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ادامه از همین صفحه
ب��ه اعتقاد مش��اور UNDP بخ��ش عمده 
درآمدهای ش��رکت های عمران��ی، پیمانکاران، 
مش��اوران و حت��ی ش��رکت های آب منطقه ای 
اس��تانی، از بودج��ه اختصاص یافته به س��دها 
تامی��ن می ش��ود . در نتیجه وابس��تگی منافع 
اقتصادی به اعتبارات سدس��ازی، س��بب شده 
که همچنان تخصیص بودجه به سدس��ازی در 
دس��تور کار دولت باش��د. وی مدعی است که 
اگر بودجه سدس��ازی محدود شود، بسیاری از 
شرکت های آب منطقه ای زیان آور خواهند شد.

هاش��می تاکید می کند: با سدسازی مشکل 
کش��ور حل نمی شود و باید در ش��رایط فعلی 
که منابع آب کش��ور در مراحل بحرانی و فوق 
بحرانی قرار گرفته، استفاده از آب زیرزمینی در 

بخش کشاورزی کنترل شود.
وی سدسازی را عامل خسارت زیست محیطی 
دانس��ته و عن��وان می کند: سدس��ازی ها باعث 
تنش بین اس��تان های مختلف شده  است . زیرا 
س��دها حق آبه های��ی را ایج��اد کرده اند که در 
گذشته وجود نداشته و در حال حاضر هم باید 
دولت این حق آبه ها را به هر نحو ممکن تامین 

کند . 
مشاور UNDP اضافه می کند: سدها سبب 
از بی��ن رفتن چش��مه ها می ش��وند . مثال س��د 
داریان چش��مه »بل« را از بین می برد و این به 
مفهوم از بین رفت��ن برخی منابع پایدار تامین 

آب در مناطق مختلف است.
وی می گوید: در ایران دالر نفتی تجدیدناپذیر 
را برای مه��ار آب ها ص��رف می کنیم . صندوق 
توس��عه ملی ح��دود 10 میلی��ارد دالر اعتبار 
برای مهار آب های مرزی اختصاص داده اس��ت، 

درحالی ک��ه باید با اس��تفاده از ای��ن اعتبارات 
سیاس��ت گذاری ها در بخ��ش آب را به س��مت 

اصول توسعه پایدار هدایت کنیم.

دشواری درک مسائل آب زیرزمینی
براس��اس آمارهای ش��رکت مدیری��ت منابع 
آب کش��ور از کل 96 هزار و 357 میلیون متر 
مکعب آب مصرف ش��ده در ای��ران، 46 هزار و 
107/9 میلی��ون متر مکع��ب آب یعنی معادل 
47/85 درصد از طریق چاه ها تامین می ش��ود . 
سهم چشمه،  آب سطحی )یا روش های سنتی( 
و س��دها و شبکه های مدرن در تامین نیازهای 
بخش ش��رب، صنعت و کشاورزی کشور نیز به 
ترتی��ب 4/07، 3/28 و 20/01 درصد اس��ت . 
درحال��ی  که آمارها نش��ان می دهد که س��هم 
سدها در تامین منابع آب کشور نسبت به چاه، 
چشمه و شیوه های سنتی تامین آب بسیار کم 
است، اما هنوز هم تصمیم سازان بر فعالیت های 
سدس��ازی تاکید دارند . البته محس��ن طراوت، 
قائم مقام ش��رکت رهروان س��پهر اندیش��ه بر 
این باور اس��ت که در سیاست های سال جاری 
وزارت نی��رو، تغییرات��ی در بودجه ریزی انجام 
ش��ده و توجه به مناب��ع آب زیرزمینی افزایش 

یافته  است.
وی در پاسخ به سوال »فرصت امروز« درباره 
توج��ه بیش از حد مس��ئوالن دولتی به اجرای 
پروژه های سدس��ازی می گوید: درک مس��ائل 
مرتب��ط با آب زیرزمینی کار بس��یار دش��واری 
اس��ت و حتی اگر من قصد تصمیم سازی برای 
منابع آب کش��ور را داشتم، ش��اید در رابطه با 
چیزهایی که می دیدم، تصمیم گیری می کردم. 
قائم مقام این شرکت سازنده تجهیزات مدیریت 

مناب��ع آب اضافه می کند: تفکر دولتی به دلیل 
س��اده بودن مدیریت منابع آب س��دها، بر این 
مس��ئله متمرکز اس��ت . اما در چاه نمی توانیم 
اقدام خاصی انجام دهی��م . هیچ ابزار مدیریتی 
برای اندازه گیری آب چ��اه و کنترل منابع آب 
زیرزمینی در کش��ور و حتی در جهان، هنوز به 

شکل منسجم وجود ندارد.

مسئوالنی که با تکنولوژی هماهنگ نشده اند
طراوت با اشاره به اینکه 700 دشت در کشور 
وجود دارد، منابع آب زیرزمینی این دشت ها را 
تا حدودی مس��تقل از یکدیگر توصیف می کند 
اما تاکید دارد که مسائل آب زیرزمینی چندان 
ساده نیست و گاهی آب مازاد یک حوضه آبریز 
در زیر زمین به حوضه دیگر منتقل می ش��ود . 
ول��ی برای س��اده ش��دن مباحث، بهتر اس��ت 
مخ��ازن آب زیرزمینی مس��تقل از هم توصیف 
شود. وی ادامه می دهد: با وجود 700 هزار چاه 
در کشور که برخی از این چاه ها دو تا سه مالک 
خصوصی داشته و این مالکان فقط به برداشت 
بیش��تر از منابع فکر می کنن��د، مدیریت منابع 
آب زیرزمینی کار بس��یار دشواری است . ضمن 
آنکه ابزارهای مناس��ب هم در این رابطه وجود 
ندارد. وی عنوان می کند: دولت یا نخواس��ته یا 
نتوانس��ته منابع آب زیرزمینی را مدیریت کند . 
البته در دولت سازندگی، سمینار بهره وری آب 
زیرزمینی در کش��ور برگزار شده اس��ت اما در 
هر صورت ام��روز منابع آب زیرزمینی وضعیت 
مناسبی ندارد. قائم مقام شرکت رهروان سپهر 
اندیش��ه بر این باور اس��ت که قب��ل از انقالب 
اگرچ��ه فق��ط یک درص��د اضافه برداش��ت از 
منابع آب زیرزمینی وجود داش��ته اما بهره وری 

آب در آن مقطع هم مناس��ب نبوده اس��ت. وی 
ورود تکنول��وژی بهره برداری بیش��تر از منابع 
آب زیرزمینی به کش��ور به هم��راه عدم انتقال 
فرهنگ مصرف درس��ت به کشاورزان را عامل 
اصل��ی اضافه برداش��ت از آب ه��ای زیرزمینی 
توصیف کرده و تاکید می کند: متاسفانه دولت 
نی��ز نتوانس��ته خود را ب��ا تکنول��وژی وارداتی 

هماهنگ کرده و مصرف را کنترل کند.

روند سدسازی در کشور کند شده  است
عطاء اهلل آیت اللهی، دبیر رس��ته آب جامعه 
مهندس��ین مش��اور ه��م معتقد اس��ت که در 
سیاس��ت  های وزارت نی��رو تغییرات��ی ایج��اد 
شده اس��ت. وی به »فرصت ام��روز« می گوید: 
در ح��ال حاض��ر سیاس��ت های وزارت نیرو بر 
مدیری��ت کل مناب��ع آب متمرکز شده اس��ت . 
مطالع��ات اج��رای س��دها کند ش��ده و رو به 
کاه��ش رفت��ه  اس��ت . زی��را در ح��ال حاضر 
منابع آب س��طحی به گونه ای نیس��ت که نیاز 
به سدس��ازی در کش��ور وجود داش��ته باشد. 
آیت الله��ی بر این باور اس��ت ک��ه دولت برای 
حفظ وضعیت منابع آب کش��ور برنامه دارد . اما 
تاکید می کند که ب��رای رفع نیازهای آتی باید 
به فکر منابع جدید آب از جمله شیرین س��ازی 
آب دریا باشیم. وی با اشاره به هزینه های باالی 
شیرین سازی آب دریا، احداث و بهره برداری از 
تاسیسات آب شیرین کن، تاکید می کند: تصفیه 
فاضالب ها ع��الوه بر منافع زیس��ت محیطی و 
کاهش آالیندگی منابع آب زیرزمینی، ارزان تر 
از شیرین سازی آب دریاست، در نتیجه باید در 

اولویت برنامه ریزی ها قرار گیرد.
صفحه 7 را بخوانید

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ویرانی 
زیربناهای یک کشور اسالمی را تاسف بار و باعث 
افزای��ش نا امنی های قوم��ی و مذهبی در منطقه 
خواند و گفت: اگر این جنایات ادامه داشته باشد، 
آتش آن دامان اکثر کشورهای منطقه به ویژه خود 

عربستان را می گیرد. 
به گ��زارش رواب��ط عمومی مجمع تش��خیص 
مصلح��ت نظام، آی��ت اهلل هاشمی رفس��نجانی در 
دی��دار دکت��ر والیت��ی، رییس مرک��ز تحقیقات 
اس��تراتژیک و معاونان با اش��اره ب��ه اتفاقات یمن 
و تحلی��ل تاری��خ الحوثی ها و فرقه های ش��یعی 
 آن کش��ور، گف��ت: موقعیت جغرافیای��ی یمن با 
2 هزار و60 کیلومتر ساحل و دسترسی به آب های 
آزاد دنی��ا و تنگه 24 کیلومت��ری باب المندب در 
منطقه بسیار مهم و حمله عربستان به این کشور 
به دلیل اش��تباه محاسباتی مس��ئوالن این کشور 

قابل تامل است. آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با اشاره 
به برنامه ششم و وظایف مجمع تشخیص مصلحت 
و سازمان های زیرمجموعه آن برای بررسی دقیق 
بنده��ای آن، گفت: باتوجه به س��ند چش��م انداز 
20 ساله و سیاس��ت های کلی که تقریبا در همه 
بخش ها داریم و با نگاه به شرایط فعلی کشور، باید 
قانونی نوشته شود که عقب افتادگی های سال های 
اخیر جبران ش��ود. ایش��ان با اظهار خرسندی از 
وجود شخصیت های محقق و اندیشمند در مرکز 
تحقیقات استراتژیک، گفت: انتظار نسل فرهیخته 
و م��ردم از مرکز انجام کارهای جاودان برای تاریخ 
ایران اس��ت.  رییس مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام با تاکید بر اهمیت کاربردی شدن تحقیقات 
راهب��ردی، گفت: مردم و جامعه بای��د آثار علم و 

دانش را در ابعاد مختلف زندگی خود ببینند. 
آیت اهلل هاشمی رفس��نجانی تحقیق راهبردی 

درباره محل نگه��داری نقدینگی باالی جامعه را 
که به تورم لجام گس��یخته طی س��ال های اخیر 
انجامیده مهم دانست و گفت: باید از این موجودی 
که س��رمایه ف��ردی و اجتماعی مردم اس��ت، در 
جهت اتمام طرح های نیمه تمام و احیای صنعت، 

کشاورزی و اقتصاد کشور استفاده کرد. 
ریی��س مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام با 
یادآوری تش��بیه نقدینگی کشور و وجود آنها در 
بان��ک به منبعی که از ی��ک طرف نقدینگی وارد 
و از طرف دیگر خارج می شود، گفت: سوال مهم 
این است که نقدینگی خروجی بانک ها کجاست و 
چرا در زمینه های مفید و مولد کشور به کار گرفته 
نمی شود.  ایشان با طرح این سوال که »آیا جایی 
غی��ر از بانک ها برای وج��ود پول های مردم وجود 
دارد؟«، گفت: اگر سیستم بانکی کشور موجودی 
خود را در اختیار کارهای زیربنایی بگذارد، س��ود 

بانک ها در اختیار کش��ور و رون��ق اقتصادی قرار 
می گیرد. آیت اهلل هاشمی رفسنجانی درخصوص 
مذاکرات هس��ته ای و بیانیه لوزان س��وییس نیز 
گفت: شواهد بسیاری نشان می دهد که غربی ها 
و آمریکا بیش از ایران نیاز به توافق دارند و باید از 
این فرصت در جهت تامین منافع ملی و تحکیم 

پایه های نظام استفاده کرد. 
در آغاز این دی��دار، آقای دکتر والیتی، رییس 
مرکز تحقیق��ات اس��تراتژیک و آقایان مهندس 
ف��روزش، دکتر تهران چ��ی، دکتر میرحس��ین 
صادقی، محمدحس��ین مالئک، اصغر محمدی، 
دکتر مجید قاسمی، حس��ن واعظی، دکتر نوید 
ادهم، بهار قاس��می، جعفری و انتظامی، معاونان 
و مس��ئوالن مرکز در سخنانی با تبریک سال نو، 
گزارشی از فعالیت ها و برنامه های مسئولیت های 

خود ارائه کردند. 

آیت اهلل هاشمی: 
غربی ها و آمریکا بیش از ایران نیاز به توافق دارند
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»فرصت امروز« از خوراک محلی به عنوان جاذبه خوشمزه 
گردشگری گزارش می دهد

گردشگری روی میز غذا
گزارش »فرصت امروز« از بازار سلطانی تهران

 جایی برای
خرده خریدن نیست

شهریه های باال و اعتراض های دنباله دار

دانشجویان دنیا
نگران گران شدن تحصیل
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مدیریت و توانایی مدیریت کردن یک موهبت 
الهی است؟  یا صرفا به واسطه داشتن انگیزه 

رهبری کردن و رسیدن به هدف می توان 
مهارت های مدیریتی را کسب کرد؟ 

چه چیز ما را به یک مدیر 
خوب تبدیل می کند؟

براس��اس آمارهای شرکت مدیریت منابع آب ایران، سدها فقط 
20 درصد نیازهای آبی کشور را تامین کرده و بخش عمده آن از 
طریق منابع آب زیرزمینی تامین می شود . اما تصمیم سازان برای 
مدیریت منابع آب زیرزمینی برنامه مدونی ندارند و هنوز اعتبارات 
سدس��ازی نقش پررنگی در بودجه دارد . کارشناسان آب، سختی 

مدیریت منابع آب زیرزمینی و منافع اقتصادی ناشی از سدسازی 
را عام��ل اصلی توجه دولت به این بخش می دانند .  س��یدمختار 
هاش��می، مش��اور طرح های ش��اخه عمران س��ازمان ملل متحد 
)UNDP(  می گوی��د: 90 درصد س��رمایه گذاری های بخش آب 
کش��ور در پروژه های سدسازی بوده است . اما همان گونه که اطالع 
دارید در پایاب بیش��تر سدها، شبکه های آبیاری و زهکشی ایجاد 
نش��ده و به همین دلیل از پتانسیل سدها نتوانسته ایم به درستی 

اس��تفاده کنیم. وی در پاس��خ ب��ه »فرصت ام��روز« درباره اینکه 
چرا سدس��ازی بیش از مدیریت منابع آب زیرزمینی مورد توجه 
برنامه ریزان بخش آب قرار داشته، بیان می کند: گفتمان غالب در 
ایران این اس��ت که کمبود آب داریم و باید آب ها را مهار کرده و 
در جای��ی آن را نگه داریم تا در مواقع لزوم از آن اس��تفاده کنیم . 
درحالی که بخش مهمی از ذخایر پشت سدها تبخیر می شود.                  
ادامه در همین صفحه

لیال مرگن

 گفت وگوی  »فرصت امروز« با عفت رییسی
 مدیرعامل اتحادیه زنبورداران ایران

 کارآفرینی
پکیجی از نهراسیدن و پیش رفتن

همیشه زنانی هستند که با وجود محدودیت ها و حمایت های نه چندان چشمگیر، 
با تالش و کوش��ش فراوان و با انگیزه های ش��خصی و اجتماعی در 
13زمینه های مختلف اقتصادی و اجتماعی دست به کار شده و حتی...

وزیر امور اقتصادی و دارایی الیحه ساماندهی 
بازارهای پولی، مالی و س��رمایه، سهام عدالت، 
مالی��ات ارزش اف��زوده و نص��ب صندوق های 
فروش را مهم ترین لوایح اقتصادی دولت جهت 

تقدیم به مجلس در سال جدید اعالم کرد. 
به گزارش شادا، علی طیب نیا طی سخنانی 
در جمع اعضای کمیس��یون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی در محل وزارت اقتصاد، ضمن 
قدردان��ی از همکاری و همی��اری نمایندگان 
مجلس در بررس��ی و تصویب لوایح دولت طی 
سال 1393 اظهار داشت: برای سال 1394 نیز 
لوایحی در دست تهیه داریم که سعی می کنیم 
آنها را هر چه س��ریع تر تقدیم کنیم که از آن 
جمله می توان به الیح��ه مربوط به مالیات بر 
ارزش اف��زوده و نیز نص��ب صندوق فروش که 
به نوعی مکمل الیحه مالی��ات بر ارزش افزوده 

محسوب می شود، اشاره کرد. 
طیب نی��ا در ادام��ه از آماده ک��ردن الیحه 
مربوط به س��هام عدالت خب��ر داد و گفت: در 
این الیحه تمامی چالش های مربوط به س��هام 
عدالت شناس��ایی و م��ورد بازبینی قرار گرفته 
و امیدواری��م ب��ا تصوی��ب نهای��ی آن اهداف 
اصل��ی موردنظر قانون مبنی بر افزایش عدالت 
اقتصادی از طریق گس��ترش مالکیت عمومی، 

بیش از پیش محقق شود. 
وی یکی دیگر از لوایح در دس��ت بررس��ی 
دولت را برای تقدیم به مجلس در سال 1394 
الیحه س��اماندهی بازارهای مالی عنوان کرد و 
گف��ت: بروز برخی مش��کالت در زمینه بانکی 
و بیمه ای و بازار س��رمایه طی س��ال های اخیر 
حاکی از وجود خالء های قانونی در این ارتباط 
است که دولت سعی دارد با تدوین این الیحه 

نسبت به ساماندهی آن اقدام کند.  وزیر اقتصاد 
پیگیری برای اجرایی ش��دن مصوبات مجلس 
ش��ورای اس��المی را یکی دیگر از اولویت های 
دولت در س��ال جدید خوان��د و گفت: فراهم 
ک��ردن زمینه ه��ای اجرایی قان��ون رفع موانع 
تولید و بهبود فضای کسب وکار و موارد مشابه 

از جمله اولویت های ما در سال 1394 است. 
طیب نی��ا در عین ح��ال خاطرنش��ان کرد: 
معاونت امور اقتص��ادی وزارت متبوع، اولویت 
اصلی خود را معطوف ب��ه اجرای قانون بهبود 
محیط کس��ب وکار ک��رده و در همین راس��تا 
س��امانه صدور مجوزها تاکن��ون حدود 1600 
مجوز را شناسایی کرده که این رقم تا دو هزار 

مجوز افزایش خواهد یافت. 
وی افزود: ما در حال رسیدگی به این موضوع 
هس��تیم، مجوزهای زیادی باید حذف شوند و 
آنهایی هم که می ماند باید تسهیل شود و اگر 
دستگاه ها نیز در ارتباط با وظایف قانونی خود 
در زمینه صدور مجوزها به نحو مناس��ب عمل 

نکنند، قطعا مجازات خواهند شد. 
وزیر اقتصاد با اشاره به تصویب قانون اصالح 
م��وادی از قانون سیاس��ت های کلی اصل 44 
قانون اساس��ی در مجلس ش��ورای اس��المی 
نی��ز گفت: با توجه به برخی مش��کالت در امر 
واگذاری ها، همه تالش ما در س��ال گذش��ته 
این بود ک��ه واگذاری ها همه در فضای رقابتی 
و از طریق ب��ورس یا مزایده و در عین حال به 
بخش خصوصی واقعی صورت گیرد و در همین 
راس��تا، به طور کامل، فرآیند واگذاری مستقیم 
را متوقف کرده ایم، ضمن اینکه تس��هیالتی را 
نیز برای خریداران بخش خصوصی واقعی فراهم 

آورده ایم که البته کافی نیست. 

 ریی��س اتاق بازرگانی تهران گفت: فرماندهی 
ارزی کش��ور باید دچار تغییر ش��ود ت��ا بتوان از 
ارزهای وارد ش��ده به کش��ور بهترین استفاده را 
در اقتصاد داشت. یحیی آل اسحاق در گفت وگو 
ب��ا مهر گف��ت: هم اکن��ون فعاالن اقتص��ادی و 
بخش خصوصی، دور تازه ای از مذاکرات اقتصادی 
با شرکای خارجی خود را آغاز کرده اند که به این 
ترتی��ب، خارجی ها نیز بیش از قبل برای حضور 
در اقتصاد ایران چراغ سبز نشان می دهند. رییس 
اتاق بازرگان��ی و صنایع و معادن تهران افزود: بر 
این اساس، با ورود سرمایه های جدید خارجی که 
به زودی وارد ایران می شود، نظام بانکی کشور نیز 
بای��د مدیریت تازه و نوین��ی را در پی گیرد، این 
در حالی اس��ت که ن��رخ ارز می تواند اختالالتی 
را در اقتصاد کش��ور به وجود آورد و پایین رفتن 
ناگهانی یا باالرفتن ناگهانی قیمت انواع ارز در بازار 

می تواند مشکل آفرین باشد. 
وی تصری��ح کرد: ای��ران منابع عظی��م ارزی 

خارجی دارد و با ورود س��رمایه گذاران خارجی و 
ایرانیان مقیم خارج از کشور، منابع ارزی دیگری 
در کن��ار آن عرضه می ش��ود، بنابراین می تواند 
در صورت س��وءمدیریت، به اقتصاد ضرررس��ان 
باشد، بنابراین مدیریت و فرماندهی ارزی کشور 
بای��د تغییر کند. ب��ه گفته آل اس��حاق، دولت و 
سیاست گذاران نیز باید مجموعه قوانین و مقررات 
را بازنگ��ری کرده و فرآینده��ای اجرایی به ثمر 
نشستن سرمایه ها را از نو بنویسند تا ایران بتواند 
گام های موثری در جهت اول ش��دن در منطقه 
بردارد. ضم��ن اینکه مدیران بای��د آموزش های 
الزم را ببینن��د که در ش��رایط جدید، چطور به 
لحاظ حقوقی و س��رمایه ای، بهترین قراردادها را 

با طرف های خارجی منعقد کنند. 
وی اظهار داش��ت: اقتصاد دولت باید به دست 
غیردولتی ها اداره ش��ود تا بهتری��ن راهکارها و 
موثرترین شیوه برای اس��تفاده از منابع ریالی و 

ارزی به کار گرفته شود. 

درخواست فعاالن اقتصادی از دولت
فرماندهی ارزی ایران را تغییر دهید

امسال 4 الیحه اقتصادی به مجلس می رود



مسئولیت اجتماعی بنگاه  گرچه هنوز به صورت 
مش��خص در قالب قوانین برای ش��رکت ها حد و 
حدود تعیین نکرده اس��ت اما سال هاست که این 
موضوع CRS در کش��ور ما در بخش صنعتی با 
جدیت دنبال می ش��ود. این موضوع در وزارتخانه 
نف��ت ب��ا رویک��رد ج��دی  نظارت و ش��فافیت در 
محقق شدن وظایف شرکت ها و پیمانکاران نفتی 
به مسئولیت های اجتماعی در حال پیگیری است 
و حتی در دولت یازدهم به دستور وزیر نفت در 

قالب بخشنامه پیگیری می شود. 
مس��ئولیت اجتماع��ی بنگاه ها از جس��تارهای 
»اخالق کس��ب و کار« است که به نقش شرکت ها 
درح��وزه اجتماع می پردازد که در قالب مجموعه 
وظایف و تعهداتی است که آن بنگاه باید در جهت 
حف��ظ، مراقب��ت و کمک ب��ه جامعه ای که در آن 

فعالیت می کند، انجام دهد. 
مس��ئولیت اجتماع��ی ش��رکت ها در پیوند با 
مس��ئولیت ش��رکت در برابر جامعه، انسان ها و 
محیطی است که شرکت در آن فعالیت می کند 
و ای��ن مس��ئولیت از جس��تارهای اقتص��ادی و 
مالی فراتر می رود. در نگاه دقیق تر مس��ئولیت 
اجتماع��ی بنگاه ه��ا را چنین عن��وان می کنند: 
»مسئولیت اجتماعی شرکت فعالیت هایی است 
ک��ه پیش برنده س��ود و منفع��ت اجتماعی بوده 
و فرات��ر از مناف��ع س��ازمان و آن چیزی اس��ت 
که قانون بایس��ته می دارد.« اساس��ا بنگاه ها به 

مواردی فراتر از س��ود توجه می کنند. 

CRS  الزمه توسعه پایدار نفتی
منص��ور معظم��ی، مع��اون وزیر نف��ت در امور 
برنامه ری��زی و نظ��ارت بر مناب��ع هیدروکربوری 
درب��اره توج��ه ب��ه ای��ن مقوله در ح��وزه نفت به 
»فرصت امروز« می گوید: »این طبیعی است که 
هر بنگاهی به حداکثر سود توجه کند اما باید هر 
بخش��ی از بنگاه  ها و ش��رکت های نفتی که اثرات 
مختلف��ی در جامعه ایج��اد می کنند در برابر این 
اقدامات پاس��خگو و مس��ئول باشند. صنعت نفت 
در هر مکانی که وارد کار می ش��ود آن محدوده 
را به بخش صنعتی مبدل می کند، از این رو اگر 
به مس��ئولیت اجتماعی توجه نش��ود موجب بروز 
مش��کالت متعددی خواهد شد و توسعه یکجانبه 

خواهد بود.«
وی با اش��اره به اینکه باید هر توس��عه نفتی 
در قالب توسعه پایدار همراه با اجرای ملزومات 
CRS باشد، می افزاید: »وزارت نفت سال هاست 
که به این مقوله اهمیت داده اس��ت. هم اکنون 
نیز وزارت نفت در این مقوله به دنبال ش��فاف 
کردن موارد مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت ها و 
بنگاه ه��ای وابس��ته ب��ه نفت اس��ت و حتی در 
جه��ت حس��اس ک��ردن مدیران ارش��د به این 
موض��وع گام  برداش��ته ایم. برای نمونه تالش ها 
به این س��مت اس��ت که خدمات ارائه ش��ده در 
بخش ه��ای مختل��ف برای کارکنان وزارت نفت 

مش��مول مردم نیز ش��ود.«

ابالغ CRS در قالب بخشنامه 
ای��ن مع��اون وزیر نفت با تاکید ب��ر اینکه باید 
مجموعه ه��ای ایج��اد ش��ده در منطقه ای خود را 
متعل��ق به مردم بدان��د،  می گوید:  »وزیر نفت در 
بخش��نامه ای خواس��تار رعایت بیشتر مسئولیت 
اجتماع��ی بنگاه ه��ا )CRS( از س��وی تمام��ی 
واحده��ای اجرای��ی و پیمان��کاری نفت درتمامی 
حوزه ه��ا ش��ده اس��ت ت��ا با توجه بیش��تر به این 

موضوع به توسعه پایدار دست یابیم.«
تالش های وزارت نفت برای رعایت و عملیاتی 
شدن بحث CRS در حوزه نفت با سیاست گذاری 
و قید ش��روط با پیمانکاران در حال تحقق اس��ت. 
فعالیت ه��ای نفت��ی در تمام��ی بخش ه��ا اثرات 

مخرب تری بر روند زندگی ساکنان و محیط زیست 
دارند، در حقیقت در کنار تخریب محیط زیس��ت 
ش��یوه زندگی مردم نیز به سرعت تغییر می کند. 
به همین دلیل الزم است در کنار رعایت تمامی 
م��وارد، مقوله آموزش برای س��اکنان و کارکنان 

مورد توجه قرار گیرد. 

CRS ورود جدی به مقوله آموزش در
معظمی در این باره نیز معتقد است که وزارت 
نف��ت در ای��ن موضوع ورود جدی  کرده اس��ت تا 
س��اکنان محدوده صنعتی نفت بدانند در شرایط 
کنون��ی چگون��ه بای��د زندگی کنن��د. همچنین 
نظارت ها به صورت جدی تر دنبال می شود گرچه 
هر شرکت و بنگاهی که وارد فعالیت می شود باید 
بودجه ای را برای CRS در کنار بهداشت، ایمنی 

و محیط زیست )HSD( اختصاص دهد. 

اشتغال زایی بومی در راستای تحقق 
CRS

ب��ا توجه به اقدام��ات وزارت نفت برای رعایت 
مس��ئولیت اجتماعی و ابالغ بخش��نامه باید دید 
که این اقدام چه تاثیری در عملکرد شرکت های 
نفتی داش��ته اس��ت. بهمن سروش��ی، مدیرعامل 
ش��رکت گلوبال پتروتک کیش درخصوص نحوه 
اجرای CRS در این بخش خصوصی به »فرصت 
امروز« می گوید: »اشتغال زایی برای ساکنان بومی 
محدوده فعالیت این ش��رکت یکی از اولویت های 
اصلی ما در تحقق مس��ئولیت اجتماعی اس��ت، 
به ط��وری ک��ه این ش��رکت به جای اس��تفاده از 
51 درص��د نی��روی بوم��ی در پروژه های اجرایی 
خ��ود 63 درص��د از نیروه��ای خ��ود را به صورت 
بوم��ی ج��ذب می کند، حت��ی در آموزش فنی و 
تخصصی نیز اقداماتی انجام شده است. همچنین 
به دنبال ایجادتس��هیالتی برای آس��ایش ساکنان 

نیز هستیم.«
وی می افزای��د: »فعالیت ش��رکت ما به گونه ای 
مقطعی است اما با این حال جاده سازی، لوله کشی 
آب و فاضالب، کمک به ساخت مدارس و مساجد 
و مراکز فرهنگی وآموزشی را برای ایجاد آسایش 

ساکنان همواره انجام داده ایم.«
فعالی��ت نفت��ی در بخش ه��ای مختل��ف از 
جمله حفاری نفت و گاز، س��اخت پتروش��یمی 
و پاالیش��گاه هم��واره ب��ا تخریب همراه اس��ت. 
تالش ه��ا در مس��ئولیت اجتماع��ی بنگاه ها به 
س��مت آبادان��ی اس��ت. سروش��ی در ای��ن باره 
نی��ز می گوید:  »نباید ن��گاه صرف درآمدزایی و 
سودآفرینی برای ما باشد. تالش ما بر این است 
ک��ه در کن��ار تخریب هایی ک��ه انجام می دهیم 
برای آبادانی نیز گامی موثر برداش��ته ش��ود. در 
حقیقت در کنار تخریب محیط زیس��تی و ایجاد 
آلودگی برای س��کنه باید آبادانی در بخش های 

مختلف نیز ایجاد ش��ود.«
ب��دون ش��ک ب��رای آبادان��ی مح��دوده ای که 
دستخوش فعالیت صنعتی شده است باید بودجه 
از س��وی عوامل تعیین ش��ود. معاون وزیر نفت 
در ای��ن ب��اره اعالم کرد ک��ه وزارت نفت نظارت 
دقیق��ی بر عملکرد ش��رکت ها و پیمانکاران دارد 
و بای��د ب��رای تحقق CRS هر مجموعه  بودجه ای 

را مشخص کند. 
در ای��ن زمین��ه مدیرعام��ل ش��رکت گلوبال 
پتروت��ک کیش به عن��وان فعال بخش خصوصی 
می گوید: »اگر آبادانی هدف باش��د باید بودجه 
مناس��بی برای CRS تعیین ش��ود. این شرکت 
از آنج��ا ک��ه در یک محدوده مش��خص حضور 
دائمی ندارد نمی تواند بگوید که هر س��ال چه 
میزان برای محقق ش��دن مس��ئولیت اجتماعی 
خ��ود اعتبار تخصیص می دهد، اما بدون ش��ک 
براس��اس نیاز منطق��ه فعالیت ه��ای اجتماعی 

طراحی و هزینه می ش��ود.«

ابالغ بخشنامه برای محقق شدن مسئولیت های اجتماعی شرکت های نفتی 

CRS  الزمه توسعه پایدار نفتی

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی 
ای��ران از س��رمایه گذاری س��االنه حدود یک 
میلیارد دالر توس��ط این شرکت برای احداث 
سدهای بزرگ و نیروگاه های برق آبی خبر داد.

س��یدمحمدرضا رضازاده، با اش��اره به اینکه 
ش��رکت توس��عه آب و نیروی ایران از س��ال 
1368 )1989( ب��رای اجرای طرح های بزرگ 
سدس��ازی و نیروگاه های برق آبی در کش��ور 
تاسیس شد، گفت: برای شرکت آب و نیرو با 
توجه به پیشینه و تجاربی که دارد، فرصت های 
خوبی برای همکاری فی مابین می تواند تعریف 
ش��ود چراکه شرکت ما در ایران ساالنه حدود 
یک میلیارد دالر فعالیت دارد و شاید از سال 
تاس��یس تا ام��روز 20 میلیارد دالر طرح های 
مختل��ف سدس��ازی،  س��امانه های انتق��ال و 
نیروگاه های برق آبی را به بهره برداری رسانده 

است.
 وی گفت: بنابراین فکر می کنیم با ظرفیت 
فنی و مهندس��ی و تجارب طوالنی ش��رکت، 
می توانی��م در مدیری��ت و کنت��رل پروژه ها از 
ابتدا تا انتها، مطالعه و امکان س��نجی پروژه ها، 
مدیری��ت قراردادی پروژه ه��ا و طراحی مدل 
مالی برای اجرای پروژه ها با کشورهای دوست 
همکاری داش��ته باش��یم و در زمان حاضر نیز 
فعالیت های��ی را در برخ��ی از کش��ورها آغ��از 

کرده ایم.

 وی ادام��ه داد: برنامه ری��زی راهب��ردی در 
توس��عه نیروگاه های برق آبی، مطالعه طراحی 
و ساخت سدها و شبکه های آبیاری و زهکشی، 
س��امانه های انتقال آب، سازوکار توسعه پاک، 
س��رمایه گذاری در جهت توسعه نیروگاه های 
کوچک، تحقیق و توسعه نیروگاه های برق آبی 
و مدیریت دانش در این زمینه، ظرفیت سازی 
نی��روی انس��انی متخص��ص و تامین خدمات 
مهندسی ازجمله اهداف کلی و ماموریت های 

آب و نیرو محسوب می شود.
رض��ازاده س��پس ب��ا اش��اره ب��ه س��دهای 
پیش بینی شده در سه حوضه آبریز کرخه، دز 
و کارون، اظه��ار داش��ت: در رودخان��ه کارون 
11 سد دیده شده که پنج سد به بهره برداری 
رس��یده و پنج س��د در حال مطالعه و یک سد 
در حال اجراس��ت ضمن آنکه بر رودخانه دز 
هم ش��ش س��د دیده شده که دو سد در حال 
اجرا و مابقی در حال تکمیل مطالعه هستند؛ 
البته در دیگر نقاط کشور نیز پروژه های بزرگ 

دیگری در دست اجرا داریم.
 رییس هیات مدیره شرکت آب و نیرو افزود: 
ظرفیت نیروگاه های نصب ش��ده در کشور 73 
هزار مگاوات شامل انواع نیروگاه ها بوده و سهم 

نیروگاه های برق آبی 14.7 درصد است.
 وی ب��ا معرفی برخی از طرح های ش��رکت 
توس��عه منابع آب و نیروی ایران گفت: طرح 

کارون 3 دارای 205 مت��ر ارتف��اع و نیروگاهی 
2 هزار مگاواتی در زیرزمین اس��ت؛ کرخه نیز 
با 5 میلیارد مترمکعب حجم مخزن، بیشترین 
حج��م مخ��زن را در بین س��دهای ایران دارد 
و ق��ادر ب��ه تولی��د 400 مگاوات برق اس��ت و 
س��د کارون 4 دارای مخزن��ی ب��ا حج��م 2.2 
میلیاردمترمکع��ب ب��ا نیروگاه ه��زار مگاواتی 
اس��ت. وی افزود: نکته قابل توجه این اس��ت، 
س��دهایی ک��ه روی رودخان��ه کارون طراحی 
و اجرا ش��ده، به نحوی اس��ت که اگر دریاچه 
سدی پر باشد تا پای سد باالسری خود ادامه 
پیدا می کند و این بدین معناست که از تمام 
ظرفی��ت کارون برای ایج��اد نیروگاه برق آبی 

استفاده کرده ایم.
 رضازاده با اش��اره به س��د گتوند افزود: سد 

گتوند بلندترین س��د خاک��ی با ظرفیت هزار 
مگاواتی و حجم مخزن 4.5 میلیاردمترمکعبی، 
آخرین سدی است که روی کارون قرار دارد و 

در حال بهره برداری است.
 وی با بیان اینکه در کنار پروژه های سدسازی 
طرح های بزرگ دیگر نیز انجام می شود، اظهار 
داشت: در میان دریاچه سد گتوند، برای اتصال 
مراک��ز جمعیت��ی که در دو ط��رف دریاچه قرار 
دارن��د و راه اتصال��ی آنها زیرآب رفته اس��ت، پل 
احداث شد و اجرای پروژه های بزرگ سدسازی 
ایجاب می کند پروژه های دیگری را در کنار آنها 
ایج��اد کنی��م که خود آنها نیز طرح های بزرگی 
محسوب می شوند.  وی در معرفی سد و نیروگاه 
سیاه بیشه گفت: یکی از پروژه هایی که در شمال 
کشور توسط آب و نیرو اجرا شده، نیروگاه تلمبه 

ذخیره ای سیاه بیشه است که ظرفیت نیروگاه این 
پروژه هزار مگاوات است و آب را بین دو مخزن 
می چرخاند و برق را در ساعت های کم مصرف به 
ساعت های پرمصرف و بالعکس منتقل می کند.  
مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 
با اش��اره به س��ایر فعالیت های شرکت ادامه داد: 
از دیگر فعالیت های ش��رکت آب و نیرو، احداث 
تونل های انتقال آب است که از آن جمله می توان 
به پروژه بهش��ت آباد و چم ش��یر اشاره کرد.  وی 
اضافه کرد: اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی 
ازجمله کارهایی اس��ت که از چند س��ال پیش 

مشغول به فعالیت در این پروژه ها هستیم.
 ریی��س هیات مدی��ره ش��رکت آب و نی��رو 
ب��ا اش��اره ب��ه عالقه مندی این ش��رکت برای 
فعالی��ت در بخ��ش نیروگاه های میکرو گفت: 
یک��ی از زمینه های��ی ک��ه م��ا در آن تمایل به 
کار داری��م نیروگاه ه��ای کوچک، متوس��ط و 
میک��رو اس��ت تا بتوانیم از ه��ر فرصتی برای 
تولید برق اس��تفاده کنیم؛ بنابراین در زمینه 
بومی س��ازی نیروگاه ه��ای میک��رو و توس��عه 
فعالی��ت بخش خصوصی در این زمینه فعالیت 

کرده ایم.
وی ی��ادآور ش��د: در زم��ان حاضر 10790 
مگاوات نیروگاه برق آبی در حال بهره برداری، 
6890 مگاوات در حال اجرا و 12900 مگاوات 

در حال مطالعه داریم.

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران خبر داد

سرمایه گذاری ساالنه یک میلیارد دالری برای احداث سدهای بزرگ و نیروگاه های آبی
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عربستان: آماده ایم قیمت نفت را 
افزایش دهیم

وزیر نفت عربس��تان روز س��ه شنبه گفت که کشورش 
آماده بهبود قیمت نفت است اما تنها درصورتی که سایر 
تولیدکنن��دگان خ��ارج از س��ازمان اوپ��ک در این زمینه 
مش��ارکت کنند. به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، »علی 
النعیمی« اعالم کرد که عربستان در ماه مارس )اسفند-
فروردین( روزانه حدود 10 میلیون و 300 هزار بشکه نفت 
تولید کرده که نسبت به ماه های گذشته افزایش داشته 
ام��ا توضی��ح نداد که تولید نفت آن کش��ور به چه دلیلی 
افزایش پیدا کرده اس��ت. وزیر نفت عربس��تان همچنین 
گفت که انتظار دارد قیمت نفت در آینده نزدیک بهبود 
یابد. النعیمی در یک کنفرانس اقتصادی گفت: عربستان 
آماده کمک به بازگرداندن ثبات به بازار و بهبود قیمت ها 
به ش��یوه ای منطقی و مناس��ب اما با مشارکت کشورهای 
اصلی تولیدکننده و صادرکننده و براساس اصول روشن 
و شفافیت باالست. قیمت نفت اواخر وقت سه شنبه در 

واکنش به اظهارات وزیر نفت عربستان افزایش یافت. 
بهای نفت در بورس نیویورک با 3.5درصد افزایش به 
هر بشکه 53 دالر و 98 سنت رسید که باالترین قیمت 
آن از 30 دسامبر )9 دی( سال گذشته میالدی تاکنون 
به شمار می رود. در بازار لندن نیز بهای هر بشکه نفت خام 
»برن��ت« ب��رای تحویل در ماه مه در پایان معامالت روز 
س��ه ش��نبه به 59 دالر و 10 س��نت رسید که نسبت به 
روز دوشنبه 98 سنت افزایش داشت. انتظار فعاالن بازار 
برای کاهش بیشتر تولید نفت خام آمریکا از دالیل دیگر 

افزایش بهای نفت بیان شده است. 

آماده شدن پایانه های نفتی ایران 
برای لغو تحریم ها

همزمان با پیش��رفت مذاکرات هس��ته ای و احتمال لغو 
تحریم ه��ا در آین��ده نزدیک، پایانه ه��ای نفتی نیز خود را 
ب��رای افزایش ص��ادرات نفت خام آماده می کنند، به طوری 
که با نوسازی اسکله های صادراتی هزینه تاخیر پهلودهی 
و بارگیری نفتکش های غول پیکر نیز به صفر رسیده است. 
به گزارش ایرنا، در حال حاضر مهم ترین پایانه نفتی ایران، 
خارک است اما با توجه به محدودیت هایی که می تواند به 
دلیل صادرات بخش عمده نفت کشور از یک پایانه ایجاد 
شود، مسئوالن وزارت نفت، افزایش پایانه های صادراتی را 
در دس��تور کار قرار داده و بر این اس��اس قرار اس��ت چهار 
پایانه جدید در خلیج فارس احداث شود یا توسعه پیدا کند. 
پایانه های جدید صادراتی قرار اس��ت در جاس��ک، الوان، 
سیری و قشم احداث شده یا توسعه پیدا کنند. براین اساس، 
قرار است که پایانه جاسک به عنوان دومین پایانه صادراتی 
نفت خام در آینده نزدیک راه اندازی شود. سیدپیروز موسوی، 
مدیرعامل پایانه های نفتی ایران با اشاره به جزییات افزایش 
ظرفیت صادراتی کش��ور، اظهار داش��ت: با اتمام تعمیرات 
اساسی 15 بازوی بارگیری در اسکله شرقی شرکت پایانه های 
نفتی ایران در جزیره خارک، توان صادراتی نفت خام کشور 
س��ال گذش��ته افزایش یافت. وی افزود: تعمیرات اساس��ی 
بازوهای بارگیری اسکله شرقی در راستای عملکرد صحیح 
این بازوها و آماده به کار بودن آنها با صرف 40 هزارو دویست 

نفر ساعت در مدت یک سال به اتمام رسید. 

جهش جدید در صادرات گاز

مدیرعامل شرکت ملی گاز با اشاره به جهش در صادرات 
گاز کشور در سال گذشته گفت: در سال 1393 صادرات 
گاز 2.5 میلیارد مترمکعب بیش��تر از واردات بوده که این 
آم��ار حکای��ت از مثبت ب��ودن تراز صادرات گاز ایران دارد. 
به گزارش ایرنا، حمیدرضا عراقی اظهار داش��ت: در س��ال 
گذش��ته، حجم صادرات گاز نس��بت به س��ال 1392 بیش 
از 8 درصد افزایش داش��ته اس��ت. وی با بیان آنکه حجم 
صادرات در این مدت بیش از یک میلیارد مترمکعب نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال 92 رش��د نشان داده، یادآور شد: در 
بازه زمانی یادش��ده، صادرات گاز 2.5 میلیارد مترمکعب 
بیش��تر از واردات ب��وده ک��ه ای��ن آمار حکای��ت از مثبت 
بودن تراز صادرات گاز ایران دارد. به گفته عراقی تا س��ه 
س��ال آینده همه خانوارهای کش��ور تحت پوشش گاز قرار 
می گیرند و در سال های بعد، تمرکز شرکت ملی گاز ایران 
به توسعه صادرات و گازرسانی به صنایع معطوف می شود. 
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: در بخش صنعت 
نیز پتروشیمی ها و صنایع انرژی بری را که قابلیت جذب 
دارند به شبکه سراسری گاز متصل کرده و افزایش تولید 
گاز را ب��ه ای��ن بخش ها هدای��ت می کنیم. در حال حاضر، 
ایران به ترکیه و ارمنستان گاز صادر می کند و قرار است 
که در بهار سال جاری نیز صادرات گاز به عراق را آغاز کند. 
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ب��روز رکود در ب��ازار باند و گاز، خط��وط تولید این 
محص��والت را به س��مت تولید پارچه تنظیف س��وق 
داده اس��ت، درحالی که با برنامه ریزی مناسب می توان 
از ن��خ پنبه ای به عن��وان یک کاالی ارزش��مند، برای 
تولی��د پارچه ه��ای طبیعی ب��ا ارزش افزوده بیش��تر 

استفاده کرد. 
مرتضی منصوری، رییس اتحادیه صنایع نس��اجی 
اصفه��ان مدعی اس��ت که ح��دود 90 درصد باند و 
گاز ای��ران در اصفهان تولید می ش��ود، اما به دلیل 
نبود بازار مناسب برای این محصوالت طی دو سال 
گذشته، بخش��ی از تولیدکنندگان سنتی باند و گاز 
به س��مت تولی��د محصوالت درجه دو س��وق داده 

شده اند. 
نام صنعت نس��اجی ذهن انس��ان را به سمت تولید 
پوشاک، کف پوش، پتو و سایر مایحتاج زندگی روزمره 
سوق می دهد اما در کردآباد اصفهان واحدهای سنتی 
وج��ود دارند که مرهمی برای زخم ه��ا می بافند. این 
واحده��ا از نخ های صددرصد پنبه ای، باند و گاز مورد 
نیاز بیمارستان های کشور را می بافند تا پس از سفید 
ش��دن ای��ن پارچه ها در واح��د  »بان��د و گاز کاوه«، 
محصوالت نهایی استریل ش��ده و در بسته بندی های 
مختل��ف، راهی بیمارس��تان های داخلی ی��ا خارجی 

 شوند. 
رییس اتحادیه صنایع نساجی اصفهان می گوید که 
بازار باند و گاز کش��ور این روزها حال خوش��ی ندارد 
و افس��وس می خورد که برخی بافندگان س��نتی باند 
و گاز نمی توانند به دلی��ل کمبود نقدینگی، تولیدات 

خود را ارتقا دهند. 
درحالی ک��ه کوچ��ه  پ��س کوچه ه��ای کردآباد را 
پش��ت س��ر می گذاریم، منصوری تعری��ف می کند 
که روزگاری ای��ن منطقه زمین کش��اورزی بوده و 
س��پس تعاونی های کوچک پارچه بافی در آن شکل 
گرفته اس��ت. در آن روزگار، حت��ی در اصفهان هم 
پنبه کشت می شد و نخ حاصل از اراضی زراعی آن، 
به پارچه ه��ای صد در صد طبیع��ی پنبه ای تبدیل 

می شده است. 
در کوچه ه��ای کردآباد که ح��اال تلفیقی از مناطق 
مس��کونی و کارگاه ه��ای کوچک پارچه بافی اس��ت، 
صدای ماش��ین های بافت باند و گاز به گوش می رسد. 
اما ریی��س اتحادیه صنایع نس��اجی می گوید که این 
تداخل س��بب ش��ده برخ��ی واحدهای س��نتی بافت 
پارچ��ه نتوانند مجوزهای الزم را ب��رای فعالیت خود 
دریافت کنند. ضمن اینکه از نظر ایمنی، آتش نش��انی 
حضور این واحدها را در دل بافت های مسکونی تایید 
نمی کند، زیرا خطر وقوع حریق در این مناطق بسیار 

باالست. 

مجتمع شدن باند بافان در یک شهرک صنعتی
وارد یکی از کارگاه های کوچک باندبافی می ش��ویم. 
9دستگاه کوچک مش��غول بافت گازهایی هستند که 
به زودی استریل شده و در قطعات کوچک روی زخم 
بیماران جای خواهند گرفت. پارچه بافته شده ته رنگ 
زردی دارد. از س��قف چوبی کارگاه، رشته های نازک 
پنبه ای که حاصل کار ماشین های بافنده است، آویزان 
ش��ده و با کوچک ترین جرقه س��یم های برق کارگاه، 
الیاف نازک آویخته ش��ده از س��قف آتش می گیرند و 
به دنبال آن س��قف چوبی درگیر حریق خواهد ش��د. 
در چنین چرخه ای بدون ش��ک خطرات جانی و مالی 
زیادی برای تولیدکنندگان و مردم محل ایجاد خواهد 
ش��د. ضمن آنکه سال گذشته نیز حادثه ای مشابه در 
منطقه رخ داده اما خوشبختانه به خیر گذشته است. 
اکبر کردآبادی، صاحب این کارگاه کوچک برخالف 
رییس اتحادیه نس��اجی اصفهان، دغدغه آتش سوزی 
ن��دارد. وی که یک��ی از دس��تگاه هایش از کار افتاده، 
نگران نب��ود خدمات حمایتی نظی��ر وام برای تعمیر 
دس��تگاه خود اس��ت. البته کس��ادی بازار هم آزارش 

می دهد. 
منص��وری، رییس اتحادیه صنایع نس��اجی اصفهان 
تاکی��د می کند که حضور واحدهای س��نتی در داخل 
ش��هر به صالح هیچ کس نیس��ت، بنابرای��ن اتحادیه 
تالش می کند که این افراد را در یک شهرک صنعتی 
گرد هم جم��ع کند تا بتواند ضمن آنکه تس��هیالتی 
نظیر وام برای بافنده ه��ا فراهم می کند، تولید آنها را 
از حالت سنتی به صنعتی تبدیل کند. به این ترتیب، 
عالوه بر سود بیشتر برای تولیدکننده، منافع ملی هم 

تامین خواهد شد. 
وی بی��ان می کن��د: ش��هرک صنعتی نس��اجی در 

منطقه سیدزی اصفهان واقع شده و امیدواریم شرایط 
مطلوب��ی برای صنف نس��اجی در آینده نزدیک ایجاد 
کند، زیرا محدوده ای که در اختیار اتحادیه قرار گرفته 
ب��ه راه آهن نزدیک بوده و از نظر ترانزیت و حمل و نقل 
کاال، ش��رایط مناس��بی را برای تولیدکنندگان فراهم 

می کند. 
رییس اتحادیه صنایع نس��اجی اصفهان با اشاره به 
اینکه به زودی در ش��رق اصفهان بندر خش��ک ایجاد 
خواهد ش��د، هدف از ایجاد ش��هرک صنعتی در این 
منطقه را جلوگیری از توفان های ش��ن و ماسه اعالم 

می کند. 
وی در پاس��خ به این پرس��ش که در کردآباد چند 
واح��د تولیدی باند و گاز وجود دارد، می گوید: تعاونی 
بافن��دگان کردآباد 460 عض��و دارد و در حال حاضر 
ح��دود 100 تا 150 نفر از این افراد، باند و گاز تولید 

می کنند. 

تولید و مصرف باند و گاز همخوانی ندارد
تعاون��ی  عضوهیات مدی��ره  نواب��ی،  مجتب��ی 
تولیدکنن��دگان کردآباد اس��ت. همراه وی س��ری به 
انب��ار تعاونی می زنی��م. این انبار ک��ه روزگاری 150 
ه��زار تن نخ را در خود ج��ا می داد، امروز خالی از هر 
نوع محموله ای  اس��ت. فقط چند کیسه در گوشه  انبار 

وجود دارد. 
نواب��ی می گوید که باند و گاز ی��ک کاالی مصرفی 
اس��ت و کش��ور به طور دائم به آن نی��از دارد. اما این 
روزه��ا تولید و مص��رف آن با ه��م همخوانی ندارد و 

تولید بیشتر از مصرف است. 
وی اضاف��ه می کند: در گذش��ته بان��د و گاز ایران 
به ص��ورت خام به ارمنس��تان صادر می ش��د زیرا این 
کش��ور اس��تانداردهای خاص خود را برای اس��تریل 
کردن داش��ت. باند و گازهای بسته بندی شده هم به 
عراق، افغانستان، اوکراین و آسیای میانه صادر می شد 
اما با بروز مش��کل داعش در عراق، صادرات باند و گاز 

ایران به این کشور متوقف شد. 
عضوهیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان معتقد است 
که امضای تفاهم نامه همکاری بین دولت های ایران و 
ع��راق بار دیگر رونق را به ب��ازار باند و گاز باز خواهد 
گرداند و شرایط بازار مشابه سال 92-91 خواهد شد. 
وی با اش��اره به اینکه 40 ت��ا 50 درصد باند و گاز 
مورد نیاز کشور در کارگاه های بزرگ و مدرن اصفهان 
بافته می ش��ود، میزان تولید باند و گاز در کارگاه های 
س��نتی کردآب��اد را حدود 30 ت��ا 40 درصد نیازهای 

کشور اعالم می کند. 
به اعتق��اد نوابی اگر ماش��ین آالت ماکویی قدیمی 
صنعت نساجی با ماش��ین های بدون ماکوی خارجی 
جایگزین ش��ود، مصرف انرژی در تولید پارچه کاهش 

یافته و بهره وری افزایش می یابد. 
وی ادامه می دهد: با 9 ماش��ین ماکویی، ماهانه سه 
ت��ن محصول تولید می ش��ود. درحالی ک��ه این تعداد 
ماشین را می توان با چهار ماشین بی ماکوی اتوماتیک 

جایگزین و همان میزان محصول تولید کرد. 

محصوالت بیمارستانی هم حال خوشی ندارند
اصفهان فقط مرکز تولید باند و گاز نیس��ت. هستند 
تولیدکنندگانی که س��ایر ملزومات بیمارستانی نظیر 
لباس های پرستاران و پرس��نل اتاق عمل یا روتختی 
و غی��ره تولید می کنند. اکبر کاظمی یکی از این افراد 
است اما وی هم از بازار کساد محصوالت پزشکی گله 
دارد. ای��ن تولیدکننده اصفهانی می گوید: متاس��فانه 
به تازگی پارچه س��فید ش��ده ای که چن��د ماه قبل به 
مشتری فروخته بودم، از تهران پس فرستاده اند، چون 

نمی توانند چک های خود را پاس کنند. 
وی اضاف��ه می کند: متاس��فانه خری��داران به جای 
پرداخت پول محصول به صورت نقد، در اقس��اط چند 
ماهه و به صورت چکی اقدام به خرید می کنند. ضمن 
آنکه اگر نتوانند چک خود را پاس کنند، اصل جنس 

را با تاخیر به تولیدکننده باز می گردانند. 
کاظم��ی بی��ان می کند: درحالی که ه��ر متر پارچه 
تولید ش��ده در اصفهان به قیمت 3 هزار و 50 تومان 
ب��ه فروش می رس��د، بهای ه��ر متر پارچ��ه در بازار 
خرده فروشی 14 هزار تومان است. در چنین شرایطی 
تولیدکننده کمترین س��ود را از فروش پارچه کس��ب 

می کند. 
کاظمی بیان می کند: دولت براس��اس مصرف برق، 
وضعیت کارگران بیمه ش��ده و غی��ره برای یک واحد 
تولیدی مالیات تعیین می کن��د. اما حجره داران بازار 
ک��ه از فروش پارچه ها س��ودهای هنگف��ت به جیب 

می زنند، از پرداخت مالیات فرار می کنند. 

گزارش  »فرصت امروز« از کردآباد اصفهان

کسادی بازار، باند و گاز را به پارچه تنظیف تبدیل کرد

وزی��ر صنع��ت، معدن و تجارت گفت: تکمیل 
زنجی��ره مواد خ��ام و زنجیره صادرات دو هدف 
اصل��ی و مه��م م��ا خواهد بود ک��ه با جدیت در 

سال جاری دنبال خواهد شد.
به گزارش ش��اتا، »محمدرضا نعمت زاده« در 
دیدار با رییس و اعضای کمیس��یون اقتصادی 
مجل��س ش��ورای اس��المی با اش��اره به برخی 
اقدامات و تالش هایی که در طول سال گذشته 
در بخش ه��ای مختلف صنعت، معدن و تجارت 
صورت گرفته اس��ت اب��راز امیدواری کرد: طی 
سال 94 شاهد رشد 20 تا 25 درصدی صادرات 
غیرنفتی خواهیم بود ضمن اینکه اگر فضا بازتر 
از قبل باشد امید بیشتری را می توان تصور کرد.

وی ب��ا بیان اینکه برنامه ریزی های الزم برای 
رس��یدن به اهداف تدوین ش��ده است افزود: در 
ح��ال حاض��ر تعیین تکلیف در همه زمینه ها در 
بخ��ش صنع��ت، مع��دن و تجارت ب��ه تفکیک 

مش��خص و س��هم هر یک در رش��د و توس��عه 
نیز تعیین ش��ده اس��ت. وزیر صنعت، معدن و 
تجارت گفت: در سال گذشته، موضوع تکمیل 
زنجی��ره تولی��د برای جلوگی��ری از صدور مواد 
خام و مزایده عمومی معادن در کشور پیگیری 
ش��د. مهندس نعمت زاده یادآور ش��د: متاسفانه 
طرح های ما تکمیل نش��ده و این زنجیره باقی 
مانده بود که طی س��ال گذش��ته دراین رابطه 

تالش ها مضاعف شد.
به گفته وی، در سال 1393 برای هفت طرح 
فوالدی، ال  سی باوجود تمام محدودی هایی که 

کشور با آن مواجه بود گشایش اعتبار شد.
نعم��ت زاده ادام��ه داد: همچنی��ن در بخش 
آلومینیوم نیز تا آخر فروردین ماه گشایش اعتبار 
خواهد ش��د. وزیر صنع��ت، معدن و تجارت در 
بخش دیگری از سخنان خود به برخی آمار بانک 
مرکزی در طول 11ماهه سال 1393 اشاره کرد 

و افزود: در سال گذشته 40 درصد بخش صنعت 
و معدن بیشتر نتوانستند تسهیالت بگیرند که 
50 درصد این میزان متعلق به استمهاالت بوده 
و در واقع پول جدیدی نبوده است. وی در ادامه 
با تاکید بر نقش و حضور بانک ها و حمایتی که 
بخش صنعت، معدن و تجارت نیازمند آن است 
خاطرنشان کرد، با توجه بیشتر دراین خصوص 
عالوه بر توسعه صادرات غیرنفتی می توانیم در 

تکمیل و جلوگیری از صدور مواد خام بیش از 
پیش موثر باشیم. مهندس نعمت زاده همچنین 
ساماندهی نظام توزیع را از دیگر اقداماتی ذکر 
کرد که طی س��ال جاری بیش��تر به آن پرداخته 

خواهد شد.
وی اظهار کرد: در کش��ورهای صنعتی بیش 
از 50 درصد توزیع کاال از طریق فروش��گاه های 
ب��زرگ زنجی��ره ای صورت می گیرد که این رقم 

در کش��ور م��ا 5درصد اس��ت که ب��ه دنبال آن 
هس��تیم تا دراین رابطه نی��ز بتوانیم به جایگاه 

مناسب دست یابیم. 
همچنین در این دیدار »ارسالن فتحی پور«، 
ریی��س کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای 
اس��المی با اش��اره به تالش ها و اقداماتی که از 
سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی سال 
گذش��ته در بخش های مختلف صنعت، معدن 
و تج��ارت ص��ورت گرفته اس��ت ابراز امیدواری 
کرد: با برنامه ریزی هدفمند و همکاری وتعامل 
مجلس و دولت می توان گام های توسعه را دراین 
بخش از اقتصاد کشور هرچه سریع تر برداشت. 
گفتنی است: در این دیدار جمعی از معاونان 
وزارتخان��ه ضم��ن ارائه گزارش از نحوه عملکرد 
و برنامه های خود برای س��ال جاری، پاسخگوی 
س��واالت اعضای کمیس��یون اقتصادی مجلس 

شورای اسالمی بودند.

تکمیل زنجیره تولید و صادرات غیرنفتی از اهداف سال جدید خواهد بود
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تـولیــد

اصالحیه قانون حقوق مصرف کنندگان 
خودرو به هیات دولت رفت 

 اصالحیه آیین نام��ه اجرایی قانون حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان خودرو ب��رای تصویب نهایی به هیات 

دولت ارسال شد. 
به گزارش ایسنا، اصالح آیین نامه اجرایی قانون حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان خودرو از چند س��ال پیش در 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت آغاز ش��د. این اصالحیه 
س��رانجام در اواخر سال گذشته به تصویب وزیر صنعت، 
معدن و تجارت رس��ید و براس��اس جدیدترین اخبار به 
دس��ت آمده، برای تصویب نهایی به هیات دولت ارس��ال 

شده است. 
در اصالحی��ه آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق 
مصرف کنن��دگان خ��ودرو، برخی کاس��تی ها و ابهامات 
آیین نامه پیش��ین برطرف ش��ده اس��ت به گونه ای که در 
آیین نامه جدید زمان بندی و ضوابط فروش و پیش فروش 
خودرو در کش��ور تعیین شده اس��ت. بنابراین با اجرایی 
ش��دن آیین نامه جدید، عرضه کنندگان خودرو در کشور 
در ص��ورت وجود تاخیر در تحوی��ل خودروهای فروخته 
شده ملزم به پرداخت جریمه تاخیر به مشتریان خواهند 
ب��ود. همچنی��ن واردکنندگان و تولیدکنن��دگان خودرو 
اجازه نخواهند داشت بیشتر از موجودی خود در گمرک 
یا ظرفیت تولید فعال خ��ود، خودرو پیش فروش کنند و 
فروش فوری نیز منوط ب��ه وجود خودروی آماده تحویل 

خواهد بود. 

امضای تفاهم نامه جدید 
صنعتی ایران و ترکیه

تفاهم نام��ه هم��کاری مش��ترک س��ازمان صنایع 
کوچ��ک و ش��هرک های صنعت��ی ایران با س��ازمان 
توس��عه صنایع کوچک و متوس��ط ترکیه در تهران 

امضا شد. 
به گ��زارش خبرگزاری مه��ر، تفاهم نامه همکاری 
مش��ترک بی��ن ای��ران و ترکی��ه ب��ا ه��دف بهبود 
همکار ی های اقتص��ادی و تجاری میان SME های 
دوکش��ور و بهب��ود ق��درت رقابت پذی��ری آنه��ا در 
بازارهای جهانی به امضای مدیرعامل سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران و رییس سازمان 

توسعه صنایع کوچک و متوسط ترکیه رسید. 
در خالل س��فر اردوغان رییس جمه��ور ترکیه به 
ایران که رجب بیچر رییس س��ازمان توسعه صنایع 
کوچک و متوسط ترکیه نیز وی را همراهی می کرد، 

این تفاهم نامه بین دو سازمان منعقد شد. 
معاون وزی��ر صنعت، معدن وتجارت در حاش��یه 
مراس��م امضای ای��ن تفاهم نام��ه بیان ک��رد: ایران 
آمادگ��ی دارد تا فضا را برای حضور فعاالن اقتصادی 

کشور ترکیه در شهرک های صنعتی آماده کند. 
س��یدمحمد علی سیدابریش��می ضم��ن تاکید بر 
افزای��ش حجم مب��ادالت اقتصادی بین دو کش��ور، 
گفت: روسای جمهور دو کش��ور برنامه ریزی کردند 
تا ب��ا افزایش همکاری ها حجم مبادالت اقتصادی از 
13 میلیارد به 30 میلیارددالر در سال 2015 برسد. 

انتظار کاهش قیمت خودرو پس از 
بیانیه سوییس، رکود را بیشتر می کند

س��خنگوی شورای سیاست گذاری خودرو، انتظار 
کاهش قیم��ت خودرو با توجه به بیانیه س��وییس 
را اش��تباه دانس��ت و گفت: قیمت خودرو متاثر از 
یکسری پارامترهایی است که هیچ کدام سال جاری 
ارزان نخواهد ش��د تا توقع کاهش قیمت را داشته 
باش��یم، ضم��ن اینکه ای��ن انتظار به رک��ود دامن 

می زند. 
ساس��ان قربان��ی روز چهارش��نبه در گفت وگ��و با 
ایرن��ا با بی��ان اینک��ه قیمت خودرو متش��کل از نرخ 
م��واد اولیه، حقوق و دس��تمزد، هزینه های س��ربار و 
تجهیزات و ماش��ین آالت تولید اس��ت، تصریح کرد: 
آی��ا می ت��وان گفت ک��ه یک��ی از ای��ن پارامترها در 
س��ال 94 ارزان خواهد ش��د که انتظار کاهش قیمت 
خودرو ایجاد ش��ده است.  وی افزود: نرخ مواد اولیه 
در بهتری��ن حالت طی س��ال جاری ثابت خواهد ماند 
ام��ا پیش بینی می ش��ود که رش��د متناس��ب با تورم 
خواهد داشت ضمن اینکه در ابتدای سال 94 دولت 
به طور رس��می افزای��ش حقوق و دس��تمزد را اعالم 
ک��رد.  قربانی با بیان آنک��ه آنها که امیدواری کاهش 
قیمت خودرو را می دهند به نظر می رسد انگیزه های 
دیگ��ری داش��ته باش��ند، گف��ت: ای��ن تحلیل ه��ای 
غیرکارشناسی اساس��ا به مصرف کنندگان ضربه وارد 
می کند چرا که آنه��ا محصوالت موجود را خریداری 

نمی کنند و س��پس آن را گران تر می خرند. 

اخبــار

لیال مرگن

طی سال 94 
شاهد رشد 20 تا 25 

درصدی صادرات 
غیرنفتی خواهیم بود



س��ال 93 در حالی به پایان 
رس��ید ک��ه بان��ک مرک��زی 
و  محدودیت ه��ا  بیش��ترین 
فش��ارها را ب��رای س��اماندهی 
موسس��ات مال��ی و اعتب��اری 

غیر مجاز به کار برد. 
فعالی��ت موسس��ات مالی و 
اعتباری غیر مجاز در کشور در 
حالی است که به گفته رییس 
کل بان��ک مرک��زی 15 درصد 
بازار پولی را ش��امل می ش��ود، 
درص��دی که خ��ارج از نظارت 
بانک مرکزی اس��ت و می تواند 
به عنوان یک گوش��ه امن برای 
پول ه��ای کثیف و فعالیت های 
مضر اقتصادی عمل کند. ارقام 
اعالم��ی از می��زان دارایی های 
موسس��ات مال��ی و اعتب��اری 
نگران کننده  غیر مجاز گاه��ی 
است. براس��اس برخی خبرها 
توم��ان  میلی��ارد  ه��زار   9۴
دراختی��ار ش��ش  نقدینگ��ی 
موسسه غیرمجاز کشور است.

 برخ��ی از مس��ئوالن اعتقاد 
دارن��د ک��ه ح��دود 30 درصد 
نقدینگ��ی کش��ور در اختی��ار 
این گونه موسس��ات اس��ت. به 
اعتقاد کارشناس��ان این میزان 
نقدینگی توان ایجاد هر حرکت 
مضر اقتصادی را در بازار پولی 
و مالی کش��ور دارد و ضروری 
اس��ت تا بانک مرکزی در سال 
9۴ موسس��ات مالی و اعتباری 
غیر مج��از را ه��ر چ��ه زودت��ر 

ساماندهی کند. 

شفاف نبودن فسادآور 
است

کارش��ناس  ایوبی،  محم��د 
اقتص��ادی در ای��ن ب��اره ب��ه 
»فرص���ت ام����روز« گف��ت: 
نظارت پذی��ر نب��ودن در ه��ر 
بخش از اقتصاد کشور که باشد 
فسادآور است. موسسات مالی 
و اعتب��اری غیر مج��از به دلیل 

ش��رایط خاص شکل گیری آن 
و بی توجه��ی مس��ئوالن بانک 
مرک��زی در برخ��ی دوره ه��ا 
شرایطی را به وجود آورده است 
که این موسسات نظارت ناپذیر 
حجم زیادی از نقدینگی کشور 
را در اختی��ار گرفته ان��د و این 
نقدینگی را اغلب در بخش های 
مض��ر اقتصادی و داللی به کار 

می گیرند. 
وی درباره احتمال بروز فساد 
در این گون��ه موسس��ات تاکید 
کرد: پول های کثیف همیش��ه 
تمای��ل دارن��د ت��ا بخش های 
مبهم��ی را ک��ه نظارت پذی��ر 
نیستند برای پولشویی انتخاب 
کنند. تاس��یس ش��رکت های 
مال��ی ص��وری ب��رای اعطای 
وام و اتص��ال ای��ن ش��رکت ها 
به موسس��ات مالی و اعتباری 
غیر مج��از، هم��ه از روش های 
معمول پولش��ویی اس��ت. اگر 
س��ری ب��ه لیس��ت آگهی های 
اعطای س��رمایه در روزنامه ها 
بزنید این گونه شرکت ها را پیدا 
می کنید که با ش��رایط خاصی 
اق��دام ب��ه اعط��ای وام تحت 
ن��ام یکی از موسس��ات مالی و 

اعتب��اری می کنند. این همان 
ش��گردهای معمول پولشویی 
اس��ت که در سال های گذشته 
بارها در مورد آن هش��دار داده 
ش��ده اما متاسفانه ساماندهی 
نشده است و این گونه شرکت ها 
با زنجیره ای از موسسات مالی 
و اعتباری غیر مجاز این آزادی 
عمل را دارند تا به درج آگهی 

و فعالیت آزادانه بپردازند. 
وی اف��زود: در حال حاضر 
دول��ت فش��ار زی��ادی را ب��ه 
در  ک��ه  کش��ور  بانک ه��ای 
ب��ه  قانون��ی  چارچوب ه��ای 
وارد  می پردازن��د  فعالی��ت 
می کند تا س��هم تس��هیالت 
اعطای��ی ب��ه بخ��ش تولید را 

افزای��ش دهن��د.
 ای��ن فش��ارها ب��ه دلی��ل 
کمب��ود مناب��ع مال��ی کافی 
در کش��ور است اما در مقابل 
دارایی ه��ای  وس��یع  حج��م 
موسس��ات مال��ی و اعتباری 
غیر مج��از ب��ا رهای��ی از قیود 
قانون��ی، در بازاره��ای داللی 
مش��غول سودس��ازی هستند 
درصورتی که هدفمند س��ازی 
این میزان نقدینگی می تواند 

گامی مهم در مس��یر حمایت 
از تولید کش��ور باش��د. 

تاکی��د  کارش��ناس  ای��ن 
ک��رد: بانک مرکزی در حالی 
ش��رایطی را برای ساماندهی 
موسس��ات مال��ی و اعتباری 
غیر مج��از اعالم کرده اس��ت 
ک��ه ب��ه نظ��ر می رس��د در 
لیس��ت این ش��رایط دو نکته 
مه��م وج��ود دارد؛ اول اینکه 
میزان دارایی اعالم ش��ده به 
اندازه ای باید افزایش یابد که 
موسس��ات مال��ی و اعتباری 
ضعی��ف نتوانند مجوز بگیرند. 
این موسسات مالی و اعتباری 
ک��ه از توان کافی برای رقابت 
در بازار پولی و مالی برخوردار 
نیس��تند در آین��ده می توانند 
مش��کالت جدی��دی را برای 
ب��ازار پول��ی و مالی به وجود 
بیاورن��د. دومی��ن نکت��ه این 
اس��ت که بان��ک مرکزی باید 
این موسس��ات را موظف کند 
ت��ا در قب��ال اعط��ای مج��وز 
ب��ه این موسس��ات بخش��ی 
از دارایی ه��ای خ��ود را برای 
ارائه تسهیالت به بخش تولید 

اختصاص  دهند. 

بانک مرکزی باید قدم 
نهایی را بردارد

قهرمان جلیلی، کارش��ناس 
ب��ا  در گفت وگ��و  اقتص��ادی 
»فرص��ت ام��روز« در پاس��خ 
ب��ه این س��وال ک��ه آیا نظارت 
ناپذی��ر بودن موسس��ات مالی 
و اعتب��اری غیر مجاز می تواند 
فس��ادآفرین باشد گفت: وقتی 
ش��فافیت  مجموع��ه ای  در 
مال��ی نباش��د و صورت ه��ای 
س��ود و زی��ان آن براس��اس 
چارچوب ه��ای قانونی تنظیم 
نشده باشد می تواند زمینه بروز 
فس��اد فراهم شود. البته هنوز 
هیچ مرجع رس��می سخنی از 
فس��اد در این موسسات نگفته 
است اما فعالیت این موسسات 
در بازاره��ای دالل��ی به اندازه 
کافی مضر اس��ت و باید با آنها 
برخورد شود تا یا در چارچوب 
قان��ون فعالی��ت کنند یا اینکه 

فعالیت آنها متوقف شود. 
وی افزود: این گونه موسسات 
به دلی��ل نظارت پذی��ر نبودن، 
اس��تعداد ای��ن را دارند تا مورد 
سوء استفاده پول های مسئله دار 

قرار بگیرند.
 ممکن است خود این موسسات 
در جریان ریش��ه های این گونه 
پول ه��ا نباش��ند ام��ا صاحبان 
پول های کثیف موسسات مالی 
و اعتب��اری غیر مجاز را به دلیل 
وضعیت خاص قانونی آنها برای 
پاک کردن رد پای پول هایشان 
انتخاب کنند.  این کارش��ناس 
تاکی��د کرد: در س��ال گذش��ته 
بانک مرکزی قدم های مهمی را 
برای س��اماندهی این موسسات 
برداش��ته اس��ت. با اتم��ام روند 
اعط��ای مج��وز به موسس��ات 
غیر مج��از، بانک مرک��زی باید 
ب��ا قاطعی��ت با موسس��اتی که 
صالحی��ت دریاف��ت مج��وز را 
ندارن��د برخورد و فعالیت آنها را 

متوقف کند. 

آیا بانک مرکزی در سال 94 پرونده موسسات غیر مجاز را می بندد؟ 

موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، محلی جذاب برای پول های کثیف
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خبرنــامه

ایران به عضویت رقیب بانک 
جهانی درآمد

ب��ر پایه گ��زارش خبرگ��زاری دولتی ش��ینهوای 
چین، ایران به عن��وان یکی از اعضای پایه گذار بانک 
س��رمایه گذاری زیرساخت آس��یا )AIIB( پذیرفته 

شد. 
به گزارش ایسنا، این تصمیم توسط اعضای کنونی 
این بانک شامل چین، انگلیس، فرانسه، هند و ایتالیا 
گرفته ش��د. براساس گزارش شینهوا، امارات متحده 

عربی هم به عضویت این بانک پذیرفته شد. 
چی��ن مهلت 31 م��ارس را برای ق��رار گرفتن در 
جمع اعضای موس��س پایه گذار بانک سرمایه گذاری 

زیرساخت آسیا تعیین کرده بود. 
طب��ق گ��زارش رویت��رز، بان��ک س��رمایه گذاری 
احتمال��ی  رقی��ب  به عن��وان  آس��یا  زیرس��اخت 
وام دهندگان ش��ناخته ش��ده ای مانند بانک جهانی 
و بانک س��رمایه گذاری آس��یا که تحت نفوذ آمریکا 
و ژاپن قرار دارند، ش��مرده می شود و می تواند نفوذ 
منطق��ه ای و جهانی چین را افزای��ش دهد. چین و 
ایران رواب��ط دیپلماتیک، اقتصادی، تجاری و انرژی 

نزدیکی دارند. 
بیش از ۴0 کش��ور شامل اس��ترالیا، کره جنوبی، 
انگلیس، فرانسه، آلمان و ایتالیا تاکنون به این بانک 
پیوسته اند و آمریکا و ژاپن دو غایب بزرگ این جمع 

هستند. 
واشنگتن در ابتدا تالش کرده بود متحدانش را از 
پیوس��تن به این بانک منصرف کند اما پس از اینکه 
بس��یاری از کشورها برای عضویت در این بانک ابراز 

تمایل کردند، رویه خود را تغییر داد. 

نفت ۵۸ و طال ۱۲۰9 دالر شد

قیمت جهانی نفت در معامالت دیروز به 5۸ دالر 
و ۲۴ س��نت در هر بشکه رس��یدو هر اونس طال در 

برابر 1۲09 دالر معامله شد. 
به گزارش تسنیم، قیمت جهانی نفت در معامالت 
دیروز رون��دی نزولی طی کرد اما قیمت طال اندکی 

افزایش یافت. 
قیم��ت نفت برنت ک��ه در روز سه ش��نبه بیش از 
۲دالر افزای��ش یافته بود و به 59 دالر رس��یده بود 
در معامالت روز گذش��ته ۸6 سنت کاهش یافت. هر 
بشکه نفت برنت دریای ش��مال در این روز در برابر 

5۸ دالر و ۲۴ سنت معامله شد. 
قیمت نفت س��بک آمریکا نیز در معامالت دیروز 
1.۲7 دالر کاه��ش یافت و به 5۲ دالر و 71 س��نت 

در هر بشکه رسید. 
افزایش ارزش دالر یکی از دالیل افت قیمت نفت 
در معامالت چهارش��نبه  عنوان شده است اما شاید 
بیش از هر چیز بازار نفت تحت تاثیر گزارش جدید 

اداره اطالعات انرژی آمریکا قرار داشت. 
اداره اطالعات انرژی آمریکا در جدیدترین گزارش 
خود پیش بین��ی کرد در پی توافق هس��ته ای ایران 

قیمت جهانی نفت از 5 تا 15 دالر کاهش یابد. 
روز س��ه شنبه نیز موسس��ه گلدمن ساکس اعالم 
کرد، در س��ه ماه آینده موج افزایش��ی چندانی برای 
قیمت ۴0 دالری  که پیش بینی کرده نمی بیند، زیرا 
حج��م ذخایر نفت خام آمریکا احتم��اال تا ماه اکتبر 
مجددا افزایش خواهد یافت و در آستانه سال ۲016 

مجددا قیمت ها را تحت فشار قرار خواهد داد. 
قیمت جهانی طال که طی یک ماه گذشته نزدیک 
به 50 دالر رشد داشته است در جریان معامالت روز 
سه شنبه نیز با کمتر از یک دالر افزایش مواجه شد. 
هر اونس طال در جریان این معامالت در برابر 1۲09 

دالر معامله شد. 

نرخ سود بانکی در جلسه بعدی 
شورای پول و اعتبار بررسی می شود

عضو ش��ورای پول و اعتبار از بررسی احتمالی نرخ 
سود بانکی در جلسه بعدی شورای پول و اعتبار خبر 
داد و گفت: از آنجا که نرخ تورم براس��اس آمارهای 
بان��ک مرکزی و مرک��ز آمار ایران ب��ه 15.5 درصد 
رس��یده و چش��م انداز ثبات اقتصادی داریم، انتظار 

می رود نرخ سود بانکی هم کاهش یابد. 
 ب��ه گ��زارش ایرن��ا، محمدرض��ا پورابراهیمی در 
گفت وگویی تاکید کرد: کاهش نرخ س��ود تسهیالت 
هزین��ه تامین مالی را ه��م کاهش خواهد داد که به 

نوبه خود به رونق اقتصادی کمک می کند. 
وی با بیان آنکه کلیات تعدیل نرخ س��ود بررس��ی 
خواهد ش��د و همچنین ب��رای آنکه جزییات آن هم 
مشخص شود، باید منتظر باشیم، گفت: امسال سال 
آخر برنامه پنجم توس��عه اس��ت و از تابستان برنامه 
شش��م را بررس��ی و تالش خواهیم کرد متناسب با 
واقعیت های اقتصادی و چش��م انداز ثبات نسبی در 

بازارها، این برنامه را تنظیم کنیم. 
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به دیدگاه مس��ئوالن کشور به بیانیه سوییس 
اظهار داش��ت: هرچن��د منتظر نتای��ج آن خواهیم 
ماند اما به آن دل نبس��ته ایم زیرا بخش��ی از مسائل 
اقتصادی ما به اصالح س��اختار نیاز دارد و این طور 
نیست که این موارد به مذاکرات هسته ای نیاز داشته 

باشد. 
وی افزود: در جلس��ه روز سه شنبه جدا از بررسی 
دس��تورالعمل تاسیس موسس��ات مالی و بانکی در 
مناط��ق آزاد، س��قف تس��هیالت مس��کن و کارمزد 

تراکنش های بانکی نیز در دستور کار قرار گرفت. 

نرخنــامه

بانکنامه

 دالر3,3۲3 تومان
صراف��ان بازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمریکا را 
3.3۲3تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح 

جدید را 95۸.000 تومان تعیین کردند. 
ه��ر یورو در بازار آزاد 3.636 تومان و هر پوند نیز با 

۴.9۲1 تومان قیمت خورد. 
همچنی��ن هر نیم س��که 5۲۲.000 تومان و هر ربع 
س��که ۲۸5.000 تومان فروخته ش��د. هر س��که یک 
گرم��ی 1۸5.000 تومان خریدوفروش ش��د و هر گرم 

طالی 1۸ عیار 9۸.13۴ تومان قیمت خورد. 
هر اونس طال در بازارهای جهانی 1۲.119 دالر بود. 

قیمتنوع ارز 

3.3۲3دالر امریکا

3.636       یورو اروپا

۴.9۲1پوند انگلیس

90۸درهم امارات

1.۲90لیر ترکیه

550یوان چین

۲7ین  ژاپن

۲.706دالر کانادا

3.330فرانک سوییس

11.050دینار کویت

۸70ریال عربستان

۲.700دینار عراق

56روپیه هند

960رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

95۸.000سکه بهار آزادی

95۸.000سکه طرح جدید

5۲۲.000نیم سکه

۲۸5.000ربع سکه

1۸5.000 سکه گرمی

۴۲5.500مثقال طال

9۸.13۴هر گرم طالی 18 عیار

1۲.119        اونس طال

انتصاب حمید شیروانی به عنوان 
مدیرعامل هلدینگ بانک شهر

مدیرعامل شرکت لیزینگ ایران، به عنوان مدیرعامل 
هلدینگ بانک شهر تعیین شده است.

به گزارش روابط عمومی بانک شهر، حمید شیروانی 
در کارنامه کاری خود سوابقی چون مدیر عاملی شرکت 
مدیریت طرح و توس��عه آینه پویا، مدیر عاملی شرکت 
لیزینگ بانک ملی، دبیرکلی و عضو هیات مدیره کانون 
ش��رکت های لیزینگ ایران و معاونت س��رمایه گذاری 
و بازرگانی س��ازمان بازنشستگی ش��هرداری تهران را 
دارد.وی اکن��ون مدیر عامل لیزینگ ایران اس��ت که 
به زودی به هلدینگ بانک ش��هر نق��ل مکان می کند. 
بانک ش��هر با چندین هلدینگ در بخش های مختلف 
فعالیت دارند که این هلدینگ ها در حوزه های مختلف 

سرمایه گذاری و فعالیت می کنند.

مدیرعامل بانک تجارت: 
همسو با دولت در خدمت مشتریان 

بانک هستیم
 مدیرعام��ل بانک تجارت تاکید کرد: تعیین ش��عار 
»دول��ت و ملت، همدلی و همزبانی« در س��ال 139۴ 
ازس��وی رهبر معظ��م انقالب، فرصت��ی بی بدیل برای 
پیش��رفت برنامه های راهبردی اقتصاد کش��ور فراهم 

آورده است.
به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، در آیین دیدار 
نوروزی که با حض��ور گروه زیادی از مدیران، کارکنان و 
همکاران بازنشس��ته این بانک برگزار شد، مقدم ابتدا با 
تقدیر از مدیران و کارکنان شاغل و بازنشسته بانک گفت: 
امیدواریم در س��ال »دولت و ملت، همدلی و همزبانی« 
و در چارچ��وب منویات رهبر معظم انقالب با برنامه های 
دولت جهت بازسازی اقتصاد کشور همراه بوده و در کنار 
آن بتوانی��م یک بنگاه اقتصادی س��ودآور و روزآمد برای 

سهامداران و مشتریان بانک باشیم.

 موقعیت قابل قبول هلدینگ 
بانک انصار

دکتر ابراهیمی مدیرعامل بانک انصار در مراس��می که با 
حضور معاون��ان، مدیران کل، مدیران و کارشناس��ان حوزه 
مرکزی در محل س��اختمان حوزه مرکزی برگزار ش��د، طی 
س��خنانی ضمن اش��اره به وضعیت اقتصادی کشور در سال 
1393 و برنامه ه��ای دول��ت برای کنترل ت��ورم و خروج از 
رکود، از عملکرد و دستاوردهای بانک انصار در شبکه بانکی 
سخن گفت. به گزارش روابط عمومی بانک انصار، مدیرعامل 
بان��ک انصار در ابتدا ضم��ن قدردانی از زحم��ات همکاران 
خود در س��تاد، شعب بانک و نیز ش��رکت های تابعه، اظهار 
داشت: به لطف الهی در س��ال گذشته هلدینگ بانک انصار 
توانس��ت در حوزه های مختلف، موقعیت های قابل قبولی را 
کسب کند. وی با اش��اره به تکانه های شبکه بانکی ناشی از 
سیاست های نرخ گذاری سود سپرده ها مدیریت موثر مثبت 
تمام شده پول به همراه رشد معقول و هماهنگ با نقدینگی 

کشور را یکی از دستاوردهای مهم بانک برشمرد.
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چین در هر شرایطی جزو 3 شریک 
اصلی تجاری ایران می ماند 

 نایب رییس اتاق مش��ترک بازرگانی ایران و چین به 
تشریح سیاست ها و نگرانی های تجاری ایران و چین بعد 
از لغو تحریم های اقتصادی پرداخت و گفت:  چین در هر 
شرایطی جزو سه شریک اصلی تجاری ایران خواهد بود. 
مجیدرضا حریری درباره چشم انداز روابط تجاری ایران 
با کش��ور های چین و روس��یه در دوران بعد از تحریم ها 
اظهار کرد:  ایران با روسیه مبادالت تجاری قابل توجهی 
ندارد و طی دو س��ال گذش��ته مبادالت تجاری با روسیه 
از یک میلیارد دالر باالتر نرفته اس��ت. نایب رییس اتاق 
ای��ران و چی��ن همچنین درباره اهمیت روابط تجاری با 
چین نیز توضیح داد:  چین در هر ش��رایطی جزو س��ه 
شریک اصلی تجاری ایران خواهد بود.  قبل از تحریم ها 
یعنی از سال 2000 تا 2005 روابط تجاری ما با چین 
س��یر صعودی داش��ت و هر سال به دو برابر افزایش پیدا 
کرده اس��ت به غیر از س��ال گذشته که تحریم های نفتی 
باعث شد بیشترین فروش نفت را به چین داشته باشیم.  
به طورکل��ی بعد از تحریم ها روابط اقتصادی مان با چین 

شیب مالیم تری پیدا می کند. 

آزاد بودن واردات همه کاالهای 
صنعتی به جز خودروهای لوکس 

 مدی��رکل دفت��ر مقررات صادرات و واردات س��ازمان 
توس��عه تجارت کش��ور اعالم کرد:  طبق مقررات واردات 
س��ال جاری،  واردات کلی��ه کااله��ای صنعت��ی به ج��ز 
خودروه��ای ب��ا حجم موتور باالی 2500 سی س��ی آزاد 
اس��ت. س��یدعباس حسینی در گفت وگو با ایسنا،  اظهار 
کرد:  کلیه کاالهای صنعتی به جز مورد اس��تثنایی که 
عنوان شد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه قابل ثبت 
سفارش است. وی گفت:  واردات در بخش های مختلف 
بسته به نوع کاالها نیاز به ضوابط فنی و استاندارد های 

خاص خود دارد و باید ضوابط مربوطه رعایت شود.

آخرین وضعیت الیحه دائمی 
شدن مالیات ارزش افزوده و قانون 

مالیات های مستقیم

قائم مقام سازمان امور مالیاتی از آخرین وضعیت الیحه 
دائمی ش��دن مالیات ارزش افزوده و قانون مالیات های 
مس��تقیم خبر داد. محمدقاسم پناهی در مورد آخرین 
وضعیت قانون اصالح مالیات های مستقیم اظهار داشت:  
در حال حاضر بررس��ی های این الیحه در مجلس تمام 
ش��ده و منتظر تایید ش��ورای نگهبان هستیم. قائم مقام 
سازمان امور مالیاتی کشور گفت:   پس از تایید توسط 
این شورا،  این قانون اجرایی خواهد شد و قطعا فرآیند 
کار مالیاتی با ویژگی های خوبی روبه رو می شود. پناهی 
در مورد الیحه اصالح و دائمی شدن قانون مالیات ارزش 
افزوده نیز گفت:   این الیحه اکنون به دولت ارائه شده 
است و پس از بررسی  الزم در کمیسیون  اقتصادی دولت 

به مجلس ارائه خواهد شد. 

با تعیین نوع کاربرد و بودجه انتخاب کنید

اندروید، iOS یا ویندوزفون؟ 

 دبی��ر انجم��ن صنف��ی 
بیمه  شرکت های خدماتی 
ای��ران از مردم خواس��ت تا 
توصیه رییس بیمه مرکزی 
ب��رای دریاف��ت الحاقی��ه 
رایگان بیمه ش��خص ثالث 

را جدی بگیرند. 
دبی��ر  وص��ال،  س��عید 
انجمن صنفی شرکت های 
خدمات��ی بیمه ای��ران در 
گفت وگو با ایس��نا، با اشاره 
به افزایش نرخ دیه از سوی 
قوه قضاییه در س��ال جدید 
گفت: بیم��ه مرکزی برای 
پوش��ش خسارت احتمالی 
ناش��ی از افزایش نرخ دیه، 
از یک سو شرکت های بیمه 
را مل��زم به ص��دور الحاقیه 
رای��گان ک��رده اس��ت و از 
سوی دیگر از مردم خواسته 
ت��ا با مراجعه به دفاتر بیمه 
این الحاقیه ه��ا را دریافت 

کنند. 
دلی��ل  درب��اره  وی 
درخواس��ت از م��ردم برای 
مراجع��ه و دریافت الحاقیه 
رای��گان اف��زود: وضعی��ت 
مال��ی اغلب ش��رکت های 
بیمه گر نامناس��ب اس��ت، 
بنابرای��ن بیم��ه مرک��زی 
نگران اس��ت که اگر مردم 
مدرک قانونی الحاقیه بیمه 
را در دس��ت نداشته باشند 
در زمان بروز حادثه، ممکن 
اس��ت ب��ا ع��دم پرداخت 
مابه التف��اوت خس��ارت از 
س��وی شرکت های بیمه گر 

مواجه شوند. 
دبی��ر انجم��ن صنف��ی 
بیمه  شرکت های خدماتی 
ایران، با تعجب آور خواندن 
مرک��زی  بیم��ه  تاکی��د 
ب��ه م��ردم ب��رای دریافت 
الحاقی��ه رایگان گفت: بعد 

از اتفاقات��ی که برای بیمه 
توسعه افتاد، اعتماد کردن 
ب��ه بیمه ه��ا ب��رای مردم 
عادی دغدغه ش��ده است. 
ول��ی اینکه بیم��ه مرکزی 
به عن��وان نه��اد دولت��ی و 
ش��رکت های  به  نظارت��ی 
بیمه گ��ر بدگم��ان باش��د 

جای تعجب دارد. 
س��عید وصال ب��ا انتقاد 
از اع��الم مراجعه حضوری 
دریاف��ت  ب��رای  م��ردم 
الحاقیه های رایگان تصریح 
ک��رد: می توان س��اختار را 
ط��وری طراحی ک��رد که 
س��قف تعه��دات بیمه ه��ا 
ب��دون مراجع��ه م��ردم به 
شرکت های بیمه، براساس 

نرخ بیمه افزایش یابد. 
وی خواه��ان اس��تفاده 
از امکان��ات انفورماتیک��ی 
برای  بیم��ه  ش��رکت های 

رایگان  الحاقیه های  صدور 
و اتخاذ تدابیری برای عدم 
مراجعه س��نتی مردم برای 
دریافت الحاقیه های رایگان 

شد. 
دبی��ر انجم��ن صنف��ی 
بیمه  شرکت های خدماتی 
ای��ران، افزایش نیافتن حق 
بیمه ه��ا بعد از افزایش نرخ 
دیه در سال جدید را تدبیر 
بیمه مرکزی در سال جدید 
اع��الم ک��رد و افزود: اینکه 
بیمه مرکزی تصمیم گرفت 
برای پوش��ش خسارت دیه 
جدی��د افزایش یافته، حق 
ثالث  بیمه ه��ای ش��خص 
را افزای��ش نده��د باع��ث 
خوشحالی مردم شده است 
اما همه باید توجه کنند که 
صنعت بیمه کش��ور نحیف 
ش��ده و در حال زیان دادن 
اس��ت. حاال سوال مهم این 

اس��ت ک��ه صنع��ت بیمه 
چط��ور باید بار مالی جدید 

را تحمل کند؟! 
به گزارش ایس��نا، رییس 
کل بیم��ه مرک��زی اخیرا 
اع��الم ک��رده ک��ه باوجود 
افزای��ش 10 درصدی نرخ 
دی��ه، ح��ق بیمه ش��خص 
ثالث در سال جدید افزایش 
نیافته اس��ت: از آنجایی که 
در جدول حق بیمه شخص 
ثالث سال 1394، تعهدات 
مال��ی ب��ه 5. 5 میلی��ون 
توم��ان و تعه��دات جان��ی 
ب��ه 220 میلی��ون توم��ان 
در ماه ه��ای حرام افزایش 
یافته اس��ت تقاضا می شود 
بیمه گ��ذاران برای دریافت 
الحاقی��ه ب��ه ش��رکت های 
بیمه صادرکننده بیمه نامه 
خ��ود مراجعه و نس��بت به 
دریافت الحاقیه اقدام کنند. 

دبیر انجمن صنفی شرکت های خدماتی بیمه ایران: 

 دریافت الحاقیه بیمه بدون مراجعه فیزیکی هم امکان پذیر بود 

بیمــه

اخبــار 

س��ال 2008 بود که گوگل پا به عرصه سیستم های عامل 
تلفن همراه گذاش��ت و طی یک یا دو س��ال به رقیب جدی 
اپل و مایکروس��افت تبدیل شد. حاال از آن زمان هفت سال 
می گذرد و اندروید گوگل با 85 درصد س��هم بازار توانس��ته 
جایگاه محبوب ترین سیستم عامل موبایلی دنیا را از آن خود 

کند. 
 iOS با این حال همچنان ویندوز فون مایکروس��افت و
اپل کاربران پروپاقرص و البته متعصب خود را دارند 
که معتقدند اندروید سیستم عاملی نوپا و غیر قابل 
اعتماد اس��ت. اما کارشناس��ان دنی��ای فناوری 
معتقدن��د نمی توان به راحت��ی گفت که کدام 
یک از س��ه سیستم عامل از سایرین 
بهتر و ارجح تر است و باید با 
توجه به نیاز کاربر یکی از 

آنها را انتخاب کرد. 

پنجره کوچک 
مایکروسافت

مایکروسافت  ش��رکت 
ک����ه یک��ه ت��از 

بی چون وچ��رای سیس��تم عامل رایانه ها به حس��اب می آید 
نتوانسته این جایگاه را در بازار موبایل نیز حفظ کند و جایگاه 
سوم را در این بازار دارد. به همین خاطر مایکروسافت اخیرا 
تالش های فراوانی برای س��هم بیشتر بازار تلفن همراه دارد 
و با خرید ش��رکت نوکیا که از پرس��ابقه ترین و پرآوازه ترین 
تولیدکنندگان تلفن همراه به حساب می آید سعی دارد تا به 

این آرزوی خود جامه عمل بپوشاند. 
ام��ا مهم ترین مزی��ت ویندوز فون ش��باهت زی��اد آن به 
نس��خه دسکتاپی آن اس��ت که محیط آشنا تر و روان تری را 
به کاربران ارائه می دهد. مایکروس��افت هم طی چند س��ال 
گذش��ته از ای��ن امتیاز اس��تفاده کرده و ت��الش می کند تا 
نس��خه های ویندوز فون خود را هرچه بیشتر به نسخه های 

دسکتاپی نزدیک تر کند. 
از دیگر ویژگی های سیستم عامل های موبایلی مایکروسافت 
می توان به سینک شدن بهتر با دیگر دستگاه های ویندوزی 
اش��اره کرد. ویندوز فون با اکثر اپلیکیشن ها و نرم افزار های 
دس��کتاپی س��ازگاری دارد و کارب��ران مش��کل چندانی با 

همگام سازی دستگاه خود با دیگر دستگاه ها ندارند. 

iOS اپل 
اپل که سال هاس��ت ب��ا iOS خود کارب��ران متعصبی را 
جذب خود کرده اس��ت در س��ال گذش��ته با ارائه نسخه 8 
این سیستم عامل بار دیگر چش��م جهانیان را به سوی خود 
معطوف کرد. ش��اید با روی کار آم��دن اندروید، iOS دیگر 
چیز جدیدی برای ارائه نداش��ته باشد اما این سیستم عامل 
حداقل یک ویژگی دارد که کاربران اپل به آن می نازند و آن 
اپلیکیش��ن های منحصر به فردی است که کاربران اندروید 
اس��تفاده از آنه��ا را حتی در خواب ش��ان ه��م نمی بینند. 
همین امر باعث ش��ده ک��ه طراحان و توس��عه دهندگان 
حرفه ای همچنان پایبند این سیستم عامل باشند و لقب 
پر درآمد ترین توس��عه دهندگان اپلیکیش��ن ها را به خود 

اختصاص دهند. 
طبق آمار منتشر شده درباره سه ماهه سوم 2014، با 
وجود ۶0 درصد نرخ دانلود بیشتر برنامه های اندروید و 
توس��عه دهندگان اپلیکیشن های iOS، موفق به کسب 

۶0 درصد درآمد بیشتر شده اند. 

روبات سبز گوگل
و اما اندروید گوگل که محبوب ترین سیستم عامل 
تلفن همراه حال حاضر اس��ت، در سال های گذشته 
توانسته پله های ترقی را یکی یکی پشت سر بگذارد 
و با توجه به متن باز بودن آن انعطاف بسیار زیادی 
نسبت به سایر رقبای خود به ویژه iOS اپل داشته 
باشد و برنامه نویسان زیادی از آماتور تا حرفه ای را 

جذب خود کند. 
طب��ق آخرین آمار های منتش��ر ش��ده اندروید 
در ماه های اخیر توانس��ته گوی س��بقت را از نظر 
تعداد از رقب��ای خود برباید و بیش از 300 هزار 

اپلیکیشن را راهی بازار کند. 
این سیس��تم عامل ک��ه از هس��ته لینوکس 
 به��ره می ب��رد از باثبات تری��ن و منعطف ترین 
سیس��تم عامل های دنیا محس��وب می ش��ود و 
همین امر باعث شده که بیشتر تولیدکنندگان 
تلفن همراه روبه استفاده از این سیستم عامل 

بیاورند. 

کدام را انتخاب کنیم 
به گفته کارشناسان این بستگی به کاربرد 
ش��ما از تلف��ن هم��راه دارد و همین ط��ور 
بودجه ای ک��ه برای خرید تلفن همراه کنار 

گذاشته اید. 
همان ط��ور که می دانی��د امتحان کردن  
iOS اپ��ل هزین��ه زی��ادی را می طلب��د 
درحال��ی ک��ه مزی��ت زیادی نس��بت به 
اندروی��د ندارد و حت��ی در برخی مواقع 
از آن ضعیف ت��ر هم عم��ل می کند. اما 
اپل همچن��ان لوکس ترین محصوالت را 
دارد ک��ه برای افراد با پرس��تیژ بهترین 

انتخاب است. 
اندروی��د نیز در هم��ه رنج های قیمتی 
عرض��ه می ش��ود و امکان��ات ب��ه روزی را به 
کارب��ران عرض��ه می کن��د و ویندوز ف��ون برای 
اف��رادی که ب��ه پیچیدگ��ی عالقه چندان��ی ندارند 

مناسب است. 

محمد ممتازپور

اندروید گوگل با 85 درصد سهم 
بازار توانسته جایگاه محبوب ترین 
سیستم عامل موبایلی دنیا را از آن 

خود کند.  با این حال همچنان 
ویندوز فون مایکروسافت و iOS اپل 
کاربران پروپاقرص و البته متعصب 
خود را دارند که معتقدند اندروید 

سیستم عاملی نوپا و غیر قابل اعتماد 
است اما کارشناسان دنیای فناوری 
معتقدند نمی توان به راحتی گفت که 

کدام یک از سه سیستم عامل از 
سایرین بهتر و ارجح تر است و باید 
با توجه به نیاز کاربر یکی از آنها را 

انتخاب کرد



گاه��ی هواپیم��ا نقص فنی 
دارد، گاهی فرودگاه با کمبود 
امکاناتی روبه رو است و گاهی 
هم آب و هوا یاری نمی کند. 

پ��روازه��ای  م�س���اف�ران 
ایرالین ه��ای داخلی در ایران 
باره��ا تجارب��ی ای��ن چنینی 
گذاش��ته اند؛  س��ر  پش��ت  را 
مش��کالتی چندگان��ه که هر 
بار راه را بر مس��افران پروازها 
چند  تاخیرهایی  ت��ا  می بندد 
دقیقه ای، چند ساعته و حتی 

چند روزه به ثبت برسد. 
این موضوع در کنار مسائل 
و مش��کالتی که درحوزه بازار 
داخل��ی پروازه��ا و خأل هایی 
که در قانون حقوق مس��افران 
در زم��ان تاخیر وج��ود دارد 
باعث شده سازمان هواپیمایی 
کش��وری بی��ش از ه��ر زمان 
دیگری نس��بت به لزوم تغییر 
در ش��رایط مسافران احساس 

تکلیف کند. 
این احس��اس تکلیف باعث 
آیین نامه  تدوین  بحث  ش��ده 
حق��وق مس��افران هوایی در 
رأس برنامه ه��ا ق��رار گیرد تا 
در آین��ده نزدی��ک ب��ه اجرا 
برس��د که البته مع��اون وزیر 
راه و شهرسازی خبر از قطعی 
ش��دن اجرای ای��ن آیین نامه 
ت��ا پی��ش از پایان س��ال 93 
داده بود ک��ه باتوجه به اتمام 
نرس��یدن بررسی جزییات آن 
به س��ال جاری کشیده شد که 
البته وزیر راه و شهرسازی در 
نهایت اعالم کرد این آیین نامه 
تا پایان فروردین س��ال 94 از 
سوی شورای عالی هواپیمایی 
کشور تصویب و نهایی خواهد 

شد. 
هرچن��د در ایران هنوز این 
تایید  مراح��ل  در  آیین نام��ه 
نهایی اس��ت اما سال ها است 

مختل��ف  کش��ورهای  بی��ن 
جه��ان حقوق مس��افران چه 
در س��ازمان های هواپیمای��ی 
طری��ق  از  چ��ه  و  داخل��ی 
طرح ه��ای بین الملل��ی مانند 
کنوانس��یون ورش��و اجرای��ی 

می شود. 

مزیتی که با تاخیر 
از بین می رود

مس��افران  حقوق  هرچن��د 
نس��بت به ایرالین ها در چند 
حوزه مختلف جمع می ش��ود 
اما قطع��ا اصلی ترین حوزه ای 
که برای مس��افران دریایی از 
اهمیت باالیی برخوردار است 
بحث ثبت تاخیرها و پرداخت 
غرامت دراین حوزه است. این 
آیین نامه نه تنه��ا باعث بهبود 
روابط بین خریدار و فروشنده 
ش��رکت های  بازاره��ای  و 
بلک��ه  می ش��ود  هواپیمای��ی 
تاثی��ر مس��تقیم در صنع��ت 
از  گردشگری کشورمان دارد. 
برندهای گردشگری  این پس 
که به واسطه تاخیر ایرالین ها 
می س��وختند، می توانن��د ب��ا 
قانون، حقوق مسافران را احیا 

کنند و خوشنام بمانند. 
با توجه به گران بودن بلیت 
هواپیما تنها مزیتی که پروازها 
را نس��بت ب��ه دیگر وس��ایل 
حمل و نق��ل عمومی ارجحیت 
می ده��د زمان کوتاه س��فر با 
هواپیما به حس��اب می آید و 
از ای��ن رو درصورتی که برای 
یک پ��رواز یک تا دو س��اعته 
چند س��اعت تاخیر به وجود  
آید عم��ال این مزیت مهم نیز 
به فراموشی سپرده می شود. 

غرامت تاخیر در 
ایرالین های بین المللی 

بین الملل��ی  فض��ای  در 
 معموال زمان تاخیری کمتر از 

30 دقیق��ه ب��دون محاس��به 
غرام��ت انجام می ش��ود. زیرا 
با توجه ب��ه اهمیت ایمنی در 
پروازها و زمان��ی که فرودگاه 
و مس��ئوالن ایمنی برای چک 
کردن تم��ام جزییات پروازها 
در اختی��ار دارن��د ب��ه وجود 
تاخیر  آم��دن چن��د دقیق��ه 
به حساب  چندان غیر طبیعی 

نمی آید. 
اص��ول  ای��ن  طب��ق  ام��ا 
بین المللی درصورتی که تاخیر 
به بیش��تر از 30 دقیقه برسد 
به طور معمول حدی از غرامت 
ب��رای ایرالین مربوطه در نظر 

گرفته می شود. 
اجرایی  اصول  این  برمبنای 
درصورتی که تاخی��ر در پرواز 
بیش از س��ه س��اعت به طول 
باید  ایرالی��ن مربوطه  انجامد 
غرامتی حداکثر معادل هزینه 
کل بلیت را به مسافر پرداخت 
ک��رده و رضای��ت او را جلب 

کند. 
درصورتی ک��ه زم��ان تاخیر 
ای��ن پروازه��ا از پنج س��اعت 
باالتر رود شرایط برای ایرالین 

از این نیز دشوارتر می شود. 
در صورت بروز این مش��کل 
مس��افر پرواز حق دارد بلیت 
خ��ود را لغو ک��رده و غرامتی 
معادل هزینه بلیت از شرکت 
هواپیمای��ی مربوط��ه دریافت 

کند. 
این مس��ئله  درصورتی ک��ه 
برای پرواز برگش��ت به وجود 
ایرالی��ن موظف  باش��د  آمده 
اس��ت ب��دون گرفت��ن هی��چ 
هزین��ه ای مس��افر را به مبدا 

ابتدایی خود بازگرداند. 
همچنی��ن برمبن��ای اصول 
بین المللی هوایی درصورتی که 
تاخیر در پرواز از پنج س��اعت 
بیش��تر باش��د و برای شرایط 
غیر مترقبه مس��افر نیاز داشته 

باشد که ش��ب را در فرودگاه 
مبدا س��ر کند ایرالین موظف 
است ش��رایط تغذیه و اقامتی 
تمامی مس��افران پ��رواز را به 
وج��ود آورده و رضای��ت تمام 

آنها را جلب کند. 
هرچن��د با توج��ه به اصول 
و قواع��د بین الملل��ی ت��الش 
قابل  ایرالین ه��ا ح��د  ش��ده 
قبول��ی از این اس��تقالل را از 
دول��ت و قرارداده��ای مربوط 
به آن داش��ته باشند اما برای 
پیگی��ری حقوق مس��افران و 
حف��ظ حقوق مرب��وط به آنها 
برخ��ی از دادگاه ها در س��طح 
داخلی و بین المللی ش��کایات 
مربوط به ایرالین ها را بررسی 
می کنن��د و در ص��ورت لزوم 
در کن��ار پرداخ��ت غرام��ت 
متوجه  نی��ز  را  جریمه های��ی 
ش��رکت هواپیمای��ی مربوطه 
می کنند. هرچند در ابتدا باید 
دلی��ل اصلی تاخیر مش��خص 
ش��ده و نق��ش ایرالین در آن 

نهایی شود. 
در ایران اما با وجود سابقه 
ایرالین های  ده��ه ای  چن��د 
مس��افرتی داخلی هنوز آنچه 
حقوق  آیین نام��ه  به عن��وان 
مس��افران از آن یاد می شود 
ب��ه ش��کل نهای��ی درنیامده 
و ه��ر چی��زی که ت��ا امروز 
به  عملی شده بیش��تر شبیه 
قول و قراری بوده اس��ت که 
مربوطه  هواپیمایی  ش��رکت 
احس��اس  خود  مس��افران  با 

می کرده است. 
البته در این زمینه رقابت 
ایرالین های  بی��ن  موج��ود 
برای  آنها  ت��الش  و  مختلف 
در  مش��تری  حداکثر  جذب 
پروازی،  زمان ه��ای مختلف 
در  ت�اث�یرگ��ذار  ع�ام�ل���ی 
مش��تریان  حقوق  پیگی��ری 
ب��وده و باعث ش��ده اس��ت 

ای��ن ایرالین ه��ا نس��بت به 
رضایت  که  ایجاد ش��رایطی 
جلب  را  مسافرانش��ان  تمام 

می کند، تالش کنند. 
و  راه  وزارت  ه��رچ��ن���د 
جزییاتی  هن��وز  شهرس��ازی 
را در زمین��ه چگونگ��ی عمل 
ک��ردن ای��ن آیین نام��ه ارائه 
نک��رده و هیچ صحبت��ی نیز 
از ح��ق دو طرف��ه ایرالی��ن و 
اما  نیس��ت  مس��افران مطرح 
به نظر می رس��د نهایی شدن 
این آیین نام��ه که طبق وعده 
آخون��دی تا پای��ان فروردین 
ماه سال جاری اجرایی خواهد 
شد، گامی مهم در حوزه حفظ 
پروازهای  مس��افران  حق��وق 
داخل��ی برمی دارد و بخش��ی 
از مش��کالت به وج��ود آمده 
در ماه ه��ای گذش��ته در بازار 
هوایی ایران را مرتفع می کند. 
مهم تری��ن موضوعی که باعث 
ش��ده تدوی��ن و اج��رای این 
آیین نامه با تاخیر مواجه شود، 
ش��رکت های  جریمه  می��زان 
هواپیمای��ی در براب��ر تاخی��ر 
اس��ت. البت��ه از آنجای��ی که 
درص��دی از ای��ن تاخیرها به 
اتحادیه  تحریم ه��ای  موضوع 
آمری��کا علیه صنع��ت هوایی 
کش��ورمان برمی گردد ش��اید 
ایرالین ها  اعت��راض مدی��ران 
منطق��ی باش��د. در ای��ن جا 
دولت باید نق��ش پررنگ تری 

داشته باشد. 
شرایطی  در  سرمایه گذاران 
وارد ای��ن ب��ازار ش��دند ک��ه 
س��ختگیرانه  تحریم ه��ای 
اعمال ش��ده بود بنابراین ارائه 
تسهیالت و ایجاد فرصت هایی 
ب��رای افزای��ش س��وددهی با 
پرداخ��ت یارانه هایی می تواند 
بر بهبود بازار و روابط طرفین 
عرض��ه و تقاض��ا تاثی��ر قابل 

توجهی بگذارد. 

شمارش معکوس شروع شد 

تصویب آیین نامه حقوق مسافران تاخیری تا 2 هفته دیگر 
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طرح جامع مسکن امسال اجرایی 
می شود

مدی��رکل دفت��ر تجهیز مناب��ع، برنامه ریزی و بودجه 
سازمان ملی زمین و مسکن از تاسیس صندوق زمین 
و ساختمان در تمامی استان ها خبر داد و گفت: مراحل 

تدوین طرح جامع مسکن به پایان رسیده است.
ب��ه گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، 
ش��راره امان��ی درباره برنامه های این س��ازمان گفت: 
هدف از برگزاری این نشست یک روزه رفع مسائل و 
مشکالت پیش روی استان ها در تدوین برنامه اجرایی 
س��ال 94 با توجه به تغییرات پیش بینی ش��ده در این 
روند است. مدیرکل دفتر تجهیز منابع، برنامه ریزی و 
بودجه سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: ارزیابی 
فصلی عملکرد اس��تان ها بس��یار مهم و اساسی است، 
با طراحی سیس��تم ارزیابی جامع و کامل اس��تان ها، 
ش��فافیت و تطبی��ق برنامه های تدوین ش��ده بهتر و 
مفیدتر، محقق خواهد شد و به سرانجام خواهد رسید. 
وی خاطرنشان کرد: انجام ارزیابی فصلی استان ها از 
مهم ترین مس��ائلی اس��ت که آگاهی استان ها از نحوه 
آن می تواند ما را به س��وی تدوین برنامه ای دقیق تر 
رهنمون سازد. امانی درخصوص تاسیس صندوق های 
زمین و س��اختمان گفت: این س��ازمان پیشگام ثبت 
نخس��تین صندوق زمین و س��اختمان اس��ت که در 
اردیبهشت پذیره نویسی آن انجام خواهد شد و کلیه 
استان ها در برنامه ریزی سال 94 می بایست تاسیس 

یک صندوق زمین و ساختمان را پیش بینی کنند.
مدی��رکل دفت��ر تجهیز منابع، برنامه ریزی و بودجه 
س��ازمان ملی زمین و مسکن درخصوص طرح جامع 
مسکن نیز گفت: این طرح به پایان رسیده و از امسال 

اجرایی خواهد شد.

 رونق صنعت ساخت و ساز 
و تولید سیمان در سال آینده

دبی��ر انجم��ن صنفی کارفرمایان صنعت س��یمان 
گفت: از آنجاکه صنعت س��یمان بومی س��ازی شده و 
حدود 90 درصد آن بدون نیاز به کشورهای دیگر در 
داخل تامین و تولید می شود، تحریم ها تاثیر چندانی 
در این بخش ندارند اما با توجه به پیش بینی های رونق 
ساخت و ساز در سال جاری و آینده، سال 1395 سال 

رونق صنعت سیمان خواهد بود.
به گزارش ایسنا، عبدالرضا شیخان، اظهار کرد: این امر 
می تواند موجب بهبود تامین قطعات یدکی ماشین آالت 
تولید سیمان و افزایش تولید شود. از سوی دیگر نیز با 
بهبود مسائل کشتیرانی و حمل ونقل می توان به بازار های 
بیشتری دسترسی پیدا کرد. وی افزود: از آنجاکه صنعت 
س��یمان بومی س��ازی شده و حدود 90 درصد آن بدون 
نیاز به کشورهای دیگر در داخل تامین و تولید می شود 
ل��ذا می توان گف��ت که تحریم ها تاثیر زیادی در صنعت 
س��یمان نگذاش��ته اند. شیخان لغو تحریم ها را در جهت 
رون��ق اقتصادی دانس��ت و گف��ت: این امر موجب بهبود 
شرایط اقتصادی و ساخت و ساز و در نتیجه بهبود وضعیت 
صنعت سیمان می شود. دبیر انجمن صنفی کارفرمایان 
صنعت س��یمان در خصوص وضعیت تولید س��یمان در 
س��ال 1394 اظهار کرد: پیش بینی ما از وضعیت تولید 
و صادرات سیمان در سال جاری همچون سال گذشته 
است. وی گفت: به دلیل اینکه لغو تحریم ها در شش ماهه 
اول نمی تواند تاثیرات زیادی برجای بگذارد و انتظار ما 
برای شش ماهه دوم که مصادف با فصل سرما و کاهش 
ساخت وس��از اس��ت، می توان گفت ک��ه بهبود وضعیت 

سیمان را می توان در سال 1395 پیش بینی کرد.

عالء الدین خودش اقدام به تخریب 
پاساژ کند

به گزارش فارس، محس��ن پیرهادی، عضو ش��ورای 
اسالمی شهر درخصوص پرونده طبقه هفتم ساختمان 
عالءالدین گفت: برای تخریب این طبقه رأی کمیسیون 
ماده 7 و دیوان عدالت اداری وجود داشت. مالک شکایت 
کرده و دوباره دیوان عدالت کمیته هفت نفره ای را برای 

بررسی بیشتر قرار داده است.
عضو ش��ورای اس��المی ش��هر تهران اضافه کرد: 
بهتر اس��ت که مالک خودش اقدام به تخریب کند. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه آقای عالءالدی��ن یکی از 
ساختمان س��از های شهر تهران است، گفت: درست 
نیست که در مجموعه کاری ایشان کاری با تخلف 
پی��ش رود و بهت��ر اس��ت وی داوطلبانه تخریب را 
آغاز کند. همچنین رییس ش��ورای اس��المی ش��هر 
تهران درباره تخلف در س��اخت پاس��اژ عالءالدین 
گفت: باید مس��ئول پاس��اژ نسبت به تخریب طبقه 
هف��ت این پاس��اژ اقدام کن��د و اگر تخریب صورت 
نگی��رد ب��ا پلیس هماهن��گ می کنیم تا تخریب این 

طبقه انجام شود.
مه��دی چمران درباره تخریب طبقه هفتم پاس��اژ 
عالء الدین که به صورت غیرقانونی ساخته شده است 
اظه��ار داش��ت: در حال حاض��ر فعالیت در این طبقه 

ممنوع است و تخریب نیز کار ما نیست.
وی ادامه داد: باید مسئول پاساژ نسبت به تخریب 
طبقه هفت این پاساژ اقدام کند و اگر تخریب صورت 
نگی��رد ب��ا پلیس هماهنگ می کنیم ت��ا تخریب این 
طبقه انجام شود. چمران افزود: تخریب آن طبقه باید 
براساس حکم کمیسیون ماده 100 انجام شود که در 
حال حاضر نیز بخشی از آن تخریب شده است. رییس 
ش��ورای اسالمی شهر تهران اظهار داشت: در صورت 
هرگونه بهره برداری احتمالی از آن طبقه ش��هرداری 

تهران موظف است جلوی آن را بگیرد.

تفاهم ایران و ترکیه برای حمل بار 
تا یک میلیون تن در سال 2017

وزیر راه و شهرسازی و وزیر توسعه جمهوری ترکیه 
با امضای بیانیه حس��ن نیت در زمینه راه آهن توافق 
کردن��د ک��ه ایران و ترکیه می��زان حمل بار را تا یک 
میلی��ون ت��ن در س��ال 2017 افزایش و برای احداث 
خط آهن جدید در اطراف بازرگان-گوریوالغ مطالعات 

انجام دهند. 
ب��ه گ��زارش مرک��ز روابط عمومی و اطالع رس��انی 
وزارت راه وشهرس��ازی، عب��اس آخون��دی و جودت 
ییلماز با امضای بیانیه حس��ن نیت در زمینه راه آهن 
بر اجرایی کردن توافق محسن پور سیدآقایی، معاون 
وزیر و مدیرعامل ش��رکت راه آهن جمهوری اس��المی 
و طلعت آیدین، معاون وزیر حمل ونقل، دریانوردی 

و ارتباطات جمهوری ترکیه تاکید کردند. 
در این بیانیه دو طرف توافق کردند افزایش حمل 
بار به میزان 450 هزار تن در س��ال 2015 و به یک 
میلی��ون ت��ن در س��ال 2017 از طریق اقدامات الزم، 
س��رمایه گذاری و بهره برداری مشترک در سطح ملی 
و اولویت دادن به افزایش حمل و نقل مسافر میان دو 
کش��ور از طریق راه آهن و توس��عه حمل بار در محور 
شرق-غرب از طریق راه آهن منطقه ای صورت گیرد. 
بناب��ر ای��ن گزارش در این توافقنامه تصریح ش��ده 
اس��ت: در زمینه بررسی راه های گسترش همکاری ها 
در زمینه افزایش تجارت دوجانبه از طریق راه آهن و 
بررس��ی تامین مالی، بستر س��ازی مناسب برای انجام 
مطالع��ات فن��ی به منظ��ور احداث خط آهن جدید و 
مستقیم میان دو کشور در اطراف بازرگان-گوریوالغ 
و تشویق شرکت های معتبر بخش خصوصی به انجام 
سرمایه گذاری الزم در زمینه سیستم ریلی دو کشور 

از هیچ گونه تالشی دریغ نخواهد شد. 

حذف فروش حضوری 
آرم طرح ترافیک روزانه

مع��اون حمل و نق��ل ترافیک ش��هرداری تهران از 
ح��ذف فروش حضوری آرم های طرح ترافیک روزانه 

و هفتگی از ابتدای سال جاری خبر داد. 
به گزارش مهر، س��یدجعفر تش��کری هاش��می با 
بیان اینکه در سال 94 به هیچ وجه فروش حضوری 
آرم ه��ای روزان��ه نداریم گف��ت: این آرم ه��ا تنها از 
طریق وب س��ایت Tehran.ir ی��ا از طریق ssd به 
فروش می رس��د و ش��هروندان می توانند با ارس��ال 
ک��د #1*3*137*ش��ماره پالک خود را ارس��ال و 
پرداخ��ت را نیز از طریق کارت ش��تاب انجام دهند.  
وی ادامه داد: هفته آینده از طریق موبایل App  و 
در سیستم Ios و اندروید نیز فروش آرم های روزانه 
انجام خواهد شد.  معاون شهردار تهران از راه اندازی 
سیس��تم فروش پیامک��ی آرم های روزان��ه در آینده 
نزدیک خبر داد و گفت: روش های دیگری نیز برای 
خرید آرم های هفتگی و روزانه پیش بینی ش��ده که 

در صورت نهایی شدن اعالم می شود. 
تش��کری هاشمی در پاسخ به پرسشی درخصوص 
نخستین ایس��تگاه های مترو که در سال 94 افتتاح 
می ش��ود، گف��ت: ایس��تگاه فاطم��ی و عب��دل آباد 
نخس��تین ایستگاه هایی هس��تند که در سال جدید 
به بهره برداری می رس��ند. همچنین بخش ش��مالی 
خط 3 نیز در حال اتمام اس��ت و امیدواریم به زودی 
ش��هروندان تهرانی از جنوب غرب پایتخت به شمال 

شهر با مترو سفر کنند.

رشد ۵0 درصدی ترانزیت ریلی

مدیرعامل شرکت راه آهن با اشاره به رشد 50درصدی 
ترانزیت ریلی گفت: در سال گذشته میزان حمل بار در 

هرتن کیلومتر 9 درصد افزایش داشت. 
به گزارش مهر، محس��ن پورس��یدآقایی با اشاره به 
رش��د 9 درصدی حمل بار در هر تن کیلومتر، اظهار 
داشت: میزان حمل بار در هرتن کیلومتر درسال 93 
با افزایش روبه رو شد به طوری که از 22.4 میلیارد تن 
کیلومتر در سال 92 به 24.4 میلیارد تن کیلومتر در 
سال 93 افزایش یافت. وی به رشد ۶.7 درصدی در 
تناژ بار حمل ش��ده اش��اره کرد و افزود: در س��ال 92 
تناژ بار حمل شده 32.7 میلیون تن بود که در سال 
93 ای��ن رق��م به 34.۸۸ میلیون تن رس��یدکه بازهم 
افزایش نش��ان می دهد. مدیرعامل ش��رکت راه آهن با 
بیان اینکه در سال گذشته ترانزیت بخش ریلی رشد 
50 درصدی داشته است، بیان کرد: باوجود تحریم ها 
رقم ترانزیت ریلی از 530 هزار تن در س��ال 92 به 
۸00 هزار تن در س��ال 93 رس��ید. معاون وزیر راه و 
شهرس��ازی به ایمنی در بخش راه آهن اش��اره کرد و 
افزود: حوادث بخش ریلی هم در این مدت با کاهش 
زیادی مواجه شد به طوری که از 251 حادثه در سال 

92 به 192 مورد حادثه در سال 93 رسیدیم. 

گزارش 2

در 11 ماه��ه نخس��ت س��ال 
گذشته تعداد معامالت آپارتمان 
ح��دود  رش��د  ب��ا  ته��ران   در 
ه��ر  در  قیم��ت  درص��دی   ۶
مت��ر مرب��ع بی��ش از 50 درصد 
افزایش یافت. به گزارش ایس��نا، 
مرکزی  بانک  آمارهای  بررس��ی 
نش��ان می دهد که در 11 ماهه 
تع��داد   1393 س��ال  نخس��ت 
مسکونی  آپارتمان های  معامالت 
ش��هر تهران به 15۸ هزار واحد 
مسکونی رس��یده که در مقایسه 
قب��ل  س��ال  مش��ابه  دوره   ب��ا 
50.5 درص��د افزای��ش دارد. در 
ای��ن دوره متوس��ط قیمت یک 
مترمرب��ع بنای واحد مس��کونی 
معامله ش��ده از طریق معامالت 
ملک��ی حدود 4 میلی��ون تومان 
بوده که نس��بت به دوره مش��ابه 
س��ال 1392، حدود 5.7 درصد 

افزایش داشته است.
اما مقایسه روند فصلی معامالت 
انجام ش��ده با عرض��ه واحد های 
مس��کونی تکمیل ش��ده در شهر 
ته��ران بیانگ��ر آن اس��ت ک��ه از 
ابتدای س��ال 1392 میزان عرضه 

واحد های مس��کونی در سطحی 
باالتر از حجم معامالت قرار گرفته 
اس��ت. در این رابطه بانک مرکزی 
توضیح داده ک��ه این تغییر متاثر 
از افت محسوس معامالت در بازار 
مسکن و همچنین افزایش عرضه 
واحد های جدید ساخته شده بوده 
اس��ت. آخرین آمار بانک مرکزی 
نش��ان می دهد که نسبت عرضه 
واحد های مس��کونی به معامالت 
انج��ام ش��ده در س��ه ماهه دوم 

س��ال 1393 حدود ۸۶.۸ درصد 
ب��وده ک��ه همچنان از متوس��ط 
این نسبت، نس��بت به سال های 
ت��ا 1391 ک��ه ح��دود   13۸9 

۶3 درصد بوده باالتر است.

بیشترین متراژ و قیمت مورد 
معامله آپارتمان در تهران

تع��داد  فراوان��ی  توزی��ع 
معامل��ه  مس��کونی  واحد ه��ای 
ش��ده بر حس��ب زیربن��ای هر 

بهمن ماه  در  مس��کونی  واح��د 
س��ال گذشته نشان می دهد که 
با  مسکونی  واحد های  بیشترین 
زیربنای ۶0 ت��ا 70 مترمربع و 
مع��ادل 1۶.۸ درصد اختصاص 

داشته است.
همچنی��ن واحد های زیربنای 
50 ت��ا ۶0 ب��ا 15.3 درص��د و 
70 ت��ا ۸0 مترمرب��ع با 13.3 
درص��د در رتبه های بعدی قرار 
دارن��د. در مجموع در بهمن ماه 

س��طح  با  مس��کونی  واحد های 
زیربنای کمت��ر از ۸0 مترمربع 
59 درص��د از معام��الت انجام 
ش��ده را به خود اختصاص داده 

است.
بررسی این آمار حاکی از آن 
است که تا پایان 11 ماهه سال 
با  مسکونی  واحد های  گذش��ته 
ارزش 100 ت��ا 130 و 130 تا 
1۶0 میلی��ون توم��ان هر کدام 
با س��هم 10.۶ درص��د در بین 
بررسی  مورد  قیمتی  دامنه های 
بیش��ترین س��هم از معامالت را 

داشته است.
واحد ه��ای دارای ارزش 1۶0 
تا 190 تومان نی��ز با اختصاص 
س��هم 9 درص��دی در رتبه های 

بعدی قرار دارد. 
در عی��ن ح��ال ک��ه ح��دود 
4۶.1 درص��د از معام��الت ب��ه 
واحد ه��ای مس��کونی به ارزش 
کمت��ر از 220 میلی��ون تومان 
اختصاص داش��ته و 5.۸ درصد 
ارزشی  مس��کونی  واحد های  از 
بی��ش از 9۸0 میلی��ون تومان 

دارد.

در 11 ماهه سال گذشته رخ داد

رشد 6 درصدی قیمت آپارتمان

جواد هاشمی
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ب����ارندگ��ی  ک���اه��ش 
پی در پی،  و خشکس��الی های 
هر روز عرص��ه را بر مدیران 
مناب��ع آب تنگ ت��ر می کند. 
در س��وی دیگ��ر ش��هرها و 
دچار  نیز  کش��ور  روستاهای 
تنش ه��ای آبی می ش��وند و 
ای��ن  راس  در  کالن ش��هرها 

بح��ران ق��رار دارن��د. 
در طبقه  بن��دی اس��تان  های 
ش��اخص  براس��اس  کش��ور 
پای��ش مناب��ع آب از مهرماه تا 
در  اس��تان  ها  اس��فندماه ۹۳، 
۶دس��ته مرطوب، نرمال، قابل 
تحمل، دارای تنش آبی، دارای 
تنش آبی ش��دید و کمبود آب 
طبقه  بندی ش��ده  اند. بر همین 
اس��اس 1۳ اس��تان از جمل��ه 
تهران دچار تنش آبی ش��دید 
هستند. به جز تهران، استان  های 
اصفهان، ایالم، البرز، خوزستان، 
زنجان، قم، کرمانشاه، گلستان، 
لرس��تان، مرکزی و همدان در 
مرکز تن��ش آبی ش��دید قرار 
دارند. آذربایجان  شرقی و غربی، 
اردبیل، چهارمحال و بختیاری، 
خراس��ان ش��مالی و رض��وی، 
س��منان، کردستان، کهگیلویه 
و بویراحمد، گیالن و مازندران 
در دسته 11 اس��تان درگیر با 
»تنش آبی« گزارش ش��ده اند. 
7 استان نیز با خطر کمبود آب 

دست و پنجه نرم می کنند. 
بر  پایه این گزارش، مناطقی 
مانند استان های شمالی کشور 
که ت��ا پیش از ای��ن در ردیف 
منطق پر آب قرار داشتند اکنون 
شرایط مرطوب و نرمال ندارند. 
با این تفاسیر وضعیت منابع آبی 
کشور از مرز بحران نیز گذشته 
و به هش��دار رس��یده اس��ت. 
هیچ اس��تانی از نظر ش��اخص 
 پایش منابع آب در س��ال آبی
۹۴-۹۳ در دسته  های مرطوب، 
نرمال یا حتی قابل تحمل قرار 
ندارد. طبق نقش��ه طبقه  بندی 
اس��تان  های کش��ور براس��اس 
شاخص پایش منابع آب، نیمه 
جنوبی و جنوب  ش��رقی کشور 
در دس��ته مناط��ق درگی��ر با 

کمبود آب قرار دارند. 

کاهش 57 درصدی آب 
سدهای تهران 

کاهش ح��دود ۶0 درصدی 

تهران  اط��راف  آب س��دهای 
نسبت به سال ۹2، مسئوالن 
وزارت نی��رو را ب��رای تامین 
پایتخ��ت  ش��هروندان  آب 
ک��رده  روب��ه رو  مش��کل  ب��ا 
اس��ت. فرید ظهی��ری، معاون 
نظارت ب��ر بهره برداری آبفای 
اس��تان تهران در گفت و گو با 
»فرصت ام��روز«، با اش��اره به 
تهران،  س��دهای  آب  حج��م 
اظهار می کند: در روز سه شنبه 
18 فروردی��ن ۹۴، مجم��وع 
ذخیره مخازن سدهای اطراف 
تهران )طالق��ان، کرج، لتیان، 
الر و مامل��و( که تامین کننده 
 ۴۳۹ هس��تند  ته��ران  آب 
میلیون مترمکعب آب اس��ت. 
در مقایسه با 18فروردین ۹1 
و ۹2 ک��ه س��ال های معمولی 
بوده ان��د، ح��دود ۶0 درص��د 

کاهش داریم. 
وی می گوید: نشس��ت هایی 
را برای رسیدن به راهکارهای 
تش��دید  مرحل��ه  در  عمل��ی 
تنش آب��ی در پایتخت برگزار 
کرده ایم که پس از جمع بندی 
این  کلی��ات  می ش��ود.  اعالم 
راهکارها حول محور مدیریت 
مص��رف، مدیری��ت تقاض��ا و 

پروژه های دیگر است. 
این  به کارگی��ری  ب��ا 
صورت  در  راهکاره��ا 
همکاری بیشتر مردم، 
از بح��ران و تنش آبی 
عبور  آم��ده  وجود  به 
خواهیم ک��رد. معاون 
بهره برداری  بر  نظارت 
آبفای اس��تان تهران، 
س��رانه  می گوی��د: 
مشترکان  آب  مصرف 
تهران��ی 220 لیتر در 
روز اس��ت. با توجه به 

ذخای��ر منابع آبی و ش��رایط 
اقلیم��ی حاک��م، ش��هروندان 
تهران��ی بای��د مص��رف آب را 
مدیری��ت کنن��د و در مصرف 
آب دق��ت بیش��تری به خرج 
دهند. کش��ورهای اروپایی که 
میزان منابع آبی شان بیشتر از 
ماست، سرانه مصرف کمتری 

دارند. 

مدیریت تقاضا راهکار 
اصلی است

وی ادام��ه می ده��د: بحث 
اکن��ون مدیریت  اصل��ی م��ا 
تقاضای آب اس��ت ک��ه برای 

اج��رای درس��ت و بهتر آن از 
س��وی مردم نیاز به همکاری 
داری��م.  رس��انه ها  کم��ک  و 
بای��د مص��رف درس��ت آب را 
فرهنگ س��ازی کنیم تا میزان 

تقاضا کاهش یابد. 
ظهی��ری در پاس��خ به این 
جیره بندی  آی��ا  که  پرس��ش 
امس��ال  تابس��تان  در  آب 
اعمال  پایتخت نش��ینان  برای 
می ش��ود، تصری��ح می کن��د: 
تم��ام ت��الش ما در ش��رکت 
تهران  اس��تان  آب و فاض��الب 
این است که تقاضا را مدیریت 
کنیم. اگر مصرف آب مدیریت 
نشود و بارش ها نیز کم شود، 
پیش بینی ها در تامین و توزیع 
آب به عمل نرسد، جیره بندی 
آب یک��ی از گزینه ه��ا خواهد 
بود. در ای��ن زمینه همه باید 
همکاری کنند تا تابستان را با 

کمترین مشکل بگذرانیم. 
برخی از کارشناسان وزارت 
نیرو جیره بن��دی و قطع آب 
در برخی س��اعات و روزها را 
بس��یار پرهزین��ه می دانند و 
می گویند: به دلیل فرسودگی 
لوله ه��ا، پس از ه��ر بار قطع 
و  ترکیدگ��ی  آب،  وص��ل  و 

گرفتگ��ی لوله ها و انش��عابات 
ای��ن  اس��ت.  اجتناب ناپذی��ر 
موضوع اف��زون بر هزینه های 
زی��ادی که روی دس��ت آبفا 
می گ��ذارد، ه��درروی آب را 
بیش��تر می کن��د.  از س��وی 
دیگ��ر افزایش دم��ا در نیمه 
دوم فروردین م��اه در تهران 
به خوبی احس��اس می شود و 
گرم��ا و تابش خورش��ید نیز، 
میزان تبخیر در ماه های آتی 
را افزایش خواهد داد. به این 
آبی  از منابع  ترتیب بخش��ی 
تهران ب��ا تبخیر زودهنگام از 

دس��ت می رود. 

شرایط منابع آبی عادی 
نیست

مع��اون  دائم��ی،  علیرض��ا 
برنامه ری��زی و ام��ور اقتصادی 
وزی��ر نی��رو در گفت و گ��و ب��ا 
»فرصت امروز«، شرایط کنونی 
مناب��ع آب��ی کش��ور را عادی 
نمی داند و می گوی��د: با گرم تر 
ش��دن کره زمین ک��ه تبخیر 
و  دارد  درپ��ی  را  آب  بیش��تر 
همچنین کاه��ش بارش ها در 
کش��ور، مصرف آب نیز بیشتر 
می ش��ود. وی می افزاید: وزارت 
نیرو به عنوان متولی آب کشور 
تمام تالش خود را برای افزایش 
بهره وری در مصرف آب به کار 
بهینه س��ازی و  گرفته اس��ت. 
مدیریت مصرف آب یکی دیگر 
از راهکارهای کنترلی است که 
ب��رای اجرای آن به مش��ارکت 

بیش از پیش مردم نیازداریم. 

با طرح تعادل بخشی از 
بحران آب خارج می شویم

 دائمی با اش��اره به بیشترین 
می��زان مص��رف آب در بخش 
کشاورزی، اظهار می کند: طرح 
تعادل بخش��ی منابع آب های 
زیرزمین��ی یک��ی از اقدام��ات 
ک��ه  اس��ت  دیگ��ری 
وزارت نیرو در دس��ت 
براس��اس  دارد.  اج��را 
اگ��ر  پیش بینی ه��ا 
اج��رای ط��رح تعادل 
آب های  منابع  بخشی 
س��ال  در  زیرزمین��ی 
۹۴ ب��ا موفقیت انجام 
ش��ود، وضعیت تعادل 
آب ه��ای  مناب��ع  در 
ایج��اد  زیرزمین��ی 
می شود و از بحران آبی 

عبور می کنیم. 

مهار سیال ب ها
با توجه به س��اختار خاک و 
آبرفتی بودن گس��تره وسیعی 
مه��ار  کش��ور،  زمین ه��ای  از 
راه  از  فصل��ی  س��یالب های 
آبخیزداری یکی از راهکارهایی 
اس��ت ک��ه باوج��ود اختصاص 
تاکن��ون  آن  ب��رای  بودج��ه 
برنامه ه��ای خاص��ی از س��وی 
وزارت نی��رو و کش��اورزی اجرا 
نشده اس��ت. وجود ۴2 میلیون 
هکت��ار آبرفت درش��ت دانه در 
ایران که قابلی��ت ذخیره آب را 
دارد، منبع مهم و با ارزشی برای 

جمع آوری و مهار سیالب هاست 
که بخش زیادی از آب شیرین 
ب��رای آش��امیدن، کش��اورزی 
و صنع��ت را تامی��ن می کن��د. 
س��یالب ها  ای��ن  جم��ع آوری 
می توان��د در باال آمدن س��طح 
آب های زیرزمینی در بس��یاری 
از مناطق کشور موثر باشد. این 
در حالی اس��ت ک��ه پروژه های 
سدسازی یکی پس از دیگر در 
شهرهای مختلف و در سفرهای 
استانی رییس جمهوری گشایش 
می یابد تا همچنان سدسازی بر 
آبخیزداری اولویت داشته باشد. 

کنترل سیالب ها تنها با 
سدسازی امکان دارد

رحی��م میدان��ی، معاون آب  
و  آبف��ای وزارت نی��رو، در این 
زمین��ه ب��ه »فرصت ام��روز« 
می گوی��د: اینکه تصور ش��ود 
کش��ور بی نی��از از سدس��ازی 
اس��ت، تصور درس��تی نیست. 
مانن��د  مناط��ق  برخ��ی  در 
سیس��تان و بلوچس��تان ک��ه 
آب ه��ای س��یالبی دارد و ب��ه 
م��ی رود،  دس��ت  از  س��رعت 
ب��دون سدس��ازی نمی توانیم 
س��یالب ها را کنت��رل و منابع 
آب��ی را به درس��تی اس��تفاده 
کنی��م. بنابرای��ن پروژه ه��ای 
سدس��ازی ب��ا رعای��ت اصول 
پذیرفته شده بین المللی، قابل 
انجام است. وی ادامه می دهد: 
در گذشته به سدسازی با این 
جامعی��ت ن��گاه نمی کردند و 
مسائل زیس��ت محیطی تا این 
اندازه دیده نمی شد اما اکنون 
ش��رایط تغییر کرده اس��ت. بر 
همین اساس ما در وزارت نیرو 
حتی برای س��دهای س��اخته 
ش��ده نیز بازنگری هایی انجام 
می دهی��م. معاون وزی��ر نیرو، 
تصری��ح می کند: ما ب��ه دنبال 
تخریب سدها نیستیم و سدی 
که نیاز به تخریب باشد، نداریم 
ام��ا بازنگری در س��دها به ویژه 
س��دهایی را که در دست اجرا 
هس��تند در دس��تور کار ق��رار 
داده ای��م. در مرحل��ه مطالع��ه 
س��دهای جدید نیز غربالگری 
کرده ای��م و برخ��ی از پروژه ها 
را کال منتف��ی کرده ای��م. این 
موض��وع در تمامی حوضه های 
آبری��ز مانند س��فیدرود، کرج، 
کرخ��ه، ارومیه و غی��ره انجام 

شده است. 

خشکسالی در مدیریت آب

غربالگری در پروژه های سدسازی 
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خشکسالی عشایر را زودتر راهی 
ییالق کرد

عشایر اس��تان های جنوبی به دلیل کمی آب، یک 
هفته زودتر وارد ییالق شدند. 

قائم مق��ام س��ازمان امور عش��ایر روز گذش��ته در 
گفت وگ��و با ایان��ا، گفت: وضعیت مراتع در بیش��تر 
استان های کشور مناسب ارزیابی می شود، به گونه ای 
که 10 درصد عش��ایر مناطق خوزس��تان و بوش��هر 

راهی ییالق شدند. 
میرولی صف��رزاده اف��زود: مابقی عش��ایر مناطق 
جنوب��ی کش��ور از هفته آین��ده کوچ خ��ود را آغاز 

می کنند. 
وی خاطرنشان کرد: عشایر تهرانی اوایل خردادماه 
ک��وچ می کنند که البته ممکن اس��ت اندکی زودتر 

وارد ییالق شوند. 
صفرزاده ادامه داد: با توجه به وجود خشکس��الی 
در بیشتر مناطق کشور، این سازمان تمهیدات الزم 
برای آبرسانی را اندیشیده است و اعتبار مناسبی در 
حد 100 درصد از سال گذشته کسب کرده است. 

وی تصریح کرد: براس��اس بررسی های انجام شده، 
در نیمه ش��مالی کشور هیچ مش��کلی وجود ندارد، 
اما مناطق جنوبی و مرکزی با مشکل کم آبی روبه رو 

هستند. 
صفرزاده تاکید کرد: با وجود آنکه در الیحه بودجه 
س��ال 1۳۹۴ برای اسکان عش��ایر بودجه دوبرابری 
لحاظ ش��ده اس��ت، اما هنوز خبری از اختصاص آن 

نیست. 

 در شناسایی باقیمانده سموم 
بسیار توانمند شده ایم

مع��اون اداره کل فرآورده ه��ای غذای��ی، آرایش��ی و 
بهداش��تی س��ازمان غذا و دارو با بیان اینکه می توانیم 
تعداد بیشتری از سموم را بررسی و کشف کنیم، گفت: 
در ای��ن ح��وزه بس��یار توانمندتر از قبل ش��ده ایم.   به 
گزارش پایگاه اطالع رس��انی سازمان غذا و دارو، سهیل 
اس��کندری درخصوص افزایش توانمندی های کش��ف 
باقیمانده س��موم افزود: ممکن است موادغذایی حاوی 
برخی باقیمانده سموم در دفع آفات نباتی و آالینده های 
دیگری باش��ند لذا تمام مواد غذای��ی نیازمند تولید در 
داخل، ابتدا توس��ط مس��ئوالن فنی ی��ا معاونت غذا و 
داروی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور بررسی 
و نمونه ب��رداری می ش��ود و در صورت ع��دم دارا بودن 
مشکالت سالمت و ایمنی غذایی، وارد بازار خواهند شد.  
وی درخصوص فرآورده های غذای��ی وارداتی نیز افزود: 
در مبادی ورودی کش��ور و قبل از ورود به سطح عرضه 
کشور و بنا بر ماهیت کاال نمونه برداری های الزم از نظر 
دفع سموم آفات نباتی صورت پذیرفته، در صورت تایید 

وارد سبد مصرف مردم می شود. 

آغاز خرید مرغ منجمد کیلویی 
6500 تومان

معاون ش��رکت پش��تیبانی امور دام گف��ت: در پی 
کاهش قیمت گوش��ت مرغ و در راس��تای حمایت از 
تولیدکنندگان، خرید گوش��ت مرغ منجمد آغاز شده 
و تا ه��ر زمان که تولیدکنن��دگان بخواهند می توانند 

محصول خود را به این شرکت بفروشند.
عب��اس وال��وزی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: 
ش��رکت پش��تیبانی ام��ور دام براس��اس ضواب��ط و 
دس��تورالعمل های ابالغی مصوب، تنظیم ب��ازار و در 
راستای حمایت از تولیدکنندگان، گوشت مرغ منجمد 
را خریداری می کن��د که در این میان تولیدکنندگان، 
تشکل ها، اتحادیه ها و شرکت ها می توانند برای انعقاد 
ق��رارداد و تحویل مرغ به ادارات کل مدیریت های این 

شرکت در استان ها مراجعه کنند.
وی افزود: خرید گوشت مرغ منجمد از هفته گذشته 
در برخی از استان ها اعالم شده و خرید این محصول از 
سه روز گذشته در مازندران آغاز شده و در استان های 
دیگری مانند گلستان و تهران نیز صورت گرفته است.

معاون بازرگانی داخلی ش��رکت پشتیبانی امور دام 
با بیان اینکه خرید گوش��ت مرغ منجمد در هر زمانی 
که قیمت مرغ زن��ده از کیلویی ۴۴00 تومان پایین تر 
بیاید آغاز می شود، ادامه داد: قیمت خرید گوشت مرغ 
منجمد براساس وزن های اعالم شده )یک کیلو و 100 
گ��رم تا یک کیلو و 800 گ��رم( از کیلویی ۶500 تا 7 
هزار تومان متفاوت است. والوزی گفت: درحال حاضر 
قیمت عمده فروشی گوشت مرغ کیلویی ۶هزار تومان 
و قیمت خرده فروش��ی آن کیلویی ۶500 تومان است 
و مرغ��داران می توانند تا ه��ر زمان که تصور می کنند 
قیمتی باالتر از نرخ خرید ش��رکت پشتیبانی امور دام 
برای محصول آنها وجود ندارد، گوشت مرغ تولید شده 

واحدهای خود را به این شرکت بفروشند.

سود افزایش تولید محصوالت 
کشاورزی در جیب وزارت نیرو

کش��ور در ش��رایط بحران آب و تنش های شدید 
آبی قرار دارد . وزارت کش��اورزی تمام تالش خود را 
ب��ه کار گرفته تا روش های کش��ت را اصالح کند و 
با افزایش به��ره وری و راندمان تولید، بحران آب در 

بخش کشاورزی را کنترل کند . 
نکته بس��یار مهمی که باید به آن اشاره کرد اینکه 
مدیریت منابع آب در دست وزارت جهاد کشاورزی 
نیس��ت و وزارت نیرو آن را بر عهده دارد . در حالی که 
مدیری��ت مناب��ع آب در بخش کش��اورزی باید در 
اختیار وزارتخانه مربوط به خودش باش��د . در قوانین 
وزارت نی��رو برای مدیریت آب در بخش کش��اورزی 
و فروش آن به کش��اوزران آنچه مش��اهده می شود 
این اس��ت که کش��اورزان با اس��تفاده از روش های 
نوی��ن آبیاری و افزایش راندم��ان محصول باید پول 
یا سهم بیش��تری به وزارت نیرو بدهند . وزارت نیرو 
در قبال محصول تولید ش��ده کش��اورز، درخواست 
درصدی س��هم درآمد می کند و با این شرایط هیچ 
کش��اورزی حاضر نمی شود تولیدش را افزایش دهد . 
زیرا س��ودش به جیب خودش نمی رود و وزارت نیرو 

از آن بهره مند می شود.
وزارت نیرو اگ��ر می خواهد همچن��ان این بخش 
را مدیری��ت کند باید مدیری��ت حجمی آب را برای 
کش��اورزان اجرا کند که تاکنون ش��اهد ساماندهی 
در این بخش از س��وی وزارت نی��رو به عنوان متولی 
آب کش��ور نبوده ایم . این وزارتخانه باید در برخی از 
سیاس��ت های خود تجدید نظر کن��د و مدیریت آب 
بخش کشاورزی را پس از سد و از ابتدای کانال های 
آب کش��اورزی، بر عه��ده وزارت جهاد کش��اورزی 
بگذارد . این مدیریت دوگانه و نابسامانی هایی که در 
آن ایجاد ش��ده، مشکالت زیادی به وجود آورده که 
نتیجه ای جز زیان کش��اورزان و بهره برداران در پی 

نداشته است.
شوربختانه وزارت نیرو تنها کاری که می کند، این 
است که انگشت اتهام را به سمت کشاورزان بگیرد و 
آنها را بزرگ ترین مصرف کننده آب در کشور معرفی 
کند . باید از مسئوالن این وزارتخانه پرسید؛ مدیریت 
منابع آب در دس��ت چه کسی است؟ حفر این همه 
چ��اه مجاز و غیرمجاز را چه کس��ی نظاره کرد و دم 
برنیاورد؟ چه کس��انی در حالی که متولی منابع آبی 
کشور بودند، پایین رفتن سطح آب های زیرزمینی و 
س��فره های آبی را به تماش��ا نشستند؟ چرا آن زمان 
کاری نکردن��د و ح��اال که کار از کار گذش��ته فریاد 

بی آبی و اتهام زنی سر  می دهند؟ 
درس��ت اس��ت همه ای��ن مصیبت ه��ا در بخش 
کش��اورزی اتف��اق افتاده اما مدیری��ت منابع آب در 
اختیار وزارت نیرواست و آنها باید از وقوع این بحران 
پیش��گیری می کردند . اکنون در اس��تان خوزستان 
کش��ت دیم از بین رفته است و در استان های دیگر 

نیز وضعیت بهتری مشاهده نمی شود.
خالص��ه اینک��ه مدیری��ت مناب��ع آب در بخ��ش 
کش��اورزی باید در دست خود کش��اورزان باشد اما 
مدیریت همچنان در اختی��ار وزارت نیرو قرار دارد . 
این وزارتخانه هیچ ارتباطی با کشاورزان ندارد و این 

یک اشتباه است . 

 قاچاق گوساله های ایرانی 
به ترکیه

رییس اتحادی��ه دامداران در رابطه با مش��کالتی 
که بر س��ر راه دامداران داخلی برای خودکفا کردن 
کش��ورمان از نظر گوش��ت قرمز وجود دارد، گفت: 
قیمت تمام ش��ده گوش��ت در داخل کشور، نسبت 
به گوش��ت وارداتی باالتر اس��ت و وقت��ی در برزیل 
با 2200 میلی متر متوس��ط بارندگی ش��ان در سال 
علوفه بسیار ارزان تمام می شود مسلما رقابت با آنها 

سخت خواهد بود.
به گزارش نسیم، س��لطانی سروستانی، ادامه داد: 
عالوه بر موارد مطرح ش��ده، یک موضوع مهم دیگر 
در رابط��ه ب��ا بحث خودکفایی در گوش��ت دام، این 
اس��ت که در کش��ورهای دیگر، دولت های ش��ان یا 
ب��ا دادن یارانه یا ب��ا دادن مش��وق های صادراتی از 

تولیدکنندگان حمایت می کنند.
وی با تاکید بر اینکه ما در بحث افزایش بهره وری 
در وزن الش��ه دام باید پیشرفت داشته باشیم اظهار 
داش��ت: البته س��ال گذش��ته تنها ح��دود 7درصد 
گوش��ت م��ورد نیازم��ان را از خارج کش��ور تامین 
کردی��م، از طرفی ما دام را نیز صادر می کنیم، حتی 
گوساله های مان نیز به صورت قاچاق به کشور ترکیه 

فرستاده می شوند.
رییس اتحادیه دامداران تاکید کرد: باوجود تمامی 
موارد ذکر ش��ده، مقدار گوش��تی که ما وارد کشور 
می کنیم زیاد نیست، اگر ما بتوانیم وزن الشه گاو و 
گوسفند را حداقل 15درصد افزایش دهیم تا به وزن 
استاندارد الشه برسد آن زمان است که دیگر نه تنها 
تولید داخل، نیازمان را تامین می کند، بلکه صادرات 

نیز می توانیم داشته باشیم.
وی در پای��ان خاطرنش��ان کرد: البت��ه باید برای 
گوش��ت خارجی تعرفه ای گذاش��ته ش��ود تا هنگام 

واردات بتواند با گوشت داخلی رقابت کند.

یادداشت خبـــر

دام

مشاور وزیر کشاورزی در امور آب و خاک

حسینعلی عظیمی

مولود غالمی

ما به دنبال تخریب سدها نیستیم 
و سدی که نیاز به تخریب باشد، 

نداریم اما بازنگری در سدها به ویژه 
سدهایی را که در دست اجرا هستند 
در دستور کار قرار داده ایم. در مرحله 
مطالعه سدهای جدید نیز غربالگری 
کرده ایم و برخی از پروژه ها را کال 

منتفی کرده ایم

قائ��م مق��ام خان��ه کش��اورز گفت: 
بی تجربگ��ی وزارت جهاد کش��اورزی 
و ع��دم نظ��ارت س��ازمان حمای��ت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان عامل 
بر هم خوردن بازار میوه در شب عید و 

ایام نوروز امسال بود. 
عنای��ت اهلل بیابان��ی در گفت وگو با 
ایس��نا اظهار کرد: قانون انتزاع وظایف 
بازرگان��ی بخش کش��اورزی از طرف 
برخی افراد و مس��ئوالن سابق وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت همواره مورد 
هجمه و انتقاد قرار گرفته است و این 
انتقادها از گذش��ته نیز وجود داش��ته 
که نش��ان می دهد تمامی صحنه ها و 
مش��کالت بازار میوه و تر بار شب عید 
و ای��ام نوروز س��اختگی و برای زمین 
خ��وردن وزارت جهاد کش��اورزی در 

اجرای این قانون بوده است. 
وی اف��زود: وزارت جهاد کش��اورزی 
ب��ا قاطعیت مان��ع واردات میوه و تر بار 
شب عید شد و به رغم فشارهای فراوان 
برخی س��ودجویان برای واردات میوه 
که همواره به کمب��ود این محصوالت 
دامن می زدند، مسئوالن این وزارتخانه 

به واردات ت��ن ندادند. قائم مقام خانه 
جه��اد  وزارت  داد:  ادام��ه  کش��اورز 
کشاورزی براساس سیاست های تنظیم 
بازاری، قان��ون وظایف بازرگانی بخش 
کش��اورزی، عملی��ات ذخیره س��ازی، 
توزیع و تامین میوه های مورد نیاز شب 
عی��د را به موقع انج��ام داد اما افزایش 
قیمت میوه های شب عید مردم به نظر 

می رسد که ساختگی باشد. 
بیابانی تصریح کرد: وقتی تولید انواع 
میوه و تر بار در داخل به وفور انجام شده 
و تامین آن به موقع صورت گرفته است، 

دیگر چه معنی دارد که قیمت میوه در 
غرفه ای در بازار کیلویی ۳500 تومان 
و در غرفه دیگر ۶ هزار تومان باش��د؟  
این نشان می دهد که سازمان حمایت 
تولیدکنن��دگان  و  مصر ف کنن��دگان 
ب��ر عرضه کنندگان  نظارت درس��تی 
میوه و تر بار نداش��ته که البته به نظر 
تعمدی در کار بوده اس��ت.  وی گفت: 
گرچه وزارت جهاد کشاورزی با توجه 
ب��ه اینکه ب��ه تازگی مس��ئولیت های 
بازاری محصوالت کش��اورزی  تنظیم 
را برعهده گرفته اس��ت بی تجربه بود و 

این بی تجربی در این راه سبب شد در 
برخی مقاطع دس��ت پاچه عمل کنند 
و نتوانند به نحو احس��ن وظایف خود 
را انج��ام دهند. اما بای��د از وزیر جهاد 
کشاورزی تقدیر کرد که رسم هر ساله 
بخش کش��اورزی را بر هم زد، چرا که 
در گذش��ته فشار و جوس��ازی عده ای 
باعث واردات میوه در شب عید می شد 
اما حجتی سال گذشته با قاطعیت در 
مقابل این س��ودجویان ایستاد و اجازه 
واردات را نداد.  قائم مقام خانه کشاورز 
تاکید کرد: واردات میوه حتی به صورت 
پیله وری از مرزها خیانت به تولید ملی 
اس��ت که برخورد ب��ا آن میوه وظیفه 
وزارت جهاد کش��اورزی نیست اما این 
وزارتخانه باید علیه متخلفانی که منافع 
ملی را بر هم می زنند اعالم جرم کند. 
بیابانی اظهار کرد: حتی اگر واردات 
پیله وری میوه از س��وی مرزنش��ینان 
نیز قانونی باش��د آنها ح��ق دارند این 
محصول را تنه��ا در آن منطقه مرزی 
توزیع کنن��د، نه اینکه ش��اهد عرضه 
پرتقال مص��ری در مغازه های پایتخت 

باشیم. 

مشکالت بازار میوه در نوروز ساختگی بود



نخس��تین س��فر قطار لوکس عقاب طالیی در سال 
2015 ب��ا حرکت در »مس��یر جواهرات پارس��ی« از 
20 فروردین ماه انجام می ش��ود. عقاب طالیی س��ال 
گذش��ته  )2014 میالدی( دو س��فر رفت و برگشت 

به ایران داشت. 
قط��ار پ��ر س��روصدای اکس��پرس دان��وب که به 
قطار پولدارها مش��هور اس��ت، س��ال گذشته حدود 
140 مس��افر را ب��ا ملیت های اروپای��ی ، آمریکایی، 
اس��ترالیایی و حتی آس��یایی به ای��ران آورد. طبق 
تقویم تعریف ش��ده، قرار اس��ت این قط��ار تا پایان 
س��ال 2015، هش��ت برنام��ه  رف��ت و برگش��ت به 
ایران داش��ته باشد. مس��افران این قطار برای سفر 
15 روزه ش��ان از مجارس��تان تا ای��ران و حرکت در 
مس��یر جواهرات پارس��ی حدود 9 تا 15 هزار دالر 
پرداخ��ت می کنند. مس��افران عق��اب طالیی - که 

عض��و باش��گاه قطارهای لوکس دنیا اس��ت و با نام 
هتل پنج س��تاره چ��رخ دار ش��هرت دارد - به ازای 
هزینه ای که می پردازند ، در طول سفر از اقامت در 
کوپه هایی که به س��بک ده��ه  50 میالدی طراحی 
ش��ده  و به س��رویس بهداش��تی و حمام اختصاصی 
مجهزن��د و خدمت��کار تم��ام وق��ت دارن��د، بهره مند 

می شوند. 
ابراهی��م پورفرج، مجری ایرانی این پروژه، س��فر این 
گردش��گران به ای��ران را با قطار در ش��رایطی که جای 
خالی در هتل های خوب کشور به سختی پیدا می شود، 
یک نوع خوش��بختی می داند و به ایس��نا می گوید: اگر 
ای��ن گروه ب��زرگ بدون قط��ار به ای��ران می آمد، توان 
پذیرش و خدمات رس��انی به آنها را نداش��تیم، چون با 
کمبود اتاق خالی در هتل های مناس��ب ایران مواجهیم 
و این قطار حکم هتل آنها را دارد و پوشش��ی روی این 

مش��کل اس��ت. اگر این قطار نبود، اج��رای این پروژه 
خیلی س��خت می ش��د.  پورف��رج درب��اره جدیدترین 
س��فر  »عقاب طالیی« به ایران توضیح می دهد: این 
قطار لوکس که س��فرش از بوداپست مجارستان آغاز 
می ش��ود، سال گذش��ته دو س��فر رفت و برگشت به 
ایران داش��ت و تازه ترین س��فر آن در ای��ران از 20 
فروردین آغاز می ش��ود که پس از پنج روز گشت در 
ش��مال غرب، جنوب و مرکز ایران 25 فروردین  وارد 
ته��ران می ش��ود و قطار پ��س از دو روز توقف آماده 
همراهی با حدود 60 مس��افر دیگر خواهد ش��د. این 
قطار در س��فر نخس��ت حامل حدود 100 مس��افر با 
انگلیس��ی ، کانادایی ، سوییسی ،  ملیت های آمریکایی، 
ایتالیایی ، مجارس��تانی ،  اس��پانیایی ، پرویی، هلندی ، 
آلمانی و روس��ی خواهد بود. بیش��تر مس��افران این 

قطار را نیز آمریکایی ها تش��کیل می دهند. 

رییس فدراسیون بین المللی فوتبال  )فیفا( از خبرهای 
منتشر شده مربوط به موافقت با حضور زنان در سالن های 
ورزشی در ایران استقبال کرد. به گزارش تارنمای اینترنتی 
تینک پراگرس، س��پ بالتر با خوشبینی محتاطانه ای در 
توییتر خود، با اشاره به گزارش های دلگرم کننده از ایران 
در مورد دسترس��ی زنان به س��الن های ورزش��ی مردان 
نوشت: امیدواریم به زودی زنان را در ورزشگاه های فوتبال 
مردان هم ببینیم. به نوشته این تارنما، سپ بالتر پیش از 

این، حضور بانوان در ورزش��گاه ها برای تماشای بازی های 
فوتبال را خواستار شده بود. بالتر گفته بود درخواست من 
از مقامات ایرانی این اس��ت که در ورزشگاه های فوتبال را 

به روی زنان بازکنید. 
ش��هیندخت م��والوردی، مع��اون رییس جمهوری در 
امور زنان و خانواده روز دوشنبه گذشته در گفت وگو با 
ایرنا اعالم کرد که حضور زنان در س��الن های مسابقات 
والیبال تایید نهایی ش��ده اما هنوز ابالغ نش��ده اس��ت. 

رییس فدراس��یون بین المللی والیب��ال هم از خبرهای 
منتشرش��ده مبنی براینکه در ای��ران با حضور زنان در 
س��الن های والیبال موافقت شده اس��ت، استقبال کرد. 
پی��ش از این مع��اون وزیر ورزش و جوان��ان نیز اعالم 
کرده بود که ش��ورای امنیت کش��ور با حضور زنان در 
برخی س��الن های مس��ابقات ورزش��ی م��ردان موافقت 
کرده اما وزارت کش��ور اعالم کرد که این ش��ورا چنین 

مصوبه ای نداشته است. 

معاون رییس سازمان انرژی اتمی گفت: در روز 20 فروردین 
و همزمان با روز ملی فناوری صلح آمیز هس��ته ای، نخس��تین 
مجتمع سوخت مجازی بومی، سه محصول رادیوداروی جدید 
و یک محصول در حوزه محیط زیس��ت رونمایی خواهد ش��د. 
اصغر زارعان، معاون سازمان انرژی اتمی ایران و دبیر برگزاری 
مراسم 20 فروردین با بیان اینکه روز ملی فناوری هسته ای به 
پاس قدردانی از تالش های افتخارآفرین متخصصان ایرانی در 
دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته ای برگزار می شود، اظهار 
داشت: سالروز ملی فناوری هسته ای و مصادف شدن این روز 
با والدت حضرت فاطمه زهرا  )س(، روز زن و والدت بنیانگذار 

جمهوری اسالمی ایران حضرت امام خمینی  )ره( را به تمامی 
هموطنان س��رافراز تبریک می گویم و این همزمانی را به فال 

نیک می گیریم. 
این دس��تاوردها نش��ان دهنده خالقیت، خودباوری و 
اقتدار در مدیریت جهادی ریاس��ت سازمان و مدیران و 
مس��ئوالن گمنام در صنعت هسته ای اس��ت. او با اشاره 
ب��ه نمایش��گاهی که در حاش��یه این مراس��م با موضوع 
دس��تاوردهای صلح آمی��ز هس��ته ای برگ��زار می ش��ود، 
گف��ت: رییس جمه��ور، ریی��س س��ازمان و جمع��ی از 

شرکت کنندگان از این نمایشگاه بازدید خواهند کرد. 

زارعان ضمن تقدیر از رهنمودهای مقام معظم رهبری و 
حمایت های بی دریغ ریاست جمهوری عنوان کرد: براساس 
راهبردها و سیاس��ت گذاری های س��ازنده ریاست سازمان و 
برنامه های صنعت هس��ته ای ان شاء اهلل در سال 94 با توکل 
ب��ه خداوند و اس��تعانت از ائم��ه اطهار بتوانیم با نش��اط و 
مدیریت جهادی، دستاوردهایی با فناوری های نوین به ملت 
شریف ایران ارائه کنیم. این مراسم با حضور رییس جمهور، 
سفرای کشورهای خارجی مقیم تهران، متخصصان و جامعه 
دانشگاهی، مسئوالن لشکری و کشوری و متخصصان صنعت 

هسته ای برگزار خواهد شد. 

مدی��رکل ام��ور سیاس��ی و انتخاب��ات 
هیچ گون��ه  گف��ت:  ته��ران  اس��تانداری 
مج��وزی ب��رای تجم��ع روز سه ش��نبه 
برخ��ی تش��کل های دانش��جویی تهران 
مقابل مجلس ش��ورای اس��المی از سوی 
این اس��تانداری صادر نشده بود. روزنامه 
جمه��وری اس��المی در ادامه ب��ه نقل از 

محمدرضا یوسفی افزود: درخواستی برای 
تجمع مقابل س��اختمان مجلس شورای 
اس��المی از سوی هیچ یک از تشکل های 
 دانش��جویی به اس��تانداری ته��ران ارائه 

نشده بود. 

یوس��فی برگ��زاری هرگون��ه تجم��ع، 
راهپیمای��ی و میتین��گ را من��وط ب��ه 
دریاف��ت مج��وز الزم از مراج��ع قانونی 
دانست و تاکید کرد: باید از فعالیت هایی 
که خالف قانون اس��ت پرهی��ز کرد. روز 

سه ش��نبه برخی از اعضای تش��کل های 
دانش��جویی ته��ران مقاب��ل س��اختمان 
مجل��س ش��ورای اس��المی - درحالی که 
گ��روه مذاکره کنن��ده هس��ته ای نیز در 
مجلس حضور داش��ت- تجم��ع کردند و 
 ش��عارهایی علیه بیانیه هس��ته ای لوزان 

دادند. 

استقبالفیفاازموافقتایرانباورودزنانبهورزشگاهها

رونماییازچنددستاوردهستهایدر20فروردین

تجمعمعترضانمجوزنداشت

نامهجمعیازنمایندگانبهرییسجمهوردربارهپیگیریاتفاقفرودگاهجدهعربستان
طرحلغوحجعمرهبا70امضاتقدیمهیاترییسهمجلسمیشود

روز  حس��ینی  نق��وی  سیدحس��ین 
چهارش��نبه در گفت وگو ب��ا ایرنا گفت: با 
توجه به اینکه جس��ارت ها و بی حرمتی ها 
علی��ه حج��اج افزایش یافت��ه و همچنین 
با توجه به جس��ارت اخیر ب��ه دو نوجوان 
در ف��رودگاه ج��ده عربس��تان جمعی از 
نماین��دگان ای��ن طرح را تهی��ه کرده اند. 
م��ا در این طرح بی��ان کرده ایم تا حصول 
اطمین��ان از احت��رام و امنی��ت حج��اج 
س��فرهایی که به منظور ح��ج عمره انجام 

می شود متوقف شود. 
نماین��ده ورامین افزود: تاکنون 70 امضا 
برای ای��ن طرح جمع آوری ش��ده و البته 
ممکن اس��ت تا ظهر امروز  )چهارشنبه( 
که قرار اس��ت این طرح به هیات رییس��ه 
مجلس تقدیم ش��ود امضاها افزایش یابد. 
البت��ه ما در ای��ن رابطه در روز یکش��نبه 
آینده جلس��ه ای با مس��ئوالن وزارت امور 
خارجه و مس��ئوالن سازمان حج و زیارت 

خواهیم داشت. 
همچنین یک عضو کمیس��یون امنیت 
ملی و سیاس��ت خارجی مجلس شورای 
اس��المی از نام��ه جمع��ی از نمایندگان 
پیگیری  برای  رییس جمه��ور  به  مجلس 

اتف��اق رخ داده در ف��رودگاه جده خبر 
داد. محمدصالح ج��وکار در گفت وگو با 
ایس��نا با بیان این مطلب اظهار کرد: در 
پی اتفاقی که در فرودگاه جده برای دو 
نوجوان زائر ایرانی پیش آمد تعدادی از 
نمایندگان نامه ای را برای رییس جمهور 
امض��ا ک��رده و خواس��تار پیگی��ری این 

مسئله شدند. 
متن نامه به ش��رح زیر اس��ت: جناب 
آق��ای رییس جمه��ور، در هفت��ه ای که 
گذش��ت دو نفر از نوجوان��ان زائر ایرانی 
مورد آزار و اذی��ت پلیس فرودگاه جده 
ق��رار گرفته اند ک��ه موجب خدش��ه دار 
مل��ت  غی��رت  و  احساس��ات  ش��دن 
ای��ران ش��د. از ش��ما به عنوان ش��خص 
رییس جمه��ور و عض��و ش��ورای عال��ی 
امنی��ت ملی خواس��تاریم ضمن اعتراض 
به دولت عربس��تان ب��ه خاطر این اقدام 
نس��بت به مج��ازات عام��الن آن اقدام 
کرده و موضوع را م��ورد پیگیری جدی 

قرار دهید. 
از سوی دیگر نیز رییس کمیته مطالبات 
ملی کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت 
خارجی مجلس، گفت: وزارت امور خارجه 

سه شنبه هفته آینده جلسه ای را با حضور 
مس��ئوالن این وزارتخانه، س��ازمان حج و 
زیارت، بعثه مق��ام معظم رهبری در حج 
و سایر دست اندرکاران و خانواده های این 

نوجوانان تشکیل می دهد. 
مه��دی دواتگری در گفت وگو با ایس��نا 
با اش��اره به موضوع تعرض به دو نوجوان 
ایران��ی در عربس��تان، گف��ت: تعرض به 
دو نوج��وان ایران��ی اقدام��ی غیراخالقی، 
غیرانسانی و غیرشرعی است و حکایت از 
آن دارد که هنجارهای اخالقی در کش��ور 
عربستان به هم ریخته است. دو سال پیش 
نیز یک دیپلمات مس��ت عربستانی پشت 
رول نشس��ت و ش��هروند ایرانی را به قتل 
رس��اند و این نشان می دهد که این کشور 
در ح��وزه اخالقی و دین��ی پایبندی الزم 

را ندارد. 
ای��ن عضو کمیس��یون امنی��ت ملی و 
سیاس��ت خارج��ی مجلس خاطرنش��ان 
ک��رد: در ابت��دای س��ال دو نوجوان 14 
و 15 س��اله درحالی که از مراس��م عمره 
به کشور بازمی گش��تند به بهانه بازرسی 
مورد تعرض ق��رار گرفتن��د. البته طبق 
اع��الم وزارت خارج��ه و س��ازمان حج 

تع��رض به آنها در حد ش��به  تجاوز بوده 
و تجاوز به مفهوم عینی مطرح نیس��ت، 
این اظهارات نیز از س��وی دس��تگاه های 
ذی ربط مطرح شده است. تاکنون موفق 
نشده ایم با خانواده ها و نوجوانانی که به 
آنها تعرض ش��ده مالقاتی داشته باشیم 
اما در این خصوص پیگیری های الزم را 

انجام می دهیم. 
همچنین آیت اهلل صادق آملی الریجانی نیز 
در جلسه سه شنبه مسئوالن عالی قضایی 
در  س��خنانش با اشاره به »خبر تأسف بار 
تعرض مأموران سعودی به دو زائر نوجوان 
ایرانی« تاکید کرد: ما نمی توانیم از امنیت 
شهروندان خود عبور کنیم و از وزارت امور 
خارجه قاطعانه می خواهیم با حساسیت و 

جدیت این موضوع را پیگیری کند.
ریی��س قوه قضاییه ب��ا محکوم کردن این 
اق��دام و اع��الم اینکه »خاطی��ان باید به 
اش��د مجازات برس��ند« گفت: تعرض به 
دو زائر در کش��وری که مس��ئوالنش خود 
را خادم حرمین شریفین می دانند به هیچ 
وجه قابل قبول نیس��ت و خاطیان باید به 
اش��د مجازات برسند تا دیگر شاهد چنین 

جرائمی نباشیم.

پادش��اه عربستان با تاکید بر اینکه تامین امنیت داخلی و 
خارجی کشورش مسئولیت همگان است، اعالم کرد که تنها 
مردم عربس��تان هستند که حق دفاع از کشور خود را دارند. 
به گزارش شبکه الجزیره، ملک سلمان، پادشاه عربستان در 
دیدار با فرمانده عالی نیروهای مس��لح و مقامات عالی رتبه 
وزارت دف��اع، کش��ور و دیگر مقامات عربس��تان اعالم کرد: 

مس��ئولیت دفاع از امنیت کش��ور بر عهده همگان اس��ت و 
کس��انی که از امنیت داخلی و مرزهای عربستان دفاع کنند 
وظیفه ماس��ت که از آنها دفاع کنیم. تامین امنیت داخلی و 
خارجی شایس��ته ملت وفادار است و نباید امنیت کشور به 
خطر بیفتد. هر کس که به خاک و ملت عربس��تان خدمت 

کند در واقع به دین و کشور خود خدمت کرده است. 

دولت واش��نگتن درخواس��ت پاکس��تان را ب��رای خرید 
هلی کوپترهای جنگنده پیشرفته، موشک و دیگر تجهیزات 
س��اخت آمریکا تصویب کرد؛ اقدامی که ظرفیت پاکس��تان 
برای مبارزه با تروریسم را تقویت می کند. به گزارش روزنامه 
نیش��ن، براس��اس برنامه فروش نظامی خارجی، این توافق 
ب��ه ارزش یک میلیارد دالر ش��امل هلی کوپترهای جنگنده 
»وایپر« و موش��ک های »هلفایر« اس��ت. براساس اطالعیه 
یک��ی از آژانس های امنیت دفاعی به کنگره که باید هرگونه 
فروش تسلیحات و تجهیزات نظامی را تایید کند، این فروش 
پیش��نهاد ش��ده با کمک به بهبود امنیت کشوری که برای 

سیاست خارجه و اهداف امنیت ملی آمریکا در جنوب آسیا 
مهم و قابل توجه اس��ت، با سیاس��ت خارجه و امنیت ملی 
آمریکا هماهنگی خواهد داشت. براین اساس برای پاکستان 
هواپیمای جنگنده  و شناسایی دقیق و پیشرفته قادر به پرواز 
در ارتفاع باال ارسال خواهد شد. پاکستان با کسب این توانایی 
می توان��د عملیات هایش را در وزیرس��تان ش��مالی، مناطق 
قبیله ای نش��ین و دیگر مناطق کوهس��تانی و دور افتاده در 
تمامی آب  و هواها و شب و روز ارتقا دهد. فروش پیشنهادی 
ای��ن تجهی��زات و خدمات پس از ف��روش آن تعادل نظامی 

اساسی در این منطقه را تغییر نمی دهد. 

دیدگاهپادشاهعربستاندربارهتامینامنیتکشورش

آمریکایکمیلیارددالرسالحبهپاکستانمیفروشد

وزارتگردشگریوآثارتاریخیعراق
روزسهش�نبهاعالمکردگروهتروریستی
داعشقلعهباشطابیا،ازقلعههایتاریخی

درشهرموصلرامنفجرکرد.
اتم�ی ان�رژی س�ازمان ریی�س 
درب�ارهاظه�اراتمتناق�ضمقامات
آمریکاییدرخصوصبیانیهسوییس
گفت:س�ازمانانرژیاتم�یووزارت
امورخارج�هفک�تش�یتای�رانرا
تهی�هکردهاندوهماکنوندردس�ت
وزی�رامورخارجهاس�تودرصورت

صالحدیدمنتشرمیشود.

قطعناگهانیبرقدرواش�نگتنباعثشدس�خنگویوزارتخارجهآمریکا
کنفرانسمطبوعاتیاشرادرتاریکیبرگزارکند

تیتر اخبار

وکیل مداف��ع مهدی هاش��می از ثبت اعتراض نس��بت 
ب��ه رأی ص��ادره ب��رای موکلش خب��ر داد. س��یدمحمود 
علیزاده طباطبای��ی در گفت وگ��و با ایس��نا ب��ا اعالم این 
مطل��ب گفت: روز س��ه ش��نبه )18 فروردین م��اه( خانم 
عفت مرعش��ی )مادر مهدی هاش��می( از آقای ابوالمعالی 
)دیگر وکیل مهدی هاشمی( خواستند که اعتراض مهدی 
هاشمی نس��بت به رأی دادگاه را ثبت کند. در این راستا 
س��اعت 4 بعدازظهر دی��روز به رغ��م مخالفت های مهدی 

هاشمی به اصرار مادر وی این اعتراض ثبت شد. 
او در ادام��ه ب��ا بی��ان اینکه خانم مرعش��ی ب��ه اجرای 
عدالت امیدوارند، خاطرنشان کرد: اعتراض نسبت به رأی 
دادگاه در دفت��ر رییس دادگاه تجدیدنظر به ثبت رس��ید. 
علیزاده طباطبایی یادآور ش��د: در مصاحبه ها با رس��انه ها 
نگفتم که برای صدور رأی پرونده مهدی دس��توری از باال 
آمده، بلکه بیان کردم که مهدی هاشمی از روند رسیدگی 

به پرونده اعالم نارضایتی کرده است. 

اعتراضوکالیمهدیهاشمیبهرأیدادگاهبدوی

براس�اسرتبهبندی2015دانشگاههاو
موسس�ههایآموزشعالیدرحوزههای
ازس�ویموسس�ه موضوع�یمختل�ف
کیو.اس،دانشگاهتهرانتوانستهاستدر
پنجردهموضوعیجایگاهبینالمللیخود

راحفظکند.
مس�ئولکمیتهپیگی�ریپروندهبابک
زنجانیدرمجلسشورایاسالمیباتاکید
برمحاکمهاینمتهمگفت:مقداریازاموال
ویدرتاجیکستانشناساییومدارکآن

بهقوهقضاییهارسالشد.
سازمانهوانوردیآلماناعالمکردهکهازبیماریافسردگی»آندرهآسلوبیتس«،

کمکخلبانجرمنوینگزاطالعنداشتهاست

تیتر اخبار

  »آتیک��وس لی��ش« به عن��وان برن��ده جای��زه ادب��ی 
»پن/فاکنر« 2015 معرفی ش��د. جایزه ادبیات داس��تانی 
»پن/فاکنر« به رمان »آمادگی برای زندگی بعدی« نوشته 
آتیکوس لی��ش فرزند »ریموند لیش« ویراس��تار معروف 

کتاب های »ریموند کارور« تعلق گرفت. 
لی��ش پنج س��ال روی ن��گارش این کت��اب کار کرد و 
مخفیان��ه آن را به چاپ رس��اند. او که مایل نبود از اعتبار 
پدر درگذش��ته و روابطش در عرصه نش��ر اس��تفاده کند ، 
کتابش را به قیمت 2000 دالر به یک ناشر گمنام سپرد. 
تی��راژ اولیه کتاب 3500 جلد بود اما پس از جلب ش��دن 
توج��ه منتق��دان و خوانن��دگان ، »آمادگی ب��رای زندگی 

بعدی« تجدید چاپ ش��د. به گزارش وال استریت ژورنال ، 
این رمان داس��تان عشق مهاجر مس��لمان چینی و سرباز 
 آس��یب دیده جنگ عراق اس��ت. جایزه 15 ه��زار دالری 
»پن/فاکن��ر« دوم ماه می  در واش��نگتن به آتیکوس لیش 
اعطا می شود. به هر یک از نامزدهای نهایی این جایزه نیز 

مبلغی 5هزار دالری تعلق می گیرد. 
جایزه ادب��ی »فاکنر« هر س��اله به یاد »ویلی��ام فاکنر«، 
نویس��نده مش��هور آمریکایی و برنده جایزه نوبل ادبیات به 
بهترین اثر داس��تانی از نویسنده ای آمریکایی اعطا می شود. 
از برندگان پیش��ین این جایزه می توان ب��ه »فیلیپ راث«، 
»ای. ال. دکتروف«، »دان دلیلو« و »جان آپدایک« اشاره کرد. 

»پن/فاکنر«برندهاشراشناخت

ابوالحسنداوودیبرخیازاظهارنظرها
دربارهف�روشنوروزیفیلمهایامس�ال
راغیرمنصفانهخوان�دوازمدیرانصداو
سیمادرخواستکردکهسینمایایرانرا
جداازخودنبینندوازآنحمایتکنند.

غالمرض�امیرحس�ینیازHDش�دن
ش�بکهسهسیماتاپایانس�الخبردادو
HDگفت:اینش�بکهنخس�تینشبکه

سیماخواهدبود.
فرشتهطائرپورتهیهکنندهفیلم»گلنار«،عروسکخالهقورباغهاینفیلمرا

برایحمایتازمردمبیخانمانهدیهکرد

تیتر اخبار

کارلوس کی روش پس از جلس��ه سه س��اعته با کفاشیان با 
حالت عصبانی و بدون هیچ پاسخی فدراسیون فوتبال را ترک 
کرد. کارلوس کی روش پس از جلسه با علی کفاشیان در حالی 
که به ش��دت عصبانی بود حاضر نشد به سواالت خبرنگاران 

حاضر در محل فدراسیون پاسخ دهد.
کی روش تنها با بیان اینکه از روزنامه ورزش��ی گل ش��کایت 
خواهد کرد، گفت: من از این روزنامه  و س��ردبیر آن به دلیل 
نشر مسائل خالف واقع و بازی با آبروی مردم شکایت می کنم. 
روزنامه گل ظاهرا گزارش��ی منتش��ر کرده که نشان می دهد 

مدی��ر برنامه ه��ای کارلوس کی روش و پژم��ان منتظری و 
علیرضا حقیقی یکی است و به نوعی به ادعاهای اخیر مبنی بر 
دالل ب��ودن کی روش دام��ن زده بود. ک��ی روش همچنین 
در مس��یر خروج از فدراس��یون فوتبال هنگامی که با عباس 
ترابیان در راهرو، رو در رو می ش��ود سه بار او را با لفظی تند 
و توهین آمیز مورد خطاب قرار می دهد. کی روش در توضیح 
این رفتار به خبرنگاران گفت: هر بار که ترابیان من را می بیند 
با همین لفظ مرا مورد خطاب قرار می دهد، جالب اس��ت که 

این بار چیزی نگفت.

کیروشباعصبانیتفدراسیونراترککرد

جدی�د س�رمربی ایوانکووی�چ، 
پرس�پولیسپسازبازگشتبهفوتبال
ایرانپساز9سالدربدوورودبهتهران
گفت:نمیتوانماحساسمراتوصیفکنم
وبگویمکهچقدرازبازگشتبهفوتبال
ایرانپساز9سالهیجانزدههستم.
نژادفالحقائممقامباشگاهپرسپولیس
میگویدمبلغقراردادبرانکوایوانکوویچ

جزواسرارشخصیزندگیاوست.
»میهکوناگااوکا«بانویشناگر100سالهژاپنیموفقشددررقابتهایجهانی

شنایزنانبین100تا104سالهرکورداینردهسنیرابشکند

تیتر اخبار
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آشپزی ایرانی و ظرفیت های باالی 
جذب گردشگر

برای آش��نایی بیش��تر با گردش��گری خوراک و غذا 
گفت وگویی داش��تیم ب��ا دکتر محم��د کاظم حالجی 
ثانی که از پیش��گامان فعالیت در این حوزه گردشگری 
هس��تند. این راهنمای گردش��گری درخصوص چرایی 
مهم ش��دن بحث غذا و آش��پزی در دنیا طی سال های 
اخیر بیان داشت: امروزه به دالیل گوناگونی، سوء تغذیه 
در جوامع مختلف شکل گرفته که این مهم توجهات را 
به سمت اس��تفاده از غذاهای سالم، رژیم غذایی مقوی 
و تنوع در ش��یوه  پخت و آش��نایی با غذاهای گوناگون 
تغییر داد. در همین راستا سفر به کشورهایی که دارای 
»میراث غذا« هستند، بیش از پیش رونق گرفت. با رونق 
این س��فرها گردشگری خوراک و غذا نیز به عنوان یکی 
از بسته های اصلی سفر به سه صورت عمومی، ترکیبی 
و حرف��ه ای و خ��اص مطرح ش��د. بس��یاری از مقاصد 
عرض��ه، بهتری��ن  غذاهای خ��ود را در ح��وزه تورهای 
عمومی متمرکز کرده اند. تورهای ترکیبی نیز که شامل 
توره��ای عمومی خوراک و توره��ای تخصصی خوراک 
است، سلیقه های مختلفی از گردشگران را درخود جای 
داده اند که در این میان متخصصان و فعاالن در صنعت 
گردش��گری از این اختالف سلیقه نهایت بهره را برده و 
ب��ا عرضه متنوع محصوالت گردش��گری )در حوزه غذا 
و غیره( پاس��خگوی گردش��گران با ذائقه های مختلف 
می ش��وند و عالوه بر س��ه وعده  اصل��ی غذایی، به ارائه 
میان وعده ای که خاص فرهنگ خود است، می پردازند. 
دسته سوم تورهای تخصصی گردشگری خوراک است 
که به صورت فردی برگزار می شود و بسیار هم پر درآمد 
اس��ت و به افرادی مربوط است که در زمینه آشپزی و 
تهیه پخت و سرو غذاهای محلی به سفر اقدام می کنند 
تا از نزدیک با دس��تورالعمل تهیه غذا آشنا شوند. این 
راهنمای گردش��گری در زمینه وج��ود تور گردان ها در 
این س��فرها بیان داش��ت: در زمینه تورهای عمومی و 
توره��ای ترکیبی وج��ود راهنم��ای متخصص چندان 
الزم نیس��ت، اما در زمینه تورهای تخصصی لزوم یک 
راهنمای مجرب که دارای ش��اخصه هایی از قبیل آشنا 
ب��ودن با مواد غذایی مناطق خاص، آش��نایی با فرهنگ 
مردم و اقوام یک ناحیه و وجود یک فعال و پژوهش��گر 
در ای��ن زمین��ه ضروری اس��ت. وی بیان کرد: کش��ور 
ای��ران که به عنوان یکی از س��ه مکتب اصلی آش��پزی 
در دنیا ش��ناخته می ش��ود و مادر آشپزی ترکی، عربی 
و هن��دی اس��ت دارای قابلیت های زیادی در هر س��ه 
حوزه گردش��گری خوراک است که برای بهره مندی از 

آن نیاز اس��ت تا با برگزاری دوره های خاص آموزش��ی 
گردش��گری خوراک و غذا و اس��تفاده از آشپزانی که با 
انواع غذاهای ایرانی آش��نایی دارند و کمک از اس��اتید 
حوزه فرهنگی که با آداب و رس��وم اقوام آش��نا دارند، 
می توان��د به بهره مندی از این می��راث کمک کند. این 
مدرس حوزه گردشگری ضمن انتقاد از منوهای غذایی 
فاقد تنوع که در رس��توران های ایران حاکم است، بیان 
داشت: برای بهبود این صنعت باید همه  فعاالن صنعت 
گردشگری از جامعه رستوران داران و هتل داران گرفته 
تا راهنمایان گردش��گری و دیگر نهادهای مس��ئول، به 
این نکته توجه نش��ان دهند که در بس��یاری از موارد 
ذائقه گردشگران خارجی متفاوت است و آنها گیاه خوار 
هستند که متاس��فانه عدم تنوع منوهای ایرانی شکایت 
آنها را نیز در پی داش��ته است، بنابراین لزوم شناسایی 
غذاهایی که بتواند پاس��خگوی این نیاز باش��د، حیاتی 
است. به عنوان نمونه، استفاده از غذاهای استان گیالن 
که تنوع آن حدود 220 نوع غذا است برای گردشگران 
مناسب اس��ت، غذاهایی که فاقد هرگونه گوشت قرمز 
یا سفید است. حالجی درخصوص استان هایی از ایران 
ک��ه می توانند در زمینه گردش��گری غ��ذا اولویت اول 
باش��ند، تصریح کرد: اس��تان گیالن با داش��تن شرایط 
جغرافیای��ی و فرهنگ خ��اص،  حرف ه��ای زیادی در 
زمینه گردش��گری خ��وراک دارد و می توان��د به عنوان 
قطب گردش��گری غذایی کشور مطرح شود و بر همین 
اس��اس این استان درحال معرفی و ثبت اطالعات برای 
ثبت در فهرس��ت یونسکو به عنوان یک شهر خالق غذا 
در دنیا مطرح اس��ت که این عامل روزهای گردشگری 
خوب��ی را ب��رای این اس��تان نوی��د می ده��د. وی در 
خصوص لزوم هدفمندش��دن سفرهای ایرانیان، بازدید 
از روس��تاها و هم نش��ینی با اهالی روس��تاها را یکی از 
طرق آش��نایی با تنوع غذاهای ایرانی دانس��ت و افزود: 
روستاهای قاس��م آباد گیالن، رس��توران خاورخانم در 
روس��تای سروالت، خانه  طباطبایی ها در روستای مصر 
اصفهان از جمله مقاصدی هس��تند که غذاهای محلی 

خوش طعمی را برای مسافران عرضه می کنند.
ای��ن فع��ال در زمینه گردش��گری، با بی��ان ارتباط 
جغرافی��ا و غ��ذا که پیش ت��ر در متن گ��زارش آورده 
ش��ده، شناسایی مس��یرهایی را که به صنعت خوراک 
مرتبط است، به عنوان یکی دیگر از راهبردهای توسعه 
گردش��گری خوراک نام برده و مسیر صادرات ادویه را 
به عنوان یک مسیر گردشگری خوراک مطرح کرد که 
می توان در طول این مسیر با راه اندازی کاروانسراها به 

اشتغال جوانان نیز کمک کرد.
حالج��ی، درباره مقاصد موفق گردش��گری خوراک 
و غ��ذا در جه��ان بیان داش��ت: کش��ورهای مختلفی 
در این زمینه خوش درخش��یدند که از جمله کش��ور 
فرانس��ه است. آش��پزان فرانسوی در س��ال های اخیر 
بس��یار موفق عمل کردند و با شعار »ما ذائقه  مردمان 
جه��ان را تغییر می دهیم« به کش��وری صادر کننده 
در زمینه آش��پزی تبدیل ش��دند. ایتالیا نیز در زمینه 
گوناگون��ی در پیتزا ش��هره  جهان اس��ت. اما در حوزه 
آسیا کشورهای شرق و جنوب شرق شعار گردشگری 
خ��ود را در قال��ب یک برند مط��رح کردند که عبارت 
است از: »شما غذاهای مان را بخورید، ما را هم دوست 
خواهید داشت.« با این شعار آن ها توانسته اند به تبلیغ 
مفاهیم��ی چون صلح و دوس��تی، می��راث فرهنگی، 
انسان دوس��تی و دیگر موارد نیز اشاره کنند تا وجهه 

مناسبی از خود برجای بگذارند.
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دریچه 

در عصری که ما زندگی می کنیم از اعماق 
اقیانوس ها گرفته ت��ا جو و همه ویژگی های 
تاریخی و فرهنگی ای��ن قابلیت را دارند که 
به یک محصول گردش��گری تبدیل شوند و 
جریان های مس��افرت و س��فر را برپا کنند. 
برای اینکه گردشگر باشی الزم نیست حتما 
به یک مکان تاریخی مانند تخت جمشید یا 
میدان نقش جهان سفر کنی، یا در دامن کوه 
و جنگل به گذران اوقات فراغت بپردازی. نه. 
حتی اگر آخر هفته، از تهران به جاده چالوس 
بروی و در یکی از رس��توران های بین راهی 
غذای��ی برای خودت و خان��واده ات بخری و 
پ��س از خوردن دوباره ب��ه تهران برگردی و 
به اصطالح »ش��کم گردی« کنی هم به نوعی 
از گردش��گری پرداخته ای. درست خواندی: 
شکم گردی. برای اینکه بیشتر با این گونه از 
گردشگری آشنا شوی تو را به خواندن ادامه 

گزارش دعوت می کنم.

گردشگری خوراک و غذا چیست؟ 
س��فر برای غ��ذا ب��ه یک��ی از انگیزه های 
گردشگری در بس��یاری از کشورهای جهان 
تبدیل ش��ده است. برای گردشگری با هدف 
غذا اصطالحات متفاوتی رایج ش��ده اس��ت، 
 Cooking and food tourism، مانند
 gourmet tourism، culinary
 ،gastronomy tourism و   tourism
که برای تم��ام این اصطالحات می توان یک 
تعریف عنوان کرد: افرادی که برای چشیدن 
طعم غذاه��ای مختلف ب��ه مقاصد مختلف 

سفر می کنند.
 البت��ه در کنار غذاها، نوش��یدنی ها نیز 
در راس��تای گردش��گری خ��وراک و غ��ذا 
مطرح می ش��وند. عموما گردش��گران را از 
لحاظ طب��ع غذایی می ت��وان در میان دو 
طیف قرار داد؛ آنهایی که ترجیح می دهند 
در س��فر نیز غذاهایی مش��ابه ب��ا آنچه در 
خان��ه می خورند، ص��رف کنن��د و آنهایی 
ک��ه ترجیح می دهند در ه��ر مقصد غذای 
مخص��وص به همان مکان را امتحان کنند. 
با این حساب طیف دوم خود به سه بخش 
دیگر تقسیم می شوند که انواع گردشگری 
خوراک را شکل می دهند: 1( گردشگرانی 
که هدف سفرش��ان به یک مقصد کس��ب 

مهارت و آموزش آش��پزی اس��ت. 
 2- گردش��گرانی ک��ه تنه��ا ب��ه خوردن 
انواع غذاها مب��ادرت می کنند و به اصطالح 
شکم گرد هس��تند و به ابعاد فرهنگی پخت 

یک غذای محلی بی تفاوت اند. 
 3- پژوهش��گران و خبرگان حوزه غذا که 
انگی��زه اصلی از سفرش��ان آش��نایی با ابعاد 
فرهنگ��ی غذاهای محلی اس��ت که از لحاظ 
علمی درجه باالیی دارند و در سفرهای خود 
برای جمع آوری اطالعاتی چون ش��یوه های 
مهمان ن��وازی و پذیرایی، ش��یوه های پخت 
غذا، آداب و رس��وم پخت غذا و... هزینه های 
بس��یاری را صرف می کنن��د و گاه در طول 
مراح��ل پخت و پز نق��ش فعالی نیز برعهده 

می گیرند. 
این گونه از گردش��گری در سال های اخیر 
از چنان رش��د فزاینده ای برخوردار بوده که 
هرس��اله مهم ترین سازمان جهانی در زمینه 
گردشگری، یعنی سازمان جهانی گردشگری 
)UNTWO( نیز سرفصلی از گزارش های 
س��االنه خ��ود را ب��ه بخ��ش گردش��گری 
غ��ذا و خ��وراک تح��ت عن��وان »گ��زارش 
 جهان��ی از گردش��گری خ��وراک و غ��ذا یا 
  Global Report on Food Tourism
اختصاص می دهد و ضمن برش��مردن ابعاد 
آن، استراتژی های مختلف مرتبط با توسعه 
این ش��کل از گردشگری را نیز بیان می کند 
و کش��ورهای مختلفی را ک��ه در این حوزه 
فعالیت دارند، معرفی می کند. برای آشنایی 
بیشتر با گردشگری خوراک و غذا می توانید 
  worldfoodtravel. org  به سایت های
و www.foodtourist.com  نی��ز س��ر 

بزنید. 

غذا و محیط و فرهنگ بومی
گردش��گری غذا به عنوان یک زیرمجموعه 
از گردش��گری فرهنگی ب��ا هویت و جغرافیا 
و آداب و رسوم یک ناحیه نیز مرتبط است. 
ب��رای مثال پخت��ن یک غ��ذا در نذری ها و 
مراس��م خاص مطرح اس��ت و آداب پختن 
خاص خود را دارد. مانند صلوات فرس��تادن 
حی��ن هم زدن آش های نذری یا پخش حلوا 
در مراس��م  سوگواری. گذش��ته از اینکه غذا 

اولویت چندم برای گردش��گران محس��وب 
می ش��ود، این نکته حائز اهمیت اس��ت که 
غذاه��ا و نوش��یدنی  ها می توانند به جذابیت 
س��فر برای مس��افران افزوده و خاطرات به 
یادماندنی تری را رقم بزنند. غذاهای جذاب 
و معتب��ر می توان��د گردش��گران را ب��ه یک 
مقصد گردشگری سوق دهد. به عنوان مثال، 
بسیاری از گردشگران، س��فر به ایتالیا را به 
دلیل غذاهای آن انتخاب می کنند. هزینه ای 
که گردشگران برای غذا می پردازند می تواند 
ت��ا یک س��وم کل هزینه ه��ای س��فر آنها را 
دربرگیرد ک��ه این میزان نس��بت باالیی از 
درآمد حاصل از گردش��گری نیز محس��وب 

می شود. 

پیشینه امروزی گردشگری خوراک و غذا
گردش��گری خوراک و غذا صنعتی بسیار 
نوپاست که ادبیات آن به سال 2001 زمانی 
که عبارت »گردشگری خوراک و پختنی ها« 
در مقال��ه ای توس��ط »اری��ک ول��ف« مدیر 
اتحادی��ه بین المللی توریس��م غذا و پختنی 

معرف��ی ش��د برمی گ��ردد. 
این مقاله که بعدها تبدیل 
به نخس��تین کت��اب جهان 
گردش��گری  درباره صنعت 
خ��وراک و پختنی ها ش��د، 
محافل  در  کتاب  مهم ترین 
دنیا  و تخصصی  دانشگاهی 
بود ک��ه منبع بس��یاری از 
اطالع��ات درب��اره این نوع 
گردش��گری را در اختی��ار 
دانشجویان و فعاالن صنعت 

توریسم قرار می داد. 

قابلیت های گردشگری 
خوراک و غذا در ایران

در  ک��ه  پژوهش��گرانی 
عرصه خ��وراک و غ��ذا در 
فعالیت دارند همواره  ایران 
به تنوع بیش از 2500 نوع 
غذا و 109 نوع نوش��یدنی 
و ان��واع نان و ش��یرینی در 
کش��ور اش��اره می کنند که 
ای��ن تعداد بیش از هر چیز 

به تنوع فرهنگی، قومی و جغرافیایی این مرز 
و بوم برمی گردد. ضمن اینکه مکتب آشپزی 
ایرانی یکی از س��ه مکتب اصلی خوراک در 
کنار مکاتب آشپزی رومی و چینی است که 
این موارد همگی نشان دهنده عمق ظرفیت 
کشورمان برای جذب گردشگری خوراک و 
غذا و فعالیت حرفه ای در این بخش است. 

در حال حاضر آش��پزی چینی توانس��ته 
جایگاه خ��ود را به طور کامل حفظ کند و با 
ارائه چندین نوع غذا با رعایت سلسله مراتب 
در یک وعده غذایی، طبخ س��ریع و آس��ان 
و اهمیت به س��المت غذای��ی و مواد غذایی، 
مش��تریان پروپاقرصی پیداکند. اما کمتر نام 
و نش��انی از پیشینه و تنوع غذاهای محلی و 
مکتب ایرانی در مراکز پذیرایی گردش��گری 
ایران دیده می شود و هرچه به مشام می رسد 
فقط بوی کباب کوبیده و جوجه کباب است 

که این ع��دم تنوع گاه ش��کوه و گالیه های 
گردشگران غربی را که وارد کشور می شوند، 
 Every day نیز به هم��راه دارد و با گفتن
Kabab ب��ه این یکنواختی واکنش نش��ان 
می دهن��د. با این همه اما غذاهایی در برخی 
نق��اط ای��ران وج��ود دارد که کمت��ر با آن 
آش��نایی وجود دارد و می طلبد که دست کم 
برای یک بار هم که شده به آن مناطق سفر 

کرده تا از طعم و عطر آن لذت برد. 
قابلی��ت ایران در زمین��ه تنوع غذایی را 
بای��د تحت تاثیر جغرافیای کش��ور و تنوع 
قومی و ن��ژادی ایرانیان نیز دانس��ت و به 
همی��ن دلیل ارتب��اط تنگاتنگ��ی بین این 
موارد وج��ود دارد. به عن��وان مثال، دلیل 
اینک��ه بهتری��ن آبگوش��ت های ای��ران در 
ش��مال غرب اس��ت، باید در وجود مراتع و 
ش��رایط جوی خاص این ناحیه دانست که 
امکان پرورش هرچ��ه بهتر هم گیاه و هم 
دام را شکل می دهد. نواحی مرکزی ایران 
نیز که آب و هوای خش��ک دارند بیش��تر 
از س��بزی های خشک اس��تفاده می کنند. 

نمون��ه بارز آن را در کرم��ان می توان دید 
ب��ا غذایی به ن��ام »قاتق بن��ه«. در جنوب 
کش��ور نیز که تحت تاثی��ر دریا و اقیانوس 
اس��ت محصوالت غذایی بیش��تر از جنس 
دریا هس��تند. ش��اید اس��تثنایی ترین غذا 
در جنوب کش��ور »س��وراغ« باش��د که با 
خاک قرمز جزیره هرمز درس��ت می ش��ود 
و تنها غذایی است که در آن خاک ریخته 

می شود  و  بس��یار هم خوش��مزه اس��ت. 
در جزی��ره هرم��ز و قش��م ای��ن غ��ذا 
را زی��اد می پزن��د و بارزتری��ن نمون��ه از 
ارتب��اط موقعی��ت جغرافیای��ی و تاثیر آن 
روی خ��وراک اس��ت. از اینها ک��ه بگذریم 
غذاه��ای خاص دیگری هس��تند که کمتر 
به گوش تان رس��یده اند. به طور مثال  گزنه 
در ش��رق گیالن که به دلیل رویش نوعی 
س��بزی در این منطقه منحصربه فرد است 

یا کش��ک زرد سیس��تانی یا کش��ک زابلی 
که بس��یار هم مغذی است و زمان زیادی 
هم ب��رای پختن نیاز ن��دارد. مهم تر اینکه 
بس��یاری از غذاهای محل��ی ایران به دلیل 
داش��تن پای��ه گیاه��ی و نبود گوش��ت در 
آنها می تواند گزینه بس��یار مناس��بی برای 
افراد گیاهخوار هم باشد که تعدادشان در 
س��طح جهان در حال افزونی اس��ت. کما 
اینکه کشورهای ش��رقی آسیا مانند تایلند 
بسیاری از غذاهای خود را با معرفی دقیق 
به لیس��ت رس��توران های بزرگ و مشهور 

دنیا اضافه کرده اند. 

راهبردهای توسعه گردشگری خوراک 
و غذای ایران

برگ��زاری جش��نواره ها و فس��تیوال های 
غذای��ی در محیط های مختلف روس��تایی و 
ش��هری، برگزاری تورهای غذا برای آموزش 
پخ��ت غذاهای محلی از جمل��ه راهبردهای 

توسعه گردشگری غذا هستند.
 اس��تفاده از م��اه رمض��ان ب��ا تنوعی که 
ایرانی در هنگام  سفره های 
می توان��د  دارد،  افط��ار 
ب��ه ج��ذب گردش����گران 
مس����لمان به ایران کمک 
کن��د. کش��ورهایی چ��ون 
و  ترکی��ه  لبن��ان،  مص��ر، 
این  از  هوش��مندانه  مالزی 
ماه مبارک، س��بد درآمدی 
خود از بازار گردشگری غذا 

را پربرکت می کنند.
در  غ��ذا  گردش����گری 
برنامه ری����زی متولی����ان 
می تواند هم به عنوان هدف 
اصلی س��فر، ب��رای آنهایی 
کنجکاوی  روحی��ه  ب��ا  که 
خ��ود س��عی در ش��ناخت 
غذای��ی یک منطق��ه دارند 
و هم به عن��وان یک برنامه 
مکمل در تمام��ی تورهای 
با ه��ر هدفی  گردش��گری 

گنجانده شود.
رستوران هایی  راه اندازی 
که تنه��ا به ارائ��ه غذاهای 
محلی یک اس��تان مبادرت کن��د یا افزودن 
غذاهای محلی در منوهای رس��توران ها نیز 
به عنوان یک راهبرد مطرح اس��ت. همچنین 
ش��رکت در فس��تیوال های جهانی، معتبر و 
شناخته ش��ده مرتبط با صنعت گردشگری 
 Westport Food نظی��ر  خ��وراک 
 Festival, Real Food Festival,
Hampshire Food Festival می تواند 
کمک ش��ایانی به معرفی غذاهای ایرانی در 

بازارهای بین المللی کند. 

گردشگری خوراک و غذا در جهان
ش��د  گفت��ه  پیش ت��ر  ک��ه  همان ط��ور 
اش��کال  از  یک��ی  غذای��ی  گردش��گری 
گردش��گری فرهنگی محس��وب می ش��ود 
که بیشتر کش��ورها جهت تنوع محصوالت 
گردش��گری خ��ود از این می��راث به طرق 

مختلف اس��تفاده می کنند و س��ازمان های 
گردش��گری بس��یاری وجود دارن��د که به 
تبلی��غ گردش��گری غذای��ی می پردازن��د؛ 
اس��ترالیا،  گردش��گری  کمیس��یون  مانند 

کان��ادا و هنگ کن��گ. 
ب��رای آش��نایی بیش��تر ب��ا محص��والت 
گردش��گری خ��وراک و غ��ذا در جهان به 
چند م��ورد اش��اره می کنی��م. از اروپا که 
آغاز کنیم، ایتالیا قطعا نامدارترین کش��ور 
در زمینه خوراک و غذاس��ت و بخش��ی از 
صادراتش را همین موارد ش��کل می دهند. 
جای��ی ک��ه می توانی��د ریس��وتوی ونی��ز، 
خوراک ماهیچه میالن، پاستا، پنیر ترافل، 
انواع سبزیجات، نوشیدنی ها، روغن، ماهی 
ت��ازه، بس��تنی و اوه. . . ژالت��و را در آن 

امتح��ان کنی��د. 
 به طرفداران نوش��یدنی قهوه نیز فرانسه را 
پیشنهاد می کنیم که بیش از 500 نوع قهوه در 
آن سرو می شود و شهرهای مختلف این کشور 
دارای کافه های قهوه فراوانی هستند. آشپزی 
کاتاالنی در اسپانیا که بهترین شان در بارسلون 
یافت می شوند، از آن دست جاذبه هایی است 
که گردش��گران را از نقاط مختلف دنیا به این 

منطقه می کشاند.
 اس��تفاده از زعفران و زیره س��بز و س��ایر 
ادویه ج��ات و خوراکی ه��ای س��نتی س��بک 
بارسلونی را ایجاد کرد و خوراکی هایی دریایی 
و گوشت با سس فراوان هنر آشپزان این ناحیه 

است. 
اگر به آمریکای ش��مالی، مرکزی و جنوبی 
برویم، نیویورک را باید یکی از بهترین مقاصد 
گردش��گری خوراک و غذا دانس��ت، نه برای 
امتحان بهترین غذاهای جهان که گاه بهتر از 
نمونه های اصلی طبخ می شوند، بلکه به دلیل 
غذاهای محلی شگفت انگیز و ارزان قیمتی مثل 

ساندویچ های پاسترامی. 
مکزیکوس��یتی نیز آنقدر معروفیت دارد که 
به عنوان یک��ی از مقاصد اصلی گردش��گرانی 
که ذائقه گرم دارند همواره مطرح باش��د و پرو 
به عنوان کش��وری که غذاهای رژیمی فراوانی 
دارد، اس��تراتژی های مختلف��ی ب��رای جذب 
گردشگران خوراک و غذا به اجرا گذاشته است. 
در آسیا نیز هنگ کنگ از اعتبار و شهرت 
فراوانی برخوردار اس��ت، چنان که به عنوان 

بهشت غذا مطرح است. 
س��االنه  گ��زارش  در  نی��ز  کره جنوب��ی 
س��ازمان جهانی گردش��گری به عنوان یک 
 مقصد گردش��گری خ��وراک و غ��ذا مطرح 

شده است. 
این کش��ور ب��ا بهره گی��ری از برنامه ها و 
فیلم ه��ای تلویزیونی فرهنگ غذایی خود را 
به خوبی صادر کرده و موفقیت های فراوانی 
نیز کس��ب کرده است؛ سریال »جواهری در 
قص��ر« را قطعا هنوز به یاد دارید. تایلند نیز 
از دیگر کش��ورهای آس��یایی اس��ت که در 
س��ال های اخیر فعالیت های بسیاری درباره 
پروژه آشپزخانه جهانی داشته و توانسته در 

بازارهای هند و چین نیز نفوذ کند.
 ژاپن، چین و ترکیه نیز از دیگر مقاصدی 
هس��تند که در گردش��گری خ��وراک و غذا 

فعالیت های عمده ای صورت داده اند. 

»فرصت امروز« از خوراک محلی به عنوان جاذبه خوشمزه گردشگری گزارش می دهد

گردشگری روی میز غذا

نیویورک را باید یکی از بهترین مقاصد گردشگری خوراک و غذا دانست، 
نه برای امتحان بهترین غذاهای جهان که گاه بهتر از نمونه های اصلی 
طبخ می شوند، بلکه به دلیل غذاهای محلی شگفت انگیز و ارزان قیمتی 
مثل ساندویچ های پاسترامی. مکزیکوسیتی نیز آنقدر معروفیت دارد که 
به عنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگرانی که ذائقه گرم دارند همواره 
مطرح باشد و پرو به عنوان کشوری که غذاهای رژیمی فراوانی دارد 
استراتژی های مختلفی برای جذب گردشگران خوراک و غذا به اجرا 

گذاشته است

ابوالفضل صیامیان گرجی
کارشناس ارشد برنامه ریزی گردشگری



گفت وگو با دکتر حبیب اهلل انصاری، دبیر کل 
انجمن صنایع لوازم خانگی

 سهم 75درصدی ایرانی ها
از بازار لوازم خانگی

ب��ا هم��ه صحبت های��ی ک��ه مبنی ب��ر نبود 
برنده��ای ایران��ی در ب��ازار لوازم خانگی وجود 
دارد و البت��ه ظاهر بعضی از بازارها هم حکایتی 
اینچنین��ی بی��ان می کند، حبی��ب اهلل انصاری، 
دبیرکل انجم��ن صنای��ع لوازم خانگی ایران در 
گفت وگویی که با »فرصت امروز« داشته است، 
نظرات متفاوت��ی در این زمینه دارد که در این 

نوشتار می خوانیم. 
وی سخنان خود را با اخبار خوبی آغاز می کند: 
خوشبختانه در سال های اخیر با توجه به تغییراتی 
ک��ه در باف��ت تکنولوژیک��ی و مدیریت��ی صنایع 
تولیدی داخل��ی ایجاد ش��ده، واحدهای صنعتی 
به س��مت تخصص گرایی پیش رفته اند و تغییرات 
زیادی در روند و میزان تولید لوازم خانگی داخلی 
ایجاد ش��ده است. این تغییرات ضروری بوده زیرا 
بازار ب��ا حج��م واردات زیادی مواجه اس��ت و با 
توجه به رقبایی که در این زمینه وجود دارد باید 
تولیدکننده های داخلی به سمت باالبردن کیفیت 

محصوالت خود حرکت کنند.
همچنی��ن خدم��ات پ��س از ف��روش موضوع 
دیگری اس��ت که در سال های اخیر مورد توجه 
تولیدکنن��دگان داخل��ی قرار گرفت��ه و تمرکز 
ویژه ای روی آن وجود دارد. تغییراتی که اشاره 
کردم ه��م به لحاظ کیفی بوده اس��ت و هم به 

لحاظ کمی.
رن��گ، ارگونومی، زیبایی، س��هولت اس��تفاده، 
کیفیت ساختاری، دوام و انطباق با استانداردهای 
مل��ی و غیره از جمل��ه نمونه ه��ای مصداقی این 
تغیی��رات اس��ت. همچنین بهینه ک��ردن مصرف 
انرژی در س��اخت لوازم خانگ��ی انرژی بر از دیگر 
اقدامات��ی بوده که در س��ال های اخی��ر در تولید 

این گونه محصوالت لحاظ شده است.
انص��اری در ج��واب ای��ن س��وال که ب��ا همه 
اس��ت در ح��وزه  پیش��رفت هایی ک��ه ممک��ن 
لوازم خانگی در ایران رخ داده باش��د پس چرا باز 
ه��م بازار را مملو از برنده��ای خارجی می بینیم، 
می گوید: بازار مصرف لوازم خانگی، بسیار گسترده 
و ب��ا محصوالت متنوع و مصرف کنندگانی از همه 
اقشار جامعه اس��ت؛ از جامعه روستایی گرفته تا 
شهری و مصارف صنعتی و غیره. از طرفی جامعه 
ب��ه لحاظ جمعیتی دارای س��اختاری متنوع و در 
عین حال متفاوت اس��ت که ت��وان مالی متفاوتی 

هم دارند.
بنابرای��ن نمی توان هن��گام صحبت از مصرف و 
ب��ازار خریدوفروش لوازم خانگ��ی تنها چند مرکز 
بورس در پایتخت یا چند ش��هر بزرگ را در نظر 
گرفت. زیرا اگر منطقی بخواهیم به این داس��تان 
ن��گاه کنیم متوجه می ش��ویم که اقش��ار بس��یار 
زی��ادی که جمعیتی میلیونی هم دارند اصال توان 
خرید بس��یاری از محصوالت با برندهای خارجی 
موجود در بازار را ندارند. بنابراین طیف وسیعی از 
مش��تریان خریداران محصوالت داخلی به حساب 
می آین��د، چ��ه در روس��تاها و چه در ش��هرهای 

کوچک و بزرگ.
دبی��رکل انجمن صنای��ع لوازم خانگی ایران در 
ادامه به سهم 75درصدی برندهای تولید داخل از 
بازار لوازم خانگی اش��اره و البته تاکید می کند که 
این درصد مربوط به همه لوازم خانگی نیست و به 
این معنی نیس��ت که همه لوازم خانگی صددرصد 
در ایران تولید می ش��ود ام��ا مثال کاالهایی چون 
آبگرمکن دیواری، بخاری و کولر آبی واردات شان 

تقریبا صفر است.
همچنی��ن لوازم ریز خانگی مانند ظروف چینی 
و کریستال و آلومینیوم با روکش تفلون نیز عمدتا 
در ایران تولید می ش��وند و سهم باالیی از بازار را 
در اختیار دارند و درصد واردات شان بسیار اندک 
اس��ت. یا مثال چرخ خیاطی که یک برند شاخص 
ایران��ی در ب��ازار در کنار رقیب��ان خارجی حضور 
دارد و درص��د باالیی از تقاضای ب��ازار را جوابگو 
اس��ت. حتی این کاال به کش��ورهای اروپایی هم 

صادر می شود.
این مقام مس��ئول در ادامه و در مورد ارزآوری 
صادرات لوازم خانگی اش��اره می کند که صادرات 
لوازم خانگ��ی تقریب��ا از ح��دود س��ال 78 رونق 
گرفت��ه و کمابیش ادامه داش��ته اس��ت. چنانچه 
طی هفت س��ال اخیر میزان صادرات این کاالها 
از 79میلی��ون دالر به 300میلیون دالر در س��ال 
93 رس��یده اس��ت که این میزان حجم صادرات 
ظروف را در بر نمی گیرد و تولیدکنندگان داخلی 
در بخش ظروف و قطعات هم به صادرات مبادرت 
کرده ان��د و موفقیت های��ی هم در ای��ن زمینه به 

دست آورده اند. 
اگ��ر روزی موتور یخچال ه��م در ایران تولید 
شود که امیدواریم سرمایه گذاران در این زمینه 
اقدامات��ی انجام دهند، می توانیم مدعی باش��یم 
که تمامی قطع��ات لوازم خانگ��ی تولید داخلی 

دارند.

ب��ازار لوازم خانگ��ی طی س��ال های اخیر 
دس��تخوش تغیی��رات ثانی��ه ای قیمت ها و 
س��وء ظن های زیادی در م��ورد کیفیت این 
وس��ایل بوده اس��ت اما به نظر می رسد که 
ای��ن بازار رفته رفته رن��گ و روی آرامش را 
ب��ه خود می بیند. به ویژه خبر توافقی که در 
رسانه ها پیچیده است، نوعی آرامش اعصاب 
و روان، ه��م ب��ر فروش��ندگان حاکم کرده 
اس��ت و هم بر خری��داران بازارهای داخلی. 
در این گزارش به بررس��ی بازار لوازم خانگی 
پرداخته ای��م و همچنین س��ری زده ایم به 
س��ه راه امین حضور که یکی از مراکز عمده 

عرضه این کاالهاست. 

آدرس سرراست مرکز بورسی حیاتی
سه راه امین حضور حاال آدرسی سرراست 
کس��ی  هر  که  اس��ت 
م��ورد  در  بخواه��د 
ح��رف  لوازم خانگ��ی 
بزند، این آدرس چهار 
تحویل تان  را  کلمه ای 
می دهد. مرکز بورس��ی 
2ه��زار  از  بی��ش  ک��ه 
خ��ود  در  را  فروش��گاه 
جای داده است. البته 
دلیل س��هولت حفظ 
چنی��ن آدرس��ی به 
دلی��ل اهمی��ت این 
نی��ز هس��ت.  کااله��ا 
زی��را لوازم خانگ��ی از آن 
دس��ت وس��ایل مورد نیاز زندگی است که 
وجودش��ان به نوعی خان��ه را به محلی برای 
زندگی تبدیل می کند و در نبودش��ان انگار 

زندگی آغاز نشده است.
 بنابرای��ن در زمره محصوالتی هس��تند 
ک��ه نیازهای اساس��ی زندگ��ی را برطرف 
می کنند. هی��چ خانه ای را نمی توان بدون 
یخچ��ال تصور کرد یا تصور خانه ای بدون 
تلویزی��ون ت��ا ح��دود زی��ادی تعجب آور 
و حت��ی وحش��تناک اس��ت. از همین  جا 
می ت��وان ب��ه اهمیت این وس��ایل پی برد 
و اینکه چ��ه بازار گس��ترده ای پیش روی 

مشتریان است. 

خارجی ها از در و دیوار آویزان شده اند
نکت��ه ای ک��ه پیش از هر چی��ز دیگری 
در بازار امین حضور چش��م ه��ر بیننده ای 
را خی��ره می کند این اس��ت ک��ه از در و 
دیوار فروش��گا ه های ای��ن مرکز بورس نام 
برندهای خارجی آویزان است. انگار طبق 
یک قان��ون نانوش��ته که با چن��د فوریت  
بس��یار مه��م ه��م تصویب ش��ده باش��د، 
ش��رکت های خارجی باید تم��ام زیر و بم 
و ریز و درش��ت زندگ��ی ایرانیان را تولید 

کنند. 

تا جایی که از تخم مرغ آبپزکن گرفته تا 
یخچال، فریزر، اجاق گاز و غیره با مارک ها 
و برنده��ای خارجی در ب��ازار لوازم خانگی 
حضور دارند و ان��گار با تیزترین چنگک ها 
و قوی تری��ن مته ه��ا خ��ود را ب��ه ویترین 
فروش��گاه ها کوبیده اند و خیال کنده شدن 

هم ندارند. 
مش��تریان ه��م چی��زی نمی بینن��د به 
ج��ز آنها. هرچن��د اگر از انص��اف نگذریم 
بعض��ا تک و توکی هم محص��والت ایرانی 
را می ش��ود دید ک��ه زیر خرواره��ا نام و 
عن��وان خوش ادای خارجک��ی رمقی برای 

خودنمای��ی ندارن��د. 

جای خالی ایرانی ها
وارد هر مغازه ای که می ش��وم، بعد از اینکه 
همه ج��ای مغازه را حس��ابی دی��د می زنم، 
گوشه ای می ایس��تم و به مشتریان نه چندان 
زیادی چشم می دوزم که وارد مغازه  می شوند 
و قبل از اینکه حتی به اجناس نگاهی بکنند، 
سراغ برندهای خارجی را می گیرند. قیمت ها 
را می پرس��ند و ش��اید به خاط��ر قیمت های 
سرس��ام آور کمتر خرید می کنن��د و به مغازه 
بع��دی می روند و ب��از همان داس��تان تکرار 
می ش��ود. ال جی، سامس��ونگ، پاناس��ونیک، 
ب��وش و غیره از جمله برندهایی هس��تند که 
بیش��تر از دیگر برندها مشتریان سراغ شان را 
می گیرند. البته گهگاه نام صنام، پارس خزر و 
بوتان و امرس��ان را هم می توان شنید هرچند 

به زحمت. 

فصل، فصل رونق تولید باید باشد
ام��ا اینکه محص��والت ایران��ی در بازار 
تهران کمت��ر عرضه می ش��وند، نمی تواند 
دلیلی بر این باش��د ک��ه تولیدکننده های 
ایرانی دیگر هیچ گاه نمی توانند س��همی از 
ای��ن بازارها را در اختیار بگیرند. کمااینکه 
ب��وی بهبود هم از اوضاع جهان به مش��ام 
می رس��د و خبره��ای امیدوارکنن��ده این 

روزها کم نیس��ت. 
اتحادی��ه  ریی��س  طحان پ��ور،  محم��د 
لوازم خانگ��ی هم معتقد اس��ت ک��ه اوضاع 
موج��ب  نه تنه��ا  آم��اده  پی��ش  سیاس��ی 
خوش��حالی عموم مردم ش��ده بلک��ه تاثیر 
مثبتی هم بر کاس��بان بازار به عنوان بخشی 
از مردم جامعه داش��ته است. وی همچنین 
اش��اره می کند که این فضای مثبت فرصت 
تولیدکنن��دگان  ب��رای  مناس��بی  بس��یار 

پیش آورده اس��ت ت��ا به ویژه با مش��ارکت 
ش��رکت های خارجی به تولید لوازم خانگی 
اقدام کنن��د. طحان پور امکان��ات تولید در 
ای��ران را تا حدود 60درص��د آماده می بیند 
و اضاف��ه می کند اگر ش��رکت های خارجی 
برای سرمایه گذاری وارد ایران شوند که این 
اتفاق دور از ذهن هم نیس��ت، تکنولوژی و 
دان��ش روز تولید را به همراه خود می آورند 
و هیچ اشکالی هم ندارد که مثال محصوالت 
ش��رکت بوش در ایران تولید ش��ود. رییس 
اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگی همچنین 
بیان می کند که اگر محصوالتی با برندهای 
خوشنام از کشورهای اروپایی و آمریکا وارد 
بازار ش��وند هم انحصار بازار از دست چین 
و کره جنوب��ی خارج می ش��ود و رقابت و در 
نتیجه کیفیت محصوالت افزایش می یابد و 
هم مهم تر اینکه مردم هم اعتماد بیش��تری 

به نام های اروپایی خواهند داشت. 

این خلوتی به معنای کسادی نیست
وقت��ی ب��ا کاس��بان س��ه راه امین حضور 
صحب��ت می کنیم از کس��ادی این روزهای 
بازار می گویند و اینکه میزان خرید کم شده 
و مثال هنوز کس��ی برای خرید کولر و پنکه 
و دیگر وس��ایل سرمایش��ی اقدام نکرده در 
حالی که در س��ال های اخیر،  زمان مش��ابه، 
پیک خرید این محصوالت به شمار می رفته 
اس��ت. طحان پور اما ضمن رد کسادی بازار 
می گوید:  عقالنیت بیش��تری بر بازار و روند 
خریدوف��روش حاکم ش��ده و این به معنای 

کسادی بازار نیست. 
اگر در س��ال های گذشته به دلیل تغییرات 
لحظ��ه به لحظ��ه قیم��ت لوازم خانگی مردم 
امنیت روانی نداشتند و مثال وسایل سرمایشی 
را در فصل س��رد خریداری می کردند اما طی 
روی کار آم��دن دول��ت جدید و یک س��ال و 
نیم اخیر دیگر خبری از خریدهای شتاب زده 
به دلیل ترس از گرانی های پی در پی نیس��ت. 
محمد طحان پور اش��اره جالبی ه��م دارد به 
جهازخری��دن مردم؛  در س��ال های گذش��ته 
م��ردم خرید جه��از دختربچه هایش��ان را در 

اولویت هایشان گذاشته بودند. 
به طوری که بازار با همه نوساناتش همیشه 
مش��تریانی را به خود می دید. این امر دلیل 
رونق بازار نبود بلکه دلیل بر اس��ترس مردم 
و ت��رس از آینده و گرانی های بیش��تر بود. 
این داس��تان در بازار مواد غذایی هم به انبار 
کردن این کاالها توس��ط مردم منجر شده 
بود. ام��ا امروز هر کاالیی ب��ه وقت خودش 
خری��داری می ش��ود و دیگر نگران��ی رو به 

کاهش گذاشته است. 

ایرانی ها باید دیده شوند
این مق��ام مس��ئول همچنین اش��اره ای 
دارد به این مس��ئله که اگر برندهای ایرانی 
می خواهن��د روزگار خوش��ی ب��رای خود و 

مشتریان ش��ان ایجاد کنند بای��د روندهای 
حرفه ای را در پیش بگیرند. این روندها هم 
افزایش کیفیت محصوالت را شامل می شود 
و هم ارائه مناس��ب خدم��ات پس از فروش 
را که برنده��ای خارجی از آن به عنوان یک 
مزیت رقابتی استفاده بهینه می کنند. دیده 
ش��دن راهکاری اس��ت ک��ه در مراحل بعد 
کاربرد دارد، زیرا حضور برندها در رس��انه ها 
هم تاثیری مستقیم بر عدم فراموشی شان  و 

هم فروش هر چه بیشترشان دارد. 

چشمک درخشان عرصه تولید به 
سرمایه گذاران

هرچند مردم برندهای خارجی را دوست 
دارند ام��ا راه هایی هم برای حضور ایرانی ها 
وجود دارد. ایرانی هایی که امروزه در تصاویر 
تلویزیونی و رس��انه های مکت��وب عرصه را 
به خارج��ی واگذار کرده ان��د. و دیگر از آن 
آگهی ها ب��ا محتوای محص��والت ایرانی در 
بی��ن برنامه ه��ا تلویزیونی خبری نیس��ت. 
حتی مدت هاس��ت ک��ه تصاوی��ر مربوط به 
برنده��ای تولیدکنن��ده لوازم خانگی ایرانی 
روزنامه ه��ای  اول  نیم ت��ای صفح��ه  در  را 
کثیراالنتشار نمی بینیم و این یعنی فرورفتن 
محاق  در  ایران��ی  ت���ولی���دکنن����دگان 
فراموش��ی. ه��م آنها مش��تریان را فراموش 
کرده اند و هم مش��تریان آنه��ا را. از طرفی 
اینق��در برنده��ای خارجی پروموش��ن های 
جذاب به مش��تریان خود ارائ��ه می دهند و 
اینقدر با لحظه لحظ��ه زندگی مردم همراه 
هستند و نیازهایشان را برطرف می کنند که 
انگار ایرانی ها راهی طوالنی برای رس��یدن 
به این حد از تکنول��وژی را در پیش دارند. 
راهی که به نظر می رس��د مس��افر چندانی 
ه��م به خود نمی بیند و کمتر کس��ی همت 
و رغب��ت گام در راه نهادن را دارد. همه این 
عوامل دس��ت به دست هم داده تا برندهای 
ایران��ی حتی اگ��ر محص��ول باکیفیتی هم 
تولید می کنند، به چشم نیاید و به اصطالح 

دیده نشود. 

کم کاری داخلی ها 
رییس اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگی 
ته��ران در ادامه از کم کاری برندهای ایرانی 
در ب��ازار تبلیغات، به عن��وان یکی از عوامل 

مهم کمرنگ ش��دن نقش آنه��ا در بازار یاد 
می کن��د و می گوی��د:  اص��وال چه��ار عامل 
موجب برندش��دن و برند ماندن می ش��ود؛ 
هزین��ه کردن برای شناس��اندن محصول به 
مردم، ارائ��ه خدمات پس از ف��روش عالی، 
قیمت مناسب و تبلیغات عمومی. طحان پور 
معتقد است که برندهای ایرانی به گوشه ای 
خزیده ان��د و معم��وال ب��ا چ��راغ خام��وش 
می خواهن��د در ب��ازاری که ای��ن همه برند 
جهانی با قدرت هر چه تمام تر حضور دارند، 
حرکت کنند و مش��خص است که کاری از 

پیش نمی برند. 

مراکز بورس لوازم خانگی 
مهم تری��ن مکان های��ی که در ته��ران تا 
دل تان بخواهد لوازم خانگی ریز و درشت در 
آنها پیدا می کنید، چند بازار بس��یار معروف 
است. سه راه امین حضور، خیابان شریعتی، 
خیاب��ان جمه��وری و خیاب��ان هالل احمر 
چه��ارراه عباس��ی مهم تری��ن مراکز بورس 

کاالهای خانگی به شمار می روند. 
در ادام��ه بای��د به ای��ن نکته هم اش��اره 
کنی��م ک��ه افراد بس��یاری هس��تند که در 
هنگام صحب��ت از لوازم خانگی، بدون مکث 
می گوین��د خارج��ی اش بهتر اس��ت و هیچ 
اش��اره ای ه��م نمی کنن��د که منظورش��ان 
دقیق��ا کدام محصول خارجی اس��ت. آیا ما 
نباید به چرخ گوش��ت تولید داخل که هنوز 
هم مشتریان س��راغ ایرانی اش را می گیرند، 
اش��اره ای بکنیم، یا پنکه های ایرانی موجود 
در ب��ازار که طرفداران زیادی هم دارند باید 
نادیده گرفته ش��وند؟ حتی تولیدکنندگان 
داخل��ی در زمینه تلویزی��ون و یخچال هم 
رشد خوبی داش��ته اند. تا جایی که به گفته 
کارشناسان این حوزه در حال حاضر ساالنه 
ح��دود 2 میلیون تلویزی��ون در ایران تولید 
می شود و به مصرف می رسد. این مسئله در 
حالی رخ داده اس��ت که رقبای قدرتمندی 
در بازار حضور دارند و امکانات و آپشن های 
خ��ود را به روز می کنن��د و این میزان تولید 
می تواند به نوع��ی موفقیت به ش��مار  آید تا 
جای��ی ک��ه در س��ال 93 واردات تلویزیون 

22درصد کاهش داشته است.
همچنین باید اش��اره ای هم داشته باشیم 
ب��ه نوع خرید این کاالها از طرف مردم. زیرا 
هن��وز هم فرهنگ خرید در می��ان ایرانیان 
متاث��ر از خری��د لوازم خانگ��ی و گرایش به 
برندهای خارجی بر اس��اس فرهنگ اشتباه 
چش��م و همچش��می دارد. در نهایت اینکه  
برندهای ایرانی می توانند سهم بیشتری هم 
از ب��ازار را در اختی��ار بگیرند در صورتی که 
شرایط تولید و زمینه های مساعد تولید هر 
چه بیشتر مهیا ش��ود تا تولیدکننده رغبت 
داش��ته باشد سرمایه اش را در این راه صرف 
کند و نگران از دست دادن سرمایه و کسب 

وکارش نباشد.
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گفتوگو

گزارش  »فرصت امروز« از بازار لوازم خانگی

آرامش اعصاب خریداران لوازم خانگی 
تهمینه سهرابی



فروشندگان

اف��راد میانس��ال، جوان و حت��ی پیری ک��ه در بازار 
س��لطانی و راس��ته های اط��راف آن ب��ه کس��ب و کار 
مش��غولند، همگی عمده فروش هایی هس��تند که به 
گفته خودش��ان به خاط��ر کمی خری��دار و در نتیجه 
پایین آمدن میزان خری��د، مجبورند ک��ه در مواقعی 
به خرده فروش��ی ه��م بپردازند. هر چند بس��یاری از 
آنها هم معتقدند که هیچ س��ودی در خرده فروش��ی 
در یک بازار عمده فروشی نیس��ت و وجود مشتریانی 
که به دنبال خرید جزئی هس��تند نمی تواند جوابگوی 
هزینه های آنها باشد. با چندین نفر از این فروشندگان 
به گف��ت وگ��و پرداختم. نکات مش��ترک زی��ادی در 
حرف های ش��ان بود. از جمله نبود مشتری و کسادی 
بازار و غیره. بعضی هم راضی هس��تند و به آینده امید 

دارند. 
چند نف��ر هم به ش��لوغی ب��ازار اش��اره می کنند. 
شلوغی که س��ود چندانی برای آنها ندارد زیرا اغلب 
کس��انی که در ب��ازار پرس��ه می زنن��د، خریدارانی 
هس��تند که برای خرید چن��د متر ک��ش و چندین 
دکم��ه با قیم��ت ارزان تر به ب��ازار عم��ده فروش ها 
آمده ان��د. یکی از فروش��ندگان درحالی که دس��تی 
به موهای ج��و گندمی اش می کش��د، می گوید: من 
نمی دانم ای��ن خریداران ریز و درش��ت از جان بازار 
چه می خواهند. در ادامه حرف ه��ای جالب تری هم 
می زند: وقتی هر کس��ی دس��ت بچه اش را می گیرد 
و برای خری��د چند کلیپ��س مو راهی ب��ازار بزرگ 
می ش��ود، پس تکلیف کس��انی که به ص��ورت عمده 
خری��د می کنند ک��ه در محل��ه این اف��راد به فروش 
برسانند، چه می شود. مغازه دار دیگری معتقد است 
که بهترین راه حل ب��رای برگرداندن اوضاع واقعی به 
بازار عمده فروش ها این اس��ت که از فروش هر گونه 

جنس به صورت جزئی خودداری ش��ود. 
جوان دیگ��ری مترو و خط��وط بی آرت��ی را در این 
زمین��ه مقصر می دان��د! اینکه ب��ا این خط��وط ارزان 
رفت و آمد، هر کسی از هر گوشه ش��هر خود را به بازار 
می رس��اند. خریدارانی که چیزی عاید فروش��ندگان 
نمی کنند و در مواقع بسیاری هم فروشندگان چیزی 
برای فروش به آنها ندارن��د. نکته دیگری که در ارتباط 
با فروشندگان بازار س��لطانی می توان به آن اشاره کرد 
این اس��ت که در این بازار تقریبا خبری از فروشندگان 
زن نیست. در واقع انگار بافت سنتی بازار و حجره های 
همیش��ه مردان��ه اش هنوز ه��م جایی ب��رای زنان در 
حجره های تو در توی��ش در نظر نگرفت��ه و چهره بازار 

هنوز هم بسیار مردانه است. 

خریداران

ج��دا از بان��وان و کودکانی ک��ه کمابی��ش در بازار 
س��لطانی ب��ه چش��م می خورند، عم��ده خری��داران 
مغازه دارانی هس��تند که در سطح شهر فروشگاه دارند 
و برای تهیه جن��س به صورت عمده به بازار س��لطانی 
می آیند. مطاب��ق حرف هایی که ب��ا خبرنگار »فرصت 
امروز« در میان گذاش��ته اند، اغلب جنس یک س��ال 
خود را تهیه می کنن��د و البته هم��ه نگرانی هایی هم 
بابت نوس��انات قیمت کاالها دارند. هر چند هس��تند 
کس��انی که یک سال گذش��ته را س��ال آرامش نسبی 
بازار می دانند و معتقدند ک��ه دیگر از تغییرات ثانیه ای 
قیمت ها خبری نیس��ت. محم��د، یک��ی از خریداران 
اس��ت که در مورد کش��ور تولیدکننده اجن��اس بازار 
س��لطانی از او می پرس��م و او که انگار از سوالم تعجب 
کرده، در حالی که ابروانش را ب��اال می دهد، می گوید: 
خب! معلوم اس��ت که اغلب اجناس چینی هس��تند. 
هر چند کاالهایی هم از کش��ورهایی چ��ون ترکیه در 
بازار یافت می شود اما هنوز دست باال با چینی هاست. 
این خریدار معتقد است که بازار تقریبا از کاالی ایرانی 
خالی اس��ت. نه وسایل آرایش��ی و بهداش��تی ایرانی 
هس��تند و نه زیورآالت و لباس های خانگی و ش��ال و 

روسری. 

زیر سقف حجره های بازار س��لطانی هم آثار دست  
چینی ه��ا ج��والن می ده��د و این قضی��ه بدجوری 
ت��و ذوق می زن��د. همان ط��ور که بیش از 10س��ال 
اس��ت که این داس��تان ش��ده قصه درازدامن بازار. 
قصه پرغصه ای ک��ه کم کم صدای مش��تریان را هم 

درآورده اس��ت. 
ش��اید وقتی دیگر و در روزگاری که اوضاع بیش��تر 
بر وف��ق مراد باش��د، زی��ر آجره��ای تق و لق س��قف 
بازارهای سنتی ایران جنس های ایرانی به فروش برسد 
یا حداقل جنسی عرضه ش��ود که مشتری از خریدش 
رضایت بیشتری داشته باش��د. این روزها که سخن از 
توافق اس��ت، کاری نداریم به چن��د و چونش، به نظر 

می رسد داشتن چنین امیدی پر بیراه نیست.
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نمای مسجد

مسجد ش��اه که پس از انقالب مسجد امام خمینی 
نامیده ش��د و در قدیم مس��جد س��لطانی نیز گفته 
می ش��د، در منطقه بازار تهران قرار دارد و از بناهای 
دوره قاجار اس��ت. این اثر اول مهر 1۳۶۳ با شماره 
ثبت 1۶۶۷ به عنوان یکی از آث��ار ملی ایران به ثبت 

رسیده است. 
فضای��ی مربع ش��کل با تق��ارن نقط��ه ای و حیاط 
مرکزی، با چرخش��ی مالیم نس��بت به بافت ش��هر 
ب��رای اس��تقرار در امت��داد قبله، ۴ ایوان در وس��ط 
۴ ضل��ع، گنبدخانه در ضل��ع جنوبی، ۳ شبس��تان 
اصل��ی در کنج ها و ح��وض مربع��ی در مرکز حیاط. 
این مس��جد با قدمتی حدود 1۸0س��ال از زیباترین 
مس��اجد تاریخی تهران اس��ت. بانی آن فتحعلی شاه 
قاج��ار  )1۲۵0-1۲1۲ ه�. ق( ب��وده و از این رو در 
آغاز آن را مس��جد ش��اه می نامیدند. بنا بر ش��واهد 
تاریخی این دومین مس��جد جامع بزرگ تهران بعد 

از مس��جد جامع بازار یا جامع عتیق بوده اس��ت. 
بنا ب��ر کاشی نوش��ته ها و کتیبه هایی ک��ه در ایوان 
جنوبی مس��جد به ج��ای مانده، زمان تقریبی ش��روع 
ساخت آن س��ال 1۲1۲ یا 1۲۲۴ه�. ق است. در سال 
1۳0۷ه�. ق به دس��تور ناصرالدین شاه قاجار در اصلی 
در جهت ش��مال تعمیر و نیز به دس��تور وی دو مناره 
در دو طرف گل دس��ته مسجد ساخته ش��د. بنابراین 
تکمیل کنن��ده اصل��ی آن را می توان ناصرالدین ش��اه 

قاجار نامید. 
ای��ن مس��جد، بنای��ی چه��ار ایوان��ی اس��ت ک��ه 
شبس��تان های اصلی آن در جبهه جنوب��ی قرار دارد و 
معماری کلی و نیز پ��اره ای از جزییات آن از مس��جد 
وکیل ش��یراز گرفته ش��ده و در طراحی و س��اخت آن 
مانند س��ایر ابنیه آن زمان هنرمندان ش��یرازی دست 

داشته اند. 

مساجد مشابه
مسجد س��لطانی تهران همراه با مس��جد سلطانی 
بروجرد و مس��جد س��لطانی قزوین از س��اخته های 
دوران فتحعلی ش��اه قاج��ار هس��تند ام��ا مس��جد 
س��لطانی بروج��رد از دو نمون��ه دیگ��ر بزرگ ت��ر و 

قدیمی تر   اس��ت. 

وقایع مهم در مسجد
پس از ب��ه چوب بس��تن بازرگانان، بازاری��ان در این 
مسجد تش��کیل جلس��ه دادند که از اتفاقات مهم آغاز 
جنبش مشروطه اس��ت. حاج علی رزم آرا، نخست وزیر 
ایران نیز در همین مس��جد توس��ط خلیل طهماسبی 
ترور و کشته شد. اسداهلل الجوردی نیز که در مغازه ای 
در بازار تهران ترور شده بود، هنگام انتقال به بیرون از 

بازار در این مسجد درگذشت. 

نرخ

اجاره مغازه در بازار س��لطانی بس��ته به اینکه ابتدا 
یا انتهای بازار باش��د، متفاوت اس��ت. ابتدای بازار که 
از سمت مشیرخلوت ش��روع می ش��ود و بورس لوازم 
خ��رازی و زیورآالت اس��ت، اج��اره مغازه بی��ن 1۲ تا 
1۶میلیون تومان اس��ت. حدود ۵0میلیون تومان هم 

بابت رهن باید پرداخت شود.
 یعنی برای یک مغازه سه متری باید چنین اجاره ای 
بپردازید و تنها کش مو و دس��تبند ه��م برای فروش 
عرضه کنید ام��ا فروش��ندگان می گویند می ش��ود و 

تاکنون هم شده است.
 ام��ا ه��ر چ��ه ب��ازار س��لطانی را به س��مت ب��ازار 
فرش فروش ه��ا پی��ش روی��د، مغازه ه��ا کوچک تر و 
داالن ها باریک ت��ر و اجاره ها کمتر می ش��ود. تا جایی 
که س��ر بازار اصلی اجاره مغازه تا ۸میلیون تومان هم 
پایین می آید. محدوده ورودی مسجدش��اه اجاره ها تا 
1۳میلیون تومان هم هس��ت اما هزین��ه ای بابت رهن 
دریافت نمی شود. این مغازه ها در وقف مسجد هستند. 
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تاریخچه

و  س��نتی  ب��ازار  معن��ای 
بازارهای قدیمی را نمی فهمید 
مگر اینکه س��ری بزنید به دل 
بازار بزرگ تهران و راسته های 
بی ش��مارش. بازاری که هنوز 
ه��م اهمیت��ی را که در اقتصاد 
ته��ران دارد، ب��ه خوبی حفظ 
کرده است. این را هم می توان 
از اخب��ار و رس��انه ها دی��د و 
ش��نید و هم ب��ا حضور در این 
بازار فهمید. جمعیت عظیمی 
که هر روز راهی بازار می شوند 
صحنه های ش��گفت انگیزی از 
خریدوف��روش و ب��ه طور کلی 
کس��ب وکار را رق��م می زنند و 
معم��وال هم تصاویری از دهانه 
ورودی بازاره��ای معروف بازار 
بزرگ تهران منتشر می شود. 

ام��ا در ای��ن گ��زارش قرار 
نیس��ت بازار تهران را به طور 
کلی مورد بررس��ی قرار دهیم 
چ��ون نه وقتش وجود دارد و 
ن��ه هیچ خوانن��ده ای حوصله 
دارد گزارش��ی چن��د ه��زار 
کلمه ای از یک منطقه وس��یع 
ته��ران را بخوان��د. بنابرای��ن 
برای رعایت حال دس��ت های 
خودمان و چش��م های ش��ما، 
ب��ه دل بازار تهران رفته ایم و 
سری زده ایم به بازار سلطانی 
که محلی برای خریدوفروش 
اجناس��ی چ��ون زی��ورآالت، 
ش��ال و روسری، نخ و سوزن، 
پیراه��ن مردان��ه و بچگانه و 
وس��ایل مرب��وط ب��ه خرازی 

به صورت عمده اس��ت. 

گذر بازار از مسجدی 
قدیمی

 »سر گلوبندک از هر کسی 
که بپرس��ی بازار مسجدش��اه 
کجاس��ت، به ت��و می گویند.« 
این را راننده تاکس��ی گفت و 
در حال��ی که کرای��ه اش را به 
خاطر ترافیک سنگین، بیشتر 
از روزه��ای معمول می گرفت، 

گازش را گرفت و رفت. 
راه برایم آشنا نیست و کمتر 
این مس��یرها را می شناس��م. 
پرس��ان پرسان راه مسجدشاه 
را در پیش گرفتم. به هر کسی 
می رس��یدم می گفت 100متر 
چندی��ن  خالص��ه  جلوت��ر. 
100متر که جلو آمدم رسیدم 
به ورودی مسجدی که به ظاهر 
مس��جد ش��اه بود. محوطه ای 
پی��ش رویم نمایان ش��ده بود 
ک��ه با چندی��ن پله گام هایم را 
به گودی وس��ط صحن مسجد 

هدایت می کرد. 
حال خوبی داشتم و در حالی 
ک��ه پله ها را پایی��ن می رفتم، 
حال و هوای حوض آبی رنگش 
ک��ه آب کمش ه��م بدجوری 
ت��وی ذوق می زد، حس و حال 
جالبی ایجاد کرده بود. اما این 
همه ماجرا نبود. مس��جد است 
و گلدس��ته هایش و کبوترانی 
روی  بال های ش��ان  ب��ا  ک��ه 
گلدس��ته ها ضرب یک نواختی 
گرفته اند. گاهی بق بقویی هم 
می کنن��د و بی خی��ال آن همه 
آدم ک��ه س��ردرگم ب��ه این ور 
آن ور می رفتند، زندگی ش��ان 
را می کنن��د. اوضاع جوری بود 
ک��ه می ش��د حس��رت زندگی 
آرامش��ان را ه��م خورد. نه غم 

گزارش نوش��تن داش��تند و نه 
مجبور بودن��د وارد داالن های 
ت��و در توی��ی ش��وند ک��ه جز 
خس��تگی چی��زی ب��رای آدم 

ندارد. 
خالصه وسط صحن مسجد 
ایس��تاده ب��ودم و غرق در این 
اندیش��ه ها که ی��ادم افتاد باید 
آدرس بازار را بپرس��م. گفتند 
از س��مت راست وارد داالن که 
شدی برو به سمت مشیرخلوت. 
چن��د ب��ار »مش��یرخلوت« را 
ب��ا خودم تک��رار ک��ردم. این 
نام های خاص و قدیمی خیلی 
ب��ه دلم می چس��بند. نش��انی 
مش��یرخلوت را می پرس��م و 
ب��از هم چندی��ن داالن و حاال 
گوشه هایی از بازار اصلی تهران 
که به رویم باز می شود. بازاری 

به نام سلطانی. 

تو درتوی بازار 
وقتی قرار اس��ت در دل یک 
بازار بزرگ، راس��ته ای و خیابانی 
را پی��دا کنید، کارت��ان نه تنها 
س��خت اس��ت بلکه داالن های 
باری��ک و تو در توی بازار چنان 
س��ردرگم تان می کنن��د که نه 
می دانی��د از کج��ا آمده اید و نه 
می دانید کجا قرار اس��ت بروید 
و درس��ت در اینجاس��ت ک��ه 

از نم��ای بس��یار نزدی��ک تاثیر 
تن��اول مواد ش��یمیایی موجود 
در مواد غذایی روزگار خود را بر 
حافظه و ضریب هوش��ی تان به 
راحتی می بینید. جایی که همه 
اس��تعدادی را که فکر می کنید 
داری��د، ناکارآمد می یابید. چون 
به راحتی س��ردرگم می شوید و 
دیگر مغزتان یاری تان نمی کند. 
راهروهایی با ش��باهت بس��یار، 
حتی فروش��نده ها و اجناس هم 
انگار یکی ش��ده اند. این داستان 
در ب��ازار س��لطانی ک��ه یکی از 
ش��لوغ ترین راس��ته های ب��ازار 
بزرگ تهران اس��ت به شدت هر 
چه تمام تر به چش��م می خورد. 
حجره های��ش،  ک��ه  ب��ازاری 
فروش��ندگانش، خریدارانش و 
فض��ای جالب توجهش موضوع 

این گزارش است. 

بازار از زاویه ای دیگر
مغازه ه��ای دو تا س��ه متری 
فراوان��ی که در داالن های تنگ 
و باریک ور دل هم در قلب بازار 
تهران جا خوش کرده اند مرا به 
اندیش��ه های بسیاری رهنمون 

می شوند. 
گاه ب��ه ی��اد زلزل��ه احتمالی 
ته��ران می افتم با این اندیش��ه 
ک��ه خ��دای م��ن راه نج��ات 

فروش��ندگان و خری��داران این 
ب��ازار کجا خواه��د بود؟ یعنی 
همه زنده به گور می ش��وند؟! تا 
می خواهم به خود دلداری بدهم 
ک��ه نف��وس بد نزن و توکلت به 
خ��دا باش��د و ای��ن حرف ه��ا، 
ستون های کج و سقف منحنی 
بازار با آجرهای س��ه سانتی اش 
نگاه نامطمئن اش را می دوزد به 
عمق چشم هایم و انگار می گوید 
همان فکر قبلی ات درست است 
ولی ش��ما خواننده عزیز امیدت 

را از دست نده. 

بازاری برای خریداران 
عمده

قب��ل از اینک��ه تصمیم��ی 
ب��رای رفتن به بازار س��لطانی 
ب��ازار بزرگ تهران بگیرید باید 
ب��ه نوعی از ش��ما حال گیری 
ش��ود. داس��تان ه��م از ای��ن 
قرار اس��ت ک��ه در این بازارها 
جای��ی برای خری��داران خرده 
وج��ود ندارد. این ب��ازار جای 
عمده فروش هاست و خریداران 
ه��م اجناس را به صورت عمده 

خریداری می کنند. 
پس روی صحبت ما در این 
گزارش بیش��تر با مغازه داران و 
صاحبان فروش��گاه در س��طح 

شهر است. 

آقایی گاریچی ها در 
داالن های بازار

در اندیشه معماری بازار غرق 
شده ام که یکی از آن گاری های 
مع��روف بازار که پ��ر از بارهای 
گونی پیچ ش��ده است، رو به رویم 
لحظ��ه  آن  در  و  س��بز ش��د 
چ��رخ گاری اش درس��ت به زیر 
زانوی��م اصابت ک��رده بود و تازه 
داشت فریاد هم می زد که کنار 
بروید. گاری سخنگو؟ تا می آیم 
گاری سخنگو را در ذهنم مجسم 
کنم، پس��رکی با چهره ای پر از 
گرد وغبار و چرک های قدیمی، 
بلندتر داد می زند که کنار بروید. 
اصال انگار بازار ملک پدری این 
گاریچی های ریز و درش��ت بوده 
و هست. در هر داالنی چندتای 
آنه��ا در حال حرکت هس��تند 
و درس��ت مانن��د ماش��ین های 
س��نگین جاده ها که دیگران را 
به حساب نمی آورند، خریداران 
را داخل آدم حس��اب نمی کنند 
و فق��ط می خواهند عبور کنند 
و بارش��ان را به صاحبان ش��ان 
برسانند و دستمزد روزانه خود را 
که گاه برای هر بار بسته به وزنی 
که دارد بین 10 تا ۳0هزارتومان 
در نوسان است، دریافت کنند. 

حجره های دو تا سه متری
حجره های بازار س��لطانی که 
یک س��رش می خورد به راسته 
ب��ازار اصل��ی و س��ر دیگرش به 
راس��ته مش��یرخلوت، گاه تنها 
دومت��ر مس��احت دارند. در این 
حجره ه��ای دو مت��ری ه��م اما 
کاس��بی رون��ق دارد. اینجا بازار 
عمده فروش هاس��ت و جن��س 
ت��ک ندارن��د. بنابرای��ن فک��ر 
می کنم دیگر نیازی نیس��ت که 
بگویم اگر خریدار عمده نیستید، 
به این بازار سر نزنید. اینجا همه 
چیز به جین فروخته می ش��ود. 
از نخ و س��وزن گرفته تا پیراهن 
مردانه و کش مو و غیره. پس تو 
را خدا برای خرید یک قرقره نخ 
و دو تا س��وزن خودتان را عالف 

تو درتو های بازار نکنید. 

غذای بازار
س��ر زدن به بازار زمان زیادی 
از هر کسی می گیرد. بنابراین اگر 
مانند من حوصله این را دارید که 
از خواب تان بزنید و حال و هوای 
صب��ح را برای رفتن به بازار بهتر 
می دانید، باید بگویم که انتخاب 
خوب��ی داری��د. به وی��ژه اگر بین 
س��اعت 10 صب��ح تا یک بعد از 
ظهر باش��د. در این ساعت هنوز 
خ��واب زیر پلک ب��ازار لم داده و 
خبری از خیل عظیم مش��تریان 
نیست. بنابراین فرصت مناسبی 
ب��رای رص��د اوضاع بازار اس��ت. 
حاال که تا بازار رفته اید و تا ظهر 
در این فضا گش��ته اید حس��ابی 
خس��ته اید و گرسنه. کبابی های 
ب��ازار گزینه ه��ای خوب��ی برای 
رفع گرس��نگی هس��تند. البته 
گزینه های ارزان تری هم هست. 
مث��ال از پله های مس��جد ش��اه 
که ب��اال می آیید، با بس��ته های 
غ��ذا در ظروف ی��ک بار مصرف 
مواجه می ش��وید که تنها کافی 
اس��ت ۵هزار تومان ته جیب تان 
باقی مانده باشد،آنگاه می توانید 
یک پرس قرمه س��بزی یا مثال 

زرشک پلو بخورید. 

گزارش »فرصت امروز« از بازار سلطانی تهران

جایی برای خرده خریدن نیست



 70,684,70شاخص کل
524,80میزان تغییر
B 3,163,685,936ارزش بازار

B 3,454,775ارزش معامالت
B 1,788حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
2,65483,12بانک ملت

3,00871,75مخابرات ایران
4,63464,46کشتیرانی

6,89850,88پاالیش نفت بندرعباس
2,11850,67بانک پاسارگاد

ارزشخریدنام کامل شرکت
B 4,175196,159پاالیش نفت اصفهان

B 1,075186,978بانک تجارت
B 2,50370,599بانک کارآفرین

B 2,66370,352بانک ملت
B 1,83036,261توسعه ساختمان

ارزشفروشنام کامل شرکت
B 12,1616,334سیمان دورود

B 3,0115,014کالسیمین
B 22,9593,728پتروشیمی فناوران

B 6,3502,483پارس الکتریک
B 3,0721,843پمپ سازی ایران

درصد قیمتنام کامل شرکت
1,8753,99سایپا شیشه

1,8303,98توسعه ساختمان
1,2603,96لوله و ماشین سازی

4,6343,95کشتیرانی ایران
4,4973,88سیمان هگمتان

درصدقیمتنام کامل شرکت
)4(15,185مواد اولیه داروپخش

)3,99(3,797فرآورده های نسوز آذر
)3,99(3,923سخت آژند
)3,99(4,937نیرو ترانس

)3,97(3,100محورسازان ایران خودرو

ارزشحجمنام کامل شرکت
M420,219 B 400,492بانک صادرات
M303,080 B 282,562بانک تجارت
M176,933 B 165,189پارس خودرو

M201,275 B 75,830بانک ملت
M97,062 B 63,967سرمایه گذاری شاهد

ارزشحجمنام کامل شرکت
M420,219 B 400,492بانک صادرات
M303,080 B 282,562بانک تجارت
M201,275 B 75,830بانک ملت

M176,933 B 165,189پارس خودرو
M127,658 B 28,042سیمان خوزستان

تعدادقیمتنام کامل شرکت
455223839سیمان خوزستان

104921115بانک صادرات
107312426بانک تجارت
10719014پارس خودرو
31644290ایران خودرو

P/Eقیمتنام کامل شرکت
40160,84پاالیش نفت اصفهان
99032,81پاالیش نفت تبریز

9572,87سرمایه گذاری پردیس

بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش

بیشترین کاهش

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

بیشترین تعداد

P/E کمترین نسبت

ب��ازار س��هام روز گذش��ته 
مطاب��ق انتظار ب��ا منفی آغاز 
شد و با مثبت به پایان رسید. 
بورس تهران که بعد از شروع 
توفان��ی در ابت��دای هفت��ه و 
افزایش بی س��ابقه تقاضا، روز 
سه شنبه به فاز استراحت رفته 
بود، از اس��تراحت کوتاه خود 
برگش��ت و به روند افزایش��ی 
خود ادامه داد. افزایش تقاضا 
با عرضه سنگین سهم از سوی 
حقوقی ها و نیز برقراری دوباره 
عرضه های اولیه، روبه رو شد و 
بازار به س��مت تعادل حرکت 
کرد. به طوری که روند بورس 
در آخرین روز معامالتی هفته 
صعودی ش��د و ش��اخص کل 
بورس با رش��د 524 واحدی 
ب��ه کان��ال 70 ه��زار و 684 
واح��دی رس��ید. در مجموع 
بازار س��هام مثب��ت و متعادل 
ب��ود که در جری��ان آن حجم 
و ارزش معام��الت نیز افزایش 
پیدا ک��رد. همچنین می توان 
انتظار داش��ت از هفته آینده 
بازار س��هام با رون��د صعودی 
در رش��د سهام ش��رکت هایی 
که بیش��ترین تاثی��ر مثبت را 
می پذیرند،  تحریم ه��ا  رفع  از 
مواجه ش��ود که از جمله آنها 
گروه بانک��ی، خودرو، دارویی، 
ح�مل و نقل  و  کش���ت�ی�رانی 

هستند. 

جذب نقدینگی با 
مکانیسم عرضه اولیه

 در معام��الت روز گذش��ته 
ش��رکت ت��ازه وارد س��یمان 
خوزس��تان ک��ه 10 درصد از 
س��هام آن روز سه ش��نبه در 
بورس به قیم��ت 445 تومان 
عرضه شد، چندان مورداقبال 
اهال��ی ت��االر شیش��ه ای قرار 
نگرفت و عده ای از خریداران 
ب��ه دلیل رش��د ناچیز س��هم 
ترجیح دادند تا از س��هام این 

شرکت س��یمانی خارج شوند. 
روز  معامالت  همچنین ط��ی 
گذش��ته ب��ازار س��هام، تعداد 
750 میلیون س��هم ش��رکت 
فوالد هرم��زگان جنوب برای 
نخس��تین ب��ار در ب��ازار دوم 
در  ش��د.  عرض��ه  فراب��ورس 
بازار  روز گذش��ته  معام��الت 
س��هام 5 درصد س��هام فوالد 
قیمت  ب��ا  جنوب  هرم��زگان 
ی��ک ه��زار و 200 ری��ال در 
ب��ازار دوم فراب��ورس کش��ف 
قیمت ش��د. در دقایق پایانی 
معام��الت روز گذش��ته و ب��ا 
کش��ف قیمت ش��رکت فوالد 
هرمزگان جنوب، بس��یاری از 
نقدینگی ها به سمت این سهم 
س��رازیر و اندکی از رشد بازار 
س��هام کاسته ش��د. بسیاری 

معتقدن��د  کارشناس��ان  از 
عرضه ه��ای اولیه اگرچه برای 
ج��ذب نقدینگ��ی و کنت��رل 
نقدینگی مفید اس��ت، اما در 
بازاری که م��دت طوالنی در 
بس��تر بیم��اری ب��وده و ب��ه 
تازگ��ی نش��انه هایی از حیات 
در آن آش��کار ش��ده، چنین 
عرضه ه��ای اولیه سلس��له وار 
می توان��د دوباره بس��یاری از 
ش��رکت های ب��ازار س��هام را 
با خ��روج نقدینگ��ی و انتقال 
نقدینگی ه��ا ب��ه عرضه ه��ای 

اولیه مواجه کند. 

با گروه های بازار سهام
معام��الت  گذش��ته  روز 
اکثر نماده��ای گروه بانک و 
موسس��ات اعتب��اری در بازه 

کم کم  ام��ا  آغازش��د،  منفی 
کل  ب��ر  صع��ودی  رون��دی 
بازارحاک��م ش��د و نمادهای 
گروه بانک نی��ز اکثرا تا بازه 
س��قف قیم��ت روزانه رش��د 
کردند. بانک پارسیان و بانک 
خاورمیان��ه دو نم��اد منف��ی 
پای��ان معام��الت  گ��روه در 
گذشته  روز  همچنین  بودند. 
معام��الت پرحجمی در گروه 
بان��ک انج��ام گرف��ت و ب��ا 
معامل��ه 400 میلیون س��هم 
بان��ک صادرات ای��ران بازهم 

لی��در گ��روه ب��ود. 
در گروه خودرو و س��اخت 
قطع��ات، معام��الت بیش��تر 
نماده��ا در ب��ازه منفی آغاز 
ش��د. اما در پای��ان معامالت 
اکث��ر نمادها در ب��ازه مثبت 

آن  ط��ی  و  گرفتن��د  ق��رار 
انجام  پرحجم��ی  معام��الت 
ب��ا  ک��ه  به ط��وری  گرف��ت. 
معامل��ه 165 میلیون س��هم 
پرحجم ترین  خ��ودرو  پارس 

نماد گروه بود. 

بازگشت تعادل به 
گروه های بورسی

گ�����روه  ن��م��اده����ای 
س��رمایه گذاری همسو با روند 
ب��ازار س��هام س��وار ب��ر موج 
صع��ودی ش��دند و ب��ا وجود 
معام��الت منفی در س��اعات 
ب��ازار رش��د کردن��د.  اولی��ه 
به ط��وری که س��رمایه گذاری 
خوارزم��ی که از ب��ازه نزدیک 
کف قیمت روزانه معامالت را 
آغاز کرده ب��ود، با صف خرید 
معامالت را به پایان رس��اند و 
با معامله 41.8 میلیون س��هم 
معامالتی  نم��اد  پرحجم ترین 

گروه بود. 
انبوه س��ازی  نمادهای گروه 
ب��ا وج��ود رون��د منف��ی در 
دقای��ق آغازی��ن، س��ریع تر از 
سایر گروه ها به روند صعودی 
تغییر جه��ت دادند، به طوری 
ک��ه تم��ام نمادها س��بز  پوش 
ش��دند اما اکثر نمادها قیمت 
پایانی شان افت قیمت داشتند 
و در پای��ان، معامالت متعادل 
گ��روه را ش��اهد بودی��م. ب��ا 
معامل��ه 63.9 میلیون س��هم 
روز  ش��اهد  س��رمایه گذاری 
معامالتی پرحجمی را پش��ت 
سر گذاشت. در گروه سیمان 
انجام  نیز معام��الت متعادلی 
گرفت. نماد سیمان خوزستان 
که روز سه ش��نبه عرضه اولیه 
آن انجام گرفت، روز گذش��ته 
از هم��ان دقای��ق اولیه صف 
خرید آن عرضه ش��د و اما در 
بازه 0.9درصد مثبت  تا  ادامه 
افت کرد. ط��ی معامالت روز 
گذش��ته 28 میلیون سهم از 

این نماد معامله شد.

رشد شاخص کل ریشه دار است

تسلط خریداران بر بازار سهام 

س�نا – یکی، دو روزی است 
ک��ه برخی فع��االن نس��بت به 
رشد ش��اخص هشدار می دهند 
و برخی معامله گران را نس��بت 
به رش��د ب��ازار م��ردد کرده اند 
دالیل  مجموع��ه  براس��اس  اما 
بازار هنوز جای رش��د داش��ته 
و ب��ه زودی ترم��ز آن کش��یده 
رویکرد  بنابراین  ش��د،  نخواهد 
صحی��ح در ب��ازار فعل��ی اتخاذ 
و  ماه��ه  س��ه  دو،  دیدگاه��ی 
شناس��ایی س��ود مرحل��ه ای و 
افزای��ش  ص��ورت  در  پل��ه ای 

بی وقفه و مداوم قیمت هاست.
ریسک سیستماتیک هسته ای 
بس��یار بسیار کمرنگ شده است 
و کاهش این ریس��ک به معنای 
 P/E افزای��ش بی چ��ون و چرای
ب��ازار اس��ت. بنابراین ب��ازار در 
 P/E حال اص��الح رو به ب��االی

خ��ود اس��ت. رک��ود بازاره��ای 
موازی تش��دید شده است و این 
در حالی اس��ت ک��ه هن��وز موج 
خری��د س��هام به س��طح جامعه 
از  بس��یاری  و  اس��ت  نرس��یده 
ب��ازار  اف��راد ریس��ک گریز وارد 
ب��ورس نش��ده اند، ب��ه تدریج با 
توجه  پی در پی،  رکوردهای  ثبت 
وی��ژه ای ب��ه ب��ورس در س��طح 
عمومی جامع��ه به وجود خواهد 
دالر  تبدی��ل  احتم��ال  و  آورد 
و س��که خانگ��ی پ��س از توافق 
قطعی در تیر م��اه به واحدهای 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری و 
حتی خرید مس��تقیم بسیار باال 

خواهد بود. 
ی��ک  تحریم ه��ا،  ریس��ک 
ریس��ک داخلی نبوده اس��ت و 
برداش��ته ش��دن این ریسک با 
توجه به جنب��ه بین المللی آن، 
راهی  را  زی��ادی  س��رمایه های 
ب��ورس ته��ران خواه��د ک��رد 

و  میان م��دت  رش��د  بنابرای��ن 
بلند مدت بازار در صورت توافق 
قطعی هس��ته ای بسیار محتمل 
اس��ت. نقدینگ��ی پارک ش��ده 
حقیقی  و  حقوقی  س��هامداران 
به شدت در حال ورود به بورس 

است. 
افزای��ش  بهت��ر  درک  ب��رای 
نقدینگی می توان به ارزش تقاضا 
برای نماد بان��ک صادرات توجه 
کرد. ارزش صف نماد »وبصادر« 
در یک��ی از همین روزهای اخیر 
حدود 180 میلی��ارد تومان بود 
که این رقم عم��ال به اندازه کل 
ارزش معام��الت برخی روزهای 
پایانی س��ال 93 ب��ود که در دل 
آن معامل��ه بی��ش از 400 نماد 
بورسی وجود داش��ت. بازار پول 
به عنوان تنها رقی��ب فعلی بازار 
سرمایه است و با کاهش ریسک 
هس��ته ای ب��ازار در وضعیت  »با 
گرفته  قرار  متوس��ط«  ریس��ک 

اس��ت، در وضعیت فعل��ی تنها 
یک رقیب بورس س��ر پ��ا مانده 
اس��ت و آن بازار پول و س��پرده 
بانکی اس��ت که البته آن هم در 
حال از دس��ت دادن مش��تریان 
است  متوسط  ریس��ک پذیری  با 
که ب��ه آرامی در ح��ال ورود به 
بورس هس��تند. ب��ا کاهش نرخ 
سود و تس��هیالت بانکی، نه تنها 
رون��د ورود نقدینگ��ی به بورس 
شتابی دو برابر شتاب فعلی را به 
خود خواه��د گرفت، بلکه زمینه 
کاهش تمام ش��ده قیمت پول و 
کاهش هزینه س��رمایه گذاران و 
تولید کنن��دگان رق��م می خورد. 
پتانسیل رش��د بعدی در کاهش 
نرخ س��ود بانکی نهفته است که 
این ام��ر بار دیگ��ر P/E بازار را 

افزایش خواهد داد. 
دغدغه برخی س��هامداران در 
روزهای اخیر بازگش��ت بازار به 
روند افت قیمت طی س��ال 93 

قیمتی  ری��زش  هرگونه  اس��ت. 
در نماده��ا بنیادین و پر طرفدار 
ب��ا مفروض��ات فعل��ی - تواف��ق 
هس��ته ای – نه تنها بعید به نظر 
می رس��د بلکه احتم��ال افزایش 
تقاضا در مقاب��ل عرضه ها وجود 

دارد. 
ب��ا ای��ن اوصاف ممکن اس��ت 
حجم معامالت افزایش پیدا کند 
و فع��ال به نظر نمی رس��د ریزش 
قیم��ت قابل توجه و محس��وس 
خصوص��ا در نمادها ب��ا وضعیت 
مناس��ب بنیادین در کار باش��د. 
بهت��ر اس��ت در ش��رایط فعلی 
مراقب نمادهای زیانده، کوچک، 
غیر نقدش��ونده و ب��ا P/E بیش 
از ان��دازه باال باش��ید و بی مورد 
ریس��ک نکنی��د زی��را آن ق��در 
گزینه های کم ریس��ک و جذاب 
وجود دارد که نیازی به ریس��ک 
کردن روی نمادهای پر ریس��ک 

نیست. 

ورود نقدینگی های پارک شده به بورس
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خبر

عرضه های اولیه باتوجه به موقعیت و 
فرصت مناسب بازار انجام خواهد شد

حس��ن امیری، معاون نظارت بر بورس ها و ناش��ران 
س��ازمان بورس، درخصوص عرضه های اولی��ه در بازار 
سرمایه عنوان داش��ت: چیزی که در این مقطع زمانی 
مهم اس��ت، افزایش عمق بازار سرمایه است. امیری در 
ادامه متذکر شد: بنابراین سیاست سازمان بر این است 
تا جایی که می تواند مکانیزم عرضه ها را تسهیل و روان 
کند اما درخصوص زمان عرضه اولیه نگاه سازمان همواره 
به این س��مت خواهد بود ک��ه توجه کافی به موقعیت و 
فرص��ت مناس��ب عرضه های اولیه داش��ته باش��د و در 

زمان بندی مناسب این عرضه ها را به سرانجام برساند. 

عرضه اولیه در صورت کشش 
بازار اتفاق می افتد

امیرحم��زه مالمیر، معاون ناش��ران و ام��ور اعضای 
ش��رکت بورس اوراق بهادار تهران گف��ت: برای اینکه 
ش��رکت ها به مرحله عرضه برسند و سهام آنها در بازار 
سرمایه عرضه ش��ود، باید مقدماتی را فراهم کنیم که 
از جمل��ه این مقدمات می توان ب��ه مقدمات پذیرش، 
درج نام ش��رکت و متعاق��ب آن ارائه اطالعات مطابق 
دس��تورالعمل اجرایی افش��ای اطالعات ک��ه یکی از 
فاکتورهای اصلی است، اشاره کرد. معاون ناشران و امور 
اعضای بورس اوراق بهادار تهران همچنین گفت: یکی 
دیگر از مواردی که ش��رکت ها باید انجام دهند، جلسه 
معارفه است؛ منتها بعد از اینکه همه این موارد تکمیل 
شد، ما تازه درخصوص زمان عرضه تصمیم می گیریم. 
کما اینکه سیمان خوزستان س��ال گذشته در آبان یا 
آذر جلس��ه معارفه برگزار کرده بود، ولی عرضه سهام 
این شرکت اخیراً اتفاق افتاد، لذا برگزاری جلسه معارفه 
و انعکاس اطالعات شرکت ها در سامانه کدال به منزله 
مشخص بودن زمان عرضه نیست. مالمیر همچنین بر 
لزوم رعایت برخی نکات دیگ��ر برای عرضه های اولیه 
اش��اره و تاکید کرد: ما مقدمات را فراهم می کنیم اما 
عرضه، تنها در صورت مناس��ب بودن شرایط و کشش 

بازار اتفاق خواهد افتاد. 

شرایط بازار تعیین کننده 
عرضه های اولیه است

بهنام محسنی، رییس اداره عملیات بازار فرابورس 
ایران درخصوص روند عرضه ه��ای اولیه در فرابورس 
اظهار داش��ت: برگزاری جلس��ات معارفه شرکت ها و 
فرآین��د تکمیل اطالعات آنها از طریق س��ایت کدال 
همگی تنها در راس��تای آماده س��ازی شرکت ها برای 
عرضه اولیه است و به معنای اعالم فرابورس برمبنای 
عرضه اولیه نیس��ت. وی در این خص��وص ادامه داد: 
این جلس��ات معارفه، به معنا و مفهوم عرضه نیس��ت 
و زمان عرضه تنها وقتی اس��ت که آگهی عرضه اولیه 
از طریق س��ایت فرابورس منتشر شود که با توجه به 
ش��رایط بازار درخصوص آن تعیین می شود. محسنی 
در این خصوص تاکید کرد: متناس��ب با شرایط بازار 
عرضه ه��ا صورت می گیرد و در ص��ورت آماده نبودن 
بازار، عرضه ها حتی در صورت آمادگی کامل شرکت ها 

صورت نمی پذیرند. 

رونمایی از نسخه انگلیسی سامانه 
)IPS(  وضعیت دارایی سهامداران

عل��ی حس��نی، مدی��ر فن��اوری اطالعات ش��رکت 
س��پرده گذاری مرک��زی اوراق بهادار و تس��ویه وجوه  
)س��مات( از رونمایی نس��خه زبان انگلیس��ی سامانه 
وضعیت دارایی سهامداران  )IPS( خبر داد. وی با اشاره 
به شعار سال 94 این ش��رکت »ایجاد زیرساخت های 
بین المللی ش��دن بازار س��رمایه« اف��زود: از این پس 
س��هامداران خارج��ی می توانند با مراجعه به س��امانه 
  http://enp.csdiran.com انگلیسی به نشانی IPS
وضعیت دارایی س��هام و معامالت س��هام خ��ود را در 
آخرین روز معامالتی به زبان انگلیسی مشاهده کنند. 

هر سهم شرکت فوالد هرمزگان 
جنوب 1200 ریال قیمت خورد

شرکت فوالد هرمزگان جنوب با عرضه تعداد 750 
میلیون س��هم در روز گذشته، نام نخستین عرضه را 
در بازار فرابورس برای خود به یدک کش��ید. بر این 
اساس هر سهم این شرکت1200 ریال قیمت خورد. 
در عرضه روز چهارش��نبه این ش��رکت، تعداد سهام 
قاب��ل عرضه در فرآیند کش��ف قیمت، 350 میلیون 
سهم و تعداد س��هام قابل عرضه به کل معامله گران 

برخط 400 میلیون سهم برآورد شد. 

رشد 212 درصدی ارزش معامالت در سال 
93 نسبت به سال 92 در بورس انرژی

ب��ورس ان��رژی در حال��ی س��ال 93 را ب��ه پایان 
می رس��اند که ارزش معامالت آن طی این س��ال از 
مرز 16 هزار میلیارد ریال گذش��ت که رش��د 212 
درصدی را نس��بت به سال گذش��ته نشان می دهد. 
ارزش معام��الت در ب��ازار فیزیک��ی ب��ورس انرژی 
در س��ال 93 بالغ ب��ر 13 ه��زار و 50 میلیارد ریال 
بوده اس��ت که حاکی از رش��د 215 درصدی است. 
همچنی��ن طی این دوره بازار برق با ارزش معامالت 
بال��غ بر 2960 میلیارد ریال رش��د بیش��تر از 200 

درصدی را تجربه کرده است. 

رشد 523 واحدی شاخص کل بورس
ش��اخص کل بورس اوراق بهادار در جریان معامالت 
روز چهارش��نبه ب��ازار س��هام ب��ا 523 واحد رش��د در 
 ایستگاه 70 هزار و 684 واحدی ایستاد. شاخص قیمت  
)وزنی - ارزش��ی( با 226 واحد افزای��ش به 30 هزار و 
495 واحد، ش��اخص کل  )هم وزن( با 18 واحد افزایش 
ب��ه 10 هزار و 452 واحد، ش��اخص قیمت  )هم وزن( با 
16 واحد افزایش به 9565 واحد و ش��اخص آزاد شناور 
با 772 واحد افزایش به 82 هزار و 371 واحد رسیدند.

نماگر بازار سهام

دریچه

فوالد هرمزگان، بهترین شرکت سرمایه گذاری فوالد مبارکه
امیرحس��ین نادری، معاون اقتصادی و مالی ش��رکت فوالد مبارکه درخصوص عرضه 
اولیه س��هام ش��رکت فوالد هرم��زگان جنوب اظهار داش��ت: الزام ف��والد مبارکه برای 
شفاف س��ازی ش��رکت های زیرمجموعه و ورود آنها به بازار سرمایه یکی از دالیل اصلی 

عرضه اولیه سهام این شرکت بود. 
وی در این خصوص افزود: قیمت 1200 ریال نخس��تین روز عرضه اولیه مورد انتظار 
ما نبود و قیمت بیشتری را پیش بینی می کردیم به این دلیل که صنعت فوالد، صنعتی 
هزینه بر در کش��ور اس��ت. به گزارش واحد مرکزی خبر، نادری در این خصوص ادامه 
داد: شرکت فوالد هرمزگان جنوب، یکی از بهترین شرکت های سرمایه گذاری در فوالد 
مبارکه اس��ت که پیشرفته ترین کارخانه فوالد سازی کشور را دارد و سرمایه شرکت، دو 
برابر ش��رکت فوالد خوزستان است. نادری افزود: شرکت فوالد هرمزگان جنوب، توسط 
ش��رکت های معروف آلمانی ایجاد شده و مزیت صادراتی باالیی دارد و تنها تولید کننده 
اس��لب های عریض اس��ت و گرید های با ارزش فوالدی را تولید می کند. نادری در این 
خصوص اش��اره داشت: عرضه دیگری نخواهیم داش��ت و میزان عرضه به اندازه ای بود 

که در بازار جذب شد. 

بورس کاالی ایران سکوی رونق صنعت پتروشیمی ها
سعید سلیمانی، مدیر کاالیی کارگزاری آفتاب درخشان و کارشناس بازار پتروشیمی 
گفت: انتظارها برای رونق صنعت و رش��د تقاضای محصوالت پتروش��یمی در سال 94 
و در بورس کاالی ایران افزایش یافته اس��ت. ب��ه گزارش پایگاه خبری بورس کاال، وی 
افزود: با توجه به توافقات هس��ته ای، احتمال دارد قیمت دالر با افت روبه رو ش��ده و در 
هفته های پیش رو ش��اهد تک نرخی ش��دن ارز در بازار باش��یم، از سوی دیگر احتمال 
کاهش قیمت نفت نیز در بازارهای جهانی وجود دارد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر 
قیمت ارز در بازار تک نرخی ش��ود و ش��اهد افت قیمت نفت نیز باشیم، انتظارها برای 
کاهش قیمت محصوالت پتروش��یمی افزایش خواهد یافت، به این ترتیب در س��ال 94 
پیش بینی می ش��ود که تقاضا برای خرید محصوالت پتروشیمی در بورس کاالی ایران 
افزایش یافته و صنعت پتروش��یمی نیز با رونق بیش��تری شروع به کار کند. سلیمانی با 
اش��اره به زمزمه توافقات هسته ای در روزهای گذش��ته می گوید: پیش بینی می شود با 
افت قیمت دالر متاثر از توافقات هس��ته ای، تمایل به خرید از س��وی تولیدکننده های 
محصوالت پتروش��یمی در بورس کاالی ایران افزایش یابد و در نتیجه وضعیت صنعت 

پتروشیمی نیز دستخوش تحوالت گسترده و مطلوب شود. 

سیدمحمد صدرالغروی
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هس��تند  زنان��ی  همیش��ه 
ک��ه ب��ا وج��ود محدودیت ها 
نه چن��دان  حمایت ه��ای  و 
چشمگیر، با تالش و کوشش 
فراوان و با انگیزه های شخصی 
زمینه ه��ای  در  اجتماع��ی  و 
اجتماعی  و  اقتصادی  مختلف 
دس��ت ب��ه کار ش��ده و حتی 
نام خود را به عنوان کارآفرین 
برتر ثبت و ضبط می کنند. به 
بهانه پای صحبت های  همین 
س��رکار خانم عفت رییس��ی، 
م���دی���رع�ام�ل ات�ح��ادیه 
نایب رییس  ایران،  زنبورداران 
اتحادیه هماهنگ��ی و نظارت 
تشکل های کش��اورزی کشور 
و عضو اتاق بازرگانی و کانون 
زن��ان ب��ازرگان و همچنی��ن 
عض��و دائم انجم��ن ملی زنان 

کارآفرین نشستیم. 
روند  فعالیت،  از ش�روع 

کارآفرینی خود بگویید. 
بن��ده در خانواده ای رش��د 
ک��ردم که پ��در و م��ادرم به 
اهمی��ت  بچه ه��ا  اس��تقالل 
می دادن��د و م��ا از بچگی یاد 
گرفتی��م ک��ه هم��ه کارهای 
ثبت ن��ام مدرس��ه و مس��ائل 
برعه��ده خودم��ان  ورزش��ی 
باش��د. ب��ا توج��ه ب��ه اینکه 
دخترها در خانه ما بزرگ تر از 
پس��رها بودند، این نگاه یعنی 
خودب��اوری در خانواده به من 
تفهیم ش��د و من با آن رشد 
کردم و همین باعث ش��د که 
من ی��ک گام جلوت��ر از بقیه 
هم س��ن و س��ال های خ��ودم 

باشم. 
همچنین در خانواده های ما 
و قدیمی ترها، جانشین پروری 
به راحتی انجام می ش��د. مثال 
در بخ��ش کش��اورزی پس��ر 
کار پ��در را انجام می داد. این 
جانش��ین پروری حلقه محکم 
خان��واده را ب��ه ه��م متص��ل 
می کرد و بچه ها باور داش��تند 
که می توانند بعد از پدر و مادر 
هم��ان کار را انجام دهند. من 
هم از نس��لی ب��ودم که پدر و 
کردند.  جانشین پروری  مادرم 
جوان های  اس��تقاللی  شرایط 
آن زم��ان هم خاص بود چون 
تح��والت ش��دید اقتص��ادی، 
اجتماعی و سیاس��ی را تجربه 
کردند مانن��د انقالب و جنگ 

تحمیلی هشت ساله. 
و خان�واده کنونی ش�ما 
چقدر همراه شما هستند؟ 
از  همس��رم  خوش��بختانه 
جنس خودم است. نمی توانید 
هیچ کارآفرین��ی را به تنهایی 
واق��ع  در  بدانی��د،  موف��ق 
کارآفرین مانند پکیجی است 
ش��امل خانواده ای که باورش 
دارن��د و جامع��ه ای که بتواند 
در آن رش��د کند و خودش را 
نش��ان دهد. من در جامعه ای 
که تحوالت شدیدی را پشت 
س��ر گذاشت رش��د کردم. اما 
ب��اور دارم ک��ه زن بودن من 
چون  نب��ود.  پیش��رفتم  مانع 
هیچ جا محدودیت برای خودم 

قائل نبودم. هرچند در جامعه، 
زنان آخرین اس��تخدامی ها و 
نخس��تین اخراجی ها هستند 
بنابرای��ن باید برای حمایت از 
خودمان بسیار زحمت بکشیم. 
برای من و نس��ل من رسیدن 
به اینجای��ی که من االن تنها 
بخش کشاورزی هستم  مدیر 
که 99/9درص��د آن را مردان 
تش��کیل می دهن��د، راح��ت 
نبوده اس��ت. من با عشق کار 
کردم. کاری که در آن عش��ق 
باشد آن را با تمام وجود انجام 

می دهی. 
موفقیت ه�ای  در م�ورد 

خود توضیح دهید. 
خانوادگ��ی ام  کس��ب وکار 
65بار م��ورد تقدیر دولت های 
مختل��ف، صنای��ع غذای��ی و 
اس��تاندارد قرار گرفته اس��ت 
هس��تیم  ش��رکتی  تنه��ا  و 
ک��ه م��درک FDA آمری��کا 
از  اینه��ا بخش��ی  را داری��م. 
سایه روش��ن های مدیریت من 
به عنوان یک زن ایرانی است. 
در حال حاضر، من مدیرعامل 
اتحادیه سراس��ری زنبورداران 
ایران زمین هستم که 75هزار 
عض��و داری��م. در این صنعت 
ایجاد  میلی��ون ش��غل  ی��ک 
زنبورعس��ل  وظیفه  کرده ایم. 
بح��ث  فائ��و  قان��ون  طب��ق 
گرده افشانی است. زنبورعسل 
یک��ی از مهم تری��ن آیتم های 
حراس��ت از امنی��ت غذای��ی 
است.  گرده افش��انی  به وسیله 
اتحادی��ه  در  کار  مهم تری��ن 
س��اماندهی  بح��ث  غی��ر  از 
22اتحادی��ه  و  260تعاون��ی 
اس��تانی مس��ائلی اس��ت که 
می توانیم به وسیله زنبورعسل 
اکوسیس��تم  از  حراس��ت 
و  محیط زیس��ت  کش��ور، 
افزایش به��ره وری محصوالت 

کشاورزی را داشته باشیم. 
همچنین زنب��ورداران ما از 
ای��ن طریق ارت��زاق می کنند 
و عس��لی که تولی��د می کنیم 
با توجه به ش��رایط کش��ور و 

گیاهان دارویی که وجود دارد 
اگر سالم به دست مردم برسد 
استفاده  برای  مانعی  می تواند 

از داروهای شیمیایی باشد. 
اتحادی��ه  هم��راه  ب��ه 
به عنوان  کش��ور  زنب��ورداران 
تش��کل ملی نمون��ه از طرف 
وزارت جه��اد کش��اورزی، در 
اج��الس ناپ��ک که دو س��ال 
گذشته برگزار شد جزو 100 
ش��رکت برتر کشور بودیم که 
اجالس ناپک برگزار کرد. این 
اجالس مربوط به شرکت هایی 
است که در تولید مواد غذایی 
معامله،  س��المت  غیرآل��وده، 
پنهان، سالمت  عدم مس��ائل 
مدی��ران، اهمیت به مس��ائل 
صلح، دوستی، تولید، کیفیت 
و خودکفایی فعالیت می کنند. 
تش��کیالتی  همچنین عضو 
هستیم که از مسائل اجتماعی 
در کش��ورمان مث��ل تجارت، 
به کارگی��ری  از  جلوگی��ری 
کودکان و خشونت علیه زنان، 
مسائل س��ازمان ملل، صلح و 
دوستی حمایت می کند. بنده 
ب��ا عناوی��ن زنب��وردار نمونه، 
برتر ملی، کارآفرین  کارآفرین 
اس��تانی و کش��وری، دو ب��ار 
کارآفری��ن برتر در جش��نواره 
امیرکبی��ر و خوارزمی ش��دم. 
ب��رای اتحادی��ه ه��م صندوق 
ملی زنبورعسل را ایجاد کردم 
و تفک��ر و ایده من این بود که 
هر تشکلی باید یک بنیاد مالی 
داشته باش��د تا بتواند کارهای 
کوچکش را انج��ام دهد البته 
س��رمایه ما خیلی نیست ولی 
م��ن تالش کردم ت��ا بالعوض 
باش��د. در صندوق ه��ای دیگر 
48درص��د را دولت می دهد و 
52درصد را مردم می دهند، اما 
این تنها صندوق خاصی است 
که صددرصد منابعش از طریق 

کمک های غیردولتی است. 
ن�وآوری ه�ایی  درب��اره 
ک�ه در ای�ن ح�وزه انجام 

داده اید، توضیح دهید. 
م��ردم تا پی��ش از این یک 

ی��ا دو نوع عس��ل اس��تفاده 
می کردند. کاری که من کردم 
این بود که عسل های مناطق 
مختلف کش��ورمان را تفکیک 
کردم. مثال عسل های مختلف 
ب��رای طبع های گرم و س��رد 
تفکی��ک  را  و...  دیابتی ه��ا  و 
کردیم. مثال عسل شوید برای 
چربی خون، عسل گون برای 
پوکی اس��تخوان و عسل ُکنار 
که کس��ی نمی شناخت و من 
نخستین بار  برای  همس��رم  و 
برای تولید آن سرمایه گذاری 
کردیم ک��ه یک��ی از بهترین  
دیابتی ها  برای  و  عسل هاست 
مناس��ب اس��ت. ما عسل ها را 
براساس نوع طبع ها، نوع نیاز 
و نوع بیماری ها دس��ته بندی 
کردی��م و کندوهای مان را به 

مناطق مختلف بردیم.
ما هش��ت نوع عس��ل برای 
چند ن��وع بیماری طبقه بندی 
کردی��م و ژل روی��ال و گ��رد 
گل را ه��م ب��ه باکس مصرف 
م��ردم آوردیم. یعن��ی دو نوع 
کار انجام دادیم؛ هم درآمدی 
ب��ه زنبوردارها اضافه کردیم و 
هم بخش��ی از هزین��ه درمان 
را کاه��ش دادی��م. در ابت��دا 
تولیدکنندگان  باور خ��ود  در 
نمی گنجید که کس��ی حاضر 
باش��د گ��رد گل و ژل رویال 
بخ��رد ام��ا بع��د از بچه های 
رش��ته  در  فارغ التحصی��ل 
خواستیم  زنبورعسل  پرورش 
ک��ه اینه��ا را تولی��د کنند و 
م��ا پیش��اپیش به آنه��ا پول 
دادیم برای چیزی که کس��ی 
نمی خری��د و تولی��دش عرف 

نبود. 
تغییر روی��ه دادیم و از آنها 
می خواس��تیم ک��ه ع��الوه بر 
تولید عس��ل ب��ا 50 کندویی 
که ب��ه آنها می دهی��م، از آن 
ژل روی��ال تولید کنند و به ما 
بفروش��ند. ژل رویال هر کیلو 
ش��ش، هفت میلی��ون تومان 
اس��ت. یعن��ی فارغ التحصیلی 
که هر جای��ی کار کند 500، 

حق��وق  توم��ان  600ه��زار 
می گی��رد با تولید س��الی دو 
کیلو ژل روی��ال و فروش آن 
گرفته  پول  تومان  12میلیون 
و معادل دو سال کارکرد را در 
عرض یک ماه و نیم به دس��ت 
می آورد و شغلش را هم دارد. 
ای��ن تغییر نگرش ش��رکت 
متقاعدک��ردن  و  تولی��د  در 
در  ب��وده که  تولیدکننده ه��ا 
کن��ار زنب��ورداری محصوالت 
آنتی بیوتیک مش��تق از عسل 
را تولید کند. تولید ژل رویال، 
گ��رد گل و تش��ویق و جذب 
زنبوردارها نش��ان از این دارد 
که م��ا الگوی موفقی بوده ایم. 
بسته بندی  کارخانه  همچنین 
محصوالت عسل و ایجاد برند 

را داشته ایم. 
چ�ه تعداد اف�راد در کنار 
کارآفرین�ی  و  حمای�ت 
ش�ما صاح�ب کار و درآمد 

شده اند؟ 
م��ن زنبورداری را از س��ال 
65 ش��روع کردم ولی فعالیت 
کارخان��ه عس��ل خ��ودم را از 
س��ال 76 ش��روع ک��ردم. در 
بحث زنبورداری که همس��رم 
بیشتر کار می کند برای بیش 
از 500، 600 نف��ر اش��تغال 
ایج��اد کرده ای��م. اول به آنها 
آم��وزش دادیم، بع��د به آنها 
زنبور فروختیم و کمک ش��ان 
کردی��م ک��ه وام بگیرند و در 
حال حاض��ر زندگی این افراد 
از طریق زنبورداری می  گذرد، 
در  مس��تقیم  به ط��ور  ول��ی 
زنبورعسل،  پرورش  ش��رکت 
کارخان��ه  و  کن��دو   3500
بس��ته بندی داریم که همگی 
نمایندگی ه��ای ما هس��تند و 
با ما  به طور مس��تقیم 35نفر 

کار می کنند. 
میزان محص�ول تولیدی 

شما چقدر است؟ 
طی دو، س��ه س��ال است که 
میانگین برداشت ما کم شده و 
تولید خوبی نداریم یعنی ما از هر 
کندو پنج کیلو برداشت کردیم 

و این کاهش برداش��ت ناشی از 
عدم بارش به موقع و خشکسالی 
ب��وده اس��ت. س��ال گذش��ته 
محصول م��ان از 3500 کن��دو 
15تن بوده است که خیلی کم 
بود. کمااینکه انتظار ما حداقل 
50تن بود. یعن��ی ما 70درصد 

کاهش برداشت داشتیم. 
و  زنب�ورداری  جای�گاه   
تولی�د عس�ل در ارزآوری 
را چط�ور می بینید و اینکه 
به چه کشورهایی صادرات 

دارید؟ 
ح��وزه  کش��ورهای  ب��ه 
خلیج ف��ارس ص��ادرات داریم 
مس��تقیم.  به ط��ور  نه  البت��ه 
ک��ه  داری��م  مش��تریانی 
می فرس��تند و پول��ش هم به 
جیب خودش��ان می رود. ما در 
نمایشگاه های کشورهای حوزه 
خلیج فارس شرکت می کنیم و 
گروهی از عراق نمونه عسل ما 
را برده ان��د و امی��دوارم به این 
کش��ور صادرات خوبی داشته 
کشورهای  همچنین  باش��یم. 
آلم��ان و کانادا عس��ل های ما 
را خ��وب می برن��د. از آمریکا 
هم درخواس��ت داشتیم چون 
گیاهان دارویی که در کشور ما 
هست در آنجا نیست و بیشتر 
از کشت  عسل های شان ناشی 
دستی است و خواهان عسل ما 
هستند. با روسیه هم در حال 
مذاکره هس��تیم. امیدواریم با 
برداشته ش��دن تحریم ها یکی 
از مهم تری��ن مش��کالت ما در 
س��ال های اخیر یعن��ی موانع 

صادراتی برداشته شود. 
آینده کسب وکار زنان را 
در ایران چگونه می بینید؟ 
رونق کس��ب وکار مس��تلزم 
مزاح��م  قوانی��ن  برداش��تن 
یعن��ی  اس��ت.  کس��ب وکار 
مهم ترین چال��ش ما به عنوان 
جامع��ه کاری، کارگ��ری ی��ا 
کارآفرینی کشور وجود قوانین 
اس��ت.  کس��ب وکار  مزاح��م 
من به عنوان کس��ی که قصد 
گسترش کارگاهم را دارم، سه 

سال اس��ت درخواست دادم و 
از همه جا اس��تعالم گرفته اند 
اما کار انجام نمی ش��ود. مهم 
نیس��ت کدام دولت س��ر کار 
بیاید، مهم این است که کشور 
ما کش��ور کارآفرینی نیس��ت 
زی��را مس��ئوالن آن روزبه روز 
به دس��ت و پ��ای کارآفرینان 
قوانین  بای��د  قی��د می بندند. 
ایجاد شود.  موافق کسب وکار 
تا زمانی که این قوانین اصالح 
نشود من به آینده کسب وکار 

خوش بین نیستم. 
تعریف شما از کارآفرینی 

چیست؟ 
فی النفس��ه  کارآفرین��ی 
کارفرمای��ی و ایجاد اش��تغال 
موت��ور  کارآفرین��ی  نیس��ت. 
ای��ده اس��ت.  محرک��ه ی��ک 
یک اخت��راع و ابداع نیس��ت. 
کارآفرین��ی ی��ک مس��ئولیت 
اجتماع��ی اس��ت. بخش��ی از 
اخالق حرفه ای است. پکیجی 
از نترس��یدن از موانع، بی باکی 
و اخالق حرفه ای و مسئولیت 
اجتماعی اس��ت. یعنی فردی 
فراتر از اقتص��اد خانواده اش با 
هدفی آینده نگرانه گوشه ای از 
کار جامع��ه را بگیرد و نو آوری 
داش��ته باش��د. هرجا مشاهده 
کردید که ای��ن موتور محرکه 
انس��جام دارد و اف��راد جامعه 
از خدماتش منتفع می ش��وند، 
بفهمی��د ک��ه جامع��ه پویایی 
داری��د. ام��ا وقت��ی روزمرگی 
باشد و مدیری باشیم که صبح 
برویم سرکار تا حقوقی بگیریم 
واگذار  را  مسئولیت های مان  و 
نکنیم، در واقع جانشین پروری 
نکرده ای��م و امیدی به کارکرد 
یک  نیس��ت.  هم  مثبت م��ان 
کارآفری��ن در ی��ک محی��ط 
کوچک بسیار مشارکت  طلب تر 
از افرادی اس��ت که حاضر به 

واگذاری کار نیستند. 
میزان مش�ارکت جوانان 
در  ج�وان  دخت�ران  و 
کسب وکارها به ویژه کارهای 
نوآورانه تا چه اندازه است؟ 

در ورکشاپ هایی که شرکت 
می کنم و به دانشگاه هایی که 
م��ی روم همیش��ه بچه ه��ا را 
تش��ویق و کمک می کنم که 
کار  عرص��ه  وارد  و  نترس��ند 
ش��وند. عرص��ه کار خطرناک 
بی��کاری  عرص��ه  نیس��ت، 
می توانند  اس��ت.  خطرن��اک 
هم��ه موان��ع را پش��ت س��ر 
بگذارن��د. در بی��ن افرادی که 
برای من کار می کنند فقط دو 
نفر باالی 40س��ال هستند و 
بقی��ه جوانند. از افرادی که به 
آنها آم��وزش دادیم 10درصد 
خانم بودن��د. زنبورداری جزو 
و  اس��ت  خانوادگی  مش��اغل 
اساس��ا خانم ها بس��یار به این 
کار راغبن��د، به خص��وص در 
کالس های  ما  شهرس��تان ها. 
آموزش��ی زی��ادی در تعاونی 
وقت ها  بعضی  که  گذاش��تیم 
از یک کالس 30نفره، 10نفر 
خانم ه��ا بودن��د که نش��ان از 

اقبال خوب است. 

گفت وگوی  »فرصت امروز« با عفت رییسی، مدیرعامل اتحادیه زنبورداران ایران

کارآفرینی؛ پکیجی از نهراسیدن و پیش رفتن
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اقتصاد زنان

فعال اقتصادی در کشور همسایه 

بنیانگ��ذار  اوزی��ول،  ارزو 
باش��گاه BPW آنکاراست. 
BPW  بنیاد زنان ش��اغل 
و فعال در کسب و کار است. 
خانم اوزی��ول همچنین در 
سال 2011 فدراسیون زنان 
شاغل و فعال در کسب و کار 
را در ترکی��ه نی��ز راه ان��دازی ک��رد. ارزو تازگی ه��ا 
س��ازمان دهنده و میزبان چندین رویداد بین المللی 
در اس��تانبول بوده و توانس��ته مقام��ات بلندپایه از 
این فدراس��یون در کشورهای گوناگون را جذب این 

رویدادها کند. 
یک��ی از افتخ��ارات BPW ترکیه این اس��ت که 
خانم اوزی��ول آن را مدیریت می کند. »برابری یعنی 
کس��ب و کار« یکی از کنفرانس ه��ای بین المللی بود 
که خانم اوزیول آن را در دانش��گاه بیلگی استانبول 
برگزار کرد. در این مراس��م که رسانه های زیادی را 
جذب خود کرد، افراد سرشناس��ی چون کارآفرینان، 
روس��ای پیش��ین BPW و نمایندگانی از س��ازمان 
ملل حض��ور داش��تند. ارزو یک��ی از حامیان اصول 
قدرتمندسازی زنان )WEPs( بود و این اصول را به 

زبان ترکی ترجمه کرد. 
دیگ��ر رویداده��ای بین المللی که خان��م ارزو در 
آن نقش داش��ته می توان به نشس��ت جهانی زنان، 
چهارمین کنفرانس س��ازمان ملل درباره کشورهای 
کمت��ر توس��عه یافته و پنجمین انجم��ن جهانی آب 
اشاره کرد. ارزو یکی از اعضای محوری کمیته میزبان 
و رابط بین مس��ئوالن نشست جهانی، دولت و زنان 
موفق فعال در کس��ب و کار ترکیه است. او همچنین 
اداره بیست و یکمین انجمن توسعه صادرات جهانی 
را در ط��ول برگ��زاری کنفرانس کش��ورهای کمتر 

توسعه یافته در ترکیه بر عهده داشت. 
ارزو در حاش��یه برگزاری پنجمین انجمن جهانی 
آب در اس��تانبول با همکاری یکی از س��ازمان های 
ترکیه یک رویداد جانب��ی را برای زنان برگزار کرد. 
ب��ه باور ارزو نقش زن��ان در مدیریت آب باید هم در 
خانه و میان اعضای خانواده و هم در سطوح سیاسی 
تقویت ش��ود، به ویژه در جامع��ه ای چون ترکیه که 
بخ��ش بزرگی از زنانش همیش��ه نق��ش دوم را در 

زندگی دارند. 
ارزو همچنین از س��ال 2008 رییس فدراس��یون 
انجمن های زنان ترکیه است. او همچنین مدیرعامل 
ش��رکت مش��اوره و طراحی بین المللی هیدرو است. 
او در بخش های گوناگ��ون کمیته بین المللی دائمی 
BPW خدمت کرده و از سال 2006 یکی از اعضای 

کمیته محیط زیست و توسعه پایدار BPW است. 
ارزو در بس��یاری از نشس��ت های مقدماتی سطح 
باال شرکت داشته است. ارتباط بین زنان و مدیریت 
آب موضوع بحث بس��یاری از نشست های مربوط به 
آب بوده که ارزو هم در آنها ش��رکت داش��ته است. 
از جمله این نشس��ت ها می ت��وان به اجالس انجمن 
جهانی آب اشاره کرد که از سوی شورای جهانی آب 
هر سه س��ال یکبار برگزار شده و بزرگ ترین رویداد 
بین المللی در حوزه آب در جهان است. همسر خانم 
ارزو، لونت نام دارد و آنها صاحب دو فرزند هس��تند 
که در بوستون و نیویورک زندگی می کنند. او اکنون 
در ح��ال گذران��دن دوره PhD خود در دانش��گاه 

آنکاراست. 

معاون رییس جمهور: 
بیمه زنان خانه دار 
در نوبت رسیدگی 

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: 
موضوع بیمه زنان خانه دار از دو مس��یر دنبال می شود 
و در نوبت رسیدگی کمیس��یون اجتماعی دولت قرار 
دارد. ب��ه گ��زارش ایرنا، ش��هیدخت م��والوردی روز 
سه شنبه در نشس��ت خبری افزود: بیمه زنان خانه دار 
به صورت جداگانه با مشارکت سازمان تامین اجتماعی 
و وزارت تع��اون کار و رفاه اجتماعی در حال بررس��ی 
و رس��یدگی اس��ت. وی تصریح ک��رد: اص��رار ما این 
اس��ت که س��ازمان های ذی ربط را برای بیمه کردن 
زنان خان��ه دار مجاب کنیم چون ارائه الیحه به تنهایی 
کافی نیس��ت. موالوردی اضافه کرد: اگر سازمان هایی 
مانند تامین اجتماع��ی برای بیمه کردن زنان خانه دار 
متقاعد نشوند موقع اجرا از آن امتناع می کنند. معاون 
رییس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: ش��ورای 
نگهبان سال گذش��ته هنگام بررسی این الیحه اظهار 
داشت که این الیحه باید به قانون تبدیل شود و ردیف 
اعتباری 15میلیارد تومانی آن حفظ ش��ود. وی تاکید 
کرد: الیحه بیمه زنان خانه دار در دس��ت اقدام است و 
اگر مرحله هیات دولت را طی کند، وارد مجلس شورای 

اسالمی می شود. 

توانمندی اقتصادی زنان در دستورکار 
است نه استخدام رسمی آنان

مع��اون رییس جمه��ور در امور زن��ان گفت: رهبر 
معظ��م انقالب فرموده اند که اش��تغال زنان مس��ئله 
اصلی نیس��ت اما اش��اره نکردند که مس��ئله نیست. 
موالوردی اف��زود: برنامه ریزی روی س��رمایه گذاری 
در ح��وزه زن��ان و افزای��ش دانش آموخت��گان زن، 
توانمندس��ازی اقتص��ادی و افزایش نرخ مش��ارکت 
اقتصادی زنان در دس��تور کار اس��ت نه اس��تخدام 
دولت��ی و رس��می زن��ان؛ زی��را اکنون بودج��ه نیز 
پاسخگوی جذب بیش از این نیروی انسانی نیست. 
وی ادامه داد: توانمندسازی اقتصادی زنان آنان را در 
مقابل آسیب های اجتماعی توانمند می کند. وی اظهار 
داشت: در دفترچه های آزمون های استخدامی اخیر نیز 
مواردی را بررسی و برای تبعیض استخدامی زنان اقدام 
کردیم که امیدواریم پاسخگویی الزم را دریافت کنیم. 
معاون رییس جمهور در امور زنان تصریح کرد: زنان طی 
دهه گذش��ته بیکارتر شده اند و این مسئله تدابیری را 

می طلبد تا از این سرمایه ها استفاده کنیم. 

زنان جهان

خبر

تح��ول  داده مس��یر  نش��ان  مطالع��ات 
وضعیت اجتماعی زنان در کل و مشارکت 
کاری زنان به طور خاص به ش��دت وابسته 
به تح��والت سیاس��ی- اجتماعی در طول 
دوره ه��ای مختل��ف تاریخ��ی اس��ت. در 
تحوالت سیاس��ی- اجتماعی، میزان و نوع 
صنعتی س��ازی، نقشی اساسی ایفا می کند. 
صنعتی س��ازی وس��یله گذار از یک مرحله 
تح��ول به مرحل��ه دیگر اس��ت و اهمیتی 
اساس��ی در مش��ارکت نیروهای انسانی و 

به ویژه زنان دارد. 
مس��یر  در  چی��ن   1949 س��ال  از 
صنعتی س��ازی گس��ترده ای قرار گرفت. در 
ح��دود نی��م ق��رن چینی ه��ا در مدل های 
توس��عه ای خود دو تحول عمده را به چشم 
دیدن��د. این تحوالت بر زنان و نقش آنها در 

جهت یابی اقتصادی نیز تاثیرگذار بود. 
تح��والت پ��س از س��ال 1949 در چین 
که بیش��تر بر صنایع س��نگین استوار بود و 
کش��اورزی را پایه و اس��اس رشد اقتصادی 
می دانس��ت، به تغییرات زیادی در س��بک 
زندگی زنان چش��م بادامی منجر ش��د. این 
دگرگونی ها در زندگی زنان روستایی بسیار 

بیشتر از همتایان شهری شان بود. 

کار زن��ان در چی��ن به ش��کل س��نتی 
بیش��تر در خانه و وظیفه شان سر و سامان 
دادن ب��ه خانواده بود ام��ا پس از تحوالت 
اقتص��ادی دوره اول در چین کارکردهای 
تولی��دی زنان خان��ه دار در مقیاس بزرگی 
گسترده تر شد. در سال 1957، 70درصد 
کش��اورزی  تولی��دات  بخ��ش  در  زن��ان 
مش��ارکت داشتند که نسبت به هفت سال 
پیش از آن یعنی س��ال 1950 بین 20 تا 
40درصد افزایش مش��ارکت نشان می داد. 
این روند کم کم به موضوعی عادی تبدیل 
ش��د و در س��ال های پایان��ی دهه 1970 
بی��ش از 80درص��د زن��ان روس��تایی در 

کشاورزی مشارکت داشتند. 
در این میان دولت نیز با حمایت های خود 
از مشارکت نیروهای کاری زن نقش مهمی 
در اس��تقالل مال��ی زنان داش��ت. این روند 
آنقدر ادامه داشت تا مشارکت زنان در بازار 

کار به یک ضرورت در چین تبدیل شد. 
مرحل��ه بعدی تحوالت اقتصادی در چین 
از س��ال 1978 آغاز ش��د. ای��ن تحوالت به 
سمت و سوی اقتصاد مبتنی بر بازار استوار 
بود. یکی از تفاوت های اساس��ی دوره تحول 
دوم ب��ا اول ای��ن بود که در ای��ن مرحله به 

زن��ان، حقوقی برابر با م��ردان تعلق گرفت. 
در واقع هنگام تقسیم زمین های کشاورزی 
و دارایی ها میان م��ردم برای زنان، حقوقی 

برابر با مردان در نظر گرفته شد. 
در این مرحله مش��ارکت زنان در مجموع 
یک چهارم یا یک س��وم ب��ود. اما نیروی کار 
زن در برخ��ی محیط ها از جمله نس��اجی، 
پوشاک، برق و الکترونیک و تولیدات غذایی 

بر مردان چربش داشت. 
حضور زنان در محیط های صنعتی در این 
مرحل��ه از تحول اقتصادی مزیت های خاص 
خود را داش��ت. یک��ی از خوبی های کار در 
محیط صنعتی برای زن��ان چینی پذیرفتن 
مش��اغل صنعتی و داش��تن حقوق بیشتر و 
باثبات تر نسبت به مش��اغل کشاورزی بود. 
آنها با کار در محیط های صنعتی به ویژه در 
مناطق روس��تایی ضمن کسب درآمد باالتر 
اعتماد به نفس بیش��تری پیدا کرده و حس 
اس��تقالل را بهتر و کامل ت��ر از پیش درک 
کردند. به ای��ن ترتیب زنان چینی در طول 
چندین دهه گذش��ته با فراز و نش��یب های 
بس��یار توانس��تند وزنه ای سنگین در جهت 
رش��د اقتصاد چش��م بادامی های شرق آسیا 

باشند. 

نقش زنان در اقتصاد چین از گذشته تا امروز
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محیط
تغییرات مداوم

از نوع ایجاد کردن یک شرایط کاماًل جدید

پذیرش ریسک و توانمند کردن 
دیگران در پذیرش ریسک

بهره بردن از آن در جهت بهبود شرایط

انجام صحیح کارها

اشتیاق به کار شرکت و مردم

 مدیریت نتیجه
و هدایت فرآیند انجام کار

راست و درست بودن

کنترل کردن دیگران

مدیریت فرآیند انجام کار

ثبات

خرسند بودن از شرایط موجود

ریسک گریز

پرهیز از هرگونه مناقشه

روش کار

قابلیت ریسک پذیری

مناقشه

نگران بودن به دلیل

انرژی

تمرکز

مدیریت و توانایی مدیریت کردن یک موهبت الهی است؟  یا 
صرفًا به واسطه داشتن انگیزه رهبری کردن و رسیدن به هدف 
می توان مهارت های مدیریتی را کس�ب کرد؟  در زیر به راه ها 

و دالیل تبدیل شدن به یک مدیر موثر و موفق می پردازیم. 

 چه چیز ما را به یک
مدیر خوب تبدیل می کند؟

5 نکته ای که هر مدیر موفقی به آنها توجه می کند

  11 راهکار برای اینکه مدیر بهتری باشیم

1
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5 کتاب مدرن و تاثیرگذار در حوزه مدیریت

چگونه یک مدیر بد را شناسایی کنیم

شیوه مدیریت

متولد شدن مدیریت

عملکرد مناسب و قابل قبول در مدیریت زمان

خوب مذاکره کردن

قدرت و مهارت حل مشکالت

برقراری ارتباط با دیگران به بهترین نحو

تاثیرگذاری مثبت بر دیگران

سعی کنید همواره خودتان باشید و 
از مشابهت سازی با مدیران پیشین 

خود داری کنید. 

مراسم مختلفی را برای دور هم جمع کردن 
کارمندان تان برنامه ریزی کنید.  رویدادهای 
اجتماعی و مالقات کارکنان تان با یکدیگر از 

جمله این مراسم ها به شمار می روند.  

 افرادی را که برای شما کار می کنند به خالق 
بودن تشویق کنید.  برای حل مشکالت تان بهتر 
است به جای برطرف کردن همه آنها به تنهایی 

به توانایی های کارمندان تان تکیه کنید. 

سعی کنید تا با یادگیری نکات مختلف 
مدیریتی مهارت های تان را توسعه دهید.  
مدیریت یک مهارت است که باید آن را 

آموخت و سپس در عمل تجربه کرد. 

اهداف دپارتمان تحت نظرتان را با کارمندان 
به اشتراک بگذارید و از آنها بخواهید تا به شما 
در دستیابی به آن اهداف کمک کنند.  فراموش 

نکنید زمانی که به افراد مسئولیتی واگذار می کنید 
عملکرد بهتری خواهند داشت. 

از دریافت بازخورد امور استقبال کنید.  
هیچ چیز به اندازه صداقت و در دسترس 

بودن ایجاد اعتماد نمی کند. 

 از اعتراف به اشتباه نترسید و شجاعانه به 
اشتباهی که مرتکب شدید اعتراف کنید.  از 

افراد تحت نظرتان بخواهید به شما کمک کنند 
تا مجددا مرتکب آن اشتباه نشوید. 

شیوه مدیریت

استبدادی: در این شیوه مدیر تمامی 
 تصمیم ها را شخصا و به صورت

یکجانبه اتخاذ می کند. 
 دموکراتیک: در این روش کارمندان

نیز قادر به تصمیم گیری خواهند بود. 
مشورتی: در این نوع از مدیریت 
تصمیمات به صورت دسته جمعی 

اتخاذ می شود و مشورت رکن اساسی 
تصمیم گیری به شمار می رود. 

 باز و بی قاعده: در این شیوه مدیر
به یک آموزگار تبدیل می شود.  

"AWBM: در این روش مدیر
به یک شنونده تمام عیار بدل می شود. 

جلسات منظم کاری ترتیب دهید و به مرور فرآیند انجام 
امور بپردازید تا مطمئن شوید هرکس در مورد وظیفه ای که 
به او محول شده است کامالً توجیه شده باشد.  با هریک از 

کارکنان تان در مورد کاری که در حال انجام آن هستند صحبت 
کنید و از نیازهای آنها برای انجام وظایف شان مطلع شوید.  

به تخصص و توانایی کارمندان تان اشاره کنید.  
چنانچه به توانایی ها و تخصص کارمندان تان در 
حین انجام کار اشاره کنید آنان نیز به توانایی 
شما در مدیریت امور احترام خواهند گذاشت. 

مدیریت کردن و رهبری دو موضوع متفاوت بوده 
و شباهتی با یکدیگر ندارند.  چنانچه تجربیات 

رهبری خود را در اختیار کارمندان تان قرار دهید 
موجبات رشد و توسعه آنها را فراهم خواهید کرد. 

بهتر است با کارکنان تان روابط دوستانه ای 
داشته باشید.  یک مدیر خوب میان خود و 

دیگران مانع ایجاد نمی کند. 

این مدیران هیچ گاه پشتیبان شما نیستند.  
آنها از کار شما تعریف و تمجید می کنند، 

اما به محض بروز هرگونه مشکل باید آماده 
سرزنش شدن از سوی آنان باشید. 

یک مدیر بد هیچ وقت به شما اهمیتی 
نمی دهد و اساسا به شما فکر نکرده هرگز به 

سخنان تان گوش فرا نخواهد داد. 

آنها در مواجهه با شما منفعل و تهاجمی 
خواهند بود.  این دسته از مدیران از طریق 

ارسال پیامک و ایمیل به کوچک ترین 
جزییات در کارتان اشاره و از مالقات رو در رو 

با شما اجتناب خواهند کرد.  

 این دسته از مدیران هرگز خواهان پیشرفت شما 
نخواهند بود.  در بررسی گزارش ساالنه عملکردتان 
شاهد خواهید بود که این مدیران تنها به نقاط ضعف 
شما اشاره کرده و ارزشی برای زحمات شما که برای 

تشکیالت تحت نظر آنها متحمل شده اید قائل نیستند. 

 این قبیل مدیران هیچ گاه از شما تقدیر و 
تشکر نخواهند کرد.  تشکر و تحسین کردن 
در حضور دیگران کاری است که هیچ وقت از 

آنان نخواهید دید. 

 این قبیل مدیران ناتوان بیشتر روی وظایفی 
تاکید می کنند که تاثیر چندانی در پیشرفت 

امور ندارند و روی ساختن پاورپوینت های 
بی معنی و نمایش آنها تاکید دارند. 

1987 2012

5200 سال پیش از میالد:  بازرگانان سومری برده ها را با استفاده از برنامه ای از پیش 
نوشته شده مدیریت کردند. 

2720 سال پیش از میالد:   اصول مدیریت مدرن پروژه از سوی سازندگان 
قدیمی ترین معبد هیلینیکون در یونان باستان ارائه شد. 

73-71 پیش از میالد:  جنگ هایی که در این دوران اتفاق افتاد سبب شد تا 
رهبران جدیدی از دل این جنگ ها ظهور کنند.  بسیاری از مواضع و روش های 

کاریزماتیک آنان در حال حاضر نیز استفاده می شود.  
1700 سال بعد از میالد:  اعداد عربی این امکان را ایجاد کرد تا حسابداری نیز به بخشی از مدیریت تبدیل 

شود. 
در میانه سده 1800 بعد از میالد:   در این دوران عامل انسانی وارد مدیریت مدرن شد و آموزش دادن و 

انگیزه بخشی به کارگران از اهمیت ویژه ای برخوردار شد. 
در اواخر سده 1800 بعد از میالد:   انقالب صنعتی موجب استاندارد سازی مدیریت و ورود مبحث کنترل 

کیفیت در مدیریت شد. 
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گسترشسریعدانشگاههایپولیدرایران
وقتیصندلیهایرایگانتهکشید

رقاب��ت ب��رای راه یافتن به دانش��گاه های ایران با 
افزایش تعداد دانشگاه ها در اواخر دهه 80 به سمت 
رقابت بر سر ظرفیت های رایگان چرخش کرد. حاال 
دیگر قبولی در دانش��گاه راحت تر شده بود و کم کم 
تعداد ظرفیت ها به تعداد داوطلبان می رسید و حتی 
بعضی از ظرفیت ها در دانشگاه های کم کیفیت خالی 
مان��ده بود. اما آنچه در رقاب��ت مهم بود این بود که 
چه کس��ی می توان��د صاحب یک��ی از صندلی ها در 
دانش��گاه های دولتی باش��د که ه��م کیفیت بهتری 
دارن��د و هم بابت ش��ان پول��ی پرداخت نمی ش��ود. 
دانش��گاه پولی که تا پیش از آن در قالب دانش��گاه 
آزاد، پیام نور و دوره ش��بانه تعریف می شد، ناگهان 
در پیدای��ش پی در پ��ی دانش��گاه های غیرانتفاعی و 
پردیس های پولی دانش��گاه های دولتی تکثیر شد تا 
در نهایت مجموع این ظرفیت ها به بیش از 80درصد 
کل ظرفیت های دانش��گاه برس��د. ح��اال تنها حدود 
16درص��د از ظرفیت دانش��گاه ها در ایران متعلق به 
دانش��گاه های رایگان دولتی است و بقیه برای تامین 
هزینه های خود و کس��ب سود از دانشجویان شهریه 
می گیرند. این در حالی است که هنوز اصل 30 قانون 
اساس��ی به قوت خود باقی است؛ اصلی که می گوید:  
»دولت موظف است وسایل آموزش  و پرورش رایگان 
را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد 
و وس��ایل تحصیالت عالی را تا س��ر حد خودکفایی 

کشور به طور رایگان گسترش دهد.«
حوال��ی س��ال 85 بود ک��ه زمزمه های تاس��یس 
پردیس های بین المللی در دانش��گاه ها ش��نیده شد. 
پردیس های��ی ک��ه قرار ب��ود محلی ب��رای پذیرش 
دانش��جوی خارج��ی و درآمدزایی برای دانش��گاه ها 
باشد اما خیلی زود مشخص شد دانشجویان داخلی 
تمایل بیش��تری به ثبت نام در آنها دارند و خبری از 

خارجی ها نیست. پردیس ها در نهایت به پردیس های 
خودگردان ی��ا پولی تغیی��ر نام دادن��د. عنوانی که 
بعضی ها را وادار کرد اس��م  »مدرک فروشی«را روی 

یک شیوه تحصیل بگذارند. 
بن��ا به گفت��ه مدی��رکل دفتر گس��ترش آموزش 
عالی راه اندازی پردیس های خودگردان دانش��گاه ها 
براس��اس ماده ٢0 قانون برنامه پنجم توسعه بوده و 
اکنون 53 پردیس خودگردان در ۴۷ دانشگاه کشور 
در مقطع کارشناس��ی ارشد و دکترا فعال هستند. با 
ادامه اعتراضات به زیاد ش��دن ظرفیت های پولی که 
ارزان ه��م نبودند، این روند متوقف ش��د. البته بعد 
از آنک��ه تقریبا همه دانش��گاه های دولتی بزرگ یک 

پردیس یا بیشتر تاسیس کرده بودند. 
تحصی��ل دانش��جویان پولی به ای��ن پردیس های 
جداگان��ه محدود نماند و بعض��ی از کالس های آنها 
در پردیس های اصلی دانشگاه ها برگزار شد؛ اقدامی 
که اعتراض های دانش��جویی را پررنگ تر کرد. س��ال 
گذشته ادغام کالس های دانش��جویان پولی با سایر 
دانش��جویان در دانش��گاه علوم پزش��کی تهران که 
خالف قانون بود، باعث تجمع دانش��جویانی شد که 
نمی خواس��تند امکانات آموزش��ی بهترین دانش��گاه 
پزشکی را با همکالسی های پولی شان تقسیم کنند. 
در کن��ار افزای��ش ظرفیت های پولی، ب��اال رفتن 
شهریه ها هم گاه و بی گاه دانشجویان را برای اعتراض 
راه��ی محوطه باز دانش��گاه ها می کند. در این میان 
دانش��گاه آزاد که همیش��ه در معرض اتهام افزایش 
ش��هریه بوده بیشتر زیر ذره بین هاست. افزایش سال 
به سال شهریه هنوز هم برای دانشجویان قابل هضم 
نیست و هر بار فشار دیگری بر آنها تحمیل می کند. 
به طوری ک��ه مهر ماه 93 ه��م افزایش 15درصدی 
در ش��رایطی ک��ه وام کافی برای همه دانش��جویان 

متقاضی موجود نبود اعتراضاتی را برانگیخت. 
همزمان با شهریه ها، غذا و خوابگاه دانشجویی هم 
افزایش قیمت س��االنه ای دارند. با آغاز برون سپاری 
و خصوصی س��ازی امکانات رفاه��ی این هزینه ها در 
دولت نهم افزایش بیش��تری پیدا کردند و به دنبال 
آن وام تغذی��ه ه��م به جم��ع وام ه��ای پرمتقاضی 
دانش��جویی پیوس��ت. اجرای اصل ۴۴ که در دولت 
نهم به دانش��گاه ها کش��یده ش��ده بود، با شروع کار 
دولت دهم و وزارت کامران دانشجو ادامه پیدا کرد. 
مجل��س هم وارد ماجرا ش��د و طی ی��ک مصوبه  در 
برنامه پنجم توس��عه مجریان دانشگاه را موظف کرد 
برای برون س��پاری خدمات رفاهی دانشجویان اقدام 
کنند و قرار شد برنامه تا آنجا پیش برود که پرداخت 
50 درصد هزینه واقعی غذا توس��ط دانش��جویان و 
50 درصد دیگر توس��ط یارانه دولت تامین شود. تا 
قبل از این اقدامات قیمت غذای دانش��جویی کمتر 
از ٢00 توم��ان بود اما بعد از آن هر س��ال نرخ های 
 جدی��دی تعیین ش��د و به بیش از ه��زار تومان در 

روز رسید. 
اما وام های دانشجویی ش��هریه در سال های اخیر 
با افزایش تقاضاها به س��رعت ته کشیدند و به همه 
دانش��جویان نرس��یدند، به طوری ک��ه طبق آخرین 
اعالم صندوق رفاه دانشجویان، 130 میلیارد تومان 
وام بازپرداخت نکرده در دس��ت دانش��جویان مانده 
و موجودی صندوق ب��رای تخصیص وام های جدید 
کم اس��ت. با وجود اینکه شهریه ها سال به سال زیاد 
می شود، مبلغ وام شهریه دانشجویان تغییر چندانی 

نمی کند و کفاف درخواست ها را نمی دهد. 

Top Univerisiesبهانتخاب
ارزانترینشهرهابرایتحصیل

اگر دنب��ال مقصدی برای تحصی��ل می گردید که 
کیفیت باالیی داش��ته باش��د و همزمان فش��ار مالی 
زیادی به شما وارد نکند این پیشنهادها که شهریه ها 
و هزینه ه��ای زندگ��ی در آنها در نظر گرفته ش��ده 
کمک تان می کند. هر کدام از این 10 ش��هر حداقل 
دو دانش��گاه رده باال را در خود جای داده اند و خارج 
از دانش��گاه هم محیط فرهنگی خوبی برایتان فراهم 
می کنند. یکی از معیارها برای بسیاری از دانشجویان 
زندگی آرام و کم هزینه در یک ش��هر خوب اس��ت. 
یعن��ی همان چیزی که زمینه را برای درس خواندن 

بدون استرس و نگرانی فراهم می کند. 
1-تایپه:پایتخت تایوان رتبه ٢5 بهترین شهرها 
برای دانش��جو بودن را به دست آورده و برای زندگی 
دانش��جویی کم هزینه می توان رتبه اول را به آن داد. 
شهریه دانشگاه های این شهر برای خارجی ها ساالنه 
معادل 3800 دالر آمریکاس��ت ک��ه میزان باالیی به 
حس��اب نمی آی��د. هزین��ه زندگی در این ش��هر هم 
معقول اس��ت؛ اگر همزمان دانش��گاه خوب و زندگی 
کم هزینه می خواهید این ش��هر یک��ی از گزینه های 

شماست. 
2-مکزیکوس�یتی: مکزیکوس��یتی ه��م رتبه ای 
شبیه به تایپه در رده بندی به دست آورده چون تقریبا 
همان ق��در هزینه برای تحصیل در آن الزم اس��ت. این 
شهر هم هشت دانش��گاه از برترین های رده بندی های 
جهانی را در خود جای داده است. شهریه ها کمی باالتر 
از تایپه است و س��االنه به ۴000 دالر آمریکا می رسد. 

البته هزینه های زندگی کمی ارزان تر است. 
3-برلین: آلمان یکی از محبوب ترین مقصدهای 
دنی��ا ب��رای درس خواندن اس��ت که به ج��ز آمریکا 
و انگلی��س بی��ش از هر کش��ور دیگری دانش��جوی 
خارجی دارد. پایتخت این کشور هم میان ارزان ترین 
شهرهای دانش��جویی قرار دارد. دانشگاه های دولتی 

در ای��ن کش��ور ام��کان تحصی��ل رای��گان را فراهم 
می کنند و هزینه های زندگی در این ش��هر هم بسیار 

پایین تر از چیزی است که فکر می کنید. 
4-وین: همس��ایه جنوب شرقی آلمان که از نظر 
فرهنگی بس��یار غنی به حساب می آید یکی دیگر از 
پایتخت ه��ای ارزان برای تحصی��ل را در خود جای 
داده. تحصی��الت عالی در اتریش برای دانش��جویان 
اتحادی��ه اروپا رایگان اس��ت و ب��رای خارجی ها هم 
هزینه بس��یار پایین��ی دارد. دو دانش��گاه رده باالی 
جهان��ی در وین وجود دارد که س��االنه حدود 500 
دالر آمری��کا هزینه برمی دارند. هزینه های زندگی در 
این ش��هر کمی باالتر اس��ت اما باز ه��م از خیلی از 

شهرهای برتر دانشجویی کمتر به حساب می آید. 
5-مونیخ: یک انتخ��اب دیگر در آلمان می تواند 
ش��هر مونی��خ باش��د. در مونیخ هزینه ه��ای زندگی 
نس��بت به برلین کمی باالتر اس��ت اما از آنجایی که 
ش��هریه ای در کار نیس��ت مونیخ باز هم از شهرهای 
ارزان دانشجویی به حساب می آید. این شهر میزبان 
بیشترین اتفاقات و رویدادهای فرهنگی و ورزشی در 

آلمان هم هست. 
6-اوزاکا: ی��ک زندگی آرام ژاپنی در این ش��هر 
انتظارتان را می کش��د. انتخاب اوزاکا نسبت به توکیو 
پایتخ��ت ژاپ��ن و کیوتو ش��هر مهم دیگ��ر آن برای 
دانش��جویان به صرفه تر است. دانشجویان بین المللی 
در دانشگاه های این شهر حدود 5000 دالر در سال 
ش��هریه می پردازند و هزینه های زندگی در این شهر 

قابل تحمل تر از پایتخت و کیوتوست. 
7-مادری�د: در بی��ن ش��هرهای اروپایی مادرید 
چهارمین انتخاب اس��ت. ش��هری پ��ر از جاذبه های 
خوراکی و هنری و جش��ن و فس��تیوال. در این شهر 
دانشجویان خارجی می توانند با ٢000 دالر در سال 
درس بخوانن��د که از کمترین ش��هریه ها محس��وب 
می ش��ود. هزینه های زندگی در این شهر چیزی بین 
تایپه و برلین است و به راحتی می تواند تامین شود. 

8-بارسلونا: بعد از مادرید، این شهر اسپانیایی 
که برای معماری و زندگی  ش��بانه اش معروف است 
قرار می گیرد. دو دانش��گاه برتر جهان در این ش��هر 
هس��تند. گرچ��ه این ش��هر در رتبه بن��دی بهترین 
ش��هرهای دانش��جویی از مادرید س��بقت می گیرد 
ام��ا در موضوع تامی��ن هزینه ها یک رتب��ه پایین تر 
اس��ت چون هزینه این ش��هر کمی باالتر اس��ت. در 
دانش��گاه های برتر این ش��هر با ٢500 دالر در سال 

می ش��ود تحصیل کرد. 
9-سانتیاگو: ش��یلی در آمریکای التین هم یکی 
از انتخاب هاس��ت. پایتخت این کش��ور دومین ش��هر 
ارزان دانشجویی در آمریکای جنوبی است. هزینه های 
زندگی در این شهر بسیار پایین است اما شهریه ها در 
آن کمی باالتر از ش��هرهای دیگر این محدوده است. 
پنج دانشگاه برتر این شهر از هر دانشجو حدود ۷500 

دالر در سال شهریه دریافت می کنند. 
10-پ�راگ: ب��ه قل��ب اروپ��ا برگردی��م؛ جای��ی 
ک��ه پایتخ��ت ج��ذاب و تاریخی جمه��وری چک با 
هزینه هایی کمتر از س��انتیاگو در انتظار دانشجویان 
است. س��ه دانشگاه معتبر جهانی در این شهر حدود 
۷ هزار دالر در س��ال ش��هریه از دانشجویان دریافت 
می کنن��د، اما چندان هزینه س��نگینی برای زندگی 
در پراگ الزم نیس��ت و می توان��د یکی از گزینه های 

تحصیل ارزان باشد. 
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پول جزء جدا نشدنی زندگی 
در دنیای مدرن است، اما آنهایی 
ک��ه تحصیل را به چش��م راهی 
ب��رای تغیی��ر طبقه اجتماعی و 
اقتص��ادی می نگرند این روزها 
ب��ا گران تر ش��دن تحصیل دل 
خوش��ی از پ��ول دادن ب��رای 
دانشجو شدن ندارند. انگار پول 
نداش��تن راه را بر پول داش��تن 
می بن��دد و دور باط��ل ادام��ه 
پی��دا می کن��د؛ راه پیدا نکردن 
به دانش��گاه های گران مساوی 
اس��ت ب��ا عدم تغیی��ر وضعیت 
و بی پ��ول مان��دن و پیش��رفت 
و پولدارت��ر ش��دن پولدارها. در 
ای��ن میان بخ��ش محدودی از 
جهان هنوز راهی برای دانشجو 
ش��دن پی��ش پ��ای طبق��ات 
پایین تر گذاش��ته و تحصیالت 
دانشگاهی را رایگان نگه داشته 
اس��ت. اما بخش بزرگ تر جهان 
در الته��اب نارضایت��ی از گرانی 

تحصیل است. 
در روزهای��ی ک��ه تعطیالت 
نوروز دانش��گاه های ایران را به 
حاشیه برده بود در دانشگاه های 
انگلیسی غوغایی به پا شده بود. 
دانش��جویان دانشگاه هنر لندن 
در اعت��راض به حذف دوره های 
پایه که دانشجویان را برای ورود 
به رشته های هنر آماده می کرد، 
بخ��ش مرکزی این دانش��گاه را 
اش��غال کرده و به منفعت طلبی 
مس��ئوالن دانش��گاه اعت��راض 
کردن��د. همزمان در دانش��گاه 
اقتص��اد لن��دن ه��م وضعی��ت 
مش��ابهی برق��رار ش��ده ب��ود و 
دانش��جویان به بازاری ش��دن 
تحصیالت دانش��گاهی اعتراض 
داش��تند. بع��د از آنه��ا نوب��ت 
دانش��جویان کینگ کالج لندن 
بود که به این حرکت بپیوندند. 
در  معت��رض  دانش��جویان 
انگلی��س، خواه��ان تحصی��ل 
رای��گان ب��رای همه هس��تند و 

معتقدن��د هزینه ه��ای ب��االی 
دانش��گاه عده ای را از تحصیل و 
تح��رک اجتماعی محروم کرده 
اس��ت. مارگاریت��ا، دانش��جوی 
٢1 س��اله  کالج لندن در رش��ته 
ارتباط��ات ب��ه روزنامه گاردین 
گفته است: این کار به ما کمک 
می کند ک��ه نظرات مان را بیان 
کنیم و نسل بعدی دانشجویان 
را حمای��ت کنیم. دانش��جویان 
باید صدای ش��ان را برس��انند و 
مهم است که کارکنان دانشگاه 
بدانند ما چه احساسی داریم. 

رب��کا ٢٢ س��اله یکی دیگر از 
دانش��جویانی که در این حرکت 
می گوی��د:  داش��ته  ش��رکت 
مش��ارکت در این کار برای من 
خیلی س��خت اما جالب اس��ت. 
اس��ترس دارم اما هم زمان این 
کار را دوس��ت دارم. چیزه��ای 
زی��ادی درب��اره تجمع، مذاکره 
و سیاس��ت ی��اد گرفت��م، حتی 
درب��اره مدیریت. هیچ کس با ما 
درباره خواسته های مان صحبت 
نکرده. مس��ئله ما این است که 
این داستان فراتر از حذف چند 
دوره اس��ت. موض��وع روش��ن 
می کند که حکومت و دانش��گاه 
درباره ارزش تحصیل چه فکری 

کرده اند. 
یکی دیگر از دانشجویان گفته 
تحصی��الت از ی��ک حق به یک 
امتیاز تبدیل ش��ده است. همان 
چیزی که دانشجویان در نوامبر 
٢010 موق��ع اعتراض به گران 
ش��دن تحصیل در انگلس��تان 
می گفتن��د. ب��ه نوش��ته تایمز 
دانش��گاه های انگلی��س بعد از 
گران شدن شهریه ها ۷.۴ درصد 
درخواس��ت های  در  کاه��ش 
پذیرش از طرف دانش��جوهای 
بین المللی داشتند و هزینه های 
تبلیغاتشان برای جذب دانشجو 
٢٢درص��د افزایش پی��دا کرد. 
دانشجوهای انگلیسی بیشتری 
ه��م درس ش��ان را نیم��ه کاره 
ره��ا کردند. ع��الوه بر این، یک 
موسسه خیریه فعال در آموزش 

هشدار داد که مشاغل خوب در 
انگلستان به انحصار ثروتمندان 
درآمده است. درحالی که پیش 
از ای��ن موقعیت ه��ای خ��وب 
ش��غلی برای اف��رادی با نمره  و 
رتب��ه برتر فراه��م بودند، حاال 
ای��ن موقعیت ه��ا بیش از پیش 
ب��ه فرصت��ی ب��رای پولدارهای 
تحصیلک��رده تبدیل ش��ده اند. 
یک تحقیق در مدرس��ه اقتصاد 
لندن و دانش��گاه س��وِری نشان 
داد درحالی که  در سال 1996 
فقط چهار درصد کارمندان ٢6 
تا 60 س��اله تحصیالت تکمیلی 
داش��تند، ح��اال 11درص��د یا 
٢.5 میلی��ون نفر این ش��رایط 
ب��رای  را  عرص��ه  و  دارن��د  را 
ش��اگرد زرنگ هایی که مدرک 
پایین تری دارند، تنگ کرده اند.  
این فقط دانش��جویان انگلیسی 
نیستند که تحت فشار مالی قرار 
دارند و سیاست های دانشگاهی 
را ب��ه ض��رر براب��ری اجتماعی 
می دانند. یک تحقیق در زندگی 
دانش��جویان اروپایی ٢5 کشور 
نش��ان داده که دانش��جویان در 
سراس��ر اروپا احساس می کنند 
تح��ت فش��ار مالی ق��رار دارند. 
حداقل یک س��وم دانش��جویان 
به ش��دت نگران دخ��ل و خرج 
تنه��ا  هس��تند.  ماهانه ش��ان 
تع��داد کمی از دانش��جویان در 
بعض��ی از کش��ورها از جمل��ه 
ایتالی��ا، س��وییس، جمه��وری 
چ��ک، ن��روژ و هلند از وضعیت 
هزینه هایش��ان اع��الم رضایت 
کرده ان��د. در بی��ش از نیم��ی 
از کش��ورها حداق��ل یک س��وم 
دانش��جویان به ش��دت مخالف 
متناس��ب بودن هزینه های شان 
بودند. این نارضایتی به خصوص 
در رومان��ی و پرتغ��ال ش��دت 
تع��داد  در  تنه��ا  می گی��رد.  
معدودی از کشورها تحصیالت 
دانش��گاهی همچن��ان رایگان 
باقی مانده اس��ت. فنالند، نروژ، 
اتریش و دانمارک از کشورهایی 
هستند که تحصیالت رایگان را 

نه تنه��ا در اختیار دانش��جویان 
بوم��ی می گذارن��د بلک��ه برای 
دانش��جویان خارجی هم فراهم 
می کنن��د. گرچه ه��ر از گاهی 
پیش��نهادهایی برای پولی شدن 
تحصی��ل خارجی ه��ا در ای��ن 
کش��ورها یا بخش هایی از آنها، 
س��روصدای دانشجویان را بلند 
می کن��د. مث��ال در دانم��ارک 
طرح��ی برای ح��ذف پرداخت 
هزینه دانشجویان در سال ششم 
تحصیل با مخالفت دانشجویان 
و تجم��ع آنه��ا روب��ه رو  ش��د. 
اتحادیه دانش��جویان دانمارکی 
فراخوان های��ی ب��رای همراهی 
گس��ترش  در  دانش��جویان 
اعتراض ها صادر کردند. رییس 
اتحادیه دانش��جویان دانمارک 
گفت��ه ب��ود دانم��ارک در میان 
کش��ورهایی که دانش��جویانش 
درس ش��ان را تم��ام می کنند، 
رتب��ه چه��ارم را دارد و قط��ع 
پرداخت هزینه ها به این موضوع 
می تواند باعث عقب گرد در این 

رتبه شود. 
در خارج از اروپا هم بسیاری 
از کشورها با مسئله شهریه های 
دانش��گاهی روب��ه رو بوده ان��د. 
اع��الم افزای��ش ش��هریه ها در 
ایالت کبک کان��ادا بزرگ ترین 
اعتراض دانش��جویی سال های 
گذش��ته را در این کشور به راه 
انداخت و در نهایت مسئوالن از 
گفته ش��ان کوتاه آمدند تا جایی 
که دانشجویان خواستار رایگان 
ش��دن تحصیل شدند اما به این 
خواس��ته دوم نرسیدند.  دولت 
چین در سال ٢013 اعالم کرد، 
هم��ه دانش��جویان تحصیالت 
تکمیل��ی بای��د از پاییز ٢01۴ 
ش��هریه پرداخت کنند. البته در 
کنار این تصمیم شرایط تازه ای 
برای پرداخت وام و تس��هیالت 
به دانش��جویان وضع شد که باز 
هم نتوانس��ت جلوی اعتراضات 
را بگیرد.  براساس گزارشی که 
سازمان همکاری های اقتصادی 
و توسعه درباره وضع تحصیالت 

در س��ال ٢01۴ منتش��ر کرد، 
می تواند  مال��ی  سیاس��ت های 
تاثیر مهمی در دسترسی مردم 
به تحصیالت و در نهایت شغل 
بهتر داش��ته باشد. این گزارش 
نش��ان داده از ی��ک ط��رف باال 
ب��ردن ش��هریه  در دانش��گاه ها 
می توان��د ب��ه امکان��ات بهتر و 
آموزش باکیفیت منجر شود و از 
طرف دیگر، ش��هریه ها می تواند 
مانع دسترس��ی بعضی افراد به 
آم��وزش ش��ود. دانش��گاه های 
دولت��ی در کش��ورهای فنالند، 
ن��روژ  ایس��لند،  دانم��ارک، 
و  اروپ��ا  و س��وئد در ش��مال 
همین ط��ور مکزیک، لهس��تان 
و اس��لوونی هی��چ ش��هریه ای 
دریاف��ت  دانشجویان ش��ان  از 
نمی کنن��د. در آلم��ان هم همه 
ایالت ه��ا تحصی��الت رایگان را 
تصویب کردند. اما دانشگاه های 
دولتی در کشورهایی که شهریه 
می گیرند تقریبا س��الی 1500 
دالر در س��ال ٢01٢ هزین��ه 
داش��تند که در بعضی کشورها 
مثل ژاپن، شیلی، کره و آمریکا 
به 5 هزار دالر می رسید. هلند، 
اسلواکی و انگلیس شهریه های 
س��االنه تا بی��ش از 1500 دالر 
دریاف��ت  دانشجویان ش��ان  از 

می کنند.
اما در اتریش، بلژیک، فرانسه، 
ایتالی��ا، اس��پانیا، س��وییس و 
دانش��جویان ش��هریه  ترکی��ه 
تف��اوت  می پردازن��د.  کم��ی 
هزین��ه تحصیل ب��رای مقاطع 
مختل��ف در اغلب کش��ورها کم 
اس��ت. استرالیا، ش��یلی، ایرلند 
و انگلی��س اس��تثنا هس��تند و 
هزینه تحصیل در مقاطع ارشد 
و باالتر تقریبا 55درصد گران تر 
است. ترکیه تنها استثناست که 
تحصی��الت مقاطع باالتر در آن 
ارزان ت��ر از مقطع کارشناس��ی 
دانشجویان  به طورکلی  اس��ت. 
در دنی��ا ب��ه س��رمایه باالی��ی 
برای رس��یدن ب��ه یک مدرک 

دانشگاهی نیاز دارند. 

نگاه

شهریههایباالواعتراضهایدنبالهدار

دانشجویان دنیا نگران گران شدن          تحصیل



نسخهساعتیاینستاگراممیآید
خبره��ا  حالی ک��ه  در 
اپ��ل  اس��ت  حاک��ی 
هوشمند  س��اعت های 
خ��ود را از 24 آوری��ل امس��ال روانه ب��ازار خواهد کرد، 
برنامه نویسان در تالش��ند برای این تکنولوژی پوشیدنی 

کوچک، برنامه هایی را طراحی کنند. 
اینس��تاگرام مش��غول طراحی اپلیکیش��نی مخصوص 
نصب و استفاده روی ساعت های هوشمند اپل شده است. 
به گزارش گاردین، رایان نیس��تورم، مهندس ش��بکه 
موبایلی ایس��نتاگرام، در نوشته ای اعالم کرده است که 
اینس��تاگرام جزو نخستین اپلیکیش��ن های قابل نصب 
روی س��اعت اپل خواهد بود و برنامه نویسان اینستاگرام 
تصمی��م دارن��د راه را برای دیگ��ر برنامه نویس��انی که 
عالقه مند به طراحی اپلیکیشن برای ساعت اپل هستند 
هموار کنند. نس��خه س��اعتی اپلیکیش��ن اینس��تاگرام 
ای��ن امکان را ب��ه کاربران می دهد ک��ه صفحه کاربری 
و عکس های جدید به اش��تراک گذاش��ته شده را چک 
کنن��د، الیک بزنن��د و کامنت بگذارند. به نوش��ته این 
وب سایت، نسخه ساعتی اینس��تاگرام با نسخه طراحی 
شده آن برای سیس��تم عامل iOS متفاوت خواهد بود 
و بنا به اعالم اینس��تاگرام، این اپلیکیش��ن در نس��خه 
س��اعتی آن از ساختار س��اده تری برخوردار خواهد بود. 
البته اینس��تاگرام تنها برنامه ای نیس��ت ک��ه تا به حال 
برای س��اخت یک نسخه س��اعتی پیش قدم شده است، 
 Evernote، City Mapper، بلک��ه اپلیکیش��ن های
Salesforce و همچنین اپلیکیشن روزنامه گاردین نیز 
خود را برای ارائه یک برنامه مخصوص س��اعت های اپل 

آماده می کنند. 

درآمدنفتیلیبیدرامارات
دول��ت قانونی لیبی 
قصد دارد با حساب 
از  خ��ارج  در  بانکی 
کش��ور درآمد های نفتی لیبی را در این حساب ذخیره 
کند. به گزارش رویترز، دولت قانونی لیبی امیدوار است 
ب��ا این کار درآمدهای نفتی لیبی را از دولت رقیب خود 
در طرابل��س دور کند. درآمدهای نفتی دلیل اصلی نزاع 
دو دول��ت رقیب و نیروهای مس��لح حامی آنها بر س��ر 
کنترل این کش��ور، چهار س��ال پس از سرنگونی معمر 
قذافی رییس جمهور س��ابق لیبی اس��ت. دولت عبداهلل 
السینی نخست وزیر مشروع لیبی که در شرق این کشور 
مستقر است، به طور تدریجی جزییات سیستم پرداخت 
جدید بخش نفتی این کش��ور را منتشر کرده است، اما 
تحلیلگران می گویند: دولت این کش��ور ممکن است در 
متقاعد کردن فعاالن بین المللی مبنی بر اینکه به لحاظ 
قانونی مالکیت نفت لیبی را در اختیار دارد دچار مشکل 
ش��ود. تاکنون فروش نفت و درآمد های حاصل از آن از 
طریق بانک مرکزی لیبی و شرکت ملی نفت این کشور 
در طرابلس انجام ش��ده که اع��الم کرده خواهان بیرون 

ماندن از مناقشه بین دو دولت رقیب است. 

رشدارزشروبلدربازارجهانی
ب��ه گزارش مس��کو 
روب��ل  ارز  تایم��ز، 
برخ��الف  روس��یه 
روند س��ال گذشته آن در بازار جهانی، در سه ماهه اول 
سال جاری بیش��ترین افزایش ارزش را در میان ارزهای 
جهان تجربه کرده اس��ت. روبل سال گذشته بیشترین 
س��قوط ارزش��ی و بدترین عملک��رد را در میان ارزهای 
جهان داشت، اما این ارز در سال جدید میالدی به یک 
باره به ارزی تبدیل ش��د که بهترین عملکرد افزایشی را 
در ارزش جهانی طی س��ه ماهه اول س��ال جاری داشته 

است. 
در روزهای اخیر، ارزش روبل به باالترین میزان خود در 
سال جاری رس��یدو معادل 55.3 روبل به ازای هر دالر 
ارزشگذاری شد، این ارز همچنین معادل 60.8 روبل به 
ازای هر یورو دادوس��تد شد. افزایش قیمت جهانی نفت 
طی روزهای اخیر یکی از اصلی ترین علل افزایش ارزش 
روبل و تغییر روند ارزشی آن طی ماه های گذشته بوده 
اس��ت. برخالف بس��یاری از پیش بینی ها، روبل در سه 
ماهه نخس��ت س��ال 2015 بهترین عملکرد را در میان 

ارزهای جهان داشته است. 

در اسفندماه سال 1393 که نرخ تورم 15.6 درصد اعالم شد،  اعداد و ارقام حکایت 
از آن دارد که لبنیات نس��بت به اس��فند س��ال 1392 حدود 10.9 درصد،  برنج 6.6 
درص��د،  حبوب 5.2 درص��د،  میوه های تازه 61.5 درصد،  گوش��ت قرمز 7.3 درصد،  
گوشت مرغ 16.8 درصد،  قند و شکر 5.9 درصد و چای 9 درصد افزایش قیمت داشته 
و این در حالی است که در مقابل روغن نباتی 0.2 درصد،  سبزی های تازه 17.8 درصد 
و تخم مرغ 3.8 درصد کاهش قیمت داش��ته است. اما اس��فندماه سال 1392 که نرخ 
تورم 34.7 درصد اعالم ش��ده بود،  قیمت این گروه های کاالیی به این صورت بود که 
لبنیات نس��بت به اسفندماه س��ال 1391 حدود 20.2 درصد،  تخم مرغ 26.3 درصد،  
برنج 19 درصد،  میوه های تازه 26.6 درصد،  س��بزی های تازه 24.5 درصد،  گوش��ت 
قرمز 5.9 درصد،  گوشت مرغ 26.2 درصد،  قند و شکر 13.4 درصد گران شده بوده 
و قیم��ت چای 0.2 درصد،  روغن نبات��ی 9.1 درصد و حبوب 5.2 درصد کاهش یافته 
است. در حوزه مسکن نیز آمارها نشان می دهد که در نیمه دوم سال 1392 نسبت به 
مدت مشابه سال 1391 قیمت خانه 15.1 درصد و نرخ اجاره 14.2 درصد گران شده 
بوده اس��ت،  اما در پاییز س��ال 1393 – آخرین داده های رسمی مربوط به پاییز است 
و هنوز آماری از زمس��تان منتشر نشده است- رشد قیمتی مسکن به طور متوسط 6.2 
درصد و اجاره بها 10.2 درصد نس��بت به پاییز س��ال 1392 بوده است.  البته آمارها از 
پاییز 1392 نیز حاکی از آن اس��ت که رش��د قیمتی خانه نسبت به پاییز سال 1391 

به طور متوسط 19 درصد و اجاره بها 18.3 درصد بوده است. 

طرحتحولسالمتوکاهش
هزینههایدرمانیمردم

هزینههایدرمانیمردمدرپنجس�ال
گذش�تههمیش�هبانرخبیشترینسبت
بهتورمعمومیکشورباالرفتهاست.اما
طرحتحولس�المتتوانستتاحدودی
هزینهه�ایم�ردمدرس�المتراکاهش
ده�د،اماتورمس�المتهمچنانبیشاز

تورمعمومیکشوراست.

خبرنگاران شبانه روزی هوش خراش امروز به سطح شهر رفتند و سوال ساده ای را از 
مردم پرسیدند تا نظر ملت را در مورد این اتفاق تاریخی بیشتر جویا شوند. 

سوال: توافق لوزان سوییس و نتیجه آن؛  رفع تحریم ها چه تاثیری در زندگی مردم 
به طور ملموس خواهد داشت؟ 

خبرنگار هوش خراش در سطح شهر با جانفشانی از بیش از یک میلیون نفر از مردم 
این سوال را پرسیدکه بیش از 80 درصد آن موجب ضرب و شتم خبرنگار ما شد، ولی 

در باقی موارد به جواب های متنوعی رسیدکه تعدادی از آن به قرار زیر است: 
قدرت 33 س��اله که از اهالی جنوب ش��هر تهران است و به بدنسازی و رشد طولی و 
عرضی عضالت بس��یار عالقه دارد به خبرنگار ما این طور گفت: توافق لوزان قطعاً روی 
تک تک اتفاقات زندگی ما تاثیر مس��تقیم دارد. یکی از آن اتفاقات این است که قیمت 
کراتین و قرص و آمپول های بدنس��ازی کاهش می یابد که این اتفاق می تواند بس��یار 

میمون و پسندیده باشد. 
کیومرث 43 س��اله که از همان ابتدای صحبت مش��خص بود که بچه خوبی است به 
هم��کار ما گف��ت: امیدوارم بعد از این اتفاق بزرگ ایران ه��م برای آمریکایی ها التاری 

برگزار کند و هی شرکت کنند و هی برنده نشوند و ما بخندیم. 
ایوب 37 س��اله به همکار ما گفت: امیدوارم ترافیک تهران بعد از توافق بهتر بش��ه و 
این اتفاق باعث بشه که ما دیگه به راحتی و بدون گیر کردن در ترافیک به محل کار و 
خونمون برسیم. واقعاً این ترافیک داره اذیتمون می کنه، از آقای ظریف و تخت روانچی 

و عراقچی می خواهیم تا هر چه سریع تر پیگیری کنند. 
داریوش 61 س��اله ب��ه همکار ما گفت: توافق چی؟ توافق چی��ه؟ واقعاً فکر می کنید 
با توافق چیزی عوض میش��ه؟ اگر قرار بود با این چیزها چیزی عوض ش��ه که توافق 
نمی کردند!  شما چقدر ساده اید واقعاً براتون متاسفم!  یعنی چی؟ خجالت نمی کشید؟ 

این چه حرف ضایعی بود زدید!  خیلی زشته! 
نسترن در جواب خبرنگار ما که از او پرسید که نسترن بگو تو رو بخدا این توافق چی 
چی��ه؟ گفت: این توافق واقعاً موجب ناراحتی تمام مردم ایران ش��د!  این چه وضعیت 
افتضاح��ی اس��ت که ما داریم، من واقع��اً از آقای ظریف انتظار داش��تم به جای اینکه 
این گونه آبروی ملت و دولت ما را ببرد، وسط مذاکرات چونان مشتی حواله جان کری 
می کرد زیر چش��مش دو کیلو بادنجان در بیاید!  نه اینکه برود و به راحتی توافق کند!  

زشت نیست؟ عیب نیست؟ 
اف��راد دیگ��ری نیز با خبرنگار ما مصاحبه کردند که ب��ا توجه به کمبود زمان در این 

مقال نمی گنجد. 
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اشیاینرمراسوراخکرد.

توافقاززاویهمردمخیابان

صنعت نش��ر را در ایران نمی ت��وان جدا از دیگر 
جریان��ات مدیری��ت کالن کش��ور دانس��ت، زیرا 
چنی��ن مدیریتی بر هر جامعه ای مانند سلس��له 
یا زنجیری اس��ت که همه حلقه های آن ش��بیه 
ه��م و از ی��ک جنس اس��ت. چنانچ��ه نمی توان 
در ی��ک سلس��له، حلق��ه ای متف��اوت از دیگ��ر 
 حلقه ه��ا یافت و همه از یک جنس و یک ش��کل 

هستند. 
در زمین��ه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی نیز 
قضیه چنین است. بنابراین صنعت نشر را در ایران 
باید در قیاس با دیگر فعالیت های حوزه های دیگر 
مورد بررسی قرار داد. از این رو به  روشنی و با تاکید 
تمام می توان گفت که صنعت نشر مانند اقتصاد ما 
و اقتصاد مانند کش��اورزی و کشاورزی مانند امور 
فرهنگی و امور فرهنگ��ی مانند تعلیم و تربیت و 
دیگر زمینه هاست که سرانجام در یک دور تسلسل 
به نقطه آغازین بازمی گردد. ولی با این همه صنعت 
نش��ر را به طور اخص می توان مورد توجه قرار داد 
و ای��رادات و معایبی را که در آن هس��ت از منظر 
تخصصی مورد تحلیل قرار داد و دریافت که چطور 
این صنعت دچار چنین نقصانی ش��ده و یک باره 
ش��مارگان کتاب تا حد 500 نس��خه تنزل کرده 
اس��ت. عواملی که سبب چنین افت شدید و عدم 
توجه اهل مطالعه و کتاب ش��ده در چند موضوع 

اصلی قابل بررسی است. 
نخس��ت اینک��ه عالقه مندان مطالع��ه و کتاب 
می دانند که آثار منتشر شده به شدت مورد بررسی 
و ممی��زی قرار می گیرد و قل��م اهل معرفت یا به 
اجبار با جوهر دولتی پر می شود یا آنکه خاستگاه 

ممی��زی دارد و این بس��یاری از کتاب هایی را که 
م��ورد نیاز اهل مطالعه اس��ت، مس��ائلی که اهل 
مطالعه به آن عالقه مند هستند، منتشر نمی شود. 
بنابرای��ن اه��ل مطالعه عنایت و توج��ه الزم را به 
کتاب های منتشر شده نشان نمی دهند؛ از این رو 
ش��مارگان منتشر شده به 500 نسخه تنزل کرده 
و در کش��وری مانند ایران با سابقه تاریخی بسیار 
که��ن در امر کتاب��داری و کتابخوانی ضایعه ای به 
 ش��مار می آید که باید آن را وضعیتی دهشتناک 

نامید. 
آن هم برای سرزمینی که روزگاری کتابخانه های 
بزرگ آن، چندان معتبر و درخور اهمیت بوده که از 
کشورهای مجاور و از مناطق دوردست دانشمندان 
و نویسندگان و اهل تحقیق برای مطالعات خود به 
آن رج��وع می کردند. ولی وقتی کتابخانه فارس را 
به دجله ریختند آب دجله تیره گون ش��د. در این 
کشور مردم ذاتا عالقه مند مطالعه هستند اما کتاب 
مورد نیاز خود را به دس��ت نمی آورند تا مشتاقانه 
خریدار آن باش��ند و چون چنین شک و تردیدی 
در کار نشر کتاب درمیان اهل مطالعه وجود دارد و 
نویسندگانی که هر از گاهی در مطبوعات می نالند 
که کتاب آنها به دالیل مختلف مورد ممیزی های 
ش��دیدی قرار گرفته و چندان در دستگاه ممیزی  
مانده که از تاثیر آن کاسته شده و حتی موضوعات 
آن قدیمی ش��ده، بنابراین صنعت نشر از آن تاب 
و ت��وان افتاده اس��ت.   ولی برخ��ی را نظر به این 
اس��ت که اگر تیراژ کتاب به کمترین حد ممکن 
رسیده به س��بب وجود وسایل صوتی و تصویری 
اس��ت که ذهن مردم را به آن سو می کشاند که به 
نظر نمی رس��د چنین چیزی قابل قبول باشد زیرا 
در همین ایام که آن را باید عصر ارتباطات نامید، 
شاهدیم که برخی کتاب ها با شمارگان بسیار قابل 

توجه به چاپ می رس��د و تا همین چند دهه قبل 
کتاب هایی در ایران منتش��ر می ش��ده که تیراژی 
بیش از یک میلیون داشته است. عالوه بر این نباید 
فراموش کرد چنان که گفته می شود قیمت کتاب 

در قیاس با دیگر اجناس گران است. 
تنها نکته ای که در مورد ضعف صنعت نش��ر و 
پایین بودن تیراژ کتاب و دوری اهل مطالعه از کتاب 
می توان مطرح کرد، مربوط می ش��ود به محتوای 
کتاب و اینکه اهل مطالعه چندان که باید به متن 
کتاب اطمینان کافی ندارند زیرا مترجمان خود به 
عیان مطرح می کنند که گاه ناچارند برای دریافت 
مجوز بس��یاری از مطالب را حذف کنند یا اینکه 
چیزی بر متن اصلی بیفزایند تا کتاب بتواند منتشر 
ش��ود. چنین تذکراتی و چنین اظهاراتی از سوی 
نویسندگان و مهندسان و پدیدآورندگان کتاب که 
هر از گاهی در مطبوعات به چاپ می رسد طبیعی 
اس��ت که مورد توجه اهل مطالعه قرار می گیرد و 
آنها را نس��بت به خرید کتاب نامطمئن می سازد. 
از این رو می توان گفت که در س��ال گذشته یعنی 
سال 93 تحول چندانی در کار کتاب و کتابخوانی 
بر خالف آنچه که مدیریت فرهنگی اظهار می کند، 
عمال دیده نشده اس��ت. اما در مورد اینکه امسال 
وضعیت نشر کتاب چه خواهد بود، به نظر می رسد 
تابع این نظر معروف است که سالی که نکوست از 
بهارش پیداست و به نظر نمی رسد که اگر قرار باشد 
وضعیت کتاب و کتابخوانی و نش��ر به این صورت 
پیش برود، امس��ال شاهد تحرک و تحولی در آن 
باشیم. صنعت نشر در ایران اگر به واقع قصد بر این 
باشد که تحرک و تحولی در آن پدید آید به شدت 
نیاز به خانه تکانی دارد و توجه به کتاب های ارزنده 
و حمایت از سوی هیات مولفان و مصنفان که به 

واقع از آثار ارزنده پشتیبانی شود. 

حاال دوباره یک ش��روع تازه و یک س��ال جدید 
پی��ش رو داری��م. دوباره نو ش��دن دنیا و طبیعت 
نوید بخش تازگی روح و دل همه ماست. آغاز فصل 
بهار همیشه یک تحول بزرگ برای دنیاست و چه 
خوب که تحولی بزرگ تر برای انسان ها باشد. سال 
جدید برای ما ایرانی ها با خبری داغ و ش��یرین از 
پایان مذاکرات نفس گیر آغاز شد که خود می تواند 
تغییری چش��مگیر در زندگی ما باشد. یک تحول 
عظیم اقتصادی که ش��اید بتواند زندگی خیلی ها 
را بهتر کند. حاال کافی اس��ت همین خبر خوش 
را س��رآغازی کنیم برای متحول ش��دن خودمان. 
ما انس��ان ها بدون نیاز به این همه مذاکره طوالنی 
و خس��ته کننده می توانیم برای هم و با هم خیلی 
خوب تر باش��یم. یادتان هس��ت؟ همین یکی دو 
ده��ه پیش که هیچ خبری از این همه تکنولوژی 
و ارتباطات و دنیای مج��ازی نبود، چطور زندگی 

می کردیم. ساعت هایی که در فضای گرم خانواده ها 
س��پری می ش��د، همه تلخی های کوچه ب��ازار و 
گرفتاری ه��ای زندگی را تاریک می کرد و کس��ی 
حتی ب��رای لحظه ای به دنیای س��یاهی که فردا 
انتظارش را می کش��د، فکر هم نمی کرد. اگر درد 
ب��ود برای همه بود، اگر ش��ادی بود باز هم با همه 
قسمت می شد، هیچ کس تنها بار غم هایش را در 
گلو گره نمی زد. آدم ها شانه هایشان را به هم قرض 
می دادند تا بار گرفتاری های یکدیگر را بکشند. اما 
دنیا که ورق خورد این تصویرها در تاریخ گم شدند. 
حاال آدم واهمه اش می گیرد وقتی می شنود که 37 
میلیون آدم پای اینترنت نشسته اند و حوصله شان 
به سفره ها و دلدادگی ها و با هم بودن های قدیمی 
پشت کرده اند. اینها همان مردم اند که باز هم درد 
و غم و گرفتاری در بطن نگاه شان خانه کرده است، 
ولی به ظاهر دیگر مثل قدیم کس��ی دستش را در 
هوای بارانی کوچه رها نمی کند تا دست نیازمندی 
را در مشت بگیرد. شاید اینترنت دری تازه به سوی 

فاصله های ما باز کرده باش��د تا در هر س��وی دنیا 
با هم همصدا ش��ویم ولی سرمایی که در دل های 
ام��روزی رخنه کرده دیگر با هیچ کرس��ی و چای 
داغی گرم نمی ش��ود. دس��ت ها و دل ه��ای مردم 
نیازمند همان همدلی ها و یک دست شدن هاست. 
باور کنید اگر هنوز هم برای خط زدن گرفتاری ها 
س��راغ همدیگر برویم می توانیم ش��ادی را به نگاه 
خیلی ها برگردانیم. یک لحظه فکر کنیم اگر این 
37 میلی��ون آدم هر کدام فقط برای پنج دقیقه از 
فضای مجازی فاصله بگیرند و بدون اینترنت س��ر 
کنن��د چه اتفاقی می افتد؟ هی��چ! جز اینکه 185 
میلی��ون دقیق��ه اینترنت ها خاموش ب��وده و 37 
میلیون آدم در کنار عزیزان ش��ان حضوری نفس 
کشیدند و حرف زدند و زندگی کردند. پس بیاییم 
در س��ال جدید برای زندگی مان تحولی تازه رقم 
بزنیم. بخواهیم که بیش��تر برای با هم بودن وقت 
بگذاریم و بیشتر همدیگر را دوست داشته باشیم. 

زندگی کوتاه تر از تصور ماست.

صنعتنشرمابهمثابهاقتصادما

تحولبهاری

از تاریخ صدور حکم ورشکس��تگی، بس��تانکاران ورشکسته مکلف  اند خود را به مدیر 
تصفیه یا اداره تصفیه معرفی و مدارک مطالبات خود را تسلیم کنند تا طلب آنها ثابت 
شود. مدیر تصفیه یا اداره تصفیه موظف اند در جریان تصفیه در بعضی موارد از هیأت 

بستانکاران نظر بخواهند. 
اثر حکم ورشکس��تگی نس��بت به اش��خاصی که مالی از آنها نزد ورشکسته به امانت 

است: 
اگر قبل از ورشکستگی، شخصی اوراق تجاری مانند چک، سفته، برات و... به او داده 
باش��د که وجه آن را وصول و به حس��اب صاحب س��ند نگاه دارد یا به مصرف معینی 
برس��اند و وجه اوراق مزبور وصول یا پرداخت نش��ده باشند )درحالی که اسناد عینا در 
حین ورشکس��تگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشند(، صاحبان آنها می توانند عین 

اسناد را باز پس گیرند. 
مال التجاره هایی که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به نامبرده داده شده که به 
حساب صاحب مال التجاره به فروش برساند، مادام که عین آن به صورت کلی یا جزئی 
نزد تاجر ورشکس��ته موجود باش��د یا تاجر آنها را نزد شخص دیگری به امانت یا برای 
فروش گذارده باش��د و موجود باشند، قابل استرداد اس��ت. اگر عین مال التجاره ای که 
تاجر ورشکس��ته به حساب شخص دیگری خریداری کرده موجود باشد چنانچه قیمت 
آن پرداخت نشده باشد، از طرف فروشنده، واال از طرف کسی که به حساب او آن مال 

خریداری شده قابل استرداد است. 
چنانچه تاجر ورشکسته از تاریخ اطالع از وضع خود، معامله ای انجام دهد این معامله 
مورد س��وء ظن و ش��ک است زیرا او س��عی می کند با انجام این گونه معامالت به وضع 
خود بهبود بخش��د. در اینجا معامالت تاجر از سه حال خارج نیست:  یا معامله قبل از 
تاری��خ توقف یا بین این تاریخ و تاریخ صدور حکم ورشکس��تگی یا بعد از تاریخ صدور 
حکم ورشکس��تگی اس��ت و به طورکلی معامالت تاجر قبل از تاریخ توقف صحیح است 
اما تاجری که عالم به توقف خود اس��ت، باید از تاری��خ توقف، از کلیه معامالتی که به 
زیان طلبکاران است خودداری کند، در غیر این صورت این معامالت باطل بوده و فاقد 

اثر خواهد بود. 
اگر تاجر ورشکس��ته بعد از تاریخ صدور حکم ورشکس��تگی معامله ای انجام دهد نیز 
باطل اس��ت مگر معامالتی که به نفع طلبکاران ب��وده و اداره تصفیه نیز صحت آنها را 

اعالم کند. 
آثاری که ورشکس��تگی بر جا می گذارد عبارتن��د از  1- منع مداخله تاجر در اموال 
خ��ود 2- ممنوعی��ت از مداخل��ه در دعاوی 3- بطالن معامالت 4- حال ش��دن دیون 
موّجل 5- سقوط حق تعقیب انفرادی بستانکاران 6- تادیه و تامین مطالبات 7- سلب 
اعتب��ار 8- محرومی��ت از برخی حقوق سیاس��ی اجتماعی 9- مجازات ورشکس��ته در 

صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.

نگاه آخر

نمودار امروز

در شهر

منطقه آزاد

خودپرداز

سودوکو

قــاب

کیوسـک
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سعیدهوشیار
طنزنویس

تاجرورشکستهوباقیماجرا
کبریتوکلی

کارشناسارشدحقوق

محمدبقاییماکان
نویسندهوپژوهشگر

مانلیفخریان
نویسندهوپژوهشگر
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