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رهبر معظم انقالب گفتند: همه مسـئوالن ایـران ضمن تأکید بر خطوط 
قرمز، به دنبال توافقی خوب یعنی توافقی منصفانه و عزتمندانه هستند.  
به گزارش پایگاه اطالع رسـانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل 

خامنـه ای رهبـر معظم انقالب اسـالمی عصر سه شـنبه در 
دیدار رمضانی سران قوا و مسئوالن و مدیران ارشد نظام...

رهبر معظم انقالب در دیدار کارگزاران نظام: 

همه مسئوالن ایران ضمن تأکید بر خطوط 
قرمز، به دنبال توافقی خوب هستند

حقیقی ها به شناسایی سود پرداختند

 هوای ابری بازار سهام
در آخرین روزهای مذاکرات هسته ای

14

 چالش های راه اندازی
یک استارتاپ

استارتاپ واژه ای است که این روزها زیاد در مورد آن 
می شنوید، نخستین مرحله راه اندازی استارتاپ داشتن 
یک ایده مناسب است اما کار به اینجا ختم نمی شود و 

اجرایی کردن ایده موردنظر نیازمند طی مراحلی است که 
هرکدام می تواند یک چالش در مسیر راه اندازی استارتاپ 

موردنظرمان باشد. در اینفوگرافی پیش رو هفت چالش 
عمده راه اندازی یک استارتاپ را بررسی می کنیم:  12

 »فرصت امروز« از ظرفیت های گردشگری ماه رمضان می گوید

رمضانی ها؛  بهانه های آیینی گردشگری
گزارش  »فرصت امروز« از حاکمیت حال و هوای رمضانی بر بازارها

کسب وکار خوراکی ها سکه است
 »فرصت امروز« به بورس کاشی و  سرامیک پایتخت سر زده است

هوای خوش شیراِز تهران

رهبر معظم انقالب گفتند: همه مسئوالن ایران 
ضمن تأکید بر خطوط قرمز، به دنبال توافقی خوب 

یعنی توافقی منصفانه و عزتمندانه هستند. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم 
رهب��ری، حضرت آیت اهلل خامن��ه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی عصر سه ش��نبه در دیدار رمضانی 
س��ران قوا و مسئوالن و مدیران ارشد نظام، ضمن  
»تبیین پیامدهای مثب��ت، چالش ها و راهکارهای 
تحقق اقتص��اد مقاومتی«، درب��اره روند مذاکرات 
هسته ای نکات تعیین کننده ای بیان کردند و با اعالم 
و تشریح صریح خطوط قرمز هسته ای ایران تأکید 
کردند: آمریکایی ها به دنب��ال نابود کردن صنعت 
هسته ای ایران هس��تند، در مقابل همه مسئوالن 
ایران ضمن تأکید بر خطوط قرمز، به دنبال توافقی 
خوب یعن��ی توافقی منصفانه و عادالنه، عزتمند و 

منطبق با منافع و مصالح ایران هستند. 
رهب��ر معظ��م انق��الب اس��المی با ی��ادآوری 
هش��دارهای مک��رر خود در س��ال های گذش��ته 
درخصوص لزوم استحکام بخش��ی کشور در مقابل 
خیز اقتصادی قدرت ها خاطرنش��ان کردند: در این 
سال ها مسئوالن در حد توان خود تالش های خوبی 
را انجام دادند ام��ا موضوع اقتصاد مقاومتی باید با 
اس��تفاده از همه توان و ظرفیت کش��ور پیگیری و 
محقق شود. رهبر معظم انقالب اسالمی با تأکید بر 
اینکه الگوی اقتصاد مقاومتی در برخی کشورهای 
دیگر اجرا و تأثیرات مثبت آن دیده ش��ده اس��ت، 
نقطه کانونی اقتص��اد مقاومتی را درون زایی و نگاه 
ب��ه درون دانس��تند و گفتن��د: ای��ن درون زایی به 
معنای انزواطلبی نیست، بلکه تکیه به ظرفیت ها و 

توانایی های درونی، با نگاه به بیرون است. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه تدوین 
سیاست های اقتصاد مقاومتی محصول خرد جمعی 
و مش��ورت های طوالنی بوده اس��ت، افزودند: بعد 
از ابالغ این سیاست ها، بس��یاری از صاحب نظران 
اقتص��ادی آن را تأیی��د کرده اند و اکن��ون اقتصاد 
مقاومت��ی وارد ادبی��ات و فرهن��گ رایج اقتصادی 

کشور شده است. 
ایش��ان مدل اقتص��اد مقاومت��ی را، مقابل مدل 
قدیمی دیکته شده از طرف قدرت ها به کشورهای 
جهان س��وم دانس��تند و خاطرنش��ان کردند: این 
م��دل قدیمی مبتن��ی بر نگاه به بیرون اس��ت اما 
مدل اقتصاد مقاومت��ی، الگویی مترقی و متکی به 

ظرفیت های درونی است. 
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای بع��د از این مقدمه 
ب��ه بیان برخ��ی از ظرفیت های فراوان کش��ور که 
می توانن��د مبنای اج��رای سیاس��ت های اقتصاد 
مقاومت��ی قرار گیرن��د، پرداختند. نی��روی جوان 
تحصیلک��رده متخص��ص و دارای اعتمادبه نف��س 
نخستین ظرفیتی بود که رهبر انقالب اسالمی به 
آن اش��اره کردند و گفتند: وجود این تعداد نیروی 
جوان تحصیلکرده در کشور از برکات انقالب است 
به شرط آنکه سیاست های غلط موجب پیر شدن 

جامعه و کاهش نیروی جوان نشود. 
ایش��ان جایگاه اقتصادی کش��ور را یکی دیگر از 

ظرفیت ها برش��مردند و افزودند: براساس آمارهای 
جهانی، جمهوری اسالمی ایران دارای رتبه بیستم 
در اقتصاد دنیاس��ت که در ص��ورت بهره برداری از 
ظرفیت های استفاده نشده، امکان رسیدن به رتبه 

دوازدهم اقتصاد دنیا وجود دارد. 
ایش��ان صرفه جوی��ی، مصرف کااله��ای داخلی 
به وی��ژه در دس��تگاه های دولتی، مقابل��ه جدی با 
واردات بی منطق، مقابله جدی با قاچاق، توجه ویژه 
به کارگاه های تولیدی کوچک و متوسط و بازنگری 
در سیاست های پولی و فعالیت های نظام بانکی را 
از ضروریات اجرای سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی 
برشمردند و تأکید کردند: شرط اصلی تحقق همه 
این موارد، همدلی و همزبانی و انسجام درونی است. 
رهبر معظم انقالب اس��المی در س��خنان بسیار 
مهم ش��ان درباره موضوع هسته ای، قبل از تشریح 
برخی جزییات مذاکرات و تبیین صریح خواسته ها 
و خطوط قرمز هس��ته ای، سه نکته را مورد تأکید 

قرار دادند. 
نکته اول اینکه هر آنچه رهبری در جلسات عمومی 
می گوید عیناً همان مس��ائلی اس��ت که در جلسات 
خصوصی به رییس جمهور و دیگر مسئوالن ذی ربط 
می گوید بنابراین این خط تبلیغی غیرصحیح که از 
برخی خطوط قرمز رس��می در جلس��ات خصوصی 

صرف نظر شده است، خالف واقع و دروغ است. 
دومی��ن نکته ای که حضرت آی��ت اهلل خامنه ای 

به عن��وان مقدم��ه بحث هس��ته ای بی��ان کردند، 
امانت داری، غیرت، ش��جاعت و تدین اعضای تیم 

مذاکره کننده کشورمان بود. 
ایشان گفتند: این تیم، با غیرت ملی و دقت کامل 
و ب��ا قصد باز کردن گره و پیش بردن کار کش��ور، 
در مقابل تعداد کثی��ر مذاکره کنندگان طرف های 
مقابل، مش��غول تالش اس��ت و انصافاً با شجاعت، 

مواضع را بیان و دنبال می کند. 
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای خاطرنش��ان کردند: 
هرکس��ی از جزییات مذاکرات با خبر شود حتماً به 
این مطالبی که درباره تیم هسته ای گفته شد، اذعان 
خواهد کرد البته آنها ممکن اس��ت در تشخیص و 

عمل خطا کنند اما متدین و غیور هستند. 
مخاطب سومین نکته مقدماتی رهبری، منتقدان 

هسته ای بودند. 
ایش��ان افزودند: با انتقاد مخالف نیستم و آن را 
الزم و کمک کنن��ده می دانم ام��ا این یک واقعیت 
اس��ت که انتقاد کردن از عمل کردن آسان تر است 
چراکه دیدن عیب های طرف مقابل راحت است اما 

درک دشواری ها و نگرانی های او مشکل است. 
رهبر انقالب افزودند: ای��ن حرف من، نباید مانع 
ادامه انتقادها شود اما متوجه باشیم که تیم هسته ای 
برخی از مسائلی را که مورد انتقاد است می داند اما 
بعضی ضرورت ها او را به برخی اقدامات می کشاند. 

حضرت آیت اهلل خامنه ای سپس به بیان تاریخچه 

کوتاهی از روند مذاکره با آمریکایی ها پرداختند که 
به درک روند مذاکرات کمک قابل توجهی می کند. 
ایشان گفتند: موضوع مذاکره با آمریکایی ها مربوط 
به زمان دولت قبل اس��ت و به فرس��تادن واسطه به 

تهران برای درخواست مذاکره مربوط می شود. 
رهب��ر انقالب در توضیح بیش��تر افزودند: در آن 
زمان، یک نفر از محترمین منطقه به عنوان واسطه 
به دیدارما آمد و ب��ه صراحت گفت رییس جمهور 
آمری��کا از او خواه��ش کرده که به ته��ران بیاید و 
درخواست آمریکایی ها برای مذاکره را مطرح کند، 
آمریکایی ها به این واسطه گفته بودند می خواهیم 
ضمن ش��ناخت ایران به عنوان قدرت هس��ته ای، 
مسئله هسته ای را حل و فصل کنیم و تحریم ها را 
ظرف شش ماه برداریم البته ما به آن واسطه گفتیم 
به آمریکایی ها و حرف هایشان اطمینانی نداریم، اما 
با اصرار آن واس��طه، قبول کردیم که این مس��ئله 
را یکبار دیگر امتحان کنیم و مذاکرات شروع شد. 

حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه سخنانش��ان 
به ترسیم صریح خطوط قرمز هسته ای پرداختند. 

ایش��ان به عنوان نخس��تین خط قرم��ز گفتند: 
ما برخ��الف اص��رار آمریکایی ه��ا محدودیت های 
بلند مدت ۱۰ و ۱۲س��اله را قب��ول نداریم و مقدار 
سال های مورد قبول محدودیت را به آنها گفته ایم. 
رهبر معظم انقالب ادامه کار تحقیق و توس��عه 
و ساخت و س��از حتی در زمان محدودیت را دومین 

خط قرم��ز ای��ران اعالم کردن��د و افزودن��د: آنها 
می گویند در مدت ۱۲ س��ال هیچ کاری نکنید اما 
این، یک حرف زور مضاعف و غلط مضاعف است. 

رهبر انق��الب در توضیح س��ومین خ��ط قرمز 
هسته ای تأکید کردند: تحریم های اقتصادی، مالی 
و بانکی چه مربوط به ش��ورای امنیت، چه کنگره 
آمری��کا و چه دولت آمریکا باید فوراً هنگام امضای 
موافقتنام��ه لغ��و و بقیه تحریم ها ه��م در فواصل 

معقول برداشته شود. 
ایشان افزودند: آمریکایی ها درباره تحریم ها یک 
فرمول پیچیده، چند الیه و عجیب و غریب مطرح 
می کنند ک��ه معلوم نیس��ت از آن، چه چیزی در 

می آید اما ما صریحاً مطالب مان را می گوییم. 
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای در ادامه بحث درباره 
خطوط قرم��ز مذاک��رات هس��ته ای افزودند: لغو 
تحریم ها نباید به اجرای تعهدات ایران منوط شود، 
نگویند ش��ما تعهدات را انجام دهی��د بعد آژانس 
گواهی دهد تا تحریم ها لغو ش��ود ما این مسئله را 

مطلقاً قبول نداریم. 
رهبر معظم انقالب افزودند: اجراییات لغو تحریم ها 

نیز باید با اجراییات تعهدات ایران متناظر باشد. 
رهبر انق��الب مخالفت قاطع با  »بازرس��ی های 
غیر متع��ارف، پرس وجو از ش��خصیت های ایران و 
بازرس��ی از مراکز نظامی« را از دیگر خطوط قرمز 

هسته ای اعالم کردند. 
رهبر انقالب افزودند: اگرچه دنبال لغو تحریم ها 
هستیم اما آنها را از زاویه ای نوعی فرصت می دانیم 
چراکه باعث ش��ده به نیروها و ظرفیت های داخلی 

توجه بیشتری داشته باشیم. 

رهبر معظم انقالب در دیدار کارگزاران نظام: 

همه مسئوالن ایران ضمن تأکید بر خطوط قرمز، به دنبال توافقی خوب هستند

براساس اعالم مرکز آمار ایران

نرخ تورم در خردادماه به 14.2 درصد رسید

سامانه ثبت اعتراض  به حذف یارانه باز می ماند

مرکز آمار ایران اعالم ک��رد: درصد تغییرات 
ش��اخص کل  )ن��رخ تورم ش��هری( در ۱۲ ماه 
منتهی به خردادماه س��ال 94 نس��بت به دوره 
مشابه س��ال قبل ۱4.۲ درصد است که نسبت 
به همی��ن اط��الع، در اردیبهش��ت ماه ۱394  

)۱4.3( کاهش یافته است. 
به گزارش مرک��ز آمار ایران، گزارش ش��اخص 
قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری 

کشور در خردادماه سال ۱394 منتشر شد. 
۱- ش��اخص کل  )برمبن��ای ۱۰۰=۱39۰( 
در خردادم��اه س��ال ۱394 ع��دد ۲۱۱.3 را 
نش��ان می ده��د که نس��بت به م��اه قبل ۱.۲ 
درصد افزایش داش��ته اس��ت. افزایش شاخص 
کل نس��بت به ماه مش��ابه س��ال قب��ل  )تورم 
نقطه به نقطه( ۱4.۲ درصد اس��ت که نسبت به 
همین اطالع در ماه قبل  )۱3.7( افزایش یافته 

اس��ت. درصد تغییرات شاخص کل  )نرخ تورم 
شهری( در ۱۲ماه منتهی به خردادماه سال 94 
نس��بت به دوره مشابه س��ال قبل ۱4.۲ درصد 
اس��ت ک��ه در اردیبهش��ت ماه ۱394  )۱4.3( 

کاهش یافته است. 
»خوراکی ه��ا،  عم��ده   گ��روه  ش��اخص   -۲
آشامیدنی ها و دخانیات« در این ماه به رقم ۲49.6 
رس��ید که نس��بت به ماه قبل ۰.7 درصد افزایش 
داشته است. شاخص گروه اصلی  »خوراکی ها« در 
ماه مورد بررس��ی به عدد ۲47.9 رسید که نسبت 

به ماه قبل ۰.7 درصد افزایش داشته است. 
ش��اخص گروه اصلی  »خوراکی ها« نسبت به 
ماه مش��ابه سال قبل ۱6.۲ درصد افزایش نشان 
می ده��د و نرخ تورم ۱۲ ماهه ای��ن گروه ۱۰.5 
درصد اس��ت. شاخص گروه عمده  »خوراکی ها، 
آش��امیدنی ها و دخانیات« نس��بت به ماه مشابه 

س��ال قبل ۱5.6 درصد افزایش نش��ان می دهد 
و درصد تغییرات این گروه در ۱۲ماه منتهی به 
خردادماه 94 نس��بت به دوره مش��ابه سال قبل 
۱۰.3 درصد اس��ت که در اردیبهشت ماه ۱394  

)9.6( افزایش یافته است. 
»کااله��ای  عم��ده   گ��روه  ش��اخص   -3
غیرخوراک��ی و خدم��ات« در خردادماه 94 به 
رقم ۱98.۲ رس��ید که ۱.4 درصد نس��بت به 
ماه قبل افزایش نش��ان می دهد. میزان افزایش 
ش��اخص گروه عمده  »کاالهای غیرخوراکی و 
خدمات« نس��بت به ماه مشابه سال قبل ۱3.6 
درصد بوده اس��ت و نرخ ت��ورم ۱۲ ماه منتهی 
به خردادماه سال ۱394 نسبت به دوره مشابه 
س��ال قبل این گ��روه ۱6.۰ درصد اس��ت که 
نس��بت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت 

ماه ۱394  )۱6.4( کاهش یافته است. 

قائم مق��ام وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی با 
اش��اره به آخرین وضعیت س��امانه ثبت اعتراض  
یارانه ها گفت: سامانه ثبت اعتراض ها همچنان باز 
است و بسته نمی شود. سیدابوالحسن فیروزآبادی 
به حذف تدریجی 6 میلیون نفر از یارانه  بگیران تا 

پایان سال اشاره و اظهار کرد: قطع یارانه ها امری 
خطیر و تکلیفی است که از سوی مجلس برعهده 
ما گذاشته شده است و براساس برآوردهای انجام 

شده یارانه 6میلیون ثروتمند قطع می شود. 
 فیروزآب��ادی در عین حال آمار حذف ش��دگان 

از دریاف��ت یارانه در س��ال ۱393 را 5۰ هزار نفر 
ذکر ک��رد و از کاهش ثبت اعتراض ها نس��بت به 
حذف یارانه ها خبر داد و گفت: از حذف قبلی تنها 
3۰ درصد اعتراض کردن��د و 7۰ درصد اعتراضی 

نداشتند که عدد خوبی است. 
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مدت زمان زی��ادی از تصمیم 
دولت ب��رای تک نرخی ش��دن 
قیم��ت بنزی��ن نمی گ��ذرد که 
یکب��اره هیأت وزی��ران تصمیم 
س��وخت  درب��اره  جدی��دی 
اعالم  ک��ه  به طوری  می گی��رد 
می ش��ود ک��ه ن��رخ س��وخت 
ارزان  توم��ان   100  ،CNG
می ش��ود، ای��ن اق��دام دول��ت 
هرچند موقت ام��ا تأثیر جدی 
در میزان هزینه تمام شده کاال 

برای مصرف کننده دارد. 
فص��ل  ش��روع  آس��تانه  در 
س��فرهای  آغ��از  و  تابس��تان 
تابس��تانی هی��أت وزی��ران در 
ریاس��ت حس��ن  به  نشس��تی 
رییس جمه��وری  روحان��ی، 
تصویب می کند که بهای فروش 
هر کیلوگرم گاز طبیعی فشرده  
از  ب��ه مصرف کننده(  )تحویلی 
تاری��خ ابالغ تا پایان تابس��تان 
امسال، از 6 هزار ریال به 5هزار 

ریال کاهش یابد. 
این اق��دام همانن��د افزایش 
و  بنزی��ن  قیم��ت  یکب��اره 
تک نرخی شدن آن گرچه تأثیر 
چندان��ی از نظر اقتص��ادی بر 
مصرف کننده ن��دارد اما از نظر 

روحی تأثیرگذار خواهد بود. 

درخواست برای کاهش 
CNG بیشتر قیمت

ریی��س  دادرس،  اردش��یر 
سی ان جی  جایگاه داران  انجمن 
درباره تصمیم هیأت وزیران،  به 
»فرصت امروز« می گوید:  »این 
اقدام دولت در راستای باال رفتن 
مصرف بنزین در کشور و تغییر 
در تمایل مصرف کنندگان برای 
افزایش مصرف CNG صورت 
گرفته است تا قیمت تمام شده 
هزینه س��فر و کاال کاهش یابد 
زیرا در ح��ال حاضر 92 درصد 
درص��د   65 و  تاکس��ی ها  از 
گازس��وز  عمومی  حمل و نق��ل 

هستند.«
اینک��ه  ب��ه  اش��اره  ب��ا  وی 
امیدواری��م ای��ن تصمیم دولت 
ادامه داش��ته باش��د، می افزاید: 
»امید ما بر این است که نه تنها 
تداوم داشته باشد بلکه کاهش 

بیشتری داشته باشد.«
به گفت��ه دادرس این کاهش 
قیم��ت ب��ر کاه��ش کارم��زد 
جایگاه داران تأثیر ندارد و حتی 
موج��ب رونق ف��روش آنها نیز 
می ش��ود. هدف کاهش قیمت 
نهایی مصرف کننده است و در 
این میان سیاست گذاری جدید 
برای بهبود جایگاه داران نیست. 

 
CNG رونق فروش سوخت

در همی��ن ارتب��اط عم��ران 
معبودی، یک��ی از جایگاه داران 
ش��مال شرق تهران به »فرصت 
ام��روز« می گوی��د: »در چن��د 
سال گذش��ته با افزایش قیمت 
CNG و کاهش تفاوت قیمت 
س��وخت گاز و بنزی��ن، تمایل 
برای اس��تفاده از س��وخت گاز 
کاه��ش یافت که این مس��ئله 
جای��گاه داران  ش��د  موج��ب 
CNG خل��وت ش��ود و حتی 
دوگانه س��وز  خودروهای  تولید 

کاهش یافت.«
تغیی��ر  ب��ه  اش��اره  ب��ا  وی 
یازدهم  سیاس��ت گذاری دولت 

ب��ه دلی��ل افزای��ش آلودگ��ی 
هوا درب��اره ن��رخ گاز طبیعی، 
در  »خوش��بختانه  می افزای��د: 
ای��ن دول��ت نه تنه��ا افزای��ش 
قیمت حاصل نش��د بلکه شاهد 
رون��د  هس��تیم،  آن  کاه��ش 
کاهش��ی پیشنهاد ش��ده است 
انجمن صنفی  البته درخواست 
معن��اداری  کاه��ش   CNG
 می��ان س��وخت گاز و بنزی��ن 

است.«
ای��ن  معب��ودی  گفت��ه  ب��ه 
مصوبه دولت به ش��رطی که به 
کارمزد جایگاه داران لطمه نزند 
سودآور خواهد بود و باتوجه به 
افزایش فروش، جایگاه داران به 
وضعیت دو س��ال گذشته خود 
بازمی گردن��د و رون��ق خواهند 
گرف��ت البته اگر کاهش س��ود 
دولت منج��ر به کاهش کارمزد 
شود ما نیز متضرر خواهیم شد 
اما درصورتی ک��ه تنها دولت از 
س��ود خود صرف نظر کند این 
تصمی��م به نفع کش��ور خواهد 
ب��ود.  از دی��د این جای��گاه دار 
گرچه این تصمیم دولت موقتی 
امیدواری��م هیجانی  اما  اس��ت 
نباش��د زی��را پی��ش از این نیز 
ب��ه دلیل تصمیم��ات هیجانی، 
اعتماد مردم نس��بت به دولت 

کمرنگ شده است. 
همچنی��ن عل��ی س��لیمانی، 
 CNG س��وخت  جای��گاه دار 
در تهران و مش��هد با اشاره به 
اینک��ه افزایش یا کاهش قیمت 
تقاضا  میزان   CNG س��وخت 
را تغییر می ده��د، به »فرصت 
  CNG« می گوی��د:  ام��روز« 
کاالی جایگزین بنزین اس��ت، 
هرگون��ه تغیی��ر در قیمت آن 
تمایل  ب��ر  مس��تقیمی  تأثی��ر 

مصرف کننده می گذارد. 
در چن��د س��ال گذش��ته با 
نزدی��ک ش��دن قیم��ت ای��ن 
دو س��وخت ش��اهد آن بودیم 
دالر  میلیارده��ا  س��االنه  ک��ه 
صرف واردات بنزین به کش��ور 

می شد.«
وی ب��ا بی��ان اینک��ه دولت 
یازدهم ب��ا روی کارآمدن برای 
مدیریت این مسئله سه گزینه 
تک نرخی و واقعی ش��دن نرخ 
بنزی��ن، جایگزین��ی بنزی��ن با 
س��وخت CNG و اس��تفاده از 
خودروهای  در  دیزل  س��وخت 
سواری را در دس��تور کار خود 
ق��رار داد، می افزای��د: »هی��أت 
دولت با تصویب کاهش قیمت 
سوخت CNG به دنبال جذب 
مصرف کننده است، بدون شک 
ای��ن سیاس��ت جدی��د گرچه 
موق��ت اس��ت ام��ا در صورت 
ت��داوم خواهد  بودن  تأثیرگذار 

داشت.«
س��لیمانی با اش��اره به اینکه 
ای��ن تصمی��م دول��ت تأثیر در 
افزایش سود برای جایگاه داران 
»س��ود  می گوی��د:  ن��دارد، 
جای��گاه دار در اخت��الف قیمت 
ناش��ی از خریدوفروش سوخت 
اس��ت. جایگاه دار سوخت ارزان 
می فروش��د  ارزان  و  می خ��رد 
ازاین رو س��ودی برای آن ندارد 
حتی این اق��دام دولت موجب 
کاهش گردش نقدینگی خواهد 
شد اما با توجه به افزایش حجم 
فروش  جای��گاه داران  ف��روش، 

بیشتری خواهند داشت.«

تالش برای مدیریت تمام شده کاال و رونق مجدد جایگاه داران سوخت گاز 

CNG گرفتن زهر گرانی بنزین با ارزانی سوخت

معاون سیس��تم های اندازه گیری هوشمند 
سازمان بهره وری انرژی ایران گفت: مشارکت 
وسایل نقلیه برقی در برنامه و پاسخگویی بار 
ازجمله موضوعاتی اس��ت که اگر قرار باش��د 
این وس��ایل بدون هماهنگی در ساعات پیک 
ش��ارژ و دش��ارژ شوند به ش��بکه برق آسیب 

می رسانند.
هادی مدقق در گفت وگو با ایرنا درخصوص 
برقی شدن وسایل نقلیه و امکانات مورد نیاز 
در ای��ن بخش، افزود: وزارت نیرو با همکاری 
دانش��گاه صنعتی ش��ریف طرح امکان سنجی 
تامین انرژی الکتریکی وس��ایل نقلیه برقی را 

مورد بررسی قرار داده است. 
وی ادام��ه داد: اندازه گیری انرژی مصرفی 
بدون در نظر گرفتن محل شارژ آنها و صدور 
صورت حساب و سیستم وصول هزینه از دیگر 

موضوعاتی اس��ت که اگر براس��اس مطالعات 
صورت گرفته اقدام نشود امکان بروز مشکل 

در شبکه برق وجود خواهد داشت. 
معاون س��ازمان به��ره وری ان��رژی ایران، 
اظهار داش��ت: در طرح تهیه شده پیش بینی 
مدیریت ش��ارژ و دشارژ وس��ایل نقلیه برقی 
ص��ورت گرفته و این آمادگ��ی وجود دارد تا 

در صورت افزایش تعداد وس��ایل نقلیه برقی 
با برنامه ریزی به سراغ آن برویم. 

مدقق پیش بینی کرد: طی 10 سال آینده 
الکتریکی  معادل 400 هزار دس��تگاه خودرو 
مورد اس��تفاده ق��رار گیرد که ح��دود 6هزار 
مگاوات بار به ش��بکه تحمیل خواهد کرد که 
برای تامین مدیریت بار و پیاده س��ازی شبکه 

هوش��مند نیاز ب��ه س��رمایه گذاری 9 میلیارد 
دالری است. 

وی اف��زود: در صورتی که طرح تهیه ش��ده 
اجرا و ش��بکه هوش��مند و زیرس��اخت های 
الزم برای خودروهای الکتریکی تامین ش��ود 
با ح��دود 500 میلیون دالر س��رمایه گذاری 
از  و  پیاده س��ازی  را  ای��ن ط��رح  می ت��وان 

هزینه های سنگین جلوگیری کرد. 
معاون س��ازمان به��ره وری انرژی های ایران 
خاطرنشان کرد: یکی از مطالعات صورت گرفته 
استفاده از کنتورهای هوشمند است که توسط 
این کنتورها می توان از ایجاد زیرس��اخت ها و 

مدیریت خودروهای برقی استفاده کرد. 
مدق��ق گفت: در ح��ال حاضر ای��ن پروژه 
به صورت پایلوت در تهران برای 2 هزار کنتور 
در حال اجراس��ت و با اجرای طرح مخابراتی 

توس��ط اپراتورهای همراه اول و ایرانسل طی 
ماه آینده این پایلوت نهایی خواهد ش��د و تا 
تابستان سال آینده استان های تهران و البرز 
از کنتور های هوشمند استفاده خواهند کرد. 
وی افزود: در خراس��ان رض��وی نیز طرح 
کنتورهای هوش��مند در حال اجرا اس��ت که 
تا پایان س��ال جاری تمام خواهد ش��د و این 
طرح در ش��هرهای اهواز، زنجان و بوشهر نیز 
حداکثر تا پایان تابستان سال آینده به اتمام 

خواهد رسید. 
معاون سیس��تم های اندازه گیری س��ازمان 
بهره وری انرژی ای��ران اضافه کرد: در اجرای 
ای��ن ط��رح اولویت ب��ا 360 هزار مش��ترک 
صنعتی و تجاری بوده که تا پایان سال جاری 
این مش��ترکان نیز به کنتورهای هوش��مند 

مجهز خواهند شد. 

معاون سیستم های اندازه گیری هوشمند سازمان بهره وری انرژی ایران: 

 استفاده از وسایل نقلیه برقی بدون هماهنگی در ساعات پیک، شبکه را با مشکل مواجه می کند
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رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی: 
استفاده از قیر نامرغوب در 
پروژه های ایرانی ممنوع شد 

حسن خسروجردی، رییس اتحادیه صادرکنندگان 
فرآورده های نفت، گاز و پتروش��یمی در گفت وگو با 
ایلنا با اش��اره به برگزاری چند جلس��ه با مسئوالن 
ذی رب��ط به منظ��ور تصمیم گیری ب��رای نظارت بر 
تولید قیر، گفت: خروجی این جلس��ات این بوده که 
دول��ت از جمل��ه وزارت راه مکلف ش��ده که فقط از 
دو ش��رکت بزرگ و معتب��ر تولید کننده قیر مرغوب 

خریداری کند. 
وی تصریح کرد: متاس��فانه هن��وز تصمیمی برای 
تولید و صادرات قیر با کیفیت گرفته نش��ده اس��ت 
و همچنان بعضی ش��رکت ها ب��رای تولید قیر تقلب 

می کنند. 
خس��روجردی یادآور ش��د: از این پس قیر تقلبی 
در هیچ یک از پروژه های داخلی اس��تفاده نمی شود 
مگر اینکه آسفالت کارها تقلب کنند ولی در صادرات 

هنوز شرایط به حالت قبل باقی است. 

با ورود دکل ملکی جدید ایرانی 
 حفاری الیه نفتی پارس جنوبی 
توسط پیشرفته ترین دکل دریایی

پیش��رفته ترین دکل حف��اری ملکی یک ش��رکت 
ایران��ی، عملیات حفاری در الیه نفتی پارس جنوبی 

را انجام می دهد.
ب��ه گزارش ایرن��ا، فاض��ل جمال��زاده، مدیرعامل 
ش��رکت بین المللی حفاری )زیر پوش��ش ش��رکت 
توس��عه پتروای��ران( در این خصوص اظهار داش��ت: 
دومین دکل ملکی این ش��رکت که پیشرفته ترین و 
روزآمدترین دکل موج��ود در ناوگان حفاری حاضر 
در آب های کش��ور است، هفته گذشته وارد آب های 
ایران ش��د. وی افزود: با ت��الش و پیگیری همکاران 
ش��رکت بین الملل��ی حف��اری توانس��تیم این دکل 
را یک هفت��ه زودتر از برنامه پیش بینی ش��ده وارد 
آب های س��رزمینی ایران کنیم. مدیرعامل ش��رکت 
بین الملل��ی حفاری )DCI( تصریح کرد: با توجه به 
تجارب قبلی این ش��رکت در راهبری دکل پیشرفته 
س��ایبری  DCI-1 که در سال 91 وارد ایران شد، 
این امکان فراهم ش��د که در طراحی و ساخت دکل 
جدی��د اصالحات متعددی برای بهبود در عملکرد و 
کارای��ی آن به عمل آید که با انج��ام این اصالحات 
دکل جدی��د DCI-2  در نوع خود، به روزآمدترین 
و مدرن ترین دکل حف��اری حاضر در آب های ایران 
تبدیل ش��ده اس��ت. جمالزاده گفت: این شرکت در 
مدت دو س��ال فعالیت نخس��تین دکل ملکی خود 
یعنی DCI-1 در الیه نفتی و فاز 20 پارس جنوبی 
توانس��ته رکوردهای خوبی به جا گذارد و با کمترین 
زمان توقف که حتی نسبت به میزان پیش بینی شده 
در استانداردهای جهانی نیز بهتر بوده رضایت کامل 
کارفرمایان خود را جلب کند. وی افزود: بیش از یک 
سال اس��ت که راهبری دکل DCI-1 به طور کامل 
توس��ط نیروهای متخصص داخلی انجام می ش��ود و 
این شرکت توانسته با تربیت نیروهای کارآمد داخلی 

در راهبری این دکل به خوداتکایی الزم برسد. 

نیاز بازار به روزانه 92 میلیون 
بشکه نفت خام

تقاض��ای جهانی نفت در س��ال 2015 با افزایش 
بیش از یک میلیون بش��که در روز نس��بت به سال 
گذش��ته به 92 میلی��ون و 500 هزار بش��که در روز 

می رسد. 
به گ��زارش ایرنا، تقاضا برای نفت جهان امس��ال به 
92 میلیون و 500 هزار بش��که در روز می رسد که این 
میزان نسبت به پارسال روزانه یک میلیون و 1٨0 هزار 
بش��که افزایش نش��ان می دهد. تقاضای جهانی نفت 

پارسال 91 میلیون و 320 هزار بشکه در روز بود. 
تقاضا برای نفت در س��ه ماه دوم و سوم امسال به 
ترتیب به 93  میلیون و 210 و 93 میلیون و ٨90 هزار 

بشکه در روز می رسد. 
به گ��زارش امور اوپک و روابط ب��ا مجامع انرژی، 
س��هم اوپ��ک از تقاضای جهانی نف��ت 29 میلیون و 
320 هزار بش��که در روز است و بقیه تقاضای جهانی 
نف��ت را کش��ورهای غیر عضو اوپ��ک تامین خواهند 
ک��رد. تقاضا ب��رای نفت کش��ورهای غیر عضو اوپک 

5٧ میلیون و 160 هزار بشکه در روز است. 
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الهه ابراهیمی

بزرگ ترین چالشی 
که برای استفاده از 

خودروهای برقی 
عنوان شده ، 

ناتوانی در تامین 
برق مورد نیاز این 

خودرو است

در آستانه شروع فصل تابستان و آغاز سفرهای 
تابستانی هیأت وزیران در نشستی به ریاست حسن 
روحانی، رییس جمهوری تصویب می کند که بهای 
فروش هر کیلوگرم گاز طبیعی فشرده  )تحویلی به 

مصرف کننده( از تاریخ ابالغ تا پایان تابستان امسال، 
از 6 هزار ریال به 5هزار ریال کاهش یابد. این اقدام 
همانند افزایش یکباره قیمت بنزین و تک نرخی شدن 
آن گرچه تأثیر چندانی از نظر اقتصادی بر مصرف کننده 

ندارد اما از نظر روحی تأثیرگذار خواهد بود



ب��ازار ف��رش ایران��ی روز ب��ه روز محدودتر 
می ش��ود زی��را رقب��ا در بازاره��ای جهانی از 
ای��ران پیش��ی گرفته اند و بیش��تر می توانن��د 
محصوالت خود را در کش��ورهایی که سال ها 
ب��ازار آن متعلق به فرش ایرانی بود، به فروش 
رس��انند. مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی 
تولیدکنندگان فرش دستباف معتقد است که 
با ایجاد بازارچه ها یا نمایش��گاه های دائمی در 
بازارهای هدف صادرات فرش ایرانی، می توان 
در کس��ب و کار قالیبافان رونق��ی ایجاد کرد. 
رییس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف هم 
بر این باور اس��ت که بازارچه های دائمی برای 
رونق یافتن ص��ادرات فرش ایرانی گزینه های 
مناس��بی هس��تند اما باید به حفظ بازارهای 

قدیمی هم توجه کرد. 
چهار س��ال پیش  تولید ف��رش ایرانی برای 
6 میلیون نفر اش��تغال ایجاد می کرد اما امروز 
تعداد ش��اغالن این ش��اخه ب��ه 4میلیون نفر 
کاهش یافته اس��ت. تعداد فرش��بافان هم از 
2 میلیون نفر در سال های دهه 80 به یک هزار 
و 200 نفر در حال حاضر رس��یده  است. دلیل 
ری��زش نیروهای فعال در صنعت فرش ایرانی 
هم کس��ادی بازار ای��ن هنر-صنعت اس��ت. 
عبداهلل بهرامی، مدیرعامل اتحادیه سراس��ری 
تعاون��ی تولیدکنن��دگان فرش دس��تباف در 
گفت وگو با »فرصت ام��روز« می گوید: ایجاد 
ب��ازار به ص��ورت نمایش��گاه دائمی ی��ا فصلی 
می توان��د در رونق بازار فرش ایرانی تاثیرگذار 
باش��د.  وی اضافه می کند: تمام فعالیت هایی 
که برای رونق یافتن بازار فرش ایرانی به عنوان 
کاالیی زینتی با قیمت باال انجام می شود، باید 

مستمر باشد. 
بهرام��ی تاکید می کند: هنوز نتوانس��ته ایم 
مزای��ای فرش ایرانی را نس��بت ب��ه تولیدات 
س��ایر رقبا ب��ه مش��تریان ای��ن هنر-صنعت 
بشناس��انیم. جایگاه ف��رش ایران��ی هنوز در 
بازارهای هدف جانیفتاده و حضور تجار ایرانی 
در نمایش��گاه های خارجی بس��یار محدود و 
بدون برنامه  اس��ت.  وی اضافه می کند: تجار 
در نمایش��گاه ها فقط به فروش کاالی عرضه 
ش��ده توجه می کنند، در حالی که باید هدف 
از حضور در نمایشگاه ها دریافت ثبت سفارش 

برای شش   ماه آینده بخش تولید باشد. 
تعاون��ی  اتحادی��ه سراس��ری  مدیرعام��ل 
تولیدکنندگان فرش دستباف دلیل عدم توجه 
به ثبت س��فارش در نمایشگاه های خارجی را 
نبود انس��جام در بخش تولی��د و تمرکز تولید 

این هنر- صنعت در خانه ها اعالم می کند. 
به گفته وی، نمایش��گاه های دائمی به دلیل 
آنک��ه حض��ور کااله��ا در بازاره��ای هدف را 
مستمر می کند، برای افراد انگیزه ایجاد کرده 
و این فرصت را فراه��م می کند تا مزیت های 
محصوالت تولید ش��ده را به مصرف کنندگان 

سایر کشورها ارائه کنیم. 
بهرامی بر این باور است که با حضور مستمر 
در بازارهای هدف، س��لیقه مخاطب شناسایی 
می ش��ود. اما بخش خصوصی ی��ا تعاونی قادر 
نیس��ت امکانات حضور مس��تمر در بازارهای 
خارج��ی را فراه��م کند، بلکه دول��ت باید در 
این زمینه وارد عمل شود اما مرکز ملی فرش 
ایران برای آموزش، پوشش هیات های تجاری، 
طراحی و غیره فقط 15 میلیارد تومان در سال 
اعتبار دارد که به هیچ وجه پاسخگوی نیازها 

نیست. 

بازارهای سنتی را دریابیم
س��یدمجتبی عراقچ��ی، ریی��س اتحادی��ه 
فروشندگان فرش دستباف هم درباره تشکیل 

بازارچه ها یا نمایشگاه های دائمی در خارج از 
کش��ور تا حدودی با نظر مدیر عامل اتحادیه 

نظر است.  سراسری فرش دستباف هم 
وی به »فرصت ام��روز« می گوید: ایران در 
هی��چ جای دنیا پایگاهی ن��دارد و تا حدودی 
فرش را به صورت س��نتی فروخته اس��ت. در 
گذش��ته یک پایگاه ثاب��ت در هامبورگ-  در 
قالب منطقه آزاد-داش��تیم که اف��راد پس از 
خرید ف��رش، ب��ا پرداخت حق��وق گمرکی، 
محصول خریداری ش��ده را به بازارهای آلمان 
وارد می کردن��د. البته با تغییر سیاس��ت های 
دولت آلمان برای پیوس��تن به اتحادیه اروپا، 

این بازار هم از بین رفت. 
عراقچ��ی ادام��ه می دهد: اگر قص��د داریم 
بازارچه ه��ای دائم��ی ایجاد کنی��م، باید این 
بازاره��ا را در مناطقی که س��ابقه آش��نایی با 
فرش ایران ندارند، برپا کنیم. مثال در آسیای 
میانه، آمریکای جنوبی یا کشورهای آفریقایی 
ایج��اد چنین بازارچه هایی مطلوب اس��ت اما 
ایج��اد پایگاه ثابت در بازارهای س��نتی فرش 
که س��ابقه فروش محص��ول در آن داریم، به 
بهب��ود بازار کمکی نخواهد ک��رد.  وی تاکید 
می کن��د: اگ��ر به فک��ر رونق ص��ادرات فرش 
هس��تیم، باید دالیل از دست رفتن بازارهای 
س��نتی را شناس��ایی کنیم. در ح��ال حاضر، 
85 درصد هزینه های فرش مربوط به دستمزد 
بوده و ثبات نرخ ارز و تغییرات تورمی، امکان 

صادرات را از فعاالن این بخش گرفته است. 
رییس اتحادیه فروش��ندگان فرش دستباف 
با اش��اره به اینکه فرش ایران��ی قدرت رقابت 
خ��ود را با رقبای هندی، چینی و پاکس��تانی 
از دس��ت داده، بیان می کند: به دلیل از دست 
رفت��ن قدرت رقابت به تدری��ج تمام بازارهای 
خود را از دست داده ایم.  وی بر این باور است 
که باید جوایز صادراتی که در دولت اصالحات 
حدود 5 درصد تعیین شده بود و پرداخت آن 
از س��ال 89 متوقف شده، احیا ش��ود تا بازار 

فرش ایرانی بار دیگر رونق یابد. 

ایجاد بازار دائمی برای مرکز ملی فرش 
ایران ممنوع است

حمی��د کارگر، سرپرس��ت مرکز ملی فرش 
ای��ران در پاس��خ به اظهارات فع��االن صنعت 
فرش درباره ایجاد بازار دائمی فرش در خارج 
ب��ه »فرصت ام��روز« می گوید: طب��ق قانون، 
ایجاد بازارهای دائمی در خارج برای این مرکز 
ممنوع بوده و بخ��ش خصوصی اگر تمایل به 
حضور ثاب��ت در بازار خاص��ی را دارد، باید با 
سرمایه خود نسبت به این مسئله اقدام کند. 

وی اضافه می کند: مرکز ملی فرش ایران از 
تمام ابزارها برای معرفی فرش ایرانی استفاده 
کرده و در نمایش��گاه های مختل��ف از جمله 
نمایشگاه دموتکس آلمان به عنوان بزرگ ترین 
رخ��داد کف پوش های جهان -ک��ه ژانویه هر 
سال برگزار می شود- و نمایشگاه های مرتبط 
با مقوله فرش نظیر دموتکس شانگهای چین 

و شیلینگ در غرب چین، حضور می یابد. 
سرپرس��ت مرک��ز ملی ف��رش ای��ران بیان 
می کند: تاکنون سیاست حضور در نمایشگاه 
دموتک��س آلمان ارائه یارانه به تولیدکنندگان 
یا صادرکنندگان ب��رای حضور در این رخداد 
بود اما به دلیل نظرات ش��بکه توزیع س��نتی 
فروش فرش ایرانی، سیاس��ت ای��ن مرکز در 

سال گذشته تغییر کرد. 
وی اضاف��ه می کن��د: س��ال گذش��ته غرفه 
فرهنگ��ی، تبلیغی و ترویجی ف��رش ایران با 
ش��عار ب��اغ ایرانی- ف��رش ایران��ی، به صورت 
متمرک��ز در پاویونی به وس��عت 380 متر در 

نمایشگاه دموتکس آلمان برگزار شد. 

 »فرصت امروز« بررسی می کند

تاثیر ایجاد نمایشگاه  های ثابت برون مرزی
 بر بازار فرش ایرانی

س��ازمان جهان��ی کار ب��ا تاکید ب��ر اینکه 
اش��تغال در بازارهای غیررسمی در بسیاری 
از کش��ورهای جهان وج��ود دارد، اعالم کرد: 
تمایل به پنهان ک��ردن فعالیت اقتصادی رو 

به افزایش است. 
به گزارش مه��ر، س��ازمان بین المللی کار 
در تازه تری��ن گزارش خود درباره اقتصادهای 
غیررسمی در کشورهای مختلف جهان اعالم 
ک��رد: هم اکنون بیش از نیم��ی از نیروی کار 
جه��ان و همچنی��ن 90 درصد ش��رکت های 
کوچ��ک و متوس��ط در کش��ورهای در حال 
توس��عه، در اقتصادهای غیررس��می فعالیت 

دارند. 
در نتیج��ه میلیون ه��ا نف��ر از کارگران و 
واحده��ای اقتص��ادی در سراس��ر جهان از 
ش��رایط کاری نامناس��ب و فق��دان حقوق 
کار رنج می برند. اش��تغال با کیفیت پایین، 
و  دولت ه��ا  ناکاف��ی  اجتماع��ی  حمای��ت 
بهره وری پایین؛ برخی از موانعی اس��ت که 
کارگران گرفتار در اقتصادهای غیررس��می 

با آن مواجه هس��تند. 
ترویج مش��اغل مناس��ب و معقول و ایجاد 
موسس��ات جدید؛ راهکارهای جدیدی است 
ک��ه ب��رای خ��روج ش��اغالن در اقتصادهای 
غیررس��می و حرکت به سمت اقتصاد رسمی 

توصیه می شود.
اعمال سیاس��ت های ضد فقر در برزیل در 
ط��ول یک دهه گذش��ته، نمونه ای از حرکت 
س��ریع به س��مت اقتصادهای رس��می است 
که تس��هیالتی را فراهم می کن��د تا کارگران 
بتوانند آسان تر فعالیت های رسمی اقتصادی 

داشته باشند. 
همچنین برنامه های اش��تغال زایی موثری 
نی��ز در آفریق��ای جنوبی انجام ش��ده و این 
سیاست ها توانسته در طول بحران مالی اخیر 
جهان��ی به تقویت بازاره��ای کار این منطقه 
کمک کند. پرداخت وام های کوچک از جمله 
اقدامات موثری اس��ت که توس��ط کش��ورها 
می تواند به منظور توس��عه اشتغال در اقتصاد 

رسمی موثر باشد. 

ب��ر پایه این گزارش، ب��ه منظور حرکت از 
اقتصاد غیررس��می به رس��می، فعالیت هایی 
در برخی کش��ورها از جمله فیلیپین توس��ط 
س��ازمان جهان��ی کار صورت گرفت��ه که به 
مقوله هایی مانند تضمین حداقل دس��تمزد، 
حمایت ه��ای اجتماعی و ایمنی و بهداش��ت 

توجه دارد. 
قطع��ا یکی از تاثیرات مثبت برای کارگران 
در گذار از اقتصادهای غیررس��می به فعالیت 

در اقتصاد رس��می؛ دسترسی به حمایت های 
اجتماعی است. انجمن خوداشتغالی زنان در 
کشور هند توانس��ته ابتکارهایی را به منظور 
سازماندهی و توانمندسازی زنان فقیر داشته 
باش��د. از این مدل، طرح های دیگری نیز در 
بخش هایی از آسیا، آفریقای جنوبی و ترکیه 

انجام شده است. 
نتایج یک بررسی در مناطق مختلف جهان 
نشان می دهد که هم اکنون در آمریکای التین 

و منطقه کارائیب س��هم اش��تغال رسمی در 
فعالیت های غیر کش��اورزی از 39.8 درصد در 
اروگوئه تا ۷5.1 درصد در بولیوی متغیر است. 
در بسیاری از کش��ورهای آفریقایی، اشتغال 
غیررسمی در بخش های غیرکشاورزی بیش 
از 50 درص��د اس��ت و به ص��ورت میانگین از 
۷6.2 درصد در تانزانیا تا 81.8 درصد در مالی 

متفاوت است. 
در ش��مال آفریقا و ش��رق میانه، اش��تغال 
غیررس��می 30 تا ۷0 درص��د کل بازار کار را 
تشکیل می دهد. همچنین در جنوب و شرق 
آس��یا تعداد زی��ادی از کارگ��ران در اقتصاد 
غیررس��می فعالی��ت دارن��د. این می��زان در 
تایلند 42.3 درصد اس��ت و در هندوستان به 

83.6 درصد می رسد. 
ب��ه ص��ورت کل��ی، هم اکن��ون نزدیک به 
یک سوم از کل اشتغال غیر کشاورزی سراسر 
جهان در اقتصادهای غیررسمی بوده و سهم 
زنان در اشتغال غیررسمی باالتر از مردان در 

بسیاری از کشورها است. 

سازمان بین المللی کار اعالم کرد 

ظهور بازارهای جدید کار در جهان
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اشتغــال

رشد »معدن« به روایت مرکز آمار 

مرکز آمار ایران از رشد شاخص تولید بخش معدن 
در سال 93 خبر داد. 

ب��ه گزارش ایمیدرو، گ��زارش مقدماتی مرکز آمار 
ایران نشان می دهد بخش معدن پس از دو سال نزول 
در ش��اخص تولید، در س��ال 93 روند صعودی را آغاز 

کرد و به رشد 1.3درصدی دست یافت. 
بر این اساس با توجه به اینکه مرکز آمار ایران سال 
90 را به عنوان سال پایه در نظر گرفته است شاخص 
تولید بخش معدن از 100 سال 90 به 102 سال 93 
ارتقا پیدا کرده است. این در شرایطی است که شاخص 
تولید این حوزه در س��ال های 91 و 92 به ترتیب به 
99.6 و 99 تن��زل پی��دا ک��رده ب��ود ک��ه خبر از افت 
0.4درصدی و 0.۷درصدی در آن دو سال می دهد. 
در ای��ن گ��زارش در عی��ن حال از رش��د ش��اخص 
بخ��ش صنع��ت نی��ز خب��ر داده ش��ده و باوجود افت 
9.9 و 4.6درصدی در س��ال های 91 و 92 به رش��د 

2.8درصدی در سال گذشته رسیده است. 
جمع آوری آمار مورد نیاز تهیه شاخص های تولید از 
سال 1390 در مرکز آمار ایران آغاز شد. بر این اساس 
اطالع��ات مقادیر تولید کااله��ای منتخب صنعتی و 
معدنی بر مبنای طرح آمارگیری »ش��اخص قیمت و 
مقدار تولید کننده بخش صنعت و معدن« برای بیش 
از 1800 کارگاه ه��ای صنعت��ی باالی 10نفر کارکن و 
ح��دود 320 مع��دن در حال بهره ب��رداری، در مقاطع 
فصلی جمع آوری و براساس آن شاخص مقدار تولید 
در چارچوب روش زنجیره ای توصیه شده در راهنمای 
در سطح کدهای دو رقمی ISIC محاسبه شده است. 

نخستین محموله سنگ آهن 
چادرملو فروخته شد

 به گفته محمد برقی، مدیر بازرگانی شرکت معدنی 
و صنعتی چادرملو در نخس��تین مزایده عمومی این 
ش��رکت در س��ال جاری، برای فروش 150 هزار تن 
سنگ آهن درشت دانه )المپ( با عیار 60 درصد، پنج 
شرکت اقدام به خرید پاکات کردند که در نهایت چهار 
ش��رکت با ارائه پاکات، تمایل خود را برای حضور در 

این مزایده اعالم کردند. 
به گزارش ماین نیوز، در نشس��ت بازگش��ایی پاکات 
که در حضور خریداران، در محل شرکت برگزار شد، 
150 هزار تن س��نگ آهن درش��ت دانه )المپ( با عیار 
60 درصد به صورت تحویل در معدن )ex-work(  به 
باالترین پیشنهاد به مبلغ هر تن 623 هزار و 200 ریال 

فروخته شد. 
مدی��ر بازرگان��ی چادرملو اف��زود: خریدار می تواند 
حداکثر ظرف دو هفته از زمان اعالم، نسبت به واریز 
وجه محصول خریداری شده اقدام و محموله خود را 
از در معدن چادرملو بارگیری کند و تحویل بگیرد. 
در ای��ن مزای��ده عمومی س��نگ آهن درش��ت دانه 
)الم��پ( ب��ا عیار 60 درصد از ق��رار هر تن 623 هزارو 

200 ریال فروخته شد. 

استراتژی توسعه برند مشترک 
خوشه مبلمان قم تدوین شد

مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان قم 
ایج��اد گ��روه تجاری و توس��عه بازارهای فروش را از 
اهداف تدوین استراتژی توسعه برند مشترک خوشه 

مبلمان قم عنوان کرد. 
ب��ه گ��زارش روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های 
صنعت��ی اس��تان ق��م؛ امی��ر هوش��نگ طیبی ن��ژاد، 
مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان قم در 
ای��ن ب��اره اظهارداش��ت: بعد از ایج��اد برند پیکما در 
خوشه کسب و کار کفش ماشینی قم که باعث برکات 
فراوانی شد، این بار خوشه مبلمان قم صاحب برند شد. 
طیبی نژاد گفت: نام تجاری صمیم به عنوان نخستین 
برند مش��ترک صنعت مبل کش��ور با تالش های دفتر 
توس��عه و همراه��ی تع��دادی از تولید کنندگان برتر 
صنع��ت مبل قم ش��کل گرفت که م��ا این حرکت را 
مقدمه ای برای توس��عه بیش از پیش این صنعت در 

استان می دانیم. 
وی تصریح کرد: فعالیت های مشترکی چون بازاریابی 
و توسعه بازار داخلی، شرکت در نمایشگاه های داخلی 
و خارجی، ایجاد س��ایت و کاتالوگ مش��ترک از دیگر 

اقدامات گروهی فعاالن خوشه مبلمان قم است. 
وی ادامه داد: با حمایت شرکت شهرک های صنعتی 
استان قم، پروژه تدوین استراتژی توسعه برند مشترک 
مبلمان قم در دس��تورکار خوش��ه کسب و کار مبلمان 
اس��تان قرار گرفت و مطالعه علمی جهت توس��عه این 

برند و تدوین استراتژی آن انجام شد. 

اخبــار

لیال مرگن

هم اکنون بیش از نیمی 
از نیروی کار جهان 

و همچنین ۹۰ درصد 
شرکت های کوچک و 
متوسط در کشورهای 

در حال توسعه، در 
اقتصادهای غیررسمی 

فعالیت دارند



پس از آنکه س��خنگوی قوه 
قضایی��ه از کاه��ش مطالبات 
معوق بانکی و کم شدن لیست 
بده��کاران خبر داده بود، وزیر 
اقتصاد در صحن علنی مجلس 
جدید ترین آمارهای مربوط به 

معوقات بانکی را ارائه کرد. 
ب��ه گ��زارش خبرگزاری ها، 
این ب��اره  در  عل��ی طیب نی��ا 
گف��ت: مان��ده کل تس��هیالت 
اعطایی سیس��تم بانکی کشور 
در س��ال ۹۱ معادل ۴۴۰ هزار 
میلیارد تومان و در س��ال ۹۲ 
مع��ادل ۵۷۲ ه��زار میلی��ارد 
توم��ان بوده که ای��ن ارقام در 
سال ۹۳ به ۷۰۴ هزار میلیارد 
توم��ان افزایش یافت، بنابراین 
اعطای��ی ح��دود  تس��هیالت 
داش��ته  افزای��ش  ۶۰درص��د 
اس��ت.  وزیر اقتصاد همچنین 
پرداختی  درب��اره تس��هیالت 
سیس��تم بانکی اظهار داشت: 
ای��ن رقم در س��ال ۹۲ معادل 
۲۳۶ ه��زار میلیارد تومان بوده 
که برای سال ۹۳ رقمی معادل 
۲۸۰ ه��زار میلی��ارد تومان در 
این بخش هدف گذاری ش��ده 
ب��ود اما عملکرد نظ��ام بانکی 
در تسهیالت پرداختی معادل 
۳۴۰ ه��زار میلیارد تومان بود 
بنابراین ۶۱ هزار میلیارد تومان 
بیش از رقم هدف گذاری شده، 
تس��هیالت پرداخت شده است 
و در ای��ن بخ��ش رش��د ۴۴.۵ 
درصدی داشته ایم. ضمن آنکه 
افزایش تسهیالت پرداختی در 
سال ۹۳ نشان از اقدامات مؤثر 
در وصول مطالبات معوق دارد. 
نس��بت  درب��اره  طیب نی��ا 
تس��هیالت  ب��ه  مطالب��ات 
پرداخت��ی، گف��ت: ای��ن رقم 
 ۱۴.۱ مع��ادل  س��ال ۹۲  در 
درص��د ب��ود ک��ه هم اکنون به 
۱۲.۱ درص��د کاهش یافته که 
این امر نش��ان دهنده عملکرد 
مثبت و مؤثر نظام بانکی است 

ضمن آنکه مطالبات غیرجاری 
به تس��هیالت نیز ۱۷.۶ درصد 

کاهش یافته است. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه رش��د 
نقدینگی در س��ال ۹۳ معادل 
۲۲.۳ درصد بوده است، افزود: 
این در حالی اس��ت که رش��د 
پای��ه پولی از ۲۱ به ۱۰ درصد 
رس��یده و این رش��د نیز ناشی 
از ضریب فزاینده اس��ت. وزیر 
اقتص��اد درخص��وص عملکرد 
بانک ملی در بخش معوقات نیز 
گفت: بانک ملی ایران توانست 
در س��ال ۹۳ مع��ادل ۴هزار و 
۶۵ میلی��ارد توم��ان مطالبات 
غیرج��اری را به ص��ورت نقد و 
۴ه��زار و ۸۲۷ میلیارد تومان 
را از ط��رق دیگ��ر نظی��ر تهاتر 

وصول کند. 
طیب نی��ا ب��ا بی��ان اینک��ه 
مطالب��ات مع��وق نظام بانکی 
در س��ال ۹۳ معادل ۱۳ هزار 
و ۶۰۰ میلی��ارد توم��ان بوده 
ک��ه ای��ن رق��م اکن��ون به ۸ 
ه��زار و ۴۰۰ میلی��ارد تومان 
کاهش یافته است، ادامه داد: 
نس��بت مطالبات غیرجاری به 
زی��ر ۱۰درصد رس��یده و این 
توفیق��ات به دلیل شناس��ایی 
و بررسی ریشه های مطالبات 
غیرج��اری بوده اس��ت.  وی 

درباره برخی اقدامات صورت 
گرفته با هدف کاهش معوقات 
بانک��ی افزود: در این راس��تا 
فهرستی از ۲۰ بدهکار عمده 
ه��ر بان��ک تهیه و از مجموعه 
فهرس��ت ها نیز لیس��ت ۵۷۵ 
بدهکار نظام بانکی تهیه و به 
مراجع قضایی ارائه شد.  وزیر 
امور اقتصادی و دارایی ادامه 
داد: ارائه درخواس��ت تشکیل 
دادگاه ه��ای تخصصی به قوه 
قضاییه، تصویب ستاد مبارزه 
با مفاس��د اقتصادی، تشکیل 
مطالب��ات  وی��ژه  کارگ��روه 
بان��ک مرک��زی،  در  مع��وق 
عمده  پرونده ه��ای  بررس��ی 
ه��ر بانک با حض��ور مدیران 
ایج��اد  مرب��وط،  بانک ه��ای 
کارگ��روه ویژه با مس��ئولیت 
یک��ی از اعض��ای هیات مدیره 
در ه��ر بانک، تعام��ل مثبت 
س��ازمان  و  مرک��زی  بان��ک 
ثب��ت اس��ناد کش��ور ب��رای 
شناسایی اموال و دارایی های 
محاس��به  بده��کاران، 
مش��کوک الوصول  ذخی��ره 
بانک ه��ا، تش��دید اقدام��ات 
ب��رای ممنوع الخ��روج کردن 
بدهکاران و اعمال محدودیت 
فعالیت ه��ای  از  برخ��ی  در 
مج��از بانکی در صورت قصور 

موسس��ات و بانک ه��ا در امر 
وص��ول مطالب��ات از جمل��ه 
اقدام��ات انج��ام ش��ده برای 
کاهش مطالبات معوق است. 
طیب نیا همچنین از س��لب 
صالحی��ت مدی��ران بانکی در 
قص��ور و ایج��اد پرونده ه��ای 
مطالب��ات غیرج��اری خبر داد 
و گف��ت: همچنی��ن قوانین��ی 
ک��ه منجر به انفعال بانک ها در 
زمین��ه وصول مطالبات معوق 
ش��ده، شناسایی ش��ده است. 
البت��ه اقدام��ات جدی نیز باید 
در چند حوزه نظیر گس��ترش 
نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی 
مش��تریان و کسب اطمینان از 
عملک��رد بانک ها و موسس��ات 
مالی و همچنین اصالح قوانین 

و مقررات صورت گیرد. 
وی ب��ا تأکی��د ب��ر اینکه در 
ش��رایط رکود تورمی افزایش 
مطالب��ات مع��وق ام��ر دور از 
انتظاری نیس��ت، گفت: فشار 
ب��رای وص��ول مطالب��ات باید 
متناسب با شرایط تولید باشد و 
باید بین سوءاستفاده کنندگان 
و فع��االن اصلی تولید که براثر 
سیاست ها با مشکالتی مواجه 

شده اند، تفاوت قائل شد. 
وزی��ر اقتصاد و دارایی افزود: 
هرچن��د رش��د ۶۰ درص��دی 

ش��اخص کل تسهیالت نسبت 
ب��ه س��ال ۹۱، بهبود مطالبات 
غیرج��اری ب��ه ۱۲.۲ درص��د 
و بهب��ود ۱۲۲ درص��دی در 
پرداختی  عملکرد تس��هیالت 
نش��انه های خوب��ی اس��ت اما 
توسعه جهشی نیاز به تغییرات 
اساس��ی در نظام بانکی کشور 
دارد که بخشی از آن در لوایح و 
بخشی دیگر در پروژه های نظام 
بانکی باید در نظر گرفته شود. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه به 
چندین دلیل نرخ س��ود بانکی 
باید کاهش یابد، ادامه داد: در 
زمان��ی که نرخ ت��ورم کاهش 
یافت انتظار این بود نرخ س��ود 
کم ش��ود اما ب��ا وجود کاهش 
نرخ تورم از ۴۰ درصد به حدود 
۱۵درص��د تا قب��ل از تصمیم 
ش��ورای پول و اعتبار، کاهش 

نرخ سود رخ نداده بود. 
طیب نیا باال بودن نرخ س��ود 
بانکی را مش��کل جدی اقتصاد 
کشور دانست و افزود: نرخ سود 
باال فعالیت های با ریسک باال را 
در کشور زیاد می کند، بنابراین 
نرخ س��ود سپرده و تسهیالت 
باید متناسب با تورم ساماندهی 
ش��ود و ای��ن س��اماندهی باید 
براس��اس منط��ق اقتصادی و 
قواع��د ش��رعی باش��د. در این 
خص��وص تفاه��م کامل وجود 
دارد اما مسئله مهم اینجاست 
ک��ه وارد سیاس��ت و مس��ائل 

اجرایی شویم. 
وزیر اقتصاد نرخ سود اسمی 
را ترکیبی از نرخ سود، تورم و 
ریس��ک دانست و افزود: دولت 
تالش دارد با س��اماندهی بازار 
غیرمتش��کل پول��ی، افزای��ش 
نظ��ارت بر عملک��رد بانک ها و 
تقوی��ت بازار بی��ن بانکی این 
را مدیری��ت کن��د.  موض��وع 
هرچن��د در ح��ال متش��کل 
کردن بخش غیرمتش��کل بازار 

پولی هستیم. 

از 13 هزار و 600 میلیارد تومان مطالبه بانکی در سال 93

5هزار و 200 میلیارد تومان معوقه بانکی وصول شد
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 نسبت های مطالبات معوق بانکی 
به نوع بدهکاران شفاف شود

کاه��ش معوقات بانکی اقدام مهمی اس��ت که این 
روزها اطالع رس��انی ش��ده است. به گفته وزیر اقتصاد 
۱۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان معوقه در نظام بانکی 
وجود داش��ته که بانک مرکزی تالش کرده اس��ت تا 
از این میزان ۵۲۰۰ میلیارد تومان آن را وصول کند 
ک��ه موف��ق هم بوده اس��ت. ج��دای از رقم مهمی که 
پس از سال ها رشد مبلغ معوقات وصول شده است، 
شکس��ته شدن سیکل افزایشی معوقات اتفاق مهمی 
اس��ت و یافتن سازوکار کاهش��ی مطالبات، موفقیت 
مهمی بوده است که می تواند منجر به وصول باقیمانده 
مطالبات شود. نکته مهم این است که نسبت مطالبات 
غیر جاری به تسهیالت اعطایی توسط سیستم بانکی 
۱۷.۶ درصد و نس��بت کل مطالبات به تس��هیالت به 
۱۲.۱ درصد کاهش پیدا کرده اس��ت اما نکته ای که 
در س��خنان وزیر اقتصاد به صورت ش��فاف بیان نشده 
این اس��ت که جنس این مطالبات از چه نوعی بوده 
اس��ت. به این معنا که این مطالبات متعلق به کدام 
بخش از اقتصاد کشور بوده و چرا در خالل سال های 
گذشته این میزان مطالبه معوقه شکل گرفته است؟ 

من به زعم خودم این عوامل را تحلیل می کنم: 
نخستین عامل وضعیت نابسامان تولید بوده است. 
بخش تولید با مش��کالت فراوانی دس��ت و پنجه نرم 
می کن��د. زمینه های نامناس��ب اقتصادی برای تولید 
را می ت��وان در سیاس��ت های متالط��م ارزی در یک 
دهه گذش��ته و نرخ س��ود بانکی باال جست وجو کرد. 
از ط��رف دیگ��ر حضور دول��ت در این میان اثر گذاری 
بر قیمت گذاری کاالهای تولید فش��ار مضاعفی را به 
تولیدکنندگان وارد کرده اس��ت. این در حالی اس��ت 
که قیمت مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان افزایش 
یافت��ه اس��ت اما دولت در براب��ر افزایش کاالی تولید 
شده آنها مانع ایجاد می کند. به طور مثال درحالی که 
قیمت گاز در یک ماه گذشته افزایش پیدا کرده است 
اما دولت اجازه نمی دهد قیمت س��یمان افزایش پیدا 
کن��د. در نتیجه ت��وان تولید کننده برای باز پرداخت 
تس��هیالتش ضعیف می ش��ود. برخورد بدهکاران این 
بخ��ش نیازمن��د ظرایف��ی ورای مصالح نظ��ام بانکی 
اس��ت. یعن��ی کارگ��زاران اقتصاد کش��ور باید جمیع 
مصال��ح اقتصاد کش��ور را در وص��ول مطالبات لحاظ 
کنند. اما متأسفانه نسبت شفافی از بدهکاران بانکی 
بخش تولید نسبت به کل مطالبات معوق وجود ندارد. 
عامل دوم به وجود روابط خاص در نظام بانکی باز 
می گ��ردد. یعن��ی افرادی از بی��رون با درون مجموعه 
و مدی��ران ی��ک ش��عب رواب��ط خاصی داش��ته اند و 
توانس��ته اند به واس��طه این نزدیکی، مبالغی را تحت 
عنوان تسهیالت با ضمانت های ناچیز دریافت کنند. 
البت��ه ظاهر این مطالبات با جنس فس��ادهای بانکی 
تف��اوت دارد، ام��ا وج��ود روابط خاص ابعاد قضایی به 
آن می دهد. متأس��فانه نس��بت این بخش از مطالبات 
هم به کل مطالبات مش��خص نیس��ت اما مطمئناً این 
نس��بت، نس��بت مهمی از مطالبات را شامل می شود. 
ب��ه اعتق��اد من در ای��ن بخش از مطالبات، دولت باید 
ب��ا س��خت گیری ه��ر چه تمام تر وارد عمل ش��ود. به 
احتمال قوی در یک س��ال گذش��ته آنچه از مطالبات 
معوق بانکی وصول ش��ده اس��ت مربوط به این بخش 
از مطالبات معوق بوده است. بنابراین پیشنهاد ما این 
اس��ت که وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی نس��بت های 
مطالب��ات اقتص��ادی را به طور ش��فاف اعالم کنند تا 
نظرات کارشناس��ی مجامع اقتصادی کش��ور در این 

باره به یاری آنها بیاید. 

 بانک مرکزی نرخ بانکی دالر را 
باز هم باال برد

بان��ک مرک��زی نرخ بانک��ی دالر را امروز با روندی 
افزایشی ۲۹۲۳ تومان تعیین کرد.

ب��ه گ��زارش مهر، بانک مرک��زی نرخ بانکی ۳۹ ارز 
را برای روز چهارشنبه اعالم کرد، بر این اساس نرخ 
بانکی ۱۹ ارز نسبت به روز سه شنبه افزایش و قیمت 
۱۸ واحد پولی کاهش یافت و نرخ دو نوع ارز تغییری 
نداشت. نرخ دالر آمریکا با ۳۵ ریال رشد ۲۹,۲۳۵ ریال، 
پون��د انگلی��س با ۴۲ ریال افت ۴۶,۰۲۸ ریال و یورو با 

۲۱۳ ریال کاهش ۳۲,۷۰۲ریال تعیین شد.
فران��ک س��وییس ۳۱,۳۳۱ ری��ال، ک��رون س��وئد 
۳,۵۴۶ ری��ال، ک��رون ن��روژ ۳,۷۳۹ ری��ال، ک��رون 
دانم��ارک ۴,۳۸۳ ری��ال، روپیه هند ۴۶۰ریال، درهم 
کوی��ت  دین��ار  ۷,۹۶۰ ری��ال،  امارات متحده  عرب��ی 
۹۶,۸۳۸ ریال، یکصد روپیه پاکس��تان ۲۸,۷۴۰ ریال، 
یکص��د ی��ن ژاپ��ن ۲۳,۶۰۴ ری��ال، دالر هنگ کنگ 
۳,۷۷۲ ری��ال، ریال عم��ان ۷۵,۹۳۵ ریال، دالر کانادا 
۲۳,۷۳۰ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲,۴۰۱ ریال و لیر 

ترکیه ۱۰,۹۲۰ ریال قیمت خورد.

بانک مرکزی اعالم کرد
افزایش ۵۸درصدی مبلغ سفته و برات 

برگشتی در تهران در اردیبهشت 
تسنیم: بررسی های بانک مرکزی نشان می دهد که 
در اردیبهش��ت ماه سال جاری هفت شاخص بهای کاال 
و خدمات مصرفی ایران، بهای تولیدکننده، بهای کاالی 
صادراتی، بهای کاال و خدمات مصرفی تهران، دستمزد 
کارگران ایران، برات و سفته تهران و فروش یورو افزایش 
یافته است. به گزارش تسنیم، بانک مرکزی خالصه نتایج 
ش��اخص های ماهانه اقتصادی در اردیبهش��ت ماه سال 
جاری را منتش��ر و اعالم کرد: براس��اس آمارهای بانک 
مرکزی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ بالغ بر ۱۰۶.۵ میلیارد 
ریال س��فته و برات در ش��هر تهران فروخته ش��د که در 
مقایس��ه با ماه قبل و ماه مش��ابه سال ۱۳۹۳ به ترتیب 
۵۷.۷ و ۳.۶ درصد افزایش یافته است. همچنین در دو 
ماه اول س��ال حدود ۱۷۴.۱ میلیارد ریال س��فته و برات 
در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه 
سال ۱۳۹۳ معادل ۲۶.۴ درصد افزایش نشان می دهد.

نگاه کارشناس

خبـرنامه

نرخنــامه

بانکنامه

دالر 3,29۵ تومان
صراف��ان ب��ازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمری��کا 
را۳,۲۹۵ تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 

جدید را۹۰۵,۰۰۰ تومان تعیین کردند. 
ه��ر ی��ورو در ب��ازار آزاد ۳,۶۹۰ توم��ان و ه��ر پون��د 
نیز۵,۱۶۰ توم��ان قیمت خورد. همچنین هر نیم س��که 
۴۵۸,۰۰۰ تومان و هر ربع سکه۲۵۴,۰۰۰ تومان فروخته 
شد. هر سکه یک گرمی۱۶۹,۰۰۰ تومان خریدوفروش 
شد و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۹۲,۱۸۴تومان قیمت خورد. 
هر اونس طال هم در بازارهای جهانی ۱۱,۷۷۲دالر بود. 

قیمتنوع ارز 

۳,۲۹۵دالر آمریکا

۳,۶۹۰یورو اروپا

۵,۱۶۰پوند انگلیس

۸۹۲درهم امارات

۱,۲۵۵لیر ترکیه

۵۳۵یوان چین

۲۷ین ژاپن

۲,۶۹۵دالر کانادا

۳,۵۲۰فرانک سوییس

۱۰,۸۵۰دینار کویت

۸۷۵ریال عربستان

۲,۵۵۰دینار عراق

۵۳روپیه هند

۹۲۰ رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

۱۱,۷۷۲اونس طال

۳۹۹,۷۰۰ مثقال طال

۹۲,۱۸۴هر گرم طالی ۱۸ عیار

۹۰۷,۰۰۰سکه بهار آزادی

۹۰۵,۰۰۰سکه طرح جدید

۴۵۸,۰۰۰نیم سکه

۲۵۴,۰۰۰ربع سکه

۱۶۹,۰۰۰سکه گرمی

پرداخت سود سهامداران باغمیشه 
از طریق بانک صادرات

 س��ود س��هم س��هامداران ش��رکت شهر س��ازی و 
خانه س��ازی باغمیشه از طریق ش��عب بانک صادرات 

ایران پرداخت می شود. 
به گ��زارش اخبار پول��ی مالی، براس��اس قرارداد 
منعقده بین بانک صادرات و ش��رکت شهر س��ازی و 
خانه س��ازی باغمیشه سهم س��ود نقدی سهامداران 
حقیق��ی این ش��رکت از طری��ق کلیه ش��عب بانک 
صادرات ایران از روز چهارشنبه ۳تیر ماه سال جاری 

قابل پرداخت اس��ت. 
براساس این گزارش، س��هامداران حقیقی شرکت 
یادش��ده می توانن��د با ارائ��ه مدارک هویت��ی نظیر 
کارت مل��ی، شناس��نامه و برگ��ه س��هام مربوطه به 
ش��عب این بان��ک مراجعه و س��ود متعلق��ه خود را 
دریاف��ت کنند یا به س��ایر حس��اب های خود انتقال 
دهن��د. پرداخت س��ود ط��رح مذکور صرفا توس��ط 
بانک ص��ادرات ایران انجام می پذیرد.  ش��ایان ذکر 
اس��ت بانک صادرات ایران به منظور تسریع در امور 
بان��ک و کاهش هزینه ها س��امانه واریز جمعی را به 
بازار عرضه کرده که طی آن ش��رکت ها و سازمان ها 
 می توانن��د از طریق وب س��ایت این بانک به نش��انی
 www.bsi.ir ب��دون محدودیت نس��بت به واریز 
ک��ردن حقوق، پاداش و... به حس��اب کارکنان خود 

اق��دام کنن��د. 
ای��ن بانک با برخورداری از ۲۶۰۰ ش��عبه در اقصی 
نقاط ایران و بیش از ۳۲ هزار نیروی کارآمد، به عنوان 
بزرگ تری��ن بانک خصوصی بورس کش��ور آماده ارائه 

انواع خدمات بانکی به کلیه هموطنان است.

بانک صادرات عملکرد مناسبی در مرتفع 
شدن مشکالت اقتصادی داشته است

عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس شورای اسالمی 
تصری��ح کرد: در ش��رایط کنونی بهتری��ن راه برای 
ب��رون رفت از مش��کالت و چالش ها و دس��تیابی به 
اه��داف کالن اقتص��ادی توجه و حمای��ت از تولید 
داخلی است که عالوه بر اشتغال زایی موجب کاهش 
آس��یب های اجتماعی در جامعه می شود که در این 
رابطه بانک ها می توانند نقش تعیین کننده ای داشته 
باش��ند.  به گزارش روابط عموم��ی، فرج اهلل عارفی 
افزود: رفع مش��کالت جامعه و توجه به رویکردها و 
اجتماعی  کارکرد های عام المنفعه و مس��ئولیت های 
از جمله سیاس��ت هایی اس��ت که باید بانک ها آن را 
دنبال کنند که در این زمینه بانک صادرات توانسته 
نقش برجس��ته ای ایف��ا کند و عملکرد مناس��بی در 
مرتفع ش��دن مش��کالت اقتصادی و تولیدی از خود 
برجای گذاش��ته و توانس��ته اند کارهای عام المنفعه 
زیادی را در راس��تای حمایت از تولید و کار آفرینی 
انجام دهد.  نماینده جیرف��ت افزود: رویکرد های ل�له 
گانی به عن��وان مدیرعامل بانک صادرات در راس��تای 
اه��داف اقتص��اد مقاومتی بوده و ت��داوم آنها می تواند 

اثرات مطلوب اقتصادی به همراه داشته باشد. 
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بخشنامه معافیت مالیاتی نصب 
صندوق فروش ابالغ شد

س��ازمان ام��ور مالیاتی کش��ور بخش��نامه اعمال 
معافی��ت در صورت اح��راز نصب صن��دوق مکانیزه 
فروش در مراحل رس��یدگی و حل اختالف مالیاتی 

را ابالغ کرد. 
در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه شماره 
86-93-200 مورخ س��وم آبان ماه 93 در ارتباط با 
چگونگی رس��یدگی به مالیات صاحبان مشاغلی که 
در اج��رای ماده 121 قانون برنامه پنجس��اله پنجم 
توس��عه مکلف به اس��تفاده از صندوق  های مکانیزه 
فروش  )س��امانه های فروش��گاهی( ش��ده اند، مقرر 
می دارن��د: مودیانی که فرم »ب��رگ ثبت نام و اعالم 
نصب و اس��تفاده از سامانه های فروشگاهی« موضوع 
بند 1-5 دس��تورالعمل ش��ماره 26083-200/ص 
مورخ 23 اسفندماه 91 را تا تاریخ رسیدگی در اداره 
ام��ور مالیاتی ی��ا مراجع حل اخت��الف مالیاتی ارائه 
کنن��د، درصورتی که صندوق مزب��ور را نصب کرده 
باش��ند، با رعایت س��ایر مقررات، از معافیت مالیاتی 
برخ��وردار خواهندب��ود. همچنین معافی��ت مالیاتی 
حواله های ارزی تحریم ابالغ شد. رییس کل سازمان 
ام��ور مالیاتی کش��ور بخش��نامه تصویب نامه هیأت 
وزیران درباره عدم شمول حواله های ارزی پرداخت 
نق��دی دوره تحری��م از م��واد  )45( و  )47( قانون 

مالیات های مستقیم را ابالغ کرد. 
در تصویب نام��ه ابالغ��ی عل��ی عس��کری، رییس 
ب��ه ش��ماره  مالیات��ی کش��ور  ام��ور   کل س��ازمان 
14981/ت50866ه��� مورخ 10 اردیبهش��ت ماه 94 
هیأت وزیران آمده اس��ت: حواله  های ارزی که در دوره 
تحریم، وس��یله پرداخت نقدی در مبادالت تجاری با 
خارج از کشور محسوب می شود از مصادیق ذکر شده 
در مواد  )45( و  )47( قانون مالیات های مستقیم نبوده 

و مشمول مالیات مقرر در این مواد نیست.

 
بندر سوزای قشم با 700 میلیون یورو 
سرمایه گذاری خارجی ساخته می شود

س��ازمان  س��رمایه گذاری  و  اقتص��ادی  مع��اون 
 منطقه آزاد قش��م گفت: بندر چندمنظوره با اعتبار 
700 میلیون یورو توسط سرمایه گذاران خارجی در 

سواحل شهر سوزای قشم احداث می شود. 
به گ��زارش ایرن��ا، فرزین حق��دل در گفت وگو با 
خبرن��گاران افزود: به ط��ور قطع با راه ان��دازی بندر 
جدی��د، ای��ن منطقه به عن��وان یک مرک��ز  )هاب( 
اصلی کش��تیرانی منطقه به ویژه در بخش تجارت و 
حمل ونقل بین المللی مورد توجه کشورهای مختلف 

قرار می گیرد. 
وی اظهار کرد: بندر جدید شهر سوزای قشم به دلیل 
مزیت هایی همچون آبخور حدود 50 متر، می تواند به 
یکی از بزرگ ترین و مطرح ترین بنادر بین المللی جهان 
تبدیل شود.  حقدل اضافه کرد: عمق آبخور این منطقه 
به گونه ای اس��ت که به صورت طبیع��ی ظرفیت پهلو 
گرفتن کش��تی های غول پیکر  )VLCC( را دارد که 
این موضوع مزیتی بزرگ در عرصه کشتیرانی به شمار 
م��ی رود.  حقدل با بیان اینکه جزیره قش��م در محور 
ش��مال - جنوب و انتقال خط راه آهن از ش��مال شرق 
اروپا به آس��یا ق��رار دارد، یادآوری ک��رد: این مولفه ها 
از جمله مزیت های ویژه ای اس��ت که می تواند به رونق 
بندر جدید ش��هر س��وزا کمک ش��ایانی کند.  حقدل 
ادامه داد: مجموع ش��رایط یاد ش��ده فرصت مناسبی 
برای س��رمایه گذاری در جزیره قشم از جمله در حوزه 
ساخت اسکله و نقل و انتقال کاال به کشورهای اروپایی 
و جنوب ش��رق آسیا را فراهم کرده است و باید به نحو 
مطلوب از این ظرفیت استفاده کرد.  معاون اقتصادی 
و س��رمایه گذاری منطقه آزاد قشم گفت: ظرفیت ها و 
مزیت های قش��م در بخش صنع��ت و تجارت موجب 
جذب سرمایه گذاران کشورهای خارجی در بخش های 
مختلف زیرس��اختی این منطقه شده است و می تواند 

چهره این جزیره را در آینده نزدیک متحول کند. 
وی ایجاد پنجره واحد خدمات به فعاالن اقتصادی 
در قش��م را یکی از سیاس��ت های اصلی مدیرعامل 
س��ازمان منطقه آزاد اعالم و اضافه کرد: این رویکرد 
فرآیند جذب س��رمایه گذاران داخل��ی و خارجی را 

شتاب می بخشد.
جزیره قش��م با ی��ک ه��زار و 500 کیلومترمربع 
مس��احت در 22 مایل��ی جنوب بندرعب��اس مرکز 
اس��تان هرمزگان واقع شده و جزایر هنگام، الرک و 
هرمز از توابع آن اس��ت.  س��وزا نام شهری در بخش 
ش��هاب از توابع شهرستان قشم و در 39 کیلومتری 
جنوب غربی این شهرس��تان در موقعیتی س��احلی 
قرار گرفته اس��ت.  تنگه مع��روف و راهبردی هرمز 
در محدوده س��واحل این شهر واقع است و دره های 
موسوم به تنگ کلمون و تنگ لرد در دو کیلومتری 
ش��مال غربی سوزا قرار داش��ته و آبریز هر دو با هم 

یکی شده و به خلیج فارس می ریزند. 

محم��ود واعظ��ی از هم��ان روزهای 
آغازی��ن تکیه زدن بر صندلی ریاس��ت 
وزارت ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات 
کش��ور، حمایت تمام قد خود از بخش 
خصوصی را س��رلوحه کار خود قرار داد 
و ط��ی این مدت بر اعطای تس��هیالت 
به فعاالن بخش خصوصی تاکید داشت. 
ش��واهد نیز حکای��ت از آن دارد که در 
این م��دت فع��االن بخ��ش خصوصی 
گرچ��ه حمایت های ص��ورت گرفته را 
برای توسعه حوزه ICT  کشور ناکافی 
می دانن��د اما کارنامه دول��ت یازدهم را 
در حمایت از فعاالن این بخش نس��بت 
ب��ه دولت های نهم و دهم درخش��ان تر 

می دانند. 
چن��د روز پیش نیز عضو هیات عامل 
س��ازمان فن��اوری اطالع��ات ای��ران از 
پرداخت اعطای وام وجوه اداره ش��ده به 

کلیه شرکت های خصوصی خبر داد. 
خسرو س��لجوقی با بیان این مطلب 
اظهارداش��ت: ب��ه منظ��ور کم��ک به 
تسریع انجام پروژه های فعال در حوزه 
ف��اوا و به کلیه ش��رکت های خصوصی 
و تعاون��ی دارای ق��رارداد فعال در این 
حوزه با دستگاه های دولتی و عمومی، 
تسهیالت از محل وام وجوه اداره شده 

پرداخت می شود. 
 وی افزود: براس��اس دس��تورالعمل 
تهی��ه ش��ده در این خص��وص، مبلغ 
وام پرداخت��ی با توجه به مبلغ قرارداد 
شرکت ها با بخش دولتی و عمومی در 
چهار گروه مش��خص و ب��ه متقاضیان 

پرداخت خواهد شد. 
از  ادامه داد: تس��هیالت  س��لجوقی 
محل وام وجوه اداره شده در این بخش 
ب��ه منظور تامین بخش��ی از نقدینگی 
مورد نیاز برای تامین نیروی انس��انی 
ی��ا تجهیزات مورد اس��تفاده در پروژه 
پرداخت می شود که دریافت کننده وام 
باید به محض پایان قرارداد، نسبت به 

تسویه آن با بانک عامل اقدام کند. 
ش��رکت های  ک��رد:  تصری��ح  وی 
واجد ش��رایط متقاض��ی دریافت این 
درخواس��ت  می توانن��د  تس��هیالت 
خود را ب��ه معاونت فن��اوری وزارت 
ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات ارائه 
کنن��د تا در کوتاه تری��ن زمان ممکن 

بررس��ی و به آنها پرداخت ش��ود. 
ای��ن درحال��ی اس��ت ک��ه یکی از 
فعاالن بخش خصوصی، اطالع رسانی 
وزارت ارتباط��ات درب��اره چگونگ��ی 
پرداخت چنین تس��هیالتی را ناکافی 
دانس��ت و به »فرص��ت امروز« گفت: 
ت��ا ب��ه ح��ال خبره��ای زی��ادی در 
رس��انه ها در مورد اعطای تس��هیالت 
به برنامه نویسان و دیگر فعاالن حوزه 
ICT  منتشر شده است اما جزئیاتی 
از این عمل اطالع رس��انی نشده است. 
شروین تقی زاده اظهار کرد: خبرهای 
ارائه تس��هیالت ب��ه بخش خصوصی در 
حال��ی در روزنامه ه��ا و دیگر رس��انه ها 
منتش��ر می ش��ود که فعاالن این بخش 
برای اس��تفاده از این تس��هیالت دچار 

سردرگمی هس��تند و نمی دانند شرایط 
دریافت آن چگونه است. 

وی افزود: به عن��وان مثال چندوقت 
پی��ش خب��ری در روزنامه ه��ا خواندم 
که وزارت ارتباطات به برنامه نویس��ان 
پهن��ای بان��د رای��گان می ده��د اما از 
ش��رایط این اقدام هیچ خبری منتشر 
نش��د و فک��ر نمی کنم برنامه نویس��ان 
زی��ادی پهن��ای باند رای��گان دریافت 

کرده باشند. 
ب��ا  بخش خصوص��ی  فع��ال  ای��ن 
بی��ان اینک��ه هم��ه نهاده��ا باید به 
بخش خصوصی توجه بیش��تری نشان 
دهند گف��ت: یکی از مش��کالتی که 
فعاالن ح��وزه ICT با آن دس��ت و 
پنج��ه ن��رم می کنند بح��ث مالیات 
اس��ت که بارها از مسئوالن خواستیم 
ب��ا توج��ه ب��ه اینکه ای��ن صنعت در 
کش��ور م��ا تقریب��ا نوپاس��ت کم��ی 
منصفان��ه به آن نگاه کنن��د تا بتواند 

روی پای خود بایس��تد. 
علی ش��یخ عط��ار، یک��ی از دیگر از 
فعاالن حوزه فاوا نیز درباره تسهیالتی 
که به بخش خصوصی ارائه می شود به 
»فرصت امروز« گفت: تسهیالتی که تا 
به حال ارائه ش��ده مثل رایگان شدن 
پهن��ای باند ب��ه فعاالن دیتاس��نتر ها 
نقطه مثبتی در توس��عه و خودکفایی 
در حوزه ICT محس��وب می ش��ود و 
امیدواریم این حمایت ها پایدار باشد. 

ش��یخ عطار اظهار کرد: خوشبختانه 
ط��ی دو س��ال گذش��ته توج��ه زیادی 
ب��ه خصوصی س��ازی ش��ده و دولت تا 
به ح��ال در زمینه س��ازی ب��رای ورود 
ب��ه عرص��ه فعالیت،  بخش خصوص��ی 
نسبتا موفق عمل کرده است ولی برای 
خصوصی سازی حمایت های بیشتری نه 
فقط از س��وی دولتمردان بلکه از سوی 

همه نهاد ها باید واقع شود. 
وی با تاکید بر اینکه ش��رایط دریافت 
تس��هیالت پولی و بانکی بسیار سخت 
است، افزود: شرکت ما کمتر از یک سال 
است که در زمینه طراحی و میزبانی وب 
فعالیت خود را آغاز کرده اس��ت و قبل 
از افتتاح آن برای استفاده از تسهیالت، 
به بسیاری از سازمان ها و نهاد ها مراجعه 
کردیم ولی از هیچ کدام نتیجه ای دریافت 

نکردیم. 
ای��ن فع��ال بخش خصوص��ی افزود: 
بزرگ ترین حمایتی که دولت می تواند 
انج��ام ده��د ای��ن اس��ت ک��ه عرصه 
رقاب��ت را به طور عادالن��ه فراهم کند 
تا ش��رکت های کوچک و نوپا هم این 
توان را داش��ته باش��ند روی پای خود 

بایستند و رشد کنند. 
شیخ عطار با اشاره به اهمیت حوزه 
ICT گف��ت: هم��ه کش��ور ها بودجه 
زی��ادی را ص��رف ح��وزه ارتباطات و 
فناوری می کنند و درآمد خوبی هم از 
قبال آن کس��ب می کنند که در کشور 
ما هم این روند باید صورت گیرد چون 
این بخش می تواند کمک بسیار زیادی 
به رش��د اقتص��ادی کش��ور و کاهش 

بیکاران در جامعه کند. 

فعاالن حوزه ICT از تسهیالت وزارت ارتباطات به بخش خصوصی می گویند

حمایت های دولتی خوب؛ ولی کم

حج��م تجارت خارجی ایران در س��ه ماهه 
اول سال جاری به 21 میلیارد و 214 میلیون 

دالر رسید. 
به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، در 
این مدت، 10 میلی��ارد و 867 میلیون دالر 
انواع کاال از ایران به س��ایر کش��ورها صادر و 
در مقابل 10 میلیارد و 347 میلیون دالر نیز 

وارد کشور شده است. 
همچنی��ن میزان وزن��ی کاالهای صادراتی 
 کش��ورمان در مدت یادش��ده 25 میلیون و 
61 هزار ت��ن و میزان وزنی کاالهای وارداتی 

نیز 8 میلیون و 845 هزار تن بوده است. 
بررس��ی تحلیلی تجارت خارجی ایران در 
بهار امس��ال نش��ان می دهد همچن��ان تراز 
بازرگان��ی جمهوری اس��المی ای��ران مثبت 
و حجم ص��ادرات بیش��تر از واردات بوده اما 
صادرات کشورمان 9.96 درصد و واردات نیز 

15.48 درصد کاهش داشته است. 
همچنین مقایس��ه میزان وزن��ی صادرات 
نس��بت ب��ه واردات حاک��ی از آن اس��ت که 
صادرکنن��دگان ایرانی همچن��ان به صادرات 
مواد خام عالقه مندند و کاالهای ساخته شده 
س��هم کمتری را همچون سال های پیش به 

خود اختصاص داده است. 
ای��ن گ��زارش می افزاید: کارنام��ه تجارت 
خارج��ی ای��ران در به��ار امس��ال حاکی از 

آن اس��ت که با وجود کاه��ش 32 درصدی 
صادرات میعان��ات گازی، جایگاه محصوالت 
پتروش��یمی بهت��ر ش��ده و صادرکنن��دگان 
توانس��ته اند ارزش صادرات ای��ن محصول را 
در مدت یادش��ده 12 درصد نسبت به مدت 

مشابه سال قبل افزایش دهند. 
 اقالم عمده کاالهای صادراتی

اقالم عمده صادرات در مدت مورد بررسی، 
ش��امل گازه��ای نفت��ی و هیدروکربوره��ای 
گازی ش��کل مایع شده به ارزش 576 میلیون 
دالر و سهم ارزشی 7 درصد، پروپان مایع شده 
به ارزش 383 میلیون دالر و س��هم ارزش��ی 
4.65 درصد و قیر نفت به ارزش 363 میلیون 

دالر و سهم ارزشی 4.4 درصد بوده است. 

عمده ترین خریداران کاالهای ایرانی
گرچه واردات از چی��ن همواره با انتقادات 
ش��دیدی همراه ب��وده اما در مقابل کش��ور 
چی��ن بزرگ ترین خریدار کاالهای ایرانی نیز 
 به ش��مار می رود. این کش��ور در بهار امسال 
5 میلی��ون و 626 ه��زار ت��ن کاال به ارزش 
ی��ک میلی��ارد و 928 میلی��ون دالر از ایران 
وارد ک��رد. پ��س از این، کش��ور ع��راق قرار 
 دارد. ص��ادرات به عراق نی��ز در این مدت با 
2.5 درص��د افزایش به ی��ک میلیارد و 509 

میلیون دالر رسید. 

همچنین بیشترین افزایش صادرات در بهار 
امس��ال به کش��ور امارات متحده عربی و هند 
اختص��اص دارد. امارات متح��ده عربی در این 
مدت یک میلیارد و 317 میلیون دالر انواع کاال 
از ایران وارد کرد و با 43 درصد افزایش نسبت 

به پارسال رتبه سوم را به خود اختصاص داد. 
هند در رتبه چهارم ق��رار گرفت. صادرات 
ایران به هند در این مدت 729 میلیون دالر 
ب��ود ک��ه 46 درصد افزایش نش��ان می دهد. 
همچنین افغانس��تان نی��ز 611 میلیون دالر 
کاال از ای��ران وارد ک��رد و در رتبه پنجم قرار 

گرفت. 
اقالم عمده واردات

این گزارش حاکی است، رتبه های نخست 
واردات کش��ورمان در این مدت به دو نهاده 

دامی و دو کاالی اساسی اختصاص دارد. 
در س��ال های گذش��ته نیز چنی��ن بوده و 
رتبه ه��ای نخس��ت واردات ب��ه ای��ن کاالها 
اختصاص داش��ته است. این کاالها به ترتیب 
شامل ذرت دامی به ارزش 356 میلیون دالر، 
برن��ج به ارزش 243 میلیون دالر، دانه گندم 
به ارزش 214 میلیون دالر و کنجاله سویا به 

ارزش 209 میلیون دالر هستند.
س��هم این کاالها از کل واردات کشورمان 
در مدت یادش��ده 9.88 درصد بوده اس��ت. 
این در حالی اس��ت که خ��ودرو دیگر جایی 
در میان پنج قلم عمده وارداتی ندارد و جای 
خود را به یک کاالی س��رمایه ای داده است. 
ماش��ین آالت و دس��تگاه های به هم فشرده، 
شکل دادن یا قالب گیری سوخت های معدنی 

جامد، خمیرهای سرامیکی و سایر محصوالت 
معدنی و ماشین های درست کردن قالب های 
ریخته گری از ماس��ه عنوان پنجمین کاالی 
عمده وارداتی کش��ورمان در این مدت است 
که به ارزش 209 میلیون دالر وارد کشورمان 

شده است. 
کشورهای عمده صادرکننده کاال

چی��ن در بهار امس��ال عمده ترین کش��ور 
صادرکننده کاال به ایران بوده اس��ت. س��هم 
این کشور از کل واردات کشورمان 2میلیارد 
و 606 میلیون دالر بود. با این حال صادرات 
 چی��ن ب��ه ایران در م��دت یادش��ده بیش از 
6 درصد کاهش داش��ته است. امارات متحده 
عرب��ی رتبه دوم را به خ��ود اختصاص داده و 
در این مدت 2میلی��ارد و 395 میلیون دالر 
ان��واع کاال به ایران صادر ک��رده که مجموع 
صادرات این کش��ور نیز با 25 درصد کاهش 

همراه بوده است.
رتبه ه��ای بع��دی نی��ز ب��ه ک��ره جنوبی، 
ترکی��ه و هند اختص��اص دارد که هر یک از 
 این کش��ورها به ترتی��ب 929 میلیون دالر، 
دالر  میلی��ون   636 و  دالر  میلی��ون   782
ان��واع کاال به ایران ص��ادر کرده اند که گرچه 
صادرات هند به ایران در این مدت با کاهش 
چش��مگیری همراه بوده اما ش��اهد افزایش 
صادرات کره جنوبی و ترکیه به ایران هستیم. 

انتشارکارنامه بهاری تجارت خارجی ایران 

 حجم تجارت خارجی ایران به 21 میلیارد و 214 میلیون دالر رسید

تجــارت

اخبــار

محمد ممتازپور

آمارهای گمرک 
نشان می دهد که 
کشور چین اگرچه 
بیشترین صادرات 
را به ایران دارد 
اما در خرید 
کاالهای ایرانی نیز 
از سایرین سبقت 
گرفته است



هزینه پایی��ن و امنیت باال 
دو عامل��ی اس��ت که ب��ا قرار 
گرفت��ن در کنار هم راه آهن و 
قطار را در دنیای امروز سرآمد 
تمام وسایل نقلیه کرده است. 
اگ��ر در روزگاری نه چندان 
بودند  معتق��د  بس��یاری  دور 
ب��ا آم��دن هواپیما و س��رعت 
حرک��ت غیر قاب��ل رقابت آن 
قطارها خیلی زود بازنشس��ته 
می ش��وند، ام��روزه طرح های 
مدرن بیش از آنکه در آسمان 
س��یر کند، در زمین و نزدیک 

به خطوط آهن می چرخد. 
توس��عه یافته  کش��ورهای 
جه��ان در برنامه ری��زی برای 
ب��ه  شهرهای ش��ان  اتص��ال 
یکدیگر و حتی برای س��فر به 
کشورهای همسایه نیز قطار را 
بر هر وس��یله دیگری ترجیح 

می دهند. 
 سقوط های متعدد هواپیما، 
س��وخت گ��ران، آلودگی های 
محیطی و صوتی باعث ش��ده 
اس��ت با وجود محوریت پرواز 
در سفرهای بین المللی، بخش 
عمده ای از بودجه های توسعه 
محور به قطار اختصاص یابد. 
خط های برق��ی و قطارهای 
که سرعت سیر  سریع الس��یر 
آنه��ا به بیش از 300 کیلومتر 
در س��اعت می رسد این روزها 
به نمادی برای سنجش توسعه 
ب��دل ش��ده اند و کش��ورهای 
میزان  ب��ر حس��ب  مختل��ف 
توس��عه یافتگ��ی راه آهن های 
خ��ود در طبقه بندی توس��عه 

جای می گیرند. 
در کن��ار نگاه کالن به قطار 
در س��فرهای طوالن��ی یک��ی 
دیگر از محورهایی که راه آهن 
را در کن��ار دیگ��ر محورهای 
مدیریت شهری قرار می دهد، 

قطارهای حومه ای است. 
نمون��ه ای برون ش��هری از 
مترو ک��ه این بار ن��ه با هدف 
اتص��ال نق��اط مختل��ف یک 
ش��هر که با هدف وصل کردن 
چند ش��هر نزدیک به یکدیگر 

ساخته می شود. 
هرچند نمون��ه ابتدایی این 
قطاره��ا در اروپا و با توجه به 

نزدیک��ی جغرافیایی ش��هرها 
ب��ه یکدیگ��ر ش��کل گرف��ت 
ام��ا در ایران نیز ب��ا توجه به 
رش��د اقماری کالنش��هرها و 
کوچک  شهرهای  شکل گیری 
و ب��زرگ در نزدیک��ی آنه��ا، 
امروزه قطاره��ای حومه ای به 
نیازی مهم تبدیل شده است. 
البته قطارهای حومه ای در 
ایران عمری طوالنی دارند. از 
س��ال1382 در ش��رکت رجا 
روی  کار  تحقیقات��ی  گروهی 
آغاز  را  حوم��ه ای  قطاره��ای 
کرد و مطالعات برای س��اخت 

تعدادی از آنها شکل گرفت. 
ب��ا وج��ود ای��ن مطالع��ات 
ام��ا نبود رغبت به س��اخت و 
پیگیری ط��رح در دولت های 
نه��م و دهم عم��اًل قطارهای 
برنامه ه��ای  از  را  حوم��ه ای 
راه آهن  بایگان��ی  ب��ه  اجرایی 
تا تنها قط��اری که  فرس��تاد 
از نظ��ر ویژگی ب��ه قطارهای 
حومه ای شبیه است در ایران 
باقی بمان��د و کار کند محور 

تهران - کرج باشد. 

احیای قطار حومه ای در 
دولت یازدهم

با آغاز به کار دولت یازدهم، 
راه  وزی��ر  آخون��دی  عب��اس 
و شهرس��ازی ب��رای بهب��ود 
ای��ران طرح ها  راه آهن  اوضاع 
و برنامه هایی ب��ه همراه خود 
آورد ک��ه یک��ی از اصلی ترین 
توس��عه  آن  محوره��ای 

قطارهای حومه ای بود. 
آخون��دی که خود س��ابقه 
در  تحصی��ل  و  زندگ��ی 
دارد  را  اروپای��ی  کش��ورهای 
از ط��رح قطاره��ای حومه  ای 
به عن��وان یک��ی از اصلی ترین 
مش��کل  ح��ل  راه حل ه��ای 
آلودگ��ی ه��وای  و  ترافی��ک 
ته��ران یاد ک��رد و برای دیگر 
نی��ز  کش��ور  کالنش��هرهای 

نسخه ای اینچنینی پیچید. 
طب��ق برآورده��ای ابتدایی 
ب��ه  توج��ه  ب��ا  راه  وزارت 
میلیون    2/5 حدود  رفت و آمد 
نفر مبادی ورودی تهران تنها 
در یک ش��بانه روز، قطعاً وارد 
کردن قط��ار به ای��ن فرآیند 

می تواند بسیار گره گشا باشد. 
البته قطاره��ای حومه ای با 
وج��ود نامی که دارند بیش از 
آنکه به قطار ش��بیه باشند به 

مترو شباهت دارند. 
صب��ح  از  کاری  س��اعت 
زود ت��ا 12 ش��ب، افزایش و 
کاه��ش تع��داد واگن ه��ا در 
س��اعات ش��لوغ، فروش بلیت 
در لحظ��ه و ب��دون ثبت ن��ام 
مس��افر، اهمیت زمان حرکت 
و به حداقل رساندن تأخیرها، 
داش��تن گروه قابل توجهی از 
مس��افران ثابت که قطار تنها 
وس��یله رفت و آم��د آنها میان 
ش��هرهای مختل��ف اس��ت و 
س��رعت باالی حرکت آنها در 
ویژگی  ایس��تگاه ها چند  بین 
اصل��ی قطاره��ای حومه ای را 
می س��ازد که آنه��ا را از قطار 
ج��دا ک��رده و ب��ه مدیری��ت 

شهری نزدیک می کند. 
با وجود تمام این صحبت ها 
س��رعت  گرفت��ن  اوج  ام��ا 
قطارهای حومه ای در ایران با 
مشکالت و بحران هایی جدی 

روبه رو اس��ت که قطعاً تأمین 
مالی پروژه ها در صدر فهرست 

آن قرار می گیرد. 
هزین��ه باالی زیرس��ازی و 
ریل کش��ی در مناطق��ی ک��ه 
از  نداش��ته اند  قط��ار  تاکنون 
تأمی��ن  دش��واری  و  یکس��و 
جدید  واگن ه��ای  و  ن��اوگان 
از س��وی دیگ��ر کار را ب��رای 

آخوندی دشوار کرده است. 
از سوی دیگر نبود امکانات 
زیرساختی در مناطق مختلف 
ش��هر نیز ماجراهای جدیدی 
را به وجود آورده اس��ت. برای 
مث��ال ش��هری مانن��د تهران 
که شاید بیش��ترین نیاز را به 
قطارهای حوم��ه ای دارد تنها 
یک ایس��تگاه راه آهن داش��ته 
و ب��رای مناطق ش��رقی مانند 
ش��هر پردی��س هی��چ امکانی 
برای ارتباط با ش��بکه راه آهن 
ندارد. این موضوع در رابطه با 
دیگر شهرها که بعضاً ایستگاه 
راه آهن با آنه��ا چند کیلومتر 
فاصله دارد نیز صدق می کند. 
با وجود تمام این مشکالت 
اما به نظر می رس��د دولت کار 
را روی قطاره��ای حوم��ه ای 
آغ��از ک��رده و طب��ق اع��الم 
اس��تاندار تهران کار روی آن 
کلید خورده اس��ت. هاش��می 
پا را ای��ن نیز فراتر گذاش��ته 
و وع��ده آغاز ب��ه کار راه آهن 
حومه ای ورامین را در شهریور 

ماه سال آینده داده است. 
اقدامی که می تواند سر آغاز 
قطارهای   برای  دورانی خوش 
حومه ای باش��د و در آینده ای 
نزدی��ک راه را برای ش��نیده 
شدن سوت قطار در شهرهای 
کوچک حاشیه کالنشهرها باز 

کند. 
در شرایطی که اوضاع تهران 
با جمعیت��ی 12 میلیونی هر 
روز سخت تر می شود و اجرای 
طرح هایی مانند مس��کن مهر 
ب��ار جمعیتی چن��د صد هزار 
نفری به پایتخت س��وار کرده 
قطع��اً تنه��ا راه چ��اره برای 
عبور از ترافیک حاصل از این 
رفت و آمدها، قطارهایی اس��ت 
ک��ه ترافیک و آلودگ��ی را به 

حداقل می رساند. 

مع��اون معماری و شهرس��ازی وزیر راه و 
شهرسازی گفت: تالش برای حفظ و احیای 
معماری س��نتی ایرانی و اس��المی بس��یار 
مهم تر و کم هزینه تر از ایجاد فرهنگ جدید 

معماری و مقدم بر آن است. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت راه 
و شهرس��ازی، پیروز حناچ��ی به اقدامات 
ای��ن معاون��ت در ارزیاب��ی کیفی��ت امور 
ش��هرها در درازمدت اش��اره کرد و افزود: 
اقدام��ات ترویجی و تصمیم��ات معاونت 
معماری و شهرس��ازی تاثیرات بلندمدتی 
بر کیفیت ام��ور ش��هرها می گذارند. این 
اقدام��ات اگرچه به ظاه��ر در کوتاه مدت 
تغییری ایج��اد نمی کنند اما این اقدامات 
ترویج��ی در بلندم��دت، کیفی��ت ام��ور 
ش��هری را بهب��ود می بخش��ند. در واق��ع 
نظم و انضباط ش��هری و معماری همسو 
ب��ا فرهنگ ایران��ی اس��المی و منطبق با 

دانش بین المللی از دستاوردهای اقدامات 
ترویجی این معاونت است. 

وی همچنین به گسترش سریع شهرها 
در نیم قرن اخیر اش��اره کرد و ضمن بیان 
تفاوت دیدگاه  در حفظ داشته های میراثی 
بی��ن ایران با س��ایر نقاط دنی��ا گفت: در 
تمامی دنیا، تالش بر این است که میراث 
معاصر حفظ ش��ود، حتی اگر این میراث، 
کارخانه ای قدیمی در دل ش��هرها باش��د 
زیرا آن مکان در وهله نخس��ت، بخش��ی 
از تاریخچ��ه و پیشینه ش��هر اس��ت و در 
مرحل��ه بعدی به عنوان عقب��ه ای تاریخی، 
ب��رای  میراث��ی  و  اجتماع��ی  فرهنگ��ی، 
آیندگان محس��وب می ش��ود که نشانی از 
گذر تاریخ بر بخش ه��ای مختلف و حتی 
در حالی ک��ه  دارد،  صنعت��ی  بخش ه��ای 
در کش��ور ما وضعیت حفظ داش��ته های 
تاریخی دستخوش نوسانات فراوانی است. 

آثار تاریخی به جامانده از گذشته؛ 
فرصتی ارزشمند در اختیار کشورها

ب��ه گفته معاون معماری و شهرس��ازی 
وزی��ر راه و شهرس��ازی، ن��گاه و ت��الش 
کش��ورها به آثار به جای مانده از گذشته، 
نگاهی از نوع فرصت اس��ت و این نوع نگاه 
در تمامی دنیا به یک جریان تبدیل شده 

است. 
حناچی با اشاره به تجربیات خوب ایران 
در زمینه تبدیل فضاهای مراکز قدیمی به 
مراکز فرهنگی، هنری، آموزش��ی و حتی 
اقتصادی به پیش��ینه فرهنگسرای بهمن، 
خانه هنرمندان و دانش��گاه هنر تبریز که 
در ابتدا سالخ خانه، پادگان و کارخانه چرم 
بودند اش��اره کرد و افزود: ت��الش بر این 
اس��ت که این فرصت ها را غنیمت دانسته 
و از آنها محافظت کنیم، اینها بخش��ی از 

سرمایه و ثروت ملی محسوب می شوند. 
وی در بخش��ی از س��خنان خود با تاکید 
بر موفقیت مکان هایی که با اقتصاد فرهنگ 
اداره می ش��وند از تجربه خوب ش��هرداری 
ته��ران در تبدیل فضاهای قدیمی همچون 
زندان قصر به فضای فرهنگی نام برد و افزود: 
اقدام��ات ترویجی ش��ورای عالی معماری و 
شهرسازی به دلیل تغییر مدیریت ها منسجم 
نبوده و بخشی از فعالیت ها نیز در دوره هایی 
رها ش��دند. در حال حاضر، معاونت معماری 
و شهرس��ازی به دنبال انسجام  بخشیدن و 
پیگیری تشویقی سیاست گذاری هایی است 

که تدوین می کند. 
مع��اون معماری و شهرس��ازی وزیر راه 
و شهرس��ازی با اش��اره به عقبه فرهنگی 
ای��ران در زمین��ه معماری چ��ه پیش از 
اس��الم و چ��ه پ��س از آن گف��ت: بناها و 
معم��اری باقی مانده از دوران قبل از ورود 
اس��الم، بناهای فاخر و حکومتی همچون 
تخت جمشید، کاخ سروستان، کاخ اردشیر 
اس��ت و از زندگی مردم نشان زیادی باقی 
نمانده اس��ت، در حالی که از دوره ایلخانی 
و صف��وی به بعد، آث��ار اجتماعی تاریخی 
فراوانی باق��ی مانده اند که نش��ان از گذر 

تاریخ بر اجتماع ایران دارند. 
ب��ه گفته دبیر ش��ورای عالی معماری و 
شهرسازی، ایران در دنیا با تنوع اقلیمی و 
برخورد عقالنی نسبت به شرایط محیطی 
و فرهنگ��ی ش��ناخته می ش��ود که بخش 

عم��ده ای از این نگاه به معماری کش��ور 
مربوط است. 

وی در تش��ریح س��خنان خ��ود افزود: 
توجه به اقلیم و برخورد عقالنی با شرایط، 
ویژگی معماری قدی��م ایران و به عبارتی 
معماری ایرانی اسالمی است که نمونه های 
آن در ش��هرهایی همچون یزد، کاش��ان، 
زواره، اردس��تان، نایی��ن و ابیان��ه قاب��ل  

مشاهده هستند. 
معماری ایرانی اسالمی را نمی توان در 

شهرهای جدید خلق کرد
حناچی درباره ضرورت توجه به معماری 
ایرانی اسالمی در شهرهای جدید به پایگاه 
خب��ری وزارت راه و شهرس��ازی گف��ت: 
معم��اری ایرانی اس��المی ویژگ��ی تازه ای 
نیس��ت که بتوانی��م آن را در ش��هرهای 
جدی��د »خلق« کنیم بلک��ه این معماری 
ویژگی های��ی دارد ک��ه در دل ش��هرهای 
ای��ران نهفته ان��د. تنوع معم��اری عقالنی 
و منطب��ق با طبیعت در معم��اری ایرانی 
ویژگ��ی منحصربه فردی اس��ت. به همین 
دلیل اس��ت که وقت��ی در کنفرانس های 
جهانی صحبت از معماری ایران می ش��ود 
بالشک همه سر س��تایش فرومی آورند و 
از آن به عن��وان ی��ک ارزش بی بدی��ل نام 
می برند اما متاس��فانه برخوردها به گونه ای 
است که در داخل کشور گروه های زیادی 

برای این ویژگی ها، ارزش قائل نیستند. 

انتقاد از تخریب بناهای ارزشمند 
توسط فاقد صالحیت ها

حناچی ب��ا اظه��ار تاس��ف از وضعیت 
موج��ود ساخت و س��از در کش��ور تاکی��د 
ک��رد: متاس��فانه در روزگار خوش��ی ب��ه 
س��ر نمی بریم؛ بدین معنا که کس��انی که 
حداق��ِل صالحیت را ب��رای تصمیم گیری 
در ای��ن حوزه ه��ا ندارند، به خ��ود اجازه 
می دهند که بسیاری از ابنیه با ارزش را از 
بین ببرند یا به سلیقه بی قواره خود با آنها 
برخورد کنند. وقت��ی صحبت از معماری 
ایرانی اس��المی می کنیم یعنی از فرهنگ 
و هویت خود س��خن ب��ه میان آورده ایم و 
مهم ترین مصادیق آنها بناهایی هستند که 
داریم و در صورت تخریب آنها بخش��ی از 
تاریخ و عبارت های کتاب تاریخ ایران را از 

بین برده و مخدوش کرده ایم. 

شهریور95، نقطه شروع قطارهای حومه ای

قطارهایی با مسافران دائمی
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حمل و نقلمسکن

با تورم افسار گسیخته 
وام مسکن هر چه باال رود بی اثر است

مدیرعام��ل بان��ک مس��کن ب��ا بی��ان اینکه بخش 
مس��کن یک برنامه تأمین مالی بلندمدت می خواهد 
که مهم ترین پارامتر آن ثبات شرایط اقتصادی است، 
گفت: تالش می کنیم تا تسهیالت مسکن 50 درصد 

قیمت مسکن را پوشش دهد. 
به گزارش فارس، محمدهاشم بت شکن در پاسخ به 
این سوال که آیا می توان امیدوار بود که در سال 95 
و 96 میزان تسهیالت خرید مسکن 70 تا 80 درصد 
قیمت یک واحد مس��کونی را پوش��ش دهد، آیا این 
تالش از سوی مدیران ارشد بانک مسکن در جریان 
اس��ت که به دهه 70 که تس��هیالت مس��کن پوشش 
خوبی برای قیمت مس��کن داش��ت بازگردیم، گفت: 
این موضوع تا حدودی در اختیار بنده و مدیران بانک 
مس��کن و تا حدودی نیز در اختیار متغیرهای کالن 
اقتصادی است؛ یعنی وقتی که در دهه 70 تسهیالت 
مس��کن تا حدود 70 درصد ارزش قیمت یک واحد 
مسکونی را پوشش می داد، در آن دهه تورم های آن 
چنانی و رشد پایه پولی 40 درصد نداشتیم و از یک 

شرایط نسبتاً با ثباتی برخوردار بودیم. 
وی با اشاره به اینکه تسهیالت مسکن هم اگر رشد 
افسار گسیخته قیمت مسکن نبود می توانست پوشش 
خوبی برای خرید مسکن بدهد، تأکید کرد: در حال 
حاضر یک متغیر برون زا و رشد نقدینگی و تورم وجود 
دارد ک��ه قیمت مس��کن را تح��ت تأثیر قرار می دهد، 
اما وقتی در یک سال 80 درصد قیمت مسکن رشد 
می کند، ما در بانک مس��کن هرچقدر هم که تالش 
کنیم، چطور می توانیم خود را به آن تورم برسانیم. 
بت ش��کن ادامه داد: پس بخش مس��کن یک برنامه 
تأمی��ن مال��ی بلندم��دت می خواه��د ک��ه مهم ترین 
پارامت��ر آن ثب��ات ش��رایط اقتصادی اس��ت پس اگر 
شرایط اقتصادی ثبات و پایداری الزم را داشته باشد 
تس��هیالت بانک مس��کن و هر بانک دیگری متناسب 
با تورم می تواند افزایش یابد و قدرت خرید را افزایش 

دهد. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: اگر تورم به ش��کل افس��ار 
گس��یخته حرکت کند، بانک مسکن هرچقدر هم که 
توان اعطای تسهیالت را باال ببرد هیچ موقع نمی تواند 
مؤثر باشد، بنابراین پیش بینی ما این است که هرچند 
سال یک بار تسهیالت رشد کند، به همین دلیل است 
که شورای پول و اعتبار در تازه ترین مصوبه خود اعالم 
کرده که درحال حاضر تس��هیالت وام خرید مس��کن 

80 میلیون تومان است. 

بانک های خصوصی از پرداخت وام 
بافت فرسوده سر باز می زنند

معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه باوجود 
مصوبه بانک مرکزی برخی از بانک ها از ارائه سهمیه 
تس��هیالت بافت فرسوده س��رباز می زنند، گفت: سه 
بانک بخش خصوصی که بانک های دی و پارس��یان 
ج��زو آن هس��تند به ص��ورت کتبی و رس��می اعالم 
کرده ان��د س��همیه وام باف��ت فرس��وده مصوب بانک 

مرکزی را نمی پردازند. 
ب��ه گزارش ایلنا، محمدس��عید ای��زدی با تاکید بر 
اینک��ه تقاض��ا برای اخذ وام 50 میلیون تومانی بافت 
فرسوده بسیار زیاد است، اظهار داشت: در اسفند ماه 
س��ال گذش��ته که تسهیالت بافت فرسوده به بانک ها 
ابالغ ش��د، 27 هزار متقاضی دریافت این وام ها را به 

بانک ها معرفی کردیم. 
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری با بیان 
اینک��ه هنوز نتوانس��ته ایم پرونده های��ی را که از قبل 
تش��کیل ش��ده به بانک ها معرفی کنیم، تصریح کرد: 
35 ه��زار پرونده که برای دریافت وام نوس��ازی بافت 
فرسوده از قبل تشکیل شده وجود دارد که این تعداد 

به بانک مسکن معرفی می شوند. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه عدم هم��کاری بانک ه��ا گفت: 
بانک ه��ای خصوصی تمایلی برای تخصیص س��همیه 
در نظ��ر گرفته ش��ده بانک مرک��زی ندارند و تاکنون 
فقط ش��ش بانک ملی، ملت، رفاه، تجارت، مس��کن 
و س��په حاضر به همکاری و تخصیص این تس��هیالت 
ب��ه متقاضیان ش��ده اند البته بان��ک قوامین هم اعالم 

آمادگی کرده است. 
ایزدی تاکید کرد: هر 15 روز یک بار با بانک مرکزی 
اعطای وام بافت فرسوده را پیگیری می کنیم و انتظار 
داریم که هر چه س��ریع تر س��ایر بانک ها هم س��همیه 

اختصاص یافته را به متقاضیان ارائه دهند. 

افشاگری راه آهن از علت توقف 
قطارهای حومه ای

توج��ه ب��ه قطارهای حوم��ه ای و برنامه ریزی برای 
س��اخت و توس��عه آنها یکی از اصلی ترین برنامه های 
محوری وزیر راه در طول ماه های گذشته بوده است؛ 
برنام��ه ای ک��ه هرچند در گذش��ته وجود داش��ته اما 
تجربه نش��ان می دهد در دولت قبل چندان عالقه ای 

به پیگیری آن وجود نداشته است. 
به گزارش ایس��نا، هرچند سابقه تاریخی قطارهای 
حومه ای در ایران عمری بیش��تر از 10 س��ال داش��ته 
و بح��ث در رابط��ه با آن از دولت هش��تم آغاز ش��ده 
است، اما در شرایطی که انتظار می رفت طرح ساخت 
این قطارها در دولت نهم و دهم رش��د قابل توجهی 
پیدا کند عماًل جز چند طرح خاص هیچ پیش��رفتی 
نداش��ته اس��ت. قطار تهران – کرج که از چند س��ال 
قبل در ایس��تگاه مترو صادقیه تهران راه اندازی ش��ده 
و با توجه به ویژگی هایی که دارد بیش��ترین ش��باهت 
را به قطارهای حومه ای دارد، تنها تجربه  موفق در این 
زمینه به حساب می آید. در کنار آن هرچند طرح های 
مختلفی برای ساخت قطارهای دیگر ارائه شد اما در 

عرصه عمل چندان به موفقیتی خاص منجر نشد. 
یکی از طرح های مهمی که در زمینه قطارها وجود 
داش��ته و حتی خبر پیگیری آن در چند روز گذش��ته 
منتش��ر شده است راه آهن حومه ای تهران – ورامین 
– گرمسار بوده است. راه آهنی که استاندار تهران چند 
روز قبل اعالم کرد با موافقت وزارت راه و شهرسازی 
بناس��ت تا ش��هریورماه س��ال 1395 به افتتاح کامل 
برسد. ماجرای این راه آهن اما به دولت یازدهم خالصه 
نمی شود و طبق گزارشی که راه آهن منتشر کرده از 
سال 1386 وارد مرحله طراحی و اجرا شده است. 

برمبنای اطالعات ارائه شده از سوی شرکت راه آهن 
جمهوری اس��المی ایران، این پروژه در س��ال 1391 
پیشرفتی 70 درصدی در حوزه زیرسازی داشته و در 
شرایطی که کار در حالتی عادی در محیط کارگاهی 
این پروژه ادامه داش��ته اس��ت، بازدید رییس جمهور 

وقت از آن کار را متوقف کرده است. 
برمبنای این گزارش، تبدیل خطوط در حال احداث 
راه آه��ن در حری��م راه آهن به مترو بهانه اصلی توقف 
پروژه بوده است و هرچند مجلس شورای اسالمی این 
موضوع را خالف قانون دانسته اما در دولت وقت به آن 
هیچ توجهی نش��ده است. این گزارش همچنین ادعا 
کرده که پس از ایجاد این تغییر و تحول در این مسیر 
ریلی، در بسیاری از ایستگاه ها عماًل پیشرفت فیزیکی 
صفر درصد باقی مانده است و کار برای مدتی طوالنی 
متوقف ش��ده و بدون هیچ برنامه ای ثابت باقی مانده 
است. هرچند در شرایط فعلی وزارت راه و شهرسازی، 
تأمی��ن بودج��ه الزم برای قطاره��ای حومه ای قدری 
دش��وار به نظر می رس��د اما با توجه به وضعیت نسبتا 
خوب اقتصادی دولت سابق وهمچنین اجماع نسبی 
بین کارشناسان در اهمیت ساخت و تکمیل قطارهای 
حومه ای مش��خص نیست این پروژه که می تواند گره 
ترافیکی رفت وآمد بخش قابل توجهی از همس��ایگان 
ته��ران را برط��رف کند به چه دلیلی متوقف ش��ده و 

بدون برنامه ثابت باقی مانده است. 

آغاز عملیات اجرایی ۴ آزادراه از 
ابتدای سال

مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی گف��ت: اس��تقبال 
سرمایه گذاران بخش خصوصی به منظور مشارکت در 
احداث پروژه های عمرانی منجر به آغاز عملیات چهار 
پروژه مهم آزادراهی در سه ماه نخست سال جاری شد. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی ش��رکت س��اخت و 
توس��عه زیربناهای حمل و نقل کش��ور، علی نورزاد با 
اش��اره به آزادراه آبیک-چرمش��هر که روز دوش��نبه 
عملی��ات اجرای��ی آن آغاز ش��د، اظهار ک��رد: آزادراه 
مراغه- هشترود به طول 92 کیلومتر، آزادراه تبریز- 
مرن��د- بازرگان به ط��ول 253 کیلومتر، آزادراه حرم 
تا حرم حدفاصل س��بزوار- نیش��ابور- مشهد به طول 
223کیلومتر و آزادراه جنوبی تهران به طول 158 متر 
آزادراه هایی هستند که در سه ماه نخست سال جاری 

عملیات اجرایی آن آغاز شده است. 
مدیرعامل ش��رکت س��اخت و توس��عه زیربناهای 
حمل و نق��ل کش��ور افزود: ب��ا پایان یافت��ن عملیات 
اجرایی پروژه های آغاز شده، وضعیت ترافیک شمال 
غرب، ش��مال ش��رق و مهم تر از آن کریدور ش��رق به 
غرب کش��ور متحول خواهد ش��د و در نتیجه ترانزیت 
بین همسایگان غربی و شرقی به میزان قابل توجهی 
افزای��ش خواه��د یافت. نورزاد با اعالم این خبر گفت: 
به منظور احداث آزادراه ها در کش��ور سیاس��ت دولت 
اس��تفاده از تم��ام ظرفیت ه��ای بخش خصوص��ی و 
سرمایه گذاران است تا هرچه سریع تر زیرساخت های 
عمرانی و محورهای مواصالتی کشور تکمیل شود. 

وی بودج��ه عمران��ی کش��ور را محدود اعالم کرد و 
افزود: به طور قطع اگر سرمایه گذاری بخش خصوصی 
نباش��د، تکمیل محورها زمان ب��ر و تقریباً غیرممکن 
اس��ت، ب��ه همی��ن دلی��ل ج��ذب بخش خصوصی و 
اس��تقبال آنه��ا در س��اخت آزادراه ه��ا امری ضروری 
محس��وب می ش��ود.   مدیرعامل ش��رکت س��اخت و 
توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با ابراز خرسندی 
از حضور بخش خصوصی در کنار دولت گفت: به رغم 
محدودیت  منابع و کمبود اعتبار، با تدابیر اتخاذ شده 
شاهد تمایل بخش های غیردولتی برای مشارکت در 
اح��داث آزادراه ها بودیم که در پی همین همکاری ها 
کلنگ احداث چهار آزادراه  مهم کشور در سال جاری 

به زمین زده شد. 
 نورزاد با تأکید بر گفته های معاون اول رییس جمهور 
در مراسم آغاز عملیات اجرایی آزادراه کنارگذر جنوبی 
تهران عنوان کرد: مش��ارکت در طرح های آزادراهی 
یک نوع س��رمایه گذاری امن اس��ت که س��رمایه گذار 
اطمینان دارد در طول زمان معین شده به طور قطع 
سرمایه خود را بازپس خواهد گرفت و از طرفی ساز 
و کارهای سرمایه گذاری در این بخش به نحوی است 
که بخش دولتی پشتیبان و مشارکت کننده در پروژه 
اس��ت و بر این اس��اس تمامی امکانات و ابزار الزم را 

برای حصول نتیجه مناسب به کار می گیرد. 

جواد هاشمی

معاون وزیر راه و شهرسازی: 

بی قوارگی سلیقه در برخورد با ابنیه ارزشمند



در هفته ج��اری خبری در 
ایس��نا منتشر ش��د که کمی 
نگران کننده به نظر می رسید. 
یک��ی از مس��ئوالن س��ازمان 
از  محیط زیس��ت  حفاظ��ت 
جهادکشاورزی  وزارتخانه های 
و بهداش��ت خواس��ته مصرف 
و  پرخط��ر  س��موم  برخ��ی 
آسیب رس��ان را کنترل کنند. 
حفاظ��ت  س��ازمان  مش��اور 
محیط زیس��ت در امور سموم 
و کوده��ای ش��یمیایی گفته: 
»کمیته مدیریت منابع پایه و 
کاهش آلودگی کود و سم در 
سازمان حفاظت محیط زیست 
کش��اورزی  جه��اد  وزی��ر  از 
خواس��ت نس��بت ب��ه حذف 
س��موم پرخطر و جایگزین با 
سموم زیست نهاده اقدام الزم 

به عمل آید.«
این مقام مس��ئول با اشاره 
ب��ه یک��ی از س��موم معتقد 
حج��م  »بیش��ترین  اس��ت: 
پ��ر خطر  از س��م  اس��تفاده 
ش��الیزارهای  در  دیازین��ون 
کشور  ش��مالی  اس��تان های 
اس��ت و این تحت ش��رایطی 
در  هم اکن��ون  ک��ه  اس��ت 
تم��ام کش��ورهای اروپایی و 
آمریکای��ی مصرف این س��م 
خطرناک که عوارض بس��یار 
مخرب��ی برای محیط زیس��ت 
ب��ه همراه  و س��امت مردم 
دارد، ممن��وع ش��ده اس��ت. 
همچنین از وزارت بهداش��ت 
خواس��ته ش��ده نس��بت ب��ه 

بررس��ی باقی مانده س��موم و 
فلزات سنگین در محصوالت 

کش��اورزی اقدام کند.«
ای��ن در حالی اس��ت که به 
گفت��ه وی، مص��رف س��االنه 
ای��ن س��م در ای��ران بیش از 
3میلیون لیتر است و خطرات 
و  آبزیان  برای  جبران ناپذیری 

پرندگان دارد. 
کارشناس��ان  از  یک��ی 
گیاه پزش��کی در گفت وگ��و با 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 

دیازینون طیف وسیعی  »سم 
از آف��ات را در ب��ر می گیرد و 
کنترل مطلوبی بر آنها دارد.«

اکرم حس��ینی با اش��اره به 
این س��م سال هاس��ت  اینکه 
در جه��ان منس��وخ ش��ده و 
نام آن  جهادکش��اورزی نی��ز 
را از فهرس��ت س��موم مج��از 
حذف کرده اس��ت، می افزاید: 
»اما همین دیازینون توس��ط 
تولید  داخل��ی  کارخانه ه��ای 
می ش��ود و هی��چ نظ��ارت و 

کنترلی بر آنها نیست.«
وقت��ی  وی،  گفت��ه  ب��ه 
معض��ل اس��تفاده از س��موم 
جلساتی  در  ش��ده  منس��وخ 
که با مدیران س��ازمان حفظ 
نباتات داریم مطرح می شود، 
راهکاری ب��رای حل موضوع 
و هنگامی  نمی کنن��د  ارائ��ه 
آنها می پرس��یم چرا  از  ک��ه 
کارخانه های  می دهید  اجازه 
داخلی، تولید چنین سمومی 
را ادامه دهن��د. می گویند ما 

توانای��ی مقابل��ه ب��ا آنه��ا را 
نداری��م و نمی توانی��م با آنها 

درگیر ش��ویم. 
است  معتقد  کارشناس  این 
دوره ماندگاری سم دیازینون 
ش��اید تا بیش از س��ه ماه هم 
برس��د اما این تنها بخشی از 
ماجراست که مطرح می شود. 
درحالی که برخی کش��اورزان، 
خطرناک تری  به مراتب  سموم 
نیز استفاده می کنند که هیچ 
حرف��ی از آنه��ا در رس��انه ها 
مثال س��م  به عنوان  نیس��ت. 
»راگب��ی« که تا دوس��ال در 
خاک مان��دگاری دارد و وارد 
گی��اه می ش��ود. ای��ن یعن��ی 
مزرعه  محص��ول  چه��اردوره 
مربوط��ه ناس��الم وارد ب��ازار 
ش��ده و به مصرف من و شما 

می رسد. 
حس��ینی در پایان از سموم 
قاچ��اق نی��ز گایه ک��رده و 
عنوان می کند: »بعضی مواقع 
س��موم جدیدی را در دس��ت 
کش��اورزان می بینی��م که نه 
تاییدی��ه بهداش��ت دارد و نه 
جهادکش��اورزی. اینه��ا وقتی 
مص��رف می ش��وند ن��ه دوره 
ماندگاری ش��ان معلوم اس��ت 
و ن��ه تاثیرگذاری مش��خصی 

دارند. 
مبارزه با این بازار آشفته که 
سود به مراتب باالیی داشته و 
منافع یک عده خاص را تامین 
می کند، احتیاج به عزم جدی 
دارد که متاسفانه هنوز محقق 

نشده است.«

ب��ازار خرما آن ط��ور که از 
خبره��ا و ش��نیده ها به نظر 
می رسد، به قدری پیچیده و 
آش��فته است که هرچه از آن 
بگوییم باز هم حق مطلب را 
ادا نکرده ایم. گزارش مفصلی 
در این ب��اب تهیه کردیم که 
کارشناس��ان مختل��ف ای��ن 
صنف نظرات خ��ود را درباره 
بازار خرما و نخلداری عنوان 
کردند. گوی��ا رد پای دالالن 
در این بازار هم دیده می شود 
و چندین برابر کش��اورز سود 
می برن��د. به ط��وری ک��ه به 
گفته یکی از فعاالن، خرمای 
مضافتی را با خوش��ه کیلویی 
500 تا 700تومان از کشاورز 
می خرن��د ام��ا از آن ط��رف 
همی��ن خرما در ب��ازار بیش 
از 9ه��زار توم��ان به دس��ت 

مصرف کننده می رسد. 
رییس مجمع ملی خبرگان 
کش��اورزی و کش��اورز نمونه 
امروز«  به »فرص��ت  کش��ور 
گفته ب��ود چون کش��اورزان 
صنف و تش��کل قوی ندارند 
که به موقع و در زمان مناسب 
از آنها حمای��ت کند، دالالن 
ه��م به راحت��ی در این میان 

می دهن��د  ج��والن 
ب����ه ه���ر  و 

بازار  بخواهن��د  ک��ه  طریقی 
معتقد  وی  می چرخانن��د.  را 
است اکثر کس��انی که برای 
تصمیم گی��ری  کش��اورزان 
کش��اورزی  از  می کنن��د، 
پش��ت  و  نمی دانند  چی��زی 
میز می نش��ینند و برای آنها 

تعیین تکلیف می کنند. 
یکی از کشاورزان حرف های 
خرما  تولی��د  درب��اره  جالبی 

آن  تکرار  که  گفته 

خال��ی از لطف نیس��ت. این 
است:  معتقد  نمونه  کش��اورز 
»با توجه به ش��رایط اقلیمی 
و همچنی��ن بح��ران آبی که 
کشور با آن دست و پنجه نرم 
می کند نخل خرما با کمترین 
بازده مناس��ب  مص��رف آب، 
و  اش��تغال زایی  اقتص��ادی، 
زیست محیطی می تواند یکی 

از بهترین گزینه ها باشد.«
ه��م اکن��ون 

ایران در جایگاه س��وم تولید 
این محصول پ��س از مصر و 
عربس��تان در دنیا قرار دارد و 
س��االنه یک میلیون تن را به 
تحریم ها  اما  می فرستد.  بازار 
رقابت در بازارهای بین المللی 
را برای ایران س��خت کرده و 
الزم اس��ت مس��ئوالن برای 
حل آن تدبیری بیندیش��ند. 
کارشناس��ان معتقدند قیمت 
هزینه ه��ای  خرم��ا  پایی��ن 
دس��تمزد و ع��دم حمایت از 
نخلداران، رغبتی برای تولید 
در کش��اورزان باقی نگذاشته 

است. 
اگر این روند ادامه داش��ته 
آینده ای نه چندان  باش��د در 
دور، ممکن است رتبه ایران 
به جایگاه چه��ارم و بلکه 

پایین تر نزول کند. 

اول هفته گزارش��ی مبنی بر شیوع بیماری 
آنفلوآن��زای پرندگان در کش��ور تهیه کردیم و 
البته اعام مصرف مرغ و تخم مرغ عرضه شده 
در بازار هیچ مش��کلی ندارد و مردم می توانند 
با خیال راحت این محصوالت را مصرف کنند. 
آنطور که از اخبار مربوطه به نظر می رس��د تا 
این لحظه گزارش��ی درباره شیوع این بیماری 
در مرغداری ه��ای تخم گذار گزارش نش��ده و 
فع��ا موضوع بیماری به مرحله حاد نرس��یده 
اس��ت. اما بیماری دیگری به ن��ام تب کریمه 
کنگو در استان های ش��مالی شیوع پیدا کرده 

که گویا مرگ چند نفر را رقم زده است.
یک بیم��اری حاد ت��ب دار و ایج��اد کننده 
خونریزی ک��ه از طریق گزش کن��ه یا تماس 
ب��ا خون یا ترش��حات یا الش��ه دام و انس��ان 
آل��وده منتق��ل می ش��ود.  از آنجا ک��ه وظیفه 

مسئوالن بهداشت دام و در رأس آن، سازمان 
دامپزش��کی کشور کنترل و رصد بیماری های 
مس��ری اس��ت، بنابراین نقل و انتق��ال دام و 
طیور از اس��تان مازندران ممنوع ش��ده و در 
حال حاضر برای رعایت مسائل بهداشتی این 
موضوع جدی است.  اما خبر ناراحت کننده تر 
این اس��ت ک��ه از صادرات دام از این اس��تان 

ب��ه جمه��وری آذربایج��ان و ع��راق 
شده  و جلوگیری 
ن  ما ز س�����ا
ش������ت  ا بهد

ن��������ی  جه�ا
دام ه��ا  خ��روج  دام 
را نیز ب��ه خاطر تب 
کریمه کنگو ممنوع 

کرده است. 

ش��اید یک��ی از مهم تری��ن اخباری ک��ه در حوزه 
موادغذایی در هفته جاری توس��ط رس��انه ها منتشر 

شد، بحث دور و دراز قیمت شیرخام بود.
گویا ستاد تنظیم بازار بعد از اینکه مدت خرید 
تضمینی ش��یرخام به انتها رس��ید، دست به کار 
ش��د و در یک اقدام ضربتی طرحی را به تصویب 
رس��اند که خرید شیرخام به قیمت 1440تومان 
در ه��ر کیلوگرم به یک اجبار ب��رای کارخانه ها 

تبدیل ش��د. 
از آن طرف ماموران سازمان 
حمایت مامور شدند به عنوان 
ناظ��ر در کارخانه ها حضور 
یافت��ه و بر اعم��ال قانون 

مهر تایید بزنند. 
اینجاس��ت که  جالب 
و  لبن��ی  ه��م صنای��ع 
ه��م اتحادی��ه دامداران 
چنی��ن  اج��رای  از 
هس��تند  ناراضی  طرحی 
و معتقدن��د در آین��ده ای 
ن��ه چن��دان دور ب��ه ض��رر 

دامداران تمام خواهد ش��د.
از ط��رف دیگ��ر ه��م دبی��ر 
انجم��ن صنای��ع لبن��ی کش��ور 
از  خب��ری  نشس��ت  ی��ک  در 
تومان��ی  1200میلی��ارد  ض��رر 
اج��رای ط��رح  ب��ا  کارخانه ه��ا 
مذکور خبر داد و او هم به نوبه 
خود با اجرای آن مخالفت کرد.

اما معلوم نیست که اصرار دولت 
ب��ر عملی ش��دن ط��رح اجباری 

افزایش قیمت شیرخام چیست؟ 

شاید هیچ چیز به اندازه یک بودجه مناسب 
ی��ا یاران��ه قابل توج��ه، برای ی��ک وزارتخانه 
خوش��حال کننده نباشد،  آن هم وزارتخانه ای 
مانن��د کش��اورزی که با مش��کات عدیده ای 
دس��ت و پنجه نرم می کند و کش��اورزان نیز 
نیازهای فراوانی دارند تا بتوانند در راس��تای 
امنی��ت غذایی ق��دم بردارند. مدیرکل بودجه 
وزارت جهادکشاورزی، یارانه بخش کشاورزی، 
نهاده ه��ا و عوام��ل تولید از محل اجرای قانون 
هدفمن��دی یارانه ه��ا برای امس��ال را بیش از 
3ه��زار میلی��ارد تومان اعام ک��رده و گفته: 
»این میزان تصویب ش��ده اما هنوز تخصیص 
نیافته اس��ت.« وی با اش��اره به اینکه تمرکز 

بخش کشاورزی در بودجه ریزی و تخصیص 
مناب��ع روی حوزه ه��ای زیربنایی آب و 

خاک، کشت های گلخانه ای متراکم 
و افزایش بهره وری آب اس��ت، 

عنوان کرده: »بودجه بخش کشاورزی از محل 
اعتبارات عمرانی و تمام منابع از جمله صندوق 
توس��عه ملی، بودجه عمومی، فاینانس و... در 
سطح دولتی بالغ بر 6هزار میلیارد تومان است 
ک��ه ب��ا توجه به بودجه 2400 میلیارد تومانی 
سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی، می توان 
گفت در صورت تخصیص این بودجه به صورت 
کام��ل، وزارت جه��اد کش��اورزی بودج��ه ای 
بق��ه  ب��ی س����ا
در س��ال ج�اری 

خواهد داشت. 

یک یارانه بی سابقه برای کشاورزی
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واقعا چرا؟

 
آقا یه س��وال برام پیش اومده. . . این آنفلوآنزا که 
اومده و خیلی هم اسم باکاسی داره به بعضی جاها 
ضرر زده، درسته؟  حاال شنیدم که سازمان دامپزشکی 
رفته همه طیور مش��کوک و آلوده رو معدوم کرده تا 
دیگه بیشتر از این سرایت پیدا نکنه. حاال روی صحبتم 
با مس��ئوالن این س��ازمانه. . . ش��ما که انقدر کارتون 
درسته، خسارت مرغدارایی که اینجوری متضرر شدن 
رو پرداخ��ت می کنی��د دیگه؟  یا اینکه پرداخت پول 
رو به صندوق بیمه و وزارت جهادکش��اورزی و هزار 
و یک نهاد و س��ازمان ثالث محول می کنید که ش��اید 
یکی، دو تاشون هم اصًا وجود خارجی نداشته باشه؟  
نکنه موضوع مثل آنفلوآنزای سال 89 بیخ پیدا کنه. 

بگم؟ . . . بگم؟ 
بگم که هنوز یه عده از کسایی که توی اون سال، 
طیورش��ون معدوم ش��د و سرمایه ش��ون به باد رفت، 
خسارتشونو نگرفتن؟  آخ ببخشید از دهنم در رفت! 

* * *
آخه کی می خواین دس��ت از س��ر ش��یر بردارین؟  
یهو برمی گرده گازتون می گیره ها. این همه با س��ر 
صنعت لبنیات و دامداری ها آوردین بس نبود؟  حاال 
می خواین بازرس بفرس��تین ت��و کارخونه ها که روی 
قیمت ها نظارت کنه؟  خب بابا حل این مشکل باید 
ریش��ه ای باش��ه... ش��ما فرهنگس��ازی کن، ببین چه 
تحولی ایجاد می ش��ه. ما االن توی مصرف ش��یر دو، 
سه پله از دنیا عقب تریم. اما تا دلت بخواد روغن و شکر 
و نوش��ابه می خوریم. درست رفتیم سراغ موادغذایی 
که خط قرمز دارن. چرا؟  چون هنوز اونطور که باید 
آگاه نشدیم. من می گم به جای بازرسان محترمی که 
قراره برن توی کارخونه ها یکسری از کارشناسای شیر 
رو به مدارس و محله ها و دانش��گاه ها بفرس��تید بلکه 

بتونن مردم رو به راه درست هدایت کنن! 
* * *

ش��نیدم وزارت جهادکش��اورزی می خواد یارانه تپل 
بگی��ره؛ اون��م 3هزارمیلیارد تومن. البته هنوز این مبلغ 
اختصاص داده نشده اما به تصویب رسیده.  ای بابا وقتی 
این عدد رو می شنوم یاد یه جریانی می افتم که بهتره 
اصاً هیچی نگم. اما اینو بگم که اگه اون اتفاق قدیمیه 
نمی افتاد، االن شاید این اتفاق جدیده می افتاد. . . خودمم 
نفهمیدم چی گفتم. فقط توروخدا پس فردا نگید این 
بودجه نشد و برای فان و بهمان موضوع خرج شد. یا 
هزینه شد برای طرح جلوگیری از بدحجابی و این جور 
چیزا. حرف زدید، پای حرفتون بمونید؛ درست مثل بقیه 

حرفا که مو به مو به همشون عمل کردید! 
* * *

نمی دون��م ای��ن چ��ه صیغه ای��ه که با ه��ر صنف و 
اتحادی��ه ای ح��رف می زنیم، از دس��ت دالل ها فریاد 
می زنن. می دونید اسم دالل که می یاد چه شکلی تو 
ذهنم نقش می بنده؟  یه آدم خوش لباسی که حسابش 
پر از پوله و قدرت انجام هر کاری رو داره. تازه روبه روم 
نشس��ته و داره به من می خنده!  انگار نخلدارها هم 
دیگه از دست اینا خسته شدن. من موندم که دالل ها 
چه قدرتی دارن که به موقع و بدون فوت وقت درست 
در جایی که باید، ظاهر می ش��ن و به راحتی کارش��ون 
رو انجام می دن. بسم ا... دیگه کم کم دارم می ترسم. 

* * *
اینجوری که بعضی از کارشناسا می گن، دیگه حتی 
نفس کشیدن هم یه جورایی برای سامتی انسان ضرر 
داره چه برس��ه به موادغذایی که می خوریم. البته زیاد 
مهم نیست، این سم به مرور زمان بر سامتی انسان تأثیر 
منفی می ذاره و نهایتش اینه که آدم می میره. دیگه از 
مرگ باالتر که نیست، هست؟  همه ما می میریم باالخره. 
یکی زودتر، یکی دیرتر. پس ترس نداره... این روزا همه 

از سم استفاده می کنن، شما چطور؟

همکاری های کشاورزی ایران و 
هلند توسعه می یابد

قائ��م مق��ام وزیر جهاد کش��اورزی ای��ران در امور 
مجل��س و وزی��ر کش��اورزی هلند بر توس��عه بیش از 
پیش همکاری ها در حوزه کش��اورزی میان تهران و 

آمستردام تاکید کردند. 
ب��ه گ��زارش پای��گاه اطاع رس��انی وزارت جهاد 
کش��اورزی، خلی��ل آقای��ی ک��ه به منظور ش��رکت 
در اجاس بین المللی به هلند س��فر کرده اس��ت، 
 )Sharon Di jksma( ب��ا ش��ارون دی کس��ما
وزی��ر کش��اورزی هلن��د در زمین��ه همکاری ه��ای 
کش��اورزی و راه های توس��عه آن دیدار و گفت وگو 
ک��رد. قائم مقام وزیر جهاد کش��اورزی کش��ورمان 
در این دیدار با اش��اره به س��ابقه طوالنی مناسبات 
فیمابین جمهوری اس��امی ایران و پادشاهی هلند 
ب��ر اس��تمرار همکاری ها و رایزنی ها دو کش��ور در 

س��طوح مختلف تاکید کرد.
وی همچنی��ن ب��ا اش��اره ب��ه دی��دار روحان��ی 
رییس جمهوری کش��ورمان و مارک روته نخست وزیر 
هلند که منجر به تحرک و تقویت مناسبات دوجانبه 
ش��د، افزود: هلند به عنوان یکی از ش��رکای مهم ایران 
در اروپا محس��وب می ش��ود و ایران عاقه مند است با 
استفاده از ظرفیت و توانمندی های موجود، مناسبات 
فیمابین به ویژه در عرصه کشاورزی، انتقال تجارب و 

افزایش بهره وری های فنی را گسترش دهد. 

هشدار نسبت به مصرف میوه های 
وارداتی

رییس س��ازمان حف��ظ نباتات نس��بت به مصرف 
میوه ه��ای واردات��ی به م��ردم هش��دار داد و گفت: 
میوه های بدون شناسنامه ای که از مبادی غیررسمی 
به کشور وارد می شوند می توانند هرگونه مخاطراتی 
از جمله آفت و سموم بیش از حد مجاز داشته باشند 

و سامت جامعه را به خطر بیندازند. 
محمدعلی باغستانی میبدی در گفت وگو با ایسنا 
اظه��ار کرد: وزیر جهاد کش��اورزی ط��ی نامه ای به 
استانداران مناطق مرزی کشور، خواستار جلوگیری 
از واردات هرگونه میوه و محصول کش��اورزی ش��ده 
اس��ت. همچنین ب��ا توجه به جلس��ات متعددی که 
با س��تاد مبارزه ب��ا قاچ��اق کاال و ارز برگزار کردیم 
امیدواریم دیگ��ر ش��اهد واردات غیرقانونی میوه به 

کشور نباشیم. 
وی افزود: واردات هر محصول کش��اورزی باید از 
مح��ور قانونی خود و براس��اس ضوابط بهداش��تی و 
قرنطینه ای انجام ش��ود و باید مواظب باشیم واردات 

میوه غیر  از مبادی رسمی گمرک صورت نگیرد. 
رییس سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه به مردم 
توصیه می ش��ود در خرید محصوالت مورد نیاز خود 
از میوه ه��ای تولید داخل اس��تفاده کنند، ادامه داد: 
میوه های بدون شناسنامه ای که از مبادی غیررسمی 
به کشور وارد می شوند می توانند هرگونه مخاطراتی 
از جمل��ه آفت و س��موم بیش از حد مجاز داش��ته 
باشند که در این صورت مصرف این گونه محصوالت 

می تواند سامت جامعه را به خطر بیندازد. 

کاهش 900 تومانی قیمت مرغ 
درهفته اخیر

رییس اتحادیه فروش��ندگان پرنده و ماهی گفت: 
در م��اه رمض��ان امس��ال، برعکس س��ال های قبل 
افزایش تقاضا برای خرید گوش��ت مرغ نداش��تیم و 
حتی کاهش قیمت نیز داشتیم، به گونه ای که قیمت 
هر کیلوگرم گوش��ت م��رغ از 6600 تومان در هفته 

اخیر به 5700 تومان کاهش یافت. 
مهدی یوس��ف خانی در گفت و گو با ایس��نا، اظهار 
کرد: با توجه ب��ه کاهش 900 تومانی قیمت مرغ در 
مقایسه با یک هفته قبل، مرغداران متضرر شده اند و 
امسال در ماه مبارک رمضان برعکس سال های قبل، 
تقاضا نه تنها افزایش نیافته، بلکه کاهش هم داشته 
است.  وی با بیان اینکه حدود 30 درصد از مرغ مورد 
نیاز تهران را اس��تان مازندران تامین می کند، گفت: 
یکی از تولیدکنندگان اصلی مرغ در کش��ور، استان 
مازندران اس��ت که سازمان دامپزش��کی به دالیلی 
اجازه بارگی��ری به حدود 80 درصد از مرغداران این 
اس��تان را نمی دهد و همان 20 درصدی از مرغداران 
که می توانند بارگیری کنند ش��رایط بس��یار سخت 
و دش��واری را برای آنها در نظ��ر گرفته و مجوزهای 
خاص خودش��ان را دارند.  یوسف خانی با بیان اینکه 
این موضوع ضربه س��نگینی به تولیدکنندگان وارد 
می کن��د، عنوان ک��رد: قیمت مرغ زن��ده از کیلویی 
4200 توم��ان به 3400 تومان کاهش یافته اس��ت و 
مرغ های باالی سه کیلوگرم در سالن های مرغداری 
باقی مانده اند. این در حالی است که این مرغ ها باید 
کشتار شوند، ولی س��ازمان دامپزشکی همچنان به 
بهانه سامت جامعه، از این امر خودداری می کند. 

تولید 170 میلیون تن پسماند 
عادی کشاورزی

مع��اون محیط زیس��ت انس��انی س��ازمان حفاظت 
محیط زیس��ت با بیان اینکه س��االنه 170 میلیون تن 
پسماند عادی کشاورزی و 200 تن پسماند ویژه و سموم 
کشاورزی در کشور تولید می شود، اظهار کرد: این میزان 
تولید پس��ماند در کشور در حالی است که کمتر از 20 
درصد پسماندهای عادی بازیافت می شود درحالی که در 

دنیا این عدد بین 40 تا 55 درصد متغیر است. 
به گزارش ایانا، سعید متصدی درباره نظارت سازمان 
ب��ر واحدهای آالینده با تاکید بر اینکه این س��ازمان با 
واحدهای آالینده که از مواد خطرناک استفاده می کنند 
برخ��ورد می کند، گفت: بی��ش از 4هزار واحد صنعتی 
در کش��ور عوارض آالیندگی پرداخت می کنند که این 
نشان دهنده آالیندگی این واحدهای صنعتی است که 
باید اقدامات ویژه برای کاهش آالیندگی را انجام دهند.  
وی گفت: پسماندهای خطرناک شیمیایی بر سامت 
انسان اثرات زیادی دارد و در قالب کنوانسیون های مواد 

شیمیایی کنترل می شوند. 

خبــر

وحید زندی فخر دکتر ناخوش

شخم

 دو راهیبینالملل
 شیر

آنفلوآنزا کم بود، تب کنگو هم آمد

خرما و هزار و یک دردسر



اس��تیضاح علی اصغر فانی وزی��ر آموزش وپرورش در 
جلس��ه علنی مجلس برگزار ش��د. نماین��دگان موافق 
و مخالف اس��تیضاح دالی��ل موافق��ت و مخالفت خود 
با اس��تیضاح را مطرح کردند و س��پس فان��ی به دفاع 
از عملک��رد خ��ود پرداخ��ت. در این جلس��ه اس��حاق 
جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، محمدباقر نوبخت، 
سخنگوی دولت و وزیر آموزش وپرورش حضور داشتند. 
تاجگ��ردون و مصباح��ی مقدم از جمل��ه مدافعان وزیر 

آموزش وپرورش بودند. پس از پایان اظهارات نمایندگان 
مواف��ق و مخال��ف و نیز دف��اع فانی از عملک��رد خود، 
استیضاح وزیر آموزش وپرورش به رأی گذاشته شد. در 
نهایت با 167 رأی مخالف اس��تیضاح و 76 رأی موافق، 
فانی به عن��وان وزیر آموزش وپرورش رأی اعتماد مجدد 
گرفت و باقی ماند. اس��تیضاح وزیر آموزش و پرورش با 
64 امضا در هیأت رییس��ه مجلس اعالم وصول شد که 
گفته می ش��ود 35 نفر از امضاکنندگان امضای خود را 

پس گرفته اند. ناتوانی وزی��ر در جلب رضایت و اعتماد 
جامعه مهم آموزش و پرورش، عدم وجود رویکرد جدی 
و برنامه محور به دانش��گاه فرهنگیان با عنایب به اهداف 
بلند این دانش��گاه، ناتوانی وزیر درجلب توجه دولت به 
اهمیت و نقش آموزش وپرورش و نداشتن برنامه و نظام 
مش��خص و مؤثر در اس��تقرار نظام پوی��ا و جامع رصد، 
نظ��ارت، ارزیابی و پایش مس��تمر برنامه ها از مهم ترین 

محورهای استیضاح وزیر و آموزش وپرورش بود. 

مرضی��ه افخ��م س��خنگوی وزارت امور 
خارجه کش��ورمان در نشست خبری خود 
گفت: اجازه بدهی��د روند مذاکرات جاری 
که بسیار فشرده است و در مرحله سختی 
قرار دارد پیگیری ش��ود. همه موضوعات 
در حال گفت وگو اس��ت. حتماً باید اجازه 
بدهی��م ک��ه ای��ن گفت وگوها در س��طح 
کارشناس��ان و معاونی��ن و در زمان خود 
در س��طح وزرا ادامه یابد تا ش��کل نهایی 
خ��ود را بگی��رد، در عی��ن ح��ال خطوط 
قرم��زی ک��ه در بح��ث هس��ته ای مق��ام 
معظ��م رهب��ری تبیین و تش��ریح کردند 
بس��یار کمک کننده و روشن کننده است. 
س��خنگوی وزارت امور خارجه کشورمان 
در ادامه درمورد صحبت های روز گذشته 
علی اکبر والیتی مبنی بر اینکه قرار است 
طی روزهای آینده تحولی در روابط ایران، 
س��وریه و ع��راق ایجاد ش��ود، اظهارکرد: 
همکاری ه��ا بین ایران، عراق و س��وریه از 
گذشته وجود داشته و سازوکارهایی برای 
افزایش همکاری ها در موضوعات مشترک 
تنظیم شده بود و بخشی از این سازوکارها 
فرصت اجرایی ش��دن پیدا نکرده که یکی 
از این موارد برگزاری نشس��ت مش��ترک 
وزرای کش��ور ایران، عراق و سوریه است. 
وی با بیان اینکه این نشس��ت قرار اس��ت 
در بغ��داد برگزار ش��ود، اظهار ک��رد: در 
ای��ن نشس��ت در ارتب��اط ب��ا موضوعاتی 
چ��ون مبارزه ب��ا گروه های تروریس��تی و 
و  همکاری ه��ا  افزای��ش  و  افراطی گ��ری 
استفاده از ظرفیت های مشترک سه کشور 
بحث و بررس��ی خواهد شد. وی همچنین 
با بیان اینکه در این نشست مسائل مربوط 
به امنیت منطقه و کمک به رفع مشکالت 
و نگرانی های��ی ک��ه نس��بت ب��ه فعالیت 

گروه ه��ای تروریس��تی و افراط��ی وجود 
دارد م��ورد بررس��ی قرار خواه��د گرفت، 
افزود: س��ه کشور ایران، عراق و سوریه در 
تالش هس��تند که از ظرفیت های موجود 
برای گس��ترش همکاری های س��ه جانبه 
اس��تفاده کنند و س��ازوکارهایی را که در 
این ارتباط وجود دارد تقویت کنند تا این 
همکاری ها ب��ه الگویی برای همکاری بین 

دیگر کشورهای منطقه تبدیل شود. 

احتمال رسیدن به توافق تا قبل از 
تاریخ نهایی مشخص شده وجود دارد

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان 
در ادامه این نشس��ت در پاس��خ به سوالی 
مبنی بر اینکه وزرای خارجه کش��ورهای 
1+5 چه زمانی ب��ه مذاکرات می پیوندند؟  
اظهار کرد: در حال حاضر کار کارشناسان 
و معاونی��ن روی تواف��ق و نهای��ی کردن 
متون ادام��ه دارد. این مذاکرات به صورت 
فش��رده در حال انجام است و هنوز زمان 
قطع��ی حض��ور وزرای خارجه مش��خص 
نیست. بخشی از آن مربوط به این خواهد 
ب��ود ک��ه کار کارشناس��ان و معاونین به 
چه مرحله ای برس��د ک��ه نیازمند حضور 
وزرای خارجه باش��د. البته طبیعی اس��ت 
ت��ا قبل از موعد روز تواف��ق احتمالی وزرا 
در مذاک��رات حض��ور پی��دا خواهند کرد. 
س��خنگوی وزارت خارج��ه همچنین در 
پاسخ به س��وال دیگری مبنی بر اینکه آیا 
احتم��ال دارد مذاکرات ایران و گروه 5+1 
تمدید شود تصریح کرد که در این ارتباط 
نمی توان پیش بینی انج��ام داد. باید صبر 
کنیم که مذاکرات به س��طح وزرا برسد و 
آنها متون کارشناسان و معاونین را با همه 
پرانتزها و دیگر مس��ائل مطرح مورد بحث 

قرار دهن��د. وی گفت: نباید این گونه نگاه 
کنیم که تا آن موقع نمی شود کاری انجام 
داد. البته همان ط��ور که بارها گفته ایم ما 
به دنب��ال توافق خوب هس��تیم و خود را 
در محدودیت زمان��ی قرار نمی دهیم. وی 
با اش��اره ب��ه برخ��ی از اظهارنظرها مبنی 
برتمدید زم��ان مذاکرات تصریح کرد: اگر 
این مذاکرات نیاز به تمدید داش��ته باشد 
وزرا بای��د نظر بدهند و م��ا نمی توانیم از 
همی��ن اکنون پیش بین��ی در این ارتباط 
انجام دهیم و به نظر ما احتمال رس��یدن 
به توافق تا قبل از تاریخ نهایی مش��خص 

شده نیز وجود دارد. 

پیگیری دادگاه تعرض 2 پلیس 
سعودی

پیگیری دادگاه دو پلیس س��عودی که 
قص��د تعرض ب��ه دو نوجوان زائ��ر ایرانی 
در ف��رودگاه جده را داش��تند یکی دیگر 
از س��واالتی ب��ود که خبرن��گاران از افخم 
دیپلماسی  پرسیدند. سخنگوی دس��تگاه 
در ای��ن ارتباط اظهار ک��رد: در مورد این 
موضوع دو جلس��ه دادگاه ب��رای محاکمه 
خاطی��ان برگزار ش��د. دادس��تان در آن 
جلسه خواستار اش��د مجازات شده بود و 
وکی��ل مدافع نیز درخواس��ت های خود را 
ارائه کرده بود. طبق گزارش هایی که ما از 
کنسولگری ایران در جده دریافت کرده ایم 
هنوز رأی نهایی دادگاه صادر نش��ده است 
ولی همان طور که اشاره شد خواسته های 
وکیل این دو نوج��وان ایرانی و همچنین 
جمهوری اس��المی ایران در دادگاه اعالم 
ش��د. ما خواس��تار مجازات ای��ن خاطیان 
هستیم و امیدواریم که این پرونده مطابق 
قوانی��ن در رون��د دادرس��ی عادالنه مورد 

رسیدگی قرار بگیرد. افخم تأکید کرد که 
هن��وز حکمی در این ارتباط صادر نش��ده 
اس��ت و باید حکم نهایی از طریق مراجع 
رسمی به ما اعالم ش��ود و گمانه زنی های 
رس��انه ای مالک قضاوت ها در این ارتباط 

نیست. 

 تأثیر مصوبه اخیر مجلس 
در روند مذاکرات

افخ��م در نشس��ت ای��ن هفته خ��ود با 
خبرن��گاران باره��ا از س��وی نماین��دگان 
رسانه های شرکت کننده در ارتباط با مصوبه 
اخیر مجلس مورد پرسش قرار گرفت که او 
در پاس��خ به س��والی در این راستا مبنی بر 
اینکه اگر مصوبه مجلس مورد تأیید شورای 
نگهبان قرار بگیرد آی��ا این امر می تواند در 
روند مذاکرات تغیی��ری ایجاد کند؟  گفت: 
فرمایشات شب گذشته مقام معظم رهبری 
تعیین کننده  خطوط قرمز در بحث هسته ای 
بود. این فرمایش��ات بس��یار روشن و دقیق 
و قاب��ل تفکیک و تمایز به ص��ورت بند بند 
بود. سخنگوی دس��تگاه دیپلماسی تصریح 
ک��رد: تیم مذاکره کننده کش��ور براس��اس 
رهنمودهای مقام معظ��م رهبری کار خود 
را دنب��ال می کن��د و در توافق احتمالی این 
خط��وط قرمز م��الک کار اس��ت. افخم بار 
دیگر با اش��اره به این موضوع که دس��تگاه 
وزارت خارج��ه نظ��رات و دیدگاه های خود 
را در ارتب��اط با این مصوبه به مجلس اعالم 
کرده است، گفت: بخشی از این دیدگاه های 
اعالنی متفاوت از نظ��ر مجلس بود. ما این 
دیدگاه ها را به صورت شفاهی و کتبی گفتیم 
و همان طور که اش��اره کردم اگر این مصوبه 
در نهایت به شکل قانون در بیاید همه تابع 

هستیم و باید آن را دنبال کرد. 

دبیرکل س��ازمان ملل متحد با اش��اره به 
اینکه مس��ئله یم��ن راه حل نظام��ی ندارد، 
تأکی��د کرد: فقط یک راه حل وج��ود دارد و 
آن ه��م گفت وگو و از طریق مس��المت آمیز 
است. به گزارش ایسنا،  بان کی مون، دبیرکل 
س��ازمان ملل متحد در مصاحبه با ش��بکه 
فران��س 24 گفت: من نشس��ت بین احزاب 

یمنی را یک هفته پی��ش در پانزدهم ژوئن 
در ژنو افتتاح کردم. متأسفانه به خاطر ورود 
دیرهنگام نمایندگان حوثی نتوانستم نشست 
مشترکی با آنها داش��ته باشم. وی ادامه داد: 
اقدامات فرستاده ویژه من برای تسریع روند 
نتیجه ای نداش��ت. پیشنهاد من در آن زمان 
این ب��ود که دو هفته توق��ف درگیری برای 

کمک های بشردوس��تانه صورت گیرد که در 
آن زم��ان بتوانیم فضای سیاس��ی را فراهم 
کنیم و هم زمان کمک های بشردوستانه برای 
میلیون ه��ا یمنی صورت گیرد.  بان کی مون 
گفت: من همواره گفتم مسئله یمن راه حل 
نظام��ی ندارد. فقط یک راه ح��ل وجود دارد 
و آن هم گفت وگو و از طریق مس��المت آمیز 

اس��ت. من ب��ار دیگ��ر از طرف ه��ای یمنی 
می خواهم فورا خشونت را متوقف کنند و پای 
میز گفت وگو بازگردند. سازمان ملل متحد در 
حال تالش برای این کار است. فرستاده ویژه 
من همچنان درباره توقف درگیری به خاطر 
کمک های بشردوس��تانه خوشبین است. ما 
سخت در حال تالش در این زمینه هستیم. 

افخم: در قسمت سخت مذاکرات قرار داریم

بان کی مون: مسئله یمن راه حل نظامی ندارد

فانی باقی ماند

در اولین جلس��ه هی��ات مرکزی نظارت ب��ر انتخابات، 
ریی��س، نایب رییس، دبیر و س��خنگوی هی��ات مرکزی 
نظارت ب��ر انتخابات تعیین ش��دند. به گ��زارش مهر، در 
اج��رای م��اده 3 آیین نامه نظ��ارت بر انتخاب��ات مجلس 
خب��رگان رهب��ری و تبصره 1 م��اده 1 قان��ون نظارت بر 
انتخابات مجلس شورای اسالمی در نخستین جلسه هیأت 

مرکزی نظارت بر انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان 
رهب��ری و دهمین دوره مجلس ش��ورای اس��المی مورخ 
1394/4/3: »آی��ت اهلل جنتی، آیت اهلل یزدی، محمدرضا 
علیزاده و س��یامک ره پیک ب��ه ترتیب به عن��وان رییس، 
نایب رییس، دبیر و س��خنگوی هی��أت مرکزی نظارت بر 

انتخابات« تعیین شدند. 

س��خنگوی دولت گفت: اگ��ر ابهامی باق��ی بماند که با 
تمدید زمان مذاکرات قابل رفع باشد، طبیعی است که ما 
با این تمدید موافقت کنیم. به گزارش تسنیم، محمدباقر 
نوبخت سخنگوی دولت در گفت و گویی درباره موضع روز 
گذشته کاخ سفید مبنی بر اینکه زمان مذاکرات هسته ای 
در ص��ورت نیاز تمدید می ش��ود، گفت: اگ��ر ابهامی باقی 
بماند که با تمدید زمان مذاکرات قابل رفع باشد، طبیعی 

اس��ت که ما با ای��ن تمدید موافقت کنی��م. وی افزود: در 
ای��ن خصوص ما هم امیدواریم که به وقت، مذاکرات را به 
اتمام برسانیم. س��خنگوی دولت اظهار داشت: اما اگر آن 
توافق خوبی که موردنظر جمهوری اس��المی ایران است، 
انجام نش��ود و هنوز ابهاماتی باقی بماند که با تمدید زمان 
مذاکرات قابل رفع باشد، طبیعی است که ما با این تمدید 

موافقت کنیم. 

آیت اهلل جنتی رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شد

نوبخت: در صورت نیاز با تمدید مذاکرات هسته ای موافقت می کنیم

 خبرن�گاران خبرگ�زاری رس�می ایتالیا  

)آنس�ا( علی�ه برنام�ه تعدی�ل نی�رو در 
سال جاری میالدی، دست به اعتصاب زدند. 
 آسوش�یتدپرس گ�زارش داد یک 
سند محرمانه نش�ان می دهد که اگر 
تهران برنامه هسته ای خود را محدود 
کند، آمریکا و ش�رکای مذاکراتی آن 
آماده ارائ�ه پیش�نهاد رآکتورهای با 
فناوری پیشرفته و دیگر تجهیزات به 

ایران هستند.

س�خنگوی دادگاه بدوی تونس اعالم کرد: حکم زندان زین العابدین بن علی 
رییس جمهوری سابق تونس به مدت 10 سال وجریمه مالی وی به میزان 115 

هزار دالر صادر شد
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مع��اون فن��ی و درآم��د س��ازمان تأمین اجتماع��ی، از 
بازنشس��تگی 2۰ هزار نفر با اس��تفاده از قان��ون پرداخت 
1۰سال حق بیمه خبر داد و گفت: این قانون در حال حاضر 
در تمامی شعب تأمین اجتماعی اجرا می شود. محمدحسن 
زدا در گفت وگو با مهر، گفت: بیش از یک س��ال از تصویب 
قانون بازنشس��تگی با 1۰ سال س��ابقه پرداخت حق بیمه 
می گذرد و براساس آن افرادی که به سن 6۰ سال رسیده اند 
می توانند با 1۰ س��ال س��ابقه کار بازنشس��ته شوند. وی از 
اجرایی ش��دن این قانون در شعب سازمان تأمین اجتماعی 
خبر داد و افزود: پس از تصویب قانون زمینه اجرایی شدن 
آن در سازمان فراهم شد و هم اکنون کارگرانی که 1۰ سال 
یا کمتر سابقه بیمه داشته اند می توانند با مراجعه به شعب 

تأمی��ن اجتماعی از امکان بازنشس��تگی برخوردار ش��وند. 
معاون فنی و درآمد س��ازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: 
همچنین فردی که کمتر از 1۰ س��ال سابقه پرداخت حق 
بیم��ه دارد می تواند با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه خود 
تا رسیدن به 1۰ سال، از امتیاز بازنشستگی برخوردار شده 
و متناس��ب با آن تا 1۰ روز حقوق بگیرد. وی با اش��اره به 
اینکه دو گ��روه از این امتیاز برخوردارند، گفت: افرادی که 
6۰ س��ال سن و کمتر از 1۰ سال س��ابقه فعالیت داشته و 
کس��ری حق بیمه خود را خریدند و گروه دوم، بازماندگان 
افراد فوت ش��ده ای بودند که کمتر از 1۰ س��ال سابقه کار 
داش��ته و با قانون جدید توانس��ته اند به نس��بت سال های 

فعالیت مستمری دریافت کنند. 

جزییات بازنشستگی با 10 سال سابقه کار

 ریی�س دادگاه های کیفری یک اس�تان 

تهران از برگزاری پنجمین جلس�ه دادگاه 
سعید مرتضوی مدیرعامل سابق سازمان 
تأمین اجتماعی در روز 20 تیرماه خبر داد. 
 سخنگوی س�ازمان آتش نش�انی شهر 
ته�ران از س�قوط 5 نفر از کارگ�ران یک 
غذاخوری در خیاب�ان حافظ به داخل چاه 
خبر داد و گفت: حال سه نفر از مصدومان 

وخیم گزارش شده است. 
 سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا 
نس�بت به مرگ ده ها هزار نفر از مردم این 
کش�ور در اث�ر تغیی�رات آب و هوایی در 

سال های آینده هشدار می دهد. 

وحید حس�ینی، مدیرعامل ش�رکت کنترل کیفیت هوای ته�ران گفت: هوای 
پایتخت با ایس�تادن شاخص ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون روی عدد 112 در 

وضعیت ناسالم قرار گرفت
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با اضافه شدن چهار فیلم جدید به سینماهای کشور همچنان 
طنز درصدر بیش��ترین ژانر فیلم های این روزهای هنر هفتم 
است. به گزارش ایرنا، امسال شاید برای نخستین بار باشد که 
س��ینمای کشور با اکران همزمان 8 فیلم با تِم طنز به سمت 
جذب مخاطب حداکثری رفته است تا گیشه سرد رمضان را 
گرما بخشد. گذشته از فیلم های اکران در بخش هنر و تجربه 
سینما های سراسر کشور این روز ها شاهد اکران 13فیلم است 

ک��ه آثار طنزی چون ایران برگر، من دیه گو مارادونا هس��تم، 
نهنگ عنبر، آتی��ش بازی و دریا کنار هر کدام با نمایش بین 
9۰تا 3۰ روز توانسته اند به اندازه خود رونقی را به گیشه سینما 
بیفزایند. در میان این پنج فیلم ایران برگر به کارگردانی مسعود 
جعفری جوزانی که نوروز 94 بر پرده نقره ای رفته تا با حال با 
فروشی بالغ بر 5 میلیارد تومان توانسته رکورد پرفروش ترین 

فیلم امسال را به نام خود رقم بزند. 

خنده سینما به فیلم های طنز

 براس�اس نظر س�نجی مجل�ه ایمپای�ر 
ش�خصیت فیل�م ایندیانا جون�ز در صدر 
برترین شخصیت های تاریخ فیلم و جیمز 

باند در رده دوم این فهرست قرار گرفت. 
 مؤسس�ه حراج�ی کریس�تی در لندن 
با آث�اری از هنر امپرسیونیس�ت و مدرن 
در یک روز به ف�روش 11۳ میلیون دالری 

رسید. 
 نادر مشایخی آهنگساز و رهبر ارکستر 
گفت: در س�ال هایی ک�ه در آلمان زندگی 
ک�ردم، چی�زی به عنوان  »لغو کنس�رت« 
ندیدم، مگ�ر اینکه اتفاقی ب�رای هنرمند 

افتاده باشد. 
 »شین کیونگ - سوک« نویسنده برنده جایزه ۳0 هزار دالری بوکر آسیایی 

به سرقت ادبی اعتراف و رسماً عذرخواهی کرد. 
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مرتضی محصص، رییس کمیته  فنی و توسعه فدراسیون 
فو تب��ا ل می گوید پس از آنکه م��دارک محمد خاکپور به 
AFC برای معرفی ارس��ال شده است، در پاسخ نامه آمده 
که او نمی تواند روی نیمکت بنشیند. مرتضی محصص در 
گفت و گو با ایس��نا و در پاس��خ به این سوال که سرنوشت 
رأی AFC مبن��ی بر تطبیق م��دارک محمد خاکپور در 
آس��یا با توجه به اینکه او مدارکش را در آمریکا اخذ کرده 
است به کجا انجامید؟  اظها ر کرد: AFC گفته که خاکپور 
نمی تواند روی نیمکت بنش��یند. این تصمیمی اس��ت که 

آنها اتخاذ کرده اند و باید ببینیم که از چه راهی می توانیم 
کار را پی��ش ببری��م. وی ا دا مه  داد: پیش از این افش��ین 
قطبی نیز با همین مدرک توانس��ت به عنوان سرمربی تیم 
مل��ی فو تبا ل ایران کار خود را ادامه دهد، اما یک س��ال و 
نیم بعد قوانین تازه ای در AFC جایگزین ش��ده اس��ت و 
مربیانی که در آسیا مدرک مربیگری گرفته اند در اولویت 
قرار دارند. بنا بر این AFC نظر داده اس��ت که با توجه به 
وضع موجود خاکپور نمی تواند روی نیمکت س��رمربیگری 

تیم المپیک بنشیند. 

خاکپور نمی تواند روی نیمکت تیم المپیک بنشیند

دریافت کننده تیم ملی لهس�تان که 
به عنوان امتیازآورترین بازیکن والیبال 
این کشور شناخته شده، در آستانه بازی 

با تیم  ملی والیبال ایران مصدوم شد. 
 باشگاه سایپای البرز به زودی مذاکرات 
خود را با آندریاس اوتل هافبک پیشین 

بایرن مونیخ آغاز خواهد کرد. 
 تیم ملی فوتب�ال زنان ژاپن با پیروزی 
براب�ر هلند به مرحله ی�ک چهارم نهایی 
جام جهانی فوتبال زنان 2015 صعود کرد. 

س�ایت svenskafans  نوشت: باش�گاه اوساسونا به خاطر تکیه بیش از حد 
کریم انصاری فرد به جواد نکونام از دست او عصبانی شده است
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 پنجش�نبه   4 تیر1۳94    ش�ماره 257   صفحه8  

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول: محمدرضا قدیمی

شورای سردبیری:
محمدرضا قدیمی،حمیدرضا اسالمی، شهریار شمس مستوفی

چاپ: شرکت رواق روشن مهر توزیع: نشر گستر امروز روزنامه اقتصادی - مدیریتی
  www.forsatnet.ir  :سایت          info@forsatnet.ir  :ایمیل

دفتر مرکزی: 88895433)خط ویژه(
روابط عمومی: 88895433

سازمان آگهی ها: 88896074 و 88895434  
سامانه پیامکی: 50001243

آدرس: میرزای شیرازی، نبش چهارم پالک 68، طبقه سوم 

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

رخشان بنی اعتماد در یک نمایشگاه میزبان و منتظر شماست
رخش��ان بنی اعتماد با حضور در نمایش��گاه آثار 
نقاشی و طراحی زنان آسیب دیده  اجتماعی میزبان 
بازدید کنندگان خواهد بود. به گزارش خبرآنالین، 
رخشان بنی اعتماد جمعه پنجم تیرماه در نمایشگاه 
آثار نقاش��ی و طراحی زنان آسیب دیده  اجتماعی 
که در مؤسس��ه زنان  »سرزمین خورشید« برگزار 
می ش��ود، میزبان بازدید کنندگان این نمایش��گاه 
است. این مؤسس��ه برای حمایت و توانمندسازی 
زنان آس��یب دیده اجتماعی فعالیت می کند. قصه   
»نرگس« در فیلم س��ینمایی  »قصه ها« که اکنون 
روی پرده سینماهاست با نگاه به  »خانه خورشید« 

ساخته شده است. این نمایشگاه چهارم و پنجم تیرماه از ساعت 16 تا 2۰ برگزار می شود 
و رخش��ان بنی اعتماد جمعه در این نمایش��گاه به آدرس خیابان ولیعصر، باالتر از چهارراه 

پارک وی، خیابان پسیان، پالک 3 حضور خواهد داشت. 

میزبانی لیلی گلستان با  »صد اثر، صد هنرمند«
لیلی گلستان ابتدای مردادماه امسال تازه ترین 
دوره نمایشگاه  »صد اثر، صد هنرمند« را برگزار 
می کن��د. به گزارش ایس��نا، این گال��ری دار در 
سایت گالری  »گلس��تان« اعالم کرده است که 
زمان برپایی نمایش��گاه  »صد اثر، صد هنرمند« 
دوم مردادم��اه و پ��س از م��اه مب��ارک رمضان 
خواهد بود. در این دوره از نمایشگاه که به مدت 
یک م��اه ادام��ه خواه��د داش��ت، 197 هنرمند 
حضور خواهند داشت. در این رویداد که از سال 
1371 هر تابس��تان در گالری  »گلس��تان« برپا 
می شود، آثاری از هنرمندان پیشکسوت و جوان 

در معرض دید عموم قرار می گیرد. بیست وس��ومین دوره این نمایش��گاه دوم مردادماه 
در گالری  »گلس��تان« به نش��انی خیابان دروس، خیابان کماسایی، شماره 34 افتتاح 

می شود. این گالری در روزهای ماه مبارک رمضان تعطیل است. 



گردش��گری از آن دست پدیده هایی است 
ک��ه تنوع پذیری وج��ه خصیصه نم��ای آن 
به ش��مار می رود. به همین دلیل هم هست 
ک��ه در س��ال های اخیر بر تن��وع این حوزه 
اضافه ش��ده و دسته ها و رسته های مختلفی 
ب��رای آن تعریف ش��ده اس��ت. همین تنوع 
موجب شده هیچ گاه رکودی را شاهد نباشد. 
رونقی که البت��ه در گرو مدیریت امکانات و 
ظرفیت های گردش��گری است. در این میان 
م��اه رمضان که ب��ه ظاهر گردش��گری باید 
رک��ودی را به خ��ود ببیند، در بس��یاری از 
کش��ورها به موقعیتی مناس��ب جهت جذب 
گردشگران تبدیل شده است. در این گزارش 
نگاهی داریم به آیین ها و مراس��م مربوط به 
رمضان در گوش��ه و کنار ایران چه به لحاظ 
موس��یقی و آداب و رس��وم و چ��ه به لحاظ 
پخ��ت انواع غذاه��ای محلی. ضم��ن اینکه 
در ط��ول این گزارش این مس��ائل را با این 
رویک��رد معرفی می کنیم ک��ه ظرفیت هایی 
گس��ترده برای جذب گردش��گر از سراس��ر 
جهان هستند. بنابر آمار و ارقام موجود بیش 
از 100نواخوان��ی و صلوات خوانی مخصوص 
رمضان در گوش��ه و کنار ایران وجود داشته 
ک��ه امروزه ی��ا در کتاب ه��ا باق��ی مانده یا 

بیشترشان فراموش شده اند. 

آیین های دیرینه
ماه رمضان برای مسلمانان تنها یک آیین 
مذهب��ی ویژه نیس��ت، یک فرهنگ اس��ت. 
بیش از 100 غ��ذا و 30 نوع نان خانگی در 
ش��هرهای مختلف ایران وجود داشته که در 
ماه رمضان پخته می ش��ده و ام��روزه مانند 
بسیاری از آداب و رسوم این ماه از بین رفته 
اس��ت. مردم ایران از دیر باز مانند هر تمدن 
دیرینه ای، برای بس��یاری از مناس��بت های 
مل��ی و مذهب��ی خ��ود، آیین ه��ای ویژه ای 
برگ��زار می کردن��د. پس از ورود اس��ام به 
ایران نیز بس��یاری از مناسبت های اسامی، 
رنگ و ب��وی ایرانی به خ��ود گرفت و حتی 
ایرانی��ان آیین ها و مراس��م جدیدی را خلق 
کردند که پیش تر وجود نداشت. رمضان نیز 
یکی از مناس��بت های اسامی است که پس 
از ورود ب��ه ایران رنگ و بویی ایرانی به خود 
گرفت و مردم این سرزمین کهن، آیین های 
رمضان را به ش��یوه خود برگ��زار می کنند. 
مردم ه��ر منطقه از ایران زمین، فرا س��وی 
انجام فرایض مذهبی و مناس��بت های ویژه 
این ماه، آداب و رسوم خاص منطقه خود را 
نیز انجام می دهند که برگزاری این مراس��م 
و آداب و س��نن ویژه در اس��تان ها و مناطق 
مختلف کش��ور ب��ه نوعی وابس��ته به تاریخ، 
س��نت و فرهنگ آن منطقه است. فرهنگی 
ک��ه می تواند برای س��ایر ملت ها هم جذاب 
باشد و دیدنی که امروزه در قالب گردشگری 
تعریف می ش��ود و می توان��د ظرفیتی عظیم 
باش��د. خانه تکانی ه��ا، رف��ت و روب ه��ا و 
کارهایی از این قبیل به آیین تطهیر مربوط 
است که خود ریشه در فرهنگی بسیار کهن 
دارد. در حقیقت یکی از دالیل ارزش��مندی 
چنین آیین های��ی و اهمیت حفظ آنها زنده 
نگه داش��تن آیین��ی اس��ت که گوش��ه ای از 
فرهنگ یک مل��ت را دارد. این امر می تواند 
دلیل��ی بر تم��دن و پیش��ینه اصالتمند یک 
ملت هم باش��د که در عص��ر حاضر به عنوان 
ی��ک مکانیزم دفاع��ی در مقابل هجمه های 
فرهنگی می توان از آن استفاده کرد. از آنجا 
که ای��ن آیین ها در دل فرهنگ عامه حضور 
دارند و در واقع با آنها نش��و و نما می کنند، 
زن��ده مانده اند. اما اگر به همین منوال پیش 
برویم و نادیده شان بگیریم و هیچ استفاده ای 
از آنها نکنیم دیر یا زود باید شاهد نابودی و 

فراموش شدن شان باشیم. 

گستردگی و تنوع سفره ایرانی 
در ش��هرهای مختلف ای��ران انواع غذاهای 
ویژه رمضان پخته و س��رو می شود. غذاهایی 
که بعضا طی مراس��می و با اجرای آیین هایی 
پخته می ش��وند. نوع توزیع شان در بین مردم 
ه��م از جمله دیدنی هایی اس��ت که می تواند 

جاذب گردشگران باش��د. از شولی پزون یزد 
گرفت��ه ت��ا دادن افطاری های دس��ته جمعی 
در بی��ن خانواده های تبریزی. نان  س��وروک 
یزدی ها و رنگینک جنوب و آش های مناطق 
مختل��ف از دیگ��ر جاذبه ه��ای خوراکی ماه 
رمضان است. س��فره غذای مردمان کرد هم 
به تنهای��ی عاملی جذاب برای گردش��گران 
است. از  آش ترخینه ش��ان بگیر تا آش دوغ. 
ام��ا امروزه پخت این غذاها ه��م به برگزاری 

جش��نواره های فصلی منحصر شده است. 
پخت نان های محلی قب��ل از اذان مغرب 
ه��م از جمل��ه زیبایی ه��ای س��نتی این 
منطقه بوده اس��ت. زن��ان کرد طبق آیین 
دیرینه ش��ان نوعی نان ویژه و محلی برای 
ش��ب بیس��ت و هفتم ماه مبارک رمضان 
می پزند که به آن کولیره می گویند و بعد از 
پخت، آن را بین همسایگان و اهالی محل 
تقس��یم می کنند که البته هنوز این آیین 
در بخشی از مناطق استان وجود دارد. نان 
سوروک را یزدی ها به صورت نذری توسط 
عموم مردم می پزند و در میان دیگر اهالی 
ش��هر و روس��تا توزیع می کنند. این نان 
همانند  آش گندم در ایام شهادت حضرت 
علی)ع( پخته و در زمان افطار بین مردم 

توزیع می شود. 

تنوع موسیقی رمضانی
خراس��ان از جمل��ه جاهای��ی اس��ت 
ک��ه موس��یقی رمضان��ی هن��وز در آن 
زنده اس��ت. رمضان خوانی یک��ی از این 
آیین هاس��ت که نوعی خبررس��انی برای 
ماه رمضان اس��ت. سیستان و بلوچستان 
ریش س��فیدان،  س��حری خوانی های  و 

مولودی خوان��ی و نقاره زدن در کردس��تان، 
صلوات خوانی های مناطق کویری چون یزد و 
کرمان و غیره از دیگر نواخوانی ها و موسیقی 
این ماه اس��ت. عموم این موسیقی ها یا برای 
بیدار کردن مردم برای خوردن سحری است 
یا برای اعام ش��روع ماه مبارک است. دعا و 
نیایش ه��ا و ادعیه هایی ب��رای ازدیاد رزق و 

روزی، رفع بیماری ها و غیره است. 
آیین ه��ای  از  یک��ی  ش��وخوانی  مث��ا 
ب��ه جا مان��ده در خراس��ان جنوبی اس��ت. 
شوخوانی آوایی برای تدارک سحری است. 
ب��ه این صورت که هر ش��ب برخی مردان 
خوش صدا پس از نیمه ش��ب سه  نوبت بر 

بام خانه رفت��ه و با صدای بلند به خواندن 
ادعیه و نیایش می پردازند که با این عمل، 
مردم با شنیدن صدای آنان از خواب بیدار 
ش��ده و تدارک س��حری را می بینند. این 
آیی��ن هن��وز در روس��تاهای بیرجند رواج 
دارد. یکی دیگر از مراس��مات قدیمی این 
منطق��ه در این ماه، خوان��دن »رمضانی« 
اس��ت. این مراس��م به این گونه اس��ت که 
در ش��ب های رمضان پس از نماز و افطار، 

جمعی از پسران و نوجوانان در دسته های 
چهار تا ش��ش نفری ب��ه راه افتاده و به در 
خانه های همس��ایه به ویژه سرشناس��ان و 
توانگ��ران می روند و به قص��د گرفتن انعام 
برنام��ه وی��ژه ای اج��را می کنن��د. آنان با 
ب��ه »رمضانی«  اش��عاری معروف  خواندن 
با لهج��ه بیرجندی از صاح��ب خانه طلب 
انعام می کنند. این مراس��م به عنوان آداب 
و رسوم و برای جمع آوری نذورات مردم و 
همچنین ایجاد ش��ور و نشاط از زمان های 

قدیم در اس��تان مرس��وم بوده اس��ت. 
سیستانی ها کهن تر از همه

موس��یقی سیستان به اش��عار فارسی گره 

خورده اس��ت. ب��ه این صورت ک��ه در آیین 
معتم��دان  و  ریش س��فیدان  س��حرخوانی، 
روس��تاهای سیس��تان پیش از آغاز س��حر 
از خ��واب بی��دار ش��ده و با رفتن به پش��ت 
بام من��ازل خود با خواندن اش��عار محلی و 
مذهبی مردم روس��تا را از فرا رس��یدن وقت 
س��حر با خب��ر می کنند. ای��ن افراد اش��عار 
مذهبی و س��روده های ش��اعران کش��ور از 
جمله »خواجه عبداهلل انصاری« و »باباطاهر 
عری��ان« را با صدای بلند روی پش��ت بام 
خانه می خوانن��د. آیین رمضان خوانی نیز 
از هش��تم ت��ا چهاردهم م��اه رمضان در 
سیستان مرسوم اس��ت. در این آیین که 
ش��ب هنگام اجرا می شود، جمع زیادی از 
نوجوان��ان و جوانان هر محل��ه در مقابل 
منازل س��ایر مردم اجتماع کرده و اشعار 

محلی را با صدای رسا می خوانند. 

باستانی های محلی
پیراه��ن م��راد ی��ا کیس��ه دوزی ی��ا 
دوختن کیس��ه برکت، نام آیینی اس��ت 
ک��ه در یزد، ش��یراز، تبری��ز، همدان و 
چند ش��هر دیگ��ر هنوز انجام می ش��ود 
ب��ه این ترتیب اس��ت که برای ش��فای 
بیماران و توس��ط زنان انجام می ش��ود. 
در این مراس��م، زنان ی��زد در روز 27 
م��اه مب��ارک رمض��ان از هف��ت نفر از 
س��ادات پولی را به عنوان تبرک دریافت 
می کنن��د و با ای��ن پ��ول، پارچه ای را 
تهیه کرده و اقدام به دوخت کیس��ه یا 
پیراهن م��راد می کنن��د. در آذربایجان 
ش��رقی همزمان با ماه رمضان دو سنت 
قاباخام��ا و کیس��ه دوزی ب��ا گذش��ت 
قرن ه��ا همچنان پابرجاس��ت و به خصوص 
قاباخام��ا ی��ا خانه تکانی ب��ا جدیت اجرا 
می شود. کیس��ه دوزان به این صورت است 
که زنان روزه  دار پس از رفتن به مس��جد و 
اقام��ه نماز ظهر به هم��راه خود پارچه، نخ 
و س��وزن می برند. در میان��ه دو نماز ظهر 
و عصر با اس��تفاده از این وس��یله ها به کار 
دوخت��ن یک یا چن��د عدد کیس��ه برکت 
مش��غول می شوند و اعتقاد دارند هر فردی 
که به داخل این کیسه پول بریزد، خداوند 
به وی م��ال و دارایی زیاد می بخش��د، به 
همین عل��ت زنان در این روز بیش از یک 
کیس��ه برکت دوخت��ه و آن را برای فزونی 

دارایی بی��ن خانواده خود و دیگران توزیع 
می کنند. 

کلیدزنی در کرمان: کرمانیان از گذشته 
در این ماه آداب و رس��وم خاصی داش��ته اند 
که امروزه برخی از آنها به فراموش��ی سپرده 
ش��ده اند و برخ��ی دیگ��ر همچن��ان پابرجا 
هس��تند. مراس��می با عن��وان کلیدزنی در 
ش��ب های ماه مبارک برگزار می شود که در 
آن زنی داخل یک س��ینی آینه، سرمه دان و 
یک جل��د کام اهلل مجید قرار داده به منازل 
اه��ل محل م��ی رود و در حال��ی که صورت 
خود را با چادر پوش��انده با کلید به س��ینی 
می زند. صاحبخانه پس از گش��ودن در، آینه 
داخل س��ینی را برم��ی دارد و چهره خود را 
می نگرد، س��پس مقداری ش��یرینی، قند یا 
پول داخل سینی قرار می دهد. کلیدزن این 
عم��ل را با نیت از پیش تعیین ش��ده انجام 
می دهد و صاحبخانه به او می گوید هر مراد 
و نیتی داشته باش��ی خداوند آن را برآورده 
سازد. در پایان خوراکی ها یا پول جمع آوری 
ش��ده را به مستمندان می دهند. در این ماه 
از شب س��وم تا پایان ماه مراسمی با عنوان 
رمضون��ی« نیز برگزار می ش��ود که در  »اهلل 
آن گروهی از جوانان ب��ه منازل محله رفته 
و سروده ای را می خوانند. پس از خواندن هر 
بیت همراهان صلوات می فرس��تند و پس از 
اتمام این س��روده صاحبخانه مبلغی پول به 

سرپرست گروه می دهد. 
فانوس زمان یزدی ه�ا: زمانی که مردم 
دیگ��ر از روش س��تاره بینی ب��رای پی بردن 
به زمان سحر اس��تفاده نمی کردند، خادمان 
مساجد برای اینکه مردم از این زمان اطاع 
داش��ته باش��ند و بتوانند با خوردن سحری، 
خ��ود را ب��رای روزه آن روز آم��اده کنن��د، 
اقدام به روش��ن ک��ردن فان��وس نفتی های 
خ��ود می کردند. آنه��ا این فانوس ه��ا را بر 
ب��االی مناره های مس��اجد و امامزاده ها قرار 
می دادند تا مردم با دیدن شان، از زمان سحر 
اط��اع پیدا کنند. در این زمان هم که انواع 
وس��ائل ارتباطی، انواع ساعت های زنگ دار و 
گوش��ی های موبایل برای بیدار شدن مردم 
وج��ود دارد، برخی از مردم یزد با اس��تفاده 
از روش های س��نتی، اقدام ب��ه بیدار کردن 
یکدیگ��ر برای س��حری خ��وردن می کنند 
و معتقدن��د که به وس��یله ای��ن کار از ثواب 

بیشتری برخوردار می شوند. 

بررسی جایگاه و اهمیت سرمایه گذاری در 
گردشگری رمضان

30 روز طالیی برای رونق 
گردشگری آیینی

یکی از اصول اولیه توس��عه صنعت گردشگری ایجاد 
جاذبه های نوین و البته ساختن روایاتی جذاب از آنها برای 
جلب نظر گردشگران است و این روایات که بیانگر فرهنگ 
و تمدن کش��ورهای میزبان است می تواند آینده و رونق 
صادرات گردش��گری را در آن مکان تعیین کند. ازاین رو 
بازخوانی و البته معرفی آداب و رسوم رمضانی کشورمان 
ایران می تواند س��وژه ای کامل برای توس��عه گردشگری 

آن هم در شرایط کنونی اقتصاد ایران باشد. 
روایتی از آمار

براس��اس تحقیقاتی که یک موسس��ه گردشگری در 
فوریه سال گذش��ته میادی انجام داده است طی سال 
2013میادی گردش��گری حال به طورکلی در سراسر 
دهکده جهانی درآمدی معادل 140میلیارد دالر به خود 
اختصاص داده که رشدی قابل ماحظه بوده است اما این 
پایان کار نیس��ت چون رشد این صنعت نسبت به سال 
2007 باعث شده تا کشورهای گردشگرپذیر به طورکلی 
برای سال 2020میادی درآمدی نزدیک به 200میلیارد 
دالر را در این ش��اخه از گردشگری مدنظر داشته باشند. 
در بخش��ی از تحقیقات یاد ش��ده که در کش��ور اسپانیا 
ص��ورت گرفته آمده در ترکیه به عن��وان یکی از مقاصد 
اصلی گردشگری حال نزدیک به 60درصد از گردشگران 
ترجیح می دهند در هتل هایی که به صورت حال طراحی 
ش��ده اند اقامت داشته باشند و 40درصد باقیمانده نیز از 
غذاهای حال اس��تفاده کرده اند و همین موضوع باعث 
شده تا کشورهایی مثل تایلند یا حتی استرالیا نیز به فکر 
ایجاد امکانات حال برای گردشگران خود باشد تا از بازار 

میلیاردی گردشگران مسلمان بی بهره نمانند. 
گردشگری رمضان و نسخه ای همگانی

تایلند، انگلستان، استرالیا و فرانسه نیز در زمینه توسعه 
گردش��گری حال گام هایی برداشته اند تا بتوانند هر روز 
بر تعداد گردشگران مسلمان خود بیفزایند. این کشورها 
با مهیا کردن امکان انجام فریضه های دینی مسلمانان در 
طول سفرهای شان و همچنین رعایت اصول تغذیه  آنها 
توانسته اند در بازار بسیار بزرگ جمعیت مسلمانان سراسر 
جهان موفق عمل کرده و گروه عمده ای از گردش��گران 
مسلمان را به جاذبه های خود دعوت کنند. جالب این است 
که براس��اس اطاعات و آمار سازمان جهانی گردشگری، 
توریس��م حال هر س��ال در حال رشد و گسترش میان 
کشورهای مختلف گردشگرپذیر جهان است چون بسیاری 
از گردش��گران غیرمس��لمان نیز عاقه مند به استفاده از 

خدمات حال در این کشورها هستند. 
رونق گردشگری شبانه

در انگلستان هر سال با فرارسیدن ماه مبارک رمضان 
بس��یاری از هتل ها و البته رس��توران هایی که ارتباطی 
با مس��لمانان ندارند با رعایت اصول ح��ال و البته ارائه 
برخی خوراک های بومی کشورهایی مثل مصر، لبنان و 
امارات متحده عربی به جلب نظر گردش��گران طی این 
دوران، به خصوص در وعده های اصلی سحر و افطار اقدام 
می کنند. اما کار به همین خوراک های نوستالژیک لذیذ 
ختم نمی ش��ود چون این کش��ور برای باقی ساعات روز 
مسلمانان نیز برنامه های ویژه ای تدارک دیده تا بتواند از 
حداکثر درآمد حاص��ل از صادرات نامرئی خود بهره مند 
شود به این ترتیب که جشنواره های موسیقی مسلمانان 
و البته جشنواره های خرید مکمل لذت خوراک های محلی 

شده اند و تور کاملی برای مسلمانان روزه دار خواهند بود. 
همچنین سال گذشته هنگام آغاز ماه مبارک رمضان 
خطوط هوایی امارات برای تمام پروازهای ورودی به امارات 
پکیج هایی تدارک دیده بود که مس��افران هنگام ورود به 
س��الن ترانزیت با توجه به زبان و مبداء پروازشان از سوی 
پرس��نل فرودگاه تحویل می گرفتند. این پکیج ها حامل 
اطاعاتی کام��ل از آداب روزه داری و ایام مبارک رمضانی 
همراه با وعده غذایی س��بک برای افطار یا س��حری آنها 
بود که همین امر استقبال زیادی را از سوی گردشگران 
غیرمسلمان به خود دید. قطر نیز چنین برنامه هایی برای 
ماه رمضان دارد. این درحالی است که براساس تحقیقات 
ارائه شده از سوی برخی مراکز گردشگری مانند سازمان 
گردشگری تایلند، یکی از مهم ترین سوژه های موفقیت در 
گردشگری رمضانی را می توان در گردشگری شبانه دید 
چون اکثر مس��لمانان در این ایام برای عبادت و راز و نیاز 
با معبود خود به شب زنده داری به ویژه در برخی روزهای 
خاص عادت دارند و از همین موضوع یعنی درجه حرارت 
مناسب ش��ب می توان بهترین اس��تفاده را برای توسعه 

گردشگری داشت. 
ایران گزینه ای فراموش شده

اما اگر از تمام موارد و امتیازات گردش��گری رمضان یا 
بخش��ی از گردش��گری حال در سراسر دهکده جهانی 
بگذریم با کمی دقت درخواهیم یافت جایگاه ایران به عنوان 
کشوری اساسا حال هنوز در فهرست کشورهای مطرح 
در گردشگری حال جایگاه مناسبی به خود ندیده است 
درحالی که حداقل برای شیعیان سراسر دهکده جهانی که 
تعداد کمی هم ندارند ایران دارای چهار جاذبه اصلی بوده 
و از نظر گردشگری بین المللی به عنوان یکی از 10 کشور 

پرجاذبه برای گردشگران شناخته شده است. 
مهس��ا مطهر، کارشناس ارشد بازاریابی گردشگری در 
این زمینه به »فرصت امروز« می گوید: گردشگران مسلمان 
به ویژه شیعیان از کشورهای اطراف همواره برای زیارت و 
تفریح به ایران سفر می کنند و مهم آن است که ما بتوانیم 
از دیگر نقاط جهان گردشگران مسلمان و غیرمسلمان را 
برای تجربه آداب و رسوم خود به داخل مرزها دعوت کنیم 
که این موضوع راهکاری ندارد مگر ایجاد انگیزه س��فر در 

ذهن گردشگران دیگر نقاط جهان. 
مطهر ب��ا تاکید بر معرفی دقی��ق و هدفمند آداب، 
رس��وم و فرهنگ رمضان��ی ای��ران در بازارهای هدف 
تصریح می کند: گردش��گران بین الملل��ی امروزه برای 
درک واقعی��ت فرهنگ و آداب و س��نن کش��ورهای 
مقصدشان حرکت می کنند و از آنجا که ایران نیز برای 
آنها تاکنون مقصدی ناشناخته باقی مانده است باید از 
این فرصت اس��تفاده کرد تا تعداد گردشگران خارجی 
که برای بازدید از ایران چمدان می بندند، بیشتر شود. 
وی به تنوع آداب رمضانی در کشورمان اشاره می کند 
و می گوید: اگر واقعا قصد توسعه گردشگری رمضانی را 
داریم باید ب��ا ارائه اطاعات دقیق در دنیای حقیقی و 
مجازی نظر گردشگران خارجی را به این موضوع جلب 
کنیم و برای آنها س��وژه خل��ق کنیم تا پس از دوره ای 
شاهد حضور خارجی ها در مکان های موردنظر باشیم. 
هرچند ایجاد شرایط ثبت ملی و بین المللی این آداب 

در ماه مبارک رمضان می تواند نخستین گام باشد.
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دریچه

 »فرصت امروز« از ظرفیت های گردشگری ماه رمضان می گوید

رمضانی ها؛  بهانه های آیینی گردشگری
عماد عزتی 
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خانه تکانی ها، رفت و روب ها و کارهایی 
از این قبیل به آیین تطهیر مربوط است 
که خود ریشه در فرهنگی بسیار کهن 

دارد. در حقیقت یکی از دالیل ارزشمندی 
چنین آیین هایی و اهمیت حفظ آنها زنده 
نگه داشتن آیینی است که گوشه ای از 

فرهنگ یک ملت را دارد. این امر می تواند 
دلیلی بر تمدن و پیشینه اصالتمند یک 

ملت هم باشد که در عصر حاضر به عنوان 
یک مکانیزم دفاعی در مقابل هجمه های 

فرهنگی می توان از آن استفاده کرد.



تا چند سال پیش در روزهای نزدیک به ماه 
رمضان، نمایش��گاه هایی تحت عنوان ضیافت 
رمضان برگزار می شد که معموالً هم در نهایت 
به نارضایتی فعاالن بازار منجر می ش��د، چون 
بس��یاری از آنها معتقد بودن��د معموالً تعداد 
اندکی از واحدهای صنفی در این نمایشگاه ها 
شرکت می کنند و مشتریان هم به سمت این 
نمایشگاه ها کشیده می ش��وند و سر بسیاری 
از ای��ن واحده��ای صنفی ب��ی کاله می ماند. 
اما از س��ال گذشته بس��یاری از نمایشگاه ها 
در خ��ود واح��د صنفی برگزار ش��ده اس��ت. 
تخفیف هایی ه��م برای محص��والت در نظر 
گرفته می شود و مشتریان به همه واحدهای 
صنف��ی مراجعه می کنند و قیمت ها هم بهتر 
کنترل می ش��ود. در این زمینه علی فاضلی، 
ریی��س اتاق اصناف ای��ران می گوید: با توجه 
به فراوانی کاالهای اساس��ی در بازار رمضانی 
امس��ال انتظار افزایشی قیمتی نداریم، از این 
رو نیازی به برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم 
نبود، چون این نمایش��گاه ب��رای کنترل بازار 
و جلوگیری از افزایش قیمت ها هرس��اله برپا 
می ش��د اما امسال ش��رایط بازار و همچنین 
تنوع موجود محصوالت این ضرورت را ایجاب 
نمی کرد بنابراین به جای عرضه مستقیم که 
می توان��د فعالیت اقتصادی برخ��ی اصناف را 
زیر س��وال ببرد اقدام به برگزاری فروش ویژه 
در اصن��اف درگیر این بازار کرده ایم؛ درس��ت 
همانند آنچه هر س��اله در دیگر کش��ورهای 
اس��المی روی می ده��د. ام��ا از آنجای��ی که 
معموالً مسئوالن یک چیز می گویند و کسبه 
بازار چیز دیگر، بهتر اس��ت ب��ه مرکز بورس 
بسیاری از مواد غذایی ویژه رمضان سری بزنیم 
ت��ا ببینیم آنها از رکود می گوین��د یا از رونق. 
برخی کس��به بازار رکودی غیرقابل مقایسه با 
س��ال های گذشته را بر بازار حاکم می دانند و 
معتقدند امسال همانند سال های گذشته بازار 
به وی��ژه در بخش مواد غذایی رونق رمضانی به 
خود ندیده اس��ت. احمدرض��ا مینایی یکی از 
فع��االن و بنکداران میدان مولوی  )محمدیه( 
در ای��ن زمینه به  »فرص��ت امروز« می گوید: 
با توج��ه به افزای��ش قیمت برخ��ی اقالم از 
ابتدای سال، قدرت خرید مردم کاهش یافته 
و همانند سال های گذشته روزه داران مایحتاج 
رمضان��ی خود را یکج��ا و از ابتدای ماه خرید 
نمی کنن��د و تقریباً به ان��دازه نیاز خود خرید 
می کنند. این فعال صنفی در بازار مواد غذایی 
در ادامه می افزای��د: این روند اگرچه در رونق 
بازار رمضانی بس��یاری از اصناف مرتبط تأثیر 
گذاشته است اما به نوعی در مدیریت مصرف 
هم، خانواده ها دقیق عمل می کنند که باعث 
جلوگیری از برخی اس��راف ها نیز شده است. 
براس��اس گزارش میدان��ی خبرنگار  »فرصت 
ام��روز« رقابت در بازار عمده فروش��ی در این 
منطق��ه از بازار به حدی باال گرفته اس��ت که 
گروهی از فروش��ندگان محص��والت خود را 
با حداقل س��ود و با ارائه برخی مش��وق ها به 
فروش می رسانند. درحالی که از این رقابت ها 
در مغازه های تک فروشی خبری نیست و سود 

فروش کاال به مراتب باالتر است. 

زولبیا و بامیه در صدر تداخل صنفی

همان طور که قبال نیز اش��اره ش��د با آغاز 
ماه مب��ارك رمض��ان برخی صنوف ش��اهد 
رونق کس��ب و کارشان می ش��وند که صنف 
قنادان و فروش��ندگان شیرینی به عنوان یکی 
از اصلی ترین اصناف این گروه هستند. تهیه و 
تولید زولبیا و بامیه در این ایام روند صعودی 
به خود گرفته و بازار گرمی را تجربه می کند. 
در حالی ک��ه همین موضوع یعن��ی افزایش 
یکباره تقاض��ای خرید در این صنف می تواند 

زمینه های سودجویی را نیز افزایش دهد. 
عل��ی بهره من��د، رییس اتحادی��ه قنادان و 
فروش��ندگان ش��یرینی تهران در این زمینه 
به  »فرصت ام��روز« می  گوید: مصرف زولبیا 
و بامیه از گذش��ته در ماه رمضان رواج داشته 
و م��ا نیز در این ماه عالوه بر افزایش تولید بر 
حجم نظارت های خود نیز اضافه می کنیم. این 
مقام صنفی با اش��اره به باال رفتن هزینه های 
تولید، درباره قیمت مصوب س��ال 1394 این 
خوراکی رمضانی می افزاید: با توجه به افزایش 
هزینه ه��ای تولید زولبی��ا و بامیه به خصوص 
درباره دستمزدها در سال جاری، نرخی که ما 
برای این محصول به مس��ئوالن مربوطه ارائه 
دادیم 11هزار تومان بود اما ستاد تنظیم بازار 
با در نظر گرفتن شرایط و سیاست های دولت 
آن را تصوی��ب نکرد و در نهای��ت نرخ زولبیا 
و بامی��ه بین 9100 ت��ا 9600 تومان تعیین 
ش��د این در حالی اس��ت که سال گذشته هر 
کیلوگرم زولبیا و بامیه 8200تومان به فروش 
می رسید. بهره مند اصلی ترین مشکل در این 
صنف را تداخل صنفی عنوان کرده و تصریح 
می کند: متأس��فانه بازار ماه مبارك رمضان با 
توجه به افزایش حجم تقاضا فرصتی شده برای 
سودجویی و تخلف برخی افراد که این موضوع 
موجب ب��روز تداخل صنفی نیز در بس��یاری 
از صنوف درگیر مثل شیرینی فروش��ان است. 
وی در ادام��ه به حضور برخی تولیدکنندگان 
زیرزمینی خارج از شهر تهران در زمینه تولید 
آش، حلیم، زولبیا و بامیه اش��اره می کند که 
ب��دون رعایت اصول بهداش��تی و بدون هیچ 

نظارتی در این ای��ام محصوالت خود را حتی 
در گوشه و کنار خیابان می فروشند. 

بهره من��د ب��ه ف��روش زولبی��ا و بامیه در 
فروش��گاه های نان فانتزی نیز اشاره می کند 
و می افزاید: بارها از مسئوالن امر خواستیم 
نس��بت به این موضوع رس��یدگی کنند اما 
همان ط��ور که می دانی��د ب��ازار رمضانی با 
توج��ه به گس��تردگی و اهمیتش زیاد قابل 
کنترل نیس��ت و مس��ئوالن به رغ��م انجام 
وظیف��ه بازهم دچار مش��کالتی در این امر 
هس��تند اما اتحادیه در این ای��ام بر میزان 
بازرس��ی ها و کنترل کیفی��ت تولید افزوده 
و س��عی در رعای��ت حق��وق مصرف کننده 
دارد. بهره من��د تقاض��ای موجود از س��وی 
برخی اصناف غیر مرتبط مثل سوپرمارکت، 
اغذیه فروش��ی ها و ن��ان فانتزی ها در زمینه 
خری��د زولبی��ا و بامی��ه ارزان ت��ر را عامل 
اصل��ی رونق کس��ب وکار متخلف��ان عنوان 
می کند و می گوید: اکنون متأس��فانه برخی 
صن��وف غیر مرتبط صرفاً برای س��ودجویی 
و ب��ا اس��تفاده از ارائه محص��والت ارزان تر  
)بی کیفیت( به متقاضیان محصوالت مربوط 
به رمضان سعی در سوء استفاده دارند، چون 
قیمت های ارزان  می تواند عاملی برای جذب 
مشتری باشد درحالی که از نظر سالمت این 
محصوالت واقعاً قاب��ل تأیید نبوده و باید از 

فروشگاه ها جمع آوری شود. 
ای��ن مقام صنفی با اش��اره به مس��ئولیت 
اداره بهداش��ت و شورای اصناف در این زمینه 
می گوی��د: واقعاً این ارگان ها بای��د با افزایش 
کنترل و بازرسی خود نسبت به جلوگیری از 
فعالیت ای��ن واحدهای صنفی غیرمجاز اقدام 
کنند، چون این محصول با سالمتی جامعه سر 
وکار دارد و نباید نس��بت به آن بی تفاوت بود. 
ب��ه عقیده وی هرچند نظارت این ارگان ها در 
موارد یاد شده وجود دارد اما با توجه به کمبود 
نیرو یا خأل های قانونی هنوز کامل انجام نشده 
و باید بیش از پیش در این زمینه اقدام کنیم. 
رییس اتحادیه قنادان و فروشندگان شیرینی 

ب��ه مصرف کنن��دگان اقالم یاد ش��ده توصیه 
می کند برای رعایت بهداشت و سالمتی خود 
از فروشگاه های معتبر اقالم مورد نیاز خود را 
تهیه کنند و هرگونه تخلفی را از طریق 124 
به مس��ئوالن یا حتی خ��ود اتحادیه گزارش 
دهند و یقین داش��ته باش��ند به شکایت شان 

رسیدگی می شود. 

حبوبات افزایش قیمت چشمگیری ندارند
در همین حال براس��اس عرفی نانوشته اما 
مفید همواره با فرارسیدن ماه مبارك رمضان 
مصرف حبوبات به دلیل طبخ خوراکی هایی 
مث��ل آش و حلی��م افزایش خواهد داش��ت 
که همین موضوع می توان��د در تنظیم بازار 
و همچنین قیمت ه��ای این مدت تأثیرگذار 

باش��د. حمید خداداد، نای��ب رییس اتحادیه 
اسبق حبوبات ایران که اکنون از لحاظ صنفی 
در اتحادیه دیگری ادغام ش��ده است، در این 
زمینه از جایگاه یک فعال صنفی به  »فرصت 
امروز« می گوید: با توج��ه به افزایش قیمت 
برخی اق��الم حبوبات به تازگی بعید اس��ت 
که در ماه رمضان نیز ش��اهد افزایش مجدد 
قیمت ها باش��یم هرچند نمی  ت��وان فراموش 
کرد ب��ه هرحال بازار عرضه و تقاضا می تواند 
در تعیین قیمت تأثیرگذار باش��د به خصوص 
اینکه ایران با توجه به میزان تولید در برخی 
محصوالت مثل ع��دس و لپه به میزان قابل 
توجهی به واردات وابس��ته اس��ت. این فعال 
صنف��ی در این زمین��ه می افزای��د: ایران در 
زمینه عدس کاماًل به واردات از کشور کانادا 
وابسته اس��ت و همین موضوع یعنی واردات 
باعث ش��د تا چندی پیش قیمت این حبوب 
افزایش��ی یکباره را تجربه کند چون واردات 
بنا ب��ه دالیلی کاهش چش��مگیری به خود 

دیده است. 
خ��داداد درب��اره خرید حبوب��ات به صورت 
بسته بندی و بهداش��ت آنها نیز معتقد است: 
اگ��ر به واقعی��ت حم��ل و بس��ته بندی این 
محصوالت توجه داش��ته باش��یم درخواهیم 
یاف��ت محصوالتی که به ص��ورت فله فروخته 
می ش��وند امکان آلودگی باالتری دارند، البته 
بس��ته بندی به این معنی نیست که محصول 
داخل کیس��ه کاماًل از آلودگی مبراس��ت اما 
می��زان کمتری خطر متوج��ه مصرف کننده 
است، چون برخی نظارت های بهداشتی برای 
ش��رکت های تولیدی اجباری اس��ت و نباید 
فراموش کرد ای��ن نظارت ها برای محصوالت 
وارداتی و فله هنگام ورود به کش��ور نیز وجود 
دارد ولی فروش��گاه هایی که اق��دام به فروش 
محصوالت به صورت باز می کنند بدون تردید 
شرایط آلودگی بیشتر را برای محصوالت خود 

فراهم کرده اند. 

گزارش  »فرصت امروز« از حاکمیت حال و هوای رمضانی بر بازارها

کسب وکار خوراکی ها سکه است
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آش و حلیم؛ خانگی ها  محبوب تر

عطر خوش آش و حلیم بدون تردید یکی از نشانه های 
ماه مبارك رمضان اس��ت که در هر ک��وی و برزنی به 
مشام می رس��د و هرگز گرمای هوای رمضان تابستانی 
نمی تواند از حرارت بازارش  بکاهد، چون میل کردن یک 
کاسه حلیم یا یک کاس��ه آش می تواند به میزان قابل 
توجهی از نیازهای مواد غذایی بدن روزه داران را تأمین 
کند از ای��ن رو همواره این بازار چه در مورد مواد اولیه 
و چ��ه در مورد محصول نهایی متقاضی زیادی دارد. با 
کمی گشت و گذار در میان منوهای انواع مختلف آش و 
حلیم درمی یابیم که امسال نیز قیمت این خوراکی های 
مخصوص رمضان افزایش قیم��ت به خود دیده و باید 

کمی گران تر از پارسال آنها را تهیه کنیم. 
براساس بررسی های میدانی خبرنگار ما، هر کیلوگرم 
آش در ان��واع مختل��ف به طور معمول بی��ن 8000 تا 
8500ه��زار تومان و حلیم بس��ته به ن��وع و کیفیت از 
9000 ت��ا 10000توم��ان فروخته می ش��ود اما جالب 
اینجاس��ت که امس��ال ظاهراً پدیده ای به نام  »خاله یا 
عمه« که حکایت از خانگ��ی بودن این خوراکی ها دارد 
بر بازار مصرف رمضانی س��ایه افکنده و باعث شده آش  
خانگ��ی چیزی ح��دود 9500توم��ان و حلیم خانگی 
ه��م نزدیک به 10 هزار توم��ان با مخلفات گوناگون به 
فروش برس��د، هرچند آش��کده های متفاوتی در سطح 
تهران اکنون خ��ود را برای پذیرایی از روزه داران هنگام 
س��حر و افطار آماده کرده اند تا هر پرس آش را نزدیک 
به 5000ه��زار تومان و هر پرس حلیم را 6000 تومان 
مقاب��ل خری��داران ق��رار دهند. در این زمینه حس��ین 
محم��دی،  ریی��س اتحادی��ه کبابی و حلی��م تهران به  
»فرصت امروز« می  گوید: متأس��فانه ب��ازار پر متقاضی 
رمضان در برخی خوراکی ها مثل آش و حلیم باعث شده 
تا گروهی س��ودجو در حاشیه شهرها با استفاده از مواد 
اولیه بی کیفی��ت و بعضاً تقلبی این محصوالت را تولید 
کنند و در سطح شهر به صورت غیررسمی ارائه دهند. به 
عقیده این مقام صنفی تنها دلیل استقبال از محصوالت 
بی کیفیت تفاوت قیمتی آنهاس��ت و برخی خریداران و 
روزه داران ب��دون در نظ��ر گرفتن کیفیت محصولی که 
خریداری می کنند ب��ا درنظر گرفتن قدرت خرید خود 
و البته وسوسه این قیمت ها به دام سودجویان خواهند 
افتاد. محمدی به کارگاه های صنعتی یا حتی گاوداری ها 
به عنوان مناطقی که سودجویان از آن برای طبخ فله ای 
این خوراکی های رمضانی استفاده می کنند اشاره می کند 
و می گوید: براس��اس گزارشات رس��یده این افراد حجم 
قابل توجهی از تولیدات بی کیفیت و غیربهداشتی را در 
محوطه های باز صنعتی تولید می کنند و با بساط کردن 
کنار کوچه و خیابان به وی��ژه در خیابان ها و محله های 
شلوغ شهر اقدام به فروش این خوراکی ها می کنند البته 
با ظاهری کاماًل شیک و تمیز چون این مواد فقط تزیین 
شده اند درحالی که اصل ماجرا واقعاً برای سالمتی مردم 

خطرآفرین است. 

کسب وکار خانگی از نوع رمضانی اش
خبرن��گار »فرصت امروز« با مراجعه به یکی از مراکز 
تهیه و توزیع آش و حلیم یا همان آشکده های خودمانی 
از این واحد صنفی درباره رونق کسب وکارشان در این 
ایام می پرس��د که معصومه احمدی به عنوان مالک این 
واحد صنفی می گوی��د: این فعالیت تجاری به خصوص 
در این ایام از رونق بس��یار مناس��بی برخوردار است اما 
متأسفانه به دلیل گستردگی بازار و نبود کنترل دقیق 
صنفی بر فروشندگان یا تولیدکنندگان این گونه مواد، 
گاه��ی اوق��ات ش��اهد سوء اس��تفاده هایی در این بین 
هس��تیم. احمدی در ادامه به فروش روزانه خود اشاره 
می کند و می گوید: معموالً در ایام عادی بسیاری از افراد 
گ��ذری برای خرید انواع آش و حلیم به صورت پرس��ی 
مراجع��ه می کنند درحالی که آخر هفته ه��ا و روزهای 
تعطیل بیشترین تقاضا در سفارش های بیرون بر است 
اما درباره ماه مبارك رمضان موضوع کاماًل متفاوت است 
و تقریباً از یک س��اعت قبل از افطار مراجعه کنندگان 
برای ب��ردن محصوالت مراجعه می کنن��د و در هنگام 
افطار مش��تریان گذری به فروش��گاه می آیند. وی که 
ه��ر پرس  آش را در انواع مختل��ف 5500تومان همراه 
با دورچین می فروش��د به خبرنگار ما می  گوید: در این 
کار اگر واقعاً بخواهیم صادقانه و سالم کار کنیم حاشیه 
س��ود کاهش یافته و بیشتر از 30درصد نخواهد بود اما 
هرچه از مواد اولیه کم بگذاریم سود به بیش از 60درصد 
خواهد رسید و گاهی اوقات نزدیک به 80درصد خواهد 
شد. این درحالی است که به اعتقاد وی معموالً این گونه 
آشکده ها برای جلوگیری از تخریب اعتبار و خوشنامی 
هرگز چنین کاری انجام نمی دهند بلکه همواره سعی در 

بهبود کیفیت و خدمات خود دارند. 
از س��وی دیگر احمدی درباره هزینه تأسیس چنین 
فروشگاهی می  گوید: در این نوع کسب وکارها بهتر است 
که فروشگاه ملکی باشد چون واحدهای استیجاری واقعاً 
سودآور نیستند و گاهی اوقات با رونق کسب وکار، مالک 
از مس��تاجر می خواهد واحد را تخلی��ه کند اما از آنجا 
که خرید ملک تجاری در تهران بسیار سرمایه بر است 
گروه کثیری از همکاران در فروش��گاه های استیجاری 
فعالیت خود را آغاز می کنند. اما به طورکلی اگر فرض بر 
این باش��د که فروشگاه از خود فرد باشد، بدون در نظر 
گرفتن سرمایه ملکی برای تهیه دکوراسیون، تجهیزات 
پخت، ظروف، میز و صندل��ی، یخچال و. . . نزدیک به 
50میلیون تومان هزینه الزم اس��ت که توان تولید سه 
نوع خوراکی در دو نوع آش ش��له قلمکار و آش رشته و 
حلیم را خواهد داشت. معصومه احمدی در پایان به این 
موضوع اشاره می کند که خدمات و البته سرویس دهی 
آشکده ها با یکدیگر متفاوت است و گاهی اوقات همین 
امر در تعیین قیمت نهایی تأثیرگذار بوده اما براس��اس 
قانون قیمت هرکیلو آش و حلیم از سوی اتحادیه تعیین 
و ابالغ و بازرس��ی های بهداش��تی هم که همواره انجام 

می شود. 

عماد عزتی

م�اه رمضان که از راه می رس�د برخالف تصوری که 
رکود را ت�ا حدودی مهمان بازار در ای�ن ماه می داند، 
کسب وکارهای زیادی هستند که رونق یک ماهه خود 

را مدیون این ماه هس�تند. بنابراین رونق کسب وکار 
برخ�ی صنوف در ماه ضیافت خداون�د غیرقابل انکار 
اس�ت و اگر توجه دقیقی داشته باشیم، می بینیم که 
بازار بس�یاری از مواد غذایی و صنوف خدماتی در این 
دوره رونق بسیار مناسبی به خود می بینند به صورتی 

ک�ه حت�ی در نهایت می توانن�د در کل ب�رای اقتصاد 
آن منطق�ه نیز مفید واقع ش�وند. به عن�وان مثال در 
تحقیقاتی که س�ال 2010میالدی توس�ط گروهی در 
انگلس�تان انجام شد نش�ان داد در ماه رمضان تولید 
ناخالص ملی برخی از کشورهای مسلمان دستخوش 

تغییراتی شده و رشد داشته است. در این میان جالب 
است بدانیم معموالً در کشورهای عربی بازار سرمایه 
نوسانی معقول و البته کامالً روبه رشد را تجربه کرده 
اس�ت که دلیل اصلی آن رفتار حسابگرانه و خارج از 

هیجان حاضران بازارهای مالی بوده است. 

قیمت برخی اقالم حبوبات در میادین تر بار

قیمت برخی اقالم حبوبات در میادین تر بار )1394/3/20(

نام محصول
قیمت هر کیلوگرم محصول 

درجه یک)ریال(
قیمت هر کیلوگرم 

محصول درجه دو)ریال(

1900015000جو بلغور

1980001۷0000زرشک پفکی

5200042000عدس درشت

4500038000عدس ریز

1900015000گندم بلغور

1900015000گندم پوست کنده

3500031000لپه وارداتی

3900035000لوبیا چشم بلبلی

6300054000لوبیا چیتی ممتاز داخلی

5000042000لوبیا چیتی وارداتی

6800062000لوبیا سفید

تماشا

فروشگاه های حلیم با صف های طوالنی از دیدنی های ماه رمضان به شمار می رود.

بازار

گردش مالی میلیاردی

رمضان که راه می رسد بازارهای زیادی به نوعی  آب 
زیر پوست ش��ان می دود و رونقی می گیرند، بعضی هم 
حس��ابی رونق می گیرند. این عالوه بر رونقی است که 

در طول سال دارند. 
از جمل��ه بازارهایی که در این ماه رونق صدچندانی 
ب��ه خ��ود می بین��د، ب��ازار آش و حلی��م و زولبی��ا و 
بامی��ه اس��ت، تا جای��ی که آم��ار و ارق��ام از گردش 
 مال��ی چندده میلی��اردی این بازاره��ا در ماه رمضان 

می گویند. 
بنابر آمار موجود گردش مالی آش و حلیم در این ماه 
تا 81 میلیارد تومان می رسد و گردش مالی این صنف 
 در ماه رمضان روزانه ح��دود 2 میلیارد و ۷00 میلیون 

تومان است. 
 همی��ن داس��تان در م��ورد زولبی��ا و بامی��ه ه��م 
وج��ود دارد و انگار از این همه خوراکی های س��نتی 
مربوط به ماه رمضان، این دو رقم خوراکی همچنان از 
محبوبیت زیادی برخوردارند و به نماد این ماه تبدیل 

شده اند.
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ایرانی و خارجی و همزیستی 
مسالمت آمیز قیمت ها

ام��ا دلیل اینک��ه این ب��ازار مهمان��ان خوانده و 
ناخوان��ده دارد چیزی نیس��ت مگ��ر ورود قانونی 
و غیرقانون��ی کاالهایی که ویژه این صنف اس��ت. 
قاچاق اصطالحی است که انگار اقتصاد ایران بی آن 

معنایی ندارد.
 البته هس��تند افرادی در همین صنف که اعتقاد 
دارن��د کاالی قاچاق در این صن��ف به راحتی وارد 
نمی شود و کم است اما بعضی هم معتقدند که بازار 
بدون کاالهای قاچاق مگر می ش��ود و البته سوالی 
ک��ه من از آنها می پرس��یدم این بود که کاش��ی و 
سرامیک و ش��یرآالت که دیگر پوشاک نیست که 
در چمدان و گونی قاچاق ش��ود و وارد شود و یکی 
از این فروش��ندگان می گوید، خب! شاید با کانتینر 
وارد می شود، کس��ی چه می داند!  راست می گوید 

دیگر کسی چه می داند. 
ام��ا موضوع خوبی که هس��ت این اس��ت که نام 
ایران��ی در ای��ن خیابان کم نیس��ت. سیناکاش��ی، 
س��امان، طوس، زرین، تبریز و نام های زیاد دیگری 
که در زمینه کاشی و س��رامیک فعالیت می کنند. 
اخ��وان، قهرمان و چند برند دیگر هم ش��یرآالت و 
س��ایر کاالهای مربوط به س��رویس های بهداشتی 

ساختمان را عرضه می کنند. 
از بین خارجی های بازار کاش��ی هم مردم عالقه 
زیادی به برندهایی آلمانی، ایتالیایی و اس��پانیایی 
دارند. فروشنده ای در این زمینه به »فرصت امروز« 
می گوید: خری��داران زیادی هس��تند که حاضرند 
هزین��ه زیادی باب��ت برندهای خارج��ی بپردازند. 
برندهایی که هر مترمربع کاشی های آنها گاه بیش 

از 10 برابر برندهای ایرانی است. 

این فروشنده اضافه می کند، کاشی های خارجی 
که اغلب برای بدنه س��اختمان اس��تفاده می شوند 
هر مترمربع ش��ان بین 120هزار تا 400هزار تومان 
قیمت دارد. اما تولیدات داخلی هر متربع شان بین 
19هزار تومان تا 45هزار تومان قیمت گذاری شده 
است. یعنی مرغوب ترین تولیدات داخلی با اجناس 
درجه یک چینی هم قیمت هس��تند. اجناسی که 
به وفور در بازار حضور دارند و قیمت شان برای هر 
مترمربع بین 35 هزار تا 45هزار تومان است. البته 
کاش��ی های چینی بیش��تر برای کف مصرف دارند 
و در واق��ع چین بیش��ترین س��رمایه گذاری اش را 
روی کف خانه های ایرانی کرده است و کاشی های 
مخصوص ک��ف خانه و س��رویس های بهداش��تی 
را تولی��د و راهی بازار ایران می کند و کش��ورهای 
اروپایی که در س��طور باال از آنه��ا نام بردیم نمای 
بدنه س��اختمان ها را نش��انه رفته اند و محصوالت 

مربوط به این بخش را تأمین می کنند. 
وقت��ی از اهال��ی ب��ازار در مورد تف��اوت کیفیت 
محصوالت ایرانی و خارجی می پرسیم، اذعان دارند 
که یکی از دالیل برتری کاالهای خارجی ها نسبت 
به کارهای ایرانی، به طراحی محصوالت برمی گردد 
تا جایی که مشتریان ایرانی حتی محصوالت ایرانی 
را با طراحی مربوط به برندهای برتر دنیا دوس��ت 

دارند و این طراحی ها را بیشتر می پسندند. 
در مورد شیرآالت بازار هم داستان جالبی وجود 
دارد. فروشنده ای در مورد خواست مشتریان درباره 
این کاالی س��اختمانی می گوید: ببینید! منطقه ای 
ک��ه خیابان ش��یراز در آن واقع ش��ده مردمش به 
لحاظ مالی در س��طح باالیی ق��رار دارند، برندهای 
روز دنیا را می شناسند و در واقع سلیقه شان هم به 
سمت و س��وی همان برندها کشیده می شود. این 
فروشنده اضافه می کند: مش��تریانی که در همین 
منطقه س��کونت دارند وقتی وارد مغازه می ش��وند 
س��راغ برندی مانن��د گروهه آلم��ان را می گیرند. 
هرچن��د این برن��د قیمتی چندی��ن برابر برندهای 
ایرانی دارد اما مش��تریان این خیابان هزینه سلیقه 

و انتخاب خود را می توانند پرداخت کنند. 
وی در ج��واب این حرف که برندهای داخلی در 
ب��ازار نام خوبی دارند و مردم آنها را می شناس��ند، 
می گوید: خریداران برندهای ایرانی بیش��تر ساکن 
غرب تهران هستند. یعنی افرادی که به لحاظ مالی 
جزئی از طبقه متوس��ط به باال محسوب می شوند. 
خریداران کاالهای چینی هم از سایر مراکز تهران 
مراجع��ه می کنند. اما در کل خریداران این منطقه 
معموالً کاالی خارجی طلب می کنند. برند قهرمان 
یکی از برندهایی اس��ت که سال هاس��ت در تولید 
ش��یرآالت فعالیت می کند. فروشگاهی هم در این 

مرکز بورس دارد. 
و  ب��ازار  م��ورد  در  کارکنان��ش  از  یک��ی 
ب��ازار  می گوی��د:  مش��تریان  اس��تقبال   می��زان 
خراب اس��ت. کس��ادی بازار را خودتان می توانید 
ببینی��د. مش��تری نیس��ت. البته در ادام��ه اضافه 
می کند که یکی از دالیل رغبت مش��تریان داخلی 
به کاالهای خارجی مواردی از این دس��ت اس��ت: 
خارجی ها خدمات پس از فروش بس��یار بیش��تر و 
بهت��ری ارائه می کنند. حت��ی گارانتی های تعویض 
ه��م دارند. دوام و کیفیت بیش��تر خارجی ها دلیل 

رغبت مشتریان نسبت به آنهاست. 
این فعال ب��ازار همچنین باال ب��ودن هزینه های 
تولی��د در ایران را از دالیل ع��دم توانایی رقابت با 
کاالی وارداتی دانست، زیرا هزینه های باالی تولید 
موجب می ش��ود ک��ه کارفرماه��ا و تولیدکنندگان 

نتوانند هزینه های کیفیت باال را بپردازند. 

کاالی بازار

وقتی با فروش��گاه داران این خیابان در 
م��ورد هزینه های ره��ن و اجاره صحبت 
می کنیم، همگ��ی از باالبودن هزینه های 
این چنینی ش��کایت دارند. بیش از 500 
واحد فروش��گاهی در این راس��ته مستقر 
اس��ت و متراژ مغازه های بین 40 تا 100 
متر و گاه بیش��تر در نوسان است. از آنجا 
ک��ه کاالهای دکوراس��یونی آن هم از نوع 
ش��یک و لوکسش است، زیبایی و تناسب 
نور دکوراسیون داخلی و نمای بیرونی در 
مغازه های این خیابان حرف اول را می زند. 
به همین دلیل، یک��ی از ویژگی های این 
ب��ازار زیبایی ظاهری آن اس��ت. بنابراین 

همی��ن زیبای��ی و متراژ تقریباً مناس��ب 
فروش��گاه ها موجب ش��ده تا هزینه های 
باالیی هم بابت رهن و اجاره دریافت شود. 
البته قرار گرفتن این مکان بورس در یکی 
از مناطق باالی ش��هر ته��ران هم در این 
میان مزید بر علت است. بنا به گفته های 
فروش��گاه داران، اجاره های متداول در این 
خیابان بین 20 تا 40 میلیون تومان است. 
این هزینه برای مغازه هایی با متراژ 40 تا 
100متر دریافت می ش��ود. هزینه ای هم 
ک��ه بابت رهن دریافت می ش��ود با توجه 
ب��ه متراژ مغازه و هزینه اج��اره معموالً از 
کف 100میلیون تومان ش��روع می ش��ود 

و ب��ه دلی��ل همین هزینه ه��ای باال یکی 
از فروش��ندگان معتقد اس��ت که صاحب 
فروش��گاه فق��ط می خواه��د کاالیش را 
بفروشد تا بتواند هزینه هایش را جور کند؛ 

هزینه رهن و اجاره و کارگر و غیره. 

شیراز و چهارراه پرکبابش
ح��اال که تا ش��یراز جنوب��ی رفته اید، 
راه برگش��ت را ک��ه در پیش می گیرید، 
بفرمایی��د ت��ا انتهای ش��یراز ش��مالی 
هم برویم. س��رباالیی اس��ت اما خسته 
نمی ش��وید. نه اینکه قرار باش��د دوباره 
ش��یرآالت دستش��ویی را به شما نشان 

دهی��م، ن��ه!  این بار حالت ت��ان را خوب 
می کنی��م. چون در انته��ای این خیابان 
می رسید به سه کباب سرای بناب. طعم 
خوب کباب این رستوران ها آن هم وقتی 
خسته باشی و افطار ماه رمضان هم باشد 
و حس��ابی گرسنه هم باشی، می چسبد. 
ت��ازه کباب های گیاهی دارن��د تا اگر در 
بین شما باشند کس��انی که وجترین یا 
ویگان هستند، بتوانند از منوی گیاهی ها 
انتخابی داشته باشند. درست جلوی در 
این رس��توران ها هم آش و حلیم موجود 
اس��ت که پیشنهاد من انتخاب  آش دوغ 
است. چون طبع خنکی دارد و می چسبد. 

نه تنه��ا  در خیاب��ان ش��یراز جنوب��ی 
می توانید کاشی ها و سرامیک های لوکسی 
را انتخاب کنید، بلکه وس��ایل س��رویس 
بهداش��تی را هم می ت��وان از مرکز بورس 
این خیابان تهیه کرد. همچنین انواع چراغ 
گاز و هود ه��م در مغازه های این خیابان 
پیدا می ش��ود و فروشگاه هایی اختصاصی، 
این کاالها را عرضه می کنند. کاالهایی که 
مارک های ایتالیایی در میان ش��ان حرف 
اول را می زنن��د. قیمت اجاق های رومیزی 
این بازار به طور معمول از 850هزار تومان 
ش��روع می ش��ود و تا 3میلیون تومان هم 

می رس��د. برای خرید یک لوستر ایتالیایی 
هم باید بی��ن دو میلیون و 50هزار تومان 
تا 3میلیون 200هزار تومان هزینه کنید. 
همچنی��ن قیمت ش��یرآالت حم��ام این 
خیابان از 700هزار تومان شروع شده و تا 
دومیلیون تومان هم می رسد. روشویی ها با 
طرح ها و کنده های روی سنگ بین 950 
هزار تومان تا 8میلیون تومان قیمت دارند 
و البته اینها به قیمت روشویی های ایرانی 
مربوط اس��ت. یکی از فروشندگان در این 
ارتباط می گوید: خریداران کاالیی با قیمت 
950هزار تومان عمدتا بیش��تر هس��تند. 

زی��را این کاالها نمای زیبا و مورد پس��ند 
مش��تریان این چنینی را برآورده می کنند 
اما مش��تریانی هم هس��تند ک��ه دیزاین 
متفاوتی را درخواس��ت می کنند و کاالی 
به اصط��الح تک می خواهن��د. ما اجناس 
8میلیون تومانی خود را برای این دس��ته 

تولید می کنیم. 
این فروش��نده همچنین اضافه می کند 
ک��ه ای��ن خریده��ا معمول��ی و طبیعی 
محس��وب می ش��وند. در بازار روشویی و 
به ویژه دستشویی فرنگی کاالهای وارداتی 
وجود دارد که مشتریان فوق خاص خود را 

دارند. وی با هیجان خاصی ادامه می دهد 
که شاید باورش خیلی سخت باشد که در 
یکی از فروش��گاه های همین شهر توالت 
فرنگی با قیمت 250میلیون تومان عرضه 
می شود و خود فروش��نده این کاالها هم 
مدعی اس��ت ک��ه در طول روز تا هش��ت 
عدد از این کاالی ساختمانی را به فروش 
می رس��اند. کاالهایی که بنا بر ادعای این 
فروش��نده کاماًل وارداتی هس��تند و اغلب 
به صورت سفارشی ساخته می شوند. خب! 
حتماً شما هم قبول دارید که اعداد و ارقام 

شگفت انگیز است. 

یکی از آس��ان ترین راه های دستیابی 
ب��ه این خیاب��ان میدان ونک اس��ت. از 
این میدان و س��پس از خیابان مالصدرا 
ای��ن خیابان  به راحت��ی می توانی��د به 
ش��مالی-جنوبی برسید. چهارراه شیراز 
درس��ت هم��ان جایی اس��ت ک��ه باید 
مس��یر دس��ت چپ را در پیش بگیرید 
و از سر همین چهارراه هم بورس لوازم 

ساختمانی شروع می شود. 
خیابانی دوطرفه و مشجر که آنچه در 
نگاه اول خیلی به چشم می آید درختان 

این خیابان اس��ت ک��ه اتفاقا مانع دیده 
ش��دن تابلوها و لوگوه��ای مغازه ها هم 
ش��ده اند البته خدا را ش��کر انگار کسی 
قصد ندارد با بنزین و نفت ریشه ش��ان 
را بخشکاند تا دید مغازه اش بهتر شود. 
کاری ک��ه در بس��یاری از خیابان های 
ته��ران از جمل��ه ولی عص��ر ب��ه امری 
معمول و طبیعی تبدیل ش��ده است و 
چنارهای باالبلند این خیابان همه ساله 
گام دیگری به سمت نابودی برمی دارند. 
به هر حال خدا را صدهزار مرتبه ش��کر 

که خیابان شیراز همچنان مشجر است. 
پر از درخت؛ هم دوطرف خیابان و هم 
بلوار وسطش پوشیده از درختانی است 
که هوای پس��ین گاهی یکی از روزهای 
اوایل تابستان را چندین درجه خنک تر 

کرده اند. 
زی��ر  بس��یاری  فروش��نده های 
سایه شان نشس��ته و ایس��تاده به بازار 
این  ن��گاه می کنند.  کم مشتریان ش��ان 
راس��ته را که به س��مت پایین بروید به 
یکی دو مغازه می رس��ید که تجهیزات 

دکوراسیون منزل ارائه می کنند و البته 
برای ای��ن کار باید چند ده میلیونی به 
اصطالح پیاده ش��وید. خب ماه رمضان 
اس��ت و ب��ه تب��ع آن خیاب��ان خلوت 
اس��ت. هنوز حدود یک س��اعت و نیم 
ب��ه اذان مان��ده و مش��تریان اندکی در 
مغازه ها می گردن��د و گاهی قیمتی هم 
می پرس��ند. بعض��ی هم ان��گار حوصله 
ندارن��د وارد مغازه ها ش��وند. از پش��ت 
ویترین ه��ا نگاه��ی می کنن��د و نظری 

می دهند و رد می شوند. 

بی��ش از 500 واحد فروش��گاهی در این 
خیابان مستقر هس��تند که به عرضه لوازم 
مربوط به س��رویس های بهداشتی، کاشی و 
سرامیک و کاالهایی از این قبیل می پردازند. 
البته چند فروشگاه هم لوازم ورزشی عرضه 
می کنند. لوازمی که اغلب مربوط به برندهای 
برتر دنیا هس��تند و اگر از آن دسته افرادی 
هس��تید که حتی پ��ارک رفتن خ��ود را با 
بدمینتون همراه می کنید، برای خرید وسایل 
مرغوب و دست اول این بازی مانند راکت و 
توپ می توانید به این خیابان مراجعه کنید و 
خیال تان هم راحت باشد که جنس مرغوبی 
خریده اید و البته پول خوبی هم از این بابت 

باید بپردازید. 
ام��ا اینکه چه تعداد افراد در این راس��ته 
ش��اغل شده اند، مس��ئله ای بود که از اهالی 
بازار پرس��یدم و آنها هم پاسخ هایی داده اند. 
قبل از اینکه حرف کسبه بازار را بگویم، اجازه 
بدهید این نکته را اضافه کنم که بازار رنگ و 

روی جوانانه ای دارد. واقعاً می توان با اطمینان 
خاطر مدعی شد که هیچ فروشگاهی نیست 
که فردی میانس��ال در آن مش��غول به کار 
باشد. اگر هم یکی باشد، 4 تا 5 نفر جوان هم 
کنارش هستند. برخورد حرفه ای با مشتریان 
و جواب ه��ای طوالن��ی و مودبان��ه دادن به 
پرس��ش ها از ویژگی های فروشندگان این 
راسته تجاری تهران است. مسئله ای که در 
بس��یاری از بازارها کمتر به چشم می خورد. 
اما برسیم به حرف اهالی بازار. به گفته یکی 
از فروش��ندگان در هر فروشگاه حداقل پنج 
نفر به صورت مستقیم مشغول کار هستند. 
از طرفی برای هر فروش��گاه حداقل 15نفر 
به ص��ورت غیرمس��تقیم کار می کنند. این 
فروش��نده در مورد اهمی��ت چنین صنفی 
اضافه می کند: اگر چرخه کارآفرینی چنین 
کسب وکاری را بخواهیم بررسی کنیم، گام 
نخست را باید از معدنی برداریم که مواد اولیه 
این کاالها از آن استخراج می شود. سیستم 

حم��ل ونقل جزئی دیگ��ر از این روند کار و 
اش��تغال محسوب می ش��ود. کارگران خط 
تولید و طراحان و ش��اغالن دیگر را هم باید 
ب��ه این صف عریض و طوی��ل اضافه کنیم. 
بنا بر چنین س��خنانی به راحتی می توان به 
اهمیت چنین صنفی و تأثی��ر آن در ایجاد 
اشتغال در چرخه کارآفرینی کشور پی برد. از 
طرفی کاالهایی که فعاالن چنین صنفی ارائه 
می کنند به ویژه کاش��ی و سرامیک، کاالیی 
شناخته شده و صادراتی محسوب می شود. 
کاالیی ک��ه تولیدکننده های داخلی آن هم 
معموالً پا به پای تولیدکنندگان جهانی پیش 
آمده ان��د و در واقع هیچ گاه بازار را به راحتی 
در اختیار مهمانان خوانده و ناخوانده خارجی 

قرار نداده اند. 

تأثیر 1+5 بر بازار کاشی
ب��ازار خیابان ش��یراز جنوبی به لحاظ 
م��واد اولیه به وی��ژه در تولید کاش��ی و 

س��رامیک وابس��تگی به خارج از کشور 
ندارد. بنابراین ش��اید به نظر برس��د که 
تحریم های چند س��ال اخی��ر تأثیری بر 
بازار این تولیدی های نداش��ته است. اما 
بنابر ادعای فعاالن بازار، طی س��ال های 
اخیر بر تعداد تولیدکننده و فروشگاه های 
مرب��وط به این کاالها اضافه ش��ده و در 
واقع رشد صعودی را در این زمینه شاهد 
بوده اند. بنابراین برای فروش محصوالت 
چنین تولیدکننده های��ی باید بازارهایی 
ایجاد ش��ود. بازارهایی که تنها محصور 
در مرزهای کش��ور نباش��ند بلکه راهی 
به کش��ورهای دیگر و بازارهای صادراتی 
داشته باشند. مسئول دفتر مرکزی برند 
طوس در این ب��ازار، ظرفیت صادرات را 
خوب می داند و بازار کش��ورهای آسیای 
میانه، ع��راق و افغانس��تان را مهم ترین 
مقاص��د کاالهای ایران��ی در این زمینه 

می داند. 

وقتی از اهالی بازار در مورد دیگر مراکز 
ب��ورس کاالهای��ی که عرض��ه می کنند، 
می پرس��م از بازاری با نام بنی هاش��م یاد 
می کنن��د. ب��ازار بنی هاش��م در محدوده 
رسالت واقع شده و از جمله مراکز بورس 
این نوع کاالها به ش��مار م��ی رود. اما اگر 
کس��ی به دنب��ال کاالی تک ب��ا طراحی 
درخور می گردد و البت��ه هزینه هایش را 
هم جور کرده اس��ت، می تواند به خیابان 
شیراز جنوبی سری بزند. جایی که طرح ها 
و مدل ه��ای روز دنی��ا را عرضه می کند. 
مشتریانش البته س��طح مالی مشخصی 
دارند و این را ب��ه این دلیل گفتم که راه 
اضافه پیش پای ش��ما نگذاشته باشم. اما 
به دلیل اهمیت��ی که کاالهای این صنف 
در چرخ��ه اقتصادی کش��ور دارن��د و از 
کاالهای پرمصرف هم محسوب می شوند، 

به خیابان ش��مالی-جنوبی ش��یراز سری 
زده ایم تا ببینیم اوضاع از چه قرار اس��ت 
و ش��یراز جنوبی ته��ران چه گفت وگویی 
با کاش��ی های ایرانی دارد و با چه زبانی با 

مهمانان خارجی اش حرف می زند. 

پیش داوری نکنید
ش��یراز جنوب��ی مح��ل بورس ل��وازم 
س��اختمانی چ��ون کاش��ی، س��رامیک، 
شیرآالت و سایر لوازم مورد نیاز ساختمان 
است. شاید ش��نیدن یا خواندن کلماتی 
مربوط به س��اختمان و کاشی و سرامیک 
خیلی جذاب نباش��د آن هم در پیش��انی 
یک گزارش و شاید االن هیچ رغبتی برای 
خواندن این گزارش ندارید و البته باز هم 
شاید گرد و خاک مربوط به گچ و سیمان 
در ذهن تان مجس��م شده و خالصه شاید 

دارید با خودتان می گویید، این همه مرکز 
بورس و این همه سوژه!  حاال چرا اینجا؟!  
اما خاطرتان جمع باشد که کاماًل اشتباه 
می کنید. ببخش��ید که من این همه رک 
هستم!  ش��یراز جنوبی مکانی  تر و تمیز 
برای خرید کاالهایی لوکس اس��ت که نه 
حوصله ش��ما را س��ر می برد و نه شلوغی 
خاصی دارد که س��ردرد بگیرید. خیابانی 
دو طرفه که همخوانی خوبی با کاالهایش 
دارد. رفت و آمد در آن کم است و برخالف 
س��ایر مراکز بورس کاالها که معموالً در 
مناطق مرکزی و جنوبی شهر تهران واقع 
شده اند، این مرکز بورس در یکی از مناطق 
شمالی شهر یعنی منطقه ونک واقع شده 
و البته این محل با درجه و سطح کاالهایی 

که عرضه می کند، همخوانی دارد. 
بنابرای��ن بورس کاش��ی و س��رامیک 

آن هم در خیابان ش��یراز جنوبی ارزش 
دیدن را دارد. کاالهای چش��م نوازی که 
طرح و رنگ شان به ویژه در مورد کاشی 
حسابی درگیرتان می کند البته درگیری 
از ن��وع خوبش. از آن نوع درگیری هایی 
ک��ه می ت��وان ب��ا وج��ود بودن��ش زیر 
درخت ه��ا راه رف��ت و دکورهای زیبای 
مغازه ها را تماش��ا کرد. انگار نام خیابان 
موجب ش��ده ت��ا درختانش س��رحالی 
درختان ش��یراز اصلی را داشته باشند و 
سبز و خوش رنگ باشند و حتی گرمای 
تابس��تان ه��م نتوانس��ته از رنگ و جال 

بیندازدشان.
 خالص��ه بروید یک بار هم که ش��ده 
این مرکز بورس را ببینید. حتماً دس��ت 
به جیب هم می شوید اگر وضع تان بدک 

نباشد. 

 »فرصت امروز« به بورس کاشی و 
سرامیک تهران سر زده است

هوای خوش 
شیراِز تهران

تهمینه سهرابی
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تهران، بزرگراه کردستان به سمت جنوب، خیابان شیراز 
جنوبی؛ اینجا آدرس دقیق یکی از مراکز بورس کاش�ی و 
سرامیک ایران و سایر وسایل ساختمانی است. مرکزی که 
مش�تریانش از همه نقاط ایران هستند و به نوعی بورسی 
ملی برای محصوالتی از این دس�ت محس�وب می ش�ود. 
خیابان�ی که بنا به گفت�ه اهالی بازارش بیش از 20س�ال 
اس�ت که میزبان واحدهای فروشگاهی این کاالهاست و 
رفته رفته به مکانی ب�رای عرضه کاالهای لوکس ایرانی و 
اروپایی تبدیل شده است. کاالهایی که فروشندگان شان 
را ه�م با مد روز همراه کرده اند و ب�ه همین دلیل در این 
راس�ته تجاری س�ر و وضع فروش�ندگان هم روب�ه راه و  
تروتمیز اس�ت، درس�ت مانند خود خیابان ک�ه آرام، کم 
سروصدا و تر وتمیز است. گزارش امروزمان را بخوانید تا 
اطالعات الزم را از خیابانی اینچنینی به دست آورید و از 
طرفی با طرح ها و رنگ ها و قیمت کاالهای این صنف آن 

هم از نوع دیگرش آشنا شوید. 



 64,857,60شاخص کل
18,09میزان تغییر
B 2,834,088,904ارزش بازار

B 1,750,021ارزش معامالت
M 739,372حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
5,23858,43پاالیش نفت بندرعباس
5,18854,47پاالیش نفت اصفهان
)39,82(3,217نفت و گاز پارسیان

)35,84(2,440پتروشیمی تامین
3,30829,96بانک کارآفرین

ارزشخریدنام کامل شرکت
B 1,58078,272ح. بانک انصار
B 3,31111,488بانک کارآفرین
B 9,3009,187صنعتی پاکشو
B 4,4465,428نسوز پارس
B 2,1655,060پلی اکریل

ارزشفروشنام کامل شرکت
B 1,43626,685نورد آلومینیوم
B 38,5003,850ح. گلوکوزان

B 7,0242,888محصوالت پارس
B 28,4212,639سیمان قائن

B 5,4401,955فوالد خراسان

درصد قیمتنام کامل شرکت
7,92911,3داروسازی فارابی
5,3345ریخته گری ایران

3,4245حفاری شمال
4,4464,98نسوز پارس

3,9284,91شیشه و گاز

درصدقیمتنام کامل شرکت
)14,37(7,919سیمان دورود

)14,36(1,437نورد آلومینیوم
)4,62(2,166عمران و توسعه فارس

)4,19(1,165بیمه آسیا
)4,19(3,407دارویی لقمان

ارزشحجمنام کامل شرکت
M72,347 B 76,373بانک صادرات
M91,932 B 58,181ح.بانک انصار

M252,775 B 48,723پاالیش نفت اصفهان
M45,644 B 48,063پارس  خودرو

M158,659 B 47,959بانک  کارآفرین 

ارزشحجمنام کامل شرکت
M252,775 B 48,723نفت اصفهان

M213,555 B 40,774نفت بندرعباس
M158,659 B 47,959بانک  کارآفرین 
M91,932 B 58,181ح.بانک انصار
M72,347 B 76,373بانک صادرات

 734,80شاخص کل
0,70میزان تغییر

B 3,559,256ارزش معامالت
M 160,379حجم معامالت

تعدادقیمتنام کامل شرکت
2,9832,56هلدینگ خاورمیانه

)1,13(8,609پتروشیمی جم
)1,08(1,666پتروشیمی ایرانیان
)0,62(11,999پتروشیمی زاگرس
8,6080,6پاالیش نفت الوان

بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش

بیشترین کاهش

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

تاثیر در شاخص فرابورس

بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

شرکت ها و مجامع

دادوس��تدهای  در جری��ان 
آخری��ن روز معامالتی هفته، 
ب��رای  ب��ورس  ش��اخص کل 
س��ومین روز پیاپی مثبت بود 
و 18 واحد دیگر رش��د کرد و 
در ارتفاع 64 هزار و 857 واحد 
قرار گرفت تا در مجموع س��ه 
1046 واح��د  معامالت��ی  روز 
افزای��ش را ب��ه ثبت رس��انده 
باش��د. با واگ��ذاری صف های 
خرید در گروه پاالیش��ی ها و 
همچنی��ن عرض��ه حقوقی ها 
در برخی سهم ها، معامله گران 
حقیقی را بر آن داش��ت تا با 
شناس��ایی س��ود در سه روز 
معامالت��ی اخی��ر، ب��ه فروش 
ش��رایط  بپردازن��د.  س��هام 
ف��وق برآیند این نکته اس��ت 
ک��ه بس��یاری از س��هامداران 
نوس��ان گیری  ب��ه  حقیق��ی 
متمایل اند و بعد از نخس��تین 
شناس��ایی س��ود ب��ه فروش 
اقدام می کنن��د. احتمال دارد 
شرایط فوق تا مشخص شدن 
وضعی��ت مذاکرات هس��ته ای 
ادام��ه داش��ته و س��هامداران 
از س��رمایه گذاری بلند م��دت 
در ب��ورس خ��ودداری کنند. 
نزدیک ش��دن به زمان نهایی 
تیرماه،  مذاکرات هسته ای در 
ابالغ قانون حمایت از تولید و 
بازگشت شرکت های پاالیشی 
ب��ه ب��ورس ازجمل��ه دالی��ل 
روند رو به رش��د بازار س��هام 
و ورود نقدینگ��ی به س��مت 
آن اس��ت به طوری که در بازار 
نیز شرکت های  روز گذش��ته 
پاالیشگاهی از بیشترین تقاضا 
برخوردار ش��دند و بیش��ترین 
تاثیر مثبت را بر شاخص کل 
به طور کلی  بر جای گذاشتند. 
و با نزدیک شدن به 10 تیر ماه 
و  مذاک��رات  نهای��ی  روز  و 
همچنی��ن با ش��نیده ش��دن 
مذاک��رات  از  مثب��ت  اخب��ار 

پیش بینی می شد  هس��ته ای، 
بازار روند مثبتی داشته باشد 
اما روز گذش��ته تنها معامالت 
گروه پاالیشی بود که شاخص 
را در ب��ازه مثبت نگه داش��ت 
و اکثر گروه ه��ا روندی منفی 

داشتند. 

شاخص آیفکس بدون 
تغییر باقی ماند

ایران  فراب��ورس  معام��الت 
در حال��ی آخری��ن روز کاری 
خ��ود را در این هفته به پایان 
رساند که س��هامداران بیش از 
به��ادار  ورق��ه  160 میلی��ون 
خریدوف��روش کردن��د. ط��ی 
س��وم  چهارش��نبه،  معامالت 
تیرماه در بازاره��ای فرابورس 
ایران، 160 میلیون و 380 هزار 
ورقه بهادار ب��ه ارزش 3 هزار و 
559 میلیارد ریال طی 24 هزار 
و 388 دفعه دست به دست شد 
و ش��اخص فراب��ورس با کمتر 
از ی��ک واحد رش��د ب��ه رقم 
734,83واحد رسید. بیشترین 

فراب��ورس  معام��الت  حج��م 
ایران را ش��رکت پتروش��یمی 
ب��ا  ایرانی��ان  س��رمایه گذاری 
حجم��ی براب��ر 19 میلی��ون و 
270ه��زار ورقه و بیش��ترین 
پاالی��ش  معام��الت  را  ارزش 
نف��ت تهران با ارزش��ی معادل 
107 میلی��ارد و 480 میلی��ون 
ری��ال رقم زدند. ش��رکت های 
پاالی��ش نف��ت الوان و بیم��ه 
افزایش قیمت  نوین بیشترین 
را تجربه کردند و ش��رکت های 
نیروس��رمایه و توسعه فناوری 
اطالع��ات خوارزم��ی متحمل 
بیشترین کاهش قیمت شدند. 

افزایش حجم عرضه ها در 
گروه انبوه سازی، بانک و 

خودرو
انبوه س��ازی،  گ��روه  در 
معامالت تا اواس��ط ب��ازار در 
انجام  نماده��ا مثب��ت  اکث��ر 
گرف��ت ام��ا از اواس��ط ب��ازار 
را  گ��روه  در  نس��بی  اف��ت 
ش��اهد بودیم. ط��ی روزهای 

اخی��ر معام��الت پرحجم��ی 
در گروه انبوه س��ازی نس��بت 
ب��ه هفته های گذش��ته انجام 
ب��ا معامله 4,5  می ش��ود که 
میلیون س��هم، سرمایه گذاری 
نم��اد  پرحجم تری��ن  ش��اهد 
معامالتی گروه بود. همچنین 
معام��الت اکثر نمادهای گروه 
اعتباری  بان��ک و موسس��ات 
در بازه مثبت آغاز ش��د اما با 
افزایش عرضه ها روندی نزولی 
بر این گروه حاکم ش��د و در 
پای��ان معام��الت، به جز بانک 
کارآفری��ن، بان��ک پارس��یان 
و بان��ک اقتص��اد نوین س��ایر 
نماده��ا در ب��ازه منف��ی قرار 
و  کارآفرین  بان��ک  گرفتن��د. 
بانک پارس��یان ب��دون توجه 
به روند نزولی دیگر نمادهای 
گروه،  مثبت و صعودی معامله 
شدند چنان که بانک کارآفرین 
از اوای��ل بازار ت��ا انتها با صف 
خرید همراه بود. از دیگرس��و 
اکث��ر نمادهای گ��روه خودرو 
و س��اخت قطع��ات، معامالت 

را مثب��ت آغ��از کردن��د ولی 
ب��ا افزای��ش عرضه ه��ا مواجه 
شدند. هرچند نمادهایی چون 
زامی��اد و س��ایپا دیزل خود را 
به ب��ازه مثبت رس��اندند، اما 
اکث��ر نماده��ا در ب��ازه منفی 
معامل��ه ش��دند. س��ایپا دیزل 
قیم��ت  ب��ه  از 23 روز  پ��س 
کرد،  باالی 100 تومان صعود 
بر خالف روند بازار و با حمایت 
نسبی حقوقی توانست قیمت 
خ��ود را ب��االی 100 توم��ان 

حفظ کند. 

گروه سیمان، منفی و 
کم حجم

دیگ��ر  ب��ار  گذش��ته  روز 
معامالت گروه سیمان منفی و 
کم حجم بود. ش��رکت سیمان 
قائن ک��ه با پیش بینی س��ود 
دارای قیمت های  359 تومانی 
ه��ر  2991 تومان��ی  ح��دود 
س��هم بوده و پنجمین س��هم 
گران بورس به ش��مار می رود، 
س��رمایه  افزای��ش  درص��دد 
150 درص��دی برآمده اس��ت. 
در گ��روه فرآورده ه��ای نفتی 
دو نماد پاالیش نفت اصفهان 
و پاالی��ش نف��ت الوان تمام 
س��قف  ب��ازه  در  روز  ط��ول 
قیمت معامله شدند. در گروه 
تجهی��زات،  و  ماش��ین آالت 
معامالت نس��بت به کل بازار 
متعادل تر و رو به مثبت انجام 

گرفت. 
ماشین س��ازی  و  آبس��ال 
نیرو محرک��ه معام��الت را ب��ا 
صف خرید به پایان رس��اندند 
و با معامله 12 میلیون س��هم، 
پرحجم ترین  کمباین س��ازی 
نم��اد معامالت��ی گ��روه بود. 
تراکتورس��ازی ای��ران ب��رای 
س��ال مال��ی 93، 129 تومان 
سود اعالم کرده که نسبت به 
گزارش قبلی با تعدیل مثبت 

13 درصد همراه است.

حقیقی ها به شناسایی سود پرداختند

هوایابریبازارسهامدرآخرینروزهایمذاکراتهستهای

س�نا - صنایع فلزی سومین 
صنعت در بورس اس��ت و حدود 
7 درص��د از ب��ورس را ب��ه خود 
ب��ازده  اس��ت.  داده  اختص��اص 
ح��دود 23 ال��ی 24 درص��دی 
ب��ا P/E مع��ادل پنج ب��رای این 
صنع��ت در بازار س��هام متصور 
اس��ت اما این صنع��ت، در چند 
سال گذش��ته دستخوش عوامل 
داخلی و بیرون��ی متفاوتی بوده 

اس��ت. به نظر می رسد سال91 
بازده��ی  ن��رخ  باالتری��ن  ک��ه 
60درص��دی برای ای��ن صنعت 
روی داد متاثر از تورم و نوسانات 
ارزی ب��ود و دالیل افت اخیر نیز 
افزایش  یارانه و  هدفمندس��ازی 
هزینه ه��ای تولی��د ب��وده که از 
به��ره مالکانه ش��روع ش��ده و تا 
هزینه های  و  ان��رژی  حامل های 
کارگری ادامه داش��ته اس��ت. از 
ط��رف دیگ��ر، تقاض��ای زیادی 
هم وجود ندارد و رکود مس��کن 
جوابگ��وی تولی��د نیس��ت. اگر 

در صنای��ع فلزی م��ا این عوامل 
رف��ع ش��ده و جذابیت های��ی به 
وج��ود بیای��د و بازارهای موازی 
مث��ل بانک ها س��پرده های خود 
می ت��وان  کنن��د،  متع��ادل  را 
چش��م انداز خوبی را برای صنایع 
فلزی متص��ور بود. بازار س��هام 
بخش��ی از اقتصاد مملکت است 
ک��ه متاثر و در تعامل مس��تقیم 
با اقتصاد اس��ت، وقتی رکود در 
اقتصاد حاکم می شود و با تالش 
دولت ت��ورم کنترل ش��ده، ولی 
رکود باقی می ماند، بازار س��هام 

هم از این قضیه متأثر می ش��ود. 
در  باید  حرکت ه��ای مختلف��ی 
عرصه مل��ی ص��ورت بگیرد که 
یکس��ری از حرکت ها مخصوص 
بازار س��هام اس��ت. طبیعتا این 
حرکت ه��ا ب��ا مدیری��ت جدید 
در ب��ورس، مثل ش��فافیت های 
مس��تقیم  انتش��ار  اطالعات��ی، 
اطالع��ات و سیس��تم تدان روی 
داده اس��ت ک��ه از ای��ن طری��ق، 
دسترسی عمومی به اطالعات رخ 
داده و بستر اولیه برای حرکت های 
بعدی را ایجاد می کند. سیاس��ت 

مدیران اقتصادی جدید هم بر این 
رویه است که نرخ سود را جابه جا 
کنند تا نقدینگی را در بازار سهام 
افزایش دهند. وقتی سرمایه گذاری 
وارد بازار س��هام می ش��ود یکی از 
انگیزه های وی برای س��هامداری، 
DPS  سهام است که هرگاه این 
متغیر افزایش یابد، بهره مندی از 
آن س��هم نیز افزایش می یابد. در 
کنار آن، عایدی هم یکی از نکات 
مهمی اس��ت که باید مدنظر قرار 
بگی��رد تا س��رمایه گذاری موفقی 

صورت بگیرد. 

دومین جلسه کمیته همکاری 
بین س��ازمان بورس اوراق بهادار 
آموزش وپ��رورش  وزارتخان��ه  و 
درخصوص برنامه ریزی و توسعه 
کمی و کیفی رش��ته ب��ورس با 
حضور محمد فطانت فرد، رییس 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار و 
علی زرافش��ان، مع��اون آموزش 
متوس��طه آموزش وپ��رورش، در 
ش��د.  تش��کیل  س��ازمان  محل 
در ای��ن مراس��م که مس��ئوالن 
حض��ور  ط��رف  دو  عالی رتب��ه 
داشتند، رییس س��ازمان بورس 
اوراق به��ادار ضمن مهم توصیف 
ایجاد رش��ته ب��ورس در  کردن 
مقطع متوسطه آموزش وپرورش، 
خواهان آموزش سرمایه گذاری و 
تش��ویق به آن از دوران کودکی 
و نوجوانی شد. محمد فطانت  فرد 
افزود: س��ازمان بورس در پی آن 
اس��ت ک��ه در متون درس��ی به 
دانش آم��وزان آم��وزش دهد که 

اصول یک تصمیم گیری صحیح 
ب��رای مدیریت مناب��ع مالی چه 
باید باش��د، چراکه بهبود شرایط 
تصمیم گیری ه��ای  ب��ه  کش��ور 
درس��ت و دقیق وابس��ته اس��ت 
و بای��د آم��وزش تصمیم گیری و 
تصمیم سازی را از سطوح پایین 
آموزش وپرورش و دوران ابتدایی 
و س��پس مقاطع باالتر تحصیلی 
در کشور آغاز کرد تا نتایج مثبت 
آن را در س��ال های بعد مشاهده 
با بیان  کرد. محمد فطانت ف��رد 
تحصیلی  رش��ته  ام��روزه  اینکه 
مدیری��ت مالی و س��ایر مقاطع 
تحصیلی وابس��ته به آن در دنیا 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است 
که در بقیه رشته های تحصیلی و 
دانش��گاهی کمتر دیده می شود، 
گف��ت: بس��یاری از اف��رادی که 
دنیا  دانش��گاه های  بهتری��ن  در 
تحصیل می کنند، پس از گذران 
ج��ذب  خ��ود  تحصی��ل  دوران 

نهاده��ای مالی می ش��وند، لذا با 
این ن��گاه باید رش��ته بورس که 
منش��اء یادگیری مدیریت مالی 
در کش��ور می تواند باشد در یک 
چارچوب غنی ت��ر و برنامه ریزی 
دقیق تر مورد بررس��ی قرار گیرد 
و س��ازمان ب��ورس ب��ا همکاری 
آموزش وپرورش می تواند در این 
خصوص قدم های مهم و مؤثری 

بردارد. 
در این مراس��م، علی زرافشان 
متوس��طه  آم��وزش  مع��اون 
سیاس��ت  هم  آموزش وپ��رورش 
وزارتخانه متبوع خود در مدیریت 
کالن را بحث مشارکت پذیری و 
گفت:  و  خواند  مش��ارکت جویی 
رش��ته ب��ورس در پنج اس��تان 
در قال��ب 10 رش��ته محل ویژه 
دانش آم��وزان دخت��ر و پس��ر از 
30 ش��هریور 93 راه اندازی شده 
اس��ت و هم اکنون اکثر استان ها 
درخواس��ت راه اندازی این رشته 

را دارند که ب��ا این اتفاق مثبت، 
ام��کان تربیت و تأمی��ن نیروی 
انسانی برای نهادهای مالی مانند 

کارگزاری ها را خواهیم داشت. 
می کن��د:  خاطرنش��ان  وی 
هم��کاری در تأمی��ن تجهیزات 
بورس  مهارتی  رش��ته  کارگاهی 
کاردان��ش  هنرس��تان های  در 
از س��وی س��ازمان بورس اوراق 
بهادار، برگزاری دوره های رایگان 
دانش افزایی ویژه هنرآموزان این 
رشته، همکاری در تأمین منابع 
آموزش��ی و ایج��اد زمینه ه��ای 
پذی��رش  همچنی��ن  و  ش��غلی 
دانش آموخت��گان رش��ته بورس 
در  کارورزی  دوره ه��ای  ب��رای 
مراکز وابسته به بورس متناسب 
ازجمل��ه  مراک��ز  ظرفی��ت  ب��ا 
موضوعات��ی بود ک��ه در دومین 
جلس��ه کمیت��ه هم��کاری بین 
س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
آموزش وپ��رورش  وزارتخان��ه  و 

مورد تواف��ق طرفین قرار گرفت. 
رشته مهارتی بورس اوراق بهادار 
نخستین بار پاییز گذشته در پنج 
استان در تعدادی از هنرستان ها 
راه ان��دازی و این رش��ته به طور 
رسمی به جمع رش��ته های کار 
دانش اضافه شده است. همچنین 
از ابتدای سال تحصیلی 94-93 
در چهار استان تهران، اصفهان، 
الب��رز، خراس��ان رض��وی 123 
دانش آموز دختر و پسر در رشته 
بورس ثبت نام کرده و مش��غول 

تحصیل شدند. 
توافق، دانش آموزان  این  طبق 
گرای��ش  در  کاردان��ش  دوره 
ب��ورس و اوراق به��ادار پ��س از 
گذران��دن یک دوره دو س��اله با 
اخذ م��درک دیپل��م در صورت 
کس��ب صالحیت ه��ای حرفه ای 
الزم می توانند در سمت متصدی 
خریدوفروش  س��فارش  پذیرش 

اوراق، جذب بازار کار شوند. 

شفافیت در بازار سهام افزایش یافته است

در دومین جلسه کمیته همکاری بین سازمان بورس اوراق بهادار و وزارتخانه آموزش وپرورش مطرح شد 
بررسی وضعیت رشته بورس

پنجشنبه
4 تیر 1394 12

از نگاه کارشناسان

دریچه

خبر

رشد 18 واحدی شاخص کل بورس در 
آخرین روز معامالتی هفته

شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان معامالت روز 
چهارش��نبه با 18 واحد رشد در ارتفاع 64 هزار و 857 
واحدی ایس��تاد.  ش��اخص قیمت  )هم وزن( و شاخص 
کل  )ه��م وزن( هر کدام با دو واحد کاهش به ترتیب به 
8671 و 9892 واحد رسیدند.  همچنین شاخص قیمت  
)وزنی - ارزشی( نیز در روز گذشته هفت واحد افزایش 

یافت تا عدد 26893 واحد را ثبت کرد. 

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی

شمــاره 257 www.forsatnet.irمدیریت سهام

واگذاری 156 میلیارد تومان سهم 
دولتی در بورس

بال��غ بر 156 میلیارد تومان س��هم دولتی از ابتدای 
امسال تا پایان خردادماه توسط سازمان خصوصی سازی 
در بورس اوراق بهادار به فروش رسیده است.  همچنین 
مرور کارنامه خصوصی س��ازی در ب��ورس اوراق بهادار 
حکایت از واگذاری 80 میلیون س��هم دولتی به ارزش 
144 میلیارد ری��ال به صورت تدریجی در فروردین ماه 
امس��ال دارد و این س��ازمان در اردیبهشت سهمی در 
بورس نفروخته و بقیه این میزان واگذاری در خردادماه 

انجام شده است. 

نخستین سیستم مشاوره تلفنی 
سبد سهام راه اندازی شد

نخس��تین سیس��تم مش��اوره تلفنی بورس ایران 
ب��ا هفت نوع س��رویس ازجمله مش��اوره اختصاصی 
مش��اور  ش��رکت  توس��ط  س��هامداران  پرتف��وی 
س��رمایه گذاری ابن سینا مدبر  )اماکو( با ویژگی های 
متعدد راه اندازی شد.  در این روش سرمایه گذاران با 
شماره هایی که شرکت اماکو با مجوز رسمی سازمان 
بورس و مجوز مخابرات کل کش��ور اعالم کرده است 
تماس می گیرد و بعد از متصل ش��دن به سیس��تم 
هوشمند مشاوره نسبت به دریافت اطالعات و اخبار 
ب��ازار،  روند بازار،  ش��نیده های ب��ازار،  توصیه های 
مهم بازار روز،  س��بد پیش��نهادی س��هام و مشاوره 
اختصاصی پرتفوی شخصی خود براساس کلیدهای 
یک ال��ی هفت اق��دام می کند.  برنامه نویس��ی این 
سیس��تم توسط کارشناسان ش��رکت اماکو به انجام 
رس��یده است و برای نخستین بار در کشور،  مشاوره 

سرمایه گذاری در این قالب ارائه می شود. 

عرضه مس کاتد 
در تاالر صادراتی بورس کاال

روز گذش��ته مس کاتد ش��رکت ملی صنایع مس 
ای��ران در تاالر صادراتی ب��ورس کاالی ایران عرضه 
شد.  شرکت ملی صنایع مس ایران،  5 هزار تن مس 
کاتد را به قیمت پایه 5737 دالر و یک سنت در هر 
تن روانه تاالر صادراتی کرد.  این ش��رکت همچنین 
در ص��ورت تقاضا یک هزار ت��ن دیگر مس کاتد را با 
قیمت پایه 5747 دالر و یک سنت در هر تن عرضه 
کرد.  تاالر صادراتی همچنین شاهد عرضه 23 هزار 
و 590 ت��ن ان��واع قیر ب��ود.  در ت��االر فرآورده های 
نفتی و پتروش��یمی،  46 هزار و 400 تن انواع قیر،  
20هزار و 232 تن انواع ماده ش��یمیایی و 280 تن 
 آرگون عرضه ش��د.  ب��ازار فرعی نیز ش��اهد عرضه 

995 تن ضایعات فلزی شرکت راه آهن ایران بود. 

بورس فلزات لندن شاهد افزایش 
قیمت مس شد

خری�د نقدی مس در ساع�ات معامالتی در ب�ورس 
لندن با افزایش همراه شد و با نرخ 5 هزار و 723 دالر 
بر تن معامله شد.  همچنین سفارش خرید مس برای 
سه ماهه آینده به مبلغ 5 هزار و 733 دالر معامله شد.  
خریدوفروش نقدی آلومینیوم با قیمت یک هزار و 680 
دالر و یک هزار و 680,50 معامله شد.  قلع هم با نرخ 
15 هزار و 175 دالر خریداری ش��د و به نرخ 15 هزار 
180 دالر در هر تن فروخته شد.  خریدوفروش روی با 
نرخ 2 هزار و 27,50 دالر و 2 هزار 28 دالر انجام شد.  
س��رب هم در رینگ معامالتی با نرخ یک هزار و 767 
دالر خری��داری و با قیمت هر تن یک هزار و 767,50 

دالر به فروش رسید. 

کسب 75 میلیون ریال سود واگذاری 
»وتوصا« در یک ماهه گذشته

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با انتشار 
صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها در دوره یک 
ماهه منتهی به 31 خردادماه 94 اعالم کرد در ابتدای 
دوره یاد ش��ده تعدادی از س��هام چند شرکت بورسی 
را با بهای تمام ش��ده یک هزار و 751 میلیارد و 862 
میلیون ری��ال و ارزش بازار یک هزار و 764 میلیارد و 

261 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. 

انتشار پرتفوی یک ماهه نیرو سرمایه
شرکت نیرو سرمایه با انتشار صورت وضعیت پرتفوی 
سرمایه گذاری ها در دوره یک ماهه منتهی به 31 خردادماه 
94 اعالم کرد در ابتدای دوره یاد ش��ده تعدادی از سهام 
چند شرکت بورس��ی را با بهای تمام شده 25 میلیارد و 
779 میلیون ریال و ارزش بازار 19میلیارد و 369 میلیون 

ریال در سبد سهام خود داشت. 

نگاهی بر صورت های 
مالی یک ساله »بترانس«

ش��رکت ایران ترانس��فو با ارس��ال صورت های مالی 
یک س��اله منته��ی به 29 اس��فند م��اه 93 به صورت 
حسابرس��ی شده اعالم کرد در سال گذشته با سرمایه 
ی��ک ه��زار و 500 میلی��ارد ری��ال مبلغ س��ه هزار و 
936میلیارد و 21 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش 

خالص داشت. 

بورس کاال

بورس بین الملل
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بهرام عبادپور
رییس هیات مدیره فوالد دامغان، مدیرعامل 
و عضو هیات مدیره شرکت سهام گستر نور



اس��دیان در ج��واب ای��ن س��وال ک��ه چه 
تفاوت��ی میان تجهیزات��ی اینچنینی در ایران 
با کش��ورهای خارجی وج��ود دارد، می گوید: 
تف��اوت کیفی��ت وجود دارد. دلیل این امر هم 
ای��ن اس��ت که هزینه و بودج��ه زیادی برای 
تجهی��زات ب��ازی در پارک ه��ا در نظر گرفته 
نمی ش��ود. در واقع هر چه بودجه بیش��تری 
اختص��اص دهند، تولیدکننده هم براس��اس 
درخواس��ت ها تولید می کن��د. این کارآفرین 
اضافه می کند: باز شانسی که برای تولیدکننده 
داخلی وجود دارد این است که از حدود یک 
سال پیش مکان های دولتی ملزم به استفاده 
از محصوالت تولید داخل ش��ده اند. به همین 
دلی��ل فرصتی ب��رای تولیدکننده های داخلی 
ایجاد شده است تا با راه اندازی خطوط تولید 
ه��م مانعی ب��رای واردات کااله��ای خارجی 

باشند و هم به نوعی ایجاد اشتغال کنند. 
اس��دیان ب��ا راه ان��دازی خ��ط تولی��د این 
تجهی��زات در ته��ران و مش��هد ب��رای حدود 
30نفر ایجاد اش��تغال کرده اس��ت. البته اینها 
افرادی هس��تند که به صورت مس��تقیم با وی 
کار می کنند و در مسیر تولید هستند کسان 
بیش��تری که غیرمس��تقیم از کارآفرینی وی 
منتفع ش��ده اند. در حال حاضر عمده کارها و 
سرمایه گذاری اش را روی کالنشهرها متمرکز 
کرده است. از تهران شروع کرده و االن 8ماه 
است که در شهر مشهد کارش را ادامه می دهد 
چون اعتقاد دارد تهران تا حدودی اشباع شده 

است. 

داستان زندگی
10 س��اله بوده که پدرش را از دس��ت داده 
اس��ت. همین امر دلیلی ش��ده برای اینکه از 
17سالگی وارد بازار کار شود. می گوید متولد 
مردادم��اه اس��ت و بنابرای��ن م��اه تولدش بر 
ش��خصیتش موثر بوده. اینکه مقاوم و ش��جاع 
باشد و از ریسک نترسد. همیشه به فکر پیش 
رفتن باشد و از اینکه شکست بخورد هراسی 
نداشته باشد و همین ویژگی ها هم در نهایت 
موجب می ش��ود در مس��یر کاری اش به این 
درک برس��د که آدمی نیس��ت که زیر دس��ت 
کس��ی کار کند: نمی توانس��تم کسی را باالی 
دس��ت خودم ببینم. رییس داش��تن مرا اذیت 
می کرد. به همین دلیل به این فکر افتادم که 
کاری را شروع کنم و خودم رییس خودم باشم. 
اس��دیان پیوس��ته در میان س��خنانش یک 
جمله را ترجیع وار تکرار می کند: همیشه سعی 
می کنم بهترین باش��م. همیشه می خواهم در 
پله ه��ای باال ق��رار بگی��رم. در واقع به خاطر 
داش��تن چنین روحیه ای است که توانسته به 
فض��ای پیمانکاری ایران با آن هم دارودس��ته 
وارد شود و موفق هم باشد. فضایی که به تعبیر 
اسدیان فضایی کامال مردانه و انحصاری است 
و در بدو ورودش و درخواستش برای این حوزه 
حت��ی به او خندیده اند، ولی او عقب نش��ینی 

نکرده است. 

ضرر و زیان هایی که نادیده گرفته است
بان��وی کارآفری��ن م��ا شکس��ت را حت��ی 
نمی توان��د بخ��ش کند. اصال انگار نه انگار که 
محصول اجتماع ایران است. امید زیادی دارد 
و دیدگاهی روش��ن. در بدو ورود به اس��تان 
خراس��ان ب��ا ضرر 80میلی��ون تومانی مواجه 

می شود اما شکست را جزیی از مسیر موفقیت 
می داند: همین شکس��ت باعث شد که تجربه 
کس��ب کنم و ادامه مس��یر را بهتر پیش بروم. 
چون معتقدم که کار نشد ندارد و هر مشکلی 
حل می ش��ود. چون قدرت ریس��ک مهم ترین 

ویژگی یک کارآفرین است. 

طرحی ملی برای اشتغال زنان
از کس��ب وکار فعلی اس��دیان که بگذریم، 
بای��د ی��ادی بکنیم از طرحی که االن ش��ده 
همه هم وغم او. طرحی که معتقد اس��ت در 
صورت اجرا ش��دن به اش��تغال زایی در سطح 
ملی منجر می ش��ود و ش��اغالن آن هم زنان 
هستند. به ویژه زنانی که به نوعی بدسرپرست 
هستند یا سرپرست خانواده به شمار می روند. 
همچنی��ن ای��ن طرح می تواند ب��ازاری برای 
تولید و فروش محصوالتی باش��د که حاصل 
کار زن��ان در محیط ه��ای کوچک و نزدیک به 

محل زندگی شان باشد. 
اس��دیان توضیح��ی که در م��ورد این طرح 
می ده��د، از ای��ن ق��رار اس��ت: طرحی که به 
شهرداری ارائه داده ایم این است که از فضاهای 
خالی پارک ها و س��ایر نقاط ش��هر استفاده و 
س��ازه هایی را تاس��یس کنیم که مکانی باشد 
ب��رای تولی��د محصوالت از ن��وع مواد غذایی. 

محصوالتی که به راحتی توسط زنان با مهارتی 
اندک هم می تواند انجام ش��ود. برای این کار 
ما به فضای زیادی نیاز نداریم. بلکه فضاهای 
پرت پارک ها و فضای 6 تا 10 متری موجود 
در س��طح ش��هر می تواند گزینه های مناسبی 

برای این کار باش��د. س��ازه هایی با نام تجاری 
اس پی )SP( که هم اسپید به معنای سرعت 
را منتقل می کند و هم اسپید به معنای سپید 
و روشن فارسی را دربرمی گیرد. دلیل انتخاب 
چنین نامی هم سرعت رساندن مواد غذایی در 
کمترین زمان به مشتری است که در این طرح 

پیش بینی شده است. 
اما ش��هرداری تاکنون با این طرح موافقت 

نکرده و دلیل این عدم موافقت هم استناد به 
قانونی است که ساخت و ساز در فضای پارک ها 
و فضاهای ش��هری را ممنوع کرده اس��ت. اما 
من اعتقاد دارم وقتی قرار اس��ت طرحی ملی 
اجرا ش��ود که با کمی بررس��ی می توان آثار 
مثب��ت آن را هم ثاب��ت کرد، حتی می توان 

ممنوعیت ها را شکست. 

اس��دیان حاضر اس��ت همه ریس��ک های 
ای��ن طرح را ه��م بپذیرد: من حتی حاضرم 
همه تعهدات الزم را برای جبران خس��ارات 
احتمال��ی تقبل کنم، چون فکر می کنم  این 
ط��رح می تواند اش��تغال زایی ملی را در پی 
داش��ته باشد که ش��اغالن آن زنانی هستند 
که ش��اید فرصت کاریابی در مراکز بزرگ تر 
را به دس��ت نیاورده باش��ند و هیچ گاه هم به 
دست نیاورند، اما در این طرح می توانند در 
مکان هایی نزدیک به محل زندگی خود کار و 
پیشه ای داشته باشند. باید توجه داشته باشیم 
که این زنان مادران فرزندان این آب و خاک 
هس��تند که آینده سازان این کشور هستند و 
باید در محیط مناس��ب رش��د کنند و هدایت 

شوند و مسائل اقتصادی تأثیر زیادی دارد.
اس��دیان با همه موانع قانونی و غیرقانونی 
که بر س��ر راه خ��ود می بیند، می گوید: حتی 

اگر کوهی بر س��ر راهم باش��د، س��نگ ریزه به 
س��نگ ریزه آن را برم��ی دارم و امی��دوارم ب��ا 
جلس��اتی که با مس��ئوالن حوزه های مربوطه 
برگ��زار می کن��م بتوانم اهمیت این طرح را به 
آنها منتقل کنم و موافقت شان را به دست آورم. 

مصائب کارآفرینی 
اس��دیان می گوی��د در ص��ورت راه اندازی 
چنین غرفه هایی در بخش تولید مواد غذایی 
و تهی��ه م��واد اولیه آنها، در هر کدام بین 20 
ت��ا 50نفر می توانند کار کنند. غرفه هایی هم 
برای فروش این محصوالت در نظر می گیریم 
ک��ه با برند مش��خصی تولی��دات را به فروش 
برس��انند، زیرا عدم برندسازی در محصوالت 
غذای��ی خانگی و محلی مناطق مختلف ایران 
یکی از مشکالت فروش نهایی این محصوالت 
اس��ت. برای فروش هم مش��کلی نداریم چون 
مواد غذایی همیش��ه از ب��ازار خوبی برخوردار 

است و مشتریان خود را دارد. 
ام��ا حرف ه��ا و نی��ش  وکنایه های��ی را هم 
بابت ش��روع این طرح ش��نیده است. با خنده 
می گوی��د: وقت��ی از این ط��رح حرف می زنم 
هس��تند اف��رادی که به م��ن می گویند خیال 
میلیاردر ش��دن داری؟ می خواهی با این کار 
حس��ابی مش��هور شوی و در نهایت به مجلس 
راه پیدا کنی؟ در واقع اینها حرف هایی است 
که می ش��نوم. اما همه هدفم این اس��ت که 
بع��د از م��ن بگوین��د که فالنی ای��ن طرح را 
برای زنان کش��ورش اجرا کرد. می خواهم نام 
نیکی از من بماند وگرنه من که کس��ب وکار 
خ��ودم را دارم و هی��چ احتیاج��ی به این همه 
دوندگی  ندارم اما هدف بزرگ تری که داشته 
باش��ی دیگر شنیدن حرف هایی از این دست 
و سنگ اندازی ها و مشکالت متعدد نمی تواند 
سد راهت باشد. هدف من این است که گامی 
در جهت کم کردن فقر بردارم. حتی اگر یک 
درصد موثر باشم اما باز هم مثبت است. امیدم 
را از دست نمی دهم و حرفی را که بزنم حتما 
عملی اش می کنم و به همین دلیل همیشه از 
خ��دا می خواهم که عمر طوالنی به من بدهد 
تا مس��ئولیت هایی را ک��ه برای خودم تعریف 

کرده ام، پیش ببرم. 

خانواده؛ اهرمی پیش برنده 
ش��اید ب��ا خوان��دن حرف ه��ای کارآفرین 
امروزم��ان به این نتیجه رس��یده  باش��ید که 
با بانویی س��ن و س��ال دار طرف هس��تید. اما 
حدس تان اش��تباه است. اس��دیان متولد 58 
است.  در 21 سالگی ازدواج کرده و سه بچه 
هم دارد. همسرش هم مدیر یکی از سایت های 
اینترنت��ی اس��ت و به نوع��ی در کنار هم و در 
یک محیط با هم همکاری می کنند. همسرش 
هم به نوعی همکارش است و می گوید همیشه 
حامی و مشوقش  بوده است و حضور همسرش 
برای��ش موفقی��ت به بار می آورد.  مادرش هم 
نق��ش مهم��ی در موفقیت ای��ن عضو کانون 
زن��ان بازرگان ایران داش��ته. خ��ودش از این 
تاثیرگ��ذاری ب��ه تاثی��ر قاطع ی��اد می کند و 
می گوید: مادرم همیش��ه راه درس��ت و غلط 
را به من نش��ان می داد. با اینکه زنی خانه دار 
اس��ت ولی همیش��ه بیشترین کمک را به من 
کرده تا مشکالت را پشت سر گذارم و بتوانم 

راه درست و کم خطایی را در پیش بگیرم. 

گ��زارش صندوق بین المللی پول نش��ان می دهد که کار 
کردن خانم ها در کانادا اقتصاد این کشور را قوی تر از پیش 
کرده است. در واقع مزایای بیشتر برای کودکان و پرداخت 
مالیات کمتر از س��ال 1995 به این س��و حضور زنان را در 

بازار کار کانادا پررنگ تر کرده است. 
طب��ق آنچه در گ��زارش صندوق بین الملل��ی پول آمده، 
سیاس��ت های مالیاتی آسان تر برای خانواده هایی که دو نفر 
در آنها درآمد کس��ب می کنند و نیز مزایای بیش��تر برای 
مراقبت از کودکان، هزاران زن کانادایی را از س��ال 1995 
به بعد ترغیب کرده تا در بازار کار این کشور حضور داشته 
باش��ند و در پی آن تاثیر مس��تقیمی بر اقتصاد این کشور 

بگذارند. 
اوریدیکی تیس��ونتا، نویس��نده این مقال��ه می گوید که 
خانم های ش��اغل در کانادا به گس��ترش اقتص��اد کانادا در 
این دوران کمک کرده اند، اگرچه رشد بهره وری در جامعه 

مشغول به کار صرفا در حد متوسط بوده است. 
وی مش��ارکت قابل توجه خانم ها در پیشرفت اقتصادی 
کانادا را پررنگ می داند. مش��ارکت زنان در بازار کار کانادا 
از 67/7درصد در س��ال 1995 به رقم 73/5درصد در سال 
2004 رسید. این آمار باعث شد کانادا پشت سر تنها چند 
کش��ور از جمله س��وئد، نروژ و دانم��ارک از نظر آمار زنان 

شاغل قرار گیرد. 
کانادایی ها توانس��تند از کشورهای OECD )سازمان 
همکاری اقتصادی و توس��عه( در رش��د اقتصادی پیشی 
بگیرند، چراکه مادرها را به بازار کار راه دادند. کشورهایی 
چون آمریکا، بریتانیا، اس��ترالیا و ژاپ��ن از کانادا در نرخ 
زنان شاغل عقب افتادند و این مسئله تاثیراتی را در بروز 
مش��کالتی چون باال رفتن س��ن نیروی کار، هزینه باالی 
سالمت سالمندان و بازنشس��تگی به دنبال داشته است. 
ای��ن موضوع همچنین بر رش��د اقتصادی این کش��ورها 
تاثیرگذار بوده است، چون خانواده هایی که پول کمتری 
برای هزینه کردن دارند، احتمال اینکه پول شان را صرف 

خرج های خرد کنند کمتر است. 
خانم تیسونتا به کش��ورهای دیگر سفارش می کند که 
راه هایی برای گسترش مشارکت زنان در بازار کار بیابند، 
پیش از اینکه جمعیت سالمند با بدهی زیاد و یک استخر 

خالی از نیروی کار آنها را گرفتار کنند. 
اقدامات مالیاتی که درآمد خانواده ها را باال برد

خانم تیسونتا اثر راحت تر شدن اقدامات مالیاتی دولت 
فدرال کانادا را به منظور رفع کسری بودجه این کشور در 
دهه 1990 ردیابی کرد و به مقایس��ه نسبت زنان شاغل 
و آنهایی که در خان��ه بودند پرداخت که این موضوع اثر 

مثبتی بر افزایش درصد زنان شاغل داشته است. 
از جمله اقدامات دولت فدرال کانادا برای آسان س��ازی 

پرداخت مالیات می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
* ح��ذف 3 درص��د جریم��ه مالیات��ی عموم��ی برای 
خانواده های قش��ر فرودس��ت و متوس��ط جامعه در سال 

1998 و برای تمام کانادایی ها در سال 1999

* حذف 5 درصد جریمه کاهش کس��ری بودجه برای 
درآمدهای بیش از 85هزار دالر کانادا

* کاهش ن��رخ مالیات بر درآمد ش��خصی قش��رهای 
متوس��ط ب��ه 24درص��د از 26درص��د در نیمه های دهه 

2000 میالدی
چون خانم ها معموال دومین نان آور هر خانواده هستند 
و درآم��د کمتری دارند، تصمیم ش��ان ب��رای کار کردن 
اغلب بس��تگی به ای��ن دارد که در نهای��ت چقدر درآمد 
عاید خانواده شان می شود. تیسونتا تفاوت میان درآمد از 
دس��ت رفته مادرهایی که در خانه بچه هایشان را تربیت 
می کنند و درآمد خالص مادران��ی را که به عنوان نان آور 
دوم خانواده مالیات از آنها کم می ش��ود، بررسی می کند. 
ب��رآورد او نش��ان داد که خالص پرداخت��ی مالیات برای 
ن��ان آوران دوم خان��واده که معموال مادرها هس��تند بین 
س��ال های 1995 تا 2001 میالدی ب��ه میزان 30درصد 

کاهش یافته است. 

کودکانی که اوضاع شان بهتر شد
همزمان اس��تان های مختلف در کان��ادا و دولت فدرال 
وضع پرداخت مالیات را برای کودکان بهبود بخش��یده و 

پول بیشتری برای مراقبت از کودکان اختصاص دادند. 
برخی از این اقدامات عبارتند از: 

- معرفی »مزایای مالیاتی کودکان کانادا«
-افزایش مرخصی پدر و مادرها در ژانویه 2002

-توافقنامه ای به ارزش 5 میلیارد دالر طی 5 س��ال در 
س��ال 2003 میان اتاوا و سایر اس��تان ها با دولت فدرال 
ب��رای س��رمایه گذاری در آم��وزش ک��ودکان و خدمات 

مراقبت از آنها
-اقدامات استانی در اس��تان های مختلف مثل کبک و 

اونتاریو که حول محور مراقبت از کودکان متمرکز بود.
هم��ه این مزایا باعث ش��د تا هر کدام از آنها بخش��ی 
از هزینه های خانواده ه��ای کانادایی را کم کرده و بخش 

بیشتری از درآمد مادرها را برای خانواده بگذارند. 
سیاست هایی با بیشترین اثرگذاری

فاکتورهای دیگری چون ش��کاف میان دستمزد زنان و 
مردان، چگونگی امنیت ش��غلی، درصد بیکاری مردان و 
آموزش هایی که زنان می بینند نیز به گفته خانم تیسونتا 

در تصمیم زنان برای کار کردن تاثیرگذار است. 
اما سیاس��ت های خانواده دوست و آسان سازی قوانین 
مالیاتی برای خانواده های متوس��ط کانادایی در طول 18 
سال گذشته، بیشترین اثر را در تشویق مشارکت خانم ها 

در فضای کاری داشته است. 
یک تحلیل نشان می دهد که سیاست هایی مشابه آنچه 
در کانادا با هدف آش��تی دادن کار و خانواده اجرا ش��د، 
می تواند در سایر کشورهایی که از کمبود مشارکت زنان 

رنج می برند حضور آنان را در بازار کار افزایش دهد. 
خانم تیس��ونتا در آخر می گوید: »سیاست هایی که به 
خانم ه��ای جوان امکان حضور در بازار کار می دهد اثرات 

درازمدت خوبی هم دارد.«

تعامل ثمربخش زنان و دولت در کانادا

لیسانس کامپیوتر دارد و کارش در زمینه 
تجهی�ز مبلمان ش�هری اس�ت. در حال 
حاضر تجهیز فضای پارک ها را به صورت 
پیمان�کاری با ش�هرداری انجام می دهد. 
تجهیزاتی که خود تولیدکننده آنهاست. 
البت�ه ح�دود 9س�ال پی�ش کارش را با 
تفکیک پسماند شروع کرده است و بعد 

زمین�ه کارش را عوض کرده و با توجه به 
ذوق و سلیقه شخصی اش به سمت تولید 
تجهی�زات بازی و مبلمان فضای پارک ها 
کشیده شده و این کار را ادامه داده است. 
می گوید به دلیل عالقه اش به بچه ها حوزه 
تولید تجهیزات فضای ب�ازی پارک ها را 
انتخاب کرده و االن چهار س�ال است که 

به تولید در این حوزه اشتغال دارد. شیوه 
کارش�ان با ش�هرداری هم به این صورت 
است که طرح های شان را یا از شهرداری 
می گیرند یا خودشان پیشنهاد می دهند. 
می گوید همه رنگ های دنیای بچه ها را در 
تولیدات خود در نظر می گیرند و اصطالحا 

از رنگین کمان رنگ ها استفاده می کند. 
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صرف ی��ک زندگی برای پژوهش از عهده هر کس��ی 
برنمی آید اما زو لوکاس کانادایی این کار را کرده است؛ 
زندگ��ی در جزیره ای تقریبا خالی از س��کنه و در کنار 
اسب ها و س��ایر حیوانات وحشی. زندگی اش را دوست 
دارد و آرزوی��ی ب��رای بودن ب��ا جمعیت بیش��تری از 
انسان ها را ندارد. داستان این زن پژوهشگر را بخوانید. 
زو ل��وکاس 21 س��اله بود ک��ه در س��ال 1971 به 
جزیره س��یبل آیلند رفت. او متولد و بزرگ شده شهر 
هالیفک��س در نزدیکی این جزیره در کانادا اس��ت و از 
س��ال 1982 بیش��تر وقت خود را در آنجا صرف کرده، 
در اردوگاه آنجا خوابیده و مایحتاج ساکنان جزیره را با 

هواپیما به آنجا آورده است. 
در ط��ول این م��دت او موضوع جمعیت اس��ب های 
وحش��ی را پیگیری کرد، پژوهشی درباره شکار فک ها 
به دس��ت کوس��ه ها انجام داد و منتش��ر ک��رد، درباره 
بس��ترهای دریایی مطالعاتی انجام داد و تعدادی نمونه 
پژوهش��ی برای موزه تاریخ طبیعی استان نووا اسکوتیا 
جم��ع آوری کرد. او همچنین ب��ه افزایش بودجه برای 
آوردن کارشناس��ان به این جزیره کم��ک کرد. کار او 
در 15 س��ال گذشته طبق قراردادی که با صنعت نفت 
و گاز دارد، جمع آوری اطالعاتی درباره الش��ه پرندگان 
مرده ای اس��ت که جریان آب آنها را به ساحل رسانده 
است. هدف صنعت نفت و گاز از این تحقیقات بررسی 
اثرات زیس��ت محیطی اس��ت که کار ای��ن نهاد به جا 
می گذارد. در اینجا گفت وگویی را می خوانید که با این 

بانو انجام شده است. 
چطور ش�د ک�ه به س�یبل آیلند آمدی�د و اینجا 

ماندگار شدید؟ 

تصادف��ی بود. در کالج هنر NSCAD دانش��جو و 
همزمان در کار س��اختن جعبه ه��ای مخصوص ناهار 
خلبان ها بودم. در آنجا با کس��ی آش��نا ش��دم که در 
س��یبل آیلند کار می کرد. درب��اره آنجا با هم صحبت 

کردیم و من بسیار به آنجا عالقه مند شدم. 
کمی طول کشید اما کم کم توانستم به آنجا عادت 
کنم. در آنجا داوطلب شدم تا به عنوان آشپز و دستیار 
در یک پروژه تحقیقاتی درباره فک ها در سال 1974 
فعالی��ت کنم. این روند چند س��الی ادامه داش��ت تا 
اینکه کار در برنامه ه��ای بازیابی زمین را آغاز کردم. 
پس از آن نیز کارهایی برای اس��ب ها انجام دادم. هر 
یک از پروژه ها به بیشتر از دو پروژه منجر می شد. در 
نهایت هم قراردادی با ش��رکت صنایع انرژی دریایی 
بستم که به من امکان کار کردن در پروژه های زیادی 

را داد. 
چطور به اسب ها نزدیک شدید؟ 

ش��ما می توانید به اس��ب ها خیلی نزدیک ش��وید، 
ام��ا نباید آنه��ا را لمس کنید. پرهیز از آزار اس��ب ها 
کار س��اده ای اس��ت چون می توانید زبان بدن آنها را 
بفهمید. همیش��ه س��عی می کنم از شرایط بدنی شان 
باخبر باش��م، بنابراین همیشه به محل نگهداری شان 
سرکش��ی می کن��م تا ببینم کدام ش��ان الغر ش��ده، 
کدام ش��ان ش��رایطش خوب اس��ت، آیا کسی صدمه 

دیده یا اسبی حامله است یا خیر. 
از آنجا که اسب ها همیشه حفاظت شده اند، دلیلی 
برای ترس��یدن از انس��ان ها برای ش��ان وجود ندارد. 
البته می ش��ود با رفتار اشتباه عصبی شان کرد اما اگر 
رفتار عادی خودتان را داش��ته باشید و فقط به زبان 

بدن شان دقت کنید، رفتارشان طبیعی خواهد بود. 
م��ن وقت خیلی زی��ادی برای هر اس��ب به صورت 
جداگانه نمی گذارم. اگر این طور رفتار کنید، مثل من 
بدون مش��کل خواهید بود. منظورم این است که این 
فرصت بسیار غنیمت است، این طور نیست؟ بودن در 
کنار حیوانات وحش��ی و آزار ندیدن از سوی آنها. این 
کل تجربه من در این سال هاس��ت؛ برای داشتن یک 
حیوان وحش��ی به آن نزدیک نش��وید و آن را از خود 

نترسانید، این بهترین کار است. 
در اوقات فراغت خود چه می کنید؟ 

کاری ک��ه انجام می دهم خودش نوعی س��رگرمی 
اس��ت و وقتی م��ن از واژه »کار« ب��رای توصیف آن 
اس��تفاده می کن��م، تنها به این دلیل اس��ت که همه 
مردم متوجه منظورم از کلمه »کار« می شوند، وگرنه 
من آن را بهتری��ن تفریح می دانم و نه کار. کاری که 
من می کنم در واقع نوعی کش��ف و شهود است. برای 
خیل��ی از کارهایی که انجام می ده��م پولی دریافت 
نمی کنم. اگر کال پولی نمی گرفتم باز حاضر بودم این 

کار را انجام دهم. 
اگر مثال برای تحقیق در مورد یک پرنده در ساحل 
ق��دم بزنم و ببینم که الش��ه یک نهن��گ مرده آنجا 
افتاده، حتما درباره آن هم اطالعاتی جمع می کنم تا 
آن اطالع��ات را در اختیار جاهایی که نیاز دارند، قرار 

دهم، اگرچه این کار معمول نیست. 
وقتی از میان حجم بزرگی از اطالعات،نیاز خود را 
بیرون کشیدید تازه بررسی آنها و تهیه یادداشت هایی 
درباره ش��ان یا کار ک��ردن روی داده های ش��ان آغاز 
می ش��ود. اینجاس��ت که خیلی چیزها برای نوش��تن 
وج��ود دارد. در واقع بخش عم��ده ای از وقت من به 

نوشتن گزارش ها اختصاص دارد. 
من نیازی به استراحت ندارم چون کارم را با عالقه 
انجام می دهم. برایم مثل سرگرمی است. بعد از انجام 
کارم به محل اقامتم برمی گردم و فیلم تماشا می کنم. 
آنج��ا ما تلویزیون ه��م داریم. وقتی ش��ب هنگام به 
رختخواب می روم معموال یک ساعتی کتاب می خوانم 
اما واقعا آرزوی داشتن وقتی برای استراحت را ندارم. 
آیا تا به حال دلتنگ زندگی در جایی با جمعیت 

بیشتر شده اید؟ 
)با خنده( نه!

اقتصاد زنـان

مترجم: سارا گلچین

اسدیان پیوسته در میان سخنانش 
یک جمله را ترجیع وار تکرار می کند: 
همیشه سعی می کنم بهترین باشم. 

همیشه می خواهم در پله های باال قرار 
بگیرم. در واقع به خاطر داشتن چنین 
روحیه ای است که توانسته به فضای 
پیمانکاری ایران با آن هم دارودسته 

وارد شود و موفق هم باشد

زنان جهان

گفت وگوی »فرصت امروز« با معصومه اسدیان، کارآفرین حوزه تولید تجهیزات بازی و مبلمان شهری

حرفیراکهبزنم،عملیاشمیکنم
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چالش های راه اندازی یک استارتاپ
استارتاپ واژه ای است که این روزها زیاد در مورد آن می شنوید، نخستین مرحله راه اندازی استارتاپ داشتن یک ایده مناسب است اما کار به اینجا ختم نمی شود و اجرایی کردن ایده موردنظر نیازمند 

طی مراحلی است که هرکدام می تواند یک چالش در مسیر راه اندازی استارتاپ موردنظرمان باشد. در اینفوگرافی پیش رو هفت چالش عمده راه اندازی یک استارتاپ را بررسی می کنیم: 

از هرجای�ی که می توانید بودجه مورد نیاز برای راه اندازی اس�تارتاپ و اجرایی کردن ایده تان را تأمین کنید. اگر 
الزم ش�د حتی می توانید به فروش لوازم ش�خصی خود نیز فکر کنید. شس�تن ظرف ها در یک رس�توران یا فروش 

کنسول بازی نیز می تواند به شما کمک کند. 

فراموش نکنید که نمی توانید بهترین ها را در اختیار داشته باشید. 

بهترین حالت برای ش�ما این اس�ت که دست کم یک شریک داشته باشید و او کسی باشد که بتواند فرآیند انجام 
امور را بسیار بهتر از شما مدیریت کند. بهتر است با این حقیقت روبه رو شوید که شما ناچار هستید تا چهار شغل 
را به طور همزمان در اختیار داشته باشید و وظایف مربوط به هر کدام را شخصًا انجام دهید. این تنها راهی است که 
می تواند اندکی احتمال موفقیت شما را افزایش دهد. فراموش نکنید که کارمندان موقتی دستمزد بسیار زیادی از 

شما طلب می کنند پس بهتر است از کارمندان دائمی استفاده کنید. 
بیاموزید و از هرچیز و هرکسی که می تواند به موفقیت استارتاپ شما کمک کند استفاده کنید. 

گروه ها: بنیانگذار و بنیانگذاران 
نکته: بهتر است خودخواهی را کنار گذاشته و با افرادی که از شما بهتر و باهوش تر هستند همکاری کنید. 

بازاریاب
عدم توانایی در مدیریت و 

انجام کارها

کد گذار و طراح محصوالت 
 به هدف تان نزدیک تر شده اید. هم اکنون وقت آن است

که به فروش محصوالت تان بیندیشید

این بهترین حالت ممکن است! 
بازاریاب / کد گذار / طراح محصوالت

مطمئن شوید که اعضای گروه شما با آمادگی کامل 
وظایف شان را انجام می دهند. 

فاجعه! 
 بازاریاب / مسئول روابط عمومی / متخصص 

وردپرس / طراح / مسئول فروش
یک گروه بسیار بزرگ که فاقد چابکی و سرعت الزم 

برای انجام امور است. 

پس انداز شخصی 
دریافت وام جهت راه اندازی کسب وکار از بانک 

استفاده از کارت اعتباری شخصی 
استفاده از سرمایه های شخصی به غیر از پس انداز 

دریافت وام با در رهن بانک قرار دادن خانه 
استقراض از اقوام و دوستان 
دریافت وام تجاری از دولت 

دریافت وام تضمین شدن توسط دولت از بانک 
دریافت کمک هزینه 

پیدا کردن سرمایه گذار

منابع تأمین بودجه 

مرحله اول - نرخ پابرجا ماندن استارتاپ ها براساس تعداد سال های فعالیت شان
2 سال. . . . . . . . . . . . . . . . . .  69 درصد           5سال. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 درصد
4 سال. . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 درصد            7 سال. . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 درصد

فراموش نکنید حتی اگر ایده موردنظرتان را اجرایی کنید هیچ کس نمی تواند موفقیت و ماندگاری شما را تضمین کند. 

هرگز به اندازه کافی پول نخواهید داشت. استارتاپ یک کسب وکار است و اداره کردن کسب وکارها امری هزینه بر 
بوده و شما برای راه اندازی و اداره کسب وکار خود به میزان قابل توجهی پول نیاز خواهید داشت. پرداخت حقوق 

کارمندان، پرداخت صورت حساب ها، پرداخت مطالبات تأمین کنندگان و در نهایت سودی که باید عاید شما شود از 
جمله هزینه های یک کسب وکار است. بنابراین الزم است منابعی را که می توانید از آنها استفاده کنید بشناسید: 

چرا وقت تان را با خواندن اینفوگرافی های بی خاصیت تلف می کنید؟  
تکرار، تکرار، تکرار و بازهم تکرار بیش�تر، حتی اگر اطالعات دست اولی در اختیار دارید 
که نش�ان می دهد گروه ها و افراد دیگری نیز مش�غول کار روی ایده و طرح ش�ما هس�تند، 
ش�ما زمانی برای تلف کردن در اختیار ندارید و فقط باید روی محصول تان کار کنید. کمک 
بگیرید و از ش�تاب دهنده ها اس�تفاده کنید چرا که آنها ابزار مفیدی در جهت سرعت 

بخشیدن به انجام کارها هستند. 

500 استارتاپ  )شش ماه(

1/0 سرمایه گذاری 

ستاره های فناوری

مؤسسه بنیانگذار

کمپ راه اندازی استارتاپ

استفاده از فرمول Y combinator جهت تأمین منابع مالی

برنامه شتاب دهنده ها

آزمایشگاه های سرعت بخشی به استارتاپ ها

 استفاده از موسساتی که با اعطای سرمایه
شتاب دهنده استارتاپ ها به شمار می روند.  )10 هفته(

 استفاده از خدمات شرکت Angelpad در زمینه آموزش
و تأمین بودجه اولیه استارتاپ ها

استفاده از برنامه Gammarebels  )برنامه ای جهت سرعت بخشیدن 
به فرآیند انجام امور در استارتاپ ها(

شرایط تعامل و تجارت با مشتریان، مدیر امور فناوری اطالعات، طراحی تعاملی، کاالی با دوام
مهارت های اعضای یک گروه رویایی: 

بازاریاب
 )ارتباط با سرمایه گذاران / اشراف به قانون / 
آشنایی با تکنیک های بازاریابی براساس تولید 

محتوا MES / OES یا بازاریابی برمبنای موتورهای 
جست وجوی اینترنتی / آشنایی با نحوه شروع 

کارزارهای تبلیغاتی(

مسئول امور مربوط به تولید محصوالت
 )تسلط بر روش ها و مهارت های توسعه محصوالت 
/ طراحی / امور مربوط به تجربه و تعامل مشتریان با 

شرکت / رابط های کاربری(

 توسعه دهنده وب
و متخصص فناوری اطالعات

 )نگهداری سرور / شناخت کامل دنیای تلفن های همراه 
هوشمند / آشنایی با مهارت های ecafretnI resU یا رابط 
کاربری / تسلط به زبان برنامه نویسی POO / تولید محتوا 

برای وب سایت و در دسترس قراردادن آن(

ش�ما قصد دارید تا ایده خود را عملی کرده و اس�تارتاپ خود 
را راه اندازی کنید. نخس�تین مرحله انتخاب محلی برای تأسیس 
اس�تارتاپ تان اس�ت. آیا کش�ور ش�ما ش�رایط مناس�ب جهت 
راه اندازی یک اس�تارتاپ را دارد؟  برخی نقاط در دنیا از ش�رایط 
مطلوب�ی جهت میزبان�ی از کس�ب وکارهای نوپا یا اس�تارتاپ ها 
برخوردارند. منطقه اسکس در انگلستان یک شهر آرام و ایده آل 

برای راه اندازی کسب وکار شما به شمار می رود. 
لندن ش�اید مقصد جذاب دیگری باشد که می توان به آن فکر 
ک�رد. درصورتی ک�ه قصد دارید اس�تارتاپ خود را در این ش�هر 
راه ان�دازی کنید نخس�تین کار اجاره یک آپارتم�ان ارزان قیمت 
در یک منطقه مناس�ب اس�ت. س�پس یک میز خریداری کنید و 

نوآوری را آغاز کنید. 
س�ن خوزه در ای�االت متحده آمریکا ش�هر دیگری اس�ت که 

می تواند میزبان خوبی برای استارتاپ شما باشد. 
مهاج�رت کردن به منظور راه اندازی اس�تارتاپ یا کس�ب وکار 
نوپای ت�ان امری اس�ت ک�ه باید به آن ع�ادت کنی�د. در واقع با 

راه اندازی استارتاپ سفر شما آغاز می شود. 

کانادا به عنوان بهترین کش�ور دنیا برای کسب وکارها به شمار می رود، 
چرا استارتاپ خود را در کانادا راه اندازی نکنید؟ 

پیش بینی اقدامات عموم مردم غیر ممکن است اما می توانید امیدوار باشید که آنها به سوی مقصدی 
مناسب و ایده آل در حرکت بوده و بتوانید آنان را هدایت کنید. 

مش�تریان چه می خواهند؟  هیچ پاس�خ کلیدی و طالیی برای این پرس�ش وجود ندارد چرا که مشتریان نیز نمی دانند که 
دقیقا خواسته ش�ان چیس�ت؟  چنانچه راه اندازی استارتاپ شما براس�اس برنامه پیش رفته و در مسیر صحیحی قرار دارد و 
کاالی موردنظرتان نیز به تولید رس�یده اس�ت، ش�ما تنها باید یک مش�کل را حل کنید و آن ایجاد کشش و تقاضا برای آن 
محصول در بازار است. سپس شما باید به بازخوردها توجه کرده و مدام این فرآیند را تکرار کنید و با استفاده از روش هایی 

نظیر بزرگ نمایی و ایجاد حس انتظار در مشتریان محصول خود را به بازار عرضه کنید. 
فراموش نکنید که همواره نکاتی برای آموختن وجود دارند، آنها را بررسی کرده و به معلومات خود اضافه کنید. 

ش�اید این طور بیندیش�ید که این موضوعی بی ربط بوده و به شوخی شباهت داشته 
باشد ولی این طور نیست. 

فراموش کردن هدف راه اندازی اس�تارتاپ امری بس�یار متداول اس�ت. گاهی اوقات فشار و استرس رسیدن به 
هدف و موفقیت بس�یار زیاد می ش�ود. به منظور برطرف ش�دن این موضوع س�عی کنید تا جایی که ممکن است 
اس�تراحت کنید. فشار کار گاهی سبب می شود که تصمیم سازی های غیر سازنده و احساسی صورت گرفته و شما 

را از اهداف اولیه تان دور کند. 
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مناطق، کشورها و شهرهای یاد شده مربوط به متن اصلی است. طبیعی است 
که هر فرد می تواند بهترین محل را در کشور خود یا در منطقه خود بیابد.
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شلترهای خارجی چقدر خرج 
دارند؟ 

هزینه نگه��داری از حیوان��ات در هیچ جای دنیا 
کم نیس��ت. آن هم حیواناتی که آس��یب  دیده اند و 
نیاز به حمایت بیش��تر و درم��ان دارند. برای همین 
شلترها یا پناهگاه ها همیشه چشم به دست حامیان 
مردم��ی دارند. ASPCA  ی��ا انجمن جلوگیری از 
خشونت علیه حیوانات در آمریکا یکی از شلترهایی 
است که عالوه بر نگهداری از حیوانات، آنها را برای 
واگذاری به صاحبان جدیدشان آماده می کند. البته 
آنها اهداف گس��ترده تری هم دارن��د و برای حقوق 
حیوان��ات فعالیت می کنند. س��ایت این انجمن ریز 
هزینه ه��ای نگه��داری از حیوان��ات را ب��رای جلب 
کمک ها منتش��ر کرده است. بر این اساس نگهداری 
از یک سگ کوچک س��االنه 1314 دالر، یک سگ 
متوس��ط 1580 دالر و یک سگ بزرگ 1843 دالر 
اس��ت. هزینه گربه ها کمی پایین اس��ت؛ یک گربه 
به طور متوسط در سال 1035 دالر هزینه دارد، یک 
خرگ��وش 1055 دالر و یک پرن��ده کوچک تقریباً 

270دالر خرج برای صاحبش دارد. 
انیمال شلترینگ یک مؤسس��ه دیگر است که از 
حیوانات نگه��داری می کند. این ش��لتر در توضیح 
کارش نوشته:  »اقتصاد اوج می گیرد و افول می کند 
ام��ا پیش بینی کردن بودجه کافی برای اداره کردن 
شلتر چالشی است که برای ما وجود دارد. حتی در 
بهترین ش��رایط، باید مراقب اعداد و ارقام باشیم تا 
بتوانیم در س��ال های آینده هم ب��ه حیوانات کمک 
کنیم. «  این س��ایت گزارش��ی از نخس��تین فعالیت 
ش��لترها داده و در آن ماج��رای تکثیر بی رویه بزها 
و هزینه های سرسام آور در یکی از نخستین شلترها 
را ش��رح داده تا از ضرورت عقیم سازی و استفاده از 

روش های جدید نگهداری حیوانات بگوید. 
جامعه انس��ان و حیوان هم انجمن دیگری است 
ک��ه برای نگهداری از حیوانات آس��یب دیده تالش 
می کن��د. ای��ن انجم��ن در آماری که از سرنوش��ت 
حیوانات��ش داده ذک��ر کرده 82درص��د آنها واگذار 
می ش��وند، 16درص��د با م��رگ ترحم آمیز کش��ته 
می ش��وند و 2 درصد در ش��لتر باقی می مانند. این 
شلتر در ش��رح هزینه هایش طی 12 ماه منتهی به 
ژوئیه 2014 توضیح داده نجات حیوانات 368هزار 
و 223 دالر هزینه داش��ته، گرفتن آنها و نگهداری 
در شلتر 8 میلیون و 637هزار و 442 دالر، خدمات 
دیگ��ر 670ه��زار و 496دالر و توس��عه پناه��گاه 
323ه��زار و 326 دالر هزینه داش��ته. 759هزار و 
867 دالر هزینه مدیریت ش��لتر بوده و در مجموع 
تمام هزینه های این شلتر 13 میلیون و 922هزار و 

125 دالر خرج داشته است. 

بس��یاری از پناهگاه ها در کش��ورهای پیش��رفته 
با کاهش مش��کالت بیماری و آس��یب در حیوانات 
تبدیل به محل هایی برای رد و بدل کردن حیوانات 
ش��ده اند. شعار آنها این اس��ت که قبول سرپرستی 

حیوان بهتر از خریدن آن است.
 بنابرای��ن بس��یاری از متقاضی��ان نگه��داری از 
حیوان خانگی به س��راغ حیوانات بی سرپرست این 
پناهگاه ها می روند تا ضمن رسیدن به هدف داشتن 
حیوان، یکی از س��اکنان پناهگاه را قبول کنند و از 

هزینه های آن بکاهند. 
بعضی هم سرپرس��تی مالی را می پذیرند و ماهانه 
مبلغی را به حیوانی که در پناهگاه انتخاب کرده اند 
اختصاص می دهند تا به آن بیش��تر رسیدگی شود 
و پناه��گاه منابع محدودش را ب��رای بقیه حیوانات 

خرج کند. 
بعضی پلتفرم ه��ای اینترنتی هم برای جمع آوری 
کمک ه��ای مخصوص حیوانات راه انداری ش��ده اند. 
petcaring.com  یکی از این پلتفرم هاس��ت که 
هر ک��س می تواند برای کمک به حیوانات س��اکن 
ش��لترها و اضافه کردن به سرمایه های مردمی برای 
نگه��داری از آنها اقدام کند. به ای��ن ترتیب نیازی 
به مراجع��ه به ش��لترها و انتخاب حیوان نیس��ت، 
بلکه کمک ها ب��ه بخش های مختلف می رود و برای 

ضروری ترین نیازهای شلترها صرف می شود. 
کمک ه��ای غیرنقدی هم بخش دیگ��ری از نیاز 
ش��لترها را تشکیل می دهد. بسیاری از آنها فهرست 
اقالم مورد نیازش��ان را منتش��ر می کنند تا افرادی 
ک��ه آنه��ا را در اختیار دارن��د، مس��تقیماً آن را به 
شلترها برسانند و مرحله خرید را از مسئولیت شلتر 
حذف کنند. مثاًل جامعه انس��انی شمال جرسی در 
آمریکا غذای خش��ک برای س��گ ها، غذای خشک 
برای گربه ها، اس��نک های ریز، حوله، پتو، دستمال 
کاغذی، دس��تکش، کیسه زباله و. . . را در فهرستی 
از اق��الم مورد نی��ازش قرار داده ت��ا حامیان آنها را 
تأمین کنند. آنها یک دسته بندی از انواع اقالم مورد 
نیازشان منتشر کرده اند تا هر کس تمایل به کمک 

غیرنقدی دارد آنها را تهیه کند.
 از جمل��ه انواع ل��وازم موردنیاز حیوان��ات از غذا 
گرفته تا اس��باب بازی، وسایل نظافت و ضدعفونی، 
لوازم اداری مثل کامپیوتر و کاغذ، امکانات نگهداری 

از جمله مکان بزرگ تر و. . . 
به این ترتیب نیاز ش��لترها محدود به کمک های 
مال��ی نبوده و ان��واع خدم��ات دیگر را ه��م در بر 

می گیرد. 

دریچه

مینا عینی فر

یک روز زخمی و آسیب دیده کنار خیابان 
پی��دا می ش��وند و روز دیگر کس��ی، یکی از 
آنه��ا را درحالی که ترس��یده و از همه آدم ها 
می ترس��د به پناهگاه می رساند. حیوانات هر 
کدام به شکلی راهی پناهگاه  شده اند. جایی 
که کس��ی از آزار و اذیت س��گ ها و گربه ها 
و پرندگان به س��توه آم��ده و تصمیم گرفته 
مکانی آرام برای درمان آنها بسازد. پناهگاه ها 
یا ش��لترهای حیوانات اغلب ش��خصی اداره 
می ش��وند و  »دلسوزی« تنها عنصر محرک 
چرخ کار در آنهاس��ت. حاال پناهگاه امید در 
اصفهان تصمیم گرفته برای رهایی از بخشی 
از فش��ار هزینه ه��ای نگه��داری حیوان��ات، 
کمپی��ن 10هزار تومان��ی راه بیندازد و روی 

کمک های مردمی حساب کند. 
چرا 10هزار تومان؟ 

روش��ندل، مس��ئول پناه��گاه امی��د ب��ه 
»فرصت امروز« می گوید: ایده 10هزار تومان 
از آنجا آمد که تص��ور می کرد 10هزار تومان 
مبلغی است که اغلب مردم می توانند پرداخت 
کنند و هزینه سنگینی نیست اما مجموعه این 
کمک ها بار سنگینی را از روی دوش پناهگاه 
برمی دارد. او در توضیح درباره حامیان پناهگاه 
و کمک های مردمی می گوید:  »قش��ری که 
م��ا را حمایت می کنند خیلی زیاد نیس��تند. 
یعنی اگر همه حامیان ما هم 10 هزار تومان 
پرداخ��ت کنند کار م��ا راه نمی افتد. معموالً 
کمک ه��ای مردمی حس��اب و کتاب خاصی 
ندارد. گاهی در پیج های شبکه های اجتماعی 
تبلیغات مان را بیش��تر می کنی��م و کمک ها 
بیش��تر می رس��د اما روال منظمی ن��دارد و 

همیشه به کمک نیاز داریم. « 
او درب��اره هزینه ه��ای ج��اری پناه��گاه 
ای��ن طور توضی��ح می ده��د:  »جراحی ها، 
درم��ان بیماری ه��ا، واکس��ن های ضروری، 
عقیم س��ازی، خوراک، محیط زندگی، پول 
کارگ��ر، پول حمام و نظاف��ت و... همه اینها 
ب��رای پناه��گاه هزینه زی��ادی دارد. حجم 
هزینه ها غیر قابل تصور است. ما 5 ماه است 
که پناه��گاه را راه ان��دازی کرده ایم ولی از 
نظر مالی مش��کالت زیادی داشتیم. بیشتر 
روی نیروهای داوطلبی ک��ه اینجا می آیند 
و خودشان دس��ت به کار می شوند حساب 
می کنی��م چون کمک های مالی گاه و بیگاه 

است و نمی شود پیش بینی اش را کرد. « 
روش��ندل درباره اینکه ب��ا مبلغ 10هزار 

توم��ان ب��رای یک س��گ یا گرب��ه زخمی 
چ��ه کاری می ش��ود انج��ام داد، می گوید:  
»واقعیت این اس��ت که با 10ه��زار تومان 
هی��چ کاری ج��ز تأمین خ��وراک یک روز 
حی��وان نمی توانی بکنی. اینه��ا هزینه های 
زی��ادی دارن��د. مثاًل برای یک واکس��ن هر 
ب��ار بای��د 150 تا 200 ه��زار تومان هزینه 
کنیم. بخش عم��ده هزینه ها از جیب خود 
ما و کس��انی می رود که اسپانس��ر می شوند 

و شخصاً به این حیوانات کمک می کنند. « 
او می گوی��د حیوانات��ی ک��ه در پناهگاه 
هس��تند، یا توس��ط خود گردانن��دگان آن 
زنده گیری ش��ده اند یا م��ردم آنها را زخمی 
و بیمار پیدا کرده اند و به پناهگاه آورده اند. 
در صفحه اینس��تاگرام ای��ن پناهگاه که 
مهم تری��ن ابزار اطالع رس��انی آن اس��ت و 
7000 فال��وور دارد، تصاوی��ری از حیوانات 
پناهگاه و روند کمک رس��انی ب��ه آنها درج 
شده اس��ت. در یکی از پست های آخر آنها 
تصویری از پزش��کان در حال عقیم س��ازی 
یکی از سگ ها منتشر شده و در توضیحش 
آم��ده:  »عقیم س��ازی بهتری��ن کار ب��رای 
آنهاس��ت که سالمتی شان در خطر نباشد و 

کنترل جمعیت شوند. « 
در یک��ی دیگ��ر از پس��ت ها تصویری از 
داوطلبان حامی پناهگاه منتشر شده که در 
حال کمک کردن برای غذارس��انی و تمیز 

کردن محیط پناهگاه هستند. 

ماهی 3 میلیون تومان هزینه غذا 
در پناه��گاه بهش��ت مش��هد ه��م روال 
مش��ابهی در جریان اس��ت. مری��م بنی فرج 
ک��ه ب��ه هم��راه دو دخت��رش پناه��گاه را 
می گرداند به »فرصت امروز« می گوید:  »از 
اعضای صفحه مان در ش��بکه های اجتماعی 
خواسته ایم هر کسی ماهی 5هزار تومان به 
پناهگاه کمک کند. بعضی ها مبلغی بیش��تر 
کمک کرده اند اما باز هم کفاف نگهداری از 
این حیوانات را نمی ده��د. با این حال فکر 
می کنم مس��ئولیتی در قبال آنها به گردن 
دارم و باره��ا قرض ک��رده ام تا غذای آنها را 

فراهم کنم. « 
پناهگاه بهشت مشهد در یکی از پست های 
اینس��تاگرامی برای درخواست کمک مالی 
نوش��ته:  »ای��ن پناهگاه از س��ال 86 اقدام 
ب��ه جم��ع آوری گربه های بی م��ادر بیمار و 
ناتوان با بیماری های مختلف می کند. ماهی 
3 میلیون تومان تنها هزینه غذای آنهاست 

و با زیاد شدن تعدادشان نه تنها هزینه غذا، 
بلکه دارو و درمان هم به پناهگاه فشار مالی 
وارد کرده است. پناهگاه کمبودهای زیادی 
دارد از جمله نداش��تن کولر، هواکش و کم 
بودن جا. واکسن حیوانات هم به طور کامل 
انجام نش��ده. گربه های پناه��گاه هیچ کدام 
عقیم نیس��تند و این باعث دعوا می ش��ود و 
مجبوری��م آنها را ج��دا از یکدیگر نگهداری 
کنیم. دوستان لطفا در هزینه ها به پناهگاه 

کمک کنید و ما را تنها نگذارید. « 
آنه��ا ه��م در صفحه ش��ان تصاوی��ری از 
واگ��ذاری حیوان��ات به صاحب��ان جدید و 
رویه عقیم س��ازی آنها منتش��ر می کنند تا 
مخاطبان صفحه را ب��ه همکاری داوطلبانه 
تشویق کنند. تمام مراحل انجام کار در این 
پناهگاه به تصویر کشیده شده تا مخاطبان 
در جری��ان فعالیت ها و کمک هایی که مورد 
نی��از پناهگاه اس��ت باش��ند. از جمله تهیه 

وسایل ضدعفونی، تهیه دارو و غذا. 
مری��م از ض��رورت اداره ای��ن پناهگاه با 
وجود مخارج باال می گوید:  »من از قبل هم 
بی��رون از خانه به حیوانات غذا می دادم، در 
پشت بام ها خانه سازی می کردم تا حیوانات 
جایی برای زایمان داشته باشند ولی از سال 
86 احس��اس کردم باید بیشتر از این تالش 
کن��م. بنابراین پناهگاه را تأس��یس کردم و 
از پرن��ده و کالغ گرفت��ه تا گربه ها هر کدام 
که نیاز به کمک داش��تند به اینجا آوردم و 
درمان کردم. هر بار خواستم آنها را رها کنم 
خواب ه��ای آزاردهنده ای دی��دم و تصمیم 
گرفتم نگه ش��ان دارم. یکی از گربه هایی که 
روز اول به اینجا آوردم حاال بزرگ ش��ده و 
ش��اید باورتان نشود که س��االنه به 12-13 
گربه ش��یر می دهد. انگار خود این حیوانات 
هم اینجا نس��بت به هم احساس مسئولیت 

دارند. « 
او درباره فض��ای فیزیکی پناهگاه توضیح 
می ده��د:  »جا و مکان م��ان خیلی محدود 
اس��ت. اینجا یک خان��ه 60 متری دو طبقه 
است که می ش��ود 120 متر. پارسال 97 تا 
گربه اینجا نگه می داش��تم که بیشترش��ان 
مریض بودن��د. هزینه ها هم خیلی س��خت 
بود. تا اینکه خرداد پارسال یک نفر خانه ای 
گرفت و بدون اج��اره به ما امانت داد. حاال 
تعدادی از گربه ها آنجا هس��تند و وضع جا 

بهتر شده است. « 
او درب��اره هزینه ه��ای خ��ورد و خوراک 
و درم��ان حیوان��ات می گوی��د:  »اگر فقط 

بخواهیم مرغ و ماست و تخم مرغ برای شان 
بگیریم روزی 100 هزار تومان هزینه دارند 
و در کنار آن ماهانه 600-500 هزار تومان 
غذای خش��ک می خ��رم که مدتی داش��ته 
باشم. عالوه بر غذا، هزینه های زایمان و دوا 

و درمان حیوانات هم هست. «  

حذف یارانه ها و باال رفتن هزینه های 
پناهگاه

پناهگاه وفا در هشتگرد که از سال 1382 
فعالیت می کند از پناهگاه های دیگری است 
که کمی سازمان یافته تر عمل می کند. این 
پناهگاه که نخستین مرکز خیریه نگهداری 
از حیوانات بی س��رپناه در کشور به حساب 
می آی��د، برنامه های��ی ب��رای عقیم س��ازی 
ارزان حیوانات با همراهی پزش��کان برگزار 
می کند تا افراد بتوانند حیوانات را برای این 
کار در روز خاص��ی پی��ش متخصص ببرند. 
ای��ن پناه��گاه هم به کمک ه��ای مردمی و 
داوطلبان ات��کا دارد و بیش از 450 حیوان 

در آن نگهداری می شود. 
وفا حیواناتی را که درمان شده اند به افراد 
قابل اعتماد واگ��ذار می کند تا پناهگاه برای 
حیوانات جدید خالی شود. البته این کار را با 
توجه به شرایطی خاص انجام می دهد که در 
فرم های مخصوصش ذکر کرده است. شرایط 
واگذاری شامل 21 سال سن، آدرس معتبر، 
داشتن فضای کافی برای نگهداری، موافقت 
همه اعض��ای خانواده، تحقیق درباره س��ایر 
حیوانات خانگی شخص متقاضی، موافقت با 
بازدید بازرس کانون، پرداختن هزینه واکسن 
و قسمتی  از هزینه عقیم سازی و میکروچیپ 
است. به اضافه امضای تعهدنامه بازگرداندن 

حیوان به پناهگاه در صورت نخواستن آن. 
وفا طرحی هم برای پش��تیبانان حیوانات 
در نظر گرفته تا آنها بتوانند س��ازمان یافته 
کم��ک هزین��ه حی��وان موردنظرش��ان را 
پرداخ��ت کنن��د و دورادور از آن مراقب��ت 
کنند. آنها در س��ایت اطالع رسانی پناهگاه 
در توضیح طرح ش��ان نوشته اند:  »این طرح 
برای حمایت هر چه بهتر و آس��ان تر از این 
حیوانات پیش بینی شده و در آن هر حامی 
حداقل مبل��غ 45000 تومان یا 20 دالر را 
ماهانه بابت هزینه غذا، امور درمانی، واکسن 
و قرص ضد انگل و. . . هر قالده حیوان  )که 
ب��ه انتخاب خود از می��ان حیوانات پناهگاه 
برمی گزین��د( پرداخت خواه��د کرد. هزینه 
نگه��داری از هر حیوان در ط��رح حمایتی 

پیشین، مبلغ 25000 تومان در نظر گرفته 
ش��ده بود که پس از ح��ذف یارانه ها و باال 
رفتن ش��دید قیمت ها در پی ش��رایط ویژه 
اقتص��ادی، به 45000 تومان افزایش یافت. 
ولی  ب��ا این همه، هنوز ه��م مبالغ کمتر را 
از ش��ما یاران همیشگی پذیرا هستیم، چرا 
ک��ه از گذش��ته های دور گفته اند: هر چه از 

دوست رسد نیکوست. « 

اسپانسرهایی برای دوا و درمان
پناهگاه حیوانات رسا در تهران هم مانند 
بقیه پناهگاه ه��ا از کمک های مالی خاصی 
برخوردار نیس��ت و به کمک ه��ای مردمی 
چش��م دارد. اعض��ای ای��ن پناه��گاه هم از 
ش��بکه های اجتماعی بیش��ترین استفاده را 
برای جلب توجه مخاطبان ش��ان می برند و 
به طور مرتب عکس هایی از شرایط پناهگاه و 
فعالیت های در حال انجام منتشر می کنند.  
آنه��ا در یکی از پس��ت های اینس��تاگرام از 
مخاطب��ان خواس��ته اند در تهی��ه داروهای 
م��ورد نیاز برای درم��ان حیوانات همکاری 
کنن��د. نام داروهای مورد نی��از در اطالعیه 
آنها آمده تا هر کس به داروها دسترس��ی یا 
ام��کان تهیه آنها را دارد مقداری از آن را به 
پناهگاه برس��اند. در این صفحه داستان سر 
در آوردن بعض��ی از حیوانات از این پناهگاه 
هم روایت ش��ده اس��ت. از جمله سگی که 
در انتظ��ار سرپرس��تی و رفت��ن از پناهگاه 
اس��ت:  »دوس��تان مهربان، توسکا پیش تر 
دچار شکستگی های بسیار سنگین در شهر 
دیگری ش��د و ت��وان راه رفتن را از دس��ت 
داد. وقتی به تهران منتقل شد برای درمان 
اقدام و جراحی روی او انجام شد. متأسفانه 
او قادر به راه رفتن نیس��ت و گهگاهی برای 
ایس��تادن ت��الش می کند. او نی��از به محل 
نگه��داری خوب دارد و باید ش��خص امین 
و مورد اطمینانی سرپرس��تی او را به عهده 
بگیرد. او از زمانی که پیدا شده تا زمانی که 
جراحی شده دوره سختی را گذرانده و نیاز 

به سرپرستی مهربان دارد. « 
در این صفحه برای یکی دیگر از س��گ ها 
که به ش��دت زخمی ش��ده و نی��از به عمل 
جراحی فوری دارد اطالع رس��انی ش��ده تا 
ه��ر کس می تواند، در تأمین هزینه جراحی 
او مش��ارکت کن��د. در عک��س بع��دی از 
تأمین کنندگان هزین��ه جراحی این حیوان 
تش��کر ش��ده و عکس��ی از او بع��د از عمل 

منتشر شده است. 

بس��یاری از رفتاره��ا ریش��ه در آموزش ه��ای دوران 
کودکی دارد. همین اصل س��اده در موضوعات مختلف 
از جمل��ه حفاظت از محیط زیس��ت و حیوانات می تواند 
سرنوش��ت و آین��ده زمین را ع��وض کند. ای��ن روزها 
برنامه ه��ای مختلف��ی مهده��ای کودک  را ه��دف قرار 
می دهن��د تا اه��داف بلندمدت را اجرا کنن��د، از جمله 
برنامه های پیش��گیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی 
و... ح��اال انجمن حمایت از حیوانات آموزش حفاظت از 
محیط زیست و جلوگیری از آسیب رساندن به حیوانات 
را در مدرس��ه ها و مهده��ای کودک  در دس��تور کارش 
قرار داده تا به کودکان یاد دهد با حفظ محیط زیس��ت 
ع��الوه بر زندگی در محیطی بهت��ر، از هزینه های مازاد 

بعدی جلوگیری کنند. درحالی که بس��یاری از حیوانات 
آس��یب دیده که به پناهگاه ها راه پیدا می کنند ممکن 
اس��ت بر اثر بازی هایی مثل سنگ پرانی توسط کودکان 
مصدوم ش��ده باش��ند، ای��ن آموزش ها کم��ک می کند 
روحیه مهربانی با حیوانات و عدم تمایل به آسیب زدن 

به آنها رشد کند. 
ک��ودکان در ای��ن برنامه ه��ا ب��ا مفه��وم حمایت از 
موجوداتی که به کمک ما نیازمندند آش��نا می ش��وند. 
در یک��ی از برنامه های آموزش مهدهای کودک ، انجمن 
کارت ه��واداری خ��ود را ب��ه بچه ه��ا داد تا احس��اس 
مس��ئولیت را در آنها به بیدار کند. آنها پلیس حیوانات 
نامیده ش��دند تا اگر متوجه شدند کسی رفتار صحیحی 

ب��ا حیوانات ن��دارد با توجه به آنچه ی��اد گرفته اند به او 
تذکر بدهند. 

در ای��ن جلس��ه ک��ودکان از نزدیک با بچ��ه گربه و 
خرگ��وش روبه رو ش��دند تا نح��وه رفتار ک��ردن با آنها 
را ببینن��د، ب��ه آنها غذا بدهند و نوازش ش��ان کنند. در 
پایان هر ک��دام از بچه ها با توجه به حیوان مورد عالقه 
خود یکی از ماس��ک هایی را که انجمن آماده کرده بود 

به صورت زد تا با آن عکس یادگاری بگیرد. 
مس��ئوالن انجمن می گویند در طول زم��ان با تکرار 
این جلسه های آموزشی بهتر می دانند از چه روش هایی 
می توانند برای مشتاق کردن کودکان نسبت به حیوانات 
و تح��ت تأثیر قرار دادن آنها اس��تفاده کنند. بازی های 

س��اده می تواند کودکان را به حیوان��ات عالقه مند کند 
و آنها را از تمایل به آسیب زدن به حیوانات دور کند. 

بازی ب��ا کارت ها یک��ی از این روش هاس��ت؛ به این 
صورت ک��ه برای بچه ها کارت هایی ب��ا عکس حیوانات 
مختل��ف آماده می ش��ود و بعد از معرف��ی حیوانات به 
ه��ر کدام از بچه ها کارت حیوان مورد عالقه ش��ان داده 
می ش��ود تا بچه ها ص��دای حیوان را تقلی��د کنند. بعد 
مربی��ان انجم��ن به آنها ی��اد می دهند که ه��ر حیوان 
ب��ه چ��ه غذایی نی��از دارد و برای حیوان��ات زخمی در 
خیاب��ان چه بای��د کرد. چنی��ن آموزش های��ی اهداف 
 بلند مدت را دنبال می کنند و در اغلب کشورهای جهان 

رایج شده اند. 

آموزش نگهداری از حیوانات در مهدهای کودک

پیشگیری بهتر از تأمین خرج درمان است! 

نگاهی به کمپین 10هزار تومانی نجات حیوانات آسیب دیده

با چقدر پول می شود یک 
حیوان را نجات داد؟ 



حمله هکرها به فرودگاه ورشو
به  س��ایبری  حمله 
ف��رودگاه چوپین در 
لهس��تان  ورش��وی 
باعث ش��د تعدادی از پروازها ب��ه تأخیر بیفتد یا به طور 
 LOT کامل لغو شود. به گزارش رویترز، خطوط هوایی
لهس��تان در پی حمله سایبری به سیستم های رایانه ای 
مورد اس��تفاده برای صدور برنامه پرواز ها مجبور شد که 
پرواز ها را به تأخیر بیندازد یا لغو کند. پس از این حمله 
سایبری تقریباً پنج ساعت طول کشید تا خسارت وارده 
جبران ش��ود. اگرچه جزییات این حمله هنوز مشخص 
 LOT نشده اما آدریان کوبیکی - سخنگوی هواپیمایی
لهس��تان - گفت: مجرمان س��ایبری موفق ش��دند که 
رایانه ه��ای LOT  در فرودگاه را موقت��ا از کار بیندازند 
که باعث تأخیر در پردازش پروازهای مس��افری شد. در 
مجموع حدود 1400 مس��افر که قرار بود به ش��هرهای 
هامبورگ، دوسلدورف و کپنهاگ سفر کنند با 10 پرواز 
لغو شده و حدود 12 مورد تأخیر در پروازها مواجه شدند. 
هواپیمایی LOT برخی از مسافران را به پروازهای دیگر 

انتقال داد و برخی از مسافران را در هتل مستقر کرد. 

وضعیت اینستاگرام در کره شمالی
حس��اب های  در 
اینستاگرام  کاربران 
ش��مالی  ک��ره  در 
هشدارهایی منتشر ش��ده مبنی بر اینکه دسترسی به 
این س��ایت تبادل عکس ممنوع بوده و این س��ایت به 
دلیل محتوای مضر در لیس��ت سیاه قرار گرفته است. 
به گ��زارش آسوش��یتدپرس، اگر اپلیکیش��ن موبایلی 
اینس��تاگرام روی اپراتور کوریولینک در کره ش��مالی 
باز ش��ود پیامی به انگلیسی ظاهر خواهد شد مبنی بر 
اینکه »هش��دار!  به دلیل قرار گرفتن این وب سایت در 
لیس��ت س��یاه نمی توانید به آن وارد شوید.« تصاویری 
که توس��ط اتباع خارجی از کره شمالی در اینستاگرام 
منتشر شده یک پنجره نادر را برای پی  بردن به زندگی 
روزمره در این کش��ور باز کرده  اس��ت. اما این تصاویر 
نیز برای مقامات کره ش��مالی که به ش��دت نگران درز 
اطالعات و تصاویر از این کش��ور به خارج هستند، یک 
مشکل به حساب می آید. سرویس اینستاگرام در حال 
حاض��ر متعلق به فیس بوک اس��ت که به طور عادی در 
پیونگ یانگ کار می کند. همچنین باوجود هشدار های 
کوریولین��ک اس��تفاده از این اپلیکیش��ن روی برخی 
گوش��ی های موبایل امکان پذیر اس��ت. اما تالش  برای 
فرس��تادن عکس یا مش��اهده گالری کاربران از طریق 

شبکه کوریولینک تقریباً غیرممکن شده است.  

آیفون 47 هزار دالری در ونزوئال
باورکردن��ی  ش��اید 
نباش��د ام��ا قیمت 
در   6 آیف��ون 
ونزوئ��ال 47 ه��زار دالر  )155 میلیون تومان( اس��ت. 
به گ��زارش بلومبرگ، ونزوئال در ح��ال حاضر در یک 
بحران اقتصادی به سر می برد و این امر باعث شده که 
قیمت کاالها در این کش��ور سر به فلک بکشد. شرایط 
اقتصادی در این کش��ور آنقدر بد است که قیمت یک 
آیف��ون 6 در این کش��ور بیش از 47 هزار دالر اس��ت. 
این مش��کل به دو دلیل کمبود سراس��ری گوشی های 
هوش��مند رده باال و از س��وی دیگر تورم بی سابقه در 
ونزوئال بروز کرده است. هر بولیوار  )واحد پولی( ونزوئال 
در حال حاضر در مبادالت رس��می این کشور دو نرخ 
6.3 و 12 بولیوار به ازای هر دالر دارد و دولت از این دو 
نرخ برای محاسبه قیمت خرید کاالهای ضروری نظیر 

دارو استفاده می کند. 
اما نرخ بولیوار در بازار آزاد هم اکنون 456 بولیوار در 
مقابل هر دالر آمریکا اس��ت و همین امر باعث قیمت 
سرسام آور آیفون در ونزوئال شده است. در حال حاضر 
یک گوش��ی هوش��مند متوس��ط در ونزوئال 17 هزار 
بولی��وار قیمت دارد که معادل حقوق دو ماه و 10 روز 
یک کارگر در این کش��ور اس��ت. آیفون 6 در ونزوئال 
300 هزار بولی��وار معادل 47 هزار و 619 دالر قیمت 
دارد و این امر باعث باال رفتن میزان س��رقت گوش��ی 
موبایل در این کش��ور شده است. به گزارش بلومبرگ 
اگر یک گوش��ی درست و حس��ابی را در خیابان های 
 ونزوئال در دس��ت بگیرید، ظرف چند ثانیه به س��رقت 

خواهد رفت. 

قیمت موبایل های اندرویدی محبوب
قیمت محبوب ترین انواع موبایل های اندرویدی موجود در بازار تهران به شرح جدول زیر است . 

س��الم خوانندگان گرامی. امروز قصد داریم باز هم ب��ه یکی از ویژگی های زیبای ایرانیان 
توجه کنیم. اگر یادتان باش��د، قدیم ترها وقتی نذری می بردند در خانه همسایه، نذری را در 
این بش��قاب ها و کاسه های گلدار بین همس��ایه ها توزیع می کردند. همسایه ها هم اگر یک 
کیلومتر آن طرف تر هم بودند، در نهایت یک روز بعد کاس��ه و ظرفش را پر از گل و شکالت 
و آب نب��ات و خوراک��ی می کردند یا غذایی خیلی خوش��مزه می ریختند توی ظرف و پس 
می دادند. ولی آرام آرام عادت امانت داری و پس دادن امانت از س��ر بعضی از ما افتاده است. 
دیگر آنقدر کاسه دادند و پس نگرفتند که آن نسل ور افتاد!  نسل ما دیگر نسل ظرف های 
یکبار مصرف اس��ت.  ما دیگر خیلی از وس��ایلمان یک بار مصرف ش��ده. ب��ه هم دیگر هم 
کمت��ر چیزی قرض می دهیم. هوای هم را هم نه تنها نداریم، که از هوای همدیگر هم کش 
می رویم. می گوییم ول کن بابا وقتی چیزی بهش��ان می دهی دیگر پس نمی آورند این است 

که معرفت ها آرام آرام بوی... بوی. . . بوی نا گرفته!  
بعضی ه��ا در خان��ه خود کتابخانه های جادویی دارند.  یعن��ی بی آنکه کتاب بخرند یا هدیه 
بگیرند، کتابخانه شان بزرگ تر و پر و پیمان تر می شود.  بعضی ها هم برعکس، یعنی کتابخانه شان 
هی کوچک تر و کوچک تر می ش��ود. حاال یک گروه سومی هم هستند که کتاب هایشان کم و 
زیاد نمی ش��ود، بلکه آپدیت می شود!  دسته اول که گفتم، کتابخانه شان بزرگ می شود، مثل 
گروه خونی +AB هستند.  از همه کتاب قرض می گیرند، ولی به کسی کتاب قرض نمی دهند. 
گروه دوم که کتاب های شان کم می شود مثل O منفی هستند.  به همه کتاب می دهند و کتاب 
نمی گیرند.  گروه سوم مثل +A یا -B هستند.  به یک عده کتاب می دهند و از عده ای کتاب 

می گیرند و بدین شکل آپدیت هم می شوند.  
آن وقت وجه اش��تراک هر س��ه گروه هم این است که اعتقادی به پس دادن یا پس گرفتن 
کتاب ها ندارند. ما یک دوس��تی داریم، وقتی  خانه ش��ان می روی، کلی چیزهای به درد بخور 
دارد. چیزهای عجیب و غریبی که خیلی به کار می آید. کتاب های خوب، فیلم های کالسیک 
از کارگردان های مطرح. اتو و قوری و کتری و چیزهای کم حجم برای سفر و خیلی چیزهای 
به درد بخور دیگر. آدم تعجب می کند که چطوری این همه چیز خوب را یک جا دارد. از او که 
می پرسی فالنی این چیست؟  مثاًل می گوید این را از مجید قرض گرفتم، اگر به دردت می خورد 
بردار ببر.  این یکی چی؟  این هم مال مرتضاست!  خواستی برش دار!  آن لحظه برای آدم سوال 
می شود که نکند این خانه هم برای کس دیگریست و این بنده خدا قرض گرفته و دارد در آن 
زندگی می کند. وقتی هم ازش سوال می کنی که چرا نمی بری پسش بدهی، قیافه اش را یک 
وری می کند و می گوید:  »ولش کن. . . حاال خودشون نیاز داشتن میان سراغش دیگه من چرا 
ببرم؟« بابا وقتی چیزی از کس��ی دست شماست، یعنی آن را به شما امانت داده، باید خودت 
ببری پس بدهی. گیریم طرف نجابت کرد نیامد سراغش، خودت نباید ببری پسش بدهی؟!  

نکته آخر اینکه دوستان!  خوانندگان جان!  امانت فقط مربوط به وسایل آدم ها نیست. حرف 
آدم ها، راز آدم ها، پیش ما امانت اس��ت. اگر اعتماد می کنند و چیزی بهمان می گویند، نرویم 
بنشینیم این طرف و آن طرف پخشش کنیم. اگر رازی را با ما در میان می گذارند، آن راز را در 
سینه نگه داریم. بگذاریم اعتماد بین آدم ها حفظ شود. حتی اگه کسی راز شما را فاش کرد، 
ش��ما رازش را فاش نکنید، چون پیش شما امانت اس��ت. دل آدم ها را نشکنید، اگر دل تان را 
شکستند. االن من احساساتی شده ام و اصاًل گلویم را بغض گرفته. دیگر نمی توانم صحبت کنم. 

تا روزی دیگر، خدا یار و نگهدارتان. من بروم کمی گریه کنم که سبک شوم. 

دانشمندان آزمایشگاه ملی ساندیا در آمریکا به منظور انجام آزمایش های الزم در شرایط رطوبت باال و مه آلودگی هوا اقدام به ساخت نخستین اتاق تولید مصنوعی مه 
کردند. دکتر ریچ کانترارز، مجری پروژه از مرکز آزمایش�گاه ملی س�اندیا در مورد فناوری به کار رفته در تولید مصنوعی مه گفت: سیستم تولید مصنوعی مه در شرایط 
محیطی محدود و با استفاده از فناوری های جدید امکان پذیر است، هرچند تنها شرکت های دولتی مثل نیروی هوایی آمریکا قادر به تأمین هزینه ساخت چنین تجهیزاتی 

هستند. 

در میان کشورهای دنیا در حال حاضر اتیوپی 
پرسرعت ترین رش��د اقتصادی را دارد. طی چند 
دهه گذش��ته رش��د اقتصادی خارق العاده چین 
همواره یکی از موضوعات مورد توجه تحلیلگران 
بوده است. اما مطمئناً اقتصاد چین تنها اقتصادی 
نیس��ت که از رشد اقتصادی س��ریعی برخوردار 
اس��ت. در ای��ن مقاله به بررس��ی 13 کش��وری 
پرداخته ایم که براساس پیش بینی های چشم انداز 
اقتصادی جهان��ی بانک جهانی طی س��ال های 
2014 تا 2017 از بیشترین میزان رشد اقتصادی 
س��االنه برخوردارند. باید ای��ن موضوع را در نظر 
داش��ته باشیم که س��ریع ترین رش��د اقتصادی 
لزوما به بزرگ ترین و توسعه یافته ترین اقتصادها 
تعلق ندارد. در حقیقت، بیش��تر این کشورها از 
نابرابری درآمد، س��طح پایین درآمد سرانه تولید 
ناخالص داخلی، بی ثباتی سیاس��ی و فساد رایج 
رنج می برند. در ذیل به بررس��ی این 13 کش��ور 

می پردازیم. 
13- چی�ن: اقتصاد چین یک نیروی محرکه 
اقتصادی و صادرکننده بزرگ محسوب می شود 
و بس��یاری بر این باورند که اقتصاد این کش��ور 
طی یک دهه آتی از اقتصاد آمریکا پیشی خواهد 
گرفت. ام��ا دولت چین همزمان با دوره گذار این 
کش��ور به س��وی اقتصادی بر پایه مصرف گرایی 
با مش��کالت بسیاری روبه رو شده است. عالوه بر 
این، درآمد س��رانه این کشور پایین تر از متوسط 

جهانی است. 
12- روآندا: 90 درصد از جمعیت این کشور 
در بخ��ش کش��اورزی ی��ا پ��ردازش محصوالت 
کش��اورزی فعالیت می کنند. این در حالی است 
که گردش��گری، م��واد معدنی، قه��وه و چای از 
دیگر منابع اقتصادی روآندا محسوب می شوند. با 
آنکه این کش��ور از زمان نسل کشی سال 1994 
گام های مهمی در جهت پیشرفت برداشت اما 45 
درصد از جمعیت این کش��ور همچنان زیر خط 

فقر زندگی می کنند. 
11- تانزانی�ا: تانزانی��ا اخیراً به س��بب تولید 
طال و گردش��گری شاهد رش��د اقتصادی باالیی 
بوده اس��ت. اقتصاد این کشور همچنین بر پایه 
مخابرات، بانک��داری، انرژی و معدن و همچنین 
کشاورزی اس��ت. اما در زمینه درآمد سرانه باید 

گفت ک��ه تانزانیا یکی از فقیرترین کش��ورهای 
جهان محسوب می شود. 

10- موزامبی�ک: موزامبیک در بخش منابع 
طبیعی توانس��ته س��رمایه گذاری های فراوانی را 
به خود اختصاص دهد که بدین معناس��ت رشد 
اقتصادی این کشور ادامه پیدا خواهد کرد. برخی 
تحلیلگران بر این باورن��د که موزامبیک ممکن 
اس��ت قادر باش��د از گاز طبیعی، زغال س��نگ، 
تولید برق از آب در آمد کسب کند که این درآمد 
می تواند بیشتر از کمک های خارجی به این کشور 
طی پنج سال باشد. اما بیشتر مردم این کشور در 
بخش کشاورزی فعال هستند و نیمی از مردم نیز 

زیر خط فقر زندگی می کنند. 
9- بوتان: بوتان کش��وری کوچک و نس��بتا 
غیر توسعه یافته است که به قدرت برق، کشاورزی 
و جنگل متکی است. این کشور حجم زیادی برق 
به هند صادر می کند و قابلیت رسیدن به رشدی 

پایدار را طی چند سال آینده دارد. 
8- هند: نارندرا مودی نخست وزیر هند حتی 
با آنکه اجرای اصالحات را در اقتصاد هند به تأخیر 
انداخته است اما از با تحسین تحلیلگران مواجه 
شده است. خدمات بخش صنعت مهم ترین منبع 
رشد اقتصادی هند محس��وب می شود و حدود 
دو س��وم تولید این کش��ور و همچنین کمتر از 
یک س��وم نیروی کار را به خ��ود اختصاص داده 
است. اما این کشور همچنان با مشکالتی از قبیل 
فساد، فقر و تبعیض نژادی علیه زنان و دختران 

دست و پنجه نرم می کند. 
7- پاپوا گینه نو: 85 درصد از جمعیت این 
کش��ور در بخش کشاورزی کار می کنند و شمار 
کمی نیز در بخش صادرات منابع طبیعی از جمله 
ذخای��ر معدنی از قبیل طال، مس و نفت فعالیت 
می کنن��د. اما دول��ت این کش��ور در زمینه های 
بس��یاری از جمله امنیت سرمایه گذاری، اعتماد 
ضعیف سرمایه گذاری، خصوصی سازی نهادهای 
دولتی و احیای حق حاکمیت نهادهای دولتی با 

مشکالتی مواجه است. 
6- ساحل عاج: حدود دو سوم جمعیت این 
کش��ور در بخش کشاورزی مرتبط با صنعت کار 
می کنند. این کش��ور بزرگ تری��ن تولید کننده و 
صادرکننده کاکائو محسوب می شود و همچنین 
یکی از بازیگران مهم در صنایع قهوه و روغن پالم 

است. 

5- ازبکستان: ازبکستان به کندی از دوران 
شوروی سابق به سوی اقتصادی بر پایه بازار گام 
برداشته اس��ت. این کشور پنجمین صادرکننده 
بزرگ کتان محسوب می ش��ود و همچنین گاز 
طبیعی و طال در اختیار دارد. شایان ذکر است که 
ازبکستان در تالش برای ممنوعیت کار کودکان 

در صنعت کتان است. 
4- میانمار: میانمار یکی از فقیرترین کشورها 
در منطقه جنوب شرق آسیا محسوب می شود و 
در س��ال 2011 در تالش ب��رای تعامل دوباره با 
اقتصاد جهانی، تحول در بخش اقتصادی خود را 
آغاز کرد. این کشور نیروی کار جوان و همچنین 
منابع طبیعی در اختیار دارد و توانسته است حجم 
زی��ادی از س��رمایه گذاری های خارجی را جذب 
کند. اما استانداردهای زندگی برای اکثر مردم این 

کشور تا حدود زیادی تغییر نیافته است. 
3- جمهوری دموکراتیک کنگو: جمهوری 
دموکراتی��ک کنگو منابع طبیع��ی عظیمی در 
اختیار دارد اما به سبب وجود فساد سیستماتیک، 
درگیری ها و بی ثباتی سیاس��ی نتوانسته است از 
این بخش ها به صورت زیادی درآمد کسب کند. 
بدین ترتیب، اقتصاد این کشور از دهه 1990 به 

تدریج در حال بهبود بوده است. 
2- ترکمنس�تان: اقتصاد به شدت غرق در 
فس��اد ترکمنس��تان بر دو صنعت متکی است: 
کتان و گاز. این جمهوری س��ابق ش��وروی که 
چهارمی��ن ذخایر گازی جهان را در اختیار دارد 
اخی��راً صادرات گاز به چین را آغاز کرده اس��ت 
و حتی ممکن اس��ت انتقال گاز ب��ه اروپا را نیز 
آغ��از کند. بان��ک جهانی اعالم کرده به س��بب 
فساد شایع، نظام آموزشی ضعیف، سوء مدیریت 
دول��ت در بخ��ش درآمدهای نفت��ی و گازی و 
نادیده گرفتن روند اجرای اصالحات، چشم انداز 
اقتص��ادی ای��ن کش��ور در آین��ده ای نزدی��ک 

دلگرم کننده نیست. 
1- اتیوپ�ی: اقتص��اد اتیوپی بیش��تر بر پایه 
کشاورزی است اما دولت این کشور تالش کرده 
اقتص��اد آن را متن��وع کند و پیش��رفت هایی در 
زمینه های صنعت، نساجی و تولید انرژی حاصل 
ش��د. با آنکه این کشور به رش��د اقتصادی خود 
همچنان ادامه خواهد داد اما درآمد سرانه اتیوپی 
همچنان یکی از پایین ترین درآمدهای سرانه در 

جهان است. 

13 اقتصاد جهان که پرسرعت ترین رشد را دارند

امانتداری، +O-، AB و دیگر هیچ. . . 

مدتی اس��ت فروشگاه هایی در گوشه وکنار شهر خودنمایی می کنند. فروشگاه هایی با اسامی 
دلفری��ب و ویترین هایی دلفریب تر. با ترکیبی از عناصری مدرن و رنگ وبویی س��نتی. اجناس 

لوکس و تزیینی با کاربردهایی تازه و قیمت هایی تازه تر. 
از درِ فروشگاه که وارد می شوم، دیدن رنگ ها، نورها و دکور زیبا توجهم را جلب می کند. نام 
فروش��گاه ایرانی است و به هرگوش��ه که نگاه می کنم بوی هنر ایرانی به مشام می خورد ولی با 

نگاهی عمیق تر در پس همه اینها به دنبال اصالت می گردم. 
قالی های آویخته از دیوارها به جای نقوش اصیل و چشم نواز ایرانی مانند جانوران افسانه ای یا 
حقیقی در صحنه هایی از طبیعت، مجالس و ش��کارگاه، همراه با درختان و شاخه های مملو از 
شکوفه ها در البه الی اسلیمی ها، ختایی ها، لچک ها، ترنج و حاشیه که سال های سال زینت بخش 
خانه  های ایرانی و جذب کننده عاشقان هنر غیرایرانی بوده اند ، اکنون منقوش به طرح های تحریف 
ش��ده و منتخب از گبه یا طرح های مدرن هس��تند. گاهی قیمت این نس��ل جدید از کفپوش 
حتی گران تر از فرش های دس��تباف است. سینی ها و بشقاب های مسی و فوالدی بدون طرح و 
کنده کاری، بسیار ساده عرضه شده اند و البته گران تر از ظروف میناکاری یا قلم زده اصیل منقوش 
به طرح پرندگان و پادش��اهان در حال شکار و تزیینات خط نوشته فارسی. . .  تابلوهایی که در 
جای جای فروشگاه به چشم می خورد، نقاشی های مدرنی هستند که من از فهم زیبایی و مفهوم 
آنها ناتوان هستم. دیگر اثری از مینیاتور، نقاشی قاجاری، گل و مرغ، نقاشی الکی، قهوه خانه ای، 

سقاخانه ای، خورشیدخانم و نقاشی پشت شیشه نیست. 
مخطع های فرش بافته یا پته های دس��تباف س��نتی جای خود را به کوسن های چاپ شده با 
نقوش ترکیبی مدرن و سنتی داده اند. طرح های نامتجانسی از چهره شاه عباس در کنار برج ایفل. 
چهره زن قاجاری با عینک ریبن بر چشم. گمان نمی کنم هنر ایرانی احتیاج به تزیینات وارداتی 
و چنان وصله های ناجوری داشته باشد. بلکه هنر ایرانی به خودی خود در نقطه اعالی تکامل به 
س��رمی برد و گوش��ه کوچکی از آن می تواند زینت بخش و تکمیل کننده هر صحن خالی باشد. 
قیمت کوسن های چاپی چند برابر قیمت پارچه های مخمل بافت یا قلمکار است. قلمکاری که با 
مهرهای چوبی دست ساز هنرمند ساخته، پرداخته و رنگرزی شده است. درحالی که برای تولید 
هر قطعه پارچه قلمکار روزها وقت صرف شده، دستگاه های چاپ جدید با سرعتی باورنکردنی 
طرح کپی ش��ده را بارها و بارها تکرار و تولید می کنند. آیا چشمان مان این چنین از دیدن هنر 
سوزن دوزی، رشتی دوزی، گلدوزی و پته دوزی اشباع شده است که روی به چنین آثاری سطحی 
آورده ایم؟  یا تا به این حد از هنر خود و پیشینیان مان دور مانده ایم که ناچار به دنبال هنر در 

جایی که نباید می گردیم؟  
در گوشه ای دیگر از فروشگاه جعبه هایی توجهم را جلب می کند. جعبه هایی از جنس چوب یا 
تخته با دکوپاژی از طرح های سنتی مشابه کاشی کاری یا خاتم سازی. درعجبم چه شده که هنِر 
بی همتای آرایش سطح اشیای چوبی- خاتم سازی- جای خود را به عکس برگردانی جعلی داده 
است. درحالی که هنرمند خاتم ساز با دقت و ظرافت صدها تکه میلی متری از انواع مختلف چوب، 
استخوان، عاج، صدف و مفتول را هنرمندانه کنار هم می چیند تا شاهکار هنری اش زینت بخش 
خانه هر ایرانی باشد. چطور من ایرانی خود را راضی کنم که جعبه و میزهای خاتم یا کاشی کاری 
شده در فروشگاه های صنایع دستی بدون خریدار باقی بمانند و من با پرداخت مبلغی بیشتر این 
سراب پوچ را به جای هنر به خانه ببرم؟ مبادا روزی که هنر تذهیب، تشعیر و کتابت از کتب ما 
ایرانیان رخت بربندد. ایرانیان خوش ذوقی که نوش��تار را چنان ارج می نهادند که آرایش کتاب 
یکی از آثار مهم هنرمندان شان بوده است. مبادا تجدد چنان به سنت بتازد که هویت چند هزار 
ساله خود را در مقابله با مدرنیته از دست بدهیم. شکی نیست که هرآنچه رنگ و بویی از هنر 
ایرانی بر خود داشته باشد، زیبا خواهد بود، ولی بر من و شمای ایرانی واجب است که تفاوت بین 
نور و بازتاب نور را بشناسیم، زیرا تیشه در دست خودی است نه بیگانه. این خودی که شاید تنها 
تقصیرش ناآگاهی است. البته که هر هنر اصیل هم، با گذشت زمان دستخوش تغییراتی خواهد 
شد و گذر ایام و پیشرفت تکنولوژی تفاوت هایی را در نحوه ساخت و ارائه هنر به وجود خواهد 
آورد ولی چنین از کف دادن هویت  و اصالت  مانند س��اختن خانه ای روی آب اس��ت و درخت 
بی ریشه محکوم به فناست. آیا دید گان من ایرانی از سال ها مشاهده رنگ و نقش و نگار خسته 
ش��ده که چنین سر تعظیم به ساده گرایی و مینی مالیس��م فرود آورده ام؟ فراموش نکنیم جان 
ایرانیان چنان به هنر آراسته و درهم تنیده بوده  است که حتی کالم را هم به نظام درآورده و در 
غالب شعر، غزل، مثنوی، قصیده و رباعی جاودان ساخته اند. از زمان های دور تزیینات، حاشیه ها 
و ضمیمه های هنری مخصوص اش��راف و بزرگان بوده اس��ت و نه عامه مردم. حال که به لطف 
هنردوس��تی و توانایی ایران و ایرانی در ابداع هنر، نقش و نگار بر س��ر هر سفره و خانه آوردنی 
شده است، بازگشت به سادگی و بی آرایشی به معنای بی روح و بی کمال شدن از هنر خواهد بود.

در حاشیه نمایشگاه صنایع دستی

آیا هنر صنایع دستی ایران محکوم به فناست؟ 
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360
360

نگاهآخر

سحر عشقی ثانی
طراح گرافیک

احسان ابراهیمی
طنزنویس

جدولامروز

منبع: بیزنس اینسایدر

قیمت محبوب ترین موبایل های اندرویدی موجود در بازار تهران

قیمت)تومان(حافظه)گیگابایت(برندمدل

Galaxy S3 Neo I9300I Dual SIMSamsung16699/000

G3LG321/379/000

One M9HTC321/965/000

Galaxy Grand Prime SM-G530H DuosSamsung8589/000

Galaxy Note 4 N910HSamsung321/725/000

Xperia Z3 Dual SIMSony161/659/000

G2LG321/099/000

Ascend Mate7 MT7-TL09Huawei161/285/000

G3 Beat Dual SI D724LG8689/000

Galaxy S6 Edge SM-G925FSamsung322/699/000

Galaxy E5 SM-E500H Dual SIMSamsung16729/000
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