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به گزارش شـبکه المیادین ظهر روز چهارشـنبه دست کم 15 نظامی 
صهیونیسـت در حمله رزمندگان حزب اهلل در مزارع اشغالی شبعا به 

هالکت رسـیدند. این در حالی است که النشره به نقل از 
منابـع خود گزارش داد در عملیـات حزب اهلل، 1۷ نظامی 

صهیونیست به هالکت رسیدند.

در مورد تعداد کشته ها اخبار متفاوت است

حملهحزباهلل

مدیریت
نیرویانسانی

14

نیازمندیهایمشاغلایران
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
8 8 5 5 3 6 3 9 سازمانآگهیها:

مواد غذایینفتطال وسکهخودرو خدماتبورسبلیطآهن آالتدیجیتال

www.forsatnet.ir
گون را دنبال کنید زارهای گو�ان قیمت های روز �اب

پژوهشکدهاقتصادومدیریتفرصتامروزاستخداممیکند
پژوهشـکده اقتصاد و مدیریت فرصت امروز ازفارغ التحصیالن کارشناسی ارشد و دانشجویان دکترا در رشته های 
اقتصاد، مدیریت، MBA و... دعوت به همکاری می کند. در صورت تمایل با شماره 88895433 تماس حاصل نمایید.

میزان برداشت از منابع آب تجدیدشونده در ایران بیش از 
توان طبیعی است. بهره کشی از منابع آبی، در برخی استان ها 
به صورت فرونشس��ت زمین و ایجاد ترک های بزرگ نمایان 
شده است. کارشناس��ان آب مهم ترین دلیل این رخدادهای 
ناخوش��ایند را که همراه با زیان های اقتصادی هنگفت برای 
کش��ور اس��ت، ظهور تکنولوژی حفر چاه عمی��ق در ایران 

می دانند. 
ایران س��رزمین پرآبی نیس��ت. دعا برای مص��ون ماندن از 
خس��ارت های خشکس��الی و قحطی در متون تاریخی نشان 
می دهد که از دیرباز مردم این س��رزمین نگران کاهش نزوالت 
جوی بوده اند. متاسفانه با پیشرفت علم و تکنولوژی مردم ایران 
فراموش کردند که در سرزمینی خشک زندگی می کنند. آنها 
بدون توجه به تجربه های چندین هزار ساله اجداد خود درباره 
بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و حفظ حریم چاه ها، بی محابا 
از تکنیک هایی استفاده کردند که با پهنه خشک ایران همخوانی 
نداشت. بنابراین در حال حاضر تبعات سوء این رفتارها در قالب 
مرگ آبخوان، مهاجرت مردم، خش��ک ش��دن تاالب ها، ایجاد 
ترک های عمیق در زمین و افزایش عمق چاه ها نمایان شده است. 
متوسط بارش ها در ایران نس��بت به میانگین جهانی پایین تر 
است. زیرا ابرهای باران زا از فراز سرزمینی که پهنه وسیعی از آن 
را مناطق خشک، نیمه خشک و فراخشک تشکیل داده اند، عبور 
نمی کند. میزان منابع آب تجدیدپذیر کشور براساس آمارهای 
شرکت مدیریت منابع آب ایران، 25 درصد متوسط جهانی است 

و سرانه آب تجدیدپذیر آن هم با افزایش جمعیت، روندی نزولی 
طی می کند. براساس آمارها سرانه آب تجدیدپذیر هر ایرانی در 
سال 1310 هجری شمسی حدود 1600 متر مکعب بوده که این 
رقم در سال 1390 به کمتر از دو هزار متر مکعب رسیده است. 
با این وجود، تکنولوژی چاه عمیق به ایران وارد شده و استفاده 
بی محابا از این تکنولوژی، بسیار نگران  کننده  است. متاسفانه 
هم راستا با ورود تکنولوژی های ناهمخوان با اقلیم ایران، اصالح 
قوانین حوزه آب در راستای کنترل بهره کشی از منابع آب نبوده 
 است. نتیجه این بدرفتاری ها با طبیعت، تشدید فرآیند مهاجرت 

و خشک تر شدن سرزمین است. 
 چاه عمیق مسئول افت سریع
 سطح سفره های زیرزمینی

براساس آمارهای ش��رکت مدیریت منابع آب، 770 هزار و 
567 حلقه چاه در کشور وجود دارد. بخش های وسیعی از ایران 
به منابع آب زیرزمینی وابسته هستند. در حال حاضر، 52 درصد 
آب بخش کش��اورزی از چاه ها تامین می شود و 48 درصد نیاز 
این بخش را رودخانه ها تامین می کنند. کشاورزی استان های 
خراسان، مرکز ایران، اصفهان، کرمان، سیستان و بلوچستان، 
فارس و کرانه های ساحلی جنوب بیش از 80 درصد به منابع آب 
زیرزمینی وابسته هستند. چندی است که وابستگی آب شرب 

به دلیل کاهش آورد رودخانه ها، به این منابع بیشتر شده  است. 
براساس آمارها در حال حاضر 4/15 درصد از آب شرب توسط 
منابع آب زیرزمینی و 2/52 درصد از طریق آب های س��طحی 
تامین می ش��ود. همچنین 1/3 درص��د آب موردنیاز صنعت و 
خدمات از آب زیرزمینی و 0/76 درصد به وس��یله رودخانه ها 
تامین می شود. به گواه آمارها، بهره برداری از منابع آب زیرزمینی 
در ایران رو به افزایش است اما با وجود افزایش حلقه چاه های حفر 
شده در کشور، روند آبدهی آنها نزولی است. انوش اسفندیاری، 
دبیر اندیش��کده تدبیر آب ایران دلیل افت شدید سطح سفره 
آب های زیرزمینی را اس��تفاده از تکنول��وژی چاه های عمیق 
می داند.  وی به »فرصت امروز« می گوید: ایجاد یک چاه عمیق 
با توجه به تکنولوژی های موجود طی سه یا چهار روز امکان پذیر 
است. اما در گذشته تهیه مقدمات حفر یک چاه عادی یا قنات، 

یک ماه تا یک سال طول می کشید. 

دبیر اندیشکده تدبیر آب معتقد است: پیشینیان حقوق عرفی 
مردم را در زمان ایجاد چاه های جدید به خوبی رعایت می کردند، 
اما این روزها چاه های عمیق ب��ه حریم قنات ها و چاه های دیگر 
دست اندازی کرده اند. این تکنولوژی با استفاده از قدرت مکش 
پمپ ها، به صورت ش��بانه روزی آب مناب��ع زیرزمینی را تخلیه 
می کنن��د.  وی اضافه می کن��د در چند دهه قب��ل که پمپ ها 
گازوییلی بود، با کنترل توزیع سوخت می توانستیم استفاده از 
چاه ها را کنترل کنیم، اما در عمل با برقی شدن چاه ها، مصرف 
منابع آب زیرزمینی، به ش��کل افسارگسیخته ای توسعه یافت.  
اسفندیاری با اش��اره به اینکه س��طح آب در دشت های کشور 
250 تا 300 متر افت کرده و رابطه هیدرولوژیک آب با الیه های 
زیرین زمین در حال از بین رفتن است، در پاسخ به این پرسش 
که آیا امکان احیای ذخایر آب زیرزمینی وجود دارد یا خیر، بیان 
می کند که مطالع��ه دقیقی در این رابطه انجام نشده اس��ت. اما 
هرچه برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی طوالنی تر شود، 

احیای این منابع غیرممکن تر خواهد شد. 
آب بی کیفیت اما گران

طی یک دوره 39 ساله، یعنی از سال آبی 52-51 تا 90-91 
میزان چاه های آب در کشور 16 برابر و میزان برداشت از آنها پنج 
برابر شده اس��ت. در س��ال 51 فقط 47هزار حلقه چاه در ایران 

وجود داش��ته که این رقم در س��ال 91 به 763 هزار حلقه چاه 
رسید. میزان برداش��ت از 9 میلیارد متر مکعب دهه 50 به 47 
میلیارد متر مکعب در سال 91 رس��ید. با وجود افزایش تعداد 
چاه ها میزان آبدهی آنها روزبه روز کاهش می یابد. با این وجود، 
کشاورزان از وزارت نیرو مجوز می گیرند، کف شکنی می کنند و 
به عمق چاه های خود اضافه می کنند تا بتوانند آب بیشتری از 
زمین بیرون بکشند. اما همیشه این مجوزها به برداشت بیشتر 
منجر نمی شود. مسعود زواره، کارشناس ارشد دفتر مطالعات پایه 
منابع آب به »فرصت امروز« می گوید: کف شکنی چاه های آب به 
دلیل تخلیه شدن آبخوان است.  وی اضافه می کند: هرچه عمق 
چاه های آب کش��اورزی افزایش یابد، کیفیت آب از نظر درجه 

شوری و حجم کل مواد محلول در آب )TDS( افت می کند. 
زواره تاکید می کند: با افزایش عمق چاه باید برای خروج آب از 
اعماق زمین انرژی بیشتری صرف شود. یعنی به جای استفاده 
از یک موتورپمپ با قدرت شش اسب بخار، به موتوری با قدرت 
30 اسب بخار نیاز خواهیم داشت. این روند هزینه استحصال 
آب را افزایش می دهد. ضمن آنکه هر ساله مبالغ زیادی صرف 
کف شکنی می ش��ود.  وی اضافه می کند: با افزایش عمق چاه، 
تعداد لوله های جدار شفت، غالف و پره های پمپ افزایش می یابد 
که مفهوم آن هزینه استحصال آب است. ضمن آنکه بعد از چند 
بار کف شکنی به سنگ بستر رسیده و دیگر امکان برداشت آب 

از چاه وجود ندارد. یعنی آبخوان به طور کامل تخلیه می شود. 
کارشناس ارشد دفتر مطالعات پایه منابع آب عنوان می کند: با 
تخلیه آبخوان، زمین فرونشست کرده و دیگر امکان احیای دوباره 

منابع آب زیرزمینی وجود نخواهد داشت. 

چاه  عمیق، مخرب تر از سدسازی

کفگیری که به ته دیگ خورد

میزان کاهش مخزنسال آبی
20 میلیارد متر مکعب۷۷-۷6 تا ۷9-80
31 میلیارد متر مکعب80-۷9 تا 84-85
21 میلیارد متر مکعب80-۷9 تا 84-85

لیال مرگن

12 بهمن ماه سال جاری نمایشگاه پوشاک آغاز به کار می کند

زورآزمایی
برندهایایرانیوترک

گذر »فرصت امروز« از خیابانی با تقاطع های بسیار 

عصریکروززمستانی
درجمهوری

11

 »فرصت امروز« از اهمیت جشنواره ها در صادرات نامریی می گوید

هنربرایگردشگری
گردشگریبرایهنر

9

گزارش میدانی »فرصت امروز« 
از بازار صنایع دستی در خیابان استاد نجات الهی

 ویالیخالیازسکنهتهران
10

شاید وقت آن رسیده باشد که 
یک مدیر برای مدیریت منابع 

انسانی استخدام کنید. 

آیاباافزایشنیرویکار
مواجهشدید؟
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ش��رکت پتروپارس به منظور شفاف سازی و 
پاس��خ به حواش��ی ای که در روزهای اخیر در 
مورد دستور توقف کار دکل سحریک از فاز ۱۳ 
پارس جنوبی ایجاد شده است، بیانیه صادر کرد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شرکت ملی 
نفت ایران، در این بیانیه آمده است: »شرکت 
پتروپ��ارس به عنوان نخس��تین و بزرگ ترین 
پیمانکار عمومی وزارت نفت، همواره با تکیه 
ب��ر دانش و توان داخل��ی، فرمایش های مقام 
معظم رهبری را نصب العی��ن خود قرار داده 
و در جبه��ه اقتصادی کش��ور برای توس��عه 
میدان ه��ای مش��ترک گازی حض��ور فعال و 

تعیین کننده ای داشته است. 
پتروپ��ارس هم��واره از ورود ب��ه حواش��ی و 
تنازعات رس��انه ای پرهیز کرده است و حداکثر 
ت��وان خود را برای به ثمر نشس��تن پروژه های 
پارس جنوبی صرف می کند تا س��هم ناچیزی 
در صیانت از حقوق ملت ش��ریف ایران داشته 
باشد. موید این موضوع، حاضر نشدن به انتشار 
مس��تمر تصاویر و مصاحبه ه��ای مدیران این 
شرکت در رسانه های شنیداری و دیداری است. 
به اعتقاد مدیران این شرکت، حتی از زمان 
ان��دک ثبت یک تصویر ی��ا مصاحبه نیز باید 
برای مقابله ب��ا تحریم های ظالمانه در رقابت 
نابرابر با رقیبان استفاده کرده و از اتالف توان 

اجرایی کشور پرهیز کرد. 

اتخاذ این رویکرد منجر به افزایش برداشت 
از مخ��زن پ��ارس جنوبی پس از چند س��ال 
توقف ش��د و اکن��ون فاز ۱٢ پ��ارس جنوبی 
به عن��وان بزرگ ترین پروژه تاریخ کش��ور به 
دس��ت توانمند فرزندان کشور توانسته است 
از م��رز تولید روزان��ه دو میلیارد فوت مکعب 
گاز از سه س��کوی دریایی عبور کند و سهم 
موثری در تامین گاز مورد نیاز کشور، به ویژه 

در زمستان داشته باشد. 
متاس��فانه انتش��ار گس��ترده بعضی مطالب 
خالف واقع از سوی یکی از پیمانکاران شرکت 
پتروپارس و استمرار و اصرار بر آنها در روزهای 
اخیر سبب ش��د تا برای شفاف شدن پاره ای از 
موضوع ها، موارد زیر به اطالع اصحاب رسانه و 

ملت فهیم ایران اسالمی برسد: 
۱- ش��رکت پتروپ��ارس در مگاپروژه های 
ملی جایگزین ش��رکت های معتبر بین المللی 
شد که یکی پس از دیگری پروژه های صنعت 
نف��ت را به امید ضرب��ه زدن به ایس��تادگی 
ملت ایران ترک کردند. این ش��رکت همواره 
با اتکا به اقتصاد مقاومتی، س��عی در حمایت 
از پیمانکاران و تولیدکنندگان داخلی داشته 
و همس��و با این اهداف اقدام های بی شماری 
انج��ام داده اس��ت که از نظ��ر متخصصان و 

مطلعان این حوزه پوشیده نیست. 
٢- دکل حفاری س��حر یک پ��س از پایان 

عملی��ات در فاز ۱٢، در فاز ۱۳ پارس جنوبی 
به کار گرفته ش��د. کارفرم��ای پتروپارس در 
این پروژه شرکت پترو پایدار ایرانیان )وابسته 
به سپانیر( است که به دلیل مشکالتی موفق 
به پرداخت هیچ یک از صورتحساب ها نشده 
اس��ت. مطالبات ش��رکت پتروپارس از بابت 
ای��ن صورتحس��اب ها بی��ش از ۱٠٠ میلیون 
دالر )ح��دود ۳٥٠ میلی��ارد تومان( اس��ت. 
تش��دید معضالت مالی و حجم باالی بدهی، 
پتروپارس را مجبور به تعلیق عملیات حفاری 
ف��از ۱۳ کرد که این موض��وع منجر به توقف 

عملیات حفاری سحر یک شد. 
۳- ق��رارداد دکل حفاری س��حر یک برای 

س��ه سال میان ش��رکت پتروپارس و شرکت 
حف��اری ش��مال امضا ش��د و در تاریخ هفتم 
ژانوی��ه ٢٠۱٥ )۱٧ دی م��اه ۱۳٩۳( پای��ان 

یافته است. 
حف��اری دکل  اج��اره  قرارداده��ای   -٤ 

 Aban  8و دکل حفاری سحر یک، دو قرارداد 
کامال مجزا و مستقل از یکدیگر است که یکی 
از آنها با ش��رکت هن��دی Aban و دیگری با 
شرکت حفاری ش��مال در تاریخ های متفاوت 
منعقد ش��ده اند و هیچ کدام جایگزین دیگری 
نش��ده است. رفتار پتروپارس با هر دو پیمانکار 

براساس مفاد قرارداد دو طرف بوده است. 
٥- دکل سحر یک از لحاظ کیفیت طراحی 

و ماش��ین آالت نصب ش��ده در آن در سطح 
پایین ت��ری نس��بت ب��ه دکل Aban 8 قرار 
دارد، ب��ه طوری که بازدهی و کارایی کمتری 

را نسبت به دکل Aban 8  دارد. 
٦- نرخ های اعالم ش��ده از س��وی حفاری 
 ش��مال ب��رای دس��تگاه های س��حر ی��ک و

Aban 8 خ��الف واقع اس��ت. این ش��رکت 
آمادگی دارد مستندهای مربوطه را به مراجع 

ذی صالح ارائه کند. 
٧- در پروژه فرزاد A شرکت پتروپارس هنوز 
موفق به دریافت مطالبات خود از شرکت ملی 
نفت ایران نشده اس��ت تا بتواند بدهی مربوط 
ب��ه حفاری ش��مال را ک��ه ح��دود ٢٠ درصد 
صورتحساب هاس��ت، تس��ویه کند. در این باره 
گفت وگوها و جلس��ه های متعددی با ش��رکت 
ملی نفت ایران برگزار شده و قول مساعد برای 

پرداخت مطالبات داده شده است. 
در پایان، ش��رکت پتروپارس ضمن اظهار 
تاس��ف از رعای��ت نک��ردن اخ��الق حرفه ای 
از س��وی یک��ی از پیمانکاران این ش��رکت و 
محفوظ دانستن حق خود در پیگیری قضایی 
مطالب خالف عنوان ش��ده، از همه دلسوزان 
صنعت نف��ت انتظار دارد با ات��کا به خداوند 
متعال و رعایت اخالق اس��المی، تالش خود 
را به اعتال و سربلندی میهن اسالمی  معطوف 

کنند.«

بیانیه پتروپارس در مورد خروج دکل »سحر یک« از پارس جنوبی
گزارش خبری

اخبار

وزارت نفت مجاز به فروش 5 هزار 
میلیارد تومان اوراق مشارکت شد 

احم��د امیرآب��ادی فراهان��ی، عضو هیأت رییس��ه 
کمیس��یون تلفی��ق مجل��س در تش��ریح مصوبات 
کمیس��یون تلفیق مجلس گفت: براس��اس مصوبات 
روز گذش��ته، به وزارت نفت اجازه داده شد که پنج 
ه��زار میلیارد توم��ان اوراق مش��ارکت را به منظور 
س��رمایه گذاری در میادین مشترک گازی و نفتی به 

فروش برساند. 

عرضه 114 میلیون لیتر بنزین و 
گازوییل یورو5 از سال آینده 

مج��ری ط��رح افزایش تولی��د بنزین پاالیش��گاه 
بندرعباس گفت: با تکمیل طرح توس��عه پاالیشگاه 
بندرعباس از نیمه دوم سال آینده شش میلیون لیتر 
بنزی��ن یورو ٥ و هف��ت میلیون و ٩٥٠ ه��زار لیتر 

گازوییل یورو ٥ عرضه خواهد شد.
به گ��زارش ایرن��ا، »حمید ش��ریف رازی« اظهار 
داش��ت: این پاالیش��گاه از س��ال ۱۳٧٦ با ظرفیت 
٢۳٢ هزار بشکه آغاز به کار کرد که در سال ۱۳8۳ 

ظرفیت آن به ۳٢٠ هزار بشکه افزایش پیدا کرد.
وی ب��ا بیان آنکه پ��س از افزایش تولید نفتا طرح 
افزایش تولید بنزین از س��ال 8٦ در دستور کار قرار 
گرفت، خاطرنش��ان کرد: با تکمیل طرح های توسعه 
بنزین س��وپر ب��ا اکتان ٩٥ و معمولی ب��ا اکتان ٩٠ 

عرضه می شود.
مجری طرح افزایش تولید بنزین و بهبود کیفیت 
فرآورده در پاالیش��گاه بندرعب��اس افزود: همچنین 
 ٥٠ ه��زار بش��که گازویی��ل ی��ورو٥ با گوگ��رد زیر

 ppm ۱٠تولید می شود.

وزیر نفت عراق اعالم کرد 
 عراق به دنبال توسعه 

ذخیره سازی های نفت و گاز است

وزی��ر نفت عراق اعالم ک��رد: عراق با هدف تبدیل 
شدن به یکی از پنج کشور نخست صنعت نفت و گاز 
جهان، ذخیره س��ازی های نفت و گاز خود را افزایش 

می دهد.
به گزارش شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی، عادل 
عبدالمهدی افزود: وزارت نفت عراق با توجه به طرح 
توسعه جامع کش��ور، برای توسعه در منابع انرژی و 

جذب سرمایه گذاری خارجی تالش می کند.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه ع��راق ب��ا در اختیار 
داش��تن منابع عظیم نفت و گاز، یکی از نخستین 
کش��ورهای تولید کننده نفت عرب در قرن گذشته 
بوده اس��ت، ادام��ه داد: وزارت نفت ب��ا همکاری 
و هماهنگ��ی بس��یاری از کش��ورها، ش��رکت ها و 
نهاده��ای بین المللی و در چارچ��وب طرح جامع 
توس��عه عراق سعی دارد با جذب سرمایه گذاری به 

توسعه منابع انرژی بپردازد.

 افزایش 
تحویل گاز به صنایع عمده

 س��خنگوی ش��رکت ملی گاز ایران گفت: دی ماه 
س��ال گذشته به ش��کل میانگین روزانه ٤٥ میلیون 
مترمکع��ب گاز ب��ه صنایع عمده تحویل ش��د و این 
مق��دار در مدت مش��ابه امس��ال ب��ه ٧٥,٧ میلیون 

مترمکعب رسید.
مجی��د بوج��ارزاده اف��زود: در ۳٠ روز دی ماه 
س��ال گذش��ته تحویل گاز ب��ه نیروگاه ها از ٢٢ 
٩٠ میلیون مترمکعب )به  میلیون مترمکعب ب��ه 
صورت میانگین( در مدت مش��ابه امسال رسیده 

است.
وی با بیان اینکه مص��رف گاز بخش های خانگی، 
تجاری و صنای��ع غیرعمده در بازه زمانی یادش��ده 
امسال ش��اهد کاهش هش��ت درصدی بوده، یادآور 
شد: در دی ماه سال گذشته به صورت میانگین ٤٦٢ 
میلی��ون مترمکعب گاز در این بخش مصرف ش��د و 
این مقدار امسال به ٤٢٤ میلیون مترمکعب رسیده 

است.
به گفته وی، از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه 
حج��م تحویل گاز به نیروگاه ها با ۳٤ درصد افزایش 

به حدود ٤٤ میلیارد مترمکعب رسیده است.

از مجموع 650 میلیون مترمکعب 
گازی که در کش�ور تولید می شود 
430 تا 450 متر مکعب آن در فصل 
س�رما مص�رف خانگ�ی می ش�ود 
که ای�ن مقدار 65 درص�د کل گاز 

تولیدی است 

اگ�ر هر فردی تنه�ا یک درجه 
گرمای محیط خانه را کاهش دهد 
25 میلی�ون متر مکعب از مصرف 

انرژی کاسته می شود

تنها 50 درصد از س�اختمان های تهران 
اصول اولیه عایق کاری را رعایت می کنند

% 65

25 میلیون 

انرژی ارزان
مانع اصلی مصرف بهینه گاز خانگی

قیمــت
حرفاولرامیزند

 مصرف یک پنجم گاز کشور در استان تهران 
 براس��اس اطالعات موجود یک پنجم مصرف گاز کشور در استان تهران صورت 
می گیرد اما به طور دقیق مش��خص نیس��ت که با توجه به میزان سرمای موجود 
کدام یک پرمصرف است. اما برای کاهش مصرف گاز خانگی راهکارهای متعددی 
وج��ود دارد ک��ه اجرای درس��ت مباحث ۱٧ و ۱٩ از این موارد اس��ت س��ازمان 
نظام مهندسی باید به آن توجه ویژه کند و بر حسن اجرای آن نظارت کافی داشته 

باشد که در آن استانداردها به حقیقت رعایت شود.

 عدم رعایت استاندارد 
علت اصلی مصرف باالی گاز

س��خنگوی شرکت ملی گاز ضمن تایید این موارد می گوید: »در این میان آنچه 
اهمیت دارد، مس��ئله فرهنگ س��ازی برای مصرف بهینه اس��ت. در این بخش نیز 
سال ها با برنامه ریزی و اطالع رسانی سعی شده تا مردم را با طریقه مصرف درست 
انرژی آش��نا کنیم اما هنوز بس��یاری از مردم به درس��تی مطلع نیستند. از این رو 
مصرف انرژی آنها باالست، برای نمونه اگر در زمان خرید بخاری، خریدار اطالعات 
کافی داش��ته باشد که بخاری با استاندارد باال چقدر در کاهش مصرف گاز خانگی 
تاثیرگذار اس��ت، به یقین س��راغ جنس با کیفیت می رود. البت��ه ناگفته نماند که 
متاس��فانه تعداد زیادی از خانه ها به گونه ای ساخته شده که هیچ استاندارد الزمی 

ندارند. از این رو گرم کردن فضای این خانه ها بسیار دشوار است.«

مصرف باالی گاز با وجود فرهنگ سازی
در این میان با توجه به اقدامات ش��رکت ملی گاز این س��وال مطرح می شود که 
چقدر تالش های این شرکت در کاهش میزان مصرف انرژی تاثیرگذار بوده است و 
آیا می توان گفت که با تالش های صورت گرفته میزان مصرف کاهش یافته است؟ 
بوجارزاده در این باره این گونه پاسخ می دهد: »آمادگی مردم نسبت به بهینه سازی 
باال رفته است شاید در اعداد و ارقام خروجی کار برای میزان مصرف همچنان باال 
باش��د اما الزم اس��ت به این نکته توجه شود که تعداد مشترکان خانگی در کشور 
همچنان در حال اضافه ش��دن اس��ت. مردم آگاه  شدند که طریقه بهینه سازی گاز 
در منازل چگونه اس��ت. به صراحت می توان گفت که سرانه مصرف گاز خانگی در 

خانواده چهار نفره نسبت به سال قبل روند کاهشی داشته است.«

 استاندارد پایین وسایل گرمایشی
نکت��ه دیگ��ر در کاه��ش مص��رف انرژی کش��ور این اس��ت ک��ه چقدر به 
مس��ئله استانداردس��ازی وس��ایل گرمایش��ی توجه شده اس��ت. بدون شک 
در ای��ن بخ��ش بی��ش از وزارت نف��ت، وزارت صنع��ت،  مع��دن و تجارت و 
س��ازمان اس��تاندارد باید به این موضوع نگاه جدی داش��ته باشند و عملکرد 
س��ازندگان داخلی را دائم بررس��ی و نظارت کنند. متاسفانه خروجی کار با 
س��طح اس��تاندارد ها تفاوت بس��یار دارد. تالش ها برای گفت و گو با سازمان 
اس��تاندارد درباره وس��ایل گرمایش��ی گرچه بی نتیجه ماند اما می توان گفت 

که کمتر تولیدکننده ای در کش��ور اس��تانداردA دارد.
علی اصغر کاردوس��ت، ریی��س هیات مدیره انجمن صنفی ش��رکت های کنترل 
و بازرس��ی س��اختمان ایران درباره وضعی��ت س��اختمان ها در هدررفت انرژی به 
»فرصت امروز« می گوید: »متاسفانه آماری مبنی بر اینکه چنددرصد از ساختمان های 
کشور استاندارد الزم را در مبحث ۱٩ و ۱٧ دارند، وجود ندارد و تمامی آمارها براساس 
حدس و گمان است. البته بیشتر ساختمان هایی که در چند سال اخیر در کالنشهرها 
و شهرهای بزرگ ساخته شده اند استانداردهای الزم را رعایت می کنند اما این موضوع 

در شهرهای کوچک قابل اجرا نیست، زیرا مقرون به صرفه نیست.«

سهم حداقلی استانداردهای ساختمان ها
وی با اش��اره به اینکه تعداد ساختمان های قدیمی و فرسوده در کشور باالست، 
 می افزاید: »در حال حاضر در ٥٠ درصد از ساختمان هایی که در دو سال اخیر در 
تهران س��اخته شده اصول اولیه عایق کاری را رعایت کرده اند و می توان گفت که 

استاندارد الزم را در بخش بهینه سازی مصرف سوخت خانگی دارند.«
کاردوس��ت، رییس هیات مدیره انجمن صنفی ش��رکت های کنترل و بازرس��ی 
س��اختمان ایران با اش��اره به اینکه در هیچ کجای دنیا قوانین موجود در کش��ور 
برای بهینه س��ازی انژری وجود ندارد، می گوید: »در کش��ور ما با وجود اعمال زور 
برای اجرایی کردن قانون مبحث ۱٩ و ۱٧ خروجی کار ضعیف اس��ت اما در دنیا 
نه قانونی وجود دارد و نه زور و اجباری! تنها هزینه مصرف انرژی باالست و مردم 
خود رعایت می کنند.« به گفته کاردوس��ت، سازمان نظام مهندسی و شهرداری ها 
در ارزیابی خود از وضعیت ساختمان ها و رعایت قوانین و مقرارت همواره کوتاهی 

می کنند.

قیمت انرژی در کش�ور ایران ارزان اس�ت و این ارزانی موجب شده تا بحث مهم بهینه سازی مصرف انرژی 
جدی گرفته نش�ود. به همین دلیل است که در فصول سرد بیش از 65 درصد تولید گاز کشور صرف مصارف 
خانگی می ش�ود. مسئله گران شدن قیمت انرژی از چند س�ال پیش در قالب طرح هدفمندی یارانه ها کلید 
خورد و به یکباره بهای مصرف انرژی به صورت تصاعدی باال رفت، با این وجود این مس�ئله تاثیر چندانی بر 
ش�یوه مصرف مردم نگذاشت. گرچه این مس�ئله به طور جدی توسط دولت و مجلس در حال پیگیری است. 
گران ش�دن بهای انرژی در کش�ور دیدگاه های متنوعی را ایجاد کرده اس�ت. به زعم بسیاری از کارشناسان 
باید قیمت آن افزایش یابد و به اعتقاد تعدادی دیگر به دلیل وفور انرژی در کش�ور این حق مردم اس�ت که 
با نازل ترین بها انرژی مورد نیاز خود را تامین کنند. این در حالی است که فرهنگ بهینه سازی مصرف انرژی 
تاثیرات مثبتی بر اقتصاد کالن دارد، موضوعی که می تواند موجب افزایش س�رانه هر فرد ش�ود. متاسفانه به 
دلیل افزایش یکباره مصرف گاز در کش�ور توس�ط مردم عادی در یک فصل، بخش صنعتی کشور از فعالیت 

حقیقی خود دور می شود و صاحبان این صنایع ناچار می شوند از سوختی استفاده 
کنند که بیش�ترین آسیب را به محیط زیس�ت وارد می کند. شرکت ملی گاز در 
کن�ار خدماتی که در حوزه گاز ارائه می دهد، چند س�الی اس�ت که به توس�عه 

فرهنگ مصرف بهینه گاز نیز ورود کرده اما با این وجود آمارهای موجود موید 
این مهم اس�ت که میزان مصرف مردم از گاز روند کاهش�ی نداش�ته اس�ت. 

در این باره مجید بوجارزاده، س�خنگوی شرکت ملی گاز به »فرصت امروز« 
می گوی�د: »از مجم�وع 650 میلیون مترمکع�ب گازی که در کش�ور تولید 
می ش�ود 430 تا 450 متر مکعب آن در فصل سرما مصرف خانگی می شود 

ک�ه این مقدار 65 درصد کل گاز تولیدی اس�ت. اعتقاد ما بر این اس�ت 
ک�ه این مقدار مصرف نیاز واقعی مردم نیس�ت و می ت�وان با روش های 
س�اده میزان مصرف را کاه�ش داد.« وی می افزاید: »اگر هر فردی تنها 
یک درج�ه گرمای محیط خانه را کاهش دهد 25 میلیون متر مکعب از 
مصرف انرژی کاس�ته می ش�ود. این در حالی است که اگر پیش از آغاز 
فصل س�رما موتورخانه ها تعمیر و ریکاوری ش�ود شش درصد از میزان 
مصرف گاز کاسته می شود. متاسفانه در حال حاضر سیستم گرمایشی 
منازل استاندارد نیست و کمتر از یک سوم منازل استانداردهای الزم 
را رعایت کرده اند، برای نمونه باید پنجره ها دوجداره باش�د و دیوارها 

عایق بندی شود که این مسئله رعایت نمی شود.« 

الهه ابراهیمی
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کنترل قاچاق با افزایش تولید
سیاوش اسماعیل پور، مدیرعامل کانون تولید ایران نیز 
بر کنترل واردات پوشاک قاچاق به کشور تاکید می کند. 
وی معتقد اس��ت که ساالنه شش تا هفت میلیارد دالر 
جنس قاچاق وارد کش��ور می شود اما با اقدامات تنبیهی 
نمی ت��وان مرزه��ا را کنترل کرد. افزای��ش تولید یکی از 
راهکارهایی اس��ت که میزان واردات قاچاق را به کش��ور 

کاهش می دهد. 
مدیرعامل کانون تولید ایران هم مش��ابه دبیر اتحادیه 
تولید و صادرات نس��اجی بر این باور اس��ت که همزمانی 
نمایش��گاه های ای��ران و ترکی��ه فرصتی اس��ت که برای 
تولیدکنندگان داخلی پیش آمده و باید از آن اس��تفاده 

کرد. 
وی تاکید می کند که تولید پوش��اک در کشور سنتی 
است. اگر حمایت های کافی از سوی دولت وجود داشته 
باش��د و تولید از حالت س��نتی به صنعتی تبدیل شود، 
عالوه بر ایجاد فرصت های ش��غلی زیاد از تمام امکانات و 

ظرفیت های کشور هم استفاده خواهیم کرد. 
اس��ماعیل پور بیان می کند که ب��ه دلیل باال بودن نرخ 
بهره مالیات، روان نبودن قوانین صادرات، بهره وری کم، 
هزینه باال، کاهش قدرت رقابت و بسیاری از مزاحمت ها 
و گرفتاری ه��ای دیگر، در چند س��ال اخیر رغبتی برای 
سرمایه گذاری در بخش پوشاک ایران باقی نمانده است. 

تفاهم نامه نمایشگاه پوشاک ترکیه 
مرداد ماه امضا شد

13 مردادماه امس��ال تفاهم نام��ه ای بین اتاق بازرگانی 
اس��تانبول ترکی��ه و ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های 
ایران امضا ش��د. براس��اس این تفاهم نامه که به امضای 
مجی��د عروجی، معاون مالی و اداری ش��رکت س��هامی 
نمایش��گاه های بین الملل��ی ای��ران و دورس��ون توپک��و، 
نایب رییس هی��ات اجرایی اتاق بازرگانی ترکیه رس��ید، 
قرار ش��د نمایش��گاه پوش��اک ترکیه در ژانوی��ه و فوریه 
میالدی )فصل زمستان امس��ال( برگزار شود. در نهایت 
زمان برگزاری این نمایش��گاه از سوی ایران، 12 الی 15 

بهمن ماه سال جاری اعالم شد. 

مخالفت فعاالن صنعت پوشاک با برگزاری 
نمایشگاه ترکیه

برخی فعاالن صنعت پوشاک، پس از روشن شدن زمان 
برگزاری نمایش��گاه ترکیه مخالفت خ��ود را با همزمانی 
این نمایش��گاه پوشاک و نمایش��گاه پوشاک ایرانی اعالم 
کردند. سعید حسین زاده، رییس اتحادیه تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان صنایع نساجی ایران گفت که مسئوالن 
وعده داده بودند تس��هیالت و امکاناتی را برای تبلیغ در 
اختی��ار تولیدکنندگان داخلی ق��رار دهند. درحالی که با 
حجم باالی تبلیغات نمایشگاه ترکیه مواجه هستیم و از 

عمل به وعده های دولتی خبری نیست. 

به اعتقاد حسین زاده برگزاری نمایشگاه پوشاک ترکیه 
موجب کوچک شدن صنعت پوشاک ایران می شود. 

وی همچنین از انص��راف برخی از برندهای خوب ایرانی 
برای شرکت در نمایشگاه به دلیل تغییر زمان برگزاری آن 
خبرداد و اعالم کرد که تولیدکنندگان پوشاک نامه اعتراضی 

خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کرده اند. 

مخالفت رسمی انجمن صنایع نساجی
12 شهریور ماه س��ال 93، انجمن صنایع نساجی ایران، 
رس��ما مخالفت خود را با برگزاری نمایشگاه پوشاک ترکیه 
در ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد. دفتر 
نس��اجی این وزارتخان��ه نیز متن اعت��راض انجمن صنایع 

نساجی را به سازمان توسعه تجارت ایران ارسال کرد. 
دلی��ل اصلی مخالف��ت انجمن صنایع نس��اجی ایران با 
برگزاری این نمایش��گاه این بودکه ب��ه اعتقاد این انجمن 
بسترس��ازی ب��رای ورود کاالی نهایی خارجی به کش��ور 
می تواند تهدیدی برای صنعت نس��اجی باشد، از این رو این 
انجمن و اتحادیه تولید و صادرات نس��اجی و پوشاک ایران 
پیش��نهاد کردند که نمایشگاه پوش��اک ترکیه با نمایشگاه 
مشترک صنایع نساجی ایران و ترکیه تجمیع شود. پس از 
این ابراز مخالفت، انجمن صنایع نساجی ایران طی نامه ای 
به دفتر نس��اجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت 
خواس��تار تجمیع و برگزاری همزمان هر س��ه نمایش��گاه 
ایران تکس، فرش ماش��ینی و پوشاک که مبین توانمندی 
صنعت نساجی ایران در کنار سایر رقبای خارجی از جمله 

تولیدکنندگان ترکیه است، شد. 

اعمال تعرفه ترجیحی برای افزایش تبادل 
اقتصادی ایران و ترکیه

حج��م تج��ارت ای��ران و ترکیه رون��دی نزولی را طی 
می کند. حجم تجارت دو کش��ور در حالی در حدود 13 
ت��ا 15 میلی��ارد دالر حرکت می کند که ای��ران و ترکیه 
هدف رساندن حجم مبادالت تجاری به 35 میلیارد دالر 
را در میان مدت دنبال می کنند. داده های موسس��ه آمار 
دولتی ترکیه نش��ان می دهد در 9 ماه س��ال 2014 کل 
صادرات ترکیه 5/5 درصد نس��بت به دوره مش��ابه سال 
2013 میالدی رش��د داش��ته و از 112 میلیارد و 372 
میلیون و 848 هزار دالر به 118 میلیارد و 542 میلیون 
و 86 ه��زار دالر و واردات ای��ن کش��ور نیز با 4.2 درصد 
کاه��ش از 187 میلیارد و 625 میلیون و 363 هزار دالر 
به 179 میلیارد و 681 میلیون و 328 هزار دالر رس��ید 
 ت��ا حجم بازرگانی خارجی این کش��ور از 299 میلیارد و 
و  میلی��ارد  ب��ه 298  میلی��ون 211 ه��زار دالر   998 
223 میلی��ون و 414 هزار دالر برس��د. به اعتقاد برخی 
کارشناس��ان تحریم ها عامل افت تب��ادالت تجاری ایران 
و ترکیه بوده  اس��ت. به نظر می رسد موافقت نامه تجارت 
ترجیحی بین ایران و ترکیه که ش��امل 320 کاال است، 

میزان تبادالت دو کشور را افزایش دهد. 

دومین نمایشگاه تخصصی پوشاک ایران همزمان با نمایشگاه پوشاک ترکیه، یکشنبه هفته آینده در محل 
دائمی نمایش�گاه بین المللی آغاز به کار می کند. فعاالن صنعت پوش�اک با چرخشی ناگهانی در مواضع خود، 
همزمانی برپایی این دو نمایش�گاه را یک فرصت دانس�ته و آن را محلی برای رقاب�ت بین برندهای ایرانی و 

ترک اعالم کردند. 
همزمانی برگزاری دو نمایش�گاه پوش�اک ایران و ترکیه حاش�یه های زیادی به همراه داشت. تا هفته پیش 
تمام فعاالن صنعت نساجی ایران با برگزاری همزمان دو نمایشگاه مخالف بودند اما مهدی یکتا، دبیر اتحادیه 
تولید و صادرات نس�اجی و پوش�اک ایران در گفت وگو با »فرصت امروز« اخباری را که پیش از این منتش�ر 

شده، تکذیب می کند. 
وی اضاف�ه می کند که هیچ ی�ک از اعضای این اتحادیه با حضور رقبای ترک خ�ود در ایران نه تنها مخالف 
نیس�تند، بلکه معتقدند که کیفیت پوش�اک ایرانی دس�ت کمی از محصوالت ترک نداش�ته و این نمایشگاه 

مجالی را برای مصرف کننده فراهم می کند تا کیفیت کاالی دو کشور را با هم مقایسه کند. 
یکتا نمایشگاه پوشاک را فرصتی برای به رخ کشیدن کیفیت و طراحی برندهای ایرانی دانسته و می گوید 
که دومین نمایش�گاه صنعت پوشاک به وسعت س�ه هزار متر مربع در سالن 44 و نمایشگاه پوشاک ترک در 

سالن 41 با وسعت 1500 مترمربع برگزار می شود. 
وی با اش�اره به اینکه تولیدکنندگان ایرانی از مسئوالن، نمایندگان مجلس شورای اسالمی و وزیر صنعت، 
معدن و تجارت دعوت کرده اند که در این نمایشگاه برای مقایسه برندهای ایرانی و ترک حضور یابند، عنوان 
می کن�د ک�ه محصوالت بس�یاری از تولیدکنندگان ایرانی ب�ه اتحادیه اروپا صادر می ش�ود. در نتیجه از نظر 

کیفیت توان رقابت با محصوالت کشور همسایه خود را داریم. 
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نس�اجی و پوش�اک ایران در پاس�خ به این پرس�ش که آیا کاالی ایرانی از 
نظ�ر قیم�ت قابلیت رقابت با کاالهای ترک را دارند، می گوید: تولیدکننده ایرانی در بخش کاالی متوس�ط به 
ب�اال توان رقابت با ترکیه را دارد. فقط در کاالهای چینی و اس�توک )از رده خ�ارج( توان رقابت نداریم. زیرا 

قیمت های این کاالها پایین بوده و در هیچ جای دنیا امکان رقابت با چنین محصوالتی وجود ندارد. 
وی اضافه می کند که اگر تولیدکننده ایرانی در داخل نتواند با محصوالت ترک رقابت کند، بدون ش�ک در 

بازارهای بین المللی نیز توان رقابت نخواهد داشت. 
یکتا درباره نتایج نشس�ت اعضای هیات مدیره این اتحادیه بیان می کند که در این نشس�ت تصمیم گرفته 

شد که تولیدکنندگان ایرانی با تمام توان در نمایشگاه پوشاک حضور یابند. 
وی ادامه می دهد که فعاالن صنعت البسه و پوشاک از دولت می خواهند که قاچاق را کنترل کند. اگرچه در 
هفته های اخیر سه جلسه با مجتبی خسروتاش، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت برای رسیدگی به این 

مسئله داشتیم، اما باید برای جلوگیری از واردات جنس قاچاق، برنامه های مدونی داشته باشیم. 

12 بهمن ماه سال جاری نمایشگاه پوشاک آغاز به کار می کند

زورآزمایی برندهای ایرانی و ترک 

دومی��ن همایش بانوان معدن��کار با تالش 
کمیته معدن بانوان خانه معدن در محل اتاق 
بازرگانی، صنایع وکش��اورزی ایران با حضور 
دست اندرکاران، سیاست گذاران و معدنکاران 

برگزار شد.
به گزارش شاتا؛ سهیال جلودارزاده، مشاور 
وزیر صنعت، مع��دن و تجارت در امور بانوان 
و عضو کمیته بانوان خانه معدن ایران گفت: 
حدود 50 درصد از ترکیب جنس��یتی جامعه 
م��ا را بانوان تش��کیل می دهند ک��ه همواره 
صبور، اندیش��مند، پرتالش و مقاوم در قبال 

سختی ها و مسئولیت های محوله هستند . 
وی با بیان اینکه متاسفانه »زنان« را تاریخ 
جن��س دوم مقرر کرده و روی آن پافش��اری 
می کند اما در واقع حقیقت این است که آنها 
در ش��رایط مختلف، مدیریت و تالش خود را 
ثابت کرده اند ، اف��زود: در دولت تدبیر و امید 
ما موفق به تدوین اس��تراتژی صنعت، معدن 

و تجارت شدیم و توانستیم مشارکت زنان را 
ع��الوه بر حوزه های صنعت، معدن و تجارت، 
در بحث کلی اقتصاد کشور نیز تعیین کننده 

فرض کنیم. 
ب��ه گفته جل��ودارزاده، 64 درصد نیروهای 
دانشگاهی و مدیران آینده کشور در افق سال 
1404 را بان��وان تش��کیل داده و فرض را بر 
این گذاشتیم که بالغ بر 30 درصد بانوان در 
سیاست گذاری، برنامه ریزی و مسائل اجرایی 

حضور فعاالنه داشته باشند . 
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور 
بانوان یادآور شد باید از زنان در تخلیه هوش 
هیجانی آنان استقبال کرد که در این صورت 
می تواند کمک بزرگی به توسعه کشور کند. 

وی در پایان ب��ر حضور فعاالنه بانوان در 
انتخاب��ات اتاق بازرگانی و س��ایر انتخاباتی 
که نظام مهندسی معدن و نظام های صنفی 
دارن��د، تاکید ک��رد و گف��ت: در دهه فجر 

امس��ال تنها اس��تان ف��ارس آمادگی 300 
بان��و در برپایی توانمن��دی صنعتی، معدنی 
و تج��اری درقال��ب برگزاری نمایش��گاه را 
اعالم کرده ک��ه نمایانگر تنها گوش��ه  ای از 

فعالیت های گسترده بانوان است . 

در ادام��ه این همای��ش، راضیه علیرضایی، 
رییس س��ازمان صنع��ت، مع��دن و تجارت 
خراس��ان رض��وی ب��ا بی��ان اینکه توس��عه 
اقتصادی استان خراسان رضوی به گسترش 
صنای��ع معدنی و معادن آن وابس��ته اس��ت، 

اف��زود: پیش��نهاد می ش��ود بان��وان معدنکار 
در بخش های��ی ک��ه در قال��ب ش��رکت های 
معدنی خاص با گرایش گ��روه فناورانه نظیر 
ژئوفیزیک��ی ب��ه ژئوش��یمیایی در مناقصه و 
مزایده ه��ای بین الملل��ی برگ��زار می ش��ود، 

حضوری فعاالنه داشته باشند . 
علیرضای��ی تصری��ح ک��رد: در ای��ن گونه 
ش��رکت ها ک��ه در آن بانوان حض��ور فعاالنه 
خواهند داش��ت تولید علوم پایه و ش��ناخت 
و اکتش��افات سیس��تماتیک عالوه بر توجیه 
فنی و اقتصادی، اش��تغالزایی نیروهای جوان 
و مس��تعد به کار همچنین مشارکت سازمان 

نظام مهندسی معدن را در بر دارد . 
در ای��ن همایش از 9 نف��ر از فرهیختگان 
و  محق��ق  مع��دن،  بخ��ش  دس��ت اندرکار 
نویس��نده مطالب علمی بخش معدن توسط 
مس��ئوالن مختلف حاضر در جلس��ه تجلیل 

به عمل آمد.

دومین همایش بانوان معدنکار سراسرکشور برگزار شد
گزارش خبری

اخبار

پاسخ های وزیر صنعت 
سوال کنندگان را قانع نکرد 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تشریح 
جزییات جلس��ه روز گذشته کمیس��یون متبوعش 
گفت: امروز تعدادی س��وال از س��وی نمایندگان از 
وزیر صنعت پرس��یده ش��د، اما جواب ه��ا، طراحان 

سوال را قانع نکرد. 
کمال الدین پیرم��وذن در گفت و گو با خانه ملت، 
در تشریح دستورکار جلسه کمیسیون صنایع گفت: 
ام��روز وزیر صنع��ت، معدن و تجارت ب��ا حضور در 
کمیس��یون صنایع مجلس به سواالت نمایندگان در 

حوزه های مختلف پاسخ داد. 
او اف��زود: س��وال اول در خص��وص خرید گندم از 
یک تاجر خاص بود که از س��وی موسوی الرگانی و 
حاجی دلیگانی مطرح و مقرر شد که نعمت زاده طی 
15 روز در این زمینه پاسخ داده و اعضای کمیسیون 

در این باره تصمیم مناسبی را اتخاذ کنند. 
وی ادام��ه داد: س��وال دیگ��ر نی��ز در خص��وص 
قیمت گ��ذاری خودروه��ا و جمع آوری طرح ش��بنم 
بود که از س��وی مه��رداد بذرپاش مطرح ش��د، اما 

سوال کننده از جواب وزیر صنعت قانع نشد. 

قیمت گذاری خودرو در بازار 
نیازمند انحصارشکنی در تولید 

عضو کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس با بیان 
اینکه بازار براس��اس فرآیند عرضه و تقاضا به قیمت 
دس��ت می یابد، گف��ت: اکنون تعداد خودروس��ازان 
کشور انگش��ت ش��مار بوده و قیمت های اعالمی از 
س��وی آنها باید مورد پذیرش باشد، پس صحبت از 
قیمت گذاری آزاد در بازار انحصاری، چندان منطقی 

نیست. 
ال��ه وردی دهقانی در گفت وگو ب��ا خانه ملت، در 
واکنش به پیش��نهاد وزیر صنعت در خصوص تعیین 
قیم��ت خودرو در بازار، گفت: تعیین قیمت در بازار، 
از طری��ق فرآین��د عرضه و تقاضا ب��وده و زمانی که 
عرض��ه محص��ول انحصاری باش��د، ای��ن فرآیند به 

درستی عمل نخواهد کرد. 
نماین��ده م��ردم ورزق��ان و خاروان��ا در مجل��س 
ش��ورای اس��المی افزود: اکنون تعداد خودروسازان 
کشور انگش��ت ش��مار بوده و قیمت های اعالمی از 
س��وی آنها باید مورد پذیرش باشد، پس صحبت از 
قیمت گذاری آزاد در بازار انحصاری، چندان منطقی 

به شمار نمی رود. 
وی ادامه داد: به عقیده بنده تعیین قیمت خودرو 
در بازار، باعث فش��ار مضاعف به مردم شده و باید از 

اجرای آن پیشگیری کرد. 

عضو انجمن فوالد ایران: 
زیرساخت ها برای ادغام واحدهای 

فوالدی فراهم نیست

ظرفی��ت واحدهای نورد در بخ��ش خصوصی زیر 
200 هزار تن و واحدهای فوالدی زیر 500 هزار تن 
اس��ت و تنها واحدهای بزرگ توجیه اقتصادی دارند 

که آنها هم اکثرا دولتی هستند. 
به گزارش ایلنا، جهانبخش ش��کری، عضو انجمن 
ف��والد ای��ران درخصوص ادغام واحد ه��ای فوالدی، 
اظهار داش��ت: این موضوع باید به ص��ورت زیربنایی 
حل ش��ود هرچن��د واحده��ای کوچ��ک اقتصادی 
نیس��تند اما باتوجه به رکود فعلی در کشور و کمبود 

بودجه عمرانی ادغام واحد ها به صالح نیست. 
عضو انجمن فوالد ایران با بیان اینکه ادغام واحد ها 
غیرمنطقی و نشدنی است، گفت: فعالیت واحدهای 
کوچک در حال حاضر بی دردسر تر است و به اعتقاد 
بن��ده آقای نعمت زاده با دی��د دولتی این موضوع را 
مطرح کرده اس��ت.  شکری افزود: به دلیل دستوری 
بودن فعالیت ه��ا در واحدهای فوالدی برخی از این 
واحدهای ب��زرگ زیان ده هس��تند و این موضوع را 

به صورت غیرمستقیم مطرح می کنند. 
نعم��ت زاده پیش از ای��ن گفته بود ش��رکت های 
کوچک با ظرفی��ت پایین نمی توانن��د برای مذاکره 
و عرض اندام، ب��رگ برنده ای در بازار فوالد داش��ته 
باش��ند، از این رو بهتر اس��ت کارخانه های بزرگ و 
کوچک فوالد در ایران یکی شوند تا بتوانند با قدرت 
بیش��تری در مذاکرات حضور یابن��د و بازار را از آن 
خود کنند، ای��ن اقدام در کنار اج��رای طرح جامع 
فوالدی باعث می ش��ود طرح های معدن، کنسانتره، 
گندل��ه و فوالدس��ازی در ح��ال اجرا به ط��ور دقیق 
پاالیش ش��وند و برنامه های بهره ب��رداری آنها اعالم 

شود. 

زنان به فعالیت 
در بخش معدن 

تشویق شدند

لیال مرگن



دالر:     
یورو:
پوند:
درهم:

دالر:     
یورو:
پوند:
درهم:

چهارشنبهسه شنبه

یکشنبهسه شنبهپنجشنبه شنبهدوشنبهچهارشنبه

3 5 1 0
3 5 0 0
3 4 9 0
3480
3470
3 4 6 0
3450
3440
3430
3 4 2 0
3 4 1 0

تعداد معامالت
4 5 0 0 0

4 0 0 0 0

3 5 0 0 0

3 0 0 0 0

2 5 0 0 0

2 0 0 0 0

1 5 0 0 0

1 0 0 0 0

5 0 0 0

0

حجم معامالت به میلیون
6 0 0

5 0 0

4 0 0

3 0 0

2 0 0

1 0 0

0

ارزش معامالت به میلیون
1 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0

0

روزهای هفته

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
پنجشنبه

سکه طرح قدیم

103
103
104
103
103

سکه طرح جدید

103
104
104
103
103

نیم سکه

520
520
520
518
517

ربع سکه

270
268
268
268
266

سکه 1 گرمی

173
173
173
172
172

قیمت سکه در هفته گذشته )هزار تومان(
روزهای هفته

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
پنجشنبه

قیمت هر اونس طالی جهانی)دالر(

1293/30
1296/03
1295/10
1286/15
1198/70

هر مثقال طالی 17 عیار)ریال(

4,565,000
4,565,000
4,580,000
4,570,000
4,570,000

هر گرم طالی 18 عیار )ریال(

1,053,800
1,057,300
1,013,400
1,055,000
1,056,100

قیمت طال در ایران و جهان

تاریخ

9 3 /1 1 /4
9 3 /1 1 /5
9 3 /1 1 /6
9 3 /1 1 /7
9 3 /1 1 /8

ش�اخص کل

65,028
65,029
65,105
65,114
65,127

شاخص  صنعت

54,850
54,805
54,813
54,856
54,794

شاخص شناور آزاد

73,525
73,465
73,671
73,511
73,565

شاخص های مهم بورس تهران در هفته گذشته

تاریخ

9 3 /1 1 /4
93 /11 /5
9 3 /1 1 /6
93 /11 /7
93 /11 /8

حجم معامالت به میلیون

297
338
321
376
537

ارزش معامالت)میلیون ریال(

625979
617298
749576
653889
893814

تعداد معامالت

2414
31178
24206
26556
42324

جدول معامالت هفته گذشته در بورس تهران

3,540,556جمع 1,869126,678

سکه طرح قدیم

یکشنبهسه شنبهپنجشنبه شنبهدوشنبهچهارشنبه

104.2
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سکه طرح قدیم - سکه طرح طرح جدید

یکشنبهسه شنبهپنجشنبه شنبهدوشنبهچهارشنبه
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شاخص کل شاخص صنعت شاخص شناور آزاد
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 65. 140
6 5 . 1 2 0
6 5 . 1 0 0
65.080
65.060
65.040
6 5 . 0 2 0
6 5 . 0 0 0
64.980
64.960

54.870
54.860
54.850
54.840
54.830
54.820
54.810
54.800
54.790
54.780
54.770
54.760

73.700

73.650

73.600

73.550

73.500

73.450

73.400

73.350

 3463
 3980
 5256
942

 3497
 4262

 5479
951

دالر:     
یورو:
پوند:
درهم:

دالر:     
یورو:
پوند:
درهم:

دوشنبهیکشنبه
دالر:     
یورو:
پوند:
درهم:

شنبه
 3443
 3960
 5188
936

 3450
 3950
 5199
938

 3476
 3965
 5250
948

دلـار در بازار آزاد بازارهای مــــالی در هفـته گذشته

دالر در مرز 3497 تومان
سکه در مرز یک میلیون و 3 هزار تومان

هر گرم طال در مرز 15 هزار تومان
هر اونس طالی جهانی در مرز 1198 دالر

از زمان آغ��از به کار کابینه 
تح��ت  بانک ه��ا  یازده��م، 
سوی  از  فش��ارها  شدید ترین 
دولت بوده ان��د. رییس جمهور 
حداق��ل در دو نط��ق خ��ود 
با  از بانک ها  به صورت علن��ی 
لحنی شدید انتقاد کرده است 
و س��ایر مس��ئوالن از معاون 
گرفت��ه  رییس جمه��ور  اول 
تا س��خنگوی دول��ت هم این 
انتقاده��ا را باز نش��ر کرده اند. 
ام��ا نقط��ه اوج مخالف خوانی 
دولت ب��رای بانک ها در الیحه 
خروج از رکود منعکس ش��ده 
که ب��رای بررس��ی و تصویب 
به مجلس ش��ورای اس��امی 
ارس��ال شده اس��ت. براساس 
این الیحه، دول��ت بانک ها را 
موظ��ف می کند که »س��االنه 
حداقل 33 درصد اموال خود 
اع��م از منق��ول، غیرمنقول و 
سرقفلی را که به تملک آنها و 
شرکت های تابعه آنها درآمده 
اس��ت و به تش��خیص شورای 
پول و اعتب��ار و بانک مرکزی 
مازاد است، واگذار کنند.« در 
این الیحه قید ش��ده است که 
منظ��ور از ش��رکت های تابعه 
مذکور، ش��رکت هایی هستند 
موسس��ات  و  بانک ه��ا  ک��ه 
اعتب��اری به صورت مس��تقیم 
یا غیرمس��تقیم مالک بیش از 
50 درصد س��هام آن باشند یا 
هیات مدیره  اعض��ای  اکثریت 
آن را تعیی��ن کنن��د. اما نکته 
جال��ب توج��ه این اس��ت که 
براساس این الیحه در صورتی 
که بانک ها اموال مازاد خود را 
واگذار نکنن��د، عایدی اماک 
غیر منقول آنها، س��ود بانک ها 
و موسسات اعتباری که منشا 
غیر بانک��ی  فعالیت ه��ای  آن 
ش��امل بنگاه داری و نگهداری 
س��هام باشد در س��ال 1395 
ب��ا ن��رخ 28 درصد مش��مول 
مالیات می ش��ود. پس از آن، 

هرس��ال س��ه واحد به درصد 
نرخ مذکور افزوده می ش��ود تا 

به 55 درصد برسد. 

فروش اموال واقعا مازاد 
خوب است

قربان��ی،  فرش��اد  دکت��ر   
این  در  اقتصادی  کارش��ناس 
باره به »فرصت امروز« گفت: 
من پی��ش از این ه��م تاکید 
کرده ام که کاهش درآمدهای 
ب��ه  وادار  را  دول��ت  نفت��ی 
انتخاب روش ه��ای نامتعارفی 
کرده اس��ت ک��ه عوارضی را 
ب��رای اقتصاد کش��ور در پی 
دارد. یک��ی از مهم تری��ن این 
روش ه��ا فروش ام��وال مازاد 
دس��تگاه های دولتی است که 
کوچک س��ازی  راس��تای  در 
دولت اقدام درس��تی است اما 
اگر دقت کنید یکی از مواردی 
ک��ه به عن��وان ام��وال م��ازاد 
دس��تگاه های دولتی شناخته 
شده س��هام هایی است که در 
که  این دستگاه هاست  اختیار 
مل��زم به فروش آن ش��ده اند، 
واقعا جای پرس��ش است که 
دولت این س��هام ها را در کجا 
می خواهد به فروش برس��اند؟ 

در ش��رایط فعلی بازار سرمایه 
که فروش این اموال به معنی 
قصد  اگر  اس��ت  مفت فروشی 
دارند در ش��رایطی که بورس 
کش��ور جان گرفته است این 
اموال را بفروش��ند، عرضه این 
همه سهم دوباره بورس را در 

محاق فرومی برد. 
این کارش��ناس اف��زود: در 
م��ورد ام��وال م��ازاد بانک ها 
هم ای��ن اتفاق افتاده اس��ت. 
به ط��ور طبیع��ی بانک ها طی 
فعالیت ش��ان و دادوستدهایی 
که انجام می دهن��د برخی از 
اموال ش��ان به ص��ورت م��ازاد 
در می آید که هر دو سال باید 
به بان��ک مرکزی اطاع دهند 
و از باب��ت نگهداری آن مجوز 
بگیرن��د. این اموال مش��مول 
از بدهکاران  اماکی است که 
طلب ش��ان  ازای  در  بانک��ی 
گرفته اند و مواردی مانند این 
است که طبیعتا باید به فروش 
برسد و وجوه حاصل از آن در 
چرخه نظام بانکی وارد ش��ود. 
ام��ا بخش مهمی از اموالی که 
به آن مازاد می گویند ش��امل 
اس��ت  ملی  مهم  پروژه ه��ای 
که بانک ها ب��ه دلیل اینکه از 

بخش خصوصی کس��ی حاضر 
ب��ه حض��ور در ای��ن پروژه ها 
نبوده اس��ت، مشارکت در آن 

را پذیرفته اند. 
وی ادام��ه داد: در ش��رایط 
کنون��ی س��رمایه های خارجی 
ک��ه با ای��ران قه��ر کرده اند، با 
تغییر هرس��اله قوانین و تغییر 
مس��ئوالن،  س��ایق  پی در پی 
بخ��ش خصوصی ه��م جرات 
درگیر ش��دن با این پروژه های 
ب��زرگ را ندارد، ب��ر فرض که 
بانک ها حاضر ش��وند تا س��هم 
خ��ود از این پروژه ه��ا را واگذار 
کنند، نتیجه آن چه می شود؟ 
آی��ا خود دول��ت می خواهد آن 
را از بانک ه��ا بخ��رد؟ ب��ا کدام 
پول؟ یا بخش خصوصی حاضر 
می ش��ود که صابون این کار را 
به تنش بمالد؟ من فکر می کنم 
که اهداف در نظر گرفته ش��ده 
با روش های اجرای آن تناسب 
ن��دارد و اجرای نامناس��ب این 
برنامه صدمات جدی به اقتصاد 

کشور وارد می کند. 

آمار امالک مازاد بر چه 
مبنایی محاسبه می شود؟ 
دکت��ر قربانی تاکی��د کرد: 

فش��ار دول��ت ب��ه بانک ها در 
مورد ام��اک م��ازاد از زمان 
دول��ت یازدهم ش��دت گرفته 
اس��ت در صورتی ک��ه م��ن به 
خاطر دارم پیش از این جمال 
دامغانیان، رییس هیات مدیره 
ش��رکت فروش ام��وال مازاد 
بانک ه��ا اعام ک��رده بود که 
بانک ه��ا اموال م��ازاد زیادی 
ندارند. اما با شروع انتقادهای 
دول��ت یازده��م از بانک ه��ا، 
ش��رکت فروش ام��وال مازاد 
بانک ها هم لحن سخنانش را 
تغییر داد و ش��روع به انتشار 
آمارهای تندی از اموال مازاد 

بانک ها کرد. 
وی افزود: م��ن به یاد دارم 
که آن موق��ع مجلس طرحی 
را در دست بررسی داشت که 
بانک ها  براساس آن س��رمایه 
از طریق ف��روش اماک مازاد 
آنها افزایش یابد، همان زمان 
ش��رکت فروش ام��وال مازاد 
اع��ام کرد ک��ه ام��وال مازاد 
بانک ها به اندازه ای نیست که 
تکافوی افزایش سرمایه آنها را 
بکند. من تنها احتمالی که در 
مورد این تناقض می دهم این 
تشخیص  معیار های  که  است 
اموال مازاد تغییر کرده باش��د 
ب��ه این معن��ی که م��واردی 
را ک��ه پیش از ای��ن در زمره 
بانک ه��ا  س��رمایه گذاری های 
اموال  اکن��ون  می ش��د  تلقی 

مازاد می نامند. 
اظهارکرد:  کارش��ناس  این 
س��رمایه گذاری های  البت��ه 
ب��ه  نمی ت��وان  را  بانک ه��ا 
ام��وال م��ازاد تعبی��ر ک��رد، 
زی��را س��ود حاص��ل از ای��ن 
س��رمایه گذاری ها در نهای��ت 
وارد چرخ��ه مال��ی بانک ه��ا 
می شود و واداشتن بانک ها به 
فروش آنه��ا از طریق مزایده 
یعنی ارزان فروشی این اموال 
که به منابع بانک ها به ش��دت 

ضربه می زند. 

یک کارشناس اقتصادی در گفت وگو با »فرصت امروز« با اشاره به فروش اموال مازاد بانک ها تاکید کرد

زمانی برای  فروش اموال بانک ها

پنجشنبه
9 بهمن 1393 شمــاره 4150 www.forsatnet.irپول و بانک

خبرنــامه

تشخیص خوش حساب بودن دارندگان 
چک با استفاده از طرح صیاد

ک��دی روی چک ها قرار می گیرد و پس از دریافت 
چک توسط شما، اگر آن کد را به سامانه پیام کوتاه 
بان��ک مرکزی ارس��ال کنید، اطاعات��ی را مبنی بر 
خوش حس��اب یا بدحس��اب بودن ف��رد صادر کننده 

چک، از طریق پیام کوتاه به شما اطاع می دهد. 
مدی��رکل فناوری اطاعات بانک مرکزی گفت: در 
طرح صیاد، فرم و ش��کل چک ها استاندارد می شود 
و بعد از آن فیچرهای ماشینی مانند بارکد دوبعدی 
روی این چک ها تعبیه شده که باعث افزایش سرعت 
پذیرش چک می شود. ناصر حکیمی در بررسی طرح 
چ��کاوک و صیاد به ایلنا گفت: اجرای طرح چکاوک 
به لحاظ فن��ی بیش از انتظار ب��ود و تمامی اجزای 
این طرح، فعالی��ت خود را به خوبی انج��ام داده اند. 
منته��ا بزرگ ترین ایرادی که وجود داش��ت و باعث 
بروز برخی نارضایتی ها در مقاطع اولیه نیز شده بود، 

بحث فرآیندهای بانک ها در انجام این پروژه بود. 
حکیمی با بیان مثالی تصریح کرد: درگذشته ممکن 
ب��ود که هزار قطعه چ��ک در روز و در مقاطعی به یک 
شعبه بانک برود، بانک ها درخصوص این چک ها هیچ 
اقدامی ص��ورت نداده و پس از بس��ته بندی آنها را به 
ات��اق کلر ارس��ال می کردند. منته��ا در طرح چکاوک 
خود ش��عب بانک ها باید به وضعیت چک ها رسیدگی 

می کردند زیرا جابه جایی در این طرح معنا ندارد. 

بانک ها 77هزار میلیارد تومان به 
بانک مرکزی بدهکارند

بدهی بانک ها و موسس��ات اعتب��اری غیربانکی به 
بانک مرکزی تا پایان آذرماه س��ال جاری معادل ۷۷ 

هزار و 1۶1 میلیارد تومان اعام شده است. 
ب��ه گزارش مه��ر، خاصه دارایی ه��ا و بدهی های 
بانک ه��ا و موسس��ات اعتب��اری غیربانک��ی ک��ه از 
سوی بانک مرکزی منتشر ش��ده نشان می دهد که 
دارایی ه��ای خارج��ی این بخش ها در آذرماه س��ال 
 ج��اری با رش��د 19 درصدی نس��بت به س��ال قبل 
215 هزار و ۶19 میلیارد تومان برآورد شده است. 

سپرده نزد بانک ها و موسس��ات اعتباری غیربانکی 
مجاز نزد بانک مرکزی )سپرده های دیداری و قانونی( 
در تاری��خ مورد گزارش ۷۶ هزار و 898 میلیارد تومان 
برآورد ش��ده که نسبت به سال قبل 20 درصد رشد را 
نش��ان می دهد. در 9 ماهه امسال بدهی بخش دولتی 
به بانک ها و موسسات اعتباری مجاز به 9۶ هزار و 99 
میلیارد تومان رسیده که در قیاس با آذر سال قبل 3۴ 
درصد افزایش یافته است البته این بدهی شامل بدهی 
93 هزار و 29۷ میلیارد تومانی دولت و بدهی دو هزار و 
801 میلیارد تومانی شرکت ها و موسسات دولتی است. 
بان��ک مرکزی همچنین اعام ک��رده که بدهی بخش 
غیر دولتی با 10.9 درصد رشد بالغ بر5۶0 هزار و 82۷ 

میلیارد تومان شده است. 
حاص��ل محاس��بات بانک مرکزی نش��ان می دهد 
که بدهی بانک ها به بان��ک مرکزی با افزایش 3۶.5 
درصدی نسبت به آذرماه سال قبل همراه بوده و به 

۷۷ هزار و 1۶1 میلیارد تومان رسیده است. 

اعالم آزمایشی 
نرخ ارز کانون صرافان 

یک منبع آگاه از اعام نرخ توس��ط کانون صرافان 
ایران به صورت آزمایش��ی خب��ر داد و گفت: پس از 
گ��ذران مرحله آزمایش��ی و رفع اش��کاالت، نرخ ارز 

به صورت رسمی توسط این کانون اعام می شود. 
ای��ن منب��ع آگاه به ایرن��ا اظهار داش��ت: از آنجا که 
باید عددی مش��خص توس��ط کانون صراف��ان اعام 
ش��ود و نباید اشتباهی در آن صورت گیرد، محاسبات 
بای��د لحظه به لحظ��ه انجام ش��ود که این ام��ر دارای 
پیچیدگی های خاصی است. وی میانگین موزون خرید 
به عاوه میانگین موزون ف��روش را فرمول تعیین نرخ 
ارز اع��ام کرد و گفت: به عنوان مثال اگر در روز جاری 
100هزار دالر ارز در بازار توسط 10 صراف معامله شده 
باشد که سهم هر یک نیز متغیر و با نرخ متفاوت باشد 
بای��د برای تعیین نرخ ارز، ن��رخ فروش تمام صرافی را 
تجمی��ع و میانگی��ن آن را روی صفحه کانون صرافان 
قرار داد. این منبع آگاه درباره مش��کات تعیین نرخ 
ارز توس��ط کانون صرافان گف��ت: از آنجا که نرخ ارز 
در تهران، شهرس��تان ها و مرز متفاوت است، تعیین 
میانگین نرخ ارز برای کل کشور کاری مشکل است. 
وی در توضیح دیگر مشکات اعام نرخ ارز نیز اظهار 
داش��ت: تمام صرافان پس از قطعی شدن معامات و 
دریافت وجوه، آن را در سامانه سنا ثبت می کنند و این 
در حالی است که این امکان وجود دارد که ارز را در روز 
گذشته و با نرخ همان روز فروخته باشند اما از آنجا که 
پول خود را در روز بعد دریافت کرده اند معامله مذکور 
را در روز بعد و پس از دریافت وجه در س��امانه س��نا 
ثبت می کنند بنابراین نرخ ثبت شده در سامانه متعلق 
به روز گذش��ته است و نمی تواند مبنای محاسبات در 
روز جاری باش��د و در نهایت این امر مشکاتی را برای 

معدل گیری ایجاد می کند. 

نقدینگی 683 هزار میلیارد تومان شد
ب��ه گزارش تس��نیم، بانک مرک��زی در جدیدترین 
گزارش آماری خود از ارقام عمده پولی و اعتباری اعام 
کرد که حجم نقدینگی کش��ور تا آذرماه س��ال جاری 
به ۶83 هزار و ۶۶3 میلیارد تومان رس��یده است. آمار 
اعام شده نشان می دهد که نقدینگی کشور در آذر 93 
نسبت به اس��فند 92 رشد 1۴.9 درصدی و نسبت به 

آذر 92 رشد 2۴.1 درصدی داشته است. 
بان��ک مرکزی عل��ت افزایش نقدینگی کش��ور را 
این ط��ور اعام کرده که در پای��ان آبان 92 به علت 
تلفی��ق صورت های مالی تعاونی های اعتبار صالحین 
و پیش��گامان آت��ی در بانک آینده،  آم��ار مربوط به 
موسس��ات مزبور در محاس��به آمارهای نقدینگی و 
اجزای تشکیل دهنده آن لحاظ شده است. همچنین 
در پایان آذر 92 آمار پنج بانک ایران زمین، رسالت، 
خاورمیانه، بین المللی کیش و ایران و ونزوئا به آمار 

سیستم بانکی کشور اضافه شده اند. 

قیمتنوع ارز 

3.۴۶۷دالر آمریکا

3.995یورو

5.295پوند انگلیس

2.8۴8دالر کانادا

951درهم امارت

3.8۷0فرانک سوئیس

1.505لیر ترکیه

935ریال عربستان

1.020رینگت مالزی

11.800دینار کویت

5۷0یوان چین

58روپیه هند

29۴.000ین ژاپن

2.85دینار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

12.88۶اونس طا

۴5۷.500مثقال طا

105.515طای 18 عیار

1.03۴.000سکه بهار آزادی

1.039.000سکه طرح جدید

518.000سکه نیم

2۶8.000سکه ربع

1۷۴.000سکه گرمی

بانک صنعت و معدن 36 طرح 
صنعتی را تامین مالی می کند

مدیرعامل بانک صنعت و معدن در نشس��ت خبری 
ک��ه در وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی برگزار ش��د با 
اش��اره به تدوین سند راهبردی این بانک اظهار داشت: 
برنامه س��ه ساله برای بانک تدوین ش��ده که برمبنای 

سند راهبردی است.
علی اش��رف افخم��ی افزود: در 9 ماه گذش��ته بانک 
صنعت و معدن 3۶ طرح را تامین مالی کرده که اشتغال 
مستقیم آن ۴100 نفر است. این طرح ها در استان های 
مختلف قرار دارند که در آینده به بهره برداری می رسند 
و از جمله می توان به واحد شمش فلز رویال اشاره کرد 
که البته به مرحله تولید رس��یده و س��رمایه گذاری آن 

1۶ میلیون یورو بوده است.
وی تصری��ح ک��رد: 22 طرح دیگر تا پایان س��ال به 
مرحله تولید خواهد رس��یدکه میزان س��رمایه گذاری 

ارزی آن ۶20 میلیون دالر است.
ای��ن مقام بانکی گفت: در مجموع 58 طرح از طریق 
منابع تخصیص یافته از محل صندوق توس��عه ملی به 
بانک صنعت و معدن تامین مالی شده که ۶۷00 شغل 
مستقیم و س��رمایه گذاری ۴500 میلیارد تومانی برای 

آن است.

دیدارعضو هیات مدیره بانک ملی با 
مسئوالن شرکت گاز پارس جنوبی 

س��یدولی اهلل فاطمی اردکان��ی عض��و هیات مدی��ره 
در رأس هیات��ی ضم��ن بازدی��د از فازه��ای مختلف 
ش��رکت گاز پ��ارس جنوبی و همچنین چند ش��رکت 
پتروش��یمی در منطقه، با مس��ئوالن این ش��رکت ها 

دیدار کرد. 
در این دیدارها که برات کریمی معاون امور ش��عب، 
منوچه��ر رضانیا مدیر امور ش��عب منطقه دو کش��ور، 
جال هواسی سرپرست صندوق قرض الحسنه پس انداز 
بانک و مس��ئوالن اداره امور شعب استان بوشهر حضور 
داش��تند، مدیران عامل ش��رکت های مذکور از حضور 
مس��ئوالن بانک و خدمات ارائه ش��ده توس��ط شعب و 
تعامل کارکنان بانک ملی ایران ابراز خرسندی کردند. 
همچنی��ن در این دیدارها، بر تعامل بیش��تر بانک ملی 
ایران و شرکت های واقع در منطقه پارس جنوبی تاکید 

شد. 

فروش گواهی سپرده سرمایه گذاری 
عام بانک کشاورزی 

وی��ژه  س��پرده  گواه��ی  عرض��ه  مرحل��ه  دومی��ن 
سرمایه گذاری عام بانک کش��اورزی در سال 1393 از 
یازدهم بهمن ماه س��ال جاری به مدت پنج روز کاری 

در شعب منتخب این بانک آغاز خواهد شد. 
بی ن��ام،  س��اله،  ی��ک  مذک��ور  س��پرده   گواه��ی 
مع��اف از مالی��ات و با نرخ س��ود س��االنه 22 درصد و 
درقبال دریافت کوپن مربوطه به صورت ماهانه پرداخت 

خواهد شد. 
براساس این گزارش، گواهی سپرده ویژه یکساله در 
واحده��ای 10، 20، 50، 100، 200 و 500 میلی��ون 
ریال��ی، از طریق ش��عب منتخب این بانک در سراس��ر 

کشور در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. 

سکه یک میلیون و 34هزارتومان
روز گذشته در تابلوی صرافی ها دالر 3.۴۶۷تومان و 
پوند 5.295 توم��ان و یورو3.995تومان قیمت خورد. 
این در حالی است که قیمت طای 18 عیار 105.515 
تومان و سکه طرح جدید یک میلیون و 3۴هزارتومان 
و سکه نیم هم 518 هزارتومان قیمت خورد. هر اونس 
ط��ای جهانی هم به قیم��ت 12.8008۶ دالر عرضه 

شد. 

نرخنــامه

بانکنــامه

نسیم نجفی
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از  تج��ارت  و  مع��دن  صنع��ت،  وزی��ر   
تش��کیل ش��ورای عالی ای��ران و ترکیه در 
سطح رؤس��ای جمهور دو کش��ور خبر داد 
و گفت: این ش��ورا در راس��تای گس��ترش 
همکاری های دو کش��ور تش��کیل ش��ده و 
اعضای هیات دولت به تناسب در این شورا 

حضور خواهند یافت.
ب��ه گزارش ایرن��ا، »محمدرضا نعمت زاده« 
روز چهارش��نبه در حاشیه چهارمین نشست 
در  دی هش��ت  کش��ورهای  صنع��ت  وزرای 
جم��ع خبرن��گاران، تصری��ح کرد: براس��اس 
برنامه ریزی ه��ای به عمل آمده حجم تجارت 
ایران و ترکیه باید به 30 میلیارد دالر برسد.

وی ب��ا بی��ان اینک��ه بانک ه��ای ایران��ی 
هم اکن��ون در تحری��م ق��رار دارن��د، ابراز 
امی��دواری کرد که ب��ا مذاک��رات پیش رو 
گشایش��ی در ای��ن خص��وص ایجاد ش��ود، 

هرچند ایران به س��بب تحریم ها نتوانس��ته 
به اهداف خود در مبادالت تجاری با س��ایر 

کش��ورها دس��ت پیدا کند.
با اشاره به زمینه های همکاری های  وی 
مش��ترک ای��ران و ترکیه، گف��ت: موضوع 
خودروس��ازی یک��ی از موضوع��ات مهمی 
همکاری ه��ای  در  می توان��د  ک��ه  اس��ت 
مش��ترک ایران و ترکیه م��ورد توجه قرار 

گیرد.
نعم��ت زاده اضاف��ه ک��رد: همان طور که 
آمری��کا و ژاپ��ن در زمین��ه خودروس��ازی 
هم��کاری دارند ول��ی به رقابت نادرس��ت 
دس��ت نمی زنند، به نظر می رس��د ایران و 
ترکی��ه در زمین��ه خودروس��ازی و تولی��د 
خودروه��ای مل��ی می توانن��د نقش آفرینی 

کنند.
وی با اش��اره به اهداف اجالس کشورهای 

دی هشت، گفت: توسعه همکاری های متقابل 
از جمله اهداف برگزاری این نشست به شمار 
می آید که ما نسبت به این همکاری ها بسیار 
خوش بین هستیم ضمن آنکه ایران قرار است 

به تولید سه میلیون دستگاه خودرو در سال 
دست یابد . 

وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تجارت س��پس 
اظهار داش��ت: دس��تیابی به ای��ن هدف نیاز 

به تامین قطعه و س��رمایه گذاری دارد ضمن 
آنک��ه ترکیه نیز در چنین وضعیتی قرار دارد 
ل��ذا همکاری های مش��ترک می تواند در این 

خصوص راهگشا باشد.
وزیر صنعت، مع��دن و تجارت درخصوص 
ارائه تس��هیالت به س��رمایه گذاران خارجی 
در دول��ت یازده��م نی��ز گفت: ای��ران برای 
هیچ کش��ور خاص��ی مزیت خاص��ی در نظر 
نمی گیرد زیرا ما دارای قانون سرمایه گذاری 
خارجی هستیم که براساس آن همه کشورها 
می توانند از مزیت س��رمایه گذاری در کشور 

استفاده کنند.
قان��ون  مت��ن  نعم��ت زاده،  گفت��ه  ب��ه 
سرمایه گذاری خارجی در کشور هیچ تفاوتی 
را برای کش��ورها قائل نیست بنابراین ترکیه 
می توان��د براس��اس این قانون در کش��ور به 

سرمایه گذاری بپردازد.

مدیر کل دفتر بازرگانی آسیا 
و اقیانوس��یه، س��ازمان توسعه 
تج��ارت چی��ن را بزرگ تری��ن 
ش��ریک تجاری ایران خواند و 
گفت: 29 درصد از کل صادرات 
ای��ران به چین صورت می گیرد 
و از س��وی دیگ��ر یک چه��ارم 
نیازهای کش��ورمان را چینی ها 
تامی��ن می کنند.  ب��ه گزارش 
ایس��نا، مجتبی موس��ویان در 
همایش تج��ارت ایران و چین 
اظه��ار کرد: براس��اس آمار 10 
ماهه امس��ال، هش��ت میلیارد 
کاالی  دالر  میلی��ون   110 و 
غیر نفت��ی به چین صادر ش��ده 
که این رقم 29 درصد از میزان 
ص��ادرات ایران به کش��ورهای 
دیگر را تش��کیل می دهد.  وی 
ب��ا بیان اینکه یک س��وم مقصد 
کاالی صادرات��ی ایران را چین 
به خود اختصاص داده اس��ت، 
اظهار کرد: می توان گفت حدود 
یک چهارم نیازهای کش��ورمان 

را ش��رکت های چین��ی تامین 
می کنند که مع��ادل 24درصد 
است و چین بزرگ ترین شریک 
تجاری ایران محسوب می شود. 
ک��رد:  اظه��ار  موس��ویان 
مسئوالن چینی قصد دارند در 
س��ال 2020 بیش��ترین میزان 
درآمده��ای توریس��تی حاصل 
از گردش��گری را در دنیا جذب 
کنند و از طریق برند و توس��عه 
فناوری ها ثروت به دست آورند. 
مدیر کل دفتر بازرگانی آسیا 
اقیانوس��یه س��ازمان توسعه  و 

تج��ارت با بیان اینک��ه در نظر 
داریم با کش��ورهایی مثل چین 
م��راودات خ��ود را گس��ترش 
دهیم، اظهار کرد: فرهنگ غنی 
کشور چین و اصالحاتی که آنها 
انجام داده اند، رمز موفقیت شان 

بوده است. 

ایران هشتمین کشور برای 
چینی ها در سرمایه گذاری

وی ب��ا بی��ان اینک��ه چی��ن 
ب��ا ج��ذب 120 میلی��ارددالر 
س��رمایه گذاری در دنی��ا مقام 

اول را به خ��ود اختصاص داده 
است، افزود: این کشور توانسته 
80 میلی��ارد دالر در خ��ارج از 
کند  س��رمایه گذاری  کشورش 
و ای��ران به عن��وان هش��تمین 
کشوری است که چین در آنجا 

سرمایه گذاری کرده است. 
موس��ویان با بیان اینکه باید 
فعالیت هایی که سازمان توسعه 
تجارت در جهت توسعه روابط 
با چین انجام داده مطرح و ارائه 
ش��ود، گفت: برگزاری این گونه 
همایش ه��ا در ف��از اول ب��رای 
ش��رکای تجاری مان در روسیه 
و ع��راق برگ��زار ش��ده و امروز 
همایشی با کش��ور چین داریم 
که بزرگ ترین ش��ریک تجاری 
م��ا از نظ��ر واردات و صادرات 

غیر نفتی است. 
همچنی��ن در ای��ن همایش 
عباس خالقی تب��ار، مدیر مرکز 
موسس��ه  بازرگان��ی  آم��وزش 
پژوهش ه��ای  و  مطالع��ات 

ب��ه  ک��رد:  اظه��ار  بازرگان��ی 
دنب��ال پیدا ک��ردن راهکارها و 
پیش��نهادهایی درباره توس��عه 
فعالیت ها با چین هس��تیم که 
در ای��ن زمینه بخش خصوصی 
به اطالعات��ی نیاز دارد تا بتواند 
حداقل ب��ا رویکردی میان مدت 

به سرمایه گذاری اقدام کند. 

تمایل شرکت های معتبر 
چینی به سرمایه گذاری در 

خارج از کشورشان
داری��م  قص��د  اف��زود:  وی 
س���رمایه گذاری  م�دل ه���ای 
مش��ترک و بحث تب��ادل پولی 
بین ای��ن دو کش��ور را در این 
همای��ش مط��رح کنی��م و ب��ا 
نگاه ب��ه برخی آماره��ا به این 
نتیجه می رسیم که 80 درصد 
ش��رکت های معتب��ر و ب��زرگ 
ب��ه س��رمایه گذاری در  چینی 
خارج از کشور خودشان تمایل 
دارن��د.  خالقی تب��ار، ب��ا بیان 

اینک��ه کش��ور چی��ن به عنوان 
موت��ور محرکه تولید اس��ت، با 
طرح این پرس��ش ک��ه معجزه 
اقتصادی ش��دن چی��ن چگونه 
انجام ش��ده و رمز موفقیت این 
کش��ور در مهندس��ی معکوس 
چیس��ت، اظهار ک��رد: دغدغه 
تج��ار ایران��ی اعتبارس��نجی و 
صحه سنجی تجار چینی است. 
اگر فضای مفاهمه سیاس��ی و 
اقتصادی ب��ا چین که به خوبی 
آغاز ش��ده ادامه یابد، می توانیم 

به نتایج بسیار خوبی برسیم. 
آم��وزش  مرک��ز  مدی��ر 
بازرگان��ی موسس��ه مطالعات و 
پژوهش ه��ای بازرگانی با بیان 
اینک��ه باید به نقش مش��ترک 
اتاق های بازرگانی و تاثیرات آنها 
در این زمینه توجه کنیم، گفت: 
نخستین و مهم ترین بحث این 
است که بدانیم نیازهای اساسی 
ب��ازار 1.3 میلیاردی مصرف در 
چین چیس��ت و به خوبی آن را 

بشناسیم.  وی با تاکید بر اینکه 
بای��د اس��تانداردهای کاالهای 
چی��ن را به خوبی بشناس��یم، 
افزود: برای همکاری مش��ترک 
ب��ا این کش��ور باید اس��تاندارد 
کاالهایی را که قرار است صادر 
ش��ود به خوبی شناسایی کنیم، 
زی��را کیفی��ت زندگ��ی در این 
کشور با گذشته ها فرق کرده و 
باید کاالهایی که به آنجا صادر 

می شود کیفی باشد. 
خالقی تب��ار، ب��ا بی��ان اینکه 
مدیری��ت  بخواهی��م  اگ��ر 
ح��وزه  در  هوش��مندانه ای 
کیفی س��ازی کااله��ا از چی��ن 
داشته باش��یم باید از مدل های 
مش��خصی پیروی کنیم، گفت: 
بهتری��ن و س��ریع ترین  بای��د 
مسیرهای حمل و نقلی به چین 
شناسایی شود و بحث تبادالت 
ب��رای  راهکارهای��ی  و  پول��ی 
برون رف��ت از تحریم بانکی نیز 

در نظر گرفته شود. 

شورای عالی ایران و ترکیه تشکیل شد

سازمان توسعه تجارت ایران اعالم کرد

یک چهارم نیازهای کشور را چینی ها تامین می کنند

گزارش خبری

تجارت

اخبار

 کم فروشی اغلب شرکت های 
ارائه دهنده خدمات 

س��خنگوی کمیس��یون ویژه حمای��ت از تولید ملی 
و نظارت بر اجرای سیاس��ت های اص��ل 44 با انتقاد از 
سرعت پایین اینترنت در کشور گفت: سرعت اینترنت 
در ساعات پایانی شب به مراتب کمتر از سرعت تعیین 
ش��ده در قرارداد اس��ت و مس��ئوالن ذی ربط باید این 
تخلفات را بررس��ی کنند. جعفر ق��ادری در گفت و گو 
ب��ا خانه ملت، در خصوص دالیل پایین بودن س��رعت 
اینترنت در کشور گفت: وزارت مربوطه به دلیل ناتوانی 
یا محدودیت، نظارت کافی بر عملکرد صحیح این بخش 

نداشته و اکنون، کم فروشی اینترنت را شاهد هستیم.

تشکیل منطقه آزاد جدید تنها با 
تصویب مجلس امکان پذیر است 

دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری-صنعتی 
و ویژه اقتصادی گفت: توسعه صادرات، تسهیل تولید، 
ارتقای فناوری و تامین نیازهای کشور از جمله اهداف 
ما برای تغییر جهت گیری مناطق آزاد بوده و امیدواریم 
ک��ه ای��ن مناطق نیز هرچ��ه زودتر به س��مت اهداف 

تعیین شده هدایت شوند. 
اکبر ت��رکان در خصوص عملک��رد مناطق آزاد با 
توجه به رس��الت اصلی آنها، گفت: ما درتالشیم که 
جهت گی��ری مناطق آزاد را عوض کنی��م و ارزیابی 
عملکرد نیز به عهده شورای عالی مناطق آزاد است.
توس��عه صادرات، تس��هیل تولید، ارتقای فناوری و 
تامین نیازهای کش��ور از جمل��ه اهداف ما برای این 
تغیی��ر جهت گیری بوده و امیدواریم که مناطق آزاد 

کشور نیز هرچه زودتر به این سمت هدایت شوند.
وی در رابطه با دالیل تشکیل مناطق آزاد و منفعت 
آن برای کش��ور نیز بیان کرد: همواره پیش��نهادهای 
بسیاری برای تشکیل مناطق آزاد جدید مطرح می شود، 
اما اغلب آنها در حد پیشنهاد باقی مانده و فقط آنهایی 

که به تصویب مجلس برسد، قانون می شوند.

انجام حدود 350 هزار بازرسی از 
واحدهای صنفی سراسر کشور

بیش از 340 هزار فقره بازرسی در دی ماه امسال 
از واحدهای صنفی سراس��ر کش��ور توسط بازرسان 
واحد بازرسی و نظارت اتاق های اصناف کشور مورد 

بازرسی قرار گرفتند.
به گزارش اتاق اصناف ایران، براساس آمار و اطالعات 
اعالم ش��ده از سوی مدیریت بازرس��ی و نظارت اتاق 
اصناف ایران، در دی ماه 93 از بخش های خرده فروشی، 
عمده فروشی، خدماتی، تولیدی، انبارها و سردخانه ها، 
349 ه��زار و 517 فقره بازرس��ی از واحدهای صنفی 

سراسر کشور انجام شد.

کارگاه های تولیدی
جایگزین توسعه واحدهای توزیعی

نمانیده چهارمح��ال و بختی��اری در اتاق اصناف 
ایران، گفت: افزایش واحدهای صنفی یعنی تقس��یم 
درآم��د و افزای��ش واردات، اما افزای��ش کارگاه های 
تولیدی به معنی اشتغال زایی، افزایش تولید ناخالص 
ملی، دستیابی به خودکفایی و افزایش درآمد است.

علی اصغر بابای��ی در گفت وگو با خبرنگار اصناف 
ایران، در پاسخ به اینکه چگونه می توان اقتصاد پویا 
داش��ت، گفت: زمانی می توانی��م بگوییم اقتصاد پویا 
داریم که به جای افزای��ش بی رویه واحدهای صنفی 
توزیعی در سطح کشور، کارگاه های تولیدی توسعه 

یابد.
وی اظه��ار ک��رد: با افزایش واحده��ای تولیدی و 
صنعتی و توسعه صادرات هم اشتغال ایجاد می شود 
و هم تولید ناخالص ملی افزایش می یابد و هم اینکه 

درآمد مغازه داران کم نمی شود.
نماین��ده چهارمحال و بختی��اری در اتاق اصناف 
ای��ران، ادامه داد: اکن��ون به ازای ه��ر 20 نفر یک 
واحد صنفی وجود دارد، در حالی که در شهری مثل 
بروجن مطلوب این است که حداقل برای هر 50 نفر 
یک واحد صنفی وجود داش��ته باش��د، این افزایش 
غیر ضروری واحدهای صنفی توزیعی یعنی تقس��یم 

و کاهش درآمد و افزایش نارضایتی.
بابای��ی تصری��ح کرد: وقت��ی کارگاه��ای تولیدی 
فعال باش��ند بیکاری معنا ندارد. اقتصاد پویا در گرو 
فعال بودن صنعت و تولید هر کش��ور است. اگر این 
بخش ها فعال باش��ند س��رمایه به بازار بر می گردد و 

بازار تقویت می شود بنابراین رکود نخواهیم داشت.

گسترش 
همکاری 

ایران و ترکیه 
با تشکیل 

یک شورای 
مشترک

محمد ممتازپور

 طنی��ن صدای س��یم کارت اعتباری که 
در س��ال 1383 توس��ط ش��رکت گسترش 
ارتباطات تالیا برای نخس��تین بار در کشور 
نواخته ش��د، از یک س��و باعث شد تا نفوذ 
تلفن همراه در کش��ور به یکباره رشد قابل 
توجهی نش��ان دهد و از سوی دیگر با توجه 
به ارزان بودن آن نیاز ارتباطی بس��یاری از 
مردم به ویژه جوانان و دانشجویان را برطرف 

کرد. 
اما با وج��ود مزایای عدی��ده اعتباری ها، 
چش��مگیر  افزای��ش  س��یم کارت ها  ای��ن 
مزاحمت های تلفنی را نیز با خود به همراه 
داشت و به علت واگذاری فله ای آنها توسط 
اپراتور ها، مشترکان هیچ ردی از خود برای 
پیگیری مراجع قضایی باقی نمی گذاشتند. 

ط��ی  م��ردم  ش��کایات  و  نارضایتی ه��ا 
سال های گذشته باعث ش��د تدابیری برای 
این معض��ل اجتماعی اندیش��یده ش��ود و 
طب��ق گفته ه��ای مدیرعامل اپرات��ور دوم، 
اگر ثبت نام س��یم کارت های ایرانس��لی که 
فعال می ش��وند تا 24 ساعت تکمیل نشود، 
س��یم کارت آنه��ا بعد از گذش��ت این مدت 

غیرفعال خواهد شد. 
علیرضا قلمبر دزفولی درباره مزاحمت های 
تلفن��ی و اج��رای آیین نام��ه مزاحمت های 
تلفنی از طریق س��یم کارت های این اپراتور 
گفته بود: این آیین نامه از س��وی ایرانس��ل 
اجرا می شود و فرم آن نیز از طریق پست در 

اختیار توزیع کنندگان قرار می گیرد. 
به گفته وی، افزایش میزان مزاحمت های 
تلفنی ناش��ی از س��یم کارت های ایرانس��ل 

نیس��ت و این کار از زم��ان ورود تلفن های 
همراه وجود داش��ته و به فرهنگ سازی نیاز 

دارد. 
بعد از گذش��ت چند س��ال از اجرای این 
طرح همچنان از تعداد مزاحمان تلفنی که 
با سیم کارت های بی نام یا جعلی شب و روز 
را برای مش��ترکان به تنگ می آورند کاسته 
نش��ده و افراد س��ودجو به راحتی می توانند 
یک��ی از این س��یم کارت ها را از ب��ازار تهیه 
کنند، بدون آنکه شناسایی و دستگیر شوند. 
اما چند روز گذشته معاون نظارت سازمان 
تنظی��م مقررات ارتباط��ات اعالم کرد: الزم 
اس��ت تا بهمن ماه تمام مشترکان کدهای 
ملی خود را به اطالع اپراتور برس��انند، چرا 
که در غیر این صورت س��یم کارت های آنها 

قطع خواهد شد. 
غالمرضا داداش زاده افزود: گرچه پدیده ای 
به نام سیم کارت بی نام و نشان وجود ندارد 
اما برخی مش��ترکان، س��یم کارت هایی در 
اختیار دارن��د که در م��وارد متعدد ممکن 
اس��ت مالکیت آنها به نام فرد دیگری ثبت 
ش��ده باش��د. به عبارت دیگر، ما در س��طح 
کش��ور با پدی��ده ای به نام س��یم کارت های 
جعل��ی و ناقص مواجهیم که در حال حاضر 
اراده حاکمیت بر آن اس��ت که به س��رعت 

وضعیت این سیم کارت ها مشخص شود. 
وی درب��اره نحوه اطالع رس��انی اپراتورها 
مبن��ی بر تکمی��ل ثبت نام مش��ترکان خود 
گف��ت: طی دو م��اه گذش��ته اپراتورها بین 
دو تا هش��ت بار از طریق شیوه های مختلف 
از جمل��ه پیامک به مش��ترکان خود اطالع 
داده اند که الزم اس��ت مش��خصات خود را 
به ش��یوه هایی که به آنها اعالم شده تکمیل 

کنند. اکنون بر همین اساس حدود 
15 تا 20 درصد افراد اطالعات خود 

را اعالم کرده اند، اما همچنان بخش��ی 
از مش��ترکان به این موضوع توجه نکرده اند 
ک��ه در ص��ورت اس��تمرار ای��ن بی توجهی 
س��یم کارت  آنها از بهمن م��اه قطع خواهد 
ش��د.  به گفته داداش زاده، تمام مشترکانی 
که تا 15 بهمن ماه کد ملی آنها در سیستم 
اپراتور درج نش��ده باش��د ارتباط شان قطع 
خواهد ش��د.  طبق گفته مسئوالن، اکنون 
اپراتورهای مختلف کش��ور ب��ه طور آفالین 
و با تاخیر 24 س��اعته به سامانه ثبت احوال 
کشور وصل ش��ده اند و بر همین اساس اگر 
فردی سیم کارتی را با هویت یک فرد فوت 
شده خریداری کند، پس از 24 ساعت سیم 

کارت او بالفاصله قطع خواهد شد. 
الزم به ذکر است که در چند روز گذشته 
برای مشترکانی که از سیم کارت های بدون 
هویت استفاده کرده اند پیامکی ارسال شده 
اس��ت که از مش��ترک می خواه��د کد ملی 
خود را به س��امانه مورد نظر ارس��ال کنند 
و آن دس��ته از مش��ترکانی ک��ه هویت آنها 
در سیس��تم اپراتور مشخص نیست و هنوز 
پیامکی با محتوای ارس��ال کد ملی دریافت 
نکرده اند ای��ن پیامک ظرف چند روز آینده 

به آنها ارسال خواهد شد. 
این پیامک ک��ه برای مش��ترکان اپراتور 
اول با عنوان »همراه اول« ارس��ال می شود 
از آنان درخواس��ت دارد تا کد ملی خود را 
به ش��ماره 8980 ارس��ال کنند. مشترکان 
اپراتور دوم نیز پیامکی با عنوان »ایرانسل« 
دریاف��ت می کنند که براس��اس آن باید کد 

ملی خود را به شماره 272 ارسال کنند.

اولتیماتوم به مشترکان تلفن همراه 

اعتباری های 
بی هویت

 سلب امتیاز می شوند 



همزم��ان ب��ا ایج��اد رکود 
در کش��ور، بازار مس��کن نیز 
ای��ن موضوع  از ترکش ه��ای 
در امان نماند و مدتی اس��ت 
که نق��ل و انتقاالت مس��کن 
با رکود مواجه ش��ده اس��ت. 
ط��ی هفته های اخی��ر برخی 
دوباره  ش��روع  از  کارشناسان 
انتقاالت مس��کن خبر  نقل و 
می دهن��د و معتقدند که این 
ام��ر زمینه س��از ایج��اد رونق 
در نیمه نخس��ت س��ال آینده 
خواهد بود. ب��ا رونق این بازار 
به یقین ب��ار دیگر بحث حق 
کمیس��یون های بنگاه ه��ا نیز 
از مس��ائلی خواه��د ب��ود که 
در ای��ن زمین��ه م��ورد توجه 
ق��رار می گی��رد. قان��ون حق 
م��دت  بنگاه ه��ا  کمیس��یون 
زیادی اس��ت که تغییر نکرده 
و همی��ن امر ع��اوه بر اینکه 
گاهی انتقاد مش��اوران اماک 
را ب��ه دنبال دارد، باعث ایجاد 
برخی حرکت ه��ای فراقانونی 
در ای��ن زمینه نیز ش��ده، به 
ط��وری ک��ه برخ��ی بنگاه ها 
عاوه بر درصد تعیین ش��ده 
ب��رای آنه��ا مبلغ��ی را اضافه 
دریافت می کنند که البته این 
امر گاهی با اطاع فروش��نده 
و خری��دار و در برخ��ی مواقع 
ب��دون اط��اع آنه��ا از قانون 

موجود است. 

مالکان و موجران بیش 
از حد قانونی کمیسیون 

ندهند
حس��ام عقبای��ی، نماین��ده 
رییس اتاق اصن��اف ایران در 
مشاوران  تخصصی  کمیسیون 
اماک ای��ران در ای��ن باره با 
بیان اینک��ه مالکان و موجران 
نبای��د بی��ش از ح��د قانونی 
اماک  مش��اوران  ب��ه  خ��ود 
بدهن��د،  کمیس��یون  ح��ق 
گفت: ن��رخ حق کمیس��یون 
در خریدوف��روش مس��کن تا 
درصد  نیم  تومان،  30 میلیون 
مبل��غ اس��ت. وی در ادام��ه 
اف��زود: از 30 ت��ا 50 میلیون 

تومان مبلغ حق کمیس��یون، 
0.75 درص��د قیم��ت واح��د 
ت��ا 100  از 50  و  مس��کونی 
نی��م درصد  تومان،  میلی��ون 
دیگ��ر  عب��ارت  ب��ه  اس��ت. 
قراردادهای ت��ا 100 میلیون 
تومان باید تا 550 هزار تومان 
حق کمیسیون پرداخت کنند. 
به گفته عقبای��ی خریداران و 
مال��کان نبای��د بی��ش از این 
میزان را به مش��اوران اماک 
پرداخ��ت کنن��د و در صورت 
دریاف��ت بیش از ای��ن میزان 
با مش��اوران برخ��ورد قانونی 
می ش��ود. البته در س��ال های 
گذشته هش��ت درصد از کل 
بابت  نی��ز  ح��ق کمیس��یون 
مالیات ب��ر ارزش اف��زوده به 
ای��ن مبل��غ اضافه ش��ده که 
باید به صورت مشترک توسط 
فروش��نده و خریدار پرداخت 
ش��ود. این در حالی است که 
در ح��ال حاضر می��زان حق 
کمیس��یون اج��اره نی��ز یک 
چهارم اج��اره ماهانه به اضافه 
مبل��غ تبدی��ل ش��ده رهن به 
اجاره اس��ت ک��ه از هر طرف 
معامل��ه کس��ر خواهد ش��د و 
هشت درصد مالیات بر ارزش 
افزوده نیز از دو طرف جداگانه 

دریافت می شود. 
مباح��ث  از  دیگ��ر  یک��ی 
مط��رح ش��ده در ای��ن زمینه 

ب��ه بح��ث تمدی��د قراردادها 
مرب��وط می ش��ود ک��ه در این 
زمین��ه ابراهی��م زاده، یکی از 
مش��اوران ام��اک در منطقه 
ش��مال ته��ران در پاس��خ به 
این س��وال ک��ه وضعیت حق 
مسکن  بنگاه های  کمیس��یون 
ب��ا تمدی��د ق��رارداد موجر و 
مس��تاجر چگون��ه خواهد بود، 
گفت: طبق قانون بنگاه مسکن 
سال  مصوبه  براساس  می تواند 
79 یک چهارم اجاره ماهانه از 
هر طرف معامله و در معامات 
ره��ن، کارم��زد دریافت��ی بر 
مبنای یک چهارم میزان اجاره 
بهای ماهانه از هر طرف معامله 
دریافت کند، اما معموال برخی 
از بنگاهی ه��ا تنه��ا به گرفتن 
به  اقدام می کنند.  حق التحریر 
گفته وی، به هر حال مشاوران 
قرارداده��ای  ب��رای  ام��اک 
تمدی��دی می توانند طبق نرخ 
اجاره تعیین شده کمتر از یک 
چه��ارم را از طرفی��ن قرارداد 
ب��رای ح��ق الزحم��ه دریافت 

کنند. 

نرخ گذاری از دست دولت 
خارج شود

همچنی��ن مصطف��ی قل��ی 
خسروی، رییس سابق اتحادیه 
مش��اوران اماک کشور معتقد 
اس��ت که نرخ گذاری در بحث 

کمیس��یون بنگاه ه��ا بای��د از 
دول��ت گرفته ش��ود، زی��را با 
وجود نرخ گذاری در این زمینه 
مش��کل ایجاد خواهد شد. وی 
ب��ا بیان اینکه م��ردم به خوبی 
می دانند ک��ه چه چیزی گران 
و چه چیزی ارزان است، گفت: 
من به طور کلی به نرخ گذاری 
با تش��کیات فعل��ی اعتقادی 
قانون  ک��ه  همان طور  ن��دارم؛ 
دالالن نیز گفته دالل باید حق 
و حقوق��ش را خ��ودش تعیین 
کند. زیرا شخص دالل می داند 
که بابت هزینه ای که می گیرد 
چ��ه کاری را بای��د برای طرف 
م��ورد نظ��ر خود انج��ام دهد. 
قلی خسروی با اشاره به برخی 
شکایت ها به اتحادیه مشاوران 
اماک درباره نرخ دریافت شده 
حق کمیسیون از سوی بنگاه ها 
اظه��ار ک��رد: برخی اف��راد به 
اتحادی��ه مراجعه می کنند و از 
گرفتن حق کمیس��یون بیشتر 
از مق��دار قانونی از س��وی یک 
بنگاه اماک شکایت می کنند. 
در صورتی ک��ه پس از آنکه ما 
جوی��ا می ش��ویم می بینیم که 
در ابت��دا توافقی بین دو طرف 
انج��ام ش��ده و پ��س از انجام 
معامل��ه بنگاه های دیگر به فرد 
فروش��نده یا خری��دار گفته اند 
ک��ه نرخ حق کمیس��یون چیز 
در صورت��ی  اس��ت.  دیگ��ری 

ک��ه آن بنگاه دار ممکن اس��ت 
تبلیغات،  باب��ت  زیادی  هزینه 
مشاوره و راهنمایی داده باشد. 
اتحادیه مشاوران  رییس سابق 
اماک کش��ور معتقد است که 
بای��د نرخ گ��ذاری را ب��ه خود 
کنیم  واگ��ذار  بخش خصوصی 
و آن را آزادت��ر بگذاری��م زیرا 
مردم نیز عاقلن��د و هم خوب 
و ب��د را تش��خیص می دهند و 
ه��م می دانند تفاوت بین گران 
و ارزان چیس��ت. وی با انتقاد 
از اینک��ه نرخ حق کمیس��یون 
مش��اوران اماک مدت زیادی 
اس��ت که تغییر نک��رده گفت: 
م��ا در دولت قبل ب��ا وزیر راه 
و شهرس��ازی وقت ب��ه توافق 
رس��یده بودیم تا دراین زمینه 
تحولی ایجاد کنی��م، اما چون 
و  مع��دن  صنع��ت،  وزارت 
تجارت متول��ی اصلی ما بود با 
این موضوع مخالفت کرد. وی 
معتقد اس��ت که ب��ا واگذاری 
نرخ حق کمیسیون بنگاه ها به 
بخش خصوص��ی می توان بین 
آنه��ا رقابت س��المی به وجود 
صحبت ه��ای  کن��ار  در  آورد. 
فع��االن این عرص��ه تجربه نیز 
ثاب��ت کرده اس��ت ک��ه ورود 
مس��تقیم دولت در بخش هایی 
که بخش خصوصی فعال است، 
در نهایت باعث ایجاد مش��کل 
خواهد ش��د. هرچن��د که باید 
توجه داش��ت، ممکن اس��ت با 
واگ��ذاری کام��ل نرخ گ��ذاری 
ب��ه بخ��ش خصوص��ی جلوی 
سوءاستفاده گرانه  فعالیت های 
گرفته ش��ود. بنابرای��ن به نظر 
در  راه��کار  بهترین  می رس��د 
این زمینه واگذاری نرخ گذاری 
به بخش خصوص��ی و در کنار 
آن نظ��ارت دول��ت ب��ر انجام 
امور اس��ت که می تواند عاوه 
بر ایج��اد رقابت بین بنگاه های 
مختل��ف از رد و ب��دل ش��دن 
مبال��غ غیر رس��می که فس��اد 
ایجاد می کند، جلوگیری کند. 
مبالغی که این روزها در برخی 
از بنگاه ه��ای کش��ور بیش از 
آنچه به عنوان حق قانونی اعام 

شده پرداخت می شود. 

رقابت مشاوران امالک و کاهش قیمت ها با آزادسازی نرخ کمیسیون

تعیین نرخ کارمزد بنگاه ها را به بخش خصوصی بدهید

در ای��ن اینفوگراف��ی اطاعاتی 
مس��کن  ب��ازار  وضعی��ت  از 
کش��ورهای مختلف در بخش های 
خریدوفروش، نرخ اجاره و نس��بت 

قیمت ها به نرخ دس��تمزد در سال 
2014 ذکر ش��ده اس��ت. در این 
اطاع��ات ذکر ش��ده؛ ع��دد 100 
به عن��وان میانگی��ن و حد معمول 

قیمت ه��ا در نظ��ر گرفته ش��ده 
اس��ت. بدین ترتیب، اگ��ر اعداد از 
100 باالتر ب��رود با دایره قرمز که 
به معنای گرانی اس��ت، نشان داده 

می شود و اگر از 100 پایین تر باشد، 
با دایره سبز نشان داده می شود که 
بهترین مکان ب��رای خرید و اجاره 
مس��کن و س��رمایه گذاری در این 

حوزه اس��ت. اعداد باالتر از 100 و 
پایین تر از 115هم به معنای بازار 
رو به گرانی است که این کشورها 
با دایره زرد نشان داده شده است.  

در کجای دنیا می توان خانه خوب خرید؟ 
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هر ماه تاخیر در پرداخت، ساخت 
مسکن مهر را 2 درصد گران تر می کند

وزی��ر راه و تراب��ری در دوره اصاحات با بیان اینکه 
س��اخت واحدهای مسکن مهر با سه دوره تورم مواجه 
ش��د، گفت: پیمانکاران هیچ نقش��ی در تعیین میزان 
افزای��ش آورده متقاضیان ندارن��د و افزایش قیمت را 

وزارت راه و شهرسازی تعیین می کند. 
به گزارش ایلنا، احمد خرم اظهار کرد: قرارداد ساخت 
واحدهای مس��کن مهر در سال ۸۸ منعقد شد، سهم 
بانک در آن زمان پرداخت شد اما متقاضی سهم خود 
را پرداخت نکرد تا به س��ال 90 رس��ید و باز هم سهم 
آورده خود را نپرداختند و در سال 91 ساخت و ساز ها با 
افزایش قیمت بیش از 90 درصدی مواجه و باقی کار با 

تورم 100 درصدی انجام شد. 
وی افزود:  ساخت و ساز در سال 92 با تورم 37 درصد 
و در سال 93 با افزایش قیمت و تورم 25 درصد ادامه 
پیدا کرد اما همچنان برخی از متقاضیان آورده خود را 
نپرداختن��د و البته میزان آورده هم تغییر پیدا نکرد و 

تمام افزایش قیمت ها به پای پیمانکاران نوشته شد. 
وزیرراه و ترابری دوره اصاحات با اش��اره به برخی از 
این افزایش قیمت ها گفت: در حالی که پیمانکاران در 
نیمه اول سال ۸9 به کارگران بابت هر روز کار 15هزار 
تومان می پرداختند، این رقم در س��ال 91 به 35 هزار 
تومان رس��ید. در حالی که قیمت میلگرد در شش ماه 
اول س��ال ۸9 چیزی حدود ۶50 ه��زار تومان بود، در 
س��ال 91 به 1900تومان افزایش یافت، یعنی به سه 
برابرقیمت. خرم با تاکی��د بر اینکه تاخیر در پرداخت 
سهم آورده متقاضیان یکی از عمده ترین دالیل افزایش 
قیمت واحدهای مس��کن مهر است، گفت: به ازای هر 
ماه تاخیر در پرداخت آورده متقاضیان، باقی کار با دو 

درصد افزایش قیمت مواجه می شود. 
وی گفت: معتقدم افزایش سقف وام 25 میلیون تومانی 
ب��ه 30 میلیون باید به گروهی از متقاضیان اختصاص 
یابد که همراه با این پنج میلیون تومان بخشی از سهم 

خود را هم بپردازند. 
خرم با بیان اینکه البته دولت راهکارهایی برای عدم 
افزایش قیمت مس��کن مهر دارد،  اظه��ار کرد: دولت 
می تواند بخش��ی از ضرر و زیان پیمانکاران را که باعث 
افزایش قیمت مسکن مهر شده، با واگذاری واحد ها و 
دادن زمین های تجاری در   همان ش��هر جدید جبران 
کند. در این صورت هم مس��کن مهر برای متقاضیان 
گران نمی شود و هم اینکه پیمانکاران متضرر نمی شوند. 

افزایش ۱۴ درصدی اجاره بها در پاییز ۹۳
 ش��اخص بهای مسکن اس��تیجاری در مناطق شهری 
ایران در س��ه ماهه سوم س��ال 93 نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل 14.۸ درصد و نس��بت به س��ه ماهه قبل 4.5 
درصد افزایش را نشان می دهد. بانک مرکزی در گزارشی 
ش��اخص بهای مسکن استیجاری در مناطق شهری ایران 
را در س��ه ماهه س��وم س��ال 1393 اعام کرد.  شاخص 
بهای مس��کن اس��تیجاری در مناطق ش��هری ای��ران در 
س��ه ماهه س��وم س��ال 1393 به عدد 1۶1.1 رسید که 
نس��بت به س��ه ماهه قبل معادل 4.5 درصد و نسبت به 
س��ه ماهه مش��ابه س��ال قبل 14.۸ درصد افزایش یافت. 
متوس��ط ش��اخص بهای مس��کن اس��تیجاری در 9 ماه 
اول س��ال جاری نس��بت به دوره مشابه س��ال قبل 1۶.1 

 درص��د افزایش را نش��ان می ده��د. ش��اخص مذکور در 
12 ماه منتهی به آذرماه 1393 نس��بت به 12 ماه منتهی 
به آذرماه 1392 معادل 17.4 درصد افزایش داشته است. 
 شاخص بهای مسکن اس��تیجاری در سه ماهه سوم سال 
1393 نسبت به سه ماهه قبل، در تمام استان های کشور 
افزایش یافت. بیش��ترین میزان افزایش متعلق به استان 
 کهگیلویه و بویراحمد معادل ۸.1 درصد بود و استان های یزد با 
7.3 درصد و فارس با ۶.۶ درصد افزایش در رده های بعدی 
قرار گرفتند. کمترین میزان افزایش به اس��تان خراس��ان 
جنوبی معادل 2.2 درصد مربوط بود و استان های سمنان 
با 2.5 درصد و قزوین با 2.۸ درصد در رده های بعدی قرار 
گرفتند. افزایش شاخص فوق طی سه ماهه مورد بررسی 

در استان تهران برابر با 3.4 درصد بوده است. 

شاخص بهای مسکن استیجاری 
در شهرهای بزرگ

شاخص بهای مسکن استیجاری در شهرهای بزرگ 
در سه ماهه سوم سال 1393 به عدد 1۶0.۸ رسید که 
نس��بت به س��ه ماهه قبل برابر 4.5 درصد و نسبت به 
س��ه ماهه مشابه سال قبل 14.7 درصد افزایش نشان 
می دهد. ش��اخص مذکور در 12 ماه منتهی به آذرماه 
1393 نسبت به 12 ماه منتهی به آذرماه 1392 معادل 

17.5 درصد افزایش داشته است. 

شاخص بهای مسکن استیجاری 
در شهرهای متوسط

ش��اخص بهای مس��کن اس��تیجاری در ش��هرهای 
متوسط در سه ماهه سوم سال 1393 به عدد 157.۸ 
رسید که نسبت به سه ماهه قبل به میزان 3.7 درصد 
و نس��بت به سه ماهه مشابه س��ال قبل 13.۶ درصد 
افزایش داشته است. شاخص مذکور در 12 ماه منتهی 
به آذرماه 1393 نس��بت به 12 م��اه منتهی به آذرماه 

1392 معادل 15.۸ درصد افزایش را نشان می دهد. 

شاخص بهای مسکن استیجاری
 در شهرهای کوچک

شاخص بهای مسکن استیجاری در شهرهای کوچک 
در سه ماهه سوم سال 1393 به عدد 172.2 رسید که 
نسبت به سه ماهه قبل معادل 5.1 درصد و نسبت به 
س��ه ماهه مشابه سال قبل 19.3 درصد افزایش یافت. 
ش��اخص مذکور در 12 ماه منتهی ب��ه آذرماه 1393 
نسبت به 12 ماه منتهی به آذرماه 1392 معادل 20.7 

درصد افزایش یافته است. 

پهلوگیری ۳ هزار کشتی در 
اسکله های بزرگ ترین بندر ایران

ابراهی��م ایدن��ی، مدی��رکل بن��ادر و دریان��وردی 
هرمزگان از س��ه برابر ش��دن ترانزی��ت غیرنفتی در 
این بندر و رشد دو درصدی عملیات کانتینری طی 

10 ماه اخیر خبر داد. 
 به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، 
ابراهی��م ایدنی ب��ه تش��ریح عملکرد منطق��ه ویژه 
اقتص��ادی بن��در ش��هید رجایی طی 10 م��اه اخیر 
پرداخت و اظهار کرد: از ابتدای س��ال جاری تاکنون 
۶0میلی��ون و 122ه��زار و 751 ت��ن کاالی نفتی و 
غیر نفت��ی تخلیه و بارگیری ش��د. مدی��رکل بنادر و 
دریانوردی هرمزگان ادامه داد: از کل عملیات انجام 
ش��ده در این بندر 40 میلی��ون و 3۶0 هزار و 572 
تن مربوط به کاالهای غیر نفتی و 19 میلیون و 7۶2 

هزار و 179 تن نیز به مواد نفتی اختصاص دارد. 
مدیر منطق��ه ویژه اقتصادی بندر ش��هید رجایی 
از رونق عملیات ترانش��یپ برای تبدیل بندر شهید 
رجایی به بندر کانونی منطقه خبر داد و خاطرنشان 
کرد: طی این مدت، یک میلیون و 4۶۸ هزار و ۸91 
تن کاال با خطوط فیدری از این بندر به س��ایر بنادر 
ترانش��یپ ش��د که 9 درصد افزایش داش��ته است. 
ایدنی حج��م ترانزیت کاالهای غیرنفتی طی س��ال 

جاری را چهار میلیون و 555هزار تن عنوان کرد. 

رشد ۳ برابری ترانزیت غیرنفتی
مدی��رکل بن��ادر و دریانوردی هرمزگان از رش��د 
چش��مگیر 223 درصدی این بخش در مقایس��ه با 
مدت مشابه سال گذشته و سه برابر شدن این بخش 

از عملیات بندری خبر داد. 
ایدنی میزان کاپوتاژ )حمل و نقل ساحلی( این گونه 
کااله��ا را طی س��ال جاری بی��ش از 47۶ هزار تن 
عن��وان ک��رد و با اش��اره به آخرین حج��م صادرات 
غیرنفت��ی انجام ش��ده در بزرگ تری��ن بندر تجاری 
کشور، رقم آن را 21 میلیون و ۶45 هزار تن دانست. 
وی از تخلی��ه و بارگیری یک میلیون و 512 هزار 
تی ئی یو کانتینر در این بندر طی س��ال جاری خبر 
داد و گفت: طی 10 ماه گذشته، عملیات کانتینری 
در بزرگ ترین بندر تجاری ایران به میزان دو درصد 

رشد مثبت داشته است. 

رشد ۱2۴درصدی ترانزیت نفتی در بندر شهید 
رجایی

مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی در 
بخش دیگری از س��خنان خود ب��ه آخرین وضعیت 
عملی��ات تخلی��ه و بارگی��ری کااله��ای نفت��ی در 
بزرگ ترین بندر تجاری ایران اش��اره و اظهار کرد: از 
آغاز س��ال جاری تاکنون، چهار میلیون و 195هزار 
و۶31ت��ن مواد نفتی از طری��ق پایانه های نفتی این 

بندر به خارج از کشور صادر شد. 
ایدن��ی میزان ترانزیت این نوع کاالها را 475 هزار 
و 940 ت��ن اعام ک��رد و افزود: این میزان نس��بت 
به مدت مش��ابه سال گذش��ته، 124 درصد افزایش 

داشته است. 
وی ب��ا بیان اینکه بیش از یک میلیون و 142هزار 
تن مواد نفتی از طریق این بندر به داخل کشور وارد 
ش��د، میزان کاپوتاژ مواد نفتی طی س��ال جاری را 

13میلیون و 922هزار و 414 تن اعام کرد. 

منطقه 22 تهران را می توان اوج تراکم فروشی دانست. 
به طوری که در طرح جامع شهر تهران برای این منطقه 
250هزار پروانه ساخت پیش بینی شده بود اما تا به امروز 
۶50 هزار پروانه س��اخت فقط برای ساخت و ساز در این 
منطقه صادر شده است. در حال حاضر محدوده دریاچه 
چیتگ��ر از بهترین نقاط منطقه 22 اس��ت که کمترین 
قیم��ت خرید واحدهای مس��کونی در ای��ن منطقه دو 
میلیون و 300 هزار تومان برای هر متر مربع و بیشترین 

قیمت هفت میلیون تومان در هر متر مربع است. 

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان 
کاه��ش  از  س��یمان  صنع��ت 
تقاضای سیمان به دلیل رکود در 
ساخت و س��از خبر داد و گفت: با 
توجه به کاهش تقاضا میزان تولید 
و صادرات سیمان نیز کاهش یافته 
است. به گزارش ایسنا، عبدالرضا 
شیخان، با اشاره به میزان صادرات 

سیمان و کلینکر گفت: طبق آمار 
9 ماه��ه، ص��ادرات کلینک��ر 37 
درصد رش��د داش��ته اما صادرات 
سیمان با 10 درصد کاهش مواجه 
بوده اس��ت اما مجم��وع صادرات 
س��یمان و کلینکر طی این مدت 

تغییری نکرده است. 
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان 

صنع��ت س��یمان می��زان تولید 
س��یمان را در 9 ماه��ه امس��ال 
51 میلی��ون و ۶45ه��زار ت��ن 
عنوان و اظهار کرد: در این مدت 
س��یمان صادر  تن  10 میلی��ون 
شده است. شیخان با بیان اینکه 
در 9 ماهه امس��ال 5۶ میلیون و 
۸50 هزار تن کلینکر تولید شده 

است، گفت: طی این مدت چهار 
میلی��ون و 500 هزار تن کلینکر 

از ایران صادر شده است. 
اعظ��م ص��ادرات  بخ��ش  وی 
سیمان و کلینکر را به کشور های 
عراق، افغانس��تان، ترکمنس��تان، 
خلیج ف��ارس و CISمصر عنوان 
و اظه��ار کرد: مجم��وع صادرات 

س��یمان و کلینکر در 9 ماه اخیر 
14 میلیون و 500 هزار تن برآورد 
شده اس��ت. شیخان با بیان اینکه 
در بخش س��یمان ش��ش درصد 
کاهش تقاضا وج��ود دارد، اظهار 
ک��رد: ای��ن امر ب��ه دلی��ل رکود 
اقتصادی و کاهش ساخت وس��از 

اتفاق افتاده است. 

قیمت )تومان(محدوده متراژ

۸0 متر
دریاچه 

چیتگر، شهرک 
شهیدباقری

272 میلیون

دریاچه چیتگر، 100متر
مجتمع خیام

4۸0 میلیون

دریاچه چیتگر، 73 متر
شهرک نمونه

255 میلیون

145 متر
دریاچه چیتگر، 

بلوار کاج 
سروستان

725 میلیون

95 متر
دریاچه چیتگر، 

بلوار کاج 
سروستان ۶

475 میلیون

دریاچه چیتگر، 134 متر
شهرک کوهستان

442 میلیون

دریاچه چیتگر، 100 متر
شهرک امید دژبان

2۶0 میلیون

122 متر
غرب دریاچه 

چیتگر، مجتمع 
نگین

512 میلیون

دریاچه چیتگر، 125 متر
مجتمع ساحل

537 میلیون

۶3 متر
دریاچه چیتگر، 
روبه روی دهکده 

آبی پارس
151 میلیون

115 متر
دریاچه 

چیتگر، تعاونی 
بازنشستگان ارتش

4۶0 میلیون

افت تقاضا و تولید سیمان در پی رکود ساخت و ساز

قیمت ارزان
قیمت متوسط 
رو به باال

قیمت گران

قیمت اجاره نسبت به خرید
قیمت نسبت به دستمزد
تغییر قیمت نسبت به سال گذشته

راهنما 

پدرام صادقی
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به واسطه اینکه خانواده ام در 
استان البرز زندگی می کنند و 
م��ن س��اکن تهران هس��تم، 
هرچند روز یک ب��ار با تماس 
تلفن��ی جوی��ای احوال ش��ان 
می ش��وم و حداق��ل ه��ر دو 
دیدارش��ان  به  یک ب��ار  هفته 
م��ی روم. پ��درم بالفاصله بعد 
از س��الم و احوالپرس��ی، یک 
می کن��د:  تک��رار  را  جمل��ه 
»پس��رم؛ از مصرف سوسیس 
و کالب��اس دوری کن!« هربار 
بع��د از ش��نیدن ای��ن جمله، 
عل��ت را از او می پرس��یدم و 
هربار  ک��ه  اینجاس��ت  جالب 
با یک پاس��خ متفاوت مواجه 
می ش��دم. یک دفع��ه با دلیل 
وج��ود وی��روس عجی��ب در 
این فرآورده ه��ا که باعث فلج 
مغزی می ش��ود، یک دفعه با 
پیدا ش��دن کرم و فاسد بودن 
آن، روزی هم استفاده گوشت 
گرب��ه در تولید سوس��یس و 
کالباس خالص��ه هربار با یک 
عنوان، دلی��ل مضر بودن این 
محص��والت را از نظر خودش 

اثبات می کرد.
ام��ا ای��ن اواخ��ر، تنها یک 
پاسخ را می ش��نیدم که تکرار 
می ک��رد: »توی سوس��یس و 
کالباس، خمیر مرغ می زنند« 
وقت��ی درباره این م��اده از او 
دو  فقط  جواب  می پرس��یدم، 

کلمه بود: »آشغال گوشت!«

شایعات بی در و پیکر
اگ��ر بخواهیم مس��تند و با 
زب��ان آماری س��خن بگوییم، 
ک��ه  کنی��م  اعت��راف  بای��د 
نزدیک هفت کیلوگرم س��رانه 
مصرف مجم��وع فرآورده های 
گوش��تی به ازای ه��ر نفر در 
البته این مقدار  ایران اس��ت. 
نس��بت به میانگین جهانی و 
بسیار  پیش��رفته  کش��ورهای 
می رس��د.  نظ��ر  ب��ه  ناچی��ز 
به عنوان مث��ال، آمریکا با 68 
کیلوگرم و کشورهای اروپایی 
با متوسط 28 کیلوگرم، سطح 
قابل قبول تری از میزان فروش 
این محص��والت را در اختیار 
دارند. یا م��ردم همین ترکیه 
که در همس��ایگی ما هستند، 
18کیلوگرم  س��الی  حداق��ل 
مص��رف  گوش��تی  ف��رآورده 

می کنند.
اس��ت، ترس  آنچه مس��لم 
مردم کشور از مضر بودن این 
مهم ترین  از  یکی  محصوالت، 
دالی��ل پایی��ن بودن س��رانه 
از این  مصرف اس��ت. ش��اید 
بابت حق با مردم باش��د. زیرا 
ه��ر از چندگاهی، ش��ایعه یا 
خبری در رس��انه ها می پیچد 
که در ذه��ن جامعه تصویری 
خطرن��اک از ای��ن محصوالت 
نقش می بندد. متاس��فانه این 
تصاوی��ر منف��ی، قدرتی چند 
براب��ر اخبار مثب��ت دارد و به 
از س��لول های  زودی ها  ای��ن 
خاکس��تری پاک نمی ش��ود و 
این جریان در آخرین مرحله 
تعطیلی  و  ورشکس��تگی  ب��ه 

کارخانجات��ی می انجام��د که 
با داش��تن چندین پرس��نل و 
فعالیت تحت نظ��ارت وزارت 
ب��ه  اس��تاندارد  و  بهداش��ت 
س��ختی گلی��م خوی��ش را از 
دری��ای متالطم ب��ازار بیرون 
ساالنه  که  می کشند؛ صنعتی 
200 ت��ا 220ه��زار ت��ن در 
فرآورده های  تولید  برای  سال 
گوش��تی، مرغ و گوش��تی را 
مص��رف می کند که ب��ا تایید 
س��ازمان دامپزش��کی و ناظر 
بهداش��تی به کارخانه ها وارد 

می شود.
اکنون حدود 160 کارخانه 
تولید فرآورده های گوشتی در 
ای��ران وجود دارد که س��االنه 
450ه��زار ت��ن سوس��یس و 
می کنن��د،  تولی��د  کالب��اس 
ام��ا ب��ه گفت��ه دبی��ر انجمن 
صنف��ی صنای��ع فرآورده های 
گوش��تی، اگ��ر ش��رایط برای 
و  زیرس��اخت ها  تامی��ن 
شود،  فراهم  سرمایه گذاری ها 
ای��ن مقدار به ی��ک میلیون و 
200هزار تن در س��ال خواهد 

رسید.

واقع بین باشیم
وقتی ای��ن آماره��ا و ارقام 
را مش��اهده ک��ردم، دالیل و 

براهین��ی که پدرم برای 
و  سوسیس  عدم مصرف 
می کرد،  عنوان  کالباس 
کمی برای��م غیرمنطقی 
نظ��ر  ب��ه  نامعق��ول  و 
بنابرای��ن  می رس��ید. 
برای  که  بودم  مش��تاق 
یک ب��ار هم که ش��ده از 
کارخانج��ات  از  یک��ی 
سوس��یس  تولیدکننده 
و کالب��اس بازدید کنم. 
همکاری  با  خوشبختانه 
انجم��ن صنف��ی صنایع 
گوش��تی،  فرآورده های 

این ام��کان محقق ش��د و به 
همراه چن��د تن از خبرنگاران 
حوزه غذا و کش��اورزی از دو 

کارخانه بازدید به عمل آمد.
هن��گام گ��ذر از راهروها و 
تماش��ای س��الن های مختلف 
هر دو کارخانه، با دقت منتظر 
مورد مش��کوکی بودم تا بلکه 
الاق��ل بتوانم مدرک��ی دال بر 
پیدا  پ��درم  بهانه های  تایی��د 
کنم، اما هر چه مشاهده کردم، 
چیزی به جز گوشت و مرغی 

که خودمان ه��م در خانه آن 
را مص��رف می کنی��م، ندیدم. 
)بگذری��م از ادویه ه��ا، ان��واع 
فلفل، مغز پس��ته و موادی از 

این دست(.
گوش��ت و مرغ، دقیقا مانند 
یک قصابی بزرگ تمیز شده و 
تمام ضایعات آن جدا می شود. 
س��پس ای��ن گوش��ت خالص 
س��فید و قرمز وارد خط تولید 
ش��ده و پس از بسته بندی، به 
ات��اق پخت می رود. اس��کلت 
باقی مان��ده و ضایع��ات همراه 
آن ب��ه کارخانه ه��ای خوراک 
دام فروخت��ه خواهد ش��د که 
مجوز س��ازمان دامپزشکی را 
سوسیس  در  به عبارتی  دارند. 
و کالباسی که در کارخانه های 
معتبر تولید ش��ده باش��د، به 
غیر از گوش��ت، ادویه و کمی 
ه��م  )آن  نگهدارن��ده  م��واد 
مطاب��ق با قوانین اس��تاندارد( 

چیز دیگری وجود ندارد.

اسکلت دردسرساز
اما این خمیرمرغ چیس��ت 
که به این ان��دازه ذهن مردم 
را درگیر کرده است؟ هرچند 
ک��ه در گزارش های قبلی هم 
درب��اره آن صحب��ت کردی��م 
ول��ی ب��ه نظ��ر می رس��د باز 

این  هم زوای��ای پنهان��ی در 
پرون��ده وج��ود دارد که باید 
آشکار ش��ود. به گفته رییس 
هیات مدی��ره انجم��ن صنفی 
صنایع فرآورده های گوش��تی، 
مرغ،  کش��تارگاه های  معموال 
از دو خط تش��کیل ش��ده اند 
ک��ه خ��ط دوم آن مخصوص 
از بی��ن بردن آالی��ش درون 
ش��کم مرغ اس��ت، ام��ا بنا به 
این  برخی کارخانه ها  دالیلی، 
مرحله را به صورت دستی و با 

چاقو انج��ام می دهند. به این 
ترتیب، ممکن اس��ت مقداری 
از محتوی��ات درون ش��کمی 
در الش��ه باقی بماند. این مرغ 
وقت��ی وارد کارخان��ه تولی��د 
سوس��یس و کالباس می شود، 
دوباره توسط پرسنل آن، تمیز 
شده و مابقی ضایعات نیز جدا 

خواهد شد.
می گوید:  فالحت��ی  رمضان 
»اس��کلتی که از م��رغ کامل 
باق��ی می ماند ح��اوی 22 تا 
23درصد گوش��تی اس��ت که 
به استخوان چس��بیده است. 
از  مق��دار  ای��ن  جداس��ازی 
اس��تخوان، چیزی اس��ت که 
از جنگ جهان��ی دوم به بعد 
در تمام کش��ورها امری عادی 
تلقی می ش��ود و دس��تگاهی 
نیز به نام س��پراتور برای این 

منظور ساخته شده است.«
اس��ت:  معتق��د  فالحت��ی 
اس��تفاده از خمیرم��رغ، باعث 
20هزارتن��ی  صرفه جوی��ی 
گوشت سفید در کشور خواهد 
شد، اما متاسفانه فعال استفاده 
از آن در ای��ران ممنوع اس��ت. 
البت��ه جال��ب اینجاس��ت که 
هنوز اداره اس��تاندارد، قوانین 
جدی��د را ب��رای ای��ن منظور 
وضع نک��رده و تولیدکننده ها 
هس��تند.  س��ردرگم 
ای��ن درحالی اس��ت که 
دامپزش��کی،  س��ازمان 
مشکلی برای استفاده از 

خمیرمرغ ندارد.
وی با اش��اره به اینکه 
بسیاری  درخواست های 
برگزاری جلس��ات  برای 
توجیهی با رییس سازمان 
اس��ت�اندارد داش����تیم، 
می افزاید: »متاسفانه هنوز 
برای  حتی  نتوانس��ته ایم 
چن��د دقیقه با مس��ئول 
درب��اره  س��ازمان  ای��ن 
و  خمیرم��رغ صحب��ت کنیم 
م��دارک و ادله این صنف را به 

گوش آنها برسانیم.«
فالحت��ی اضاف��ه می کن��د: 
»حتی مصرف نیتریت را طبق 
قوانینی که خود صنف تنظیم 
ک��رد، به نصف مق��دار جهانی 
کاه��ش دادیم و آن را به 120 

پی.پی.ام رساندیم. 
درحال��ی که اکن��ون برخی 
کشورهای اروپایی از این ماده 
ت��ا میزان 250 پی.پ��ی.ام نیز 

استفاده می کنند.« وی عنوان 
می کند: »در طول س��ال های 
گذش��ته به لطف ش��ایعات و 
افس��انه هایی ک��ه برخ��ی آن 
را می س��ازند، لطم��ات زیادی 
متوج��ه این صنعت ش��ده که 
در م��ورد اخی��ر هم اس��تفاده 
از خمیرمرغ م��ردم را بیش از 
گوشتی  فرآورده های  به  پیش 

بدبین کرد.«

شایعه سازی، به اقتصاد 
ضربه می زند

از سویی دیگر، دبیر انجمن 
صنف��ی صنای��ع فرآورده های 
گوش��تی از زاوی��ه دیگری به 
موضوع شایعات نگاه می کند و 
می گوید: »یک��ی از دالیل این 
حمله ها، شیطنت های رسانه ها 

و مطبوعات است.«
ادامه  افالک��ی  مجید  دکتر 
بح��ث  »بنابرای��ن  می ده��د: 
اولوی��ت  در  فرهنگ س��ازی 
کاره��ای انجمن ق��رار گرفت 
ک��ه در این راس��تا از فعاالن 
رس��انه ای ه��م ب��رای بازدید 
دع��وت  کارخانج��ات  از 
می کنی��م. حت��ی در مراک��ز 
اکثر اس��تان ها جوانان مشتاق 
ب��ه کارخانه ه��ای معتب��ر  را 
می بری��م تا نح��وه تولید را از 
اینها  البت��ه  ببینند.  نزدی��ک 
خمیرم��رغ  بح��ث  از  فرات��ر 
است و در س��طح کالن برای 
آگاهی م��ردم از واقعیات این 
 صنع��ت در درازم��دت دنبال 

خواهد شد.«
ب��ه گفت��ه افالک��ی، اگرچه 
گوشتی  فرآورده های  صادرات 
از ایران چنگی به دل نمی زند 
اما با منتش��ر ش��دن شایعات، 
همی��ن مق��دار ه��م از بی��ن 
خواه��د رفت. زیرا مش��تریان 
ایرانی ه��ا  وقت��ی  می گوین��د 
درب��اره محصوالت خودش��ان 
این گونه بدبین هستند، چگونه 
می توانیم به آنها اعتماد کنیم؟ 
و این در نهایت به ضرر اقتصاد 
و کس��ب وکار صنعت داخلی 

منجر خواهد شد.«
متاس��فانه ای��ن بدبینی نه 
تنها در صنع��ت فرآورده های 
گوش��تی در میان مردم شایع 
اس��ت، بلک��ه بیش��تر صنایع 
غذایی با حمالت و هجمه های 
روب��ه رو  بزرگ��ی  و  کوچ��ک 
هستند که هر چند وقت یک 
بار، فروش محصوالت ش��ان را 
کاهش داده و کسب وکارشان 
را ب��ا خط��ر ناب��ودی مواجه 

می کند. 
از برخی تخلفات  گذش��ته 
ک��ه از طرف بعض��ی واحدها 
ص��ورت می گیرد )ک��ه البته 
نبای��د آن را ب��ه پ��ای همه 
نظ��ر  ب��ه  نوش��ت(  فع��االن 
می رسد شایعه سازی ها ریشه 
در اج��رای نادرس��ت قوانین 
دارد؛ قوانین��ی که ش��اید در 
س��المت  ب��رای حفظ  ظاهر 
مردم اجرا می ش��وند، اما در 
واحدهای  اقتص��اد  به  باطن، 
تولیدی ضرر می زند؛ درست 
اتفاقی که برای  مانند همین 

خمیرمرغ افتاد. 
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فروش روغن تفاله زیتون در بازار
عضو ش��ورای ملی زیتون از ف��روش روغن زیتون  
پومیس )روغن تفاله زیتون( آن هم به صورت قاچاق 
در بازار ایران خبر داد و گفت: این نوع روغن زیتون 
که از نظر استانداردهای ایران قابلیت مصرف انسانی 

ندارد، با قیمت های باال فروخته می شود.
ن��ادر جالل��ت در گفت وگو با ایس��نا اظه��ار کرد: 
واردات روغ��ن زیتون با مش��کالت عدیده ای مواجه 
است، به گونه ای که 50 درصد آن به صورت غیرقانونی 
و آن ه��م از نوع روغن زیتون پومیس )تفاله زیتونی 
که یک بار روغن کش��ی ش��ده و با روغن زیتون بکر 
مخلوط می ش��ود( اس��ت که از نظر اس��تانداردهای 
ای��ران قابلیت مصرف ندارد اما در بازار با قیمت های 

باال به فروش می رسد.
وی افزود: امس��ال تولی��د مناس��بی از نظر میوه 
زیتون داش��تیم که با توجه به باقی ماندن بخش��ی 
از تولید س��ال گذش��ته، حتی می توانیم به صادرات 
زیتون کنس��روی فکر کنیم. ام��ا تولید روغن زیتون 
در سال جاری مانند سال های گذشته با کمبودهای 
بسیاری مواجه اس��ت، به گونه ای که اگر در بهترین 
حال��ت حدود پن��ج تن روغن زیتون تولید ش��ود به 

واردات 10 هزار تنی این محصول نیازمندیم.

 صادرات ۱۲۰ هزار تن پسته 
از ابتدای امسال 

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین از صادرات 120 
هزار تن پس��ته از ابتدای س��ال تاکن��ون خبر داد و 
افزود: بهای هر تن پسته صادراتی بین ۹800 تا 10 

هزار دالر است.
اس��داهلل عس��گراوالدی در گف��ت وگ��و ب��ا ایلنا 
درخصوص میزان صادرات پسته در 10 ماه گذشته، 
اظهار داشت : صادرات پسته در 10 ماه گذشته 120 
هزار تن معادل )ی��ک میلیارد و 200 میلیون دالر( 
بوده که از این میزان 40 هزار تن برای سال گذشته 

و 80 هزار تن از محصول نیز برای سال ۹3 است.
وی اف��زود: در ماه ه��ای بهم��ن و اس��فند میزان 
ص��ادرات پس��ته به س��ه هزار ت��ن خواهد رس��ید. 
عسگراوالدی تصریح کرد: از هر 100 محموله پسته 

دو تا سه محموله برگشت خورده است.
وی در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه میزان مصرف 
پس��ته داخل چقدر است، گفت: 20 هزار تن مصرف 
داخل تا پایان س��ال اس��ت که در مجموع با میزان 
صادرات ای��ن محصول میزان عرض��ه140 هزار تن 

خواهد شد.
عس��گراوالدی بهای هر تن پسته صادراتی را بین 
۹800 ت��ا 10 هزار دالر اعالم کرد و گفت: البته این 
رقم تا 11 هزار دالر نیز در نوسان است که به نوع و 

درجه مرغوبیت پسته بستگی دارد.

نیمی از مزارع پرورش ماهیان 
سردآبی بدون پروانه  بهره برداری 

رییس س��ازمان دامپزش��کی با بیان اینکه از کل 
تع��داد مزارع پ��رورش ماهیان س��ردآبی 50 درصد 
غیرمجاز اس��ت و قابلیت دریافت پروانه ندارد، گفت: 
تمام تالش س��ازمان تبدیل ساختار پرورش ماهیان 
س��ردآبی به ساختاری س��الم و هماهنگ با مقررات 
بهداش��تی اس��ت.مهدی خلج، در گفت وگو با فارس 
درباره شیوع بیشتر بیماری VHS ماهیان سردآبی  
قزل  آال گفت: وظیفه س��ازمان دامپزش��کی کش��ور 
تامین بهداشت دام، طیور، آبزیان و فرآورده  و نهاده 
است و معاون بهداشتی سازمان هم رسیدگی به این 

امور را بر عهده دارد.
وی اف��زود: حک��م جدیدی تحت عن��وان نماینده 
ب��رای پیگی��ری مش��کالت ماهیان س��ردآبی برای 
معاونت بهداشتی سازمان صادر نشده و این کار جزو 

وظایف ذاتی این پست سازمانی  است.
وی با بیان اینکه بیماری VHS از س��ال 83 در 
بین مزارع پرورش ماهیان سردآبی )قزل آال( شیوع 
داشته اس��ت، افزود: بیماری مذکور حدود دو سال 
قب��ل یعنی اواخر س��ال ۹1 و ابتدای س��ال ۹2 به 
دلیل کاه��ش منابع آبی و افزای��ش مراکز تولید و 
آلودگی آب ها ش��یوع بیشتری داشت اما با اقدامات 
الزم بیم��اری وی��روس VHS تحت کنت��رل قرار 
گرف��ت، ب��ه طوری که امس��ال ش��یوع بیماری در 
مزارع کاهش یافت.رییس سازمان دامپزشکی بیان 
داشت: قبل از اینکه مسئول در سازمان دامپزشکی 
باشم، کارهایی برای مبارزه با این بیماری ویروسی 
انجام ش��ده بود و هم اکنون اقدامات جدی تری در 

حال انجام است.
خلج بیان داش��ت: کمیته مش��ترکی بین سازمان 
اتحادی��ه  ای��ران،  دامپزش��کی، س��ازمان ش��یالت 
پرورش دهندگان ماهیان سردآبی و بیمه محصوالت 
 VHS کش��اورزی درباره مبارزه با بیماری ویروسی
از قبل وجود داشته که کمیته مذکور طی یک سال 
اخیر بارها و بارها در م��ورد بیماری VHS ماهیان 

سردآبی و مبارزه با آن تشکیل جلسه داده است.

 احیای دریاچه ارومیه 
نیازمند عزم ملی 

احی��ای دریاچ��ه ارومی��ه نیازمند ی��ک عزم ملی 
اس��ت و قطعا باید م��ردم در این امر مهم ما را یاری 
کنند. اولویت های کاری ستاد احیای دریاچه ارومیه 
در این اس��تان تعیین اقدام��ات اجرایی نرم افزاری و 
سخت افزاری و عملیاتی کردن کاهش40 درصدی از 
حقابه های س��طحی و زیرزمینی و افزایش بهره وری 
از60 درص��د آب باقیمان��ده در بخش کش��اورزی با 
اجرای سیس��تم های نوین آبی��اری در حوضه آبریز 

دریاچه است.
امس��ال برای اجرایی ش��دن راهکاره��ای احیای 
دریاچ��ه ارومی��ه از مناب��ع دولت��ی 540 میلی��ارد 
و600 میلیون ریال اختصاص یافته اس��ت. در ادامه 
حمایت ها و همچنین تشویق دولت، برخی کارها در 
دست اقدام است. هدایت آب رودخانه آجی چای به 
پیکره آبی دریاچه ارومیه با الیروبی و مسیرگش��ایی 
و انتقال پساب تصفیه خانه های فاضالب های استان 
که از مهم ترین طرح ها و راهکارهای اجرایی و عملی 
براس��اس اولویت کاری س��تاد احیا در این اس��تان 
اس��ت، شناس��ایی کانون های تولید ریزگرد نمکی و 
غیرنمکی و تثبیت آنها، توس��عه کش��ت گلخانه ای، 
تغییر الگوی کشت از پرمصرف به کم مصرف، تجهیز 
چاه های کشاورزی به کنتورهای هوشمند و حجمی، 
جلوگیری از برداش��ت آب های غیرمجاز از آب های 
س��طحی، تهیه نقش��ه های کاداس��تر زراعی و باغی 
اراضی حوضه آبریز دریاچه با س��اماندهی مالکیت و 
صدور سند اراضی کشاورزان، توقف تمامی طرح های 
سدس��ازی در دس��ت مطالعه و اجرایی و طرح های 
ش��بکه آبرس��انی و آبی��اری پایی��ن دس��ت حوضه 
دریاچه به اس��تثنای س��د نهند و چراغ ویس برای 
احی��ای دریاچه عملیات عمرانی آنه��ا ادامه خواهد 
داش��ت. تدوین و پیاده س��ازی برنامه جامع آموزش، 
اطالع رس��انی، آگاه سازی، جلب مش��ارکت عمومی 
و جوام��ع محلی در راس��تای تدوین و پیاده س��ازی 
وضعیت موج��ود و اهمیت دریاچ��ه ارومیه از دیگر 
طرح ه��ا و راهکاره��ای اجرایی احی��ای این دریاچه 

است.
ب��ا توجه به ای��ن موضوع که معیش��ت 30 درصد 
از مردم اس��تان آذربایجان شرقی مستقیما از بخش 
کش��اورزی تامین می ش��ود، بر همین اس��اس ستاد 
احیای دریاچه ارومیه به هیچ وجه به دنبال تعطیل 
یا حتی آس��یب دیدن این بخش نیست بلکه معتقد 
هس��تیم تغییر الگوی کش��ت در بخش کشاورزی و 
اس��تفاده از فناوری های نوین موجب راندمان باالی 
تولید در بخش کش��اورزی، صرفه جویی در مصرف 
آب و کمک��ی ب��رای احی��ای دریاچه خواهد ش��د. 
خوش��بختانه بارش های اخیر اوایل سال آبی زراعی 
۹4-۹3 موجب شده محدودیت موقت کشت آبی به 
طرح تغییر الگوی کشت یا طرح بهکاشت تغییر یابد 
و طرح محدودیت موقت کشت آبی امسال در استان 

آذربایجان شرقی اجرا نخواهد شد.
اکنون تحقق به حق خواس��ته های مردم در نجات 
دریاچه ارومیه وارد فاز عملیاتی شده است. بنابراین 
اطالع رسانی و تبلیغات در این زمینه از اهمیت قابل 
توجه��ی برخوردار اس��ت و از دس��تگاه های مجری 
انتظ��ار می رود در پیش��برد اهداف مل��ی ما را یاری 

کنند .
ماموریت اصلی ش��ورای فرهنگی-اجتماعی ستاد 
احیای دریاچه ارومیه مدیریت بر احصای مش��کالت 
پی��ش رو و پیگی��ری مدیریت صحیح آنه��ا و ارائه 
گ��زارش نهای��ی اس��ت. همچنین ارائ��ه اطالعات و 
آگاهی رسانی جامع و درست از وضع موجود دریاچه 
و مس��ائل حوض��ه آن از جنبه های مختل��ف مانند 
آخرین وضعیت دریاچه، وضعیت کشاورزی حوضه، 
نس��بت جمعیتی حوضه متاثر از بح��ران دریاچه و 
همچنین مسائل بهداشتی و انسانی از وظایف دیگر 
این س��تاد اس��ت. جلوگیری از اطالعات نادرست و 
پراکن��ده از کانال ه��ای مختل��ف و گاه ضد و نقیض 
از اولوی��ت کاری کمیت��ه اطالع رس��انی و تبلیغات 
اس��ت. مردم بای��د در پیگی��ری و پای��ش مصوبات 
ستاد از دس��تگاه های اجرایی سهیم باشند. براساس 
برنامه زمان بندی ش��ده برای اجرا و درخواست ارائه 
گزارش ادواری از فرآیند پیش��رفت کار و به تبع آن 
ارائه مستندات این اطالعات و پیشرفت روند اجرای 
برنامه ها و شفاف سازی در اختیار مردم قرار می گیرد 
و ای��ن جزو ال ینفک وظایف اطالع رس��انی س��تاد و 

مجریان طرح های مصوب کار گروه هاست.
س��تاد احی��ا در راس��تای اب��الغ مصوب��ات ب��ه 
دس��تگاه های اجرایی، نظارت و پایش اقدامات الزم 
را ب��رای پروژه های در دس��ت اجرا ب��ه عمل خواهد 
آورد، بنابرای��ن احیای دریاچ��ه ارومیه نیازمند یک 
عزم ملی اس��ت و قطعا باید م��ردم در این امر مهم 

ما را یاری کنند.

 مرغ ارگانیک 
در ایران تولید نمی شود

دبیر انجمن ارگانیک ای��ران گفت: توانمندی های 
الزم ب��رای تولی��د م��رغ ارگانیک در کش��ور وجود 
دارد، ام��ا هنوز م��رغ ارگانیک تولید نش��ده و هیچ 

تولید کننده ای به این بخش ورود نکرده است.
مهدی مهدی پور در گفت و گو با ایرنا افزود: تمایل 
تولید کنندگان به ش��رایط راحت تر و پر سودتر باعث 
ش��ده که هنوز ب��ه بخش تولید م��رغ ارگانیک وارد 
نشوند و آنها تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک را به مرغ 

ارگانیک ترجیح دهند.
بن��ا به اظه��ار مهدی پور، محص��والت ارگانیک به 
ط��ور میانگی��ن 30 درص��د گران ت��ر از محصوالت 
غیر ارگانیک هس��تند، زیرا ش��رایط تولید آنها کامال 

متفاوت است.
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خلیل ساعی
نماینده ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان شرقی

تغییر کاربری زمین کشاورزی به نام حمایت از تولید
برخی از نمایندگان مجلس در قالب بررسی الیحه رفع موانع تولید در مجلس در 
مورد پیشنهاد بررس��ی یک ماهه درخواست تغییر کاربری زمین های دیم درجه 4 
و اینکه اگر درخواس��ت سرمایه گذار پاس��خ نگرفت، نسبت به تغییر کاربری زمین 
کش��اورزی اقدام می ش��ود، گفتند: به بهانه حمایت از تولید نبای��د چوب حراج به 
زمین های کش��اورزی زده ش��ود، همان گونه که براس��اس گزارش مرکز پژوهش ها 
1۷ هزار هکتار ش��الیزار و باغ مرغوب ش��مال تغییر کاربری داده ش��د و توسعه ای 
هم حاصل نش��د. نماینده لنگرود گفت: براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس 
1۷ هزار هکتار از اراضی کش��اورزی تغییر کاربری یافته است. سه هزار هکتار زمین 
ش��الیزاری کشاورزان، چهار هزار هکتار باغات توت و 10هزار هکتار از اراضی کشت 
چای در س��ال های اخیر دستخوش تغییر کاربری شده و توسعه ای هم ایجاد نشده 
است.به گزارش فارس، الهوتی این تغییر کاربری ها را خیانت دانست و عنوان کرد: 
باید به جای این تغییر کاربری ها، گندم و برنج کشت شود. در آینده وضعیت کاالهای 
کش��اورزی در دنیا به جایی می رس��د که اگر پول هم داش��ته باشیم، چیزی به ما 
نخواهند فروخت.جعفری نماینده بجنورد هم با انتقاد از مهلت یک ماهه برای تغییر 
کاربری زمین کشاورزی برای اجرای طرح های عمرانی، گفت: زمین کشاورزی برای 

تولید مواد غذایی باید حفظ شود.
در ادام��ه محمد دامادی، عضو کمیس��یون عمران با بی��ان اینکه نمی توان به نام 
صنع��ت، کش��اورزی را از بین برد، افزود: تا کی می توان برن��ج وارد کرد؟ این حرف 
که نباید برنج وارد کنیم، به گوش کس��ی نرفت و قانون آن هم اجرا نشد.وی افزود: 
امروز پول می دهیم، برنج وارد می کنیم، در آینده که بحران باشد، چند برابر هم پول 

بدهیم، برنج به ما نمی دهند. دامادی گفت: می خواهند به 
نام قانون حمایت از تولید، زمین های کش��اورزی را تغییر 
کاربری دهند، االن در مازندران چقدر تغییر کاربری زمین 

شده، آیا توسعه اقتصادی ایجاد شد؟ 

فائو خواستار تقویت تنوع زیستی کشاورزی در ایران شد
س��ازمان خواربار و کش��اورزی ملل متحد )فائو( خواس��تار تشکیل »مکانیزم 
اشتراک گذاری ملی اطالعات« درخصوص منابع ژنتیک گیاهی با هدف اطمینان 

از حفاظت و پایداری تنوع زیستی گونه های گیاهی در ایران شد.
به گزارش ایرنا از دفتر نمایندگی فائو در ایران، مکانیزم اش��تراک گذاری ملی 
اطالعات )ژنتیکی گیاهی( تامین کننده ابزار ارزش��مندی است که نه تنها زمینه 
اشتراک گذاری دانش و تجربیات ژنتیک گیاهی را فراهم می کند، بلکه راه توسعه 
استراتژی های بهره برداری از این منابع و تقویت کشاورزی را نیز هموار می سازد 
به گونه ای که اطمینان می ده��د در صورت ادامه افزایش جمعیت جهانی، میزان 

دسترسی به غذای کافی، سالم و مغذی همچنان ادامه خواهد داشت.
این مکانیزم هم اکنون در ۷5 کشور جهان از جمله )کشورهای همجوار ایران( 
ترکیه، پاکس��تان، هند، عمان و اخیرا مصر، اردن و لبنان نیز به اجرا گذاش��ته و 

تکمیل شده است. 
سرج ناکوزی، نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( در ایران، 
ب��ر اهمیت منابع ژنتیکی گیاه��ی در ارتقای امنیت غذای��ی و حفاظت از تنوع 

زیستی گونه های کشاورزی تاکید کرد.
وی اظهار داش��ت: در ش��رایطی که تاثیرات منفی تغییرات آب وهوایی به طور 
فزاینده ای در حال رش��د اس��ت و گمانه زنی ها نیز از وخیم تر ش��دن بیشتر آن 
حکایت دارد، تنوع ژنتیکی گونه های گیاهی نقش اساس��ی و مهمی را در تامین 
بخش بنیادین ظرفیت محصوالت کشاورزی کشورها، از جمله ایران ایفا می کند، 
به طوری که بر چالش های تحمیل شده توسط تغییرات آب وهوایی و نتایج آن که 

ناامنی غذایی است، اثر خواهد گذاشت.
بنابرای��ن گ��زارش، در حال حاضر فائو پیش��روترین 
س��ازمان بین المللی در ح��وزه تنوع زیس��تی و منابع 

ژنتیک غذا و کشاورزی جهان به شمار می رود. 

صادرات فرآورده های گوشتی 
از ایران چنگی به دل نمی زند 
اما با منتشر شدن شایعات، 

همین مقدار هم از بین خواهد 
رفت. وقتی ایرانی ها درباره 

محصوالت خودشان این گونه 
بدبین هستند، چگونه می توانیم 

به آنها اعتماد کنیم؟

وحید زندی فخر



به گ��زارش ش��بکه المیادی��ن ظهر روز چهارش��نبه 
دس��ت کم 15 نظامی صهیونیس��ت در حمله رزمندگان 
حزب اهلل در مزارع اشغالی شبعا به هالکت رسیدند. این 
در حالی اس��ت که النشره به نقل از منابع خود گزارش 
داد در عملی��ات ح��زب اهلل، 1۷ نظامی صهیونیس��ت به 
هالکت رس��یدند. نظامیان صهیونیست در منطقه ای که 
حزب اهلل کمین کرده بود، گرفتار شدند. حزب اهلل لبنان 
ضمن پذیرش ه��دف قرار دادن نظامیان صهیونیس��ت 

زم��ان عملی��ات را 11:35 به وقت بی��روت اعالم کرد. 
ب��ا وجود اینکه رس��انه ها از کش��ته ش��دن 1۷ نظامی 
صهیونیست خبر داده اند، اما منابع اسراییلی در این باره 
س��کوت کرده اند. به دنبال ش��لیک خمپاره به خودروی 
نظامی رژیم صهیونیستی در منطقه مزارع اشغالی شبعا 
در جنوب لبنان ک��ه منجر به مرگ تعدادی از نظامیان 
صهیونیستی ش��د، حزب اهلل لبنان نخستین بیانیه خود 
را در ای��ن مورد ص��ادر کرد. در این بیانیه تاکید ش��ده 

که عملیات ش��بعا توس��ط مجموعه ش��هدای القنیطره 
ص��ورت گرفته اس��ت. در س��اعت 11:25 چهارش��نبه 
مجموعه شهدای القنیطره از نیروهای مقاومت اسالمی، 
اقدام به ش��لیک به خودروی نظامی صهیونیس��ت ها در 
مزارع اشغالی شبعا کردند. این خودرو حامل تعدادی از 
افسران و سربازان رژیم صهیونیستی بود. هنوز در مورد 
رقم قطعی نظامیان کشته ش��ده صهیونیست اطالعاتی 

منتشر نشده است.

مدی��ر کل امور اجتماعی اس��تانداری تهران گفت: در 9 
ماه گذش��ته طالق 20 درصد در اس��تان ته��ران افزایش 
یافت��ه و این آم��ار برای ای��ران که جامع��ه ای اخالقی و 
اس��المی است، آمار کمی محس��وب نمی شود. به گزارش 
ایس��نا، سیاوش ش��هریور در کارگروه پیشگیری از طالق 
که روز چهارشنبه در استانداری تهران برگزار شد، افزود: 
طالق در س��ایر جوامع یک واقعیت است اما در جامعه ما 
به دالی��ل متفاوتی در حوزه آس��یب های اجتماعی جای 
گرفته و نیازمند کالبدش��کافی است. کش��ور ما به عنوان 
جامعه در حال گذار آس��یب های زی��ادی را تجربه کرده 
است که از جمله می توان به مواد مخدر، مشروبات الکلی، 
طالق و کاهش ازدواج اش��اره کرد. طالق بس��یار پیچیده 

است و نمی توان به آن از یک منظر نگریست.
ش��هریور با اش��اره به ارتباط کاهش اعتم��اد و افزایش 

اعتیاد، گفت: تنها در حوزه معامله و تجارت شاهد کاهش 
اعتماد نیس��تیم. از س��وی دیگر دالیل بسیار زیادی برای 
افزای��ش اعتیاد وج��ود دارد که از آن جمل��ه می توان به 
افس��ردگی، نبود ش��ریک زندگی و بیکاری اش��اره کرد. 
دخال��ت خانواده ها و نبود تعهد جنس��یتی نیز در موضوع 
طالق مطرح اس��ت البته ما نمی توانیم نس��خه خاصی را 
در این زمینه بپیچیم. الزم اس��ت هم��ه جوانب ازدواج و 
طالق را م��ورد توجه قرار دهیم. در زمینه ازدواج، ایمان، 
اخ��الق، ش��غل، مهارت ه��ای زندگی و س��بک زندگی از 
اهمیت زیادی برخوردار اس��ت. ما تالش کرده ایم یک کار 
زیرساختی انجام دهیم و پروتکلی به منظور کاهش طالق 
تهی��ه کنیم. در ای��ن زمینه وزارتخانه های دادگس��تری، 
ورزش و جوانان، س��ازمان بهزیس��تی و... ب��ا ما در قالب 
یک کمیت��ه همکاری کرده اند. با آنها جلس��ات متعددی 

برگزار کردیم تا به نقطه تفاهم دس��ت یابیم. هفته آینده 
قرار اس��ت با مرتضی میرباق��ری، قائم مقام امور اجتماعی 
وزارت کش��ور درباره طرح جامع ازدواج پایدار جلس��ه ای 
برگزار کنیم. مشکل ما تامین اعتبار برای این طرح است 
و تالش کرده ایم در ای��ن زمینه از ظرفیت های خیرین و 

سازمان های مردم نهاد بهره ببریم.
مدیرکل امور اجتماعی اس��تانداری تهران با بیان اینکه 
غفل��ت از اهمیت خان��واده خطرناک اس��ت، تاکید کرد: 
بای��د حوزه آم��وزش و اقدامات عملیات��ی را جدی کرده 
و ت��الش کنیم آیندگان از اس��تحکام خان��واده برخوردار 
باش��ند. مدرنیت��ه م��ا را در می نوردد اگر ب��ه خردجمعی 
بی توجه باش��یم، اما در صورتی که از سرمایه های معنوی 
و دانش��گاهی خود به��ره  ببریم به موفقیت دس��ت پیدا 

می کنیم.

افزایش 20 درصدی طالق در تهران

تعیین واقع بینانه دستمزد سال 94 کارگران

از کدام کشور اروپایی چند نفر داعشی اند

رییس کانون عالی ش��ورا های اس��المی 
کار کش��ور گف��ت: امیدواریم دس��تمزد 
سال 94 کارگران واقع بینانه تعیین شود. 
اولی��اء علی بیگی در گفت وگو با ایس��نا با 
بیان اینکه براس��اس م��اده 41 قانون کار 
حداق��ل دس��تمزد کارگران براس��اس دو 
ش��اخص تعیین می ش��ود، افزود: یکی از 
این ش��اخص ها نرخ تورمی اس��ت که در 
اسفندماه از س��وی مرکز آمار ایران اعالم 
می شود و ش��اخص دیگر س��بد معیشت 
خانوار کارگری اس��ت. تعیین هزینه های 
س��بد معیش��ت خانوار کارگ��ری برعهده 
کمیته های دستمزد در استان هاست که با 

ورود به سطح بازار، اقالم پرمصرف خانوار 
کارگری و قیمت آن را استخراج می کنند.

ب��ه گفت��ه او، کار ای��ن کمیته ها در 
اس��تان ها تا 10 بهم��ن پایان می یابد و 
پ��س از آن نتایج به دبیرخان��ه کمیته 
دس��تمزد کانون عالی ش��ورای کش��ور 
ارائه خواهد ش��د. ریی��س کانون عالی 
ش��ورا های اس��المی کار کش��ور با بیان 
اینکه نتای��ج همه اس��تان ها در نهایت 
جمع بن��دی خواهد ش��د، تصریح کرد: 
نتیج��ه نهای��ی در اختی��ار نمایندگان 
کارگری ش��ورای عالی کار قرار خواهد 
گرف��ت ت��ا براس��اس آن ب��رای تعیین 

حداق��ل دس��تمزد کارگ��ران در س��ال 
کنن��د. حداقل دس��تمزد  رایزن��ی   94
کارگران در س��ال 94 بای��د واقع بینانه 
تعیی��ن ش��ود، زی��را تامی��ن معیش��ت 
نهایت موجب  کارگ��ری در  خانوارهای 
افزای��ش به��ره وری و رون��ق اقتصادی 
کش��ور خواهد بود. وقتی که یک کارگر 
بتوان��د هزینه ه��ای خوراک، پوش��اک، 
مس��کن، درمان، آموزش و پرورش و ... 
خود را تامین کن��د، با فراغ بال به کار 

می پردازد.
رییس کانون عالی ش��ورا های اس��المی 
کار کشور اشاره ای هم به پرداخت بن های 

نق��دی خرید کاال به عن��وان کمک هزینه 
س��بد خانوار جامع��ه کارگری داش��ت و 
ی��ادآوری کرد: ما تجربه س��بد کاال و بن 
نقدی را داش��ته ایم و به نظر می رس��د بن 
نق��دی بهتر ج��واب می دهد. متاس��فانه 
بعضا کاالهای بی کیفیتی در سبد کاال به 
کارگران عرضه می ش��د که برای آنها قابل 
استفاده نبود. به گفته وی، پرداخت نقدی 
حق انتخاب بیش��تری را نی��ز به کارگران 
می ده��د تا اقالم اساس��ی خ��ود را تهیه 
کنن��د. او در پایان از وج��ود 12 میلیون 
کارگ��ر بیمه ش��ده تامی��ن اجتماعی در 

کشور خبر داد.

ب��ه گزارش خبرگزاری آلم��ان، در حال 
حاضر داعش بزرگ ترین گروه تروریس��تی 
در منطق��ه خاورمیانه اس��ت. ای��ن گروه 
میزبان بیش��ترین ش��مار اتب��اع خارجی 
اس��ت که در بخش ه��ای مختلف از جمله 
در جنگ و درگیری مس��لحانه مش��ارکت 
می کنن��د. پی��ش از این نیز باره��ا درباره 
تعداد اروپاییان عضو این گروه تروریستی 
عددهای��ی نق��ل ش��ده ب��ود. اینترپل در 
نشس��ت لندن خبر داده بود که پنج هزار 
مهاجر خارج��ی از کش��ورهای اروپایی و 
بیش��تر از انگلی��س، فرانس��ه و آلم��ان به 
گروه تروریس��تی داعش ملحق ش��ده اند. 
ب��ه تازگ��ی خبرگزاری های رس��می دنیا 
فهرس��ت تازه ای از کش��ورهای اروپایی و 
تعداد ش��هروندانی ک��ه از آنها برای جنگ 
به خاورمیانه آمده اند، منتشر کرده است: 

ف�رانس�ه: »مانوی��ل 
کش��ور  وزی��ر  وال��س« 
فرانسه اعالم کرده است 1400 افراط گرای 
فرانس��وی در درگیری های سوریه و عراق 

حضور دارند.

موسسه  ب�ل�ژی�ک: 
بروکین��ز  ت�ح�قیقات��ی 
آمریکا تعداد جنگجویان بلژیکی حاضر در 
جن��گ داخلی س��وریه را 650 نفر برآورد 
کرده است. بلژیک به نسبت جمعیت خود 
باالتری��ن تعداد جنگجوی��ان را در عراق و 
سوریه دارد. براس��اس گزارش های رسانه 
ای، به تازگی دو نفر از جنگجویان بلژیکی 
بازگشته از سوریه به ضرب گلوله پلیس در 

شهر وروییه بلژیک کشته شدند.
ت�ع���داد  آل�م��ان: 
که  آلمانی  افراط گرای��ان 
برای حض��ور در جنگ س��وریه و عراق به 
این دو کشور رفته اند به 600 نفر می رسد. 
از ای��ن تعداد ح��دود 200 نفر ب��ه آلمان 
بازگشته اند. مقامات امنیتی آلمان گفته اند 
که 260 نفر از س��اکنان آلمان وابس��ته به 
اسالمی  افراط گرای  تروریس��تی  گروه های 
هس��تند و یک تهدید جدی ب��رای امنیت 

آلمان به شمار می روند.
 ب�ری�ت�ان�یا: وزارت 
کشور بریتانیا گفته است 

حدود 600 نفر از این کش��ور برای جنگ 
ب��ه خاورمیانه رفته اند و تعدادی از آنها نیز 

برگشته اند.
 سوئد: براساس اعالم 
پلیس س��وئد، 300 نفر 
از افراط گرایان این کش��ور برای جنگ به 
س��وریه و عراق رفته اند. پلیس سوئد تنها 
توانسته اس��ت وضعیت 110 نفر از آنها را 
مش��خص کند. حدود 40 نفر از این افراد 

به کشورشان برگشته اند.
 اتریش: وزارت کشور 
اتری��ش گفته اس��ت که 
بی��ش از 1۷0 نف��ر از افرادی ک��ه به آنها 
»گردش��گران جهاد« گفته می شود از این 
کش��ور به جبهه های جنگ در خاورمیانه 
رفته ان��د. نیم��ی از این اف��راد چچنی تبار 

هستند.
 هلن�د: ح��دود 160 
نف��ر از هلند به س��وریه 
و عراق س��فر کرده اند ت��ا به صف جنگ و 
درگیری های مس��لحانه در این کش��ورها 
بپیوندند. از میان آنها 30 نفر به کشورشان 

برگشته اند.
 دان�م�ارک: سازمان 
امنی��ت  و  اطالع��ات 
دانمارک اعالم کرده اس��ت تعداد افرادی 
ک��ه از این کش��ور به صف گ��روه داعش 

پیوسته اند 110 نفر است.
 ۷0 حدود  اسپانیا: 
افراط گرای��ان  از  نف��ر 
ب��ه  ب��رای جن��گ  اس��پانیا  از  تنه��ا 
خاورمیان��ه  در  تن��درو  گروه ه��ای 
پیوس��ته اند. مقام��ات اس��پانیایی 12 
نفر از افراد بازگش��ته به کشورشان را 

بازداش��ت کرده اند.
کشور  وزارت  ایتالیا: 
ایتالی��ا اع��الم کرد 53 
نفر از تندروها از این کش��ور به سوریه و 
عراق رفته اند ک��ه البته تنها چهار نفر از 

آنها ش��هروند ایتالیایی هس��تند. 
ح��دود  ک��ه  می گوین��د  رس��انه ها 
800 تن��دروی اس��المگرا در ایتالیا از 
ای��ده افراط گرای��ان اس��المی حمایت 

می کنن��د.

جلس��ه محاکم��ه دبی��رکل جمعیت الوف��اق بحرین به 
25 فوریه )ششم اسفند( موکول شد. جمعیت الوفاق تاکید 
کرده اس��ت که اهداف محاکمه برای همگان آشکار شده 
است و این محاکمه، محاکمه ای سیاسی است. به گزارش 
پای��گاه خبری العهد لبن��ان، بزرگ تری��ن دادگاه کیفری 
بحرین به ریاس��ت قاضی علی بن خلیف��ه الظهرانی ادامه 
محاکمه علی س��لمان، دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین را 

به ششم اسفند ماه موکول کرد. 

محاکمه علی سلمان روز چهارشنبه در حالی در دادگاه 
این کشور آغاز شد که منابع بحرینی از حضور هیات هایی 
از س��فارت های انگلیس، آمریکا، فرانس��ه و ایتالیا در این 
جلسه خبر دادند. در این جلسه لیست اتهامات علیه علی 
س��لمان قرائت شد و تیم وکالی وی آزادی او را خواستار 
ش��دند. علی س��لمان تمام اتهامات علیه خود را رد کرد. 
دادگاه بحرین جلس��ه محاکمه وی را به 25 فوریه موکول 

کرد. 

جلسه محاکمه دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین به 6 اسفند موکول شد

  آیت اهلل هاشمی رفسنجانی گفت: 

دوره برخورد شعاری با مسائل کشور 
گذش�ته اس�ت و باید ب�ا عقالنیت به 
آین�ده کش�ور بیندیش�یم و بهترین 
سرمایه این راه، آگاهی مردم است که 

این سرمایه در کشور وجود دارد. 
 پورمختار، رییس کمیسیون اصل 90 
در م�ورد اینکه آی�ا در آن روز خاص در 
مجلس شورای اسالمی که درگیری میان 
علی مطه�ری و چند نماین�ده رخ داد، 
پرونده ای تشکیل شده است خاطر نشان 
ک�رد: پرونده ای در ای�ن خصوص ایجاد 

نشده و مشکل خاصی ندارد. 

در آس�تانه ایام دهه فجر و س�الروز ورود امام خمیني)ره( به ایران، حضرت 
آیت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اس�المي، با حضور در مرقد مطهر امام 
راح�ل)ره(، ضمن قرائت فاتحه، یاد بنیانگذار کبیر انقالب اس�المي را گرامي 

داشتند

تیتر اخبار

ثبت ن��ام انتخاب��ات ش��ورایاری ها حاال بعد از س��ال ها 
فراز و فرود از روز پنجش��نبه گذشته کلید خورد، انتخاباتی 
که ماه هاست به یکی از چالش های شورای شهر بدل شده 
اس��ت، زیرا برگزاری این انتخابات بین دو راهی برگزاری 
و ع��دم انجام آن مانده بود. با تم��ام اختالف نظرهایی که 
بارها به تیتر رس��انه ها بدل شد و به درج نامه های مختلف 
مقامات باال رسید، ثبت نام انتخابات شورایاری ها آغاز شده 
اس��ت و ش��اید همین بحث ها و اختالف نظرها باعث شده 
بازار ثبت نام برای کاندیداتوری آن داغ تر ش��ود و سخنان 
اللهیاری، س��خنگوی انتخابات ش��ورایاری مبنی بر اینکه 
تنها در س��ه روز، 3۷0 نفر ثبت نام قطعی داشته اند، گواه 

این سخنان است. 
مرتضی طالیی، در گفت وگو با ایس��نا گفت: ما اعتقاد 
داریم که فعالیت این گونه مجموعه ها باید ذیل مس��اجد 
به عنوان مهم ترین رکن فرهنگی جامعه اس��المی باش��د 

و بر س��ر این اعتقاد خود با هیچ ک��س معامله نخواهیم 
ک��رد. وی با بی��ان اینک��ه پیش بینی می کنی��م میزان 
ثبت نام کنندگان نس��بت به دوره گذش��ته دو برابر شده 
و نزدی��ک ب��ه 20 هزار نف��ر برای حض��ور در انتخابات 
ثبت ن��ام کنن��د، گف��ت: تاخی��ر در برگ��زاری انتخابات 
شورایاری ها به دلیل عدم تدوین آیین نامه شورایاری ها 
ب��ود که برهمین اس��اس پیگیری های م��ا توافقی میان 
وزارت کشور، مجمع نمایندگان مردم تهران در مجلس 
و شورای شهر انجام ش��د که در آن مجمع، نمایندگان 
ته��ران را به عن��وان ناظ��ر برگزی��د. همچنی��ن مرتضی 
طالیی، زمان برگزاری انتخابات را روز هشتم اسفندماه 
س��ال جاری اعالم کرد وگفت: پس از بررس��ی مدارک 
ارسالی ثبت نام کنندگان و انجام مراحل پیش بینی شده 
در برنام��ه، انتخاب��ات با جانمایی حداق��ل پنج صندوق 

اخذ رأی در هر محله انجام خواهد ش��د. 

به استقبال انتخابات شورایاری ها

  • باقرزاده کریمی، معاون امور تاالب های 

دفتر زیس�تگاه ها و امور مناطق س�ازمان 
حفاظت محیط زیست از پیش بینی بودجه 
40 میلیارد تومانی در حوزه محیط زیست 

خبر داد. 
• یک قاضی در اس�پانیا 10 کش�یش را به 
سوءاستفاده جنسی از کودکان متهم کرد. 
• مدیرعامل ش�رکت کنترل کیفیت هوای 
ته�ران، گفت: هوای پایتخت با ایس�تادن 
ش�اخص ذرات معلق کمتر از 2.۵ میکرون 
روی ع�دد 1۳۷ در ش�رایط ناس�الم ق�رار 

گرفت. 

عضو هیات رییسه کانون سبز فارس، از ثبت ملی بخش های وسیعی از بیابان لوت 
و ارسال پرونده برای ثبت جهانی به یونسکو خبر داد

تیتر اخبار

پس از لغو کنسرت های گروه »لیان« در بوشهر و شیراز، 
مرکز موس��یقی مجوز اجرای کنسرت این گروه را در تاالر 

وحدت صادر کرد. 
به گزارش ایس��نا، گروه »لیان« به سرپرس��تی محسن 
ش��ریفیان ب��رای اج��را در تاریخ 1۷ بهمن م��اه در تهران 
مجوز گرفته اس��ت. پیش از این، مسئوالن وزارت فرهنگ 
و ارش��اد به دلی��ل نزدیکی زم��ان برگزاری کنس��رت این 
گروه با جش��نواره موس��یقی فجر با ای��ن تاریخ مخالفت 
کرده بودند، اما درپی اعالم موافقت مس��ئوالن، قرار ش��د 

تا محسن ش��ریفیان و گروهش در همان تاریخ، کنسرت 
خود را برگزار کنند. این دومین کنس��رت مس��تقل گروه 
»لیان« در سال 1393 است که در تهران برگزار می شود. 
محسن ش��ریفیان و گروهش در برنامه پیش  رو به اجرای 
قطعات��ی در م��دح رس��ول اک��رم )ص( و همچنین آیین 
»باران خواه��ی« در بوش��هر می پردازن��د. کنس��رت گروه 
موس��یقی »لیان« جمعه 1۷ بهمن ماه ساعت 19 در تاالر 
وحدت برگزار و جزییات مربوط به آن در نشس��ت خبری 

این گروه اعالم می شود.

موافقت با برگزاری کنسرت »لیان« در تهران

  مجی�د مجی�دی از آماده نش�دن فیلم 

»محمد رسول اهلل« برای نمایش در مراسم 
افتتاحیه سی و سومین جشنواره فیلم فجر 

خبر داد.
  فیلم »امروز« ساخته رضا میرکریمی در 
بیست وپنجمین جشنواره فیلم های ایرانی 

در شیکاگو به روی پرده می رود.
 داوود آزاد کنسرتی را به نام »صنما« در 

8 بهمن ماه بنای تئاتر شهر 42 ساله شدتبریز روی صحنه خواهد برد.

تیتر اخبار

مس��ئوالن حراس��ت وزارت ورزش و جوان��ان از رؤس��ای 
فدراس��یون ها خواس��ته اند تا نظارت بیش��تری بر عملکرد 
بازیکنان و کادر فنی ش��ان در صفحه های اجتماعی داش��ته 
باشند. به گزارش خبرآنالین، همان روزهایی که ملی پوشان 
فوتب��ال ای��ران به دع��وت ایرانیان مقیم اس��ترالیا کنار آنها 
می ایس��تادند و عکس س��لفی می انداختن��د و این تصاویر 
بالفاصله در فضای مجازی می پیچید، قابل پیش بینی بود که 
مسئوالن نسبت به این تصاویر واکنش نشان بدهند. سه شنبه 
در همین خصوص خبر رس��ید که مسئوالن حراست وزارت 

ورزش با ارس��ال نامه هایی برای رؤسای فدراسیون ها از آنها 
خواسته اند روی فعالیت مربیان و بازیکنان تیم های ملی در 
فضای مجازی نظارت داشته باشند. هدف از ارسال این نامه 
این نیس��ت که ورزش��کاران ملی در اینستاگرام، فیس بوک، 
توییتر و... فعالیت نداش��ته باش��ند، بلکه هدف این است که 
چهره ه��ای مطرح ورزش��ی عکس های خصوص��ی از حریم 
ش��خصی خود همراه اعضای خانواده شان را روی شبکه های 
اجتماعی به اشتراک نگذارند چون این ورزشکاران برای نسل 

جوان الگو هستند و باید مراقب رفتار خود باشند.

ترکش های سلفی بازی ملی پوشان در استرالیا

  سردار آزمون بازیکن تیم ملی فوتبال 
ایران بعدازظهر سه شنبه پس از ورود به 
استان گلستان در فرودگاه گرگان مورد 
اس�تقبال گس�ترده مردم گنبدکاووس 

قرار گرفت.
 دیدار رده بندی ش�انزدهمین دوره از 
رقابت ه�ای جام ملت های آس�یا جمعه 
س�اعت 12:۳0 ب�ه وقت ایران ب�ا دیدار 
تیم ه�ای ملی فوتب�ال ام�ارات و عراق 

پیگیری می شود.
 هندری�ک هلمک�ه به ص�ورت توافقی 
قرارداد خود را با باشگاه استقالل فسخ کرد.

رس�انه های بین المللی از قطعی ش�دن میزبان�ی ام�ارات در رقابت های جام 
ملت های 2019 آسیا خبر دادند

تیتر اخبار
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جشنواره هایی که می توانند دیدنی 
باشند

زمانی که صحبت از گردش��گری می ش��ود، حرف 
و حدیث زیادی در می گی��رد ؛ از دالیل عدم حضور 
گردش��گران خارجی در کش��ور تا حضور گس��ترده 
ایرانیان در مراکز گردش��گری س��ایر کش��ورها . اما 
همیش��ه بیخ گوش ما ه��م فرصت هایی وجود دارد 
ک��ه مث��ل آب خوردن از دس��ت ش��ان می دهیم و 
نادیده شان می گیریم . جشنواره های مختلفی که در 
طول س��ال در ایران برگزار می ش��ود می تواند بهانه 
خوبی برای کشاندن گردش��گران به ویژه خارجی ها 
به ایران باش��د . در همین راس��تا »فرص��ت امروز« 
تماس��ی با روابط عمومی معاونت موس��یقی وزارت 
ارشاد داشته تا از کم و کیف برنامه های آنها در زمینه 
برگ��زاری جش��نواره هایی چون موس��یقی و تئاتر با 
خبر شود . در این زمینه ندا انتظامی، مسئول روابط 

عمومی این نهاد دولتی پاسخگوی ما بوده است . 

انتظام��ی در م��ورد اینک��ه ع��اوه ب��ر برگزاری 
جش��نواره ها برنام��ه ای ه��م برای جذب گردش��گر 
داش��ته اند ی��ا ن��ه، می گوید: م��ا وظیف��ه برگزاری 
جشنواره ها را داریم . جش��نواره هایی مانند هنرهای 
تجس��می، موس��یقی و تئاتر . در ای��ن زمینه هم از 
هنرمندان خارجی بسیار زیادی از کشورهای مختلف 
برای حضور در این جش��نواره دعوت می کنیم ، ولی 
مانند جشنواره کن نیست که گردشگر عادی بیاید . 
مش��کات زیادی در زمینه توریس��ت پذیری وجود 
دارد . مهم ترین اتفاقی که با برگزاری جشنواره هایی 
مانند جش��نواره موس��یقی و تئاتر می افتد این است 
که هنرمندانی از کش��ورهای دیگر به ایران می آیند . 
ای��ن افراد وقت��ی به ایران می آیند از تغییر نگاه ش��ان 
به ای��ران صحبت می کنن��د . ما این هنرمن��دان را به 
شهرهایی چون اصفهان و شیراز و سایر مراکز می بریم . 
همچنی��ن برای آنها تهران گردی برگزار می کنیم تا به 
نوعی با میراث فرهنگی این ش��هر هم آَشنا شوند . وی 
همچنین تاکید می کند که در حقیقت کار جشنواره 
سیاس��ت گذاری برای جذب توریس��ت نیس��ت . اما 
جش��نواره کمک می کند که ای��ران و هنر ایرانی به 
سایر کش��ورها و هنرمندان ش��ان معرفی شود . مثا 
اینک��ه ایران چه قابلیت ه��ا و ظرفیت هایی دارد . در 
کنار این مس��ائل برنامه های موزه گ��ردی هم برای 
آنها در نظر گرفته می ش��ود و این اتفاق خوشایندی 
اس��ت . زیرا هنرمندان خارجی ک��ه به ایران می آیند 
و بع��د مصاحبه هایی دارند معم��وال از تغییر نگاه و 
نگرش ش��ان به ایران و اینکه دیدگاه مثبتی در آنها 

ایجاد شده است ، صحبت می کنند. 
وی در ادام��ه توضی��ح می دهد: ب��رای اینکه این 
جش��نواره ها هر چه پربارتر برگزار شوند، بزرگ ترین 
کاری ک��ه م��ا می توانیم بکنیم این اس��ت که همراه 
با این جشنواره ها، جش��نواره های موسیقی نواحی و 
موس��یقی آیینی و س��نتی را هم برگ��زار کنیم . زیرا 
این جش��نواره ها برای خارجی ها از جذابیت بس��یار 
زیادی برخوردار ند . به نظر می رس��د اگر قرار اس��ت 
جش��نواره های این چنینی گردش��گر ج��ذب کنند، 
سازمان های مرتبطی مانند میراث فرهنگی وارد عمل 
ش��وند و از این ظرفیت برای جذب گردشگر استفاده 
کنند . انتظام��ی اضافه می کند که در این زمینه باید 
تعامل هایی وجود داش��ته باشد و هر دو ارگان وزارت 
ارش��اد و می��راث فرهنگی اهل تعامل هم هس��تند . 
صرف��ا باید برنامه ریزی های مدون��ی صورت بگیرد تا 
مانند جش��نواره این  چنینی که در خارج از کش��ور 
بیش��تر عموم مردم را جذب می کنند، جشنواره های 
داخلی هم چنین کارکردی داش��ته باش��ند . بنابراین 
وزارت ارشاد و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
باید همس��و با هم و در تعامل با یکدیگر به برگزاری 

جشنواره و جذب گردشگر بپردازند . 

انتظام��ی می گوی��د: م��ا نهای��ت تاش خ��ود را 
می کنیم که از کشورهای مختلف هنرمندان مختلف 
را ب��ه ایران دعوت کنی��م تا عاوه بر شرکت ش��ان 
در جش��نواره به نوعی با مظاه��ر فرهنگی ایران هم 
آشنا ش��وند . کما اینکه برای جشنواره امسال طیف 
وس��یعی از هنرمندان از کشورهای زیادی را دعوت 
کرده ایم . همچنین جلس��ات و ورک ش��اپ هایی در 
حاشیه جشنواره برگزار می شود تا آنها با هنرمندان 
ایرانی َآش��نا شوند و در بس��یاری اوقات محصوالت 
مشترکی از دل این جشنواره منتشر می کنیم . مثا 
با کش��ورهایی مانند ایتالیا این کار را انجام داده ایم . 
این کارها در حیطه وظایف ماس��ت و نهایت تاش 
خود را می کنیم که این کار را به نحو احس��ن انجام 
دهیم . یعنی در واقع بخش معرفی و تبادل فرهنگی 
بر عهده ماس��ت . ولی در هر حال این جش��نواره ها 
پتانسیل جذب گردشگر را دارند و ارگان های مرتبط 
با گردش��گری باید از این ظرفیت ها اس��تفاده بهینه 
کنن��د . وظیفه ما این اس��ت که ای��ران را به خوبی 
معرفی کنی��م . اینکه ایران کش��وری ب��ا فرهنگ و 
ادبیات غنی است و ظرفیت های موسیقایی و به طور 
کلی هنری گس��ترده ای دارد . قدم های بعدی باید با 

همکاری سایر نهادهای ذی ربط انجام شود.

صنع��ت 
ی  ش��گر د گر
به عن��وان یک��ی از 
بس��یار  صنای��ع 
جه��ان  پررون��ق 

و  ذهن  هم اکن��ون 
فکر بس��یاری را به خود 

معط��وف ک��رده و ب��ا توجه 
به توس��عه روزافزون این صنعت 

در گوش��ه وکنار جهان شاخه های 
مختلفی از گردشگری در این زمینه به 

دست اندرکاران آن معرفی شده است. یکی 
از این زیرمجموعه ها در صنعت گردشگری 
مربوط به فس��تیوال ها و جشنواره هاس��ت 
ک��ه از آنه��ا به عنوان عامل��ی در جلب نظر 
گردشگران از گذشته های دور استفاده شده 
است، چون با توجه به مطالعات انجام شده 
46درص��د از دالیل س��فر در جهان جنبه 
ش��رکت در جش��نواره ها و فس��تیوال ها به 
خود گرفته اس��ت. این درحالی است که در 
س��ال 2012میادی نزدیک به 20میلیون 
نفر در سراس��ر جهان صرفا برای شرکت در 
جشنواره موسیقی و فیلم از زادگاه خود به 

دیگر نقاط جهان سفر کردند. 
دکتر رابرت اس��تاربرگ استاد دانشگاه و 
متخصص گردش��گری در ایاالت متحده در 
این زمینه می گوید: تقریبا یک س��ال پیش 
اعام شد تعداد گردش��گران سراسر جهان 
از ی��ک میلیارد نفر گذش��ته اس��ت و این 
تعداد گردشگر تقریبا 38درصد کل تجارت 
جهانی را ب��ه خود اختصاص داده و نزدیک 
ب��ه 10درص��د از درآمد ناخال��ص جهان را 
معطوف خود ک��رده اس��ت. بنابراین جای 
تردید نیس��ت که تصور کنی��م این صنعت 
از هر وس��یله ای برای ارتقای خود استفاده 

خواهد کرد. 
این متخصص در صنعت گردش��گری در 
ادام��ه به موض��وع اهمیت فس��تیوال ها در 
توسعه گردشگری اشاره می کند و می گوید: 
در تعاریف علمی، صنعت گردشگری نوعی 
ارتب��اط فرهنگ هاس��ت، بنابرای��ن بهترین 
دلیل س��فر افراد به دیگر نقاط جهان درک 
و ارتب��اط نزدیک با فرهن��گ بومی واصیل 
آن منطقه اس��ت که فس��تیوال های محلی 
مثل جشنواره های فیلم و تئاتر یا موسیقی 
بهتری��ن گزینه برای سفرش��ان خواهد بود 
و همین موضوع باع��ث جلب توجه فعاالن 
عرصه گردش��گری در کش��ورهای مختلف 
شده اس��ت تا بتوانند بااستفاده از آن، نظر 
گردش��گران و همچنی��ن دالره��ای داخل 

جیب شان را به خود جلب کنند. 
رابرت استاربرگ با اشاره به جشنواره های 
مط��رح جهان مثل کن، ونی��ز و گلدن گلوب 
تصری��ح می کن��د: اهمی��ت برگ��زاری ای��ن 
جش��نواره ها به عنوان یک رویداد بین المللی 
صرف��ا چن��د روز کن��ار ه��م ب��ودن برخی 
هنرمندان یا فعاالن عرصه هنر نیس��ت چون 
ای��ن برنامه ها سراس��ر جه��ان عاقه مندان 
بس��یاری دارن��د و حضور رس��انه ها می تواند 
اطاعات دقیقی از منطقه به دیگران ارس��ال 
کند بنابرای��ن آنهایی ک��ه عاقه مند حضور 
در جش��نواره هس��تند طی برگزاری مراسم 
ب��ه منطقه مورد نظ��ر خواهند آمد به همین 
دلیل، ش��هرهایی مثل ونیز ن��ه تنها در ایام 
خاصی از سال گردشگر پذیر هستند بلکه در 
دیگر روزهای س��ال گردشگران فراوانی برای 
درک لحظات ش��لوغ برگزاری جش��نواره را 

به خود جلب می کنن��د. به گفته وی، 
شهر آمستردام به عنوان نهمین شهر 
مقصد گردشگران فرهنگی در جهان 
24 درصد از گردش��گران قاره س��بز را 
با درآمدی مع��ادل دو میلیارد یورو به خود 
جلب کرده اس��ت. جش��نواره  گل، جشنواره 
موس��یقی و فیلم ه��ای س��ینمایی از جمله 
دالی��ل حضور گردش��گران در ای��ن منطقه 
اس��ت، هرچند نباید از دیگ��ر جاذبه های 

طبیعی آن شهر نیز صرف نظر کنیم. 

هنر، نخستین دلیل سفر
جولی��ا م��ورگان یک��ی از صاحب��ان دفاتر 
خدم��ات گردش��گری در انگلس��تان ضمن 
 تاکید ب��ر اهمیت برگ��زاری فس��تیوال های 
فرهنگ��ی و هنری در جلب نظر گردش��گران 
معتقد است: رویدادهای بین المللی در صنعت 
گردش��گری تاثیر بس��زایی دارند تا جایی که 
می توانند ت��ا 30 درصد ورود گردش��گران را 
ب��ه یک منطق��ه افزایش دهند ام��ا برگزاری 
جش��نوارهای هن��ری از مهم تری��ن دالی��ل 
سفر بسیاری از گردش��گران است چون هنر 
به عنوان نخس��تین گزینه بستن چمدان های 
مسافران اس��ت. این فعال صنعت گردشگری 
به فس��تیوال های موزیک در قاره اروپا اشاره 
می کند و می گوید: هر س��ال سه میلیون نفر 
به انگلس��تان س��فر می کنند تا در جشنواره 
موسیقی تابستانه شرکت کنند که در طول سه 
روز اقامت خود در شهر لندن به طور میانگین 
500 پون��د هزین��ه می کنند اما گس��تردگی 
توریس��م رویداد در این است که جریان ورود 
گردشگران را حتی در ایام دیگر سال غیر زمان 
برگزاری جش��نواره کنترل می کند. به عنوان 
مثال لوکیشن های ساخت فیلم های معروف یا 
حتی استودیوها اکنون به عنوان یکی از مناطق 
جذاب برای گردشگران هستند و ساالنه نفرات 
زی��ادی را به خود می بینند. مورگان به فراهم 
کردن شرایط حضور انواع گردشگران در این 
رویدادهای هنری مثل جش��نواره موس��یقی 
لندن اش��اره می کند و می افزاید: ممکن است 
ش��ما تصور کنید تمام اف��رادی که برای این 
جشنواره به لندن س��فر می کنند حتما باید 
در هتل های چندستاره اقامت داشته باشند، 
حال آنکه واقعا این گونه نیست و طی سه روز 
برگزاری این جش��نواره تقریب��ا 40 درصد از 
شرکت کنندگان چند متر آنطرف تر از استیج 
چ��ادر زده و کل دوره را در آن اقام��ت دارند. 
بنابراین شرایط حضور گسترده گردشگران با 
هر امکان��ات مالی می تواند عاملی برای جلب 
نظر گردشگران هنری در گوشه وکنار جهان 

باشد. 

از ایران چه خبر؟ 
اگر از خارج از مرزهای کشورمان بگذریم 
و سری هم به داخل ایران بزنیم می بینیم که 
جشنواره های هنری مثل جشنواره فیلم فجر 
یا جشنواره موسیقی فجر هنوز نتوانسته اند 
عاملی برای جلب نظر گردش��گران به ایران 
زمین باش��ند. در این زمینه محمد حس��ن 
کرمانی رییس هیات مدی��ره انجمن صنفی 
دفاتر خدمات مس��افرت هوایی به »فرصت 

ام��روز« 
می گوی��د: 

نظر  از  ش��اید 
اخب��ار جش��نواره 

همانن��د  فج��ر  فیل��م 
بم��ب خبری س��روصدای 

گسترده ای ایجاد کند اما این 
رونق  در  زی�������اد  هیج���ان 

گردش��گری کش��ورمان تاثیرگذار 
نیست چون نتوانسته ایم خوب برای 

این جشنواره بازاریابی کنیم. 
این فعال صنفی در گردش��گری 

به افزایش ط��ول اقامت افراد در 
جش��نواره های  برگ��زاری  زمان 

مختلف در محل برگزاری اش��اره می کند و 
می گوید: هم��ه می دانیم مدت اقامت افراد 

در زمان برگزاری این گونه جش��نواره ها 
معم��وال افزایش خواهد داش��ت اما 

تاکنون از خودتان س��وال کرده اید 
جش��نواره  برگ��زاری  هن��گام 
موس��یقی فجر چند اتاق خالی 
در هتل ه��ای مح��ل برگزاری 
یعنی تهران وجود دارد؟ با یک 
درخواهیم  سرانگشتی  حساب 
یافت هیچ. چون اکثر هتل های 
مع��روف در اختی��ار ارگان ها و 

مهمان��ان وی��ژه  آنها هس��تند و 
برای دیگران امکانات ویژه وجود 

ندارد. 
 کرمان��ی مش��کل اصل��ی عدم 

رونق گردش��گری رویداد در ایران 
جش��نواره  معرف��ی  در  ناتوان��ی  را 

به عنوان پکیجی جذاب برای گردشگران 
می دان��د و می گوی��د: مهم ترین موضوع در 
ای��ن ناموفقی مربوط به بازاریابی نادرس��ت 
است، چون نتوانسته ایم بازارهای هدف مان 
و س��لیقه های آنها را خ��وب درک کنیم در 
حال��ی که کش��ورهایی مث��ل کره جنوبی و 
ترکی��ه برای ای��ن موضوع زمینه س��ازی یا 
جذابی��ت ایج��اد کرده اند. به عن��وان مثال 
هم اکن��ون س��ریال های ک��ره ای از طریق 
ش��بکه های مختلف س��ازمان صدا و سیما 

درح��ال پخش اس��ت ک��ه هر ی��ک از آنها 
دقیق��ا برای جلب نظر گردش��گران در کنار 
معرفی جامعه اصلی تولید شده اند اما ما چه 
حرکتی برای معرف��ی فرهنگ از این روش 

انجام داده ایم؟ 
وی تصری��ح می کند که مثا اگر بخواهیم 
در م��ورد ترکی��ه نظر بدهی��م می بینیم که 
هر س��ال در س��الروز تولد موالنا هزاران نفر 
گردش��گر روانه قونیه به عنوان شهری درجه 
دو می شوند اما در سالروز تولد حافظ، شیراز 
واقعا چند نفر مس��افر به خود دیده اس��ت؟ 

آیا آماری گرفته ش��ده اس��ت؟ بنابراین 
مهم تری��ن حرک��ت مربوط به 

انگیزه  ایج��اد 

در بس��ته های پیش��نهادی ترکیب��ی ب��رای 
گردشگران بازارهای هدف است. 

رایزنان فرهنگی، 
پتانسیلی فراموش 

شده
در همی��ن ح��ال دکت��ر احمد 
شیخی کارشناس گردشگری ضمن 
تاکید بر معرفی توریس��م رویداد کشورمان 
به دیگر نقاط جهان می گوید: اکنون سازمان 
می��راث فرهنگی تصمیم جدی ب��رای رونق 
گردشگری کشورمان گرفته است اما همچنان 
یک نکته ظریف از دید مسئوالن پنهان باقی 
مان��ده و آن هم جایگاه رایزن��ان فرهنگی در 

کشورهای خارجی است. 
این افراد می توانند ب��ا برگزاری هفته های 
فرهنگی مختص��ر در میان اف��راد عاقه مند 
کش��ور میزبانش��ان ایجاد انگیزه ک��رده و با 
اس��تفاده از امکان��ات اداری و دولت��ی که در 
اختی��ار دارن��د ذهن آنها را برای ش��رکت در 
فستیوال های بزرگ مثل جشنواره موسیقی 

فجر آماده کنند. 
وی در ادامه می افزاید: متاسفانه معضاتی 
چ��ون موازی کاری و نبود برنامه ای مدون در 
این زمینه باعث ش��ده تا ایران درباره توسعه 
گردشگری خود با استفاده از ظرفیت برگزاری 
جشنواره های مختلف مغفول بماند، در حالی 
که کش��وری مثل چین هرسال با استفاده از 
همی��ن روش و تصمیمات علمی و عملی در 
سردترین نقاط شمالی خود اقدام به برگزاری 
جش��نواره ماهیگیری می کند و یک میلیون 

نفر گردشگر را به منطقه می کشاند. 
دکت��ر ش��یخی به جای��گاه وی��ژه برخی 
محص��والت فرهنگ��ی کش��ورمان در دیگر 
می گوی��د:  و  دارد  اش��اره  جه��ان  نق��اط 
خوش��نامی سعدی، ش��هرت حافظ یا حتی 
فیلم و س��ریال های مختلف ایران می تواند 
دلیل سفر گروهی از گوشه و کنار جهان به 
کشورمان باشد اما متاسفانه موازی کاری یا 
بدون برنامه بودن باعث ش��ده این پتانسیل 

ارزشمند از بین برود. 
وی به اس��تفاده از دنیای مجازی در این 
زمینه تاکید دارد و می افزاید: گردش��گری 
ایران هنوز آناین نش��ده و فاصله زیادی با 
حض��ور در دنیای مجازی دارد، درحالی که 
بسیاری از گردشگران مقاصد سفرهای شان 
را در می��ان صف��ر و یک ه��ای ای��ن دنی��ا 
جس��ت وجو می کنند. به عنوان مثال مطالب 
نوش��ته ش��ده در باگ ها و وب سایت ها از 
جش��نواره فیل��م کن به زبان ه��ای مختلف 
آنچن��ان زیاد اس��ت که هر خوانن��ده ای را 
ب��ه خود جلب می کند ت��ا جایی که ناگهان 
خ��ود را در می��ان خیابان ه��ای این ش��هر 
می بین��د و صده��ا دالر ب��رای یک ش��ب 
اقام��ت در اتاق��ی که یکی از هنرپیش��گان 
معروف بین المللی در آن اس��تراحت کرده 
می پ��ردازد. ام��ا ای��ران به ج��ز در مواردی 
نتوانس��ته آنچنان که باید از فستیوال های 
محلی یا حت��ی بین المللی خ��ود بهره مند 
 شود و تنها راهکار آن شناسایی سلیقه بازار 

هدف است. 

گفت و گو
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عماد عزتی 

 »فرصت امروز« از اهمیت جشنواره ها در صادرات نامریی می گوید

هنر برای گردشگری؛ گردشگری برای هنر

تهمینه سهرابی

• 11 روز جش��نواره ویسکانس��ین در ایاالت متحده هر س��ال یک میلیون نفر را به این 
منطقه می کش��اند که تقریبا با متوسط اقامت پنج ش��بانه روز در این شهر 70هزار فرصت 

شغلی غیرمستقیم در این منطقه به دست می آید. 
• جش��نواره بین المللی برزیل هر سال به طور متوسط 500هزار گردشگر خارجی را طی 
برگزاری مراس��م به این کش��ور دعوت می کند، این درحالی است که مجموعه گردشگران 
داخلی و خارجی که در این مراسم شرکت دارند نزدیک به دو میلیون نفر است و با توجه 
به این قانون که به ازای هر 9 گردشگر یک فرصت شغلی ایجاد می شود کافی است از یک 
ماشین حساب استفاده کنیم تا دریابیم چند فرصت شغلی در این کشور ایجاد خواهد شد. 
• جشنواره هنرهای لندن نیز هر سال بیش از یک میلیون نفر را وادار به مسافرت به این 

شهر اروپایی می کند. 
• دوونیم میلیون نفر هر س��ال برای ش��رکت در فس��تیوال جاز مونترال در کانادا بار سفر 

می بندند. 

جهان جشنواره ها
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گفت وگو با سیدمحمد عبداللهی، رییس 
اتحادیه اشیای قدیمی و صنایع دستی تهران 

کارگاه های کوچک را دریابید

اتحادیه صنایع دستی تهران چند دهه قدمت دارد و از 
جایگاه قابل اعتنایی در میان فعاالن این حوزه برخوردار 
است، در حال حاضر، بیش از 430عضو رسمی و حدود 
100عضو غیررسمی دارد. خیابان منوچهری به عنوان 
مرکز بورس اش��یای قدیمی و خیاب��ان ویال به عنوان 
جای��گاه فروش صنایع دس��تی به ش��مار م��ی رود که 
سال هاست آشنای همگان هستند. ریاست این اتحادیه 
که به تازگی این سمت را بر عهده گرفته، در گفت وگو 
با »فرصت امروز« برنامه هایی را برای تغییرات بنیادین 
در اوضاع صاحبان کسب وکار صنایع دستی مطرح کرده 
و بر اجرایی کردن آنها پافش��اری می کند. سیدمحمد 
عبدالله��ی می گوی��د: این نه��اد غیردولتی همیش��ه 
دغدغه هایی داش��ته که به اجبار باید با س��ازمان های 
دولتی برای حل و فصل شان اقدام کند. همین مسئله 
و گیر افتادن در مسیر بوروکراسی های اداری و دولتی 
موجب شده تا مثال بیش از یک ماه ما خواهان برقراری 
ارتباط با سازمان میراث فرهنگی باشیم که در این مدت 
کوچک ترین جوابی هم به ما نداده اند. وی اش��اره دارد 
که در زمینه صنایع دستی با مشکالت عدیده ای مواجه 

هستیم. 
مشکالتی که به این صورت بیان می کند: مالیات از 
جمله مهم ترین مسائلی اس��ت که ما روی آن تمرکز 
کرده ایم و در ادامه در توضیح این مسئله اضافه می کند 
که در همه کش��ورها صنایع دستی از پرداخت مالیات 
معاف هس��تند، ولی در ایران صنف صنایع دستی را در 
ردیف صنایع توزیعی و خدماتی دس��ته بندی کرده اند 
و آنها را مش��مول مالیات می دانند. ام��ا اگر بخواهیم 
نگاه اصولی به این مس��ئله داش��ته باشیم باید متوجه 
باش��یم که نه تنها صنایع دس��تی امری تولیدی است، 
بلکه فروش��گاه های این حوزه صنایع ساخت داخل را 
به فروش می رسانند و بنابراین نباید ملزم به پرداخت 
مالیات باشند. این مقام مسئول در مورد تفاوت صنعت 
و صنایع دستی اضافه می کند: وقتی از صنعت صحبت 
می کنی��م، باید این امر را مورد توجه قرار دهیم که در 
صنعت از دس��تگاه استفاده می شود و در صنایع دستی 
از اب��زار و این دو با هم کلی تف��اوت دارند. اما یکی از 
توجیه��ات افرادی ک��ه پرداخت مالی��ات برای صنف 
صنایع دستی را درست می دانند، بحث صنعتی دانستن 
صنایع دس��تی اس��ت. مثال ش��ما اقالم خاتم کاری را 
در نظر بگیرید که برای ساخت ش��ان از ابزار اس��تفاده 

می شود، اما در نهایت کار دست محسوب می شود. 
مسئله دیگری که عبداللهی در ارتباط با صنایع دستی 
مطرح می کند، به وجود متولیان گوناگون در این حوزه 
مربوط اس��ت که این خود به س��ردرگمی فعاالن این 
ح��وزه منجر می ش��ود. از طرفی امکان��ات رفاهی که 
متولیان گوناگون دارند، متفاوت اس��ت. مثال سازمان 
صنایع دستی فروش��گاه هایی ایجاد کرده که از مالیات 
هم معاف هستند. در حالی که برای سایر فروشگاه هایی 
که زیر نظر این س��ازمان نیستند، چنین امکانی وجود 
ندارد. این سازمان نمایشگاه هایی هم برای اعضای خود 
برگزار می کند یا در فروشگاه های زنجیره ای، غرفه ها و 
قسمت هایی را برای اعضای خود در نظر می گیرد که از 
پرداخت هر گونه اجاره و سایر هزینه ها فارغ هستند. از 
این مسائل می توان تقسیم ناعادالنه امکانات را مشاهده 

کرد. 
این مقام مسئول همچنین با اش��اره به کارگاه های 
کوچک��ی که ب��ه تولی��د صنایع دس��تی می پردازند و 
گاه خانگی هم هس��تند، اضاف��ه می کند که صاحبان 
ای��ن کارگاه ها توان ایجاد ش��رایط دریافت وام و غیره 
را ندارن��د. بنابراین معموال ی��ا از بین می روند یا اینکه 
تولیدات اندکی دارند که نمی توانند آنها را به بازار عرضه 
کنند. در حالی که اگر قرار اس��ت تولید خود را در این 
زمینه باال ببریم، باید از این کارگاه های کوچک حمایت 
کنیم و با فراهم کردن شرایط کمک های مالی هم مانع 
از بین رفتن آنها شویم و هم اینکه چون به نوعی شغل 
خانگی محسوب می ش��ود، در جهت تحقق رونق این 

بازار و ایجاد درآمد برای افراد بیشتری گام برداریم. 
رییس اتحادیه اشیای قدیمی و صنایع دستی اشاراتی 
هم به برنامه آینده اتحادیه برای این صنف دارد: در نظر 
داریم تا آرش��یو ملی برای صنایع دستی فراهم کنیم تا 
هنرمندانی که توان کمتری برای حضور در نمایشگاه ها 
دارند، در این آرش��یو تولیدات خ��ود را عرضه کنند و 
اتحادی��ه به عنوان پ��ل ارتباطی میان فروش��ندگان و 
تولیدکنندگان عمل کند. همچنین ایجاد یک نمایشگاه 
دائمی برای عرضه آثار همه هنرمندان قدیمی و جدید 
از دیگر اهداف ماس��ت. کمک به هنرمندانی که در امر 

صادرات هستند نیز در برنامه کاری ما قرار دارد. 
وی در مورد ابالغیه بانک مرکزی به بانک ها در مورد 
قرار دادن صنایع دس��تی در سبد جوایز غیرنقدی خود 
اظه��ار می کند که این کار در نوع خود قابل تحس��ین 
است اما باید ببینیم در عمل چقدر ظرفیت انجام این 
کار وج��ود دارد. بای��د قبول کنیم که سیس��تم اداری 
س��ازمان میراث فرهنگ��ی که احتماال ط��رف قرارداد 
بانک ها ب��رای این امر قرار می گیرد، بس��یار عریض و 
طویل است و این کار روند کندی را تجربه خواهد کرد 
ک��ه می تواند در خطر باندب��ازی و غیره هم قرار گیرد. 
از طرفی شناس��ایی صنایع دس��تی اصل از غیراصل و 
ایران��ی و اصیل از وارداتی و غیراصیل نیز کار دش��وار 
و پیچیده ای اس��ت که باید به آن توجه شود و این کار 
با آسیب شناس��ی دقیق جلو رود. این مسائل در حالی 
اس��ت که اتحادیه چون با هنرمندان ارتباط مستقیم 
دارد و نیازه��ای ب��ازار را می شناس��د می تواند مجری 

بهتری برای این امر به شمار بیاید. 

بدون تردید اکثر پایتخت نش��ینان با دیدن 
یا ش��نیدن ن��ام صنایع دس��تی ناخ��ودآگاه 
ب��ه یاد خیابان اس��تاد نجات الله��ی یا همان 
وی��ال خواهند افت��اد. خیابانی ک��ه روزگاری 
را با انبوهی از گردش��گران خارجی س��پری 
می کرد که با نگاهی مشتاق در فروشگاه های 
صنایع دستی معروفش مشغول انتخاب یکی 
از هنرهای ایرانیان بودند و دالرهای غیرنفتی 
را روانه چرخ صنعت صنایع دستی می کردند 
ام��ا ام��روز خیابان ویال به ط��ور کلی از ذهن 
خریداران صنایع دس��تی خارج شده و به جز 
چند فروشگاه چیز دیگری از آن همه تحرک 

و پویایی باقی نمانده است.
ویالی س��ابق، اس��تاد نجات الهی ام��روز، از 
س��ال های قبل به عنوان مرک��زی برای حضور 
گردش��گران بوده و تعداد زی��اد دفاتر خدمات 
گردشگری و فروشگاه های صنایع دستی در کنار 
دو یا سه هتل منطقه و رستوران های معروفش 
ش��اهدی زن��ده از دوران رونق وی��ال به عنوان 
منطقه ای برای حضور گردش��گران است، حال 
آنک��ه ام��روز به  رغم ق��رار گرفت��ن اصلی ترین 
ساختمان گردش��گری تهران یعنی ساختمان 
مرکزی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان تهران، خبری از آن هیاهو و 
درخشش هنر دستان هنرمندان ایرانی نیست. 
از ای��ن رو »فرص��ت ام��روز« قص��د دارد برای 
بازخوانی پرونده رونق صنایع دس��تی ویال از 
ابتدای خیابان استاد نجات الهی تا انتهایش یا 
همان ساختمان سفیدرنگ معروفش گشتی 
کوت��اه بزند ت��ا از راز و رمزه��ای این خیابان 

گردشگرپذیر پایتخت برایتان بگوید.

دریچه هایی در انتظار مشتری
درس��ت وقت��ی از خیاب��ان انق��الب وارد 
خیابان ویال می ش��ویم، متوجه تغییر حال و 
ه��وای خیابان اس��تادنجات الهی برای جذب 
گردش��گران می ش��ویم، چون خیابان ویال با 
تعداد زیادی از دفاتر خدمات مسافرت هوایی 
شروع می ش��ود و گواهی بر این است که هر 
سفر در گذش��ته از این خیابان آغاز می شده 
و بس��یاری برای تعیین مقصد سفرش��ان به 
امکان��ات موجود این خیاب��ان دلخوش کرده 
بودن��د. این در حالی اس��ت که گروه کثیری 
ه��م درس��ت در هم��ان زمان خاط��ره ای از 
ایران در ای��ن منطقه تهیه می کردند و راهی 
موطن خود می ش��دند، چون در این خیابان 
تقریبا بیش از 40فروش��گاه مخصوص عرضه 
صنایع دس��تی ب��وده که اکن��ون تنها بخش 
اندک��ی از آنها به صورت پد ر و پس��ری هنوز 
فعال باقی مانده ان��د و همچنان یاد و خاطره 
آن دوران پرش��کوه را زن��ده نگه داش��ته اند. 
اگرچ��ه تراکم فروش��گاه های صنایع دس��تی 
بیشتر از خیابان طالقانی به بعد آغاز می شود، 
ام��ا یکی، دو مغازه پایین تر از این خیابان نیز 
هنوز یادگارهایی از دوران طالیی ویال را زنده 
نگه  داش��ته اند. علیرضا کالهی یکی از کسبه 
این خیابان در صنف فروش��گاه  صنایع دستی 
که تقریبا پنج دهه از عمرش را در این خیابان 
سپری کرده، می گوید: قبل از انقالب اسالمی 
این خیابان در میان بس��یاری از گردشگران 
شناخته ش��ده بود و رونق گردشگری در آن 
کامال مشهود بود اما پس از انقالب به دالیل 
مختلف کل صنعت گردش��گری ایران دچار 
رکودی غیرقابل باور شد و با توجه به ارتباط 
مستقیم گردشگری و صنایع دستی، بسیاری 
از فروشگاه های صنایع دستی در این خیابان 
تغییر کارب��ری دادند و به ط��ور کلی از این 
حرفه خارج شدند و تنها تعداد انگشت شماری 
در انتهای خیاب��ان نزدیک خیابان کریمخان 
باقی ماندند و یکی دو فروشگاه هم در خیابان 
طالقانی بی��ن خیابان ویال و س��پهبد قرنی. 
واقع��ا دوران ناراحت کنن��ده ای اس��ت، چون 
صنایع دستی به طور کلی در حال محو شدن 
از خاطرات این خیاب��ان و ذهن پویای مردم 

است.
این فع��ال در صنعت صنایع دس��تی، دهه 
70 را تول��دی دوباره در این زمینه می داند و 
می گوید: پس از پایان جنگ و عادی ش��دن 
تقریب��ی اوضاع، توجه دول��ت و مردم به این 
صنعت جلب شد و فروشگاه های صنایع دستی 
یکی پ��س از دیگری در ای��ن خیابان افتتاح 
شدند. همین موضوع یعنی جمع شدن دوباره 
اهل صنف کنار یکدیگر باعث شد دوباره روح 
کار میان همکاران دمیده ش��ده و از آنجا که 
کم کم پای گردش��گران هم دوب��اره به ایران 
گش��وده ش��ده بود، امید به آین��ده، فعالیت 

دوباره را رونق داد.
کالهی در ادامه می افزاید: اهمیت تاریخی 
و جایگاه خیابان اس��تاد نجات الهی یا ویال در 
صنعت گردش��گری و صنایع دستی تا جایی 
بود که حتی شورای ش��هر برای زنده کردن 
یاد و خاطره رونق وصف ناش��دنی گردشگری 
و صنایع دس��تی در خیابان استاد نجات اللهی 

چندی پیش طرح��ی برای احیای پیاده روی 
صنایع دستی در این خیابان همانند بازار ارائه 
داد و می خواس��ت خیاب��ان وی��ال را به عنوان 
محلی برای عرضه صنایع دس��تی به شهرت 
کشوری و جهان برس��اند که هنوز خبری از 
آن طرح نیست، اگرچه مشکالت عمده ای در 
این زمینه نیز وجود داشت. این فعال صنفی، 
حض��ور دوباره فروش��ندگان صنایع دس��تی 
در ای��ن خیاب��ان را مدی��ون مقاومت برخی 
پیشکسوتان صنف در سال های رکود خیابان 
می داند و به نوعی برخی صنف های دیگر مثل 
چند فروشگاه مخصوص محصوالت کادویی را 
نیز در این اتفاق سهیم می کند، چون شکوه 
و جل��ب توج��ه محصوالت این فروش��گاه ها 
به خصوص در ایام نوروز و کریس��مس باعث 

حضور خریداران در ویال بوده است.

قوانین در یک راستا نیست
در حاش��یه خیاب��ان طالقان��ی و خیاب��ان 
ویال چند فروش��گاه صنایع دس��تی توجه هر 
رهگ��ذری را به خ��ود جلب می کند. س��راغ 
یکی از آنها می رویم و باز هم از صنایع دستی 
می پرسیم که صاحب یکی از آنها که خواست 
نامش در این گزارش بیان نش��ود، می گوید: 
به طور کلی صنایع دستی ایران به  رغم ارز آوری 
ب��اال هنوز در جایگاه مناس��ب خود نیس��ت 
و مس��ئوالن به این امر توجه��ی ندارند. این 
فعال بازار در خیاب��ان طالقانی در این زمینه 
می افزای��د: هرچند در دولت قبلی قرار بر این 
ش��د تا س��ازمان ها و ارگان های دولتی برای 
اهدای جوایز از صنایع دستی استفاده کنند اما 
متاسفانه این طرح هم نتوانست رونق مناسبی 
برای صنایع دستی ایران به ارمغان آورد، چون 

این طرح کامال بدون برنامه و مطالعه بود. 
مهم ترین مش��کل صنایع دس��تی ایران از 
نظر وی، نبود مدیری��ت صحیح در بازاریابی 
و نظ��ارت و کنترل بر تولیدات اس��ت، چون 
س��ازمان میراث فرهنگی به عنوان متولی این 
صنعت نتوانس��ته ش��رایط الزم ب��رای تولید 
محصوالت با کیفیت را داخل کشورمان فراهم 
کن��د. این درحالی اس��ت که از س��وی دیگر 
همین ارگان نتوانس��ته با دیگر سازمان های 
درگیر برای صادرات محصوالت صنایع دستی 
ارتباط مناس��بی برقرار کن��د. به عنوان مثال 
هنوز قانون درستی در گمرک برای جلوگیری 
از واردات صنایع دستی خارجی به کشورمان 
نداری��م هرچند برای صادرات محصوالت هم 
قوانین دست و پا گیری برای این صنعت وضع 

شده است.
وی در ادام��ه تصری��ح می کن��د: دول��ت و 
مسئوالن مگر نمی گویند قصد حمایت دارند 
و ب��ا بودجه های گوناگ��ون می خواهند رونق 
صنایع دس��تی را به ارمغان آورند اما چرا یک 
نفر نیس��ت از خودش بپرس��د چرا اداره های 
پس��ت و گم��رک در ای��ن زمین��ه همکاری 
نمی کنند. مگر مسئوالن نمی گویند صادرات 

یعنی ص��ادرات  محص��والت صنایع دس��تی 
فرهنگ یک کش��ور با ارز آوری باال، پس چرا 
اج��ازه داده نمی ش��ود عالقه من��دان یا حتی 
افراد عادی برای ارس��ال از طریق پست اقدام 
کنند و فقط هزینه مرس��وله را بدهند، چون 
هرچه خارج شود باعث رونق صنعت داخل و 
اشتغال زایی می شود. بنابراین بهتر است اجازه 
ص��ادرات را بدون محدودی��ت بدهیم و اجازه 
واردات را محدود کنیم تا کاالهای بی کیفیت 
چینی و تایلندی کمر صنایع دستی کشورمان 

را نشکند. 
ب��ه عقیده ای��ن فعال بازار صنایع دس��تی، 
مصنوعاتی چون شیشه ها و سفال ها بیشترین 
آم��ار تقاض��ا را دارند و کمتر صنایع دس��تی 
س��نگین از س��وی افراد مورد تقاضاس��ت و 
اجناس با رنج قیمتی 50 تا 400هزار تومان 
در میان کاالهای موجود فروش��گاه ها دارای 
طی��ف بیش��تری از ف��روش هس��تند که در 
میان آنها کیف ها و گیوه ها بیشترین خریدار 
خارج��ی را به خ��ود جلب کرده و س��فال و 
شیش��ه باالترین تقاضای داخل��ی را به خود 

معطوف کرده اند. 

ضربه  ناکارکننده راهنمایان گردشگری
دل پر این فعال عرصه صنایع دستی موجب 
می ش��ود به یکی از معضالت بس��یار مهلک 
این صنعت اش��اره کند که مربوط به حضور 
برخی از افراد س��ودجو در قالب راهنمایان و 
تورگردانان اس��ت. وی می گوی��د: اواخر دهه 
هش��تاد بود که این نوع فعالیت تورگردان ها 
با ش��عار اینکه قصد داریم پای گردشگران را 
به خیابان ویال باز کنیم آغاز شد و گروه هایی 
از گردش��گران که در قالب تور به تهران آمده 

بودند س��ر از فروش��گاه هایی خ��اص در این 
خیاب��ان درآوردند اما نکته ظریف این بود که 
فروش��گاه ها بدون هیچ کارشناسی و نظارت 
در هایش��ان را به روی گردش��گران خارجی 
که ب��ه تورلیدر خود اعتماد ک��رده بودند باز 
می کردند و چون بسیاری از مغازه ها اجاره ای 
بودند اجناس��ی با قیمت ه��ای غیرواقعی به 
متقاضیان خارجی ارائه شد که هیچ کیفیتی 
هم نداش��ت همین موضوع باعث شد بعد از 
مدتی گردش��گران نه تنها به صنایع دس��تی 
ای��ران بی اعتم��اد ش��وند بلکه به ط��ور کلی 
سفرهای گروهی با تورلیدرها را نیز از فهرست 
موارد سفرش��ان در ایران ح��ذف کنند و در 
نهایت امروز می بینیم کمتر گردشگران به این 
خیابان س��ر می زنند، چون در دنیای مجازی 
بسیاری از گردشگران خاطرات و هشدارهایی 

نسبت به فروشگاه های این خیابان داده اند.
ب��ه اعتقاد وی، امروز گردش��گران خارجی 
بیش��تر عالقه مندند س��ری به ب��ازار بزنند و 
از آنج��ا اجناس مورد نظر خ��ود را خریداری 
کنند اما هرگز حاضر نیستند از فروشگاه های 
صنایع دستی خرید کنند، چون اعتقاد دارند 
سرش��ان کاله می رود. بنابراین فروشگاه های 
اج��اره ای و نبود کنترل کیفی بر محصوالت، 
زیان غیرقابل جبرانی بر بدنه صنایع دس��تی 

کشورمان وارد کرده است.

واردات؛ چتر سیاه بازار صنایع دستی
از خیابان ویال که به س��مت شمال حرکت 
 کنید در این مسیر کم کم تعداد فروشگاه های 
فروشگاه هایی  افزایش می یابد.  صنایع دستی 
ک��ه گاه��ی اوقات چیدم��ان زیبا و س��لیقه 
صاحبانش��ان می تواند عاملی برای جلب نظر 

خریداران باش��د. امیرطاها اصغری، فروشنده 
یکی از این فروش��گاه ها که از س��ال 1380 
وارد کار صنایع دستی شده نیز با خوش رویی 
پذیرای ما می شود و درباره صنف کاری خود 
به »فرصت ام��روز« می گوید: تمام ش��واهد 
براین امر تاکید دارد که صنایع دس��تی ایران 
در رک��ود کامل بس��ر می ب��رد و ورود برخی 
محص��والت بی کیفیت خارجی باعث ش��ده 

دیگر ضرب المثل »هنر نزد ایرانیان اس��ت و 
بس« زیاد کاربردی نداشته باشد، چون امروز 
حتی برخی صنایع دستی مخصوص ایران مثل 
خاتم، یا حتی س��فال های معروف را از چین 
وارد می کنند آن ه��م به این دلیل که هزینه 
تولید در کشورمان باالست. اصغری در ادامه 
می افزاید: مدتی است برخی افراد سودجو که 
خود را تولیدکننده صنایع دستی می دانند با 
این استدالل محصوالت خاص ایران را خارج 
از کش��ور مثال در چین، تایلند یا هندوستان 
تولید و با روش هایی وارد کشورمان می کنند 
و بعد از آن با قیمت ه��ای ارزان تر از اجناس 
اصلی به فروش می رس��انند که دو مش��کل 
اساس��ی در پی این موضوع وجود دارد؛ یکی 
اینک��ه تولی��د داخلی از بی��ن خواهد رفت و 
دیگر اینکه باعث بدنام��ی محصوالت اصیل 

کشورمان خواهد شد.
این فعال صنفی با تاکی��د بر نبود برند در 
تولی��دات ایرانی تصریح می کن��د: مهم ترین 
مش��کلی که باعث جوالن دادن این افراد در 
بازار صنایع دس��تی کشورمان شده نبود برند 
مشخص برای محصوالت کشورمان است که 
بس��یاری به اش��تباه می گویند به دلیل تنوع 
بس��یار باالی صنایع دس��تی نمی توانیم برای 
آنها برندس��ازی کنیم درحالی که بس��یاری 
از کش��ورها مث��ل هلند به عن��وان نمونه در 
کفش های چوبی برندس��ازی کرده اس��ت و 
هیچ جای دنی��ا نمی توانید نمونه های بدل را 
بیابید، چون این محصول نمادی از هلند شده 
اما متاس��فانه حتی صنعت فرش ما اکنون از 

نبود برند رنج می برد.
اصغری درباره بسته بندی نامطلوب برخی 
مصنوعات دستی کش��ورمان نیز ابراز عقیده 
می کن��د و می افزاید: متاس��فانه به  رغم اینکه 
تم��ام مس��ئوالن و فعاالن عرص��ه اقتصادی 
صنایع دستی اهمیت بسته بندی در این صنف 
را می دانن��د هنوز نتوانس��ته ایم به تصمیمی 
مش��ترک در این زمینه برسیم و بسیاری از 
محصوالت ما داخل روزنامه یا پوشال و کیسه 
پالستیک به دست مش��تریان داده می شود 
که این خود ضربه ای مهلک بر پیکره معرفی 

صنایع دستی کشورمان است.
ام��ا به عقیده وی یکی از مش��کالت عمده 
صنایع دس��تی کش��ورمان به خص��وص برای 
اجن��اس باارزش��ی مانن��د تابلوفرش ه��ا ی��ا 
خاتم کاری ه��ای مختلف و اجن��اس نقره ای 
ک��ه قیمتی قابل مالحظ��ه دارند نبود امکان 
اس��تفاده خری��داران خارج��ی از کارت های 
بانکی بین المللی مثل ویزاکارت یا مسترکارت 
است، چون براساس عرف جهانی گردشگری 
بیشتر توریس��ت های امروزی از حمل کردن 
پول نقد زیاد نگران  هستند و زیاد تمایلی به 
این موضوع ندارند. بنابراین وقتی از جنس��ی 
خوششان می آید و قصد خرید دارند با دودوتا 
چهارتایی از مانده پول شان از خرید منصرف 

شده و از فروشگاه خارج می شوند. 
فروش��نده محصوالت صنایع دس��تی  این 
به طرح ارائه ش��ده از س��وی سازمان میراث 
فرهنگ��ی یعن��ی س��فرکارت های داخلی یا 
کارت های اعتباری ریالی که قرار بود در اختیار 
گردشگران خارجی و داخلی قرار گیرد، اشاره 
می کند و می افزاید: سفرکارت های داخلی که 
از اساس نتوانست مش��کلی در این زمینه از 
دوش تولیدکنندگان بردارد، چون بسیاری از 
همکاران ما درباره نقد کردن مبالغ آنها دچار 
مشکل بودند و هیچ ارگان مشخصی تضمین 
آن را نمی کرد و از س��وی دیگ��ر کارت های 
اعتباری ریالی نیز نتوانست اعتماد خارجی ها 
را به دالیل نامعلومی جلب کند بنابراین بازهم 

با مشکالتی مواجه شدیم.
اصغری در پایان به نکته ای دیگر در زمینه 
قیمت محصوالت ارائه شده نیز اشاره می کند 
و می افزای��د: بس��یاری از فروش��گاه های این 
منطقه به صورت اج��اره در اختیار متقاضیان 
قرار گرفته اس��ت و همین امر در کنار رکود 
حاکم ب��ر بازار باعث ش��ده فروش��ندگان با 
افزایش هزینه هایشان مواجه شوند از این رو 
گاهی اوقات قیمت ها غیرواقعی به نظر می آید 
و اکثر خریداران را از خرید منصرف می کند 
حال آنکه می توان با اس��تفاده از راهکارهای 
تضمین ش��ده مثل خریدهای دولتی که در 
ترکیه و هندوستان استفاده شده ثبات قیمت 
را ب��رای محصوالت صنایع دس��تی به ارمغان 
آورد تا ه��م خریداران بتوانند با خیال راحت 
دس��ت به جیب ش��وند و هم فروشندگان با 
اس��تفاده از این امکان قدرت رقابت داش��ته 
باشند. با این جمله اصغری از فروشگاه بیرون 
آمدم با نگاهی به همان ساختمان سفیدرنگ 
معروف ابتدای خیابان ویال و تابلوی سازمان 
میراث فرهنگی درست مقابل آن. با این فکر 
خیابان صنایع دستی پایتخت را ترک می کنم 
که آیا واقعا دوران ش��ور و نش��اط ویال دوباره 

تکرار خواهد شد؟ 

گزارش میدانی »فرصت امروز« 
از بازار صنایع دستی در خیابان استاد نجات الهی

ویالی خالی از سکنه تهران

اما از هرچه بگذریم س��خن دوست خوش تر است و باید کمی هم 
درباره قیمت  صنایع دس��تی این خیابان بدانیم. اگر فرش و تابلوفرش 
را از این مغازه ها فاکتور بگیریم که قیمت های گوناگونی دارند به طور 
کلی گران تری��ن محصوالت مربوط به س��رویس های نقره و آبکاری 
ش��ده با طالست که گاهی تا حدود 15میلیون تومان هم به اصطالح 
هزینه روی دست مش��تریان می گذارند اما به طور متوسط مثال یک 
آینه و شمعدان نقره  کار شده با دست تقریبا سه میلیون تومان برای 

خریدارش هزینه خواهد داشت و یک سرویس سفالی بشقاب و لیوان 
چهار نفره حدود 200 هزار تومان.

اما بخش عمده ای از محصوالت موجود این مغازه ها مربوط به کیف 
و کفش هایی اس��ت که با پارچه های متفاوتی دوخته ش��ده اند. در این 
بی��ن کیف از حدود 70هزار تا 400ه��زار تومان و کفش هم از حدود 
100هزار تا 250هزار تومان قیمت گذاری ش��ده  اس��ت. هرچند هنوز 
برخ��ی زی��ورآالت برنجی و نقره اس��ت که می توان ب��ا 45 تا 90هزار 

تومان صاحبش��ان ش��د اما هرچه کار خاص تر باش��د بر قیمت آن نیز 
افزوده خواهد ش��د. از تابلوهای چرمی هم نمی توان چشم پوشی کرد، 
چون رقمی حداکثر تا 300 هزار تومان برای آنها تعیین ش��ده اس��ت 
ام��ا هرچه هس��ت مصنوعات شیش��ه ای واقعا جذاب هس��تند و برای 
خری��دن برخی از آنها ناچاریم تا بیش از 500هزار تومان نیز بپردازیم 
بنابراین در حالت کلی برای خرید صنایع دس��تی می توان از 15هزار تا 
15میلیون تومان هزینه کرد البته بسته به توان مالی و سلیقه خریدار. 

قیمت 
صنایع دستی

از کیف تا قالیچه
100 هزار

تا 15 میلیون

اهمیتتاریخیخیابانویالدرصنعتگردشگریوصنایعدستی
تاجاییاستکهشورایشهربرایاحیایرونقگردشگریو
صنایعدستیدراینخیابانچندیپیشطرحیبرایاحیای
پیادهرویصنایعدستیدراینخیابانارائهکردتاخیابانویال
بهعنوانمحلیبرایعرضهصنایعدستیبهشهرتکشوریو
جهانیبرسدکههنوزخبریازآنطرحنیست

امروزهگردشگرانخارجیبهجایخریدازفروشگاههای
صنایعدستیازبازارخریدمیکنند،چوناعتقاددارنددرخیابان
ویالسرشانکالهمیرود

یکیازمشکالتگردشگرانخارجیدرایراننبودامکاناستفادهاز
کارتهایبانکیبینالمللیمثلویزاکارتیامسترکارتاست،چون
براساسعرفجهانیگردشگریبیشترتوریستهاازحملکردنپولنقد
زیادنگرانهستند.دراینمیانطرحارائهشدهازسویسازمانمیراث
فرهنگییعنیسفرکارتهایداخلییاکارتهایاعتباریریالیکهقراربود
دراختیارگردشگرانخارجیوداخلیقرارگیرد،همبهجایینرسید.در
حالیکهبرایاجناسباارزشیمانندتابلوفرشهایاخاتمکاریهایمختلف
واجناسنقرهایکهقیمتیقابلمالحظهدارند،اینکارتهاالزماست

مصنوعاتشیشهایواقعا
جذابهستندوبرایخریدن
برخیازآنهاناچاریمتابیش
از500هزارتوماننیزبپردازیم
بنابرایندرحالتکلیبرای
خریدصنایعدستیمیتواناز
15هزارتا15میلیونتومان
هزینهکردالبتهبستهبهتوان

مالیوسلیقهخریدار

عماد  عزتی

تهمینه سهرابی

پنجشنبه
9 بهمن 1393

شمــاره 150



ب��ازاری ک��ه از س��ر میدان 
جمهوری ش��روع می شود و تا 
چهارراه اس��تانبول می رس��د، 
س��وژه ای��ن گ��زارش اس��ت . 
ب��ازاری که یک��ی از مهم ترین 
ان��واع کاالها  ب��ورس  مراک��ز 
کاالهایی  م��ی رود .  به ش��مار 
موبای��ل،  تلویزی��ون،  چ��ون 
پوش��اک،  لوازم خانگ��ی، 
اتومبی��ل، چ��رخ خیاط��ی و 
مب��ل در این خیاب��ان عرضه 
می ش��ود . ب��ازار موبایل��ش را 
هم هم��ه می شناس��ند . لوازم 
خانگ��ی اش ه��م زبانزد خاص 
و ع��ام اس��ت . هر ف��ردی هم 
هر ن��وع تلویزیون و تلفنی که 
نیاز داش��ته باشد، می تواند در 
ب��ازار خیابان جمه��وری تهیه 
کن��د . کافی اس��ت از چهارراه 
به سمت  قدم زنان  اس��تانبول 
پایین یعن��ی میدان جمهوری 
بروی��د . ب��ا نگاهی به س��مت 
چپ تان به راحت��ی می توانید 
خیابان��ی تجاری را به چش��م 
پی در پی  رفت و آم��د  ببینی��د . 

اتوبوس ه��ای بی آر ت��ی پ��ر از 
مس��افر ش��اهد بی زبانی است 
که به راحتی میزان رفت و آمد 
در این خیابان را بیان می کند . 
مقصد بسیاری از آنها بازارهای 
موبایل و پوشاک واقع در این 
خیابان اس��ت . البته بس��یاری 
از مس��افران ه��م در هیات��ی 
خانوادگ��ی برای خری��د انواع 
لوازم خانگ��ی مانند تلویزیون 

و غیره آمده اند . 
فرمانروایی ال جی و 

سامسونگ بر جمهوری
خیابانی که تصاویر تبلیغاتی 
به عضوی ثابت در الین وسط 
آن تبدی��ل ش��ده اس��ت و از 
ابت��دا تا انتهای��ش در حالی با 
برندهای مش��هوری چون  نام 
ال جی، سامس��ونگ، س��ونی، 
پاناس��ونیک و غیره پوش��یده 
ش��ده ک��ه تبلیغات وس��یعی 
در مورد اس��تفاده از کاالهای 
ایرانی در رس��انه های صوتی و 
تصوی��ری و گاه مکتوب ایران 
مش��تری  اما  می گیرد  صورت 
وقتی به بازار مراجعه می کند، 
عمال ایرانیتی نمی بیند و نکته 

جالب تر اینکه تبلیغ اس��تفاده 
از کاالی ایران��ی را م��ردم از 
تلویزیون های��ی ب��ا برنده��ای 
بنابراین  می بینن��د  خارج��ی 
می توان ب��ه راحتی حدس زد 
که این توصیه ها به چه میزان 

تاثیرگذار است! 
خیابانی با تقاطع های 

بسیار
اس��کندری جنوبی  خیاب��ان 
نخس��تین تقاط��ع اس��ت که 
فروش��گاه های  نمایندگ��ی 
در  را  پاتن جام��ه  زنجی��ره ای 
خود جای داده  اس��ت . خیابان 
باس��تان، دومین تقاطع است 
که این تقاطع ش��روع راس��ته 
پالستیک فروش��ی های متعدد 
و مع��روف این خیابان اس��ت . 
تقاطع اصلی دیگ��ر جمال زاده 
مبل فروشی ها  وجود  که  است 
ایج��اد  زمین��ه  آن،  در 
فروش��گاه های پارچه مبل��ی را 
پیش آورده  اس��ت . مغازه های 
و  آین��ه  مالمی��ن،  زری��ن 
کن��ار  در  شمعدان فروش��ی ها 
مبل فروشی ها هستند . مسجد 
خیاب��ان  نب��ش   امام س��جاد، 

ک��ه  دارد  ق��رار  فخ��ررازی 
س��اختمان آن در سال ۱۳۲۶ 
گش��ایش یاف��ت . در تقاط��ع 
ابوریحان، وایت وستینگ هاوس 
مرک��ز  و  خانگ��ی(  )ل��وازم 
و  تهران  اورژان��س  اطالع��ات 
س��ینما جمه��وری )نی��اگارا( 
و  نمایندگی ها  واقع ش��ده اند . 
چرخ خیاط��ی  فروش��گاه های 
در  ژانوم��ه  و  ژوک��ی  چ��ون 
این مس��یر هس��تند که ویژه 
تولیدی ه��ای  و  س��ری دوزها 
پوش��اک هس��تند . در تقاطع 
فلس��طین، ب��ورس پارچ��ه و 
تریکو اس��ت که در گذشته در 

بازار بزرگ تهران بوده اند . 
همچنی��ن مس��جد جام��ع 
جمهوری اسالمی که پیش از 
انقالب پارکینگ بود و در سال 
۱۳۷۲ توسط کمیته امداد به 
مسجد تبدیل ش��د . روبه روی 
مس��جد هم فروشگاه رفاه قرار 
گرفته است . براساس اطالعات 
موجود، ای��ن بخش از خیابان 
جمه��وری ت��ا بهارس��تان در 
نامی  س��ال ۱۳۰۹خورشیدی 
نداشته اما به مدت ۴۰سال به 

خیاب��ان نادری معروف بود که 
ن��ام جمهوری  انقالب  از  پس 
اسالمی را بر خود گرفت . این 
بخ��ش از خیاب��ان جمهوری، 
مرک��زی برای ل��وازم صوتی و 
تصویری و ارتباطی اس��ت که 
چون  بزرگی  نمایندگی ه��ای 
س��ونی  ال جی،  سامس��ونگ، 
دی��ده  آن  در  پاناس��ونیک  و 
می شوند . بورس لوازم ارتباطی 
چون تلفن، موبایل و همچنین 
آشپزخانه های صنعتی  وسایل 
و کارگاه��ی، چون س��ماورها، 
یخچال ها و چرخ گوش��ت های 
صنعتی در این منطقه به چشم 
می خ��ورد . از س��اختمان های 
پراهمیت ای��ن ناحیه می توان 
و  فرقان��ی  س��اختمان  ب��ه 
س��اختمان امجد اش��اره کرد 
ک��ه حدود ۱۳ ه��زار مترمربع 
گس��تردگی داش��ته و چه��ار 
طبق��ه دارد که ب��ورس لوازم 
و قطع��ات الکترونیکی اس��ت . 
پاس��اژهایی چ��ون همای��ون، 
از  ش��انزه لیزه  و  عالءالدی��ن 
مش��هورترین پاس��اژهای این 

خیابان به شمار می روند . 

گذر »فرصت امروز« از خیابانی با تقاطع های بسیار 

عصر یک روز زمستانی در جمهوری

معماری مدرن اما قدیمی
فروش��گاه های خیابان جمه��وری معماری ویژه ای دارن��د ؛ قدیمی ها را 
می گویم . به نظر می رس��د، آثار مدرنیزه کردن خیابان های تهران که تقریبا 
از س��ال ۱۳۰۰ آغاز شد و بعدها فراگیر هم ش��د، هنوز در این خیابان به 
چش��م می خورد . با نگاهی به نمای بیرونی بسیاری از فروشگاه ها می توان 
بالکن ه��ای پیش آمده ای را دید که س��ابقه ای در معم��اری ایرانی ندارد و 
الگویی مدرن برای توسعه شهری بوده  است . جالب است که وقتی از مراکز 
امالک این خیابان در مورد قیمت مغازه ها می پرس��م، عالوه بر متراژ خود 
فروشگاه و انباری اش، از داشتن بالکن هم حرف می زنند و از آن به عنوان 

برای خریدوفروش  یک مزیت 
و رهن و اج��اره یاد می کنند . 
ب��ه ط��ور کلی س��طوح صاف 
قال��ب  در  یک دس��ت  و 
فرورفتگی ه��ا  شکس��تگی ها، 
نم��ای  در  بیرون زدگی ه��ا  و 
بیرون��ی س��اختمان ها تنوعی 

درخور به وجود آورده است .

نوستالژی و خاطرات تلخ و شیرین
خیابان جمهوری از آن قبیل خیابان هایی است که با خاطرات نسل های 

گذشته پیوندی نوستالژیک دارد . 
اینک��ه کاف��ه نادری و هت��ل نادری در ای��ن خیابان واقع هس��تند 
و اینک��ه خیابان میرزاکوچک خان جنگلی پرستش��گاه زرتش��تیان را 
در خود جای داده اس��ت و س��اکنان ای��ن خیابان را ه��م هموطنان 
زرتش��تی ما تشکیل می دهند، خواه ناخواه حال و هوایی جذاب ایجاد 

می کند . 
کافه نادری که زمانی پاتوق کس��انی چ��ون صادق هدایت، جالل آل احمد، 

ص��ادق چوب��ک، احمد فردید، 
س��یمین دانش��ور و همه افراد 
تاثیرگ��ذار ب��ر ادب و فرهنگ 
ای��ران در دهه ۱۳۴۰ بوده هم 
در این خیابان و در ش��رق پل 
حافظ واقع شده است . این کافه 
هنوز هم پابرجاست و مشتریان 

زیادی دارد . 

پنجشنبه
911 بهمن 1393 www.forsatnet.irشمــاره 150 معرفی بازار

گذر زمان

نوش��تن از یک مکان و ننوش��تن از روزش��ماری که 
از س��رگذرانده، بی مزه به نظر می رس��د و درس��ت به 
همین دلیل اس��ت ک��ه می خواهیم گری��زی بزنیم به 
دل تاری��خ مل��ّون خیاب��ان جمهوری . خیاب��ان نادری؛ 
نس��ل ما این عبارت ها را گهگاه از راننده های تاکس��ی 
ش��نیده است . وقتی حس��ابی کالفه اند و می خواهند با 
یادآوری خاطراتی از خس��تگی خود کم کنند، می زنند 
ب��ه دل  روزه��ای رفته و ق��ول و غزل ه��ای دیگری به 
ذهنش��ان هج��وم م��ی آورد و گاه پی��ش آم��ده برای 
اینکه حرف هایش��ان نیمه تمام نماند، پیاده نش��ده ام تا 
چانه گرمش��ان سرد نش��ود . به هر حال خیابان نادری 
ب��ا کافه نادری و هتل ن��ادری اش روزگاری به اصطالح 
برو وبیایی داشته . روزگاری که صادق هدایت اتوکشیده 
در امت��دادش قدم م��ی زده و ب��ه احتمال ب��ا مینوی یا 
خانلری اختالطی ادبی می کرده اس��ت . به هر حال این 
خیابان االن ش��ده جمهوری اسالمی و تابه حال پنج بار 
نام عوض کرده؛ خیابان ش��اه، خیابان شاه آباد و خیابان 
استانبول نام های پیشینش بوده . خیابانی غربی-شرقی 
در تهران که از میدان جمهوری آغاز ش��ده و تا میدان 
بهارستان کشیده می شود . همچنین خیابان های اصلی 
و فرعی بس��یاری در این خیابان وجود دارد که برخی 
از آنه��ا همچ��ون ولی عصر ی��ا همان پهلوی س��ابق و 
کارگر جنوبی که س��ابق بر این خیابان امیرآباد نامیده 
می ش��ده، تغییر نام داده اند و برخی دیگر مانند الله زار، 
صفی علی ش��اه، ملت و اکباتان ب��ر نام های دیرین خود 

باقی مانده اند . 
در این خیابان حرف از تاریخ که باش��د باید سراغی 
هم از مسجد هدایت بگیریم که در ضلع شمالی خیابان 
واقع ش��ده و به مس��جد مخبرالدوله ی��ا کمال هدایت و 
تکیه علیقلی معروف است . این مسجد در زمان گذشته 
ناصری، مس��جد گذرگاهی بوده اس��ت . قسمت هایی از 
ملک و مس��جد ک��ه یتیم خانه و درمان��گاه بوده، طبق 
وصی��ت مخبرالدوله، ۳۰س��ال بعد از ف��وت او به این 
مکان ها اضافه ش��ده است . هنگامی که آیت اهلل طالقانی 
پیش نماز مسجد شد، مسجد از حالت گذرگاهی درآمد . 
س��پس توس��ط ش��یخ علی تهرانی ای��ن مکان ها جزو 
مسجد قرار گرفت و مسجد را بزرگ تر کردند . در نمای 
بیرونی مس��جد آیه هایی از قرآن به خط زرین الخط در 
سال ۱۳۴۴ه . ش، بر کتیبه هایی نوشته شده و با نقوش 
گل و ترنج تقس��یم بندی و بر سر در ورودی مسجد نیز 
ش��عری از محمد علی صغیر نوش��ته شده  است . داخل 
مسجد ۲۵قبر خانوادگی واقع شده که پس از گسترش 
مسجد، س��نگ قبرها داخل رواق ها افتاده و در فضایی 
نگهداری می ش��ود و تنها س��نگ قبر س��ازنده مسجد 
به طور ایس��تا )عمودی( بر دیوار قرار گرفته که به دلیل 
رنگ بسیار روشن و تا حدودی فرسودگی سطح سنگ 
به س��ختی و با نورپردازی خاص اش��عاری را که روی 

سنگ حک شده می توان خواند . 

رهن و اجاره
ط��ول و تفصیلی ک��ه ب��ازار جمه��وری دارد، گرفتن 
نرخ ه��ای مربوط به رهن و اجاره را کمی دش��وار می کند 
البته فروش��گاه داران نیز در این زمینه به اصطالح نم پس 
نمی دهند . به این منظور به سراغ امالکی های موجود در 
ای��ن بازار رفتیم . قیمت هایی که به دس��ت آمد، متنوع و 
متفاوت اس��ت  اما به طور کلی از سر میدان جمهوری تا 
چهارراه اس��تانبول، هر متر مغازه بین ۲۵تا ۱۰۰میلیون 
تومان است . مثال مغازه ۵۰متری بین نوفالح و جمالزاده 
ک��ه ۲۲مت��ر زیرزمی��ن دارد، ب��رای فروش ه��ر مترش 
۳۰میلی��ون تومان اس��ت . یا مغازه ای که بین باس��تان و 
گلش��ن واقع ش��ده و به میدان جمهوری نزدیک اس��ت، 
هر مترش تا ۲۵میلیون تومان به فروش می رس��د .  قابل 
ذکر است که هر چه به سمت راسته تلویزیون فروشی ها، 
صراف ها و موبایل فروشی نزدیک تر شوید، به همان نسبت 
بر می��زان قیمت ها افزوده می ش��ود . در تقاطع جمالزاده 
با جمهوری که از تقاطع های پررفت و آمد هم محس��وب 
می شود، هر متر مغازه برای خرید ۵۵میلیون تومان است  
تا جایی که مغازه ای ۲۲متری که درس��ت س��ر چهارراه 
واقع شده، متری ۱۰۰میلیون تومان یا دومیلیارد و ۲۰۰ 
میلیون تومان به فروش می رس��د . عالوه ب��ر موارد ذکر 
شده که به خریدوفروش مغازه مربوط است، هزینه های 
رهن و اجاره هم در این خیابان تنوع باالیی دارد که با 
توجه به متراژ مغازه و امکاناتی مانند بالکن و زیرزمین 
و انباری بر این قیمت ها موثر است . تقاطع اسکندری با 
جمهوری از موقعیت خوب تجاری برخوردار است . برای 
یک مغازه ۱۶۰متری که در طبقه همکف واقع ش��ده و 
۱8۰متر هم انباری دارد باید ۵۰میلیون تومان به عنوان 
پول پی��ش و ۲۰میلیون تومان به عنوان اجاره بپردازید . 
مغازه ای با همین مشخصات که ۷۰متر هم بالکن دارد، 
همی��ن هزینه را برای رهن نی��از دارد اما اجاره ماهانه 
تا ۳۰میلیون تومان اس��ت . بین باستان و گلشن مغازه 
۷۰متری ب��ا ۱8متر بالکن با ۷۰میلی��ون پول پیش و 

۹میلیون تومان ماهانه اجاره داده می شود . 

مشتری

تصاوی��ر گل ه��ای مربوط ب��ه جام جهان��ی برزیل با 
برجستگی و وضوح چشم نوازی روی صفحه تلویزیون 
ظاهر می ش��ود و نمای رنگی و پرهیجان آن زن و مرد 
خری��دار را به خود جل��ب می کند . م��رد در حالی که 
س��رش را ت��کان می دهد، می گوید: برزیل حیف ش��د . 
نیمار عجب بازیکنی بود و در همین حال از فروش��نده 
قیمت ها را می پرس��د . فروشنده هم که به لطایف الحیل 
موهایش را چندین س��انتیمتر دور از فرق س��رش نگه 
داش��ته، با خوش��رویی جل��و می آید و ش��روع می کند 
مشخصات کاال را برش��مردن . مرد و زن اما انتخابشان 
را کرده ان��د و رنگ زرد پیراهن و گل برزیل چنان مرد 
را هوایی کرده ک��ه فقط به دنبال کارتش می گردد که 

حساب کند و برود . 
س��ه میلیون و ۲۰۰ه��زار تومان . این��چ کاال و دیگر 
مش��خصات در این قیمت گذاری موثر هستند . این قدر 
هم تنوع کاال زیاد اس��ت که آدم فکر می کند هر کدام 
را که نخرد، ضرر کرده اس��ت . چیدمان فروشگاهی که 
حدود ۵۰متر دارد، چش��م نواز اس��ت . این دو خریدار 
مهم تری��ن دلیل مراجعه ش��ان به این خیاب��ان را تنوع 
باالی کاالها می دانند و اینکه چون مرکز بورس اس��ت، 
از خریدشان اطمینان خاطر بیشتری دارند . از فروشنده 
در مورد اینکه به اصطالح پیک خرید و فروشش��ان چه 
زمانی اس��ت، می پرس��م و او روزهای قبل از برگزاری 
تورنمنت های ورزش��ی مانن��د جام جهان��ی و المپیک 
و حتی بازی های آس��یایی را بهتری��ن روزهای فروش 
خود می داند  و البته س��هم فوتبال را بس��یار بیش��تر از 
دیگ��ر ورزش ه��ا می داند و به همین دلیل هم هس��ت 
ک��ه تصاویری از بازی های خاطره انگیز از تلویزیون های 

فروشگاه ها پخش می شوند . 
جل��وی عالء الدی��ن از خان��م جوان��ی که ب��ه همراه 
دوس��تش برای خری��د موبایل آمده عل��ت مراجعه به 
ای��ن مرکز ف��روش موبایل را که می پرس��م که قبل از 
او دوس��تش پیش دستی می کند و با بی خیالی خاصی 
می گوید: »جمهوری جای خوبی��ه برای خرید موبایل . 
مرکز بورسه و این قدر تنوع مدل وجود داره که دست 

آدم را در انتخاب باز می ذاره.«
دوباره می خواهم از خانم جوان در مورد اینکه در این 
بازارها به اصطالح بنداز بنداز هم زیاد هس��ت، بپرس��م 
که باز هم همراهش پیش دس��تی کرده، می گوید: »من 
خ��ودم متخصص موبایل��م و به راحتی خ��وب را از بد 
تشخیص می دم .« با قورت دادن آب دهانش می خواهد 
شرح مبسوطی از آموزش های موبایل شناسی اش بدهد 
که سریع خداحافظی می کنم و قبل از اینکه خانم جوان 
چیزی بگوید، همراهش برایم آرزوی موفقیت می کند . 

فروشنده 

ب��رای رس��یدن به چه��ارراه بع��دی و ب��ورس لوازم 
وس��ایل  و  س��رویس پذیرایی  مانن��د  کوچک خانگ��ی 
آشپزخانه پیاده روی زیادی در پیش است و یک طرفه 
ب��ودن خیاب��ان و تنها وجود خط��وط بی آر تی هم رگ 
اعصاب هر کس��ی را متورم می کند . به فروش��گاه های 
ل��وازم خانگ��ی که می رس��م، ب��ازار خالی از مش��تری 
نیس��ت اما ش��ور و حال یک بازار دم عید را هم ندارد . 
فروش��نده ای در این باره می گوی��د: در این بازار روزانه 
ه��زاران نفر عب��ور و مرور می کنند . اما مش��تریانی که 
دس��ت به جیب می برن��د تا قیمت کاالیی را حس��اب 
کنند، خیلی کم شده اند . روی ویترین بیشتر مغازه ها 
عب��ارت نق��د و اقس��اط با چ��ک کارمندی به چش��م 
می خورد . بعضی از فروش��گاه ها هم با بی حوصلگی تنها 
ب��ه درج نق��د و کارمندی اکتفا کرده ان��د . به گفته این 
فروش��نده، حتی مش��تری با قسط و چک هم کم شده 
و ما آرزو داریم که مش��تری بیای��د، جنس را ببرد که 
روی دس��ت مان نماند . بازار تلویزیون زودتر از بازارهای 
دیگر به روز می ش��ود و کاالهایی با مشخصات جدیدی 
به بازار می آیند که مثال اگر کاالی این طرف س��ال به 
فروش ن��رود، این خطر وجود دارد که روی دس��تمان 
بماند . اینها را یکی از فروش��ندگان مرکز بورس فروش 
تلویزی��ون خیاب��ان جمه��وری در حال��ی می گوید که 
ص��دای پیام های دریافت��ی اش از یکی از ش��بکه های 
مش��هور اجتماعی حس��ابی س��ر ذوقش می آورد و این 
را از انبس��اط و انقباض ماهیچه های صورتش می توان 
فهمید  و در عین حال که می خواهد مودب باشد، پاسخ 
مشتریان نصفه و نیمه اش را هم نصفه و نیمه می دهد . 

اما از حق هم که نخواهیم بگذریم و با همه خبرهایی که 
در جریانشان هستیم، نمی شود جمهوری رفت و سری به 
عالءالدینش نزد . مکانی که همین چند وقت پیش حسابی 
روی ب��ورس بود و با تخریب یک طبق��ه اش افراد زیادی 
بالتکلیف شدند . اما به نظر نمی رسد، همه این حوادث در 
رجوع مش��تریان به این مرکز خرید موبایل تاثیری نهاده 
باشد . با چند نفر از فروشنده ها که صحبت می کنم، همگی 
بر این حرف اتفاق نظر دارند که تخریب یک طبقه به دیگر 
فروشگاه ها ارتباطی ندارد . اینجا مشتریان ثابت خودش را 
دارد . از تعداد مشتریان هم می توان این موضوع را فهمید 
به ویژه در طبقه همکف که ب��ه زور باید از میان تنه های 
مداومی که از همش��هریان عزیز ن��وش جان می کنی، رد 

بشوی . تازه اگر خیلی شانس بیاوری، سالم! 

خرید و فروشتاریخچه 

نرخ 
از چه��ارراه اس��تانبول ک��ه 
به فروش��گاه های  بیایید  پایین 
سمت راست خیابان جمهوری 
می رسید، فروشگاه های پوشاکی 
ک��ه کم کم ش��روع می ش��وند . 
فروش��گاه های کت وش��لوار که 
بورس��ی را تش��کیل داده اند از 
جمله پوشاک مردانه ارائه شده 
در ای��ن مرکز خرید هس��تند . 
هتل نادری را ک��ه رد کنید، با 
مکانی لذیذ مواجه می شوید که 
کمتر کسی است که اسمش را 
نشنیده باش��د یا تستش نکرده 
باشد . پیراشکی خسروی، هنوز 
هم مش��تریان ثابتی دارد که از 
گوش��ه و کنار شهر به سراغش 
می رون��د . ب��ه مس��یرتان ادامه 
دهی��د و از زیر پ��ل حافظ هم 
بگذرید تا به عینک فروش ها و 
عینک سازها برسید که بعضی از 
آنها عبارتی محیرالعقول را روی 
ویتری��ن خ��ود درج کرده اند، با 
این مضمون: ساخت عینک در 
۱۵دقیقه . به س��راغ یکی از آنها 
م��ی روم و می خواه��م که تاب 
دسته عینکم را بگیرد که حدود 

نیم ساعت طول می کشد! 
ب��ازار لوازم خانگ��ی از خیابان 

و  می ش��ود  ش��روع  دانش��گاه 
رفته رفته مبل، فرش و تابلوفرش 
هم اضافه می ش��ود تا جمع  همه 
 جمع باشد و چیزی از قلم نیفتاده 
باشد . نمایشگاه های اتومبیلی که 
تا خیابان اسکندری هم چندتای 
آنها به چشم می خورد، این مرکز 
بورس را کامل می کنند . در واقع 
همه وسایل موردنیاز یک خانه و 
خانواده را می توان در این خیابان 

تجاری بزرگ خریداری کرد . 
جلوت��ر که می روی��د به یک 
پاس��اژ وی��ژه ک��ودکان یعن��ی 
پاس��اژ همایون می رس��ید که 

و  بچگان��ه  کالس��که های  ب��ا 
عروسک هایش آشنای مشتریان 
اس��ت و اما شانزه لیزه که پاساژ 
خانم هاس��ت ؛ خانم های��ی ک��ه 
هنوز گام های زی��ادی تا خرید 
فاصله دارن��د . ویترین های این 
پاس��اژ قدیمی که ای��ن روزها 
قائم نامیده می ش��ود، با دهانی 
ب��از و منتظ��ر ب��ه در خروجی 
زل زده اند و انگار دیگر حوصله 
ای��ن خری��داران ویترین گرد را 
ندارند ! اما بازار پوشاک همیشه 
خریداران خود را دارد و هستند 

کسانی که خرید هم کرده اند . 

در واق��ع به ش��انزه لی��زه که 
برس��ید، دیگ��ر هر چه هس��ت 
فروشگاه پوش��اک است که انواع 
پوش��اک خانگی و غیره را عرضه 
می کنن��د . ام��ا درس��ت جلوی 
فروشگاه های پوشاک بیش از هر 
چیزی غوغای دستفروش هاست 
که جلب توجه می کن��د . یکی از 
دستفروش های مرد در حالی که 
روس��ری رنگینی را روی سرش 
انداخت��ه فری��اد می زند که فقط 
پنج ه��زار تومان . ب��ه این جای 
کار هم اکتفا نمی کند و با پریدن 
روی یکی از موتورس��یکلت های 

بر خیابان، ش��وی جالبی را آغاز 
می کند . خری��داران از زن و مرد 
و بچ��ه هم به ج��ای مراجعه به 
فروشگاه ها، دور و بر دستفروش ها 
را ش��لوغ کرده اند . جای س��وزن 
انداختن نیس��ت اما انگار کسی 
دست و دلش به خرید نمی رود . 
انگار آمده اند که اجناس را نشان 

کنند . 
ب��ورس  اینج��ا  همچنی��ن 
مانتو و لباس کودک اس��ت که 
مش��تریان خاص خ��ود را دارد . 
وج��ود تولیدی های ف��راوان در 
همی��ن حوالی موجب ش��ده تا 
انواع پوش��اک با قیمت مناسب 
به ف��روش برس��د . به وی��ژه در 
این روزها که کم کم س��ر وکله 
لباس ه��ای ویژه عی��د هم پیدا 
غیربرف��ی  ه��وای  و  می ش��ود 
ت��ا  ش��ده  موج��ب  زمس��تان 
عید  خریدهای  برای  خریداران 
خود اقدام کنند . خریداران این 
روزها را ب��ه روزهای نزدیک به 
عی��د ترجیح می دهن��د، چون 
ش��لوغی های روزه��ای نزدیک 
ب��ه عی��د را ن��دارد و از طرفی 
تخفیف های موجود هم تا عید 

تغییر نمی کند . 

پیشی گرفتن دستفروش ها از مغازه داران

تهمینه سهرابی
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 65,256,10شاخص کل
128,43میزان تغییر
B 2,930,303,155ارزش بازار

B 901,108ارزش معامالت
M 537,207حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
)63,79(1,748ملی صنایع مس

)51,22(2,017فوالد مبارکه
6,53634,96گروه مپنا

74133,47بانک صادرات
)32,74(2,350سرمایه گذاری امید

ارزشخریدنام کامل شرکت
M34,270 B 20,266لیزینگ رایان سایپا

M20,803 B 12,592گروه بهمن
M16,094 B 6,064سرمایه گذاری صنعت نفت

M13,377 B 2,016گروه مپنا
M13,028 B 20,679ح. رایان سایپا

ارزشفروشنام کامل شرکت
M48,215 B 48,070کمباین سازی

B 688,52022,846پارس دارو
M21,453 B 7,551سیمان تهران

B 389,16110,061پتروشیمی فناوران
B 536,6369,350داروپخش

درصد قیمتنام کامل شرکت
3,9277,47ایران تایر

2,2693,99رینگ سازی مشهد
4,5723,98نصیر ماشین
1,8313,98مهرکام پارس
6,2643,97پگاه خراسان

درصدقیمتنام کامل شرکت
)7,43(5,111بهنوش ایران

)4(5,497شیمیایی فارس
)3,98(4,485سیمان خزر
)3,94(8,529شیشه رازی
)3,91(2,434چرخشگر

ارزشحجمنام کامل شرکت
M38,777 B 52,349بانک صادرات
M105,570 B 41,712ایران خودرو

M34,102 B 37,860ح. فوالد مبارکه
M27,656 B 32,543بانک تجارت

M20,090 B 31,926ح. رایان سایپا

ارزشحجمنام کامل شرکت
M105,570 B 41,712ایران خودرو

M39,045 B 22,333ملی صنایع مس
M38,777 B 52,349بانک صادرات

M34,102 B 37,860ح. فوالد مبارکه
M32,877 B 5,030گروه مپنا

تعدادقیمتنام کامل شرکت
6292223ح. رایان سایپا
7411925بانک صادرات

12271859سایپا
25311716ایران خودرو

17481416ملی صنایع مس

 722,80شاخص کل
11,60میزان تغییر
B 598,082,556ارزش بازار

B 993,405ارزش معامالت
M 116,578حجم معامالت

تاثیرقیمتنام کامل شرکت
33,5612,97پتروشیمی مارون
2,0711,93پتروشیمی ایرانیان
15,0590,75پتروشیمی زاگرس
1,6250,7ذوب آهن اصفهان

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

بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص فرابورس

ش��اخص کل بورس اوراق 
به��ادار در پای��ان معام��الت 
 128 ب��ا  چهارش��نبه  روز 
واح��د افزایش ب��ه 65 هزار 
و256 واحد رسید. در دقایق 
کم  ب��ازاري  ش��اهد  ابتدایي 
معامل��ه بودیم اما با ش��روع 
خب��ر حمای��ت حقوقي ه��ا و 
خبره��اي مثبت از مذاکرات 
هس��ته اي، ب��ازار س��هام در 
ب��ا صف هاي  نمادها  برخ��ي 
خری��د مواجه ش��د. نکته اي 
ک��ه بای��د این روزه��ا به آن 
توجه داش��ت این اس��ت که 
س��هامداران باید هوش��یاري 
اخب��ار  مقاب��ل  در  را  خ��ود 
مثب��ت و منفي حفظ کنند و 
از هرگون��ه هیجاني،  به دور 
به خرید و فروش سهام خود 

اقدام کنند.

با گروه هاي بازار سهام
در گروه خودرو و س��اخت 
قطع��ات ب��ا توج��ه به ب��ازار 
مثبت روز گذش��ته، نمادهاي 
گ��روه خ��ودرو به ج��ز تولید 
مح��ور خ��ودرو، چرخش��گر، 
سازه پویش و لنت  ترمزایران  
همگي مثب��ت و اکثرا با صف 
همچنین  بودند.  همراه  خرید 
با معامله 41.7 میلیون سهم، 
ایران خودرو روز معامالتي پر 
حجمي را پشت سر گذاشت. 
س��رمایه گذاري رن��ا نی��ز ب��ا 
ص��ف خری��د 13 میلیوني به 
پای��ان  خ��ود  روز  معام��الت 
داد. گ��روه بانک و موسس��ات 
اعتباري همس��و با روند بازار، 
در ب��ازه مثبت معامله ش��دند 
و اکث��ر نمادها ب��ا صف خرید 
هم��راه بودند. ب��ا معامله 52 
میلیون س��هم، بانک صادرات 
معامالت  پرحجم ترین  ای��ران 
گروه را داشت و با صف خرید 
معامالت  به  میلیوني  هش��ت 

روز خ��ود پای��ان داد. نم��اد 
س��رمایه گذاري توسعه صنایع 
س��یمان از گروه س��یمان روز 
گذش��ته با میزان کمي صعود 
قیمت هم��راه ب��ود و پس از 
معامل��ه چهار میلیون س��هم 
در این نم��اد و با قیمت 151 
تومان به معامالت خود پایان 
داد. همچنین پیش بیني سود 
سهام این شرکت روي سایت 
کدال قرار گرفت که طي دوره 
9 ماهه مبلغ 100 ریال سود 
ب��ه ازاي هر س��هم اختصاص 
از  30 درص��د  مع��ادل  و  داد 
محق��ق  را  پیش بیني های��ش 
کرد. در گروه انبوه سازي تنها 
نم��اد منفي عمران و توس��عه 
فارس ب��ود و اکث��ر نمادها با 
ص��ف خری��د هم��راه بودند. 
سرمایه گذاري  گروه  نمادهاي 
نی��ز در ب��ازه مثب��ت معامله 
نیرو  و س��رمایه گذاري  شدند 
و س��رمایه گذاري بوعلي تنها 
نماده��اي منف��ي ای��ن گروه 
در پای��ان معام��الت بودن��د. 
نماده��اي  اکث��ر  همچنی��ن 
گ��روه با ص��ف خری��د همراه 
بودند. با معامله 12.9 میلیون 

س��هم، س��رمایه گذاري سایپا 
پر حجم تری��ن معامالت گروه 
را داش��ت. در گ��روه فل��زات 
اساس��ي اکثر نمادها مثبت و 
ش��اهد صف خرید بودند، در 
نم��اد فوالد آلی��اژي یزد پس 
از گذشت شش روز متوالي با 
صف فروش، روز گذشته صف 

این نماد جمع شد.

از نرخ بهره مالکانه تا 
افزایش سهام شناور آزاد 

بر اساس مصوبه کمیسیون 
تلفی��ق ک��ه م��ورد موافق��ت 
همه اعضاي کمیس��یون بود، 
ن��رخ بهره مالکان��ه معادن که 
پیش ت��ر 30 درص��د ف��روش 
تعیین شده بود، به 25 درصد 

فروش کاهش یافت. 
خب��ر کاه��ش ن��رخ به��ره 
مالکان��ه معدني ه��ا از 30 به 
25 درصد مي تواند بر بسیاري 
از ش��رکت هاي معدني حاضر 
در بازار سهام تاثیر گذار باشد. 
از جمله دیگ��ر خبر هاي مهم 
پیرامون بازار س��هام انتش��ار 
تحقی��ق  مدیری��ت  گ��زارش 
اوراق  ب��ورس  توس��عه  و 

به��ادار تهران ب��ود که در آن 
راهکارهای��ي ب��راي افزای��ش 
سهام ش��ناور آزاد و شش نوع 
سهام و اوراق با پشتوانه سهام 

ارائه شده بود. 
انواع س��هام و اوراق معرفي 
ش��ده ب��ه این ش��رح اس��ت: 
 1- س��هام ب��دون ح��ق راي؛ 
 )non -voting share(
دارندگان س��هام ب��دون حق 
راي، مانن��د دارندگان س��هام 
ع��ادي، از کلی��ه منافع مالي 
بهره مند هس��تند و تنها وجه 
افتراق این نوع سهام با سهام 
عادي، عدم امکان مش��ارکت 
سهامدار در تصمیم گیری های 
س��هام   -2 اس��ت.  ش��رکت 
رأي؛  ح��ق  ب��دون   ممت��از 
 )non-voting preferred share(
دارندگان این نوع سهام داراي 
امتیازاتي از جمله برخورداري 
از اولوی��ت در زم��ان توزی��ع 
دارندگان  بین  دارایي  هرگونه 
سهام عادي هستند و در ازاي 
آن از ح��ق رأي در مجام��ع 
شرکت برخوردار نیستند. 3- 
با حق رأي چندگانه؛  س��هام 
دارن��ده این نوع س��هم داراي 

ح��ق رأي باالت��ري ب��ه ازاي 
یک ورق��ه در مقابل حق رأي 
دارندگان س��هام عادي است. 
البته می��زان ارزش حق رأي 
در کش��ورهاي مختل��ف براي 
دارن��دگان ای��ن ن��وع س��هم 
س��هام   -4 اس��ت.  متف��اوت 
برتر؛ دارندگان این نوع سهام 
صرف نظر از میزان سهم خود 
از دارایي هاي ش��رکت، داراي 
یا  ویژه  قدرت تصمیم گی��ري 
حق وتو در ش��رکت  هستند. 
حقوق اعطا شده به دارندگان 
این نوع س��هام از شرکتي به 
ش��رکتي دیگر متفاوت است 
و مي تواند طیفي از اختیارات 
را ش��امل ش��ود. 5- س��هام 
این نوع  طالی��ي؛ دارن��دگان 
وی��ژه  داراي حق��وق  س��هام 
ی��ا وت��و در تصمیم گیري در 
ش��رایط خاص بوده و معموال 
اغلب  این گونه س��هام   کنترل 
در اختیار یک سازمان دولتي 
قرار دارد و متعلق به شرکتي 
دولتي اس��ت که تحت فرآیند 
دارد.  ق��رار  خصوصي س��ازي 
البته این س��هم صرفا متعلق 
به دولت نیستند و بسیاري از 
ش��رکت هاي خصوصي بزرگ 
در جه��ت حف��ظ منافع خود 
در برابر ش��رکت هاي تابعه در 
زم��ان واگذاري ش��رکت هاي 
زیرمجموعه یا سایر شرکت ها 
اقدام به انتش��ار این نوع سهم 
مي کنند. 6- گواهي س��پرده؛ 
ابزار مالي است که به پشتوانه  
سهام پایه توسط نهادي واسط 
منتشر مي شود. نهاد واسط به 
که  س��هامي  تعداد  پش��توانه 
نزد خود نگه��داري مي کند و 
داراي حق رأي است، اقدام به 
انتشار گواهي سپرده مي کند. 
دارندگان این گواهي از حقوق 
برخوردارند  پایه  مالي س��هام 
اما حق رأي س��هام در اختیار 

نهاد واسط است.

شاخص کل بورس ۱۲۸ واحد رشد کرد

یک روز سبز برای بازار پژمرده سرمایه

پنجشنبه
9 بهمن 1393 ۱۲

نگاه کارشناسان

 تغییر ساالنه فرمول ها عامل 
سلب اعتماد در بازار سهام

فارس - بازار وارد سیکل روانی خسته کننده شده 
است و رکود بازار اگر طوالنی شود اثر روحی و روانی 
در پی خواهد داش��ت. افت هر روزه س��هام، موجب 
می ش��ود س��هامداران برای جلوگی��ری از ضررهای 
بیشتر، س��هام خود را به فروش برس��انند. اما بحث 
دیگر این اس��ت که م��ا به صورت کل��ی باید اعتماد 
بیشتری را از سوی سهامداران جلب کنیم. تغییراتی 
که در فرمول ها، به صورت ساالنه ایجاد می شود مثل 
تغییرات در قیمت گذاری پتروشیمی ها، پاالیشی ها و 
مش��کالت سنگ آهنی ها موجب فرار سرمایه گذاران 
می شود و اگر این فرمول ها ثابت باشند سرمایه گذار 
نیز برای دارایی خ��ود برنامه ریزی کرده تا به صورت 
بلند م��دت ی��ا کوتاه م��دت ب��ه بازدهی م��ورد نیاز 
خود برس��د. اینکه نرخ س��ودهای بانک��ی حتی در 
کوتاه مدت باال باش��د موجب فرار س��رمایه گذاران از 
بازار س��رمایه می ش��ود چرا که سود بدون ریسک را 
به س��ود پرریس��ک ترجیح می دهند، از طرف دیگر 
هم، ابهام در مذاکرات هسته ای موجب نگرانی شده 
اس��ت و امیدواریم در روزهای آتی با برطرف ش��دن 
این نگرانی ها ش��اهد رونق بازار سرمایه باشیم. ورود 
صندوق تثبیت در بازار س��رمایه، پ��ول تازه ای را به 
چرخ��ه اقتص��ادی وارد می کن��د و می ت��وان انتظار 
داشت که مشکل نقدینگی در بازار سرمایه از طریق 

صندوق تثبیت برطرف شود. 

عرضه یکجای سهام
 ۲ شرکت در فرابورس ایران

س��هام کنترل��ی ش��رکت نوس��ازی آرد تج��ارت 
به ص��ورت یکجا در روز 21 بهمن ماه در بازار س��وم 
فرابورس ایران عرضه خواهد شد، ضمن آنکه عرضه 
س��هام مدیریتی غیرکنترلی شرکت بیمه حافظ نیز 
در ب��ازار پای��ه فرابورس ایران به ص��ورت عمده و در 
همان روز انجام می ش��ود. براس��اس ای��ن گزارش، 
99. 99 درصد س��هام ش��رکت آرد تجارت به قیمت 
پایه کل 248 میلیارد و 541 میلیون و 624 هزار و 
200 ریال و 10 درصد از س��هام شرکت بیمه حافظ 
نی��ز به قیمت پایه کل 19 میلی��ارد و 215 میلیون 
ریال ب��ه مزایده خواهند رفت. س��هام ش��رکت آرد 
تجارت که آخرین سرمایه ثبت شده آن 26 میلیارد 
و 500 میلیون ریال و متعلق به بانک تجارت اس��ت 
از طری��ق کارگ��زاری بانک تجارت عرضه می ش��ود. 
همچنین س��هام شرکت بیمه حافظ به گروه اقتصاد 
س��ابین تعلق دارد و کارگزاری حافظ، آن را در بازار 
پایه فرابورس به مزایده می گذارد. بلوک س��هام آرد 
تجارت ش��امل 26 میلیون و 499 هزار و 800 سهم 
به قیمت پایه هر س��هم 9 هزار و 379 ریال و بلوک 
10 درصدی بیمه حافظ شامل شش میلیون و 100 
هزار سهم بوده که به قیمت پایه هر سهم سه هزار و 

150 ریال به صورت یکجا عرضه می شود. 

ادامه عرضه های شرکت راه آهن در 
تاالر فرعی بورس کاال

عرضه های ش��رکت راه آهن ای��ران در بازار فرعی 
بورس کاالی ای��ران ادامه یافت. در بازار فرعی انواع 
واگن ب��اری اس��قاطی، واگن تله چ��ک دو محوره، 
ضایع��ات واگنی، ت��راورس چوبی فرس��وده و روغن 
کارکرده لکوموتیو شرکت راه آهن روی تابلوی عرضه 
رفت. تاالر محص��والت صنعتی و معدنی بورس کاال 
نیز در روز هش��تم بهمن، ش��اهد عرضه 100 هزار 
تن س��نگ آهن دانه بندی مجتمع سنگ آهن فالت 
مرکزی در بخش صادراتی بود. سبد میلگرد شرکت 
فوالد آلیاژی ایران، ش��مش طالی معدن موته، کک 
متالورژی ش��رکت کک س��ازی زرند و انواع تیرآهن 
سنگین ش��رکت ذوب آهن اصفهان از دیگر کاالهای 

عرضه شده در این روز به شمار می روند. 

تحقق 74 درصدی » EPS« سیمان 
مازندران طی 9 ماه

شرکت س��یمان مازندران در دوره 9 ماهه منتهی 
به 30 آذر ماه 93 مبلغ 2458 ریال سود به ازای هر 
سهم کنار گذاشت و به 74 درصد از پیش بینی هایش 
رس��ید. هیات مدیره این شرکت در نظر دارد به ازای 
هر سهم مبلغ 2335 ریال را جهت تقسیم به مجمع 

عمومی سال مالی 93 پیشنهاد کند. 

پوشش ۱00 ریالی پیش بینی های 
»سیدکو« طی 9 ماه

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان طی 
دوره 9 ماهه مبلغ 100 ریال س��ود به ازای هر سهم 
اختصاص داد و معادل 30 درصد از پیش بینی هایش 
را محقق کرد. هیات مدیره این ش��رکت در نظر دارد 
مبل��غ 240 ریال س��ود به ازای هر س��هم را جهت 

تقسیم به مجمع عمومی سال 93 پیشنهاد کند. 

انتشار عملکرد 9 ماهه »بکام«
شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی عملکرد 9 
ماهه خود را به صورت حسابرس��ی نشده منتشر کرد. 
هیات مدیره این شرکت در نظر دارد 50 درصد از سود 
خالص سال مالی 93 را جهت تقسیم میان سهامداران 

به مجمع عمومی عادی ساالنه پیشنهاد کند. 

شاخص کل در ارتفاع 65۲56 واحد
در پایان معامالت روز چهارشنبه بازار سهام، شاخص 
کل بورس با رش��د 128 واح��دی در ارتفاع 65 هزار و 
256 واح��د قرار گرفت. همچنین تع��داد 537 میلیون 
سهم و حق تقدم به ارزش 90 میلیارد تومان در 42هزار 
نوبت دادوس��تد شد. شاخص صنعت با 11 واحد کاهش 
به 54 هزار و 782 واحد رس��ید. ش��اخص پنج شرکت 
فعال تر بورس��ی با س��ه واحد افزایش ب��ه 2664 واحد 

رسید.

نماگر بازار سهام

فعالیت بورس نیویورک
 در توفان

از روز گذشته بارش شدید برف در نیویورک و شمار 
دیگری از مناطق شمال شرقی آمریکا شروع شده است 
و برف همه نیویورک را س��فیدپوش کرده اس��ت، اما با 
وج��ود تعطیلی بس��یاری از واحدهای تج��اری، بورس 
نیویورک ب��ه فعالیت خود ادام��ه داد. بورس نیویورک 
و خواه��ران آن بورس ن��زدک و Bats Global طی 
بیانیه ای اعالم کرد: بورس نیویورک سه شنبه، با وجود 

کوالک ف��راوان فعالیت داش��تند. 
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه انجمن 
بازارهای مالی و صنعت کارگزاری 
در بیان��ه ای ابراز داش��ت: تمامی 
بازارهای اوراق قرضه، بورس کاالی 
شیکاگو، بازار آتی انرژی نیویورک 
نیز روز سه شنبه فعالیت داشتند. 

هر تن مس در بورس لندن
 5هزار و 555 دالر

خری�د نقدی مس در س��اع�ات معامالتی روز سه 
ش��نبه در ب�ورس لن��دن با افزایش همراه ش��د و با 
ن��رخ پنج ه��زار و 555 دالر بر تن معامله ش��د. طی 
معامالت در بازار فل��زات لندن، فروش نقدی مس با 
افزایش روبه رو شد و به پنج هزار و 557 دالر رسید. 
همچنین س��فارش خرید مس برای سه ماهه آینده 
به مبل��غ پنج هزار و 521 دالر معامله ش��د. این در 

حالی است که، خرید نقدی مس 
در ساعات معامالتی روز دوشنبه 
ب��ه هر ت��ن پن��ج ه��زار و 489 
دالر رس��یده ب��ود. در این بین، 
با  آلومینیوم  نقدی  خریدوفروش 
قیم��ت یک هزار و 846,50 دالر 
و 1 هزار و 847 دالر معامله شد. 

اوضاع بورس مسکو
 پیچیده شد

ش��دت گرفتن تنش و ناآرامی در اوکراین و سقوط 
قیم��ت نفت در بازار افت دوب��اره ارزش روبل در برابر 
دالر آمریکا را روز دوشنبه در پی داشته است. کاهش 
ش��دید ارزش روب��ل در برابر دالر آمری��کا و یورو نرخ 
تورم در روس��یه را به رقم 11 درصد رس��انده اس��ت. 
بازار بورس مسکو روز دوشنبه آشفتگی را تجربه کرد. 
قوت گرفتن احتمال اعمال تحریم های بیشتر اقتصادی 

کش��ورهای غرب��ی علیه روس��یه 
شاخص سهام را در اواسط کار این 
بازار 4.21 درصد دچار افت کرده 
پیش بینی  روس��یه  دولت  اس��ت. 
می کند، رشد اقتصادی این کشور 
در س��ال 2015 می��الدی حدود 

پنج درصد افت داشته باشد. 

سیدمحمد صدرالغروی

شمــاره 150 www.forsatnet.irمدیریت سرمایه

فرابورس

بورس کاال

شرکت ها و مجامع

رقم واقعي شاخص بورس چقدر است؟ 
رقم اعالمي شاخص بورس تهران این روزها محل بحث و انتقادات زیادي است، 
زیرا فعاالن بازار س��هام معتقدند ش��اخص بورس تهران که اکنون منتشر مي شود 
واقعیت هاي بازار را پنهان کرده و نمي تواند میزان درس��ت و ش��فافي از روند افت 
بورس را به نمایش بگذارد. به گزارش ایس��نا، شاخص بورس تهران متغیر مهمي 
که وضعیت بازار س��هام را مي س��نجد. شاخص بورس یا دماس��نج بازار سهام که 
اوضاع بورس را در میان س��ایر بازارهاي سرمایه گذاري نشان مي دهد تا چه اندازه 
مي تواند تمام واقعیت هاي بازار س��هام را به نمایش بگ��ذارد؟ نگاهي به تاریخچه 
طراحي ش��اخص در بورس نش��ان مي دهد که بورس تهران از فروردین ماه س��ال 
1369 اقدام به محاس��به و انتشار شاخص قیمت برمبناي عدد پایه 100 و با نام 
تپیکس )TEPIX( کرد. این ش��اخص نماگر تغیی��رات قیمت کل بازار بود و به 
صورت میانگین وزني محاسبه مي شد یعني در صورتي  که نماد شرکتي بسته بود 
یا براي مدتي معامله نمي شد، قیمت آخرین معامله آن در شاخص لحاظ شده که 

این امر منجر به تاثیر بیشتر شرکت هاي بزرگ در شاخص مي شد. 

چرا محاسبه شاخص کل بورس تغییر کرد؟ 
ش��اخص کل قیمت به همراه ش��اخص قیمت و بازده نقدي و شاخص بازده نقدي 
از ش��اخص هایي بودند که سال ها در بورس تهران نمایش داده مي شدند ولي از سال 
1387 و با راه اندازي نرم افزار جدید معامالتي»جم«، ش��یوه محاسبه شاخص بورس 
تغییر کرد و شاخص بازده نقدي و قیمت جاي خود را به شاخص کل در بورس داد. 

تفاوت شاخص قدیم و جدید
ای��ن تغییر که براي اولی��ن بار در بورس تهران رخ مي داد، ب��ا انتقادات زیادي 
همراه ش��د. منتقدان معتقد بودند که ش��اخص قیمت که به عنوان شاخص قدیم 
بورس مطرح اس��ت براس��اس تغییرات قیمت سهام بازار محاسبه و تغییرات تمام 
ش��رکت هاي بورسي در این شاخص لحاظ مي ش��د. اما در محاسبه جدید، قیمت 
سهم پس از تقسیم سود نقدي کاهش پیدا مي کند و پایه شاخص به اندازه سود 
تقس��یم ش��ده تعدیل مي ش��ود تا تاثیري بر ش��اخص نگذارد. به عنوان مثال، در 
محاس��به جدید درصورتي که قیمت س��هام یک شرکت بورس��ي قبل از برگزاري 
مجمع عمومي عادي س��االنه 1200 ریال باش��د و این شرکت 200 ریال سود در 
مجمع تقس��یم کند، در روز گش��ایش نماد تغییرات قیمت نسبت به مبلغ 1000 
انجام مي ش��ود تا تاثیري در ش��اخص به وجود نیاید. اما درگذشته نحوه محاسبه 
شاخص به گونه دیگري بود به طوري که اگر سهام یک شرکت بورسي 1200 ریال 
بود و در مجمع 200 ریال س��ود تقس��یم مي کرد، نماد ب��ا قیمت1100 ریال باز 
مي شد که این امر شاخص را منفي مي کرد. بنابراین در محاسبه جدید، تغییرات 
شاخص نسبت به مرز یک هزار ریال براي شرکت مذکور انجام مي شود تا تاثیري 

در شاخص ایجاد نشود. 

غنی ترین کتابخانه تخصصی بورس در ایران
کتابخان��ه س��ازمان ب��ورس اوراق بهادار فعالیت خ��ود را از س��ال 1374 با هدف 
اطالع رسانی و ارائه خدمات به دانشجویان، اساتید، سرمایه گذاران و سایر عالقه مندان 
به بازار سرمایه آغاز کرد و در بخش های زیر به مراجعه کنندگان خدمات ارائه می دهد: 
۱- کتاب: در بخش کتاب فارس��ی در حال حاضر بالغ بر 2900 عنوان کتاب در 
کتابخانه موجود اس��ت که نسبت به سال 1388 )1985 عنوان( حدود هزار عنوان 
افزایش داش��ته اس��ت. تعداد کتاب های التین موج��ود در کتابخانه در حال حاضر 
حدود پنج هزار عنوان است که در مقایسه با سال 1388 )1700 عنوان( با رشدی 

معادل 3300 عنوان مواجه شده است. 
۲- پایان نامه: کتابخانه با هدف تعمیق پیوند میان دانش��گاه و بازار س��رمایه 
به جمع آوری پایان نامه های مقاطع کارشناس��ی ارش��د و دکترا با موضوعیت بازار 

سرمایه اقدام کرد. 
3- مقاالت: گردآوری مقاالت مرتبط با حوزه بازار س��رمایه که از سال 1390 
آغاز ش��د به تجمیع حدود 2500 عنوان مقاله در فهرس��ت منابع کتابخانه منجر 

شده است. 
4- نرم افزارها: خدمات کتابخانه )شامل جست وجو و دسترسی به منابع( از طریق 
پورتال کتابخانه به آدرس اینترنتی lib.seo.ir در همه ساعات روز امکان پذیر است. 
ع��الوه بر آن امکان اس��تفاده از نرم افزارهای ره آوردنوین )پ��ردازش اطالعات مالی(، 

نمامتن و مگ ایران برای کاربران در محل فراهم است. 
5- کتابخان�ه: در ایف��ای نقش خود به عنوان منحصر ب��ه فرد ترین مرکز مورد 
مراجعه در بازار سرمایه به جمع آوری و مستندسازی هر آنچه مربوط به دوره های 

مختلف حیات بازار سرمایه در کشور بود، اقدام کرد.  
6- بهره  جویی از مس�اعدت پیشکسوتان بازار سرمایه: تکمیل اطالعات 
مرتبط با تاریخچه بورس س��بب ش��د تا تکریم پیشکسوتان بازار سرمایه به عنوان 
موضوعی بدیع از سوی کتابخانه در حاشیه برگزاری نمایشگاه بورس مطرح شود. 

اهداف و برنامه های آتی
کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار طرحی برای برقراری ارتباط میان تمامی اجزا 
و زیرمجموعه های بازار سرمایه در حوزه منابع و مستندات در سر دارد. الزمه به اجرا 
در آوردن این طرح تامین نرم افزاری با قابلیت های ویژه برای کتابخانه اس��ت که در 
حال حاضر بسترس��ازی سخت افزاری و نرم افزاری آن در جریان است. با استقرار این 
نرم افزار آرزوی دیرینه کتابخانه برای تجمیع منابع که گاهی خاص و غیر قابل دسترس 
نیز هستند به واقعیت خواهد پیوست. قابلیت اتصال همه اجزا در بازار سرمایه شامل 
بورس ها، کانون ها، نهادها، شرکت های کارگزاری، شرکت های سرمایه گذاری و... برای 
بارگذاری و اش��تراک منابع با حفظ موجودیت، کتابخانه سازمان بورس را به دریایی 
از منابع در بازار س��رمایه ب��دل خواهد کرد و در تعاملی نوی��ن فرصت بهره گیری و 

بهره برداری دو سویه برای کتابخانه و تمامی کاربران فراهم خواهد شد. 

محمد کفاش پنجه شاهی
کارشناس بازار سهام



ساعت ها می توان به کبریتی 
زل زد، ب��دون اینک��ه خس��ته 
ش��د. چه چیزی در این تصاویر 
اس��ت که تا این اندازه می تواند 
مج��ذوب خ��ودش  را  کس��ی 
کند؛ تصاویری ک��ه نمونه های 
باکیفیت ترش��ان در سایت های 

اینترنتی موجود است.
ای��ن جم��ات ت��ا ح��دودی 
می توان��د ح��ال و ه��وای ی��ک 
مجموعه دار کبریت را بیان کند. 
خیلی نمی ش��ود درک شان کرد 
مگر اینکه احساساتی همانند آنها 
داشته باشید. این قاعده ای است 
ک��ه در مورد ه��ر مجموعه داری 
ص��دق می کن��د. این ب��ار البته 
می خواهیم از کبری��ت و دنیای 
س��ابقه اش  بنویس��یم؛  جالبش 
در ای��ران و حض��ورش در عالم 
مجموع��ه داری. جال��ب اس��ت 
بدانید هنوز افتخار اختراع کبریت 
بین کش��ورهای زیادی جا به جا 
می ش��ود. آلمان ها افتخ��ار این 
اختراع را ب��رای کامرر می دانند 
و اتریش��ی ها و مجاره��ا نیز آن 
را به اتین رومر و پرش��ل نسبت 
می دهند اما بنابر اسناد موجود، 
کبریت سازی  کارخانه  نخستین 
جهان توس��ط کامرر آلمانی در 
س��ال ۱۸۳۲ میادی س��اخته 
شد. به هر روی نخستین کارخانه 
کبری��ت در ایران کبریت توکلی 
اس��ت که در سال ۱۲97 احداث 
شده اس��ت. برای بررسی هر چه 
بیش��تر مجموعه داری در حوزه 
کبریت صحبتی با صمد ش��هام 

داشته ایم.
اگر ام��روزه در ای��ران محور 
ب��ر  بیش��تر  مجموع��ه داری 
مدار تمبر، اس��کناس و س��که 
ت��ا   ۳0 همی��ن  می چرخ��د، 
40س��ال پی��ش کبری��ت ب��ه 
اصطاح خیلی روی بورس بوده 
و افراد بیش��تری در این زمینه 
فعالی��ت می کرده ان��د. کبریت 
ک��ه در دوره ناص��ری با تصویر 
ش��یر و خورش��ید و در روسیه 
تولید می ش��ده تا سال ۱۲97 
اما  وارداتی محس��وب می شده 
در این سال تاجری از تبریز که 
در کار قند و ش��کر هم بوده به 
احداث کارخانه کبریت س��ازی 

در آذربایجان اقدام می کند. 
چند کت��اب ه��م در زمینه 
کبریت منتش��ر ش��ده است. از 
جمل��ه کتاب��ی به قل��م مهدی 
ش��ده  مرح��وم  ک��ه  س��یدی 
ب��رای  مرجع��ی  کتاب��ش  و 
قبل  البته  است.  مجموعه داران 
از آن کتاب مرحوم مشیری در 
زمینه لیبل های ایرانی و خارجی 
منتشر شده بود اما مسئله این 
اس��ت که کتاب مرحوم سیدی 
مربوط به ۱۳47 است و کتاب 
مرحوم مشیری تاریخی قبل از 
این دارد. در حالی که در دنیای 

مجموع��ه داری ب��ه روز ب��ودن 
اطاعات از اصول مهم ش��مرده 

می شود.

یتیمی مجموعه داری 
کبریت

صمد شهام از مجموعه داران 
کبریت در این زمینه می گوید: 
ب��ه  کبری��ت  مجموع��ه داری 
نوع��ی یتی��م اس��ت و مرجع 
موثقی در ای��ن زمینه نداریم. 
انجام  موقع  به  قیمت گذاری ها 

نمی ش��ود و با همه ارزشمندی 
ای��ن کاال هنوز جایگاه خودش 
را به دس��ت نیاورده است. این 
مجموعه دار تن��وع لیبل را در 
کبری��ت ایران ب��اال نمی داند و 
دلی��ل ای��ن را تعطیلی بعضی 
ایران  در  کارخانجات کبری��ت 
بر می ش��مرد. شهام با اشاره به 
تعداد دومیلیونی لیبل کبریت 
در آمری��کا از گس��تردگی این 
ح��وزه مجموعه داری در جهان 

می گوید. 
ای��ن مجموع��ه دار همچنین 
یک��ی از کبریت ه��ای بس��یار 
خوب و محب��وب آمریکایی را 
دیامون��د معرف��ی می کند که 
در اندازه ه��ای مختلف خانواده 
و معمول��ی تولی��د می ش��ود؛ 
کبریتی ک��ه نمونه خانواده اش 
ت��ا ۲50ه��زار توم��ان در بازار 

قیمت دارد.

عشق به کبریت و لیبل
نمی کن��د  فرق��ی  هی��چ 
مجموع��ه دار چه چیزی باش��ی 
بلکه ی��ک عنصر مش��ترک در 
میان مجموعه داران وجود دارد و 
آن هم عشق به مجموعه است. 
ش��هام می گوید: کبریت ها را به 
چش��م بچه هایم نگاه می کنم و 
یک ق��ران از قبل مجموعه هایم 
به دس��ت نیاورده ام و فرقی هم 
نمی کن��د که خارجی باش��د یا 
کبریت  م��ن  چنانچه  داخل��ی. 

خارج��ی ه��م دارم و این نکته 
می تواند مورد توجه عاقه مندان 
کبریت باش��د که ورود و خروج 
کبری��ت قانون��ی نیس��ت و اگر 
را  کس��ی  ف��رودگاه  در  مث��ا 
ببینند کبریت به هم��راه دارد، 
به اصطاح گی��ر می دهند. ولی 
قوط��ی خالی کبریت مش��کلی 

برای ورود و خروج ندارد. 

آماری نداریم
ح��وزه  مش��کات  از  یک��ی 
نبود  کبری��ت،  مجموع��ه داری 
آم��ار دقیق از تع��داد لیبل های 
چاپ شده در این حوزه و تعداد 
طرح های��ی اس��ت ک��ه تاکنون 
تولید ش��ده ، در حال��ی که آمار 
و ارق��ام در حوزه مجموعه داری 
از ارزش باالیی برخوردار اس��ت. 
ش��هام خودش ۸ه��زار کبریت 
دارد که بیش��تر خارجی است و 

نبود نمایشگاهی برای عرضه آنها 
را دردن��اک می داند در حالی که 
کبریت ها بس��یار زیبا و دیدنی 
هس��تند. البته انجمن کبریتی 
ه��م در این زمینه وج��ود دارد 
که به گفته ش��هام حتی مکان 
مشخصی برای تشکیل جلسات 
خود ندارند و در منزل اعضا این 
جلس��ات برگزار می ش��ود. این 
انجمن در صورت حمایت مایل 
اس��ت با کار کارشناسی کتابی 
جامع در این زمینه منتشر کند. 

از آب رفتن کبریت سازی ها 
تا ارزشگذاری کبریت

ای��ران  کبری��ت  دنی��ای  در 
افتاده اس��ت؛  اتفاق��ات زیادی 
از تعطیل ش��دن کارخانه هایی 
خ��ط  ک��ه  س��پیدان  مانن��د 
تولیدش به کلی به هندوستان 
فروخته ش��ده تا تعطیلی دیگر 
کارخانه ه��ا. در ح��ال حاض��ر 
تعداد کارخانه های فعال به زور 
به تعداد انگش��تان یک دس��ت 
می رس��د. البته تی��راژ و تعداد 
کبریت ها در بازار از عوامل موثر 
در قیمت گذاری کبریت هاست. 
اما ارزش��گذاری یک کبریت بر 
چه اساس��ی صورت می گیرد؟ 
ای��ن س��والی اس��ت ک��ه برای 
خری��داران ای��ن ح��وزه پیش 
می آی��د. ش��هام می گوید: مثا 
کبری��ت معمول��ی را در نظ��ر 
بگیرید، اگ��ر کبریت کوچک تر 

از این حد باش��د ی��ا بزرگ تر، 
ارزشمند می ش��ود. دیگر اینکه 
عک��س و ظاه��ر و تمی��ز ی��ا 
کهن��ه بودن کبریت ه��ا به ویژه 
کبریت ه��ای چوبی قدیمی که 
حتی نمی ش��ود باز ک��رد و اگر 
باز کنی می ریزد، از دیگر دالیل 
ارزش��مندی کبریت ها به شمار 
می رود. در واقع هر چه کبریت 
کهنه تر و کمیاب تر باشد، ارزش 

بیشتری دارد. 
البته در مورد کبریت های بعد 
از انقاب تمی��زی و راحتی باز 
و بس��ته کردن آنها بسیار مهم 
اس��ت. عام��ل دیگ��ری هم که 
مهم اس��ت، طرح کبریت است. 
مثا اگر کارخانه ای مجموعه ای 
از تمام گل ه��ای ایران را تولید 
کرده باشد، این مجموعه کامل، 
کبریت  زیبایی  است.  ارزشمند 
هم مه��م اس��ت. در ادامه باید 
بگویم که نگه��داری از کبریت 
هم بس��یار مهم است. آب نباید 
به آن برس��د و حتی در معرض 
وزش باد هم نباید باش��د و باید 

سلفون به دور آنها پیچید. 
کبریت ه��ای مش��هوری هم 
ب��ا عناوینی چون نقش��ه ایران 
به ش��کل زن و محمدعلی شاه 
در دنیای مجموع��ه داری ایران 
زبانزد خاص و عام است که گاه 
قیمت های شگفت انگیزی برای 
آنه��ا عنوان می ش��ود. هر چند 
ش��هام چنین رقم هایی را باور 
ندارد و می گوید: این کبریت ها 
خیل��ی هم گ��ران نیس��تند و 
ت��ا 40ه��زار توم��ان در ب��ازار 
البته  می ش��وند.  خریدوفروش 
کبریت ها  هم��ه  مجموعه دارها 
را جم��ع می کنن��د و نمی توان 
گفت کبریتی محبوب تر است. 
کبریت زش��ت تا حاال ندیده ام. 
هر چند کبریت خلیج فارس و 
محمدعلی شاه جزو کبریت های 

محبوب محسوب می شوند.
ش��هام ب��ا لهجه ش��یرین و 
دلنش��ین آذری اش از هر کسی 
که صحبتی ب��ه میان می آورد، 
از او ب��ه خوب��ی ی��اد می کند. 
هیچ بدگویی از کس��ی ندارد و 
پیوسته خواهان این نکته است 
که مجموع��ه داران کبریت باید 
اجماع بیشتری روی این بحث 
داشته باش��ند و برای کبریت، 
کارهای بیش��تری انجام دهند. 
ای��ن مجموع��ه دار همچنی��ن 
اهمی��ت نش��ریه تخصصی در 
زمینه مجموع��ه داری را به فال 
نی��ک می گیرد و ج��ای چنین 
مجل��ه ای را خال��ی می دان��د و 
می گوی��د: درد مجموع��ه داران 
بای��د جای��ی درج ش��ود، حتی 
خریدوف��روش  ک��ه  کس��انی 
می کنن��د و ب��ه نوع��ی در این 
فعالی��ت  اقتص��ادی  چرخ��ه 
می کنن��د. بای��د هم��ه زوایا را 
ببینید و به رس��ته های مختلف 

مجموعه داری توجه کنید. 

صمد شهام از حال و هوای مجموعه داری کبریت در ایران می گوید

کبریت زشت وجود ندارد

پنجشنبه
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آموزش گام به گام مجموعه داری تمبر )1(

زمین��ه  در  را  آموزش های��ی  قب��ل  ش��ماره های  در 
مجموعه داری اس��کناس در این ستون درج کردیم. از این 
شماره قرار است آموزش هایی با نظر کارشناسان حوزه تمبر 
را آغاز کنیم، مثل اینکه هر فردی در آغاز راه مجموعه داری 
تمبر باید از کجا ش��روع کن��د. در مراحل بعدی گام های 
حرفه ای تری برخواهیم داش��ت تا اگر کس��ی بخواهد در 
این حوزه مجموعه دار حرفه ای بشود، بداند از چه مسیری 
باید عبور کند. در این ش��ماره سیدصابر شمس قریشی، 
مدیر عامل انجمن تمبر ایران، نظرات کارشناسی خود را در 

مورد آغاز راه مجموعه داری تمبر بیان کرده است. 
بهترین روش برای شروع، جمع آوری تمبرهای مصرف 
ش��ده )باطله( ایرانی و خارج��ی از روی پاکت های نامه 
اس��ت که برای جداکردن تمبر از پاک��ت مدتی تمبر را 
داخ��ل ظ��رف آب ق��رار داده تا به آس��انی از پاکت جدا 
ش��ده به طوری که به دندانه های آن آس��یب نرس��د که 
جمع کننده تمبر، در این مرحله دقت را می آموزد. پس از 
خشک کردن تمبر در هوای آزاد برای صاف کردن مجدد 
آن و با توجه به دقتی که آموخته آنها را داخل یک کتاب 
قرار داده و مدتی جسم سنگینی روی آن قرار دهد. حال 
ک��ه تمبره��ا را نمی توان به حال خ��ود داخل کتاب رها 
ک��رد بالطبع به خرید یک آلبوم تمبر ارزان برای نمایش 
و چیدن تمبرها نیاز اس��ت، هنگام چیدن تمبر در آلبوم 
نظم را می آموزد و با تفکیک تمبر کش��ورهای مختلف و 
توجه به سال چاپ آنها تاریخ را می آموزد و با نشان دادن 
آلبوم به دوس��تان احس��اس غرور می کند. حال وقت آن 
رسیده که شروع به جمع آوری تمبرهای باطل نشده کند 
و س��ری های کامل و تفکیکی تمبر را فرا گیرد، پیشنهاد 
من در این مرحله این است که با مراجعه به نزدیک ترین 
مرکز پستی محل سکونت خود درخواست اشتراک جهت 
دریافت کلی��ه تمبرهای یادگاری را به هر تعداد بکند. با 
توجه به اینکه در ایران جمع آوری تمبر بیشتر به صورت 
بل��وک )چهارتایی( مرس��وم اس��ت حداقل ی��ک بلوک 
درخواست کند. باگذشت زمان و راهیابی تمبرهای باطل 
نش��ده به آلبومش میل او به نفیس تر کردن مجموعه اش 
افزای��ش می یاب��د. حال ب��ه س��رمایه گذاری تمایل پیدا 
می کن��د که در این مرحله جم��ع آوری تمبرهای جاری 
را به صورت س��ری کامل پیش��نهاد می کنم. )تمبرجاری 
یا پس��تی به تمبری اطاق می ش��ود که توسط شرکت 
پست جهت اس��تفاده در مرسوالت پستی چاپ می شود 
و اغلب مجموعه داران به این دلیل از جمع آوری این گونه 
تمبرها خودداری می کنند.( حال اینکه تجربه نشان داده 
با گذش��ت زمان افزایش قیمت تمبرهای جاری نس��بت 
ب��ه تمبرهای ی��ادگاری بیش��تر اس��ت و در این مرحله 
مجموعه دار مبتدی ما، یکی از راه های سرمایه گذاری را 
می آموزد. جمع آوری تمبر به صورت برگی و در تیراژ باال 
هم پس انداز به قصد سرمایه گذاری را به او نوید می دهد. 
همچنین نباید فراموش کند که همیشه تمبرها مخصوصا 
تمبرهای جاری را به صورت سری کامل جمع آوری کند 
چون این قبیل تمبرها با توجه به نیاز مراکز پستی کشور 
در فواصل زمانی چند ماهه و با قیمت های متفاوت چاپ 
می ش��وند که همین چاپ برای یک س��ری کامل پستی 

)جاری( با مبالغ مختلف تا دو سال هم طول می کشد. 

 خانه »رضاخان« 
در خدمت توسعه صنایع دستی

مع��اون صنایع دس��تی اس��تان تهران گف��ت: خانه 
رضاخان در محله حس��ن آباد در حال تجهیز است تا 

به خانه صنایع دستی تبدیل شود. 
شهرام مریخی در گفت وگو با ایسنا درباره راه اندازی 
خانه صنایع دستی ایران اظهار کرد: قصد داریم بعد از 
تجهیز این خانه کارگروه های صنایع دستی راه اندازی 
کنی��م. همچنین برگزاری گال��ری دائمی محصوالت 
صنایع دس��تی و احیای رش��ته های منسوخ شده این 
رش��ته از جمله ترمه جزو فعالیت های صنایع دس��تی 
اس��تان ته��ران اس��ت.  وی همچنی��ن از برگ��زاری 
نمایشگاه پیشکسوتان صنایع دستی برای نخستین بار 
خبر داد و گفت: نمایش��گاه هنرمندان و پیشکسوتان 
شاخص صنایع دستی استان تهران ۸ تا ۱5 اسفندماه 
در مح��ل باغ موزه قص��ر برگزار می ش��ود که حدود 

70 نفر از استادان شاخص در آن حضور دارند. 

چهارمحال و بختیاری میزبان 
جشنواره ملی نمد می شود

مع��اون صنایع دس��تی اداره کل می��راث فرهنگ��ی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری چهارمحال و بختیاری از 
برگزاری جشنواره سراسری »نمد« در اردیبهشت 94 در 
استان خبر داد.  مهرداد رییسی در گفت وگو با ایسنا، افزود: 
نمایشگاه ملی صنایع دستی از ۳0 مرداد تا چهارم شهریور 
۱۳94 در مرکز استان برگزار خواهد شد.  وی خاطرنشان 
کرد: در هفته آینده اس��امی و محل های پیشنهادی برای 

نصب المان ها و نمادهای صنایع دستی معرفی خواهد شد. 

بازگشت اشیای »خوروین« 
قاچاقچیان را ناامید کرد

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری 
اس��تان کرمانش��اه گفت: موفقی��ت میراث فرهنگی در 
بازگرداندن اش��یای تاریخی »خوروین«، قاچاقچیان را 

برای خروج اشیای تاریخی از کشور ناامید کرده است. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا منطق��ه کرمانش��اه، »عل��ی 
فعله گ��ری« در نهمی��ن جلس��ه کارگ��روه می��راث 
فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری استان با اشاره 
ب��ه باز گرداندن 400 قلم اش��یای تاریخ��ی با قدمت 
س��ه هزار س��ال منتس��ب به »خوروین« بعد از 40 
سال پیگیری، اظهار کرد: چنین موفقیت هایی سبب 
ناامید شدن قاچاقچیان اش��یای تاریخی برای خروج 
میراث فرهنگ��ی ما از کش��ور خواهد ش��د، زیرا دیگر 

کسی راغب به خریداری این اشیا نخواهد شد. 

 بهترین کلکسیون نظامی دنیا
 به حراج گذاشته شد

تنه��ا دو پرتابگر موش��ک SCUD خصوصی در 
آمری��کای ش��مالی وجود دارد که ه��ر دوی آنها در 
تپه های باالی س��یلیکون قرار دارن��د و عاقه مندان 
به ای��ن پرتابگرها می توانند با قیمت ۳00 هزار دالر 

صاحب یکی از آنها شوند.

اگر گش��تی در دنی��ای نظامی بزنید، کلکس��یون 
لیتل فیلد قطع��ا نظرتان را به خودش جلب می کند. 
صاح��ب نیکوکار ای��ن کلکس��یون، ژاک لیتل فیلد، 
قدرتمندتری��ن  از  یک��ی  گذش��ته  دهه ه��ای  در 
کلکس��یون های وسایل نقلیه نظامی، به ویژه تانک را 
در اختیار داش��ت تا اینکه در سن 59 سالگی تسلیم 
سرطان شد.گنجینه ارزشمند او حاال و پس از اینکه 
س��رطان دست صاحبش را از این دنیا کوتاه کرد، به 

حراج گذاشته شده است.
در مجموع��ه ای که لیتل فیلد جم��ع آوری کرده 
از جن��گ جهان��ی دوم یادگار وج��ود دارد تا جنگ 
اول عراق.تن��وع زیادی در این یادگاری ها به چش��م 
می آی��د، از برج های گردان ابتدایی ش��وروی گرفته 
تا تانک های قدرتمند ش��رمن و ه��ر چیزی که بین 
اینها می توان تصور کرد.اما او آنقدر که به پیش��رفت 
فن��اوری عاقه داش��ت به س��اح های جنگی عاقه 
نش��ان نم��ی داد. این عاق��ه به تکنول��وژی حتی از 
اش��تیاقش به توجه نس��بت به جزئیات هم پیش��ی 

گرفته بود.
ویلی��ام بولر، ریی��س و مدیرعامل بنی��اد فناوری 
خودروه��ای نظامی درباره لیتل فیلد اظهار داش��ت: 
»نخس��تین چی��زی ک��ه او خری��د یک خ��ودروی 
شناسایی زرهی بود اما یک چیزی این وسط درست 

نبود؛پیچ و مهره ها.« 
لیتل فیلد در حال��ی که از پیگیری های خود برای 
یافت��ن قطعات س��خت افزاری اصلی ای��ن خودروی 
نظام��ی به نتیجه مطلوب نرس��یده بود، س��راغ یک 
سازنده رفت و از او خواست تا این قطعات را بسازد.
او حتی پس از س��اخته ش��دن این قطعات، لوگوی 
شرکت اولیه و اصلی را روی این وسایل نگاه داشت.
ای��ن تنها یکی از نمونه های س��اده مش��قت هایی 

است که لیتل فیلد برای این مسئله به ظاهر کوچک 
کش��ید. او اما این ت��اش را به بخش ه��ای دیگر و 
بزرگ ت��ر هم گس��ترش داد، از یافت��ن منابع اصلی 
توپخانه ای تا س��اخت دوباره تس��مه های پارچه ای. 
ام��ا این همه توجه به جزئیات تنها زمانی امکان پذیر 
اس��ت که پدر شما شرکت ساختمانی در یوتا داشته 
باش��د و به ش��ما ثروتی در حدود 7/۱ میلیارد دالر 

رسیده باشد.
راب کولینگ��ز، مدیرعامل بنیاد کولینگز که حدود 
65 دس��تگاه از خودروهای نظامی تاریخی لیتل فیلد 
را ب��رای بازدید عموم به بنیاد خ��ود انتقال داده در 
این باره می گوید: »او ب��ا دارایی هایش خیلی خوب 

بازی کرد.«
به عن��وان نمونه، وقتی یک تان��ک نازی ها در یک 
دریاچه در روس��یه کشف ش��د، او یکی از پیشتازان 

بود. 50 سال زندگی با ماهی ها خسارت های زیادی 
را ب��ه این تانک وارد کرده ب��ود اما او به جای دیدن 
آن آس��یب ها چش��مش را به روی قابلیت های تانک 
باز کرد و توانس��ت با انجام اقداماتی این تانک را به 
طور کامل بازیابی کند.ارزش این تانک اکنون چیزی 

حدود نیم میلیون دالر است.
می دان��م ک��ه خ��وب می دانی��د تبدی��ل ک��ردن 
ماشین های مرده به دستگاه هایی که بتوانند اینقدر 

ارزش پیدا کنند، کار چندان ساده ای نیست.
لیت��ل فیل��د در هفتم ژانویه س��ال ۲009 پس از 
یک دهه مبارزه با بیماری سرطان درگذشت اما یاد 
و مجموعه اش توس��ط همسرش، س��ندی مونتنگرو 

لیتل فیلد زنده نگاه داشته شد.
در یازدهم و دوازدهم جوالی س��ال ۲0۱4 تعداد 
۱60 دس��تگاه از مجموع��ه ارزش��مند خودروهای 
نظام��ی لیتل فیلد به حراج گذاش��ته ش��د تا هزینه 
س��اخت یک موزه تازه برای نمایش این مجموعه در 
دفتر مرکزی بنیاد کولینگر در ماساچوس��ت آمریکا 

تامین شود.
کل مجموع��ه لیتل فیل��د بیش از ۲۲0 دس��تگاه 

خودروی نظامی دارد.

جهانمجموعهداری آموزش

اخبارصنایعدستی

نخستین کبریت ایران، کبریت 
تهران بوده که کارخانه مش��ترک 
ایران و روسیه آن را تولید می کرده. 
قزوین، زنجان، مشهد، تویسرکان 
همدان و... نیز از جمله کارخانه ها 
و کارگاه های محلی بوده اند که هر 
کدام پنج تا شش لیبل داشته اند. 
هر کارخانه هم دو تا کبریت گران 
قیم��ت دارد که گاه تا دانه ای یک 
میلیون تومان ه��م قیمت گذاری 

می شوند. 
مثا از کارخانه تویسرکان طرح 
ت��اج ناصرالدی��ن ش��اه و کارخانه 
بروج��رد ط��رح فرش��ته و ت��اج 
ناصرالدین شاه گران است. شیر و 

ایران  کارخانه  خورشید 
هم جزو گران های حوزه 
کبریت  مجموع��ه داری 
است. همچنین کارخانه 
توکل��ی س��ه کبری��ت 
اولیه اش گران است که 
مربوط به س��ال ۱۲97 
اس��ت و ب��ا ط��رح آرم 
کارخانه توکلی منتش��ر 

شده اس��ت و چ��ون تولیدش کم 
بوده و کمیاب است قیمت باالیی 
دارد. یکی از دالیل گرانی بعضی از 
کبریت ها هم این است که بعضی 
از کارخانه ها بع��د از اندکی تولید، 
س��قوط کرده ان��د و کبریت ه��ای 

نایابی دارند. بعضی کبریت ها هم به 
دلیل داشتن آرم کشوری ارزشمند 
تاج  محس��وب می ش��وند. مث��ا 
ناصرالدین شاه، ش��یر و خورشید 
و نخستین شیر ایستاده ایران که 
مربوط به کبریت ایران است. البته 
نظر کارشناسی کلکس��یونرها در 

قیمت گ��ذاری کبریت ها 
تاثیرگذار است. 

چگونگی 
مجموعه داری کبریت 
عاوه بر مجموعه دارانی 
که کبری��ت را به صورت 
جمع آوری  مجموع��ه ای 
می کنند، هستند کسانی 
که کبری��ت را به صورت 
ت��ک و به اصط��اح یونیک جمع 
می کنن��د. این یونی��ک بودن هم 
می توان��د متعلق ب��ه کبریت های 
ایرانی باش��د و ه��م خارجی. نوع 
دیگ��ر جمع آوری کبری��ت هم به 
ای��ن صورت اس��ت ک��ه بعضی از 

مجموعه دارها کبریت را به صورت 
کام��ل نگهداری می کنند و بعضی 
دیگر تنه��ا لیبل ه��ای کبریت را 

جمع می کنند. 
قاب��ل توجه اس��ت ک��ه تعداد 
کمپانی های دنیا که از ابتدا تاکنون 
به تولید کبریت مش��غول بوده اند 
ب��ه دو هزار کمپانی می رس��د که 
هر کدام بین ۱0ت��ا ۲0کبریت با 
لیبل های متف��اوت تولید کرده اند. 
جالب اس��ت بدانید که نخستین 
تبلیغ��ات دنیای صنعت��ی قبل از 
روزنامه ه��ا و رس��انه های صوتی و 
بسته بندی کبریت  تصویری روی 

و قوطی کبریت بوده است. 

خواندنی های دنیای کبریت ها

مترجم: سارا گلچین

تهمینه سهرابی

سیدصابر شمس قریشی
مدیرعامل انجمن تمبر ایران 
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به منظور ایجاد درک بهتر از موقعیت شغلی پیشنهادی تان و 
مزایای آن بهتر است زمان مناسبی را برای توضیح دقیق و شفاف 

در مورد آن جایگاه شغلی و شخص مورد نظر اختصاص دهید و 
موارد مد نظر خود را در آگهی شغلی مربوط ذکر کنید. 

چنانچه در حال گسترش فضای فیزیکی و افزایش نیروی انسانی 
تشکیالت تجاری خود هستید حتی اگر استخدام چنین مدیری 
هزینه باالیی را به شما تحمیل کند، بهتر است مدیری را برای 
مدیریت دپارتمان نیروی انسانی استخدام کنید که پیش تر 

سابقه فعالیت در بخش مدیریت منابع انسانی یک شرکت تجاری 
دست کم دو برابر بزرگ تر از شرکت شما را داشته باشد. 

طراحی و اجرای سیاست های مرتبط با کارمندان و هدایت و 
نظارت بر اجرای برنامه پرداخت غرامت و جریمه از سوی آنها 

مدیریت پرداخت پاداش ها و همچنین مدیریت و نظارت بر 
پرداخت دستمزد کارکنان 

نظارت و اجرای برنامه های مربوط به منافع کارمندان 

نظارت بر فرآیند استخدام و قطع همکاری با کارکنان 
مدیریت و اجرای برنامه های مربوط به آموزش و افزایش 
مهارت کارمندان

شرح وظایف یک مدیر دپارتمان نیروی انسانی می تواند این گونه باشد: 

نکته:

چگونه یک مدیر نیروی 

انسانی استخدام کنیم؟ 

به خاطر داشته باشید

شما خواهان این هستید که همزمان 

با گسترش فضای کارتان یک مدیر 

برای دپارتمان مدیریت نیروی انسانی 

استخدام کنید. 

زمانی که محیط کار خود را 
گسترش داده و شعبه دیگری 

تاسیس کرده اید. 

وقتی که در مورد دعاوی 
قضایی یا طرح دعوا در 

دادگاه نگرانید. 

هنگامی که در حال استخدام 
تعداد قابل توجهی از کارمندان 

هستید. 

هنگامی که معتقدید 
می توانید شخصا به همه 

امور رسیدگی کنید. 

 وقتی که مشاهده می کنید شرح وظایف ارائه شده تمام نیروی کار شما را به خود 
اختصاص داده در حالی که این موضوع قابل مدیریت است و وجود یک مدیر منابع 

انسانی می تواند از تحمیل هزینه استخدام یک کارمند جدید بر شرکت جلوگیری کند. 

 هنگامی که برنامه های سود و غرامت در حال بازطراحی شدن بوده یا از حالت 
سازمان یافته خود خارج شده باشند. 

 زمانی که مسائل و مشکالت 
در روابط کارمندان رو به 

افزایش است. 

زمانی که دیگر قادر نیستید تا با 
نگاه کردن به کارمندان آنها را به 

اسم صدا کنید. 

شاید وقت آن رسیده باشد که مدیریت نیروی انسانی
یک مدیر برای مدیریت منابع 

انسانی استخدام کنید. 

آیا با افزایش نیروی کار 
مواجه شدید؟ 

شرکت ها به صورت میانگین به ازای هر 50 الی 55 کارمند نیازمند یک کارمند در دپارتمان مدیریت منابع انسانی خود هستند. طبق این میانگین: 

زمان مناسب برای استخدام مدیر نیروی انسانی چه وقت است؟ 

به ازای هر 10000 
نفر نیروی کار به 
200 کارمند در 
بخش مدیریت 
منابع انسانی نیاز 
است. 

به ازای هر 1000 
نفر نیروی کار 
به 20 کارمند در 
بخش مدیریت 
منابع انسانی نیاز 
است. 

به ازای هر 100 
نفر نیروی کار 
به 2 کارمند در 
بخش مدیریت 
منابع انسانی نیاز 
است. 

آیا می دانستید؟ 
شرکت هایی که تعداد کارمندان آنها کمتر از 50 نفر است به ندرت دپارتمان نیروی انسانی ایجاد می کنند. 

هر زمان که یکی از شرایط زیر به وقوع پیوست شما احتماال به یک مدیر نیروی انسانی نیازمندید:  داشتن چک لیست
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حس��ین خزلی خرازی، کارشناس بازار 
س��رمایه و ب��ورس معتقد اس��ت که 10 
درصد عدم رونق بازار بورس ناشی از ضعف 
مدیریت اس��ت. وی در عی��ن حال اعتقاد 
دارد ک��ه مدیران یک ش��رکت کارگزاری 
ب��ورس باید ویژگی ه��ای مربوط به دانش 

مدیریت را در اختیار داشته باشند.
 ب�ا توجه به عدم رونق حاک�م بر بازار 
بورس، تا چه اندازه وضعیت فعلی را به 
نحوه مدیریت بورس مرتبط می دانید؟ 
ح��دود 10 درص��د ع��دم رونق ب��ازار 
بورس را می توان ناش��ی از ضعف مدیریت 
دانست. درست است که بورس اشکاالتی 
از لحاظ قوانین، مقررات و دستور العمل ها 
و رویه های جاری دارد اما اثر این مس��ائل 
بر وضعیت فعل��ی بازار کمتر از 10 درصد 
اس��ت و وظیفه مسئوالن س��ازمان بورس 
نیز این اس��ت که این مسائل و مشکالت 
را کاهش دهن��د. در واقع 90 درصد نزول 
شاخص ها و وضعیت فعلی بورس به بازتاب 
اقتصاد و سیاس��ت کشور مربوط می شود. 
هر چند تاکی��د دارم مدی��ران بورس که 
هیچ وظیفه ای نس��بت به کلیت اقتصاد و 
سیاس��ت ندارند، وظیفه شان این است که 

10 درصد موانع را برطرف کنند.
انتخ�اب مدی�ران کارگزاری ه�ا  در 
باید به چه س�متی برویم تا انتخاب 
ای�ن مدی�ران تخصص�ی و مطابق با 

استانداردها انجام شود؟ 
کارگزاری  ش��رکت های  مدیران عامل 
توسط هیات مدیره و س��هامدار عمده و 
مجامع ش��رکت های کارگ��زاری انتخاب 
می ش��وند. در س��ال های اخیر مدیریت 
بورس و س��ازمان بورس سعی کرده که 
با همان رویه تعیی��ن صالحیت، جلوی 
انتخ��اب هیات مدی��ره و مدیران عام��ل 
ضعی��ف ی��ا نامرتبط را بگی��رد. در واقع 
ب��ا نظارت ه��ای اعمال ش��ده از س��وی 
بورس تالش بس��یاری ش��ده که اعضای 
هیات مدی��ره و مدیرعام��ل افراد صاحب 
صالحیت و واجد صالحیت های حرفه ای 
باش��ند. بنابراین در س��ازمان بورس به 
مهارت ه��ای  و  تجربی��ات  تحصی��الت، 
حرفه ای افراد رس��یدگی می شود. اخیرا 
هم رویه ای در س��ازمان بورس به وجود 

آمده ک��ه از مدیران عامل پیش��نهادی 
مصاحبه می ش��ود ام��ا بعضا مش��اهده 
می کنیم این اقدامی که س��ازمان بورس 
انجام می دهد، مانند نمره قبولی است. به 
عبارت دیگر، سازمان بورس حداکثرها را 
بررس��ی نمی کند بلکه حداقل ها را مورد 
توجه ق��رار می دهد و صالحیت حداقلی 
اف��راد از نظ��ر تحصی��الت، تجربیات و 
مهارت های حرفه ای را بررسی می کند. 

فک�ر می کنید س�ه ویژگ�ی مذکور 
ب�رای انتخاب مدی�ران کارگزاری ها 
کافی است یا باید این مدیران دارای 

خصوصیات دیگری نیز باشند؟ 
ویژگی های مذکور الزم است اما کافی 
نیست. در سال های اخیر کارگزاری های 
ردیف الف بس��یار بزرگ ش��ده اند و به 
پیچیدگی های مدیریتی از لحاظ دانش 
و مهارت های مدیریت س��رمایه انسانی 
و دان��ش و مهارت های کاف��ی در مورد 
فن��اوری اطالع��ات و ارتباطات و دانش 
و مهارت ه��ای اس��تراتژیک و روحی��ه 
رقابت پذی��ری و برنام��ه جدی و مفصل 
برای تبلیغات و بازاریابی و برندس��ازی 
نیاز دارند. بنابراین الزم اس��ت مدیران 
یک شرکت کارگزاری اعم از مدیرعامل، 
هیات مدیره و الی��ه اول مدیران بعد از 
مدیرعامل، ویژگی ه��ای مذکور مربوط 
به دانش مدیریت را در اختیار داش��ته 
باش��ند یا این دانش ها را بیاموزند یا از 
مش��اوران خوب در هر بخشی استفاده 
کنن��د. در ح��ال حاض��ر ش��رکت های 
کارگزاری بزرگ به ش��رکت های 200 
تا 300 نفره تبدیل ش��ده اند با گردش 
مالی چند هزار میلیارد تومانی در سال 
و بنابرای��ن الزم��ه کنت��رل و نگهداری 
مانند شرکت  ش��رکت های دانش بنیان 
کارگ��زاری ب��ورس، مهارت های متعدد 

مدیریتی است. 
از س��وی دیگ��ر صنعت کارگ��زاری از 
لح��اظ ریس��ک های عملیات��ی و رویه و 
مق��ررات بس��یار مبتنی بر تجربه اس��ت، 
بنابراین مدیران کارگ��زاری باید عالوه بر 
مه��ارت و دانش مدیریت��ی و ویژگی های 
برتر مدیریتی، دارای تجربه کار در صنعت 

کارگزاری هم باشند.

به عقیده ابراهیم نکو، عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس بخش��ی از مش��کالت 
فعلی بازار بورس به مدیریت های گذشته 
اعمال ش��ده بر این بازار مربوط می شود. 
ای��ن نماینده مجلس معتقد اس��ت که 
بخ��ش دیگری از رکود فعل��ی این بازار 
هم به نامهری دولت و مجلس نسبت به 

بورس ارتباط دارد.
به نظر شما آیا می توان وضعیت فعلی 
حاکم بر بازار بورس را به مدیریت آن 

مرتبط دانست؟
بخشی از مش��کل پیش آمده برای بازار 
ب��ورس ب��ه مدیریت هایی مربوط اس��ت 
که در گذش��ته بر این بازار اعمال ش��ده 
اس��ت. بخش دیگری از این مش��کل هم 
به نامهری دولت و مجلس نسبت به بازار 

ب��ورس مربوط اس��ت زیرا 
مجلس آن ط��ور که باید در 
بورس  نامالیم��ات  مقاب��ل 
واکنش جدی نش��ان نداده 
و از ابزاره��ای قانون��ی برای 
برخورد ب��ا مدیران ناکارآمد 
یا س��اماندهی حوزه بورس 
استفاده نکرده است.در این 

میان از دولت انتظار می رود که در حیطه 
وظایف و اختیارات خود به بورس رسیدگی 
کند و این بازار را از سقوط نجات دهد. اما 
متاسفانه تاکنون این اتفاق رخ نداده است. 
به عبارت دیگ��ر، این نامالیمات با بورس 
از عوام��ل دخیل در وضعیت فعلی بورس 
اس��ت. یکی دیگر از عوامل، الگو نگرفتن 
از بازارهای بورس دنیا اس��ت و در کشور 

ما بررسی های الزم در مورد 
بورس در کشورهای مختلف 
انجام نش��ده و از نتایج این 
مطالعات متناسب با شرایط 
کش��ورمان اس��تفاده نشده 
اس��ت.دیگر عام��ل موثر در 
رک��ود بازار بورس ناش��ی از 
بی اعتم��ادی حاک��م بر این 
بازار از س��وی صاحبان سهام و شرکت ها 
اس��ت. زیرا کوتاهی ها و سس��تی هایی را 
که در گذشته مشاهده کرده اند، به آینده 
تعمیم می دهند و این بی اعتمادی عاملی 
شده تا در میان صاحبان سهام و خریداران 
و فروش��ندگان بی عالقگی به وجود بیاید 
که بای��د در این خصوص چاره اندیش��ی 

اساسی انجام شود. 

برای اینکه انتخاب مدیران کارگزاری 
بورس شکل تخصصی پیدا کند، باید 

چه اقداماتی انجام شود؟
متاس��فانه اعمال سلیقه های مختلف 
و اعم��ال نف��وذ در بازار ب��ورس موجب 
شده که امروزه به جای تخصص گرایی، 
س��لیقه گرایی بر آن حاکم ش��ود و این 
می توان��د یک آفت باش��د. ه��ر زمانی 
که س��الیق بر بازار بورس حاکم ش��ده، 
ش��اید به صورت مقطعی ش��اهد رشد 
ش��اخص ها بودیم. اما پس از مدتی این 
نح��وه مدیریت دیگر پاس��خگو نبوده و 
آثار منفی آن بیش��تر نمایان شده است. 
مدیران بورس باید با تجربه، ماهر، دارای 
س��واد علمی الزم و تخصص کافی و به 
دور از اتخاذ تصمیم های احساسی باشند. 

مدیرعام��ل  مه��رآور،  حمیدرض��ا 
کارگزاری بانک سامان می گوید که عدم 
رونق ب��ازار بورس ارتباط��ی با مدیریت 
ن��دارد زی��را در دوران رون��ق بورس نیز 
سیاس��ت های فعلی بر این ب��ازار حاکم 

بوده است. 
به نظر ش�ما آیا رکود حاک�م بر بازار 
بورس مرتبط با ضعف مدیریت است 

یا خیر؟
مش��خص اس��ت که عدم رونق بازار 
بورس ارتباطی ب��ا مدیریت ندارد. ما در 
کش��وری زندگی می کنیم ک��ه عوامل 
متعددی دس��ت به دست یکدیگر داده 
و باعث ش��ده که متغیره��ای اقتصادی 
تحت تاثیر قرار بگی��رد. قیمت نفت در 
بودجه حدود70 دالر پیش بینی شده اما 
در حال حاض��ر نفت به قیمت 50 دالر 
فروخته می ش��ود. طبیعت��ا این موضوع 
روی بودجه عمرانی تاثیر گذاش��ته و به 
تبع آن روی شرکت هایی مانند صنعت 
سیمان اثر می گذارد. از سوی دیگر ما در 
شرایط تحریم قرار داریم که این موضوع 
بر صنعت بانکداری تاثیر گذاشته است،  
در عین حال موجب شده که بسیاری از 
محصوالت پتروشیمی به درستی صادر 
نمی ش��ود و تمام این عوامل بر عملکرد 

شرکت ها تاثیرگذاشته است. 
بنابرای��ن ای��ن موض��وع ارتباط��ی با 
مدیری��ت س��ازمان بورس ن��دارد و چه 
بس��ا ک��ه در دوران رون��ق ه��م همین 
اعمال  فعل��ی  مدیریتی  سیاس��ت های 
می ش��ده و بنابراین بی انصافی است اگر 
تلقی ما این باش��د که ع��دم رونق بازار 

بورس به مدیریت ارتباط دارد. 
پس در چه صورتی گشایش و تحرکی 

در بازار بورس به وجود می آید؟
ب��ه محض اینکه مذاکرات هس��ته ای 
میان ایران و گروه 1+5 به نتیجه برسد 
و تحریم ها برطرف ش��ود و گشایشی در 
قیمت نفت ایجاد ش��ود، کمک خواهد 
کرد که وضعیت بورس بهبود پیدا کند. 

در ح�ال حاض�ر ای�ن انتق�اد وارد 
اس�ت که انتخاب مدیران کارگزاری 
بورس تخصصی نیست. به نظر شما 
چگونه باید انتخاب مدیران ش�کل 

تخصصی تری پیدا کند؟
انتخ��اب مدی��ران به هی��ات مدیره 
ش��رکت ها برمی گ��ردد. طبیعتا هیات 
مدیره ش��رکت های کارگزاری هم چه 
حقیق��ی و چه حقوقی، س��رمایه خود 
را در اختی��ار اف��راد ناآش��نا و نات��وان 
نمی گذارن��د. به نظ��ر بن��ده اتفاقا در 
س��ال های اخیر صنعت کارگزاری جزء 
صنایعی بود که مدیران آن سواد مالی 
داش��تند. اما بهتر این است که مدیران 
ش��رکت های کارگزاری از یک حداقل 
تجربه در بازار سرمایه برخوردار باشند؛ 
تجربه در کار و نه اینکه سهمی خریده 
و فروخته باش��ند، بلکه در دل صنعت 
کارگزاری از یک تجربه برخوردار باشند 
و نس��بت به نحوه جذب مشتری آگاه 
باشند و خطرات و ریسک های مربوطه 
را بدانن��د. یک��ی از مش��کالتی که در 
سنوات گذش��ته پیش آمد این بود که 
برخی خواستند یک شبه ره صد ساله را 
بروند و بعدا اشکاالتی را به وجود آوردند 
اما عمدتا این نارسایی در بورس نسبت 

به سایر بازارها بسیار کمتر است. 
به طور کلی مدی�ران کارگزاری های 
ب�ورس باید دارای چ�ه ویژگی هایی 
باشند تا بتوانند در مجموع مدیریت 

موفقی را اعمال کنند؟
مدیری��ت جزء مقوله هایی اس��ت که 
نیازمند شم خاصی است و از همین رو 
نمی توان به طور خط کشی شده گفت که 
اگر فردی این ویژگی ها را داشت، خوب 
اس��ت و اگر فاقد ای��ن ویژگی ها بود، بد 
اس��ت. بس��یاری از افراد حت��ی دارای 
تحصیالت آکادمیک نیستند اما مدیران 
بس��یار موفقی هستند که نمونه هایی از 

آن را در کشورمان داشتیم. 
ام��ا حداقل این اس��ت ک��ه از دانش 
مالی برخودار باشند و حداقل پنج سال 
سابقه فعالیت در یک شرکت کارگزاری 
را داش��ته باش��ند و به عب��ارت دیگر از 
رده های پایین شروع کرده و به رده های 
باال رس��یده باشند. مدیرانی وجود دارند 
که از یک جای دیگری وارد این صنعت 
ش��ده اند و عمال کارایی مدیران باتجربه 

را ندارند. 

بررسی ضعف مدیریت در رکود کارگزاری ها

مدیریت تمام مشکل نیست

پنجشنبه
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دولت تامین مالی از طریق بورس را 
باور کند

در دول��ت قبل بر رکود تورمی دامن زده ش��د، زیرا 
دولتمردان نتوانس��تند نقدینگ��ی را کنترل کنند و با 
چاپ اس��کناس و ایجاد نقدینگی زی��اد در جامعه، در 
عمل زیرساخت های اقتصادی زیر سوال برده شد. دلیل 
اینکه در دولت قبلی شرکت ها بازدهی باالیی داشتند 
ای��ن بود که بخش��ی از پول فروش نف��ت وارد بورس 
می شد و شرکت ها از این طریق تامین مالی می کردند.

در دولت قبلی رییس کل بانک مرکزی بیانیه ای را در 
مورد تامین مالی از طریق ب��ورس صادر کرد؛ البته این 
سیاست درستی بود اما نحوه اجرای آن نادرست بود، زیرا 
اقتصاد ما به شدت بیمار بود. در حال حاضر شفاف سازی 
اقتصادی از این نظر که با نفت 40 دالری، حرکتی بیش 
از ای��ن نمی توان انجام داد، اتفاق افتاده اس��ت. وضعیت 
بورس هم به این موضوع مربوط می شود که وقتی درآمد 
نفتی 30 درصد از بودجه را تش��کیل می دهد که آن هم 
باتوجه به اف��ت اخیر قیمت نفت، تضمین��ی ندارد، در 
عمل باعث می ش��ود که بورس متاثر از این موضوع روند 
کاهشی را طی کند. اما جدا از تمام این مسائل، در حال 
حاضر در کشور ما حجم عظیمی از نقدینگی وجود دارد 
که این نقدینگی باید مدیریت ش��ود. در واقع مشکالت 
فعلی ناشی از مدیریت جدید سازمان بورس نیست، زیرا 
مدیر جدید این سازمان به دنبال شفاف سازی است. اگر 
پیش از این رییس س��ازمان ب��ورس با معامالت بلوکی 
و کنترل بازار و دس��ت  کاری در ش��اخص ها قصد داشت 
که تحت فش��ار دولت قبلی، ش��اخص ب��ورس را مثبت 
کند، هم اکنون چنین مس��ائلی بر مدیریت بورس حاکم 
نیس��ت. در حال حاضر، بدبین��ی و بی اعتمادی به روند 
بازار به بروز مشکالت فعلی منجر شده است. بسیاری از 
شرکت های فعال در بورس بیشتر از سود بانکی می توانند 
برای س��هامداران، سود پایان سال بسازند. موضوعی که 
م��ا همواره با آن مواجه بوده ایم این اس��ت که ریس��ک 
س��رمایه گذاری در ایران باالس��ت و در عین حال بازده 
باالیی هم دارد، یعنی به همان نسبت که سرمایه گذاران 
ریسک باالیی را متحمل می شوند، بازدهی بسیار خوبی 
هم می توانند از این بازار دریافت کنند. اما به دلیل اینکه 
در حال حاضر بدبینی در بازار بورس ایجاد ش��ده و این 
تردید وجود دارد که روند اقتصادی و سیاس��ت خارجی 
ایران به کدام س��مت خواهد رفت، برخی افراد به خرید 
س��هام اقدام نمی کنند. این در حالی اس��ت که با ریزش 
ش��دید قیمت سهام مواجه هستیم و قاعدتا این موضوع 
باید جذابیت زیادی را برای سرمایه گذاری ایجاد کند. اما 
مشکل در اینجاست که عمده نقدینگی موجود در بازار 
حفظ شده و ارزش سرمایه گذاری از طرف سرمایه گذاران 
خرد و کالن و حتی سرمایه گذاران حقوقی کاهش یافته 
و اگر دولت بخش��ی از نگاه کالس��یک خود را نسبت به 
اقتصاد تصحیح نکند، این موضوع تداوم خواهد داش��ت. 
به عنوان مثال، در حال حاضر در وزارتخانه های صنعت، 
معدن وتجارت و نفت این مس��ئله وجود دارد و این باور 
وجود ندارد که از طریق بورس می توان تامین مالی انجام 
داد و تا زمانی که این نگاه وجود دارد، کاری هم از دست 
مدیریت ب��ورس برنمی آید. در واقع دول��ت باید به این 
موضوع برس��د که طبق تمام مولفه های اقتصاد مدرن و 
پیشرفته به بازار سرمایه ارج و اهمیت دهد. زیرا در تمام 
دنیا بازار پولی در اختیار بازار سرمایه است اما در کشور 
ما بازار س��رمایه تحت تأثیر بازار پولی اس��ت و تا زمانی 
که این دیدگاه حاکم باش��د، نمی ت��وان در مورد بهبود 
وضعیت بورس توقعی داش��ت. ام��ا در مورد ویژگی های 
مدی��ران بورس باید ابت��دا به این موضوع اش��اره کنیم 
که زیرس��اخت های مناس��بی برای یک بازار مالی مانند 
نقدش��وندگی و شفاف سازی در اختیار نداریم و تا حدود 
زیادی این مش��خصه ها برآورده نش��ده است. به همین 
دلیل باید در ابتدا بررسی کنیم که چه استانداردی داریم 
و بر مبنای آن بسنجیم که یک مدیر با این استانداردها 
همخوان��ی دارد یا خیر. تعداد مدیرانی که دارای مدارک 
کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های مالی و مدیریتی 
هس��تند، بسیار زیاد اس��ت و این افراد به لحاظ دانشی 
بی سواد نیستند. از سوی دیگر، به دلیل تالشی که کانون 
کارگزاران بورس در معرفی بازارهای مالی دنیا به مدیران 
بورس داشته، افق پیش روی شرکت های سرمایه گذاری 
و کارگزاری  ها نس��بت به اینکه بتوانند آینده مناس��بی 
را برای فعالیت های خود ترس��یم کنند، گسترش یافته 
اس��ت. از س��وی دیگر تا زمانی که بازارهای مالی کشور 
ما به بازارهای مالی دنیا متصل نشود، نمی توانیم تعیین 
استاندارد جهانی را انجام بدهیم. به همین دلیل، با توجه 
به شرایط فعلی باید مدیران کارگزاری ها و سایر نهادهای 
مالی از تجربه الزم، دانش کافی و اس��تراتژی توسعه کار 

برخوردار باشند.

چهارگام برای رونق بورس
مدیرعام��ل کارگ��زاری بانک اقتص��اد نوین وضع 
قوانین و مق��ررات حمایت�ی، طراحی ابزارهای نوین 
برای جلب قش��رهای مختلف به س��رمایه گذاری در 
ب��ورس، عرضه ه��ای اولیه به ش��رط رعای��ت اص�ل 
ج��ذاب بودن و هماهنگی بازار پول و س��رمایه را از 
راهکارهایی دانست که به رونق بورس کمک می کند.  
نصراهلل برزنی درباره چگونگی برون رفت از ش��رایط 
فعل��ی گفت: وضع قوانین، مق��ررات و آیین نامه های 
مناس��ب و هدایت نقدینگی به بازار با هدف افزایش 
تقاضا به بالندگی و اس��تمرار رونق در بورس کمک 
خواه��د کرد.  وی در ادامه افزود: طراحی و انتش��ار 
ابزارهای مالی متنوع که طیف وسیع تری از جمعیت 
کش��ور با سطوح مختلف ریس��ک را پوشش دهد یا 
مقرراتی که احس��اس امنیت سرمایه گذاران خارجی 
را برای فعالیت در کشور افزایش دهد، مانند تضمین 
حق حرکت آزادانه سرمایه به داخل و خارج از کشور 
یا ایجاد ثبات در قوانین و مقررات، شرایطی را فراهم 
می آورد که احس��اس اعتم��اد و امنیت افزایش پیدا 
کن��د و تصمیم گیری س��رمایه گذاران ب��رای حضور 

بلندمدت در بازار سرمایه کشور قوت یابد. 

 بازار بورس موفق
کارگزاران موفق می خواهد 

ب��ازار بورس رابطه تنگاتنگی ب��ا کارگزارانش دارد. 
کارگزاران��ی که باید حرفه ای و موفق باش��ند تا یک 
ب��ازار بورس مطمئن را تضمین کنن��د. این رابطه به 
حدی مهم اس��ت ک��ه گاهی عدم وج��ود کارگزاران 
مناس��ب یا سرمایه گذاری های اش��تباه بازار بورس را 
فلج یا شکس��ت خورده می کند. در برخی کش��ورها 
مث��ل آمریکا انتخ��اب کارگزاران ب��ورس کاری مهم 
و نس��بتا پیچیده اس��ت. بنی��اد پژوهش های بورس 
آمریکا هر س��اله لیس��تی از موفق تری��ن کارگزاران 
بورس را در سراس��ر ایاالت متحده منتش��ر می کند. 
این لیست بنابر فاکتورهای مهمی مثل داشتن سابقه 
موفقیت های اقتصادی به ش��کل مس��تمر، سوددهی 
سرمایه گذاری ها و حضور دائم کارگزاران در بازارهای 
ب��ورس موف��ق تعیین می ش��ود. نش��ریه فوربس نیز 
هر س��ال فهرس��تی از موفق ترین بازارهای بورس و 
کارگزارانش را منتش��ر می کن��د. نگاهی کوتاه به این 
لیست بلندباال نش��ان می دهد بازارهای بورس تا چه 
 حد مدیون حضور کارگزاران زیرک و سرمایه گذاران 

بااستعدادش است. 
 »پ��ل لیپسش��یتز« )paul lipschitz( که نامی 
آش��نا و موفق در بازارهای س��رمایه گذاری دنیاست، 
از جمله افراد سرش��ناس لیس��ت فوربس است. وی 
عناوی��ن معتب��ر کاری زیادی دارد ک��ه از جمله آنها 
می توان به عضویت در بازار بورس فیالدلفیا، عضویت 
در ش��ورای تصمیم گیری بازار بورس شیکاگو و یکی 
از بزرگ تری��ن س��هامداران و کارگزاران بازار س��هام 
نیوی��ورک اش��اره کرد. ام��ا چرا حضور ای��ن فرد در 
بازار های بورس آمریکا تا این حد مهم است؟ بر طبق 
بررسی های اخیر پیرامون فعالیت های اقتصادی آقای 
لیپسش��تیز، حضور او به عنوان یک فرد موفق در هر 
س��رمایه گذاری، تضمین کننده حضور سرمایه گذاران 
دیگر اس��ت. درواقع حضور کارگ��زار موفقی مثل او 
به دیگر کارگزاران نامطمئن، انگیزه س��رمایه گذاری 
می ده��د. ام��ا در ای��ن می��ان جال��ب اس��ت بدانید 
شرکت های معتبر و بزرگ نیز برای سرمایه گذاری در 
بازارهای بورس از کارگزاران مشهور کمک می گیرند. 
با نگاهی مجدد به لیس��ت نشریه فوربس به نام های 
مشهور کارگزاران شرکت های جنرال موتورز، آمازون 
و حت��ی وارن باف��ت، مدیرعام��ل ثروتمند ش��رکت 
برکشایر برمی خوریم، فردی که رکورددار موفق ترین 
س��رمایه گذاری ها در بازار بورس آمریکاست. شاید به 
تصور برخ��ی، کارگزار بورس ب��ودن چندان هم کار 
دش��واری نیس��ت، حتی برخی کارگ��زاری را همان 
داللی می دانند، اما یک کارگزار بورس برای موفقیت 

باید فاکتورهای زیادی داشته باشد: 
*می��ل و مه��ارت: ش��اید مهم ترین عام��ل برای 
موفقیت کارگزاران در بازار بورس میل و مهارت باشد. 
مدیران ارش��د بازار های بورس دنیا همواره به دنبال 
جذب افرادی هس��تند که با اس��تعداد و مهارت های 
پیش بین��ی و آینده نگری، س��رمایه گذاری های موفق 

انجام می دهند. 
*تحصیالت آکادمیک و س��واد اقتص��ادی: فارغ از 
اس��تعداد، کارگزاران برتر باید با مفاهیم روز اقتصاد 
دنیا آشنا باشند. عالوه بر این باید به طور مرتب پیگیر 
اخبار بورس دنیا بوده و س��رمایه گذاری های به روز و 

مطمئن انجام دهند. 
*توانای��ی برق��راری ارتباط موثر: حض��ور در بازار 
بورس برای افرادی که توانایی ارتباطات کالمی موثر 
دارند بس��یار راحت تر اس��ت. یک کارگزار موفق باید 
بتواند ب��ا همه، حتی رقبا، به خوب��ی ارتباط گیرد. تا 

اخبار بازار را سریع تر از هر فردی دریافت کند. 

شکست های کارگزاران و مدیران بورس 
شکس��ت های تجاری بزرگ، س��قوط ارزش سهام، 
ورشکس��تگی و عناوینی از این دس��ت، کابوس هایی 
هس��تند که گاه و ب��ی گاه، مدی��ران بازارهای بورس 
یا ش��رکت هایی را که س��هام باارزش��ی دارند تهدید 
می کنن��د. با توجه به تغییرات غیرقابل پیش بینی در 
ب��ازار بورس و احتمال بروز خطا از س��وی کارگزاران 
و مدی��ران، گهگاه در دنیای س��رمایه گذاری اتفاقات 

ناخوشایندی می افتد: 
*ش��رکت ورلدکام: یک��ی از شناخته ش��ده ترین و 
باتجربه تری��ن ش��رکت های حاضر در دنی��ای بورس 
آمریکا، در سال 2002 با رقمی معادل 38 میلیارد دالر 
ضرر، شکس��ت عظیمی در دنیای بورس متحمل شد، 
ام��ا این فقط یک شکس��ت ب��ه ضرر کارگ��زاران این 
ش��رکت نبود. با این حجم س��قوط ارزش سهام، یک 
ش��وک غیرقابل مهار نیز به بازار بورس ش��یکاگو وارد 
شد. اگرچه برخی، مسائلی مثل فساد مالی و اقتصادی 
را عامل اصلی این شکس��ت می دانس��تند، اما عده ای 
دیگر ضعف های اخیر کارگزاران این ش��رکت در بازار 

بورس را نقطه ضعف ورلدکام تلقی می کردند. 
*ش��رکت کارگ��زاری نیوجرس��ی: ای��ن ش��رکت 
همان طور که از نامش پیداس��ت، با کمک مش��اوران 
کارگزاری ش��ناخته شده اش به ش��رکت های بزرگ 
مشاوره می دهد، در واقع مشاوران این شرکت به طور 
تضمین��ی به ش��رکت ها در موفقیت در ب��ازار بورس 
یاری می رساندند، اما این شرکت موفق تجربه تلخی 
از مشاوره کارگزاری در اواخر دهه 90 میالدی دارد. 
در آن س��ال ها این ش��رکت با ارائه مش��اوره به یک 
شرکت کمپرسی و س��رمایه گذاری روی این شرکت 
دچار اش��تباه بزرگی ش��د، زیرا با برمال شدن پرونده 
کالهبرداری این ش��رکت و س��قوط ارزش سهام آن، 
ش��رکت سرمایه گذاری نیوجرس��ی نیز سقوط کرد و 

بازار بورس تا مدت ها پذیرای کارگزارانش نبود. 
*شرکت هواپیمایی مستقل بریتانیا: در فوریه سال 
2000 شرکت هواپیمایی بریتانیا برای گسترش سود 
خ��ود، تالش کرد وارد بازار بورس بریتانیا ش��ود. این 
مسئله برای مدیران بورس بریتانیا نیز خوشایند بود. 
اما مشاوره های غلط کارگزاران بورس به این شرکت 
و ع��دم اس��تفاده از کارگزاران معتبر باعث ش��د این 
ش��رکت نه تنها خود دچار ضرر مالی شود، بلکه ضرر 

بزرگی نیز به مدیران بورس بریتانیا تزریق کند. 

ترجمه: رویا پاک سرشت 
هاشم باروتی
مدیرعامل کارگزاری پارس ایده بنیان

در ماه ه�ای اخیر، اغلب ب�ازار بورس با روند 
ریزش قیمت س�هام و ش�اخص ب�ورس همراه 
بوده اس�ت. برای ای�ن موضوع عل�ل مختلفی 
عنوان می شود. در هر حال سقوط شاخص های 
ب�ورس نگرانی های جدی را برای س�هامداران 
حقیق�ی و حقوقی ب�ه وجود آورده اس�ت. در 
حال�ی ک�ه برخی از کارشناس�ان رک�ود حاکم 
بر اقتص�اد کش�ور را دلیل بی رونق�ی در بازار 

ب�ورس می دانند، برخی دیگ�ر از صاحب نظران 
بر این باورند که بخش�ی از رک�ود این بازار به 
دلی�ل مدیریت حاکم بر آن اس�ت. هر چند در 
این میان علی طیب نی�ا، وزیر امور اقتصادی و 
دارایی مش�کالت بازار بورس را با مدیریت آن 
مرتبط نمی داند و امیدوار است مدیریت جدید 
بورس بتواند ش�کوفایی و رونق را به این بازار 
بازگرداند. البته طیب نیا معتقد است که مسائل 

و مشکالت بورس به یک مدیر مربوط نیست و 
از جمله مس�ائلی است که باید به صورت جدی 
به آن پرداخته ش�ود. در همین رابطه »فرصت 
ام�روز« در گفت وگو ب�ا نماین�دگان مجلس و 
مدیران کارگزاری ها ضمن بررس�ی علل رکود 
حاکم ب�ر ب�ازار ب�ورس، ویژگی ه�ای مدیران 
بورس و مدی�ران کارگزاری ها را مورد تجزیه و 

تحلیل قرار داده اس�ت. 

خزلی خرازی:
 10 درصد رکود ناشی از ضعف مدیریتی است

حمیدرضا مهرآور: 
عدم رونق ارتباطی با مدیریت ندارد 

ابراهیم نکو: سلیقه گرایی آفت بازار بورس است

آزموده دیدگاه

دریچه



انحصاراپراتورهاازبینمیرود
به گ��زارش وال اس��تریت ژورنال، 
س��رویس بی س��یم آتی ش��رکت 
گ��وگل قص��د دارد به وابس��تگی 
مش��ترکان تلف��ن هم��راه به یک 
اپرات��ور ص��رف پایان داده و در عوض ای��ن اختیار را به 
آنه��ا بدهد ک��ه بهترین س��یگنال ها را از مجموعه ای از 

منابع انتخاب کنند.
این س��رویس ش��امل یک فناوری جدید است که به 
وس��یله ارتباطات سلولی ارائه ش��ده توسط شرکت های 
اسپرینت، تی موبایل آمریکا و هات اسپات وای فای کار 
می کن��د و هر منبعی که بهترین س��یگنال را ارائه دهد 
برای انجام تماس ها، ارس��ال پیام های متنی و اطالعات 
انتخاب می کند. ارائه این س��رویس در نیمه اول امسال 
آغ��از خواهد ش��د و احتماال در سرتاس��ر آمریکا عرضه 
می ش��ود، اگرچه پیش ت��ر آغاز این س��رویس که برای 
اول اکتبر 2014 برنامه ریزی ش��ده بود به تاخیر افتاده، 

بنابراین ممکن است مجددا به تاخیر بیفتد.

داستاندیجیکاالاززبانفوربس
چندی پیش مجله 
 E c o n o m i s t
ط��ی مطلب��ی ارزش 
دیج��ی کاال را به عنوان یک اس��تارت آپ ایرانی، نزدیک 
ب��ه 1۵0 میلی��ون دالر اعالم ک��رد. پ��س از آن نوبت 
واشنگتن پس��ت ب��ود ک��ه از موفقیت ه��ای دیجی کاال 
در زمین��ه کارآفرینی بنویس��د و اکنون نش��ریه معتبر 
Forbes  ای��ن ش��رکت را برای گزارش خ��ود انتخاب 
کرده اس��ت.  خرید لباس و لوازم آشپزخانه از بازارهای 
داخل ایران امری مرس��وم اس��ت که معموال بر حسب 
تجربه انجام می ش��ود اما در مورد اجناس دیگری چون 
دوربین اوضاع کمی متفاوت خواهد بود. به همین دلیل 
دو ب��رادر دوقل��و به نام ه��ای حمید و س��عید محمدی 
تصمیم گرفتند که نحوه خرید لوازم الکترونیک مصرفی 

و کاالهای دیگر را در کشور متحول کنند. 
حدودا هش��ت س��ال پیش ای��ن دو برادر ۳۵ س��اله، 
پیش��رو ترین اس��تارت آپ ایران��ی به نام دیج��ی کاال را 
راه اندازی کردند که در زبان فارس��ی به معنای کاالهای 
دیجیتال است. شفافیت در معامالت، پس گرفتن کاالها 
و نقدهایی که در مورد محصوالت عرضه ش��ده در این 
وب س��ایت منتشر می ش��د برای اغلب خریداران ایرانی 
بیگان��ه ب��ود و همین عوامل ب��رادران محمدی را بر آن 
داشت تا این کسب و کار جدید را که حاال ارزشی برابر با 

1۵0 میلیون دالر دارد، راه اندازی کنند. 
داستان از اینجا شروع می شود که این دو برادر شیفته 
عکاس��ی بودند و توانستند با همراهی هم حدودا 1000 
دالر پس انداز کنند و با آن یک دوربین SLR دیجیتالی 
بخرند. پ��س از آنکه پول الزم ب��رای خرید دوربین یاد 
ش��ده جمع ش��د، آنها فضای مج��ازی را ب��رای یافتن 
نقده��ای حرفه ای و حتی آماتور در مورد دوربین ها زیر 
و رو کردند اما هر چه بیشتر جست وجو می کردند کمتر 
به نتیجه  می رس��یدند و عاقبت تصمیم گرفتند که یک 

دوربینNikon D 70را خریداری کنند. 
دیجی کاال هم اکنون عالوه بر تهران، بیش از ۳0 شهر را 
مورد پوش��ش خدمات خود قرار می دهد و در نظر دارد تا 
سه ماه آینده، سرویس خود را به 100 شهر دیگر نیز ارائه 
دهد و با این تعداد، تقریبا تمام ایران می توانند از خدمات 
دیجی کاال استفاده کنند. برادران محمدی در حال حاضر از 
پلتفرم خودشان برای جهت و هدف دادن به استارتاپ های 
نوپا استفاده می کنند. این دو معتقدند بیش از راهنمایی و 
هدایت کردن استارت آپ های تازه شکل گرفته در تهران 
این کس��ب و کارهای جوان نیازمند ش��نیدن داستان های 

موفقی همانند حکایت دیجی کاال هستند. 

خریدوفروشبردهوارزنان
آمریکایی

در  »گاردین«  روزنام��ه 
گزارشی نوشت که زنان 
آمریکای��ی مانن��د برده 
خرید و فروش می ش��وند. این روزنامه انگلیسی در گزارشی 
با معرفی مستندی درباره تجارت زنان در آمریکا نوشت: زنان 
فقیر آمریکایی به فحش��ا تن می دهند و ساالنه حدود 100  
هزار دختر آمریکایی 12 تا14 س��اله وارد این تجارت کثیف 

می شوند.

2/8 میلیون نفر از بانوان کش��ور مش��غول به کار هس��تند و بانوان سهم 14درصدی از 
اش��تغال و آقایان به دلیل مطلوب بودن ش��رایط کاری برای آنها دارای سهم باالتری بالغ 

بر 86درصد دارند. 
با توجه به اینکه کارهای مجازی پاره وقت و غیر حضوری در کش��ور در حال رشد است 
متاسفانه هیچ تغییری در قوانین کار رخ نداده و همچنین تدوین دورنمایی در این زمینه 
وجود ندارد. س��هم زنان از بیمه ش��دگان اصلی در سال 1۳70، شش درصد بوده در حالی 
که در همین نوبت س��هم آقایان 94درصد بود، همین آمار از بیمه ش��دگان زنان در سال 

90 به 16درصد افزایش یافت. 
همچنین در سال های 87 تا 92 به دلیل تسهیل در مقررات، سهم زنان مشاغل آزاد در 
بیمه اجتماعی از 9درصد به 46درصد رسیده است. ایجاد صندوق ویژه زنان و کودکان به 
منظور پوشش مخاطرات ناشی از بی سرپرستی، طالق و همه مواردی که زنان و کودکان 
را در معرض آس��یب قرار می دهد و همچنین تس��ریع در برقراری بیمه اجتماعی فراگیر 
به منظور تدوین حداقل معیش��ت ملی کودکان و زنان در کنار س��ایر اقشار آسیب پذیر از 

جمله برنامه ها برای زنان بی سرپرست است.

تاثیرنفتارزانبرترازتجاریکشورها
صندوقبینالمللیپولدرگزارشی
تحلیلی،تاثیرنفتارزانبرجنبههای
مختلفاقتصادکش�ورهارابررس�یو
تغییراتاقتصادکشورهاراپسازارزان
شدننفتارائهکردهاست.دراینگزارش
آمدهاستکهکاهشقیمتنفت،ترازهای
داخلیوخارجیکشورهایصادرکننده
نفتازجملهاعضایش�ورایهمکاری
خلیجفارسراتضعیفکردهاست.البته
ذخایرعظیمومنابعمالیدردسترساین
امکانرابرایاغلبصادرکنندگاننفت
فراهمآوردهاستکهبتوانندازکاهش
شدیدهزینههایدولتجلوگیریکنندو
بهاینترتیب،تاثیرکاهششدیدقیمت
نفتبررشداقتصادیوثباتمالیخود

رادرکوتاهمدتکاهشدهند.

در خودپ��رداز امروز به مقوله آلودگی هوا پرداخته ایم. هفته پیش در چندین روز هوای 
تهران برای گروه های حساس و شکننده ناسالم و خطرناک بوده، به همین دلیل سازمان 
مبارزه با هوای پاک در نامه ای به مردم اعالم کرد، نفس عمیق نکشید و در روز دوشنبه 
و چهارش��نبه نیز کال س��عی کنید از خانه های تان بیرون نیایید و حتی االمکان کل روز را 
نفس نکش��ید. چطور فردی می تواند کال نفس نکش��د را ما نمی دانیم، در تماس با رییس 
اداره مبارزه با هوای پاک ایش��ان خاطرنش��ان کرد: »ما نمی دانیم چطور می شود که یک 
روز تمام را نفس نکش��ید ولی چیزی که پر واضح اس��ت این اس��ت که افراد برای زنده 

ماندن نباید نفس بکشند!«
اینکه در چند س��ال اخیر مدام با پدیده آلودگی هوای ش��دید مواجه بودیم و مردم نیز 
اعتراضی نداشتند موجب تعجب کشور های دیگر شده تا جایی که صدای شان درآمده که 
»بابا چیکار می کنید هیچی نمی گن؟!« در همین راستا رییس اداره هوای پاک نیجریه که 

یکی از آلوده ترین کشور های دنیاست در نامه ای به خودپرداز چنین نوشت: 
Dear Khodpardaz
Ba salam va Ehteram

 Injaneb OBI MIKEL raees sazman havaye pak nijerie zemn
 tabrik be shoma va ham mihananetan bekhater seye sadr va
 nejabati ke be kharj midahid be estehzar miresanad ke shomaro
 jane bachaton begid chikar mikonid ke melat sedashoon ba
 in mizan aloodegi dar nemiad? Chan vaght pish baraye safar
 tahghighi be Tehran amadam, be jan to be do saat nakeshid
 joonam daroomad, man moondam ba in vaziat hava chetor
hich kas eteraz nemikone!e

خودپرداز پس از دریافت نامه آقای اوبی میکل با دوستان و کارشناسان صحبت کرد و 
جواب نامه ایشان را چنین فرستاد.

Dear Obi
Salam

 Ma khodpardazi ha pas az Barresi va tahlil besyar dar
 zamineye soali ke dashti be natijeye jalebi residim. Be in soorat
 ke shayd dar keshvar shoma yeki az bozorgtarin moshkelat"
 ab-o-hava bashad vali dar keshavr ma anghadar mardom
 dargirihaye digari darand, yadeshan miravad ke nafas
 bekeshand va taze badesh befahmand ke kasif ast va
 hala biyayand eteraz konand, dar natije aslan motevajeh
nemishavand.k
Mokhles shoma
Khod pardaz

اوبی میکل عزیز در جواب نامه ما نامه ای دیگر فرستاد که به قرار زیر است.
Khodpardaz joon salam )نامه به نامه صمیمی تر می شدیم(

 Bande az in esterateji shoma be vajd amadam o besyar
 khoshhal shodam, in mozoo ra ba doostanam dar dolat dar
 mian gozashtam va gharar shod az in ravesh estefade konim.
 Tanha mitavanam be shoma begooyam baba dametoon garm
 shoma dige ki hastid. h
خالصه اینکه ارتباط ما با اوبی میکل عزیز به وس��یله این نامه نگاری ها بیش��تر ش��ده و 

ان شاءاهلل در آینده بیشتر از ایشان در زمینه های دیگر کمک خواهیم گرفت.

محققانآمریکاییموفقبهتولیدنوعارزانقیمتیازآس�فالتش�دهاندکهازقابلیتجذبدیاکس�یدکربنازچاههایگازطبیعیبرخورداراس�ت.بهتریننس�خهآسفالتتوسط
آزمایشگاهجیمزتوردردانشگاهرایسدریکفرآیندسادهوارزانتولیدشدهاست.

دیگ��ر خواهر و برادرم ه��م دوره تحصیالت 
دبیرس��تان را به پایان رس��انده بودند و خود را 
برای مرحله تازه ای از زندگی آماده می کردند، 
من هم موفق شده بودم با تالش زیاد خود را به 
تهران منتقل کنم و در یک دبیرستان دخترانه 
در قلهک تدریس کنم. خواهرم آذرمیدخت بعد 
از گرفتن دیپلم به عن��وان آموزگار در فرهنگ 
اس��تخدام ش��ده بود و برادرم هرمز هم که در 
کنکور رشته پزشکی دانشگاه تهران قبول شده 
بود مشغول تحصیل بود. در آن زمان از قم نقل 
م��کان کردیم و به تهران آمدی��م و در خیابان 
شهباز )هفده ش��هریور فعلی(، نزدیک میدان 

شهدا )ژاله( خانه ای گرفتیم. 
یکی از ویژگی های من این بود که به شدت از 
بیکاری و اتالف وقت بیزار بودم و اعتقاد داشتم 
که انس��ان نباید از نظر شغلی، تک بعدی باشد 
بلکه در کنار ش��غل اصلی خود باید به کارهای 
دیگری هم بپردازد تا هم معیشت بهتری داشته 
باش��د و هم اگر به هر دلیلی شغلی را از دست 
داد بتواند با درآمد ش��غل دیگر زندگی خود را 
تامین کند. ضمن آنکه در درازمدت به ش��غل 
و حرفه ای فکر می کردم که متکی به ش��خص 
خودم باشم و به اصطالح امروزی، بتوانم خودم 
کارآفرین باشم و چون می دانستم تحقق چنین 
آرزوی��ی از مس��یر کارمندی دولت یا ش��غل 
معلمی امکان پذیر نیست، در سال 1۳۳7 عالوه 
بر تدریس در دبیرستانی به نام »سد کرج« در 
ته��ران، صبح ها در فروش��گاه  مرکزی کارخانه 
پارچه بافی درخشان یزد رو به روی بازار بزرگ 
مشغول به کار شدم. در آن مقطع که من از کرج 
به تهران منتقل شدم و در دبیرستان سد کرج 

مشغول به تدریس شدم، حقوق ماهانه ام 2۵0 
تومان یعنی مقداری کمتر از حقوق ماهانه ای 
بود که در کرج به من پرداخت می شد. علتش 
هم آن بود که طبق قوانی��ن و مقررات وزارت 
آموزش و پرورش وقت،  انتقال به تهران، نوعی 
امتیاز به حساب می آمد و به خاطر کسب چنین 
امتیازی باید مقداری از حقوق ماهانه آن دبیر 
یا کارمند کسر می شد ولی من اهمیتی به آن 
کس��ر حقوق ندادم چون در تهران فرصت های 
زیادی برای جبران کسری حقوق دبیری برایم 
وجود داشت که یکی از آنها اشتغال نیمه وقت 
من در فروشگاه مرکزی کارخانه درخشان یزد 
در مقابل بازار تهران بود که به س��فارش یکی 
از دوس��تان صاحب کارخانه درخشان یزد آقای 
هراتی، صورت گرفت و همان ش��غل بعدها به 

نقطه عطف زندگی من تبدیل شد. 
ی��ادم می آید، اولین روزی ک��ه برای کار به 
فروش��گاه رفتم، چهارپایه ای ب��ه من دادند و 
من در گوش��ه ای از فروشگاه روی آن نشستم 
و مش��غول نظاره کردن رفت و آمد مشتریان 
ش��دم، همان زمان در دبیرستان جنب قلهک 
نیز تدریس می ک��ردم. صبح ها به فروش��گاه 
می آم��دم و بعدازظهره��ا با دو خ��ط اتوبوس 
ی��ک خط از دم ب��ازار تا پیچ ش��میران و یک 
خط هم از پیچ شمیران تا قلهک، به دبیرستان 
می رفتم. آن موقع تهران هنوز ش��هر خلوتی 
بود و بر خالف امروز مش��کلی به نام ترافیک 
وجود نداش��ت به همین علت مردم به راحتی 
و به موقع به س��ر کار خود می رسیدند. تعداد 
اتومبیل های شخصی هم در شهر محدود بود 
و مردم اغلب با تاکس��ی و اتوبوس در س��طح 

شهر تردد می کردند. 
بعض��ی اوقات هم ک��ه با اتومبی��ل امریکایی 

صاحب ش��رکت، مام��ور انجام کاری در ش��هر 
می ش��دم، راننده اتومبیل بعد از انجام کار مرا به 
محل دبیرس��تان می رس��اند. البته روزهای اولی 
که به فروش��گاه درخش��ان یزد رفتم، کار زیادی 
به من ارجاع نمی کردند و من احساس می کردم 
که مرح��وم هراتی صرفا به خاط��ر همان معرف 
من ک��ه از دوس��تان نزدیکش بود، ش��غل روی 
چهارپایه نش��ینی در فروشگاه را برای من در نظر 
گرفته است! چون امور فروشگاه به صورت کامال 
سنتی اداره می ش��د و در فروشگاه به وجود یک 
جوان تحصیلکرده و اتو کشیده نیاز چندانی نبود 
اما من تحت تاثیر همان غریزه ذاتی که حاضر به 
درجا زدن و بی تفاوت بودن نبودم، تصمیم گرفتم 

چنین نیازی را در فروشگاه به وجود آورم. 
در فروش��گاه تع��دادی فروش��نده بودند که 
پارچه ها را متر می کردند و به مشتری می دادند، 
یک حس��ابدار یا میرزا هم بود که »بیجک« یا 
به اصالح امروزی فاکتور فروش را می نوش��ت و 
یک صن��دوق دار هم بود ک��ه متصدی دریافت 
پول پارچه از خریدار بود. در ظاهر کار اش��کالی 
به نظر نمی رسید، اما ش��ب ها که من دوباره از 
قله��ک به فروش��گاه می آمدم می دی��دم میان 
فروشنده ها و حسابدار و صندوق دار سر حساب 
و کتاب ها مش��اجره و بگو مگو در گرفته است. 
این وضعیت تقریبا هر ش��ب تکرار می شد و مرا 
به فکر فرو می برد، ب��ه خود گفتم باید راه حلی 
برای رفع این مش��کل پیدا کن��م. تفاوت اصلی 
یک آدم تحصیلکرده با افراد عادی در همین به 
فکر فرو رفتن و راه حل پیدا کردن هست وگرنه 
تحصیالت من در رشته حقوق ارتباط مستقیمی 
با مس��ائل داخ��ل چهاردیواری یک فروش��گاه 

نساجی نداشت.
ادامهدارد...

کاردرفروشگاهدرخشانیزد

در س��ال های اخیر به خصوص بعد از اعمال بهترینراه؛نفسنکشید!
تحریم ها به کش��ورمان، اقتصادم��ان از حالت 
تک محصول��ی ص��رف در آمد. اکن��ون با یک 
بررسی س��اده متوجه می شویم میزان صادرات 
نفت مان نسبت به زمان احمدی نژاد بسیار کمتر 
شده و به حداقل رسیده و از سه میلیون بشکه 
به یک میلیون کاهش پیدا کرده است. درست 
اس��ت با گران شدن دالر کمی مشکل به وجود 
آمد ولی به هر ح��ال زندگی مردم کم و بیش 

می چرخید و امورات ش��ان می گذشت. در کنار 
این امر نیز صادرات غیر نفتی افزایش یافت. آن 
چی��زی که اکنون ما را تک محصولی کرده نیاز 
به واردات اس��ت. توجه کنی��د به طور مثال در 
سال هزار میلیارد دالر هزینه مملکت مان باشد. 
از ای��ن مقدار 100 میلی��ارد دالر از درآمد های 
حاصل از نفت است و حدود 900 میلیارد دالر 
درآمد ه��ای کش��ور از طریق تولی��دات داخلی 
تامین می ش��ود. آن چیزی ک��ه اکنون ما را به 
خارج وابسته کرده نیاز های داخلی نیست بلکه 
نیاز های وارداتی است. اکنون با توجه به کاهش 
صادرات نفت طبق آنچ��ه دولت اعالم می کند 

نیاز به واردات ما وابس��ته به نفت شده. حال به 
این فکر کنید که ما نفت نفروش��یم و اگر این 
طور باشد اقتصاد کشور هیچ آسیبی نمی بیند، 
چرا ک��ه 90 درصد نیاز های کش��ور در داخل 
تولید می ش��ود با این وضعی��ت همان طور که 
مس��ئوالن کشور پیش تر اعالم کردند تحریم ها 
نی��ز بر ما اثری نمی گ��ذارد. از تولیدات مس و 
آه��ن گرفته تا غنی س��ازی اورانی��وم به عهده 
خودمان است و نیازی به خارج نداریم و با این 
وجود مردم به راحتی می توانند از طریق کمک 
به افزایش تولیدات داخلی دخل و خرج شان را 

مدیریت کنند.

تولیداتداخلیکافیاست

بزرگ ترین دش��منان برند در ایران تا حد زیادی ذهنی هستند . ایرانیان سال هاست 
در پیله »توی این مملکت، نکن، نمی شود« اسیر هستند . ناشکیبایی برای برنامه ریزی 
در اموری که زمان بر اس��ت و وجود عینی مس��ائلی که خالف رقابت آزاد و برنامه ریزی 
موج��ب برکش��یدن برخ��ی رقبا می ش��ود، صاحب��ان کس��ب و کارهای مختل��ف را از 
س��رمایه گذاری عقالنی و اصول��ی روی مفهوم برند منصرف کرده اس��ت . حرکت روی 
ام��واج حاصل از اتفاقات سیاس��ی و اجتماعی و گذران ب��اری به هر جهت و نفع طلبی 
حداکث��ری در زمان حال مانع از آن ش��ده که برندهای معتب��ر و در مقیاس جهانی و 

منطقه ای در ایران شکل گیرد . 
چنی��ن دیدگاهی موجد س��یکل معیوبی در اقتصاد ایران ش��ده، به این ش��کل که 
برندها شکل نمی گیرند چون تالطمات اقتصادی بسیار است و تالطمات اقتصادی فرو 

نمی کاهند چون بنگاه های معتبر و برندهای بزرگ و پایدار شکل نمی گیرند.
برون رفت از چنین وضعیتی تنها با شکس��تن این س��یکل معیوب از طرف معدودی 
بنگاه های بزرگ موجود که دارای ظرفیت های مدیریتی عالی و نیز مدیران میهن دوست 
و ساختارش��کن هستند، امکان پذیر است . ساختارشکنی در اینجا البته صرفا به معنای 

غلبه بر باورهای نادرست و ارتجاعی اقتصادی است.

دشمنانبرند

نمودار امروز

هادیمعتمدی
آسیبشناس

منطقه آزاد

خودپرداز

سعیدهوشیار
طنزنویس

سودوکو
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