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رئی��س س��ازمان س��رمایه گذاری و کمکه��ای فنی و 
اقتصادی از کاهش دو نمره ای ریسک ایران تا سال آینده 

خبر داد. 
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، محمد خزاعی 
گفت: به دلیل عدم تعامالت و داش��تن روابط در شرایط 
 OECD تحریم، رتبه اعتباری ایران توس��ط کشورهای
معادل ۷ در نظر گرفته شده بود. گفت وگوهای زیادی از 
سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با گروه های رتبه بندی 
این کش��ورها صورت گرفت. همچنین تالش های زیادی 
در جهت حل اختالفات و پرداخت بدهی ها به موسس��ات 
بیمه ای نظیر هرمس انجام شد. نتایج این اقدامات سبب 
ش��د تا در جلسه  چندماه پیش کشورهای OECD رتبه 

اعتباری ایران یک درجه بهبود یافته و به ۶ برسد. 
رئی��س س��ازمان س��رمایه گذاری و کمکه��ای فنی و 
اقتصادی ایران افزود: انتظار داش��تیم ک��ه رتبه ایران به 
۵ برس��د اما به دلیل باقی ماندن برخ��ی اختالفات و نیز 
معم��ول نبودن بهب��ود ۲درجه ای رتبه یک کش��ور، این 
اتفاق رخ نداد. معموال وقتی قرار اس��ت ریس��ک کشوری 
باال برود ممکن است در جلسات پیاپی ریسک را افزایش 
دهند اما اگر بنا بر بهبود ریسک باشد این اتفاق با سرعت 
کمتری رخ می دهد و س��خت گیری بیش��تر است. در هر 
ص��ورت یک هیأت از کش��ورهای مختل��ف دور یک میز 
جمع می ش��وند و آنها در خصوص تغییرات احتمالی نظر 

نهایی را می دهند. 

وی تصریح کرد: ش��واهد موجود نشان دهنده این است 
ک��ه به زودی رتب��ه اعتباری ایران به ۵ و در س��ال آینده 
به ۴برس��د. بهبود رتبه اعتباری کشور نشان می دهد که 
صرف نظر از برخی نگرش های سیاسی، ریسک اقتصادی 
و سیاس��ی ایران کاهش و ضریب امنیت و امنیت بانک ها 

بهبود پیدا کرده است. 
ب��ه گفت��ه خزاعی، بهبود رتب��ه اعتباری ای��ران زمینه 
افزای��ش حض��ور ایران در مجام��ع بین الملل��ی را فراهم 
می کند و س��بب می ش��ود که ایران نقش موثرتری را در 
این مجامع ایفا کند. در کنفرانس بین المللی مالی بزرگی 
که به تازگی در هنگ کنگ برگزار ش��د و مشابه اجالس 
مجمع جهانی اقتص��اد در داووس بود بنده جزو ۴ مدعو 
ب��ودم که به ایراد س��خنرانی پرداخت��م و نمونه ای از آثار 
و تبعات تعامالتی اس��ت که ای��ران در مجامع بین المللی 

می تواند داشته  باشد. 
وی اظهار داش��ت: کاهش ریسک سبب خواهد شد که 
هزینه های مالی مترتب بر اس��تفاده از منابع مالی پایین 
بیای��د. وقتی رتبه اعتباری یک اقتصاد از ۷ به ۵ برس��د 
هزینه های بیمه، بهره و ش��رایط وامی که مورد اس��تفاده 
قرار می گیرد کم تر خواهد شد. همچنین ما تالش کردیم 
که حضور موثرتری در س��طح موسسات مالی بین المللی 

داشته باشیم. 
مع��اون وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و دارایی خاطرنش��ان 
ک��رد: به طور مش��خص پرونده بس��ته هم��کاری ایران 

به عن��وان یکی از اعضای ب��زرگ ب��ا بانک جهانی دوباره 
باز ش��د و همکاری های با این نه��اد در چارچوب منافع 
جمهوری اس��المی ای��ران آغاز شده اس��ت. امیدواریم که 
مانند گذشته در برخی پروژه های توسعه ای خاص مانند 
فاضالب ها و آب رس��انی از منابع بان��ک جهانی بهره مند 
ش��ویم. انجام این کار حدود یک سال زمان برد. با توجه 
به اینکه س��هامداران عمده بانک جهانی عضو گروه ۵+۱ 
هس��تند و بالطبع ایاالت متحده نق��ش مهمی را در این 

نهاد ایفا می کند. 
وی گفت: اقدام بعدی در ب��اره مذاکرات چند ماهه ای 
اس��ت که برای عضوی��ت ایران در بانک س��رمایه گذاری 
زیرس��اخت های آس��یا انجام ش��د. به طور طبیعی برخی 
کش��ورها عالقه یی نداش��تند که ایران ب��ه عضویت این 
بانک نوظه��ور درآید. بانکی که رقیبی برای بانک جهانی 
و صن��دوق بین المللی پول اس��ت. خوش��بختانه پس از 
مذاکرات هفت ماهه و همکاری مش��ترک وزارتخانه های 
ام��ور اقتصادی و دارای��ی و امور خارجه این مس��ئله به 
س��رانجام رسید. در نهایت اساسنامه این بانک به تصویب 
مجلس ش��ورای اسالمی رسیدو تعهدات اولیه ایران برای 
عضوی��ت با همکاری بانک مرکزی انجام ش��د. تاکنون ۳ 
هیأت از بانک س��رمایه گذاری زیرس��اخت های آس��یا به 
ایران آمدند و تعدادی پروژه در حوزه فاضالب، آبرسانی و 
مدیریت منابع آب و کشاورزی برای استفاده از منابع این 

بانک تازه کار شناسایی و معرفی شده است. 

رشد اقتصادی ایران در سال جاری به یک دهه پیش 
باز خواهد گش��ت؛ بازگشتی که می تواند برای سال های 

آینده نویدبخش رونق و خروج از رکود باشد. 
 به گزارش خبرآنالین، رش��د اقتص��ادی ایران طبق 
پیش بینی ه��ای ص��ورت گرفت��ه در س��ال ج��اری در 
مح��دوده ۷درصدی قرار خواهد گرف��ت. به این ترتیب 
رشد اقتصادی کشور در س��ال جاری با رشد اقتصادی 

کشور در یک دهه پیش برابری خواهد کرد. 
 اقتصاد ایران از دهه ۷0روند رو به رش��دی را تجربه 
کرد و میزان رش��د اقتصادی کش��ور در سال ۱۳8۵ به 
حدود ۷.۴درصد رس��ید. این وضعیت در س��ال ۱۳8۶ 
نی��ز ادامه یافت، به طوری که رش��د اقتصادی ایران در 
این س��ال نیز نزدیک به ۷.8درصد گزارش شد اما روند 
مذکور تداوم نیافت و وضعیت اقتصادی کشور به گونه ای 
ش��د که ایران رش��دهایی ب��ه مراتب پایین ت��ر از میانه 

دهه80 را در سال های پیش رو شاهد بود. 
در س��ال های پ��س از ۱۳8۶، ایران با کاهش رش��د 
اقتص��ادی روبه رو ش��د، ای��ن در حالی بود ک��ه در این 
س��ال ها بیش��ترین حجم درآمدهای نفتی نصیب ایران 
می شد و نفت۱00دالری می توانست فرصت بازسازی و 

توسعه اقتصاد ایران را فراهم کند. 
 کاهش رشد اقتصادی در سال های ابتدایی دهه 90، 
پس از تش��دید تحریم ها به رش��د منفی اقتصاد در دو 
س��ال پیاپی منجر ش��د. رش��د اقتصادی ایران در سال 

۱۳9۱ برابر با منفی ۶.8 درصد برآورد شد. این وضعیت 
در س��ال ۱۳9۲ نیز تداوم یافت، اما از سال ۱۳9۳، بار 

دیگر اقتصاد ایران در مسیر رشد قرار گرفته است. 
ه��ر چن��د برخ��ی تحلیلگران رش��د اقتص��ادی ۷.۴ 
درصدی اعالم ش��ده از س��وی بانک مرک��زی در نیمه 
اول س��ال را زیر عالمت س��وال بزرگی ق��رار می دهند، 
اما ارزیابی های صورت گرفته توسط مرکز پژوهش های 
مجلس ش��ورای اسالمی نش��ان می دهد رشد اقتصادی 
در دوازده ماه س��ال به ۷.۲ درصد خواهد رسید. به این 
ترتیب سال ۱۳9۵ را می توان سال خاص اقتصاد ایران 
در یک دهه گذش��ته نامید چرا که پس از سال ۱۳8۵، 
رش��د اقتصادی در ایران اغلب ارقامی پایین یا منفی را 
به خود دیده اس��ت. تنها در سال ۱۳89 ایران توانست 

رشدی باالتر از ۶ درصد را شاهد باشد. 
از س��وی دیگ��ر بان��ک جهان��ی در گزارش��ی که از 
پیش بینی وضعیت اقتصاد ایران در س��ال های ۲0۱۷ و 
۲0۱8 ارائه داد، آینده اقتصادی کشور را امیدوار کننده 
توصیف کرده است. در این گزارش تاکید شده: به دنبال 
رش��د متوسط اقتصاد ایران در س��ال ۲0۱۵ که بیشتر 
در رابطه با عدم قطعیت ناش��ی از برنامه اقدام مشترک 
بود، پیش بینی می شود با حذف تحریم ها، اقتصاد ایران 
با نرخ متوس��ط ۵.۴ درصد ط��ی دوره ۲0۱۶ تا ۲0۱8 
رشد کند. چشم انداز میان مدت اقتصاد بستگی به انجام 

مستمر اصالحات و افزایش تعامالت جهانی دارد. 

 بررس��ی ها نش��ان می دهد اقتصاد ایران بار دیگر در 
مسیر توسعه قرار گرفته است و تداوم این روند می تواند 
در س��ال های آتی به بهبود وضعیت اقتصادی و ارتقای 
ش��اخص رفاه در کش��ور منجر ش��ود. در برنامه ششم 
توس��عه متوسط رش��د 8درصدی برای اقتصاد ایران در 

سال های اجرای این برنامه دیده شده است. 
در بخش جزییات رش��د اقتصادی می تواند به رش��د 
ارزش اف��زوده بخش ه��ای مختل��ف در س��ال جاری 
صنع��ت   ،)۵۱.9( نف��ت   ،)۵.۷( کش��اورزی  مانن��د: 
)۱.9(، س��اختمان )۱۴.9-( و خدم��ات )۳.۷( درصد، 
خودروسازی )۲۵(، پتروشیمی )8(، خدمات بازرگانی 
)۱.۱(، خدم��ات حمل و نق��ل )۲.۳( و خدمات عمومی 

)۲.۲( اشاره کرد. 
همچنین بررسی رشد ارزش افزوده بخش ساختمان 
نش��ان می دهد، اگرچه این بخش از س��ال ۱۳9۱ وارد 
رکودی ۵ س��اله ش��ده به طوری که رشد این بخش در 
دوره ۱۳9۴-۱۳9۱ به ترتیب برابر با ۳.۶-،۳.۱-،     0. 
۴- و ۱۳.۵- درصد بوده و برای س��ال ۱۳9۵ نیز رشد 
این بخش ۱۴.9- درصد برآورد می ش��ود اما برنامه های 
آتی دول��ت تمرکز بر خروج این بخش از رکود اس��ت. 
ب��ا توجه به اهمیت بخش مس��کن و تداوم رکود آن در 
سال های اخیر به نظر می رسد در چشم انداز کوتاه مدت 
یک��ی از موضوع��ات مه��م در بخ��ش حقیقی کش��ور، 

چگونگی خروج این بخش از رکود باشد. 

کاهش دو نمره ای ریسک ایران تا سال آینده

چرخ اقتصاد ایران، چرخید

حرکت به سمت بهبود اقتصاد و ارتقای شاخص رفاه

نگاه »فرصت امروز« به مراکز خریدی که میزبان جشنواره فیلم فجر هستند

 پردیس ها
به داد صنعت سینما رسیدند

معرفی بازار

ت امروز|
سمیه سهیلی  | فرص
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امروز دیگر نمی توان با س��اخت دیوار بین ملت ها 
فاصله ایجاد کرد، آن دوران سپری شده است. 

ب��ه گ��زارش »فرصت ام��روز«، حجت االس��الم و 
المس��لمین حس��ن روحانی در مراسم رونمایی از دو 
ماه��واره ایرانی گفت: اینکه رئیس جمهور کش��وری 
تص��ور کند، اگر ویزای کش��ورش را برای مردم چند 
کش��ور ممنوع کند، می تواند میان انس��ان ها فاصله 
بیندازد، اش��تباه است البته از کس��انی که به تازگی 
وارد عالم سیاست شده اند بیش از این انتظار نمی رود 
و تا خود و اطرافیانش بخواهند این مس��ائل را درک 
کنند، زمان زیادی طول می کش��د و خسارات زیادی 
به مردم کش��ور خود و س��ایر ملت ه��ای جهان وارد 

خواهد کرد. 
وی افزود: دولتمردان و مس��ئوالن آمریکا س��ال ها 
ش��عار می دادند که ما با دولت ایران مخالف هستیم، 
اما دوس��ت مردم این کش��وریم، اما امروز به وضوح 
پ��رده از این دورویی برداش��ته ش��ده و کس��انی که 
شعارش��ان در دنیا، عدم تبعیض است، دست به این 
اقدام غلط که اساس آن بر مبنای تبعیض انسان ها و 

زیر پا گذاشتن حقوق آنهاست، می زنند. 
رئیس  جمهوری خاطر نش��ان کرد: ما در شرایطی 
ق��رار داریم ک��ه باید به خوبی پیام خ��ود را به مردم 
جهان برسانیم، ملت ایران در طول سال های گذشته 
با تالش، ایثار و فداکاری در دنیای سیاست، توانست 

قدرت ایران و ملت ایران را به نمایش گذارد. 
روحان��ی با بیان اینکه ع��ده ای معتقد بودند که ما 
نمی توانیم در برابر قدرت های جهانی مذاکره کرده و 
پیروز شویم، گفت: این در حالی بود که اصول و زبان 
مذاکره و فش��ارهای تبلیغاتی و نفوذ در سازمان های 
بین الملل��ی در اختیار قدرت های ب��زرگ بود، اما ما 
از روز اول معتق��د بودی��م که ایران، ت��وان، قدرت، 
منط��ق، دانش و هن��ر را دارد که در ی��ک مذاکرات 
پیچی��ده، علمی، فنی، سیاس��ی و حقوقی بتواند در 
برابر قدرت های جهان استدالل و گفت وگو کرده و به 
قراردادی برس��د که به خوبی منافع و خط قرمزهای 

کشور را حفظ کند. 
وی اظه��ار کرد: ما در ی��ک مذاکره بزرگ بهترین 
افراد را به این صحنه فرستادیم که هماوردهای قوی 

و با تجربه ای بودند و توانستند با حمایت مردم در این 
مذاکرات حضور پیدا کنند. 

رئیس جمه��ور با بیان اینکه پیام برجام این اس��ت 
که در س��ایر مسائل جهانی و منطقه ای مذاکره یکی 
از راه حل هایی اس��ت که می تواند گره های کور را باز 
کند، گفت: امروز برگزاری اجالس آستانه درباره حل 
مسائل س��وریه حاصل پیام برجام بوده و اگر بتوانیم 
مش��کالت منطقه را پای میز مذاک��ره حل کنیم به 

معنای بهره گیری از پیام برجام است. 
رئیس شورای عالی امنیت ملی با تأکید بر ضرورت 
اس��تفاده از فرصت برجام، گف��ت: امروز یک خطای 
بزرگی از س��وی برخی در کش��ور صورت می گیرد و 
آن این اس��ت که این افراد تصور می کنند فعالیت و 
حرکت به معنای این است که از دنیا و پیشرفت های 
آن بای��د فاصله بگیریم و این در حالی اس��ت که ما 
می توانی��م هم کار علمی انج��ام داده و گام های بلند 
برداریم و در عین حال از تجربیات دنیا هم اس��تفاده 

کنیم. 
وی اف��زود: اینکه نخواهیم از تجربه دنیا اس��تفاده 
کنیم و نی��ز اینکه باید تنها مصرف کننده باش��یم و 
توان س��ازندگی نداریم، هر دو نادرست است، ما باید 
از تجربه دینی و اندیش��ه اندیش��مندان و تجربه های 
دیگران توأمان با هم اس��تفاده کنی��م. دنیای امروز 
دنیای همکاری ها اس��ت، البته اگ��ر در برخی امور، 
تالش نکرده و وارد نش��ویم، اسرار علمی را به راحتی 

در اختیار ما قرار نمی دهند. 
رئی��س  جمهوری گفت: وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالع��ات باید وس��یله انتقال پیام دین��ی، فرهنگی، 
علمی و سیاس��ی مردم ایران باشد و با ارائه خدمات 
ارتباطی میان جامعه ای��ران و جامعه جهانی ارتباط 

برقرار کند. 
روحان��ی با بیان اینکه ام��روز مطالعه و تحقیق در 
زمینه ه��ای گوناگون علمی،  ب��دون فضای مجازی و 
اینترنت امکان پذیر نیس��ت، اظه��ار کرد: امروز حتی 
علمای ب��زرگ و مراجع نیز به نوع��ی به این ارتباط 
متکی شده اند، چرا که تقریباً تمام کتب فقهی مهم و 
روایات گوناگون در فضای مجازی منتشر و دسترسی 

از این طریق به آنها نیز تسهیل شده است. 
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دبیر و مجری کارگروه ملی 
نج��ات دریاچ��ه ارومیه اعالم 
دریاچه  احی��ای  زم��ان  کرد: 
ب��ه دلی��ل پرداخت  ارومی��ه 
ب��رای  بودج��ه ای  نش��دن 
احیا،طبق برنامه اولیه در سال 

1402 محقق نخواهد شد. 
به گ��زارش روابط عمومی 
س��تاد احیای دریاچه ارومیه، 
کمیت��ه  هش��تمین  و  س��ی 
احی��ای  س��تاد  هماهنگ��ی 
برگ��زار  ارومی��ه  دریاچ��ه 
ش��د.  در این جلس��ه که به 
و  کارگ��روه  دبی��ر  ریاس��ت 
دریاچه  نج��ات  مجری طرح 
ارائه  از  ارومی��ه ب��ود، پ��س 
فنی  گروه های  گزارش ه��ای 
و بودجه دفت��ر برنامه ریزی و 
تلفیق س��تاد احیای دریاچه 
تجریش��ی،   مس��عود  ارومیه، 
مدی��ر دفت��ر برنامه ری��زی و 
تلفیق س��تاد احیای دریاچه 
وضعیت  درخص��وص  ارومیه 
توضیح  دولت  پرداخت ه��ای 
داد: از ابت��دای س��ال جاری 
تاکن��ون خزان��ه پول��ی ب��ه 
دس��تگاه های اجرایی س��تاد 
ن��داده اس��ت یعن��ی باوجود 
تخصیص بودجه 300میلیارد 
تومانی از سوی سازمان برنامه 
و بودج��ه در اواخ��ر دی ماه، 
تاکنون از سوی خزانه مبلغی 
در اختی��ار وزارتخانه ها برای 
انجام وظایف خود در ستاد از 
محل ماده 10 و 12 قرار داده 

نشده است. 
کالنت��ری نی��ز با اش��اره به 
اینک��ه طب��ق وظیف��ه ای که 
دولت به ما داده است، وظایف 
می کنی��م،  دنب��ال  را  خ��ود 
گفت: وقتی به جای پرداخت 
برنامه،  مال��ی طب��ق  مناب��ع 
هی��چ بودج��ه ای در اختی��ار 
زیرمجموع��ه  دس��تگاه های 
س��تاد ق��رار نمی گی��رد، م��ا 
نمی توانیم کار زیادی از پیش 
ببریم. البته خبر خوش��ی باید 
بدهم، طبق مصوبه هشتمین 
جلسه کارگروه ملی و دستور 
قرار  رئیس جمهور  اول  معاون 
اس��ت خزان��ه تا پایان س��ال 
بودجه  از  ٦00میلیاردتوم��ان 
موردنیاز پروژه ها را در اختیار 
س��ازمان های مجری مصوبات 

ستاد قرار دهد. 
البت��ه وی اذعان کرد: زمان 
احی��ای دریاچ��ه ارومی��ه به 
دلیل پرداخت نشدن به موقع 
بودجه برای احیا، طبق برنامه 
اولیه در س��ال 1402 محقق 
نخواهد ش��د. باید به مردم و 
رئیس جمهور اعالم کنیم، اگر 
س��ال آینده نیز روند پرداخت 
بودجه بدین شکل پیش رود، 

م��ا نیز ش��اهد تاخی��ر مجدد 
خواهیم بود. 

دبی��ر کارگ��روه ملی نجات 
دریاچ��ه ارومی��ه تاکید کرد: 
اعالم ای��ن وضعیت به معنای 
شکست احیای دریاچه ارومیه 
نیس��ت، بلکه ب��ه معنای این 
اس��ت که ما قصد داریم بیش 
از پی��ش به ص��ورت دینامیک 
ما نمی خواهیم  حرکت کنیم. 
مردم را فریب دهیم به همین 
می کنیم  اعالم  صادقانه  دلیل 
به دلیل تامین نش��دن منابع 
مال��ی مورد نی��از طبق برنامه 
م��دون برنامه 10س��اله اجرا 
دریاچه  اگرچه  ش��د.  نخواهد 
را طبق برنامه در ش��هریورماه 
95 به حالت تثبیت رساندیم 
ولی اگ��ر ما بتوانیم از س��ال 
قبل  سال های  همچون  آینده 
با تامین ب��ه موقع منابع مالی 
مواجه شویم و مشکل خاصی 
پیش نیای��د، احیای کامل در 

سال 1403 خواهد بود.  
وی تاکید کرد: ما با دینامیک 
کردن برنامه می توانیم هرساله 
وضعیت خود را بررس��ی کنیم 
و براس��اس آن به درستی قدم 
برداریم ت��ا به احی��ای قطعی 

برسیم. 
اف��زود: بدی��ن ترتیب  وی 
اگر س��ال آینده نیز همچون 
س��ال جاری دولت با کمبود 
منابع روبه رو باشد، این برنامه 
به ج��ای یک س��ال تاخیر به 
دوسال تاخیر می رسد و البته 

اگر ای��ن روند در س��ال های 
بع��د هم اتف��اق بیفتد امکان 
ع��دم احی��ای قطع��ی نی��ز 
امکان پذی��ر اس��ت البت��ه ما 
پیش  نمی خواهی��م  اکن��ون 
از هر اتفاقی س��خنی قطعی 
احتماالت  ای��ن  ام��ا  بزنی��م 
را بی��ان می کنی��م م��ردم و 
رئیس جمه��ور بدانند ما تمام 
تالش خ��ود را خواهیم کرد 
ولی اگر تمهیدات این برنامه 
تامین نشود ما نمی توانیم کار 

زیادی از پیش ببریم. 
کالنت��ری در بخش دیگری 
از س��خنانش گف��ت: ما قصد 
نداری��م دولت را تحت فش��ار 
ق��رار دهی��م چ��ون می دانیم 
آنها نیز ب��ا محدودیت مواجه 
موظ��ف  م��ا  ول��ی  هس��تند 
هس��تیم ب��ه م��ردم و به ویژه 
اط��الع دهیم  رئیس جمه��ور 
چن��دان  کنون��ی  ش��رایط 
مناسب نیس��ت و سال آینده 
در بهتری��ن وضعیت ش��رایط 

کنونی را خواهیم داشت. 

ستاد خواهان همکاری 
بهتر با وزارت نیرو است

در ادامه جلس��ه تجریش��ی 
درباره وضعیت رهاس��ازی آب 
پشت سدها به دریاچه ارومیه 
توضیح داد:  در دومین جلسه 
ش��ورای هماهنگ��ی مدیریت 
بهم پیوسته منابع آب حوضه 
آبریز دریاچه ارومیه به ریاست 
وزیر محترم نیرو مقرر ش��ده 

357 میلی��ون مترمکعب آب 
از سدها به س��مت دریاچه از 
سوی ش��رکت مدیریت منابع 
آب رها شود، طبق برنامه این 
رها س��ازی در ماه های بهمن، 
اسفند و فروردین خواهد بود 
که امیدواریم این اتفاق بیفتد. 
ش��ورای  اس��ت،  گفتن��ی 
به��م  مدیری��ت  هماهنگ��ی 
پیوسته منابع آب حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه ش��ورایی است 
که به ریاس��ت وزی��ر نیرو و با 
حض��ور اعضای دس��تگاه   های 
اج��رای مرتب��ط ب��ا احی��ای 
دریاچ��ه ارومیه و حضور دبیر 
نج��ات دریاچه  کارگروه ملی 
ارومی��ه به عن��وان ناظ��ر ب��ا 
ه��دف هم افزای��ی و همکاری 
دستگاه ها در کمک به وزارت 
نی��رو در انج��ام تکالیف خود 

تشکیل می شود. 
ب��ا توجه ب��ه مصوب��ه دوم 
کالنتری  هماهنگی،  ش��ورای 
وضعی��ت  آین��ده  درب��اره 
رهاس��ازی آب پشت سدها از 
سوی ش��رکت مدیریت منابع 
آب ایران گفت: ما خوش��بین 
ج��اری  س��ال  در  هس��تیم 
پشت  آب  رهاس��ازی  حداقل 
س��دها همچون گذشته طبق 
مصوب��ات ش��ورای هماهنگی 
پیش برود. ما همیشه گفتیم 
س��تاد خواه��ان همراه��ی و 
وزارتخانه های  ب��ا  هم��کاری 
مرتبط با احیای دریاچه است. 
در این زمینه هم برای درست 

اجرا شدن این مصوبه و سایر 
مصوب��ات، تمام تالش خود را 

خواهیم کرد. 
دبی��ر و مج��ری کارگروه 
ملی نج��ات دریاچه ارومیه، 
سپس از مس��ئوالن شرکت 
مدیریت منابع آب خواس��ت 
ب��ه وظایف خود در خصوص 
به خوب��ی عمل  رها س��ازی 
افزود: خوش��بختانه  کنند و 
مدیران وزارت نیرو به خوبی 
بر وظایف خود واقف هستند 
و اگر رهاسازی به موقع آب 
ب��رای تامی��ن نی��از دریاچه 
انجام نشود این آب برخالف 
برنام��ه، ص��رف کش��اورزی 
خواهد شد؛ اتفاقی که قطعا 
به برنامه کاهش 40درصدی 
لطمه  آب کشاورزی  مصرف 

خواهد زد. 
گفتنی است، آب رهاسازی 
پشت س��دهای حوضه آبریز، 
کارگروه  قانون مصوب��ه  طبق 
ملی نج��ات دریاچ��ه ارومیه، 
بخش��ی از آب تامی��ن کننده 
دریاچ��ه اس��ت ک��ه س��االنه 
درماه های دی، بهمن و اسفند 
رهاسازی می شود. پس از این 
دوره آب مورد نیاز کشاورزان 
ب��رای آبیاری م��زارع و باغات 

رها خواهد شد. 

بازبینی مجدد برنامه 
احیای دریاچه ارومیه

در س��ی و هشتمین کمیته 
احی��ای  س��تاد  هماهنگ��ی 
دریاچه ارومیه، پیرو گفته های 
پویا تر  کالنتری در خص��وص 
دریاچه  احیای  برنامه  ش��دن 
ارومیه،  مدیر دفتر برنامه ریزی 
و تلفیق س��تاد احیای دریاچه 
ارومیه تاکید کرد: از این پس 
س��االنه در این دفت��ر باتوجه 
ب��ه محدودیت ها و از س��ویی 
فرصت ه��ا، تجربی��ات خود را 
اولیه  برنامه نویسان  اختیار  در 
س��تاد قرار می دهی��م و آنها 
ضمن تحلی��ل میزان عملکرد 
دس��تگاه ها نس��بت به برنامه 
راهکارهای جدید برای بهبود 
واقعیات  ب��ر  وضعیت منطبق 
ارائ��ه خواهند کرد. از س��ویی 
برنامه جدید در اختیار دولت 
و مردم قرار می دهیم تا آنها به 
طور ش��فاف نسبت به آخرین 
وضعیت قطعی دریاچه مطلع 
ش��وند. یعنی بدانند به دلیل 
چه مش��کالتی از برنامه اولیه 
ی��ا دوس��ال عقب  یک س��ال 
هس��تیم. در مقابل اگر منابع 
بیش از انتظار تزریق ش��ود و 
مش��کلی نباش��د می توانیم از 
پیشرفت احیا جلوتر از برنامه 

خبر دهیم. 

دبیر كارگروه و مجری طرح نجات دریاچه ارومیه: 

احیایکاملدریاچهارومیهدر1402محققنمیشود

پتروشیمی  بازرگانی  ش��رکت 
ب��ا بی��ش از 29 س��ال س��ابقه 
از  یک��ی  به عن��وان  بین الملل��ی 
بین المللی  بازوهای مهم تجارت 
صنعت پتروش��یمی کشور است 
که با تکیه بر نیروهای متخصص 
با  انسانی  به عنوان س��رمایه های 
ارزش کشور، اعتبار کسب کرده 
و به واس��طه ن��ام و برند جهانی 
خ��ود و شبکه س��ازی گس��ترده 
به ارائ��ه خدمات در شناس��ایی 
پتروش��یمی  صنعت  محصوالت 
در اقص��ی نقاط دنی��ا پرداخته، 
به طوری که در س��ال های اخیر 
به موفقیت چش��مگیری دس��ت 

یافته است. 
س��ازمان مدیری��ت صنعت��ی 
کش��ور ک��ه عه��ده دار ارزیاب��ی 
صورت های  بررس��ی  عملک��رد، 
مال��ی و فعالیت ه��ای یکس��اله 
یکص��د ش��رکت برتر تج��اری، 
ش��رکت های  و  کش��ور  صنعتی 
پیشرو و برتر است، اواسط هفته 
گذش��ته مراس��می را ب��ا حضور 
مقامات ارشد کشوری و مدیران 
ش��رکت های تولی��دی و تجاری 
در مح��ل س��الن همایش ه��ای 
ص��دا و س��یما برگزار ک��رد. در 
معرفی شده  میان ش��رکت های 
مجموعه ه��ای  از  عمدت��ا  ک��ه 
پتروشیمی و بنگاه های اقتصادی 
وابسته به بانک های کشور بودند 
نام ش��رکت بازرگانی پتروشیمی 

به عنوان شرکت برتر صادرات گرا 
در می��ان یکص��د ش��رکت برتر 
معرفی ش��د و از دس��ت معاون 
وزی��ر صنع��ت، مع��دن تجارت 
و مع��اون وزی��ر نف��ت در ام��ور 
و دیگر مس��ئوالن  پتروش��یمی 
حاضر در مراس��م ل��وح تقدیرو 

تندیس دریافت کرد. 
البته طی س��ال ها و دوره های 
بازرگان��ی  ش��رکت  نی��ز  قب��ل 
نوب��ت  چندی��ن  پتروش��یمی 
دیگر به ط��ور متوالی جزو 100 
ش��رکت و 500 ش��رکت برت��ر 
ای��ران ش��ناخته و معرفی ش��د، 
از طرفی معرفی ش��رکت توسط 
ایران  تجارت  توس��عه  س��ازمان 
ط��ی چندی��ن دوره س��ال های 
صادرکننده  به عن��وان  گذش��ته 
نمون��ه، رتب��ه برتر کش��وری را 
در بخ��ش ص��ادرات محصوالت 
پتروش��یمی اخذ کرد که تمامی 
ای��ن موارد نش��انگر فعالیت های 
روبه رشد و  تعالی این مجموعه 
تخصصی کش��ور است. به طوری 
که طی این س��ال ها سهم ارزش 
صادرات محصوالت پتروش��یمی 
ای��ران توس��ط این ش��رکت 30 
ت��ا 35 درصد ب��وده و به افتخار 
آمده  نائ��ل  ممتاز  صادرکنن��ده 

است. 
طبیعی اس��ت که ط��ی چند 
س��ال گذش��ته و در پی اجرای 
اصل 44 قانون اساس��ی کش��ور 

اکثر واحده��ای تولیدی صنعت 
پتروش��یمی به بخش خصوصی 
واگذار شده و ش��رکت بازرگانی 
پتروش��یمی نی��ز از ای��ن قاعده 
مس��تثنی نبوده است و با اجرای 
ای��ن روش ف��روش متمرک��ز و 
یکپارچ��ه از بی��ن رفته و پس از 
آن هر ی��ک از مجتمع ها رقابت 
در بازارهای فروش بین المللی را 
آغاز کردند، اما با تدابیر اندیشیده 
ش��ده و ابزار و امکان��ات ویژه و 
منحص��ر به ف��رد در اختیار این 
ش��رکت بازرگانی پتروشیمی در 
داخل و خارج از کش��ور از جمله 
شبکه گسترده توزیع محصوالت 
نق��اط  اقص��ی  در  پتروش��یمی 
دنی��ا که ش��امل انبارهای مدرن 
اس��کله ها،  مخازن،  مکانی��زه،  و 
ناوگان حمل و نقل مجهز دریایی 
و زمینی که تمامی این عملیات 
از طری��ق دفاتر و ش��رکت های 
PCC مس��تقر در ای��ن مناطق 
پش��تیبانی و هدای��ت می ش��ود 
ب��ه کار خود ادام��ه داد و یکی از 
اختیار  در  موج��ود  مزیت ه��ای 
داش��تن امکانات نامبرده ش��ده 
دپ��وی محص��والت در بازارهای 
هدف مشخص و فروش و عرضه 
آن ب��ه بهتری��ن و باالترین نرخ 
منطقه در زمان مشخص است. 

همان ط��وری که بیان ش��د در 
اختیار داشتن نیروهای با تجربه، 
متخص��ص و حرفه ای، با س��ابقه 

بیش از ربع قرن فعالیت در زمینه 
خرید، فروش و بازاریابی محصوالت 
پتروش��یمی از دیگ��ر مزیت های 
ش��رکت بازرگان��ی پتروش��یمی 
اس��ت، به حال این تجربه و توان 
باالی حضور در بازارهای مختلف 
بین المللی و مذاکرات دقیق فنی و 
حرفه ای با خریداران و فروشندگان 
محصوالت به س��هولت و سادگی 
به دست نیامده و حاصل آموزش ها 
و گذران��دن دوره ه��ای مختل��ف 
طوالنی مدت در داخل و خارج از 
کشور و تجارت کسب شده در این 

زمینه به دست آمده است. 
تمام��ی این مباحث نش��انگر 
در صحن��ه ب��ودن ب��ا ق��درت و 
ت��وان ب��االی ش��رکت بازرگانی 
پتروش��یمی در تمامی بازارهای 
و  دنی��ا  ه��دف  و  مص��رف 
آن  تاثیر گذاری  و  نقش آفرین��ی 

روی بازارهای مذکور است. 
ش��اید بتوان ب��ا هزینه کردن، 
ساختمان یا یک مجتمع تولیدی 
بهره برداری  ف��وری  را بص��ورت 
ک��رد، ول��ی آیا با هزین��ه کردن 
اضافی می توان س��ریعا به نیروی 
کار متخصص و حرفه ای دس��ت 
یاف��ت، بنابراین نیروی انس��انی 
کاردان در این س��ازمان یکی از 
امتیازات بی نظیر و منحصر بفرد 
اس��ت که طی سالیان متمادی و 
با مش��قت های فراوان و با صرف 
س��رمایه های م��ادی و معن��وی 

کش��ور عزیزمان به دس��ت آمده 
است. 

از این رو مدیران، مس��ئوالن و 
کارکنان این شرکت آمادگی کامل 
داش��ته و دارند که در زمینه های 
مختلف بازاریاب��ی، فروش، عرضه 
محصوالت پتروشیمی با شناخت 
کام��ل بازارهای ه��دف و ابزار نام 
برده ش��ده در کوتاه تری��ن زمان 
ممکن و با بیشترین نرخ بازارهای 
جهانی و مشاوره و خدمت رسانی 
ب��ه تمامی مجتمع ه��ای تولیدی 
پتروش��یمی در کنارشان باشند و 
امکانات خ��ود را به طور کامل در 

اختیار بگذارند. 
امید اس��ت رس��یدن ب��ه این 
روی��ه  وح��دت  و  یکپارچگ��ی 
روش ه��ای ف��روش در بازارهای 
تجرب��ه  ب��ا  جهان��ی،  مختل��ف 
تمامی  ب��رای  باالتر  س��ودآوری 
صاحب��ان  و  س��رمایه گذاران 
س��هام ش��رکت ها، مجتمع ها و 
در  و  پتروش��یمی  هلدینگ های 
مجموع مس��ئوالن ش��رکت های 
ایران��ی و در نهای��ت در جه��ت 
کسب منافع ملی کشور عزیزمان 
ایران باش��د و با تدبیر مسئوالن 
دلسوز صنعت پتروشیمی کشور 
ب��ا وح��دت و انس��جام در لوای 
ایران  اس��المی  پرچم جمهوری 
باع��ث ش��کوفایی ن��ام و افتخار 
کشور اسالمی عزیزمان در سطح 

بین المللی باشیم. 

شركت بازرگانی پتروشیمی پیشتاز در شبکه فروش

پتروشیمی

پتروشیمی

نفت

مذاكره رسمی با توتال برای اجرای 
طرح پتروشیمی در عسلویه آغاز شد

مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی گفت 
مذاکره رس��می با توتال فرانسه برای ارزیابی اجرای 
یک طرح پتروش��یمی در منطقه عسلویه آغاز شده 
اس��ت.   »مرضیه ش��اهدایی« در حاش��یه برگزاری 
جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نفت در پاسخ به 
خبرنگار ایرنا افزود: دیروز با نمایندگان توتال درباره 
روند اجرای طرح، مذاکراتی داش��تیم. چندی پیش 
تفاهمنامه ای با توتال برای سرمایه گذاری در صنعت 
پتروش��یمی امضا شد و اکنون بررسی و ارزیابی فنی 

و اقتصادی طرح به طور رسمی آغاز شده است. 
ش��اهدایی تأکید کرد که این ط��رح هنوز به طور 
کامل تعریف نش��ده و قرار اس��ت شامل اجرای یک 
مجموع��ه الفینی، پلیم��ری و واحدهای تکمیلی در 
عس��لویه باش��د. همچنین مبلغ س��رمایه گذاری نیز 

نهایی نشده است و باید بررسی شود. 
وی افزود: برای تکمیل ارزیابی ش��اید هشت ماه و 
حتی یک س��ال زمان نیاز باشد که پس از آن درباره 

چگونگی اجرای طرح تصمیم گیری می شود. 
وی درباره همکاری با  »باس��ف« آلمان نیز گفت: 
قرار اس��ت این ش��رکت یک طرح مربوط به تکمیل 
زنجیره پتروش��یمی در بخش خوراک الفینی را اجرا 
کند. این طرح با الیسنس این شرکت انجام می شود. 

  تولید محصوالت جدید راهبرد 
آتی صنعت پتروشیمی

مدیربرنامه ری��زی و توس��عه ش��رکت ملی صنایع 
پتروشیمی گفت: سیاست کالن صنعت پتروشیمی 
استفاده ازفناوری های نوین وتولید محصوالت جدید 
و همچنین تالش برای تکمیل زنجیره ارزش است. 
فرنازعلوی،مدیربرنامه ریزی  نیپن��ا،  گ��زارش  ب��ه 
و توس��عه ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی درآیین 
اختتامیه کنفرانس نف��ت 2017 اظهارکرد: صنعت 
پتروش��یمی ایران با توجه به ذخایر هیدروکربنی و 
موقعیت جغرافیایی و دارا بودن نیروهای متخصص و 
کارآمد و همچنین وجود زیرساخت های الزم دارای 

مزیت های باالیی برای سرمایه گذاری است. 
عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح 
کرد: سرمایه گذاری صنعت در سال های گذشته منجر به 
ایجاد ظرفیت تولید ٦3میلیون تنی ش��ده  و طی برنامه 
ششم و هفتم توسعه ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی 
به 180میلیون تن خواهد رسید که منجر به رشد ساالنه 
11درصدی در تمام مراحل صنعت خواهد شد.  سخنران 
اختتامیه کنفرانس نف��ت 2017 در ادامه گفت: افزایش 
ظرفیت تولید محصوالت پتروش��یمی موجب پوش��ش 
صنایع دیگ��ر و ورود به بازارهای بین المللی می ش��ود و 
نخست منجر به صادرات به کشورهای همسایه و به دنبال 
آن به کش��ورهای آس��یایی و اروپایی و غیره می شود .در 
صورت افزایش ظرفیت تولید، رشد متوسط تامین داخل تا 

1٦درصد افزایش خواهد یافت. 
وی ادام��ه داد: درح��ال حاضر با توج��ه به تولید 
23محص��ول عم��ده در صنعت پتروش��یمی جایگاه 
کش��ور در مقایس��ه با جهان از 23درصد س��هم در 
خاورمیان��ه به 38درصد و در جه��ان از 3. 2 درصد 

سهم حضور در بازار به 8. 4 درصد می رسانیم. 

رویترز: كاهش تولید روسیه قیمت 
نفت را تثبیت كرد

خبرگزاری رویترز انگلیس اعالم کرد، با وجود تاثیر 
منف��ی افزایش موجودی انباری نف��ت آمریکا در بازار، 
کاه��ش تولید نفت روس��یه جلوی کاه��ش قیمت را 
گرفت، به طوری که قیمت های نفت صبح چهارشنبه 

به وقت گرینویچ تقریبا ثابت ماندند. 
ب��ه گ��زارش ایرنا به نق��ل از رویت��رز، قیمت آتی 
نفت برنت دریای ش��مال در س��اعت 07:49 صبح 
چهارش��نبه به وقت گرینویچ در ب��ازار لندن تنها با 
5س��نت افزایش نسبت به سه ش��نبه به 55 دالر و 
٦3س��نت در هر بشکه رسید.  هر بشکه نفت وست 
تگ��زاس اینترمدیت آمریکا نیز در بازار نایمکس این 
کشور  فقط با 5سنت افزایش نسبت به روز پیش به 
بهای 52 دالر و 8٦س��نت معامله شد.  روسیه بین 
ماه های دسامبر و ژانویه )10 آذرماه تا 12بهمن ماه( 
تولی��د نفت و میعانات گازی خود را حدود 100هزار 
بش��که در روز کاه��ش داده و آن را به 11میلیون و 

110هزار بشکه در روز رسانده است. 
این کاهش تولید، بخشی از تالش سازماندهی شده 
توس��ط سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( با 
هدف حمایت از قیمت ها و از بین بردن مازاد عرضه در 
بازار نفت است.  اوپک تعهد کرده است در نیمه نخست 
سال 2017 تولید خود را حدود 1. 2 میلیون بشکه در 
روز کاهش  دهد. تولیدکنندگان غیراوپک که روسیه نیز 
یکی از آنهاست، تعهد کرده اند تولید خود را ٦00هزار 

بشکه در روز کاهش دهند. 
بررس��ی های رویترز نشان می دهد، تولید اوپک بین 
ماه های دسامبر و ژانویه بیش از یک میلیون بشکه در 
روز کاهش یافته و به 32میلیون و 270هزار بشکه در 

روز رسیده است. 
 گرگ مک کنا، استراتژیس��ت ارشد بازار در بورس 
اکسی تریدر استرالیا گفت: این یک شروع خوب برای 
کاهش تولید نفت و بازگرداندن تعادل به این بازار است. 
وی افزود: هنوز سواالتی در این مورد وجود دارد که 
آیا اوپک در نیمه نخست امسال به هدف کاهش تولید 

خود می رسد؟ 
بازرگانان می گویند که خبر افزایش موجودی انباری 
نفت در آمریکا جلوی افزایش قیمت های نفت را گرفته 
اس��ت.   جفری هالی، تحلیلگر ارش��د ب��ورس اواندای 
سنگاپور گفت: اعالم انجمن نفت آمریکا مبنی بر اینکه 
موجودی انباری نفت این کشور خیلی بیشتر از مقدار 
مورد انتظار 8. 5 میلیون بشکه است به سرعت موجب 
تغییر جه��ت حرکت قیمت نفت های برنت و وس��ت 

تگزاس اینترمدیت می شود. 

وزیر نیرو: 
ادعای سرطان زا بودن آب مازندران 

صحت ندارد
وزیر نیرو گفت: طی سال های آینده قسمت عمده 
آب ش��رب مردم را از آب بس��یار مطلوب سطحی و 

رودخانه ها تامین می کنیم. 
حمید چیت چیان، وزی��ر نیرو در گفت وگو با ایلنا 
درباره برخ��ی ادعاها مبنی بر س��رطان زا بودن آب 
شرب اس��تان مازندران به دلیل استفاده از سموم و 
کودهای ش��یمیایی و وجود نیترات گفت: سرطان زا 

بودن آب مازندران صحت ندارد. 
وی درب��اره مح��دود ب��ودن تع��داد س��دها برای 
جمع آوری و تصفیه آب های سطحی استان مازندران 
نیز اظهار داش��ت: در حال حاضر چند س��د در حال 
بهره برداری و چند س��د در حال احداث نیز در این 
اس��تان داریم.  چیت چیان تصریح کرد: س��د گلورد 
در س��ال جاری یا اوایل س��ال آینده به بهره برداری 
می رس��د و س��د هراز و چند س��د دیگر نیز در حال 
احداث اس��ت.  وی خاطرنشان کرد: سعی می کنیم 
طی سال های آینده قس��مت عمده آب شرب مردم 
را از آب بس��یار مطلوب سطحی و رودخانه ها تامین 
کنی��م. تالش ما این اس��ت که آب ش��رب مردم از 

کیفیت مطلوب برخوردار باشد. 

جهانگیری: 
انتقال آب از خلیج فارس و دریای 
عمان به استان كرمان تسریع شود

معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه استان 
کرمان دارای ظرفیت های فراوانی برای توسعه است، 
گف��ت: انتقال آب از خلیج ف��ارس و دریای عمان به 

استان کرمان باید تسریع شود. 
به گزارش ایرنا، اس��حاق جهانگیری شب گذشته 
در جم��ع نمایندگان اس��تان کرمان اف��زود: اجرای 
طرح های توسعه معادن و صنایع همجوار، راهکاری 
مناس��ب برای ایجاد اش��تغال اس��ت و توس��عه این 
طرح ه��ا می تواند ضم��ن جلوگیری از خام فروش��ی 

موادمعدنی برای کشور، ارزش افزوده ایجاد کند. 
وی محصوالت کش��اورزی اس��تان کرم��ان نظیر 
پس��ته، خرما و مرکبات را استثنایی توصیف کرد و 
گفت: مهم ترین مانع توس��عه اس��تان کرمان مشکل 
کم آبی است.  معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه 
برای حل معضل کم آبی باید تمرکز بیش��تری انجام 
ش��ود، ادامه داد: طرح انتق��ال آب از خلیج فارس و 
دریای عمان به اس��تان کرمان طرحی راهگشاس��ت 
و اگر اجرای این طرح مقرون به صرفه باش��د می تواند 

به عنوان الگو در استان های دیگر استفاده شود. 
جهانگی��ری تصریح کرد: دولت در این زمینه تمام 
مس��اعی خود را به کار خواهد بست و اگر این مانع 
برطرف ش��ود، بخش خصوصی رغبت بیشتری برای 

حضور در استان کرمان نشان خواهد داد. 

تخصیص اعتبار برای تامین رفع 
تنش آب شرب 4 استان كشور

هیات وزی��ران 5هزار میلیارد توم��ان اعتبار برای 
تامی��ن رفع تنش آب ش��رب چهار اس��تان کش��ور 

تخصیص دادند. 
به گزارش ایرنا، در این جلس��ه همچنین گزارش 
بازدی��د معاون اجرای��ی رئیس جمه��وری از مناطق 
س��یل زده جنوبی اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان 
خصوصا شهرس��تان ها و روستاهای کنارک، چابهار، 
قصرقن��د، فن��وج نیک ش��هر و ایرانش��هر و برخ��ی 

شهرهای دیگر به هیأت وزیران ارائه شد. 
هیات وزیران در جلس��ه روز چهارش��نبه خود که 
به ریاس��ت رئیس جمهوری تشکیل شد با اختصاص 
4هزار و 908 میلی��ارد و 500 میلیون تومان اعتبار 
برای رفع تنش آب ش��رب در ش��هرهای در معرض 
تنش آبی در اس��تان های فارس، بوشهر، هرمزگان و 

کرمان موافقت کرد. 

معاون وزیر نفت: 
 مشکلی از نظر تامین گاز در كشور 

وجود ندارد
مع��اون وزیر نف��ت و مدیرعامل ش��رکت ملی گاز 
ایران گفت: هیچ مشکلی از نظر تامین گاز در کشور 
وجود ندارد و مردم با اطمینان گاز مصرف می کنند. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، حمیدرضا عراقی در حاش��یه 
نشست اقتصاد مقاومتی لرستان در جمع خبرنگاران 
ب��ا بی��ان اینک��ه جلوگی��ری از ه��در رف��ت گاز از 
اولویت های ش��رکت ملی گاز است، گفت: جلوگیری 
از ه��در رفت گاز ب��ا نصب کنتوره��ای ارتقایافته از 
اولویت های ش��رکت ملی گاز اس��ت و تالش بر این 
اس��ت که 5درصد از هدر رفت گاز در کشور کاهش 

یابد. 
مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی گاز ای��ران همچنین 
گفت: طرح گازرس��انی به سیس��تان و بلوچستان تا 
پایان امس��ال با حضور رئیس جمهوری بهره برداری 
می ش��ود. همچنین عملیات گازرس��انی به اس��تان 
سیستان وبلوچس��تان با کیفیت باال و تکنولوژی روز 

اجرا شده است. 
عراق��ی همچنین صادرات به عراق و تامین امنیت 
انرژی در غرب کش��ور را از اولویت های شرکت ملی 
گاز در سال جاری دانست و گفت: برای بهره برداری 
از ای��ن طرح ح��دود 2٦0 کیلومتر خط 5٦ اینچ در 

امتداد خط ششم کار گذاشته شد. 
وی ارتقای س��طح فرهنگ م��ردم در مصرف گاز 
را موج��ب تحقق اقتصاد مقاومتی دانس��ت و افزود: 
قانونی برای گازدار شدن صنایع و حرکت این صنایع 
در شورای اقتصاد تصویب شده است که براساس آن 
ش��رکت گاز 2میلیارد و 400 میلیون ریال از هزینه 
گاز رس��انی به صنایع و واحدها را پرداخت می کند و 

مابقی هزینه را خود صنایع باید بپردازند. 

نیرو

گاز

پنجشنبه
14 بهمن 1395

شماره 714

رنا|
| ای

  



3 تولید، تجارت، خدمات

رئیس اتاق اصناف ایران با 
بیان اینکه 585 بنگاه صنفی 
در حادث��ه پالس��کو آس��یب 
ش��دید دیدند، گف��ت: 305 
واح��د در ای��ن حادثه به طور 
کامل س��وختند و س��ه هزار 

کارگر بیکار شدند. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، عل��ی 
ارائ��ه  ب��رای  فاضل��ی  ک��ه 
گزارش��ی از حادثه ساختمان 
پالس��کو در جلس��ه علن��ی 
دیروز - چهارشنبه - مجلس 
ش��ورای اسالمی حضور یافته 
بود، گفت: اتاق اصناف کشور 
از ابتدای بروز حادثه پالسکو، 
به دور از هم��ه جنجال هایی 
آفریدن��د،  برخ��ی  ک��ه 
کارگروهی را برای ساماندهی 

آسیب دیدگان تشکیل داد. 
وی از دول��ت و مجموع��ه 
به خصوص  مدیران ش��هری 
ب��رای  ته��ران  ش��هردار 
س��اماندهی و نج��ات ج��ان 
مصدومان تشکر کرد و گفت: 
این کمیته ها ب��ه موضوعاتی 
همچون جمع آوری و ارزیابی 
اطالعات اصناف آس��یب دیده 
از حی��ث خس��ارات جانی و 
مال��ی و ب��رآورد خس��ارات، 
بررس��ی وضعی��ت حقوق��ی 
مال��کان و کارگ��ران، تعیین 
تکلی��ف وضعی��ت بی��کاران، 
احق��اق حق��وق کارگ��ران و 
بازگردان��دن آنها ب��ه چرخه 

فعالیت پرداختند. 
فاضل��ی تأکی��د ک��رد: در 

حادث��ه پالس��کو 585 بنگاه 
صنفی آسیب ش��دید دیدند 
و ح��دود 305 واح��د به طور 
کامل س��وختند و س��ه هزار 

کارگر هم بیکار شدند. 
وی ادامه داد: نگاه و رویکرد 
اتاق اصناف بازگرداندن سریع 
کارگران به چرخه کار بود تا 

وضعیت معیش��تی آنها دچار 
اخت��الل نش��ود، در همی��ن 
زمین��ه کارگروهی از س��وی 
معاون  محوری��ت  ب��ه  دولت 

اول رئیس جمهوری تشکیل 
ش��د که در آن رئی��س بنیاد 
مس��تضعفان و شهردار تهران 
نیز حض��ور دارد ک��ه از این 

حیث جای تقدیر دارد. 
رئیس اتاق اصناف ایران از 
دس��تگاه های ذی ربط به ویژه 
بانک ه��ا خواس��ت در ارائ��ه 
خدمات بانکی کوتاهی نکنند. 
فاضلی تأکید کرد: یک سوم 
کش��ور  تج��اری  بناه��ای 
آس��یب پذیر هستند و این در 
حالی اس��ت که ما ش��اهدیم 
ام��ر  در  اصن��اف  متأس��فانه 
سیاست گذاری به خصوص در 

امور شهری اختیاری ندارد. 
وی اضافه کرد: تقاضای ما 
این اس��ت که ب��ه 3 میلیون 
بنگاه اقتصادی توجه بیش��تر 
ش��ود زیرا متأس��فانه شرایط 
برنامه ریزی  نظ��ام  در  خوبی 

کشور وجود ندارند. 
به گزارش ایرنا، س��اختمان 
واق��ع در خیاب��ان  پالس��کو 
جمه��وری تقاط��ع خیاب��ان 
 59 و   7 س��اعت  فردوس��ی 
دقیقه صبح پنجش��نبه  )30 
دی( دچ��ار حری��ق ش��د و 
پ��س از حدود س��ه س��اعت 
حری��ق،  اطف��ای  عملی��ات 
به ط��ور  یکب��اره  س��اختمان 
کامل فرو ریخت و تعدادی از 
زیر  و شهروندان  آتش نشانان 
آوار ماندند.  16 آتش نش��ان 
در حادثه پالس��کو به درجه  

رفیع شهادت نایل شدند. 

585 بنگاه صنفی در حادثه پالسکو آسیب شدید دیدند

 305 واحد به طور کامل سوختند

با وجود اینکه قرار بود از سال 
گذش��ته تس��هیالت 10 میلیون 
تومانی ب��رای خری��داران فرش 
پرداخت  ارائه ش��ود،  دس��تباف 
ای��ن تس��هیالت تاکن��ون اتفاق 
نیفت��اده و همچن��ان در پی��چ و 
خم مراحل اجرایی به سر می برد 
که رئیس مرکز ملی فرش ایران 
بخش عم��ده ای از این تعویق را 
به علت عدم هم��کاری صندوق 

کارآفرینی امید عنوان کرد. 
حمی��د کارگ��ر در گفت وگ��و 
با ایس��نا، با اش��اره ب��ه آخرین 
وضعیت تس��هیالت خرید فرش 
دس��تباف، گفت: به دلیل نوعی 
بدعهدی و ناهمراه��ی از جانب 
صن��دوق کارآفرین��ی امید، ارائه 
تس��هیالت خرید فرش دستباف 
ایران��ی هنوز به ش��کل مطلوب 

اجرا نشده است. 
سرگذش��ت  تش��ریح  در  وی 
این تس��هیالت گف��ت: در بهمن 
میان  تفاهم نامه ای  گذشته  سال 
صندوق کارآفرینی امید و مرکز 
ملی فرش ایران بس��ته ش��د که 
براس��اس آن قرار شد برای رونق 
خرید ف��رش دس��تباف در بازار 
داخلی تس��هیالتی تا سقف 10 
میلی��ون تومان به خریداران این 
محص��ول پرداخت ش��ود اما به 
علت آماده نبودن زیرساخت های 
مربوط ب��ه این ط��رح پرداخت 

تسهیالت نیز به تعویق افتاد. 
کارگ��ر افزود: براس��اس تفاهم 
انج��ام ش��ده فروش��ندگانی که 

تمایلی برای شرکت در این طرح 
داش��تند، ابتدا بای��د در صندوق 
کارآفرین��ی امید افتتاح حس��اب 
کرده و دس��تگاه های پوز را برای 
مغازه های فوق و ارائه تس��هیالت 
مس��تقر می کردند و خری��داران 
نیز موظف بودند برای استفاده از 
تسهیالت بعد از افتتاح حساب در 
این صندوق کارت تس��هیالت را 
دریافت ک��رده تا بتوانند از طریق 
آن از واحده��ای ف��روش ف��رش 
دس��تباف که در این طرح حضور 

دارند، خرید خود را انجام دهند. 

رئیس مرک��ز ملی فرش ایران 
ادامه داد: مش��کالتی در اجرای 
این طرح وجود دارد که از جمله 
آن آم��اده ش��دن دس��تگاه های 
فرش های  فروش��ندگان  دولتی، 
نص��ب  و  خری��داری  دس��تی، 
دس��تگاه های پوز است که باعث 
ش��ده اجرای این طرح به تعویق 
البت��ه پیگیری هایی  بیفتد ک��ه 
از س��وی وزارت صنع��ت، معدن 
و تج��ارت و بانک مرک��زی نیز 
ب��رای افزای��ش اعتب��ار صندوق 
کارآفرینی امید و تهیه پایانه های 

پرداخ��ت در فروش��گاه ها انجام 
داده ان��د و امی��دوار بودی��م که 
بتوانی��م آغاز اعطای تس��هیالت 
را در نمایشگاه بین المللی فرش 
تهران که شهریورماه  دس��تباف 
امسال برگزار ش��د، اعالم کنیم 

اما امکان آن به وجود نیامد. 
ط��رح  ای��ن  داد:  ادام��ه  وی 
به عن��وان پایلوت در نمایش��گاه 
ف��رش کردس��تان که ی��ک ماه 
پیش برگزار ش��د نیز به صورت 
پایلوت اجرا شد که فروشندگان 
با ط��ی مراحل تعیین ش��ده به 

فروش تسهیالتی فرش دستباف 
پرداختند و استقبال مناسبی نیز 

صورت گرفت. 
کارگر با اشاره به اینکه برخی 
فروشندگان از ثبت تراکنش های 
مال��ی خود در ای��ن طرح واهمه 
دارند، گفت: فروش��ندگان فرش 
دستی نگرانی هایی از پیامدهای 
تراکنش ه��ای  ثب��ت  مالیات��ی 
ف��روش خود در س��امانه فروش 
دستباف  فرش های  تس��هیالتی 
دارند که باعث ش��ده در پذیرش 
دس��تگاه های پ��وز و حضور در 
ای��ن ط��رح امتن��اع کنن��د اما 
ب��ه دلیل س��ودی ک��ه می تواند 
افزای��ش خری��د در طرح فروش 
فرش دس��تباف با تسهیالت 10 
میلیون تومانی برای فروشندگان 
ف��رش داش��ته باش��د، نگاه های 
مثبت و تمایالت��ی نیز در میان 
فروش��ندگان این محصول برای 

شرکت در آن وجود دارد. 
مجموع این اظهارات در حالی 
اس��ت ک��ه از ابتدای س��ال قرار 
ب��ود جهت ایجاد رون��ق در بازار 
داخلی فرش دستباف تسهیالت 
10 میلی��ون تومانی خرید فرش 
دس��تباف به متقاضی��ان داخلی 
پرداخت ش��ود که بعد از مدتی 
این طرح مسکوت ماند و اکنون 
نیز همچن��ان اظه��ارات قطعی 
برای پرداخت آن صورت نگرفته 
و همچن��ان بازار ای��ن بخش در 
کش��ور ب��ا رکود مواجه اس��ت و 

قدرت خرید وجود ندارد. 

معاون وزیر جهاد کش��اورزی 
گفت در گذش��ته ای��ن رویکرد 
وجود داشت که واردات موجب 
خس��ارت به کشاورزان می شود 
اما اگ��ر ای��ن واردات در خارج 
از فصل عرضه و کنترل ش��ده 
ص��ورت گیرد از منظ��ر من به 

تولید ضربه نمی زند. 
ب��ه گ��زارش ایلن��ا، عب��اس 
جهاد  وزی��ر  اف��زود:  کش��اورز 
کش��اورزی نگرانی خ��ود را در 
خص��وص کاه��ش ضایعات در 
تولید محصول سیفی و سبزی 
اعالم کرده است و معتقد است 
کاال نبای��د صرفاً به صورت خام 
در بازار عرضه شود بلکه صنایع 

تبدیل��ی در بخش کش��اورزی 
در  مهم��ی  نق��ش  می توانن��د 

کاهش ضایعات داشته باشند. 
کاه��ش  بح��ث  اف��زود:  او 
ضایعات به طور جدی در وزارت 
جهاد کشاورزی دنبال می شود 
و در محصول گندم بیش��ترین 
ضایع��ات در زم��ان برداش��ت 
صورت می گیرد که نس��بت به 
گذشته بسیار کمتر شده است

  در محصول سبزی و سیفی به 
دنبال کاهش ضایعات هستیم

معاون وزیر جهاد کش��اورزی 
در ادامه گفت: با وضعیت فعلی 
س��یب زمینی  نگه��داری  برای 

تولید ش��ده در فصول مختلف 
با کمبود سردخانه مواجهیم که 
باید در ای��ن خصوص کارهایی 

صورت گیرد. 
او در ادام��ه گف��ت: کیفیت 
گندم تولی��د داخل برای تولید 
ن��ان مس��طح بس��یار مطلوب 
است اما برای افزایش پروتئین 
گندم با استفاده از کود مناسب 
برخورد با علف هرز می توان آن 

را بهبود بخشید. 
با نگرانی  کش��اورز در رابطه 
گن��دم کاران از آزادس��ازی آرد 
کش��اورزان  گن��دم  خری��د  و 
و  کیفی��ت  می��زان  براس��اس 
پروتئی��ن آن بیان داش��ت: در 

25 سال گذش��ته هر زمان که 
با افزایش تولی��د گندم مواجه 
ش��دیم این موضوع مورد بحث 
قرار گرفت که کیفیت گندم ها 
کاهش یافته اما بعد از بررس��ی 
علم��ی موضوع متوجه ش��دیم 
گندم های کش��ور برای مصارف 

داخلی بسیار مناسب است. 
او در واکن��ش ب��ه اظهارات 
برخی در رابطه با اینکه گلوتن 
گندم داخلی پایین است، بیان 
داش��ت: گلوتن ب��اال مربوط به 
نان ه��ای حجیم اس��ت که در 
آرد  ت��ن  ه��زار   150 نهای��ت 
صرف پخ��ت نان ه��ای حجیم 
می شود در نهایت بحث کیفیت 

در گن��دم مطرح نیس��ت بلکه 
موضوع آرد است. کمیته ای در 
اتاق بازرگانی برای این موضوع 
مطرح شده است و موافقیم که 
گندم کیفی خریداری شود اما 
مش��کل ما اندازه گیری کیفیت 
گندم در بخش پروتئین است. 

معاون وزیر جهاد کش��اورزی 
به کش��اورزان توصیه کرد برای 
افزایش کیفیت گندم علف های 
ه��رز را از بین ب��رده و در کنار 
ک��ود ازت از کود روی و پتاس 
اس��تفاده کنند که این مسئله 
 1.5 افزایش  موج��ب  می تواند 
درص��دی پروتئی��ن در گن��دم 

شود. 

رئیس مرکز ملی فرش اعالم کرد

صندوق کارآفرینی »امید« مانع پرداخت وام ۱۰ میلیونی خرید فرش دستباف

معاون وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرد

واردات در فصل عرضه، رقیب محصوالت داخلی محسوب می شود

فــــرش

32هزارتن پیاز در انبارهای خراسان شمالی
 کشاورزان درانتظار کمک مسئوالن

32 هزار تن پیاز کشاورزان خراسان شمالی اکنون 
در انبارها نگهداری می ش��ود که به گفته کشاورزان 
این میزان محصول به علت نبود بازار فروش در حال 
فاسد شدن است و اگر مسئوالن چاره اندیشی نکنند 

سرمایه آنها از بین می رود. 
نرخ محصوالت کشاورزی به خصوص پیاز در سال 
جاری با افت مواجه شده است درحالی که کشاورزان 
ب��ه امید افزایش قیمت، تولی��دات خود را در انبارها 
ذخیره کرده اند اما هم اکن��ون عالوه بر پایین آمدن 

قیمت با نبود بازار نیز مواجه شده اند. 
کش��اورزان خراسان ش��مالی هر س��ال حدود 2 
میلی��ون و 500 ه��زار ت��ن انواع محص��ول را تولید 
می کنن��د ام��ا همین ک��ه زمان برداش��ت محصول 
می رس��د س��ر و کله دالالن که اکث��را غیربومی هم 
هس��تند پیدا می ش��ود و بر محصوالت کش��اورزان 
چ��وب حراج می زنند و هم اکنون به  گونه ای ش��اهد 
دپو ش��دن محصول پیاز کش��اورزان این استان در 
بس��یاری از انباره��ا هس��تیم که این خ��ود موجب 

دغدغه و نگرانی بیشتر کشاورزان شده است. 
یکی از کش��اورزان این استان می گوید: هم اکنون 
قیمت تضمین��ی که دولت برای ه��ر کیلوگرم پیاز 
در م��زارع مص��وب کرده 2 هزار و 640 ریال اس��ت 
درحالی ک��ه همین محص��ول که از کیفیت بس��یار 
باالت��ری نی��ز برخ��وردار اس��ت در ب��ازار مصرف با 
قیمت��ی15 تا 20 ه��زار ریال به خری��داران عرضه 

می شود. 
فرام��رز علی مرادی در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: 
کشاورز همین که محصول خود را از زمین برداشت 
می کند با کمبود ش��دید کامیون ب��رای حمل و نقل 
محصول مواجه می ش��ود یا اینکه نرخ حمل و نقل به 
یکباره افزایش می یابد و عماًل دس��ترنج کش��اورزان 

به باد می رود. 
رجبعل��ی اعتمادی فر یکی دیگر از کش��اورزان با 
ابراز گالی��ه از قیمت خرید پایی��ن پیاز، هزینه های 
سرسام آور کشاورزی، برداشت و دپوی این محصول 
در انباره��ا می گوید: مس��ئوالن نرخ قیمت محصول 
را ناش��ی از قانون عرضه و تقاضا می دانند و کس��ی 
پاسخ نمی دهد که اختالف قیمت محصول در مزرعه 
و فروش��گاه های میوه و تره بار ب��ه جیب چه افرادی 

می رود. 
از  کارگروه��ی  تش��کیل  اف��زود:  اعتمادی ف��ر 
دس��تگاه های مرتب��ط ب��ا محص��والت کش��اورزی 
می تواند مشکالت را رفع کند، هماهنگی بین بخش 
حمل و نق��ل، نظارت بر عملکرد ب��ازار و جلوگیری از 
داللی، قیمت س��وخت و بازاریابی که همه ساله قبل 
از برداشت محصول تشکیل و تصمیماتش عملیاتی 
شود تنها راه حل جلوگیری از مشکالت موجود است. 
محمود صفدری یکی دیگر از کش��اورزان با انتقاد 
از کاه��ش ش��دید قیمت محصول پی��از گفت: اکثر 
مردم این اس��تان کش��اورز هس��تند که حمایت از 
آنها در راس��تای توسعه اش��تغال در استان ضروری 
اس��ت. باید در راستای حمل محصوالت به بازارهای 
مصرف با جدیت همکاری شود و مسئوالن برای حل 
این مش��کل پا به پای کشاورزان باشند و از تولید و 

کشاورزی حمایت کنند. 

شناسایی 6 کانون آنفلوآنزای 
پرندگان در اصفهان

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان از شناسایی 6 
کانون ابتال به ویروس آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان 

در مرغداری های این استان خبر داد. 
دکت��ر ش��هرام موح��دی در گفت وگ��و ب��ا ایرنا 
کانون های شناس��ایی ش��ده این بیماری ویروس��ی 
را در ش��هر های اصفهان، نجف آباد، خمینی ش��هر، 

فالورجان، لنجان و بوئین و میاندشت عنوان کرد. 
وی ب��ا بیان اینکه دامپزش��کی اس��تان اصفهان با 
دقت و وس��واس خاصی این بیم��اری را کنترل و با 
آن مقابله می کند، افزود: مراحل پاکسازی، قرنطینه 
و معدوم س��ازی بهداشتی در این مراکز و کانون ها با 

جدیت انجام شده است. 
موح��دی اف��زود: درح��ال حاض��ر می��زان دقیق 
خس��ارات و تلفات وارده ناش��ی از ابت��ال به ویروس 
آنفلوآن��زای فوق ح��اد پرندگان در اس��تان اصفهان 
برآورد نش��ده اس��ت و در حال دریافت آخرین آمار 
از شهرستان ها و جمع بندی تعداد تلفات و خسارات 

این ویروس هستیم. 
موحدی با بیان اینکه تاکنون هیچ گزارشی مبنی 
بر ابتالی انسان به ویروس مذکور در هیچ جای دنیا 
گزارش نشده است، تأکید کرد: ویروس های آنفلوآنزا 
مختلف اس��ت و در ای��ن زمینه مراقبت ه��ا باید به 
دقت انجام شود.  وی با بیان اینکه بیماری آنفلوآنزا 
یک بیماری ویروس��ی است، افزود: برخی ویروس ها 
مخت��ص انس��ان، برخی در حیوان��ات و تعدادی هم 

مشترک بین انسان و حیوان هستند. 
موحدی با بیان اینکه مبارزه با بیماری آنفلوآنزای 
ف��وق حاد پرندگان همانند یک جنگ اس��ت و همه 
باید برای مقابله با این ویروس دس��ت به دست هم 
دهند، افزود: اکثر واحدهای مرغداری صنعتی بیمه 
است و مش��کلی در زمینه پرداخت خسارت به آنها 

وجود ندارد. 
وی اف��زود: وی��روس فوق ح��اد پرن��دگان به نام 
H5N1 به عنوان معضل جهانی مطرح ش��ده و 55 
کشور دنیا از جمله کشورهای آلمان، فرانسه و هلند، 

کره جنوبی و ژاپن درگیر این بیماری هستند. 
مدیرکل دامپزشکی اس��تان اصفهان بیان کرد: با 
توجه به مهاجرت پرندگان مهاجر به استان اصفهان 
احتمال انتقال بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان 
ب��ه واحدهای دیگر وج��ود دارد و برای جلوگیری از 
انتقال ای��ن بیماری، تولیدکنن��دگان باید همکاری 
الزم را با بازرس��ان در دس��تور کار ق��رار دهند و از 
هرگون��ه جابه جایی طیور و ک��ود مرغی بدون مجوز 
دامپزش��کی و خری��د پرندگان زن��ده از دوره گردها 

خودداری کنند. 

درخواست رایزن بازرگانی سفارت 
پاکستان درباره تجارت آزاد

رای��زن بازرگان��ی س��فارت پاکس��تان در ته��ران 
خواس��تار رفع موانع صادرات و واردات کاال بین دو 
کش��ور به منظور تجارت آزاد ش��د و گفت: در اروپا 
هی��چ مرزی وجود ن��دارد و این مه��م موجب رونق 

تجارت بین کشورها شده است. 
»نذرمحم��د رانجه��ا« در گفت وگو ب��ا ایرنا اظهار 
داش��ت: پاکس��تان به عنوان یک کش��ور دوس��ت و 
همسایه برای ایران به ویژه شهرهای مرزی سودمند 
خواهد بود و توس��عه رواب��ط در زمینه های مختلف 
اقتصادی، سیاس��ی، فرهنگ��ی و اجتماعی می تواند 

موجب توسعه و رونق هر دو کشور شود. 
وی افزود: کش��ور پاکس��تان ظرفی��ت باالیی در 
زمینه پرورش دام سبک و سنگین، تولید و صادرات 
گوشت گاو و گوسفند به کشورهای مختلف اروپایی 

و حوزه خلیج فارس به ویژه ایران را دارد. 
وی ادام��ه داد: ایران هم اکنون از کش��ور برزیل با 
هزینه های بیشتری گوش��ت قرمز وارد می کند ولی 
برای این کار از ظرفیت های کشور پاکستان به عنوان 

یک همسایه و هم مرز استفاده چندانی نمی کند. 
وی با بیان اینکه به عنوان یک کش��ور دوس��ت و 
همس��ایه و هم م��رز اع��الم می کنم توانای��ی تأمین 
گوش��ت مورد نیاز ای��ران از طریق مرزهای اس��تان 
سیس��تان و بلوچس��تان را داریم، خاطرنش��ان کرد: 
ایران هر اس��تانداردی که در برزیل یا هر کش��وری 
برای واردات دام در نظر دارد به ما اعالم کند تا طبق 

خواسته شان عمل کنیم. 
رای��زن بازرگان��ی س��فارت پاکس��تان در ته��ران 
بیان کرد: پاکس��تان برای صادرات گوش��ت تمامی 
اس��تانداردهای جهان��ی را کاماًل رعای��ت می کند و 
تاکن��ون با هیچ کش��وری ب��رای صادرات گوش��ت 

مشکلی نداشته است. 
نذرمحم��د رانجها تصریح کرد: نباید کش��ورهایی 
مانند ایران روابط اقتصادی را با همس��ایگان هم مرز 
محدود کنند و به فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران 

اجازه تجارت آزاد را ندهند. 
وی گفت: ارتب��اط اقتصادی عالوه بر اینکه روابط 
هر کش��وری را با یکدیگر مستحکم می کند، موجب 

رونق و اشتغال مردم هر دو کشور می شود. 
وی بیان کرد: مردم کش��ور پاکس��تان اشتراکات 
زی��ادی با مردم ای��ران دارند و بای��د روز به روز برای 
توس��عه روابط آنان اقدامات الزم انجام و صادرات و 

واردات کاال تسهیل شود. 
رانجها گفت: کشور پاکستان رشد اقتصادی خوبی 
دارد و در سال های اخیر توانسته موفق عمل کند. 

وی ادامه داد: س��رمایه گذاران ب��ا کمترین ناامنی 
ج��ای دیگ��ری را برای حض��ور و فعالی��ت انتخاب 

می کنند. 
وی خواس��تار پای��ان س��ختگیری ب��رای واردات 
میوه های پاکس��تان به ویژه نارنگی، انبه، موز و سایر 
کاالها به ایران ش��د و افزود: تج��ارت آزاد می تواند 

سهم زیادی برای رونق کشورها داشته باشد. 
به گزارش ایرنا، س��فیران، دبی��ران دوم و رایزنان 
بازرگانی س��فارتخانه های پنج کش��ور افغانس��تان، 
پاکس��تان، تاجیکس��تان، بنگالدش و قزاقس��تان به 
هم��راه نمایندگان 40 ش��رکت ب��زرگ ایرانی برای 
شرکت در نخستین نمایش��گاه مواد غذایی و صنایع 
وابسته با محوریت صادرات در منطقه آزاد چابهار به 

این منطقه سفر کرده اند. 

سهم برندهای خارجی و ایرانی 
سیگار در بازار برابر شد

رقابت برندهای ایرانی و خارجی س��یگار در ایران 
به گونه ای ش��کل گرفته که سهم این برندها در بازار 
به نسبت برابر 50 در مقابل 50 درصد رسیده است. 
علی اصغ��ر رم��زی- رئی��س مرک��ز برنامه ریزی و 
نظارت بر دخانیات کش��ور- با اش��اره ب��ه اینکه در 
حال حاضر برندهای ایرانی سیگار حدود 50 درصد 
بازار داخلی را ش��کل می دهن��د، اظهار کرد: این در 
حالی است که برندهای خارجی سیگار نیز سهم 50 
درصدی از بازار ایران را به خود اختصاص داده اند. 

وی ادام��ه داد: بس��یاری از م��ردم از این موضوع 
اطالع ندارند که عمده برندهای خارجی س��یگار نیز 

در داخل کشور تولید می شود. 
رئی��س مرک��ز برنامه ریزی و نظارت ب��ر دخانیات 
کش��ور با اعالم اینکه 80 درصد مصرف س��یگار در 
ایران، در داخل کش��ور تولید شده است، بیان کرد: 
طی 10 ماهه سال جاری، 80 درصد مصرف سیگار 
توس��ط مردم در داخل کش��ور تولید ش��ده است و 
امیدواریم این رقم تا پایان س��ال ب��ه رقمی معادل 

90 درصد برسد. 
به گفته رمزی، 100 درصد برندهای ایرانی سیگار 
در داخل کش��ور تولید می ش��ود و عم��ده برندهای 

خارجی نیز در ایران تولید شدند. 
وی افزود: برندهای خارجی تولیدشده یا با برخی 
ش��رکت های ایرانی تولید مشترک دارند و در داخل 
تولید می شوند یا اینکه مجوزها را اخذ کرده اند و به 
صورت مس��تقل در ایران محص��والت خود را تولید 

می کنند. 
رئی��س مرک��ز برنامه ریزی و نظارت ب��ر دخانیات 
کشور همچنین با اشاره به اینکه سیگارهای موجود 
در بازار براس��اس ذائقه و کالس بندی در سه سطح 
B، A و C ق��رار دارند، خاطرنش��ان ک��رد: هر چه 
کیفیت محصوالت باالتر باش��د، به همان میزان نیز 
قیمت ها بیش��تر است و کالس بندی ها براساس برند 

و کیفیت انجام می شود. 
به گزارش ایس��نا، این درحالی اس��ت که پیش از 
این س��هم برندهای خارجی در بازار ایران حدود 65 
ت��ا 70 درصد اعالم ش��ده بود و در ح��ال حاضر با 
افزایش میزان تولید داخل و کاهش واردات، س��هم 
برنده��ای خارجی در بازار کاهش یافته  و به عددی 

حدود 50 درصد رسیده است. 
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بان��ک مرکزی ش��یوه نوین 
نظارت ب��ر بانک ها را طراحی 
کرده اس��ت ک��ه ب��ر مبنای 
آن، بانک ه��ا در چه��ار طبقه 
براساس وضعیت ریسکی خود 
طبقه بندی شده و متناسب با 
آن نظارت ه��ای بانک مرکزی 

اعمال می شود. 
»فرص��ت  گ��زارش   ب��ه 
امروز« از بانک مرکزی، طرح  
»بازطراحی نظام نظارت بانک 
مرکزی بر بانک ها« که حاصل 
دو سال و نیم کار کارشناسی 
جمع��ی از متخصص��ان مالی 
و اقتصادی کش��ور اس��ت، در 
نشس��ت ای��ن هفته ش��ورای 
پ��ول و اعتبار معرفی ش��د و 
این م��دل ب��ه زودی در بانک 
مرکزی و شبکه بانکی اجرایی 

می شود. 
براس��اس جدول��ی ک��ه در 
این زمینه تهیه ش��ده اس��ت، 
اگر بانک و مؤسس��ه در طبقه 
یک قرار داشته باشد، وضعیت 
ریس��کی آن  »فاقد ریس��ک 
مش��هود« بوده و اس��تراتژی 
پایه ای  بانک مرکزی،  نظارتی 
خواه��د ب��ود. اگ��ر بانک در 
طبقه دوم قرار داش��ته باشد، 
ریس��ک آن  »ک��م« ب��وده و 
بان��ک مرکزی نیز اس��تراتژی  
اعمال می کند،  را  »مراقبتی« 
ام��ا اگ��ر در طبقه س��ه قرار 
گیرد، آن بانک دارای ریسک  
بان��ک  و  اس��ت  »متوس��ط« 
مرک��زی اس��تراتژی  »اصالح 

تکلیف��ی« را اعم��ال می کند. 
طبق��ه چه��ار این م��دل، به 
بانک هایی با  »ریس��ک زیاد« 
این  اختص��اص دارد ک��ه در 
ص��ورت اس��تراتژی نظارت��ی 
»تجدی��د  مرک��زی   بان��ک 

ساختار« آن خواهد بود. 

تالش برای ساماندهی نظام 
بانکی

براساس اعالم بانک مرکزی، 
شواهد نشان می دهد در دوره 
10  ساله اخیر ایران، گسترش 
بانک��داری خصوصی با ارتقای 
نظ��ارت کارآمد و متناس��بی 
مواج��ه نب��وده و ای��ن امر در 
بس��تری از تحوالت اقتصادی 
ای��ن دوران، نظام بانکی ایران 
را با وضعیتی نابسامان مواجه 

کرده است. 
بان��ک مرک��زی از ابت��دای 
موض��وع  یازده��م،  دول��ت 
بازطراح��ی نظام نظارت بانک 
در  را  بانک ه��ا  ب��ر  مرک��زی 
دستور کار قرار داد تا پروژه ای 
نظارتی  معاون��ت  محوریت  با 
بان��ک مرک��زی و هم��کاری 
داخلی  متخصصان  و  نخبگان 
و با اس��تفاده از ت��وان علمی 
دانش��گاه ها تعریف ش��ده و با 
مطالعه سیس��تم های نظارتی 
و  جدی��د  م��دل  پیش��رفته، 
روزآم��د نظ��ارت ب��ر بانک ها 

طراحی شود. 
پس از چند م��اه مطالعات 
با تعریف  زمینه ای، در نهایت 

ط��رح مش��ترکی بی��ن بانک 
مرک��زی و دانش��گاه ش��هید 
مش��اور،  به عن��وان  بهش��تی 
نظ��ام  بازطراح��ی  عملی��ات 
نظ��ارت بان��ک مرک��زی ب��ر 
بانک ها آغاز ش��د ک��ه اکنون 
نتیج��ه آن، تدوین مدل نوین 

نظارتی است. 

بهره گیری از تجربه های 50 
کشور دنیا

تش��کیل  ب��ا  پ��روژه  ای��ن 
هفت گان��ه  کمیته ه��ای 
حسابداری و مالی، حسابرسی، 
اقتص��ادی، حقوق��ی و فقهی، 
طراحی  اطالع��ات،  فن��اوری 
مدل و تدوی��ن گزارش ها کار 
خ��ود را آغاز ک��رد و همزمان 
کمیته راهب��ری پروژه نیز در 
بانک مرکزی تش��کیل ش��د. 
در این پروژه تجربیات حدود 
50 کش��ور دنیا در زمینه های 
مختلف بررسی و بهره برداری 

شد. 
با توجه به ماموریت تعریف شده 
در پروژه بازطراحی نظام نظارت 
مرکزی، جمع بندی  بانک  مالی 
مراح��ل  از  حاص��ل  نتای��ج 
فعلی  وضعیت  آسیب شناس��ی 
نظارت بر بانک ها، نظرس��نجی 
صاحب نظ��ران  و  خب��رگان  از 
ح��وزه بانک��داری و همچنی��ن 
ساختاریافته  تطبیقی  مطالعات 
برای درک ابع��اد نظارت کالن 
مال��ی و بانک��ی، در نهایت نظر 
نظارتی  م��دل  تدوین  کمیت��ه 

بر اس��تفاده از ایده س��اختاری 
مح��ور،  کس��ب وکار  نظ��ارت 
از جدیدتری��ن مدل   برگرفت��ه 
نظارتی اتحادیه اروپا قرار گرفت.  
در ای��ن فرآیند توج��ه به چهار 
ریسک محوری،  اساس��ی  محور 
گروه محوری، کسب وکار محوری 
و اصالح محوری در ش��کل دهی 
پایه ه��ای مدل نظارتی جدید از 
اهمیت خاصی برخ��وردار بوده 

است. 

اعمال اصول بیست ونه گانه 
شیوه های نظارتی کمیته بال

در طراح��ی نظ��ری م��دل 
اص��ول  نظارت��ی،  جدی��د 
بیس��ت ونه گانه نظارت بانکی 
کمیت��ه ب��ال، مانن��د اغل��ب 
پای��ه و  کش��ورهای جه��ان، 
اس��اس طراحی مدل نظارتی 
قرارگرفته اس��ت و با توجه به 
بانکداری  چارچوب  حاکمیت 
بدون ربا، اص��ل تطبیق یافته  
»نظارت بر عملیات ش��رعی« 
در  س��ی ام  اص��ل  به عن��وان 
طراحی نظری م��دل نظارتی 
بانکداری ایران برای پوش��ش 
مقتضی��ات ش��رعی صنع��ت 
بانک��داری و تطبی��ق با قانون 
حاکم ب��ه مجموعه اصول بال 
برای اعمال در ای��ران، اضافه 

شد. 
با استقرار این مدل، بانک ها 
در چهار طبقه براساس وضعیت 
ریس��کی طبقه بندی شده و بر 
بانک ه��ای هر طبقه براس��اس 

اس��تراتژی تعریف شده نظارت 
می ش��ود.  رویک��رد نظارتی به 
صورتی فراگیر از سطح نظارت 
پایه آغاز ش��ده و در هر مرحله 
با افزایش دامنه و شدت نظارت 
به س��طح بانک های ریسکی  تر 
اعم��ال می ش��ود. ب��ا توجه به 
رویک��رد اصالح مح��ور، هدف 
م��دل نظارتی بر س��اماندهی 
بانک های با درجه ریسک باالتر 
و انتقال آنها به محدوده ریسکی 

پایین تر است. 
ای��ن طبقه بن��دی مبن��ای 
فرآیند نظارت هوش��مندانه بر 
بانک هاست که انتظار می رود 
کارایی و اثربخش��ی نظارت را 
به می��زان قابل توجه��ی ارتقا 
طبقه بندی  براس��اس  ده��د. 
انجام شده، فعالیت های نظارت 
ب��ر بانک ه��ا در س��طح نقاط 
آس��یب پذیر و حائ��ز اهمیت 
بانک متمرکز می شود. به عالوه 
سنجه های  حیاتی در سیستم، 
تعریف و برچسب گذاری شده 
است. به نحوی که اگر هر یک 
از س��نجه ها از م��رز بحران��ی 
تعیین شده عبور کند، فارغ از 
اقدامات  بانک، مشمول  طبقه 

نظارتی ویژه می شود. 
گفتنی است در این نشست، 
اعضای ش��ورای پ��ول و اعتبار 
با قدردانی از دس��ت اندرکاران 
این پروژه ملی، بر استقرار این 
م��دل و حمایت همه جانبه در 
بهره برداری و همچنین اقدامات 

پشتیبان آن تأکید کردند. 

رئی��س کل بیم��ه مرکزی از 
پرداخ��ت روزان��ه ۴5 میلی��ارد 
تومان خس��ارت بیم��ه خبر داد 
و گفت: بای��د به دنبال راهکاری 
برای کاهش حوادث باشیم، زیرا 
پرداخت دیه شرکت های بیمه را 

با مشکل مواجه کرده است. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، عبدالناصر 
تلویزیونی  همتی در گفت وگویی 
درب��اره آث��ار حادثه پالس��کو در 
صنع��ت بیم��ه گفت: متأس��فانه 
حادث��ه غمن��اک پالس��کو، آثار 
اقتص��ادی، اجتماع��ی و فرهنگی 
باالیی برای جامعه به همراه داشت 
ک��ه از جمل��ه آن، افزایش خرید 
بیمه آتش س��وزی در میان مردم 

به خصوص کسبه بوده است. 
همت��ی با بی��ان اینک��ه مردم 
بای��د پرداخت حق بیمه را نوعی 
سرمایه گذاری بدانند، افزود: این 
گرایش به س��مت خری��د بیمه 
هر چند احساس��ی بود اما جای 
خوش��حالی دارد، ن��ه ب��ه لحاظ 
درآمدزای��ی ب��رای صنعت بیمه 
چراکه تعهدات و خس��ارت ها را 
ه��م باال می برد، بلک��ه به جهت 
ای��ن بیمه نام��ه  درک اهمی��ت 
اساسی و ضروری از سوی مردم. 
نح��وه  در خص��وص  همت��ی 
واحدهای  خس��ارات  پرداخ��ت 
دارای بیمه در ساختمان پالسکو 
گفت: خسارت واحدهای واقع در 
اینکه  به دلیل  اصلی  س��اختمان 
به طور کامل از بین رفتند، توتال 
الست یا خسارت کامل محسوب 
ش��د و س��قف تعهدات پرداخت 
می ش��ود، ام��ا پاس��اژ ۴طبق��ه 
پش��ت ساختمان اصلی که دچار 

خس��ارت زیادی نشده، باید بعد 
از اجازه ورود ب��ه آن محوطه از 
ارزیابی  بیمه،  سوی شرکت های 
و متناس��ب ب��ا میزان آس��یب، 

خسارت پرداخت شود. 
وی همچنی��ن درب��اره بیم��ه 
آتش نشانان گفت: ارزش رشادت 
و از خودگذشتگی آتش نشانان با 
هیچ مبلغی قابل جبران نیست، 
اما خوش��بختانه چند هفته قبل 
از حادثه، س��ازمان آتش نشانی، 
بیمه مس��ئولیت و عمر و حادثه 
ای��ن عزی��زان را تمدید کردند و 
بیمه کارآفرین ک��ه بیمه گر این 
عزیزان بوده، مبلغی حدود ۴10 
میلیون تومان دیه برای هر یک 
از ش��هدای آتش نش��ان را اعالم 

کرده است. 
همتی در پاس��خ به این سوال 
ک��ه برنام��ه صنعت بیم��ه برای 
کاه��ش آثار ح��وادث طبیعی و 
انسانی در کشور چیست، گفت: 
ایران جزو 10 کشور حادثه خیز 
الزام ب��رای خرید  دنیاس��ت اما 
بیمه ای مناس��ب،  پوش��ش های 
خیلی پایین است و الزمه توسعه 
پایدار، جبران سریع تبعات مالی 

این گونه حوادث است. 
وی افزود: کش��ورهای هم رده 
م��ا از نظ��ر حادثه خی��ز ب��ودن 
ب��رای جبران س��ریع خس��ارات 
مالی حوادث، صن��دوق حوادث 
طبیعی تأسیس کرده اند. صنعت 
بیمه کشور نیز با توجه به نقش 
حمایتی خود ای��ن طرح را ارائه 
کرد، اما متأسفانه 1۳ سال طول 
کشیده تا الیحه تأسیس صندوق 
حوادث طبیعی به مجلس برود. 

بیمه زلزله اجباری می شود
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: 
حادثه خی��ز بودن ای��ران، همواره 
مشکالت زیادی را به وجود آورده 
است، چراکه این حوادث بار مالی 
زیادی برای کش��ور به دنبال دارد 
و الیح��ه صندوق بیم��ه حوادث 
طبیعی می تواند انقالبی در بیمه 
حوادث طبیعی ایج��اد کند. این 
الیحه در ح��ال حاضر در مجلس 
تصویب ش��ده اما به دلیل ایرادات 
وارده توس��ط ش��ورای نگهب��ان 
هم اکنون در حال بررسی مشترک 
توس��ط مجلس شورای اسالمی و 
ش��ورای نگهبان برای رفع 5 ایراد 

وارده است. 
مزای��ای  خص��وص  در  وی 
ای��ن صندوق گفت: با تأس��یس 
ای��ن صندوق، بیم��ه زلزله برای 
همه اجباری می ش��ود و تعیین 
حق بیمه پایه در این صندوق به 
صورت پلکانی تنظیم شده است، 
به گون��ه ای که ظ��رف مدت 10 
س��ال از آغاز اجرای این قانون، 
س��هم مالکان ب��ه 100 درصد و 
سهم س��ازمان مدیریت و بحران 
کشور به صفر برسد. به هر حال 
در نخس��تین س��ال اجرای این 
قانون، س��هم مالکان از حق بیمه 
پای��ه ماهانه واحده��ای موجود 
کوچک  ش��هرهای  روستاها،  در 
ب��ا جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و 
ش��هرهای بزرگ به ترتیب نباید 
از 5000 ری��ال، ۷500 ری��ال و 

10000 ریال بیشتر باشد. 
پرداخت روزانه ۴5میلیارد 

تومان خسارت 
همت��ی از پرداخ��ت میانگین 

توم��ان  میلی��ارد   ۴5 روزان��ه 
خس��ارت از سوی ش��رکت های 
بیمه خب��ر داد و گفت: این رقم 
قابل توجهی است، اما متأسفانه 

اغلب نادیده گرفته می شود. 
با  رئی��س کل بیمه مرک��زی 
بیان اینک��ه تغییر مبن��ای دیه 
ب��ا توجه ب��ه مباح��ث فقهی و 
ش��رعی امکان پذیر نیس��ت و ما 
در ای��ن زمین��ه تابع نظ��ر قوه 
باید به  افزود:  قضاییه هس��تیم، 
کاهش  ب��رای  راه��کاری  دنبال 
حوادث باش��یم، چراکه پرداخت 
دیه عام��ل اصلی افزایش ضریب 
خسارت بیمه شخص ثالث شده 
و ش��رکت های بیمه را با مشکل 

مواجه کرده است. 
وی در خصوص سقف تعهدات 
مالی بیمه ش��خص ثالث گفت: 
طبق م��اده ۸ قانون جدید بیمه 
ش��خص ثالث، مبنای خس��ارت 
مالی در تصادف ب��ا خودروهای 
ب��رای مقصر حادثه  گران قیمت 
و ش��رکت بیم��ه، متناظر با 50 
درص��د دیه مع��ادل یعنی 1۲۶ 
میلیون تومان تعیین شده است. 

۹ میلیون موتورسوار فاقد 
بیمه هستند

با  رئی��س کل بیمه مرک��زی 
اش��اره به اینک��ه از 11 میلیون 
موتورسیکلتی که در کشور تردد 
می کنند، تنه��ا ۲ میلیون دارای 
ثالث هس��تند،  بیم��ه ش��خص 
گفت: متأس��فانه این ۹ میلیون 
موتورس��یکلت فاقد بیمه نامه به 
معضلی برای صنعت بیمه به ویژه 
صن��دوق تأمی��ن خس��ارت های 

بدنی تبدیل شده است. 

وی با اعالم ی��ک خبر خوش 
برای این ۹ میلیون موتورس��وار 
فاق��د بیمه نامه گف��ت: اخیراً در 
خس��ارت های  صن��دوق  مجمع 
جریمه  ش��ده  مص��وب  بدن��ی، 
تأخیر در خری��د بیمه نامه برای 
شود  بخشوده  موتورس��یکلت ها 
ای��ن ۹ میلی��ون  امیدواری��م  و 
موتورس��وار فاقد بیمه نامه با این 
بخشودگی به خرید بیمه شخص 

ثالث تشویق شوند. 
ب��اال ب��ودن ضریب  وی علت 
نف��وذ بیم��ه در جهان را س��هم 
ب��االی بیمه های عمر دانس��ت و 
گفت: در کش��ورهای پیش��رفته 
۶0 درص��د پرتفوی صنعت بیمه 
را بیمه عمر تشکیل داده است و 
اگر س��هم بیمه عمر را از ضریب 
نفوذ جه��ان کم کنیم، ما فاصله 

چندانی نخواهیم داشت. 
وی اف��زود: م��ا نیز گس��ترش 
بیمه های عمر را در برنامه کاری 
خود ق��رار داده ایم و نخس��تین 
ش��رکت بیم��ه تخصص��ی عمر 
ب��ه زودی فعالیت خ��ود را آغاز 

می کند. 
رئی��س کل بیم��ه مرکزی در 
خصوص جم��ع س��رمایه تحت 
 ۷00 گف��ت:  بیم��ه  پوش��ش 
میلیارد دالر از س��رمایه کش��ور 
در بخش ه��ای مختل��ف انرژی، 
کش��تی و صنایع مختلف تحت 
پوش��ش بیم��ه ق��رار دارند که 
نیاز به پوش��ش اتکای��ی دارند و 
خوشبختانه در دوران پسابرجام 
همکاری های بین المللی خوبی با 
ش��رکت های بیمه اتکایی مطرح 
جهان در حال شکل گیری است. 

رئیس کل بیمه مرکزی: 
صنعت بیمه روزانه ۴5 میلیارد تومان خسارت پرداخت می کند

اجرای مدل نوین نظارت بر بانک ها

میزان ریسک بانک ها، مبنای شیوه نظارتی بانک مرکزی شد

بانک، بیمه، توسعه۴
بانکنامه

اهدای باالترین نشان جایزه ملی 
تعالی آموزش و توسعه منابع 

انسانی به بانک شهر
بانک شهر باالترین نشان جایزه ملی تعالی آموزش 

و توسعه منابع انسانی را به خود اختصاص داد. 
به گزارش مرک��ز ارتباطات و رواب��ط عمومی بانک 
شهر، مراسم اهدای جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه 
منابع انس��انی با حضور مدیرعامل این بانک و جمعی 
از مدیران ارشد کش��وری در سالن همایش های رازی 
دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد و باالترین نشان 
جایزه ملی تعالی آموزش و توس��عه منابع انس��انی به 
پاسداش��ت اقدامات مدیران ارشد منابع انسانی بانک 
ش��هر در ح��وزه آموزش و منابع انس��انی به این بانک 
اهدا شد.  جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه، جایزه ای 
اس��ت که به برترین تالش ها، اقدامات و دستاوردهای 
س��ازمان های مختلف ایرانی در حوزه آموزش و توسعه 
کارکنان اعطا می شود. همچنین تجربه موفق کاربست 
مدل های تعالی در سازمان های ایرانی و لزوم همپایی و 
هم راستایی حوزه آموزش و فعالین این عرصه با مفاهیم 
س��رآمدی و تعالی، نقطه آغازی بر طراحی، توس��عه و 
اس��تقرار این جایزه در سطح سازمان های ایرانی است. 
همه سازمان های متعهد به مفاهیم تعالی و عالقه مند به 
مشارکت در فضای تعامل و یادگیری در عرصه آموزش 
و توسعه منابع انسانی نیز می توانند داوطلب شرکت در 

این جایزه باشند. 

بخشودگی جرایم دیرکرد 
تسهیالت در بانک سینا

بانک س��ینا در راس��تای اجرای سیاست های کلی 
اقتص��اد مقاومتی، کمک ب��ه بنگاه ه��ای اقتصادی و 
رفع موان��ع تولید، با تصویب هیأت مدیره، نس��بت به 
بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیالت در صورت تسویه 
بدهی مش��تریان به صورت یکجا تا پایان سال 1۳۹5 
اقدام می کند.  به گزارش روابط عمومی بانک سینا، این 
بانک به منظور مشارکت در ارتقای نظام مالی کشور و 
کمک به اشتغال زایی، جرایم دیرکرد تمامی مشتریانی 
را که نسبت به تسویه بدهی خود تا پایان سال ۹5 به 
صورت یکجا اقدام کنند مورد بخشودگی قرار می دهد. 
براس��اس این مصوبه، کلیه بدهکاران تسهیالت بانک 
س��ینا می توانند با مراجعه به شعب و پرداخت بدهی 

خود از بخشودگی جریمه دیرکرد برخوردار شوند. 

برندگان نخستین قرعه کشی 
جشنواره ۴ستاره سامانیان 

مشخص شدند
نخس��تین قرعه کش��ی جش��نواره چه��ار س��تاره 
سامانیان برگزار و اسامی ۷5 برنده آن مشخص شد. 
به گزارش اداره روابط عمومی بانک س��امان، مازیار 
فزونی، مدی��ر بانکداری ویژه و اختصاص��ی دراین باره 
گفت: جشنواره چهار ستاره مشتریان برتر بانک سامان 
به پ��اس قدردانی از همراهی مداوم مش��تریان ویژه و 
خاص بانک، از دی ماه امسال آغاز شده است و تا پایان 
فروردین ماه 1۳۹۶ ادامه دارد.  فزونی گفت: در بخش 
قرعه کشی های جشنواره، ماهانه ۷5 جایزه شامل کارت 
تخفیف خدم��ات بیمه به مبلغ 10 میلی��ون ریال به 
برندگان اهدا می ش��ود.  وی افزود: در این جشنواره، به 
تمام خریداران بلیت پروازهای خارجی از مرکز خدمات 
س��امان زندگ��ی، ۲0 درصد تخفیف قیم��ت بلیت تا 
سقف ۳ میلیون ریال و یک بیمه نامه مسافرتی رایگان 

۴5روزه تا سقف ۳0 هزار یورو اهدا می شود. 

بانک کارگشایی بیش از ۴5۴ 
هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه 

پرداخت کرد
بانک کارگش��ایی از ابتدای امس��ال تا پایان دی ماه، 
جهت رفع نیازهای خ��رد و فوری مالی مردم در قبال 
ترهی��ن طالآالت، بیش از ۴5۴ هزار فقره تس��هیالت 
قرض الحس��نه به ارزش حدود ۳ هزار و ۲۷5 میلیارد 
ریال پرداخت کرد.  به گزارش روابط عمومی بانک ملی 
ایران، نگاهی اجمالی به فعالیت های بانک کارگش��ایی 
نش��انگر تالش برای رفع نیازهای مال��ی خرد و فوری 
مش��تریان است. براس��اس این گزارش، متقاضیان در 
ازای ترهین هر ۷۲ گرم طالی 1۷ یا 1۸ عیار مبلغ 10 
میلیون ریال تسهیالت قرض الحسنه دریافت می کنند.  
به عبارت دیگر، مش��تریان در قبال ترهین 1۴۴ گرم 
ط��الی 1۷ یا 1۸ عیار، مبلغ ۲0 میلیون ریال به ازای 
هر فرد تسهیالت قرض الحس��نه با سررسید یک ساله 
دریافت می کنند.  از ویژگی های مهم تسهیالت بانک 
کارگش��ایی عدم وجود مطالبات مع��وق برای بانک و 
دریافت فوری تس��هیالت برای متقاضیان اس��ت و در 
شرایط عادی افراد می توانند در حدود ۳0 دقیقه، سقف 
تسهیالت بانک کارگشایی به مبلغ ۲0 میلیون ریال را 
دریافت کنند.  بانک کارگشایی از واحدهای بانک ملی 
ایران با بیش از ۹0 سال قدمت است که دارای ۳ شعبه 
در تهران و ۴۸ واحد در سراس��ر کش��ور است. شعبه 
مرکزی این بانک در میدان محمدیه تهران قرار دارد. 

تسهیالت بانک صنعت و معدن در 
قالب طرح رونق تولید به حدود

 ١٨ هزار میلیارد ریال رسید
تسهیالت بانک صنعت و معدن در راستای تحقق 
اقتص��اد مقاومت��ی و در قالب طرح رون��ق تولید به 

حدود 1۸ هزار میلیارد ریال رسید. 
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بان��ک صنعت و 
معدن، تسهیالت یاد ش��ده از طریق این بانک و در 
تعامل با کارگروه های استانی در اختیار بیش از یک 
هزار و ۲00 طرح کوچک و متوس��ط صنعتی در ۳1 

استان کشور قرار گرفت. 
اس��تان های اصفه��ان، ق��م و ته��ران ب��ه ترتیب 
نخس��تین رتبه ها را در میزان تسهیالت دریافتی از 
بانک صنعت و مع��دن در قالب طرح رونق تولید به 

خود اختصاص دادند. 

نرخنــامه
دالر 3.٨2۴ تومان

صراف��ان بازار ارز و طال نرخ هر دالر امریکا را ۳.۸۲۴ 
توم��ان و ه��ر قطعه تمام به��ار آزادی ط��رح جدید را 
1.1۹0.000 توم��ان تعیی��ن کردند که نش��ان دهنده 

افزایش قیمت هاست.
هر ی��ورو در بازار آزاد ۴.۲0۸ توم��ان و هر پوند نیز 
۴.۸۶۲ توم��ان قیم��ت خورد. همچنین هر نیم س��که 
۶۲۶.000 توم��ان و ه��ر ربع س��که ۳۳1.000 تومان 
فروخته ش��د. هر س��که یک گرمی ۲1۲.000  تومان 
خرید و فروش شد و هر گرم طالی 1۸ عیار 11۴.000 

تومان قیمت خورد.

خصوصی سازی در حد 5 شرکت
در حالی واگذاری سهام شرکت های دولتی در قالب 
اجرای اصل ۴۴ قانون اساس��ی در قانون بودجه س��ال 
گذش��ته تعیین ش��ده بود که در پایان این سال مالی 
تنها پنج مورد ثبت ش��ده و دیوان محاسبات عملکرد 
س��ازمان خصوصی س��ازی را در ای��ن زمین��ه ضعیف 
ارزیابی کرده اس��ت.  به گزارش ایس��نا، در راس��تای 
اجرای قانون بودجه و عمل به سیاست های کلی اصل 
۴۴ قانون اساس��ی، واگذاری سهام شرکت های دولتی 
به  عنوان  بندی از قانون بودجه 1۳۹۴ وظایفی را برای 
دول��ت تعیین کرد.  ای��ن در حالی اس��ت که در کل 
با توجه به زمان  بندی که برای س��ال 1۳۹۴ از س��وی 
هیأت واگذاری تعیین شد، مقرر شده بود تعداد 1۳۳ 
واگذاری انجام ش��ود، اما گزارش تفریغ بودجه حاکی 
است که از این تعداد بالغ بر 11۳ مورد آگهی و عرضه 
صورت گرفته و فقط پنج مورد به فروش رسیده است. 
منابع به دس��ت آمده از واگذاری پنج شرکت حدود 
۲5۴ میلی��ارد تومان بوده که به حس��اب خزانه واریز 
ش��ده است، اما این عملکردی بس��یار اندک و در حد 
۹ درصد بوده اس��ت. آن هم در ش��رایطی که براساس 
ماده 1۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل۴۴ قانون 
اساس��ی باید واگذاری ها حداکثر تا پایان سال 1۳۹۳ 
تمام می شد، اما وضعیت فعلی حکایت از این دارد که 
عماًل واگذاری ها به اتمام نرس��یده و دیوان محاسبات 
عملکرد س��ازمان خصوصی س��ازی در ای��ن زمینه را 

ضعیف ارزیابی کرده است. 

بازگشایی پرونده همکاری دوباره 
ایران با بانک جهانی

معاون وزی��ر اقتصاد گفت: پرونده بس��ته همکاری 
ای��ران به عنوان یکی از اعضای ب��زرگ با بانک  جهانی 
دوباره باز و مناس��بات با ای��ن نهاد در چارچوب منافع 
ایران آغاز ش��د.  به گزارش ایِبنا، محمد خزایی با بیان 
اینکه به دلیل عدم تعامالت در ش��رایط تحریم، رتبه 
اعتباری ایران توسط کشورهای OECD معادل ۷ در 
نظر گرفته ش��ده  بود، اف��زود: تالش های زیادی جهت 
حل اختالفات و پرداخت بدهی ها به موسسات بیمه ای 
نظیر هرمس انجام شد و نتایج این اقدامات سبب شد 
تا در جلس��ه  چندماه پیش کشورهای OECD رتبه 
اعتب��اری ایران بهبود یافته و به ۶ برس��د.  وی افزود: 
ش��واهد موجود نش��ان  دهنده این اس��ت که به زودی 
رتبه اعتباری ایران به 5 و در س��ال آینده به ۴ برسد. 
بهبودی رتبه اعتباری کش��ور نشان می دهد که صرف 
نظر از برخی نگرش های سیاس��ی، ریسک اقتصادی و 
سیاسی ایران کاهش و ضریب امنیت و امنیت بانک ها 

بهبود پیدا کرده  است. 
خزایی تصریح کرد: وقتی رتبه اعتباری یک اقتصاد 
از ۷ به 5 برس��د هزینه های بیمه، بهره و شرایط وامی 
که مورد اس��تفاده ق��رار می گیرد کمتر خواهد ش��د. 
همچنین پرونده بسته همکاری ایران به عنوان یکی از 
اعضای بزرگ با بانک  جهانی دوباره گشوده و همکاری  

با این نهاد در چارچوب منافع ایران آغاز شد. 
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انجام معامالت الگوریتمی و 
پربسامد در بورس کاال

معاون اجرایی س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار در 
نامه ای ب��ه مدیرعامل ب��ورس کاالی ای��ران، انجام 
معام��الت الگوریتمی و نی��ز معامالت پربس��امد را 
بالمان��ع اعالم کرد. در نامه معاون اجرایی س��ازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار س��یداحمد عراقچی به حامد 
سلطان نژاد آمده اس��ت:  انجام معامالت الگوریتمی 
معام��الت  ونی��ز   )Algorithmic trading(
پربس��امد )high - frequency( از نظر س��ازمان 
ب��ورس واوراق به��ادار، بالمانع ب��وده و معامله گران 
بورس کاالی ایران می توانند برای انجام معامالت از 
ابزارهای مبتنی بر فناوری اطالعات اس��تفاده کنند. 
در این نامه تاکید شده است: به کارگیری این ابزارها 
نیازمند اخذ مجوز از س��ازمان ب��ورس واوراق بهادار 
نیست. درنامه معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق 
بهادار به مدیرعامل بورس کاالی ایران، تاکید ش��ده 
است که آمار معامالت به تفکیک نوع آنها به صورت 
دوره ای و حداکثر هر سه ماه یکبار به سازمان ارسال 

شود. 

عرضه صادراتی قیر، عایق رطوبتی، 
وکیوم باتوم و لوب کات

تاالر فرع��ی بورس کاالی ای��ران عرضه 4 هزار و 
262 تن کنس��رو رب گوجه فرنگی، 30 تن نخ پلی 
اس��تر، 10 کیلو گرم شمش پالتین و 42 هزار قطعه 
جوجه یک روزه را تجربه کرد. تاالر صادراتی بورس 
کاالی ای��ران روز چهارش��نبه 13 بهمن ماه میزبان 
عرض��ه 24 هزار تن قیر، ل��وب کات، وکیوم باتوم و 
عای��ق رطوبتی بود.  همچنی��ن، 21 هزار تن گندم 
خوراکی، 2 هزار تن گندم دوروم، 4 هزار و 700 تن 
شکر سفید، یک هزار تن شکر خام و100 تن روغن 
خام س��ویا در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه شد. 
5 ه��زار و 867 تن ذرت دان��ه ای و 5 تن جو دامی 
در قالب طرح قیمت تضمین��ی و به صورت فیزیکی 
و 15 ه��زار و 869 تن ذرت دان��ه ای در قالب طرح 
قیمت تضمینی و به صورت گواهی سپرده کاالیی در 
این تاالر عرضه ش��د. 90 هزار و 520 تن قیر، لوب 
کات، وکیوم باتوم، گوگرد و مواد ش��یمیایی در تاالر 
فرآورده های نفتی و پتروشیمی عرضه شد. همچنین 
17 کیلو گرم ش��مش طال و 500 تن ش��مش هزار 
پوندی 99.75 آلومینیوم در تاالر محصوالت صنعتی 

و معدنی عرضه شد. 

 معامله کل متانول عرضه شده
در رینگ داخلی

در جلس��ه معامالتی روز چهارشنبه 13 بهمن 
ماه 95 کاالهای نفتای س��بک و سنگین پاالیش 
نف��ت تهران در رینگ داخلی و گاز مایع پاالیش 
نف��ت آب��ادان و پاالیش نفت ش��ازند ب��ه مقصد 
افغانس��تان در رین��گ بین الملل ب��ازار فیزیکی 
عرضه شدند. در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران 
کاالهای نفتای س��بک پاالیش نفت بندرعباس، 
پنتان پالس پتروش��یمی پارس، برش س��نگین 
پتروش��یمی جم، متانول پتروش��یمی ش��یراز و 
ف��ن آوران و حالل 410 پاالی��ش نفت آبادان در 
رین��گ داخلی ب��ازار فیزیکی عرضه ش��دند که 
کل معام��الت صورت گرفت��ه در این عرضه ها و 
عرضه ه��ای م��ازاد معادل 5 ه��زار و 525 تن به 

ارزش بیش از 73 میلیارد ریال بود. 

 کسب 83 میلیارد ریال
سود انباشته »ولیز«

ش��رکت لیزینگ ایران صورت ه��ای مالی دوره 9 
ماهه س��ال مالی منتهی به 30 اس��فند ماه 95 را با 
سرمایه 600 میلیارد ریال به صورت حسابرسی نشده 
منتشر کرد. ش��رکت لیزینگ ایران در دوره 9 ماهه 
منتهی به 30 آذر ماه 95 مبلغ 267 میلیارد و 874 
میلی��ون ریال درآمد لیزینگ داش��ت. از درآمد این 
ش��رکت هزینه تامین منابع مال��ی عملیات لیزینگ 
کسر شد و س��ود ناخالص دوره به مبلغ 42 میلیارد 
و 796 میلیون ریال رس��ید. از س��ود ناخالص دوره 
نیز هزینه های عمومی، اداری و تش��کیالتی کس��ر و 
درآمده��ای عملیاتی به آن اضافه  و س��ود عملیاتی 
دوره مبل��غ 6 میلیارد 656 میلیون ریال محاس��به 
ش��د. به س��ود عملیاتی دوره نیز درآمدهای متفرقه 
افزوده ش��د و پس از کسر مالیات از آن سود خالص 
دوره به مبلغ 6 میلیارد و 373 میلیون ریال رس��ید 
و بر این اساس مبلغ 11 ریال سود به ازای هر سهم 
محقق شدکه نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 
معادل 89 درصد کاهش را نش��ان می دهد. به سود 
خالص دوره نیز س��ود انباش��ته ابتدای س��ال اضافه 
ش��د و در نهایت مبلغ 83 میلی��ارد و 823 میلیون 
ریال سود انباشته پایان دوره در حساب های »ولیز« 

منظور شد. 

 پوشش 78 درصدی
پیش بینی های »شتوکا«

ش��رکت توکا رنگ ف��والد س��پاهان پیش بینی 
درآمد هر س��هم س��ال مالی منتهی به 30 اسفند 
ماه 95 را با س��رمایه 70 میلی��ارد ریال به صورت 
حسابرس��ی نشده منتش��ر کرد. شرکت توکا رنگ 
فوالد س��پاهان سود هر سهم س��ال مالی منتهی 
به 30 اس��فند ماه 95 را مبل��غ 379 ریال برآورد 
و اع��الم کرد طی دوره 9 ماهه این س��ال مالی با 
اختصاص 296 ریال سود به ازای هر سهم معادل 
78 درص��د از پیش بین��ی هایش را پوش��ش داده 
است. همچنین »شتوکا« سود خالص دوره 9 ماهه 
منته��ی به 30 آذر م��اه 95 را مبلغ 20 میلیارد و 

700 میلیون ریال اعالم کرد. 

بورس انرژی

شرکت ها و مجامع

در آخری��ن روز از معام��الت 
ب��ورس اوراق به��ادار تهران در 
ای��ن هفت��ه، نم��اد معامالتی 
بانک تجارت بازگش��ایی ش��د 
و بیش��ترین تاثیر منف��ی را بر 
ش��اخص کل گذاش��ت. بر این 
اس��اس ش��اخص کل بیش از 
560 واحد س��قوط ک��رد و تا 
رق��م 77 ه��زار و 414 واحدی 
افت کرد. نماد معامالتی بانک 
تج��ارت پس از گذش��ت بیش 
از ش��ش م��اه از توق��ف نماد 
معامالتی به قیمت هر س��هم 
670 ری��ال بازگش��ایی ش��د. 
آخرین ب��ار در روز توقف نماد 
معامالتی، قیمت هر سهم بانک 
تجارت به قیمت پایانی 1004 
ریال بس��ته ش��ده ب��ود. بدین 
ترتی��ب نم��اد معامالتی بانک 
تجارت به عن��وان دومین بانک 
بورس��ی پس از دس��تورالعمل 
بانک مرکزی برای اعمال ذخایر 
قانون��ی در صورت های مالی و 
تحقق زیان انباشته 270 ریالی 
ب��ه ازای هر س��هم ب��ا کاهش 
ح��دود 33 درصدی در قیمت 
پایانی نسبت به آخرین قیمت 
بازگش��ایی ش��د. پس از نماد 
بانک تجارت، صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس، معدنی و صنعتی 
چادرملو، ایران خودرو و پارس 
خودرو بیشترین تاثیر منفی را 
برروی شاخص کل داشتند، اما 
در طرف مقابل نماد معامالتی 
صنایع مس ای��ران با 45 واحد 
تاثیر مثبت در ش��اخص سعی 
کرد نگذارد دماسنج بازار سهام 

بیش از این افت کند. 

جمع آوری سهام گروه فلزات 
اساسی توسط حقوقی ها 

روز گذش��ته ب��ازار س��هام 
ک��ه  ب��ود  پرحج��م  ب��ازاری 

نماد  بازگش��ایی  ب��ا  همزمان 
معامالت��ی بان��ک تج��ارت و 
در  س��هام  عرض��ه  افزای��ش 
شاخص س��از  نمادهای  برخی 
ش��اهد تکاپ��وی معامله گران 
در گ��روه معدنی ه��ا به وی��ژه 
س��رب و روی، فلزات اساسی، 
ت��ک  س��هم های پاالیش��ی و 
برخی تک  س��هم های کوچک 
بود. همزم��ان در گروه فلزات 
اساس��ی نیز با نوس��انی شدن 
بازاره��ای  در  کامودیتی ه��ا 
جهان��ی، این گ��روه با لیدری 
ملی صنایع مس ایران ش��اهد 
جم��ع آوری س��هام از س��وی 
حقوقی  اغل��ب  معامله گ��ران 
ب��ود. در گ��روه خودرویی ه��ا 
اما در حالی قیمت س��هام در 
ابتدای معامالت در بازه منفی 
قرار گرفت که همزمان با آغاز 
حراج ت��ک قیمتی نماد بانک 

تج��ارت ب��ه تدریج با رش��د 
همراه شدند. 

افت کمتر از یک واحدی 
آیفکس

دست به دست شدن بیش 
از 279 میلیون ورقه به ارزش 
یک هزار و 209 میلیارد ریال 
نوب��ت  در 24 ه��زار و 314 
معامالت  معامالت��ی حاص��ل 
ش��ش گانه  بازاره��ای  در 
فرابورس ایران بود. در جریان 
معامالت آخرین روز این هفته 
معامالتی، بازار س��هام میزبان 
نق��ل و انتقال نزدیک به 136 
میلیون س��همی مع��ادل 48 
درصد از حج��م کل بازارهای 
فرابورس در بیشتر از 18 هزار 
دفعه دادوستد بود. ارزش کل 
معام��الت مجم��وع بازارهای 
اول، دوم و پای��ه نی��ز بیش از 

327 میلیارد ریال معادل 31 
درص��د از ارزش کل ب��ود. در 
این می��ان نمادهای »حریل« 
و »غگلپا« به ترتیب بیشترین 
حج��م و ارزش معامالت بازار 
س��هام را به خ��ود اختصاص 
دادن��د به گونه ای ک��ه نزدیک 
به 17 میلیون سهم به ارزش 
بی��ش از 24 میلیارد ریال در 
نم��اد حری��ل و اف��زون بر 3 
میلیون سهم به ارزش نزدیک 
به 45 میلی��ارد ریال در نماد 
غگلپا دست به دست شد.  در 
روز 13 بهم��ن ماه، ش��اخص 
کل فراب��ورس ب��ا تاثیر منفی 
از جان��ب نم��اد ش��رکت های 
تولی��د نیروی ب��رق دماوند و 
پاالیش نف��ت الوان در ارتفاع 
849 واح��دی ایس��تاد. ای��ن 
در حال��ی بود ک��ه آیفکس با 
کمتر از یک واحد افت مواجه 

شد. در همین حال نمادهای 
»ش��راز« و »س��مگا« با کمتر 
از ی��ک واحد اث��ر مثبت مانع 
از افت بیش��تر آیفکس شدند. 
بیش��ترین  عنوان  همچنی��ن 
افزای��ش قیم��ت تا س��قف 5 
درص��دی ب��ه ن��ام نمادهای 
»غگلپا« و »سمگا« به ترتیب 
متعلق به ش��رکت های ش��یر 
پاس��توریزه پ��گاه گلپایگان و 
گ��روه س��رمایه گذاری میراث 
فرهنگی ثبت شد و در مقابل، 
نمادهای »شتوکا« و »کتوکا« 
به ترتی��ب با 4.9 و4.7 درصد 
بیش��ترین کاه��ش قیمتی را 
به خود دیدند.  روز گذش��ته 
شاهد معامله نزدیک به 447 
هزار ورق��ه در ب��ازار اوراق با 
درآم��د ثاب��ت در 595 نوبت 
معامالت��ی ب��ه ارزش بالغ بر 
395 میلی��ارد ری��ال بودیم و 
اس��ناد خزانه مرحل��ه نهم با 
دادوس��تد افزون بر 132 هزار 
ورقه ب��ه ارزش بیش از 115 
میلی��ارد ریال در ص��در این 
بازار ایس��تاد. رص��د معامالت 
نیز  بازار تس��هیالت مس��کن 
نش��ان می دهد که در مجموع 
این بازار 58 هزار و 884 ورقه 
ب��ه ارزش بیش از 45 میلیارد 
ری��ال در 3 هزار و 456 نوبت 
دادوس��تد، معامل��ه ش��د. در 
این میان تس��ه9305 با 936 
هزار ری��ال، کمترین قیمت و 
تسه9411 با 779 هزار ریال، 
بیش��ترین قیم��ت را به خود 
اختص��اص دادن��د. همچنین 
در بازار ش��رکت های کوچک 
و متوس��ط که سرمایه گذاران 
نه��ادی و اش��خاص حقوق��ی 
ام��کان خریدوفروش در آن را 
دارن��د نیز بی��ش از 55 هزار 
ورق��ه ب��ه ارزش نزدیک به 3 
میلی��ارد ریال نق��ل و انتقال 

یافت. 

قیمت سهام بانک تجارت 33 درصد افت کرد

ریزش بورس در پی بازگشایی دومین نماد بانکی 

ش��رکت های حاض��ر در ب��ازار 
س��هام در گزارش ه��ای 9 ماهه 
س��ال ج��اری خ��ود نس��بت به 
س��ال گذش��ته با توجه به ثبات 
قمیت های جهان��ی کامودیتی ها، 
تغییرات قیمت نفت، رش��د نرخ 
دالر و مسائل اینچنینی عملکرد 
بهتری را رقم زده ان��د، اما با این 
وجود در روند قیمتی س��هام آنها 
نس��بت به س��ال مالی گذش��ته 
ش��اهد تغییرات مثبتی نبوده ایم. 
یک کارشناس ارش��د بازار سهام 
ضمن بیان ای��ن مطلب در رابطه 
عل��ت ایجاد چنی��ن روند قیمتی 
در گفت وگ��و با بورس نیوز اظهار 
داش��ت: اینکه بازار سهام نسبت 
ب��ه ای��ن عملکرد مالی مناس��ب 
آنچن��ان که بای��د واکنش مثبت 
و اقب��ال نش��ان ن��داده ب��ه چند 
عامل بس��تگی دارد که از جمله 
مهم ترین آنها می توان به مس��ئله 
ع��دم برآورده ش��دن انتظارات از 
نتایج برجام و به ویژه تحت الشعاع 
قرار گرفتن آین��ده و فرجام این 
برجام ب��ا روی کار آمدن ترامپ 
آمریکا  رئیس جمه��ور  به عن��وان 
اشاره کرد. همچنین این موضوع 
س��بب ایجاد و بروز نوعی ریسک 
می  ش��ود  اقتص��اد  در  سیاس��ی 
که س��ایه آن بر س��ر س��هام نیز 
س��نگینی خواهد کرد و می تواند 

منج��ر به ب��روز برخ��ی التهابات 
در بازارهای م��وازی از جمله ارز 
و ط��ال و... ش��ود. به عبارت دیگر 
این موضوعات به سادگی می تواند 
س��رمایه گذاران را از بازار س��هام 
به س��مت بازارهای موازی سوق 
دهد. اسداهلل جالل آبادی در ادامه 
افزود: این مس��ئله در کنار سایر 
مس��ائل که البته آنه��ا از اهمیت 
زیادی نیز برخوردار هستند باعث 
ش��ده تا از ورود نقدینگی جدید 
به بازار س��هام جلوگیری شود و 
با کاه��ش نقدینگ��ی، تقاضا هم 
برای خرید سهام کلیه شرکت ها 
)اع��م از آنهایی که گزارش خوب 
داده اند ی��ا بد(، کاه��ش یافته و 
روند قیمتی آنها ب��ا افت و نزول 
همراه ش��ود. به ط��ور کل آنچه 
که سرمایه گذاران بعد از مباحث 
برج��ام انتظ��ار داش��تند محقق 
نشده که این امر بازار را نگران و 
دچار بی اعتمادی کرده است. وی 
گفت: عامل بعدی مربوط به نهاد 
نظارتی بازار س��هام است به این 
ترتیب که به عنوان نمونه متولیان 
بازار سهام با توقف طوالنی مدت 
نمادهای معامالت��ی باعث بلوکه 
شدن سرمایه سهامداران و سلب 
ق��درت واکن��ش آنها نس��بت به 
سرمایه شان شده اند. این موضوع 
باع��ث ش��ده س��رمایه گذاران با 

نقدینگی  زیادی  بس��یار  احتیاط 
جدی��د وارد ب��ازار س��هام کنند، 
عالوه بر این ع��دم نظارت کامل 
و دقیق نهاد ناظر بر گزارش های 
ارائه شده شرکت ها نیز یکی دیگر 
از عواملی اس��ت که نگرانی هایی 
برای بازار ایجاد کرده اس��ت. در 
مواردی مش��اهده می ش��ود نماد 
یک ش��رکت با ارائه یک گزارش 
ب��از ش��ده و در چن��د روز بعد با 
ارائه گزارشی دیگر باابهام مواجه 
می ش��ود. این رویه نهاد ناظر در 
بررسی نا دقیق گزارش های ارائه 
ش��ده از سوی ش��رکت ها سبب 
شده تا جو بی اعتمادی به بازار و 
گزارش های منتش��ره ایجاد شود. 
در کن��ار اینها نیز انج��ام برخی 
معام��الت مبه��م مزید ب��ر علت 
ش��ده و روند نامناسبی را در بازار 
در برخی برهه ها ش��اهد هستیم. 
تمام��ی اینه��ا س��بب ناامیدی و 
و  ش��ده  س��رمایه گذاران  ی��أس 
گزارش های  ب��ه  بی اعتمادی  جو 
منتش��ره را ایجاد کرده است. در 
کنار این موضوع تصمیمات برخی 
نهادهای ناظر دیگر از جمله بانک 
مرکزی برای سیس��تم بانکی نیز 
س��بب ش��ده تا گزارش های این 
ش��رکت ها دچار تغییرات زیادی 
ش��ده و س��هامداران را ناخواسته 
دچ��ار زیان ه��ای هنگف��ت کند. 

ای��ن موضوع البته ممکن اس��ت 
در بلندمدت به نفع س��هامداران 
کوتاه م��دت  در  لیک��ن  باش��د، 
سبب س��رخوردگی سهامداران و 
س��رمایه گذاران می شود. به عالوه 
وقت��ی ب��از ه��م ابه��ام برطرف 
نمی ش��ود و ه��ر روز باید منتظر 
اخب��ار جدی��دی از تصمیم��ات 
جدید بود. جالل آبادی ادامه داد: 
در کنار این فاکتورهای مهم و اثر 
گذار، می توان به عامل باال بودن 
نرخ های بازده بدون ریس��ک در 
بازار اش��اره کرد. ای��ن نرخ ها که 
عمدتا از سوی بانک ها به سپرده 
گذاران به شکل های مختلف داده 
می ش��ود یا وجود نرخ های بسیار 
باالی ب��ازده تا سررس��ید برخی 
اوراق بدهی )از قبیل اسناد خزانه 
اس��المی( و. . . که متاسفانه بعضا 
ب��ه 27 درصد س��االنه نی��ز بالغ 
می شود، در کنار نرخ تورم موجود 
در کش��ور سبب می  ش��ود تا هر 
س��رمایه گذار مبتدی یا حرفه ای، 
حتی تصور سرمایه گذاری همراه 
با ریس��ک در ب��ازار س��هام را از 
خ��ود دور کن��د. به عبارتی وجود 
ای��ن قبی��ل بازارهای م��وازی با 
نرخ های بس��یار باال، سبب شده 
تا بازار س��هام جذابی��ت خود را 
از دس��ت بدهد. البت��ه این تنها 
به بازار س��هام محدود نمی ش��ود 

و می توان��د آس��یب های جدی 
نیز به اقتصاد کش��ور وارد کند. 
ای��ن کارش��ناس ارش��د ب��ازار 
س��هام در خاتم��ه خاطرنش��ان 
کرد: بازار س��هام کش��ورمان در 
صورت تداوم وضعیت فعلی و تا 
زمانی که مواضع و رویکردهای 
در  آمری��کا  رئیس جمه��ور 
قبال ای��ران و همچنی��ن دیگر 
کش��ورهای دنیا مشخص نشود 
روند رو به رشد خیلی شدیدی 
نخواه��د داش��ت و ب��ه عبارت 
دیگر در همین محدودها شاهد 
نوس��انات موقت��ی خواهیم بود. 
عالوه بر این باید توجه شود که 
وضعیت کل��ی اقتصاد ایران نیز 
بای��د بهبود یابد که نش��انه های 
ان بتوان��د بازار را بیش��تر متاثر 
کند که در حال حاضر این روند 
مشاهده نشده است. بنابراین هر 
چند تا زمان انتخابات ریاس��ت 
جمهوری کش��ور در بهار س��ال 
تکانه های  ایج��اد  انتظار  آینده، 
مثبت��ی در بازار س��هام می رود 
ام��ا قطعا ای��ن حرکت صعودی 
ش��ارپ نخواهد بود، مگر اینکه 
عالوه بر مش��خص شدن موضع 
دول��ت آمری��کا، دول��ت نی��ز با 
خود  غیرمس��تقیم  دخالت های 
در برخی صنایع رونق بیشتری 

ایجاد کند. 

بانک ص��ادرات با زیان 47 تومانی، تا به امروز اطالعات 
الزم برای بازگشت به بورس را ارائه نکرده است. به گزارش 
بورس پرس، باوجود انتشار گزارش های الزم دو بانک ملت 
و تجارت در کدال و بازگش��ایی هفته پیش بانک ملت و 
بازگش��ت بانک تجارت، بانک صادرات تاکنون اقدامی به 
بازگش��ایی نماد نکرده و با عدم ارائه اطالعات، نشان داده 
تا به امروز تمایلی هم به ارائه و بازگش��ت به بورس ندارد. 
براس��اس این گزارش، س��ازمان بورس که پیگیر دریافت 
اطالعات از بانک های بسته شده نماد از اواخر تیرماه بود، 
در نظر داشت این هفته زمینه بازگشایی همزمان نماد دو 
بانک صادرات و تجارت را فراهم کند. حتی شاپور محمدی 
رئیس سازمان بورس هفته پیش اعالم کرده بود این هفته 
نماد دو بانک دیگر باز می ش��ود، اما با عدم ارائه اطالعات 
بانک ص��ادرات، در عمل نیمی از آن وعده عملی نش��د. 
بررسی ها نش��ان می دهد مدیران بانک صادرات بر خالف 
دو بان��ک دیگر و حتی دیگر بانک ه��ای کوچک تر مانند 

پست بانک، درخواست سازمان بورس و مطالبه سهامداران 
مبنی بر ارائه آخرین وضعیت برای فراهم شدن بازگشایی 
نماد را اجابت نکرده و تا به امروز گزارش حسابرسی شده 
ش��ش ماهه و عملکرد 9 ماهه را در کدال منتشر نکرده و 
حتی حاضر به ارائه توضیحات درباره دالیل شاید منطقی 
این تاخیر و زمان تقریبی انتش��ار اطالعات هم نشده اند. 
در این میان با توجه به اینکه »وبصادر« با سرمایه اسمی 
بی��ش از 5.7 هزار میلیارد تومانی بزرگ ترین بانک حاضر 
در بورس بش��مار می رود، انتظار بر ای��ن بود این بانک با 
رعای��ت الزام��ات قانونی، در امر اطالع رس��انی پیش قدم 
می بود تا باوجود همه فشارهای متحمل، حداقل الگویی 
برای دیگر بانک ها می شد. نقشی که تاکنون از عهده این 
بانک بر نیامده اس��ت این درحالی اس��ت عدم بازگشایی 
همزمان نماد بانک ها موجب فرسایش��ی شدن بخشی از 
بازار سهام و مخصوصا صنعت بانکداری و با انتقاد فعاالن 
و کارشناس��ان روبه رو شده اس��ت. چرا که با توقف حدود 

هف��ت ماهه بانک های ملت، تج��ارت و صادرات، ابهامات 
متعددی ش��کل گرفته و هر چند با بازگشت هفته پیش 
بانک ملت و بانک تجارت، بخش��ی از مسائل روشن شده، 
اما طوالنی تر توقف نماد بانک صادرات، موجب فرسایشی 
ش��دن صنعت بانکداری و بازار س��هام و خستگی و ایجاد 
بار ذهنی بیش��تر برای س��هامداران و قفل شدن طوالنی 
سرمایه ها شده است. بانک صادرات برای سال مالی جاری 
به ازای هر س��هم 16 تومان سود پیش بینی کرده )حدود 
924 میلیارد تومان( اما طبق تکلیف بانک مرکزی مبنی 
بر لحاظ کردن ذخیره های سنگین، در پایان شهریور ماه 
برای هر س��هم 47 تومان زی��ان محقق کرده که با توجه 
به وجود 57.8 میلیارد س��هم، به زی��ان  حدود 2.7 هزار 
میلیارد تومانی رس��یده و منجر شده تا بزرگ ترین بانک 
بورس به گل بنشیند. این درحالی است که بانک صادرات 
در نیمه اول سال گذش��ته، برای هر سهم 73 ریال سود 

محقق کرده بود. 

بی میلی بانک صادرات به ارائه اطالعات و بازگشت به بورس

دلیل بی توجهی سرمایه گذاران به گزارش 9 ماهه شرکت ها

نگاه

نماگر بازار سهامخبر
بیشترین درصد افزایش

درخش��ان ته��ران در حال��ی عنوان نخس��ت جدول 
بیش��ترین درصد افزای��ش را از آن خود ک��رد که فیبر 

ایران در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
  

درصد نوسانقیمتنام شرکت
4.1175پدرخش
7.3784.98چفیبر
3.1814.91تایرا

6.1234.77غمارگ
7.5524.73کاما

3.3504.56کماسه
11.7484.48فرآور

 بیشترین درصد کاهش
بان��ک تجارت صدر نش��ین جدول بیش��ترین درصد 
کاهش شد. البراتوار داروسازی عبیدی در رده دوم این 
گروه ایس��تاد و س��یمان آرتا اردبیل هم در میان سهم 

هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت
)33.76(665وتجارت
)5(15.667دعبید
)5(12.701ساربیل
)4.93(3.880غشان
)4.91(1.202فنوال
)4.89(1.499ثامان

)4.76(1.920خمحرکه

پرمعامله ترین سهم
ح��ق تقدم پارس خ��ودرو پرمعامله ترین س��هم بازار 
بورس ش��ناخته شد. بانک تجارت در رده دوم این گروه 

ایستاد. سایپا هم در رده های باال قرار گرفت. 
تعداد دفعهقیمتنام

579.452 55خپارسح

153.337 665وتجارت
125.395 1223خساپا
41.682 1701وانصار
27.529 874خزامیا
22.896 2896خودرو
22.428 904خپارس

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامله را حق تقدم 
داروس��ازی عبیدی به خود اختصاص داد و س��ایپا رتبه 
دوم را به دس��ت آورد. بانک تجارت هم در باالی جدول 

بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

231.824 13000دعبیدح
153.322 1223خساپا

101.950 665وتجارت
70.888 1701وانصار
66.313 2896خودرو
44.048 4090خگستر
32.610 11800فملي

بیشترین سهام معامله شده
حق تقدم پارس خودرو در حالی رتبه نخست جدول 
بیشترین س��هام معامله شده را به دست آورد که سایپا 
در این گروه دوم ش��د و بانک تجارت در رتبه سوم قرار 

گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

5513432خپارسح
12236517خساپا

6654546وتجارت
28962101خودرو
8741702خزامیا
9041631خپارس
40901414خگستر

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

25762576خلنت
17661766کسعدی
30011500خمحور
2834945سصوفی
874874خزامیا
2481827شیراز
1605321کساپا

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

خوارزمی جایگاه دوم این گروه را از آن خود کرد. 

P/Eقیمتنام شرکت
10932.02واعتبار
7812.08وخارزم
10033.00پردیس
36043.22پتایر
17743.37وبانک
10363.92وسینا

17813.94پارسیان

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com
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حمل و نقل

سازمان بنادر تصویب کرد
پیشنهاد تغییر نام »بندر امیرآباد« به 

»بندر آیت اهلل هاشمی رفسنجانی«
س��ازمان بنادر پیش��نهاد تغییر نام بندرامیرآباد 
به بندر آیت اهلل هاش��می رفسنجانی را به تصویب 

رساند. 
به گزارش ایس��نا، س��ازمان بنادر اعالم کرد در 
راستای نقش ارزنده ای که مرحوم حضرت آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی در دوران سازندگی ایفا کردند 
و تاثیر سیاس��ت ها، تصمیم��ات و حضور فعال آن 
مرح��وم در راه اندازی و توس��عه کریدور ش��مال- 
جنوب و بندر اس��تراتژیک و حیات��ی امیرآباد به-

 عن��وان هاب بنادر ش��مالی و همچنین نقش موثر 
 ،CIS این بندر در ارتباطات بین المللی و کشورها
هیأت عامل س��ازمان بنادر و دریانوردی در جلسه 
شماره ۱۸۶۴، پیشنهاد تغییر نام »بندر امیرآباد« 
به »بندر آیت اهلل هاشمی رفسنجانی«را مطرح کرد 

و به تصویب رساند. 
بندر امیرآباد با وس��عت یک ه��زار و ۶۰ هکتار 
و ظرفی��ت تخلیه و بارگی��ری ۷/۶میلیون تن کاال 
در س��ال، در اس��تان مازندران و در مسیر کریدور 
بین المللی ترانزیتی ش��مال– جنوب واقع شده و 
در زمین��ه حمل و نقل، تج��ارت و ترانزیت کاال به 
کش��ورهای همس��ایه، به  عن��وان مهم تری��ن بندر 
ش��مالی کش��ور، از موقعیت و پتانسیل منحصربه  

فردی برخوردار است. 
این کری��دور، عالوه بر برق��راری ارتباط تجاری 
و ترانزیتی کشورهای ش��مال اروپا، اسکاندیناوی 
و روس��یه، ب��ا کش��ورهای اروپای��ی و در قلم��رو 
ای��ران، ازطری��ق بن��در امیرآباد به خلی��ج فارس 
در جنوبی تری��ن منطقه کش��ور مرتب��ط بوده و تا 
کش��ورهای ح��وزه اقیانوس هند امت��داد می  یابد. 
براساس گزارش  های آنکتاد، این کریدور درمقایسه 
با مس��یرعبور از کانال سوئز، ازنظر مسافت و زمان 
ت��ا ۴۰درصد کوتاه  تر و از نظ��ر هزینه تا۳۰درصد 

ارزان تر است. 
این بندر اس��تراتژیک به خطوط ریلی سراسری 
کش��ور نیز متصل ب��وده و به  زودی ق��ادر خواهد 
بود با اس��تفاده از اس��کله رو-رو ریلی، حمل و نقل 
چندوجهی از جمله؛ بارگیری مس��تقیم واگن  های 

باری را از طریق کشتی، به انجام برساند. 
ش��ایان ذکر اس��ت، این بندر در س��ال ۱۳۹۴، 
ب��ا جذب س��هم ۴۴درص��دی از عملی��ات تخلیه 
و بارگی��ری در بی��ن بنادر ش��مالی کش��ور، رتبه 
نخس��ت را به خود اختصاص داده است. همچنین 
ب��ا عملک��رد ۶۰درصدی از حج��م تخلیه غالت و 
۸۶درصدی از حجم صادرات در ش��مال کش��ور، 
جای��گاه خ��ود را به عنوان مهم ترین بندر ش��مالی 

کشور تثبیت کرده است. 

 نبود اعتبار عامل کندی
بازآفرینی بافت فرسوده 

رئیس س��ازمان نظام مهندس��ی اس��تان تهران با 
بیان اینکه تجمیع ۳ پالک و ساخت واحد مسکونی 
جدید را نمی توان بازسازی و نوسازی بافت فرسوده 
دانس��ت، گف��ت: هی��چ دی��دگاه کل��ی در خصوص 

بازسازی و تغییر شرایط بافت های فرسوده نداریم. 
حس��ن قربانخانی در گفت و گو با فارس در پاسخ 
به این سوال که چرا روند بازسازی بافت های فرسوده 
در تهران ُکند است، گفت: بخشی از ُکند بودن روند 
بازس��ازی و نوسازی بافت های فرس��وده نبود اعتبار 
و نبود س��رمایه گذاری اس��ت و البته یک همت بلند 

می خواهد تا این اقدام به نحو احسن انجام شود. 
وی افزود: اعتقاد دارم اگر می خواهیم نوسازی در 
بافت فرسوده به خوبی رخ دهد باید شرایطی فراهم 
شود تا برای بخش خصوصی جذابیت سرمایه گذاری 

ایجاد شود. 
قربانخان��ی ادامه داد: در حال حاضر این اتفاق رخ 
نداده است. درست است که شهرداری  هزینه صدور 
جواز برای احداث ساختمان های جدید در بافت های 
فرس��وده را دریافت نمی کند، اما نتیجه کار نش��ان 
می ده��د که برای بخش خصوص��ی جذابیتی ایجاد 

نشده است. 
وی ادام��ه داد: نکته ای که در بافت های فرس��وده 
حائز اهمیت اس��ت این اس��ت که به عنوان مثال ۳ 
پالک را تجمیع و اقدام به س��اخت واحد مس��کونی 
جدی��د کرده اند، اس��م این را که نمی ت��وان اصالح، 

بازسازی و نوسازی بافت فرسوده گذاشت. 
رئی��س س��ازمان نظام مهندس��ی اس��تان تهران 
افزود: در ش��انگهای چین یک بخش جدید ش��هر و 
یک بخش قدیم ش��هر وج��ود دارد، بنابراین بخش 
جدید کامال مدرن و امروزی است و بخش قدیم که 

فرسوده است و هر روز افزایش پیدا می کند. 

اتفاقی که در بافت فرس�وده کشور رخ داده 
نوسازی و تغییر شرایط شهر نبوده است

قربانخانی افزود: در حال حاضر اتفاقی که در بافت 
فرس��وده کشور رخ داده براس��اس یک دیدگاه کلی 
بازسازی و نوسازی و تغییر شرایط شهر نبوده است 
و صرفا یک سری پالک های کوچک را تجمیع کرده 

و ساختمان های جدید احداث شده است. 
وی ادام��ه داد: هی��چ دی��دگاه کل��ی در خصوص 

بازسازی و تغییر شرایط بافت های فرسوده نداریم. 
به گفته رئیس س��ازمان نظام مهندس��ی به عنوان 
مثال بزرگراه نواب یک نمونه  از بازس��ازی بافت های 
فرس��وده مانند س��ایر نقاط دنیا بوده و همین پروژه 
هم باعث شد تا دید کلی نسبت به شهر تغییر کند. 
قربانخان��ی در پاس��خ به این س��وال ک��ه ریزش 
س��اختمان پالسکو برای ما یک هشدار بود اما گفته 
می شود که این س��اختمان برای 2۰۰ سال طراحی 
و س��اخته ش��ده بود و فروریخت��ن آن تامل برانگیز 
اس��ت. تحلی��ل ش��ما از دلیل ریزش آن چیس��ت؟ 
گفت: س��اختمان برج تجارت جهان��ی در نیویورک 
چ��را فروریخت. آن هم برای 2۰۰ س��ال طراحی و 
س��اخته شده بود. یک حرارتی آمد و عناصر سازه ای 

آن نتوانست تحمل کند و در نهایت فروریخت. 
وی افزود: برای برج پالسکو هم همین اتفاق افتاد. 
آتش گرفت و عناصر سازه ای به یک نقطه  و شرایط 
بحرانی رس��یدند و تخریب پیش رونده باعث شد که 
یک طبقه خراب ش��ده و به طبقه پایینی زده شود و 

در نهایت تمام ساختمان فروریخت. 
قربانخانی ادامه داد: بهر ه برداری که از س��اختمان 
پالسکو می شد مشکل داشت و تبدیل به ساختمانی 
ش��ده بود که اصال برای این کار طراحی نشده بود و 
تا طبقه ۱۷ ساختمان پارچه و مواد آتش زا انبار شده 

بود و در نهایت باعث تخریب ساختمان شد. 
وی افزود: این هش��داری اس��ت به مسئوالن برای 
تمام ش��هرها ک��ه چگونه می توانیم س��اختمانی که 

تغییر کاربری داده است نگهداری شود. 

عمران

تعطیالت چند هفته ای آغاز سال نو 
در ایران بهترین فرصت برای بسیاری 
از متقاضیان سفرهای برون شهری به 
حس��اب می آید، متقاضیانی که بخش 
قاب��ل توجه��ی از آنه��ا از حمل و نقل 
عمومی به عنوان نخستین گزینه خود 

بهره می برند. 
با وجود آنکه رش��د قابل توجه تعداد 
ماش��ین های س��واری از ی��ک س��و و 
کاهش کیفیت خدمات ارائه ش��ده در 
ن��اوگان عمومی به دنب��ال تحریم ها از 
س��ویی دیگر باعث شده، سفر جاده ای 
ب��ا خ��ودروی ش��خصی از اصلی ترین 
شاخصه های سفرهای نوروزی باشد اما 
همچنان س��فر با وسایل نقلیه عمومی 
در چهار س��طح دریایی، ریلی، هوایی 
و زمین��ی در بازه زمانی 25 اس��فند تا 
۱5 فروردین بخش قابل توجهی از بار 
سفرهای نوروزی را به دوش می کشند. 
چگونگی اس��تقبال مردم از ش��قوق 
مختلف حمل و نقل وابستگی مستقیمی 
به کیفیت ارائ��ه خدمات و البته ثبات 
در هر حوزه دارد. بسیاری از سفرها به 

مناطق جنوبی کشور از طریق هواپیما 
انجام می شود، ریل پایه اصلی سفر به 
مشهد و تبریز است و سفر استان های 
ش��مالی با محوریت حمل و نقل زمینی 
صورت می گی��رد. با وج��ود این تنوع 
قابل توجه، آنچه بیش��ترین اهمیت را 
دارد چگونگ��ی مدیریت این بازارها در 

ایام پیک سفر است. 
اگ��ر حمل و نقل عموم��ی در برخی 
حوزه ه��ا از نب��ود تقاض��ای کافی در 
ط��ول س��ال ناراض��ی اس��ت، در ایام 
س��فرهای نوروز حتی با وجود فعالیت 
با تمام توان نیز همچنان پاس��خگوی 
تمام تقاضاها نیس��ت و ای��ن امر راه را 
بر س��ودجویانی باز می کن��د که بعضاً 
مس��ائل و مش��کالتی جدی در مسیر 
حرک��ت حمل و نقل عموم��ی به وجود 

می آورند. 

انسداد راه دالالن
اصلی تری��ن حوزه ای ک��ه در طول 
سال های گذشته با مسئله بازار سیاه و 
افزایش قیمت ها مواجه بوده، صنعت 
هوایی ایران است. پس از آنکه وزارت 
راه و شهرس��ازی در راستای افزایش 
رقابت پذیری در بازار سفرهای هوایی 

ابتدا نس��بت به متنوع سازی و سپس 
آزادس��ازی نرخ بلی��ت هواپیما اقدام 
کرد، برخی آژانس ه��ا و تورها با باال 
بردن قیم��ت بلیت به بهان��ه چارتر 
در س��فرهای نوروزی دو س��ال قبل 
مش��کالت فراوانی به وجود آوردند تا 
سازمان هواپیمایی تصمیم به نظارت 
مس��تقیم ب��ر فرآین��د خریدوفروش 
بلی��ت هواپیما در ن��وروز ۹5 بگیرد، 
موضوعی ک��ه توانس��ت بخش قابل 
توجهی از نیاز ب��ازار به تأمین ثبات 

را پاسخ دهد. 
هرچند هن��وز س��ازمان هواپیمایی 
به طور دقیق اعالم نکرده که در  نوروز 
۹۶ چه روش��ی را ب��رای مدیریت بازار 
در نظ��ر خواهد گرفت ام��ا با توجه به 
تجربه سال های قبل به نظر می رسد با 
همکاری ایرالین ها و نظارت مستقیم، 
ام��کان آن وجود نخواهد داش��ت که 
قیم��ت بلی��ت هواپیما س��ر ب��ه فلک 

بگذارد. 
اگر در صنعت هوایی ایران آزادسازی 
نرخ به طور کامل اجرایی شده و رقابت 
هرچند در سطح محدود خود آغاز شده 
است، صنعت ریلی ایران با وجود ایجاد 
فض��ای رقابتی که با خصوصی س��ازی 
ش��رکت های ریلی در طول س��ال های 
گذش��ته ب��ه وج��ود آمده، نس��بت به 
ایجاد فضایی در باز گذاش��تن دس��ت 
ش��رکت های خصوص��ی ب��رای اعمال 
نرخ های مدنظر خود اقدام کرده است، 
فضایی که به ش��رکت ها اجازه می دهد 
در ص��ورت ارائه تخفیف به مس��افران 
خ��ود در ایام غیر پیک، در روزهایی که 
تقاضا برای بلیت بیش��تر است، تا 2۰ 
درصد ب��ه قیمت ها بیفزایند، موضوعی 
ک��ه طبق اظه��ارات معاون مس��افری 
راه آه��ن تنها تغیی��ر احتمالی در نرخ 
بلی��ت خواهد بود و ج��ز آن قیمت ها 

مانند گذشته ارائه می شوند. 
ای��ام  کل  ب��رای  گفت��ه  موس��وی 
پی��ک ن��وروز ۴۳۰۰ نف��ر ب��ا ظرفیت 
مس��افرگیری یک میلیون و 5۶۰ هزار 
نفر در نظر گرفته شده است. از ساعت 
پیش ف��روش  اس��فندماه   ۱۷ روز   ۱۷

قطارهای نوروزی تمام مسیرها به جز 
تهران – مشهد به شکل اینترنتی آغاز 
خواهد ش��د و بلیت همین مسیرها از 
س��اعت۷:۳۰ صب��ح ۱۸ بهمن م��اه از 
طریق مراکز حضوری فروش بلیت در 
دسترس خواهد بود. راه آهن برای این 
ایام 2۰۰۰ مرکز فروش بلیت حضوری 
در سراسر کشور در نظر گرفته است. 

به گفته وی، همچنین درباره قیمت 
بلیت های در نظر گرفته شده برای ایام 
نوروز نی��ز اظهار کرد: ب��رای این ایام 
شرکت راه آهن هیچ درخواست رسمی 
از سوی ش��رکت های حمل ونقل ریلی 
برای افزایش قیمت بلیت نداشته است 
و از این رو بلیت این قطارها بدون هیچ 
تغییری در قیاس با گذش��ته به فروش 
خواهند رس��ید. این موضوع نش��ان از 
برنامه ری��زی کامل راه آه��ن برای ایام 
ن��وروز دارد و ب��ا توج��ه ب��ه تبلیغات 
گس��ترده و نوس��ازی ناوگان در برخی 
بخش ها می توان انتظار داش��ت اوضاع 
راه آهن در قیاس با س��ال های گذشته 
قدری تغییر کند. در سفرهای جاده ای 
با توج��ه به پایین بودن قیمت بلیت ها 
و اس��تفاده اقش��ار کم درآمد تر کشش 
ب��ازار بس��یار پایین اس��ت و از این رو 
به ط��ور معمول بازار س��یاه خاصی در 
ایام نوروز ش��کل نمی گی��رد. هرچند 
طب��ق روال معمول هرس��اله با توجه 
به آنکه بس��یاری از اتوبوس ها در ایام 
عید مجبور می شوند به شکل یک سر 
خال��ی تردد کنن��د اتحادیه 2۰ درصد 
به ن��رخ بلیت ه��ا می افزای��د و بعد از 
پایان تعطیالت آن را به حالت س��ابق 
بازمی گرداند. هرچند حدود یک و ماه 
نیم به آغاز تعطیالت سال نو باقی مانده 
، اما دغدغه مدیریت سفرهای نوروزی 
از حاال در وزارت راه و شهرسازی آغاز 
ش��ده و راه آهن نخستین بخشی است 
ک��ه برنامه های خ��ود برای ای��ن بازه 
ح��دودا 2۰ روزه را اعالم کرده اس��ت، 
برنامه هایی که به نظر می رس��د مانند 
س��ال های قبل به دنبال آن اس��ت که 
با تزریق شفافیت راه را بر نفوذ فعاالن 

بازار سیاه ببندد. 

راه آهن مدیریت سفرهای نوروزی را کلید زد

در انتظار شلوغی بدون بازار سیاه

تلفن مستقیم: 86073288 www.forsatnet.ir

جواد هاشمی 
j.hashemi1992@gmail.com
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فورد هم از ممنوعیت مهاجرتی 
ترامپ انتقاد کرد

فورد سرانجام نخستین خودروساز بزرگ آمریکایی 
شد که س��کوت در برابر فرمان رئیس جمهور جدید 
آمریکا برای ممنوعیت مهاجرت را شکست و از این 

سیاست انتقاد کرد. 
به گزارش ایسنا، این انتقاد رابطه میان فورد و دونالد 
ترامپ را پیچیده تر می کن��د. ترامپ در زمان مبارزات 
انتخابات��ی مک��ررا از فورد به دلیل س��رمایه گذاری در 
مکزیک انتقاد کرده بود اما این خودروساز در هفته های 
اخیر ب��ا تصمیم برای لغو س��اخت ی��ک کارخانه در 
مکزیک و گس��ترش فعالیت های تولید در میشیگان، 

تمجید وی را برانگیخت. 
صنع��ت خودرو از سیاس��ت ترام��پ بیش از همه 
متضرر خواهد ش��د. این بخ��ش به خصوص در برابر 
تهدید ترامپ برای وضع تعرفه سنگین واردات برای 
خودروهایی که در خارج تولید می شوند، آسیب پذیر 
اس��ت و همچنین از جنگ تج��اری آمریکا با چین 
آس��یب خواهد دید اما امیدوار اس��ت استانداردهای 

اقتصاد سوخت فدرال تسهیل شوند. 
مارک فیلدز، مدیرعامل فورد در روزهای نخس��ت 
آغاز ریاست جمهوری ترامپ، چندین بار با وی دیدار 
ک��رد و بیل ف��ورد، رئیس هیات مدیره این ش��رکت 
درباره اس��تراتژی تولی��د فورد در ماه ه��ای اخیر با 

رئیس جمهور آمریکا گفت وگو کرده است. 
اما فیلدز و فورد روز دوش��نبه با ارسال ایمیلی به 
کارمن��دان فورد از ممنوعیت ۹۰ روزه رئیس جمهور 
برای سفر شهروندان کشورهای مسلمان نشین بزرگ 
به آمری��کا انتقاد و اعالم کردند احترام به همه افراد 
از ارزش های بنیادین ش��رکت فورد موتور است و ما 
به تنوع ش��رکت مان در آمریکا و در سراس��ر جهان 
مفتخری��م. به همین دلی��ل از این سیاس��ت یا هر 
سیاس��ت دیگری که برخالف ارزش های ما به عنوان 

یک شرکت باشد، حمایت نمی کنیم. 
این بیانیه در تضاد با س��کوت جنرال موتورز و فیات 
کرایسلر است که حاضر به اظهارنظر در برابر ممنوعیت 
ترامپ نش��دند.  براساس گزارش یواس ای تودی، ماری 
ب��ارا، مدیرعامل جن��رال موتورز اخی��را موافقت کرده 
است به شورای سیاس��ت و استراتژیک مدیران عامل 

آمریکایی ترامپ ملحق شود. 
بارا و سرجیو مارچیونه، مدیرعامل فیات کرایسلر 
به همراه مارک فیلدز، مدیرعامل فورد هفته گذشته 

یک نشست مشترک با دونالد ترامپ داشتند. 
در این بین تس��ال موت��ورز که خودروس��از برقی 
آمریکایی اس��ت، روز ش��نبه از سیاس��ت مهاجرتی 
ترامپ انتقاد کرد و الون ماس��ک، مدیرعامل تس��ال 
وع��ده داد موافق��ت اعض��ای ش��ورای سیاس��ت و 
اس��تراتژیک را برای تغییرات ض��روری در برنامه ای 
که به رئیس جمهور پیشنهاد می کنند، به دست آورد. 

مدیرکل دفتر نیرومحرکه و صنایع 
خودروسازی وزارت صنعت خبر داد 

امضای 2 قرارداد خودرویی تا یک 
ماه آینده

مدی��رکل دفتر نیرومحرکه و صنایع خودرو وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت از امضای دو ق��رارداد 

خودرویی تا یک ماه آینده خبر داد. 
به گزارش خودروکار، امیرحس��ین قناتی در پاسخ 
به این پرسش که گفته می شود به قرارداد سیتروئن 
ایرادات��ی وارد بوده و به همین دلی��ل زمان امضای 
ق��رارداد به تعویق افتاده اس��ت، توضیح داد: قرارداد 
ت��ا زمانی که به امضا نرس��د در ه��ر لحظه می تواند 
مورد بازنگری قرار گیرد و شاید پیش نویش قرارداد 
بیش از 5۰بار بین طرفین مبادله ش��ود. این قرارداد 
به امضا نرسیده بود که حاال بازنگری در آن مشکلی 

داشته باشد. 
او درباره زمان امضای قرارداد س��ایپا و س��یتروئن 
گف��ت: امیدواریم تا یک ماه آینده این قرارداد نهایی 

شده و به امضا برسد. 
قنات��ی درباره زمان امضای قرارداد رنو و ایدرو نیز 
تصریح کرد: اقدامات ب��رای پیش بردن این قرارداد 
نیز در حال انجام اس��ت و امیدواریم تا پایان س��ال 

نهایی شود. 

راه اندازی خط تولید پژو 2۰۰۸ تا 
چند روز آینده

با انجام  تس��ت های راه اندازی س��رد خط بدنه پژو 
۲۰۰۸، خ��ط تولی��د این خودرو آم��اده راه اندازی و 

انجام تست های گرم شد. 
به گ��زارش ایک��و پرس، ایم��ان احتش��ام،معاون 
خودرویی شرکت تام ایران خودرو با بیان این مطلب 
اف��زود: در ح��ال تنظیمات نهایی هس��تیم تا تولید 
گرم نیز با حضور کارشناس��ان تام و ایکاپ )شرکت 

مشترک ایران خودرو پژو( انجام شود. 
وی ادام��ه داد: ش��رکت تام پروژه خ��ط بدنه پژو 
۲۰۰۸ را در ی��ک مناقصه بین الملل��ی که با حضور 
برخی شرکت های چینی و اروپایی برگزار شد، برنده 

شد. 
احتش��ام اف��زود: تمامی مراحل فرآین��د، طراحی 
چیدم��ان خط، جیگ و فیکس��چر و سیس��تم های 
انتقال ک��ه عمده تجهی��زات خط تولید محس��وب 
می ش��ود از سوی کارشناسان ایرانی به انجام رسیده 

است. 
وی اظه��ار امی��دواری ک��رد ک��ه بقی��ه کارهای 
خط تولید و راه اندازی نهای��ی، طی روزهای آینده و 

در بهمن ماه به انجام برسد. 

خبر بینالملل

7 خودرو

رئی��س ات��اق بازرگان��ی، 
صنایع، معادن و کش��اورزی 
ته��ران و ویتخ فیلیپ، نایب  
رئی��س مجل��س نمایندگان 
جمهوری چ��ک در دیداری 
بر پیگی��ری جدی مذاکرات 
خودروسازان دو کشور برای 
تولید مشترک تاکید کردند. 
مس��عود  ایرنا،  گزارش  به 
ات��اق  خوانس��اری، رئی��س 
ته��ران ک��ه در رأس هیاتی 
تجاری از فع��االن اقتصادی 
ایران��ی به چک س��فر کرده 
اس��ت، در ادام��ه دیدارهای 
خود ب��ه پارلمان چک رفت 
و با ویتخ فیلیپ نایب  رئیس 
مجلس نمایندگان جمهوری 
چک دیدار و گفت وگو کرد. 
فیلی��پ در ای��ن دیدار به 
مجلس،  جدی  پیگیری های 
دولت و بخش خصوصی چک 
همکاری های  توس��عه  برای 
اقتصادی با ایران اشاره کرد 
و گفت: ای��ن پیگیری ها در 
زمینه ه��ای مختلف صنعتی 
خ��ودرو،  صنعت  جمل��ه  از 
تولی��د واگ��ن و تجهی��زات 

مربوط به مت��رو و تراموا به 
نتایج خوبی رسیده است. 

با بیان اینکه جمهوری  او 
چک دیدگاه بس��یار مثبتی 
برای توس��عه روابط سیاسی 
و اقتص��ادی با ای��ران دارد، 
تاکی��د ک��رد: روند توس��عه 
رواب��ط اقتصادی دو کش��ور 
نیز به مسیر درستی هدایت 
شده است و می توان امیدوار 
ب��ود در آینده نزدیک حجم 
مراودات بسیار افزایش یابد. 
در ابتدای این دیدار رئیس 
اتاق تهران به خواسته نایب 
 رئی��س مجل��س نمایندگان 
توضیحات  چ��ک  جمهوری 
کامل��ی در م��ورد اقتص��اد 
ای��ران و ظرفیت های بالقوه 
آن ب��رای س��رمایه گذاری و 

مشارکت ارائه کرد. 
اینکه  با بیان  خوانس��اری 
و  تج��اری  رواب��ط  س��ابقه 
صنعت��ی ای��ران و چ��ک به 
بازمی گردد،  قب��ل  دهه ه��ا 
اف��زود: خوش��بختانه روابط 
اقتص��ادی و سیاس��ی ما با 
چک در طول سال ها مثبت 

و رو به جلو بوده است. 
امیدواری��م  گف��ت:  وی 
اکنون که با توافق هسته ای 
و  محدودیت ه��ا  رف��ع  و 
تحریم ها، اقتص��اد ایران در 
قالب ی��ک اقتصاد نوظهور و 
رو به رش��د ظاهر شده است 
خود  همکاری های  بتوانی��م 
را با کش��ورهایی مانند چک 
که صاحب صنعت و فناوری 

هستند بهبود ببخشیم. 
وی افزود: دولت و پارلمان 
جمه��وری چ��ک می توانند 
ای��ن نوی��د را ب��ه فع��االن 
س��رمایه گذاران  و  اقتصادی 
چک بدهند ک��ه پروژه های 
س��ودآور بس��یاری در ایران 
وج��ود دارد که ب��ا توجه به 
جذابیت ه��ای ب��ازار منطقه 
ص��ادرات  و  تولی��د  ب��رای 
بسیار مناسب است و انتفاع 

چندجانبه دارد. 
ته��ران  ات��اق  رئی��س 
همچنی��ن به ویت��خ فیلیپ 
توضیح داد که پارلمان چک 
رفع مش��کالت  در  می تواند 
کنون��ی بر س��ر توس��عه از 

جمله مسائل بانکی و ایجاد 
برای  ارتباط��ی  کانال ه��ای 
موثر  بسیار  پول  نقل وانتقال 
عم��ل کند و مش��وقی برای 
توسعه روابط دوجانبه فراهم 

سازد. 
همکاری خودروسازان 
ایرانی و چک در تولید 

اتوبوس هیبریدی و 
گازسوز

مجل��س  رئی��س  نای��ب  
نماین��دگان جمهوری چک 
نی��ز در ای��ن دی��دار گفت: 
کش��ورش می توان��د ب��رای 
مربوط  مش��کالت  گشایش 
به موانع بانکی و نقل وانتقال 
پول به ایران کمک و برخی 
مش��کالت موج��ود را ح��ل 

کند. 
ویتخ فیلی��پ به رایزنی ها 
شرکت های  گفت وگوهای  و 
چک و ایرانی اش��اره کرد و 
گفت: خودروس��ازهای چک 
و ای��ران مذاک��رات زی��ادی 
انجام داده و به نتایج خوبی 
برای همکاری رس��یده اند و 
طی هفته ه��ای جاری برای 

مونتاژ، راه اندازی خط تولید 
مش��ترک و ارائ��ه خدم��ات 
پ��س از فروش دوب��اره پای 
میز مذاکره می نشینند. این 
مقام جمه��وری چک افزود: 
ما عالقه داریم ک��ه بتوانیم 
را  »اش��کودا«  خودروسازی 
در ب��ازار ایران فع��ال کنیم. 
این هم��کاری ن��ه فقط در 
خ��ودروی  تولی��د  ح��وزه 
س��واری که مهم تر از آن در 
زمین��ه تولی��د اتوبوس های 
هیبریدی و گازس��وز دنبال 
دیگر  همچنی��ن  می ش��ود. 
فع��االن صنعت خ��ودرو در 
چک نیز مذاک��رات خود را 
و  با ش��رکت های خصوصی 

دولتی ایران آغاز کرده اند. 
ویتخ فیلی��پ در پایان ابراز 
امی��دواری کرد که جمهوری 
چک بتواند در مسائل مختلف 
اقتصادی از جمله نقل وانتقال 
بانک��ی،  م��راودات  و  پ��ول 
حمل ونق��ل  خودروس��ازی، 
شهری، انرژی و محیط زیست 
و... با بخ��ش خصوصی ایران 

وارد همکاری شود. 

پای چک به صنعت خودروی ایران باز شد

www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
پنجشنبه
14 بهمن 1395
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مقام معظم رهبری صبح دیروز با حضور در بهش�ت زهرا ضمن گرامیداش�ت یاد رهبر کبیر انقالب بر مزار آیت اهلل هاش�می رفسنجانی، شهدای آتش نشان، 
شهدای مدافع حرم و شهدای دولت حضور یافتند.

بخش��ی از جلس��ه علنی دی��روز صبح 
مجلس به ارائه گزارش های حادثه پالسکو 
از سوی شهرداری تهران اختصاص یافت. 
علی الریجانی، رئی��س مجلس پس از 
ارائه گ��زارش خطاب به ش��هردار تهران 
گفت: نباید در تهران این قدر برج س��ازی 
ص��ورت گیرد و باید مش��خص ش��ود در 
چ��ه وس��عتی و برحس��ب چ��ه معیاری 
ارتفاع  س��ازی می ش��ود. به طور مثال در 
خیابان تنگ، برج هایی س��اخته می شود 
که برای آینده ش��هرداری تهران مشکل 
ایج��اد می کن��د و باید ش��ورای ش��هر و 
ش��هرداری به این موضوع توجه داش��ته 

باشند. 
او ب��ا اش��اره ب��ه اینکه حادثه پالس��کو 
جامعه را جریحه دار ک��رد، افزود: باید در 
فصل اول گزارش بررس��ی حادثه پالسکو 
مشخص ش��ود س��هل انگاری ها مربوط به 
چه دستگاه هایی بوده و چرا ضابط قضایی 
نتوانس��ته آنجا را پلمب کند و اینکه چرا 

قوانین��ی ک��ه نوش��ته می ش��ود، اجرایی 
نمی شود؟ 

رئیس مجلس ش��ورای اس��المی گفت: در 
بودجه سال آینده 100 میلیارد تومان بودجه 
برای آتش نش��انی در نظر گرفته ش��د و این 
بودجه به جز بودجه ای است که شهرداری در 

اختیار آتش نشانی قرار می  دهد، است. 

اعتراض جلودارزاده به عذرخواهی 
نکردن قالیباف

سهیال جلودارزاده، نماینده مردم تهران 
در مجلس ش��ورای اس��المی نس��بت به 
گزارش محمد باقر قالیباف شهردار تهران 
در جلس��ه علن��ی مجل��س و عذرخواهی 
نکردن وی از وقوع حادثه پالسکو اعتراض 

کرد. 
او در جم��ع خبرنگاران با صدای بلند و 
عصبان��ی گفت: من ام��روز می خواهم داد 
بزنم، س��ه س��ال پیش در آتش سوزی در 
خیابان جمه��وری، دو زن جان باختند و 

آتش نش��انی گف��ت تجهی��زات و نردبان 
نداش��تیم. در جریان حادثه پالسکو نیز به 
دلی��ل همین ضعف تخصص، آنقدر آب به 
ساختمان بستند که پالسکو فرو ریخت. 

نماینده مردم تهران ادامه داد: هم اکنون 
آتش نش��انان نیز از رئیس آتش نش��انی 
ناراح��ت هس��تند، رئی��س آتش نش��انی 
بازنشسته نظامی اس��ت و هیچ تخصصی 
ندارد، چرا این مسائل را در مجلس مطرح 

نکردند؟ 
جل��ودارزاده با بیان اینک��ه قالیباف در 
جلس��ه امروز حتی یک عذرخواهی نکرد، 
ادام��ه داد: اگر همان س��ه س��ال پیش به 
بی کفایتی مدیر آتش نشانی توجه می شد، 
امروز این وضع پیش نمی آمد، روی آتش 
آب ریختن هنر نیست، بلکه باید یک فرد 
متخصص و باتجربه مسئولیت آتش نشانی 
را برعه��ده بگیرد که بتواند نیروهای خود 

را تربیت کند. 
وی تصری��ح ک��رد: ای��ن موض��وع که 

بودجه آتش نش��انی برای خرید تجهیزات 
بی کیفیت ه��در رفته، نکته ای اس��ت که 
م��ورد بی توجه��ی قرار گرفته اس��ت. این 
موضوع که تمام بودجه را صرف نردبان ها 
و تجهیزات��ی می کنند ک��ه در نهایت کار 
نمی کنند بی فایده اس��ت، اگر ش��هرداری 
تهران بودجه ندارد، پس چگونه این همه 

فرهنگسرا در سطح شهر می سازد. 
وی گف��ت: هنگام��ی که ب��رای بازدید 
ب��ه ایس��تگاه های آتش نش��انی  می رویم، 
می گوین��د مش��کلی ندارند و این نش��ان 
می دهد مش��کل اصل��ی در مدیریت آتش 

نشانی و شهرداری است. 
س��اختمان پالس��کو واق��ع در خیابان 
جمهوری تقاطع خیابان فردوس��ی ساعت 
7 و 59 دقیقه صبح پنجش��نبه  )30 دی( 
دچار حریق شد و پس از حدود سه ساعت 
عملیات اطفای حریق، س��اختمان یکباره 
به ط��ور کامل ف��رو ریخت و تع��دادی از 
آتش نشانان و شهروندان زیر آوار ماندند. 

نایب  ایمن آب��ادی،  غالملی جعف��رزاده 
رئیس فراکس��یون مستقلین، رفتار برخی 
نماین��دگان اصولگ��را در حی��ن گزارش 
قالیب��اف درب��اره س��اختمان پالس��کو را 
تعجب برانگیز خواند و گفت: برخی از این 
نمایندگان، حکم مشاور شهرداری تهران 
را دارند که این اتفاق نگران کننده است. 

او در گفت وگ��و ب��ا ایلن��ا ب��ا انتق��اد از 
نح��وه ارائ��ه گ��زارش حادثه پالس��کو از 
س��وی ش��هردار تهران گفت: گزارش های 
ضدونقیضی در صحن مجلس مطرح ش��د 
و باید مشخص شود کدام گزارش صحیح 

بوده است. 
جعفرزاده ایمن آبادی ب��ا انتقاد از نحوه 
برخ��ورد برخ��ی اصولگرای��ان ب��ا حادثه 
پالس��کو گفت: رفتار بعضی از اصولگرایان 
بسیار نادرست و س��وال برانگیز و جناحی 
بود. آنه��ا باید به عن��وان نماینده مجلس، 
مدافع مردم باش��ند اما متأسفانه به دنبال 

مسائل جناحی رفتند. 
نایب رئیس فراکس��یون مستقلین والیی 

در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: 
نکته مهم دیگر این بود که شنیدم برخی از 
این نمایندگان، حکم مشاور شهرداری تهران 
را دارند که این اتفاق نگران کننده اس��ت و 
باید این مسئله بررسی و درصورت اثبات با 

آن برخورد شود. 
او در واکن��ش ب��ه اینک��ه اکث��ر ای��ن 
نمایندگان از اعضای فراکسیون مستقلین 
والیی هس��تند، گفت: باید این مس��ئله را 

بررسی کنیم. 
او گف��ت: نکته بدتر تناق��ض میان این 
دو گفت��ار ب��ود. درحالی که وزیر کش��ور 
می گفت آتش نش��انی دیر آمده، ش��هردار 

ادعای دیگری داشت. 
جعف��رزاده ایمن آب��ادی تصری��ح کرد: 
مهم ترین مس��ئله این بود که هیچ کس از 
مردم عذرخواهی نک��رد. مردم در جریان 
این حادثه به ش��دت افس��رده شدند و در 

نهایت نیز پاسخی نگرفتند. 
او در پاس��خ ب��ه پرسش��ی درب��اره علت 
و انگی��زه رفتاره��ای دوگان��ه اصولگرایان 

مجلس با حادثه تص��ادف قطار که به طرح 
اس��تیضاح وزیر راه و شهرس��ازی انجامید 
و حادثه پالس��کو که منجر به حمایت آنها 
از شهردار تهران ش��د، گفت: مردم بهترین 
قاضی هستند و به خوبی متوجه انگیزه های 
این افراد می شوند. این رفتار دوگانه به هیچ 

عنوان به صالح نظام و مملکت نیست. 
این نماینده مجلس در پاسخ به پرسشی 
مبنی بر اینکه به چه علت در صحن مجلس 
آقای قالیب��اف را دروغگو خط��اب کردید، 
گفت: وزیر کش��ور در گزارش خود از آتش 
نشانی گالیه کرد و گفت که آتش نشانی دیر 
آم��ده و هنگامی که به محل رس��یده، ابزار 
نداشته و به این دلیل بازگشته و بعد از یک 
رب��ع دوباره خود را به محل حادثه رس��انده 
اس��ت. این درحالی بود که آق��ای قالیباف 
مدعی ش��د آتش نش��انی دقیقا دو دقیقه و 
چند ثانی��ه خود را رس��انده و زمان حضور 
آتش نشانی را با دقت صدم درصد بیان کرد 
و حال س��وال من این اس��ت که کدام یک 

دروغ می گویند؟! 

نماین��ده م��ردم رش��ت در مجل��س 
همچنی��ن در جم��ع خبرن��گاران گفت: 
یک گ��زارش محلی و ابتدایی ارائه ش��د 
و مهم تر این بود که ش��هردار حتی یک 
ب��ار از م��ردم عذرخواه��ی نک��رد. ما به 
هی��چ وجه متوج��ه گزارش ش��هرداری 
نش��دیم. قالیباف امروز حرف های ضد و 
نقی��ض زد و از پاس��خگویی طفره رفت. 
برای نماین��دگان فیلم پخش کرد و این 
درحالی است که ما فیلم هایی به مراتب 
بهتر از این داریم و درنهایت هیچ توضیح 

دقیقی ارائه نداد. 
جعف��رزاده ایمن آب��ادی در پایان گفت: 
متأس��فانه ام��روز ش��نیدم ک��ه برخ��ی 
نمایندگان از ش��هرداری به عنوان مش��اور 
حک��م دارند ک��ه درص��ورت حقانیت این 
مس��ئله باید ب��ا آن برخورد ش��ود. قطعاً 
این موضوع را بررس��ی خواهم کرد چراکه 
درست نیس��ت کس��ی که نماینده مردم 
است، از ش��هرداری به عنوان مشاور حکم 
بگیرد و این کاری زشت و سخیف است. 

بررسی حادثه پالسکو در جلسه دیروز مجلس 
در تهران نباید این تعداد برج سازی شود 

یک نماینده مجلس: برخی نمایندگان از قالیباف حکم مشاور گرفته اند

سخنگوی موگرینی:
آزمایش موشکی ایران نقض برجام نیست

حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ:
تداوم حمایت از مطبوعات با اجرای دو طرح جدید در سال 96 کلید می خورد

 »نبیله مس��رالی« س��خنگوی فدریکا موگرینی مس��ئول سیاس��ت خارجی و امنیتی 
اتحادیه اروپا گفت آزمایش موشکی ایران نقض توافق هسته ای  )برجام( نیست. 

به گزارش منابع خبری از بروکس��ل، مس��رالی روز چهارش��نبه به خبرن��گاران گفت: 
برنامه موش��کی بالستیک ایران بخش��ی از توافق هسته ای سال 2015 نیست و از این رو 

آزمایش های موشکی نقض این توافق نیست. 
وی افزود: در خصوص قطعنامه 2231 ش��ورای امنیت نیز این نهاد عالی س��ازمان ملل 
باید تصمیم گیری کند.  این در حالی اس��ت که به گزارش اینترفکس، س��رگئی ریابکوف 

معاون وزیر امور خارجه روسیه نقض قطعنامه 2231 را منتفی دانسته است. 
به گفته ریابکوف، قطعنامه 2231 از ایران می خواهد که از آزمایش موشک های قادر به 
حمل کالهک هس��ته ای خودداری کند و این درحالی است که روسیه اطمینان دارد که 

ایران هیچ برنامه تسلیحاتی هسته ای ندارد. 
موضوع آزمایش موش��کی ایران سه شنبه ش��ب به درخواس��ت آمریکا در جلسه شورای 
امنیت س��ازمان ملل مطرح ش��د و »نیکی هیلی« نماینده آمریکا در سازمان ملل مدعی 

شد که پرتاب آزمایشی موشک بالستیک میان برد کاماًل غیر قابل قبول است. 
ماتیو راکرافت، نماینده انگلیس نیز گفت که ش��ورای امنیت خواس��تار تهیه گزارش��ی 
توسط آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل درباره آزمایش موشکی ایران و کمیته ایجاد 

شده در پی تأیید توافق هسته ای شده است. 
وی همچ��ون همتای آمریکایی اش مدعی ش��د که این آزمایش موش��کی ناس��ازگار با 

قطعنامه های سازمان ملل است. 

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به تغییر الگوی مصرف رسانه ای 
در کش��ور، بر تقویت توزیع مطبوعات با استفاده از طرح های جدید تأکید و از اجرای دو 

طرح جدید برای تداوم فعالیت مطبوعات در سال 96 خبر داد. 
به گزارش ایرنا، حسین انتظامی افزود: تمامی طرح های اجرا شده و در حال مطالعه معاونت 
مطبوعاتی با هدف حمایت از نشریات و توزیع یارانه مطبوعات در جهت توسعه زیرساخت ها 
و افزایش مخاطبان نشریات بوده است.  به گفته وی، حمایت از تولید و تیراژ نشریات نیز با 
طرح هایی چون اشتراک، توزیع مویرگی، توزیع ریلی، خرید برگشتی ها و. . . در حال اجراست 
و دو طرح دیگر نیز در حال بررس��ی برای اجرا در س��ال 96 اس��ت تا ضمن حمایت از تداوم 

فعالیت مطبوعات، آن را تا حدودی در سبد مطالعه مردم قرار بدهیم. 
 »تقویت س��امانه توزی��ع برخی اپراتورها، نظم در پرداخت ها، افزایش یارانه اش��تراک، 
امکان اس��تفاده از خوداپراتوری از س��وی برخی نش��ریات، درخواس��ت افزایش س��قف 
مش��ترکان، تقویت اپراتورهای اس��تانی، برخورد قاطع با متخلفان در دو بخش نش��ریات 
و اپراتوره��ا، طراحی چش��م انداز طرح برای س��ال 96، اطالع رس��انی بهت��ر در خصوص 
آیین نامه های اجرایی و نظام نامه، تأکید بر حمایت بیش��تر از نشریات تخصصی و استانی، 
تقویت تشکل های صنفی برای پیگیری اختالف های احتمالی و. . . از جمله نکاتی بود که 
از سوی مدیران مطبوعاتی حاضر در این نشست در جهت بهبود طرح اشتراک عنوان شد. 
براساس اعالم روابط عمومی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، در این 
نشست 24 تن از مدیران مطبوعاتی نظرات خود را به صورت شفاهی و حدود 15 تن نیز 

مطالب خود را به صورت مکتوب عنوان کردند. 

ممنون حسین، رئیس جمهوری پاکستان روز چهارشنبه 
ب��ا تأکید ب��ر اینکه دول��ت و ملت کش��ورش همچنان با 
قدرت، به حمایت های معنوی و دیپلماتیک از فلس��طین 
ادامه خواهند داد، گفت: خواس��تار تشکیل کشور مستقل 

فلسطین به پایتختی بیت المقدس هستیم. 
او در مالق��ات محم��ود عب��اس، رئی��س تش��کیالت 
خودگردان فلس��طین که به اس��الم آباد سفر کرده است، 
گفت: مردم پاکستان توجه و عشق فراوانی نسبت به مردم 

فلسطین دارند و از آنان حمایت می کنند. 
در این مالقات که در کاخ ریاس��ت جمهوری پاکستان 
برگ��زار ش��د، دو ط��رف بر ضرورت حل س��ریع مس��ئله 
فلسطین و مسئله کشمیر به عنوان دو مورد از مسائل مهم 

جهان اس��الم تأکید کردند و خواستار اقدام عملی جامعه 
بین الملل برای کمک به حل این مسائل شدند. 

محمود عب��اس نیز در این مالقات، ضم��ن قدردانی از 
حمایت ه��ای پاکس��تان، گفت که تش��کیالت خودگردان 
فلسطین اهمیت زیادی به دوستی با پاکستان قائل است. 
محمود عباس دوش��نبه ش��ب وارد اسالم آباد شد و در 
مدت اقامت س��ه روزه وی در پاکستان، ساختمان جدید 

سفارت فلسطین در پاکستان نیز افتتاح شد. 
وی روز گذش��ته نیز با حض��ور در کنفرانس مطبوعاتی 
مش��ترک با محمد نواز شریف، نخس��ت وزیر پاکستان، از 
احتمال اق��دام آمریکا ب��رای انتقال س��فارتخانه خود در 

اسرائیل، از تل آویو به بیت المقدس ابراز نگرانی کرد. 

پاکستان: خواستار تشکیل فلسطین مستقل به پایتختی »قدس« هستیم

رئی�س  ع�ارف،  محمدرض�ا    
امی�د در واکن�ش ب�ه  فراکس�یون 
عذرخواهی نکردن ش�هردار تهران 
از مردم در زمان ارائه گزارش حادثه 
پالس�کو گفت: انگار برخی بزرگ تر 
از این هستند که عذرخواهی کنند. 
   آی�ت اهلل موح�دی کرمان�ی امام 
جمع�ه موق�ت ته�ران با نظ�ر مقام 
معظم رهبری از ش�نبه مس�ئولیت 
تش�خیص  مجم�ع  جلس�ات  اداره 

مصلحت نظام را عهده دار می شود.

نعمت زاده: نامه»توکلی« دروغ است
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره نامه اخیر احمد توکلی به معاون اول رئیس جمهور 
اظهار کرد: همه محتوای این نامه دروغ است و او باید در این باره توضیح دهد. محمدرضا 
نعمت زاده  اظهار گفت: من قبال از ایشان شکایت کرده ام و دادگاه نیز به او گفته است 

صحبت هایشان را تمام کند اما متاسفانه ایشان گاهی از این حرف ها می زنند.

تیتر اخبار

سیدحس��ن قاضی زاده هاش��می، وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��کی می گوید عمر نیمی از بیمارستان های 
کش��ور بیش از 50 س��ال است که اگر نوس��ازی نشوند، 
ممکن اس��ت حادثه ای همچون پالسکو در بیمارستان ها 

رخ دهد. 
او افزود: در دولت یازدهم 10 برابر نس��بت به گذش��ته 
تخت های بیمارس��تانی تجهیز و در حال حاضر 14 هزار و 

500 تخت بیمارستانی نوسازی شده است. 
وزیر بهداشت ادامه داد: در این زمینه باید در سال های 
آینده ش��تاب بیش��تری صورت گی��رد و تخت های جدید 

جایگزین تخت های فرس��وده شود که امیدواریم در اوضاع 
اقتصادی کشور گشایش های بیشتری ایجاد شود تا شاهد 

نوسازی و پیشرفت های بیشتر در این بخش باشیم. 
قاضی زاده هاش��می درباره اقدامات انجام ش��ده اضافه 
کرد: مهم ترین بحث این اس��ت که در این دوران به مردم 
دروغ نگفتم و بیت المال را که امانتی به من س��پرده شده 
بود، به آن خیانت نکردم. در حوزه سالمت ماموریت اصلی 
من گفت��ن واقعیت ها به مردم بود و در این زمینه خالفی 
نگفت��م چرا ک��ه همه بدی ها در گنجین��ه ای که کلید آن 

دروغ است، وجود دارد. 

امکان وقوع حادثه پالسکو در نیمی از بیمارستان ها

  طب�ق مصوبه اخی�ر هیأت مدیره 

س�تاد دیه کش�ور به جز بدهکاران 
مهری�ه، تمام�ی زندانی�ان جرای�م 
غیرعمد تا س�قف 22 میلیون تومان 
با قید فوریت آزاد می شوند. در حال 
حاضر 10 ه�زار و 510 زندانی جرایم 
غیرعم�د در س�طح ندامتگاه ه�ای 
کش�ور تحم�ل حب�س می کنند که 
پیش بین�ی می ش�ود با اج�رای این 
طرح از تاریخ 13 بهمن تا 28 اسفند 
م�اه حدود 20 درص�د از مددجویان 

فعلی از بند حبس رهایی یابند. 
 پرویز افش�ار، معاون کاهش تقاضا و مش�ارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد 

مخدر: آمار واقعی اعتیاد کشور به زودی اعالم می شود. 

تیتر اخبار

نمایشنامه  »باغ آلبالو« نوشته آنتوان چخوف با ترجمه 
به��روز تورانی و ب��ه کارگردانی اکبر زنجان پ��ور در تاالر 

وحدت به صحنه می رود. 
در اج��رای تازه  »باغ آلبالو«، پرس��تو گلس��تانی، کریم 
اکب��ری مبارکه، مهدی میامی، هوش��نگ قوانل��و، قربان 
نجفی، بهناز بستان دوست، محسن بهرامی، بهار نوحیان، 
گیلدا حمیدی، حامد زحمتکش، مهسا باقری و حمیدرضا 

حیات نقش آفرینی می کنند. 
قباد ش��یوا طراحی پوس��تر این اجرا را برعهده داش��ته 
اس��ت، این نمایش بهمن و اسفندماه ساعت 18 به صحنه 

می رود. 
بلیت فروش��ی نمایش  »باغ آلبالو« از دیروز آغاز ش��ده 
و عالقه مندان می توانند برای تهیه بلیت به س��ایت تیوال 

مراجعه کنند. 

باغ آلبالو نمایش نامه روس��ی، آخرین اثر آنتون چخوف 
اس��ت که در سال 1903 نوشته ش��ده و در سال 1904 
برای نخس��تین ب��ار در تئاتر هنری مس��کو به کارگردانی 

کنستانتین استانیسالوسکی به روی صحنه رفته  است. 
ای��ن نمایش نامه داس��تان یک زن اش��راف زاده روس و 
خانواده اش اس��ت ک��ه به علت قرض، رو به ورشکس��تگی 
هستند و باغ آلبالوی خاطره انگیزشان در گرو بانک است، 
و چون خانواده غیر از قرض عایداتی ندارد، قرار اس��ت در 
موع��د معینی باغ و ملک ش��ان حراج ش��ود. درعین حال، 
ای��ن خانواده هیچ کاری برای نج��ات خود و جلوگیری از 
فروش باغ انج��ام نمی دهند، و در پایان، باغ آلبالو به یک 
دهقان زاده تازه به ثروت رسیده فروخته می شود و خانواده 
رانوسکی باغ را ترک می کنند، درحالی که صدای تبری که 

درخت های باغ را قطع می کند شنیده می شود. 

باغ آلبالو در تاالر وحدت به ثمر می نشیند

  بیش از 700 ط�راح و تولیدکننده 
فج�ر  لب�اس  و  م�د  جش�نواره  در 
مش�ارکت می کنند. ای�ن هنرمندان 
عالوه بر ارس�ال آثار برای حضور در 
برای  بخش های مختلف جش�نواره، 
همکاری در برگزاری هرچه بهتر این 

پرویر پرستویی در صفحه اینستاگرام خود با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت  رویداد اعالم آمادگی کرده اند.
»پل ورسک«، از دولتمردان خواست این اثر و سازه تاریخی را دریابند. 

تیتر اخبار

فدراس��یون بین المللی تنیس روی میز در تازه ترین رده بندی 
خود در آغاز فوریه 2017 اس��امی ندا شهسواری و مریم صامت را 

به جدول رده بندی بین المللی این رشته افزود. 
ندا شهس��واری در حال حاضر در رده 246 جهان قرار دارد که 
نس��بت به رده قبلی خود در س��ال 2016، صعودی 29 پله ای را 
نش��ان می دهد. همچنین مریم صامت ب��ا 71 پله صعود در حال 

حاضر در رده 328 جهانی ایستاده است. 

اسامی شهس��واری و صامت که از رده بندی جهانی خارج شده 
بودند، با انتش��ار نتایج رقابت های بین الملل��ی فنالند بار دیگر به 
جدول رده بندی جهانی بازگشت.  بر اساس این رده بندی، نوشاد 
عالمیان بدون تغییر همچنان رده 81 جهانی را در اختیار دارد و 
نیما عالمیان با یک پله س��قوط در رده 132 ایس��تاد.  همچنین 
افشین نوروزی و محمدرضا اخالق پسند هر یک به ترتیب با هشت 
و 13 پله صعود در رده 224 و 282 جدول جهانی قرار گرفتند.  

بازگشت ندا شهسواری و مریم صامت به جدول رده بندی تنیس روی میز جهان

  ایگ�ور کوالکووی�چ گزین�ه اه�ل 
مونته نگروی هدایت تیم ملی والیبال 
ایران گفت: تا االن سه روز خوب را در 
ای�ران گذرانده ام و مذاکرات به خوبی 
پیش رفته اس�ت و باید منتظر باشید 
که فدراسیون ایران نتیجه مذاکرات را 
اعالم کند و بگوید چگونه پیش رفته 
است. شرایط و امکانات ایران را خوب 
ارزیاب�ی می کنم و ب�ه خاطر این همه 
امکانات متعحب شدم اما باید بگویم 
مس�لما تیمی به این خوب�ی باید این 

امکانات را هم داشته باشد. 

سارا خادم الش�ریعه، بانوی شطرنج باز کشورمان با هماهنگی های بین المللی 
انجام شده از سوی کمیته ملی المپیک، کاندیدای ورزشکار اخالق 2016 شد. 

تیتر اخبار
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6 استودیوی بزرگ فیلمسازی 
جهان در مقابل ترامپ

رئیس سازمان س��ینمایی آمریکا اعالم کرد قانون 
جدید ممنوعیت س��فر برخی کشورها به این کشور 
آثاری منفی برای هالیوود خواهد داشت. به گزارش 
ایس��نا به نقل از گاردین، انجمن س��ینمایی آمریکا 
)MPAA( یا همان سازمان س��ینمایی این کشور 
که اعضای آن متش��کل از شش اس��تودیوی بزرگ 
فیلمسازی هالیوود )والت دیزنی، پارامونت پیکچرز، 
فاکس قرن بیس��تم، یونیورسال اس��تودیوز، برادران 
وارنر و س��ونی پیکچرز( اس��ت، به جم��ع معترضان 
به قانون منع ورود پناهندگان و اتباع هفت کش��ور 
مس��لمان به آمریکا پیوس��ت و این اق��دام »دونالد 

ترامپ« را محکوم کرد. 
 »کریس داد« رئیس انجمن س��ینمایی آمریکا با 
انتشار بیانیه ای اعالم کرد: این سازمان به عنوان یک 
نهاد تجاری که سیستم رتبه بندی آثار سینمایی در 
آمریکا را نیز بر عهده دارد، نس��بت به تاثیرات منفی 
قانون مهاجرتی جدید »ترامپ« بر روابط شخصی و 
تجاری قانونی در آمریکا نگران اس��ت. وی همچنین 
گفت: بس��یاری از افرادی ک��ه تحت تاثیر این قانون 
جدید قرار گرفته اند آنهایی هس��تند که در کش��ور 
خودش��ان آزادی بی��ان ندارند و ب��ه همین دلیل به 
آمریکا آمده اند ت��ا از این فرصت برای ارتباط برقرار 

کردن و روشنگری استفاده کنند. 
انجم��ن س��ینمایی آمری��کا در حال��ی موضع��ی 
ضدترامپ اتخاذ کرده که معموال نهادی با رویکردی 
محافظه کاران��ه اس��ت. از س��ویی دیگ��ر »ص��ادق 
خان« ش��هردار مس��لمان لندن اعالم کرده پذیرای 
فیلمس��ازانی است که به هر نحوی تحت تاثیر قانون 
جدید دولت آمریکا قرار گرفته اند و قصد دارد لندن 
را جایگزین لس آنجلس به عنوان پایتخت س��ینمای 
جهان کند.  پیش از این نیز بس��یاری از چهره های 
س��ینمایی از هر فرصتی برای نش��ان دادن اعتراض 
خود به قانون جدید وضع ش��ده از س��وی »ترامپ« 
اس��تفاده کردند که حواش��ی زیادی را نیز به همراه 
داش��ته که از مهم ترین آنها اعالم عدم حضور اصغر 
فرهادی کارگردان فیلم »فروشنده« در مراسم اسکار 
اس��ت که با حمایت جامعه سینمایی آمریکا و دیگر 
کش��ورها نیز همراه شده است. با شرایط پیش رو به 
احتمال فراوان امس��ال ش��اهد یکی از سیاسی ترین 

مراسم های اسکار خواهیم بود. 

مجید مظفری: 
هنر هفتم در دولت یازدهم جانی 

تازه گرفت

مدیر کاخ مردمی )پردیس ملت( س��ی وپنجمین 
جش��نواره فیلم فج��ر گفت: خوش��بختانه با حضور 
مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هنر هفتم 
در دولت یازدهم جان تازه ای گرفت. مجید مظفری 
روز چهارشنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار 
فرهنگی ایرنا افزود: تا آنجا که در ارتباط با من بوده 
مسئوالن ارش��اد در این دولت خیلی انگیزه دادند و 
این ش��وق را در من ایجاد کردند که دوباره کار کنم 
و در س��ینما باشم. نخستین گام هم فیلم سینمایی 
»کفش های��م کو« به کارگردان��ی کیومرث پوراحمد 
ب��ود. وی ادامه داد: معتقدم ب��ا کمک این دولت بار 
دیگر به یک سینمای ملی و هنری که در شأن تاریخ 

فرهنگ و مردم ایران است بازمی گردیم. 

اقدام ارزشمند ترانه علیدوستی 
بازیگ��ر فیلم س��ینمایی »جن��گ نفتکش ها« در 
پاسخ به اقدام اخیر ترانه علیدوستی و اصغر فرهادی 
مبنی بر تحریم اسکار گفت: از این هنرمندان تشکر 
می کن��م. علیدوس��تی هم خ��ودش را به عنوان یک 
بانوی ایرانی سرافراز کرد و هم هنرمندان و ایرانیان 
را س��ربلند ساخت. مظفری خاطرنش��ان کرد: اقدام 
این دو هنرمند بس��یار درست بود و تمام همکارانم 
آنها را تش��ویق  و از آنها قدردانی کردند. وی تاکید 
کرد: به طور حتم عکس العمل این هنرمندان بسیار 

مناسب و مطلوب بوده است. 

در دولت های نهم و دهم از سینما دور شدم 
مظفری گفت: در هشت سال دولت دهم و نهم اصال 
در سینما کار نکردم و بیشتر در تئاتر بودم. بازیگر فیلم 
سینمایی »سگ کش��ی« افزود: خوشبختانه طی سه 
سال اخیر که مسئوالن فرهنگ و ارشاد اسالمی تغییر 
کردند محبت داش��ته اند و از من خواس��تند به سینما 
برگردم. وی گفت: اکنون تمام تالش��م این اس��ت که 
در عرصه حاضر باش��م، اما سناریوی های خوبی به من 
پیشنهاد نش��ده یا باب طبع من نبوده است. مظفری 
تاکید کرد: تمام تالشم این است که سال آینده به امید 
خدا فیلم داشته باشم، نمی دانم شاید اشتباه کردم که 
در این هش��ت سال به سمت سینما نیامدم اما اکنون 
تصمیم خود را گرفته ام که دیگر در تلویزیون کار نکنم 
و به سمت سینما بیایم. وی خاطرنشان کرد: برای چند 
کار هم صحبت ش��ده که به امید خدا س��ال آینده به 

ایفای نقش می پردازم. 

9

کافه تبلیغات

س��ازمان  ارزش��یابی  و  نظ��ارت  مع��اون 
س��ینمایی از جش��نواره فیلم فجر به عنوان 
فرص��ت بس��یار خوب��ی یاد ک��رد که ضمن 
معرفی صحیح فیلم های س��ینمایی، معادل 
چند صد میلی��ون تومان تبلیغ رایگان برای 

یک فیلم است. 
حبی��ب ایل بیگی س��ه ش��نبه ش��ب به 
خبرنگار فرهنگی ایرنا گفت: ما شاهد تالش 
خبرنگاران در جش��نواره فیلم فجر هستیم 
ک��ه چگون��ه درباره س��ینما، فیلمس��ازان و 
داس��تان های فیلم سخن می گویند و فضای 
خوبی را در جامع��ه ایجاد می کنند تا مردم 

به فیلم ها و سینما توجه کنند. 
وی درب��اره ارتب��اط فیلم ه��ای راه یافته به 
جش��نواره و اکران عموم��ی این فیلم ها اظهار 
داش��ت: بس��یاری از فیلم های س��ینمایی به 
جشنواره فجر راه پیدا می کنند ولی نمی توانند 
اکران عمومی داشته باشند و آنچه به جشنواره 

می رس��د، به معنای پذیرفتن از سوی شورای 
پروانه نمایش است. 

ایل بیگی اضاف��ه کرد: جش��نواره فجر به 
فیلم های راه یافته، مجوز اولیه را داده است 
و بعید اس��ت با مشکلی رو به رو شوند، ولی 
طبیعی است که این فیلمسازان ممکن است 
نتوانند ب��رای اکران عموم��ی، پخش کننده 
مناس��بی پیدا کنند و صاحبان فیلم ها فکر 
می کنن��د فیلمش��ان فیل��م اک��ران عمومی 

نیست. 
وی تاکی��د ک��رد: نبای��د انتظار داش��ته 
باش��یم هر آنچ��ه در جش��نواره می بینیم، 
هم��ه آن فیلم ه��ا روی پرده س��ینما بیاید. 
چ��ون در طول س��ال، بی��ش از 110 فیلم 
سینمایی ساخته می شود ولی ظرفیت اکران 
س��ینماهای کشور در نهایت 70 تا 80 فیلم 
اس��ت، لذا برخی فیلم ها به دالیل مختلف از 

گردونه اکران خارج می ماند. 

مع��اون س��ازمان س��ینمایی اف��زود: این 
مس��ئله دلیلی بر این نیست که این فیلم ها 
نتوانس��ته اند مج��وز بگیرند و ل��ذا برخی از 
فیلم های جش��نواره س��ال قبل نی��ز اکران 

عمومی نشد. 
جشنواره را با اکران عمومی مقایسه نکنید

ای��ل بیگ��ی گفت: نبای��د جش��نواره را با 
اکران عمومی مقایس��ه کرد. چون برخی از 
فیلم ها فقط برای اکران س��اخته می ش��ود. 
یعن��ی بی��رون از جش��نواره می مانند و زود 
اکران می ش��وند که این فیلم ها معموال برای 

جشنواره نیست. 
وی اف��زود: دالیل متع��ددی وجود دارد که 
اگر چند جشنواره فیلم فجر مورد بررسی قرار 
بگیرد متوجه می شویم که بعضی از فیلم ها به 
جشنواره راه یافته ولی اکران نشده و از طرف 
دیگر بسیاری از فیلم ها به جشنواره نیامده ولی 

اکران عمومی شده است. 

قاعده دهه 60 برای اکران عمومی
ایل بیگ��ی گفت: قاع��ده ای در دهه 60 
و اوای��ل دهه 70 حاکم ب��ود که فیلم ها به 
شرطی می توانس��تند به اکران عمومی راه 
پی��دا کنند که در جش��نواره فجر ش��رکت 
کنن��د و ه��ر فیلمی که در جش��نواره فجر 
ش��رکت نمی کرد، نمی توانست در سال بعد 
اکران عمومی ش��ود ول��ی االن این موضوع 
برداشته شده و مشکلی در این زمینه وجود 
ن��دارد، به گون��ه ای که جش��نواره کار خود 
را می کن��د و اکران نیز ب��ه کار خود ادامه 

می دهد. 
وی افزود: البته نمی توان حکم قطعی داد. 
چون ش��اهد برخ��ی فیلم ه��ا بوده ایم که به 
جشنواره فجر راه پیدا کردند، ولی به دالیل 
متعددی اکران نش��دند که از جمله می توان 
به ممیزی زیاد یا دیگر مس��ائل حاش��یه ای 
بیرونی اشاره کرد، ولی تالش ما در سه سال 

اخیر این بوده که فیلم هایی که به جشنواره 
می آید حتما مجوز نمایش عمومی بگیرد تا 

سوءتفاهم برطرف شود. 
این مقام مس��ئول اف��زود: قاعده دهه 
60 اجباری بود و خوب نیست که برای 
فیل��م اجبار قائل ش��ویم. چ��ون ممکن 
اس��ت خیلی از فیلمس��ازان عالقه ای به 
ارائه فیلم خود برای جش��نواره نداشته 
باشند و االن بدون این اجبار، تقاضاهای 
بس��یاری برای حضور در جشنواره فیلم 

فجر وجود دارد. 
وی همچنی��ن گفت: سیاس��ت هایی الزم 
اس��ت که یک چی��ز نوپا اهمی��ت پیدا کند 
ولی بعد از مقطعی که جا افتاد این ضرورت 
وجود ندارد و برداش��ته شده است و لذا هر 
فیلمس��ازی فیلم خود را که در حد و اندازه 
رقاب��ت در جش��نواره بدان��د، به جش��نواره 

می آورد. 

معاون می��راث فرهنگی س��ازمان میراث 
فرهنگی و گردش��گری می گوید: اگر مالک 
پالس��کو آماده باشد و رضایت دهد، سازمان 
می��راث فرهنگ��ی می توان��د ب��رای ایجاد و 
تجهیز موزه آتش نش��انی در محل پالس��کو 
هم��کاری کند. یک هفته پیش و در وس��ط 
بحبوحه فاجعه پالسکو رضا کیانیان، بازیگر 
پیش��نهادی را در صفحه ش��خصی خود در 
فض��ای مجازی منتش��ر ک��رد. او در صفحه 
اینس��تاگرام خود نوش��ت: »این فاجعه باید 
درس بزرگی برای ما باشد، درسی که هرگز 
نبای��د فراموش کنیم! درس��ی ک��ه باید در 
تاریخ و برای آیندگان جاودان بماند؛ درسی 
از ندانم کاری و غیرت و رش��ادت. با دوستان 
هنرمندم به این نتیجه رسیدیم که پیشنهاد 
کنیم شهرداری این مکان را به بنای یادبود 
تبدیل کن��د که تندیس همه آتش نش��انان 
غیور و ش��هیدمان را در خود نگهداری کند 
و ابع��اد این فاجعه ش��هری را ک��ه جهان را 
بهت زده ک��رد، به نمایش بگذارد! این ویرانه 
تبدی��ل به موزه و بنای یادبود ش��ود! و برج 
دیگری به تهران اضافه نشود! تهران بیماری 
برج دارد. این موزه هشداری به این بیماری 

شهری هم هست.«
محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در حالت 
کلی پیشنهاد ایجاد موزه ای به یاد آتش نشانان 
فداکار پالس��کو را اتفاق مهمی می داند، اما در 
این زمینه به ایس��نا می گوید: سازمان میراث 
فرهنگ��ی از ای��ن ایده حمای��ت می کند، اگر 
مجموعه مالکان، بنیاد مستضعفان و شهرداری 
نیز رضایت داش��ته باش��ند، م��ا می توانیم در 
طراح��ی و فرآین��د موزه ی��ک کار ویژه انجام 

دهیم. 
او ب��ا بی��ان اینکه پیش��نهاد ایج��اد موزه 
در این فضا مناس��ب اس��ت، اما ب��ا توجه به 
مالکیت پالس��کو نخس��ت بای��د رایزنی ها و 
صحبت ها در این زمینه انجام شود، توضیح 
می دهد: ما به عنوان سازمان میراث فرهنگی 

و گردش��گری آماده ایم با بنیاد مستضعفان 
رایزن��ی کنیم، می توانیم ب��رای ایجاد موزه، 
طراحی و تجهیز آن فضا به آنها کمک کنیم. 
اگر مس��ائل حل و فصل ش��ود و بپذیرند ما 

آماده ه��ر کمکی به آنها هس��تیم. طالبیان 
تاکید می کند: اگر بنیاد مس��تضعفان آماده 
و راضی باشد، ما حاضر به رایزنی برای ایجاد 

موزه در فضای پالسکو هستیم. 

پالک »پالسکو« خود یک موزه است
او درب��اره وضعیت پالک »پالس��کو« که 
در آخری��ن روزه��ای آوارب��رداری کش��ف 
ش��د، نیز می گوی��د: احتماال ای��ن پالک در 

حال حاضر در اختیار ش��هرداری اس��ت، اما 
معتقدی��م آن پالک خود یک موزه اس��ت. 
ای��ن پ��الک در نهای��ت بای��د در فضایی با 
عنوان م��وزه آتش نش��انی قرار گی��رد. وی 
همچنین اظه��ار می کند: اگر موزه در محل 
س��اختمان پالسکو ایجاد ش��ود، یک اتفاق 
فوق العاده اس��ت. بنابراین در صورت رضایت 
مالک تا زمان آماده س��ازی فضا می توانیم با 
مرکز آتش نش��انی میدان حس��ن آباد تهران 
هماهنگی های��ی را انجام دهیم، تا فضایی از 
آن مکان را به ص��ورت موقت دراختیار موزه 

آتش نشانی قرار دهند. 
طالبیان ب��ا بیان اینکه اگر ش��رایط مهیا 
باشد، می توان این کار را انجام داد، می گوید: 
کاف��ی اس��ت مرک��ز آتش نش��انی می��دان 
حس��ن آباد توافق کند و کارشناسان اشیای 
مورد نیاز را بررس��ی و انتخاب کنند.در این 
ش��رایط کار س��ریع تر انجام می شود تا موزه 
به ص��ورت موقت در ص��ورت رضایت مالک 
پالس��کو و حتی در صورت امکان به صورت 
دائ��م در فضای آن مرکز آتش نش��انی ایجاد 
شود. معاون میراث فرهنگی سازمان میراث 
فرهنگی و گردشگری، سرانجام این اقدام را 
بس��یار خوب پیش بینی می کند و می گوید: 
به نتیجه رس��یدن این کار نیازمند مشورت 
همه ارگان های دخیل در این زمینه اس��ت 
ت��ا بتوانند به یک نتیج��ه مورد نظر و موفق 
برس��ند. به گزارش ایس��نا، پیش از این نیز 
رجبعل��ی خس��روآبادی، مدی��رکل می��راث 
فرهنگی و گردشگری استان تهران پیشنهاد 

ایجاد موزه آتش نشانی را مطرح کرده بود. 
او اعالم ک��رده بود: لباس ه��ا و تجهیزات 
آتش نشانان ایثارگر، لوگوی فلزی ساختمان 
ک��ه تاریخ س��اخت آن را نش��ان م��ی داد و 
از قض��ا س��الم از زی��ر آوار درآم��د و حتی 
گاوصندوق های س��وخته و بخشی از شبکه 
فلزی پنجره های این س��اختمان 54 س��اله 
می تواند در محلی با عنوان موزه آتش نشانی 

نگهداری شوند. 

پیشنهادها برای پالسکو نتیجه می دهند؟ 

پالسکو موزه شود

معاون سازمان سینمایی: 

جشنواره فجر فرصتی برای تبلیغ فیلم های سینمایی است
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ریاض��ی در گفت وگو با »فرصت امروز«  
با بی��ان اینکه مجتمع ه��ای چندمنظوره 
در ایران روز به روز با اس��تانداردهای خارج 
از کش��ور هماهنگی ه��ای بیش��تری پیدا 
می کنند،  می گوید: عموم��ا مردمی که از 
منزل خارج ش��ده و به ی��ک مرکز خرید 
مراجع��ه می کنن��د با دو ه��دف تفریح یا 
خرید ب��ه آن مرک��ز وارد می ش��وند. اگر 
مجتمع��ی س��هم زی��ادی از مراجعی��ن 
را ب��ه خ��ود می بین��د یک��ی از علت های 
آن امکانات��ی اس��ت ک��ه آن مرکز خرید 
در دس��ترس مراجعی��ن ق��رار می ده��د. 
یک��ی از  امکانات خاص و وی��ژه ای که در 
مجتمع ه��ای چندمنظوره دیده می ش��ود 
حضور س��الن های مختلف س��ینمایی یا 
نمایش��گاه ها است. این س��الن ها براساس 
ظرفی��ت زیادی که دارند صنعت س��ینما 
را نیز تغییر داده اند. همان طور که ش��اهد 
بودیم تا چند س��ال گذش��ته بسیاری از 
سینماداران از وضعیت بد فروش فیلم های 
خود و صنعت سینما گله مند بودند،  اما با 
ورود پردیس های سینمایی تحول خاصی 
در ف��روش فیلم های س��ینمایی به وقوع 
پیوست تا جایی که این روند یک بیزینس 
خاصی را برای حضور فیلم های میلیاردی 
در گیش��ه های س��ینمایی آن پردیس ها 
فراهم آورد. پردیس های سینمایی فضایی 
هس��تند که برخالف س��ینماهای سنتی 
هر بیست دقیقه ش��ما شاهد شروع اکران 
فیلم و ش��روع س��انس هس��تید،  بنابراین 
زمان انتظار ش��ما را کاه��ش می دهند و 
حتی ش��اهد این هستیم که در فودکورت 
این پردیس های س��ینمایی تمام س��الیق 
غذایی مراجعه کنندگان پوشش داده شده 
و می توانن��د ب��ه راحتی با تهی��ه غذاهای 
مختلف دور یک میز جمع ش��وند. وی در 
ادامه می افزاید: همچنین وجود فیلم های 
متنوع در س��انس  های مختل��ف و مدرن 

شدن امکانات پخش فیلم در پردیس های 
سینمایی به یکی از مهم ترین ویژگی های 
مثبت این مراکز خرید تبدیل شده است. 
صندلی این پردیس ها به لحاظ ارگونومی 
بسیار مناس��ب است. از نظر سیستم صدا 
و سیس��تم های مدیریتی مث��ل مدیریت 
گیش��ه،  خرید اینترنتی همه و همه باعث 
ش��ده مجتمع های چندمنظوره به یکی از 
تفریحات خوب گروه های جوان شهرهای 
بزرگ ایران تبدیل ش��ود. وجود پارکینگ 
خ��وب و آسانس��ورهای راح��ت نی��ز به 
پتانسیل خوب این پردیس های سینمایی 

قوت بخشیده است. 
وی در رابطه با تاثیر وجود پردیس های 
س��ینمایی در توس��عه و موفقی��ت مراکز 
خرید با اش��اره به دو بع��د موفقیت کوتاه 
ی��ا بلندم��دت ای��ن موض��وع را از منظر 
س��رمایه گذاران و خریدارن بررسی کرده 
و اضافه می کند: از منظر س��رمایه گذاران 
زمان��ی ک��ه ی��ک مرک��ز خرید س��اخته 
می ش��ود ارزش محیط تجاری متراژهای 
ی��ک واحد تج��اری در آن مرکز خرید از 
ارزش آن خیابان��ی که مرکز خرید در آن 
واقع ش��ده است سرچش��مه می گیرد.  اما 
زمانی که براس��اس رونق خوب و اتفاقات 
مثبت، مرکز خرید صاحب نام ش��د دیگر 
قیم��ت واحده��ای تج��اری مجتمع های 
چندمنظوره از محیط اطراف خود پیش��ی 
می گی��رد و این ی��ک اتف��اق مثبت برای 
س��رمایه گذاران در بلند م��دت خواهد بود. 
در این راس��تا باید توجه داش��ت که یک 
مرک��ز خرید به ف��رودگاه تبدیل نش��ود؛ 
 یعن��ی واحدهای تج��اری آن فورا خالی و 
پر نش��وند زیرا این امر می تواند یک زنگ 
خطری برای آن شاپینگ مال باشد. زمانی 
که یک مجموعه ثبات فروشنده و خریدار 
دارد یعنی ش��اهد اتفاق��ات خوب در یک 

مرکز خرید هستیم. 

ایجاد هوش هیجانی در مراکز خرید
ریاضی ب��ا بیان اینکه وجود پردیس های 
س��ینمایی در ی��ک مرک��ز خری��د از آن 
جهت اهمیت دارد ک��ه می تواند برای آنها 
مش��تریان وفادار و ثابت ایجاد کند،  ادامه 
می دهد: وجود حداقل پنج تا ش��ش سالن 
و ح��دود 250 صندلی در هر س��الن یک 
پردیس س��ینمایی موجب می ش��ود مردم 
به راحتی وارد س��الن ها شوند و حال شان 
خ��وب باش��د،  همین حال خ��وش پس از 
اتمام فیلم به لحاظ روانشناس��انه مردم را 
به خرید تش��ویق می کن��د. حال این دیگر 

برعهده س��ازندگان یک مرکز خرید است 
ک��ه به نوع��ی آن مرکز خری��د را طراحی 
کنند تا تماش��اگران بع��د از خاتمه فیلم با 
پله ه��ای برقی به ط��رف طبقات تجاری و 
فودکورت هدایت شوند. در این بین هوش 
هیجان��ی که یک مرکز خرید برای خریدار 
ایجاد می کند بس��یار اهمیت پیدا می کند 
زی��را معم��وال در یک فض��ای خلوت فهم 
خرید مراجعه کنندگان فعال نمی ش��ود اما 
زمانی که محیط را ش��لوغ و پویا می یابند 
به خری��د ک��ردن ترغیب می ش��وند. من 

معتقدم قطعا وجود پردیس س��ینمایی در 
ش��اپینگ مال به کس��ب و کار یک مجتمع 
کم��ک فراوان��ی می کند ضم��ن اینکه در 
این بی��ن موضوع دیگری ب��ه نام مدیریت 
رخدادها اهمیت خاص��ی پیدا می کند. به 
ط��ور مثال ما در کش��ور رخدادهای ملی- 
مذهب��ی مختلفی داریم ک��ه می توانیم در 
مدیری��ت بهره برداری ی��ک مرکز خرید از 
آنها اس��تفاده کنیم، یک��ی از این رخدادها 
همین جش��نواره فیلم فجر اس��ت. حضور 
هنرمندان،  اکران های خصوصی و عمومی 
هم��ه می توان��د به رونق ی��ک مرکز خرید 
منجر شود. ما ایرانیان مردمانی هنردوست 
هس��تیم. قطع��ا اط��الع م��ردم از طریق 
شبکه های اجتماعی یک مرکز خرید برای 
حضور هنرمن��دان می تواند به رونق مراکز 
خرید و پردیس های س��ینمایی آنها کمک 
کند. تمام این مس��ائل مواردی اس��ت که 
می توان��د به پویا ب��ودن یک محیط کمک 
ک��رده و در کنار آن کس��به های آن مرکز 
خرید هم از این فضا بهره مند ش��وند. البته 
گفتنی اس��ت بسیاری معتقدند کسانی که 
به قصد دیدن فیلم ب��ه پردیس ها مراجعه 
می کنند جز هزین��ه بلیت، پارکینگ و در 
نهایت پولی که برای خرید خوراکی صرف 
می کنند دیگر هزین��ه ای نخواهند کرد اما 
از نظ��ر من،  ما می توانیم ب��ا یک مدیریت 
خوب و ب��ه نمایش گذاش��تن محصوالت 
خودمان، ذهنیتی مثبت در مراجعه کننده 
ب��رای حضورهای آتی و ب��ه منظور خرید 

فراهم کنیم. 

نصب ساعت نداریم
بهره ب��رداری  و  راه ان��دازی  مش��اوره 
مجتمع های چندمنظوره با اشاره به فضای 
س��ینماهای س��نتی ادامه می ده��د: مردم 
ایران در هم��ه جا پذیرای محبت و احترام 
هس��تند،  امری که در چنین س��ینماهایی 

شاهد آن نیستیم. تا چند سال گذشته که 
پردیس های س��ینمایی در کشور رسمیت 
نیافت��ه بودن��د م��ردم به اجب��ار در فضای 
بیرونی این س��ینماها در صف های طوالنی 
به انتظار می نشس��تند،  قطعا وجود چنین 
فضاهای��ی اقبال را به س��مت پردیس های 
س��ینمایی کش��اند. ریاضی اضافه می کند: 
ام��روزه رقابت بین پردیس های س��ینمایی 
ب��ه ارائه ی��ک عطر خاص از فض��ای مراکز 
خرید معطوف ش��ده اس��ت. به این صورت 
که تا خریدار یا تماش��اگر وارد مرکز خرید 
می ش��ود این بو و عط��ر خاص در ذهن آن 
حک ش��ده و دوب��اره وی را به س��مت آن 
مرکز خرید بکش��اند. دنیا در حال حرکت 
به سمت مدیریت رفاه و ارائه سرویس های 
خاص به مراجعه کنندگان است. در همین 
راس��تا در مدیری��ت ی��ک مرک��ز خرید ما 
ب��ه ماندگاری ی��ک مش��تری در آن مرکز 
خرید توجه می کنی��م و می گوییم مدیری 
موفق اس��ت که معدل و ساعات ماندگاری 
مراجعه کنن��دگان را ب��ه نح��وی که حتی 
خودش��ان متوجه نش��وند افزایش دهد. به 
همی��ن جهت در این مراکز س��اعت نصب 
نمی ش��ود و ب��ا حضور بیش��تر م��ردم در 
ی��ک مرکز خرید هزین��ه پارکینگ،  امکان 
خرید و خوردن غ��ذا افزایش پیدا می کند 
و ب��ا ایج��اد حال خ��وش در خری��داران و 
مراجعه کنن��دگان، احنم��ال حضور آنان را 
ب��رای خریدهای آتی هم افزایش می دهیم. 
ام��ا مس��ئله ای که بس��یار ظری��ف و حائز 
اهمیت اس��ت،  درک این مس��ئله است که 
کوچک تری��ن خللی در فض��ای یک مرکز 
خرید از جمله رفتار نامناس��ب یک کارمند 
یا خرابی آسانسور برای ساعت های متمادی 
باعث می ش��ود وجهه آن مرکز خرید برای 
آن مراجعه کننده مخدوش ش��ود و چنین 
مرکز خریدی برای همیشه مشتری آن روز 

را از دست بدهد. 

کسب وکارهای مریخی

اگ��ر روزی رؤیای زندگی در مریخ برای بش��ر تحقق 
یابد، مطمئناً نیاز به کسب درآمد و داشتن یک شغل نیز 
بسیار حیاتی خواهد بود، جالب است بدانید که زندگی 
در یک کره دیگر به معنای داش��تن مش��اغل عجیب و 
غریب نخواهد بود، شما اگر در مریخ هم زندگی کنید، 
نیاز به کشاورز، مهندس، خلبان و. . . خواهید داشت تا 
نیازهای زندگی خود را تأمین کنید، در همین راستا در 
ادامه به برخی از مهم ترین مشاغلی که زندگی در فضا 

آنها را ایجاب می کند، اشاره خواهیم کرد. 

مشاغل مریخی
ش��اید هنوز هم برای بس��یاری از افراد سفر به فضا و 
زندگ��ی در کرات دیگر در حد داس��تان ها و فیلم های 
علمی و تخیلی باقی مانده باش��د، اما این نکته غیر قابل 
انکار است که بشر امروز نخستین گام های خود در فضا 
را برداش��ته است و سفرهای فضایی دیگر به عنوان یک 
آرزوی خیالی جلوه گر نمی شوند. در این میان خصوصاً 
سیاره مریخ که به سیاره سرخ نیز معروف است، به عنوان 
س��یاره ای شناخته شده که بیش��ترین قابلیت را برای 
زندگی در بین دیگر سیار ه ها یافته است؛ با این اوصاف 
ش��اید بتوان ب��ه این نکته نیز فکر ک��رد که زندگی در 
مریخ یا به طور کلی سفر به فضا، مشاغل جدید و جالب 
توجهی را ایجاب خواهند کرد که برای زندگی بش��ر در 
آن زمان بسیار ضروری خواهند بود، به همین دلیل در 
این گزارش سفری رؤیاگونه خواهیم داشت به دوره ای 
که سفرهای فضای و زندگی در مریخ امری پذیرفته شده 
باشند و از طریق این سفر به مشاغلی خواهیم پرداخت 
که این زندگی جدید در اختیار انسان قرار خواهد داد. 

خلبان
می ت��وان گف��ت از جمله مش��اغل مهم��ی که در 
سفرهای فضای ضرورت نیاز به آنها به خوبی احساس 
می شود، شغل خلبانی است، فضانوردان و افرادی که در 
حال سفر به فضا هستند، سوار بر سفینه هایی خواهند 
ش��د که خود آنها هدایت گر آنها نیستند، بلکه نیاز به 
خلبانان��ی دارند که با فنون و روش ه��ای هدایت این 
سفینه ها آشنایی الزم را داشته باشند و مطمئناً چنین 
شغلی یکی از مشاغل پردرآمد مریخی در آینده ای نه 
چندان دور خواهد بود. جالب است بدانید که خلبانان 
تجاری امروزی درآمد س��االنه ای بیش از 65هزار دالر 
کس��ب می کنند و مطمئناً خلبانان مریخی سال های 

آتی درآمدهای بسیار بیشتری را خواهند داشت. 

مهماندار هواپیما
مهمانداره��ای هواپیم��ا از جمل��ه مش��اغل مهم 
امروزی به ش��مار می روند که یکی از ارکان اساسی 
سفرهای هوایی هستند و ساالنه حدود 38هزار دالر 
نیز درآم��د دارند، این مهمان��داران نیز نباید نگران 
آینده شغلی خود در سفرهای مریخی باشند، چراکه 
در سفرهای فضایی نیز آنها حضور پررنگی خواهند 
داش��ت و نوع خاص س��فر در فضا، مهمان های این 
س��فینه های فضای��ی را از این مهمان��داران بی نیاز 
نخواهد کرد؛ بلکه نیاز به آنها به صورت ضروری تری 
نی��ز جلوه خواهد کرد و ب��ه همین دلیل یکی دیگر 
از مش��اغل مه��م مریخ��ی در آین��ده، قطعاً ش��غل 

مهمانداری هواپیما خواهد بود. 

هتل داری
بیش��تر س��فرهای فضای��ی در آین��ده س��فرهای 
تفریح��ی خواهند بود و چه بس��ا بس��یاری از افراد 
همراه خانواده یا دوس��تان خود برنامه سفر به مریخ 
را برای تعطیالت خود ترتیب دهند، بنابراین مدیران 
هتل ها نیز نباید نگران از دس��ت دادن جایگاه خود 
و درآمد س��االنه 52هزار دالری خود باشند؛ چراکه 
مطمئناً در فضا نیز هتل هایی تأس��یس خواهند شد 
که پذیرای مس��افران فضایی هس��تند و این هتل ها 
نی��ز به مدیران، کارگ��ران و کارمندانی نیاز دارند تا 
روند مسافرداری خود را به خوبی به اجرا برسانند. 

کشاورزی
دقیقا ما در مریخ ش��غلی به نام کشاورزی خواهیم 
داش��ت، چراکه نمی توان حجم زی��ادی از مواد غذایی 
را به این س��یاره منتقل کرد و افرادی که به سفرهای 
فضای��ی روی می آورند، قطع��اً ب��ه موادخوراکی نیاز 
خواهند داشت؛ بنابراین کشاورزان آموزش دیده ای که 
ش��رایط جوی و آب وهوایی مریخ را به خوبی شناخته 
و با کیفیت رش��د مواد غذایی و آماده کردن ش��رایط 
آب  وهوای��ی، خاک و آب در این فضا آش��نا هس��تند، 
برای آینده بش��ر بسیار حیاتی محسوب می شوند. این 
کشاوزان قطعاً مهندسین هوشمندی به شمار می روند 
که به مهندسی ژنتیک کاماًل آشنایی داشته و توانایی 

تولید غذا را در فضا خواهند داشت. 

معمار
حتی تصور داش��تن یک خانه در مریخ نیز بسیار 
شیرین و رؤیایی است اما اگر واقعاً به زندگی در فضا 
فکر می کنیم، پس باید ش��غلی به نام معماری را نیز 
در کنار دیگر مش��اغل ض��روری زندگی فضایی قرار 
دهیم تا بتوانیم این رؤیا را تحقق بخشیم. معمارانی 
که به طور متوسط درآمد ساالنه آنها حدود 59هزار 
دالر اس��ت، مطمئناً در ص��ورت معماری در مریخ و 
س��اختن س��اختمان های فضای��ی، درآمدهای قابل 

توجهی را نیز کسب خواهند کرد. 

نقشه برداری
نقشه برداری به عنوان یکی از مشاغل مهم و ضروری 
در روند ساخت و سازهای امروزی بسیار مهم بوده و یک 
نقشه بردار روی زمین، ساالنه حدود 68هزار دالر درآمد 
دارد، ام��ا آیا در فضا نیز به این ش��غل نیازی خواهیم 
داشت، مطمئناً پاسخ به این سوال مثبت است. اگرچه 
شاید در آغاز این روبات ها هستند که به تعیین حدود 
و مسافت ها در مریخ می پردازند، اما دور نخواهد بود که 
نقشه برداران واقعی در حال مساحی سطح مریخ باشند. 

پنجشنبه
14 بهمن 1395 معرفـــی بــازار10

نگاه »فرصت امروز« به مراکز خریدی که میزبان جشنواره فیلم فجر هستندگزارش2

پردیس ها به داد صنعت سینما رسیدند
این روزها با شروع به کار سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر شاهد رشد 
اقتص�ادی متفاوتی برای پردیس های س�ینمایی درگیر اکران، نس�بت به 
س�ینماهای سنتی هستیم. پردیس های سینمایی کوروش، چارسو و ملت 
به نظر می رسد گوی س�بقت را از رقیبان دزدیده اند. همین اهمیت وجود 

پردیس های سینمایی در مجتمع های خرید و رونق کسب و کار غرفه داران 
آن  باعث ش�ده بس�یاری دیگر از مراکز خرید مدرن از جمله مجتمع ارگ 
تجریش نیز تا چند ماه آینده به جمع پردیس های سینمایی کشور بپیوندند. 
با افتتاح و معرفی پردیس های سینمایی به مردم و ارائه خدمات بهتر،  مثل 
وجود پارکینگ،  فضای غذاخوری و فروشگاه های مختلف قطعا سهم چنین 
مراکز خرید و شاپینگ  مال هایی از حضور و خرید مردم افزایش یافته است. 
در مقابل، سینماهایی که به طور سنتی تنها دارای سالن های سینمایی بوده 

و پس از اتمام فیلم،  مردم را به سمت خیابان هدایت می کنند و حتی برای 
تهیه بلیت چنین جش�نواره هایی باید س�اعت های طوالنی را در سرمای 
خیابان منتظر ماند از اقبال خوب پردیس های س�ینمایی محروم هستند. 
در همین رابطه و برای مشخص شدن اهمیت وجود پردیس های سینمایی 
در مراکز خریدوفروش�گاه های چندمنظوره در رونق کس�ب وکار و رش�د 
اقتصادی آن مرکز خرید،  گفت وگویی را با امیر ریاضی ، مشاوره راه اندازی 

و بهره برداری مجتمع های چندمنظوره داشته ایم که در ادامه می خوانید. 

وجود فیلم های متنوع در سانس  های 
مختلف و مدرن شدن امکانات پخش 

فیلم در پردیس های سینمایی به یکی از 
مهم ترین ویژگی های مثبت این مراکز 
خرید تبدیل شده است. صندلی این 
پردیس ها به لحاظ ارگونومی بسیار 
مناسب است. از نظر سیستم صدا و 
سیستم های مدیریتی مثل مدیریت 

گیشه،  خرید اینترنتی همه و همه باعث 
شده مجتمع های چندمنظوره به یکی 
از تفریحات خوب گروه های جوان 
شهرهای بزرگ ایران تبدیل شود
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در گفت و گو با کارشناسان مطرح شد
بازنشستگی پیش از موعد بانوان؛ 

مصوبه ای کارآمد یا هزینه بر
نمایندگان مجلس ش��ورای اس��امی ب��ه تازگی در 
مصوبه ای به زنان شاغل باالی 20سال سابقه کار بدون 
محدودیت س��نی مجوز بازنشس��تگی پیش از موعد را 
داده اند؛ مصوبه ای که برای بررس��ی نهایی به ش��ورای 
نگهبان ارس��ال ش��ده اس��ت. طرحی که از نگاه برخی 
هدیه ای به زنان ش��اغل اس��ت و برخی، آن را تحمیل 
بار مالی ب��رای بیمه ها و افزایش بیکاری زنان می دانند. 
به گزارش گروه پژوه��ش و تحلیل خبری، نمایندگان 
مجلس در ادامه بررس��ی الحاقات پیشنهادی به الیحه 
برنامه شش��م در واپس��ین روزهای دی ماه سال جاری 
دس��تگاه ها، سازمان ها و ش��رکت های دولتی و عمومی 
غیردولتی زیرمجموعه صندوق های بازنشستگی اعم از 
کشوری یا تامین اجتماعی را موظف کردند تا با درخواست 
بازنشستگی بانوان شاغل دارای حداقل 20سال پیشینه 
خدمت بدون محدودیت سنی موافقت کنند. به موجب 
این مصوبه، میزان محاس��به حقوق آنان براساس تعداد 
س��ال های کارکرد و پرداخت حق بیمه  خواهد بود. این 
مصوب��ه با 139 رأی مواف��ق،  22 رأی مخالف و 2 رأی 
ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر به تصویب رسید. 
نمایندگان موافق این مصوبه، اجرایی شدن آن را به سود 
زنان ش��اغلی می دانند که پس از سپری شدن سال ها 
اش��تغال، تمایل به کناره گیری از عرصه کار و رسیدگی 
به خود و خانواده را دارند. در مقابل، مخالفان این مصوبه، 
آن را زمینه س��از افزایش بیکاری و خانه نش��ینی زنان 
عنوان می کنند. ایرنا، ضم��ن ارائه بازتاب موضع وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره این مصوبه، با »پروانه 
سلحش��وری« رئیس فراکس��یون زنان مجلس شورای 
اسامی و پیشنهاددهنده این طرح،  »حسن نوروزی« 
عضو کمیسیون حقوق و قضای مجلس و »سعید لیاز« 

اقتصاددان گفت و گو کرده است. 
بازنشستگی پیش از موعد، پیشنهادی از زنان 

به زنان 
س��ال ها تاش و زحمت زنان شاغل و موانع پیش 
روی آنان برای بازنشس��تگی پیش از آنچه در قانون 
ذکر ش��ده اس��ت، نیاز به تصویب و اجرای الیحه ای 
مبنی بر سهولت کناره گیری از کار همراه با پشتوانه 
را دوچندان کرد.  پروانه سلحش��وری درباره چرایی 
پیشنهاد این طرح گفت: پیش از این هم بازنشستگی 
پی��ش از موعد با 25 س��ال پیش��ینه کار تصویب و 
اجرایی ش��ده بود که امسال آخرین سال اجرای آن 
است. بر همین اساس و به دلیل اینکه وضعیت مالی 
دولت هم با مشکل رو به رو است، طرحی ارائه دادیم 
ت��ا زنانی ک��ه می خواهند بازنشس��ته پیش از موعد 
شوند، بتوانند از حمایت های دولتی و بیمه استفاده 
کنند. وی با بیان اینکه ایده و جرقه این پیشنهاد هم 
توس��ط تعدادی از زنان شاغل ارائه شده، گفت: این 
موضوع در برنامه شش��م و پیشنهادات کمیسیون به 
نحوی که قابلیت اجرایی بر آن متصور و بار مالی نه 
تنها بر دولت بلکه بر نهادهای مرتبط نداشته باشد، 
مطرح ش��د. حس��ن نوروزی دیگ��ر نماینده مجلس 
ای��ن مصوب��ه را هدیه و فرصت��ی از مجلس به زنان 
ش��اغل عنوان کرد و گفت: بس��یاری از زنان شاغل 
که عاوه بر اش��تغال، مدیریت و مس��ئولیت خانه و 
خان��واده را هم برعهده دارند، پس از طی 20 س��ال 
خدمت، تقاضای بازنشسته شدن داشتند اما کارفرما 
با آن مخالفت می کرد. وی گفت: با تصویب نهایی و 
اجرایی شدن این مصوبه، این گروه از زنان شاغل که 
از سن بازنشستگی خود هم راضی هستند، به صورت 
اختیاری می توانند بازنشس��ته شده و به امور زندگی 
خود برسند. با احتساب این امر می توان این مصوبه 
را کار ارزنده ای از طرف بانوان مجلس دهم دانست. 

افزایش هزینه، بیکاری و خانه نشینی زنان 
مصوبه بازنشس��تگی زنان شاغل با 20 سال پیشینه 
خدمت، پس از اعام، همانند سایر موارد مصوب شده، 
با مخالفان و موافقان بس��یاری روبه رو است. موافقان، 
آن را زمینه س��از ایج��اد آرامش خاطر زنان ش��اغل و 
حمایت کننده آنان می دانند و مخالفان به بار مالی این 
مصوب��ه بر دوش دولت و افزای��ش بیکاری زنان تاکید 
دارند.  در همین راستا، معاون اقتصادی وزیر تعاون،  کار 
و رفاه اجتماعی در نخستین واکنش به این مصوبه اعام 
کرد: اجرای این مصوبه، حدود5 هزار میلیارد تومان برای 
صندوق بازنشس��تگی کشوری و حدود 30 هزار میلیارد 
توم��ان برای تامین اجتماعی بار مالی دارد.  »حجت اهلل 
میرزایی« در نشستی خبری که به همین دلیل نیز برگزار 
شد، افزود: زیان مالی وارده از اجرای مصوبه بازنشستگی 
پیش از موعد بانون، شامل همه صندوق های بازنشستگی 
یعنی 18 صندوق خواهد ش��د که آثار اجتماعی و روانی 
را در پی خواهد داشت که بی شک نمایندگان مجلس به 
پیامدهای آن، اشراف کامل نداشته اند.  وی با بیان اینکه 
در زمان حاضر300 هزار زن ش��اغل در جامعه فعالند به 
این نکته اشاره کرد که با اجرای بازنشستگی زنان با 20 
سال سابقه، یکصد هزار زن شاغل مشمول بازنشستگی از 

بازار کار خارج می شوند. 
مصوبه ای برای فروپاشی نظام سیاسی، 

اقتصادی و اجتماعی زنان 
 »س��عید لیاز« هم درباره ای��ن مصوبه به خبرنگار 
گ��روه پژوه��ش و تحلیل خبری ایرن��ا گفت: این نوع 
مصوبه ها، زمینه ساز فروپاشی نظام سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی ایران اس��ت. رویکرد پوپولیستی در ایران 
اصاح طلب و محافظه کار ه��م ندارد و همه به دنبال 
آن هس��تند. دریافت حق��وق و یارانه و وام های کان، 
منته��ای آرزوی همه ش��هروندان اس��ت، ام��ا وقتی 
به فکر منابع درآمدی نیس��تیم ای��ن کار حکم بازی 
»رولت روس��ی« دارد، ب��ه این معنا ک��ه گلوله ای به 
ش��قیقه خودمان ش��لیک خواهیم کرد، فقط زمانش 
نرس��یده است.  وی با اش��اره به مشکات ملی دولت 
و صندوق های بازنشس��تگی و بیمه افزود: در شرایطی 
که نظام مالی دولت با بحران 700 هزار میلیارد تومان 
انواع بدهی روبه رو اس��ت، صندوق های بازنشس��تگی 
به ش��دت ورشکسته هستند و شبکه بانکی با بار مالی 
کان دست و پنجه نرم می کنند، هیچ کس نمی داند 
چگونه می توان طرح تحول سامت را به صورت پایدار 
ادامه داد.ایجاد مصوبه هایی این چنین هزینه آور هیچ 

معنایی جز وفاق کاذب ندارد. 

11 زنان، کارآفرینی و اشتغال

در گفت وگو با کارشناسان و فعاالن حوزه زنان
دوران سازندگی، آغازگر 

فعالیت رسمی زنان
تش��کیل دفت��ر ام��ور بان��وان، افزای��ش تع��داد 
نماین��دگان و ایجاد کمیس��یون زن و خانواده در 
مجلس، انتصاب نخس��تین مشاور رئیس جمهوری 
در ام��ور بانوان و بس��یاری موارد دیگر، نخس��تین 
زیرس��اخت های حضور جدی زن��ان در عرصه های 
سیاس��ی بود که با نگاه ویژه مرحوم آیت اهلل »اکبر 
هاشمی رفسنجانی« به زنان شکل گرفت. به گزارش 
ایرنا، حضور زنان در عرصه های اجتماعی، سیاسی، 
فرهنگ��ی و اقتصادی تا پیش از انقاب اس��امی، 
رون��دی ُکند و هم��راه با موانع بس��یاری پیش رو 
داش��ت. با پیروزی انق��اب، زنان ب��رای برقراری 
عدالت و جمهوری اس��امی دوش��ادوش مردان به 
میدان آمدند و در تمامی کارزارها مش��ارکت کرده 
و توانس��تند با برداش��تن موانع حضور سیاس��ی و 
اجتماع��ی در اعتای انقاب ثابت ق��دم بمانند. با 
روی کار آمدن دولت س��ازندگی به ریاست آیت اهلل 
هاشمی رفس��نجانی در س��ال 1368 و ادامه آن تا 
س��ال 1376 تدابیری اندیشیده ش��د تا مشارکت 
سیاس��ی اجتماعی زنان پررنگ تر ش��ود به طوری 
که نخستین بار در دولت سازندگی حضور زنان در 
دولت پایه ریزی ش��د. تشکیل کمیسیون های امور 
بانوان در وزارت کش��ور، انتصاب »ش��ها حبیبی« 
به عنوان رئیس دفتر امور زنان و نخس��تین مشاور 
ریاس��ت جمهوری ، »فاطمه رمضان زاده« مدیرکل 
بهداش��ت خان��واده در معاونت بهداش��تی وزارت 
بهداش��ت، »فائزه هاشمی رفسنجانی« نایب رئیس 
کمیته مل��ی المپیک و »معصوم��ه ابتکار« رئیس 
سازمان های مردم نهاد زنان را می توان بسترسازی 
دولت برای حضور گس��ترده زنان عن��وان کرد. به 
منظور بررسی نگاه رئیس دولت سازندگی به زنان 
در عرصه ه��ای مختل��ف، گروه پژوه��ش و تحلیل 
خب��ری ایرنا ب��ا »فاطم��ه راکع��ی« و »مهرانگیز 
مروتی« نمایندگان مجلس شش��م شورای اسامی 

و از فعاالن حقوق زنان گفت وگو کرد. 

حمایت ها و موعظه های 
هاشمی، هموار کننده مسیر 

 »مهرانگی��ز مروت��ی« فضای صمیم��ی حاکم بر 
خان��واده هاش��می و توانمندی دخت��ران خانواده را 
حاکی از حمایت های پدر از فرزندان به ویژه دختران 
عنوان کرد و گفت: وقتی زنی با جانفش��انی، خود را 
سپر بای همسر قرار می دهد و دختران دوشادوش 
پ��در، برای تحق��ق آرمان ه��ای انقاب اس��امی و 
شکوفایی سیاس��ی اجتماعی زنان حرکت می کنند، 
همگی نشان از توجه و نگاه های حمایتی آیت اهلل به 
زنان دارد. نگاهی که زمینه س��از توسعه و شکوفایی 
زن��ان در تمام��ی عرصه ها ش��د ک��ه امیدواریم این 
موضوع بعد از فوت وی هم تداوم داش��ته باشد و یاد 

و خاطره و تاش های وی از یاد نرود. 
به بیان مروتی، دوران سازندگی الگویی برای تغییر 
منش و اندیشه مردانی شد که هنوز توانمندی زنان 
را باور نداش��تند. رئیس دولت سازندگی با آگاهی و 
اش��راف کامل از این توانمندی، بس��تری فراهم کرد 
ت��ا زنان بتوانند در تم��ام عرصه ها، حضور خود را به 
منصه ظهور برسانند؛ مشارکتی که در دوران انقاب، 
جنگ، پساجنگ و در زمان کنونی تجلی یافته است 
و ش��اهد حضور 17 نماینده زن در مجلس ش��ورای 
اس��امی و چهار زن در کابینه دولت هستیم. وی با 
اشاره به نقش تاثیرگذار هاشمی در انتخابات افزود: 
تاثیرگذاری هاشمی از قبل از انقاب به عنوان زندانی 
سیاس��ی و بعد از انقاب در کن��ار بنیانگذار انقاب 
و پس از آن رهبری بر همگان پوش��یده نیس��ت. در 
انتخابات هم نقش برجسته ای داشتند به خصوص در 
انتخابات س��ال 92 که کش��ور با مشکات بسیاری 
دس��ت و پنجه نرم می کرد. وی ب��ا حضور و معرفی 
و حمای��ت از نامزد مورد نظر خ��ود، توده مردم را به 
عرصه انتخابات کش��اند که نتیجه این امر، تش��کیل 
دولت��ی مردمی بود که زنان هم در آن نقش پررنگی 

ایفا می کنند. 
این نماینده مجلس ششم، در بخشی دیگر از این 
گف��ت و گو، به تجربه های ش��خصی خود از دیدار و 
حمایت ه��ای آیت اهلل اش��اره و اظهار کرد: هاش��می 
بس��یار خوش برخورد و متواضع بودند و صحبت ها و 
نصیحت ه��ای وی، تغییر دهنده نگاه افراد و مش��وق 
آنان برای حض��ور در تمامی عرصه ها حتی با وجود 
موانع پیش رو ب��ود. تجربه بنده هم در همین مورد 
اس��ت. زمانی که به عن��وان نماینده رب��اط کریم رد 
صاحیت ش��دم، مش��ورت ها و پندهای ایشان، من 
را در ادام��ه راه ی��اری کرد. چرا ک��ه همواره معتقد 
بودند کس��انی که قابلیت، توانای��ی و ظرفیت انجام 
وظای��ف انتخابی و انتصابی را دارند، از اعام آمادگی 
و نامزدی نترس��ند و وارد میدان عرضه اندیشه های 

خویش برای انتخابات شوند. 

سردار سازندگی، سکاندار ِکشتی زنان به 
مقصد حضور

فاطمه راکعی دیگر نماینده ای است که در دوران 
فعالیت سیاسی و اجتماعی خود، همواره از فرایض 
و راهنمایی های هاشمی رفسنجانی بهره برده است. 
وی در گفت و گو با ایرنا، ضمن اشاره به این مطلب 
که دولت س��ازندگی، آغازگر حضور رسمی زنان در 
همه عرصه ها بود،گفت: پس از جنگ تحمیلی و از 
زمان روی کار آمدن دولت س��ازندگی به ریاس��ت 
آیت اهلل هاش��می، ش��اهد فعالیت دختران و همسر 
وی در عرصه ه��ای مختلف سیاس��ی و اجتماعی و 
فرهنگی بودیم که نش��ان از تربیت درست و عمیق 
حاک��م بر این خانواده فرهنگی و سیاس��ی اس��ت. 
فعالیت های »فائزه هاش��می« در نخستین روزنامه 
زن در کش��ور که به طور تخصص��ی در حوزه زنان 
منتش��ر می ش��د و تاش های »فاطمه هاش��می« 
در ح��وزه بیماری های خاص با وج��ود اهانت هایی 
ک��ه تندروه��ا و دلواپس��ان قس��م خورده نظ��ام بر 
آن��ان تحمیل می کردند، بسترس��از حض��ور زنان و 

شکست ناپذیری آنان در جامعه بود. 

اخبـــار زنان

عال��ی  کان��ون  دبی��رکل 
کارگران  صنف��ی  انجمن های 
زنان شاغل  بیش��تر  می گوید: 
ام��روز ب��ه بازنشس��تگی فکر 
نمی کنن��د چ��ون ب��ه زندگی 
امید دارن��د و به هر قیمتی از 
ب��ازار کار کنار نمی روند چون 
می خواهند رفاه باال و استقال 

مالی داشته باشند. 
ه��ادی اب��وی در گفت وگو با 
ایسنا، درباره مصوبه بازنشستگی 
پیش از موع��د زنان که مجلس 
اخیرا ب��ه تصویب رس��اند، ابراز 
عقیده ک��رد و گفت: این مصوبه 
راه را برای بانوانی که به کارهای 
س��خت اش��تغال دارند و در اثر 
سختی و فشردگی کار در معرض 
آسیب های روحی و جسمی قرار 
گرفته اند،هموار می کند. وی ادامه 
داد: با این مصوبه نمی توان انتظار 
داشت همه زنان همین فردا خود 
را بازنشس��ته  کنند چون آمارها 
بیانگر افزایش نرخ مشارکت زنان 
در سال های گذشته است. ورودی 
دانشگاه ها هم نشان می دهد که 
آمار دختران از پس��ران پیش��ی 
گرفته است بنابراین زنان خواهان 
کنار رفتن از بازار کار به هر قیمتی 

نیستند. 
عال��ی  کان��ون  دبی��رکل 
کارگران  صنف��ی  انجمن ه��ای 
کش��ور با بیان اینکه مصوبه از 

زم��ان تصوی��ب تاکن��ون مورد 
هجم��ه مخالف��ان و حمای��ت 
موافقان قرار گرفته است، گفت: 
انتظار داریم ش��ورای نگهبان با 
در نظ��ر گرفتن جمیع جهات و 
نه صرفا کسری منابع صندوق ها 
به این مصوب��ه نگاه کند و آمار 
ب��االی فارغ التحصیان جویای 
کار را نادی��ده نگی��رد، تصویب 
این مصوبه ج��ای نگرانی ندارد 
تامی��ن اجتماعی بای��د ورودی 
و  باش��د  داش��ته  خروج��ی  و 
نمی توان گف��ت فقط یک عده 

وارد ش��وند و دیگر کسی خارج 
نشود. 

وی در پاس��خ به این پرسش 
که آیا با اجرای مصوبه صندوق ها 
گفت:  می ش��وند؟  ورشکس��ته 
بعضی معتقدند که مصوبه برای 
صندوق ها بار مال��ی دارد و آن را 
به زیان صندوق ه��ا می دانند اما 
حقیقت این است که هم اکنون 
تامین اجتماعی پول��ی از دولت 
طلب دارد ولی اگر نتوانسته 120 
هزار میلی��ارد تومان طلبش را از 
دولت بگیرد ناشی از عدم پیگیری 

در زمان خودش بوده و به وظایف 
نظارتی اش در زمان مناسب عمل 

نکرده است. 
اب��وی ادام��ه داد: اگ��ر هر 
س��ال 10درصد ای��ن پول را 
می گرف��ت و از منابع صندوق 
مراقبت می کرد ،امروز با طلب 
انباشته شده روبه رو نبودیم و 
تامین اجتماعی مدام کس��ری 
منابع را بهانه نمی کرد تا مانع 
بازنشس��تگی افراد شود. او با 
بیان اینکه افراد به امید آتیه و 
دوران بازنشستگی به صندوق 

بیمه  تامی��ن اجتماعی ح��ق 
می پردازند، گفت: اگر کارگران 
احساس کنند از پولی که بابت 
حق بیمه به صندوق می ریزند 
نفعی نمی برن��د قطعا واکنش 
نش��ان می دهند. ابوی متذکر 
شد: باید بپذیریم که کارگران 
زن هم بخش��ی از نیروی کار 
هستند  انسانی  سرمایه های  و 
و اگر این مصوبه به نفع ش��ان 
تصویب ش��ده برای این است 
که از تساوی حقوق برخوردار 
ش��وند. ای��ن مق��ام مس��ئول 
گف��ت:  پای��ان  در  کارگ��ری 
عده ای نسبت به افزایش آمار 
بی��کاری و ورود حج��م انبوه 
متقاضیان کار در چند س��ال 
آین��ده هش��دار می دهند ولی 
بح��ث بازنشس��تگی و خروج 
نیروهای فرسوده و جایگزینی 
نیروهای تازه نفس که به میان 
می آی��د مخالف��ت می کنن��د. 
ل��ذا اینکه به نی��روی کار زن 
بگویی��م حتم��ا بای��د تا فان 
سن کار کند و بعد درخواست 
بازنشستگی بدهد قابل توجیه 
نیس��ت چ��ون تا ی��ک حدی 
کش��ش دارد و می توان��د کار 
کن��د .از آن گذش��ته باید به 
وظیفه همس��ری و مادری هم 
بپ��ردازد و نمی توان��د خانه و 

زندگی را رها کند. 

اس��تاندار ف��ارس گف��ت طی 
هفته ه��ای اخیر پنج بخش��دار و 
یک معاون فرماندار در این استان 
از میان بانوان انتخاب ش��دند و با 
وجود موانع و مقاومت ها این روند 
ادامه خواهد داش��ت. به گزارش 
ایرنا، س��یدمحمد علی افش��انی 
روز دوشنبه در نشست خبری با 
خبرنگاران در شیراز سهم بانوان 
در پس��ت های مدیریت��ی را در 
دانست  پایین  بس��یار  کشورمان 
و گف��ت: معتقدم بان��وان که 50 
درصد جامعه را تشکیل می دهند 
پس��ت های  درص��د   50 بای��د 
مدیریتی نیز به آنها واگذار شود. 
وی ادام��ه داد: مدیران خانم هم 
س��الم تر هس��تند و هم در انجام 
وظایف و اموری که به آنها محول 

می شود موفق تر عمل می کنند. 

ارتباط منطقی بین استانداری 
و نمایندگان استان 

اس��تاندار ف��ارس، ارتباط بین 
استان  نمایندگان  و  اس��تانداری 
در مجلس ش��ورای اس��امی را 
یک ارتب��اط منطقی دانس��ت و 
گفت: اگر مبنای این ارتباط قانون 
باشد به پیشرفت و توسعه استان 
کمک بسیاری خواهد کرد، چراکه 
18 نماینده ظرفیت خوبی برای 

فارس است. 

دستاوردهای برجام قابل 
انکار نیست 

بخ��ش  در  ف��ارس  اس��تاندار 
خ��ود،  س��خنان  از  دیگ��ری 
کشور  برای  برجام  دستاوردهای 
را غیرقابل انکار دانس��ت و گفت: 
برای پی بردن به دس��تاوردهای 
برج��ام ابتدا بای��د دید که دولت 
تدبیر و امید در چه شرایطی امور 
اجرایی کشور را در دست گرفت. 
وی ادام��ه داد: تواف��ق برجام در 
ش��رایطی رقم خود ک��ه تقریباً 
ارتباط ما با اکثر کشورهای دنیا 
به لحاظ مب��ادالت تجاری دچار 
مش��کل جدی شده بود و میزان 
صادرات نفت نیز به کمتر از یک 
میلیون بشکه رسیده بود و حتی 
امکان دستیابی به درآمد حاصل 
از فروش هم��ان میزان نفت نیز 

میسر نبود.  استاندار فارس اضافه 
ک��رد: حتی بن��ا بود ک��ه در یک 
برنامه زمان بندی مشخص ساالنه 
20 درصد از می��زان فروش نفت 
م��ا کاهش یابد تا به صفر برس��د. 
افش��انی گفت: اما پ��س از اجرای 
برجام و در یک فاصله نسبتا کوتاه 
توانس��تیم به سهمی که در اوپک 
داش��تیم دس��ت یابیم. وی اظهار 
ک��رد: دنیا پ��س از تواف��ق برجام 
نگاهی کامًا مثبت به کش��ور ما 
پیدا کرد و با ایجاد گش��ایش های 
اقتصادی و تجاری ش��اهد س��فر 
بس��یاری از هیأت های کشورهای 
خارجی به ریاس��ت باالترین مقام 
آن کشور یا وزرا و رؤسای مجلس 
به کش��ورمان بودی��م. وی افزود: 
ف��ارس نی��ز در مقاط��ع مختلف 
پذیرای هیأت های تجاری خارجی 
از کش��ورهای اروپایی و آس��یایی 
ب��ود که برای بررس��ی ش��رایط و 
ظرفیت های سرمایه گذاری به این 

استان سفر کردند. 
وی، با انتق��اد از تخریب های 
گس��ترده ای که از سوی برخی 
علی��ه تواف��ق برج��ام ص��ورت 
می گیرد، گفت: البته ما مخالف 
نقد نیس��تیم اما عده ای به اسم 
نق��د، دول��ت و دس��تاوردهای 
برج��ام را ک��ه با هدای��ت رهبر 
معظ��م انق��اب ب��ه س��رانجام 
می بردند.  س��وال  زی��ر  رس��ید 
افش��انی گفت: این عده تاکنون 
و حتی برای ی��ک مرتبه حاضر 
نش��ده اند که بگویند اگر دولت 
برجام را به س��رانجام نرس��انده 
بود چه باید می کردیم، کش��ور 

چه شرایطی داش��ت و آنها چه 
راهکار جایگزینی داشتند؟ 

استاندار فارس افزود: مخالفان 
برجام خودش��ان بهتر می دانند 
که دس��تاوردهای برج��ام قابل 
ماحظه اس��ت و اگر این توافق 
نبود، ما االن در شرایط اقتصادی 
بس��یار ناگواری قرار داش��تیم و 
تورم و رکود گس��ترده ای کشور 

را فرا گرفته بود. 

تصویب 700 میلیون دالر در 
شورای اقتصاد برای فاینانس 

قطار شهری شیراز 
اس��تاندار فارس درباره پروژه 
قطار ش��هری ش��یراز هم گفت: 
حدود یک ماه قبل 700میلیون 
دالر در ش��ورای اقتصادی برای 
فاینان��س خ��ط 2 این پ��روژه 
تصویب ش��د که ب��ا قوت دنبال 
ب��ا  داد:  ادام��ه  وی  می ش��ود. 
تصوی��ب این رقم رون��د اجرای 
ای��ن پ��روژه با ق��وت ادامه پیدا 

خواهد کرد. 

سد تنگ سرخ به احیای 
تاالب مهارلو کمک می کند 

استاندار فارس، اجرای سد تنگ 
س��رخ را کمک بزرگی به احیای 
تاالب مهارلو دانست و گفت: اگر 
این سد ساخته شود هیچ سیلی 
نمی تواند ش��هر ش��یراز را تهدید 
کند و آب ذخیره ش��ده در پشت 
س��د را نیز می توان با مدیریت به 
سمت تاالب مهارلو هدایت کرد. 
وی افزود: عاوه بر این با ساخت 
سد تنگ سرخ امکان ایجاد فضای 

سبز و تفریحی در رودخانه خشک 
نیز فراهم می شود و آب سد را نیز 
می توان با ایجاد یک کانال از میان 
رودخانه عبور داد. افش��انی ادامه 
داد: ای��ن طرح هم اینک توس��ط 
شهرداری شیراز در دست بررسی 
است که انتظار داشتیم با سرعت 
بیش��تری بررس��ی کرده و پاسخ 
دهد. او اظهار کرد: این طرح جزو 
مهم ترین طرح های شهرس��ازی 
برای ش��هر شیراز است و وزیر راه 
و شهرس��ازی هم در س��فری که 
در هفته دولت امس��ال به شیراز 
داش��ت قول داد 50 درصد اعتبار 
این ط��رح را تأمین کند اما هنوز 
این طرح نهایی نش��ده است. وی 
گفت: در اجرای این پروژه مسائل 
زیست محیطی نیز رعایت خواهد 
ش��د و ت��ا زمانی که م��ورد تأیید 
محیط زیس��ت قرار نگیرد طرح 

آغاز نخواهد شد. 

عملکرد نیروی انتظامی در 
تأمین امنیت استان مطلوب 

است 
استاندار فارس در بخش دیگری 
از س��خنان خود، عملکرد نیروی 
انتظامی در بح��ث تأمین امنیت 
در این اس��تان را خوب و مطلوب 
توصیف کرد و گفت: هرچند کسی 
منکر وجود مشکات و کاستی ها 
نیست اما باید پذیرفت که استان 
فارس نیز به لحاظ امنیتی شرایط 
خاص��ی دارد. وی ادامه داد: ورود 
مواد مخدر از کانال های مختلف به 
استان و کشف آنها از سوی نیروی 
انتظامی و همچنی��ن بازگرداندن 

روزانه 60 تبع��ه بیگانه غیرمجاز 
بیانگر ش��رایط اس��تان است که 
باوجود این مسائل و مشکات، با 
تاش مجموعه نیروی انتظامی و 
دیگر مجموعه ها امنیت خوبی در 
اس��تان حاکم است. او اظهار کرد: 
وقتی می گوییم امنیت وجود دارد 
دلیلش این اس��ت که امروز مردم 
ف��ارس در این اس��تان پهناور در 

امنیت زندگی می کنند. 

محدودیتی برای پرداخت 
تسهیالت به واحدهای 

کوچک و متوسط نداریم 
اس��تاندار ف��ارس در خص��وص 
مصوبه دولت مبن��ی بر اختصاص 
16ه��زار میلی��ارد توم��ان ب��رای 
حمای��ت از واحده��ای کوچک و 
متوسط مش��کل دار، گفت: تاکنون 
در کش��ور هش��ت ه��زار میلیارد 
تومان از این رقم پرداخت شده که 
514میلیارد تومان آن سهم استان 
فارس اس��ت ک��ه ب��ه 392واحد 
تولیدی پرداخت ش��ده است. وی 
ادامه داد: این در حالی اس��ت که 
وضعیت صنعتی فارس در مقایسه 
با اس��تان هایی مانن��د آذربایجان 
خراس��ان،  اصفه��ان،  ش��رقی، 
خوزستان و کرمان ضعیف تر است. 
او اظهار کرد: عاوه بر این بیش از 
700میلیارد تومان هم در بانک ها 
مصوب ش��د که به مرور پرداخت 

خواهد شد. 

بحث پارازیت ها با جدیت 
دنبال می شود 

استاندار فارس با اشاره به اینکه 
مسئله پارازیت ها با جدیت دنبال 
می ش��ود، گفت: البته اگر در این 
زمینه اعتراضی وجود دارد نباید 
به گونه ای رفتار شود که پیام های 
بدی ارس��ال شود. افشانی افزود: 
من با قطع شبکه های تلویزیونی 
موافق نیستم، چراکه هزینه های 
زائدی اس��ت که به نظام تحمیل 
می ش��ود اما اگ��ر پارازیت یا هر 
چیز دیگری باشد فقط در شیراز 
نیس��ت اما اینکه فقط در شیراز 
تجم��ع اعتراضی می ش��ود دیگر 
س��رمایه گذار جرات نمی کند به 

این شهر وارد شود. 

انتصاب 6 زن در سمت های مدیریتی در استان فارس

گفت و گو
زنانبههرقیمتیازبازارکارکنارنمیروند
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مع��اون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: 
موضوعاتی مانند اصاح و تغییر س��ن بازنشس��تگی 
زنان بهتر است در قالب یک قانون دائمی مانند قانون 
مدیریت خدمات کشوری پیگیری و تصویب شود، نه 
در یک قانون پنج  ساله. شهیندخت موالوردی در گفت 
و گو با ایس��نا ،افزود: موضوعاتی مانند اصاح و تغییر 
س��ن بازنشس��تگی زنان را در چارچوب اصاح قانون 
مدیریت خدمات کشوری پیگیری و بررسی کردیم و 
نظرات خ��ود را ارائه داده ایم و با توجه به اینکه متن 
الیحه اصاح قانون مدیریت خدمات کش��وری هنوز 
نهایی نشده اس��ت پس امکان گنجاندن پیشنهادات 

مرتبط در آن وجود دارد.  وی گفت: اجرای آزمایشی 
قانون مدیریت خدمات کش��وری اس��فندماه به پایان 
می رس��د، سپس پیش��نهادات قبلی برای اصاح این 
قانون مرور و این الیحه به مجلس ارس��ال می ش��ود. 
م��والوردی در پای��ان ب��ا اش��اره به اختی��اری بودن 
بازنشس��تگی زنان پس از 20 سال خدمت بر  اساس 
قانون برنامه ششم توسعه تصریح کرد: اکنون منتظر 
اعام نظر ش��ورای نگهبان در خص��وص این مصوبه 
هستیم. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای 
اس��امی در جلسه بررسی الیحه برنامه ششم توسعه 
و در جریان بررس��ی پیش��نهاد الحاقی نمایندگان به 

کل الیحه برنامه شش��م توس��عه با الحاق ماده ای در 
مورد بازنشس��تگی زنان ش��اغل موافقت کردند و به 
موجب آن همه سازمان ها و دستگاه های زیرمجموعه 
صندوق بازنشس��تگی کش��وری و تامین اجتماعی را 
موظف کردند تا با درخواس��ت بازنشستگی کارمندان 
زن شاغل در دس��تگاه های دولتی و بیمه شدگان زن 
تامین اجتماعی در صورت داش��تن 20 س��ال سابقه 
کار بدون محدودیت س��نی موافقت کنند. براس��اس 
این مصوبه میزان محاس��به مس��تمری بازنشستگان 
مشمول قانون بازنشس��تگی پیش از موعد بر مبنای 

پرداخت حق بیمه  متقاضیان خواهد بود. 

نظر موالوردی درباره مصوبه بازنشستگی زودهنگام زنان



 غنچه هایی که در غربت
پژمرده می شوند 

کودکان بزرگ ترین و نخس��تین قربانی های جنگ 
و بحران های سیاس��ی جهان هس��تند. بی سرپرست 
شدن تنها یکی از آسیب های اجتماعی است که این 
قش��ر از جامعه مهاجران را تهدی��د می کند. درواقع 
 دست سرد و بی رحم جنگ با کشتار بی رحمانه خود 
ن��ان آوران خانواده ه��ا را از میان برم��ی دارد و باعث 
می ش��ود میلیون ها کودک در جس��ت وجوی آمال و 

آرزوهای خود روانه دیگر کشورها شوند. 
 در طول س��ال های اخیر تعداد ک��ودکان پناهجو 
روز ب��ه روز افزایش یافته اس��ت. برای مثال تنها در 
طول سال گذشته بیش از 60 درصد از پناهجویانی   
را که وارد انگلستان شده اند زنان و کودکان تشکیل 
داده ان��د. بخش مهمی از این ک��ودکان را افرادی با 
میانگین س��نی 12 تا 14 س��ال تش��کیل می دهند. 
کودکانی که در آس��تانه سنین بلوغ قرار دارند و در 
نتیجه، میزان حساس��یت های اجتماعی و فرهنگی 

برای حمایت از آنان بیش از دیگران است. 

تجربه هایی تلخ و فراموش نشدنی
حمید یک مهاجر نوجوان سوری است که از طریق 
مرزه��ای آبی ابتدا به یونان و س��پس به انگلس��تان 
پناهنده ش��ده اس��ت. خاطرات تلخ وی در خصوص 
وضعیت مهاجرتش نشان می دهد این موضوع تا چه 
حد بر آینده او تاثیر گذار خواهد بود. این نوجوان در 
مصاحبه با ش��بکه خب��ری BBC می گوید:» زمانی 
که سوار کشتی های مس��تهلک قاچاقچی ها شدیم، 
می دانس��تیم قرار نیس��ت روزهای ش��ادی پیش رو 
داشته باشیم. عبور از جریان های دریایی خطرناک، 
غرق ش��دن خواهر و برادر و تعدادی از دوس��تانم و 
برخورد خش��ن و خش��ک ماموران گشت ساحلی از 

خاطراتی است که هرگز فراموش نمی کنم.« 
نگاهی به ای��ن خاطره تلخ مش��خص می کند که 
جدای��ی کودکان از خانواده ها و بحران های مهاجرت 
تا چه حد تلخ است. تبعات و آسیب های روانی آن تا 
مدت ها دس��ت از سر ذهن این کودکان بر نمی دارد. 
خاطرات��ی تلخ که در درازم��دت می توانند زمینه را 
برای بروز رفتارهای خشونت آمیز و خطرناک افزایش 

دهند. 
درواقع ابت��ای بس��یاری از قربانی های جنگ به 
ان��واع مش��کات روانی ش��امل PTSD اضطراب و 
وس��واس فکری، تنیدگی و... موضوعی عادی اس��ت 
که رفتارهای برخی مهاجران غربت نش��ین را توجیه 
می کند؛رفتارهایی مثل خودکشی، انزوای اجتماعی 

با درگیری با دیگران. 

ناکامی های روانی و اقتصادی

یکی از موضوعات بسیار مهم در مورد این کودکان 
مس��ائل مرتبط با آینده آنان اس��ت. اغلب نهادهای 
حقوق بش��ری و وابس��ته به جامعه بین الملل نگران 
این موضوع هستند که نوجوان و کودکان جنگ زده 
چ��ه آین��ده ای خواهند داش��ت یا درگی��ر چه نوع 
فعالیت هایی خواهند ش��د؟ متاس��فانه بی سرپرست 
بودن تع��داد زیادی از کودکان پناهجو باعث ش��ده 
آینده شغلی و حرفه ای آنان نیز اغلب تاریک باشد. 

کودکانی که به تخصص یا زبان مش��خصی مجهز 
نیس��تند و اغل��ب از ادامه تحصیل ب��از می مانند یا 
در ط��ول دوران تحصیل چندان موفقیتی کس��ب 
نمی کنن��د و در نتیجه از رس��یدن به مدارج باالی 
علم��ی و ش��غلی ب��از می مانند. این مس��ئله باعث 
می ش��ود اغلب پناهجوی��ان به م��رور زمان جذب 
جریان های مخرب اجتماعی ش��وند. این جریان ها 
که اغلب سمت و س��ویی بزهکارانه دارند، به دلیل 
درآمده��ای ب��اال افراد زی��ادی را به س��مت خود 

می کشاند. 
اما راهکار حل این مش��کل چیس��ت؟ کشورهایی 
که میزبان پناهجویان هس��تند ب��رای تامین آینده 
آنان چاره ای به جز افزایش زیرساخت های آموزشی 
ویژه پناهجویان ندارند. اما آموزش قدم اول اس��ت. 
ایجاد فرصت های ش��غلی همتراز با شهروندان اصلی 
کش��ورهای اروپای��ی از معضات دیگری اس��ت که 
می توان��د در درازمدت منجر ب��ه نارضایتی عمومی 
شهروندانی شود که معتقدند ارائه خدمات آموزشی 
و تحصیلی به شهروندان کشورهای دیگر می تواند به 

ارائه خدمات به شهروندان اصیل ضربه بزند. 
این همان دیدگاهی است که اگرچه تا حدودی بر 
واقعیت مبتنی اس��ت اما درنهایت به ضرر پناهجوها 
عمل می کند. از س��وی دیگر، برخی از خانواده های 
پناهجوی��ان نی��ز در برابر آموزش ه��ای غیربومی و 
متفاوت با زبان کشور زادگاه خود مقاومت می کنند. 
این مسئله یک بن بست ثانویه است که مانع از رشد 
و پیشرفت کودکانی می شود که در کشورهایی غیر از 

موطن خود زندگی می کنند. 
ب��رای مثال با وج��ود اینکه ترکی��ه و یونان وعده 
داده اند به ارائه آموزش ه��ای تحصیلی رایگان برای 
مهاجران سوری اقدام کنند، اما هنوز هم رقمی بالغ 
بر 1.5میلیون کودک س��وری که در این کش��ورها 
آواره ش��ده اند، از ادامه تحصیل باز مانده اند. بنابراین 
تنها می توان امیدوار بود با گذش��ت زمان روند ارائه 
خدمات به کودکان مهاجر س��مت و سویی مثبت تر 

داشته باشد. 
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میزبانی از مهمانانی ناخوانده 

ضیافتی که چندان رنگین نیست 

باران اخوت نیا
baranokhovatnia@gmail.com

پریا بهنام

رویا پاک سرشت 
royapakseresht@gmail.com

فشار اقتصادی جنگ سوریه بر دوش اتحادیه اروپا 

رشد 75 درصدی پناهجویان 
واژه »پناهج��و« ج��زو کلماتی اس��ت که 
در عی��ن س��ادگی، بار معنایی س��نگینی را 
به دوش می کشد. ش��اید پس از جنگ های 
جهانی و فش��ار دولت آلم��ان بر یهودی ها و 
ناچار ش��دن آنان به کوچ اجباری، س��ال ها 
ب��ود ک��ه واژه پناهج��و، چن��دان کاربردی 
نداش��ت. اگرچه در طول دهه های گذش��ته 
اتفاق��ات مختلف زمینه را ب��رای درجاتی از 
کوچ اجباری ش��هروندان کشورهای مختلف 
فراهم ک��رد، اما تبعات این جا به جایی های 

ناخواسته وسعت چندانی نداشت. 
ای��ن روزه��ا کلم��ه پناهجو، ب��رای اغلب 
مخاطبان رسانه، از هر رنگ و  نژاد آشناست؛ 
واژه ای ک��ه بی��ش از ه��ر کش��ور، توجهات 
عمومی را به س��مت بحران س��وریه و تعداد 
باالی زنان و کودکان بی پناهی می کشاند که 
چاره ای ج��ز فرار از آتش جنگ ندارند. طی 
سال هایی که از آغاز جنگ سوریه می گذرد، 
تصاوی��ر دردناکی از وضعی��ت پناهجوها در 
رسانه های بین الملل بازتاب داشته. از تصویر 
کودک قرمز  پوش س��ه ساله ای که موج های 
دریا پیک��ر بی جانش را به آب های س��احل 
ترکیه س��پردند تا کودکان بی گناهی که در 
آتش جنگ دچار نقص عضو شدند یا والدین 

خود را از دست دادند. 
ام��ا ف��ارغ از این تصاویر، هس��تند زنان و 
کودکانی که با هر روشی که شده خود را به 
کشورهای دیگر رسانده اند و اکنون به عنوان 
مهاج��ران جن��گ زده ش��ناخته می ش��وند. 
مهاجرانی که قرنطینه، اسکان و سازماندهی 
آنان هزینه های قابل توجهی را می طلبد. اما 
ابعاد هزینه ها زمانی تکان دهنده تر می ش��ود 
که به آمار جدید سازمان بین المللی حمایت 
از پناهجویان )UNHCR( نگاهی داش��ته 

باشیم. 

هزینه هایی که متنوع و پرشمارند 
براس��اس آمارهای اخیر UNHCR، نرخ 
مهاجرت های غیر قانونی پناهجویان در طول 
سال 2016 نس��بت به بازه زمانی مشابه در 
سال گذشته رش��دی 75درصدی را تجربه 
کرده است. این آمار تکان دهنده، ابعاد فشار 
مادی وارد ش��ده به کش��ورهای مهاجر پذیر 
را روش��ن می کن��د. فش��اری ک��ه می توان 
تبع��ات آن را در اعتراضات گس��ترده برخی 
ش��هروندان اروپایی نس��بت به سیاست های 
مهاجرپذیری مش��اهده کرد. گرچه هستند 

کشورهایی که نس��بت به موضوع مهاجران 
با ماطفت بیش��تری برخ��ورد کرده اند. اما 
پیامده��ای اقتص��ادی حض��ور مهاجران در 
خاک کش��ورهای اروپایی و ب��ه طور اخص 
کش��ورهای حوزه بالکان موضوع بی اهمیتی 

نیست. 
مهاج��ر  از 76ه��زار  بی��ش  دس��تگیری 
غیرقانون��ی در خ��اک آلمان در طول س��ال 
2014 نش��انه ای دیگر از هزینه هایی اس��ت 
که ب��ر دوش دولت های پذیرن��ده مهاجران 

قرار دارد. 
ام��ا اگر اندکی به عقب ت��ر، یعنی به زمان 
دستگیری مهاجران غیرقانونی یا پناهجویان 
جن��گ زده برگردی��م، ب��ا نخس��تین هزینه 
ورود مهاج��ران یعنی هزینه های بهداش��تی 
و درمانی مواجه می ش��ویم؛ هزینه هایی که 
گاه فراتر از صدها میلیون یورو است. هزینه 
جانب��ی و مهم دیگر، هزینه ه��ای مرتبط با 
اس��کان افراد و مخارج خورد و خوراک آنان 
است اگرچه بخشی از حمایت از پناهجویان 
در س��ایه برنام��ه جهانی غ��ذا و دارو انجام 
می شود و بخشی دیگر از آن نیز با همکاری 
نهادهای بین المللی مثل صلیب سرخ و... اما 
با این وج��ود باز هم هزینه ه��ای خوراک و 

اس��کان پناهجویان در کشورهای مختلف تا 
حد زیادی ب��ر دوش دولت های مهاجر پذیر 

خواهد بود. 
براس��اس گزارش رویترز، اتحادیه اروپا در 
ماه های پایانی س��ال 2016 ق��راردادی را با 
س��ازمان جهانی غ��ذا و دارو امضا کرده که 
براساس آن تا 393 میلیون یورو کمک های 
بشردوس��تانه ب��رای حمای��ت از مهاج��ران 
س��وری به ترکیه ارسال ش��ود. این حجم از 
بودجه تنها بخش��ی کوچک از کمک هایی را 
شامل می ش��ود که کشورهای عضو اتحادیه 
برای س��اماندهی بحران پناهجویان دریافت 
می کنند. اما با همه این ها باز هم هزینه های 

ساماندهی پناهجویان سرسام آور است. 

آین�ده پناهجوی�ان در گ�رو تعهدات 
کشورها 

 براس��اس گ��زارش نش��ریه ایندیپندن��ت، 
هزینه های درمانی، آموزشی و تغذیه مهاجران 
س��وری در آلمان ساالنه برابر با 30 هزار یورو 
اس��ت. این هزینه های سرس��ام آور مثل یک 
مان��ع مالی بس��یاری از فعالیت های اقتصادی 

کشورهای پذیرنده را مختل می کند. 
 اما تعهدات درازمدت برخی کش��ورها نیز 

در هال��ه ای از ابه��ام ق��رار دارد. برای مثال 
دول��ت بریتانی��ا مدت��ی پی��ش از رأی آری 
مردمی به برگزیت متعهد شده بود که تا 30 
هزار مهاجر س��وری را تا سال 2020 تحت 
پوشش خود قرار دهد. اما این تعهد با توجه 
به تغییر دولت کامرون به »می« و تغییر سر 
فصل های دولت بریتانیا، در معرض تغییر و 
تح��ول قرار دارد. به عب��ارت دیگر نمی توان 
انتظار داش��ت دولت بریتانیا در شرایط پس 
از پیروزی برگزیت به تعهدات پیش��ین خود 

در مورد پناهجویان پایبند باشد. 
در ای��ن میان برخی س��ازمان های محلی 
و غیر دولت��ی بریتانی��ا وع��ده داده اند که به 
پناهجویان خدم��ات مختلفی اعطا خواهند 
ک��رد. ب��رای مث��ال یک��ی از صندوق ه��ای 
خصوصی حمای��ت از حقوق مهاجران وعده 
داده ب��ه ازای ه��ر ش��هروند س��وری مقیم 
بریتانی��ا ت��ا 8520 یورو کم��ک مالی اعطا 
خواهد ک��رد، ام��ا در این می��ان یک نکته 
مهم وجود دارد. س��ن پناهجویان در میزان 
هزینه های صرف شده برای آنان موثر است. 
برای مثال مهاجران کم س��ن و سال و زنان 
به س��بب فقدان مهارت های شغلی، ضعیف 
بودن قوای بدنی و مواردی مش��ابه، قادر به 

انجام شغل های سنگین و تخصصی نیستند 
و در نتیج��ه هزینه ه��ای بیش��تری را برای 

کشورهای مهاجرپذیر ایجاد می کنند. 

حفظ امنیت و هزینه هایی
 که اندک نیستند 

الیزابی��ت کوایت، عضو هی��أت نمایندگان 
ناظ��ر ب��ر قوانی��ن اتحادیه اروپ��ا در یکی از 
س��خنرانی های اخی��ر خ��ود ضم��ن تاکید 
مهاج��ران  امنی��ت  تامی��ن  اهمی��ت  ب��ر 
گفت:متاس��فانه طی سال های اخیر و به ویژه 
پس از وقوع جنگ و ناامنی در سوریه، شاهد 
موج ش��دید جنایات و جرائ��م مهاجران در 
اتحادیه هس��تیم. بخشی از این موج حاصل 
ش��رایط محیطی، دور ش��دن مهاج��ران از 
موطن اصلی، مشکات فرهنگی و... و بخشی 
دیگر به علت عدم تطابق بین خواس��ت های 
مهاجران و امکاناتی اس��ت که در اختیار این 
افراد ق��رار دارد. درواقع اگرچه کش��ورهای 
اتحادیه تم��ام تاش خود را برای پوش��ش 
دادن نیازه��ای مهاجران و مهار مش��کات 
اجتماعی و فرهنگی آنان کرده اند، اما با این 
وجود، باز هم چالش هایی برای حفظ امنیت 
کش��ورهای مهاجر پذیر وجود دارد. از سوی 
دیگ��ر تامین امنیت مهاجران و ش��هروندان 
اصلی، وظیفه ای پر مسئولیت و دشوار است. 
نیروی نظامی، پلیس محلی و سایر ارگان ها 
ب��رای تامین امنیت مهاجران و ش��هروندان 
مس��یری س��خت را پیش رو دارن��د. از یک 
سو، حساس��یت های نژادی و فرهنگی مانع 
از انعط��اف بیش از ح��د نیروهای امنیتی را 
موجب می شود. از سوی دیگر، حس غربت، 
آس��یب پذیری جس��می و روانی مهاجران را 
افزای��ش داده و در نتیجه آنان را به س��مت 
ارتکاب جرائم س��وق می ده��د. ترکیب این 
دو باعث ش��ده اغلب کش��ورهایی که میزبان 
پناهجویان هس��تند، هر چن��د وقت یک بار 
شاهد س��رقت، تجاوز و انواع خشونت باشند. 
ای��ن جرائ��م گاه در خوابگاه ه��ا و خانه های 
موقت پناهجویان و گاه در بس��تر شهر انجام 
می ش��ود. جرائمی که اغلب هزینه هایی را به 
کش��ورها تحمیل می کنند؛ هزینه استخدام 
نیرو ب��رای امنیت خوابگاه ه��ای پناهجویان، 
افزایش شیفت های ش��غلی کارمندان پلیس 
ب��رای حراس��ت از مرزهای مختل��ف آبی و 
خاک��ی و در نهای��ت مبارزه با اف��رادی که با 
سوء اس��تفاده از موقعیت مهاج��ران مترصد 
اس��تفاده از آنان در مش��اغلی مثل قاچاق و 

مبادالت غیرقانونی هستند. 

براس�اس آمارهای کمیس�اری رس�یدگی به ام�ور پناهجویان در 
اتحادی�ه اروپ�ا، برخ�ی از کش�ورهای این ح�وزه بی�ش از دیگران 
درگیر بحران های مرتبط با پناهجویان هس�تند. در طول س�ه ماهه 
س�وم س�ال 2016، آلمان با آمار 400237 متقاض�ی پناهجو در صدر 
کش�ورهای مهاجر پذیر قرار گرفت؛ این رقم رک�وردی برابر با بیش 

از 66 درص�د از کل متقاضیان مهاجرت در اتحادیه اروپا را تش�کیل 
می دهد. ایتالیا با 34 درصد و فرانسه و یونان به ترتیب با 6و3درصد 
در مقام ه�ای بعدی این دوره زمانی قرار دارند. نگاهی به همین آمار 
نش�ان می دهد هزینه های اقتصادی مهاجران برای کش�ورهایی که 
هنوز هم مهاجر پذیر محس�وب می ش�وند تا چه حد س�نگین است. 
اگرچه بسیاری از کشورهای دیگر، مثل سوئد و اتریش نیز با بحران 
رش�د پناهجوها درگیر هستند ولی مقصد مهاجران سوری، افغان یا 

عراقی اغلب به س�مت کشورهایی مثل آلمان است.  از سوی دیگر، 
اگرچه اغلب کش�ورهای اتحادیه اروپا تابع قوانین محکمی هستند 
ک�ه در خص�وص مهاجرت پناهجویان وضع ش�ده اس�ت، اما باز هم 
هس�تند کش�ورهایی که با انعطاف پذیری یا عدم انعطاف بیشتری با 
ای�ن موضوع برخورد می کنند. با این مقدمه نگاهی داریم به تعدادی 
از کشورهایی که بیش از دیگران تحت فشار بحران پناهجویان قرار 

گرفته و متضرر شده  اند. 

بدون ش��ک آلم��ان بیش از تمامی کش��ورهای اروپایی درگیر بحران 
پناهجویان ش��ده اس��ت. این درگیری تا جایی ادامه پی��دا کرده که به 
خش��ونت و نزاع بین برخی از ش��هروندان و مهاجران نیز منجر شده. از 
س��وی دیگر در ط��ول دورانی که آلمان دروازه خ��ود را به روی هزاران 
مهاجر س��وری باز کرد، صدراعظم این کش��ور آماج حمات س��نگین 
انتقاده��ای داخلی و خارج��ی قرار گرفت. منتقدان م��رکل معتقدند با 
وجود اینک��ه آلمان به عنوان قلب تپنده اقتصاد اتحادیه اروپا ش��ناخته 
می ش��ود، اما تحمل بار فش��ار مهاجران برای این کش��ور چندان ساده 

نخواهد بود. 
اگرچ��ه وزارت خارج��ه آلم��ان در قبال این اعتراض ه��ا واکنش های 
منعطف ت��ری را نش��ان داده و ب��ا صدور بیانیه ای نس��بت ب��ه پذیرش 
پناهجویان در سال های آتی مواضعی سختگیرانه تر اتخاذ کرده، اما این 
موضع گیری آنچنان که باید مورد استقبال شهروندان مخالف مهاجرت 

واقع نشده است. 
 در بخش��ی از این بیانیه آمده اس��ت: ما در تاش��یم تا با وضع قوانین 
سختگیرانه تر، احتمال افزایش حجم ورود مهاجران به خاک آلمان را کاهش 
دهیم. این مهاجرت های بی رویه نه تنها زندگی پناهجویان را تهدید می کند، 

بلکه هزینه های مالی و تبعالت سنگین جانی را به آنان وارد می کند. 
براس��اس یک پژوهش جدید ک��ه به طور اختصاصی توس��ط روزنامه 
ZEIT منتشر ش��ده، بحران پناهجویان تا400 میلیارد یورو هزینه های 
اضاف��ی ب��ه دوش دولت آلمان تحمیل کرده اس��ت؛هزینه ای که از دید 

بسیاری از شهروندان می توانست برای آلمانی های اصیل خرج شود. 

ایتالیا را می توان یکی از مقاصد اصلی پناهجویان از هر  نژاد دانس��ت. 
هر روز خبرهای متنوعی درخصوص پناهجویانی که در حین س��فرهای 
غیرقانونی به این کش��ور از مسیر دریایی دچار انواع مشکات می شوند، 
غرق یا حتی ناپدید می شوند ،منتش��ر می شود. این پناهجویان تبارهای 
متنوعی را ش��امل می شوند، اما بدیهی است از زمان آغاز جنگ سوریه، 

بخش بزرگی از مهاجران را سوری تبارها تشکیل می دهند. 
نکت��ه جالب در خصوص رون��د ورود پناهجوها به این کش��ور، نحوه 
برخورد با این افراد در طول زمان است. در واقع طی سال های 2014 و 
2015، مهاجران س��وری به عنوان نیروی کار مثبتی برای رشد و توسعه 
اقتصادی در نظر گرفته می ش��د، تا جایی که به واس��طه حضور هزاران 
مهاجر در خاک این کش��ور، بیش از 600 هزار کارگر ایتالیایی مشمول 
حقوق بازنشستگی شدند. افزون بر اینها،کارگران خارجی بیش از 125 

میلیارد یورو به اقتصاد ایتالیا کمک کرده اند. 
 اما این روند در طول زمان معکوس ش��د و بس��یاری از اقتصاد دانان 
ایتالیایی روند ورود مهاجران به کش��ور را روندی مخرب ارزیابی کردند. 
براساس گزارش های منتشر شده در رسانه های ایتالیایی اغلب مهاجران 
س��وری مهارت های کاربردی مفیدی شامل مهارت های فنی دارند. این 
مهارت ه��ا، کم��ک می کنند تا مهاجران موفق ش��وند بخ��ش بزرگی از 
مش��اغل ایتالیا را به نام خود س��ند بزنند. اما روند رو به رش��د پذیرش 
مهاجران عمدتا س��وری در مش��اغل زیرس��اختی با کاهش اس��تخدام 
کارگ��ران ایتالیایی همراه ش��ده و برخی از نهاده��ای حمایت از حقوق 

کارگران را به اعتراض واداشته است. 

بحران ه��ای مالی یونان، خطر اخراج این کش��ور از اتحادیه اروپا و 
مشکات مشابه، در طول چند سال اخیر، موضوعاتی جنجالی بودند؛ 
موضوعات��ی که با فش��ار بر پیکره اقتصاد این کش��ور، عرصه را برای 

تمامی فعاالن اقتصادی یونان تنگ کرده بودند. 
 اما یکی از فش��ار های س��نگین که به مش��کات این کشور دامن 
زد، ورود پناهجویان س��وری به خاک یونان بود. براساس گزارش های 
وزیر دارایی یونان، ورود هزاران مهاجر س��وری به خاک این کش��ور، 
هر روز 0.3 از درآمدهای حاصل از تولید ناخالص داخلی این کش��ور 

را از بین می برد. 
از س��وی دیگر، یون��ان به عنوان مرک��ز ترانزی��ت پناهجویان به 
اتحادیه اروپا نیز ش��ناخته می شود. براساس آمارهای سازمان ملل 
بالغ بر 84 درصد از پناهجویانی که قصد دارند به کشورهای مختلف 
اتحادی��ه اروپا بروند، از یونان به عنوان مقصد اصلی و اولیه خود یاد 

می کنند. 
بر همین اس��اس است که در بین کش��ورهای اتحادیه اروپا، یونان 
باالترین نرخ مش��کات اقتصادی پس از ورود پناهجویان را به دوش 
می کش��د. همزمانی ورود پناهجویان به یونان با مشکات شدید این 
کش��ور در بازپرداخت وام های دریافتی این کشور یکی از بزرگ ترین 

چالش های پیش روی دولت است. 
از س��وی دیگر به نظر می رس��د برنامه های متعدد مقامات دولتی 
این کش��ور برای کاهش تع��داد پناهجویان عما با شکس��ت مواجه 

شده است. 

یونان ایتالیا آلمان 

paryabehnam66@gmail.com
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و  مخابرات��ی  ماه��واره  دو 
مدار  در  ب��ه زودی  سنجش��ی 

زمین قرار خواهند گرفت. 
امروز«،  به گزارش »فرصت  
محمود واعظی وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات در مراس��م 
رونمای��ی از دو ماهواره بومی 
گفت: طی دو سال و نیم دیگر 
ماه��واره سنجش��ی ایرانی در 

مدار زمین قرار می گیرد. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه امضای 
ماه��واره  س��اخت  ق��رارداد 
سنجشی اظهار کرد: همچنین 
مذاکرات فنی ساخت ماهواره 
مخابرات��ی انج��ام و در آینده 
نزدی��ک ق��رارداد آن نهای��ی 

خواهد شد. 
ب��ر  تاکی��د  ب��ا  واعظ��ی 
حمای��ت از فن��اوری بومی از 
ت��الش در جه��ت جلوگیری 
و  م��وازی  فعالیت ه��ای  از 

پراکن��ده کاری در این حوزه با 
مدیریت س��ازمان فضایی خبر 
دانش��گاه ها  در  گف��ت:  و  داد 
یک مرکز فنی ایجاد شده که 
تمام متخصصان و دانشمندان 
س��رعت  ب��ا  آن  در  داخل��ی 

پروژه ها را به پیش می برند. 
ارتباطات خاطرنش��ان  وزیر 
آزمایش��ی  ماه��واره  ک��رد: 
سنجش��ی ک��ه رونمایی ش��د 
این همکاری است  دس��تاورد 
و در زمین��ه ماهواره مخابراتی 
نیز کار ش��روع ش��ده است و 
امیدواری��م که ب��ا تالش تمام 
آین��ده  در  دس��ت اندرکاران 
نزدیک ش��اهد به ثمر رسیدن 
دس��تاوردهای بیش��تر در این 

حوزه بود. 
واعظی با تاکید بر پیشرفت 
در زمین��ه تحقی��ق و پژوهش 
اظه��ار ک��رد: همکاری ه��ای 

و  یافته  افزای��ش  بین الملل��ی 
همی��ن عامل افزای��ش رقابت 
و باال رفت��ن کیفیت کاالهای 
ب��ه  دس��تیابی  و  واردات��ی 
بازار های صادراتی شده است. 
وی دسترس��ی آزاد مردم به 
اطالعات را براس��اس ماده ۲۶ 
حقوق شهروندی از برنامه های 
خود برش��مرد و گفت: دراین 
راس��تا تالش داری��م مردم در 
از امکانات  تمام نقاط کش��ور 
بهره مند شوند و شاهد کاهش 

شکاف دیجیتال باشیم. 
نخس��ت  فاز  افتتاح  واعظی 
را  اطالع��ات  مل��ی  ش��بکه 
مردم  دسترس��ی  زمینه س��از 
ب��ه نس��ل ۳ و ۴ عنوان کرد و 
گفت: در س��ایه این شبکه در 
نظر داریم به توس��عه فناوری 
و کسب و کار نیز دست یابیم. 

وزی��ر ارتباط��ات ب��ا تاکید 

بر ت��الش در جهت اش��تغال 
ایج��اد ب��ه   دانش بنی��ان 

 ۱۰۰ ه��زار ش��غل در س��ال 
از  و  ک��رد  اش��اره  گذش��ته 
برنامه ری��زی جهت ۱۲۰ هزار 
ش��غل در زمین��ه ارتباطات و 
فن��اوری اطالع��ات در س��ال 
آینده خبر داد.  وی در بخش 
دیگر از س��خنان خ��ود گفت: 
دولت  زیرس��اخت های  تم��ام 
هماهنگی  و  آماده  الکترونیک 
با دس��تگاه ها نیز انجام شده و 
در بهمن ماه س��ال جاری فاز 
نخس��ت آن ب��ه بهره ب��رداری 
می رسد که باعث ایجاد تحول 

بزرگی خواهد شد. 
با  ارتباط��ات در ادامه  وزیر 
تاکید بر تالش در جهت س��ه 
برابر ک��ردن ب��ازار ict گفت: 
زمان بندی  برنام��ه  براس��اس 
با رش��د متوسط ساالنه  شده 

۱9.۶درص��د، تولید داخلی را 
از ۲.7 ب��ه ۵ افزای��ش داده و 
در پایان برنامه شش��م س��هم 
بازار ict به بیش از ۱۰۰ هزار 

میلیارد تومان برسد. 
واعظ��ی در بخ��ش دیگ��ر 
ت��الش  از  خ��ود  س��خنان 
همکاران پس��تی جه��ت ارائه 
فناوری  ب��ر  مبتنی  خدم��ات 
اطالعات جهت عبور از مرحله 
زیاندهی خب��ر داد و گفت: با 
تالش های دوستان پستی این 
شرکت در حال حاضر سودده 
شده و اساسنامه جدید آن نیز 
در مجلس ش��ورای اس��المی 
از  ای��ن ش��رکت  و  تصوی��ب 
بالتکلیفی نجات یافته اس��ت 
در ادامه برای ایجاد رقابت در 
ای��ن بخش هم تا دو ماه دیگر 
پروان��ه دو ش��رکت خصوصی 

ارائه خواهد شد. 

گوگل اعالم کرد که دیگر به روزرس��انی نرم افزاری برای گوشی های Nexus ۶ و 
Nexus 9 خود منتشر نمی کند.

به گزارش ترنجی،اگرچه به روزرس��انی های امنیتی شامل این قانون شرکت گوگل 
نمی ش��وند، اما با این تصمیم مش��خص ش��د که دارندگان این گوشی ها نباید چشم 

انتظار دریافت اندروید 7.۱.۲ باشند.
البته گوش��ی های Nexus ۶ و Nexus 9 پیش��تر در کوتاه ترین زمان ممکن به 
روزرس��انی دریافت می کرده اند، اما گوگل از قرار مصمم ش��ده اس��ت تا محصوالت 

قدیمی تر خود را به بوته فراموشی بسپارد.جالب این که عمر این دو گوشی به بیش 
از دو سال می رسد.

با این حال، به روزرس��انی های نرم افزاری از سوی سوم شخص همچنان برای این 
گوشی ها قابل دریافت است منتها از گوگل چیزی را به طور رسمی دریافت نخواهند 
 Nexus 9 و Nexus ۶ کرد. گوگل در عین حال اعالم کرده اس��ت که دو گوش��ی
س��اخت این ش��رکت به مدت یک یا در نهایت چند س��ال وصله های امنیتی را نیز 

دریافت می کنند.

ش��رکت نینتندو در سال ۲۰۱۶ میالدی سود سرشاری 
را از ف��روش دو ب��ازی محبوب خود یعن��ی پوکمون گو و 

سوپر ماریو ران به دست آورده است.
به گزارش فارنت،سال ۲۰۱۶ میالدی سالی خوب برای 
ش��رکت های فعال در حوزه تولید بازی ه��ای همراه و به 
ویژه ش��رکت نینتندو بود. این شرکت ابتدا با عرضه بازی 
پوکمون گو موفق ش��د محبوبیت و درآمد خوبی را کسب 
کند و در ادامه راه سوپر ماریو ران را به عنوان برگ برنده 
خود به بازار عرضه کرد. این ش��رکت موفق ش��د جریان 
نقدینگی خوبی را با عرضه س��وپر ماریو ران پیش از آغاز 
کریس��مس )حتی اگر این عرضه تنها برای iOS باش��د( 

به راه بیندازد.
بنابرگزارش وال اس��تریت ژورنال، سوپرماریو موفق شد 
درآمد ۵۳ میلیون دالری را از س��وی کاربرانی که بعد از 
امتحان کردن سه مرحله اول، این عنوان را به طور کامل 
خری��داری کردند به ارمغان بی��اورد. نینتندو اعالم کرده 
بی��ش از ۵درصد از گیمرها، این عنوان را خریداری کرده 
و تصمیم گرفته اند اس��تفاده از س��وپر ماریو ران را ادامه 
دهند اما این ش��رکت معتقد است این آمار باید دو رقمی 
می ش��د. با وجود این، متخصصان حوزه بازی های همراه 
معتقدند میزان تبدیل کاربران نس��خه های دمو به کسانی 
که نس��خه کامل ب��ازی را خریداری می کنن��د، به مراتب 

کم تر از این رقم است.
در ن��گاه اول ش��اید قیمت ۱۰ دالری ب��رای این بازی 
زیاد به نظر برسد، اما بس��یاری از کاربران معتقدند خرید 
یک ج��ای بازی به ج��ای پرداخت چندی��ن و چندباره از 
طریق گزین��ه پرداخت درون برنامه ای، بس��یار مقرون به 

صرفه تر است.
س��ونامی کیمیشیما مدیرعامل نینتندو اعالم کرده این 
عنوان در ماه مارس برای دس��تگاه های اندرویدی عرضه 
خواهد شد. در حال حاضر کاربران می توانند با مراجعه به 
پلی استور گوگل، فرآیند پیش  ثبت نام  را انجام دهند تا به 

محض عرضه بازی، از انتشار آن باخبر شوند.

سوپر ماریو 53 میلیون دالر عاید نینتندو کرد

Nexus 6 و Nexus 9 دیگر به روز نمی شوند

امن ترین مرورگر کدام است؟ 
اگر ش��ما هم از ویندوز ۱۰ اس��تفاده می کنید، به 
احتم��ال زیاد ن��ام مرورگر اختصاص��ی این ویندوز، 
معروف به Edge که به تازگی کار خود را آغاز کرده 
اس��ت را ش��نیده اید. البته این نام برای نخستین بار 
در ویندوز ۱۰ ش��نیده شده است، اما از آن جهت به 
تازگی آن اشاره کردیم که تاکنون و پیش از ویندوز 

۱۰ خبری از این مرورگر نبود. 
مایکروس��افت دالیل زیادی را از جمله مصرف کم 
باتری آن و س��رعت ۱۱۲ درصدی بیش��تر را نسبت 
به رقبایش مثل کروم، برای انتخاب اج مطرح کرده 
است و حتی در بین تبلیغات گسترده اش درباره این 
مرورگر، مدعی شده است که نسبت به مرورگرهای 
کروم و فایرفاکس از امنیت بیش��تری هم بر خوردار 

است. 
امروز قصد داریم که مقایس��ه و بررس��ی کوتاهی 
را انج��ام دهیم تا به صح��ت و تکذیب این مدعا پی 

ببریم. 
شرکت NSS Labs، یک شرکت پیشرو در تامین 
امنیت اطالعات اس��ت و به طور انحصاری در حوزه 

فناوری اطالعات یا IT فعالیت می کند. 
این ش��رکت در جدیدترین همکاری که با شرکت 
مایکروس��افت انج��ام داده اس��ت، به مقایس��ه بین 
مرورگره��ای کروم، فایرفاکس و اج پرداخته اس��ت. 
در این آزمایشات، هر سه مرورگر را با ۳۰۴ بدافزار و 

صفحات فیشینگ )جعلی( مواجه می کند. 
در ادامه آزمایش��ات ش��رکت NSS Labs ثابت 
می کند که مرورگر ویندوز ۱۰ شرکت مایکروسافت، 
با 99 درصد از بدافزارهای sem را بالک کرد و این 
آم��ار برای ک��روم و فایرفاکس ب��ه ترتیب ۸۶ و 7۸ 

درصد بوده است. 
اما مرورگر اج چطور این کار را می کند؟ 

ای��ن مرورگ��ر از طری��ق تنظی��م ک��ردن گزینه    
smart screen ک��ه به طور خاص در این مرورگر 

قرار دارد، جلوی sem ها را به خوبی می گیرد. 
نخس��تین بار این ویژگی را ش��رکت مایکروسافت 
در اینترنت اکس��پلورر7، برای فیلتر کردن صفحات 
فیش��ینگ رونمایی کرد و به طور متناوب به اصالح 
نس��خه های بهتر از این ویژگ��ی می پرداخت، البته 
دارا  را  قابلی��ت  ای��ن  chrome ه��م  و   firefox
هس��تند اما هیچ کدام ب��ه اندازه اج ای��ن قابلیت را 
آپدی��ت و اصالح نکرده اند، وقتی که ش��ما در یک 
صفحه فیش��ینگ یا بد افزار قرار می گیرید، به وسیله 
ویژگی اسمارت اسکرین، رنگ صفحه به قرمز تغییر 

می کند. 
بهتر اس��ت بدانید که فقط داشتن ویژگی خوب و 
جالبی مثل صفحه هوش��مند، برای داش��تن امنیت 
اطالعات ش��ما کافی نیس��ت؛ گاهی ممکن اس��ت 
که هکره��ا از طری��ق باگ های اج، امنیت ش��ما را 
آس��یب پذیر کنند و راه ورود غیر مجازی پیدا کنند؛ 
پس باید برای باگ ها و حتی در صورت آلوده ش��ده 

به ویروس ها و. . هم تدبیری دیگر اتخاذ کرد. 
آنتی ویروسی مثل MalwareBytes، راه مقابله 
خوبی برای بدافزارهایی اس��ت که اسمارت اسکرین 
نتوانس��ته است آنها را تش��خیص دهد و به سیستم 

نفوذ کرده اند. 
ب��ا وجود آمار خوب ۲۱ درص��دی فیلتر بدافزارها 
در مرورگ��ر اج نس��بت به فایرفاکس، ب��از هم دلیل 
نمی ش��ود که تامی��ن امنیت در اج ه��م ۲۱ درصد 
افزایش داش��ته باشد؛ شاید همیشه شما با بدافزارها 
س��ر و کار نداشته باش��ید؛ نرم افزارهای دیگری هم 
برای تامین امنیت ش��ما در اینترنت وجود دارد، که 

می توانید از آنها استفاده کنید. 
عالوه بر آن چه که تا االن در مقایسه مرورگرها و 
امنی��ت گفتیم، در ادامه می خواهیم نکات دیگری از 
امنیت کلی در تمام مرورگرها و همچنین مقایس��ه 
بیشتر س��ه مرورگر معروف فایرفاکس، کروم و اج را 

مطرح کنیم. 
مرورگرها به طور کلی برای افزایش توانایی هایشان 
مثل پخش ویدئ��و، موزیک و... باید ب��ا برنامه هایی 
مث��ل Flash، ج��اوا، و...کار کنن��د؛ ه��ر چند االن 
ارتب��اط مرورگرها به دلیل مس��ائل امنیتی با فلش 
کمتر شده است، اما در حین انجام کار، ممکن است 
این نرم افزارها راه های ورودی برای دسترس��ی های 

غیر مجاز باشند. 
 دو مرورگ��ر اج و ک��روم، ه��ر دو از تکنول��وژی

sandboxing اس��تفاده می کنند که برنامه های در 
حال اجرا را برای امنیت بیشتر از هم متمایز می کند، به 
این طریق که در مرورگر صفحات، پالگین ها و برگه ها 
را از هم تفکیک می کند و هر قسمت را به یک بخش 

پردازشی مخصوص ارسال می کند. 
ای��ن تکنول��وژی امنیت��ی ب��ه پردازش ه��ا اجازه 
نمی دهد ک��ه در بیرون از برنام��ه مربوط به خود با 
دیگر برنامه ها ارتباط داش��ته باشند؛ شاید برنامه ای 
ک��ه پردازش تفکیک ش��ده مرورگر می خواس��ت با 
آن تعامل برقرار کند، هم��ان برنامه مخرب می بود؛ 
در ای��ن صورت س��طح دسترس��ی برنامه های دیگر 
به برنامه اصلی به ش��دت کم می ش��ود و برنامه های 

مخرب به طور خودکار بالک می شوند. 
هم اکن��ون ش��رکت فایرفاک��س ب��رای س��ازگاری با 
 Electrolysis سندباکس��ینگ، درحال کار روی طرح
اس��ت که این طرح در صورت اجرایی شدن آن مرورگر 
فایرفاکس را به چند بخش پردازشی مجزا تقسیم می کند. 
ام��ا همان طور که می دانی��د فایرفاکس در مدت 
۱۳ س��ال فعالیت خود برای افزای��ش قابلیتش به 
طور متناوب و متعدد افزونه جدیدی را به مرورگر 
خ��ود اضافه می کن��د و در صورت اج��رای پروژه 
Electrolysis بای��د برای همه افزونه هایش، این 
س��ازگاری را به وجود آورد ت��ا بتوانند این ویژگی 
را بخوانن��د و بالطب��ع این کار باعث ش��ده اس��ت 
که س��رعت تکمیل ای��ن پروژه کم ش��ود و هنوز 

رونمایی نش��ده باش��د. 
ماحص��ل کار اینک��ه، مرورگ��ر اج در تکنول��وژی 
sandboxing ب��ا گوگل کروم در ی��ک رتبه قرار 
می گی��رد، ول��ی در ای��ن تکنولوژی مرورگ��ر اج در 
مقایسه با موزیال فایرفاکس، اصال قابل قیاس نیست 

و فایرفاکس در رتبه پایین تری قرار دارد. 
www. gooyait. com :منبع

نایب رئیس کمیسیون کسب وکارهای نوین 
اتاق بازرگانی: 

اتاق بازرگانی موافق تعطیلی اسنپ 
و تپسی نیست

 نایب رئیس کمیس��یون جوان��ان، کارآفرینی و 
کس��ب کارهای نوین و دانش بنیان اتاق بازرگانی 
ضمن تاکی��د بر ضرورت فعالیت کس��ب و کارهای 
جدید و استارتاپ ها تصریح کرد که اتاق بازرگانی 
هیچ گونه موافقتی با تعطیلی شرکت های اسنپ و 

تپسی نداشته است. 
دو روز گذش��ته خبری از سوی رئیس اتحادیه 
صنف فناوران یارانه تهران در شبکه های اجتماعی 
مبنی بر موافقت این اتحادیه و همچنین موافقت 
اتاق بازرگانی ایران با تعطیلی دو ش��رکت اسنپ 
و تپسی منتش��ر شد و گمانه زنی برای جلوگیری 
از فعالی��ت ای��ن دو کس��ب و کار اینترنت��ی قوت 
گرفت اما افشین کالهی- نایب رئیس کمیسیون 
کس��ب و کارهای نوین و دانش بنی��ان اتاق ایران- 
ب��ا تکذیب این خبر ک��ه اتاق بازرگان��ی ایران با 
تعطیل��ی این واحده��ا موافقت کرده اس��ت، به 
ایس��نا، گفت: اتاق بازرگانی از ص��در تا ذیل اعم 
از کمیسیون کسب و کارهای نوین، هیأت رئیسه و 
رئیس اتاق به ش��دت از کسب و کارهای نو حمایت 
می کنند و مطمئنا این کسب و کارها جایگاه خود 
را خواهند داشت و هیچ نامه ای هم از طرف اتاق 
بازرگان��ی مبنی بر تعطیلی این ش��رکت ها وجود 

نداشته است. 
کمیس��یون  تنه��ا  ن��ه  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  وی 
کس��ب و کارهای نوین بلکه مجموعه اتاق بازرگانی 
با جدیت از کس��ب و کارهای جدید و دانش بنیان 
حمایت خواهد کرد، ادامه داد: ما با وضع هر گونه 
مق��ررات جدید در ای��ن زمینه مخالف هس��تیم، 
اگر هم قرار باش��د مقررات جدیدی برای فعالیت 
این ش��رکت ها گذاشته ش��ود حتما باید به صورت 
کاربردی و حداقلی باش��د ضم��ن آنکه در همین 
مقررات فعلی ش��رکت های جدی��د و دانش بنیان 
می توانند کار کنند و به فعالیت شان ادامه دهند. 
نای��ب رئیس کمیس��یون کس��ب و کارهای نوین 
و دان��ش بنی��ان اتاق ایران درب��اره نتایج و تبعات 
تعطیل ش��دن ش��رکت های دانش بنی��ان عنوان 
کرد: اگر این واحد ها تعطیل ش��وند تبعات بسیار 
جدی دارد و جوانانی را ناامید می کند که به دنبال 
کس��ب و کارهای جدید هستند. یعنی از یک طرف 
شعار اقتصاد دانش بنیان می دهیم و از یک طرف 
وقتی این ش��رکت های دانش بنیان رشد می کنند 
و وارد ب��ازار می ش��وند می خواهیم جلوی ش��ان را 

بگیریم که کامال نقض قرض است. 
کاله��ی تصری��ح ک��رد: معم��وال کس��انی که 
می خواهند از فعالیت کسب و کارهای دانش بنیان 
و جدی��د جلوگیری کنند می گویند که این ها باید 
مج��وز بگیرند. منظور از این جمله این اس��ت که 
باید بیایند از ما مجوز بگیرند. بعضی ها می خواهد 
از طریق این مجوز دادن ها برای خودش��ان درآمد 
کسب کنند یا فکر می کنند می توانند به این شکل 

روی این کسب و کارهای جدید نظارت کنند. 
وی ادام��ه داد: ن��گاه این گون��ه اس��ت و برخی 
می خواهند از این فضا برای خود اس��تفاده کنند. 
حت��ی اگر واقعا نیاز اس��ت و ضرورت دارد که این 
ش��رکت ها مجوز دریافت کنند مثل ش��رکت های 
دیگر باید بروند مجوز بگیرند. در دنیا هم این اتفاق 
افتاده و موضوع جدیدی نیس��ت. کسب و کارهای 
دیگر هم با آمدن فعالیت های جدید و استارتاپ ها 
حذف نمی ش��وند ام��ا به هر حال اگر به گذش��ته 
رج��وع کنیم می بینیم که برخی کس��ب و کارها به 
وج��ود آمدند و بعضی کس��ب و کارها هم در طول 
زمان از بین رفته اند، کس��ب و کارهایی که شاید تا 
۲۰ س��ال پیش هم وجود داش��ته اند اما اکنون از 
بین رفتند مثل یخ فروش��ی ی��ا خیلی فعالیت های 

دیگر. 
 نایب رئیس کمیس��یون کسب و کارهای نوین و 
دانش بنی��ان اضافه کرد: نمی توانیم برای نگرانی از 
بابت از بین رفتن یکس��ری شغل جلوی فناوری یا 
مدرن ش��دن کس��ب و کارها را بگیریم. این اتفاقی 
اس��ت که در طول تاریخ افت��اده ولی در این مورد 
مشخص نباید نگرانی وجود داشته باشد، چون این 
ش��رکت ها از بازاری استفاده می کنند که یک بازار 
جنبی است و آن هایی که نگران هستند می توانند 
روش های شان را مدرن کنند یا قیمت های شان را 
رقابت��ی کنند و با اصالح روش های ش��ان در بازار 

بمانند.  

کاهش 20 درصدی فروش  آی پد
اگ��ر چه اپ��ل از فروش ب��االی آیفون در س��ه 
ماهه پایانی س��ال ۲۰۱۶ راضی ب��وده، اما این امر 
به معنای اس��تقبال از همه تولیدات این ش��رکت 

نیست. 
به گزارش فارس، اپل در س��ه ماهه چهارم سال 
۲۰۱۶ موف��ق به ف��روش ۱۳. ۳ میلی��ون  آی پد 
ش��ده و از این طریق ۵.۵میلیارد دالر کسب کرده 
اس��ت. این رقم نس��بت به رقم مدت مشابه سال 
گذش��ته میالدی ۲۲ درصد کاهش نشان می دهد. 
همچنین در مقام مقایس��ه اپل ۱9 درصد کمتر از 

سال قبل آی پد روانه بازار کرده است. 
البته به رغم این شرایط نامطلوب اپل می گوید 
در مقایس��ه با آنچه که انتظار داش��ته آی پدهای 
بیش��تری را به فروش رس��انده و این محصول را 
کامال موفق ارزیاب��ی می کند. به رغم اینکه تبلت 
به طور کلی بازار مطلوبی ندارد، اما س��هم اپل از 
این بازار بیش��تر از دیگر شرکت های تولیدکننده 
تبلت است.اپل هنوز به افزایش استقبال مردم از 
تبلت ها امیدوار اس��ت و می گوی��د قصد دارد در 
آین��ده تغییراتی در این محص��ول ایجاد کند تا 
افراد بیش��تری را به خرید آن ترغیب کند. البته 
هنوز جزییات خاصی در این زمینه اعالم نش��ده 

است. 

خبـــر وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات: دنیای فناوری
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وزارت دفاع آمریکا پهپادی را طراحی کرده که می تواند با آن در مناطق بحران زده به کمک انسان ها برود.این محصول که شبیه به یک هواپیمای کاغذی است،  
برای انجام سفر برگشت طراحی نشده و یکبار مصرف است. از این پهپادها می توان در مناطقی که بیماری های خاصی به طور گسترده شیوع دارد نیز استفاده 
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کارشناس گردشگری: 

 داشتن برنامه کالن با اهداف مشخص
برای حضور در نمایشگاه های بین المللی ضروری است

عضو فدراسیون جهانی خبرنگاراِن سفر: 

گردشگری روی پاشنه  »ترامپ« نمی چرخد

ارتباط اقتصاد مقاومتی، میراث  
فرهنگی و گردشگری

مدیر دفتر منطقه ای یونس��کو در تهران  »میراث 
فرهنگی و گردش��گری پایدار« را زیرش��اخه اقتصاد 
مقاومتی می داند و می گوید: زیرش��اخه های مربوط 
به حفظ و ترویج میراث فرهنگی، توسعه گردشگری 
پای��دار و مبارزه ب��ا جابه جای��ی غیرقانونی کاالهای 
فرهنگ��ی  )قاچاق( ش��امل تحقق ه��دف دولت در 

توریسم پایدار فزاینده می شود. 
به گزارش ایس��نا، استر الروش کیش در نخستین 
جلسه چارچوب کمک توسعه ای ملل متحد – مجمع 
توسعه همکاری سازمان ملل آندف  )UNDAF( با 
حضور معاونان سازمان میراث فرهنگی، کارشناسان 
سازمان های تخصصی بین المللی وزارت امورخارجه، 
نماینده UNDP و نماینده دفتر منطقه ای یونسکو 
در تهران با ارائه توضیحاتی درباره س��ند  »آندف« و 
ارتباط آن با س��ه حوزه گردشگری، میراث فرهنگی 
و صنایع دس��تی گفت:  »آندف« س��ند باالدس��تی 
اس��ت که در بین کشورهای مختلف و در پنج حوزه 
محیط زیست، سالمت و بهداشت، اقتصاد مقاومتی 

و کنترل مواد مخدر تدوین شده است. 

اقتصاد مقاومتی؛ میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری

به گفته وی، میراث فرهنگی و گردشگری پایدار، 
زیرش��اخه ای اس��ت که در حوزه اقتص��اد مقاومتی 
ق��رار می گیرد و در این میان زیرش��اخه های مربوط 
به حفظ و ترویج ملی و جهانی، به روزرس��انی برنامه 
جامع گردش��گری مل��ی ایران، آم��وزش راهنمایان 
تخصصی گردش��گری می��راث، ارتقای گردش��گری 

جامعه محور( است. 
مدیر دفتر منطقه ای یونسکو در تهران اضافه کرد: 
تقویت نظام های آماری برنامه ریزی در بخش میراث 
فرهنگی، گردش��گری، حمای��ت و افزایش کیفیت، 
حفاظ��ت و پای��داری محوطه های می��راث و محیط 
پیرامون آنها، حراس��ت از میراث فرهنگی ناملموس، 
ترویج صنایع خالق به ویژه صنایع دس��تی به عنوان 
یک معیش��ت پایدار برای زن��ان و مردان در مناطق 
روس��تایی و ترویج به کارگی��ری بخش خصوصی در 
مرم��ت بناها و محوطه ه��ای تاریخی، ایجاد ظرفیت 
نهادی��ن ب��رای مب��ارزه با قاچ��اق ام��وال فرهنگی 
و گس��ترش و بهب��ود زیرس��اخت گردش��گری ب��ه 
ش��یوه پای��دار زیس��ت محیطی نی��ز در این بخش 
از میراث فرهنگ��ی، صنایع دس��تی و گردش��گری، 

زیرشاخه اقتصاد مقاومتی قرار می گیرند. 

ارتباط میراث فرهنگی و محیط زیست زیر 
سایه اقتصاد مقاومتی

الروش تأکی��د ک��رد: موض��وع می��راث فرهنگی 
ع��الوه بر حوزه اقتصاد مقاومت��ی می تواند با مبحث 
محیط زیس��ت نی��ز مرتبط باش��د و ای��ن ارتباط به 
دلی��ل مباحث مش��ترکی مانن��د می��راث طبیعی، 
اکوتوریسم، ذخیره گاه های زیست کره و نقش جوامع 
محلی و می��راث فرهنگی ناملم��وس در حفاظت از 

محیط  زیست و منابع طبیعی است. 

بهره مندی از حمایت  »آندف« در مقابل تعریف 
پروژه برای میراث فرهنگی

محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان 
می��راث فرهنگی و گردش��گری نیز ب��ه همکاری های 
مستمر س��ازمان میراث فرهنگی با سازمان ملل و 18 

آژانس مستقر در تهران اشاره کرد. 
وی افزود: سازمان میراث فرهنگی از سال 2000 برای  
»مستر پالن گردشگری« با سازمان بین المللی برنامه ریزی 
توس��عه همکاری داشته اس��ت و هم اکنون نیز معاونت 
گردش��گری و معاونت صنایع دستی نیز با UNDO با 

امضای تفاهم نامه درحال همکاری هستند. 
او ادام��ه داد: در حال حاضر  »آندف« یک س��ند 
باالدستی است که ما می توانیم با تعریف پروژه هایی 
مانند ثبت آثار طبیعی و فرهنگی، مباحث مدیریتی 
و حفاظت از میراث ناملموس، اکوتوریس��م، توسعه 
صنایع دس��تی و کمک ب��ه جوامع محل��ی و حتی 
پروژه های��ی که مربوط به مدیریت بحران می ش��ود، 

از حمایت های آن بهره مند شویم. 
معاون میراث فرهنگی س��ازمان میراث فرهنگی و 
گردش��گری ادامه داد: اتفاقاتی که در حوزه مدیریت 
منابع طبیعی و انسانی می افتد خارج از حوزه میراث 
فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری نیست، این 
س��ه حوزه بر معیشت مردم و توس��عه پایدار بسیار 

تأثیرگذارند. 
برنام����������������������ه گف����������ت:   وی 
 )SDG  )Sustainble development Goals 
س��ازمان ملل نیز نشان می دهد که همه فعالیت ها با 
یکدیگر در ارتباط هستند، بنابراین برنامه سه حوزه 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تا سال 
2030 تعریف ش��ده که ایران نیز جزو کش��ورهایی 
اس��ت که داوطلبانه قرار است فعالیت های مرتبط با 

آن را گسترش دهد. 
او توضیح داد: در این برنامه 17 موضوع مطرح است 
که همگی با هم مرتبط هستند. به عنوان مثال بند یک 
در زمین��ه تالش در جهت فقرزدایی اس��ت و بند 11 
مرتبط با میراث فرهنگی و توسعه پایدار است. بنابراین 
SDG برنامه باالدس��تی فراگیری اس��ت که به همه 
حوزه ها مربوط می شود و فرصت بسیار مناسبی است 
تا نمایندگان بخش های مختلف UN با حوزه های ملی 
برای ارتقای کیفیت زندگی، حفظ فرهنگ و طبیعت 

همراهی یکپارچه ای داشته باشند. 

عب��داهلل عباس زاده، مس��ئول اجرایی غرفه 
ایران در نمایش��گاه بین المللی گردش��گری 
اسپانیا  )فیتور(، معتقد است کاستی که حضور 
ایران در نمایشگاه های بین المللی گردشگری 
دارد، عدم اس��تفاده علم��ی  و تکنولوژیکی و 

نداشتن یک شعار گردشگری است. 
بن��ا بر این گزارش، عباس زاده در صحبت 
ب��ا ایرنا در مادرید در برآوردی کلی  از نتایج 
این نمایشگاه، در پاسخ به این سوال که چه 
راهکارهایی  می شود برای بهبود غرفه ایران 
در دوره ه��ای آین��ده نمایش��گاه انجام داد، 
گف��ت: معتقدم باید ی��ک برنامه کالن پنج 
س��اله برای حضور ایران در نمایش��گاه های 
بین المللی ب��ا پیش بینی  اهداف مش��خص 

داشته باشیم. 
وی در این رابطه، در نظر گرفتن ابزارهای 
الزم ب��رای پیش��رفت در ب��ازار اس��پانیا در 

چارچوب این برنامه ریزی را الزم دانست. 
مسئول اجرایی غرفه ایران از سوی دیگر 
حضور یک مقام س��ازمان میراث فرهنگی 
کش��ورمان در غرفه های ایران برای ارتباط 
ب��ا خبرنگاران را ضروری دانس��ت و گفت: 
ایج��اد یک نوع برنامه ری��زی، هماهنگی و 
تفاهم برای پاسخگویی به رسانه ها ضروری 

است. 
عب��اس زاده تأکید کرد: م��ا نیاز به مقامی 
داریم ک��ه بتوان��د خبرن��گاران را در قالب 
توره��ای معرفی  ای��ران جذب کن��د و من 
معتق��دم که ای��ن امر ب��رای گردش��گری 

کشورمان خیلی  مؤثر خواهد بود. 
وی از سوی دیگر به مسئله بازاریابی برای 
توسعه و رشد گردشگری اشاره و خاطرنشان 
کرد که ایران هر س��اله در نمایشگاه فیتور 
حضور می یابد، اما یک بازاریابی و یک شعار 
مشخص برای توسعه برنامه ریزی پنج ساله 

گردشگری خود ندارد. 
عباس زاده راهکار دیگر را بهبود اس��تفاده 
علم��ی  از نمایش��گاه ها دانس��ت و تصری��ح 
ک��رد: خألیی که حضور ما در نمایش��گاه ها 
دارد، عدم اس��تفاده علمی  از تکنولوژی این 
نمایشگاه ها است که متأسفانه ما نمی توانیم 
از آن اس��تفاده کنیم. ما باید در شبکه های 
مجازی نمایش��گاه ها مانند وب س��ایت و در 

نشست های تخصصی شرکت کنیم. 

ب��ه گفته وی، کارشناس��ان گردش��گری 
ایران��ی باید ضم��ن برگزاری نشس��ت ها و 
مذاکره، نگاه تخصصی از ایران داشته باشند 
و انحص��ار س��فرهایی را که فق��ط در قالب 
توره��ای فرهنگی  در ای��ران انجام می گیرد 

تغییر دهند. 
این کارش��ناس تصریح کرد: شرکت های 
گردش��گری باید مسیرها و مقاصد جدیدی 

را در ای��ران معرفی  کنند تا آن تمرکزی که 
معموالً گردش��گران روی اصفهان، شیراز و 
تهران دارند برداش��ته شود و گردشگران به 
شهرهای دیگر ایران که آماده ارائه خدمات 

به آنها هستند، بروند. 
این مسئول عضو کانون جهانگردی ادامه 
داد: بیشتر بسته های مسافرتی که در دست 
آژانس ه��ا درباره ایران اس��ت، بس��ته هایی 

هس��تند که عمدتا به ش��هرهای ذکر شده 
تعلق دارند و این باعث اعمال فش��ار زیادی 
روی هتل ها و خدمات توریستی این شهرها 
ش��ده، درحالی که ش��هرهای دیگر کشور از 

نظر هتل، کاماًل خالی  هستند. 
عباس زاده تصریح کرد: س��ازمان جهانی  
گردشگری، هر ساله یکی  از برگزارکنندگان 
اصلی  نمایش��گاه فیتور اس��ت. بس��یاری از 

کش��ورها، عضو این س��ازمان هس��تند و با 
ارائه بس��ته های مسافرتی خود از طریق این 
س��ازمان و شرکت در کارگاه های تخصصی، 

نهایت استفاده را از این سازمان می برند. 
وی با اش��اره به این امر، ابراز تاسف کرد 
که شرکت های تخصصی ایرانی، بسیار روی 
این مس��ئله متمرکز نیستند و بیشتر سعی  
دارند از مش��تریان ثابت خود یا مش��تریانی 
که به صورت حضوری در نمایشگاه شرکت 

دارند، استفاده کنند. 
عباس زاده درحالی  از این کم  و کاس��تی ها 
صحبت کرد ک��ه  »منوچه��ر ناصرالملکی« 
نایب رئیس کانون جهانگردی و اتومبیل رانی  
گفت این یک کار جمعی است و کاستی هایی 
ممکن است وجود داشته باشد اما آنچه مهم 
است این است که حرکت نمایشگاه نسبت به 
سال گذشته و سال های قبلش، حرکت رو به 
جلویی بوده و تالش شده که کم و کاستی ها 

تا جای ممکن برطرف شود. 
وی ضمن اش��اره ب��ه اینکه ای��ن کانون 
مس��ئولیت برگ��زاری غرف��ه ای��ران را در 
نمایش��گاه فیتور برعه��ده دارد، توضیح داد 
ک��ه طی  س��ال های گذش��ته، کانون تالش 
کرده اس��ت در چارچوب سیاست های کلی  
گردشگری کش��ور که هماهنگ با سازمان 
میراث فرهنگی  و حوزه گردش��گری کشور 
اس��ت، زمینه ای را فراهم کن��د که فعاالن 
بخش خصوص��ی در حوزه صنعت و خدمات 
گردش��گری بتوانند در فیتور، کاال، برنامه و 
خدمات خودشان را به خوبی  عرضه بکنند. 
ناصرالملکی افزود: با استفاده از تجربیات 
س��ال های قبل، تالش ش��ده که نمایشگاه 
امس��ال، نمایش��گاهی مناس��ب تر باش��د و 
زمین��ه بهت��ری را ب��رای ارائ��ه جاذبه ها و 

توانمندی های ایران فراهم بکنیم. 
نایب رئیس کانون جهانگردی خاطرنشان 
کرد: ویژگی  های این نمایشگاه این است که 
عمده کار را خود فعاالن بخش گردش��گری 
کش��ورمان بر عهده داشته و در برنامه ریزی 
و در اج��رای آن مش��ارکت دارن��د و تالش 
می کنن��د که ب��ا ابت��کارات و خالقیتی که 
دارند، جاذبه های ایران را بهتر معرفی  کنند 
و ارتباط و تعاملی هم با س��ایر کشورها در 

حوزه گردشگری داشته باشند. 

عض��و فدراس��یون جهان��ی خبرن��گاراِن 
س��فر معتقد اس��ت تصمیم ها و دس��تورات 
رئیس جمه��ور آمریکا، جریان گردش��گری 
جه��ان را دگرگون نخواهد کرد، چراکه این 
دستورات به شیوه کنونی ادامه پیدا نمی کند 
و حتماً تغییر خواهد ک��رد. با آن که دنیای 
گردشگری س��خت تحت تأثیر جریان های 
سیاس��ی اس��ت، اما این بار صاحبان منصب 
و صاحب نظ��ران بر ای��ن باورند که در روی 

پاشنه  »ترامپ« نخواهد چرخید. 
وعده ه��ای  اج��رای  از  پ��س  روز  ی��ک 
انتخاباتی رئیس جمهور آمریکا برای محکم 
کردن مرزهای این کش��ور ب��ا مکزیک و به 
دنب��ال آن ممانع��ت از ورود اتب��اع ایران و 
شش کشور دیگر به آمریکا، حسن روحانی 
رئیس جمه��ور کش��ورمان گف��ت:  »امروز 
زمانی نیس��ت که بین ملت ها دیوار کشیده 
شود، یادشان رفته اس��ت که سالیان پیش 
دی��وار برلین ف��رو ریخت، اگر ه��م دیواری 

وجود دارد، باید آن را برداشت.
در تأیید این س��خنان نیز طالب ریفاعی، 
دبیرکل سازمان جهانی جهانگردی که برای 
ش��رکت در هفدهمین کنوانس��یون جهانی 
راهنمایان گردش��گری به ته��ران آمده بود، 
تأکید کرد:  »م��ا نیروهایی که می خواهند 
م��ردم را منزوی کنن��د و تاریکی بیاورند و 
از سفِر مردم جهان ممانعت کنند، شکست 
خواهیم داد. این جواِب خوبی به چالش های 

دنیا است.
 »آملی��ا توماس��ویچ« عض��و فدراس��یون 
جهانی خبرنگاران س��فر ترجیح داد درباره 

تأثی��ر دونالد ترامپ بر جریان گردش��گری 
فقط ی��ک نکته کوتاه را ی��ادآوری کند، به 
ایس��نا گف��ت: همانطور که رئی��س جمهور 
روحانی گفتند، ایجاد مرزها باعث رس��یدن 
م��ردم و ملت ها به یکدیگر نمی ش��ود، بلکه 
این گردش��گری اس��ت که م��ردم را به هم 
نزدی��ک می کند. در نتیج��ه آنچه در برخی 
کش��ورها نه در همه نقاط اتف��اق می افتد، 

در طول س��ال ها، بر گردش��گری تأثیرگذار 
خواهد بود. 

او اعتق��اد دارد؛ این تصمیم و دس��تور 
ترام��پ برای مح��دود کردن س��فر اتباع 
هفت کش��ور به آمریکا، تغییر خواهد کرد 
و ادامه دادن آن به ش��یوه کنونی ممکن 
نخواهد بود. توماسویچ که به مدت هشت 
فدراس��یون خبرنگاران  مس��ئولیت  سال 

س��فر در کش��ور کرواس��ی را ب��ه عهده 
داش��ته و نویس��نده کتاب هایی در زمینه 
گردش��گری، هتل��داری و مهمان ن��وازی 
اس��ت، به تأثیر رس��انه ها بر تغییر احوال 
گردشگری و پایدار نماندن این سیاست ها 
تح��ت تأثیر چنی��ن فعالیت هایی بس��یار 
قائ��ل اس��ت؛ درب��اره نقش رس��انه ها بر 
تحوالت گردش��گری جه��ان، اظهار کرد: 

آژانس های  اصلی سفر،  تصمیم گیرندگان 
مسافرتی و رس��انه ها هستند که مردم را 
تش��ویق می کنن��د به کجا س��فر کنند یا 
چه مقصدی را برگزینن��د. برای مثال در 
کرواس��ی از طریق فدراسیون خبرنگاران 
س��فر به مدت ش��ش، هفت س��ال موفق 
ش��دیم 6 هزار نفر را به زاگرب و کرواسی 
دعوت کنی��م که حاص��ل آن 3۴ درصد 
رشد در صنعت گردشگری کشورمان بود. 
او اضاف��ه ک��رد: در م��دت هف��ت س��ال 
فدراسیون ما در کرواسی موفق شد 2۵00 
خبرن��گار، روزنامه نگار و نویس��نده را از ۵0 
کش��ور به کرواس��ی و به ویژه ش��هر زاگرب 
ج��ذب کند که ارزش مطالب و گزارش های 
آنها بالغ بر 60 میلیارد دالر بود. کش��ور ما 
اینچنین پولی نداش��ت که ب��رای تبلیغات 
بده��د، ولی ما رس��انه ها را دعوت کردیم تا 
برای کشورمان بنویسند. در ایران هم برای 
تغیی��ر نگرش جهان می ت��وان چنین کاری 

انجام داد. 
توماس��ویچ ک��ه تاکن��ون کارگاه ه��ای 
آموزشی بسیاری در زمینه مهمان نوازی و 
هتلداری برای بس��یاری از کشورها برگزار 
ک��رده و حت��ی در اعطای جوای��زی مثل  
»سیب طالیی« به مقاصد برتر گردشگری 
نق��ش داش��ته اس��ت، گف��ت: ب��اور دارم 
شهرهایی از ایران مثل تبریز، اصفهان، یزد 
و حتی جزیره کیش قابلیت برگزیده شدن 
به عنوان مقصد برتر گردش��گری را دارند، 
فقط باید معرفی ش��وند و رسانه ها در این 

راه یاری رسان باشند. 

اخبــار

معاون صنایع دس��تی کش��ور معتقد است هویت کش��ور در آثار صنایع 
دس��تی هنرمندان آن نهفته اس��ت. به گزارش ایسنا، بهمن نامورمطلق در 
آیین تجلیل از هنرمندان و پیشکس��وتان صنایع دس��تی و هنرهای سنتی 
آذربایجان ش��رقی، با بیان ای��ن مطلب گفت: هنرمندان خط��ه آذربایجان 
همواره از پیش��گامان عرصه هنر بوده اند به طوری که آنان س��هم بزرگی در 

اقتصاد و هویت کشور دارند. 
وی ب��ا بیان اینک��ه هنرمندان با خلق آثار هنری، نش��اط و طراوت را 
ب��ه جامعه هدی��ه می دهند، بیان کرد: با توجه ب��ه این موضوع، ضروری 
اس��ت برای حفظ هنر س��رمایه گذاری کنیم. وی، آذربایجان شرقی را از 

خطه های مولف هنر دانس��ت و یادآور ش��د: ای��ن منطقه مکاتب متعدد 
هنری را در خود جای داده اس��ت و چندین نوع هنر در جای جای آن 

دیده می شود. 
نامورمطلق بر افزایش همکاری و تعامل بین نس��ل جوان و پیشکس��وت 
در عرصه صنایع دس��تی و هنرهای سنتی تأکید کرد و گفت: نسل گذشته 
ب��ا حفظ و ارائه اصالت و هویت و در کنار آن نس��ل جوان با ایجاد نوآوری 
و ط��راوت می تواند باعث رونق این صنعت باش��د. وی در خصوص نیازهای 
روز هن��ر، تأکید کرد: ام��روزه هنر به طراحی خ��وب، بازارچه های دائمی، 
برند سازی و تبلیغات نیاز دارد؛ ضروری است در این عرصه خود هنرمندان 

و فارغ التحصیالن رش��ته های صنایع دستی به موضوع ورود کرده و کمک 
حال ما باشند. 

مع��اون صنای��ع دس��تی کش��ور در ادامه س��خنانش خاطرنش��ان کرد: 
انتخاب تبریز به عنوان پایتخت گردش��گری کش��ورهای اس��المی در سال 
2018، فرصتی برای توس��عه و جهش در صنایع دس��تی و هنرهای سنتی 
آذربایجان ش��رقی اس��ت. تبریز باید همه جانبه برای این رویداد مهم آماده 
شود و احیای کارگاه های صنعتی و خانگی و احداث موزه برای پیشکسوتان 
صنایع دستی و هنرهای سنتی از جمله اقداماتی است که می شود تا سال 

2018 اجرایی شوند. 

بهمن نامور مطلق: 

هویت کشور در آثار صنایع دستی هنرمندان آن نهفته است
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10نکته ای که در زمینه طراحی لوگو 
باید بدانیم

از طرحی ساده برای لوگوی تان استفاده کنید
تاکنون درباره 9 نکته مهم و اساسی در زمینه طراحی لوگو صحبت کردیم و هم اکنون نوبت به ساده ترین و مهم ترین بخش طراحی یک لوگو رسیده است. هرچه لوگو ساده تر 

باشد، بیشتر جلب توجه می کند. با توجه به این موضوع سعی کنید از طراحی لوگوهای پیچیده و شلوغ اجتناب کنید. 

لوگوی خاص و منحصر به فردی داشته باشید
هرگ�ز کار ی�ک طراح دیگر را کپی نکنید. البته الهام گرفتن از طرح های دیگران برای طراحی لوگو مطلقا اش�کالی ندارد اما کپی کردن طرح ها و ایده های 

یک طراح دیگر به هیچ وجه پذیرفته نیست. بنابراین بهتر است همواره طراح های مخصوص و منحصر به فردی داشته باشید. 

لوگوها چیزی بیشتر از یک فونت یا نماد هستند
آیا از تصاویر روبه رو که بخش�ی از لوگوهای موجود هس�تند می توانید به کلیت لوگو و برندی که لوگوهای موجود در تصویر به آن تعلق دارند پی ببرید؟ 
لوگوها طراحی می شوند تا به صورت یک شرکت تجاری تبدیل شوند. بنابراین در طراحی لوگوی شرکت خود باهوش و قاطع بوده و به دقت برنامه ریزی کنید. 

عدم استفاده از رنگ های متعدد 
در طراحی 95 درصد از 100 لوگوی برتر جهان تنها از یک یا دو رنگ استفاده شده است. چنانچه استفاده از رنگ های متعدد در فرآیند طراحی لوگوی تان 

ضروری است، اطمینان حاصل کنید که لوگوی طراحی شده با استفاده از تعداد زیادی از رنگ همچنان جذاب و درگیر کننده باشد. 

از فاصله های بی رنگ به صورت مناسب استفاده کنید

فاصله های س�فید رنگ یا بی رنگ به لوگو تعادل می بخش�ند. از س�وی دیگر، اس�تفاده از این عناصر می تواند از ازدحام و شلوغی موجود در لوگو 
بکاهد. فضاهای سفید به شما اجازه می دهند تا از عناصر پنهان در لوگوی خود استفاده کنید اما در این میان باید دقت کنید تا این مسئله به صورت 

مناسب و بجا باشد. 

از تمامی زوایای ممکن به لوگوی خود بنگرید
ممکن اس�ت یک لوگو از هرنظر عالی و مناس�ب بوده و با قراردادن یک تصویر پس زمینه س�فید رنگ بس�یار مناسب و ش�یک به نظر برسد اما از 
ویژگی ه�ای الزم ب�رای بازاریابی برخوردار نبوده و جذابیت های الزم را ایجاد نکند. بنابراین بهتر اس�ت قبل از آنک�ه اتفاق ناگواری بیفتد از تمامی 

زوایای موجود به لوگوی خود بنگرید و آن را به صورت کامل بررسی کنید. 

کمتر از افکت های تصویری استفاده کنید
در دنی�ای فتوش�اپ ما می توانیم یک لوگو را تقریبا از هر جنبه ای دچ�ار تغییر و تحول کنیم. با این وجود تقریبا 
در تمامی موارد می توان گفت که ایجاد تحوالت اساسی و استفاده گسترده از افکت های تصویری می تواند مسائل 

را پیچیده تر کند. 

رنگ به لوگوی شما معنا و مفهوم می بخشد

اگر لوگوهای موجود در تصویر رنگ خود را با رنگ های اس�تفاده ش�ده در لوگوی شرکت های رقیب تعویض می کردند، از همان میزان اثرگذاری 
برخوردار بودند؟ رنگ ها به چیزهای اطراف ما معنا و مفهوم بخشیده و نوع نگاه ما را شکل می دهند. 

فونت مورد استفاده در لوگو بسیار مهم است

آیا ش�ما برندهای اینتل، سیس�کو و تارگت را در صورتی که از فونت های نامناسب استفاده می کردند جدی می گرفتید؟ فونت ها خود به تنهایی 
دارای شخصیت منحصر به فردی هستند. آنها به مشتریان می گویند که با چه برندی روبه رو بوده و چه انتظاری می توانند داشته باشند. 

از ابتدای فرآیند طراحی بزرگ بیندیشید

طراحی، زیبایی و خاطره انگیز بودن یک لوگو می تواند تفاوت اصلی میان ش�ما و رقبای تان بوده در نهایت تاثیر مثبتی در ذهن مش�تریان تان 
گذاش�ته و آنان را به خرید محصوالت و خدمات تان ترغیب کند. یک لوگوی جذاب و با روح می تواند مردم را با برند تجاری ش�ما مرتبط کرده و 

آنها به هنگام نیاز به کسب و کار شما جهت تامین نیازهای شان مراجعه خواهند کرد. 



افتتاح50شعبهمکدونالد
درروسیه

مک دونال��د به تازگی از افتتاح 50 ش��عبه جدید 
در روس��یه خبر داده اس��ت. این رستوران زنجیره ای 
ب��زرگ، از زمان افتتاح اولین ش��عبه خود در س��ال 
1990 در روس��یه، محتاطانه قلمرو خود را گسترش 
داده اس��ت.  مک دونالد تصمیم دارد امسال بیش از 
50 شعبه جدید در روسیه افتتاح کند و امیدوار است 
قرارداد های بیشتری را در قلمرو فعلی و مناطقی که 

در آن شعبه ندارد به ثبت برساند. 
این غول رس��توران های زنجیر ای در سال گذشته 
73 رستوران تازه را افتتاح کرده که از پیش بینی های 
کمپانی فراتر بود. ش��هر های جدی��دی مثل بارنوال، 
تومسک و کمروف به شبکه بزرگ مک دونالد اضافه 
شدند. خازمت کاس��باتلف، رئیس شعب مک دونالد 
در روس��یه در کنفرانس خبری گفت 65 رس��توران 

مستقیما متعلق به خود مک دونالد هستند. 
کاس��باتلف اضافه کرد: تعداد رستوران های جدید 
در س��ال 2017 دلیلی بر کند ش��دن روند گسترش 
مک دونال��د در روس��یه نیس��ت. او گف��ت: موقعیت 
م��ا تغییری نکرده اس��ت. 50 رس��توران جدید آمار 
کمی نیس��ت. ما به کارکنان مان آزادی عمل و زمان 
بیش��تری داده ایم تا تسلط بیشتری پیدا کنند. سال 
2017 همانند دو سال قبل چالش برانگیز خواهد بود. 
این چالش مربوط به رک��ود اقتصادی ارزش روبل و 
رکود دنباله دار صنعت رس��توران اس��ت. با این حال 
جمعیت مش��تریان وفادار برند ما در حال گس��ترش 
است و ش��رکت ما ظرفیت جهش در بازار روسیه را 
می بیند. توسعه شعب مک دونالد ادامه خواهد داشت، 

ما به دنبال سرمایه گذاران و شرکای تازه هستیم. 
مک دونالد اخیرا دو شعبه جدید در سیبری و اورال 
افتتاح کرده اس��ت. برنامه توس��عه مک دونالد در حال 
پیش��برد 92 رستوران از کل 609 رستوران مک دونالد 
در روسیه است.  در سال 2014 روسیه در پی اقدامات 
کش��ورهای غرب��ی در قبال بح��ران اوکرای��ن واردات 
مواد غذای��ی را ممنوع کرد. ای��ن تحریم مواد غذایی که 
کماکان برقرار اس��ت باعث افزایش قیمت ها شده و به 

کشاورزی روسیه رونق بخشیده است. 

درگیریدنبالهدارترامپ
وصنعتتکنولوژی

درگیری رئیس جمهور با سیلیکون ولی بر سر قوانین 
جدید مهاجرتی در آس��تانه جنجالی تر ش��دن اس��ت.     
بعد از دس��تور رئیس جمهور مبنی بر ممنوعیت ورود 
اتباع هفت کشور مسلمان به آمریکا، گوگل، فیس بوک 
و مایکروس��افت و س��ایر نام ه��ای مع��روف تکنولوژی 
متفق القول اعتراض ش��ان را اعالم و این حکم را تخطی 
از اصول کش��ور و عامل از بین رفتن خالقیت دانستند. 
قدم بعدی ترامپ اما می تواند تأثیرات جدی تری داشته 
باشد. دولت او طرحی را برای اجرا دارد به نیت تغییرات 
اساس��ی در ویزای کار که شرکت های تکنولوژی برای 
استخدام ساالنه هزاران نیروی کار به آن متکی هستند. 
اگر این تصمیم اجرایی شود اصالحات قانونی تغییراتی 
در نحوه استخدام مایکروسافت و آمازون و شرکت های 
مشابه به وجود می آورد. صاحبان این تجارت ها مجبورند 
اولویت اس��تخدام را برای نیروی کار آمریکایی بگذارند 
و اگ��ر بخواهند از خارج از کش��ور نیرو بگیرند اولویت 
با پردرآمد ترین مش��اغل موجود اس��ت. هرچند هنوز 
ترامپ هیچ گونه شفاف س��ازی درباره روند تغییر ویزا 
برای مهاجران متخصص انجام نداده اس��ت اما مسئله 
تغیی��ر قوانی��ن مهاجرتی ب��ه دغدغه ذهن��ی رهبران 
دنیای تکنولوژی تبدیل ش��ده اس��ت به گفته ترامپ 
»سیاس��ت های مهاجرتی کش��ور ما باید ب��ه  گونه ای 
تنظیم و اجرا ش��ود ک��ه مهم ترین اولویتش خدمت به 
منافع آمریکا باش��د. صدور ویزا برای کارگران خارجی 
باید به  گونه ای اجرا شود که تهدیدی برای حقوق مدنی 
کارگران آمریکایی و ساکنان قانونی کشور نباشد و این 
یعنی ارجح شمردن کارگران آمریکایی-این زحمتکشان 

فراموش شده جامعه ما- و مشاغلی که دارند.«
 Brookings ب��ه عقیده گ��ری باتلز، عض��و ارش��د
Institution که س��ابقه تحقیق درب��اره اقتصاد های 
کارگ��ر مح��ور ه��م دارد »مهاج��ران STEM که در 
شرکت های مختلف کار می کنند س��هام های زیادی را 
با مش��ارکت ما برای س��رمایه یابی شرکت های مختلف 
اس��تفاده کرده اند و حق انحصاری به دس��ت آورده اند و 
کمک کرده اند تا کمپانی های آمریکایی بنیان گذاشته 
ش��وند که به واس��طه موفقیت آنان صد ها هزار ش��غل 
جدید به وجود آمده است. نمی توانم تصور کنم چگونه 
دلس��رد کردن چنین افرادی برای گرفتن ویزای آمریکا 
می تواند به نفع مصالح ملی کشور باشد.« ویزای کار برای 
خارجی ها در اصل برای کمک به شرکت های آمریکایی 
ب��ه وجود آم��ده بود ت��ا در کمبود نی��روی متخصص 
داخلی بتوانند نیروی کار از خارج کش��ور جذب کنند. 
در بس��یاری از موارد ش��رکت ها رده های شغلی باال در 
ش��اخه های ریاض��ی، تکنولوژی و مهندس��ی را به این 
افراد داده اند. در سال های اخیر ادعا هایی شده مبنی بر 
سوء استفاده از ویزای کار برای ورود نیروی ارزان کار به 
کشور و تصرف مشاغلی که کارگران آمریکایی می توانند 
انج��ام دهند. بیش��ترین دریافت کنن��دگان ویزای کار 
B-H1 خارجی ها هس��تند به ویژه اتباع هندوستان که 
بزرگ ترین دپارتمان های تکنولوژی شرکت های بزرگ را 
با بیشترین تعداد کارمندان مهاجر اداره می کنند. دغدغه 
اصلی برای دارندگان ویزای B-H1 آن است که چگونه 
می توانند راهی قانون��ی بیابند تا اقامت دائم و به دنبال 
آن حق شهروندی آمریکا را به دست بیاورند؛ روندی که 
اخیراً دس��ت نیافتنی به نظر می رسد. تا مشخص شدن 
نتایج اصالحات قوانین مهاجرتی معموالً دارندگان ویزای 
B-H1 نمی توانند برای افزایش حقوق، تغییر ش��غل یا 
سر رفتن مجانی بدون اضطراب اقدام کنند. دولت ترامپ 
به درخواس��ت اظهارنظر درباره این طرح پاسخی نداده 
اس��ت. این طرح همسو با سخنرانی های عمومی ترامپ 
درباره فش��ار آوردن به ش��رکت ها برای تولید مش��اغل 
بیش��تر برای آمریکاس��ت. در هر حال حاضر مشخص 
نیست که قدرت این طرح اگر به امضای رئیس جمهور 
برسد تا چه حد خواهد بود. کنگره نیز مشغول کار روی 
اصالحات ویزا است و احزاب باید با یکدیگر همکار کنند 

تا قوانین جدید تصویب شود. 
www. bloomberg. com

واح��د امور مال��ی بریتانیا ب��ه تازگی یک 
رده بن��دی از تأثیرگذارترین برند های تجاری 
دنی��ا منتش��ر ک��رده اس��ت. براس��اس این 
رده بن��دی، یک ش��رکت تولید اس��باب بازی 
به ن��ام تجاری لگو با پیش��ی گرفتن از والت 
دیزنی، بیشترین س��هم بازار جهانی را از آن 
خود کرده اس��ت. برند تجاری گوگل در این 

طبقه بندی در رتبه دوم قرار گرفته است. 
برن��د تج��اری لگ��و ب��ا پیش��ی گرفتن از 
والت دیزن��ی، برای هیچ کس ج��ای صحبت 
باقی نگذاشت. این برند تجاری در طبقه بندی 
برند ه��ای تج��اری در س��ال 2015 از والت 
دیزنی شکست خورده بود اما درست یک سال 
بعد توانس��ت این شکس��ت را با رس��یدن به 
نخس��تین رتبه و کسب عنوان قدرتمندترین 
نام تج��اری، جب��ران کند. دفتر ام��ور مالی 
بریتانی��ا همه س��اله برند های تج��اری را در 
س��طح بین المللی و براساس میزان تأثیر آنها 
در بازریابی جهانی طبقه بندی می کند. طبق 
این طبقه بندی در س��ال گذشته نام تجاری 
لگو بیش��ترین تأثیر را در بازار جهانی داشته 
است. این شرکت به وسیله مشارکت هایی که 
تحت عناوین لگوی هری پاتر، لگوی بت من 
و لگوی جنگ ستارگان داشته، توانسته است 
عنوان قدرتمندترین برند تجاری س��ال را از 
آن خود کند. نکته جالب توجه اینجاست که 
استاروارز در س��ال 2015 از والت دیزنی که 
برند تجاری نمونه س��ال 2015 شناخته شد 
حمایت می کرد و توانست این برند تجاری را 
نیز که از س��ال 2012 هم��واره جایگاه خود 
را در ردی��ف اول طبقه بندی حفظ کرده بود 

برنده این رقابت کند. 
طب��ق پیش بینی ه��ای دفت��ر ام��ور مالی 
بریتانیا، نخس��تین مش��ارکت این نام تجاری 
تح��ت عنوان لگ��وی بت م��ن، در فیلم مرد 
عنکبوتی در فوریه 2017 به نمایش گذاشته 
می شود. همچنین مشارکت دیگر او در فیلم 
هری پاتر نیز هم اکنون در حال انجام است. 

این مش��ارکت ها به افزایش درآمد شرکت 
لگو که پیش از این نیز در ردیف پردرآمدترین 
شرکت ها قرار داشت در سطح وسیعی کمک 
خواه��د کرد. برن��د دادن و نمای��ش این نام 
تجاری به کودکان و بزرگس��االن قدرت این 
برند را طی سال های آینده و در سطح جهانی 

چند برابر خواهد کرد. 
معیارموفقیتتنهاقدرتمالینیست

دفتر امور مالی برای انجام این طبقه بندی 
معیاره��ای متفاوتی را مدنظ��ر قرار می دهد 
و تنه��ا ب��ه ارزش نام های تج��اری که اغلب 
ب��ر پای��ه س��رمایه گذاری و نتای��ج مالی آنها 
حاصل می ش��ود توجه نمی کن��د، بلکه یکی 

از محصوالت برجس��ته آن ش��رکت را که در 
ماه ه��ای اخی��ر تولید و به بازار عرضه ش��ده 
مدنظر قرار داده و براس��اس س��هم اقتصادی 
آن در ب��ازار نس��بت به ارزش برن��د تجاری 
مورد نظر، قدرت عملکرد آن را مورد ارزیابی 
قرار می دهد. طبق نظر اقتصاددانان، سرمایه 
عامل همیشگی موفقیت نیست، به طوری که 
شرکت لگو در بازار بورس و در طبقه بندی ها 
از لحاظ ارزش گ��ذاری بورس در ردیف 196 
ق��رار دارد، درحالی ک��ه ش��رکت های فع��ال 
در زمین��ه تکنولوژی که هم��واره در جایگاه 
اول ارزش گذاری ه��ای ب��ورس ق��رار دارند، 
در طبقه بن��دی برند های تج��اری تأثیر گذار 
جای��گاه قاب��ل توجهی ندارند. تنها ش��رکتی 
ک��ه در زمینه تکنول��وژی فعالیت کرده و در 
این طبقه بندی قرار داده شده شرکت گوگل 
اس��ت. )گ��وگل و نایک ه��ر دو در مقام دوم 

قرار دارند(
یک نام تجاری قدرتمند می تواند ارزش های 
یک ش��رکت را در مواجهه با تالطم ها و عدم 
ثبات بازار یا چالش های اقتصادی حفظ کند. 
دو ش��رکت سامس��ونگ و ولز فارگو که یکی 
از ش��رکت های خدم��ات مال��ی و بانکداری 
بزرگ آمریکاس��ت با آنکه سال بسیار سختی 
را پش��ت سر گذاشتند اما همچنان تمام دنیا 
ش��اهد مقاومت و ت��داوم فعالیت های آنها در 
بازار بود و همی��ن امر قدرت یک نام تجاری 
را در زمان بحران ثاب��ت می کند. اما نام های 
تجاری که قدرت خود را در بازار اثبات نکرده 
و درواقع هنوز بی نام و برند مانده اند، شکست 
ی��ا ضعف در کار س��رانجام به س��رگونی آنها 

خواهد انجامید. 
شرکت کوکاکوال سال ها در ردیف 10 برند 
نمونه س��ال قرار داش��ت اما 2016 برای این 
ش��رکت س��ال خوبی نبود و منجر به خروج 
آن از ردیف برند های تج��اری قدرتمند دنیا 
ش��د. ام��ور مال��ی بریتانیا علت خ��روج این 
شرکت از طبقه بندی را عدم رضایت مشتری 
از محص��والت آن و تهدید س��المتی انس��ان 

می داند. 
طبق اع��الم دفتر امور مال��ی بریتانیا 10 
برند تجاری برت��ر دنیا عبارتند از: لگو با در 
دست داش��تن 92.7 درصد از بازار جهانی 
در مق��ام اول و ش��رکت های گوگل و نایک 
با92.1درص��د به ترتی��ب در رتبه های دوم 
و س��وم قرار دارن��د. بعد از آن ن��ام تجاری 
ف��راری ب��ا س��هم 91.9 درص��دی خود در 
مقام چه��ارم قرار می گیرد و ش��رکت ویزا 
کارت که یک ش��رکت چندملیتی خدمات 
ب��ازار  آمریکاس��ت91.5درصد  در  مال��ی 
را از آن خ��ود ک��رده و در رتب��ه پنجم این 

طبقه بندی ه��ا دیده می ش��ود. برند تجاری 
دیزنی و ان بی س��ی یا ش��رکت پخش ملی 
ک��ه از ی��ک ش��بکه تلویزیون��ی و رادیویی 
تشکیل ش��ده و در آمریکا فعالیت می کند، 
91.3 درصد در بازار جهانی س��هم دارند و 
در می��ان طبقه بندی های امور مالی بریتانیا 
ردیف های ششم و هفتم را به نام خود ثبت 
کرده اند. ش��رکت پرایس واتر هاوس کوپرز 
ش��رکت خدم��ات حرفه ای در آمریکاس��ت 
و طی��ف وس��یعی از خدمات و س��رویس ها 
ش��امل مش��اوره مدیریتی، مش��اوره مالی، 
مش��اوره حقوق��ی، مالیات و حسابرس��ی را 
در برمی گیرد. این ش��رکت آمریکایی 90.9 
درصد در سطح بازارهای جهانی سهم داشته 
و در رتبه هشتم قرار گرفته است. جانسون 
و جانس��ون نی��ز یک ش��رکت بین المللی و 
چندملیت��ی در آمریکاس��ت ک��ه در زمینه 
تجهیزات پزش��کی، داروس��ازی، تولید کاال 
و خدم��ات بس��ته بندی کااله��ای مصرفی 
فعالی��ت می کند و 90.1 درص��د از بازار را 
اشغال کرده است. نام این شرکت در ردیف 
نهم از طبقه بندی ها به چش��م می خورد. اما 
معتبرترین ش��رکت مش��اوره مدیریتی دنیا 
در رتبه آخر قرار گرفته و با داش��تن س��هم 
89.9 درصدی خود در بازار عنوان دهمین 
برند تجاری قدرتمند را کس��ب کرده است. 
ش��رکت مکن��زی  اند کمپانی یک ش��رکت 
مش��اور مدیریتی جهانی است که به منظور 
ارزیابی تصمیم��ات مدیریتی در بخش های 
دولتی و خصوصی تحلیل های کیفی و کمی 

انجام می دهد. 
اکثر ش��رکت ها و نام های تجاری موجود در 
طبقه بندی انجام شده توسط دفتر امور مالی 
بریتانیا، ش��رکت های آمریکایی هستند. این 
امر نشان دهنده تسلط شرکت های آمریکایی 
بر بازاره��ای جهانی اس��ت و احتمال می رود 
با انتخاب دونالد ترامپ به ریاس��ت جمهوری 
آمریکا تس��لط ش��رکت های آمریکایی بر بازار 
جهانی حتی از گذشته نیز بیشتر شود. به طور 
مثال دو برند آدی��داس و نایک که همواره در 
کنار هم قرار گرفته و نام آنها را باهم شنیده ایم 
در این رقابت تنگاتنگ، تس��لط ش��رکت های 
آمریکای��ی را بر بازار جهانی به خوبی نش��ان 
می دهند. برند تجاری نایک از آدیداس پیشی 
گرفت��ه و حتی مق��ام دوم را در طبقه بندی ها 
از آن خ��ود کرده اس��ت. از نظ��ر اقتصاددانان 
آدیداس برای بازگشتن به این طبقه بندی باید 
از رابطه تاریخی خود با فوتبال استفاده کرده 
و تصویر جدی��دی از خود در ذهن همگان به 

وجود آورد. 
Figaro:منبع
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 Tobacco Control براساس مطالعه جهانی که روز سه شنبه 31 ژانویه در مجله
منتش��ر شد، سیگار کش��یدن 6 درصد از هزینه های سالمت جهانی و معادل 2 درصد 
تولی��د ناخالص جهانی را به خود اختصاص می دهد. این هزینه برابر 1 میلیارد و 436 
میلی��ون دالر اس��ت. در این مطالعه 152 کش��ور دنیا مورد بررس��ی ق��رار گرفته اند و 
براساس نتیجه آن بیش از 2 میلیون نفر در سال 2012 به دلیل سیگار کشیدن جان 
خود را از دس��ت داده اند. به عبارتی در هر 6 ثانیه یک نفر در دنیا به خاطر اس��تعمال 
دخانیات جانش را از دس��ت می دهد. یعنی حدود ش��ش میلیون نفر در س��ال که اگر 
این میزان رش��د به همین ش��کل ادامه یابد تا س��ال 2030 شاهد مرگ 8 میلیون نفر 

در سال خواهیم بود. 

هزینهسیگارکشیدنبرسیستمسالمتجهانی
براس��اس این مطالعه با رویکرد جهانی که در مجله Tobacco Control منتش��ر 
شده، سیگار کشیدن ساالنه 6 درصد از هزینه های سالمت جهانی را به خود اختصاص 
می دهد. برای انجام این مطالعه اطالعاتی از 152 کشور جمع آوری شده که 97 درصد 
از تمام افراد س��یگاری در جهان را ش��امل می ش��ود و هزینه هایی که سیگار کشیدن 
مس��تقیم )بستری و درمان( و غیر مس��تقیم )از دست رفتن بهره وری به دلیل کشیدن 

سیگار و مرگ زودرس( به سیستم ارزیابی شده است. 
در س��ال 2012، س��یگار کش��یدن باعث مرگ و میر بیش از 2 میلیون نفر در افراد 
30 تا 69 سال در دنیا شده است که برابر با حدود 12 درصد از مرگ و میر ها در این 
بازه س��نی را ش��امل می شود. بیشترین میزان مرگ و میر در بازه سنی 30 تا 69 سال 
بر اثر اس��تعمال س��یگار مربوط به اروپا با 26 درصد و آمریکا با 15 درصد اس��ت. در 
همین سال، یعنی س��ال 2012 مخارج بهداشتی مستقیم ناشی از استعمال دخانیات 
و س��یگار به 422 میلیارد دالر در سراس��ر دنیا رس��ید و 5.7 درصد از هزینه سالمت 
جهان��ی را ب��ه خود اختصاص داد که ای��ن هزینه در کش��ور های پردرآمد به 6 درصد 
هم می رسید. کش��ور های چین، هند، برزیل و روسیه به تنهایی یک چهارم هزینه های 
س��المت جهانی ناشی از استعمال س��یگار را معادل 1 میلیارد و 436 هزار دالر شامل 
می ش��وند. به نسبت تولید ناخالص داخلی کشور های مختلفی که در این مطالعه مورد 
بررس��ی قرار گرفته اند، سیگار کشیدن در ش��رق اروپا 3.6درصد تولید ناخالص داخلی 
و در ای��االت متح��ده آمریکا و کانادا 3 درصد را به خ��ود اختصاص داده اند. این هزینه 
در بقیه کش��ور های اروپای��ی 2 درصد از تولید ناخالص داخل��ی در برابر میانگین 1.8 

درصدی جهانی بوده است. 
محققانی که در انجام این مطالعه مشارکت داشته اند با همکاری سازمان بهداشت و 
س��المت جهانی اعالم کرده اند که سیگار کشیدن و به طور کلی استعمال دخانیات یک 
بار اقتصادی در سراسر دنیا و به ویژه در اروپا و شمال آمریکاست که به سرعت به سمت 
همه گیر ش��دن پیش می رود. س��ازمان بهداشت و س��المت جهانی در چشم انداز سال 
2030 خ��ود در نظر دارد میزان مرگ و میر زودرس ب��ر اثر بیماری های عفونی را که 
عامل آنها استعمال دخانیات است کاهش دهد. به همین جهت، محققان یک سری از 
اقدامات جامع را برای مقابله با مصرف سیگار در قالب طرحی برای همه کشور ها ارائه 
داده اند. اقدامات پیش��نهادی سازمان سالمت و بهداشت جهانی برای مقابله و مبارزه با 
مصرف دخانیات در کشور هایی که در چارچوب بسته ای به نام MPower ارائه شده، 
شامل شش اقدام است. در مجموع 186 کشور به نمایندگی از 95.8 درصد از جمعیت 

جهان این  بسته را تصویب کرده اند. این شش اقدام عبارتند از: 
- نظارت بر مصرف و سیاست های پیشگیرانه 

- حفاظت از مردم در برابر دود دخانیات، 
- ارائه خدمات و کمک به کسانی که قصد ترک دخانیات را دارند

- هشدار دادن درباره خطرات مصرف دخانیات 
- ممنوعیت تبلیغات 

- افزایش مالیات بر دخانیات. 
از سال 2008 تا سال 2014، در 88 کشور دنیا حداقل یکی از شش اقدام پیشنهادی 
از سازمان سالمت و بهداشت به کار گرفته شده که نتایج آن امیدوارکننده است. بیش 
از 53 میلیون نفر بین س��ال های 2008 تا 2014، در 88 کشور دنیا به کمک اقدامات 
پیشگیرانه پیشنهادی سازمان سالمت و بهداشت جهانی توانسته اند از مصرف دخانیات 
نجات پیدا کنند. دیوید لویی، اس��تاد سرطان شناس��ی و یک��ی از محققان این گزارش 
می گوید: » نتایج بررس��ی ها و مطالعات و تحقیقات ما نش��ان  می دهد که ظرفیت های 
زیادی برای نجات زندگی میلیون ها نفر در سراس��ر دنیا با اجرای سیاست های کنترلی 

وجود دارد که اثر خود را ثابت کرده اند.« 
جمعی از محققان مرکز تحقیقات سرطان لومباردی در دانشگاه جورن تاون،  مطالعه ای 
را در ماه دس��امبر منتش��ر کرده  بودند که در آن بازدهی و تأثیر هر کدام از این اقدامات 
پیشنهادی از سوی سازمان بهداشت و سالمت جهانی را بررسی کرده بودند. بر اساس این 
مطالعه، مؤثر ترین اقدام، افزایش مالیات بر دخانیات است که منجر به نجات 7 میلیون نفر از 
مرگ در بین سال های 2008 تا 2014 شده است. پس از آن، قوانین ضد سیگار،  به عنوان 
مثال ممنوعیت کش��یدن س��یگار در اماکن عمومی باعث نجات 5.4 میلیون نفر و ترک 
س��یگار 13 میلیون نفر شده است. هشدار های بهداشتی و پیام های هشدار دهنده خطرات 
مصرف س��یگار و دخانیات جان 4.1 میلیون نفر را نجات داده اس��ت و باعث کاهش تعداد 
افراد س��یگاری تا 10 میلیون نفر شده است. ممنوعیت تبلیغات دخانیات منجر به نجات 
جان3.8میلیون نفر شده و همچنین باعث ترک سیگار 9 میلیون نفر شده است. در آخر، 
ارائه خدمات برای افرادی که مایل به ترک سیگار هستند زندگی1.5میلیون انسان را حفظ 

کرده و باعث متوقف کردن3.6میلیون نفر از مصرف سیگار شده است. 
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 آمده اند کارگروپ توس��عه دمکراس��ی و بهینه س��ازی مصرف رأی تش��کیل داده اند. نه 
می دانیم نامش را از کجا آورده اند نه می دانیم به چه کار می آید. یک روزی بود که همین 
داورخان می گفت کارگروپ برای حل مشکل بشریت تشکیل شده است. بعد می گفت، خود 
ایش��ان می گفت که نفس کارگروپ تشکیل دادن خوب است. اقل فواید آن ایجاد اشتغال 
غیر مولد است که می تواند اگر ابر و باد و مه و خورشید و فلک فراهم شود به اشتغال مولد 
هم منجر شود، هر چند تجربه 33 کشور جهان نتیجه آشکاری را در این زمینه به ظهور 
نرس��انده اس��ت.  می گویم گزارش��ی هم از این کارگروپ بدهید به جایی بر نمی خوردها. 
مسئول کارگروپ قبال عضو کارگروپ قالی و صنایع آبی- هوایی بوده است. می گوید. الزمه 
دمکراسی تضارب و بلکه تفاوت آراست. اگر چایی چشم باز کردید و دیدید که همه بشریت 
و همه اعضای یک کارگروپ اتفاق آرای عجیبی دارند شک نکرده و یقین داشته باشید که 

دیو استبداد از پنجره وارد شده و یحتمل هم کسی متوجه ورود آن نشده است. 
گیج و خنگ نگاهش می کنم. هر چند تا دکترا و دوره آموزشی معادل دکترای خود را مرور 
می کنم تا مگر بر مبنای سرفصل های مصوب آنها از بیانات این بافنده جمالت ناب سر در بیاورم. 
در نهایت با تمهیداتی و طوری که کس��ی متوجه نقصان دانش��مان نشود توضیح می خواهم. 
میدانی برای تاخت و تاز می یابد و بر کرسی خطابه می نشیند که در لزوم تحقیق و تفحص ناب 
و تشکیل کمیته حتی حقیقت یاب برای فقره پالسکو هیچ بشریت صاحب کمالی و چه بسا 
هیچ جاندار رو به رشدی تردید و بلکه کوچک ترین مخالفتی ندارد. اگر 16 نفر امضا می کنند 
و 15 نف��ر نمی کنند، حتی اگر یک رئیس کارگروپی عمد دارد که تعداد موافقین و مخالفین 
را یک جوری نزدیک به هم باال و پایین کند خدای نکرده یک لحظه گمان مبرید که موضوع 
دشمنی با حقیقت یا ترس از افتادن تشت از یک بام ویران شده ای است، نه، اینجا یک حقیقت 
بزرگ تری که به صالح بشریت است نباید قربانی شود و آن هم چیزی نیست جز دمکراسی و 
لوازم آن که البته تنوع آرا و نزدیک بودن آرای موافق و مخالف یکی از ارکان آن است. در همین 
فقره انتخابات در ینگی دنیا که ش��اهد مثال دموکراسی اس��ت دیدید... طاقتم طاق می شود. 
اعضای کارگروپ پیش��تر یاد شده اصال بهشان نمی آید که حاضر باشند صندلی خود را ترک 
کنند، این است که من به داورخان پناه می برم در کنج آبدارخانه. همین.    ازطرفمنبنده

دمکراسیرارعایتکن

کارگروپ فرصت ویژه
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