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 تجمع پول
در پایتخت

 آخرین فرصت وزارت نفت
برای بخش خصوصی

ادامه افت قیمت سهم های بورسی التهاب آفرید

توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی 

تهرانی ها بیشتر از شهرهای دیگر پس انداز می کنند

افزایش اجاره نشینی نشانه شکست طرح های خانه دار کردن مردم

حضور مدیرعامل بورس در تجمع سهامداران

قدرت خرید مردم از افزایش قیمت خانه جا ماند
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گزارش اخیر بانک مرکزی حاکی 
از آن اس��ت که تا پایان شهریورماه 
امس��ال مجموع مانده سپرده های 
بانکی در کش��ور به بی��ش از 751 
هزار میلیارد تومان رس��یده است. 
براساس این گزارش، در پایان نیمه 
اول سال مجموع بانک ها و موسسه 

اعتباری توسعه از حدود751 هزار 
و 700 میلیارد تومانی که نزدشان 
سپرده گذاری شده، رقمی نزدیک 
به 85 هزار میلیاردتومان به سپرده 
قانون��ی ن��زد بانک مرک��زی تعلق 
دارد. این در حالی اس��ت که مانده 
تسهیالت در این دوره بیش از 622 

هزار و 208 میلیارد تومان گزارش 
شده است. 

ام��ا نکت��ه جال��ب توج��ه این 
اس��ت که 61 درصد از این میزان 
سپرده گذاری در شهر تهران انجام 
ش��ده که گوی��ای تجمع پ��ول در 

پایتخت کشور است.
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رهبر معظم انقالب اسالمی با اشاره به نقش پیروزی های قهرمانان ورزشی 

در به وجود آوردن احساس افتخار ملی در مردم، استقامت 
معنوی ورزشکاران و قهرمانان بر حفظ و ترویج ارزش ها و 
شعائر دینی در مقابل دیدگان میلیون ها انسان را...

رهبر معظم انقالب در دیدار با ورزشکاران و مدیران ورزشی:

 پرهیز از تخلف
و برخورد قاطع با متخلفان

نگاهی به ظرفیت های گردشگری رویدادهای ورزشی در ایران 

ورزش؛ بهانه پر هیجان گردشگری

مجموعه داری ایران 
کم عضو است

برنج و برنز؛ تازه های 
دنیای دکوراسیون

گزارش »فرصت امروز« از حال و هوای بازار 
کلکسیونری در دوران رکود اقتصادی

 گزارش »فرصت امروز«
از بازار وسایل برنز و برنج دکوراسیونی

1013

نیازمندی های مشاغل ایران
پاسخگوی نیازهای شما صاحبان کسب و کار گرامی در زمینه های مختلف

 خدمات بازرگانی و صنعتی 
گردشگری و رستوران

خدمات حقوقی و ثبتی
سالمت و زیبایی

خودرو و خانه
خدمات چاپ و تبلیغات 

لوازم و تجهیزات دیجیتال
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در حال��ی که اث��رات بحران ه��ای مالی 
2008 در برخ��ی از اقتصاد های پیش��رفته 
به ویژه کش��ور های اروپایی همچنان ادامه 
دارد و یک��ی از عوام��ل موثر بر رش��د این 
کش��ور ها عنوان می ش��ود، روند اقتصادی 
این روز های بس��یاری از کشور های جهان 
تا حد زیادی متاثر از کاهش قیمت نفت و 
بحران ه��ای منطقه ای به ویژه در خاورمیانه 
و اوکراین اس��ت. در ای��ن بین تاثیر پذیری 
اقتصاد ه��ای نوظهور و در حال توس��عه از 
این عوامل، بیشترین تاثیر را در ادامه روند 
حرکتی اقتص��اد جه��ان دارد . بنابراین در 
حالی که کشورهای صادر کننده نفت روند 
کاهشی قیمت طالی سیاه را به عنوان یک 
عامل منفی در آینده رش��د اقتصادی خود 
می بینن��د برای برخی دیگر از کش��ور های 
وارد کنن��ده نفت این عام��ل به عنوان یک 
فرصت مهم برای ش��تابدهی در روند رشد 

اقتصادی تلقی می شود .
صن��دوق بین الملل��ی پ��ول )IMF( در 
تازه ترین گزارش خود در ماه ژانویه 2015 
رش��د اقتصادی جهان را در س��ال گذشته 
میالدی کمت��ر از پیش بینی های قبلی اش 
ب��رآورد کرد. براس��اس این گزارش رش��د 
جهانی در س��ال 2014 معادل 3/3 درصد 
برآورد ش��د که این رقم 0/3 درصد کاهش 
را نس��بت ب��ه پیش بینی ه��ای م��اه اکتبر 
این موسس��ه نش��ان می دهد . این موسسه 
پیش بینی ه��ای قبلی خ��ود را در رابطه با 
رشد س��ال 2015 تقلیل داد. براین اساس 

رش��د اقتصادی جهان در س��ال 2015 با 
کاه��ش 0/3 درصدی )نس��بت به گزارش 
م��اه اکتبر( مع��ادل 3/7 درصد پیش بینی 

شده است .
براس��اس این گ��زارش رش��د اقتصادی 
دراقتصاد های پیش��رفته در س��ال 2014 
میالدی معادل 1/8 درصد برآورد شده که 
در پیش بین��ی س��ال 2015 به 2/4 درصد 
خواهد رس��ید. در این بین رشد اقتصادی 
آمریکا در سال گذشته میالدی 2/4 درصد 
برآورد ش��ده که روند صعودی رش��د خود 
را در س��ال 2015 نی��ز ادامه خواهد داد و 
ب��ه رقم 3/6 درصد خواهد رس��ید. صندوق 
بین المللی پول پیش بینی خود را نسبت به 
گزارش ماه اکتبر 2014 از رش��د اقتصادی 
آمریکا در سال جاری و سال آینده میالدی 
به ترتیب 0/5 درصد و0/3 درصد ترقی داد . 
بنا بر  این گزارش رشد اقتصادی منطقه 
یورودر س��ال گذش��ته میالدی 0/8 درصد 
برآورد ش��ده که در س��ال ج��اری به رقم 
1/2 درصدی خواهد رس��ید که 0/2 درصد 
کمت��ر از پیش بینی های قبلی این صندوق 
است. همچنین رشد اقتصادی در بازار های 
نوظه��ور و کش��ور های در ح��ال توس��عه 
معادل 4/4 درصد برآورد ش��ده اس��ت. بر 
این اس��اس رش��د اقتصادی ایتالیا در سال 
گذشته میالدی منفی 0/4 درصد بوده که 
نشان از اوضاع نامناسب اقتصاد این کشور 
دارد، تعدیل رقم پیش بینی این صندوق از 
رش��د اقتصادی کشور های اروپایی در سال 
جاری میالدی به جز اس��پانیا و بریتانیا از 
نکته ه��ای جالب توجه این گزارش اس��ت. 

بر ای��ن اس��اس صن��دوق بین المللی پول 
رق��م پیش بینی خود را از رش��د اقتصادی 
انگلس��تان نس��بت به گزارش پیشین خود 
بدون تغییر رق��م 2/6 درصد ارزیابی کرده 
است. برای اسپانیا نیز با 0/5 درصد افزایش 
رش��د اقتصادی 2015 این کش��ور معادل 

دو درصد پیش بینی شده است .
تجدیدنظ��ر صن��دوق بین المللی پول در 
رابطه با چشم انداز رشد اقتصادی کشور های 
چین، روس��یه، منطقه یورو و ژاپن به دلیل 
کاه��ش قیمت نف��ت و به تب��ع آن کاهش 
درآمد ها و فعالیت  های برخی از کش��ور های 
صادر کننده نفت است. براساس این گزارش 
اقتصاد آمریکا تنها اقتصاد پیشرفته ای است 

که روند مثبتی را پیش رو دارد.
در این گزارش با اشاره به تغییرات اصلی 
اقتصاد جهان در چند ماه گذش��ته کاهش 
55 درصدی قیمت نفت از سپتامبر گذشته 
یک��ی از دالیل مهم در تعدیل چش��م انداز 
آین��ده اقتصاد جه��ان عنوان ش��ده که تا 
حدودی به دلیل کاهش غیر منتظره تقاضا 
در برخ��ی از اقتصاد های ب��زرگ و به ویژه 
اقتصاد های نوظهور و در حال توس��عه رخ 
داده است؛ اما دلیل مهم تر تصمیم سازمان 
کش��ور های صادر کننده نف��ت )اوپک( در 
حف��ظ یا حتی افزایش س��طح تولید فعلی 
خ��ود با وجود رش��د تولید در کش��ور های 
غیر اوپک به ویژه آمریکا عنوان شده است .

براین اس��اس عامل مهم دیگر در رش��د 
اقتصادی ضعف عملک��رد اقتصاد های مهم 
دنی��ا نظیر ژاپن، چین و غی��ره بوده که به 
ش��رایط مورد انتظار خود دس��ت نیافتند، 

گرچ��ه روند رو ب��ه بهبود اقتص��اد آمریکا 
همچنان ادامه دار است .

عامل س��وم افزایش نرخ دالر و در مقابل 
تضعیف س��ایر ارز ها و ب��ه تبع آن تضعیف 
اقتصاد های نوظهور و به ویژه صادرکنندگان 
کاال عنوان ش��ده که یک��ی دیگر از دالیل 
تعدیل در رشد اقتصاد جهان است. از سوی 
دیگر، افزایش نرخ بهره و سود در بسیاری 
از بازار ه��ای نو ظهور و اقتصاد های در حال 
توس��عه و خطر گس��ترش اوراق قرضه در 
این کشور ها و کاهش بازدهی اوراق قرضه 
بلند مدت در اقتصاد های بزرگ و پیشرفته 
نیز بر روند اقتصادی دنیا تاثیر گذار است. 

براس��اس این گزارش رش��د اقتصادی در 
منطقه یورو در س��ه ماهه سوم سال 2014 
به میزان اندکی ضعیف تر از حد انتظار بود و 
اقتص��اد آمریکا نیز پس از یک روند انقباضی 
در دوره سه ماهه ابتدایی سال 2014 دوباره 
به مس��یر رشد خود بازگشت و روند بیکاری 

هم تا حد زیادی رو به کاهش است.
همچنین با اش��اره به وضعیت نامطلوب 
اقتصاد روسیه کاهش قیمت نفت و افزایش 
تنش ه��ای ژئوپولتیک دو عام��ل مهم در 
تضعیف چش��م انداز اقتصادی این کشور و 
سایر کشور های مس��تقل مشترک المنافع 

بیان شده است . 
صندوق بین المللی پول رش��د اقتصادی 
کش��ور های خاورمیان��ه، ش��مال آفریق��ا، 
پاکس��تان و افغانس��تان در س��ال گذشته 
می��الدی 2/8 درص��د برآورد ش��ده که در 
س��ال 2015 رقم 3/3 درص��د پیش بینی 

شده است.

گزارش صندوق بین المللی پول نشان داد

تعدیل چشم انداز اقتصاد جهان
بازار بورس روز گذش��ته با کاهش 270 واحدی در 
عدد 65564 تثبیت شد. سیر نزولی بازار نشانگر عدم 
نقدینگی در بازار است، نقدینگی که منتظر خبرهای 
مثبت و موثق در حوزه اقتصاد و سیاست برای ورود به 
بازار اس��ت. در معامالت روز گذشته بازار سهام، بانک 
تجارت با 27 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر حرکت 
شاخص و پس از آن بانک ملت با 22 واحد، معدنی و 
صنعتی چادرملو با 17 واحد، توس��عه معادن و فلزات 
با 15.96 واحد، بانک س��ینا ب��ا 11.75 واحد، مپنا با 
11.53 واحد و همراه اول با 10 واحد بیشترین تاثیر 
منفی را بر روند ش��اخص داشتند.  در اقتصاد جهان 
انتشار آمارهای رسمی که روز سه شنبه منتشر شد، 
اقتصاد چین در سال 2014، رشدی 7.4 درصدی را 
تجربه کرد که یک ده��م درصد کمتر از هدفگذاری 
رس��می 7.5 درصدی این کش��ور و ضعیف ترین نرخ 
رشد از سال 1990 تاکنون بود. رشد اقتصادی چین 
در س��ال 2013 میالدی، 7.7 درص��د بود. بر همین 
اس��اس قیمت طال در معامالت روز گذشته بازارهای 
جهانی به علت بی ثباتی اقتص��اد اروپا و نگرانی ها در 
مورد رش��د جهان��ی اقتصاد افزایش یاف��ت و به رقم 

1300 دالر نزدیک شد. 
در بازار نفت، عادل عبدالمهدی وزیر نفت عراق در 
یک کنفرانس مش��ترک گفت: تولید نفت این کشور 
جه��ت جبران کاهش قیمت ه��ای نفت در بازارهای 

جهانی، به چهار میلیون بشکه در روز خواهد رسید. 
وزیر نفت عراق تاکید کرد: افزایش حجم تولید نفت 
کش��ورش در جبران کاه��ش قیمت های نفت نقش 
خواهد داش��ت، به ویژه اینکه انتظ��ار می رود حجم 
صادرات عراق به 3 میلیون و 300 هزار بشکه برسد. 
در این بازار هنوز چش��م انداز مثبتی برای رشد این 
کاالی اس��تراتژیک وجود ندارد، یکی از مواردی که 
می توان��د باعث افزایش بهای نفت در ش��رایط فعلی 
ش��ود، شرایط سیاسی منطقه خاورمیانه خواهد بود.  
از ط��رف دیگر در صنعت س��نگ آه��ن؛ وزیر امور 
اقتصادی و دارایی در نامه ای به اس��حاق جهانگیری 
معاون اول رییس جمهور خواستار بازگرداندن پروانه 
معادن گل گهر و چادر ملو به بهره برداران آنها ش��د. 
س��هام ش��رکت های س��نگ آهنی، به دلیل کاهش 
قیمت های جهانی و بهره مالکانه باالیی که توس��ط 
دولت اخذ می ش��ود، ش��اهد افت مداوم در یک ساله 

اخیر بوده اند. 
بیش��تر فعاالن اذعان دارند که ابهامات در شرایط 
اقتص��ادی و سیاس��ی موج��ب رکود در بازار ش��ده 
اس��ت. ابهام��ات موجود در صنای��ع بزرگی همچون 
پاالیشگاهی، پتروش��یمی و سنگ آهنی و مشکالتی 
که بانک ها با آنها دس��ت وپنجه نرم می کنند، سبب 
این نزول فرسایش��ی شده اس��ت. هرچند بعضی از 
اقتصاددان ه��ای ب��زرگ ایران چراغ س��بز خروج از 
رکود را داده اند، اما باید منتظر ماند و دید که چراغ 

قرمز بورس چه زمانی سبز خواهد شد. 

سخنگوی دولت با اشاره به بحث بودجه یادآور شد: 
زمانی که الیحه بودجه س��ال 94 تقدیم مجلس شد، 
قیمت نفت در حد همین اعداد و ارقامی بود که ما برای 
س��ال آینده پیش بینی کردی��م، یعنی حدود 72 دالر 
برای هر بش��که، البته بعد از آن به ش��دت قیمت نفت 
کاه��ش پیدا کرد. ما از این جهت از الیحه خود دفاع 
می کنی��م، چون این الیحه منعطف و واقع بینانه تهیه 
شده اس��ت. محمدباقر نوبخت، در پایان جلسه هیات 
دول��ت با حض��ور در جمع خبرن��گاران، در خصوص 
تغیی��رات قیمت ارز عنوان ک��رد: دولت به ثبات بازار 
ارز اعتقاد دارد و طی یک س��ال گذشته تمامی تالش 
دولت این بود که این ثبات حفظ شود و خدا را شکر 
به صورت نس��بی این ثبات حفظ ش��د. م��ا در دولت 
تغییرات��ی را که از یک یا دو ماه گذش��ته پیش آمد، 
مقطعی و گذرا می دانیم و امیدواریم سرمایه گذاری ها 

براساس ثبات بازار ارز به خوبی پیش رود.  وی افزود: 
الیحه س��ال 94 به صورتی اس��ت که اگر قیمت نفت 
در بازار های جهانی کاه��ش پیدا کند ما می توانیم با 
مکانیس��م تخصیص و طراحی که کرده ایم بودجه را 
اداره کنی��م. فراموش نکنیم کاهش قیمت نفت بیش 
از اینکه اقتصادی باشد، اقدامی سیاسی است و ما هم 
آن را مهار خواهیم کرد. من این اطمینان را به مردم 

ایران می دهم. 
نوبخت عنوان کرد: امس��ال ما با مدیریت قیمت ها 
توانسته ایم تمامی حقوق و مزایای کارکنان دولت را 
پرداخت کنیم. تا پایان س��ال نیز همه تعهدات خود 
را ایفا خواهیم کرد. سال آینده نیز همین طور خواهد 
بود. بودجه س��ال 94 طوری طراحی ش��ده که اگر 
قیمت نفت بیش از بشکه ای72 دالر باشد، تمهیدات 

الزم را انجام دهیم. 

سخنگوی دولت:
پیش بینی ما از قیمت نفت واقع بینانه بود

بازار در رکود کامل

وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی گفت: 
رییس جمهور دستور داده تا آخر سال هزار 
میلیارد تومان یارانه به تولید پرداخت شود. 
عل��ی طیب نیا، وزی��ر ام��ور اقتصادی و 
دارایی در گفت  وگو با فارس، در مورد یارانه 
تولید در هدفمندی یارانه ها اظهار کرد: بنا 

به تاکید رییس جمهور تا پایان س��ال هزار 
میلیاردتومان یاران��ه بخش تولید پرداخت 

خواهد شد.  
وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی گفت: 
یاران��ه تولی��د بیش��تر در قال��ب کمک به 
س��ود تس��هیالت پرداخت می شود که این 

تصمیم دولت اس��ت و در قالب وجوه اداره 
ش��ده اس��ت.  پی��ش از این وزی��ر اقتصاد 
گفت��ه ب��ود، در قانون بودج��ه هرچه برای 
یارانه ه��ا پیش بینی ش��ده، پرداخت ش��ده 
اس��ت، در حالی که چن��دی پیش معاون 
وزی��ر صنع��ت عنوان ک��رد: تاکن��ون یک 

ریال هم یارانه تولید پرداخت نش��ده است.  
همچنین نوبخت رییس س��ازمان مدیریت 
و برنامه ری��زی کش��ور از وزارت صنع��ت 
خواس��ته بود ت��ا پرون��ده بنگاه هایی را که 
تس��هیالت دریافت کرده اند، برای پرداخت 

مابه التفاوت سود تسهیالت ارائه کند. 

وزیر اقتصاد خبر داد

دستور رییس جمهور برای پرداخت 1000 میلیارد تومان یارانه تولید تا آخر سال

عباس نعیم امینی

کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه
سیداحسان حسینی

وز|
مر

ت ا
رص

 | ف
ی 

یاث
ک غ

زد
م



تاکید بر ایجاد فضای رقابتی 
صنایع تکمیلی اهمیت زیادی برای کش��ور ایران دارد 
زیرا در میان کش��ورهای همجوار کمتر کشوری به این 
مسئله توجه کرده است. بدون شک در صورت موفقیت 
می توانیم بازارهای خوبی داش��ته باشیم. شاید به همین 
دلیل اس��ت که وزیر نفت در آخری��ن اظهار نظر درباره 
بخش پتروش��یمی در حمایت از بخش خصوصی درآمده 
و اعالم کرد: باید وزارت نفت تنها نقش حمایتی داش��ته 
باش��د و در بخش صنایع تکمیل��ی نیز بخش خصوصی 
می تواند ورود خوبی داش��ته باش��د اما در این میان باید 
فض��ای رقابت��ی ایجاد ش��ود. بخش دولتی در توس��عه 
فنا وری و پژوه��ش از این صنعت حمایت کند. تالش ها 
باید با هدف تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی 
با توسعه بخش میانی و پایین دستی صورت می گیرد. 

این اظهار کلی وزیر نفت و حمایت از بخش خصوصی 
می تواند آغاز کننده راه جدیدی باش��د اما در این میان 
باتوج��ه به ش��رایط تحریم ها،  توانمن��دی فنی بیش از 

توانمندی مالی اهمیت دارد. 

بومی سازی تجهیزات خاص 
پتروشیمی 

کریم آقایی، مدیر پروژه  ش��رکت طراحی و مهندسی 
صنایع پتروش��یمی درباره توانمندی فنی و مهندس��ی 
بخش خصوصی در صنعت پتروش��یمی  با اشاره به اینکه 
در این ح��وزه فعالیت به صورت EPC انجام می ش��ود 
به »فرص��ت امروز« می گوی��د: »در بخش کلی صنعت 
نفت این بخش به توانمندی نزدیک 70 درصد رس��یده 
است اما در بخش پتروشیمی این گونه نیست. به اعتقاد 
من، در صنعت پتروش��یمی  امکانات مورد نیاز س��اخت 
پلنت های شیمیایی و تجهیزات خاص مهم است که در 
این بخش 50 تا 60 درصد بومی ش��ده است و جایگاه 

خود را در ایران باز می کند.«
ساخت قطعات صنعت پتروشیمی به دلیل حساسیت 
خ��اص آن فرآیند طوالنی تری دارد زیرا برای اینکه این 
تجهی��زات مورد تایید ق��رار گیرد باید س��ال ها بگذرد 
تا ش��رکت س��ازنده مورد تایید و اس��تفاده قرار گیرد. 
هم اکنون ش��رکت های سازنده در این بخش توانسته اند 

مورد تایید قرار گیرند. 

تکمیل دانش در گرو رفع تحریم ها 
ام��ا در این میان ب��ا توجه به توس��عه نیافتن بخش 
تکمیل��ی پتروش��یمی نگران��ی ب��ر این اس��ت ک��ه آیا 
کش��ور در س��اخت و راه اندازی این بخ��ش نیز همانند 

بخش باالدستی خودکفا شده است.
کریم آقایی در این باره می گوید:  »به جرات می توانم 

بگوی��م که در تمامی بخش های صنعت پتروش��یمی از 
باالدس��تی، میانی و پایین دستی پتروشیمی امکانات و 
توانایی ساخت تجهیزات وجود دارد و حتی علم و دانش 
کافی نیز داریم. البته اعالم می کنم که این توانمندی ها 
100 درصد نیس��تند و باید تکمیل ش��ود. اما فناوری و 
دانش صنایع تکمیلی وجود دارد. مش��کل اصلی در این 
بخش مشکالت سیاسی است که امیدها بر این است با 
رایزنی های خوب مس��ئوالن و رفع تحریم ها مش��کالت 
موج��ود در تهی��ه اقالم و قطع��ات مورد نی��از و تبادل 

فناوری حل شود. 

آماده ایم کارخانه های 
پایین دستی بسازیم

 در شرایط کنونی توسعه صنایع پایین دستی با توجه 
ب��ه وجود دانش و تجهیزات مورد نیاز در کش��ور امری 

نشدنی نیست.
 از س��ویی ب��ا توج��ه به س��ودده بودن ای��ن بخش، 
س��رمایه گذاران داخل��ی و خارجی رغب��ت زیادی برای 
حض��ور دارند. زیرا یک بش��که نفت خ��ام که 50 دالر 
ارزش دارد در پروس��ه صنایع تکمیلی به 50 هزار دالر 
تبدیل می شود. در حال حاضر در تمامی صنایع ردپای 
صنایع تکمیلی دیده می ش��ود و این موضوع پراهمیت 
بودن صنایع تکمیلی را نش��ان می ده��د؛ موضوعی که 

سال ها مورد غفلت قرار گرفته بود. 
 مدی��ر پ��روژه  ش��رکت طراح��ی و مهندس��ی صنای��ع 
پتروش��یمی با اشاره به اینکه توس��عه صنایع پایین دستی 
پتروش��یمی امری ش��دنی اس��ت و ما آماده ایم، می افزاید : 
»ش��رکت ما در بخش صنایع باالدس��تی پتروشیمی  صفر 
تا 100 کار را برعهده دارد. بدون ش��ک در بخش تکمیلی 
نیز توان آن را داریم که نیازهای س��رمایه گذاران در بخش 

فنی را تامین کنیم.«

برآورد هزینه چقدر است؟ 
کریم آقایی درب��اره هزینه س��اخت کارخانه های پایین 
دس��تی پتروش��یمی نیز می گوید: »نمی توان به راحتی در 
این زمینه آم��ار و ارقام داد زیرا به دلیل تنوع محصوالت، 
س��رمایه گذاری آن نیز متغیر اس��ت اما قیمت تمام ش��ده 
ب��رای راه اندازی بخش های مختلف ب��ا توجه به تکنولوژی 

آن تعیین می شود.«
با این وجود آنچه در این میان اهمیت دارد برنامه ریزی 
صحیح است و وزارت نفت به عنوان دستگاه متولی می تواند 
مدیریت خوبی در این بخش داش��ته باشد. در این میان با 
توجه به اعتماد ایجاد ش��ده، بخش خصوصی می تواند بار 
دیگر عالوه بر قدرتمند شدن برای خود اعتبار کسب کند. 

صنعت پتروشیمی در صنایع باالدستی در چند سال اخیر با خصوصی سازی رشد خوبی داشته است. این 
بخش به این توانمندی رس�یده است که بتواند در بخش تکمیلی پتروشیمی نیز موفق عمل کند چراکه در 
حال حاضر به گفته فعاالن بخش خصوصی، دانش و تجهیزات این فعالیت کامال بومی شده است و شاید این 

آخرین فرصت برای سازندگان، طراحان و مهندسین صنایع پتروشیمی خصوصی باشد. 
ای�ن روزها در وزارت نفت عالوه بر توس�عه صنایع باالدس�تی نف�ت و گاز، به صنعت پتروش�یمی توجه 
ویژه ای می ش�ود اما این توجه در بخش پایین دستی رنگ و بوی دیگری دارد. به عقیده کارشناسان، برای 
افزایش ارزش افزوده در صنعت نفت مهم ترین گام ممنوعیت خام فروش�ی اس�ت و این مسئله در توسعه 
پتروش�یمی ها امکانپذیر اس�ت، از این رو شاهد آن هس�تیم که طرح توسعه ای در این دو بخش در دستور 

کار قرار گرفته است. 
ام�ا در ای�ن میان آنچه اهمی�ت دارد توانمن�دی داخلی برای س�اخت و راه اندازی پتروش�یمی ها در دو 
بخش باالدس�تی و پایین دستی است. رضا پدیدار، رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در 
ای�ن زمینه به »فرصت امروز« می گوید:  »بخش خصوصی پس از اعمال تحریم ها بر توانمندی فنی و علمی 
خود افزود به طوری که امروز قادر اس�ت 70 درصد از تجهیزات و دانش مورد نیاز صنعت نفت را در کش�ور 
بومی کند.« وی می افزاید: »بخش خصوصی ش�اید در تامین س�رمایه  برای صنایع باالدس�تی دچار ضعف 
باش�د اما در بخش فنی و مهندس�ی و ساخت تجهیزات به بلوغ رسیده است و باید از این ظرفیت استفاده 
شود. هم اکنون بسیاری از شرکت های این بخش با واسطه و بی واسطه با شرکت های نفت در تماس هستند 
و عملکرد آنها قابل دفاع اس�ت. اما در بخش های پایین دستی این ظرفیت دو چندان می شود زیرا توانایی 
مالی در کنار توان فنی و مهندسی قرار دارد. به اعتقاد من، با توجه به اعتماد میان بخش خصوصی و وزارت 
نفت آینده ای روشن برای تعامالت دو بخش خصوصی و دولتی وجود دارد.« به گفته پدیدار، سرمایه گذاران 
بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی جایگاه ویژه ای را کسب کرده اند و با عنایت به توجه وزارت نفت برای 
صنایع تکمیلی فرصت خوبی برای این بخش فراهم شده تا بتواند بار دیگر خود را اثبات کند چراکه ساخت 

و راه اندازی صنایع تکمیلی با تمامی گستردگی در توان بخش خصوصی است. 
در این ارتباط فریدون فدایی دولت، نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل ش�رکت سرمایه گذاری صنایع 
پتروش�یمی نی�ز به »فرصت امروز« می گوید: »توس�عه صنایع تکمیلی امری اس�ت الزام�ی و باید بتوانیم 
سرمایه گذاران را در این خصوص راغب کنیم. مسئله اینجاست تبلیغات به سمتی معطوف شده که توجه ها 
به س�مت صنایع باالدس�تی پتروشیمی رفته است و این بایداصالح ش�ود. چرا باید نفت خام در کشورهای 
چین و هند تبدیل به محصول نهایی ش�ده و دوباره به کش�ور وارد ش�ود در حالی که دانش و توانایی این 

صنعت در صنایع پایین دستی کامال وجود دارد.«

توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی 

آخرین فرصت وزارت نفت برای بخش خصوصی

معاون وزیر نفت از مذاکره با چند کش��ور 
خارجی از جمله روس��یه ب��ه منظور واردات 
دانش فن��ی خبر داد و گف��ت: این مذاکرات 

هنوز به مرحله نهایی نرسیده است.
به گ��زارش ف��ارس، معاون وزی��ر نفت در 
امور س��اخت داخل با اش��اره به اینکه روزی 
آرزو داش��تیم ت��ا س��اده ترین پمپ ه��ا را در 
کش��ور بس��ازیم اما هم اکنون شاهد رونمایی 
از پیچیده تری��ن پم��پ م��ورد نی��از صنعت 
نف��ت هس��تیم، تصریح ک��رد: آنچ��ه امروز 
توس��ط ش��رکت پمپ های صنعتی ایران به 
بهره برداری می رس��د، با کم��ک وزارت نفت 

صورت گرفته است.
عماد حس��ینی با اشاره به اینکه حمایت 
از تولی��د داخل س��هل، اما ممتنع اس��ت، 
گف��ت: هم��ه مس��ئوالن دم از حمایت از 
تولید داخ��ل می زنند، اما برای آنکه تولید 
داخ��ل صورت بگی��رد، نیازمند توجه ویژه 

دولت هستیم.

معاون وزیر نفت با اش��اره به اینکه س��ند 
س��اخت داخل توس��ط وزیر نفت امضا شده 
است، خاطرنش��ان کرد: امیدواریم این سند 
به عنوان پایه و زیربنای ما برای ساخت داخل 
باش��د تا بتوانیم در س��ال های آین��ده مانند 
چنی��ن روزی در صنعت نفت زیاد به چش��م 

ببینیم.
حس��ینی ب��ا اش��اره به اح��داث س��امانه 
الکترونیکی کاال در معاونت مهندسی وزارت 
نفت گفت: هم اکنون این س��امانه در مرحله 
آزمایش اس��ت که امیدواریم تا پایان سال به 

طور کامل مورد بهره برداری قرار گیرد.
وی با اشاره به این سامانه خاطرنشان کرد: 
وندورلیس��تی از سازندگان داخلی تهیه شده 
است که س��ازندگان می توانند از این پس از 
طریق این س��امانه ب��ا وزارت نفت در ارتباط 

باشند.
معاون ساخت داخل وزارت نفت با اشاره به 
اینک��ه تجهیزات دوار در صنعت نفت بین 15 

تا 25 درصد موردنیاز اس��ت، گفت: 75 درصد 
باقیمانده نیز به این تجهیزات وابس��ته است، 
به طوری که اگر این تجهیزات وجود نداش��ته 
باشد، صنعت نفت با مشکل مواجه خواهد شد. 
حسینی با اشاره به 10 گروه کاالیی به منظور 
تولید داخل خاطرنشان کرد: این کاالها هنوز 

ساخته نشده است، اما مرحله ساخت آن آغاز 
شده به طوری که مجری ها انتخاب شده اند و 

در مرحله مناقصه گذاری هستیم.
ی��ک  در  امیدواری��م  داد:  ادام��ه  وی 
پروس��ه دو  س��اله، این 10 گ��روه کاالیی که 
پرمصرف ترین کاالهای موردنیاز صنعت نفت 

هستند، تولید و استفاده شود.
معاون وزیر نفت در پاس��خ به سوال فارس 
با اش��اره به مذاکرات صورت گرفته بین ایران 
و روس��یه گفت: در م��ورد ورود دانش فنی با 
کشورهای مختلف از جمله روسیه مذاکراتی 
داش��ته ایم، اما هنوز ای��ن مذاکرات به صورت 

قرارداد نهایی نشده است.
وی ادام��ه داد: ما باید به دنبال ورود دانش 
فنی به کشور باشیم، زیرا دانش فنی می تواند 
ایران را به رتبه های باالیی در س��اخت داخل 

برساند.
وی با اش��اره ب��ه توانمندی ه��ای موجود 
در داخل کش��ور گفت: در ش��رایط تحریم و 
کاهش قیمت نفت، تنها توجه به س��ازندگان 
داخلی اس��ت که چرخه ه��ای صنعت نفت را 
به عنوان یک صنعت مادر می چرخاند، از این 
رو در شرایط پایین تر قیمت جهانی نفت نیز 
می توانیم با حمایت از س��ازندگان داخلی رو 

پای خود بایستیم.

مذاکره با چند کشور برای واردات دانش فنی
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نوبخت خبر داد 
کاهش قیمت نفت را با مکانیسم 
طراحی شده، مهار خواهیم کرد

سخنگوی دولت گفت: عیدی کارکنان دولت هنوز 
قطعی نشده و به موقع اعالم می شود.

محمدباقر نوبخت، روز گذشته پس از پایان جلسه 
هی��ات دولت درب��اره الیحه بودجه س��ال 1394 و 
قیمت نفت افزود: کاهش قیمت نفت سیاس��ی است 

و امسال هم آن را به درستی مدیریت کرده ایم.
ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی دول��ت، وی 
خاطرنش��ان ک��رد: بودجه طوری طراحی ش��ده که 
اگ��ر قیمت نفت افزایش یابد ما جدولی از طرح های 
مهم را به مجلس پیش��نهاد کرده ایم که برای انجام 
آنها هزینه خواهد ش��د. این که بت��وان به طور کلی 
درآمده��ای نفت��ی را از بودجه حذف ک��رد، ایده آل 
است؛ اما به زمان نیاز است و در بودجه 94 کمترین 

وابستگی را داشته ایم.

کاهش بهای نفت، اشتهای چین را 
بیشتر کرد

 گزارش ه��ای دولت��ی چی��ن حاک��ی از افزایش 
هش��ت درصدی تقاضای این کش��ور ب��رای نفت بر 
مبنای وضعیت دسامبر سال گذشته میالدی است؛ 
تقاضایی که حاال به 10.6 میلیون بش��که و رکوردی 

جدید رسیده است.
ب��ه گزارش ایرن��ا به نقل از رویت��رز، کاهش بهای 
نفت باع��ث افزایش اقبال چین به نفت ارزان قیمت 
ش��ده اس��ت، زیرا چین بزرگ تری��ن مصرف کننده 
انرژی در جهان اس��ت و تقاضای آن به نسبت سال 
گذشته میالدی سه درصد افزایش یافته است.آژانس 
بین المللی انرژی در جدیدترین گزارش ماهانه خود 
از افزایش 2.7 درصدی تقاضای چین برای نفت خام 

در اواخر سال گذشته میالدی خبر داد.

مصرف بنزین روز گذشته بدون 
تغییر عمده

370 میلی��ون لیت��ر بنزی��ن 400 تومان��ی ب��ه 
740میلیون لیتر 700 تومانی تبدیل شد.

به گزارش فارس، با وجود آنکه س��اعت 12 ش��ب 
گذشته هر لیتر ذخیره بنزین 400 تومانی باقیمانده 
در کارت های سوخت به دو لیتر ذخیره 700 تومانی 
تبدیل ش��د و دیروز آخرین مهلت استفاده از بنزین 
400 تومانی بود، ام��ا در عمل میزان مصرف بنزین 
در کل کش��ور در روز گذشته نسبت به متوسط یک 

هفته پیش از آن تغییر چندانی نکرد.

نوسان قیمت جهانی نفت شدت گرفت

 پایگاه خبری بلومبرگ اعالم کرد، نوس��ان قیمت 
جهانی نفت به باالترین س��طح خود در بیش از سه 

سال گذشته رسید.
ب��ه گزارش ایرنا از بلومب��رگ، قیمت آتی نفت در 
بازار نیویورک، پس از آنکه دیروز 4.7 درصد کاهش 

پیدا کرد، روز چهارشنبه 1.1 درصد باال رفت. 
شاخص نوس��ان نفت خام سی.بی.او.ایی به 60.16 
رس��ید که بیش��ترین مقدار این ش��اخص از اکتبر 
2011 محس��وب می ش��ود.  بررس��ی های بلومبرگ 
نش��ان می دهد، احتماال موج��ودی نفت خام آمریکا، 
بزرگ تری��ن مصرف کنن��ده نف��ت در جه��ان، هفته 
گذش��ته میالدی 2.4 میلیون بش��که افزایش یافته 
اس��ت. گزارش مدیریت اطالعات ان��رژی آمریکا در 
ای��ن رابطه امروز منتش��ر خواهد ش��د. قیمت نفت 
سال گذش��ته به دلیل افزایش چشمگیر تولید نفت 
در آمریکا، تقریبا 50 درصد کاهش یافت که چنین 
کاهشی از سال 2008 تاکنون بی سابقه بوده است.

قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل 
در ماه مارس )اس��فند( روز چهارش��نبه در س��اعت 
12:48 به وقت س��نگاپور، در معامالت الکترونیکی 
بازار تجاری نیویورک با 52 سنت افزایش، به 46.99 
دالر در هر بش��که رسید. روز گذشته قیمت نفت در 
این بازار با 2.30 دالر کاهش، به 46.39 دالر در هر 

بشکه رسیده بود. 

تولید کاالهای 
مورد نیاز 

یکی از اهداف 
وزارت نفت 

است



فعاالن صنعت نساجی توافقنامه اخیر ایران و ترکیه را نقد کردند

تیره و روشن های 
تعرفه ترجیحی کاالهای ترک

لیال مرگن

براساس توافقنامه اخیر دولت ایران و ترکیه، قرار است 
دولت تخفیف هایی را برای تعرفه واردات برخی کاالهای 
نســاجی در نظر بگیرد. اما فعاالن صنعت نســاجی به 

تصمیم های دولت اعتراض دارنــد. زیرا بر این باورند که 
با این تصمیم قدرت رقابت محصول ایرانی در مقایسه با 

کاالی خارجی از دست می رود. 

حجم صادرات 
نساجی ترکیه

در حال حاضر 
حجم صادرات 
محصوالت نساجی 
ترکیه به 10 میلیارد 
دالر می رسد

حجم صادرات 
نساجی ایران

صادرات محصوالت 
نساجی ایران یک تا 
2 میلیون دالر است. 
اگر زمینه صادرات 
فراهم شود، صنعت 
نساجی پتانسیل 
صادرات 5 میلیارد 
دالری خواهد داشت

سهم نساجی در ایجاد اشتغال
در حال حاضر حدود 297 هزار شغل در 
صنعت نساجی کشور ایجاد شده است. در 
واقع حدود 13 درصد از اشتغال صنعتی 
کشور مربوط به فعالیت واحدهای صنعت 

نساجی است

هم اکنون بالغ 
بر 9 هزار و 660 
واحد صنعتی با اخذ 
پروانه بهره برداری 
در صنایع نساجی 
و پوشاک کشور 
فعال هستند. این 
تعداد 11 درصد از 
کل بنگاه های فعال 
صنعتی کشور را 
تشکیل می دهد.

 14میلیارد دالر
ارزش کل تولیدات صنایع 
نساجی، پوشاک و چرم کشور 
سالیانه بالغ بر حدود 14 میلیارد 
دالر برآورد مي شود

بازارهای فرش ماشینی ایران
کشورهای امارات، افغانستان، 

پاکستان، ترکمنستان و عراق مقاصد 
صادراتی فرش ماشینی ایران هستند

سهم نساجی در اقتصاد

بازارهای فرش ماشینی 
ترکیه

کشورهای عربستان 
سعودی،آمریکا، کشورهای اتحادیه  

 اروپا، قزاقستان، جمهوری آذربایجان، 
ازبکستان، رومانی، روسیه،   لهستان، 

اوکراین، عراق، تاجیکستان و 
فلسطین اشغالی مقاصد صادراتی 

فرش ماشینی ترکیه هستند

وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی گفت: 
در ش��رایطی که عرضه و تقاضای نیروی کار 
متناس��ب نیس��ت، تغییر قانون کار به صالح 

نیست. 
عل��ی ربیعی پ��س از پایان جلس��ه دیروز 
هیأت دول��ت در جم��ع خبرن��گاران افزود: 
ش��رط موفقیت هماهنگی درون سیس��تمی 
بود که برای پایدار ش��دن آن دنبال می شود، 
مبارزه ب��ا فقر غذایی بی تنش انجام ش��ده و 
ب��رای تقویت کرامت به دنبال توزیع در درب 

منازل هستیم.
ربیعی درباره افزایش دس��تمزد هم گفت: 
افزایش دس��تمزد تابع شرایطی است که هم 
باید به وض��ع کارفرمایان و کارآفرینان و هم 

ب��ه کارگران نگاه کرد، ب��ا اقداماتی که انجام 
شد، امسال از ریزش 230 هزار نیروی شاغل 

جلوگیری کردیم.
وی تصری��ح کرد: به آرمان ه��ای کارگری 
خ��ود وف��ادارم و می دان��م زندگ��ی کارگری 
سخت است، امسال هم نظام سه جانبه گرایی 
را همچون س��ال گذش��ته دنبال می کنیم و 
امیدوارم تصمیم مناس��بی در این باره اتخاذ 

شود.
وی درب��اره تحقی��ق و تفح��ص مجلس از 
س��ازمان تامی��ن اجتماعی اظهار داش��ت: با 
جنج��ال کار را دنب��ال نمی کنی��م. نیازی به 

مصاحبه هر روز نیست.
وزی��ر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش 

دیگری از سخنان خود گفت: متهم پرونده از 
من شکایت کرده و می خواهد من وارد ماجرا 
ش��وم. قوه قضاییه با عدال��ت پرونده را دنبال 
می کند، اصالحات ساختاری تامین اجتماعی 

هم دنبال می شود.

یک ریال از حق کارگران نخواهم 
گذشت

ربیع��ی با تاکید ب��ر اینکه یک ریال از حق 
کارگران نخواهم گذش��ت، اظهارداشت: شما 

کمک کنید تامی��ن اجتماعی به محیط امن 
روان��ی خود برگ��ردد. وی خاطرنش��ان کرد: 
پرونده ه��ای 123میلی��ارد تومان��ی و 200 
میلی��ارد تومانی در تامی��ن اجتماعی وجود 

دارد و در حال پیگیری است.
وزیرتع��اون، کار و رفاه اجتماعی همچنین 
درب��اره نحوه ادامه اج��رای قانون هدفمندی 
یارانه ها و پرداخت یارانه نقدی گفت: اتفاقی 
که افت��اده این بوده که به ط��ور هدفمند به 

همه یارانه می دهیم.
وی در عی��ن حال خاطر نش��ان کرد: روی 
شناس��ایی دهک های پایین استوار شده ایم و 
اگر قرار باشد یارانه جدیدی پرداخت شود به 

این دهک ها داده می شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: 

تغییر قانون کار به صالح نیست 

پنجشنبه
23 بهمن 1393 www.forsatnet.irشمــاره 144 کار و تولید

گزارش خبری

صادرات بیش از 14میلیون تن 
سیمان و کلینکر طی 9 ماهه امسال

دبیر انجم��ن صنفی کارفرمایان صنعت س��یمان 
ای��ران گف��ت: طی 9 ماه��ه منتهی به آذر امس��ال، 
14میلیون و 500هزار و 572تن س��یمان به خارج 

از کشور صادر شد.
به گزارش شاتا، عبدالرضا شیخان با اعالم این خبر 
اف��زود: از کل صادرات س��یمان و کلینکر طی 9 ماه 
گذش��ته، 9میلیون و 972هزار و 166 تن به سیمان 
و چه��ار میلیون و 528 ه��زار و 406 تن به کلینکر 
اختصاص دارد. سیمان توزیع شده به جامعه مصرف 
داخل��ی طی 9ماهه گذش��ته بی��ش از 41میلیون و 
428هزار و 458 تن و تحویل آن در آذر ماه امس��ال 

بالغ بر 4میلیون و 646هزارو 583تن بوده است.

 تحقق 100 درصدی تولید 
در شرکت سنگ آهن بافق

 محمد جواد عسکری مدیرعامل شرکت سنگ آهن 
مرکزی بافق گفت: با استخراج حدود هشت میلیون 
تن س��نگ آهن در س��ال، اکنون حدود 100 درصد 
میزان پیش بینی ش��ده تحقق یافته است.در همین 
مدت 94 درصد تولید سنگ آهن و 80 درصد فروش 

داشتیم.
او افزود: از مازاد س��نگ آهن تولیدی کش��ورمان، 
عمده آن به چین صادر می ش��ود که به خاطر برخی 
مش��کالت صادرات به این کش��ور با کاهش روبه رو 
ب��وده اس��ت.در پی کاه��ش فروش س��نگ آهن، از 
هزینه های غیر ضروری این شرکت نیز به میزان 74 

درصد کاسته شد.

لزوم تدوین سیاستی جامع جهت 
رقابت پذیری در صنعت خودرو

آرم��ان خالقی عض��و هیات مدیره خان��ه صنعت، 
معدن و تجارت ایران با توجه به اعمال سیاست های 
تعرف��ه ای برای حمایت از تولی��د داخل گفت: امروز 
افزایش ق��درت رقابت در واحدهای تولیدی نیازمند 

تدوین سیاستی جامع است.
او در گفت وگو با خبر خودرو با توجه به مشکالت 
کنون��ی صنعت خودرو و قطعات در تامین هزینه ها 
افزود: متاس��فانه هم اکنون هزینه تولید قطعات در 
داخل در مقایسه با قطعات چینی رقم بسیار باالیی 
اس��ت، به همین جهت خودرو های داخل در قیاس 
ب��ا خودروه��ای واردات��ی موجود در ب��ازار گران تر 

خواهد بود.

رنو 3۶ هزار خودرو به ایرانیان فروخت

ش��رکت خودروسازی رنو فرانس��ه اعالم کرد این 
ش��رکت در س��ال  2014 میالدی تعداد 36 هزار و 

300 دستگاه خودرو به بازار ایران صادر کرد.
به گزارش مهر، ش��رکت خودرو سازی رنو فرانسه 
اعالم ک��رد: در ماه دس��امبر س��ال 2014 میالدی 
حجم فروش خودروهای این شرکت به ایران به رقم 
4220 دس��تگاه خودرو رس��ید. در همین حال، رنو 
فرانس��ه در سال گذش��ته میالدی تعداد 36 هزار و 
300 دس��تگاه خودرو روانه ب��ازار ایران کرد، اما این 
میزان خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، 
دارای کاه��ش 9 درصدی بود. ب��ه عبارت دیگر، در 
س��ال 2013 میالدی تعداد 39 هزار و 600 دستگاه 

خودروی رنو به بازار ایران صادر شده بود.

اخبــار

دولت ایران و ترکیه توافق کرده اند که در تعرفه 265 قلم کاالی تبادل 
شده بین طرفین تخفیف قائل شوند. از این تعداد، 140 ردیف تعرفه 

مربوط به کاالهای صادراتی از ایران و 125 قلم نیز به کاالهایی مربوط 
است که از ترکیه به کشور وارد خواهد شد. این تفاهم نامه از ابتدای ژانویه 
سال 2015 میالدی )دی ماه سال جاری( به مرحله اجرا رسید، اما فعاالن 

صنعت نساجی به این توافقات معترض هستند. 
کاظم عمید معاون فنی انجمن صنایع نساجی به »فرصت امروز« 

می گوید که کاالهای وارداتی با دالر دولتی به قیمت دو هزار تومان به 
کشور وارد می شود، درحالی که محصول تولید داخل برای صادرات مجبور 
به استفاده از دالر آزاد است، ضمن آنکه ریسک و هزینه نقل و انتقال پول 

را هم باید بپذیرد. 
عمید تاکید کرد که این سیاست دولت نتیجه ای جز ضربه زدن به بخش 

تولید ندارد. تصمیم سازان به جای ورود کاالی آماده باید ماده اولیه را با 
تخفیف های تعرفه ای وارد کشور می کردند. 

وی پیش بینی کرد که با اعمال توافق نامه تعرفه ترجیحی، محصوالت 
نساجی ترکیه 20 تا 25 درصد ارزان تر از محصول داخل، به بازار عرضه 

 شود. در نتیجه مصرف کننده که ترجیح می دهد کاالهای خارجی 
استفاده کند، به سمت محصوالت خارجی گرایش پیدا می کند. 

معاون فنی انجمن صنایع نساجی معتقد است که ایران در این 
تفاهم نامه، 35 امتیاز به ترکیه واگذار کرده و فقط توانسته یک امتیاز 

از دولت این کشور بگیرد. 

تخفیف تعرفه فرش ماشینی غیر منطقی
علیرضا حائری، عضو هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران برای 

توافقنامه اخیر ایران و ترکیه نکات مثبتی متصور است. 
وی بیان می کند که اگر کاالهای اصل ترکیه ای با برندهای معتبر به 

ایران وارد شود، به شرط آنکه کاالی از رده خارج و در انبار مانده نباشد 
و محصوالت چین، تایلند و ویتنام از مسیر ترکیه با تخفیف های تعرفه ای 
ایران، وارد کشور نشوند، برای رفع بخشی از نیازهای جامعه مفید است، 

زیرا ایران واردکننده پوشاک است. 
عضو هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران اضافه می کند 

که شاید بتوانیم از مسیر ترکیه، محصوالت صنایع نساجی ایران را به 
بازارهای اروپا هم بفرستیم. زیرا در حال حاضر، این کشور محصوالت با 

کیفیتی تولید کرده و بخش عمده نیاز اروپا را تامین می کند. 
وی تاکید می کند که ورود کاال از ترکیه انگیزه تولیدکننده ایرانی را 

برای شرکت در بازار رقابتی افزایش می دهد. 
حائری با انتقاد از اعمال تخفیف تعرفه ای برای فرش ماشینی معتقد 
است که کشور در این رابطه از ترکیه و چین جلوتر بوده و دلیلی برای 

ورود فرش ماشینی ترک، با تخفیف تعرفه ای به ایران وجود ندارد. 

31 کاالی نساجی  مشمول تخفیف تعرفه ای
براساس تفاهم نامه ایران و ترکیه، 31 قلم از محصوالت صنعت 

نساجی ترکیه برای ورود به ایران، مشمول تخفیف های تعرفه ای دولت 
شده اند. 

بخشی از کاالهای مشمول تخفیف شامل پوشاک، جوراب و 
محصوالتی از این قبیل است. دو ردیف تعرفه ای به نخ مربوط است. 

اما ورود فرش ماشینی ترکیه ای که از نظر کیفیت شرایط بهتری نسبت 
به نمونه های ایرانی ندارد، با تخفیف های دولت همراه بوده است. در حال 

حاضر، فرش ترکیه ای به دلیل وجود روابط گسترده تجاری ترکیه با سایر 
کشورهای جهان، بازارهای مناسبی دارد و ایران از نظر بازاریابی از این 

کشور عقب تر است. براساس تفاهم نامه ایران و ترکیه، تخفیف اعمال شده 
از سوی دولت ایران برای پوشاک حدود 40 درصد و برای فرش ماشینی 

30درصد است. 

یک سوم ظرفیت فرش ماشینی غیرفعال است
در حال حاضر، حدود 33 درصد از ظرفیت فرش ماشینی کشور به 

دلیل نبود بازار، مشکل نقدینگی یا سایر موارد، خالی است. 
ظرفیت نصب شده فرش ماشینی در ایران حدود 120 میلیون متر 

مکعب است. در حال حاضر ساالنه 80 میلیون متر مکعب فرش در کشور 
تولید می شود و حدود 40 متر مکعب ظرفیت خالی در این صنعت وجود 
دارد. از کل فرش ماشینی تولید شده حدود 50 تا 55 میلیون متر مکعب 
آن در بازارهای داخل مصرف می شود و 20 تا 25 میلیون متر مکعب، به 
خارج صادر می شود. صنعت فرش ماشینی حدود 31هزار شغل مستقیم 

ایجاد کرده و 50 درصد صادرات صنایع نساجی، متعلق به این صنعت 
است. 

بازار 15 میلیارد دالری مصرف پوشاک در ایران
برآوردها نشان می دهد ارزش بازار پوشاک ایران در سال حدود 15 

میلیارد تومان است. 
براساس آمارهای مرکز آمار ایران، سرانه مصرف پوشاک در کشور حدود 

200 دالر برآورد می شود. با در نظر گرفتن جمعیت 75 میلیونی برای 
کشور، ارزش بازار پوشاک ایران 15 میلیارد تومان محاسبه می شود. از 

کل نیاز پوشاک کشور، حدود 9 تا 10 میلیارد دالر در بازار داخل کشور 
تامین می شود اما ساالنه باید معادل پنج میلیارد دالر، انواع پوشاک به 

کشور وارد شود. برآوردهای فعاالن صنعت نساجی نشان می دهد یک تا 
یک و نیم میلیارد دالر اقالم نساجی به صورت کاالی همراه مسافر، سه تا 

سه و نیم میلیارد دالر به صورت قاچاق و حدود یک میلیارد دالر هم از 
مبادی رسمی به کشور وارد می شود. 



گ��زارش اخیر بانک مرکزی 
حاکی از آن است که تا پایان 
امس��ال مجموع  ش��هریورماه 
مان��ده س��پرده های بانکی در 
کش��ور به بیش از 751 هزار 
میلیارد تومان رس��یده است. 
براس��اس ای��ن گ��زارش، در 
پایان نیمه اول س��ال مجموع 
بانک ه��ا و موسس��ه اعتباری 
هزار  از ح��دود751  توس��عه 
و 700 میلی��ارد تومان��ی که 
نزدشان س��پرده گذاری شده، 
رقم��ی نزدی��ک ب��ه 85 هزار 
میلیاردتومان به سپرده قانونی 
نزد بان��ک مرکزی تعلق دارد. 
این در حالی اس��ت که مانده 
تس��هیالت در این دوره بیش 
از 622 ه��زار و 208 میلیارد 

تومان گزارش شده است. 
ام��ا نکته جال��ب توجه این 
اس��ت که 61 درص��د از این 
میزان س��پرده گذاری در شهر 
تهران انجام ش��ده که گویای 
تجمع پول در پایتخت کشور 
است. بررس��ی آمارهای بانک 
مرکزی نش��ان می ده��د: که 
کش��ور،  اس��تان های  بین  در 
با  بیشترین میزان س��پرده ها 
بی��ش از 460 ه��زار میلیارد 
توم��ان در اس��تان تهران قرار 
دارد ک��ه از ای��ن رق��م بعد از 
کس��ر س��پرده قانون��ی مانده 
تسهیالت به بالغ بر 388 هزار 
میلیارد تومان می رسد. بنا بر 
مانده  کمترین  گ��زارش،  این 
بانکی در کش��ور به  س��پرده 
اس��تان کهگیلویه و بویراحمد 
با حدود 1600 میلیارد تومان 

اختصاص دارد. 
تجمع ای��ن میزان پ��ول در 
پایتخت کش��ور بارها از س��وی 
اصناف کالنش��هرها مورد انتقاد 
قرار گرفت��ه و آنها هم خواهان 
عدالت در توزیع پولی و برابری 
فرصت های برابر برای اس��تفاده 

از بازار پولی کشور هستند. 

تجمع مراکز مهم 
اقتصادی در پایتخت

کارشناس  قربانی،  فرش��اد 

ب��ه  این ب��اره  در  اقتص��ادی 
امروز« گفت: وجود  »فرصت 
اداره ها و مراکز دولتی بزرگ 
تهران، وجود شرکت های  در 
ب��زرگ صنعت��ی، خدمات��ی 
و  واردات  ش��رکت های  و 
ص��ادرات و فعالی��ت اصناف 
از  بزرگ��ی  حج��م  ب��زرگ 
مب��ادالت پول��ی را رقم زده 
ک��ه خواه��ی نخواه��ی همه 
آنه��ا از طریق ش��بکه بانکی 
انجام می ش��ود. عالوه بر این 
تهران مرک��ز اصلی مبادالت 
ارزی کش��ور یعن��ی خیابان 
خیابان ه��ای  و  منوچه��ری 
را در خ��ود ج��ای  اط��راف 
میلیاردها  روزان��ه  داده ک��ه 
توم��ان مبادالت ارزی دارند. 
ب��ازار س��بزه می��دان و بازار 
ط��الی ب��ازار ب��زرگ تهران 
هم روزانه ش��اهد جابه جایی 
نقدینگی در  از  میزان کالنی 
وجود  است.  بانکی  سیس��تم 
خود بازار بزرگ تهران سبب 
ش��ده ک��ه حجم زی��ادی از 
بانکی این  پول ها در ش��بکه 

ش��هر به گردش درآید. 
وی اف��زود: ای��ن م��وارد به 
بانکی  حس��اب های  گ��ردش 
مرب��وط اس��ت ام��ا آنچه که 
بی��ش از هم��ه اهمی��ت دارد 
بانکی  پس اندازه��ای  موضوع 
طبیعت��ا  اس��ت.  ته��ران  در 
اداره ها و ش��رکت ها به دلیل 
بخ��ش  کارش��ان  ماهی��ت 
مهم��ی از س��پرده های بانکی 
را به خ��ود اختصاص داده اند. 
بانک��ی  س��پرده های  ای��ن 
از  بخ��ش مهم��ی  به عن��وان 
مالی  تصمیم ه��ای  پش��توانه 
این ش��رکت ها عم��ل کرده و 
شرکت ها و س��ازمان ها ناگزیر 
از این سپرده گذاری ها هستند 
ک��ه بانک ه��ا هم از ای��ن نیاز 
شرکت ها منتفع می شوند و بر 
حجم منابع مالی ش��ان افزوده 

می شود. 

وضعیت درآمدی 
خانوارهای تهرانی

دکت��ر محمد پ��ور خانل��ر، 
اقتصادی هم در  کارش��ناس 

این باره ب��ه »فرصت امروز« 
گف��ت: تجم��ع 61 درصدی 
س��پرده های بانکی در تهران 
گویای یک مطلب مهم است 
به مردم  تهرانی ها نسبت  که 
ش��هرهای دیگر، بیشتر توان 

پس اندازک��ردن دارن��د. 
از  یک��ی  براس��اس 
گزارش ه��ای بان��ک مرکزی 
امسال منتشر  که در مهرماه 
م��ردم  درآمده��ای  ش��ده، 
کشور در یک س��ال گذشته 
32 درصد رشد داشته است. 
البت��ه ب��رای درک بهتر این 
موض��وع ک��ه م��ردم از این 
می��زان درآمد تا چ��ه اندازه 
دارند  ک��ردن  پس انداز  توان 
بای��د به ت��ورم منطقه ای هر 
شهر هم توجه کنیم، زیرا هر 
خدمات  با  متناس��ب  شهری 
و امکانات��ی ک��ه ب��رای رفع 
کاالهای مردم آن شهر دارد، 
تورم خ��اص خود را دارد که 
جدا از تورمی است که برای 
کل کش��ور محاسبه می شود. 
مث��ال در ش��هرهای کوچکی 

که مایحت��اج غذایی آنها در 
تامین  آن  اطراف  روستاهای 
می ش��ود، ب��ه یقی��ن قیمت 
در  مواد غذای��ی  و  خ��وراک 
س��بد تورمشان با کالنشهرها 

تفاوت می کند. 
وی اف��زود: درآمد خانوارها 
ب��ه طور معم��ول در هر دوره 
سالی رشد می کند. مثال شما 
به بازار مس��کن ن��گاه کنید. 
چرا قیمت مس��کن چند سال 
به چند س��ال رش��د می کند؟ 
چ��ون توان خری��د مردم طی 
بیش��تر  مختل��ف  دوره ه��ای 
می ش��ود، در این دوره ها آنها 
بیشتر پول پس انداز می کنند 
و همزمان با رش��د میزان وام 
برای  تقاض��ا  مس��کن،  خرید 
مسکن هم رشد می کند که به 
افزایش قیمت مس��کن منجر 

می شود. 
کرد:  تاکید  کارشناس  این 
براساس گزارش بانک مرکزی 
تهرانی  خانوارهای  متوس��ط 
در یک سال گذش��ته بیشتر 
از ش��هرهای دیگ��ر کش��ور 
پایین ترین  داشته اند.  درآمد 
ای��ن میزان هم به سیس��تان 
و بلوچس��تان متعل��ق ب��وده 
اس��ت که به دلیل شرایط و 
منطقه  این  محرومیت خاص 

است. 
اینکه  نکت��ه جالب توج��ه 
آزاد ط��ی  درآم��د مش��اغل 
ای��ن دوره 37 درصد رش��د 
موضوع  این  اس��ت.  داش��ته 
در ته��ران به دلی��ل فرصت 
جمعی��ت  تجم��ع  کم نظی��ر 
12.5 میلی��ون نفری در آن 
بازار مصرف بزرگی  است که 
را برای صن��وف و حرفه های 
مختلف به وجود آورده است 
و ب��ه افزایش درآمدمش��اغل 
آزاد منج��ر ش��ده اس��ت. به 
همی��ن دلی��ل، می بینیم که 
در ته�����ران پس اندازه��ای 
و  گرفت��ه  ش��کل  بیش��تری 
بانک ها هم در تهران نس��بت 
به س��ایر ش��هرهای کش��ور 
تمرکز بیشتری از نظر تعداد 

شعب دارند. 

تهرانی ها بیشتر از شهرهای دیگر پس انداز می کنند

تجمع پول در پایتخت

دبی��رکل کان��ون صراف��ان با 
بیان اینک��ه از هفته آینده طبق 
دس��تورالعمل »مقررات ناظر بر 
عملی��ات ارزی صرافی ه��ا« نرخ 
ان��واع ارز از س��وی کانون اعالم 
خواهد شد، گفت: هرگونه اعالم 
نرخ از س��وی افراد و سایت های 

دیگر غیرمجاز است. 
احمد لواسانی، در گفت وگو با 
تسنیم در ارتباط با دستورالعمل 
مبنی  مرک��زی  بان��ک  ابالغ��ی 
بر »مق��ررات ناظر ب��ر عملیات 
ارزی صرافی ها«، اظهار داش��ت: 
طبق ای��ن دس��تورالعمل کانون 
صرافان باید ن��رخ انواع ارز را در 
س��ایت رس��می خود اعالم کند 
که هم اکنون مقدم��ات این کار 
انجام شده و از هفته آینده رسما 

اجرایی می شود. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه نرخ های 
اعالمی از س��وی کانون صرافان 
انجام  براس��اس معامالت واقعی 
ش��ده خواهد ب��ود، تصریح کرد: 
معامالت انجام شده در صرافی ها 
و فاکتورهای صادره در س��ایت 
س��نا ثب��ت می ش��ود و کان��ون 
صرافان با معدل گیری این نرخ ها 
بناس��ت نرخ های ارز را در سایت 

قرار دهد. 
صراف��ان،  کان��ون  دبی��رکل 
در پاس��خ ب��ه اینکه ن��رخ ارزها 
براس��اس چه  معیارهایی تعیین 
خواهد شد، تاکید کرد: معامالت 
قطع��ی معیار کان��ون برای درج 
ن��رخ انواع ارز در س��ایت خواهد 
بود ن��ه معامالتی که می خواهند 
انج��ام دهن��د. طبق م��اده )8( 
مق��ررات ناظر ب��ر عملیات ارزی 
صرافی ه��ا، کانون صرافان مکلف 
است، در محدوده زمانی مندرج 
در ماده )4( این مقررات هر یک 
س��اعت یک بار میانگین موزون 
نرخ خری��د صرافی ها و میانگین 
م��وزون ن��رخ ف��روش صرافی ها 

را محاس��به و در تارنم��ای خود 
اعالم کند. نرخ های اعالم ش��ده 
میانگین م��وزون معامالت انجام 
شده در یک ساعت است و شامل 

معامالت کل روز نمی شود. 
همچنی��ن براس��اس ماده )9( 
آخری��ن ن��رخ محاس��به ش��ده 
به ش��رح م��اده )8( ف��وق، نرخ 
پایان��ی )Closing Rate( روز 

کاری خواهد بود. 
م��اده )10( نرخ ش��روع بازار 
روز  در   )Opening Rate(
کاری بع��د، نرخ پایان��ی بازار در 
روز کاری قبل با دامنه تغییرات 

2/. ± درصد خواهد بود. 
م��اده )11( کان��ون صراف��ان 
موظف اس��ت تا س��اعت 11 هر 
روز میانگی��ن م��وزون ن��رخ ارز 
روزان��ه کل خریده��ا و میانگین 
موزون ن��رخ ارز کل فروش ها در 
روز کاری قبل را محاس��به و در 

تارنمای خود قرار دهد. 
تبصره: اطالعات مربوط به نوع 
ارز، ن��رخ ارز و حج��م معامالت 
انجام شده، از طریق سامانه سنا 
در اختی��ار کان��ون صرافان قرار 

خواهد گرفت. 
غالمعل��ی  اس��ت،  گفتن��ی 
بان��ک  ارزی  کامی��اب، مع��اون 

مرکزی در همی��ن ارتباط گفته 
اس��ت: با تدوین و ابالغ مقررات 
ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها، 
دخال��ت عوامل غیرمجاز در بازار 
ارز و نوسانات در این بازار کمتر 

می شود. 
وی با بیان اینک��ه افرادی که 
مجوز ندارند نباید در سایت ها به 
اعالم نرخ ه��ای بازار اقدام کنند، 
گفت: تاکنون برای اعالم نرخ ارز 
در بازار فرآیند مش��خصی وجود 
نداش��ت اما ب��ا مق��ررات جدید 
کان��ون صرافان باید هر س��اعت 
ن��رخ متوس��ط م��وزون را اعالم 
کند و این ن��رخ مالک معامالت 

می شود. 
ای��ن در حالی  اس��ت که بانک 
مرک��زی برای ارزه��ای خارجی 
برنام��ه ای دارد که تا هفته آینده 

اعالم می شود.
برنامه بانک مرکزی برای 

توقف معامالت ارزی دالالن
مع��اون ارزی بان��ک مرک��زی 
گفت: با تدوی��ن و ابالغ مقررات 
ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها، 
دخال��ت عوامل غیر مجاز در بازار 
ارز و نوسانات در این بازار کمتر 

می شود. 
به گ��زارش تس��نیم غالمعلی 

مقررات  ای��ن  اف��زود:  کامی��اب 
ایج��اد  ب��رای  و  نخس��تین بار 
ارزی  معام��الت  در  ش��فافیت 
تدوین و روز گذش��ته با ثبت در 
تارنمای بانک مرکزی ابالغ شد. 
وی با بیان اینکه بس��یاری از 
معام��الت کنون��ی در ب��ازار ارز 
صوری است، گفت: این معامالت 
به نوس��انات ارزی و سوءاستفاده 

از این نوسانات دامن می زند. 
کامی��اب اف��زود: در برخی از 
معام��الت در واق��ع تس��ویه ای 
انجام نمی ش��ود و ب��ه معامالت 
فریادی معروف هستند که افراد 
محدودی با صدای بلند در بازار 
قیمت تعیین می کنند و در واقع 

نوعی داللی غیر مجاز است. 
مع��اون بانک مرک��زی گفت: 
قبی��ل  ای��ن  جدی��د  مق��ررات 
معام��الت را من��ع و از داللی ها 

غیر قانونی جلوگیری می کند. 
کامیاب افزود: یکسری از افراد 
نزدیک زمان بس��ته شدن بازار و 
حتی بعد از این زمان با اقدامات 
خ��ود نرخ ه��ا را تحت تاثیر قرار 

می دهند. 
وی با بیان اینک��ه افرادی که 
مجوز ندارند نباید در سایت ها به 
اعالم نرخ ه��ای بازار اقدام کنند، 

گفت: تاکنون برای اعالم نرخ ارز 
در بازار فرآیند مش��خصی وجود 
نداش��ت اما ب��ا مق��ررات جدید 
کان��ون صرافان باید هر س��اعت 
ن��رخ متوس��ط م��وزون را اعالم 
کند و این ن��رخ مالک معامالت 

می شود. 
کامیاب افزود: برای این منظور 
شبکه س��نا در صرافی های مجاز 
نصب اس��ت که ب��ا آن صرافان 
میزان و نرخ معامالت انجام شده 

را دریافت می کنند. 
مع��اون ارزی بان��ک مرک��زی 
گف��ت: معامالت عم��ده بیش از 
10 هزار دالر مبنای تعیین نرخ 
ارز هس��تند و این معامالت باید 
صرفا در ساعات کاری صرافی ها 

انجام شود. 
کامی��اب اف��زود: ابالغی��ه این 
مق��ررات ب��رای کان��ون صرافان 
می��ان  ت��ا  می ش��ود  ارس��ال 

صرافی های مجاز توزیع شود. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه بخ��ش 
نظارتی بانک مرکزی بر حس��ن 
نظارت  مق��ررات  ای��ن  اج��رای 
می کن��د، گفت: ای��ن ابالغیه به 
سایر دس��تگاه ها مثل دادستانی 
و نیروی انتظامی ارس��ال ش��ده 
اس��ت. کامی��اب اف��زود: کانون 
صرافان بای��د در چند روز آینده 
ب��رای اعالم هر س��اعت نرخ ارز 
و گ��زارش عملک��رد واقعی بازار 

اقدام کند. 
معاون بانک مرکزی گفت: این 
کانون باید هر روز متوس��ط نرخ 
معامالت روز قبل را اعالم کند. 

ای��ن  براس��اس  اف��زود:  وی 
مقررات می ت��وان با صرافی های 

غیر مجاز برخورد قانونی کرد. 
براس��اس  کامیاب تاکید کرد: 
ضوابط ابالغ ش��ده دالالن مجاز 
به انجام معامالت ارزی نیس��تند 
و به صراحت این کار منع ش��ده 

است. 

اعالم نرخ ارز در انحصار کانون صرافان
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خبرنــامه

رشد 170 درصدی بدهی بانک های 
تجاری به بانک مرکزی 

اگ��ر چه از مجموع بدهی بانک ها به بانک مرکزی 
حدود 20 درصد س��هم بانک های تجاری اس��ت، اما 
همین مقدار هم در پایان ش��هریور نسبت به اسفند 
ماه سال قبل بیش از 170 درصد رشد داشته است. 
ب��ه گزارش ایس��نا، در حال��ی بده��ی بانک ها به 
بانک مرک��زی از عوام��ل موث��ر در رش��د پایه پولی 
محسوب می شود که حدود چهار سال گذشته اغلب 

روند افزایشی را طی کرده است. 
این در حالی اس��ت که میزان این بدهی از حدود 
21هزار میلیارد تومان س��ال 1389 با رشد بیش از 
50ه��زار میلیاردی به حدود 73 هزار میلیارد تومان 
در پایان هشت ماهه امسال رسیده است. اما بررسی 
جزییات بدهی 68 ه��زار میلیاردی بانک ها به بانک 
مرکزی در نیمه اول س��ال نشان می دهد که حدود 
80درص��د معادل 55 ه��زار میلی��ارد آن متعلق به 

بانک های تخصصی است. 
بده��ی بانک های تخصصی در ش��هریورماه حدود 
19درصد نس��بت به دوره مشابه سال قبل و کمتر از 
یک درصد در مقایسه با اسفند سال گذشته افزایش 

یافته است. 
همچنین تغیی��رات بدهی بانک ه��ای تجاری که 
حدود 13 ه��زار میلیارد توم��ان از مجموع تا پایان 
نیمه اول س��ال را تش��کیل می دهد، با رش��د بیش 
از 40 درصدی نس��بت به دوره مش��ابه سال قبل و 
افزایش 170درصدی نس��بت به پایان س��ال 1392 

همراه بود. 

افزایش حقوق بازنشستگان 
بانک های واگذار شده

مدیرعام��ل صن��دوق بازنشس��تگی و پس ان��داز 
کارکن��ان بانک ه��ا از تصویب طرح همسان س��ازی 
حق��وق بازنشس��تگان بانک ه��ای عض��و صن��دوق 
بازنشستگی کارکنان بانک ها با شاغالن شبکه بانکی 
دولتی و غیردولتی )بانک های واگذار شده( خبر داد. 
به گزارش ایرنا، در راس��تای تاکی��دات وزیر امور 
اقتص��ادی و دارایی و رییس مجمع عمومی صندوق 
بازنشس��تگی بانک ها، مبنی بر ضرورت توجه بیشتر 
به معیشت و رفاه نس��بی بازنشستگان شبکه بانکی 
دولتی و غیردولتی )بانک های واگذار شده(کشور که 
س��ال های متمادی از عمر خ��ود را در خدمت نظام 
بانکی کش��ور و در شرایط سخت س��پری کرده اند، 
به دنبال تش��کیل جلسه های مش��ترک با کانون های 
جمع بن��دی  و  اس��تماع  و  بانک ه��ا  بازنشس��تگی 
دیدگاه ه��ای پیشکس��وتان سیس��تم بانکی، طرحی 
در قال��ب ی��ک مصوبه و با عن��وان چگونگی و نحوه 
پیاده س��ازی طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان 
با ش��اغالن در هیات مدی��ره صندوق بازنشس��تگی 

کارکنان بانک ها تصویب شد. 

افزایش قیمت جهانی طال
این فل��ز پیش تر به 1297 دالر رس��یده بود و به 
سوی هفتمین صعود روزانه متوالی پیش می رود که 
طوالنی ترین روند صعود از 18 فوریه س��ال گذشته 

است. 
همزمان با انتشار گزارش صندوق بین المللی پول 
و پیش بینی این موسس��ه اقتص��ادی مبنی بر رکود 
اقتص��ادی در س��ال جدید می��الدی در جهان، بازار 
جهان��ی طال روند صعودی به خود گرفت و دیروز به 

مرز 1300 دالر رسید
ب��ه گزارش رویت��رز، در بازار نیوی��ورک هر اونس 
ط��ال برای تحویل در فوریه 6.10 دالر یا 0.4 درصد 
افزایش یافت و به 1300 دالر رسید. این فلز پیش تر 
به 1297 دالر رسیده بود و به سوی هفتمین صعود 
روزان��ه متوالی پیش می رود ک��ه طوالنی ترین روند 

صعود از 18 فوریه سال گذشته است. 
ذخای��ر »اس پ��ی دی آر گول��د تراس��ت« ک��ه 
بزرگ تری��ن صن��دوق س��رمایه گذاری ط��الی قابل 
معامله در بورس در جهان و معیار س��نجش رضایت 
س��رمایه گذاران اس��ت، هفت��ه گذش��ته 3.3 درصد 
افزایش یافت که بیش��ترین افزایش از ماه مه س��ال 

2010 است. 

در روزهای پایانی سال 
کار بانک ها دشوار می شود 

در حالی که 58 روز دیگر به پایان س��ال جاری 
باقیمان��ده، نظام بانکی کش��ور روزه��ای پرکار و 
ش��لوغی را پیش رو خواهد داش��ت، بر این اساس 
بان��ک مرک��زی برنامه های ج��دی بانک ها را برای 
ارائ��ه خدم��ات بهت��ر ب��ه م��ردم اعالم ک��رد. به 
گزارش مهر، نظام بانکی کش��ور روزهای س��خت 
و پرکاری را در دو ماه پایانی س��ال پیش رو دارد 
و بانک مرک��زی برنامه های خود را برای این روزها 
اعالم کرد. این در حالی است که پرداخت حقوق، 
عی��دی، یارانه ه��ای نقدی و س��ایر کارهای بانکی 
مردم در بهمن و به ویژه اس��فندماه میزان مراجعه 

مردم به بانک ها را به اوج می رس��اند. 
ناص��ر حکیم��ی، مدی��رکل فن��اوری اطالعات و 
ارتباط��ات بان��ک مرک��زی در گفت وگو ب��ا مهر از 
برنامه ه��ای ای��ن بانک و نظ��ام بانکی کش��ور برای 
روزهای پایانی س��ال و ش��ب عید خب��رداد و گفت: 
تدابیری برای ارائه خدمات بهتر و مناسب تر به مردم 

در این ایام اندیشیده شده است. 
وی اف��زود: بحث ظرفیت س��ازی در طول س��ال 
اجرای��ی می ش��ود و در ایام پایانی س��ال که میزان 
تراک��م و مراجعات مردم بیش��تر اس��ت تغییرات را 
به حداقل می رس��انیم و در اسفندماه به هیچ عنوان 

سامانه ها را تغییر نمی دهیم. 
این مقام مسئول در بانک مرکزی با اعالم اینکه 
کش��یک های 24 س��اعته در بانک مستقر خواهند 
ش��د، تصریح کرد: در طول اس��فندماه تا روزهای 
اول عی��د کش��یک های ش��بانه روزی در بانک ه��ا 
مس��تقر می شوند تا اگر مش��کلی به وجود آمد، به 

سرعت برطرف شود. 

قیمتنوع ارز 

3.457دالر آمریکا

4.070یورو

5.320پوند انگلیس

2.940دالر کانادا

953درهم امارت

4.000فرانک سوئیس

1.515لیر ترکیه

940ریال عربستان

1.020رینگت مالزی

11.800دینار کویت

570یوان چین

57روپیه هند

294.500ین ژاپن

2.89دینار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

12.986اونس طال

462.000مثقال طال

106.553طالی 18 عیار

1.040.000سکه بهار آزادی

1.045.000سکه طرح جدید

520.000سکه نیم

270.000سکه ربع

175.000سکه گرمی

سپرده گذاری بانک مرکزی 
نزد بانک صنعت و معدن

بان��ک صنع��ت و معدن اع��الم کرد: بان��ک مرکزی 
جمهوری اس��المی ایران از ابتدای دی ماه سال جاری 
مبل��غ دو هزار میلیارد ریال به مدت س��ه ماه نزد این 

بانک با نرخ سود 20 درصد سپرده گذاری کرد. 
ب��ه گزارش ایرنا، اقدام مزبور ب��ا توجه به نظر مثبت 
کمیس��یون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اس��المی 
ای��ران در خصوص مدیریت، کنترل منابع و عدم اضافه 

برداشت این بانک انجام شده است. 
بر پایه این گزارش، ماموریت توسعه ای بانک صنعت 
و مع��دن به منظور افزایش ت��وان آن برای تامین مالی 
طرح ه��ای صنعتی، به تازگی موضوع افزایش س��رمایه 

بانک ها در الیحه بودجه دولت ارائه شده است. 
بانک صنعت و معدن قرار اس��ت با تامین مالی الزم 
تا پایان س��ال جاری در مجموع ام��کان بهره برداری از 
40 طرح را در س��طح کش��ور فراهم س��ازد که حدود 
950میلیون دالر س��رمایه گذاری دارد و امکان اشتغال 

مستقیم چهار هزار و 500 نفر را فراهم می سازد. 
همکاری با صندوق توس��عه ملی از برنامه های بانک 
صنعت و معدن است که برای سال جاری قرارداد 3.9 

میلیارد دالری بین دو طرف به امضا رسید. 

دریافت نشان رهبری منابع انسانی 
اروپا توسط بانک دی

در هشتمین کنفرانس توانمندس��ازی منابع انسانی 
ایران که با حضور استادان مدیریت و مدیران شرکت ها 
و س��ازمان ها 29 و 30 دی م��اه در ب��رج میالد تهران 
برگزار  ش��د، بان��ک دی با توجه ب��ه رویکردهای نوین 
خود مبنی بر توس��عه و توانمندسازی منابع انسانی در 
نظام بانکی کش��ور، نشان B رهبری منابع انسانی اروپا 
  European HR Leadership Award  2014
 را از س��وی آکادم��ی مدیری��ت مناب��ع انس��انی اروپا
 European HR Management Academy
دریاف��ت ک��رد. تاکنون هی��چ بانک ایران��ی در فرآیند 

ارزیابی این نشان رهبری حضور نداشته است. 

پست، پست بانک و مخابرات ایران 
به تفاهم رسیدند

اخبار پولی مالی- مدیران عامل شرکت های پست، 
پس��ت بانک و مخاب��رات ای��ران، تفاهم نام��ه همکاری 
 ICT س��ه جانبه به منظور س��اماندهی وضعی��ت دفاتر
روستایی امضاکردند. حسین مهری، محمود حسن زاده 
و کاظ��م ابراهیمی مدیران عامل ش��رکت های پس��ت، 
پست بانک و مخابرات ایران، سی ام دی ماه سال جاری 
در نشست مش��ترک، تفاهم نامه همکاری سه جانبه به 
منظ��ور س��اماندهی وضعیت دفاتر ICT روس��تایی و 
استفاده بهینه از امکانات و توانمندی های سازمان های 
مذکور برای ارائه خدمات به هموطنان روس��تایی امضا 

کردند. 
براس��اس این تفاهم نامه مقرر ش��د، هرگونه خدمات 
بانکی در دفاتر ICT صرفا از طریق پس��ت بانک ایران 
انجام و با توجه به کنوانس��یون اتحادیه پستی جهانی، 
تمام��ی خدمات نیابت��ی قابل عرضه در ای��ن دفاتر از 

طریق درگاه پست صورت پذیرد. 

افزایش قیمت سکه 
بازار س��که و ارز دیروز هم روند افزایشی را تجربه کرد 
و با نوس��انات آرامی همراه بود. روز گذش��ته دالر 3.457 
تومان و پوند 5.320 هزار تومان و یورو4.070 هزار تومان 
را دی��د. این در حالی اس��ت که قیمت ط��الی 18 عیار 
106.553تومان و سکه طرح جدید 1.045.000 تومان و 
سکه نیم هم 520هزارتومان قیمت خورد. هر اونس طالی 

جهانی هم به قیمت 12.986 دالر عرضه شد. 

نرخنــامه

بانک نــامه

نسیم نجفی
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فعالیت بیمه توسعه ممنوع شد 

به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی، بیمه توسعه 
از صدور بیمه های اموال، اش��خاص، شخص ثالث و 
سایر رشته های مسئولیت و زیان های پولی تا اطالع 
ثانوی ممنوع ش��د. ش��ورای عالی بیمه این تصمیم 
را در روز ج��اری )دیروز( با توجه ب��ه گزارش بیمه 
مرکزی درخصوص آخرین وضعیت بیمه توسعه و با 
عنایت به مطرح بودن پرونده این شرکت در مراجع 

قضایی اتخاذ کرده است.

گردشگری سالمت در منطقه آزاد اروند

اسماعیل زمانی، مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد 
اروند با اش��اره به مزیت ها و ظرفیت های این منطقه 
به عنوان زیرساخت های الزم برای توسعه گردشگری 
به وی��ژه در بخ��ش س��المت گف��ت: همس��ایگی با 
کش��ورهای همجوار، وجود مراکز درمانی گس��ترده 
در زمینه ه��ای تخصص��ی در کنار کمب��ود امکانات 
بهداش��تی و درمانی در کش��ورهای همجوار حضور 
دانش��گاه علوم پزشکی و بهداش��ت و درمان صنعت 
نف��ت، زیرس��اخت های الزم برای توس��عه صنعتی 
گردشگری سالمت در منطقه هستند که در راستای 
توس��عه و رونق این صنعت در منطقه از عناصر مهم 

و اساسی به شمار می روند. 

صادرات مواد غذایی به روسیه از گیالن

 وزی��ر صنع��ت، معدن و تج��ارت با بی��ان اینکه 
دولت از هرگونه س��رمایه گذاری در بخش خصوصی 
اس��تقبال می کن��د، گفت: اس��تان گی��الن ظرفیت 
ش��گرفی در زمینه کش��تیرانی و راه آهن دارد و باید 
صادرات مواد غذایی، گوش��ت، می��وه و تره بار و... به 
روسیه را از طریق اتاق بازرگانی این استان گسترش 

دهیم. 
محمدرض��ا نعمت زاده در جلس��ه ش��ورای اداری 
اس��تان گیالن با اش��اره ب��ه وضعیت ش��هرک های 
صنعت��ی ای��ن اس��تان اظهار ک��رد: بای��د در جهت 
رفع نارس��ایی ها تالش کنیم تا اس��تمرار صنعت در 
گیالن محدود به ش��هرک صنعتی نش��ود.  او تاکید 
کرد: دسترس��ی به آبراه دری��ای خزر که بزرگ ترین 
دریاچه جهان محسوب می شود، یک مزیت است. در 
بحث بارندگی و نزوالت آسمانی نیز وضعیت گیالن 
فوق العاده بوده و بیش��ترین حج��م دریافت باران را 
نس��بت به س��ایر اس��تان ها دارد که ای��ن مزیت ها 

مولفه های خوبی برای توسعه استان هستند. 

برگزاری نمایشگاه در و پنجره

ششمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع 
وابس��ته از 3 بهمن ماه سال جاری به مدت چهار روز 
در مح��ل دائم��ی نمایش��گاه های بین المللی تهران 

برگزار می شود. 
مشارکت کنندگان در این رویداد محصوالت خود 
را در زمین��ه  انواع درب و پنج��ره، درب های گردان 
و اتوماتیک، چارچوب، س��ردر، ماش��ین آالت و ابزار 
تولی��د، سیس��تم های تولید روباتیک و اتوماس��یون 
صنعت��ی و انواع تجهیزات و سیس��تم های دربازکن 

اتوماتیک به معرض نمایش خواهند گذاشت. 
این نمایشگاه در فضایی بالغ بر 23 هزار مترمربع 
و با حضور 394 شرکت داخلی و 65 شرکت خارجی 
از کش��ورهای آلمان، ایتالیا، ترکیه، اس��پانیا، چین، 

امارات متحده عربی و اتریش برگزار می شود. 

توان پایین نقدینگی؛ اصلی ترین 
مشکل شرکت های نرم افزاری

حمیدرضا حدادی، عضو هیات مدیره س��ازمان نظام 
صنفی رایانه ای تهران معتقد است، یکسری چالش های 
کلی که در تمام صنایع وجود دارد، در صنعت نرم افزار 
نیز به چش��م می خورد. برای مثال نبود س��رمایه گذار 
و س��رمایه ناکاف��ی از جمله این چالش ه��ای کلی در 
حوزه صنایع اس��ت؛ عالوه بر مهاجرت نیروی انس��انی 
متخصص، نبود تناس��ب بین توانایی نیروهای آموزش 
دیده حوزه نرم افزار با نیازهای ش��رکت های نرم افزاری 
نیز از جمله چالش های صنعت نرم افزار اس��ت. از سوی 
دیگر س��ازمان های دولت��ی نیز صنعت نرم اف��زار را به 
رس��میت نش��ناختند و به این دلیل ک��ه در این حوزه 
س��ازمان توانمند ساز وجود ندارد، هیچ آمار و اطالعات 
درس��تی از بخش نرم افزاری کشور ارائه نمی شود.  وی 
گفت: مهم ترین مش��کل ش��رکت های نرم افزاری توان 
نقدینگی پایین اس��ت و این امر نیز به این دلیل است 
که این ش��رکت ها نمی توانند محصول خود را با ارزش 

واقعی به مشتریان بفروشند. 

80 درصد اقتصاد در دست دولت 
امیرحس��ین س��عیدی، عضو س��ازمان نظام صنفی 
رایان��ه ای نیز با اش��اره به اینکه بح��ث وجود چالش ها 
در حوزه نرم افزاری کش��ور بحثی تکراری اس��ت که به 
ن��گاه دولت به ای��ن حوزه بازمی گردد، اف��زود: با توجه 
ب��ه اینکه نزدیک به 80 درصد اقتصاد کش��ور در حال 
حاضر در اختیار دولت اس��ت، این نگاه دولتی است که 
می تواند تعیین کند که محصول نرم افزاری که از سوی 
یک ش��رکت فناوری اطالعات عرضه می ش��ود، در چه 

جایگاهی قرار می گیرد. 
وی با اش��اره ب��ه اینکه تولید محص��والت نرم افزاری 
نیازمند ایجاد بس��تر های ارتباطی و مخابراتی مناسب 
است، تصریح کرد: یکی از این بستر ها پهنای باند است 
و میزانی که از این بس��تر به ش��رکت ها ارائه می شود، 
 IT نش��ان دهنده میزان اراده دولت برای بهبود صنعت
در کشور اس��ت؛ در همین حال بحث فرهنگ سازی از 
دیگر مس��ائلی اس��ت که دولت در ح��وزه IT روی آن 
سرمایه گذاری کرده و از طریق رسانه ها این فرهنگ را 

در بین مردم ایجاد می کند. 
رییس پیشین سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با 
تاکید بر اینک��ه دولت گاهی تصدی گری برخی امور را 
به دس��ت گرفته که انجام این امور در حوزه وظیفه اش 
نیس��ت، افزود: برای اینکه کش��ور از بح��ران اقتصادی 
حاض��ر نجات پیدا کند، الزم اس��ت در نخس��تین قدم 
بخش خصوصی تقویت شود. در حال حاضر شرکت های 
نرم افزاری نس��بت به کل جمعیت کش��ور بس��یار کم 

هستند و این امر برخالف عقالنیت است. 

 پتانسیل صنعت نرم افزار 
موجود است 

علی عبداللهی، مدیر فناوری اطالعات سازمان بورس 
اوراق به��ادار نیز با اش��اره به اینکه صنعت IT در حال 
متحول کردن جامعه جهانی از جمله ایران است، گفت: 
در داخل کشور پتانس��یل خوبی برای صنعت نرم افزار 
وج��ود دارد، در حال��ی که مدل های تج��اری خوبی از 
س��وی شرکت ها ارائه نمی ش��ود.  وی با تاکید بر اینکه 
نقش دولت در حوزه نرم افزار نباید به ایجاد س��اختار ها 
محدود شود و دولت باید در زمینه  IT و ایجاد نرم افزار 
برنامه ری��زی کند، ادامه داد: دولت باید بپذیرد که دنیا 
در حال حاضر دنیای نرم افزاری ش��ده و نبود نیروهای 
متخصص، وجود قوانین دس��ت وپاگیر و عدم بهره وری 

مناسب در این بخش به چشم می خورد. 
امیرمسعود اسکویی لر، عضو کمیسیون نرم افزار سازمان 
نظام صنف��ی رایانه ای نیز مهم تری��ن چالش ها در حوزه 
نرم افزاری کش��ور را مهاجرت نیروی انسانی متخصص و 
تحصیلکرده به خارج از کش��ور دانست و گفت: متاسفانه 
زمانی که برخی از نیروهای انس��انی متخصص در کشور 
به سطح بازدهی می رسند مملکت را ترک کرده و توانایی 

خود را در دیگر کشور ها به کار می گیرند. 

تولید نرم افزار در ایران موانع و مشکالت فراوانی را 
پیش روی طراحان تولید کنندگان نرم افزار قرار داده 

است و با وجود اینکه در سال های گذشته وعده های 
زیادی برای حذف این موانع به تولیدکنندگان داده 

شده است فعاالن این بخش بر این عقیده اند که 
وضعیت تولید نرم افزار در سال گذشته و با روی کار 

آمدن دولت یازدهم بهتر شده است، اما همچنان 
مشکالت عدیده ای در این بخش وجود دارد. 
این درحالی است که محمود واعظی وزیر 

ارتباطات و فناوری اطالعات از همان آغازین روز های 
وزارت خود دست همکاری به سوی بخش خصوصی 

دراز کرد و چندین بار تاکید کرده است که دولت 
یازدهم به هیچ عنوان دنبال تصدی گری نیست و 

از بخش خصوصی در همه زمینه های ICT  ازجمله 
تولید نرم افزار حمایت می شود. 

وزیر ارتباطات پیش از این گفته بود: در دولت 
یازدهم در وزارت ارتباطات معاونتی را مسئول 

حمایت از پژوهش و دستاوردهای داخلی و 
بخش خصوصی فعال کرده ایم تا ارتباط وزارت 

ارتباطات را با فعاالن بخش خصوصی پررنگ تر کنیم. 
وی با تاکید بر اینکه اقتدار وزارت ارتباطات در 
سیاست گذاری، هدایت و بسترسازی بهینه برای 

حمایت ازبخش خصوصی است، گفت: تجربه اقتصاد 
دولتی در برخی کشورها نشان داده که به این شکل 

نمی توانیم به مرحله شکوفایی برسیم؛ بنابراین 
نباید همان راه را برویم و باید زمینه تعامل با 
بخش خصوصی را بیش از پیش فراهم کنیم. 

او گفت: رویکرد دولت تقویت بخش خصوصی 
است و همه دست اندرکاران سیستم دولتی باید 

این فرهنگ را درک کنند که صرفا با قدرت گرفتن 
بخش خصوصی امکان توسعه کشور وجود دارد. 

واعظی با تاکید بر حمایت دولت تدبیر و امید از 
بخش خصوصی گفت: با موافقت نمایندگان مجلس، 

درآمدهای حوزه فناوری اطالعات در آن بخش 
سرمایه گذاری می شود. بر این اساس امسال دو هزار 
میلیارد تومان در این حوزه سرمایه گذاری می کنیم 

که انتظار داریم سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز دو 
تا سه برابر این رقم باشد. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه در 
بخش دولتی به دنبال حمایت از تولیدکننده داخلی 

هستیم، گفت: معموال اجرای پروژه ها و تامین 
تجهیزات به واسطه بخش خصوصی صورت می گیرد 

و بر همین اساس حتی اگر تجهیزات داخلی گران تر 
از نمونه های خارجی هم باشد حتما از تولیدات 

داخل استفاده خواهیم کرد. 
شایان میرزایی پور تولید کننده نرم افزار در باره 
مشکالت طراحی این بخش به »فرصت امروز« 

گفت: کشور ما دارای نیروی انسانی بسیار خوبی 
در صنعت نرم افزار است و جوانان با استعدادی در 
این حوزه فعال هستند که می توان از آنها استفاده 

مناسبی کرد. 
وی افزود: متاسفانه در اکثر دانشگاه ها و مراکز 

آموزش عالی کشور آموزش های مناسبی به 
دانشجویان داده نمی شود و دانشجویانی که به 

سمت برنامه نویسی روی می آورند تنها با تحقیقات 
و مطالعات خارج از برنامه موفق به یادگیری انواع 

زبان های برنامه نویسی می شوند. 
میرزایی پور اظهار کرد: کیفیت پایین آموزش در 
مراکز آموزشی باعث شده تا هر شرکتی که قصد 

جذب نیرو را دارد پس از استخدام افراد متقاضی، 
کالس های آموزشی را برای آنها بگذارند تا به 

مرحله ای برسند که برای شرکت بازدهی داشته 
باشند. 

این طراح نرم افزار درباره انتظاراتی که می ت��وان 
در این بخش از دولت داش��ت، گفت: دولت 
می تواند این بخش را مش��مول معافیت های 

مالیاتی کند و برای باز گش��ت سرمایه در این حوزه 
می تواند حداقل برای چند س��ال از درآمد زایی 
از این بخش صرف نظ��ر کند تا این ح��وزه ک��ه در 

جهان به عنوان یکی از صنایع مهم و پرس��ود اس��ت 
بتواند روی پای خود بایس��تد. 

وضعیت طراحی نرم افزار در ایران رو به بهبود است

برنامه نویسان چشم انتظار حمایت های بیشتر دولت

 مع��اون نظارت س��ازمان تنظی��م مقررات 
ارتباطات خاطرنشان کرد: الزم است تا بهمن 
ماه تمام مش��ترکان کده��ای ملی خود را به 
اطالع اپراتور برسانند زیرا در غیر این صورت 

سیم کارت های آنها قطع خواهد شد. 
غالمرضا داداش زاده در گفت وگو با ایسنا، 
درباره سیم کارت های با مالکیت غیر  تاکید 
کرد: پدی��ده ای به نام س��یم کارت بی نام و 
نش��ان وجود ن��دارد اما برخی مش��ترکان، 
س��یم کارت هایی در اختی��ار دارن��د که در 
م��وارد متعدد ممکن اس��ت مالکیت آنها به 
نام فرد دیگری ثبت ش��ده باشد. به عبارت 
دیگر ما در س��طح کشور با پدیده ای به نام 
سیم کارت های جعلی و ناقص مواجهیم که 
در حال حاضر اراده حاکمیت بر آن اس��ت 
ک��ه به س��رعت وضعیت این س��یم کارت ها 

مش��خص ش��ود. 
وی ادامه داد: در فاز اول این کار الزم است 
که تمام مش��ترکانی که از آنها خواسته شده، 
ک��د ملی خود را پی��ش از نیمه بهمن ماه، به 

اپراتور اعالم کنند. 
داداش زاده همچنی��ن عنوان کرد: اکنون 
با بهره گیری از س��یم کارت هایی که هویت 
جعل��ی دارن��د، کالهبرداری ه��ای متع��دد 

صورت گرفته و به واس��طه آنها مش��کالت 
مختلفی ایجاد شده است که در این زمینه 
آمار سیم کارت های جعلی هر دو اپراتور به 

یک اندازه اس��ت. 
وی ادام��ه داد: بر همین اس��اس طی دو 
ماه گذش��ته اپراتورها بین دو تا هش��ت بار 
از طریق شیوه های مختلف از جمله پیامک 
به مش��ترکان خود اط��الع داده اند که الزم 
اس��ت مش��خصات خود را به شیوه هایی که 
به آنها اعالم ش��ده تکمیل کنند. اکنون بر 
همین اس��اس حدود 15 تا 20 درصد افراد 
اطالعات خود را اعالم کرده اند اما همچنان 
بخش��ی از مش��ترکان به این موضوع توجه 
نکرده ان��د ک��ه در ص��ورت اس��تمرار ای��ن 
بی توجهی س��یم کارت  آنها از بهمن ماه قطع 

خواهد شد. 
معاون نظارت س��ازمان تنظیم مقررات در 
پاس��خ به این سوال ایس��نا که در دوره های 
مختلف عده ای اقدام به خرید سیم کارت های 
فعال کرده اند و اکنون دسترس��ی به ش��ماره 
ملی مالک اصلی س��یم کارت برای آنها مهیا 
نیس��ت، توضیح داد: طبق قانون الزم اس��ت 
هر س��یم کارتی به واسطه مالک و صاحب آن 
مورد اس��تفاده قرار گیرد تا مس��ئولیت تمام 

م��وارد حقوقی ب��ه پای آن فرد باش��د، حال 
اگر عده ای به خرید چنین س��یم کارت هایی 
پرداخته باشند در صورتی که امکان برقراری 
ارتباط با مالک اصلی خط را نداش��ته باشند 
و نتوانند س��یم کارت خ��ود را تغییر مالکیت 

دهند، سیم کارت  آنها قطع خواهد شد. 
داداش زاده ب��ا بیان اینکه طی س��ال های 
گذش��ته به واس��طه س��یم کارت های جعلی 
مش��کالت متع��ددی ایجاد ش��ده و اقدامات 
خالفکاران��ه از جمل��ه کالهب��رداری و حتی 
قتل ص��ورت گرفت��ه، اظهار کرد: از س��وی 
دیگ��ر به واس��طه ای��ن س��یم کارت ها قاچاق 

ترافیک انجام می شود و حجم این قاچاق نیز 
بسیار باالس��ت و درنهایت الزم است جلوی 
این تخلفات گرفته ش��ود، بر همین اس��اس 
حاکمیت تاکید دارد که تا اس��فندماه امسال 

تکلیف این موضوع روشن شود. 
مع��اون نظارت س��ازمان تنظی��م مقررات 
درب��اره افرادی ک��ه فوت ش��ده اند و پس از 
فوت س��یم کارت آنها نیز در دس��ت اعضای 
خانواده ش��ان قرار داشته توضیح داد: افرادی 
که چنین س��یم کارت هایی در دس��ت دارند 
می توانند س��یم کارت خود را در دفاتر تغییر 
مالکی��ت دهن��د و ب��رای م��ردم تدابیر الزم 

اندیشیده ش��ده و از اپراتورها خواسته است 
براس��اس این تدابیر احراز هویت های الزم را 

بالفاصله انجام دهند. 
وی همچنین یادآور شد: اکنون اپراتورهای 
مختل��ف کش��ور به ط��ور آفالین و ب��ا تاخیر 
24 س��اعته ب��ه س��امانه ثبت احوال کش��ور 
وصل ش��ده اند و بر همین اس��اس اگر فردی 
س��یم کارتی را با هویت یک فرد فوت ش��ده 
خریداری کند، پس از 24 ساعت سیم کارت 

او بالفاصله قطع خواهد شد. 
داداش زاده همچنی��ن عن��وان کرد: اکنون 
جای بهان��ه ای برای مردم وجود ندارد زیرا از 
زمان ورود سیم کارت به کشور تمهیدات الزم 
برای نقل و انتقال سیم کارت اندیشیده شده 
بود و بر همین اس��اس اکنون جای بحثی در 

این خصوص نیست. 
معاون نظارت س��ازمان تنظیم مقررات در 
پایان یادآور ش��د: ما به دنبال آن هستیم که 
این موض��وع با کمترین آس��یب برای مردم 
به نتیجه برس��د و از این بابت مش��کلی برای 
مش��ترکی ایج��اد نش��ود. در غیر این صورت 
برای ما این امکان وجود دارد که بدون هیچ 
پیگیری خاصی تمام سیم کارت های جعلی از 

رده خارج شوند. 

هشدار رگوالتوری به مشترکان موبایل

 سیم کارت های احراز هویت نشده بهمن ماه قطع می شوند 

گزارش 2

اخبــار

سیم کارت های 
بی هویت عامل 

مزاحمت های 
تلفنی اند



ریی��س اتحادیه مش��اوران 
ام��اک تهران در نخس��تین 
روز از م��اه دوم زمس��تان از 
بهاری آرام در بازار مس��کن 
که  ب��ازاری  گف��ت،  س��خن 
آرام  سال هاس��ت  هرچن��د 
بوده اما هرگ��ز طعم آرامش 

را نچشیده است. 
عقبایی در نشس��ت خبری 
روز گذش��ته تحلیل��ی از بازار 
مس��کن در کانش��هر تهران 
ارائه داد و از لزوم س��اماندهی 
حض��ور بانک ها س��خن گفت 
و از هم��ه مهم ت��ر از افزایش 
قابل توجه اجاره نش��ینی خبر 
هرچند  ک��ه  مس��ئله ای  داد، 
مسئوالن در سال های گذشته 
عاقه ای به ورود مس��تقیم به 
آمارهای  ام��ا  نداش��ته اند  آن 
موجود در ب��ازار صحت آن را 

تایید می کند. 
»در دهه 90 اجاره نش��ینی 
نس��بت به دهه های 70 و 80 
در تهران افزایش چشمگیری 
داش��ته و دلیل آن این است 
که قیمت مسکن آن قدر رشد 
داش��ت که قدرت خرید مردم 
از رشد نرخ مسکن جا ماند و 
مردم قدرت خرید مس��کن را 

ندارند.«
برای  عقبای��ی  جمل��ه  این 
خ��وردن  شکس��ت  اثب��ات 
بس��یاری از طرح های خانه دار 
ک��ردن م��ردم در س��ال های 
گذشته کافی است. طرح هایی 
که در می��ان م��وج تبلیغات 
و هزینه ه��ای گ��زاف کلی��د 
خوردن��د و هرچ��ه گذش��ت 
نتوانس��تند تاثیری در بازار از 

خود به جا بگذارند. 
به گزارش »فرصت امروز«، 
عقبای��ی ب��ا تاکید ب��ر اینکه 
رکود حاکم در بازار مسکن را 
پیش بینی کرده بودیم، گفت: 
با توجه ب��ه افزایش نامتعارف 
قیمت مس��کن در س��ال 91 
رکود این بازار قابل پیش بینی 

بود. 
صحت این اظهارات در آمار 
و ارقام ثبت شده در بنگاه های 
ب��ه خوبی  معامات مس��کن 

قابل ردیابی است. 
اتحادیه مش��اوران  ریی��س 
ام��اک ته��ران با اش��اره به 
افزای��ش تع��داد قراردادها در 
سال 93 نس��بت به سال 92 
گفت: تعداد حج��م معامات 
مسکن آذرماه در شهر تهران 
29 ه��زار و 781 قرار داد بود 
ک��ه از این تع��داد 14 هزار و 
418 قرارداد مربوط به فروش 
و 14 ه��زار و 55 قرارداد هم 
متعلق ب��ه اجاره ب��ود که در 
آذرم��اه س��ال 93 نس��بت به 
آذرماه س��ال 92 افزایش 20 
درصدی را تجربه کردیم. آمار 
قرارداده��ا در دی ماه امس��ال 
ق��رارداد   543 و  ه��زار   32
اس��ت ک��ه از این تع��داد 16 
ه��زار و 422 ق��رارداد خرید 
و ف��روش ب��وده و 14 هزار و 
680 ق��رارداد متعلق به اجاره 
بوده اس��ت. تعداد معامات و 
داده��ای خریدوفروش  ق��رار 
در آذرماه س��ال ج��اری 14 
در  و  ق��رارداد   418 ه��زارو 
آبان ماه س��ال جاری 12هزار 
و 234 ق��رارداد و همچنی��ن 
آمار قراردادهای خریدوفروش 
مسکن در مهر ماه سال جاری 
14 هزار قرارداد بوده است که 
نشان می دهد معامات خرید 
مس��کن در تهران سیر نزولی 
داش��ته و پیش بینی می کنیم 

در بهم��ن م��اه و اس��فند ماه 
هم تع��داد قراردادهای فروش 

کاهش یابد. 

سنگینی رکود سال92 
سابقه نداشت

حس��ام عقبایی، با اشاره به 
س��نگینی رک��ود موج��ود در 
بازار مس��کن اذع��ان کرد: در 
چند دهه گذشته بازار مسکن 
رکودی را به س��نگینی رکود 

سال 92 تجربه نکرده است. 
هرچن��د  وی،  گفت��ه  ب��ه 
ماه ه��ای ابتدای��ی خیز رکود 
ش��ش  در  و  ش��د  برداش��ته 
ماهه دوم س��ال خیز خروج از 
رکود صعودی تر شد اما هنوز 
نمی توان گفت که بازار مسکن 

از رکود رهایی یافته است. 
اتحادیه مش��اوران  ریی��س 
تاکی��د  ب��ا  ته��ران  ام��اک 
براینک��ه ب��ازار مس��کن هنوز 
اقتص��اد  ح��وزه  پایدارتری��ن 
کش��ور است، گفت: اگر توازن 
عرض��ه و تقاضا برقرار ش��ود 
به یقی��ن بازار مس��کن هنوز 
می توان��د بازار پای��داری برای 

سرمایه گذاری باشد. 
ح��ال  در  داد:  ادام��ه  وی 
حاضر ب��ازار مس��کن از عدم 
سیاس��ت های درس��ت کان 
رن��ج می برد و ع��دم برقراری 
ت��وازن تولید و عرضه به دلیل 
همین سیاس��ت های اش��تباه 

کان بانکی است. 
عقبایی با بیان اینکه تبعات 
پروانه ه��ای  کاه��ش ص��دور 
درازمدت خود  در  ساختمانی 
را نش��ان می دهد، گفت: باید 
س��رمایه گذاری  انگیزه ه��ای 
در ای��ن مورد تقویت ش��ود و 
با تغییر سیاس��ت های کان، 
در س��ایر  ک��ه  را  نقدینگ��ی 
حوزه های اقتصادی کشورمان 
در جریان اس��ت، به س��مت 
بازار مس��کن و افزایش عرضه 

در این بازار هدایت کنیم. 

دامنه ثبات قیمت ها تا 
بهار 94

تم��ام صحبت ه��ای مطرح 
ش��ده از سوی عقبایی ظاهری 
تیره نداش��ت. رییس اتحادیه 
مشاوران اماک تهران ثبات در 
بازار را از اصلی ترین پدیده های 
محتمل در سال آینده دانست 
و به��ار 94 را فص��ل ثبات در 

مسکن قلمداد کرد. 
عقبای��ی با تاکی��د بر اینکه 
فص��ل معام��ات مس��کن در 
س��ال آینده از اردیبهشت ماه 
ش��روع خواهد شد، ادامه داد: 
برای پیش بینی بازار مس��کن 
در س��ال آینده زود اس��ت و 
ح��اال نمی توان گفت قیمت ها 
ی��ا کاه��ش می یابد.  افزایش 

17 ت��ا 18 فروردین ماه دوره 
بازار مسکن است و  خاموشی 
انتظار انعق��اد قراردادها را در 
م��اه ابتدایی س��ال نداریم. از 
آنجا که پروسه خرید بین سه 
هفته تا سه ماه است، بنابراین 
می ت��وان گفت درعم��ل بازار 
مسکن از اردیبهشت ماه کلید 

می خورد. 
اتحادیه مش��اوران  ریی��س 
ام��اک تهران با بی��ان اینکه 
به��ار آرام��ی را در س��ال 94 
پیش بین��ی می کنی��م، تاکید 
ک��رد: ش��اهد رش��د قیمت ها 
در به��ار س��ال 94 نخواهیم 
ب��ود. آم��ار نش��ان از افزایش 
حج��م معام��ات می دهد اما 
این افزایش حج��م قراردادها 
نمی تواند عاملی برای افزایش 

قیمت ها باشد. 
عقبای��ی ب��ا بی��ان اینک��ه 
ه��م  ارز  قیم��ت  افزای��ش 
نمی توان��د تاثی��ری در قیمت 
مس��کن داشته باش��د، گفت: 
ب��ا ف��رض اینکه ن��رخ ارز هم 
افزایش  احتمال  یابد،  افزایش 
قیمت مس��کن تا پایان س��ال 
بس��یار کم اس��ت. با توجه به 
اینک��ه ن��رخ افزای��ش قیمت 
مسکن براس��اس افزایش نرخ 
تورم تعیین می شود نمی توان 
انتظ��ار افزایش قیم��ت را تا 
پایان سال داشته باشیم. البته 
هر چن��د قیمت مس��کن در 

سال 93 زیر خط تورم بود. 

سهم بانک ها در افزایش 
قیمت مسکن

انتق��اد از بانک ه��ا بخ��ش 
دیگری از صحبت های رییس 
ام��اک  مش��اوران  اتحادی��ه 
ته��ران را به خ��ود اختصاص 

داد. 
عقبایی ب��ا انتق��اد از ورود 
بانک ها به حوزه ساخت و س��از 
گفت:  مسکن  خریدوفروش  و 
بانک��داری،  قان��ون   4 م��اده 
بانک ه��ا را از ورود ب��ه حوزه 
و  ساخت و س��از  مس��کن، 
خریدوف��روش باز م��ی دارد و 
طبق همی��ن قان��ون بانک ها 
ای��ن حوزه  اج��ازه ورود ب��ه 
را ندارن��د و این باعث ش��ده 
فعالی��ت بانک ه��ا در جه��ت 
تولی��د نباش��د ک��ه البت��ه به 
قیمت مس��کن هم  افزای��ش 

دامن زده است. 
اتحادیه مش��اوران  ریی��س 
ام��اک ته��ران ب��ا تاکید بر 
اینکه سهم بانک ها در افزایش 
قیمت مس��کن چی��زی بیش 
از 50 درص��د ب��وده گفت: از 
مسئوالن و نمایندگان مجلس 
تقاضا دارم نس��بت ب��ه ورود 
بانک ها به حوزه ساخت و س��از 
و خریدوفروش مسکن به طور 

جدی ورود و نظارت کنند. 
داد:  ادام��ه  عقبای��ی 
سیاس��ت های پول��ی و بانکی 
را در افزایش قیمت مس��کن 
نمی توانی��م مه��ار کنی��م، در 
ح��ال حاضر، بانک ه��ا رقیب 
م��ردم در معامات ش��ده اند 
و زمان��ی که بانک ه��ا رقیب 
و  زمی��ن  قیم��ت   باش��ند، 
س��اختمان حداقل 20 درصد 
افزایش می یابد. از سوی دیگر 
ساخت و ساز  حوزه  در  بانک ها 
ب��رای ت��وده ای از م��ردم که 
اقشار پایین و متوسط هستند 
هیچ کاری نکرده اند و تنها به 
آپارتمان های  س��اخت  سمت 
لوکس برای دهک های خاص 

جامعه رفته اند. 
وی تاکی��د ک��رد: در حال 
حاض��ر، در برخی از پروژه ها 
بانک ها با اس��تفاده از لوگوی 
و  شهرک س��ازی  ب��ه  خ��ود 
آپارتمان سازی اقدام کرده اند 
و به تمام پروس��ه های خرید 
زمی��ن، س��اخت آپارتمان و 
ف��روش که طب��ق قانون این 
بانک ه��ا  ب��رای  فعالیت ه��ا 
ورود  اس��ت،  غیرقانون��ی 
بانک ها  معتق��دم  می کنن��د. 
ب��ه ج��ای اینک��ه در اجرای 
مس��کن اجتماعی و مس��کن 
مه��ر ب��ه دولت کم��ک کند 
باعث  س��وداگرانه  رویکرد  با 
افزایش قیمت ها شده اس��ت. 

عقبایی ب��ا تاکی��د براینکه 
قیمت مسکن می تواند کاهش 
یاب��د گفت: معتقدم مس��کن 
ظرفیت کاهش قیمت را دارد 
اما محقق ش��دن این کاهش 
قیمت بس��تگی به ای��ن دارد 
هزینه های  بتوانیم  که چگونه 
جانب��ی را که باع��ث افزایش 
قیمت می شود، حذف کنیم. 

اتحادیه مش��اوران  ریی��س 
ام��اک تهران با بی��ان اینکه 
60 ت��ا 80 درصد قیمت یک 
زمین  قیم��ت  به  س��اختمان 
مربوط می ش��ود، گفت: وقتی 
فرآین��د س��اخت را بررس��ی 
را  درمی یابیم س��ودی  کنیم، 
که در تولید مسکن به صورت 
غیرانب��وه و غیر تعاونی اس��ت 
می توان کاهش داد و ظرفیت 

کاهش را دارد. 
چنان ک��ه  داد:  ادام��ه  وی 
آنالی��ز بازار مس��کن از س��ال 
88 ت��ا 93 به م��ا می گوید، با 
توجه ب��ه اینک��ه در مقاطعی 
قیمت مصالح، صدور پروانه و 
قیمت ساخت افزایش داشت، 
قیمت مسکن کاهش یافت و 
این نش��ان می دهد که س��ود 
از  بیشتر  بس��یار  ساخت و ساز 
این است که با افزایش مصالح 
و افزایش جزئی قیمت صدور 
پروانه س��اخت قیمت مسکن 

به طور قاب��ل توجهی افزایش 
یابد. 

رونق در بازار مسکن با 
وام 80 میلیون تومانی

دیگری  بخ��ش  در  عقبایی 
ارائه  از صحبت های خ��ود به 
بازگش��ت  راهکارهای��ی برای 
رونق به بازار مسکن پرداخت 
و در این میان نقش تسهیات 
بانکی را بیش از دیگر محورها 

عنوان کرد. 
اتحادیه مش��اوران  ریی��س 
اماک ته��ران با بیان اینکه با 
اعطای وام 80 میلیون تومانی 
خرید مس��کن موافق هستم، 
اقتص��ادی  وضعی��ت  گف��ت: 
کش��ورمان در ش��رایطی قرار 
دارد ک��ه باید اعط��ای وام ها 
ب��رای خرید مس��کن افزایش 
یاب��د. در حال��ی ک��ه بیش از 
ساخت و س��ازها  درص��د   90
س��نتی و بومی اس��ت و سهم 
از  کمت��ر  صنعتی س��ازی 
10درصد اس��ت وام مس��کن 
می توان��د عام��ل محرک��ه ای 
در ب��ازار باش��د. وی خط��اب 
به عده ای از کارشناس��ان که 
معتقدن��د وام ها باعث افزایش 
ت��ورم در کش��ور و افزای��ش 
قیمت مسکن می شود، گفت: 
قطع��ا وام به عنوان تنها عامل 
محرکه می تواند تورم زا باش��د 
و بای��د عوامل دیگری در کنار 
آن ق��رار گیرد اما در هش��ت 
سال دولت گذشته که اعطای 
تس��هیات متوقف ش��د، مگر 
افزایش نرخ مس��کن را تجربه 
نکردی��م؟ معتق��دم اگ��ر این 
تس��هیات با دو شرط نبودن 
رانت و نبودن تبعیض به اجرا 
برسد می توانند به بازار مسکن 
و خانه دار ش��دن مردم کمک 
کند. اس��تفاده از کد رهگیری 
در معام��ات مس��کن، بخش 
را  عقبایی  پایانی صحبت های 
به خود اختص��اص داد، کدی 
ک��ه هرچند از عم��ر آن چند 
ماهی می گ��ذرد اما به اعتقاد 
بسیاری از فعاالن بازار نقشی 
در کنت��رل و ش��فافیت بازار 

نداشته است. 
عقبایی با بی��ان اینکه اخذ 
ک��د رهگی��ری در معامات، 
از مصوبه هیات  خریدوفروش 
وزیران اس��ت، گفت: اخذ کد 
رهگیری در مش��اوران اماک 
اجب��اری، الزم االجرا و قطعی 
اس��ت و هیچ مش��اور اماکی 
نباید بابت آن مبلغی بیش از 
حق کمیس��یون خود دریافت 

کند. 
اخ��ذ  ل��زوم  درب��اره  وی 
هم��کاری  و  رهگی��ری  ک��د 
سازمان های دیگر برای اجرای 
این طرح گف��ت: با الزم االجرا 
ش��دن اخ��ذ ک��د رهگی��ری 
بسیاری  می توانند  بنگاه داران 
دعاوی حقوقی  پرونده های  از 
را رفع و رج��وع کنند، زیرا با 
مش��خص  فرآیند  این  اجرای 
می ش��ود که ملک به چند نفر 
فروخته شده و چه مجوزهایی 
دارد و تمام مشکات ناشی از 
این ابهام��ات در بنگاه ها حل 
می شود، نه در مراجع قضایی. 
وی خاطر نش��ان ک��رد: اما 
متاسفانه برخی از نهادها مانند 
ثبت اس��ناد و ش��هرداری ها با 
در نظر گرفتن منافع شخصی 
خود و اداره جزیره ای سازمان 
حاضر به همکاری با مشاوران 
اماک نیستند و اطاعات خود 
را در اختیار ما قرار نمی دهند. 

افزایش اجاره نشینی نشانه شکست طرح های خانه دار کردن مردم

قدرت خرید مردم از افزایش قیمت خانه جا ماند

ب��ا  شهرس��ازی  و  راه  وزی��ر 
تاکی��د ب��ر انج��ام پژوهش های 
کارب��ردی در مرک��ز تحقیق��ات 
راه، مسکن و شهرسازی بر لزوم 
و  راهبردی  پژوهش ه��ای  انجام 
الگوی  تعیی��ن  ب��رای  کاربردی 
مص��رف ان��رژی در بخش ه��ای 
حمل و نق��ل و مس��کن و بح��ث 
از  مختل��ف  ابع��اد  در  ایمن��ی 
جمله در ساخت و س��از و شقوق 

حمل و نقل تاکید کرد.
ب��ه گ��زارش ف��ارس، عب��اس 
آخون��دی در جم��ع مدی��ران و 

مس��ئوالن مرکز تحقیق��ات، راه، 
گف��ت:  شهرس��ازی  و  مس��کن 
و  راه  وزارت  تصدی گ��ری  در 
شهرس��ازی چند موض��وع مهم 
برایم اص��ل بود ک��ه عمده ترین 
آنها مدیریت منابع انسانی است. 
در حال��ی که ح��س می کنم در 
سال های گذشته به تربیت نیروی 
انسانی و رش��د آن در وزارتخانه 

توجه جدی نشده است.
انتظار تربیت   وی ادامه داد: 
نیروی انس��انی در کشور از این 
مرک��ز انتظ��ار گزافی نیس��ت . 

با وج��ود جامعه بس��یار جوان، 
خ��اق و تحصیلک��رده مجموع 
تاش هایی که در ایران صورت 
گرفته به حرفه ورزی در کش��ور 
منجر نش��ده است؛ حرفه ورزی 
که ب��ا فناوری اطاعات آش��نا 
باش��د و به س��طوح بین المللی 

برسد . 
وزیر راه و شهرس��ازی با بیان 
اینک��ه از مرکز تحقیق��ات، راه، 
مسکن و شهرسازی انتظار دارم 
بتواند در جهت اهداف وزارتخانه، 
حرف��ه ای و در س��طح رقاب��ت 

جهانی فعالیت کند، عنوان کرد: 
دانش��گاه های  فارغ التحصی��ان 
داخل��ی و خارجی فراوانی وجود 
دارند که به دنبال کارند و مرکز 
تحقیقات باید آغوش��ش را باز و 
شرایط حضور حداقل یکصد عضو 
ج��وان را به عن��وان هیات علمی 

این مرکز فراهم کند . 
وی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه تمام 
ش��اخص های انق��اب صنعت��ی 
امکان حرکت پذیری است، گفت: 
هم��ان  حرکت پذی��ری  ام��کان 
قدرت جابه جایی است و مسئله 

مهمی در شهرها، حومه شهرها، 
خارج شهرها و حتی در قاره ها به 
شمار می آید و اصلی ترین مسئله 
ایران محس��وب می ش��ود . اوایل 
ده��ه 70 کمتر از پن��ج میلیون 
خودرو در ایران تردد می کرد اما 
االن حدود هفت میلیون خودرو 
تردد دارند که تا 20 سال آینده 
این عدد به 40 میلیون می رسد . 
در واق��ع تمام اقدامات��ی که در 
این مرکز انجام می ش��ود باید با 
دو ش��اخص سرعت جابه جایی و 

قابلیت زندگی سنجیده شود . 
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مسکن مهر در زمان مقرر تکمیل 
می شد افزایش قیمت نداشتیم

مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی با بی��ان اینکه اگر 
پروژه ه��ای مس��کن مهر در زم��ان مقرر ب��ه اتمام 
می رس��ید با تغییر قیمت مواجه نمی ش��دیم، گفت: 
دولت تاش می کند طرح های زیربنایی و روبنایی را 
بدون دریافت هزینه از مردم احداث و تکمیل کند.

به گزارش فارس، محسن نریمان با بیان اینکه در 
پروژه مس��کن مهر موضوعی به ن��ام افزایش قیمت 
نداری��م، افزود: قیمت مس��کن مهر ثاب��ت نبوده که 
اکنون افزایش داشته باشد؛ براساس آیین نامه اجرایی 
تبصره مربوط به مسکن در قانون بودجه سال جاری 
)تبص��ره 6( قراردادهایی با متقاضیان منعقد ش��ده 
که طبق آن تمام دریافتی ها علی الحس��اب محسوب 
می ش��ود و قیمت نهایی زم��ان تحویل واحد تعیین 

خواهد شد.
وی ادام��ه داد: نهادها و س��ازمان های دولتی که 
در حوزه مس��کن فعالیت می کنند، ب��ه هیچ عنوان 
به دنبال انتفاع نیستند و ماک قیمت گذاری هزینه 
تمام ش��ده پ��روژه اس��ت، حتی ما به عن��وان دولت 
وظیفه داری��م از محل اعتبارات دولتی برای تکمیل 

پروژه مسکن مهر اقدام کنیم.
مدیرعامل ش��رکت عمران شهرهای جدید درباره 
اعام قیمت های جدید مسکن مهر پرند گفت: آنچه 
به عن��وان افزایش قیمت پرند مطرح ش��ده در واقع 
تعیین و اعام قیمت تمام ش��ده این واحدها اس��ت 
که باید محاس��به می ش��د و اعام قیم��ت جدید به 
همین دلیل اس��ت.وی افزود: اگر پروژه های مسکن 
مهر در زمان مقرر به اتمام می رسید با تغییر قیمت 
مواجه نمی ش��دیم.اغلب پروژه های مسکن مهر باید 
یک س��ال بعد از کلنگ زنی بهره برداری می ش��د اما 
متاس��فانه دولت قبل موفق ب��ه تکمیل این پروژه ها 
در مدت مقرر نش��د و به صورت نیمه تمام به دولت 
یازدهم انتقال یاف��ت؛ بنابراین اکنون دولت تدبیر و 
امید میراث یک پروژه گس��ترده نیمه تمام است که 
همین موضوع باعث شد قیمت ها دچار نوسان شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: دولت برای 
اینکه پروژه ها براس��اس قراردادها، ضوابط و مقررات 
تکمیل ش��ود، بسترس��ازی می کند.اعتبارات مسکن 
مهر مجموع آورده مردم و تس��هیاتی اس��ت که به 
مردم ارائه می ش��ود اما دولت تاش می کند خدمات 
زیربنای��ی و روبنایی را بدون دریافت هزینه از مردم 

احداث و تکمیل کند.

افتتاح 90 درصد پروژه های مسکن 
مهر تا پایان سال 94

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی گفت: تا پایان سال 
94، 90 درصد پروژه های مس��کن مهر به متقاضیان 

واگذار می شود.
به گزارش فارس، علی اصغر مهرآبادی ظهر دیروز 
در جریان بازدید از پروژه های مس��کن مهر کامیاران 
گف��ت: تاکنون ی��ک میلیون و 700 ه��زار واحد از 
مجم��وع پروژه های مس��کن مهر تکمیل ش��ده که 
ی��ک میلیون و 250 واحد آن مورد بهره برداری قرار 

گرفته است.
قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی خاطرنشان کرد: 
تاش بر این است که تا پایان سال 94، 90 درصد از 
پروژه های مسکن مهر به بهره برداری برسد و مابقی 

آن تا اوایل سال 95 افتتاح خواهد شد.
وی بیشترین مشکل واحدهای مسکونی را امکانات 
زیرساختی دانست  و بیان کرد: ما به عنوان وزارت راه 
و شهرس��ازی از منابع داخلی خود زیرس��اخت ها را 
آغاز کرده ایم که از جمله 300 باب مدرس��ه و 300 
باب مس��جد در حال احداث است و از دستگاه های 
خدمات رسان انتظار می رود که از منابع داخلی خود 
نس��بت به انجام امکانات مورد نیاز مسکن مهر اقدام 

کنند.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی افزود: نمی خواهیم 
هیچ واحد مسکونی را بدون داشتن امتیازات تحویل 
متقاضی دهیم، زیرا با این وضع مردم دچار مش��کل 

خواهند شد.
وی همچنی��ن ب��ه افزایش تس��هیات واحدهای 
مس��کن مهر اش��اره کرد و گفت: براس��اس مصوبه 
شورای پول و اعتبار که دو هفته پیش تصویب شد، 
تس��هیات مسکن مهر به 30 میلیون تومان افزایش 
یافته اس��ت و تمامی بانک های عامل باید نسبت به 

پرداخت آن همت کنند.
مهرآبادی یادآور ش��د: این افزایش تس��هیات با 
هدف جبران آورده ش��خصی متقاضیان مسکن مهر 
اس��ت، چون این افراد از اقش��ار ک��م درآمد جامعه 

هستند.
وی در ادام��ه ب��ه 340 ه��زار واحد مس��کن مهر 
راکد در کش��ور اش��اره کرد و افزود: 230 واحد آن 
فعال ش��ده است. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در 
پایان تصریح کرد: ش��یوه نامه ای برای تعیین تکلیف 
واحدهای راکد تهیه شده که براساس آن واحدهایی 
ک��ه متقاضی نداش��ته باش��ند یا به س��ازندگان آن 
فروخته می ش��ود یا خود وزارتخانه آنها را خریداری 

خواهد کرد.

افزایش 18 درصدی واردات 
در 9 ماهه امسال

با واردات بیش از 32 میلیون و 986 هزار تن کاال 
به مرزهای کش��ور در 9 ماهه ابتدایی امس��ال آمار 

واردات رسما 18 درصد افزایش یافت. 
ب��ه گزارش ایس��نا، همچنی��ن در 9 ماهه ابتدایی 
امس��ال 45 میلیون و 21 هزار ت��ن کاال از مرزهای 
کشور صادر شده که این آمار نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته رشدی سه درصدی را نشان می دهد. 

فرام��رز مداح، مدیر کل دفت��ر فناوری اطاعات و 
ارتباطات سازمان راهداری، با بیان این خبر تصریح 
کرد: با بهبود حمل ونقل و تس��هیل در امر صادرات 
و ترانزیت کاال آمارهای فعلی به دست آمده است. 

به گفته وی، از مجموع کاالهای صادر شده میزان 
چهار میلیون و 913 هزار تن کاال از طریق مرزهای 
جاده ای کشور خارج و میزان یک میلیون و 73 هزار 
ت��ن کاال از طری��ق مرزهای جاده ای به کش��ور وارد 

شده است. 
همچنین طب��ق اعام س��ازمان راهداری س��هم 
جاده ها از مجموع واردات و صادرات 9 ماهه ابتدایی 
سال هشت درصد، س��هم راه آهن دو درصد و سهم 

دریا 90 درصد بوده است. 
براس��اس این آم��ار، در مرزهای جاده ای کش��ور 
مرز بازرگان با س��هم 60 درصدی فعال ترین مرز در 
زمینه واردات کاال بوده و پس از آن مرزهای آس��تارا 
و میرج��اوه به ترتیب با 16 و 12 درصد در رده های 

بعدی قرار دارد. 
در حوزه صادرات نیز در 9 ماهه س��ال جاری مرز 
ب��ازرگان با 20 درصد در رده نخس��ت و پس از آن 
مرزهای دو غارون با 15 درصد و آستارا با 12 درصد 

قرار دارد. 
طبق اعام س��ازمان راه��داری در میان کاالهای 
صادر شده س��هم کامیون های ایرانی 62 درصد و در 

جابه جایی کاالهای وارداتی 41 درصد بوده است. 

یک سوم اتوبوس های بین شهری 
فرسوده هستند

تاکنون قوانین متعددی برای نوسازی ناوگان بین 
ش��هری و اتوبوس ها تصویب ش��ده اما ت��ا زمانی که 
بودجه آنها فراهم نباشد، هیچ تاثیری نخواهد داشت. 
مع��اون دفت��ر حمل و نقل بار و مس��افر س��ازمان 
راه��داری، اظهار کرد: متاس��فانه تعداد اتوبوس های 
فرس��وده در ن��اوگان حمل و نقل بین ش��هری رو به 
افزایش است و اکنون حتی اتوبوسی با عمر 24 سال 
هم داریم. به گزارش ایلنا، نیما شهرزاد با بیان اینکه 
بیش از 20هزار دس��تگاه اتوبوس ب��ا عمر میانگین 
12.7 س��ال در جاده های کشور فعال هستند، ادامه 
داد: به این ترتیب هفت هزاردستگاه فرسوده هستند 

که یک سوم آن اتوبوس های بین شهری هستند. 
وی در م��ورد راهکاره��ای نوس��ازی اتوبوس های 
بین ش��هری گفت: ما پیشنهاد دادیم که در بند )ق( 
تبص��ره  )2( قان��ون بودجه امس��ال امکانات الزم را 
برای نوس��ازی فراهم کنیم، اما نتیجه آن در مجلس 

مشخص می شود. 
شهرزاد از جلسه های مشترک سازمان راهداری و 
ستاد بهینه س��ازی مصرف سوخت خبر داد و گفت: 
در این زمینه طرح هایی هم ارائه ش��ده و امیدواریم 

به نتیجه درستی دست پیدا کنیم. 
وی افزود: باید برای مس��ئوالن مشخص باشد که 
یک ناوگان فرس��وده چه خطراتی می تواند داش��ته 
باش��د و ب��رای ایمن��ی آن تاش کنند، چ��ون آمار 
مسافرت شهری با س��واری در حال افزایش است و 

این اصا خوب نیست. 
وی گف��ت: س��ازمان راه��داری ب��ا وزارت راه هم 
برنامه هایی دارد، اما مش��کل اصل��ی کمبود بودجه 
است که امیدوارم سال بعد این مشکات کمتر باشد. 
ش��هرزاد با بی��ان اینکه اتوبوس های بین ش��هری 
عاوه بر ناایمن بودن س��بب افزایش مصرف سوخت 
می ش��وند، ادام��ه داد: قوانین زیادی برای نوس��ازی 
اتوبوس ه��ای بی��ن ش��هری وجود دارد اما مش��کل 
کمب��ود بودجه اس��ت که باید به ای��ن بخش تزریق 
ش��ود. وی گف��ت: مس��ئوالن باید همزم��ان با وارد 
کردن اتوبوس های جدید به حمل و نقل بین ش��هری 
چ��اره ای هم ب��رای اتوبوس های قدیمی و فرس��وده 

داشته باشند. 

ترکیه شریک اصلی
تجاری ایران نیست

مدی��ر کل دفت��ر ترانزیت س��ازمان راه��داری با 
اش��اره به ترانزیت س��االنه بیش از 10 میلیون کاال 
در مرزهای ای��ران اظهار کرد: در ای��ن میان ترکیه 
اصلی ترین شریک تجاری ایران به حساب نمی آید. 

به گزارش ایس��نا، محمد جواد عطرچیان تصریح 
ک��رد: با توجه ب��ه جایگاه جغرافیای��ی ایران و نقش 
مهمی که در ترانزیت منطقه ایفا می کنیم، س��االنه 
حج��م قابل توجهی از کاالها در مرزهای ایران صادر 
یا وارد می ش��ود که بخش عمده ای از این صادرات و 
واردات از طریق مرزهای دریایی و همسایگان شرقی 

و شمالی انجام می گیرد. 
وی با اش��اره به آمار منتشر شده 9 ماهه ترانزیتی 
کشور اعام کرد: مانند سال های گذشته کشورهای 
همس��ایه ایران در مرزهای شرقی و شمال شرقی و 
غربی اصلی ترین س��هم را در کااله��ای ترانزیتی بر 
عهده دارند و این مس��ئله که ترکیه ش��ریک  اصلی 

تجاری ایران است، صحت ندارد. 
مدیر کل دفتر ترانزیت سازمان راهداری، امارات را 
به عن��وان اصلی ترین منبع کاالهای وارداتی به ایران 
معرفی کرد و گفت:  حجم قابل توجهی از این کاالها 
از طریق بنادر جنوبی کش��ور تخلیه و بارگیری شده 

و به سمت مرزهای داخلی حرکت می کنند. 
عطرچیان ادامه داد: کااله��ای صادراتی از طریق 
مرزهای شرقی به افغانستان، مرزهای غربی به عراق 

و در شمال غرب به آذربایجان انتقال می یابد. 



قصه واردات شکر سر دراز دارد 
فق��ط می توانی��م بگویی��م که در 
بحث واردات، به خصوص کاالهای 
اف��رادی  اساس��ی مانن��د ش��کر، 
با روش های مختلف  هس��تند که 
انجام  برای  را  می توانند مسئوالن 
آنچه دلش��ان می خواهد مجبور یا 
اینکه  ب��دون  البته  راضی کنن��د. 
به ص��اح مملکت، کش��اورزان یا 
میز  بیندیش��ند، پشت  کارخانه ها 
آنطور  و  می نش��ینند  ریاست شان 
ک��ه س��ایت ف��ود پرس گ��زارش 
داده ب��ا ی��ک تلفن، مج��وزی را 
دریاف��ت می کنن��د ک��ه امض��ای 
جهادکشاورزی  مس��ئوالن  برخی 
زی��ر آن اس��ت؛ وزارتخانه ای که 
واردات  س��ال جاری،  فروردین  از 
ش��کر را به کل��ی ممن��وع اعام 

کرده است. 
اما از سوی دیگر، وزیر صنعت، 
مع��دن و تجارت که مدتی اس��ت 
وظای��ف تنظیم ب��ازار محصوالت 
بر  ن��دارد،  برعهده  را  کش��اورزی 
ک��ه   دارد  اص��رار  ش��کر  واردات 
البت��ه  باش��د.  آزاد  واردات  ای��ن 
برخی س��ایت های خبری ازجمله 
فودپ��رس، این مج��وز را برای 4 
ش��رکت خاص گ��زارش داده اند. 
مجوزها در حالی صادر ش��ده که 
انباره��ای داخل��ی پر از ش��کری 
هس��تند که کارخانه ها در فروش 

آن مستاصل شده اند. 

چرا شکر استراتژیک است؟ 
شاید برخی به این موضوع فکر 
کنند که مگر اهمیت ش��کر و قند 
به این اندازه است که دولت آن را 
اس��تراتژیک  محصوالت  هم ردیف 
دیگ��ری مانن��د گندم ق��رار داده 
اس��ت. در پاس��خ بای��د گفت که 
مصرف باالی قند و شکر به نوعی 
بازمی گردد.  ایران��ی  فرهن��گ  به 
ایرانی ه��ا برای مهمان نوازی حتی 
اگ��ر غذای��ی سرس��فره نداش��ته 
باش��ند، ب��ا ی��ک فنج��ان چ��ای 
)هم��راه ب��ا قند ی��ا ش��کر( از او 
پذیرایی می کنند. گذشته از اینها 
این ش��کر در کارخانه های  عمده 
شکات س��ازی، کی��ک، کلوچه و 
پخت ش��یرینی مصرف می ش��ود. 
بنابرای��ن اس��تراتژیک ب��ودن آن 
منطقی به نظر می رسد، اما شاید 
برای  بهانه ای ش��ده  این موضوع، 
کسانی که می خواهند از این راه، 

جیب ش��ان را پر کنند. 
موجود، حدود  آمارهای  برطبق 
800هزارتن ش��کر در سال جاری 
ب��ه کش��ور وارد ش��ده ک��ه البته 
ثبت سفارش آن در سال گذشته 
انجام گرفته اس��ت. ی��ک میلیون 
ذخی��ره  ه��م  ت��ن  350ه��زار  و 
نزدیک  انبارهاس��ت.  در  موج��ود 

به یک میلیون و 600هزار تن هم 
از سال های گذشته وارد شده که 
600تن آن هنوز باقی مانده است. 
بنابرای��ن حدود س��ه میلیون تن 
ذخیره ش��کر در کش��ور تخمین 
زده می ش��ود. با این ح��ال، مجوز 
واردات 200هزارتن��ی ش��کر ب��ه 
ش��رکت های خاص، تعجب برخی 
را  تولیدکنن��دگان  و  مس��ئوالن 

برانگیخته است. 

 وزارت جهادکشاورزی 
بیانیه صادر کرد

رواب��ط  گی��ر و دار  همی��ن  در 
عمومی وزارت جهادکشاورزی طی 
بیانی��ه ای همچنان ب��ر ممنوعیت 
انتش��ار  و  تاکی��د  ش��کر  واردات 
هرگونه خب��ری در خصوص صدور 
مجوز جدید واردات ش��کر از سوی 
تکذیب  را  وزارت جهادکش��اورزی 

کرده اس��ت. البته طی تماسی که 
ب��ا رییس گ��روه نبات��ات صنعتی 
داش��تیم،  نیش��کر(  و  )چغندرقند 
متاسفانه نتوانستیم جوابی بگیریم. 
زیرا طبق گفته این مقام مس��ئول، 
از رده های باال دستور اکید داده اند 
ک��ه کس��ی درب��اره ای��ن موضوع 
مصاحبه نکند. به این ترتیب، توپ 
ب��ه زمین وزارت صنع��ت، معدن و 

تجارت افتاد. 
ن�ک�ت���ه ج�ال��ب  توج��ه اینکه 
وزی�ر  ن�ع�م���ت زاده،  محمدرض��ا 
ص�نع��ت، مع��دن و تج��ارت، ب��ا 
بی اعتنای��ی ب��ه تصمیم های کان 
واردات  جهادکش��اورزی،  وزارت 
ش��کر را آزاد اع��ام می کن��د و بر 
ای��ن موض��وع تاکی��د دارد. ای��ن 
اختاف نظره��ا کار را ب��ه جای��ی 
رس��انده که اکنون تنها 15درصد 
بدهی ه��ای کش��اورزان چغندرکار 

منطق��ه آذربایجان پرداخت ش��ده 
و مابقی را با حواله ش��کر تس��ویه 
می کنند. کش��اورز ک��ه حواله را به 
قیمت 2100تومان در هر کیلوگرم 
در دس��ت دارد، به مح��ض خارج 
ش��دن از کارخان��ه ب��ا دالل هایی 
روبه رو می ش��ود که حواله را 200 
تا 300توم��ان زیرقیمت خریداری 
ک��رده و او را از ش��ر کاغذ بازی ها 

راحت می کند. 

 واردات شکر
سود خوبی دارد

وقت��ی واردات کاالی��ی ممن��وع 
باش��د، دیگ��ر تعرف��ه ای نخواه��د 
داش��ت. بنابرای��ن واردکنندگان با 
کسب مجوز از نهاد یا وزارتخانه ای 
دیگر، به راحت��ی و بدون پرداخت 
تعرفه دس��ت ب��ه واردات می زنند؛ 
از  کمت��ر  ک��ه  ش��کری  ه��م  آن 

هزارتومان به داخل کش��ور سرازیر 
می ش��ود. بنابرای��ن وقت��ی قیمت 
ش��کر واردات��ی، کمت��ر از تولی��د 
داخلی اس��ت، کارخانه ها از فروش 
تولیدات ش��ان باز می مانن��د و دود 
این بی برنامگی مس��تقیم به چشم 

کشاورز می رود. 
از  یک��ی  ب��ا  گفت وگ��و  در 
کارشناسان کشاورزی، این موضوع 
مطرح شد که به دلیل سود خوبی 
که در واردات شکر وجود دارد، هر 
ک��دام از وزارتخانه ها که خواس��ت 
جل��وی آن را بگیرد، با فش��ارهای 
زیادی مواجه ش��د. این کارشناس 
ک��ه نمی خواس��ت نامش منتش��ر 
شود، معتقد بود، واردکنندگان که 
اغلب با کشورهای آمریکای جنوبی 
و شرق آسیا وارد تجارت می شوند، 
بازارهای جهانی را بر هم می زنند، 
زی��را ب��ا مزایده های غیررس��می و 

تعیی��ن نرخ ه��ای باالت��ر از میزان 
اع��ام ش��ده  معامات را ب��ه نفع 

خودشان تمام می کنند. 

وزارت صنعت حقی ندارد
یکی از بازرگان��ان و متخصصان 
ام��ور حقوق بازرگان��ی به »فرصت 
کاره��ای  می گوی��د:  ام��روز« 
غیرتخصصی وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت نه تنها مش��کلی را حل 
نمی کن��د، بلک��ه در نهایت به ضرر 

تولید داخلی تمام می شود. 
امی��ر هواش��می ب��ا اش��اره ب��ه 
تصویب قانون انت��زاع و اجرای آن 
از ابتدای سال جاری، می افزاید: »با 
وظایف،  تمرکز  قانون  اجرایی شدن 
در  وزارت صنع��ت حق��ی  دیگ��ر 
تصمیم گیری برای بازار محصوالت 
کشاورزی ندارد و این خاف قانون 

است.«
به گفت��ه وی، اکن��ون در یکی 
از روس��تاهای آذربایج��ان، 800 
زمین ه��ا  روی  چغندرقن��د  ت��ن 
مان��ده و کارخانه ها توانایی خرید 
آن را ندارند. بنابراین با گذش��ت 
زم��ان و اف��ت کیفی��ت محصول، 
کش��اورز متضرر می ش��ود و تمام 
زحماتش به باد می رود. هواشمی 
اظه��ار می کن��د: »در حال حاض��ر 
به دلی��ل مش��کل نقدینگی، بحث 
کارخانه ه��ای  در  نی��رو  تعدی��ل 
از س��وی  اس��ت.  مط��رح  ش��کر 
دیگ��ر، گایه کارگ��ران هفت تپه 
خوزس��تان، به دلیل عدم دریافت 
حقوق ش��ان، نتیج��ه دیگ��ری از 

بی تدبیری هاست.«
این بازرگان کهنه کار در ارتباط 
هفت تپه  قن��د  کارخانه ه��ای  ب��ا 
خوزستان بیان می کند: »یکسری 
واگذاری ها از طرف دولت به بهانه 
اجرای اصل 44 قانون اساس��ی به 
افراد غیرمتخص��ص انجام گرفت، 
ام��ا به دلیل رانت های��ی که بدون 
بود، س��وءمدیریت  اجرای مزایده 
گریبان گیر کارخانه ها ش��د و این 
اکنون  باعث ش��د که  واگذاری ها 
رو  کارخانه ها  ی��ک س��وم  حدود 
ب��ه تعطیلی باش��ند.« ب��ه اعتقاد 
از طرف  که  هواشمی، مجوزهایی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت به 
چهار ش��رکت اعطا ش��ده به دلیل 
دیوان  توس��ط  غیرقانونی ب��ودن، 
عدالت اداری در دس��ت بررس��ی 
لغو می ش��ود.  احتم��اال  و  اس��ت 
زی��را در غیر  این صورت اش��تغال 
کش��ور به خط��ر می افت��د و این 
دول��ت  سیاس��ت های  برخ��اف 
تنظیم  متولی  اگر  بنابراین،  است. 
کش��اورزی،  محص��والت  ب��ازار 
وزارتخانه ای به نام جهادکشاورزی 
اس��ت، پس دخالت وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت در این امر خاف 

قانون است. 

واردات بی رویه همچنان ادامه دارد

رانت شکر و اختالف 2 وزارتخانه
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 مزیت اقتصادی کشاورزی 
به سود واردات

اگرچه کش��اورزی در اقتصاد کش��ور ما یک کسب 
و کار پرس��ود تلقی نمی ش��ود به ش��مار نمی آید، اما 
برای ع��ده ای خاص مزیت های اقتصادی سرش��اری 
دارد، به ویژه بخش واردات محصوالت کش��اورزی که 
در دهه ه��ای اخیر نان همان عده خاص را حس��ابی 
در روغن غلتانده و س��ودهای کانی را به جیب شان 

ریخته است.
در حالی که تامین و واردات محصوالت کش��اورزی 
از ابتدای امس��ال و براس��اس قان��ون تمرکز وظایف 
از وزارت صنع��ت گرفت��ه ش��ده و برعه��ده وزارت 
جهادکشاورزی گذاشته شد، اما سودهای هنگفت به 
دست آمده از واردات، چنان جذابیتی ایجاد کرده که 
مسئوالن پیشین نمی خواهند عرصه را واگذار کنند. 
این مس��ئله در س��خنان دو وزیر )جهادکشاورزی و 
صنع��ت( در زمینه ممنوعیت و مج��از بودن واردات 
شکر مش��هود اس��ت. زمانی که محمود حجتی، وزیر 
جهادکش��اورزی براس��اس وظای��ف قانون��ی خود از 
ممنوعیت واردات ش��کر به کشور س��خن می گوید، 
همزم��ان محمدرضا نعم��ت زاده، وزیر صنعت، مجوز 
واردات ای��ن محصول را صادر می کند و خبر از مجاز 
بودن واردات ای��ن کاال می دهد. البته این دخالت ها، 
م��وازی کاری ها و ی��ک و بام و دو هوای مس��ئوالن 
تازگ��ی ن��دارد و در ادامه این سیاس��ت هاس��ت که 
انبارها از ش��کر انباش��ته ش��ده، اما واردات همچنان 
ادام��ه دارد تا باز هم س��ود عده ای خ��اص بر منافع 
عموم ترجیح داده شود. مصرف ساالنه شکر در کشور 
حدود دو میلیون و 200 هزار تن اس��ت. با توجه به 
افزایش کشت چغندرقند در سال جاری و پیش بینی 
تولید یک میلیون و 300 هزار تن ش��کر در کش��ور، 
تنها ب��ه 900 هزار تن واردات نیاز داریم. براس��اس 
آمارهای گمرک ایران  تا آذرماه امس��ال حدود 823 
هزار تن ش��کر وارد ش��ده و با حس��اب ذخایر بسیار 
زیاد ش��کر از س��ال پیش و واردات دو برابری آن در 
س��ال 92، هیچ نیازی به واردات ش��کر وجود ندارد. 
مس��ئوالن و دولتم��ردان از یک س��و از نب��ود ارز در 
کش��ور و محدودیت های منابع ارزی گایه دارند و از 
سوی دیگر، با اعمال سیاست های نادرست اقتصادی 
و واردات بی روی��ه، ارزهای دولت��ی و ارزان را خارج 
می کنند. ب��ا ادامه این روش آیا رس��یدن به اقتصاد 
مقاومتی که همه دولتمردان داعیه دار اجرای س��فت 
و سخت آن هستند، امکان پذیر است؟! کاهش قیمت 
نفت در بازارهای جهانی و امکان ادامه این وضعیت، 
روزه��ای دش��واری را مقاب��ل دولت و ملت ترس��یم 
می کند و در چنین وضعیتی آیا شایس��ته اس��ت که 

شاهد چنین تصمیم هایی در کشور باشیم؟ 
ب��ا این تفاس��یر و با توجه به اینکه ه��ر دو وزیر از 
کابینه دولت و قوه مجریه هستند و باید قوانین کشور 
را اج��را کنند، چگونه یکی می توان��د قانون را زیر پا 
بگذارد و به کس��ی هم پاسخگو نباشد؟ در این میان 
مجل��س به عنوان نماینده مردم و ناظر اجرایی دولت 

چرا دخالت نمی کند؟ 
ناگفته نماند، موضوع شکر و مافیای واردات آن در 
سال های گذشته با خبرهای ریز و درشتی همراه شد 
و حتی پرونده آن به دادگاه رس��ید. پرونده س��لطان 
ش��کر ایران تا س��ال 91 که با مرگ متهم ردیف اول 
آن مختومه شد یکی از بزرگ ترین پرونده های فساد 

اقتصادی نامیده می شود.

فروش سیب های ایرانی به اسم وارداتی
سرپرست دفتر امور میوه های سردسیری و خشک 
وزارت جهاد کش��اورزی گف��ت: طبق آم��ار گمرک 
تاکنون حتی یک کیلوگرم س��یب هم وارد کش��ور 
نش��ده و سیب های تولید داخل را به اسم سیب های 

وارداتی از فرانسه و شیلی وارد بازار می کنند. 
علی محسنی  افزود: امسال سه میلیون و 400 هزار 
تن س��یب در کشور تولید شده که رشد 11درصدی 

نسبت به سال گذشته داشته است. 
سرپرست دفتر امور میوه های سردسیری و خشک 
وزارت کشاورزی از صادرات سیب به 20 کشور خبر 
داد و افزود: با توجه به میزان تولید باالی س��یب در 
کشور و تکمیل ش��دن ظرفیت سردخانه ها و اشباع 
ش��دن بازار، به دنبال بازاره��ای جدید برای صادرات 

مازاد تولید داخلی هستیم. 
وی اظهار کرد: میزان صادرات در 9 ماهه سال جاری 
را 224 هزار و 887 تن به ارزش 98 میلیون دالر اعام 
کرد و گفت: این میزان با افزایش 61 درصدی از لحاظ 
وزنی و 18 درصدی از لحاظ ارزش��ی نسبت به 9 ماهه 

سال گذشته همراه بوده است. 
به گزارش ایانا  وی اف��زود: هیچ مجوزی از وزارت 
جهاد کش��اورزی برای واردات س��یب صادر نشده و 
تنه��ا میوه های م��وز، آناناس، نارگیل، انب��ه و پاپایا 

)خربزه درختی( مجوز واردات دارند. 
محس��نی ب��ا توجه ب��ه تولید باکیفی��ت داخلی و 
ارزش غذایی مش��ابه ارقام مختلف سیب و همچنین 
هزین��ه چندبرابر واردات آن احتم��ال کمی را برای 
واردات سیب قائل ش��د و تصریح کرد: تمامی ارقام 
رایج در دنیا با کیفیت باال در کش��ور تولید می شود 
و واردات غیرقانونی سیب می تواند باعث انتقال آفات 

و بیماری ها به کشور شود. 
سرپرست دفتر امور میوه های سردسیری و خشک 
می��زان صادرات کل محصوالت باغ��ی را در 9 ماهه 
نخس��ت س��ال جاری 702 هزار و 685 تن به ارزش 
دو میلیارد دالر اعام کرد که نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته 19 درصد رشد وزنی و 36 درصد رشد 

ارزشی داشته است. 
وی تاکید کرد: میوه های سردس��یری و خش��ک 
ب��ا 491 هزار تن ص��ادرات 70 درص��د محصوالت 
باغبانی را در این زمین��ه با ارزش 5/1 میلیارد دالر 

)79 درصد( شامل می شوند. 

یادداشت

بــازار

وحید زندی فخر

سقف ارزی مجاز )تن/یورو(شماره ثبت سفارشنام مدیرعاملنام شرکت

329 یورو77379374محمدعلی رضایی پرفکرپترو افرا خلیج فارس

329 یورو92729122شهریار بیانافرا مجد آسیا

329 یورو83919817اطاعات رسمی در دست نیسترویان اکسیم

329 یورو70385994سیدجمال معصوم زادهنیاکو زرین

329 یورو87595130اطاعات رسمی در دست نیسترویان اکسیم

329 یورو66753535سیدجمال معصوم زادهنیاکو زرین

329 یورو90662740سیدجمال معصوم زادهنیاکو زرین

329 یورو81921943سیدجمال معصوم زادهنیاکو زرین

جدول مجوزهای داده شده به چهار شرکت برای واردات شکر/منبع: فودپرس

تصویب 100 میلیون دالر برای آب های مرزی واردات برنج همچنان ممنوع است

مولود غالمی

دبیر کانون سراس��ری مرغ تخم گذار ب��ا بیان اینکه 
صادرات تخم م��رغ به 51 هزار تن رس��یده ، گفت: در 
مقابل واحدهای مدرن تولید تخم مرغ، بازار خرید این 

محصول سنتی، بدون برندسازی و غیرتجاری است.
ف��رزاد طاکش در گفت  وگو با ف��ارس، درباره تولید 
تخم مرغ در کش��ور  گف��ت: تولید تخم مرغ در کش��ور 
به شدت تشویق شده و روند تولید با توجه به تسهیات 
ارائه شده و برخورداری تولید کنندگان از سیستم های 

مدرن خوب است.
وی با بیان اینکه بازار تولید و خرید تخم مرغ بازاری 
ناهماهنگ دارد، افزود: در مقابل واحدهای مدرن تولید 
تخم مرغ، بازار خرید، بازاری س��نتی بدون برندسازی و 

غیرتجاری است.
دبیر س��تاد ترویج مصرف تخم مرغ بیان کرد: کشور 
ترکیه بخش��ی از گ��ردش مالی خود را ب��ه حمایت از 
تولید و صادرات اختصاص می دهد، در حالی که سیاست 

دولت ایران براساس صادرات تنظیم نشده است.
طاک��ش با بی��ان اینک��ه دولت هیچ گون��ه حمایت 
تش��ویقی در صادرات تخم مرغ ندارد، گفت: زمانی که 
قیمت تولید تخم مرغ بیش��تر از نرخ جهانی می ش��ود، 

ب��رای ادامه روند صادرات باید مابه التفاوت قیمت تمام 
شده و قیمت صادراتی از محلی تامین شود که ممکن 
اس��ت محل تامین آن صندوق صنعت مرغداری باشد، 

البته به شرطی که قیمت در داخل واقعی باشد.
وی اف��زود: در برخ��ی کش��ورها مث��ل ترکی��ه نرخ 
تمام ش��ده و نرخ مق��رون به صرفه تولید آزاد اس��ت و 
بخش��ی از یارانه صادرات را هم صنف و بخش دیگر را 

دولت حمایت می کند.
دبیر کانون سراس��ری مرغ تخم گذار ب��ا بیان اینکه 
ترکیه س��االنه 133 هزار تن تخ��م مرغ به عراق صادر 
می کند، تصریح کرد: یک شانه تخم مرغ در بازار ترکیه 
17 هزار و 500 تومان اس��ت، در حالی که همان ش��انه 
تخم مرغ که از ترکیه به عراق صادر می ش��ود، در بازار 
عراق با قیمت 9 هزار و 500 تومان عرضه می ش��ود و 
این اتفاق به این معناس��ت که ص��ادرات با کمک های 
یاران��ه ای که دول��ت در نظام اقتصادی کش��ور تعریف 

کرده انجام می شود.
طاکش اظهار کرد: تا زمان��ی که صادرات به عنوان 
یک ابزار در کنار تولید قرار نگیرد و ش��رایط صادرات 

فراهم نشود نباید تولید مازاد داشته باشیم. 

مدیر کل شیات اس��تان گلستان گفت: بر اثر صید 
غیرقانونی، برخی از گونه  های ماهیان در خطر انقراض 

قرار گرفته اند.
ج��واد قدس علوی  افزود: اگر قرار باش��د نس��بت به 
صیده��ای غیرقانون��ی اقدام جدی ص��ورت نگیرد، به 
یقین برخی گونه ه��ای دیگر هم در خطر انقراض قرار 
خواهند گرفت.  وی اظهار کرد: برخی صیادان حرفه  ای 
به دلیل ش��فاف نبودن مرز گلستان با استان مازندران 
در میانکاله از این ایس��تگاه به صید غیرقانونی ماهیان 
خاویاری مبادرت می  کنند. وی ادامه داد: بیکاری باعث 
رواج صید غیرقانونی ماهیان خاویاری و استخوانی  شده 
اس��ت. قدس  علوی با اشاره به اینکه کنترل صیادان و 
قایق  ها در خش��کی مانع از صید غیرقانونی می ش��ود، 
گفت: اگر ماموران انتظامی و دس��تگاه های امنیتی در 
خشکی نس��بت به صید غیرقانونی حساسیت بیشتری 
به خ��رج دهند و صیادان را در خش��کی کنترل کنند 

دیگر شاهد صیدهای غیرقانونی نخواهیم بود.
مدیرکل شیات گلستان افزود: صیادان غیرمجاز قبل 
از ورود ب��ه دریا، قایق  ها را به وس��یله یدک کش هایی از 
قبیل تراکتور و حت��ی وانت  بار حمل می  کنند که حتی 

قوانین راهنمایی و رانندگی نس��بت به این مهم واکنش 
جدی نشان نمی  دهد و نظارت جدی بر کارگاه  های بدون 
مجوزی که به تعمیر این قایق  ها مبادرت می  کنند، صورت 
نمی گی��رد. قدس عل��وی افزود: ب��رای کنترل صیدهای 
غیر مجاز، به هماهنگی در س��طح اس��تان نیاز اس��ت و 
بدون شک صید غیرمجاز، بر فعالیت صیادانی که به صورت 
قانونی مبادرت به صید ماهی می  کنند، تاثیر منفی خواهد 
داشت. وی درباره برنامه های شیات گلستان برای مبارزه 
با صی��د و صیادان غیرمج��از گفت: به دنبال تاس��یس 
مجتمع ماهیان خاویاری در استان هستیم که مطالعات 

آن در حال انجام است.
به گزارش ایرنا، وی تصریح کرد: بدون ش��ک صیادانی 
ک��ه طی س��الیان متمادی به صید ماهی مش��غول بوده 
و از ای��ن راه ام��رار مع��اش می کنند، می  توانن��د در این 
مجتمع  ه��ا به پرورش ماهیان خاوی��اری بپردازند. قدس 
علوی با بیان اینکه ماهیان خاویاری در سالیان متمادی 
مورد تهدید قرار گرفته اند، خاطرنش��ان کرد: در دهه 60 
میزان خاویاری که از استان گلستان مورد استحصال قرار 
می  گرفت 120 تن بود و آمارها نشان می دهد، این رقم در 

سال 1392 به 800 کیلوگرم رسیده است.

51 هزار تن تخم مرغ صادر شد خطر انقراض ماهیان بر اثر صید غیرقانونی

معاون وزیر جهادکش��اورزی با بیان اینکه واردات برنج 
کماکان ممنوع است، گفت: به دلیل محدودیت منابع آب 
درصدد هستیم بخش اعظم کشت چغندرقند را از بهار به 

پاییز منتقل کنیم تا آب کمتری مصرف شود. 
عب��اس کش��اورز در گفت وگو با مهر در پاس��خ به این 
پرس��ش که با وج��ود ممنوعی��ت واردات برنج چرا در 9 
ماهه امسال 911 هزار تن از این محصول وارد کشور شد، 
ب��ا بیان اینکه واردات برنج کماکان ممنوع اس��ت، اظهار 
کرد: گمرک به اس��تناد قانون خ��ود اجازه این واردات را 
داده است. گمرک می گوید: هر شخصی که شش ماه قبل 
ثبت سفارش انجام داده است، ما نمی توانیم مانع ورودش 

شویم.
معاون وزیر جهادکش��اورزی تاکید کرد: نظر وزارتخانه 
همچنان این است که نباید برنج وارد کشور شود، حداقل 

تا پایان سال نباید این اتفاق رخ دهد.
وی در مورد اعمال محدودیت در کشت برنج افزود: به 

دلیل محدودیت منابع آبی تاکید داریم از کشت برنج جز 
در اس��تان های گیان و مازندران حمایت نشود نه اینکه 

کشت ممنوع شود، اما مورد حمایت قرار نگیرد.

مدی��ر کل بودج��ه وزارت جهاد کش��اورزی از تصویب 
100 میلی��ون دالر اعتبار برای س��اماندهی رودخانه های 
مرزی از محل صندوق توس��عه ملی به عنوان اعتبار اولیه 

خبر داد.
حسن قاسمی در گفت وگو با ایسنا  اظهار کرد: با مساعدت 
معاون��ت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مبلغ 
100 میلی��ون دالر برای ش��بکه های آبیاری و زهکش��ی و 

ساماندهی رودخانه های مرزی کشور تصویب شد.
وی با بیان اینکه پیش بینی می ش��ود برای ساماندهی 
آب ه��ای مرزی کش��ور حدود س��ه میلی��ارد دالر اعتبار 
دریاف��ت کنیم، اف��زود: این اعتبار در اختیار بانک س��په 
قرار می گیرد که متناس��ب با پروژه های تعریف ش��ده و با 
هماهنگی های صورت گرفته بین وزارت جهاد کشاورزی 

و وزارت نیرو تخصیص پیدا می کند.
مدیر کل بودجه وزارت جهادکش��اورزی ادامه داد: این 
اعتب��ار مصوب ج��زو همان 85 درصد س��هم دولت برای 

س��اماندهی شبکه های آبیاری اس��ت که البته در مناطق 
محروم تا صد درصد دولت هزینه  شبکه های آبیاری فرعی 

را تقبل می کند.



رهب��ر معظ��م انق��اب اس��امی با اش��اره ب��ه نقش 
پیروزی ه��ای قهرمان��ان ورزش��ی در به وج��ود آوردن 
احس��اس افتخ��ار مل��ی در م��ردم، اس��تقامت معنوی 
ورزش��کاران و قهرمانان ب��ر حفظ و تروی��ج ارزش ها و 
شعائر دینی در مقابل دیدگان میلیون ها انسان را بسیار 
بااهمیت دانس��تند و تاکید کردند: این استقامت معنوی 
در عرصه های جهانی معّرف و نش��انگر عنصر مستحکم 
اس��تقامت و ایس��تادگی مل��ت ای��ران اس��ت. آیت اهلل 
خامن��ه ای صبح روز چهارش��نبه در دی��دار قهرمانان و 
ورزش��کاران مسابقات آس��یایی و پارا آسیایی اینچئون 
با تش��کر فراوان از پیروزی ها و مدال آوری ورزش��کاران 
در بازی های آسیایی و پاراآس��یایی، شناخت افتخارات 
مل��ی و همچنین وجود روحیه افتخار ملی در یک ملت 
را زمینه ساز حرکت به سوی افتخارات بزرگ برشمردند 
و گفتند: اینکه یک جوان ورزش��کار، قهرمانی خود را به 
ملت تقدیم و احس��اس خرس��ندی و افتخار را به درون 
دل ه��ای مردم منتقل می کند، اقدام بس��یار با ارزش��ی 
اس��ت. آیت اهلل خامنه ای با اشاره به معطوف شدن همه 
نگاه ه��ا به یک قهرمان ورزش��کار، خاطرنش��ان کردند: 
منش و رفتار ورزش��کار، بع��د از قهرمانی، معرف ملت و 
فرهنگ و ش��خصیت ملی و همچنین استقامت معنوی 

ملت ایران اس��ت. ایش��ان در تبیین موضوع اس��تقامت 
معن��وی گفتند: در دنیایی ک��ه دین زدایی و عفت زدایی 
در دس��تور کار مراکز بین المللی و امپراتوری رس��انه ای 
جهانی قرار گرفته اس��ت و موض��وع برهنگی و بی عفتی 
به صورت گس��ترده ترویج می شود، نش��ان دادن مظهر 
معنویت، به وس��یله یک جوان ورزشکار ایرانی، در واقع 
معرفی توانایی ایس��تادگی معنوی ملت ایران در مقابل 
ای��ن موج عظیم انحرافی در جهان اس��ت. رهبر انقاب 
اس��امی در ادامه چند توصیه را بی��ان کردند. پرهیز از 
تخلفات قانون��ی در عرصه ه��ای بین المللی و همچنین 
در عرصه های داخلی ورزش��ی و ل��زوم برخورد قاطع با 
متخلفان، نخس��تین توصیه حضرت آی��ت اهلل خامنه ای 
بود. آیت اهلل خامنه ای تاکید کردند: در برخورد با متخلف 
نباید هیچ ماحظه و سهل انگاری شود، زیرا تخلف قابل 
قبول نیس��ت؛ اعم از تخلف مس��ئوالن یا غیر مسئوالن، 
زبدگان یا غیرزبدگان و قهرمانان سیاس��ی، ورزش��ی، یا 
علمی و صنعتی. ایشان محبوبیت ورزشکاران و قهرمانان 
را زمینه س��از الگو شدن آنان در میان جوانان دانستند و 
گفتند: هر حرکت خوب قهرماِن ورزشکار، موجب تکثیر 
میلیون ها حرکت خوب و رواج خیر در جامعه می ش��ود. 
رهبر انقاب اس��امی خاطرنش��ان کردن��د: قهرمانی و 

محبوب ش��دن یک شمشیر دو لبه اس��ت؛ اگر به لوازم 
آن پایبند باش��یم، بس��یار خوب اس��ت، اما اگر نتوانیم 
الزام��ات آن را رعای��ت کنیم، بس��یار خطرناک خواهد 
بود. آیت اهلل خامنه ای همچنین با اشاره به گزارش وزیر 
ورزش و جوان��ان، ب��ر لزوم اولویت بندی مس��ائل تاکید 
کردن��د و افزودند: در کنار حمای��ت از ورزش قهرمانی، 
ورزش همگانی نیز باید ترویج شود، زیرا ورزش همگانی 
موجب سامت عمومی جامعه می شود. ایشان در پایان 
با اش��اره به قهرمان پ��روری ملت ای��ران در عرصه های 
مختلف از جمله میدان های علم و اخاق، خاطرنش��ان 
کردند: قهرمان پروری در کش��ور ب��ه یک روحیه تبدیل 
ش��ده است که باید روز به روز گسترش یابد. در ابتدای 
این دیدار، آقای گودرزی وزیر ورزش و جوانان با اشاره 
به موفقیت های ورزشکاران ایرانی در بازی های آسیایی 
و پاراآسیایی، شعار »ورزش پاک، معنوی و معرفتی« را 
سرلوحه فعالیت های ورزش کش��ور اعام کرد و افزود: 
ایجاد توازن در نگاه به ورزش همگانی و قهرمانی، توجه 
خاص به توس��عه ورزش بانوان، تاش در جهت ترویج 
فرهنگ اسامی- ایرانی و کاهش تصدی گری دولت، از 
جمله فعالیت های وزارت ورزش و جوانان در یک س��ال 

اخیر بوده است. 

موضع صریح آموزش و پرورش درباره »تنبیه بدنی«
معاون پرورش��ی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش به 
برخی مطالب منتش��ر شده پیرامون تنبیه بدنی و تصمیم 
ای��ن وزارتخانه ب��رای قانونی کردن تنبیه بدنی اش��اره و 
عنوان کرد: آنچه از س��وی آموزش و پرورش اعام ش��ده 
موضع رس��می این وزارتخانه نبوده و به هیچ وجه قانونی 
ش��دن تنبی��ه بدنی مدنظر ما نیس��ت، بلک��ه تجدیدنظر 
در روش ه��ای تنبیه یا روش های بازدارن��ده از رفتارهای 
پرخطر و حرکاتی است که دانش آموزان نباید در مدرسه 

انجام دهند.
حمیدرضا کفاش در گفت وگو با ایس��نا گفت: تش��ویق 
و تنبی��ه در قوانین آموزش و پرورش جمهوری اس��امی 

به عنوان یک روش تربیتی پذیرفته ش��ده و برای هر کدام 
از اینه��ا در آیین نام��ه اجرای��ی مدارس تعاریف��ی داریم. 
چگونگی تشویق دانش آموزان اعم از تشویق مادی، نمره، 
کارت تش��ویق، تقدیرنامه، اطاع به پدرومادر، تشویق در 

جمع و تشویقات انفرادی و... در مدارس انجام می شود.
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با بیان 
اینکه تنبیه به معنای آگاهی دادن و ایجاد هوش��یاری است 
تصریح کرد: در این میان آن چه زشت و بد است تنبیه بدنی 
به معنای وارد کردن ضربه به جس��م فرد است. تنبیه بدنی 
ه��م در آیین نامه اجرایی مدارس و هم در قوانین و مقررات 
ما و در تعالیم تربیتی که آموزش داده می شود کاما محکوم 

است. ضربه زدن به جسم دانش آموز ممکن است موقتا موثر 
باش��د اما نه تنها ایجاد بازدارندگ��ی نمی کند بلکه قطعا در 

بسیاری موارد تاثیر عکس دارد.
وی به برخی مطالب منتش��ر شده پیرامون تنبیه بدنی 
و تصمی��م این وزارتخانه برای قانون��ی کردن تنبیه بدنی 
اش��اره و عن��وان کرد: آنچه از س��وی آم��وزش و پرورش 
اعام ش��ده موضع رس��می این وزارتخانه نبوده و به هیچ 
وجه قانونی ش��دن تنبی��ه بدنی مدنظر ما نیس��ت، بلکه 
تجدید نظ��ر در روش های تنبیه یا روش های بازدارنده از 
رفتارهای پرخطر و حرکاتی است که دانش آموزان نباید 

در مدرسه انجام دهند.

در پی سقوط کاخ ریاست جمهوری یمن
نخست وزیر در حصر خانگی

کاخ ریاست جمهوری یمن عصر سه شنبه به دست اعضای مسلح حوثی ها سقوط 
کرد. به گزارش عصرایران کاخ ریاست جمهوری یمن در شهر صنعا به صورت کامل 
در کنترل و سیطره اعضای مسلح حوثی ها )گروه انصار اهلل( قرار دارد. کشتی های 
جنگی آمریکا نیز در آب های نزدیک یمن مس��تقر ش��ده اند تا در صورت دریافت 
دستور، کارکنان سفارت آمریکا در صنعا را منتقل کنند. شبکه اسکای نیوز عربی 
هم به نق��ل از منابع آگاه اعام کرد عبدربه منصور هادی رییس جمهور یمن پس 
از س��قوط کاخ ریاس��ت جمهوری و محاصره منزل مسکونی اش، از پایتخت خارج 
ش��ده است. رس��انه ها خبر داده اند که انبارهای س��اح کاخ ریاست جمهوری یمن 
هم به دس��ت حوثی ها افتاده اس��ت. گفته می ش��ود حوثی ها در خانه های اطراف 
منزل رییس جمهور یمن مستقر شده اند. نخست وزیر یمن نیز با محاصره حوثی ها 
در حب��س و حصر خانگی قرار گرفت. عبدالملک رهبر حوثی ها هم در س��خنرانی 
عمومی گفت: از شورای امنیت یا هر کشور دیگری نمی ترسیم. به دلیل عدم رعایت 
توافقنامه تقس��یم قدرت، اقدامات الزم علیه رییس جمهور یمن به کار گرفته شد. 
حوثی ها در س��ال های اخیر بارها با دولت مرکزی یمن وارد جنگ داخلی ش��دند. 
آنها در ماه های اخیر توانستند پس از یک رشته تظاهرت مسالمت  آمیز با استفاده 
از واحدهای نظامی خود، کنترل پایتخت را به دس��ت بگیرند و رییس جمهور یمن 

را به عقب نشینی و برکناری نخست وزیر مجبور کنند.

ورزشکاران و مدیران ورزشی با رهبر انقالب دیدار کردند

پرهیز از تخلف و برخورد قاطع با متخلفان 

س��ازمان مل��ل متحد، اع��دام بس��یاری از غیرنظامیان 
عراق توس��ط گروهک تروریس��تی »داع��ش« را محکوم 
کرد و هش��دار داد که این گروه تروریس��تی به طور خاص 
زن��ان فرهیخت��ه را هدف قرار داده اس��ت. به گزارش روز 
چهارش��نبه خبرگزاری »فرانس��ه«، »رافینا شامداسانی« 
س��خنگوی دفت��ر حقوق بش��ر وابس��ته به س��ازمان ملل 
خاطرنش��ان کرد: گروه تندروی داعش به طور وحش��یانه 
زندگی انس��ان ها در مناطق تحت اشغال خود در عراق را 
به تمسخر گرفته اس��ت. گزارش های رسیده حاکی است 

که داعش اخیرا در مناطق تحت اشغال از جمله »موصل« 
بس��یاری از زنان را اعدام کرده است. به نظر می رسد زنان 
تحصیلکرده دارای تخصص علمی به ویژه آن دسته از آنها 
ک��ه خود را برای انتخاب��ات پارلمانی نام��زد کرده بودند، 
به ط��ور خاص در مع��رض خطر قرار دارن��د. گزارش های 
رسیده حاکی است که در دو هفته اول سال جاری سه زن 
وکیل در موصل اعدام ش��ده اند. داعش اخیرا چهار پزشک 
را در مرکز شهر موصل به دلیل اینکه از درمان عناصر این 

گروهک تروریستی امتناع کرده اند، اعدام کرد. 

گزارش سازمان ملل از رفتار وحشیانه داعش با زنان 

  ریی�س اتحادی�ه جهان�ی علمای 

مسلمین ادامه تظاهرات مسالمت آمیز 
علیه هفته نامه طنز »ش�ارلی ابدو« را 

خواستار شد.
  محمد جواد ظریف سه ش�نبه شب 

در بازگش�ت از کاب�ل به ته�ران و در 
جمع خبرن�گاران گف�ت: آماده ایم با 
س�فارت انگلیس در تهران مثل سایر 

سفارتخانه ها رفتار کنیم.
  دادگاه�ی در بحری�ن با صدور حکم 

نبیل رجب را به اتهام اهانت به نهادهای 
دولتی به شش ماه زندان محکوم کرد.

وزیر امور خارجه در جریان حضور در افغانستان با حنیف اتمر مشاور امنیت 
ملی افغانستان و حامد کرزای، رییس جمهور سابق این کشور دیدار کرد

تیتر اخبار

معصومه ابتکار رییس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت 
دی��روز از پارک ملی بوج��اق بازدید کرد. به گزارش پایگاه 
اطاع رسانی محیط زیست، معصومه ابتکار و هیات همراه 
س��ه شنبه از س��احل زیباکنار، بخش دهانه سفیدرود، پل 
چوبی کیاش��هر، سازمان بنادر و کشتیرانی استان گیان و 
طرح سالم س��ازی دریای کیاشهر بازدید به عمل آورد و در 
حاش��یه این بازدید درخصوص مصوبه دولت درباره تبدیل 
قس��متی از پارک بوجاق به منطقه آزاد، گفت: فقط بحث 

گردش��گری برای ما مورد قبول است. درخصوص برگشت 
ای��ن مصوبه ب��ا رییس مناط��ق آزاد کش��ور و معاون اول 
رییس جمهور صحبت کرده ام. ابتکار در ادامه س��فر دیروز 
خ��ود از تاالب انزلی نیز بازدید کرد و در مورد حجم باالی 
رس��وبات در این تاالب گفت: راهکار برون رفت از مشکات 
تاالب انزلی همکاری تمام دستگاه ها و اداره هاست. رییس 
س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت از اختصاص 10 میلیارد 

تومان اعتبار به تاالب انزلی در سال جاری خبر داد.

اختصاص 10 میلیارد تومان برای احیای تاالب انزلی

 رییس س�ازمان زندان ها نظام اقتصادی 
بیمار را یکی از علل تولید جرم در کش�ور 
خواند و گفت: همه نهادها باید در کمک به 

رفع مشکالت آن سهیم باشند.
 سردار اشتری جانشین فرمانده نیروی 
انتظامی درباره دستگیری عامل یا عوامل 
اسیدپاش�ی اصفهان گفت: فعال خبری از 

دستگیری کسی نیست.
 سخنگوی کمیسیون حمل و نقل شورای 
ش�هر تهران از پیش�نهاد این کمیسیون 
ب�رای افزای�ش 15 ت�ا 17 درص�دی کرایه 
تاکس�ی، اتوب�وس و افزای�ش 10 درصدی 

بلیت مترو در سال 94 خبر داد.

قوی�دل مدیر اجرایی کانون هموفیلی ایران با اش�اره به هزینه ه�ای باالی ارائه 
خدمات درمانی به بیماران هموفیلی افغان، بر لزوم رسمی شدن ارائه این خدمات 

تاکید کرد.

تیتر اخبار

کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسامی تصمیم گرفته 
تا 20 درصد از بودجه س��ازمان س��ینمایی را کم کند و آن 
را صرف برپایی جش��نواره فیلم دفاع مقدس )مقاومت( کند.
سیدرمضان شجاعی کیاسری نماینده مردم ساری در مجلس 
ش��ورای اس��امی این خبر را تایید می کند و به خبرآناین 
می گوی��د که م��ا این پیش��نهاد را داده ای��م و امیدواریم در 
کمیس��یون تلفیق بتوانیم از آن دفاع کنیم تا این امر محقق 
ش��ود.طبق الیحه بودجه س��ال 1394 که دولت یازدهم به 
مجلس شورای اسامی تقدیم کرده، 106 میلیارد تومان به 
سازمان سینمایی ایران اختصاص یافته است.در سال 1393 

هم بودجه س��ازمان یادشده 100 میلیارد تومان بوده است.
با این حس��اب اگر قرار باشد 20 درصد از بودجه سازمان به 
جشنواره فیلم مقاومت )دفاع مقدس( اختصاص یابد، این رقم 

معادل 21 میلیارد و 200 میلیون تومان خواهد بود.
شجاعی کیاسری که نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس 
ش��ورای اسامی در کمیسیون تلفیق بودجه است، در پاسخ 
به این سوال که 20 درصد یادشده فقط به برگزاری جشنواره 
اختص��اص پی��دا خواهد کرد ی��ا تولید فیلم را هم ش��امل 
می ش��ود؟ می گوید: »نه این رقم فقط برای برپایی جشنواره 

است و تولید فیلم مبحث دیگری است.«

مدیر »خانه  س��ازدهنی« از برگزاری س��ومین جش��نواره 
ای��ن خان��ه و بزرگ تری��ن همنوازی س��ازدهنی خب��ر داد. 
شهرام ش��ادان فر در گفت وگو با ایس��نا گفت:  سومین دوره 
جشنواره »خانه س��ازدهنی« در س��بک های بلوز، فولکلور، 
جاز و کاس��یک به ص��ورت تکنوازی و همنوازی اس��فندماه 

امس��ال برگزار خواهد شد.  این جش��نواره خصوصی با شعار 
»سازدهنی، آفرینش احساس« برگزار می شود و عاقه مندان 
تا 10 بهمن ماه فرصت دارند، آثارشان را به »خانه سازدهنی«  
ارسال کنند. هر نوازنده حداکثر مجاز به ارسال سه قطعه ی 

تکنوازی است و همنوازی ها محدودیت ندارد. 

21 میلیارد تومان سهم جشنواره مقاومت

بزرگ ترین اجرای همنوازی سازدهنی در تهران

 فیل�م »تک تیران�داز آمریکایی« که نه 
منتق�دان و جوایز س�ینمایی ب�ه آن روی 
خ�وش نش�ان دادند و ن�ه در گلدن گلوب 
جایی داش�ت، ب�ا حمایت اس�کار از آن و 
نام�زدی در 6 رش�ته، ناگه�ان در گیش�ه 

پرفروش شد.
 صدیق�ه اعتماد س�عید در حکم معاون 
ص�دا به عنوان مدیر جدید رادیو س�المت 

معرفی شده است.
پوستر اصلی فیلم س�ینمایی »بهمن« ساخته مرتضی فرشباف در آستانه 

سی و سومین جشنواره فیلم فجر رونمایی شد

تیتر اخبار

س��رمربی تیم ملی فوتبال کویت بع��د از کنار رفتن این 
تیم از جام ملت های آسیا از سیگار کشیدن بازیکنانش پرده 
برداش��ت. تیم ملی فوتبال کوی��ت در جام ملت های 2015 
آسیا عملکرد بسیار ضعیفی داشت و با سه شکست در گروه 
اول، از دور این مس��ابقات کنار رفت. چند روز بعد از حذف 
کویت، »نبیل معلول«، س��رمربی این تیم از سیگار کشیدن 
بازیکنانش در طول مس��ابقات جام پرده برداش��ت و به آنها 

انتقاد کرد. معلول در این خصوص گفت که از دیدن سیگار 
کشیدن بازیکنانش شوکه شده است. همچنین کنفدراسیون 
فوتبال آسیا، فدراسیون فوتبال کویت را به خاطر استعمال 
سیگار در رختکن این تیم در مسابقات جام ملت ها هزار دالر 
جریمه کرد. کمیته انضباطی AFC اعام کرده این جریمه 
به دلیل سیگار کشیدن بعضی از بازیکنان در رختکن بعد از 

بازی با کره جنوبی در نظر گرفته شده است.

سرمربی کویت افشا کرد: بازیکنانم سیگار می کشیدند

 هفت�ه پایان�ی رقابت ه�ای لیگ برتر 

ووش�و باش�گاه های کش�ور ام�روز در 
آکادمی ووش�و برگ�زار خواهد ش�د تا 
چه�ره تیم های صعود کنن�ده به مرحله 

نیمه نهایی مشخص شود.
 نخستین تمرین جدی تیم ملی پیش 
از بازی با عراق به خاطر بارش باران نیمه 

کاره تمام شد.
 در مهم ترین بازی هفته نهم لیگ برتر 
والیبال بانوان دانشگاه آزاد و گاز تهران 

به مصاف هم می روند.

کارلوس کی روش در 46 بازی با تیم ملی ایران، 26 برد به دست آورده و در بازی 
مقابل قطر با کسب 25 برد از رکورد 24 برد تیم ملی با مایلی کهن عبور کرد و 

اکنون در بین مربیان تیم ملی پس از برانکو، صاحب بیشترین پیروزی است

تیتر اخبار
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اوباما: هیچ تضمینی برای موفقیت مذاکرات وجود نداردترافیک و سوخت، عوامل اصلی آلودگی هوا
وحید حس��ینی، مدیرعامل ش��رکت کنترل کیفیت هوای تهران در نخس��تین نشست 
تخصصی ش��هر، شهروند و رس��انه با بیان اینکه از منظر استانداردهای وزارت بهداشت و 
س��ازمان محیط زیست کیفیت هوای تهران به صورت ساالنه ناسالم عنوان می شود گفت: 
هرچند که ممکن اس��ت طی س��ال برخی از روزها پاک، س��الم یا ناسالم باشد. براساس 
استاندارد سازمان بهداشت جهانی، ذرات معلق کم تر از 2.5 میکرون باید 10 میکروگرم 
باشد تا شهر به لحاظ آلودگی هوا سالم ارزیابی شود اما تنها دو سه شهر اروپایی غلظت 
آالینده 2.5 میکرون آن کمتر از 10 میکروگرم اس��ت و مابقی ش��هرهای اروپایی حدود 
15 میکروگرم اس��ت اما در ته��ران غلظت ذرات معلق کمت��ر از 2.5 میکرون 40 تا 50 

میکروگرم است که چهار تا پنج برابر حد استاندارد WHO اندازه گیری می شود.
وی با بیان اینکه ذرات معلق بسیار خطرناکی نظیر هیدروکربن، نیترات و فلزات سنگین در 
هوای تهران مشاهده می شود گفت: براساس آنالیز هوای تهران ترافیک، حمل و نقل و سوخت، 
س��هم جدی در آلودگی هوا دارند همچنین برخاف اظهارنظر برخی از دوستان، گرد و غبار 
نقش زیادی در آلودگی هوا ندارد. در واقع بیشتر آالیندگی ها در تهران، منشا انسانی دارد. ما 
در پایتخت با ناوگان بسیار کثیفی روبه رو هستیم. موتورسیکلت ها و خودروهای کاربراتوری 
و دیزل��ی هر یک به میزان زیادی آلودگی وارد هوای تهران می کنند. مثا موتورس��یکلت ها 

چندین برابر خودروی استاندارد یورو2 آلودگی وارد می کنند.

ب��اراک اوبام��ا در نطق س��االنه اش در کنگره این کش��ور بار دیگر با اش��اره به اهمیت 
مذاکرات هسته ای با ایران گفت: تحریم های کنگره علیه تهران را که می تواند به شکست 
دیپلماس��ی منجر شود، وتو خواهد کرد. دیپلماسی ما در ارتباط با ایران در جریان است 
و برای نخس��تین بار ظرف یک دهه، پیشرفت برنامه اتمی این کشور را متوقف کرده ایم 

و ذخایر مواد اتمی این کشور را کاهش داده ایم. 
از حاال تا بهار، شانس��ی برای مذاکره بر سر یک موافقتنامه جامع که مانع مسلح شدن 
این کش��ور به س��اح اتمی خواهد ش��د داریم؛ توافقی که آمریکا و متحدان ما را ایمن 
می کند درحالی که همچنین مانع پرهیز از مناقش��ه دیگری در خاورمیانه می شود. اوباما 
ادام��ه داد: هیچ تضمینی برای موفقیت مذاکرات وجود ندارد و من همه گزینه ها را برای 
جلوگیری از بدل شدن ایران به یک قدرت اتمی حفظ می کنم. اما تحریم های تازه ای که 
در این کنگره و در این مقطع زمانی، تصویب ش��ود شکست دیپلماسی را تقریبا تضمین 
خواه��د کرد، آمریکا را از متحدانش منزوی خواهد کرد و حتما باعث می ش��ود که ایران 
برنامه اتمی اش را )به ش��دت سابق( از س��ر بگیرد. این معنی ندارد. برای همین است که 
ه��ر طرح تحریمی که این پیش��رفت را تهدید کند وتو خواه��م کرد. مردم آمریکا انتظار 
دارن��د تنها به عنوان آخرین راه چاره به جنگ برویم و من قصد دارم این رویکرد عاقانه 

را حفظ کنم.

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش



رییس انجمن گردشگری ورزشی:
سازمان میراث به گردشگری 

ورزشی بی اعتناست
برای آگاه تر شدن از وضعیت گردشگری ورزشی 
ایران ب��ا یکی از فع��االن در ای��ن صنعت تماس 

داشتیم تا پاسخگوی سواالت ما باشد. 
خوش سرور، رییس انجمن گردشگری ورزشی 
ایران، ضمن تش��ریح اهمیت ورزش و گردشگری 
ورزش��ی در س��ال های اخیر در س��طح جهانی و 
ملی و با روش��ن تر ش��دن ابعاد ای��ن قضیه اظهار 
می كند: هم اكنون صنعت گردش��گری ورزش��ی، 
به عنوان یک��ی از بزرگ ترین و متنوع ترین صنایع 
گردش��گری در دنیا به شمار می آید و كارشناسان 
امر، این صنعت را به عنوان منبع اصلی در اش��اعه 
فرهن��گ مل��ل، اش��تغال زایی، رش��د اقتصادی و 
توس��عه زیرساخت ها می دانند و این مهم به دلیل 

چتری بودن صنعت گردشگری است.
 وی در ادام��ه ش��کل گیری ای��ن انجمن را در 
س��ال 1384 نخس��تین گام نظام ورزش ایران در 
جدی گرفتن بهره های حاصل از مسابقات ورزشی 
و جذب گردش��گران ورزش��ی برمی ش��مارد و با 
بازخوانی اه��داف این انجمن بی��ان می كند: این 
انجم��ن، پس از تش��کیل وزارت ورزش و جوانان 
جمه��وری اس��امی ایران، ب��ا عزمی راس��خ و با 
حمایت همه جانبه مس��ئوالن وزارت و فدراسیون 
ورزش های همگانی كش��ور، با تدوین استراتژی و 
تعیین بازارهای ه��دف، متولی و مجری فعالیتی 
گس��ترده در جه��ت بس��ط و گس��ترش صنعت 
گردش��گری ورزشی، در كشور اس��ت كه با همه 
موان��ع موج��ود در حال كار و ت��اش با جدیت و 

قدرت است. 
وی درخصوص عمده قابلیت ها و توانمندی های 
ایران در برگزاری مسابقات ورزشی بیان می دارد: 
آب وهوای مناسب ش��رایط خوبی را برای كسب 
میزبانی مس��ابقات ورزش هایی ك��ه در فضای باز 

انجام می گیرد، فراهم آورده است. 
ضمن اینکه فرهنگ كهن و ورزش دوست ایران 
زمینه س��از ظهور و بروز ورز ش های باستانی مانند 
كشتی، اسب سواری و چوگان شده كه از مهم ترین 
ورزش های شناخته شده كشور در عرصه بین المللی 
 اس��ت و ت��وان جذب ورزش دوس��تان زی��ادی را 

دارا ست.
این مقام مس��ئول در زمین��ه مهم ترین چالش 
پی��ش روی توس��عه گردش��گری ورزش��ی ایران، 
نب��ود متخصصان ام��ر در ح��وزه تصمیم گیری و 
كمب��ود نیروهای اجرایی را در حوزه عملکردی از 
عمده تری��ن كمبودهای این حوزه معرفی می كند 
و بر ل��زوم بهره من��دی از متخصص��ان، فعاالن و 

عاقه من��دان در هر دو حوزه عم��ل و اجرا تاكید 
می كند و این مه��م را به عنوان راهی برای تحول 
ش��رایط كنونی می داند. وی ضمن انتقاد از فضای 
حاكم بر سازمان میراث فرهنگی اضافه می كند: با 
روی كار آم��دن دولت اعتدال، به گمان بارقه های 
امید بیش از پیش برای حوزه گردشگری ورزشی 
روشن شده بود، اما تاكنون آن طور كه باید و شاید 
س��ازمان میراث فرهنگی )معاونت گردشگری(جز 
برگزاری چندین نشس��ت، اهتمام ویژه ای از خود 
برای هم��کاری بیش��تر و تصمیم گیری هایی كه 
به بهبود شرایط گردش��گری ورزشی كمک كند، 

نشان نداده است. 
ای��ن مق��ام همچنی��ن در خص��وص اقدام��ات 
مناس��ب صورت گرفته در حوزه س��خت افزاری و 
نرم افزاری توس��عه گردش��گری ورزشی می گوید: 
در س��ال های اخیر در تمام اس��تان ها كمیته های 
اس��تانی گردشگری ورزشی را تشکیل داده ایم كه 
زی��ر نظر اداره ورزش و جوانان هر منطقه در حال 

فعالیت هستند. 
ضم��ن اینک��ه چندی��ن نشس��ت، همای��ش و 
بین الملل��ی در  و  مل��ی  س��مپوزیوم در س��طح 
ش��هرهایی مانند تهران و اصفهان برگزار كرده ایم 
ك��ه عاوه بر حض��ور مهمانان خارجی و اس��اتید 
فع��ال در حوزه گردش��گری ورزش��ی و رؤس��ای 
وزارت گردش��گری مانند وزیر گردشگری مالزی 
برای كس��ب و انتقال تجربه، مق��االت مهمی نیز 

برای بهره مندی استخراج كرده ایم. 
ع��اوه برای��ن ب��ا پیگیری های ص��ورت گرفته 
توانس��ته ایم چهار رش��ته گردش��گری ورزش��ی 
)آموزش راهنمای گردش��گری ورزش��ی، آموزش 
مدی��ر اردوه��ای گردش��گری ورزش��ی، آموزش 
مدیر باش��گاه های گردش��گری ورزشی و آموزش 
در  را  ورزش��ی(  گردش��گری  كمپین��گ  مدی��ر 
س��ازمان فنی حرفه ای به تصویب برس��انیم كه از 
این طریق گام��ی مهم برای تربی��ت متخصصان 
در كش��ور  ورزش��ی  راهنمای��ان گردش��گری   و 

برداشته شده است. 
وی با مفید دانس��تن این اق��دام ادامه می دهد: 
مطاب��ق صورت جلس��ه تنظیم��ی مقرر ش��د كه 
پرورش مدرس��ان دوره های فوق در سطح كشور 
توسط انجمن گردشگری ورزشی انجام پذیرد كه 
این امر اشتغالزایی وسیعی را برای جامعه انجمن 
گردش��گری ورزش��ی و فارغ التحصی��ان رش��ته 

مربوطه به دنبال دارد. 
عاوه  بر این در حوزه زیرس��اختی نیز با احداث 
كمپ های ورزشی توانس��ته ایم كمی از مشکات 

موجود بکاهیم. 

سال 1393 را باید س��ال رویدادهای ورزشی 
برای كش��ورمان دانس��ت . جام جهان��ی فوتبال، 
لیگ جهانی والیبال، بازی های آسیایی اینچئون 
و حاال هم فوتبال جام ملت های آس��یا . همه اینها 
مهم ترین رویدادهای ورزشی امسال بوده اند . تازه 
بگذریم از مسابقات كش��تی، تکواندو وكاراته كه 
طرفداران خاص خود را دارند . ام��ا آیا تا به حال 
به این فک��ر كرده اید، چرا بس��یاری از كش��ورها 
میلیون ه��ا ی��ا میلیاردها دالر خ��رج می كنند تا 
میزب��ان یک رویداد ورزش��ی باش��ند؟ یا چگونه 
است كه برای كس��ب میزبانی مس��ابقاتی مانند 
المپی��ک ی��ا جام جهانی رؤس��ای جمه��ور یک 
كش��ور نیز به تکاپو می افتند؟ كشورهایی چون 
برزیل، آفریقای جنوبی، چین و روس��یه كه خیل 
عظیمی از مردمان��ش در فقر و تبعیض اقتصادی 
به سرمی برند، به چه علت پول خود را برای ساخت 
ورزشگاه هایش��ان خرج می كنن��د؟ در پس پرده 
تاش برای میزبانی یک روی��داد چه می گذرد؟ 
برای دانس��تن پاس��خ این پرسش ها ش��ما را به 

خواندن ادامه این گزارش فرا می خوانیم .  

رویدادها؛ بهانه ساده گردشگری
مراسم و آیین ها، جشنواره های هنری- فرهنگی 
فیلم، موسیقی و تئاتر، گردهمایی های مذهبی و 
مسابقات ورزشی از جمله مهم ترین رویدادهایی 
اس��ت كه هركدام با داش��تن تاریخ و پیشینه ای 
منحصربه خ��ود  در اقص��ی نقاط جه��ان برگزار 
می ش��وند . به طوركلی، هفت دلیل ب��رای برپایی 
رویداده��ای ویژه ی��ک منطقه وج��ود دارند كه 
عبارتند از: جذب مردم درون نواحی داخلی، جذب 
گردش��گران خارج از فصول اصلی گردش��گری، 
ایجاد تبلیغات رس��انه ای و افزای��ش وجهه ناحیه 
و كسب اعتبار برای مقصد، ایجاد تحرک و پویایی 
در جاذبه های موجود، تشویق برای بازدید دوباره، 
كمک به بازس��ازی نواحی و توس��عه اقتصادی از 
طریق افزایش زیرس��اخت های ش��هری و بهبود 
امکانات رفاهی و ایجاد ش��ور و نشاط اجتماعی و 

تخلیه روانی جامعه .
 

گردشگری رویدادهای ورزشی
گردش��گری رویداد ورزش��ی به آن دس��ته از 
فعالیت ها گفته می شود كه تعداد قابل ماحظه ای 
از ش��ركت كنندگان ی��ا تماش��اچیان را ج��ذب 
می كند كه البته ن��وع بازدیدكنن��دگان با توجه 
به نوع رویداد متفاوت اس��ت . برخی از رویدادها 
تماشاچیان بیش��تری را نسبت به دیگر رویدادها 
ج��ذب می كنن��د، مانن��د بازی ه��ای المپیک و 
مسابقات جام جهانی . و رویدادهای ورزشی معتبر  

بازی های المپیک و جام جهان��ی اغلب به عنوان 
»رویدادهای شاخص« نامیده می شوند . آنچه مردم 
را به تماشای این رویدادهای باشکوه فرا می خواند، 
در عناصری از قبیل ورزش دوستی، تنوع طلبی، 
جست وجوی حس برتری ملی و شکوه و زیبایی 
برگزاری آنهاست . عاقه مندی به این رویدادهای 
ورزشی تنها به حاضران و تماشاچیان بسیار آنها 
خاصه نمی ش��ود، مس��ابقات بزرگ و با اهمیت 
گاه تحت پوش��ش ده ها ش��بکه خبری از سراسر 
جهان ق��رار می گیرد و میلیاردها نفر در سراس��ر 
جهان با چش��مانی مش��تاق پخش مستقیم آن 
را تعقیب می كنن��د . این مس��ابقات صرف نظر از 
ویژگی های اصل��ی ایجادكننده خ��ود، عنصری 
درآمدزا برای موسس��ه ها، نهاده��ا و دولت های 
حام��ی آنها تلقی می ش��ود ؛ چنانچه در سراس��ر 
جهان دولت ها و شهرهای مختلف همواره در پی 
كس��ب امتیاز میزبانی آنها برمی آیند و با یکدیگر 

رقابت می كنند . 

گردشگری ورزشی چیست
كس��انی كه برای مدتی مح��دود )حداقل 24 
ساعت و حداكثر شش ماه( به محیط های خارج از 
محل زندگی دائمی خود س��فر می كنند و انگیزه 
و هدف اصلی آنان مشاركت فعال یا غیرفعال در 
ورزش های رقابتی ی��ا تفریحی یا حتی حضور در 

رویدادهای ورزش��ی به منظور لذت بردن 
و تش��ویق كردن ورزش��کاران اس��ت، 

گردشگران ورزشی نامیده می شوند . 

همه بخش های گردشگری ورزشی
فعالیت های مرتبط به امر گردش��گری 
ورزش��ی را می توان در پن��ج بخش اصلی 
مش��اهده كرد: 1- كس��انی ك��ه در قالب 
تیم های ورزش��ی س��فر می كنند، مانند: 
ورزش��کاران، مربیان، داوران و مسئوالن، 

2- طرف��داران ورزش و تماش��اگران رویدادهای 
ورزش��ی كه ترجیح می دهند تعطیات و اوقات 
فراغت و تفری��ح خود را در محیط های ورزش��ی 
)داخل یا خارج از كشور( بگذرانند، 3- افرادی كه 
به عنوان محقق و پژوهشگر، در زمینه های مختلف 
ورزشی س��فر می كنند، 4- كس��انی كه به عنوان 
بازرگان، در بخش ورزش سفر می كنند، 5- كسانی 
كه سفر می كنند تا از امکانات توانبخشی پزشکی 

و ورزشی بهره مند شوند . 

میزبانی اردوی آماده سازی
»گردشگری ورزشی فعال« معموال موردتوجه 
برنامه های مدیریتی توس��عه بازار گردش��گری 
با عای��ق خاص ق��رار می گی��رد. این ش��اخه از 
گردش��گری ورزشی كه موجب ش��هرت منطقه 

گردش��گری به عنوان مركز برگ��زاری اردوهای 
آماده س��ازی می شود، چند دهه اس��ت كه مورد 
توجه قرار گرفته و بس��یاری از ش��هرهای اروپا، 
به ویژه مناطقی در آلمان، سوییس و فرانسه مورد 
توجه تیم های ورزشی برای برگزاری اردو است . 
اسپانیا، اس��ترالیا و آمریکا نیز ازجمله كشورهای 
موفق در حوزه گردش��گری ورزش��ی هس��تند 
كه باش��گاه های بزرگ جه��ان ب��رای تمرینات 
آماده سازی، این كشورها را انتخاب می كنند . در 
آسیا نیز كشورهایی مانند امارات و تركیه حضور 
در این عرص��ه را تجربه كرده و البت��ه در همین 
زمان كوت��اه، نی��ز درآمدهای خوبی داش��ته اند . 
چنانچه در تركیه س��رمایه گذاری های خوبی در 
زمینه ایجاد اردو های ورزش��ی انجام شده است . 
این مراكز عموما به دالیل زیر ش��هرت می یابند: 
1 -  خدمات درخشان طب ورزشی؛ 2-   امکانات 
متعدد تمرین ورزشی در س��طح استاندارد های 
جهانی؛ 3 - تخصص در زمینه مدیریت اردوهای 
ورزش��ی؛ 4 -  موقعی��ت جغرافیای��ی در منطقه؛ 
5 -  دسترس��ی ها و ش��بکه حمل و نق��ل مطلوب 
درون شهری و برون ش��هری برای كاهش زمان 
مسافرت بین مکان استقرار و مکان های ورزشی؛ 
6 -   ویژگی های طبیعی مناس��ب ب��رای بعضی از 
ورزش ها؛  7- كیفیت و كمیت اردوگاه ها؛  8 -  آب 

و هوای مناسب و خوراک سالم . 

هزینه ها و منفعت ها از برگزاری 
رویدادهای بزرگ ورزشی

مخارج برگزاری یک رویداد ورزشی را می توان 
هزینه ه��ای مس��تقیم )اح��داث ورزش��گاه ها و 
دهکده های ورزش��ی( و هزینه های غیرمستقیم 
نظیر سرمایه گذاری الزم روی زیرساخت هایی از 
قبیل حمل و نقل و تاسیسات اقامتی، هزینه های 
عملیاتی مرب��وط به ت��دارک و اج��رای برنامه ها 
و س��رانجام مخارج��ی ك��ه برگزاركنن��دگان 
باب��ت ورزش��کاران و همراهان تیم ه��ا، خدمات 
رسانه ای و گردش��گران تقبل می كنند، دانست . 
س��رمایه گذاری هایی كه در چنین م��واردی در 
ش��هرهای میزبان انجام می ش��ود، اگرچه عمدتا 
و حداق��ل در مراح��ل نخس��ت از س��وی منابع 

دولتی تامین می ش��ود ولی سودآوری كسب و كار 
گردشگری ورزشی، عنصری جذاب برای فعاالن 
بخش خصوصی به حساب می آید . برای تجزیه و 
تحلیل اثرات برگزاری یک رویداد بزرگ ورزشی به 
بازه زمانی درازمدتی نیاز است . زیرا گذشت زمان 
به تجزیه و تحلیل هزینه-  منفعت ناشی از واقعه 
گردشگری ورزش��ی بهتر كمک می كند . به طور 
مثال، چین یکی از اهداف برگزاری المپیک 2008 
پکن را پیش��تازی در عرصه جذب گردش��گران 
بین المللی  طی پنج  سال مشخص كرده بود كه این 
هدف طی مدت زمان كمتر از چهار سال به دست 
آمد و چین در س��ال 2012 در زمره پنج كش��ور 

نخست گردشگرپذیر دنیا قرار گرفت . 

همه دالرهای این نوع گردشگری
در این بخش به ح��وزه اقتص��ادی بازی ها در 
20س��ال اخیر نگاهی می پردازی��م . دولت چین 
برای آماده سازی و برگزاری مس��ابقات المپیک 
مبلغ 43میلیارد دالر هزینه و برگزاری بازی های 
المپیک برای چین بیش��تر از دو  میلیون فرصت 
شغلی ایجاد كرد كه بیشتر در بخش های عمرانی 
و در مقایس��ه با س��ال های قبل و میزبانان قبلی 
رقم قابل توجهی ب��ود زیرا نزدیک به س��ه برابر 
15میلیارد دالری بود كه چهار س��ال پیش از آن 
یونان به عنوان میزبان المپیک خرج كرده بود.  تا 
آن زمان، یونان بیشترین هزینه را در 
طول تاریخ بازی ها ص��رف المپیک 
كرده بود. در المپیک 2000 سیدنی 
حدود پنج میلیارد دالر هزینه ش��د . 
این درحالی اس��ت كه آماده س��ازی 
س��یدنی برای برگزاری مس��ابقات 
المپیک با ایجاد 150ه��زار فرصت 
شغلی در این شهر همراه بود . در سال 
1988 میادی كه مسابقات المپیک 
در سئول، پایتخت كره جنوبی برگزار 
شد، حدود 300هزار فرصت شغلی در كره ایجاد 
شد . در جام جهانی فوتبال2010 آفریقای جنوبی 
كه به رشد نیم درصدی در تولید ناخالص داخلی 
این كشور منجر ش��د، تعداد گردشگران ورودی 
طی یک ماه به 500 هزار نفر ب��ا میانگین اقامت 
15روز رسید . آفریقای جنوبی برای برگزاری این 
رویداد بالغ بر چهار میلیارد دالر هزینه كرد . این 
رویداد باعث تزریق 7/1 بیلی��ارد دالر به اقتصاد 
این كشور شد و این كش��ور توانست سه میلیارد 
و 500میلیون دالر س��ود به دس��ت آورد . دولت 
آلمان با برگ��زاری جام جهانی فوتبال در س��ال 
2006 توانست 50هزار فرصت شغلی ایجاد كند 
كه 400میلی��ون دالر تنها از محل گردش��گری 
عایدش شد . جام 2006 طبق گزارش های رسمی 
حدود 430میلیون یورو مخارج عملیاتی )به جز 

هزینه های زیرساختی( و در مقابل 135میلیون 
یورو سود خالص به همراه داشته است . جام جهانی 
2014 برزیل با هزین��ه 14میلیارد دالری برگزار 
ش��د . طی مطالع��ات ص��ورت گرفت��ه در فاصله 
س��ال های 2010 تا 2014 جام جهانی باعث به 
جریان افتادن 63/3 میلیارد دالر در اقتصاد برزیل 
شد و ساالنه سه میلیون و 630 هزار شغل ایجاد 
و درآمدی معادل 28/2 میلیارد دالر نصیب مردم 
این كشور كرد . این تمام ماجرا نیست . برزیل كه 
میزبانی بازی های المپیک 2016 را  دارد، منتظر 
است تا سودآوری های جدیدی نیز سرریز شود، 
زیرا هزینه های��ی كه برای برگ��زاری جام جهانی 
انجام داده، بار مال��ی برگزاری المپیک 2016ریو 
و تجهیز زیرس��اخت های ورزشی و ش��هری را تا 
میزان بسیار زیادی كاهش داده است . برای دولت، 
اقتصاد و مردم برزیل جام جهانی را می توان فصل 
كاشت گردشگری ورزشی دانست و المپیک ریو را 
فصل برداشت . در مورد تاثیر برگزاری این بازی ها 
س��خنان زیادی گفته می شود ولی واقعیت نشان 
می دهد، بازی های المپیک روی زندگی تک تک 

ساكنان كشور میزبان تاثیر می گذارد. 

گردشگری ورزشی در ایران
با وجود اینکه ایران دارای ورزش های محلی 
و مل��ی ف��راوان، با قابلی��ت ایج��اد رویدادهای 
ورزش��ی در حوزه منطقه ای-ب��ه دلیل نزدیکی 
فرهنگ��ی- و بین المللی-ب��ه دلی��ل جذابی��ت 
موضوعی ورزش ها- اس��ت، ام��ا دالیل چندی 
وج��ود دارد كه بهره من��دی از ای��ن قابلیت را 
با مش��کل مواجه كرده اس��ت . جدا از نگاه های 
س��ختگیرانه ای ك��ه به حق یا ناح��ق در برخی 
سال ها در فضای ورزش��ی كشور برای میزبانی 
رویدادها حاكم بوده، اما در مسابقاتی كه ایران 
میزبانی آنها را داش��ته، نشان داده كه می تواند 
از پ��س معرك��ه به خوبی بربیای��د . وجود خیل 
عاقه من��دان و ورزش دوس��تان در ای��ران ك��ه 
زبانزد عام و خاص هس��تند، به هرچه باشکوه تر 
و هیجانی ك��ردن و دیدنی تر كردن مس��ابقات 
می انجامد . طرفداران فوتبال، كشتی، بسکتبال 
و والیبال مشتی از نمونه خروار فضای عاقه مند 
به برگزاری رویدادهای ورزشی در ایران هستند 
كه باید به این نکته با جدیت و اهتمام بیش��تر 
اندیش��ید . اگرچه تصمیم به برگزاری مسابقات 
بزرگ ورزش��ی در ایران با مسائل فرهنگی نیز 
گره خورده است اما پیش از این، فقدان امکانات 
مناس��ب ورزشی، اس��تادیوم های مجهز و سایر 
زیرس��اخت های مرتبط مهم ترین پاشنه آشیل 
حوزه ورزش��ی ایران برای برگزاری مس��ابقات 
بزرگ ورزشی )مانند مس��ابقات جام ملت های 

فوتبال آسیا یا بازی های آسیایی( است . 

گفت و گو
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ابوالفضل صیامیان گرجی

مترجم: سارا گلچین

نگاهی به ظرفیت های گردشگری رویدادهای ورزشی در ایران 

ورزش؛ بهانه پرهیجان گردشگری

کسانی که برای مدت محدودی به محیط های خارج از 
محل زندگی دائمی خود سفر می کنند و انگیزه و هدف 
اصلی آنان مشارکت فعال یا غیرفعال در ورزش های 

رقابتی یا تفریحی یا حتی حضور در رویدادهای ورزشی 
به منظور لذت بردن و تشویق کردن ورزشکاران است، 

گردشگران ورزشی نامیده می شوند

مس��ابقات ورزش��ی امروزه فرصتی شده  اس��ت برای رونق گردشگری. مس��ئله ای كه مسئوالن 
فوتبال استرالیا نیز بر آن صحه گذاشته اند و برنامه های گسترده ای برای معرفی جاذبه های كشور 
خود به تماش��اچیان مسافر این رویداد ورزش��ی در نظر گرفته اند تا گردشگری در زمان برگزاری 
این رویداد و گردش��گری در درازمدت موجب بازگش��ت چندین برابری سرمایه ای باشد كه برای 
برگزاری این مس��ابقات هزینه كرده اند. در حقیقت میزبانی استرالیا در جام ملت های آسیا 2015 
فرصتی رویایی را به این كشور داده تا بتواند با استفاده از آن چهره كشوری سطح باال و میزبانی 
خوش اس��تقبال را به مردم جهان نش��ان دهد. این نظر جان او س��الیوان، مدیرعامل گردش��گری 
استرالیاست. او در این باره می گوید: »تیم ها همراه با ده ها هزار هوادار خود به استرالیا آمده اند تا 
حمایت آنها را با خود داشته باشند. این »جشنواره فوتبال« موقعیتی عالی برای ما است تا اعتبار 

خود را به بازارهای آن سوی آب های استرالیا نشان دهیم.« 
این دوره از رقابت ها با 500 هزار تماشاگر، از جمله 30هزار طرفدار خارجی كه حکم گردشگر 
را دارند، در واقع یک موقعیت عالی گردش��گری اس��ت. هزاران هوادار فوتبال كه از سراسر جهان 
به ویژه آس��یا به اس��ترالیا آمده اند این فرصت را دارند كه در پنج شهر میزبان این رقابت ها یعنی 
س��یدنی، ملبورن، بریزبن، كانبرا و نیوكاس��ل خوب گش��ت و گذار كنند. به گفته س��الیوان فرقی 
نمی كند كه هواداران فوتبال آس��یا در كدام ش��هر استرالیا گردش كنند، مهم سودی است كه به 
گردشگری می رسد. پیش بینی شبکه خدماتی PWC حکایت از آن دارد كه تولید ناخالص ملی 
ناش��ی از برگزاری این دوره از رقابت ها برای اس��ترالیا رقمی در حدود 23میلیون دالر اس��ت. به 
اعتقاد مایل براون، رییس كمیته برگزاری رقابت های جام ملت های آس��یا در اس��ترالیا، برگزاری 
تورنمنتی در سطح جام ملت های آسیا درهای كسب و كار، گردشگری، تجارت و سرمایه گذاری را 

به روی استرالیای میزبان می گشاید.             
eturbonews.com :منبع 

هدیه جام ملت های آسیا به صنعت گردشگری استرالیا



هم�ه گزینه های�ی ک�ه ب�رای تغیی�ر 
دکوراس�یون منزل تان و دفتر کارتان در 
ذهن دارید، نادی�ده بگیرید چون امروز 
قرار است فضای برنجی برای شما ایجاد 
کنیم و البته ح�ال و هوای جیب تان هم 
در ای�ن زمین�ه حرف های زی�ادی برای 
گفتن خواهد داش�ت. اما برویم سر اصل 
مطل�ب و آن هم مش�روح گ�زارش بازار 
ام�روز. وس�ایلی از جن�س برن�ج و برنز 
را هم�ه می شناس�ند. ش�اید نمونه های 
آشنای ش�ان همان لوس�ترهای قدیمی 
باش�ند و ظروف قدیمی ک�ه دیگر حکم 
عتیق�ه را دارند. اتفاقا گ�زارش امروز ما 
هم در مورد همین برنجی هاست البته از 
نوع امروزی اش. منظور از امروزی هم در 
واقع انواعی از وس�ایل است که با جنس 
برنج و رنگ ه�ای متنوع نقره ای، طالیی 
و برنزی تولید می ش�وند و امروز کاربرد 
زی�ادی در چیدمان خانه ه�ا و دفاتر کار 

دارند. 
ب�ا صحبتی که ب�ا چند ت�ن از فعاالن 
این بازار داشتیم، مشخص شد تولیدات 
متنوعی وارد این بازار شده است که در 

این گزارش به آنها می پردازیم. 
کارهای برنج امروزه تنوع بس��یاری به خود 
می بینند؛ از لوس��تر گرفته تا بوفه و مبلمان، 
ظروف پذیرایی، کنار سالنی، مجسمه، آینه و 
شمعدان، میز ناهارخوری و... .یعقوبی یکی از 

تولیدکنندگان 
ح����وزه  ای����ن 

می گوی��د: فل��ز برنج 
آلی��اژ  ی��ک  به عن��وان 

مقاوم��ت  بیش��ترین  دارای 
ب��رای س��اخت وس��ایلی از این 

دست اس��ت. این فلز در زمره فلزات 
گرانبها محس��وب می شود. از جمله دالیل 

ارزشمندی چنین فلزی می توان به ظرافت و 
دوام و مهم ت��ر از اینها انعطاف و نقش پذیری 
آن اش��اره کرد. به همین دلیل قابلیت انجام 
طراحی و نقش و نگار را دارد که البته در باال 

رفتن قیمتش هم تاثیرگذار است.
ای��ن فعال بازار در ادام��ه و در مورد قیمت 
این فلز اضافه می کند: هر کیلو فلز برنج خام 
تا 23هزار تومان اس��ت اما وقتی ریخته گری 
می ش��ود دارای ارزش افزوده می ش��ود و در 
مرحله بع��د پرداخت کاری و ب��راق کاری آن 
انجام می ش��ود. مرحله بعد مربوط به آبکاری 
اس��ت. این تولیدکننده همچنی��ن می افزاید: 
امروزه آبکاری ط��ا و نقره هم روی این گونه 
وسایل انجام می شود که البته مشتریان ایرانی 
هن��وز هم برنج ه��ای برنزی را ب��ه رنگ های 
نقره ای و آب طاکاری ترجیح می دهند. البته 
همیشه به سفارش مش��تری توجه می کنیم 
چ��ون ای��ن کارها معم��وال سفارش��ی انجام 

می شود.

بازار قیمت ها
قیمت لوس��ترهای برن��ج بدون آب��کاری از 

شاخه ای 
ر  ا 1ه��ز 4 تومان شروع 0

لوسترهای آبکاری شده می شود و به قیمت 
تا 15هزار تومان برای هر شاخه اضافه می شود. 
کارهای دیگر مانند میز تلف��ن و... تا 450هزار 
تومان قیمت گذاری می ش��ود ک��ه در صورت 
آب ط��اکاری تا 30هزار تومان به قیمت ش��ان 
اضافه می ش��ود. کنار س��النی ها از 750 هزار تا 
یک میلیون و 100هزار تومان و همین ظروف 
اگر رومیزی باشند بین 300 تا 500 هزار تومان 

قیمت دارند.
همچنین یک دس��ت مبلم��ان هفت  نفره 
از جن��س برنج ت��ا هفت میلی��ون تومان در 
بازار ارزش گذاری می ش��ود. میز ناهارخوری، 
قندان، مجسمه، آینه و شمعدان و... از جمله 
اشیای دکوراسیونی هستند که در بازار عرضه 

می شوند.
 براس��اس اظهارات فعاالن این بازار، به طور 
کل��ی حدود 10 تا 13 قلم کاال با جنس برنج 
تولید می ش��ود. البته هزین��ه ای هم که قرار 

این  باب��ت  اس��ت 
امر پرداخت ش��ود تا 
حدود زی��ادی می تواند 
حال ت��ان را به اصطاح جا 
بیاورد! که براس��اس برآوردها 
چیزی ح��دود 30 تا 35میلیون 
تومان برای دکوراسیون برنجی خود 
باید کنار بگذارید. البته متراژ خانه ش��ما 
و دفت��ر کار ش��ما هم در می��زان این هزینه 

تاثیرگذار است.

لوستر، یک برنجی اصیل
تاثیری که لوس��تر بر زیبایی محیط خانه 
دارد، حت��ی مبلمان ن��دارد، چون هم بحث 
طرحش مطرح اس��ت و هم می��زان نورش. 
شاید زمانی لوس��ترهای برنج با رنگ برنزی 
در خانه ه��ای اف��راد خاصی دیده می ش��د و 
بس��یاری از خانواده ه��ا به نمونه های س��اده 
لوس��ترها عادت کرده بودند اما حدود چهار، 
پنج سال است که لوسترهای برنجی در بین 
م��ردم عمومیت یافته ان��د و از فروش باالیی 
برخوردارن��د. لوس��ترها با توجه ب��ه فضایی 
که قرار اس��ت در آن اس��تفاده ش��وند، ابعاد 

متفاوتی دارند.
 مثا قیمت لوس��ترها بس��ته به کوچک و 
بزرگ بودن ش��ان، هر شاخه بین 150هزار تا 
چهارمیلیون تومان در نوس��ان اس��ت. به هر 
حال با توجه به کاری که روی لوسترها انجام 
می شود و میزان کریستالی که در ساخت آنها 

به کار می رود، قیمت شان هم متنوع است.

 همچنین بس��یاری از فروشگاه های راسته 
خیابان منوچهری که به اصطاح در کار لوستر 
و انواع چراغ ها هستند، یکی از وعده هایی که 
به خری��داران می دهند این اس��ت که نصاب 
مطمئن برای نصب لوسترها به خانه های آنها 
می فرستند هر چند دس��تمزد نصاب را خود 
خری��دار باید بپردازد اما دیگر خیالش از بابت 

نصب صحیح لوسترها راحت است.

گذشت زمان پیرشان نمی کند
یکی از مزیت های خرید اجناس��ی با جنس 
برنج این است که این کاالها اگر بر اثر گذشت 
زمان رنگشان به تیرگی بزند با پرداخت کاری 
مانند روز اول خواهند ش��د. قابل ذکر اس��ت 
که بسیاری از فروشندگان برای اجناس خود 

ضمانت نامه 10ساله صادر می کنند. 
همچنی��ن یک��ی از فروش��ندگان در مورد 
شیوه های نگهداری از وسایل برنجی می گوید: 
برای تمیز کردن این اجناس تنها کافی است 
که با دستمال نمداری تمیزشان کنیم و هیچ 
ماده ش��وینده ای الزم نیس��ت چ��ون ممکن 
اس��ت آسیب زننده باشد. خراششان ندهید و 
به نور هم حساس نیس��تند. یکی از کارهای 
مد روز بازار که بیش��تر فروشندگان هم اتفاق 
نظر دارند که از فروش خوبی برخوردار است، 
مربوط به ترکیب برنج با چوب، کریس��تال و 
شیش��ه است. ظروف پذیرایی و حتی تزیینی 
متنوعی با این ترکیب ها تولید شده است که 

قیمت های متنوعی هم دارند.

سراغ اتریش و چک را نگیرید
کریس��تال های ب��ازار هم��ه چینی اس��ت. 
کارهایی از اتریش و چ��ک هم در بازار یافت 
می شود اما به ندرت. این سخنان فروشنده ای 
اس��ت که می گوید صادقانه حرف زده است تا 
خیال خری��داران را راحت کند که در بازار به 

دنبال کاالهای چک و اتریش نباشند. 
وی ادامه می دهد که ش��اید زمانی اتریش 
و چ��ک در کشورش��ان این کااله��ا را تولید 
می کردن��د ام��ا االن خ��ط تولید خ��ود را به 
چین منتق��ل کرده ان��د و چین ای��ن کاالها 
را تح��ت لیس��انس تولید می کن��د. بنابراین 
خیالتان راحت باش��د که ه��ر چیزی در این 
بازار می خرید، چینی است البته فروشندگان 
و فع��االن ب��ازار تاکی��د زی��ادی ب��ر کیفیت 

اجناس شان دارند. 

پنجشنبه
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مراکز بورس

چه چیزی را
 از کجا بخریم؟ 

بازار پوش��اک تنوع بس��یار زیادی دارد . به همین 
دلی��ل اینکه بدانید از کجا باید چه چیزی را بخرید، 
کمک زیادی به شما می کند . از طرفی تشخیص نوع 
جنسی که می خرید هم کار سختی است و هم اینکه 
هر کسی توان تشخیص آن را ندارد . بنابراین باید به 
راهکارهایی فکر کنید که شما را در مسیر خریداری 

اجناس مورد نظرتان یاری دهد . 
بنابر اظهار نظر بسیاری از افراد، مرکز خریدی که 
برای خری��د انتخاب می کنید، می تواند تعیین کننده 
ضمانت خرید ش��ما باش��د . به همین دلیل خرید از 
مراکزی که به عرضه پوشاک خاصی مشهور شده اند، 
می تواند اطمینان خاطر زیادی در خریدار ایجاد کند . 
پوشاک به دلیل اینکه از نیازهای روزمره به شمار 
می رود و معموال درص��د قابل توجهی از هزینه های 
خانواره��ا را به خود اختص��اص می دهد، کیفیت آن 
اهمیت زی��ادی دارد . بنابراین باید مراکز خریدی را 
شناسایی کنید که به عرضه پوشاک خاصی مشهور 
شده اند . زندگی در شهرهای بزرگ این حسن را دارد 
ک��ه مراکز خرید اختصاصی برای عرضه بس��یاری از 
کاالها و اجناس وجود دارد . این امر در حوزه پوشاک 

بسیار چشمگیر است . 
بنابراین در بازار پوشاک باید احتیاط زیادی خرج 
کنید . برای خرید پوش��اک زنانه مجلس��ی، پاس��اژ 
شانزه لیزه در خیابان جمهوری، پاساژ اهدا در میدان 
ولیعص��ر، فروش��گاه های خیابان مفتح، پاس��اژهایی 
مانند قائم و تندی��س بهترین گزینه های موجود در 
تهران هستند . خرید از این مراکز موجب می شود به 

جنس خود اطمینان خاطر بیشتری داشته باشید . 
ب��رای خرید ش��لوار جین و کت��ان مردانه یکی از 
بهترین گزینه ها طبقه همکف پاس��اژ قائم تجریش 
اس��ت . همچنین مراکزی مانند میاد نور نیز مکانی 

قابل توجه برای خرید این گونه  اجناس است . 

خرید کیف و کفش 
اگر قرار است کیف و کفش های ارزان قیمت بخرید 
و هزین��ه زیادی بابت آن نپردازید، مراکز خرید واقع 
در میدان آریاش��هر بهترین گزینه هستند . گلدیس، 
تهرانی، افق و س��اما از جمله مراکز خرید در میدان 
آریاشهر هس��تند که کیف و کفش های ارزان قیمتی 
ارائه می کنند که معموال خریداران زیادی هم دارند . 
سپهس��االر و بهارستان هم از دیگر مراکز خرید این 
وس��ایل با رنج قیمتی متوسط هستند . البته طبقات 
دوم و سوم پاس��اژ قائم تجریش برای خرید اجناس 
باکیفی��ت در زمینه کیف و کفش گزینه های بهتری 

هستند . 
برای خرید پوشاک مردانه مکان های مطمئن کم 
نیس��تند و اصوال در این بازار تنوع زیادی به چش��م 
می خورد . تقریبا در همه پاساژها مراکز خرید تهران 
می ت��وان انواع پوش��اک مردانه را تهی��ه کرد اما اگر 
می خواهی��د خیالتان راحت باش��د ک��ه هم جنس 
باکیفیتی خریده اید و هم اینکه می خواهید مطمئن 
باش��ید ک��ه از مد روز عقب نیفتاده ای��د، به چند جا 
حتما س��ر بزنید . یکی از بهترین گزینه ها، میاد نور 
است . تیراژه هم گزینه مناسب دیگری است . با توجه 
ب��ه اینکه ای��ن دو مرکز خرید در غ��رب تهران قرار 
دارند، می توانید به مراکز واقع در مرکز ش��هر تهران 

هم رجوع کنید . 
مثا بازار بزرگ فردوسی به عنوان یک مرکز خرید 
اختصاصی برای عرضه پوش��اک مردانه نیازهای هر 
س��لیقه ای را برآورده می کند . جنس های این مرکز 
خرید اغل��ب وارداتی از ترکیه هس��تند و با دوخت 
باکیفی��ت و جنس مرغوب همیش��ه طرفداران ثابت 

خود را دارند . 
برای خرید کیف و کفش چرم بهترین مکان راسته 
خیابان فردوس��ی است . جایی که بورس چرم تهران 
به ش��مار می رود . البته قیمت های نه چندان پایین 
فروشگاه های این راس��ته موجب شده تا خریدارانی 
از طبقات��ی خاص داش��ته باش��د . کی��ف و کفش و 
کمربند و س��ایر ملزومات چرمی مورد نیاز آقایان در 
فروشگاه های راسته میدان فردوسی یافت می شود . 

ب��رای خری��د لباس های مناس��بتی مانن��د لباس 
عروس چند گزینه پیش روی شماس��ت . مزون های 
لباس یکی از گزینه هاس��ت. بسیاری از این مزون ها 
که اس��م و رسمی هم در میان مشتریان خود دارند، 
برندهای اروپایی را وارد می کنند و قیمت های بسیار 
باالی��ی را هم از خریداران طل��ب می کنند  اما مراکز 
بورسی مانند چهارراه امیراکرم در خیابان ولیعصر و 
فروش��گاه های چهارراه جمهوری از مکان های عمده 
عرضه این لباس به ش��مار می روند . در فروشگاه های 
این مراکز خرید، لباس عروس هم برای فروش و هم 

برای اجاره عرضه می شود . 
لباس اسپورت و ورزشی را هم فکر نمی کنم کسی 
باشد که نداند از کجای تهران باید بخرد . نام منیریه 
کافی اس��ت تا هر کسی را به حال و هوای اسپورت 
فروشگاه های این مرکز خرید ارجاع دهد . در میدان 
منیری��ه هر چیزی را که ب��ه نوعی به ورزش مرتبط 

باشد، می توانید خریداری کنید . 
هف��ت تی��ر، ولیعص��ر، جمه��وری و حس��ن آباد 
بورس های عمده خریدوفروش انواع مانتو هس��تند ؛ 
از مانتوهای رسمی گرفته تا غیررسمی . اداری ها هم 
ک��ه معموال از طرف ارگان ها و س��ازمان ها به صورت 
عم��ده خری��داری می ش��وند، از ای��ن مراک��ز تهیه 
می شوند . قیمت های مناسب این مراکز خرید نسبت 
به سایر نقاط شهر، موجب شده تا همیشه خریداران 

زیادی در مراکز حضور داشته باشند . 
نوبتی هم که باش��د، نوبت می رس��د به پوش��اک 
کودکان که مهم ترین بورس عمده این نوع پوشاک، 
خیابان بهار است .  در فروشگاه های این مرکز خرید 
ه��ر نوع لب��اس باکیفیتی یافت می ش��ود . برندهای 
پوش��اک کودکان هم در این راسته کودکانه حضور 
دارن��د و البت��ه قیمت های جال��ب توجهی هم روی 
اجناس خود درج کرده ان��د . البته می توانید با خیال 
راح��ت از این فروش��گاه خرید کنی��د ، زیرا کیفیت 
اجناس این فروش��گاه ها را سال هاست که خریداران 

تایید می کنند . 

بازار پوشاک

کاال

کاالی��ی جدید برای تزیین و زیباس��ازی هر چه بیش��تر 
خانه ه��ا. روکش های��ی چون طل��ق و پارچ��ه را می توان در 
ساخت این کاال دید. تابلوهایی که در بازار با عنوان بک الیت 
شناخته می ش��وند، طرفداران ویژه خود را دارند و با تنوعی 
که در مناظر و تصاویر ش��ان دیده می ش��ود، دست خریدار 
را در انتخ��اب طرح مورد نظرش ب��از می گذارند؛ تصاویری 
چند بع��دی ب��ا عمق می��دان دیدن��ی. این تابلوه��ا روکش 
پارچ��ه ای دارند و قاب  ام دی اف. نورپردازی هم در قس��مت 
پشتی این تابلوها در نظر گرفته شده است. این تابلوها هم با 
کلید خاموش و روشن می شوند و هم با ریموت و روی دیوار 

و در مکان های��ی مانند اتاق خواب، اتاق نش��یمن و حتی در 
دفاتر کار مورد استفاده قرار می گیرند. این کاالها جایگزینی 
ارزان قیمت تر برای تابلوهای مناظر یا تابلوفرش ها به ش��مار 
می روند و به واسطه نورپردازی چشم نوازی که دارند زیبایی 

دوچندانی به فضای مورد نظر خریدار می بخشند. 
مطب های پزشکان، س��الن های انتظار، ورودی سالن های 
بیمارس��تان ها و... دیگر مکان هایی اس��ت که از بک الیت ها 
در آنجا اس��تفاده می ش��ود. این تابلوها بس��ته ب��ه اندازه و 
 جنس ق��اب بین 100هزار تا 700هزار تومان قیمت گذاری 

شده اند. 

بک الیت؛مهمانی تازه

بازار مصرف مانتو در ایران به عنوان یکی 
از کاالهای پرمصرف کش��ور، ساالنه حدود 
هفت ه��زار میلیارد توم��ان و باالتر از دیگر 
بازار کااله��ای پرفروش زنان��ه یعنی لوازم 
آرایش��ی با 5ه��زار میلی��ارد تومان گردش 

مالی، قرار دارد. 
از جمله بازارهایی که در هر شرایطی رونقی 
هر چند اندک به خود می بیند و نمی توان آن 
را بدون مشتری تصور کرد، بازار مانتو است. 
دالیل بسیار روشنی هم دارد. از جمله اینکه 
مانتو پوشش متداول بسیاری از بانوان ایرانی 
اس��ت که جمعیتی چن��دده میلیونی از کل 
جمعیت کش��ور را به خود اختصاص داده اند 
اما همیش��ه در مورد بازاره��ا مختلف زوایای 
پنهانی وج��ود دارد که س��ردرآوردن از آنها 
مستلزم رجوع به کف بازار و صحبت با فعاالن 
این حوزه و کارشناس��انی اس��ت که به نوعی 
با این بازار دس��ت و پنج��ه نرم می کنند. اگر 
می خواهی��د از چم و خم بازار مانتو و راه های 
تامین پارچه های مصرفی، کاالهای وارداتی و 
گردش مالی این بازار سر در بیاورید به ادامه 

گزارش رجوع کنید. 

گردش مالی عظیم یک بازار زنانه
به گزارش »فرصت امروز« برای محاس��به 
این رقم کافی اس��ت جمعی��ت 37میلیونی 
بانوان کش��ور در سال 90 را در خرید فصلی 
)در هر فصل یک عدد( مانتو با متوسط قیمت 
هر مانتو 50هزار توم��ان ضرب کنید تا رقم 
نجومی باالت��راز هفت هزار میلیارد تومان در 
سال به دست آید. اما نکته قابل تامل در این 

بازار پررونق شراکت کسبه ایرانی با چینی ها و 
ترک هاست، زیرا بخش عمده پارچه مصرفی 
این بخش، از کشورهای چین و ترکیه تامین 
می ش��ود. ریی��س اتحادیه خیاط��ان تهران 
در گفت وگ��و با »فرصت ام��روز« در این باره 
می گوید: حدود 80درصد پارچه ای که برای 
دوخت مانتو در کش��ور مورد اس��تفاده قرار 
می گیرد، وارداتی است که از کشورهای چین، 
ترکیه، مالزی، ژاپ��ن و کره جنوبی خریداری 

می شود. 
حبیب طهماسبی نیک همچنین می افزاید: 
واردات مانتوی دوخته ش��ده و آماده مصرف 
نیز به کش��ور وجود دارد که متاسفانه بیشتر 
به صورت قاچاق و بدون پرداخت کوچک ترین 

حق گمرکی و مالیات وارد بازار می شود. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه واردات مانت��و از دو 
طریق یعنی واردات مانتوی دوخته ش��ده و 
مانتویی که به سفارش بازرگانان ایرانی تولید 
ش��ده، انجام می ش��ود، ادامه می دهد: ردپای 
محصوالت چینی به ش��کل های مختلف در 
ب��ازار مانتوی ایران قابل مش��اهده اس��ت به 
طوری که در کنار سایر کشورها نظیر ترکیه، 
نزدیک به 50درصد بازار فروش مانتوی کشور 

را در اختیار گرفته اند. 

مطالعه فرهنگی چینی ها روی بازار 
مانتوی ایران

وی معتقد است تولیدکنندگان چینی برای 
تصاح��ب بازارهای جهان��ی مطالعات زیادی 
روی بازارمصرف کش��ورها دارن��د و حتی با 
س��لیقه مردم آنها نیز آشنا هستند به طوری 
که حتی می دانند مردم به چه نوع پوشش��ی 
عاق��ه و گرایش دارند. طهماس��بی نیک به 

صحبت هایش این را هم اضافه می کند که در 
کنار بازاریابی و بررسی شرایط فرهنگی سایر 
کشورها، دولت این کشور امکانات و تسهیات 
خاصی برای تولیدکنندگان در نظر می گیرد 
ت��ا هزینه تولید آنها کمتر از دیگر کش��ورها 
باشد بنابراین هر گونه صادراتی نیز برای آنها 
مقرون به صرفه اس��ت. این مقام مسئول در 
ادام��ه می افزاید: به لح��اظ طراحی دوخت و 
حتی پارچه مصرفی تولیدات ایرانی کیفیت 
بهتری در مقایس��ه با نمونه های چینی خود 
دارند اما اجناس ما به دلیل داشتن هزینه های 
تولی��د بیش��تر و پرداخت مالی��ات بر ارزش 
افزوده از لحاظ قیمتی قابل رقابت با اجناس 
ارزان قیمت چینی که به صورت قاچاق و بدون 

گمرکی وارد می شوند، نیستند. 

پروسه زمانبر ثبت امتیاز طراحی 
یکی از مشکات دیگری که تولیدکنندگان 
مانتو در ایران مانند موسیقیدانان کشورمان 
دارند! ع��دم رعایت قانون کپی رایت اس��ت 

و ط��راح الگوی پوش��اک، مالکی��ت مادی و 
معن��وی برای طراح��ی خود ن��دارد و فقط 
کافی اس��ت که م��دل یک مانت��و به مذاق 
مصرف کنن��دگان خ��وش  آید ت��ا انبوهی از 
تولیدات مش��ابه با کیفیت پایین تر و بدون 
رعایت حقوق ط��راح اولیه، وارد بازارمصرف 
شود. این مقام مس��ئول در بخش دوخت و 
دوز ب��ا پذیرفتن این موضوع، اعتقاد دارد به 
هیچ عنوان نمی توان مانع کپی کاری ش��د. 
وی در این ب��اره می افزاید: ب��ه دلیل اینکه 
عمده تولیدکنندگان مانتو در ایران خرده پا 
هس��تند و موض��وع برندین��گ در صنع��ت 
مانت��وی ایران چندان مطرح نیس��ت، کمتر 
کس��ی به دنبال ثبت الگ��و و مدل طراحی 
شده خود می رود، از طرفی نیز به دلیل تعدد 
مدل های مانتو در هر فصل اگر تولیدکننده 
و طراحی بخواه��د که مدل تولیدی خود را 
در یک پروس��ه عریض و طویل اداری ثبت 
کن��د، فرصت فروش در موقع مناس��ب را از 

دست می دهد. 

برای هر سایزی مانتو داریم
بنابراین گزارش، یکی از گایه های همیشگی 
و محدودیت بانوان در زمینه خرید مانتو، تعداد 
کم طرح و رنگ برای کس��انی اس��ت که سایز 
بزرگ تری دارند و به دنبال خرید مدل های ساده 

هستند. 
رییس اتحادیه خیاط��ان درباره این موضوع 
می گوی��د: ش��اید 80درصد خری��داران مانتو 
در کش��ور جوان ها باش��ند که به دنبال خرید 
مانتوهای متفاوت و با طرح و رنگ های جدید 
هستند و به همین منظور تولیدکنندگان نیز 
عمده تولید خود را به آن سمت سوق می دهند 
اما این به آن معنی نیست که برای سایز بزرگ ها 

تولیدی وجود ندارد. 

محصول مشترک  ایران و ترکیه
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
پوش��اک نیز در این رابطه نظ��رات جالبی 
دارد. وی با اش��اره به اینک��ه عمده پارچه 
مورد نیاز کش��ور از چی��ن و ترکیه می آید، 
می گوید: برای دوخت روپوش های مدرسه 
و مانتوهایی با طرح های س��اده، پارچه های 
داخلی در اولویت هس��تند اما برای دوخت 
مانتوه��ای مط��رح و مانتوهایی که در بازار 
خری��دار دارند، پارچه ه��ا از چین و ترکیه 
می آید. مهدی یکتا می افزاید: واردکنندگان 
برای اینکه بتوانند مانتو را در حجم و هزینه 
کمتر به کش��ور وارد کنند، این پارچه ها را 
برش داده و با گذاشتن روی یکدیگر وکیوم 
می کنن��د تا ادامه دوخت آن را در کش��ور 
انج��ام دهند. یعنی در بازار مانتو، کاالهایی 
ارائه می ش��وند که می توان آنها را محصول 

مشترک ایران و ترکیه نامید! 

 »فرصت امروز« گزارش می دهد

گردش مالی 7هزار میلیارد تومانی بازار مانتو در ایران
ابراهیم نژادرفیعی

گزارش »فرصت امروز«         از بازار وسایل برنز و برنج دکوراسیونی

برنج و برنز؛ تازه های  دنیای دکوراسیون



جام جم؛ مغازه متری چند

قبل از اینکه چرتکه ای برداش��ته و برای س��انت 
س��انت ای��ن مرکز خری��د قیمت تعیی��ن کنیم بد 
نیس��ت بدانیم معموال براس��اس عرف پاس��اژ ها و 
مراک��ز خرید، مغازه های این مرک��ز معموال قیمتی 
توافقی داش��ته و از س��وی مدیریت پاساژ و بسته 
ب��ه محل قرار گی��ری آنها قیمت گذاری می ش��وند. 
به عن��وان مثال اگر مغازه ای دارای دو بر باش��د یا 
اینک��ه روبه روی پله ها باش��د بدون تردید بس��یار 
گران ت��ر از مغازه ای اس��ت که در انتهای س��الن یا 

خارج از دید اولیه قرار گرفته . 
اما ب��ا تمام این تفاس��یر اگر در ای��ن مرکز خرید 
فروش��گاهی خالی و آماده فروش باشد باید اعصابی 
قوی داشته باشید، چون قیمت مغازه ها در این پاساژ 
تقریبا غیر قابل باور اس��ت و می توان از حدود متری 
30 میلی��ون تومان به باال مغ��ازه تهیه کرد. به عنوان 
مثال یک فروش��گاه 30 متری در ش��رایط مناس��ب 
تقریب��ا حدود متری 60 میلیون تومان درنظر گرفته 
شده اس��ت. این درحالی اس��ت که اجاره بهای یک 
واح��د 30 مت��ر با دی��د عالی در طبق��ه همکف این 
پاس��اژ 50 میلیون تومان ودیعه و 15 میلیون تومان 
اجاره ماهانه اس��ت اما همان طور که قبال اش��اره شد 
طبقه زیر همکف این فروشگاه به صورت میز یا غرفه 
اجاره داده می ش��ود که حداقل با 5 میلیون ودیعه و 
4 میلیون تومان اجاره خواهد ش��د. از سوی دیگر در 
بخش فود کورت این فروش��گاه نیز یک غرفه با تمام 
ش��رایط آب و ب��رق و گاز و لوازم آش��پزی تقریبا با 
70 میلیون ودیعه و 15 میلیون اجاره بهای ماهانه در 

اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

گران ترین کاالی جام جم کدام است؟ 
ب��ا کمی حوصله و گش��ت و گ��ذار در طبقات این 
فروش��گاه مع��روف روبه روی س��ازمان صدا وس��یما 
قیمت های متفاوتی ب��رای کاالهای متفاوت خواهید 
دید، اما کمترین قیمت را ش��اید برای مواد خوراکی 
معمول مثل ماست و پنیر داخل سوپرمارک جام جم 
بدانیم اما باالترین قیمت را می توان در آنتیک فروشی 
این مرکز خرید دید با حدود 10 میلیون تومان. این 
درحالی اس��ت که می توانید اجناس میلیونی دیگری 
در این فروش��گاه ببینید و اگر با جیب تان مناسبتی 

داشت دست به جیب شوید.
 توضیح: هنگام مراجعه خبرنگار »فرصت امروز« 
به این مرکز خرید، بس��یاری از فروش��گاه ها از ارائه 
قیمت ه��ای واقعی خودداری ک��رده و درباره قیمت 
خریدوفروش مغازه با اس��تفاده از اطالعات مشاورین 
مس��کن اطراف ای��ن مرکز خری��د قیمت ها حدودی 
تعیین ش��ده است، چون مدیریت فروش��گاه از ارائه 

هرگونه اطالعاتی در این زمینه خودداری کرد.
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یک�����ی از ش��اخص���ه های 
توس��عه یافتگی ش��هرها در ق��رن 
حاض��ر را می توان در تع��دد مراکز 
خریدش دانست، به نوعی که امروزه 
بسیاری از شهرهای بزرگ جهان را 
با نام  مراکز خریدشان می شناسند 
که هر یک از آنها به عن��وان نمادی 
از توس��عه یافتگی یا حت��ی ارتقای 
س��طح زندگی مردمانش شناخته 
می شوند؛ به عنوان مثال شهر توکیو 
با حدود یک هزار پاس��اژ و فروشگاه 
بزرگ در میان مردم این کره خاکی 
شناخته شده و مراکز خرید استانبول 
در ترکیه نیز ج��زو جدایی ناپذیر از 
صنعت گردشگری آن است. مراکزی 
که چه نوی��ن و مدرن باش��ند، چه 
سنتی توانس��ته اند نظر هزاران نفر 
را چه وطنی و چ��ه خارجی به خود 
جلب کنند تا موجب رونق کسب و کار 
گروهی از فعاالن اقتص��ادی در آن 

منطقه باشند. 
این درحالی اس��ت ک��ه تهران، 
پایتخت ایران نیز به عنوان ش��هری 
ک��ه از گذش��ته های دور نمادهای 
متفاوتی همچون برج آزادی یا حتی 
مقبره شاه عبدالعظیم را به خود دیده 
است، امروز به ش��هری پر از مراکز 
خرید رنگ و وارنگ تبدیل شده که 
برخی از آنها مثل مرکز خرید پروانه و 
جمعه بازارش شهرت جهانی داشته 
و گروهی دیگر در نوع خود بی نظیرند 
چون برخ��ی از برنده��ای معروف، 
بزرگ ترین فروشگاه خاورمیانه را در 
این مراکز افتتاح کرده اند اما تعدادی 
از آنها نیز خاطراتی پر فراز و نشیب 

در دل دارند. 

جام جم؛ جام جهان نما
یکی از این مراکز خرید با نیم قرن 
خاطره کمی باالتر از پارک ملت در 
خیابان ولی عصر روبه روی سازمان 
صداوسیماست که نامش مرکز خرید 
جام جم انتخاب شده است. اگرچه 
دهه شصتی ها کمتر از آن می دانند 
اما این مرکز خرید با تمام غرفه هایش 
برای مس��ن ترها ش��ناخته شده و 
خوشنام است چون زمانی به عنوان 
نخستین فود کورت در تهران معروف 

شده بود. 
به ط��ور کلی این س��اختمان که 
نمای خاصش همیشه می تواند در 
خاطر هر رهگذری باق��ی بماند، در 
سال1349شمسی ساخته شده و از 
آن تاریخ تاکنون چندین بار بازسازی 
شده و دکوراس��یون و طراحی های 
جدیدی را به خود دیده اس��ت، اما 
یک چی��ز از هم��ان ابت��دا تاکنون 

به عنوان نم��ادی از این مرکز خرید 
باقی مانده که آن هم پله های گردان 
این ساختمان زیباس��ت. راهی که 
خریداران را سوار بر خواسته های شان 
از میان تعداد قابل توجهی فروشگاه 
از زیرزمی��ن ت��ا آس��مان هدای��ت 
می کند، چون در انتهای این مارپیچ 
خاطره انگیز سقف شیشه ای پاساژ 
که وظیفه اصلی تامی��ن نور داخل 
را بر عهده گرفت��ه، ق��رار دارد و در 
روزهای آفتابی نمای��ی جالب برای 

بازدیدکنندگان فراهم کرده است. 

نمای جام جم
به طور کلی مرکز خرید جام جم 
دارای 3طبقه است که یک طبقه زیر 
همکف و طبقه ای هم باالتر از سطح 
خیابان ساخته شده، با این تفاوت که 
حال و هوای هر طبقه با دیگری کامال 
متفاوت است، چون از سوی مدیریت 
پاساژ در هر طبقه محصوالت خاصی 
برای عالقه مندان تدارک دیده شده 
به گونه ای که متناس��ب با نیازهای 
افراد این پاس��اژ غرفه بندی شده و 
برای راحتی خرید مراجعه کنندگان 
راه رس��یدن به محصوالت کامال باز 
و مناسب است تا خریداران با خیالی 
راحت دست به جیب ش��ده و برای 
خرید ل��وازم مورد نیازش��ان هزینه 

کنند. 

درون جام جم
بنابراین پس از توصیف کلی پاساژ 
یا همان مرکز خرید جام جم؛ حاال که 
امروز برای گشت و گذار و خرید به این 
مکان مراجعه کرده ایم، بد نیس��ت 
درچوبی قدی این پاس��اژ معروف و 
خاطره انگیز را به سمت داخل فشار 
دهیم و وارد فضایی جالب ش��ویم، 
هر چند درست کنار در ورودی عطر 
میوه های ت��ازه خری��داران را آماده 
رویارویی با فضایی آرام و دلنش��ین 
می کند که به محض ورود بوی نان 
تازه و انواع و اقسام ش��یرینی کار را 

تمام می کند. 
به عقیده مدیر پاساژ، این دو غرفه 
به عنوان س��رآغازی بسیار مناسب 
برای دعوت خریداران به داخل مرکز 
خرید تعیین شده اند، این درحالی 
اس��ت که چون نان تازه و میوه تازه 
برای مراجعه کنندگان دست و پاگیر 
خواهد بود و بهتر است هنگام خروج 
نیازهای شان را تهیه کنند اما عطر و 
بوی آنها گزینه ای بسیار مناسب برای 

جلب نظر رهگذران است. 
مرکز خرید جام جم که تقریبا از 
اوایل دهه 50 شمسی حضورش در 
میان مراکز خرید عمده تهران ثبت 
شده با یک ابتکار عمل، از حداقل فضا، 

حداکثر استفاده را داشته است، چون 
با ایجاد فضاهای ترکیبی توانسته این 
مکان را به صاحبان مشاغل آنچنان 
معرفی کند که هر کدام دارای فضایی 
منحصر به خود هستند به طوری که 
عالوه بر محدود بودن فروشگاه شان 
امکان استفاده از تمام فضای داخلی 
فروشگاه را داش��ته باشند. بنابراین 
طبقه فوقانی و زیر همکف به صورت 
فضایی کامل ب��ا غرفه های مختلف 
طراحی شده و تنها حدود 20 مغازه 
به ص��ورت تفکیک ش��ده در طبقه 
همکف در نظر گرفته شده است تا 
محیطی کامال آرام را برای خریداران 
مهیا کرده باشد و خریداران هنگام 
قدم زدن داخل پاساژ هرگز احساس 
محدود بودن نخواهند داش��ت. اگر 
از کاالهای ارائه ش��ده در این مرکز 
خرید بخواهی��د بدانید باید بگوییم 
از کی��ف، کفش، عین��ک و جوراب 
گرفته تا اجناس کادوی��ی در کنار 
لوازم منزل و س��رویس خواب برای 
مراجعه کنندگان در نظر گرفته شده 
است و یک یا دو برند معروف در زمینه 
دکوراس��یون و کفش در فروشگاه 

خودنمایی می کنند. 
فضای دای��ره ای این فروش��گاه 
ک��ه باع��ث ش��ده ناخ��ودآگاه 
مراجعه کنندگان به س��مت طبقه 
باال هدایت شوند، در نخستین طبقه 
با غرفه های شکالت فروشی، آالت 

موسیقی، کفش، جوراب، کادویی 
و پوش��اک زنان��ه و مردانه تکمیل 
شده است، اما در بخش پایانی این 
دای��ره زیبا س��وپرمارکت  جام جم 
برای آنهایی که نیازهای روزانه خود 
را جست وجو می کنند، آماده ارائه 
س��رویس اس��ت که به اصطالح از 
شیر مرغ گرفته تا جان آدمیزاد در 
قفسه هایش مهیاست و دل و نظر 
هر مراجعه کننده ای را به خود جلب 
می کند. این بخش که در واقع یکی 
از پرمخاطب ترین فروش��گاه های 
این مرک��ز خرید اس��ت، همواره با 
استفاده از شیوه های نوین مدیریت 
فروش توانسته گل سرسبد جام جم 
باقی بماند، چ��ون تقریبا اجناس 
آن برای هر سلیقه و توان مالی در 
دسترس اس��ت، اما پس از بازدید 
از طبقه اول که ب��ا عطر خوش نان 
و شیرینی شکالتی آغاز شده بود، 
سوار بر خاطرات آنتیک فروشی از 
راه پله چوبی به سمت طبقه پایین 
سرازیر می شویم؛ جایی که تقریبا 
40غرفه مختلف ب��ا طراحی های 
نوین و هدفمند انتظ��ار ورود افراد 
را می کشند.  در این طبقه اجناس 
دکوراس��یون من��زل ب��ا برندهای 
معروف س��وئدی و فروشگاه فرش 
و صنایع دستی بیش��تر از دیگران 
خودنمای��ی می کنند، ح��ال آنکه 
در بخش آرایش��ی - بهداش��تی ، 

برندهای معتبر حاضر هس��تند تا 
پاسخگوی هر سلیقه ای باشند. 

غرفه بندی دقی��ق و نورپردازی 
حرفه ای باع��ث می ش��ود فضای 
زیری��ن این مرک��ز خری��د هرگز 
برای مراجعه کنندگان کسالت بار 
نب��وده و آرامش محی��ط در کنار 
موس��یقی روح نواز آنه��ا را وادار به 
اقامت بیشتر در این مرکز کند، به 
طوری که دیدن ای��ن همه تنوع، 
کنت��رل زم��ان را برای بس��یاری 
دشوار کرده و ناگهان این احساس 
 گرسنگی اس��ت که زمان را به  آنها 

یادآوری می کند.
 اینجاست که در واقع برگ برنده 
جام جم به نمای��ش درخواهد آمد، 
چون اگر از طبقه زیرین با آرامش 
و نرمی هرچه تمام  به سمت طبقه 
فوقان��ی با همان نگین شیش��ه ای 
حرکت کنید، با دنیای��ی از عطر و 
طع��م مواج��ه خواهید ش��د. بله؛ 
درس��ت حدس زده اید جام جم در 
طبقه فوقانی، فروشگاه غذا یا همان 
فود کورت برای شما تدارک دیده 
تا عالوه بر اس��تراحت پس از قدم 
زدن در فضای داخلی فروش��گاه با 
حدود 10هزار مترمربع مس��احت 
کل��ی در 3طبقه، فرص��ت گپ و 
 گفتی ب��ا خان��واده و دوس��تان را

 داشته باشید. 
در ای��ن طبق��ه فس��ت فودها، 
رستوران های سنتی، رستوران های 
مل��ل و کافی ش��اپ های مختلف 
خودن��مای�����ی می کنن����د و 
مراجعه کنندگان گرسنه را بر سر 
دوراهی انتخاب قرار می دهند، چون 
این همه تنوع خوراک گاهی اوقات 
برای مخاطبان می تواند دردسرساز 
بوده و آنه��ا را از انتخابی دقیق دور 
کند، اما به هر حال این رستوران ها 
ک��ه در مجم��وع روزان��ه ح��دود 
3000پرس غذا می فروشند، عاملی 
جالب برای جلب نظر مخاطبانشان 
که گروهی و دوستانه وارد فروشگاه 

می شوند در این پاساژ هستند. 

جام جم پاتوق نمی شود
اما مدیران و اداره کنندگان این 
مرکز خری��د نقل��ی و جمع و جور، 
برخالف دیگر مراک��ز خرید عالقه 
زیادی به پاتوق شدن یا شلوغ شدن 
این مرکز خرید در منطقه ندارند، 
چون ب��ه عقیده آنه��ا مرکز خرید 
جام جم در واقع یک سوپرمارکت 
کامل و محلی برای س��اکنان این 
منطقه است که ش��لوغ شدن آن 
باع��ث دره��م ریخت��ن آرامش و 
آس��ایش خرید محلی ها می شود، 
بنابراین جام ج��م را همان حدود 
5ه��زار مراجعه کنن��ده در روز 
ک��ه عمدت��ا از محلی ها هس��تند، 
کاف��ی اس��ت و نی��ازی نیس��ت 
 بی��ش از این ب��ه دنبال مش��تری 

باشند. 

 »فرصت امروز« سری به یکی دیگر از مراکز خرید تهران زده

با پاساژ 
خاطره ها

مشتریان
جام جم گزینه مناس��بی برای برگزاری مراسم تولد 
و جم��ع ش��دن های دوره ای هم��کاران اس��ت، چون 
فضای مناس��ب و زیب��ای رس��توران ها می تواند برای 
ساعت ها آرامش و خدمات را برای شما به ارمغان آورد 
و خاطره ای خوش و چند فریم عک��س یادگاری از آن 

همراه بیاورد. 
ب��ه عقی��ده بس��یاری از مراجعه کنن��دگان، بخش 
رس��توران جام جم جذاب ترین تجرب��ه مراجعه به این 
مرکز خرید است که می تواند بعد ازظهر یک روز تعطیل 
را در کنار خانواده برایتان تکمیل کند. اما به طور کلی 
در پاس��اژ جام جم همه چیز به اندازه ای که باید مقابل 
دیدگان و در دسترس شماست؛ از زیورآالت گرفته تا 
میوه و سبزی یا حتی گوشی تلفن همراه تا فرش و زیلو. 
به هر ح��ال جام جم تجربه ای متف��اوت میان قدمت و 
دوران معاصر است، چون این مرکز خرید تاریخچه ای 

نزدیک به نیم قرن را همراه خود کرده است. 

پاساژی برای مشتریان آنالین 

اما ای��ن پایان کار نیس��ت، چون صاحبان مش��اغل 
این مرکز خرید که از ش��یر م��رغ تا ج��ان آدمیزاد را 
ب��رای مراجعه کنن��دگان ت��دارک دیده اند، دس��ت از 
فروش برنداشته و با توجه به رعایت آسایش و آرامش 
خریداران محلی با اس��تفاده از دنی��ای مجازی و تمام 
امکاناتش شخصا اجناس فروشگاه را به صورت آنالین 
در اختیار متقاضیانی دوردس��ت یا حت��ی خریداران 
محلی قرار داده اند تا با استفاده از این امکانات این گروه 
از خریداران که ترجیح می دهند در محل س��کونت یا 
کسب و کارشان وسیله مورد نظرشان را دریافت کنند، 
با فشردن یک دکمه این کار را انجام دهند و همواره نام 

مرکز خرید جام جم را بر سر زبان ها نگه دارند. 

گزارشی از مرکز خریدی در چهارراه استانبول
فردوسی؛ پاساژ مردانه تهران

به میدان فردوسی که رسیدید باید خیابان فردوسی 
را در پی��ش بگیرید و اینقدر بروید تا برس��ید به جایی 
خ��وب . جایی که باز هم حال تان را خوب می کند چون 
ب��از هم پای نام فردوس��ی در میان اس��ت . البته خیلی 
هم نباید پایین بروید، نرس��یده به چهارراه اس��تانبول، 
بازار بزرگ فردوس��ی واقع ش��ده است . بازاری که بیش 
از 40س��ال قدمت دارد و بورس��ی ب��رای عرضه صفر تا 
صد پوشاک مردانه اس��ت . از کمربند و کفش گرفته تا 
انواع پالتو، کاپش��ن و شلوار و غیره. این پاساژ 12 طبقه 
سال هاس��ت که میعادگاه کس��انی است که می خواهند 
س��ت های ترک خود را از یک مکان مطمئن خریداری 

کنند . 

آمار پاساژ
در این ساختمان فقط پوشاک عرضه می شود . طبقات 
همک��ف و اول ت��ا پنجم تک فروش��ی و عمده فروش��ی 
هس��تند و در طبقات فوقان��ی تولیدکننده ها مس��تقر 
هس��تند . به طور کلی مجموعا 516 فروشگاه ها در این 
پاس��اژ مستقرند و جمعیتی معادل پنج هزار نفر در این 
فروشگاه ها مشغول به کار هستند . میزان خریدارانی هم 
که در طول روز به این پاس��اژ مراجعه می کنند تابعی از 
شرایط اقتصادی حاکم بر بازار است . اما به طور متوسط 
روزانه بیش از دوهزار نفر به این پاساژ مراجعه می کنند . 
مراجعه کنندگان این پاساژ هم خریداران هستند و هم 
فروشگاه دارانی که در پاساژهای شمال شهر مانند میالد 
ن��ور و تندیس فعالی��ت می کنند . این نکت��ه را یکی از 
فروشندگان می گوید و اضافه می کند که اکثر بچه های 
اینجا واردکننده هس��تند و جنس پاس��اژهای مش��هور 

تهران در این پاساژ جور می شود . 

مالکیت خصوصی فردوسی نشین ها
مالکیت فروشگاه ها بیشتر در اختیار مالکانی است که 
مغازه های خود را به صورت سرقفلی اجاره داده اند . متراژ 
بعضی از فروش��گاه های طبقات همکف و اول تا 30متر 
ه��م می رس��د، هرچن��د در طبقات باالتر هم ش��کل و 
شمایل پاساژ عوض می شود و هم متراژ مغازه ها . در این 
طبق��ات دیگر خب��ری از ویترین های خوش آب و رنگ 
نیس��ت ، بلکه تولیدی هایی با اجن��اس روی هم چپانده 
شده به چشم می خورد که انبوهی از پیراهن های مردانه 
و غی��ره را در خود جای داده ان��د . بعضی در حال برش 
پارچه ها هس��تند و بعضی در حال خیاطی . چهره پاساژ 
جوان اس��ت و این نکته از جمله نکات خوش��ایند این 
پاساژ خوشنام به ش��مار می رود . بین 10 تا 15میلیون 
تومان هزینه اجاره ماهانه فروشگاه های این پاساژ است . 

حراج های زودرس
یکی از فروشندگان می گوید فروشگاه هایی که اجاره 
پرداخت می کنند، برای اینکه هزینه های خود را تامین 
کنند مجبور می شوند که حراج های خود را قبل از موعد 
اع��الم کنند . زیرا بازار اوض��اع خوبی ندارد و تا حدودی 
راکد است . نزدیک عید که می شود این پاساژ میعادگاه 
خریداران زیادی اس��ت . جنس ها هم جوِر جور است و 
جای هیچ نگرانی نیس��ت . کیفیت پوشاک ارائه شده در 
فروش��گاه های این مرکز خرید زبانزد خاص و عام است . 
تنوع رنگ و مدل هم در این بازار خوش��ایند است . یکی 
از ش��انس های خریداران در روزهای نزدیک به عید این 
اس��ت که اجناس با قیمت عمده فروشی ارائه می شوند 
و فرص��ت خوبی برای خرید بیش��تر و هزینه کردن به 

شمار می رود .
 

بازاری کامال مردانه

وارد بازار که می ش��وید همه چیز را مردانه می یابید . 
از پوش��اک چیده شده در ویترین فروش��گاه ها گرفته 
ت��ا فروش��نده ها و خری��داران . پش��ت ویترین بیش��تر 
فروش��گاه ها ن��ام اجناس هم��راه با قیمت ش��ان درج 
شده اس��ت . چیزی که به نوعی ویژه این پاساژ است و 
کمتر در مکان های دیگر به چش��م می خورد . همچنین 
حراج های��ی تا 50درصد هم روی ویترین ها به چش��م 

می خورد .  
مرکزی برای عمده فروشی تعریفی است که می توان 
از این پاس��اژ به دست داد ، زیرا محل رجوع بسیاری از 
مغازه داران سطح شهر است و به نوعی مرکزی مطمئن 
برای تامین جنس به شمار می رود . کاالهای این پاساژ 
بیشتر از ترکیه وارد می شوند و فعاالن این بازار مدعی 

واردات بهترین اجناس با بهترین کیفیت هستند .

عماد عزتی

تهمینه سهرابی

خرید و فروشپاساژ

نرخ

پنجشنبه
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 65,028,90شاخص کل
(535,79)میزان تغییر
B 2,906,706,504ارزش بازار

B 1,050,679ارزش معامالت
M 874,604حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
(70,24)28,850ارتباطات سیار

(55,95)2,999سرمایه گذاری غدیر
(27,35)1,881توسعه معادن
(23,98)2,339ایران خودرو
(23,09)1,893بانک ملت

ارزشخریدنام کامل شرکت
B 5,9085,299روز دارو

B 4,2933,882نورد آلومینیوم
B 1,7063,142سامان گستر

B 1,5002,140توسعه صنایع سیمان
B 2,0132,063بانک اقتصاد نوین

ارزشفروشنام کامل شرکت
B 1,11965,982کمباین سازی

B 1,77644,102ملی صنایع مس
B 2,88224,241سیمان تهران
B 28,45621,336ارتباطات سیار

B 17,4979,246داروپخش

درصد قیمتنام کامل شرکت
20,0524چین چین

7,8213,99معدنی دماوند
1,9123,97حمل و نقل پتروشیمی

1,6983,47سامان گستر
4,0103,35پارس سرام

درصدقیمتنام کامل شرکت
(4)13,421جام دارو
(4)3,122مارگارین
(4)4,421پاکسان

(3,99)7,739کیمیدارو
(3,99)2,839موتورسازان تراکتورسازی

ارزشحجمنام کامل شرکت
M84,356 B 36,063ایران خودرو
M24,859 B 35,674پارس خودرو
M21,463 B 17,394س. خوارزمی

M11,247 B 16,529ایران خودرو دیزل
M23,090 B 15,393توسعه صنایع سیمان

ارزشحجمنام کامل شرکت
M84,356 B 36,063ایران خودرو

M35,378 B 3,121خدمات انفورماتیک
M30,598 B 1,075ارتباطات سیار
M24,859 B 35,674پارس خودرو

M23,090 B 15,393توسعه صنایع سیمان

تعدادقیمتنام کامل شرکت
23392507ایران خودرو
6972305پارس خودرو
6831268بانک صادرات
11601220سیمان شرق

11331133سایپا

P/Eقیمتنام کامل شرکت
1853926فنرسازی زر

1385277زامیاد
2182273تولید محور خودرو

926185پگاه آذربایجان غربی

P/Eقیمتنام کامل شرکت
20232,15توسعه صنایع بهشهر

14522,69سرمایه گذاری اعتبار ایران
10043,01سرمایه گذاری پردیس

37913,15سیمان شاهرود

بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش

بیشترین کاهش

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

بیشترین تعداد

P/E باالترین نسبت

P/E کمترین نسبت

فرابورس

شرکت ها و مجامع

ش��اخص کل ب��ورس اوراق 
ته��ران چهارش��نبه در  بهادار 
ادام��ه رون��د کاهش��ی خ��ود 
ب��ا اف��ت 535 واحد ب��ه رقم 
65 ه��زار و 28 واحد رس��ید. 
بورس  درحالی که شاخص کل 
ب��رای چندمی��ن روز متوال��ی 
قرمز بود، س��رمایه گذاران خرد 
مسئوالن  رس��یدگی  خواستار 
به وضع ب��ازار ش��دند. ریزش 
زی��ان س��هامداران  قیمت ه��ا 
از 50  بی��ش  ب��ه  را  بورس��ی 
درص��د رس��انده اس��ت. عدم 
اع��الم برنامه ه��ای عملیاتی و 
اجرایی ش��فاف از سوی دولت 
از جمل��ه م��واردی ب��ود ک��ه 
اعتراض ه��ای س��هامداران  در 
حقیق��ی دیده می ش��د. تغییر 
رییس کل س��ازمان بورس هم 
نتوانس��ت ب��ه ش��رایط بورس 
کمک کن��د و افت ها همچنان 
ادامه دار ش��ده اس��ت. ب��ا آغاز 
معام��الت، صف ف��روش برای 
بیش��تر ش��رکت ها تش��کیل و 
ج��و ت��االر معامالت با تش��نج 
همراه ش��د تا اینکه در نهایت 
تعدادی از س��هامداران تصمیم 
ب��ه تجم��ع در طبق��ه همکف 
تاالر شیشه ای گرفتند. در این 
میان و در حالی  که تاالر حافظ 
بود  سهامداران  اعتراض  شاهد 
خاموش شدن ناگهانی تابلو به 
نگرانی بیشتر حاضرین در تاالر 
دامن زد ب��ه طوری که از زمان 
اعتراض  مجددا  تابلو  خاموشی 
فعاالن بورس گس��ترش یافت. 
مس��ئوالن ت��االر حاف��ظ علت 
اصل��ی قط��ع تابلو را اش��کال 
فن��ی بیان کردن��د. پس از آن 
با راهنمایی مس��ئوالن شرکت 
ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران 
س��هامداران حقیقی به س��الن 
جلس��ات در طبق��ه دوم تاالر 
هدای��ت ش��ده و دقایق��ی بعد 
حسن قالیباف اصل مدیر عامل 
ب��ورس اوراق به��ادار تهران به 
هم��راه محمود خواجه نصیری 
معاون س��ازمان ب��ورس، علی 
صحرایی معاون شرکت بورس، 
مالمیر از مسئوالن بورس اوراق 
س��هامداران  جمع  در  به��ادار 
حاض��ر ش��ده و به س��واالت و 

اعتراضات آنها پاسخ دادند. 

نامه سهامداران به 
رییس جمهور

گفته می ش��ود فع��االن بازار 
نامه ای  می خواهن��د  س��رمایه 
ب��ه رییس جمه��ور بنویس��ند 
و مس��ائل را ب��ا وی در می��ان 
تا مش��کالت هرچه  بگذارن��د 
س��ریع تر رف��ع ش��ود. عم��ده 
خواس��ته س��هامداران این بود 
ک��ه از زمانی که رییس جمهور 
و وزی��ر اقتصاد ب��ه مردم اعالم 
کردند در ب��ورس اوراق بهادار 
س��رمایه گذاری کنند، آنها نیز 
اقدام به سرمایه گذاری کردند، 
اما اکنون با افت ش��اخص بازار 
و رکود موجود در اقتصاد دچار 
ضرر و زیان ش��دند. همچنین 
می پرسند  س��هامداران  برخی 
چ��را ش��رکت های حقوقی در 
ش��رایط افت ش��اخص ب��ازار 
خریدوف��روش  وارد  فعاالن��ه 
نمی شوند. عده ای از سهامداران 
نیز از بسته شدن نماد معامالتی 
برخ��ی از ش��رکت ها به صورت 

طوالنی مدت انتقاد کردند. 

بازار سهام پتانسیل 
باالیی دارد

در جلس��ه حاضران در تاالر 
حافظ با مس��ئوالن س��ازمان 
اصل  قالیباف  حس��ن  بورس، 
گف��ت: ب��رای اینک��ه اق��دام 
بزرگ  ش��رکت های حقوق��ی 
اث��ر منف��ی در بازار نداش��ته 
باش��د، معامالت حقوقی ها را 
به ب��ازار دوم منتق��ل کردیم 

تا ب��ر ش��اخص کل اثر منفی 
اف��زود:  وی  باش��د.  نداش��ته 
هنوز هم معتقد هس��تم بازار 
س��هام پتانس��یل باالیی دارد 
و بای��د به ص��ورت حرف��ه ای 
و مطالع��ه ش��ده وارد ش��د. 
یک��ی از س��هامداران در این 
جلس��ه گفت: سازمان بورس، 
نه��اد ناظ��ر ب��ازار اس��ت اما 
گاهی ب��ا دخالت اب��زاری در 
ب��ازار باعث زیان س��هامداران 
می ش��ود. قالیباف در پاس��خ 
گفت: س��ازمان بورس وظیفه 
نظارت��ی خ��ود را طبق قانون 
همچنی��ن  می ده��د.  انج��ام 
خواجه نصیری در ادامه گفت: 
اگر این جلسه براساس اعتماد 
اس��ت ب��ه حرف ه��ای رییس 
س��ازمان گوش دهی��د و اگر 
اعتمادی نیس��ت، نی��ازی به 
جلسه نیست. همچنین حسن 
قالیباف در پاس��خ به س��وال 
یکی از س��هامداران در مورد 
ش��اخص کل ب��ورس که ادعا 
کرده بود این ش��اخص واقعی 
نیس��ت، گفت: ش��اخص یک 
میانگین وزنی اس��ت و معلوم 
بزرگ  ش��رکت های  که  است 
تاثی��ر بیش��تری بر ش��اخص 
دارن��د و در دنیا هم ش��اخص 
قیم��ت و هم ش��اخص بازده 
نقدی س��هام وجود دارد و ما 
می توانی��م عالوه بر ش��اخص 
بازده  ش��اخص  سهام،  قیمت 
نقدی را هم داش��ته باش��یم. 
همچنین صحرایی در پاس��خ 

به یکی از سهامداران که گفته 
بود برخ��ی از معامالت بلوکی 
با کد به کد شدن در شاخص 
کل اثر می گذارد، گفت: مدتی 
است معامالت بلوکی در بازار 
درست کردیم و قرار شد برای 
اینک��ه معام��الت بلوک��ی در 
ش��اخص کل اثر نگ��ذارد، به 
بازار دوم بورس منتقل شود. 

قیمت نفت و کسری 
بودجه، عامل افت بورس

اص��ل،  قالیب��اف  حس��ن   
مدیرعامل ش��رکت بورس در 
ادامه تاکید کرد: ما هیچ گونه 
مام��وری نداری��م و حرف ما 
ب��ه ریی��س س��ازمان بورس 
این اس��ت ک��ه قیم��ت نفت 
پایین آمده، دولت با کس��ری 
بودج��ه روب��ه رو ش��ده و باید 
اج��ازه دهید در ی��ک فضای 
را  بحث ه��ا  و حرف��ه ای  آرام 
مطرح کنیم. وی با اش��اره به 
نامه عده ای از سهامداران که 
روزهای گذش��ته منتشر شده 
اس��ت گفت: از شما خواهش 
را  ب��ازار  درده��ای  می کن��م 
بنویسید. ش��ما در ایام خوب 
ب��ورس رفتار حرفه ای دارید و 
در ایام مشکل دار هم حرفه ای 
عمل کنید. همچنین محمود 
خواجه نصی��ری گف��ت: وقتی 
وارد تاالر بورس شدم یکی از 
شرکت های  گفت  سهامداران 
حقوقی ب��ازار بورس را خراب 
کرده اند درحالی که این شایعه 

از ش��ش ماه قبل ه��م وجود 
داش��ت. م��ا این ح��رف را نه 
تایید و نه رد می کنیم، س��ال 
قبل محدودی��ت فروش برای 
ش��رکت های حقوق��ی بود اما 
بع��دا مق��ررات تغیی��ر کرد و 
محدودیت برداش��ته ش��د اما 
مثال صندوق های بازنشستگی 
می گویند باید در پایان س��ال 
حقوق و پاداش بازنشس��تگان 
را پرداخت کنیم و پولی برای 
ورود به بازار نداریم. وی افزود: 
از طرفی برخی از شرکت های 
حقوقی مشمول ابطال معامله 
ش��دند. از ش��ما س��هامداران 
می خواهیم پیشنهاد اصالحی 

برای رقم بازار ارائه کنید. 

فطانت فرد زیر ذره بین
این در حالی است که محمد 
فطان��ت فرد و س��ایر مدیران 
بورس��ی در روزهای گذش��ته 
س��کوت اختی��ار می کردند و 
چرایی  در خصوص  پاس��خی 
وضعی��ت کنونی بازار س��هام 
نمی دادند. در روزهای گذشته 
نی��ز در حالی عل��ی طیب نیا 
از عملک��رد 40 روزه محم��د 
گزینه  به عن��وان  فطانت ف��رد 
خود برای ریاس��ت س��ازمان 
ب��ورس به صورت تمام  قد دفاع 
کرد ک��ه نگاهی ب��ه وضعیت 
بازار س��رمایه از زمان ریاست 
فطانت فرد بر س��ازمان بورس 
اوراق بهادار نش��ان می دهد از 
25 آذرماه تاکنون بازار سهام 
25 روز معامالتی را س��پری و 
ش��اخص بورس نیز از ارتفاع 
69608 واح��د در آن روز به 
نزول  واح��د  کان��ال 65000 
کرده اس��ت. همچنین در این 
25 روز، ش��اخص بورس 17 
روز منف��ی را در مجم��وع با 
کاهش ح��دود 6500 واحدی 
و تنها هش��ت روز مثبت را با 
رش��د 1599 واحدی به خود 
دیده و دماس��نج بازار سرمایه 
به ط��ور متوس��ط در ه��ر روز 
190 واح��د ریزش داش��ته و 
ارزش کل ب��ازار س��رمایه نیز 
در ای��ن م��دت از 314 هزار 
میلیارد تومان در روز 25 آذر 
ب��ه 290 هزار میلی��ارد تومان 

کاهش یافته است.

ادامه افت قیمت سهم های بورسی التهاب آفرید

حضور مدیرعامل بورس در تجمع سهامداران

جه��ان،  مال��ی  ادبی��ات  در 
س��هام خزان��ه از جمل��ه یکی از 
راهکارهایی اس��ت ک��ه مدیریت 
آن در دست ش��رکت بوده و در 
راس��تای تحقق اهداف ش��رکت 
ب��ه کار م��ی رود. س��هام خزانه 
عبارت اس��ت از س��هام عادی یا 
ممتاز یک ش��رکت سهامی عام 
که توس��ط همان شرکت دوباره 
خریداری می شود. بر این اساس، 
شرکت و ناشر، سهام صادر شده 
را به ص��ورت دوب��اره از ب��ورس 
خریداری می کن��د اما در قانون 
تج��ارت کش��ور ما، طب��ق ماده 
198، خرید سهام شرکت توسط 
هم��ان ش��رکت و ناش��ر ممنوع 
اس��ت و علت آن ه��م اطالعات 
داخلی و مزی��ت آگاهی از روند 
کاری ش��رکت اع��الم ش��ده اما 
چندی اس��ت که مصوبه مجلس 
در خص��وص مجاز بودن س��هام 
خزانه، بازار سرمایه را با ظرفیتی 
جدی��د و آش��نا مواج��ه ک��رده 
اس��ت. نماین��دگان مجلس طی 
هفت��ه اخیر و در ادامه بررس��ی 
الیح��ه رفع موان��ع تولید، خرید 
و نگهداری س��هام خزانه توسط 
ناش��ران پذیرفته شده در بورس 
و بازاره��ای خ��ارج از بورس را 
تصویب کردن�د. به همین دلیل، 
سنا در گزارشی، وضعیت سهام 
خزانه در کش��ورهای دیگر را به 
تفصیل مورد بررس��ی ق��رار داده 

است.
در ابتدا، س��ری بزنیم به ویکی 
 پدیا و اینوستو پدیا، تا از تعریف واژه 
Treasury Stock و جزیی��ات 
آن مطل��ع ش��ویم. ب��ه نق��ل از 
ی��ا  خزان��ه  س��هام  ویکی پدی��ا 
Reacquired Stock  سهامی 
است که توسط ناش��ر آن دوباره 
خریداری می ش��ود که دلیل آن 
هم کاهش مقدار سهام برجسته 
در بازار اس��ت. شرکت ها مواقعی 

ب��ه خری��د س��هام خزان��ه اقدام 
می کنند که قیمت سهام آنها در 
  Undervalued به صورت  بازار 
معامله ش��ود و در دیگ��ر مواقع، 
خری��د س��هام خزان��ه ب��ه دلیل 
جلوگیری از رقیق ش��دن س��هام 
کارکنان صورت می گیرد. به این 
ترتیب که بس��یاری از شرکت ها 
از ده��ه 1990 می��الدی به بعد 
تصمیم به ارائه سهام به کارکنان 
به منظور تش��ویق و ترغیب برای 
کردن��د.  کار  کیفی��ت  افزای��ش 
این تصمیم موجب ش��د، برخی 
ش��رکت هایی ک��ه این س��هام را 
ارائ��ه می کردند نس��بت به دیگر 
شرکت ها متمایز شده و کارکنان 
بیش��تری نس��بت به کار در این 

مجموعه ترغیب شوند.
در ای��ن بین، ش��رکت هم به 
کارکن��ان جدی��د، در بازه زمانی 
مش��خص س��هام ش��رکت را به 
قیم��ت پایین ت��ر از ب��ازار ارائه 
کرد تا این افراد در س��ود و زیان 
ش��رکت س��هیم ش��وند. اما در 
مواق��ع بحرانی و س��قوط قیمت 
س��هم در بازاره��ا، ش��رکت ب��ه 
از رقیق شدن  منظور جلوگیری 
س��هم کارکنان در بازار و کاهش 
انگیزه آنها، به خرید دوباره سهام 
شرکت از بازار اقدام می کند. اما 
انگیزه دیگری نیز در ش��رکت ها 
ب��رای خرید س��هام خزانه وجود 
داش��ت و آن ه��م خرید س��هام 
خزان��ه ب��ه منظ��ور ممانعت از 
ورشکس��تگی و پروس��ه ادغ��ام 
آنها با ش��رکت های زیرمجموعه 
بوده اس��ت. در قانون انگلستان، 
آمریکا و ژاپن، خرید سهام خزانه 
به نوعی مجاز شمرده شده که در 

ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

سهام خزانه در ایران
اشاره به پیشینه ای در خصوص 
س��هام خزانه در ای��ران در اینجا 

خال��ی از لطف نخواه��د بود. در 
اوایل تشکیل بورس اوراق بهادار 
تهران در س��ال 1346، مدیران 
ایران به عنوان  شرکت ملی نفت 
نخس��تین شرکت س��هامی حق 
استفاده از سهام خزانه را داشتند 
و می توانستند در موارد مقتضی 
از آن جهت بازخرید س��هم خود 
اما براس��اس متمم  بهره گیرند. 
قان��ون تج��ارت در فروردین ماه 
س��ال 1348 ح��ق اس��تفاده از 
بازخرید سهم یا به تعبیری سهام 
خزانه از شرکت ها گرفته شد. در 
حالی که باید اذعان داشت، سهام 
موجب س��ود سهامداران  خزانه 
می ش��ود و به همین دلیل است 
که در بعضی از کش��ورها، خرید 
آن »با یا بدون« وجود ش��رایط 
خاصی، مج��از اس��ت، اما چون 
ام��کان سوء اس��تفاده از آن نیز 
وج��ود دارد، در م��واردی ای��ن 

خرید ممنوع اعالم می شود.

سهام خزانه در ایاالت 
متحده آمریکا

در ای��االت متح��ده آمری��کا، 
در  اس��ت  ممک��ن  ش��رکت ها 
موارد الزم، سهام بازخرید شده 
را ابط��ال ی��ا آنه��ا را در خزانه 
نگهداری کنند اما اگر در خزانه 
نگهداری ش��ود، به طور معمول 
س��ود  دریافت  ش��رایط  واج��د 
س��هام نبوده و ح��ق رأی ندارد 
و آنها را می توان به عنوان سهام 
جایزه، برای طرح های س��هام به 
یا در تحصیل استفاده  کارکنان 
ک��رد و ف��روش دوب��اره آن به 
بازار ممکن نیس��ت، مگر اینکه 
براس��اس قان��ون اوراق به��ادار 
ایاالت متح��ده در س��ال 1933 
ثبت شده باش��ند. براساس این 
قان��ون، س��ود و زیان ناش��ی از 
فروش دوباره در محاس��به سود 

هر سهم لحاظ نمی شود.

 سهام خزانه در انگلستان
 اما در انگلس��تان طبق قانون 
 1955 س��ال  در  ش��رکت ها 
میالدی خرید این سهام ممنوع 
اع��الم ش��ده ب��ود، در حالی که 
در قان��ون ش��رکت ها در س��ال 
1993 می��الدی ای��ن حق مجاز 
شمرده شد. در این کشور، نظیر 
بازخرید شده  س��هام  هنگ کنگ 
بای��د ابط��ال ش��ود، در نتیج��ه 
تعداد س��هم منتش��ره را کاهش 
می دهد. در ماه مه س��ال 1998 
تغییراتی در این قانون داده شد 
که به ش��رکت ها اجازه بازخرید، 
نگهداری و فروش دوباره س��هام 
خزان��ه را ت��ا 10 درصد س��هام 

منتشره شرکت اعطا کرد.

 سهام خزانه 
در دیگر کشورها 

 در اس��ترالیا، برم��ودا و کوب��ا 
قوانینی مش��ابه درخصوص  نی��ز 
بازخری��د س��هم در بازار س��هام 
حاکم است. در قانون شرکت های 
س��هامی در چین، بازخرید سهام 
توسط خود ش��رکت صادر کننده 
را منع می کند به جز اینکه س��هام 
خ��ود را به عنوان ابطال س��هام به 
منظور کاهش س��رمایه ثبت شده 
ی��ا ادغام با یک ش��رکت دیگر که 
دارای س��هام در این شرکت است 
یا س��ایر م��وارد تعیین ش��ده در 
قانون مزب��ور، بازخری��د کند. در 
بس��یاری کش��ورهای اروپایی نیز 
با درج ش��رایط سختگیرانه، اجازه 
قانونی برای بازخرید سهام شرکت 
صادر شده اس��ت به طوری که این 
نوع از س��هام قابل توزیع نبوده و 
در صورت��ی که به عن��وان دارایی 
ثبت ش��ود، باید بدهی برابر با آن 
شناسایی ش��ود. در ژاپن، قوانین 
مربوط به سهام خزانه در گذشته 
تقریب��ا مش��ابه سیس��تم اروپایی 
و تا ح��دی س��ختگیرانه بود ولی 

به تدری��ج قوانین معامالت س��هام 
خزانه به سیستم آمریکایی تغییر 
کرد و از شدت سختگیری های آن 
تا حدی کم ش��د. س��ایر کشورها 
از جمل��ه س��وییس دارای قوانین 
محدودکننده ای در س��هام خزانه 
نبوده و بیشتر در بخش نظارت بر 
انواع مبادالت پیچیده، س��ختگیر 
و فعال اس��ت. کره جنوبی قوانین 
س��هام خزانه مش��ابه و در برخی 
جزیی��ات قوانین نس��بتا متفاوتی 

دارد .
 براس��اس م��اده 341 قان��ون 
تجارت کره جنوب��ی، به جز موارد 
زیر شرکت مجاز به تحصیل سهام 
خود نیست: در موارد ابطال سهم، 
در موارد ادغام شرکت یا تحصیل 
کل شرکت توسط شرکتی دیگر، 
در م��واردی که بازخرید س��هم 
برای دستیابی به اهداف از طریق 
اعمال حق ش��رکت الزم باشد و 
در مواردی که سهامدار دارای این 
حق اس��ت که از شرکت بخواهد 
سهم خود را بازخرید کند. یادآور 
می شود، براساس مصوبه مجلس، 
در بن��د »ب« م��اده الحاقی 26 
الیحه رفع موانع تولید رقابت پذیر 
و ارتقای نظام مالی آمده اس��ت: 
در  پذیرفته ش��ده  ش��رکت های 
بورس و بازارهای خارج از بورس 
براساس میزان سهام شناور خود 
در هر ی��ک از بازارهای مذکور و 
براساس مقرراتی که به پیشنهاد 
س��ازمان بورس اوراق به��ادار به 
تصوی��ب می رس��د، می توانند تا 
10 درصد سهام خود را خریداری 
و تح��ت عنوان س��هام خزانه، در 
شرکت نگهداری کنند. همچنین 
مابه التفاوت ارزش اسمی و قیمت 
اوراق  پذیره نویس��ی  معامالت��ی 
به��ادار مذکور که کمتر از قیمت 
می شود،  پذیره نویس��ی  اس��می 
به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی 

شناخته خواهد شد.
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توسعه بازار سرمایه گامی بلند 
برای شفافیت اقتصاد کشور است

محمدحس��ن ابوترابی  ف��رد، نایب رییس مجلس و 
رییس هیات مدیره ش��رکت خودکفای��ی آزادگان با 
تاکید بر توسعه هرچه بیشتر بورس گفت: برداشتن 
هر گامی در جهت رش��د بازار سرمایه، به این معنی 
اس��ت که یک گام بلند برای شفافیت و سالم سازی 
اقتصاد کش��ور برداشته شده اس��ت . وی با اشاره به 
اقدام مناسب مجلس در سال 84 در راستای توسعه 
بازار س��رمایه اضاف��ه کرد: تصوی��ب قانونی با هدف 
تفکیک نهاد نظارتی و اجرایی در بورس درسال 84، 
راه را برای بزرگ ش��دن بازار سرمایه و شکل گیری 
نهاده��ای جدید هموار کرد . ابوترابی در ادامه افزود: 
امروز ش��اهد تح��ول و دگرگونی و انق��الب در بازار 
س��رمایه هس��تیم، به عنوان مثال در س��ال 84 اگر 
تعداد فعاالن بورس از س��ه میلیون س��هامدار تجاوز 
نمی ک��رد اما امروز به بیش از هفت میلیون رس��یده 
است . ابوترابی با اش��اره به اینکه شرکت خودکفایی 
آزادگان در هنگام واگذاری زیان انباشته ای بیش از 
س��ه میلیارد تومان با مجموعه ای از هزینه ها داشت، 
گف��ت: پی��ش از این دراین ش��رکت آنچ��ه جایگاه 
نداش��ت اصالح نیروی انس��انی بنگاه، نظام تولید و 
مالی بود اما به زودی پنج درصد از سهام این شرکت 

وارد بورس می شود . 

حمایت دائمی از بازار با صندوق 
تثبیت بازار سرمایه

صادق عجمی، مدیرعامل کارگزاری آرمون بورس 
درخص��وص صن��دوق تثبیت ب��ازار س��رمایه اذعان 
داش��ت: قانون��ی ب��ودن و حمایت دائم��ی از بازار و 
پش��تیبانی کردن از بازار عمل پسندیده ای است که 
باید تداوم داش��ته باشد . عجمی در ادامه درخصوص 
مزیت س��هام خزانه بیان داش��ت: اگر برای برخی از 
س��هم هایی که گردش زیاد و س��هام ش��ناور باالیی 
دارند بازارگردان (market maker)  ایجاد شود، 
ترس س��هامدار خرد از بین می رود . این کارش��ناس 
بازار س��رمایه افزود: پیش از تصویب س��هام خزانه، 
سهامدار حقوقی می توانس��ت با خرید به موقع سهم 
و جم��ع آوری آن در روزهای��ی که بازار نس��بت به 
آین��ده بدبین بود به ثبات بازار کمک کند و امروز با 
امکان خرید س��هام خزانه، خود شرکت ها با حمایت 
از سهام ش��ان می توانند به تعادل بازار کمک کنند، 
بدین ترتیب، قیمت متعادل شده و بازار انگیزه رشد 
و صع��ود پیدا می کن��د . وی در این خصوص متذکر 
ش��د: اگر این مارکت میکر ایجاد شود خواهیم دید 
که در یک روز قیمت س��هام با اندک افزایشی همراه 
خواهد ش��د و در ای��ن مواقع فروش��نده وقتی روند 
صعودی را ببیند دست از فروش برمی دارد و خریدار 

وارد بازار می شود .

عرضه سرخابی در گرو درخواست 
سازمان خصوصی سازی

امی��ر هامون��ی، مدیرعامل فراب��ورس درخصوص 
احتمال واگذاری دو باش��گاه استقالل و پرسپولیس 
در فراب��ورس گفت: تا به ام��روز تصمیمی در زمینه 
واگ��ذاری ای��ن دو تی��م در فرابورس گرفته نش��ده 
اس��ت و این اتفاق بس��تگی به نظر هی��أت واگذاری 
و سازمان خصوصی سازی دارد . مدیرعامل فرابورس 
ایران پیش شرط واگذاری استقالل و پرسپولیس در 
فرابورس را درخواست سازمان خصوصی سازی و نیز 
ارس��ال مدارک و مس��تندات الزم عن��وان و تصریح 
کرد: در صورت درخواست خصوصی سازی، مقدمات 
واگذاری این دو باش��گاه در فرابورس فراهم خواهد 

شد.

تعدیل 1.66 درصدی 
پیش بینی های »فارس«

ش��رکت م��ادر (هلدین��گ) صنایع پتروش��یمی 
خلیج ف��ارس در آخری��ن روز از دی ماه س��ال 93 با 
انتش��ار جدیدتری��ن پیش بینی های خ��ود همراه با 
عملکرد ش��ش ماهه نخست سال مالی 94 از تعدیل 
1.66درصدی پیش بینی هایش خبر داد . هیات مدیره 
»ف��ارس« اع��الم کرده اس��ت در نظ��ر دارد معادل 
50 درصد از س��ود هر س��هم را جهت تقس��یم بین 
س��هامداران به مجمع عمومی عادی سال مالی 94 

پیشنهاد کند.

تعدیل 15 درصدی درآمد 
ایران خودرو

ایران خ��ودرو در جدیدترین اطالعی��ه پیش بینی 
درآمد هر س��هم س��ال مالی 93 را براساس صورت 
مال��ی دوره واقعی 9 ماهه با افزایش 15 درصدی در 
مقایسه با پیش بینی قبل به بازار اعالم کرد . شرکت 
در دوره 9 ماهه توانس��ت برای هرس��هم 328ریال 
سود بسازد و به 88درصد از پیش بینی هایش برسد.

پوشش 22 درصدی پیش بینی های 
عمران و توسعه فارس

ش��رکت عمران و توسعه فارس با انتشار عملکرد 
سه ماهه نخست امس��ال اعالم کرد طی سه ماهه 
یاد شده با س��رمایه 306 میلیارد ریال مبلغ 161 
ریال س��ود به ازای هر س��هم کنار گذاش��ت . بدین 
ترتی��ب 22 درص��د از پیش بینی های��ش را محقق 
کرد . مطابق تصمیم��ات مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 23 دی ماه 93 افزایش س��رمایه ش��رکت از 
مبل��غ 306 میلی��ارد ریال به مبل��غ 592 میلیارد 
و 437 میلی��ون ری��ال از مح��ل مطالبات و آورده 
نق��دی، س��ود انباش��ته و اندوخت��ه احتیاطی در 

اختیار هیات مدیره قرار گرفت.

افت 535 واحدی شاخص کل بورس
ش��اخص کل بورس اوراق بهادار تهران چهارش��نبه با 
کاه��ش 535 واحد به رقم 65 هزار و 28 واحد رس��ید. 
ارزش روز ب��ازار به 290 ه��زار میلیارد توم��ان، تعداد 
معام��الت 30 ه��زار و 334 فق��ره و ارزش معامالت به 
105 میلی��ارد تومان رس��ید. ش��اخص بخش صنعت با 
404 واح��د کاهش ب��ه 54 هزار و 850 واحد رس��ید. 
ش��اخص 50 ش��رکت فعال تر با 23 واحد کاهش به دو 

هزار و 651 واحد رسید. 

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی



که  نمی کند  فرق��ی  هی��چ 
کارت چ��ه باش��د و در چ��ه 
زمین��ه ای ب��ه کس��ب درآمد 
می پ��ردازی یا عالقه مندی ات 
چیس��ت و خالصه مسائلی از 
این دس��ت.در حقیقت موارد 
یاد ش��ده تفاوتی ندارند وقتی 
رکود اقتصادی بر یک جامعه 
حاکم ش��ود، زی��را دیگر نگاه 
نمی کن��د که چه کس��ی چه 
کاره است؛ بر هر چیزی و هر 
کس��ی تاثیر خودش را دارد. 
ط��ی یکی دو س��ال اخیر هم 
دائما با خبره��ای پرآب و تاب 
در زمینه تحریم ه��ا و گرانی 
و... در  ت��ورم  افزای��ش  و  ارز 
رس��انه ها مواج��ه بوده ایم. به 
هر روی کسادی بازار، خواب 
ب��ازار و نبود جن��ب و جوش 
نیس��ت  چیزی  خریدوفروش 
که کس��ی نداند یا نش��نیده 

باشد.

رکود در بازار هست یا 
نیست؟ 

بدانید  اس��ت  جال��ب  ام��ا 
ه��م  مجموع��ه داری  ح��وزه 
از ای��ن امر مس��تثنا نیس��ت. 
چنانچ��ه در گفت وگوی��ی که 
با چند تن از اهالی این حوزه 
داش��ته ایم بر این باور هستند 
ک��ه تغییرات��ی ک��ه درحوزه 
رخ  جامع��ه  اقتص��اد  کل��ی 
می دهد، تاثیری مس��تقیم بر 
مجموعه داری نی��ز دارد، زیرا 
بحث پول و س��رمایه است و 
اگر نباشد، خریدوفروشی هم 
در کار نخواهد ب��ود. یکی از 
فعاالن سرش��ناس این حوزه 
همچنین توضیح می دهد که 
مجموعه داری در ایران نه تنها 
دچار رکود سرمایه در گردش 
اس��ت بلکه به لح��اظ عضو و 
تع��داد اعضا نیز دچ��ار رکود 
اس��ت. وی تعداد فعاالن این 
حوزه به ویژه حوزه اس��کناس 
را بس��یار ان��دک می دان��د و 

معتقد اس��ت: اگر قرار باش��د 
ای��ن ح��وزه به س��ودآوری و 
ارزش اقتصادی نزدیک ش��ود 
بای��د تعداد فعاالن آن رش��د 
تصاعدی داش��ته باشد تا بازار 
گس��ترده ای ایجاد شود و در 
هم  خریدوفروش  صورت  این 
رونق می گیرد و س��ود خوبی 
هم نصیب فعاالن آن می شود. 

ام��ا در ایران سال هاس��ت که 
تنها افراد انگشت ش��ماری در 
ای��ن حوزه فعالی��ت می کنند 
و عض��و جدی��د قدرتمن��دی 
که بتوان��د معادالت ب��ازار را 
تحت تاثی��ر خود ق��رار دهد، 
به این مجموعه اضافه نش��ده 

است.
نه اینک��ه بگویم بازار کامال 
راکد اس��ت و به خواب رفته، 
نه! بیش��تر منظور این اس��ت 
که اوضاع بازار به نوعی است 

ک��ه روی س��ود خری��دی 

که انجام می ش��ود، نمی شود 
حس��اب کرد. اگر مجموعه دار 
در ای��ن ح��وزه زی��اد ش��ود، 
دیگ��ر رکود معنا ن��دارد. این 
فعال ب��ازار همچنی��ن اضافه 
می کند: کار ما بیش��تر توسط 
می ش��ود.  انجام  مرف��ه  افراد 
هم هستند  کسانی  همچنین 
که ای��ن کار را ب��رای گذران 
 روزم��ره خ��ود مدنظ��ر قرار 

داده اند. 
برای  مجموع��ه دار واقع��ی 
جم��ع ک��ردن مجموع��ه در 
ای��ران ک��م اس��ت. در حالی 
ک��ه مجموعه دارهای خارجی 
از جی��ب خ��ود ب��رای خرید 
خ��رج  می خواهن��د  آنچ��ه 
ب��ازار  فعال  ای��ن  می کنن��د. 
یکی از مهم ترین مسائل بازار 
معرفی  عدم  را  مجموعه داری 
درست و اصولی مجموعه داری 
ب��ه جامعه می دان��د و معتقد 
اس��ت عموم مردم این حوزه 

را نمی شناسند.

امیدواری؛ راز پیش بینی 
و  قیمت ه��ا  پیش بین��ی 
بازار مجموعه داری کار  آینده 
آسانی نیست اما گاه می توان 
حدس هایی زد، به  
وی��ژه در ح��وزه 

اس��کناس این امر چش��مگیر 
است و گاه به دالیلی می توان 
ب��ازار آینده یک اس��کناس را 
ح��دس زد. مث��ال اس��کناس 
بازار آمده با  1000تومانی به 
امضای مظاهری و شیبانی با 
دو در صورت و 33 در مخرج. 

یک در صورت و 33 در مخرج 
امضای  ب��ا  اس��کناس  همین 
نمازی و نوربخش نیز پیش از 
این چاپ ش��ده بود. حاال اگر 
سه به روی 33 این اسکناس 
هم به بازار بیاید، تعداد آن در 
بازار زیاد می شود و به همین 
 می��زان از ارزش آن کاس��ته 

می شود. 
ه��ر چن��د نمی ت��وان ب��ه 
ضرس قاطع نظ��ر داد که تا 
چه ان��دازه امکان دارد که 3 
ب��ه روی 33 آن هم به بازار 
بیایی��د ول��ی اگ��ر بیاید 
قیمت آن را بس��یار 
این  کاهش می دهد. 
ابت��دا  در  اس��کناس 
کمی��اب بود و تنها چند 
باک��س از این اس��کناس 
در ب��ازار مش��اهده ش��د 
ک��ه بس��ته آن مث��ال یک 
میلی��ون تومان بود و بعد 
از ب��ه بازار آم��دن 2 به 
روی 33، قیم��ت باکس 
آن ت��ا 500 هزار تومان 
هم پایین آم��د که با به 
ب��ازار آمدن ش��ماره های 
کمتر  آن  ارزش  بع��دی اش 

هم خواهد شد.

تاثیرهای تودرتوی 
اقتصادی

به هر روی به نظر می رس��د 
که با توج��ه به رکود اقتصادی 
ک��ه در هم��ه ارکان جامع��ه 
اقتصاد  می خ��ورد،  به چش��م 
از  تابعی  نی��ز  مجموع��ه داری 
ش��رایط اقتص��ادی حاک��م بر 
جامعه باش��د و نمی ت��وان آن 
را تافت��ه جدا بافته محس��وب 
آن  ب��ارز  نمونه ه��ای  ک��رد. 
وجود اس��کناس هایی است که 
س��ال های قبل در بازار بسیار 
کمیاب بودند ی��ا اصال در بازار 
دیده نمی ش��دند ام��ا با حاکم 
شدن ش��رایط بد اقتصادی بر 
زندگی مردم، این اسکناس ها از 
ط��رف دارندگان به بازار عرضه 
شده اند تا پولی نصیب صاحبان 
خود کنند. مث��ال 100تومانی 
دوره پهل��وی اول که در قطع 
نصف A4 است. در واقع رکود 
اقتصادی موجب ش��ده افرادی 
زیادی به فروش مجموعه خود 
اقدام کنند و این مسئله موجب 
ش��ده هم تمبر و هم اسکناس 

در بازار بیشتر شود. 
به ویژه این امر در بازار تمبر 
به چشم می خورد.کما  بیشتر 
اینکه تا همین یکی دو س��ال 
گذش��ته تمبرهایی بودند که 
ب��ا قیمت باالت��ری به فروش 
می رفتن��د ام��ا االن با قیمت 
بس��یار پایین ت��ری در ب��ازار 
این مسائل  عرضه می ش��وند. 
همگی حاک��ی از اندک بودن 
گردش س��رمایه در این بازار 
اس��ت و در نهایت به رکودی 
محس��وس در این بازار منجر 
شده اس��ت.  عالوه بر شرایط 
نه چندان مس��اعد اقتصادی، 
همان ط��ور ک��ه ذک��ر ش��د 
مجموع��ه داری در ای��ران امر 
کم عضو اس��ت که همین امر 
موجب ش��ده گردش سرمایه 
در ای��ن حوزه محدود باش��د 
و رک��ود موج��ود در جامع��ه 
سریع تر به این امر دامن بزند.

گزارش »فرصت امروز« از حال و هوای بازار کلکسیونری در دوران رکود اقتصادی

مجموعه داری ایران کم عضو است

ب��ه دلی��ل اهمیت اس��کناس در 
دنی��ای مجموع��ه داری هر خبری 
در ارتباط با آن برای مجموعه داران 
مهم است.  به همین دلیل گزارش 
زیر ب��ه وعده های رییس س��ازمان 
تولید اسکناس و مسکوک در مورد 
احتم��ال چاپ اس��کناس 20 هزار 
تومانی و اخبار س��ایر اس��کناس ها 

می پردازد. 
رییس سازمان تولید اسکناس و 
مسکوک با تاکید بر اینکه پول های 
خ��رد به ان��دازه کاف��ی در بانک ها 
وج��ود دارد از چاپ اس��کناس های 
20 ه��زار تومانی با پای��ان مرحله 

طراحی آن خبر داده است . 
مجی��د صنیعی در م��ورد برخی 
گالیه ه��ا نس��بت ب��ه ک��م ب��ودن 
پول های خرد در چرخه پولی اظهار 
می کند: تولی��د و توزیع این پول ها 
از شرایط مناس��بی برخوردار بوده 

و در صورتی ک��ه مردم برای دریافت 
پول خرد ب��ه بانک ها مراجعه کنند 
آنه��ا موظفند تا پول م��ورد نیاز را 
در اختیارش��ان قرار دهن��د . وی با 
بی��ان اینک��ه در ح��ال حاضر همه 
بانک ه��ا از لحاظ پ��ول خرد مجهز 
بوده و مش��کلی ندارن��د، می گوید: 
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه بان��ک 
خرد  پول های  توزیع کننده  مرکزی 
بین مردم نیس��ت بلکه بین بانک ها 
توزی��ع می کن��د و متقاضی��ان نیز 
می توانن��د نی��از خ��ود را از طریق 

بانک ها برطرف کنند.
خداحافظی مجموعه داران با 
اسکناس 100 ، 200 و 500تومانی

صنیع��ی ب��ا اش��اره ب��ه آخرین 
از  مرک��زی  بان��ک  گزارش ه��ای 
وضعیت پول های خرد بیان می کند 
که در تهران هیچ مشکلی از لحاظ 
تجهی��ز ای��ن پول ها وج��ود ندارد، 

همچنی��ن در بی��ن تمامی ش��عب 
بانک ها در شهرستان ها نیز شرایط 
مساعد بوده و به میزان الزم موجود 

است.
وی در ادام��ه توضی��ح می دهد: 
در حال حاضر اس��کناس های 100 
تومانی، 200 تومانی و 500 تومانی 
به سکه تبدیل شده اند و چاپ آنها 
متوقف شده است، بنابراین هر آنچه 
وجود دارد همان هایی است که در 
دس��ت مردم باقی مانده اس��ت . در 
عین حال که این س��که ها را به هر 
اندازه که جامعه نیاز داش��ت تولید 
و توزی��ع کرده ایم . رییس س��ازمان 
تولید اس��کناس و مسکوک با بیان 
اینکه تولید هر کدام از اقالم س��که 
100، 200 و 500 تومانی به بیش 
از 100 و حتی 200 میلیون قطعه 
درحالی  ای��ن  می گوید:  می رس��د، 
اس��ت که تولید آنها متوقف نش��ده 

و تصمیم داریم تا ب��ه اندازه ای که 
تاکنون تولید داشتیم باز هم انجام 
اس��کناس های  دهیم . وی وضعیت 
1000 تومانی را نیز مناسب عنوان 
اینکه  ک��رده و می افزاید: باوج��ود 
هم اکن��ون دس��تگاه های خودپرداز 
قادر ب��ه پرداخت این اس��کناس ها 
نیس��تند در باجه های بانک ها قابل 

دسترسند . 
اینک��ه  بی��ان  ب��ا  صنیع��ی 
اس��کناس های 2000 تومان��ی نیز 
ب��ه ان��دازه کافی در س��طح جامعه 
موجود اس��ت و مجوز انتشار مجدد 
آن نی��ز وج��ود دارد، بیان می کند: 
اس��کناس های 5000 تومانی هم از 
موقعیت مناسبی در بازار برخوردار 
ب��وده و مدام در حال تولید و توزیع 
اس��ت . وی همچنین به کافی بودن 
اس��کناس های 10 ه��زار تومان��ی 
اش��اره ک��رده و می گوی��د: هی��چ 

مش��کلی در ای��ن مورد نی��ز وجود 
ندارد به طوری که تمام دستگاه های 
خودپرداز مجهز به این اسکناس ها 
و همچنین ایران چک های 50 هزار 

تومانی هستند . 
صنیع��ی همچنین یادآور ش��ده 
که ایران چک های 100هزار تومانی 
نیز که به تازگی در بازار توزیع شده  
است در سال 1387 و 1388 چاپ 
ش��ده و اکنون نی��ز در صورت نیاز 
تولید خواهد ش��د . رییس سازمان 
تولید اسکناس و مسکوک در مورد 
چاپ اس��کناس 20 ه��زار تومانی 
خاطرنش��ان می کند: این اسکناس 
در مرحل��ه طراحی ق��رار دارد و به 
مح��ض اینکه ط��رح آن ب��ه اتمام 
رس��د به بانک مرکزی و وزیر امور 
اقتص��ادی و دارای��ی ارائه می دهیم 
و در ص��ورت تایی��د، چ��اپ آن در 

دستور کار قرار خواهد گرفت.

اسکناس  20 هزار تومانی در راه است

برای نخستین بار در ایران تولید شد

آلبوم های موضوعی تمبر
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دنیای اسکناس

دنیــای تمبـر

 تنوع امضاها 
در اسکناس های دوره جمهوری

در بحث ه��ای مرب��وط ب��ه آم��وزش گام ب��ه گام 
مجموعه داری در حوزه اسکناس و معرفی اسکناس های 
موجود در تاریخ ایران، به دوره جمهوری اسالمی رسیدیم. 
در طرح های این دوره تنوع زیادی دیده نمی ش��ود اما تا 
دل تان بخواهد تنوع امضا روی اس��کناس های این دوره 
دیده می ش��ود. نخس��تین امضاها مربوط به بنی صدر و 
علیرضا نوبری بوده است. از جمله نکات جالب توجهی که 
می تواند مورد توجه مجموعه داران قرار بگیرد و همچنین 
برای عالقه مندان به مجموعه داری دارای اهمیت است، 
این اس��ت که تنها کسی که هم به عنوان وزیر اقتصاد و 
دارایی و هم به عنوان رییس جمهور امضا دارد، بنی صدر 
اس��ت که بعد از رییس جمهوری دیگر امضا نکرد. بعد از 
ای��ن امضاها، امضای نمازی و نوربخش را داریم که روی 
اسکناس ها دیده می شود. اس��م اول که در امضاها ذکر 
می ش��ود مربوط به وزیر امور اقتصادی و دارایی است و 

اسم دوم مربوط به رییس کل بانک مرکزی. 
ایروان��ی و نوربخش امضاهای بعدی هس��تند و بعد 
از ای��ن دو هم امضاهای ایروانی و قاس��می را می بینیم. 
جالب اس��ت بدانید که نوربخش و قاسمی هم از جمله 
مدیران مربوط هستند که تنها دو اسکناس 50 تومانی 
و 200تومانی را امضا کرده اند. این دو اسکناس در حوزه 
مجموعه داری، در زمره اسکناس های باارزش محسوب 

می شوند هر چند گران نیستند. 
بع��د از این دو، امضاه��ای نوربخش و عادل��ی را داریم 
ک��ه از تنوع زیادی ه��م برخوردارند. مثال امضاهای عادلی 
شامل کشیده، متوسط، کوچک و بزرگ است. بعد امضای 
محمدخان و عادلی را داریم و بعد محمدخان و نوربخش که 
در اینجا نوربخش به عنوان رییس کل بانک مرکزی امضا زده 
است و نه وزیر امور اقتصادی و دارایی. عالوه بر امضاهایی که 
ذکر کردیم، س��ری های دیگری هست که امضای نمازی و 
نوربخش را بر خود دارند که مثال نوربخش در قید حیات هم 
نبوده است ولی چون اسکناس های امضا زده شده و منتشر 
نشده با امضای او در بانک مرکزی موجود بوده است، بعد از 
مرگش این اسکناس ها وارد بازار شده اند. از دیگر امضاهای 
دوره جمهوری می ت��وان به امضای مظاهری و نوربخش و 
مظاهری و شیبانی اشاره کرد. همچنین سیدصفدر حسینی 
و ش��یبانی و دانش جعفری و ش��یبانی امضاهای دیگری 
هستند که روی اسکناس های دوره جمهوری نقش بسته اند 

تا این دوره به لحاظ امضا دورانی متنوع را سپری کند. 
دانش جعف��ری و مظاهری نیز امضاهای ش��ان روی 
اسکناس ها حک شده است و سیدشمس الدین حسینی 
و مظاهری و سیدش��مس الدین حسینی و بهمنی نیز 
دیگر امضاهای این دوران هس��تند. آخرین امضاهای 
روی اسکناس های دوره جمهوری اسالمی نیز مربوط 
به طیب نیا و س��یف اس��ت که یکی به عنوان وزیر امور 
اقتصادی و دارای��ی و دومی به عنوان رییس کل بانک 

مرکزی اسکناس ها را امضا کرده اند. 

750هزار دالر برای کلکسیون 
بازی های ویدئویی

مجموع�ه داری در س�طح جهان ب�ه هیچ چیز 
خاصی محدود نمی ش�ود. اگر در ایران جنبه های 
فاخری مانند تمبر و اس�کناس و سکه، بیشترین 
ح�رف را در این عالم دارند، در کش�ورهای دیگر 
هر چیزی تبدیل به مجموعه ای ارزشمند می شود 
و از آنجای�ی که نمایش�گاه ها و حراجی هایی هم 
برای خریدوف�روش مجموعه ها وج�ود دارد، هر 
کسی این ش�انس را دارد که کلکسیونش ارزشی 
بی نظیر کس�ب کند. در گ�زارش امروز، بازی های 
ویدئوی�ی و کف�ش نای�ک ب�ه باش�گاه جهان�ی 

کلکسیون داری دعوت شده اند. 

بزرگ ترین کلکسیون بازی های ویدئویی شامل 11هزار 
بازی در یک حراجی به قیمت 750هزار دالر فروخته شد. 
قیمت پایه این کلکسیون که در کتاب رکوردهای گینس 
به ثبت رسیده، تنها یک دالر بود اما پس از 11 روز و 56 
پیشنهاد و البته بعد از اینکه فروشنده، مایکل توماسون از 
نیویورک مجبور شد به خاطر قولی که به خانواده اش داده 
ب��ود، مجموعه اش را به فروش بگذارد، قیمت مجموعه به 

750 هزار و 250 دالر رسید. 
آقای توماس��ون اینطور توضیح می دهد:  » خیلی ساده 
است. من خانواده و خویشاوندانی دارم که درخواست هایی 

دارند و باید به درخواست های آنها رسیدگی شود. « 
او ادام��ه می دهد:» اگرچ��ه دوس��ت نداش��تم ای��ن 
کلکس��یون را بفروش��م، ام��ا مس��ئولیت هایی دارم که 
وادارم می کند در راس��تای عمل به این مس��ئولیت ها 
از این کلکس��یون بگذرم. «  این کلکسیون 11 هزارتایی 
شامل مجموعه کامل بازی های آمریکایی از 22 کنسول 
از جمله سگا دریمکست، آتاری جگوار، DO3 و نینتندو 
در کنار مجموعه تقریبا کامل از 14 کنس��ول و هزاران 
بازی مربوط به 68 دستگاه بازی می شود.   اما شاید برای 
هر کس��ی جالب باشد که کلکس��یون جالب و ارزشمند 
جناب توماس��ون به چه صورت جمع آوری ش��ده است. 
طبق گفته های خودش جمع آوری این کلکس��یون را از 
س��ال 1982 آغاز کرده و طی 20س��ال روزی دو بازی 

خریده و به این کلکسیون اضافه کرده است. 
کت��اب رکورده��ای گین��س در س��ال 2012 ای��ن 
کلکسیون را با 10هزار و 607 بازی به عنوان بزرگ ترین 
کلکس��یون بازی های ویدئویی به ثبت رساند. از آن به 
بع��د توماس��ون که پیش از این صاحب یک فروش��گاه 
بازی های ویدئویی بود به این مجموعه 400 بازی دیگر 
اضافه کرد. آقای توماسون می گوید:  » تقریبا یک چهارم 
این مجموعه بازی ها هنوز نو هس��تند! و 8300 عدد از 

آنها هم جعبه و کتابچه راهنما دارند.« 

جنگ پیشنهادها
کار دو خری��دار برای خرید این کلکس��یون به جایی 
رس��ید ک��ه کم کم قیمت ب��ه 150هزار دالر رس��ید و 
س��رانجام نیز در روز 11 ژوئن سال میالدی گذشته به 

قیمت 750 هزار و 250 دالر فروخته شد. 
در اینک��ه 750 هزار دالر برای یک کلکس��یون با این 
حجم و این اندازه کامل بودن، کافی اس��ت یا خیر، بحث 
وجود دارد اما نکته جالب اینجاس��ت که آقای توماسون 
در عین ناراحتی به خاطر جدا ش��دن از کلکسیون خود 
اطمین��ان دارد ک��ه این آخر راه کلکس��یون داری برایش 
نیس��ت. او در این باره می گوید:  »من کلکس��یون خود را 
بارها در گذش��ته فروخته ام اما هنوز رکورد گینس را در 
اختی��ار دارم. پس کامال امکان پذیر اس��ت که باز هم به 

چنین رکوردی دست پیدا کنم. « 

بزرگ ترین کلکسیون کفش های نایک
رکورد بزرگ ترین کلکس��یون کفش ه��ای نایک در 
اختی��ار فردی ب��ه نام ج��ردن مایکل گلر اس��ت. گلر 
نزدیک بودن نامش به بازیکن افس��انه ای تیم بسکتبال 
ش��یکاگو بولز یعنی مایکل جردن و همنام بودن کفش 
م��ورد عالقه اش با او را تصادفی می دان��د.  او عالقه به 
کفش ه��ای نای��ک را از پدرش به ارث ب��رده که دونده 
دوی ماراتن بوده و به هر فروشگاه نایکی که می رسیده 
یک جفت کفش نایک می خریده است. خصوصیتی که 
گلر از پدرش ب��ه ارث برده آنقدر قوی بوده که او حاال 
صاحب یک موزه کفش های نایک است.  موزه او دارای 
2500 جف��ت کفش هرگز پا نخورده نایک اس��ت. گلر 
وقتی بچه بود همراه پدرش به فروش��گاه های مختلف 
می رفت و به واسطه توضیحات پدرش اطالعات زیادی 
در این باره به دس��ت آورد.  جردن گلر در رش��ته حقوق 
درس خوانده اما هرگز از شور و اشتیاقش نسبت به کفش های 
 eBay نایک غافل نبوده است. او برخی کفش ها را در سایت
خریدوفروش کرده و به این ترتیب مجموعه اش را سر پا نگه 
داشته است. او از فروش یکی از کفش ها 7100 دالر پول در 
آورد.  وقتی گلر درس خود را در رشته وکالت تمام کرد، 
ش��ماره پروانه وکالتش ش��د 234523. او در این باره 
می گوید:  » این شماره ها ش��ماره هایی بودند که مایکل 
جردن می پوشید. این سرنوشت خیلی جالب است،  این 
نشانه ای بود که به آن نیاز داشتم.« جالب است بدانید 
که  شعار نایک این است: فقط انجامش بده و گلر دقیقا 

جهان مجموعه داری آمــوزش

اخبار مجموعه داری

محمد مالمیر 
مجموعه دار حوزه اسکناس و سکه

انجم��ن تمبر ایران برای نخس��تین بار اق��دام به تولید 
آلبوم ه��ای مصور موضوعی کرده اس��ت. این آلبوم ها که 
توس��ط حسین دودانگه طراحی شده اند 17 موضوع را در 
 ب��ر می گیرند که عبارتند از: 1� آلب��وم امام خمینی )ره(، 
2� انقالب اس��المی، 3� خلیج فارس و می��راث فرهنگی، 
4� صنایع دستی، 5� نوروز، 6� پرندگان، 7� مشاهیر علم و 
ادب، 8� چهره  های ماندگار، 9� تمبرهای مشترک ایران با 

سایر کشورها، 10� عید غدیر، 11� نیمه شعبان، 12� روز 
زن، 13� ورزشی، 14� حیات وحش، 15� میراث فرهنگی 
افتخار ملی، 16� تمبرهای تک س��ری یادگاری سال های 
1318 ت��ا 1343 و 17� تمبره��ای یادگاری س��ال های 

1344 تا 1357 در دو جلد.
به گفته سیدصابر شمس قریش��ی، مدیر عامل انجمن 
تمبر ایران ای��ن آلبوم به منظ��ور عالقه مند کردن مردم 

به تمبر تهیه ش��ده اس��ت و تعدادی از مراکز، شرکت ها 
و دس��تگاه های مختل��ف ای��ن آلبوم را به مناس��بت های 
گوناگون همچون عید نوروز به کارکنان و افراد مورد نظر 

خود اهدا می کنند.
عالقه من��دان می توانند آلبوم مورد نظر خود را از طریق 
سایت www.tamriran.com در بخش آلبوم سفارش 

دهند.

انتشار کتاب راهنمای 
تمبر و اسکناس نوین 

هی��چ چیزی ب��ه اندازه داش��تن اطالع��ات دقیق 
از قیمت ه��ا و طرح ه��ای جدی��د تمبر و اس��کناس، 
مجموعه داران را خوش��حال نمی کند . به همین دلیل 
هم طی تماس��ی که با مس��عود فرحبخش داش��تیم 
خبر از انتش��ار کتاب تمبره��ای 1394 ایران تا آخر 
بهمن م��اه داد . کتاب��ی که با طرحی کام��ال جدید و 
ب��ه اصطالح خودش��ان م��درن راهی بازار می ش��ود . 
تمبرهای جدیدی که طی یک س��ال گذش��ته چاپ 
شده اند، در این کتاب چاپ می شوند و قیمت  تمبرها 
هم کامال به روزرسانی می شود . خبر خوب دیگری که 
فرحبخش می دهد این است که دوستداران اسکناس 
می توانن��د در نیم��ه دوم اس��فندماه منتظ��ر کتاب 
اس��کناس های 1394 ایران باشند . موسسه انتشاراتی 
فرحبخش با انتشار این دو کتاب در دو حوزه محبوب 
مجموعه داری کوش��یده است اسکناس ها و تمبرهای 
جدی��دی را که در س��ال گذش��ته تاکن��ون رونمایی 
ش��ده اند، در این کتاب چاپ کن��د و قیمت ها را هم 
به روزرس��انی کن��د . برای تهیه ای��ن کتاب ها باید به 

موسسه نوین فرحبخش مراجعه کنید . 

طراحان تمبر در مسابقه
خبر دیگر مربوط است به تمبر ؛ دو سه هفته پیش 
بر به مسابقه  شرکت پست خبری منتشر کرد مبنی 
گذاشتن طراحی چهار عنوان تمبر . تمبرهای مربوط 
انقالب  پیامبر اسالم )ص(، سالگرد پیروزی  به میالد 
اسالمی، نوروز باستانی و تمبری با عنوان شاهنامه و 
ابعاد و ویژگی های  امروز می خواهیم  کودک . در خبر 
تمبر  موضوع  کنیم .  بازگو  را  شما  ارسالی  طرح های 
بوده ولی  اکرم )ص(، وحدت مسلمانان  میالد رسول 
که  است  ذکر  قابل  است .  آزاد  طرح ها  سایر  موضوع 
زمان برای ارسال تمبرهای مربوط به پیامبر و پیروزی 
انقالب به اتمام رسیده است اما برای تمبر مینی شیت 
دوقطعه ای نوروز تا 20 بهمن 93 زمان دارید . همچنین 
طرح مربوط به تمبر کودک و شاهنامه را تا پایان سال 
94 می توانید ارسال کنید . فایل گرافیکی ارسالی شما 
باید عالوه بر سایز مربوطه به صورت الیه باز )PSD( و 
در قطع A4 با رزولوشن 600DPI به باال در قالب 

CD ارسال شود.

دو روی سکه منتشر می شود
خبر آخر ه��م به کتاب مربوط اس��ت و البته این بار 
س��که. کتاب دو روی سکه )س��که های دوران قاجار( به 
بازار می آید. عبدالعزیز حق صفت، نویس��نده این کتاب 
ضم��ن اعالم این خبر اضافه می کند ک��ه این کتاب در 
مرحله ویراستاری نهایی بوده و امیدوار است که تا پایان 
س��ال منتشر شود. این کتاب هم مانند دو اثر قبلی این 
نویسنده یعنی سکه های دوران پهلوی و سکه های دوران 
جمهوری اسالمی توسط انتشارات پازینه منتشر می شود. 

تهمینه سهرابی
مترجم: سارا گلچین
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اگر کسی حاضر به تغییر در 
رفتار و عادات اشتباه خود 

پس از آنکه به او در آن مورد 
هشدار داده شده است نباشد 

بهتر است که وی محل کار 
خود را ترک کند. چرا که این 
کار هم به سود او خواهد بود، 

هم به نفع تشکیالتی که در 
آن مشغول به کار است.

کارمندانی که رفتاری مشکوک دارند

این تیپ از کارمندان فکر می کنند که باید به تنهایی 
محافظ و نگهبان محیط کارشان باشند. 
این کارکنان عموما در حال شکایت و خبر رسانی در 
مورد دیر بر سرکار حاضر شدن، زود رفتن یا راندمان 
کاری پایین همکاران خود به مدیران هستند.

این کارمندان کسانی هستند که می خواهند همواره شادی 
و خوشحالی شان را به رخ دیگران کشیده و ثابت کنند که 
هیچ کس خوشحال تر از آنان نیست.
این دسته از کارمندان در برخورد با هر موضوعی به نکات منفی 
آن توجه می کنند.
آنها اینطور فکر می کنند که بسیار واقع بین و محتاط هستند 
اما در واقع آنان قاتالن کار گروهی بوده و قابلیت بهم ریختن هر 
تیمی را دارند.

آنها کسانی هستند که معتقدند هرچه شما می گویید صحیح ، 
عالی و بدون نقص است.
این تیپ کارمندان زمانی که به آنان نیاز دارید از اظهار نظر 
حقیقی، صادقانه و فنی خود در موضوعات مورد نظر شما 
خودداری کرده و طفره می روند.

کارمندانی که فکر می کنند بسیار دانا بوده و متخصص در همه 
امور هستند همواره در حال ارائه دالیلی  بوده تا شما را به 

غیرممکن بودن کاری متقاعد کنند. 
بسیاری از مدیران از اطالع کافی در مورد غیرممکن بودن برخی 

کارها برخوردارند به همین دلیل است که به دنبال کارمندان 
باهوشی هستند تا بتوانند غیرممکن را ممکن کنند!

این دسته از کارمندان بسیار غیرقابل اعتماد بوده و برای اینکه 
اشتباهات کاریشان را پنهان کنند  دست به هرکاری می زنند. 

کارمندانی که دائما در حال انتقاد از دیگران بوده و همکاران شان را متهم 
می کنند و از این طریق آزادی آنها در تصمیم گیری را محدود می کنند.

این تیپ از کارمندان سعی می کنند تحت هر شرایطی ایده ها و 
نظرات خود را فارغ از کاربردی بودن یا نبودن شان به سوی مدیریت 

ارسال کرده چرا که نام آنها از این طریق مطرح خواهد شد.

این گروه از کارمندان کمک چندانی به پیش�برد کار تش�کیالتی که در 
آن مش�غول کار هس�تند، نمی کنند. بلکه منتقدانی هستند که نه تنها 
هیچ کاری نمی کنند، بلکه باعث کاهش انگیزه دیگر کارمندان می شوند.

اگر این دس�ته از کارمندان متوجه اثر منفی که با رفتار و عقاید خود بر 
همکاران شان می گذارند نیستند و سعی در اصطالح رفتار شان ندارند 

بهتر است که اخراج شان کنید.

اگ�ر در میان کارکنان تان کارمند چاپلوس�ی دارید به او بگویید که 
به دلیل چاپلوسی قصد دارید او را اخراج کنید. او در پاسخ احتماال 

با شما موافقت خواهد کرد!

تنها نکته مثبت این قبیل کارمندان این است که خودشان هم 
برآورد منفی از وضعیت ش�ان در محیط کار دارند. بهتر است 

آنها را اخراج کنید.

تع�داد افراد باهوش بس�یار کم اس�ت بنابراین بهتر اس�ت تا 
کارمندان باهوش نما را اخراج کنید. 

کارمندانی که خودشان را پادشاه اخالق مداری می دانند

کارمندان منفی نگر

کارمندان چاپلوس

کارمندانی که رفتار کودکانه دارند

کارمندانی که فکر می کنند همه چیز را می دانند

کارمندانی که هرگز تغییر نمی کنند

کارمندی که از پوشش 
مناسب برای محیط کار 
استفاده نمی کند.

کارمند گیج و 
سر به هوا

کارمندانی که 
به وظایف شان 
در محیط کار 
عمل نمی کنند.

کارمندانی 
که عادت به 
دزدی کردن و 
برداشتن وسائل 
دیگران دارند.

هفت نوع از کارمندانی که
مستحق اخراج هستند 7

شاید یک شرکت وجود داشته باشد که نیازمند یک کارمند 
غیرقابل اعتماد، خبرچین و باهوش نما باشد! این به دور از 

انصاف است که چنین شخصی را اخراج نکنید چرا که با 
اخراج وی این فرصت را برای او فراهم می کنید تا در جایی 

که مناسب شخصیت و طرز فکر او باشد فعالیت کند. 



قیمت )تومان(خدمات

الیکفنپیجدرفیسبوک

تحویلدر۲۴الی۷۲ساعت
افزایش۱۰۰۰الیک
تماماایرانیوواقعی
باالترینکیفیتالیک
پشتیبانی۲۴ساعته

۴۰۰۰۰

فالووربرایپروفایلدراینستاگرام

افزایش۱۰۰۰فالوور
تماماایرانیوواقعی

افزایشفالوورباتبلیغاتوبدوننیازبهرمزعبور
پشتیبانی۲۴ساعته

۷۰۰۰۰

فالووربرایپروفایلدرتوییتر

تحویلدر۲۴الی۷۲ساعت
افزایش۱۰۰۰الیک
خارجی،ازسراسردنیا
واقعیوباکیفیت

پشتیبانی۲۴ساعته

۲۰۰۰۰

الیکو۱+درگوگلپالس

تحویلدر۲۴الی۷۲ساعت
افزایش۱۰۰۰الیک

خارجیوازسراسردنیا
واقعیوباکیفیت

پشتیبانی۲۴ساعته

۷۰۰۰۰

تماماینفعالیتهاباعثشدتافیسبوکبهعنواندنیاییکهدرآنبازارخریدوفروشالیکحسابیگرمشده
استاعالمکند:»ازکاربراندربرابراینگونهمخاطراتمحافظتکنیم.«منظورازمخاطراتدرفیسبوکهمان
الیکهایمشکوکاست.اززمانیکهخریدوفروشالیکدرفیسبوکبهیککسبوکارتبدیلشدهبازارهای
س��یاهیشکلگرفتهودرحالرشداستوش��رکتهابهطورسریعوباخریدهزارانالیک،پروفایلخودرا
ارتقامیبخش��ند.ایندرحالیاستکهبهگزارشرویترز،فیسبوکبارهااعالمکردهاست؛ایناقدامهمواره
درشبکهاجتماعیفیسبوکممنوعبودهاست.بسیاریازاینالیکهابااستفادهازحسابهایکاربریتقلبی
ایجادمیشودومعموالکاربرانباحسابهایاصلیخودبهجعلالیکاقدامنمیکنند.درعینحالبسیاری
ازبدافزاره��اهمرویفیسب��وک،باگولزدنکاربران،آنانرابهزدنالیکهایناخواس��تهمجبورمیکنند.
فیسبوکچندیپیشدربیانیهایکهرویوبالگاینشبکههممنتشرشدهاعالمکرد:»پاکسازیالیکهای
تقلبیهمبهس��ودکاربرانوهمش��رکتهاییاس��تکهدراینش��بکهاجتماعیصفحهدارند.زیراامکان
س��نجشدقیقترتعدادهوادارانوپراکنشجغرافیاییآنانرابهش��رکتهاومردممیدهد.«باتماماینها،
تامیندرستیالیکهانیزبرایفیسبوکیککسبوکارجدیایجادمیکندکهمبتنیبردرآمدازمحل
تبلیغاتشرکتهاوبرندهایبزرگاست.بسیاریازبرنامههایتبلیغاتیکهشرکتهارویفیسبوکاجرا
میکنند،بهمنظورجذبالیکاستوازاینطریقشرکتهادرمییابندکهچگونهپیامتبلیغاتیشاندرمیان
کاربرانجذبشدهاست.بهقول؛Jeremiah OwyangازشرکتمشاورهAltimeter Group:الیک

درواقعنقدینگیموجودرویفیسبوکاست.بنابراینفیسبوکدراینجابهعنوانبانکمرکزیعمل
میکندودربرابراس��کناسهایجعلیمیایستدتاارزشپولملیاشدربازارپاییننیاید.البته

اینمشکلمختصفیسبوکنیست.توییتروگوگلپالسنیزباهرزنامههاوحسابهای
کاربریجعلیدس��توپنجهنرممیکنند.امافیسبوکازایننظربیش��تر

تحتفش��اراس��ت،بهویژهبهایندلیلکهسهامشدربازاربورس
وضعیتخوبیندارد.

»فرص�ت ام�روز«: صفحهه��ایموجوددرش��بکههای
اجتماع��یبااس��موتصاویربازیگرانوچهرههایمش��هور
باقیمتهایجالبیبهفروشمیرس��د.چندیپیشمدیر
یک��یازصفحههایه��واداری»طنازطباطبای��ی«بازیگر
سرش��ناسایرانیباآگهیایبهفروشاینصفحهباحدود
۱۰۶ه��زارطرفداراقدامک��رد.مدیرفعلیای��نصفحهاز
هوادارانخواس��تتادرصورتتمای��لبهصورتخصوصی
وازطریقپیامش��خصیبهاینصفحه،برایخریدومطلع
ش��دنازقیمتآناقدامکنند.مدیراینصفحهقیمتآن
را»یکمیلیونتومان«عنوانکرد.ایننخس��تیناتفاقدر
شبکههایاجتماعینیست.بسیاریازصفحههایپربازدید
کاربرانمثلامالکبرایخودشانقیمتدارند.برخینیزبا
راهانداختنصفحاتیبهصورتواس��طهوبهشکلبنگاههاو
مشاورینامالکبهبرقراریارتباطبینفروشندهوخریدار
اق��داممیکنن��د.نکتهجالبمی��انکامنته��ایکاربران
تخلفاتصاحبصفحههاس��ت.برخیکارب��راندراینباره
میگوین��دکهبعدازپرداختپولاینصفحهبهآنهاواگذار
نشدهیااینکه»صفحهفوق«تقلبیبودهاست.ایندرحالی
اس��تکهانتشاراخباریازاینقبیلواکنشکاربرانرانیز
درپیداشتهاست.برخیکاربراندرخبرگزاریمهردرباره
اخباریازایندس��تچنیننوش��تند...کاربریباشناس��ه
ایرانینوشتهاست:»مسخره است . ببین بیکاری چقدر 
به ملت فش�ار آورده و خالقشون کرده . بیشتر از اون 
من تو فکر اونهایی هستم که خریدارن .« کاربریهمبا
شناسهمحمدنوشته:»هیچ اشکالی نداره . این هم یک 
نوع بیزینس�ه .«کاربریباشناس��هدهه۶۰نوشته:»من 
نمی دونم چرا این ملت دنبال الیک هس�تند . عقده ای 

شدیم طرف نخونده ندیده الیک بزنه، بعدشم 
پز بدیم، آقا نوش�تم 10 هزار الیک خورد 

خیلی داغونیم بابا.«
باپیشرفتشبکههایاجتماعی،گروههای
تبلیغاتینی��زدربس��ترهایمختلفاین
ش��بکههافعالش��دهاند.هدفاولاین
گروههایتبلیغاتیدرارائهخدماتبه
مشتریانخود،دیدهشدنتبلیغات
وجذبمخاطبباصرفکمترین
زمانممکندرسطحوسیعترو
درعینحالب��اهزینهاندک
نس��بتبهس��ایرروشهای
تبلیغاتیاس��ت.ص�احبان
ارائ��هدهندگان مشاغل،
ک����االوخدم����ات
و...ازگ���روهه�����ای
مراجعهکنن��دهبهاین
ش��بکههایتبلیغاتی
هستندوباتوجهبه
گسترشفعالیتدر
و مجازی ش��بکه
نفوذآنهابهسطح
عموم��یوزندگی
در اجت�م���اع�ی
مواردیهمموفق
بهجذبمشتریان
بسیاریشدهاند.
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اماش��ایدس��والهاییبرایکاربرانوحت��یمتقاضیانالیک!
وتبلیغ��اتدرفضایمجازیبهخص��وصدرفیسبوک،توییترو
اینس��تاگرامپیشآید.درادامهبهتعدادیازاینس��واالتپاسخ

دادهخواهدشد.
الیک ها از کجا می آیند؟ 

معم��والازروشهایمختلفیبرایافزایشالیکش��بکهاجتماعی
صفحههرمتقاضیاس��تفادهمیش��ود.امابهطورکلیتبلیغاتپیجرا
بهصورتتبلیغمس��تقیموهمچنینتبادلدرمعرضبینندگانمرتبط
شبکهاجتماعیقرارمیدهندتادرصورتعالقهمندیآنراالیککنند.

تفاوت الیک واقعی و غیر واقعی در چیست؟ 
الیکه��ایغیرواقعیوب��هاصطالحروباتیکالیکهاییهس��تندکه
بهص��ورتجعل��ییابااس��تفادهازروب��اتوپروفایله��ایغیرواقعیبه
افزایشعددیالیکصفحهشبکهاجتماعیاقداممیکننددرصورتیکه
الیکهایواقعیکامالتوسطانسانوبااختیارخودشخص)مالکاصلی

پروفایل(گرفتهمیشوند.
آیا الیک کنندگان کاربران واقعی هستند؟ 

مجموعهه��ایتبلیغاتیفعالدراینزمینهمدعیهس��تندبههیچعنوان
ازنرمافزاربرایایجادکاربروالیکغیرواقعیاس��تفادهنمیکنند.آنهامدعی
هس��تندنظرکاربرانواقعیرابهپیجش��ماجلبمیکنندتاآنراالیککنند
وبدینوس��یلهالیکهایصفحهش��ماراباالبردهوآنراافزایشدهند.حتی
فرات��رازاین،اینگروههایتبلیغاتیمیگویندفعالیتهایمادرمحدودهقوانین

تعیینشدهتوسطشبکهاجتماعیاست.
آیا می توان از واقعی بودن الیک ها مطمئن شد؟ 

ش��مامیتوانیدبرایاطمینانازواقعیبودنالیکهابهصورتتصادفیباتعدادی
ازکاربرانیکهصفحهش��ماراالیککردهاندارتباطبرقرارکنیدکهدرصورتدریافت

پاسخمیتوانبهواقعیبودنالیکپیبرد.

یکی از گروه های تبلیغاتی در ایران برای فعالیت این چنینی در فضای شبکه های مجازی 
تعرفه های مشخصی دارد . 
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فالوور و الیک سیری چند؟ 

حتماتابهحالالبهالیعکسهایاینس��تاگرام
خود،عکسهاییبامحتوایتبلیغیبهچش��متان
خوردهاست.جمالتیمثل:»فروشفوریپیج«،
»فال��وورتضمینی«،»الیکه��ایواقعی«ودهها
تبلیغدیگر،تقریبادیگربرایهرکسیکهصفحه

اینستاگرامدارد،آشناست.
داستانازآنجاشروعمیشودکهعدهایشروع
بهاستفادهاقتصادیازاینستاگرامکردند؛افرادی
کهردیازآنهابهغیرازیکشمارهحسابوجود

ندارد.
ش��بکهاینس��تاگرامسهس��الپیشباهدف
س��رعتبخش��یدنوزیب��اش��دنعکسه��ای
موبایلیراهاندازیش��د.اگرحاالس��ریبهآن
بزنی��دمتوجهانبوه��یازصفح��اتتبلیغاتیو
خریدوفروشمیش��وید.اینستاگرام؛اینپدیده
اجتماع��یکهگوییدرعرصهکس��بوکارگوی
س��بقتراازفیسب��وکهمربودهاس��ت؛این
روزهابازارکس��بوکاردرفروشگاههایمجازی
اینس��تاگرامبسیارداغاست.بهطوریکهدیگر
اینش��بکهاجتماعیهممانندفیسبوکمکان
ن��انآوریب��رایبرخ��یازافرادش��دهتاحدی
ک��هاکنونبهترینوس��یلهبرایافرادمش��هور،
کسبوکارهایکوچکوبزرگحتیبرایافراد

معمولیشدهاست.
کس��بوکارهاییک��هه��دفوکارب��ریاولیه
اینس��تاگرامازجملهاش��تراکعک��سوویدئورا
تاحدزیادیتغییرداد.فروش��ندگانسطحشهر
همکمکمجایخودرابهفروش��گاههایمجازی
دادهاند؛فروش��گاههاییکهنام،س��نوجنسیت

فروشندگانشاناهمیتچندانیندارد.
اینافرادگاهیس��اختههایدس��تخودرابه
مع��رضنمای��شمیگذارندیااینک��همحصوالت

مختلفرابهفروشمیرسانند.
دراینمیانیکس��ریصفح��هداران،صاحبان
صفحهیاکمیده��نپرکنتر»ادمینهایپیج«
وج��وددارندکهادارهیکصفحهرابرعهدهدارند
وب��اجمعکردنفالووروالیک،بهفروشصفحه
اق��داممیکنندی��ااینک��هدرازایدریافتوجه،
صفح��اتدیگ��رانراب��رایالیکبیش��ترتبلیغ

میکنند.
زی��راازدیادفال��ووروالیکاعتمادوپش��توانه
بیشتریراازس��ویاجتماعبهوجودمیآورد.به
عب��ارتدیگر،الیکزیادیعنیزیاددیدهش��دن،
زیادش��ناختهش��دن،مش��تریزیادودرنهایت

فروشبیشتر.

نرخ آگهی تبلیغاتی یک پیج 
یکس��اعت۱5هزارتومان،دوس��اعت۲۰
هزارتومان.س��هس��اعت۲5هزارتومان،چهار
س��اعت3۰هزارو۲۴س��اعت۶۰هزارتومان
اس��ت.هرچقدرزمانبیش��تریص��رفتبلیغ
پی��جش��ود،طبیعتاپولبیش��تریه��مگرفته
میش��ود.عالوهبرتع��دادفالوورها،تعدادالیک
وجمعآوریآنهمبرایجلبتوجهمش��تریان
نقشبس��زاییداردک��هاینتع��دادالیکهم
تعرفههایخودشرادارد.بهطوریکهبهازای
ه��ر۲۰۰الی��ک۱3هزارتوم��ان،5۰۰الیک،
۲۰ه��زار،۱۰۰۰الیک33هزار،۲۰۰۰الیک
55ه��زارو5۰۰۰هزارالی��ک۱۲5هزارتومان
دریافتمیش��ود.جمعآوریای��نالیکهاهم
تضمین��یاس��تودرکمت��راز۲۴س��اعتتا

نهایت۷۲ساعتانجاممیشود.

الیک؛ شاخص روابط شغلی

شایدفرآیند»الیککردن«هنگامیکهمطلبی
ران��گاهک��ردهوآنراالیکمیکنی��م،هیچگاه
برایماناهمیتینداش��تهباش��د،امااینالیکها
میتوان��دافرادزیادیراکهدرزندگیعادیقابل
رویتوشناختهشدننیستندتاحدقابلتوجهی

مشهوروشناختهشدهکند.
»الیک«و»فالوور«اکنونبهش��اخصهایبرای
مهمجلوهدادنفردبهدیگرانتبدیلشدهاست.
ش��ایدافرادیکهدرروابطف��ردیوحتیروابط
شغلینتوانستهاندموفقعملکنند،بتوانندازاین
طریقباافرادزیادیمعاشرتکردهودرآمدقابل

توجهیهمکسبکنند.

قیمت واقعی هر الیک چقدر است؟ 
مزارع کشت کلیک

خبرگزاریرسمیآلمان،درآسیابهسراغمدیرو
س��هکارمندشرکتیبنگالدشیرفتهودربارهالیک
وکسبوکارایش��اندرهمینزمینهگزارشیتهیه
کردهاس��ت.دلیلانتخاباینسوژهچنینآمدهکه
درمی��انآلمانیهامتقاضیانبیش��ترینس��بتبه
دیگرکش��ورهایاروپاییدردنی��اوجودداردکهبه
الیکنی��ازمبرمیدارند.برایآنه��افرقینمیکند
اینالیکهاازطریقانس��انهایواقعیدرصفحات
فیسبوکآنهازدهش��ودیاکارب��رانمکانیکی!یک
ش��رکتاینترنت��یدرجنوبآس��یاودربنگالدش
میتواندیکش��به۱۰۰هزاردوس��تفیسبوکیبه
صفح��هش��مادراینترنتاضافهکن��د.اینتجارتی
واقعیاس��ت؛البتهبادوستانقالبی.امانکتهجالب
توجهاینجاس��تکهبسیاریازمش��تریانازاروپاو
بهویژهازآلمانبرایکاشتدوستپولمیپردازند.
یکش��رکتبنگالدش��یدرکس��بوکاریبهنظر
غیرقانونیبهزعمخودشانالیکرااشاعهمیدهند!
اینکارمنداندرس��هشیفتوبهصورت۲۴ساعته
کارمیکنند.هرکارمنداینشرکتبرایهر۱۰۰۰

الیک5۰دالردریافتمیکند.

مدی��راینش��رکتمیگوید:»ماس��روریداریم
کهیکنرمافزاررویآننصبش��دهاس��ت.بااین
نرمافزار۱5۰هزارپروفایلفیسبوکدرستکردیم.
مامیتوانیمیکصفحهاینترنتیرایکش��به۱۰۰
هزارب��ارالیککنیم.مااینجادربنگالدشخدمات
رابهقیمتخیل��یخوبیارائهمیکنیموبههمین
دلیلش��رکتهابهس��راغم��امیآیند.«ب��هگفته
پردازندگاناینایده،بس��یاریدراینترنتبهدنبال
ش��رکتهاییمیگردن��دکهخدمات��یازاینقبیل
ارائ��همیکنند.بهعنوانمث��الرویپایگاهاینترنتی
»freelancer.com«یکآگهیوجودداردبااین
مضم��ون:»5۰۰هزاردوس��تفیسبوکیواقعیاز
آلمانموردنیازاس��ت؛دوستانیکهنهپاکشوندو
نهبهسرعتجایگزینشوند.۹۹درصددوستانباید
واقعیباشند.«۱۴شرکترقیببهاینآگهیپاسخ
دادهاند؛۱۲شرکتازبنگالدش،یکیازهندویکی
ازپاکس��تان.یکیازکارمندانشرکتمیگوید:»ما
اینجادرمحلهخودمانش��بکهمنسجمیداریم.ما
بهب��رادرانجوانخودمیگوییم:ب��رایماپروفایل

بسازید،آنهاهممیسازند.«
بهگفتهمدیراینشرکتبنگالدشی،اینمجموعه
توانستهاس��تش��بکهعظیمیازکاربراناینترنتی
برایخوددس��توپاکند.بهگفتهاو،5۰هزارکاربر
جوانبنگالدش��یوجوددارندک��همیتوانندصفحه
مش��تریانراالی��کبزنن��د.اینش��رکتهمچنین
نرماف��زارکوچکیطراحیکردهکهباآنمیتواندر
آنواحدچندینصفحهراالیککرد.بااینحساب
ش��رکتمیتواندهمزمانبهتعدادزیادیمش��تری
خدم��اتارائهکند.بس��یاریازمش��تریانجدیدرا
مشتریانقدیممعرفیمیکنند.بیشترمشتریانهم

ازقرارمعلومازآلمانهستند.

ح��االاینای��دهمانندق��ارچدرجنوبآس��یادر
حالسبزشدناس��ت.»مزارعکلیک«عنوانیاست
کهبهش��رکتهاییماننداینش��رکتبنگالدش��ی
اطالقمیشود؛ش��رکتهاییکهدوستهایتقلبی
راب��رایش��مابهارمغ��انمیآورند.آنه��ادرتالش
هس��تندت��اآنجاکهمیش��ودایندوس��تانواقعی
ب��هنظربرس��ندوازای��نرو،رویپروفایلآنهاکار
میکنند.اینمجموعههایکوچکمدلشبیهسازی
شدهازش��رکتهایبازرگانی-اینترنتیآمریکایی
هستند.بازارفروشدوستانقالبیدرداکا،پایتخت
بنگالدشس��کهاس��ت؛هرچندبهندرتکسیدر

موردآنصحبتمیکند.

ازس��ویدیگر،بهگزارشپیسیورلد،هرالیک
کهکاربرانفیسبوکنثارصفحاتبرندهایتجاری
کنند،معادل۱۷۴دالرو۱۷س��نتارزشداردکه
نس��بتبهس��ال۲۰۱۰افزایش۲۸درصدینشان
میدهد.ش��رکتسینکاپسبرایانجامبررسیخود
ازبیشازدوهزارکاربرش��بکهاجتماعیکهصفحه
یکیازبرندهایتجاریراالیککردهاند،نظرسنجی
کردهاست.سینکاپسدربررسیخودبرایمشخص
ک��ردنارزشهرالی��کفیسبوک��ی،فاکتورهایی
همچونهزین��همحص��والت،وفاداریمش��تریان،
ارزشرسانه،هزینههایخریدوغیرهرامدنظرقرار
دادهاس��ت.برایناساسکاربرانش��بکهاجتماعی
فیسبوکبرایبرندهاییکهدراینشبکهاجتماعی
صفحهش��انراالیککردهاندبیشازبرندهایدیگر

هزینهمیکنندوبهآنوفادارترهستند.



 ضرر صنایع عربستان
از کاهش قیمت نفت

به گزارش وال استریت ژورنال شرکت 
صنایع پایه عربستان یکی از بزرگ ترین 
گروه های پتروشیمی جهان در گزارشی 
اعالم کرد که درآمد خالص این شرکت 
در سه ماهه چهارم سال گذشته 29 درصد کاهش یافته است. 
به دلیل س��قوط بهای جهانی نفت این آمار به ش��دت کمتر از 
پیش بینی های تحلیلگران در خصوص درآمد ش��رکت صنایع 
پایه عربس��تان )س��ابیک( اس��ت. محمد المادی، مدیرعامل 
س��ابیک در جمع خبرنگاران گفت: چش��م انداز این ش��رکت 
ب��رای س��ال 2015 به قیمت نف��ت بس��تگی دارد و بنابراین 
غیرقابل پیش بینی اس��ت، اما سابیک در ابتدای سال جاری با 
چالش هایی مواجه شده است. بهای نفت که به شدت به قیمت 
فرآورده های پتروش��یمی وابس��ته اس��ت از ماه ژوئن گذشته 
تاکنون بیش از 50 درصد کاهش یافته اس��ت. شرکت صنایع 
پایه عربستان در سه ماهه منتهی به 31 دسامبر چهار میلیارد 
و 360 میلی��ون ری��ال )ی��ک میلی��ارد و 160 میلیون دالر( 
درآمدزای��ی داش��ته در حالی که درآمد این ش��رکت در دوره 

مشابه سال قبل شش میلیارد و 160 میلیون ریال بود.
این درحالی اس��ت که فروش این ش��رکت نس��بت به دوره 
مش��ابه س��ال قبل 10 درصد کاهش یافته و به 43 میلیارد و 

400 میلیون ریال رسیده است.

اقتصاد روسیه در سراشیبی سقوط
رویت��رز  گ��زارش  ب��ه 
تحریم های غرب و آمریکا 
و اعم��ال نف��وذ در ب��ازار 
نفت، س��رانجام کش��ور تزارها را هم به زان��و درآورد. روز جمعه 
بانک مرکزی این کش��ور اعالم کرد ب��ا وجود باال بردن نرخ بهره 
و رساندن آن به 10 درصد، باز هم این سازمان نتوانسته نقدینگی 
را در بازار کنترل کند، به طوری که الکسی کوردین، وزیر اقتصاد 
سابق روس��یه در گفت وگو با رویترز اظهار داشت: اگر نفت فردا 
حتی به بشکه ای 80 دالر هم برسد، رشد اقتصادی این کشور در 
نهایت به دو درصد خواهد رس��ید. مسکو کم کم در حال پذیرش 
واقعیتی بیرونی است: سیاست های تحریمی غرب و آمریکا فقط 
تحریم مواد غذایی و بانکی نیس��ت و در تمام معادالت اقتصادی 
دنیا چه به صورت مستقیم و غیرمستقیم تاثیر گذار است. مسکو 
هفته گذشته همایش اقتصادی »بررسی خروج از رکود« برگزار 
ک��رد. با اینکه خروجی این همایش و تاثیر آن بر سیاس��ت های 
اقتصادی کرملین مشخص نیست اما اقتصاددانان شرکت کننده 
در این همایش، یک اش��تراک نظر دارند: ب��ا امتداد روند فعلی، 
اقتصاد و سیاس��ت این کش��ور در پایان سال شاهد بحران روبل 
)واحد پولی روس��یه( خواهند بود و ارزش آن به پایین ترین حد 
خواهد رسید. به نظر می رسد با اوضاع موجود در بهار، نرخ تورم 
در این کشور به 17 درصد برسد و از سوی دیگر، تولید ناخالص 

این کشور پنج درصد کاهش داشته باشد.

 بحران اقتصادی و کمبود کاال 
در ونزوئال

ب��ه گ��زارش گاردین 
اقتصادی  بحران  تشدید 
ونزوئال در یک سال اخیر 
این کش��ور را با کمب��ود کاالهای اساس��ی و صف های طویل 

خرید مایحتاج زندگی مواجه کرده است.
بح��ران اقتصادی در یک س��ال اخیر اقتص��اد ونزوئال را در 
آستانه ورشکستگی قرار داده است؛ کاهش جهانی قیمت نفت 
در کن��ار تحریم های آمریکا علیه دولت این کش��ور دو عاملی 
اس��ت که در یک سال گذش��ته وضعیت اقتصادی این کشور 

را بحرانی کرده است.
نیکالس مادورو، رییس جمهور این کش��ور که چندی پیش 
ورود این کش��ور به رکود را تایید کرد در هفته های اخیر برای 
جذب برخی کمک های اقتصادی و همچنین گفت وگو درباره 
ش��رایط قیمتی نفت، س��فر خ��ود به برخی کش��ورهای عضو 
اوپک و چین را آغاز کرده اس��ت. وی برای دریافت کمک های 
اقتصادی از چین به این کش��ور س��فر کرد و روز گذش��ته نیز 
در راس��تای رایزنی پیرامون قیمت جهانی نفت به تهران آمد. 
دولت ونزوئال چندی پیش اعالم کرد این کشور با تورم ساالنه 
63 درصد، کاهش قیمت نفت در جهان و بروز مشکالت ناشی 
از آن وارد رکود شده اس��ت. به دلیل وابستگی شدید اقتصاد 
ونزوئ��ال به صادرات نفت ب��ا کاهش ش��دید قیمت نفت طی 
ماه های گذشته، اقتصاد ونزوئال با مشکالت جدی مواجه شده 

است و هم اکنون واردات این کشور نیز کاهش یافته است.

براس��اس اطالعاتی که مرکز آمار ایران منتش��ر کرده میزان صدور پروانه های س��اختمانی 
به شدت کاهش یافته است. گزارشی که پیش از این منتشر شده بود نیز نشان می داد که 40 
درصد پروانه های س��اختمانی صادر شده در س��ال 91، در سال 92 به مرحله ساخت نرسیده 
است. مدتی قبل معاون وزیر راه و شهرسازی نیز خبر داده بود که یک میلیون و 600 هزار واحد 
مسکونی خالی روی دست کشور مانده است. با این وجود بررسی اطالعات مرکز آمار ایران تایید 
می کند همچنان روزانه 300 واحد مسکونی جدید در کشور به مرحله ساخت می رسد. با این 
وجود تحلیلگران بازار اعتقاد دارند با توجه به وضعیت ساخت و سازها در نیمه دوم سال آینده 
بازار با کمبود شدید مسکن مواجه می شود. از سوی دیگر اقتصاددانان اعتقاد دارند با توجه به 
کاهش قدرت خرید شهروندان، همچنان مشتری جدید برای مسکن پیدا نمی شود. هرچند که 
بیت ا... ستاریان، کارشناس دیگر بازار اعتقاد دارد در نیمه دوم سال 94 قیمت ها در بازار مسکن 
با جهش مواجه می شود. گزارش های رسمی مرکز آمار ایران تایید می کند میزان رشد قیمت 
مس��کن در فصل پاییز به عدد 9 درصد رس��یده که این نرخ نیز از عدد رس��می تورم پایین تر 
است. آمارها مشخص می کند که حتی میزان زیربنای ساخته شده نیز کاهش قابل توجهی را 
تجربه کرده است. بهار امسال 3/4693 هزار مترمربع ساختمان در سراسر کشور ساخته شده 
که این عدد در قیاس با فصل گذش��ته 3/33 درصد و در مقایسه با سال گذشته 5/50 درصد 
کاهش داشته است. براساس همین میزان متراژ، در بهار امسال باید 26 هزار و 493 ساختمان 
ساخته می شد که این رقم نیز در قیاس با سال قبل 3/53 درصد کاهش را تجربه کرده است. 
صنعت ساختمان ایران در حال حاضر به میزان بیش از 90 درصد در اختیار بخش خصوصی 
و س��ازندگان خرد قرار دارد. آمار صدور پروانه های ساختمانی هم نشان می دهد مطلوب ترین 
تعداد طبقات برای این گروه ساختمان های پنج طبقه است. این نوع ساختمان ها به طور معمول 
توس��ط سازندگان خرد به بازار ارائه می ش��ود. اطالعات مرکز آمار نشان می دهد 4/94 درصد 
س��اختمان ها به گروه پنج طبقه اختصاص دارد. در همین دوره زمانی زیربنای ساختمان های 
احداث ش��ده در قیاس با س��ال گذش��ته 9/40 درصد کاهش را تجربه کرده است. این آمارها 
نشان می دهد میزان ساخت و سازها در تهران نیز در نسبت با سال های گذشته کاهش داشته 
است. برهمین مبنا از میان ساختمان های احداث شده تنها 2/24 درصد ساختمان ها به تهران 

اختصاص یافته و 8/75 درصد ساختمان های دیگر در سایر شهرهای کشور احداث شده اند.

میزان رشد رضایت مردم از خودروهای  سواری
براساس آمار ش�رکت بازرسی کیفیت 
و اس�تاندارد ای�ران )ISQI(، رضای�ت 
مشتریان از کیفیت خودروهای سواری در 
شش ماهه اول سال 1393 با نظرسنجی 
از 34 ه�زار و 878 نف�ر مصرف کنن�ده 

49 خ�ودرو در س�ه ماه�ه اول مالکیت 
)پیمایش کمت�ر از 4000 کیلومتر( انجام 
شد و براساس آن میانگین رضایتمندی 
مش�تریان از کیفیت اولی�ه خودروهای 
س�واری در ش�ش ماهه اول سال 1393 

عدد 653 برآورد شد.
ای�ن آم�ار نش�ان می دهد ک�ه رضایت 
مش�تریان در نیمه اول امس�ال نسبت به 
مدت مشابه سال قبل یک امتیاز افزایش 

داشته است.

ش��ب می خوابیم، صبح بیدار می ش��ویم، یک چیز جدید از چین وارد می شود. خالصه 
اینکه هر دم از این باغ بری می رسد. 

روایت اول
شترهای چینی هم وارد بازار ایران شدند.

روایت دوم
شترهای ایرانی وارد چین شدند.

بررسی روایت دوم
آخر چین شتر می خواهد چکار؟ 

بررسی روایت اول
روایت اول صحیح اس��ت و این اتفاق در بازار ایران افتاده اس��ت، خالصه اینکه هر نوع 
پیوند و ترکیب ژنتیکی جدیدی که در چین می س��ازند به س��رعت آن را وارد بازار ایران 
کرده و آن را روی ما تست می کنند. شتر چینی! در همین راستا به سراغ دوست عزیزمان 

شتر رفتیم تا نظرش را راجع به این موضوع دریابیم.
خودپرداز: »شتر جان خوبی؟ شما چه فرقی با نمونه ایرانی داری؟«

شتر: »هیچی، فقط آدامس نمی جوم و همچنین به جای دو کوهان 13 کوهان دارم.«
خودپرداز: »چرا؟ 13 کوهان به درد چی می خوره اصال؟«

ش�تر: »من حاصل زندگی مش��ترک یک س��اله هزار پا و پدر پیرم هستم. چینی ها از 
فرصت استفاده کردند و پدر پیرم رو به مدت یک سال تمام با یک هزار پا تنها گذاشتند 
و حاصل زندگیش��ان من ش��دم. چینی ها برای صادرات به ای��ران به هیچ موجودی رحم 
نمی کنند. 100  س��ال پیش پدربزرگم رو سه سال با یک مرغ توی یک اتاق دربسته نگه 
داشتند که حاصل زندگی مشترک پدربزرگم و مرغ رو به عنوان موجود جدیدی به ایران 

صادر کنند که نامش شترمرغ بود و شتری بود که تخم می گذاشت.«
خودپرداز: »عجب داس��تانی داری! ش��ما رو چطور میشه تشخیص داد؟ در واقع وجه 

تمایزتان نسبت به شترهای ایرانی چیست؟«
شتر: »در گوشه لپ باالیی ما یک اتیکت به زبان چینی نوشته شده که با نمونه ایرانی متفاوته، 
ضمنا مانند گوشی ها و برخی دیگر محصوالت چینی که چند کار را همزمان انجام می دهند ما نیز 
عالوه بر شتریت یک دوربین پنج مگاپیکسل روی کوهان اولمان و همچنین پورت یو اس بی  داریم 
و قابلیت اتصال به فیس بوک و رادیو و وایبر نیز داریم. همچنین وقتی روی کوهان ما می نشینند 
ماساژور های ما نیز به کار می افتند و نشیمنگاه راکب را ماساژ می دهند. همچنین به همراه خرید 

هریک از ما یک چاقوی دایسر دایسر پالس و یک عینک دید در شب پرو کالر هم داده میشه.«
خودپرداز: »از لحاظ گوشتی تفاوتی دارید؟ منظورم طعم شماست؟«

ش�تر: »ما ی��ک قابلیت خاصی داریم که یک چهارم بدنمان گوش��ت گاو و یک چهارم 
دیگرمان گوشت بوقلمون و یک چهارم دیگرمان نیز گوشت مرغ است.«

خودپرداز: »یک چهارم باقیمانده چی؟«
شتر: »یک چهارم باقیمانده هم نوشابه است که دوستانی که ما رو می خورند همه رو 
باهم داشته باشند. همچنین خالل دندون سرخود و دستمال کاغذی سرخود نیز داریم.«
در انتهای گفت وگو ش��تر عزیز بلند ش��د و با ما دس��ت داده و روبوس��ی کرده و سوار 

ماشینش شد و رفت.

صابون هوش�مند ش�رکت دلفی با تولید امواج فراصوت می تواند آلودگی ها را بدون اس�تفاده از ماشین لباسشویی از البس�ه پاک کند. این صابون هوشمند بدون نیاز به 
شست وشوی البسه با ماشین لباسشویی یا با دست، تنها با تولید امواج صوتی قوی آلودگی ها را ظرف 30 دقیقه از لباس ها پاک می کند.

شتر در خواب بیند صادراتش
تنها بحث مدیریت و اقتصاد نیس��ت که 
خانواده ه��ا باید با ن��گاه اجتماعی دخل و 

خرج خود را مدیریت کنند. 
جامعه شناس��ی  ح��وزه  صاحب نظ��ران 
جهان سوم نظیر »ایو الکوست« معتقدند: 
»یک��ی از دردهای اصلی جهان س��وم این 
اس��ت که به جای اینکه پول خود را در راه 
تولید کار و س��رمایه گذاری به کار بگیرند 
آن را ص��رف خری��د تزئین��ات و کاالهای 

لوکس می کنند.« 
یک ایرانی برای بهبود معیش��ت زندگی 
خود باید سرمایه های خود را در راه تولید 
کارخان��ه و ایجاد اش��تغال ب��ه کار ببرد تا 
افراد در جامعه بیکار نمانند و اشتغال زایی 

افزایش یابد. 
در واقع حمایت از تولید و سرمایه ملی و 
اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری نیز 
به آن تاکید داش��تند وقتی میسر می شود 
که اف��راد جامعه به ج��ای تجمل گرایی و 
خری��د لوازم لوک��س هزینه ه��ای خود را 

صرف تولید کار و سرمایه گذاری کنند. 
تنه��ا در این صورت اس��ت ک��ه اقتصاد 
کشور ش��کوفا و بیکاری کم می شود و در 
پی آن آس��یب های اجتماع��ی به حداقل 

می رسد.
متاس��فانه امروزه در س��ایت ها و فضای 
مجازی ش��اهد این هس��تیم ک��ه عده ای 
آق��ازاده ماش��ین های چند ص��د میلیونی 
و خانه ه��ای لوک��س خ��ود را ب��ه نمایش 
می گذارن��د و اینگون��ه اتفاق��ات می تواند 
ضربه ه��ای مهلکی به اقتصاد کش��ور بزند، 
چرا که این پول ها باید صرف اشتغال زایی 
و تولید س��رمایه ش��ود اما می بینیم گروه 
Rich kids of Tehran ب��ا همین نگاه 
در صدر اخبار اقتصادی- اجتماعی جامعه 

می نشیند. 
معض��ل دیگری ک��ه در جامع��ه با آن 
روبه رو هس��تیم و باعث آسیب اقتصادی 
می ش��ود ع��دم حمایت از تولی��د داخلی 
اس��ت. به جای اینک��ه از تولید کنندگان 
داخل��ی حمایت کنیم و اجن��اس ایرانی 
برندهای  روی  بخریم دس��ت می گذاریم 
خارجی و ه��م پول مان را هدر می دهیم 

و ه��م انگی��زه تولید کنن��دگان داخلی را 
پایین می آوریم، در ای��ن زمینه انتظاری 
ک��ه از دول��ت م��ی رود ای��ن اس��ت که 

اش��تغال زایی کند. 
وقت��ی یک دان��ش آموخته بیکار باش��د 
اس��ت ک��ه  براب��ر کس��ی  دردش چن��د 
درس نخوان��ده اس��ت چرا ک��ه روی آنها 
سرمایه گذاری کرده و هزینه داده است. در 
صورتی که دولت به این وضعیت رسیدگی 

نکند راه دزدی باز می شود.
منظ��ور از این دزدی الزاما دس��ت بردن 
در جیب سایر افراد نیست، همین که افراد 
انگیزه خود را از دس��ت بدهند و از زیر کار 

در بروند می شود دزدی.
در زم��ان آق��ای احمدی ن��ژاد بال��غ بر 
800 میلیارد دالر درآمد نفتی داش��تیم و 

نتوانستند از آن استفاده بهینه کنند. 
در همین راس��تا یکی از کارهای مفیدی 
که دولت یازدهم آن را ش��روع کرد احیای 
س��ازمان برنامه و بودجه اس��ت و با وجود 
همچنی��ن نه��ادی واضح اس��ت که چقدر 
بودجه می گیری��م و صرف چه هزینه هایی 

می شود.

جهان سوم و اشتغال

کارتن خوابی پدیده ای است فراگیر که در همه کشور ها وجود دارد و نشات گرفته از عواملی 
مانند فقر، بیکاری و نداشتن مهارت های فنی و اجتماعی است. ما درگذشته نهادهای خیریه ای 
داشتیم که از افزایش روند کارتن خوابی جلوگیری می کردند. در شهری مثل تهران با حدود 
10 میلیون نفر جمعیت طبیعی است بسیاری از افراد حداقل هایی را که برای مسکن و سرپناه 
الزم اس��ت ندارند. مسئوالن باید کمک کنند تا مراکز فنی و حرفه ای به وجود بیاید که افراد 
مه��ارت بیاموزند و به تدریج معضالت اجتماعی نظی��ر کارتن خوابی کاهش یابد و همچنین 
خوابگاه های متعدد در گوشه و کنار شهر تاسیس کنند تا این گونه افراد بی سرپناه نباشند و در 
این خوابگاه ها سکونت کنند. طبق بررسی های صورت گرفته افراد کارتن خواب بیشتر مردان 
جوان هستند و شغلی ندارند و وضعیت اقتصادی شان در حد مطلوبی قرار ندارد و با توجه به 
گرانی کاال یا مسکن این افراد به سمت کارتن خوابی کشیده می شوند. این افراد در تابستان به 
دلیل گرمی هوا می توانند با یک زیرانداز و کارتن سر کنند، مشکل از آنجایی شروع می شود که 
در زمستان و با کاهش دما و بارش برف و باران با مشکالت عمده ای روبه رو می شوند. مشکل 
دیگری که در ش��هر تهران وجود دارد دوری راه ها و نبود کار اس��ت و افراد را به سمت دزدی 
و دیگر آس��یب های اجتماعی س��وق می دهد و می بینیم که حدود 15 هزار نفر کارتن خواب 
می شوند. شهرداری ها و مراکز بهداشتی باید در این زمینه اقدام کنند و افراد پیر و معلول یا 
کسانی که به هر دلیل با مشکل کار و اشتغال روبه رو هستند را به سمت یک راه مفید هدایت 
کنند. به هر حال پدیده کارتن خوابی یک پدیده اجتناب ناپذیر اس��ت و تا وقتی که مشکالت 
اقتصادی نظیر بیکاری و گرانی مس��کن و... وجود دارد این پدیده از بین نمی رود بلکه بیشتر 
هم می شود، همان طور که اکنون زیاد شده، وقتی با یک تورم باال روبه رو می شویم در پی آن 
مشکالت زیادی برای افراد به وجود می آید که همه را از پای در می آورد. نخستین گامی که 
دولت باید بردارد این است که آمار دقیق این افراد را در تابستان و زمستان اعالم کند، زیرا این 
آمارها دقیق نیست و بر پایه حدس و گمان استوار است و بعد از آن سرمایه گذاری کنند و با 

تامین تجهیزات به جای ماهی دادن به این افراد ماهی گیری را آموزش دهند.

اپیدمی کارتن خوابی و مصائب اقتصادی
غالمعباس توسلی

آسیب شناس

نگاه آخر

نمودار امروز

امان اهلل قرایی مقدم
جامعه شناس

منطقه آزاد

خودپرداز

سعید هوشیار
طنزنویس

سودوکو

قــاب
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برای رهایی از خش��م و غضبی که نسبت 
به افراد گروه دوم احساس می کنید، به اتاق 
خلوتی بروید که کس��ی مزاحم تان نش��ود، 
حت��ی تلفن را هم قطع کنید . موزیک آرامی 
بگذاری��د، روی صندلی راحتی بنش��ینید و 
چشم های تان را ببندید . آنگاه شخصی را که 
در شما ایجاد احساس درد یا خشم می کند 
در مقابل خود تجس��م و فکر کنید روبه روی 
شما ایس��تاده اس��ت . بگذارید ابتدا هاله ای 
س��فید و نورانی و ش��فا دهنده دور و بر این 
ش��خص را ف��را بگیرد و آنگاه ب��ا او صحبت 
کنید . به او بگویید ک��ه برایش آرزوی همه 
چیزهای خوب را دارید و امیدوارید به هرچه 
که در زندگی می خواهد برسد . از او به خاطر 
هر نوع سهم مثبتی که در زندگی تان داشته 
است تش��کر کنید و آنقدر به این کار ادامه 
دهید تا احس��اس کنید که تمام احساسات 

منفی تان ناپدید ش��ده اند . اگر ش��ما قادر به 
رویارویی با افرادی  نیس��تید که در فهرست 
خود یادداش��ت کرده اید، این کار را تنها در 
ذهن تان انجام دهید . خیال کنید که جلوی 
شما نشسته اند و آنچه را می خواهید، به آنها 
بگویی��د. بگذارید این رابطه در درون ش��ما 
ش��فا پیدا کن��د . این کار از نظر جس��می و 
روح��ی همان قدر مفی��د خواهد  بود که اگر 
به واقع مالقاتی با آنها می داشتید و رودررو 

ب��ا آنه��ا صحب��ت می کردی��د.
قبل از آنکه دوس��ت داش��ته باش��یم، باید از 
خش��م و درد رها ش��ویم . اگر ما گله و شکایت 
خود را نس��بت ب��ه افرادی که در گذش��ته در 
زندگی  ما نقش��ی داش��ته اند، همچنان در دل 
نگه داریم، احساس��ات منفی خ��ود را به افراد 
کنون��ی زندگی م��ان منتقل می کنی��م و از آن 
گذش��ته احتمال دارد از نظر جسمی نیز بیمار 
ش��ویم، همچنان که شاید بعضی از شما این را 
تجربه کرده  باشید . بسیاری از مردم نمی گویند 
متشکرم، زیرا توجه ندارند که این تشکر آنها تا 

چه حد می تواند مهم باشد.
به خاطر داش��ته باش��ید که شما به حساب 
می آیید و ابراز قدردانی ش��ما نیز به حس��اب 
می آید . اگر کسی چیزی به شما می دهد، حال 
هرچه می خواهد  باش��د، فرام��وش نکنید که 

تشکر کنید.
در اداره ب��ه همکارت��ان بگویی��د: »برای آن 
موض��وع خیل��ی از تو متش��کرم« ی��ا »از این 
موض��وع خیلی خوش��حالم« یا »متش��کرم که 
امروز آنقدر با نش��اط هستی، این روحیه تو به 
من هم سرایت کرده است. متشکرم، متشکرم، 
متشکرم . این کلمه را در ذهن خود حک کنید 

و آن را به اطرافیان خود هدیه کنید.«
منتظر نش��وید تا دیگران ش��روع کنند، شما 
پیشقدم شوید و آن را هدیه کنید . ممکن است 
که در ابتدا دش��وار باشد ولی به زودی برای تان 
آسان خواهد ش��د . تشکر کردن مانند عضله ای 
اس��ت ک��ه هرچه بیش��تر به کار گرفته ش��ود، 

محکم تر می شود . تنها باید تمرین کرد.
ادامه دارد...

رهایی از خشم و غضب
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بهروز فروتن
بنیان گذار صنایع غذایی بهروز


