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رئیس جمهور با تش��کر از مرکز آمار ایران و همه کسانی 
که در برگزاری شایس��ته سرشماری سال ۱۳۹۵ مشارکت 
داشتند، جهت گیری اصلی مرکز آمار و دستگاه های اجرایی 
را اس��تقرار نظام آمارهای ثبتی دانست و همه دستگاه های 
اجرایی را به همکاری در جهت دستیابی به این هدف مهم 

توصیه کرد. 
حجت االس��الم و المس��لمین دکتر حس��ن روحانی روز 
چهارش��نبه در جلس��ه هیأت دولت و پس از ارائه گزارش 
مرک��ز آم��ار از گزیده نتایج سرش��ماری عموم��ی نفوس و 
مس��کن س��ال ۱۳۹۵ تصریح ک��رد: نتایج سرش��ماری به 
مدیران ق��درت پیش بینی و تحلیل رونده��ا و برنامه ریزی 

برای آینده می دهد. 
در ای��ن سرش��ماری، بی��ش از 48.4درص��د به ص��ورت 
اینترنتی مش��ارکت داش��ته اند که این امر ثبت یک رکورد 
مه��م و موجب صرفه جویی به می��زان ۱20 میلیارد تومان 
و کاه��ش ۵0 درصدی عوامل اجرایی در نیروی انس��انی و 

توسعه فرهنگ آماری در کشور شده است. 
براس��اس سرش��ماری صورت گرفته، جمعیت کل کشور 

مع��ادل 7۹ میلی��ون و ۹26 ه��زار و 270 نف��ر اس��ت که 
۵۱درص��د آن را م��ردان و 4۹درص��د آن را زنان تش��کیل 

می دهند. 
تعداد کل خانوار کشور معادل 24 میلیون و ۱۹6 هزار و 
۳۵ نفر اس��ت که از این میزان، ۳.۳ بُعد خانوار کل کشور، 
۳.۳ بُعد خانوار مناطق ش��هری و ۳.4 بُع��د خانوار مناطق 

روستایی را تشکیل می دهد. 
همچنین متوس��ط رشد س��االنه جمعیت کل کشور بین 
س��ال های ۱۳۹۵-۱۳۹0 مع��ادل ۱.24درصد )۹۵۵۳20 
نفر در هر س��ال( برآورد شده است که استان های خراسان 
جنوب��ی و بوش��هر با بیش��ترین می��زان رش��د جمعیت و 
اس��تان های همدان و خراس��ان ش��مالی پایین ترین میزان 

رشد جمعیت را به خود اختصاص داده اند. 
میزان با س��وادی کش��ور در جمعیت باالی شش سال به 
۹0.۹درص��د و در جمعیت 4۹-۱0س��ال ب��ه ۹4.7 درصد 
رسیده که بیشترین میزان رشد آن مربوط به سال های ۹0 

تا ۹۵ گزارش شده است. 
براس��اس این نتایج، تعداد واحدهای خالی مس��کونی با 

افزای��ش ۹00 ه��زار واحد از یک میلی��ون و 660 هزار در 
س��ال ۹0 به 2میلی��ون و ۵80 هزار در س��ال ۹۵ افزایش 

یافته است. 
اس��تان تهران نیز با 48۹ هزار و ۹86 واحد مس��کونی و 
اس��تان ایالم با ۱۳ هزار و 2۹۹ واحد مس��کونی به ترتیب 
بیش��ترین و کمترین واحدهای مس��کونی خالی را در خود 

جای داده اند. 
استان تهران بیشترین جمعیت کشور را با ۱6.6درصد از 
کل جمعیت کش��ور و استان ایالم کمترین میزان جمعیت 

را با 0.7۳درصد درخود جای داده اند. 
همچنی��ن از نظر توزیع نس��بی خانواره��ا در واحدهای 
مس��کونی معمولی در س��ال ۱۳۹۵، بالغ ب��ر 60.6 درصد 
ایرانیان در واحدهای مس��کونی ملک��ی بوده و ۳0.8درصد 
نی��ز در واحدهای مس��کونی به صورت رهن و اس��تیجاری 
س��کونت دارند. از این تعداد، ۳۹.۳ درص��د در آپارتمان ها 
و 60.7 درص��د نی��ز در واحدهای مس��کونی غیرآپارتمانی 

زندگی می کنند. 

وزیر نفت از برگزاری بزرگ ترین مراسم افتتاح طرح های 
نفتی به ارزش 20میلیارد دالر با حضور رئیس جمهوری در 
هفته آینده خبر داد و گفت: پارسال متوسط صادرات نفت 
و میعانات گازی ما به بیش از 2 میلیون و 600 هزار بشکه 
در روز رسید که امسال نیز همان روند را ادامه می دهیم. 

بیژن زنگنه در حاشیه نشست هیأت دولت درباره افتتاح 
طرح ه��ای جدید در عس��لویه بیان داش��ت: فازهای جدید 
پارس جنوب��ی و الیه نفتی این میدان که برای نخس��تین 
بار از آنها تولید صورت می گیرد به همراه چند طرح بزرگ 
پتروشیمی، یکش��نبه هفته آینده با حضور رئیس جمهوری 

افتتاح می شود. 
وزیر نف��ت افزود: این بزرگ ترین مراس��م بهره برداری از 
مجموعه طرح های نفتی است که ارزش سرمایه گذاری های 

انجام شده به 20 میلیارد دالر می رسد. 
زنگنه درباره فازهای باقیمانده پارس جنوبی گفت: شش 
فاز ش��امل۱۱، ۱۳، ۱4، 2۳، 24 و 22 باقی می ماند که بر 
پایه برنامه، یک فاز تا پایان امس��ال به بهره برداری می رسد 

و بقیه به سال بعد موکول شود. 
وی یادآوری کرد که قسمت زیادی از این فازها در بخش 
دریایی قرار دارد و از این رو، در یک س��ال گذشته شرکت 
صدرا و قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیا برای رفع مش��کالت 

تالش کردند. 
وزیر نفت ادامه داد: کار س��اخت پاالیش��گاه از س��کوها 
جلوتر است اما تا کار ساخت سکو و تولید نفت انجام نشود 
چندان کارایی ندارد. ما اکنون در قس��مت خشکی بیش از 

بخش دریایی، ظرفیت شیرین سازی داریم. 
زنگنه یادآوری کرد: امس��ال به تولید برابر گاز با قطر در 
پارس جنوبی رسیدیم و قطر اعالم کرده است در نظر دارد 
دوباره این میدان را توس��عه دهد که اگر آنها دوباره توسعه 

دهند، ما نیز توسعه می دهیم. 
وزی��ر نفت درب��اره اقدام های وزارت نفت ب��رای مقابله با 

ریزگردها در استان خوزستان گفت: قرار است وزارت نفت،  
»مالچ« رایگان به وزارت جهاد کشاورزی بدهد. 

زنگن��ه تاکید کرد مهم ترین اقدام برای موضوع ریزگردها 
در خوزس��تان این بود که گفتیم »هور« باید زنده بماند. از 
اول این دولت، شعار این بود که هورالعظیم باید زنده بماند 

و ما هیچ عملیاتی را انجام ندهیم که هور خشک شود. 
وی افزود: من اعالم کردم، همان طور که در خلیج فارس 
داخ��ل آب کار می کنی��م، در هور نیز داخ��ل آب فعالیت 
می کنیم تا با وجود افزایش هزینه ها، محیط زیست تخریب 

نشود. 
 

تولید از میدان های مشترک
وزی��ر نفت گف��ت: وضعیت تولید نفت م��ا بهبود یافته و 

به ویژه از میدان های مشترک در حال افزایش است. 
زنگنه اف��زود: یک ماه پیش تولید نف��ت از میدان آذر با 
ظرفیت تولید ۱۵ هزار بش��که در روز آغاز شد که به زودی 

به ۳0 هزار و سپس 60 هزار بشکه افزایش می یابد. 
وی اضافه کرد: برای نخستین بار تولید نفت از الیه نفتی 

پارس جنوبی آغاز شده که اکنون به روزانه حدود 2۵ هزار 
بشکه رسیده است. 

وزیر نفت با یادآوری اینکه تولید از میدان های نفتی غرب 
کارون نیز در حال افزایش اس��ت، گفت: امیدواریم امس��ال 
به تولید روزانه نزدیک به 4میلیون بش��که در اواخر س��ال 

برسیم. 
زنگنه افزود: تولید میعانات گازی نیز به دلیل بهره برداری 

از فازهای جدید پارس جنوبی در حال افزایش است. 
وی بیان داشت: در آغاز رفع تحریم ها، حدود 70 میلیون 
بش��که میعانات گازی فروخته نشده روی آب ذخیره کرده 

بودیم که در اسفندماه نزدیک صفر شد. 
وزیر نفت با بیان اینکه مشکلی در بازاریابی نداریم، ادامه 
داد: متوس��ط صادرات نفت و میعانات گازی ما پارس��ال به 
باالی 2 میلیون بش��که در روز رسید که امسال همان روند 

را خواهیم داشت. 
زنگن��ه درباره دریاف��ت پول نیز گفت: ب��ه طور عمومی، 
مش��کلی نداریم. در برخی موارد می خواهند روال گذش��ته 

را که به سودشان بود ادامه دهند که مقاومت می کنیم. 
وی اضافه کرد: مش��ابه روال عادی همه کش��ورها، زمان 
پرداخت را حداکثر ۳0 روز پس از حمل محموله های نفتی 

گذاشته ایم که در دوران تحریم تا ۹0 روز باال رفته بود. 
وزی��ر نفت اضافه کرد: در برخی موارد اصرار دارند مهلت 
پرداخت ۹0 روزه باشد که در حال کاهش دادن این موارد 

هستیم تا به شرایط عادی برسد. 
ب��ه گزارش ایرنا، پنج ف��از ۱7، ۱8، ۱۹، 20 و 2۱ پارس 
جنوب��ی که بخ��ش عمده توس��عه آنها در دول��ت یازدهم 
انجام ش��د، قرار اس��ت هفته آتی با حضور رئیس جمهوری 

و میهمانان داخلی و خارجی به طور رسمی افتتاح شود. 
با افتتاح رسمی چهار طرح جدید صنعت پتروشیمی نیز 
س��االنه ح��دود 2 میلیارد دالر ب��ه ارزش تولید محصوالت 

پتروشیمی و پلیمری ایران افزوده می شود. 

زنگنه: صادرات نفت روزانه 2.6 میلیون بشکه شد

دول��ت یازده��م از ابت��دای آغاز ب��ه کار، اجرای 
سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی را محور برنامه های 
خود قرار داده بود. با این حال با آغاز س��ال جدید 
و نام گ��ذاری این س��ال به عن��وان س��ال »اقتصاد 
مقاومتی، تولید و اش��تغال« از س��وی مقام معظم 
رهب��ری، دول��ت تصمیم گرف��ت ب��ا برنامه ریزی 
مدون و در کوتاه ترین زمان، دس��تگاه های اجرایی 
را در مس��یر مناس��ب اجرایی شدن این سیاست ها 

رهنمون سازد. 
به گزارش ایس��نا، مطابق همی��ن راهبرد بود که 
رئیس جمه��وری در ابالغ ه��ای جداگان��ه ای و در 
سطوح مختلف، نقش��ه راه عینیت بخشی به شعار 
س��ال ۱۳۹6 را پیش روی دستگاه های مسئول قرار 
داد. در همین زمینه دکتر مس��عود نیلی، مش��اور 
رئیس جمه��وری در امور اقتص��ادی ابالغ های ویژه 
رئیس جمه��وری و برنامه دولت برای تحقق ش��عار 

سال را تبیین کرد. 
وی خ��ود هم��واره ب��ر اهمی��ت افزای��ش تولید 
و اش��تغال در کش��ور تاکید داش��ته و معتقد است 
ابالغ ه��ای دکت��ر روحانی ب��ه هیأت دول��ت برای 
اجرایی شدن شعار تعیین شده از سوی مقام معظم 
رهبری، زمینه را برای اجرای هرچه س��ریع تر این 
سیاس��ت ها و افزایش تولید و اش��تغال در کشور از 
مسیر سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی هموار خواهد 

ساخت. 
ابالغ ه��ای اخی��ر  نیل��ی در خص��وص ص��دور 
رئیس جمهوری در مسیر تحقق شعار سال، اقتصاد 
مقاومتی، تولید و اش��تغال متذکر شد: شعار امسال 
بس��یار منطبق با مسائلی است که اقتصاد ایران در 
سال جاری و س��ال های نزدیک آینده با آن مواجه 
خواهد بود.  انتخاب دو س��رفصل تولید و اش��تغال 
از مجموعه سیاست های اقتصاد مقاومتی به معنی 
بیان اهمیت نس��بی این دو موضوع در سال ۱۳۹6 
است. البته همان طور که مقام معظم رهبری اشاره 
کرده اند این دو سرفصل همچنان ذیل سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی قرار داده ش��ده به این معنی 
که چارچوب و مسیر راهنما همان سیاست ها است. 
دولت با توجه به اهمیت ش��عار سال و تالش برای 
اس��تفاده حداکثر از زمان برای شتاب بخشیدن به 
تولید و افزایش اشتغال تمهیدات گسترده ای را در 

نظر گرفته است. 
وی ادامه داد: به عنوان نخس��تین اقدام، سازمان 
برنامه و بودجه در جایگاه دبیرخانه س��تاد اقتصاد 
مقاومتی یک چارچوب تفصیلی را شامل محورهای 
مختلفی ک��ه وظایف دس��تگاه های گوناگون برای 
تحقق ش��عار س��ال را در ب��ر می گی��رد تهیه کرد. 
مجموع��ه تهیه ش��ده در س��تاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی به بحث گذاش��ته شده است و مسیر خود 

را طی می کند. 
نیل��ی در گفت وگو با پایگاه اطالع رس��انی دولت 
عن��وان کرد: رئیس جمهوری ضم��ن اینکه در یک 
بخش��نامه عمومی به اعضای هی��أت دولت از آنها 

خواس��ته اند ک��ه برنامه های خ��ود را در چارچوب 
ش��یوه نامه ای که س��ازمان برنام��ه و بودجه تعیین 
می کن��د ب��ه آن س��ازمان ارائ��ه کنن��د، برخی از 
محوره��ای برنامه ه��ای تهی��ه ش��ده را به عن��وان 
ماموریت های ویژه ای که از س��وی خودشان مورد 
تاکید بوده انتخاب کرده اند و در ابالغ های جداگانه 
از وزرا و معاون��ان رئیس جمهوری خواس��ته اند که  
ماموریت های وی��ژه ای را با همکاری برخی اعضای 
هی��أت دولت منطبق با زمانبندی تعیین ش��ده به 

ایشان ارائه کنند. 
به گفته وی، رئیس جمهوری به هفت تن از اعضای 
هی��أت دول��ت ابالغ هایی داش��ته اند ک��ه خطاب به 
وزرای اقتصاد، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، 
تعاون کار و رفاه اجتماعی و رئیس س��ازمان برنامه و 
بودجه، رئیس کل بانک مرکزی ومعاون امور اداری و 
استخدامی ریاس��ت جمهوری صادر شده است. یک 
ابالغ هم برای جهانگی��ری به عنوان معاون اول صادر 
شده که عالوه بر نظارت بر دیگر ابالغ ها مواردی نیز به 
طور مستقیم از ایشان خواسته شده است. این موارد 
اموری را دربر می گیرد که س��طح آنها باالتر از وزرا یا 
دیگر معاونان رئیس جمهوری بوده و در حیطه وظایف 

معاون اول است. 
به عن��وان مثال مواردی که به ق��وای دیگر مانند 
قضایی��ه یا دیگ��ر دس��تگاه های بی��رون از دولت 
مرتبط اس��ت یا ساماندهی یا تعیین ماموریت برای 
بنگاه های بزرگی که غیر خصوصی هس��تند اعم از 
بنگاه های ب��زرگ غیر دولتی در نهادهای عمومی و 
حاکمیتی و س��ایر نهادها و بنگاه های اقتصادی که 
در حال فعالیت هس��تند و اینکه عمده تولید ما در 
ای��ن بنگاه های بزرگ انجام می ش��ود و این باید با 
ایجاد ارتباط با بنگاه های کوچک و متوس��ط منجر 
به تولید و اشتغال شود و همچنین نوع این اقدامات 
و ارتباط احتیاج به اختیارات خاص دارد و با توجه 
به اینکه باید هماهنگی های آن در چارچوب س��تاد 
اقتصاد مقاومتی انجام پذیرد با ابالغ دکتر روحانی 
توس��ط ش��خص معاون اول رئیس جمهور پیگیری 

خواهد شد. 
وی ادام��ه داد: برخی از این ابالغ ها ش��امل یک 
وظیفه اس��ت و برخی ش��امل چند مورد است که 
بای��د انج��ام پذیرد و طیف گس��ترده ای را ش��امل 
می ش��ود. این امر نشان دهنده آن است که شعاری 
ک��ه رهبر معظم انقالب انتخ��اب کرده اند از همین 
ابتدای س��ال توس��ط رئیس جمهوری و معاون اول 
و دیگر ارکان دول��ت به عنوان موضوعی مهم مورد 
توجه قرار گرفته اس��ت. با توجه به جهت گیری که 
در تبیین دقیق ش��عار س��ال و اجرای آن از سوی 
مس��ئوالن دولتی م��ورد توجه قرار گرفته اس��ت، 
امیدواری��م س��ال ۱۳۹6 به عن��وان س��ال تولید و 
اش��تغال بتواند در مسیری قرار گیرد که اقتصاد ما 
به آن نیازمند اس��ت؛ مسیری که بتواند کمک کند 
هم س��طح درآمد افزایش یابد و هم اشتغال که ما 

در مقیاس های بزرگ به آن نیازمندیم. 

نیلی عنوان کرد

تبیین جزییات ابالغ های اخیر رئیس جمهوری در راستای 
تحقق شعار سال

رئیس جمهور پس از ارائه گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395: 

جهت گیری اصلی مرکز آمار و دستگاه های اجرایی استقرار نظام آمارهای ثبتی است
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پن��ج ف��از پ��ارس جنوبی 
ک��ه در دول��ت یازدهم، جزو 
ق��رار  توس��عه  اولویت ه��ای 
گرف��ت و به س��رعت تکمیل 
ش��د، اکن��ون آم��اده افتتاح 

رسمی است. 
به گ��زارش ایرن��ا، پنج فاز 
 21 و   20  ،19  ،18  ،17
پارس جنوبی که بخش عمده 
توسعه آنها در دولت یازدهم 
انجام ش��د، قرار اس��ت هفته 
آتی با حضور حجت االس��ام 
و المس��لمین حسن روحانی، 
رئیس جمه��وری و میهمانان 
داخلی و خارجی هفته آینده 

به طور رسمی افتتاح شود. 
افتتاح پس از تکمیل پروژه 
ه��دف اصل��ی وزارت نف��ت 
دولت یازدهم است که بیژن 
زنگنه، وزیر نفت بر آن تاکید 

کرده است. 
وی پی��ش از این در افتتاح 
پ��ارس   1٦ و   1٥ فازه��ای 
جنوب��ی در دی ماه 9٤ گفته 
ب��ود: قصد ما نمای��ش دادن 
نیس��ت بلکه تکمیل پروژه ها 
هدف اصلی وزارت نفت است. 
ای��ن رویکرد س��بب ش��د 
برای  هی��چ گاه  نف��ت  وزی��ر 
افتتاح های��ی ک��ه نس��بت به 
تولی��د آن در یک مدت زمان 
معین و بدون مش��کل خاص 
مطمئ��ن نبود، اق��دام نکند، 
شاهد این مدعا نیز این است 
که فاز 19 پ��ارس جنوبی با 
وجود اینکه پی��ش از افتتاح 
رس��می وارد م��دار ش��ده و 
میلیون ه��ا دالر درآمد ارزی 
برای کش��ور به همراه داشته 
اس��ت، هنوز به صورت رسمی 

افتتاح نشده است. 

وزارت  گ��زارش  براس��اس 
2٤خردادم��اه  در  نف��ت، 
1٣89، ق��رارداد ش��ش ف��از 
متع��ارف پ��ارس جنوب��ی با 
حض��ور رئیس جمهوری وقت 
در عس��لویه به امضا رسیدکه 
 ای��ن قرارداده��ا ب��ه فازهای 
٣٥ ماهه موس��وم ش��د. یکی 
از ای��ن فازها، ف��از 19 پارس 
جنوب��ی بود که ق��رار بود در 
مدت زم��ان دو س��ال و 11 
ماه ب��ه پایان برس��د، اما این 
وعده، هیچ گاه محقق نش��د.  
توسعه فاز 19 پارس جنوبی 
به دلیل ق��رار گرفتن آن در 
بلوک مرزی ب��ا میدان گنبد 
ش��مالی در قط��ر از اهمیت 
بسیار زیادی برخوردار است، 
چراکه مهاجرت گاز به سمت 
قطر و تاخیر در توس��عه این 
میدان، سبب برداشت بیشتر 
کش��ور رقیب از س��هم ایران 
اما  این حساسیت  می ش��ود. 
نتوانست دولت قبل را مجاب 
کند که س��رعت توسعه این 
ف��از را که ب��ه ان��دازه دو فاز 
متعارف اس��ت تسریع بخشد 
و اولویت را به توسعه این فاز 

اختصاص دهد. 
پتروپ��ارس،  ش��رکت های 
پتروپارس ایران و مهندس��ی 
و س��اخت تاسیسات دریایی، 
پیمان��کاران اجرای این پروژه 
در ش��رایطی کارشان را آغاز 
کردن��د که صنع��ت نفت در 
ش��رایط س��خت تحریم قرار 
داش��ت و محدودی��ت منابع 
مال��ی و توق��ف ورود برخی 
تجهی��زات مش��کات اجرای 
ای��ن ابرپ��روژه را دو چندان 

کرده بود. 

مس��عودی،  حمیدرض��ا 
مج��ری ای��ن ف��از می گوید: 
تامین نش��دن به موقع منابع 
مالی و به دنب��ال آن ناتوانی 
در پرداخت ه��ای ب��ه موق��ع 
نبودن  میسر  به س��ازندگان، 
ب��رای  ارز  انتق��ال  ش��رایط 
خرید تجهی��زات و خودداری 
از همکاری وندور لیس��ت ها، 
از جمله مش��کات در اجرای 
این پ��روژه بود، تا آنجایی که 
در برخ��ی م��وارد مجبور به 
سفارش مجدد ساخت کاالها 

بودیم. 
جنوب��ی  پ��ارس   19 ف��از 
شامل چهار س��کوی دریایی 
و 21 حلق��ه چ��اه در فاصله 
س��اح�ل  110کی���لومتری 
کن��گان، دو رش��ته خط لوله 
٣2 اینچ دریایی انتقال گاز به 
طول تقریبی )هر خط( 110 
کیلومتر و دو خط لوله چهار 
این��چ دریایی جه��ت انتقال 
محلول منو اتیلن گایکول به 
طول تقریبی )هر خط( 110 

کیلومتر است. 
مس��عودی، مجری فاز 19 
پارس جنوبی درباره توس��عه 
این ف��از در دول��ت یازدهم، 
بیان داشت: اغراق نیست اگر 
بگویم سیاس��ت گذاری دولت 
یازدهم مبنی بر اولویت بندی 
ط��رح و تخصی��ص منابع به 
پروژه ه��ای پ��ارس جنوبی و 
همچنین اجرای برجام، نقش 
روزانه  بهره برداری  در  مهمی 
٥٦,٦ میلی��ون متر مکعبی از 

این فاز داشت. 
وی معتقد است: اجرای فاز 
19 ک��ه در دوران تحریم ه��ا 
تجربه های��ی  ش��د،  ش��روع 

ارزش��مند ب��رای پیمانکاران 
ایران��ی در م��ورد چگونگ��ی 
کاال  دریاف��ت  و  ارز  انتق��ال 
اکنون  به گونه ای که  داش��ت 
کمتر ش��رکتی را می توان نام 
برد که در ش��رایط استاندارد 
کار کن��د و از ای��ن تجربیات 

برخوردار باشد. 
ه��دف از اج��رای ف��از 19 
پ��ارس جنوبی تولی��د روزانه 
٥٦.٦ میلی��ون مترمکعب گاز 
غنی، 7٥ هزار بشکه میعانات 
و  گوگ��رد  ٤00 ت��ن  گازی، 
س��االنه  تولی��د  همچنی��ن 
1.0٥ ت��ن گاز مایع )پروپان 
و بوت��ان(، ی��ک میلیون تن 
اتان به منظور تامین خوراک 

واحدهای پتروشیمی است. 
جنوب��ی  پ��ارس   19 ف��از 
بی ش��ک یک��ی از پروژه های 
پیش��رو پارس جنوبی اس��ت 
ک��ه رکورده��ای منحصر به 
ف��ردی در خود ثب��ت کرده 
است، مس��عودی، مجری فاز 
19 پارس جنوب��ی می گوید: 
ردی��ف  س��ه  بهره ب��رداری 
پاالیشگاهی در کمتر از شش 
م��اه این ف��از را در رده یکی 
از فازهای پیش��رو ق��رار داده 

است. 
وی افزود: همچنین رکورد 
70 روز از زمان نصب سکوی 
A 19 در محل خود در دریا 
ت��ا تولید گاز و ارس��ال آن به 
پاالیش��گاه در ای��ن فاز ثبت 

شده است. 
میزان  درب��اره  مس��عودی 
تولی��د گاز ای��ن ف��از پارس 
جنوبی و درآمدهای که برای 
کش��ور کس��ب کرده اس��ت، 
می گوید: تا هفته سوم بهمن 

ماه 1٣9٥ ح��دود ٥ میلیارد 
مترمکع��ب گاز ش��یرین ب��ه 
تزری��ق  سراس��ری  ش��بکه 
کرده ایم و ح��دود ٦ میلیون 
و ٣00ه��زار بش��که صادرات 
میعانات گازی داش��ته ایم که 
این موارد قبل از بهره برداری 
دالر  میلی��ون   890 ط��رح، 
درآمدزای��ی برای کش��ور به 

همراه داشته است. 
پای��دار  تولی��د  اکن��ون 
س��بب ش��ده اس��ت فاز 19 
پ��ارس جنوبی ج��واز افتتاح 
رس��می را دریاف��ت کن��د و 
این طرح ب��ه زودی با حضور 
افتت��اح  رئیس جمه��وری 

می شود. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، میدان 
جنوب��ی،  پ��ارس  گازی 
بزرگ ترین منبع گازی جهان 
اس��ت ک��ه روی خ��ط مرزی 
مش��ترک ایران با قط��ر قرار 
میدان  ای��ن  دارد؛ مس��احت 
9700 کیلومت��ر مربع اس��ت 
ک��ه س��هم متعلق ب��ه ایران 
٣700 کیلومتر مربع وس��عت 
دارد. ذخیره گاز این بخش از 
مترمکعب  1٤تریلیون  میدان 
گاز ب��ه هم��راه 18میلی��ارد 
 بشکه میعانات گازی است که 
و  دنی��ا  گاز  کل  درص��د   8
نزدیک به نیمی از ذخایر گاز 
کشور را شامل می شود. عاوه 
بر پنج فاز پارس جنوبی قرار 
است چند طرح پتروشیمی و 
الیه نفتی پارس جنوبی نیز به 
ارزش بیش از 20میلیارد دالر 
به بهره برداری برسد که جزو 
بزرگ ترین سرمایه گذاری های 
تاری��خ اقتص��ادی کش��ور به 

شمار می رود. 
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خبرنفت

بهدنبالرایزنیاوپکیها
برایتمدیدتوافقکاهش

قیمتجهانینفتازمرز۵۶دالر
عبورکرد

 قیم��ت جهان��ی نفت در ب��ازار معام��ات آتی روز 
چهارشنبه به بیشترین رقم از ماه آگوست سال گذشته 

میادی رسید. 
ب��ه گ��زارش رویترز، قیم��ت جهانی نف��ت در بازار 
معامات آتی روز چهارش��نبه به بیشترین رقم از ماه 
آگوست س��ال گذشته میادی رسید؛ علت اصلی این 
افزایش قیمت به رایزنی عربس��تان س��عودی و دیگر 
کشورهای عضو اوپک برای تمدید توافق کاهش تولید 
نفت در نیمه دوم س��ال جاری میادی نس��بت داده 

می شود.  
در همی��ن ح��ال قیمت نف��ت دریای برن��ت با 20 
س��نت افزایش، با ٣٦ دهم درصد رش��د به ٥٦ دالر و 
٤٣ سنت در هر بشکه رسید؛ ضمن اینکه قیمت نفت 
وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا هم با 18سنت روند 
صعودی مع��ادل ٣٤ دهم درصد افزایش به ٥٣ دالر و 

٥8 سنت در برابر هر بشکه معامله شد.  
 وال استریت ژورنال در گزارشی آورده که عربستان 
سعودی به دیگر تولید کنندگان نفت گفته که خواهان 
تمدید توافق کاهش تولید برای نیمه دوم سال 2017 

میادی است. 
 عربستان سعودی تولید خود را به طرز قابل توجهی 
کاه��ش داده و تولید نفت این کش��ور از اواخر س��ال 
گذش��ته میادی ٤.٥درصد روند نزولی به خود گرفته 

است. 
تولید کنن��دگان اوپک و کش��ورهای غیر اوپکی از 
جمله روس��یه توافق کرده اند که در راستای پیمان 
کاه��ش تولید، عرض��ه جهانی نف��ت را روزانه 1.8 
میلیون بشکه در نیمه نخست سال جاری میادی 
کاهش دهند تا بهای طای سیاه تقویت شود. وزیر 
نف��ت کویت ب��ا ابراز رضایت از رون��د اجرای توافق 
نفتی وین و همکاری صادرکنندگان عضو وغیرعضو 
اوپک گف��ت که کویت رایزنی ها ب��رای تمدید این 

توافق را آغاز کرده است. 
در همی��ن ح��ال »عصام الم��رزوق« در گفت وگو با 
نش��ریه الرای تاکی��د کرد که کویت ب��ه اجرای توافق 
نفت��ی وی��ن پایبند اس��ت و برای تمدی��د آن با دیگر 

صادرکنندگان نفت مذاکره می کند. 
وی افزود: کش��ورهای صادرکننده نفت، توافق نفتی 
وین را با جدیت اجرا می کنند و اجرای این توافق اکنون 

وارد نیمه دوم شش ماهه خود شده است. 
کویت که ریاست کمیته نظارت بر توافق نفتی وین 
را برعه��ده دارد پیش از این ه��م تمدید این توافق را 

پیشنهاد کرده بود. 
از سوی دیگرعربستان س��عودی ماه گذشته میزان 
کاهش تولید خود را به کمترین میزان نسبت به پیش 
از تصمیم به کاهش تولید رساند و به پایین ترین حدی 

که توافق شده بود، رسید. 
ای��ن بزرگ تری��ن تولیدکنن��ده اوپک ماه گذش��ته 
111هزار بش��که در روز نفت تولید کرد و در مجموع 
9.9 میلیون بش��که در روز تولید داشته است. گفتنی 
است، میزان تولید نفت عربستان در فوریه به 10.011 

میلیون بشکه در روز رسیده بود. 
عربستان سعودی و روس��یه کشورهای ارشد توافق 
اوپ��ک و غیر اوپک ب��رای کاهش تولید نف��ت در بازار 
هس��تند. در دسامبر گذشته، عربس��تان تولید خود را 
از 10.0٥8 میلیون بش��که آغاز کرد و به تدریج آن را 

کاهش داد. 
به گفته کارشناسان در بازار عربستان بیش از انتظار 
به این توافق پایبند است و این اتفاق خوبی برای بازار 

و قیمت ها است. 
س��ازمان کش��ورهای صادرکننده نف��ت )اوپک( در 
نشس��ت رسمی ٣0 نوامبر 201٦ )10 آذرماه( در وین 
برای نخس��تین بار از س��ال 2008 میادی با کاهش 
تولید موافقت کرد تا با کم ش��دن مازاد عرضه نفت در 

بازارها، به باال رفتن سطح قیمت ها کمک شود. 

وزیرصنعت:وارداترامحدود
میکنیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعام کرد این وزارتخانه 
در حال تکمیل لیس��تی از کاالهایی اس��ت که تولید 
داخل آن، پاس��خگوی نیاز کشور است، یا مازاد بر نیاز 
تولید می شود تا با تصویب دولت ثبت سفارش واردات 

آن کاالها محدود شود. 
به گ��زارش ایرنا، محمد رضا نعمت زاده در حاش��یه 
نشس��ت هیأت دولت در جمع خبرن��گاران افزود: این 

لیست به زودی تکمیل و تقدیم دولت خواهد شد. 
وی ادامه داد: نش��انه هایی مثبت از آمارها، اطاعات 
و بازدیدهای مجتمع های صنعتی مشاهده می شود که 

نشان از حرکت رو به پیشرفت بخش صنعت است. 
نعمت زاده افزود: با تاکید رهبر معظم انقاب بر تولید، 
اشتغال و مبارزه با قاچاق، کارآفرینان و تولیدکنندگان 
بیشتر به آینده امیدوار شده اند.  وزیر صنعت اضافه کرد: 
از طرف دیگر، مردم هم بیش��تر به س��مت استفاده از 
کاالهای داخلی روی آورده اند و کیفیت کاالهای داخلی 

بیشتر از گذشته شده است. 

مدیرکلمسکنوزارتراهوشهرسازی:
طرحمسکنمهرباعثافزایش

تورمدرکشورشد
مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت 
که: طرح مسکن مهر باعث افزایش تورم در کشور شد 
و همین تورم باعث ش��د و که قرارداد ساخت مسکن 
مه��ر در هر متر مربع از ٣ ب��ه 7 میلیون ریال افزایش 

پیدا کند.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی، علی 
چگنی روز چهارش��نبه افزود: تامین منابع مالی برای 
اجرای طرح مسکن مهر در کشورمان تورم ایجاد کرد 
البت��ه من نمی گویم تم��ام تورم ایجاد ش��ده به طرح 
مس��کن مهر برمی گردد، اما باید قب��ول کنیم که این 

طرح باعث افزایش تورم در کشورمان شد. 
وی افزود: در طرح ابتدایی مسکن مهر قرار بر این بود 
که ٥0 الی 100 هزار واحد مسکونی با ارائه تسهیات 
از جمله واگذاری زمین و تامین مالی و زیرساخت های 
م��ورد نیاز طراحی و تولید ش��ود، اما بعدها حجم این 
طرح تغییر کرد و در حجم بس��یار بزرگ تری به اجرا 

درآمد. 
وی یادآورشد: به طور قطع وقتی حجم طرح بزرگ تر 
می شود و مقیاس آن افزایش می یابد میزان ساخت و ساز 
هم گسترده تر می شود، این درحالی است که دولت باید 
زمینه های دسترسی به مسکن را برای مردم فراهم کند 

نه اینکه تمام مجموعه مسکن را برای مردم بسازد. 
مدیرکل اقتصاد مس��کن وزارت راه و شهرس��ازی با 
تاکی��د بر اینک��ه ظرفیت طرح باید در ت��وان اقتصادی 
کشور باشد، گفت: نباید در اجرای طرح های اینچنینی 
چیزی را که در جیب راس��ت مردم می گذاریم از جیب 

چپ مردم برداریم. 
وی با اش��اره به جانمایی های نامناسب طرح مسکن 
مهر گفت: در برخی از این مناطق شاهد این بودیم که 
مکان یابی ها و جانمایی های نادرستی برای اجرای مسکن 
مهر انجام ش��د و امروز با این مشکل مواجه هستیم که 
به رغم اینکه س��اخت واحد مسکونی به اتمام رسیده اما 

بسیاری از آنها زیرساخت ندارد. 
چگنی افزود: این مش��کات باعث ش��د در اجرا از 
اهداف مسکن مهر دور شویم. این مقام مسئول اظهار 
داشت: مسکن دغدغه بزرگ مردم در همه دنیاست و 
در 100سال اخیر توجه دولت ها به این موضوع بسیار 
قابل توج��ه بوده و برنامه ریزی بیش��تر در این حوزه 

برای تامین مسکن گروه های کم  درآمد بوده است. 
وی با تاکید بر اینکه کش��ور ما هم مس��تثنی از این 
قاعده نبوده و دولت ها پ��س از انقاب توجه ویژه ای به 
تامین مسکن داشته اند، گفت: پس از انقاب برنامه های 
مختلفی برای تامین مس��کن اقش��ار کم درآمد به اجرا 
رس��ید که عواید آن برخی مثب��ت و برخی منفی بوده 

است. 

چهار شنبه
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قائم مقام وزیر راه و شهرسازی خبر داد 
 ATR ورود 13 هواپیمای 

قطعی شد 

قائ��م مق��ام وزی��ر راه و شهرس��ازی از ورود 17 
هواپیم��ای جدید ایرب��اس و ATR تا پایان س��ال 

جاری میالدی خبر داد. 
اصغر فخریه کاشان با اشاره به انعقاد قرارداد خرید 
20 فرون��د هواپیمای ATR به ارزش 400 میلیون 
دالر اظهار داش��ت: تا 15 روز دیگر چهار هواپیمای 
ش��رکت ایتالیای��ی- فرانس��وی ATR وارد ناوگان 
 ایران ایر می ش��ود. مدیرعامل شرکت هواپیما سازی 
 ای تی آر )ATR(گفت: این ش��رکت افتخار دارد با 
تامی��ن هواپیما در تقویت و افزایش توان حمل و نقل 
هوایی ایران، در دوران جدید این کش��ور مش��ارکت 

کند. 
به گزارش ش��رکت هواپیمایی جمهوری اسالمی 
ایران»پاتریک دو کاسل باژاک« افزود: توسعه حمل 
ونقل هوایی و افزایش جایگاه منطقه ای ایران در این 

بخش برای ما اهمیت زیادی دارد. 
20 فروردین ماه امس��ال قرار داد خرید 20 فروند 
هواپیمای ATR با حضور مدیرعامل این ش��رکت و 
فرهاد پرورش مدیرعامل ایران ایر امضا ش��د و قرار 
است تا دو هفته دیگر چهار فروند هواپیمای  ای تی 

آر به ایران ایر تحویل شود. 
پیش از این اصغر فخریه کاش��ان، قائم مقام وزیر 
راه و شهرسازی در امور بین الملل با اشاره به امضای 
قرارداد خری��د 20 فروند هواپیما ATR اعالم کرد: 
طبق قراردادی که بین ایران ایر و ش��رکت ای تی آر 
منعقد ش��ده 9 فروند دیگر از این هواپیماها تا پایان 
س��ال 2017 و باق��ی مانده آن نیز در س��ال 2018 

تحویل ایران ایر می شود. 
وی در خصوص چرایی طوالنی ش��دن مذاکرات با 
ای تی  آر گف��ت: در جریان مذاکرات خرید هواپیماها 
در ابت��دا باید مطمئن می ش��دیم که خدمات بعد از 
فروش را می توانیم داش��ته باشیم. این خدمات پس 
از فروش دو دسته هستند، یکی خدمات اصلی است 
که باید از س��ازنده موتور بگیریم و دوم خدماتی که 

از باقی عوامل گرفته می شود. 
وی توضیح داد: س��ازنده موت��ور هواپیماهای  ای 
تی آر که یک ش��رکت کانادایی است راضی به ارائه 
خدمات پ��س از فروش نبود و ما با این ش��رکت بر 
س��رگرفتن امتیاز خدمات پس از ف��روش مذاکرات 
طوالنی داش��تیم و مقاماتی از این ش��رکت در چند 

نوبت به ایران آمدند. 
وی گف��ت: بعد از س��ه هفته مذاک��ره طوالنی در 
نهای��ت این ش��رکت متن توافقنام��ه را امضا نکرد و 
عدم امضای این توافق از س��وی شرکت کانادایی به 
این معنا بود که اگر این هواپیماها مشکلی پیدا کند 
ایران امکان گرفتن خدم��ات پس از فروش و قطعه 
را ندارد، لذا در بره��ه ای مذاکرات را متوقف کردیم 
و با فش��ار بر کمپانی ای  تی آر خواستار آن شدیم که 
این ش��رکت کانادایی را س��رمیز مذاکره بیاورند، با 
ای��ن حال تا همین لحظه ای تی  آری ها به هر دلیلی 

نتوانستند این شرکت را پای میز مذاکره بیاورند. 
فخریه کاش��ان ادامه داد: با اعالم مخالفت شرکت 
کانادای��ی برای ارائه خدمات پس از فروش، ما هم به 
ای  تی آر اعالم انصراف کردیم. مدتی بعد در نهایت از 
طرف ای  تی  آر اعالم ش��د که ما خود خدمات نهایی 
را به ش��ما می دهیم و ایران می تواند از خود شرکت 
ایتالیایی- فرانسوی ای تی آر خدمات پس از فروش 

را به صورت مستقیم دریافت کند. 
قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی در امور بین الملل 
ادامه داد: ما اعالم کردیم ایران چگونه و ازچه طریقی 
مطمئن باش��د که شما می توانید تحت لیسانسی که 
دارید مجوزهای خدمات پس از فروش را ارائه دهید، 
لذا خواستار یک نظریه حقوقی و همچنین تایید آن 
از س��وی کمپانی ای  تی آر شدیم که در نهایت با این 

درخواست هم موافقت شد. 
وی در ای��ن خصوص توضی��ح داد: نظریه حقوقی 
به این معنا اس��ت که حقوقدانی که مس��ئول هست 
 بنویسد و بگوید که براساس این قرارداد این کمپانی 
می توان��د این خدمات را ارائه دهد و دوم اینکه خود 
ای  تی آر هم بنویس��د که اجازه دارد این کار را انجام 
دهیم. در نهایت هر دو درخواس��ت ایران تایید و در 
حال حاضر کمپانی ای تی آر در قرارداد نهایی متعهد 
به ارائه خدمات پس از فروش به ایران ش��ده اس��ت 
و در صورت نقض قرارداد مجبور به دادن خس��ارت 

هستند. 
طب��ق ق��راردادی که ای��ران ایر )هما( با ش��رکت 
هواپیماسازی ATR یکی از شرکت های زیرمجموعه 
ایرباس منعقد کرده قرار اس��ت 20 فروند هواپیمای 
ATR 72-600 به مبل��غ حدود 400 میلیون دالر 
از این شرکت خریداری شود تا در مسافت های کوتاه 

مورد استفاده قرار گیرد. 

 

3 اقتصاد امروز

از هر کسی که بپرسید، یکی از موانع 
کسب و کار در ایران چیست، برایتان از 
تعطیالت گاه و بی گاه در تقویم رسمی 
می گوید؛ از تعطیالتی که در بس��یاری 
از م��وارد می تواند روزهای غیر تعطیل، 
التعطیلین(  در میانه تعطیالت )بی��ن 
را نی��ز به ص��ورت خودج��وش تعطیل 
کند و دست بس��یاری از افرادی را که 
کارش��ان در دستگاه ها و ادارات دولتی 
و غیردولتی گیر افتاده، در حنا بگذارد.
ب��ه گ��زارش خب��ر آنالی��ن، البت��ه 
تعطی��الت در تقویم همیش��ه س��بب 
کاهش به��ره وری و س��رانه کار مفید 
نیس��ت، بلک��ه برخ��الف تص��ور آنچه 
تحقیق��ات نش��ان می ده��د کاه��ش 
روزهای تعطیل در تقویم سبب کاهش 
کار مفی��د می شود.کش��ور آمری��کا با 
117 روز تعطیلی س��رانه کار مفیدش 
42 اس��ت و ایران با داش��تن 78 روز 
تعطی��ل، س��رانه  کار مفی��دش به 15 
می رس��د.از این رواست که بسیاری از 
که  کشورهایی  معتقدند  کارشناس��ان 
تعطیالت بیش��تری را در تقویم دارند 
سرانه کار مفیدتری نیز در تاریخ خود 

ثبت خواهند کرد.

اثرات تعطیلی بر اقتصاد ایران
البته تعطیالت گرچه خوب اس��ت و 
می تواند ب��ا کاهش هزینه های آلودگی 
و توزیع یکنواخت جغرافیایی و زمانی 
مس��افرت ها و رونق گردشگری سبب 
افزای��ش کارایی، رش��د مناطق کمتر 
توسعه یافته، ایجاد اشتغال و بهره وری 
نیروی کار ش��ود، اما رس��یدن به این 
مه��م نیازمند برنامه ریزی و س��ازوکار 

مشخص است.
ب��ا این حال باید ای��ن موضوع را در 
نظر گرفت که افزایش تعطیالت صرف 
نمی توان��د س��بب افزایش س��رانه کار 
مفید و به دنبال آن بهره وری اقتصادی 
در کش��ور باش��د.آمارهای اقتص��ادی 
می گویند که 26 روز تعطیالت رسمی 
در تقویم یک س��اله ایران هزینه هایی 
را ب��ر اقتصاد ای��ران تحمیل می کند و 
تاثی��ر منفی خود را ب��ر تولید ناخالص 
داخلی می گ��ذارد، چراکه تعطیالت بر 
بهره وری نی��روی کار، هزینه های ثابت 
تولی��د، معام��الت ارزی و 
ارتباط با ش��عب خ��ارج از 

کشور تاثیر گذار است.
گرچ��ه آم��اری دقیق از 
تاثی��ر هر روزه تعطیالت بر 
ندارد،  وجود  کشور  اقتصاد 
اما کارشناس��ان با تقس��یم 
ناخال��ص  تولی��د  می��زان 
روزهای  به  کش��ور  داخلی 
را  ارقام��ی  س��ال  فع��ال 
به دست آورده اند که هزینه 
تعطیل��ی ب��ر اقتص��اد را تا 
می کند. مشخص  حدودی 

براس��اس آمار بانک جهانی 
ناخال��ص  تولی��د  ارزش 
مع��ادل  ای��ران  داخل��ی 
412۳04 میلی��ون دالر در 
س��ال 2016 میالدی بوده 
که ب��ر همین اس��اس رقم 
تولید ناخالص ملی کش��ور 
روزان��ه معادل 1/5 میلیارد 

دالر است.
اگر این رقم را به 26 روز 
تعطیلی کشور ضرب کنیم 
به رقمی معادل ۳9 میلیارد 
دالر می رسیم که این عدد 
بار س��نگینی ب��ر اقتصاد و 

به سبب آن اش��تغال کشور می گذارد.
کاهش معنا داری ک��ه مطالعات انجام 
شده در کشورهای آلمان و مالزی مهر 

تایید بر آن می زنند.

تعطیلی های ناهماهنگ
حاال اما تصور کنید که این روزهای 
تعطیل در محل زندگی تان با روزهای 
تعطیل در س��ایر کش��ورها هماهنگ 
نباش��د.یعنی روزه��ای تعطی��ل پایان 
هفته در کش��ور ش��ما با کش��ورهای 
دیگر اختالف داش��ته باش��د.در نتیجه 
معامالت اقتصادی بین المللی به مراتب 
با مش��کل روب��ه رو می ش��ود و همین 

سبب رکود اقتصادی خواهد بود.
مجل��س  خاط��ر  همی��ن  ب��ه 
پیشنهادهایی برای تغییر در تعطیالت 
رس��می و تعطی��الت آخ��ر هفته داده 
است که البته تا به امروز این پیشنهاد 
به نتیجه ای نرس��یده و نتوانس��ته رأی 
اکثری��ت نماین��دگان را جلب کند، اما 
نمایندگانی که بر این موضوع معتقدند 
دوباره پس از شش ماه پیشنهاد تغییر 
در تعطی��الت رس��می را دوباره مطرح 
کرده ان��د ت��ا برای ب��ار دیگر به ش��ور 

گذاشته شود.

رد طرح اصالح قانون تعطیالت 
در ایران

کش��ور«  تعطی��الت  در  »تغیی��ر   
در  نیس��ت.تقریبا  جدی��د  موضوع��ی 
س��ال های 89 به دنبال بحث بر س��ر 
ش��مار زیاد روزهای تعطیل در ایران، 
ش��ورای عالی انقالب فرهنگی دس��ت 
به تنظیم س��ندی زد که در آن بر باور 
غلط عامه مردم خط بطالن می کشید.

در این س��ند توضیح داده می شود که 
ایران در مقایسه با کشورهای جهان به 
جز یک کش��ور، کمترین تعطیالت را 
در جه��ان دارد، به گونه ای که اگر 25 
روز تعطیل رس��می و 52 روز تعطیل 
جمعه ه��ا در نظر گرفته ش��ود، تعداد 
تعطی��الت ب��ه 77 روز می رس��د و با 
احتساب نیم روز تعطیلی جمعه ها هم، 
ای��ن تعداد به 10۳ روز خواهد رس��ید 
که از همه کشورهای جهان به جز یک 

کشور، کمتر است.
از آن سال به بعد بحث بر سر اصالح 
»قانون اص��الح الیح��ه قانونی تعیین 
تعطیالت رس��می کش��ور«  که مصوب 
1۳78.5.25 و م��ورد تایی��د ش��ورای 

نگهب��ان در تاری��خ 1۳78.5.27 بود، 
ب��اال گرفت و مجلس را بر آن داش��ت 
تا پیش��نهاد دو تغیی��ر را در تعطیالت 
کش��ور کلید بزنند. نخستین پیشنهاد، 
پیش��نهاد تعطیلی روز ش��نبه  به جای 
پنجش��نبه بود؛ تغییری ک��ه به دلیل 
همسان س��ازی با تعطیالت کشورهای 
دیگر جه��ت تبادالت بهت��ر اقتصادی 
از س��وی نمایندگان پیش��نهاد شد که 
البت��ه با رد کلیات این طرح از س��وی 
کمیس��یون اجتماعی مجل��س روبه رو 
رئی��س  ش��د و س��لمان خ��دادادی، 
کمیس��یون اجتماعی مجلس ش��ورای 
اس��المی حذف و جابه جایی تعطیالت 
رس��می کش��ور را دلی��ل رد این طرح 

دانسته بود.
اما پیش��نهاد دوم مجل��س که برای 
ح��ل مش��کل جابه جای��ی و تداخ��ل 
روزه��ای تعطی��ل ذیل م��اده 2 طرح 
اصالح الیح��ه قانونی تعیین تعطیالت 
رسمی کشور مطرح ش��ده بود، نیز به 
واس��طه رد کلیات م��ورد موافقت قرار 
نگرف��ت.در این ماده پیش��نهاد ش��ده 
بود که تعطیل��ی روز چهارم فروردین 
به پن��ج فروردین تغییر پی��دا کرده و 
روزه��ای 12 فروردین ک��ه مصادف با 
روز جمهوری اس��المی ایران اس��ت و 
همچنین تعطیلی 15 خرداد از تقویم 

حذف شوند. 

از افزایش یک روز تعطیل به تقویم 
تا طرح دوباره یک پیشنهاد رد 

شده در مجلس
ح��اال اما پ��س از اینکه مجلس پس 
از کش��مکش های ف��راوان در آخرین 
ماه های س��ال 95 رأی به افزایش یک 
روز تعطی��ل دیگر در بی��ن تعطیالت 
مذهب��ی در ایران داد و روز اول امامت 
حضرت مهدی)عج( را در تقویم تعطیل 
کرد، در نخستین ماه سال 96، 15 نفر 
از نمایندگان با امضای نامه ای به هیأت 
رئیسه مجلس طرح تغییر تعطیالت در 
تقویم ای��ران را دوباره مطرح کردند تا 
این بار با طرح این پیشنهاد در صحن 
علن��ی مجل��س بتوانن��د نظ��ر و رأی 

بیشتری از نمایندگان را جلب کنند.
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیس��یون 
شوراها و امور داخلی کشور در مجلس 
نماین��ده ای بود ک��ه از ارس��ال طرح 
تعطیالت رس��می کشور با امضای 15 
نف��ر از نماین��دگان به هیأت رئیس��ه 

مجلس خب��ر داد و در رابطه با امکان 
طرح مج��دد این موض��وع در مجلس 
به مهر گفت: این طرح در کمیس��یون 
اجتماعی م��ورد تایید نمایندگان واقع 
نش��د، اما طبق آیین نام��ه مجلس اگر 
طرحی در کمیس��یون رد ش��ود ظرف 
مدت ش��ش م��اه پ��س از رد آن، این 
فرصت وجود دارد ت��ا در صحن علنی 

مجلس مطرح شود.
ب��ه گفت��ه او در گ��زارش مرک��ز 
پژوهش ه��ای مجل��س، 11 م��ورد از 
موان��ع کس��ب و کار در ای��ران معرفی 
ش��دند ک��ه یک��ی از آن اختص��اص 
ب��ه تعطیالت زی��اد در کش��ور دارد 
زیرا ام��روزه تعداد تعطی��الت به ویژه 
تعطیالت عید برای تولید مملکت به 
سم مهلکی تبدیل شده که باید برای 
آن چاره اندیش��ی ش��ود. واقعیت آن 
اس��ت که تعطیالت عید خسارت های 
مادی و معنوی زیادی به جامعه وارد 
کرده است و باید اصالح و ساماندهی 
ش��ود؛ موضوع��ی ک��ه مق��ام معظم 
رهبری نیز تاکنون دو بار این موضوع 

را مطرح کرده اند.
ابوتراب��ی گفت: اخت��الف تعطیالت 
کش��ور ما با سایر کش��ورها بسیار زیاد 
است. کشورهای اسالمی در کنفرانس 
2008 ریاض روزهای جمعه و ش��نبه 
را به عن��وان تعطی��الت رس��می خود 
انتخاب کردند، این درحالی اس��ت که 
در کشور ما روزهای پنجشنبه و جمعه 
جزو تعطی��الت آخر هفته محس��وب 
می ش��ود، لذا همین امر س��بب ش��ده 
اختالف تعطی��الت در ایران با س��ایر 
کش��ورها چهار روز ش��ود.این اختالف 
تعطیالت چهار روزه سبب شده زواری 
که به کش��ور عراق س��فر می کنند اگر 
نیازمند فعالیت های اداری باش��ند در 
هماهنگی ها دچار مش��کل ش��وند، لذا 
نیاز اس��ت س��اماندهی در این عرصه 

شکل گیرد.
عض��و کمیس��یون ش��وراها و ام��ور 
داخلی کش��ور در مجل��س گفت: قرار 
اس��ت در این ط��رح روز 12فروردین 
از تعطی��الت برداش��ته و ی��ک روز به 
روزهای تعطیلی رس��می نوروز اضافه 
ش��ود تا روزهای تعطیلی نوروز به پنج 
روز برسد؛ حال این طرح تقدیم هیأت 
رئیس��ه مجلس ش��ده و به زودی اعالم 

وصول خواهد شد.

ضرورت تصویب یک مطالبه
حال گرچه خبره��ا حکایت از طرح 
مج��دد ای��ن اصالحی��ه در مجلس را 
دارد، اما باید منتظر ماند و دید که آیا 
این بار این ط��رح می تواند نمایندگان 

بیشتری را با خود همراه کند یا نه؟ 
با این حال بررس��ی های  انجام شده 
به روش��نی نش��ان می دهد که تحقق 
ای��ن مطالب��ه به خصوص ب��رای ایران 
بس��یار ضروری است و شاید کمکی به 
 حل مش��کالت اقتصادی داشته باشد.

بر خالف برخی تصورات رایج، دو روزه 
ش��دن تعطیالت پایان هفته نه تنها از 
نظر اقتصادی آسیب زا نیست، بلکه در 
ابعاد مختلفی مث��ل »بهره وری نیروی 
کار«،  »کاهش هزینه های آلودگی« و 
»توزی��ع یکنواخت جغرافیایی و زمانی 
مس��افرت ها و رونق گردشگری« سبب 
افزای��ش کارایی، رش��د مناطق کمتر 
توس��عه یافته و ایجاد اشتغال می شود.

نظرس��نجی های انجام گرفته نیز گواه 
مطالب��ه افزایش تعطی��الت در فضای 

کارشناسانه کشور است.

محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت: 62س��ال پس از دوره 
مرحوم دکتر مصدق تراز تجاری کش��ور هرگز مثبت نش��ده بود اما در سال 
94 و 95 توانس��تیم به نقطه ای برسیم که درجه مقاومت این کشور افزایش 

یابد و تراز صادرات غیرنفتی در برابر واردات مثبت شود. 
ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی دولت، 
محمد نهاوندیان تاکید کرد:  تحقق اقدامات و 
برنامه های درست دولت باعث شده وابستگی ها 

کمتر و اقتصاد کشور مقاوم تر شود. 
وی تالش گس��ترده برای توس��عه و آبادانی 
ایران اس��المی را از محوره��ای عمده فعالیت 
دولت یازدهم برش��مرد و اف��زود: این تالش ها 
و اقدامات دولت در زندگی اقش��ار کم درآمد، 
بیش��ترین ثمرده��ی را به وی��ژه در بلندمدت 

داشته است. 
نهاوندیان خودکفای��ی در برخی محصوالت 
کش��اورزی از جمله گن��دم را عالئم توفیق در 
تحقق سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی خواند 
و اظهار داش��ت: ب��دون تردید اکن��ون وقتی 
بدخواهان می بینند ایران با تکیه بر توان خود 

موفق شده نه تنها مشکالت را حل کند، بلکه طی دو الی سه سال، به رشد 
8درصدی نیز دس��ت یافته است، کمتر در مخیله خود به فکر ضربه زدن به 

اقتصاد ایران می افتند. 
رئی��س دفتر رئیس جمهوری، ع��زت در کنار حکمت و مصلحت را آموزه 
بزرگ مقام معظم رهبری در مسیر تالش برای سربلندی و سرافرازی ایران 
دانس��ت و گفت: امروز ایران با عزت با دنیا س��خن می گوید اما عزت را در 

کنار حکمت و مصلحت تعریف می کنیم. 

برنامه ریزی گسترده برای شکوفایی مازندران 
نهاوندی��ان همچنین با بیان اینکه دولت یازدهم برنامه گس��ترده ای برای 
شکوفایی استعدادهای مازندران تدارک دیده، 
گفت: دولت به عهدی که با مردم بسته، پایبند 
است و افتتاح گس��ترده طرح ها و پروژه ها در 
سراسر کشور و از جمله مازندران بیانگر عمل 

به این عهد و وفاست. 
وی با تاکی��د بر اینکه همه دس��تاوردها به 
برکت صمیمیت، همبس��تگی و نش��اط مردم 
اس��ت، افزود: مازن��دران با ترکی��ب جمعیتی 
متناس��ب دارای اس��تعدادهای فراوانی است، 
اما متاس��فانه این اس��تعدادها در بخش هایی 
ب��ه فعالی��ت نرس��یده اس��ت.  رئی��س دفتر 
رئیس جمه��وری گف��ت: تالش ه��ای خوب��ی 
در مازن��دران ص��ورت گرفته که یک��ی از این 
تالش ه��ا متص��ل ک��ردن مازندران ب��ه دیگر 
استان های کشور از طریق توجه به محورهای 
اصلی استان است.  نهاوندیان همچنین به دو انتخابات در ماه آتی اشاره کرد 
و اظهار داش��ت: مردم ایران با مشارکت گسترده در انتخابات، پیام وحدت و 

یکدلی، عزت و اخالق خود را به جهانیان می رسانند. 
وی اف��زود: در انتخاب��ات آتی، آنهای��ی که نفرت می افکنن��د، بدون تردید 
ناامیدی درو خواهند کرد چرا که ملت مصمم اس��ت مسیر روشن خود را با 

عزت و تا رسیدن به ایرانی آبادتر دنبال کند. 

نهاوندیان: 62 سال پس از دوره مصدق تراز تجاری کشور هرگز مثبت نشده بود

اصالح قانون تعطیالت برای باری دیگر توسط جمعی از نمایندگان به مجلس ارائه می شود

طرح جدیدی برای تعطیالت؛ شنبه تعطیل در نامه ای خطاب به وزیر کار
رئیس جمهوری اولویت های وزارت 

کار در حوزه تولید را ابالغ کرد
تمام��ی  ب��ه  بخش��نامه  ای  در  رئیس جمه��وری 
دستگاه ها و در نامه جداگانه ای به وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، اولویت های حوزه تولید را ابالغ کرد. 
رئیس جمهور پیرو بخشنامه ای به تمامی دستگاه ها 
برای ارائه برنامه ها و بس��ته های اجرایی جهت ش��تاب 
بخش��یدن به تولید و اش��تغال، در نامه جداگانه ای به 
وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماع��ی، فعالیت های ویژه 
دارای اولویت و مدنظر خود را نیز در حوزه وظایف این 
وزارتخان��ه، به وی ابالغ کرد.  این نامه در جهت اجرای 
شایس��ته، همه جانبه و جهادی منوی��ات رهبر معظم 
انق��الب )مدظله العالی( در س��ال  »اقتصاد مقاومتی؛ 
تولید و اش��تغال« و در ادام��ه اقداماتی که تاکنون در 
حوزه ماموریت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در جهت تحقق سیاس��ت های کل��ی اقتصاد مقاومتی 
انجام شده، صادر شده است.  در نامه رئیس جمهوری 
به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده اس��ت: پیرو 
ابالغ بخش��نامه ش��ماره 424۳ مورخ 20 فروردین 
1۳96 موض��وع ارائه برنامه ها و بس��ته های اجرایی 
پیش��نهادی آن وزارت برای ت��داوم و ارتقای کمی و 
کیفی فعالیت های مرتبط با سال »اقتصاد مقاومتی؛ 
تولید و اشتغال« بدینوسیله فعالیت های ویژه دارای 
اولویت و مدنظر اینجانب در حوزه وظایف آن وزارت 
را اب��الغ می کن��م.  در نام��ه رئیس جمه��وری تأکید 
ش��ده است: الزم است تدوین برنامه اجرایی فعالیت ها  
)افزایش اشتغال زایی فعالیت های تولیدی با همکاری 
وزرا، رؤسای سازمان ها و دستگاه های اجرایی ذی ربط( 
با اولویت در دس��تور کار قرار گی��رد و نتیجه حداکثر 
ظرف مدت دو ماه از تاریخ این ابالغ، تهیه و ارائه شود. 

یارانه ها شنبه واریز می شود
نخس��تین یارانه س��ال 1۳96 س��اعت 24 شنبه 
همزمان با 26 فروردین ماه به حس��اب سرپرس��تان 
خانوار واریز خواهد ش��د.  یارانه ای که دولت تا چند 
روز آینده به حساب خانوارها واریز می کند، هفتاد و 
چهارمین مرحله از پرداخت های نقدی اس��ت که در 
ه��ر ماه به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومان انجام 
می شود.  پرداخت های نقدی در هر ماه رقمی حدود 
۳400 میلیارد تومان هزینه به همراه داشته و برای 
حدود 77 میلیون نفر واریز انجام می ش��ود.  این در 
حالی اس��ت که براس��اس آمارهای مرکز آمار که در 
پایان بررسی نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 
1۳95 انجام ش��د، جمعیت ایران در مرز 80میلیون 
نفر قرار داش��ته و با این حس��اب تعدادی نزدیک به 

2تا ۳میلیون نفر دریافت یارانه ندارند. 
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تج��ارت جهانی  س��ازمان 
ص����ن�����دوق   ،)WTO(
 )IMF( پ��ول  بین الملل��ی 
و بان��ک جهان��ی با انتش��ار 
حمایت  مش��ترک،  بیانیه ای 
خود را از نظ��ام تجارت آزاد 

اعالم کردند. 
به گزارش »فرصت امروز« 
ب��ا روی کار آم��دن دونال��د 
ترام��پ در آمری��کا و اعالم 
وی  اقتصادی  سیاس��ت های 
مبنی ب��ر حمای��ت از تولید 
داخل��ی و مح��دود ک��ردن 
اقتصاد جهان  تج��ارت آزاد، 
وارد عصر تازه ای ش��ده است 
و ایاالت متح��ده آمریکا که 
خود روزی معمار و پرچمدار 
بازار آزاد در دنیا بوده ، اینک 
به تهدی��دی برای آن تبدیل 

شده است. 
ای��ن در حال��ی اس��ت که 
مواض��ع تج��اری ترام��پ و 
حمایتی  سیاست های  اعمال 
وی، می تواند موجب تضعیف 
ب��ه راه  تج��ارت جهان��ی و 
افت��ادن جنگ ه��ای تجاری 
ش��ود و همین ام��ر موجب 
ش��ده رؤس��ای س��ه نه��اد 
پول،  بین الملل��ی  صن��دوق 
س��ازمان تج��ارت جهانی و 
این  اواس��ط  بان��ک جهانی، 
هفته در بیانیه ای مش��ترک 
بر دف��اع از نظام تجارت آزاد 
پیش  براب��ر حمایت های  در 
رون��ده و رو ب��ه گس��ترش 
برخ��ی کش��ورها از جمل��ه 

ایاالت متحده تاکید کنند. 
روزنام��ه  آنچ��ه  ب��ه  بن��ا 
داده  گ��زارش  گاردی��ن 
اس��ت، این س��ه نهاد پس از 
گذشته  س��پتامبر  نشس��ت 
G20 در هانگ��ژو چی��ن و 

در پی تصمیم انگلیس برای 
جدای��ی از اتحادی��ه اروپا و 
همچنین افزای��ش نگرانی ها 
پوپولیس��م همزمان  از رشد 
ترامپ،  انتخاباتی  با مبارزات 
تصمیم به انتش��ار این بیانیه 
گرفتن��د. ق��رار اس��ت هفته 
دیگر صندوق بین المللی پول 
و بانک جهانی برای نخستین 
بار از زمان انتخاب ترامپ به 
ریاس��ت جمه��وری آمریکا، 
نشس��ت به��اره خ��ود را در 

واشنگتن برگزار کنند.
راس��تای  در  ترام��پ 
سیاس��ت های حمایتی خود 
تهدید کرده است که آمریکا 
توافق ه��ای  تمام��ی  از  را 
تج��اری از جمل��ه س��ازمان 
تجارت جهانی خارج خواهد 
ک��رد، ح��ال آنک��ه آمری��کا 
بزرگ تری��ن س��هامدار بانک 
جهانی و صندوق بین المللی 
پول به ش��مار م��ی رود و از 
ای��ن رو، برنامه ه��ای ترامپ 
در رابط��ه با ای��ن دو نهاد از 
مهم ترین مس��ائلی است که 
در نشست هفته آینده مورد 
بحث و بررس��ی قرار خواهد 

گرفت.
در گ��زارش مش��ترک این 
سه نهاد مهم بین المللی آمده 
بیکاری  افزای��ش  اس��ت که 
در برخ��ی مناط��ق جه��ان، 
بیش��تر در نتیج��ه تغییرات 
اس��ت  تکنولوژی  گس��ترده 
ت��ا تجارتی ک��ه اغلب مقصر 
شناخته می ش��ود و افزایش 
یکپارچگ��ی تجارت می تواند 
اقتصادی کشورهای  به رشد 
توسعه یافته و در حال توسعه 
کمک کند. جای��گاه تجارت 
در اقتص��اد جهانی اینک در 

بره��ه حساس��ی ق��رار دارد 
و ای��ن ام��ر به موتور رش��د 
ب��رای هم��ه تبدی��ل ش��ده 
اس��ت. بنابراین کش��ورها با 
درست  سیاس��ت های  اتخاذ 
فرصت ه��ای  از  می توانن��د 
بیش��تری به��ره ببرن��د و از 
طریق تجارت، عقب ماندگی 
خ��ود را جبران کنن��د. این 
سیاس��ت ها عالوه بر تسهیل 
تج��ارت می تواند در مجموع 
موج��ب تقوی��ت انعط��اف و 

عملکرد اقتصادی نیز شود. 
کار  ب��ازار  سیاس��ت های 
فعال که تحرک کارگران در 
ش��رکت ها، صنایع و مناطق 
را برای به حداقل رس��اندن 
هزینه ه��ا و ترویج اش��تغال 
تس��هیل می کن��د، از جمله 
در  که  اس��ت  پیش��نهاداتی 
این گ��زارش به آنها اش��اره 
باید  شده است. سیاس��ت ها 
متناسب با ش��رایط کشورها 
ب��رای ایجاد امکان اش��تغال 
مج��دد و افزای��ش مه��ارت 
کارگران از طریق کمک های 
کاریابی، برنامه های آموزشی 
و بیمه دستمزد باشد. عالوه 
بر این، سیستم های آموزشی 
نیز بای��د کارگ��ران را برای 
تغییرات بازار مدرن کار آماده 
کنند و سیاست گذاری ها در 
مس��کن،  مثل  زمینه های��ی 
اعتبار و زیرس��اخت ها نیز به 
افزایش پویایی در این بخش 

کمک کنند. 
براس��اس این گ��زارش، با 
توجه ب��ه نق��ش توافق های 
تجاری دو جانبه و منطقه ای، 
س��ازمان  اع��الم  براس��اس 
تج��ارت جهانی، نی��از مبرم 
قدرتمند  ی��ک سیس��تم  به 

تجارت جهانی وجود دارد تا 
به افزایش رقابت و اطمینان 
دوباره ب��ه مردم در خصوص 
منصفان��ه و بی طرفانه بودن 
تجارت بین الملل کمک کند. 

ابراز نگرانی رئیس بانک 
جهانی نسبت به وضعیت 
کشورهای فقیر آفریقایی

همچنی��ن رئی��س بان��ک 
جهانی با ابراز نگرانی نسبت 
به وضعیت کش��ورهای فقیر 
آفریقای��ی هش��دار داد ک��ه 
ب��رای کاهش خط��ر جنگ، 
تروریس��م و مهاجرت باید به 
نیازهای مردم در کشورهای 

فقیر پاسخ داده شود. 
به گ��زارش گاردین، جیم 
مدرس��ه  در  کی��م  یون��گ 
اقتصاد لندن گف��ت: باید به 
بهبود ش��رایط زندگی مردم 
کش��ورهای در حال توس��عه 
ک��ه از طری��ق گوش��ی های 
نح��وه  از  خ��ود  هوش��مند 
مطلع  ثروتمن��دان  زندگ��ی 
ش��ده اند، کمک فوری کرد و 
رس��می،  مالی  کمک های  با 
از  ک��ه  دالری  میلیارده��ا 
سوی کشورهای غربی تولید 
تریلیون ها دالر  به  می ش��ود 
بخ��ش  در  س��رمایه گذاری 

خصوصی تبدیل شود. 
رئیس بان��ک جهانی ادامه 
داد: آرمان گرای��ی می توان��د 
موجب رش��د پویا، فراگیر و 
پایدار ش��ود اما ع��دم ایجاد 
فرصت برای دستیابی به این 
شکنندگی،  می تواند  آرزوها، 
جنگ، خش��ونت و در نهایت 
مهاج��رت را در پی داش��ته 
اتفاقات  باش��د. قبال ش��اهد 
که  بوده ایم  نگران کنن��ده ای 

برای 2میلی��ارد نفر از مردم 
کشورهای تحت تاثیر جنگ 
و خش��ونت روی داده است. 
جنگ های خشونت آمیز بعد 
از ی��ک دوره کاهش از زمان 
پایان جنگ س��رد، از س��ال 
2010 به این سو به سرعت 
افزای��ش یافت��ه و ح��وادث 
تروریس��تی از س��ال 2012 
تاکن��ون 120درصد بیش��تر 

شده است. 
ش��ادمانی  کیم،  اعتقاد  به 
ف��ردی نه تنه��ا ب��ه درآمد 
اش��خاص، بلک��ه ب��ه درآمد 
مرتبط  نی��ز  آنها  اطرافی��ان 
اس��ت و با توجه به گسترش 
اینترن��ت،  پوش��ش ش��بکه 
م��ردم  ب��ا  اف��راد  مقایس��ه 
کش��ورهای ثروتمند افزایش 

یافته است. 
تاکید  جهانی  بانک  رئیس 
ک��رد: باید کمک ه��ای مالی 
بیشتری برای سرمایه گذاری 
در  خصوص��ی  بخ��ش 
کش��ورهای درحال توس��عه 
به ویژه کشورهای فقیر انجام 
شود و ایجاد شرایط مناسب 
بخش  س��رمایه گذاری  برای 
خصوصی برای دس��تیابی به 
اهداف توس��عه پایدار تا سال 

2030 ضروری است. 
وی گف��ت: م��ا ب��ه دنبال 
برد-ب��رد هس��تیم.  نتیج��ه 
بنابراین س��رمایه گذارانی که 
به دنب��ال فرصت های خوب 
س��رمایه گذاری هستند، باید 
پروژه های  انج��ام  ج��ای  به 
ک��م س��ودی مث��ل ان��رژی 
زیرساخت های  و  خورشیدی 
حمل و نقل، به سوی برآورده 
کردن آروزهای مردم سراسر 

جهان گام بردارند. 

ترس جامعه جهانی از سیاست های تجاری دونالد ترامپ

3 نهاد مهم بین المللی از نظام تجارت آزاد حمایت کردند

پــول و بــانــک4
خبرنــامه

رئیس کل بانک مرکزی از رشد 40درصدی 
تسهیالت بانکی در سال گذشته خبر داد

ارجاع پرونده نرخ شکنی برخی 
بانک ها به هیأت انتظامی

رئی��س کل بان��ک مرکزی از رش��د 40درصدی 
تس��هیالت بانکی در سال گذشته خبر داد و گفت: 
پرونده نرخ ش��کنی برخی بانک ها به هیأت انتظامی 

ارجاع شده است. 
ول��ی اهلل س��یف، رئی��س کل بانک مرک��زی در 
پاس��خ به این س��وال خبرگزاری فارس که بانک ها 
نرخ س��ود مصوب بانک مرکزی را ب��ه هیچ عنوان 
رعای��ت نمی کنند، ل��ذا بانک مرکزی ب��رای وادار 
ک��ردن بانک ها به رعایت نرخ س��ود چ��ه برنامه ای 
دارد، گفت: بانک مرکزی بازار را رصد می کند چون 
بخش��ی از عدم تعادل ایجاد ش��ده ب��ه دلیل حجم 

اوراق )اوراق اسناد خزانه( بوده است. 
وی اف��زود: البته این مس��ئله موجب حرکت نرخ 
سود به س��مت باال شد اما برخی بانک ها هم دارند 

افراط می کنند. 
رئی��س کل بان��ک مرکزی ب��ا بی��ان اینکه بانک 
مرکزی بانک های افراط کننده در نرخ س��ود بانکی 
را دنبال می کند، گفت: پرونده هایی به همین دلیل 
تش��کیل و به هیأت انتظامی بانک ها ارجاع ش��ده 

است. 
س��یف تصریح کرد: این اقدام��ات نظارتی بانک 
مرک��زی ب��ه تدریج بانک ه��ا را به س��مت کاهش 

نرخ های سود سپرده و تسهیالت هدایت می کند . 
رئیس ش��ورای پ��ول و اعتبار با اش��اره به تورم 
9 درص��د گفت: در چنین ش��رایطی نرخ های باالی 
س��ود بانکی منطق ن��دارد و باید دو کار را همزمان 
انج��ام دهی��م؛ اول تالش کنیم س��طح ت��ورم در 
وضعی��ت تک  رقمی پایدار بمان��د و دوم اینکه نرخ 
سود تس��هیالت بانکی را به س��مت پایین هدایت 

کنیم. 

 رشد 40درصدی تسهیالت بانکی
 در سال گذشته

رئی��س کل بان��ک مرک��زی همچنین از رش��د 
40 درصدی تس��هیالت نظام بانکی در سال گذشته 
خب��ر داد و گف��ت: احتماال تا انتهای س��ال 1395 
بی��ش از 500 ه��زار میلیارد تومان تس��هیالت به 

بخش های مختلف اقتصادی داده شده است. 
س��یف روز چهارشنبه پس از جلسه هیأت دولت 
در جمع خبرنگاران در پاس��خ به سوال ایرنا درباره 
ابراز رضایت رئیس جمهوری از عملکرد نظام بانکی 
تاکید ک��رد: خوش��بختانه س��خنان رئیس جمهور 
مبتنی ب��ر رضایت از عملکرد نظ��ام بانکی بود. در 
س��ال گذش��ته نظام بانکی در 11ماه گذش��ته )تا 
بهم��ن ماه( 477 ه��زار میلیارد تومان تس��هیالت 
به بخش ه��ای مختلف اقتصادی داده اس��ت. البته 
رئیس جمهور به آمار انتهای دی ماه اشاره کردند. 

رئیس کل بانک مرکزی با اش��اره به اینکه ظرف 
چن��د روز آین��ده آمار کل س��ال 95 را اس��تخراج 
خواهی��م کرد، بیان کرد: تا آخر س��ال 95 احتماال 
ب��االی 500 ه��زار میلیارد تومان تس��هیالت داده 
شده اس��ت که آمار بسیار ش��اخصی است و بیش 
از 40 درصد افزایش نس��بت به س��ال قبل را نشان 
می دهد. این در شرایطی است که نظام بانکی خود 

با مشکالتی روبه رو است. 
سیف یادآور ش��د: تمام تالش بانک مرکزی این 
اس��ت که به تدری��ج با رفع اش��کاالت، نظام بانکی 
را در مس��یر درس��تی قرار دهد تا بتوان��د از بابت 
نس��بت های مالی، استحکام مالی، ایجاد تعادل های 
درآمد-هزین��ه و تعادل الزم در دارایی و بدهی آثار 
مثبتی ایجاد کند.  وی اضافه کرد: متاسفانه بعضی 
وقت ها مبالغه هایی درباره نظام بانکی می ش��ود که 
به هیچ وجه درس��ت نیس��ت. بانک مرکزی تالش 
خ��ود را می کن��د و همه چیز در مس��یر خ��ود قرار 

خواهد گرفت. 

نرخنــامه
 قیمت انواع سکه افزایش یافت

صراف��ان بازار ارز و طال نرخ هر دالر امریکا را 3.760 
توم��ان و ه��ر قطعه تمام به��ار آزادی ط��رح جدید را 
1.206.000 توم��ان تعیی��ن کردند که نش��ان دهنده 

کاهش نرخ دالر و افزایش قیمت انواع سکه است.
هر ی��ورو در بازار آزاد 4.066 توم��ان و هر پوند نیز 
4.716 توم��ان قیم��ت خورد. همچنین هر نیم س��که 
694.500 توم��ان و ه��ر ربع س��که 389.000 تومان 
فروخته ش��د. هر س��که یک گرمی 249.000  تومان 
خرید و فروش شد و هر گرم طالی 18 عیار 117.014 

تومان قیمت خورد.

تخفیف ویژه بیمه پاسارگاد

ش��رکت بیمه پاسارگاد به مناسبت والدت با سعادت 
حضرت علی )ع( و گرامیداش��ت مق��ام گرانقدر پدر از 
تاریخ 19 فروردین تا 12 اردیبهش��ت ماه 1396 اقدام 
ب��ه اعطای تخفیف وی��ژه به کلیه خری��داران بیمه نامه 
بدن��ه اتومبیل کرده اس��ت.  به گ��زارش روابط عمومی 
بیمه پاس��ارگاد، کلیه هموطنان می توانند جهت کسب 
اطالعات به پایگاه اطالع رس��انی بیمه پاسارگاد مراجعه 
یا با تلفن گویای 82489 )021( تماس حاصل کنند. 

تلفن مستقیم: 86073274 www.forsatnet.ir

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.760دالر آمریکا

4.066یورو اروپا

4.716پوند انگلیس

1.036درهم امارات

1.047لیر ترکیه

578یوان چین

35ین ژاپن

2.908دالر کانادا

3.834فرانک سوئیس

12.350دینار کویت

1.005ریال عربستان

320دینار عراق

70روپیه هند

893رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

506.850مثقال طال

117.014هر گرم طالی 18 عیار

1.186.000سکه بهار آزادی

1.206.000سکه طرح جدید

694.500نیم سکه

389.000ربع سکه

249.000سکه گرمی

بیمه نامه

پنجشنبه
24 فروردین 1396

شماره 758
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بازار سرمایه نرخ دستوری ندارد
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و 
اوراق بهادار تاکید کرد: باید به معادله بازار احترام 
گذاش��ت، ما نرخ دس��توری نداریم.علی سعیدی 
ب��ا اش��اره به اینکه اگ��ر به دنبال تامی��ن مالی از 
بازار س��رمایه هس��تیم، باید به نرخ های بازار هم 
احترام بگذاریم، گفت: نرخ بازار یعنی نرخی که از 
محل عرضه و تقاضا به وجود آماده اس��ت و مردم 
انتخاب کرده اند و نمی توان آن را دس��توری کرد.

وی تاکی��د کرد: نرخ گذاری در بخش های مختلف 
مانن��د صنایع، نظام مال��ی، لیزینگ و بیمه وجود 
دارد، اما در بازار س��رمایه نباید نرخ گذاری صورت 
بگیرد.س��عیدی خاطرنش��ان کرد: بازار س��رمایه 
ام��کان انتقال انواع اوراق به��ادار به منظور تامین 
مالی ش��رکت های مختلف را به شکل ساختارمند 
فراه��م می کند.معاون نظارت ب��ر نهادهای مالی 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار ب��ا تاکید بر اینکه 
وظیف��ه نهاد ناظ��ر جلوگیری از ریس��ک فراگیر 
اس��ت، گفت: رئیس سازمان بورس و هیات مدیره 
آن باید در تصمیم گیری های دولت دخیل باشند.

عضو هیات مدیره س��ازمان ب��ورس ادامه داد: این 
سازمان روی دس��تکاری قیمت، انجام معامالت، 
کنترل ش��فافیت و جلوگیری از سرایت ریسک از 

یک نهاد به نهاد دیگر نظارت دارد.

 نخستین عرضه نفت گاز 
در سال 1396

 در آخرین روز کاری هفته جاری )چهارش��نبه 
23 فروردین 96(، ش��اهد از سرگیری عرضه های 
نفت گاز ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های نفتی 
ایران از انب��ار نفت تبریز به مقصد عراق بودیم.در 
جلسه معامالتی روز چهارشنبه، کاالهای آیزوفید، 
آیزوریسایکل، حالل 404، نفتای سنگین تصفیه 
نش��ده و بلندینگ نفتا ح��الل 410 پاالیش نفت 
شیراز، برش سنگین پتروش��یمی شازند، متانول 
پتروش��یمی ف��ن آوران، میعان��ات گازی پاالیش 
گاز ای��الم، ح��الل 410 پاالی��ش نفت آب��ادان و 
آیزوریسایکل پاالیش نفت تهران در رینگ داخلی 
و حالل 402 پاالیش نفت تبریز، گاز مایع پاالیش 
نفت الوان، گاز مایع پاالیش نفت آبادان، گاز مایع 
پاالیش نفت شازند و میعانات گازی پارس جنوبی 

در رینگ بین الملل بازار فیزیکی عرضه شدند.

ریزش بازارهای سهام آسیا در پی 
تشدید تنش های ژئوپلیتیکی

اکث��ر بازاره��ای آس��یا روز چهارش��نبه در پی 
افزایش تنش های ژئوپلیتیکی که س��رمایه گذاران 
را در اضط��راب نگه داش��ته اس��ت، عقب نش��ینی 
کردن��د و در مقابل، ط��ال و ین به رک��ورد باالیی 
صعود کردند.به گزارش ایس��نا، ش��اخص نیک کی 
22۵ توکی��و در پ��ی جهش ی��ن در برابر دالر که 
 صادرکنن��دگان ژاپن��ی را تحت فش��ار ق��رار داد، 
1.3 درص��د س��قوط کرد و ب��ه 1۸49۷.۷1 واحد 
رسید. ش��اخص هانگ س��نگ هنگ کنگ با 0.2 
درصد اُفت، به 240۵3.03 واحد رسید و شانگهای 
کامپوزی��ت در چی��ن ب��ا 0.6 درص��د کاهش، در 
32۸1.46 واحد ایستاد. شاخص اس اند پی/ای اس 
ایکس اس��ترالیا با 0.1درصد کاهش، به ۵921.90 
واح��د رس��ید اما ش��اخص کس��پی ک��ره جنوبی 
0.1درصد رش��د کرد و به 2126.3۷ واحد رسید. 
بازارهای سهام در آس��یای جنوب شرقی وضعیت 
یکسانی نداشتند. شاخص های سهام آمریکا نیز روز 
سه شنبه تغییر چندانی نکردند. شاخص استاندارد  
اس اند پی ۵00 با 0.1درصد کاهش، در 23۵3.۷۸ 
واحد قرار گرفت، در حالی که داوجونز اینداستریال 
اوری��ج 0.03درصد و ن��زدک کامپوزیت 0.2درصد 
اُف��ت ک��رد. براس��اس گ��زارش آسوش��یتدپرس، 
سرمایه گذاران در پیرامون رویدادهای هفته جاری 
جهان که دورنمای سرمایه گذاری را پیچیده کرده 
است، محتاط شده اند. تنش ها پیرامون کره شمالی 
که آمریکا را نس��بت به انجام هر گونه اقدام نظامی 
تهدید کرده اس��ت، تشدید شده اند. واشنگتن یک 
ناو جنگی به ش��به جزیره کره اعزام کرده است. در 
این بین رکس تیلرس��ون، وزی��ر خارجه آمریکا به 
مسکو سفر کرد تا روسیه را در خصوص مواضعش 
درب��اره س��وریه تحت فش��ار قرار ده��د. انتخابات 
ریاست جمهوری فرانسه در هفته جاری هم دلیل 
دیگری برای ریس��ک گریزی سرمایه گذاران فراهم 
کرده اس��ت. به گفته جینگ یی پان، استراتژیست 
ب��ازار در ش��رکت IG، در بحبوح��ه تنش ه��ای 
ژئوپلیتیک��ی، دارایی ه��ای امن به ش��کل واضحی 
جذابی��ت پیدا کرده اند. در ح��ال حاضر تنش های 
کره شمالی و س��وریه و انتخابات آینده فرانسه در 
صدر فهرس��ت دالیل برای فرار به س��وی پناهگاه 

مطمئن قرار گرفته اند.

نگاهی بر پرتفوی اسفند ماه 
»خگستر«

در  خ��ودرو  ای��ران  س��رمایه گذاری  گس��ترش 
اس��فندماه از ارزش بازار پرتفوی بورسی اش کاسته 
ش��د و در عوض از فروش تعدادی س��هام به سود 
رسید. خگس��تر با فروش تعدادی سهام بورسی به 
بهای تمام شده 136 میلیارد تومان سودی بالغ بر 
94 میلیارد تومان کسب کرد. همچنین در این ماه 
س��یمان فارس و خوزستان را به بهای ۸9 میلیون 
توم��ان خریداری ک��رد. گفتنی اس��ت ارزش بازار 
پرتفوی بورسی خگستر با افت 91 میلیارد تومانی 

در پایان ماه به مبلغ 411 میلیارد تومان رسید.

بورسبینالملل

بورسانرژی

شرکتهاومجامع

در آخری��ن روز معامالت��ی 
هفت��ه ش��اخص کل ب��ورس 
اوراق به��ادار تهران 24 واحد 
رشد کرد و به رقم ۷۸ هزار و 
132 واحدی رسید. همچنین 
ش��اخص کل ه��م وزن با ۵۷ 
واحد رش��د رق��م 16 هزار و 
931 واحدی را تجربه کرد. اما 
شاخص آزاد شناور با 3 واحد 
افت به رق��م ۸6 هزار و 2۷3 
واحدی رسید. ش��اخص بازار 
اول نیز پس از 14 واحد افت 
رق��م ۵4 هزار و ۸۵9 واحدی 
را تجربه ک��رد. در عین حال 
ش��اخص بازار دوم 22۸ واحد 
رشد کرد و در رقم 169 هزار 
و 630 واحدی نشس��ت. روز 
چهارشنبه نمادهای گروه مپنا 
و پارس خ��ودرو با بیش��ترین 
تاثی��ر مثبت بر ش��اخص کل 
مان��ع افت این متغیر ش��دند. 
این در حالی بود که نمادهای 
اصفه��ان،  مبارک��ه  ف��والد 
س��رمایه گذاری توسعه معادن 
و فلزات، مخابرات ایران، ایران 
خودرو و پتروش��یمی پردیس 
با بیش��ترین تاثی��ر منفی بر 
شاخص کل مانع رشد بیشتر 
این متغیر شدند. روز گذشته 
ش��یمیایی  خودرو،  گروه های 
و فلزات اساس��ی با بیشترین 
حج��م و ارزش معام��الت در 
صدر برترین گروه های صنعت 

قرار گرفتند.

 رشد بیش از 4 درصدی 
نمادهای قندی

در معامالت روز چهارشنبه 
بورس تهران بار دیگر ش��اهد 
رش��د یکدس��ت قندی ه��ا و 
نوس��ان هایی رو ب��ه کاه��ش 
در دادوس��تد گروه خودرویی 
و فلزات اساس��ی ب��ود. چنان 
که در گ��روه فلزات اساس��ی 
در بس��یاری از نمادها ش��اهد 
روند رو به کاهش��ی در قیمت 
همچنی��ن  بودی��م.  پایان��ی 
مل��ی  همچ��ون  نمادهای��ی 
س��رب و روی ای��ران با صف 
ف��روش مواجه ش��دند. با این 
ح��ال تع��دادی از نماده��ای 
این گروه ش��رایط افزایشی را 
تجرب��ه کردن��د. در این گروه 
بی��ش از ۸3میلیون س��هم به 
1۷میلی��ارد  از  بی��ش  ارزش 
قرار  تومان م��ورد دادوس��تد 
گرف��ت. در گ��روه کاش��ی و 
س��رامیک س��ه نماد ش��رایط 
کاهش��ی و س��ه نماد شرایط 
رش��د را تجرب��ه کردن��د. در 
این گ��روه 10میلیون و 120 
هزار س��هم به ارزش حدود 3 
میلی��ارد تومان م��ورد معامله 
قرار گرفتند.گ��روه قندی نیز 
ک��ه از ابت��دای س��ال 1396 
روند رش��د را در پ��ی گرفته 
ب��ود و در روزه��ای گذش��ته 
ب��ا نوس��ان هایی رو به کاهش 
همراه ب��ود، روز چهارش��نبه 
نیز در تمام نمادها رشد قابل 
توجهی را تجربه کرد و غیر از 

ان��دک نمادهایی که تا حدود 
2 درصد رش��د کردند مابقی 
رش��د بی��ش از 4 در صدی را 
تجربه کردن��د و بدین ترتیب 
کام سهامداران خود را شیرین 
کردند. در گروه سیمانی ها در 
نمادهای��ی همچون س��یمان 
هگمت��ان،  س��یمان  ش��رق، 
س��یمان صوفی��ان، س��یمان 
ارومیه و س��یمان خوزستان با 
روند رو ب��ه کاهش در قیمت 
پایانی مواجه ش��دند. در عین 
ح��ال خودرویی های��ی که در 
روز دوش��نبه توانسته بودند با 
صف ه��ای پیاپی خرید رش��د 
قابل توجه��ی را تجربه کنند 
با نوس��ان هایی همراه ش��دند 
به طوری ک��ه تعداد زیادی از 
این گ��روه فروکش  صف های 
کرد و شاهد روند کاهشی در 
قیمت آخرین معامله و قیمت 

پایانی بودند. 
 

امیدواری به بازدهی 
مطلوب بورس

ط��ی روزهای اخیر ش��اهد 
نقدینگی های  و ج��ذب  ورود 
جدید از سوی سرمایه گذاران 
به س��وی بورس تهران بودیم. 
این افراد که از رونق و رش��د 
بازارهایی چون بازار مس��کن، 
بازار ط��ال و ارز، ب��ازار کاال و 
م��واد، بازار خودرو و. . . ناامید 
ش��ده اند و همچنی��ن حاضر 
باالی  ب��ه پذی��رش ریس��ک 
س��رمایه گذاری در بانک ه��ا و 

اعتباری  و  مال��ی  موسس��ات 
موج��ود نیس��تند، س��عی در 
تزری��ق منابع و پ��ول خویش 
مختلف  در سهام شرکت های 
بورس��ی دارند؛ امری که آنها 
را ب��ه بازده��ی مطل��وب در 
ب��ورس امیدوار می س��ازد. در 
این میان، هر چند سفته بازان 
و  نوس��ان گیری  در  س��عی 
کوتاه مدت  س��ودهای  ذخیره 
در بازار س��هام رو به رشد این 
روزه��ای ایران دارن��د، ولی با 
توج��ه به روند متع��ادل و رو 
به رشد ش��اخص کل، فعاالن 
بازار سهام دیر یا زود رویکرد 
خ��ود را تغیی��ر می دهند و به 
سوی س��هام بنیادی و دارای 
پتانس��یل ب��االی س��ودآوری 

خواهند رفت. 

رشد چشمگیر حجم و 
ارزش معامالت فرابورس 

ایران
مبادالت  ای��ران  فراب��ورس 
ای��ن هفت��ه معامالت��ی را در 
حالی به پایان رس��اند که روز 
23 فروردین ماه، ش��اهد رشد 
معامالت��ی  ارزش  و  حج��م 
بودیم به گون��ه ای که بیش از 
691 میلیون ورق��ه به ارزش 
بال��غ بر 4هزار و 440 میلیارد 
 ۵6۵ و  ه��زار   4۸ در  ری��ال 
نوبت دادوستدی در بازارهای 
مبادله  فراب��ورس  ش��ش گانه 
شد. در مجموع بازارهای اول 
و دوم بی��ش از 242 میلیون 

س��هم به ارزش افزون بر 6۸3 
میلیارد ریال دس��ت به دست 
ش��د ک��ه در این می��ان نماد 
»حری��ل« متعلق به ش��رکت 
ریل پرداز س��یر با جابه جایی 
۸4 میلیون س��هم ب��ه ارزش 
بالغ ب��ر 13۸ میلی��ارد ریال 
در صدر این دو بازار به لحاظ 
حجم و ارزش ایستاد. در میان 
نماده��ای فرابورس��ی، عنوان 
بیشترین افزایش قیمت به نام 
نمادهای »سمگا«،  »باالس« 
ثب��ت ش��د در  و »ش��توکا« 
حالی که نماده��ای »کیمیا« 
»بپ��اس«  و  »غف��ارس« 
بیشترین افت قیمتی را تجربه 

کردند.
و  حج��م  گذش��ته  روز   
ارزش معام��الت تابلو اوراق با 
درآمد ثاب��ت کاهش یافت به 
ط��وری که این تابل��و میزبان 
دادوس��تد بیش از 161 هزار 
ورقه ب��ه ارزش ح��دود 1۵2 
میلی��ارد ریال بود. در مجموع 
بازارهای پایه الف، ب و ج نیز 
بی��ش از 446 میلی��ون ورقه 
ب��ه ارزش افزون ب��ر 3هزار و 
۵۵1 میلیارد ریال نقل وانتقال 
یافت. ش��اخص کل فرابورس 
ایران معامالت هفته سوم این 
ماه را در ارتفاع ۸96 واحدی 
ب��ه پایان رس��اند و ب��ا وجود 
اینکه نس��بت به روز دوشنبه 
دو واحد اف��ت را تجربه کرد، 
در مقایسه با روز مشابه هفته 
گذشته هفت پله صعود کرد. 

قندی ها کام سهامداران را شیرین کردند

جذب نقدینگی های جدید در بورس

آنهای��ی ک��ه ب��ا ب��ورس و 
بازاره��ای جهان��ی س��ر و کار 
دارند همگی بر این ادعا توافق 
دارن��د ک��ه ب��ورس نیویورک 
مهم ترین بورس دنیا با س��هام 
ش��رکت های کوچک است. به 
گزارش س��نا، س��ایت ویژوآل 
 20 ج��دول  کاپیتالیس��ت، 
بورس ب��زرگ دنیا را منتش��ر 
کرد. این در حالی است که در 
تمام دنیا، ب��ورس نیویورک را 
به عن��وان مهم ترین بازار دارای 
سهام ش��رکت های کوچک به 
اصطالح بلو چیپ می شناسند. 
گ��زارش،  ای��ن  براس��اس 
وال  مثل  بزرگی  ش��رکت های 
مارت، برکشایر، اکسون موبیل، 
شرکت های  کنار  در  کوکاکوال 
ثبت  ش��رکت های  از  کوچک، 
نیوی��ورک  ب��ورس  در  ش��ده 
هستند و ارزش این بازار را به 
20 تریلیون دالر رسانده است، 
اما باید دید باق��ی بورس های 
بزرگ دنیا نی��ز در کدام رتبه 
قرار گرفته اند. بر این اس��اس، 
بورس های بزرگ دنیا از لحاظ 
ارزش بازار، ش��رکت های ثبت 
ش��ده و قدمت فعالی��ت مورد 

ارزیابی قرار گرفته اند. 

قدیمی ترین بورس
ب��زرگ  ب��ورس   20 بی��ن 
دنی��ا، قدیمی تری��ن بورس در 
فرانکفورت قرار گرفته اس��ت. 
مدارک به دس��ت آمده نشان 
می ده��د در قرون وس��طی و 
در ق��رن یازده��م، نخس��تین 

بورس در منطق��ه فرانکفورت 
ای��ن کش��ور  دی��ده ش��ده و 
برای تجارت  مهم ترین منطقه 
و دادوستد قلمداد شده است. 
در واقع تولد بورس های اوراق 
بهادار در سال 1۵۸۵ میالدی 
در این کش��ور هنگامی صورت 
گرفت که تاج��ران تصمیم به 

ایجاد نرخ ثابت ارز گرفتند. 

بیشترین میزان شرکت های 
ثبت شده

بمبئی  به��ادار  اوراق  بورس 
ک��ه در س��ال 1۸۷۵ میالدی 
ب��ورس  نخس��تین  به عن��وان 
آسیایی تاسیس شد، دارای ۵ 
هزار و ۷49 شرکت ثبت شده 
و در واق��ع بزرگ تری��ن بورس 
اوراق به��ادار در دنیا از لحاظ 
است.  ثبت شده  ش��رکت های 
اکثر ش��رکت های ثبت ش��ده 
در این ب��ازار ش��رکت هایی با 
سرمایه ناچیز بوده اند در حالی 
که میانگین س��رمایه این بازار 
در ح��دود 292 میلی��ون دالر 

است. 

بیشترین ارزش بازار
همان طور که قبال گفته  شد 
نیویورک  به��ادار  اوراق  بورس 
با ارزش ب��ازاری مع��ادل 20 
تریلی��ون دالر بزرگ ترین بازار 
ب��ورس دنی��ا از لح��اظ ارزش 
بازار محس��وب می ش��ود. پس 
از ب��ورس نیوی��ورک ب��ورس 
نزدک ب��ا ارزش بازاری معادل 
۷ تریلیون دالر، بورس لندن با 

ارزش بازاری معادل 6 تریلیون 
دالر، ب��ورس توکیو 4 تریلیون 
تریلی��ون   4 ش��انگهای  دالر، 

دالر و هنگ کن��گ 3 تریلیون 
دالر بزرگ تری��ن بورس ه��ای 
ب��ازار  ارزش  لح��اظ  از  دنی��ا 

هستند. بر این اساس، تنها 16 
بازار، ارزش بازاری باالتر از یک 

تریلیون دالر دارند. 

20 بورس بزرگ دنیا را بشناسید

دریچه

نماگربازارسهامخبر
بیشترین درصد افزایش

مس باهنر در حالی عنوان نخس��ت جدول بیشترین 
درص��د افزای��ش را از آن خ��ود کرد که کاب��ل البرز در 

جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
  

درصد نوسانقیمتنام شرکت
3,۸۸۵۵فباهنر
2,4۷9۵بالبر

3,026۵شپترو

۵,۵۵24,99ددام
6,41۷4,99غچین
1,۸444,9۵کترام
۵,0194,۸9قشهد

 بیشترین درصد کاهش
ف��رآوری م��واد معدن��ی ای��ران صدر نش��ین جدول 
بیش��ترین درصد کاهش ش��د. تولیدی گرانیت بهسرام 
در رده دوم ای��ن گروه ایس��تاد. تولی��دی مهرام هم در 
میان سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت
)4.9۵(۷,92۸فرآور
)4.۸6(2,۵24کهرام
)4.۸2(29,41۸غمهرا
)4,۸2(2,۸۸۵فسرب
)4,۸1(۵,921کاما

)4,۷3(2,2۵۵خچرخش
)4,6۵(11,61۸کبافق

پرمعامله ترین سهم
پلی اکریل پرمعامله ترین س��هم بازار بورس شناخته 
شد. سایپا در رده دوم این گروه ایستاد. سرمایه گذاری 

سایپا هم در رده های باال قرار گرفت. 
تعداد دفعهقیمتنام

196.۷0۵ ۸1۵شپلي

99,123 1312خساپا
42,2۷6 1019وساپا
36,1۸0 1349فوالد

3۵,۷۷۵ 1023خپارس
32,310 ۸99خزامیا
2۵,23۸ ۸92خاور

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیش��ترین ارزش معامله را پلی اکریل 
به خود اختصاص داد. س��ایپا رتبه دوم را به دست آورد. 
کارخانج��ات قند قزوین هم در باالی جدول بیش��ترین 

ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

160.21۸ ۸1۵شپلي
130,020 1312خساپا
63,394 2۷3۸قزوین
۵۸,392 2904خودرو
4۸,۷90 1349فوالد
44,046 2143وبانک
43,۷04 20۸2فاراک

بیشترین سهام معامله شده
پلی اکریل در حالی رتبه نخس��ت جدول بیش��ترین 
س��هام معامله ش��ده را به دس��ت آورد که سایپا در این 
گروه دوم ش��د و س��رمایه گذاری س��ایپا در رتبه سوم 

قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

۸1۵921۷شپلی
1312۵6۸۸خساپا
10192۷92وساپا

102324۵۷خپارس
20۸22224فاراک
۸99219۸خزامیا
290421۸6خودرو

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالترین نس��بت P/E را در روز گذشته 
داروس��ازی زاگرس فارمد پارس به دس��ت آورد. سایپا 

شیشه در جایگاه بعدی قرار گرفت.

P/Eقیمتنام شرکت
۵۵۵21110ددام
16۵۷۸2۸کساپا

292۷۷32خمحور
1321440خریخت
442۷316فمراد

212۵236کسعدی
2۵4۷232خشرق

P/E کمترین نسبت
روز گذش��ته س��رمایه گذاری خوارزمی در صدر جدول 
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2242400 سال19223 میلیارد دالربورس نیویورک

4۵30۵۸ سال6۸32 میلیارد دالرنزدک

21۵3041 سال61۸۷ میلیارد دالربورس لندن

13۸2292 سال44۸۵ میلیارد دالربورس توکیو

261041 سال39۸6 میلیارد دالربورس شانگهای

12۵1۸66 سال332۵ میلیارد دالربورس هنگ کنگ

161299 سال3321 میلیارد دالریورونکست

1۵۵1۵24 سال2۷۸1 میلیارد دالربورس تورنتو

291420 سال22۸۵ میلیارد دالربورس شن ژن

4313۷69 سال1۷66 میلیارد دالربورس فرانکفورت

141۵۷49 سال1۸62 میلیارد دالربورس بمبئی

241696 سال1642 میلیارد دالربورس ملی هند

21262 سال1۵16 میلیارد دالربورس سوییس

292166 سال12۷2 میلیارد دالربورس استرالیا

112030 سال12۵1 میلیارد دالربورس کره جنوبی

13۵64 سال1212 میلیارد دالرنزدک نوردیک

12۸4۷2 سال9۵1 میلیارد دالربورس ژوهانسبورگ

1۸۵1۷۵ سال942 میلیارد دالربورس مادرید

۵۵۷۵۸ سال۸61 میلیارد دالربورس تایوان

12636۵ سال۸24 میلیارد دالربورس برزیل
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سرپرست جدید امور آب و 
فاضالب منطقه تبریز منصوب شد

تبری�ز - ماهان فالح- طی حکمی از س��وی مدیرعامل 
ش��رکت آب و فاضالب اس��تان آذربایجان شرقی، سرپرست 
جدید امور آب و فاضالب منطقه تبریز منصوب شد. به گزارش 
خبرنگار م��ا در تبریز به نقل از روابط عمومی ش��رکت آب و 
فاضالب اس��تان آذربایجان شرقی، در مراسم تودیع و معارفه 
مدیران قبلی و جدید امور آب و فاضالب منطقه تبریز، مهندس 
علیرضا ایمانلو، مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان از 
مهندس کمالی نیا مدیر قبلی امور آب و فاضالب منطقه تبریز 
بخاطر بازنشستگی تقدیر و مهندس حسین وکیلی را به عنوان 
سرپرست جدید امور منصوب کرد. شایان ذکر است امور آب و 
فاضالب تبریز دارای 5 منطقه جداگانه بوده و دارای 642520 

فقره انشعاب آب و 433070 فقره انشعاب فاضالب است.

مهدي عبوري، شهردار ساري:
امید آفرینی یک کار و تالش است

ساری - دهقان : مهدي عبوري شهردار ساري در سخنان 
خود ضمن عرض ش��ادباش به مناسبت س��الروز میالد امیر 
مومنان علي )ع( و روز پدر به س��احت قدس��ي امام خمیني 
)ره( اب��راز ارادت کرد و با دعا براي س��المت و طول عمر مقام 
معظم رهبري گفت: از همه شما مردم به ویژه شما دختران و 
پسران شهرم بخاطر پذیرفتن دعوت خادمان خود در شهرداري 
و ش��وراي اسالمي شهر و حضور در این جشن باشکوه تقدیر 
و تش��کرمي کنم. شهردار س��اري با طرح این پرسش که چرا 
خادمان شما مردم در شهرداري و شوراي اسالمي شهراز عنوان 
عملگرایي اس��تفاده مي کنند ، چرا عملگرایي باید در دستور 
کار قرار گی��رد، اظهار کرد: بارها مقام معظم رهبري فرمودند 
وظیفه اصلي که بر دوش مدیران اس��ت ایج��اد امیدآفریني 
است. وي با اشاره به اینکه عملگرایي با استمرارانجام پروژه هاي 
عمراني، خدماتي، فرهنگي و اجتماعي به دست مي آید، افزود: 
بعضي ها فکر مي کنند این امیدآفریني با جلسات، سخنراني، 
همایش هاي بیهوده به سرانجام مي رسد اما به نظر بنده اینطور 
نیست ، امیدآفریني یعني کار، تالش و پیگیري  اجراي مستمر 

پروژه ها عمراني. 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
گلستان با معاونین استاندار دیدار کرد

گرگان - خبرنگارفرصت امروز - مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای گلس��تان و اعضای هیات مدیره و معاونین شرکت 
با مهندس مروتی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و 
مهندس ربیعی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
استانداری گلس��تان دیدار کردند.   به گزارش روابط عمومی 
شرکت آب منطقه ای گلستان، در این دیدارها که به مناسبت 
س��ال نو انجام ش��د، مهندس نظری ضمن تبریک سال نو و 
عرض خدا قوت به معاونین استاندار و تشکراز تعامالت خوب و 
مناسب با شرکت آب منطقه ای استان اظهار کرد: تالش داریم 
در س��ال 96 که به فرموده مقام معظم رهبری س��ال اقتصاد 
مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده است از فرصت های 
پیش رو جهت تحقق این شعار مهم در راستای توسعه صنعت 
آب گام برداریم.مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان در 
ادامه تصریح کرد: در سال 95 همکاران شرکت آب منطقه ای 
اس��تان تالش های خوبی انجام دادند که پیشرفت سد نرماب 
همزمان با برنامه و انجام مطالعات زیست محیطی سد شصت 
کالته، اس��تفاده بهینه تر از آبهای سطحی استان و استفاده از 
آب کش��اورزی با بهره وری بیشتر از جمله این اقدامات است. 
 مهن��دس محمود ربیعی نی��ز در این دیدار ضمن تش��کر از 
تالش های مجموعه مدیریت شرکت آب منطقه ای گلستان 
در سال گذشته اظهار کرد: مساله آب از مباحث پرچالش سال 
گذشته استان بود و چالش زمانی اتفاق می افتد که بین عرضه 
و تقاضا تعادل برقرار نیس��ت.ربیعی بیان کرد: راهکار حل این 
بحران نیز با مدیریت صحیح و مصرف بهینه،تبدیل آبهای شور 
و سرگردان به آب شرب و قابل مصرف،ارتقای فرهنگ عمومی 
مصرف آب و همگام ش��دن سازمان های مرتبط با بحث آب 

امکان پذیر است.

مرحله تئوری چهاردهمین دوره 
مسابقات کشوری علمی هنرستان های 

استان مرکزی برگزار شد
اراک- خبرنگارفرصت امروز- مسابقات تئوری کشوری 
چهاردهمین دوره مسابقات علمی و عملی هنرستان های فنی 
و حرفه ای و کاردانش اس��تان مرک��زی  با حضور 160 نفر از 
هنرجویان این اس��تان به صورت همزمان با سراسر کشور در 
اراک برگزار ش��د. شهریار فوالدوند مدیرکل آموزش و پرورش 
اس��تان مرکزی گفت: مرحله تئوری کشوری مسابقات علمی 
و عملی هنرس��تان های فنی و حرفه ای و کار و دانش استان 
مرک��زی با حضور 160 نف��ر از هنرجویان برت��ر دوره عملی 
استانی این دوره از مسابقات برگزار شد. وی ادامه داد: مرحله 
عملی این مس��ابقات با حضور 234 هنرجو از سراس��ر کشور 
 19 اردیبهش��ت در هش��ت هنرستان اس��تان مرکزی برگزار 
می شود. مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی بیان کرد: 
این مسابقات با هدف شناسایی استعداد های برتر هنرجویان 
و توسعه مهارت کار آفرینی در هشت حوزه استانی این استان 
برگزار ش��د. فوالدوند افزود: نف��رات برتر دوره تئوری و عملی 
این دوره از مس��ابقات بر اس��اس تفاهم نامه ای که با سازمان 
فنی و حرفه ای منعقد شده است به مسابقات کشوری فنی و 
حرفه ای معرفی می شوند.  وی خاطر نشان کرد: برگزاری این 
مسابقات دستاوردهایی شامل معرفی قابلیت های گردشگری 
سنتی استان مرکزی در کشور، بهبود بخشی به ظرفیت های 
کارگاهی هنرستان ها و معرفی رشته های فنی و حرفه ای و 

کار و دانش به جامعه و خانواده ها را به همراه دارد.

توسط مدیر عامل و اعضای هیات رئیسه گاز 
گلستان صورت گرفت

تقدیر از شرکت پخش فرآورده های 
نفتی

گرگان - خبرنگارفرصت امروز - در نشستی که 
با حضور مهندس جم��ال لیوانی مدیر عامل و اعضای 
هیات رئیس��ه گاز گلستان و مهندس بنی کریم مدیر 
عامل و اعضاء هیئت رئیس��ه ش��رکت پخش فرآورده 
های نفتی استان  تشکیل گردید بر استمرار تعامالت 
و  همکاریهاي فیمابین  تاکید ش��د .به گزارش روابط 
عمومی شرکت گازگلس��تان در این نشست صمیمی 
که با ه��دف دیدار ن��وروزي و تبریک س��ال جدید و 
تقدیراز هم��کاری فی مابین انجام گرف��ت، مدیران و 
اعضاي هیات رئیسه دو ش��رکت  ضمن دید و بازدید 
نوروزي و عرض تبریک عید باس��تاني نوروز بر تعامل 
س��ازنده و همکاری هر چه بیش��تر در  اج��رای پروژه 
های و برنامه های مشترک و همچنین افزایش سطح 
تعامالت بویژه در فصل س��رما تاکید کردند . درهمین 
رابطه مدیرعامل گاز گلستان با ابراز خوشنودي از این 
دی��دار در خصوص جزئیات آن گفت: نشس��ت انجام 
ش��ده در راس��تاي دیدار نوروزي و تبریک س��ال نو  و 
همچنین حمایت،مس��اعدت و همکاری بیش از پیش 
ش��رکت پخش فرآورده های نفتی منطقه گلستان با 
این ش��رکت جهت برون رفت ازفصل س��رما بوده که 
خوشبختانه مساعدت این عزیزان و سایردستگاههای 
مرتبط باعث ش��د تا ما فصل س��رد سال را بدون هیچ 
نگرانی و مش��کلی س��پری کنیم و گاز هیچ مشترک 
خانگ��ی قطع نگردد. وی افزود:در حاش��یه  این دیدار  
همچنین درخصوص گس��ترش سطح همکاریهاي دو 
طرف نیز پرداخته شد که پس از تبادل نظر رایزنیهاي 
خوبي صورت گرفت .    مهندس جمال لیوانی تصریح 
کرد:دو ش��رکت گاز و پخش ف��رآورده های نفتی جزو 
 خان��واده بزرگ صنعت نفت بش��مار م��ی آیند که با 
همکاري هاي مطلوب و انجام خدمات بهینه می توانند 
جایگاه صنعت نفت را  ارتقاء دهند.  در ادامه مهندس 
بنی کریم مدیر عامل  شرکت پخش فرآورده های نفتی 
منطقه گلس��تان نیز با ابراز خرسندی از برگزاری این 
دیدار و نشس��ت صمیمی و تشکر از تالشهای مستمر 
مدیر عامل و کارکنان ش��رکت گاز  در راستای تامین 
انرژی مورد نیاز هم استانیهای عزیز گفت: این شرکت 
با تمام توان آماده همکاری با ش��رکت گاز برای تامین 
سوخت مورد نیاز مشترکین خانگی و واحدهای صنعتی 
در زمان افت فشار گاز و بحرانهای احتمالی می باشد .  

نشست مدیر کل اوقاف بوشهر با 
رئیس دفتر نمایندگی آستان قدس 

رضوی در استان برگزار شد
بوش�هر- خبرنگارفرصت امروز - نشس��ت مدیر کل 
اوقاف وامور خیریه اس��تان بوش��هر بارئیس دفتر نمایندگی 
آستان قدس رضوی در استان بوشهر در دفتر مدیرکل اوقاف 
به جهت تعامالت بیش��تر اوقاف استان وآستان قدس رضوی 
برگزار ش��د.  به گزارش اداره کل اوقاف وامورخیریه اس��تان 
بوشهر در این نشست سرپرست دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی در استان بوشهر اظهار داشت: با تمرکز بر فعالیت های 
فرهنگ��ی و کمک به نیازمندان ، دفتر اس��تان قدس رضوی 
در بوش��هر راه اندازی شده اس��ت؛عبدالکریم جمیری افزود: 
ن��وع کارکرد این دفتر کامال تخصصی و با اس��تفاده از توان 
متخصصین رش��ته های پزش��کی و عمران��ی در کنار ایجاد 
اشتغال برای درمان مردم و ساخت و تعمیر منازل مسکونی 
اس��ت، سرپرس��ت دفتر نمایندگی آس��تان ق��دس رضوی 
گفت:برای تکریم جایگاه افراد مستمند، سیستم شناساسی 
و کمک به این افراد به گونه ای اس��ت که به شکل اّبرومندی 
به این افراد کمک ش��ود که در این راستا برنامه ریزی دقیقی 
توسط نخبگان انجام می شود وظرفیت دستگاه های فرهنگی 
وتخصص��ی مانند اوق��اف وامور خیریه اس��تان  در کمک به 

اهداف این دفتر بسیار راه گشا وتوانمند است،

اردوهای جهادی مظهر تربیت و 
معنویت است

تهران - خبرنگار فرصت ام�روز - فرمانده قرار 
گاه منتظ��ر القائم )عج( اس��تان تهران در س��خنانی ، 
اردوهای جه��ادی را از مهمترین علل تکامل ورش��د 
بسیجیان دانس��ت.  وی با تشریح برنامه های عمرانی 
و فرهنگی جهادگران در شهرس��تان حمیدیه اهواز در 
فروردین 96بیان داش��ت. بس��یجیان انقالبی و والیی 
 ق��رارگاه در برنام��ه ه��ای مختلفی حضور و ش��رکت 
تاثیرگذار دارند که نمونه آنها عبارتند از: ساخت مدرسه 
3کالس��ه - ساخت چند حمام وسرویس بهداشتی در 
روس��تای سید شریف شهرستان حمیدیه و همچنین 
برگزاری حلقه های صالحین ،جلسات پاسخ به شبهات 
اعتق��ادی و بصیرتی ویژه جهادگران و اهالی روس��تا، 
برگزاری مس��ابقات دارت وتیراندازی وطناب کش��ی 
و چن��د برنامه دیگر از اهم برنام��ه های گروه جهادی 
اعزامی از شهرس��تان های مالرد و ش��هریار است که 
بحمداهلل روند روبه روش��دی را شاهد هستیم که مورد 
توجه وعنایت س��ردار نصیری فرمانده س��پاه حضرت 
سیدالش��هداء )علیه السالم ( اس��تان تهران قرارگرفته 

است .

اخبار اخبار

تبریز - ماهان فالح- رئیس اداره عمران 
و بهسازی ش��هری اداره کل راه و شهرسازی 
آذربایجان شرقی گفت: با درخواست این اداره 
و موافقت مدیرکل موضوع انعقاد تفاهمنامه 
احی��ای مجموعه تاریخی صاح��ب آباد جزو 
برنامه های سفر وزیر راه و شهرسازی به استان 
قرار گرفت و با پیگی��ری چندین ماهه اداره 
عمران و بهسازی ش��هری استان و مذاکرات 
با ش��رکت مادر تخصصی عمران و بهسازی 
ش��هری ایران و سازمان ملی زمین و مسکن 
متن تفاهمنامه نهایی و آماده امضاء ش��د. به 
گزارش خبرنگار م��ا در تبریز، بابک نجفیان 
مهرآباد افزود: احیای مجموعه تاریخی صاحب 
آباد تبریزکه نقش مهمی درتحوالت فرهنگی 
و اجتماعی کشور در قرون نهم و دهم هجری 
شمس��ی داش��ته اس��ت، با توجه به شاخص 
های فرهنگی، تاریخی و اقتصادی مورد نظر 
مدیریت اس��تان، به عنوان برنامه بازآفرینی 
شهری در صدر اهداف شهر تبریز قرار دارد. به 
گفته وی، توافق نامه احیای مجموعه تاریخی 
صاحب آباد تبریز با ه��دف ایفای نقش یک 
فضای عمومی شهری سرزنده با ارتقای هویت 
تاریخی مرک��ز فعالیت های تجاری، خدماتی 

و توریس��تی منطقه تاریخی ش��هر و ارتقای 
مکان��ی در محور تاریخی � فرهنگی تبریز به 
عنوان محل تعامل غرب و شرق جهان اسالم 
میان وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل شرکت 
مادر تخصصی عمران، بهسازی شهری ایران 
و معاون شهرس��ازی وزیر راه و شهرس��ازی، 
مدیرعامل س��ازمان ملی زمین و مس��کن و 
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی و مدیرکل راه 
و شهرس��ازی اس��تان از یک س��و و استاندار 
آذربایجان شرقی، اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری و شهرداری تبریز 
از سوی دیگر به امضا رسید. نجفیان مهرآباد 
 اضافه کرد: مقرر گردید کمیته ای متشکل از
 دس��تگاه های مرتبط تشکیل و درخصوص 
س��اختار مدیریت��ی و راهبری پ��روژه که در 
صورت تصویب در کمیسیون ماده پنج شورای 
عالی شهرسازی و معماری استان مالک عمل 
و اق��دام قرار خواهد گرف��ت، تصمیم گیری 
نماین��د. به گفته نجفیان، اعتبارات مورد نیاز 
جهت تملک و اجرای پروژه از محل اعتبارات 
وزارت راه و شهرس��ازی، اعتب��ارات اس��تانی 
و نی��ز از محل اعتب��ارات ش��هرداری تبریز، 
تامین خواهد ش��د. وی همچنین از پرداخت 

2731 فقره تس��هیالت نوس��ازی و بهسازی 
استان آذربایجان ش��رقی طی سال گذشته 
خب��ر داد و گفت: س��ال 95 بیش از  3300 
پرونده برای دریافت تس��هیالت نوس��ازی و 
بهس��ازی در مح��دوده بافت ه��ای ناکارآمد 
شهری به بانک های اس��تان معرفی شد که 
2731 پرونده به عقد قرارداد منجر ش��ده و 
 تسهیالت نوس��ازی خود را دریافت کرده اند. 
نجفی��ان مهرآب��اد افزود: س��همیه اس��تان 
آذربایج��ان ش��رقی برای س��ال 95 بیش از 
2300 فقره بود که مقرر ش��د این تسهیالت 
از طریق بانک مسکن به 1100 واحد، توسط 
بان��ک ملی ب��ه 500 واح��د، از طریق بانک 
توس��عه تعاون به 250 واحد، توس��ط بانک 
مل��ت به 264 واحد، از طریق بانک س��په به 
53 واحد، توس��ط بانک رف��اه به 132 واحد 

و از ط��رف پس��ت بانک نیز ب��ه 53 واحد از 
بافت های ناکارآمد ش��هری اعطا ش��ود.  وی 
دلی��ل کاهش می��زان ارائه تس��هیالت اعطا 
ش��ده برای اح��داث مس��کن در بافت های 
ناکارآمد ش��هری در سال 95 نسبت به سال 
94 را انباش��ت تعداد متقاضیان در نوبت در 
سال 94 آنهم به دلیل عدم تخصیص منابع 
مالی توسط دولت از س��ال 92تا اواخر سال 
93 بیان کرد که خوش��بختانه با پیگیریهای 
این اداره کل س��همیه استان در سال 94 به 
بیش از 7100 واحد افزایش یافت که از این 
تع��داد بی��ش از 4000 واح��د منجربه عقد 
قرارداد شد. نجفیان ادامه داد: طی سه سال 
گذشته از 9737 فقره سهمیه استان،7232 
واحد توسط شرکت مادر تخصصی عمران و 
بهسازی ش��هری به بانک های استان معرفی 
ش��دند که از ای��ن تع��داد 4272 فقره عقد 
ق��رارداد با بانک ها صورت گرفته اس��ت. وی 
اضافه کرد: مش��کالت اقتصادی، رکود بازار و 
باال بودن سود تسهیالت و عدم پرداخت یارانه 
تسهیالت از طرف دولت از مشکالت موجود 
بر سر راه نوسازی بافت های فرسوده درسطح 

کشور است.

اهواز - خبرنگار فرصت امروز- مجری طرح های خطوط 
برق ش��رکت برق منطقه ای خوزس��تان گف��ت :  ناحیه مارون 
معاونت بهره برداری با نصب 40کیلومتر س��یم OPGW  به 
شبکه فیبرنوری پیوست. امیر حیاتی افزود: فیبرنوری محیطی 
بسیار دقیق  و وسیع جهت انتقال اطالعات ) تصویر ، صوت و ... 
   OPGW می باش��د به همین منظور در وزارت نیرو از سیم )
که مرکب بوده و عالوه بر هادی محافظ خطوط انتقال نیرو که 
وظیفه هدایت و انتقال جریان های احتمالی صاعقه را بر عهده 
دارند ، حاوی فیبرنوری نیز بوده و حجم عظیمی از اطالعات را 
جابجا می کند، اس��تفاده می شود. وی افزود:  شبکه فیبرنوری 
شرکت برق منطقه ای خوزستان به طول حدود 1800 کیلومتر 

روی خطوط انتقال ، فوق توزیع ، توزیع و روشنایی نصب گردیده 
و تقریباً تمامی نیروگاهها، پس��ت های انتق��ال، مراکز و بخش 
اعظمی از پست های فوق توزیع به آن  متصل  بوده  و هر ساله 
در حال توس��عه می باشد . حیاتی خاطرنشان کرد : این شبکه 
قابلیت انتقال اطالعات جهت ثبت اطالعات نواحی، مانیتورینگ 
 ش��بکه انتقال و فوق توزیع و نیاز اطالعاتی بازار برق، راه اندازی 
سیستم های حفاظتی، برقراری سیستم های مخابراتی، اینترنت، 
ویدئو کنفرانس و ...  را   دارا  بوده  و در حال حاضر قسمت های 
مختلف درحال بهره برداری از این شبکه هستند . وی ادامه داد: 
در س��ال 95 با نصب حدود 40 کیلومتر سیم OPGW روی 
خط 132 کیلوولت مارون اصل��ی – رامهرمز  در حالت برقدار، 

ایستگاه های هرمز و رامهرمز ) ناحیه مارون(به شبکه فیبرنوری 
متصل گردیدند  و قابلیت بهره گیری از این سیستم مهیا گردید. 
حیات��ی اظهار داش��ت : همچنین با تکمیل رین��گ فیبرنوری 
پس��ت های برق خلیج فارس - بنادر - چه��ل مایل )در حدود 
41 کیلومتر( عالوه بر باال بردن اطمینان شبکه فیبرنوری ناحیه 
ماهشهر، پس��ت های برق فوق الذکر نیز قابلیت بهره گیری از 
ش��بکه مذکور  را دارا شدند. وی یادآور شد: کلیه امور مربوط به 
طراحی و خدمات مهندسی همچنین ساخت تجهیزات و عملیات 
اجرایی پروژه توسط مهندسین و پیمانکاران داخلی انجام گردیده  
که در مجموع حدود 22 میلیارد و چهارصد میلیون ریال جهت 

نصب 81کیلومتر فیبرنوری  هزینه شده است .  

رشت- زینب قلیپور- مدیرعامل شرکت 
در جشن میالد حضرت علی )ع( ضمن تبریک 
این روز فرخنده، توانمندسازی مجموعه آبفای 
گیالن را اصلی ترین برنامه در سالجاری عنوان 
کرد. سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و 
مدیرعامل آبفای گیالن با تأکید بر شفاف سازی 
برنامه های س��ال 96 اظهار داشت: با توجه به 
متقضیات زمانی در راس��تای پیروی از منویات 
مقام معظم رهب��ری برنامه ریزی خواهیم کرد 
و نسبت به توانمندس��ازی حوزه های شرکت 

به منظور ارائه خدمات مناسبتر اقدام خواهیم 
 نم��ود. وی در ادام��ه افزود: با اجرای مناس��ب 
برنامه های پیش بینی ش��ده و یاری کارکنان 

ش��رکت به اهداف تعیین شده دست خواهیم 
یاف��ت ک��ه در این راس��تا کاهش پ��رت آب و 
افزایش دقت ل��وازم اندازه گیری از اهم اولویت 
ها در برنامه کاری معاونین و مدیران می باشد. 
مدیرعامل آبفای گیالن با تأکید بر ایجاد منابع 
مالی مطمئن برای برنامه های پیش بینی شده 
تصری��ح کرد: با بهره مندی از این منابع، ارکان 
ش��رکت دغدغه ای جز رشد شرکت و کارکرد 
مناسبتر در راستای ارائه خدمات بهتر نخواهند 
داشت. مهندس حسینی همچنین خاطرنشان 

کرد: در آبفای گیالن با مشورت اعضای هیأت 
مدیره و ش��ورای معاونین تصمیمات اتخاذ می 
گ��ردد و امید اس��ت با اهتم��ام و یاری تمامی 
کارکنان ش��اهد پیش��رفت رو به رشد شرکت 
باش��یم. گفتنی اس��ت در این مراس��م حجت 
االسالم و المسلمین شریفی ضمن تبریک میالد 
باس��عادت امام علی )ع(به ش��رح مختصری از 
زندگی گوهربار این امام حمام پرداخت و سپس 
مداح اهل بیت )ع( برادر کامرانی نیز اش��عاری 

در وصف میالد امیرالمومنین )ع( قرائت نمود.

تبری�ز - ماهان فالح- در اولین جلس��ه 
ستاد بحران شرکت گاز استان آذربایجان شرقی 
در س��ال جدید بر ارتقای سطح مانور و اجرای 
مانورهای جدید با توجه به حوادث تأکید شد. 
به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط 
عمومی شرکت گاز استان، مدیرعامل شرکت 
گاز آذربایجان ش��رقی در این جلسه گفت: در 
راستای کاهش حوادث ناش��ی از کار و پایین 
آوردن ریسک حوادث، آموزش نیروهای امدادی 

و تعمیراتی با باز تعریف دوره های جدید باید در 
اولویت قرار گیرد. مهندس ولی اله دینی با اشاره 
 HSE  به اینکه پیاده سازی سیستم مدیریت
در واقع کاهش حوادث و هزینه های مستقیم 
و غیرمس��تقیم آن اس��ت، اف��زود: در حوادث 
معموال هزینه های غیرمستقیم بسیاری هستند 
که قابل درک نیس��تند و هزینه های پنهانی 
معموال بیشتر از هزینه های مستقیم است. وی 
اضافه کرد: نگرش خود را نس��بت به برگزاری 

مانورها تغییر داده و با لحاظ حوادث جدید در 
تأسیسات گاز سایر استان ها سطح و نوع مانورها 
و آموزش نیروهای امدادی و تعمیراتی بازنگری 

گردد. وی اظهار داش��ت: باید به ریسک اعتقاد 
داش��ت و برای عملیاتی کردن و کاهش آن در 
 سازمان آموزش های الزم در نظر گرفته و این 
آموزش ها کاربردی شود. مهندس دینی ضمن 
تأکید بر رویدادهای شبه حادثه گفت: نباید از 
این رویدادها نیز غافل شد و تمامی رویدادهای 
که به خیر گذش��ته و خس��ارت مالی و جانی 
نداشته است برای برنامه ریزی و جلوگیری از 

حوادث باید گزارش گردد.

رئیس جمهور در مراسم ویدئو کنفرانس افتتاح همزمان پروژه های بهداشتی درمانی : 

در دولت یازدهم بیش از هزار و ۲۰۰تخت بیمارستانی به ظرفیت استان مازندران افزوده شده است

رئیس اداره عمران و بهسازی آذربایجان شرقی خبر داد

مجموعه تاریخی صاحب آباد تبریز احیاء می شود

مجری طرح های خطوط برق شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد

ناحیه مارون معاونت بهره برداری به شبکه فیبرنوری پیوست 

مهندس حسینی، مدیرعامل آبفای گیالن عنوان کرد

 اصلی ترین برنامه شرکت در سال جاری توانمندسازی در تمامی حوزه هاست

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی تاکید کرد

ارتقای مانورهای اجرایی شرکت گاز در سال 96

س�اری - دهقان - ب��ه گزارش 
خبرن��گار مازن��دران دکت��ر حس��ن 
روحان��ی، رئیس جمهور در مراس��م 
افتتاح همزمان پروژه های بهداشتی و 
درمانی که به صورت ویدیو کنفرانس 
برگزار ش��د با بیان اینک��ه مردم این 
استان نش��ان دادن که عاشق والیت 
هستند، گفت: مردم این خطه همواره 
وفادار به والیت و رهبري بودند و آن 
را نش��ان دادند. وی یکی از افتخارات 
دول��ت را تح��ول در حوزه س��المت 
برشمرد و عنوان کرد: تا کنون بیش 
از هزار و 200تخت بیمارستانی افزوده 
شده است. رئیس جمهور با اشاره به 
احداث بیمارستان در مازندران،گفت: 

با اح��داث آن هزارتخ��ت افزوده می 
ش��ود. وزی��ر بهداش��ت  نی��ز که در  
مراس��م بهره برداری از کلینیک ویژه 
شهرس��تان ن��کا حضور داش��ت،  به 

صورت ویدئو کنفران��س پروژه های 
بخش س��المت اس��تان مازندران  را 
برای افتتاح به رئیس جمهور معرفی 
کرد. دکتر سید حسن هاشمی، وزیر 

بهداش��ت،درمان و آموزش پزش��کی 
گفت: برای س��اخت و تجهیز مراکز 
درمان��ی در دولت تدبیر و امید هزارو 
صد میلیارد هزینه ش��ده است. وی 
با بیان اینکه پی��ش از دولت تدبیر و 
امید 3هزار و 300 تخت بیمارستانی 
در سطح استان مازندران وجود داشته 
است،گفت: پس از روی کار آمدن این 
دولت هزار و 209تخت بیمارس��تاني 
به ظرفیت تخت هاي بیمارس��تاني 
اس��تان اف��زوده ش��ده اس��ت. وزیر 
 بهداشت اس��تان مازندران را استانی 
گردشگر پذیر دانست و عنوان کرد: در 
ایام تعطیالت نوروز بیش از هزار نفر 
از خدمات اورژانس اس��تفاده کردند. 

قاضی زاده هاش��می با بی��ان اینکه 
30هزار متر مربع به فضای بهداشتی 
و درمان��ی افزوده ش��ده اس��ت،بیان 
کرد: ت��ا کنون 230مرکز بهداش��ت 
احداث شده اس��ت این در حالیست 
که در طول سه دولت قبلي این رقم 
280مرکز بوده است. پس از سخنرانی 
وزیر بهداشت  رئیس جمهور دستور 
افتتاح پروژه ها را صادر کرد. ش��ایان 
ذکر است همزمان به صورت ویدیو 7 
کلینیک ویژه، بلوک زایمانی زیرآب و 
تنکابن، سی تي اسکن و فلوروسکوپي 
امام )ره( س��اري، ICUبیمارس��تان 
تنکابن و اورژانس محمود آباد و رامسر 

به بهره برداری رسید.

س�منان - خبرنگارفرص�ت امروز- 
فرماندار شهرستان سمنان گفت: ظرفیت 
اقتصادی و تولیدی شهرس��تان س��منان 
به دلیل زیرس��اخت ناحیه صنعتی بسیار 
مطلوب اس��ت و باید این ظرفیت ها برای 
افزایش س��رمایه گذاری در مرکز اس��تان 
اطالع رس��انی شود.س��ید عب��اس دانایی 
اظهارداشت : تسهیالت رونق تولید در سال 
گذشته جان دوباره به واحدهای صنعتی و 
تولیدی نیمه فعال این شهرستان بخشید و 
با برنامه ریزی های هدفمند این برنامه ها 
برای سال 96 نیز ادامه می یابد.  فرماندار 
سمنان عملکرد دولت تدبیر و امید در ارایه 
تس��هیالت رونق تولید و بازگش��ت تعداد 

قابل توجهی از این واحدها به چرخه تولید 
را مطل��وب دانس��ت و گفت : بای��د برنامه 
های اش��تغال آفرین با حمایت مسووالن 
 نظام در کش��ور بیش از پی��ش ادامه یابد. 
وی افزود : زیر س��اخت الزم برای افزایش 
اش��تغال و رونق اقتصادی در استان وجود 

دارد و باید با حمایت های همه جانبه بانک 
ها و سایر دستگاه های اجرایی برای کاهش 
نرخ بی��کاری در س��منان گام برداش��ت. 
وی تصری��ح ک��رد : واحده��ای صنعتی و 

تولیدی شهرس��تان س��منان با سرمایه 
 گذاری بخش خصوصی به رونق بیشتر

 می رس��ند و باید با شناساندن ظرفیت 
های اقتصادی استان به فعاالن اقتصادی 
ب��رای آبادانی ای��ن دی��ار گام برداریم.  
دانایی تصریح کرد : منویات رهبر انقالب 
همواره مورد تاکید دستگاه های اجرایی 
بوده اس��ت و به یقین در س��ال اقتصاد 
مقاومتی تولید و اشتغال،آمار بیکاری در 
استان س��منان به یاری خداوند کاهش 

چش��مگیری می یابد. 748 واحد صنعتی 
و کش��اورزی استان سمنان به ارزش 404 
میلیارد تومان تا کن��ون موفق به دریافت 

تسهیالت رونق تولید شده اند.

فرماندار سمنان خبرداد

پرداخت 678میلیارد ریال تسهیالت رونق تولید به 47 واحد تولیدی و صنعتی سمنان در سال 95



گارانتی ۶ ساله فولکس واگن برای 
احیای اعتماد آمریکایی ها

فولکس واگ��ن در ت��اش ب��رای جل��ب اعتم��اد 
مشتریان آمریکایی پس از بحران رسوایی آالیندگی 
دیزلی، گارانتی مدل های شاس��ی بلند در این کشور 
را به ش��ش س��ال افزایش داد.   به گزارش ایس��نا، 
بزرگ ترین خودروس��از جهان در آس��تانه نمایشگاه 
خودروی نیوی��ورک اعام کرد: یک گارانتی ش��ش 
س��اله ۷۲ هزار مایلی برای خودروهای شاس��ی بلند 
اطلس ۲۰۱۸ و تیگوآن ۲۰۱۸ که اواخر سال جاری 

روانه بازار فروش می شوند، عرضه خواهد کرد. 
هاینریش وبک��ن، مدیرعامل فولکس واگن آمریکا، 
اظه��ار کرد: ای��ن ضمانت ب��ه نیازه��ای خریداران 

آمریکایی پاسخ می دهد. 
طب��ق اعام فولکس واگن، س��ایر رقیبان بزرگ این 
شرکت برای شاس��ی بلندهای مشابه یک گارانتی سه 
س��اله ۳۶ هزار مایلی عرض��ه می کنند و طوالنی ترین 
گارانتی که اکنون عرضه می شود متعلق به هیونداموتور 
و شرکت تابعه اش، کیاموتورز است. این ضمانت به ۶۰ 
هزار مایل یا پنج س��ال می رسد. ضمانت نیرو محرکه 
۱۰۰ هزار مایل اس��ت ام��ا در صورت انتقال، تنها پنج 

سال یا ۶۰ هزار مایل زمان خواهد داشت. 
ای��ن خودروس��از آلمان��ی از زمانی که در س��ال 
۲۰۱۵ اق��رار کرد با نصب یک نرم افزار غیرقانونی در 
تست های آالیندگی دیزلی تقلب کرده،  برای بهبود 

وجهه خود و خروج از این رسوایی تاش می کند. 
 ضمانت جدید فولکس واگن دو برابر ضمانت فعلی 
س��ه س��اله ۳۶ هزار مایلی برای شاسی بلند تیگوآن 
اس��ت.   ف��روش فولکس واگ��ن در آمریکا امس��ال 
 ۱۰درصد رش��د کرده اس��ت اما در س��ال ۲۰۱۶ با 
۸ درص��د کاهش به ۳۲۳ هزار خودرو رس��ید و در 

سال ۲۰۱۵ هم ۵درصد کاهش داشت. 

این خودروس��از فروش همه خودروهای دیزلی در 
آمریکا را در اواخر سال ۲۰۱۵ متوقف کرد. 

 براس��اس این گزارش، فولکس واگن ماه مارس در 
راستای توافق برای حل و فصل شکایت ها در آمریکا، 
ب��ه تخلف خود اقرار و موافقت کرد ۲۵ میلیارد دالر 
برای جبران خس��ارت مال��کان خودروهای آالینده، 
رگوالتورهای محیط زیس��تی، ایالت ها و واسطه های 
فروش هزینه کند و همچنین گزینه بازخرید حدود 
۵۰۰ هزار خودروی آالینده در آمریکا را اعام کرد. 

سامانه رهگیری مختص قطعات 
خودرو نیست

در حالی که وزارت صنعت از طراحی سامانه ای 
برای رهگیری قطعات خودرو در سال گذشته خبر 
داده و مدعی اس��ت س��تاد مبارزه ب��ا قاچاق کاال 
در حال طراحی آن س��امانه است، سخنگوی این 
ستاد، این س��امانه را تنها مختص قطعات خودرو 

ندانست. 
 به گ��زارش خودروکار، س��ال گذش��ته وزارت 
صنعت، معدن و تجارت خبر از راه اندازی س��امانه 
رص��د و رهگیری قطعات واردات��ی خودرو داد که 
تا به امروز این س��امانه به مرحله اجرا وارد نش��ده 

است. 
ب��ا توجه به اطاع��ات اعامی از س��وی وزارت 
صنعت، این سامانه در راستای شفافیت در واردات 
و کیفیت قطعات خودرو راه اندازی خواهد شد و تا 
به امروز ۱۵ قطعه برای قرارگیری در این س��امانه 

تعریف شده است. 
در این رابطه امیرحس��ین قناتی، مدیرکل دفتر 
نیرو محرک��ه و صنایع خودروی وزارت صنعت، به 
خ��ودروکار گف��ت: برای ۱۵ قطعه طرح از س��وی 
وزارت صنعت آماده ش��ده و ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز در ش��رایط فعل��ی در ح��ال طراح��ی و 
تعریف زیرساخت ها، شاخص ها و سامانه رهگیری 

واردات قطعات خودرو است. 
همچنی��ن در ای��ن زمینه قاس��م خورش��یدی، 
س��خنگوی س��تاد مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز، به 
خ��ودروکار گفت: ایجاد س��امانه رهگیری و رصد 
کاالی واردات��ی و تولی��د داخل��ی تنه��ا صرف به 
قطعات خودرو نیس��ت و مجم��وع کاالهای هدف 

قاچاق باید دارای شناسه و کد رهگیری باشند. 
او افزود: ۱۱ کمیته برای تهیه و تدوین ۱۱ گروه 
کاالیی با توجه به الگوریتم ها و شناسه های تعریف 
ش��ده، مشغول به کار هس��تند که تا دو ماه آینده 
ف��از اجرایی پ��روژه کلید خواهد خ��ورد و به تمام 

کاالهای هدف قاچاق تسری پیدا خواهد کرد. 
س��خنگوی س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در 
پاس��خ به س��وال خودروکار مبنی بر اینکه تفاوت 
این سامانه با ایران کد و شبنم در چیست؟ گفت: 
کد شناس��ه در حقیقت ایران کد بوده که تولیدات 
داخلی و وارداتی را ش��امل می ش��ود. خورشیدی 
خاطرنش��ان کرد: این س��امانه صرفا برای قطعات 
خودرو نیس��ت و یک سامانه جامع برای شناسایی 

و رهگیری کاالهای هدف قاچاق است. 
ب��ه گ��زارش خ��ودروکار، ب��ا روی کار آم��دن 
نعمت زاده به عن��وان وزیر صنعت، معدن و تجارت 
دولت یازدهم، کرکره کد ش��بنم و ایران کد پایین 
کش��یده ش��د و تا ب��ه ام��روز از این س��امانه های 

شناسایی آنچنان استفاده نمی شود. 

خبر بینالملل

7 خودرو

 )۱۳۹۵( گذش��ته  سال  در 
تولی��د انواع خودرو از س��وی 
خودروس��ازان داخلی با رشد 
ح��دودا ۳۸ درص��دی همراه 
بوده و به یک میلیون و ۳۵۰ 

هزار دستگاه رسید. 
این تع��داد خودرو در حالی 
در س��ال ۱۳۹۵ تولید شد که 
در س��ال قبل از آن )۱۳۹۴( 
ح��دود ۹۸۰ ه��زار دس��تگاه 
خودرو از س��وی خودروسازان 

داخلی تولید شده بود. 
ای��ن رش��د تولید خ��ودرو 
در حالی اس��ت که براس��اس 
هدف گذاری صورت گرفته در 
س��ند »اهداف و سیاست های 
توس��عه صنع��ت خ��ودرو در 
اف��ق ۱۴۰۴«، در این س��ال 
)۱۴۰۴( تولید انواع خودروی 
سبک )س��واری و وانت( باید 
به ۳ میلیون دس��تگاه و تولید 
انواع خودروی تجاری باید به 
۱۲۰ هزار دس��تگاه در س��ال 

افزایش یابد. 
همچنین طب��ق پیش بینی 
ص��ورت گرفته در این س��ند 
در سال ۱۴۰۴ قیمت متوسط 

یک دستگاه خودروی سواری 
تولی��د داخل به طور میانگین 
حدود ۱۵ ه��زار دالر خواهد 
بود.   بر همین اساس و طبق 
تولید هدف گذاری شده  تیراژ 
برای سال ۱۴۰۴، در این سند 
پیش بینی ش��ده که در سال 
۱۴۰۴ ارزش تولیدات صنعت 

خودرو به ۴۷ میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون دالر برسد. 

اس��فندماه س��ال گذش��ته 
تولید ان��واع خ��ودرو به طور 
میانگی��ن ۲۷درص��د افزایش 
تولید  اسفندماه ۱۳۹۵  یافت. 
ان��واع خ��ودرو ب��ا رش��د ۲۷ 
درصدی از ۹۸ ه��زار و ۱۶۷ 

دستگاه در اس��فند ۱۳۹۴ به 
۱۲۴ ه��زار و ۶۹۱ دس��تگاه 

افزایش یافت. 
تولی��د  م��دت  ای��ن  در 
ان��واع س��واری نی��ز با رش��د 
و  بوده  ۳۰.۱درصدی هم��راه 
از ۸۹ هزار و ۸۲ دس��تگاه در 
اس��فند ۱۳۹۴ به ۱۱۵ هزار و 

۹۰۰ دستگاه در اسفند ۱۳۹۵ 
رسید.  اسفندماه سال گذشته 
تولید ان��واع ون نی��ز از صفر 
دستگاه در اس��فندماه ۱۳۹۴ 
به ۱۵ دس��تگاه افزایش یافت. 
در ای��ن مدت ام��ا تولید انواع 
وانت ب��ا اف��ت ۲۶.۵درصدی 
 ۸۳۵۳ از  و  ب��وده  هم��راه 
دستگاه در اس��فند ۱۳۹۴ به 

۶۱۳۸ دستگاه رسید. 
ان��واع مینی بوس و  تولی��د 
میدل ب��اس ام��ا ۲۸۰ درصد 
رشد داش��ته و از ۴۰ دستگاه 
ب��ه ۱۵۲  اس��فند ۱۳۹۴  در 

دستگاه افزایش یافت.  
تولی��د ان��واع اتوب��وس نیز 
صع��ودی ب��وده و ب��ا افزایش 
۱۲۳.۵درصدی از ۶۸ دستگاه 
ب��ه ۱۵۲  اس��فند ۱۳۹۴  در 

دستگاه رسید. 
اس��فندماه س��ال گذش��ته 
انواع کامیونت، کامیون  تولید 
و کش��نده نیز با رش��د همراه 
بوده و با افزایش ۲۷۴درصدی 
از ۶۲۴ دس��تگاه در اس��فند 
دس��تگاه   ۲۳۳۴ ب��ه   ۱۳۹۴

افزایش یافت. 

رئیس ش��ورای رقابت اعام 
کرد که خودروس��ازان داخلی 
هنوز درخواستی برای افزایش 
قیم��ت محص��والت خ��ود به 
ای��ن ش��ورا ارائ��ه نداده اند. با 
این حس��اب، به نظر می رسد 
شرکت های خودروساز داخلی 
به دالیلی از جمله رکود بازار 
انتخابات  و در پی��ش ب��ودن 
ریاس��ت جمهوری، فعا قصد 
محصوالت  قیم��ت  بردن  باال 

خود را ندارند. 
خ��ودروکار،  گ��زارش  ب��ه 

خودروس��ازان داخلی معموال 
ط��ی س��ال های گذش��ته در 
ای��ن برهه زمانی درخواس��ت 
خود مبنی ب��ر افزایش قیمت 
محصوالت ش��ان را به شورای 
تا  می کردند  ارس��ال  رقاب��ت 
مجوز الزم را ب��رای باال بردن 

قیمت ها دریافت کنند. 
در کنار ارس��ال درخواس��ت 
ام��ا مصاحبه ه��ای پی در پ��ی 
مس��ئوالن  و  خودروس��ازان 
مربوطه، جو شدیدی مبنی بر 
افزایش قیمت خودروهای تولید 

داخل ب��ه راه می انداخت و در 
مواردی نیز شورا مجوز افزایش 
قیم��ت را صادر می کرد.  با این 
حال امس��ال فعا نه خبری از 
درخواست افزایش قیمت است 
و نه خودروس��ازان و مسئوالن 
مربوطه در مورد افزایش قیمت 
اقدام ب��ه مصاحب��ه می کنند. 
به اعتقاد برخی کارشناس��ان، 
به  بی تفاوتی خودروسازان  این 
محصوالت شان  قیمت  افزایش 
در مقطع زمانی فعلی، احتماال از 
آن جهت است که شرکت های 

خودروساز داخلی نمی خواهند 
به واس��طه افزایش قیمت، بازار 
خود را به خطر بیندازند.  البته 
گزینه هم��کاری ب��ا دولت در 
آس��تانه انتخابات نیز به عنوان 
دیگر دلیل خودروس��ازان برای 
فریز قیمتی )طی مقطع زمانی 
فعلی( مطرح می ش��ود. هرچه 
هس��ت، آنطور که رضا ش��یوا 
اعام  رقاب��ت  رئیس ش��ورای 
ک��رده، در س��ال جدی��د هنوز 
برای  درخواستی  خودروسازان 
افزایش قیمت به شورای رقابت 

ارسال نکرده اند و این شورا نیز 
امیدوار است آنها فعا با توجه به 
شرایط بازار درخواست افزایش 
قیمت ارائه ندهن��د.  باید دید 
داخلی  خودروساز  شرکت های 
که قطع��ا با افزایش هزینه های 
تولید در س��ال ج��اری مواجه 
هس��تند، به این توصیه رئیس 
ش��ورای رقابت گوش خواهند 
ک��رد یا در آین��ده ای نه چندان 
دور اقدام به ارس��ال درخواست 
محصوالت شان  قیمت  افزایش 

به این شورا خواهند کرد. 

سکوت معنادار خودروسازان درباره افزایش قیمت

تولید خودرو 38درصد افزایش یافت
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دومین روز ثبت نام از داوطلبان نشس��تن 
بر صندلی ریاس��ت جمهوری حال و هوای 
دیگری پیدا کرد. هر چه روز اول با ثبت نام 
افراد ناش��ناخته و نقل س��خنان آنها فضای 
شاد و مفرحی را برای دنبال کنندگان اخبار 
سیاس��ی ایجاد کرد، روز دوم بیشتر حاوی 
ش��وک برای مردم بود. از اردوی پرهیاهوی 
مخالفان دولت کمتر کس��ی مانده است که 
برای انتخابات ریاس��ت جمه��وری ثبت نام 
نکرده باش��د. از مدیران درجه اول تا درجه 
چندم آنها هیچ کدام فرصت مطرح ش��دن  
)حت��ی به قاعده چند خ��ط در اخبار( را از 
دست نداده اند. تجربه پریشانی سیاسی این 
افراد و گروه ها در انتخابات های گذشته اگر 
بخواهد تکرار ش��ود  )که دلیلی برای تکرار 
نش��دنش فعاًل وجود ندارد( شورای نگهبان 
ب��رای بررس��ی صالحیت با تع��دادی بیش 
از انگش��تان دس��ت و پا مواجه خواهد بود؛ 
اف��رادی که در صورت تأیید صالحیت بعید 
اس��ت که به فرمان هیچ کارگروه و کمیته 
و ائتالف��ی حاضر ش��وند از رقاب��ت به نفع 

هم تیمی های سابق خود کنار بروند. 
مهم ترین ثبت ن��ام انتخاباتی دیروز بدون 
تردید ثبت نام همزمان رئیس جمهور سابق 
و معاون��ش بود. این ثبت ن��ام باوجود تصور 
عم��وم مردم از نهی مقامات ارش��د نظام از 
کاندیدات��وری رئیس جمه��ور س��ابق اتفاق 
افت��اد. نفس ای��ن اتفاق نش��ان دهنده آغاز 
فص��ل جدیدی در سیاس��ت ایران اس��ت. 
هرچن��د به واقع آن نهی ن��ه از موضع منع 
قانون��ی، بلک��ه مصلحت اندیش��انه عن��وان 
ش��ده بود و همین نکته هم مورد اس��تناد 

احمدی نژاد قرار گرفت. 
این آش��وب در اردوگاه متحدان س��ابقی 
ک��ه عنوان کل��ی اصولگرایان را داش��تند و 
اینک ن��ه می توان آنها را اصولگرا دانس��ت 
و ت��ا اط��الع بعدی ن��ه چیز دیگ��ر، از نظر 
فعاالن اعتدال گرا و اصالح طلب امر غیرقابل 
پیش بین��ی ی��ا تهدید کننده تلقی نش��ده 
اس��ت. بس��یاری از حامیان دولت نس��بت 
به این ثبت نام ها واکنش��ی بس��یار مالیم تر 
از مخالف��ان دولت نش��ان داده اند. از مهلت 
ثبت نام هنوز س��ه روز مانده است. با نگاهی 
ب��ه اتفاقات دیروز در وزارت کش��ور منتظر 

رویدادهای جالب تر می مانیم. 

دولتیازده+1راتشکیلمیدهم
محم��ود  مع��اون  زریباف��ان،  مس��عود 
احمدی ن��ژاد از نخس��تین کس��انی بود که 
دی��روز نام��زد انتخاب��ات دوازدهمین دوره 

ریاست جمهوری شد. 
مس��عود زریبافان اظهار ک��رد: در دولت 
خ��ود مصمم هس��تم که تمامی محاس��ن 
دولت های گذش��ته را مورد اس��تفاده قرار 

دهم و مشکالت آنها را برطرف کنم. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، مس��عود زریبافان 
مع��اون احمدی ن��ژاد صبح دی��روز پس از 
اعالم کاندیدات��وری و ثبت نام در انتخابات 
دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در ستاد 
انتخابات کش��ور با تأکید بر اینکه در نظام 
جمهوری اسالمی از لحاظ ساختار و قوانین 
هیچ کمبودی وجود ندارد، اظهار کرد: عدم 
اجرای دقیق قوانین باعث ایجاد مش��کالت 

مختلف در جامعه شده است. 
زریباف��ان خاطرنش��ان کرد: ب��رای حل 
مش��کل فس��اد، جمهوریت نظ��ام باید آن 
گونه که هس��ت در انتخاب��ات و با انتخاب 
مسئوالن واجد ش��رایط و الیق تحقق پیدا 
کند. اگر مسئوالن مردمی باشند و با دردها 
و مش��کالت مردم آش��نا بوده و دلس��وزی 
و پاکدس��تی و مب��ارزه با رانت و فس��اد از 
ویژگی های آنها باشد، همه مشکالت کشور 

برطرف خواهد شد. 
این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 
ب��ا بیان اینکه ق��ول می دهم در دولت خود 
مصونی��ت سیاس��ی و قضای��ی مدی��ران را 
بردارم، درباره ویژگی های دولت خود اظهار 
ک��رد: معتقدم که در گذش��ته و دولت های 
مختلف خدمات زیادی به کشور شده است 
و این دولت ها محاسن و معایبی داشته اند، 

در همی��ن زمین��ه من مصمم هس��تم که 
تمامی محاس��ن دولت های گذشته را مورد 
استفاده قرار دهم و مشکالت آنها را برطرف 

کنم. 
ای��ن فع��ال سیاس��ی اصولگ��را درب��اره 
تش��کیالت جمنا و س��از و کار وحدت این 
تشکیالت گفت: وحدت اتفاق بسیار خوبی 
است اما اینکه عده ای بنشینند و با یکدیگر 
تواف��ق کنند و ب��رای م��ردم تعیین تکلیف 
کنند به معنای دموکراس��ی نیس��ت، اینکه 
دو جن��اح ه��ر کدام ی��ک نف��ر را معرفی 
کنند موجب محدودیت انتخاب های مردم 
می ش��ود و ح��ق انتخ��اب را از آنها س��لب 

می کند. 
وی با تأکید بر اینکه در انتخابات پیش رو 
تا پایان کار ایس��تاده ام و انصراف نمی دهم، 
ادام��ه داد: م��ن کاندیدای در س��ایه هیچ 
کسی نیس��تم و شخصیتی مس��تقل دارم. 
زریبافان اظهار کرد: در دوران مدیریت من 
هیچ ک��دام از مدیران منص��وب من مرتکب 
تخلفی نش��ده اند. وی در پایان علت منتشر 
نش��دن گزارش مربوط به تحقیق و تفحص 
از بنیاد شهید را عدم به حد نصاب نرسیدن 
درخواس��ت تحقیق و تفحص در کمیسیون 

مربوطه عنوان کرد. 
اگرردصالحیتشومدرهرشرایطی
قولمیدهمبهقانونتمکینکنم

حمی��د بقای��ی داوطلب دیگ��ری بود که 
برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری 
ب��ه همراه محمود احمدی نژاد و اس��فندیار 
رحیم مش��ایی وارد س��تاد انتخابات وزارت 
کش��ور ش��د. بقایی پیش از ثبت نام گفت: 
اگر رد صالحیت ش��وم در هر شرایطی قول 

می دهم به قانون تمکین کنم. 
بقای��ی پ��س از ثبت ن��ام در دوازدهمین 
دوره انتخابات ریاست  جمهوری تأکید کرد 
که حل مش��کالت اقتص��ادی، اجتماعی و 

سیاسی در دستور کار وی خواهد بود. 
حمید بقایی در جمع خبرنگاران س��تاد 
انتخابات کشور با بیان اینکه خدا را شاکرم 
که ام��روز در اینجا حض��ور دارم و خود را 
ب��رای پذی��رش مس��ئولیت ب��زرگ آماده 
کرده ام، اظهار کرد: ایران س��رزمینی بزرگ 
و س��رزمین مردمان بزرگ و تاریخی کهن 

است. 
وی با بیان اینکه افتخ��ار می کنم ایرانی 
هس��تم، ادام��ه داد: مل��ت ایران شایس��ته 
هس��تند تا بهترین زندگی را داشته باشند. 
آنها هم��واره در صلح و ثب��ات و آرامش با 
دیگ��ر ملت ها زندگی کرده ان��د. ملت ایران 
ملت جنگ طلبی نبوده و نیست. طرفداری 
آنه��ا از زمانی ک��ه بزرگ تری��ن امپراطوری 
جه��ان بود، با همه ملت ها روش��ن و واضح 

است. 
بقایی خاطرنش��ان کرد: بر این باورم که 
می توانیم ایران را بسازیم و می توانیم کشور 
را به جایگاه و قله های بلند برسانیم و ملت 
ایران می تواند با تالش، صلح و دوس��تی بر 

مشکالت فائق آید. 

ثبتنامیکنمایندهمجلسبرای
انتخاباتریاستجمهوری

 »محمدعلی پورمخت��ار« نماینده بهار و 
کبودرآهنگ در مجلس هم برای ثبت نام در 
انتخابات ریاست جمهوری به ستاد انتخابات 
کشور رفت. پورمختار ضمن حضور در ستاد 
انتخاب��ات تأکید کرد که برای نام نویس��ی 
در انتخابات ریاس��ت جمه��وری نیازی به 

کناره گیری از نمایندگی مجلس نیست. 
همراهیکهخودشنیزکاندیداشد

محم��ود احمدی نژاد که ب��رای همراهی 
حمید بقایی به وزارت کشور مراجعه کرده 
ب��ود خ��ود نیز ب��رای حض��ور در انتخابات 

ثبت نام کرد. 
احمدی نژاد پ��س از ثبت نام در انتخابات 
گفت: رهبری س��فارش کردند در انتخابات 
ش��رکت نکنم من ه��م پذیرفت��م، توصیه 

ایشان به معنای نهی نبود. 
جم��ع  در  ک��ه  احمدی ن��ژاد  محم��ود 
خبرنگاران حاضر در س��تاد انتخابات سخن 

می گف��ت، اظهار کرد: خدا را سپاس��گزارم 
ک��ه اینجان��ب را در دوران ش��کوه عظمت 
ملت ایران به این دنی��ا آورد، امروز جامعه 
بشری در آس��تانه تحوالت بزرگ به سمت 
آرمان های الهی اس��ت، ملت ای��ران ملتی 
ب��زرگ شایس��ته تمدن آفرین و تاریخ س��از 
اس��ت و همواره دنبال عزت، عدالت، آزادی 

و کرامت انسانی تالش کرده است. 
وی ب��ا بیان اینکه افتخار می کنم که یک 
ایرانی هستم، افزود: انقالب متعلق به مردم 
است، همه موجودی کشور متعلق به مردم 

است، باید نظام در خدمت مردم باشد. 
وی ب��ا تأکید بر اینک��ه ملت همواره پای 
کار بوده اند، ادامه داد: ملت در انجام وظایف 
اجتماع��ی خود کوتاهی نکرده اس��ت، باور 
من این اس��ت که در شرایطی که الیق آن 
هس��تیم قرار نداریم، نیازمند وحدت و عزم 
برای رسیده به جایگاه خود هستیم. وی با 
بیان اینکه جزو معدود کس��انی هستیم که 
تمام زندگی ما توس��ط نهادهای گوناگون و 
دستگاه های اطالعاتی بارها شخم زده شده 

است، گفت: زندگی ما شفاف است. 

رحیممشایی:احمدینژادوبقایی
رقیبندارند

همچنی��ن به رغم انتش��ار خب��ری مبنی 
بر ثبت نام اس��فندیار رحیم مش��ایی، معلوم 
ش��د که وی بدون انجام ثبت ن��ام در کنار 
احمدی ن��ژاد و بقایی برای نشس��ت خبری 

حاضر شد. 
جه��ت  ک��ه  رحیم مش��ایی  اس��فندیار 
همراه��ی احمدی نژاد و بقایی برای ثبت نام 
در دوازدهمی��ن دوره انتخاب��ات ریاس��ت  
جمهوری در وزارت کشور حضور یافته بود، 
در جمع خبرنگاران در پاس��خ به پرسش��ی 
مبنی ب��ر اینکه ارزیابی تان از اقبال عمومی 
نس��بت به جری��ان فکری خود چیس��ت؟ 
اظهار کرد: هرکدام از این دو  )احمدی نژاد 
و بقای��ی( ک��ه در انتخابات حضور داش��ته 
باشند رقیبی ندارند و در مجموع آرای همه 

کاندیداها با این دو برابر خواهد بود. 
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که 
آیا فکر می کنید صالحیت این دو نفر تأیید 
می ش��ود؟ نیز خاطرنشان کرد: دلیلی ندارد 
ک��ه صالحی��ت احمدی نژاد و آق��ای بقایی 

تأیید نشود. 

حاشیههایدومینروزثبتنام
• در ساعت اولیه دومین روز ثبت نام ها 
یک جوان ۱۹ س��اله برای رئیس جمهور 
شدن وارد وزارت کش��ور شد و گفت که 
امروز ب��دون اطالع دادن ب��ه خانواده اش 
ک��ه  اس��ت  معتق��د  و  ک��رده  ثبت ن��ام 
رئیس جمه��ور تنه��ا باید مطی��ع رهبری 

باشد. 
•یک ج��وان متولد ۱۳۶۸ هم که هنوز 
دانش��جوی مقطع کارشناس��ی است پس 
از ثبت نام گفت که از حس��ن روحانی در 

کابینه خود استفاده نخواهد کرد. 
• پس از پایان س��خنرانی احمدی نژاد، 
بقایی پش��ت تریبون آمد که همان لحظه 
اعالم شد که محمدباقر قالیباف وارد ستاد 
انتخابات کشور شده، همین موضوع باعث 
ش��د جمعی از خبرنگاران س��الن را ترک 
کنن��د و در نهایت این خبر تکذیب ش��د 
و تا س��اعاتی بعد از اع��الم این خبر هنوز 
قالیب��اف یا ش��خصیت م��ورد توجهی به 

ستاد انتخابات نیامد. 
• مراحل ثبت نام محم��ود احمدی نژاد 
به طور زنده از ش��بکه خبر صدا و س��یما 

پخش شد. 
•م��رد بی��کاری ک��ه به گفت��ه خودش 
مشکالت اقتصادی فراوانی داشت، سه تن 
از اهالی خوزستان که با لباس عربی آمده 
بودند و جمعی از بانوان بعد از احمدی نژاد 
برای رئیس جمهور شدن ثبت نام کردند. 
• س��یداحمد کاش��انی، پس��ر آیت اهلل 
کاش��انی ک��ه نمایندگ��ی دور اول و دوم 
مجل��س را در کارنامه دارد نیز دیروز آمد 

تا بلکه رئیس جمهور شود. 

ماجرایپروندهبقاییوحکمدیوان
محاسبات

 »نامزد ش��دنش ب��رای رئیس جمهوری 
شوخی است. خبرش هم همین طور«. این 
را قاسم میرزایی نیکو، عضو کمیسیون اصل 
۹٠ مجل��س دهم می گوی��د و از پرونده ای 
مفتوحه حول مس��ائل مال��ی حمید بقایی 
در کمیس��یون اص��ل ۹٠ خب��ر می ده��د. 
روزنام��ه  »ش��رق« می افزاید: ای��ن پرونده 
ب��ه گفته میرزایی نیکو  »به دوران ریاس��ت 
حمید بقایی بر س��ازمان میراث فرهنگی و 
گردش��گری بازمی گردد. البته پرونده بقایی 
به همان مورد و آن سال ها ختم نمی شود و 

پرونده ای چندالیه است«. 
بهرام پارس��ایی، دیگر عضو کمیس��یون 
اصل ۹٠ نیز در همین زمینه به  »ش��رق« 
می گوی��د:  »براس��اس مس��تنداتی که در 
کمیس��یون داریم، دیوان محاس��بات برای 
حمید بقایی رأی به انفصال از خدمت داده 
و متعجب��م که او با علم به این حکم چطور 
برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری 

اقدام کرده است.«
به گفته پارس��ایی  »پرون��ده بقایی صرفاً 
به تخلف های او در سازمان میراث فرهنگی 
مرتبط است و شاید پرونده های دیگری نیز 
درباره او مطرح باش��د. در آن دوره پاداش 
ش��رکت های خصوصی از مح��ل اعتبارات 
دولتی پرداخت می ش��د. دیوان محاسبات 
عالوه بر حکم انفص��ال از خدمت بقایی بر 
بازگش��ت مناب��ع مالی به صن��دوق ذخیره 
فرمان داده و البته تاکنون پولی برنگش��ته 

است.«
حمید بقای��ی پرونده ای در کمیس��یون 
اص��ل ۹٠ دارد ک��ه پیگیری ه��ای آن در 
دس��تور کار نمایندگان مجلس دهم است. 
مکاتبه های��ی با س��ازمان بازرس��ی، دیوان 
محاس��بات و قوه قضائیه شده و آن طور که 
میرزای��ی خبر می دهد از  »وزارت اطالعات 
نیز درباره تخلف های حمید بقایی استعالم 
ش��ده و منتظر گزارش نهایی این وزارتخانه 
هس��تیم. بناس��ت جمع بندی گزارش ها از 
نهاده��ای مرتبط به قوه قضائیه فرس��تاده 
ش��ود«. پیگیری بهارستان نش��ین ها نه به 

امروز که به هشت ماه پیش بازمی گردد. 

لیالز:احمدینژادبوریسیلتسیِن
ایرانمیشود

مخاط��ب  می گوی��د  لی��الز  س��عید 
بلکه  نیس��تند  اصالح طلبان  احمدی ن��ژاد، 
مخاط��ب او مقامات ارش��د نظام اس��ت. او 
معتقد اس��ت که سه قطبی شدن انتخابات، 

اتفاق خوبی است. 
به گزارش ایس��نا، سعید لیالز - تحلیلگر 
مسائل سیاس��ی و اقتصادی - در گفت و گو 
ب��ا  »ایلن��ا« در رابط��ه با ثبت ن��ام محمود 
احمدی نژاد در انتخابات ریاس��ت جمهوری 
گف��ت: از این خب��ر متعجب نیس��تم، این 
تصمیم قابل پیش بینی بود، مخاطب آقای 
احمدی ن��ژاد، اصالحات و روحانی نیس��ت؛ 

بلکه مخاطب او کل نظام است. 
مخاط��ب  ک��رد:  تأکی��د  ادام��ه  در  او 
رئیس جمهور س��ابق، اصالح طلبان نیستند 
بلکه مخاطب او مقامات ارش��د نظام است. 
وی احتماالً تبدیل به بوریس یلتسین ایران 
می ش��ود. من این مسئله را در سال ۸۵ نیز 
مط��رح کرده ام و باز ه��م تکرار می کنم که 
آقای احمدی نژاد می تواند این کار را بکند. 
لیالز درباره احتمال تأیید یا ردصالحیت 
محمود احمدی نژاد افزود: به احتمال بسیار 
زی��اد صالحی��ت او تأیید نخواهد ش��د؛ اما 
اگ��ر تأیید ش��ود بهتر اس��ت، چراکه اگر با 
س��ه گرایش رئیسی، روحانی و احمدی نژاد 
وارد انتخابات ۹۶ ش��ویم بهترین انتخابات 
ریاس��ت جمهوری رقم خواهد خورد؛ چون 
عیار هر کدام از کاندیداها سنجیده خواهد 
شد و مش��خص می ش��ود که هر کدام چه 

میزان طرفدار دارند. 
این تحلیلگر مس��ائل سیاسی و اقتصادی 
در پایان تأکید کرد: اگر با این س��ه گرایش 
وارد انتخابات ش��ویم مشخص می شود چه 

زنجیرهاتفاقاتغیرقابلپیشبینیدرروندانتخابات

آشوبدراردویمخالفاندولت

به گزارش ایس��نا، به نقل از روزنامه مس��تقل رأی الیوم، 
مقتدا ص��در، رهبر جریان صدر عراق درباره درخواس��ت 
اخیرش از بشار اسد، رئیس جمهور سوریه برای کناره گیری 
از قدرت گفت: من از اس��د خواستم کناره گیری کند تا به 

سرنوشت معمر قذافی و دیگران دچار نشود. 
وی افزود: اینجا چن��د نکته وجود دارد که نباید آنها را 
فراموش کرد. نخس��ت اینکه من تنها خواهان کناره گیری 
بشار اسد نشدم، بلکه خواهان کناره گیری عبدربه منصور 
هادی، رئیس جمهور  )مس��تعفی( یمن و حمد بن عیسی 
آل خلیفه، پادش��اه بحرین نیز شدم که همچنان به بهانه 
مشروعیت با اسلوب های تروریستی و نه انسانی مردم شان 

را سرکوب می کنند. 

مقتدا ص��در از جهان خواس��ت مردم یم��ن، بحرین و 
س��وریه را »نجات« دهند وگرنه اوضاع به جایی می رس��د 

که دیگر نمی توان پایان آن را پیش بینی کرد. 
وی تأکید کرد: کناره گیری بشار اسد مسئله ای است که 
به خود مردم س��وریه برمی گردد، اما من معتقدم که این 
مسئله راهکار »مناس��بی« برای پایان بحران است. مردم 
سوریه مس��تحق امنیت و صلح هس��تند. مقتدا صدر روز 
شنبه و در پی حمله هوایی آمریکا به پایگاه الشعیرات در 
استان حمص سوریه از بشاراسد خواست کناره گیری کند. 
آمریکا به بهانه حمله شیمیایی در خان شیخون ادلب که 
دمش��ق را به انجام آن متهم می کند، پایگاه الش��عیرات را 

بمباران کرد. 

مقتداصدر:ازاسدخواستمکنارهگیریکندتابهسرنوشت
قذافیدچارنشود

دی�دار از الرایالی�وم روزنام�ه  
ای�ران، خارج�ه وزرای س�هجانبه
س�وریهوروس�یه)فردا(درمسکو

خبرداد.
محس�نیاژهایبهدنبالاستعفای
ابراهی�مرئیس�یازهی�أتمرکزی
نظارتبرانتخاباتریاستجمهوری،

جایگزینویشد.
بیشاز11هزارانگلیس�یخواستارعذرخواهیرسمیمقاماتلندنازملت

فلسطینبهخاطرصدوراعالمیهبالفورشدند

تیتر اخبار

مدیرکل برنامه و بودج��ه وزارت آموزش و پرورش از الحاق 
حقوق نیروهای قراردادی، حق التدریسی ها و سرباز معلمان به 
بند »و« بودجه خبر داد و گفت: بدین ترتیب پرداخت متمرکز 
حقوق این افراد از فروردین یا اردیبهش��ت انجام می شود.  وی 
افزود: جلس��اتی با س��ازمان مدیریت و برنامه ری��زی در حال 
برگزاری اس��ت ت��ا بتوانیم از این ماه یا از م��اه آینده پرداخت 
حقوق معلمان رسمی و غیررسمی را به صورت متمرکز داشته 
باش��یم. مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آم��وزش و پرورش با 
اشاره به اینکه این امر بار مالی به دولت تحمیل نمی کند، گفت: 
تنها بحث هماهنگی و همزمانی در سیس��تم پرداخت است و 
اگر کلید بخورد دیگر ش��اهد تأخیر در پرداخت حقوق به ویژه 

برای حق التدریس��ی ها، س��رباز معلمان و نیروهای قراردادی 
نخواهیم بود این در حالی اس��ت که در س��ال های گذشته به 
علت قرار گرفتن بودجه حقوق و مزایای این افراد در بند »سایر 
هزینه ها« آموزش و پرورش با کمبود بودجه و تأخیر چندماهه 
در پرداخت حقوق پرسنل غیررسمی مواجه بود. مجاوری ادامه 
داد: بزرگ ترین حسن پرداخت متمرکز عدم تأخیر در دریافت 
حقوق اس��ت و قطعا یکی از دس��تاوردهای خوب دولت است. 
هدف ما این بود همانطور که معلم رسمی ما در موعد مشخص 
حقوق می گیرد، حق التدریسی های ما هم حقوق بگیرند. بر این 
اساس تقریبا می توان گفت پرداخت حقوق بین 2٠ تا ۳٠ هزار 

تومان مشمول این تبصره، سامان می یابد. 

واریزمتمرکزحقوقسربازمعلمان،حقالتدریسیهاونیروهایقراردادی

س�ازمان اجتماع�ی مع�اون 

بهزیس�تیکش�ورازتدویننهایی
بس�تهمددکاریدرطالقخبرداد
وگف�ت:کلینیکهایمددکاریدر
اینزمین�هباماهم�کاریخواهند

کرد.
ش�رایط میش�ود پیشبین�ی 
مطلوبکیفیه�وایتهرانتاآخر

نجاتدریاچهارومیهیکیازش�عارهایانتخاباتیحس�نروحانیبودکهتاحدوقتامروزتداومداشتهباشد.
زیادیجامهعملپوشید.

تیتر اخبار

محمد خرمش��اهی، طنزپرداز پیشکسوت در سن ۱٠۳ 
سالگی بر اثر سکته مغزی درگذشت. 

به گزارش ایس��نا، خرمش��اهی در سال ۱2۹۳ در دوزج 
خرق��ان از توابع س��اوه به دنیا آمد و  حدود ۷٠ س��ال با 
نش��ریات طنز و فکاهی از جمله توفیق، خورجین، گل آقا 
و ملون همکاری داش��ت. وی از اواخر دهه ۷٠ به روزنامه 
کیهان پیوس��ت و ستون شعر طنز روزانه ای را بنا نهاد که 

تا اواسط دهه ۸٠ بی وقفه منتشر می شد. 
محمد خرمش��اهی همچنین س��ال ها جزو نویسندگان 

ثابت برنامه معروف فکاهی رادیویی »صبح جمعه با شما« 
بود. بعضی از ش��عرهای او معروفیت بس��یاری پیدا کردند 
از جمله این بیت ش��عر او: زحق توفیق خدمت خواس��تم، 
دل گف��ت پنهانی – چ��ه توفیقی از این بهتر که خلقی را 
بخندانی.   او طی س��ال های طوالنی فعالیت طنزپردازانه 
خود با ۹٠ نام مستعار از جمله درویش، میالد و گل موال 
در قالب های مختلف نظم و نثر، آثار بی شماری خلق کرد. 
از او دیوان شعری با عنوان »دیوان خرم« و کتاب »دنیای 

شادی ها« منتشر شده است. 

درگذشتمحمدخرمشاهی

معاونصنایعدس�تیازشکسته
ش�دنرکوردفروشنوروزیصنایع
دس�تیامسالنس�بتبهسالهای

گذشتهخبرداد.
فیل�م»وقتناهار«بهکارگردانی
علیرضاقاس�میبهعنوانیکیاز9
فیلمبخشرقابت�یفیلمهایکوتاه

جشنوارهکنمعرفیشد.

نامههایدیدهنشدهایاز»سیلویاپالت«نشانمیدهداینزنشاعروهمسر
»تدهیوز«،قربانیخشونتخانگیبودهاست

تیتر اخبار

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه قرار گرفتن 
ایران در رده هشتم فوتبال باش��گاه های آسیا واقعیت فوتبال 
ما را نش��ان می ده��د، اظهار کرد: بخش زی��ادی از امتیازهای 
ایران به وس��یله ذوب آهن گرفته شده و باشگاه های دیگر هم 
باید خود را به اس��تانداردهای روز دنیا نزدیک کنند.  او درباره 
اینکه در فصل جاری لیگ برتر چه جایگاهی را برای ذوب آهن 
متصور اس��ت، گفت: ما به بهتری��ن جایگاهی که می توانیم به 
آن دس��ت پیدا کنیم فکر می کنیم. چهار بازی س��خت دیگر 
داریم که باید روی آنها تمرکز کنیم. هر چند جایگاه چهارمی 
برای تیمی که پارسال ششم و هفتم شده بود بسیار ارزشمند 
است، اما اینکه بگوییم رسیدن به جایگاه چهارمی می تواند نیم 
سهمیه لیگ قهرمانان آسیا را به ما بدهد درست نیست، چون 
این حرف به معنی این اس��ت که نفت را از پیش بازنده فینال 
جام حذفی تلقی کرده ایم.  مدیرعامل ذوب آهن درباره عملکرد 

تیمش در لیگ قهرمانان آسیا هم گفت: پارسال هم از مرحله 
گروهی بدون گل خورده صعود کردیم و امتیازهایمان از سایر 
نماینده های ایران بیشتر بود، اما در مرحله حذفی برابر العین 
امارات یک باخت و یک مساوی داشتیم و حذف شدیم. امسال 
ه��م با وجود اینکه هفت امتیاز گرفته ایم کار س��خت ما هنوز 
باقی مانده است چون با همان العین که پارسال نایب قهرمان 
ش��د بازی داریم.  آذری درباره شکس��ت بنیادکار در اصفهان 
هم گفت: بنیادکاری که س��ه ش��نبه با ما ب��ازی کرد با تیمی 
ک��ه در بازی رف��ت روبه روی ما قرار گرف��ت خیلی فرق کرده 
بود و این ما را ش��گفت زده کرد، با این حال ما می توانس��تیم 
گل های بیش��تری به این تیم بزنیم. به نظرم این بنیادکار یقه 
العین امارات و االهلی عربستان را هم خواهد گرفت. ما دیشب 
تنها نماینده برنده فوتبال ایران بودیم هر چند این مس��ئله در 

رسانه ها کم رنگ بود ولی ما را ناامید نمی کند. 

تاوقتیفوتبالما»شتر،گاو،پلنگ«استوضعیتهمیناست

امی�دعالیش�اهدرب�ارهپاس�خب�ه
محمدعل�یترکاش�وندگف�ت:مطمئنا
هوادارانبهترازهرکسیمیدانندچه
کسیبهپرسپولیسخیانتکردهاست.
رئیسهیأتفوتبالمشهدمیگوید
ب�رایاس�تفادهتیمه�ایمش�هدیاز
ورزش�گاهام�امرض�ا)ع(بای�ددیدار

دوستانهایصورتگیرد.
ورزشگاهاختصاصیوپیشرفتهفوالددرآخرینمراحلاحداثخودقراردارد

تیتر اخبار
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گزارشی از مراکزی که نیاز همه اقشار را ارائه می کنند

11بهترین مراکز خرید پوشاک در تهران

واکنش بهمن کیارستمی به یک اظهارنظر:

 »نمی توانم صرف نظر کنم«

دولت روحانی برای زنان چه کرده است؟ 

افزایش نقش آفرینی زنان

بهمن کیارس��تمی در پی اظه��ارات اخیر رئیس 
هیأت بدوی سازمان نظام پزشکی گفت: بعد از حکم 
اولیه ای که هیأت بدوی نظام پزشکی صادر کرد، ما 
به این سازمان نامه اعتراض ارائه نکردیم و اظهارات 
ایشان درباره درخواست تجدیدنظر ما کامال نادرست 
اس��ت. فرزند زنده یاد عباس کیارستمی با بیان این 
مطل��ب در گفت وگو با ایس��نا، ادامه داد: ما در حال 
پیگی��ری پرون��ده پزش��کی عباس کیارس��تمی در 
دادسرای جرایم پزشکی هستیم که مرجع متفاوتی 
از س��ازمان نظام پزش��کی اس��ت. ما بعد از مطالعه 
گزارش کمیسیون پزشکی قانونی، از این کمیسیون 
دو بار درخواست تجدیدنظر و اعتراض کردیم، اما با 
توجه به موضع گیری مشخص سازمان نظام پزشکی 

از ابتدای بررسی پرونده، برایمان قطعی شد که این 
سازمان صالحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد و 
به همین دلیل از درخواس��ت تجدیدنظر از سازمان 
نظام پزش��کی صرف  نظر کردیم.  بهمن کیارستمی 
در پاسخ به اینکه در چه مقطعی به دادسرای جرایم 
پزش��کی مراجعه کرده اند، یادآور ش��د: در آبان ماه 
س��ال گذش��ته که درخواست مان از س��ازمان نظام 
پزش��کی برای اط��الع از جزییات پرونده پزش��کی 
بی جواب ماند و این س��ازمان اعالم کرد که به دلیل 
انتش��ار متن کیفرخواست از ما شکایت خواهد کرد، 
ترجی��ح دادیم ای��ن پرونده را در دادس��رای جرایم 

پزش��کی پیش ببریم. او که این روزها به 
همراه خانم مانوش منوچهری، وکیل...

بررس��ی عملکرد دولت یازدهم نش��ان از رفع 
موان��ع حضور زنان و افزای��ش توانمندی آنان در 
عرصه های اقتصادی، مدنی، فرهنگی و سیاس��ی 
دارد؛ زنان��ی ک��ه پی��ش از این باوج��ود تالش و 
پویای��ی مس��تمر و حرکت در مس��یر پیش��رفت 
و نقش آفرین��ی موث��ر در عرصه ه��ای گوناگون، 
مورد بی توجهی دولتمردان پیش��ین و در نتیجه 
پابرجایی موانع روب��ه رو بوده اند. به گزارش ایرنا، 
مهی��ا نبودن بس��ترهای الزم ب��رای حضور فعال 
زن��ان در عرصه ه��ای گوناگون اعم از سیاس��ی، 
اقتص��ادی، مدن��ی و... در کن��ار س��وگیری های 
جنسیتی، س��ال هایی طوالنی زنان را در جوامع 
مختلف از ش��کوفایی اس��تعدادها و بهره جویی از 
ظرفیت های ش��ان دور داش��ت. ایس��تادگی زنان 

در براب��ر نگاه ه��ای نابرابر و تالش ب��رای غلبه بر 
چالش هایی که نقش و س��هم آنان در حوزه های 
گوناگ��ون را ه��دف ق��رار داده آرام آرام فض��ا را 
متح��ول س��اخت به گونه ای ک��ه در دوره معاصر 

شاهد حضور فعال تر زنان در جوامع هستیم. 
حض��ور و نقش آفرینی زنان با توجه به بس��یاری 
از متغیره��ا و مولفه ه��ای سیاس��ی و اجتماع��ی 
فرازوفرودهایی یافته اس��ت. در ایران، یکی از این 
مولفه ها نگاه دولتمردان به مسائل زنان و اقدامات 
عملی دولت ها برای هموارسازی مسیر فعالیت های 
گوناگون آنان بوده اس��ت. با روی کار آمدن دولت 
یازدهم شاهد حضور گسترده تر زنان در عرصه های 

اجتماعی و سیاس��ی هس��تیم؛ زنانی که 
نیمی از پیکر جامعه ...

بهمن نامور مطلق عنوان کرد

رکورد فروش نوروزی 
صنایع دستی شکسته شد
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یک هنرمند معتقد است که موزه هنرهای 
معاصر با داش��تن این تع��داد اثر و گنجینه، 
یک ارگان ملی اس��ت و باید مانند بسیاری 
از مناط��ق دنیا، هیأت امنا داش��ته باش��د و 
زی��ر نظر آن اداره ش��ود. عل��ی فرامرزی در 
گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: موزه های دنیا 
اینطور نیس��تند که تحت تصمیم گیری یک 
نفر باش��ند. منظور من از هیأت امنا، هیأت 
اجرایی نیس��ت، بلکه یک هیأت فرهنگی و 
دلسوز اس��ت که افراد متخصص آن بتوانند 

پویایی بیشتری به موزه بدهند. 
او ادامه داد: اتفاقا در یکی از جلس��اتی که 
آقای صالحی امیری، وزیر فرهنگ و ارش��اد 
اس��امی- حضور داش��ت، او این موضوع را 
مط��رح کرد که یک اتاق فکر تجس��می زیر 
نظر معاونت هنری وزارت ارش��اد تشکیل و 
تصمیم گیری ه��ای حوزه تجس��می در آنجا 
گرفته شود؛ اگر این اتفاق بیفتد بسیاری از 
مسائل حل می ش��ود. این هنرمند نقاش در 
پاسخ به این پرسش که نمایشگاه »مسافران 
برلی��ن و رم« که در م��وزه هنرهای معاصر 
برگزار ش��ده و به گفت��ه برگزارکنندگان به 

نمایش آث��اری می پردازد که ق��رار بوده به 
آلمان و ایتالیا فرس��تاده شود، چه نتیجه ای 
داشته اس��ت؟ بیان کرد: اگر این آثاری که 
در نمایشگاه »مسافران برلین و رم« نمایش 
داده ش��ده است، دقیقا همان هایی باشد که 
قرار بود به آلمان و ایتالیا فرس��تاده ش��ود، 

حداقل این حسن را دارد که جامعه هنرهای 
تجسمی متوجه ش��د این آثار کدام هستند 
که موضوع مهمی اس��ت. از طرفی، این آثار 
برای نمایش دادن هس��تند و مردم داخل یا 

خارج از ایران باید آنها را ببینند. 
فرامرزی معتقد اس��ت: این قشنگ نیست 

ک��ه ما در دنیا طوری جلوه داده ش��ویم که 
بخش��ی از فرهن��گ جهان��ی را گرفته ای��م، 
محب��وس کرده ای��م و نمی خواهی��م ح��ق 
دی��دن آن را به دیگران بدهیم. این هنرمند 
توضیح داد: این آثار در ش��رایطی می توانند 
فرهنگ س��از باش��ند که در معرض نمایش 

قرار بگیرند، در غیر  این صورت چه اهمیتی 
می توانند داشته باشند؟ آثار هنری به انبارها 
و آرشیو موزه ها و گالری ها تعلق ندارند. آنها 
بخشی از فرهنگ جهانی هستند، مگر اینکه 
ش��رایطی این آثار را تهدی��د کند که در آن 
صورت، آنها باید حفظ و حراس��ت شوند، اما 
ما نمی توانیم بخشی از آثار هنری و فرهنگی 
جهان��ی و داخل��ی را در جایی حبس کنیم. 
وی اظه��ار کرد: آث��ار فرهنگی یک مالکیت 
حقوق��ی و یک مالکیت فرهنگ��ی دارند که 
متعل��ق به فرهن��گ جهانی اس��ت. ما فیلم 
می س��ازیم و ب��ه اس��کار می فرس��تیم، زیرا 
بخشی از فرهنگ جهانی است. او همچنین 
درباره تغییر سرپرست موزه هنرهای معاصر 
ته��ران در حالی که پی��ش از این مدیرکل 
دفت��ر هنره��ای تجس��می سرپرس��ت این 
م��وزه نیز بود، گفت: تغییر سرپرس��ت موزه 
هنرهای معاصر اتفاق خوبی است، زیرا وقتی 
مس��ئوالن موزه و دفتر هنرهای تجس��می 
وزارت ارش��اد دو نفر مختلف باش��ند، زمان 
بیشتری برای پیگیری کارها خواهند داشت 

و رسیدگی بیشتری به کارها خواهد شد. 
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معاون صنایع دس��تی از شکسته شدن 
رک��ورد فروش ن��وروزی صنایع دس��تی 
امسال نسبت به س��ال های گذشته خبر 
داد و گف��ت: با وج��ود آنکه هنوز گزارش 
چند اس��تان به دس��ت ما نرس��یده، اما 
تا کنون بیش از ۴۰ میلیارد تومان فروش 

داشته ایم. 
بهمن نامورمطلق،  معاون صنایع دستی 
و هنرهای سنتی کش��ور  در گفت وگو با 
ایس��نا، اظه��ار کرد: فروش بی��ش از ۴۰ 
میلیارد توم��ان به معن��ی تضمین بیش 
از 2هزار نفر ش��غل در روستاها برای یک 

سال است. 
او همچنین درباره اینکه چطور می توان 
با همکاری نهادهای دیگر، شعار »اقتصاد 
مقاومت��ی: تولید و اش��تغال« را که مقام 
معظم رهبری در پیام نوروزی س��ال ۹۶ 
مطرح کردن��د، در حوزه صنایع دس��تی 
عملی کرد، گفت: مسیری که طی  می شود 
خوب است و من نس��بت به این موضوع 
انتق��اد بنیادی ندارم. گفتمان س��ازی نیز 
امری تدریجی است. وضع صنایع دستی 
در س��ال گذشته نسبت به سال های قبل 
بهتر ش��د و مطمئنا جایگاه هنرمندان و 
این حوزه، امسال هم نسبت به سال قبل 

بهتر خواهد شد. 
معاون صنایع دس��تی و هنرهای سنتی 
ادام��ه داد: مق��ام معظم رهبری امس��ال 
در پیام نوروزی ش��ان، از هنرهای سنتی 
این س��رزمین یاد کردند و امیدواریم این 
موضوع الگویی برای س��ایر مس��ئوالن و 
نهادها ش��ود. ما نیز درخواست کردیم که 

همه حسینیه ها و مساجد از زیلو استفاده 
کنند و در طراحی دکوراسیون ها از سفال 
و صنایع دس��تی استفاده ش��ود، زیرا این 
امر موج��ب اش��تغال و هویت زایی برای 

فضاهای ما می شود. 

وی گف��ت: اگ��ر زیلو در حس��ینیه ها و 
مس��اجد جایگزین فرش ماش��ینی شود 
که هیچ روحی ندارد، مطمئنا همین امر، 
ده ه��ا هزار نفر را صاحب ش��غل می کند، 
به اضافه اینک��ه فضاهای ما دارای هویت 

بیشتری می شوند. نامورمطلق اضافه کرد: 
درخواس��ت ما این اس��ت ک��ه از صنایع 
دس��تی و هنرهای س��نتی برای زیباتر و 
هویتی ت��ر ک��ردن و ایج��اد فرصتی برای 
اش��تغال جوانان در زندگی استفاده شود. 

این روند در حال انجام ش��دن اس��ت، اما 
کند پیش می رود و امیدواریم در سال ۹۶ 
به دلیل نامگذاری این سال به نام تولید و 
اشتغال، روند روبه رشد آن سرعت بیشتر 

و جهش پیدا کند. 

بهمن کیارس��تمی در پی اظهارات اخیر 
رئیس هیأت بدوی س��ازمان نظام پزشکی 
گفت: بعد از حکم اولیه ای که هیأت بدوی 
نظام پزش��کی صادر کرد، ما به این سازمان 
نام��ه اعت��راض ارائ��ه نکردی��م و اظهارات 
ایش��ان درب��اره درخواس��ت تجدیدنظر ما 
کاما نادرست اس��ت. فرزند زنده یاد عباس 
کیارس��تمی با بیان این مطلب در گفت وگو 
با ایس��نا، ادام��ه داد: ما در ح��ال پیگیری 
پرون��ده پزش��کی عب��اس کیارس��تمی در 
دادسرای جرایم پزشکی هستیم که مرجع 
متفاوتی از س��ازمان نظام پزشکی است. ما 
بعد از مطالعه گزارش کمیس��یون پزشکی 
قانونی، از این کمیس��یون دو بار درخواست 
تجدیدنظر و اعتراض کردیم، اما با توجه به 
موضع گیری مشخص سازمان نظام پزشکی 
از ابتدای بررس��ی پرون��ده، برایمان قطعی 
ش��د که این س��ازمان صاحیت رسیدگی 
ب��ه این پرون��ده را ندارد و ب��ه همین دلیل 
از درخواس��ت تجدیدنظر از س��ازمان نظام 

پزشکی صرف  نظر کردیم. 
بهمن کیارس��تمی در پاس��خ به اینکه در 
چه مقطعی به دادس��رای جرایم پزش��کی 
مراجع��ه کرده اند، یادآور ش��د: در آبان ماه 
سال گذش��ته که درخواست مان از سازمان 
نظام پزشکی برای اطاع از جزییات پرونده 
پزش��کی بی جواب ماند و این سازمان اعام 
کرد که به دلیل انتش��ار متن کیفرخواست 
از ما ش��کایت خواهد ک��رد، ترجیح دادیم 
این پرونده را در دادس��رای جرایم پزشکی 
پی��ش ببریم. او ک��ه این روزها ب��ه همراه 
خان��م مان��وش منوچهری، وکی��ل خانواده 
کیارس��تمی، پیگیر پرونده پزش��کی عباس 
کیارستمی اس��ت، درباره  اینکه پیش بینی 
می کن��د نتایج شکایت ش��ان در دادس��رای 
جرایم پزش��کی چه زمانی معلوم می شود، 

گفت: معلوم نیس��ت! ما از دادسرای جرایم 
پزشکی درخواست گزارش��ی کامل کردیم 
و چن��د روز پی��ش از عید ی��ک گزارش دو 
صفحه ای به ما ارائه ش��د، البته این گزارش 
ه��م دقی��ق نیس��ت و ب��ا توجه ب��ه اینکه 
دادس��تان پرونده، براس��اس همین گزارش 
رأی صادر خواهد کرد، برایمان مهم اس��ت 
که اطاعات دقیق و درستی در این گزارش 

ارائه شود. 
او گفت: مس��ئله اصلی این اس��ت که در 
گزارش کمیس��یون پزش��کی قانونی، تضاد 
فاحش��ی بین اظهارات پزش��ک  بیهوشی و 
ج��راح معالج، درباره تاری��خ قطع داروهای 
ض��د انعقاد خ��ون پیش از عم��ل جراحی 
اول وج��ود دارد. جراح معال��ج در گزارش 
مکتوبی که به س��ازمان نظام پزشکی ارائه 

کرده، نوش��ته فقط پن��ج روز پیش از عمل 
جراحی، دس��تور قطع مص��رف داروی ضد 
انعقاد را داده اما در گزارش کمیس��یون به 
جای اس��تناد به اظه��ارات دکتر احمد میر 
)ج��راح معالج( به صحبت ه��ای آقای دکتر 
امید روحانی اس��تناد شده که در اظهاراتی 
کاما خ��اف واقع گفته اند که ش��خصا به 
کیارستمی توصیه کرده بودند داروهای ضد 
انعقاد ۱۰روز پی��ش از انجام عمل جراحی 
اول قطع ش��وند. این تضادها، مسائل بسیار 
مهمی هس��تند که تا هنگامی که روش��ن 
نش��وند و گزارش دقیقی به ما ارائه نش��ود، 
وظیفه داریم پرونده را در دادس��رای جرایم 
پزش��کی پیگی��ری کنیم و امیدوار باش��یم 
این س��ازمان رویه ای بهتر از سازمان نظام 

پزشکی در بررسی پرونده اتخاذ کند. 

او در بخش پایانی این گفت وگو در پاسخ 
به اینکه با توجه به روند طی ش��ده، چقدر 
به نتیجه پیگیری هایش امید دارد، توضیح 
داد: بنده درباره پیگی��ری این پرونده خود 
را مس��ئول می دانم و نمی توانم بعد از تمام 
مس��ائلی که پیش آمده، ب��ه دالیلی مانند 
ناامی��دی یا خس��تگی، از پیگی��ری  پرونده 
صرف نظر کنم. بهمن کیارس��تمی در عین 
ح��ال خاطرنش��ان کرد: اگر س��ازمان نظام 
پزش��کی تنها مرجع برای رسیدگی به این 
پرون��ده بود، واقع��ا ناامید بودی��م. دفاع از 
پزش��کان اولویت اصلی این س��ازمان است 
و ادام��ه پیگیری این پرونده در س��ازمانی 
با چنین س��اختار و ش��رح وظیفه ای کاما 
بیهوده اس��ت. او با بیان اینک��ه بارها گفته 
اس��ت مسئله اصلی، ارائه گزارش است و نه 

صدور رأی و حکم برای پزش��ک یا پزشکان 
خاطی ادامه داد: آنچه برای ما اهمیت دارد، 
ارائه گزارش کاملی اس��ت که سازمان نظام 
پزش��کی موظف بود ارائه کند و نکرد. حاال 
این وظیفه به عهده سازمان پزشکی قانونی 
است و گزارش��ی که این سازمان یک سال 
بعد از اتفاقات ناگوار فروردین س��ال ۹۵ از 
روند درمانی پزش��کی عباس کیارس��تمی 
ارائه خواهد کرد، محک��ی خواهد بود برای 
صاحیت این س��ازمان در بررسی شکایات 

مربوط به قصورات پزشکی. 
دکتر ایرج خس��رونیا، رئیس هیأت بدوی 
سازمان نظام پزش��کی درباره آخرین اخبار 
درباره س��رانجام بررس��ی پرونده پزش��کی 
کیارس��تمی و اعتراض خانواده وی به حکم 
صادر ش��ده به تازگی به ایسنا، گفت: بعد از 
اعتراضی که به رأی صادر ش��ده انجام شد، 
رأی به دادگاه تجدیدنظر ارس��ال و در حال 
حاض��ر هم این پرونده س��یر عادی خودش 
را می گذراند. خسرونیا ادامه داد: از آنجایی 
که بعد از صدور رأی هیأت بدوی، شکایتی 
جدی��د از بیمارس��تان و پزش��ک عفون��ی 
بیمارس��تان از س��وی خانواده کیارس��تمی 
تنظیم ش��د، پرونده مجددا به دادسرا رفت 
تا این ش��کایت مورد بررسی قرار گیرد. در 
حال حاض��ر حکم های این ش��کایت صادر 
و توس��ط هیأت بدوی تایید ش��ده است و 
اکنون در راه تجدیدنظر برای نهایی ش��دن 
احکام اس��ت. وی با بیان اینکه فرزند آقای 
کیارستمی و وکیل شان نسبت به این حکم 
اعتراضی نکرده اند، گفت: براس��اس حکمی 
که صادر ش��ده بیمارستان و پزشک عفونی 
تبرئه ش��ده اند و تاکنون هم خانواده نسبت 
به این حکم اعتراضی نداش��ته اند. حال باید 
منتظر ماند تا رأی نهایی بعد از سیر مراحل 

الزم صادر و اعام شود. 

بهمن نامور مطلق عنوان کرد

رکورد فروش نوروزی صنایع دستی شکسته شد

علی فرامرزی: 

موزه هنرهای معاصر زیر نظر هیأت امنا اداره شود

واکنش بهمن کیارستمی به یک اظهارنظر:
 »نمی توانم صرف نظر کنم«

خیز یک فیلم برای رکوردشکنی
سریع و خشن 8

س��ازندگان قسمت هشتم از مجموعه فیلم های اکشن 
»سریع و خشن« امیدوارند، فروش جهانی این فیلم را در 
هفته اول اکران به ۴۰۰ میلیون دالر برسانند. به گزارش 
ایسنا به نقل از ورایتی، »سرنوشت خشمگین« هشتمین 
قسمت از مجموعه فیلم های هیجانی »سریع و خشن« از 
فردا )۱۴ آوریل( اکران جهانی خود را همزمان در آمریکا 
و ۶۴ کشور مهم از جمله چین، هند، بریتانیا و ژاپن آغاز 
می کند. پیش بینی می ش��ود این فیلم که از آن به عنوان 
بلندپروازانه ترین توزیع جهانی در تاریخ کمپانی فیلمسازی 
یونیورسال یاد می شود در پنج روز اول اکران جهانی خود 
به ف��روش بین 37۵ تا ۴۴۰ میلیون دالر دس��ت یابد تا 
ب��ا اختاف فراوان از رکورد فروش آغازین هفت قس��مت 
قبلی، از این مجموعه پیشی بگیرد. همچنین این فیلم با 
آغاز اکران در ۴3۰۴ سالن نمایش فیلم در آمریکا، رکورد 
گسترده ترین اکران پیش از تابستان را به خود اختصاص 
خواهد داد که پیش از این با ۴2۴2 سالن در اختیار فیلم 

»بتمن در مقابل سوپرمن: طلوع عدالت« بود. 
داس��تان »سرنوش��ت خش��مگین« درباره زنی مرموز 
با بازی »چالیز ترون« اس��ت که ش��خصیت اصلی فیلم 
ب��ا بازی »وین دی��زل« را متقاعد به پیوس��تن به دنیای 
تبهکاری می کند. فیلمبرداری جدیدترین قسمت از سری 
فیلم های اکش��ن و هیجانی »سریع و خشن« از تابستان 
امسال آغاز شد و در آن عاوه بر »وین دیزل« و »چارلیز 
ترون«، »دواین جانسون«، »تیرس گیبسون« و »مایکل 
رودریگوئز« نقش های خود را در قسمت جدید نیز تکرار 
کرده ان��د و »هلن میرن« بازیگر برنده اس��کار نیز چهره 
تازه وارد به این مجموعه فیلم اس��ت. کارگردانی »سریع 
و خش��ن 8« را که با هزینه تولی��د 2۵۰ میلیون دالری 
س��اخته شده اس��ت »گری ِگری« و تهیه کنندگی آن را 
»وین دیزل« و »نیل مورتیز« بر عهده دارند. قسمت هفتم 
از س��ری فیلم های اکشن و هیجانی »سریع و خشن« در 
س��ال 2۰۱۵ به فروش ۱/۵۱ میلیارد دالر دست یافت تا 
عنوان ششم پرفروش ترین فیلم های تاریخ سینما را پس از 
»آواتار«، »تایتانیک«، »جنگ ستارگان: نیرو برمی خیزد«، 
»دنیای ژوراسیک« و »انتقام جویان« به نام خود ثبت کند. 
مجموعه فیلم های »س��ریع و خشن« تاکنون به مجموع 
فروش بیش از 3.۹ میلیارد دالر در گیش��ه جهانی دست 

یافته است. 

یک فیلم ایرانی در رقابت نخل طالی کن
فیل��م »وقت ناه��ار« ب��ه کارگردانی علیرضا قاس��می 
به عن��وان یک��ی از ۹ فیلم بخش رقابت��ی فیلم های کوتاه 
جش��نواره کن معرفی ش��د. به گزارش ایس��نا به نقل از 
سایت رسمی جشنواره فیلم کن، فیلم کوتاه »وقت ناهار« 
در بخ��ش رقابت��ی فیلم های کوتاه هفتادمین جش��نواره 
فیلم کن با آثاری از کش��ورهای فناند، فرانس��ه، بریتانیا، 
آمریکا، لهس��تان، چین، کلمبیا و سوئد برای کسب نخل 
ط��ای بهترین فیل��م کوتاه کن رقابت می کند. داس��تان 
این فیلم کوتاه به کارگردانی علیرضا قاس��می درباره یک 
دختر دبیرس��تانی است که برای تش��خیص هویت مادر 

درگذشته اش به بیمارستان رفته  است.

فیلم کوتاه »حیوان«
آموزش��ی  تولی��دات  از  »حی��وان«  کوت��اه  فیل��م   
هنرجویان مدرس��ه ملی س��ینمای ایران نی��ز در بخش 
»سینه فونداسیون«، از مهم ترین بخش های جشنواره فیلم 
کن 2۰۱7 پذیرفته ش��د. در این بخش هر ساله فیلم های 
منتخب دانش��گاه ها و مدارس فیلمس��ازی سراسر دنیا با 
یکدیگر رقابت می کنند. در بخش سینه  فونداسیون آثاری 
از کشورهای اسلواکی، برزیل، ژاپن، هند، فرانسه، آمریکا، 

آرژانتین، بریتانیا و تایوان نیز حضور دارند. 
بهرام و بهمن ح��اج ابول لو که از هنرجویان دوره اصلی 
پرورش س��ینماگر مدرسه ملی س��ینما هستند این فیلم 
کوت��اه ۱۵ دقیقه ای را تح��ت آموزش و به تهیه کنندگی و 
حمایت مدرس��ه ملی سینما ساخته و به نمایندگی از این 
نهاد در معتبرترین فس��تیوال فیلم جهان شرکت خواهند 
ک��رد. داس��تان »حیوان« درب��اره مردی اس��ت که تاش 
می کند خود را به آن سوی مرز برساند. عوامل ساخت فیلم 
»حیوان« عبارتند از: نویس��نده، کارگردان، طراح صحنه و 
لب��اس؛ چهره پرداز: بهرام و بهمن حاج ابول لو؛ تهیه کننده: 
مدرسه ملی س��ینمای ایران؛ مجری طرح: علی ایمانی راد  
)براق هنر خیال(؛ بازیگر: داود نورپور؛ مدیر تصویربرداری: 
علی آبپاک؛ صدابردار: حسن سلمانی؛ تدوین: علی مسلمی؛ 
مدیر تولید: رس��ول ای��ران زاد؛ صداگ��ذاری: محمدمهدی 
جواهری زاده؛ جلوه های ویژه: روزبه شمشیری؛ اصاح رنگ: 
امیرحسین خوشبین؛ موسیقی: مهدی نادری؛ عکاس: صابر 
قاضی؛ دس��تیار یک کارگردان: امیر اطمینان؛ دستیار دو 
کارگردان: س��میرا حضرتی؛ دستیار یک تصویر: حامد راد؛ 
گروه تصویربرداری: مرتضی محمدپور، امیر حیدرزاده؛ مدیر 
صحنه: مهرداد گلگار؛ دس��تیار صحنه: حسن دالور؛ مدیر 
تدارکات: فرهاد دهوری؛ ساخت ماسک: مهسا فرشید، میترا 
فرش��ید، بهمن ارک؛ س��اخت لباس: حسن ارک؛ میکس 
نهایی: میدیا کیاست. امسال »کریستین مونجیو« فیلمساز 
برجسته رومانیایی ریاست هیأت داوران بخش فیلم کوتاه و 
سینه فونداس��یون هفتادمین دوره جشنواره کن را برعهده 
دارد ک��ه از ۱7 تا 28 مه  )28 اردیبهش��ت تا 7 خرداد( در 

فرانسه برگزار می شود.
 

معرفی نامزدهای جایزه شعر »گریفین«
نامزدهای نهایی جایزه شعر »گریفین« 2۰۱7 معرفی 
ش��دند. »گلوب  اند میل« نوش��ت: راه یافتگان به مرحله 
نهایی دو بخش داخلی و خارجی جایزه شعر »گریفین« 
که از مهم ترین جوایز ادبی کانادا محسوب می شود، معرفی 
ش��دند. به گزارش ایسنا، براساس اعام هیأت داوران این 
جایزه، »آلیس آزولد« شاعر مطرح انگلیسی برای »بیدار 
افتادن« هفتمین کتاب ش��عرش، به فهرست نامزدهای 
نهای��ی بخش بین الملل راه یافته اس��ت. »دنیس رایلی« 
شاعر و فیلسوف انگلیسی که کتاب »جوابی بده« را نامزد 
کرده، از رقیب های قدر »آزولد« اس��ت. نام »جین مید« 
ش��اعر آمریکایی و »دونالد نیکولسون � اسمیت« مترجم 
مجموعه شعر »در ستایش شکست« به قلم »عبداللطیف 
البی« شاعر فرانسوی � مراکشی، نیز در لیست نامزدهای 
نهایی این بخش »گریفین« دیده می شود. در صورتی که 
کتاب ترجمه شده ای برنده شود، مترجم ۶۰درصد جایزه 

نقدی و شاعر ۴۰درصد آن را خواهد برد. 

اخبار هنر
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برای خرید انواع پوش��اک زنان��ه، مردانه، 
بچه گان��ه و کی��ف و کفش مراک��ز خریدی 
وجود دارند که در نوع خود بهترین هستند 
اما هرکدام از این مراکز از نظر تنوع طراحی، 
قیمت، س��لیقه های مختلف و از همه مهم تر 
مسیرهای دسترسی جزو بهترین ها به شمار 
می روند. ه��ر کدام از این مراکز از نظر تنوع 
طراحی، قیمت، سلیقه های مختلف و از همه 
مهم تر مس��یرهای دسترسی جزو بهترین ها 
به ش��مار می روند. برای خریدن پوشاک در 
ته��ران تقریبا هیچ انتخ��اب دیگری نداریم. 
برای خری��د انواع پوش��اک زنان��ه، مردانه، 
بچه گان��ه و کی��ف و کفش مراک��ز خریدی 
وجود دارند که در نوع خود بهترین هستند. 
خرید پوش��اک با وجود فروشگاه ها و مراکز 
خری��دی که هر روز ب��ه تعداد آنه��ا اضافه 
می شود، کار بس��یار ساده ای شده اما خیلی 
از اف��راد برای انتخاب ی��ک لباس یا کیف و 
کفش از فروشگاه های نزدیک قانع نمی شوند 
و به مراکز خرید مختلف مراجعه می کنند. 

بهترین عرضه مستقیم پوشاک
در خیابان جمه��وری مراکز خرید زیادی 
وج��ود دارد اما انتخاب این دو مرکز به چند 
دلیل مهم انجام ش��ده است؛تنوع لباس ها و 
قیمت ها مهم ترین دلیل انتخاب مرکز خرید 
ش��انز لیزه است. نزدیکی آن به فروشگاه های 
زیادی که تنها چند قدم با آنجا فاصله دارند 
نیز دلی��ل دیگر این انتخاب اس��ت. در این 
مراکز خرید، عالوه بر انواع پوشاک می توانید 
کیف و کفش را ه��م خریداری کنید. مرکز 
خرید ش��انز لیزه عالوه بر داشتن ویژگی های 
ذکر شده محل مناس��بی برای انتخاب های 
اقتصادی برای س��لیقه های گوناگون اس��ت. 
البت��ه مرکز خرید پالس��کو نی��ز در خیابان 
ق��رار  اس��تانبول  راه  چه��ار  و  جمه��وری 
داش��ت که در دی ماه س��ال 1395 در اثر 
آتش س��وزی فروریخت، مرکز خرید پالسکو 
جایی ب��رای تمام خانواده ها ب��ا بودجه های 
متفاوت جهت خرید پوش��اک ب��ود. بعضی 
از فروش��گاه های این محل، اجناس خود را 
بدون واس��طه و با در نظر گرفتن س��ود باال 
عرضه می کنند و این موضوع فرصت خوبی 

را برای مشتری به وجود می آورد. 

بهترین بازارچه در غرب تهران
وقت��ی فروش��گاه های مختل��ف در ای��ن 
بازارچ��ه در کن��ار هم فعالیت خ��ود را آغاز 
کردن��د هیچ وقت تص��ور چنین موفقیتی را 
در ذهن نداش��تند. این روز ه��ا این بازارچه 
س��نتی از تمام مس��یرهای غرب تهران هر 
روزه مش��تری های زی��ادی را در خود دارد. 
در این بازارچه انواع پوشاک، کیف و کفش، 

لوازم آرایشی و بهداش��تی و لوازم منزل در 
دس��ترس عموم قرار گرفته است. نکته قابل 
توجه ام��ا تنوع کاال ها چه از نظر س��لیقه و 
طراح��ی و چه از نظر قیمت اس��ت. بازارچه 
سنتی س��تارخان کامال ش��بیه به یک بازار 
کوچک در غرب تهران است. انواع لباس های 
تولید داخل و صادراتی در فروشگاه های این 
مرک��ز خرید عرضه می ش��ود و این موضوع 
مهم ترین نکته برای تنوع ایجاد ش��ده است. 
شلوغ ترین س��اعات این مرکز خرید عصر به 
بعد اس��ت و بهتر است تا جایی که برای تان 
ممکن است در این ساعات حتی از نزدیکی 

این بازارچه گذر نکنید. 

بهترین برای همه سلیقه ها
خرید از بازار بزرگ همیش��ه لطف خاص 
خود را دارد مخصوصا آنکه مرکز خریدهای 
کوچک��ی ه��م زیرمجموع��ه بازار مش��غول 
فعالی��ت هس��تند. اگ��ر از آن دس��ته افراد 
هس��تید که حوصل��ه ش��لوغی و ترافیک و 
مخصوصا موتوری های این محدوده را دارید 
می توانید این انتخاب را داش��ته باشید. بین 
تم��ام مراکز خرید کوچ��ک و بزرگ خیابان 

15 خ��رداد، مناس��ب ترین مرک��ز خرید در 
این منطقه پاس��اژ کویتی های رضا است. در 
این مرکز خرید می توانید برای س��لیقه های 
متفاوت پوش��اک مناس��بی خریداری کنید. 
خرید بعضی از اقالم در این پاس��اژ به صرفه 
و بعض��ی دیگ��ر ب��ا مناطق دیگر در ش��هر 
تفاوتی ندارد. بیش��ترین دلی��ل انتخاب این 
مرکز خرید متمرکز بودن اکثر نیازهای یک 
خان��واده در یک مکان اس��ت. در این مکان 
عالوه بر پوش��اک زنانه، مردان��ه و بچه گانه 
می توانید ان��واع کیف و کف��ش را نیز تهیه 
کنید. همچنی��ن می توانید لوازم آرایش��ی، 
بهداش��تی، زی��ورآالت و ل��وازم مخص��وص 

دکوراسیون را در دسترس داشته باشید. 

بهترین برای مارک باز ها
میدان ون��ک یک��ی از اس��تراتژیک ترین 
میدان های پایتخت است. خیلی از تهرانی ها 
روزان��ه در ای��ن می��دان به دالی��ل مختلف 
تردد دارن��د. به همین جه��ت مراکز خرید 
زیادی مثل آس��مان ونک، آینه ونک و مرکز 
خری��د و بازار ونک در ای��ن منطقه گرد هم 
آمده اند اما مناسب ترین آنها تنها یک پاساژ 

اس��ت. بهترین مرک��ز خرید ای��ن محدوده 
از نگاه م��ا مرکز خرید ونک اس��ت. در این 
مرک��ز خرید ع��الوه بر نمایندگ��ی چندین 
برند معتبر داخلی و خارجی فروش��گاه های 
متفرقه زیادی وج��ود دارد که می تواند باب 
می��ل خیل��ی از خانواده ها باش��د. ب��ا اینکه 
ای��ن مرکز خری��د در منطقه نس��بتا گرانی 
از ش��هر واقع ش��ده اما جوابگ��وی خیلی از 
خانواده ها با بودجه های مختلف است. مراکز 
خریدوفروش��گاه های دیگری هم در نزدیکی 
ای��ن مکان وجود دارد ک��ه می تواند انتخاب 

بعدی شما باشد. 

بوستان و تیراژه از کامل ترین مراکز خرید
بوس��تان و تیراژه بهترین ها هستند از نظر 
طراح��ی و تنوع برای تم��ام خانواده ها با هر 
س��لیقه ای که دارند. در مرکز خرید بوستان 
ع��الوه ب��ر مراک��ز اداری و تجاری، بیش��تر 
بانک ه��ای دولتی و خصوص��ی و نمایندگی 
چند ش��رکت بیمه نیز حض��ور دارند. اگر از 
مش��تریان دائمی فروش��گاه های زنجیره ای 
ش��هروند هستید حتما اطالع دارید که یکی 
از ش��عبه های آن هم در چه��ار راه پونک و 

قس��متی از مجتم��ع تجاری بوس��تان واقع 
ش��ده اس��ت. مرکز خرید تیراژه نیز بازارچه 
کوچکی اس��ت که تنوع فروشگاه های آن تا 
ح��د زیادی باال اس��ت و امتیاز بیش��تری را 
نس��بت به بوس��تان می گیرد. در این مرکز 
خرید ع��الوه بر انتخاب پوش��اک می توانید 
انواع لوازم ورزش��ی، آرایش��ی و بهداشتی را 
نی��ز خریداری کنید. تع��دادی از نمایندگی 
برنده��ای معتبر نیز در مرک��ز خرید تیراژه 
ش��عبه دارند. در این دو مرکز خرید فضایی 
هم برای تفریح خانواده ها و کودکان در نظر 

گرفته شده است. 

مراکز خرید شمال شهر
ش��مال شهر مرکز خریدهای لوکسی دارد که 
حتی وارد شدن به آنها برای همه مقدور نیست. 
یکی از این نمونه ها مرکز خرید مدرن الهیه است 
که قیمت های نجومی پوشاک در فروشگاه های 
آن تنها مناس��ب افراد خاصی از جامعه است اما 
درست در مقابل این محل مرکز خرید قائم است 
که مناس��ب ترین محل برای خرید تمام اقش��ار 
اس��ت. با هر سلیقه و بودجه ای که داشته باشید 
دس��ت خالی از این مرکز خرید بیرون نمی روید. 
اگر نبودن جای پارک مناس��ب و شلوغی میدان 
تجریش را نادیده بگیری��د، می توانید برای تمام 
اعضای خانواده در هر س��نی بهتری��ن خرید را 
داشته باشید. مناسب ترین لباس های بچه گانه را 
می توانید در فروشگاه های این مرکز و خیابان های 
اطراف آن انتخاب کنید. نزدیکی مرکز خرید به 
بازار تجریش هم یکی دیگر از محاسن این محل 

است. 

بهترین رقیب برای بازار بزرگ
ب��ازار دوم نازی آباد ی��ک رقیب جدی برای 
بازار بزرگ در جنوب تهران است. این خیابان 
هم مانند بازار همیش��ه ش��لوغ و پر رفت و آمد 
اس��ت. خیلی ها مراکز خرید ای��ن منطقه را با 
مراکز خرید ش��مال ش��هر یکس��ان می دانند 
و در بیش��تر مواقع از نظ��ر طراحی و کیفیت 
لباس ه��ا این موضوع واقعی��ت دارد. در اینجا 
هم مثل ب��ازار بزرگ مراک��ز خرید کوچک و 
بزرگ و فروش��گاه های زی��ادی فعالیت دارند 
که می توانند برای هر س��لیقه پاسخگو باشند. 
مخصوص��ا اینکه قیمت بعضی از پوش��اک در 
این منطقه دس��ت کمی از ب��ازار ندارد. اینجا 
یک بورس تمام عیار برای انواع پوشاک زنانه، 
مردان��ه و بچه گانه اس��ت. از زم��ان نوزادی و 
کوچک ترین س��ایز تا لباس و کفش های سایز 
بزرگ در بازار دوم نازی آباد در دسترس عموم 
قرار دارد. دسترسی به بازار دوم نازی آباد تنها 
برای جنوب ش��هر نیست و با استفاده از خط 
یک مترو می توان به سادگی از هر جای تهران 

به آنجا رسید. 

ب��ه خاطر بازارها و مال ه��ای دوبی، به این 
ش��هر مرک��ز خری��د خاورمیان��ه می گویند. 
مال ه��ای دوب��ی فقط ب��رای خرید س��اخته 
نش��ده اند، بلکه هدف آنها س��اخت نمونه ای 
کوچک از شهر است که فرهنگ عربی را هم 
معرفی کند و هر بازدیدکننده بتواند یک روز 

کامل را در آن سپری کند. 

مرکز خرید خاورمیانه در یک نگاه
 به جز جشنواره  معروف خرید دوبی که در 
ژانویه برگزار می شود، هر وقت دیگری در سال 
هم مرکز خریدهای متنوع با قیمت های خوب 
و حراج های متعددشان، آماده اند تا مسافران را 
با دست پر و جیب خالی به خانه بفرستند. در 
دوبی از صبح تا شب می توان در مراکز خرید 
چرخید و ویترین ها را دید و خرید کرد؛ برای 
همین است که همیشه بیشترین مسافران از 
بین عاش��قان خرید به آنجا می روند. به خاطر 
بازاره��ا و مال های دوبی، به این ش��هر مرکز 
خری��د خاورمیانه می گوین��د. مال های دوبی 
فقط برای خرید ساخته نشده اند، بلکه هدف 
آنها ساخت نمونه ای کوچک از شهر است که 
فرهنگ عربی را هم معرفی و هر بازدیدکننده 
بتوان��د یک روز کامل را در آن س��پری کند. 
به غیر از جشنواره  معروف خرید. بعید نیست 
که تمام س��فر شما به این شهر پر بازدید، در 
مراکز خرید دوبی بگذرد، به قدری تعدادشان 
زیاد اس��ت و فروشگاه های متعددی دارند که 
در یک مس��یر کوتاه در حد5 تا 10 دقیقه راه 
رفتن هم حتما ی��ک مرکز خرید می بینید و 
برای دیدن همه  آنها قطعا وقت کم می آورید.  

1- دوبی مال
دوبی م��ال، معروف تری��ن و پرطرفدارترین 
مرک��ز خرید دوب��ی و جهان، فروش��گاه ها و 
مغازه ه��ای رنگارنگ��ی دارد ک��ه هم��ه چیز 
می فروش��ند، از غ��ذا و م��واد خوراکی گرفته 
تا زی��ورآالت و لباس. دوبی م��ال یک زمین 
اسکیت روی یخ هم دارد که حتی اگر خودتان 
نمی خواهید اسکیت سواری کنید، بد نیست 
س��ری به آن بزنید و اسکیت س��واری دیگران 

را نگاه کنید. آکواری��وم بزرگ دوبی مال هم 
حال و هوای بی نظیری دارد و مخصوصا کمک 
می کند که حوصله بچه ها از گشت زدن توی 
مرکز خرید سر نرود. از جاذبه های دیگر دوبی 
مال س��ینما، زمین بازی کودکان، بانک های 
مختلف و فواره های دیدنی آن هستند. جالب 
است بدانید در سال 2012 دوبی مال با حدود 
60میلیون نفر بازدیدکننده، شلوغ ترین مرکز 
خری��د و تفریحی جهان بوده اس��ت. پس اگر 
به دنبال خری��د، غذا، تفریح، هیجان، گردش 
و همه چیز به صورت یکجا هس��تید، به دوبی 

مال بروید. 
2- مرکز خرید ابن بطوطه

ابن بطوط��ه همان جغرافی��دان و جهانگرد 
معروف عرب اس��ت؛ مرکز خرید ابن بطوطه 
بازاری اس��ت شامل ش��ش بخش اصلی که 
سبک معماری هر بخش الهام گرفته  از حال 
و هوای یکی از سرزمین هایی که ابن بطوطه 
به آنها س��فر کرده، است و شامل بخش های 

مص��ر، هند، چی��ن، اندلس، پ��ارس و تونس 
می ش��وندکه یکی از زیباتری��ن و جالب ترین 
بخش ه��ای آن برای ما ایرانی ها بخش پارس 
آن است. در هر کدام از این بخش ها یک نوع 
از محصوالت عرضه می شود؛ مثال بخش  هند 
آخری��ن مدهای لباس و کفش را از برندهای 
معروف دنی��ا عرضه می کند ی��ا بخش مصر 
محصوالت ورزش��ی می فروشد. بهتر است در 
ابتدا نقش��ه و اطالعات کام��ل را از باجه های 
اطالعات دریافت کنید تا س��ردرگم نش��وید. 
در فودک��ورت این مال بزرگ و زیبا هم انواع 
غذاهای هندی و چینی، فس��ت فودهای برند 
و کباب ها و میان وعده های خوش��مزه را پیدا 
می کنی��د. اینجا یک مرک��ز تفریح کودک به 
اس��م کید سیتی و یک س��ینما هم دارد که 
باع��ث می ش��ود بچه ها هم از خرید خس��ته 
نش��وند. مرکز خرید ابن بطوطه از آن مراکز 
خرید بزرگ و خیره کنن��ده و محبوب دوبی 

است که حتما به دیدنش می ارزد. 

3- مرکز خرید امارات
مرکز خری��د امارات با معماری باش��کوه و 
خیره کنن��ده اش ب��ا 560 ش��عبه از برندهای 
بین المللی ش��امل فروش��گاه های زنجیره ای 
از جمل��ه هایپ��ر مارک��ت مع��روف کارف��ور 
)هایپراس��تار(، فروش��گاه های لباس طراحان 
مد، لوازم ورزش��ی، ل��وازم الکترونیک و لوازم 
خانگی از آنجاهایی اس��ت که حتما باید چند 
ساعتی برایش وقت بگذارید. مخصوصا اگر با 
خانواده تان سفر می کنید، مطمئن باشید که 
امکان��ات خرید و تفریح در اینجا همه  اعضای 
خانواده را با هر سن و سلیقه ای راضی می کند. 
به عالوه این مرکز خرید دارای چندین سالن 
س��ینما، نخستین سالن سرپوشیده  اسکی در 
دوبی به نام اس��کای دوب��ای، مرکز تفریحی 
مجیک پالنت با سالن های بولینگ و بیلیارد، 
چندین استخر و انواع و اقسام وسایل بازی و 
بیش از 90 کافه و رستوران بین المللی است. 
دو هت��ل پنج س��تاره جهت اقام��ت راحت تر 

گردش��گران در کنار این مرک��ز خرید وجود 
دارد و ایس��تگاه متروی کنار آن، رفت و آمد به 

این مرکز را آسان کرده است. 

4- دیره سیتی سنتر
هرچن��د در دوبی مراکز خری��د بزرگ تر و 
زیباتری هم هس��ت، اما دیره س��یتی س��نتر 
ب��ا وجود قدیمی تر بودن نس��بت به مال های 
جدیدت��ر به خاطر نقش��ه و معماری خاص و 
مغازه های ب��زرگ و رنگارنگش برای خیلی ها 
هنوز جذاب  اس��ت. اینجا هم��ه  نوع مغازه ای 
پی��دا می کنی��د؛ از فروش��گاه های برندهای 
معروف��ی مثل اچ ان��د ام، آدی��داس، آرمانی، 
بیبی ش��اپ، بوسینی، دیور، گپ و زارا گرفته 
تا مغازه های کوچک و مستقلی که فرش های 
نفیس، سوغاتی و هنرهای دستی می فروشند. 
عالوه بر اینها، ش��عبه ای از فروش��گاه آیکیا و 
نمایش��گاه های تویوتا و لکسوس و همچنین 
ش��عبه ای از کارفور و 11 سالن سینما هم در 

اینجا وجود دارد. 

5- دوبی مارینا مال
دوب��ی مارینا مال به دلی��ل نزدیکی به 
س��احل، فضایی کم نظیر و چش��م اندازی 
زیبا در ش��ب و چه در روز دارد. اینجا به 
بزرگ��ی مرکز خرید ام��ارات یا دوبی مال 
نیس��ت ولی در نوع خود بزرگ است؛ در 
چهار طبقه و در فضایی بزرگ دارای بیش 

از 130 اوت لت است.
 ام��ا در عوض رس��توران ها و کافه های 
روباز و مشرف به ساحلش برای نفس تازه 
کردن و خوردن غذا یا قهوه ای دلچس��ب 

عالی هستند.
 دوبی مارینا مرکز خرید نس��بتا گرانی 
است با این حال اگر از شلوغی و هیاهوی 
دیوانه کنن��ده  مراک��ز خری��د دوبی دیگر 
خسته شده باشید، یا دنبال مرکز خریدی 
نزدیک دری��ا بگردید، دوب��ی مارینا مال 
گزینه مناس��بی اس��ت. هتل پنج ستاره 
مارین��ا هم برای اقامت، درس��ت در کنار 

این مرکز خرید قرار دارد. 

گزارشی از مراکزی که پوشاک مورد نیاز همه اقشار را ارائه می کنند

بهترین مراکز خرید پوشاک در تهران

 گزارشی از مهم ترین مال های دوبی

مرکز خرید خاورمیانه در یک نگاه

برندهای جهانی در مراکز خرید باکو

باک��و تا یک دهه پیش مقصد خرید مهمی نبود و 
بیش��تر به خاطر جاذبه های تاریخی اش معروف بود، 
اما در این چند س��ال کنار برج ها و آسمان خراش ها 
و س��ازه های مدرن، کلی مرکز خرید بزرگ و لوکس 
هم در آن س��اخته شده که دل توریست های عاشق 
خرید را می برن��د. محبوب ترین برندهای بین المللی 
در باکو ش��عبه و نمایندگی دارند که بیشترش��ان را 
در مرکز خریدهای باکو پیدا می کنید. تنوع شان هم 
حرف ندارد؛ از برندهای پوش��اک ترکیه تا برندهای 
اروپای��ی و آمریکایی و عین��ک و جواهرات مارکدار. 
خرید در باکو یکی از لذت های دلچسب سفر به این 
ش��هر و یک تجربه کامل اس��ت. لباس های مرغوب 
و مارک��دار می خری��د، آخرین فیلم های س��ینمایی 
دنیا را تماش��ا می کنید، از رس��توران ها و کافه های 
متن��وع مراک��ز خرید باک��و لذت می بری��د و همراه 
بچه ها در ش��هربازی ها یا زمین های بازی مخصوص 
خ��وش می گذرانید. خرید در باکو یک��ی از بهترین 

خاطره های سفرتان خواهد شد. 
1-مرکز خرید 2۸ مال 

2۸ یک��ی از محبوب ترین مرک��ز خریدهای باکو 
اس��ت که پاتوق عصرگاهی خیلی از محلی ها است. 
کنار مرکز  خرید ایس��تگاه مترویی به اس��م 2۸ می 
قرار گرفته که دسترسی به آن را خیلی راحت کرده 
و اس��م مرکز خرید هم از همینجا آمده. س��اختمان 
2۸ ش��یک و ساده است و توی پنج طبقه اش حدود 
۷0 برند بین المللی و محلی پیدا می کنید. برندهای 
متوس��ط که دوست ش��ان داریم مثل گ��پ، مانگو، 
ماس��یمو دوتی، زارا و نکس��ت همگی اینجا ش��عبه 
دارند. برندهای ساعت و زیورآالت و اکسسوری مثل 
سواروس��کی، سواچ و خیلی های دیگر هم اینجا پیدا 
می ش��وند. 2۸ مال کلی کافه و رس��توران محلی و 
زنجی��ره ای و محبوب ترین س��ینمای باکو را هم در 

خودش جای داده است.
 

2-مرکز خرید مترو پارک 
گذرتان به خیابان تبریز که بیفتد، درس��ت رو به 
روی ایس��تگاه مت��روی نریمانف، مرک��ز خرید مترو 
پارک را می بینید ک��ه قبل از هرچیز نمای جالب و 
مدرنش توجه آدم را جلب می کند. اینجا هم یکی از 
بهترین مرکز خریدهای باکو اس��ت و پر از برندهای 
ج��ور وا جور. اگ��ر یکی از برنده��ای محبوب تان را 
ت��وی 2۸ مال پیدا نکردید، اینج��ا احتماال پیدایش 
می کنی��د. مت��رو پارک ح��دود 60 برند پوش��اک و 
اکسس��وری دارد: بنتون، سیسلی، مانگو، پینک، ورا 
مودا و خیلی اس��م های دیگر که دیدن فروشگاه های 
دلبازشان توی باکو آدم را به هیجان می آورد. طبقه 
پنجم و ششم مترو پارک هم مخصوص بچه ها است: 
زمین بازی هپی لن��د، بولینگ و یک گیم نت مجهز. 
برای خرید از برندهای تخفیف دار در باکو، باید اواخر 

فصل سری به مترو پارک بزنید.
 

3-مرکز خرید پارک بلوار 
بل��وار باک��و را که حتم��ا می شناس��ید؛ تفریحگاه 
س��احلی معروف و سرس��بز ش��هر که عصرها همه 
اهالی را توی خ��ودش جمع می کند. یکی از همین 
عصرهایی که برای گشت زدن به بلوار می آیید، سری 
هم ب��ه مرکز خرید پارک بلوار هم��ان حوالی بزنید 
که یکی از معروف ترین مرکز خرید های باکو اس��ت. 
خری��د در باک��و خیلی وقت ها ی��ک تجربه تفریحی 
است؛ س��احل دریای خزر را می بینید، قایق سواری 
می کنی��د، در بل��وار باکو ق��دم می زنی��د و بعد هم 
خودت��ان را غ��رق خوش��ی های مرک��ز خرید پارک 
بلوار می کنید. به جز برندهای دوست داش��تنی مثل 
آدیداس، نایک، دبنهامز و فسیل، شش سالن سینما 

و تفریحاتی هم برای بچه ها در باکو وجود دارد.
 

4 -پورت باکو 
پورت باکو جدیدتری��ن و بزرگ ترین مرکز خرید 
باک��و اس��ت که در س��ال 201۴ س��اخته ش��ده و 
فوق العاده محبوب است. اگر قرار باشد یکی از مرکز 
خریدهای باکو را به  عنوان بهشت خرید باکو معرفی 
کنیم، حتما همین پورت باکو است. اینجا سه طبقه 
دارد. طبق��ه همکف برندهای لوک��س مثل آرمانی، 
برب��ری، کلوئه، رالف الرن، مکس م��ارا، تگ هوئر و 
تیفانی ش��عبه دارند. طبقه اول برندهای متوس��ط و 
محبوب مثل دیزل، تاپ شاپ و ماسیمو دوتی شعبه 
دارن��د و طبقه دوم هم چند برند دیگر به عالوه کلی 
کافه و رستوران می بینید. پورت باکو یک جورهایی 
بین المللی تری��ن و باکالس تری��ن مرک��ز خرید باکو 

محسوب می شود. 
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حض��ور و نقش آفرینی زنان ب��ا توجه به 
بس��یاری از متغیرها و مولفه های سیاس��ی 
و اجتماعی فرازوفرودهایی یافته اس��ت. در 
ای��ران، یکی از این مولفه ها نگاه دولتمردان 
به مس��ائل زنان و اقدام��ات عملی دولت ها 
ب��رای هموارس��ازی مس��یر فعالیت ه��ای 
گوناگون آنان بوده اس��ت. با روی کار آمدن 
دولت یازدهم شاهد حضور گسترده تر زنان 
در عرصه های اجتماعی و سیاسی هستیم؛ 
زنانی که نیمی از پیکر جامعه ما را تشکیل 
می دهند و بی توجهی به مطالبات و ظرفیت 
آنان برابر با نادیده انگاشتن نیمی از توان و 
استعداد کل جامعه است. از این منظر نبود 
توازن جنس��یتی در اداره جامع��ه در کنار 
برخی انگاره های مردساالرانه، مانعی بر سر 
راه توس��عه و پیش��رفت خواهد بود. تالش 
دول��ت یازدهم برای توس��عه س��وادآموزی 
زنان، شناسایی آسیب های زنان و خانواده، 
تدوین گزارش های تحلیلی- آماری و تهیه 
اطلس وضعیت زن��ان و خانواده به تفکیک 
استان ها، پیش��نهاد مجازات های جایگزین 
ب��رای زنان زندانی در ح��وزه اعتیاد و مواد 
مخ��در، رفع مش��کل بی تابعیت��ی فرزندان 
حاص��ل از ازدواج زن��ان ایران��ی ب��ا مردان 
خارجی، گسترش حمایت های اجتماعی از 
زن��ان معتاد در فرآیند ت��رک و زنان بهبود 
یافت��ه، هماهنگی با س��تاد مل��ی مبارزه با 

و  درم��ان  بهداش��ت،  وزارت  موادمخ��در، 
آم��وزش پزش��کی و س��من ها در ارتق��ای 
س��المت زنان، پیش��گیری از آس��یب های 
اجتماع��ی و س��اماندهی وضعی��ت زن��ان 
بی س��رپناه نمونه های��ی از عملک��رد دولت 
تدبیر و امید در حوزه توانمندس��ازی زنان 
اس��ت. تدوین الیحه »تامی��ن امنیت زنان 
در براب��ر خش��ونت« که روند بررس��ی آن 
در دولت پیش��ین متوقف ش��ده بود نیز از 
دیگر فعالیت های دولت تدبیر و امید است؛ 
الیح��ه ای که بنا ب��ر اعالن »ش��هیندخت 
موالوردی« مشاور رئیس جمهوری در امور 
زن��ان و خان��واده در پانزدهم آذرماه س��ال 
گذشته، به زودی به مجلس شورای اسالمی 
ارائه خواهد شد. به دنبال تصویب در مجلس 
و اجرایی شدن الیحه  تامین امنیت زنان در 
برابر خش��ونت، دستگاه قضایی قادر خواهد 
بود برای عامالن خش��ونت  خانگی، مجازات 
کیفری تعیین کند. الیحه امنیت زنان البته 
فقط ب��ه ابعاد کیفری موض��وع نمی پردازد 
و آنطور که در چن��د مرحله از پیش نویس 
آن آمده، می کوش��د تا بنی��ان خانواده ها را 
از طری��ق آموزش و فرهنگ س��ازی تحکیم 
بخش��د و اگر با این روش  ه��ا، امنیت برای 
زنان و کودکان در خانه تامین نشد، مردان 

خشن را به مجازات برساند. 
به دنبال اصالح ساختارهای 

آسیب زننده
در ای��ن خصوص، موالوردی در نشس��ت 
میانه آذرماه س��ال گذشته با حضور جمعی 
از بانوان گفت: معاونت امور زنان و خانواده 
ریاس��ت جمهوری اصالح پاره ای از قوانین 
مدنی و مجازات اس��المی و سایر قوانینی را 
که به نوعی مربوط به حوزه زنان و خانواده 

است پیگیری می کند. 
وی در این زمینه به الزامات اصالح آیین 
دادرس��ی کیف��ری، آیین دادرس��ی مدنی 
و قان��ون حمای��ت از خانواده اش��اره کرد. 
همچنی��ن، مطابق مفاد م��اده 230 قانون 
برنامه پنجم توسعه که با رویکرد مطالباتی 
رهب��ری درحوزه زن��ان و خان��واده تنظیم 
ش��ده اس��ت، دولت با همکاری سازمان ها 
و دس��تگاه های مرتبط به ویژه معاونت امور 
زن��ان و خان��واده، برنامه های��ی را در جهت 
تامی��ن اجتماع��ی زنان سرپرس��ت خانوار، 
گس��ترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقای 
ش��اخص س��المت، افزایش توانمندی های 
زن��ان مدی��ر و نخب��ه، توس��عه تعام��الت 
بین الملل��ی، تعم�ی��ق باوره��ای دین��ی و 
اص�الح س��اخ�تار اداری تشک�یالتی زنان و 
خان�واده و پژوهش در زمینه های یادش��ده 

در دستور کار قرار داد. 
براس��اس گ��زارش معاون��ت ام��ور زنان 
و خان��واده ریاس��ت جمه��وری، در م��ورد 

عملک��رد چهارس��اله دول��ت یازده��م در 
ح��وزه زنان، 14محور از م��اده 230 برنامه 
پنجم توس��عه تحقق یافته اس��ت که از آن 
جمل��ه می توان ب��ه توان افزای��ی و ارتقای 
ت��اب آوری اجتماع��ی زن��ان و خانواده ها، 
برگزاری نشس��ت منطق��ه ای و کارگاه های 
تخصص��ی  هم��کاری  تقوی��ت  آموزش��ی 
ش��بکه ای، ویژه س��ازمان  های مردم نهاد و 
دس��تگاه های دولت��ی در مناط��ق مختلف 
کش��ور، توانمندس��ازی زنان آس��یب دیده 
و آس��یب پذیر، افزایش پوش��ش تحصیلی 
دخت��ران بازمان��ده از تحصی��ل، حمایت از 
توسعه سوادآموزی زنان و دختران عشایری 

اشاره کرد. 

زنان سیاسی تر از قبل
افزای��ش حض��ور زن��ان در عرصه های 
سیاسی هم از دیگر دس��تاوردهای دولت 
یازدهم اس��ت. انتخ��اب »مرضیه افخم« 
به عن��وان نخس��تین س��فیر زن ای��ران و 
نخستین سخنگوی زن در وزارت خارجه، 
حض��ور چه��ار زن در کابین��ه دول��ت که 
ت��ا پی��ش از این بی س��ابقه بوده اس��ت و 
رکوردزنی ش��مار زنان در مجلس دهم با 
حض��ور 17 نماین��ده زن در ای��ن مجلس 
رخدادهایی بوده که طی س��ه سال و نیم 

گذشته شاهد آن بوده ایم. 

نابرابری ه��ای ش��غلی ه��م از جمل��ه 
آسیب ها و موانع مزمن بر سر راه تالش و 
رشد زنان بوده است. دولت تدبیر و امید 
که از روزهای نخس��ت با شعار گسترش 
برابری در زمینه های گوناگون آغاز به کار 
کرد، در حوزه مس��ائل زنان نیز عملکرد 

قابل توجهی داشته است.
 ش��اهد ای��ن ماج��را، تعلی��ق آزمون 
اس��تخدامی به دس��تور رئیس جمهوری 
برای اصالح آن در جه��ت ایجاد عدالت 
جنس��یتی ب��ود. اف��زون بر آنچ��ه گفته 
ش��د، زنان در اقتصاد کش��ور روندی رو 
به پویایی را پیموده اند. براس��اس اعالن 
معاون��ت امور زن��ان و خانواده ریاس��ت 
جمه��وری به نقل مرکز آم��ار ایران، نرخ 
مش��ارکت اقتصادی زنان در سال 1393 
ح��دود 12.6 درص��د بوده که در س��ال 
94 ب��ه 13.3 درصد رس��یده اس��ت. با 
بررس��ی عملکرد دولت یازدهم در حوزه 
زنان می توان گف��ت، دولت تدبیر و امید 
ب��ا آگاه��ی و بینش کام��ل در خصوص 
چالش های حوزه زن��ان، کمر به برخورد 
با بی قانونی ها و بازدارنگی ها در این حوزه 
بس��ته اس��ت؛ عملکردی که زن��ان را به 
گام های بلندتر مس��ئوالن در زمینه رفع 
موانع و آسیب های حوزه زنان و رسیدگی 

به مطالبات آنان امیدوارتر کرده است. 

معاون سازمان بهزیستی خبر داد
تدوین بسته مددکاری در طالق

معاون اجتماعی س��ازمان بهزیستی کشور از تدوین 
نهایی بس��ته م��ددکاری در طالق خب��ر داد و گفت: 
کلینیک ه��ای مددکاری در ای��ن زمینه با ما همکاری 
خواهند کرد. به گزارش ایسنا، حبیب اهلل مسعودی فرید 
در مراس��م گرامیداشت روز مددکار که دیروز در محل 
مجتمع تالش برگزار شد گفت: شعاری که امسال برای 
روز مددکار انتخاب کردیم »مددکار اجتماعی و ُمدارای 
اجتماعی« است اما شعار فدراسیون جهانی مددکاری 
»توس��عه جوام��ع و پایداری محیطی« اس��ت. وی در 
ادامه با بیان آنکه رش��ته مددکاری مانند سایر رشته ها 
در ط��ول زمان تغییر می کند تا براس��اس نیاز جامعه 
به روزرسانی ش��ود افزود: در حال حاضر انجمن علمی 
مددکاری، انجمن مددکاری و پیشگام بهزیستی در این 
عرصه فعالیت خوبی دارند و نشانگر آن است که قدرت 

چانه زنی در عرصه مددکاری در حال افزایش است. 
معاون اجتماعی سازمان بهزیس��تی کشور در ادامه 
ضمن اش��اره به دو سیاس��ت که در ح��وزه مددکاری 
دنبال می ش��ود، عن��وان ک��رد: توس��عه و حمایت از 
کارکرد م��ددکاران اجتماعی ک��ه در قالب طرح نماد 
در آموزش و پرورش در ش��ش استان به صورت پایلوت 
اجرا می شود، یکی از این سیاست هاست؛ همچنین در 
ح��ال تدوین نهایی مددکاری در طالق نیز هس��تیم و 
کلینیک های مددکاری در کنار ما هستند. وی در ادامه 
از حمایت بهزیس��تی از توسعه مراکز بخش غیر دولتی 
در فعالیت ه��ای مددکاری خب��ر داد و گفت: در حال 
حاضر کلینیک های مربوط به کودکان ش��به خانواده و 
زن سرپرس��ت خانوار از جمله کلینیک هایی است که 
در حوزه پیشگیری، توانمندسازی شرایطی را دارد که 
می توانیم بسیاری از خدمات را به این مراکز غیر دولتی 
برون س��پاری کنیم. وی در ادامه به ش��عار بین المللی 
روز مددکاری که »توسعه جوامع و پایداری محیطی« 
است اشاره کرد و گفت: شعار امسال براساس توسعه و 
بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی و رسیدن به عدالت 
اجتماعی و اقتصادی همچنین ارتقای ارزش انسان ها و 
شرافت انسانی است. فرید در پایان عنوان کرد: اعتقاد 
داریم جایگاه مددکاری قابلیت توسعه فراوان دارد و ما 
با این نگاه سعی می کنیم تسهیلگر باشیم تا مددکاری 

به سمت اقدامات تخصصی و رویکردهای نوین برود. 

هشدار سازمان ملل نسبت به مرگ ومیر 
گسترده بر اثر قحطی در آفریقا

سومالی، خشکسالی و قحطی
کمیس��اریای عال��ی پناهجویان س��ازمان ملل متحد 
نسبت به افزایش تعداد قربانیان قحطی و خشکسالی 
در کش��ورهای آفریقایی به ویژه در شاخ آفریقا هشدار 
داد. به گزارش ایس��نا، به گفته ای��ن نهاد بین المللی 
بحران های دیگر نظیر جنگ داخلی نیز در کشورهایی 
مانند س��ودان جنوبی و یمن بر تش��دید تلفات ناشی 
از قحط��ی افزوده اس��ت. آدریان ادوارد، س��خنگوی 
کمیس��اریای عالی پناهجویان س��ازمان ملل در این 
باره گفت: الزم اس��ت به جامع��ه بین المللی یادآوری 
کنیم که خشکسالی در ش��اخ آفریقا در سال 2011 
به قیمت ج��ان بیش از 260 هزار نفر تمام ش��د که 
بیش��تر آنها کودکانی بودند که کمتر از پنج سال سن 
داش��تند. باید به هر قیمت ممکن از تکرار این فاجعه 
جلوگیری کنیم. تاکنون از میان این کشورها تنها در 
سودان جنوبی به طور رسمی قحطی اعالم شده است. 
به گفته سازمان ملل، این خطر که در کشورهای یمن، 
سومالی و نیجریه نیز قحطی اعالم شود بسیار جدی 
اس��ت.  بیش از 100 هزار نفر تاکنون در این کشور از 
قحطی رنج می برند که بیشتر آنها نیز کودک هستند و 
کمک های سازمان ملل به این منطقه نیز ناکافی به نظر 
می رسد. سازمان ملل اعالم کرده است برای کمک به 
گرسنگان در چهار کشور یمن، سودان جنوبی، نیجریه 
و سومالی دست کم باید یک بودجه 4میلیارد دالری تا 
ماه ژوییه تامین شود تا بتوان به آسیب دیدگان از این 
قحطی کمک کرد. این سازمان تاکنون توانسته است 
تنه��ا 21درصد از این بودجه م��ورد نیاز را که معادل 
9۸4 میلیون دالر اس��ت جم��ع آوری کند و این رقم 
برای کمک به دست کم 20 میلیون نفر از کسانی که در 
معرض خطر مرگ ناشی از گرسنگی و قحطی هستند، 
ناکافی اس��ت. به گزارش یورونیوز، در یمن نیز خطر 
گرسنگی و کمبود مواد غذایی و آب آشامیدنی به دلیل 
جنگ داخلی و حمالت گس��ترده عربستان سعودی 
بس��یار جدی است و سازمان ملل در گزارش خود در 
ماه مارس از س��وءتغذیه ش��دید در میان کودکان در 

یمن سخن گفته است.
 

فعالیت 67 کلینیک مددکاری 
اجتماعی در استان تهران

رئیس س��ازمان بهزیستی استان تهران از فعالیت 67 
کلینی��ک مددکاری اجتماعی در اس��تان تهران با 210 
مددکار دارای دانش فنی و تخصصی خبر داد. به گزارش 
ایسنا، اصغر باقری در مراس��م گرامیداشت روز مددکار 
که  صبح دی��روز در مجتم��ع تالش برگزار ش��د گفت: 
150مددکار اس��تان تهران در مراک��ز دولتی و بقیه در 
مراکز غیردولتی به ایفای نقش می پردازند. وی در ادامه 
با بیان آنکه توسعه و تغییر اجتماعی، انسجام اجتماعی، 
عدالت اجتماعی، حقوق بشر و مسائل زیست محیطی، 
همه و هم��ه در حیطه وظایف مددکاری اجتماعی قرار 
می گیرد که م��ددکاران برای پرداختن به آنها، عالوه بر 
دانش و فن باید تعلق خاطر نیز داش��ته باش��ند، افزود: 
رش��ته مددکاری اجتماعی براس��اس شان نزول خلقت 
انس��ان شکل گرفته چراکه انس��ان موجودی اجتماعی 
اس��ت. وی در ادامه افزود: نیاز های بش��ر در گذر زمان، 
اولویت های جدیدی می طلبد بنابراین رشته مددکاری 
اجتماعی به عنوان یک حرفه و علم ش��ناخته می شود. 
رئیس س��ازمان بهزیستی استان تهران همچنین گفت: 
برخی رش��ته ها مانند مددکاری اجتماعی فقط محصور 
به مباحث کمیتی نمی ش��وند بلکه به وجوه اجتماعی و 
کیفی نیز می پردازند به همین دلیل مددکاران اجتماعی 
ع��الوه بر دانش و فن حتما باید از جوهره هنر نیز بهره 

ببرند. 

دولت روحانی برای زنان چه کرده است؟ 

افزایش نقش آفرینی زنان
بررسی عملکرد دولت یازدهم نشان از رفع موانع حضور زنان و افزایش 
توانمندی آنان در عرصه های اقتصادی، مدنی، فرهنگی و سیاس�ی دارد؛ 
زنانی که پیش از این باوجود تالش و پویایی مس�تمر و حرکت در مس�یر 
پیش�رفت و نقش آفرینی موثر در عرصه ه�ای گوناگون، مورد بی توجهی 

دولتمردان پیشین و در نتیجه پابرجایی موانع روبه رو بوده اند. به گزارش 
ایرن�ا، مهیا نبودن بس�ترهای الزم برای حضور فع�ال زنان در عرصه های 
گوناگ�ون اعم از سیاس�ی، اقتصادی، مدن�ی و... در کنار س�وگیری های 
جنس�یتی، س�ال هایی طوالنی زن�ان را در جوامع مختلف از ش�کوفایی 

استعدادها و بهره جویی از ظرفیت های شان دور داشت. ایستادگی زنان در 
برابر نگاه های نابرابر و تالش برای غلبه بر چالش هایی که نقش و سهم آنان 
در حوزه های گوناگون را هدف قرار داده آرام آرام فضا را متحول س�اخت 
به گونه ای که در دوره معاصر شاهد حضور فعال تر زنان در جوامع هستیم. 

مع��اون آموزش��ی وزیر عل��وم، تحقیقات و 
فناوری گفت: از مجموعه جمعیت دانشجویی 
کش��ور 45درصد را بانوان تشکیل می دهند. 
به گزارش ایرنا، مجتبی ش��ریعتی نیاس��ر در 
مراس��م تودیع و معارفه رئیس دانشگاه الزهرا 
)س( اظهار داش��ت: دانش��گاه الزهرا )س( از 
افتخارات نظام آموزش عالی است. وی گفت: 
دانشگاه الزهرا )س( نماد آموزش عالی بانوان 

در جمهوری اس��المی ایران است و به همین 
دلی��ل تالش می کنی��م زبانزد جهان اس��الم 
باشد. معاون آموزشی وزیر علوم با بیان اینکه 
45درصد جمعیت دانشجویی کشور دختران 
هستند، گفت: از این تعداد حدود 90هزار نفر 
در مراکز دانش��گاهی تک جنسیتی تحصیل 
می کنن��د و 10درصد آن در دانش��گاه الزهرا 
ادامه تحصیل می دهند. وی خاطرنشان کرد: 

دانشگاه الزهرا مسئولیت سنگینی دارد و برای 
رشد، توسعه و اعتالی آموزش عالی در بخش 
بانوان این دانش��گاه نقش تاثیرگ��ذاری دارد. 
ش��ریعتی ادامه داد: دانش��گاه الزهرا)س(  هر 
چند در رتبه بندی در س��طح دو کشور است 
اما می تواند به س��طح یک کشور برسد و این 

امر مستلزم اقداماتی است. 
وی اظهار داش��ت: رهبر معظم انقالب از 

س��ال گذش��ته به طور جدی بحث اقتصاد 
مقاومتی را مطرح فرمودند و در این راس��تا 
چهار طرح ب��زرگ به وزارت علوم س��پرده 
ش��ده ک��ه دو م��ورد آن مرب��وط ب��ه نظام 
آموزش��ی و یکی از آنها ارتقای دانش��گاه ها 
به تراز بین المللی اس��ت. معاون آموزش��ی 
وزی��ر عل��وم تصریح ک��رد: اکن��ون بهترین 
دانش��گاه های م��ا در رتبه بن��دی مختل��ف 

جهانی جایگاه ح��دودی بین 400 تا 500 
را دارد. وی گفت: براس��اس افق چشم انداز 
1404 بای��د حداق��ل پنج دانش��گاه به تراز 
بین المللی برس��ند. وی در ادامه با توجه به 
نقش خیرین در آموزش عالی کش��ور گفت: 
خیری��ن نقش بس��زایی در س��اختن آینده 
کش��ور دارند و باید از ش��خصیت ارزشمند 

آنان تجلیل شود. 

معاون وزیر علوم: 

بیش از 45درصد دانشجویان کشور را بانوان تشکیل می دهند

دبیرکل جامعه فاطمیون:  

زدوبندهای پشت صحنه انتخاباتی در شأن زنان نیست
ت��ب و ت��اب انتخاب��ات در حوزه ش��وراها و 
ریاست جمهوری در کشور حاشیه هایی را هم به 
دنبال داشته اس��ت؛ از حضور افرادی با مدارک 
تحصیلی قاب��ل توجه گرفته تا پوش��ش جالب 
بعض��ی از آنه��ا.  در این میان زن��ان نیز به ویژه 
در انتخابات ش��وراها در شهرهای مختلف ایران 
حضور دارند.  وابستگی یا عدم وابستگی های شان 
به جناح ه��ا و تش��کل ها حواش��ی خاصی هم 
برای ش��ان به دنبال داشته است.  در این زمینه 
دبیر کل جامعه فاطمی��ون با بیان اینکه رقابت 

زنان با مردان در انتخابات شورای شهر و روستا 
به ویژه در شهرس��تان ها عادالنه نیست،تصریح 
کرد:  ش��یوه های تبلیغاتی و زد و بندهای پشت 
صحنه در ش��أن زنان نیست.  در این شرایط در 
انتخابات مجلس و شوراها نیازمند سهمیه بندی 
جنسیتی هس��تیم.  طاهره رحیمی در گفت و 
گو با ایس��نا،  افزود:  افراد متخصصی  )چه مرد 
و چه زن( که به شوراهای اسالمی شهر و روستا 
راه می یابند، ترجیحا بدون خط و ربط سیاس��ی 
باشند و به امور شهری بپردازند، چراکه مجلس 

ش��ورای اسالمی جای سیاس��تمداران و شوراها 
جای افراد متخصص و مرتبط با حوزه ش��هری 
و روستایی است. وی درباره موضوعاتی که زنان 
باید در شوراها در اولویت قرار دهند، گفت:  زنان 

یک تا 1.5درصد از کرس��ی های ش��وراها را به 
دس��ت آورده اند بنابراین برای پیگیری مطالبات 
زنان و خانواده مسئولیت سنگینی برعهده دارند.  
اولویت کاری آنان فراهم کردن زمینه های احداث 
پارک های تفریحی بانوان،  توسعه ورزشگاه های 
زنان،  افزایش اشتغال آنان به ویژه مشاغل خانگی 
متناسب با ظرفیت های بومی و پرداختن به زنان 
سرپرس��ت خانوار و خود سرپرس��ت به منظور 

استقالل و توانمندسازی آنان است. 
دبیرکل جامعه فاطمیون با تاکید بر ضرورت 

افزایش حضور زنان در شوراهای اسالمی شهر و 
روستا تاکید کرد:  زنان مشکالت خاص خود را 
دارند.  مردان از این مسائل نه اطالعی دارند و از 
آنان توقع نمی رود که مطالبات زنان را پیگیری 
کنند.  در واقع حضور زنان در همه عرصه ها الزم 
است تا مش��کالت را از نگاه زنانه بررسی کنند.  
رحیمی در پایان اظهارکرد:  زنان با نگاه ریزبین،  
دقیق و آینده نگر خود به مس��ائل می توانند در 
پیگیری مشکالت و گنجاندن راه حل های آنها در 

قوانین نقش موثری ایفا کنند. 

اخبار
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شماره 758

معاون رئیس جمهوری و رئیس س��ازمان 
می��راث فرهنگ��ی، گردش��گری و صنای��ع 
دستی از افزوده شدن 35هتل به مجموعه 
هتل های کشور در زمان دولت یازدهم خبر 
داد. ب��ه گزارش ایرنا، زه��را احمدی پور در 
نشست ویدئو کنفرانس افتتاحیه طرح های 
عمرانی و زیرس��اختی اس��تان مازندران در 
بندر امیرآباد اظهارکرد: این امر گویای نگاه 
ویژه دولت تدبیر و امید به بخش گردشگری 
و توسعه این بخش در سراسر کشور و رونق 
این صنعت است. وی افزود: 35 هتل چهار 
و پنج س��تاره در طول 3.5 س��ال گذشته 
در کش��ور به بهره ب��رداری رس��یده و 20 
هتل نیز در دس��ت س��اخت است که امید 
می رود تا پایان س��ال جاری اجرای آنها به 

اتمام رسیده و مورد بهره برداری قرار گیرد. 
احمدی پ��ور گفت: این در حالی اس��ت که 
تعداد هتل های کش��ور تا قبل از سال 92، 

125 هتل برآورد شده بود. 
وی تاکی��د ک��رد: سیاس��ت های دول��ت 
تدبی��ر و امی��د در حوزه می��راث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری ب��ا تحرک و 
نگاه خالقانه اس��ت. معاون رئیس جمهوری 
با اش��اره به افتتاح چه��ار مجتمع تفریحی 
شامل مجتمع تفریحی مروارید سبز رامسر، 
واحد پذیرایی چند منظوره مهرگان ساری، 
مجموعه پذیرایی میزبان بابلس��ر و تجهیز 
ب��ال غربی هتل پارس��یان خزر در س��طح 
اس��تان گردش��گرپذیر مازندران گفت: این 
مجموعه ه��ای تفریح��ی و توریس��تی ب��ا 

اعتب��اری افزون بر یک هزار و 430 میلیارد 
ریال اجرا و بهره برداری شد. رئیس جمهوری 
به همراه س��ه مع��اون و 11 وزی��ر کابینه 
یازدهم روز سه ش��نبه به منظ��ور افتتاح و 
کلنگ زن��ی 43 طرح با اعتب��اری افزون بر 
33ه��زار میلیارد ریال وارد مازندران ش��د. 
آیین افتت��اح این طرح ها به ص��ورت ویدئو 
کنفرانس��ی در نشس��تی با حض��ور هیأت 
دولت در بندرامیرآباد مازندران برگزار شد. 

تبدیل سازمان میراث فرهنگی به 
وزارتخانه نیازمند اقدام کارشناسی است

تبدیل  گف��ت:  رئیس جمهوری  مع��اون 
س��ازمان می��راث فرهنگی ب��ه وزارتخانه 
نیازمند اقدام کارشناس��ی اس��ت، احتماال 

نماین��دگان به دنبال پاس��خگو کردن این 
س��ازمان به مجلس هس��تند. ب��ه تازگی 
یک��ی از نمایندگان مجلس از تهیه طرحی 
ب��ا 200امضا خب��ر داده که براس��اس آن 
س��ازمان می��راث فرهنگی، گردش��گری و 
صنایع دس��تی به وزارتخانه تبدیل ش��ود. 
زهرا احمدی پور در واکنش به این موضوع 
گفت: گرچه اطالع ندارم این تبدیل با چه 
رویکردی مورد توج��ه نمایندگان مجلس 
قرار گرفته اما معتقدم نظریه تغییر ساختار 
سازمان با هدف انجام مناسب تر تکالیف و 
وظایف نیازمند بررس��ی های کارشناس��ی 
است. وی افزود: س��ازمان میراث فرهنگی 
براس��اس اه��داف و وظایف تعریف ش��ده 
فعالی��ت می کند و با ای��ن اوصاف احتماال 

از آنجا که سازمان به لحاظ قانونی وظیفه 
پاس��خگویی به مجلس ن��دارد، نمایندگان 
به دنب��ال تبدیل آن به وزارتخانه هس��تند. 
رئیس س��ازمان میراث فرهنگ��ی، صنایع 
دس��تی و گردش��گری تاکید کرد: تفاوت 
فعالیت در قالب س��ازمان با وزارتخانه باید 
عینی شود در حالی که سازمان در شرایط 
کنونی خ��ود را قائ��ل به پاس��خگویی به 
مجلس دانسته و اهداف مشخص را دنبال 
می کند. وی ادامه داد: تغییر ماهیت اداری 
سازمان و اصالح س��اختار اداری، الزامات 
مطالعات��ی خاصی را می طلب��د، به همین 
دلیل باید قبل از هر اقداماتی این مطالعات 
با دسته بندی انجام شود تا بتوان در ادامه 

تصمیم گیری کرد. 

چه��ار مجتم��ع پذیرای��ی، تفریح��ی و 
گردش��گری ب��ا حض��ور رئیس جمهوری و 
به ص��ورت همزم��ان در اس��تان مازندران 
به بهره ب��رداری رس��ید. مدی��رکل میراث 
فرهنگ��ی، صنای��ع دس��تی و گردش��گری 
مازن��دران هزینه اج��رای ای��ن پروژه ها را 
یک هزار و 430 میلی��ارد ریال اعالم کرد. 
دالور ب��زرگ نیا اف��زود: مجتمع تفریحی و 
گردش��گری مروارید سبز رامسر در زمینی 
به مساحت 9هزار مترمربع و زیربنای بیش 
از 7هزار مترمربع در دو طبقه ساخته شده 

است.  
وی با اش��اره به مدت اجرای س��ه س��اله 
این پروژه، ادامه داد: با سرمایه گذاری 200 
میلی��ارد ریالی بخ��ش خصوصی این پروژه 
اجرا و برای 90 نفر اشتغال زایی ایجاد شد. 
مدیر کل می��راث فرهنگی مازن��دران این 
مجتمع تفریحی و گردشگری واقع در غرب 
استان مازندران را ش��امل تاالر، رستوران، 
مجموعه ورزشی، کافی شاپ، شیرینی سرا 
و فروش��گاه تج��اری اعالم ک��رد. بزرگ نیا 
گفت: واحد پذیرایی رس��توان چند منظوره 
مه��رگان ب��ا ص��رف هزین��ه 145میلیارد 
تس��هیالت  و  خصوص��ی  بخ��ش  ریال��ی 
بانک��ی در منطقه مهدش��ت س��اری نیز به 
بهره برداری رسید. وی افزود: با بهره برداری 

 از ای��ن پ��روژه ک��ه دو س��الن پذیرای��ی، 
کافی ش��اپ، س��الن همایش و مراسم دارد 
برای 60 نفر اش��تغال ایجاد ش��د. مدیرکل 
می��راث فرهنگ��ی مازن��دران از مجموع��ه 

پذیرای��ی میزبان واقع در بابلس��ر به عنوان 
یکی دیگر از این پروژه های افتتاح شده، نام 
برد. وی ادامه داد: ب��رای اجرای این پروژه 
تاکنون 860 میلیارد ریال س��رمایه گذاری 

شخصی و تسهیالت صندوق توسعه هزینه 
ش��د. بزرگ نیا فاز یک مجموعه میزبان با 
56 اتاق و سوییت، مجموعه ورزشی، مرکز 
خرید، آمفی تئاتر یک هزار نفره و مجموعه 

رستوران ها را  با 12سالن اعالم کرد. 
وی گفت: با افتتاح این فاز از پروژه برای 
242 نفر ش��غل ایجاد ش��د و برای تکمیل 
تمامی فازهای این مجموعه 2 هزار و 400 
میلیارد ریال نیاز اس��ت. ب��زرگ نیا افزود: 
ایجاد و تجهیز بال غربی هتل پارسیان خزر 
واقع در چالوس از دیگر پروژه هایی است که 
همزمان با سفر رئیس جمهوری و با حضور 
زه��را احمدی پور، مع��اون رئیس جمهوری 
و رئیس س��ازمان می��راث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردش��گری به بهره برداری رسید. 
وی ادام��ه داد: با صرف هزینه 225میلیارد 
ریالی در مدت دو س��ال این طرح ش��امل 
58 واح��د اقامت��ی، رس��توران در زمی��ن 
10هزار مترمربعی ساخته و برای 140 نفر 
اشتغال ایجاد شد. مازندران مرکز ثقل اکثر 
س��فرهای هموطنان مان اس��ت و براساس 
آمارهای رسمی ساالنه 30میلیون مسافر به 
این استان می آیند. تعطیالت نوروز امسال 
با افزایش 11درصدی حضور مس��افران در 
مازن��دران بی��ش از 12 میلیون نفر ش��ب 
اقامت مسافران در این استان ثبت شد. در 
سفر یک روزه رئیس جمهوری به مازندران 
روزسه ش��نبه 43 پروژه با هزینه 33 هزار و 
870 میلیارد ریال عملیات اجرایی آنها آغاز 

شد یا به بهره برداری رسید. 

با حضور رئیس جمهوری انجام شد

بهره برداری از 4 مجتمع پذیرایی و گردشگری در مازندران

رشد 151 درصدی تردد گردشگری دریایی در رودخانه های کارون و اروند
مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر گفت: 
تردد گردش��گری دریای��ی در رودخانه های 
کارون و ارون��د در نوروز امس��ال 151درصد 
رش��د داش��ت. عادل دری��س در گفت وگو با 
ایرنا، ش��مار گردشگران دریایی در خرمشهر 
در نوروز امسال را 213 هزار و 390 گردشگر 
دریایی عنوان کرد و گفت: این تعداد مسافر 
در قال��ب 11 هزار و 132 س��فر دریایی در 
رودخانه ه��ای کارون و اروند تردد کردند که 
در مقایس��ه با مدت مشابه س��ال قبل رشد 
151درصدی را نش��ان می دهد. وی با بیان 
اینکه ایام نوروز فعالیت شناورهای مسافری 
در مس��یرهای کویت و عراق به علت افزایش 
تقاضا برای گردش��گری دریای��ی در اروند و 
کارون متوقف ش��ده بود، افزود: ش��ناورهای 
مس��افری از 16 اس��فند 95 تا 13 فروردین 

م��اه س��ال جاری ب��ه جابه جایی مس��افر در 
رودخانه ه��ای اروند و کارون مبادرت کردند. 
مدیر کل بندر و دریانوردی خرمش��هر اظهار 
داشت: در ایام نوروز در راستای ایجاد ایمنی 
تمهیدات الزم را همچون س��ال گذش��ته در 
نظر گرفتیم و گش��ت های منظم دریایی در 
رودخانه اروند و کارون با همکاری شهرداری، 
نی��روی انتظام��ی و هالل احمر انجام ش��د. 
دریس افزود: در ایام نوروز امسال شناورهای 
جس��ت و جو و نجات شامل ناجی 4، سار2 ، 
قیام 8، دو فروند قایق تندروی جست وجو و 
نجات و یدک کش ناص��ر3 رودخانه اروند و 
کارون را تحت پوشش قرار دادند. وی نجات 
جان 12 سرنش��ین یک فروند قایق تفریحی 
در رودخانه کارون را یادآور شد و گفت: این 
قایق تفریحی در تعطیالت نوروز در آب های 

کارون واژگون شد که تمامی سرنشینان آن 
با حضور به موقع ش��ناورهای جس��ت وجو و 
نجات بندر خرمش��هر از خطر غرق ش��دگی 

نجات یافتند. 

102 هزار و 268 مسافر نوروزی و کاروان 
راهیان نور از بندر خرمشهر دیدن کردند

مدیر کل بندر و دریانوردی بندر خرمشهر 
اظهار داش��ت: در تعطیالت نوروز امس��ال 
102 هزار و 268 مهمان نوروزی به صورت 
کاروان خودرویی و کاروان های راهیان نور 
از اقصی نقاط کش��ور از بخش های مختلف 
مجتم��ع بندری خرمش��هر دی��دن کردند. 
دریس اظهار داشت: کاروان های راهیان نور 
و مهمانان نوروزی از محوطه ها، اس��کله ها، 
بندری، س��اختمان  تاسیس��ات  تجهیزات، 

مرکزی قدیمی، مناطق عملیاتی کربالی4 
و 5، نوار مرزی و محل تالقی رودخانه های 
ارون��د و کارون دیدن کردن��د و با امکانات، 
ظرفیت ها و توانمندی های مجتمع بندری 
خرمش��هر از نزدیک آشنا شدند. وی اضافه 
کرد: در جریان این بازدیدها که با همراهی 
و پش��تیبانی نیروهای یگان حفاظت گارد 
انج��ام ش��د  بندرخرمش��هر  انتظام��ات  و 
کارشناسان این اداره کل، اطالعات جامعی 
در خص��وص مجتمع بندری خرمش��هر به 
مهمانان ارائه دادند و همچنین بروشورهای 
ح��اوی هش��دارهای ایمنی و بس��ته اقالم 
فرهنگی در اختیار مهمانان گذاشته شد. به 
گزارش ایرنا، بندر خرمشهر در شمال غربی 
خلیج فارس و در جن��وب غربی جمهوری 
اس��المی ایران و همس��ایگی جنوب شرقی 

کش��ور عراق )مرز زمینی ش��لمچه(، محل 
تالق��ی رودخانه های ارون��درود و کارون در 
استان خوزستان واقع شده است. این بندر 
س��ابقه طوالنی در تجارت دریایی داشته و 
س��اخت و بهره برداری از اس��کله های ویژه 
پذیرش کش��تی های اقیانوس پیما در بندر 
آغازی��ن 1300  در س��ال های  خرمش��هر 
شمس��ی ش��روع ش��ده و در زم��ان جنگ 
جهان��ی دوم و پ��س از آن ب��ه اوج خ��ود 
رس��ید. س��ال های قبل از انقالب اس��المی 
بندر خرمش��هر با داشتن 20 اسکله یکی از 
بزرگ ترین بنادر کش��ور به حساب می آمد 
و س��ال56 ، 4 میلیون تن کاال از این بندر 
به کش��ور وارد شد. زیرس��اخت های قبل از 
جنگ اعم از اس��کله ها، انبارها و محوطه ها 

بازسازی شده است. 

  »آهوی زخمی« گیالن
در چنگال گردشگران

هنوز 10 سال نشده که »سوباتان« مقصد گردشگران 
شده، اما سرعت تخریب آن به حدی باال رفته که داشتن 
چشم اندازی برای ماندگاری آن، حتی تا یک دهه دیگر 
را سخت کرده است. »سوباتان« ییالقی که گیالنی ها 
به آن »بهشت« می گویند، روستایی با طبیعت بکر در 
ارتفاع 1900 متری از س��طح دریای آزاد است که 36 
کیلومتر ب��ا تالش و 17کیلومتر از دریاچه نئور اردبیل 
فاصله دارد و این فصل  که می شود، گردشگران زیادی 
از س��مت دریاچه یا هشتپر پیاده یا سواره به آن روی 
می آورند که البته اهالی روس��تای فصلی س��وباتان از 
آن بیش��تر با عنوان »هجوم« یاد می کنند که با وجود 
اثرات مثبتی چ��ون افزایش قیمت زمین های منطقه، 
تخریب های جبران ناپذیری در پی داشته است. بهمن 
جلیلی،  مدیر موزه مردم شناس��ی عشایری سوباتان و 
یکی از فعاالن گردشگری این منطقه به ایسنا می گوید: 
س��وباتان درحال نابودی اس��ت، آن هم توسط افرادی 
بومی با آن ساخت و س��ازهای غیراصول��ی و غیرمجاز، 
ب��ا تصرف زمین های منابع طبیعی که هر س��ال روبه 
گس��ترش است یا در پی هجوم بی رویه و بدون برنامه 
گردش��گران. س��وباتان مثل آهوی زخم��ی گرفتار در 
چنگال شکارچیان اس��ت که همچنان حمله به آن از 

هر طرف ادامه دارد. 

ساخت و سازهای غیراصولی و خارج از ظرفیت 
در سوباتان

وی ب��ا اش��اره ب��ه ساخت وس��ازهای غیراصولی و 
نامتناسبی که در این منطقه شده اظهار می کند: معموال 
برای ساخت و ساز، کسی دنبال مجوز قانونی نمی رود و 
کسی هم نیست که بازخواست کند. وقتی ساخت و ساز 
به مرحله  پایانی می رسد و گاهی چندین سال هم که 
از روی آن می گذرد، اداره ای پیدا می ش��ود که شکایت 
کند و حکم تخریب بگیرد. برای همین تا االن از میان 
صدها مورد غیرمجاز، فقط دو واحد تخریب شده اند و 
جالب آن است که بعد از مدتی، دوباره آن خرابی ها را 
درست می کنند و ساختمان را بار دیگر با همان شیوه 
غیراصولی می سازند. جلیلی می گوید: وقتی طرح هادی 
برای این روستا تعریف نشده، افتادن چنین اتفاق هایی 

هم دور از انتظار نیست. 
او ادامه می دهد: س��وباتان ساالنه بین 5 تا 7 هزار 
گردش��گر دارد که نصف ای��ن جمعیت در تعطیالت 
نیم��ه خردادماه به منطقه وارد می ش��وند. مگر یک 
روس��تا چق��در ظرفی��ت دارد که جمعیت��ی عظیم 
یک باره و طی 48 س��اعت ب��ه آن هجوم آورند؟ آن 
هم دقیق��ا زمان رویش گل های ش��قایق. این فعال 
گردش��گری در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود 
س��فر این حجم از گردشگران به سوباتان هنوز طرح 
ی��ا برنامه ای برای این روس��تای هدف گردش��گری 
تبیین نش��ده اس��ت، اظهار می کند: همه مسئوالن 
ادوار گذش��ته می دانن��د س��وباتان روس��تای هدف 
گردش��گری است، همه می دانند در یک دوره زمانی 
کوتاه، حجم زیادی از گردشگران به این منطقه وارد 
می ش��وند و همه از میزان تخریب های آن مطلعند، 

اما تاکنون هیچ برنامه ای برای آن نیندیشیده اند. 
او با بی��ان اینک��ه تاکنون هیچ ظرفیت س��نجی از 
طرق دهیاری، بخش��داری، فرمانداری ی��ا حتی اداره 
میراث فرهنگی و گردشگری برای این روستای هدف 
گردش��گری صورت نگرفته اضافه می کند: یک سری از 
شرکت های بزرگ در تهران و سایر شهرها هستند که 
بدون رعایت استاندارد، گروه هایی تا 100 نفر را به این 
منطقه سرازیر می کنند که از کنار هجوم همزمان این 
حجم مس��افر، آفت خطرناک دیگری به منطقه اضافه 
شده که ورود گروه های آفرود است. سال پیش ناگهان 
با 10 تا 20 ماشین شاسی بلند با چرخ هایی که آدمیزاد 
از دیدن ش��ان وحشت می کند مواجه شدیم، با عده ای 
که تنها به قصد لذت جویی خودشان به جان طبیعت 
افتادند. جلیلی س��پس می گوید: جمع آوری زباله های 
این منطقه گردشگری هنوز بدون متولی و اعتبار است. 
در نیمه خردادماه هر س��ال 2تا3هزار نفر همزمان به 
سوباتان سفر می کنند، درحالی که کسی نیست حتی 
یک زباله از روی زمین بردارد. سال پیش قرار بود برای 
جمع آوری زباله های گردش��گران، طرحی با مشارکت 
ش��هرداری  و ش��ورای شهر لیسار اجرا ش��ود، اما بین 
مس��ئوالن منطقه اختالف پیش آم��د و طرح تعطیل 
شد. تعدادی از ادارات، مدعی متولی گردی در سوباتان 
ش��دند که در نهایت هم حق به آنها داده شد، اما هیچ 
قدمی برنداش��تند و زباله های انباشته شده همین طور 

روی زمین ماند. 
او اظهار می کند: س��وباتان درحالی روستای هدف 
گردشگری نامیده می شود که هیچ اقدام اصولی و با 
برنامه ای برای آن انجام نمی ش��ود. این روستا ساکن 
دائم��ی ندارد، برای همین هم دهیار فصلی برای آن 
تعیی��ن کرده اند که البته هی��چ امکان و اعتباری در 
اختیار ندارد، باید مس��ئوالنی باالتر از دهیاری برای 
این منطقه فکری کنند، الزم است مسئوالن استان 
چاره ای بیندیش��ند. وی ادامه می دهد: در هر س��فر 
رئیس جمهور پیش��ین به اس��تان گیالن، سوباتان با 
عنوان روس��تای هدف گردشگری صورت جلسه شد 
و ق��رار بود دولت زیرس��اخت های آن را فراهم کند 
که البته در این مدت هیچ قدمی برداشته نشد. تنها 
کاری که از دو س��ال پیش شروع شده ساخت جاده 
دسترس��ی تالش به س��وباتان به فاصله 36کیلومتر 
بوده. قرار است این جاده را تعریض و آسفالت کنند 
ک��ه اگر ای��ن اتفاق رخ دهد تازه بدبختی ما ش��روع 
می ش��ود. جلیلی اضافه می کند: درحال حاضر فقط 
ماش��ین های شاسی بلند و موتورس��یکلت ها امکان 
گذر از این جاده و دسترس��ی به س��وباتان را دارند، 
درحالی که اگر آن جاده س��اخته ش��ود، هر شخصی 
از ه��ر نقطه ای��ران و با هر وس��یله ای حتی ضعیف 
می تواند خ��ود را به این ییالق بکر برس��اند و چون 
هنوز برای روس��تا طرح هادی و برنامه توسعه پایدار 
درنظر گرفته نشده، یقینا تخریب های بیشتری اتفاق 
خواه��د افتاد. برای همین ما به معاون گردش��گری 
اس��تان گفته ایم اگر تا زمان تکمیل شدن آن جاده، 
فکری به حال منطقه نش��ود، کفن پوشان مانع ورود 

خودروهای گردشگران به روستا خواهیم شد. 

معاون رئیس جمهوری: گزارش 2

افزوده شدن 35 هتل به مجموع هتل های کشور در دولت یازدهم
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لنس جانسون
دکترای مدیریت اقتصاد بین الملل

بازارهای اندونزی و جذابیت های 
فرهنگی و اقتصادی

بازارهای سنتی در کش��ورهای مختلف، دو نوع 
مخاطب اصلی دارن��د؛ مخاطبانی که بومی همان 
منطقه هس��تند و ب��رای تامین مایحت��اج روزمره 
خود به س��راغ این بازارهای در دس��ترس می روند 
و مخاطبانی که گردش��گر و غیربومی هستند و به 
س��بب تفاوت هایی که اقالم موجود در این بازارها 
ب��ا کاالهای زادگاه ش��ان دارد، جذب این فضاهای 

تجاری می شوند. 
بس��یاری از فع��االن اقتصادی ام��روزی، تصور 
می کنن��د فعالیت در بازارهای تجاری س��نتی، به 
لح��اظ اقتص��ادی بازخورد چن��دان مثبتی ندارد. 
درواقع این گروه از اف��راد طرفدار مدرن گرایی در 
تمامی وجوه اقتصاد هس��تند. این در حالیست که 
نگاه��ی به آمارهای خریدوفروش اقالم مختلف در 
بازارهای محلی نش��ان می دهد ای��ن بازارها هنوز 
هم از جایگاه نس��بتا قابل قبولی در بین مخاطبان 
برخوردارند؛ جایگاهی که حتی پتانسیل های رشد 

را هم داراست. 
بس��یاری از بازارهای محلی و ش��ناخته ش��ده 
س��نتی جهان در ق��اره کهن قرار دارن��د. درواقع 
آس��یایی ها را می توان پرچمداران کسب و کارهای 
س��نتی دانس��ت؛ پرچمداران��ی که راه خ��ود را از 
جاده ابریش��م تا آب های نیلگ��ون خلیج فارس و 
دریای چین سال ها پیش آغاز کرده اند. این روزها 
بازارهای س��نتی کش��ورهای مختلفی مثل ایران، 
هن��د، مال��زی، تایلند، اندون��زی و. . . هنوز هم به 
حیات س��نتی خ��ود ادامه می دهن��د؛ حیاتی که 
گرچه به مدد تکنولوژی اندکی از قالب های سنتی 
گذش��ته فاصله گرفته است، اما هنوز هم نشانه ای 
اس��ت از فرهنگ و آداب و رسوم کشورهای مبدا. 
بازار س��نتی اندون��زی یکی از همی��ن نمونه های 
تجارت سنتی اس��ت؛ بازاری خاص و محبوب که 
برای بس��یاری از فعاالن اقتصادی آس��یا شناخته 

شده است.
 

از سفارشات مدرن تا حمل و نقل های سنتی
یک��ی از اثرگذارتری��ن ش��اخصه های بازارهای 
س��نتی اندون��زی، ش��یوه حمل و نقل سفارش��ات 
 اس��ت. در ای��ن بازارها، انواع سفارش��ات از طریق 
چرخ دستی های سنتی و گاری به مشتریان بومی 
و غیر بوم��ی تحویل داده می ش��ود. یعنی درس��ت 
همان ش��یوه ای که طی ده ها سال گذشته مرسوم 
بوده اس��ت. افزون بر اینها شیوه حمل و نقل دستی 
کاالها از این حیث جذاب اس��ت که گردش��گران 
خارجی با ش��یوه تجارت سنتی در اندونزی بیشتر 

آشنا می شوند. 
اما شیوه سفارش کاالها نیز در نوع خود منحصر 
به فرد اس��ت. این روزها اغلب مشتریان بازارهای 
سنتی اندونزی، سفارشات خود را از طریق فضای 
مج��ازی ثب��ت می کنن��د. درواقع، مرحل��ه ثبت 
سفارش��ات کامال مدرن و ش��یوه تحوی��ل آنها به 
صورت س��نتی و مطابق با اس��تانداردهای سال ها 
پیش اس��ت؛ یک تناقض و تضاد چالشی و هیجان 
انگی��ز که در نوع خود بی نظیر اس��ت. این ش��یوه 
ثبت س��فارش که به نوعی عالمت تجاری س��نتی 
در اندونزی تبدیل ش��ده، برای اغلب گردش��گران 

خارجی نیز بسیار جذاب است. 
اغل��ب سفارش��اتی ک��ه از طریق چرخ دس��تی 
تحویل داده می شوند، ش��امل خوراکی هایی مثل 
ترش��یجات، خش��کبار، گوش��ت، ماه��ی و ادویه 
می ش��ود. ش��اید ب��ه نظر برس��د این نوع ش��یوه 
خریدوفروش اقالم مختلف چندان سودی نداشته 
باشد، اما نکته جالب توجه اینجاست که این روش 
ب��ه س��بب جذابیت و تف��اوت با دیگ��ر روش های 
مت��داول با رکوردهای س��ود بس��یار باالیی همراه 

است. 

رسوم بازارهای محلی هیجان انگیز تر است
تقریبا غیر ممکن اس��ت که فردی برای خرید به 
بازاره��ای محلی اندونزی مراجع��ه کند و ناراضی 
برگ��ردد. یکی از مولفه هایی که با ش��وخی و طنز 
بین فروشندگان و خریداران این بازارها رواج دارد، 
رس��م »چانه زنی« اس��ت. به گزارش ایندیپندنت، 
این رس��م تا جایی مشهور ش��ده که حتی برخی 
از افراد و گردش��گران نه برای خری��د، بلکه برای 
آش��نایی با این رس��م به ب��ازار اندون��زی مراجعه 
می کنند. اگرچه چانه زدن بر س��ر قیمت یک کاال 
در بسیاری از کشورهای دیگر نیز رواج دارد، اما به 
نظر می رسد اهالی اندونزی به این رسم دلبستگی 
بیشتری دارند. بر همین اساس است که گزارشگر 
ایندیپندن��ت در بخش��ی از گ��زارش میدانی خود 
توصی��ه می کند اگر برای خرید به بازارهای محلی 
اندونزی مراجع��ه کردید و دیدید دو نفر در حالی 
که یک کاال را در دست دارند با صدای بلند فریاد 
می زنند، نترس��ید. آنها فقط در حال جوش دادن 
یک معامله شیرین هستند. اما فارغ از رسوم رایج 
در بازاره��ای محلی اندون��زی، یکی از مثبت ترین 
کارکردهای این س��نت دیرینه، حفاظت از اقتصاد 
خانوارهای��ی اس��ت ک��ه در ش��هرهای کوچک و 
روس��تاهای این کش��ور زندگی می کنند؛ مردمی 
ک��ه بخش مهمی از معیش��ت خود را به واس��طه 
همی��ن تجارت های س��نتی تامی��ن می کنند. به 
نظر می رسد دولت نیز نس��بت به کسب و کارهای 
محلی و خریدوفروش در بازارهای محلی نگرش��ی 
مثب��ت دارد. ای��ن موضوع را می توان به س��هولت 
از ع��دم وج��ود قوانین دس��ت و پاگیر ی��ا وجود 
مالی��ات بردرآمدهای منصفان��ه حدس زد. با همه 
این محاس��ن، خرده فروش های محلی و صاحبان 
کسب و کارهای کوچک اندونزی همیشه هم خوش 
اقبال نیس��تند و گاه به س��بب بارش های ناگهانی 
موس��می ی��ا واردات بی رویه برخ��ی اقالم متضرر 
می شوند. در چنین شرایطی است که باز هم چشم 
امیدش��ان به ورود گردش��گران است و خریدهای 

فصلی برخی تاجران کشورهای همسایه. 
 

بازارهایی که سرم تقویتی 
کسب و کارهای بومی هستند

یادداشت پیش رو، بخشی از گفت وگویی است که 
 naturalnews مدتی پیش توس��ط پایگاه خبری
با لنس جانس��ون انجام شده است. با توجه به حجم 
باالی کلمات مقال��ه اصلی، بخش هایی گزیده از این 
گفت وگ��وی خواندنی در قالب این یادداش��ت کوتاه 

خالصه شده است: 
کش��ورهای  در  محل��ی  بازارچه ه��ای  و  بازاره��ا 
خاورمیان��ه، بیش از هر چیز ش��امل صنایع دس��تی 
و کاالهایی می ش��ود ک��ه تابعی از فرهن��گ جامعه 
هس��تند، اما بازارهای س��نتی در کش��ورهایی مثل 
ای��االت متحده، رنگ و بوی تجارت و کس��ب و کار از 
نوع مدرن ت��ری دارند؛ بازارچه هایی ک��ه طرفدارانی 
متعدد دارند و بیش از هر چیز محصوالت کشاورزی 

را شامل می شوند. 
ط��ی نیم قرن اخیر ایده های مرتبط با کش��اورزی 
صنعتی مثل یک غول بزرگ و پر س��روصدا، بسیاری 
از کش��ت و زرع های بدوی سراس��ر آمریکا را از بین 
برده است. براساس آمارهای سازمان بین المللی غذا، 
بی��ش از 70 درصد از زمین های صنعتی کش��اورزی 
جه��ان در ایاالت متح��ده واقع ش��ده اند. البته این 
کش��ور تنها 30 درصد از اقالم کش��اورزی مورد نیاز 
جه��ان را تامی��ن می کند. با این وجود مدتی اس��ت 
بازارچه های س��نتی کش��اورزی ایاالت متحده رونق 
گرفته اند؛ بازارهایی که حت��ی محصوالت صنعتی و 
به روز را پش��ت سر گذاشته و مش��تری های پر و پا 

قرص خود را دارند. 

از کیفیت محصوالت تا رونق فروش
مهم تری��ن س��والی که ب��ا خواندن ای��ن اطالعات 
مط��رح می ش��ود مرتب��ط با عل��ت اقب��ال بازارهای 
محل��ی و غیر س��نتی محصوالت کش��اورزی اس��ت. 
بس��یاری از فعاالن اقتصادی ایاالت متحده معتقدند 
رونق بازارچه های س��نتی در این کش��ور به کیفیت 
محص��والت ارگانیک ب��از می گ��ردد. درواقع اگرچه 
محصوالت کشاورزی مدرن، با اصالح ژنتیکی شکل و 
ظاهری زیبا تر دارند، اما محصوالت ارگانیک کیفیت 
و خواص بیشتری را ش��امل می شوند. افزون بر این، 
طی سال های اخیر تعداد کشاورزان حاضر در منطقه 
رشدی چش��مگیر پیدا کرده است. براساس آمارهای 
وزارت کش��اورزی آمریکا، در سال 1994 در سراسر 
این کش��ور تنها 1755 کش��اورز فعال وجود داشت؛ 
رقمی که اکنون به 8144 نفر رس��یده است. بدیهی 
اس��ت تمامی این کشاورزان ازیک سو از دولت توقع 
حمایت دارند و از س��وی دیگر برای ادامه کسب و کار 
خود به فروش در بازارچه های روزانه و محلی وابسته 

هستند. 
براس��اس این م��وارد، چندان عجیب نیس��ت که 
بس��یاری از کش��اورزان محلی در روزهای برداشت، 
محصوالت ش��ان را ساعت ها پش��ت کامیون ها حمل 
کنن��د تا به بازارچه های پررونقی برس��ند که در آنها 
خبری از زرق و برق فروش��گاه های ش��هری نیست، 
اما خریداران مشتاق برای خرید محصوالت تازه شان 

صف کشیده اند. 
جالب است که تا پیش از سال های میانی دهه50 
می��الدی، تب خری��د از بازارهای م��درن داغ بود و 
ش��هری ها چن��دان تمایلی به خری��د از بازارچه های 
س��نتی نشان نمی دادند اما به نظر می رسد با گذشت 
بی��ش از 50 س��ال از آن روزه��ا، وضعی��ت کام��ال 
متفاوت ش��ده وحاال این کش��اورزان محلی هستند 
که محصوالت ش��ان مورد توجه شهری ها قرار گرفته 

است.
 

برنامه های بلند مدت دولت برای حفظ بازارچه ها
یک��ی از مهم تری��ن دالیل��ی ک��ه باعث می ش��ود 
کش��اورزان ب��ه ادامه فعالی��ت خود امیدوار باش��ند، 
وزارت  برآورده��ای  اس��ت.  دولت��ی  حمایت ه��ای 
کش��اورزی ایاالت متحده نشان می دهد ساالنه بیش 
از 5هزار دالر س��رمایه صرف تامین مواد آلی و بذرها 
می ش��ود؛ موادی که به کش��اورزان بومی ایالت های 
مختلف اعطا می ش��ود تا از کیفیت محصوالت زراعی 

خود اطمینان خاطر بیشتری داشته باشند. 
ب��ا این وج��ود، ب��ه راه انداختن بازارهای س��نتی 
چندان س��اده نیس��ت. حدود یک دهه پیش بود که 
ایالت ویرجینیا دچار التهاب های گس��ترده ای ش��د 
که از اعتراضات کش��اورزان منطقه نشات می گرفت؛ 
کش��اورزانی که معتق��د بودند دولت مالیاتی بس��یار 
غیرمنصفانه از آن��ان طلب می کند و آنان نمی توانند 
از پس هزینه های ش��رکت در جش��نواره های سنتی 
کش��اورزی منطق��ه بربیایند. این جش��نواره ها جزو 
سنت های بومی ساکنان منطقه است که صدها سال 

قدمت دارد. 
اما کش��اورزان این ناحی��ه معتقد بودند دولت حق 
دخال��ت در چگونگی برگزاری جش��نواره های محلی 
را ن��دارد و نباید برای اجاره غرفه از س��اکنان بومی 
درخواست مالیات کند. در سوی دیگر میدان، دولت 
معتقد بود کش��اورزان محلی با اجاره دادن غرفه های 
جش��نواره ب��ه قیمت هایی سرس��ام آور باع��ث برهم 
خ��وردن تعادل بازار قیمت کاالها و نامتوازن ش��دن 

بخش تولید و خدمات کشاورزی می شوند. 
با همه اینها، جنجال ویرجینیا یک پیام مهم به دولت 
و کش��اورزان داد؛ برگزاری هر نوع جش��نواره یا بازارچه 
محلی، نی��از به همفکری و همراه��ی همزمان دولت و 
مردم منطقه دارد. بر همین اس��اس اس��ت که بسیاری 
از فعاالن حوزه های کش��اورزی و دامپ��روری معتقدند 
ب��دون حمایت های دولتی بازارچه های س��نتی نیز عمر 
چندان زیادی نخواهند داش��ت. اگرچه موضوعی که در 
سراس��ر این بحث به آن پرداخته شد با کشور آمریکا و 
محدودیت ها و فرصت های حضور در بازارچه های سنتی 
این کش��ور مرتبط ب��ود، اما اهمیت همراه��ی دولت با 
کسب و کارهای سنتی و نیمه سنتی در جوامع شرقی و در 
حال توسعه چندین برابر موارد ذکر شده ارزیابی می شود.

دیدگاهدریچه

عط�ر ادوی�ه، رنگ ه�ای ش�اد پارچه های 
ابریش�می، قالی ه�ای رنگارنگ دس�تبافت، 
دست س�ازه های محلی و مطاب�ق با فرهنگ 
از  و هن�ر کش�ورهای مختل�ف و بس�یاری 
مهم تری�ن  از  دیگ�ر،  ج�ذاب  مولفه ه�ای 
ویژگی هایی هس�تند که گردشگران مختلف 
را به س�مت حض�ور در بازارچه های محلی و 
س�نتی س�وق می دهند؛ مکان هایی زیبا که 

اغل�ب در کش�ورهای ش�رقی و که�ن واقع 
ش�ده اند. بس�یاری از کش�ورهای آس�یایی 
ب�ه  تبدی�ل  را  بازارچه ه�ای س�نتی خ�ود 
موزه هایی برای گردشگران کرده اند و برخی 
دیگ�ر نیز با ک�م لطفی هرچ�ه تمام تر از این 

یادگاری های تاریخی غافل شده اند.
 اگرچ�ه بازاره�ای س�نتی برخ�ی نواحی 
خاورمیان�ه مثل عراق و س�وریه نیز در آتش 
جن�گ نابود می ش�وند، اما هنوز ه�م تعداد 
کش�ورهایی که چنین میراث ارزش�مندی را 

در ش�هرهای خود جای داده اند کم نیس�ت. 
با وجود تمام زیبایی های بصری بازارچه های 
سنتی، بس�یاری از افراد تصور می کنند این 
بازارها به جز جذابیت ه�ای ظاهری، کارکرد 
اقتص�ادی  پیش�رفت  و  در رش�د  چندان�ی 
کش�ورها ایف�ا نمی کنند. این در حالی اس�ت 
که برخی دولت ها با هوش�مندی تمام موفق 
شده اند نقش بازارچه های سنتی در پیشبرد 
اه�داف تج�اری را ارتقا داده و عم�ا از این 

مکان ها سودی سرشار جذب کنند. 

بازارچه س��نتی luang prabang واق��ع در الئوس از دیگر بازارهای 
مهمی است که به شکل شگفت انگیزی بین مرز سنت و مدرنیته موفق 
عم��ل می کن��د. این بازار که هر روز از 5 عصر تا 10 ش��ب فعال اس��ت، 
یکی از قطب های مهم خریدوفروش کاال در منطقه محس��وب می ش��ود. 
به اعتقاد بس��یاری از گردشگران و ساکنان بومی، بسیار سخت است که 
شما در ساعات فعالیت بازار luang prabang در حوالی محل برگزاری 

آن حضور داش��ته باشید و هوس بازدید و خرید به س��رتان نزند. یکی از مواردی که باعث 
محبوبیت این بازار شده، به ساعات بازگشایی غرفه ها و قانونمند بودن تمامی فروشندگان 
به حفظ س��اعات رسمی برگزاری س��نت خریدوفروش مرتبط است. بسیاری از کشورهای 

همس��ایه الئوس ش��امل تایلند، چین و میانمار نیز در این بازار فعالیتی 
چشمگیر دارند. کاالهای موجود در این مکان تجاری تنوعی بسیار گسترده 
دارن��د. از طال و جواهر تا آلومینی��وم و ابزارآالت در این فضا خریدوفروش 
می شود، اما علت محبوبیت این بازار بین اقشار مختلف جامعه، ارزان بودن 
 luang prabang اجناس اس��ت. یکی از علل فرعی جذابیت خرید در
نیز اس��تفاده از اغذیه فروشی هایی است که به ارائه غذاهای محلی و ارزان 
می پردازند. به س��بب همین جاذبه های متعدد است که میزان خریدوفروش اقالم مختلف 
بین المللی در این بازار در ایام ویژه ای از سال به رکوردهای چند صد میلیون دالری می رسد 

و خریداران از کشورهای همسایه نیز به سراغ کاالهای بازار الئوس می آیند. 

بازار سنتی La Boqueria بارسلونا اسپانیا 
اس��پانیا از کش��ورهای اروپایی است که سابقه ای 
طوالن��ی در راه ان��دازی بازارچه ه��ای س��نتی دارد. 
 یک��ی از بازارهای محبوب و پرمخاطب این کش��ور، 
la boqueria اس��ت؛ ب��ازاری ک��ه صده��ا س��ال 
عم��ر دارد و جزو مهم ترین جاذبه های گردش��گری 
بارسلون نیز حساب می ش��ود. عمده اقالمی که در 
این بازارچه ارائه می شود شامل انواع خوراکی است؛ 
خوراکی هایی که بیش از هر چیز سبزیجات و انواع 

آبزیان را در بر می گیرد. 
تازگی و تنوع محصوالت ارائه شده در این بازار باعث شده عمر آن طی سالیان متمادی 
حفظ شود اما این تنها رویه ظاهری و سنتی این بازارچه است. بسیاری از صادر کنندگان 
و واردکنندگان نیز برای شناسایی محصوالت هدف و موردنیاز خود از این محل استفاده 
می کنن��د یا کاالهای خود را به عنوان کاالی نمونه، به اهالی بازارچه تقدیم می کنند. بر 
همین اساس است که la boqueria نه تنها موفق به حفظ هویت سنتی )خریدوفروش 
به شکل ابتدایی آن( شده است، بلکه به این جایگاه دست یافته که به شکل نامحسوس 

بین واردکنندگان و صادرکنندگان اقالم خوراکی شاهراه ارتباطی موثری ایجاد کند. 
با توجه به تعداد باالی خریداران و فروشندگان در این بازار، در برخی فصل های سال، 
اجاره هریک از غرفه های این بازارچه بی ش��باهت به اجاره یک مغازه در بهترین نقطه 
بارسلون نیست. با وجود اینکه روزهای فعالیت این بازارچه تنها به دوشنبه تا چهارشنبه 
محدود می شود، اما تعداد فروشندگان فعال و ثابت در آن به بیش از 3 هزار نفر می رسد؛ 

فروشندگانی که اغلب با فعاالن اقتصادی خارجی نیز در ارتباط هستند. 

بازار سنتی بخارا
 بازاره��ای س��نتی بخ��ارا ک��ه به س��بب معماری 
ش��گفت انگیز خود به »گنبدهای تجارت« مش��هور 
هس��تند، جزو قدیمی ترین و فرهنگی ترین بازارهای 
آسیایی محسوب می شوند. این بازارهای به هم پیوسته 
که تاریخی به قدمت قرن 16 میالدی دارند، سرش��ار 
از کاالهایی هستند که سنت و فرهنگ ازبکستان را به 
رخ مخاطبان می کشند. اما این مهم ترین بخش اهمیت 
بازار ازبکستان نیست. با گذشت چند قرن از حیات این 
بازارچه، هنوز هم می توان حال و هوای جاده ابریش��م 
را در آن حس کرد. درواقع اغلب گردشگران و تجاری که از این بازارچه تاریخی برای انجام 
معامالت خود اس��تفاده می کنند، با توجه به موقعیت اس��تراتژیک این بازارچه از امکانات 
موجود در آن استفاده می کنند. نکته جالب در خصوص این بازارچه، اجاره فصلی غرفه های 
آن در زمان های مشخصی از سال به تاجران خارجی و غیربومی است. درواقع در فصل هایی 
که با تعطیالت مصادف هستند یا در شرایطی که بازار گردشگری ازبکستان پررونق است، 
بسیاری از فعاالن تجاری بازارهای منطقه ای برای فروش بهتر محصوالت و کاالهای خود، 
غرفه هایی را در بازار »گنبدهای تجارت« اجاره می کنند. آمارهای وزارت اقتصاد ازبکستان 
نش��ان می دهد این کش��ور در بازار تجاری س��نتی خود با بیش از 204 کش��ور همکاری 
دارد. جالب تر اینکه گاهی قیمت اجاره غرفه های بازارها برای کش��ورهای مختلف در یک 
دوره کوتاه مدت با دوره های طوالنی چندماه در فصل های عادی س��ال برابر است. براساس 
آمارهای محلی، در طول سال گذشته میالدی و در جریان فصل رونق گردشگری و تجارت، 

نرخ سود تجاری ازبکستان به رشدی خیره کننده دست یافت. 

بازار نیمه سنتی منهتن
ایاالت متحده فرهنگ و تمدن کهنی ندارد، الاقل 
در مقابل فرهنگ و تمدن برخی از کشورهای آسیایی 
قدمتی بس��یار پایین ت��ر دارد. با این وج��ود، یکی از 
بازارهای سنتی این کشور به اندازه ای مشهور شده که 
نه تنها فعاالن اقتصادی داخلی، بلکه تجار اقتصادی 

خارج از کشور را نیز به خود جذب می کنند. 
بازار محل��ی منهتن سال هاس��ت در کن��ار بنای 
اصلی ش��هرداری قدیمی ش��هر برگزار می شود و بر 
همین اساس دارای نوعی برچسب تجاری منحصر به 

فرد شده است. این بازار نه تنها در سطح خریدوفروش و تجارت، بلکه در سطح اشتغال زایی، 
اجاره بازار و. . . نیز در شرایط بسیار ایده آلی قرار دارد. براساس آخرین آمارهایی که توسط 
رویترز ارائه شده، نرخ مبادالت تجاری این بازار طی یک دهه اخیر روند رشد فوق العاده ای 
را پش��ت سر گذاشته است. به گفته ش��هردار منهتن، طی کریسمس گذشته، بالغ بر 89 
هزار شغل جدید به تعداد مشاغل اصلی و فرعی این بازار افزوده شد؛ رکوردی بسیار مهم 
که ش��امل مشاغل بخش های مختلف فروش و خدمات حمل و نقل و سایر خدمات پس از 
فروش کاالها می شود. استقبال از سیستم بازار سنتی در منهتن باعث شده مدیران شهری 
درصدد افزودن فضای تجاری این بازارچه باشند؛ روندی که قرار است از پایان سال 2017 
آغاز ش��ود. براساس پیش بینی های اولیه، هر یک فوت مربع افزایش فضای تجاری، زمینه 
را برای بازدهی مالی بیش از 75هزار دالر در سال ایجاد خواهد کرد. افزون بر اینها، ستاد 
برنامه ریزی و بودجه شهرداری منهتن به فکر توسعه بازارچه های سنتی از فضای رو به روی 

شهرداری به فضاهایی دیگر نیز هستند

بازارچه سنتی بانکوک تایلند
یکی از بازارهای مشهور سنتی جنوب شرق آسیا، 
ب��ازار بانکوک اس��ت. قدمت این بازارچ��ه که به نام 
Chatuchak مشهور است، به صدها سال  پیش باز 
می گردد. بازاری که نس��ل به نسل و سینه به سینه، 
به افراد قرن بعدی منتقل ش��ده و در نتیجه فرهنگ 
خریدوفروش آن نیز متاثر از فرهنگی اس��ت که طی 
سال های متمادی بین نسل های مختلف وجود داشته 
اس��ت. طی س��ال های اخیر، تعداد غرفه های محلی 
ب��ازار Chatuchak بانک��وک ب��ه بی��ش از 8 هزار 

غرفه کوچک محلی رس��یده است. غرفه هایی که اغلب شان به فروش انواع دست سازه ها و 
کنده کاری روی چوب،  عتیقه و اقالم خوراکی، س��وغاتی های محلی و منسوجات مختلف 
محلی می پردازند. اگر دوس��ت دارید با مراجعه به بازار محلی، ارزشمندترین سوغاتی های 
ممکن را برای دوستان خود بخرید، می توانید به بازار محلی بانکوک مراجعه کنید؛ بازاری 
که افزون بر جذابیت برای بومی های منطقه برای گردش��گران پرشمار خارجی نیز بسیار 
دیدنی اس��ت. براساس آمارهای وزارت اقتصاد بانکوک، بازار محلی در طول تنها یک آخر 
هفته معمولی بالغ بر 200 هزار نفر بازدید کننده دارد. این روزها بازار بانکوک تفاوت هایی 
آش��کار با شیوه اداره س��نتی بازار دارد. درواقع اکنون این بازارچه دارای وب سایت فروش 
تخصصی است. این وب سایت بخش های مهمی مثل لیست قیمت اقالم مختلف، روش های 
دسترسی بازار برای گردشگران، کدهای تخفیف و. . . را در خود جای داده است. بر همین 
اس��اس اس��ت که بس��یاری از گردش��گران خارجی که قصد بازدید از تایلند را دارند بازار 

chatuchak را برای خریدهای خود انتخاب می کنند. 

بازارچه Luang Prabang الئوس 

دادوستدهای پررونق در گنبدهای تجاری سنتی 

دودی که از کنده کهنه بازارها برمی خیزد 
رویا پاک سرشت 

royapakseresht@gmail.com

باران اخوت نیا 
baranokhovatnia@gmail.com



جذب سرمایه 1.4 میلیارد دالری توسط 
بزرگ ترین فروشگاه آنالین هند

س��ایت فروش آنالین Flipkart رکورد جدیدی 
را در بین ش��رکت های هندی در بح��ث تکنولوژی 
 ب��ه ثبت رس��انده اس��ت. س��رانجام پ��س از ماه ها 
شایعه پراکنی، غول فروشگاه آنالین  »فلیپ کارت«  
)Flipkart( در کش��ور هند تأیید ک��رد که موفق 
ش��ده س��رمایه ای 1.4 میلیارد دالری را کسب کرده 
ت��ا بتواند ب��ا کمپانی های مطرحی نظی��ر علی بابا و 
آمازون رقابت کند. در همین راستا خبر می رسد که 
با مبلغ مورد اشاره، ارزش استارتاپ مذکور به 11.6 
میلیارد دالر خواهد رس��ید. گفتنی است با توجه به 
اخبار رسمی منتشر شده، شرکت های مایکروسافت، 
eBay و Tencent ب��ا ص��رف 1.4 میلی��ارد دالر 
توانس��ته اند خ��ود را ب��ه لیس��ت س��رمایه گذاران 
»فلی��پ کارت« افزوده و در کنار دیگر نام هایی نظیر 
DTS«  تایگ��ر گلوبال«، »نس��ِپرز«، »اَکس��ل« و«

گلوبال« قرار گیرند. عالوه بر آن در گوش��ه دیگری 
از اخب��ار خوانده ایم که اس��تارتاپ »فلیپ کارت« با 
 eBay جذب سرمایه مورد اشاره، قصد دارد کنترل
مربوط به کش��ور هند را هم ب��ر عهده بگیرد که در 
حال حاض��ر در رده دوم فروش��گاه های آنالین این 
 eBay ،کشور قرار دارد. ش��رکت های مایکروسافت
و Tencent ب��ا صرف 1.4میلی��ارد دالر، نام خود 
را به لیست س��رمایه گذاران »فلیپ کارت« افزودند. 
در همین راس��تا »ساشین بنسال« و »بینی بنسال« 
مؤسسان »فلیپ کارت« با انتشار بیانیه ای گفتند: ما 
بسیار خوشحالیم که کمپانی های مهم و سرشناسی 
نظیر مایکروس��افت، Tencent و eBay در س��فر 
خود به هند، ما را برای هم��کاری انتخاب کرده اند. 
ما این ش��رکت ها را به جهت س��ابقه طوالنی مدت 
و فعالیت های پیش��گامانه می شناس��یم. این قرارداد 
یک بار دیگر به تأکید ما مبنی بر ش��تاب بخشیدن 
به پیش��رفت تجارت و بازرگانی از طریق فناوری در 
کش��ور هند اش��اره می کند. الزم به اشاره است که 
»فلیپ کارت« تاکنون توانس��ته مبلغ 4.65 میلیارد 
دالر را از طری��ق جذب س��رمایه به دارایی های خود 
بیفزاید که آخرین مورد آن پیش از س��رمایه گذاری 
امروز، مربوط به سال 2015 و با مبلغ 700 میلیون 
دالر ب��ود که ارزش کمپانی را ب��ه 15 میلیارد دالر 

رساند. 
Latribune :منبع

بازگشت آیفون به آرژانتین 
از  پ��س  شش س��ال 
ممنوعیت فروش آیفون 
در ب��ازار کش��ور آرژانتین، اپل دوباره به این کش��ور 
بازگشت. شش س��ال پیش براساس قانون این کشور 
همه تولیدکنندگان لوازم الکترونیکی مجبور به ترک 
بازار های محلی این کش��ور شدند. کش��ور آرژانتین 
سال 2011 به طور موقت فروش دستگاه های خاصی 
از جمله آیفون اپل و بلک بری ریسرچ این موشن را به 
منظور تثبیت اقتصاد بیمار این کش��ور ممنوع اعالم 
کرد و قانونی گذاش��ت که این ش��رکت ها باید برای 
از سرگیری فروش محصوالت ش��ان، کارخانه هایی را 
در این کش��ور بسازند. دولت آرژانتین مدعی بود که 
این ممنوعیت فروش دستگاه ها در جهت کند کردن 
روند افزایش تورم و کاهش اختالف قیمت میان پزو 

و دالر آمریکا صورت گرفته است. 
اینک، اپل پس از شش س��ال غیبت در آرژانتین 
ب��ا مالیات س��نگین به طور رس��می به این کش��ور 
بازگش��ت. دولت میانه روی مائوریس��یو ماکری که 
سال 2015 به قدرت رس��ید، موانع قانونی فروش 
آیفون را برداش��ت. اپل گوش��ی های مدل آیفون7، 
آخرین مدل به بازار عرضه شده را با قیمتی حدود 
2 هزار دالر و به عبارتی دو برابر قیمتی که در آمریکا 
و اروپا به فروش می رس��د، در بازار های آرژانتین به 
فروش می رساند. درحالی که در کشور های همسایه 
مثل آمریکای جنوبی قیمت همین مدل 40 درصد 
ارزان تر است. البته اگر مونتاژ قطعات این محصول 
در خ��ود آرژانتی��ن انجام ش��ده باش��د، 25 درصد 
ارزان تر خواهد بود.   روزنامه آرژانتینی Clarin در  
این باره نوشته اس��ت:»چه بسا سوار هواپیما شدن و 
رفت��ن ب��ه میامی و خرید یک گوش��ی آیفون 7 به 
صرفه تر باش��د تا اینکه بخواهیم در کشور خودمان 

آیفون بخریم.«
براس��اس قانونی که کشور آرژانتین برای مبارزه 
با تورم تصوی��ب کرده ب��ود، تولیدکنندگان لوازم 
الکترونیک��ی نمی توانس��تند محصوالت خود را در 
بازار ه��ای محلی به فروش برس��انند مگ��ر اینکه 
کارخانه ای در این کشور احداث کنند. شرکت های 
سونی و ال جی با پیروی از این قانون، کارخانه های 
خ��ود را در آرژانتین افتت��اح کردند اما اپل زیر بار 
نرفت. ممنوعیت فروش آیفون به این معنا نیست 
که محصوالت اپل به طور کلی از این کشور حذف 
ش��ده اند تا جای��ی که حدود نیم میلیون گوش��ی 
آیف��ون درچرخه مص��رف این کش��ور در جریان 
است. بس��یاری از افراد می توانس��تند گوشی های 
خ��ود را به همراه گواهی مبدا از کش��ور های دیگر 
خریداری کنند یا این محصول در سایت هایی مثل 
eBay با قیمت های چند برابری و گزاف به فروش 

می رسید. 

موسسه Equileap مستقر درآمستردام و 
لندن با تمرکز روی موضوع برابری جنس��یتی 
و پیشرفت شرکت ها در این زمینه فعالیت های 

تحقیقاتی خود را انجام می دهد.
 این موسس��ه خصوصی با بررس��ی بیش از 
3 هزار ش��رکت در 23 کشور دنیا که سرمایه 
آنها در بازار بورس بالغ بر 2میلیارد دالر است، 
به نتایجی دست یافته که آنها را در قالب یک 

رتبه بندی منتشر کرده  است. 
در صدر رده بندی شرکت هایی که به مسئله 
برابری زنان و مردان در دس��تمزد و ش��رایط 
کاری پایبند بودند، ش��رکت فرانسوی لورئال، 
تولید کننده لوازم آرایشی و بهداشتی قرار دارد 
و به دنبال آن شرکت پیرسون بریتانیا و بانک 
کلی اس��ترالیا در رتبه های دوم و س��وم جای 

گرفته اند. 
 معیار ه��ای برابری جنس��یتی ک��ه در این 
مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند، با توجه به 
تعاریف ارائه شده از طرف سازمان ملل متحد 
بوده و شامل پنج بخش عمده است که عبارتند 

از: 
1- احساس ارزش داشتن

2- حق مالکیت و تصمیم گیری
3- حق دسترسی به فرصت ها و منابع

4- ح��ق کنت��رل زندگی خ��ود در داخل و 
بیرون از خانه

5 -ق��درت تاثیرگذاری ب��ر جریان تغییرات 
اجتماعی برای به وج��ود آوردن نظام عادالنه  

اقتصادی در محدوده ملی و جهانی.

نروژ، پرچمدار برابری جنسیتی در 
کسب و کار

براس��اس تفکیک منطقه ای، کش��ور های نروژ، 
سوئد، هلند و فنالند به ترتیب بیشترین شرکت ها 
را در لیس��ت دارند و کشور فرانسه هم در جایگاه 
هش��تم جای گرفته اس��ت. حدود 58شرکت از 
شرکت های نروژی در بین 200 شرکت برتر این 
رده بن��دی قرار دارند، در حالی که س��هم آمریکا 
تنها 2 درصد اس��ت. نکته قابل توجه و جالبی که 
در این رده بندی وجود دارد این اس��ت که ش��ش 
شرکت از 200ش��رکت به معیار شکاف دستمزد 
میان زنان و مردان که نباید از 3درصد تجاوز کند، 
پایبند بودند، شرکت لورئال هم یکی از آن هاست. 
همچنین براساس این بررسی و مطالعه، تنها 11 
شرکت در استخدام خود، برابری زنان و مردان را 
مدنظر داشته اند. در نهایت، نتایج این بررسی نشان 
می دهد که بخش ارتباط��ات با ثبت 11درصد و 
بخش  خدمات و امور مالی با 9درصد بیش��ترین 
نماینده را در میان 200 شرکت داشته اند. برعکس 
بخش صنعت و تکنولوژی ب��ا 3درصد و انرژی با 
2درصد کمترین سهم را داشته اند. مدیر موسسه 
Equileap، دیانا وان در یک بیانیه گفته اس��ت: 
»ب��ا توجه به اینکه طی س��ال های اخیر ش��اهد 
جنبشی به سوی سرمایه گذاری مسئول بوده ایم، 
امیدوار هستیم که این رده بندی به سرمایه گذاران 
کم��ک کند تا برای تصمیم خود راحت تر بتوانند 
ش��رکت مورد نظ��ر را برای س��رمایه گذاری پیدا 

کنند.« 
ضرورت برابری جنسیتی در رشد 

اقتصادی 
موضوع نابرابری جنسیتی همه ابعاد اجتماعی 

و اقتصادی کش��ور ها از جمله جمعیت شناس��ی، 
خانواده، مس��کن، بهداش��ت، زندگ��ی حرفه ای و 
آم��وزش، درآم��د، تفریح و حتی مش��ارکت های 
اجتماع��ی را در بر می گیرد که خوش��بختانه در 
سال های اخیر، بسیاری از آثار نابرابری جنسیتی 

در برخی از مناطق کاهش داشته است.
در می��ان نابرابری ها و تبعیض های جنس��یتی 
برخی از آنها بیشتر از بقیه به چشم می آیند، مانند 
تبعیضی ک��ه میان این دو در ب��ازار کار و دنیای 
کسب و کار و اشتغال وجود دارد. براساس گزارش 
منتش��ر شده از ش��رکت مش��اوره ای مک کنزی، 
حضور زنان در بازار کار در حال افزایش اس��ت و 
این افزایش منبع اصلی رش��د است. مرکز آمار و 
مطالعات اروپا، یوروست مطالعه ای را که در سال 
2015 انجام داد منتشر کرده است که یک سری 
از تفاوت ه��ای میان مردان و زن��ان در بازار کار را 
نشان می دهد. جزییات این مطالعه نشان می دهد 
که ب��ه کار گیری زنان و مش��ارکت دادن آنها در 
فعالیت ه��ای اجتماعی به رش��د ناخالص داخلی 
کش��ور ها منجر می ش��ود و همچنین پیش بینی 
می کن��د ک��ه براب��ری زن��ان و مردان براس��اس 
اس��تاندارد های جهانی می تواند  پیش��رفته ترین 
تولید ناخالص دنیا را تا 11درصد در سال 2025 
افزایش دهد. در یک سناریوی نظری تر و بعیدتر 
و با فرض برابری کامل زنان و مردان و بدون قائل 
ش��دن هیچ گونه تبعیضی میان این دو جنسیت، 
این رش��د تا پایان سال 2025 حتی به 26درصد 
افزایش هم دست پیدا خواهد کرد. این پیش بینی 
می تواند برای ظرفی��ت اقتصادی آینده دنیا خبر 
خوبی باش��د تا بیش از پیش روند برابری زنان و 

مردان را در فعالیت های اقتصادی ادامه دهند. 

هزینه ه��ای س��فر دونالد ترامپ ب��ه اقامتگاه 
لوکس��ش در ایال��ت فلوری��دا در م��دت 80روز 
ریاس��ت جمهوری وی از 20 میلیون دالر فراتر 

رفت. 
هزینه ه��ای س��فر دونالد ترامپ ب��ه اقامتگاه 
لوکس��ش در ایال��ت فلوریدا در م��دت 80 روز 
ریاس��ت جمهوری، حکایت از آن دارد که هزینه 
س��فرهای وی در م��دت یک س��ال از مجموع 
هزینه ه��ای ب��اراک اوبام��ا در دو دوره ریاس��ت 

جمهوری فراتر خواهد رفت. 
 به نوش��ته روس��یه الی��وم، ترام��پ در حالی 
چنین هزینه های سرسام آوری برای آمریکایی ها 
دارد که در زمان تبلیغات ریاس��ت جمهوری از 
ریاضت اقتصادی دولتش سخن به میان می آورد 
و هم��واره از اوباما به علت خرج گذاش��تن روی 
دست مالیات دهندگان آمریکایی انتقاد می کرد.  
براساس گزارش دیوان محاسبات دولت آمریکا، 

اوباما سال 2016 در سفری چهار روزه به فلوریدا 
در مجم��وع 3.6 میلی��ون دالر هزین��ه کرد این 
درحالی است که ترامپ تاکنون شش تعطیالت 
آخر هفته به مدت 21 روز در فلوریدا را با هزینه 

21.6 میلیون دالر گذرانده است. 
ب��ه گفته ش��بکه تلویزیونی س��ی ان ان، کل 
هزینه س��فر اوباما در هشت سال دوران ریاست 
جمهوری اش 97 میلیون دالر بوده که میانگین 
آن ساالنه 1/12 میلیون دالر محاسبه شده است.

 این در حالی اس��ت که ترامپ این مبلغ را در 
نخس��تین ماه ریاست جمهوری خود خرج کرده 
اس��ت. وی در سه تعطیالتی که برای بازی گلف 

گذرانده، 10 میلیون دالر هزینه کرده است. 
در عی��ن حال هزینه س��فر و اقدامات امنیتی 
برای کل خانواده ترامپ احتماال بس��یار بیش��تر 
اس��ت زیرا مالنیا، بان��وی اول آمری��کا و بارون، 
کوچک ترین پسر ترامپ، دست کم تا سپتامبر در 

نیویورک زندگی می کنند و اداره پلیس نیویورک 
اعالم کرده اس��ت برای حفاظ��ت از بانوی اول و 
پس��رش در برج ترامپ، روزانه بین 127 تا 146 

هزار دالر هزینه می شود. 
 ترامپ پیش از مراس��م تحلیف خود، بارها از 
گلف بازی اوباما در دوران ریاس��ت جمهوری اش 

انتقاد کرده بود.  
 وی در اکتب��ر 2014 در توییت��ر نوش��ته بود:

» چطور می توان باور کرد که با همه مش��کالت 
اوبام��ا  دارد،  آمری��کا  ک��ه  گرفتاری های��ی  و 
رئیس جمهور آمریکا یک روز را صرف بازی گلف 
کند؟ « ترامپ افزوده بود عاش��ق گلف است؛ اما 
اگر به کاخ سفید برود، دیگر هرگز روی بسیاری 
از مکان هایی که برای گلف می رود را نخواهد دید 
و تمام مدت در کاخ سفید می ماند و کار می کند. 

BFMtv :منبع

موسسه Equileap رده  بندی بهترین شرکت های دنیا در پیشرفت برابری جنسیتی را منتشر کرد

قهرمانان برابری جنسیتی 

هزینه یک سال ترامپ برابر با 8 سال اوباما

آیا عش��ق تمام بچه ها به نوشتن داستان، داش��تن تخیالت فوق العاده، کثیف شدن، 
نقاش��ی کردن، آهنگ س��اختن، خلق کردن ش��خصیت های تازه، ب��ازی در نمایش ها 
 و کاردس��تی درس��ت کردن اتفاقی اس��ت؟ چرا ای��ن توانایی های طبیعی م��ان را وارد 
بزرگس��الی نمی کنیم؟ چ��را طبیعت مجبورم��ان می کند که این اس��تعداد ها را کنار 
بگذاری��م؟ یادت��ان می آید بچه بودید و می خواس��تید بازی کنید؟ هیچ کس به ش��ما 
نمی گفت که چگونه از تخیل تان اس��تفاده کنید و کس��ی به ش��ما یاد نمی داد چگونه 
خالق باش��ید. ش��ما با لگوها بازی می کردی��د و تصور می کردید فضا نورد هس��تید. به 
خاطر خالقیت ذاتی تان س��وال هایی مثل چرا علف س��بز اس��ت یا آی��ا آدم فضایی ها 
وجود دارند؟ می پرس��یدید. بعد نوبت مدرس��ه، بدترین کابوس یک کودک می رس��د. 
ش��ما باید در محیطی کهنه دوام بیاورید. ش��ما با قلدری مواجه می شوید، مسخره تان 
می کنن��د و با معلمی طرف هس��تید که می گوید دس��ت از خیال پ��ردازی بردار و در 
واقعی��ت زندگی کن. پس چه چیزی در مدرس��ه یاد گرفتید؟ یاد گرفتید که دس��ت 
از س��وال پرسیدن بکشید، همرنگ جماعت ش��وید و آموختید تنها یک جواب درست 
برای هر س��وال وجود دارد. »چرا« هایی که همیش��ه می خواس��تید بپرسید هیچ وقت 
در امتحانات و برنامه های درس��ی تان نیس��ت. ما یاد می گیریم دانش آموز خوبی بودن 
یعنی عصا  قورت داده بنش��ینیم و س��رمان را به نش��انه تایید تکان دهیم و دانش آموز 
بد بودن یعنی بخواهیم کارها را به ش��کلی متفاوت انجام دهیم. هشت سال پیش کن 
رابینسون درباره ایجاد تحول در زمینه آموزش سخنرانی کرد. این سخنرانی باعث شد 
بس��یاری از والدین فرزندان ش��ان را از مدارس بیرون بیاورند که زمینه س��از بحث های 
داغی در میان متخصصان شد و ویدئوی این سخنرانی تنها در سایتted، 31   میلیون 
بازدید کننده داش��ته است.  )در یوتیوب این رقم به 38 میلیون نفر می رسد.( رابینسون 
در حوزه خالقیت و آموزش متخصص اس��ت و سرس��ختانه اعتقاد دارد در حال حاضر 
این دو مفهوم در کنار هم قرار نمی گیرند. او در سخنرانی اش با شور اعالن می کند که 
تحصیالت باعث نابودی خالقیت بچه ها می شود. تا پیش از قرن نوزدهم نظام آموزشی 
وجود نداش��ت و شکل گیری این نظام به خاطر ارضای نیازهای انقالب صنعتی بود. به 
عقیده او در مدرس��ه شما از موضوعاتی که به آنها عالقه مند هستید دور می شوید زیرا 
»این تصور هس��ت که با انج��ام کارهای مورد عالقه تان هیچ گاه ش��غلی پیدا نخواهید 
کرد.« بس��یاری از افراد خالق و با اس��تعداد فکر می کنند هیچ استعدادی ندارند چون 
زمینه هایی که در آن اس��تعداد داش��ته اند در مدرس��ه مهم نبوده و به س��خره گرفته 
می ش��ده است. به عقیده رابینس��ون تمام بچه ها اس��تعداد های عظیمی دارند و ما در 
نهایت با بی رحمی این اس��تعداد ها را هدر می دهیم. پیکاسو گفته تمام بچه ها هنرمند 
به دنیا می آیند. اما مش��کل آنجاس��ت که در حین بزرگ شدن هنرمند نمی مانند. من 
به ش��دت معتقدم ما خالق بزرگ نمی ش��ویم بلکه بدون خالقیت رشد می کنیم. ما در 
مدارس یاد می گیریم که خالق نباشیم.  رابینسون معتقد است که جامعه تعریف بسیار 
مح��دودی از هوش دارد که تنها ش��امل توانایی درس��ت خوان��دن و یادگیری ریاضی 
می ش��ود و به بچه هایی که نمی توانند به درستی بخوانند یا بنویسند اما در زمینه های 
دیگر توانایی دارند برچسب بی استعداد بودن می زند. اگر به عنوان یک موجود بیگانه از 
زمین باز دید کنید به این نتیجه خواهید رس��ید که کل هدف سیستم عمومی آموزش 
در دنیا تولید اس��اتید دانشگاه است. اس��اتید دانشگاه افرادی هستند که باال ترین رتبه 
را دارند. سیستم آموزشی ما بر مبنای توانایی های آکادمیک شکل گرفته است. به طور 
خالصه یعنی ما تحصیل می کنیم تا نیروی کار خوبی باش��یم نه متفکرانی خالق. ما به 
کودکان یاد می دهیم بخشی از سیستمی باشند که از اشتباه کردن می ترسند. اگر شما 
توانایی اشتباه کردن نداشته باشید هیچ نتیجه اصیلی به دست نخواهید آورد. بچه ها از 
اشتباه کردن نمی ترسند اگر چیزی را ندانند امتحانش می کنند. اما وقتی بالغ می شوند 
بیش��تر این کودکان توانایی اش��تباه کردن را از دس��ت داده اند. آنها از اش��تباه کردن 
می ترسند.»رابینس��ون در بخش دیگری از نطقش می گوید: رشته هایی که در بازار کار 
موفق ترند بیشترین تقاضا را دارند. پس شما به آرامی در مدرسه از کارهایی که دوست 
داشته اید به خاطر اینکه در آینده برای تان شغل نمی شوند دور می شوید. وقتت  را برای 
موسیقی نگذار تو که نمی خواهی موزیسین باشی چرا وقتت را صرف نقاشی می کنی؟ 
مگر نقاشی هم شد شغل؟« رابینسون اعتقاد دارد ما بعضی از دروس مانند ریاضی را از 

بعضی دیگر از دروس مانند رقص بزرگ تر کرده ایم و این قاتل خالقیت است. 
»در هم��ه جای دنیا در باالی هرم مواد آموزش��ی، ریاض��ی و زبان وجود دارد و بعد 
علوم انس��انی و در آخر هنر و حتی در درس های هنر هم سلس��له مراتب وجود دارد و 
هنر های فاخر و موس��یقی باال تر از تئاتر و رقص هستند. هیچ سیستم آموزشی در دنیا 
وج��ود ندارد که به همان پیوس��تگی که ریاضی را آموزش می دهن��د رقص را نیز یاد 
بدهد.چرا؟ احس��اس می کنم این مبحث مهم است. من معتقدم ریاضی مهم است، اما 
رقص نیز همان اهمیت را دارد. اگر به کودکان اجازه دهید همه اوقات می رقصند. همه 
ما می رقصیم. همه ما بدن داریم. »به عقیده او سیس��تم آموزش��ی آن قدر تأکیدش را 
روی مباحث آکادمیک می گذارد که همراه با بزرگ تر شدن دانش آموزان استعداد های 
ذاتی در موس��یقی و هنر و بازیگری کنار گذاشته می شود. بچه های پرتحرک با القابی 
مثل بیش فعال خطاب می ش��وند. یکی از تأثیر گذار ترین داس��تان هایی که رابینسون 
در ای��ن باره می گوید داس��تان رقصن��ده و طراح رقص معروف گیلیان لین اس��ت که 
بی قراری هایش و تحمل نکردن کالس و تمرکز نداش��تنش مادرش را نگران کرده بود. 
وقتی مادرش او را در دهه 70 پیش متخصصی برد به او گفته ش��د فرزندش مش��کلی 
ندارد. او یک رقصنده بالفطره است. باید به مدرسه رقص فرستاده شود. اما همان گونه 
که رابینس��ون به درستی اشاره می کند: »شاید یک پزش��ک دیگر برای او دارو تجویز 
می کرد و به او می گفت رفتار آرام تری داش��ته باشد.« چرخه نشستن در کالس، حفظ 
کردن درس ها، امتحان دادن و نمره خوب گرفتن برای پیدا کردن ش��غل سال هاس��ت 
که وجود دارد. افراد کمی جرات به چالش کش��یدن آن را داش��ته اند. اما کسانی مانند 
انیس��تن والت دیزنی و برادران رایت که ش��هامت به چالش کش��یدن وضع موجود را 
داش��ته اند مس��یر تاریخ را عوض کرده اند. در 40 سال گذش��ته جمعیت زمین دوبرابر 
ش��ده است. ما بیش��ترین جمعیت روی کره زمین از ابتدای تاریخ هستیم و آمار رشد 
جمعیت هم با ش��تاب در حال افزایش است. در همین حال تکنولوژی شکل کار بازی 
تفک��ر احس��اس و ارتباط م��ا را تغییر داده اس��ت و انقالب تکنولوژی ت��ازه در ابتدای 
راهش اس��ت. نظام آموزش��ی برای چنین زمانه ای طراحی نش��ده اس��ت. تغییر آنها با 
بیش��تر کردن معیار های س��نتی کمکی به چالش های پیش رو نمی کند.رابینسون در 
س��خنرانی معروفش می گوید: »بنا بر گزارش یونسکو در 30 سال آینده در همه نقاط 
دنیا بیشترین فارغ التحصیل را از زمان شروع تاریخ خواهیم داشت. و به یک باره مدارک 
دانش��گاهی هیچ ارزش��ی ندارند. این طور نیست؟ وقتی من دانش��جو بودم اگر کسی 
مدرک داش��ت حتماً ش��غلی پیدا می کرد اما االن بچه هایی که مدرک تحصیلی دارند 
بر می گردند به خانه های ش��ان تا با بازی های کامپیوتری وقت کشی کنند چون شغلی 
که قبال مدرک لیس��انس نیاز داشته االن فوق لیس��انس می خواهد و شغل دیگری که 

فوق لیسانس می خواسته االن دکترا می خواهد. این تورم آموزشی است.« 
در قرن بیس��ت و یکم دنی��ا دانش آموزانی می خواهد که بتوانن��د خالقانه و منتقدانه 
بیندیش��ند. با پیش��رفت تکنولوژی روبات هایی خواهیم داش��ت که کارهای اساسی را 
برای م��ان انجام می دهند. پرورش نس��لی پر از مخترعان، موس��یقی دانان، نقاش��ان و 

ریاضی دانانی که زندگی انسان را به مرحله ای جلوتر خواهند برد ماموریت مااست. 

چگونه تحصیالت خالقیت را می کشد 

قــاب

کیوسـک

منطقه آزاد

صفحه 16

دور دنیا
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سبک زندگی

تصویر زیر به نام »هدایت شده با نور« در توکوشیمای ژاپن، قایق سواران را در حال استفاده از چراغ ها برای جذب 
ماهی های شیراسو نشان می دهد. عکس روز نشنال جئوگرافیک به این تصویر اختصاص یافت. 
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