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 تنوع ناوگان هوایی
 فرصت یا تهدید؟

امبرائر، چهارمین هواپیماسازی که به ایران آمد 
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سرمقـاله
 تأثیر ترامپیسم
بر اقتصاد ایران

ترامپ به عنوان نماینده راست 
افراطللی ایللن فرصللت را یافت 
کلله به عنللوان چهل وپنجمیللن 
ایللاالت متحده  رئیس جمهللور 
وارد کاخ سللفید شللود؛ ورودی 
که بی تنللش نبللوده و همچنان 
اعتراضاتللی هرچنللد خفیف در 
گوشلله و کنار آمریللکا و برخی 
کشللورها به گوش می رسللد. از 
سللوی دیگر، وی به عنوان رئیس 
جمهللوری جمهوریخواه حمایت 
دو مجلللس آمریللکا را نیللز بللا 
اکثریللت جمهوریخواه دارد. این 
این  بلله  شللکل گیری سیاسللی 
معناسللت که خرد جمعی در آن 
کشللور چه در سللطوح اتاق های 
فکللر و چلله در سللطوح جامعه 
موافللق با عقاید راسللت شللکل 
گرفته و تنها اعتراضات مربوط...
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ترامللپ به عنوان نماینده راسللت افراطللی این فرصت را 
یافللت که به عنللوان چهل وپنجمین رئیللس جمهور ایاالت 
متحده وارد کاخ سللفید شللود؛ ورودی که بی تنش نبوده و 
همچنان اعتراضاتی هرچند خفیف در گوشه و کنار آمریکا 
و برخی کشللورها به گوش می رسللد. از سللوی دیگر، وی 
به عنللوان رئیس جمهوری جمهوریخواه حمایت دو مجلس 
آمریکا را نیز با اکثریت جمهوریخواه دارد. این شکل گیری 
سیاسللی به این معناست که خرد جمعی در آن کشور چه 
در سللطوح اتاق های فکر و چه در سللطوح جامعه موافق با 
عقاید راست شکل گرفته و تنها اعتراضات مربوط به روش 

اجرای خواسته های این جناح است. 
به طور مشخص براساس نظرات عمومی، جمهوریخواهان 
نسللبت به ایللران متمایل به اتخاذ اسللتراتژی های فشللار 
بیشللتری نسبت به دموکرات ها هسللتند. هرچند در زمان 
ریاسللت جمهوری باراک اوباما که نماینده جناح دموکرات 
بود تحریم های موسللوم به تحریم هللای داماتو مورد تأیید 
مجدد قرار گرفت. از تهدیداتی که درمورد ایران در ادبیات 

مرسوم جمهوریخواهی از سوی همه کاندیداهای این حزب 
ارائه شللده اسللت، می توان به برهم زدن قرارداد موسللوم 
به برجام، تشللدید اختافات قومللی و فرقه ای در منطقه و 
هزینه سازی اشللاره کرد. البته تأثیرات منطقه ای و تخاصم 
برخی کشورهای منطقه نسبت به کشور نیز می توانند تأثیر 
منفللی در بازاریابی انرژی و جذب سللرمایه گذاری در این 

صنعت را به همراه داشته باشند. 
از سللوی دیگر اروپا در حال نزدیک شللدن به ایران و به 
صللورت تدریجی و با رویکرد تحلیلللی حضور در بازارهای 
ایران اسللت، به طوری که در نبود بویینللگ، ایرباس اقدام 
بلله جایابی در صنایع هوایی کرد که مسلللما این جانمایی 
با کارت سللبز کاخ سفید همراه بوده است. به طور همزمان 
اروپللا در حال فاصله گیری از روسللیه و بلله نوعی مواجهه 
سیاسی در امتداد بحران کریمه است، تا جای خالی آمریکا 

در روبه رویی را پرکند. 
با توجه بلله جناح بندی های حال حاضر، می توان متصور 
بود که اسللتراتژی فشللار به رهبری آمریکا همچنان ادامه 

یابد و این ادامه فشار در صورتی که با باال رفتن قیمت نفت 
هماهنگ نشللود روند اقتصاد داخلی را بیش از پیش تحت 
فشللار می گذارد کلله در کوتاه مدت باعث کند شللدن روند 
رشللد اقتصادی می شللود. همچنین به نظر برجام به عنوان 
یک قرارداد جهانی رسللمیت خود را حفللظ می کند، اما با 
توجلله به دیدگاه های جدید مطرح شللده می تللوان انتظار 
داشللت که از تأثیرات مثبت آن بر اقتصاد کشللور تاحدود 
زیادی کاسللته شود. البته شللکل گیری روند در بلندمدت 
به شدت تحت تأثیر سیاست های دولتمردان ما قرار دارد. 

با جمع بندی به این نتیجه می توان رسید که تأثیر حضور 
ترامللپ و تفکر وی در آمریللکا، تحریم هایی کمتر از دوران 
تحریم های هسته ای و بیشتر از داماتو را برای کشور ایجاد 
کنللد که نتیجه آن شللامل فروش نفللت در عرصه جهانی 
نخواهد شللد، اما عرضه آن را با محدودیت مواجه می کند. 
همچنین کشللورهای اروپایی نیز رویکردی تدریجی تر در 
سرمایه گذاری های مسللتقیم در ایران را در پیش خواهند 

گرفت. 

حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقاب اسللامی در 
دیدار پرشللور هزاران نفر از مردم آذربایجان، حضور منسجم، 
مقتدرانه و پرطللراوت ملت در راه پیمایی ۲۲ بهمن را  »مایه 
آبللروی انقللاب و نظام و ایران« خواندند و با اشللاره به اینکه 
مسللئوالن نباید این حضور را به معنای گله نداشللتن مردم 
تصور کنند، افزودند: آمریکا می خواهد با تکرار ترفند تهدید و 
جنگ نظامی، توجه مسئوالن کشور را از صحنه جنگ واقعی 
یعنی جنگ اقتصادی منحرف کند. مسئوالن هوشیار باشند 
و همه همت خود را صرف حل مشللکاتی همچون بیکاری، 
رکود، گرانی و تبعیض کنند.  رهبر انقاب اسللامی، حضور 
پرشکوه ملت در راه پیمایی ۲۲ بهمن امسال را  »مایه آبروی 
انقللاب و نظام و ایران« خواندند و با تشللکر صمیمانه قلبی 
از مردم خاطرنشللان کردند: امسللال نه فقط منابع داخلی از 
افزایش حضور مردم در بسیاری از شهرها سخن گفتند، بلکه 
دشمنان انقاب هم برخاف سال های قبل، با استفاده از تعابیر  
»میلیونی« به این حضور عزت بخش اذعان کردند و زبان بنده 

حقیقتا از ادای تشکر از ملت قاصر است. 
ایشان خاطرنشان کردند: حضور امیدآفرین و ایستادگی نسل 
سللوم و چهارم در میدان دفاع از انقاب و نظام، نشان دهنده 
رویندگللی و بالندگی انقاب و نکته ای بسللیار مهم و درخور 
توجه اسللت.  رهبر انقاب اسللامی، تاش دشمنان را برای 
ناکارآمد نشللان دادن نظام، کوبیدن آب در هاون برشللمردند 
و افزودند: ما البته مثل همه جای دنیا نابسللامانی هایی داریم 
که به هیچ وجه از آنها نمی گذریم اما دشللمن در تاش است 
پیشرفت ها و کارهای بسیار مهم ۳۸ سال اخیر را نادیده بگیرد 
و مردم را مأیوس کند.  حضرت آیت اهلل خامنه ای به مسئوالن 
کشللور تأکید کردند: حضور پرشللور مردم در مقابل دشمن 
کمین کرده برای بلعیدن ایران را به حساب گایه نداشتن آنها 
از عملکرد مسئوالن نگذارید، چراکه مردم از مسائل مختلف از 
جمله تبعیض و کم کاری و بی اعتنایی به مشکات گایه مندند 

و احساس ناراحتی و رنج می کنند. 

ایشللان خاطرنشان کردند: سال  »اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و 
عمل« در حال پایان یافتن است و مسئوالن دولت و دیگر قوا 

باید به مردم گزارش دهند در این زمینه چه کرده اند؟ 
رهبللر انقاب در همین زمینه افزودند: مسللئوالن نباید به 
مردم بگویند  »باید چنین بشود«، بلکه باید بگویند  »چنین 
شللد.«  حضرت آیت اهلل خامنه ای،  »بیکاری، رکود و گرانی« 
را از مشکات مهم کشور خواندند و گفتند: البته مسئوالن در 
تاش هسللتند، اما ظرفیت های کشور بیش از اینهاست و راه 

خروج از مشکاِت چندبعدی هم مشخص است. 
ایشان به سخنان شش سال پیش خود در زمینه هدف گذاری 
دشمن برای تشدید فشارهای اقتصادی و دلسرد شدن مردم 
اشاره کردند و افزودند: مسئوالن باید به مسائل اقتصادی توجه 
کامل کنند، البته مسائل فرهنگی و علمی نیز مهم است، اما 
در نگاه کوتاه مدت، مسللائل اقتصادی در اولویت است.  رهبر 
انقاب اسللامی در تحلیل هللدف واقعی دولت قبلی و فعلی 
آمریکا در تکرار ترفند  »تهدید ایران به جنگ« افزودند: امروز 
هللم مثل قبل از گزینه های نظامی روی میز حرف می زنند و 
آن مسللئول اروپایی هم به مسئوالن ما می گوید  »اگر برجام 
نبود وقوع جنگ حتمی بود«، اما این حرف یک دروغ محض 
اسللت و آنها می خواهند ذهن ما را از جنگ واقعی یعنی نبرد 
اقتصللادی منحللرف کنند و به جنگ نظامی سللوق دهند تا 
مسئوالن کشور از تمرکز در عرصه پیشرفت اقتصادی و توجه 

به جنگ فرهنگی غربی ها با ملت ایران باز بمانند. 
حضللرت آیت اهلل خامنلله ای، نظارت و پیگیللری طرح ها و 
برنامه ها را کامللا ضروری خواندند و گفتند: از رئیس جمهور 
محترم خواسللته ام به مدیران اجرایی تذکر دهد که مدیریت 
باید با شفافیت و نظارت و پیگیری همراه باشد، وگرنه صرف 
اینکلله مدیران بگویند  »بشللود« و طرف مقابللل هم بگوید  
»چشم«، پیشرفتی صورت نمی گیرد و کار عینی انجام نخواهد 
وا لَُهم َما  شللد.  رهبر انقاب اسامی با اسللتناد به آیه  »َو اَِعدُّ
اسللَتَطعُتم ِمن ُقوَّة« تأکید کردند: منظور این آیه فقط توجه 

به قوه نظامی نیسللت، بلکه معنای آیه این اسللت که هرچه 
می توانید درون خللود را از همه نظر قوی کنید که این همان 

استحکام ساخت داخلی است که بارها گفته ام. 
رهبر انقاب اسامی، تحقق رشد ۸درصدی را به استناد نظر 
متخصصان و به شرط اسللتفاده کامل از ظرفیت های داخلی 
امکان پذیر دانستند و خاطرنشان کردند: معنای واقعی رشد، 
رشللد تولید و استحکام داخلی اقتصادی یعنی همان اقتصاد 
مقاومتی اسللت نه فقط فروش بیشللتر نفت که البته آن هم 
مفید است.  ایشان با انتقاد از عناصری که فقط روی کمبودها 
و ضعف ها دسللت می گذارند و آنهللا را بزرگ نمایی می کنند، 
افزودند: نکته قابل تأمل این است که این عناصر همان کسانی 

هستند که خودشان به دشمن، گرای تحریم ها را داده اند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای به تعبیر مطرح شللده در روزهای 
اخیر با عنوان  »آشللتی ملی« اشاره و با بی معنی دانستن این 
تعبیر و انتقاد از پر و بال دادن به آن در روزنامه ها، گفتند: مگر 
مردم با هم قهر هستند که بخواهند آشتی کنند؟ قهری وجود 
ندارد، البته مردم ما با کسانی که در سال ۸۸ به روز عاشورای 
حسینی اهانت کردند و با قساوت و لودگی و بی حیایی، جوان 
بسیجی را در خیابان لخت کردند و کتک زدند، قهر هستند و 
با آنها آشتی هم نمی کنند.  ایشان افزودند: البته کسانی که با 
اصل انقاب مخالف بودند و می گفتند  »انتخابات بهانه است و 
اصل نظام هدف ماست«، عده ای معدودند و در مقابل اقیانوس 
عظیم و پرطراوت ملت ایران، فقط یک قطره کوچک هستند. 
رهبر انقاب اسامی خاطرنشان کردند: مردم ایران در جایی 
که پای اسللام، ایران، استقال و ایستادگی مقابل دشمن در 
میان است، با همه وجود ایستاده و با یکدیگر متحد و مجتمع 
هسللتند، البته ممکن است در فان قضیه سیاسی، دو نفر با 
هم اختاف نظر داشته باشند اما این چیز مهم و مؤثری نیست 

و مسئله ای عادی و طبیعی به شمار می رود. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: اقیانوس خروشان، 

منسجم و متحد ملت باید روزبه روز تقویت شود.

تأثیر ترامپیسم بر اقتصاد ایران

دیدار مردم آذربایجان شرقی با رهبر انقالب
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رئیس سازمان انرژی اتمی در کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه: 

به مدیران شجاعی نیاز داریم 
که وارد میدان شوند

مدیـران

ت امروز|
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رئیس سازمان انرژی اتمی در کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه: 

به مدیران شجاعی نیاز داریم که وارد میدان شوند
رئیللس سللازمان انللرژی اتمی گفت بلله مدیران 
شللجاعی نیاز داریم که وارد میدان شوند و از سوی 
مراجللع ذی صاح و افکار عمومی مورد حمایت قرار 

گیرند. 
به گزارش  »فرصت امللروز« علی اکبر صالحی در 
کنفرانس ملی فرهنگ سللازمانی با رویکرد توسللعه 
که روز گذشللته در دانشللگاه خاتم برگزار شللد، با 
انتقاد از قوانینی که قدرت تحرک و نوآوری مدیران 
سللازمان ها را محدود می کند، گفت: مدیریت پیش 
از آنکه علم باشللد، نوعی هنر است و استعداد ذاتی 
به شللمار می آید. اگر فردی فاقد استعداد مدیریتی 
باشللد، قادر نخواهد بود در حوزه وظایف خود موفق 

عمل کند. 
صالحللی با بیان اینکلله در میان خصایص مدیران 
باید به تخصص فللردی حوزه مدیریت توجهی ویژه 
داشللت تا بتوان از میان افراد مختلف مدیر اصلح را 
برگزید، تصریح کرد: اگللر مدیری بخواهد کار را به 
نحللو شایسللته ای پیش برد ولی ابللزار و قواعد الزم 
برای آن فراهم نباشد، نمی توان انتظار داشت که کار 
مدیریتی او به سللرانجام رسد. این در شرایطی است 
که تدوین قوانین و مقررات باید به گونه ای باشد که 
مدیران در سللطوح مختلف از دسللتیابی به اهداف 
مدیریت بازنمانند تا در میان شبکه ای از آیین نامه ها 

و مقررات تو در تو گرفتار شوند. 
رئیس سازمان انرژی اتمی متذکر شد: این سخن 
بلله معنای تضعیف قانون گرایی نیسللت، بلکه قانون 
باید یار شللاطر باشللد نه بار خاطللر. اکنون به دلیل 
برخی قوانین و مقررات به مدیرانی برمی خوریم که 
تنها به رعایت ظواهر قانونی سرگرم می شوند چراکه 
می ترسللند کاری انجام دهند که مواجه با نقدهای 
دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور باشد. 
به گفتلله صالحی، چنانچه مدیللران در بیم، امید 
و خللوف، به حفللظ وضع موجللود بپردازند و نگران 
نوآوری های خود باشللند، کارهای عمیق به مرحله 
اجللرا در نمی آینللد، بنابراین مدیران باید احسللاس 
کنند که اقدامات شایسللته و تحول آفرین آنها مورد 

حمایت واقع می شود. 
وی با اشللاره به لزوم ایجاد سللامانه شناسللایی و 
معرفللی مدیران بالقللوه تاکید کللرد: تعامل، فاکتور 
حائز اهمیت علم مدیریت اسللت، چه بسللا کسانی 
کلله در عملکرد خللود این مهم را مللورد توجه قرار 
 نداده  و نتوانسللته اند زیرمجموعه خود را به حرکت 
در بیاورند، بنابراین زمانی می توان مدیری شایسللته 
و موفللق بود که بتوان عنصر تعامل را به خوبی اجرا 

کرد. 
رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه متاسفانه 
در برخی موارد افرادی به دلیل آشنایی با مسئوالن 
به پست مدیریتی رسیده اند، گفت: پرورش مدیران 
از سللازوکار پیچیللده ای برخوردار اسللت و در حال 
حاضر باید از شللیوه های مرسوم گذشته در انتخاب 
مدیللران اجتنللاب کللرد و بللا توجه بلله تغییرات و 
دگرگونی های ایجاد شللده در این زمینه به انتخابی 

صحیح رسید. 

 فرهنگ سازمانی
کلید عبور از تحریم های اقتصادی

همچنیللن مجیللد قاسللمی، مدیرعامللل بانللک 
پاسللارگاد در این همایش گفت: سازمان بی فرهنگ 
یک سللازمان بی هویت، گسسته و متزلزل است و تا 
زمانی که یک سللازمان فرهنگ قوی نداشللته باشد، 
هیچ گاه نمی تواند به اهداف خود برسد و شاید حتی 

هیچ هدفی را نیز برای خود تعیین نکند. 
مدیرعامل بانک پاسللارگاد با بیللان اینکه پایه 
فرهنللگ هر سللازمان بایللد به نحوی باشللد که 
تاروپود آن سللازمان را شللکل دهد، تصریح کرد: 
اول از هر چیز فرهنگ سازمانی است و بعد از آن 
باید عشللق در یک سللازمان دخیل شود تا بتوان 
کار را به بهترین شللکل پیش برد. بانک پاسارگاد 
طی ۱۱ سللال اخیر در بین ۵۰۰ برند برتر بانکی 
دنیا، رتبه ۱۷۵ را به خود اختصاص داده و به نظر 
می رسللد دلیل این ارتقا، فرهنگ غنی سللازمانی 

بوده است. 
قاسللمی با اشللاره به اهمیت اعتقللادات و باورها 
در فرهنللگ سللازمانی گفللت: اینکه توانسللتیم از 
تحریم های اقتصادی که مهم ترین قسللمت اقتصاد 
ایران را نشللانه رفته بود، عبور کنیم به دلیل همین 
فرهنگ هوشیاری و سازمانی ارتقا یافته بوده است. 

شکل ارباب و رعیتی فرهنگ سازمانی ایران
ناصر میرسپاسللی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد 
اسللامی نیز در کنفرانس ملی فرهنگ سللازمانی با 
رویکرد توسللعه گفت: فرهنگ سللازمانی بخشی از 
مدیریت یک سازمان و به مفهوم باورهای مشترک و 

مسلط بر سازمان است. 
میرسپاسللی افللزود: برخللی سللازمان ها فرهنگ 
ریسک پذیر و برخی دیگر فرهنگ محافظه کار دارند 
و سللازمان های دولتی به دلیل عدم ریسک پذیری، 
عموما محافظه کار هسللتند. این در شللرایطی است 
که برخی سللازمان ها، فردگرا و برخی دیگر جمع گرا 
هستند و اگرچه شورا تشکیل می دهند تا تصمیمات 

جمعی بگیرند، اما رئیس، حرف آخر را می زند. 
بلله گفته میرسپاسللی، هر فرهنگ به یک شللیوه 
مدیریت نیللاز دارد و البته دموکراسللی نیز همه جا 
جواب نمی دهد و گاهی باید سازمان ها را به صورت 

سلسله مراتبی اداره کرد. 
وی بللا بیان اینکه برخی رفتارها در سللازمان های 
دولتللی به عللادت طوالنی مللدت تبدیل شللده اند، 
خاطرنشللان کللرد: بانک های دولتللی که خصوصی 
شللده اند تنها ظاهر خصوصی شده  دارند و فرهنگ 
آنهللا همچنان دولتی اسللت و نمی توان یک شللبه، 
فرهنگ دولتی را به یللک فرهنگ خصوصی تبدیل 

کرد. 
میرسپاسی تصریح کرد: فرهنگ ارباب و رعیتی از 
گذشللته در ایران وجود داشته و بسیاری از افراد به 
دلیل عدم مخالفت با رؤسای خود حرف غیرمنطقی 
آنهللا را بدون چون و چللرا می پذیرند، پس فرهنگ 

سازمانی است که باید مدیریت شود. 

مهدی جباریان
دکترای مدیریت استراتژیک
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تالش برای کاهش آلودگی 
هوای کالنش��هرها و شهرهای 
صنعتی از طریق تولید بنزین 
یورو 5 در کش��ور با راه اندازی 
ف��ارس  خلی��ج  پاالیش��گاه 
در بندرعب��اس و ب��ا کم��ک 
پاالیش��گاه ش��ازند اراک آغاز 

می شود. 
ب��ه گفته علی جمش��یدی، 
مدیر عامل پاالیش��گاه شازند، 
بنزی��ن  تولی��د  آنجاک��ه  از 
ی��ورو 5 باع��ث کاهش میزان 
تولی��د بنزی��ن خواهد ش��د، 
ل��ذا برای جب��ران این کمبود 
الزم اس��ت پاالیش��گاه خلیج 
راه اندازی  بندرعب��اس  فارس 
شود س��پس هر دو پاالیشگاه 
بنزی��ن  به ص��ورت همزم��ان 
 ی��ورو 5 تولید کنند تا میزان 
مورد نی��از ب��رای مصرف در 
کش��ور در چرخ��ه تولی��د و 

فروش قرار بگیرد. 
جمش��یدی درب��اره ارتقای 
پاالیشگاه ش��ازند برای تولید 
بنزی��ن ی��ورو 5 گف��ت:» در 
این رابطه با ش��رکت تاپس��و 
دانمارک و اکس��نس فرانس��ه 
وارد مذاکره ش��دیم که بنزین 

را به یورو 5 ارتقا دهیم.« 
وزی��ر نفت نی��ز در آخرین 
گفت وگ��وی تلویزیون��ی خود 
بر خودکفایی کشور در تولید 
بنزی��ن تاکید ک��رده و گفته 
که با آغ��از بهره برداری از فاز 
نخست پاالیشگاه خلیج فارس 
در س��ال آینده به خودکفایی 
خواهی��م  بنزی��ن  تولی��د  در 
رس��ید و پیش بینی ها نش��ان 
می  دهد ک��ه با کنترل مصرف 
تا سال 1410 هیچ کمبودی 
در زمین��ه بنزی��ن و گازوئیل 
ضم��ن  داش��ت،  نخواهی��م 
اینک��ه قادر خواهی��م بود این 

محصوالت را صادر هم بکنیم. 
بیژن زنگنه به تالش دولت 
بنزین  افزای��ش کیفیت  برای 
اش��اره کرد و گف��ت: در حال 
حاض��ر روزانه 25میلیون لیتر 
در کالنشهرهای کشور توزیع 
می ش��ود، در حالی که میزان 
ای��ن بنزین در س��ال 1392 
فقط 2 میلی��ون و 100 لیتر 
ب��وده اس��ت. از ط��رف دیگر 
ف��ارس  خلی��ج  پاالیش��گاه 
35میلی��ون لیت��ر تولی��د به 
می��زان کنون��ی اضافه خواهد 
کرد و با بازس��ازی پاالیشگاه 
آبادان نی��ز می توانیم در این 
واحد هم تولید بنزین یورو 5 

را داشته باشیم.
 البت��ه وزیر نف��ت به توزیع 
بنزین ب��ا گوگ��رد پایین هم 
اشاره کرد و گفت که این نوع 
گازوئیل ابتدا در کالنش��هرها 
توزیع ش��ده است و به تدریج 
دامن��ه توزیع اف��زوده خواهد 

شد. 

در انتظار خلیج فارس
محمدحسین پیوندی، مدیر 
عام��ل تاپیکو مالک 49درصد 
در  پاالیش��گاه خلیج فارس  از 
خبری اش   نشس��ت  آخری��ن 
گف��ت: از دو ف��از دیگ��ر این 
پاالیش��گاه نیز تا پایان س��ال 
به��ره ب��رداری و روزان��ه 96 
یورو5  بنزی��ن  لیتر  میلی��ون 

تولید می شود. 
اینک��ه  ب��ر  تاکی��د  ب��ا  او 
فارس  پاالیشگاه ستاره خلیج 
نخس��تین واحدی است که از 
میعانات گازی به بنزین کامل 
می رس��د، توضیح داد:  س��ایر 
پاالیش��گاه های ای��ران و دنیا 
با نف��ت خ��ام کار می کنند و 
ترکیب میعانات گازی با نفت 

خام متفاوت است. 
پاالیش��گاه خلی��ج ف��ارس 
ب��رای دس��تیابی ب��ه جایگاه 
اول تولید بنزین در کش��ور و 
تبدیل ش��دن به یکی از پنج 
صادر کننده  اصل��ی  ش��رکت 

خاورمیانه  منطق��ه  در  بنزین 
احداث شده و در حال سپری 
کردن مراحل نهایی س��اخت 
ماموری��ت  اس��ت.  تولی��د  و 
اصل��ی این پاالیش��گاه بهبود 
مس��تمر کیفیت فرآورده های 
تولی��د ش��ده جه��ت کاهش 
آالیندگ��ی و اص��الح الگ��وی 
مصرف و تولی��د فرآورده های 
نفت��ی با بهره گی��ری از دانش 
فنی مطابق با اس��تاندارد های 

موجود روز دنیاست. 
براس��اس برنامه ریزی ه��ای 
انج��ام ش��ده با ش��روع تولید 
ای��ن  در  ی��ورو5  بنزی��ن 
پاالیشگاه، سوخت خودروهای 
موجود در کش��ور ب��ه یورو 5 
ارتق��ا پی��دا می کند و س��هم 
سوخت در آلودگی هوا کاهش 

می یاید.

سهم بنزین در آلودگی هوا
در پ��ی وض��ع تحریم های 
ای��ران،  علی��ه  اقتص��ادی 

شرکت های خارجی از فروش 
بنزین و گازوئیل به ایران منع 
ش��دند و به دنبال آن وزارت 
نف��ت دولت های نه��م و دهم 
افزایش  ب��رای  ضرب االجل��ی 
تولید بنزین در پاالیشگاه های 
کش��ور صادر ک��رد و مجتمع  
اراک، جم،  شازند  پتروشیمی 
امیرکبیر،  )ن��وری(،  برزوی��ه 
واحد آروماتیک بن��در امام و 
بوعلی س��ینا با ظرفیت تولید 
1۷میلی��ون  ت��ا   15 روزان��ه 
لیتر بنزی��ن و 9 میلیون لیتر 
گازوئی��ل افزای��ش تولی��د را 

شروع کردند. 
تحقیقات انجام شده نشان 
می دهد که در دوره هش��ت 
س��اله منتهی به سال 1393 
پتروش��یمی ها  از  دریک��ی 
بنزین��ی تولی��د می ش��د که 
می��زان بن��زن آن 12 براب��ر 
حد مج��از بوده ک��ه مصرف 
این بنزین در کش��ور س��بب 
افزایش آلودگ��ی هوا به ویژه 

در کالنش��هرها ش��ده بود.
 براس��اس گزارش��ی ک��ه 
کیفی��ت  کنت��رل  ش��رکت 
ه��وای تهران منتش��ر کرده 
از اس��تاندارد  ب��ا اس��تفاده 
سیس��تم  در   4 ی��ورو 
س��اخت  تکنولوژی  احتراق 
مج��از  ح��دود  خودروه��ا، 
معل��ق  ذرات  و  آالینده  ه��ا 
س��واری  خودروهای  ب��رای 
بنزین��ی و دیزلی به بیش��تر 
خواه��د  کاه��ش  نص��ف  از 

یاف��ت. 
از  دیگ��ری  بخ��ش  در 
ای��ن گ��زارش هم آم��ده که 
اس��تقرار اس��تاندارد یورو 4 
در  کش��ور  س��وخت های  در 
کاه��ش مصرف س��وخت نیز 

تاثیر خواهد گذاش��ت.  

تالش برای پاکیزگی هوا با تولید بنزین یورو 5

انجمن  هیأت مدی��ره  رئی��س 
علم��ی ان��رژی ب��ادی ای��ران با 
بیان اینکه نتیج��ه ارزیابی ها در 
تجدیدپذیر  انرژی های  خصوص 
کش��ور تا به امروز اصاًل مطلوب 
نیست. هاشم اورعی در گفت وگو 
با ایس��نا افزود: ظرفیت منصوبه 
ه��زار   ۷5 کش��ور  نیروگاه��ی 
مگاوات اس��ت ک��ه از این میزان 
تنها حدود 130 مگاوات ش��امل 
انرژی بادی بوده و س��هم انرژی 
خورش��یدی نیز کمتر و نزدیک 
به صفر اس��ت. در واق��ع به رغم 
وج��ود ظرفیت ه��ای قابل توجه 
به وی��ژه در حوزه ان��رژی بادی و 
خورش��یدی در کشور، متأسفانه 
می��زان اس��تفاده از آنه��ا اصاًل 
رضایت بخش نبوده و بس��یار کم 
اس��ت. اورعی اضافه کرد: ترکیه 
که دارای مس��احت و اقلیم قابل 

مقایسه با کشور ما است و تقریباً 
توس��عه صنعت انرژی بادی را با 
کشور ما آغاز کرده، امروز 5 هزار 
و 300 مگاوات نیروگاه بادی در 

حال بهره برداری دارد. 
وی با بیان اینکه کش��ورهای 
حاش��یه خلیج ف��ارس اقدام��ات 
بسیار گسترده ای را در این زمینه 
آغ��از کرده اند، اظهار کرد: دوبی، 
ابوظبی و عربس��تان سعودی در 
حال راه اندازی شهرهایی هستند 
ک��ه تمام انرژی مصرف��ی آنها از 
طریق ان��رژی تجدیدپذیر تأمین 

می شود. 
ای��ن اس��تاد دانش��گاه گفت: 
کش��ورهایی  که  اس��ت  طبیعی 
همچون آلم��ان و دانم��ارک از 
این انرژی ها اس��تفاده کنند، اما 
س��ال گذشته در کش��ور اتیوپی 
230 مگاوات نیروگاه بادی نصب 

منصوبه  میزان  درحالی که  شده، 
کشور ما نصف این عدد است. 

از کاغذ و مجوز، برق تولید 
نمی شود

وی ادام��ه داد: ارزیابی ه��ا در 
تجدیدپذیر  انرژی های  خصوص 
کش��ور تا به امروز اصاًل مطلوب 
نیس��ت، اما کاغذب��ازی و صدور 
مجوز در این حوزه بس��یار است 
ک��ه از هیچ ک��دام از آنه��ا برق 
تولید نمی شود. اورعی بیان کرد: 
وزرات نی��رو اعتقاد به اس��تفاده 
از ان��رژی تجدیدپذی��ر داش��ته 
و نس��بت ب��ه این مه��م دغدغه 
دارد، پس مشکل به وزارت نیرو 
ختم نمی ش��ود اما مس��ئله این 
اس��ت که وزارت نیرو به تمامی 
مس��ائل مربوط به نیروگاه بادی 
و خورشیدی واقف نیست و این 
مس��ئله را فقط فنی و مهندسی 

تفک��ر  ای��ن  چراک��ه  می بین��د 
وزارتخانه اس��ت، در صورتی که 
ای��ن موضوع قب��ل از فنی بودن 
متأس��فانه  اما  اس��ت،  اقتصادی 
وزارت نی��رو صورت مس��ئله را 
انرژی  انجمن  رئی��س  نمی داند. 
ب��ادی ایران اضافه ک��رد: وزارت 
نیرو کاره��ای بیرون را نمی داند 
و ثانی��اً از ت��وان و ق��درت کافی 
برخ��وردار نیس��ت. اگر مس��ائل 
در  فرهنگ��ی  و  محیط زیس��تی 
کشور مهم تر قلمداد شود، فشار 
مطالبات عمومی روی این نهادها 
بیشتر می شود که در حال حاضر 
این فش��ار وجود ن��دارد. وی در 
بخش دیگ��ری از س��خنانش با 
بی��ان اینک��ه اس��تان موفق در 
زمینه بهره مندی از انرژی بادی 
در کش��ور وجود ندارد، با اشاره 
ب��ه برخ��ی برنامه ه��ای انجمن 

انرژی بادی گفت: این انجمن با 
مشارکت وزیر نیرو تأسیس شده 
و سه س��ال از عمر آن می گذرد. 
س��االنه  کنفرانس های  برگزاری 
از اقدامات��ی اس��ت ک��ه طی آن 
بانک  اقتصاد،  وزارت  مس��ئوالن 
مرکزی، سازمان برنامه و بودجه 
و نهاده��ای مختل��ف حضور به 
هم رس��انده و با این مهم آش��نا 
می ش��وند، آنها همچنین نسبت 
به اقدامات و وظایف خود در این 
زمینه مورد سوال قرار می گیرند. 
وی با بیان اینکه سیستم این 
آمادگی را ندارد که از انرژی های 
تجدیدپذیر استفاده کند و آن را 
توس��عه دهد، گفت: در این سه 
س��ال اقدامات بلندمدت در نظر 
گرفته ش��ده، اما چند سال طول 
می کش��د تا آنچه کاش��ته شده 

سبز شود.  

معاون برنامه ریزی و توس��عه 
شرکت مهندسی آب و فاضالب 
)آبفا(کش��ور گف��ت: تمهیداتی 
اندیش��یده ش��ده اس��ت ت��ا با 
اج��رای طرح ه��ا و پروژه ه��ای 
کوتاه م��دت، بخش��ی از تبعات 
بی آب��ی در هف��ت کالنش��هر و 
بیش از 300ش��هر دیگر کشور 
در تابس��تان س��ال آین��ده ب��ه 

ش��کل اضطراری مهار ش��ود. 
در  قان��ع  اصغ��ر  عل��ی   
 گفت وگ��و با ایرنا ضمن اش��اره

انجام شده  برنامه ریزی های  به   
ب��رای رفع تنش آب��ی در هفت 
داشت:  اظهار  کش��ور  کالنشهر 
ای��ن طرح ها ش��امل حفر چاه، 
انتق��ال،  از خط��وط  اس��تفاده 
مدیری��ت مص��رف آب، اج��اره 
چاه و خری��د آب از بخش های 
مختل��ف و جایگزینی آن برای 
ش����رب    اس����ت. شهرهای 
اصفهان، ش��یراز، ی��زد، کرمان، 
بندرعباس، بوشهر و مشهد هفت 

کالنشهر هستند. 
مع��اون آبفای کش��ور افزود: 
ب��ا وج��ود پایین رفتن س��طح 

در  زیرزمین��ی  آب ه��ای 
س��ال های اخی��ر، ام��ا اکن��ون 
تنه��ا راه مطمئ��ن، کوتاه مدت 
و اضطراری ب��رای حل مقطعی 

این مش��کالت حفر چاه اس��ت. 
ب��ه  اش��اره  ب��ا  قان��ع 
دالر  پیش بینی300میلی��ون 
 96 بودج��ه س��ال  در  اعتب��ار 
روستایی  آبرسانی  توسعه  برای 
از مح��ل صندوق توس��عه ملی 
اب��راز امی��دواری ک��رد که این 

رقم همچون امس��ال در صحن 
علن��ی مجلس ب��ه 500میلیون 

دالر افزای��ش یاب��د. 
اس��حاق  ایرنا،  گ��زارش  ب��ه 
اول  مع��اون  جهانگی��ری، 
ماه  دی  اواسط  رئیس جمهوری 
شورای عالی  جلس��ه  در  امسال 
آب کش��ور با بیان اینکه تامین 
آب ش��رب مردم سراسر کشور 
از مهم تری��ن اولویت های دولت 
اس��ت، گفت��ه بود، الزم اس��ت 

وزارت نیرو و س��ازمان برنامه و 
هفته،  دو  بودجه کش��ور ظرف 
راهکاره��ای  و  پیش��نهادات 
اجرایی برای حل مشکل تامین 
آب شرب را در استان هایی که 
با بحران مواجه هستند، تدوین 

و    ارائ��ه کنن��د. 
پیش��تر رحیم میدانی، معاون 
آب و آبفای وزارت نیرو به ایرنا 
گفته بودکه برای حل مش��کل 
اس��تان های  ش��رب  آب  تامین 

بحران��ی پروژه ه��ای اضطراری 
و کوتاه م��دت تعریف ش��ده که 
5هزار  نیازمن��د  آنه��ا  اج��رای 

میلیارد ریال اعتبار اس��ت. 
همچنین مدیرعامل ش��رکت 
مهندس��ی آب و فاضالب کشور 
در ای��ن زمین��ه به ایرن��ا اعالم 
ک��رده بود ک��ه هی��أت وزیران 
بیش از 4ه��زار و 900میلیارد 
ریال اعتبار از محل مواد 10 و 
12 قانون بودجه سال 95 برای 
شهرهایی که تنش آبی در آنها 
پیش بینی ش��ده است، در نظر 

گرفت. 
جانباز،  حمیدرض��ا  گفته  به 
س��ال آین��ده هفت کالنش��هر 
اصفهان، ش��یراز، یزد، کرمان، 
و مش��هد  بوش��هر  بندرعباس، 
هم��راه ب��ا 300ش��هر کوچک 
بودن  عادی  در ص��ورت  دیگر 
تن��ش  مع��رض  در  بارش ه��ا 
آمار  این  می گیرند.  ق��رار  آبی 
و  متوسط  301ش��هر  امس��ال 
کوچ��ک را ش��امل می ش��د و 
500شهر  از  بیش  سال گذشته 

بود.  

از کاغذ و مجوز، برق تولید نمی شود

سبقت ترکیه از ایران در حوزه انرژی های بادی

طرح های کوتاه مدت رفع تنش آبی 7کالنشهرکشور اجرایی می شود

 حفر چاه مطمئن ترین راه

انرژی

آب

نیروگاز

فایننشال تایمز: طرح گازپروم برای 
دسترسی مستقیم به بازار اروپا با 

مشکل مواجه شد

روزنامه فایننش��ال تایمز انگلی��س اعالم کرد که 
طرح ش��رکت گازپروم روس��یه برای دورزدن شرق 
اروپا و آوردن مس��تقیم گاز این کش��ور به آلمان در 
ماه فوریه)بهمن-اس��فند( با ی��ک چالش جدی در 

دادگاه های اروپا مواجه شد. 
به گزارش ایرنا به نقل از روزنامه یاد شده، لهستان 
می خواهد حکم ممنوعیت دسترس��ی این ش��رکت 

روسی به یک خط لوله توزیعی را تمدید کند. 
فایننش��ال تایمز ای��ن چالش را ی��ک زورآزمایی 
قانون��ی در مورد عرض��ه گاز از طریق دریای بالتیک 
و آخری��ن اق��دام اروپ��ا در نبرد طوالن��ی اش برای 
زیرساخت انرژی این قاره دانست، زیرا اتحادیه اروپا 
می کوشد وابس��تگی خود را به روسیه کاهش دهد. 
گازپروم نیز برای سهم گیری از بازار اروپا می جنگد. 
 نب��رد بر س��ر برنامه روس��یه ب��رای متصل کردن
 خ��ط لوله نورد اس��تریم دو این کش��ور )به موازات 
خط لوله نورد اس��تریم یک این کشور که از دریای 
بالتیک می گذرد( به اروپاس��ت. این طرح، روسیه را 
قادر می س��ازد دیگر برای رس��یدن ب��ه اروپا محتاج 
اوکراین نباش��د. اکنون بخش مهم��ی از عرضه گاز 
روسیه به اروپا از طریق خط لوله ای متعلق به دوران 
اتحاد جماهیر شوروی که از اوکراین می گذرد، انجام 
می ش��ود. در تصمیم ماه دسامبر )آذر-دی(، شرکت 
دولتی تولیدکننده گاز لهستان برنده دستور موقتی 
دادگاه مبنی بر توقف برخورداری گازپروم از حقوق 
جدید در استفاده از خط لوله اوپال )خط لوله فرعی 
که گاز را از نورد استریم یک به آلمان و آن سوی آن 
می رساند( ش��د. انتظار می رود دادگاه اروپا به زودی 
درم��ورد تمدی��د یا لغو ای��ن حکم موقت ت��ا انجام 
بررس��ی های کامل )که ممکن اس��ت چند سال به 
طول بینجام��د( تصمیم گیری کند. به گزارش ایرنا، 
از آنجا که لهس��تان تاکنون شرایط جدید انتقال گاز 
روسیه از طریق این کشور را نپذیرفته است، شرکت 
گازپ��روم که بخش اعظم گاز اروپا را تامین می کند، 
پیشتر در مورد تحویل گاز از طریق لهستان هشدار 

داده بود. 
 »الکس��اندر مدودوف« معاون گازپروم پیشتر در 
مصاحبه ای گفته بود ش��نیده ایم که لهس��تان قصد 
ندارد ق��رارداد عبور گاز را تمدید کند. این مس��ئله 
عرضه نفت به کشورهای اروپایی از جمله آلمان را به 
خطر می اندازد. لهستان که بیشتر گاز مصرفی خود 
را از روسیه وارد می کند، همچنین گفته است قصد 
ندارد قرارداد بلندمدت گاز خود با مس��کو را پس از 

تمام شدن اعتبار آن در سال 2022 تمدید کند. 

قطعی برق در استان خوزستان 
نداریم

وزی��ر نیرو گف��ت: در حال حاض��ر قطعی برق در 
استان خوزستان نداریم. 

به گزارش ایس��نا، حمید چیت چیان صبح دیروز 
در حاشیه جلس��ه هیأت دولت در جمع خبرنگاران 
گفت: پس از اتفاقات اخیر خوزستان، صنعت برق در 
اکثر اس��تان ها امکانات خود را به این استان بردند و 
اقدامات الزم را برای شست وش��وی تاسیسات انجام 
دادند. وی در ادامه افزود: در حال حاضر قطعی برق 
در اس��تان خوزس��تان نداریم و اگر اشکاالتی وجود 
داشته باشد، مشکالت متداول در صنعت برق است. 

چیت چیان با تش��کر از مردم به خاطر صبوری در 
برابر مش��کالت، اظهار کرد: ح��دود 4800 کیلومتر 
از خطوط اتصال و 105 پس��ت اس��تان خوزس��تان 
در مع��رض چنین وضعیت��ی قرار دارن��د و نیازمند 

شست وشو هستند. 
وزیر نیرو در پایان گفت: در بهمن ماه هجوم گرد 
و خاک بی س��ابقه و افزایش رطوبت هوا موجب شد 
که سیس��تم های عایق ش��بکه برق تبدیل به هادی 
ش��وند و جرقه های زیاد موجب از مدار خارج شدن 

تاسیسات برق و قطعی برق در این استان شد. 

ب�ا حضور قائم مقام وزیر نیرو صورت گرف�ت 
نشس�ت خبرگان صنعت برق 

راهکارهای  بررسی  درباره  کشور 
برق خوزس�تان

نشس��ت خبرگان صنع��ت برق کش��ور درباره 
بررس��ی راهکاره��ای برق خوزس��تان ب��ا حضور 

قائم مقام وزیر نیرو در خوزس��تان برگزار ش��د. 
به گ��زارش ایلن��ا، در این نشس��ت راهکارهای 
فوری و بلندمدت مش��کل برق استان خوزستان 

و ش��هر اهواز بررس��ی ش��د. 
در حاش��یه ای��ن نشس��ت س��تار محم��ودی، 
قائم مق��ام وزیر نیرو در زمین��ه بحث های مطرح 
ش��ده، اظهارداشت: با جمع بندی تمامی نظرهای 
خب��رگان و پیشکس��وتان صنعت آب و برق مقرر 
ش��ده که روند پیش��رفت کاره��ا و برنامه های از 
پیش تعیین شده در نشس��ت های منظم هفتگی 

م��ورد   ارزیاب��ی ق��رار گی��رد. 
وی ب��ه تصمیم ه��ای ف��وری و اجرای��ی ای��ن 
نشست اش��اره کرد و گفت: براس��اس نظر اعضا 
تصمی��م گرفته ش��د ت��ا از فردا ب��ار تأمین برق 
تصفیه خانه شماره یک اهواز در زمان حوادث از 
ش��بکه سراسری جدا ش��ود تا بروز حادثه خللی 

در روند آبرس��انی به ش��هروندان ایجاد نکند. 
قائم مق��ام وزیر نیرو ب��ا بیان اینک��ه در زمان 
حاض��ر 30درصد بودجه مورد درخواس��ت برای 
اقدام ه��ای ف��وری در بخ��ش ب��رق خوزس��تان 
تأمین ش��ده اس��ت، گفت: تأمین به موقع اعتبار 
موردنی��از نقش مهمی در رون��د اجرای برنامه ها 
خواهد داش��ت و خوش��بختانه با حضور نماینده 
س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی کش��ور در این 
نشس��ت امیدواریم این امر به موقع محقق شود. 

 

س�د جیرفت 23 میلیون 
مترمکعب س�یالب را مهار کرد

مدی��ر امور س��د جیرفت گف��ت: در پی بارش 
ب��اران در چند روز اخیر ح��دود 23 میلیون متر 
مکعب س��یالب و روان آب وارد مخزن این س��د 

شد.
مس��عود افش��ار در گفت وگو با ایرنا کل حجم 
آب س��د جیرف��ت را 12۷ میلی��ون مت��ر مکعب 
اعالم کرد و افزود: یک شش��م از این حجم طی 
بارندگی های اخیر اضافه ش��ده، درحالی که 205 
میلیون مت��ر مکعب از ظرفیت س��د هنوز خالی 

اس��ت. 
وی اظه��ار کرد: بیش��ترین مق��دار بارش ثبت 
ش��ده مربوط به حوضه میانی سد و 55 میلیمتر 
اس��ت ک��ه ای��ن مق��دار از ب��ارش در ارتفاعات 

باالدس��ت بیش��تر اس��ت. 

انجام  برآورد های  براس��اس  ادامه داد:  افش��ار 
ش��ده دبی لحظه ای آب ورودی به دریاچه س��د 
جیرف��ت حدود 205 ه��زار مترمکعب ب��ر ثانیه 
بود که اگر این س��یالب های عظیم و کم س��ابقه 
قطع��اً  نمی ش��د،  مه��ار  جیرف��ت  س��د  توس��ط 
و  به ش��هرها، روستاها  خس��ارت های س��نگینی 
مزارع کشاورزی در جنوب اس��تان وارد می شد. 
مدی��ر امور س��د جیرفت اف��زود: چنین حجم 
ب��ارش باران در ای��ن منطق��ه کم س��ابقه بوده 
است و مردم منطقه از س��ال 84 تاکنون چنین 

حجم��ی از ب��ارش ب��اران را تجرب��ه نکرده ان��د. 
س��د جیرفت یکی از سدهای بزرگ و پیشرفته 
 در کش��ور محس��وب می ش��ود. ی��ک س��د بتنی 
دو قوس��ی اس��ت که ارتفاع آن از پی 134 متر 
و درازای تاج آن 2۷۷ متر اس��ت. ضخامت این 
س��د بین 1۷ متر در کف تا 5 متر در تاج متغیر 

اس��ت. 
اواخر س��ال 13۷0 عملیلت اصلی س��اختمان 
س��د جیرفت به پایان رس��یدو شش��م دی همان 
س��ال عملیات آبگیری آن آغاز شد که سطح زیر 
کش��ت در نظر گرفته ش��ده برای آن 14 هزار و 

200 هکتار اس��ت. 
س��امانه بارش زای فعال جنوبی از روز یکشنبه 
در اس��تان کرم��ان فعال ش��د و پای��ان هفته از 

جنوب اس��تان خارج می ش��ود. 
شهرس��تان جیرفت با 280 ه��زار نفر جمعیت 
از چه��ار بخش مرکزی، اس��ماعیلی، س��اردوئیه 
 230 و جبالب��ارز تش��کیل ش��ده و در فاصل��ه 

کیلومتری جنوب کرمان واقع اس��ت. 

پنجشنبه
28 بهمن 1395

شماره 726

برق



بازدید وزیر جهاد کشاورزی از 
کانون ریزگردها در خوزستان

محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی که از سوی 
رئیس جمهوری برای بررس��ی موضوع ریزگردها در 
خوزس��تان ماموری��ت ویژه دارد، روز چهارش��نبه با 
حض��ور در اهواز بازدید خ��ود از کانون ریزگردها در 

این استان را آغاز کرد. 
به گزارش ایرنا، حجتی به همراه معاون برنامه ریزی 
وزارت جهاد کش��اورزی و رئیس سازمان جنگل ها و 
مراتع کش��ور روز چهارشنبه به صورت هوایی بازدید 
خود از کانون های ریزگرد در اس��تان خوزس��تان را 
شروع کرد. ایجاد کمربند سبز و درختکاری یکی از 
راهکارهای مبارزه با کانون ریزگردهای داخلی است 
که توسط سازمان جنگل ها و مراتع کشور در استان 
خوزستان آغاز ش��ده است که وزیر جهاد کشاورزی 
در این بازدید آخرین وضعیت را بررسی خواهد کرد. 
بروز پدیده ریزگردها در اس��تان خوزس��تان چند 
سالی است که به یک معضل برای مردم تبدیل شده 
اس��ت و نبود بارندگی هر سال این پدیده را تشدید 
می کند.  امس��ال نیز بارندگی در اس��تان خوزستان 
به خصوص در نواحی منش��اء ریزگردها کاهش یافته 
اس��ت و روز هش��تم بهمن ماه توفان گ��رد و خاک 
ایجاد شد. قرار اس��ت پس از بازدید از این کانون ها 
نشست تخصصی برای ارائه راهکارهای کوتاه مدت و 

بلند مدت در استانداری خوزستان برگزار شود. 
 

رئیس مرکز ملی فرش ایران خبر داد
۶۹میلیون دالر، ارزش صادرات 
مستقیم فرش ایرانی به آمریکا

رئی��س مرکز مل��ی فرش ایران با اش��اره به اینکه 
در۱۰ ماه��ه امس��ال ۲۷۵ میلی��ون دالر ص��ادرات 
 فرش ایرانی به ۸۰ کش��ور دنیا انجام شده، گفت که 
۶۹ میلیون دالر صادرات مس��تقیم فرش به آمریکا 

بوده است. 
به گزارش ایسنا، حمید کارگر در مراسم گشایش 
نخستین نمایشگاه فرش دستبافت و صنایع وابسته 
آن در گ��رگان، با بیان ای��ن مطلب گفت: ارزش این 
میزان صادرات فرش ایران نس��بت به مدت مش��ابه 

سال قبل ۱۹درصد رشد داشته است. 
ب��ه گفت��ه او، وزن فرش های صادر ش��ده در این 
مدت ۴هزار و ۴۰۰ تن بوده و نسبت به مدت مشابه 
س��ال گذش��ته ۱۰درصد رشد داشته اس��ت. کارگر 
با اش��اره به اینکه برجام اثر مس��تقیمی بر صادرات 
فرش دس��تبافت ایران گذاشته اس��ت، تصریح کرد: 
در بند ۲۲ برجام بر لغو ممنوعیت ورود فرش ایرانی 
به ایاالت متحده آمریکا اش��اره ش��ده که با توجه به 
آن در ژانویه س��ال ۲۰۱۶ نخس��تین محموله فرش 
ایران پس از پنج س��ال وارد آمریکا شد. رئیس مرکز 
 مل��ی فرش ایران اظه��ار کرد: در ۱۰ ماهه امس��ال
 ۶۹ میلیون دالر صادرات مس��تقیم فرش به آمریکا 
انجام شده ، درحالی که سال گذشته میزان صادرات 

فرش به آمریکا صفر بوده است. 
او با بیان اینکه باید صادرات را با برنامه و هدفمند 
انجام دهیم، گفت: اگر ص��ادرات بدون برنامه انجام 
شود، به زودی به حالت اشباع خواهد رسید. کارگر با 
اش��اره به اینکه فرش ایرانی از لحاظ فرهنگ و هنر، 
پاین��ده و بالنده در صدر دنیا قرار دارد، تصریح کرد: 
فرش ایرانی به عنوان س��فیر پرافتخ��ار و نامداری از 
فرهنگ و هنر کهن این سرزمین، در جای جای دنیا 

به شمار می رود. 
رئیس مرکز ملی فرش ایران بیان کرد: فرش ایرانی 
در موزه های بزرگ کشورهای مختلف و کلکسیون های 
معروف دنیا وجود دارد و پیام آور فرهنگ و هنر مردم و 

صلح دوستی به دیگر نقاط دنیا است. 
 

همزمان با نمایشگاه گلفود دوبی
هیات تجاری ایران عازم 

امارات می شود
همزم��ان ب��ا برگ��زاری نمایش��گاه بین الملل��ی 
محصوالت و صنایع غذایی و کشاورزی گلفود دوبی 
۲۰۱۷ ، هیأت تجاری و اقتصادی ایران عازم امارات 

متحده عربی می شود. 
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، 
این نمایش��گاه از بزرگ ترین رویدادهای تخصصی 
در بخش محصوالت و صنایع غذایی و کش��اورزی 
در آس��یا محسوب می ش��ود که ۸ تا ۱۲ اسفند در 

دوبی برگزار خواهد شد. 
بر اس��اس این گزارش پیش بینی می شود در این 
نمایش��گاه حدود ۵ هزار ش��رکت تج��اری از ۱۸۰ 
کش��ور جهان گرد ه��م جمع ش��وند و جدیدترین 
محص��والت تولی��دی و پیش��رفته ترین تجهیزات 

بسته بندی را به نمایش بگذارند. 
هیات تجاری ایران نیز در س��فر ب��ه امارات قرار 
اس��ت ضمن بازدید از نمایش��گاه، با ش��رکت های 
حاض��ر در نمایش��گاه دیدار و مالق��ات و مذاکرات 

تجاری داشته باشد. 
برگ��زاری کارگاه آموزش��ی با موض��وع ورود به 
ب��ازار جهانی، قوانی��ن و مقررات تج��ارت با دوبی 
و موضوع��ات مرتب��ط با تج��ارت مواد غذایی و... از 

برنامه های این هیأت تجاری در امارات است.

3 تولید، تجارت، خدمات

رئیس کل گم��رک ایران از 
وام بالعوض ژاپن برای تجهیز 
ایران به دستگاه های  گمرکات 
کنترل��ی پیش��رفته ایکس ری 
خبرداد. کرباس��یان اضافه کرد: 
بررس��ی های  در  ژاپن  کش��ور 
انجام داده با توجه به اقداماتی 
که در دولت و گمرک جمهوری 
اسالمی ایران مورد ارزیابی قرار 
داده که به طور جد با تخلفات 
مع��ادل  می ش��ود،   برخ��ورد 
۷ میلی��ون دالر به ص��ورت وام 
بالعوض ب��ه گمرک اختصاص 
داده ت��ا دس��تگاه ایک��س ری 

خریداری کند. 
او ادامه داد: خوش��بختانه در 
کنار ایکس ری تجهیزات دیگری 
برای کنترل در گمرکات به کار 
گرفته شده و جمهوری اسالمی 
ای��ران در کل منطق��ه و حتی 
بیشترین  آس��یایی  کشورهای 

دس��تگاه ایکس ری را داراست 
زیرا در منطقه ای حضور داریم 
که ب��ه دلیل ایج��اد امنیت در 
همس��ایگی و ضرورت کنترل 
ترانزیت، این امر ایجاب می کند 
به سمت کنترل و نظارت بیشتر 

برویم. 
ایران،  به گ��زارش گم��رک 
دکتر کرباسیان با اشاره به اینکه 
از سگ موادیاب، جی پی اس، آر 
اف ای دی و مدیریت ریسک در 
بحث نظارت گمرکات استفاده 
می ش��ود، خاطرنش��ان ک��رد: 
تاکنون دو دس��تگاه ایکس ری 
در گمرک شهید رجایی نصب 
ش��ده اس��ت و در آین��ده یک 
دس��تگاه ایک��س ری جدید با 
س��رعت باالی ارزیاب��ی روزانه 
۱۲۰۰ کانتین��ر در روز در این 
گمرک مهم نصب خواهد شد. 

اینک��ه  ب��ه  اش��اره  ب��ا  او 

ب��ا  جدی��د  ایکس ری ه��ای 
هم��کاری بخ��ش خصوص��ی 
نص��ب و راه اندازی می ش��ود، 
افزود: خوش��بختانه ب��ا وزارت 
توافق نامه ای  توانس��تیم  دفاع 
امض��ا کنی��م تا با اس��تفاده از 
امکان��ات صنای��ع دف��اع، آنها 
ای��ران پن��ج  ب��رای گم��رک 
دستگاه  ایکس ری بسازند. این 
دس��تگاه ها به پیش��رفته ترین 
تکنولوژی مجهز هس��تند که 
در گذش��ته ام��کان خرید آن 
ب��رای ما محدود بود یا فقط از 
کش��وری خاص به ایران وارد 
می ش��د، ولی در ح��ال حاضر 
توانسته ایم در داخل کشور این 
دستگاه ها را بسازیم و این برای 

ما یک افتخار است. 
اکنون  کرباس��یان،  گفته  به 
تفاهم نامه میان گمرک و وزارت 
دفاع امضا شده و قرارداد آن هم 

در مرحله نهایی شدن است. او 
گفت: این موض��وع یک اتفاق 
ملی اس��ت و باعث خرسندی 
ما اس��ت. گمرک ای��ران نیز از 
ساخت این دس��تگاه ها توسط 
وزارت دفاع پش��تیبانی خواهد 
کرد و م��ا کمک ه��ای الزم را 
هم ب��ه آنها ارائ��ه خواهیم داد 
و افتخ��اری برای ما اس��ت که 
در س��اخت چنی��ن محصولی 
با تولید کنن��ده داخلی قرارداد 

بسته شده است. 
دکتر مس��عود کرباسیان در 
حاش��یه بازدید از گمرک بندر 
ش��هید رجای��ی در گفت وگ��و 
با خبرن��گاران، با بی��ان اینکه 
کم��اکان ت��راز تجاری کش��ور 
مثبت بوده و امیدوارم این روند 
تداوم یابد، افزود: از اول سال تا 
۲3بهمن ماه، 3۷ میلیارد دالر 
واردات کش��ور با3درصد رشد 

و 3۸ میلی��ارد دالر صادرات با 
۹درصد رش��د ص��ورت گرفته 

است. 
کرباس��یان ب��ا بی��ان اینکه 
بیش��ترین حجم واردات کشور 
از بندر ش��هید رجای��ی با آمار 
۶۰درصدی است و اگر تخلفی 
صورت بگی��رد به ط��ور حتم 
به دلیل حجم ب��اال، تخلف در 
این بندر اس��تراتژیک بیشتر از 
جاهای دیگر رخ می دهد، اضافه 
کرد: تمامی ارگان ها کاری که 
انجام داده اند در این راه معادل 
یک تخلفی که گمرک بررسی 
ک��رده یعن��ی مع��ادل 3 هزار 

میلیاردی نبوده است. 
وی ادام��ه داد: گم��رک ب��ا 
تخلفات برخورد می کند و اگر 
پرونده ای بوده کشف شده و در 
همه جای دنیا قاچاق انجام و با 

آن برخورد می شود. 

قاچاق، دیوار بلند تعرفه را فرو ریخته است

وامبالعوضژاپنیهابرایتجهیزگمرکاتایرانبهدستگاههایایکسری

بعد از برگشت ماده ۵۴ برنامه 
ششم توسط ش��ورای نگهبان و 
مجلس، رئیس خانه معدن ایران 
یکی از موارد موردنظر این شورا 
را در اص��الح قانون، حذف کامل 
ش��وراهای  از  بخش خصوص��ی 

استانی معادن عنوان کرد. 
محمدرضا بهرامن در گفت وگو 
با ایس��نا ضمن اش��اره ب��ه ماده 
۵۴ برنامه شش��م که به موضوع 
معدن پرداخته اس��ت،گفت: این 
م��اده بعد از تصوی��ب در صحن 
علنی مجل��س روز چهارش��نبه 
نگهبان  توسط ش��ورای  گذشته 
به خاط��ر ایرادهایی ک��ه به آن 
وارد ش��د، برگش��ت خ��ورد که 
البته آنچه شورای نگهبان آن را 
به عنوان ایراد مطرح کرده است، 
ن��ه تنه��ا موضوع��ات موردنظر 
بخش خصوص��ی و فعاالن حوزه 
معدن بلکه در بخش��ی از آن به 

ضرر این حوزه نیز است. 
وی در ادام��ه با بیان اینکه دو 
بخش مورد ایراد شورای نگهبان 

درباره  این قانون بود، عنوان کرد: 
ش��ورای نگهبان دو ایراد به ماده 
۵۴ برنامه ششم گرفت که ایراد 
اول مصرف یک درصد از فروشی 
اس��ت ک��ه از مع��ادن دریاف��ت 
می شود و منبع مصرف آن را به 
جای اس��تان ها در خزانه دانست 
و مورد دوم نی��ز ایرادی بود که 
به ترکیب شورای استانی معادن 

وارد کرد. 

رئیس خانه معدن ایران افزود: 
نگاه��ی که ش��ورای  متاس��فانه 
نگهبان به این ماده قانونی داشته 
حض��ور در ش��ورا را صرفا تکلیف 
ق��وه مجری��ه دانس��ته و به طور 
کامل بخش خصوصی را از ترکیب 
ش��ورای اس��تانی مع��ادن حذف 
ک��رده و این ماده قانونی را جهت 
اصالح به مجلس برگردانده است.  
بهرامن همچنین نسبت به بخشی 

از این م��اده قانونی که معادن را 
مکل��ف می کند ت��ا یک درصد از 
فروش خ��ود را صرف هزینه های 
اس��تانی کنند اب��راز نگرانی کرد 
و گف��ت: ای��ن بخ��ش از قان��ون 
می توان��د امنیت س��رمایه گذاری 
را به ط��ور کل��ی مخ��دوش کند، 
چراکه هزینه ای اس��ت که گاهی 
در برخ��ی معادن ب��ه ۱۰درصد 
از مقدار س��ود معادن می رسد و 

به طور مثال اگر در معدنی تازه به 
نقطه سربه سر رسیده باشیم این 
۱۰درص��د می تواند کامال فعالیت 
را ب��ه یک فعالیت معدنی زیان ده 

تبدیل کند. 
وی ب��ا اظهار تاس��ف نس��بت 
به دیده نش��دن بخش خصوصی 
کالن  تصمیم گیری ه��ای  در 
گفت: همیش��ه تش��کل ها تالش 
کردن��د با ارائه نظر کارشناس��ی 
بتوانند مش��اوره مثبت در  خود 
تصمیم گیری های عمومی داشته 
باشند به طوری که نقش آنها در 
شورای عالی  مانند  کرس��ی هایی 
مع��ادن که دو نماین��ده از خانه 
مع��دن و ات��اق بازرگان��ی را در 
آن دارند می توان مش��اهده کرد 
و حت��ی می توان گفت در س��ال 
۹۰ ک��ه قانون معادن به تصویب 
رس��ید گرچ��ه این قان��ون تمام 
ایده آل ه��ای بخش خصوص��ی را 
به همراه نداش��ت اما  این بخش 
نقش مناسبی در تدوین تصمیم 

آن ایفا کرد. 

معاون وزیر جهاد کش��اورزی در 
ام��ور تولی��د دامی گفت که رش��د 
کش��اورزی  تولی��دات  اقتص��ادی 
 کش��ور در شش ماهه اول امسال به 
۵.۹ درصد رسیدو این درحالی است 

که وضعیت بارندگی مطلوب نبود. 
به گزارش ایرنا، حس��ن رکنی در 
سومین همایش ملی گاومیش ایران 
در سرس��رای اداری دانش��گاه علوم 
کش��اورزی و مناب��ع طبیعی رامین 
مالثانی خوزس��تان گف��ت: میزان 
تولی��د گندم کش��ور در س��ال ۹۲ 
ح��دود ۴.۸ میلیون تن بود که این 
میزان در سال ۹۵ از ۱۱.۵ میلیون 
تن گذش��ت. او یک��ی از هدف های 
را  جهادکش��اورزی  وزارت  اصل��ی 
صرفه جویی در مصرف آب دانس��ت 
و گفت: در س��ال ۹۲ بی��ش از ۶.۲ 
میلیون هکتار از اراضی کش��اورزی 

کش��ور به زیر کشت گندم رفت اما 
امس��ال ۵.۸ میلیون هکت��ار از این 
اراضی به کش��ت گن��دم اختصاص 
یافته که به معن��ی صرفه جویی در 

آب و نیز افزایش بهره وری است. 
رکن��ی ادام��ه داد: در س��ال ۹۲ 

تراز تجاری وزارت جهادکش��اورزی 
۸میلیارد و ۱۰۰میلیون دالر منفی 
بود و این در حالی اس��ت که س��ال 
گذشته این تراز به 3.۴ میلیارد دالر 
منفی رسید و در سال جاری بیش از 
۵میلیارد دالر بهبود پیدا کرده است. 

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: 
در ۹ماه��ه اول امس��ال ۴میلی��ارد 
ص��ادرات  دالر  ۱۵۰میلی��ون  و 
داش��ته ایم  کش��اورزی  محصوالت 
ک��ه این میزان ۱3درص��د صادرات 

غیر نفتی را تشکیل داده است. 

به گفته او، نسبت به مدت مشابه 
سال گذش��ته  3درصد در صادرات 
افزایش و   محص��والت کش��اورزی 
۴درص��د ه��م در واردات کاالهای 
کشاورزی کاهش دیده می شود که 

این تراز خوبی را نشان می دهد. 
او ادامه داد: در سال ۹۲ در حوزه 
دام و طیور ۱3۶میلی��ون دالر تراز 
تجاری منفی داشتیم اما در ۱۰ماه 
اول امس��ال در ای��ن بخش بیش از 
۵۰۰میلیون دالر تراز تجاری مثبت 

شده است. 
ب��ه گفته رکنی، س��ال گذش��ته 
صادرات شیر و لبنیات کشور کمتر 
از ۶۰۰هزار تن بوده اما در ۱۰ماهه 
امسال ۶۵۰هزار تن شیر صادر شده 
اس��ت. همچنی��ن در ۱۰ماهه اول 
امس��ال ۱۰۰هزار تن م��رغ و تخم  

مرغ صادر شده است. 

رئیس خانه معدن ایران خبر داد

بی توجهی به بخش خصوصی در برنامه ششم

معاون وزیر جهاد کشاورزی: 

 رشد کشاورزی کشور به 5/۹ درصد رسید

معدن

تولید

رئیس اتحادیه خیاطان عنوان کرد
انباشت پوشاک داخلی در انبارها

رئیس اتحادیه خیاطان زنانه و مردانه تهران تصریح 
کرد که قاچاق پوشاک نیمی از خیاطان و تولیدکنندگان 
را بیکار کرده است و بسیاری از محصوالت تولید شده 
در انبارها مانده و نمایشگاه های بهاره هم منفعتی برای 

تولیدکنندگان ندارد. 
حبیب طهماس��بی در گفت وگو با ایسنا درباره بازار 
ش��ب عید گفت: قدرت مالی مردم کاهش یافته و این 
عامل به عالوه واردات بی رویه قاچاق باعث ش��ده است 
ک��ه افزایش تقاضا در بازار ش��ب عید م��ورد انتظار ما 

نباشد. 
او با اش��اره به مش��کالت تولیدکنندگان و خیاطان 
گفت: قاچاق بی رویه پوشاک باعث شده است ۵۰درصد 
تولیدکنن��دگان بی��کار و ۵۰درص��د باقی مانده تنها با 

۲۵درصد ظرفیت خود فعالیت کنند. 
به گفته رئیس اتحادیه خیاطان زنانه و مردانه تهران، 
عده کمی در نمایش��گاه ها شرکت می کنند و اکثریت 
تولیدکنن��دگان از این نمایش��گاه ها منفعت نمی برند. 
بسیاری از محصوالت تولید شده هنوز در انبارها مانده 
و به فروش نرس��یده است. این نمایشگاه ها نمی توانند 

مشکلی را از تولیدکنندگان برطرف کنند. 
او با اش��اره به ت��وان تولیدکنندگان ب��رای صادرات 
پوش��اک گفت: بیش از ۹۵درصد تولیدکنندگان این 
صنف خرد هس��تند و قدرت ص��ادرات ندارند. ضمن 
اینکه بس��یاری از مقررات تولیدی، بیمه و مالیات سد 

راه تولیدکننده است. 
طهماس��بی درباره س��از و کار اتحادیه برای برخورد 
با گران فروش��ی در ای��ن صنف خاطرنش��ان کرد: در 
صورت شکایت مش��تری، کمیته نرخ گذاری و ارزیابی 
ارزش گذاری کاال در اتحادیه با انجام کار کارشناسی به 
این شکایات رسیدگی می کند و در صورت محرز شدن 
گران فروشی، به تعزیرات ارجاع داده می شود و جریمه 

واحد مذکور با تعزیرات خواهد بود. 
 

رئیس اتاق اصناف: 
اتحادیه های صنفی محور مبارزه با 
قاچاق کاال در سطح عرضه هستند

رئیس ات��اق اصناف ای��ران گفت ک��ه اتحادیه های 
صنف��ی محور مب��ارزه با قاچاق کاال در س��طح عرضه 
هستند در حالی که قبال اینگونه نبود. به گزارش پایگاه 
اطالع رس��انی اتاق اصناف ایران، علی فاضلی در جلسه 
مشترکی که با حضور مسئوالن ستاد قاچاق کاال و ارز 
و چند تن از رؤس��ای اتحادیه های صنفی برگزار شد، 
افزود: معاون اول رئیس جمهور موضوع مبارزه با قاچاق 
در س��طح عرض��ه را به اصناف مح��ول کردند که کار 

ارزشمندی است. 
او گفت: امروز مش��کالت اصناف در زمینه مبارزه با 
قاچاق کاال به حداقل رسیده و این جلسه با این هدف 
برگزار شد تا همین حداقل ها هم حل شود. همچنین 
در این نشس��ت مشترک معاون برنامه ریزی، نظارت و 
هماهنگی اقتصادی س��تاد مبارزه ب��ا قاچاق کاال و ارز 
اعالم ک��رد: در حال تهیه ش��یوه نامه ای هس��تیم که 
بح��ث کاالهای ب��ه ظن قاچاق را کاه��ش دهیم و در 
نظر داریم تا پایان امس��ال موضوع »ظن به قاچاق« را 
حل کنیم. س��یدعلیرضا گلستانی زاده گفت: باید برای 
ماموران نیروی ایس��ت بازرسی در ش��هرها، دوره های 
آموزشی گذاش��ت و تفاوت کاالهای داخلی و خارجی 
را آم��وزش داد. به گفت��ه او، کاالیی که به ظن قاچاق 
توقیف می ش��ود، به یک معضل تبدیل ش��ده که این 
مسئله توس��ط کارگروهی در س��تاد قاچاق کاال و ارز 

مورد بررسی قرار گرفته است. 
گلس��تانی زاده ادامه داد: برای حل بحث ظن قاچاق 
اطمین��ان می دهم و اکنون در ح��ال تعامل با نیروی 
انتظامی دراین زمینه هس��تیم ضمن اینکه هماهنگی 
س��ایر دستگاه ها همچون گمرک هم نیاز است. معاون 
س��تاد قاچاق کاال و ارز در بخش دیگری از س��خنان 
خود گفت: یکی از عوامل قاچاق، طوالنی بودن فرآیند 
واردات و باالبودن هزینه واردات رسمی است بنابراین 
باید قوانین مربوط به تج��ارت را بازنگری کنیم چون 
اکنون بسیاری از مشکالت مربوط به قوانین است که 

باید اصالح شود. 
وی به موضوع کاالهای دپو شده در انبارها نیز اشاره کرد 
و گفت: تا ۱۲اسفندماه دو دسته از کاالها از انبارها بیرون 
می آید و تکلیف آن معلوم می شود. همچنین در بحث امحا 

باید سازمان استاندارد تکلیف آن را مشخص کند..
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ش��ورای پ��ول و اعتب��ار از 
است  مرکزی خواس��ته  بانک 
تا برنامه ای برای افزایش سهم 
درآمد بانک ها از محل کارمزد 

خدمات بانکی تدوین کند. 
به گزارش »فرصت امروز«، 
مجم��وع  40 درص��د  ح��دود 
درآمد بانک ها در کش��ورهای 
کارمزد  اخ��ذ  ب��ه  پیش��رفته 
اختص��اص دارد در حالی که 
ای��ن رق��م در ای��ران کمتر از 
10 درصد است و از همین رو، 
در نشس��ت این هفته شورای 
پول و اعتبار مقرر ش��د بانک 
مرکزی در اس��رع وقت برنامه 
افزایش سهم درآمدی بانک ها 
از محل کارمزد خدمات بانکی 
را تهی��ه و برای تصمیم گیری 
نهایی به این شورا ارائه کند. 

اگرچ��ه مش��تریان بانک ها 
در ای��ران تمای��ل چندانی به 
پرداخ��ت کارم��زد ندارن��د و 
به درس��ت یا نادرست، آن را 
ج��زو وظای��ف ذات��ی بانک ها 
می دانن��د، ام��ا حقیق��ت این 
است که بانک ها در بانکداری 
ب��ه ی��ک فروش��گاه  م��درن 
مال��ی تبدی��ل ش��ده اند ک��ه 
همچون  متنوعی  فعالیت های 
خدمات ارزی، مش��اوره مالی 
صن��دوق  س��رمایه گذاری،  و 
امور حسابداری  انجام  امانات، 
مش��تریان، ساماندهی تجارت 
و درآم��د مش��تریان، ص��دور 

 ضمان��ت نام����ه و گش��ایش
 ال س��ی ارائ��ه می کنند و در 
قب��ال ارائه ای��ن خدمات نیز 
دریاف��ت  کارم��زد  و  هزین��ه 

می کنند. 
از  بیش��تر  ک��ه  حال��ی  در 
یک س��وم درآم��د بانک ها در 
بانک��داری مدرن از محل اخذ 
کارمزد از مش��تریان در قبال 
اس��ت،  بانکی  خدم��ات  ارائه 
کارمزد در ایران درآمد باالیی 
برای بانک ه��ا ایجاد نمی کند 
و در آخری��ن برآورده��ا، رقم 
کارم��زد در بانک های ایران تا 
یک پنجم درآم��د کارمزد در 
حوزه بین الملل اس��ت. با این 
همه، بانک مرک��زی در نیمه 
مه��ر ماه امس��ال، بخش��نامه 
خدم��ات  کارم��زد  افزای��ش 
بانکی را ابالغ کرد که ش��امل 
تعرفه ضمانت نامه ها، حواله ها، 
اج��اره ای  صندوق ه��ای 
)صن��دوق  امان��ات(، مدیریت 
اوراق بهادار مشتریان، وصول 
ب��رات و انواع حس��اب ها بوده 
است.  این افزایش نرخ پس از 
چهار سال و به استناد مصوبه 
ش��ورای پول و اعتب��ار انجام 

شده بود. 

باید سهم کارمزدها از 
درآمد بانک ها افزایش یابد

هاش��می  س��یدبهاءالدین 
بانک های  ک��ه  اس��ت  معتقد 
و  متن��وع  م��درن، خدم��ات 
متفاوتی از بانک های ایرانی به 

مشتریان خود ارائه می دهند و 
در قبال این خدمات، هزینه و 

کارمزد دریافت می کنند. 
ام��ور  کارش��ناس  ای��ن 
بانک��ی در گفت وگو ب��ا ایرنا، 
توس��عه خدمات بانکداری در 
کشورهای پیشرفته را مرهون 
رش��د بانک ه��ای خصوص��ی 
در ای��ن کش��ورها می دان��د و 
این خدمات  تعریف  می گوید: 
و ارائ��ه آن از س��ویی به خود 
بان��ک و کارایی آن بس��تگی 
دارد و در عین حال به شرایط 
وابسته  نیز  کشورها  اقتصادی 
اس��ت. ای��ن در حالی اس��ت 
که عمده خدم��ات بانک های 
ایران��ی به ص��دور حوالجات و 
ضمانت نامه ه��ای بانکی و نیز 
گشایش ال سی باز می گردد و 
به مشتریان  متنوعی  خدمات 
عرض��ه نمی کنند.  هاش��می 
می افزاید: همی��ن امر موجب 
شده است س��هم کارمزدهای 
بانک��ی نس��بت ب��ه مجم��وع 
ایران  بانک ه��ا در  درآمدهای 
حداکث��ر بین 5 ت��ا 10 درصد 
باشد و اغلب بانک ها از طریق 
مال��ی  مناب��ع  س��پرده گیری 
مورد نیاز خود را جذب کنند. 

درآمد کارمزد پاسخگوی 
هزینه توسعه بانکداری 

الکترونیک نیست
مدیرعامل سابق بانک اقتصاد 
نوین اعتق��اد دارد پایین بودن 
کارمزدها باعث می شود بانک ها 

به ان��دازه ای که برای بانکداری 
س��رمایه گذاری  الکترونی��ک 
می کنن��د، نتیج��ه مطلوبی به 
دست نیاورند.  به عبارت بهتر، 
درآم��د به دس��ت آم��ده برای 
پاس��خگوی هزینه ای  بانک ها، 
که ب��رای توس��عه بانک��داری 
الکترونیک و خدمات آن انجام 
داده ان��د، نیس��ت و همین امر 

موجب بی انگیزگی می شود. 
حس��ن معتمدی به ایس��نا، 
گفته است: اگرچه درآمد ناشی 
از سود تسهیالت حجم اعظمی 
از درآمده��ای بانک ها را تامین 
می کند، ام��ا اگر درآمد خالص 
این بخش مورد مقایس��ه قرار 
گیرد، می بینیم که چندان باال 
هم نیس��ت و خالص درآمدی 
ناشی از تسهیالت پرداختی اگر 
با درآمد کارمزد مقایس��ه شود، 
دریافت��ی کارمزدها را به حدود 

۳0 درصد هم می رساند. 
این کارشناس بانکی با بیان 
اینکه درآمد ناشی از کارمزدها 
در ای��ران می توان��د بیش��تر از 
آنچه که اکنون هس��ت باشد، 
افزود: در بس��یاری از کشورها 
خدمات��ی مانند دس��تگاه های 
پ��وز از طری��ق بانک ه��ا انجام 
نمی ش��ود، یعنی ای��ن بانک ها 
نیستند که این دستگاه ها را به 
بلکه  ارائه می کنند،  متقاضیان 
از طریق ش��رکت های دیگری 
انجام می شود. با این حال آنچه 
هم که خ��ود بانک ها به عنوان 
ارائه می کنند  بانک��ی  خدمات 

باالی��ی  بس��یار  درآمده��ای 
برای شان داشته و حداقل اینکه 
هزینه های آنها را کامال پوشش 
می دهد، ولی در ایران این گونه 
نیست و شرایط موجود نیازمند 

بازنگری است. 

سخن پایانی
چند سال قبل طرح موضوع 
دریاف��ت کارم��زد از صاحبان 
کارت خوان ها به نتیجه خوشی 
نینجامید و چن��ان جنجالی از 
س��وی اصناف ب��ه راه افتاد که 
در نهای��ت دریاف��ت کارمزد از 
آنها منتفی اعالم ش��د و هزینه 
آن ب��ار دیگر به ش��بکه بانکی 
برگشت. این امر نشان می دهد 
ک��ه دیدگاه جامعه نس��بت به 
دریافت کارم��زد در قبال ارائه 
خدمات بانک��ی دیدگاه مثبتی 
نیس��ت و هنوز این پرسش یا 
شائبه در اذهان عمومی وجود 
دارد که آی��ا بانک ها برای ارائه 
بای��د کارمزد  بانکی  خدم��ات 
بگیرند یا ارائه این خدمات جزو 
وظایف ذاتی بانک ها اس��ت که 
در قبال بهره مندی از رس��وب 
پول مش��تریان باید به رایگان 
در اختیارش��ان ق��رار گی��رد. 
هرچه هس��ت، به نظر می رسد 
هرگونه تصمیمی درباره افزایش 
یا ع��دم افزایش ن��رخ کارمزد 
در قبال ارائ��ه خدمات بانکی، 
نیازمن��د بحث و روش��نگری و 
شفاف سازی در سطوح جامعه 

است.

و  بانک ه��ا  کان��ون  دبی��رکل 
موسس��ه های اعتباری خصوصی، 
کاه��ش مج��دد نرخ س��ود را به 
زیان نظام بانکی دانست و گفت: 
در ش��رایطی ک��ه اوراق خزان��ه 
اسالمی با س��ود باالی 22 درصد 
در بازار وجود دارد، بانک ها چگونه 
می توانند ب��ا نرخ 15 درصد منابع 

جذب کنند. 
در  جمش��یدی  محمدرض��ا 
گفت وگ��و با ایرن��ا، ب��ا تاکید بر 
وجود تعادل در بازارهای مختلف 
در زمین��ه نرخ س��ود، اف��زود: در 
نیز  ش��رایط حاضر خودروسازان 
محصوالت خود را ب��ا نرخ 24 تا 
26 درصد پیش فروش می کنند و 
با این وضعیت بانک ها نمی توانند 
با نرخ های مصوبه جذب س��پرده 

داشته باشند. 
وی همچنی��ن با نق��د مصوبه 
مجل��س در الیحه برنامه شش��م 
توس��عه درباره کاهش فاصله بین 
نرخ س��ود تس��هیالت و س��پرده 
بانکی، گف��ت: در مصوبه مجلس 
پیش بینی ش��ده است فاصله این 
دو در هر س��ال از اج��رای برنامه 
10 درصد نس��بت به سال قبل از 

آن کاهش یابد. 
جمش��یدی درب��اره اینکه اگر 
نرخ ه��ای س��ود کنونی ب��ه زیان 
بانک هاس��ت پ��س چرا آن��ان در 
دو ب��اری ک��ه نرخ س��ود کاهش 
یاف��ت، در اج��رای آن پیش قدم 
بودند، توضیح داد: در جلس��ات و 
رایزنی هایی که برای این کار انجام 

شد، قرار نبود نرخ سود تسهیالت 
نیز کاهش یابد. 

ب��ه گفت��ه وی، پیش بینی ه��ا 
ب��ر این بود ک��ه ش��ورای پول و 
اعتبار حداکثر 2 درصد نرخ س��ود 
تس��هیالت را کاهش دهد، اما به 
یکباره این ش��ورا نرخ س��ود را از 
22 درصد به 18درصد تقلیل داد. 
و  بانک ه��ا  کان��ون  دبی��ر کل 
موسس��ه های اعتباری خصوصی 
افزود: همه پول سپرده گذاران در 
بانک ها صرف پرداخت تسهیالت 
نمی ش��ود؛ 1۳ درص��د آن صرف 
ذخی��ره قانونی نزد بانک مرکزی، 
ح��دود 2.5 درص��د ب��رای حفظ 
نقدینگ��ی بان��ک و 1.5 درص��د 
مطالب��ات  ذخیره گی��ری  ب��رای 

مشکوک الوصول صرف می شود. 
ای��ن کارش��ناس بانک��ی ادامه 

داد: با ای��ن وضعیت تنها بانک ها 
می توانن��د 8۳       درص��د از منابعی 
را ک��ه ج��ذب می کنن��د، ب��رای 
نظ��ر  در  تس��هیالت  پرداخ��ت 
بگیرن��د، یعنی اینکه ب��ا این رقم 
تنه��ا 14.9۳ درص��د س��ود عاید 
بانک می ش��ود در حالی که باید 
15 درصد س��ود به س��پرده گذار 

پرداخت کند. 
جمش��یدی با ی��ادآوری اینکه 
پرداخت س��ود ماهان��ه 15 درصد 
به س��پرده گذار به معنی پرداخت 
س��ود 16.5 درصدی در یک سال 
است، گفت: مشکل اصلی بانک ها 
از متفاوت بودن ش��یوه محاسبه 
نرخ سود تس��هیالت و نرخ سود 
سپرده ها ناشی می شود که نتیجه 
مستقیم آن زیان حدود 2 درصدی 
بانک هاست به شکلی که بیشتر از 

سودی که از محل تسهیالت اخذ 
می ش��ود، صرف پرداخت سود به 

سپرده گذار می شود. 
و  بانک ه��ا  کان��ون  دبی��ر کل 
موسس��ه های اعتباری خصوصی 
ی��ادآور ش��د: در کن��ار آن، باید 
بانک ها نظیر  هزینه های ج��اری 
مال��ی، دس��تمزد،  اداری،  ام��ور 
مالیات و حق الوکاله را نیز در نظر 
گرفت تا روشن شود کاهش نرخ 
سود در شرایط کنونی تنها زیان 

بانک ها را بیشتر می کند. 
وی ب��ا ی��ادآوری اینک��ه بازار 
سرمایه و بازار پولی کشور در هم 
تنیدگ��ی باالیی دارند و نمی توان 
این دو را مجزا از یکدیگر تحلیل 
ک��رد، تداوم ش��یوه دول��ت برای 
انتش��ار اوراق اس��ناد خزان��ه ب��ا 
نرخ ه��ای باالتر از نظ��ام بانکی را 

به نفع بازار سرمایه و نظام بانکی 
ندانست. 

به گزارش ایرنا، مسئوالن بانک 
مرکزی ن��رخ س��ود 15 درصدی 
و  بانک��ی  س��پرده های  کنون��ی 
18 درصد برای تس��هیالت را در 
ش��رایط فعلی مناس��ب می دانند 
و اع��الم کرده اند برنام��ه ای برای 
کاه��ش ای��ن نرخ تا پایان س��ال 
ندارن��د.  با این ح��ال نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی در جریان 
بررس��ی و تصوی��ب الیحه برنامه 
شش��م توس��عه که اجرای آن از 
ابتدای س��ال آینده آغاز می شود، 
 بندی را به تصویب رس��اندند که 
براس��اس آن باید فاصله بین نرخ 
س��ود تس��هیالت و س��پرده های 
بانکی در هر سال برنامه 10 درصد 
نسبت به س��ال قبل کاهش یابد.  
این مصوبه به این معناس��ت که 
فاصله ۳ درص��دی فعلی بین نرخ 
سود سپرده و تسهیالت، در سال 
آینده باید 10 درصد کاهش یابد و 
0.۳ درصد از این فاصله کم ش��ود 
که می تواند به شکل کاهش نرخ 
سود یا نرخ تسهیالت یا هر دوی 

آنها باشد. 
این مصوبه مربوط به بند 7 ماده 
4 الیحه برنامه ششم توسعه است 
که با هدف افزای��ش کارآمدی و 
رقابت پذیری نظام بانکی در جذب 
و تجهیز منابع و اعطای تسهیالت 
مصوب ش��ده و ش��ورای نگهبان 
قانون اساسی نیز در بررسی های 

خود ایرادی به آن نگرفته است. 

دبیرکل کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی: 

کاهش نرخ سود، به زیان نظام بانکی است

بانک مرکزی موظف به تهیه برنامه افزایش درآمد بانک ها از محل کارمزد شد  

کارمزد خدمات بانکی افزایش می یابد؟ 

بانک، بیمه، توسعه4
خبرنــامه

دادستان تهران اعالم کرد
درخواست تشدید قرار سه متهم 

بانک سرمایه
دادس��تان تهران از تداوم بازداشت هشت متهم در 
پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک س��رمایه و 
همچنین بازداشت چهار متهم در پرونده بانک ملت 

خبر داد. 
ب��ه گ��زارش »فرصت امروز« به نقل از دادس��رای 
عموم��ی و انقالب تهران، عباس جعفری دولت آبادی 
با اش��اره به نقض قرار وثیقه س��ه متهم اصلی پرونده 
توسط دادگاه گفت: دادگاه با نقض قرار صادره از سوی 
دادس��را اس��تدالل کرده بود که داشتن بدهی و عدم 
پرداخت اقساط معوق جرم نیست و این در حالی است 
که پرونده مذکور متضمن بسیاری اقدامات مجرمانه 
بوده است. ما معتقدیم اقدامات متهمان فراتر از صرف 
بدهی و تأخیر در پرداخت اقساط بانکی است. بنابراین 
سرپرست دادسرای پولی - بانکی مطابق قانون آیین 
دادرسی کیفری، از بازپرس رسیدگی کننده به پرونده 

درخواست تشدید قرار سه متهم را کرده است. 
دادس��تان تهران به برخی تالش ها در اخذ نظریه 
از اداره حقوقی قوه قضاییه به عنوان مرجع مش��ورتی 
قضات اشاره کرد و افزود: عده ای سعی کردند از اداره 
حقوق��ی نظری��ه ای مبنی بر جرم نبودن بدهی بانکی 
اخذ کنند اما قضات این مرجع مش��ورتی، با زیرکی 
و هوش��مندی، این تالش را که می توانس��ت به خلق 
رویه ای نامیمون در پرونده های فساد کالن اقتصادی 

منجر شود، عقیم گذاشتند. 

جعف��ری دولت آبادی با اعالم نظر قضایی خود دائر 
ب��ر اینکه ص��رف بدهی بانکی ی��ا تأخیر در پرداخت 
اقساط جرم نیست، این امر را بدیهی خواند و گفت: 
اداره حقوق��ی ق��وه قضاییه بر ای��ن نکته تأکید کرده 
اس��ت که اگرچه صرف اخذ تس��هیالت و تأخیر در 
پرداخت اقساط آن جرم نیست اما در مواردی می تواند 
مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع، کالهبرداری 
یا خیانت در امانت محسوب یا منطبق با برخی عناوین 
مجرمانه دیگر شود. این پاسخ متقن، تالش برخی را 
که قصد داشتند این نظریه را به نفع متهمان پرونده 
بانک س��رمایه مص��ادره کنند، خنثی کرد و برهمین 
اساس، اقدام متهمان در تطمیع کارشناس به منظور 
ارائ��ه گ��زارش خالف واقع، مش��مول ماده  ۳7 قانون 

کارشناسان و واجد وصف مجرمانه است. 
وی در توضیح اقدامات متهمان بانک س��رمایه که 
بسیار فراتر از صرف بدهی بانکی است به چند نمونه 
اش��اره کرد و گفت: در یک مورد ملکی که توس��ط 
کارش��ناس پرونده ۳9میلیارد تومان تقویم ش��ده و 
برای تضمین دریافت وام کالن میلیاردی معرفی شده 
بود، در نهایت بانک این ملک را به بهای 207میلیارد 

تومان تهاتر کرده است. 

رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران: 
۲۲هزار شعبه بانکی داریم

رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با بیان 
اینکه 22هزار شعبه بانکی در کشور وجود دارد،گفت: 
بهره وری شاغالن بانک ها به ویژه رؤسای شعب کارایی 

نسبتا باالیی در بخش های اقتصادی دارند. 
به گزارش »فرصت امروز« از بانک مرکزی، محسن 
خوش طینت، رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری 
ایران در آیین افتتاحیه »هفتمین گردهمایی رؤسای 
موفق ش��عب بانک های کش��ور« با اش��اره به اهمیت 
جایگاه رؤسای شعب در دستیابی به اهداف عملیاتی 
ش��بکه بانکی گفت: با توجه به نقش بس��یار مهم و 
اساس��ی که رؤس��ای ش��عب بانک ه��ا در موفقیت و 
پیشبرد استراتژی عملیاتی بانک ها در نیل به اهداف 
نهایی سیاس��ت گذاری پولی و بانکی ایفا می کنند و 
همچنین تالش های بیش از 2۳0هزار نفر از مجموعه 
همکاران بانکی در بیش از 22هزار ش��عبه در جامه 
عمل پوش��اندن به اهداف سیاست های پولی می توان 
اذعان کرد که ش��اغالن بانک ها به ویژه رؤسای شعب 

کارایی نسبتا باالیی در بخش های اقتصادی دارند. 
وی افزود: رؤس��ای ش��عب همواره می کوش��ند با 
بهره گیری و توس��عه فرهنگ مش��تری مداری، بهبود 
مستمر ارتقای کیفیت محصوالت و خدمات و استفاده 
بهین��ه از فناوری های نوی��ن الکترونیکی و اطالعاتی 
مش��تریان بیش��تری را جلب کنند و با تجهیز بهتر 
منابع، س��هم بیش��تری از بازار را برای بانک خود به 
دست آورند. از این رو موسسه عالی آموزش بانکداری 
در راستای اهداف و وظایف آموزشی و پژوهشی خود 
گردهمایی رؤس��ای موفق ش��عب بانک های کشور را 
همه س��اله در رابطه با موضوعات ذی ربط مدیران و 
رؤسای شعب موفق و با هدف قدردانی از تالش های 

آنان برگزار می کند. 
خوش طینت در پایان خاطرنشان کرد: از آنجا که 
بهبود محیط کس��ب و کار در ش��عب، مستلزم استقرار 
نظ��ام کنترل های داخلی موثر و فرهنگ خودارزیابی 
در میان تمام کارکنان شعب است و وقوع یک حادثه 
مخاطره آمیز در شعب حاکی از شکست کنترل داخلی 
تعبیه ش��ده برای آن ریس��ک است، براین اساس این 
همای��ش به وضع کنترل های داخلی اختصاص یافته 
است. پرواضح است که طراحی و پیشنهاد کنترل های 
داخلی هوش��مندانه، نقش بسزایی در بهبود عملکرد 

بانک ها خواهد داشت. 
 »هفتمی��ن گردهمای��ی رؤس��ای موفق بانک های 
کشور« با شعار »کنترل های داخلی، بهبود عملکرد« 
ب��ا مش��ارکت 297رئیس ش��عبه برت��ر از ۳0بانک و 
مؤسسه اعتباری، روز گذشته در مؤسسه عالی آموزش 

بانکداری ایران برگزار شد.

نرخنــامه
دالر 3.817 تومان

صراف��ان بازار ارز و طال نرخ هر دالرآمریکا را ۳.817 
توم��ان و ه��ر قطعه تمام به��ار آزادی ط��رح جدید را 
1.190.700 توم��ان تعیی��ن کردند که نش��ان دهنده 

نوسان قیمت ها است.
هر ی��ورو در بازار آزاد 4.122 توم��ان و هر پوند نیز 
4.824 توم��ان قیم��ت خورد. همچنین هر نیم س��که 
6۳9.000 توم��ان و ه��ر ربع س��که ۳42.000 تومان 
فروخته ش��د. هر س��که یک گرمی 216.000  تومان 
خرید و فروش ش��د و هر گرم طالی 18 عیار114.74 

تومان قیمت خورد.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور مطرح کرد 
میل به پس انداز افزایش یافت

مش��اور اقتصادی رئی��س جمهور با تأکی��د بر اینکه 
اقتص��اد ایران در یک بزنگاه تاریخی قرار گرفته اس��ت، 
انج��ام اصالحات در نظام بانک��ی را یک ضرورت حیاتی 

دانست. 
به گزارش ایبنا، مسعود نیلی با بیان اینکه سه مقطع 
را در روند رشد اقتصادی ایران می توان مالحظه کرد که 
اوج آن در سال 55، سال 68 و سال 86 بود، گفت: چهار 
بازیگر اصلی اقتصاد ای��ران خانوار، دولت، نظام بانکی و 

بنگاه ها هستند. 
نیلی افزود: درآمد خانوارهای ش��هری و روس��تایی به 
قیمت های ثابت در س��ال 86 به اوج خود رسیده بود و 
بعد از آن روند نزولی را در پیش گرفت. کاهش ساالنه ای 
که در سال  88 داشتیم از کاهش قدرت خرید خانوار در 

زمان جنگ بیشتر بوده است. 
وی اضافه کرد: پس انداز حقیقی در س��ال های 9۳ و 
94 افزای��ش یافته که تقریبا به همان میزان س��ال 80 
رس��یده است. از س��ال 87 به بعد، افت شدیدی در نرخ 
 رشد موجودی سرمایه مالحظه می شود که حتی به زیر
یک درصد هم رسیده است. برای ایجاد امکان مقایسه، 
فرض می کنیم که اگر روند رش��د اقتصادی کش��ور به 
همان میزانی که در س��ال 86 ب��ود ادامه پیدا می کرد، 
درآمد س��رانه در س��ال 95 حدودا دو برابر میزان فعلی 

می شد. 
مش��اور اقتصادی رئیس جمهور اف��زود: وقتی میزان 
درآمد کم می ش��ود، مص��رف در مقابل کاهش مقاومت 
می کند و پس انداز، سرمایه گذاری و رشد کاهش می یابد. 
فرض کنیم از س��ال 96 به بع��د اتفاقاتی بیفتد که نرخ 
رش��د درآمد س��رانه همان 5.۳ درصد باشد شکافی که 
به وجود آمده، قابل بازس��ازی نیست. یعنی اگر با رشد 
درآمد س��رانه 5.۳ درصد حرکت کنیم، درآمد سرانه در 
سال 1404 کمی کمتر از درآمد سرانه سال 95 می شد. 
نیلی با طرح این س��وال که چقدر سرمایه گذاری نیاز 
داریم تا از س��ال 97 به همان روند رش��د درآمد سرانه  
5.۳ درصدی نایل شویم، گفت: محاسبات نشان می دهد 
برای رس��یدن به آن میزان رشد در درآمد سرانه، به دو 

برابر سرمایه گذاری فعلی نیازمندیم. 
ب��ه گفت��ه وی، درآم��د خانوارها از س��ال 9۳ یک روند 
صعودی را آغاز کرده و پس انداز هم روند صعودی به خود 
گرفته، یعنی خانوارها ترجیح می دهند پس انداز کنند و نه 
مصرف، اما چون سطح درآمد خانوار پایین است، پس انداز 
کل نمی توان��د حرکتی در اقتصاد ایجاد کند.  نیلی با بیان 
اینکه در نظام بانکی نش��انه ای از نقطه  چرخش مالحظه 
نمی ش��ود، گفت: اقتصاد ایران در بزنگاه��ی تاریخی قرار 
گرفته اس��ت و بین تصمیم بد و تصمیم سخت باید یکی 
را انتخاب کرد. تصمیم سخت یعنی تصمیمی که احتماال 
اقبال عمومی به آن نمی ش��ود. اقتصاد ایران مثل بیماری 
است که دکتر می گوید باید جراحی شود. گفتن این امر یک 
تصمیم سخت است، چون خانواده  بیمار از این خبر ناراحت 
می ش��وند. تصمیم بد هم این اس��ت که به جای جراحی 
بیمار، او را به پارک ببریم. برای ایجاد این تغییر نیازمند یک 

سرمایه اجتماعی قوی هستیم. 
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قیمتنوع ارز 

۳.817دالر آمریکا

4.122یورو اروپا

4.824پوند انگلیس

1.060درهم امارات

1.07۳لیر ترکیه

578یوان چین

۳4ین ژاپن

۳.025دالر کانادا

۳.909فرانک سوئیس

12.450دینار کویت

1.0۳0ریال عربستان

۳07دینار عراق

70روپیه هند

925رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

496.900مثقال طال

114.740هر گرم طالی 18 عیار

1.169.000سکه بهار آزادی

1.190.700سکه طرح جدید

6۳9.000نیم سکه

۳42.000ربع سکه

216.000سکه گرمی

دریچه

گزارش2

پنجشنبه
28 بهمن 1395

شماره 726

ایمان ولی پور
forsat.valipour@gmail.com
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نخستین حضور سازمان بورس در 
نشست کمیته منطقه ای آیسکو

نشست »کمیته منطقه ای آفریقا / خاورمیانه« آیسکو 
ب��ه میزبانی نهاد ناظر بازار س��رمایه کش��ور امارات در 
روزهای 26 و 27 بهمن س��ال جاری در ابوظبی برگزار 
ش��د. بعد از عضویت س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
در آیس��کو، نمایندگان سازمان برای نخستین بار در 
این نشس��ت مهم – که یک��ی از چهار کمیته اصلی 
آیسکو اس��ت – حضور یافتند.رؤسا و نایب رئیسان 
کش��ورهای عمان، غن��ا، تونس، آفریق��ای جنوبی، 
کویت، عربس��تان، امارات از جمله شرکت کنندگان 
در این نشس��ت بودند. تمرکز اصل��ی این کمیته بر 
ارتقای سطح همکاری و تسهیل در تبادل ارتباطات 
بین نهادهای ناظر و قانونگذار بازار س��رمایه منطقه 
خاورمیانه و ش��مال آفریقا اس��ت. همچنین دستور 
جلس��ه سی هشتمین نشست بر محور »موافقت نامه 
چندجانب��ه ارتق��ا یافت��ه« )EMMOU(  و نی��ز 
»موافقت نامه چن��د جانبه« )MMOU(  و فرآیند 
پی��ش روی اعض��ا جهت امض��ای آن ب��ود. یادآور 
می ش��ود، س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار نیز در 
ای��ن مرحله قرار داش��ته و کل اعضای آیس��کو پس 
از احراز ش��رایط امض��ای MMOU، در گام بعدی 
موظف به ارتقای عضویت خود جهت شمول شرایط 
EMMOU  خواهن��د بود. یکی دیگر از محورهای 
این نشس��ت، همفکری جهت ثب��ات بازارهای مالی 
منطق��ه در مواجهه با بحران های جهانی و منطقه ای 
مانند خروج بریتانی��ا از اتحادیه اروپا، تحوالت اخیر 
در ایاالت متحده و ناآرامی های سیاس��ی و اجتماعی 
منطق��ه ب��ود. همچنی��ن تامین مالی ش��رکت های 
کوچ��ک و متوس��ط، حمای��ت از س��رمایه گذاران، 
آموزش، فرصت ه��ا و چالش های فناوری نوین مالی 
)فین تک( نیز مورد بحث قرار گرفت. گفتنی اس��ت 
23 عضو اصلی و 12 عضو پیوس��ته آیسکو )از جمله 

ایران( در این نشست دو روزه شرکت کردند.  

بورس کاال در تابلوی »الف« بازار 
پایه فرابورس ایران درج شد

با موافق��ت هیات پذیرش فرابورس ایران، س��هام 
ش��رکت بورس کاالی ایران در تابل��وی »الف« بازار 
پایه درج شد تا آماده گش��ایش نماد شود. براساس 
دس��تورالعمل جدی��د در خص��وص ش��رایط درج و 
نح��وه انجام معام��ات اوراق به��ادار در ب��ازار پایه 
فرابورس، این بازار به س��ه تابل��وی »الف«،  »ب« و 
»ج« طبقه بندی ش��ده که طب��ق آن تابلوی »الف« 
مربوط به تش��کل های خودانتظ��ام و نهادهای مالی 
دارای مجوز از س��ازمان بورس و اوراق بهادار است. 
به این ترتیب س��هام شرکت بورس کاالی ایران پس 
از موافقت هیات پذیرش فرابورس به عنوان نخستین 
ش��رکت در تابلوی »الف« بازار پایه درج شد. بورس 
کاالی ایران با س��رمایه ۹۰۰ میلیارد ریالی، سود هر 
س��هم را برای س��ال مالی منتهی به 3۰ اسفند ۹۵ 
رق��م 32۹ ری��ال پیش بینی کرده ک��ه از این مقدار 
در ۹ماهه س��ال جاری 2۵۵ریال معادل 77درصد را 
پوش��ش داده اس��ت. همچنین پیش بینی درآمد هر 
سهم برای سال مالی منتهی به 2۹ اسفند ۹6 را نیز 
3۹۵ریال در نظر گرفته که 2۰درصد از EPS سال 

جاری بیشتر است. 

معامله 30هزار تن نفتای سنگین 
در رینگ بین الملل

در جریان معام��ات بازار فیزیک��ی بورس انرژی 
و  ش��یراز  پتروش��یمی  متان��ول  کااله��ای  ای��ران 
فن آوران، برش س��نگین پتروش��یمی ج��م و پنتان 
پاس پتروش��یمی پارس در رینگ داخلی و نفتای 
س��نگین پاالیش نفت الوان، گاز مایع پاالیش نفت 
آبادان، پاالیش نفت ش��ازند، پاالی��ش گاز فجر جم 
و پاالیش گاز س��رخون و قشم، حال 4۰2 پاالیش 
نفت ش��یراز و تبریز در رینگ بین الملل عرضه شد. 
کل معامات صورت گرفته و عرضه های مازاد معادل 
36،۹11 تن و به ارزش قریب به 63۰میلیارد و 473 
میلیون ریال بوده اس��ت. در این معامات 3۰،۰۰۰ 
ت��ن نفتای س��نگین پاالیش نف��ت الوان در رینگ 
بین الملل ب��ه ارزش ۵33 میلیارد ریال مورد معامله 
قرار گرفت. همچنی��ن ۵8۰۰مترمکعب حال 4۰2 
پاالیش��گاه های ش��یراز و تبریز در رینگ بین الملل 

عرضه و معامله شد. 

»شپترو« زیان را به سود رساند
ش��رکت پتروشیمی آبادان، نخس��تین پیش بینی 
درآمد هر س��هم 12ماه��ه منتهی به پایان اس��فند 
ماه س��ال ۹6 را منتشر کرد. شرکت 46۵ ریال زیان 
هرس��هم آخرین پیش بینی س��ال مالی قبل )س��ال 
۹۵( را در حال��ی به 1۵2 ریال س��ود هر س��هم در 
پیش بینی س��ال مالی جدید )س��ال ۹6( تغییر داده 
اس��ت که تعدیل مثبت 133درص��دی با این تغییر 

ثبت کرده است. 

یک سیمانی زیان را افزایش داد
ش��رکت فرآورده های س��یمان ش��رق اطاعات و 
صورت ه��ای مالی می��ان دوره ای س��ه ماهه منتهی 
به پایان آبان ماه ۹۵ را منتش��ر ک��رد. فرآورده های 
سیمان شرق با سرمایه ثبت شده 18۰۰۰۰ میلیون 
ریال در دوره س��ه ماهه س��ال مالی منتهی به پایان 
م��رداد ماه ۹6 ب��ه ازای هر س��هم 14۹ ریال زیان 
شناس��ایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
1۰درصد افزایش داش��ته است. این شرکت براساس 
عملکرد س��ه ماهه برای س��ال مالی منتهی به پایان 
مرداد ماه سال ۹6 مبلغ 26,8۵4 میلیون ریال زیان 

خالص شناسایی کرده است. 

فرابورس

بورس انرژی

شرکت ها و مجامع

در آخری��ن روز معام��ات 
ب��ورس اوراق بهادار تهران در 
این هفته شاخص کل با 18۹ 
واحد صعود ت��ا رقم 77 هزار 
و 18۹ واحدی باال رفت. روز 
چهارشنبه دماسنج بازار سهام 
از ابتدای باز ش��دن معامات 
رون��د صع��ودی را در پی��ش 
گرفت و نماد معاماتی فوالد 
بیش��ترین  اصفهان  مبارک��ه 
نق��ش را در نوس��انات مثبت 
شاخص کل بر جای گذاشت. 
در ای��ن نم��اد 87 درص��د از 
خریدها مربوط به سهامداران 
از  درص��د   12 و  حقوق��ی 
خریدها مربوط به سهامداران 
نماده��ای  ب��ود.  حقیق��ی 
ش��رکت ارتباط س��یار ایران 
و پاالی��ش نف��ت بندرعباس 
توانس��تند ش��اخص کل  نیز 
ب��ورس را ب��اال بکش��ند. در 
ایران  نماد ش��رکت مخابرات 
بی��ش از 84درصد از خریدها 
س��هامداران  ب��ه  مرب��وط 
مرب��وط  مابق��ی  و  حقوق��ی 
به حقیقی ه��ا ب��ود. در نماد 
پاالیش نف��ت بندرعباس نیز 
بی��ش از 8۹درصد از خریدها 
را حقوقی ه��ا انج��ام دادند و 
تنه��ا نزدی��ک ب��ه 1۰درصد 
از خریده��ا ب��ه س��هامداران 
حقیقی رس��ید. به این ترتیب 
حقوقی ه��ا در مثبت ش��دن 
ش��اخص کل نقش فعالی ایفا 
کردند. در ط��رف مقابل نماد 
نف��ت  گس��ترش  معامات��ی 
بیش��ترین  پارس��یان  گاز  و 
تاثیر منفی را روی دماس��نج 
بازار س��هام گذاش��ت. در این 
نم��اد بی��ش از 72درص��د از 
خریدها مربوط به سهامداران 
حقیق��ی و مابق��ی مربوط به 
س��هامداران حقوق��ی بود. در 
گ��روه محصوالت ش��یمیایی 
نمادهایی همچون پتروشیمی 
شازند، گس��ترش نفت و گاز 

خارک،  پتروشیمی  پارسیان، 
ایرانیان،  پتروش��یمی  گ��روه 
ایران، صنایع شیمیایی  کربن 
ف��ارس و تعدادی دیگر از این 
نماده��ا ش��رایط کاهش��ی را 
تجربه کردند. روز چهارش��نبه 
بورس تهران در کنار معامات 
درون گروهی سهامداران عمده 
به ویژه در گروه خودرویی ها و 
دو ش��رکت پتروشیمی جم و 
مارون، ش��اهد تقوی��ت تقاضا 
در برابر عرضه س��هام همگام 
با حمای��ت بازارگردان ها بود. 
در این میان گ��روه معدنی ها 
صنای��ع  مل��ی  رهب��ری  ب��ه 
م��س ایران و س��نگ آهنی ها 
همچن��ان با اقب��ال خریداران 
اغلب حقوقی روبه رو ش��دند. 
روز گذشته بازار سهام، بازاری 
متع��ادل و ت��وام ب��ا افزایش 
تح��رک خریداران س��هام در 
برابر عرضه کنندگان سهام بود 
سهام  بازارگردانی  همپای  که 
به س��بزپوش  متمایل  اندکی 

بودن بود. 

با گروه های بازار سهام
گ��روه  در  گذش��ته  روز 
خودرو نی��ز اکثریت قریب به 
اتفاق نمادها ش��رایط کاهشی 
ام��ا در  را تجرب��ه کرده ان��د، 
میان آنه��ا نمادهایی همچون 
ایران،  تراکتورسازی  آهنگری، 
سایپا آذین، چرخشگر، کمک 
نمادهای��ی  ایندامی��ن  فن��ر 
بودند که توانس��تند در قیمت 
پایانی رش��د نش��ان دهند. در 
گ��روه خودروی��ی، اقبال روی 
قطعه س��ازها بیش��تر ب��ود، به 
ط��وری ک��ه نماد مهندس��ی 
 نصیر ماش��ین  پ��س از عرضه 
صف خرید مجددا صف ش��د 
اما مابق��ی هم گروهی ها اکثرا 
معاماتی متع��ادل و منفی را 
س��پری کردند. در گروه قند و 
شکر اکثریت نمادها توانستند 
مخالف جریان بازار رشد کنند 
هرچن��د ک��ه در می��ان آنه��ا 
نمادهایی همچون کارخانجات 
قند قزوین، ش��هد قند شیرین 
خراس��ان و قن��د نقش جهان 

در  نزول��ی  ش��رایط  ش��اهد 
قیمت پایانی بودند. گروه های 
تجهیزات��ی،  ماش��ین آالت، 
برق��ی و گروه های وابس��ته و 
به خص��وص گروه برق��ی اکثرا 
بودن��د.  مثب��ت  و  پرتقاض��ا 
س��اختمانی  گ��روه  نمادهای 
در اواخ��ر بازار ب��ا عرضه های 
پرحجم��ی مواجه ش��دند که 
نوس��انات منفی آنها را در پی 
داش��ت. در آن س��و در گروه 
سیمانی نیز معاماتی متعادل 

و مثبت مشاهده کردیم. 

رشد 9 واحدی آیفکس
معامات��ی  روز  آخری��ن 
هفت��ه  در  ای��ران  فراب��ورس 
ج��اری با نق��ل و انتقال 211 
میلیون ورقه به ارزش ۵224 
میلیارد ری��ال پایان یافت که 
ب��ا افزای��ش حج��م و کاهش 
ارزش معام��ات هم��راه بود. 
در جریان بازار روز چهارشنبه 
27 بهمن ماه شاخص کل نیز 
تحت تاثیر معامات مثبت در 

نمادهای »مارون«،  »هرمز«،  
»شاوان« و »وملل« نزدیک به 
۹ واحد رش��د کرد و آیفکس 
به رقم 84۹ واحد رس��ید. در 
مجم��وع بازارهای اول، دوم و 
پایه روز گذش��ته سهامداران 
دادوس��تد 134 میلیون سهم 
ب��ه ارزش اف��زون ب��ر 1448 
میلیارد ریال را ش��اهد بودند.  
ارزش  و  حج��م  بیش��ترین 
معامات در مجموع این س��ه 
ب��ازار به ترتیب ب��ه دو نماد از 
گ��روه حمل و نق��ل، انبارداری 
و ارتباط��ات اختصاص یافت. 
به این ترتیب نماد ریل س��یر 
کوث��ر ب��ا معامل��ه ۹ میلیون 
س��هم ب��ه ارزش 28 میلیارد 
ریال در حالی باالترین ارزش 
معام��ات را تجرب��ه کرد که 
نماد ش��رکت ریل پرداز س��یر 
بیش��ترین حج��م معامات را 
با جابه جایی 1۵میلیون سهم 
ب��ه ارزش 23 میلی��ارد ریال 
شاهد بود. نمادهای »غگلپا«،  
»حسیر« و »حریل« به عنوان 
مورد  نمادهای  پربیننده ترین 
ش��ناخته  فرابورس��ی  معامله 
ش��دند و نمادهای »س��اینا«،  
»آ س پ« و »سبزوا« بیشترین 
رش��د قیمت را تجربه کردند.  
ب��ازار اوراق ب��ا درآم��د ثابت 
فراب��ورس نی��ز ش��اهد نقل و 
انتق��ال 3.۵ میلی��ون ورقه به 
ارزش ح��دود 3۵۰۵ میلیارد 
ب��ازار  ای��ن  در  ب��ود.  ری��ال 
اج��اره  اوراق  پذیره نویس��ی 
مالی شهریور  شرکت واس��ط 
معاماتی  نمادهای  در  س��وم 
»اجاد221«،   »اج��اد211«،  
»اجاد241«،   »اج��اد231«،  
»اج��اد2۵1«،  »اج��اد261« 
و »اج��اد271« پای��ان یافت.  
تابلوی اوراق تسهیات مسکن 
معامله ۵8 هزار ورقه به ارزش 
44 میلی��ارد ری��ال را تجربه 
کرد. قیمت این اوراق در بازه 
761 ت��ا 7۹۰ هزار ریال مورد 

مبادله قرار گرفت. 

تقویت تقاضا همگام با حمایت بازارگردان ها سبب شد

بورس در مسیر صعود

نشس��ت های  سلس��له  در 
روز  اس��امی،  مال��ی  انجم��ن 
گذش��ته اعض��ای ای��ن انجمن 
به منظ��ور بررس��ی راهکارهای 
انتش��ار اوراق صک��وک ایران��ی 
در  بین الملل��ی،  بازاره��ای  در 
تامین س��رمایه آرم��ان گرد هم 
آمدن��د. ب��ه گ��زارش س��نا، در 
این جلس��ه آب��رادات کمال پور، 
آشورس��ت  ش��رکت  نماین��ده 
لن��دن  )ASHURST( که در 
حال همکاری با تامین س��رمایه 
آرمان برای انتشار اوراق صکوک 
طری��ق  از  اس��ت  بین الملل��ی 
اوراق  ان��واع  تلفنی،  کنفران��س 
صک��وک در بازارهای بین المللی 
را تشریح کرد. به گفته وی، بازار 
صکوک تا قبل از س��ال 2۰۰۰ 
میادی بیش��تر در مالزی رواج 
داشت اما از آن سال به بعد وارد 

بین المللی شد.  بازارهای  س��ایر 
صکوک  خص��وص  در  کمال پور 
اجاره گف��ت: تنها مش��کل این 
اوراق این اس��ت که ناش��ر باید 
دارایی داش��ته باش��د و هواپیما 
دارایی ه��ا  بهتری��ن  کش��تی  و 
ب��رای ای��ن اوراق هس��تند. این 
کارشناس بین المللی به صکوک 
مرابح��ه اش��اره ک��رد و گف��ت: 
مال��زی بزرگ ترین بازار صکوک 
مرابحه اس��ت؛ این اوراق مزایای 
بیشتری نسبت به اجاره دارد که 
مهم ترین آن این موضوع اس��ت 
که ناشر نیاز به دارایی ندارد. این 
اوراق در مالزی بسیار پرطرفدار 
است اما یک س��ری از کشورها 
مرابحه را مطابق با ش��رع اسام 
نمی دانن��د و معتقدن��د وقت��ی 
س��رمایه گذاری از طری��ق ای��ن 
اوراق انجام ش��ود، نهاد واس��ط 

دارای��ی ندارد تا در ب��ازار ثانویه 
خریدوفروش ش��ود و این اوراق 
شامل ربا می شود. در این رابطه 
خواجه نصی��ری،   محمودرض��ا 
مدیر عامل تامین سرمایه آرمان 
نیز این گونه  توضی��ح داد: از آن 
جای��ی که مرابحه در کش��وهای 
خلیج ف��ارس و اع��راب پذیرفته 
نیس��ت مالزی مدل هایی از این 
اوراق انج��ام می دهد که س��اده 
است و شرکت واسط در بازارهای 
مالی مث��ل بورس لن��دن اقدام 
به خریدوف��روش می کند. وی با 
اشاره به اینکه این اوراق در بازار 
مالی ایران منطبق با ش��رع تهیه 
و تدوین شده است، تصریح کرد: 
اما راهکار ما ای��ن بود که اوراق 
را به س��متی بردیم ک��ه تامین 
مالی کنن��ده اصلی وارد معامات 
ش��ود و کاال هم به مصرف کننده 

واقعی برسد و این موضوع مورد 
تایی��د کمیت��ه فقهی س��ازمان 
بورس نیز ق��رار گرفت. در ادامه 
کمال پور به تشریح اوراق دیگری 
با ن��ام اوراق ترکیب��ی وکالت و 
مرابحه پرداخ��ت و گفت: زمانی 
که ناشری ماشین آالت یا دارایی 
مش��هود داشته باشد و بتواند آن 
را استفاده کند برای بخش اصلی 
بده��ی از مرابحه و ب��رای باقی 
آن از ق��رارداد وکالت اس��تفاده 
می کن��د. به گفت��ه وی، صکوک 
مشارکت از س��ال 2۰۰8 کمتر 
م��ورد قبول بازاره��ا به خصوص 
بازاره��ای حوزه خلیج فارس قرار 
گرف��ت اما ای��ن ابزار نی��ز برای 
انتش��ار اوراق مش��ارکت قابلیت 
ش��رکت  نماین��ده  ای��ن  دارد. 
آشورس��ت لن��دن در ادام��ه به 
نوع��ی از ق��رارداد وکال��ت ی��ا 

مضاربه اش��اره ک��رد و گفت: در 
این ق��رارداد وام قرض الحس��نه 
به نهاد واس��ط پرداخت می شود 
که اوراق را منتش��ر کند که وام 
نمی شود  پرداخت  قرض الحسنه 
ام��ا دارایی در زمان بازخرید هم 
وجه قرض الحسنه هم سود اوراق 
را پرداخت می کند. کمال پور به 
صکوک »مس��تر« اش��اره کرد و 
گف��ت: اس��تفاده از این صکوک 
هنوز در بازارها روال نشده است. 
در این صکوک بانک نهاد واسط 
دارد و نی��ازی نیس��ت برای هر 
اوراق SPV جدا تش��کیل شود 
و براس��اس نیازه��ای مختل��ف 
برای تامی��ن مالی و قراردادهای 
مختلف نهاد واسط وجود داشته 
باشد بلکه یک بانک خارجی این 
کار را انج��ام می ده��د. صکوک 
مستر مدل کاما جدیدی است. 

بازارهای س��هام آس��یا صعود 
چش��مگیر ش��اخص های سهام 
وال اس��تریت در معام��ات روز 
سه ش��نبه را دنبال کردند و روز 
چهارش��نبه در باالترین س��طح 
در 1۹ م��اه اخیر ایس��تادند. به 
گزارش ایس��نا، اظهارات جانت 
یلن، رئیس بانک مرکزی آمریکا 
در براب��ر کمیت��ه بانک��ی س��نا 
که احتم��ال افزای��ش نرخ های 
به��ره در نشس��ت آین��ده این 
بان��ک را تقوی��ت ک��رد، دالر را 
در باالتری��ن س��طح س��ه هفته 
گذش��ته نگه داشت. یلن گفت: 
بان��ک مرکزی آمری��کا احتماال 
الزم اس��ت نرخ های بهره را در 
نشس��ت آین��ده افزای��ش دهد 
و تاخی��ر در افزای��ش نرخ های 
بهره ممکن است برنامه کمیته 
سیاس��ت گذاری بان��ک مرکزی 
را عق��ب بیان��دازد. رئیس بانک 

مرکزی آمری��کا در اظهارات از 
پی��ش تهیه ش��ده خ��ود گفت: 

اقتصاد آمریکا با روند 
می کند  رشد  مایمی 
دارد  انتظ��ار  وی  و 
جهانی  اقتصاده��ای 
هم رشد صعودی پیدا 
معامله گ��ران  کنن��د. 
س��رمایه گذاران  و 
اظه��ارات وی را برای 
از  دریافت نشانه هایی 
افزایش بعدی  زم��ان 
آمریکا  بهره  نرخ های 
به دقت دنبال کردند 
تا ح��دودی موافق  و 
سیاس��ت  تحکی��م 
پول��ی ارزیابی کردند. 
شاخص ام اس سی ای 

اقیانوس��یه  آس��یا  بورس ه��ای 
به ج��ز ژاپ��ن ۰.۹درصد رش��د 
ک��رد و ب��ه باالترین س��طح از 

ژوییه سال 2۰1۵ رسید. سهام 
اس��ترالیا ۰.۹درص��د، همچنین 

کس��پی کره جنوب��ی ۰.۵درصد 
هنگ کن��گ  هانگ س��نگ  و 
1.4درصد رش��د کرد. ش��اخص 

نیک ک��ی ژاپن نیز تح��ت تاثیر 
ضعیف تر شدن ارزش ین، بیش 
از یک درصد صعود 
گفت��ه  ب��ه  ک��رد. 
تاکاهاش��ی،  تاکویا 
اس��ترات��ژیس��ت 
دای��وا  ش��رک��ت 
بازار  س��کیوریتیز، 
از اظه��ارات یل��ن 
این  و  دلگرم ش��د 
خوش بینی تا پایان 
روز ادام��ه یاف��ت. 
گزارش  براس��اس 
اظهارات  رویت��رز، 
یل��ن کم��ک کرد 
سهام  شاخص های 
روز  وال اس��تریت 
سه ش��نبه از صعود 
سهام بانکی مورد پشتیبانی قرار 
گرفته و به رکورد باالیی برسند. 
اظهارات یلن دورنمای س��ه دور 

افزایش نرخ های بهره از س��وی 
بانک مرکزی در سال 2۰17 را 
تقویت کرد ب��ا این همه بازارها 
ب��ه چنی��ن دیدگاهی  نس��بت 
تردی��د دارن��د و تنه��ا دو دور 
افزایش نرخ ها در سال میادی 
ج��اری را پیش بین��ی می کنند. 
طب��ق اب��زار دیده ب��ان ف��درال 
گروه CME، احتمال س��ه دور 
افزایش نرخ ها در س��ال 2۰17 
ح��دود 3۰ درصد اس��ت. بهای 
معام��ات مس در ب��ازار بورس 
فلزات لن��دن ۰.8درصد افزایش 
یافت و به 6۰68 دالر در هر تن 
رس��ید. اعتصاب در بزرگ ترین 
معدن مس جهان در ش��یلی از 
قیمت مس پش��تیبانی کرده و 
باعث ش��د این فلز روز دوشنبه 
ب��ه 62۰۰ دالر در هر تن صعود 
کن��د که باالترین قیمت در یک 

سال و نیم اخیر بود. 

راهکارهای انتشار اوراق صکوک ایرانی در بازارهای بین المللی

استقبال بازارهای آسیایی از دورنمای تحکیم سیاست پولی آمریکا

نماگر بازار سهامخبر
بیشترین درصد افزایش

س��یمان هگمت��ان در حال��ی عنوان نخس��ت جدول 
بیشترین درصد افزایش را از آن خود کرد که مهندسی 

نصیر ماشین در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
  

درصد نوسانقیمتنام شرکت
2,3۰111.64سهگمت
۵,376۵خنصیر
4,۹۰14.۹۹نبورس

2,7144,۹۹بالبر
۵,3344,۹6فلوله
1,41۹4,۹6وایران
6,6334,82بشهاب

 بیشترین درصد کاهش
ایران خودرو دیزل صدر نشین جدول بیشترین درصد 
کاهش ش��د. تولیدی گرانیت بهس��رام در رده دوم این 
گروه ایس��تاد. فرآوری مواد معدنی ای��ران هم در میان 

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

)4.۹2(۹27خاور
)4.8۵(2,2۵4کهرام
)4.43(11,8۹3فرآور
)4,36(2,41۵خوساز
)3,۵۹(14,6۰۰دعبید
)3,18(3,1۹2لبوتان
)3,13(3,4۹4ثاژن

پرمعامله ترین سهم
حق تقدم س��رمایه گذاری غدیر پرمعامله ترین سهم 
بازار بورس ش��ناخته ش��د. بانک انصار در رده دوم این 

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

3۹.۹6۵ 248وغدیرح

26,8۹۹ 2۰28وانصار
26,136 1224خساپا

2۵,14۹ 747وتجارت
24,363 482۵کماسه
1۹,876 1186وبملت
17,3۰8 2111فملي

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را تامین ماسه 
ریخته گری به خود اختصاص داد و ایران ترانسفو رتبه 
دوم را به دس��ت آورد. بان��ک انصار هم در باالی جدول 

بیشترین ارزش معامات قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

117.۵43 482۵کماسه
77,18۰ 13421بترانس
۵4,۵44 2۰28وانصار
37,6۵6 ۹۵۹۰جم

36,۵3۵ 2111فملي
3۵,186 33۰7فاذر

34,۰11 2۹16کرازي

بیشترین سهام معامله شده
تامی��ن ماس��ه ریخته گ��ری در حالی رتبه نخس��ت 
جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که 
کارخانجات تولیدی شیش��ه رازی در این گروه دوم شد 

و سایپا در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

482۵31۹7کماسه
2۹1618۹6کرازی
12241711خساپا
2۰24136۹وبیمه
222112۹1برکت
2111111۹فملی
2۰1۹1۰72شتران

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالترین نس��بت P/E را در روز گذشته 
کاشی س��عدی به دس��ت آورد. تولید محور خودرو در 

جایگاه بعدی قرار گرفت.

P/Eقیمتنام شرکت
17321732کسعدی
266۰133۰خمحور
28۵3۹۵1سصوفی
838838خزامیا
1۵243۰۵کساپا
2177218خشرق
746186تکمبا

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
1۰7۰1.۹8واعتبار
7441.۹8وخارزم
1۰۰33.۰۰پردیس
34833.11پتایر
18۰13.42وبانک
11۵33.82وصنا

17723.۹2پارسیان

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com
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حمل و نقل

مدل مسکن اجتماعی و مسکن 
حمایتی در هیات دولت تصویب شد

هیأت دولت پیش��نهاد س��ازمان برنامه و بودجه کشور 
مبنی بر تامین مس��کن گروه ه��ای کم درآمد در دو قالب 
مس��کن اجتماعی و مسکن حمایتی را بررسی و تصویب 
کرد، همچنین دولت در راستای ساماندهی امور مربوط به 
حوادث رانندگی و ایجاد و بهره برداری از سامانه اطالعات 
جام��ع حوادث و س��وانح حمل و نقل کش��ور، وزارت راه و 
شهرسازی را به عنوان مسئول ایجاد سامانه جامع حوادث 

رانندگی تعیین کرد. 
ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، این پیش��نهاد 
بر س��ه اصل نهادس��ازی و ایجاد سیاست پایدار، استفاده 
از ظرفیت ه��ای نهاده��ای مردم نه��اد، خیرین و بخش 
خصوص��ی در س��اخت و اداره مس��کن ب��رای گروه های 
کم درآمد و حداقل سازی دخالت دولت در ساخت مسکن 
برای این گروه ها، تامین مس��کن گروه های کم درآمد در 
دو قالب مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی استوار است. 

 قنات ها و جنس خاک؛
عامل حادثه خیابان رجایی

مدیر بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن 
و شهرس��ازی جنس خ��اک و وجود رش��ته قنات های 
بسیار در منطقه جنوب تهران و خیابان شهیدرجایی را 
علت اصلی فروریزش زمین در این منطقه اعالم کرد. 

عل��ی بی��ت اللهی در گفت وگ��و با مهر گف��ت: ابعاد 
فروریزش خیابان ش��هید رجایی که روز دوش��نبه رخ 
داد،  ۵ متر در ۷ متر در سطح و ۱۲ متر در عمق بوده 
و ای��ن فروریزش در الین کندرو ش��مال به جنوب این 
خیابان رخ داده که ۳۰۰ متر تا پل شهید آوینی فاصله 
داشته اس��ت.  وی ادامه داد: خاک این منطقه ریزدانه 
رس��ی اس��ت و رش��ته قنات های متعددی هم در این 
خیاب��ان وجود دارد، ضمن اینکه ی��ک لوله جمع آوری 
آب های س��طحی هم در کف خیابان وجود داش��ته که 
قطر این لوله ۸۰ س��انتی متر بوده و در قسمت تحتانی 
آن، حفره هایی ایجاد ش��ده ب��ود که این موضوع هم بر 

نشست زمین تاثیرگذار بوده است. 
این مقام مس��ئول تصریح کرد: به نظر می رس��د که 
نش��انه ای مبنی بر وقوع فروریزش در این منطقه وجود 
نداشته اس��ت، زیرا الیه های آسفالتی، در برابر تغییرات 
خاک مقاومت نش��ان می دهند و به علت چس��بندگی، 
پیوستگی و زیرسازی آسفالت در صورت وجود حفرات 
در زیرزمین هم، سطح زمین صاف می ماند تا زمانی که 

حفره به نزدیکی سطح زمین برسد. 
بیت اللهی تصریح کرد: البته فروریزش در سایر مناطق 
از جمله خیابان شهران، قیام، مولوی و. . . رخ داده است 
و براساس آمار مرکز تحقیقات، فروریزش های کوچکی 

در بیش از ۴۰ نقطه تهران مشاهده شده است.

خرید ATR نهایی شد
هواپیماهای ایتالیایی در راه ایران

با گذشت حدود یک سال از سفر رئیس جمهوری ایران 
به پاریس و امضای توافق نامه ابتدایی خرید هواپیماهای 
ایرب��اس و ATRوزیر راه و شهرس��ازی از نهایی ش��دن 
مذاکرات برای خرید هواپیماهای این ش��رکت ایتالیایی 

خبر داد. 
ایران به ط��ور همزمان در کنار برنامه ریزی برای خرید 
هواپیماهای غول پیکر مسافربری به منظور افزایش توان 
فرودگاه های کوچک خ��ود و انعطاف پذیر کردن ناوگان 
هوایی نسبت به خرید هواپیماهایی با برد کوتاه و ظرفیت 
مس��افرپذیری پایین، اقدامات جدی نیز انجام داد که در 
نخستین گام به امضای یک موافقت نامه برای خرید ۲۰ 
فروند هواپیمای ATR از این شرکت ایتالیایی منجر شد. 
پ��س از آنکه قرارداده��ای نهایی ایران ای��ر با دو غول 
هواپیماساز، بویینگ و ایرباس نهایی شد و حتی نخستین 
فروند از ایرباس های خریداری شده از سوی این شرکت 
به ط��ور رس��می وارد ناوگان هما ش��د، حاال وزی��ر راه و 
شهرسازی از نهایی ش��دن مذاکرات خرید هواپیماهای 

ATR خبر می دهد. 
آخوندی در گفت وگو با ایس��نا، با اعالم این خبر گفت: 
مذاکرات برای خرید این هواپیما به مرحله نهایی رسیده 

و در حال حاضر در مرحله مبادله سند به سر می برد. 
به گفته وزیر راه و شهرسازی، با نهایی شدن تبادل این 
سند بحث ورود نخستین هواپیماهای ATR به ناوگان 

ایران به شکل رسمی پیگیری خواهد شد. 

رونمایی از سامانه VCS پیش از نوروز 
معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از رونمایی 
سیس��تم VCS پیش از ایام نوروز خب��ر داد و گفت که 
با این س��امانه رانندگان پرتخلف و محورها و شرکت های 
حمل و نقل عمومی که بیشترین تخلف را دارند شناسایی 

شده  و این اطالعات در اختیار پلیس قرار می گیرد. 
ش��هرام آدم ن��ژاد در گفت وگو با ایلنا، ب��ا بیان اینکه از 
سیستم هوش��مند VCS هش��تم اس��فندماه رونمایی 
می کنیم، گفت: با اس��تفاده از این سیس��تم در چند ماه 
گذش��ته رفتار رانندگان ارزیابی شده است و از این طریق 
رانندگان پرتخلف و پرخطر را شناسایی کرده و اطالعات 

آنها را در اختیار پلیس راه قرار می دهیم. 
وی ادامه داد: در طول یک س��ال گذش��ته از سیستم 
VCS رفتار رانندگان ش��رکت های مسافری حمل و نقل 
عمومی ارزیابی ش��ده اس��ت و تخلف های آنه��ا را ثبت 

کرده ایم و لو اینکه جریمه ای نشده باشند. 
مع��اون برنامه ریزی س��ازمان راه��داری و حمل و نقل 
جاده ای با بیان اینکه به رانندگان پرخطر و ش��رکت های 
حمل و نقل عمومی پرتخلف قبل از شروع ایام نوروز هشدار 
خواهیم داد، گفت: با سیستم VCS  کنترل بیشتری روی 

خودروهای پرتخلف خواهیم داشت.

عمران

هواپیم��ای فرون��د   چه��ار 
Embraer 195 با سال ساخت 
۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ می��الدی و ۱۰۸ 
صندلی پرواز، تا پایان امسال وارد 
ناوگان هوایی کیش ایر می شود تا 
نیاز ۲۰فرودگاه کشور جهت اتصال 
به جزیره کیش و س��ایر نقاط رفع 

شود. 
این جدیدترین خبری است که 
حکایت از نهایی ش��دن مذاکرات 
یک��ی از ایرالین ه��ای ایرانی برای 
خرید هواپیماه��ای جدید پس از 
اجرای برجام دارد؛ هواپیماهایی که 
می تواند بخشی از نیازهای مغفول 
مانده ناوگان ایران را پوشش دهد و 
البته راهی برای خرید هواپیماهای 
کارک��رده با عمر نس��بتا پایین باز 

کند. 
در ط��ول ماه هایی ک��ه از آغاز 
ایرانی  فرآیند مذاکره شرکت های 
ب��ا هواپیماس��ازان ب��زرگ جهان 
می گ��ذرد، ش��رکت هواپیمای��ی 
ایران ایر با قدرت بس��یار بیشتری 
ظاهر شده است. این شرکت ابتدا 
توانس��ت قرارداد خرید ۸۰ فروند 
بویین��گ را نهایی کند ک��ه آغاز 
تحویل آنها به ایران اردیبهش��ت 
سال 9۷ خواهد بود. سپس قرارداد 
خرید ۱۰۰ فروند ایرباس را نهایی 
کرد که نخس��تین فروند آن چند 
هفت��ه قبل رس��ما تحوی��ل ایران 
ش��د و حاال انتظار برای رسیدن 
چند فروند جدی��د وجود دارد و 
طبق اعالم وزیر راه و شهرسازی 
قرارداد خرید ۲۰ فروند هواپیمای 
ATR نیز نهایی شده و با مبادله 
ام��کان  طرف��ه  دو  س��ندهای 
رسیدن نخس��تین فروند از این 
هواپیماهای ایتالیایی به آسمان 
ایران تا پیش از پایان سال جاری 

نیز وجود خواهد داشت. 
در شرایطی ورود سه کمپانی 
بزرگ هواپیماس��از به آس��مان 
ای��ران نهای��ی ش��ده ک��ه حاال 

ش��رکت هواپیمای��ی کیش ایر از 
نهایی ش��دن خرید چهار فروند 
هواپیمای ش��رکت امبرائر برزیل 
خب��ر می دهد و این ب��ه معنای 
آن اس��ت که جمع شرکت هایی 
که پس از اجرای برجام به ایران 
هواپیما می فروشند به عدد چهار 

خواهد رسید. 
البته صحبت های مطرح شده 
در طول ماه های گذشته نشان 
ش��رکت های  تع��داد  می دهد 
ایران  ناوگان  که  هواپیماسازی 
را تامین خواهند کرد بیش��تر 
از آنچه تاکنون محقق ش��ده، 

خواهد بود. 
شهرس��ازی  و  راه  وزارت 
پی��ش از ای��ن تایی��د ک��رده 
ب��رای خرید  ک��ه مذاک��رات 
هواپیمای میتسوبیش��ی ژاپن 
نیز آغاز ش��ده که احتمال آن 
وج��ود دارد که چن��د فروند 
هواپیم��ا الاقل ب��رای یکی از 
ش��رکت های ایران��ی از ای��ن 
ش��رکت خریداری ش��ود. در 
کنار آن شرکت هواپیماسازی 
کماک چین و س��وخو روسیه 
نیز هرچند با استقبال مواجه 
نش��ده اند اما همچنان شانس 
آن را خواهن��د داش��ت ک��ه 
س��همی از بازار کالن ایران را 

به دست آورند. 

تخم مرغ ها به یک سبد 
نمی رود

س��ابقه طوالن��ی فش��ارهای 
گس��ترده بر صنعت هوایی ایران 
و محدودیت جدی شرکت های 
ایران��ی در خرید هواپیما، تامین 
تجهیزات و تعمی��ر و نگهداری 
هواپیماها در س��ال های گذشته 
باعث ش��ده ش��رکت های ایرانی 
در عق��د قرارداده��ای جدید با 
تمام  محافظه کارانه  رویک��ردی 
مراحل بعدی اج��رای قرارداد را 
در نظ��ر بگیرند. ارائ��ه خدمات 
پس از ف��روش، تحوی��ل فوری 
قطع��ات مورد نی��از و حتی وارد 
ک��ردن ش��رکت های ایران��ی به 
خط تولید تجهی��زات مورد نظر 
شرکت های هواپیماساز بخشی از 
شروط ایرانی ها بوده که شاید در 
طوالنی ش��دن مذاکرات رسمی 

نقشی بسزا ایفا کرده است. 
در کنار آن، ای��ن احتمال که 
شاید بار دیگر اوضاع روابط ایران 
با شرکت های فروشنده هواپیما 
به هم بریزد باعث شده نگاه کالن 
صنعت هوایی ایران به این سمت 
رود که تمام تخم مرغ های خود را 
در سبد یک شرکت هواپیماساز 
نریزد و به طور همزمان در چند 
جبهه فعالیت های خود برای عقد 
قراردادهای کالن را امتحان کند. 

این رویک��رد هرچن��د در نگاه 
نخست منطقی به نظر می رسد اما 
در عین حال مس��ائل و مشکالتی 
نی��ز به همراه خ��ود دارد. یکی از 
اصلی ترین مسائلی که درباره ورود 
هواپیماهای جدید به ایران مطرح 
ش��ده، نب��ود امکان��ات الزم برای 
اس��تفاده از آنها در داخل کشور و 
عدم آشنایی نیروهای انسانی این 
ش��رکت ها با تجهیزات جدید به 
کار رفته است؛ موضوعی که برای 
همس��ان کردن ش��رایط، نیاز به 
صرف وقت، هزینه و آموزش های 
گس��ترده خواه��د داش��ت. اگ��ر 
امکان برنامه ریزی بلندمدت برای 
اس��تفاده از ن��اوگان جدید وجود 
داشته باشد قطعا هزینه هایی که 
برای ش��رکت ها به وجود خواهد 
آمد منطقی هس��تند ام��ا اگر بنا 
به هر دلیل��ی پرواز این هواپیماها 
متوقف ش��ود، ایرالین های ایرانی 
ب��ار دیگ��ر ب��ا ابهامات��ی روبه رو 
خواهند بود که نپرداختن به آنها 
می تواند در آینده زیان رسان باشد؛ 
موضوعی ک��ه طبق اع��الم دبیر 
انجم��ن ش��رکت های هواپیمایی 
برای ش��رکت هایی به وجود آمده 
که چن��د فروند توپولوف روس��ی 
ملکی در اختیار داش��تند و حاال 
ام��کان اس��تفاده از آنه��ا وج��ود 
ندارد. اس��عدی س��امانی در این 

زمینه گفته که این ش��رکت ها در 
کن��ار هزینه پارکین��گ و نیروی 
متخصص��ی که برای اس��تفاده از 
ای��ن هواپیماها آم��وزش دیده به 
دلیل اجب��ار بر عدم اس��تفاده از 
هواپیماهای ملکی ش��ان نیز زیان 
دیده اند. تخمین خسارت به وجود 
آم��ده برای این ایرالین ها از محل 
زمین گیری هواپیماهای توپولوف 
حدود ۵۰۰ میلیارد تومان اس��ت. 
این مس��ئله کار را ب��ه مجلس و 
دس��تورالعمل های کالن کشانده 
است. طبق اعالم سامانی با گذشت 
چند س��ال از این دس��تورالعمل 
هنوز تکلیف نهایی این هواپیماها 
مشخص نیست و تنها شرکت های 
هواپیمای��ی مالک آنه��ا مجبورند 
هزینه گزافی برای پارکینگ محل 
توقف آنها پرداخت کنند. از این رو 
ای��ن درخواس��ت را ارائ��ه کردیم 
که الاقل ش��رایط برای تهاتر این 
خس��ارت فراهم ش��ود. امیدواریم 
با مس��اعدت نمایندگان مجلس و 
تصویب قانونی برای اجرایی شدن 
این تهاتر الاقل بخشی از خسارات 
س��ال های گذش��ته جبران شود 
تا چهار ش��رکت ایرانی زیان دیده 
بخش��ی از خس��ارات خ��ود را با 
بدهی های شان تهاتر کنند. هرچند 
با توجه به ن��گاه مثبتی که میان 
دس��تگاه های مختلف ب��ه وجود 
آمده احتمال حل ش��دن مشکل 
توپولوف های زمین گیر زیاد است 
اما اگر بنا باشد در آینده سرنوشتی 
مش��ابه در انتظ��ار آموزش ه��ا و 
هزینه هایی باشد که برای بعضی 
از ش��رکت های جدی��د اجرای��ی 
می ش��وند، این موض��وع می تواند 
س��رعت حرکت صنع��ت هوایی 
کشور برای توسعه را کاهش دهد؛ 
صنعتی که اعالم کرده برای آغاز 
رقابت دوباره با ایرالین های منطقه 
نیاز به ۵۰۰ هواپیمای جدید دارد 
و باید در کنار تامین هزینه خرید 
این پرنده ه��ا، فکری جدی نیز به 

حال هزینه های جانبی کند.

امبرائر، چهارمین هواپیماسازی که به ایران آمد 

تنوع ناوگان هوایی؛ فرصت یا تهدید؟ 
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مذاکرات ادغام میان اوپل و 
پژوسیتروئن

جن��رال موت��ورز و گروه پژوس��یتروئن س��رگرم 
مذاک��رات پیش��رفته برای ادغ��ام این خودروس��از 
فرانسوی با فعالیت های اروپایی اوپل جنرال موتورز 

هستند. 
به گزارش ایس��نا، رویت��رز به نق��ل از منابع آگاه 
نوش��ت: اگر این مذاکرات موفقیت آمیز باشد ممکن 
اس��ت به ادغام می��ان برند اوپل در آلم��ان با گروه 
پژوس��یتروئن منتهی ش��ود. احتمال دارد توافق در 

این زمینه تا چند روز آینده اعالم شود. 
جنرال موتورز و گروه پژوس��یتروئن که س��ازنده 
خودروهای برند پژو، س��یتروئن و دی اس است، در 
حال حاضر شاس��ی بلندها و مین��ی ون ها را به طور 

مشترک تولید می کنند. 
س��خنگوی گروه پژوس��یتروئن تایید کرد که این 
شرکت سرگرم مذاکره با خودروساز آمریکایی برای 

عمیق تر کردن شراکت شان است. 
اما س��خنگوی اوپل و دولت فرانسه که ۱۴ درصد 
در گروه پژوس��یتروئن سهم دارد، در این باره حاضر 

به اظهارنظر نشدند. 

کره جنوبی از نیسان شکایت کرد
ک��ره جنوب��ی از واحد ک��ره ای نیس��ان موتور به 
 Q50 دلیل دس��تکاری نتایج اقتصاد سوخت سدان

اینفینیتی شکایت کرد. 
ب��ه گزارش ایس��نا، دفت��ر دادس��تان های منطقه 
س��ئول مرکزی پس از ش��کایتی که از سوی وزارت 
حمل و نق��ل ک��ره جنوبی تنظیم ش��د، تحقیقاتی را 
درباره نیس��ان آغاز کرد. ای��ن وزارتخانه از ب ام و و 

پورشه در همین زمینه تحقیق می کند. 
س��ازندگان خودروهای وارداتی که در س��ال های 
اخیر محبوبیت ش��ان در کره جنوب��ی افزایش یافته 
اس��ت، در پ��ی رس��وایی تقل��ب فولک��س واگن در 
آالیندگ��ی دیزلی ب��ا تحقیقات فزاین��ده ای روبه رو 

شده اند. 
وزارت محیط زیس��ت ک��ره جنوبی ماه گذش��ته 
فروش ۱۰ مدل نیس��ان، ب ام و و پورشه را به دلیل 
جعل مدارک درباره تس��ت های آالیندگی و س��طح 
صدا ممنوع کرد؛ مدل هایی که فروش ش��ان ممنوع 
ش��د، ش��امل X5 ب ام و و مدل های کاین و ماکان 

پورشه بودند. 
وزارت حمل و نق��ل ک��ره جنوب��ی تحقیقات��ش را 
درباره سندسازی این سه خودروساز برای تست های 

اقتصاد سوخت این ۱۰ مدل گسترش خواهد داد. 
ب��ه گفته یک��ی از مقامات این وزارتخانه، نیس��ان 
اقتص��اد س��وختQ50 را ۳.۴ برابر باالتر از س��طح 
واقع��ی ب��رآورد کرده اس��ت و نتایج تس��ت اقتصاد 
س��وخت این خودرو را دس��تکاری ک��رده تا بهتر به 
نظر برس��د.  نیسان کره اعالم کرد این شرکت وجود 
ایراد در اس��ناد گواهی را س��ال گذش��ته به مقامات 
گزارش ک��رده و اعالم کرده بود این اش��تباهات به 

دلیل سوء عملکرد یک مدیر بوده است. 
اما س��خنگوی ب ام و در س��ئول اع��الم کرد این 
ش��رکت از تحقیقات مذکور اطالع ندارد درحالی که 

سخنگوی پورشه در این باره اظهارنظر نکرد. 
براس��اس گزارش رویترز، این ش��کایت مشکالت 
نیس��ان در کره جنوب��ی را که پی��ش از این هم به 
تقلب در آالیندگی مدل دیزلی قش��قایی متهم شده 
 ب��ود، افزایش می ده��د.  هفته گذش��ته یک دادگاه
 کره جنوبی از دولت که اعالم کرده این خودروس��از 
ژاپنی از دستگاه غیرقانونی برای دستکاری سیستم 
کنترل آالیندگی در شاس��ی بلند قش��قایی استفاده 

کرده است، حمایت کرد. 

 تولید خودرو
به ۳ میلیون دستگاه می رسد

براس��اس هدف گذاری صورت گفته در ۱۰ س��ال  
 آین��ده تولی��د ان��واع خودروی س��واری به س��االنه

 ۳ میلیون دستگاه افزایش خواهد یافت. 
ب��ه گزارش ایس��نا، ویرایش دوم س��ند »اهداف و 
سیاس��ت های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴« 
س��ال ۱۳۹۳ به تصوی��ب وزارت صنع��ت، معدن و 

تجارت رسیده و به خودروسازان داخلی ابالغ شد. 
در این س��ند راهکارهای دس��ت یافتن به اهداف 
س��ند چش��م انداز ۲۰ ساله توسعه کش��ور در حوزه 
صنعت خودرو و قطعه، پیش بینی و ابالغ شده است. 
در این زمینه در س��ند اه��داف صنعت خودرو در 
افق ۱۴۰۴ عنوان ش��ده که در این سال تولید انواع 
خودروی س��واری در ایران باید به ساالنه ۳ میلیون 

دستگاه افزایش یابد. 
طبق این س��ند ۲ میلیون دس��تگاه از خودروهای 
سواری تولیدی در این سال )۱۴۰۴( به مصرف بازار 
داخل رس��یده و یک میلیون دستگاه نیز باید صادر 

شود. 
ای��ن هدف گذاری در حالی اس��ت ک��ه پیش بینی 
می ش��ود در سال جاری )۱۳۹۵( حدود یک میلیون 
و ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو در خودروسازی داخلی 

تولید شود. 

آغاز فروش خودروهای برقی 
آمریکایی در خاورمیانه

ش��رکت تس��ال فروش خودروهای برقی لوکس را 
در دوبی آغاز کرد که نخس��تین گام این خودروساز 

آمریکایی در بازار خاورمیانه است. 
به گ��زارش ایس��نا، ف��روش خودروه��ای لوکس 
در کش��ورهای عربی حاش��یه خلیج ف��ارس یکی از 
باالترین سرانه ها را در جهان دارد با این همه بعضی 
از ای��ن برندها ب��ه دلیل کاهش قیم��ت نفت که به 
تقاض��ای مصرف کننده لطمه زده اس��ت، با کاهش 

فروش روبه رو شده اند. 
شرکت تسال سفارش آنالین از سوی مشتریان در 
امارات متحده عربی، یک فروش��گاه در دوبی مال و 
یک مرکز خدمات تس��ال در جاده شیخ زاید دوبی را 

که در ژوییه افتتاح خواهد شد می پذیرد. 
الون ماسک، بنیانگذار تسال اظهار کرد این شرکت 
یک فروشگاه و مرکز خدماتی در ابوظبی را در سال 
۲۰۱۸ خواهد گش��ود و قصد دارد فروش خود را به 

بحرین، عمان و عربستان سعودی گسترش دهد. 
با این همه وی درباره برنامه های گسترش یا زمان 

توسعه به خارج از امارات توضیحی نداد. 
قیمت تس��ال برای »مدل اس« از ۲۷۵ هزار درهم 
)۷۴۸۸۴ دالر( و ب��رای »مدل ایکس« از ۳۴۴ هزار 

درهم آغاز می شود. 
ک��ه  مش��تریانی  رویت��رز،  گ��زارش  براس��اس 
خودروی شان را تحویل می گیرند، می توانند در خانه 
ی��ا در ۲۸ محل در امارات متح��ده عربی خودروی 
خود را ش��ارژ کنند. جایگاه های ش��ارژ خودروهای 
تسال تا پایان سال به ۵۰ محل افزایش خواهد یافت. 

خبر بینالملل

7 خودرو

قائم مقام پژو ب��ه تازگی در 
گف��ت و گویی اعالم کرده که 
این ش��رکت جایگزینی برای 
محص��والت قدیم��ی خود در 
ایران ن��دارد. ای��ن گفته ژان 
کریس��تف کمار، در واقع آب 
پاکی را روی دست مشتریانی 
می ری��زد که انتظار داش��تند 
پ��س از تواف��ق هس��ته ای و 
و  برج��ام  ش��دن  اجرای��ی 
حض��ور دوباره پ��ژو در ایران، 
محص��والت قدیم��ی خارج و 
خودروهای جدی��د جای آنها 

را بگیرند. 
ب��ه گزارش خ��ودروکار، در 
پرتیراژتری��ن  حاض��ر  ح��ال 
محصوالت خودروسازی ایران 
را پژوهای��ی تش��کیل داده اند 
ک��ه حداق��ل بی��ش از ی��ک 
دهه از عمر پلتفرم های ش��ان 
می گ��ذرد و محصوالتی کامال 

یا به نس��بت قدیمی به شمار 
می روند. 

پ��ژو ۴۰۵ و پ��ارس و پ��ژو 
ح��ال  محص��ول  س��ه   ۲۰6
حاضر پژو در ایران محس��وب 
می ش��وند ک��ه در بی��ن آنها، 
تنه��ا ۲۰6 خیل��ی قدیمی به 
حس��اب نمی آی��د، ام��ا ۴۰۵ 
و پارس س��ال ها از عمرش��ان 
پیره��ای  می گ��ذرد و ج��زو 
ج��اده مخصوص هس��تند.  با 
وجود آنک��ه گمان می رفت به 
واس��طه حضور دوباره پژو در 
ای��ران، جایگزین های��ی به روز 
موردنظر  خودروه��ای  ب��رای 
به خص��وص م��دل ۴۰۵ پیدا 
ش��ود، اما ایران خ��ودرو و پژو 
مشترک ش��ان  ق��رارداد  در 
دس��ت روی محصوالت��ی ب��ا 
قیم��ت حداق��ل ۵۰ میلیون 
از  تومان گذاش��تند و خبری 

خودروهای جایگزین نشد. 
حاال ه��م قائم مق��ام پژو به 
صراح��ت می گوی��د ک��ه این 
ب��رای  جایگزین��ی  ش��رکت 
خ��ود  قدیم��ی  محص��والت 
در ب��ازار ای��ران ن��دارد و این 
یعنی ای��ران خ��ودرو باید به 
فکر گزینه ه��ای دیگری برای 
جانش��ینی ۴۰۵ و پ��ارس و 

بعدها ۲۰6 باشد. 
در این شرایط، چند گزینه 
پی��ش پ��ای آبی ه��ای جاده 
مخصوص ق��رار دارد، هرچند 
تقریب��ا هم��ه آنه��ا ب��ا موانع 
خاص��ی روبه رو ب��وده و ایران 
خودرو کار راحتی برای اینکه 
بتواند به واس��طه مشارکت با 
جهان،  خودروس��ازان  دیگ��ر 
محص��والت قدیم��ی پ��ژو را 
جایگزین کند، نخواهد داشت. 
فی��ات،  هس��ت،  هرچ��ه 

جمل��ه  از  رن��و  و  داتس��ون 
ش��رکت هایی هس��تند که به 
اعتقاد کارشناس��ان می توانند 
جایگزینی  ب��رای  محصوالتی 
پژوه��ای قدیم��ی در اختیار 
مش��تریان ایرانی ق��رار دهند. 
در ای��ن بی��ن، ای��ران خودرو 
مشغول مذاکره با فیات است 
و اگر به توافق نهایی برس��د، 
ام��کان جایگزینی امثال ۴۰۵ 
و پ��ارس را ب��ا محصوالتی از 
این ش��رکت ایتالیایی خواهد 
داش��ت.البته ای��ن در حال��ی 
اس��ت که مذاکرات ب��ا فیات 
به دلیل ائتالف این شرکت با 
کرایسلر آمریکا، سخت و کند 

پیش می رود. 
از آن س��و اما داتس��ون نیز 
جایگزینی  ب��رای  گزینه هایی 
پژوهای قدیم��ی دارد و گفته 
ایران خودرویی ه��ا  می ش��ود 

بدشان نمی آید با این شرکت 
نی��ز وارد مذاک��ره و همکاری 

مشترک شوند. 
ام��ا رن��و نیز یک��ی دیگر از 
گزینه ه��ا ب��رای جایگزین��ی 
پژوهای قدیم��ی در ایران به 
ش��مار م��ی رود، هرچند فعال 
متعهد به س��ازمان گس��ترش 
و نوس��ازی صنایع ایران بوده 
و ب��ا این س��ازمان تفاهم نامه 
کرده  امضا  مشترک  همکاری 
اس��ت.  ب��ا ای��ن ح��ال ایران 
خ��ودرو منتظر اس��ت تکلیف 
رن��و و س��ازمان گس��ترش با 
یکدیگ��ر نهای��ی و در صورت 
ام��کان، برخ��ی محص��والت 
ارزان قیم��ت این خودروس��از 
»کوئید«  جمله  از  فرانس��وی 
را میهم��ان خط��وط تولی��د 
خود کرده و جایگزین یکی از 

پژوهای قدیمی اش کند. 

معاون فروش شرکت دایملر 
بنز گفت: شرکت ما در آمریکا 
ب��ازار بزرگ��ی دارد و ب��ه طور 
حتم برای ما بازار آمریکا بسیار 
با اهمیت است اما نمی خواهیم 
بگذاریم تفک��رات منفی باعث 

ایجاد خلل در کار ما بشود. 
ب��ه گ��زارش ایلن��ا، معاون 
فروش ش��رکت دایملر بنز در 
خاورمیانه، در خصوص سطح 
همکاری این برند با ش��ریک 
ایران��ی خ��ود اظهار داش��ت: 
بازار  بازار خودروی ایران یک 

پرظرفیت است و جای زیادی 
برای فعالیت دارد. 

داد:  ادامه  هنری  سباستین 
م��ن ام��روز اینجا آم��ده ام تا 
به ش��ریک و نماین��ده ایرانی 
خ��ود کمک کن��م ت��ا بتواند 
ای��ن محصول را در بازار ایران 
معرفی کن��د. همکاران ژاپنی 
من نیز در اینجا حضور دارند. 
همین امر نشان دهنده اهمیت 

بازار ایران برای ما است. 
وی در پاسخ به این پرسش 
ک��ه س��خنان رئیس جمه��ور 

جدید آمریکا چ��ه تاثیری بر 
فعالیت ه��ای ش��رکت دایملر 
بن��ز در ای��ران دارد؟ گف��ت: 
ش��رکت م��ا در آمری��کا بازار 
بزرگ��ی دارد و ب��ه طور حتم 
برای ما ب��ازار آمریکا بس��یار 
بااهمیت است اما نمی خواهیم 
بگذاری��م تفکرات منفی باعث 
ایجاد خلل در کار ما بش��ود. 
امیدواری��م س��خنان ترام��پ 
باعث افزایش تحریم ها نش��ود 
و وضعیت فعل��ی تغییر نکند. 
ما فعال با تمام قدرت در ایران 

فعالیت خواهیم کرد. 
هن��ری در خص��وص تامین 
سنگین  کامیونت های  قطعات 
در ایران گفت: شرکت دایملر-
فوتسو در سراسر دنیا انبار دارد 
و برای تامین قطعات مورد نیاز 
ایران نی��ز در منطقه جبلعلی 
تدارک  بزرگ��ی  انب��ار  امارات 
دیده ش��ده و فک��ر می کنم به 
دلیل نزدیکی ای��ن منطقه به 
ای��ران مش��کلی ب��رای تامین 
قطعات نداش��ته باش��یم.  وی 
با اش��اره به رقی��ب خود یعنی 

شرکت اسکانیا در ایران گفت: 
این ش��رکت هشت سال است 
ک��ه در ای��ران فعالیت می کند 
و در س��ال اول فق��ط دو مدل 
خ��ودرو عرضه ک��رد و مرحله 
ب��ه مرحله به ای��ن جمع بندی 
رسید که ایران پتانسیل آن را 
دارد که تبدیل به هاب منطقه 
ش��ود. به طور حتم م��ا هم با 
جمع بندی و گذش��ت زمان به 
نتایجی در مورد نحوه فعالیت 
خ��ود در ای��ران و توس��عه آن 

خواهیم رسید. 

معاون فروش شرکت دایملر: 

امیدواریم سخنان ترامپ باعث افزایش تحریم ها نشود

پژو مسئولیت محصوالت قدیمی اش را نپذیرفت
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صبح دیروز حسن روحانی با دعوت پادشاه عمان به این کشور سفر کرد و پس از مالقات و گفت و گو با پادشاه عمان برای دیدار رسمی به کویت رفت.

رئیس جمه��وری گف��ت: اراده سیاس��ی 
ای��ران و عم��ان تحکی��م ه��ر چه بیش��تر 
مناسبات دوستانه است و در این  مسیر باید 

ساز وکارهای اجرایی فعال شوند.  
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ریاس��ت 
والمس��لمین  حجت االس��الم  جمه��وری، 
»حس��ن روحانی« رئیس جمهوری اسالمی 
ایران و »سلطان قابوس« پادشاه عمان دیروز 
-چهارشنبه- در مسقط، در دیدار دوجانبه 
و در نشس��ت مشترک هیأت های عالی رتبه 
دو  کش��ور، راه های توس��عه روزافزون روابط 
تهران - مسقط و مهم ترین مسائل منطقه ای 
را م��ورد بحث و تبادل نظر  ق��رار داده و بر 
ضرورت همکاری دو کشور در تقویت توسعه 
منطقه ای و برقراری صلح و امنیت پایدار در 

 منطقه تاکید کردند.  
روحانی در دیدار پادشاه عمان با اشاره به 
 روابط برادرانه و دیرینه دو کش��ور در طول 
تاریخ، گفت: روابط تهران – مسقط همواره 
صمیمان��ه و پای��دار بوده و در این مس��یر، 
رویکرد حکیمانه و تالش های خیرخواهانه و 
 برادرانه پادشاه عمان بسیار موثر بوده است.  

رئیس جمهوری توافق هس��ته ای ایران را 
به نفع روابط دو کش��ور، کشورهای منطقه 
و جهان دانست و گفت:  امروز شرایط بسیار 
مناسبی برای توسعه و تحکیم هر چه بیشتر 
روابط ایران و عمان فراهم آمده است و این 
 آمادگی وج��ود دارد که برای فعال س��ازی 
ظرفیت ه��ای اقتصادی، علم��ی، فرهنگی 
و رواب��ط مردم دو کش��ور،  گام های جدید و 

بلندی برداشته شود.  

روحانی با اش��اره به زمینه های گسترش 
هم��کاری ته��ران – عم��ان در بخش های 
مختلف از جمله اقتص��اد،  حمل و نقل، گاز، 
ان��رژی، بنادر، صنعت و تج��ارت و خدمات 
فنی و مهندسی، گفت: تعمیق روابط بانکی 
می تواند زمینه س��از شتاب در  توسعه روابط 
اقتصادی تهران – مسقط باشد و امیدواریم 
مس��ئولین بانکی دو کش��ور در جریان این 
س��فر، روابط مالی و  بانکی ایران و عمان را 

هر چه بیشتر توسعه دهند.  
وی اهمیت روابط علمی و فرهنگی ایران 
و عم��ان را مورد اش��اره ق��رار داد و گفت: 
در ای��ن زمین��ه  ش��رکت های دانش بنیان، 
ظرفیت های بس��یار خوبی ب��رای همکاری 
و تبادل تجرب��ه با طرف عمان��ی دارند که 
 می توان آن را فعال کرد. ضمن اینکه تسهیل 
صدور روادی��د می تواند ارتباطات دو ملت و 
اطالعات بخش های  خصوصی دو کش��ور از 

ظرفیت های همکاری را نیز تقویت کند.  
رئیس جمه��وری در ادامه نق��ش ایران و 
عمان را در امنیت منطقه بسیار مهم ارزیابی 
کرد و گفت: ایران و عمان  نگاهبانان تاریخی 
تنگه هرمز به عنوان مسیری امن و آزاد برای 
تج��ارت بین المللی هس��تند و همکاری دو 
کش��ور  در تامین ثبات و توسعه منطقه ای 

بسیار حائز اهمیت است.  
روحانی با تاکید ب��ر اینکه تهران همواره 
از گس��ترش روابط دوجانب��ه و منطقه ای  با 
همسایگان استقبال می کند، اظهار داشت: 
جمهوری اس��المی ایران هر گاه کشورهای 
منطقه با مشکالت مختلف از جمله تروریسم 

مواجه شدند، آنها را  یاری کرده است و پس 
از این هم اگر هر کدام از این کشورها، به ویژه 
در برابر تروریست ها با مشکلی مواجه شوند 
و از تهران  درخواس��ت کمک داشته باشند، 

حتما به آنها کمک خواهیم کرد. 
رئیس جمه��وری ترویج ایران هراس��ی را 
توطئه ای فرا منطقه ای و طراحی دش��منان 
مشترک اس��الم و اعراب منطقه دانست و 
خاطرنشان کرد: تهران همواره منادی حل 
 و فص��ل مش��کالت و اختالف��ات از طریق 
گفت وگو بوده اس��ت و قدرت نظامی ایران 
نیز  صرفا دفاعی و پش��توانه ای مس��تحکم 
برای امنیت منطقه است.   رئیس جمهوری 
تصریح ک��رد: برای تامی��ن امنیت منطقه 
هیچ راه حلی اساسی  تر از مسئولیت پذیری 
همکاری ه��ای  و  کش��ورهای  منطق��ه 
درون منطقه ای وجود ندارد، لذا کشورهای 
منطقه باید در کنار یکدیگر برای امنیت و 
 ثبات پایدار در منطقه با یکدیگر همکاری و 

مشارکت داشته باشند.  
 روحان��ی در ادام��ه ل��زوم رس��یدگی و 
چاره اندیش��ی به وضعیت بسیار نامطلوب 
مردم یم��ن را مورد تاکید قرار  داد و گفت: 
امروز وضعیت بس��یار وخیمی برای مردم 
مظلوم یمن ایجاد ش��ده اس��ت و همه ما 
به عنوان کشور های مسلمان منطقه، وظیفه 
 داریم اقدامات جدی و انسان دوستانه ای را 

برای یاری مردم این کشور انجام دهیم.  
رئیس جمه��وری اظهار داش��ت: برقراری 
آتش بس و کمک های انسان دوستانه و انجام 
مذاکرات سیاسی یمنی –  یمنی برای حل و 

فصل مش��کالت مردم مظلوم یمن، ضروری 
است. 

عمان به دنبال تقویت و تحکیم 
همکاری ها و مناسبات خود با ایران است

 »سلطان قابوس« پادشاه عمان نیز در این 
دیدار ضمن ابراز خرس��ندی از حضور دکتر 
روحانی در عمان ب��ر  تقویت بیش از پیش 
روابط دو کش��ور تاکید ک��رد و گفت: عمان 
ب��ه دنب��ال تقویت و تحکی��م همکاری ها و 
 مناسبات خود در تمامی عرصه های سیاسی، 

اقتصادی و فرهنگی با ایران است.  
پادشاه عمان با تقدیر از رویکرد و آمادگی 
همیشگی تهران برای برقراری روابط نزدیک تر 
با همسایگان و همکاری های منطقه ای، گفت 
که تحکیم روابط ایران و کشورهای منطقه 
به نفع توس��عه، امنیت و ثبات  منطقه است. 
  س��لطان قابوس خاطرنش��ان کرد: تردیدی 
وج��ود ن��دارد که تامی��ن امنی��ت منطقه 
مس��ئولیت اصلی کش��ورهای منطقه  است، 
ل��ذا رایزنی و همفکری کش��ورهای منطقه 
برای حل و فصل مس��ائل و مشکالت بسیار 

ضروری است.  
به گزارش ایرنا، حجت االسالم والمسلمین 
حسن روحانی صبح دیروز در سفر یک روزه 
منطقه ای و به دعوت رسمی پادشاه عمان و 

امیر کویت به این کشورها سفر کرد. 
سفر روحانی در چارچوب سیاست های 
و  مناس��بات  تقوی��ت  ب��رای  دول��ت 
همکاری ه��ای منطق��ه ای با همس��ایگان 
جنوبی در حاش��یه خلیج ف��ارس صورت 

گرفته است. 

س��یدمحمد علی ابطحی درباره طرح آشتی ملی اظهار 
کرد: با نظرات دوس��تانی که آش��تی ملی را مطرح کردند 
آش��نایی ندارم ام��ا باید بدانیم آش��تی یک طرف��ه مانند 
خواس��تگاری دختر پادشاه است که 50درصد قضیه حل 
ش��ده اس��ت. وی افزود: معتقدم هیچ نشانه ای از تصمیم 

نظام یا حاکمیت در این باره وجود ندارد. 
به گزارش ایلنا، ابطحی خاطرنش��ان کرد: تا زمانی که این 
تصمیم از سوی حاکمیت وجود نداشته باشد، تالش هایی که 

در زمینه آش��تی ملی انجام می شود بی نتیجه است. به عنوان 
یک تحلیلگر سیاس��ی تصورم این نیست که این موضوعات 
مورد قبول حاکمیت باش��د.  او در پاس��خ به س��وال دیگری 
مبن��ی بر اینکه با توجه به اینکه برخی بزرگان نظام همچون 
آیت اهلل هاشمی و شهید بهشتی همواره مورد هجمه تندروها 
بودند و برخی برای منافع ش��خصی و گروهی خود دست به 
تخریب می زنند، چقدر ضرورت دارد مسئوالن عالی نظام از 
این تندروی ها جلوگی��ری کنند، گفت: ضرورت این موضوع 

بس��یار زیاد اس��ت اما متاس��فانه این گونه تعریف شده است 
که این ش��خصیت ها یعنی آیت اهلل هاشمی و شهید بهشتی 
وجودش��ان برای نظام مفید نیست و باید مورد تخریب قرار 
گیرن��د.  ابطحی افزود: معتقدم این ماجرا بیش��تر یک اراده 
است تا اتفاقی که بخواهد از سوی تندروها برنامه ریزی شده 
باش��د. متاس��فانه این اراده وجود دارد که ب��ه خاطر برخی 
منافع، اهانت علیه شخصیت هایی مانند آیت اهلل رفسنجانی و 

شهید بهشتی جریان داشته باشد. 

رئیس جمهوری در نشست هیات های عالیرتبه ایران و عمان:  
اراده ایران و عمان تحکیم مناسبات دوستانه است

ابطحی: آشتی ملی مورد قبول حاکمیت نیست 

احمد توکلی: به آشتی ملی معتقد هستم

رئیس سازمان پزشکی قانونی به صداوسیما اعتراض کرد
تلویزیون برای درمان، مغز شتر و گوسفند را به مردم پیشنهاد داد 

در ادامه، توکلی در پاس��خ به س��واالت دانشجویان در 
خصوص حصر و آش��تی ملی، اظهار کرد: حصر اگرچه بد 
است اما یک چاره اندیشی بود، زیرا اگر محصور نمی شدند 
باید محاکمه می ش��دند و مشکل شکل می گرفت چون از 
نظر اس��المی حکم شان معلوم اس��ت و این نه برای نظام 
خ��وب ب��ود، نه برای م��ردم و نه برای خود آنه��ا. آقایان 
موسوی و کروبی در درجه اول به خودشان خیانت کردند 
زیرا برخ��الف قول خود عمل کردن��د؛ در مناظره آقایان 
موسوی و احمدی نژاد به عقیده من بهترین و قوی ترین و 
درست ترین ایرادی که آقای موسوی به آقای احمدی نژاد 

گرف��ت این بود ک��ه گفت تو قانون را قب��ول نداری و تو 
قانون شکن هستی، خودش از این مجرا آزمایش شد؛ اگر 
مشکلی هست که نباید در خیابان تحصن کرد، باید روال 

عادی خودش را طی کند. 
توکلی افزود: توبه یعنی لجاجت را کنار بگذارند. من به 
آش��تی ملی معتقد هستم و باید کاری کرد که این قضیه 
تمام شود. بهترین و کم هزینه ترین راه این است که کتبا 
و رسما عذرخواهی شود. آقای خاتمی شخصیتی محترم 
اس��ت که می توانس��ت در همان زمان با یک جمله از آن 
همه اتفاق جلوگیری کند. سیاست، درک زمان است که 

بدانیم چه کاری چه موقع خوب است. االن پیشنهاد من 
همین اس��ت که آقای خاتمی رس��ما و کتبا عقب نشینی 
کند؛ عقب نشینی اصطالح است، در واقع با این کار پرواز 
می کند. من اصال خوشحال نیستم و این را از صمیم قلب 
می گویم و حتی گاهی ش��اید برای آقایان گریه هم کرده 
باش��م چون آنها را شیعه می دانم و اعتقاد دارم باید حفظ 
شوند، اما از بعضی اتفاقات نمی توان گذشت. من به عنوان 
سیاستمداری که نیم قرن فعالیت دارد، عذرخواهی را به 
نفع نظام می دانم و ان ش��اءاهلل آش��تی ملی اتفاق خواهد 

افتاد. 

تجویز مغز شتر و گوسفند از سوی یکی از کارشناسان 
دعوت ش��ده در تلویزیون س��بب ش��د تا رئیس سازمان 
پزش��کی قانون��ی واکنش نش��ان ده��د.  علیرض��ا زالی، 
رئیس س��ازمان پزشکی قانونی با ارسال نامه ای به رئیس 
صداوس��یما نسبت به رفتار غیر مس��ئوالنه اتخاذ شده در 
پخش برنامه های سالمت محور اعتراض کرد.  زالی در این 
نامه نوشته: »با وجود مکاتبات متعدد و تذکرهای متوالی 
در زمین��ه اصالح برنامه های س��المت محور صداوس��یما 

متاسفانه همچنان شاهد پخش برنامه هایی غیر مسئوالنه 
با حضور افراد به ظاهر کارشناس��ی هس��تیم که به هیچ 
وجه در حوزه پزشکی و درمان صاحب صالحیت نیستند 
یا از جمله مطرودین و مجرمین حوزه  درمان محس��وب 
می ش��وند.«  در ادامه این نامه آمده:» در روزهای گذشته 
با پخش برنامه ای در ش��بکه قرآن س��یما ک��ه با حضور 
فردی غیر پزشک در خصوص عوارض و مشکالت پالکتی 
و با تجویز مغز ش��تر و گوسفند به عنوان راه حل درمانی، 

اسباب تشویش اذهان عمومی و دخالت در امر طبابت را 
فراهم ک��رده و موجب نارضایتی بخش عظیمی از جامعه 
ارائه دهنده خدمات سالمت اعم از پزشکان و پیراپزشکان 
شده اس��ت. به نظر می رس��د رس��انه ملی که مهم ترین 
وظیفه  آن آگاهی بخش��ی و افزایش اعتماد عمومی است، 
می بایس��ت در روی��ه خود تجدیدنظر ک��رده و به گونه ای 
برنامه ریزی کند که در امر س��المت از نظر کارشناس��ان 

این حوزه بهره مند شود.« 

س��ی و هفتمی��ن نمایش��گاه تخصصی دس��تاوردهای 
صنعت هسته ای کش��ور از 30 بهمن لغایت 4 اسفندماه 
در دانش��کده علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار می شود. 
ع��الوه بر نمایش دس��تاوردهای س��ازمان در حوزه هایی 
نظی��ر غنی س��ازی، نیروگاه های هس��ته ای و تحقیقاتی، 
اکتش��اف و استخراج، س��وخت هسته ای، پس��مانداری، 
کشاورزی و پزشکی هسته ای که پیشتر در این نمایشگاه 
ارائه می ش��د، س��ه بخ��ش جدی��د نس��ل های مختلف 
ماشین های سانتریفیوژ، سانتریفیوژ توبوالر تولید واکسن 
و س��یمیالتور آموزش��یUTRS نیز به اقالم نمایش��گاه 

اضافه شده است.  به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان 
انرژی اتمی ایران، اس��اتید، دانش��گاهیان و دانشجویان 
عالقه مند به آش��نایی با دستاوردهای انرژی اتمی کشور 
در دانش��گاه های ته��ران می توانند هم��ه روزه در طول 
برگزاری نمایش��گاه از ساعت 9 الی 12 و 14 الی 17 از 

این نمایشگاه دیدن کنند. 
پیش از این نمایش��گاه های متعددی از دس��تاوردهای 
صنعتی هسته ای کشور در شهرها و دانشگاه های مختلف 
کش��ور از جمله شاهرود، دانشگاه س��منان، دانشگاه علم 
و صنعت تهران، دانشگاه بیرجند و... برگزار شده است. 

نمایشگاه دستاوردهای صنعت هسته ای برگزار می شود

  حیدر العبادی، نخست وزیر عراق 
در یک کنفرانس مطبوعاتی هفتگی 
گفت: عراق ب�رای مبارزه با گروهک 
تروریس�تی داعش به حمایت ایران 
و واش�نگتن نی�از دارد و از ایران و 
آمریکا می خواهم که اختالفات شان 
از کش�ور ع�راق ح�ل و  بی�رون  را 
فصل کنند و تاکی�د کرد که وحدت 
مل�ت ع�راق از مداخله های خارجی 
جلوگی�ری می کند و دش�منی میان 
ای�ران و آمری�کا به ما هی�چ ربطی 

ندارد. 

 »بن رودز« مشاور امنیت ملی دولت باراک اوباما در صفحه توییتر خود نوشت: 
سیاست خارجی اطرافیان ترامپ بر مبنای توهم و تئوری توطئه است.

تیتر اخبار

س��عید متصدی معاون سازمان محیط زیست از وجود 30 
هزار هکتار کانون فوق بحرانی گرد و غبار در خوزستان خبر 
داد وگفت: رئیس جمهور برای اقدام فوری به منظور مدیریت 
و کنت��رل 30 هزار هکت��ار کانون فوق بحران��ی گرد و غبار 
خوزس��تان از طریق تثبیت خاک با مالچ پاشی یا نهال کاری 
دس��تور داده اند.  متصدی افزود: معاون اول رئیس جمهوری 
به جد پیگیر اجرایی ش��دن این موضوع توس��ط استانداری 

از طریق بسیج تمام دس��تگاه ها و امکانات محلی، همچنین 
وزارت جهاد کش��اورزی از طریق سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری و تأمین منابع مالی آن توسط سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی هستند. برنامه ریزی های الزم برای مهار 30 هزار 
هکتار کانون گرد   و  غبار فوق بحرانی خوزس��تان در کمترین 
زمان ممک��ن صورت گرفته و ب��ه زودی عملیات اجرایی آن 

توسط دستگاه های مرتبط آغاز خواهد شد. 

30 هزار هکتار کانون فوق بحرانی گرد و غبار در خوزستان

  فخرالدین احمدی دانش آشتیانی، 

وزی�ر آموزش و پ�رورش دیروز پس 
از جلس�ه هی�أت دول�ت در جم�ع 
خبرن�گاران در خص�وص جلوگیری 
از تنبیه بدنی دانش آموزان توس�ط 
برخ�ی معلمان گف�ت: در این زمینه 
ضواب�ط قانونی داری�م و در صورت 
بروز مشکل با خاطی برخورد خواهد 
ش�د و پرون�ده ب�ه دادگاه ارس�ال 

می شود. 
وی تأکی�د کرد: متقاضی�ان معلمی، 
ع�الوه ب�ر تخص�ص باید یک س�ال 
آموزش حرف�ه ای را بگذرانند و پس 

از دریافت گواهینامه، معلم شوند. 

دولت سوئد از پوشش روسری و حجاب توسط هیأت اعزامی اش به ایران که مورد 
انتقاد رسانه های آمریکایی قرار گرفته بود دفاع و اعالم کرد:  حفظ حجاب، قانون 

ایران است و نمی توانیم از آن سرپیچی کنیم.

تیتر اخبار

جشنواره برلین در س��الن cibux میزبان عالقه مندان 
عباس کیارستمی بود که به تماشای نسخه بازسازی شده 
کل��وزآپ نشس��تند.  ویژگ��ی جالب ای��ن نمایش حضور 
تماش��اگران خارج��ی ب��ود که نش��ان م��ی داد همچنان 
کیارس��تمی به عنوان فیلمساز ایرانی در عرصه بین المللی 
مخاطبان بسیاری دارد.  نسخه بازسازی شده  »کلوزآپ« 
که به همت بنیاد س��ینمایی فارابی در سال 94 ترمیمش 
به پایان رس��ید، تاکنون در جش��نواره کارلوواری، تیرانا، 

پوسان و برلین به نمایش درآمده است. 

عباس کیارس��تمی پیش از آنکه از دنیا برود، این نسخه 
را دیده و طبق گفته مس��ئوالن بخش بین الملل فارابی از 
این نس��خه ترمیم شده راضی بوده و معتقد بوده است در 
هی��چ جای دنیا نمی توانس��تند این گونه فیلمش را ترمیم 

کنند. 
در نمایش  »کلوزآپ« در برلین، امیر و وحید اسفندیاری 

و علیرضا تابش مدیرعامل فارابی حضور داشتند. 
فیلم  »کلوزآپ« روایت فردی به نام حس��ین س��بزیان 

است که خود را به جای محسن مخملباف جا می زند. 

به یاد کیارستمی در جشنواره برلین

  الناز شاکردوست )بازیگر سینما( 
اعالم کرده ک�ه در حیطه  حرفه اش 
به پول فکر نمی کند،  او گفته:» هیچ 
وقت دغدغه پول نداش�تم. از همان 
ابتدا ک�ه آمدم به دنبال آن بودم که 
تصویری متفاوت از خودم در سینما 
نش�ان دهم. آمدم که بازیگر باش�م. 
از همان موقعی که دانش�جوی تئاتر 
بودم، می خواس�تم بازیگر خوبی در 

سینما باشم.«

رضا حس�ن زاده، سازنده سردیس عباس کیارستمی از رونمایی این سردیس 
همزمان با سالگرد درگذشت این هنرمند بزرگ خبر داد. 

تیتر اخبار

س��رمربی تیم فوتبال پرسپولیس می گوید بازی سختی 
مقابل س��پاهان پیش رو دارند و رقابت آنها با این تیم یک 

دیدار سنتی است. 
به  گزارش  ایس��نا، برانکو ایوانکوویچ در نشس��ت خبری 
پیش از بازی مقابل س��پاهان اظهار کرد: ما داربی س��وم 
را پی��ش رو داریم. این بازی ب��ه اندازه داربی پایتخت مهم 

است. 
به رغم اینکه هم س��پاهان و ه��م ما با باخت وارد داربی 
می ش��ویم، اما هر دو به دنبال ترمیم شکست مان هستیم. 
باخت مقابل استقالل دومین شکست فصل ما بود و خیلی 

برای ما سخت بود، چون بازی با استقالل بازی مهمی بود 
و ناراحت و غمگین هستیم. 

او ادامه  داد: ما س��ریع به ش��رایط بازی برگش��تیم و با 
برد برابر سپاهان به شرایط ایده آل مان باز می گردیم. همه 
بازیکنان س��الم و س��المت و آماده هس��تند به جز کمال 
کامیابی نیا. شکس��ت در دیدار قبلی باعث این نمی ش��ود 
که حضور قدرتمندی جلوی س��پاهان نداش��ته باش��یم. 
البته س��پاهان بازیکنان جدید و خوب��ی مانند جبپارف و 
حس��ن زاده دارد و خط حمله ق��وی در اختیار دارد، اما به  

هر حال می دانیم که بازی سختی پیش رو داریم. 

برانکو: بازی با سپاهان به اندازه داربی مهم است

تکوان�دوی  تی�م   مل�ی  اردوی    
زن�ان ب�رای ش�رکت در بازی ه�ای 
اس�المی  کش�ورهای  همبس�تگی 
جه�ان  قهرمان�ی  مس�ابقات  و 
2017 ب�ا 21 تکوان�دوکار در مرک�ز 
آغاز  تکوان�دو  فدراس�یون  جهانی 
ش�د. تمرینات ملی پوش�ان از روز 
سه شنبه و با حضور 21 تکواندوکار 
در دو نوب�ت صب�ح و عصر در مرکز 

جهانی تکواندو آغاز شد. 

مس�ئوالن فوتبال امارات آساموا جیان س�تاره غنایی تیم االهلی را به دلیل 
مدل موی غیر متعارف جریمه کردند. این بازیکن تنها با مرتب کردن موهایش 

قادر خواهد بود برای این تیم اماراتی بازی کند. 

تیتر اخبار
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افتتاح بیس�ت و هفتمین نمایش�گاه ملی 
صنایع دس�تی

حضور هنرمندان 31 استان کشور

بیس��ت و هفتمین نمایش��گاه ملی صنایع دستی 
ام��روز پنجش��نبه 28 بهمن ماه افتتاح می ش��ود و 
تا یکم اس��فند ماه در س��الن های ش��ماره 10 و 11 
در مح��ل دائم��ی نمایش��گاه های بین المللی تهران 
از س��اعت 8:30 تا 16 ادامه خواهد داش��ت. مراسم 
افتتاحیه این نمایش��گاه نیز س��اعت 10:30 امروز با 
حضور احمدی پ��ور، مع��اون رئیس جمهور و رئیس 
س��ازمان می��راث فرهنگ��ی، گردش��گری و صنایع 
دس��تی،  رئیس اتحادیه صنایع دس��تی در آس��یا و 
اقیانوس��یه، دکتر بهمن نامورمطل��ق، معاون صنایع 
دستی و هنرهای س��نتی کشور و جمعی از مدیران 
و هنرمن��دان کش��وری در مح��ل نمایش��گاه های 

بین المللی برگزار می شود. 
به گ��زارش »فرصت ام��روز« و ب��ه از نقل روابط 
عموم��ی س��ازمان می��راث فرهنگ��ی کش��ور، پویا 
محمودی��ان، مدیرکل دفتر ص��ادرات در این ارتباط 
گفت: در این نمایشگاه که با وسعت 2400متر مربع 
در اختیار اس��تان ها قرار گرفته اس��ت، هنرمندان و 
تولیدکنندگان از 31 اس��تان کشور مشارکت دارند. 
در ای��ن نمایش��گاه 174 مترمرب��ع فض��ای رایگان 
از س��وی معاونت صنایع دس��تی کش��ور در اختیار 
هنرمن��دان اس��تان های محروم کش��ور ق��رار داده 
ش��ده اس��ت. وی در ادامه اضافه ک��رد: بخش های 
بازرگانی مشارکت کننده این نمایشگاه ها، واحدهای 
صنفی، فروش��گاه های اینترنت��ی، صادرکنندگان و 
انجمن بانوان اس��ت و باالترین مش��ارکت مربوط به 
اس��تان های اصفهان و ته��ران )هر کدام بیش از 25 
غرفه( است. ش��ش چادر عش��ایری نیز در محوطه 

نمایشگاه حضور دارند. 

یک پیشکسوت محیط زیست مطرح کرد:
نمایشگاه صنایع دستی، خدمتی 
برای شناخت وسعت فرهنگ و 

صنایع دستی ایران است

اس��تاد پیشکس��وت محیط زیس��ت تاکی��د کرد: 
برگ��زاری نمایش��گاهی به وس��عت نمایش��گاه ملی 
صنای��ع دس��تی در کش��ور، خدمت بزرگ��ی برای 
ش��ناختن فرهنگ و وس��عت ایران و وسعت صنایع 

دستی آن است. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی معاون��ت صنایع 
دس��تی س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دس��تی 
و گردشگری؛ اس��ماعیل کهرم، استاد پیشکسوت 
محیط زیس��ت ب��ا تاکی��د ب��ر اهمی��ت برگ��زاری 
نمایش��گاه ملی صنایع دستی که به صورت ساالنه 
برگزار می شود در رشد صنایع دستی کشور گفت: 
بسیار خوش��حالم از برگزاری این نمایشگاه هم از 
نظر ایجاد رش��د در مشاغل و هم کمک به اقتصاد 
هنرمندان در نقاط دور و نزدیک کش��ور که شاید 
بس��یاری از م��ردم ای��ن هنرها و صنایع دس��تی 
را نشناس��ند ک��ه به وس��یله برگزاری نمایش��گاه 
مل��ی صنایع دس��تی می توانیم ای��ن صنایع را در 
نمایش��گاه دور ه��م جمع کنیم و باعث ش��ناخته 

ش��دن آنها ش��ویم. 
وی افزود:  خریدی که در این نمایشگاه ها صورت 
می گی��رد س��بب می ش��ود هنرمندانی ک��ه در این 
نمایش��گاه ها حض��ور دارند به موقعیتی برس��ند که 
بتوانند آن هنر را گسترش دهند. همچنین برگزاری 
نمایش��گاه از س��وی معاونت صنایع دستی به نوعی 
رنج س��فر را از دوش بس��یاری از مردم بر می دارد و 
محصوالت اس��تان ها و روس��تاهای دور و نزدیک را 
در یک م��کان در اختیار م��ردم و عالقه مندان قرار 

می دهد. 
که��رم تاکی��د کرد: برگ��زاری نمایش��گاه ملی 
صنای��ع دس��تی از دو نظر دارای اهمیت اس��ت؛ 
یک��ی از نظر اقتصادی و دیگری از نظر فرهنگی، 
ب��ه این دلیل که نمایش��گاه ملی صنایع دس��تی 
مردم اس��تان ها و ش��هرهای بزرگ را که امکان 
مس��افرت ندارند با این هنرها آش��نا می سازد و 
به این ش��کل باعث رونق صنایع دستی می شود. 
وی در پای��ان تاکید کرد: برگزاری نمایش��گاهی 
ب��ه وس��عت نمایش��گاه مل��ی صنایع دس��تی در 
کش��ور خدمت بزرگی ب��رای ش��ناختن فرهنگ 
و تاری��خ و نیز برای ش��ناختن وس��عت ایران و 

وس��عت صنایع دس��تی آن اس��ت. 
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نخس��تین جش��نواره صنای��ع دس��تی و 
هنرهای س��نتی فجر در جلس��ه کمیسیون 
هنر و معماری شورای عالی انقالب فرهنگی 
بررسی شد. به گزارش فارس، محمدحسین 
ایمان��ی خوش��خو، رئی��س کمیس��یون هنر 
و معم��اری ش��ورای عالی انق��الب فرهنگی 
در این جلس��ه گفت: جش��نواره های هنری 
فجر نقطه عط��ف در رویدادها و فرآیندهای 
هنری هس��تند و حاش��یه هایی هم دارند که 
برای کاهش حاش��یه ها و مسائل به مدیریت 
قوی و منسجم نیاز دارند. ایمانی خوشخو با 
اش��اره به نخستین جشنواره صنایع دستی و 
هنرهای سنتی فجر گفت: نخستین دوره این 
جش��نواره به خوبی برگزار شد و زمینه ای را 
فراهم کرد تا این جشنواره در سال های آینده 
گسترده تر برگزار شود. رئیس کمیسیون هنر 
و معماری ش��ورای عال��ی انقالب فرهنگی با 
تأکی��د بر توجه به اصال��ت هنری در صنایع 
دس��تی و هنرهای س��نتی افزود: در صنایع 
دس��تی و هنره��ای س��نتی اصال��ت هنری 
اولوی��ت دارد و در ادامه اقتصاد این هنر نیز 
بای��د مورد توجه قرار گیرد. ضرورت دارد که 
حوزه ها و نهادهای مدیریت رشته هایی مانند 
نگارگری، خوشنویس��ی، سفال و سرامیک و 
فرش مشخص شود تا بتوان برنامه منسجمی 
برای هنرهای سنتی و صنایع دستی طراحی 
کرد. بهمن نامورمطلق، معاون صنایع دستی 
و هنرهای سنتی س��ازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری نیز در این جلسه 
گفت: طرح برگزاری جشنواره صنایع دستی 
و هنرهای س��نتی فجر به همت کمیس��یون 
هنر و معماری شورای عالی انقالب فرهنگی 
مص��وب و با حمایت رئیس س��ازمان میراث 
فرهنگی نخستین دوره این جشنواره برگزار 
ش��د. این جش��نواره فرصت تازه ای را برای 
صنایع دس��تی و هنرهای سنتی فراهم کرد 
و هنرمندان این حوزه از جش��نواره استقبال 
کردند. با موافقت و حمایت رئیس س��ازمان 
می��راث فرهنگی دبیرخانه دائمی جش��نواره 
صنای��ع دس��تی و هنره��ای س��نتی فج��ر 
راه اندازی خواهد شد. نامورمطلق با اشاره به 
بازار صنایع دستی افزود: ما در تولید صنایع 
دس��تی جزو سه کشور نخست اما در فروش 
جزو 30کشور هس��تیم و متأسفانه بازارهای 
صنایع دس��تی را به ویژه در گذشته از دست 
دادیم. ضرورت دارد که در سیاست خارجی 
و رایزنی ه��ای اقتصادی و فرهنگی به صنایع 
دس��تی، هنرهای س��نتی و فرش توجه شود 
و ش��ورای عالی انق��الب فرهنگی نیز اقتصاد 
فرهن��گ و به ویژه صنایع دس��تی و هنرهای 

سنتی را مورد توجه قرار دهد. صنایع دستی 
و هنرهای س��نتی در رسانه ها و صدا و سیما 
جای��گاه چندان��ی ن��دارد و در واق��ع صنایع 

دس��تی صدا ن��دارد. نامورمطلق در ادامه 
گفت: صنایع دستی تمرکززدایی و توزیع 
شده است و در شهرها و مناطق مختلف 
کش��ور هنرمندان و فعاالنی در این حوزه 
کار می کنن��د. پاس��خگویی ب��ه نیازهای 
نس��ل ج��وان از نظر زیبایی شناس��ی در 
صنایع دس��تی در معاونت صنایع دستی 
و هنره��ای س��نتی مورد توجه اس��ت و 
جوانان��ی با نگاه ن��و در این حوزه فعالیت 
می کنند. معاون صنایع دستی و هنرهای 

س��نتی س��ازمان میراث فرهنگ��ی، صنایع 
دس��تی و گردش��گری تشتت س��اختاری را 
عاملی برای تضعیف صنایع دستی و هنرهای 

سنتی خواند و گفت: یکی از مسائل در حوزه 
س��اختار صنایع دس��تی و هنرهای س��نتی 
جدایی و تشتت است و صنایع دستی، برخی 

هنرهای س��نتی، فرش و. . . به طور جداگانه 
در ساختارهای گوناگون برنامه ریزی می شود 
که ض��رورت دارد این رش��ته های هنری در 

یک س��اختار تعریف ش��ود. علی ش��یزری، 
مدیرکل دفتر توسعه و ترویج صنایع دستی 
و دبیر نخس��تین جش��نواره صنایع دستی و 
هنره��ای س��نتی فجر در این جلس��ه 
با ارائ��ه گزارش��ی از جش��نواره گفت: 
کمیسیون هنر و معماری شورای عالی 
انقالب فرهنگی آذرماه امسال برگزاری 
جش��نواره صنای��ع دس��تی و هنرهای 
س��نتی فجر را مصوب کرد و در فاصله 
کمتر از دو ماه برگزاری این جش��نواره 

برنامه ریزی شد.
در این دوره از اس��تان ها درخواست 
شد تا آثار برگزیده خود را ارسال کنند 
و در نهای��ت 172 اث��ر از 75 هنرمند در دو 
بخش کالسیک و نگاه نو از 11 تا 15 بهمن 
م��اه در خانه هنرمن��دان ایران ب��ه نمایش 

گذاشته شد
. ای��ن جش��نواره با هدف تبیی��ن اهمیت 
و جای��گاه صنایع دس��تی، معرف��ی آخرین 
تالش ه��ای هنرمندان و ارتق��ای کیفی آثار 
فرصتی برای هم نش��ینی هنرمندان و صنایع 

دستی فراهم کرد. 
شیزری افزود: نخستین جشنواره صنایع 
دس��تی و هنرهای س��نتی فج��ر دو محور 
نمایش��گاه و تجلیل از هنرمندان را داشت 
ک��ه در بخ��ش کالس��یک و نوگرا هش��ت 
هنرمند برگزیده شدند و از هنرمندانی که 
در س��ال 2016 نشان بین المللی مرغوبیت 
کاال در زمین��ه صنای��ع دس��تی را دریافت 
کرده اند، تجلیل شد. همچنین سرو زرین 
برای این جش��نواره طراحی و برگزیدگان 

جشنواره سرو زرین دریافت کردند. 

بین الملل��ی  فدراس��یون  رئی��س  نای��ب 
انجمن ه��ای تهیه کنندگان فیل��م  )فیاپف( 
گفت: ثبت جش��نواره جهانی فجر در فیاپف 
با حضور نماینده ای از این فدراس��یون سال 
آینده در ایران بررسی می شود. محمدمهدی 
عس��گرپور در گفت وگویی با ایس��نا درباره 
جزییات جدیدترین جلسات این فدراسیون 
توضیحاتی را ارائه کرد. او گفت: در حاش��یه 
برگزاری جلسه هیأت رئیسه و مجمع عمومی 
با اعضای مؤثر جلسه درباره جشنواره جهانی 
فجر ایران صحبت ش��د، چون در سال های 
گذش��ته این درخواست برای ثبت در فیاپف 
از س��وی مدیران خیلی ج��دی مطرح نبود، 
ولی االن که آقای میرکریمی دبیر آن است 
ای��ن اصرار وج��ود دارد تا این جش��نواره به 

رویدادهای ثبت شده فیاپف بپیوندد. 
عسگرپور ادامه داد: با توجه به صحبت های 
انجام شده این آمادگی کامال وجود دارد که 
در خالل برگزاری جشنواره جهانی فجر که 

اوایل س��ال آینده در تهران برگزار می شود، 
احتماال دبی��رکل فیاپف یا یک��ی از اعضای 
موثر هیأت رئیس��ه در جشنواره حضور پیدا 
کنند تا پس از آن گزارشی را در مجمعی که 
همزمان با جش��نواره کن در فرانسه برگزار 

می شود، ارائه کنند تا تصمیم گیری شود. 
وی افزود: فعال به نظر می رس��د مش��کل 
خاص��ی در این ب��اره نداریم ب��ه جز یکی دو 
مورد که آن هم قرار است در تهران بررسی 

شود. 
ب��ه گفت��ه او، یک��ی از ای��ن م��وارد ب��ه 
زم��ان برگ��زاری جش��نواره جهان��ی فج��ر 
مربوط می ش��ود، چ��ون اگرچه ای��ن زمان  
)اردیبهش��ت ماه( در کش��ور ما زمان خوبی 
است، اما نزدیک بودن آن به جشنواره فیلم 
ک��ن مش��کالتی را دارد و در این ب��اره حتی 
جش��نواره فیلم پکن هم که نزدیک به زمان 
جشنواره کن برگزار می شود، تاریخ برگزاری 
خود را پس از یک سال و اندی بحث باالخره 

تغییر داد.  عس��گرپور درب��اره دیگر مباحث 
طرح شده در جلسات فیاپف اظهار کرد: در 
جلس��ه مجمع عمومی نخس��تین بحثی که 
مطرح شد انتخابات هیأت رئیسه فیاپف بود 
که در جش��نواره کن باید اتفاق بیفتد، چون 
دوره دوساله هیأت مدیره تمام می شود. البته 
دوره ریاست چهار ساله است، ولی به صورت 
طبیعی یک ماه و نیم دیگر کسانی که مایل 
به حضور در هیأت رئیس��ه باشند باید اعالم 
آمادگی کنند تا در زمان برگزاری جشنواره 
کن که جلس��ه فیاپف هم برگزار می ش��ود، 

انتخابات برپا شود. 
نای��ب رئیس فایپف با اش��اره ب��ه اینکه 
در این جلس��ات بح��ث انتق��ال فیاپف به 
بروکس��ل در بلژیک دوباره مطرح شد ادامه 
داد: بخش قابل توجهی از جلس��ات فیاپف 
به ارتباط ای��ن نهاد با مجام��ع بین المللی 
مرب��وط می ش��ود، یعنی نهادهای��ی که در 
ح��وزه قانون گذاری در اروپ��ا، آمریکا و هر 

کش��ور دیگری ک��ه نماین��ده ای از فیاپف 
در آنج��ا اس��ت، تأثیرگ��ذار هس��تند. این 
مس��ئله درجایی اهمیت بیشتری دارد که 
در مباحث مختلف همچ��ون حقوق مولف 
تغییراتی ایجاد ش��ود یا در ح��وزه مالیات 
که ممکن اس��ت کش��ورهایی مالیات های 
بی جایی را وضع ک��رده یا خود را با قوانین 
جدید انطباق نداده باش��ند، بنابراین بخش 
قابل توجهی از جلس��ه به همین موضوعات 

پرداخت. 
وی گفت: نمایندگان تعدادی از کش��ورها 
گزارش��ی را از وضعیت کشور خود براساس 
قانون گ��ذاری جدی��د ارائ��ه کردن��د، مثال 
کش��ورهایی از جمل��ه کان��ادا و کرواس��ی 
گزارش��ی از برنامه های جاری خود مطرح و 
اعالم کردند که نسبت ش��ان در بحث تولید 

مشترک چگونه است. 
او افزود: یکی از مصوبات جلس��ه فیاپف 
این بود که جشنواره  »ُمِتل ایکس« که در 

ژانر وحشت در پرتغال برگزار می شود یکی 
از جش��نواره های حاضر در فیاپف باش��د. 
همچنین قوانین برگزاری جشنواره ها که دو 
سال پیش تغییراتی کرده بود به روز شد که 
بیشتر هم در حوزه تکنولوژی هستند، مثل 
اینکه دی سی پی هایی که برای نمایش آثار 
به جشنواره ها داده می شود در صورت بروز 
مشکل چگونه بیمه شوند یا جشنواره هایی 
که محل برگزاری آنه��ا بیش از یک نقطه 
است به چه شکلی برگزار شوند، چون یکی 
از مقررات جشنواره ها این است که چنین 
رویدادهایی در یک محل و زمان مشخصی 

برپا شوند. 
عس��گرپور در پای��ان اضافه کرد: کش��ور 
اس��پانیا گزارش خوبی را از تولیدات فیلم ها 
و مالیات خود ارائه کرد که قرار شد نماینده 
این کشور فایل خود را برای اعضا بفرستد تا 
ما نیز در اختیار رس��انه های خود قرار دهیم 

که امکان مقایسه فراهم باشد. 

معاون صنایع دس��تی و هنرهای سنتی 
کش��ور و مدیرشبکه پنج س��یما در زمینه 
بهبود فرهنگ س��ازی برای مصرف کاالی 
ایران��ی و تولیدات صنایع دس��تی داخلی 
و نیز ارتقای س��طح روابط دی��دار کردند. 
ب��ه گ��زارش »فرصت امروز« و ب��ه نقل از 
رواب��ط عموم��ی معاونت صنایع دس��تی 
س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دس��تی 
و گردش��گری، بهم��ن نامور مطلق، معاون 
صنایع دس��تی و هنرهای سنتی کشور در 
دی��دار با دکتر زین العابدینی، مدیرش��بکه 
پنج س��یما با اش��اره بر افزایش روز افزون 
هنرمن��دان و فع��االن صنایع دس��تی در 
کش��ور گف��ت:  معاون��ت صنایع دس��تی 
کش��ور با نزدیک به 400ه��زار نفر که در 
س��امانه ثبت ش��دند هم��کاری دارد، اما 
تخمی��ن می زنیم که حدود ی��ک میلیون 
 نفر هنرمن��د و تولید کننده فعال در حوزه 
صنایع دستی داریم. بخش عمده کار ما در 
حوزه صنایع دستی، صادرات است. در این 

راس��تا یک س��وم گردش مالی نیز مربوط 
به صادرات اس��ت و بخش عمده دیگر نیز 

مخاطبان داخلی کشور هستند. 
وی با بیان این مطلب که عمده مخاطبان 
صنایع دس��تی مخاطبان داخلی هس��تند 
گفت: همواره عمده مش��کل صنایع دستی 
فروش و صادرات بوده اس��ت،  ایران همراه 
با چین و هند جزو س��ه کشور برتر صنایع 

دستی در جهان است.
بنابرای��ن ما باید بیش��تر از ای��ن میزان 
فعالیت داش��ته باشیم تا به نقطه آرمانی در 
صادرات صنایع دس��تی برسیم. نامور مطلق 
تاکید کرد: در س��ال های گذشته به خاطر 
ش��رایط جهان��ی و تحریم ه��ا بس��یاری از 
بازاره��ای جهان��ی را از دس��ت داده ایم که 
بای��د بازیابی ش��ود. اکنون قص��د داریم از 
طری��ق رس��انه ها الگوی مص��رف تولیدات 
صنایع دس��تی و فرهنگ سازی مصرف آن 
در محی��ط زندگ��ی و کار را آموزش داده و 

ایجاد کنیم. 

وی همچنی��ن یادآور ش��د: در راس��تای 
توسعه فرهنگ مصرف صنایع دستی داخلی 
نی��ز اواخ��ر همی��ن هفت��ه از 28بهمن ماه 
تایکم اس��فند ماه در قالب برگزاری بیس��ت 
و هفتمی��ن نمایش��گاه ملی صنایع دس��تی 
)عیدانه( صنایع دس��تی ارزشمند، کاربردی 
ایرانی را با کیفیت و قیمت بس��یار مناس��ب 
در اختی��ار عالقه من��دان و م��ردم ش��ریف 
ق��رار می دهی��م. وی در ادامه س��خنانش از 
تاثیرتلویزی��ون در فرهنگ س��ازی و بهب��ود 
فرهنگ مصرف کااله��ای داخلی یاد کرد و 
اف��زود: کمکی که صدا و س��یما می تواند در 
این زمینه داشته باشد این است که فضایی 
را ایج��اد کند که م��ردم از تولیدات داخلی 
و صنای��ع دس��تی ایرانی اس��تفاده کنند. به 
این دلیل که صنایع دس��تی می تواند تجلی 
عینی اقتصاد مقاومتی باشد چون هویت ساز 

و ارز آور است. 
مع��اون صنای��ع دس��تی کش��ور تصریح 
ک��رد: در ح��ال حاض��ر ش��رایط به گونه ای 

تغییر یافته اس��ت که ب��ا 15 میلیون تومان 
می توانیم اش��تغال زایی کنیم، به این دلیل 
که ارزش افزوده صنایع دس��تی بسیار زیاد و 

تقریبا چند صد برابر است. 
در تمام��ی حوزه ه��ای صنایع دس��تی از 
مواد اولیه و شاید کم ارزش، تولیدات بسیار 
ارز آور به دس��ت می آی��د؛ ارزش افزوده ای که 
صنایع دس��تی ایجاد می کن��د با هیچ کاری 

قابل مقایسه نیست. 
وی با اش��اره بر این مطلب که در گذش��ته 
تریبونی که در اختیار هنرمندان سینما است 
در اختی��ار هنرمن��دان صنایع دس��تی نبود، 
بنابراین با تالش های صورت گرفته نخستین 
جش��نواره فجر صنایع دستی را برگزار کردیم 
و جایگاهی را که درخور شان صنایع دستی و 
هنرهای سنتی کشور است برای صنایع دستی 

در جشنواره فجر ایجاد کردیم. 
وی همچنین در پایان سخنانش پیشنهاد 
 ک��رد: با هم��کاری ش��ما و فع��االن عرصه 
صنای��ع دس��تی می توانی��م ب��ا برنامه ریزی 

منس��جم در تولید برنامه ها، دکوراس��یون، 
فیلم ها از صنایع دس��تی استفاده کنیم و آن 
را بیش از پیش به مردم کش��ورمان معرفی 

کنیم. 
در ادامه این نشس��ت دکت��ر زین العابدین، 
مدیر ش��بکه پنج س��یما نیز افزود: متاسفانه 
صنایع دستی مثل همه حوزه های ثروت آفرین 
در کش��ور م��ا مغفول مان��ده که بای��د برای 
ثروت آفرینی آن بیشتر تالش کنیم. وی ادامه 
داد: مش��کل دیگفر فرهنگ سازی کم در این 
زمینه بوده اس��ت که با همکاری و هماهنگی 
می توان برای فرهنگ س��ازی و معرفی هنر و 
صنایع دس��تی به مردم ایران��ی پرداخت. باید 
بس��ترهایی این چنینی برای توسعه و معرفی 
صنایع دستی ایجاد شود. زین العابدین تاکید 
کرد: در حوزه صنایع دستی و فرهنگ سازی و 
معرفی بیشتر آن نیز ما آماده تدوین یک برنامه 
جامع و یک بسته رس��انه ای هستیم تا بتوان 
صنایع دستی را به صورتی مدرن تر معرفی کرد 

تا بر دل ببیننده بنشیند. 

بررسی ثبت جهانی بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر

در نشست معاون صنایع دستی کشور و مدیر شبکه 5سیما مطرح شد

بهبود فرهنگ مصرف صنایع دستی و کاالهای ایرانی با همکاری شبکه5

بررسی جشنواره هنرهای سنتی فجر در کمیسیون هنر و معماری

در تولید صنایع دستی جزو 3 کشور نخست دنیا هستیم

ما در تولید صنایع دستی جزو سه کشور نخست 
اما در فروش جزو 30کشور هستیم و متأسفانه 
بازارهای صنایع دستی را به ویژه در گذشته از 

دست دادیم. ضرورت دارد که در سیاست خارجی 
و رایزنی های اقتصادی و فرهنگی به صنایع دستی، 

هنرهای سنتی و فرش توجه شود
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بازار تهران یادگار دوران ناصرالدین ش��اه 
قاجار اس��ت که در میانه سلطنت 50ساله 
خود یک شهرس��از فرانس��وی را مامور کرد 
که نقش��ه ای از »دارالخالفه ناصری« تهیه 
کند. به ظاهر، گرمای تابس��تان های تهران 
اس��ت که ساخت بازاری مس��قف را ایجاب 
می کند و سرمایه داران و اشراف هم با وقف 
تیمچه ه��ا و بازارچه ه��ا ب��ر آن می افزایند. 
ناصرالدین شاه هم عمارتی بزرگ به سبک 
»اپراخانه های فرنگ« برای تعزیه و برگزاری 
مراسم رسمی در نزدیکی آن می سازد )تکیه 
دولت( و بزرگ ترین مس��جد را چسبیده به 
آن برپا می دارند  )مس��جد امام خمینی( تا 
در نزدیکی کاخ های سلطنتی شهری شکل 
گیرد. جهانگ��ردان و دیپلمات های خارجی 
مقی��م ته��ران از اواخر قرن نوزده��م بازار 
مس��قف این ش��هر را به عنوان دیدنی ترین 
نقط��ه پایتخ��ت ای��ران توصی��ف کرده اند؛ 
بازاری که تجارت تمام��ی تولیدات داخلی 
و کاالهای وارداتی کشور به آن ختم می شد 
و صنایع کوچک در آن ش��کل می گرفتند. 
خیاب��ان پانزده خرداد که تا پیش از انقالب 
اس��المی ایران خیاب��ان بوذرجمه��ری نام 
داش��ت یک��ی از مهم تری��ن خیابان های به 
ج��ای مان��ده از ته��ران قدیم اس��ت. این 
خیاب��ان زمان��ی بخش��ی از ارگ ناص��ری 
بوده و هم اکنون یک��ی از پررفت و آمدترین 
خیابان های تهران اس��ت که طی س��الیان 
گذش��ته به پیاده راه تبدیل ش��ده است. در 
ی��ک روز بارانی برای تهی��ه گزارش به بازار 
تهران س��ری می زن��م، گویا ای��ن نقطه از 
تهران باران و سرما نمی شناسد. شلوغ است 
و پرهیاهو مثل یک روز آفتابی در دل بهار. 
جمعیت مدام در حال رفت وآمد هس��تند، 
خیاب��ان به یک ب��اره پر و خالی می ش��ود. 
بعضی ها چتر به دس��ت هستند و برخی از 
هوای بارانی ته��ران نهایت لذت را می برند. 
دستفروش��ان نیز در این ه��وای بارانی کار 
خود را تعطیل نکردند و جنس به دست در 
بازار می چرخند. به س��مت بازار بزرگ رضا 
حرکت می کنم؛ ب��ازاری که با نام کویتی ها 
نیز شناخته می شود. در گذشته که واردات 
لباس ب��ه ایران چندان رای��ج نبود و مردم 
قدرت انتخاب محدودی داشتند اجناسی از 
کش��ور کویت به ایران می آمد و پاساژهایی 
که به فروش چنین پوشاکی مشغول بودند 
با ن��ام کویتی ها ش��ناخته ش��دند. هرچند 
دیگر اجن��اس کویتی متقاض��ی زیادی در 
ایران ندارد اما به دلیل همان سال هایی که 
خرید پوش��اک کویتی رونق داشت چندین 
پاساژ با نام کویتی ها در تهران بنا شد. بازار 
ب��زرگ تهران نی��ز یک��ی از قدیمی ترین و 
محبوب ترین مراکز خریدی است که از این 
ماجرا مصون نماند و بازارچه و پاس��اژی به 

اسم کویتی ها در آن ساخته شد. یکی دیگر 
از این پاس��اژها کویتی های استامبول است 
که اخی��راً به دلیل حادثه پالس��کو تعطیل 

شده است. 

از قیمت ها تعجب نکنید،  واقعی است
و  اس��ت  بهمن م��اه  روزه��ای  آخری��ن 
اس��فندماه نم نمک از راه می رسد.  بازار هم 
فروش عیدانه خود را شروع کرده و هم در 
حال و هوای حراج زمس��تانه به سر می برد. 
روبه روی مرکز خرید می ایستم، کولبرهایی 
مدام در حال ورود و خروج به پاساژ هستند 
و روی دوش شان کیسه های بزرگ مشکی 
را که مش��خص است پر از جنس های شب 
عید است جابه جا می کنند. به محض ورود 
به پاس��اژ با خیل عظیم جمعی��ت روبه رو 
می ش��وم. تفاوت��ی نمی کند چ��ه روزی از 
هفته به این مرکز خرید مراجعه می کنید. 
همیش��ه از شلوغی آن کالفه خواهید شد. 
پله هایی ب��رای رفتن به طبق��ه همکف و 
پله های��ی نی��ز برای ورود ب��ه طبقه منفی 
یک جلوی ش��ما ظاهر می شود. به سمت 
پله های پایین می روم تا خودم را از همهمه 
نجات دهم. روی سکوهای سنگی که در هر 
طبقه برای استراحت خریداران تعبیه شده 
است می نش��ینم تا پالتوی خیس شده از 
باران را از تنم درآورم. مغازه داری پالتویی 
را به تن مانک��ن می کند و در همین  حال 
توجه خریداران به آن پالتو جذب می شود 
ش��اید باورتان نش��ود پالتو ب��ه تن مانکن 
درنیامده چندین نفر برای پرسیدن قیمت 
و پرو به مغ��ازه هجوم می برند. این یکی از 
ترفندهای فروش فروش��ندگان است. نکته 
جالب توجه دیگری که در این پاساژ حتماً 
توج��ه ش��ما را به خود جل��ب خواهد کرد 
کشیدن یک زنجیر برای جلوگیری از ورود 
مش��تریان بعدی به مغازه است. همین یک 
حرکت س��اده باعث می ش��ود تا خریداران 
فک��ر کنند مگ��ر چه چیز خاص��ی در این 
مغازه عرضه می ش��ود که زنجیر کش��یده  
ش��ده تا مشتریان یکی پس از دیگری وارد 
ش��وند و همین مس��ئله ناخودآگاه به یک 
صف بلند جلوی یک مغازه ختم می ش��ود. 
البته ناگفته نمان��د به قدری مغازه های این 
پاساژ کوچک است که با ورود همزمان سه 
مش��تری به داخل مغازه، دیگر حتی امکان 
تکان خوردن هم وجود نخواهد داشت. بازار 
ب��زرگ رضا در پنج طبق��ه و به گفته یکی 
از مغازه داران در سال 1380 تاسیس شده 
است. 574واحد تجاری این مرکز خرید به 
فروش پوشاک زنانه،  مردانه،  بچه گانه،  کیف 
و کفش و روس��ری و... مش��غول هس��تند. 
راهروه��ای باریک این مرک��ز خرید باعث 
می ش��ود تا خری��داران به دلی��ل تنه به تنه 
ش��دن مدام از هم عذرخواه��ی کرده یا با 
یک ببخشید و چشم غره به راه خود ادامه 

دهند. درس��ت در وس��ط راه��روی میانی 
این مرکز خرید، آسانس��ور شیشه ای برای 
جابه جای��ی خری��داران در طبق��ات تعبیه 
شده است؛آسانسوری که به دلیل تاخیر در 
حرکت ترجیح می ده��ی از همان پله های 
طبقات استفاده کنی. این مرکز خرید تمام 
سلیقه ها را پوشش می دهد. به نظر می رسد 
تنه��ا مرکز خریدی اس��ت ک��ه می توانید 
پالتویی با قیمت 45هزار تومان،  ش��الی با 
قیمت 10ه��زار توم��ان،  مانتویی با قیمت 
38ه��زار تومان و ش��لوار جین��ی با قیمت 
49ه��زار توم��ان در آن پیدا کنی��د. البته 
هس��تند مغازه هایی که به فروش برندهای 
ترکیه آن هم با قیمت هایی باال مشغول به 

فعالیت هستند. 

برندپوشان به این پاساژ نیایند
طبقه منف��ی یک و منف��ی دو این مرکز 
خری��د معم��والً خلوت تر از طبق��ات باالیی 
هس��تند. مغازه های این طبق��ات نیز مانند 
طبق��ات دیگ��ر به ف��روش پوش��اک،  کیف 
و کف��ش مش��غول هس��تند. البت��ه اگ��ر از 
پاس��اژگردی خس��ته ش��ده و قصد داشتید 
کمی اس��تراحت کنید می توانی��د به طبقه 
منفی دو این مرکز خرید بروید و با خوردن 
اسنک یا ذرت مکزیکی تجدید قوایی کرده 
و همچنان به خری��د کردن ادامه دهید. در 
همین طبقه کافی ش��اپی ب��ا منوی محدود 
و بدون جای نشس��تن وج��ود دارد که اگر 
ه��وس یک بس��تنی یا یک نوش��یدنی گرم 
را کرده اید می توانید پاس��خگوی نیاز ش��ما 
باش��د. طبقه همکف پرترددترین طبقه این 
مرکز خرید اس��ت. می توانید بنشینید و به 
جمعیت در حال گ��ذر نگاه کنید. همه جور 
خری��دار را خواهید دید. بعضی ها دانش��جو 
هس��تند و برای پرسه زدن و تفریح به پاساژ 
آمده ان��د برخی ت��ازه ازدواج ک��رده و برای 
خری��د مراس��م عروس��ی با کیس��ه هایی به 
دست مشغول تماش��ای ویترین ها هستند. 
وارد مغازه ای می ش��وم یک مش��تری به جز 
من مشغول تماشای رگال های لباس است، 
 آرام و بدون صدا خارج می شود. از مغازه دار 

می پرس��م اوضاع فروش تان چطور اس��ت؟ 
با این س��وال که می خواهی چ��ه کار، قصد 
داری مغازه اجاره کنی؟ س��والم را با س��وال 
پاس��خ می دهد. می گویم برای تهیه گزارش 
آمده ام. می گوید بنویس اوضاع خراب است. 
ش��ب عید اس��ت و بازارمان تعریفی ندارد. 
مغ��ازه را که می بینی خلوت اس��ت. در روز 
چندین نفر برای پرسیدن قیمت می آیند و 
می روند. از اجاره ها که می پرسم سری تکان 
می دهد و می گوید با این اوضاع فروش فقط 
ضرر کرده ام، ماهی 10میلیون تومان اجاره 
می دهم دیگر در توانم نیس��ت و می خواهم 

مغازه را تحویل بدهم. 
از مغازه خارج می ش��وم ، گشتی در طبقه 
همک��ف می زنم و از طری��ق پله ها به طبقه 
مثب��ت یک می روم. در تم��ام طبقات به جز 
پوش��اک غرفه های��ی نیز به ف��روش عطر و 
زیورآالت مش��غول هس��تند. ف��روش لوازم 
جانب��ی موبایل نی��ز این روزها ب��ه یکی از 
اج��زای جدایی ناپذیر مراک��ز خرید تبدیل 
ش��ده اس��ت. قهوه ریو ب��رای تبلیغات برند 
خود قهوه هایی را به طور مجانی برای تست 
در اختیار خری��داران می گذارد. بازار بزرگ 
رضا از جمله مراکز خریدی اس��ت که حتی 
اگر برای وقت گذرانی هم به آن آمده باشید 
قطعاً دست خالی از آن خارج نخواهید شد. 
قیمت های مناس��ب این مرک��ز خرید باعث 
ش��ده بس��یاری از فروش��ندگان پاساژهای 
دیگر برای خرید عم��ده به این مرکز خرید 
مراجعه کنند. در واقع اغلب مغازه ها عالوه بر 
تک فروشی به فروش عمده محصوالت هم 
مشغول هستند. در این مرکز خرید از لباس 
مجلس��ی گرفته تا لوازم آرایش��ی و دمپایی 
روفرشی و... می توانید پیدا کنید. این پاساژ 
ش��اید برای برنددوس��تان پاس��اژ مناسبی 
نباش��د چون اغلب جنس ه��ای آن چینی و 

ایرانی هستند. 

محدودیت های بازار را بشناسید
طبق��ه مثب��ت دو این مرکز خری��د نیز با 
ساندویچی رضا به یکی از شلوغ ترین طبقات 
تبدیل شده است. این غذاخوری فست فودی 
ک��ه هیچ جای��ی را به جز همان س��کوهای 
س��نگی برای مش��تریان تعبیه نکرده است 
تنه��ا غذاخوری این مرکز خرید محس��وب 
می شود که حسابی هم سرشان شلوغ است. 
با چرخی در این طبقه با یکی از فروشندگان 
به گفت و گو می نش��ینم،  فروشنده که دختر 
جوانی است،می گوید: اجناسش را از ترکیه 
وارد می کند و مش��تری های خودش را دارد 
ک��ه از هر نقطه ای از ته��ران برای خرید به 
مغازه وی مراجع��ه می کنند. با گله از وضع 
اجاره ه��ا ادامه می دهد: یک مغازه 13متری 
در طبق��ه مثبت دو 13میلی��ون اجاره باید 
پرداخت کند که برای رهن کامل آن حدود 
400میلی��ون تومان الزم اس��ت. از روزهای 

ش��لوغ هفته که می پرسم،  می گوید:  در بازار 
هیچ چیز مش��خص نیس��ت. ممکن اس��ت 
وس��ط هفته ش��لوغ تر از آخر هفته ها باشد 
اما معموالً پنجش��نبه ها بازار پر رفت وآمدتر 
اس��ت. کارت ویزیت��ی به دس��تم می دهد و 
می گوی��د می خواهیم از ب��ازار برویم اجاره 
مغازمان به ش��دت باال رفته است. قصد دارم 
مزون بزنم دوست داشتی سری به ما بزن. 

نبود پل��ه برقی یکی از مش��کالت عمده 
ای��ن مرکز خری��د اس��ت، البته ب��ه جهت 
قدیم��ی بودن پاس��اژ تا حدی این مس��ئله 
طبیع��ی جل��وه می کند. مش��کل دیگر این 
مرک��ز خرید کوچ��ک بودن اتاق ه��ای پرو 
اس��ت. یکی از مشتریان با گالیه از وضعیت 
س��رویس بهداش��تی ای��ن مرک��ز خرید به  
»فرص��ت ام��روز« می گوید: مح��دود بودن 
فضای س��رویس بهداش��تی باعث می ش��ود 
تا مراجعه کنندگان م��دام در حال اعتراض 
ب��ه یکدیگر باش��ند ضمن اینک��ه صف های 
طوالنی برای اس��تفاده از سرویس بهداشتی 

از جلوه های زشت این مرکز خرید است. 
ب��ازار کویتی های رضا در روزهای ش��نبه 
 تا چهارش��نبه از س��اعت 9 صب��ح تا 7 بعد

 از ظهر و روزهای پنجش��نبه تا 5 بعدازظهر 
و جمعه ها تا 3 عصر باز است.

از مرکز خرید بی��رون می آیم. باران هنوز 
بند نیامده و بوی بهار در بازار پیچیده است. 
آخرین روزهای اس��فند که می ش��ود همه 
خیابان های منته��ی به متروی پانزده خرداد 
پر از دس��تفروش ها می ش��ود. در بساط این 
دس��تفروش ها از ش��یر مرغ تا جان آدمیزاد 
پیدا می شود. آن هم با قیمت های استثنایی. 
کافی اس��ت پول کافی داشته باشید و پایه 
خرید باش��ید و از ش��لوغی و اینک��ه دم به 
دقیقه پش��ت سرتان یکی داد بزند: بپا چرخ 
به��ت نخوره! گله نکنید و راه بیفتید در دل 
ی��ک تو در ت��وی بازار بزرگ و با دل س��یر 

خرید کنید. 

چطور برویم؟ 
بهتری��ن راه ب��رای رس��یدن ب��ه خیابان 
اس��ت.  مت��رو  از  اس��تفاده  پانزده خ��رداد، 
ب��رای رس��یدن به ای��ن خیاب��ان می توانید 
در خط ی��ک متروی تهران و در ایس��تگاه 
مت��روی پانزده خرداد از قطار پیاده ش��وید. 
همچنین از نقاط مختلف ش��هر مانند پایانه 
تاکس��ی میدان آزادی به چهارراه گلوبندک 
تاکس��ی تردد می کند. اگر می خواهید کمی 
خاطره ب��ازی کنید و به ی��اد روزهای قدیم 
ای��ن خیابان از آن گذر کنی��د، می توانید از 
درشکه هایی که از چهارراه گلوبندک تا سر 
خیابان ناصرخس��رو تردد می کنند استفاده 
کنید. گفتنی اس��ت ماش��ین هایی ش��بیه 
ماشین های دودی قدیم نیز برای جابه جایی 
مس��افران وج��ود دارد که اس��تفاده از آنها 

خالی از لطف نیست. 

چند میلیارد تومان لباس در »پالسکو« سوخت؟ 
گردش مالی 10 هزار میلیارد 
تومانی پوشاک در شب عید

رئیس مرکز پژوهش های اتحادیه پوشاک تهران گفت: 
پروس��ه جانمایی کسبه پالس��کو با نظارت نمایندگان 
کسبه پالس��کو، اتحادیه پوش��اک و اتاق اصناف ظرف 
س��ه شبانه روز همراه با واگذاری های موقت انجام شد و 
اکنون برخی واحد ها فعالیت خود را شروع کرده اند. به 
گزارش تس��نیم، محمد جواد صدق آمیز درباره وضعیت 
جانمایی کسبه پالسکو در محل جدید اظهار کرد: یکی 
از بهترین نمونه های مدیریت بحران توسط اتاق اصناف 
به نمایش گذاشته شد و معتقدیم که اتخاذ تصمیم های 
درست برای کسبه پالس��کو از ایجاد جو روانی در بازار 
پوش��اک جلوگیری کرد. وی اف��زود: در همان ابتدای 
حادثه پالس��کو مطرح بود که بازار ش��ب عید به خطر 
می افتد، به همین منظور در مرحله اول آن جو کنترل 
شد و اطالع رسانی الزم در این خصوص صورت گرفت. 

150 میلیارد تومان پوشاک در پالسکو
رئیس مرک��ز پژوهش های اتحادیه پوش��اک تهران با 
اش��اره به جایگاه مهم کسبه پالس��کو در توزیع پوشاک 
تولید داخل��ی در صنف مردانه گفت: مجموع اجناس��ی 
که می توانست داخل پالسکو باشد حداکثر 150 میلیارد 
تومان بود اما در بازار ش��ب عید کشور گردش مالی بیش 
از 10 ه��زار میلیارد تومان وج��ود دارد که گردش مالی 
موجود در پالسکو نمی تواند باعث بر هم خوردن این بازار 
ش��ود. وی یادآور شد جایگاه پالسکو به عنوان بزرگ ترین 
توزیع کننده پوش��اک مردانه مورد توجه اس��ت و باید در 
نظر داش��ت که 40 درصد خریدوفروش پوش��اک کشور 
محدود به 1.5 ماه پایانی س��ال یعنی در ایام عید است. 
رئیس مرکز پژوهش های اتحادیه پوش��اک تهران تاکید 
کرد:  صنعت پوشاک در شرایط رکودی به سر می برد به 
طوری که تمام واحدهای تولیدی مملو از جنس هستند و 
برای فروش اجناس خود با مشکل مواجهند، بنابراین باید 
اذعان داشت که مشکلی برای تامین پوشاک عید نداریم. 

جلوگیری از متفرق شدن کسبه پالسکو
صدق آمیز با اشاره به استقرار کسبه پالسکو در فضای 
جدی��د در مرکز خرید ن��ور تهران گفت: غالب کس��به 
حاضر در پالس��کو اف��راد توانمندی بودن��د و به راحتی 
می توانس��تند بعد از حادثه جای دیگری مشغول شوند، 
ام��ا اتحادیه اصناف تالش کرد که از متفرق ش��دن این 
کسبه جلوگیری کند. وی گفت: پالسکو جایگاه ویژه ای 
در بخش پوشاک کش��ور داشت به طوری که 80 درصد 
پوش��اک مردانه در تهران و 30 درصد پوشاک مردانه در 
کش��ور از این محل توزیع ش��د. به همین منظور سعی 
شد تا 600 کسبه پالسکو فعالیتی در کنار هم در پاساژ 
نور داش��ته باش��ند. رئیس مرکز پژوهش ه��ای اتحادیه 
پوش��اک تهران یادآور ش��د: کسبه پالس��کو با توجه به 
اینکه بزرگ ترین پخش کننده پوشاک مردانه در کشور 
هستند، می توانند در کنترل قیمت و ایجاد فضای رقابتی 
موثر باشند. که با تداوم کار این مجموعه در محل جدید 

مشکلی برای بازار پوشاک نخواهیم داشت. 

پوشاک از قیمت گذاری تعزیراتی خارج شده است
صدق آمیز با اش��اره به اینکه در س��ال جاری پوشاک از 
رسته قیمت گذاری س��ازمان حمایت و برخورد تعزیراتی 
خارج شده است، گفت: فضای رقابتی و عرضه و تقاضا در 
بخش پوشاک کشور تعیین کننده قیمت ها است و نیازی 
به کنترل وجود دارد. باید در نظر داشت که پاساژ پالسکو 
نقش تاثیرگذاری در ایجاد فضای رقابتی و کنترل قیمت ها 
و ارتقای س��طح کیفی��ت دارد. وی در ادامه صحبت های 
خ��ود با بیان اینکه 5هزار تولید کننده در بخش پوش��اک 
مردانه کشور وجود دارد، گفت: 2هزار تولید کننده پوشاک 
مردانه در تهران و 3هزار تولید کننده پوش��اک مردانه در 
سایر استان ها وجود دارد. که وضعیت فروش و عرضه این 
تولید کنندگان به پالسکو وابسته بود و پالسکو می توانست 

واسط ارتباط آنها با خرده فروشی ها شود. 

فعالیت کسبه پالسکو در محل جدید شروع شد
رئیس مرکز پژوهش های اتحادیه پوش��اک تهران در 
خصوص نحوه مکان یابی اس��تقرار کسبه پالسکو گفت: 
گزینه های زیادی برای اس��تقرار کس��به پالسکو مطرح 
ش��د، اما تنها واحدی ک��ه 600 واح��د خالی همزمان 
داش��ت تا بتوانیم کسبه پالسکو را در آن مستقر کنیم، 
مجتمع نور تهران بود که این انتخاب با مشارکت و نظر 
شورای نمایندگان پاساژ پالسکو انجام شد. صدق آمیز در 
خصوص نحوه واگذاری واحدها به کسبه پالسکو گفت: 
پروس��ه جانمایی کسبه پالس��کو با نظارت نمایندگان 
کسبه پالسکو، اتحادیه و اتاق اصناف ظرف سه شبانه روز 
انجام ش��د. همچنی��ن به طور کامل توانس��تیم فرآیند 

واگذاری های موقت را انجام دهیم. 

متراژ نور از پالسکو کمتر است
رئیس مرکز پژوهش های اتحادیه پوشاک تهران با بیان 
اینکه متراژ مفید کسبه آسیب دیده پالسکو در محل جدید 
کمتر است، گفت: پاساژ جدید نمی تواند کل متراژ موجود 
در پاس��اژ پالس��کو را تامین کند و متراژش کمتر است و 
باید اذعان کرد که امکان نداشت همانند پالسکو استقرار 
ایجاد کنیم. صدق آمیز عنوان کرد: کمترین مطابقت برای 
جایگزینی کسبه در پاساژ جدید در طبقات همکف صورت 
گرفت، زیرا شرایط محیطی دو پاساژ متفاوت بود و تعدادی 
از واحدها از مجتمع نور قبال به دیگران واگذار ش��ده بود، 
اما با این وجود س��عی ش��د تا حد امکان مطابقت صورت 
گیرد. وی با تاکید بر اینکه موقعیت و متراژ کسبه پالسکو 
در واحدهای پاس��اژ نور بر هم خورده اس��ت، گفت: سعی 
شد براساس متراژ، طبقه، موقعیت و قیمت سرقفلی کسبه 
جانمایی های دقیق صورت گیرد. رئیس مرکز پژوهش های 
اتحادیه پوشاک تهران درخصوص وضعیت مالکیت افراد 
در پاس��اژ جدید نور گفت: در صورتی که کس��به تمایل 
داشته باش��ند امکان واگذاری قطعی سرقفلی واحدهای 
پاساژ نور وجود دارد، اما در خصوص سرقفلی های گذشته 
افراد در پاس��اژ پالسکو، باید اشخاص و نهادهای مسئول 
پاسخگو باشند و رسیدگی های الزم را انجام دهند، اما اتاق 
اصناف نیز پیگیری ه��ای حقوقی الزم را در این خصوص 

انجام می دهد. 
 

پنجشنبه
28 بهمن 1395 بازاریابی و فروش10

اخبار
با  »فرصت امروز« در بازار بزرگ تهران قدم بزنید

خاطره بازی با قلب تپنده تهران
 بهترین برای همه سلیقه ها

در گذشته که واردات لباس به ایران 
چندان رایج نبود و مردم قدرت انتخاب 

محدودی داشتند اجناسی از کشور کویت 
به ایران می آمد و پاساژهایی که به 

فروش چنین پوشاکی مشغول بودند با 
نام کویتی ها شناخته شدند. هرچند دیگر 
اجناس کویتی متقاضی زیادی در ایران 
ندارد اما به دلیل همان سال هایی که 

خرید پوشاک کویتی رونق داشت چندین 
پاساژ با نام کویتی ها در تهران بنا شد
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11 زنان و کسب و کـــار

موالوردی در دیدار با نخست وزیر سوئد خبر داد 
1٠ درصد بانوان در بدنه دولت 

حضور دارند
مع��اون رئیس جمه��وری در امور زن��ان و خانواده 
در دی��دار ب��ا نخس��ت وزیر س��وئد به حض��ور زنان 
کش��ور در فعالیت های اجتماعی اشاره کرد و گفت: 
در حال حاض��ر ١٠ درصد بانوان کش��ور در کابینه 
 ی��ا در بدنه دولت فعالی��ت دارند. به گ��زارش ایرنا، 
ش��هیندخت م��والوردی روز یکش��نبه در دی��دار و 
نشس��ت با نخس��ت وزیر س��وئد و جمعی از فعاالن 
نخب��گان زن ایرانی در مرکز مطالع��ات وزارت امور 
خارج��ه، تصریح ک��رد: طبق آمار س��ازمان ملل، در 
دولت ح��دود ١٠درصد حض��ور زن��ان را داریم که 
پیگی��ری فعالیت زن��ان در دول��ت از وظایف جدی 

معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری است. 
وی اظهار داشت: همچنین در آزمون سال گذشته 
ح��دود ٣٠٠ نف��ر از زنان در بخش دولتی مش��غول 
به کار ش��دند. وی ادامه داد: موض��وع زنان در پنج 
برنامه توسعه کشور مورد توجه برنامه های توسعه و 
مسئوالن قرار گرفته است.  موالوردی اضافه کرد: در 
زمان حاضر ٤٠ میلیون نفر از جمعیت کشور را زنان 
تش��کیل می دهند و نقش آنان در سال های متمادی 

دستخوش فراز و فرودهای زیادی بوده است. 
وی خاطرنشان کرد: پس از پیروزی انقالب برخی 
تصور داش��تند که زنان در انزوا ق��رار می گیرند، اما 
زن��ان ایرانی در دهه های اخی��ر نقش آفرینی کرده و 
حض��ور خودش��ان را به نمایش گذاش��ته اند. معاون 
رئیس جمه��وری در ام��ور زنان و خانواده ریاس��ت 
جمهوری گفت: در ده��ه چهارم انقالب، زنان نقش 
خودش��ان را به خوبی نشان داده اند و پیشی گرفتن 
دختران از پس��ران در دانشگاه دس��تاورد مهمی در 
این راس��تا بوده و زمینه س��از حضور بیشتر زنان در 

عرصه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. 
وی اب��راز امیدواری کرد که ای��ن فعالیت ها راهی 
برای محقق شدن موضوع عدالت جنسیتی در کشور 
ش��ود.  موالوردی افزود: در س��ال ١٩٧٩ همزمان با 
پی��روزی انق��الب، ٦٩ درصد از دانش��جویان مردان 
و ٣١ درص��د را زنان تش��کیل می دادن��د و رهبران 
سیاس��ی ایران برای گس��ترش دانش زنان در کشور 
 انج��ام دادن��د و اکن��ون تع��داد دانش��جویان دختر 

١٤ برابر شده است. 
م��والوردی ادام��ه داد: در ش��اخص س��المت و 
بهداش��ت در ح��وزه زنان نرخ خوب��ی داریم ولی در 
بحث اش��تغال م��ا در دهه ٦٩ تحوالت چش��مگیر 
جمعیتی را داش��تیم. تقاضای ورود به بازار کار برای 

زنان نیز بیشتر شده است. 
وی اظه��ار داش��ت: تحریم ه��ای غیرانس��انی و 
فلج کننده که در س��ال های اخیر ح��وزه زنان را نیز 
متاثر ک��رده، موجب تش��دید وضعیت بی��کاری در 

کشور شد. 
موالوردی گفت: اکن��ون ٢٢درصد زنان ایرانی در 
بخش کش��اورزی مشغول به کار هس��تند و ٩ هزار 
زن تس��هیل گر در کشور داریم و ٢٥ درصد زنان در 
بخش صنعتی نس��اجی و پوش��اک و صنایع دستی 

فعالیت دارند. 
وی خاطرنشان کرد: در ایران از یکصدهزار تعاونی 
فعال ١١درصد برای زنان اس��ت و ٥٢درصد زنان در 

بخش خدمات فعالیت دارند. 
زن��ان در  ای��ران عمدت��ا  اضاف��ه ک��رد: در  وی 
بخش خصوص��ی فعالیت دارن��د و یکی از عرصه های 
مه��م فعالی��ت زن��ان س��ازمان های غیردولت��ی و 
سازمان های مردم نهاد بوده، به طوری که تعداد این 
س��ازمان ها از ٥٥ به ٢ هزار و ٣٣٣ س��ازمان رسیده 

است. 
موالوردی گفت: در بخش اس��تخدام دولتی، زنان 
س��هم ٢/٢٧ درص��د را از آن خود کرده ان��د، اما در 
بخش خصوص��ی حض��ور زنان به ٧٢درصد رس��یده 
اس��ت. معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 
گفت: در حوزه توانمندی سیاس��ی که چالش اصلی 
ماست، خوش��بختانه تعداد زنان در مجلس دهم به 

دو برابر رسیده است. 
موالوردی ادامه داد: جمهوری اس��المی ایران طی 
٣٧ س��ال گذشته با ارتقای جایگاه زنان و توانمندی 
آنان اهتمام جدی داش��ته است و حاصل این توجه 
رش��د چشمگیر ش��اخص آموزش زنان، دستیابی به 
برابری جنسیتی در آموزش ابتدایی و پیشی گرفتن 
دخت��ران از پس��ران در ورود به دانش��گاه ها در دهه 
س��وم انقالب اسالمی است. وی اظهار داشت: اکنون 
نرخ فعالیت اقتصادی در ایران و براس��اس آمار سال 
٩٤ این نرخ ٨/١٣ درصد اس��ت و تعداد مدیران زن 
در ش��رکت های دانش بنیان به ٣٢٠ نفر می رس��د. 
م��والوردی اف��زود: ١٧ تش��کل سیاس��ی و حزب با 

دبیرکلی زنان در کشور فعالیت دارند. 
وی خاطرنش��ان کرد: در س��ال ٨١ تعداد زنان در 
کل جمعیت دانش��جویان کش��ور بر مردان پیش��ی 
گرفت، به طوری که در این س��ال س��هم زنان حدود 
٥١درص��د ش��د و این رون��د به طور فزاین��ده ای در 
سال های بعد ادامه یافت و درسال ٨٦ نیز سهم زنان 

به ٥٣درصد رسید. 
وی اضافه کرد: با طراحی و اجرای سیاس��ت های 
متعادل س��ازی، نرخ حضور مردان در س��ال ٨٨ در 
آموزش عالی با زنان تقریبا برابر ش��د و فاصله سهم 
زن��ان و مردان به حداقل ممک��ن و از آغاز دهه ٩٠ 
ب��ه نفع م��ردان تغییر کرد و اکنون س��هم زنان ٤٧ 
درصد و س��هم مردان ٥٣ درصد از کل دانشجویان 
کشور را شامل می شوند. معاون امور زنان و خانواده 
ریاس��ت جمه��وری افزود: هم��ه ای��ن تالش ها در 
حالی صورت گرفته اس��ت ک��ه در برخی ابعاد نیز با 
چالش های متعددی در مسیر پیشرفت زنان روبه رو 
بوده ایم با وجود اینکه در سال های اخیر در وضعیت 
س��المت و آموزش زنان بهبود قابل توجهی مشاهده 
می ش��ود. وی اظهار داشت: اگرچه در دهه های اخیر 
تالش ه��ای زیادی برای ایجاد فرصت های برابر برای 
زنان و مردان و دسترسی عادالنه به منابع اقتصادی 
و اجتماعی در دستور کار بوده است، اما هنوز مردان 
در ای��ن جوامع با تفاوت معن��اداری به موقعیت های 

سیاسی و اقتصادی دسترسی بیشتری دارند.

اخبار

نماین��دگان مجل��س ش��ورای اس��المی 
در الیحه برنامه پنج س��اله شش��م توس��عه 
کش��ور با مصوبه ای دول��ت را موظف کردند 
با درخواست بازنشس��تگی زنان با ٢٠ سال 
س��ابقه کار بدون محدویت س��نی موافقت 
کن��د؛ مصوب��ه ای ک��ه فق��ط صندوق های 
بازنشستگی کش��ور به ان اعتراض کردند و 
ان را عاملی برای فروپاشی ش��ان دانس��تند. 
به گزارش ایرنا، پیش��نهاد فراکس��یون زنان 
مجلس ب��رای موافقت دولت با درخواس��ت 
بازنشس��تگی زن��ان ش��اغل دردس��تگاه ها، 
ش��رکت های دولتی و غیردولتی با ٢٠سال 
س��ابقه خدم��ت ب��دون محدودیت س��نی، 
 در جلس��ه علنی بعد از ظهر روز یکش��نبه 
٢٦دی م��اه در جری��ان بررس��ی الحاق��ات 
پیش��نهادی به الیحه برنامه شش��م با ١٣٩ 
رای  دو  و  مخال��ف  رای  مواف��ق،  ٢٢  رای 
ممتن��ع از مجم��وع ١٩٥ نماینده حاضر به 
تصویب رس��ید. تصویب این الحاقیه با رای 
باال نش��ان از توج��ه و اش��راف نمایندگان 
مجلس به وضعیت اش��تغال و سالمت زنان 
کش��ور، نه��اد خان��واده، بی��کاری جوانان و 

کوچک کردن بدنه دولت دارد. 
ای��ن مصوبه با توجه به لزوم حفظ جایگاه 
زنان در مش��ارکت های اجتماعی، اقتصادی، 
سیاس��ی و فرهنگی کش��ور هیچ اجباری را 
برای بازنشس��تگی زنان لحاظ نکرده است، 
بلک��ه فرصت را ب��رای آن دس��ته از بانوان 
ش��اغل کش��ور فراهم می کند که به دالیلی 
چون جس��مانی و خانوادگی ق��ادر به ادامه 

فعالیت اجتماعی خود نیستند. 
براس��اس این مصوبه حقوق و دس��تمزد 
متقاضیان براساس تعداد سال های کارکرد و 
حق بیمه  پرداختی ش��ان محاسبه می شود و 
هیچ گونه ارفاقی شامل حال شان نمی شود. 
 پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان 
مجلس شورای اس��المی درباره این مصوبه 
به ایرن��ا گفته بود: در الیح��ه احکام برنامه 
پنجم با ش��رایط وجود ارفاق پنج سال برای 
بازنشستگی، ١٢٧ هزار بازنشسته زن و مرد 
در کشور داشتیم، اما در سال های ١٣٩٠ و 
١٣٩١ چون ارفاقی وجود نداشت، این عدد 

به ٧ هزار نفر کاهش یافت. 
وی افزوده بود بازنشستگی زنان با ٢٠سال 
س��ابقه کار براس��اس آنچه تجربه شده، بار 
مالی ناگهان��ی برای دول��ت و صندوق های 

بازنشستگی نخواهد داشت. 
سلحش��وری با بیان اینکه برای س��نجش 
میزان بار مالی این طرح، جلسات متعددی 
ب��ا مرک��ز پژوهش ه��ای مجل��س ش��ورای 
اس��المی، برخی حقوقدان��ان و اقتصاددانان 
برگزار ش��د، ادامه داد: در ای��ن طرح منبع 
مالی تعریف شده و آن همان حق بیمه هایی 
است که از س��وی کارکنان به صندوق های 

بیمه پرداخت می شود. 
نماین��ده م��ردم ته��ران تاکیدک��رد: فرد 
متقاض��ی به م��دت ٢٠ س��ال ح��ق بیمه 
پرداخت کرده و پولش را در اختیار صندوق 
بازنشس��تگی قرار داده اس��ت ت��ا در زمان 
بازنشس��تگی ثمره اش را دریافت کند. پس 
دیگر بار مالی معنایی ندارد چون بیمه گذار 
از هم��ان ابتدا حق بیم��ه را پرداخت کرده 

است. 
سلحش��وری تصریح ک��رد: ای��ن مصوبه 
موج��ب کاه��ش حض��ور اجتماع��ی زنان 
نمی ش��ود زیرا فرد به خواست و درخواست 

خود بازنشسته می شود و اجباری نیست. 

نماین��ده مردم تهران در مجلس ش��ورای 
اس��المی تاکی��د ک��رده ب��ود که براس��اس 
 این مصوب��ه، زن��ان تصمیم گیرن��ده نهایی 
در خصوص بازنشس��تگی خود هستند و در 
صورت تمایل می توانند پس از ٢٠ سال کار 
بازنشسته شوند. موضوع مهم بحث اختیاری 

بودن آن از سوی زنان شاغل است. 
 س��یدفاطمه ذوالقدر عضو هیات رئیسه، 
فراکس��یون زنان مجلس ش��ورای اسالمی 
نی��ز درگفت وگو ب��ا ایرنا با تاکی��د بر اینکه 
بازنشس��تگی زنان شاغل با ٢٠س��ابقه کار 
بدون محدودیت س��نی بار مالی برای دولت 
ن��دارد، گف��ت: دولت و مجل��س موافق این 

مصوبه هستند. 
وی گفت��ه بود: ما هم��واره در دیدارهایی 
که ب��ا بانوان ش��اغل داش��تیم آن��ان از ما 
می خواستند به موضوع بازنشستگی زنان با 
٢٠ س��ال س��ابقه کار توجه کنیم، از این رو 
فراکس��یون زنان مجلس دهم برای تصویب 

این مصوبه تالش های بسیار زیادی کرد. 
نماین��ده مردم ته��ران در مجلس تصریح 
کرد: پیش از این زنان ش��اغل عضو صندوق 
خدمات کش��وری با ٢٥ سال س��ابقه کار و 
٢٥ روز حق��وق بازنشس��ته می ش��دند، اما 
این قانون مش��مول همه زنان عضو صندوق 
تامین اجتماع��ی نمی ش��د و ای��ن گ��روه با 

مشکالت زیادی روبه رو بودند. 
ذوالقدر ب��ا تاکید بر اینک��ه دولت موافق 
تصوی��ب ای��ن ماده ب��وده و هس��ت، گفت: 
این ماده بار مالی ن��دارد زیرا اجباری برای 
زنان در نظر گرفته نش��ده است و زن شاغل 
درصورت درخواس��ت می تواند با ٢٠ س��ال 

سابقه کار و بیشتر بازنشسته شود. 
را اس��تخدام  قان��ون  ای��ن  وی مزای��ای 
نیروه��ای جدید و تحصیلک��رده عنوان کرد 
و اف��زود: افراد تحصیلکرده زیادی با مدارک 
کارشناس��ی ارش��د و دکترا داریم که بیکار 
هس��تند که اج��رای این ط��رح می تواند به 

افزایش استخدام ها کمک کند. 
برخ��ی کارشناس��ان ب��ه باالبودن س��ن 
بازنشستگی زنان در کش��ورهای دنیا اشاره 
می کنند و می گویند این سن ٦٠ تا ٦٥ سال 
اس��ت. این گفته درست است اما باید توجه 
داش��ت کس��انی که با س��ن ٦٠ یا ٦٥ سال 
بازنشسته می ش��وند می خواهند از حقوق و 
مزایای کامل بازنشستگی بهره مند شوند که 
این برای زنان کش��ورمان نیز صادق اس��ت. 
زن شاغلی که با ٢٠ سال بازنشسته می شود 
٢٠ روز و به عبارتی دو س��وم حقوق خود را 
دریافت می کند. بنابراین اگر کسی بخواهد 
حقوق و مزایای کامل دریافت کند می تواند 
تا ٣٠ س��ال کار کند و اجباری برای زودتر 

بازنشسته شدن ندارد. 
مصوبه مجل��س موضوع عجیب��ی درباره 
بازنشس��تگی زن��ان ش��اغل نب��وده اس��ت. 
سالهاس��ت به ط��ور نمون��ه، زن��ان ش��اغل 
مش��مول قانون کار و صندوق بازنشس��تگی 
تامین اجتماعی براس��اس تبصره ٤ ماده ٧٦ 
قانون بازنشستگی تامین اجتماعی می توانند 
با ٢٠ س��ال س��ابقه کار و ٤٢ س��ال س��ن 

بازنشسته شوند. 
زن��ان ش��اغل مش��مول قان��ون خدمات 
کش��وری و صندوق بازنشس��تگی کشوری 
ه��م می توانند براس��اس م��اده ١٠٣ قانون 
خدمات کشوری با ٢٥ سال سابقه کار بدون 

محدودیت سنی بازنشسته شوند. 
فقط اون تعداد از زنان ش��اغل مش��مول 

صن��دوق  و  کش��وری  خدم��ات  قان��ون 
بازنشستگی تامین اجتماعی باید از ماده ٧٦ 
تبعیت  تامین اجتماعی  بازنشس��تگی  قانون 
کنند. براساس این قانون زنان باید ٥٥ سال 
سن یا ٣٠ سال س��ابقه کار داشته باشند تا 
بتوانند بازنشسته شوند. این مصوبه در واقع 
راه را برای این گروه از زنان ش��اغل و مشابه 
آن باز کرده اس��ت که اگر به دالیلی قادر به 
ادامه کار نیستند با س��نوات شغلی حداقل 
٢٠ س��ال بدون محدویت س��نی بازنشسته 

شوند. 
صندوق های بازنشستگی 

صندوق های مختلف بازنشس��تگی کشور 
که متول��ی پرداخ��ت حقوق و مس��تمری 
بازنشس��تگان هس��تند از ب��دو اع��الم خبر 
مصوبه مجلس برای بازنشس��تگی ٢٠ سال 
زن��ان دم از مخالفت با ای��ن مصوبه زدند و 
گفتند »در آس��تانه س��قوط و ورشکستگی 

هستیم.« 
کش��ور  در  بازنشس��تگی  صندوق ه��ای 
ش��رکت های بزرگ اقتصادی را زیرمجموعه 
مدیری��ت  ص��ورت  در  و  دارن��د  خ��ود 
صحی��ح می توانند س��ودهای کالن نصیب 
سهامداران ش��ان ک��ه همان بازنشس��تگان 

هستند، بکنند. 
عل��ی ربیع��ی، وزی��ر تع��اون، کار و رفاه 

اجتماعی در نخستین همایش »صندوق های 
بازنشس��تگی، پیش��ران توس��عه مل��ی« در 
محل مص��الی ته��ران گف��ت: از زمانی که 
صندوق ه��ا خود اق��دام به س��رمایه گذاری 
کردند، هوش��مندانه بود و خوش��بختانه در 
حال حاض��ر ارزش دارایی چهار صندوق در 
وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی بیش از 
١١٠ هزار میلیارد تومان اس��ت. در حقیقت 
نوعی تقسیم عادالنه و نوعی بخش خصوصی 
گسترده اس��ت که احاد مردم در آن حضور 
دارند. در صن��دوق تامین اجتماعی بیش از 
٤٠میلیون نفر س��هامدار هستند و در واقع 
صندوق ه��ا به نوع��ی ابزار عادالن��ه کردن 

اقتصاد به شمار می روند. 
وی درب��اره دیگ��ر اقدام های انجام ش��ده 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفت: 
خ��روج از بنگاه��داری و حرکت به س��مت 
ش��فافیت مس��ائل مالی و اطالعاتی در همه 
صندوق ها ظرف یک س��ال برنامه ریزی شد 
و هم��ه می توانن��د آن را مش��اهده کنند و 
٧٠درصد فعالیت ما وارد بورس ش��ده است 
و ت��الش داریم بقیه فعالیت ه��ا را هم وارد 
بورس کنیم. در این مدت صندوق ها اشتغال 
موجود را حفظ کردند و صندوق ها کمتر به 
سمت تعطیلی رفته اند و سهم صندوق ها در 
دادن مس��تمری را نیز افزایش دادیم. برای 
نمونه در صندوق بازنشس��تگی کشوری در 
سال ١٣٩٢ حدود ٧ هزار میلیارد ریال )٧٠٠ 
میلی��ارد تومان( آورده س��رمایه گذاری های 
حقوق مس��تمری بگیران در صندوق بود که 

ام��روز با س��رمایه گذاری جدید بیش از ٢٠ 
ه��زار میلیارد ریال )٢ه��زار میلیارد تومان( 
در دادن مس��تمری مشارکت داریم و عالوه 
بر آن س��هم بیمه تکمیلی بازنشستگان را از 
همین جا اس��تفاده کردیم و سهم مشارکت 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی از محل سود 
تامین اجتماعی را نیز افزایش دادیم. ربیعی 
درباره تعداد مستمری بگیرها گفت: در سال 
١٣٨٤ حدود ی��ک میلیون و ٥٠٠ هزار نفر 
مس��تمری بگیر داشتیم و این تعداد در سال 

١٣٩٢ به ٣میلیون نفر افزایش یافت. 
صن��دوق  رئی��س  اس��المیان،  محم��ود 
بازنشستگی کش��وری نیز در حاشیه بازدید 
از نخستین همایش و نمایشگاه صندوق های 
بازنشس��تگی کش��ور در جم��ع خبرنگاران 
مجم��وع س��ود ش��رکت های زیرمجموع��ه 
صندوق بازنشس��تگی کش��وری را در سال 
١٣٩٢ به میزان ٨ هزار میلیارد ریال )٨٠٠ 
میلیارد تومان( اعالم کرد و گفت: این سود 
در س��ال ١٣٩٣ به ١٢ ه��زار میلیارد ریال 
)١٢٠٠ میلی��ارد تومان( و در س��ال ١٣٩٤ 
ب��ه ١٥ هزار میلیارد ری��ال )١٥٠٠ میلیارد 
تومان( رس��ید. امس��ال سود ش��رکت های 
صندوق نزدیک به ٣٠درصد رش��د داش��ته 

است. 
 حج��ت میرزایی، مع��اون اقتصادی وزیر 
تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی نی��ز در این 
همایش گفت: سرمایه شرکت های مدیریتی 
تحت پوش��ش صندوق های بازنشستگی در 
دولت تدبیر و امید ب��ا افزایش ٧٥درصدی 
از حدود ٢٠٠ ه��زار میلیارد ریال )٢٠هزار 
میلیارد توم��ان( به ٣٥٠ هزار میلیارد ریال 

)٣٥ هزار میلیارد تومان( رسیده است. 
وی به س��هم فعالیت  ش��رکت های تحت 
پوش��ش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
از کل فعالیت های اقتصادی کش��ور اش��اره 
کرد و گف��ت: از این فعالیت ها ١٦.٥ درصد 
س��یمان، ٣٣درصد فوالد، ٢١درصد سنگ 
آه��ن، ٤٠درصد دارویی، ح��دود ١٠درصد 

پتروشیمی و ١٧درصد خودرویی است. 
گفتنی است در این همایش چهار صندوق 
بازنشس��تگی، ٢٠ هلدین��گ و ٤٦٢بن��گاه 
حضور دارند که شامل ٤٢شرکت شیمیایی، 
٣٨ ش��رکت دارویی، ٣٤ ش��رکت سیمانی، 
٣٢ شرکت انبوهس��ازی، ٣٢ شرکت لبنی، 
٢٥ ش��رکت حمل و نقل، ٢٢ ش��رکت فعال 
در بخ��ش مالی، ٣٧ ش��رکت صنایع فلزی، 
٢٦ش��رکت کانی و ١٧٤ مورد از انواع دیگر 

فعالیت هاست. 
همانطور که اظهارات یادش��ده مقام های 
ارش��د حوزه کار و رفاه کشور نشان می دهد 
صندوق های بازنشستگی از شرایط زیاندهی 
خ��ارج ش��ده اند و در مس��یر ش��فافیت و 

سوددهی حرکت می کنند. 
بررس��ی ها نش��ان می ده��د ب��ه ازای هر 
پنج ش��اغل در ایران یک بازنشس��ته وجود 
دارد. چنین نس��بتی نه فق��ط به دلیل روند 
س��الخوردگی جمعیت بلکه سوء مدیریت ها 

در حوزه بازار کار انجام شده است. 
صندوق های بازنشس��تگی در هشت سال 
دولت ه��ای نه��م و دهم با س��وءمدیریت و 
ریخت و پاش های بی حس��اب و کتاب زیان 
بسیاری را به سهامداران شان تحمیل کردند 

و امانتداری نکردند. 
کیوان پور ش��ب، کارشناس ارشد مدیریت 
و فع��ال اقتص��ادی معتقد اس��ت س��ازمان 
تامین اجتماعی و صندوق های بازنشس��تگی 

زیر مجموعه نهاده��ای مردمی و غیر دولتی 
هس��تند به عبارتی س��رمایه آنها متعلق به 
دولت نیست بلکه سرمایه این صندوق ها از 
طریق حق بیمه  ای که کارگران و کارفرمایان 
ماهانه پرداخت می کنند تامین می ش��ود، از 
این رو تضعیف صندوق های بازنشس��تگی و 
کس��ری بودجه آنها میلیون ها بازنشسته کم  

بضاعت را مورد تهدید قرار می دهد. 
وی اف��زود: ح��ق بیم��ه ای ک��ه کارگران 
از زمان ش��روع ب��ه کار پرداخ��ت می کنند 
باید ٣٠ س��ال بع��د، از صندوق های حقوق 
بازنشس��تگی دریاف��ت کنند. اگ��ر پول آنها 
اف��زوده  ارزش  ب��ا  در س��رمایه گذاری های 
باال هدایت نش��ود و مدیری��ت صندوق های 
بازنشس��تگی و ش��رکت های زیر مجموع��ه 
قوی ترین نباش��د صندوق های بازنشستگی 
در بلند م��دت ب��ا مش��کل مال��ی و حت��ی 
ورشکس��تگی مواجه خواهند شد و قادر به 

پرداخت حقوق بازنشستگان نخواهند بود. 
تغییرات جمعیتی در بیش��تر کش��ورهای 
جه��ان رخ داده اس��ت ام��ا آنچ��ه باید در 
کش��ورها  ای��ن  اقتص��ادی  س��اختارهای 
مش��اهده کرد، تمکین نکردن صندوق های 
بازنشس��تگی تنه��ا ب��ه کس��ب درآمدهای 
بیم��ه ای اس��ت. در صورت��ی ک��ه عملکرد 
ش��رکت های واگذار ش��ده به صندوق ها که 
ب��ا حق بیم��ه کارگران خریداری ش��ده در 
جهت ارتقای س��ود بیش��تر بود، امروز ما با 
جنج��ال آفرینی صندوق های بازنشس��تگی 

مواجه نبودیم. 
به واق��ع وظیف��ه اصلی صندوق ه��ا ارائه 
خدم��ت ب��ه بیمه گذاران اس��ت و ب��ه نظر 
نمی رس��د تع��داد زنان��ی ک��ه تمای��ل ب��ه 
بازنشس��تگی دارند رقمی بزرگ باش��د. اگر 
صندوق ه��ا براس��اس س��ودآوری حرک��ت 
می کردند امروز نباید نگران چنین موضوعی 

می بودند. 
حاصل آنک��ه کارمندان و کارگ��ران باید 
همواره به دلیل س��وء مدیریت ها خس��ارت 
بپردازن��د. ب��ه عبارتی این دو قش��ر همواره 
باید ش��ریک در زیان صندوق ها باشند چه 
زمانی که می خواهند از افزایش حقوق حرف 
بزنند و چه زمانی که می توان با بازنشستگی 

از آنان حمایت کرد. 
تردیدی نیست، بسیاری از زنان که تمایل 
به بازنشستگی با ٢٠ سال سابقه کار  دارند 
ممکن اس��ت فرزندانی در سن بلوغ داشته 
باش��ند که حض��ور مادر در خان��ه می تواند 
گامی دیگر در حمایت از نهاد خانواده باشد. 
حض��ور تع��داد قاب��ل توج��ه ش��رکت ها 
زیرمجموع��ه  در  ق��وی  هلدینگ ه��ای  و 
بازنشس��تگی کش��ور، زیان ده  صندوق های 
بودن این صندوق ها را فقط در سوء مدیریت 
آنه��ا معن��ادار می کند بنابراین چ��را باید با 
جنج��ال آفرینی فرص��ت را از زنان نیازمند 
به بازنشس��تگی و بهره گی��ری از این دوران 
بگیری��م و راه و فرص��ت اش��تغال را ب��رای 
جوانان تحصیلکرده کشور ببندیم و از سوی 
دیگر اجازه ندهیم بخش��ی از فربهی دولت 

کاسته شود. 
این مصوبه اکنون به دلیل مخالفت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و پیشنهاد این مجمع 
برای گنجاندن سن به مجلس برگردانده شد 
و کمیسیون تلفیق با بررسی مجدد به مجمع 
بازگشت داده است. لذا باید در انتظار تصمیم 
نهایی درباره این مصوبه باشیم که امید می رود 

راهی برای اشتغال جوانان گشوده شود. 

بازنشستگی با2٠سال کار زنان، فرصتی برای اشتغال جوانان

جنجال آفرینی صندوق های بازنشستگی

صندوق های مختلف بازنشستگی 
کشور که متولی پرداخت حقوق و 
مستمری بازنشستگان هستند از 

بدو اعالم خبر مصوبه مجلس برای 
بازنشستگی 20 سال زنان دم از 

مخالفت با این مصوبه زدند و گفتند 
»در آستانه سقوط و ورشکستگی 

هستیم
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 اتحادیه اروپا
و وابستگی به انرژی اتمی 

اتحادیه اروپا به انرژی اتمی نیاز دارد. این جمله یک 
حکم نیست، بلکه خبری است واقعی و بدیهی. درواقع 
اتحادیه اروپا بیش از یک چهارم از برق خود را از طریق 
انرژی اتمی تأمین می کند. براس��اس آمارهای رسمی 
اتحادیه تا پایان س��ال 2014 بخ��ش مهمی از قدرت 
برق منطقه را انرژی هسته ای تأمین کرده و نمی توان 
اتحادی��ه را بدون قدرت برق هس��ته ای تصور کرد.  اما 
تأمین انرژی برق از طریق رآکتورهای هسته ای مسئله 
مربوط به دیروز و امروز اتحادیه نیست و قدمتی فراتر 
دارد. درواقع از س��ال 1958 و تشکیل مجمع تجارت 
آزاد منطقه اروپا با حضور ش��ش کش��ور لزوم توجه به 
انرژی هس��ته ای به عنوان عنصری مهم برای پیشرفت 
در نظر گرفته ش��د.  بعدها با تش��کیل شدن و قدرت 
گرفتن اتحادیه اروپا در ده��ه 90میالدی، مقررات به 
کارگیری انرژی هس��ته ای به شیوه ای نظامدار تدوین 
و معاهده های رس��می  انرژی بین کشورهای عضو به 
شکلی رسمی تدوین و به کمیسیون اروپا  )EC( ارسال 
ش��د. براس��اس اطالعات موجود در وب سایت رسمی 
اتحادیه اروپا، تا پایان س��ال 2015، س��هم انرژی های 
 هس��ته ای اتحادی��ه 27 درصد، س��هم زغال س��نگ 
27 درصد، س��هم انرژی های تجدید پذیر  )آب، باد و. . 
.( 26 درصد و سهم گاز و نفت به ترتیب 17 و 2درصد 
اس��ت.  اما برنامه های بلندمدت اتحادیه، بر این اساس 
تدوین شده که میزان وابستگی اتحادیه به انرژی های 
اتمی و تجدیدناپذیر را کاهش دهد. در واقع قرار است 
تا پایان سال 2030 سهم انرژی های تجدید پذیر به رقم 
تقریبی 46 تا 50 درصد برس��د. رسیدن به این هدف 
برای کشورهایی مثل آلمان، انگلستان، ایتالیا و اسپانیا 

بسیار حائز اهمیت است. 

اهداف بلند مدت اتحادیه محقق می شود؟ 
دولتم��ردان بس��یاری از ای��ن کش��ورها معتقدند 
همزم��ان ب��ا فرموله ک��ردن اس��تفاده از انرژی های 
تجدید پذی��ر می توان به کاه��ش هزینه های متداول 
برای تأمی��ن انرژی نیز امیدوار ب��ود. اما اگر نگاهی 
به گزارش های رسمی آژانس بین المللی انرژی اتمی 
داشته باشیم متوجه می شویم دستیابی رقم ایده آل 
50 درصد وابس��تگی ب��ه انرژی ه��ای تجدیدپذیر، 

چندان ساده نیست. 
کاه��ش وابس��تگی ب��ه انرژی ه��ای تجدیدناپذیر 
مس��تلزم افزایش س��طح زیرس��اخت هایی است که 
تحقق آنها نیز به س��رمایه گذاری عظیم کش��ورهای 
اتحادیه بس��تگی دارد. اما چند درصد از کشورها در 
ش��رایطی قرار دارند که بتوانند تمامی س��رمایه های 
مورد نیاز برای تأمین زیرساخت ها را فراهم کنند؟ 

ب��ه نظر می رس��د رس��یدن ب��ه این ه��دف برای 
کشورهایی مثل یونان که هنوز هم در دوران نقاهت 
اقتصادی به سر می برد، بسیار دشوار است. یونان که 
زیر بار مخارج ورود پناهجویان، اس��کان، آموزش و 
خوراک آنان کمر خم ک��رده، آمادگی کافی را برای 

رسیدن به ایده آل های انرژی اتحادیه ندارد. 
ب��ا این وج��ود وضعیت کش��ورهایی مث��ل آلمان 
و فرانس��ه بسیار متفاوت اس��ت. این کشورها، برای 
 رس��یدن ب��ه اه��داف بلند م��دت اروپ��ا تالش های 
قابل توجهی انج��ام داده اند. یک��ی از این تالش ها، 
افزای��ش قوانین حمایتی از مش��ترکینی اس��ت که 
اقدام ب��ه نصب پنل های خورش��یدی کرده اند، یا از 
توربین های بادی و آبی برای تأمین انرژی مورد نیاز 
خود اس��تفاده می کنند.  اما ب��ا همه اینها، نمی توان 
فرانس��ه را در بخ��ش انرژی ه��ای تجدید پذیر کامال 
موفق ارزیابی کرد. این کش��ور در بخش انرژی بادی 
بین سال های 2014 تا 2016 تنها 2درصد افزایش 
بازدهی را تجربه کرده که چندان چش��مگیر به نظر 

نمی رسد. 

سرمایه گذاری های بین المللی 
برخ��ی کش��ورهای اتحادی��ه اروپ��ا، اف��زون ب��ر 
فعالیت های درون مرزی خ��ود در حوزه انرژی های 
تجدیدپذی��ر، ب��ه فعالیت هایی فرامرزی نیز دس��ت 
زده ان��د. فرانس��ه یک��ی از همین کشورهاس��ت که 
در تع��دادی از کش��ورهای در حال توس��عه و کمتر 
توسعه یافته آسیایی و آفریقایی حضوری فعال دارد. 
براس��اس برنامه ه��ای بلندم��دت فرانس��ه، ق��رار 
اس��ت این کش��ور بین س��ال های 2016 تا 2020 
ت��ا س��قف 2 میلی��ارد ی��ورو در بخ��ش انرژی های 
کند.  سرمایه گذاری  آفریقایی  تجدیدپذیرکشورهای 
فرانسوا اوالند ریاس��ت جمهوری فرانسه در آخرین 
نشس��ت جهان��ی آب و ه��وا ط��ی ق��راردادی برای 
کمک به کش��ورهای حوزه آفریقا متعهد شده است؛ 
تعه��دی که قرار اس��ت روند حرکت این کش��ورها 
به س��مت نوگرای��ی را افزای��ش داده و آلودگی های 
زیست محیطی این منطقه را نیز به حداقل برساند. 

ام��ا این همه ماجرا نیس��ت. به گ��زارش گاردین، 
حضور مداوم س��ران فرانسوی در نشست های انرژی 
کش��ورهای آفریقای��ی و همکاری با این کش��ورها، 
پیامد مثبت دوجانبه خواهد داشت. درواقع بازدهی 
این س��رمایه گذاری حجمی از س��ود س��االنه بخش 
انرژی آفریقایی ها را به فرانس��وی ها تقدیم می کند؛ 
معامله ای که ظاهری پیچی��ده ندارد، ولی به لحاظ 
اثربخش��ی جوانبی متعدد را شامل می شود.  افزون 
ب��ر اینها، بخش��ی از همکاری های دولت فرانس��ه با 
کش��ورهای آفریقا از طریق نهادهای مهم بین المللی 
و بانک توس��عه آفریقا انجام می شود؛ همکاری هایی 
که می تواند در بلند مدت در بخش های دیگری مثل 

راهسازی، عمران و مسکن نیز دیده شود. 

امنیت و کیفیت توامان 

برنامه های اتحادیه اروپا برای حفظ محیط زیست و 
حمایت از امنیت شهروندان کشورهای عضو، پرشمارند. 
در خصوص تأمی��ن امنیت برنامه های هس��ته ای نیز 
وضعیت دقیقا به همین شیوه است. فاجعه چرنوویل در 
س��ال 1986 نقطه عطفی برای انرژی اتمی کشورهای 
اتحادیه اروپا بود. درواقع این فاجعه با تمام حواش��ی و 
پیامدهای منفی خود درس��ی بزرگ به اتحادیه داد تا 
برای کاهش مشکالت انرژی اتمی خود تالش بیشتری 
داش��ته باش��ند. از آن تاریخ تاکنون، کشورهای عضو 
اتحادیه نه تنها تحت نظ��ارت آژانس بین المللی انرژی 
اتمی فعالیت می کنند، بلکه فعالیت های آنها با نظارت 
مس��تقیم کمیس��یون تأمین ایمنی و امنیت اتحادیه 

مدیریت می شود. 
افزون بر نظارت بر نوع فعالیت این کشورها، بخشی 
از نظارت بر فعالیت های اتمی این کش��ورها به محور 
ایمنی مرتبط اس��ت. درواقع کشورهای عضو اتحادیه 
باید تحت نظارت کمیته تأمین ایمنی نیز قرار داشته 
باشند. کمیسیونی که به تست ایمنی هسته ای تمامی 
نیروگاه ه��ا و رآکتوره��ای فع��ال موج��ود در اتحادیه 

می پردازد. 

تست استرس هسته ای 
جالب است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا، تست 
اس��ترس هس��ته ای  )میزان آس��یب پذیری هسته ای 
نیروگاه ها( را براساس درس هایی که از فاجعه هیروشیما 
گرفته اند تدوین کرده اند. دواقع بین سال های 2011 تا 
2012، برنامه ای منظم تدوین شد که با هدف بررسی 
امنیت رگوالتورهای هس��ته ای اروپ��ای غربی تهیه و 
سپس به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارسال و توسط 

آنها تأیید شد. 

این برنامه، بعدها در س��ال 2014 به عنوان برنامه ای 
جام��ع و نظام��دار در دس��تور کار آژانس ه��ای اتمی 
کشورهای عضو اتحادیه قرار گرفت تا مشکالت ناشی از 
نواقص ایمنی را به حداقل ممکن تقلیل دهد. براساس 
گزارش های سازمان بین المللی انرژی اتمی، برنامه های 
تدوین ش��ده توس��ط اتحادیه اروپا جزو دقیق ترین و 
ایمن تری��ن برنامه هایی هس��تند که در س��طح جهان 

طراحی شده است. 
 ای��ن برنامه ه��ا، نه تنها ریس��ک خط��رات احتمالی 
پی��ش روی دولت ه��ا را کاهش می ده��د، بلکه برای 
رآکتورهای قدیمی نیز حاش��یه امن ایجاد می کند. اما 
دس��تورالعمل این برنامه ایمنی دقیق��ا به چه ترتیب 

است؟ 
1- مقام های نظامی و اجرایی کشورهای عضو اتحادیه 
موظف هس��تند از یک س��و به تأمین امنیت کارکنان و 
مدیران مجحموعه های مرتبط با نیروگاه ها بپردازند و از 
سوی دیگر حمایت های مالی الزم را برای تأمین سرمایه 

مورد نیاز آنان فراهم کنند. 
اتحادی��ه موظ��ف هس��تند  2- کش��ورهای عض��و 
ی��ک زنجی��ره اتح��اد و هم��کاری تش��کیل دهن��د؛ 
هم��کاری  نشس��ت های  ش��امل  ک��ه  زنجی��ره ای 
می ش��ود.  س��االنه  برنامه ریزی ه��ای  و   مش��ترک 
3- کلیه کشورهای عضو اتحادیه موظف هستند هر شش 
سال یکبار به بازبینی برنامه های امنیتی خود بپردازند و 
نواق��ص موجود در این برنامه ه��ا را حذف کنند. یکی از 
راهکارهای پیش��نهادی برای انجام دقیق این بررسی ها، 
اس��تفاده از الگوی بررسی مقایس��ه ای است؛ الگویی که 
کمک می کند کشورها به مقایسه پیشرفت خود با سایر 

کشورهایی که شرایط همسان با آنان را دارند بپردازند. 
4-  انجام بازبینی اقتصادی مجدد سیستم های ایمنی 
پایگاه های انرژی اتمی هر 10 سال یکبار. انجام این فرآیند 
بازبینی 10س��اله کمک می کند تا کشورها از پیشرفت و 

افزایش سطح کیفی خود اطمینان حاصل کنند. 

 فعالیت های کمیسیون نظارت اتحادیه اروپا 
گزارش های ساالنه کمیسیون نظارت بر فعالیت های 
ان��رژی اتمی اتحادیه اروپا، در افزایش س��طح عملکرد 
کشورهای این حوزه بی تأثیر نیست.در آخرین گزارش 
این کمیس��یون که در س��ال 2016 ارائه ش��د، اغلب 
کش��ورهای عضو اتحادیه در شرایط باثباتی قرار دارند 
و س��طح ایمنی نیروگاه های آنان از سطح عادی بسیار 

فراتر رفته است. 
پیش بینی های این س��ازمان حکای��ت از آن دارد که تا 
پایان سال 2020، میزان ایمنی نیروگاه های انرژی اتمی 
این کش��ورها تا ح��د انطباق کامل پی��ش خواهد رفت؛ 
وضعیتی که براس��اس آن کش��ورها در ش��رایطی کامال 
برابر با انتظارات و حدود تعیین ش��ده را کسب می کنند.   
براس��اس گزارش های منابع رس��می کمیسیون نظارت 
بر عملکرد کش��ورای عضو اتحادیه، تا پایان سال 2015 
تنها 128 رآکتور فعال در اتحادیه اروپا وجود داش��ت که 
تقریبا نیم��ی از آنها  )58 رآکتور( در فرانس��ه قرار دارد. 
در بین کشورهای اتحادیه اروپا فرانسه، فنالند و اسلواکی 
بیش��ترین تعداد رآکتورهای در دست ساخت را به خود 
اختصاص داده اند، اما اکثر این پروژه ها با تأخیر در ساخت 

و بهره برداری روبه رو هستند. 
فرانک پیتر، عضو انجمن مشاوره و برنامه ریزی اقتصای 
کمیس��یون مالی اتحادیه اروپا در گفت وگو با فوربس به 
نکات��ی جالب در خصوص نیروگاه های اتمی اروپا اش��اره 
کرده اس��ت. براس��اس اظهارات وی، اغل��ب نیروگاه های 
اتحادیه بالغ بر 30 س��ال قدمت دارند، این در حالی است 
ک��ه برنامه ریزی اولیه برای این نیروگاه ها با هدف بازدهی 
30 تا 35 س��اله انجام ش��ده بود. برای ترمیم و بازسازی 
برخی نیروگاه های قدیمی ببین 3 تا 4میلیارد یورو هزینه 
الزم اس��ت؛ رقمی که به نظر می رس��د بهتر است صرف 

ساخت نیروگاه های تجدید پذیر شود. 

دیدگاهدریچه

درس��ت ی��ک هفت��ه پیش  
)نه��م فوریه( ب��ود که صدای 
اهال��ی  مهیب��ی،  انفج��ار 
منطقه ش��مال غرب فرانس��ه  
کرد.  ش��وکه  را  )فالمنوی��ل( 
براس��اس گزارش های رسمی 
منتشر ش��ده توسط مقام های 
بخ��ش  فع��االن  و  امنیت��ی 
ان��رژی، منب��ع این ص��دا، به 
هسته ای  نیروگاه های  از  یکی 
فرانس��ه مرتبط بود. ش��نیدن 
نام نیروگاه هس��ته ای و البته 
احتمال انفجارهای دیگر کافی 
بود تا بس��یاری از رسانه های 
محلی و ش��هروندان عادی به 
ساختن شایعاتی در مورد این 
اتفاق و ع��وارض مختلف پس 
از حادثه بپردازند. با این وجود 
برخی پرسش ها هستند که از 
س��اعات اولی��ه پ��س از وقوع 
انفج��ار در ذه��ن مخاطب��ان 
اخبار بین الملل جای گرفتند؛ 
پرسش هایی که از علت وقوع 
حادث��ه انفجار ت��ا پیامدها و 
هزینه ه��ای جانی و اقتصادی 

آن گسترده اند. 
در ادامه این گزارش به ارائه 
اطالعات��ی درخصوص  و  آمار 
و  ای��ن حادث��ه می پردازی��م 
تالش خواهیم کرد موضوعات 
اقتصادی مرتبط با این ماجرا 
را ب��ه ش��کلی جامع بررس��ی 

کنیم. 

گزارش های اولیه چه 
می گویند؟ 

بح��ران   س��تاد مدیری��ت 
منطقه ای به س��رعت ش��روع 
به بررس��ی موقعیت و کاهش 
خبره��ای نادرس��ت و جعلی 
کرد. براساس اطالعات دولتی، 
این انفج��ار به دلی��ل نقصی 
ک��ه در یک��ی از رآکتورهای 
اصلی نیروگاه وجود داش��ت، 
رخ داده و منب��ع خارج��ی یا 
تروریس��تی نداش��ت. اف��زون 
امنیتی  مقام��ات  اینه��ا،  ب��ر 

در گزارش ه��ای خ��ود تأکید 
کردن��د که این اتفاق باعث به 
وجود آمدن نقص در سیستم 
حفاظت از محیط زیست نشده 
است. به بیانی واضح تر، وقوع 
این اتفاق به نشت مواد رادیو 
اکتیو یا ش��یمیایی در فضای 
پیرامون این نی��روگاه منتهی 

نشده است. 
درخصوص تعداد افرادی که 
در این حادثه متحمل خسارت 
ش��ده اند نیز آم��ار دقیق پنج 
نفر ذکر ش��ده است. براساس 
رس��انه های  گزارش ه��ای 
پنج  تنها  فرانس��وی،  معتب��ر 
نف��ر دچ��ار مصدومیت جزئی 
ش��ده اند که این مصدومیت ها 
ب��ه هی��چ ن��وع مصدومیت یا 
مرتبط  شیمیایی  حاد  مشکل 
نیس��ت. نکته مثبت در مورد 
این انفج��ار، رخ دادن آن در 
اس��ت.  غیرهس��ته ای  محیط 
با توج��ه به اینک��ه انفجار در 
فضایی غیر ایزوله رخ داده نرخ 
خس��ارات به حداق��ل ممکن 
رس��یده اس��ت. اگرچه اخبار 
منتش��ر ش��ده در مورد محل 
انفج��ار هنوز هم اندکی ضد و 
نقیض است. درواقع در برخی 
گزارش ها مح��ل انفجار، یکی 
از توربین ه��ا و در گزارش��ی 
دیگ��ر یک��ی از رآکتوره��ای 
اصلی ذکر ش��ده است. با این 
رس��انه ها  از  هیچ یک  وج��ود 
خطرات جانی و مالی سنگین 
و غیر قاب��ل جبرانی را گزارش 

نکرده اند. 

چرا انفجار در این نیروگاه 
مهم است؟ 

فالمنویل  هسته ای  نیروگاه 
نص��ب  ب��ا   1986 س��ال  در 
نخس��تین رآکتور خود به طور 
رس��می آغ��از ب��ه کار کرد و 
س��ال بع��د  )1987( با نصب 
دومی��ن رآکتور خود با قدرت 
بیش��تر و ظرفی��ت باالت��ری 
به کار خود ادامه داد. براساس 
اطالعات رس��می منتشر شده 
نی��روگاه،  این  در وب س��ایت 

برای ساخت  اولیه  هزینه های 
این مرک��ز، 3. 3 میلیارد یورو 
ذکر ش��ده که به م��رور زمان 
و در ط��ول س��اخت و تجهیز 
پروژه ه��ای مکم��ل نی��روگاه 
به رقم حدودی 4میلیارد یورو 

نیز رسیده است. 
نکت��ه جالب توج��ه اینکه، 
گزارش ه��ای جدید تر نش��ان 
می دهند تا فاز س��وم ساخت 
ای��ن نیروگاه که ب��ه تجهیز و 
مرتبط  س��وم  رآکتور  ساخت 
اس��ت، هزینه ه��ا باالت��ر هم 
رفته ان��د. تا جای��ی که به نظر 
می رس��د، این پ��روژه تا پایان 
سال 2016 میالدی، بین 8.5 
تا 11میلی��ارد یورو هزینه در 

پی داشته است. 
اما س��اخت این تأسیس��ات 
اتم��ی بین س��ال های 2014 
تا 2016 ب��ا چالش های مالی 
متعددی مواجه ش��د تا حدی 
که س��اخت رآکتور س��وم که 
ب��ود در س��ال 2014  ق��رار 
انجام ش��ود، عماًل به دو سال 
بعد موکول ش��د و در چرخه 
کمب��ود بودجه ق��رار گرفت. 
س��رانجام  مالی  مش��کل  این 
ب��ا کم��ک ی��ک وام کمک��ی 
بریتانیایی رفع ش��د؛ وامی که 
تضمین می کند فاز س��وم این 
نیروگاه تا پایان س��ال 2018 
برس��د.  بهره برداری  درجه  به 
با توجه به این اطالعات مالی 
و س��رمایه های صرف شده در 
این پروژه چن��دان عجیب به 
نظر نمی رس��د که امنیت این 
نی��روگاه برای دولت فرانس��ه 

بسیار مهم باشد. 

صادرات برق فرانسه 
اطالع��ات  براس��اس 
توس��ط  ش��ده  منتش��ر 
س��ازمان بین الملل��ی ان��رژی 
اتم��ی، فرانس��ه بزرگ تری��ن 
است.  جهان  برق  صادر کننده 
صادرکننده ای که بخش قابل 
توجهی  از بودجه ساالنه خود 
را از طریق نیروگاه های اتمی 
تأمین می کن��د. اما این روزها 

جای��گاه صادراتی فرانس��ه در 
وضعی��ت متزلزلی قرار گرفته 
اس��ت. چش��م اندازهای آت��ی 
صادرات این کشور از احتمال 
کاهش این سهم تا 50 درصد 
تا سال 2025 خبر می دهند. 
هم اکنون فرانسه با صادرات 
خود به طور میانگین، س��االنه 
درآمد  دالر  3میلی��ارد  بالغ بر 
دارد. 17درصد از برق فرانسه 
هسته ای  س��وخت  واسطه  به 
قابل بازیافت تأمین می شود و 
بنابراین بس��یار طبیعی به نظر 
می رس��د ک��ه فرانس��ه برای 
تأسیسات  و  نیروگاه ها  تجهیز 
هس��ته ای خود ارقام متنابهی 

هزینه کند. 
با توجه به استقالل فرانسه 
در حوزه تولید برق، هم اکنون 
این کش��ور جزو کش��ورهایی 
است که ارزان ترین هزینه های 
ب��رق را ب��ه خ��ود اختصاص 
مشترکان  درواقع  داده اس��ت. 
برق در فرانس��ه بخش بزرگی 
از هزینه ه��ای ان��دک برق را 
مدی��ون نیروگاه ه��ای مدرنی 
هس��تند ک��ه طی س��ه دهه 
گذشته به مرور در این کشور 

ساخته شده اند. 
طی سال های اخیر بسیاری 
از کشورهای توس��عه یافته و 
در حال توس��عه در تالش��ند 
ب��ه  وابس��تگی  ب��ا کاه��ش 
انرژی ه��ای تجدیدناپذی��ر و 
توسعه استفاده از انرژی های 
پ��اک و تجدیدپذیر، به حفظ 
محیط زیس��ت کم��ک کنند. 
ای��ن موضوع هم ب��ه معنای 
کاهش وابس��تگی کش��ور به 
نیروگاه ه��ای ان��رژی اتم��ی 

است. 
دو  آلم��ان  و  فرانس��ه 
کش��ور اروپایی هس��تند که 
ب��رای رس��یدن ب��ه ه��دف 
وابس��تگی  کاهش  بلند مدت 
تجدیدناپذیر  انرژی ه��ای  به 
بلند م��دت  برنامه ه��ای 
مش��ترکی ترتی��ب داده ان��د. 
ریاس��ت  ب��ال،  لوی��ی  ژان 
انرژی های  از  انجمن حمایت 

تجدیدپذی��ر در گفت وگ��و با 
دولت  تالش ه��ای  بر  رویترز 
برای رس��یدن به جایگاه امن 
انرژی تجدید پذی��ر  تأمی��ن 
تاکید دارد و می گوید:»هدف 
ما نه تنها کاهش وابستگی به 
س��وخت های تجدیدناپذی��ر، 
بلکه کاهش مصرف مشترکان 
است. هدف بلند مدت ما این 
است که تا پایان سال 2030 
سهم اس��تفاده از انرژی را تا 
30درص��د کاه��ش دهیم و 
برای کاهش وابس��تگی افراد 
فرهنگ س��ازی  انرژی ها  ب��ه 
کنیم. ب��ا ای��ن روش نه تنها 
در هزینه های تأمین سوخت 
صرفه جویی خواهد شد، بلکه 
هزینه هایی که صرف حفاظت 
و نگهداری نیروگاه های اتمی 
و تأسیس��ات استخراج انرژی 
می ش��ود نیز به شدت کاهش 

پیدا می کند.«
نکت��ه جال��ب در این میان، 
به  عمومی  اف��کار  وابس��تگی 
درواقع  است.  انرژی هسته ای 
نتایج نظرس��نجی های رسمی 
افکار عمومی نش��ان می دهد، 
فرانس��وی  ش��هروندان  اغلب 
نظری مثبت ب��ه کارکردهای 
ان��رژی اتمی دارن��د و مخالف 
از این نوع  استمرار اس��تفاده 
انرژی نیس��تند. با این وجود، 
انجمن  مارک زریس��کا، عضو 
محیط زیس��ت  دوس��تداران 
فرانس��ه معتقد است که اغلب 
سیاس��ت های  با  ش��هروندان 
کاهش وابستگی به انرژی های 
اتمی آشنا نیستند و بر همین 
اس��اس است، نس��بت به این 
ن��وع تغیی��رات جهت گی��ری 

مشخصی ندارند. 
بس��یاری از فعاالن گروه های 
و  پ��اک  ان��رژی  از  حمای��ت 
اتحادیه  اقتصادی  کارشناس��ان 
اروپا معتقدند در صورت توسعه 
فرهنگ اس��تفاده از انرژی های 
پاک در کشورهای مهم اتحادیه 
مث��ل فرانس��ه و آلم��ان، ای��ن 
فرهنگ در کشورهای دیگر این 

حوزه نیز رونق خواهد گرفت. 

58س��ال پی��ش در چنین روزی فیدل کاس��ترو 
به مق��ام نخس��ت وزیری کوبا دس��ت یاف��ت. این 
چه��ره سیاس��ی از آن تاری��خ تا س��ال 2011 به 
فعالیت سیاس��ی خ��ود ادامه داد اگرچه در س��ال 
2008 رس��ماً ق��درت را به برادرش رائ��ول واگذار 
کرد. وی به واس��طه ش��یوه انتخ��اب لباس و تیپ 
منحصر به ف��ردش در بین رهب��ران جهان چهره ای 
شاخص بود. لباس های نظامی، کاله های مخصوص 
و سیگار برگ از مهم ترین نماد های ظاهری کاسترو 

محسوب می شوند. 
اما اهمیت به قدرت رسیدن کاسترو در کوبا تنها 
به ظاهر وی مرتبط نیست و به مواردی اقتصادی و 
اجتماعی نیز ارتباط دارد. در مدتی که کاس��ترو در 
مسند قدرت قرار داشت، صنعت و تجارت کوبا ملی 
 ش��د و روابط تجاری این کش��ور با برخی کشورها 

رو به تیرگی رفت. 

بر هم خ��وردن رواب��ط کوب��ا و ایاالت متحده از 
مهم تری��ن اتفاقات��ی ب��ود ک��ه در دوران حکومت 

کاس��ترو رخ داد. اگرچه اقدام های کابینه کاس��ترو 
اغل��ب با ه��دف کاه��ش وابس��تگی سیاس��ی به 
ایاالت متحده انجام می ش��د، اما تاثیر اقتصادی این 

تصمیم گیری ها نیز به م��رور در وضعیت تجاری و 
مالی کوبا رخ نشان داد و کوبا را وارد چالش دشوار 

تحریم ها کرد. 
اوج درگیری های دو کش��ور به زمانی بازمی گردد 
که دول��ت کوبا ام��وال ایاالت متح��ده را در خاک 
کش��ورش مص��ادره و در نتیج��ه در آوریل 1961 
آمری��کا ت��الش کرد ب��رای تالفی با ایج��اد جنگی 
چریکی و ارتش��ی خصوصی متش��کل از تبعیدیان 
کوبای��ی، حکوم��ت کاس��ترو را س��رنگون کند. اما 
ارت��ش کوبا در خلیج خوک ها ب��ه مهاجمان حمله 
کرد و ضمن کش��تن بسیاری از آنها، هزار نفر دیگر 
را به اس��ارت گرفت. آمریکا نیاز شدیدی به برخی 
کااله��ای کوبایی داش��ت اما به خاط��ر تحریم های 
تج��اری آمری��کا، ای��ن کااله��ا به ش��وروی صادر 
می ش��دند و بعدها با حمایت شوروی کوبا در رأس 

جنبش عدم تعهد قرار گرفت. 

رخداد نگار اقتصادی 16 فوریه 

مزایا و معایب اقتصادی نیروگاه های اتمی 

چرا فالمنویل تبدیل به چرنوویل نشد؟ 

پنجشنبه
28 بهمن 1395

شماره 726

پریا بهنام
paryabehnam66@gmail.com باران اخوت نیا 

baranokhovatnia@gmail.com

رویا پاک سرشت 
royapakseresht@gmail.com



13 فن�اوری و دیجیت�ال

زد تی ای  چین��ی  ش��رکت 
تجهی��زات  زمین��ه  در  ک��ه 
اس��ت  فع��ال  مخابرات��ی 
هش��دار داد که انتظار دارد 
تبعات ناش��ی از متهم شدن 
به نق��ض تحریم های آمریکا 
علی��ه ایران، ب��ر نتایج مالی 

این کش��ور تاثیر بگذارد. 
به گزارش تسنیم، شرکت 
در  ک��ه  زد ت��ی ای  چین��ی 
مخابراتی  تجهی��زات  زمینه 
سه ش��نبه  روز  اس��ت  فعال 
هش��دار داد که انتظار دارد 
تبعات ناش��ی از متهم شدن 
به نق��ض تحریم های آمریکا 
علی��ه ایران، ب��ر نتایج مالی 

این کش��ور تاثیر بگذارد. 
در  آمری��کا  دول��ت 
ماه م��ارس ب��ه دلی��ل نقض 
تحریم ها، ش��رکت  ادعای��ی 
اعم��ال  ب��ا  را  زد ت��ی ای 
ش��دیدترین  از  برخ��ی 

به  صادراتی  محدودیت های 
آمری��کا تحری��م کرد. از آن 
زمان تاکن��ون دولت آمریکا 
معافیت ه��ای  اج��رای  ب��ا 
ای��ن  اج��رای  از  موقت��ی، 

تحریم ه��ا خ��ودداری کرده 
این معافیت ها  اس��ت. زمان 
قرار اس��ت بعد از 27 فوریه 

منقضی ش��ود. 
اظهاری��ه ای  در  زد ت��ی ای 

ب��ه ب��ورس ش��نژن نوش��ت:  
فعاالنه  ش��کلی  به  »ش��رکت 
با  در حال همکاری و مکاتبه 
وزارتخانه ه��ای دولتی مرتبط 
با آمریکاس��ت تا تحقیقات به 

نتیجه برس��د. نتیجه مصالحه 
اما  نیس��ت  مش��خص  هن��وز 
توجهی  قاب��ل  تاثیر  احتم��اال 
ب��ر ش��رایط مال��ی و نتای��ج 
خواه��د  ش��رکت  عملی��ات 

داش��ت.«
اگ��ر مصالح��ه ای بین این 
ش��رکت با مقامات آمریکایی 
ص��ورت نگی��رد ی��ا معافیت 
از اج��رای تحریم ه��ا تا قبل 
از انقض��ای معافی��ت قبل��ی 
نشود، عرضه کنندگان  تمدید 
ب��ا  از هم��کاری  آمریکای��ی 
ممن��وع  زد ت��ی ای  ش��رکت 
خواهند شد که این می تواند 
بخ��ش عم��ده ای از زنجیره 
ای��ن  تجهی��زات  تامی��ن 
مشکل  با  را  چینی  ش��رکت 
حدود  زدتی ای  کند.  مواجه 
یک س��وم تجهیزات خود را 
آمریکای��ی  ش��رکت های  از 

تامی��ن می کن��د. 

محققان دانشگاه MIT اخیرا 
چیپ کم مصرفی توسعه داده اند 
که قادر اس��ت به صورت خودکار 
گفت��ار را بازشناس��ی ک��رده و 
در نتیج��ه س��بب صرفه جوی��ی 
99درص��دی در مص��رف انرژی 

شود. 
با وجود آنکه دس��تیار صوتی 
س��یری اپ��ل تا بی نقص ش��دن 
فرس��نگ ها فاصله دارد اما درک 
کارب��ران از ه��وش مصنوعی در 
موبایل را به کلی دگرگون ساخته 
اس��ت و از آن زمان کمپانی های 
دیگر نی��ز س��رویس هایی مانند 
S Voice ی��ا دس��تیار گوگل را 
معرفی کرده اند و به نظر می رسد 
س��ال 2017 نقط��ه عطف��ی در 

تاریخ هوش مصنوعی باشد. 
اما از آنجایی که دس��تیارهای 
مجازی پیشرفته با اتکا به قابلیت 

تش��خیص گفتار توسعه یافته اند، 
نکته ناامید کننده این اس��ت که 
ب��رای دریافت فرامی��ن کاربران 
باید همیش��ه فعال باش��ند. این 
به این معناست که سرویس های 
پربازده ترین  باتری  حتی  مذکور 
گجت ها را نیز به س��رعت خالی 
خواهن��د ک��رد. گفتن��ی اس��ت 

موبایل های معمول برای استفاده 
از س��رویس های مورد اشاره یک 
وات انرژی را صرف بازشناس��ی 
گفتار می کنن��د و حاال محققان 
دانشگاه MIT با در نظر گرفتن 
این مش��کل توانس��ته اند چیپی 
تولید کنند ک��ه این مقدار را به 
0.2 ال��ی 10 میل��ی وات خواهد 

رساند. طرز کارایی چیپ جدید 
به این صورت اس��ت که به جای 
اج��رای دائم ش��بکه های عصبی 
در مقی��اس کام��ل و ب��ه هنگام 
ش��نیدن هر ص��دا و نوی��زی، از 
مدار س��اده تری برای »تشخیص 
آغاز صحبت« اس��تفاده می کند 
که می تواند س��ریعا گفتار انسان 

براس��اس  کن��د.  شناس��ایی  را 
اعالم محقق��ان زمانی که چیپ 
م��ورد بحث ص��دای انس��ان را 
تش��خیص داد،  »م��دار بزرگ تر 
و پیچیده تری را برای تش��خیص 
گفت وگو فعال می کند« و همین 
عامل سبب صرفه جویی 90 الی 
99درص��دی در مص��رف انرژی 
می ش��ود. الزم به ذکر اس��ت از 
پوشیدنی،  ابزارهای  که  آنجایی 
س��اعت های هوشمند، عینک ها 
و غیره در حال رش��د هستند، 
گفت��ار به یکی از اساس��ی ترین 
پل ه��ای ارتباطی میان انس��ان 
و گج��ت تبدیل خواهد ش��د و 
با توجه به س��ایز کوچک آنها، 
 MIT اس��تفاده از چیپ جدید
می توان��د راه حلی ب��رای تولید 
محص��والت اینچنین��ی با طول 

عمر باتری بیش��تر باش��د.  

مطاب��ق انتظار، کمپانی چینی 
می��زو روز گذش��ته از تازه ترین 
گوش��ی  موبایلی خود،  محصول 
 )Meizu M5s( میزو  ام 5 اس
رونمایی کرد. این محصول، یک 
گوشی کامال میان رده با ظاهری 
فلزی و دل انگیز است که از یک 
پردازنده 8 هسته ای )هسته های 
Cortex-A53( با سرعت 1.3 
گیگاهرت��ز روی یک چیپس��ت 
میان رده ساخت مدیاتک به نام 
MT6753 اس��ت. این گوشی 
همچنین از یک نمایش��گر 5.2 
اینچی با پن��ل IPS و وضوح اچ 

دی نیز بهره می برد. 
بد نیس��ت نگاهی ب��ه زیر قاب 

فلزی این گوشی و مشخصات فنی 
آن بیندازی��م. ظرفیت رم میزو  ام 5 
اس، 3 گیگابایت بوده و این درحالی 
 اس��ت ک��ه می توانی��د آن را در دو 
نسخه مختلف با حافظه های داخلی 
16/32 گیگابایت خریداری کنید. در 
نظر داشته باشید که به لطف یک 
اس��الت کارت حافظه، این مقدار تا 
128 گیگابایت قابل افزایش است. 
دوربین اصلی این گوشی از یک لنز 
13 مگاپیکسلی میزبانی می کند که 
به تکنولوژی فوکوس خودکار مبتنی 
بر تشخیص فاز، دیافراگم f/2. 2 و 
 Dual همچنین ف��الش ال ای دی
Tune مجهز شده است. روی قاب 
جلویی نی��ز می توانید یک دوربین 

5 مگاپیکسلی برای تهیه تصاویر 
س��لفی و مکالم��ات تصویری در 
اختیار داشته باشید. از نظر انرژی 
نیز می��زو  ام 5 اس مجهز به یک 

باتری با ظرفیت 3 هزار میلی آمپر 
س��اعت اس��ت که به ادعای این 
ش��رکت چینی از 0 تا 19درصد 
شارژ کردن آن، 10 دقیقه بیشتر 

به طول نخواهد انجامید. در انتها 
باید اش��اره ک��رد که این گوش��ی 
اندرویدی مجهز به بدنه ای فلزی با 
طراحی زیباست که یک اسکنر اثر 
انگشت به نام mTouch روی قاب 
جلویی آن نقش بسته است. عالوه بر 
این باید به پشتیبانی از دو سیم کارت 

و اتصال VoLTE آن اشاره کرد. 
ش��ما می توانی��د این گوش��ی 
می��ان رده ای چین��ی را در چهار 
رنگ مش��کی، نق��ره ای، طالیی و 
رزگلد خری��داری کنید. نس��خه 
16گیگابایت��ی ای��ن محص��ول با 
نس��خه 32  و  قیم��ت 115دالر 
گیگابایت��ی آن نیز با قیمت 145 

دالر به فروش خواهد رسید.  

چیپهایتشخیصگفتارجدیدرویهمهگجتهانصبمیشوند

گوشیMeizu M5sرونماییشد

گزارش2

توشیبادرآستانهورشکستگی
است

شرکت بزرگ توشیبا دوران سختی را می گذراند و 
کارشناسان معتقدند این کمپانی به زودی مجبور به 

اعالم ورشکستگی خواهد شد. 
مناب��ع خب��ری از هفته های گذش��ته اعالم کرده 
بودند که ش��رکت توشیبا در ش��رایط نامساعد مالی 
ق��رار گرفته اس��ت و قصد دارد با فروش بخش��ی از 
شرکت خود به وسترن دیجیتال، کمی درآمد اضافه 
کس��ب کند؛ اما اتفاقاتی که روز سه شنبه  افتاد، این 

شرکت را از وضعیت بد به وضعیت بحرانی برد. 
اخی��راً توش��یبا اع��الم ک��رد در تجارت س��اخت 
نیروگاه ه��ای هس��ته ای خود با کاه��ش ارزش 6.2 
میلی��ارد دالری روبه رو ش��ده اس��ت. این ش��رکت 
 در س��ال 2006، بخ��ش زیادی از س��هام ش��رکت 
Westinghouse را خری��داری ک��رد و در س��ال 
2013، س��هم مالکیت خود را به 87درصد رس��اند. 
توش��یبا در س��ال 2006، مبلغی حدود 5.4میلیارد 
دالر برای خرید این شرکت پرداخت کرد و در سال 
2013 نی��ز، 1.6میلیارد دالر دیگ��ر هزینه کرد. در 
س��ال 2015 شرکت توش��یبا اعالم کرد که تجارت 
انرژی هس��ته ای آن ه��ا، از زمانی که این ش��رکت را 
خریداری کرده اند، سودده تر شده است، اما بحران ها 
زمانی شروع شد که سیستم حسابداری این شرکت 

ژاپنی کمی بعد از این اخبار با مشکل مواجه شد. 
Westinghouse بسیار بزرگ تر از یک شرکت 
مهندس��ی هس��ته ای اس��ت که در اختیار توش��یبا 
قرار دارد، اما این ش��رکت را می ت��وان قلب و دلیل 

اصلی بحران کنونی توش��یبا نامید. در سال 2015، 
وستینگ هاوس یک ش��رکت ساخت و ساز آمریکایی 
با ن��ام CB&I Stone & Webster را خریداری 
کرد. توشیبا اکنون اعالم کرده است، وستینگ هاوس 
مبلغ زیادی برای خرید این ش��رکت پرداخت کرده 
و عالوه بر آن، اطالعات مالی الزم مانند س��رریزهای 
هزینه و تاخیرها که هر دو روی عملکرد این شرکت 
تاثیر خواهند داش��ت، به طور صحیح مورد بررس��ی 

قرار نگرفته اند. 
ع��الوه بر موارد ذکرش��ده، توش��یبا اع��الم کرده 
اس��ت که به خاطر س��رریز هزینه ه��ا در پروژه های 
چندمنظوره هس��ته ای با ض��رر 3.4میلیارد دالری 
روبه رو خواهد شد. این شرکت در ادامه عنوان کرده 
اس��ت که تمامی توافقاتش را با ش��رکت های انرژی 
م��ورد بازبینی قرار خواهد داد تا ظرفیت هس��ته ای 

خود را در سرتاسر جهان مورد بررسی قرار دهد. 
به خاطر همین مش��کالت، Toshiba قصد دارد 
مس��یر خ��ود را از پروژه ه��ای تولی��د نیروگاه های 
انرژی هس��ته ای، ب��ه قرارداده��ای خدماتی موجود 
تغییر دهد؛ اگرچه این ش��رکت هنوز امیدوار اس��ت 
که بتواند تع��دادی از رآکتور های AP100 خود را 
به فروش برس��اند. این رآکتوره��ا، از نوع آبی تحت 
فشار هستند و آخرین طراحی های وستینگ هاوس، 
زمانبن��دی به کارگی��ری آنها را در س��ال جاری و در 
Sanmen چین عنوان کرده اس��ت. این زمانبندی 
اجرا، دو تا سه س��ال دیرتر از برنامه ریزی های اولیه 
اس��ت و می ت��وان همی��ن م��ورد را یک��ی از دالیل 

ضررهای بسیار زیاد توشیبا دانست. 
توش��یبا پیش از این اعالم کرده بود که قصد دارد 
قراردادهای ساخت و س��از هسته ای خود در خارج از 
ژاپ��ن را لغو کند و این خب��ر، نتایج خوبی برای این 
ش��رکت در انگلستان نداشت. ش��رکت ژاپنی حدود 
60درصد از س��هام ش��رکت NuGen را در اختیار 
دارد. این ش��رکت قرار است یک ایس��تگاه تولیدی 
جدید در شهر Cumbria بسازد. اما اکنون توشیبا 
 Korea قصد دارد س��هام خود از این ش��رکت را به
Electric Power بفروش��د؛ اگرچ��ه امیده��ای 
 AP1000 ش��رکت ژاپنی برای فروش رآکتورهای

هنوز پابرجا هستند. 
ش��یگنوری ش��یگا، رئی��س هیأت مدیره  توش��یبا 
اعالم کرده اس��ت که تمامی مسئولیت های کاهش 
بازدهی شرکت را قبول خواهد کرد؛ اما این خبر نیز 
نمی تواند تاثیری بر روند نزولی این ش��رکت داشته 
باش��د. ش��رکت ژاپنی اعالم کرده که ب��رای تنظیم 
آمارها و اس��ناد مالی س��ه ماهه  خود به بازار س��هام 
توکی��و، نیاز ب��ه فرصت 30روزه دارد. ارزش س��هام 
این ش��رکت نیز از 14دس��امبر تاکن��ون، با کاهش 

50درصدی روبه رو بوده است. 
آمارها نش��ان می دهند که توش��یبا چ��اره ای جز 
اعالم ورشکس��تگی و فروش بخش��ی از دارایی های 
خ��ود ندارد و این اقدامات می توانند آخرین تالش ها 
برای بقای این ش��رکت باسابقه باش��ند. با توجه به 
موارد گفته ش��ده، این ابهام به وجود می آید که چرا 
این ش��رکت، تجارت هس��ته ای خود را به طور کامل 
نمی فروشد؟ نیویورک تایمز پیش از این اعالم کرد که 
شرکت ژاپنی نتوانس��ته است خریدار مناسبی برای 
این بخش پیدا کند. از طرفی، توشیبا اعالم کرده که 
قصد دارد بخ��ش میکروچیپ های خود را به صورت 
اس��پین آف و با قیمتی حدود  13 تا 17میلیارد دالر 
به فروش برس��اند تا بخش��ی از بدهی ه��ای خود را 
جبران کند. اگر این فروش انجام ش��ود، بدهی های 
کوتاه مدت ش��رکت جبران خواهد ش��د؛ اما مشکل 
اصلی که تجارتی اس��تهالکی، پرهزینه و بدون سود 
کوتاه مدت با نام انرژی هسته ای است، همچنان باقی 

خواهد ماند.  

ساختتراشهایبرایتشخیص
صداتوسطتجهیزاتالکترونیکی

 محقق��ان دانش��گاه  ام ای ت��ی آمریکا یک تراش��ه 
کم مصرف س��اختند که امکان تشخیص گفتار برای 

تجهیزات الکترونیکی فراهم می کند. 
به گ��زارش ایرن��ا، ت��وان مصرفی این تراش��ه در 
مقایس��ه با گوش��ی های هوش��مند ام��روزی که با 
اس��تفاده از نرم اف��زار امکان تش��خیص گفتار را در 
اختیار می گذارند، بین 90 تا 99درصد کمتر است. 
ای��ن تراش��ه به منظور کاه��ش ت��وان مصرفی، از 
دو اس��تراتژی اس��تفاده می کند. اوالً این تراش��ه به 
ی��ک مدار شناس��ایی صدا مجهز اس��ت ک��ه امکان 
تمایز بین صداهای ناخواس��ته و دس��تورالعمل های 
صوتی را فراهم می کند و در صورت شناس��ایی این 
دستورالعمل ها، مدار تشخیص گفتار فعال می شود. 
اس��تراتژی دوم ای��ن اس��ت ک��ه تم��ام داده ها را 
فشرده س��ازی می کن��د و تنه��ا بخ��ش کوچکی از 
اطالعات روی حافظه درونی آن ذخیره می ش��ود تا 

مصرف انرژی کاهش یابد. 
ع��الوه ب��ر گوش��ی های هوش��مند و تجهی��زات 
پوش��یدنی، تراش��ه های کم مصرف در حس��گرها و 
س��ایر ابزارهایی که در دسترس��ی ب��ه منبع تامین 
توان الکتریک��ی محدودیت دارن��د و هرروز موجب 
گس��ترده تر ش��دن اینترنت اشیا می ش��وند، امکان 
تش��خیص گفتار را فراهم می کنند. چنین ابزارهایی 
ممکن است زمان طوالنی را بدون نیاز به شارژ کار و 
توان مورد نیاز خود را از محیط اطراف تامین کنند. 
محقق��ان  ام ای ت��ی معتقدن��د ب��ه زودی فناوری 
تشخیص گفتار به رابط اصلی تجهیزات الکترونیکی 
تبدی��ل خواه��د ش��د. زی��را کوچک تر ش��دن این 
تجهیزات مستلزم استفاده از رابط هایی غیر از صفحه 
لمسی و صفحه کلید اس��ت. همچنین برای ذخیره 
انرژی سیستم، امکان نصب فناوری تشخیص گفتار 
درون تجهیزات الکترونیکی ضروری است، زیرا انجام 
پردازش های مربوطه در فضای ابری، نیازمند صرف 

انرژی نسبتا زیادی است. 

عرضهرقیباسکایپتوسط
آمازون

شرکت آمازون به دنبال یافتن راه هایی برای کمک 
به کسب و کارهای کوچک و افزایش درآمد آنهاست. 
از همی��ن رو خدماتی موس��وم به chime را عرضه 
کرده تا ارتباطات مجازی این افراد را تسهیل کند. 

ب��ه گزارش ف��ارس، چایم یک س��رویس ارتباطی 
یکپارچه توصیف ش��ده که برگزاری ویدئو کنفرانس 

را تسهیل می کند. 
عرضه این محصول رقابتی مس��تقیم با اس��کایپ، 
برنامه تلفن اینترنتی مایکروسافت محسوب می شود 
که برقراری تماس های صوت��ی و ویدئویی اینترنتی 
را ممکن می کند. اس��کایپ ب��ا رایانه های رومیزی، 

 ای او اس و اندروید سازگاری دارد. 
با اس��تفاده از چای��م می توان زم��ان برنامه ریزی 
ی��ک نشس��ت را مش��خص ک��رد و برنام��ه مذکور 
قبل از فرارس��یدن زم��ان این کار ب��رای همه افراد 
شرکت کننده پیامی را به منظور اطالع رسانی ارسال 
می کن��د. در این حالت کاربران تنه��ا با یک کلیک 

می توانند در نشست مجازی حضور یابند. 
چایم به هر کاربر امکان می دهد فردی را که قصد 
صحب��ت ب��ا او را دارد به طور دقی��ق انتخاب کند تا 
تمرکز افراد در حین صحبت کردن مش��خص شود. 
آمازون مدعی اس��ت این سرویس فاقد اختالل های 
صوتی و تصویری اس��ت و لذا می ت��وان از آن برای 
برگزاری نشس��ت های حرف��ه ای و کاری به راحتی 

بهره برد. 

تبدیلنمایشگرگوشیبهحسگر
اثرانگشت

دفت��ر ثب��ت اختراعات و عالئم تج��اری آمریکا به 
تازگ��ی اطالعات اختراعی موس��وم به  »نمایش��گر 
تعامل��ی با دیودهای IR« را منتش��ر کرد که به نام 
شرکت اپل ثبت شده است. این اختراع امکان حذف 
حس��گر اثر انگشت و دریافت مستقیم اطالعات نوک 
انگش��تان کاربر را توس��ط صفحه نمایش��گر فراهم 
می کند. به گزارش س��ی نت، این اختراع که در اصل 
 LuxVue در س��ال 2014 میالدی توسط شرکت
ثبت ش��ده اس��ت، در ماه آوریل پ��س از تملک این 
ش��رکت توس��ط اپل، تحت مالکیت شرکت اپل قرار 

گرفت. 
در توصیف این اختراع آمده اس��ت:  »سیستم ها و 
روش های نمونه برای تولید نور از یک دیود گسیلگر 
ن��ور مایکرو  )LED( درون نمایش��گر و برای حس 
ک��ردن ن��ور از یک دی��ود IR اس��تفاده می کنند.« 
این ش��یوه دریافت اطالعات با روش مورد اس��تفاده 
در گوش��ی های هوش��مند موجود در ب��ازار متفاوت 
اس��ت. اپل به دنبال اس��تفاده از یک فناوری جدید 
و پیش��رفته تر برای تش��خیص هویت کاربران است 
که ب��ا عنوان Touch ID  ش��ناخته می ش��ود. در 
این فناوری صفحه نمایش��گر گوشی عملکرد اسکنر 
اثرانگشت را در کنار س��ایر قابلیت های لمسی ارائه 
می کن��د و بدی��ن ترتیب در فضا صرفه جویی ش��ده 
و انعطاف پذی��ری طراح��ی افزایش می یاب��د. گفته 
می ش��ود اپل قصد دارد در آیف��ون 8 این فناوری را 
عرضه کند، اما هنوز رسماً صحبتی از زمان ارائه این 

خبـــر ابراز نگرانی شرکت  های فناوری چین از تحریم های ضد ایرانیدنیای فناوری
 دولت آمریکا

www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073274
پنجشنبه
28 بهمن 1395

شماره 726

شات

Brilliantنامدس�تگاهیاس�تکهمیتواندکنترلتمامیدس�تگاههایدیجیتالموجوددرخانهرادردستبگیرد.اینمحصولتواناییتنظیمدما،تنظیم
نور،پخشآهنگ،کنترلکودکانو...رادارد.برایاستفادهازایندستگاهبایدحدود150دالرهزینهکنید.

مهدیزارع
www.zoomit.ir



در  یونس��کو  منطق��ه ای  دفت��ر  رئی��س 
ایران در نشس��ت »هم اندیش��ی گردشگری 
پایدار برای توس��عه« از حمایت یونس��کو از 
طرح پایلوت کریدور گردش��گری ش��وش، 
شوش��تر و چغازنبی��ل خب��ر داد. به گزارش 
می��راث آری��ا، اس��ترکیش الروش،رئی��س 
دفت��ر منطقه ای یونس��کو در ای��ران در این 
نشس��ت ک��ه در س��ازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری برگزار ش��د، 
گفت:»گردش��گری یک��ی از صنایع درحال 
 رش��د در جهان اس��ت و منبع اصلی درآمد 
بسیاری از کشورها به شمار می رود. 7 درصد 
از ص��ادرات جهان��ی، یک یازدهم مش��اغل 
و 10 درص��د از تولیده��ای ناخالص داخلی 
جهان متعلق به صنعت گردش��گری است.« 
او افزود:»البت��ه گردش��گری مانن��د دیگ��ر 
اش��کال توس��عه می تواند باعث بروز سهمی 
از مش��کالت همانند جابه جای��ی اجتماعی، 
از دس��ت رفتن میراث فرهنگی، وابس��تگی 
اقتصادی و فرس��ایش محیط زیس��ت شود. 
درنتیجه فعالیت های مرتبط با گردش��گری 
با هر انگیزه ای باید پایدار باشد. گردشگری 
پایدار حالتی از گردش��گری است که در آن 
به افراد محلی، مس��افران، میراث فرهنگی و 

محیط زیست ارج نهاده می شود.«
الروش ادامه داد:  »ما در یونس��کو بسیار 
خرس��ندیم که دول��ت جمهوری اس��المی 
ایران کش��وری است که در میراث فرهنگی 
و طبیعی بس��یار غنی است و توسعه پایدار 
گردشگری را یکی از اولویت های چشم انداز 
20س��اله خود ق��رار داده اس��ت.« او بیان 
ک��رد:»در 40س��ال گذش��ته، کنوانس��یون 
یونس��کو در مورد میراث جهانی، ارزش های 
برجس��ته میراث مشترک ما را ارائه و حفظ 
و نگه��داری کرده اس��ت. پایگاه های میراث 
جهان��ی ش��گفتی های بی نظی��ر طبیعی و 
فرهنگی و بیانگر گذشته و حال ما هستند، 
زیرا این مکان ها به همه انسان هاتعلق دارند. 
پایگاه های میراث جهانی در سراس��ر جهان 
به مقاص��د گردش��گری تبدیل ش��ده اند و 
می توانند با مدیریت صحیح تاثیر شگرفی بر 
توسعه اقتصاد محلی و پایداری طوالنی مدت 

داشته باشند.«
رئی��س دفتر منطقه ای یونس��کو در ایران 
گفت:»م��ا در یونس��کو ب��ر ای��ن باوریم که 
ذی نفع��ان می��راث جهان��ی و گردش��گری 
مسئولیت مشترکی برای حفاظت از میراث 
فرهنگی و طبیعی مش��ترک ما در راستای 
توس��عه پای��دار از طری��ق مدیریت صحیح 
گردش��گری دارن��د. همین مس��ئله گواهی 
برای ایج��اد برنامه میراث جهانی یونس��کو 
و گردش��گری پایدار در س��ال 2013 است. 
رسالت این برنامه تسهیل مدیریت و توسعه 
گردش��گری پای��دار در پایگاه ه��ای میراث 
جهان��ی برای حفاظ��ت از دارایی ها و ارزش 
جهانی برجسته شان و همچنین اطمینان از 
منفعت رسانی گردشگری پایدار برای جوامع 

محلی اس��ت.« او تاکید کرد:»درحال حاضر، 
ما در ای��ران 21 پایگاه میراث جهانی داریم 
ک��ه مهم تری��ن جاذبه  ب��رای گردش��گران 
داخلی و خارجی محس��وب می شوند. تعداد 
کثیری از گردش��گران بین المللی که به این 
کش��ور س��فر می کنند ب��رای تجربه کردن 
فرهنگ و کس��ب اطالعات بیش��تر از تاریخ 
غن��ی و لذت بردن از طبیع��ت زیبای ایران 
ب��ه اینج��ا می آیند. او با اش��اره ب��ه کارگاه 
آموزش��ی ظرفیت س��ازی  که در س��پتامبر 
2016 با همکاری معاونت میراث فرهنگی و 
معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری و سازمان یونسکو 
در حوزه توسعه استراتژی گردشگری پایدار 
در پایگاه های میراث جهان��ی ایران )پایگاه 
بیستون( برگزار ش��د، گفت:»مباحثی نظیر 
تبدیل پایگاه ه��ای میراث جهانی به مقاصد 
گردش��گری، ایج��اد تعادل بی��ن حفاظت 
از پایگاه ه��ا و افزایش ش��مار گردش��گران، 
برنامه های آموزش��ی ویژه ب��رای راهنمایان 
گردشگری و... در این کارگاه ها مطرح شد.«

الروش ب��ا اع��الم خبر برنامه آموزش��ی 
ویژه ای ب��رای راهنمایان گردش��گری که 
ب��رای پایگاه ه��ای میراث جهان��ی و جاده 
ابریش��م طراحی شده و قرار است به زودی 
ب��ا هم��کاری س��ازمان میراث فرهنگ��ی، 
صنایع دس��تی و گردشگری و یونسکو اجرا 
ش��ود، اظهار کرد:»این برنامه در راس��تای 
س��ال بین المللی گردش��گری پایدار برای 
توسعه برگزار می ش��ود. همچنین یونسکو 
از س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دس��تی 
و گردش��گری در ط��رح پایل��وت کریدور 
گردشگری ش��وش، شوش��تر و چغازنبیل 
برای تبدیل ای��ن مکان ها به عنوان مقاصد 
یکپارچ��ه گردش��گری فرهنگ��ی حمایت 

می کند.«

بسیاری از گردشگران بین المللی 
اطالعات زیادی از ایران ندارند

او با بیان اینکه س��ال گذش��ته یونسکو با 
س��ازمان گردش��گری جهان��ی در برگزاری 
کنفران��س برند و بازاریابی گردش��گری در 
اصفهان همکاری داش��ت، گفت:  »بسیاری 
از گردش��گران بین الملل��ی اطالعات زیادی 
از کش��ور و تصویر واضحی از ایران در س��ر 
ندارن��د. بنابرای��ن برندس��ازی، بازاریابی و 
ارتباطات بسیار حائز اهمیت است.« الروش 
گف��ت:  »عالوه ب��ر کار در زمینه پایگاه های 
میراث جهانی بر میراث فرهنگی زیر آب در 
خلی��ج فارس و دریای خزر نیز تاکید داریم. 
میراث فرهنگی زیر آب ک��ه هویت تاریخی 
دارند تمامی بقایای وجود بش��ر اس��ت که 
زی��ر آب بوده یا هس��تند. خلی��ج فارس در 
بخش ه��ای بزرگ��ی با منظری پنهان ش��ده 
روبه رو اس��ت و این احتمال وجود دارد که 
به عنوان یک راه باستانی که از هندوستان و 
چین به کشورهای حوزه خلیج فارس و اروپا 
عبور می کرده هزاران کشتی غرق شده را در 
خود جای داده باشد. این امر برای ما فرصت 
ارزشمندی فراهم می کند تا بتوانیم در مورد 
توس��عه پایدار و گردشگری با موزه های زیر 

آب و با محوریت زمینی پژوهش کنیم.«
او افزود:»س��ال گذش��ته نخستین کارگاه 
آموزش��ی درباره میراث فرهنگی زیر آب را 
در بندر کنگ برگ��زار کردیم و در چند ماه 
آتی کارگاه آموزش��ی دیگری برای پیگیری 
ای��ن موضوع برای باستان شناس��ان زیر آب 

برگزار خواهیم کرد.«
او با اشاره به برگزاری برنامه های آموزشی 
ب��رای مدیران موزه ه��ا در ای��ران و کارگاه 
س��ه  روزه ظرفیت س��ازی برای آنان با تاکید 
ب��ر مستندس��ازی و س��یاهه برداری گفت:  
»موزه ه��ا و مجموعه ها ش��یوه ای مقدماتی 

است که با آن یادبودهای طبیعی و فرهنگی 
انس��انی ملم��وس ی��ا ناملموس پاس��داری 
می ش��وند و درواقع فضاهایی هس��تند برای 
انتق��ال فرهنگ، گفت وگ��وی بین فرهنگی، 
یادگیری، بحث و آموزش.« او خاطرنش��ان 
بس��یار  نق��ش  همچنی��ن  کرد:»موزه ه��ا 
مهم��ی در آموزش و همبس��تگی اجتماعی 
ایف��ا می کنن��د. به عالوه، موزه ها از توس��عه 
اقتص��ادی به وی��ژه در حوزه ه��ای فرهنگ، 
صنایع  خالق و گردشگری حمایت می کنند. 
برای نمونه، گردش��گران فرهنگی حداقل از 
یکی از موزه ها در سفرش��ان به ایران بازدید 
می کنن��د. بنابراین توجه به موزه ها بس��یار 

حائز اهمیت است.«
اهمیت نهایی شدن پیش نویس برنامه 

ملی گردشگری
الروش ب��ا تاکید بر اینکه در س��ال های 
افزایش چش��مگیر ش��مار  اخی��ر ش��اهد 
ایران بوده ایم،  گردش��گران بین المللی در 
گفت:»هم ما و هم به ش��کل چش��مگیری 
میراث فرهنگ��ی، صنایع دس��تی  س��ازمان 
و  حف��ظ  ب��رای  ای��ران  گردش��گری  و 
فرهنگ��ی  می��راث  پایگاه ه��ای  ارتق��ای 
کوش��یده ایم. معتقدم داشتن سیاست ها و 
چارچوب هایی برای شناس��ایی گردشگری 
پای��دار - به عن��وان وس��یله ای مهم برای 
مدیریت می��راث فرهنگی و طبیعی- برای 
دولت ه��ا در س��طح مل��ی و منطق��ه ای و 
محلی بسیار مهم اس��ت.« او افزود:»همه 
ذی نفع��ان باید از توس��عه پای��دار آگاهی 
داش��ته باش��ند و به آن متعهد ش��وند تا 
ب��ه مدیریت گردش��گری  ق��ادر  بتوانن��د 
به ش��کل پایدار باش��ند. جوامع محلی نیز 
بای��د در قب��ال پایگاه های می��راث جهانی 
و محیط اطراف آن احس��اس مس��ئولیت 
و توانمندس��ازی داشته باش��ند، زیرا این 

احس��اس مس��ئولیت به حفاظت پایدار از 
گردشگری و مدیریت آن منجر می شود.« 
رئیس دفت��ر منطقه ای یونس��کو در ایران 
ادام��ه داد:»ب��اور دارم که نهای��ی کردن 
فرآیند پیش نویس برنامه ملی گردش��گری 
بسیار اهمیت دارد و امیدوارم سند نهایی 
فش��رده و عملی باش��د و ام��کان اجرایی 
ش��دن در تمام س��طوح ملی و اس��تانی و 
محلی را داش��ته باش��د. دفتر یونسکو نیز 
به صورت مس��تمر و کام��ل از این فرآیند 
حمایت کرده است و حمایت خود را ادامه 

خواه��د داد.«
او تصریح کرد:»فرهن��گ مبتنی بر ثروت 
اس��ت البته برچس��ب قیم��ت روی آن قرار 
ن��دارد. می��راث فقط ب��ه کس��ب درآمد و 
اش��تغال زایی ب��رای جوام��ع محل��ی منجر 
نمی ش��ود، بلکه براس��اس منب��ع هویت و 
نیرویی برای همبس��تگی جوام��ع در زمان 
تغیی��ر جهان��ی اس��ت. همچنی��ن فرهنگ 
عام��ل کلیدی برای پایداری محیط زیس��ت 
اس��ت. حمایت از روش های سنتی حفاظت 
از محیط زیس��ت و مدیریت منابع می تواند 
اکوسیس��تم های  پایداری  افزای��ش  موجب 
آس��یب پذیر و همچنی��ن حفاظ��ت از تنوع 

زیستی شود.«
گردشگری راهی برای شناساندن 

میراث به جهانیان است
الروش با اشاره به اینکه گفت وگوی میان 
فرهنگ ها پایه ای برای صلح و درک متقابل 
می��ان ملت های مختلف اس��ت، گفت:»این 
صل��ح و درک متقابل امروزه بیش��تر از هر 

زمان دیگری موردنیاز است.«
او افزود:»گردش��گری راهی است برای 
بیایید  به جهانی��ان.  شناس��اندن میراث 
از ای��ن فرص��ت بی نظی��ر ب��رای ایجاد 
متعهدت��ری  و  مس��ئوالنه  گردش��گری 
ک��ه  گردش��گری ای  کنی��م،  اس��تفاده 
ق��ادر باش��د توانمندی ه��ای بالق��وه اش 
را در زمینه ه��ای ش��کوفایی اقتص��ادی، 
ش��مول اجتماعی، حفاظ��ت فرهنگی و 
محیط زیس��تی و صل��ح و درک متقاب��ل 
ب��ه س��رمایه تبدی��ل کن��د.« الروش با 
اش��اره به ای��ن جمله م��ارک تواین که 
»س��فر ب��رای جلوگی��ری از تعص��ب و 
کوته فکری بس��یار مهم اس��ت و بسیاری 
از م��ردم به ش��دت ب��ه آن نیازمندن��د« 
گفت:  »متاس��فانه معتق��دم امروزه این 
گفت��ه همچن��ان ص��ادق اس��ت. اگر در 
جه��ان امروز ب��ا یک میلیارد گردش��گر، 
هر مس��افری متصدی می��راث جهانی و 
س��فیر گفت وگوی میان فرهنگ ها باشد 
می توانی��م فرصت ه��ای جدی��دی برای 
جوامع محل��ی ایجاد کنی��م و بردباری، 
احترام و دوس��تی را میان افراد و ملت ها 
تروی��ج دهی��م و ب��ا هم��کاری یکدیگر 
س��ال بین المللی گردشگری پایدار برای 

توس��عه را ارتقا ببخش��یم.« 
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معاون رئیس جمهوری در جلسه شورای معاونان و مدیران کل امور مجلس دستگاه های اجرایی تاکید کرد

مشارکت دستگاه های اجرایی برای صیانت از 
میراث فرهنگی، رونق صنایع دستی و توسعه گردشگری

معاون حقوقی، مجلس و امور استان های 
سازمان میراث فرهنگی: 

افزایش5  برابری گردشگران 
خارجی نیازمند همکاری 
دستگاه های مختلف است

معاون حقوقی، مجلس و امور استان های سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری با اشاره 
به سند چش��م انداز 20س��اله نظام و برنامه ریزی ها 
ب��رای افزایش گرش��گران ورودی به کش��ور گفت:  
»افزای��ش پنج برابری گردش��گران خارجی نیازمند 
هم��کاری دس��تگاه های مختلف اس��ت.« به گزارش 
میراث آریا، س��یدهادی قره سیدرومیانی با بیان این 
مطلب در نخستین کمیسیون فنی و حقوقی سومین 
نشست شورای عالی میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری که صبح روز چهارشنبه 27 بهمن ماه در 
سالن فجر سازمان میراث فرهنگی برگزار شد، افزود:  
»نشست ش��ورای عالی میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری با توجه به ظرفیتی که دارد درحقیقت 
یک هیأت دولت کوچک اس��ت.« او گفت:  »با توجه 
به سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز 20ساله 
کش��ور بای��د پیگیر یک رون��د اجرای��ی و عملیاتی 
باش��یم تا بتوانیم به اهداف و چش��م اندازهای خود 
دس��ت یابیم.« رومیانی افزود:  »یکی از موضوعاتی 
که در س��ند چشم انداز به آن اش��اره شده، افزایش 
گردش��گران خارجی اس��ت که دولت نیز در این باره 
برنامه ریزی و تالش های مناسبی دارد.« او گفت:»ما 
گردش��گران  ورود  پنج براب��ری  افزای��ش  درص��دد 
خارجی هس��تیم، ام��ا باید توجه ک��رد که این مهم 
نیازمن��د مش��ارکت دس��تگاه های مختلف اس��ت.« 
معاون حقوقی، مجلس و امور اس��تان های س��ازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ادامه 
با اشاره به اهمیت بخش خصوصی خواستار استفاده 
از ظرفی��ت بخش خصوص��ی برای توس��عه اهداف و 
فعالیت ها ش��د. او همچنین به نق��ش هنرمندان در 
این ب��اره اش��اره ک��رد و گفت:»برنامه ریزی ها برای 
اس��تفاده از ظرفیت هنرمندان در توس��عه اهداف و 
چش��م اندازها یکی از موارد مهمی اس��ت که باید به 
آن توجه داشته باشیم.« رومیانی افزود:»استفاده از 
ظرفیت ه��ای بین المللی می توان��د رنکینگ ما را در 
س��طح بین الملل افزایش دهد و در این میان توجه 
به شهرهای جهانی صنایع دستی در ایران و استفاده 
از ظرفیت این ش��هرها می تواند در دس��تور کار قرار 

بگیرد.«
او خط��اب ب��ه اعض��ای حاض��ر در ای��ن جلس��ه 
خاطرنش��ان کرد:  »شما اس��اس و پایه شورای عالی 
میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری هستید 
و س��ازمان میراث فرهنگ��ی از توان تخصصی ش��ما 

استقبال و استفاده می کند.«

 در نشست برندسازی
در صنایع دستی مطرح شد

شناسایی حدود 800 برند در زمینه 
صنایع دستی در کشور

معاونت صنایع دس��تی و هنرهای س��نتی کش��ور 
نشس��ت تخصص��ی برندس��ازی در صنایع دس��تی 
را ب��ا حضور جمع��ی از فرهیخت��گان، هنرمندان و 
هنردوستان در سالن جلسات معاونت صنایع دستی 
برگ��زار ک��رد. به گ��زارش مرک��ز روابط عموم��ی و 
اطالع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری در این نشست که با رویکرد ساخت برند 
در رشته های مختلف صنایع دستی و با حضور زینب 
ش��فیعی، دانش آموخت��ه جامعه شناس��ی اقتصادی 
برگزار شد، این صاحبنظر حوزه صنایع دستی گفت:  
»برند به ش��کلی فعال با مخاطب و مصرف کننده در 
تعامل است. هنرمند و شیء دست ساز او گاهی حتی 
به ش��کل یک مصلح اجتماعی، رویدادهای اجتماعی 
را در آثارش بازتاب می دهد. این موضوع در برندهای 
جدید که براساس نام خالق برند شناخته می شوند و 
شبکه ای از روابط اجتماعی که این هنرمند به تنهایی 
آن را ش��کل داده، بیشتر دیده می شود.« شفیعی با 
تاکید بر چهار ویژگی برندها ش��امل تمایز، س��بک، 
شبکه یا سازمان اجتماعی و اعتماد افزود:»در عرصه 
تولی��د صنایع دس��تی، ویژگ��ی دوم برندهای جدید 
نحوه آموزش است که برای آن دوره های تخصصی و 
کوتاه م��دت وجود دارد و دیگری محصوالت تولیدی 
در فضاهای مجازی اس��ت که مصرف کننده در آنها 
فع��ال اس��ت و میزان فروش هم باالتر اس��ت.« او با 
تقس��یم بندی رشته های صنایع دس��تی به گروه های 
ب��زرگ مبلمان و دکوراس��یون داخل��ی، زیورآالت، 
کیف و کفش، سفال و سرامیک، لباس و عروسک و 
زیرمجموعه های کوچک تر، با آوردن مثال هایی بیان 
کرد:»امروز اس��تفاده از نام ش��خص در نام برندهای 
جدید و نو بس��یار رایج ش��ده که در ارتباط گیری با 
مخاطب هم موفق بوده است. وجود مواد اولیه مختلف 
از کم قیمت تا گران قیمت، دست ساز بودن همه این 
محصوالت، وجود و استفاده مفاهیم سنتی و قدیمی 
و نوس��تالژیک از خط فارس��ی تا نگاره های فرش و 
کاشی و ایران باس��تان همگی ویژگی های برندهای 
موجود امروز در بازار است که توانسته ایم شناسایی 
کنی��م، ضمن آنک��ه همچنین ح��دود 800 برند در 
زمینه صنایع دستی را شناسایی کرده ایم.« این فعال 
کارآفرین��ی بان��وان و دانش آموخته جامعه شناس��ی 
اقتص��ادی همچنین با مهم خوان��دن زنان و کودکان 
به عنوان دو قش��ر مه��م مصرف کنن��ده و هدف برای 
برنده��ای صنایع دس��تی، ل��زوم س��رمایه گذاری و 

شناخت این دو قشر را مهم و ضروری دانست. 

هفدهمین جلسه شورای معاونان و مدیران 
کل امور مجلس وزارتخانه ها، دس��تگاه های 
اجرایی و نهادهای عمومی کشور به میزبانی 
س��ازمان میراث فرهنگ��ی، صنایع دس��تی و 
گردش��گری و با حضور حس��ینعلی امیری، 
مع��اون پارلمانی ریاس��ت جمهوری و زهرا 
احمدی پور، معاون رئیس جمهوری در موزه 
ملی ایران برگزار شد. به گزارش میراث آریا، 
و  رئیس جمهوری  احمدی پور،مع��اون  زهرا 
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردش��گری در این جلس��ه ب��ا تاکید بر 
اس��تفاده از ظرفیت های مشترک دستگاه ها 
در توسعه اقتصادی کشور خواستار همدلی، 
مشارکت و استفاده از ظرفیت دستگاه های 
اجرای��ی ب��رای صیان��ت از میراث فرهنگی، 
رونق صنایع دس��تی و توس��عه گردش��گری 
ش��د. او در این جلسه گفت:»این سازمان از 
سه بخش مختلف تشکیل شده که هرکدام 
از ای��ن بخش ها ماموریت ه��ا و فعالیت های 
مهمی دارند و س��ازمان به لح��اظ تکالیف و 
وظایف موضوعاتی را در دستور کار دارد که 
برای آنکه بتواند آنها را به ش��کل مشخص تر 
پیگی��ری کند باید از هم��کاری و همفکری 
و ظرفی��ت دس��تگاه های مختلف اس��تفاده 
کند.« او افزود: »این س��ازمان بعد از ادغام 
هنوز نتوانس��ته اس��ت به چارچوب تکالیف 
مش��خصی دس��ت یابد و باید با استفاده از 
ظرفیت دستگاه ها و همکاری بین دستگاهی 

بتوانیم این چارچوب را به دست آوریم.«
او ادام��ه داد:»ب��ا ارتباط های��ی که برقرار 
ش��ده و تعامالت صورت گرفته این ظرفیت 
تا ح��د زیادی در اختیار این س��ازمان قرار 
گرفت��ه او ح��ذف قوانین مزاح��م و تدوین 
قوانین جدید و مناس��ب در این سازمان در 

سایه این تعامالت صورت گرفته که بخشی 
از آن در برنامه ششم مشخص شده است.«

همه باید از آثار فرهنگی صیانت کنند
احمدی پ��ور با بی��ان اینکه هم��ه باید از 
آثار فرهنگی و تاریخی صیانت کنیم،گفت:  
»س��ازمان میراث فرهنگی بر آث��ار تاریخی 
نظ��ارت دارد، اما این مهم وظیفه و به عهده 
تمام دستگاه هاس��ت که به صیانت و حفظ 
این آث��ار توجه کنن��د.« او گفت:»مجموعه 
آثار تاریخی ملموس و ناملموس در کش��ور 

پشتوانه های فرهنگی ما هستند و فقط یک 
دستگاه از عهده صیانت از این آثار برنمی آید 
بنابراین همه دس��تگاه ها باید برای حفاظت 
 و صیان��ت از آث��ار تاریخی یاری رس��انند.«

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردش��گری در ادام��ه گف��ت:  »در حوزه 
در  دس��تگاه ها  وقت��ی  نی��ز  گردش��گری 
کن��ار هم ق��رار گیرند می توانند تس��هیلگر 
ح��وزه گردش��گری باش��ند به گونه ای ک��ه 
درحال حاض��ر در این حوزه 18دس��تگاه با 
سازمان میراث فرهنگی همکاری دارند و به 

تس��هیلگری در این حوزه کمک می کنند.« 
او در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خود به 
اهمیت صنایع دس��تی در سالی که از سوی 
مق��ام معظم رهب��ری »اقتص��اد مقاومتی، 
اقدام و عمل« نامگذاری ش��ده اش��اره کرد 
و گف��ت:  »صنایع دس��تی صنعت��ی پاک و 
دوس��تدار محیط زیست است و تاثیر مهمی 
ب��ر اش��تغال زایی و درآمدزای��ی دارد و اگر 
همه دستگاه ها به رونق صنایع دستی توجه 
کنند، شاهد مهاجرت معکوس به  روستا ها 
خواهیم بود.« احمدی پور خطاب به معاونان 

و مدی��ران کل ام��ور   مجلس دس��تگاه های 
اجرایی افزود:  »شما حلقه وصل دستگاه  ها 
هس��تید و با توجه به تکالیف��ی که برعهده 
داری��د و نیز با توجه به ت��وان و دانش خود 
می توانید این فرصت را در اختیار س��ازمان 

میراث فرهنگی قرار دهید.«

خرید صنایع دستی اصیل ایرانی
معاون رئیس جمهوری در ادامه با اش��اره به 
مصوبات و دس��تورالعمل هایی ک��ه در زمینه 
خرید صنایع دستی ایرانی در نظر گرفته شده، 
اظهار کرد:  »برای مثال، دولت دستور داده که 
حتما در اهدای جوایز از صنایع دس��تی اصیل 
ایرانی استفاده شود و دستگاه ها در خریدهای 
نوروزی ش��ان صنایع دس��تی ایرانی خریداری 
کنند.« او افزود:  »اگر از صنایع دستی حمایت 
نکنیم، بخش عظیمی از هنرمندان ما تبدیل 
به مهاجر می ش��وند و جمعیت بی��کاران در 
کش��ور افزایش می یاب��د.« احمدی پور تاکید 
ک��رد:  »دس��تگاه های دولت��ی در خریدهای 
نوروزی حتما باید صنایع دستی ایرانی بخرند 
تا صنایع دستی ایرانی به عنوان یکی از رگه های 

هویتی فراموش نشود.«

چتر همدلی دولت در سایه تدبیر
او در بخش دیگ��ری از صحبت های خود 
با اش��اره به تالش های دول��ت یازدهم برای 
ایج��اد فضای تعامل و گفت وگو عنوان کرد:  
»دولت چتر همدلی خود را در س��ایه تدبیر 
باز کرده اس��ت.« احمدی پور خاطر نش��ان 
کرد:»نیازمن��د هم��کاری و تعام��ل تمامی 
دس��تگاه ها هس��تیم، چراک��ه هم��کاری و 
همراه��ی قطعا کمک خواه��د کرد تا چرخ 
اقتصاد کشور پرتوان و پرنیرو حرکت کند.«

اخبار

گزارش2

رئیس دفتر منطقه ای یونسکو در ایران خبر داد

حمایت یونسکو از طرح پایلوت کریدور گردشگری شوش، شوشتر و چغازنبیل
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استفاده از طراحی منعطف در وب سایت های تجاری

وب سایت هایی که از طراحی منعطف برخوردارند می توانند نسبت به محیطی که کاربران در آن قرار داشته و همچنین 
بسته به ابزار هوشمندی که برای ورود به این وب سایت ها استفاده می کنند واکنش نشان داده و متناسب با این ابزارها 
و اندازه صفحه نمایش آنها مشاهده می شود. این موضوع سبب می شود تا کاربران به آسانی بتوانند از تمام ویژگی های 

وب سایت موردنظرشان استفاده کرده و خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند. 

شرکت اینترنتی گوگل همواره به طراحان و توسعه دهندگان وب توصیه می کند که 
از دانش روز برای طراحی وب سایت های منعطف استفاده کرده و بدین ترتیب فرآیند 

تعامل مخاطبان با وب سایت ها را ساده سازی کنند. یکی از راه های عمده پیشنهاد شده 
از سوی متخصصان گوگل استفاده از زبان برنامه نویسی HTML برای تمامی پلتفرم های 
مورد نظر و همچنین به کارگیری زبان CSS برای نمایش وب سایت مورد نظر در ابزارهای 

مختلف نظیر گوشی موبایل، تبلت، لپ تاپ و کامپیوترهای شخصی است.  استفاده از یک 
پایگاه کدنویسی 

استفاده از زبان 
 Css media

queries

منعطف بودن 
وب سایت در 
تمامی ابزارها

آمارهای منتشر شده از میزان 
استفاده از وب سایت های منعطف 

در نقاط مختلف دنیا 

چرا استفاده از وب سایت های منعطف؟ 

صرفه جویی در 
هزینه ها

عمکلرد بهتر 
وب سایت های منعطف 
در مرورگرهای مختلف

ساده سازی تعامل 
کاربران با وب سایت

بهبود و توسعه 
عملکرد وب سایت 

منعطف

هدف قراردادن مخاطبان 
بیشتر با استفاده از 
طراحی منعطف روی 
گوشی های هوشمند

نقش سازنده 
وب سایت های منعطف 
در رقابت های تجاری

صرفه جویی در وقت آغاز عصر جدیدی در 
طراحی وب سایت با 

استفاده از طراحی منعطف

 واکنش فوق العاده 
روی ابزارهای مختلف 

بهبود سئو و 
بازاریابی با استفاده از 
وب سایت های منعطف

مردم آمریکا امروزه ازگوشی های هوشمند استفاده 
می کنند که این موضوع بیانگر اهمیت استفاده از 

طراحی منعطف است

میزان مراجعه به سایت های تجاری با استفاده از 
گوشی های هوشمند 

احتمال خرید مشتریان از فروشگاه های اینترنتی که از طراحی 
منعطف برای وب سایت شان استفاده می کنند

نکاتی برای استفاده از طراحی منعطف در وب سایت های تجاری
تمرکز روی گوشی های هوشمند

تمرکز روی موبایل به شما کمک می کند تا از طراحی مناسبی برای نمایش وب سایت تان روی گوشی های هوشمند استفاده 
کنید این موضوع به ش��ما کمک می کند تا نوآوری و خالقیت تان را به نمایش بگذارید.  ش��ما را مجبور می کند تا تالش کنید 
تجربه ای آس��ان و س��ریع برای کاربران گوشی های هوشمند فراهم کنید تا محتوای تولید شده توسط شما به سرعت روی این 

گوشی ها بارگذاری شود.  شرکت گوگل همواره بر مناسب سازی وب سایت خود برای گوشی های هوشمند تمرکز می کند. 

3 – ارائه تعریف مشخص از نقاط انفصال
نقطه انفصال درواقع یک پیکسل قرارگرفته در یک محیط قابل دید است که از طریق ابزارهای موجود در مرورگرها 

به رویت کاربران می رسد. 
استفاده از نقاط انفصال سبب می شود تا طراحی های منعطف به صورت پایه ای و اساسی واکنش مناسبی در ابزارهای 

مختلف داشته باشند. 
روی نقاط انفصال اصلی تمرکز کنید. 

2 - از یک طرح ساده استفاده کنید
به هنگام استفاده از زبان HTML سعی کنید تا فرآیند کدنویسی ساده و تمیزی داشته باشید. 

کدهای غیرضروری را که تنها موجب شلوغ شدن صفحه و طرح وب سایت می شوند را پاک کنید. 
المان های شناور و مطلق در فرآیند کدنویسی را حذف کنید. 

از روش تنظیم مجدد در پروسه طراحی وب سایت استفاده کنید. 

4 – از یک طرح منعطف استفاده کنید
سیس��تم شبکه انعطاف پذیر محتوای موجود را در ستون های مختلف سازماندهی کرده و سبب می شود تا با استفاده 

از ابزارها و امکانات مرورگرها مخاطبان قادر به مشاهده این محتواها باشند. 
طراحی های س��یال که با المان های مورد نیاز برای قابل دید س��اختن محتوا ترکیب ش��ده اند موجب منعطف ش��دن 

طراحی وب سایت برای تمامی ابزارها می شود. 

5 – استفاده از تصاویر منعطف
از روش هایی استفاده کنید که تصاویر را به صورت سیال درمی آورند. 

طرح های سیال سبب می شوند تا وب سایت شما به صورت منعطف درآمده و برای نمایش درتمامی ابزارها آماده باشد. 
 



فرزنداناولباهوشترند
مدرس��ه اقتصاد لندن به تازگ��ی در مطالعه ای 
نش��ان داده اس��ت که فرزندان ارش��د خان��واده از 
فرزندان دیگر باهوش ترند. این مؤسس��ه مطالعاتی 
 ب��ا بررس��ی روی 5 هزارکودک از نوزادی تا س��ن 
14 س��الگی به این نتیجه رس��یده اند که فرزندان 
اول از عملک��رد بهت��ری در تحصی��ل نس��بت به 

فرزندان بعدی برخوردار می شوند.
 ب��ه نوش��ته روزنامه گاردین، پژوهش��ی که در 
دانش��گاه ادینبورگ با همکاری دانش��گاه سیدنی 
انج��ام ش��د، نش��ان می دهد ک��ه فرزن��دان اول 
خانواده، نسبت به برادرها و خواهرهای کوچک تر 
خود، بهره هوش��ی باالتری دارند و از مهارت های 
تفکر بهتری برخوردارند. براس��اس یافته های این 
پژوهش، این مس��ئله می تواند به این دلیل باشد 
که بچه های بزرگ تر تحریک های ذهنی بیشتری 

دریافت می کنند. 
محقق��ان متوج��ه ش��ده اند که والدی��ن توجه 
بیشتری به فرزندان اول نسبت به فرزندان بعدی 
خ��ود می کنند. با تول��د فرزندان بع��دی، تمرکز 
والدی��ن روی فعالیت های اکتس��ابی ک��ودکان از 
جمله مطالعه، صنایع دستی و یادگیری موسیقی 

کمتر می شود.
 در واق��ع، محقق��ان تحریک روان��ی والدین را 
عام��ل اصل��ی این تف��اوت می دانند. پ��در و مادر 
ب��رای فرزن��د اول معموال فرصت بیش��تری دارند 
تا به فعالیت هایش رس��یدگی کنند. یکی دیگر از 
تفاوت ها در میزان هوش فرزندان اول و بعدی، در 
میزان مسئولیت پذیری آنهاست. فرزندان بزرگ تر 
معموال مسئولیت پذیری و نفوذ بیشتری دارند که 
به بهره بردن بیشتر از هوش آنها منجر می شود. به 
این ترتیب که ظرفیت فکری خود را به این روش 

گسترش می دهند. 
مدرس��ه اقتصاد لن��دن در مطالعه خود توضیح 
می ده��د که ای��ن تفاوت ه��ا در یادگی��ری زبان، 
ریاضیات و درک مطل��ب فرزندان اول و فرزندان 

بعدی نمودار می شود. 
ش��کاف تفاوت می��ان توانایی ه��ای فرزندان از 
همان یک س��الگی مش��خص می ش��ود. محققان 
توضیح می دهند که در درازمدت فرزندان ارش��د 
خان��واده بهت��ر آموزش می بینن��د و در نتیجه در 
بزرگس��الی حقوق و دس��تمزد بهتری نس��بت به 
فرزندان بعدی دریافت می کنند. اما فرزند ارش��د 

خانواده بودن همیشه هم خوب نیست.
 طبق پژوهشی که در س��ال 2009 انجام شد، 
فرزن��دان اول خانواده دو برابر بیش��تر از خواهر و 
ب��رادر کوچک تر خ��ود، برای کس��ب موفقیت در 

مدرسه تحت فشار هستند. 
نتایج به دس��ت آمده نش��ان می ده��د برخورد 
والدی��ن ب��ا فرزن��دان اول در زمانی ک��ه نم��رات 
ضعیف تری در مدرسه کسب می کنند، در مقایسه 

با فرزندان بعدی بسیار سختگیرانه تر است.
والدی��ن ای��ن رفت��ار س��ختگیرانه را به عن��وان 
یک الگ��وی نظم، تنها برای فرزن��دان اول اعمال 
می کنن��د و در برخ��ورد با فرزن��دان بعدی رفتار 
اهمال گرایان��ه ای از خود بروز می دهند، به همین 
عل��ت فرزندان اول از عملکرد تحصیلی بهتری در 

مدرسه برخوردار هستند. 
البته مطالعه دیگری از سوی یک آکادمی علوم 
آمریکایی با بررس��ی حدود 20 ه��زار نفر به این 
نتیجه رسیده اس��ت که ترتیب تولد تأثیری روی 
ویژگی های ف��ردی ندارد. محقق��ان این پژوهش 
 دریافته ان��د که ویژگی های خلق و خویی و صفات 

به ترتیب تولد افراد ارتباطی ندارد. 

MSN:منبع

فیسبوکواردعرصهتلویزیون
میشود

عرص��ه  در  ک��ه  فیس ب��وک 
ش��بکه های اجتماع��ی باعث 
غ��رور و افتخ��ار اس��ت، روز 
دوشنبه اعالم کرد قصد دارد 

به عرصه تلویزیونی نیز وارد شود.
 ای��ن کمپان��ی در نظ��ر دارد برای کس��انی که 
می خواهن��د خود را به صفحات تلویزیونی ضمیمه 

کنند، امکاناتی را ارائه دهد.
 فیس بوک دوش��نبه اعالم کرد که می خواهد با 
اس��تفاده از یک نرم افزار، کاربران بتوانند ویدئوی 
خود را در صفحه بزرگ تلویزیون مش��اهده کنند. 
ای��ن نرم افزار ب��ه زودی در دس��ترس همگان قرار 
می گیرد و کاربران می توانند با اس��تفاده از شبکه 
تلویزیون��ی آمازون و اپل ت��ی وی محتوای آن را 
مش��اهده کنند. فیس بوک همچنین اعالم کرد که 
به کمک این نرم افزار در تلویزیون های هوش��مند 
سامس��ونگ، پیام عمومی کاربران شبکه اجتماعی 
قاب��ل مش��اهده خواهد ب��ود. در ابتدا این ش��بکه 
قص��د دارد که فقط فیلم هایی که توس��ط کاربران 
فیس ب��وک بیش��ترین بازدید را دارند در ش��بکه 
تلویزیونی خود منتش��ر کند، اما احتماال در آینده 

این شبکه قصد تولید محتوای گسترده دارد. 
فیس ب��وک می خواه��د روی پلتف��رم یوتی��وب 
و ن��ت فلیکس تلویزیون��ش را راه ان��دازی کند. با 
این ح��ال، این ط��رح می تواند ی��ک گام کوچک 
به س��مت یک ط��رح بلند پروازانه تر باش��د که به 
عقی��ده برخی رس��انه ها، فیس ب��وک می تواند در 
آین��ده رقیب ج��دی ای ب��رای YouTube )که 
پلتفرم��ش را از گوگل به ص��ورت آنالین دریافت 
می کن��د / Alphabet( و نت فلیک��س در عرصه 
تلویزیون های اینترنتی باش��د. در نهایت این ایده 
فیس بوک بازار پرس��ودی از تبلیغ��ات تلویزیونی 
در اینترنت را از آن خ��ود خواهد کرد. فیس بوک 
در س��ال های اخیر به شدت در عرصه های مختلف 
س��رمایه گذاری کرده است. رئیس و بنیانگذار این 
ش��بکه اجتماعی یعنی مارک زاکربرگ، این طرح 
را در اولویت قرار داده  اس��ت. او تضمین کرده که 
به زودی قابلیت موبایلی این طرح را نیز راه اندازی 

خواهد کرد. 

صبح روز چهارش��نبه ده ها تن از معترضان 
به قرارداد تجاری آزاد اروپا و کانادا روبه روی 
پارلم��ان اروپا تظاه��رات کردند. ب��ه عقیده 
معترضان این پیمان تجاری، اس��تاندارد های 
بهداش��تی و زیس��ت محیطی را ب��ه چال��ش 
آزاد می��ان  توافق نام��ه تج��ارت  می کش��د. 
 CETA اتحادی��ه اروپا و کانادا، موس��وم به
روز چهارش��نبه در پارلمان اروپا بررسی شد. 
معترضان معتقدند که این توافق نامه موجب 
کاهش اشتغال، کاهش استانداردهای امنیتی 
و افزایش قدرت ش��رکت ها در قبال کارکنان 
خواهد شد. یکی دیگر از نگرانی های مخالفان 
محرمانه بودن مذاکرات این توافق نامه است. 
موافقان »ستا« می گویند این توافق موجب 
افزای��ش 20 درص��دی حجم تج��ارت میان 
کانادا و اتحادیه اروپا خواهد ش��د و به صورت 
 س��االنه 12 میلی��ارد یورو به اقتص��اد اروپا و

 8.4 میلی��ارد یورو به اقتص��اد کانادا کمک 
خواه��د کرد. به نظر معترضان این توافق نامه 
هنوز تضمین های الزم را برای حفظ معیار های 
اروپ��ا ارائه نداده و تکلی��ف وعده های آن  هم 
واضح و مشخص نیس��ت. تظاهرات کنندگان 
با پوش��یدن لباس های س��فید ی��ک زنجیره 
انسانی تش��کیل دادند تا به نش��انه اعتراض 
به پارلم��ان اروپا  بگویند تصویب CETA به 
معنای از بین بردن دموکراسی است. کمپین 
مخالفان ای��ن توافق نامه در ح��ال حاضر در 
اروپ��ا بیش از 3.5 میلی��ون امضا جمع کرده 
 اس��ت. مخالفان از تاثیر ای��ن توافق نامه روی 
اش��تغال اروپا، کیفیت محص��والت وارداتی، 
معیار ها و استاندارد های سالمت و بهداشت و 

به خطر افتادن محیط زیست نگران هستند. 
آنها معتقدند ک��ه این توافق نامه 99درصد از 
تعرفه های تجاری و گمرکی کانادا و اروپا را از 
بین می برد. کمپین های اجتماعی و مدافعان 
محی��ط زیس��ت از مخالفان ای��ن توافق نامه 

هستند. 
این تظاهرات چندین هفته اس��ت که در 
اروپ��ا جری��ان دارد. در تظاهرات مردمی در 
ش��هر مادری��د، پایتخت اس��پانیا، روی یک 
بنر نوش��ته ش��ده بود:  »مردم و کرۀ زمین 
کاالی تجاری نیس��تند.«در برلین، پایتخت 
 آلم��ان، ای��ن تظاه��رات با حض��ور بیش از 
18 ه��زار نف��ر و 130 دس��تگاه تراکتور در 

مرکز این ش��هر برگزار ش��د و معترضان در 
پایان یک طومار نمادین به وزارت کشاورزی 
آلمان دادند. همچنین اعتراضات مش��ابهی 
نی��ز در پاری��س پایتخت فرانس��ه، دوبلین 
پایتخ��ت جمه��وری ایرلند، در ش��هرهای 
مختل��ف اس��پانیا و پرتغ��ال و همچنین در 
بروکس��ل پایتخت بلژیک برگزار شد.  پایگاه 
اطالع رس��انی »ستا را متوقف کنید«، نوشته 
ب��ود:  »ب��ه بهانه گس��ترش تج��ارت میان 
کش��ورها، مق��ررات تعیین ش��ده به منظ��ور 
حفاظت از محیط زیس��ت، حقوق کارگران، 
خدمات عمومی و اس��تانداردهای مشتریان، 

به حداقل کاهش خواهد یافت.«

ب��رای مدیریت بهت��ر، ما بای��د ارتباطات 
خوبی داش��ته باشیم. بر خالف آنچه همگان 
فک��ر می کنند، س��کوت یک اب��زار ارتباطی 
بس��یار خوب اس��ت ک��ه در ش��رایط خاص 
می توانیم مورد اس��تفاده قرار دهیم. در این 
مقاله می خواهیم قدرت س��کوت را به خوبی 
مورد بررسی مفصل قرار دهیم. سکوت باعث 
می ش��ود که ما بتوانیم به خوبی تفکر کنیم. 
در گفت وگ��و با یک هم��کار، دیدیم که این 
ش��خص س��کوت های طوالنی کم و بیش��ی 
ب��رای خود تعریف کرده ب��ود و همین عامل 
باعث شده بود موفقیت خوبی در کار داشته 
باش��د. یک خطای فاحش این اس��ت که ما 
با شکس��تن س��کوت می توانیم انعکاس این 
کار را در خطاه��ا به راحتی مش��اهده کنیم. 
آنت شازول، مس��ئول ارائه آموزش مدیریت 
در Cegos توصی��ه می کند ک��ه حتما قبل 
از صحب��ت کردن با همه و حتی با ش��ریک 
زندگی خود تا عدد 10 ش��مارش و تأثیر آن 
را در رفت��ار خود مش��اهده کنید. اگر ش��ما 
تجربه یک س��کوت را داشته باشید می دانید 
که می توان به راحتی به س��وال های بس��ته 
پاسخ مثبت یا منفی داد و کمک بسیاری به 
شما در راه حل دادن می دهد. شما به راحتی 
می توانید احس��اس کنید که 10 ثانیه تفکر 
قبل از صحبت کردن حتی می تواند احساس 
ط��رف مقابل را نس��بت به ش��ما تغییر دهد 

و نوعی دلس��وزی برای ش��ما ایجاد می کند، 
مانند این جمله ش��ما نیاز به مقداری زمان 
ب��رای این دارید که بتوانید بیش��تر راجع به 

موضوع فکر کنید. 

زمانسکوتبهشمااجازهمیدهدکه
بهکارخودبرسید

س��کوت همچنی��ن می تواند ی��ک متحد 
اس��تراتژیک برای شما باش��د. در پایان یک 
جلسه کاری، ش��ما به عنوان مثال می توانید 
بپرس��یدکه کسی می تواند درباره این جلسه 
یا به طور کلی صحبتی کند و با س��کوتی که 
در آخر جلس��ه پیش می آوری��د باعث تفکر 
بیش��تر در مورد مباحث جلسه می شوید. در 
این مورد شما قادرید که بیشتر از 10 ثانیه 
و حت��ی ت��ا 30 ثانیه س��کوت کنید که این 
مقدار می تواند باعث تغییر در مس��ئولیت ها 

هم شود. 
در پای��ان این مدت یکی از کس��انی که در 
آنجا هست می تواند خود را نشان دهد و فرد 
خود را در عمل نش��ان بده��د و ما می توانیم 
مس��ئولیت کار خود را به آن فرد بس��پاریم. 
الگوی مش��ابه در یک گروه پروژه با استفاده 
از ه��وش جمع��ی نیز به این نتیجه رس��یده 
بودند. س��کوت به طور کلی مولد اس��ت، زیرا  
اجازه می دهد تفکر کنید و باعث می شود که 
ش��ما بتوانید ایده های خ��ود را بیرون بریزید 
و برونگ��را باش��ید و ایده ه��ای دیگ��ر را نیز 

می توانید ابراز کنید. 

قرارنگرفتندرموقعیتفشار
توصیه کارین آبری، »بهتر اس��ت که زبان 
خود را در زمانی که احساس می کنیم مداخله 
در موضوعی باعث ایجاد تنش می ش��ود نگه 
داریم و با این کار ما می توانیم از بروز بسیاری 
از مشکالت جلوگیری کنیم.« زمانی را برای 
س��کوت در نظر بگیرید و با نگاه به چشمان 
طرف مقابل بدون اینکه چیزی به آن بگویید 
تا زمانی که احس��اس کنید  می خواهد پاسخ 
واقعی را به شما بدهد این کار باعث می شود 
که ما بتوانیم بفهمیم چقدر آن پاس��خ مورد 
نظر درس��ت است. آنت ش��ازول می گوید که 
»س��کوت به ما اجازه می دهد به شرایط برابر 
باز گردیم.« اس��تفاده از چش��م ها در هنگام 
سکوت و نگاه به ویژگی های صورت و دستان 
طرف مقابل در هنگام ارتباط سکوت می تواند 
به ما کمک بسیاری کند. این حالت می تواند 
همچنین هنگام دلجویی کردن اتفاق بیفتد. 

صحبتباسکوت
در یک مداخله شفاهی، گاهی باید سکوت 
اختی��ار کنیم. در این حالت ما به خود اجازه 
می دهی��م ک��ه بتوانیم تنفس خوبی داش��ته 
باش��یم و بتوانی��م جذب اطالع��ات از طرف 
مقاب��ل را نیز داش��ته باش��یم. آنت ش��ازول 
توصیه می کند که»توجه داش��ته باش��ید که 
س��کوت در س��خنرانی، خیل��ی عامل مهمی 
در فهم صحبت های ش��ما است.« ما نباید در 
سخنرانی ها مخاطب خود را با یکسره صحبت 

کردن حلق آویز کنیم.

درآستانهمذاکراتپارلماناروپاصورتگرفت

اعتراضبهتوافقنامهتجارتآزاداروپاوکانادا

اهمیتسکوتدرافزایشکاراییذهن

قدرتسکوتدرمدیریت

دیویدچریتون
ثروت1.3میلیارددالر

دیوید چریتون پروفس��ور دانشگاه اس��تنفورد که ثروتی معادل 1.3 میلیارد دالر از سهام 
شرکت گوگل دارد از زندگی کردن به سبک ثروتمندان متنفر است. 

او درمصاحبه ای گفته: در حقیقت س��بک زندگی ثروتمندان برای من توهین آمیز است. 
میلیاردرهایی که خانه ای با 13 سرویس بهداشتی و امکانات دیگر می سازند مشکل دارند.«

او خ��ودش را به خاطر رفتن به موج س��واری در زمان تعطی��الت در هاوایی لوس نامید و 
بزرگ ترین ولخرجی اخیرش ماشین هوندا اودیسه ای است که در سال 2012 خریده است. 

آمانسیواورتگا
ثروت66.8میلیارددالر

ن��ام بنیانگذار برند زارا اخیراً به عنوان دومین فرد ثروتمند جهان اعالم ش��د، اما ثروتش 
تأثیری بر عادات شخصی اش در خرج کردن پول ندارد. 

اورتگا س��ال های س��ال است که زندگی بی حاش��یه ای را می گذراند. معموال با آرامش در 
آپارتمانش در الکرونای اسپانیا به همراه همسرش زندگی می کند، به کافی شاپ مشخصی 
رف��ت وآم��د می کند و با کارمندانش در کافه تریای دفتر مرک��زی زارا ناهار می خورد. مثل 
همت��ای میلیاردرش مارک زاکربرگ این نجیب زاده اس��پانیایی لباس های س��اده ای را که 
ش��امل کتی آبی، لباسی سفید و شلواری خاکستری است هرروز می پوشد. بعضی معتقدند 
او را به خاطر داش��تن جت شخصی 45 میلیون دالری محصول شرکت بمباردیر نمی توان 

مقتصد نامید، اما او خیلی اهل سفر نیست، چون همیشه درگیر کار است. 
عظیمپرمجی

ثروت:16.5میلیارددالر
ثروتمند ترین غول پرنفوذ تکنولوژی در هند را میلیاردر خشک دست و کسی که اسکروچ 

در برابرش مثل بابانوئل است نیز می خوانند. 
این مرد 70 ساله 16.5 میلیارد دالر سرمایه دارد، اما این حجم از ثروت مانع استفاده او 
از ریکشاوها برای رساندنش از فرودگاه به خانه یا محاسبه دقیق مصرف دستمال توالت در 
دفتر های ویپرو نمی شود. او هم از پرواز های درجه اقتصادی استفاده می کند و ماشین های 
دست دوم می راند و همیشه به کارمندانش تذکر می دهد که چراغ های دفتر کار را خاموش 

کنند. 
وارنبافت

ثروت60.7میلیارددالر
بافت هنوز در اوماهای نبراسکا و در خانه ای که بیش از 50 سال پیش به مبلغ 31500 

دالر خریده است زندگی می کند. 
او هیچ قایق تفریحی ش��خصی ندارد، چون به قول خودش اکثر این اس��باب بازی ها مایه 
دردس��ر هس��تند. وقتی با همس��ر دومش ازدواج کرد به جای یک مراس��م پرخرج او یک 
عروس��ی مختصر در خانه دخترش در اوماها برگزار کرد. او همچنین هیچ گوشی هوشمند 

یا کامپیوتری ندارد. 
او همچنی��ن میلیارد ه��ا دالر در امور خیرخواهان��ه صرف کرده و از واش��نگتن عاجزانه 

درخواست کرده که مالیات های او را افزایش دهند. 
چاکفینی

ث�روت:2میلی�وندالر)میلیارده�ادالرازثروتشرابهامورخیریهبخش�یده
است(

یک کهنه کار از نس��ل رکود بزگ اقتصادی با شعاری قاطع: من می خواهم سختکوشی را 
 Duty Free Shoppers آغاز کنم، نه آنکه ثروتمند شوم. او به عنوان یکی از بنیانگذاران
تا به حال بیش از 4 میلیارد دالر به کودکان محروم و برنامه های نوآورانه در حوزه سالمت 
کمک کرده اس��ت. کوین اوکلری، نویس��نده زندگینامه او می گوید: چیزی به اسم غرور در 
وجود او نیس��ت. او همیشه دومین نوشیدنی ارزان قیمت را از منو انتخاب می کرد. زمانی که 

با هم در سفر بودیم او همیشه مثل یک آمریکایی ژنده  پوش لباس می پوشید. 
کارلآلبرشت

ثروت:25.4میلیوندالر
کمپانی آلدی در اروپا مانند والمارت در آمریکاس��ت. آلبرش��ت این کمپانی را به همراه 
برادر فقیدش تئو بنیان گذاش��ت و با هم میلیون ها دالر به واسطه فروشگاه های زنجیره ای 
به دس��ت آوردند. پرورش یافته به دس��ت مادری مغازه دار و پدری که کارگر معدن اس��ت. 
آنها به حقیقت صرفه جویی وفادار ماندند که باعث شد زندگی شخصی و فروشگاه های شان 
پیشرفت کند. وقتی تئو در سال 1971 به مدت 17 روز به گروگان گرفته شده بود برادرش 
با مذاکره توانست مبلغ درخواستی آدم ربایان را به 4 میلیون دالر برساند که آن را به عنوان 

هزینه های تجاری در کمپانی نوشت! 
مارکزاکربرگ

ثروت:42.8میلیارددالر
به عنوان مغز متفکر فیس بوک و یکی از میلیاردرهای جوان دنیا، مارک زاکربرگ س��بک 
زندگی ساده ای را برگزیده است. او همیشه لباس های یک جور که شامل شلوار جین، یک 
لباس خاکس��تری و هودی است، می پوش��د. کمد لباس های او احتماال کمتر از 700 دالر 

قیمت دارد. 
او در خان��ه ای 7 میلی��ون دالری در پالو آلتو کالیفرنیا زندگی می کند که عروس��ی اش با 

پرسیال چان را نیز در حیاط همان خانه جشن گرفته بود. 
اینگوارکمپراد

ثروت:40میلیارددالر
کمپراد که 90 س��اله بنیانگذار خرده فروشی مبل IKEA است، با وجود آنکه یک مولتی 
میلیاردر اس��ت لباس های ارزان قیمت می پوش��د. ارزان ترین آرایش��گاه را انتخاب می کند، 

ماشین های قدیمی را می راند، یا از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده می کند. 
جای تعجب نیس��ت مبلمان خانه او از محصوالت IKEA است. از همان مبل های ارزان 

قیمتی که دانشجویان بعد از اتمام کالج برای نخستین آپارتمان مستقل شان می خرند.

ثروتمندانمقتصد

قــاب

کیوسـک

سبک زندگی
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رئیس سیاس��ت خارجه اتحادیه اروپا در مصاحبه ای گفت، نگران از دس��ت رفتن 
نقش رهبری آمریکا در جهان اس��ت و هرگز آمریکا را تا این حد دچار قطبی شدن، 

اختالف و درگیری ندیده است. 
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه دیولت، فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجه 
اتحادی��ه اروپا در مصاحب��ه  با گروهی از روزنامه ها از جمل��ه روزنامه دی ولت آلمان 
گفت: هرکس که می خواهد یک رهبر جهانی باش��د باید قدرتمند و خودکفا باش��د. 
اگر بزرگ ترین دموکراس��ی جهان متشنج باش��د به یک فاکتور بی ثبات کننده برای 
دیگر نقاط جهان تبدیل خواهد شد. وی گفت که نگران است تحوالت منفی کنونی، 
تأثیری منفی بر ثبات جهانی داشته باشد و تأکید کرد که انتظار روابط عملگرا میان 

اروپا و آمریکا را دارد. 
موگرینی ادامه داد: ما در حال  گذار به یک برنامه جدید از روابط مان هستیم. وی 
همچنین در اظهاراتش پیش از س��فر روز پنجش��نبه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
رژیم صهیونیس��تی به واشنگتن نسبت به طرح جابه جایی سفارت آمریکا در اراضی 

اشغالی از تل آویو به قدس هشدار داد. 
رئی��س سیاس��ت خارجه اتحادیه اروپا ادامه داد: من نگرانی ش��دیدی نس��بت به 

جابه جایی سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس دارم. 
وی همچنین نس��بت به آس��یب قابل توجه به فرآیند صلح خاورمیانه هشدار داد. 

موگرینی گفت: این اقدام نمادین باعث تحریک افکار عمومی اعراب می شود. 

هشدارموگرینینسبتبهوضعیتمتشنجسیاسیدرآمریکا

خبر
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