وان گفت به طور تقریبی 
با  نفتی  فرآورده های  صادرات 
نظر  از  پتروشیمی  محصوالت 

وزنی برابری می کند. 
ام��ا در بخش قیر براس��اس 
آمار گم��رک، ش��اهد کاهش 
به  ارزش صادرات��ی هس��تیم 
طوری که در هش��ت ماه سال 
گذش��ته یک میلی��ون و 900 
هزار تن ص��ادرات قیر صورت 
گرفته اس��ت که ای��ن رقم در 
سال جاری به بیش از 2میلیون 
تن افزایش یافته اس��ت، با این 
وجود ارزش ای��ن محصول از 
ح��دود 900 میلی��ون دالر به 
کاه��ش  دالر  میلی��ون   465
یافته است؛ در حقیقت شاهد 
کاهش 45 درصدی ارزشی در 
صادرات قیر هستیم، همچنین 
در س��ایر فرآورده ه��ای نفتی 
73درصد،  وازلی��ن  همچ��ون 
 حال ه��ا 77درص��د، روغ��ن 
موت��ور 57 درصد و روغن پایه 
43 درصد ارزش��ی صادراتی را 

شاهد هستیم. 
در ای��ن ب����اره حس����ن 
رئی��س  خس�����روج���ردی، 
هیات مدیره کنسرسیوم ساخت 
پاالیش��گ��اه های برون م��رزی 
بر این باور اس��ت ک��ه میزان 
ص��ادرات فرآورده ه��ای نفتی 
در س��ال جاری در مقایس��ه با 
سال گذش��ته به جز صادرات 
گازویی��ل افزای��ش چندان��ی 
نداش��ته اس��ت. وی به رکود 
بازاره��ای  در  بین الملل��ی 
اش��اره  نفت��ی  فرآورده ه��ای 
می کند و ب��ه »فرصت امروز« 
دلیل  به  متاس��فانه  می گوید: 
عدم پایبن��دی دولت و بخش 
تعهداتش،  ب��ه  پاالیش��گاهی 
فرآورده های  صادرکنن��دگان 
نفتی قادر نیس��تند در حوزه 
صادرات به خوبی عمل کنند 
و صادرات را گس��ترش دهند 
زی��را تضمین��ی ب��رای تامین 
خوراک مورد نیاز وجود ندارد. 
اینک��ه  بی��ان  ب��ا  وی 
صادرکنندگان جرات قول دادن 
به مشتری های ش��ان برای بازار 
بلندم��دت را ندارند، می افزاید: 
تامین کنندگان خ��وراک مورد 
نی��از اهمیتی به ش��رکت های 
صادرکنن��ده نمی دهند تا این 

برنامه ریزی  ت��وان  ش��رکت ها 
تصاح��ب  ب��رای  بلندم��دت 
بازارهای خارج��ی را ندارند، به 
همین دلیل نمی ت��وان انتظار 
داش��ت در بازاره��ای کنون��ی 
جای��گاه ثابتی ب��رای عرضه و 
فروش محصوالت داشته باشند. 
در ای��ن خص��وص حس��ن 
تاجیک��ی، عض��و هیات مدیره 
صادرکنن��دگان  اتحادی��ه 
با  نی��ز  نفت��ی  فرآورده ه��ای 
خس��روجردی هم نظر است. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه می��زان 
ص��ادرات فرآورده ه��ای نفتی 
در 8 ماه امس��ال نس��بت به 
س��ال گذش��ته افزایش وزنی 
داش��ته اس��ت، ب��ه »فرصت 
ام��روز« می گوی��د: ب��ا ای��ن 
وجود صادرکنندگان به دلیل 
کاهش قیمت نفت خام، بیش 
از 40 درص��د در دریافت دالر 
و ارز با کاهش مواجه شده اند. 
وی ضم��ن انتق��اد از نح��وه 
ب��ا  پاالیش��گاه  هم��کاری 
فرآورده ه��ای  صادرکنن��دگان 
توان صادرات  نفتی، می افزاید: 
فرآورده های نفتی توسط بخش 
خصوصی باال است اما به دلیل 
عدم تامی��ن خوراک به موقع و 
نی��از صادرکنندگان  به میزان 
کمتر از توان صادرات داریم. در 
این میان وزارت نفت می تواند 
به عنوان یک اهرم تعیین کننده 
عمل کند و موجب ش��کوفایی 
و رونق بازار صادرات ش��ود اما 
خروج��ی کار موید این اس��ت 
که از ظرفیت ه��ای موجود به 
دلیل عدم همکاری بخش های 
خصولت��ی و دولت��ی به خوبی 

استفاده نمی شود. 
تاجیکی معتقد اس��ت ایران 
می توان��د از مح��ل ص��ادرات 
ع��اوه  نفت��ی  فرآورده ه��ای 
ارزآوری  اش��تغال،  ایج��اد  بر 
مناس��بی برای اقتصاد داشته 
باش��د، مس��ئله ای که نباید از 

آن غافل شد. 

»فرصت امروز« حجم صادرات محصوالت پتروشیمی و فرآورده های نفتی را بررسی کرد

سقوط ارزش صادراتی محصوالت نفتی 

نیرو

انرژینفت

مسکو مطرح کرد 
درخواست برگزاری نشست کمیته 

نظارت بر تولید نفت

وزی��ر انرژی روس��یه گفت که مس��کو پیش��نهاد 
کرده اس��ت نشس��ت کمیته نظارت بر کاهش تولید 
کش��ورهای عض��و و غیر عضو س��ازمان کش��ورهای 
صادر کنن��ده نفت )اوپک( اواخر ژانویه 2017 برگزار 

شود. 
ب��ه گزارش ش��انا از خبرگ��زاری تاس از مس��کو، 
الکساندر نواک دیروز گفت: ما پیشنهاد می کنیم این 
کمیته روز 20 ژانویه )اول بهمن ماه( تشکیل شود. 

وی افزود: نشست گروه کاری درباره کاهش تولید 
نفت روسیه، متشکل از نمایندگان 12 شرکت عمده 
که 90 درص��د تولید نفت این کش��ور را در اختیار 
دارند، روز دوش��نبه )29 آذر ماه( برگزار شد و قرار 

است دست کم هر دو هفته یک بار برگزار شود. 
براساس توافق 10 دسامبر )20 آذر ماه( کشورهای 
عضو و غیر عضو اوپک، یک کمیته وزارتی به ریاس��ت 
کوی��ت برای نظ��ارت بر اج��رای توافقنامه مش��ترک 
کاهش تولید نفت این کشورها، تشکیل شده است که 
نمایندگان کش��ورهای الجزایر و ونزوئا عضو اوپک و 

روسیه و عمان غیر عضو اوپک، در آن عضویت دارند. 
قرار است نخس��تین نشست این کمیته در کویت 

برگزار شود. 
کشورهای تولید کننده نفت عضو و غیرعضو اوپک 
در نشس��ت 10 دس��امبر، توافقنامه ای برای کاهش 
مش��ترک تولید نفت در نیمه نخس��ت س��ال آینده 
)2017( امض��ا کردند که براس��اس آن کش��ورهای 
عضو، تولی��د خود را به میزان ی��ک میلیون و 164 
هزار بش��که در روز و کشورهای غیرعضو تولید خود 
را ت��ا 558 هزار بش��که در روز از اول ژانویه 2017 

)12 بهمن ماه( کاهش خواهند داد. 
مجموع کاهش تولید کشورهای عمده تولید کننده 
نف��ت، معادل یک میلی��ون و 700 تا یک میلیون و 

800 هزار بشکه در روز خواهد بود. 
روس��یه قصد دارد تولید خود را در نیمه نخس��ت 
سال آینده تا 300 هزار بشکه در روز کاهش دهد. 

ن��واک قب��ا گفت��ه ب��ود ش��رکت های روس که 
90درصد نفت این کشور را تولید می کنند، آمادگی 
خ��ود را برای کاهش تولید در نیمه نخس��ت 2017 

اعام کرده اند. 

رئیس اتحادیه شرکت های انرژی دانمارک: 
به دنبال تامین 7 هزار و 500 مگاوات 

انرژی پاک برای ایران هستیم

رئیس اتحادیه ش��رکت های انرژی دانمارک گفت 
 مطابق مذاکراتی که داش��ته ایم دول��ت ایران برنامه 
بلند مدت��ی برای توس��عه ان��رژی تجدیدپذیر دارد. 
دول��ت ایران به دنبال این اس��ت که 7 هزار و 500 
مگاوات تولید انرژی پاک باشد که شامل انرژی بادی 
و خورش��یدی و برقی و م��ا می خواهیم آن را تامین 

کنیم. 
هارولد هاردس��تون در گفت وگو با ایلنا، با اعام 
ای��ن خبر درخصوص حضور ش��رکت های فعال در 
ح��وزه انرژی این کش��ور در ایران اظهار داش��ت: 
ه��دف اصلی ما آش��نایی ش��رکت های دو کش��ور 
اس��ت. ما در ای��ن صنع��ت از تکنول��وژی باالیی 
برخوردار هس��تیم و تمایل داری��م این امکانات را 
خصوص��ا در حوزه ایمنی، نرم افزار و اس��تخراج به 

شرکت های ایرانی ارائه کنیم. 
او ادام��ه داد: توانای��ی ش��رکت های دانمارکی در 
ای��ن حوزه ها باالس��ت و از صنایع باالدس��تی نفت 
تا تولیدات پتروش��یمی، م��ا به دنب��ال همکاری با 
شرکت های ایرانی هس��تیم. ضمن آنکه شرکت های 
کوچک دانمارکی که به ص��ورت تخصصی در زمینه 
گاز فعالیت می کنند نیز به ایران آمده اند و به دنبال 

بررسی راه های همکاری هستند. 
وی در خصوص پیش بینی میزان س��رمایه گذاری 
ش��رکت های نفتی دانمارک��ی در ایران گفت: اکنون 
نمی توان پیش بینی کرد و به رقم مش��خصی رسید. 
م��ا در حال مذاکره هس��تیم و برخی ش��رکت های 
دانمارکی در حال استقرار و افتتاح دفاتر نمایندگی 
در ایران هس��تند. م��ن فکر کن��م در مرحله بعدی 
می توان به رقم دقیقی رسید. فعا دو طرف در حال 

ارزیابی یکدیگر هستند. 
هاردس��تون در خصوص همکاری های دو کشور در 
حوزه انرژی های تجدید پذیر گفت: من فکر می کنم در 
آینده دو کشور می توانند همکاری های خوبی در زمینه 

انرژی های نو، تجدید پذیر و حوزه آب داشته باشند. 
 وی اف��زود: دانمارک از س��ال 1980 فعالیت های 
خ��ود را در ای��ن زمینه آغاز ک��رد و در حال حاضر 
قسمت زیادی از انرژی مصرفی در دانمارک از طریق 

انرژی بادی تامین می شود. 

پنجشنبه
2 دی 1395

شماره 679

الهه ابراهیمی 
ebrahimi1941@gmail.com

معاون حقوقی، امور مجلس و پش��تیبانی وزی��ر نیرو گفت تمام تاش 
وزارت نی��رو این اس��ت که موان��ع موجود را از س��ر راه بخش غیردولتی 

بردارد. 
به گزارش ایلنا، رضا انجم ش��عاع در کنفرانس هوشمندسازی شبکه های 
هوش��مند انرژی که در کرمان برگزار ش��د، با بیان این مطلب گفت: قرار 
اس��ت در برنامه ششم توس��عه حداقل 5 هزارمگاوات از انرژی مورد نیاز 
کشور توسط انرژی های تجدیدپذیر تامین شود که سهم بخش خصوصی 

در این زمینه بسیار عمده است. 
وی با بیان اینکه تمام تاش وزارت نیرو این اس��ت که موانع موجود را 
از س��ر راه بخش غیردولتی بردارد، عن��وان کرد: اقدام های زیادی در این 
مس��یر انجام شده اس��ت، اما شاید اطاع رس��انی به نحو مطلوبی صورت 

نگرفته باشد. 
معاون حقوقی، امور مجلس و پش��تیبانی وزی��ر نیرو ادامه داد: موضوع 
هوشمندسازی در دستور کار دولت و وزارت نیرو قرار گرفته است، چراکه 
فناوری ش��بکه های هوش��مند عاوه ب��ر اینکه راهکاری برای برداش��تن 
چالش های پیش روی صنعت برق اس��ت، مزایای زیادی برای کش��ور به 

دنبال خواهد داشت. 
انجم شعاع ادامه داد: شبکه های هوشمند بهره وری عملیاتی سامانه های 
برق را به میزان زیادی افزایش داده و هزینه های بهره برداری را نیز در این 

حوزه به حد چشمگیری کاهش می دهند. 
وی بیان ک��رد: یکی از کلیدی ترین کاربرده��ای این فناوری در حوزه 
بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر در کش��ور اس��ت و باید توس��عه این 
انرژی ها را دنبال کنیم که خوشبختانه این سیاست در دستور کار دولت 
تدبیر و امید قرار دارد و ظرفیت ها، زیرس��اخت ها و پشتیبانی های قانونی 

خوبی در این زمینه در وزارت نیرو ایجاد کرده ایم. 
مع��اون وزیر نی��رو افزود: اتفاق خوب و مبارکی که هفته گذش��ته رقم 
خورد بحث ادغام شرکت های سابا و سانا بود که با تدبیر وزارت نیرو یک 
س��ازمان منس��جم با مدیریتی یکپارچه در حوزه انرژی های تجدیدپذیر 

تشکیل شد. 
وی اظهار کرد: زیرساخت های خوبی در کشور از جمله نیروهای متعهد 
و متخصص و ش��رکت های دانش بنیان برای هوشمندس��ازی شبکه های 

انرژی وجود دارد. 
وی اف��زود: خوش��بختانه نرخ خرید تضمینی انرژی ه��ای پاک افزایش 
چش��مگیری داش��ته و قراردادها به صورت 20 س��اله تنظیم می شود که 

استان ها باید از این ظرفیت به خوبی استفاده کنند. 
پیگیری جدی بحث کاهش تلفات

در ادامه دکتر »محمودرضا حقی فام« معاون هماهنگی توزیع ش��رکت 
توانی��ر ضمن تاکید به ضرورت زندگی هوش��مند در جامعه امروزی بیان 
ک��رد: تولید، انتقال و به خصوص مصرف ان��رژی به صورت فعلی در آینده 
عملی نیس��ت و این وضعیت کنونی صنعت را دچار مشکل خواهد کرد و 

نیاز ما را به شبکه های هوشمند انرژی واقعی تر می کند. 
وی همچنین رش��د کاهش تلفات انرژی را خوب ارزیابی کرد و گفت: 
در بحث کاهش تلفات رش��د قابل ماحظه ای داشتیم و توانستیم کاهش 
تلفات را از 15درصد به 11درصد برس��انیم و این تاثیر بس��یار زیادی در 

صنعت اقتصادی کشور داشته است. 
وی اف��زود: صنع��ت برق به صورت جدی بحث کاه��ش تلفات را دنبال 
می کند و باید بدانیم ش��بکه های هوش��مند کمک ش��ایان ذکری به این 

مسئله خواهند کرد. 
حقی فام خاطرنش��ان کرد: امس��ال در راس��تای بحث اقتصاد مقاومتی 
400 هزار کنتور هوشمند برای مشترکین صنعتی و 50 هزار کنتور برای 

چاه های کشاورزی نصب می کنیم. 

این مقام مسئول در زمینه نرخ فروش برق تصریح کرد: نرخ برق به نرخ 
واقعی تولید نزدیک شده است و این باعث زیاد شدن انگیزه ها می شود. 

وی در پای��ان س��خنان خود خاطر نش��ان کرد: صرف��ا ورود تکنولوژی 
کارس��از نخواهد بود و مقوله هوشمند سازی بس��یار عالی است، منوط بر 
اینک��ه ما رویکردهای خود را که در حال حاضر به ترتیب ش��امل راحتی 
و س��هولت م��ردم، امنی��ت و صرفه جویی در انرژی اس��ت عوض کرده و 

صرفه جویی در انرژی را در اولویت زندگی خود قرار دهیم. 
توسعه زیرساخت های هوشمندسازی در کرمان

در این نشست همچنین استاندار کرمان نیز بیان کرد: در برنامه چهارم 
و پنجم س��ند توسعه سیاس��ت های پلکانی قیمت کاالهای انرژی ساالنه 
10درصد در کنار سیاس��ت های پولی، مالی، نرخ ارز، تورم و سیاست های 
معقول دیده ش��ده بود، اما از آن به عنوان سیاس��ت غربی یاد ش��د و به 

بایگانی سپرده شد. 
اس��تاندار کرم��ان اف��زود: در ای��ن همایش ه��ا باید واقعیت ه��ا بدون 
محافظه کاری و منفعت طلبی بیان شود که تقویت نظام را به همراه دارد. 
رزم حس��ینی یادآورشد: یکی از اهداف انقاب اسامی ارائه خدمات به 
مردم بود که در این راس��تا خدمات خوبی در حوزه زیرساخت ها از جمله 
آبرس��انی، برق رسانی و ایجاد راه روس��تایی انجام گرفته و نظام آموزشی 

گسترش یافته است. 
وی از آمادگ��ی اس��تان کرم��ان برای هوشمندس��ازی در هم��ه ابعاد 
خب��ر داد و افزود: مردم هوش��مند نیاز به ش��هر و خانه هوش��مند دارند 
و زیرس��اخت های خوبی در کشور و اس��تان کرمان برای هوشمندسازی 

شبکه های انرژی وجود دارد که ظرفیت باالیی است. 
 کنفرانس ملی ش��بکه های هوش��مند انرژی به مدت دو روز در کرمان 
برگزار می ش��ود و ش��رکت توزیع برق جنوب اس��تان کرمان غرفه ای در 
نمایش��گاه این دانش��گاه برپا کرده و دس��تاوردهای ش��رکت را در آن به 

نمایش گذاشته است. 
از جمله کارهای انجام ش��ده در این ش��رکت جعبه انشعاب هوشمند، 
سیس��تم هوشمند کنترل روش��نایی معابر، دس��تگاه تجمیع کننده داده 
UDC، سیس��تم مدیریت مشترکین شبکه توزیع برق از راه دور، حسگر 
نوری تش��خیص میزان دید، زیرس��اخت مخابراتی شرکت توزیع، گزارش 
فعالیت های ش��اخص در زمینه اتوماس��یون و هوشمندسازی، بسترهای 

GIS در زمینه هوشمندسازی شبکه بوده است. 
کنفرانس هوشمندس��ازی شبکه های هوش��مند انرژی با حضور معاون 
وزیر نیرو، معاون هماهنگی توزیع و هیأت همراه، استاندار کرمان؛ رئیس 
ات��اق بازرگان��ی، مدیران عامل ش��رکت های توزیع برق جنوب و ش��مال 
اس��تان کرمان در سالن همایش های دانشگاه تحصیات تکمیلی صنعتی 

و فناوری پیشرفته کرمان )هایتک( برگزار شد.

معاون حقوقی وزیر نیرو: 

تامین 5هزار مگاوات برق از تجدیدپذیرها در برنامه ششم
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معاون تولیدات دامی وزارت 
جه��اد کش��اورزی گف��ت که 
کاه��ش س��ن کش��تار مرغ به 
42روز، به صرفه جویی 7هزار و 
590 میلیارد ریالی در واردات 
نهاده های طیور منجر می شود. 
ب��ه گ��زارش ایرنا، نشس��ت 
کارگ��روه ملی کاهش س��ن و 
وزن کش��تار م��رغ ب��ا حضور 
تولید کنن��دگان مرغ، معاونان 
امور دام و مدیران دامپزش��کی 
ب��رای بررس��ی دس��تورالعمل 
ط��رح کاه��ش س��ن و وزن 
کش��تار مرغ و رصد مشکالت 
و اقدام ه��ای یک ماه گذش��ته 
در اس��تان های کش��ور دیروز 

)چهارشنبه( برگزار شد. 
معاون تولیدات دامی وزارت 
جهاد کشاورزی در این نشست 
اعالم کرد: در مرحله نخس��ت 
اجرای این طرح، با کاهش سن 
کشتار مرغ از 52 روز کنونی به 
42 روز، ضریب تبدیل دان به 
گوش��ت مرغ از 2.07 به 1.85 

کاهش می یابد. 
ب��ه گ��زارش وزارت جه��اد 
کش��اورزی، »حس��ن رکنی« 
کش��تار م��رغ در س��ن باالی 
42 روز را به صرفه ندانس��ت و 
گفت: در برخی مرغداری های 
پیش��رو کش��ور ضریب تبدیل 
دان به گوش��ت 1.7 اس��ت که 
این عدد باید در سایر واحدهای 

مرغداری رواج یابد. 
وی تصریح کرد: هدف گذاری 
کش��ورهای پیشرفته در زمینه 
ضریب تبدیل غذایی گوش��ت 
مرغ برای سال 2025 دستیابی 
ع��دد یک به یک اس��ت یعنی 
در ازای یک کیلوگرم دانی که 
م��رغ می خورد، یک کیلو وزن 

پیدا کند. 
این مس��ئول افزایش دفعات 

فراهم س��ازی  جوجه ری��زی، 
زمینه صادرات، افزایش س��ود 
خال��ص تولید کنن��دگان مرغ 
گوش��تی، ارتق��ای کیفی��ت و 
طع��م و کاه��ش ضایع��ات را 
از دیگ��ر مزای��ای اجرای طرح 
کاهش سن و وزن کشتار مرغ 

عنوان کرد. 

بازار جوجه به سوی بورس 
هدایت شود

معاون تولیدات دامی وزارت 
جهاد کشاورزی نیز گفت: بازار 
جوجه به منظور شفاف س��ازی 
در قیم��ت، عرضه و توزیع باید 
به سوی بورس هدایت شود. 

رکنی ایجاد تقاضا برای مرغ 
سایز را ضروری خواند و گفت: 
در ای��ن زمین��ه باید در جامعه 

اطالع رس��انی و فرهنگ سازی 
شود. 

وی اج��رای موف��ق ط��رح 
کاه��ش وزن و س��ن کش��تار 
م��رغ را مس��تلزم ع��زم ملی، 
مش��ارکت س��ایر دس��تگاه و 
مصرف کنن��دگان،  همراه��ی 
کش��تارگاه ها  تولیدکنندگان، 
و میدان ه��ای می��وه و تره بار 

دانست. 
رکن��ی همچنین اضافه کرد: 
در بعض��ی اس��تان ها مانن��د 
اصفهان، پیش��رفت در مرحله 
نخس��ت ای��ن ط��رح باالتر از 
انتظ��ار بود و بعضی اس��تان ها 

نیز مشکالتی داشتند. 
معاون وزیر جهاد کشاورزی 
ضم��ن امی��دواری در ت��داوم 
این طرح، خواس��تار همکاری 

و مش��ارکت مراک��ز علم��ی و 
دانش��گاهی در اج��رای ای��ن 

طرح شد. 
وی اع��الم کرد که مش��کل 
برخی کش��تارگاه های کش��ور 
که سورتر )درجه بندی کننده( 
ندارن��د، بای��د در یک محدوده 

زمانی رفع شود. 

تثبیت قیمت نهاده ها و 
تشویق تولیدکنندگان 

مرغ سایز
دبی��ر س��تاد کاهش س��ن و 
وزن کش��تار مرغ و مدیرعامل 
اتحادیه سراس��ری تعاونی های 
کشاورزی و مرغداران گوشتی 
ایران، اجرای این طرح را برای 
تولیدکنندگان سودآور عنوان 
کرد و گفت: بررس��ی ها نشان 

می ده��د بهترین بازار نژادهای 
تجاری که در اختیار داریم در 

سن 37 تا 42 روز است. 
 »محم��د کمال��ی« بهب��ود 
کیفیت گوش��ت، روند رش��د 
س��ود با تغییر س��ن پرورش و 
قیمت جوجه، تسهیل صادرات 
و دس��تیابی به بازارهای هدف 
را از اهداف طرح کاهش س��ن 
و وزن کشتار مرغ عنوان کرد. 
کم��ال��ی جل��وگی��ری از 
زنده فروشی، ابالغ قیمت باالتر 
برای مرغ س��ایز برای تش��ویق 
مرغ��داران، کنت��رل و ارزیابی 
مب��ادی و ورود مرغ در میدان 
بهمن تهران و ارائه خدمات به 
مرغ��داران را از الزامات اجرای 

این طرح برشمرد. 
وی کارش��کنی واس��طه ها 
ب��ه دلی��ل کاهش س��ودهای 
غیرمتع��ارف، بی ثباتی قیمت 
نهاده ه��ا به وی��ژه جوجه یک 
روزه، افزایش شمار واحدهای 
پرورش مرغ در کشور و برخی 
غیرآم��اده  زیرس��اخت های 
مانند تجهیزات کش��تارگاه ها 
از مش��کالت موج��ود در  را 
زمینه تولید مرغ س��ایز اعالم 

کرد. 
دبیر ستاد کاهش سن و وزن 
کش��تار مرغ، عرضه جوجه در 
ب��ورس کاال و کنترل و نظارت 
دقی��ق دامپزش��کی و معاونت 
ام��ور دام در اج��رای ط��رح را 

خواستار شد. 
ب��ه گ��زارش ایرنا، در مرحله 
نخست دس��تورالعمل اجرایی 
طرح کاهش سن و وزن کشتار 
مرغ، وزن کش��تار یک کیلو و 
900 گ��رم ت��ا دو کیلو و 200 
گرم در نظر گرفته شده و افق 
طرح، رسیدن به وزن یک کیلو 

و 900 گرم است. 

معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد

صرفه جویی 7.6میلیارد ریالی نهاده های 
طیور با کاهش سن کشتار

پایگاه خب��ری بیزنس رکوردر 
ب��ه نق��ل از مناب��ع آگاه گزارش 
داد که وزیر بازرگانی پاکس��تان 
ماه جاری در یک س��فر دو روزه 
به ای��ران، پیرامون توافق تجارت 
آزاد ب��ا هدف گس��ترش تجارت 
دوجانبه با همت��ای ایرانی خود 

دیدار و مذاکره خواهد کرد. 
به گزارش ایسنا، خرم دستگیر 
خ��ان، وزیر بازرگانی پاکس��تان 
روزهای 28 و 29 دس��امبر )8 و 
9 دی م��اه( به دعوت محمدرضا 
نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و 
تجارت به ایران سفر خواهد کرد. 
مقامات هر دو کش��ور پیش از 
این در خص��وص توافق تجارت 

آزاد دیدارهایی داشته اند. 
ب��ه گفت��ه مناب��ع آگاه، توافق 
و  ای��ران  می��ان  آزاد  تج��ارت 
پاکس��تان بر مبنای پیش نویسی 
خواهد بود که از سوی اسالم آباد 
تهیه شده است و انتظار می رود 
ظرف مدت یک سال نهایی شود. 
هر دو کش��ور آمار تعرفه ها را با 
یکدیگر مبادل��ه خواهند کرد تا 
فهرستی از کاالهای قابل معامله 
که م��ورد توافق طرفین باش��د، 

تهیه شود. 
با گش��ایش اقتصاد ایران پس 
از لغ��و تحریم ه��ای بین المللی، 

وزارت بازرگانی پاکستان سرگرم 
بررس��ی راه هایی ب��رای افزایش 
ب��ه 5میلیارد  تج��ارت دوجانبه 

دالر در پنج سال آینده است. 
تدابیر پیش��نهادی شامل آغاز 
مذاک��رات درب��اره توافق تجارت 
آزاد ایران و پاکس��تان، برگزاری 
نمایش��گاه ها، سفر هیات های دو 
کش��ور، حذف موان��ع تعرفه ای، 
برگ��زاری مرت��ب نشس��ت های 
و  مش��ترک  تج��ارت  کمیت��ه 
مش��ترک،  م��رزی  تج��ارت 
تج��اری  ش��ورای  فعال س��ازی 

مش��ترک، گش��ایش نقاط عبور 
مرزی بین المللی بیشتر و ایجاد 

بازارهای مرزی است. 
ایران که ب��ه دلیل تحریم های 
بین الملل��ی، مدت ها یک اقتصاد 
بس��ته بود، تنها با سوریه توافق 
تجارت آزاد داش��ت. پاکس��تان 
همچنی��ن نمایش��گاه کش��وری 
»آلیشان پاکستان« را در مارس 
س��ال 2017 در ته��ران برگزار 
برگزاری  ب��رای  ای��ران  می کند. 
این نمایش��گاه مجوز داده است، 
اما ابتدا تمایلی نداشت با فروش 

محص��والت پاکس��تان در ای��ن 
نمایش��گاه موافقت کن��د. با این 
همه ب��ا مداخله وزی��ر بازرگانی 
پاکس��تان، همتای ایرانی وی با 
موافقت  پاکس��تان  درخواس��ت 

کرد. 
در  گ��زارش،  ای��ن  براس��اس 
ایران  حال حاض��ر پاکس��تان و 
تواف��ق تجارت ترجیح��ی دارند 
که از اول س��پتامبر سال 200۶ 
اجرا ش��ده اس��ت. تح��ت توافق 
تج��ارت ترجیحی، پاکس��تان به 
ب��رای 338 خ��ط تعرفه،  ایران 

امتی��از داده در حالی ک��ه ایران 
ب��رای 309 خ��ط تعرف��ه امتیاز 
امتیازهای  متوس��ط  است.  داده 
تعرفه ای حدود 18درصد اس��ت 
ب��ا این هم��ه به دلیل سیس��تم 
تعرفه هایی  ایران،  محدود  تعرفه 
که ای��ران از صادرات پاکس��تان 
باالتر  دریاف��ت می کند، بس��یار 
ب��رای  از تعرفه ه��ای دریافت��ی 
ص��ادرات محص��والت ایرانی به 

پاکستان است.
ب��ه دلی��ل تعرفه ه��ای باالی 
ایران و همچنین پوش��ش کاالی 
محدود، افزای��ش قابل توجه در 
تجارت دو جانبه از طریق توافق 
تج��ارت ترجیحی حاصل نش��د. 
ای��ران حتی تعرف��ه محصوالتی 
را که در توافق تجارت ترجیحی 
قرار داش��تند افزای��ش داده که 
خالف این توافق اس��ت. اگرچه 
بین الملل��ی علی��ه  تحریم ه��ای 
ایران لغو ش��ده اند اما بانک های 
مبادالت  انجام  برای  پاکس��تانی 
م��ردد  ایران��ی  بانک ه��ای  ب��ا 
بانکی  کانال های  فقدان  هستند. 
بزرگ تری��ن مانع ب��رای افزایش 
تجارت ایران و پاکس��تان است. 
ایران را  آمریکا تحریم های علیه 
لغ��و نکرده و اتحادیه اروپا برخی 

شرایط را تس��هیل کرده اس��ت. 

هیأت مدیره  جدی��د  اعض��ای 
کمیت��ه ایران��ی ات��اق بازرگانی 
بین المل��ل انتخ��اب ش��دند. به 
گفته محم��د الهوتی، عضو تازه 
بازرگان��ی  ات��اق  هیأت مدی��ره، 
اثرگ��ذاری  قابلی��ت  بین المل��ل 
بر سیاس��ت کش��ورها و افزایش 
دس��تاوردهای بخ��ش خصوصی 

را دارد. 
غالمحس��ین ش��افعی از اتاق 
مع��ادن  صنای��ع،  بازرگان��ی، 
مس��عود  ای��ران،  کش��اورزی  و 
خوانس��اری از ات��اق بازرگان��ی، 
صنای��ع، مع��ادن و کش��اورزی 

از  الهوت��ی  محم��د  ته��ران، 
ایران،  ص��ادرات  کنفدراس��یون 
حام��د س��لطانی نژاد از ب��ورس 
کاال، یون��س مظلوم��ی از بیمه 
رازی، علی اشرف افخمی از بانک 
صنع��ت و معدن، سیدحس��ین 
سلیمی و محمدمهدی بهکیش، 
اعضای جدید هیات مدیره کمیته 
بین الملل  بازرگانی  ات��اق  ایرانی 

هستند. 
رئی��س  الهوت��ی،  محم��د 
کنفدراس��یون ص��ادرات و عضو 
ایرانی  تازه هیأت مدی��ره کمیته 
در  بین المل��ل  بازرگان��ی  ات��اق 

ب��ا س��ایت خب��ری  گفت وگ��و 
ات��اق ته��ران دراین ب��اره گفت: 
هیأت مدیره کمیت��ه ایرانی اتاق 
ازنظر حضور  بین الملل  بازرگانی 
دو عض��و ت��ازه ب��ا هیأت مدیره 
س��ابق متفاوت اس��ت. عملکرد 
دستاوردهای  سابق  هیأت مدیره 
خوبی ب��رای بخش خصوصی به 

همراه داشته است. 
الهوت��ی با اش��اره ب��ه جایگاه 
بین المللی  بازرگانی  اتاق  نظارت 
در س��ازمان ملل و انتخاب دکتر 
پدرام س��لطانی در فدراس��یون 
اتاق ه��ای بازرگانی جهان گفت: 

ب��دون تردی��د تغیی��ر اعضا در 
ه��ر مدیریتی به ارائ��ه نظرات و 
پیش��نهاد ات جدی��د می انجامد. 
هیأت مدیره جدید کمیته ایرانی 
با توجه  اتاق بازرگانی بین الملل 
ب��ه عملکرد موف��ق هیأت مدیره 
س��ابق که نتایج ملم��وس برای 
بخش خصوصی همراه داش��ته، 
هم اندیش��ی ب��رای حل وفص��ل 
مس��ائل را دنبال می کند. حضور 
اعضای تازه به طرح اندیشه ها و 

ایده های جدید کمک می کند. 
نماین��دگان  هی��أت  عض��و 
ات��اق ته��ران گفت: بس��یاری از 

مانند  بخش خصوصی  مشکالت 
بانکی،  قانون گذاری در مس��ائل 
ارتباطات تجاری کش��ورها و. . . 
قابل انعکاس در ات��اق بازرگانی 
بین الملل اس��ت. ات��اق بازرگانی 
بین المل��ل ب��ا حض��ور بخ��ش 
مختلف  کش��ورهای  خصوص��ی 
بر سیاس��ت  اثرگذاری  قابلی��ت 
کش��ورها را ه��م دارد. حیط��ه 
وظایف ات��اق بازرگانی بین الملل 
تعیین شده اس��ت و می توان در 
ای��ن چارچوب ها ب��ا دیگر اعضا 
بخ��ش  اه��داف  و  هم اندیش��ی 

خصوصی را پیش برد. 

عضو هیأت مدیره کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل اعالم کرد 

امید به افزایش دستاوردهای اتاق بازرگانی بین الملل

دور جدید مذاکرات ایران و پاکستان برای توافق تجارت آزاد

تجارت

دبیرکل انجمن صنایع نساجی در گفت وگو با 
سایت خبری اتاق تهران:

دولت نباید فشار مالیاتی 
برتولید کنندگان را افزایش دهد

دبی��رکل انجمن صنایع نس��اجی ای��ران می گوید 
دولت در ش��رایطی که واحدها و تولیدی ها با رکود 
س��خت دس��ت به گریبان هس��تند نباید فش��ارهای 
مالیات��ی را افزایش دهد و باید به دنبال اخذ مالیات 
از نهادها و اصنافی باشد که فرارهای مالیاتی دارند. 
محمدمهدی رییس زاده با اشاره به اینکه در ایران 
درآمدهای دولت از محل فروش نفت است یا بخش 
مالیات، گف��ت: »هرچقدر بخش مالیات در کش��ور 
پررنگ تر شود به ش��فافیت اقتصاد و عدم وابستگی 
ب��ه درآمده��ای نفتی کم��ک خواهد ک��رد که این 
اتفاق مهمی اس��ت و در تم��ام جهان هم اصل کلی 
بر این اس��ت که درآمدهای کش��ور از طریق مالیات 
تامین ش��ود اما مهم روش اخذ مالیات اس��ت. آنچه 
ما در ایران ش��اهدیم این اس��ت که دریافت مالیات 
ب��ه ج��ای اینک��ه از انته��ای کار و از مصرف کننده 
شروع شود از وس��ط حلقه و تولید شروع می شود و 
سیاست گذاری ها به این شکل است که سراغ توزیع 

نرفته اند.«
او در ادام��ه با اش��اره به اینکه دول��ت در بودجه 
س��ال آینده به دنب��ال افزایش درآمده��ای مالیاتی 
اس��ت، گفت: »توجه داشته باشید که تولیدکننده ها 
در کش��ور تعدادش��ان محدود است و االن بیشترین 
فشار دریافت مالیات روی این بخش است، مجموعا 
حدود 80 هزار واحد تولیدی در کش��ور وجود دارد 
در ش��رایطی که ما حدود 4میلیون صنف رسمی در 
کش��ور داریم و 2میلیون صنفی ه��م بدون مجوز و 
به صورت غیررس��می کار می کنن��د و دولت باید به 

دنبال ساماندهی اینها باشد.«
دبی��ر کل انجمن صنایع نس��اجی ایران همچنین 
می گوید: »اگر سازمان امور مالیاتی به دنبال اجرای 
ش��عارهایی اس��ت که می دهد و به دنبال گسترده تر 
ک��ردن چتر مالیاتی، باید در عمل هم این را نش��ان 
دهد. اتفاقی که در عمل هم اکنون شاهد آن هستیم 
فش��ار روی واحدهای تولیدی است که شناخته شده 
و مش��خص هستند و یک دفتر دارند؛ واحدهایی که 
معموال اش��تغال زایی باالیی هم ایجاد می کنند و هر 

روز با فشارهای مالیاتی روبه رو می شوند.«
محمدمهدی رییس زاده با بیان اینکه در ش��رایط 
کنونی واحدها با رکود مواجه هس��تند و فش��ارهای 
مالیاتی باعث تعطیلی واحدهای بیش��تری می شود، 
می گوید: »با توجه به ش��رایط کنون��ی دولت نباید 
فش��ار روی واحدها و بنگاه ه��ای اقتصادی و صنایع 
کوچک و متوس��ط را افزایش دهد، مس��ئوالن نباید 
بگویند که چون پارسال مالیات شما مثال 100 واحد 
بوده است امسال باید 120 واحد بدهید درحالی که 
ازنظر اقتصادی در بس��یاری از واحدها شرایط بدتر 
و وخیم تر ش��ده اس��ت. س��ازمان امور مالیاتی نباید 
اعالم کند که چون با کس��ری بودجه مواجه هستیم 
و می خواهیم کس��ری را جبران کنیم این سهم شما 
می شود. وقتی بنگاه ها و فروشگاه ها در رکود هستند 
و فروش راکد اس��ت دولت به بنگاه ه��ا باید فرصت 
بدهد تا ضرر و زیان هایش��ان جبران ش��ود، نه اینکه 

فشارها را بیشتر کند.«
دبیر کل انجمن صنایع نس��اجی ایران در پاس��خ 
ب��ه اینکه مصوبه جدید مجلس برای ممنوع ش��دن 
معافیت ه��ای مالیات��ی و تخفیف ه��ای مالیاتی چه 
تاثیری خواهد داشت، می گوید: »این مصوبه بی تاثیر 
نخواهد بود ولی مهم این اس��ت که در عمل ببینیم 

چگونه اجرایی می شود.« 

به شرط اخذ مجوز از وزارت صنعت 
ترانزیت همه برندهای دخانیات 

آزاد شد
گمرک جمهوری اس��المی ای��ران ترانزیت تمامی 
کاالهای دخانی با برندهای مختلف تجاری را منوط 

به دریافت مجوز وزارت صمت، آزاد اعالم کرد. 
به گزارش ایس��نا، دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک 
ایران در بخش��نامه ای به تاریخ 24 آذرماه اعالم کرد 
که براس��اس نامه مدی��رکل دفتر مب��ارزه با قاچاق 
کاالهای هدف س��تاد مب��ارزه با قاچ��اق کاال و ارز، 
ترانزی��ت تمام��ی کاالهای دخانی با ه��ر نوع عالئم 
تجاری )برند( در صورت صدور مجوز عبور از س��وی 
مرکز برنامه ری��زی دخانیات وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و صرفا ارس��ال مج��وز از طریق پنجره واحد 

فرامرزی به گمرک بالمانع است. 
پیش از این ترانزیت برخی برندها ممنوع بوده که 

با این بخشنامه این ممنوعیت برداشته شد. 
ترانزی��ت خارج��ی به این معنی اس��ت که کاالی 
خارجی به منظور عب��ور از خاک ایران از یک نقطه 

مرزی کشور وارد و از نقطه دیگر خارج شود. 
کاالیی که تح��ت عنوان ترانزیت از کش��ور عبور 
می کن��د، ج��زو واردات و صادرات قطعی محس��وب 
نمی ش��ود و از پرداخ��ت حق��وق گمرک��ی، س��ود 
بازرگانی و عوارض معاف اس��ت اما مشمول پرداخت 
هزینه های گمرکی اس��ت، مگر اینکه دولت قرارداد 
ترانزیتی خاصی با کش��وری داش��ته باشد که در آن 

صورت بر اساس آن قرارداد عمل می شود. 

دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار خبر داد 
درگیری  مرغداری های تبریز و 

مرکزی با آنفلوآنزای پرندگان

دبیرکل کانون مرغ تخم گذار اعالم کرد: با توجه به 
اینکه صادرات به عراق همچنان متوقف است؛ در بازار 
داخلی هیچ مشکلی در تامین تخم مرغ وجود ندارد. 
ف��رزاد طالکش، دبیرکل کان��ون مرغ تخم گذار در 
گفت وگ��و ب��ا ایلنا در رابطه ب��ا کانون جدید آلوده به 
آنفلوآنزا بیان داش��ت: از هفته گذش��ته س��ه واحد در 
استان مرکزی درگیر آنفلوآنزا هستند؛ همچنین یک 

واحد درگیر در تبریز نیز گزارش شده است. 
او در پاس��خ به این س��وال که کنترل بیماری در 
استان تهران در چه وضعیتی است، بیان داشت: یک 
واح��د درگی��ر در ورامین نی��ز به واحدهای درگیر در 

استان تهران اضافه شده است. 
دبی��رکل کان��ون مرغ تخم گذار در رابطه با وضعیت 
قیم��ت تخم م��رغ با توجه به وضعیت ش��یوع بیماری 
آنفلوآن��زای پرندگان اظهار داش��ت: با توجه به اینکه 
ص��ادرات به ع��راق همچنان متوقف اس��ت؛ در بازار 
داخلی هیچ مش��کلی در تامین تخم مرغ وجود ندارد 
و در ح��ال حاض��ر هر کیلوگرم تخم مرغ در واحدهای 
صنف��ی به قیمت 3900 تومان عرضه می ش��ود؛ این 
در حال��ی اس��ت ک��ه قیمت تمام ش��ده این محصول 

4100 تومان است. 
او در ادامه در پاسخ به این پرسش که تشکیل کمیته 
آنفلوآنزا به کجا رس��یده اس��ت؟ بیان داشت: تشکیل 
ای��ن کمیته همچنان منتفی اس��ت چراکه وزارتخانه 
باید برای آن اقدام کند. حتی شرایط برای رسیدگی 
به وضعیت واحدهایی که در ش��عاع چند کیلومتری 
واحدهای آلوده بودند هم مش��خص نیس��ت؛ چرا که 
ای��ن کمیت��ه باید با حضور مع��اون اول رئیس جمهور 
یا ش��خص وزیر جهاد کش��اورزی تش��کیل شده و در 
آن در خصوص خسارات واحدها تصمیم گیری شود. 

مجلس تصویب کرد 
پرداخت تسهیالت ارزی به 

طرح های تولیدی افراد غیر دولتی
نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی در مصوبه ای 
پرداخت تس��هیالت ارزی به طرح های تولیدی افراد 
حقیقی و حقوقی غیر دولتی را به تصویب رساندند. 

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی 
بعدازظه��ر دی��روز )چهارش��نبه( مجلس و در جریان 
بررس��ی جزئیات الیحه برنامه شش��م ماده 10، این 
الیحه را به تصویب رساندند که براساس آن صندوق 
توس��عه ملی مجاز اس��ت به طرح های تولیدی افراد 
حقیق��ی و حقوق��ی غیر دولتی با مش��ارکت حداکثر 
49درصد توسط سازمان های توسعه ای شامل ایدرو، 
ایمیدور، سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های 
صنعتی، ش��رکت ش��هرک های کش��اورزی، صندوق 
توس��عه کشاورزی، ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی 
و ش��رکت تخصص��ی برق حرارتی، ب��ا اولویت بخش 
خصوصی در مناطق کمتر توسعه یافته سرمایه گذاری 

می کنند، تسهیالت ارزی پرداخت کند. 
ب��ه موجب تبص��ره این ماده که به تصویب مجلس 
رسید سازمان های توسعه ای مکلفند پس از سه سال 
از زمان بهره برداری، سهام خود را در طرح های مذکور 
ب��ه بخش ه��ای خصوصی و تعاونی طبق قانون اجرای 
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی واگذار کنند. 
این ماده با 151 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 4 
رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر به تصویب 

نمایندگان رسید. 

استقبال کارگران از تغییر ترکیب 
شورای عالی کار

عضو کانون عالی ش��وراهای اس��المی کار از طرح 
کمیس��یون اجتماع��ی مجل��س ب��رای تغییر ترکیب 
شورای عالی کار استقبال کرد و آن را به سود جامعه 

کارگری دانست. 
علی اصالنی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در طول 
37 سال گذشته به دلیل ترکیب غلط شورای عالی کار 
هیچ گاه به اندازه نرخ تورم و متناس��ب با س��بد معیشت 
خانوار به کارگران حقوق داده نشد و چون اقتصاد دولتی 
ب��ود دولتی ه��ا برای غیردولتی ه��ا تصمیم می گرفتند 
بنابراین هر مصوبه ای که در شورای عالی کار می خواست 
تصویب شود به دلیل غلبه ترکیب شش نفره کارفرماها و 
دولتی ها به ترکیب سه نفره کارگران همیشه به تصویب 
می رسید. وی افزود: اگر ترکیب فعلی شورای عالی کار 
معتدل ش��ود، کارگران از حق رأی مس��اوی برخوردار 
می ش��وند و اجح��اف ب��ه جامعه کارگ��ری در خصوص 

موضوعات حیاتی و مطالبات اصلی پایان می یابد. 
ای��ن مق��ام مس��ئول کارگری ابراز امی��دواری کرد 
کمیس��یون اجتماع��ی ت��ا قبل از تصوی��ب رقم مزد 
س��ال9۶، ترکیب ش��ورای عالی کار را تغییر دهد تا 
اج��رای واقع��ی تبصره ه��ای ی��ک و دو ماده 41 پس 
از س��ال ها محقق ش��ود.  اصالنی با اش��اره به انحالل 
شورای عالی تامین اجتماعی گفت: بعد از منحل شدن 
ش��ورای عالی تامین اجتماع��ی و تبدیل آن به هیأت 
امنا، جامعه کارگری در بحث درمان تامین اجتماعی 
متضرر شد و قرارداد درمان کارگران از 70 به 30تغییر 

کرد و 30 به 70 شد. 
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روز  نخستین  س��رانجام در 
زمس��تان قیمت ارز به سقف 
تاریخی 4 ه��زار تومان حمله 
را روی  ای��ن قیم��ت  و  آورد 

تابلوی صرافی ها ثبت کرد. 
به گ��زارش »فرصت امروز« 
در حالی بازار ارز نخستین روز 
دی ماه خود را آغاز کرد که با 
کاسته ش��دن از شدت سرما 
ی��خ قیمت ارز هم باز ش��د و 
با شیب تندی به سوی سقف 
تاریخ��ی 4 ه��زار تومان خیز 
برداشت. این سقف قیمتی در 
دولت دهم تجربه ش��ده بود و 
به دنبال آن هیجان بی نظیری 
در قیم��ت هم��ه اجن��اس به 

وجود آمد. 
در  ک��ه  س��یف  اهلل  ول��ی 
سال های گذشته ریاستش بر 
بانک مرکزی مدیریت موفقی 
از  ارز  را در کنت��رل قیم��ت 
خود به نمایش گذاشت، گویا 
اکنون افسار قیمت ارز را شل 
کرده است تا س��قف تاریخی 
4هزار تومان را در نوردد و به 
این ترتیب شرایطی جدید در 

اقتصاد کشور را رقم زند. 

چشمک صندوق 
بین المللی پول به رشد 

دالر
 4 م��اده  هی��أت  گ��زارش 
بین الملل��ی پول هم  صندوق 
منتش��ر  چهارش��نبه  روز  که 
ش��د حاک��ی از دی��د تداومی 

قیمت ارز از ن��گاه این هیأت 
ب��ود. در مت��ن گ��زارش این 
هی��ات آمده ب��ود: پیش بینی 
می ش��ود نرخ تورم در س��ال 
1395  )2016.17( به حدود 
9 درص��د برس��د، هرچند که 
ب��ه دلی��ل اث��ر افزای��ش نرخ 
می ش��ود  پیش بین��ی  ارز، 
این ن��رخ برای س��ال 1396  
بیشتر  اندکی  به   )2017.18(

از 11درصد برسد.«
روز گذش��ته در حالی دالر 
قیم��ت 4 هزار توم��ان را دید 
ک��ه روند افزایش قیمت آن از 
اوایل آبان ماه آغاز ش��ده بود. 
دی��روز صرافی ها قیمت خرید 
دالر را ت��ا 3990تومان ثبت 
کرده و آن  را تا 4010 تومان 

هم به فروش رساندند. 
در جری��ان افزای��ش قیمت 
ارز در بازار در هفته های اخیر 
و ب��ا تحوالت قیمت��ی دیروز، 
تفاوت بین قیمت ارز رس��می 
و غیررس��می تا ح��دود 770 
توم��ان پیش رفت��ه و این در 
حالی اس��ت که بانک مرکزی 
برای روزگذش��ته قیمت دالر 
مبادله ای را ت��ا 3230 تومان 
ثبت کرده ب��ود. این در حالی 
اس��ت که این اختالف قیمت 
ت��ا همی��ن چندم��اه پیش تا 
کمت��ر از 300 تومان کاهش 

یافته بود. 
باره گزارش  ایس��نا در این 
داده ک��ه صرافی ها می گویند 
قیمت ها به طور غیر مستقیم از 
قیمت هایی که صرافی بانک ها 

تعیی��ن می کنن��د و قیم��ت 
نماینده  صرافی های  که  ارزی 
بان��ک مرکزی به ط��ور عمده 
می دهد  قرار  اختیارش��ان  در 
نشات می گیرد. پس وقتی که 
صرافی بانک از قبل از ساعت 
12 ظه��رروز گذش��ته قیمت 
را ب��اال تعیین ک��رده، چگونه 
می توانن��د  آزاد  صرافی ه��ای 
قیمت ه��ا را در همان س��طح 
و در ح��د روز گذش��ته اعالم 
خریدوفروش  آن  براس��اس  و 

کنند؟ 
وقت��ی به صراف��ی بانک ها 
مراجع��ه کنی��د ای��ن ادعای 
صرافان آزاد تأیید می ش��ود. 
به عنوان  بانکی ه��ا که  دیروز 
نماین��دگان بانک مرکزی در 
ب��ازار ارز فعالی��ت می کنند، 
توم��ان   3985 ت��ا  را  دالر 
ب��ه  قیمت گ��ذاری ک��رده و 
فروش رس��انده اند، در نتیجه 
مش��خص اس��ت که در بازار 
تومان عبور  از 4000  قیمت 

می کند. 

قدرت شایعه دالر را باال 
می برد

به گزارش »فرصت امروز« از 
حدود سه هفته پیش تاکنون 
در هم��ه گروه ه��ای تلگرامی 
بازار سرمایه سخن  مربوط به 
از افزای��ش نرخ ارز تا س��طح 
4500 توم��ان ب��ود. همی��ن 
موض��وع یک��ی از دالیلی بود 
تا گروه های صادراتی با اقبال 
س��هامداران مواجه شوند. این 

گروه ه��ا دارای اعتب��ار خوبی 
نزد فعاالن بازار سهام هستند 
و از همین روی باز شدن پای 
این تحلی��ل به ای��ن گروه ها 
نشان دهنده عمق تأثیر گذاری 

چنین شایعاتی است. 
در خ��ود بازار هم ش��رایط 
خریداران  که  است  به گونه ای 
غیر حرف��ه ای به قصد کس��ب 
س��ود وارد بازار ش��ده اند. این 
رخ��داد در ص��ورت تثبی��ت 
و ت��داوم می تواند پی اقش��ار 
مختلف��ی را ب��ه ب��ازار ارز باز 
کند و بر عط��ش تقاضای ارز 

بیفزاید. 
مش��ابه چنین رخدادی در 
س��ال 91 افتاد ک��ه طی آن 
به  م��ردم  قش��رهای مختلف 
بازار ارز هج��وم بردند و همه 
اندوخته خ��ود را به این بازار 
س��رازیر کردن��د و ب��ا وجود 
حج��م گس��ترده ذخایر ارزی 
بانک مرکزی، تقاضا با شکاف 
عمیقی در مقاب��ل تقاضا قرار 
گرف��ت و ب��ه ای��ن ترتیب در 
ارز  م��دت کوتاه��ی قیم��ت 
پایه را تا س��طح 4هزار تومان 

افزایش داد. 
اما آیا این س��ناریو در حال 
تک��رار اس��ت؟ در ای��ن مورد 
نمی ت��وان هنوز دانس��ت که 
مرد شماره یک نظام بانکی در 
ساختمان میرداماد چه در سر 
دارد و قیمت مطلوب ارز برای 
وی چه رقمی اس��ت؟ اگر چه 
وی پیش از ای��ن اعالم کرده 
اس��ت که الته��اب قیمت ارز 

مقطعی بوده اس��ت و به زودی 
فروخواهد نشس��ت اما به نظر 
می رس��د که این نظر رسمی 
وی بوده که اعالم شده، اما آیا 
نظر تاکتیکی سیف هم همین 

است؟ 
گذش��ته  روزه��ای  در 
ش��د  مطرح  تحلیل ها  برخی 
مبن��ی بر تضعی��ف پول ملی 
در  ص��ادرات.  تقویت  ب��رای 
ای��ن نظری��ه این گونه مطرح 
می ش��ود که در ازای رش��د 
قیم��ت دالر و تضعیف ارزش 
افزوده  ارزش  پ��ول کش��ور، 
حاص��ل از ص��ادرات رو ب��ه 
بازی  ای��ن  اس��ت.  افزای��ش 
ارزش صادرات  ب��ا  کاغ��ذی 
اگ��ر چه ی��ک رش��د واقعی 
اما در مقابل می تواند  نیست 
موجب رش��د کاغذی اقتصاد 
برای  را  و س��ودهایی  ش��ود 
به  صادر کننده  ش��رکت های 
دنبال داش��ته باشد. شاید از 
همی��ن روی به دنبال رش��د 
ش��رکت های  دالر  قیم��ت 
صادرات��ی در بازار س��هام با 
صف ه��ای خری��د س��نگینی 
مواجه ش��ده اند. اما آیا واقعاً 
را  اس��تراتژی   چنین  س��یف 

دنبال می کند؟ 
عملکرد ه��ای آت��ی وی در 
مقام ریاس��ت بان��ک مرکزی 
تقاضای  ب��ه  پاس��خگویی  در 
ارز و فرونش��اندن عطش بازار 
یا اجازه دادن به رشد قیمتی 
نش��ان خواهد داد که وی چه 

در سر دارد. 

در حال��ی ک��ه ارزش دالر آمری��کا 
کاهش یافته و از باالترین رقم 14 سال 
اخیر که در جلسه قبلی به ثبت رسیده 
بود فاصله گرفته است، قیمت طال روز 

گذشته افزایش یافت. 
به گزارش رویت��رز، قیمت هر اونس 
ط��ال دیروز ب��ا 0.4 درص��د افزایش به 
1135 دالر و 83 س��نت رسید. قیمت 
فل��ز زرد در جلس��ه قبل��ی 0.6 درصد 

کاهش یافته بود. 
موسس��ه  تحلیلگر  هال��ی،  جف��ری 
اوآندا در س��نگاپور گفت: »ما ش��اهد 
هس��تیم  ب��ازار  در  زی��ادی  نوس��ان 
ک��ه ناش��ی از جهت حرک��ت ارزش 
دالر اس��ت. اگ��ر قیمت ط��ال از رقم 
1100دالر که یک رقم مهم به لحاظ 
بیای��د، طبیعتا  پایین تر  روانی اس��ت 
تا کریس��مس ش��اهد خ��روج مقادیر 
بیش��تری سرمایه از بازار طال خواهیم 
بود و این ممکن است موجب کاهش 

بیشتر قیمت ها شود.«
ش��اخص دالر در برابر س��بد ارزهای 
معتب��ر جهانی دی��روز ب��ا 0.2 درصد 
کاهش به 103.140 رس��ید. شاخص 
دالر روز سه ش��نبه ب��ه رق��م 103.65 

رسیدکه باالترین رقم از دسامبر 2002 
تاکنون بود. 

بان��ک  تحلیلگ��ر  اس��تیل،  جیم��ز 
اچ اس بی س��ی در یادداش��تی نوش��ت: 
»هرگون��ه عقب نش��ینی دالر می تواند 

موجب تقویت قیمت طال شود.«
وی افزود: »قیمت طال ممکن اس��ت 
به رق��م 1100دالر نزدیک ش��ود، اما 
م��ا فکر نمی کنیم ک��ه قیمت ها به زیر 
این س��طح برس��د. اگر قیمت ها به زیر 
1100دالر برسد، می توان انتظار داشت 
که دالالن فرصت طلب وارد بازار شوند 

و خرید ها افزایش یابد.«
فدرال رزرو آمریکا که هفته گذش��ته 
نرخ بهره را افزایش داد، این س��یگنال 
را ارس��ال کرده که س��ال آینده ممکن 
اس��ت افزای��ش نرخ های بیش��تری در 

پیش باشد. 
افزای��ش نرخ به��ره در س��ال آینده 
ممکن اس��ت ارزش دالر را باالتر ببرد 
و کااله��ای ارزش گذاری ش��ده به ارز 
آمریکا از جمل��ه طال را برای دارندگان 
س��ایر ارزها گران تر کند. این مس��ئله 
س��بب کاهش تقاضا و افت قیمت فلز 

زرد خواهد شد. 

خریدوفروش سهام عدالت ممنوع و باطل استقیمت طال به یک هزار و 135 دالر رسید

پوری حسینی با تاکید بر غیرقانونی 
بودن خریدوفروش سهام عدالت گفت: 
ای��ن روزها که موضوع پرداخت س��ود 
و س��هام به مش��موالن س��هام عدالت 
مطرح ش��ده، بازار خریدوف��روش این 
سهام ممکن است رونق گیرد که ما به 
مردم توصی��ه می کنیم وارد این فضای 
معامالتی نشوند، چرا که خریدوفروش 

سهام عدالت از اساس باطل است. 
به گزارش سازمان خصوصی سازی، 
معاون وزی��ر امور اقتص��ادی و دارایی 
اظهار داش��ت: برگه ای که بابت س��هام 
عدالت در دس��ت م��ردم اس��ت، تنها 
نش��انگر ثبت نام قطعی وی در س��امانه 
سهام عدالت بوده و اگر فردی این برگه 
را مورد معامله قرار دهد، قراردادش از 

بیخ وبُن باطل است. 
وی تصریح کرد: برگه ای که هم اکنون 
در دس��ت مردم اس��ت و متاسفانه در 
مواردی م��ورد معامله ق��رار می گیرد، 
نشانگر مشمول بودن آنها در این طرح 
اس��ت و نباید خریدوفروش ش��ود؛ این 
در ش��رایطی اس��ت که دولت فقط 49 
میلیون نفری را که در گذشته ثبت نام 
کرده اند سهامدار می داند و فقط به آنها 

متعهد اس��ت، پس هر کس��ی که این 
برگه را خریداری کند، س��ر خود کاله 
گذاشته، چرا که فقط فردی که نامش 

در سامانه است، سهام می گیرد. 
پ��وری حس��ینی در پاس��خ ب��ه این 
پرس��ش مبنی بر اینک��ه اگر فردی که 
سهام خود را یک بار به فروش رسانده، 
مج��دد سوءاس��تفاده ک��رده و بخواهد 
برگ��ه المثن��ی بگی��رد، چ��ه تکلیفی 
پیش روی او اس��ت؟ خاطرنشان کرد: 
برگه هایی که هم اکنون در دست مردم 
اس��ت، به مفهوم ثبت ن��ام قطعی آنها 
ب��وده و س��ازمان خصوصی س��ازی نیز 
قصد ندارد آن کاغذ را از مردم دریافت 
کند، چرا که آن برگه فقط جهت اطالع 
مردم است و اگر کسی حتی آن را گم 
کرده باشد یا به کس��ی فروخته باشد، 
ع��الوه بر اینکه فرد خریدار ضرر کرده، 
فرد فروش��نده دیگر ب��ه آن نیاز ندارد، 
چرا که تم��ام اطالعاتش در س��ازمان 

خصوصی سازی موجود است. 
رئیس کل س��ازمان خصوصی سازی 
توصی��ه کرد: مردم تا زم��ان اعالم این 
سازمان، هیچ اقدامی برای خریدوفروش 

سهام عدالت انجام ندهند. 

سرانجام پله 4 هزار تومان در نوردیده شد  

تب داغ قیمت دالر درنخستین روز زمستانی سال

بانک، بیمه، توسعه4

بانک سامان جایزه ملی کیفیت 
ایران را دریافت کرد

بان��ک س��امان در مراس��م بزرگداش��ت روز ملی 
کیفیت موفق به دریافت تقدیرنامه اشتهار به کیفیت 

یک ستاره شد. 
به گ��زارش، اداره رواب��ط عمومی بانک س��امان، 
مرضیه عزی��زی، مدیر بهبود و کیفی��ت درباره این 
جای��زه گف��ت: در س��یزدهمین دوره ارزیاب��ی ملی 
کیفیت که توس��ط سازمان ملی اس��تاندارد ایران و 
با همکاری انجمن مدیران کیفیت ایران انجام ش��د، 
بانک سامان برای مدیریت کیفیت خدمات بانکداری 
الکترونی��ک در گروه محصولی مالی، بیمه و لیزینگ 
موفق به دریافت تقدیرنامه اشتهار به کیفیت با تایید 

و امضای رئیس سازمان ملی استاندارد ایران شد. 
مدی��ر بهبود و کیفیت بانک س��امان تصریح کرد: 
پی��ش از این بانک س��امان در چهارمین و پنجمین 
دوره جای��زه ملی کیفی��ت ارتباط��ات و فناوری در 
سال های 1393 و 1394 نیز در حوزه ارائه خدمات 
بانکداری الکترونیک موفق به دریافت گواهینامه های 

اهتمام و اشتهار به کیفیت شده بود. 
گفتنی اس��ت تقدیرنامه اش��تهار ب��ه کیفیت یک 
ستاره ازس��وی نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی 

استاندارد ایران به بانک سامان اهدا شده است. 

اعطای جایزه ملی مدیریت فرآیند و 
رهبری سازمان به مدیرعامل بانک شهر

مدیرعامل بانک شهر جایزه ملی مدیریت فرآیند و 
رهبری سازمان را دریافت کرد. 

به گزارش مرکز ارتباط��ات و روابط عمومی بانک 
ش��هر، در نخس��تین کنفران��س مدیری��ت فرآیند و 
رهب��ری س��ازمان که با حضور 800 نف��ر از مدیران 
ارش��د در عرص��ه مدیری��ت و رهب��ری بنگاه ه��ای 
کسب و کار برگزار ش��د، جایزه ملی مدیریت فرآیند 
و رهبری سازمان به دکتر حسین محمد پورزرندی، 

مدیرعامل این بانک اعطا شد. 
در این نشست که آخرین دستاوردهای تحقیقاتی 
و علمی اساتید، محققان، رهبران، مدیران سازمان ها 
و ارگان ها و ش��رکت های کش��ور در زمینه مدیریت 
فرآیندهای کسب و کار ارائه شد، جایزه ملی مدیریت 
فرآیند و رهبری س��ازمان ب��ه دلیل مدیریت موثر و 
کارآم��د که منجر ب��ه ارتقا و بهبود س��طح عملکرد 
سازمان ش��ده اس��ت، به دکتر پورزرندی اختصاص 

یافت. 
نخس��تین کنفرانس و جایزه ملی مدیریت فرآیند 
و رهبری س��ازمان، 28 آذرماه از س��وی پژوهشکده 
مدیریت س��ما در س��الن همایش های صدا و سیما 

برگزار شد. 

آغاز جشنواره دوم زمستانه 
کارت های هدیه بانک کارآفرین

»جش��نواره دوم زمستانه فروش کارت هدیه بانک 
کارآفرین« از روز گذشته آغاز شد. 

ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بان��ک کارآفرین، به 
منظور پاسخگویی به نیاز مشتریان بانک در استفاده 
بیش��تر از خدمات بانکداری الکترونیک و با توجه به 
استقبال از جشنواره های قبلی کارت هدیه، جشنواره 

زمستانه هدیه آفرین از دیروز آغاز خواهد شد. 
مشتریان و هموطنان گرامی از این تاریخ می توانند 
با خرید هر یک از کارت های متنوع هدیه آفرین در 
قرعه کشی این جش��نواره شرکت کنند و از هدایای 

نقدی و غیر نقدی این جشنواره بهره مند شوند. 
ش��ایان ذکر اس��ت در این جش��نواره که تا پایان 
س��ال جاری ادامه خواهد داش��ت، امتیاز کارت های 
جش��نواره قبلی نیز لحاظ خواهد شد. بر این اساس، 
کارت های هدیه ای که در طول جش��نواره پیش��ین 
هدیه آفرین )از اول شهریور تا سی ام آذر( خریداری 
ش��ده اند، چنانچه در قرعه کشی برنده نشده و دارای 
موج��ودی بیش��تر از 500 ه��زار ریال باش��ند، در 

جشنواره زمستانه نیز شرکت داده می شوند. 

بیمه مرکزی مجوز داد
کارگزاران بیمه، خسارت بیمه گذاران 

را پیگیری و دریافت می کنند
 بیم��ه مرک��زی، نمونه اجازه نامه ه��ای کارگزاران 
رس��می بیمه ب��رای پیگیری پرونده های خس��ارت 
و تکمی��ل فرم پیش��نهاد بیمه نامه ب��ه نمایندگی از 
بیمه گ��ذاران را تدوین و به ش��رکت های بیمه ابالغ 

کرد. 
به گ��زارش بیمه مرک��زی، نمون��ه اجازه نامه های 
موضوع بندهای 2 و 4 م��اده 2 آیین نامه کارگزاری 
)دالل��ی( رس��می بیمه مس��تقیم )ش��ماره 92( از 
س��وی اداره کل نظارت ب��ر صالحیت های حرفه ای 
بیم��ه مرکزی، تدوین و به کلیه ش��رکت های بیمه، 
انجمن های صنفی کارگزاران رس��می بیمه و جامعه 

کارگزاران رسمی بیمه ابالغ شد. 
مطاب��ق این اجازه نامه ها، کارگزاران رس��می بیمه 
می توانند به نمایندگی از متقاضیان خدمات بیمه و 
بیمه گذاران نسبت به تکمیل و امضای فرم پیشنهاد 
بیم��ه و همچنی��ن پیگی��ری پرونده های خس��ارت 
بیمه نامه های��ی که با کد همان کارگزار صادر ش��ده 

است، اقدام کنند. 
بدیه��ی اس��ت کارگ��زار رس��می بیمه مس��تقیم 
می تواند در صورت توافق ب��ا بیمه گذار، حق الزحمه 

پیگیری خسارت را تعیین و دریافت کند. 
مرات��ب فوق الذکر به همراه نمون��ه اجازه نامه های 
مورد اش��اره از طریق س��امانه تعامل��ی الکترونیکی 
فی مابین جامعه کارگزاران با بیمه مرکزی جمهوری 
اس��المی ایران در بس��تر سامانه س��نهاب )میز کار 
کارگزاران( برای کلیه کارگزاران رسمی بیمه ارسال 

و برای آنها قابل دسترسی است.

بانکنامه

بیمهنامه

نرخنــامه
 دالر 3,990 تومان 

صرافان بازار ارز و طال نرخ هر دالر آمریکا را 3.990 
توم��ان و ه��ر قطعه تمام به��ار آزادی ط��رح جدید را 

1.142.700 تومان تعیین کردند. 
ه��ر ی��ورو در ب��ازار آزاد 4.258 تومان و ه��ر پوند نیز 
4.945توم��ان قیم��ت خ��ورد. همچنین هر نیم س��که 
601.000تومان و هر ربع س��که 319.000تومان فروخته 
شد. هر سکه یک گرمی 197.000تومان خریدوفروش شد 

و هر گرم طالی 18 عیار 112.710تومان قیمت خورد. 

افزایش حجم تراکنش ها به 5 هزار و 500 
تریلیون تومان در بانکداری الکترونیک

معاون توس��عه بازار ش��رکت کارت اعتباری ایران کیش 
با بیان اینکه مجموعه بانک ها و ش��رکت های پرداخت در 
سال های گذشته در تالش برای جلب و باال بردن اعتماد 
م��ردم بودن��د، گف��ت: تغییر رفتار مردم و رس��یدن حجم 
تراکنش ها به 5 هزار و 500 تریلیون تومان در روز نشان 

از اعتماد مردم به بانکداری الکترونیک دارد. 
به گزارش ستاد همایش بانکداری الکترونیک و نظام های 
پرداخت، فرهاد وکیلیان درباره تغییر رفتار مش��تریان در 
مواجه��ه با بانک��داری الکترونیک، افزود: صنعت بانکداری 
الکترونیک در حالی در سال های گذشته در ایران فعال شد 
که تعداد تراکنش ها در این بخش طی یک روز حتی کمتر 
از هزار مورد بود اما به مرور زمان اعتماد مردم به این صنعت 
افزایش یافت. وی تصریح کرد: هر اندازه سرویس ها بهینه 
و باکیفیت به مردم ارائه شود، رغبت آنها برای استفاده از 
خدمات الکترونیک بانکی افزایش می یابد. معاون توس��عه 
بازار ش��رکت کارت اعتباری ایران کیش خاطرنش��ان کرد: 
افراد به طور معمول در برابر اقداماتی که پایه تکنولوژیک 
دارد، مقاوم��ت ک��رده و اعتمادی به آن ندارند، با این حال 
بانک ها تنها بخش��ی هس��تند که هنوز مردم به آن اعتماد 
دارند. وکیلیان با تاکید بر اینکه اعتماد مردم به بانکداری 
الکترونی��ک با حمایت بانک ها حاصل ش��د، گفت: اعتماد 
م��ردم به بانکداری الکترونیک در س��ال های اخیر روندی 
افزایشی داشته و این پیش بینی وجود دارد که در سال های 

آینده هم این اعتماد افزایش یابد. 
وی درباره اینکه این امکان وجود دارد که پول مجازی 
در پرداخت ه��ای الکترونی��ک به پول واقعی تبدیل ش��ود، 
گف��ت: واقعی��ت این اس��ت که در پرداخ��ت الکترونیک و 
بانکداری الکترونیک پول مجازی جابه جا نمی ش��ود. این 
فعال حوزه پرداخت با تاکید بر اینکه متاس��فانه در برخی 
موارد پول مجازی به پول واقعی تبدیل می ش��ود، گفت: 
در این رابطه ش��ورای پول و اعتبار قوانین خود را تعیین 
ک��رده و بان��ک مرکزی و ش��اپرک نیز نظ��ارت دقیقی بر 
فعالیت های شرکت های پرداخت دارند. وکیلیان افزود: در 
ح��وزه پرداخ��ت الکترونیک و بانکداری الکترونیک پول ها 
واقعی است و پول مجازی نداریم؛ هر شرکتی بخواهد پول 
مجازی و گردش پول ایجاد کند، تخلف و ش��ورای پول و 
اعتبار این موضوع را قدغن کرده و بانک مرکزی و شاپرک 
به عنوان رگوالتور بر فعالیت ها نظارت دارند. معاون توسعه 
بازار شرکت کارت اعتباری ایران کیش درباره رویکردهای 
نظارتی بر پرداخت های الکترونیک و اس��تفاده از تجارب 
بین المللی، اظهار داشت: در کشورهای پیشرفته به دلیل 
وجود سیس��تم های اعتباری، قوانین جامعی برای نظارت 
ب��ر فعالیت ه��ا وجود دارد. وی توضی��ح داد: از آنجایی که 
در ایران سیستم های اعتباری وجود ندارد و از کارت های 
اعتباری به طور حلقه بسته استفاده می شود، معنای نظارت 
با کشورهای دیگر متفاوت است و کمتر می توان از الگوهای 
دیگر کشورها در این زمینه استفاده کرد.  وکیلیان با بیان 
اینکه می توان هس��ته نرم افزارهای خارجی را خریداری و 
نیازه��ای داخل��ی را ب��ر آن نصب و به نوعی بومی س��ازی 
ک��رد زی��را کش��ورهای دیگر، س��ال ها از ای��ران در زمینه 
بانکداری الکترونیک جلوتر هس��تند و روش های تقلب را 
می دانند، گفت: بانک مرکزی و شاپرک به عنوان رگوالتور 
با همکاری ش��رکت های پرداخت و بانک ها در حال اضافه 
کردن سیستم های جدید نظارتی در این حوزه هستند. 
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قیمتنوع ارز 
3.990دالر آمریکا

4.258یورو اروپا

4.945پوند انگلیس

1120درهم امارات

1.172لیر ترکیه

593یوان چین

35ین ژاپن

3.126دالر کانادا

3950فرانک سوییس

12.700دینار کویت

1045ریال عربستان

305دینار عراق

54روپیه هند

937رینگیت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

488.600مثقال طال

112.678هر گرم طالی 18 عیار

1.122000سکه بهار آزادی

1.142.700سکه طرح جدید

601.000نیم سکه

319.000ربع سکه

197.000سکه گرمی
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برخورد سازمان بورس با تکرار 
تخلفات، جدی و بدون اغماض است

از ابتدای س��ال 95 تاکنون نزدیک به 500 گزارش 
تخلف جدید توس��ط واحده��ای نظارتی س��ازمان و 
بورس ها به کمیته رس��یدگی به تخلفات واصل ش��ده 
و ای��ن کمیته در این مدت 978 تصمی��م اعم از قرار 
و حکم صادر کرده اس��ت. سرپرست مدیریت پیگیری 
تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار با اعالم این خبر 
گفت: از این تعداد تصمیم، 150 مورد از آنها منجر به 
صدور رأی در کمیته رس��یدگی به تخلفات شده و در 
این مدت به منظور صدور آرایی همچون جریمه نقدی 
و سلب صالحیت، 616 قرار ارجاع به هیأت رسیدگی 
ب��ه تخلفات نیز صادر و هیأت نی��ز تاکنون 427 مورد 
از آنها را مورد بررس��ی و تأیید قرار داده که منتهی به 
صدور رأی بدوی ش��ده است. سیدمرتضی شهیدی با 
بیان اینکه کمیته رسیدگی به تخلفات سازمان بورس 
در اجرای ماده 5 دس��تورالعمل رسیدگی به تخلفات 
اشخاص موضوع ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار، 212 
قرار ارجاع به تشکل های خودانتظام صادر کرده است، 
گفت: از کل احکام صادره توس��ط هیأت رسیدگی به 
تخلفات در این مدت، تعداد 240 رأی ش��امل جریمه 
نقدی مجموعاً به مبلغی بیش از 60 میلیارد ریال صادر 
شده است. همچنین 102 اخطار، 54 تذکر، 46 سلب 
صالحیت و س��ایر مجازات ها از جمله محرومیت و لغو 
گواهینامه و مجوز نیز صادر ش��ده که با لحاظ سوابق 
انضباطی متهمان ب��ه تخلف، در خصوص یکایک آنها 
توسط کمیته رس��یدگی به تخلفات سازمان بورس و 
اوراق بهادار تصمیم گیری شده است. وی با بیان اینکه 
سازمان بورس همچنین در راستای پیشگیری از وقوع 
ناهنجاری در بازار به ممنوعیت فعالیت برخی اشخاص 
حقیقی که اس��باب گرفتاری کارگزاران ش��ده بودند، 
اقدام کرده است، گفت: در صورت تکرار تخلف توسط 
اشخاص محکوم علیه، برخورد سازمان -با لحاظ سوابق 
تخلفاتی ثبت شده متخلف بدون هر گونه اغماضی- به 
مراتب شدیدتر خواهد بود. شهیدی با تصریح این نکته 
که این امور، نافی اقدامات پیشگیرانه سازمان از جمله 
رصد و کنترل حرکات فعاالن و معامله کنندگان نبوده 
و برخورد انضباطی، دوشادوش اقدامات پیشگیرانه در 
حال انجام است، اظهار داش��ت: از تمامی فعاالن بازار 
سرمایه از جمله ناش��ران و نهادهای مالی و مدیران و 
کارکنان تحت نظارت تقاضا می ش��ود ضمن اش��راف 
کامل بر مقررات حاکم بر فعالیت در بازار س��رمایه، از 
ه��ر گونه اقدامی که منجر به ارتکاب تخلف می ش��ود 
پرهیز کنند و با ناظران سازمان بورس و اوراق بهادار و 
تشکل های خودانتظام نهایت همکاری را در چارچوب 

قوانین و مقررات داشته باشند. 

بورس در بورس تهران قیمت خورد
پیرو احراز شرایط انتقال شرکت بورس تهران با نماد  
»بورس «   به بورس اوراق بهادار تهران، روز چهارش��نبه 
مورخ اول دی 95 پس از گش��ایش نماد، سهام بورس 
ته��ران در بازار اول مورد معامله قرار گرفت. در ابتدای 
بازگش��ایی نماد، تعداد بیش از 406 هزار سهم بورس 
تهران  »بورس «   با قیمت هر س��هم 6000 ریال مورد 
مبادله قرار گرفت. بر این اس��اس با ورود  »بورس «   به 
بورس ته��ران، به ارزش بازار بی��ش از 7500 میلیارد 
ریال افزوده شد. شایان ذکر است بورس تهران با نماد  
»بورس «   با س��رمایه ای بالغ بر 1250 میلیارد ریال در 
بورس تهران گش��ایش نماد ش��د و ب��ا ورود آن تعداد 
ش��رکت های پذیرفته و عرضه ش��ده در ب��ورس اوراق 

بهادار به 325 شرکت رسید. 

درج نماد نخستین صندوق 
سرمایه گذاری جسورانه در سامانه 

پس از معامالت
شرکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وج��وه  )س��مات( از درج نم��اد نخس��تین صن��دوق 
س��رمایه گذاری جس��ورانه رویش لوتوس در س��امانه 
پ��س از معامالت خب��ر داد. صندوق س��رمایه گذاری 
جس��ورانه رویش لوتوس با سرمایه 50 میلیارد تومان 
ک��ه با هم��کاری تأمین س��رمایه لوتوس پارس��یان و 
پژوهش��گاه رویان تأسیس شده اس��ت و پذیره نویسی 
در س��ه مرحله 15 میلی��اردی، 20 میلی��اردی و 15 
میلیارد تومانی طی فرآیند یک س��اله انجام می ش��ود 
اما اگر درخواس��ت برای س��رمایه گذاری زیاد باشد دو 
مرحله اول پذیره نویس��ی در یک مرحله انجام خواهد 
شد. هدف از تشکیل صندوق سرمایه گذاری جسورانه 
جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران حقیقی وحقوقی و 
تزریق آن در ش��رکت های در شرف تأسیس، تحقیق و 
توسعه یا نوپای دارای رشد سریع و زیاد با هدف کسب 
بیشترین بازده اقتصادی ممکن در برابر پذیرش ریسک 
اس��ت. در همین رابطه، شرکت سپرده گذاری مرکزی 
صندوق س��رمایه گذاری جس��ورانه رویش لوتوس را با 
نماد   » ذژرویش «   در س��امانه پس از معامالت درج کرد 
تا فرابورس ایران شاهد پذیره نویسی این صندوق شود. 

ارزش بازار  » اعتال «
   به 876 میلیارد ریال رسید

ش��رکت س��رمایه گذاری اعتال البرز صورت وضعیت 
پرتفوی سرمایه گذاری ها در دوره یک ماهه منتهی به 
30 آذر ماه 95 را با س��رمایه ثبت ش��ده 420 میلیارد 
ریال به صورت حسابرس��ی نشده منتشر کرد. شرکت 
سرمایه گذاری اعتال البرز در ابتدای ماه گذشته تعدادی 
از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 852 
میلیارد و 498 میلیون ریال و ارزش بازار 863 میلیارد 
و 5 میلیون ریال در س��بد س��هام خود داش��ت. بهای 
تمام ش��ده این شرکت فرابورسی در ماه گذشته مبلغ 
22 میلی��ارد و 586 میلیون ریال افزایش یافت و 875 
میلیارد و 84 میلیون ریال محاسبه شد و ارزش بازار آن 
نیز با افزایش 13 میلیارد و 921 میلیون ریال به مبلغ 

876 میلیارد و 926 میلیون ریال رسید.  

فرابورس

شرکت ها و مجامع

در آخرین روز معامالت این 
هفته بورس اوراق بهادار تهران، 
شاخص کل با 127واحد رشد 
در رقم 80 هزار و 250واحدی 
داد. خاتم��ه  خ��ود  کار  ب��ه 
دادوس��تدها در نماد معدنی و 
صنعتی گل گهر و گس��ترش 
نفت و گاز پارس��یان بیشترین 
تاثیر را در نوسانات شاخص کل 
نمادها در گروه  داش��تند.اکثر 
خ��ودرو و س��اخت قطعات نیز 
شاهد رش��د قیمت پایانی بود.
با عب��ور دالر از قیم��ت 4هزار 
تومانی، زمینه برای رنج ش��دن 
قیم��ت س��هام در گروه ه��ای 
شاخص س��از ب��ازار از جمل��ه 
معدنی ها و گروه فلزات اساسی 
فراهم شد.در این میان، سنگ 
آهنی ها به رهب��ری صنعتی و 
معدنی گل گه��ر و ملی صنایع 
مس ای��ران همزمان با افزایش 
تقاضای حقوقی ها توانستند در 
باالترین س��قف قیمتی نوسان 
کنن��د.در گروه پتروش��یمی ها 
اما آثار افزایش ن��رخ ارز باعث 
ش��رکت های  کن��ار  در  ش��د 
اوره ساز، متانولی ها هم با اقبال 
خری��داران روب��ه رو باش��ند.در 
این گروه پتروش��یمی شیراز با 
توجه به دپوی اوره و آمونیاک 
در ماه ه��ای اخیر، هم اکنون در 
حالی توانسته محصوالت خود 
را با نرخ های روز جهانی عرضه 
کند که احتمال تعدیل مثبت 
قاب��ل اهمی��ت در عملک��رد 9 
ماهه این ش��رکت دور از انتظار 
نیست.در گروه خودرویی ها نیز 
اصالح قیمت سهام در روزهای 
باعث ش��د همزمان  گذش��ته 
اقب��ال خری��داران حقیقی،  با 

س��هامداران حقوق��ی نیز برای 
جمع آوری محدود سهام دست 
به کار ش��وند.روز گذشته بازار 
سهام بازاری متعادل بود که با 
نوسان دوباره دالر اندکی برای 
خریداران پرتکاپو ش��د؛ بازاری 
که به دنبال جمع آوری س��هام 
شرکت های صادرات محور بود.

ادامه بازارگردانی در 
سهم های شاخص ساز

روز گذشته بازارگردانی سهام 
توس��ط ش��رکت های حقوقی 
ادامه یافت و در کنار معامالت 
پرحجم حق تقدم خرید سهام 
پارس خودرو و حق تقدم خرید 
س��هام سیمان ش��رق، در نماد 
پتروش��یمی  گروه  معامالت��ی 
کمتر  ایرانیان  س��رمایه گذاری 
از 44 میلیون س��هم به ارزش 
بی��ش از 5میلی��ارد تومان به 

کدهای درون گروهی سهامدار 
عمده منتقل ش��د.30 میلیون 
سهم س��رمایه گذاری رنا نیز به 
ارزش کمتر از 4 میلیارد تومان 
ش��د.در صنعتی  بازارگردان��ی 
ای��ران روز گذش��ته  دریای��ی 
کمتر از 30 میلیون س��هم به 
ارزش بیش از 8میلیارد تومان 
بازارگردانی ش��د.همچنین 18 
میلیون س��هم بانک خاورمیانه 
ب��ه ارزش کمت��ر از 5 میلیارد 
س��هامدار  س��وی  از  توم��ان 
از  بازارگردانی شد.کمتر  عمده 
6میلیون س��هم نفت سپاهان 
ب��ه ارزش بی��ش از 4 میلیارد 
بازارگردانی  روز گذشته  تومان 
شد.در پتروش��یمی خارک نیز 
1.5 میلیون س��هم ب��ه ارزش 
بیش از 2میلی��ارد تومان میان 
س��هامداران عمده با معامالت 

انتقالی همراه بود.

رشد 3.6 واحدی شاخص 
کل فرابورس

با  فراب��ورس  کل  ش��اخص 
رش��د 3.6 واحدی س��بزپوش 
ماند و به ارتفاع 872 واحدی 
 2.9 »زاگ��رس«  رس��ید.نماد 
واحد تاثی��ر مثبت بر آیفکس 
گذاش��ت و در مقابل نمادهای 
»مارون« و »هرم��ز« این بار، 
خ��الف رون��د روزه��ای اخیر 
خود که به سبزپوشی شاخص 
منجر می شدند تا نزدیک به دو 
واحد اثر منفی بر آن داشتند.

در جریان معامالت نخس��تین 
در  امس��ال  زمس��تان  از  روز 
فرابورس  بازاره��ای  مجم��وع 
ای��ران بی��ش از 126 میلیون 
ورقه به ارزش یک هزار و 22 
میلیارد ریال دس��ت به دست 
شد که 60 درصد از ارزش کل 
این معام��الت به بازار اوراق با 

درآمد ثابت تعلق گرفت.نقل و 
انتقال 736هزار ورقه به ارزش 
نتیج��ه  میلیاردری��ال   646
معامالت صورت گرفته در بازار 
اوراق ب��ا درآم��د ثابت بود که 
مرحله  اس��المی  خزانه  اسناد 
نه��م با حج��م 387 هزار ورقه 
و ارزش 332 میلی��ارد ری��ال 
در صدر این بازار ایس��تاد.روز 
گذشته بازار سهام نیز میزبان 
نقل و انتقال 44 میلیون سهم 
به ارزش 156 میلیارد ریال در 
7202 دفعه معامالتی بود که 
در ای��ن میان نم��اد »فوالی« 
صنایع  ش��رکت  ب��ه  متعل��ق 
ف��والد آلیاژی یزد، بیش��ترین 
حجم و نماد »ذوب«، باالترین 
ارزش معامالت��ی را ب��ه خود 
همچنی��ن  داد.  اختص��اص 
نمادهای »کرمان«، »میهمن« 
و »فزرین« تا سقف 5درصد با 
بیشترین افزایش قیمت همراه 
ش��دند، درحالی که نمادهای 
»کمرج��ان«  »دبال��ک«، 
ت��ا 3.2 درص��د  و »هرم��ز« 
بیش��ترین کاه��ش قیمتی را 
در نخستین روز دی ماه تجربه 

کردند.
دی��روز »تس��ه 9508« در 
حال��ی ب��ا معامل��ه نزدیک به 
13 ه��زار ورق��ه ب��ه ارزش 9 
میلی��ارد و 800 میلیون ریال، 
بیش��ترین حجم و ارزش بازار 
تس��هیالت مس��کن را به خود 
اختص��اص داد که در مجموع 
ای��ن ب��ازار بی��ش از 30 هزار 
ورق��ه ب��ه ارزش 23میلیارد و 
400 میلی��ون ری��ال معامل��ه 
معامالت  اس��ت  ش��د.گفتنی 
اوراق تس��هیالت مس��کن در 
بازه قیمتی 728 هزار ریال تا 

768هزار ریال صورت گرفت.

گروه های صادراتی با استقبال سهامداران مواجه شدند

صعود شاخص کل با اهرم قیمت ارز

س��ازمان بورس و اوراق بهادار، 
برنامه های  برای سامانه معامالت 
کوتاه مدت��ی مانند به روز رس��انی 
هسته معامالت و سایر نرم افزارها 
و ج��ذب  ک��رده  پیش بین��ی  را 
نیروه��ای متخصص نی��ز یکی از 
برنامه های بلندمدت این سازمان 
اس��ت. عضو هیأت مدیره و معاون 
اجرایی س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار در گفت وگو با س��نا، ضمن 
بیان مطل��ب فوق عنوان کرد: در 
روزهای گذش��ته و پس از انتشار 
فراخوان شرکت مدیریت فناوری 
بورس تهران ب��ا موضوع »دعوت 
به هم��کاری از متخصصین حوزه  
سامانه های  توس��عه  برای  آی تی 
ب��ازار  معام��الت  نرم اف��زاری 
س��رمایه«، ابهاماتی پیش آمد که 
به رفع ابهام نیاز دارد. سیداحمد 
عراقچی گفت: فراخوان ش��رکت 
مدیری��ت فناوری ب��ورس تهران 
در راس��تای تحق��ق برنامه ه��ای 
بلند مدت مدیریت فناوری بورس 
تهران، جذب نیروهای متخصص 
و بومی س��ازی دانش فنی منتشر 
ش��ده اس��ت. عض��و هیأت مدیره 

س��ازمان بورس ضمن اش��اره به 
سیاست های کالن حوزه فناوری 
اطالع��ات ای��ن س��ازمان افزود: 
شرایط در دنیای امروز به گونه ای 
رق��م خ��ورده که ح��وزه فناوری 
اطالعات به بخ��ش جدایی ناپذیر 
زندگ��ی روزان��ه از جمله تجارت 
تبدیل شده و با توجه به اهمیت 
بورس  فناوری اطالعات، سازمان 
نی��ز یک رس��الت برای توس��عه 
بلند مدت و کوتاه مدت این حوزه 
برای خ��ود تعریف کرده اس��ت. 
مع��اون اجرایی س��ازمان بورس 
ب��ه بازار ه��ای مالی دنیا اش��اره 
کرد و گفت: ما اگ��ر به بازارهای 
مال��ی دنیا ن��گاه کنی��م خواهیم 
دی��د که طی چند دهه گذش��ته 
رش��د خیلی زیادی داش��ته اند و 
باید دید چه عوامل��ی موتور این 
توسعه و رشد بوده است. عراقچی 
یکی از مهم ترین عوامل توس��عه 
بازارهای بین المللی را استفاده از 
تکنول��وژی و فناوری های مبتنی 
بر  آی تی دانس��ت و اظهار داشت: 
هرچند طی س��ال های گذش��ته 
س��ازمان بورس در ح��وزه  آی تی 

دس��تاوردهای خوب��ی همچ��ون 
دادوس��تد بر خط داش��ته اما به 
نظ��ر می رس��د هن��وز گام ه��ای 
مهمی باید برداش��ته شود. عضو 
ادامه  هیأت مدیره سازمان بورس 
داد: ب��ر همین اس��اس توس��عه 
مال��ی  تکنولوژی ه��ای  صنع��ت 
به عنوان یک رسالت برای سازمان 
بورس مطرح است. معاون اجرایی 
س��ازمان بورس با بیان اینکه در 
راستای استراتژی توسعه فناوری 
اطالعات در بازار سرمایه و رسالت 
تعریف شده برنامه های بلند مدت 
و کوتاه م��دت متع��ددی تعریف 
شده است، گفت: در حال حاضر 
برنامه های��ی از جمل��ه حمای��ت 
ش��رکت های  و  اس��تارتاپ ها  از 
نوپ��ای حوزه تکنول��وژی مالی یا 
اقدامات دیگ��ری همچون صدور 
مجوز خدم��ات معامالت بر خط 
طراحی ه��ای  ب��ا  کارگزاری ه��ا 
اختصاص��ی در ح��ال پیگی��ری 
اس��ت. عراقچ��ی تأکید ک��رد: از 
اقدامات مهم دیگر به روز رس��انی 
هسته اصلی س��امانه معامالت از 
طریق ی��ک ش��رکت بین المللی 

اروپایی اس��ت. به گفته این مقام 
بازار سرمایه  مس��ئول، س��اختار 
ایران نس��بت به 10 س��ال پیش 
بس��یار متفاوت ش��ده اس��ت. در 
آن زمان ی��ک س��امانه نیاز های 
بازار س��رمایه را پوش��ش می داد، 
ام��ا در حال حاض��ر چهار بورس 
متفاوت که هرکدام از بخش ها و 
بازارهای مختلف تش��کیل شده و 
پیچیدگی ه��ای آن افزایش یافته 
فعالی��ت می کنن��د، در نتیجه به 
بیشتری  و  س��امانه های جدیدتر 
نی��از اس��ت. عض��و هیأت مدیره 
س��ازمان ب��ورس با بی��ان اینکه 
فعالیت ه��ای تج��اری مبتنی بر 
تکنول��وژی به ش��دت گس��ترش 
یافت��ه و ب��ه پیچیدگی ه��ای آن 
اضافه ش��ده است، گفت: در حال 
حاضر س��ازمان بورس احس��اس 
س��امانه های  تع��دد  می کن��د 
معامالت��ی امری ضروری اس��ت 
و ب��ه همی��ن دلیل ما ب��ه دنبال 
سامانه های  بازارها،  هس��تیم  آن 
مستقلی داشته باشند. عراقچی با 
اشاره به گستردگی بازار سرمایه 
کشور بیان کرد: نظارت و کنترل 

ابزار ه��ای نوین مالی  بازار، ورود 
مانن��د معامالت اختی��ار معامله 
یا آپش��ن و همچنین ش��فافیت 
دادوس��تد ها، به تنوع س��امانه ها 
نیاز دارد و بر همین اس��اس تمام 
ت��وان داخل��ی و خارجی را جمع 
کرده ای��م تا بتوانیم س��امانه های 
ب��ه روز و کارآمدت��ری طراح��ی 
کنی��م. در پایان مع��اون اجرایی 
س��ازمان بورس با اشاره به اینکه 
سرعت توسعه تکنولوژی افزایش 
یافته است، گفت: سازمان بورس 
باید متناسب با توسعه تکنولوژی 
حرکت کن��د. وی افزود: فراخوان 
ش��رکت مدیریت فناوری بورس 
تهران چراغ سبز به فعاالن حوزه 
رس��الت  نش��ان دهنده  و   ICT
س��ازمان بورس ب��رای حمایت از 
در  مالی  تکنولوژی ه��ای  صنعت 
داخل کش��ور اس��ت. بنابراین از 
تمام��ی فعاالن ح��وزه تکنولوژی 
و اقتصاد که عالقه مند به فعالیت 
در حوزه بازارهای مالی هس��تند 
دعوت می ش��ود با م��ا همکاری 
کنند تا بتوانیم در کنار هم شاهد 
توسعه بیشتر بازار سرمایه باشیم. 

صندوق ه��ای س��رمایه گذاری 
مش��ترک با درآمد ثابت یکی از 
نهادهای مالی اثر گ��ذار در بازار 
سرمایه هس��تند که در شرایطی 
که عملک��رد منفعالنه و خنثایی 
در ب��ازار س��رمایه دارند، ابالغیه 
یک دس��تورالعمل موجب ش��د 
ای��ن صندوق ها بی��ش از پیش 
را  ب��ورس  ب��ازار  در  نقدینگ��ی 
ب��ه س��مت ب��ازار پ��ول جذب 
کنند. براس��اس گ��زارش بورس 
نیوز، چن��دی پی��ش ابالغیه ای 
مبن��ی بر اعمال س��قف حداکثر 
صندوق های  ب��رای  10درصدی 
ب��ا  مش��ترک  س��رمایه گذاری 
درآم��د ثابت در راس��تای خرید 
اوراق به��ادار در ب��ورس اع��الم 
ش��د که به موجب آن اختیارات 
ب��رای  را  صندوق ه��ا  مدی��ران 
تزریق نقدینگ��ی در بازار پول از 
طریق خرید انواع اوراق با درآمد 

ثابت گس��ترش داد. به طوری که 
در پ��ی اعم��ال س��قف حداکثر 
10درصدی و ع��دم اعمال کف 
برای میزان س��رمایه گذاری های 
این صندوق ه��ا در اوراق بهادار، 
می توانن��د  صن��دوق  مدی��ران 
نقدینگ��ی ان��دک ی��ا نزدیک به 
صفر را به بخش س��رمایه گذاری 
در اوراق به��ادار اختصاص دهند 
و با توجه به س��رمایه قابل توجه 
خود می توانن��د با خرید اوراق با 
درآم��د ثابت به تقویت بازار پول 
و بانک ه��ا به عن��وان اصلی ترین 
رقیب بازار س��هام کمک شایان 

توجهی کنند. 
براس��اس اطالع��ات موج��ود، 
ثابت  ب��ا درآم��د  صندوق ه��ای 
در  توجهی  قاب��ل  دارایی های��ی 
ح��دود 83 هزار میلی��ارد تومان 
در اختیار دارند که بخش بزرگی 
از ای��ن دارایی را در بخش اوراق 

با درآم��د ثابت س��رمایه گذاری 
می کنن��د و به این ترتیب به طور 
غیر مس��تقیم ب��ه افزایش درآمد 
بانک ه��ا ک��ه در ش��رایط فعلی 
وضعیت اس��فباری دارند، کمک 
می کنن��د. ان��واع صندوق ه��ای 
صندوق  همچون  سرمایه گذاری 
ب��ا درآمد ثابت عمدت��ا از طریق 
در  کارگ��زاری  ش��رکت های 
بازار س��رمایه تأس��یس شده اند 
و ب��ا ه��دف تقوی��ت معام��الت 
ب��ازار س��رمایه و بهب��ود رون��د 
فعالی��ت می کنند،  آن  معامالت 
ام��ا به نظر می رس��د ب��ا تدوین 
همچ��ون  دس��تورالعمل هایی 
درص��دی   10 س��قف  تعیی��ن 
ب��رای س��رمایه گذاری در بورس 
درآمد  ب��ا  توس��ط صندوق های 
برای  مناسبی  بس��ترهای  ثابت، 
س��وق نقدینگی قابل توجه این 
صندوق ها به س��مت ب��ازار پول 

و س��رمایه گذاری بدون ریس��ک 
فراهم ش��ده است. این در حالی 
اس��ت که متولیان بازار سرمایه 
می توانس��تند با تعیی��ن حداقل 
اوراق  در  میزان س��رمایه گذاری 
به��ادار، صندوق ه��ا را به تزریق 
نقدینگی در بورس مجاب کنند 
تا قطره ای از چش��مه خروش��ان 
صندوق ها به بازار س��رمایه روانه 
ش��ود و این ب��ازار را به س��مت 
رون��ق و صع��ود حرک��ت دهد. 
به ط��ور قطع اعم��ال کفی برای 
بهادار  اوراق  در  س��رمایه گذاری 
ب��ا درآم��دی  در صندوق ه��ای 
ثابت به رفع مشکل اصلی بورس 
یعن��ی کمب��ود نقدینگی کمک 
ش��ایان توجهی خواه��د کرد و 
اگ��ر درص��دی هر چن��د اندک 
دارایی ه��ای صندوق ه��ا  کل  از 
به ط��ور هماهنگ توس��ط کلیه 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری با 

درآمد ثابت به بورس تزریق شود 
جان تازه ای به این بازار بخشیده 
خواهد ش��د و بازار س��رمایه که 
در شرایط فعلی تشنه نقدینگی 
اس��ت، اندکی س��یراب می شود. 
از این رو، اگرچ��ه تاکنون بانک 
مرکزی و سایر نهادهای ذی ربط 
اق��دام اساس��ی و کارآم��دی در 
جه��ت بهب��ود رون��د معامالت 
بورس و رفع مشکالت و ابهامات 
پیرام��ون آن انج��ام نداده ان��د، 
اما ب��ه نظ��ر می رس��د متولیان 
بازار س��رمایه به عن��وان حامیان 
و مدافع��ان حقوق س��هامداران 
اصالح دستورالعمل  با  می توانند 
مذکور در بهبود روند بسیار مؤثر 
واقع ش��وند و با تزریق نقدینگی 
از طری��ق نهاده��ای مالی که از 
جن��س بازار س��رمایه هس��تند، 
بورس و سهامدارانش را در مسیر 

صعود و بالندگی هدایت کنند. 

توسعه فناوری اطالعات بازار، روی میز سازمان بورس

سیراب شدن بورس از نقدینگی با همت صندوق های سرمایه گذاری

نگاه

دریچه

نماگر بازار سهامخبر
بیشترین درصد افزایش

ب��ورس اوراق به��ادار تهران در حالی عنوان نخس��ت 
جدول بیش��ترین درصد افزای��ش را از آن خود کرد که 
الکتریک خودرو ش��رق در جای��گاه دوم این گروه قرار 

گرفت.  
درصد نوسانقیمتنام شرکت

5.860486بورس
2.2285خشرق
4.4444.96سبجنو

2.6764.94تایرا
10.4474.9کبافق
3.8204.86البسا
9.2244.83کدما

 بیشترین درصد کاهش
سپنتا صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش شد. 
سیمان هرمزگان در رده دوم این گروه ایستاد و سیمان 
غرب هم در میان سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت 

جای گرفت. 
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)4.99(12.996فپنتا
)4.94(4.155سهرمز
)3.9(3.180سغرب

)3.72(3.360پدرخش
)3.69(2.452پسهند
)3.64(3.152خلنت
)3.4(1.135خکمک

پرمعامله ترین سهم
ح��ق تقدم پارس خ��ودرو پرمعامله ترین س��هم بازار 
بورس شناخته شد. حق تقدم سیمان شرق در رده دوم 
ای��ن گروه ایس��تاد. پارس خودرو ه��م در رده های باال 

قرار گرفت.  
تعداد دفعهقیمتنام

221.098 104خپارسح

91.828 140سشرقح
39.110 941خپارس
35.457 1073وساپا
32.832 4029فاذر

10.000 400ومعادنح
7.403 1271ورنا

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامل��ه را صنایع 
آذرآب به خود اختصاص داد و س��رمایه گذاری س��ایپا 
رتبه دوم را به دس��ت آورد. پارس خودرو هم در باالی 

جدول بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت. 
جمع معامالت قیمتنام
132.289 4029فاذر
38.046 1073وساپا

36.815 941خپارس
22.903 104خپارسح
21.468 13935شخارک
16.752 2808خودرو
14.704 15588آپ

بیشترین سهام معامله شده
حق تقدم پارس خودرو در حالی رتبه نخست جدول 
بیش��ترین س��هام معامل��ه ش��ده را به دس��ت آورد که 
پارس خودرو در این گروه دوم ش��د و حق تقدم سیمان 

شرق در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

1045983خپارسح
9412756خپارس
1402668سشرقح
10731400وساپا
40291331فاذر
3549824کسرا
5860822بورس

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالترین نس��بت P/E را در روز گذشته 
لنت ترمز ایران به دست آورد. کاشی سعدی در جایگاه 

بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

31523152خلنت
1823608کسعدی
1534307کساپا
868217تکمبا
8981204غدام

927185خاذین
2155180تکنو

P/E کمترین نسبت
روز گذش��ته س��رمایه گذاری خوارزمی در صدر جدول 
کمترین نسبت P/E ایستاد. س��رمایه گذاری اعتبار ایران 

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

8302.21وخارزم
12012.22واعتبار
31582.87پتایر

10783.23پردیس
17943.40وبانک
10834.10وسینا
12714.24ورنا

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com
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حمل و نقل

ساخت شهرهای جدید ریل پایه، 
مهم ترین هدف وزارت شهرسازی

معاون وزیر راه ساخت شهرهای جدید ریل پایه را 
از مهم ترین اهداف این وزارتخانه عنوان کرد وگفت: 
بااین اقدام، س��اکنان این شهرها در امنیت و آرامش 
و در کوتاه ترین زمان به فعالیت های خود می رسند. 
به گزارش مهر، محس��ن نریم��ان درباره ضرورت 
ایجاد ش��هرهای جدید در کش��ور، گف��ت: تحوالت 
جمعیتی کش��ور از پنج دهه گذشته تاکنون، بیانگر 
رش��د س��ریع جمعیت و به موازات آن تسریع روند 
شهرنشینی بوده است و حجم باالی تقاضای مسکن 
در شهرها که روز به روز بر آن افزوده می شود، عماًل 
تأمین زمین ش��هری مورد نیاز در داخل شهرها را با 
مشکل مواجه ساخته و هزینه های هنگفتی را به بار 

آورده است. 
نریم��ان ادام��ه داد: تأمی��ن زمین برای س��اخت 
مسکن به  عنوان مس��ئولیتی خطیر بر عهده وزارت 
راه و شهرسازی است و قطعاً باید از اجرای طرح های 
آماده س��ازی زمین و خصوصاً ایجاد شهرهای جدید 
و  راه  وزارت  سیاس��ت های  مهم تری��ن  به عن��وان 

شهرسازی نام برد. 
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی در این ب��اره تأکید 
کرد: ش��هرهای جدید در کش��ور با هدف اس��کان، 
ایج��اد اش��تغال و همچنین کاهش ب��ار جمعیتی و 
فعالیتی کالن ش��هرها احداث ش��ده اند. این  شهرها 
با برنامه ریزی های از پیش تعیین ش��ده، نزدیک به 
شهرهای مادر و مراکز صنعتی و اقتصادی با در نظر 
گرفتن تأمین تمامی امکانات ش��هروندی، مکان یابی 

و ایجاد شده اند. 
مدیرعامل ش��رکت عمران شهرهای جدید ضمن 
اش��اره ب��ه ش��رح وظایف این ش��رکت اع��الم کرد: 
ش��رکت عمران مسئولیت ساخت ش��هر را بر عهده 
دارد و مسکن س��ازی پ��س از ایجاد ش��هر، توس��ط 
بخش خصوصی ی��ا بخش های س��ازمانی و حمایتی 
دول��ت صورت می گی��رد، از ای��ن رو در حال حاضر 
هدف ارتقای س��طح شهرهای جدید کشور به سمت 

شهرهای نوین، هوشمند و سبز است. 
وی اظهار داش��ت: در نظر داریم با احداث شهرهای 
جدید در قالب استانداردهای بین المللی، از جدیدترین 
فناوری های صنعت س��اختمان در زمین��ه طراحی و 

تأمین انرژی های پاک و برگشت پذیر بهره ببریم. 
این مقام مسئول ساماندهی سیستم حمل و نقل در 
ش��هرهای جدید را از دیگر اهداف تعیین شده برای 
تأمین رفاه شهروندان در این مناطق نام برد و گفت: 
بنا داریم شهرهای جدید ریل پایه را گسترش دهیم 
تا س��اکنان این ش��هرها در کمال امنیت و آرامش و 
در کوتاه ترین زمان و همچنین با کمترین هزینه به 

فعالیت های خود برسند. 

بسترها برای سرمایه گذاری 
بخش خصوصی آماده است

رئیس سازمان بنادر و دریانوردی  کشورمان با اعالم 
حمایت سازمان بنادر از سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در بن��ادر کش��ورمان، ای��ن مه��م را در کنار توس��عه 
سواحل مکران شعاری ملی خواند و گفت: در راستای 
تحکیم این سیاس��ت، مقررات مجل��س در حمایت از 

بخش خصوصی باید شفاف باشد. 
به گ��زارش پایگاه خب��ری وزارت راه و شهرس��ازی، 
محمد س��عیدنژاد در جمع مدیران کل بنادر شمالی و 
جنوبی کشور، استانداران شهرهای بندری، نمایندگان 
مجلس و مدی��ران و فعاالن عرصه دریان��وردی با بیان 
اینکه س��ازمان بنادر محور توس��عه فعالیت های خود را 
در س��ال های گذش��ته حضور بخش خصوصی قرارداده 
است، گفت: تاکنون اقدامات مهمی را برای تسهیل ورود 
س��رمایه گذاران بخش خصوصی انجام داده ایم و اعتقاد 
داریم تس��هیل کننده مسیر س��رمایه گذاری خصوصی 
هس��تیم. وی ادام��ه داد: واقعیت این اس��ت که امروز 
موضوع توسعه دریامحور و توسعه مکران شعار ملی است 
و خوشبختانه توسعه دریامحور مورد تأکید تمام مقامات 

کشورمان است و از آن در مجلس حمایت می شود. 
رئیس سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به ضرورت 
وجود قوانینی برای ورود آس��ان تر بخش خصوصی به 
پروژه های بندری گفت: باید بسترهای سرمایه گذاری 
بخش خصوصی چه داخلی و چه خارجی فراهم ش��ود. 
باید به صورت ش��فاف حمای��ت از بخش خصوصی در 

قوانین مجلس دیده شود. 
ب��ه گفته س��عیدنژاد، ایجاد بس��ترهای مناس��ب 
برای جذب و ورود س��رمایه گذار خصوصی داخلی و 
خارجی مورد تأکید دولت اس��ت و خوش��بختانه در 
س��ال جاری کش��ور در ش��رایط بهتری برای جذب 

سرمایه گذار قرار داشته است. 
س��عیدنژاد با اش��اره به تأثیرات برج��ام در حوزه 
بندری گفت: پس از برجام شاهد تحوالت جدی در 
حوزه بنادر بوده ایم، هجوم س��رمایه گذاران خارجی 
ب��ه پروژه های بندری و دریایی ادامه دارد و این مهم 
از ثم��رات برجام اس��ت. درعین حال بس��ترها برای 

سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز آماده است. 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی ادامه داد: ش��رط ما 
برای ورود سرمایه گذاران خارجی تعریف پروژه های 
مش��ترک بین ش��رکت های ایرانی و خارجی است، 
بنابراین شرکت های ایرانی هم می توانند از مجموعه 

امکانات سرمایه گذاران خارجی استفاده کنند. 
س��عیدنژاد ب��ا بی��ان اینک��ه فراخ��وان مناقص��ه 
ترمینال ه��ای ی��ک و دو بن��در ش��هید رجای��ی در 
دس��ت اجراس��ت، ادامه داد: ش��رط ما ب��رای ورود 
سرمایه گذاران خارجی انتقال دانش و تکنولوژی روز 

و ایجاد ارزش افزوده است. 

عمران

 
کاهش  ترافی��ک،  کاه��ش 
زمان سفر، کوتاه کردن مسیر 
و باال بردن امنیت تنها بخشی 
مزیت ه��ای  اصلی تری��ن  از 
ب��ا  قی��اس  در  را  آزادراه ه��ا 
دیگ��ر ش��یوه های حمل و نقل 
تش��کیل می دهد؛ راه هایی که 
می��زان نفوذ و گس��ترش آنها 
در کش��ور، یکی از اصلی ترین 
ش��اخصه های توس��عه یافتگی 

اقتصاد به حساب می آیند. 
اهمیت توسعه آزادراهی باعث 
ش��ده وزارت راه و شهرس��ازی 
در ط��ول س��ال های گذش��ته 
برنامه ریزی ه��ای گس��ترده ای 
را ب��ه منظ��ور افزایش ضریب 
نفوذ آزادراه��ی اجرایی کند. از 
افتتاح فاز نخست آزادراه حرم 
تا حرم گرفته تا سرعت گرفتن 
جدی پیگیری  ساخت آزاد راه 
تهران – شمال، آزادراه کنارگذر 
جنوبی ته��ران، آزادراه اصفهان 
– ش��یراز و آزادراه ارومی��ه – 
تبریز نشان از آن دارد که آینده 
راه های ایران با محوریت آزادراه 

معنا خواهد شد. 
ای��ن طرح ه��ای  پیگی��ری 
گس��ترده و طوالن��ی، پی��ش 
از هرچی��ز نی��از ب��ه تأمی��ن 
مناب��ع مال��ی الزم دارد. طبق 
برآورده��ای ص��ورت گرفت��ه 
برای ساخت هر یک کیلومتر 
آزادراه جدی��د ب��ه حدود 13 
احتیاج  بودجه  تومان  میلیارد 
اس��ت. نگاهی به شرایط مالی 
وزارت راه در سال های گذشته 
ب��ه خوبی نش��ان می دهد که 
کالن  طرح های  این  س��اخت 
ب��ا بودجه دولت��ی امکان پذیر 

نیست. 
وزیر راه در این رابطه گفته 
اعتبار ابالغی به وزارتخانه در 
بودج��ه س��ال 13۹۵ حدود 
۷۷۰۰ میلی��ارد توم��ان ب��ود 

ک��ه از این رق��م تاکنون تنها 
۸۰ میلی��ارد تومان تخصیص 
پیدا کرده ک��ه این به معنای 
محقق ش��دن تنها یک درصد 
از بودجه س��االنه اس��ت. اگر 
ب��ه این رق��م انتش��ار ۲۵۶۰ 
میلی��ارد تومان اس��ناد خزانه 
را اضافه کنی��م، می بینیم که 
بودج��ه عمومی چ��ه تأثیری 
و  راه  وزارت  اقدام��ات  در 

شهرسازی داشته است. 
آخوندی  این صحبت ه��ای 
نش��ان می ده��د ک��ه ب��رای 
استفاده از ظرفیت های کشور 
در ای��ن ح��وزه باید ب��ه فکر 
منابع��ی خ��ارج از اعتب��ارات 

دولتی بود. 
راه حل اقتصادی این چالش 
از دو ح��وزه مختل��ف بیرون 
می آی��د؛ ی��ک س��وی ماجرا 
فع��االن  و  س��رمایه گذاران 
رقابتی  ک��ه  هس��تند  داخلی 
جدی نی��ز میان آنها ش��کل 
گرفته است. قرارگاه سازندگی 
که در طول سال های گذشته 
طرح های  ب��ه  ج��دی  به طور 
عمران��ی ورود کرده، در طول 
س��ال های گذش��ته بخشی از 
را در  آزادراه��ی  برنامه ه��ای 

دست گرفته است. 
در س��وی دیگر شرکت های 

نیز  بخش خصوصی  راهسازی 
در طول س��ال های گذش��ته 
کارایی خود را اثبات کرده اند 
و از ای��ن رو رقابتی س��ازنده  
میان آنها شکل گرفته است. 

دورخیز 3 میلیارد یورویی
ج��دای از توانای��ی بخ��ش 
غیردولت��ی داخلی، خارجی ها 
نیز در طول ماه های گذش��ته 
به شکل جدی اعالم آمادگی 
طرح ه��ای  در  ت��ا  کرده ان��د 
نقش آفرینی  ای��ران  زیربنایی 

کنند. 
پس از آنک��ه چند ماه قبل 
اعالم ش��د ب��رای نخس��تین 
ب��ار آزادراه تبری��ز ب��ازرگان 
ب��ا س��رمایه گذاری خارج��ی 
ترک ها و در استان کرمان نیز 
پروژه ای با محوریت س��رمایه 
خارجی س��اخته خواهد ش��د 
آمادگی ک��ره جنوبی  اع��الم 
ب��رای س��رمایه گذاری بی��ش 
در  دالری  میلی��ارد  ی��ک  از 
آزادراه تهران – ش��مال نشان 
داد ظرفیت حضور خارجی ها 
با  ای��ن طرح ه��ا می تواند  در 
سوی  از  بس��یاری  اس��تقبال 

خارجی ها همراه شود. 
ب��ا اج��رای کام��ل برجام و 
تحریم هایی  از  بعض��ی  رف��ع 

که باقی مان��ده بودند، فضای 
مناس��بی ب��رای افزایش توان 
در  برای حض��ور  خارجی ه��ا 
ایران ب��ه وجود آم��ده و این 
در صحبت ه��ای جدید  ام��ر 
آزادراه های  س��اخت  مع��اون 
مش��خص  س��اخت  ش��رکت 
با بیان اینکه  است. میرشفیع 
پیش��نهادهای بسیار مناسبی 
در  س��رمایه گذاری  ب��رای 
داش��ته ایم،  ایران  آزادراه های 
بی��ان کرد: طب��ق برآوردهای 
م��ا در آینده نزدی��ک رقمی 
نزدی��ک ب��ه 3میلی��ارد یورو 
از س��وی  پروژه ه��ا  ای��ن  در 
وارد  خارجی  س��رمایه گذاران 

خواهد شد. 
ب��ه  او  صحبت ه��ای  در 
اولویت ه��ای آزادراه��ی ایران 
نیز اشاره ش��ده که یا کار در 
آنها آغاز شده است یا آمادگی 
جذب مشارکت در آنها وجود 
دارد. پروژه حرم تا حرم، پروژه 
کنارگذر جنوبی تهران، پروژه 
آزادراه ارومیه – تبریز، آزادراه 
اصفهان – شیراز جزیی از این 
برنامه ها هستند که هر یک از 
آنه��ا با تخصی��ص منابع الزم 
در حال پیگی��ری بوده و این 
امید به وج��ود آمده که طبق 
برنامه ریزی ه��ا به بهره برداری 

برس��ند. با وجود آنکه وزارت 
راه و شهرسازی به طور دقیق 
اعالم نکرده که سرمایه گذاری 
از س��وی چ��ه کش��ورهایی و 
در چه مدل��ی اجرایی خواهد 
ش��د، اما به نظر می رسد این 
اطمین��ان به وج��ود آمده که 
ش��انس  خارجی  کش��ورهای 
خ��ود را به طورج��دی در این 

عرصه امتحان کنند. 
در ط��ول ماه های گذش��ته 
وزارت راه و شهرسازی به یکی 
از اصلی تری��ن مراکز رفت و آمد 
ش��رکت های خارج��ی تبدیل 
شده که از شرق آسیا گرفته تا 
غرب اروپا به شکل مداوم درباره 
پروژه ه��ای آن س��خن گفته و 
اعالم آمادگی کرده اند و در این 
بی��ن آزادراه های ایران به عنوان 
یک��ی از اصلی ترین گزینه های 

سرمایه گذاری مطرح بوده اند. 
ب��ه  دوجانب��ه  عالق��ه 
س��رمایه گذاری در عرصه های 
زیرساختی ایران تنها یک ابهام 
بزرگ بر سر راه خود دارد و آن 

تبادالت بانکی است. 
بانک ه��ای بزرگ ب��ا وجود 
تمام صحبت هایی که در طول 
ماه های گذش��ته مطرح ش��ده 
هنوز نس��بت به ورود به ایران 
تردی��د دارند و ای��ن امر نهایی 
کردن برخی قراردادها را دشوار 

کرده است. 
ب��ا این وج��ود اگ��ر برخی 
ابهام��ات کن��ار رون��د، ایران 
آم��اده اس��ت در آزادراه های 
خود 1۲ ه��زار میلیارد تومان 
جدید  خارجی  سرمایه گذاری 
موضوع��ی  کن��د،  دریاف��ت 
از ی��ک س��و ش��اخص  ک��ه 
س��رمایه گذاری مس��تقیم در 
ایران را به شکل قابل توجهی 
بهبود خواهد داد و از س��وی 
دیگ��ر دغدغ��ه طوالنی مدت 
تکمی��ل طرح ه��ای آزادراهی 

برطرف خواهد شد. 

راه های ایران انتظار 12 هزار میلیارد تومان آورده جدید را می کشند

آزادراه های ایران بهشت سرمایه گذاران خارجی

تلفن مستقیم: 86073288شماره 679 www.forsatnet.ir
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افزایش بیش از 4میلیون لیتری 
 مصرف بنزین در ۹ ماهه 

سال ۱۳۹۵

میانگی��ن مصرف بنزین در ۹ ماهه س��ال ۱۳۹۵، 
۷۴میلی��ون و ۸۰۰ ه��زار لیتر بوده ک��ه این میزان 
در مقایسه با ۹ ماهه س��ال ۱۳۹۴، ۴.۷درصد رشد 

داشته است. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، میانگین مص��رف بنزین در 
آذرم��اه ۷۳.۶ درصد ب��وده و مصرف بنزی��ن در این 
م��اه ۲میلی��ارد و ۲۰۸ میلی��ون لیت��ر بوده اس��ت. 
 کمترین میزان مص��رف در روز ۱۲ آذرماه به میزان 
۶۳ میلی��ون و ۱۰۰ه��زار لیت��ر و بیش��ترین میزان 
مص��رف در این م��اه در روز ۲۵ آذر و به میزان ۸۲ 

میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر بوده است. 
در  آذرم��اه ۱۳۹۵  در  بنزی��ن  می��زان مص��رف 
مقایس��ه با آذرماه سال ۱۳۹۴ به میزان ۱۰.۴ درصد 
رش��د داش��ته اس��ت. میزان مصرف بنزین در آبان 
م��اه ۱۳۹۵ ۲میلی��ارد و ۱۷۴ میلی��ون لیت��ر بوده 
و میانگی��ن آن ۷۲.۵ درص��د ب��وده اس��ت ک��ه در 
 مقایس��ه ب��ا آب��ان س��ال ۱۳۹۴، ۷.۲ درصد رش��د 

داشته است. 
میانگی��ن مصرف بنزین از ابتدای س��ال ۱۳۹۵ تا 
پای��ان آبان ماه ۷۵ میلیون لیت��ر بوده که ۴.۱ درصد 
در مقایسه با هشت ماه سال قبل رشد داشته است. 
می��زان مصرف بنزین در مهرماه س��ال ۱۳۹۵، دو 
میلی��ارد و ۲۴۸ میلی��ون لیتر ب��وده و میانگین آن 
۷۴.۹ درصد بوده که در مقایس��ه با مهر س��ال قبل 

۶.۳ درصد رشد داشته است. 
به طور کلی میانگین مصرف از ابتدای سال ۱۳۹۵ 
ت��ا پایان مهرماه ۷۵.۴ درصد بوده که در مقایس��ه با 
هفت ماهه سال ۱۳۹۴، ۷.۳ درصد رشد داشته است. 
بن��ا بر اعالم رواب��ط عمومی ش��رکت ملی پخش 
فرآورده ه��ای نفت��ی، به طور کل��ی میانگین مصرف 
بنزین در س��ه ماهه پایی��ز ۱۳۹۵، ۷۳.۸ درصد بوده 
که در مقایس��ه با میانگین مصرف در سه ماهه پاییز 
س��ال ۱۳۹۴ که ۶۸.۹ درصد بود ش��ش برابر رش��د 

داشته است. 

توقف موقتی فعالیت ۵ کارخانه 
جنرال موتورز

جن��رال موت��ورز ماه آین��ده به منظ��ور کاهش 
موج��ودی خودروه��ای دپ��و ش��ده در پارکینگ 
واس��طه های فروش این ش��رکت، پنج کارخانه را 

به طور موقت تعطیل خواهد کرد. 
به گزارش ایسنا، سخنگوی جنرال موتورز اظهار 
کرد ای��ن کارخانه ها با روی آوردن بازار به س��وی 
مدل ه��ای شاس��ی بلند و پیکاپ، به م��دت یک تا 
س��ه هفته تعطی��ل خواهند ش��د. در مدت مذکور 
 بی��ش از ۱۰ ه��زار کارگر جن��رال موت��ورز بیکار 

خواهند بود. 
کارخان��ه دیترویت همترام��ک و کارخانه مونتاژ 
فیرفکس در کانزاس س��یتی هر یک به مدت س��ه 
هفته و کارخانه النس��ینگ میش��یگان به مدت دو 
هفته تعطیل خواهند بود. کارخانه ها در لورداستون 
اوهای��و و بنخس��تینگ گرین کنتاک��ی هر یک به 

مدت یک هفته تعطیل می شوند. 
ای��ن کارخانه ها بیش��تر مدل های م��ورد عرضه 
از س��وی جن��رال موتورز ش��امل ش��ورولت کروز، 
کام��ارو، کوروت، مالیبو، ول��ت و ایمپاال، کادیالک 
تولی��د  را  الک��راس  بوئی��ک  و   CT۶، CTS"

می کنند. 
 در رون��د ف��روش کنون��ی، واس��طه های فروش
جنرال موت��ورز به اندازه کافی مدل مالیبو در انبار 
دارند که برای فروش ۸۴ روز کافی است. همچنین 
موجودی کاماروس ب��رای تأمین فروش ۱۷۷ روز 
کافی است درحالی که خودروس��ازان تمایل دارند 
به ان��دازه تأمین ۶۰ روز فروش در انبارهای ش��ان 

موجودی داشته باشند. 
شاس��ی بلند و پیکاپ ها ماه گذشته ۶۲درصد از 
کل خودروهای��ی را که در آمریکا فروخته ش��دند 

تشکیل دادند که رکورد باالیی بود. 
آسوش��یتدپرس، خریداران  گ��زارش  براس��اس 
عمدت��ا تمایل دارند شاس��ی بلند خریداری کنند و 
قیمت ارزان بنزین هم به فروش این مدل ها کمک 
کرده اس��ت با این همه شاس��ی بلندها در پنج سال 
گذش��ته از نظر مصرف بنزین، بهینگی بیش��تری 

پیدا کرده اند. 
خودروهای دپو شده جنرال موتورز در پارکینگ 
واس��طه های فروش در پایان نوامبر به ۸۷۴ هزار و 
۱۶۲ دس��تگاه رسید که ۲۶.۵درصد باالتر از مدت 

مشابه سال گذشته بود. 

حل و فصل۳۰۰ میلیون دالری 
شکایت مالکان فولکس واگن از بوش

ی��ک منب��ع آگاه ب��ه رویت��رز خبر داد ش��رکت 
قطعه س��ازی خودروی رابرت بوش آلمان ش��کایت 
مالکان آمریکای��ی خودروهای آالینده فولکس واگن 
را ب��ه مبلغ بیش از ۳۰۰ میلی��ون دالر حل و فصل 

خواهد کرد. 
به گزارش ایسنا، در همین حال یک قاضی فدرال 
به فولکس واگن یک روز دیگر مهلت داد تا توافق در 
خصوص آالیندگی خودروهای س��ه لیتری را کامل 

کند. 
مال��کان خودروه��ای دیزل��ی در س��ال ۲۰۱۵ از 
ش��رکت رابرت بوش ش��کایت کرده و مدعی شدند 
این ش��رکت به فولکس واگن برای طراحی محرمانه 
نرم اف��زار تقلب در مق��ررات آالیندگی آمریکا کمک 

کرده است. 
اما این ش��رکت قطعه س��ازی چنی��ن ادعاهایی را 
رد کرده و بی اس��اس دانس��ته است. سخنگوی دفتر 
دادس��تان آمریکا اعالم کرد همچن��ان تحقیقات از 
نق��ش احتمالی راب��رت بوش در رس��وایی تقلب در 
تس��ت های آالیندگی دیزلی ادامه دارد و تحقیقات 

از افراد نامبرده نشده دنبال می شود. 
رویترز در سال ۲۰۱۵ گزارش داده بود که وزارت 
دادگس��تری آمریکا درب��اره نقش راب��رت بوش در 

آالیندگی دیزلی تحقیق می کند. 
شرکت بوش آوریل گذشته اعالم کرد این شرکت 
۶۵۰ میلیون یورو برای پوش��ش هزینه های حقوقی 

احتمالی اختصاص داده است. 
در ای��ن بی��ن تواف��ق فولک��س واگن ب��ا مالکان 
آمریکایی خودروهای آالینده ممکن اس��ت ش��امل 
گزینه بازخرید ۲۰ هزار خودرو و تعمیر خودروهای 
دیگر باش��د. پ��س از مذاک��رات فش��رده ای که در 
تعطیالت پایان هفته گذش��ته برگزار ش��د، فولکس 
واگن و وکالی مال��کان به توافق نهایی برای جبران 

خسارت مالکان نزدیک شده اند. 
ب��ه گفت��ه ی��ک منب��ع آگاه، توافق ب��وش برای 
تواف��ق نهای��ی فولکس واگن در خص��وص ۸۰ هزار 
خودروی دیزلی س��ه لیتری آالینده پورشه، آئودی 

و فولکس واگن حیاتی است. 
چارلز بری��ر، قاضی دادگاه منطق��ه ای آمریکا روز 
دوش��نبه در سانفرانسیس��کو به حل جهانی مسئله 
خودروهای آالینده سه لیتری ابراز خوش بینی کرده 

بود. 
توافق فولک��س واگن با رگوالتوره��ای آمریکایی 
ش��امل موافقت ای��ن خودروس��از آمریکای��ی برای 
پرداخ��ت بی��ش از ۲۰۰ میلیون دالر ب��رای جبران 
آالیندگ��ی بی��ش از ح��د خودروهای دیزلی س��ه 
لیت��ری خواه��د بود و غی��ر از ۲.۷ میلی��ارد دالری 
اس��ت ک��ه فولک��س واگ��ن در ژوئ��ن موافقت کرد 
ظرف مدت س��ه س��ال برای جبران آالیندگی بیش 
 از ح��د ۴۷۵ ه��زار خ��ودروی آالین��ده دو لیت��ری 

بپردازد. 

 توقف یک هفته ای فعالیت فورد 
در آمریکا

فورد موتور با هدف تطبیق عرضه و تقاضا، فعالیت 
کارخانه خودروسازی خود در کانزاس سیتی را اوایل 

ژانویه به مدت یک هفته تعطیل خواهد کرد. 
به گزارش ایس��نا، این کارخان��ه پیکاپ اف ۱۵۰ 
و ون فورد ترانزی��ت را تولید می کند. فورد کارخانه 
کانزاس س��یتی را چند ماه قبل ب��ه مدت یک هفته 

تعطیل کرده بود. 
این اق��دام یک روز پس از اع��الم تصمیم جنرال 
موتورز برای تعطیلی فعالیت پنج کارخانه آمریکایی 
ص��ورت می گیرد ک��ه عمدتا س��دان های کم فروش 

تولید می کنند. 
جن��رال موتورز همچنی��ن اعالم کرده اس��ت در 
مارس ح��دود ۱۳۰۰ نف��ر از کارکنان��ش را اخراج 
خواه��د کرد و ش��یفت دوم در کارخان��ه دیترویت 
همترامک را کاهش خواهد داد. این کارخانه پالگین 
هیبریدی ش��ورولت ولت و س��ه مدل سدان شامل 
ش��ورولت ایمپاال، کادیالک CT6 و بوئیک الکراس 

را تولید می کند. 
اخراج ه��ای جدید غیر از ۲۰۰۰ نفری اس��ت که 
جنرال موت��ورز در ژانویه حذف می کند زیرا تصمیم 
دارد در هر یک از کارخانه های لوردزاستون اوهایو و 

النسینگ میشیگان یک شیفت حذف کند. 
ف��ورد در بیانیه ای اعالم ک��رد تعطیلی یک هفته 
کارخان��ه کان��زاس س��یتی ام��کان انج��ام فعالیت 
تعمیرات��ی ماش��ین آالت در این کارخان��ه را فراهم 

می کند. 
براس��اس گ��زارش رویترز، آم��ار اتوموتی��و نیوز 
نش��ان می دهد فورد در ابتدای م��اه جاری ۸۳ روز 
موجودی م��دل ترانزیت دارد که کمت��ر از ۹۰ روز 
در یک ماه قبل اس��ت. ف��ورد موتور همچنین تولید 
خ��ودرو در ونزوئ��ال را هفته گذش��ته متوقف کرد و 
تا آوریل از س��ر نخواهد گرفت. الی��ل واترز، رئیس 
ام��ور منطقه آمریکای جنوبی ف��ورد اظهار کرد این 
اق��دام ب��رای تنظیم تولی��د با تقاضا در این کش��ور 
انج��ام می گی��رد. در ای��ن کارخانه ک��ه فعالیت آن 
 متوقف ش��ده اس��ت، ۲۰۰۰ کارگر مش��غول به کار 

بوده اند. 
توق��ف تولید در ونزوئال بر نتای��ج مالی فورد تأثیر 
نخواهد گذاش��ت زیرا فعالیت این خودروساز در این 

کشور به طور جداگانه گزارش می شود. 
ف��ورد در ژانوی��ه س��ال ۲۰۱۵ در فعالیت ه��ای 
ونزوئالیی خود متحمل ضرر و زیان ش��د که س��ود 
خالص این شرکت در س��ه ماهه چهارم را به میزان 
۷۰۰ میلیون دالر کاهش داد. فورد تنها خودروس��از 
آمریکای��ی بوده اس��ت که با وجود ف��روش محدود، 

همچنان در ونزئال تولید انبوه دارد. 
طبق آمار، تولید خودرو در ونزوئال کمتر از هشت 
دس��تگاه در روز اس��ت و این ش��رکت از کل ۲۷۶۸ 
خودروی��ی ک��ه در یک س��ال منتهی ب��ه نوامبر در 
ونزوئ��ال تولید ش��د، ۲۲۵۳ دس��تگاه را تولید کرده 

است.

خبر بینالملل

7 خودرو

کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
با وضع قوانین س��خت گیرانه تر 
آزمایش  برای  زیس��ت محیطی 
آالیندگ��ی  می��زان  ج��اده ای 
پیشرانه های بنزینی خودروهای 
تولید ش��ده توسط شرکت های 
خودروس��ازی اروپای��ی موافقت 
کردند؛ این قانون در ش��رایطی 
تصویب می شود که کارشناسان 
ج��اده ای  آزمای��ش  معتقدن��د 
آالیندگی پیش��رانه های بنزینی 
می تواند مکملی برای تست های 
آزمایشگاهی این خودروها بوده 
و از ب��روز جنجال های��ی نظی��ر 
تقلب ص��ورت گرفت��ه در گروه 
خودروس��ازی فولک��س واگ��ن 

آلمان جلوگیری به عمل آورد. 
در همین راس��تا و براس��اس 
اطالعات منتشر شده، آزمایشات 
مورد نظ��ر اتحادی��ه اروپا روی 
ذرات بسیار کوچک تولید شده 
توس��ط پیش��رانه های بنزین��ی 
گس��ترش خواهد یافت چرا که 
ای��ن ذرات ری��ز در صورت عدم 
بررس��ی و جلوگیری از انتش��ار 
آن می تواند ج��ان هزاران نفر را 
به خطر اندازد. گفتنی است این 
ذرات از نسل جدید پیشرانه های 
بنزین��ی که با تزریق مس��تقیم 
سوخت کار می کنند ساطع شده 
و به ش��کل قابل توجهی میزان 
آالیندگی خودروه��ا را افزایش 

داده و از کیفیت هوا می کاهد. 
تصویب قانون زیست محیطی 
جدید اتحادیه اروپا در شرایطی 
صورت می پذیرد که بسیاری از 
فعال  خودروسازی  شرکت های 
در قاره س��بز خواهان به تعویق 
افت��ادن اجرای��ی ش��دن آن تا 
س��ال ۲۰۱۹ میالدی شده اند. 

با این وج��ود و به رغم تقاضای 
خودروس��ازان، قان��ون مذک��ور 
از س��پتامبر س��ال ۲۰۱۷ برای 
خودروهای صف��ر کیلومتر و تا 
سپتامبر س��ال ۲۰۱۸ میالدی 
برای تمام��ی خودروها اجرایی 
خواهد شد. قانون جدید کمیته 
اروپ��ا  اتحادی��ه  قانون گ��ذاری 
با س��ختگیری های  رابط��ه  در 
در  بیش��تر  زیس��ت محیطی 
کمیت��ه قانون گ��ذاری اتحادیه 
اروپ��ا و ب��ا اتف��اق آرای اعضای 
ای��ن کمیته به تصویب رس��ید 
و براس��اس ج��دول زمان بندی 
منتش��ر ش��ده از س��ال آینده 
می��الدی قابلیت اج��را خواهد 
یافت. بررس��ی های کارشناسی 
صورت گرفته نش��ان دهنده آن 
اس��ت که قانون جدی��د فرآیند 
آزمای��ش جاده ای را گس��ترش 
خواه��د داد و نخس��تین بار در 
س��ال  آین��ده می��الدی از آن 
رونمایی خواهد ش��د. ش��ایان 
ذکر اس��ت که پیش از تصویب 
ای��ن قانون برای پیش��رانه های 
بنزین��ی، تنها ای��ن موتورهای 

دیزلی بودند که به انتشار ذرات 
آالینده و مرگبار متهم می شدند 
اما با س��خت تر ش��دن قوانین 
زیس��ت محیطی اتحادی��ه اروپا 
بعد از ای��ن خودروهای بنزینی 
نیز باید عالوه بر تست های رایج 
طوالنی  فرآیند  آزمایش��گاهی، 
م��دت تس��ت های ج��اده ای را 
نیز پشت س��ر بگذارند. در واقع 
تمامی پیشرانه های بنزینی که به 
صورت احتراق طبیعی و تزریق 
مستقیم سوخت کار می کنند، 
باید برای دریافت استانداردهای 
زیس��ت محیطی اتحادیه اروپا از 
فیلترهای مخصوص برای جذب 
ذرات آالینده استفاده کنند. در 
همین ارتباط کمیس��یون اروپا 
با صدور بیانیه ای رسمی اظهار 
داشت که خودروسازان فعال در 
اتحادیه اروپا باید برای کس��ب 
مجوزه��ای الزم جه��ت عرضه 
محصوالت ش��ان در بازار میزان 
انتش��ار آالیندگ��ی خودروهای 
تولیدی خود را به س��طح مورد 
نظ��ر اتحادی��ه اروپا برس��انند. 
»الیزابتا بیانکوفسکا« کمیسیونر 

صنعتی اتحادی��ه اروپا در رابطه 
با سختگیرانه تر ش��دن قوانین 
اتحادیه  ای��ن  زیس��ت محیطی 
برای ش��رکت های خودروسازی 
به رسانه ها گفت: »شرکت های 
خودروس��ازی فع��ال در ب��ازار 
اروپ��ا باید ب��ه ج��ای اعتراض 
اجرایی  تعوی��ق  و درخواس��ت 
ش��دن این قانون، طراحی های 
الزم برای کاهش انتش��ار ذرات 
آالینده و مرگبار را انجام داده و 
از فیلترهایی که پیش از این به 
صورت گسترده در خودروهای 
دیزلی به کار رفته است استفاده 
می کردند.«کمپی��ن حمل و نقل 
می گوی��د  زیس��ت  محی��ط  و 
 GPF ارزان قیمت  تکنول��وژی 
در ص��ورت اس��تفاده توس��ط 
نقش  می توان��د  خودروس��ازان 
بس��یار مهمی در کاهش انتشار 
پیش��رانه های  آالین��ده  ذرات 
بنزین��ی که با تزریق مس��تقیم 
س��وخت کار می کنند ایفا کند. 
به گفته کارشناسان فعال در این 
کمپین، اس��تفاده از تکنولوژی 
GPF می توان��د ب��ه میزان ۱۰ 

برابر از انتش��ار ذرات آالینده و 
مرگبار بکاه��د. انجمن صنعتی 
ضم��ن   »  ACEA  « اروپ��ا 
انتق��اد از ج��دول زمان بن��دی 
اجرای��ی ش��دن قان��ون جدید 
اروپا،  اتحادیه  زیس��ت محیطی 
اع��الم کرد ک��ه خودروس��ازان 
اروپایی فرصت بسیار کمی برای 
اعم��ال تغییرات فن��ی ضروری 
برای کاهش می��زان آالیندگی 
محصوالت خ��ود دارند که این 
موض��وع در نهای��ت می توان��د 
به کند ش��دن فرآین��د تولید و 
مش��تریان  خودروهای  تحویل 
منجر ش��ود. با ای��ن حال پس 
از آنک��ه گ��روه خودروس��ازی 
فولکس واگ��ن به ع��دم رعایت 
ایاالت  زیس��ت محیطی  قوانین 
متحده در ارتباط با خودروهای 
دیزلی اعت��راف ک��رد، اتحادیه 
اروپ��ا با انتش��ار گزارش��ی از به 
تعویق افت��ادن تصویب قوانین 
زیس��ت محیطی جدید و اعمال 
آزمایش ه��ای ج��اده ای جدید 
برای سنجش میزان آالیندگی 

خودروها انتقاد کرد. 
الزم به ذکر اس��ت که قوانین 
جدید قص��د دارد با وادار کردن 
خودروسازان به ایجاد تغییراتی 
در طراحی پیش��رانه های خود، 
از شدت گرفتن میزان آالیندگی 
آنها در هوای س��رد که معموالً 
انتشار ذرات آالینده به باالترین 
حد خ��ود می رس��د جلوگیری 
کند. همچنین تصویب این قانون 
توسط کمیس��یون قانون گذاری 
ش��رکت های  اروپ��ا  اتحادی��ه 
خودروس��ازی را موظف می کند 
تا میزان مصرف دقیق س��وخت 
و آالیندگ��ی محص��والت خود 
اختی��ار  در  تفکی��ک  ب��ه  را 

مصرف کنندگان قرار دهند. 

موافقت کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
با قوانین سختگیرانه تر زیست محیطی 

واح��د  ش��رکت  مدیرعام��ل 
اتوبوس��رانی در خصوص آغاز به 
کار دوب��اره خ��ط اتوبوس برقی 
خیابان ۱۷ شهریور توضیح داد. 
گ��زارش خودرونوی��س،  ب��ه 
پیم��ان س��نندجی ب��ا اش��اره 
خ��ط  دوب��اره  راه ان��دازی  ب��ه 

اتوب��وس برق��ی در خیابان ۱۷ 
ش��هریور تا میدان شهدا گفت: 
خ��ط،  ای��ن  سیم کش��ی های 
فرسوده شده بود همچنین این 
سیم کش��ی ها در می��ان خیابان 

۱۷شهریور بود. 
وی ادام��ه داد: در حال حاضر 

سیم کش��ی ها از کن��ار خیاب��ان 
می گذرد و اتوبوس های این مسیر 
نیز بازسازی شده است. همچنین 
این اتوبوس ها در گذش��ته تنها با 
نیروی ب��رق کار می کرد و برخی 
از آنه��ا زمانی که قص��د دورزدن 
س��یم  داش��تند،  را  میدان ه��ا 

اتصال شان از کابل بیرون می آمد 
و مجبور بودند به صورت دس��تی 
دوباره ارتب��اط را برقرار کنند که 
بس��یار خطرن��اک ب��ود. در حال 
حاضر ب��ه جز بازس��ازی ظاهر و 
صندلی ه��ای اتوبوس ها به کمک 
یکی از دانشگاه ها به جز اتصال با 

کابل برق به باتری های لیتیومی 
نیز مجهز شدند و اگر شاخک های 
ب��االی اتوب��وس از کابل ه��ا جدا 
شوند، دیگر نیاز به اتصال دستی 
نیس��ت و اتوبوس با نیروی باتری 
ادامه مس��یر می دهد و در واقع از 
دو نیروی انرژی استفاده می کند. 

مدیرکل راهداری و  حمل و نقل  جاده ای استان تهران: 

آمار تلفات رانندگی در محورهای 
استان تهران ۱۰درصد کاهش یافت

زیرگذر ماموت به سمت غول آلمانی

 کارخانه فولکس 
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شماره 679

و  حمل و نق��ل  راه��داری  مدی��رکل 
 جاده ای اس��تان تهران می گوید، آمارها 
نش��ان می دهد آمار تلفات رانندگی در 
س��طح راه های اس��تان در هفت ماهه 
نخست سال جاری در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذش��ته ۱۰درصد کاهش 

یافته است. 
مجیدرض��ا  ایرن��ا،  گ��زارش  ب��ه 
نصراهلل نژاد س��ه شنبه شب در مراسم 
از  قدردان��ی  آیی��ن  و  راه��دار  روز 
تالش ه��ای ش��بانه روزی راهداران در 
محورهای برون ش��هری کشور، افزود: 
سال گذش��ته در این مدت ۲۱۲ نفر 
در محوره��ای اس��تان ته��ران بر اثر 
سوانح رانندگی جان خود را از دست 
دادند، اما امس��ال این تعداد به ۱۹۲ 
نفر رسیده است که کاهش ۲۰ نفری 

دارد. 
وی با اشاره به آخرین وضعیت بخش 
راهداری و حمل و نقل جاده ای در سطح 
اس��تان تهران گفت: از ۲ه��زار و ۸۵۰ 
کیلومتر راه در س��طح اس��تان تهران، 
راه  و  بزرگ��راه  کیلومت��رآزادراه،   ۹۹۰
اصل��ی و یک ه��زار و ۸۶۰ کیلومتر راه 

روستایی است. 
و  حمل و نق��ل  راه��داری  مدی��رکل 
 ج��اده ای اس��تان تهران با بی��ان اینکه 

ش��هر ته��ران هم اکن��ون دارای چهار 
پایانه مسافربری است، گفت: سه پایانه 
دیگ��ر در اس��تان تهران در ش��هر های 
اسالمش��هر، بهارس��تان و ورامی��ن ب��ا 
۹۰ ش��رکت مس��افربری فعال است و 
در هفت  ماه نخس��ت س��ال جاری ۱۵ 
میلیون مس��افر توس��ط این شرکت ها 

جابه جا شده اند. 
این مقام مس��ئول درباره مجتمع های 
خدماتی رفاهی و س��رویس های موجود 
در ش��بکه  راه های اس��تان تهران اظهار 
داش��ت: هم اکنون ۳۴ مجتمع خدماتی 
رفاهی در اس��تان تهران فعال است و ۷۵ 
دوربین ثبت تخلفات، ۱۶ دوربین نظارت 
تصویری و ۹۰ دستگاه تردد شمار نیز به 
صورت مس��تمر سراسر جاده های استان 

تهران را پایش می کنند. 
 ۳۹ اینک��ه  بابی��ان  نصراهلل ن��ژاد 
راهدارخانه درس��طح اس��تان تهران در 
حال خدمت رس��انی به مردم و اقدامات 
راهداری هستند، بیان کرد: ۳۰۰ راهدار 
با بهره مندی از ۱۸۰ دس��تگاه خودروی 
سبک و س��نگین در این زمینه فعالیت 
می کنن��د و ب��ا ت��الش این راه��داران و 
تمام دس��ت اندرکاران شاهد کاهش ۱۰ 
درصدی تلفات ناشی از حوادث رانندگی 

در هفت ماهه امسال بودیم. 

فولک��س واگ��ن آلمان در ش��رایطی 
ق��رارداد خود با گ��روه صنعتی ماموت 
را نهای��ی کرده که ب��ه گفته یک منبع 
آگاه، دو شرکت از مرداد ماه سال آینده 
وارد فاز اجرایی همکاری مشترک خود 

خواهند شد. 
به گزارش خودروکار، فولکس واگن 
و مام��وت ب��ا ثبت ش��رکت »ماموت 
خ��ودرو« عم��اًل ب��ا یکدیگر ق��رارداد 
بس��ته اند ت��ا پس از کل��ی گمانه زنی، 
این غول خودروس��از آلمانی میهمان 
ایران  خودروس��ازی  بخش خصوص��ی 
ش��ود. فولکس هرچن��د در ابتدا قرار 
ب��ود جایگزین پژو در ایران ش��ود، با 
این ح��ال ایران خودرویی ها در نهایت 
ترجیح دادند با همان دوس��ت قدیمی 
و بی وفای فرانسوی ش��ان کار را پیش 

ببرند. 
هرچه هس��ت، آنطور ک��ه در خبرها 
دارد  قص��د  فولکس واگ��ن  آم��ده، 
محصوالتی مانند پولو، تیگوان، پاسات 
و حتی گلف را در ایران به تولید برساند 
و از همی��ن رو نیازمند یک خط تولید 
مجهز برای تحقق این هدف اس��ت. در 
همین راستا ماموتی ها به دنبال احداث 
یک کارخانه برای آغاز تولید محصوالت 

فولکس واگن در کشور هستند. 

بر این اساس شنیده می شود مسئوالن 
ماموت یکی از زمین های اطراف شرکت 
را ب��رای این کار در نظ��ر گرفته اند. این 
زمین وس��یع در واقع روبه روی کارخانه 
اصل��ی ماموت قرار دارد و مختص همین 
گروه صنعتی است. ماموتی ها حتی برای 
سهولت در نقل و انتقال، قصد احداث یک 
زیرگذر نیز دارند تا از این راه حمل و نقل 
به س��مت کارخانه جدید خود را تسهیل 

کنند. 
همچنی��ن یک منبع آگاه در گفت وگو 
با خبرنگار خ��ودروکار تأکید می کند که 
دو ش��رکت از مرداد ماه سال آینده وارد 
فاز اجرایی شده و با آماده شدن کارخانه 
موردنظر، تولید محصوالت فولکس واگن 

در کشور کلید خواهد خورد. 
نیس��ت  مش��خص  هن��وز  هرچن��د 
نخس��تین محصول تولیدی فولکس در 
ایران چ��ه خواهد بود، ب��ا این حال به 
نظر می رسد شانس پولو و پاسات بیش 
از سایر مدل ها است. اگر فولکس واگن 
بتواند در قالب همکاری خود با ماموت 
محصوالت��ی در رده قیمت��ی متوس��ط 
تولید کند، قطعاً با اس��تقبال مشتریان 
ایرانی روبه رو خواهد شد، زیرا ایرانی ها 
می��ل و رغب��ت زیادی ب��ه خودروهای 

آلمانی دارند. 



روز  روحان��ی  حس��ن  حجت االسالم والمس��لمین 
چهارش��نبه و در نشست مشترک هیات های عالی رتبه 
ایران و ارمنس��تان در ایروان، دو کش��ور را دارای حوزه 
تمدنی بزرگ و مش��ترک و همراه با روابطی دوس��تانه 
و با س��ابقه طوالن��ی عنوان ک��رد و اف��زود: جمهوری 
اس��المی ایران آمادگی دارد روابط و همکاری های خود 
را با ارمنس��تان در زمینه های گوناگون از جمله انرژی، 
ترانزی��ت، همکاری های فرهنگی، علم��ی و تحقیقاتی 

گسترش دهد. 
در پی این دیدار جمهوری اسالمی ایران و جمهوری 
ارمنستان بیانیه ای مشترک را امضا و بر ارتقای بیش از 

پیش روابط تاکید کردند. 
به گزارش ایس��نا، رئیس جمهوری اس��المی ایران با 
اش��اره به ظرفیت ها و توانمندی ه��ای موجود در ایران 
و ارمنستان، بر تالش مسئوالن دو کشور برای استفاده 
از فرصت ه��ای متقابل در راس��تای توس��عه، تقویت و 
تحکیم همه جانبه مناس��بات و همکاری های فی مابین 

تاکید کرد. 
رئیس جمهوری خاطرنش��ان کرد: ایران و ارمنس��تان 
می توانن��د ب��ا هم��کاری یکدیگ��ر در زمین��ه راه آهن، 
خ��ط ریلی ای��ران را از خلی��ج فارس به دریای س��یاه 
متص��ل کنند و در راس��تای کریدور ش��مال – جنوب 
همکاری های مثبت ترانزیتی با هم و به نفع کل منطقه 

داشته باشند. 
روحان��ی همچنی��ن بر توس��عه روابط دو کش��ور در 
بخش انرژی، از جمل��ه افزایش صادرات گاز از ایران به 
ارمنستان و احداث خط سوم انتقال برق بین دو کشور 

تاکید کرد. 
رئیس جمه��وری با تاکی��د بر لزوم گس��ترش روابط 
اقتصادی و تجاری ایران و ارمنستان، گفت: برای توسعه 
مناس��بات اقتصادی از جمله در زمین��ه همکاری های 
فنی- مهندسی باید در راستای تسهیل در روابط بانکی 

دو کشور تالش کنیم. 
روحانی با بی��ان اینکه منطق��ه آزاد ارس در مرز ایران 
و ارمنس��تان می توان��د زمین��ه مناس��بی برای توس��عه 
همکاری های فی مابین باشد بر ضرورت تالش در راستای 
حفاظت از شرایط زیست محیطی این منطقه تاکید کرد. 
رئیس جمهوری با اش��اره به اینکه بخش خصوصی و 
س��رمایه گذاران و فعاالن اقتصادی ایران و ارمنستان با 
اس��تفاده از فرصت ها و توانمندی های باالی موجود در 
دو کش��ور می توانند همکاری ها و فعالیت های مشترکی 
با هم داش��ته باشند، ادامه داد: جمهوری اسالمی ایران 
به دنبال توس��عه روابط و مناس��بات با کشورهای عضو 

اوراسیا با هدف گیری تجارت آزاد است. 
روحانی با تاکید بر توسعه روابط و همکاری های ایران 
و ارمنستان در عرصه های مختلف بین المللی به موضوع 
قره باغ اش��اره ک��رد و گفت: عالقه مندیم ارمنس��تان و 
جمه��وری آذربایجان در این زمینه به عنوان دو کش��ور 
دوست و همسایه ایران با حسن نیت در قالب برد- برد 
و از طریق مذاکره برای رس��یدن به راه حلی منصفانه، 

ثبات آفرین و مفید برای مردم دو کشور تالش کنند. 
رئیس جمهوری تروریس��م را مش��کلی ب��زرگ برای 
منطقه دانس��ت و بر هم��کاری ایران و ارمنس��تان در 
راس��تای ریش��ه کنی این ویروس خطرن��اک در منطقه 

تاکید کرد. 
»سرژ سرکیسیان« رئیس جمهوری ارمنستان نیز در 
این نشس��ت با اش��اره به اینکه امروز شرایط مناسب و 
خوبی برای توس��عه همه جانبه مناسبات تهران- ایروان 
فراهم اس��ت، گفت: هیچ مانعی در مسیر ارتقای سطح 
رواب��ط و همکاری های دو کش��ور وجود ندارد و مصمم 
هستیم مناس��بات تجاری، اقتصادی و فرهنگی موجود 

را بیش از پیش فعال کنیم. 
رئیس جمه��وری ارمنس��تان ب��ا اش��اره به توس��عه 
همکاری ه��ا در زمینه تجارت و ایجاد مس��یر ترانزیتی 
بین دوکش��ور، ادام��ه داد: ارمنس��تان عالق��ه مند به 
گسترش همه جانبه مناس��بات در زمینه های گوناگون 
از جمله انرژی، آب، حمل و نقل و توس��عه همکاری ها با 
ایران اس��ت و در زمینه مبادالت بانکی آماده همکاری 

هستیم. 
سرکیس��یان با تاکی��د بر ضرورت ادامه و گس��ترش 
همکاری های س��ازنده ایران و ارمنس��تان در س��طوح 
مختل��ف منطقه ای و بین المللی اف��زود: امروز ایران در 
راس��تای افزایش ثب��ات در منطقه به ویژه در س��وریه 
و ع��راق نقش خ��ود را به خوبی ایفا می کند و توس��عه 
همکاری دو کشور، از جمله در زمینه مبارزه با تروریسم 

و نا امنی، خواسته ملت های ایران و ارمنستان است. 
روحانی: روابط نزدیک با همسایگان جزو 

سیاست های ایران است
دکت��ر روحان��ی روز گذش��ته پی��ش از عزیم��ت به 
ارمنستان در جمع خبرنگاران افزود: این سه کشور که 
در این س��فر از آنها، بازدید می کنیم یعنی ارمنس��تان، 
قزاقستان و قرقیزستان در منطقه شمال ایران و آسیای 
میانه و قفقاز و در واقع همس��ایه ش��مالی هستند و به 
یک معنا در پاس��خ به سفر رؤس��ای این سه کشور در 
سال های گذشته و دعوت رسمی آنها برای سفر به این 

کشورها است. 

وی ادامه داد: روابط اقتصادی خوبی با این کش��ورها 
 داری��م ک��ه قاب��ل توس��عه اس��ت. در زمین��ه خدمات

فنی - مهندسی جمهوری اسالمی ایران آمادگی بسیار 
خوبی برای فعال شدن در این کشورها دارد. 

رئیس جمهوری گفت: ده ها ش��رکت در این کشورها 
فعال هس��تند و این اس��تعداد وجود دارد که تعداد این 
ش��رکت ها افزایش پیدا کنند؛ عالوه بر اینکه این س��ه 
کش��ور عضو مجمع اقتصادی اوراس��یا هستند و ما در 
س��ال های اخیر رواب��ط نزدیک تری را ب��ا این مجموعه 

برقرار کرده ایم. 
روحان��ی افزود: در پی روابط اقتص��ادی با تعرفه های 
ترجیح��ی با این کش��ورها و در نهایت تج��ارت آزاد با 
آنها هس��تیم بنابراین از نظر مس��ائل منطقه ای برای ما 

اهمیت دارد. 
وی با بیان اینکه هر س��ه کش��ور جزو کریدور ایران 
به غرب یا به ش��رق و شمال هستند، گفت: ما از طریق 
ارمنس��تان می توانیم به دریای سیاه متصل شویم و به 

کشورهای غربی و اروپایی اتصال پیدا کنیم. 
رئیس جمه��وری اف��زود: از طریق ریل با قزاقس��تان 
ارتباط داریم و از آن طریق به برخی کشورهای شمالی 

و غربی می توانیم رفتار و آمد داشته باشیم. 
وی ادامه داد: از طریق قرقیزستان هم چینی ها دنبال 
یک خط آهن هس��تند که از تاجیکستان و منطقه ای از 
افغانس��تان وارد ایران می ش��ود، بنابراین هر سه کشور 
در مس��یر کریدوری ایران به شمال یا غرب یا شرق به 
سمت چین هستند و از این نظر برای ما اهمیت دارد. 
روحانی خاطرنشان کرد: البته مسائل منطقه ای مانند 
موضوع تروریسم و ناامنی ها و همچنین وحدت و اتحاد 
در مسائل منطقه ای مورد بحث ما قرار خواهد گرفت. 

وی گفت: هر س��ه کشور در س��طح روابط بین المللی 
دارای روابط بس��یار خوبی هستند که این روابط خوب 

به نفع کشور ما خواهد بود. 
رئیس جمهوری افزود: امیدواریم در این س��فر شاهد 
روابط بهتر اقتصادی و سیاسی و فرهنگی باشیم. ایران 
و این کش��ورها مربوط به یک فرهنگ و تمدن هستند 

و روابط فرهنگی ما با این کشورها بسیار مهم است. 
روحان��ی ادامه داد: در این س��فر عده ای از بازرگانان، 
کارآفرینان و تجار حضور دارند. در این کش��ورها تجار 
ما با تجار این کشورها همایش هایی خواهند داشت که 
برای ما بس��یار اهمیت دارد چراکه اقتصاد ما به سمت 
سیاس��ت های کلی اصل 44 و به سمت خصوصی سازی 
است. بخش خصوصی است که باید برای رونق اقتصادی 

کشور بیش از گذشته فعال شود. 

بیس��ت و یکمین نشس��ت دادس��تانی 
تهران با موضوع اج��رای احکام، با حضور 
معاون��ان دادس��تان، سرپرس��تان نواحی 
دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت 
زندان ها و قضات اجرای احکام چند ناحیه 
از دادس��رای تهران، به ریاس��ت دادستان 

تهران برگزار شد. 
به گزارش ایس��نا ب��ه نقل از دادس��رای 
عموم��ی و انقالب تهران، عب��اس جعفری 
دول��ت آب��ادی دادس��تان تهران با اش��اره 
به اینکه ط��ی هفته های گذش��ته مطالب 
متعددی با موضوع مبارزه با فساد مطرح شد 
و در این میان طعنه هایی نیز به قوه قضاییه 
وارد ش��د از جمله اینکه در مبارزه با فس��اد 
کوتاهی می ش��ود، به بررسی آسیب شناسی 
یک پرونده مهم فس��اد اقتصادی پرداخت و 
گفت: اولویت اول قوه قضاییه و دادس��تانی 
تهران مبارزه با فساد اس��ت، اما بسیاری از 
مصادیق فساد بی ارتباط با قوه قضاییه است 
و نمی ت��وان همه آس��یب ها را ب��ا اقدامات 
قضایی رفع ک��رد زیرا قوه قضاییه در فرآیند 

ارتکاب جرائم اقتصادی نقش ندارد. 

عدم پرداخت سهم دولت به صندوق 
ذخیره فرهنگیان

ب��ا  رابط��ه  در  ته��ران  دادس��تان 
آسیب شناس��ی این پرون��ده به اظهارات 
برخی مدیران مرتبط با پرونده اس��تناد 

کرد با طرح این سوال که چرا صندوقی 
را که دولت با ه��دف خدمت به معلمان 
تشکیل داده، دچار فساد شده است، در 
پاس��خ، به اظهارات آخری��ن مدیرعامل 
صندوق ذخی��ره فرهنگیان اش��اره کرد 
که گفته اس��ت مطابق تبصره  63 قانون 
برنامه س��وم  برنام��ه  دوم و م��اده  147 
توس��عه اقتصادی، اجتماع��ی و فرهنگی 
آورده  اعضا 1000 میلیارد تومان اس��ت 
و 350میلیارد نیز توس��ط دولت تأمین 
ش��ده و در حال حاضر واریزی دولت به 
صندوق 650میلیارد تومان کسری دارد 
و صن��دوق در وضعیتی ق��رار گرفته که 
دولت س��هم صندوق را نپرداخته است. 
صن��دوق در زمین��ه س��وددهی برخ��ی 
ش��رکت ها صرفا توانسته است 10درصد 
سود پیش بینی ش��ده را عملیاتی کند و 
تحصی��ل 90 درصد س��ود عقیم مانده و 
یکی از مش��کالت کنونی صندوق کمبود 

نقدینگی اس��ت. 
جعف��ری دولت آب��ادی ب��ا اس��تناد به 
گزارش سرپرست دادسرای پولی- بانکی، 
یکی دیگر از مش��کالت کنونی را مالکیت 
100درصدی سهام در برخی شرکت های 
وابس��ته ب��ه صن��دوق اعالم ک��رد که در 
نتیجه امکان حضور و اعمال نظارت سایر 
س��هامداران را منتفی می سازد و به لحاظ 
فق��دان معیارها و ش��اخص ها در انتخاب 

مدیران و همچنی��ن انتصاب مدیران فاقد 
تخصص، مشکالت زیادی را برای صندوق 

به دنبال داشته است. 
او تصری��ح ک��رد: در اداره صن��دوق  و 
ش��رکت ها معموالً س��ه راه��کار نظارتی 
درون س��ازمانی وجود دارد که 33درصد 
متعلق به یک ذی نف��ع، 51درصد متعلق 
به ذی نفع دیگر و 67درصد برای سهامدار 
دیگری باشد تا با حاکمیت تقابل منافع از 
بروز فساد جلوگیری شود، ولی صندوق در 
برخی شرکت های خود مالک 100درصد 
سهام است و طبیعی است، به این ترتیب 

امکان نظارت وجود ندارد. 
دادستان تهران نتیجه تحقیقات سازمان 
بازرس��ی کل کشور را نیز مورد توجه قرار 
داد ک��ه مربوط به گزارش هش��داردهنده 
در م��ورد دخالت مس��تقیم مدیرعامل در 
اداره ش��رکت های وابس��ته است. حسب 
گزارش نماینده س��ازمان برنامه و بودجه، 
قط��ع ارتباط صندوق با س��ازمان برنامه و 
بودجه به گونه ای اس��ت که طی چند سال 
اخیر گزارش��ی برای این س��ازمان ارسال 
نشده و دولت هم سهم خود را به صندوق 

پرداخت نکرده است. 

آخرین وضعیت پرونده های واگذاری 
امالک شهرداری و حقوق های نجومی

دادس��تان تهران مطابق وعده ای که به 

عموم داده بود به پرونده امالک شهرداری 
پرداخت و با اعالم اینکه تا روز سه ش��نبه 
)95/9/30( 50 نفر احضار شده اند که هر 
یک توضیحات��ی در مورد امالک دریافتی 
ارائ��ه داده و برخ��ی نی��ز منک��ر دریافت 
هرگون��ه ملک��ی از ش��هرداری ش��ده اند، 
افزود: به عنوان نمونه یکی از بازنشستگان 
شهرداری آپارتمانی را با قیمت کارشناسی 
دریاف��ت کرده و چند نفر دیگر با عضویت 
در تعاونی مس��کن از فروش زمین پروژه، 
مبالغی دریافت داشته اند، چند نفر هم در 
تحقیق��ات تصریح کرده ان��د که هیچ گونه 

ملکی دریافت نکرده اند. 
آخری��ن پرونده ای که دادس��تان تهران 
در خصوص آن اطالع رس��انی کرد، پرونده 

حقوق های نجومی بود. 
او ب��ا اعالم اینکه تاکنون 22 نفر احضار 
و از آنها تحقیق ش��ده است، اظهار داشت: 
بیش��تر افرادی که تاکنون احضار شده اند، 
از مدی��ران بانک ها، ش��رکت های بیمه و 

چند شرکت بزرگ دولتی هستند. 
دادس��تان تهران پ��س از ارائه گزارش 
سرپرس��ت  از  اح��کام،  اج��رای  قض��ات 
دادس��رای م��واد مخدر خواس��ت درمورد 
محکومان به حبس ابد و اعالم مواد مخدر 
از طری��ق بررس��ی پرونده ه��ا و وضعیت 
متهمان گ��زارش تحلیل��ی در مورد علل 

ارتکاب این گونه جرائم را ارائه دهد. 

دادستان تهران تشریح کرد
وضعیت پرونده های صندوق ذخیره فرهنگیان، واگذاری امالک شهرداری و حقوق های نجومی

ب��ا پای��ان ش��مارش آرای انتخابات ریاس��ت جمهوری 
آمریکا، هیالری کلینتون توانسته 2.864.974 رأی بیشتر 

از دونالد ترامپ در بخش آرای مردمی کسب کند. 
به گزارش ایس��نا، ش��مارش نهایی آرا بعد از آن منتش��ر 
ش��ده ک��ه 304 گزینن��ده در رأی گیری نهای��ی کالج های 
الکترال در روز دوش��نبه به دونالد ترام��پ رأی دادند و این 
به آن معنی است که دو نفر از گزیننده های حامی کاندیدای 
جمهوریخواهان از او روی گردان شدند اما او در نهایت توانسته 
آستانه 270 رأی الزم را کسب کرده و در ماه آینده میالدی 

به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد می کند. 
همچنین ترامپ از نظر رده بندی آرای کالج های الکترال 
از میان 58رئیس جمهور آمریکا از سال 1789 تاکنون رده 

چهل و ششم را داشته است. 

آرای مردم��ی ترامپ اما کمتر از کلینتون بوده اس��ت. 
او توانس��ته 46/1 درصد در مقاب��ل رأی 2 / 48 درصدی 

کلینتون رأی کسب کند. 
براس��اس این  آرا کلینتون 72 ه��زار رأی کمتر از آرای 
مردم��ی باراک اوباما در انتخابات س��ال 2012 به دس��ت 

آورده است. 
ترام��پ در انتخاب��ات 8 نوامبر در 30 ایالت پیروز ش��د 
و 306 کال��ج الکترال از مجم��وع 538 کالج و به عبارتی  

56/9 درصد مجموع الکترال ها را کسب کرد. 
این در حالی اس��ت که ب��ه گفته کارشناس��ان باوجود 
فشارهایی که گروهی از فعاالن به گزیننده ها در رأی گیری 
نهایی کالج های الکترال وارد کرده بودند شکس��ت ترامپ 

در این رأی گیری بسیار بعید بود. 

با پایان شمارش 
آرای مردمی کلینتون نزدیک به 3 میلیون بیشتر از ترامپ است

  بهرام قاس�می، س�خنگوی وزارت 
ام�ور خارج�ه نق�ل ق�ول منتس�ب 
ب�ه محمدج�واد ظری�ف در جلس�ه 
و  مخ�دوش  را  امنی�ت  کمیس�یون 
گزینش�ی عن�وان کرد و گف�ت: نقل 
ق�ول مطال�ب صحی�ح از جلس�ات 
محرمانه بر خالف مصالح و امنیت ملی 
کش�ور است؛ حال آنکه نقل قول های 
نادرس�ت، صددرصد خ�الف اخالق و 

مصالح کشور و نظام تلقی می شود. 

در حالی که قرار بود روند خروج افراد مسلح و خانواده های شان از شرق حلب 
روز گذش�ته به پایان برسد، منابع مخالف سوری اعالم کردند که ۴۰ هزار نفر 

از این منطقه خارج شده اند

تیتر اخبار

مدیر کل پیش بینی و هشدارس��ریع سازمان هواشناسی 
ضمن اش��اره به پایداری جو کش��ور طی دو روز آینده، از 
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از بعدازظهر روز شنبه 

چهارم دی و تداوم بارش باران و برف خبر داد. 
احد وظیفه در گفت وگو با ایسنا گفت: روزهای پنجشنبه 
و جمعه دوم و س��وم دی، جوی پای��دار در اغلب مناطق 
کش��ور حاکم خواهد بود. از بعدازظهر روز ش��نبه چهارم 
دی با ورود س��امانه بارشی دیگری از سمت شمال غرب و 
غ��رب بارش برف و باران در این مناطق آغاز خواهد ش��د 
و روز یکش��نبه گستره آن عالوه بر این مناطق، دامنه های 
جنوب��ی الب��رز، دامنه های زاگ��رس مرکزی و ش��مالی و 

همچنین سواحل مرکزی و غربی دریای خزر را نیز در بر 
خواهد گرفت. مدیر کل پیش بینی و هشدارسریع سازمان 
هواشناس��ی در مورد وضعیت هوای استان تهران طی دو 
روز آینده، گفت: آس��مان تهران در روزهای پنجش��نبه و 
جمعه، صاف، گاهی افزایش ابر، همراه با غبارصبحگاهی با 
بیش��ینه و کمینه دمای 8 و منفی 1 درجه سانتیگراد و 9 

و صفر درجه سانتیگراد پیش بینی می شود. 
این در حالی اس��ت که پیش بینی می شود با تداوم روند 
افزایشی نس��بی غلظت ذرات معلق تا فردا، شرایط کیفی 
هوای نامطلوب )به ویژه برای گروه های حس��اس( در این 

روز برقرار شود. 

فعال شدن سامانه بارشی جدید از شنبه

  ش�ماری از کارگران پروژه راه آهن 

قزوین - رش�ت در شهرستان رودبار 
روز گذش�ته در اعتراض ب�ه پنچ ماه 
مزد معوقه مقابل ساختمان فرمانداری 
رودبار دست به اعتراض صنفی زدند. 

  مدی�ر مرک�ز ص�دور آرم ط�رح 

ترافی�ک ش�هرداری ته�ران ضمن 
اعالن ثبت نام بالغ بر 3۶هزار خودرو 
در س�امانه طرح ترافیک این مرکز، 
۱۵دی ماه را آخرین مهلت برای ثبت 

نام متقاضیان اعالم کرد. 

مدی�ر دفتر برنامه ریزی و تلفیق س�تاد احیای دریاچ�ه ارومیه اعالم کرد: 
مردم نگران احیای دریاچه ارومیه نباش�ند، با س�رعت بیش از پیش برای 

احیای دریاچه ارومیه حرکت می کنیم

تیتر اخبار

احت��رام برومن��د، همس��ر مرح��وم داوود رش��یدی در 
گفت وگویی تازه با ایس��نا از داوود رشیدی و کارهایی که 
دوست دارد در فراق همسرش انجام دهد، گفت: برومند با 
خواندن این بیت شعر که  »این جان عاریت که به حافظ 
سپرد دوست/ روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم« ادامه 
داد: من هیچ وقت در عمرم مثل چند وقت گذش��ته، آرزو 
نمی کردم که  ای کاش پول زیاد داش��تم، ولی االن مدتی 
اس��ت که با خودم می گویم کاش پولی داشتم تا در وسط 
ش��هر خانه ای قدیمی می خریدم به اس��م داوود رشیدی 
که هم یک س��الن تئاتر در آن درس��ت می کردم و هم هر 

چه مربوط به آقای رش��یدی بود را آنجا می گذاشتم. این 
طوری م��ردم هم تئاتر می دیدند و هم آن وس��ایل دیده 
می ش��د. اگر مثل آقای انتظامی خانه ای داش��تم، آن را به 
ش��هرداری می فروختم یا خودم به تنهایی آن را تبدیل به 
موزه می ک��ردم، اما االن تمام آرزویم این ش��ده که پولی 
داشتم و می توانستم وسط شهر خانه ای بخرم و حتی یک 
اتاق آن را برای زندگی خودم درس��ت کنم و بقیه فضا را 
به نام داوود رش��یدی آماده کنم؛ چ��ون به نظرم به خاطر 
کم لطفی زیادی که در این س��ال ها به آقای رشیدی شده 

باید حتماً چنین کاری انجام دهم. 

احترام برومند: آرزو دارم بتوانم خانه ای به نام »داوود رشیدی« بنا کنم

  روزنام�ه به�ار ک�ه به ش�ش ماه 
تعطیلی از زمان توقیف محکوم شده 
بود، از روز گذش�ته روی پیشخوان 

روزنامه فروشی ها قرار گرفت. 
  توییت�ر اع�الم کرد بخ�ش فرش 
قرمز مراس�م گلدن گلوب را به مدت 
دو س�اعت و ب�ه ص�ورت مس�تقیم 
پوش�ش می دهد. این مراسم بامداد 

دوشنبه 2۰ دی برگزار خواهد شد. 

مجموعه ترانه های رسول 
یونان با نام  »یه روزی، 
یه عاشقی بود« به زبان 

فرانسوی ترجمه شد

تیتر اخبار

س��رمربی تی��م ملی جوان��ان می گوید 27 بازیک��ن را در 
اردوی پیش روی تیم ملی در شش��م دی م��اه مورد ارزیابی 
قرار می دهد. امیرحسین پیروانی در گفت وگو با ایسنا، درباره 
روند آماده س��ازی تیم مل��ی جوانان برای ش��رکت در جام 
جهانی جوانان اظهار ک��رد: 27 بازیکن در اردوی پیش روی 
تیم ملی حضور خواهند داشت که این بازیکنان از لیگ های 
برتر، یک، دو و امید کشور دعوت شده اند. ما همه بازی ها را 
رصد می کنیم. اردوی تیم ملی پس از تعطیلی مسابقات لیگ 
برتر و لیگ دس��ته یک از روز شش��م دی ماه آغاز می شود و 

بازیکنان را در این اردو ارزیابی خواهیم کرد. 

س��رمربی تیم ملی جوانان با بیان اینکه به دنبال بهبود 
نق��اط ضعف و قوت تیم ملی هس��تیم، افزود: هر بازیکنی 
که بتواند کیفیت خوبی را از خود ارائه دهد قطعاً مس��افر 
ج��ام جهانی خواهد بود و دعوت بازیکنان به تیم ملی این 
انگیزه را به س��ایر بازیکنان می ده��د که ترکیب تیم ملی 
ثابت نیست و هر کسی که خوب باشد به تیم ملی دعوت 
می ش��ود. از مرحله مقدماتی مس��ابقات قهرمانی آسیا در 
مشهد تا مرحله نهایی در بحرین تیم ملی 40درصد تغییر 
ک��رد و ما این روند را ادام��ه می دهیم و بازیکنان خوب و 

آماده به تیم ملی دعوت می شوند. 

پیروانی: با تعطیلی لیگ، اردوی تیم ملی آغاز می شود

  مدی�ر برنامه ه�ای س�تاره ایرانی 
روستوف به تشریح وضعیت مهاجم 
ایرانی این تیم پرداخت و هدف او را 
ماندن در روس�توف و بازی در لیگ 

اروپا خواند. 
  با توجه به مش�کالت سیاسی بین 
ایران و عربس�تان، دیدار نمایندگان 
دو تی�م در لی�گ قهرمان�ان آس�یا 
بای�د در کش�ور ثالث برگزار ش�ود و 
ذوب آهنی ها عمان را به عنوان میزبان 
خود در این رقابت ها معرفی کرده اند. 

روز گذشته ذوب آهن با پیروزی دو بر صفر مقابل میزبان خود گسترش فوالد، 
به مرحله نیمه نهایی جام حذفی صعود کرد

تیتر اخبار
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پیام هنر صنایع  دستی ایران صلح 
و دوستی با جهان است

نمایشگاه صنایع دستی ویژه بانوان، با حضور معاون 
رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دس��تی و گردش��گری و چند تن از همسران سفرای 
کش��ورهای مقی��م در تهران افتتاح ش��د. به گزارش 
میراث آریا، نمایش��گاه صنایع دس��تی ویژه بانوان با 
نمای��ش آث��ار 40 هنرمند از 16 اس��تان کش��ور و با 
حضور دکتر احمدی پور، معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
و چند تن از همس��ران س��فرای کش��ورهای مقیم در 

تهران 30 آذر ماه افتتاح شد. 
معاون رئیس جمهور در مراسم افتتاح این نمایشگاه 
گفت: یکی از سیاس��ت های این دولت، تقویت صنایع 
دستی و تبدیل آن به یک صنعت ارزآور است. رئیس 
س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
ادامه داد: در حال حاضر چهار شهر از کشور ما به عنوان 
شهرهای جهانی شناخته شدند، اصفهان شهر جهانی 
صنایع دستی، اللجین شهر جهانی سفال، مشهد شهر 
جهانی گوهر س��نگ ها و تبریز به عنوان ش��هر جهانی 
فرش به ثبت رسیده اند.  دکتر احمدی پور یادآور شد: 
ما در تالش هس��تیم ش��هرهای بیش��تری را با معرفی 
برندهای خاص به عنوان شهر جهانی صنایع دستی به 
دنیا بشناسانیم. وی اضافه کرد: صنایع دستی ایران یک 
سرمایه عظیم است که باید با برگزاری نمایشگاه های 
داخل��ی و خارج��ی و همچنی��ن ایجاد بس��تر فروش 

مجازی، این آثار فاخر را به جهانیان معرفی کنیم. 
معاون رئیس جمهور در پایان خطاب به همس��ران 
س��فرای کش��ورهای مقیم در تهران گفت: پیام هنر 
صنایع دستی ایران صلح و دوستی با جهان و نمایانگر 
فرهنگ غنی ایرانیان اس��ت که ش��ما مهمانان عزیز، 

سفیران این پیام زیبا هستید. 

 برگزاری نمایشگاه های صنایع دستی
در سفارتخانه ها

بهمن نامور مطلق، معاون صنایع دس��تی نیز در 
این مراس��م با اش��اره به اینکه، ایران به عنوان یکی 
از س��ه کانون برتر صنایع دس��تی در دنیا ش��ناخته 
می ش��ود، گفت: ما برای برگزاری نمایش��گاه صنایع 
دستی در روزهای ملی کشور و همچنین هفته های 
فرهنگی مشترک با کشورها در سفارتخانه ها اعالم 
آمادگی می کنیم. معاون صنایع دستی اضافه کرد: 
هنر، بهترین نوع ارتباط بین کش��ورها و فرهنگ ها 
اس��ت و صنای��ع دس��تی ه��م می توان��د به عن��وان 
وس��یله ای ب��رای گفت وگ��وی بی��ن تمدن ها مورد 

اس��تفاده قرار گیرد. 
نامورمطلق تصریح کرد: باید ش��رایط الزم را برای 
گفت وگوی هنری با استفاده از آثار هنری فراهم کنیم 
تا به این وسیله به جهانی عاری از خشونت و جنگ 
دس��ت پیدا کنیم. وی اضافه کرد: هدف از برگزاری 
این نمایشگاه، معرفی صنایع دستی به عنوان یکی از 
جلوه های زیبایی شناس��ی به بانوان داخلی، همسران 
سفرای مقیم کشورمان و بانوان خارجی که در ایران 

زندگی می کنند، است. 

یلدا با مدیریت ایران به صورت 
چند ملیتی ثبت جهانی می شود

مع��اون میراث فرهنگی س��ازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری گفت: چند کشور برای 
پیوستن به ثبت جهانی آیین یلدا در میراث ناملموس 
جهانی یونسکو با مدیریت ایران اعالم آمادگی کرده اند. 
ب��ه گ��زارش میراث آریا، محمد حس��ن طالبیان با 
اعالم این خبر در جشن پاسداشت آیین های یلدایی 
در کاخ م��وزه نی��اوران اظهار کرد: پرونده ثبت جهانی 
یلدا که 19 مارس س��ال گذش��ته میالدی برای ثبت 
در میراث ناملموس یونس��کو از طرف ایران پیش��نهاد 
شده بود، با اعالم آمادگی چند کشور که اشتراکاتی 
با ما درباره این آیین دارند در نوبت ثبت قرار دارد. 
وی تأکی��د ک��رد: یل��دا می تواند مانن��د نوروز، یک 
گفت وگوی بین فرهنگی باش��د که طیف وس��یعی از 

جوامع و کشورهای مختلف آن را برگزار می کنند. 
معاون س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردشگری کشور گفت: بیش از 1400 اثر ناملموس 
در ایران ثبت ملی شده اما یلدا از اولویت های ما است. 
وی ادام��ه داد: هرچن��د یلدا در عمق جان ایرانیان 
و کانون خانواده های آنان است اما در سطح عمومی 
س��عی می کنیم س��نت های یلدا را در کاخ موزه ها و 

مراکز فرهنگی استان ها حفظ کنیم. 
طالبیان تصریح کرد: اش��تراک ما در یلدا با س��ایر 
مناطق اعتقاد به زایش نور در تاریکی اس��ت و اغلب 
می��راث ناملموس ما مش��ترکاتی بین م��ردم و اقوام 
مختلف ایران و جهان دارند که امید و اعتدال، صلح 

و نوع دوستی و احترام به طبیعت جزو آنها است. 
وی ی��ادآور ش��د: می��راث ناملم��وس هم��واره از 
گفت وگ��وی مذاهب و اقوام، حفظ کرامت انس��انی و 
توسل به حقیقت خالق هستی نشان دارد و یلدا نیز 
این گونه است.  طالبیان گفت: هدف میراث فرهنگی 
احترام به ارزش های گذش��ته و رس��یدن به حقیقت 
اس��ت. امیدوارم به همه داش��ته های ب��ا ارزش ایران 
فرهنگ��ی احت��رام بگذاریم و در س��طح دیگر به روح 
کنوانسیون 2003 یونسکو که دعوت به صلح و احترام 
و دعوت به رنگین کمان فرهنگ هاست، پایبند باشیم. 
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اخبار هنر

تمایل زیاد مردم عراق به خرید صنایع 
دستی ایران

پویا محمودیان، مدیر کل بازرگانی معاونت 
صنایع دستی سازمان، با اشاره به بهبود شرایط 
امنیتی در کش��ور ع��راق می گوید: با توجه به 
تراکم جمعیت در استان های هم مرز این کشور 
با ایران و قرابت مذهبی مردم عراق با ایرانیان 
و همچنین کاهش س��هم تجارت کشورهای 
رقیب در زمینه صنایع دس��تی، برآن ش��دیم 
نشس��تی را با فعاالن این ح��وزه برگزار کنیم. 
وی با بیان این جمالت می افزاید: طی اتفاقاتی 
که در س��ال های اخیر برای کشورهای ترکیه 
و س��وریه رخ داده است، صادرات این کشورها 
در حوزه صنایع دستی به عراق بسیار محدود 
شده؛ به همین جهت این یک فرصت طالیی 
ب��رای حضور پررنگ ای��ران در بازارهای عراق 
اس��ت. محمودیان با بیان اینکه کش��ور ایران 
سومین تولیدکننده برتر صنایع دستی دنیا به 
لحاظ تنوع محصوالت است، می گوید: ما باید 
بتوانیم از پتانسیل های موجود کشورمان برای 
صادرات بهتر صنایع دس��تی استفاده کنیم.  با 
توجه به اینکه کش��ور عراق مدفن ش��ش تن 
از امامان ش��یعه اس��ت، امری که ش��اهد آن 
هستیم اینکه سهم صنایع دستی ایران از سبد 
سوغات عراق بسیار ناچیز شده است. بسیاری 
از زواری که برای تبرک از این کشور سوغاتی 
مثل تسبیح یا جانماز می آورند هیچ کدام آنها 
متعلق به ایران نیس��ت. هدف ما این است که 
جایگاه صنایع دستی ایران را در سبد سوغات 
زیارت بیش از پیش ارتقا بخش��یم. وی ادامه 
می دهد:  گرچه بازارچه هایی در مرزهای ایران 
با کشور عراق برای فروش صنایع دستی ایران 
وجود دارد اما هنوز در 18 استان کشور عراق 
فروشگاه های دائم صنایع دستی یا فروشگا های 
زنجیره ای صنایع دس��تی ایران یا سایت های 
فروش الکترونیک راه اندازی نشده است. اینها 
تمامی نقاطی است که ایران می تواند از طریق 
آن  حضوری پر رنگ در صادرات صنایع دستی 

کشورمان به عراق داشته باشد. 

54/1درصد سهم صادرات صنایع دستی 
ایران به عراق 

مدی��رکل بازرگانی معاونت صنایع دس��تی 
سازمان با اشاره به آمار صادرات صنایع دستی 
ایران در سال 94، می گوید: در سال 94 سهم 
صادرات صنایع دس��تی ایران به کش��ور عراق 
54/1 درص��د ب��وده که این صادرات ش��امل 
شیشه های س��نتی و گلیم و زیلو بوده است. 

وی ب��ا بیان این جم��الت می افزاید:  البته این 
آمار بدون احتس��اب صادرات چمدانی است، 
زیرا می دانیم بس��یاری از صنایع دستی ایران 
از طری��ق چمدان وارد این کش��ور می ش��ود. 
محمودی��ان ادام��ه می دهد: در ح��ال حاضر 
بسیاری از صنایع دستی ایران مثل زیورآالت 
سنتی،  منسوجات سنتی و سنگ های قیمتی و 
نیمه قیمتی که دارای مزیت صادراتی هستند 
جای خ��ود را در بازار عراق ب��از نکرده اند که 
امیدواریم در س��ال های آتی شاهد این اتفاق 
باشیم. وی با اشاره به صادرات خدمات به ویژه 
در بخ��ش گردش��گری، می گوید: متأس��فانه 
برخالف ص��ادرات خدماتی نتوانس��ته ایم در 
ص��ادرات صنایع دس��تی موف��ق عمل کنیم؛ 
همچنین در بخش شناس��ایی ب��ازار عراق از 
لحاظ هنری و فرهنگی ضعیف عمل کرده ایم، 
امید است بتوانیم از طریق بازنگری در قوانین 
و س��طح روابط تجاری با کش��ور عراق سهم 
صادرات صنایع دس��تی ایران به این کشور را 

افزایش دهیم. 

ارائه طرح های مشترک به منظور ارتقای 
اقتصادی هر دو کشور

بهمن نامورمطلق، معاون صنایع دستی 
کش��ور نیز با اش��اره به اینک��ه امیدواریم 
منطقه ای عاری از داعش را تجربه کنیم، 

می افزای��د: پی��ش از آنکه دیگ��ران برای 
دسترسی به بازارهای عراق پیشقدم شوند 
باید خودمان را آماده حضور در بازار عراق 
کنیم. مطمئناً دوره بعد از داعش دوره ای 
خواه��د بود که منطقه را ب��ه یک کارگاه 
ساخت و س��از تبدیل می کن��د و اگر آماده 
حضور نباش��یم، دیگ��ران از این وضعیت 
بهره خواهند برد. وی با بیان این جمالت 
می افزاید: بازار بزرگ ترین س��رمایه عصر 
پس��امدرن اس��ت که باید برای آن برنامه 
داشته باشیم. باید به آینده منطقه رجوع 
کنیم و بتوانیم طرح هایی برای پیش��برد 
وضع حاضر ارائه دهی��م. طرح هایی مثل 
همکاری در س��وغات زیارت��ی و موزه ای، 
 ایجاد بازارچه های مرزی مش��ترک،  ایجاد 
س��ایت های فروش مشترک،  همکاری دو 
کش��ور در پایانه های فروش،  بس��ته های 
حمایتی ب��رای صادرکنن��دگان منطقه و 
ایجاد تعرفه های ترجیحی با این کش��ور، 
 نظارت مشترک بر کیفیت صنایع دستی، 
 مقابله مش��ترک با کاالی قاچاق در سطح 
منطق��ه و راه ان��دازی بازارهای مش��ترک 
صنایع دستی برای استفاده از فرصت های 
مش��ترک،  اگ��ر بتوانیم با ه��م همکاری 
داش��ته باشیم قطعاً رش��د خواهند کرد و 
ب��ه جای رقیب، هم��کار یکدیگر خواهیم 

بود و این رمز موفقیت در س��طح منطقه 
خواهد بود. 

خرده فروشی در بستر الکترونیک 
در ادام��ه مرتضی ب��راری، مع��اون وزیر 
ارتباط��ات و فناوری اطالع��ات با طرح این 
س��وال که آیا فناوری اطالعات می تواند به 
توسعه بازار صادراتی کمک کند،  می گوید: 
تنها شبکه یکپارچه جهانی شبکه ارتباطی 
موبایل اس��ت؛  در حال حاض��ر 70 میلیون 
موبایل در سطح کشور وجود دارد که باعث 
ش��ده ارتباطات به راحتی صورت گیرد. در 
حال حاضر بازار تغییر کرده اس��ت و مردم 
ترجیح می دهند بیش��تر خری��د خود را از 
طری��ق موبایل انجام دهند. موبایل در حال 
تبدیل ش��دن ب��ه پنجره واح��د خریدهای 
خرده فروش��ی در دنیا اس��ت. به طور مثال 
ش��رکت علی بابا در ی��ک روز 8/4 میلیارد 
دالر فروش داش��ته اس��ت که ای��ن میزان 
مع��ادل کل ص��ادرات نفت ما اس��ت، حال 
اینکه ما چه میزان در این بازار مشارکت و 
حضور داریم مسئله ای است که ما را بر آن 
داش��ت تا بتوانیم با ایجاد یک بستر آی تی 
س��هم خود را در بازار صنایع دس��تی ارتقا 
دهی��م. وی با بیان ای��ن جمالت می افزاید: 
اصطالحی هس��ت که می گوی��د هر کلیپ 

یک کلی��ک بخورد یک اقتص��اد راه اندازی 
می شود، از همین روی بسیاری هستند که 
می خواهند پول بدهند تا بتوانند به صورت 
آنالین س��وزن دوزی یک پیرزن 90 س��اله 
را ببینن��د. در حال حاض��ر مردم به راحتی 
برای حوزه محتوا و سرویس پول می دهند. 
امیدواریم بتوانیم با راه اندازی یک س��ایت 
فروش مجازی و روش های دیگر به صادرات 

صنایع دستی کشور کمک کنیم. 

استاد فرصت سوزی هستیم
در ادام��ه حس��ن انتظ��ار، رئی��س ات��اق 
بازرگان��ی ارومی��ه ب��ا بیان اینک��ه صادرات 
صنایع دستی حتی در دوران قبل از حضور 
داعش نیز با مش��کالت و رک��ود مواجه بود، 
می گوی��د:  »گم��رکات باید تجهیز ش��وند، 
همچنی��ن رایزن ه��ای اقتصادی کش��ور در 
ع��راق باید ت��الش کنند ت��ا صادرکنندگان 
بتوانن��د به راحتی ب��ه فعالیت خ��ود ادامه 
بدهند.« واالیی، مدیر سازمان صنایع دستی 
اس��تان کرمانشاه نیز با اشاره به اینکه آمد و 
ش��د مردم عراق به ایران بس��یار گران شده 
است، می گوید: بسیاری از مردم عراق برای 
خرید،  درم��ان و تفریح به ای��ران می آمدند 
که در ح��ال حاضر به دلی��ل گرانی روادید 
این امر متوقف ش��ده است. در ادامه محسن 
عل��وی، مدیر کل می��راث فرهنگی و صنایع 
دستی استان کردستان نیز با بیان اینکه در 
کردستان عراق استاد فرصت سوزی بوده ایم، 
می گوید: خلف وعده ه��ای صادرکنندگان و 
تاج��ران ایرانی باع��ث بی اعتمادی کردهای 
عراق به ایرانیان شده است درحالی که تعداد 
ش��رکت های رقی��ب ما یعنی کش��ور ترکیه 
6 درصد بیشتر از ش��رکت های ایرانی است. 
وی ب��ا بیان این جمالت می افزاید: مش��کل 
دیگ��ر ممنوعیت صدور تخت��ه نرد از جانب 
گمرک ایران اس��ت. با توجه به استقبالی که 
از این کاال شده است ممنوعیت صادرات آن 
به صالح نیست. همچنین صادرکننده ای در 
مریوان وجود دارد که ساالنه 40 هزار جفت 
گیوه به عراق صادر می کند اما این صادرات 
به دلی��ل دریافت ع��وارض از جانب گمرک 
ع��راق به ص��ورت قاچاق ص��ورت می گیرد. 
علوی با اش��اره به اینکه نبود کد برای اقالم 
صادراتی صنایع دستی مشکالتی در گمرک 
برای صادرکنندگان ایجاد می کند،  می گوید: 
باید در تعریف ک��د تجدیدنظرهایی صورت 

گیرد. 

در همایش راهکارهای توسعه صادرات صنایع دستی در منطقه پسا داعش مطرح شد

بازنگری در سطح توسعه صادرات صنایع دستی به عراق

مکتبی زنده اس��ت که پاسخگوی نیازهای 
م��ردم باش��د، خالقیت یعنی همی��ن؛ یعنی 
پاسخ به نیازهای روز جامعه. باید زمینه های 
نی��از روز جامعه را شناس��ایی کرد و درصدد 
رش��د و توس��عه آنها برآمد. به گزارش روابط 
عمومی معاون��ت صنایع دس��تی و هنرهای 
س��نتی کش��ور؛ بهمن نامور مطل��ق، معاون 
صنایع دس��تی و هنرهای س��نتی کشور در 
نشس��ت تخصصی هنرهای س��نتی و صنایع 
دستی ایران در استان قزوین با اشاره بر لزوم 
توجه به امر زیبایی شناس��ی صنایع دستی و 
هنرهای س��نتی گفت: زیبایی شناسی صنایع 
دس��تی در اینج��ا هم ش��کل گرفت��ه، یعنی 
اگ��ر کار اروپای��ی اینجا خلق ش��ود ما به آن 
کار فرنگ��ی می گویی��م نه به خاط��ر منطقه 
جغرافیای��ی بلکه به دلیل ن��وع خلق آن کار 
می توانیم بگوییم کار ایرانی یا خارجی است. 
او ادام��ه داد: اگر می خواهی��م این مکتب 
دوباره زنده شود، فقط با دانشگاه میسر است 
و فق��ط دانش می تواند این مهم را زنده کند. 
بای��د هنر را با دان��ش مرتبط کنیم و این امر 
باعث می شود مکتب و هنر زنده شود و گرنه 

دچار تکرار می شود. 

کرد:  تأکید  همچنی��ن  نامورمطلق 
وقت��ی می توانیم بگویی��م این مکتب 
زنده اس��ت که نیازهای روز جامعه و 
خواس��ته های جوانان قزوین را پاسخ 
دهد. در گذش��ته نی��ز هنرمندان در 
حکوم��ت داران  ب��ه  س��لطنت  حوزه 
انتق��ال  را  تاریخ��ی  تجربه ه����ای 
می دادن��د ی��ا پندهای الزم��ه را به 
می کردند،  منتقل  ج��وان  زمامداران 
مانن��د نگاره های مرب��وط به ضحاک 
و جمش��ید و فری��دون و حت��ی ب��ه 
آنها ی��ادآوری می کردند در آن دوره 
اینطور نیاز آن زم��ان جامعه قزوین 

پاس��خ  داده می ش��د. 
وی ی��ادآور ش��د: مکت��ب حتی در 
ح��وزه حکمت، عش��ق ورزی و محبت 
الگو س��ازی می کند. بسیاری نگاره در 
حوزه روابط عاش��قانه بی��ن زن و مرد 
و دختر و پس��ر به جوانان پند و اندرز 
می ده��د و آن را به تصویر می کش��د؛ 

نگاره های خس��رو شیرین، سالمان و ابسال و 
یوسف و زلیخا را به تصویر می کشد؛ تا الگوی 
بومی برای عش��ق ورزی و زندگ��ی به جوان 

جامعه معرفی کند. 
این اسطوره ش��ناس همچنین تصریح کرد: 
پ��س اگر ما ح��اال نیاییم ای��ن المان ها را به 

جوان امروزی معرفی کنیم و الگو نسازیم، 
الگو س��ازی از طرق دیگر مانند ماهواره یا 

سایر ابزار صورت می گیرد. 
وی ب��ا تأکید بر لزوم زن��ده نگه داری 
مکات��ب و برآورده س��ازی نی��از جامع��ه 
گف��ت: پ��س مکتب��ی زن��ده اس��ت که 
پاسخگوی نیازهای مردم باشد، خالقیت 
یعن��ی همین؛ یعنی پاس��خ ب��ه نیازهای 
روز جامع��ه. بای��د زمینه ه��ای نیاز روز 
جامعه را شناس��ایی کرد و درصدد رشد 

و توس��عه آنها برآمد. 
معاون صنایع دس��تی و هنرهای سنتی 
کش��ور در تأکید بر توجه داش��تن بر هنر 
بومی کش��ور افزود: مس��ائل را بشناس��ید 
زیرا هنر باید به مس��ائل شما جواب بدهد. 
هنر اروپا به مس��ائل جامعه خودش جواب 
می دهد. هنر ما باید پاس��خگوی مس��ائل 
جامعه خودمان باشد؛ باید بومی باشد. چرا 
باید اندرز های اخالقی م��ان در جامعه در 
هنر آنقدر کم بش��ود که شاهد فسادهای 

اقتصادی بشویم. 
 وی ادامه داد: اگر می خواهیم مکتب خود 
را زنده کنیم باید به مسائل خودمان شجاعانه 

بلکه گستاخانه بپردازیم و به نقد بنشینیم تا 
بتوانیم مکتب زنده ای داش��ته باشیم و امید 
ما به شماس��ت به نیازهای خ��ود بپردازید با 
خالقیت و نه تکرار مش��کالت خود را ببینید 

نه دیگران را. 
بهم��ن نامورمطل��ق در بخ��ش دیگری از 
سخنان خود گفت: بیاییم یکی از هنرمندان 
این مکتب را با نیازهای امروز خلق اثر کنیم 
مثاًل س��لطان محمد در ی��اد و خاطره ما که 
نمون��ه آن قبال هم انجام ش��ده اس��ت. باید 
دید که مش��کالت و نیازهای امروز را چطور 
می ش��ود در مکتب قزوین به شکل دو طرفه 

متجلی ساخت. 
وی در پای��ان تأکید ک��رد: از دیگر موارد 
یاری دهنده طرح یک مس��ابقه است که ما 
ه��م در معاونت صنایع دس��تی و هنرهای 
س��نتی حمایت می کنیم، ب��ا این محوریت 
چگون��ه  ام��روز  دس��تی  صنای��ع  در  ک��ه 
می توانی��م از مکتب ن��گاری قزوی��ن به��ره 
ببری��م. خیال پردازی و افکار قزوین چگونه 
می تواند در صنایع دستی امروزی ما هویدا 
ش��ود تا از منس��وخ ش��دن صنایع دس��تی 

جلوگیری کنیم. 

بهمن نامور مطلق، معاون صنایع دستی میراث فرهنگی:  

مکتبی زنده است که پاسخگوی نیازهای مردم باشد

گزارش2

لیال شیرزاد
Leilashirzad69@gmail. com

ارتباطات اقتص�ادی ایران و عراق همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار 

بوده است، به طوری  که طی سال های گذشته، کشور عراق به  عنوان یکی 
از بازاره�ای پیرامونی و از مهم ترین مقاصد صنایع دس�تی ایران، برای 
صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی حوزه صنایع دس�تی جایگاه ویژه ای 

داش�ته اس�ت. از همین رو لزوم بازاندیش�ی و بازنگری در سطح روابط 
تجاری با کش�ور عراق پس از پاکس�ازی این منطقه از داعش به عنوان 

یکی از اولویت های اصلی فعاالن این بخش مطرح شده است. 

رئی��س اداره می��راث فرهنگ��ی، صنایع دس��تی 
و گردش��گری اردکان گف��ت: پش��ت بام و بادگیر 
م��وزه فرش اردکان مرمت ش��د. به گزارش روابط 
عمومی، امورفرهنگی و اجتماعی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری استان یزد 
از مرمت و بازسازی پش��ت بام و بادگیرهای یکی 
دیگ��ر از خانه های رج��ال اردکان خبر داد. حمید 
مش��تاقیان در این خصوص گف��ت: خانه افضلی نیز 
یک��ی دیگ��ر از خانه های زیبا و تاریخی اس��ت که 
در دل باف��ت تاریخی محل��ه چرخاب اردکان قرار 
دارد و متعل��ق ب��ه اواخر دوره قاجار و اوایل دوره 
پهلوی اس��ت. وی افزود: این بنا در فهرس��ت آثار 
مل��ی نیز به ثب��ت رس��یده و اداره میراث فرهنگی 

شهرس��تان اردکان در مرمت و بازس��ازی این بنا 
همت گمارده اس��ت. 

ای��ن مقام مس��ئول درخصوص مرم��ت این بنای 
تاریخ��ی اظهار داش��ت: اقدامات ص��ورت گرفته در 
دل این موزه ش��امل اج��رای اندود کاه��گل دامنه 
بادگیر، بندکش��ی ش��رفی، اجرای ناودان ش��ره ای، 
استحکام بخش��ی بادگیر، اج��رای قرنیز آجری پای 
بادگی��ر و آجرفرش کل پش��ت بام ب��ا آجر 20*20 
بوده اس��ت. مش��تاقیان خانه افضل��ی را که در حال 
حاض��ر موزه ف��رش اردکان اس��ت بنای��ی بی نظیر 
در س��اختار معم��اری ایرانی دانس��ت و عنوان کرد: 
خان��ه افضلی و موزه مس��تقر در آن آم��اده بازدید 

گردش��گران داخلی و خارجی اس��ت. 

خانه طبیعت گردی ایران با همکاری باش��گاه فرهنگ 
و طبیعت، اقدام به برگزاری دومین س��مینار آشنایی با 
طه��ران قدیم در روز پنجش��نبه 2 دی م��اه )امروز( در 

مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد کرده است. 
به گ��زارش میراث آریا، مس��ئول خانه طبیعت گردی 
ایران با بیان این خبر گفت: این کارگاه دومین جلس��ه 
از سلسله سخنرانی های پیوسته ای است که با سخنرانی 
علیرضا عالم نژاد، راهنمای گردشگری و متخصص حوزه 
گردش��گری تهران با هدف آش��نایی با محله های تهران 

قدیم برگزار می شود. 
فاضلی افزود: در نخس��تین نشست آشنایی با طهران 

قدیم حص��ار صفوی تهران و دروازه ه��ا و محدوده های 
آن در تهران کنونی برای ش��رکت کنندگان ارائه ش��د 
و از روس��تای تهران سخن گفته شد که در محدوده دو 
حوزه آباد قصران و ری باستان قرار داشت و به تدریج و 
با اتفاقات تاریخی توانس��ت با حصارهای مختلفی که از 
سوی زمامداران زمان خود تعریف شد به فضای شهری 

و مرکزی دست یابد. 
این برنامه رایگان بوده و از س��اعت 13:30تا 16 روز 
پنجشنبه 2 دی ماه در محل سالن اجتماعات کاخ موزه 
ملت واقع در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد برگزار 

می شود. 

 برگزاری دومین سمینار آشنایی با طهران قدیم
 در سعدآباد

ساختمان موزه فرش اردکان مرمت شد



ش��اید این ط��ور بهتر باش��د بگوییم که 
برای تمامی ساکنین شهر تهران چهارراه 
ولیعصر و خیاب��ان انقالب مکان های قابل 
توج��ه و مهمی هس��تند. اگ��ر روزمره و 
عادی نش��ده باشد، دیدن وضعیت اطراف 
تئاتر ش��هر و تبدیل ش��دن این مکان به 
تجمع دس��تفروش ها و برخی پاتوق های 
داخل پارک دانش��جو جالب نیست. حتما 
اوای��ل صبح در خیابان انقالب راه رفته اید 
و ب��ا تصوی��ر کارتن خواب ه��ا و اف��رادی 
که داخل س��طل آش��غال ها را می گردند 
روبه رو ش��ده اید ی��ا بارها در ب��ی. آر. تی 
تهرانپارس با ش��هروندان شب های تهران 
برخ��ورد کرده اید و به ش��ما ه��م تعارف 
زده ان��د. حرف های ش��ان را ش��نیده اید و 
می دانید صحبت کردن از این نارسایی ها 
اصال مس��ئله ای نیس��ت که بخواهد فضا 
را تند کند و متفاوت باش��د. بس��یاری از 
جامعه شناس��ان در سال های اخیر هشدار 
داده اند که صحبت نکردن از آس��یب های 
اجتماعی باعث شدید شدن آنها می شود. 
بیکاری، فقر و وابسته شدن به مواد مخدر 
نابس��امانی های زیادی را برای این آدم ها 
به وجود آورده اس��ت. فرام��وش نکرده ام 
اینجا صفحه بازار اس��ت و قرار اس��ت این 
بار هم یکی از مراکز خرید تهران را با هم 
بررس��ی کنیم. در واقع مسیر ما چهارراه 
ولیعصر نیس��ت اما از آنجا خیلی هم دور 
نیس��ت و در ضلع ش��رقی میدان ولیعصر 
واقع شده اس��ت. توجه کرده اید هنگامی 
که به میدان ولیعصر می رس��ید، بوی چه 
چیزی به مشام می خورد؟ خصوصا اینکه 
س��رما این بوها را لذت بخش کرده باشد. 
بوی قهوه و آبمی��وه، بوی دود و بوی نان 
فانتزی. وس��ط این بوه��ا یک مرکز خرید 
س��فید به رنگ دودی قد علم کرده است 
ک��ه جای��گاه موبایل بازه��ا، تعمیراتی ها و 

خریدارانش هست. 
مرکز تج��ارت ایرانی��ان، یک��ی از مراکز 
تخصصی فروش قطعات رایانه و موبایل در 
تهران اس��ت. دو طبقه تجاری و 10 طبقه 
اداری جس��م این س��اختمان را تش��کیل 
می دهند. در دو طبق��ه 121 واحد تجاری 
وجود دارد که عمده آنها همانطور که اشاره 
شد به عرضه انواع خدمات فروش و ارتقای 
سیس��تم تلفن، موبایل، چاپ تبلیغات و. . . 
مشغول هس��تند. یک گروه دیگر از کسبه 
و بازاری��ان این مجتمع تج��اری لپ تاپ و 
قطع��ات جانبی و همچنین سیس��تم های 

اعالم حریق عرضه می کنند. 
مرکز تجاری ایرانیان هم البته کافی شاپ و 
رستوران دارد. یعنی مثال اگر یک روز رفتید 
لپ تاپ بخرید و بعدش هم س��ریعا دوست 
داشتید ش��ام بخورید این مرکز قابلیت این 
موض��وع را دارد. در اوج ش��لوغی و ترافیک 
میدان ولیعصر که مدت هاس��ت اسیر پروژه 
عمران��ی بازس��ازی و راه ان��دازی یک خط 
مترو اس��ت، با مش��کل جای پارک برخورد 
نمی کنید و می توانید از پارکینگ اختصاصی 
این مجتمع اس��تفاده کنی��د. یکی دیگر از 
امکانات این مجتمع چهار کافی نت است که 
این روزها کمتر در سطح شهر به آن برخورد 
می کنی��د و به نظر می رس��د روند کمرنگ 
 ش��دن ای��ن مراکز با همین س��رعت پیش 

رود. 

سرکشی در بازار لپ تاپ
خری��د ی��ک کاالی دیجیت��ال آن هم 
از دس��ته لپ تاپ ها در می��ان انبوهی از 
برنده��ا و مدل ه��ا کار نس��بتا وقت گیر و 
خسته کننده ای خواهد بود، اگر به درستی 
راهنمایی و مش��اوره در اختیار نداش��ته 
باش��ید! مدل های گوناگ��ون با طیف های 
وس��یعی از قابلیت ه��ا و مش��خصات در 
انتظ��ار انتخاب آگاهانه ب��ر مبنای بودجه 

شما هستند. در بازار کامپیوترهای همراه 
نوسان قیمتی بیشتر از بازار اسمارت فون ها 
و تبلت ها اس��ت. باید به ای��ن موضوع در 
هنگام خرید توجه داش��ته باش��ید. دلیل 
این موضوع هم بیشتر به تنوع شرکت های 
کارشناس��ان  برمی گردد.  ضمانت کنن��ده 
روزنام��ه فرصت امروز در کنار نویس��نده 
صفحه بازار قصد دارند چند مدل مناسب 

برای خرید را به ش��ما معرفی کنند. 
با ذکر این مس��ئله ک��ه ما همچون 
خود شما یقه آبی هستیم و به دنبال 
قیمت های مناس��ب و قاب��ل خرید 

برای طبقه متوسط می گردیم. 
در می��ان مارک ه��ای موجود در 
ب��ازار برند لن��وو کمپانی اس��ت که 
همیش��ه به دلیل تولید لپ تاپ های 
ارزان قیم��ت و ب��ا ارزش خری��د باال 
م��ورد توجه کارب��ران بوده اس��ت. 
idea pad 310 یکی از مدل هایی 
است که با توجه به امکاناتی که ارائه 
می کند ب��ا قیم��ت 1.630 میلیون 

تومان در بازار موجود اس��ت و برای طیف 
 دانشجو و محصل مناسب به نظر می رسد. 
IdeaPad 310 می تواند ب��رای کاربرانی 
ک��ه به یک لپ تاپ ارزان قیمت برای گوش 
کردن به موسیقی یا گشت و گذار در اینترنت 
نیاز دارند بس��یار مناسب باش��د. از سویی 
دیگر، اس��تفاده از این لپ تاپ برای دفاتر و 
مراکز اداری بس��یار عالی به نظر می رسد. با 
توجه به دسته  بندی این لپ تاپ های در رده 

محص��والت پایین رده، اس��تفاده از بدنه ای 
تمام پالستیکی و همچنین صفحه نمایش 
براق در آن چندان جای تعجب ندارد. اما با 
این وجود بازهم بدنه این لپ تاپ و س��طوح 
کناری صفح��ه کلید و صفحه نمایش قابل 

اعتماد به نظر می رسند. 
لنوو بازها می دانند که در میان تولیدات 
ای��ن ش��رکت انتخاب های زی��ادی وجود 

دارد و م��ا ه��م قرار نیس��ت آنق��در این 
معرفی کردن را ک��ش بدهیم. بنابراین با 
یک مدل دیگر در خدمت ش��ما هس��تیم 
ک��ه  اس��ت   ThinkPad E460 آن  و 
 مناس��ب ب��رای طرف��داران 14 اینچی ها 

است. 
متأس��فانه در بسیاری از مواقع به دلیل 
کمیاب بودن این محصوالت در بازارهای 
داخلی، تنوع و آزادی عمل زیادی در ارائه 

پیشنهاد و مشاوره خرید برای این کاربران 
وجود ندارد. اما به تازگی یک لپ تاپ 14 
اینچی جدید از س��وی کمپانی  لنوو وارد 
بازاره��ای داخل��ی ش��ده اس��ت. در کنار 
پردازن��ده Core i5 6200U از س��ری 
پردازنده های اس��کای لیک اینتل این بار 
نیز ش��اهد حض��ور یک رویه م��ات برای 
صفحه  نمایش هس��تیم، این لپ تاپ وزن 
بسیار خوبی دارد و حضور یک باتری 
 USB 6 س��لولی قدرتمند، سه پورت
3.0 و پورت HDMI سبب می شود 
ک��ه این لپ تاپ بس��یار کاربردی تر از 

آنچه تصور می شود باشد. 

اسمارت فون یادمان نرفته. . . 
تا بیش��تر از این صدای همکارانمان 
در س��رویس فن��اوری درنیامده دو تا 
مدل اس��مارت فون با قیمت مناسب 
به ش��ما معرفی کن��م و زودتر از روی 
اعصاب مرخص ش��وم. عزیزان این را 
اش��اره کنم که همیش��ه مالک اصلی 
ب��رای انتخ��اب ی��ک محص��ول، خودتان 
هس��تید؛ ش��ما بای��د نیازه��ای خ��ود را 
بشناسید و برای آنها اولویت گذاری کنید. 
برای مثال کس��ی که دوربین گوش��ی 
برایش بسیار مهم است لزوما نیازی ندارد 
ک��ه یک گوش��ی با بدنه فلزی در دس��ت 
داش��ته باش��د و الی آخ��ر. در نهایت باید 
این نکته را هم در نظر داش��ته باشید که 
مبن��ای این دو پیش��نهاد ما، ارزش خرید 

محص��ول بوده و دو اصل کیفیت و قیمت 
با هم در نظر گرفته شده اند. ممکن است 
در یک بازه قیمتی شما گوشی دیگری را 
هم ببینید که در یکی از مش��خصات خود 
از مدل معرفی ش��ده بهتر باش��د، اما این 
نکته را در نظر داش��ته باشید که ما سعی 
می کنیم بهترین را به شما معرفی کنیم. 

 Samsung Galaxy J7 SM
امکانات مناس��بی دارد و حدود 730 هزار 

تومان قیمت اش است. 
ای��ن اس��مارت ف��ون را می ت��وان یکی 
س��اخت  گوش��ی های  به روزتری��ن  از 
سامسونگ دانس��ت که از چیپست میان 
بیتی ش��رکت اس��تفاده می کند  رده و 64 
که قدرت بس��یار خوب��ی دارد و همراه با 
حافظه 1.5 گیگابایتی آن که ش��اید کمی 
غیر معمول باش��د می تواند در کاربردهای 
روزانه بس��یار خوب عمل کرده و حتی در 
مواقعی ک��ه می خواهید ب��ا آن بازی های 
با گرافی��ک باال نیز انج��ام دهید به هیچ 
 HTC Desire 628 .عن��وان کم نیاورد
از جمله آن اسمارت فون هایی است که به 
نس��بت قیمت و مشخصاتش ارزش خرید 
بسیار باالیی دارد. بدنه این گوشی کیفیت 
باالیی دارد و به رغم استفاده از پالستیک 
حس خوبی( هنگام در دس��ت گرفتن به 
شما می دهد. س��خت افزار این گوشی هم 
کیفیت خوبی دارد و بس��یار مناسب است 
 MediaTek MT6753 و از چیپس��ت
اس��تفاده می کند که پردازنده 8 هسته ای 
 Cortex-A53 با هسته های کم مصرف

دارد. 
Huawei Honor 5X KIW ک��ه 
باید درباره آن گفت تولید گوش��ی با این 
همه امکانات و قیمت تعیین ش��ده برای 
آن، عمل��ی بس��یار تحس��ین برانگی��ز از 
هوآوی است. طراحی مناسب و بدنه تمام 
آلومینیومی دس��تگاه به نح��وی طراحی 
شده که توجه هر کاربری را جلب می کند. 
در این گوشی شاهد کیفیت ساخت باالیی 
هستیم که با در دست گرفتن آن متوجه 
خواهید شد هوآوی زمان زیادی را صرف 
توسعه آن کرده اس��ت. در پشت دستگاه 
نیز یک سنسور اثر انگشت قرار داده شده 
که عملکرد بس��یار خوبی دارد و به واقع، 
در این رده قیمتی بس��یار کمیاب اس��ت. 

این هم از پیشنهادات بازاری برای شما. 

کوتاه درباره شغل تعمیر موبایل
همانط��ور که به انتخاب مدل مناس��ب 
برای گوش��ی حساس��یت و توجه نش��ان 
می دهی��م، هنگام به مش��کل افتادن این 
دس��تگاه ب��رای پیدا کردن ی��ک مرکز یا 
تعمیرگاه مطمئن هم پرس و جو خواهیم 
کرد. ش��غل تعمیر موبایل حرفه ای اس��ت 
ک��ه با توجه به پیچیدگ��ی و تغییرات هر 
روزه گجت ها و موبایل ها نیازمند یک فرد 
به روز و طبیعتا آموزش دیده است. کافی 
اس��ت س��ری به دنیای مجازی و صفحه 
نیازمندی های روزنامه ه��ا بزنیم و ببینیم 
که همه جا پر اس��ت از دوره های مختلف 
آموزش تعمیرات موبایل؛ از آنالین گرفته 
تا حضوری و س��وال اینجاس��ت که با این 
حج��م آموزش چگونه اس��ت ک��ه تعداد 
انگشت  شماری تعمیرکار موبایل داریم که 
به حرفه خود مس��لط هستند. کار کردن 
و تعمیرات با این قبیل گوش��ی ها س��اده 

نیست. 
کوچک تری��ن اهمالی از طرف تعمیرکار 
موجب بروز خسارت می شود، حاال دعوای 
بعد از آن با مشتری هم که داستان خاص 
خ��ودش را دارد و هر دو طرف را با پیچ و 
خم های زیادی مواجه خواهد کرد. تعمیر 
موبایل در ماه برای یک فرد شاغل به طور 
میانگی��ن 4میلیون توم��ان درآمد ایجاد 
می کن��د، در صورتی که ب��ه صورت تمام 
وقت و با استفاده از اعتماد مشتری در آن 

فعالیت صورت گیرد. 

پای حرف مشتریان
ه��ر بار و ه��ر هفته قرار در این س��تون بر این بوده 
ک��ه پای درد دل یکی از کس��به آن بازار بنش��ینیم و 
خاطره ای از س��ال های حضورش��ان در این بازار نقل 
کنیم. موبایل و کامپیوتر مسئله ای است که بیشتر قشر 
جوان و میان س��ال با آن درگیر هس��تند و شاید بهتر 
باشد که این بار گوشه ای از صحبت های مشتریان این 
حوزه را نقل کنیم و با صحبت از آن بتوانیم بخشی از 
مشکالت آنها که 50 درصد اصلی این بازار هستند را 
منعکس کنیم. مشتریان این روزها با مشکالتی نظیر 
ارائ��ه کاالهای بدون گارانتی ی��ا گارانتی های متفرقه، 
چند دستگی قیمت ها، ارائه لیست های بدون قیمت و 
عدم نصب برچسب قیمت روی کاالهای پشت ویترین 
که مدتی س��ازمان حمای��ت از حقوق مصرف کننده و 
وزارت بازرگانی بر آن تأکید داشت، دست و پنجه نرم 
می کنند. یک پس��ر جوان که همراه با دوستش برای 
خری��د به بازار آمده اند در گوش��ه ای ایس��تاده و ذرت 
مکزیکی می خورند. هم زمان با نزدیک ش��دن به آنها 
صدای ش��ان را باالتر می برند تا شاید من متوجه قصد 
خرید داشتن آنها شوم. حرفش را با این شروع می کند 
که: طی دو تا سه هفته اخیر که به قصد خرید لپ تاپ 
به بازار مراجعه کرده ام، هر فروشگاهی در هر روز یک 
قیمت متفاوت ب��ه من ارائه می کن��د و من نمی دانم 
ک��ه واقعاً قیمت درس��ت و واقعی لپ ت��اپ مورد نظر 
من چیس��ت؟ وی افزود: وقتی از فروشندگان علت را 
جویا می شوم می گویند : »از جایی که ارزان تر می دهد 
خرید کن! « دوستش درحالی که قاشق لبریز از ذرت 
مکزیکی را در دهانش سرازیر می کند، توضیح می دهد: 
وقتی س��راغ لیس��ت قیمت را می گیریم لیست هایی 
بدون قیمت ارائه می کنند که در حقیقت این لیست ها 
به دردمان نمی خورند و فکر می کنم این ترفندی است 
تا فروش��ندگان به این ترتیب خری��داران را به داخل 
فروشگاه بکشند و روی نظر و انتخاب وی تأثیر بگذارند 

و یک لپ تاپ از فروشگاه خود به وی بفروشند. 
وی ادام��ه می ده��د: چن��دی پیش ب��رای خرید 
لپ تاپ به بازار مراجعه کردم و فروشنده مدل مورد 
نظ��ر من را با بهانه اینکه ای��ن مدل در بازار موجود 
نیست از پش��ت ویترین به من ارائه کرد. اما پس از 
مدتی متوجه رنگ پریدگی در برخی از قس��مت ها 
و همچنین لکه هایی روی کیبورد ش��دم. همچنین 
باتری لپ تاپ ش��ل اس��ت و به خوبی در محل خود 
قرار نمی گی��رد. وقتی برای اعتراض نزد فروش��نده 
آم��دم وی گفت، مس��ئولیتی در ای��ن زمینه تقبل 
نمی کند. چرا که بابت اینکه کاالیی از پشت ویترین 
خریداری ک��ردم 50 هزار تومان تخفیف گرفتم. اما 

کاال در حدود 200 هزار تومان ایراد دارد. 
اکث��ر خری��داران کاالهای کامپیوت��ر و تجهیزات 
دیجیت��ال که از عرضه کاال با  قیم��ت باالتر از آنچه 
باید باشد گله مند هستند می گویند، این اصلی ترین 
شکایت ما اس��ت که نسبت به فعاالن بازار داریم. با 
وجودی که  برخی از فعاالن بازار کاالهای قدیمی را 
از س��ال قبل در موجودی خ��ود دارند، اما همگام با 

نوسانات نرخ ارز قیمت ها را  دو برابر کرده اند که این 
موضوع به هیچ وجه منصفانه نیست. درشرایط فعلی 
فروشندگان کاالها را با هر قیمتی که می خواهند  به 
فروش می رسانند و هر میزان سودی که می خواهند 
برای خود در نظرمی گیرند. دس��ت روی هر کاالیی 
برای خرید  می گذاری باید دلت هزار و یک راه برود 
که کاال س��رقتی، مرجوعی، تقلبی، از رده خارج و... 
نباشد و در شرایط فعلی خریدار  باید نهایت دقت را 
بکند تا دچار دردس��رهای خریدکاالهای اینچنینی 
نشود. ش��اید برایتان پیش آمده اس��ت که به قصد 
خرید یک  کاالی ارزان می روید ولی فروشنده چنان 
رأی تان را عوض می کند که ناچار می ش��وید کاالیی 
که وی پیش��نهاد می دهد خری��داری  کنید که بعداً 
متوجه می ش��وید یا کاال از رده خارج است یا اینکه 
در خرید اشتباه کرده اید و همان کاالی ارزان قیمت 

هم از عهده  انجام کارتان برمی آمد.   
به نظر می آید دیالوگ  های  »از هر جا دوست داری، 
خری��د کن! « و  »چاقو زیر گردنت که نگذاش��تم از 
جای دیگر بخر! « نقش اساسی و مهمی در گفتمان 
میان مشتریان و کسبه بازار موبایل و کامپیوتر دارد. 
ب��ا این حال نکته ای که به نظر می رس��د از اهمیت 
دو چندان برخوردار باش��د، بی توجهی این دو قشر 
به نیازهای یکدیگر و کاف��ی نبودن چتر حمایتی و 
نظارتی س��ازمان های مس��ئول باشد. علت چیست؟ 
گروهی از کارشناس��ان و فروشندگان بازار کامپیوتر 
و تجهی��زات دیجیتال معتقدند که ن��گاه خریداران 
ب��ه فروش��ندگان نگاه��ی  تاریک اس��ت و مجموعه 
عوامل��ی مانند گس��تردگی واحدهای خرده فروش و 
کمبود واحدهای فروشگاهی معتبر و نمایندگی های 
 ف��روش یا فروش��گاه های زنجیره ای، ج��و ناامن وپر 
خط��ر بازار و... منج��ر به بروز برخ��ی رفتارها یا به 
قول خریداران  سوءاستفاده هایی از جانب خریداران 
می ش��ود، در مقابل گ��روه دیگ��ری معتقدند عدم 
نظارت ارگان های ذی ربط وس��ازمان های  مربوطه و 
همچنین بی اطالعی برخی از خریداران و همچنین 
بی ثباتی قیمت ها باعث شده است گروهی از فعاالن 
بازار از  شرایط سوءاستفاده کرده و باعث بی اعتمادی 
خریداران شوند. متأسفانه سازمان حمایت از حقوق 
مصرف کنن��دگان در این مورد  چندان فعال نیس��ت 
و حقوق مصرف کننده درس��ت ودقیق تعریف نشده 

است. 
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گشت و گذار »فرصت امروز« در مرکز خدمات و فروش موبایل و کامپیوتر

همراه با سرعت تکنولوژی در میدان ولیعصر
صابر افشارزاده

saber.afsharzade@gmail.com

بسیاری از جامعه شناسان در سال های 
اخیر هشدار داده اند که صحبت نکردن از 

آسیب های اجتماعی باعث شدید شدن آنها 
می شود. بیکاری، فقر و وابسته شدن به مواد 

مخدر نابسامانی های زیادی را برای این 
آدم ها به وجود آورده است. فراموش نکرده ام 

اینجا صفحه بازار است و قرار است این 
بار هم یکی از مراکز خرید تهران را با هم 

بررسی کنیم
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معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده:
انگشت اتهام آسیب  را به سمت 
زنان نشانه نروید/نگران اعتیاد 

۶۲درصدی مردان متأهل هستیم

ش��هیندخت م��والوردی در حاش��یه همایش ملی 
سیاس��ت گذاری اجتماعی در حوزه خانواده گفت: در 
سیاست های کلی و در برنامه ششم توسعه تقویت نهاد 
خانواده و جایگاه زن دیده ش��ده که در طول س��الیان 
هر چند برنامه ها و سیاست ها در این زمینه در دستور 
کار دولت ها قرار داش��ته، اما این بار آن را به عنوان یک 

اولویت در دولت در نظر گرفته ایم. 
وی ادامه داد: طبق نظام نامه ای که از سوی سازمان 
مدیری��ت برنامه ریزی ابالغ ش��ده برای نخس��تین بار 
هدف گذاری کمی کرده ایم تا وضعیت زنان را شناسایی 
کنیم، راهبردها و اقدامات را در سند برنامه ششم لحاظ 
کرده ای��م، دولت نیز آن را تصویب ک��رده و با ابالغ به 
دس��تگاه های اجرایی می توانیم اندازه گیری دقیقی از 
وضعیت موجود زنان و فاصله ای که با وضعیت مطلوب 

دارد به دست آ وریم. 

نمی توان برای همه زنان یک نسخه پیچید
به گزارش فارس، م��والوردی گفت: برای گروه های 
مختلف زنان ش��امل ش��اغل، خان��ه دار و روس��تایی 
برنامه ریزی ها متفاوت اس��ت و نمی توان نس��خه کلی 
برای همه خانواده ها پیچید بلکه متناس��ب با وضعیت 

هر خانواده باید برنامه ریزی کرد. 

ورود کار خانگی زنان در حساب های ملی 
وی با اش��اره به یکی از برنامه های در دس��ت اجرا، 
گفت: می خواهی��م ارزش گذاری کار خانگی زنان را به 
نتیجه برس��انیم. این موضوع مدت هاست مطرح شده 
است، با ارزش گذاری آن و اینکه زنان خانه دار چه نقش 
مهمی در اقتصاد خانواده و جامعه دارند و لحاظ آن در 
حس��اب های ملی، می توان نگاه ها را نسبت به جایگاه 
زنان خانه دار و بس��یاری از هنجارها و قوانین به مرور 

تغییر داد. 
مع��اون رئیس جمهور در ام��ور زنان و خان��واده در 
مورد آس��یب پذیری زن��ان، گفت: بحث آس��یب های 
اجتماعی به طور جدی در دستور کار نظام قرار گرفته 
و گزارش های آن هر شش ماه یک بار خدمت رهبری 
ارائه شده و در ذیل شورای اجتماعی کشور به ریاست 
رئیس جمهور 17 کارگروه تشکیل شده است و در هر 

دستگاهی ستاد مقابله با آسیب ها وجود دارد. 

انگشت اتهام آسیب ها را به سمت زنان نشانه 
نروید

م��والوردی ادامه داد: اما اینکه در زمینه آس��یب ها 
انگش��ت اتهام را همیشه به س��مت زنان نشانه برویم 
قبول ندارم. در مورد اعتیاد، کمتر از 10 درصد معتادان 
را زنان تش��کیل می دهند و نگرانی ما وجود 62 درصد 
معتادان مرد متأهل است که زمینه سازی انواع خشونت 
و آس��یب و جرم را نس��بت به زنان و کودکان خواهند 

داشت. 

نگرانی نسبت به کاهش سن اعتیاد و مردان معتاد 
متأهل 

وی تصریح ک��رد: بحث مواد صنعت��ی و روانگردان 
هم که مطرح می ش��ود نگرانی ها را دوچندان می کند، 
بنابرای��ن نگرانی ما پایین آمدن س��ن اعتیاد و تغییر 
الگ��وی مص��رف مواد مخدر از س��نتی ب��ه صنعتی و 

روانگردان است که البته دالیل خود را دارد. 
معاون رئیس جمه��ور در امور زنان و خانواده، گفت: 
اینکه چرا دختران در سنین پایین به دنبال هیجان و 
شادی های کاذب می گردند باید مورد توجه قرار گیرد. 

نگاهی به ایده تأسیس مدارس تعاونی در ایران

رقابت؛ مهم ترین آسیب برای آموزش دانش آموزان است
لیال شیرزاد
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 کنس��ول ایران در بصره گفت که برگزاری 
نمایشگاه توانمندی های بانوان خوزستان در 
بصره، نش��ان دهنده روح زنده و پرنشاط زنان 

ایرانی است. 
به نق��ل از رواب��ط عمومی ات��اق بازرگانی 
اهواز، حسین س��یاهپوش در دیدار با رئیس 
ات��اق بازرگانی اهواز و زنان کارآفرین و طراح 
ایرانی در حاش��یه نمایش��گاه توانمندی های 
زنان خوزس��تان در بصره بیان کرد: فلس��فه 
وجودی ما در ع��راق انتقال و صدور گفتمان 

فرهنگ جمهوری اسالمی در عراق است. 
وی اف��زود: 65 درصد مردم کش��ور عراق 
شیعه هستند و امروز عراق به هنر و فرهنگ 
زن ایران��ی به عنوان الگو و اس��وه نیاز دارد و 
مهم اس��ت که نگاه زنان جنوب عراق به زن 

ایرانی باشد. 
وی ادام��ه داد: همچنی��ن تروی��ج و ایجاد 
نمایش��گاه ها در ع��راق غی��ر از بع��د هنری، 
چندی��ن پیام دارد که نش��ان دادن نقش زن 

ایرانی در س��اختار اجتماعی کش��ور، انتقال 
فرهنگ و کمک به مردان در ساخت کشور و 
باالت��ر از همه تبلیغ حجاب برتر از مهم ترین 

این پیام هاست. 
کنس��ول ایران در بص��ره یادآور ش��د: در 
کش��وری که هشت س��ال با ما در جنگ بود 

ب��ا محوریت فرهنگ و گفتمان حضور یافتیم 
و طرف عراقی را تح��ت تأثیر فرهنگ و هنر 
خودمان قرار دادیم که در این مسیر از رئیس 
اتاق بازرگان��ی اهواز به دلیل برگزاری چنین 

نمایشگاهی تقدیر و تشکر می کنم. 
رئی��س ات��اق بازرگان��ی، صنای��ع، معادن 

و کش��اورزی اه��واز نی��ز گف��ت: در صورت 
حمایت کنسولگری ایران در بصره می توانیم 
نمایش��گاه توانمندی بانوان خوزس��تان را در 
عراق به صورت فصلی یا دائمی برگزار کنیم. 
شهال عموری اظهار کرد: در این نمایشگاه 
تعدادی از بانوان که از طراحان برتر کش��ور و 

فعاالن اقتصادی هستند، حضور دارند. 
وی با بیان اینکه این نخس��تین نمایشگاه 
زن��ان ایران در ع��راق بود که ممکن اس��ت 
کاستی هایی هم داش��ته باشد، افزود: در این 
نمایشگاه سعی شده از کاالهای برند استفاده 
شود و افراد شرکت کننده نیز کسانی هستند 
که بتوانند با طرف عراقی ارتباط برقرار کنند. 
وی گفت: نمایش��گاه توانمندی های بانوان 
خوزس��تان در بص��ره با س��ه ه��دف فروش، 
ش��ناخت کاالی ایرانی، آموزش و ایجاد صلح 
و انجام امور خیریه در کل جهان برگزار شد. 
رئی��س ات��اق بازرگانی، صنای��ع، معادن و 
کش��اورزی اهواز ادامه داد: می خواهیم سایر 
م��ردم جهان بدانند که زنان ما خواهان صلح 

هستند. 
وی با بیان اینک��ه زنان با حجاب کامل در 
این نمایشگاه شرکت کرده بودند، اظهارکرد: 
هدف ای��ن بود تا به این ترتیب فرهنگ خود 
را به کشورهای اسالمی دیگر منتقل کنیم. 

وی گفت: کش��ور عراق از همه کشورهای 
دیگر واردات دارد که با توجه به همس��ایگی 
و نزدیک��ی فرهنگی ما با ع��راق انتظار داریم 
حض��ور پررنگ ت��ری در این کش��ور داش��ته 

باشیم. 
عموری بیان کرد: اتاق های بابل، میس��ان 
و ناصری��ه عراق نیز از ما دع��وت کردند این 
نمایش��گاه را در اس��تان های دیگر عراق هم 

داشته باشیم. 
نمایش��گاه بانوان کارآفری��ن با حضور زنان 
کارآفرین خوزستان از 25 تا 28 آذر در بصره 

کشور عراق برپا شده است. 
در حاش��یه این نمایش��گاه برخی طراحان 
لب��اس از ایران نیز نمایش زنده مد و لباس را 

در هتل شرایتون بصره برگزار کردند. 

آناهیت��ا اصالح پذیر، مدیرعام��ل تعاونی 
فرهنگی،آموزش��ی راه رش��د با بیان اینکه 
مدرس��ه تعاون��ی از دو بع��د آموزش��ی و 
اقتصادی قابل بررس��ی اس��ت در رابطه با 
مفهوم مدرس��ه تعاونی می گوید: مدرس��ه 
تعاونی از بعد آموزشی به جنبه های تربیتی 
و در کل ش��یوه های آموزش و مدرسه داری 
می پ��ردازد. در واقع ترکی��ب کار گروهی و 
مش��ارکتی به همراه بعد اقتصادی به ایجاد 
م��دارس تعاونی منجر می ش��ود که در آن 
مس��ئوالن،  ذی نفعان و اولیا صاحبان سهم 
هس��تند و حق رأی دارن��د و می توانند در 
مورد مس��ائل آموزشی مدرس��ه اظهارنظر 
کنند. حال این اظهارنظر می تواند در مورد 
انتخاب مس��ئوالن مدرس��ه و شیوه  و نحوه 
آموزش کودکان باش��د. وی ادامه می دهد: 
در مدرسه تعاونی معلمان نخستین گروهی 
هس��تند که اعضای صاحب سهم محسوب 
می ش��وند، ب��ه تبع این امر احس��اس تعلق 
بیش��تری به محیط خواهند داش��ت و این 
احس��اس تعلق ب��ه کیفیت باالت��ر آموزش 
منجر می ش��ود. ضمن اینکه ای��ن معلمان 
در بس��تر کار مش��ارکتی تجرب��ه کس��ب 
کرده اند پس می توانند آم��وزگاران بهتری 
باش��ند،  از آن جهت که معلمانی می توانند 
آموزش مش��ارکتی را به ک��ودکان آموزش 
دهند که خودش��ان صاح��ب تجربه واقعی 
آم��وزش مش��ارکتی باش��ند. وی در رابطه 
ب��ا الگوبرداری مدارس تعاون��ی در ایران از 
کش��ورهای توس��عه یافته می گوید: مدرسه 
تعاونی در کش��ورهای دیگر هم وجود دارد. 
یکی از کش��ورهایی که به موضوع مدرس��ه 
تعاونی اما فقط در بعد آموزش��ی و دخالت 
اولی��ا و مربیان و ذی نفعان در ش��یوه اداره 
مدرس��ه پرداخته، کش��ور انگلستان است. 
اصالح پذیر می افزای��د: اما الگوی مورد نظر 
ما عالوه بر بعد آم��وزش به ابعاد اقتصادی 
ه��م توجه دارد. وی تأکید می کند:  اگر بعد 
اقتصادی مکمل وجه مدرسه ای و مشارکتی 
نباش��د مدرس��ه تعاونی کامل نخواهد بود؛ 
یعنی اگ��ر معلم و اولیا، خودش��ان صاحب 
مدرس��ه نباش��ند و نقش اقتصادی خود را 
ایفا نکنن��د نمی توان در راس��تای منافع و 
هدف مدرس��ه تعاونی حرک��ت کرد. همین 
امر باعث می ش��ود انگیزه ه��ای کامل برای 
ایجاد یک مدرسه متفاوت ایجاد نشود. وی 
با اش��اره به اینکه نمونه های مدرسه تعاونی 
در دنیا در کش��ورهایی مثل کش��ور مالزی 
وج��ود دارد،  می گوید: آنچه ما به آن اعتقاد 
داری��م توجه به هر دو بخش مش��ارکتی و 
اقتصادی اس��ت. با اینک��ه آموزش در ایران 
متمرکز است و یک سری دستورالعمل های 
کل��ی بر آم��وزش مدارس حاکم اس��ت اما 

ت��ا جای��ی ک��ه در اختی��ار مدارس اس��ت 
مدرس��ه تعاون��ی ب��ا ش��یوه های آموزش و 
فوق برنامه های مناس��ب تر می تواند فضای 
کن��د.  ایج��اد  را  مناس��ب تری  آموزش��ی 

آموزش مشارکتی یک شیوه زیستی 
نه یک کلمه

مدیرعامل تعاونی فرهنگی-آموزش��ی راه 
رشد در پاسخ به این سوال که این مدارس 
در چه اس��تان هایی قابلیت بازگشایی دارد، 
 می گوید: افتتاح مدرس��ه تعاونی به استان 
و ش��هر خاصی مربوط نمی ش��ود، این یک 
ایده کلی اس��ت. وی ادام��ه می دهد: یکی 
از معضالت��ی که در ش��هرهای ب��زرگ در 
رابط��ه با افتتاح مدرس��ه های تعاونی وجود 
دارد، هزینه مس��کن و زمین اس��ت که در 
شهرهای کوچک قطعاً این مشکالت کمتر 
اس��ت و راحت تر می توان به هدف رس��ید. 
از آنج��ا ک��ه همبس��تگی مردم ش��هرهای 
کوچک به نسبت کالنش��هرها بیشتر است 
و روحیه همزیستی و کار گروهی و امکانات 
محیط��ی ش��هرهای کوچ��ک در زمی��ن و 
مس��کن برای ایجاد م��دارس تعاونی بهتر 
اس��ت، این مدارس در ش��هرهای کوچک 
بهتر جواب می ده��د. اصالح پذیر در رابطه 
با تفاوت محتوای درس��ی ای��ن مدارس با 
دیگر مدارس می گوید: یکی از ش��یوه های 
جدی��د آموزش ش��یوه آموزش مش��ارکتی 

اس��ت. وقتی می گوییم آموزش مش��ارکتی 
از ی��ک کلمه حرف نمی زنی��م بلکه از یک 
پروت��کل کل��ی و ش��یوه زیس��تی صحبت 
می کنی��م که هم در آموزش، هم در تربیت 
و ه��م در پ��رورش ک��ودکان مؤثر اس��ت. 
به ط��ور مث��ال آزمون هایی ک��ه در مدارس 
مش��ارکتی برگزار می ش��ود ب��ا آزمون های 
دیگ��ر م��دارس بس��یار متف��اوت اس��ت. 
بس��یاری از ای��ن آزمون ه��ا ب��ه صورت 
آزمون های گروهی طراحی می شوند؛ یعنی 
کودکان با توان ها و مهارت های مختلف در 
گروه ه��ای مجزا ق��رار می گیرند و هر کدام 
در تکمیل آن آزمون نقشی دارند. بنابراین 
رقابت نخستین چیزی است که در مدارس 
تعاونی و رویکرد مش��ارکتی حذف خواهد 
ش��د؛ چیزی که آفت آموزش مدارس امروز 
ما است. تا زمانی که کنکور هست رقابت هم 
وجود دارد ام��ا می توان در این روند تأخیر 
ایجاد کرد و دانش آموزان دیرتر به این رقابت 
که گاهی اوقات می تواند ناس��الم هم باشد 
وارد ش��وند. اصالح پذیر می افزاید: بنابراین 
کار مش��ارکتی شیوه ای اس��ت که براساس 
آن کالس چی��ده می ش��ود. البت��ه گفتنی 
است آموزش مشارکتی منحصر به مدرسه 
تعاونی نیست اما در مدرسه ای که سیستم 
تعاونی برقرار اس��ت آموزش مش��ارکتی به 
صورت تمام عیار خود را نشان می دهد. وی 
در پاس��خ به این سوال که آیا دولت کمکی 

به وجود چنین مدارس��ی داش��ته اس��ت. 

بازدهی مدرسه تعاونی  بیشتر از 
مدارس خصوصی است

لی��دا روحان��ی، رئی��س کمیت��ه اجرایی 
همایش مدرسه تعاونی و اقتصاد مشارکتی 
در رابط��ه ب��ا مفه��وم تعاون��ی می گوی��د: 
تعاونی ها انجمن ها یا اجتماعات مس��تقلی 
هس��تند ک��ه به ط��ور دموکراتیک توس��ط 
افرادی که برای برآوردن نیازهای اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی ش��ان گردهم آمده اند، 
تشکیل و اداره می شوند. در واقع تعاونی ها 
براس��اس اصول مش��ارکتی بنیان گذاشته 
می ش��وند و توس��ط افرادی که از خدمات 
س��ازمان بهره مند می ش��وند، یعنی اعضای 
تعاونی اداره می شوند. وی ادامه می دهد: از 
آنجا که تعاونی ها براس��اس اصولی همچون 
توانمندس��ازی، آم��وزش و مش��ارکت بن��ا 
ش��ده اند، بر ارتقای همی��اری چه در درون 
س��ازمان و چه از طریق تمرکز بر هم افزایی 
و هم��کاری می��ان گروه های دیگ��ر تأکید 
می کنن��د. وی با بی��ان اینکه ه��دف اولیه 
یک تعاونی، نه کس��ب سود حداکثری بلکه 
ارائه خدمات به اعضایش اس��ت، می گوید: 
در عین حال این تعاونی ها باید س��ود کافی 
جهت پوش��ش هزینه ها و تضمین رش��د و 
توسعه خود را نیز تولید کنند. در تعاونی ها 
اگرچه هر کدام از اعضا می توانند سهم های 

متفاوتی داش��ته باش��ند اما این تفاوت در 
سهام منجر به ایجاد حق رأی بیشتر نخواهد 
شد زیرا براساس قانون هر فرد صرف نظر از 
تعداد س��هام یک حق رأی خواهد داش��ت. 
روحان��ی با بی��ان این جم��الت می افزاید: 
 کیفیت تعاونی هم در زمینه خدمات و هم 
در زمینه بازدهی بسیار بیشتر از بنگاه های 
خصوصی است و برتری آن در زمینه غیبت 
کمتر کارکنان و هم در زمینه کیفیت بهتر 
خدمات و تولیدات به اثبات رس��یده است. 

بازار کار زنان در ایران با عدم تعادل 
روبه رو است

ش��هال کاظمی پور در پاسخ به این سوال 
که آیا ساختار تعاونی می تواند زمینه حضور 
و فعالیت بیش��تر زن��ان را در جامعه و بازار 
کار، فراه��م کند می گوید: »رش��د فزاینده 
به وی��ژه کالنشهرنش��ینی،  و  شهرنش��ینی 
مصرفی ش��دن جامعه، هزینه های سنگین 
زندگ��ی و... را ایج��اب می کن��د. به موجب 
این امر زنان نیز از نیروی کار خود استفاده 
کرده و در فعالیت ه��ای اقتصادی، تولید و 
به��ره وری مش��ارکت می کنند. ب��ا این کار 
هم ب��ه اقتصاد خان��واده کم��ک می کنند 
و هم در رش��د و توس��عه اقتصادی جامعه 
نقش خواهند داش��ت.« وی ادامه می دهد:  
»افزای��ش مش��ارکت نی��روی کار زنان اگر 
ب��دون نظارت و برنامه ری��زی صورت گیرد 
باعث افزایش سهم آنها در بخش غیر رسمی 
و بیکاری پنهان خواهد شد و به تعبیری به 
استثمار آنها منجر می شود. یکی از راه های 
ج��ذب زنان به بازار کار و اس��تفاده صحیح 
از نی��روی کار آنه��ا بخش تعاونی اس��ت.«
 وی ب��ا بی��ان ای��ن جم��الت می افزاید: 
براس��اس نتایج آمارگیری نیروی کار مرکز 
آم��ار ای��ران در زمس��تان 1393 می��زان 
مش��ارکت اقتص��ادی م��ردان و زن��ان 10 
 س��اله به باال به ترتی��ب برابر 62/3 و 12/3 
درصد بوده که بیانگر س��هم ناچیز زنان در 
بازار کار ایران اس��ت و نکت��ه مهم تر اینکه 
میزان بیکاری جمعیت فعال مردان و زنان 
10 س��اله به باال در همین س��ال به ترتیب 
برابر 9/6 و 21 درصد بوده و میزان بیکاری 
جمعیت 24-15 ساله مرد و زن برابر 23/2 
و 45/3 درصد گزارش ش��ده است. با توجه 
به ای��ن ارقام می ت��وان گفت رش��د ناچیز 
مش��ارکت زنان در فعالیت ه��ای اقتصادی 
به مش��ارکت واقعی آنها در بازار کار منجر 
نش��ده و تعداد زی��ادی از آنها بی��کار و در 
جست وجوی کار هستند. کاظمی می گوید: 
ب��ازار کار زن��ان در ای��ران با ع��دم تعادل 
روبه رو است و این عدم تعادل در گروه های 
مختل��ف اجتماع��ی و قومی هم مش��اهده 
می ش��ود. به همین دلیل اس��ت که تعاونی 
راه مناس��بی ب��رای حض��ور و قدرت یاب��ی 
زن��ان در جامعه مط��رح و اجرا می ش��ود. 

برپایی نمایشگاه توانمندی های بانوان در بصره نشانگر نشاط زنان

گزارش 2

یک جامعه ش��ناس با تأکید بر اینکه اعتیاد هیچ گاه زنانه نمی ش��ود، گفت: 
اعتیاد از ابتدا پدیده ای مردانه بوده اس��ت، چراکه همواره مردها بیش��تر به 

سمت مواد مخدر گرایش پیدا کرده اند و آن را مصرف می کنند. 
به گزارش ایس��نا، دکتر رؤیا نوری با بیان اینکه امروزه 30 درصد از زنان 
جامعه شاغل هستند، گفت: امروزه درصد ریسک پذیری زنان جامعه افزایش 
یافته است و این موضوع در مسئله اعتیاد نیز خود را نشان می دهد. موضوع 
زنان از جمله موضوعاتی است که به تازگی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته 
اس��ت اما مطالعات انجام ش��ده در این حوزه، مطالعات تخصصِی برای زنان 
نیست. آس��یب های زنان به ویژه اعتیاد باید به طور متمرکز و تخصصی مورد 

بررسی و تحلیل قرار گیرد. 

وی که در برنامه ای رادیویی صحبت می کرد، با اش��اره به اینکه اعتیاد یک 
رفتار پرخطر اس��ت، اظهار کرد: زنان در بیش��تر مواقع انسان های محتاطی 
هستند، به طوری که درصد ریسک پذیری آنان نسبت به مردان جامعه بسیار 
کم بوده است اما امروزه درصد ریسک پذیری زنان جامعه افزایش یافته است 

و این موضوع در مسئله اعتیاد نیز خود را نشان می دهد. 
این کارشناس مسائل اعتیاد با بیان اینکه اعتیاد زنان امروزه تبدیل به یک 
مس��ئله اجتماعی شده اس��ت، گفت: آمارهای اعتیاد زنان در جامعه امروزه 
بس��یار افزایش یافته اس��ت، بنابراین افراد اجتماعی و جامعه نس��بت به این 

موضوع حساس شده اند. 
به گزارش ایس��نا، در ادامه این برنامه دکتر عیس��ی کاکویی- کارش��ناس 

مواد مخدر- با اش��اره به سبک زندگی خانواده های امروزی اظهارکرد: تربیت 
صحیح فرزند توسط خانواده، باعث می شود تعامل و هماهنگی ویژه و خوبی 
در جامعه حاکم شود. مردهای خانه های امروزی باید خأل تربیتی فرزندان را 

در نبود زنان در خانه تأمین کنند. 
این کارش��ناس مواد مخدر با اش��اره ب��ه اینکه امروزه مرج��ع الگوگیری 
کودکان جامعه عوض ش��ده اس��ت، گفت: در ش��رایط امروزی گروه مرجع 
جوانان و نوجوانان تغییرات بس��یار جدی کرده اس��ت، به طوری که عالوه بر 

والدین، فرزندان مورد آسیب قرار گرفته اند. 
کاکوی��ی در پایان اظهار کرد: آمارهای چند س��ال پیش در حوزه اعتیاد، 

آسیب های کمتری را نسبت به آمارهای امروزی نشان می داد. 

یک جامعه شناس: 

اعتیاد هیچ گاه زنانه نمی شود

اخبار زنان

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور بانوان و 
خانواده: 

عدم برخورداری عدالت جنسیتی 
مهم ترین چالش حوزه زنان

مش��اور وزی��ر راه و شهرس��ازی در ام��ور بانوان و 
خانواده گفت: در حال حاضر عدم برخورداری عدالت 
جنس��یتی و بی عدالتی اجتماعی، مهم ترین چالش 

حوزه زنان به شمار می رود. 
ب��ه گ��زارش پای��گاه خب��ری عص��ر بان��وان، منا 
عرفانیان س��لیم گفت: در دوره معاص��ر، مرز عرصه 
عموم��ی و خصوص��ی در جامعه ما تغیی��ر یافته و 
همچنان در حال تغییر است و در این راستا افزایش 
مس��تمر حضور زنان در عرصه عمومی، تغییر نقش 
آنان در اجتماع را س��بب ش��ده و در این میان عدم 
تطابق بس��ترهای قانونی و فیزیک��ی چالش هایی را 

برای این گروه از جامعه فراهم کرده است. 
عضو ش��ورای عالی کنگره زنان موفق ایران ادامه 
داد: رویکرده��ای دولت یازدهم ب��ا توجه به حقوق 
شهروندی زنان در تمامی س��طوح سیاست گذاری، 
برنامه ریزی، اقدام و فعالیت های متمرکز مورد توجه 

قرار گرفته است. 
وی اف��زود: فعالیت ه��ای مربوط به حق��وق زنان 
در پی دس��تیابی به رویکردهای مت��وازن مبتنی بر 
تعالی انس��ان و کاهش نابرابری جنسیتی در ادبیات 
توسعه جوامع شکل می گیرد که امروز به عنوان یک 
چارچوب مفهومی برآمده از سیاس��ت های توس��عه 

پایدار، توجه دولت ها را به خود جلب کرده است. 



مصرف کنندگان این اجناس و خدمات را 
ارزان تر تهیه می کنند

 راه هایی برای صرفه جویی 
در سال جدید

همیش��ه خبر از گرانی و تورم نیس��ت. در س��ال 
2017، برخالف افزای��ش طبیعی و کلی قیمت های 
مصرف کنن��ده و بهب��ود ق��درت خرید ش��هروندان 
فرانس��وی، برخی از کاال ها، محص��والت یا خدمات 
به دالیلی افزایش قیم��ت چندانی پیدا نمی کنند و 
چه بس��ا حتی قیمت آنها نسبت به سال 2016 هم 
ارزان تر می ش��ود. شهروندان فرانسوی می توانند این 
کاال ها و خدمات را نس��بت به سال گذشته  با هزینه 

کمتری تهیه کنند یا داشته باشند. 

قیمت شکالت 
قیمت ش��کالت در فرانس��ه به دلیل تولید مازاد بر 
تقاضای کاکائو، پایین خواهد آمد. قیمت کاکائو رو به 
کاهش اس��ت. قیمت آن از ابتدای سال 2016 تاکنون 
27 درصد کاهش یافته اس��ت. با میزان تولید جهانی 
4 میلی��ون تن، م��ازاد تولید کاکائو ب��ه 300 هزار تن 
خواهد رسید. البته این کاهش قیمت به دلیل تقاضای 
باال در شب سال نو، به پس از آن به تاخیر می افتد و از 

ماه فوریه آینده قیمت آن کاهش می یابد. 

بلیت هواپیما 
قیم��ت  بلیت هواپیم��ا از پاریس ب��ه نیویورک یا 
کش��ور های دیگر در سال 2017 باورنکردنی خواهد 
بود. چندین ش��رکت حمل و نقل هوایی در فرانسه از 
قیمت ه��ای ارزان و س��فر های کم هزین��ه خود خبر 
 FrenchBlue داده اند. یکی از آنها ش��رکت هوایی
اس��ت که پرواز های خود را با هواپیما هایی مجهز به 
صندلی ه��ای چرم، صفحه های نمایش ش��خصی در 
تمام کالس ها و در پرواز هایی که بیش از 8 س��اعت 

باشد، به مسافران ارائه خدمت می کند. 

تلویزیون های باکیفیت فوق العاده 
تلویزیون های��ی با صفحه های نمای��ش فوق العاده 
باکیفیت از ابتدای سال 2012 با قیمت 6000 یورو 
وارد بازار شدند. قرار است قیمت آنها در سال آینده 

میالدی به کمتر از 1000 یورو کاهش پیدا کند. 

گواهینامه  رانندگی
ارائ��ه گواهینامه رانندگی فقط برای کس��انی که 
با اتومبیل های اتوماتیک آم��وزش دیده اند، ارزان تر 
اس��ت. هزینه دریاف��ت گواهینامه به طور متوس��ط 
1155 یورو اس��ت که انتخاب این نوع خودرو برای 
رانندگی، هزینه های آزم��ون را تا 25درصد کاهش 
می ده��د. ع��الوه ب��ر آن، امتحان آخ��ر دوره بعد از 
گذراندن 13 ساعت آموزش برگزار می شود، در برابر 

20 ساعت آموزش معمول برای سایرین. 

شکر
قیمت ش��کر مطمئنا تا س��ال 2017 در فرانس��ه 
و در بقیه کش��ور های اتحادیه اروپ��ا کاهش خواهد 
یافت. حداقل اینکه پس از آزاد س��ازی شکر در بازار 
این گونه انتظار می رود. این موضوع تا س��ال 2017 
ب��ا پای��ان گرفتن س��همیه و قیم��ت حداقلی برای 
تولید کنندگان چغندر بیش��تر در دسترس است که 

به نفع مصرف کنندگان تمام می شود. 

خودرو های هیبریدی و برقی
الون موسک، رئیس ش��رکت تسال، به عنوان رهبر 
و پیش��رو نس��ل جدی��د، خودروه��ای هیبریدی و 
برقی خود را معرفی می کند. این ش��رکت از س��ال 
2017 قیم��ت آخرین مدل خودروه��ای هیبریدی 
و الکتریکی خ��ود را مقرون ب��ه صرفه تر پیش بینی 
می کن��د. این روند و باز کردن خ��ط تولید و جذب 
مش��تریان جدید این امکان را خواهد داد که صد ها 
هزار نفر بتوانند از وسایل نقلیه این شرکت با قیمتی 
کمتر اس��تفاده کنند. س��ال آینده قیمت خودروی 
مدل 3 ش��رکت تس��ال، حدود 35 هزار دالر )33.5 
ه��زار یورو( در مقابل 90 هزاری که اکنون به فروش 
می رس��د، خواهد بود. رقیب مس��تقیم این شرکت، 
یعنی ش��رکت ش��ورلت اعالم کرد که در حال روانه 
کردن یک مدل به بازار اس��ت ک��ه حتی ارزان تر از 
مدل شرکت تسال است و قیمت آن حدودا 30 هزار 

دالر )28 هزار یورو( خواهد بود. 

مک بوک 
مک بوک پرو 2016 خیلی جذاب اس��ت اما گران 
هم اس��ت. در واقع این مدل با قیمت 1699 یورو از 
سوی فروشگاه اپل ارائه شده است و قیمت یک مدل 
15.4 اینچی 2699 یورو تمام می ش��ود. این قیمت 
باالی مک بوک های اپل است که سیل واکنش های 
منفی به سود و فروش آن را در ماه نوامبر دامن زده 
اس��ت. اما ب��ا توجه به تحلیل مین��گ چی کو، یکی 
از مدی��ران می گوید این ش��رکت قیمت ها را حفظ 
می کن��د ولی قص��د دارد مدل های قوی ت��ر به بازار 
عرضه کند که باع��ث کاهش قیمت کل محصوالت 
آن می شود. پیش بینی می شود قیمت مک بوک های 
اپل،  پس از این اقدام شرکت کاهش بیابد و اگر قصد 
خرید مک بوک را دارید، بهتر است تا نیمه دوم سال 
آین��ده صبر کنید و از خرید مق��رون به صرفه لذت 
ببری��د، چون قیمت آن به طور سراس��ری و جهانی 

کاهش پیدا خواهد کرد. 
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معموال س�ال که عوض می ش�ود، فهرس�ت بلند باالیی از کاالها و 
اقالم هس�تند ک�ه گران تر می ش�وند. گران تر ش�دن کاالها اصال در 
آغاز س�ال اتفاق عجیبی نیست. برای مواجه شدن با بعضی گرانی ها 

حتی نیاز به از خانه بیرون رفتن و س�ری به فروش�گاه زدن نیست. 
چیزهایی مثل اجاره خانه و قیمت خانه از آن قیمت هایی هس�تند که 
خود به خود با نو ش�دن سال باال می روند.  اما در این میان یک خبر 
خ�وب هم وج�ود دارد و آن اینکه بعضی اقالم را می ش�ود یافت که 
با نو ش�دن س�ال نه  تنها قیمت ش�ان باال نمی برد، بلکه ارزان تر هم 

می ش�وند. سال 2017 کم کم دارد از راه می رسد و نگاهی به فهرست 
کاالهایی که ارزان می شود، باعث خوشحالی خواهد بود. ارزان شدن 
بعضی کاالها مثل آووکادو که ذاتا میوه گرانی اس�ت؛ یا مک بوک که 
ذاتا لپ تاپ گرانی اس�ت، بدون تردید خبر خوبی برای عالقه مندان 

به این کاالها است. 

همهچیزهاییکهدرسال2017ارزانترمیشوند

1( مک بوک )و احتماال آی پد پرو(
اگر در بازار دنبال مک بوک باش��ید، بهترین انتخاب این اس��ت که تا نیمه دوم س��ال 
2017 صبر کنید. پیش بینی های وب سایت های تخصصی از این حکایت دارد که اپل در 
نیمه دوم س��ال 2017 قیمت همه انواع مک بوک خود را کاهش خواهد داد. این کاهش 
قیمت شامل مدل جدید مک بوک پروز و مک بوک های 12 اینچی هم می شود. شایعات 
دیگری هم هست که اپل قرار است سه مدل آی پد پروی جدید از جمله یک تبلت 9/7 

اینچی ارزان قیمت را به بازار عرضه کند. 
بنابرای��ن عالقه مندان به محصوالت اپل می توانند خوش��حال و امیدوار باش��ند که به 

محصوالت این برند با قیمت مناسب دسترسی پیدا خواهند کرد. 

K 4 2( تلویزیون های
چند سال پیش، تلویزیون های K 4  بین 4 تا 6 هزار دالر قیمت داشتند. سال گذشته، 
وقتی تلویزیونی های K 4  با کیفیت در حدود 1000 دالر قیمت داش��تند، مقاله ای در 
روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد که توصیه می کرد دست کم یک سال دیگر برای خرید 
تلویزیون های K 4  صبر کنید. با این حس��اب س��وال این است که االن وقت خرید این 

نوع تلویزیون ها رسیده است؟ پاسخ مثبت است. 
براس��اس داده های به دست آمده قیمت این نوع تلویزیون ها به زیر 1000 دالر خواهد 
رسید. کاهش قیمت قابل توجه خواهد بود و قیمت 348 دالر برای این تلویزیون ها اعالم 
ش��ده است. به لطف حضور ش��بکه هایی مثل آمازون و نتفلیکس حاال می شود فیلم های 

بیشتری با کیفیت K 4  تماشا کرد. 

3( آووکادو
اعتراض های پرورش دهندگان آووکادو و عرضه کم این محصول در تابس��تان گذش��ته 
باعث ش��د، قیمت این میوه پرخاصیت سه دالر افزایش پیدا کند. در نیوزیلند، موجی از 
جرم های مرتبط با آووکادو اتفاق افتاد، به این ترتیب که بعضی ها در باغ ها را می شکستند 
و میوه درخت آووکادو از روی درخت چیده و سرقت می کردند. اما، براساس انجمن تولید 
و بس��ته بندی آووکادو برای صادرات مکزیک )APEAM(  قرار اس��ت در س��ال 2017 

قیمت این میوه سرانجام کاهش پیدا کند. 
آووکادو که به آن گالبی تمس��اح هم گفته می ش��ود، بومی آمریکای مرکزی و مکزیک 

است و درخت آن تا 20 متر رشد می کند. 

4( برخی کاالهای اساسی
 چشم انداز قیمت مواد غذایی ش��رکت خدمات تحقیقاتی و اقتصادی وزارت کشاورزی 
آمری��کا برای آنهایی که دس��تی در پخت و پز دارند و همه دوس��تداران غذا خبر خوبی 
دارد. انتظار می رود چندین کاالی اساس��ی خوراکی کاهش قیمت داش��ته باشند. قیمت 
تخم مرغ اکنون در آمریکا کاهش یافته و انتظار می رود سال 2017 بین 11 تا 12 درصد 
دیگر ارزان شود. گوشت گاو نیز احتماال در سال آینده 1درصد و قیمت سبزیجات بین 2 
تا 3 درصد ارزان خواهند ش��د. قیمت کره بادام زمینی هم به احتمال زیاد در سال آینده 

بین 2/5 تا 3/5 درصد کاهش خواهد داشت. 

Whole Food 5( مواد غذایی فروشگاه
فروش��گاه Whole Food اصوال هیچ گاه ارزان فروش نبوده اس��ت. اما این فروش��گاه 
حاال یک »برنامه پاداش« دارد که قرار اس��ت در همه ش��عبه هایش این برنامه را اجرایی 
کند. البته این برنامه ابتدا در داالس فیالدلفیای آمریکا اجرایی می شود. پاداش ها شامل 
10 درصد تخفیف برای نخس��تین خرید به عنوان پاداش عضویت اس��ت. یک بار خرید با 
15 درصد تخفیف از بخشی که خود مشتری انتخاب می کند، انتخاب محصوالت رایگان و 
کوپن های دیجیتال از دیگر بخش های برنامه پاداش این فروشگاه هستند. سایر پاداش ها 

هم وقتی مشتری از فروشگاه خرید کرد برایش باز می شوند. 

6( صندلی  پروازهای اقتصادی خطوط هوایی معتبر
 اخیرا دو ش��رکت هواپیمایی بزرگ اعالم کرده اند که بلیت صندلی هایی از هواپیما را 
با قیمت کمتری می فروش��ند. مس��افرانی که گزین��ه Delta's Basic Economy  را 
انتخاب می کنند، هیچ صندلی به نامش��ان نمی شود، مگر زمانی که برای کنترل بلیت به 
فرودگاه می روند. ش��رکت United Airlines یکی از دو شرکت هواپیمایی آمریکایی 

است که برای رقابت با پروازهای تخفیف دار تصمیم به این کار گرفته است. 
این خبر زمانی که اعالم ش��د به تیتر یک رسانه ها تبدیل شد. اما این کم شدن قیمت 
تنها ش��امل پروازهای اقتصادی می ش��ود. پیش بینی ها این اس��ت که شرکت هواپیمایی 
امریکن اکس��پرس در این راس��تا در س��ال 2017 برای س��فرهای کوتاه 1 درصد و برای 

سفرهای طوالنی 3 درصد تخفیف بدهد. 

7( پروازها به طورکلی
عالوه بر کاهش قیمت در پروازهای اقتصادی، پیش بینی ها می گوید که در سال 2017 
قیمت پایین س��وخت و رقابت برای دس��تیابی به مش��تری بیش��تر باعث خواهد شد که 
پروازها به طورکلی ارزان تر از س��ال قبل شوند. براین  اس��اس، پروازها در مسیر کوتاه در 
آمریکای شمالی بین 2/5 تا 3/5 درصد و پروازهای طوالنی بین 0/2 تا 4/6 درصد کاهش 

قیمت خواهند داشت. 

8( سفرهای جهانی
دالر االن در وضعیت خوبی به س��ر می برد و این یعنی آمریکایی ها می توانند با خیال 
  Forbes راحت به هر جای دنیا که بخواهند س��فر کنند. در تازه ترین مطلبی که مجله
منتشر کرده، ارزان ترین مقصدهای گردشگری در سال 2017 نوشته شده اند که پرتغال 
یکی از آنها است. سفر آمریکایی به بارسلون خیلی ارزان تر از جایی مثل پاریس یا لندن 
برای ش��ان تمام می ش��ود و یونان هم به خاطر هزینه های پایین کاالها برای آنها مناسب 

است. 
پورتوریک��و، آفریقای ش��مالی، کبک کانادا، مراکش، ویتنام و کاس��تاریکا هم از جمله 

مقصدهای ارزان برای آمریکایی ها است. 

9( خرید و لیزینگ برخی از مدل های خودرو
برخی مدل های خودرو قرار اس��ت در س��ال 2017 ارزان شوند. از جمله این خودروها 
مدل پایه Audi A4، کاهش قیمت 2 هزار و 400 دالری خواهد داشت. هیوندای االنترا 
2017 هم 100 دالر ارزان خواهد شد. قرار است قیمت خودروی کیا کادنزا هم در سال 

آینده هزار دالر کاهش پیدا کند. 
 Buick Enclave همچنین براس��اس تحلیل ها هفت مدل خودروی دیگ��ر از جمله
)80 دالر در هر ماه(، GMC Acadia )کمتر از 42 دالر در ماه(، BMW X3 )کمتر 
از 11 دالر در م��اه و Subaru Impreza WRX )کمت��ر از 11 دالر در م��اه( ارزان 

خواهند شد. 

10( خودروهای برقی و هیبریدی
اگرچه تحلیلگران برای مدل S سدان تسال برای ورود به بازار تاخیر پیش بینی کرده اند، 
قرار است این خودرو در سال 2017 به بازار بیاید و قیمت آن 35هزار دالر تعیین شده 

است. 
همچنی��ن اعتبار مالیاتی و صرفه جویی در گاز باعث خواهد ش��د که در س��ال 2017 
1خودرویی مثل کرایسلر پاسیفیکا هیبریدی از نوع غیرهیبریدی آن ارزان تر خواهد بود.  6
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13 فن�اوری و دیجیت�ال

 کدام اسکرول را در طراحی 
رابط کاربری استفاده کنیم؟ 

اس��کرول کردن یکی از کارهایی اس��ت که اغلب 
کاربران برای اس��تفاده از محصوالت نرم افزاری بدون 
آنک��ه ب��ه آن فکر کنن��د، انجام می دهند. انتخاب نوع 
اسکرول مناسب از نظر عملکرد بدون دخالت سلیقه 
شخصی یکی از کارهایی است که یک طراح باید به 

آن در طراحی رابط کاربری دقت کند. 
اس��کرول به عن��وان یک ابزار موث��ر می تواند تجربه 
تعامل کاربر با محصول را بهبود ببخشد. در ادامه به 
انواع اس��کرول و زمان مناس��ب برای به کارگیری آنها 

خواهیم پرداخت. 

اسکرول افقی
حرکت از راست به چپ یا چپ به راست، یک راه بسیار 
مناسب برای ارتباط برقرار کردن با متن و تصاویر مثل 
خواندن کتاب یا ورق زدن مجله اس��ت. اس��کرول افقی 
ارائ��ه محت��وا را با حرکت به صورت افقی فراهم می کند. 
اگرچه تا چند سال پیش این نوع از اسکرول رایج نبود 
اما در حال حاضر به لطف ظهور صفحات لمسی، ارائه 

محتوا به کاربران را آسان کرده است. 

چه زمانی باید از اسکرول افقی استفاده کنیم؟ 
اسکرول افقی می تواند برای شرکت هایی که دارای 
س��طح باالی��ی از فعالی��ت روی دس��تگاه های همراه 
هس��تند به دلیل س��هولت اس��تفاده مورد توجه قرار 
بگیرد. امروزه س��بک نمایش محتوا به صورت اسالید 
به کاربران فوق العاده محبوب اس��ت. اس��کرول افقی 
تصاوی��ر ب��زرگ به عن��وان یک راه بس��یار خوب برای 
برجس��ته کردن محتوا و ایجاد گذرراهی به محتوای 
بیش��تر تبدیل ش��ده است. زمانی که از اسکرول افقی 
اس��تفاده می کنید، آگاهی کام��ل کاربر از وجود این 
نوع اس��کرول مس��ئله بسیار مهمی در تجربه کاربری 
او خواهد بود. بدون اس��کرول ممکن اس��ت محتوای 

مورد هدف از دید کاربر پنهان بماند. 

اسکرول عمودی
اس��کرول عم��ودی حاکم بر دنی��ای طراحی رابط 
کاربری است چون به صورت پیش فرض وجود داشته 
و هم اکنون هم کار می کند! شما همین االن در حال 
اس��کرول کردن عمودی صفحه هس��تید! حرکت از 
ب��اال ب��ه پایی��ن صفحه از آغاز طراح��ی رابط کاربری 
وجود داشته است. هر چند امروز اسکرول عمودی به 
شکل های دیگر فراتر از شکل اولیه )اسکرول نامحدود 

و اسکرول پارالکس( در حال تغییر شکل است. 

چه زمانی باید از اسکرول عمودی استفاده کنیم؟ 
اسکرول عمودی گزینه خوبی برای محتوایی است 
که کاربران با اختیار خودشان قصد پی بردن به آنها 
را دارند. این نوع اس��کرول بی وقفه در انواع پلتفرم ها 
به سادگی توسط بسیاری از کاربران استفاده می شود. 

اسکرول نامحدود
ب��ا این نوع اس��کرول الزم نیس��ت ب��رای محتوای 
بیشتر به صفحات دیگری بروید. کاربران به عنوان یک 
تجربه جدید، بیش��تر و بیش��تر درگیر محتوا خواهند 
ش��د. در واقع با اس��کرول نامحدود کاربران می روند، 
می رون��د و می رون��د! این کار قطعا روندی اس��ت که 
به لطف نفوذ ش��بکه های اجتماعی برای نگه داش��تن 
بیش��تر کاربران در صفحه به وجود آمده اس��ت. وقتی 
کارب��ران به پایین صفح��ه حرکت می کنند محتوای 
بیشتر بارگذاری می شود و در واقع هرگز آنها به پایان 
نخواهند رسید. البته صفحات با اسکرول نامحدود هم 
دارای پایان هستند ولی با توجه به اینکه برای رسیدن 
به پایان محتوا باید یک راه بس��یار طوالنی اس��کرول 

شود می توانید آن را اسکرول طوالنی هم بنامیم. 

چه زمانی باید از اسکرول نامحدود استفاده کنیم؟ 
اس��کرول نامحدود برای صفحه ای که محتوای آن 
به طور منظم به روز رس��انی می ش��ود، مناس��ب است. 
محتوای جدید در باالی صفحه و محتوای قدیمی تر 
پایی��ن آن بارگ��ذاری می ش��ود. صفح��ه ای محتوای 
چندانی ندارد، قادر به اجرای موثر اسکرول نامحدود 
و بهبود تعامل کاربر نخواهد بود. اس��کرول نامحدود 
می تواند به س��رعت کاربرانی را که در جس��ت وجوی 
محت��وای خاص��ی هس��تند به دلیل اینک��ه به پایانی 
نمی رسند ناامید کند. نکته مهم استفاده از اسکرول 
نامح��دود، اضافه کردن منوی ناوبری ش��ناور در باال 
یا پایین صفحه اس��ت. این منوی ناوبری ش��ناور در 
محص��ول باید توانای��ی جابه جایی به مناطق مختلف 

محصول را فراهم کند. 
 

اسکرول پارالکس
ب��رای حرک��ت جال��ب و ابت��کاری در اس��کرول، 
اس��کرول پارالک��س ی��ک گزینه عالی اس��ت. در این 
ن��وع از اس��کرول، پ��س زمینه با س��رعت کندتری از 
عناص��ر روی آن در پی��ش زمینه حرکت می کند. یک 
جلوه س��ه بعدی می تواند با اس��کرول عمودی، افقی 
یا بی نهایت ارائه ش��ود. البته اثر پارالکس چیزی بین 
انیمیشن و اسکرول است، به همین دلیل باید عاقالنه 
از انیمیش��ن اس��تفاده کنید چون حرکت انیمیشن با 

سرعت اسکرول کنترل می شود. 

چه زمانی باید از اسکرول پارالکس استفاده 
کنیم؟ 

 اسکرول پارالکس را می توانید به عنوان بخشی حمایتی 
برای ارائه محتوا اس��تفاده کنید. اس��تفاده بیش از حد 
از این نوع اس��کرول به راحتی می تواند نقش��ی معکوس 
برای کاربران داش��ته باشد. مقیاس صفحه نمایش یک 
عامل مهم در طراحی اسکرول پارالکس است، به خصوص 
هنگام��ی ک��ه باید در مورد چگونگی نمایش در موبایل 
فکر کنید. تا زمانی که اسکرول پارالکس را با دقت انجام 
دهید و خسته کننده نباشد، می توانید ابعاد و عالقه به 

محصول خودتان را اضافه کنید. 

رئیس مرکز فناوری اطالعات ریاست جمهوری 
اعالم کرد

 اتصال 14 هزار و 236 نقطه 
به شبکه دولت

رئی��س مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و امنیت 
نه��اد ریاس��ت جمهوری گف��ت: 14 ه��زار و 236 
نقطه در کش��ور به ش��بکه دولت متصل هس��تند و 
30س��رویس در ش��بکه دولت فعال بوده و ش��بکه 

دولت به شبکه های دیگر متصل است. 
ب��ه گزارش ف��ارس، ملکی تب��ار در جلس��ه انعقاد 
تفاهم نامه های توس��عه شبکه استانی دولت و دولت 
همراه اظهار داشت: فناوری اطالعات یک ابزار برای 
افزایش راندمان ش��خصی اس��ت و می توان راندمان 

اداری را هم با فناوری اطالعات افزایش داد. 
وی بی��ان داش��ت: در دوران جنگ نیز افرادی که 
از تجهی��زات ارتباطی مؤثرت��ری برخوردار بودند در 

عملیات ها عملکرد موفق تری داشتند. 
رئی��س مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و امنیت 
نهاد ریاس��ت جمهوری با اشاره به اینکه دولت داری 
و حکوم��ت داری خوب نی��ز به اس��تفاده از فناوری 
اطالعات مربوط می ش��ود، عنوان ک��رد: مقام معظم 
رهبری و رئیس جمهوری بارها در س��خنان خود بر 

استفاده از فناوری اطالعات تأکید کرده اند. 
ملکی تب��ار ادامه داد: فناوری های 20 س��ال اخیر 
بس��یار متفاوت بوده و فناوری اطالعات و ارتباطات 
در حال رشد است و در همه زمینه ها تأثیر می گذارد. 
وی با بیان اینکه فناوری اطالعات در حکومت داری 
هم مؤثر اس��ت، افزود: ش��رکت هایی که در فناوری 
اطالعات س��رمایه گذاری کرده اند، توقع دارند دولت 

از آنها حمایت کند. 
رئی��س مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و امنیت 
نهاد ریاس��ت جمه��وری اضافه کرد: یک��ی از نقاط 
ضعف کشور این بوده که داشبورد دقیقی در جلوی 
چش��م تصمیم گیران نبوده اس��ت و جایگاه فناوری 
اطالع��ات در روابط ش��خصی و اداری باید ارتقا یابد 

که باید به سمت دولت هوشمند برویم. 
ملکی تبار از دولت الکترونیک سخن به میان آورد 
و ابراز داشت: باید دولت هوشمند، عاقل و دانا داشته 

باشیم که از همه ابزارها استفاده می کند. 
وی عنوان کرد: 14 هزار و 236 نقطه در کشور به 
شبکه دولت متصل هستند و 30 سرویس در شبکه 
دولت فعال بوده و ش��بکه دولت به شبکه های دیگر 

متصل است. 
رئی��س مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و امنیت 
نهاد ریاست جمهوری یادآور شد: ابزارهای موبایل به 
کمک دولت می آید و دولت همراه را خواهیم داشت. 
وی ابراز داش��ت: کشور ما به سمت دیتا رومینگ 
می رود تا مش��ترکان بتوانن��د از خدمات اپراتورهای 

مختلف استفاده کنند. 

رئیس اتحادیه رایانه مطرح کرد 
 ۹۸ درصد قاچاق فناوری اطالعات

در سایت های فروش مجازی دیده می شود
رئی��س اتحادی��ه صن��ف فن��اوران رایان��ه گفت: 
۹۸درصد قاچاق در محصوالت فناوری اطالعات در 

سایت های فروش مجازی دیده می شوند. 
به گزارش مهر، س��یدمهدی میرمهدی در نشست 
خبری با موضوع نماد گارانتی، بر ساماندهی خدمات 
پ��س از فروش در ح��وزه بازار فن��اوری اطالعات و 
کاالهای دیجیتال از س��وی این اتحادیه تأکید کرد 
و گفت: براس��اس قانون حمایت از فروشندگان، تنها 
ش��رکت هایی که دارای نماد گارانتی هس��تند اجازه 

ارائه خدمات به مشترکان را دارند. 
وی ب��ا بیان اینکه آیین نامه خدمات پس از فروش 
در پای��ان س��ال ۹3 آماده و به س��ازمان حمایت از 
مصرف کننده ارس��ال ش��د، گفت: با انعقاد قرارداد با 
این س��ازمان، بازرس��ی و نظارت بر خدمات پس از 
ف��روش در حوزه کاالهای فناوری اطالعات توس��ط 

اتحادیه صنف رایانه آغاز شده است. 
میرمه��دی اف��زود: ب��رای اجرایی ش��دن بحث 
س��اماندهی و نظارت بر خدمات پس از فروش در 
این حوزه، کارگروهی تش��کیل شد و این کارگروه 
ش��روع به ارزیاب��ی و ممیزی ک��رد. هم اکنون نیز 
۵0ش��رکت، مج��وز خدمات پس از ف��روش را در 
ح��وزه فناوری اطالعات و رایانه ای از این کارگروه 

دریافت کردند. 
رئی��س اتحادی��ه فن��اوران رایانه با بی��ان اینکه 
س��ازمان حمای��ت از مصرف کنن��دگان، برای این 
تع��داد ش��رکت، مجوز ه��ای الزم را ص��ادر کرده 
است، ادامه داد: از ش��رکت هایی که نماد گارانتی 
را دریاف��ت کردند، کارگروهی ب��رای ارزیابی بازار 

تشکیل شده است. 
وی جلوگیری از قاچاق کاال، اطمینان از اصالت 
کاال، رعای��ت حقوق مصرف کنن��ده و کنترل بازار 
را ک��ه پیش از این با ظه��ور گارانتی های نامعتبر، 
اصالت بازار را تحت الشعاع قرار داده بود، از اهداف 
ایج��اد نماد گارانتی برش��مرد و اظهار داش��ت: از 
س��ال آینده تمامی ش��رکت هایی که نماد گارانتی 
را دریاف��ت کنند حق ارائه س��رویس خدمات پس 
از ف��روش در ای��ران را دارند و با برچیده ش��دن 
گارانتی ه��ای غیر معتب��ر، اصال��ت ب��ازار به صنف 

فناوری اطالعات برمی گردد. 
میرمه��دی ب��ا بی��ان اینک��ه مجوز صادر ش��ده 
یک س��اله اس��ت، گفت: میزان توانمن��دی و ارائه 
ب��ه مصرف کنن��ده، گس��تردگی خدمات  خدمات 
پس از فروش در س��طح کشور و میزان توانمندی 
س��خت افزاری و نرم افزاری از ش��اخص هایی است 
ک��ه در ارزیاب��ی و اعطای مجوز به این ش��رکت ها 

نقش داشته است. 
وی ب��ا بیان اینکه ۹۸ درصد قاچاق در محصوالت 
فناوری اطالعات در سایت های فروش مجازی دیده 
می ش��وند، اظهار داشت: س��ایت های فروشگاهی از 
امس��ال باید زیر نظر ات��اق اصناف فعالیت کنند و از 
بالغ بر ۸000 سایت فروشگاهی، تنها تعداد کمی از 

آنها مجوز دریافت کرده اند. 

خبـــر دنیای فناوری

گجت هایی برای عکاسی
یکی از مش�اغل ج�ذاب و پرطرف�دار بین 
اغلب افراد عکاسی است. اما عکاسی نیز در 

کنار زیبایی های خود س�ختی های پرشماری 
دارد. درواقع عکاسی کردن در محیط آتلیه 
بس�یار دش�وار تر از عکاس�ی در محیط های 
خبری و غیر حرفه ای اس�ت. ب�ه همین دلیل 

اس�ت که گجت های مرتبط با این ش�غل نیز 
پرتع�داد اس�ت. در ادامه مطلب ب�ه معرفی 
تع�دادی از گجت ه�ای مرتب�ط با این ش�غل 

می پردازیم.
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شات

i-dime نوعی حافظه مغناطیسی است که قابلیت ذخیره سازی اطالعات را در اندازه های متفاوت 32، 64 ، 12۸ و 256  گیگابایت  دارد . این محصول برنده جایزه 
نوآوری CES  نیز شده است. از مزیت های مهم این حافظه، سرعت باالی آن است. برای انتقال 16 گیگابایت  به این حافظه ، به کمتر از 3 دقیقه وقت نیاز است.

رویا پاک سرشت
royapakseresht@gmail.com

یکی از وس��ایل مورد نیاز و ض��روری برای 
عکاس��ی، اس��تفاده از گونه ه��ای مختلفی از 
فلش های ویژه اس��ت. استفاده از فلش به ویژه 
در عکاس��ی های مدلینگ یا در ش��رایطی که 
نورپردازی بس��یار ضعیف است، ضرورت دارد. 
ب��ا ای��ن وجود به ج��ز فضای آتلیه ه��ا که به 
انواع پروژکتورها و دس��تگاه های فلش مجهز 
هستند، بسیاری از فضاها هم هستند که نور 
کافی ندارند. بر همین اس��اس گاهی عکاسی 

در ش��رایطی انجام می شود که وس��ایلی مثل پروژکتور یا فلش های حرفه ای وجود 
ندارد. بر همین اس��اس اس��ت که اس��تفاده ازring flash adaptor یک انتخاب 
خوب برای تنظیم نور در شرایطی است که نور مناسب و کافی برای عکاسی وجود 
ندارد. این حلقه جادویی که قابل نصب برای هر نوع دوربین حرفه ای است، تمامی 
محدودیت های نورپردازی را از میان برمی دارد. این حلقه قابلیت تنظیم دارد. برای 
مثال تنظیم در حالت چشمک زن، تنظیم در حالت نورپردازی حرفه ای و ماکرو و. . . 
از قابلیت های مهم این فلش است. استفاده از این محصول برای عکاس های حرفه ای 

و غیر حرفه ای جذاب است. قیمت این محصول کاربردی و زیبا 140 دالر است. 

فیلمبرداری و عکسبرداری از طبیعت یکی 
از جذاب ترین حوزه هایی است که مورد توجه 
عکاس��ان حرفه ای ق��رار دارد. برای انجام این 
نوع عکاس��ی می ت��وان از روش های مختلفی 
استفاده کرد. لنزهای جالب توجه و با کیفیتی 
نیز وجود دارند که می توانند تصویربرداری از 
فضای طبیعت را تسهیل کنند. با وجود همه 
اینها، شیوه ای س��اده، جالب و البته کاربردی 
هم وجود دارد که می تواند به عکاسان کمک 

کند.  استفاده از گجت عکاس��ی uncle Milton یک روش مفید برای قرار دادن 
زاویه دیدی مناسب از عکاسی و تصویربرداری محسوب می شود. این نوع دوربین ها 
در دس��ته دوربین های کوچک و هوش��مندی قرار می گیرند که با قرار گرفتن دور 
گردن حیوانات کار می کنند. کاربر می تواند با تنظیم دوربین در حالت فیلمبرداری 
یا عکسبرداری تصاویری ناب و بکر از زاویه دید حیوانات گوناگونی مثل گربه، سگ، 
خرگوش و... تهیه کند.  این دوربین به تنظیم در دو حالت دستی و خودکار مجهز 
اس��ت و حافظه داخلی آن قدرت ثبت عکس تا 40 فریم را داراس��ت. روزلوشن این 

دوربین 4۸0 در 640 است و با قیمت ۵0 دالر به فروش می رسد. 

Uncle Milton 

Lensbaby Tilt Transformer and Composer

Gitzo G1177M Series 1 Centre Ball Head

The Ring Flash Adapter

Underwater Digital Camera Mask

Inflatable Photo Studio

یکی از لنزهای مناس��ب برای عکاس��ی، 
  Lensbabyلنز های منعطف و قابل تنظیم
هس��تند. این ن��وع لنزها، ب��ا قابلیت تغییر 
زاویه، درجه چرخش و شیب کار می کنند. 
این دس��تگاه هوش��مند کم��ک می کند تا 
عکاس ب��دون نیاز به هر ن��وع تغییر زاویه 
به عکاس��ی حرفه ای بپردازد. روش کار این 
دوربی��ن و انعط��اف باالی آن عکاس��ی در 

شرایط در حال حرکت را تسهیل می کند و از سوی دیگر، برای عکسبرداری در 
شرایط ورزش��ی و پرتحرک نیز مناسب است. چرخش های این دوربین عکاسی 
لذت عکسبرداری را مضاعف می کنند و در نتیجه آیینه ای تمام نما از سوژه های 
مورد نظر عکاس تهیه می کند.  اگرچه اس��تفاده از این دوربین برای عکاس��ان 
حرفه ای مناس��ب تر است، اما برای عکاس��ان آماتور نیز جذابیت های خاص خود 
را دارد. این لنز با دوربین های اولمپیوس، س��ونی و پاناس��ونیک سازگاری دارد. 
اف��زون بر اینها، ب��رای لنزهای نیکون مث��ل آداپتور عمل می کن��د. با توجه به 
خصوصیات ذکر ش��ده، قیمت این محصول که 1200 دالر اس��ت، غیر منصفانه 

به نظر نمی رسد. 

ش��رکت »گیت��زو« به تولی��د انواع 
س��ه پایه ویژه عکاسی ش��هرت دارد. 
سه پایه های عکاس��ی هم برای اغلب 
غیر حرف��ه ای  و  حرف��ه ای  کارب��ران 
ش��ناخته ش��ده هس��تند و نیازی به 
معرف��ی ندارن��د. ام��ا در میان س��ه 
پایه ه��ای موج��ود در بازار س��ه پایه 
م��دل G1177 M از مش��هورترین 
و پرطرفدارتری��ن مدل های س��ه پایه 

محسوب می شود. 
بخ��ش فوقان��ی این س��ه پایه به 
شیوه ای طراحی شده که به راحتی 
با هر نوع دوربین هماهنگ می شود 

و اه��رم قف��ل آن نیز به ش��کل دلخواه کارب��ران تنظیم می ش��ود. یکی از 
مزیت های این س��ه پایه، مش��ابه بودن سیس��تم عملکرد آن با دستگاه های 
مونوپاد است. درواقع این سه پایه نیز می تواند ضمن اتصال به دوربین های 
دیجیتال، به عکاس��ی در هر شرایطی بپردازد. قیمت این محصول 1۵1دالر 

است. 

یکی از مش��کالت رای��ج برای 
دس��ترس  در  عکاس ه��ا  اغل��ب 
نداش��تن ابزاره��ای عکاس��ی در 
ش��رایط مختل��ف اس��ت. درواقع 
حرف��ه ای  وس��ایل  و  ابزاره��ا 
اس��تودیوهای  در  عکاس ه��ا، 
تصویرب��رداری و عکاس��ی ق��رار 

دارند. اکنون اگر ش��رایطی مهیا باش��د که بتوان اس��تودیوهای عکسبرداری را 
جا به جا کرد چه می ش��ود؟ به عبارت دیگر، استفاده از استودیوهای قابل حمل 
یک گزینه جذاب و مهیج برای عکاس هایی اس��ت که به آتلیه های خود وابسته 
هس��تند.  طبیعتا امکان جا به جا شدن استودیوها کمک می کند تا عکاس هایی 
که وس��واس باالتری دارند، با آرامش خاطر باالتری کار کنند. اخیرا یک شرکت 
آمریکایی اقدام به تولید اس��تودیوهای عکس و فیلمبرداری س��یار کرده است؛ 
اس��تودیوهایی که در دو اندازه تولید شده اند و برای کاربردهای مختلف مناسب 
هستند. استفاده از این محصول بسیار ساده بوده و کافی است کاربر در هر فضا 
)ب��ه دلخواه خود( اقدام به باز کردن بس��ته چادر آتلیه کند. این اس��تودیو ها با 
قیمت های 3۵0 و ۵00 دالر در بازار موجود هس��تند و کاربران می توانند بسته 

به فضای مورد نیاز و مورد نظر خود از آن استفاده کنند. 

بس��یاری از عکاس ها هس��تند که 
تمای��ل دارند ضمن غواصی از دنیای 
زیر آب عکس��برداری کنند. از سوی 
دیگ��ر گاه��ی غواص ه��ا در جریان 
غواص��ی با پدیده ها و تصاویر بس��یار 
زیبایی رو به رو می ش��وند که از دید 
آنها نی��از به ثبت دارند. اما مش��کل 
رایج در این زمینه وجود آب اس��ت. 

اگرچ��ه این روزها، انواع دوربین های ضدآب وجود دارد و حتی تلفن های همراه 
هم لنزهای ضدآب دارند، بنابراین اس��تفاده از ابزارهای جایگزین برای عکاس��ی 
زیر آب گزینه ای مفید و مناس��ب به نظر می رسد. ماسک مخصوص عکاسی زیر 
آب، یک دوربین حرفه ای برای ش��رایطی است که فرد تمایل دارد به عکاسی یا 
فیلمبرداری در اعماق آب بپردازد. اس��تفاده از این دوربین بس��یار ساده است و 
فرد می تواند تا عمقی فراتر از 1۵ متری به عکاسی و تصویرپردازی بپردازد. این 
دوربین قادر به ثبت بیش از 32 عکس با کیفیت باال و با س��رعت 30 فریم در 
ثانیه اس��ت و برای عکاسی در محیط های زیر آب بسیار ایده آل به نظر می رسد. 

قیمت این محصول 1۵0 دالر است. 

مسعود جهانی
www. uxdesigner. ir
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گزارش  »فرصت امروز« از بازار تولید پودر ماهی ایران

تولیدینیمهجان
رشد 11درصدی بازار جهانی 
خوراک آبزیان تا سال 2019

ب��اال رفتن آگاهی ه��ای جامعه جهانی نس��بت به 
مصرف درست مواد غذایی و داشتن یک رژیم غذایی 
س��الم باعث ش��ده اس��ت در س��ال های اخیر توجه 
وی��ژه ای به غذای دریایی به عنوان یک غذای س��الم 
صورت بگیرد، به طوری که میزان تقاضا برای غذای 
دریایی افزایش چش��مگیری پیدا کرده اس��ت نکته 
مهم این اس��ت که رواج بازار مواد غذایی دریایی، به 
خودی خود باعث رون��ق بازار مواد غذایی آبزیان نیز 
ش��ده اس��ت، چراکه افزایش تقاضا برای محصوالت 
دریایی باعث رش��د باالی پرورش آبزیان در سراسر 
جهان ش��ده و این امر نیز در نهایت باعث باال رفتن 
میزان تقاضا برای غذای آبزیان شده است، به طوری 
ک��ه پیش بینی می ش��ود بازار غذای آبزیان تا س��ال 
2019 به ارزش��ی برابر با 122میلیارد دالر رسیده و 
با نرخ رشد ساالنه 11درصد رو به جلو حرکت کند. 

سهم 50درصدی خوراک آبزیان در آبزی پروری
به ط��ور کلی باید گفت که آنچه باعث رش��د کلی 
غذای آبزیان در سطح جهان شده، رشد و شکوفایی 
قابل توجهی اس��ت که در بازار پرورش آبزیان دیده 
می شود، چراکه در بین هزینه های کلی که مربوط به 
پرورش حیوانات آبزی است، بیشترین هزینه و سهم 
از آن خوراک آبزیان اس��ت و نزدیک به 50درصد از 
درآم��د بازار آبزی پروری را به خ��ود اختصاص داده 
است. روغن ماهی، ذرت، سویا و پودر ماهی از جمله 
مواد تش��کیل دهنده اصلی خوراک ماهی به ش��مار 
می روند و نوس��اناتی که در هزینه ای��ن مواد وجود 
دارد، باعث ایجاد نوسان در بازار خوراک آبزیان شده 
و رش��د و تح��ول این بازار را ب��ا دگرگونی های مهم 
اقتصادی مواجه کرده است. اگرچه نوسان در هزینه 
م��واد اولیه خوراک آبزیان باعث چالش هایی در بازار 
این محصول در س��طح جهان ش��ده است اما به طور 
کلی افزای��ش تقاضا برای غ��ذای دریایی و گرایش 
مصرف کنندگان جهانی نس��بت به محصوالت آبزی، 
چالش های مذکور را طی سال های آینده رفع خواهد 
کرد، به طوری ک��ه مطابق با نظر محققان اقتصادی، 
ب��ازاری پویا و قابل رش��د در تولید غ��ذای حیوانات 

آبزی شکل خواهد گرفت. 

بیشترین تقاضای غذای آبزیان برای ماهی کپور
پ��رورش حیوان��ات آبزی انواع مختلفی را ش��امل 
می شود که مهم ترین آنها ماهی هایی مانند ساالمون، 
کپور، گربه ماهی، حلزون، قزل آال و...  است که البته 
میزان تقاض��ای هر یک از این گروه های پرورش��ی 
نس��بت به غذای مخصوص آبزیان مختلف بوده و با 
توجه به می��زان مصرف و بازار جهان��ی ای که برای 
خود یافته اند، تقاضای آنها نس��بت به خوراک آبزی 
نیز متفاوت اس��ت. طبق بررسی های صورت گرفته 
در سال 2015، بیش��ترین میزان تقاضا برای غذای 
حیوان��ات آبزی در بخش پ��رورش ماهی کپور دیده 
ش��ده است که طبق آمار ارائه شده 25درصد از بازار 
غ��ذای آبزیان را به خ��ود اختصاص داده بود. چنین 
آماری نش��ان دهنده افزایش توجه مصرف کنندگان 
جهانی نس��بت به ماهی مذکور اس��ت که در نهایت 
با توجه به می��زان تقاضای آن برای خوراک آبزیان، 

قابل پیگیری است. 

چشم انداز بازار خوراک آبزیان تا سال 2019
افزای��ش توج��ه جامعه جهانی نس��بت به مصرف 
ماهی و به طور کلی غذاهای دریایی طی س��ال های 
آینده نیز رش��د قابل توجهی داش��ته و این رشد به 
خصوص از طریق مقایس��ه بازار خ��وراک آبزیان در 
فاصله این سال ها، قابل توجیه است؛ طبق آمار ارائه 
شده در س��ال 2012 ارزش بازار غذای آبزیان برابر 
ب��ا 57میلی��ارد دالر بوده و این در حالی اس��ت که 
این ارزش همان گونه که ذکر ش��د تا سال 2019 به 
بیش از 122میلیون دالر برس��د و نرخ رشد ساالنه 
آن نیز بیش از 11درصد تخمین زده ش��ده اس��ت؛ 
ناگفته پیداست افزایش دوبرابری بازار این محصول، 
نشان دهنده اهمیتی است که غذای دریایی در بین 

مصرف کنندگان جهانی خود پیدا کرده است. 

پراکندگی جغرافیایی
بازار غ��ذای آبزیان از نظر منطق��ه جغرافیایی به 
چند بخش عمده تقس��یم می ش��ود ک��ه مهم ترین 
آنها ش��امل بازارهای اروپا، آسیاپاسیفیک، آمریکای 
ش��مالی و س��ایر نق��اط جه��ان می ش��ود. در این 
میان منطقه آسیاپاس��یفیک با داش��تن یک س��هم 
65درصدی از بازار جهانی خوراک آبزیان، بیشترین 
س��هم را در بازار این محصول از آن خود کرده است 
و بعد از منطقه مذک��ور نیز اروپا دومین بازار بزرگ 

این محصول محسوب می شود. 

رشد قابل توجه آبزی پروری
به طور کلی آبزی پروری در س��ال های اخیر رش��د 
قابل توجهی یافته اس��ت و همان گونه که ذکر ش��د 
دلیل اصلی رونق بازار خوراک آبزیان نیز محس��وب 
می ش��ود. جالب است بدانید س��هم آبزی پروری در 
بازار شیالت جهان در سال 1970 تنها 4درصد بود 
و این س��هم در س��ال 2006 حدود 36درصد رشد 
داش��ت و پیش بینی می شود تا س��ال 2020 تولید 
محص��والت آبزی در بازار ش��یالت جهان به 120 تا 

130میلیون تن نیز برسد. 

ب��ازار را که جس��ت وجو می کنی��د، تازه 
متوجه می ش��وید س��ر تا پای یک مملکت 
می توان��د از تولی��د ح��رف بزن��د و آنق��در 
زمینه های تولید فراوان اس��ت و شاخه های 
ریز و درش��ت در این ح��وزه وجود دارد که 
اگر کش��وری براساس خرد و تأمل و تعمیق 
اداره ش��ود، هیچ گاه بس��اط بی��کاری پهن 
نمی ش��ود و هر ساعت هم 19طالق در یک 
مملکت رخ نمی دهد. اما از آنجایی که مدار 
تولید در ای��ران حداق��ل در دوره ای که ما 
ش��اهدش هس��تیم کمتر رنگ و روی رونق 
را به خود می بیند و آنقدر سال هاس��ت که 
از بی��خ و بن ضربه خورده ک��ه باید بگوییم 
مان��ده تا ب��رف زمین آب ش��ود! از بحث و 
گزارش مان دور نشویم. در شماره امروزمان 
می خواهیم بپردازیم به تولید یک محصول 
خاص؛ تولیدی که در گوش��ه و کنار همین 
مملک��ت وج��ود دارد ام��ا باز ه��م کفایت 
مس��ئوالنه در این حوزه راه واردات گشوده 
و تولید داخلی رو به شکس��ت می رود یا به 
ق��ول اهالی این حوزه رو به نابودی. س��وژه 
گ��زارش امروز، تولید پودر ماهی اس��ت. نه 
ربط��ی به فوالد و آهن دارد و نه نفت و گاز 
و ش��اید هیچ جذابیتی برای دولتی ها ندارد 
ک��ه مصادره اش نکرده اند ام��ا دفاعی هم از 

آن نمی کنند.
 ب��ا هم��ه بی ربط��ی اش به ح��وزه کالن 
ان��رژی که همچ��ون جواهری بر چش��مان 
اقتص��اد ایران جای دارند، هر واحد تولیدی 
پ��ودر ماهی با یک س��وم ظرفیتش هم که 
کار کند، حداقل برای 30نفر اش��تغال زایی 
ایجاد می کند. تفصیل بحث مان را در ادامه 

بخوانید. 

چیست و چه کسانی خریدارش 
هستند؟ 

پ��ودر ماه��ی چیس��ت و ب��ازار مصرفش 
کجاس��ت؟ این ش��اید نخس��تین س��والی 
باش��د که به ذهن خوانن��دگان این گزارش 

می رسد. براس��اس آنچه در سایت اداره کل 
شیالت اس��تان هرمزگان آمده، پودر ماهی 
محصولی است که از پختن، خشک کردن و 
آس��یاب کردن ماهی کامل یا ضایعات ماهی 
به دس��ت می آی��د و با درصده��ای مختلف 
در ترکی��ب خ��وراک دام، طی��ور و آبزیان 
قرار می گیرد. بنابرای��ن آنچه از این تعریف 
برمی آید نش��ان می دهد ک��ه خریداران این 
محص��ول فع��االن حوزه ه��ای دام، طیور و 
آبزیان هس��تند. این امر نش��ان می دهد که 
در این زمینه ب��ازار بزرگی وجود دارد. کما 
اینکه تولیدکنندگان حاضر در این حوزه نیز 
بر چنین امری صح��ه می گذارند. اما برویم 
س��راغ آمار و ارقام تا گزارش مان بشود یک 

گزارش اقتصادی. 
البت��ه ناگفت��ه نماند که م��ا در مملکتی 
آم��ارش  اداره  ک��ه  می کنی��م  زندگ��ی 
نادقیق ترین اداره  اس��ت و اص��وال ارائه آمار 
از هر نوعش که باش��د انگار تجاوز است به 

حریم شخصی؛ چه حریم شخصی اقتصادی 
کل��ی مملک��ت و چ��ه ش��رکت های ریز و 
درش��تی که در گوشه و کنار ایران می زیند 
و از ت��رس اداره هایی چون بیم��ه و دارایی 
و مالیات حاضر نمی ش��وند آم��ار دقیقی از 
کسب وکارش��ان ارائه دهند. ش��اید حق هم 

دارند؛ قضاوتش با شما خوانندگان. 

 50درصد تولیدکنندگان
روبه نابودی رفته اند

از اوض��اع  ناله های م��ان  برخ��الف آه و 
ارائ��ه آمار و ارق��ام، برای این گ��زارش به 
لطایف الحی��ل به کاه��دان زدی��م و البته 
چیزکی هم دس��تگیرمان ش��د. براس��اس 
گفته های حس��ین دانش��ورنیا، مدیرعامل 
ش��رکت تولیدکنن��ده پ��ودر ماهی صدف 
100تولیدکنن��ده  از  بی��ش  خوزس��تان، 
پ��ودر ماهی طی یک دهه اخیر ش��روع به 
فعالیت کرده اند که در س��ال های اخیر به 

دلی��ل رکود حاک��م بر این ب��ازار، بیش از 
50درصد از این کارخانه  ها تعطیل شده اند. 
وی اضاف��ه می کند که تعداد باقی مانده نیز 
تنها با یک سوم ظرفیت شان کار می کنند و 
بازار کش��ش الزم را ندارد. این تولیدکننده 
معتقد اس��ت مهم ترین دلی��ل رکود حاکم 
ب��ر این بخش از تولید، کمب��ود مواد اولیه 
اس��ت. چون کارخانه های کنسروسازی که 
از تهیه کنن��دگان اصل��ی م��واد اولیه  پودر 
ماهی هس��تند، ب��ه دلیل نبود ب��ازار رو به 
تعطیل��ی رفته ان��د. بنابرای��ن ضایعاتی که 
م��واد اولیه تولید پ��ودر ماهی اس��ت، در 
بازار کم ش��ده اس��ت. همین عامل موجب 
ش��ده تولیدکنندگان با مشکالت عدیده ای 

روبه رو شوند. 
وی س��ایر موادی را که ب��رای تولید پودر 
ماهی به کار می روند، این گونه برمی شمارد؛ 
ماهی کامل مانند کیل��کا، ضایعات ماهی و 
ماه��ی غیرماکول. دانش��ورنیا همچنین در 

مورد می��زان نیاز به این محص��ول در بازار 
ایران می گوی��د: اطالع دقیقی از میزان نیاز 
ب��ازار به طور کل��ی ندارم، اما می��زان تولید 
کارخانه صدف خوزس��تان هزار تن در سال 
اس��ت. وی که 10سال س��ابقه کار در بازار 
را دارد، می گوید بی��ش از 2 میلیارد تومان 
برای راه اندازی کارخان��ه اش هزینه کرده و 
برای بیش از 30نفر هم ایجاد اشتغال کرده 
است. این در حالی است که کارخانه صدف 
خوزس��تان در حال حاضر تنها با یک س��وم 
ظرفی��ت تولیدی اش فعالی��ت می کند. وی 
همچنی��ن می افزاید: نقدینگ��ی در بازار کم 
ش��ده، ما مواد اولیه را نقد می خریم و پودر 
تولیدی م��ان را نس��یه می فروش��یم. همین 
موضوع به مهم ترین مانع رش��دمان تبدیل 
ش��ده اس��ت چون در مواقع بسیار مشتری 
چ��ک را پ��اس نمی کند و م��ا در فرآیندی 
فرس��اینده قرار می گیریم که هیچ س��ودی 

درآن نیست. 

بازار جهانی

سرمایه گذاری

نمی دان��م با گزارش��ی ک��ه در بخ��ش باال نوش��ته ایم 
دیگر چه انگیزه ای برای نوش��تن از س��رمایه گذاری باقی 
می ماند؟! پاس��خ این س��وال را خودم هم نمی دانم اما در 
این میان چیزی هس��ت که می ت��وان آن را به عنوان یک 
اصل قبول کرد و آن اینکه تولید حتی در بدترین شرایط 
ه��م تنها راه نجات یک مملکت اس��ت. بنابراین نمی توان 
تولید را ب��ه دلیل خرابی بازار به کن��اری نهاد، بلکه باید 
راهی برای فروش و گس��ترش بازار یافت. البته براس��اس 
آنچ��ه تولیدکنندگان ای��ن حوزه می گوین��د، راه هایی به 
صادرات هم جس��ته اند ام��ا فعاًل در گی��رودار بحث های 
مربوط به ال س��ی و... گیر افتاده اند و چین با فرصت طلبی 
همیش��گی اش پودرماهی های بی کیفیتش را راهی ایران 
کرده اس��ت. خریداران ایرانی هم که گاه از راه هایی که به 
عقل من و شما نمی رسد به ارز مبادالتی دسترسی دارند، 
بهت��ر می دانند که این پودرهای فاق��د کیفیت را ارزان تر 
بخرن��د و وارد کنند. حال برای اینکه از کم  وکیف و عدد 
و رقم سرمایه  مورد نیاز این بازار باخبر شویم و کمی هم 
حال و هوای غمگینانه گزارش مان را تلطیف کنیم، سری 

بزنیم به عالم سرمایه گذاری در این حوزه. 
رامین صالح��ی، تولیدکننده پودر ماه��ی و مدیرعامل 
ش��رکت گنو در م��ورد نیاز بازار به پ��ودر ماهی در طول 
س��ال می گوید: 20هزار تن عددی اس��ت که می توان در 
این زمینه به آن اش��اره کرد. هر چند اگر درهای واردات 
را ببندیم این رقم افزایش��ی تا دو برابر خواهد داشت. وی 
در ادامه و در پاسخ به این پرسش که هر کیلو پودر ماهی 
در بازار با چه رقمی معامله می ش��ود، می گوید: بس��ته به 
کیفیتی ک��ه این پودر دارد و ن��وع مصرفش برای ماهی، 
طیور و دام قیمت گذاری متنوعی به خود می بیند که بین 
3 هزار تا 6هزار تومان اس��ت. ای��ن فعال بازار که بیش از 
پنج س��ال است در این بازار حضور دارد اشاره ای هم دارد 
به بازار صادرات و اینکه فعاًل س��ودده نیست چون راه های 
صادرات بس��ته اس��ت و پیچیدگی های مربوط به ال سی 
و... کم��اکان ب��ه قوت خود باقی اس��ت. صالحی می گوید 
سابقه صادرات پودر ماهی به کشورهایی چون ارمنستان 
و آذربایجان را در کارنامه خود دارد اما ش��رایط صادرات 
در حال حاضر اصاًل به صرفه نیست. این تولیدکننده نبود 
شاخص های استاندارد برای تولید پودر ماهی را نیز مزید 

بر علت می داند تا کش��ورهای خواهان این کاال رغبتی به 
خریدش نداشته باشند. 

به کارگیری نیروی بومی؛ یک مزیت ملی
مدیرعامل کارخانه گنو که در هرمزگان مس��تقر است، 
استان های شمالی و جنوبی کشور را مهم ترین مکان های 
استقرار کارخانه های تولید پودر ماهی می داند و دلیل این 
امر را نزدیکی به دریا دانسته و می گوید همچنین نزدیکی 
به کارخانجات تولید کنسرو نیز از دیگر دالیل استقرار این 
کارخانجات در این مناطق اس��ت. وی همچنین می گوید: 
رون��ق چنین کس��ب وکارهایی از آنجایی ک��ه برای ایجاد 
نی��روی بومی زمینه ه��ای کار و فعالیت را فراهم می کند، 
در نوع خود ارزش��مند اس��ت. اما بی توجهی به این حوزه 
و وارداتی تا 20هزار تن در س��ال موجب شده تا نیمی از 
کارخانجات این حوزه تعطیل شوند و سرمایه گذاری های 
میلیاردی که در این زمینه انجام ش��ده بود، از بین برود. 

چون حتی کس��ی نیست که ماش��ین آالت و دستگاه های 
کارخانجات ورشکسته ش��ده این حوزه را خریداری کند. 
رامین صالحی در ادامه و در مورد منابع انسانی و نیروهای 
متخصصی که در کارخانه هایی از این دس��ت اس��تخدام 
می ش��وند، می گوید: هر کارخانه یک سرپرست فنی دارد 
اما متخصص علوم دامپزش��کی نیز از دیگر نیروهای ثابت 
تولیدی های این حوزه است. وی همچنین در مورد محل 
قرارگیری چنی��ن کارخانه هایی می گوی��د: از آنجایی که 
مواد اولیه این تولیدی ها معموالً بوی ناخوش��ایندی دارد 
و فرآیند تولیدی اش برای س��ایرین مزاحمت هایی ایجاد 
می کند، بنابراین باید خارج از شهرک های صنعتی مستقر 
شوند و حداقل متراژ مورد نیاز برای راه اندازی این خطوط 

تولیدی، 10هزار متر است. 

سودش را واسطه  می برد
یزدان نصیری، مدیرعامل ش��رکت پودر ماهی س��اردین 

از دیگ��ر تولیدکنندگان��ی اس��ت ک��ه نظرات��ش در مورد 
اوضاع کنونی ب��ازار و وضعیت تولید در بازار پودر ماهی را 
ب��ا  »فرصت امروز« در میان نهاده اس��ت. این تولیدکننده 
که س��االنه بین 100 تا 150تن پودر ماهی تولید می کند 
از اع��داد و ارق��ام ریزتر بازار اطالعات��ی در اختیارمان قرار 
داده اس��ت. وی در ارتباط با قیم��ت هر کیلو ضایعاتی که 
ب��رای تولید پودر ماهی خری��داری می کنند، می گوید: هر 
کیل��و ضایعات تا 300تومان اس��ت. ب��رای تولید هر کیلو 
پودر ماهی تا 4کیلو ضایعات مورد نیاز اس��ت و پودر ماهی 
نهای��ت کیلویی بین 3 تا 6هزار تومان به فروش می رس��د. 
این تولیدکننده قیمت ضایعات را باال می داند چون س��ایر 
هزینه ه��ای ج��اری کارخانه بس��یار باالس��ت و در نهایت 
روی ه��ر کیلو پ��ودر ماهی بین 30 تا 40تومان س��ود به 
تولیدکننده می رسد. کارخانه پودر ماهی ساردین در حال 
حاضر برای 20نفر ایجاد اش��تغال ک��رده و اگر هزینه های 
انرژی را هم محاس��به کنیم، هر ماه ت��ا 25میلیون تومان 

هزینه های جاری یک کارخانه با این حجم تولید است. 
»قبل از تحریم ماشین آالت کارخانه را خریداری کردم 
و آن زمان 400میلیون تومان هزینه کردم.« این جمالت 
را یزدان نصیری در پاسخ به پرسشی می دهد که از او در 
مورد س��رمایه اولیه برای راه اندازی کارخانه اش پرسیدیم. 
مدیرعامل کارخانه ساردین از اوضاع کنونی راضی نیست 
و معتقد اس��ت در این فضا نمی توان سالم کار کرد. چون 
همیش��ه دس��ت های پنهان و آلوده ای در کار اس��ت که 
کمترین زحمت را متحمل می ش��ود اما بیش��تری س��ود 
نصیبش می ش��ود. وی با توضیح بیشتری اضافه می کند: 
در شرایط کنونی این واسطه های هستند که سود این کار 
نصیب شان می شود چون در فضای خالی بین تولیدکننده 
و مصرف کنن��ده قرار می گیرند و ش��یوه  کارش��ان به این 
صورت اس��ت که مثاًل 10کیلو پودر ماهی از تولیدکننده 
می خرند و 5کیلو پودر گوشت به آن اضافه می کنند و این 
15کیلو را به قیمت پودر ماهی می فروش��ند؛ درحالی که 
قیمت هر کیلو پودر گوشت تا 500تومان است و هر کیلو 
پودر ماه��ی حداقل 3هزار تومان اس��ت. به همین دلیل 
تولیدکنن��ده از هر 10تن پودر ماه��ی یک و نیم میلیون 
تومان س��ود می برد اما واسطه ها از هر 10تن، تا 5میلیون 

تومان سود به دست می آورند. 

گزارش  »فرصت امروز« از سازوکارهای سرمایه گذاری در بازار پودر ماهی

راه های دست یازیدن به صنعت پودر ماهی 

اما مج��وز تولید پ��ودر ماهی را چ��ه ارگان هایی 
ص��ادر می کنن��د و تولیدکنندگان ب��رای راه اندازی 
کسب وکارش��ان در این زمینه به چه س��ازمان هایی 
بای��د مراجع��ه کنن��د؟ از آنجایی که بح��ث ماهی 
مطرح اس��ت س��ازمان ش��یالت و جهاد کشاورزی 
در ای��ن زمینه دخیل هس��تند. به ای��ن صورت که 
کارخانه های فعال در این زمینه زیرمجموعه سازمان 
ش��یالت نیز هس��تند. اما ش��اید جای تعجب باشد 
ک��ه استانداردس��ازی در این زمینه انجام نش��ده و 
تولیدکنندگان نیازی به مراجعه به سازمان استاندارد 
ندارند. حتی استانداردهای تولید در این زمینه هنوز 
نوش��ته نش��ده و همین امر موجب شده تقلب های 
زی��ادی در این ب��ازار صورت بگیرد. این مس��ئله تا 
جایی اس��ت که حتی مراجعه تولیدکنندگان به این 

س��ازمان و درخواست استانداردنویسی در این حوزه 
نیز تاکنون به جایی نرس��یده اس��ت. خانه صنعت، 
معدن و تجارت هر اس��تان نیز ارگان دیگری است 
ک��ه افراد عالقه مند به س��رمایه گذاری در این حوزه 
باید به آن مراجعه کنند، چون راه اندازی کسب وکار 
ب��ه مجوزهای صنعتی نی��از دارد و این مجوز را این 

نهاد دولتی صادر می کند. 

بازار و حضور در این فضای تجاری مستلزم به همراه 
داشتن پول است؛ پولی که تحت عنوان سرمایه اولیه 
تعریف می ش��ود. حال به اقتضای بزرگی و کوچکی و 
حج��م بازار و حجم تولید، س��رمایه های متفاوتی نیاز 
است. برای حضور در بازار تولید پودر ماهی حداقل به 
10هزار متر زمین نیاز اس��ت که نباید در شهرک های 

صنعتی قرار داشته باشد. 
عالوه براین، ماش��ین آالت، دس��تگاه ها و ابزارهایی 
نی��ز برای تولی��د در این زمینه مورد نیاز اس��ت. بنابر 
گفته های فعاالن این بازار هزینه خرید این دستگاه ها 
و ماشین آالت کمتر از 500میلیون تومان نیست. این 
دس��تگاه ها معموال ساخت ایران هس��تند. هزینه های 
ج��اری نی��ز با توجه به حج��م تولید و تع��داد نیروی 
انس��انی و هزین��ه حامل های انرژی تعریف می ش��ود. 

به طور متوس��ط یک کارخانه با 20نفر نیروی انس��انی 
و تولی��د 100 ت��ا 150تن پودرماهی در طول س��ال، 
درماه 25میلیون تومان هزینه جاری دارد. هزینه های 
حمل و نقل، نوسانات بازار و خواب سرمایه را هم باید به 
ارقام یادشده اضافه کنیم. به طور کلی حداقل سرمایه 
 مورد نی��از برای ورود ب��ه این بازار 2میلی��ارد تومان 

است. 

طاهره خواجه گیری

مجوزهای کسب وکارسرمایه اولیه
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بازاریابی با تولید اینفوگرافی
چرا باید از اینفوگرافی در فرآیند بازاریابی استفاده کنیم؟ 

فیس بوک، گوگل، اینستاگرام و بسیاری از پلتفرم های اجتماعی دیگر ازجمله ابزارهایی هستند که این روزها بازاریابان از آنها برای پروژه های بازاریابی و تبلیغات خود استفاده می کنند. در حرفه بازاریابی صدرنشینی در کانال ها و صفحات پرشمار شبکه های 
اجتماعی به معنای همراهی کردن با موضوعات روز و پرطرفدار است. 

وقتی درباره بازاریابی در شبکه جهانی اینترنت سخن می گوییم، باید به این نکته توجه کنیم 
که اس�تفاده از اینفوگرافی و ارائه اطالعات به مش�تریان با تولید آن به ش�کل قابل توجهی 
رواج یافته اس�ت. این موضوع سبب شده اس�ت نحوه به اشتراک گذاشتن اخبار و اطالعات 

توسط افراد به شکل قابل توجهی تغییر کند. 

روزان�ه 2 میلی�ون محت�وا به صورت آنالی�ن در اینترنت 
منتش�ر می ش�ود، ب�ا این وجود ب�دون اس�تفاده از یک 
استراتژی مشخص و مناسب در تولید محتوا شما قادر به 
برقراری ارتباط مستحکم با مخاطبان خود نخواهید بود. 

تولید یک محتوای خوب و ارزشمند در قالب اینفوگرافی 
س�بب بهب�ود جای�گاه وب س�ایت ش�ما در موتوره�ای 
جس�ت وجو ش�ده و کاربران بیش�تری به وب سایت تان 

مراجعه خواهند کرد. 

پس از وبالگ نویس�ی کاربران در وب سایت، اینفوگرافی 
دومین روش معتبر و مناسب برای راه اندازی کمپین های 
تبلیغاتی به ش�مار م�ی رود. اینفوگرافی ه�ا خصوصا آن 
دسته از آنها که از طراحی و محتوای ممتازی برخوردارند، 
بهترین روش ممک�ن برای جلب نظر مخاطبان و افزایش 

میزان بازدید آنان از وب سایت محسوب می شود. 

اس�تفاده از اینفوگرافی می توان�د برای صنایعی که کمتر 
در رس�انه ها حضور دارند نیز مفید باشد، چرا که در این 
صنایع تولی�د محتوا و همچنین اس�تفاده از کامنت ها و 

نظرات مشتریان جایگاهی ندارد. 

ما انس�ان ها در حقیقت به قوه بینایی مان وابس�تگی بسیار زیادی داریم. 
معن�ای این جمله آن اس�ت که ما بیش از هرچی�ز دیگری با دیدن عکس 
اقن�اع می ش�ویم و متن ه�ای ب�زرگ و حجیم م�ا را به خواندن تش�ویق 

نمی کنند. 

در حقیق�ت می توان گفت 90 درصد از اطالعاتی که  ما دریافت می کنیم از 
طریق استفاده از قدرت بینایی مان است. 

بنابرای�ن چنانچ�ه قص�د داری�د توج�ه کارب�ران را در پلتفرم هایی نظیر 
اینس�تاگرام، اسنپ چت یا پینترس�ت جلب کنید تولید اینفوگرافی های 

جذاب می تواند راه حل مورد نظر شما باشد. 

فارغ از این حقیقت که 40 درصد افراد به دریافت اطالعات تصویری بهتر 
از اطالعات متنی پاس�خ می دهند، دامنه توجه مخاطبان امروزی بس�یار 
کمتر شده است. بنابراین به جای خواندن تمامی کلمات ترجیح می دهند 

چکیده متن را مطالعه کنند. 

ی�ک اینفوگراف�ی جذاب بس�یار بهتر و موثرت�ر می تواند پیام ش�ما را به 
مخاطبان تان برس�اند، بنابراین آنها بس�یار بهتر و ساده تر می توانند پیام 

شما را دریافت کنند. 

تولید هرگونه اینفوگرافی که با برند و لوگوی ش�رکت تجاری شما منتشر 
می شود، می تواند توجه مخاطبان را نسبت به برند و محصوالتی که تولید 

می کنید جلب کند.

همزمان با انتشار اینفوگرافی ای که لوگوی تان روی آن ثبت شده و بازنشر 
آن در ش�بکه های اجتماعی، تعداد بیش�تری از افراد کس�ب و کار شما را 

خواهند شناخت و با کاالها و خدمات تان آشنا خواهند شد. 

در مواقعی که قصد دارید تخصص و محصوالت خود را به نمایش بگذارید، 
اینفوگرافی ابزاری مفید و قدرتمند محس�وب می ش�ود. در این ش�رایط 
اس�تفاده از اینفوگراف�ی یک�ی از مهم ترین ابعاد یک اس�تراتژی موثر در 

فرآیند برندینگ محسوب می شود. 

چنانچ�ه قص�د داری�د تخصص، کااله�ا و خدمات خ�ود را با اس�تفاده از 
اینفوگراف�ی در اختی�ار کارب�ران و مخاطبان تان قرار دهید، بهتر اس�ت 
اینفوگرافی تولید ش�ده توسط ش�ما از طراحی جذاب و محتوای ممتاز و 

مفیدی برخوردار باشد. 

فرام�وش نکنید جذاب ترین اینفوگرافی به لح�اظ طراحی، در صورتی که 
محتوای مفیدی نداش�ته باش�د قادر به جلب توجه مخاطبان تان نخواهد 

بود. 

اینفوگرافی این روزها چیزی بیش�تر از تولید یک محتوای 
ساده است. 

ب�ا توجه ب�ه فرم�ت گرافیکی منحص�ر به فرد این ش�یوه 
از انتش�ار اطالع�ات، از اینفوگراف�ی می ت�وان در فرآیند 
بازاریابی الکترونیکی نیز استفاده کرد. ارسال اینفوگرافی 
در ایمیل ه�ای تبلیغات�ی، روی کاغذ و در بروش�ورها این 
روزها به بخشی از استراتژی های بازاریابی بدل شده است. 

اینفوگراف�ی به عن�وان ی�ک ابزار س�نتی ارائ�ه اطالعات 
همچنان قادر است به ش�یوه ای جذاب با مخاطبان ارتباط 
برقرار کرده و پیام مورد نظر ش�ما را ب�ه آنان منتقل کند. 
ای�ن درحالی اس�ت که س�ایر ابزاره�ای بازاریاب�ی چنین 

توانایی دراختیار ندارند. 

با ترکی�ب ابزارهای مدرن بازاریابی و اینفوگراف�ی می توانید به بهترین 
شکل ممکن از استراتژی بازاریابی دیجیتال بهره برداری کنید. 

در دورانی که زندگی افراد بیش از حد دیجیتالی ش�ده، چالش بس�یاری 
از بازاریاب ها نه فقط انتش�ار اطالعات، بلکه جلب توجه مخاطبان نسبت 

به آن است. 

یک اینفوگرافی جذاب که از طراحی حرفه ای و محتوای مفید و ارزشمندی 
برخوردار اس�ت بسیار بهتر و سریع تر از س�ایر انواع ارائه اطالعات توجه 
مخاطبان را به خود جلب می کند. فراموش نکنید هرچقدر محتوای ش�ما 
تصویری تر و جذاب تر باشد، بیشتر موردتوجه مخاطبان تان قرار می گیرد. 

آی�ا می دانید ک�ه توییت ه�ای ح�اوی اینفوگرافی 832درصد بیش�تر از 
توییت های استاندارد توسط کاربران به اشتراک گذاشته می شود. 

عالوه بر این احتمال بازنش�ر اینفوگرافی توس�ط کاربران در اینترنت سه 
براب�ر بیش�تر از محتواه�ای دیگر نظیر متن و س�ند اس�ت. این موضوع 
می تواند موجب فراگیر شدن اینفوگرافی های تولید شده توسط شما شود. 

برخ�الف متن های س�نگین و طوالن�ی، اینفوگرافی ها به س�ادگی توس�ط افراد به 
اش�تراک گذاش�ته می ش�وند. بنابراین چنانچ�ه اینفوگرافی ش�ما از جذابیت الزم 
برخوردار باش�د، کاربران آن را در شبکه های اجتماعی مختلف به اشتراک گذاشته 

و به نوعی همه گیر خواهد شد. 

در وب س�ایت هایی که با اس�تفاده از وردپرس طراحی می ش�وند اینفوگرافی ها به 
همراه یک کد منتشر می شوند. 

این کد توس�ط دیگر افراد و به منظور به اش�تراک گذاش�تن اینفوگرافی ش�ما در 
وب س�ایت یا وبالگ شان استفاده می شود و به صورت خودکار لینک وب سایت شما 

را در وب سایت یا وبالگ بازنشر دهنده اینفوگرافی قرار می دهد. 

از آنجایی که اینفوگرافی به س�رعت و به سادگی در اینترنت منتشر می شود، شما 
  SEO می توانید لینک های بس�یاری را به دیگر س�ایت ها ارس�ال ک�رده، وضعیت
وب سایت تان را بهبود بخشیده و در نهایت خود را به عنوان یک متخصص در حوزه 

تجاری که در آن فعالیت می کنید، مطرح کنید. 

تا زمانی که طراحی اینفوگرافی ش�ما و اطالعات موجود در آن به روز بوده و قابلیت 
اشتراک گذاری داشته باشد، می توانید آن را با دیگران به اشتراک گذارید. 

به عن�وان یک مدیوم جدید در صنع�ت تبلیغات و بازاریابی، اینفوگراف�ی این امکان را به ما 
می دهد تا با درکنار هم قرار دادن عکس ها، متن ها و نمودارها اطالعات موردنظر خود را روی 

پلتفرم های مختلف با مخاطبان مان به اشتراک بگذاریم. 

چنانچه قصد دارید از اینفوگرافی در فعالیت های تبلیغاتی و بازاریابی خود استفاده کنید، در 
شش قسمت به بررسی اهمیت آن خواهیم پرداخت. 

1- استفاده از اینفوگرافی موجب بهبود SEO وب سایت تان می شود

3- اینفوگرافی ظرفیت همه گیر شدن را دارد2- با اینفوگرافی بهتر می توان توجه مخاطب را جلب کرد

4- اینفوگرافی مخاطب را آگاه کرده و بیانگر تخصص شما در حوزه فعالیت تان است

6- اینفوگرافی می تواند در بازاریابی الکترونیکی نقش موثری داشته باشد

5- اینفوگرافی به راحتی می تواند توسط افراد به اشتراک گذاشته شود



الك بالدوین براى هربار تقلید 
ترامپ ١٤٠٠ دالر می گیرد

ال��ك بالدوین، بازیگرى ك��ه نقش دونالد ترامپ 
را در ش��وى زنده شنبه ش��ب بازى می كند، براى 
هربار حضور و ایفاى این نقش ١٤٠٠ دالر دریافت 
می كن��د. این خبر را نیوی��ورك تایمز به تازگی از 
گفت وگو با بالدوین به دس��ت آورده اس��ت. البته 
با توجه ب��ه رقم هایی كه بازیگران هالیوودى اصوال 
دریاف��ت می كنند این مبلغ در ازاى س��روصدایی 
ك��ه تقلی��د بالدوی��ن از رئیس جمه��ور برگزیده 
ایاالت متح��ده به پ��ا كرده، )از جمله اش��اره هاى 
خصمان��ه ترامپ به این ماج��را در صحبت هایش( 
ناچیز ب��ه نظر می آی��د اما این طور كه پیداس��ت 
بالدوین روزهاى س��خت ایفاى این نقش را پشت 

سر گذاشته است. 
او س��اعت هاى زیادى از كمپین و سخنرانی هاى 
ترامپ را تماشا كرده تا بتواند شخصیت و فیزیك 
او را درست بازسازى كند، به خصوص میمیك هاى 

صورت، اداهاى لب و حركات دستش را. 
از مقاله نیویورك تایمز همچنین پیداس��ت كه 
گری��م بالدوین براى تبدیل ش��دن به ترامپ حاال 
دیگ��ر فقط ٧ دقیق��ه طول می كش��د. گریمورها 
كاله گیس مشابه موهاى ترامپ را سرش می كنند، 
ابروهایش را به نقطه اى باالتر از جایی كه ابروهاى 
بالدوین قرار می گیرد، چسب می زنند و باقی كارها 

با خود بالدوین است. 
یكی از گریمورهاى این برنامه می گوید كه گریم 
بالدوین در رس��یدن به نقشش به او كمك زیادى 
می كند. به محض اینكه در آن قالب قرار می گیرد 

خیلی سریع تبدیل به ترامپ می شود. 
بالدوین اما اعتراف می كند كه هم خودش و هم 
س��ازندگان برنامه زنده شنبه شب مثل خیلی هاى 

دیگر ترامپ را دست كم گرفته بودند. 
بنابراین وقت��ی خبر پیروزى دونال��د ترامپ در 
انتخابات اعالم ش��د آنها هم مثل خیلی هاى دیگر 

در شوك فرو رفتند.
 برنامه ریزى دس��ت اندركاران ای��ن برنامه روى 
پیروزى كلینتون طراحی شده بود اما حاال ترامپ 
كم كم دارد به پاى ثابت این برنامه تبدیل می شود؛ 
اتفاق��ی ك��ه بالدوین و س��ایرین تص��ورش را هم 
نمی كردند. بالدوین حاال واهمه دارد كه مخاطبان 

از تقلید شخصیت خسته شوند.
 منبع: بیزینس اینسایدر

احتمال انتشار پادکست زنده 
در فیس بوک

اخب��ار منتش��ر 
حكای��ت  ش��ده 
دارد  آن  از 
ك��ه احتم��اال تا پنج س��ال  آین��ده و ب��ا توجه به 
معرف��ی قابلیت های��ی نظی��ر ارس��ال فایل ه��اى 
ویدئوی��ی و صوتی از حالت س��نتی خ��ود خارج 
ش��ده و دیگر كمتر كس��ی براى تولی��د محتوا در 
 ای��ن ش��بكه اجتماع��ی از تایپ كردن اس��تفاده 

خواهد كرد. 
در همین راستا شركت فیس بوك روز سه شنبه 
گذش��ته اعالم كرد كه بزرگ ترین شبكه اجتماعی 
 Live Audio قصد دارد قابلیت جدیدى با عنوان
را به امكانات صفحات كاربران خود اضافه كند. این 
ویژگی جدید به كاربران فیس بوك اجازه می دهد 
تا فایل هاى صوتی خود را به صورت زنده روى این 

شبكه اجتماعی قرار دهند.
 ای��ن ویژگی در ش��رایطی معرفی می ش��ود كه 
كاربران محبوب ترین و بزرگ ترین شبكه اجتماعی 
 live video جه��ان می توانن��د همانند قابلی��ت
نظرات خود را در رابطه با فایل صوتی ارسال شده 

نوشته و ارسال كنند. 
Havana Radhakrishnan مدی��ر بخ��ش 
تولید محتواى شبكه اجتماعی فیس بوك در رابطه 
با ویژگی جدید این وب س��ایت اظهار داشت: »ما 
می دانیم كه مردم دوس��ت دارند همزمان با انجام 
كاره��اى دیگر به فایل هاى صوت��ی نیز گوش فرا 
 دهن��د، بنابراین ما تصمیم گرفتی��م این تجربه را 

بهبود ببخشیم.«
انتشار این خبر از س��وى فیس بوك سبب شده 
است تا كارشناسان این پرسش را مطرح كنند كه 
آیا فیس بوك می تواند خود را به عنوان یك پلتفرم 
اصلی انتشار پادكست مطرح كرده و با پلتفرم هایی 
نظی��ر Acast، Spotify و iTunes ب��ه رقابت 
بپردازد؟ ممكن اس��ت این اتف��اق بیفتد اما هنوز 
براى اظهار نظر قطعی بسیار زود به نظر می رسد. 
ایده ارس��ال فای��ل صوتی زن��ده در فیس بوك 

موضوع جدیدى نیست. 
در حال حاضر بس��یارى از كارب��ران فیس بوك 
ب��ا اس��تفاده از قابلیت پخش ویدئوی��ی زنده این 
ش��بكه اجتماع��ی و با ارس��ال یك تصوی��ر ثابت 
 فای��ل صوت��ی خ��ود را تهی��ه و به ص��ورت زنده 

ارسال می كنند. 

خب��ر خوب ب��راى افرادى ك��ه از تعامل با 
مردم هراس دارند یا معموال با آنها به مشكل 
برمی خورن��د، اینكه یك پ��روژه آمریكایی به 
معرفی مش��اغلی پرداخته است كه به تعامل 

كمترى با مردم نیاز دارند. 
اگ��ر اغلب مردم به ش��ما گفته ان��د كه آدم 
خوش مش��ربی نیس��تید و از نظر روانشناسان 
اگر قرار بود یك حیوان باش��ید، احتماال یك 
خ��رس بودید و ماه ه��اى طوالن��ی را در غار 
می گذراندید، این مش��اغل براى شما مناسب 

هستند. 
هر ش��غل از نظر جامعه پذی��رى در مقیاس 
صفر تا صد امتیاز بندى ش��ده اس��ت. س��ایت 
انگلیسی ایندیپندنت لیس��تی از ١8 شغل را 
كه نیاز به تعام��الت اجتماعی كمترى دارند، 

ارائه داده است. 
١. ریخته گ�ر: این حرفه به ج��اى مردم و 
مشترى با فلز یا آلیاژ و فلزات سروكار دارد. در 
این حرفه می توانید به ساخت قطعات صنعتی 
و همچنی��ن طال و جواهرات و اش��یا تزیینی 

بپردازید. 
سطح مورد نیاز از جامعه پذیرى: 58 

2. ساعت ساز: در این حرفه به تعمیرات، 
زن��گ دار،  س��اعت هاى  تنظی��م  و  ف��روش 
س��اعت هاى ع��ادى و س��اعت هاى پاندول��ی 
پرداخته می شود و نیازمند دقت عمل باالست. 

سطح مورد نیاز از جامعه پذیرى: 58 
3. س�نگ تراش: این ش��غل، هم می تواند 
در یك س��ایت سنگ تراشی باشد هم در یك 
كارگاه، افراد مشغول به این حرفه با بلوك هاى 
بزرگ سر و كار خواهند داشت. به لطف شغل 
آنهاست كه ما پله و نماهاى ساختمانی زیبایی 

داریم. 
سطح مورد نیاز از جامعه پذیرى: 58 

٤. راننده ماش�ین آالت کشاورزى: سر و 
كار ای��ن حرفه با تراكتور و ش��خم زدن زمین 
است. او هدایت كننده ماشین آالت كشاورزى 
اس��ت. او بدون تعامل با مردم، به شخم زدن، 
مراقبت و برداشت محصوالت زمین می پردازد. 

سطح مورد نیاز از جامعه پذیرى: 58 
5. ریاضیدان: او یك پژوهش��گر است و با 
استفاده از دانش خود به ارائه راه حل هایی براى 
مس��ائل پیچیده ریاضی می پردازد، همچنین 
تجزی��ه و تحلیل داده ه��ا و پیدا كردن راه حل 
براى مش��كالت واقعی ازجمله قابلیت هاى او 

خواهد بود. 
سطح مورد نیاز از جامعه پذیرى: 58 

6. اقتص�اددان: او به ج��اى تعامل با افراد 
مخالف، باید از آمار و ارقام و شاخص ها صحبت 
كند و بتواند به ش��ركت ها و سیاس��تمداران 
كم��ك كن��د و همچنی��ن درك و پیش بینی 

درستی از اقتصاد داشته باشد. 
سطح مورد نیاز از جامعه پذیرى: 5.5٧

7. سازنده ظروف سفالین: یك كاشی كار 
با اس��تفاده از خاك می تواند ظروف سفالی و 
تزیینی بس��ازد، همچنی��ن او می تواند فقط با 
خاك و مواد معدنی و ش��یمیایی و بدون كار 
كردن با مردم، س��رامیك، گرانی��ت و... تولید 

كند. 
سطح مورد نیاز از جامعه پذیرى: 5٧

8. نق�اش در ابعاد بزرگ: او با اس��تفاده 
از ماش��ین آالت و تجهیزات مخصوصی، دیوار، 
تابل��و، اتوب��وس، قطار ی��ا هواپیما را نقاش��ی 

می كند. 
سطح مورد نیاز از جامعه پذیرى: 56.5

9. آهنگر: او بدون اینكه با مردم در ارتباط 
باش��د، در كنار كوره آهن با چكش به ساخت 

ابزار و وسایل مختلف از فلز می پردازد. 
سطح مورد نیاز از جامعه پذیرى: 56.5

١٠. هیزم شکن: تصویرى كه اغلب ما از او 
در ذهن داریم، مردى تبر به دوش با ریش هاى 
بلند است. هیزم شكن به جمع آورى شاخه هاى 
خشك شده درختان و تهیه هیزم می پردازد. 

سطح مورد نیاز از جامعه پذیرى: 56.5
١١. ب�راق کنن�ده: او ای��ن كار را می تواند 
به صورت خودكار یا دس��تی انجام دهد. ابزار 
پولیش و مایع آن، ابزار كار اوس��ت و س��طوح 
مختلفی از فلزى، پالس��تیكی یا چوبی را برق 

می اندازد. 
سطح مورد نیاز از جامعه پذیرى: 56 

١2. زمین ش�ناس: او به مطالعه داده هاى 
زمین شناسی، خاك و زمین می پردازد، سپس 
داده ه��ا را تجزیه و تحلیل می كن��د و به این 
ترتیب می تواند وجود گاز، نفت یا مواد معدنی 

را تشخیص دهد. 
سطح مورد نیاز از جامعه پذیرى: 56 

١3. اپرات�ور قالب ریزى و س�ازه: بدون 
تعامل با م��ردم، كار او ب��ا بخش هایی از یك 
قالب و مدل از قطعه كار ش��روع می ش��ود. او 
باید تخصص كافی را داشته باشد و از كیفیت 

نهایی قطعه اطمینان حاصل كند. 
سطح مورد نیاز از جامعه پذیرى: 5.5٤

١٤. ات�وکار صنع�ت نس�اجی و چ�رم: 
چنین ش��خصی براساس شكل و بازده پارچه، 
با اس��تفاده از ماش��ین آالت خودكار، س��طح 
محصوالت صنایع نساجی را صاف می كند. در 
واق��ع هدف او حذف چین و چروك و ش��كل 

نهایی بافت است. 
سطح مورد نیاز از جامعه پذیرى: 53.5

١5. کارگر صنایع دس�تی: او با مواد اولیه 
ساده به بافتن، دوختن، گره زدن، تولید یا خلق 

اشیا و لوازم جانبی می پردازد. 
سطح مورد نیاز از جامعه پذیرى: 53.5

١6. شاعر، ترانه سرا و نمایشنامه نویس: 
آنه��ا به خل��ق آثار هن��رى مثل مت��ن ترانه، 

فیلمنامه، مقاالت یا اشعار می پردازند. 
سطح مورد نیاز از جامعه پذیرى: 52

١7. کارگر مزرعه: كار او كمك به كشاورز 
و كار ك��ردن روى مزرعه و مراقبت از كش��ت 
غالت، حبوبات، انگور، گل، میوه یا سبزیجات 

است. 
سطح مورد نیاز از جامعه پذیرى: 5.5١

١8. شکارچی: او با شكار حیوانات وحشی، 
از گوش��ت و پوس��ت آنها ب��راى صنعت چرم 

استفاده می كند. 
سطح مورد نیاز از جامعه پذیرى: 5١

Terrafemina :منبع

مشاغل پیشنهادى براى کسانی که تعامل با دیگران را دوست ندارند

با مردم کار نکنید

دنیا واقعا جاى بزرگی اس��ت و همین س��ردرگمی ما در انتخاب مقصد س��فرمان را 
توجیه می كند. الزم است وقتی كه نمی توانید تصمیم بگیرید به كجا سفر كنید نگران 
باشید و خودتان را سرزنش كنید. در این مواقع، می توانید به كاركشته هاى گردشگرى 
دنیا اعتماد كنید و چه چیزى بهتر از لیست بهترین مقاصد سفر كه لونلی پالنت داده 
است. لونلی پالنت سابقه اى بسیار طوالنی در امتیازدهی به امكانات گردشگرى شهرها 
و كش��ورهاى مختلف دنیا دارد و حاال در آخرین كتابی كه منتش��ر كرده ) بهترین ها 
براى س��فر در سال 2٠١٧( لیس��تی از ١٠ شهر برتر دنیا براى انتخاب مقصد مسافرت 

ارائه داده است. 
لونلی پالنت به واس��طه شبكه گسترده كارشناسانش یكی از بهترین منابع قابل اتكا 
در زمینه س��فر و گردشگرى است. كارشناس��ان لونلی پالنت براساس معیارهاى دقیق 
و كامال حرفه اى، به ش��هرها و مقاصد گردش��گرى امتیازدهی می كنند و معموال كتاب 
راهنماى آنها درباره هر ش��هر و كش��ور، بهترین منبعی است كه در اختیار گردشگران 

قرار دارد. 
لیست چند شهر برتر دنیا در سال 2٠١٧ كه لونلی پالنت ارائه داده این است: 

بوردو، فرانسه
معروف ترین مزارع فرانس��ه در این منطقه توریستی قرار دارد. قرار است سال آینده 
)می��الدى( یك قطار سریع الس��یر هم در ای��ن منطقه به بهره بردارى برس��د و همین 
جا به جایی مسافران بین مزارع و رستوران ها را سریع تر می كند. بورود، واقعا مقصدى 

فراموش نشدنی براى ماجراجویی در آفتاب تابان جنوب اروپاست. 
کیپ تاون، آفریقاى جنوبی

كیپ تاون هر سال با سال گذشته اش فرق دارد. پیشرفت این شهر چشمگیر است و 
هر سال بیشتر جهانی می شود. سال آینده، بزرگ ترین موزه هنرهاى معاصر دنیا با نام 
موزه زایتز در این شهر افتتاح می شود. این هم یك دلیل دیگر براى رفتن به كیپ تاون. 

لس آنجلس، آمریکا
غذاى عالی، س��احل فراموش نش��دنی و بیشتر از هر ش��هر دیگرى در آمریكا تئاتر و 
موزه. اینها هیچ كدام جدید نیس��تند اما چیزى كه س��ال آینده براى گردش��گران نو 
خواهد بود، پروژه توس��عه مترو و حمل و نقل مدرن ش��هر است كه گردش در شهر و 

پرسه زدن در گوشه و كنار آن را راحت تر خواهد كرد. 
مریدا، مکزیك

هر چیزى كه درباره دیگر شهرهاى مكزیك شنیده اید فراموش كنید. مریدا چیزهاى 
فرهنگ��ی زی��ادى براى عرضه دارد، از موزیك زنده گوش��ه و كنار ش��هر تا ویرانه هاى 
بازمانده از دوره مایاها. در واقع این ش��هر، به عنوان پایتخت فرهنگی آمریكا در س��ال 

جدید انتخاب شده است. 
اورید، مقدونیه

اگر یك س��فر ارزان ولی فراموش نش��دنی به اروپا می خواهی��د، اورید در مقدونیه را 
مدنظر داشته باشید. آنهایی كه مكان هاى فرهنگی می خواهند می توانند در كلیساها و 
قلعه هاى قدیمی ش��هر پرسه بزنند. یا می توانید یك قایق كوچك اجاره كنید و به آب 

بزنید. ساحل و دوچرخه سوارى در بافت قدیمی شهر هم معركه است. 
پیستویا، ایتالیا

پیس��تویا در ایتالیا به عنوان »ونیز كوچك« ش��ناخته می شود. همان فرهنگ را دارد 
ولی با یك مزیت بزرگ: این شهر واقعا خلوت است. نمادهاى فرهنگی این شهر چنان 
زیاد اس��ت و چنان شهرتی در منطقه توسكانی دارد كه قرار است سال آینده میالدى، 

به عنوان پایتخت فرهنگی ایتالیا انتخاب شود. 

بهترین مقاصد گردشگردى دنیا به انتخاب 
لونلی پالنت

قــاب

کیوسـک

منطقه آزاد

صفحه 16

سبک زندگی

دور دنیا

بررس�ی موسس�ه تحقیقاتی و مش�اوره Universum نش�ان می دهد که براى دانشجویان کش�ورهاى خاورمیانه، 
ش�رکت هاى گوگل، اپل و مایکروسافت بهترین شرکت ها براى کار کردن هس�تند. براساس این تحقیق دانشجویان 

مهندسی و کسب وکار در دانشگاه هاى خاورمیانه مشتاق کار کردن در بهترین شرکت هاى دنیا هستند.

تلفن مستقیم: 86073283شماره 679 www.forsatnet.ir

داورخان سرك كشیده داخل اتاق و می پرسد: 
آقا این حرف ها كه می زنند درست است؟ دیشب هم شب یلدا بوده؟ دوتا دوتا؟ 

سرى به نشان تأیید تكان می دهیم. قانع نمی شود. دعوت می كنیم با دو چاى تازه دم بیاید 
بنشیند تا برایش توضیح دهیم. بدون چاى می آید می نشیند و ما دیگر باید خودمان بفهمیم 

كه یعنی تازه سماور را آب ریخته است. 
می گوییم: امسال با جنجال حقوق هاى نجومی، در آخر پاییز كه زمان شمارش جوجه هاست، 
طبیعی اس��ت به ش��كلی كامال علمی، از نظر نجومی دو ش��ب یلدا داش��ته باشیم. مشاهده 
می فرمایید كه ممكن اس��ت در سایر كرات آس��مانی و كیهان نیز با چه میزان افراط مواجه 
ش��ویم. اساساً بش��ریت به افراطی گرى گرایش پنهان داشته و دارد. البته از یك جایی به بعد 
تصمیم گرفته این خصلت ناهنجارش را مداوا كند. راه هاى بسیارى را براى كنترل و هدایت 
آن پیموده است. در این راه ها چنان بر خودش سختگیرى كرده و فشار وارد آورده كه از یك 
طرف دیگرش بیرون زده است. شاهد مثالش همین شب یلدا كه بدون توجه به سبد اقتصادى 

خانوار، دو شب می شود، هرچند پیراهن یك آیین كهن بر تن دارد. 
داورخان تسخر زنان می گوید: 

قربانت گردم، حكایت از پیراهن گذشته، اینكه شما می گویی، شلوارش دو تا شده است! 
ما به كنایه اش توجه نمی كنیم و فقط یادآور می ش��ویم كارگ��روپ فرصت ویژه جاى این 

حرف ها نیست. بعد دوباره چاى تمنا می كنیم كه ایشان محل را با نارضایتی ترك می كند. 
اوضاع كه آرام می شود می آییم سر سوژه اصلی مان كه همانا طرح خادم یا  »خانواده آماده 
در مخاطرات« اس��ت. چند بار مفاد این طرح را پایین و باال كردیم و دس��ت مان نیامد چگونه 
می توان حد و مرز مخاطرات را روشن كرد. آیا به زبان ساده فقط مراد زلزله و سیل و گردباد 
و حمالت مختلف از حمله ملخ، كالغ، تروریست، مگس سفید، موش پنج كیلویی و. . . است 
یا می تواند ابعاد بش��ر ش��مول ترى را در بر بگیرد؟ مثاًل اگر بشریت هشتصد تومان پول رایج 
مملكت حقوق بگیرد و شش��صد آن را كرایه خانه بدهد و صد هم بابت قبوض و سیصد بابت 
هزینه رفت و آمد و پانصد هم مثاًل بدهد به راه شهریه و قسط و دوا درمان و اینها، آنگاه دو زار 
براى خورد و خوراك و پوشاكش نماند كه مقروض هم بماند، آیا در مخاطره محسوب می شود؟ 
اگر بشریت از این شب یلدا تا شب یلداى بعد به جهت احساس مسئولیت اجتماعی و دغدغه 
مدنی، هر روز جلوى دكه روزنامه فروشی چشمش به تیتر روزنامه ها بیفتد، حاال نمی گوییم 
همه تیترها را بخواند، فی المثل تیتر كیهان كافی ست، یا اصاًل شما بگو روزنامه هم نخواند، یك 
بخش خبرى بنشیند پاى تلویزیون یا رادیو، آیا وقتی از نظر سالمت دریچه هاى قلب، آئورت، 

گرفتگی رگ ها و عروق در مخاطره بیفتد، مشمول این طرح می شود؟ 
در همین فكرها هستیم كه داورخان با چاى وارد می شود و لبخند بر لب می گوید: 

آقا ما نمی فهمیم ش��ما چرا یك بار هم ش��ده یك كارگروپ ویژه كدخداشناسی راه اندازى 
نمی كنی؟ این موضوع از نیازهاى بشرى است ها! آن كس كه كدخدا را شناخت، فهمید كه 

چرا خدا شاخ بهش نداد، چون از بچگی دم نداشت! 
باز مجبوریم دعوتش كنیم بنش��یند و برایش توضیح دهیم كه چند تا ضرب المثل را در 
هم آمیخته اس��ت و باید ذهنش را آماده س��ازى كند وگرنه پیدا نیس��ت در مخاطرات چه بر 

سرش بیاید. 
من بنده 

شلوار که دو تا شد. . . 

کارگروپ فرصت ویژه
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