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سه سالی می شود که شرکت گوگل توجه خاصی به پوشیدنی های هوشمند 
از خود نشان داده و با رونمایی و عرضه عینک هوشمند دریچه ای تازه را 
روبه فناوری های پوشیدنی گشوده است. گرچه »گوگل گلس« با استقبال 
چندانی روبه رو نشد اما این گجت توانست آینده پوشیدنی های هوشمند 

را به شـرکت های فناوری نشـان دهـد. رونمایی از عینک 
گوگل انتقادات زیادی را سـبب شد و شرکت هایی همچون 

سونی با رفع ایرادات گوگل گلس...

جاه طلبی های گوگل ادامه دارد

لنزهای هوشمند تا 4 سال آینده می آیند 

اعالم شرایط جدید پرداخت تسهیالت بانکی به بخش تولید

 بانک مرکزی برای
خروج اقتصاد از رکود آستین باال زد
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بازاریابی ایمیلی! 
بازاریابی روش های مختلفی دارد. این روزها بازاریاب ها 
تقریبًا از هر راهی برای ایجاد زمینه های الزم جهت حضور 
محصوالت موردنظرشان در بازار استفاده می کنند. از حضور 
تبلیغات و نام شرکت ها و برندهای تجاری در ورزش های 
پرطرفدار گرفته تا حضور در فضای مجازی، شرکت های تجاری 
تمام تالش خود را به کار می گیرند تا برند آنها و تبلیغات شان 
دائمًا در معرض دید مردم باشد... 4

شب های پرجمعیت ترین و پرتکاپو ترین شهر ایران چگونه است

رمضان گردی در شب های تهران
»فرصت امروز« بازار مبلمان اداری را بررسی می کند

از حسن آباد تا کلیک

910

روزنامه مدیران و صاحبان کسب و کار

سازمان آگهی ها
 88896074
88895434

براساس گزاره برگ کنفرانس تجارت و توسعه 
س��ازمان ملل )انکتاد( که روی آن مهر انتش��ار 
ممنوع تا سوم تیر ماه امسال خورده است، حجم 
سرمایه گذاری مس��تقیم خارجی ایران باوجود 

تحریم ها، افزایش پیدا کرده است.
ب��ه گزارش ایرنا، براس��اس این گزاره برگ، 
ارزش سرمایه گذاری مس��تقیم خارجی ایران 
که در سال 1995 معادل 2هزار و 287 میلیون 
دالر بود، پیش از تش��دید تحریم ها در س��ال 
2011 به 33ه��زار و 230 میلیون دالر و پس 
از تشدید تحریم ها در سال 2012 به 37هزار 

و 891 میلیون دالر افزایش پیدا کرده است.
ارزش سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران 
در سال های بعد نیز به افزایش خود ادامه داده 
و به ترتیب در سال 2013 به 40هزار و 941 
و در سال 2014 به 43هزار و 47 میلیون دالر 

رسیده است.
گزاره ب��رگ کنفران��س تجارت و توس��عه 
سازمان ملل همچنین، س��هم سرمایه گذاری 
مس��تقیم خارج��ی ای��ران از تولی��د ناخالص 
داخلی آن در سال 1995 را معادل 2.3 درصد 
اعالم کرده که این میزان در س��ال 2012 به 
9درصد، در س��ال 2013 ب��ه 10.8 درصد و 

در سال 2014 به 10.7 درصد رسیده است.
براس��اس گ��زاره ب��رگ کنفران��س تجارت 

ارزش  هرچن��د  مل��ل،  س��ازمان  توس��عه  و 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران از ترکیه 
بس��یار کمتر اس��ت، اما از کش��ورهایی مانند 

پاکستان به طور چشمگیری بیشتر است.
ارزش س��رمایه گذاری مس��تقیم خارج��ی 
ترکی��ه در س��ال 1995 مع��ادل 14ه��زار و 
993 میلیون دالر بوده که در س��ال 2011 به 
136هزار و 498 میلیون دالر و در سال 2012 
به 190هزار و 16 میلی��ون دالر افزایش یافته 

است.
ارزش سرمایه گذاری مستقیم خارجی ترکیه 
در س��ال 2013 به 149ه��زار و 168 میلیون 
دالر کاهش یافته اما در سال 2014 بار دیگر 
به س��طح 168هزار و 645 میلیون دالر صعود 

کرده است.
ارزش س��رمایه گذاری مس��تقیم خارج��ی 
پاکستان نیز در س��ال 1995 معادل 5هزار و 
408 میلیون دالر بوده که این میزان در س��ال 
2011 به 20هزار و 916 میلیون دالر افزایش 

پیدا کرده است.
ارزش س��رمایه گذاری مس��تقیم خارج��ی 
پاکس��تان در س��ال 2012 معادل 23هزار و 
125، در س��ال 2013 معادل 25هزار و 91 و 
در سال 2014 معادل 30هزار و 892 میلیون 

دالر بوده است.

تهـران - ایرنا - مدیرعامل ش��رکت ملی 
نفتکش گفت: با توجه به اینکه لغو تحریم ها، 
بازاره��ای جدیدی را پیش روی ش��رکت ملی 
نفتکش ای��ران قرار خواهد داد، س��ناریوهای 
مختلفی برای بازگش��ت به ب��ازار اروپا تدوین 
کرده ای��م ضم��ن آنک��ه بازاره��ای جدید نیز 

شناسایی شده است.
علی اکبر صفایی، در گفت وگو با ایرنا با اشاره 
به تالش تیم مذاکره هسته ای کشورمان برای 
رفع تحریم ها، اظهار داش��ت: امیدوار هستیم 
با توج��ه به تاکی��دات اعضای تیم هس��ته ای 
کش��ورمان در رف��ع تحریم های کش��تیرانی 
کش��ور، به زودی و با دستیابی به توافق نهایی 

شاهد لغو تحریم کشتیرانی  باشیم.
مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران حمایت 
از کشتیرانی های داخلی را پس از رفع تحریم ها 
م��ورد تاکید قرار داد و گف��ت: انتظار می رود با 
توجه به نقش بی بدیل کش��تیرانی های داخلی 
در ش��رایط سخت و دش��وار تحریم و همچنین 
استمرار بخشیدن به جریان تجارت بین المللی، 
این بخش در بازگشت خطوط خارجی به دست 

فراموشی سپرده نشود.
وی با بیان آنکه بازگشت ناوگان کشتیرانی 
کشور به بازارهای اروپا به یکباره اتفاق نخواهد 
افت��اد، افزود: با این همه و ب��ا توجه به اینکه 
لغو تحریم ه��ا، بازارهای جدیدی را پیش روی 
ش��رکت ملی نفتکش ایران ق��رار خواهد داد، 
س��ناریوهای مختلفی برای بازگش��ت به بازار 
اروپ��ا تدوین کرده ایم ضم��ن اینکه بازارهای 

جدید نیز شناسایی شده است.
صفایی با بیان اینکه این ش��رکت توانس��ت 
با وجود تحریم ها، برنامه های توس��عه ای خود 
را پی��ش بب��رد و اجرایی کند، اظهار داش��ت: 
درح��ال حاضر، ناوگان ش��رکت ملی نفتکش 

ای��ران با 15.5 میلیون تن ظرفیت درش��رایط 
خوبی قرار دارد، به طوری که آماده است پس 
از لغ��و تحریم ها به بازاره��ای اروپا بازگردد و 
ارزش اف��زوده ای را در ب��ازار حمل و نقل نفت 

کشور و جهان ایجاد کند.
مدیرعام��ل ش��رکت ملی نفتک��ش ایران با 
اش��اره به ابالغ سیاست های کلی برنامه ششم 
گفت: تالش می ش��ود در برنامه ششم توسعه 
نس��بت به برنامه پنجم نگاه بیشتری به بخش 

دریایی کشور ایجاد شود.
صفایی افزود: تالش می ش��ود تا با همکاری 
ارگان های دریای��ی در کارگروه  تدوین برنامه 
ششم توسعه که در سازمان بنادر و دریانوردی 
تش��کیل ش��ده، موارد را بررس��ی و در جهت 
سیاس��ت های ابالغی مق��ام معظم رهبری در 
برنام��ه شش��م و همچنین اقتص��اد مقاومتی 

حرکت کنیم.
وی توس��عه بازاره��ای دریای��ی را ک��ه در 
سیاست های کلی برنامه ششم نیز مورد تاکید 
قرار گرفته از برنامه های این شرکت اعالم کرد 
و گفت: ش��رکت ملی نفتکش از مدت ها قبل 
در راس��تای توسعه بازارهای دریایی خود گام 
برداش��ته که از آن جمله می توان به اقدامات 
گس��ترده  انجام ش��ده برای تش��کیل ناوگان 
ب��زرگ حمل مواد پتروش��یمی، قیر و متانول 
و گاز LPG و همچنی��ن حض��ور در صنای��ع 

فراساحل کشور اشاره کرد.
صفای��ی اضافه کرد: همچنین در راس��تای 
افزای��ش تقاضای جهانی و ب��ا توجه به وجود 
مناب��ع عظیم گازی در کش��ور و ل��زوم ایجاد 
ن��اوگان حم��ل گاز LPG در آین��ده نزدیک 
ش��اهد توسعه چش��مگیر در حوزه حمل گاز 
ال ان جی و ال پی جی و همچنین تجارت نفت 

خواهیم بود.

مرکز آمار پس از ش��ش ماه س��کوت، آمار 
نیروی کار در زمس��تان سال گذشته، مجموع 
س��ال گذش��ته و بهار را منتش��ر کرد.به این 
ترتیب ک��ه آمار بی��کاری در 12ماهه س��ال 
گذشته به 10.6 درصد و طی بهار سال جاری 

به 10.8 درصد رسیده است.
درحالی که آخرین آمار منتشر شده از سوی 
مرکز آمار در مورد نرخ بیکاری به پاییز س��ال 
گذش��ته بازمی گش��ت و این آمار نشان دهنده 
نرخ بیکاری 10.5 درصدی جمعیت 10 سال 
و بیشتر در این فصل بود، مرکز آمار نرخ های 

جدیدی را از بیکاری در کشور اعالم کرد.
بر این اس��اس در زمس��تان س��ال گذشته 
نرخ بیکاری کش��ور ب��ه 11.5 درصد افزایش 
پی��دا کرده بود و در پایان س��ال قبل این نرخ 
10.6درص��د بوده اس��ت. بر این اس��اس نرخ 
فعالیت اقتصادی نیز در زمس��تان س��ال قبل 
معادل 37.3 درصد و ن��رخ فعالیت اقتصادی 
در پایان این س��ال مع��ادل 37.2 درصد بوده 
است. همچنین براساس این آمار نرخ بیکاری 
س��ه ماهه اول امس��ال معادل 10.8 درصد و 
تع��داد بیکاران 10 س��اله باالت��ر در این ماه 

معادل 2 میلیون و 647هزار نفر است.
همچنین نرخ فعالی��ت اقتصادی فصل بهار 
مع��ادل 38 درصد و تعداد فع��االن اقتصادی 

کشور معادل 24 میلیون و 509هزار نفر است.
این آمار نش��ان می دهد که در سال گذشته 
از 2 میلی��ون و 500هزار نف��ر جمعیت بیکار 
کش��ور یک میلی��ون و 750ه��زار نف��ر مرد و 

750هزار نفر زن بوده اند.
همچنین در سال گذش��ته نرخ بیکاری در 
شهر نسبت به روس��تا به میزان یک میلیون و 
400هزار نفر بیش��تر اس��ت.براین اساس طی 
12 ماهه سال گذشته تعداد فعاالن اقتصادی 
نی��ز معادل 23 میلیون و 800هزار نفر بوده اند 
که براس��اس آن 20 میلیون نفر از این فعاالن 
را م��ردان و 3 میلی��ون و 800هزار نفر را زنان 
تش��کیل می دهند. همچنین تعداد ش��اغالن 
ش��هری در س��ال قبل معادل 17 میلیون نفر 
و در روس��تا معادل 6 میلیون و 700هزار نفر 
بوده اس��ت. طی فصل بهار امسال 24 میلیون و 
500هزار نفر جزو جمعیت ش��اغل 10 ساله یا 
بیشتر بوده اند که در این میان 20 میلیون نفر را 

مردان و 4 میلیون نفر را زنان تشکیل می دهند.
همچنین در این مدت نرخ فعالیت اقتصادی 
در نقاط شهری معادل 37.2 درصد و در نقاط 

روستایی معادل 40.3 درصد بوده است.
ن��رخ بیکاری نی��ز در نقاط ش��هری معادل 
12درص��د و در نق��اط روس��تایی 7.6 درصد 

است.

براساس مصوبه هیات وزیران، حق امتیاز پروانه 
اپرات��ور مجازی تلفن همراه و پروانه ارائه خدمات 

ارتباطی تعیین شد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، براساس 
مصوبه هی��ات وزیران، حق امتی��از پروانه اپراتور 
مجازی تلفن همراه و پروانه ارائه خدمات ارتباطی 

تعیین شد.
متن مصوبه هیات وزیران بدین شرح است: 

1- ح��ق امتی��از پای��ه پروانه اپرات��ور مجازی 
تلفن هم��راه )MVNO( ن��وع اول 50میلیارد 
اپرات��ور  )50.000.000.000( ری��ال و پروان��ه 
مج��ازی تلف��ن هم��راه ن��وع دوم 20میلی��ارد 

)20.000.000.000( ریال تعیین می شود.
تبص��ره – درصورتی ک��ه ارزش خال��ص روز 
درآمد پیش بینی ش��ده در طرح تجاری بیش از 
200میلیارد )200.000.000.000( ریال باش��د 
به ازای هر 50میلیارد )50.000.000.000( ریال 
ده درصد به حق امتیاز اضافه خواهد ش��د. برای 

مقادی��ر ارزش خالص روز کس��ری از 50میلیارد 
)50.000.000.000( ری��ال ضریب افزایش حق 

امتیاز به صورت خطی محاسبه خواهد شد.
2- حق امتی��از پروانه ارائ��ه خدمات ارتباطی 
 )20.000.000.000( )Servco(20 میلی��ارد 

ریال تعیین می شود.

حق امتیاز پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه و خدمات ارتباطی تعیین شد

افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران با وجود تحریم هانرخ بیکاری سال گذشته 10.6درصد اعالم شد مدیرعامل شرکت ملی نفتکش: 
نفتکش های ایرانی به بنادر اروپا بازمی گردند

ّ
گزارشی از میدانی به نام مادر 

همه چیز هست اال مشتری
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میالد امام حسن مجتبی)ع(مبارک باد



صنع��ت پتروش��یمی یک��ی از 
موجود  صنعت های  سودآورترین 
است که به دلیل سود باال همواره 
س��رمایه گذاران  اس��تقبال  مورد 
ب��وده ام��ا دو نرخی ش��دن ارز، 
رقاب��ت در این صنعت را نش��انه 
از  به طوری ک��ه  اس��ت،  گرفت��ه 
دی��د فعاالن اقتص��ادی و صنعت 
نرخ  یکسان س��ازی  پتروش��یمی 
ارز ام��ری ضروری برای توس��عه 

پتروشیمی  است. 
رقابت  روحیه  دونرخ��ی  »ارز 
را در صنعت پتروشیمی کاهش 
داده و می��ان تولیدکنن��دگان و 
مصرف کنن��دگان ش��کاف ایجاد 
این گفته عباس  اس��ت.«   کرده 
نفت  وزیر  معاون  ش��عری مقدم، 
اس��ت.  پتروش��یمی  ام��ور  در 
شعری مقدم با اش��اره به اینکه 
٢٠ه��زار  از  بی��ش  هم اکن��ون 
در صنای��ع  کارخان��ه  و  واح��د 
کشور  پتروشیمی  پایین دس��تی 
فعالی��ت می کنن��د، اعالم کرده 
اس��ت: تعداد نس��بتا زی��ادی از 
ای��ن واحدها به دالی��ل مختلف 
ب��ا ظرفیت پایی��ن کار می کنند 
یا متوق��ف هس��تند، از این رو، 
ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی 
به دنبال کش��ف و ح��ل دالیل 

اصلی این موضوع اس��ت. 
پیش از این شرکت ملی صنایع 
قیمت  آزاد س��ازی  پتروش��یمی، 
توس��ط  پتروش��یمی  محصوالت 
وزارت صنع��ت مع��دن و تجارت 
را مورد تأیید ق��رار داده بود زیرا 
اف��رادی ک��ه می خواهن��د اقدام 
ب��ه واردات کنن��د ارز مبادله ای 
دریافت می کنن��د و هنگامی که 
از داخل کش��ور خری��د می کنند 
ب��ا ارز آزاد معامله ه��ای خ��ود را 
انج��ام می دهن��د، ای��ن اختالف 
قیمت موجب رانت ش��ده است. 
ت��داوم ای��ن سیاس��ت از س��وی 
بانک مرکزی رقابت را در صنعت 
پتروش��یمی تحت تأثیر قرار داده 
و تنها راه ح��ل آن نیز تک نرخی 

شدن ارز است. 

تعادل بازار پتروشیمی با 
تک نرخی شدن ارز

به همین دلیل است که برخی 
تحلیلگ��ران  و  کارشناس��ان  از 
اقتصادی تنظیم ب��ازار را در گرو 
تک نرخ��ی ش��دن ارز می دانید 
ب��ازار صنع��ت  ب��دون ش��ک  و 
پتروش��یمی نیز برای رسیدن به 
تعادل به ارز تک نرخی نیاز دارد. 
با روی کار آمدن دولت یازدهم 
به دلیل مشکالت از جمله ایجاد 
رانت دولتمردان و مسئوالن بانک 
مرک��زی بارها اع��الم کردند که 
به دنب��ال تک نرخی ک��ردن ارز 
هستند. قرار بود این سیاست در 
نهایت در سال 93 اجرایی شود، 
اما به هر دلیل با وجود وعده های 
مختل��ف برای صنعتگران این امر 
تحق��ق نیافت. در نهایت ش��اهد 

بودیم که ولی اهلل س��یف، رییس 
کل بانک مرک��زی در هفته های 
پایانی س��ال گذش��ته اعالم کرد: 
ارز  اج��رای  مقدم��ات  »گرچ��ه 
تک نرخ��ی فراه��م اس��ت ول��ی 
اج��رای ای��ن سیاس��ت منوط به 
بین المللی  مهیا ش��دن ش��رایط 

برای نظام بانکی است.«
صنع��ت پتروش��یمی  با کاهش 
قیم��ت نفت به عن��وان جایگزین 
درآمدهای  افزایش  برای  مناسب 
ارزی ب��رای دول��ت مطرح ش��د. 
از ای��ن رو تالش ها ب��رای جلب 
س��رمایه گذار در ای��ن صنعت از 
س��وی مس��ئول نفتی با جدیت 
بیش��تری از س��ال های گذش��ته 
آغاز شد. س��رمایه گذاران داخلی 
ب��ه دلیل مش��خص نب��ودن نرخ 
ارز  و  پتروش��یمی  در  خ��وراک 
دو نرخ��ی در س��رمایه گذاری  در 
صنعت پتروشیمی  در بخش های 
و  باالدس����تی،  میان دس��تی 
پایین دس��تی م��ردد مانده ان��د و 
ح��ال با اعالم نظ��ر نهایی درباره 
تک نرخی شدن باید منتظر ماند 
تا ش��رایط بین المللی برای نظام 
بانکی فراهم شود تا فضای رقابت 

در این صنعت فراهم شود. 

واردات محصوالت موجود در 
کشور به دلیل ارز دو نرخی

احم��د مهدوی، دبی��ر انجمن 
کارفرمای��ی صنعت پتروش��یمی 
»فرص��ت  ب��ه  ب��اره  ای��ن  در 
نرخی  »دو  می گوی��د:  ام��روز« 
ب��ودن ارز مش��کالتی را ب��رای 
محص��والت  تولیدکنن��دگان 
ک��رده،  ایج��اد  پتروش��یمی 
به ط��وری که تع��دادی از افراد 
که دسترس��ی ب��ه ارز مبادله ای 
دارن��د،  نی��از خ��ود را از داخل 
ترجی��ح  و  نمی کنن��د  تأمی��ن 
می دهن��د از خارج تأمین کنند، 
زیرا قیمت تمام ش��ده محصول 

برای آنها ارزان تر خواهد ب��ود.«
وی ب��ا تأکید بر اینک��ه اگر به 
س��مت یکسان س��ازی ارز برویم، 
ب��ه نف��ع اقتصاد کش��ور اس��ت، 
می افزای��د: »دو نرخ��ی بودن ارز 
رانتی را ایجاد کرده که باید مانع 
از آن شد. صنعت پتروشیمی  در 
کش��ور برای رش��د و توس��عه به 
فضای برابر نی��از دارد نه فضایی 
که عده ای خاص در آن ش��رایط 
بهتری دارن��د. فعاالن این بخش 
خواهان یکسان س��ازی هستند و 
این مس��ئله بارها به دولت اطالع 

داده شده است.«
به گفته مه��دوی پیش از این 
نی��ز به دلی��ل آزاد ب��ودن خرید 
فضای  پتروش��یمی  محص��والت 
رانتی دیگری در بازار حاکم بود، 
به طوری که محصوالت مورد نیاز 
یک س��ال در مدت زمان سه ماه 
خریداری می ش��د، به هر حال، با 
تالش بس��یار این فضا ساماندهی 
ش��د اما ب��ا دو نرخی ش��دن ارز 
صنع��ت  در  دیگ��ری  فض��ای 

پتروشیمی  حاکم شد. 

فعاالن پتروشیمی برای رقابت، شرایط یکسان می خواهند

یکسان سازی ارز الزمه توسعه صنعت پتروشیمی

در میان کش��ورهای توس��عه یافته، یونان 
ب��ه نخس��تین کش��وری بدل ش��د ک��ه از 
بازپرداخ��ت بدهی های خود خودداری کرد 
و این موضوع به همراه رکوردش��کنی اوپک 
و ایاالت متحده در تولید س��بب شد قیمت 
نف��ت در بازاره��ای جهانی ب��ه میزان یک 

درصد کاهش یابد. 
به گ��زارش رویترز ، پیش��نهاد دقیقه آخر 
یونان به طلب��کاران بین الملل��ی خود مبنی 
ب��ر دریاف��ت کمک مال��ی در روز سه ش��نبه 
گذش��ته برای نجات این کشور از بدل شدن 
به نخستین کشور توسعه یافته که از پرداخت 
بده��ی خود به صندوق بین المللی پول نکول 

می کند، کافی نبود. 
در همین راس��تا صن��دوق بین المللی پول 
تأیی��د کرد که یونان قس��ط ی��ک میلیارد و 
6٠٠ میلی��ون یورویی خود را به این صندوق 

پرداخت نکرده است. 
در نتیجه کریستین الگارد، رییس صندوق 
بین الملل��ی پ��ول در رابطه با نکول رس��می 
یون��ان از بازپرداخ��ت بده��ی خ��ود به این 

صندوق، به هیات مدیره وام دهندگان جهانی 
گزارش خواهد داد. 

در پ��ی ادامه بح��ران بدهی ه��ای یونان 
قیمت شاخص نفتی برنت در معامالت آتی 
با 8٠ س��نت کاهش به قیم��ت 6٢ دالر و 
9٢ س��نت در هر بشکه به فروش رسید که 
این می��زان 1/٢5 درصد کاهش را نش��ان 
می ده��د. نفت خام آمریکا نی��ز روند نزولی 
خ��ود را ادامه داده و با 9٢ س��نت کاهش 

به قیمت 55 دالر و 58 سنت در هر بشکه 
معامله شد. 

نف��ت  قیم��ت  کاه��ش  ب��ا  ارتب��اط  در 
تحلیلگ��ران معتقدند عالوه بر بحران یونان، 
افزای��ش تولی��د در اوپ��ک و ایاالت متحده 
از جمل��ه دالیل اصلی کاه��ش اخیر قیمت 
ANZ در یادداش��تی  نفت اس��ت. بان��ک 
اعالم کرد: تولید نفت خام عراق به باالترین 
می��زان خود در ماه جاری میالدی رس��یده 

و تولی��د اوپک نیز ب��ه 3٢ میلیون و 1٠٠ 
هزار بشکه رسیده که این میزان ٢ میلیون 
از س��همیه تعیی��ن ش��ده  و 1٠٠ بش��که 
توس��ط این س��ازمان مبنی بر تولید روزانه 

3٠ میلیون بشکه توسط اعضا بیشتر است. 
نظرس��نجی های ص��ورت گرفت��ه توس��ط 
خبرگ��زاری رویترز نش��ان می دهد که تولید 
اوپک با 31 میلیون 6٠٠ هزار بش��که در ماه 
ژوئن به باالترین میزان خود در س��ه س��ال 
گذشته رسیده که این میزان نسبت به تولید 
31 میلیون و 3٠٠ هزار بشکه ای این سازمان 

در ماه مه  افزایش نشان می دهد. 
اوپک که در نشس��ت خود در ماه دسامبر 
س��ال ٢٠14 تصمیم گرفت به منظور حفظ 
سهم از بازار، سهمیه تولید روزانه 3٠ میلیون 
بش��که ای خود را کاهش ندهد و از آن زمان 
تاکنون یک میلیون 3٠٠ هزار بشکه بر تولید 

روزانه خود افزوده است. 
همچنین پس از تمدید یک هفته ای مهلت 
مذاک��رات ایران و قدرت ه��ای عمده جهانی 
ب��ه منظور دس��تیابی ب��ه یک تواف��ق جامع 
هس��ته ای، در ص��ورت حص��ول توافق میان 
ای��ران و کش��ورهای گروه 1+5 ته��ران قادر 

خواهد بود به حج��م نفت تولید خود افزوده 
و بشکه های بیش��تری را روانه بازار کند. این 
در حالی اس��ت که بازارهای جهانی نفت در 
حال حاضر سرشار از نفت بوده و کمبودی را 

احساس نمی کنند. 
در آمریکا و براساس اطالعات منتشر شده 
توس��ط اداره اطالعات انرژی در روز سه شنبه 
گذش��ته، تولی��د نفت خ��ام در م��اه آوریل با 
افزای��ش 9 ه��زار بش��که ای ب��ه 9 میلیون و 
7٠1 هزار بشکه در روز رسید که این میزان 
باالتری��ن حجم تولید نفت خ��ام در آمریکا از 
سال 1971 میالدی تاکنون به شمار می رود. 
گفتنی اس��ت موجودی نفت خ��ام آمریکا 
با ی��ک میلیون 9٠٠ هزار بش��که افزایش به 
468 میلیون 9٠٠ هزار بش��که رسیده است، 
ای��ن افزایش در حالی اتفاق افتاده اس��ت که 
کارشناسان و تحلیلگران بازارهای نفت انتظار 
کاهش ٢ میلیون بشکه ای موجودی نفت خام 

ایاالت متحده را داشتند. 
با این وجود و براس��اس اطالعات مؤسسه 
نفت آمریکا تقاضا برای نفت در پاالیش��گاه ها 
به میزان روزانه 77 هزار بشکه افزایش یافته 

است. 

کاهش یک درصدی قیمت نفت در پی افزایش تولید و نکول یونان از بازپرداخت بدهی های خود 
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آمادگی کشورهای صاحب فناوری 
در صنعت پتروشیمی، برای حضور 

در ایران

معاون وزیر نفت در امور پتروش��یمی گفت: با توجه 
ب��ه فضای مثبت سیاس��ی ایجاد ش��ده در مذاکرات، 
کشورهای صاحب فناوری آماده حضور دوباره در ایران 

هستند. 
ب��ه گ��زارش ایرنا،  »عباس ش��عری مق��دم« بیان 
ک��رد: برنامه ریزی های بس��یار خوبی برای تس��هیل 
سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران انجام شده 
و ب��ا هدف ایجاد یک جهش ب��زرگ در این صنعت از 
س��رمایه گذاران ایرانی و خارجی برای سرمایه گذاری 

دعوت می کنیم. 
وی ب��ا تأکی��د بر اینک��ه با توجه ب��ه فضای مثبت 
سیاسی ایجاد ش��ده در مذاکرات، کشورهای صاحب 
فناوری آماده حضور دوباره در ایران هس��تند، تصریح 
کرد: شرایط حضور س��رمایه گذاران جدید را تسهیل 
می کنیم و آماده هرگونه حمایت��ی از عالقه مندان به 
س��رمایه گذاری در طرح های توس��عه ای پتروشیمی 
هس��تیم. مع��اون وزیر نف��ت در امور پتروش��یمی با 
بی��ان اینکه صنعت پتروش��یمی به دلی��ل دارا بودن 
زیرس��اخت های مناس��ب می توان��د در جلوگی��ری 
از خام فروش��ی و تحق��ق اه��داف اقتص��اد مقاومتی 
نقش آفرین باشد، گفت: با همدلی و همکاری می توان 
جای��گاه اصلی این صنع��ت را در اقتصاد ایران تقویت 

کرد. 
مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح 
ک��رد: ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی همیش��ه از 
سرمایه گذاران برای مشارکت در طرح های این صنعت 
دعوت ک��رده و آماده هرگونه هم��کاری و حمایت از 
س��رمایه گذاران اس��ت. وی با بیان اینک��ه باید حدود 
7٠ میلیارد دالر سرمایه گذاری را در صنعت پتروشیمی 
محقق کنیم، گفت: صنعت پتروشیمی برای جذب این 
7٠ میلیارد دالر در 1٠ س��ال احتیاج به س��رمایه 7 
میلیارد دالری در هر س��ال دارد. شعری مقدم اظهار 
داشت: بعضی می گویند که چنین برنامه ای جاه طلبانه 
و غیرممکن اس��ت، در مقابل این اظهارنظرها باید به 
این نکته توجه داش��ت که در آن زمان فقط ش��رکت 
ملی صنایع پتروشیمی متولی سرمایه گذاری و جذب 
مناب��ع مالی بود ام��ا با برداشته ش��دن تحریم، طیف 
گسترده ای از س��رمایه گذاران داخلی و خارجی را در 

اختیار داریم که مایل به سرمایه گذاری هستند. 
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی افزود: با نهایی 
ش��دن مذاکرات هس��ته ای میان ایران و کش��ورهای 
گروه 1+5 به س��رعت برنامه های توسعه ای را به پیش 
خواهیم برد و امیدواریم با برداشته شدن محدودیت ها 

شاهد توسعه سریع این صنعت باشیم. 
تا چندی پیش ش��رکت های اروپایی، هیأت هایی را 
به صورت محرمان��ه به ایران اعزام ک��رده و مذاکراتی 
را درخصوص هم��کاری در دوران پس��اتحریم انجام 
می دادند، اما مدتی اس��ت که ای��ن گفت وگو ها جنبه 
علنی یافته و حتی صحبت از عقد قرارداد و همکاری 
رسمی می شود.  در روزهای اخیر شرکت های آلمانی و 
هلندی برای ارائه فناوری برخی واحدهای پتروشیمی 

ایران اعالم آمادگی کرده اند. 

 تشدید وضعیت بحران آبی
در پایتخت

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران گفت: میزان 
بارندگ��ی پایتخت از ابتدای س��ال آب��ی یعنی از اول 
مهرم��اه 1393 تاکنون بالغ بر ٢66 میلی متر بوده که 
در مقایسه با آمار دراز مدت 46 ساله که نرمال آن 33٠ 

میلی متر است 19 درصد کاهش را نشان می دهد. 
خس��رو ارتقایی در گفت وگو با ایس��نا، با اش��اره به 
آخرین وضعیت آمار بارندگی در اس��تان تهران، بیان 
کرد: این مسئله موجب تش��دید وضعیت بحران آبی 
شده که البته ورود به فصل تابستان و گرمای هوا نیز 
در این امر بی تأثیر نبوده اس��ت.  وی با بیان اینکه در 
روزهای ابتدای س��ال  جاری وضعیت بارندگی خوبی 
داشتیم، گفت: متأس��فانه از نیمه اردیبهشت ماه تا به 
امروز بارندگی جدی در س��طح اس��تان نبوده اس��ت.  
مدیرعام��ل ش��رکت آب منطق��ه ای ته��ران حاصل 
بارندگی ه��ا را تجمی��ع ٢٠٠ میلی��ون مترمکعب آب 
پش��ت س��دها عنوان کرد. وی افزود: براساس آخرین 
آمار وضعیت ذخائر در سد امیرکبیر 18٢ میلیون، سد 
لتیان 7٠ میلیون، س��د الر 149 میلیون، سد طالقان 
٢46 میلیون و سد ماملو 167 میلیون مترمکعب است. 
به گفت��ه مدیرعام��ل آب منطقه ای ته��ران جمعا 
816میلیون مترمکعب آب در سد های پنج گانه استان 
تهران موجود اس��ت که در مقایس��ه با ش��رایطی که 
بارندگی خوب باش��د حدودا 146 میلیون مترمکعب 

نسبت به شرایط نرمال کسری داریم. 
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الهه ابراهیمی

ترجمه: معراج آگاهی
منبع: رویترز

خودداری یونان 
از بازپرداخت 

بدهی های خود 
موجب کاهش 
قیمت نفت شد



متخصصان  جامع��ه  هیات مدیره  عضو 
صنعت نساجی معتقد است که تحریم ها 
روند نوس��ازی در صنعت نساجی را کند 
ک��رده و ای��ن صنع��ت برای نو ش��دن و 
بازگش��ت به عرصه پویایی و ش��کوفایی، 
ح��دود یک میلی��ارد و 500میلیون دالر 

اعتبار نیاز دارد. 
علیرض��ا حائ��ری، عض��و هیات مدیره 
جامعه متخصصان نساجی در گفت وگو 
با  »فرصت امروز« می گوید: نوسازی در 
صنعت نس��اجی مربوط به ماشین آالت، 
س��اختار فن��ی، نیروی انس��انی و غیره 

است. 
وی اضاف��ه می کن��د: پی��ش از وق��وع 
تحریم ها که صنعت نس��اجی تا حدودی 
پویاتر بود، به گ��واه آمار گمرک، فعاالن 
صنع��ت نس��اجی س��االنه 400 میلیون 
دالر اعتبار صرف نوس��ازی، بازس��ازی و 
توس��عه واحده��ای خ��ود می کردند، اما 
بعد از تحریم ها، کار واردات ماشین آالت 
سخت شد و میزان اعتبارات صرف شده 
برای ورود ماشین آالت کاهش یافت و به 

200میلیون دالر رسید. 
به گفت��ه عض��و هیات مدی��ره جامعه 
متخصصان نس��اجی از سال 84 تاکنون 
از  دالر  یک میلی��ارد  نس��اجی  صنع��ت 
نوس��ازی عق��ب افتاده و ب��رای اینکه به 
حالت قبلی بازگردد، عالوه بر جبران این 
یک میلیارد دالر باید ساالنه 400 تا 500 
میلیون دالر اعتبار به این صنعت تزریق 

شود تا این صنعت سرپا باقی بماند. 
وی معتقد اس��ت بهترین ماشین های 
به کار گرفته ش��ده در صنعت نس��اجی 
مربوط به کشورهای اروپای غربی شامل 
س��وییس، بلژیک، آلمان، فرانسه و ایتالیا 
است اما تحریم ها سبب شده که تبادالت 
این کش��ورها با ایران متوقف ش��ود. در 
نتیجه فعاالن صنعت نس��اجی به سمت 
اس��تفاده از ماش��ین های چینی و هندی 

حرکت کردتد. 
اگرچ��ه  می کن��د:  تأکی��د  حائ��ری 
ماش��ین های چین��ی و هن��دی ارزان تر 
از محص��والت اروپ��ای غرب��ی هس��تند 
ام��ا کیفی��ت الزم را ندارند. بس��یاری از 
تولیدکنن��دگان مای��ل هس��تند ب��ا رفع 
تحریم ها، بار دیگر به س��مت استفاده از 
ماشین آالت اروپای غربی بروند. همیشه 
ماش��ین های ارزان تر هم مشتریان خاص 
خ��ود را دارد اما صنعتگران ناب به دنبال 
اس��تفاده از ماش��ین آالت روز و باکیفیت 

هستند. 

افزایش 25 درصدی ظرفیت با 
نوسازی

بس��یار  نس��اجی جزو صنایع  صنعت 
مهم و اس��تراتژیک برای کشور است و 
اگرچ��ه در حال حاضر صنعت نس��اجی 
همچون سایر صنایع کشور دچار رکود 
اس��ت ولی ب��از هم در می��زان گردش 
مالی و اش��تغال پیشتاز است و نوسازی 
و بازس��ازی واحده��ای تولی��دی ای��ن 
صنعت ضروری است و هنوز واحدهایی 
هس��تند که تمام ریس��ک ها را پذیرفته 
و واحده��ای خود را با ماش��ین آالت نو 
تجهی��ز می کنند و یکی از این واحدها، 

شرکت دیباریس است. 
وحید حریری، مدیرعامل این ش��رکت 
در پاسخ به این پرسش که آیا در چنین 
شرایطی به سایر واحدها توصیه می کنید 

وارد مقول��ه نوس��ازی ش��وند، می گوید: 
نمی شود به این سادگی به دیگران درباره 
نوس��ازی واحده��ای نس��اجی توصیه ای 
کرد. نوس��ازی نیاز به برنامه ریزی، فکر و 
ایده دارد و نمی توان یک حکم کلی برای 

تمام شرایط صادر کرد. 
می گوی��د:  »فرصت ام��روز«  ب��ه   وی 
ریسک سرمایه گذاری در شرایط نوسانات 
ارزی بس��یار اس��ت و ما در دو سال قبل 
برای نوس��ازی واحد خود مجبور شدیم 
ه��ر یورو را ب��ه قیمت 4ه��زار و 600 تا 
4ه��زار و 700 تومان خری��داری کنیم. 
درحالی ک��ه در بازار امروز ی��ورو دولتی 

3هزار و 350 تومان قیمت دارد. 
حریری اضافه می کند: نوس��انات ارزی 
س��بب می ش��ود نوس��ازی در واحدهای 
نس��اجی کاهش یابد که البته در دو سال 
اخیر نوسان ارز بس��یار جزئی بوده است 
و امیدواری��م بتوانند روی نوس��انات ارز 

کنترل داشته باشند. 
وی در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش که 
نوسازی در شرکت دیباریس چه تأثیری 
بر عملک��رد این مجموعه داش��ته، بیان 
می کن��د: ظرفی��ت ای��ن مجموع��ه پس 
از نوس��ازی 30 ت��ا 35 درص��د افزایش 

یافته است. 
وی اضافه می کند: برای نوس��ازی این 
مجموع��ه، بی��ش از 10میلی��ارد تومان 
س��رمایه گذاری انجام ش��ده ک��ه حدود 
30درصد آن توس��ط دولت تأمین و بقیه 

آورده خود شرکت بوده است. 

اختصاص اعتبارات صندوق توسعه 
ملی برای نوسازی ماشین آالت

نوسازی ماشین آالت در صنعت نساجی 
یک��ی از ضروری تری��ن اقدام��ات در این 
بخش است. بنابراین وزیر صنعت، معدن 
و تجارت در جری��ان بازدید از واحدهای 
صنعتی شهر کاشان دستور داد گزارشی 
از میزان نیاز صنعت نس��اجی به نوسازی 

ماشین آالت تهیه شود. 
پس از دس��تور وزیر، گلناز نصراللهی، 
مدیرکل دفتر صنایع نس��اجی و پوشاک 
در  تج��ارت  و  مع��دن  وزارت صنع��ت، 
گفت وگ��و ب��ا رس��انه ها اعالم ک��رد که 
برآورده��ای الزم ب��رای س��نجش نی��از 
مالی صنایع نس��اجی به منظور بازسازی 
انجام شده است.  ماش��ین آالت  نوسازی  و 
با رایزنی های انجام ش��ده در چند بانک 
قرار اس��ت از محل صندوق توسعه ملی 
تسهیالتی به نوسازی ماشین آالت صنایع 

نساجی اختصاص یابد. 
وی ب��ا بی��ان اینکه نیاز اس��ت تا هر 
3، 4 سال واحدهای نس��اجی اقدام به 
بازس��ازی و نوس��ازی ماشین آالت خود 
کنن��د، بیان ک��رد: تمام��ی بخش های 
نساجی نیاز به نوسازی دارند اما به طور 
قطع بخش های بافندگی و ریس��ندگی، 
نیاز بیش��تری به بازسازی ماشین آالت 

خود خواهندداشت. 
نصرالله��ی درباره حضور ش��رکت های 
خارجی برای مذاکره ب��ا تولیدکنندگان 
داخلی صنعت نس��اجی نیز گفته بود: با 
بهبود فض��ای بین الملل��ی و زمزمه هایی 
مبن��ی ب��ر لغ��و تحریم ها، ش��رکت های 
خارجی خواس��تار همکاری برای تجهیز 
صنایع نس��اجی کش��ور به ماشین آالت 
روز دنی��ا بوده ان��د ک��ه در ای��ن زمینه 
ب��ا بخش خصوص��ی در ارتب��اط ب��وده و 

گفت وگوهایی نیز انجام شده است. 

عقب ماندن صنعت نساجی از روند نوسازی

نو شدن کارخانه ها یک میلیارد و 500میلیون دالر اعتبار نیاز دارد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن 
اعالم اینکه بازنگری در دستورالعمل واردات 
خ��ودرو را در دس��تور کار نداریم، گفت: اگر 
فق��ط ش��رکت ها اج��ازه واردات خ��ودرو را 
داش��تند می توانستیم بگوییم انحصاری است 
اما در حال حاضر هر فردی با رعایت ضوابط 

می تواند واردات انجام دهد. 
به گزارش ایسنا، علی صالحی نیا در حاشیه 
مراسم روز ملی صنعت و معدن به خبرنگاران 
اظهار کرد: اگر ش��رکت های خدمات پس از 
فروش نخواهند براساس مقررات عمل کنند، 

قطعاً با آنها برخورد می شود. 
طری��ق  از  خ��ودرو  واردات  اف��زود:  وی 
ش��رکت هایی ک��ه خدم��ات پ��س از فروش 
دارن��د یا از طری��ق افراد با ایجاد ق��رارداد با 
شرکت های ارائه کننده خدمات پس از فروش 
و اخ��ذ تأییدی��ه الزم از آنها ب��رای ارائه این 

خدمات، امکان پذیر است. 
صالحی نی��ا با بیان اینکه در واردات خودرو 
انحصار وجود ندارد، گفت: اگر فقط شرکت ها 
اجازه واردات خودرو را داشتند می توانستیم 
بگوییم انحصاری است اما در حال حاضر هر 
فردی با رعایت ضوابط می تواند واردات انجام 
دهد و اگر شرکت های خدمات پس از فروش 

نخواهند براساس مقررات عمل کنند، قطعاً با 
آنها برخورد می شود. 

مع��اون وزیر صنع��ت، مع��دن و تجارت 
همچنی��ن درب��اره دالیل کاه��ش واردات 
خودرو اظهار کرد: کاهش واردات می تواند 
عوامل مختلفی داش��ته باشد و خوب یا بد 
ب��ودن آن نی��ز تحلیل های خ��اص خودش 
را می طلب��د، ام��ا اگر امروز ثبت س��فارش 
داش��ته  معناداری  واردات خ��ودرو کاهش 
مفهومش این نیس��ت که الزاما به دلیل این 

روش واردات بوده اس��ت. 

106هزار میلیارد تومان تسهیالت برای 
صنایع کوچک

وی در ادام��ه درباره چگونگ��ی حمایت از 
صنایع کوچک گفت: در س��ال گذشته 106 
ه��زار میلی��ارد توم��ان تس��هیالت به بخش 
صنعت داده ش��د که بخش عم��ده ای از آن 
در صنایع کوچک جذب ش��د و جزییات آن 
باید از س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های 

صنعتی ایران پرسیده شود. 
صالحی نی��ا ادامه داد: از س��وی دیگر برای 
پشتوانه س��ازی تأمی��ن منابع مال��ی صنایع 
کوچ��ک قرار ش��ده از محل س��پرده قانونی 

بانک ها نزد بانک مرکزی مبالغی به بانک های 
توسعه ای با اولویت صنایع کوچک و متوسط 

اختصاص داده شود. 
مع��اون وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تجارت 
همچنی��ن با اش��اره به افزای��ش تقاضا برای 
خودروهای دوگانه س��وز با توجه به تک نرخی 
ش��دن بنزین گفت: ش��رکت های خودروساز 
براس��اس تقاضای مش��تری عم��ل می کنند 
و قطع��اً در برنامه تولیدش��ان ای��ن موضوع 
لحاظ ش��ده اس��ت. به طورکلی امروز ما هیچ 
محدودیتی برای تولید خودروی دوگانه س��وز 
نداریم و مخ��ازن CNG نیز کاماًل به صورت 

داخلی تولید می شود. 

وی ب��ا بیان اینکه دولت از چند مس��یر از 
واردات کااله��ای مصرفی جلوگیری می کند، 
اظهار کرد: مهم ترین بخ��ش، نظام تعرفه ای 
اس��ت ک��ه از این طری��ق معموالً ب��ه خوبی 

استفاده می کنیم. 
صالحی نیا افزود: عالوه بر این، براس��اس 
سیاستی که از اواخر س��ال گذشته تدوین 
ارز  ب��ا  اب��الغ ش��د کااله��ای مصرف��ی  و 
مبادل��ه ای وارد نخواهند ش��د ک��ه به این 
ترتیب 20درصد اختالف در قیمت واردات 
کاالهای مصرفی ایجاد می ش��ود و با توجه 
ب��ه تعرفه 26درصدی روی ای��ن کاالها در 
مجموع حمایتی ک��ه از تولیدکننده داخلی 

می شود شرایطی را ایجاد می کند که بتواند 
در مقابل واردات رقابت کند. 

ب��ه گفت��ه معاون وزی��ر صنع��ت، معدن و 
تج��ارت تولید داخل��ی عالوه ب��ر اینکه باید 
ش��رایط الزم را از نظر کیفی و عرضه در بازار 
داش��ته باش��د باید تولید خود را با توجه به 
کشش بازار و از روش هایی چون برندسازی و 

بازارهای هدف صادراتی تعیین کند. 
صالحی نی��ا اف��زود: ب��ا توجه به ش��رایط و 
وضعیت فعل��ی، زمینه ب��رای تولید و عرضه 

مناسب است. 
وی در ادامه درباره پرداخت یارانه به بخش 
صنع��ت گفت: آنچ��ه مطرح ش��ده پرداخت 
143میلیارد تومان بوده اما منابع هدفمندی 
یارانه ها تعریف خاص خود را دارد و در جهت 
اهداف��ی که به منظ��ور حمایت از بخش های 
مختل��ف تولی��دی اس��ت بای��د محاس��به و 

پرداخت شود. 
مع��اون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه 
داد: در تالش��یم که هرچه زودتر سهم بخش 
صنع��ت تخصیص یاب��د و بتوانی��م آن را در 
جهت پرداخت یارانه سود تسهیالت براساس 
اهداف��ی ک��ه در صنع��ت تعری��ف کرده ایم، 

استفاده کنیم. 

هر فردی می تواند خودرو وارد کند
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خــودرو

تخفیف 6 درصدی سود تسهیالت 
برای صادرکنندگان

مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توس��عه 
صنای��ع الکترونیک از تصویب تخفیف 6 درصدی نرخ 
سود تسهیالت حمایتی برای صادرکنندگان خبر داد. 
ب��ه گ��زارش مهر، علی وحدت خاطرنش��ان کرد: با 
تصوی��ب هیات مدی��ره صندوق، صنای��ع الکترونیک و 
پیش��رفته در صورتی که اقدام به صادرات 30 درصد 
محص��والت خ��ود کنند مش��مول تخفیف 6 درصدی 
درنرخ س��ود تس��هیالت صندوق حمایت از تحقیقات 
و توسعه الکترونیک خواهند شد.  مدیرعامل صندوق 
حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک افزود: 
این در حالی اس��ت که نرخ س��ود پرداختی صندوق 
حمای��ت از صنای��ع الکترونیک به طور معمول ارزان تر 
از نرخ ه��ای س��ود نظ��ام بانکی بوده و بر این اس��اس 
صنایعی که موفق به صادرات محصوالت ش��ان ش��وند 
در س��ود تسهیالت حمایتی مشمول 6 درصد تخفیف 
مضاعف خواهند ش��د.  وی از صنایع تحت پوش��ش 
و حمای��ت صندوق خواس��ت در ص��ورت مبادرت به 
ص��ادرات محصوالت تولیدی مدارک و اس��تعالم های 
گمرکی را ارائه کرده و از تخفیف نرخ سود تسهیالت 
بهره مند شوند. بر این اساس، تا سقف 30 میلیارد ریال 
به طرح های دارای توجیه اقتصادی و فنی تسهیالت 
می پردازد. نرخ سود تسهیالت صندوق بنابر مختصات 
طرح 6 تا 18 درصد بوده و دوره بازپرداخت نیز تا 3سال 
در نظ��ر گرفته می ش��ود.  وح��دت اعالم کرد: صنایع 
مش��مول حمایت ش��امل هفت  گروه صنایع ارتباطی، 
صنایع اتوماسیون، صنایع رایانه ای، صنایع الکترونیک 
ن��وری، صنایع قطعات الکترونیک، صنایع الکترونیک 

مصرفی و صنایع الکترونیک کاربردی هستند.

پوشاک ایرانی به هیچ وجه گران نیست 

حمای��ت  س��ازمان  مع��اون  اظه��ارات  پ��ی  در 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر اختصاص 
س��ومین رتبه ش��کایت مردمی به گرانی پوش��اک، 
مدیرکل نس��اجی و پوش��اک وزارت صنعت، معدن و 

تجارت این موضوع را به جد رد کرد. 
ب��ه گزارش ایس��نا، وحید منایی، معاون س��ازمان 
حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان با تأکید 
بر اینکه پوش��اک مش��مول قیمت گذاری این سازمان 
نیست، تفویض قیمت گذاری به واحدهای تولیدی این 
صنعت را امتیازی برای آنها محسوب کرد و گفت که 
در عین حال گرانی پوشاک سومین رتبه در شکایات 
مردمی را به خود اختصاص داده اس��ت.  وی اظهار 
کرده که بیش از دو دهه اس��ت در قوانین و مقررات 
مربوط به تنظیم بازار، انواع پوش��اک و البس��ه اعم از 
تولید داخل و وارداتی به دلیل کثرت تنوع، تغییرات 
مس��تمر فصلی و تع��دد واحدهای تولیدی و توزیعی 
در زمره کاالهای مش��مول قیمت گذاری این سازمان 
نب��وده اس��ت.  در پ��ی این موضوع گلن��از نصراللهی، 
مدیرکل نس��اجی و پوش��اک وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با بیان اینکه بحث گرانی پوشاک به هیچ وجه 
مطرح نیس��ت، به ایس��نا گفت: اینکه مردم نسبت به 
گران بودن پوشاک شکایت دارند دلیل بر گرانی قیمت 
پوش��اک نیس��ت.  به گفته وی باتوجه به قیمت تمام 
شده باال برای تولیدات پوشاک، قیمت حال حاضر به 
هیچ وجه گران نیست.  نصراللهی تأکید کرد: زمانی که 
صنعت پوش��اک کش��ور در معرض این همه واردات و 
قاچاق است و باید در شرایط نابرابر رقابت کند، اصاًل 
ای��ن ام��کان وجود ندارد که تولیدکننده قیمت را باال 

ببرد و محصوالت خود را گران بفروشد. 

 کاهش ۴5 درصدی صادرات 
سنگ آهن ایران 

صادرات س��نگ آهن ایران در س��ه ماهه نخس��ت 
سال 1394 با افت بالغ بر 45.3 درصدی به بیش از 

2میلیون و 195هزار تن رسید. 
به گزارش ماین نیوز، براساس تازه ترین آمار گمرک 
ایران در سه ماهه سال جاری معادل 2میلیون و 195 
هزار تن سنگ آهن هماتیت دانه بندی با خلوص آهن 
بیش��تر از 40 درصد از کش��ور صادر ش��د که این میزان 
صادرات نسبت به مدت مشابه در سال قبل کاهش 45.3 
درصدی را نش��ان می ده��د.  همچنین ارزش صادرات 
سنگ آهن ایران در همین مدت با افت 58.4 درصدی 
بالغ بر 78.3 میلیون دالر شد. سنگ آهن در سه ماهه 
امس��ال از نظر ارزش��ی بیست وسومین کاالی عمده در 
صادرات غیرنفتی کشور بود. این در حالی است که این 
محصول در سال 1392 در صدر صادرات غیرنفتی کشور 
قرار گرفته بود، اما از نیمه دوم سال گذشته روند نزولی 

صادرات این محصول معدنی شدت گرفت. 

اخبــار

لیال مرگن

بازنگری در 
دستورالعمل واردات 

خودرو در دستور 
کار وزارت صنعت 

نیست



ریی��س کل بان��ک مرکزی 
ب��ه  خط��اب  نام��ه ای  ط��ی 
استانداران کشور از تالش های 
مجدان��ه بانک مرک��زی برای 
کم��ک به خ��روج از ش��رایط 

رکود تورمی خبر داد. 
 ب��ه گ��زارش روابط عمومی 
بانک مرک��زی، ولی اهلل س��یف 
در ای��ن نامه، از رف��ع برخی  
محدودیت ها ب��رای بدهکاران 
غیرج��اری خب��ر داد و افزود: 
مقرر ش��د واحدهای تولیدی 
ک��ه فعالی��ت آنه��ا از توجیه 
مالی مناس��بی برخوردار بوده 
و ب��ا وج��ود برخ��ورداری از 
ت��وان و ظرفی��ت س��ودآوری 
باال، در برهه ای از س��ال های 
1389 تا 1392 بنا به دالیلی 
خارج از حیطه اختیار و اراده 
نتوانس��ته اند به تعهدات خود 
در قبال ش��بکه بانکی کشور 
عم��ل کنن��د یا در فهرس��ت 
بدهکاران بانکی قرار گرفته و 
بالطبع در دریافت تس��هیالت 
جدید به منظور تأمین سرمایه 
در گ��ردش با مش��کل مواجه 
ش��ده اند، من��وط به داش��تن 
در  مج��دداً  خاصی،  ش��رایط 
اولویت اس��تفاده از تسهیالت 

بانکی قرار گیرند. 
گفتنی اس��ت در این نامه، 
شرایط اس��تفاده از تسهیالت 
بانکی به شرح زیر اعالم شده 

است: 
-واحده��ای تولی��دی ک��ه 
به اس��تناد صورت ه��ای مالی 
حسابرس��ی ش��ده طی س��ه 
سال گذشته، به دلیل کاهش 
فروش ناشی از عوامل خارج از 
حیطه اختیار و اراده مدیریت، 
ب��ا کاهش س��ودآوری مواجه 
ش��ده  اند، لیکن ظرف دو سال 
قب��ل از آن و به رغ��م دریافت 
از  اس��تفاده  ی��ا  تس��هیالت 
خدمات بانکی، در هیچ یک از 

بانک ها یا مؤسس��ات اعتباری 
غیربانک��ی، بده��ی غیرجاری  
ارزی(  ی��ا  ریال��ی  از  )اع��م 

نداشته اند. 
-واحده��ای تولی��دی ک��ه 
تس��هیالت دریافت��ی قبلی را 
در مح��ل موض��وع ق��رارداد 
مصرف  اعطای��ی  تس��هیالت 

کرده اند. 
ک��ه  تولی��دی  -واحده��ای 
تعدیل نیرو نداشته یا در صورت 
تعدیل نیرو، دریافت تسهیالت 
جدی��د ای��ن ام��کان را ب��رای 
آنها فراهم می کند تا ش��رایط 
بازگشت به کار نیروهای تعدیل 

شده را فراهم کنند. 
-واحده��ای تولیدی که به 
دلی��ل عدم وص��ول مطالبات 
اجرایی  از دس��تگاه های  خود 
دولتی، ش��رکت های دولتی و 
وابس��ته به دولت، نتوانسته اند 
تعهدات خود را در قبال شبکه 

بانکی کشور ایفا کنند. 
-واحده��ای تولی��دی ک��ه 
آنها  استمرار عملیات تولیدی 
بنا ب��ه دالیلی خارج از حیطه 
اختی��ار مدی��ران و براس��اس 

ش��رایط کالن اقتصادی نظیر 
نوسانات ناگهانی و شدید نرخ 
برابری اس��عار ب��ا مانع مواجه 

شده است. 
-واحده��ای تولی��دی ک��ه 
بوده  صادرات��ی  ت��وان  دارای 
و اس��تمرار عملی��ات تولیدی 
آنه��ا می تواند باع��ث افزایش 
صادرات غیرنفتی کشور شود. 
بان��ک  کل  ریی��س 
تش��کیل  همچنین  مرک��زی 
»کارگروه های استانی تسهیل 
و رف��ع موانع تولی��د« را یکی 
نظام  مس��اعدت های  از  دیگر 
تولیدی  فعالیت های  به  بانکی 
برش��مرد و گفت: سرپرستان 
آمادگ��ی  بانک ه��ا  اس��تانی 
دارن��د نهایت هم��کاری را با 
این کارگروه ها که با ریاس��ت 
استاندار هر استان و به منظور 
رفع هرچه س��ریع تر مشکالت 
اجرایی و تسهیل فعالیت های 
تولیدی و تج��اری در اقتصاد 
معمول  کرد،  خواهند  فعالیت 
دارن��د و از اعم��ال یکس��ویه 
ب��ه  تکلیف��ی  نقطه نظ��رات 

بانک ها اجتناب شود. 

وی تعام��ل مثب��ت، ارتباط 
مؤثر و هماهنگی مناسب میان 
بانک ها و کارگروه های استانی 
را مه��م خوان��د و تأکید کرد: 
چنانچه این منابع ارزشمند و 
کمی��اب به دلیل عدم دقت در 
بنگاه های  به  اولویت ها  تعیین 
فاق��د ش��رایط الزم اختصاص 
یاب��د و تبدیل به معوقه بانکی 
ش��ود، دیگر طرح های استان 
از دسترس��ی به منابع مذکور 

محروم خواهند ماند. 
س��یف در ادام��ه موض��وع 
خ��روج اقتص��اد از وضعی��ت 
را  تورم��ی  رک��ود  دش��وار 
تدبیر  دولت  چالش  مهم ترین 
اقتص��اد  ح��وزه  در  امی��د  و 
خوان��د و اف��زود: طراح��ی و 
مناس��ب  تدابیر  به کارگی��ری 
برای عالج همزمان نرخ تورم 
مهرم��اه  )در  40 درص��دی  
عمیق6.8-  رک��ود  و   )1392
درصدی  )در س��ال 1391(، 
اقتص��اد  در آن مقط��ع ک��ه 
به دالی��ل مختل��ف داخلی و 
محدودیت های  ب��ا  خارج��ی 
ش��دید مالی نی��ز مواجه بود، 

را  مح��دودی  گزینه ه��ای 
سیاست گذاری های  پیش روی 

اعتباری کشور قرار می داد. 
وی با اش��اره به اینکه اتخاذ 
انضباط  ناق��ض  راهبرده��ای 
مقط��ع  در  مال��ی  و  پول��ی 
یازدهم، ضمن  دولت  استقرار 
ناکارآمدی در تحریک رش��د 
اقتص��ادی می توانس��ت آث��ار 
تورمی ش��دید و دستاوردهای 
دربرداش��ته  اندکی  تولی��دی 
باش��د، تأکید کرد: همزمان با 
رعایت اصل تأمین مالی سالم 
نیازهای تولیدی، تالش ش��د 
خروج اقتصاد از رکود با قوت 
و ق��درت و از طریق تخصیص 
کارات��ر مناب��ع مح��دود قابل 
تجهیز در اقتصاد دنبال شود. 
و  پ��ول  ش��ورای  ریی��س 
زمین��ه  همی��ن  در  اعتب��ار 
اعتباری  افزود: سیاس��ت های 
براس��اس  بودج��ه ای  و 
اولویت گذاری تأمین س��رمایه 
در گردش مورد نیاز واحدهای 
تولیدی نسبت به تأمین مالی 
جدی��د  س��رمایه  گذاری های 

تنظیم شده است. 
وی همچنی��ن در راس��تای 
ایف��ای وظایف ای��ن بانک در 
قال��ب سیاس��ت های خ��روج 
غیرتورم��ی اقتص��اد از رکود، 
خاطرنش��ان ک��رد: از طری��ق 
اتخ��اذ سیاس��ت های پولی و 
اعتب��اری مناس��ب و افزایش 
بازدهی منابع اعتباری محدود 
قابل تخصیص به تولید، تالش 
شد بر سرعت بهبود اقتصادی 
افزوده شود. پرداخت3414.2 
هزار میلیارد ریال تس��هیالت 
س��ال  در  بانک ه��ا  توس��ط 
1393 و سهم 60.7 درصدی 
تسهیالت س��رمایه در گردش 
از آن، مؤثر تری��ن مس��اعدت 
نظام بانکی کش��ور ب��ه تولید 

بوده است. 

اعالم شرایط جدید پرداخت تسهیالت بانکی به بخش تولید توسط سیف

بانک مرکزی برای خروج اقتصاد از رکود آستین باال زد

پنجشنبه
11 تیر 1394 شماره  4263 www.forsatnet.irپول و بانک

اثرات مهم ارائه تسهیالت به 
تولیدکنندگان بدهکار

دس��تورالعمل جدید بانک مرکزی را برای پرداخت 
تس��هیالت به تولیدکنندگانی که همچنان نام ش��ان 
در لیس��ت بدهکاران بانکی وجود دارد را می توان در 
راس��تای تصمیم دولت برای خروج اقتصاد کش��ور از 

رکود تحلیل کرد. 
بدهکاران بانکی را به طورکلی در دو دسته می توان 
تقس��یم بندی کرد؛ آن دس��ته از بدهکاران بانکی که 
خارج از دایره تولید و در بخش های بازرگانی و عمدتا 
واردات یا بخش خدمات مش��غول به کار هس��تند و 
آن بخ��ش از بده��کاران ک��ه مربوط ب��ه بخش تولید 
هس��تند. بخش مهمی از بدهکاران بانکی را دس��ته 
اول تش��کیل می دهن��د و الزم اس��ت ک��ه بانک ها در 
اخذ بدهی از این دسته افراد سخت گیری های جدی 
ب��ه عمل آورند اما دس��ته دیگ��ر که مربوط به بخش 
اقتصاد هستند، شرایط متفاوتی دارند. درمراسمی که 
در روز صنعت و معدن برگزار بود. شاهد بودیم فضایی 
که تولیدکنندگان از ش��رایط تولید در کش��ور ترسیم 
می کردند واقعاً ش��رایط دشواری بود. تولیدکنندگان 
در شرایطی در بخش تولید مانده اند که بخش داللی و 
بازرگانی با زحمت بسیار اندکی می توانند به سودهای 
کالنی برس��ند. همین موضوع موجب ش��ده است که 
بسیاری از تولیدکنندگان یا به طورکلی دست از تولید 
کش��یده و در بخش بازرگانی متمرکز ش��وند یا اینکه 
با کوچک س��ازی فعالیت ه��ای تولیدی خود، فعالیت 
بازرگانی را هم به موازات آن دنبال کنند. کسانی هم 
که به طور کامل فعالیت ش��ان بر بخش تولید متمرکز 
اس��ت با موانع و س��ختی های فراوانی روبه رو هستند 
که یکی از آنها فش��ار بدهی آنها به بانک هاس��ت. این 
موضوع موجب ش��ده که س��هم اشتغال بخش صنعت 
ب��ه 34 درص��د تقلیل پیدا کند. درصورتی که با فعال 
شدن دوباره بخش های غیر فعال تولید، سهم صنعت 
از اشتغال می تواند حداقل به 40 تا 45 درصد افزایش 

یابد که اقدام مهمی در رفع بیکاری است. 
تصمی��م اخی��ر بانک مرکزی برای ارائه تس��هیالت 
ب��ه ای��ن دس��ته از تولیدکنندگان واقعی که با فش��ار 
بدهی بانک مواجه هستند، گام ارزنده ای در راستای 
حمایت از تولید است. از سوی دیگر این اقدام نشان 
می ده��د که دولت به طور جدی از سیاس��ت انقباض 
پولی که در دو س��ال گذش��ته اعمال کرده، در حال 
فاصله گرفتن اس��ت و تالش دارد تا بخش��ی از منابع 
بانک ها را به بخش های مولد تزریق کند. اما یک خطر 
مه��م در م��ورد تزری��ق پول های پر قدرت وجود دارد 
ک��ه می تواند اث��رات تورمی به وجود بیاورد. آمارهای 
جدید نش��ان می دهد که میزان برداش��ت بانک ها از 
مناب��ع بان��ک مرکزی افزایش یافته اس��ت. این روند 
باید کند و متوقف ش��ود و در ازای آن بانک مرکزی 
آن بخش از سپرده های قانونی بانک ها را که نزد این 
بانک موجود اس��ت آزاد کند تا توان تس��هیالت دهی 

بانک ها به بخش تولید افزایش یابد.

آخرین فرصت ها برای واریز اقساط 
4.9میلیارد دالری دارایی های بلوکه شده

در حال��ی با تمدید مذاکرات هس��ته ای بین ایران 
و گروه 1+5 از آذرماه س��ال گذش��ته تا نهم تیرماه 
امسال در مورد آزادسازی 4.9 میلیارد دالر دیگر از 
دارایی های بلوکه ش��ده کش��ورمان نیز توافق شد که 
بنابر زمانبندی تعیین شده این روزها آخرین مهلت 

برای دریافت اقساط این دارایی هاست. 
به گزارش ایس��نا، با ش��روع مذاکرات هس��ته ای، 
آزادس��ازی دارایی های بلوکه ش��ده ناش��ی از فروش 
نف��ت ک��ه با توجه به تش��دید تحریم ه��ا بخش قابل 
توجهی از آن از دس��ترس کش��ورمان خارج بود، در 
دس��تور کار قرار گرفت و طی س��ه دوره در مجموع 
برای آزادس��ازی و واریز 11.9 میلیارد دالر دیگر از 

این منابع توافق شد. 
ب��ا توجه به توافق ش��کل گرفت��ه در دور اول برای 
آزادس��ازی 4.2 میلی��ارد دالر و همچنی��ن دور دوم 
ب��رای 2.8 میلی��ارد دالر دیگ��ر از دارایی های نفتی و 
دریاف��ت آن در موع��د تعیی��ن ش��ده، پس از تمدید 
مذاکرات در دور سوم در آذرماه سال گذشته تا نهم 
تیرماه امسال نیز قرار بر آزادسازی 4.9 میلیارد دالر 
دیگر این منابع ارزی ش��د. اما با اینکه اعالم ش��د در 
این مدت هفت ماهه در هفت قس��ط 700 میلیون 
دالری در مجموع 4.9 میلیارد دالر به حساب بانک 
مرکزی واریز می ش��ود، با ش��روع آزادسازی اقساط، 
بانک مرکزی اعالم کرد این دارایی ها در 10 قس��ط 
490 میلیون دالری در اختیار کشورمان قرار خواهد 

گرفت. 

انتصاب اعضای جدید شورای 
فقهی بانک مرکزی با حکم سیف

رییس کل بانک مرکزی به تازگی با صدور احکامی 
جداگانه اعضای جدید شورای فقهی بانک مرکزی را 
منصوب کرده است.   به گزارش تسنیم، ولی اهلل سیف 
با صدور احکامی جداگانه اکبر کمیجانی  )قائم مقام 
بانک مرکزی(، حمید تهرانفر  )معاون نظارتی بانک 
مرکزی( و غالمرضا مصباحی مقدم  )عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس( را به عضویت شورای فقهی 

بانک مرکزی منصوب کرده است. 
گفتن��ی اس��ت دیگر اعضای ش��ورای فقهی بانک 
مرک��زی عبارتن��د از حجت االس��الم و المس��لمین 
س��یدعباس موس��ویان ، حجت االسالم و المسلمین 
دکت��ر نظرپور ، حجت االس��الم و المس��لمین دکتر 
حس��ین زاده بحرینی ، مرتضی ش��هید زاده ، حس��ن 
معتمدی ، محمد طالبی  و محمد رضا شجاع الدینی. 
البت��ه در حک��م ریی��س کل بانک مرک��زی برای 
کمیجانی، تهرانفر و مصباحی مقدم آمده اس��ت که 
این افراد به عضویت ش��ورای فقهی مش��ورتی بانک 

مرکزی درآمده اند. 

نگاه کارشناس

خبرنــامه

نرخنــامه

بانکنامه

دالر 3.333 تومان
صرافان بازار ارز و سکه نرخ هر دالر آمریکا را3.333 
تومان و هر قطعه س��که تمام به��ار آزادی طرح جدید 

را906.500 تومان تعیین کردند. 
ه��ر ی��ورو در ب��ازار آزاد 3.710 توم��ان و ه��ر پون��د 
نی��ز5.215 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم س��که 
458.000تومان و هر ربع سکه259.000 تومان فروخته 
شد. هر س��که یک گرمی169.000 تومان خریدوفروش 
شد و هر گرم طالی 18 عیار 92.622تومان قیمت خورد. 

هر اونس طال هم در بازارهای جهانی 11.744دالر بود. 
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11.744اونس طال

401.600 مثقال طال
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906.000سکه بهار آزادی

906.500سکه طرح جدید

458.000نیم سکه

259.000ربع سکه

169.000سکه گرمی

 سپرده »ارکیده« مؤسسه کوثر
بانرخ 19.5 درصد

مؤسس��ه اعتباری کوثر س��پرده روزشمار با نرخ 
جذاب 19.5 درصد را برای مش��تریان خود افتتاح 

می کند. 
به گزارش روابط عمومی مؤسس��ه اعتباری کوثر که 
جزو یکی از س��ه موسس��ه مالی و اعتب��اری مجاز در 
ش��بکه بانکی کشور اس��ت، به تازگی از طرح جدیدی 

رونمایی کرده است. 
در ای��ن طرح که س��پرده روزش��مار »ارکیده« 
نامگ��ذاری ش��ده اس��ت، مش��تریان می توانن��د با 
افتت��اح این ن��وع حس��اب از س��ود 19.5 درصد 

بهره مند ش��وند. 
این نوع حس��اب س��پرده 9 ماهه اس��ت که قابلیت 
واریز و برداشت قبل از سررسید را نیز دارد. همچنین 
مش��تریان می توانند با افزایش موجودی از سود 19.5 

استفاده کنند. 
این حساب دفترچه ای است و مشتریان این مؤسسه 
می توانند با مراجعه به بیش از 300 ش��عبه در سراسر 

کشور افتتاح حساب کنند. 

تعداد کارت های الکترونیکی بانک 
صادرات از مرز 4٦میلیون کارت گذشت

بان��ک ص��ادرات ای��ران به منظ��ور افزایش س��طح 
دسترس��ی مش��تریان به خدمات بانک��داری نوین تا 
پایان اردیبهشت ماه امسال بیش از 46 میلیون کارت 

الکترونیکی بانکی صادر کرده است. 
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات، در راستای 
جلب رضایت مش��تریان، ارتقای کیفی خدمات، تنوع 
بخشی به محصوالت و توس��عه بانکداری الکترونیک، 
نس��بت ب��ه ص��دور و تحوی��ل ان��واع کارت بانکی به 
مش��تریان و متقاضی��ان در اس��رع وقت اق��دام کرده 
و بر این اس��اس تا پایان اردیبهش��ت ماه امس��ال 46 
میلیون و 484ه��زار کارت الکترونیکی بانکی صادر و 
تحویل مش��تریان کرده اس��ت که از این تعداد، بیش 
از 30 میلی��ون و 515 ه��زار کارت مربوط به س��پهر 

کارت های صادره است. 
از بین ان��واع کارت های الکترونیک��ی، کارت های 
س��پهر با توج��ه ب��ه قابلیت های زیاد آن ک��ه امکان 
دریاف��ت و انتق��ال وج��ه از طری��ق دس��تگاه های 
خودپ��رداز، خری��د online از طری��ق بس��ترهای 
اینترنت��ی، خرید با اس��تفاده از دس��تگاه های پایانه 
فروش و. . . را برای مشتریان فراهم می سازد بیشتر 

مورد اس��تقبال قرار گرفته اس��ت. 
دارن��دگان س��پهرکارت ها می توانن��د از خدم��ات 
متن��وع دس��تگاه های خودپرداز، خدم��ت پرداخت 
تلفنی قبوض و تلفنبانک صدای س��پهر  )09602(، 
پایانه ه��ای ف��روش نصب ش��ده در فروش��گاه های 
معتبر سراس��ر کشور و دستگاه های کارتخوان شعب 

اس��تفاده کنند. 
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برقراری  »بیمه عمر« برای تمام 
مستمری بگیران تأمین اجتماعی

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از برقراری بیمه 
عم��ر برای تمام مس��تمری بگی��ران تأمین اجتماعی 

خبر داد. 
به گزارش ایس��نا، س��یدتقی نوربخش در ضیافت 
افطار تش��کل های صنفی مرتبط با وزارت تعاون، کار 
و رف��اه اجتماع��ی با بیان اینکه ش��رکای اجتماعی و 
صاحبان اصلی س��ازمان تأمین اجتماعی، کارگران و 
کارفرمایان هستند، اعالم کرد: از هفته گذشته بیمه 
این  عمر مستمری بگیران را تقبل کردیم.  وی افزود: بر 
اس��اس و ب��ا صرف اعتبار 60 میلی��ارد تومانی، تمام 
مستمری بگیران ما از ابتدای امسال بیمه عمر شدند 
و در صورت فوت 3 میلیون تومان به بازماندگان آنها 
تعلق می گیرد. مدیرعامل س��ازمان تأمین اجتماعی 
در ادام��ه به پرداخت معوقات مس��تمری بگیران این 
س��ازمان ک��ه در پ��ی افزایش حقوق ب��ه وجود آمده 
بود اش��اره و عنوان کرد: تعهد داش��تیم مابه التفاوت 
حقوق مس��تمری بگیران را در فروردین بپردازیم که 
این عملیات از چهار روز گذش��ته آغاز ش��ده اس��ت. 
وی اف��زود: کل ای��ن مبلغ 330 میلیارد تومان اس��ت 
و پرداختی ه��ا به تدری��ج طی یک ماه پرداخت خواهد 
ش��د.  نوربخش همچنین به س��فرهای زیارتی برای 
بازنشس��تگان تأمین اجتماعی اش��اره و عنوان کرد: 
با هزینه س��ازمان، بازنشس��تگان را به مشهد مقدس 
اعزام می کنیم و تاکنون 20 هزار نفر در پنج ماه اخیر 
به این س��فر زیارتی اعزام ش��ده اند و وعده می دهم با 
ظرفیت دو برابری نسبت به گذشته سفرهای زیارتی 

را ادامه دهیم. 

بودجه های کالن نفتی دولتی؛ عامل 
حضور شبه دولتی ها در اقتصاد کشور

برای اینکه ش��به دولتی ها از مجموعه فعالیت های 
اقتصادی فاصله بگیرند باید بخش خصوصی واقعی و 
توانمن��د ایجاد کنیم؛ بنابراین اصل قضیه این اس��ت 

که بخش خصوصی توانمند شکل گیرد. 
ریی��س ات��اق بازرگانی تهران گفت: کاهش فعالیت 
ش��به دولتی ها در اقتصاد مس��تلزم قدرتمندس��ازی 

بخش خصوصی واقعی است. 
محس��ن جالل پور در گفت وگو با ایلنا، درخصوص 
فعالیت عظیم ش��به دولتی ها در اقتصاد کش��ور، بیان 
داش��ت: در زم��ان واگذاری ه��ا چون بخش خصوصی 
قدرتمن��د وجود نداش��ت زمینه برای فعالیت ش��به 
دولتی ه��ا فراه��م ش��د.  وی اف��زود: بخش خصوصی 
توانمند ایجاد نش��د و در چنین ش��رایطی واگذاری ها 
انجام ش��د؛ شرکت های دولتی شرایط و پول هایی در 
اختیار داشتند که ناشی از بودجه های کالن نفتی آنها 
بود و همین امر فعالیت این بخش ها را گسترده کرد. 
رییس اتاق بازرگانی درخصوص راهکارهای مناسب 
ب��رای کم کردن فعالی��ت این بخش در اقتصاد، بیان 
داشت: برای اینکه شبه دولتی ها از مجموعه فعالیت های 
اقتصادی فاصله بگیرند باید بخش خصوصی واقعی و 
توانمن��د ایجاد کنیم؛ بنابراین اصل قضیه این اس��ت 

که بخش خصوصی توانمند شکل گیرد. 

صادرات مرغ ایرانی 
به عمان با برند »حالل«

دبی��رکل ات��اق بازرگانی مش��ترک ایران و عمان از 
ص��ادرات م��رغ ایرانی با برن��د »حالل« به بازار عمان 

خبر داد. 
احم��د ش��یرزادیان در گفت وگ��و با ایس��نا، درباره 
آخرین وضعیت روابط تجاری ایران و عمان گفت: ماه 
رمضان امسال صادرات مرغ ایرانی به عمان عملیاتی 
شد و برای نخستین بار است که مرغ ایرانی به بازار 

عمان صادر می شود. 
وی ادام��ه داد: پی��ش از ای��ن برزی��ل یک��ی از 
صادرکنن��دگان ب��زرگ مرغ به عمان بود اما اکنون به 
دلیل اینکه مرغ صادراتی ایران به عمان برند »حالل« 
دارد و عمانی ها نیز روی این موضوع حساس هستند، 
در صورت تداوم این اقدام، مرغ ایرانی می تواند جای 
خود را در بازار عمان باز کند.  به گفته ش��یرزادیان 
پی��ش از ص��ادرات مرغ، تخم مرغ ایران به عمان صادر 
ش��ده اس��ت.  دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و 
عم��ان ب��ا اش��اره به دیگر تبادالت تجاری دو کش��ور 
گفت: در حال حاضر برای فرش ایرانی در بازار عمان 
بازاریابی های مناسبی انجام شده و امیدواریم که فرش 

ایران هم جای خود را در بازار این کشور باز کند. 

سه س��الی می ش��ود که ش��رکت گوگل 
توجه خاصی به پوش��یدنی های هوش��مند 
از خ��ود نش��ان داده و ب��ا رونمایی و عرضه 
عینک هوش��مند دریچ��ه ای ت��ازه را روبه 
گشوده اس��ت.  پوش��یدنی  فناوری ه��ای 
گرچه »گوگل گلس« با اس��تقبال چندانی 
روبه رو نش��د اما این گجت توانس��ت آینده 
پوش��یدنی های هوش��مند را به شرکت های 
فناوری نشان دهد. رونمایی از عینک گوگل 
انتقادات زیادی را سبب شد و شرکت هایی 
همچون سونی با رفع ایرادات گوگل گلس، 
عینک های س��اخت خود را ب��ه بازار عرضه 
کردند و توانس��تند ب��ازار را از چنگ گوگل 

دربیاورند. 
ام��ا گوگل ش��رکتی نیس��ت که ب��ه این 
راحتی ها از پای دربیاید و چند وقتی اس��ت 
از س��اخت لنز چشمی هوش��مندی سخن 
می گوی��د ک��ه می توان��د روی��ای فیلم های 
هالی��وودی را محقق کند. گرچ��ه به گفته 
مس��ئوالن گوگل این لنز راه درازی را برای 
تکامل در پیش دارد و به این زودی ها نباید 
انتظار داشت نسخه پیشرفته آن روانه بازار 
ش��ود، اما تالش های این غول فناوری نشان 
می دهد مدی��ران و مخترعان این ش��رکت 
تمام عزم خ��ود را جزم کرده ان��د تا هرچه 
س��ریع تر نس��خه های ابتدایی آن را به بازار 

عرضه کنند. 
گ��وگل اخی��را نمونه ای از نس��ل اول لنز 
هوش��مندی را رونمایی ک��رده که می تواند 
تا به صورت خودکار اش��ک افراد را بررس��ی 
کرده و میزان قند خون را روی تلفن همراه 
نش��ان دهد. این لنز که مطمئن��اً می تواند 
کم��ک زیادی ب��ه بیماران دیابت��ی کند از 
یک چیپ بی س��یم و یک سنسور تشخیص 
قند خون میان دو الیه نرم از مواد س��ازنده 
لنز تشکیل شده است. نمونه های اولیه این 
لنزهای هوشمند می توانند یک بار در ثانیه 
قند خ��ون را اندازه گی��ری کنند؛ همچنین 
گوگل سعی دارد LED در این لنز ها تعبیه 
کند تا درصورتی که میزان قند خون فرد باال 
رفت از طریق آن او را مطلع س��ازد. گوگل 
امیدوار اس��ت بیماران دیابتی به کمک این 
لنز بتوانند بیماری خود را مدیریت و کنترل 

کنند. 
کم��ک دیگ��ری که ای��ن لنز هوش��مند 
خواهد کرد مبارزه با پیرچش��می است که 
معموالً اف��راد باالی ۴0 س��ال به آن مبتال 
می ش��وند و با بازگردان��دن تمرکز طبیعی 
روی چش��م و اش��یای نزدی��ک می توان��د 
دوربینی و پیرچش��می را ترمیم کند. نقش 
گوگل معماری جم��ع آوری دیتا و پردازش 
آن و ارسال روی گوشی هوشمند و طراحی 
تراش��ه ای کم مصرف ب��رای این پردازش در 

همکاری با بخش آلکون است. 

ش��رکت Novartis که قرار است گوگل 
را در ای��ن پروژه گوگل ی��اری کند در یک 
کنفرانس خبری گف��ت: »گوگل می خواهد 
تا ج��ای ممکن، فناوری ه��ا را کوچک کند 
و تکنولوژی ه��ای پزش��کی و س��المت را با 
آنها تلفی��ق کند تا بتواند ب��ر روند بیماری 
در افراد، نظارت داشته باشد. شاید اصاًل در 
آین��ده بتوان با همی��ن تکنولوژی ها از بروز 

بسیاری از بیماری ها جلوگیری کرد.«
ناگفته نماند که گوگل نخستین شرکتی 
نیست که مشغول کار روی این پروژه است 
بلکه مایکروس��افت پیش از ای��ن به دنبال 
عرض��ه لنز هوش��مند بوده و جالب اس��ت 
بدانید که بخش تحقیقاتی مایکروس��افت با 
همکاری بابک پرویز اکنون برای گوگل کار 
می کند در س��ال 20۱۱ از نسخه مشابه لنز 

گوگل رونمایی کرد. 
قرار اس��ت این گجت پوش��یدنی در سال 
20۱9 ارائه ش��ود اما ش��وق مدیران گوگل 
نش��ان می دهد که شاید زود تر از این تاریخ 

شاهد عرضه آن به بازار باشیم. 

و باز هم هوشمندتر
اما این تنها نمونه اولیه ای از تولید لنز های 
هوش��مند خواهد بود و در آینده این گجت ها 
می توانند خدمات بیشتری را به مردم جهان 
عرض��ه کنند. به گفته کارشناس��ان لنز ها در 
آین��ده مانند عینک گوگل امکان عکاس��ی و 
فیلمبرداری را نیز فراهم خواهند کرد. اما نکته 
نگران کننده این اس��ت که عینک هوش��مند 
گوگل اگر هم برای فیلمبرداری بدون اجازه به 
کار رود قابل شناسایی بوده و می توان کاربران 
را از اس��تفاده از آنه��ا نهی ک��رد. اما لنزهای 
چش��می به سادگی قابل تشخیص نیستند و 

لذا سوء استفاده از آنها بسیار راحت است. 
گفته می ش��ود ش��رکت سامس��ونگ هم 
به توس��عه این فناوری روی آورده اس��ت و 
محققان آن موفق به توسعه نوعی جدید از 
مواد نانو ش��ده اند که امکان ساخت لنز های 
هوش��مند چشمی را میس��ر می سازند. این 
لن��ز که همچ��ون لنزهای طب��ی، مردمک 
چشم را می پوش��اند، قرار است قابلیت های 
مش��ابه عینک گوگل را ارائه کند. محققان 
سامس��ونگ لنزهای س��اخت خ��ود را روی 
خرگوش  که چش��مان مش��ابه انسان دارد 
آزمای��ش ک��رده  و نتای��ج آزمای��ش بدون 
هیچ واکنش منفی انجام ش��ده اس��ت. آنها 
معتقدند این لنزها، واضح تر و بهتر از عینک 
گوگل عمل خواهند کرد و اس��تفاده از آنها 

نیز آسان تر خواهد بود. 
نمونه اولیه این گجت ها نشان می دهد که 
هنوز زود اس��ت درباره آنه��ا قضاوت کرد و 
باید منتظر بود و دید رویای سازندگان فیلم 
سینمایی ترمیناتور در آینده نه چندان دور 

به وقوع می پیوندد؟   

پ��روژه توس��عه الی��ه انتق��ال ش��بکه 
زیرس��اخت کش��ور ب��ا حض��ور مع��اون 
رییس جمهور و وزیر ارتباطات افتتاح شد. 
در ای��ن مراس��م اس��حاق جهانگی��ری 
با اش��اره ب��ه اینکه وزی��ر ارتباطات وعده 
 ICT راه اندازی ۱00 هزار شغل در حوزه
در سال 9۴ را داده است، گفت: هم اکنون 
70 درصد جمعیت ایران در س��ن کارند و 

این برای کشور یک فرصت است. 
مع��اون اول رییس جمهور ب��ا تأکید بر 
اینکه اگر ۱00هزار شغل در این بخش در 
یک سال ایجاد شود کار بزرگی انجام شده 
اس��ت گفت: اگر بخواهیم این اتفاق بیفتد 
باید زیرساخت های مورد نیاز ایجاد شود و 
خوش��بختانه آقای واعظی و همکاران شان 
به موق��ع در این زمینه اولویت بندی خوبی 

انجام دادند. 
وی ب��ا اش��اره به تالش های مس��ئوالن 
برای به بهره برداری رسیدن پروژه توسعه 
الیه انتقال شبکه زیرس��اخت اظهار کرد: 
واقعیت��ی که وجود دارد این اس��ت که به 
هرح��ال نمی توانیم خودم��ان را از صحنه 
عل��م و فن��اوری دنیا کن��ار بگذاریم یا به 
خاطر تهدیدهایش استفاده و بهره برداری 
از آن را مح��دود و جامع��ه ایران را از یک 

امکان بسیار بزرگ محروم کنیم. 
مع��اون اول رییس جمهور با بیان اینکه 
خدمت رس��انی به م��ردم و پاس��خگویی 
ش��فاف از جمل��ه تکالیف دول��ت یازدهم 
اس��ت، اف��زود: دولت ب��ه دنبال توس��عه 
فناوری اطالعات و دول��ت الکترونیک در 

نظام اجرایی کشور است. 
ک��ه  همان ط��ور  داد:  ادام��ه  وی 
رییس جمه��ور نیز ق��ول داده دغدغه های 
مردم را در پهنای باند و زیرس��اخت های 
ارتباط��ی کش��ور برطرف می کنی��م و به 
هی��چ دلیل��ی نباید در این زیرس��اخت ها 

محدودیت ایجاد شود. 
جهانگیری اظهار کرد: اقتصاد، اشتغال، 
فرهنگ، سیس��تم حکمرانی و نحوه اداره 
ک��ردن جامع��ه توس��ط م��ا نیازمند یک 
تحول اس��ت. ب��ا روش هایی که م��ا با آن 

دستگاه های اقتصادی مان را اداره می کنیم 
نمی توانیم به یک تولی��د ناخالص داخلی 
متناسب با ش��أن ملت ایران برسیم و اگر 
بخواهیم اقتصاد و سیس��تم حکمرانی مان 
 ICT را متح��ول کنی��م این کار فق��ط با
انج��ام می ش��ود. او با بی��ان اینکه ما حق 
نداریم مردم را محدود کنیم، افزود: وقتی 
بس��یاری از جوان های ایران��ی به خارج از 
کش��ور رفته و کس��ب وکارهای موفقی راه 
انداخته اند چرا اجازه ندهیم این اتفاق در 
ایران رخ بدهد؟  خوبی این سیس��تم این 
اس��ت که آنه��ا در همان جایی که زندگی 
می کنن��د نیز می توانند ای��ن کار را انجام 
دهند و این امر در افزایش تولید ناخالص 

داخلی حتماً مؤثر است. 

آماده شدن زیرساخت شبکه ملی
 تا پایان سال

در بخ��ش دیگر ای��ن مراس��م محمود 
واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
با اش��اره به اینکه زیرس��اخت های شبکه 
ملی ت��ا پایان امس��ال به آماده می ش��ود 
اظه��ار کرد: ب��رای راه اندازی این ش��بکه 
زیرس��اخت ها به تنهایی کارس��از نیست و 
بای��د در زمینه محتوا نیز اقداماتی صورت 

گیرد. 
وی اف��زود: س��ال گذش��ته اولوی��ت ما 
به توس��عه زیرس��اخت های کشور مربوط 
می ش��د و تم��ام وقت و طراح��ی خود را 
صرف پروژه های��ی در این زمینه کردیم و 
امیدوارم تا پایان سال دو تا سه طرح دیگر 

نیز بهره برداری شود. 
واعظی گف��ت: در ابتدای دولت یازدهم 
تعداد مش��ترکان ADSL کش��ور حدود 
5/3 میلی��ون نفر بود ک��ه اکنون این رقم 
به ح��دود ۱0میلیون مش��ترک رس��یده 
و در ح��وزه اینترن��ت موبای��ل نیز حدود 

۱۱میلیون کاربر داریم. 
وی همچنین یادآور ش��د، ب��ازار فعلی 
ایران در حوزه ICT  2هزارمیلیارد تومان 
است اما این بازار تا 60هزار میلیارد تومان 

جای توسعه دارد. 

معاون اول رییس جمهور خبر داد 

ایجاد 100 هزار شغل در حوزه ICT تا پایان سال

جاه طلبی های گوگل ادامه دارد

لنزهای هوشمند تا 4 سال آینده می آیند 
خبر

محمد ممتازپور



ش��اید کمتر کسی در زمان 
کلن��گ زنی ف��رودگاه مهرآباد 
گم��ان می ک��رد کمت��ر از 80 
س��ال بع��د گمانه زن��ی ب��رای 
تعطیلی ای��ن مجموعه بزرگ 
هوان��وردی ب��ه اختالف اصلی 
میان مس��ئوالن هوایی کشور 
و مدیران شهری تبدیل شود. 
ام��ا ش��اید آنچ��ه از ای��ن 
گمانه زن��ی  عجیب ت��ر باش��د، 
عل��ت ش��کل گیری این بحث 
است، همسایگانی که در طول 
س��ال های گذش��ته با سرعتی 
کم، رش��د کرده ان��د و حاال به 
بیخ گوش مهرآباد رس��یده اند. 
س��اکنان ش��هر ته��ران که در 
زم��ان کلنگ زنی کیلومترها با 
فرودگاه فاصله داش��تند و حاال 
ب��ه دلیل صدای ب��االی موتور 
هواپیم��ا در نیمه ه��ای ش��ب 

بی خواب می شوند. 
ف��رودگاه مهرآباد در س��ال 
1317 ساخته شد و نام آن از 
یک روستا به همین نام گرفته 
ش��د. روس��تایی که با گذشت 
زم��ان نه تنها دیگر اثری از آن 
باق��ی نمانده ک��ه حاال تبدیل 
ب��ه محله ای پرجمعیت ش��ده 
که باعث فش��ار برای تعطیلی 

است.  فرودگاه نیز شده 
تم��ام  ط��ول  در  هرچن��د 
سال های گذشته فشار ساکنان 
تهرانسر و دیگر مناطق نزدیک 
به مهرآب��اد برای خارج کردن 
این فرودگاه از منطقه ش��هری 
ته��ران ادامه داش��ته اس��ت، 
ام��ا اوج فش��ارها ب��رای ای��ن 
جابه جای��ی از مرداد ماه س��ال 

گذشته آغاز شد. 
 جایی که یک فروند هواپیمای 
ایران140 ش��رکت هسا در 19 
مرداد س��ال گذش��ته به دلیل 
نقص فنی در یکی از خیابان های 
اطراف فرودگاه مهر آباد س��قوط 
کرد و 40 نفر از سرنشینانش را 

به کام مرگ کشاند. 

ای��ن حادث��ه دردن��اک اما 
بع��د دیگری نیز داش��ت و آن 
ی��ک هش��دار کاماًل جدی بود. 
کارشناس��ان مسائل شهری در 
زمان س��قوط هشدار دادند که 
اگر عملکرد خلبان در لحظات 
آخ��ر هواپیم��ا را به یک جای 
خل��وت نمی رس��اند احتم��اال 
تعداد تلفات بس��یار بیش��تر از 

این می شد. 
خیابان ه��ای اطراف و البته 
آپارتمان های مسکونی پرتعداد 
ساخته شده در حوالی مهرآباد 
ای��ن خطر را به وجود آورده تا 
پروازهای��ی ک��ه به دلیل نقص 
فنی با مش��کل مواجه شده اند 
احتمال باالی��ی برای برخورد 
ب��ا آنها و ایجاد حوادثی بزرگ 
داش��ته  باش��ند. مانن��د تجربه 
در  خبرن��گاران  پ��رواز  تل��خ 
آذر84 ک��ه ب��ا برخورد به یک 
مجتمع مس��کونی ابعاد حادثه 

را شدید تر کرد. 

انتقال عقالنی نیست
این اظهارات و البته به دنبال 
آن اع��الم موافقت ش��هرداری 
ته��ران ب��رای امکان س��نجی 
جابه جای��ی مهرآب��اد ق��دری 
ماج��را را جدی ت��ر ک��رد ت��ا 

پای بس��یاری از دس��تگاه های 
مربوطه به این ماجرا باز شود. 
تم��ام این ماجراها با مصوبه 
ش��ورای ش��هر تهران مبنی بر 
باق��ی ماندن مهرآب��اد فیصله 
پی��دا کرد تا نظر کارشناس��ان 
هوانوردی به شهری ها بچربد. 
هزینه بس��یار باالی تعطیلی 
یک فرودگاه، نخس��تین دلیل 
مسئوالن شرکت فرودگاه ها بر 

باقی نگه داشتن مهرآباد بود. 
وزارت راه و شهرسازی اعالم 
کرده بین فرودگاه های کشور، 
ف��رودگاه مهرآب��اد همچن��ان 
ب��ا 9 ه��زار و ۶38 نشس��ت و 
برخاس��ت در صدر بیش��ترین 
پروازه��ا و جابه جایی مس��افر 
ق��رار دارد. در اردیبهش��ت ماه 
گذش��ته یک میلی��ون و ۲1۵ 
هزار و ۶3۶ مسافر با 9 هزار و 
۶38 پرواز از این فرودگاه اعزام 
و پذیرش ش��دند. این رقم در 
آمارهای ساالنه از 14 میلیون 
نفر نیز عبور می کند تا مهرآباد 
را پ��س از 70 س��ال همچنان 

صدرنشین کند. 
نب��ود جانش��ین دیگر علت 
باق��ی مان��دن مهرآباد اس��ت. 
در  ام��ام  ف��رودگاه  هرچن��د 
س��ال های گذش��ته توانس��ته 

عملک��رد قاب��ل دفاعی از خود 
ب��ه ج��ای گذاش��ته و درصد 
پروازه��ای  از  قابل توجه��ی 
خارجی کشور را مدیریت کند 
اما کامل نش��دن ترمینال های 
این فرودگاه از یک س��و و باقی 
مان��دن بان��د دوم این فرودگاه 
در فهرس��ت پروژه هایی که به 
تأمی��ن بودجه نیاز دارند باعث 
ش��ده فع��اًل برنامه ریزی برای 
انتق��ال پروازه��ای مهرآباد به 

فرودگاه امام اجرایی نباشد. 
از س��وی دیگر این بحث که 
کوتاه مدت  پروازه��ای  ب��رای 
از  نمی ت��وان  س��اعته  ی��ک 
مس��افران توقع داشت بیش از 
یک س��اعت س��فر زمینی را از 
ته��ران به فرودگاه امام پش��ت 
س��ر بگذارن��د، ای��ن موض��وع 
مزیت نسبی پرواز را نسبت به 
دیگر وسایل حمل و نقل از بین 
می برد و این از س��وی سازمان 
هواپیمایی کش��وری پذیرفته 

نیست. 
این دالیل محکم، مدیرعامل 
شرکت فرودگاه های کشور را بر 
آن داش��ت تا از غیر کارشناسی 
بودن این انتقال س��خن بگوید. 
مه آب��ادی گفت��ه »متأس��فانه 
ش��اهد گفتار غیر کارشناس��ی 

مبن��ی ب��ر تعطیلی ف��رودگاه 
مهرآب��اد هس��تیم درحالی که 
ای��ن ف��رودگاه با بی��ش از 70 
س��ال قدمت، جای��گاه ویژه ای 
در نظ��ام حمل و نق��ل به وی��ژه 

نظام اقتصادی کشور دارد.«
م��دی�رع�ام��ل ش����رکت 
فرودگاه ه��ا حت��ی پا را از این 
نی��ز فراتر گذاش��ته و با اعالم 
بزرگ تری��ن  از  یک��ی  آغ��از 
این  بهس��ازی  عملیات ه��ای 
ف��رودگاه در س��ال های پس 
انق��الب گفته »در مرحله اول 
بان��د ۲9 راس��ت ب��ا اعتباری 
ح��دود 100 میلی��ارد تومان 
مورد بازس��ازی قرار می گیرد. 
زمان اجرای این پروژه حدود 
10 ماه اس��ت ام��ا امیدواریم 
ب��ا کمک پیمانکار، این پروژه 
برای نوروز 9۵ به بهره برداری 
برس��د. این پروژه نخس��تین 
عوام��ل  کام��ل  بازس��ازی 
پ��روازی فرودگاه مهرآباد بعد 
از انقالب اس��ت که در چهار 

مرحله اجرا می ش��ود.«
باق��ی مان��دن مهرآباد اما به 
معن��ای رش��د پروازه��ای آن 
نیس��ت. با ش��نیده شدن نظر 
منتق��دان، بن��ا ش��ده تع��داد 
پروازهای این فرودگاه کاهش 
پیدا کند تا حداقل همسایگان 
این فرودگاه آرامش بیش��تری 
داشته باشند. دستور آخوندی 
مبنی بر ممنوع شدن پروازهای 
نی��ز  نیمه ش��ب در مهرآب��اد 
درهمین مسیر بوده و مه آبادی 
هم وعده کاهش تعداد پروازها 

را داده است. 
ب��ا وج��ود این ن��گاه قطعی 
ام��ا به نظ��ر می رس��د هجوم 
ساخت و س��ازها ب��ه مهرآب��اد 
حی��ات ای��ن فرودگاه را باز هم 
تهدید خواهد کرد و مش��خص 
نیس��ت س��انحه ای جدی��د در 
اط��راف ای��ن ف��رودگاه با چه 
بازخوردی از س��وی مسئوالن 

روبه رو می شود. 

یک سال گمانه زنی برای ماندن یا رفتن

هجوم آپارتمان ها به مهرآباد
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شرط واگذاری زمین دولتی 
به انبوه سازان

با بیان  مدی��ر برنامه ری��زی و اقتصاد مس��کن 
اینک��ه وزارت راه و شهرس��ازی زمین در اختیار 
انبوه س��ازانی که وارد طرح های حمایتی ش��وند، 
می گ��ذارد، گف��ت: دولت ه��ر جایی ک��ه زمین 
داش��ته باش��د در اختیار انبوه س��ازانی که وارد 
طرح ه��ای حمایتی و ساخت و س��از برای اقش��ار 

کم درآمد ش��وند، می گذارد. 
به گزارش ایس��نا، علی چگینی اظهار کرد: دولت 
در بخش های��ی ک��ه مرتبط با گروه ه��ای کم درآمد 
اس��ت، وارد می ش��ود و از هر انبوه سازی که در این 
بخش ورود کند در مرحل��ه واگذاری زمین حمایت 

می کند. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه روش های واگ��ذاری زمین 
دولت��ی ب��ه انبوه س��ازان، گفت: ب��رای واگذاری 
زمی��ن روش های مختلفی در نظ��ر گرفته ایم که 
یا به صورت اجاره به ش��رط تملیک یا اجاره 99 

س��اله خواهد بود. 
چگینی در پاس��خ به این س��وال که آیا در تهران 
منطقه ای برای واگذاری زمین دولتی به انبوه سازان 
مشخص شده است، گفت: هنوز منطقه ای در تهران 

برای اجرای این طرح جانمایی نشده است. 
مدیر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و 
با اش��اره به قوانین مالیاتی  شهرسازی همچنین 
مس��کن گفت: قان��ون مالی��ات را وزارت اقتصاد 
طراحی می کند اما وزارت راه و شهرس��ازی هم 
پیش��نهاداتی در ح��وزه مالیات بر مس��کن داده 
اس��ت که برخی از این پیش��نهادات اعمال شده 
اس��ت. وی تاکید کرد: تمام پیشنهادات مالیاتی 
وزارت راه و شهرسازی در زمینه ثبات و کنترل 
ب��ازار و جلوگیری از کاهش س��وداگری در این 

حوزه اس��ت. 
چگین��ی با بیان اینکه مالیات ب��ر خانه های خالی 
از س��کنه را مجلس تصویب کرده اس��ت، ادامه داد: 
مالیات بر اجاره هم جزو این قوانین است که مجلس 

تغییراتی را در اجرای آن اعمال کرده است. 

انعقاد قرارداد توسعه ایستگاه های 
قطار با فرانسه

مدیرعامل ش��رکت راه آهن از انعقاد قرارداد توسعه 
ایس��تگاه های قطار با یک ش��رکت فرانسوی خبر داد 
و گف��ت: تم��ام انواع حمل و نقل باید در یک ایس��تگاه 
متمرکز باش��د تا مردم مفهوم یکپارچگی را احس��اس 

کنند. 
 به گزارش مهر، محسن پورسیدآقایی روز گذشته 
در مراس��م انعقاد قرارداد توس��عه ایستگاه های اصلی 
راه آهن کش��ور بین راه آهن ایران و ش��رکت »ارپ« 
فرانس��ه گفت: خوشبختانه ادغام وزارت راه و مسکن 
فرصت��ی طالی��ی را برای تفک��ر جدید در یکپارچگی 

حمل و نقل و توسعه شهری به وجود آورده است. 
وی با بیان اینکه به این فرصت قبال پرداخته نشده 
بود، افزود: وزارت مس��کن فقط در توس��عه ش��هری و 
وزارت راه فقط در توس��عه حمل و نقل حضور داش��ت، 
اما توسعه شهری بدون محوریت حمل و نقل امکانپذیر 
نیس��ت.  مدیرعامل ش��رکت راه آهن با بیان اینکه این 
کار در سایر کشورها هم صورت گرفته و اتفاق خوبی 
است، گفت: حمل و نقل و توسعه شهر را باید در کنار 
هم طراحی کنیم و موضوع مورد توجه وزارت راه در 

این قرارداد حمل و نقل حومه ای است. 
پورسیدآقایی ادامه داد: برای رفت و آمد به شهرهای 
اصل��ی و جلوگیری از حاشیه نش��ینی باید سیس��تم 
حمل و نقل مدرن و س��ریعی را با فاصله 40 تا 100 
کیلومت��ر در حومه ایج��اد کنیم تا مردم به راحتی به 
ش��هرهای م��ادر ت��ردد کنند.  وی ب��ا بیان اینکه این 
موضوع موجب می شود ما بتوانیم برنامه ریزی مناسبی 
برای گسترش حاشیه نشینی در شهرها داشته باشیم 
و مردم امکان زندگی زیبا و راحتی را داش��ته باش��ند، 
افزود: مردم در حاشیه شهرهای بزرگ، زندگی چندان 
مناس��بی ندارند که می توان با اس��تفاده از حمل و نقل 
حومه  ای، شرایط راحت تری را به وجود آورد.  معاون 
وزیر راه و شهرسازی از شرکت »اَرپ« به عنوان یکی 
از بنام ترین شرکت ها در جهان نام برد و افزود: موضوع 
دیگر یکپارچگی در بحث حمل و نقل اس��ت، زیرا در 
کش��ور به صورت جزیره ای طراحی ش��ده و حتی یک 
خط مترو با ایستگاه راه آهن و فرودگاه ارتباط ندارد.  
وی اف��زود: در ته��ران هفت خط مترو داریم که اخیرا 
با توجه به بحث های صورت گرفته از س��وی وزارت 
راه و شهرس��ازی، یک��ی از خط��وط در حال اتصال به 
فرودگاه مهرآباد اس��ت، همچنین ایس��تگاه مترو در 
میدان راه آهن است درحالی که باید به داخل ایستگاه 
راه آهن مرتبط باشد. پورسیدآقایی با تاکید بر اینکه در 
سایر شهرها هم این مشکل را داریم، گفت: این نشانگر 
تفکر جزیره ای در سازمان هاس��ت؛ بنابراین امروز به 
دنبال طراحی ایس��تگاه های حمل و نقل چند وجهی 
هس��تیم که ترمینال های اتوبوس، مترو و دیگر انواع 
حمل و نقل در یک جا متمرکز باشند تا مردم مفهوم 

یکپارچگی را احساس کنند. 
مدیرعام��ل راه آهن، ارزش این قرارداد را 7میلیون 
یورو اعالم کرد و اظهارداش��ت: قرار ش��ده اس��ت این 
شرکت فرانسوی طراحی ایستگاه های راه آهن تهران، 

مشهد و قم را ۲0 ماهه به اتمام برساند. 

جاده های کشور هوشمند می شوند
مع��اون حمل و نقل س��ازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای کش��ور از هوشمند س��ازی جاده های کشور با 

هدف کاهش مخاطرات این بخش خبر داد. 
به گزارش ایرنا، اسماعیل غالمی با اشاره به اینکه 
قرارداد تحت پوشش قرار گرفتن تمامی شبکه راه های 
شریانی کشور به دوربین های کنترل سرعت به عنوان 
یک��ی از مهم تری��ن پروژه ه��ای ITS  بین س��ازمان 
راه��داری و حمل و نق��ل جاده ای و ش��رکت هلدینگ 
مبین ایران با وزیر راه و شهرسازی منعقد شده است، 
ارزش ای��ن پ��روژه را بالغ بر ۶00 میلیارد تومان ذکر 
کرد.  وی یادآوری کرد: طی قرارداد منعقد ش��ده در 
دوره س��ه س��اله یک هزار و 8۶0 دوربین در راه های 
شریانی کور وضعیت جاده ها و ترافیک را رصد خواهد 
کرد.  غالمی افزود: عالوه بر آن 400 دوربین کنترل 
نیز به تعداد دوربین های اعالم ش��ده متصل خواهد 
ش��د و به صورت یکپارچه وضعیت جاده های کشور را 
کنترل خواهند کرد.  غالمی با بیان اینکه براس��اس 
محاسبات انجام گرفته برای نگهداری و حفظ راه های 
کشور اعتباری بالغ بر 9.۵ تا 10هزار میلیارد تومان 
نیاز است، اظهار کرد: نگهداری راه های کشور هزینه  
باالیی می خواهد و به نوعی س��رمایه ملی محس��وب 
می ش��ود.  این مس��ئول همچنین با اشاره به اینکه با 
همکاری پلیس راهور کشور 3 هزار و 400 نقطه در 
کش��ور با هدف کاهش وقوع مخاطرات آشکار س��ازی 
ش��ده اس��ت، گفت: تحقق این مهم به ایمنی بیش��تر 
در هن��گام رانندگ��ی منجر ش��ده و از وقوع تصادفات 

مرگبار جلوگیری می کند. 
وی اظهار کرد: عالوه بر آن تکنولوژی جدید برای 
حفاظ ایمنی در آزاد راه ها و بزرگراه ها با عنوان حفاظ 
بتنی مفصلی با اعتباری بالغ بر 1۵0 میلیارد تومان در 
نظر گرفته شده است.  وی با بیان اینکه این سازمان 
برای رفاه سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت احداث 
مجتمع های بین راهی 3۵0میلیون تومان تسهیالت 
می ده��د، اظه��ار ک��رد: این اقدام در راس��تای حفظ 
کرامت انس��انی و حفظ  ش��أن رهگذران است.  معاون 
حمل و نقل س��ازمان راه��داری و حمل و نقل جاده ای 
کشور همچنین از نوسازی کامیون های با عمر بیش 
از 3۵س��ال در کش��ور خبر داد و گفت: بر این اس��اس 
افرادی که کامیون با عمر باالی 3۵ سال دارند پس 
از اسقاط کردن، وسیله جدید جایگزین آن می کنند. 
غالمی با اش��اره به برنامه پنجم توس��عه، ابراز کرد: 
تلفات جاده ای برون ش��هری و روس��تایی ما در طول 
شبکه راه های ارتباطی در سال 89 براساس آمارهای 
موج��ود 1۶ ه��زار و 38۲ نف��ر بوده ک��ه این میزان 
در س��ال 93 ب��ا 7درص��د کاهش به 1۲ هزار و ۲03 
نفر رس��یده اس��ت.  وی طول شبکه راه های کشور را 
۲1۵ ه��زار کیلومت��ر عن��وان کرد و گفت: 700 هزار 
راننده، ۵00 هزار دس��تگاه انواع ناوگان ش��هری، 7 
هزار شرکت حمل و نقل و در نهایت جابه جایی 900 
میلیون نفر در سال، آمار موجود سازمان حمل و نقل 

و پایانه های کشور است. 

جواد هاشمی

 براس��اس برآورده��ای ص��ورت گرفت��ه 
صنع��ت حمل و نق��ل هوای��ی ای��ران برای 
10 س��ال آین��ده نیازمن��د فعالی��ت 400 
هواپیماس��ت که نش��ان می ده��د ناوگان 
هوایی کشور به سرمایه گذاری ۲0 میلیارد 

دالری نیاز دارد. 
ب��ه گ��زارش پایگاه خب��ری وزارت راه و 
شهرسازی، در حال حاضر حدود ۲۵0فروند 
هواپیما در ناوگان هوایی ایران وجود دارد 
که از این تعداد حدود 1۵0فروند عملیاتی 
اس��ت. بخش ناوگان هوایی برای 10س��ال 
آین��ده به ۲0 میلیارد دالر س��رمایه گذاری 

نیاز دارد. 
ب��ا بررس��ی میزان پروازه��ا و جابه جایی 
مس��افران از س��ال 84 تا پایان س��ال 93 
)در مدت 9 س��ال( مشاهده می شود تعداد 
پروازه��ا ۶0 درص��د و تع��داد جابه جای��ی 
مسافران نیز 4۶ درصد رشد داشته است. 
ب��ر این اس��اس در س��ال 1384، تعداد 
۲09ه��زار و 108 پ��رواز انجام ش��د که از 
طری��ق آن ۲4 میلی��ون و 11۵هزار و 14۵ 
مس��افر جابه جا ش��دند. در سال 1393 نیز 
4۲ میلی��ون و 98۲هزار و 8۶4 مس��افر با 

344هزار و 9۶۵ پرواز جابه جا شدند. 
اگر روند فعلی رش��د پروازها و مس��افران 
یعنی رش��د ۶0 درصدی در بخش پروازها 

و ۵۶ درصدی در بخش مس��افری طی 9 
سال گذشته را در نظر بگیریم، در 9 سال 
آینده با احتساب همین میزان رشد تعداد 
مس��افران از 4۲میلیون و 98۲هزار مسافر 
به بیش از ۶۶میلیون مسافر و تعداد پروازها 
به حدود ۵۵۲هزار پرواز در س��ال افزایش 
می یابد.  براس��اس اس��ناد باالدستی کشور 
و پیش بینی ه��ای ص��ورت گرفته با در نظر 
گرفتن روند فعلی رش��د س��االنه اس��تفاده 
از حمل و نق��ل هوای��ی، ناوگان هوایی ایران 
ط��ی 10 س��ال آین��ده ب��ه 400 هواپیما 
نی��از دارد.  گرچه تحریم ها مانعی س��خت 
ب��رای تامین ای��ن میزان هواپیما در بخش 
حمل و نق��ل هوایی ش��ده اما همان طور که 
در این 3۶س��ال صنعت هوانوردی توانست 
همچنان فعال بماند و اخیرا نیز در همین 
شرایط 17فروند هواپیمای جدید خریداری 
ش��ده اس��ت قطعا راهکارهایی برای تامین 
هواپیما حتی در شرایط تحریم وجود دارد. 
به طوری که در حال حاضر برخی ایرالین ها 
در اوج تحریم توانس��تند تجهیزاتی مانند 
توربین ه��ای ۲۵ مگاوات��ی را برای صنعت 
تامی��ن کنند و ب��ا دانش و علمی که دارند 
می توانن��د توربین های 1۵مگاواتی را برای 
صنع��ت هوای��ی بدون وابس��تگی به خارج 

تولید کنند.

 ضرورت سرمایه گذاری ۲۰میلیارد دالری
در ناوگان هوایی برای ۱۰سال آینده

یک کارش��ناس مس��کن با بیان اینکه با 
توجه به ظرفیت های باالی مسکن در ایجاد 
اش��تغال و به کارگیری نقدینگی راکد، تورم 
۲0 درصد در این بخش نه تنها مشکلی برای 
اقتصاد کالن ایجاد نمی کند بلکه مفید است، 
گفت: معتقدم تصمیم دولت برای پرداخت 
وام ه��ای 40، ۶0 و 80 میلیون��ی مس��کن 
تصمیم درستی است. این وام ها ممکن است 
تا زمان سررسیدیعنی حدودا یک سال دیگر 
تورم ۲0 درصدی در بخش مس��کن ایجاد 
کنند اما این تورم ارزش ورود س��رمایه های 
راکد بانکی و ایجاد بیش از  دوهزار ش��غل 

در بخش مسکن را دارد. 
به گزارش ایسنا، مرتضی دلخوش ادامه داد: 
بازاری که کمتر از تورم سودآور باشد کسی وارد 
آن نمی شود. پس معقول است که ما بازارهایی 
با س��ودهای باالتر از نرخ تورم ایجاد کنیم تا 
انگیزه سرمایه گذاری باال برود. بخش مسکن 
ظرفیت به گردش درآوردن سرمایه های راکد 
و جلوگیری از خروج ارز را دارد.  این کارشناس 
اقتص��ادی با بیان اینک��ه ما همواره با معضل 

بلوکه ش��دن نقدینگی در بخش های مختلف 
اقتصاد کش��ور مواجه هس��تیم یادآور شد: به 
محض سودآور شدن هر بخش، سرمایه گذاران 
وارد آن می شوند؛ چه مسکن باشد، چه تولید، 
چه داللی یا سفته بازی. بدترین حالت گردش 
سرمایه در داللی، سفته بازی، ارز، سکه و این 
قبیل مشاغل است. بهترین حالت گردش نیز 
در بخش های تولیدی و صنعتی است اما اگر 
زمینه های آن فراهم نبود، اولویت دوم می تواند 
بخش مسکن باشد.  به گفته دلخوش، برای از 
بین بردن حباب قیمت ها در بخش مسکن 
که بعضا با رونق این بخش ایجاد می ش��ود 
دول��ت بای��د سیاس��ت های انقباض��ی را در 
پیش بگیرد. به طور مثال سود 1۵ درصدی 
تولید در مقابل سود 40درصدی مسکن به 
ض��رر تولید تمام می ش��ود. ل��ذا دولت باید 
با سیاس��ت های انقباضی در بخش مس��کن 
جلوی رش��د کاذب آن را بگیرد و عرضه و 
تقاضا را به حالت تعادل برساند که طی دو 
سال گذشته شاهد تالش های دولت در این 

زمینه بوده ایم. 

نگران گران شدن خانه نباشید



بیماری آنفلوآنزا اگرچه توس��ط مسئوالن 
دامپزشکی در نواحی شمالی کشور کنترل 
شد اما هنوز ترس از آن در بین مردم وجود 
دارد. ش��اید تا به حال بیش از 4هزار قطعه 
طیور معدوم ش��ده باشد و خبرهایی هم از 
آلودگ��ی دو واحد صنعتی به گوش رس��ید 
اما خوش��بختانه طبق آخرین اخبار تکذیب 
ش��د. هم اکنون وضعیت س��امتی مرغ در 
کش��ور در حالت مطلوبی ق��رار دارد و گویا 
مس��ئوالن دامپزش��کی در کنترل آنفلوآنزا 

موفق بوده اند. 
اما در این میان ترس مردم از این بیماری 
مشکل دیگری است که تعادل بازار را به هم 

زده است. اکنون بیشتر جامعه فکر می کنند 
که ممکن است با خوردن مرغ های موجود، 
دچار بیماری ش��وند. این درحالی است که 
تمام کارشناسان و دامپزشکان این موضوع 
را تکذیب کرده و به مردم اطمینان داده اند 
که گوش��ت س��فیدی که در بازار به فروش 
می رسد، سالم است. ولی چنین موج منفی 
باعث کاهش 25درصدی قیمت مرغ شد و 
مرغداران را بیش از گذشته با چالش همراه 

کرد. 
یادداش��تی که طی روزهای گذش��ته در 
همین صفحه به چاپ رس��ید، تردید مردم 
به صنایع غذایی را در بوته نقد گذاش��ت و 

این پرس��ش را مطرح کرد ک��ه چرا اذهان 
عمومی نسبت به خبرها و شایعات آلودگی 
موادغذایی آنقدر حساس است اما وقتی خبر 
وجود نقص فنی در محصوالت خودروسازان 
و غیراستاندارد بودن این تولیدات در جامعه 
طنین انداز می ش��ود، کمتر نگرانی در دل ها 
ایجاد کرده و ش��اید به س��ادگی از کنار آن 
می گذرن��د ولی در ح��وزه موادغذایی مردم 
بسیار حساس هستند و خبرهای منفی آن 
را ش��اید هرگز فراموش نکنند. به هر حال 
آگاه س��ازی مردم و اطاع رس��انی درست از 
ملزوماتی اس��ت که هنوز ب��ه آن پرداخته 

نشده است. 

دردسرهای تولید آبمیوه! 
نخس��تین روز هفته ب��ود که گفت وگوی 
مفصلی با ول��ی اهلل داودآبادی، دبیر انجمن 
صنای��ع تولید و صادرکنندگان کنس��انتره 
و آبمیوه تهیه کردیم. ش��اید خبرهای این 
صنف نسبت به دیگر اصناف از گستردگی 
کمتری برخوردار باش��د اما با وارد شدن به 
فضای تولید آبمیوه دردسرهای نامحدودی 
را لم��س خواهیم کرد که دس��ت کمی از 

مشکات صنایع دیگر ندارد. 
ام��روزه، به طورکلی کش��اورزی و تولید 
میوه در کش��ور به یک مسئله مهم تبدیل 
ش��ده اس��ت. بحران آب، برخی از برنامه ها 
را ب��ه ه��م ریخته و مانع از اجرایی ش��دن 
بس��یاری از تصمیمات اس��ت. حال برخی 
کارشناس��ان معتقدند که کشت و کار باید 

محدود شود. در این گیرو دار صنایع تولید 
آبمی��وه که ماده اولیه و اصلی ش��ان همین 
می��وه اس��ت، نگ��ران کمب��ود محصوالت 
کش��اورزی در آینده هستند. البته در حال 
حاضر ه��م برخ��ی میوه ها مانن��د پرتقال 
شهس��واری تقریباً در حال رخت بر بستن 
از بازار هس��تند و ممکن است روزی برسد 
ک��ه دیگر چنین محصولی تولید نش��ود. از 
طرفی بیش��ترین مصرف آبمیوه در ایران، 
آب پرتق��ال اس��ت و ه��ر ن��وع پرتقالی را 

نمی توان برای صنعت به کار برد. 
به هر ترتیب، س��رانه مص��رف آبمیوه در 
ایران تقریباً یک سوم میانگین جهانی است 
و ای��ن صنعت هم از نظر ف��روش در بازار، 
دقیقا از همان مس��ئله ای رن��ج می برد که 

صنایع ش��یر با آن درگیر هستند. به دلیل 
همین مش��کات، چندی��ن کارخانه تولید 
کنس��انتره در کش��ور رو به تعطیلی رفته 
و متأس��فانه قوانین دس��ت و پ��ا گیر ارائه 
تسهیات بانکی نیز باری دیگر بر مشکات 
افزوده اس��ت. زیرا بوروکراسی های اداری و 
ش��رط تسویه کامل وام قبلی برای اخذ وام 
جدید، آنقدر زمان را به عقب می اندازد که 
گاه��ی فصل توزیع یک ن��وع میوه در بازار 
به اتمام رس��یده و کار از کار گذشته است. 
صاحب کارخان��ه اگر پش��توانه مالی قوی 
نداشته باش��د، نمی تواند در چنین بازاری 
دوام بیاورد. این درحالی اس��ت که کش��ور 
چین در عرض 15 سال با تولید کنسانتره، 

دنیا را تسخیر کرد. 
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مردم دیگر توان خرید لبنیات 
گران را ندارند

دبی��ر انجمن صنایع لبنی کش��ور گف��ت: ما توان 
ف��روش فرآورده  های لبنی را ب��ا قیمت های باالتر از 
میزان کنونی نداریم و مردم هم توان خرید ندارند. 

رضا باکری در گفت وگو با مهر با بیان اینکه تاکنون 
هی��چ بخش��نامه ای مبنی ب��ر افزای��ش 1۰ درصدی 
قیمت فرآورده های لبنی به دس��ت ما نرس��یده است، 
اظهارداش��ت: فعا تمام مباحث مطرح ش��ده در حد 
حرف است و چیزی روی کاغذ وجود ندارد. همان طور 
که قبا نیز اعام کرده ایم، ما توان فروختن فرآورده های 
لبنی را با قیمت ه��ای باالتر از نرخ های کنونی نداریم.  
باکری در پاسخ به این پرسش که برای حل مشکات 
فعلی، پیشنهاد صنایع این است که دولت به دامداران 
یارانه بدهد؟ گفت: بله، چرا که طبق قانون، مابه التفاوت 
قیمت دس��توری و قیمت تعادلی در بازار باید توسط 

دولت پرداخت شود. 
وی در پای��ان تاکید کرد: وقت��ی مردم پولی برای 
خرید ندارن��د، چگونه ما می توانیم آنان را مجبور به 

خرید کاالی خود کنیم؟ 

نوشیدنی های قندی 
عامل مرگ ده ها هزار نفر

برای نخس��تین ب��ار متخصصان دانش��کده تغذیه 
دانش��گاه »تافتس« دریافتند مصرف نوشیدنی های 
ش��یرین می تواند س��االنه م��رگ هزاران نف��ر را در 

سراسر جهان به دنبال داشته باشد. 
به گفته متخصصان در بس��یاری از کش��ورها تعداد 
قابل توجه��ی از م��رگ و میرها به دلی��ل یک فاکتور 
تغذیه ای و مصرف نوش��یدنی های حاوی قند اس��ت. 
همچنین کاهش یا حذف نوش��یدنی های ش��یرین از 
رژی��م غذایی باید یک��ی از اولویت های جهانی در نظر 

گرفته شود. 
در این بررس��ی 62 مطالعه مرب��وط به تغذیه و با 
حضور 611 هزار و 971 نفر مورد تحلیل قرار گرفت 
تا ارزیابی شود چه تعداد از مرگ و میرهای گزارش 
شده در سال بر اثر مصرف این نوع نوشیدنی ها است. 
به گزارش ایس��نا، در این بررسی آمده است: بین 
س��ال های 198۰ تا 2۰1۰ میادی 133 هزار مورد 
فوت��ی ب��ر اثر ابتا ب��ه بیماری های دیاب��ت نوع 2 ، 
45 ه��زار مورد ب��ه دلیل بیماری قلب��ی و عروقی و 
645۰ م��ورد فوت��ی بر اثر ابتا به س��رطان گزارش 
ش��ده اس��ت. این مطالعه روی 187 کش��ور جهان 
انجام گرفته است. همچنین از 2۰ کشور پرجمعیت 
جهان مکزیک باالترین میزان مرگ و میر ناش��ی از 
نوش��یدنی های قندی در دنیا را داراست که مجموع 

آن در سال به 24 هزار مورد می رسد. 

درخواست از مراجع قضایی برای 
مجازات نانوایان متخلف

مدیرعام��ل ش��رکت بازرگانی دولتی اس��تفاده از 
جوه��ر قن��د در تولید آرد و نان را بازی با س��امت 
مردم و عملی غیر مجاز عنوان کرد و گفت: س��همیه 
آرد متخلفان قطع می شود و مراجع قضایی نیز باید 
برای واحدهایی که با س��امت مردم بازی می کنند، 

شدیدترین مجازات ها را پیش بینی و تعیین کنند. 
به گزارش ایس��نا، علی قنبری، عوارض ناش��ی از 
استفاده  از جوهر قند در تولید نان را بسیار خطرناک 
دانست و اظهار کرد: دستگاه های نظارتی به خصوص 
معاونت غذا و دارو، اس��تانداری های سراسر کشور و 
س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان 
باید ضمن تشدید بازرسی ها، از این کار غیرقانونی و 

آسیب زا جلوگیری کنند. 
وی اف��زود: جوه��ر قن��د )س��دیم دی تیونیت یا 
بانکیت( ترکیبی از اکسیژن، گوگرد و سدیم است و 
کاربرد صنعتی دارد و از این ماده شیمیایی در صنعت 
رنگرزی و برای سفید کردن قند در کارخانجات قند 
استفاده می ش��ود اما زمانی که به عنوان افزودنی به 
نان یا آرد اضافه و وارد بدن انس��ان شود، سبب عدم 
جذب م��واد مغذی ش��ده و مانع عملک��رد مطلوب 
آنتی اکس��یدان های ضد س��رطانی در بدن می شود. 
مدیرعام��ل ش��رکت بازرگانی دولتی ب��ا بیان اینکه 
باال بردن سرعت تولید، بهانه  برخی نانوایان متخلف 
برای اس��تفاده از مواد غیر مجاز اس��ت، خاطرنشان 
کرد: در گذشته اس��تفاده از جوش شیرین در تهیه 
خمی��ر و نان مرس��وم بود اما این م��اده نیز به دلیل 
اینکه مضر و تهدید کننده سامت مردم بود، از سوی 
ما ممنوع و نانوایان ملزم به استفاده از خمیر مایه در 

تولید نان شدند. 

خبر

چن��د صباح��ی اس��ت ک��ه صحبت از 
تقلب��ی ب��ودن برخی از م��واد خوراکی و 
غذایی از تریبون بس��یاری از رسانه ها به 
گ��وش می رس��د. این خبرها و ش��ایعات 
در آبلیم��و به اوج خود رس��یده و حقیقتاً 
صنعت آن را با چالشی جدی مواجه کرده 
اس��ت. طی گزارش��ی که در همین هفته 
منتش��ر کردیم، گویا کارخانه های متقلب 
شناس��ایی و پلمب شده بودند و تولیدات 
آنه��ا به ق��دری غیرقابل مص��رف بود که 

راهی  جز معدوم شدن نداشتند. 
اگرچه در هر کارخانه تولید موادغذایی 
ی��ک ناظر بهداش��تی ب��رای نظ��ارت بر 
س��امت محص��والت وج��ود دارد اما به 
گفته یکی از تولیدکنندگان، این ناظران، 
حقوق بگیِر صاحباِن کارخانه ها هس��تند 
و ممکن اس��ت این یک��ی از نقاط ضعف 
البته رییس  دستگاه های نظارتی باش��د. 
سازمان غذا و دارو در رابطه با این موضوع 
به  »فرصت ام��روز« گفت: »طبق قانون 
به ش��دت با متخلفان برخ��ورد می کنیم 
کما اینکه تعدادی از کارخانه ها که تولید 
آبلیموهای ش��ان صنعت��ی نب��وده، پلمب 

شده اند.«
دبیر انجم��ن صنفی کارفرمایی صنعت 

آبلیمو نیز در گفت وگو با  »فرصت امروز« 
اظهار کرد:  »جو س��ازی ناعادالنه ای ضد 
این صنعت ب��ه وجود آمده که مردم فکر 
می کنند بیش��تر آبلیموه��ای موجود در 
ب��ازار آب کاه اس��ت. درصورتی که چنین 
چیزی امکان ندارد و متأسفانه صداوسیما 
و برخی رس��انه ها بر ای��ن موضوع دامن 

می زنند.«
وی ب��ا ط��رح ی��ک پرس��ش مبنی بر 
اینک��ه اگ��ر در صنعت��ی تقلب هس��ت، 
مقصر کیست، گفت:  »اتفاقا باید از خود 
مسئوالن بهداشتی و اداره ملی استاندارد 
پرس��ید که اگر آبلیم��وی تقلبی در بازار 
هس��ت، پس مجوز و مهر شما روی لیبل 
محص��والت آنها چ��ه می کن��د؟  آیا این 
موض��وع ضعف دس��تگاه ها را زیر س��وال 

نمی برد؟ «
به گفته وی، صداوس��یما از کل مراحل 
تولی��د کارخان��ه  تنه��ا تفاله ه��ای آن را 
ب��ه نمایش می گ��ذارد و بقی��ه مراحل را 
کتم��ان می کند. این بی انصافی اس��ت و 
درست مانند این اس��ت که دوربین وارد 
یک گاوداری ش��ود و به ج��ای به تصویر 
فضوالت  شیردوش��ی،  س��الن  کش��یدن 

حیوان را نشان دهد. 

آبلیمو
 با طعم کاه! 

صنای��ع غذایی آن قدر گس��ترده و متنوع 
هس��تند که اگر هر روز هم خبرس��از شوند، 
ج��ای تعج��ب ن��دارد. چای، یک��ی دیگر از 
مواد غذای��ی ب��ود ک��ه در این هفت��ه به آن 
پرداختی��م و گزارش��ی درخص��وص چ��ای 
س��نواتی و نتایج تحقی��ق و تفحص مجلس 

نوشتیم. 
طرح تحقیق و تفحص از سازمان چای که 
به گفته طراحان آن، تخلفاتی در فروش چای 
به ویژه چای سنواتی داشته از سال 92 توسط 
برخ��ی نماین��دگان مجلس در کمیس��یون 
کشاورزی ارائه شد و در سال 93 به تصویب 
رسید. طرح پس از کش و قوس های فراوان 
و انج��ام تحقیق��ات و تهیه گزارش نهایی در 
دوم تیرماه گذش��ته در صحن علنی مجلس 
قرائت شد. یکی از موارد مهم و فسادی که در 
این گزارش به آن اشاره شده، خرید 52 هزار 
تن چای سنواتی غیر قابل مصرف وتوزیع آن 
از طریق تعاون روستایی بوده است. البته این 
گزارش با مخالفت هایی نیز همراه بوده است. 
مه��رداد بائوج الهوتی، نماینده لنگرود که 
خ��ود را ط��راح اصلی طرح تحقیق و تفحص 

از س��ازمان چ��ای می داند، در مخالفت با 
گزارش طرح تحقیق و تفحص از سازمان 
چای، آن را دیکته شده از بیرون می داند. 

وی به »فرصت امروز« گفته اس��ت: »این 

گزارش از س��وی صاحبان منافع و کس��انی 
که در فروش چای س��نواتی نقش داش��ته و 
س��ودهای گزافی به جیب زده اند، تهیه شده 
اس��ت.« الهوتی همچنین معتقد اس��ت به 
پرس��ش های اصل��ی وی در ط��رح تحقیق و 
تفحص از س��ازمان چای پاس��خ داده نشده و 

نتیجه گزارش قابل قبول نیست. 
س��ندیکای  ریی��س  ی��اورزاده،  نعم��ت 
کارخانه ه��ای چ��ای نیز از دیگ��ر مخالفان 
گ��زارش طرح تحقیق و تفحص از س��ازمان 
چای است. وی در گفت و گو با »فرصت امروز« 
از واقع��ی نبودن گزارش س��خن گفته و آن 
را دارای نتیج��ه مش��خص ک��ه در آن مقصر 
یا مقصران مش��خص ش��ده باشد، نمی داند. 

نعم��ت زاده همچنین برخ��ی از نمایندگان 
مجل��س را ب��ه بهره ب��رداری از این موضوع 
متهم کرده که درپی این طرح، به اهداف و 

روابط شخصی خود دست یافته اند. 
در ای��ن میان تنها اب��وذر ندیمی، نماینده 
الهیجان و س��یاهکل، گزارش طرح تحقیق 
و تفحص از سازمان چای را مطلوب ارزیابی 
می کن��د و به »فرصت امروز« می گوید: ما با 
این طرح می خواس��تیم جلوی فروش چای 
س��نواتی در کش��ور را بگیریم و دولت باید 
متعهد ش��ود که حتی یک گرم از این چای 
بازیافت��ی، در چرخ��ه مصرف انس��انی قرار 
نگیرد. پرسش��ی ک��ه از این گفته ندیمی به 
ذهن متبادر می شود، اینکه اگر جلوی فروش 
چای سنواتی در کشور گرفته شده پس چرا 
از دول��ت می خواه��د که در این زمینه تعهد 

بدهد؟! 
در پاسخ به مخالفان، عباس رجایی، رییس 
کمیس��یون کش��اورزی مجلس، به »فرصت 
ام��روز« گف��ت: »مخالفان گ��زارش، حرف 
بی ربط��ی می زنند. گزارش نهایی، ش��فاف و 
دقیق تهیه ش��ده اس��ت.« وی پیگیری و 
ارجاع فس��اد کشف ش��ده در طرح 
تحقیق و تفحص از س��ازمان چای 
ب��ه قوه قضایی��ه را از وظایف هیأت 

رییسه مجلس دانست. 

چای بازیافتی و سنواتی، خوش رنگ و معطر! 

یک��ی از اولویت های��ی ک��ه در دولت یازدهم ب��ه آن پرداخته 
می ش��ود، بحث احیای دریاچه ارومیه است؛ دریاچه ای که طی 
چندس��ال گذش��ته، حدود 4۰س��انتی متر کاهش س��طح داشته 
و ت��راز آبی آن 3/5مت��ر پایین تر از تراز آبی اکولوژیک اس��ت. 
کارش��ناس مس��ئول زیس��تگاه های خش��ک اداره کل حفاظ��ت 
محیط زیس��ت آذربایج��ان غربی گفته:  »طرح تثبیت ش��ن های 

روان در حوض��ه دریاچ��ه ارومی��ه 
س��تاد  مص��وب  طرح ه��ای  ج��زو 
که  اس��ت  ارومیه  دریاچه  احی��ای 
اراض��ی منطق��ه جبل  در  اکن��ون 
ب��ر همین  ب��ه اج��را در می آید.« 
اس��اس به س��راغ مجری و مشاور 
طرح احی��ای بیولوژی��ک رفتیم تا 
از زبان خودش��ان ک��م و کیف کار 

را بپرس��یم. 
این گفت وگو به ص��ورت مفصل در 
روز گذش��ته منتشر ش��د. از آنجا که 

سازمان محیط زیس��ت، مجری این طرح است، برخی کارشناسان از 
جمله مدیرکل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان جنگل ها 
مخالف س��پردن اجرای آن به سازمان مربوط هستند و ادعا می کنند 
که س��ازمان محیط زیست تنها یک س��ازمان نظارتی است و قابلیت 
اجرایی ندارد. آنها معتقدند که این طرح باید توسط سازمان جنگل ها 
اجرا می ش��د. البته به طور مستقل تمامی کارشناسان و صاحبنظران 
درب��اره طرح مذ کور نظر مثبتی دارند و 
می گویند که تجربه های گذشته مطلوب 

بوده است. 
هم اکن��ون از 4۰۰هکت��ار، بی��ش از 
2۰هکتار گزکاری ش��ده و باید دید آیا 
مجریان در این کار موفق خواهند بود 
یا نه؟  البته دبیر س��تاد احیای دریاچه 
ارومیه نیز نظر مثبتی در این باره دارد 
و امی��دوار اس��ت که به نتیجه برس��د. 
ضمن اینک��ه 3۰میلیاردریال هم برای 

آن اعتبار در نظر گرفته شده است. 

احیای بیولوژیک دریاچه ارومیه

باز هم آنفلوآنزای مرغی



دکتر وحید حسینی در گفت وگو با مهر گفت: براساس 
اطالعات رسیده از ایس��تگاه های سنجش آلودگی هوای 
شهر تهران، غلظت تمام آالینده ها به جز دی اکسیدگوگرد 

نسبت به روز گذشته کاهش داشته است. 
به گفت��ه او، در حال حاضر میانگی��ن غلظت به لحاظ 
آالین��ده ذرات معل��ق کمت��ر از ۲.۵ میکرون در بیش��تر 
ایس��تگاه ها از حد مجاز فراتر بوده و شاخص کیفیت هوا 
در حال حاضر در ش��رایط ناس��الم اس��ت. در حال حاضر 
ایستگاه پارک قائم با ایستادن شاخص ذرات معلق کمتر 
از ۲/۵میکرون روی عدد ۱۶۳ آلوده ترین منطقه پایتخت 

است. 
او در پایان گفت: اثرات بهداش��تی آالینده ذرات معلق 
کمت��ر از ۲.۵ میکرون در منطقه ناس��الم برای گروه های 

حساس ش��امل افزایش احتمال عالئم تنفس��ی در افراد 
حس��اس، تش��دید بیماری قلب��ی و ریوی، م��رگ و میر 
زودرس در افراد مبتال به بیماری های قلبی - ریوی و افراد 
مسن است. لذا توصیه می شود در منطقه ناسالم این افراد 

فعالیت های طوالنی مدت را در فضای باز کاهش دهند. 
همچنین اح��د وظیفه مدیرکل پیش بینی و هش��دار 
سریع س��ازمان هواشناس��ی بابیان اینکه روز چهارشنبه 
بیش��ینه دمای پایتخت ۴۲ درجه بود، گفت: پنجش��نبه 
با وجود کاهش نس��بی دما در اس��تان های شمالی دمای 
ته��ران همچنان ۴۱ درجه خواهد بود. براس��اس آخرین 
داده های هواشناس��ی در س��ه روز آینده برای استان های 
واقع در شمال شرق، شرق، جنوب شرق و به ویژه منطقه 
زابل همچنین در استان های خوزستان و ایالم وزش باد و 

گردوخاک پیش بینی می شود. به گفته او، طی این مدت 
در برخی نقاط اس��تان های قم، مرکزی، ش��مال اصفهان، 
جنوب تهران و س��منان نیز باد و گرد و خاک پیش بینی 

می شود. 
مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی 
ادامه داد: از بعدازظهر پنجشنبه با شمالی شدن جریانات 
هوا بارش در استان گیالن و بخش هایی از استان مازندران 
و کاهش نسبی دما در استان های ساحلی خزر رخ می دهد. 
وظیفه درپایان گفت: پنجشنبه آس��مان تهران صاف در 
پاره ای نقاط همراه با غبار محلی و در شهرهای جنوبی همراه 
با باد و گرد و خاک است. همچنین، بیشینه و کمینه دمای 
پایتخت با یک درجه کاهش به ترتی��ب به ۴۱ و ۲۸ درجه 

سانتیگراد باالی صفر می رسد. 

عل��ی ربیعی وزی��ر تع��اون، کار و رفاه 
اجتماع��ی در حاش��یه مراس��م افط��اری 
که توس��ط جمع��ی از خیران و س��ازمان 
بهزیس��تی کش��ور در ش��یرخوارگاه آمنه 
برگزار ش��ده ب��ود، در جم��ع خبرنگاران 
ضمن اشاره به اینکه مطالعاتی درخصوص 
دختران فراری داش��ته است، در ارتباط با 
ای��ن دختران گفت: بعض��ی از دختران به 
علت برخ��ی اختالفات س��اده خانوادگی 
از خان��واده خود ج��دا و از خان��ه فراری 
می ش��وند ک��ه ای��ن اختالف��ات می تواند 
تفاوت ه��ای ارزش��ی بین نس��لی، اجب��ار 
در ازدواج، عش��ق های فض��ای مجازی یا 
هرگونه شکس��ت های عش��قی و. . . باشد. 
این دختران پس از فرار به نوعی از خانواده 
خود طرد ش��ده و توانایی برگشت به خانه 
را ندارن��د. همچنی��ن جامعه نی��ز جایی 
ب��رای آنان نداش��ته و به ای��ن ترتیب در 
نهایت پایگاه های کالنت��ری پذیرای آنان 
خواهد ش��د و این امر باعث می ش��ود که 
این دخت��ران پس از رهاش��دگی به افراد 

سوءاستفاده گر پناه ببرند. 
وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی بر 
حمایت های خیرجمعی  )مش��ارکت های 
اجتماعی و خیرین( در جهت س��اماندهی 
این دختران تأکید ک��رد  و گفت: گونه ای 
از خیر جمعی آن اس��ت که این دختران 
فراری شناس��ایی ش��ده و به پ��در و مادر 
آن��ان یا هر ی��ک از اقوام و آشنایان ش��ان 
اطالع داده ش��ود که این ف��رد در محلی 
در حال نگهداری اس��ت و پس از آن خود 
ف��رد و خان��واده وی از نظ��ر روانی برای 
پذیرش های  اجتماعی بعدی آماده شوند. 

حمایت ه��ای  ل��زوم  ب��ر  ادام��ه  در  او 
مددکاری و روانشناس��ی ب��ه خانواده این 
دختران اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 
یک��ی از خیران در این مس��یر پیش��قدم 
ش��ده و در حال آماده س��ازی مکانی برای 
ساماندهی این دختران است. ربیعی ضمن 
اش��اره به اینکه در حال حاض��ر دختران 
فراری توس��ط س��ازمان بهزیستی کشور 
پذیرش می ش��وند، گفت: ای��ن حمایت ها 

باید از حمایت های بهزیس��تی فراتر رود و 
به حوزه خیران وارد ش��ود زیرا در صورت 
ورود خیران به حوزه س��اماندهی دختران 
ف��راری قطعاً ش��اهد گس��ترش و افزایش 

حمایت ها در این زمینه خواهیم بود. 
وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی 
درخص��وص آم��ار دختران ف��راری گفت: 
نمی ت��وان آمار دقیقی از این دختران ارائه 
کرد زیرا تمامی آنه��ا به مراکز ما مراجعه 
نک��رده و شناس��ایی نمی ش��وند. در حال 
حاضر در تهران نخستین مرکز ساماندهی 
ای��ن دختران توس��ط خی��ران انتخاب و 
در حال س��اخت اس��ت و امیدواریم پس 
از رونمای��ی از ای��ن مرک��ز بتوانیم چنین 
مرکزی را در سطح استان گسترش دهیم. 
ربیعی درخص��وص اینکه برخ��ی از این 
دختران هی��چ تمایلی برای بازگش��ت نزد 
خان��واده خود ندارند، اظهار کرد: باید فکری 
اساسی برای این دختران صورت گیرد زیرا 
نباید برای برگش��ت آنان به خانواده ش��ان 
اجباری در کار باش��د. پس از آنکه خانواده 

فرد را از نظر اجتماعی و روانی آماده کردیم 
باید خدم��ات م��ددکاری و مش��اوره ای را 
همزمان به ف��رد و خانواده آن ارائه داد و در 
صورتی که عدم صالحیت خانواده فرد احراز 
شود و بهزیس��تی و مرجع قضایی این عدم 
صالحیت را تأیید کند، از خانواده وی سلب 
صالحیت ش��ده و تکلف آن به بهزیستی یا 
دیگر نهادهای حمایتی واگذار خواهد ش��د. 
برگرداندن به اجبار این دختران به خانواده 
نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه باعث 
فرارهای مجدد و ثانویه توس��ط آنان خواهد 
ش��د. به همین دلیل در راستای حمایت از 
این دختران باید حمایت ها و بررس��ی های 
دقیقی ص��ورت گیرد. به وی��ژه باید در نظر 
داش��ت که این افراد در اصالح روانشناسی 
در یک محیط  »بسته« پرورش می یابند و 
زمانی ک��ه از این مراکز خارج و وارد جامعه 
می شوند  )به خصوص دختران( با نخستین 
محبت از س��وی افراد دیگر کشش هایی را 
پیدا می کنند که همین امر می تواند زمینه 
بروز آسیب های متعدد را در آنان ایجاد کند. 

وزیر کار خبر داد 

احداث مکانی جهت بازگرداندن »دختران فراری« نزد خانواده

شناسایی متکدیانی که سرقفلی دارند 

بررسی ضوابط جذب 4200 نیرو در آموزش وپرورش تهران

عابد ملکی، شهردار منطقه ۱۲ تهران با تشریح جزییات  
اجرا  »طرح انضباط ش��هری« که قرار است در منطقه ۱۲ 
ش��ود، تصریح کرد: در ط��رح انضباط ش��هری، موضوع، 
س��اماندهی آس��یب ها و نه جمع آوری آنهاست. او با بیان 
اینکه تجربه نشان داد که صرف جمع آوری آسیب دیده ها 
نمی تواند مش��کالت را حل و فص��ل کند، گفت: برهمین 
اساس سعی داریم با س��اماندهی، آموزش و اطالع رسانی 
مش��کالت را حل و فص��ل کنیم. ش��هردار منطقه ۱۲ با 
بیان اینکه در ابعاد ترافیکی، اجتماعی، خدمات ش��هری 
و کالبدی، برنامه های ویژه ای برای منطقه ۱۲ اتخاذ شده 
اس��ت، خاطرنشان کرد: توسعه شبکه حمل و نقل عمومی، 
توس��عه پیاده راه ها، مدیریت بار، موتور و چرخ دستی یکی 
از مهم ترین اهداف این طرح اس��ت، به گونه ای که س��عی 
داریم با ایجاد باراندازها، موضوع حمل بار را س��اماندهی 

کنیم. 
ملکی توسعه شبکه پیاده راهی را یکی دیگر از برنامه های 

شهرداری برای منطقه ۱۲ عنوان کرد و گفت: درخصوص 
ایجاد پی��اده راه در خیابان ۳0 تیر نظرات متفاوتی وجود 
دارد ک��ه ایجاد این پی��اده راه هن��وز در مرحله مطالعات 
ق��رار دارد. او با بیان اینکه در حوزه س��اماندهی صنایع، 
مش��اغل مزاح��م و آالینده نیز ش��هرداری در منطقه ۱۲ 
اقدامات گسترده ای را انجام خواهد داد، افزود: جابه جایی 
مش��اغل یک��ی دیگ��ر از برنامه های ش��هرداری اس��ت، 
به گون��ه ای که تولیدکنندگان کیف و کفش، س��راجی ها، 
تفت دهندگان آجیل و فروش��ندگان الستیک های دسته 
دوم باید به محل دیگری منتقل ش��وند. ش��هردار منطقه 
۱۲ همچنین از حذف اضافات س��اختمانی همچون کولر، 
کان��ال و تابلوهای غیرمجاز خب��ر داد و با بیان اینکه این 
برنامه جزو اقداماتی است که شهرداری درخصوص بهبود 
س��یما و منظر ش��هری انجام می دهد، گف��ت: تفکیک و 
مدیریت زبال��ه یکی دیگر از برنامه های مهم ش��هرداری 
در منطقه ۱۲ اس��ت؛ به گون��ه ای که روزی چهار الی پنج 

مرتبه نس��بت به جم��ع آوری زباله در ای��ن منطقه اقدام 
می ش��ود؛ البته باز هم ش��اهد مناظر زش��ت هستیم که 
باید در این راس��تا مش��ارکت مردم، اصناف و کس��به را 
جلب کنیم. ملکی در مورد وضعیت محالت آس��یب دیده 
منطقه ۱۲ همچ��ون دروازه غار و هرن��دی که به پاتوقی 
برای معتادان و افراد آس��یب دیده بدل شده است، گفت: 
خانه در این محالت را در دس��تور کار  به  شناس��ایی خانه 
قرار داده ایم و س��عی داریم افراد آسیب دیده را شناسایی 
و در جهت حل مش��کالت آنه��ا گام برداریم و همچنین 
برنامه های فرهنگی گسترده ای برای این محالت در نظر 
گرفته ش��ده است. او درخصوص ساماندهی دوره گردها و 
متکدیان نیز با بیان اینکه »با پدیده ای با عنوان سرقفلی 
مواجه هس��تیم«، گفت: تعداد زیادی متکدی شناس��ایی 
شده اند که مکان هایی را به عنوان سرقفلی بین خود رد و 
بدل می کنند که قطعاً با هماهنگی دستگاه قضایی با این 

متکدیان باندی برخورد می شود. 

اسفندیار چهاربند، مدیرکل آموزش وپرورش شهر تهران 
ضم��ن تأکید بر کمب��ود ۴۲00 نیروی انس��انی برای آغاز 
س��ال تحصیلی پیش رو، راهکار جبران این کمبود را خرید 
خدمات نیروی انسانی خواند و گفت: با مکانیزم هایی نیروی 
انس��انی واجد شرایط را به کالس درس می آوریم. این اقدام 
تحت ضوابطی اس��ت که اس��تخدام تلقی نمی شود و رابطه 
استخدامی ایجاد نمی کند که در حال بررسی ضوابط این امر 
هس��تیم و پس از تأیید، آن را اعالم می کنیم. برای مهرماه 
و آغاز س��ال تحصیلی پیش رو ۴۲00 نیروی انسانی کمبود 
داریم که مربوط به مقطع ابتدایی و متوس��طه دوم و جنس 
»مرد« می ش��ود. در متوسطه نیروی مرد کمبود داریم و در 

ابتدایی آموزگار چه زن و چه مرد نیاز است. 
او با اش��اره به ماده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری 
که ج��ذب هرگونه نیروی جدید را ممنوع می داند عنوان 
ک��رد: فارغ التحصیالن دانش��گاه فرهنگی��ان باید به بدنه 
آموزش وپرورش بپیوندند که مهر امس��ال ورودی نداریم 
و نخس��تین گروه از س��ال 9۵ فارغ التحصیل می ش��وند. 
همچنین نقل و انتقال به تهران ممنوع اس��ت. در چنین 
ش��رایطی اس��ت که هی��چ راه قانونی ب��رای تأمین معلم 
نداریم، دست به خرید خدمات آموزشی می زنیم. مهرماه 
باید کالس ه��ا راه بیفتند و معل��م الزم داریم، لذا خرید 
خدمات نیروی انس��انی را انج��ام می دهیم. دانش آموز را 

در مدرس��ه نگه داش��ته و با مکانیزم هایی نیروی انسانی 
واج��د ش��رایط را ب��ه کالس درس می آوری��م. این اقدام 
تحت ضوابطی اس��ت که استخدام تلقی نمی شود و رابطه 
اس��تخدامی ایجاد نمی کند. حتم��اً خرید خدمات نیروی 
انسانی را در سال 9۴ برای مدارسی که کمبود نیرو دارند، 
خواهیم داش��ت. ضوابط مربوط را اعالم خواهیم کرد؛ در 
حال حاضر، در حال بررسی ضوابط این امر هستیم. وی با 
بی��ان اینکه عنوان  »صندلی خالی در مدارس« به معنای 
ظرفیت خالی مدارس غیردولتی است و مشمول مدارس 
دولتی نمی ش��ود، گفت: صندلی در آموزش وپرورش نماد 

ظرفیت است. 

هوای داغ و ناسالم پایتخت

اوبام��ا رییس جمه��وری آمریکا اعالم ک��رد که وضعیت 
کنونی یونان تغییری اساسی و نظام مند بر وضعیت کالن 
اقتصادی نخواهد داش��ت اما در هر حال موضوعی اس��ت 
که می تواند بر رشد اروپا و جهان تأثیر بگذارد. به گزارش 
اسپوتنیک، باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا گفت: اگر 
اقتصاد اروپا رو به افول بگذارد، بدون تردید این مسئله بر 
اقتص��اد جهان نیز تأثیر منفی خواهد داش��ت. اوباما اعالم 
کرد: بحران یونان از نظر ما موضوعی نیس��ت که تغییری 
بهت آور در نظام اقتصادی ایجاد کند اما به طور مش��خص 
وضعیت کنونی برای مردم یونان بس��یار دردناک اس��ت و 

می تواند تأثیر مهمی بر نرخ رشد در اروپا بگذارد. 

رییس جمهوری آمریکا تأکید کرد که واش��نگتن، بانک 
مرکزی اروپ��ا و نهادهای بین المللی پول��ی باید برنامه ای 
همگن برای حصول اطمینان از این مس��ئله داشته باشند 
ک��ه بازارهای جهانی بتوانند از پ��س بحران یونان برآیند. 
اوبام��ا درباره بح��ران بدهی های یونان گف��ت: ما همواره 
اوض��اع این کش��ور را زیر نظر داش��ته ایم و همان طور که 
بس��یاری نیز می دانند، بحران یونان از س��ال های ۲009 
و ۲0۱0 به این س��و ادامه داش��ته اس��ت. چیزی که ما، 
دولت یونان و ش��رکای اروپایی را به آن تشویق می کنیم، 
 ادام��ه مذاکرات ب��رای یافت��ن راه های ح��ل و فصل این 

مسئله است. 

اوباما: بحران یونان بر رشد اقتصادی اروپا تأثیر می گذارد

  ظریف، وزی�ر خارجه ایران و کری، 

وزی�ر خارجه آمریکا برای شش�مین 
بار در ای�ن دور از مذاکرات، عصر روز 

چهارشنبه دیدار کردند. 
   ش�بکه خبری العربی�ه اعالم کرد 

که دختر س�خنگوی رس�می وزارت 
خارجه س�ودان که دانشجوی رشته 
پزش�کی بوده است به همراه تعدادی 
از پزش�کان دارای تابعیت سودانی به 

داعش پیوسته است. 

یوکی�ا آمانو، مدی�رکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در س�فر به تهران 
قرار اس�ت با دبیر ش�ورای عالی امنیت ملی و رییس جمهور کش�ورمان 

دیدار کند.

تیتر اخبار

براس��اس اعالم سازمان پزش��کی قانونی کشور در دوماهه 
نخست سال جاری ۲ هزار و ۶۱۴ نفر در حوادث رانندگی 
جان خود را از دست داده اند. این رقم در مقایسه با مدت 
مش��ابه سال قبل که آمار تلفات حوادث رانندگی ۲هزار و 
۸۲۸ نفر بود، ۷.۶ درصد کاهش یافته اس��ت. براساس این 
گزارش در دو ماهه نخس��ت امس��ال یکه��زار و 9۷۳ مرد 
و ۶۴۱ زن در ح��وادث رانندگ��ی جان خود را از دس��ت 
داده اند که بیشترین آنها به ترتیب با یکهزار و ۷۶۷ فوتی 
در محورهای برون ش��هری، ۶۶۶ نفر در محورهای درون 
ش��هری، ۱۷۵ نفر در مس��یرهای روستایی و شش نفر در 

مس��یرهایی نامعلوم جان باخته اند. در این مدت همچنین 
استان های فارس با ۲۱۷، خراسان رضوی با ۲0۵ و تهران 
با ۱۸۸ فوتی بیش��ترین و اس��تان های خراسان جنوبی با 
۲۲، اردبیل ب��ا ۲۳ و ایالم با ۲۷ فوتی به ترتیب کمترین 
آمار تلفات حوادث رانندگی را داش��ته اند. همچنین در دو 
ماهه نخس��ت سال جاری ۵0 هزار و ۴99 نفر در حوادث 
رانندگی مصدوم شدند و به مراکز پزشکی قانونی مراجعه 
کردند ک��ه ۳۵هزار و ۱۳0 نفر از آن��ان مرد و ۱۵ هزار و 
۳۶9 نفر زن بودند. این آمار در مقایس��ه با مدت مش��ابه 

سال قبل ۴درصد کاهش یافته است. 

مرگ 2۶00 شهروند در حوادث جاده ای؛ ۶0 روز نخست سال

  پروی�ز گرشاس�بی، مع�اون س�ازمان 

جنگل ه�ا ب�ا بی�ان اینکه طی ۵0 س�ال 
هکت�ار  میلی�ون   2.۵ ح�دود  گذش�ته 
ش�ده  انج�ام  کش�ور  در  بیابان زدای�ی 
اس�ت، گفت: اعتبار م�ورد نیاز برای ۵00 
ه�زار هکت�ار بیابان زدایی در س�ال 2.۵ 

تومان است.  میلیارد 
  س�ردار محس�ن خانچرل�ی، فرمان�ده 

انتظامی ویژه غرب استان تهران از انهدام 
باند جعل اسناد دولتی و دستگیری شش 

جاعل اسناد دولتی در شهریار خبر داد. 
علی اصغر احمدی، مدیرکل مدیریت بحران استان مازندران گفت: آتش سوزی 
در سه نقطه جنگلی و مرتعی استان مازندران از صبح چهارشنبه آغاز شده است

تیتر اخبار

محمدرض��ا ش��رف الدین، مدیرعامل انجمن س��ینمای 
انق��الب و دفاع مقدس از رفتن خ��ود از این انجمن خبر 
داد و گف��ت: رفتن از انجمن یک تصمیم ش��خصی بود و 
احس��اس می کردم به فعالیت مس��تقل مانن��د حضور در 

عرصه تولید نیاز دارم. 
محمدرضا ش��رف الدین با اعالم ای��ن خبر درباره دالیل 
استعفای خود از انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس به 
خبرنگار مهر گفت: واقعیت این اس��ت که وجود نیروهای 
جوان از نیازهای انجمن س��ینمای انقالب و دفاع مقدس 
اس��ت و رفتن من از انجمن، یک تصمیم ش��خصی بود و 
احس��اس می کردم نیاز به فعالیت مستقل مانند حضور در 
عرصه تولید دارم. رفتن از انجمن سینمای انقالب و دفاع 
مقدس قطعی اس��ت و امیدوارم شخص دیگری که پس از 
من مدیرعاملی جش��نواره را به عه��ده می گیرد، بتواند به 

خوبی از عهده اداره امور انجمن برآید. 
شرف الدین در پاسخ به این سوال که برگزاری جشنواره 
فیلم مقاومت پس از اس��تعفای او به چه کس��ی س��پرده 
می ش��ود، گفت: برگزاری جش��نواره فیلم مقاومت قائم به 
فرد نیس��ت و هر مدیر با انگیزه ای می تواند این جشنواره 
را برگزار کند. البته با راه اندازی دبیرخانه دائمی جشنواره 
فیلم مقاومت، می توان چگونگی برگزاری این جشنواره را 
مورد بررس��ی قرار داد. در صورت داشتن دبیرخانه دائمی 
جشنواره می توان یک س��ال جشنواره را در بخش ملی و 
س��ال دیگر در بخ��ش بین المللی برگزار ک��رد. در صورت 
داش��تن دبیرخانه دائمی جش��نواره فیلم مقاومت، انگیزه 
کار برای فیلمسازان بیشتر می شود، ضمن اینکه سینمای 
ای��ران در جهان دارای موقعیت خوبی اس��ت و باید از این 

موضوع به درستی بهره برد. 

رییس سینمای دفاع مقدس استعفا داد

  ت�ارا اوتادی، کارگ�ردان  »پنج تا پنج« 
از دبی�ر هفدهمی�ن جش�ن خانه س�ینما 
خواس�ت اج�ازه دهد آث�اری ک�ه پروانه 
ساخت ویدیویی دارند ولی در گروه  »هنر 
و تجرب�ه« اکران ش�ده اند، در این جش�ن 

شرکت کنند. 
  »آموس اوز«، نویس�نده معروف موفق 

ش�د جایزه ادبیات بین الملل کشور آلمان 
بعد از حدود 30 سال نخستین نمایشگاه از آثار اخیر پوالک در لیورپول برگزار را از آن خود کند. 

می شود

تیتر اخبار

دروازه بان جدید تیم فوتبال آرس��نال گفت برای کسب 
عن��وان قهرمانی ب��ا تیم جدید خ��ود از انگیزه های باالیی 
برخوردار اس��ت. پتر چک پس از ۱۱ سال حضور در تیم 
فوتبال چلسی به آرسنال پیوست. وی با این تیم در مدت 
زم��ان حضورش به چهار عن��وان قهرمانی لیگ برتر، یک 
لی��گ قهرمان��ان اروپا، یک لیگ اروپا، چه��ار جام حذفی 

انگلستان و سه جام اتحادیه دست پیدا کرده است. 
این در حالی اس��ت که آرس��نال پ��س از حضور چک در 
چلسی فقط سه جام حذفی را باالی سر برده است. دروازه بان 
اهل جمهوری چک در گفت وگو با س��ایت باش��گاه آرسنال 

اظهار کرد: من انگیزه های ش��خصی زیادی برای خودم دارم. 
اکنون برای من زمان هیجان انگیزی فرا رسیده است. هواداران 
آرس��نال مدت زمان زیادی اس��ت که در انتظار جام بوده اند 
و این موقعیت خوبی اس��ت که تجرب��ه ام را در اختیار تیمم 
قرار دهم تا بتوانیم احتمال به دست آوردن آن را باال ببریم. 
من اعتقاد دارم لیگ برتر در دنیا بهترین است چراکه مدت 
زمان زیادی اس��ت اینجا بازی می کنم. امسال من در باشگاه 
جدیدی بازی می کنم و اگر جا بیفتم برای من مزیت بزرگی 
خواهد بود چون می دانم در هرجای انگلستان تیم ها با شیوه 

خودشان بازی می کنند. 

پتر چک: می خواهم با آرسنال قهرمان شوم

  کفاش�یان رییس فدراسیون فوتبال 

از قط�ع هم�کاری تیم ملی با ش�رکت 
آل اشپورت به عنوان اسپانسر خبر داد. 

  آندری برون کوف، س�رمربی والیبال 

روسیه در آس�تانه بازی با ایران استعفا 
کرد. 

  سفر سرمربی و مدیر ورزشی تیم ملی 

به قصر تاریخی کنستانتینوفس�کی در 
شهر سن پترزبورگ روسیه منتفی شد. 

گاس هیدینگ، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال هلند یکی از گزینه های جدی 
هدایت تیم ملی فوتبال عربستان است

تیتر اخبار
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حتم��ا در خبره��ا خوانده ای��د که 
و  ته��ران   12 منطق��ه  ش��هرداری 
مدیریت باف��ت تاریخی آن، همزمان 
با آغ��از ماه مبارک رمضان به منظور 
آشنایی شهروندان با گذرها و اماکن 
طهران قدیم، تور رایگان ش��ب های 
رمضان تدارک دیده است. در این تور 
رایگان ش��هروندان می توانند از خانه    
تاریخی کاظمی، حم��ام نواب، گذر 
امام زاده یحیی، گذر امین الس��لطان، 
حسینیه خانه  رجبعلی خیاط و موزه 
فن��اوری اطالعات بازدی��د و ضیافت 
افطار را در طهران قدیم تجربه کنند. 
ام��ا اینه��ا، همه  دیدنی ه��ای تهران 
در ش��ب نیس��ت. تهران قابلیت های 
دیگ��ری برای گش��ت و گذار ش��بانه 
دارد. م��اه رمض��ان ه��م فرص��ت و 
تمرین خوبی برای مدیران ش��هری 
اس��ت تا با ایجاد فعالیت های متنوع 
و برپایی برنامه های جذاب، به توزیع 
زمان اوقات فراغت طی 24 س��اعت 
شبانه روز برای ش��هروندان بپردازند؛ 
اوقاتی ک��ه بهره برداری از آن نه یک 
پاداش، بلکه به عنوان یک حق مطرح 
اس��ت. به ویژه برای شهرهای بزرگ 
که شهروندان ش��ان برای تامین امور 
مالی و امرار معاش مجبور هس��تند 
س��اعت ها کار کنن��د و وقت خیلی 
کمی برای تفریح و سرگرمی دارند. 

ع��الوه براین ام��روزه اس��تفاده از 
امکانات ش��هری طی ش��بانه  روز به 
ام��ری غیرقابل اجتناب بدل ش��ده 
و یکی از نش��انه های توسعه کیفیت 
خدم��ات ش��هری و م��درن ب��ودن 
ش��هر اس��ت. از طرف دیگر بسیاری 
از ش��هرهای کش��ورهای مختلف را 
ش��هر ش��ب می خوانند ک��ه زندگی 
ش��بانه )nightlife( در آنجا تعریف 
شده اس��ت. »نایت الیف« یا زندگی 
شبانه یکی از بخش های جذاب برای 
گردش��گرانی اس��ت که می خواهند 
با دنیای اغلب ش��اد مردم کش��وری 
که به آن س��فر کرده اند آشنا شوند، 
زندگی ای که در شهرهای ایران کمتر 
شاهد آن هستند. لزوما خواسته  آنها 

مکان هایی برای خوشگذرانی نیست، 
بلکه دیدن شهری زنده در شب است. 
بسیاری از گردش��گرانی که به ایران 
سفر می کنند به این موضوع صراحتا 
اش��اره دارند ک��ه ش��هرهای ایران، 
زیبارویان خفته در ش��ب هس��تند. 
ب��ا علم براین در س��ال های اخیر نیز 
مدیران اجرایی و فرهنگی کشورمان، 
فرصت یکی ش��دن ماه رمضان را با 
تابستان که فصل تفریح و سرگرمی 
ایرانی ها محس��وب می ش��ود،  برای 
غنیمت ش��مرده و دست به اقدامات 
گوناگونی زده اند تا به فراخور پاس��خ 
ب��ه نیازهای جامع��ه، هدایت بخش 
عظیم��ی از زمان های فراغت جامعه 
را نی��ز در جهت مطل��وب فرهنگی 
مدیریت کنن��د. در این میان تهران 
به عنوان پایتخ��ت و پرجمعیت ترین 
ش��هر ای��ران، پرتکاپو تری��ن ش��هر 
ای��ران نیز در ماه رمض��ان در جهت 
غنی سازی اوقات شهروندان محسوب 
می ش��ود. ب��ه همین دلی��ل در این 
ش��ماره تصمیم گرفتیم گش��تی در 
اماک��ن  ماه رمض��ان  برنامه ه��ای 
فراغتی-فرهنگی شهر  و  گردشگری 
بزنیم تا برنامه های ش��ان را به اطالع 
شما برس��انیم. پس با پیشنهادهای 
رمضان گردی »فرصت امروز« همراه 

باشید. 

برنامه گالری های تهران در 
رمضان

نگارخانه های  گالری ها و مجموعه 
هنری همیش��ه یکی از جذاب ترین 
بازدی��د  و  دی��د  ب��رای  مکان ه��ا 
گردشگری شهری محسوب می شود. 
گال��ری داران نیز با علم به این قضیه 
در ای��ام م��اه رمض��ان به  ت��دارکات 
ویژه ای برای مخاطبان و هنردوستان 
دس��ت زده اند. ما در اینجا تنها چند 
برنام��ه از گالری ه��ای ته��ران را به 
اطالع تان می رس��انیم. به ش��ما هم 
پیش��نهاد می کنیم اگر عالقه مند به 

بازدید از گالری های تهران هس��تید 
و می خواهی��د بدانید چه برنامه هایی 
وج��ود دارد بهتر اس��ت به س��ایت 
مرجع  که   www.galleryinfo.ir
اس��ت، س��ری  تهران  نگارخانه های 

بزنید. 

از فرشته و مهمان گیالنی اش تا 
اوج و کاریکاتور داعش

در گال��ری ش��هر کتاب فرش��ته 
مجموعه ای از آثار دوخت روی پارچه  
تاج سر جعفری - بانوی خودآموخته  
گیالن��ی- در نمایش��گاهی با عنوان 
»باغ های نخی« ب��ه  نمایش درآمده 
است. نمایش��گاه »باغ های نخی« تا 
17 تیرماه از س��اعت 11 صبح تا 21 
در گالری شهر کتاب فرشته میزبان 
عالقه مندان اس��ت. م��وزه هنرهای 
معاص��ر فلس��طین نیز ب��ا همکاری 
انجمن هنرهای تجس��می انقالب و 
دفاع مق��دس، موسس��ه فرهنگی - 

هنری »اوج« و حوزه هنری سازمان 
تبلیغ��ات اس��المی از دوم تیرم��اه 
میزبان نمایشگاه مسابقه بین المللی 
»کارتون و کاریکاتور داعش« اس��ت. 
این نمایش��گاه ش��امل 280 کارتون 
و کاریکاتور انتخاب��ی از بین 1072 
اثر رس��یده به دبیرخانه نمایشگاه از 
هنرمندان 43 کش��ور دنیا است که 
بیان کنن��ده بهتری از ش��رایط مردم 

عراق و جنایت های داعش بوده اند. 
نمایش��گاه »از قرآن تا رمضان« با 
آثاری از استادان و هنرمندان برجسته 
خوشنویسی و نقاش��ی  خط در برج 
میالد برپاس��ت که در این نمایشگاه 
بیش از 120 تابلوی نفیس مزین به 
آیات قرآنی و احادیث پیامبر گرامی 
معصومین)ع(  ائم��ه  و  اس��الم)ص( 
به نمایش درآمده اس��ت. اس��تادان و 
هنرمندانی که تابلوهای نفیس قرآن 
و احادیث آنها در این نمایشگاه ارائه 
ش��ده اس��ت، عبارتن��د از: ابوالفضل 
نقاش��یان،  خزای��ی، محمد س��عید 

میثم س��لطانی، زنده ی��اد حبیب اهلل 
فضایلی، هادی روشن ضمیر و مثنی 
العبیدی. عالقه مندان برای بازدید از 
این نمایش��گاه می توانند تا پایان ماه 
مب��ارک رمضان از س��اعت 18 تا 2 
نیمه ش��ب به طبق��ه اول برج میالد 
ته��ران بخش نمایش��گاهی مراجعه 
کنند. آثار نقاش��ی خط 14 هنرمند 
با محوریت ش��خصیت امام علی)ع( 
نیز در نمایشگاه »دریای بیکران« از 
5 ت��ا 14تیرماه از س��اعت 16 تا 20 
در گالری »هپتا«به نمایش گذاشته 
می شود. تمام این آثار به نام مبارک 
امام علی)ع( مزین شده اند. نمایشگاه 
»زندگ��ی در تعلی��ق« ب��ا موض��وع 
حیوان��ات در حال انق��راض و تاثیر 
انس��ان بر زندگی آنه��ا از 2۹خرداد 
تا 16تیرماه از س��اعت 16 تا 21 در 
گالری »آناهیتا« میزبان عالقه مندان 
به هنر نقاشی سبک هایپررئالیستی 

است. 

تدارک بوستان های تهران در 
شب های رمضان 

پارک ها نقشی مهم و تعیین کننده 
در گذران اوقات فراغت و تعطیالت 
مردم ساکن در تهران بازی می کنند 
و به نوعی برای این مردم گرفتار در 
دود و دم ک��ه راه برون رفت��ی ه��م 
ندارن��د، پارک ها مهمل��ی برای فرار 
ب��ه ش��مار می رون��د. ب��رای همین 
است که ش��هرداری پیوسته به این 
فضاهای سبز رسیدگی می کند و بر 
امکانات شان می افزاید. حضور خیل 
عظیم شهروندان تهرانی در پارک ها 
در ایام تابس��تان نیز ج��دا از اینکه 
پیام و تقاضای افزایش سرانه فضای 
سبز را به گوش مسئوالن می رساند، 
فرصتی هم برای مسئوالن فرهنگی 
ش��هری مهیا می کن��د ت��ا در ایام 
تابس��تان و علی الخص��وص در ماه 
رمضان پاسخگوی تقاضاهای دینی، 
مذهبی، اجتماعی و فرهنگی جامعه 

باشند. 

بوستان نهج البالغه که تا یک دهه 
پی��ش دره ای بیش نبود و از س��ال 
88 که فاز اول آن ب��ه بهره برداری 
رس��یده تا ب��ه ام��روز ب��ه یکی از 
محبوب ترین پارک های غرب تهران 
تبدی��ل ش��ده اس��ت. در همین جا 
و در فرهنگس��رای ابن س��ینا نی��ز 
ویژه برنامه ای با نام »ماه نور« برای 
روزه داران تدارک دیده که ش��امل 
اج��رای موس��یقی س��نتی و اقوام 
ایرانی، بخش »ب��ا من طهران بیا«، 
شعرخوانی و نمایش آیینی، نمایش 
ک��ودک و دیدار با ش��خصیت های 
فرهنگ��ی- هن��ری مهم��ان محله 
اس��ت. در مس��یر ش��رق ب��ه غرب 
بزرگ��راه همت حد فاص��ل بزرگراه 
ی��ادگار ام��ام و اش��رفی اصفهان��ی 
می توانید وارد بوستان شوید. عالوه 
براین خانواده ه��ا می توانند در این 
35 هکت��ار باغ مصف��ا، بیش از هر 
چیز از دوچرخه س��واری در هشت 

مس��یر مخصوص و پی��اده روی در 
سه مس��یر لذت ببرند. راستی برکه 
زیبای بوستان را فراموش نکنید. در 
فضاهای متعدد ورزشی، پینگ پنگ 
و بدمینتون و والیب��ال بازی کنید. 
در کنار خانواده یکی از 80 آالچیق 
بستر دره را برای استراحت انتخاب 
کنی��د و فرزندان ت��ان را ب��ه فضای 

مخصوص بازی شان ببرید. 
ویژه برنامه »تا نیایش« در منطقه 
یک تهران و »بوس��تان قیطریه« از 
دیگر برنامه های مختص ش��ب های 
ته��ران  بوس��تان های  در  رمض��ان 
اس��ت که ه��ر ش��ب پ��س از اذان 
مغرب وعش��اء با حض��ور هنرمندان 
صداوس��یما و اج��رای برنامه ه��ای 
متعدد نقال��ی، گفت وگوی مذهبی، 
برگ��زار  و...  آش��تی کنان  جش��ن 
می شود. عالوه براین بوستان قیطریه 
دارای امکانات��ی مثل زمی��ن بازی، 
کافه، برکه، زمین اس��کیت، فضایی 
زیبا و دلنش��ین و البته بازارچه هایی 

در آخ��ر هفته ها اس��ت ک��ه همگی 
مهیاکنن��ده یک ش��ب خاطره انگیز 
در  هس��تند.  امس��ال  رمض��ان  در 
ضمن در بوس��تان قیطریه رفتن به 
فرهنگس��رای ملل و نگارخانه آن را 
از دس��ت ندهید. در بوستان اندیشه 
واقع در خیابان ش��ریعتی، نرس��یده 
به پ��ل س��یدخندان نیز ب��ه همت 
فرهنگسرای اندیشه، ویژه برنامه »ماه 
همدلی« برگزار می شود. این برنامه 
در بوس��تان بهاران نیز اجرا می شود 
ک��ه ش��امل س��خنرانی، تواش��یح، 
مس��ابقات  هن��ری،  ایس��تگاه های 
فرهنگی، رادیو رمضان و. . . است. در 
این بوس��تان ها نیز امکانات تفریحی 
ورزش��ی برای خانواده ها وجود دارد. 
بوس��تان 17 هکت��اری نرگ��س، در 
منطقه 18 تهران که دارای امکاناتی 
از قبیل مس��یر دوچرخه س��واری و 
اس��کیت بازی، دوچرخه و اس��کیت 
کرایه ای، زمین های ورزشی فوتبال، 

بس��کتبال، والیب��ال و بدمینت��ون، 
کلینی��ک گل و گی��اه، غذاخوری و 
کتابخانه، دریاچه، باغ راه های دیدنی، 
پارکینگ و سرویس بهداشتی است، 
برای مخاطب��ان روزه دار نیز »فصل 
نیای��ش« را از س��اعت 22 ت��ا 24 
همراه با برنامه های متنوع فرهنگی، 
مذهب��ی و ب��ا حض��ور چهره ه��ای 
فرهیخته ورزشی، هنری و فرهنگی 
تدارک دیده اس��ت. بوستان شهدای 
خلیج فارس، بوستان فدک، بوستان 
المه��دی، بوس��تان ولیعصر)ع��ج(، 
بوستان قائم و بوس��تان جوانمردان 
هم از دیگر بوس��تان هایی هس��تند 
که ش��هروندان عالقه مند به گذران 
اوقات فراغت با محوریت برنامه های 
ماه رمضان می توانند در آنجا حضور 

داشته باشند. 

به »شهر خدا«ی برج میالد 
بروید

جش��نواره  ن��ام  خ��دا«  »ش��هر 

رمضان��ی امس��ال برج میالد اس��ت 
ک��ه برنامه ه��ای متن��وع فرهنگی، 
خانوادگ��ی،  مذهب��ی،  س��رگرمی، 
اجتماع��ی و آموزش کودکان در آن 
اجرا می ش��ود. این دوره از جشنواره 
ک��ه در فضایی به وس��عت 20هزار 
مترمرب��ع از محوط��ه و فضای برج 
میالد تهران در حال اجراس��ت، در 
چهار محله طهرون، کودک، زندگی 
و سالمت دایر است که در هر محله 
نیز غرفه هایی مرتب��ط با عنوان آن 

برپا است. 
یک��ی از بهتری��ن محله ه��ا برای 
خانواده ه��ا، محل��ه  ک��ودک اس��ت 
ک��ه در آن غرفه های ب��ازی فکری، 
نقاش��ی  نج��اری،  نانوای��ی،  کارگاه 
رولی، آموزش امور بانکی، س��اخت 
عروس��ک با مواد بازیافتی، نقاش��ی 
قصه ه��ای قرآنی، بادکنک اش��کال، 
غرف��ه  و  ش��ابلون  س��فال،  کارگاه 
فروش کتاب های کودک و کتابخانه 
مس��تقر اس��ت. س��رای ویژه ای نیز 
ب��رای ب��ازی و س��رگرمی و تفریح 
در نظ��ر گرفته ش��ده اس��ت که در 
این س��را عالقه من��دان می توانند از 
خدم��ات و امکان��ات ویژه ورزش��ی 
همچون پینگ پنگ، فوتبال دستی، 
ایرهاکی، ترنادو، دارت و... اس��تفاده 
کنند. عالوه براین اجرای ویژه برنامه 
»توبه نمی کنم« که به نویسندگی و 
کارگردانی س��یدجواد هاشمی است 
از ششم تا 15 تیرماه در سالن اصلی 
مرکز همایش های برج میالد تهران 

اجرا می شود. 
جوانان و نوجوانانی که به بازی های 
رایان��ه ای عالقه مندن��د می توانند به 
تماشای دور نهایی بازی های رایانه ای 
که مرحله نخست آن اردیبهشت ماه 
برگزار ش��ده بود، بنش��ینند. در برج 
میالد امس��ال برنامه های دیگری نیز 
تدارک دیده ش��ده که مهم ترین آنها 
مراس��م معنوی ختم قرآن، برگزاری 
شب ش��عر و برپایی س��فره افطاری 
 زنان س��فرای کش��ورهای اس��المی 

است. 

برای افطارگردی به اینجاها 
بروید

در ماه رمضان خیلی ها دوست دارند 
بدانند بهترین زولبیا و بامیه ش��هر را 
از کجا می توانند بخرند یا خیلی های 
دیگر عالقه دارند ت��ا افطار کردن در 
حلیم فروش��ی یا  آش فروشی هایی را 
که اسم و رسمی دارند و شهرت شان 
در کل ش��هر پیچیده اس��ت، تجربه 
کنند. برای همین ما چند جا را برای 
افطارگردی ش��ما پیشنهاد می کنیم. 
تقاطع  نزدی��ک  قنادی »چیچ��ک« 
آزادی  و  آذربایج��ان  خیابان ه��ای 
به خاطر »گ��وش فیل« و ش��یرینی 
»ن��ان افط��ار«ی که می پ��زد خیلی 
معروف اس��ت. عالوه ب��ر این قنادی 
70س��اله »به��ار« بع��د از چه��ارراه 
سرچش��مه، قنادی »آق بانو« نزدیک 
»الدن«  قن��ادی  کال��ج،  راه  چه��ار 
نرس��یده به میدان تجریش و قنادی 
»گان��دی« در خیابان گان��دی هم از 
جمله قنادی هایی هس��تند که زولبیا 
و بامیه ش��ان خوشمزه است. از زولبیا 
و بامیه که بگذریم می رسیم به حلیم 
فروش��ی . حلیم فروشی »گلپایگانی« 
ک��ه در خیابان ش��هید مدنی اس��ت 
از معروف تری��ن حلیم فروش��ی های 
تهران اس��ت که از افطار تا س��حر به 
مشتریان خدمات می دهد. در میدان 
فردوس��ی روبه روی ایستگاه اتوبوس 
»کباب فروشی سبالن« در ماه رمضان 
قب��ل از اینکه کباب هایش را س��یخ 
بکشد، بساط حلیم خوشمزه اش را برپا 
می کند. نزدیک ورودی بازار تجریش 
نیز »آَش و حلیم س��یدمهدی« برپا 
اس��ت که برای تجربه غذاهایش باید 
خود را زود به آنجا برسانید وگرنه در 
صف انتظار می نشینید. طرفداران  آش 
رش��ته و شله قلمکار هم می توانند به  
آش فروشی »دایی« که قدمتی بیش 
از 40 سال دارد و در خیابان صف )باغ 
سپهساالر( برقرار است، مراجعه کنند. 

تدارک شب های تهران

در رابطه با برنامه های فرهنگی - هنری فرهنگسراهای 
تهران در پی گفت وگو با محمود صالحی، رییس سازمان 
فرهنگی - هنری ش��هرداری تهران بودیم که در پیچ و 
خم اداری آن س��ازمان، فرصت گفت وگو فراهم نشد. از 
همین رو ت��الش کردیم با یکی از قدیمی ترین افرادی 
که در حوزه برپایی فرهنگسراهای تهران نقش موثری 
ایفا کرده، گفت وگویی داشته باشیم. پروین موالیی که 
اکنون مدیر روابط عمومی فرهنگسرای ابن سینا است 
و این فرهنگس��را در ماه رمضان امس��ال ویژه برنامه ای 
ب��ا نام »ماه نور« ب��رای روزه داران تدارک دیده  اس��ت، 
درباره نقش فرهنگس��راها در غنی کردن اوقات فراغت 
مردم در ایام مختلف س��ال، به ویژه ماه مبارک رمضان 
می گوید: احیای فرهنگ دینی، ملی و بومی از وظایف 
فرهنگسراهاس��ت و کار فرهنگسرا بر همین پایه شکل 
گرفته است تا در مقیاس محله ، منطقه و شهر موضوع 
فرهنگ سازی را دنبال کند. وی می افزاید: در این میان 
برخی از ایام و ماه های سال است که از ظرفیت بیشتری 
ب��رای تبیین برنامه ها برخوردار اس��ت و از طرف دیگر 
میزان مخاطب��ان ما نیز افزایش چش��م گیری خواهد 

داشت که ماه رمضان نمونه بارز آن است. 
فرهنگس��راها در این ماه با کمک معاونت اجتماعی 
ش��هرداری هر منطقه اقدام به پیاده س��ازی برنامه های 
خ��ود می کنند ک��ه این برنامه ها با حض��ور و دعوت از 
هنرمندان، شاعران و سخنرانان پیگیری و اجرا می شود. 
موالیی با اشاره به تفاوت برنامه های امسال و سال های 
گذش��ته بیان داشت: در س��ال های قبل تمرکز بیشتر 
فرهنگسراها در فضای ساختمان بوده است که امسال با 
تمهیداتی که صورت گرفته، این برنامه ها در فضای باز 
و در سطح بخشی از بوستان که امکان حضور مخاطبان 

بیشتری نیز مهیا است، اجرا می شود. 
از ط��رف دیگر نظر یکی از مخاطبان برنامه های برج 
می��الد را درباره میزان تطابق برنامه ها با خواس��ته های 
مخاطبان جویا شدیم. حسینی بیان داشت: این برنامه ها 
طوری طراحی شده اند که تمام اعضای خانواده بتوانند 
از آن بهره  ببرند. در واقع ویژه برنامه »شهر خدا« در برج 
میالد فرصتی معنوی برای گذران اوقات فراغت خانواده 

در ماه مبارک رمضان است. 
محت��وای برنامه های��ی هم که طراحی ش��ده اغلب 
دینی و قرآنی اس��ت که استقبال از آنها هم زیاد است 
و جمعیت زیادی ب��رای بهره مندی از این فضا به این 
مکان می آیند. ضمن اینکه تنوع برنامه هایی که برای 
کودکان و جوانان در نظر گرفته ش��ده باعث ش��ده تا 
خانواده ها با آرامش بهتری بتوانند اینجا حضور داشته 
باشند و به صورت کلی برنامه های خوبی تدارک دیده 
ش��ده است. ضمن اینکه اگر مسئوالن، این برنامه ها و 
نظیر آن را در طول فصل تابس��تان برگزار کنند و بعد 
از ماه رمضان نیز به زمان فراغت ش��بانه توجه کنند، 
می توانیم تابس��تان خوبی را در کنار خانواده ها سپری 

کنیم. 
حسینی درباره جذابیت بخش های جشنواره شهر 
خدا اظهار داش��ت: برپایی مراس��م موس��یقی سنتی 
و دع��وت از هنرمن��دان و بازیگران عرصه س��ینما و 
تلویزیون توانس��ته به مهیج تر ش��دن برنامه ها کمک 
کند تا مردم با لذت بیشتری به تماشای این برنامه ها 

بنشینند و گذر زمان را کمتر متوجه شوند. 

فراخوان مسابقه عکس 
و داستان یونسکو

یونس��کو طی فراخوانی اعالم کرد عالقه مندان به 
عکاس��ی و نویس��ندگی که مایلند با ارس��ال عکس 
یا نوش��ته از میراث فرهنگی ارزش��مند با ذکر دالیل 
اهمی��ت میراث فرهنگی مذکور در مس��ابقه ای که از 
سوی یونسکو طراحی شده شرکت کنند، در صورت 
برگزیده ش��دن، برنده یک دستگاه دوربین عکاسی 
کانن خواهند شد و اثر ارسالی آنان در مجله میراث 
جهان��ی و گالری آنالین درج خواهد ش��د. مدیرکل 
اموربین الملل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری اظهار داشت: همچنین افراد با شرکت 
در این مس��ابقه ب��ه گفت وگوی جهان��ی با موضوع 
بزرگداش��ت تنوع فرهنگی و میراث جهان به منظور 
مقابله با اقدامات تخریب گرایانه گروه های افراطی در 
حمله به میراث فرهنگی جهان، کمک خواهند کرد. 
جعفری تهران��ی در ادامه افزود: این مس��ابقه که 
از 18 آگوس��ت 2015 براب��ر با 27 م��رداد ۹4 آغاز 
خواهد شد، تمامی انواع میراث فرهنگی اعم از بناها 
و اماکن مش��هور جهان، اش��یا و حتی سنت هایی را 
که تنها در نظر شرکت کنندگان از اهمیت برخوردار 
هستند را در بر می گیرد. گفتنی است یونسکو پایگاه 
داده گس��ترده ای درخصوص مهم ترین گنجینه های 
فرهنگی دنیا تدوین کرده است. این پایگاه اطالعاتی 
فهرس��ت میراث جهانی و میراث فرهنگی ناملموس 

جهان را در برمی گیرد. 

افزایش عضویت هنرمندان ایرانی 
در شورای جهانی صنایع دستی

در نتیجه مذاکرات صورت گرفته توس��ط معاونت 
صنایع دستی کش��ور با اعضای هیات رییسه شورای 
صنایع دس��تی منطقه آس��یا، زمینه ه��ای الزم برای 
عضویت هنرمندان و تشکل های صنایع دستی ایران 
در ش��ورای جهانی مهیا شد. به گزارش مرکز روابط 
عمومی و اطالع رس��انی س��ازمان می��راث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری، در جری��ان برگزاری 
اجالس منطقه ای ش��ورای صنایع دستی غرب آسیا 
در تهران، معاونت صنایع دس��تی کشور رایزنی های 
فراوان��ی با اعضای هیات رییس��ه و رییس ش��ورای 
صنایع دس��تی آس��یا اقیانوس��یه مبنی بر تس��هیل 
عضویت هنرمندان صنایع دس��تی ایران در ش��ورای 

جهانی انجام داد.
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گفتوگو

اخبارمیراث

شب های پرجمعیت ترین و پرتکاپو ترین شهر ایران چگونه است

رمضان گردی در شب های تهران



ش��اید وقتی صحبت از مبلمان باش��د بیشتر 
به فکر دکوراس��یون منزل و نوع چیدمان میز و 
صندلی داخل اتاق نشیمن باشید اما این مبلمان 
خودمان��ی ظاهراً کاربردی غیر  از تکمیل زیبایی 
منزل داشته و می تواند حتی در میزان بهره وری 
پرسنل یک سازمان بسیار تأثیرگذار باشد. جاناتان 
ویلمر از متخصص��ان امور کس��ب وکار با توجه 
به تحقیق��ات خود در زمین��ه افزایش بهره وری 
کارمن��دان ادارات دولت��ی و خصوصی می گوید: 
بسیاری از تولیدکنندگان و صاحبان کسب وکار 
که هنوز هم س��نتی به کارشان می نگرند، بحث 
دکوراسیون و مبلمان اداری را در ردیف هزینه ها 
دانسته و سعی در کاهش آنها دارند، درحالی که 
هزینه کردن منطقی و علمی برای به کارگرفتن 
مبلمان مناسب اداری نه تنها هزینه نیست، بلکه 
به نوع��ی س��رمایه گذاری برای به��ره وری باالتر 

کارمندان و سودآوری مجموعه خواهد بود. 
به عقیده وی، مدت ها پیش افزایش س��اعات 
کار یا حتی افزایش مشوق های مالی را به عنوان 
راهکاری بسیار مناسب در زمینه افزایش بهره وری 
اعالم می کردند، درحالی که بسیاری از نکات ریز 
از دید کارشناسان دور مانده بود. نکاتی مثل دما 
و ن��ور محیط کار و نوع و رنگ مبلمان اداری که 
در میزان بهره وری پرسنل تأثیرگذار است  و در 
برخی موارد با ایجاد کمی تغییر در شکل و ظاهر 
محل کار تا 10درصد افزایش راندمان پرسنل را 

تجربه خواهیم کرد. 
بنابراین جای تردید نیس��ت که اس��تفاده از 
مبلمان اداری، امروزه در شرکت ها و کارخانجات نه 
فقط برای نمایش توانایی مالی و جایگاه اقتصادی 
آن واح��د تولیدی، بلکه ب��رای افزایش بهره وری 
پرسنل نیز درنظر گرفته می شود اما این اهمیت 
چه تأثیری در کسب وکار تولیدکنندگان این لوازم 
و تجهیزات دارد و این صنعت در کش��ورمان چه 
جایگاهی دارد؟  اینها سوال هایی است که  »فرصت 
امروز« قصد دارد به آنها پاسخی قانع کننده و در 
عین حال کارشناسی بدهد تا شمایی که با توجه 
به افق های تازه اقتصادی مشغول تدارک دفترکار 
یا کارگاهی مدرن با بهره وری باال هس��تید از این 
مهم غافل نشده و بتوانید با استفاده از راهکارهای 
علمی و عملی ارائه شده در این زمینه گام بردارید. 

از میدان حسن آباد تا دنیای مجازی
ب��دون تردید امروزه با توجه به تغییر س��بک 
زندگ��ی و البته نیازهای م��درن جامعه اهمیت 
اس��تفاده از تجهیزات و دکوراسیون مناسب در 
دفاتر کار و کارگاه ها بر هیچ کس پوشیده نیست 
و بس��یاری از صاحبان مشاغل و کارگاه ها درباره 
تغییر دکوراسیون محل کارشان مشغول دودوتا 
چهارتای خودمانی هستند تا بتوانند با استفاده از 
سیستم ها و تجهیزات نوین مبلمان اداری محیطی 
آرام و مناس��ب را برای پرسنل و البته مخاطبان 
خ��ود فراهم کنن��د و همان طور ک��ه می دانید 
معموالً در شهرهای مختلف بورس های متفاوتی 
برای این اق��الم وجود دارد که در پایتخت، لوازم 
و تجهی��زات مبلم��ان اداری را می توان در چهار 
منطقه معروف تهیه کرد و گل سرسبد آنها ضلع 

شمالی میدان تاریخی حسن آباد و خیابان حافظ 
است که به عنوان بورس لوازم و تجهیزات مبلمان 
اداری شناخته می شود  اما این مرکز سنتی خرید 
تجهیزات و مبلمان اداری تنها محل ارائه این نوع 
کاالها به متقاضیان نیست، بلکه پایتخت نشینان 
می توانند در خیابان دالوران باالتر از میدان رسالت 

نیز تجهیزات مورد نیاز خود را تهیه کنند. 
 ای��ن درحال��ی اس��ت ک��ه برخی کس��به و 
فروش��ندگان بازار مبل تهران و خیابان مازندران 
در میدان امام حس��ین نی��ز تأمین کننده برخی 
اقالم و تجهیزات مبلمان اداری هستند. هرچند 
نبای��د فراموش کرد با توجه ب��ه تنوع و تقاضای 
بس��یار باالی خرید تجهیزات و مبلم��ان اداری 
اکنون نمی توان به این چند مرکز خرید سنتی در 
پایتخت بسنده کرد چون در سایت های اینترنتی 
هم فروشندگان بسیار زیادی محصوالت خود را 
ارائه کرده و سعی در جلب نظر متقاضیان دریافت 
این لوازم دارند. اما دیدن تصاویری بس��یار زیبا از 
پشت شیشه مانیتورهای مان نمی تواند تضمینی 
برای کیفیت و راحتی مبلمان اداری و صندلی های 
پرسنلی باش��د؛ بنابراین بهترین گزینه براساس 
اظهارنظر کارشناسان جس��ت وجو و انتخاب در 
می��ان صفر و یک های مجازی و خرید از ویترین 
فروشگاه ها و تولیدکنندگان در بازارهای عرضه این 

کاالهاست. 
 

روایت آمار از صنعت مبلمان ایران
صنعت مبلمان به طورکلی در ایران قدمتی 100 
س��اله دارد و بنا بر گزارش مرکز آمار حدود 226 
واحد صنعت��ی تولید مبلمان در دو بخش اصلی 
اداری و منزل با اش��تغال ح��دود 10هزار نفر در 
حال فعالیت هستند. بنا برهمین گزارش تعداد 

46700 واح��د کوچ��ک و 
متوس��ط تولی��د مبلمان و 
مصنوعات چوبی و غیرچوبی 
در بخش ه��ای یاد ش��ده با 
اش��تغال بیش از 117هزار 
نفر هم اکنون چرخ صنعت 
من��زل  و  اداری  مبلم��ان 
کش��ورمان را ب��ه حرک��ت 
ای��ن درحالی  درآورده ان��د. 
اس��ت که صنعت مبلمان 
ایران در بخش های مبلمان 
اداری و منزل روی هم رفته 
بیش از 8درصد از اش��تغال 
کش��ور را به خود اختصاص 
داده و اس��تان های ته��ران، 
آذربایجان  خراسان رضوی، 

شرقی، قم، همدان، مازندران، گلستان و گیالن از 
مهم ترین قطب های تولید مبلمان در دو بخش یاد 

شده  محسوب می شوند. 

 هلدینگ های بزرگ
 عاملی در گسترش صادرات

بهنام خسروان، مدیر تولید یکی از کارگاه های 
تولید تجهیزات مبلم��ان اداری در تهران ضمن 
تأکید بر تأس��یس هلدینگ های بزرگ در کشور 
برای ارائه محصوالت تولید ش��ده به متقاضیان 
می گوی��د: همه فعاالن و دس��ت اندرکاران تولید 
مبلمان اداری به ویژه در بخش دکوراس��یون آن 
می دانند مبلم��ان و دکوراس��یون دفاتر تجاری 
مبتنی بر طراحی و ایده های خالقانه اس��ت  اما 
این صنعت مانند دیگر صنایع نمی تواند تولیدات 
خود را به صورت انبوه ساخته و در انبارهای مختلف 
نگهداری کند، چون اینجا بحث ابعاد و 
مش��خصات با رنگ های متفاوت 
در میان اس��ت و این موضوع هیچ 
توجیه اقتصادی برای تولیدکنندگان 
ندارد ک��ه می��زان قابل توجهی از 
تولیدات خ��ود را انبار کنند تا 
ش��اید روزی یک متقاضی آن 

را سفارش دهد. 
صنع��ت  متخص��ص  ای��ن 
دکوراس��یون و مبلمان اداری در ادامه 
ب��ه تفکیک بخش های مختل��ف در این 
صنف اشاره می کند و می افزاید: نباید 
فراموش کنیم بحث صندلی و برخی 
تجهیزات اداری مثل فایل ها و میز 
کامالً از پارتیش��ن بندی یا حتی 
میزهای کنفرانس مجزا هستند 

چون محصوالت��ی مثل صندلی درس��ت مانند 
دیگر صنایع باید انبوه تولید شوند تا برای سازنده  
اقتصادی باشد و چون این صنعت دقیقا مبتنی بر 
سلیقه است طبیعی خواهد بود که تولیدکنندگان 
معتبر تولید خود را در مدل ها و طرح های متفاوتی 
متناس��ب با نیازهای بازار هدف انجام داده و روانه 
بازار کنند تا بتوانند گردش مالی مناسبی را برای 
خود به ارمغ��ان آورند اما این روند همان طور که 
اشاره شد درباره دکوراسیون اداری واقعاً غیرممکن 
است و باید با استفاده  از شیوه های نوین مثل تولید 
قطعات پیش ساخته که چندمنظوره هستند کار را 

اقتصادی کرد. 
خس��روان در این زمینه ب��ه  »فرصت امروز« 
می گوید اگر به روند شکل گیری تولیدکنندگان 
بین المللی در سراس��ر جهان و به ویژه کشورهای 
مطرح در این زمینه مثل ترکیه توجه داشته باشیم 
بحث هلدینگ ها به میان خواهد آمد به این صورت 
که یک ش��رکت مادر اقدام به سرمایه گذاری در 
زمینه تأمین مالی تولیدکنندگان کوچک و معتبر 
کرده تا بتواند انواع محصوالت را در بازارهای هدف 
ارائه دهد این موضوع به دلیل ایجاد نمایشگاه های 
متفاوت که نیازمد تولید به صورت نمونه اس��ت 
بسیار هزینه بر و از توان تولیدکنندگان خرد واقعاً 
خارج اس��ت و اینجاست که اهمیت هلدینگ ها 
برای ایجاد رقاب��ت و یافتن بازارهای هدف کاماًل 
مشهود خواهد بود. یعنی درست نقطه ضعفی که 

صنعت مبلمان ایران از آن رنج می برد. 
 

کمبود مواد  اولیه و تجهیزات
در همین حال محس��ن گلدوز یکی از فعاالن 
صنف مبلمان اداری در زمینه وابستگی این صنف 
ب��ه واردات می گوید: به طورکلی صنعت مبلمان 

اداری را می توان در سه بخش عمده طراحی، تولید 
و ارائه مانند دیگر صنای��ع در نظر گرفت اما این 
صنعت با توجه به اینکه مبتنی بر طراحی براساس 
س��لیقه متقاضیان اس��ت کمی متفاوت از دیگر 
صنایع شکل گرفته است و وابستگی های متفاوتی 
به واردات از دیگر کش��ورها دارد. این تولیدکننده 
درباره وابستگی صنف یاد شده به واردات می افزاید: 
در بخش مواد اولیه و یراق بیشترین وابستگی را 
به خارج از مرزها، به خصوص کشور چین داریم؛ 
چون در این زمینه ایران تولیدات کافی و متنوع 

در اختیار ندارد. 
 این درحالی اس��ت که در بخ��ش تولیدات و 
مصنوعات چوبی نیز وابستگی هایی از جنس چوب 
به خارج از مرزها داریم و تولید چوب های داخلی 
نمی تواند متناس��ب با نیاز بازار باشد هرچند در 
زمینه تولید ام دی اف و اچ دی اف تولیدکننده های 
بسیاری حضور دارند اما باز هم مبحث مواد اولیه 
در این زمینه و تعیین قیمت  نهایی بسیار تأثیرگذار 

است. 
گلدوز در ادامه به اهمیت توجه مسئوالن درباره 
معرفی نیازهای صنف یادش��ده و سرمایه گذاری 
دقیق و هدفمند متقاضیان کس��ب وکار اش��اره 
می کن��د و می گوید: همان طور که اش��اره ش��د 
در بخ��ش ی��راق و ابزار به خصوص ب��رای تولید 
صندلی های اداری هم اکنون درگیر واردات هستیم 
درحالی که اگر بتوانیم سرمایه گذاران را تشویق به 
تولید قطعات مورد نیاز صنف مبلمان اداری کنیم 
با توجه به اشتغال زایی و بهره وری بسیار باالی این 
صنف بدون تردید شاهد صعود و رونق مناسبی در 

صنف مبلمان اداری خواهیم بود. 
این فعال صنفی در بخش دیگری از سخنان خود 
به نکته ای کامالً حیاتی اشاره می کند و می افزاید: 

شاید همه مسئوالن و البته دست اندرکاران تولید 
در زمینه های مختلف به کمبودها و نیازهای صنف 
خود اشاره کرده باشند اما یک نکته بسیار حیاتی 
که می تواند آینده تج��اری تولیدکنندگان را در 
سراس��ر جهان تأمین کند همواره در کشورمان 
از قلم افت��اده و آن هم بحث طرح و طراحی های 

نوین است. 
به عقیده وی، با توجه به اینکه این صنف کاماًل 
مبتن��ی بر ایده های خ��الق و طرح های متفاوت 
بنا ش��ده اس��ت باید درباره به کارگیری طراحان 
متخصص و البته ذهن های خالق حداکثر استفاده 
را داشته باشیم تا بتوانیم با توجه به منابع موجود از 
نظر مواد اولیه و دستگا ه های تولید، این طرح ها را 
به واقعیت رسانده و روانه بازارهای هدف متناسب با 
سلیقه  آنها کنیم؛ در حالی که امروزه در اغلب موارد 
مش��غول کپی کاری از برندهای برتر بین المللی 
هستیم و ایده های خالق و نوین یا همان طرح های 

منحصربه فرد زیاد در آن دیده نمی شود. 

صفر و یک های مجازی
 عاملی در توسعه صادرات

ناصر ش��یرازی یکی از فع��االن صنف مبلمان 
اداری البت��ه در دنیای مج��ازی در این زمینه به 
»فرصت ام��روز« می  گوید: با توجه به اطالعات و 
آمارهای��ی که در اختیار داریم صادرات صنف یاد 
شده در کشورمان صرفاً به کشورهای منطقه مثل 
عراق، افغانستان و تاجیکستان خالصه می شوند 
هرچن��د در برخی م��وارد صادرات��ی پراکنده به 
کشورهای ترکیه و جمهوری آذربایجان نیز وجود 

داشته است. 
 این درحالی اس��ت که صنعت مبلمان اداری 
در سراس��ر جهان همواره به روایت آمار روی ریل 
توسعه قرار گرفته است اما ایران 
سهم بسیار ناچیزی از این توسعه 
را ب��ه خود اختصاص داده اس��ت 
به صورتی که هنوز نتوانسته راهی 
به سوی بازارهای هدف اروپایی یا 
سایر کشورها برای خود باز کرده و 

وارد آن مناطق شود. 
به عقیده ش��یرازی مهم ترین 
مشکلی که باعث محصور شدن 
تولی��دات ایران در منطقه ش��ده 
از  اطالع رس��انی  نب��ود  اس��ت، 
پتانس��یل های موجود تولید در 
کشورمان بوده است. چون صنف 
تولیدکنندگان مبلمان اداری در 
ایران با توجه به تجربه و تخصص 
موج��ود امکان رقابت��ی کامل با 
محصوالت بس��یاری از کشورهای مطرح در این 
زمینه را دارد اما در بخش بازاریابی بسیار ضعیف 

عمل کرده است. 
مدی��ر و طراح س��ایت ایران چ��وب در زمینه 
ارائه و معرفی مصنوعات مبلمان اداری با اش��اره 
به کشور ترکیه به عنوان رقیب ایران در منطقه و 
به خصوص در بازار های اروپایی می افزاید: کش��ور 
ترکیه با توجه به سیستم بازاریابی و همچنین ارائه 
محصوالت خود به مخاطبان توانسته اکنون تمامی 
بازار اروپا را به خود اختصاص دهد درحالی که در 
بسیاری از موارد محصوالت ایران حتی در مقامی 
باالتر از تولیدات ترکیه از لحاظ طراحی و کیفیت 
ساخت قرار گرفته و می تواند جایگزین مناسبی در 

بازارهای یاد شده باشند. 
این فعال صنفی به تجمیع و عرضه مناس��ب 

محص��والت برای توس��عه هرچه 
مبلم��ان  بیش��تر صن��ف 

اداری تأکید داش��ته و 
همان طور  می گوید: 
ک��ه همه فع��االن و 

دست اندرکاران تولیدات صنفی در کشور می دانند 
فرآین��د تولید در واقع بخش��ی از کار اس��ت اما 
مهم ترین موضوع بحث ارائه و معرفی محصول به 
مخاطبان است که با توجه به شرایط فعلی، ایران 
در این زمینه ضعف عم��ده ای را تجربه می کند 
و نتوانس��ته فعالیت کافی داشته باشد به همین 
دلیل ظرفیت های بسیاری در صادرات این گونه 

محصوالت بکر باقی مانده است. 
وی درباره اهمیت حضور س��ایت های مجازی 
در صنع��ت مبلمان اداری می گوید: بس��یاری از 
کش��ورهای مطرح در تولید این کاال با اس��تفاده 
از امکان��ات مجازی به متقاضی��ان خدمات خود 
این ام��کان را می دهند که حتی نوع چیدمان و 
رنگ بندی دکوراس��یون و مبلمان اداری خود را 
قبل از خروج از منزل یا محل کارش��ان انتخاب 
کنند و پس از آن با مراجعه به تولیدکننده قرارداد 
س��اخت را امضا کنند، درحالی که ایران هنوز در 
این زمینه بسیار ابتدایی عمل کرده است. مدیر 
س��ایت ایران چوب در این باره به اهمیت حضور 
در دنیای مجازی همراه و همس��و با واقعیت بازار 
اشاره دارد و می گوید: جای تردید نیست که امروز 
اهمی��ت حضور در دنیای مج��ازی برای معرفی 
دقیق توانایی ها و محصوالت مختلف برهیچ کس 
پوش��یده نیس��ت که صنعت مبلمان  اداری نیز 
مستثنا نیست، بنابراین اگر بتوانیم با استفاده از 
امکانات و شرایط دنیای مجازی در تجمیع تولید و 
ارائه آن به صورت مناسب به مخاطبان اقدام کنیم 
می توانیم به آینده صنعت یاد شده امیدوار باشیم. 
براس��اس اطالعات ارائه ش��ده در وب س��ایت 
رسمی نمایشگاه صنعت مبلمان 2015 گوانجو 
در کش��ور چین، صنعت مبلمان در بخش های 
مختلف، س��ال جاری میالدی و سال آینده رشد 
قابل مالحظه ای را به خود خواهد دید. جالب است 
بدانیم که سال گذشته میالدی در بخش تولید 
مبلمان اداری شاهد رشد 4/8درصدی با ارزشی 

معادل 9/8میلیارد دالر بوده ایم. 
در بخش دیگری از این آمار آمده است، تقاضا 
ب��رای خرید مبلمان اداری ب��ا توجه به تغییرات 
ایجاد شده در زمینه کسب وکار افراد و همچنین 
دکوراسیون دفاتر تجاری به ویژه کسب وکارهای 
کوچک، 6/8 درصد افزایش یافته که این افزایش 
تقاضای خرید می تواند گردش مالی 12/3میلیارد 

دالری را برای صنعت یاد شده به ارمغان آورد. 
 از سوی دیگر کارشناس��ان برگزارکننده این 
نمایش��گاه  بین المللی به عنوان یکی از مهم ترین 
رویدادهای صنعت مبلمان و دکوراسیون پیش بینی 
کرده اند س��ال آینده میالدی این صنعت نزدیک 
به 8/8درصد افزایش داش��ته باشد و این افزایش 
معادل 10/6میلیارد دالر نقدینگ��ی را در آن به 
حرکت درآورده و افزایش 11/8درصدی تقاضای 
خرید نیز در نهایت 13/7میلیارد دالر نقدینگی 
برای تولیدکنندگان مبلمان اداری به همراه خواهد 

داشت. 

»فرصت امروز« بازار مبلمان اداری را بررسی می کند

از حسن آباد تا کلیک

پنجشنبه
11 تیر 1394 شمــاره 10263 www.forsatnet.irگزارش بازار

گفتوگو

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان مبلمان ایران: 

تولید مبلمان؛ راهی به  اشتغال زایی
تولید و صادرات مبلمان در بخش های مختلف به عنوان 
یکی از راهکارهای ارائه شده به کشورهای درحال توسعه 
برای رفع معضل بیکاری از سوی سازمان ملل متحد توصیه 
شده اس��ت و ایران با توجه به ش��رایط فعلی و نیاز مبرم 
به ایجاد اشتغال متناس��ب با تقاضای بازار کار می تواند از 
این فرصت استثنایی که هنرش نزدیک به یک قرن است 
درکشور وجود دارد استفاده کند. در این زمینه با محسن 
ضیایی، دبی��ر اتحادیه تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان 

مبلمان ایران گفت وگویی کرده ایم که از نظرتان می گذرد.
آم�ار دقیقی از حج�م تولید و ف�روش مصنوعات 

مبلمان اداری در اختیار دارید؟  
اساس��اً در اقتصاد خرد چون سیستم جامع مالیات بر 
مصرف نداریم آمار دقیق وجود ندارد اما در اقتصاد کالن 
می توانیم به آمار مناسبی دست یابیم، بنابراین دستیابی 
ب��ه آم��ار تولید ی��ا فروش ای��ن نوع محص��والت در حد 
گمانه زنی های فردی و ش��خصی است که قابل اعتماد و 

استناد نیست. 
درباره صادرات مبلم�ان اداری چطور آیا آماری در 

اختیار دارید؟  
براساس آمار ارائه شده از سوی مقامات مسئول و البته 
مدارک موجود در اتحادیه صادرکنندگان طی سال گذشته 
در پی افزایش نرخ ارز نزدیک به صفر شده بود؛ چون ارزش 
پول ایران باال بود توان رقابت با دیگر کشورها را نداشتیم 
و نمی توانستیم در بازارهای بین المللی حضور داشته باشیم 
اما از زمانی که قیمت دالر متفاوت شد و باالرفت این توان 
رقابتی برای کش��ورمان ایجاد شد و توانستیم به خوبی از 
فرصت ایجاد شده بهره ببریم تا در نهایت به جایگاه مناسبی 
دس��ت یابیم به این صورت که در س��ال 1391 صادرات 
مبلمان اداری ایران نزدیک به 18میلیون دالر ش��د و در 
سال 1392 توانستیم 38میلیون دالر درآمد ارزی در این 
زمینه داشته باشیم اما این صعود در سال گذشته متوقف 
ش��د چون به دلیل ناآرامی های منطقه بازار سنتی ایران 
یعنی عراق را با 20میلیون دالر ظرفیت از دست دادیم و 

دوباره به همان رقم 18 میلیون دالر رسیدیم. 
کشورهای هدف صادراتی ایران کدامند؟  

براس��اس برنامه آمایش 1388 که توسط این اتحادیه 
انجام ش��ده و براس��اس اطالعات موجود مرکز مطالعات 
صنعت ایتالیا کشورهای هدف صادراتی ایران، کشورهای

CIF، کشورهای خلیج فارس، روسیه، عراق، افغانستان و 
پاکستان است. 

مش�کل حضور ایران در نمایشگاه های بین المللی 
چیست؟  

این مشکل برای اکثر صنوف وجود دارد چون دولت یا 
مقامات مسئول از حضور تولیدکنندگان در نمایشگاه های 
بین المللی حمای��ت الزم را انجام نمی دهند. همان طور 
که می دانید حضور در نمایش��گاه های بین المللی بسیار 
پرهزینه  است و اکثر کش��ورهایی که به دنبال حمایت 
از صادرات محصوالت خود هس��تند ب��ا ارائه یارانه های 
متفاوت سعی در حمایت از حضور تولیدکنندگان واقعی 
در نمایش��گاه های بین المللی صنف مرب��وط به خود را 
دارند به عنوان مثال وقتی ایران نمایشگاه مبلمان برگزار 
می کند اکثر شرکت کنندگان خارجی صورت هزینه های 
خود را به اتحادیه و مس��ئوالن برگزاری نمایش��گاه ارائه 
می کنند تا تأییدیه دریافت کنند و در نهایت مبلغ غرفه ها 
و هزینه های مربوط را از دولت و مس��ئوالن کشورشان 

دریافت می کنند اما این قانون در ایران نیست. 
راهکاری در این زمینه دارید؟  

بله! چندی پیش اتحادیه با ارائه راهکاری از مس��ئوالن 
خواس��ت ت��ا اجازه دهن��د نمایش��گاه های داخل��ی را با 
سیاست های خود برگزار کند و با توجه به درآمدهای آن 
برای حضور در نمایشگاه های بین المللی تصمیم بگیرد و 
آن درآمده��ا را در این زمینه هزینه کند که با این روش 
در سه نمایشگاه قطر، عمان و آذربایجان شرکت کردیم و 

سعی داریم این سیاست موفق را ادامه دهیم. 
آی�ا برآوردی از س�ودآوری این صنع�ت در اختیار 

دارید؟  
هرچند هیچ تولید کنن��ده ای عالقه مند به بیان برخی 
از مس��ائل کاری خود نیس��ت اما اگر به بیانیه س��ازمان 
UNIDO  )سازمان توسعه صنعتی ملل متحد( در این 
زمینه توجه داشته باشیم در آن از صنایع مبلمان به عنوان 
یکی از س��ودآورترین صنای��ع و البته مهم ترین بخش در 
اشتغال زایی یاد شده اس��ت و کشورهایی مثل مکزیک، 
برزیل، هند و تایلند با استفاده از همین صنعت توانستند 
موقعیت های مناس��ب اش��تغال زایی برای خود دست  وپا 
کنند. این درحالی اس��ت که براساس اطالعات اتحادیه، 
س��ودآوری و ارزش افزوده صنعت مبلمان می تواند از 30 
ت��ا 100درصد در بخش های مختلف برآورد ش��ود. چون 
ساختار این صنعت به صورت شبکه ای است و برای تولید 
یک مبل بخش های مختلفی باید به صورت شبکه ای کار 

کنند تا محصول نهایی وارد بازار شود. 
واردات چقدر برای شما دردسرساز بوده است؟  

در سال های گذشته متأسفانه صنعت مبلمان هم دچار 
مش��کالتی بود چون حمایتی از تولی��دات داخلی نبود و 
سازمان های مربوطه مثل گمرک هم فعالیت دقیقی در این 
زمینه نداشتند اما با پیگیری های انجام شده از سوی اتحادیه 
و جلس��ات متعددی که برگزار کردیم در نهایت توانستیم 
براساس توافق نامه ای این مهم را کنترل کنیم چون براساس 
آن نرخنامه گمرکی ب��رای واردات محصوالت مختلف در 
نظر گرفته شد و واردکننده نمی توانست با ارائه قیمت های 
غیرواقعی باعث آس��یب دیدن تولیدات داخلی باش��د اما 
متأسفانه هنوز هم در اجرای دقیق آن مشکل وجود دارد. 

اهمیت ارتباط با دانشگاه و مراکز آموزشی در صنف 
یاد شده چیست؟  

همان ط��ور که می دانید اکثر تولیدات این صنف برپایه 
طراحی تجربی و ذوق و س��لیقه بنا ش��ده است، بنابراین 
مهم ترین نکته ارتباط گسترده صنف با دانش آموختگان 
و افراد ماهر در این زمینه است و خوشبختانه با ارتباطات 
گس��ترده ای که با دانشگاه و مراکز آموزش فنی وحرفه ای 
داریم در این زمینه گام های مؤثری برداشته ایم. به عنوان 
مثال تفاهم نامه ای با دانشگاه  تهران داریم این درحالی است 
که با سازمان فنی و حرفه ای آموزش وپرورش هم ارتباط 
گسترده ای برقرار کرده ایم که زمینه ورود دانش آموختگان 
به صنف مربوطه و البته تحقیقات و تدوین کتب درس��ی 

مورد نیاز کامالً تخصصی باشد. 

عماد عزتی
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پاساژهای میدان مادر
مراکز خرید میردام��اد، مریم، تاپ و چندین مرکز 
خرید طال و جواهر که در میدان مادر واقع ش��ده اند، 
این محدوده را به مکانی برای خرید مناس��ب تبدیل 
کرده اند. در مرکز خرید مریم که از یک طبقه همکف، 
روی همکف و زیر همکف تش��کیل ش��ده می توانید 
بس��یاری از وس��ایلی را که برای خانه ت��ان نیاز دارد، 
خریداری کنید. پوشاک، وسایل آرایشی و بهداشتی، 
مبل، وسایل تزیینی مانند انواع صنایع دستی، طال و 
جواهر، عطر و ادکلن و غیره در این مرکز خرید تقریبا 
زیبا به دس��ت می آید. به لحاظ سازه ای هم این مرکز 
خرید با تعبیه فواره ای زیبا در میان هر سه طبقه اش 
حال و هوای خوش��ایندی را ایجاد کرده است. صدای 
کم جان و آرام قطره های آب در میان یک مرکز خرید 
می توان��د حس و حال خوبی برای خریدار ایجاد کند. 
حداقل برای من که این طور بود. شاید شما هم طبع 

حساسی داشته باشید، کسی چه می داند! 
راس��تی این نکته مهم را هم بگویم که واقع شدن 
این پاس��اژ در میدان مادر این تصور را ایجاد می کند 
ک��ه باید بابت خریدتان هزینه ه��ای زیادی را متقبل 
ش��وید  اما ب��ه واقع داس��تان صورت دیگ��ری دارد. 
هزینه ها معمولی اس��ت. مث��ال پیراهن مردانه در این 
مرک��ز خری��د بین 50 ت��ا 80هزار توم��ان به فروش 
می رس��د. ان��واع مانتو را بین 60 ت��ا 100هزار تومان 
می توانید بخری��د. لباس بچگانه از 40هزار تا 60هزار 
تومان هزینه برمی دارد. مثال یک تی ش��رت بچگانه تا 
40هزار تومان قیمت دارد. قیمت هایی از این دس��ت 
با توجه به موقعیت مکانی این پاس��اژ گران محسوب 
نمی شود. همچنین اگر خریدار لوازم ورزشی هستید 
در این مرک��ز خرید گالری علی دایی ق��رار دارد که 
می توانید انواع ساک ورزشی و سایر پوشاک اسپورت 

را از آن خریداری کنید. 
مرک��ز خرید میردام��اد از دیگر مراک��ز خرید این 
میدان است که  ابتدای خیابان رودبار غربی واقع شده 
اس��ت. مرکز خریدی که با سازه ای فلزی که در نمای 
بیرونی اش تعبیه ش��ده، نوعی راهرو برای رسیدن به 
آن ایجاد شده اس��ت،زیرا حدودا 20متر از بر خیابان 
فاصله دارد. این مرکز خرید سه سایت جداگانه برای 
خرید دارد. سایت هایی که در انتهای هر کدام فضایی 
برای نشستن و استراحت مشتریان ایجاد شده است و 
البته در این تابستان گرم دیواره شیشه ای یک طرف 
آن بدجوری گرما را به فضای مرکز خرید هل می دهد 
که اصال خوش��ایند مشتری نیس��ت. از طرفی حوض 
خالی واقع در بین س��ایت دوم و س��وم حسابی توی 
ذوق می زند. زمینه فیروزه ای حوض و تنه شفاف فواره  
بدون آبش هیچ آواز نقره ای در منقار ندارد و حسابی 
دلگیر است. آدم یاد کم آبی فراگیر مملکت می افتد و 
اگر طبع حساسی داشته باشد پیوسته با خودش فکر 
می کند نکند روزی برسد که دیگر کسی در این کشور 
به فکر س��اختن حوض نیفتد، دیگر هیچ فواره ای به 
سمت آسمان آواز نخواند و دیگر هیچ دستی خنکای 
دلگش��ای حوضی را تجربه نکند. کما اینکه نس��ل ما 
چنی��ن تجربه های��ی را در یادمان خاط��رات پدرها و 
مادرها دیده و ش��نیده اس��ت. ن��ه در آپارتمان های 
تنگ و تاریک ام��روزی که هیچ راهی به هیچ حیات 

مصفایی ندارند. )حیاط درسته می دونم!(
نه اینکه من این نکته را ندانم که وقتی قرار است از 
یک مرکز خرید گزارش اقتصادی بگیری قاعدتا نباید 
به یاد فواره بی آواز واقع در محل استراحت مشتریان 
بیفتی. من هم مثل شما می دانم اما خب! دست خود 
آدم نیس��ت. این جور چیزها را دوست داریم و کافی 
اس��ت اش��اره ای ببینیم تا با س��ر به سمتش شیرجه 

برویم. 
بروی��م س��روقت گزارش م��ان تا ح��وض خالی با 
خاط��رات بی آبی اش تنها بماند. مرکز خرید میرداماد 
خلوت اس��ت. چند مش��تری به چش��م می خورد اما 
خریدی نمی کنند. بیشتر نگاه می کنند. پوشاک زنانه 
و مردان��ه عمده کاالهای این بازار به ش��مار می روند. 
لوازم آرایشی و بهداشتی، قاب عکس، خدمات مربوط 
به وس��ایل خانه و غیره، لوازم آش��پزخانه، فروش��گاه 
خ��رازی که از آن یک ناخن گیر خری��دم و... از دیگر 
فروش��گاه های این مرکز خرید هستند. مرکز خریدی 
که بی��ش از 103واحد فروش��گاهی را در خود جای 

داده است. 
وقت��ی از فروش��ندگان در م��ورد عدم رون��ق بازار 
می پرسم، یکی شان می گوید: بازار خرابه. اصال فروش 
نداری��م. گاه در طول یک هفته تنها 400هزار تومان 
ف��روش می کنیم. مش��تری برای کم ک��ردن 5هزار 
تومان از روی شلوار جین 65هزار تومانی یک ساعت 
چانه زنی می زند. بای��د نام این مرکز خرید را بگذارند 
پارک میرداماد، چون همه برای قدم زدن می آیند نه 
خرید کردن. این فروش��نده ج��وان ادامه می دهد که 
می خواهد جمع کند برود. می گوید س��ه س��ال است 
ک��ه در این مرکز خرید حض��ور دارد. قبال در میدان 
خراس��ان بوده. با حس��رت می گوی��د کاش قلم پایم 
می شکس��ت و به ای��ن مرکز خری��د نمی آمدم. هیچ 
خبری نیست. برند برتری هم در این جا حضور ندارد. 
همه چیز معمولی است. اینجا نمی شود پول در آورد. 

همین ط��ور ب��دون ترم��ز و ب��ا س��رعتی ح��دود 
300کیلومتر در س��اعت گالیه هایش ادامه داش��ت و 
من با خودم فکر می کردم که خدای من چه دل پری 
دارد. انگار ذهن من را خوانده باشد که گفت: خانم اگر 
فکر می کنید که چون اینجا میرداماد است، پس چرا 
کس��ی خرید نمی کند باید بگویم که خرید در تهران 
بیش��تر در غرب تهران انجام می شود. هم پول خوب 
خرج می کنند و هم اینکه دوره های خرید کوتاه مدتی 
دارن��د و دائم ب��رای خرید اقدام می کنن��د. می گوید 
برادرش در غرب تهران فروشگاه دارد و حسابی راضی 
است. جوان است و بسیار عصبی شده. دست هایش را 
ب��ه هم می مالد و لبش را می جود. این روزها خیلی ها 
این تیک عصبی لب جویدن را دارند. کافی اس��ت که 
در اتوب��وس یا تاکس��ی یا مت��رو و کال در مکان های 
عمومی به چه��ره دیگران دقت کنید. چهره هایی که 
در نهایت بیگانگی با یکدیگر تنش خودشان را دارند. 
ای��ن جوان هم همین طور اس��ت. اما صدایش به کجا 
می رس��د؟ من که خوب می دانم به هیچ جا. باالخره 
کاره��ا و آدم هایی مهم تر از ای��ن جوانان داریم. خب! 

فعال باید اولویت ها را در نظر بگیریم! 
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االن مادر اس��ت. قبال محسنی بوده. مردم 
هم م��ادر می گوین��د، هم محس��نی. یعنی 
ای��ن همه تابلو باال و پایی��ن خیابان ها نصب 
می کنیم و ه��ر بار عناوین را تغییر می دهیم 
ولی آخرش این ذهن مردم اس��ت که نام ها 
را تعیی��ن می کند. البته در م��ورد این یکی 
دوس��ت داری��م همان م��ادر خطابش کنیم. 
باالخره پای واژه مادر که وس��ط باش��د، هم 
احساس��ات دخی��ل می ش��ود و ه��م اینکه 
حرف از انس��انی است که هزارتوی خاطرات 
شیرین مان را مدیونش هستیم. حتما حدس 
ز ده اید که گزارش امروزم��ان از میدان مادر 
اس��ت و مراکز خرید ریز و درشتی که در دل 
خود جای داده اس��ت. همان میدانی که بعد 
از حادثه 11سپتامبر آمریکا، در سومین شب 
درگذش��ت قربانیان این حادثه تلخ، مردم با 
تجمع در این میدان و با روش��ن کردن شمع 
با خانواده ه��ای قربانیان آن حادثه همدردی 
کردند و شمایی از انسان دوستی ایرانیان را به 
نمایش گذاشتند. خالصه از سر بلوار میرداماد 

شروع کرده ایم و رسیده ایم به میدان مادر. 
میدان م��ادر در انتهای خیاب��ان میرداماد 

واقع ش��ده و از سمت شمال با خیابان بهروز 
سابق و س��نجابی فعلی و از سمت جنوب با 
خیابان وزیری پور و ش��اه نظری ارتباط دارد. 
وجه نمادین این میدان مجس��مه ای اس��ت 
که درس��ت در وس��طش قرار گرفته اس��ت. 
مجس��مه ای ک��ه م��ادری را با فرزن��دی در 
آغوشش نشان می دهد. وجهی از مهر مادری 
در تنه فلزی همچون برنز دمیده ش��ده و از 
س��ال 72 تاکنون در ای��ن میدان خودنمایی 
می کند. نام مجس��مه هم »نرگس عاشقان« 
است. این مجس��مه که بلندی آن 2.41متر 
و ع��رض آن 1.80مت��ر اس��ت، از چندی��ن 
ویژگی برخوردار اس��ت. نخستین ویژگی آن 
دو وجه��ی بودن آن اس��ت. به طوری که این 
مجسمه پش��ت نداش��ته و هر وجه آن پیام 
خاصی دارد. یک وج��ه آن دربردارنده رابطه 
عرفان��ی و وجه دیگر، رابط��ه عاطفی مادر و 
فرزند را بیان می کند. س��ازنده این مجسمه 

در م��وردش گفته اس��ت: طرح تندیس 
نرگس عاشقان )مجسمه 

م��ادر( طی 

10 مرحله کار س��خت هنری به مرحله برنز 
رسیده و ساخت آن یک سال و نیم به طول 

انجامیده است. 

مرکز خرید میرداماد 
خیابان میرداماد را که جلو بروید تا برسید 
به منطقه بین شریعتی و میدان مادر، ابتدای 
خیاب��ان رودب��ار را که پیدا کنی��د، به مرکز 
خری��دی به ن��ام میرداماد می رس��ید. مرکز 
خریدی که به نوعی برای افراد محلی همین 
منطقه کارایی دارد. به همین دلیل هم هست 
که انواع کاالها و خدمات در آن ارائه می شود. 
خدماتی که نیازهای اهالی منطقه را برآورده 
می کند. همچنین در مورد ویژگی س��ازه ای 
این مرک��ز خرید باید این نکته را بیان کنیم 
که یک��ی از طوالنی ترین مراکز خرید تهران 
اس��ت. در این مرکز خری��د عالوه بر لباس و 
کیف و کفش و چیزهای دیگری که در همه 
مرکز خریدها پیدا می شود، آژانس مسکن و 
صرافی و رس��توران و کافی شاپ و کافی نت 
و آبمیوه هم پیدا می ش��ود. به ویژه رستورانی 
ب��ا در چوبی کوچک که حالت خوش��ایندی 
ایجاد می کند. مسیر دستیابی به آن چندین 
پله می خورد اما به نظر می رس��د که یک بار 
حض��ور در آن ارزش باالرفت��ن از این پله ها 
را دارد. آن ه��م تنها ب��ه خاطر آن در چوبی 

در کوچ��ک.  ک��ه  دیگری  مطل��ب 
مورد 

این مرکز خرید می توان اضافه کرد، این است 
که در آن هر چیزی را با هر قیمتی می ش��ود 
پیدا کرد، هم اجناسش کیفیت نسبی دارد و 

هم قیمت ها مناسب است. 

بلوار شلوغی که روزی زیبا بود
بلوار میرداماد ک��ه خیابان میرداماد نیز 
نامیده می ش��ود، از بلوارهای زیبا و نسبتا 
عریض تهران اس��ت ک��ه در محله داودیه 
و در منطق��ه 3 ش��هرداری ته��ران واق��ع 
شده اس��ت. ش��هرت این بلوار سبب شده 
تا س��اکنان تهران محل��ه داودیه را غالبا با 
نام میرداماد بشناس��ند. این بلوار از سوی 
شرق به خیابان شریعتی یا همان کوروش 
کبی��ر یا ج��اده قدیم ش��میران پیش��ین 
مربوط می ش��ود و از سوی غرب به خیابان 
ولی عصر )ع��ج( منتهی می ش��ود. راه های 
اصل��ی متقاطع با این خیاب��ان عبارتند از 
بزرگ��راه آفریقا یا ج��ردن، بزرگراه مدرس 
و خیاب��ان نفت. بل��وار میرداماد در بخش 
ش��رقی خود از میدان م��ادر می گذرد. در 
تقاطع بزرگ��راه مدرس و بل��وار میرداماد 
بخش��ی از این خیابان از پلی روگذر به نام 
پل میردام��اد عبور می کند. ای��ن بلوار به 
نام میر برهان الدین محمدباقر اس��ترآبادی 
مع��روف ب��ه میردام��اد، فیلس��وف و فقیه 
برجس��ته دوره صفویان و از ارکان مکتب 
فلس��فی اصفهان نام گذاری ش��ده  اس��ت. 
از جمل��ه مس��یرهایی ب��ه ش��مار می رفته 
ک��ه آبادی های��ی چون چاله��رز، دّروس و 
ضرابخانه را به ده ونک متصل می س��اخته 

اس��ت. 
بلوار میرداماد همیش��ه ش��لوغ است. 
اینقدر که ترافیک این بلوار تا میدان 
م��ی آورد.  در  را  آدم  کف��ر  م��ادر 
حت��ی درخت های ش��اداب این 
نمی توانن��د  ه��م  روز های��ش 
بهب��ود  در  تاثی��ری 
ح��ال  و هوای آدم 
از  باشند.  داشته 
ماشین  که  بس 
اس��ت و آدم و 
و  اس��ت  آدم 
واقعا  ماشین. 
کار  چ��ه 
جب��ی  ا و
ن��د  ر ا د

ای��ن آدم ها ک��ه با ای��ن عجله به س��متش 
می ش��تابند. هی��چ کاری ه��م ک��ه در این 
مملکت س��ر وقت انجام نمی ش��ود پس این 
همه عجله برای چه کاری اس��ت و این همه 
ترافی��ک که دیگ��ر به جزئ��ی از زندگی مان 
تبدیل شده است. به هر حال بلوار میرداماد 
که قرار بوده زیبا باش��د ح��اال ترافیکی دارد 
که تنها خس��تگی  دارد و خستگی. اما مراکز 
خرید و برندهای حاضر در این بلوار خوشنام 
پایتخت آن هم در پس��ین تن��گ بی آفتاب 
تابستان سخت جان می تواند کمی حال آدم 

را خوب کند. 

مجتمع تجاری-اداری رز میرداماد 
میرداماد پر از مراکز تجاری و فروشگاه های 
مختلف است. یکی از آنها، مجتمع تجاری-

اداری رز است که زمان زیادی از تاسیسش 
نمی گ��ذرد، مجتم��ع 20طبق��ه  ای ک��ه 2 
طبقه اش تجاری اس��ت. به دلیل دسترسی 
س��ریع و آس��ان به اصلی ترین خیابان های 
ش��هر یعنی خیابان ولیعصر و دکتر شریعتی 
خیلی ه��ا از این مجتمع خری��د می کنند یا 
آن را ب��رای گذران��دن اوق��ات فراغت خود 
انتخ��اب می کنند. اگر با ماش��ین ش��خصی 
ب��ه این منطقه می آیید، الزم نیس��ت نگران 
جای پارک باشید چرا که این مجتمع برای 
راحتی مش��تریانش 281 واح��د پارکینگ 
دارد، اگر هم بدون ماش��ین هس��تید، خوب 
اس��ت بدانید ک��ه متروی میرداماد درس��ت 

روبه روی این مرکز خرید واقع شده است. 
مجتم��ع رز میردام��اد دارای 102واح��د 
تج��اری و 94واحد اداری اس��ت. با توجه به 
واقع ش��دن پروژه رز در منطقه مس��کونی، 
تجاری و اداری، ب��ه منظور تکمیل خدمات 
مورد ارائه اش، رستوران مجهزی در طبقات 
13 و 14 لحاظ ش��ده اس��ت. این رستوران 
با وجود دیوارهای شیشه ای از نوع اسپایدر، 
از چه��ار س��مت نم��ای کامل ش��هر را در 
مقابل دیدگان مهمان��ان خود قرار می دهد. 
همچنی��ن در الب��ی قوس جنوب��ی یعن��ی 
خارج از س��اختمان، یک دس��تگاه آسانسور 
پانورامای مجزا برای امکان دسترسی سریع 
ب��ه رس��توران تعبیه ش��ده اس��ت. مجتمع 
تج��اری-اداری رز، در ضل��ع ش��مالی بلوار 
میردام��اد، روب��ه روی بانک مرک��زی و بین 
خیاب��ان تبریزی��ان و کازرون ش��مالی قرار 

گرفته است. 

برندهای میدان محسنی
 و بلوار میرداماد

از سر بلوار میرداماد تا میدان مادر برندهای 
زیادی حضور دارند؛ از برندهای ایرانی گرفته تا 
خارجی. ایرانی ها شامل برندهای کت و شلوار 
دوز هستند. ایکات، ماکسیم و هاکوپیان در این 
میان سرآمد هستند. از میان برندهای خارجی 
که اکثرا هم مربوط به پوشاک هستند می توان 
به زارا، س��اموئل  اند کوین، پیرکاردین، جین 
وس��ت و چندین برند دیگر مرب��وط به حوزه 
پوش��اک اش��اره کرد. نکته ای که در ارتباط با 
میدان مادر و بلوار میرداماد باید خدمت ش��ما 
بگویم این اس��ت که اگر دنبال برند هس��تید 
و اص��وال از آن دس��ت آدم هایی که پوش��اک 
بدون مارک تن تان نم��ی رود، در مراکز خرید 
این مح��دوده برندها حضور کمتری دارند. اما 
تا دلتان بخواهد در راس��ته سمت راست بلوار 
میرداماد تا میدان مادر برند ریخته است. انگار 
برندها به خوب��ی در معرض دید عموم بوده و 
نمی خواهند خ��ود را در راهرو های پاس��اژها 
حبس کنن��د و ترجیح می دهن��د بر خیابان 
باش��ند و همه آنها را ببینن��د. به هر حال اگر 
از س��مت خیابان ولی عصر به س��مت میدان 
مادر می آیید، س��مت راست تان پر از برندهای 

مش��هور است که می توانید خریدهای تان را از 
این فروشگاه ها داشته باشید. 

طالهای میدان مادر 
بع��د از بل��وار میرداماد و مراک��ز تجاری اش 
می رس��یم به میدانی مادرانه. جایی که از جمله 
مراک��ز بورس ط��ال و جواهر تهران محس��وب 
می ش��ود. مرکز بورس��ی که مش��تریانش برای 
خری��د طال و جواهر با برنده��ای جهانی به آن 
مراجعه می کنن��د. حوالی میدان مادر و خیابان 
شاه نظری بیش از 50واحد صنفی طال مشغول 
فعالیت هستند که تعدادی از آنها در پاساژهای 
بزرگی نظیر پاساژ گنجینه محسنی، پاساژ مادر، 
میرداماد، مریم و چند پاساژ دیگر قرار گرفته اند. 
تعدادی هم خارج از پاساژ پذیرای عالقه مندان 
خرید طال هس��تند. از گالری های سرش��ناس 
و فع��ال در این منطقه می ت��وان به گالری های 
مظفریان، گوهربین، لعل )روش��ن روان(، باگت 
)شهرابی( و. . . اشاره کرد. البته جدا از واحدهای 
فروش طال و جواهر، طالس��ازها و مخراج کاران 
بس��یاری نیز در این منطق��ه فعالیت می کنند. 
وسعت و تعدد گالری ها و تنوع محصوالت از نظر 
س��بک کاری و قیمت اجناس را کنار بگذاریم، 
ترافی��ک و پارکینگ باع��ث نارضایتی برخی از 
مشتریان شده است و این مشکالت عالقه مندان 
به خرید طال از منطقه میرداماد را بر سر دوراهی 
ق��رار می دهد که باالخره چ��ه کاری باید با این 
ترافی��ک بکنند. اما به هر حال یک مرکز بورس 

همیشه مشتریانی دارد. 

گزارشی از میدانی به نام مادر 

همه چیز هست الاّ مشتری

دیگران

مرک�ز خری�د پوئرتو ونس�یا در ش�هر زاراگوس�ای اس�پانیا واقع 
ش�ده. ای�ن مرکز خری�د در س�ال 2013 در می�ان 100 مرکز خرید 
از 24 کش�ور مختل�ف جهان رتبه نخس�ت را به دس�ت آورد. این 
 اتف�اق در حال�ی رخ داد ک�ه تنه�ا یک س�ال از زم�ان افتتاح آن 
می گذشت. در این مرکز خرید بیش از 161 برند از سراسر جهان به 

 H&M ارائه کاال می پردازند؛ از پوش�اک گرفته تا وسایل خانه و از
وZARA گرفت�ه ت�ا IKEA. همچنین 37رس�توران در این مرکز 
خرید واقع ش�ده که مشهورترین ش�ان مک دونالد است. در سایت 
این مرکز خرید قس�متی به بازدیدکنندگان اختصاص داده شده تا 

نظرات خود را به مسئوالن اعالم کنند. 

همین طور تخفیف های همه فروش�گاه به صورت روزآمد در اختیار 
بازدیدکنندگان س�ایت قرار می گیرد. ای�ن مرکز خرید به طورکلی 
200 فروش�گاه دارد. زیبایی های گردشگری و امکانات قایق سواری 
و تفریح�ات آبی از دیگ�ر دیدنی های این مرکز خری�د بین المللی 

است. 

پوئرتو ونسیا



بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

هرچند ش��اخص کل بورس 
اوراق بهادار تهران توانست در 
ابتدایی معامالت  نیم س��اعت 
روز چهارش��نبه ب��ا 184واحد 
صع��ود قل��ه 65هزارواحدی را 
پس از دو ماه فتح کند، اما پس 
از آن 245واحد سقوط کرد و 
در نهایت با اف��ت 60واحد به 
محدوده 64هزارواحد برگشت. 
تکنی��کال  تحلی��ل  نظ��ر  از 
شاخص کل، محدوده 65هزار 
و 143مقاوم��ت مهم��ی برای 
ب��وده ک��ه اگر  ش��اخص کل 
این مقاومت شکس��ته ش��ود، 
پیش بینی صعود ش��اخص کل 
تا محدوده 70هزار و 758واحد 
روز  س��هام  ب��ازار  می ش��ود. 
اغلب  تکاپوی  ش��اهد  گذشته 
حقوقی ه��ا ب��رای جابه جای��ی 
دارای��ی  و ترمی��م پرتف��وی با 
درون  گروهی  معام��الت  انجام 
بود. واکن��ش به اظهارنظرهای 
مختل��ف سیاس��ی باعث ش��د 
ت��ا معامله گران ریس��ک گریز 
بازار س��هام روی شناس��ایی و 
جذب س��ود روزهای اخیر در 
پای��ان آخری��ن روز معامالتی 
ای��ن هفت��ه متمرکز باش��ند. 
از س��وی دیگر ب��ورس تهران 
ک��ه در روزهای گذش��ته و در 
پایان ضرب االجل تعیین شده 
هسته ای با خوش بینی ناشی از 
توافق مواجه شده و با افزایش 
تقاض��ا و رش��د قیمت ه��ا به 
استقبال نتیجه مذاکرات رفته 
بود، در معامالت روزگذشته و 
ب��ا تمدید یک هفت��ه ای زمان 
مذاک��رات، دوباره به فاز انتظار 
رف��ت. درعین ح��ال و باوجود 
کاه��ش ش��اخص کل بورس، 
ارزش و حج��م معام��الت ب��ه 
دلی��ل خوش بین��ی ناش��ی از 
مذاک��رات هس��ته ای با رش��د 

مواجه شد. 
اس��ت  حال��ی  در  ای��ن 
ک��ه پیش بین��ی می ش��ود ب��ا 
تاثیر پذی��ری ب��ازار از تحوالت 
در  س��هام  ب��ازار  هس��ته ای، 
ب��ا ف��راز و  روزه��ای آین��ده 
فروده��ای ناش��ی از مذاکرات 
هس��ته ای مواجه ش��ود گرچه 
با افت آخری��ن روز معامالتی 
هفته، امکان افت بیش��تر بازار 
به خصوص در روزهای ابتدایی 

هفته می رود. 

معامالت درون گروهی 
حقوقی ها زیر ذره بین

روز گ�ذش���ت�ه در ن�م���اد 
ص��ادرات  بان��ک  معامالت��ی 
همچنان حقوقی پرتحرک بود 
هرچند که به نظر می رس��ید 
از می��زان عرضه های ممتد به 
نسبت روزهای گذشته اندکی 
کاسته شده اما اقبال خریداران 
ری��زش  از  حقیق��ی،  اغل��ب 
قیمت این س��هم در محدوده 
قیم��ت پایان��ی )صف��ر تابلو( 
جلوگیری کرد. همچنین طی 
معامالت روز گذشته نمادهای 

معامالتی بانک گردش��گری با 
118میلیون سهم، پتروشیمی 
مبی��ن ب��ا 10میلیون س��هم، 
گس��ترش نفت و گاز پارسیان 
س��هم،  15.5میلی��ون  ب��ا 
س��یمان تهران ب��ا 87میلیون 
س��هم و پتروش��یمی مارون با 
70میلیون سهم، تراکتورسازی 
ای��ران ب��ا 3میلیون س��هم و 
س��رمایه گذاری صندوق ه��ای 
سهم،  25میلیون  بازنشستگی 
اصلی تری��ن معام��الت بلوکی 
در معام��الت درون گروهی و 
کد به ک��د حقوقی ه��ا بودند. 
ای��ن در حال��ی اس��ت که در 
نماد معامالت��ی بانک صادرات 
نیز تعداد 20میلیون س��هم از 
ک��د حقوقی به کد ش��خصی 
حقیق��ی روی قیم��ت صف��ر 
تابلو واگذار ش��د. همچنین در 
نماد پتروش��یمی مارون از کد 
زیرمجموعه ه��ای  معامالت��ی 
سرمایه گذاری آتیه صبا تعداد 
ب��ه قیمت  24میلیون س��هم 
70میلی��ارد توم��ان ب��ه ک��د 
معامالتی شرکت آتیه صبا کد 

به کد شد. 

معامالت گروه انبوه سازی 
همچنان در بازه مثبت

روز گذش��ته اکثر نمادهای 
گ��روه انبوه س��ازی در پای��ان 
بودن��د.  مثب��ت  معام��الت 
معام��الت  ح��ال  عی��ن  در 
پرحجم��ی در ای��ن گ��روه و 
سرمایه گذاری  نماد  مخصوصا 
مس��کن انج��ام گرف��ت و ب��ا 
معامل��ه 20.7میلیون س��هم، 
ای��ن س��هم بیش��ترین حجم 
معامالت��ی گ��روه را ب��ه خود 
اختص��اص داد. در گروه بانک 
و موسسات اعتباری، معامالت 
با روندی صعودی اما با شیب 
کم آغاز ش��د و همس��و با جو 
بازار، نوسانی انجام گرفت. در 
گروه  این  پیرام��ون  خبرهای 
می توان به عل��ت توقف نماد 
معامالتی بانک پارسیان اشاره 
کرد که تعدیل منفی بیش از 
20درصدی سود سال گذشته 
اس��ت و ب��ه دلی��ل کاه��ش 
درآمدهای غیر مشاع این بانک 
1.58هزارمیلی��ارد تومانی رخ 
داده اس��ت. همچنی��ن بانک 
دی قص��د افزای��ش س��رمایه 

ک��ه  دارد  را  100درص��دی 
به نظر می رس��د از محل سود 

انباشته باشد. 

افزایش عرضه ها در اکثر 
گروه ها

معام��الت گروه خ��ودرو و 
مثبت  نی��ز  قطعات  س��اخت 
آغ��از ش��د ول��ی رفته رفت��ه 
عرضه ه��ا  افزای��ش  ش��اهد 
بودیم. ش��رکت س��ایپا دیزل 
)خ��کاوه( در آخرین گزارش 
منته��ی ب��ه س��ال 93 زیان 
هر س��هم خود را ب��ا افزایش 
18درصدی مبل��غ 538ریال 
اعالم ک��رد. همچنین س��ود 
عملیاتی ش��رکت نیز کاهش 
15درص��دی داش��ته اس��ت. 
ش��رکت ایرکا پ��ارت صنعت 
)ای��ران کاربرات��ور پیش��ین( 
در ص��دد افزای��ش س��رمایه 
)از دو مح��ل  150درص��دی 
انباشته و مطالبات حال  سود 
ش��ده س��هامداران( اس��ت تا 
قادر به ادام��ه حضور در بازار 
دوم معام��الت بورس باش��د. 
در گ��روه فرآورده ه��ای نفتی 
ش��اهد صع��ود و نزول ه��ای 
چندین باره بودیم و معامالت، 
نوس��انی انجام گرفت. پاالیش 
نفت الوان معامالت را با صف 

خرید به پایان رساند. 
در عین ح��ال طی روزهای 
اخیر در تاالر معامالت شایعه 
ش��ده ک��ه احتم��ال توق��ف 
نماده��ای پاالیش��ی و تعدیل 
مثبت ای��ن نمادها وجود دارد 
ک��ه هنوز هیچ منب��ع موثقی 
آن را تایی��د نکرده اس��ت. در 
براساس  اساسی،  فلزات  گروه 
ش��نیده ها افزای��ش س��رمایه 
از مح��ل تجدی��د دارایی های 
ذوب آهن قطعی اس��ت و این 
افزایش سرمایه در ماه جاری 

انجام خواهد شد.

شاخص کل دیروز 184 واحد صعود و245 واحد عقب نشینی کرد

ریسک گریزها دست به عصا شدند

پنجشنبه
11 تیر 1394 12

خبر

رییس سازمان بورس در اتاق تهران
دومین نشس��ت کمیس��یون بازار پول و س��رمایه 
اتاق تهران یک مهمان ویژه داش��ت. در این نشست 
که صبح چهارش��نبه برگزار شد، اعضای کمیسیون 
میزبان رییس سازمان بورس اوراق بهادار بودند و در 
فرصتی که داشتند پای س��خنان محمد فطانت فرد 
نشستند و در عین حال نظرات و راهکارهای خود را 
در حوزه بازار سرمایه به گوش وی رساندند. در این 
نشست ابتدا رییس کمیس��یون بازار پول و سرمایه 
ات��اق تهران وضعی��ت این روزهای بازار س��رمایه را 
تشریح کرد. علی س��نگینیان با یادآوری اینکه بازار 
سرمایه طی دو هفته گذشته شرایط نسبتا متعادلی 
از س��ر گذراند، گفت: ب��ا این حال ط��ی این مدت 
حج��م معامالت در بورس چن��دان قابل توجه نبود 
 و در ح��ال حاضر میانگی��ن معامالت روزانه کمتر از 
100 میلیارد تومان است که در مقایسه با سال های 

پر رونق گذشته رقم ناچیزی است. 
رییس س��ازمان ب��ورس اوراق بهادار نی��ز در این 
نشست پیش��نهاد ایجاد میز بازار سرمایه در تمامی 
دس��تگاه های اجرایی و وزارتخانه ه��ا را مطرح کرد. 
دکتر محم��د فطانت فرد معتقد اس��ت که با ایجاد 
این میز می ت��وان به تحلیل دقیقی از آثار و واکنش 
بازار سرمایه روی صنایع مختلف دست پیدا کرد که 
در اتخاذ تصمیم ها و سیاست گذاری ها کارساز است. 
وی همچنی��ن به هجوم ش��رکت های خارجی برای 
ورود به بازار سرمایه ایران اشاره کرد و اگرچه آن را 
به فال نیک گرفت اما معتقد است که زیرساخت های 
الزم برای استقبال از سرمایه گذاران خارجی در بازار 
س��رمایه هنوز فراهم نیس��ت. فطانت ب��ا بیان اینکه 
س��ازمان بورس به زودی همای��ش بین المللی برای 
ورود س��رمایه گذاران خارجی برگ��زار خواهد کرد از 
ات��اق بازرگانی تهران خواس��ت در این رابطه کمک 

حال سازمان بورس باشد. 
ریی��س س��ازمان ب��ورس اوراق به��ادار در بخش 
دیگ��ری از س��خنانش، ب��ه موض��وع تامی��ن مالی 
واحده��ای تولی��دی از طریق اوراق و بازار س��رمایه 
اش��اره کرد و افزود: در این زمین��ه بازار فرابورس را 
برای ارائه ابزارهای مناس��ب به فعاالن اقتصادی در 
نظ��ر گرفته ایم اما مهم تر از آن، ش��ناخت مدیران از 
ای��ن ابزارها و به کار گیری آن اس��ت که با عضویت 
مدی��ران مالی بنگاه ها در تش��کل های ح��وزه بازار 
س��رمایه، این ش��ناخت ت��ا حدود زیادی به دس��ت 
می آید. در ادامه این جلسه، علیرضا عسگری مارانی 
ب��ا بیان اینکه مجموعه دولت هن��وز به اهمیت بازار 
س��رمایه واقف نشده است، گفت: تلقی دولتمردان از 
بازار س��رمایه به مانند کراوات است و نه یک جامه و 
لباس واجب و ضروری. به گفته این کارشناس بازار 
س��رمایه، تا زمانی که این نگ��رش در دولت اصالح 

نشود، بازار سرمایه جان نمی گیرد. 

افت 60واحدی شاخص کل بورس
ش��اخص کل ب��ورس در معامالت روزچهارش��نبه با 
60واحد افت دوباره به کانال 64هزارواحدی سقوط کرد 
و در ایستگاه 64هزار و 861واحدی ایستاد. شاخص های 
اصلی بازار سهام نیز در روزگذشته منفی بودند به طوری 
که ش��اخص قیم��ت )وزن��ی - ارزش��ی( 25واحد، کل 
)هم��وزن( 8واحد، قیمت )هموزن( 7واحد، آزادش��ناور 
115واح��د، ب��ازار اول 52واح��د و ب��ازار دوم 68واحد 
ری��زش را به خود دیدند. همچنی��ن در پایان معامالت 
733میلیون س��هم و حق تقدم ب��ه ارزش 158میلیارد 

تومان در 54هزار نوبت داد وستد شد. 

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی

شمــاره 263 www.forsatnet.irمدیریت سهام

به اطالع می ر ساند به استناد مصوبة مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری پارس آریان )سهامی عام(، مورخ 1394/1/16 و مجوز شمارة 121/306547 مورخ 1393/12/24 سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایة شرکت از مبلغ 500ر11 میلیارد ریال به مبلغ 375ر14 میلیارد ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین شده جهت استفاده از حق تقدم خرید سهام، تعداد 
998ر841ر668ر2  سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور و به منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد 002ر158ر206 سهم 1000 ریالی استفاده نشده سهامداران برای پذیره نویسی عمومی با عنایت به مجوز شماره      139430400901034817      مورخ  1394/4/9   اداره ثبت شرکت ها به شرح زیر عرضه می گردد:

اعالمیۀ پذیره نویسی سهام 
شرکت سرمایه گذاری پارس آریان )سهامی عام(

شناسه ملی: 10102347321    شماره ثبت: 192796

1( موضوع فعالیت شرکت:
  ايجاد سرمايه گذاري و يا مشاركت در تأسيس بانك ها، شركتهاي بيمه، مؤسسه هاي مالي و اعتباري، شركت هاي كارگزاري اعم از كارگزاري در بورس اوراق بهادار و يا بورس هاي كاال، شركت هاي

  ليزينگ، شركت هاي خدمات مالي و ساير امور و فعاليت هاي مشابه.
  سرمايه گذاري در خريد، فروش، اداره، در اختيار گرفتن، تأسيس، ايجاد، توسعه، تكميل، واگذاري و اجاره انواع كارخانه ها و واحدها و شركت هاي فعال در بخش هاي توليدي اعم از صنعتي و معدني،

 كشاورزي، ساختماني و هرگونه اموري كه به نحوي از انحاء با فعاليتهاي فوق مرتبط باشد در داخل وخارج از كشور.
  سرمايه گذاري در خريد، مشاركت، در اختيار گرفتن، اجاره، رهن، واگذاري و فروش اموال منقول  و غيرمنقول داير و باير.

  انجام دادن معامالت كليه سهام و اوراق  بهاداري كه طبق قوانين و مقررات قانوني كشور قابل خريد و فروش باشند.
  واگذاري، اجاره، عرضه و فروش واحدها و شركتهاي مورد سرمايه گذاري پس از آماده سازي و اعمال اصالحات ساختاري مورد نياز چه از طريق بورس اوراق بهادار و چه از طرق ديگر.

  صدور اوراق قرضه يا اوراق مشاركت و يا هر نوع اوراق بهادار ديگري كه طبق قوانين و مقررات قانوني كشور قابل خريد و فروش باشند.
  انجام دادن مطالعات و بررسي هاي اقتصادي، فني، مالي، مديريتي و نظارت و پيگيري اجراي طرح هاي سرمايه گذاري و كليه فعاليتهاي اقتصادي و ايجاد شركتها و مؤسسه هاي علمي، مطالعاتي،  

  فني، مهندسي و اجرائي ذيربط.
  ارائه خدمات اقتصادي، فني، اعتباري، سرمايه گذاري، مديريتي، سازماندهي، علمي، مطالعاتي، پژوهشي و مشاوره اي.

  استفاده از تسهيالت مالي و اعتباري بانك ها و مؤسسه هاي مالي و اعتباري ايراني و خارجي در قبال ارائه وثيقه و رهن از اموال شركت.
  انجام دادن معامالت بازرگاني داخلي و خارجي و صادرات و واردات كليه كاالهاي مجاز و اخذ و اعطاي نمايندگي به اشخاص حقيقي و حقوقي داخل و خارج از كشور.

  تأسيس شعبه ها يا نمايندگي ها براي شركت در داخل و يا خارج از كشور.
  انجام دادن ساير كارها، امور و عملياتي كه به طور مستقيم و يا غيرمستقيم براي تحقق هدف هاي شركت الزم و مفيد بوده و يا در جهت اجراي موضوع فعاليت شركت، ضرورت داشته باشد.

2( مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: تهران، بلوار آفريقا، نرسيده به پل ميرداماد، نبش خيابان سپيدار، پالک 61، كدپستی 1518946314 - شركت فاقد شعبه می باشد.
3( سرمایة فعلی شرکت: 000ر000ر000ر500ر11 ريال

4( موضوع افزایش سرمایه: مشاركت در افزايش سرمايه شركتهای گروه و اصالح ساختار مالی
5( محل افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی 

6( مبلغ افزایش سرمایه: 000ر000ر000ر875ر2 ريال
7( مبلغ سرمایه پس از افزایش: 000ر000ر000ر375ر14 ريال

8( مدت شرکت: نامحدود
9( نوع سهام: عادی با نام - شركت فاقد سهام ممتاز می باشد.

10( ارزش اسمی هر سهم: 000ر1 ريال
11( مبلغ مشارکت شده توسط سهامداران شرکت: 000ر998ر841ر668ر2 ريال

12( تعداد سهام قابل عرضه به عموم : 002ر158ر206 سهم
13( مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت:

14( شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: در كليه مجامع صاحبان سهام می توانند شخصا يا وكيل يا قائم مقام قانونی اشخاص حقيقی يا نماينده يا نمايندگان شخص
حقوقی صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدارک وكالت يا نمايندگی حضور بهم رسانند هر سهامدار برای هريك سهم فقط يك رای خواهد داشت.

15( مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: تقسيم سود طبق ماده 90 اصالحيه قانون تجارت بين صاحبان سهام فقط پس از تصويب  
مجمع عمومی جايز خواهد بود و در صورت وجود منافع، تقسيم 10% از سود ساالنه بين صاحبان سهام الزاميست. طبق مواد 140 و 238 قانون تجارت هيات مديره مكلف است هر سال 
يك بيستم از سود حاصل شركت را به عنوان اندوخته قانونی، منظور نمايد. همين كه اندوخته به يك دهم سرمايه رسيد منظور كردن آن اختياريست و در صورتی كه سرمايه شركت افزايش 
يابد كسر يك بيستم مذكور ادامه خواهد يافت تا وقتی كه اندوخته به يك دهم سرمايه بالغ گردد. به پيشنهاد هيات مديره و تصويب مجمع عمومی عادی ممكن است قسمتی از سود

خالص برای تشكيل ساير اندوخته ها كنار گذاشته شود. تقسيم دارايی بعد از تصفيه طبق مفاد اساسنامه و با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.
16( تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شركت فاقد سهام ممتاز می باشد.

17( مبلغ و تعداد اوراق  مشارکت قابل تبدیل به سهم: شركت فاقد اوراق  مشاركت قابل تبديل به سهم می باشد.
18( مبلغ بازپرداخت نشدة اوراق مشارکت: شركت فاقد مبلغ بازپرداخت نشدۀ اوراق مشاركت می باشد.

19( مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مطابق با صورتهای مالی حسابرسی شده 1392/12/29 مجموع  بدهی های كوتاه 
مدت و بلند مدت شركت  به ترتيب برابر با 060ر319ر5 ميليون ريال و 408ر3 ميليون ريال می باشد. همچنين بر اساس يادداشت 38 به همراه صورتهای مالی حسابرسی شده مزبور

بدهی های احتمالی شركت 381ر940ر9 ميليون ريال می باشد. 
20( مدت پذیره نویسی: پذيره نويسی از اول وقت اداری روز شنبه مورخ 1394/4/13 آغاز و تا پايان وقت اداری روز يكشنبه مورخ 1394/5/11 به مدت 30 روز ادامه خواهد داشت. 

تذکر: چنانچه سقف سرمایة تعیین شده قبل از انقضای مهلت پذیره نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره نویسی متوقف خواهد شد.
21( حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره نویسی باید تعهد شود: حداقل يك سهم و حداكثر 002ر158ر206 سهم.

22( مشخصات حساب بانکی ناشر: پذيره نويسی سهام شركت سرمايه گذاری پارس آريان )سهامی عام( تماماً از طريق شبكه كارگزاری انجام خواهد شد. متقاضيان پذيره نويسی  می توانند با 
مراجعه به شركت كارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران و ارائه تقاضای سفارش خريد سهام شركت و واريز وجه به حساب كارگزار مربوطه اقدام نمايند. شايان ذكر است مبالغ دريافتی توسط كارگزار 
مربوطه بايد به حساب زير واريز گردد:  حساب سپرده كوتاه مدت به شماره 2-22000-810-201 بنام شركت سرمايه گذاری پارس آريان )سهامی عام( نزد بانك پاسارگاد شعبه مركزی تهران كد 201

23( مشخصات متعهد پذيره نويسی و ميزان تعهدات آن:

24( روزنامه کثیراالنتشار: روزنامه های كثيراالنتشاری كه اطالعيه ها و آگهی های ناشر در آن منتشر می شود روزنامة اطالعات می باشد. همچنين اعالمية مذكور در روزنامه دنيای اقتصاد
و فرصت امروز )بر اساس مفاد مادۀ 177 اليحة اصالحی قسمتی از قانون تجارت( نيز منتشر می گردد. 

25( چگونگی پذیره نویسی: با توجه به پذيرش اين شركت در فرابورس ايران، اين سهام از طريق سامانه معامالت فرابورس ايران به فروش می رسد. ضمناً سهامدارانی كه حق تقدم 
فوق را خريداری می نمايند، می بايست عالوه بر مبلغ پرداختي بابت حق تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نيز به كارگزار مربوطه بپردازند. وجوه متعلق به پذيره نويسانی كه سهامی به ايشان

تخصيص داده نشود، حداكثر ظرف مدت 15 روز از تاريخ صدور مجوز استفاده از موجودی حساب بانكی به آنان مسترد خواهد شد.
26( کلیة اطالعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعالمية پذيره نويسی و آخرين صورت های مالی به ادارۀ ثبت شركت های تهران تسليم شده است. همچنين 
گزارش توجيهی هيئت مديره در خصوص افزايش سرمايه، گزارش بازرس قانونی و بيانية ثبت سهام در دست انتشار در سايت اينترنتی شركت به آدرس www.parsaryan.com و

سامانه جامع اطالع رسانی ناشران به آدرس www.codal.ir در دسترس عالقه مندان می باشد.
27( مشخصات سهامداران: سهامداران باالی 10 درصد به شرح زير می باشد )بر اساس آخرين صورتهای مالی حسابرسی شده مورخ 1392/12/29( :

28(  نحوة عمل در صورت عدم تکمیل پذیره نویسی سهام شرکت: شركت گروه ارزش آفرينان پاسارگاد )سهامی عام( تعهد نموده تا ظرف 5 روز پايانی مدت پذيره نويسی اقدام به
خريد حق تقدم باقيمانده نمايد. 

  مسئوليت صحت و قابليت اتكای اطالعات اعالمية پذيره نويسی بر عهدۀ ناشر است.
  ناشر، شركت تأمين سرمايه، حسابرس، ارزش يابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمايه گذارانی هستند كه در اثر قصور، تقصير، تخلف و يا به دليل ارائه 

اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضة اوليه كه ناشی از فعل يا ترک فعل آنها باشد، متضرر گرديده اند.
   ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافيت اطالعاتی بوده و به منزلة تأييد مزايا،

تضمين سودآوری ويا توصيه و سفارشی درمورد شركت ها يا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.
  پذيره نويسان می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد ياد شده در اين اعالميه مراتب را كتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زير ارسال نمايند.

تهران، ابتدای خیابان مالصدرا، شمارة 13 سازمان بورس و اوراق بهادار - ادارة نظارت بر انتشار و ثبت اوارق بهادار سرمایه ای.

سمت بطور کامل کد ملی  شماره
شناسنامه

نام پدر  نماینده
حقیقی

 شناسه ملی
اشخاص حقوقی

 شماره ثبت
اشخاص حقوقی اشخاص حقیقی یا حقوقی

رئیس هیات مدیره-غیر موظف 0046087761 2662 علی حسین مجید قاسمی

مدیرعامل  و نایب رئیس  هیات مدیره-موظف 2295883873 550 حبیب علی اکبر امین تفرشی

عضو هیات مدیره-غیر موظف 1091968845 62 حسنعلی رضا راعی

عضو هیات مدیره-غیر موظف 1377239578 1333 قربان 1010383626 رسول سعدی 339609 شرکت بازرگانی همقدمان

عضو هیات مدیره-غیر موظف 0039711501 2661 حسین علی دهقان منشادی

عضو علی البدل 10103223273 285574 تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد

عضو علی البدل 10103907350 346846 تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد

موضوع فعالیت میزان تعهدات شخصیت حقوقی نام متعهد

سرمایه گذاری خرید کلیه حق تقدمهای پذیره نویسی نشده )سهامی عام( شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد

درصد مالکیت تعداد سهام نوع شخصیت حقوقی نام سهامدار

10/70 636ر993ر982 )سهامی عام(  شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد

10/33 460ر145ر949 )سهامی خاص(  شرکت بازرگانی همقدم

هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاري پارس آریان )سهامي عام(

نکات مهم:
نکات مهم:

 64.861.80شاخص کل

)60.77(میزان تغییر

B 2.822.159.789ارزش بازار
B 1.581.674ارزش معامالت
M 733.836حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد

)68.8(1.688ملی صنایع مس
)43.97(2.414پتروشیمی تامین
5.10633.9کشتیرانی ایران
)26.05(3.128معدنی گل گهر

5.18023.46پاالیش نفت بندرعباس

ارزشخریدنام کامل شرکت
B 10.76754.736پتروشیمی فارابی

B 1.55010.252بانک سینا
B 2.4266.599بانک ملت
B 2.4046.491گروه بهمن

B 1.1862.787سرمایه گذاری رنا

ارزشفروشنام کامل شرکت

B 1.28721.282نورد آلومینیوم

B 35.5007.100ح. گلوکوزان

B 39.4052.891گلوکوزان

B 28.4212.317سیمان قائن

B 2.2472.247بانک اقتصاد نوین



رمضانی می گوید اتحادیه ش��ان در گیالن 
43عض��و دارد که 40نفرش��ان زن هس��تند. 
یعنی 40شرکت تعاونی فرش دستباف در این 
استان توسط زنان اداره می شود. شیوه کار این 
شرکت های تعاونی هم به این صورت است که 
معموالً به دو صورت متمرکز و غیرمتمرکز کار 
می کنند. منظور از متمرکز این اس��ت که در 
کارگاه های تحت نظارت خود شرکت تعاونی 
فرش بافته می ش��ود و منظور از غیرمتمرکز 
بافتن فرش در خانه هاس��ت که البته باز هم 
تمامی مراحل آن زیر نظر شرکت های تعاونی 
انجام می شود. از تهیه مواد اولیه گرفته تا ارائه 
نقشه و طرح فرش ها. حتی شرکت ها در حوزه 
ف��روش این کاالها نیز وارد ش��ده و با برپایی 
نمایشگاه هایی به فروش این محصوالت کمک 

می کنند.
 

گیالن و بازارچه دائمی فرش دستبافش
رمضانی خوش��حال اس��ت که توانسته اند 
بازارچه دائمی فرش دس��تباف را در ش��هر 
رش��ت برپا کنند تا بافندگان مکانی دائمی 
ب��رای ف��روش محص��والت خ��ود داش��ته 
باش��ند. این بان��وی فعال ح��وزه فرش در 
ادامه اضافه می کند: هیچ اس��تانی از ایران 
نیس��ت که به نوعی در کار فرش دس��تباف 
نبوده و عده ای به این کار مش��غول نباشند. 
در گی��الن هم بافنده زی��اد داریم تا جایی 
که بی��ش از 13هزار بافن��ده زن و مرد در 
گیالن دارای شناس��نامه بافندگی هستند. 
س��هم زیادی هم از این بافن��دگان مربوط 
ب��ه خانم هاس��ت. البت��ه در کارهایی مانند 
برپاکننده های دار  و  رفوگ��ری  چله کش��ی، 
بیشتر آقایان فعال هستند. از طرفی به این 
رقم باید افراد زیادی را اضافه کرد که هنوز 

کارت شناسایی دریافت نکرده اند. 

توانمندسازی زنان با هنر 
سرانگشتان

بازار فرش دس��تباف به دالیل 
زی��ادی رونق گذش��ته خود را 
ن��دارد. گرانی ه��ا و باالرفتن 
هزینه های تولید و باالبودن 
ه��م  خری��د  هزینه ه��ای 

نف��س بافن��ده را گرفته 
و هم به نوعی دس��ت 

خریداران را از بازار 

فرش دس��تباف کوتاه کرده است. تا جایی 
که براس��اس گفته های رمضانی بسیاری از 
بافندگان دلزده از این اوضاع از فرش دست 
کش��یده اند. رمضان��ی مدیرعامل ش��رکت 
تعاونی فرش دستباف سجاده زیبای گیالن 
هم هس��ت؛ ش��رکتی که خودش تأس��یس 
کرده است. از جمله کارهایی که انجام داده 
حمایت از زنان بدسرپرست یا بی سرپرست 
اس��ت. با دادن س��فارش کار به این خانم ها 
به نوع��ی در جهت توانمندسازی ش��ان هم 

عمل می کنند. 
رمضانی می گوید فرش بافی س��ن خاصی 
نمی شناس��د و در ح��ال حاضر ب��ا توجه به 
بی��کاری مفرط در بازار کار و نیاز خانواده ها 
به منابع مالی، بین سنین 15 تا 63سال به 
این کار مشغول می ش��وند. رمضانی معتقد 
اس��ت این بافندگان استعداد زیادی دارند و 
می توانن��د کاالیی باکیفیت باال تولید کنند. 
مثاًل یک تابلوفرش را طی یک ماه می بافند 
که به ط��ور معمول 300 تا 400هزار تومان 
هزینه اولیه برایش صرف می شود و می توان 
آن را در ب��ازار ت��ا یک میلی��ون و 200هزار 
تومان به فروش رس��اند. ای��ن امر می تواند 
ب��ه لحاظ مالی کمک خوبی برای خانواده ها 

باشد. 

هنر گیالنی ها به نام دیگران فروخته 
می شود

یک��ی از ضعف های بازار فرش دس��تباف 
ک��ه به ف��روش آن چ��ه در ب��ازار داخلی و 
چ��ه در بازاره��ای خارجی 
می زند،  زی��ادی  ضرب��ه 
ای��ن  در  برن��د  نب��ود 
فرش های  اس��ت.  بازار 
بیشتر  ایران  دس��تباف 
با نام استان ها شناخته 
تنه��ا  و  می ش��وند 
برن��د  چن��د 
در  محدود 
این زمینه 
لی��ت  فعا
 . می کنند
م��ورد  در 
ن  گی��ال
ن  س��تا ا د
ت��ب  ا به مر
وجود  بدتری 
دارد. زی��را حتی 
ن��ام  ب��ه  فرش��ی 
گی��الن  اس��تان 
ب��ازار  در  ه��م 
نمی ش��ود.  عرضه 
این  در  رمضان��ی 
با  می گوید:  ب��اره 

اینک��ه بافندگان حرف��ه ای در گیالن داریم 
ک��ه تعدادش��ان ب��ه چندین ه��زار نفر هم 
می رس��د اما همه این افراد ف��رش را به نام 
اس��تان های دیگر می بافند. ب��ه این صورت 
که کارفرمایان نقش��ه فرش شهرهایی چون 
تبریز، قم و کاش��ان را در کارگاه های گیالن 
می بافند ولی به نام ش��هرهای نامبرده وارد 
بازار می کنند. درحالی که بهترین فرش های 
تبریز از ش��ش متری تا 24متری در گیالن 

بافته می شوند. 
رمضانی معتقد اس��ت که در گیالن افراد 
زیادی دارای لیسانس طراحی هستند اما به 
دلیل مش��کالتی که ارائه شد، بیکار هستند 
چون کس��ی از آنه��ا طرح��ی نمی خواهد. 
از  آم��اده  به ص��ورت  نقش��ه ها  و  طرح ه��ا 
استان های دیگر وارد می شود و هیچ نگاهی 

به عناصر بومی نمی شود.
 در حالی که با روی آوری به اس��تفاده از 
عناصر بومی اس��تان گیالن در طراحی ها و 
نقشه ها، افراد زیادی صاحب شغل و درآمد 

می شوند. 

نقشه ها خوب کشیده نمی شوند
رمضانی یکی دیگر از مشکالت مربوط به 
نقش��ه ها را کامپیوتری شدن ش��ان می داند. 
این فعال حوزه فرش دستباف معتقد است 
که براس��اس نقش��ه های س��نتی حتی اگر 
بافن��ده 24 رج هم بافته بود، می توانس��ت 
برگردد و اگر اش��تباهی در بافت پیش آمده 
ب��ود آن را برطرف می ک��رد و عیب و ایراد 

می گرف��ت  را  آن 
الزم  بی آنک��ه 
باش��د که رج های 
ش��ده  بافت��ه 
ش��وند.  ش��کافته 
اما در نقش��ه های 
بافنده  کامپیوتری 
اش��تباه  متوج��ه 
و  نمی ش��ود  خود 
موجب  امر  همین 
کیفیت  می ش��ود 
باف��ت پایین بیاید 

و در نهای��ت در بازار یا خریداری نداش��ته 
باش��د یا اینکه قیم��ت پایین��ی را به خود 

اختصاص دهد. 
از دیگر مسائلی که باید در این زمینه به آن 
اشاره شود، این است که معموالً بافنده ها نقشه 
خوان های خوبی نیس��تند و شاید فوت و فن 
خوانش نقش��ه را هم نمی دانند. همین امر به 
سوء استفاده هایی از این حوزه دامن زده است، 
تا جایی که کارخانه های سفارش دهنده فرش، 
نقش��ه های کامپیوتری را مثاًل در 100نسخه 
تکثیر می کنند ک��ه در نهایت بر اث��ر ازدیاد 
تکثیر، نقشه کیفیت الزم را ندارد و به خرابی 

کلی فرش منجر می شود. 

نخ و نقشه را به ما بدهید
تعاونی های فرش دس��تباف خواسته هایی 
از مرک��ز ملی فرش دارن��د. رمضانی با ذکر 
این جمل��ه می گوی��د: ب��رای جلوگیری از 
هرگونه سوء اس��تفاده،  ای کاش نخ و نقشه 
را در اختی��ار ش��رکت های تعاون��ی ق��رار 
به  آنها  ت��ا  بدهند 
منتقل  بافن��دگان 
رمضان��ی  کنن��د. 
می خواهد  وقت��ی 
جنبه ه��ای  ب��ه 
اش��اره  کارآفرینی 
اصرار  هم  باز  کند 
از مسائل  دارد که 
و مصائب صاحبان 
کس��ب وکار حوزه 
دس��تباف  ف��رش 

بگوید.
 وی در ادامه در مورد میزان اشتغال زایی 
ش��رکت های تعاونی در اس��تانش می گوید: 
همان طور ک��ه گفتم این ش��رکت ها به دو 
ص��ورت متمرک��ز و غیرمتمرک��ز فعالی��ت 
می کنند. در حالت کارگاهی تا 10نفر در هر 
کارگاه فعالیت می کنند و در حالت خانه ای 
هم بسته به توان هر شرکت تعاونی بین 10 

تا 30 نفر با آنها همکاری می کنند. 

کارآفرینی چندصد نفری
وی می گوی��د در کارگاه خ��ودم 10نف��ر 
فعالیت می کنند اما به صورت غیرمتمرکز در 

ح��وزه فرش کار نمی کنم بلکه عمده فعالیتم 
را بر صنایع دس��تی قرار داده ام. زیرا در گیالن 
ظرفیت های بسیار زیادی در این حوزه وجود 
دارد که در صورت اهمیت دادن می تواند منبع 
درآمد بسیار مناسبی برای خانواده باشد و موج 

بیکاری را تا حدود زیادی بشکند. 
گلیم بافی، حصیربافی، ورنی بافی و چندین 
رشته دیگر از جمله حوزه های صنایع دستی 
اس��ت که رمضانی به آنها ورود کرده و از این 
طریق حدود 600 نفر با او همکاری می کنند. 
محصوالت به دس��ت آمده را نی��ز با برپایی 
نمایش��گاه هایی در گی��الن و حت��ی تهران 
به فروش می رس��اند. از س��ال 91 تا 93 سه 
نمایشگاه برپا کرده که موجب شده کاالهای 
اف��راد ش��اغل در حوزه های ف��رش و صنایع 
دس��تی رونق خوبی را تجرب��ه کنند. وقتی 
از او می خواه��م در مورد دس��تمزدی که به 
تولیدکنندگان خانگی صنایع دستی پرداخت 
می ش��ود، توضیحی بدهد می گوید: سجاده 
یکی از مهم ترین محصوالت شرکت من است. 
 برای بافت یک سجاده حدودا یک هفته زمان
 الزم اس��ت. بنابراین هر کس��ی در طول ماه 
می تواند 4سجاده ببافد که تا 90هزار تومان 

بابت هر کدام دستمزد می گیرد. 
نایب رییس اتحادیه صنفی تولیدکنندگان 
فرش دس��تباف رش��ت در نهایت مهم ترین 
برنامه اش را حمایت از توانمندس��ازی زنانی 
می داند که توانایی انجام کارهایی مربوط به 
صنایع دستی و فرش دستباف را دارند؛ زنانی 
که به نوعی دارای هنری هس��تند و می توان 
از ای��ن ظرفیت ها برای اش��تغال زایی هر چه 

بیشتر و کاهش نرخ بیکاری سود جست. 

به فضا سفر کرده اند، به اعماق دریا رفته اند، جایزه نوبل 
گرفته اند، نام ش��ان در کت��اب رکوردهای جهان، گینس 
به ثبت رس��یده، رکورد المپیکی ثبت کرده اند، پس��ت 
ریاس��ت جمهوری گرفته اند. کوتاه سخن اینکه زن های 
قرن بیستم بر این افس��انه که زن جنس ضعیف تری از 
مرد دارد، خط بطالن کشیده اند. اما بزرگ ترین شاهکار 
آنه��ا که برای مردان هرگز قابل دس��ت یافتن نیس��ت، 
توانایی تولید مثل و زندگی بخشی آنهاست. آنها اگرچه 
تالش های زیادی در طول تاریخ برای حق خود کرده اند 
ام��ا به ویژه در جامعه های مردس��االر همچنان زیر لوای 

سنت ها و آداب و رسوم سنتی زندگی می کنند. 

تاج و تخت بی چون و چرا
براساس سرشماری انجام شده در کوبا در سال 1953، 
خانم ه��ا تنها 19/2 درص��د از نیروی کار این کش��ور را 
تشکیل می دادند. آنها مسئولیت های حداقلی اجتماعی و 
کارهای غیرمهارتی از جمله کارگران داخلی، منشی گری 
یا در بهترین حالت معلمی را برعهده داشتند. آنها در آن 
زمان مهم ترین قربانیان نرخ بیکاری کوبا در آن س��ال ها 
بودند. نرخ بیکاری در این کشور پیش از پیروزی انقالب 

1959 به باالترین حد رسیده بود. 
انق��الب کوب��ا بهترین دس��تاوردها را ب��رای خانم ها 
از نظ��ر باز کردن دره��ا به روی آنه��ا و بهبود وضعیت 
آموزشی، سالمتی، اش��تغال و برابری جنسیتی داشت. 
بی��ن س��ال های 1970 تا 1990 آمار نی��روی کار زنان 
22/4درصد رش��د کرد در حالی که این آمار برای مردان 
تنه��ا 4/2 درصد ب��ود. خانم ها در س��ال 1990، 38/9 
درص��د از نی��روی کار را تش��کیل می دادن��د حال آنکه 
اکنون ب��ا جمعیت معادل 417/ 1 میلی��ون نفر نیروی 

کار در بخش دولتی 43/6 درصد را تشکیل می دهند. 

دامنه های پنهان 
مش��ارکت زنان در اقتصاد کوبا در طول یک دوره خاص 
کاهش نیافت. در طول چهار سال گذشته، نیروی کار زنان 
ت��ا 36درصد افزایش یافت. این افزایش مدیون حضور بیش 
از 66درصدی خانم ها در مشاغل تکنسین و سطح متوسط 
است. بزرگ ترین کمبود اما در بخش تولید است که از قدیم 
مردانه بوده اس��ت. همچنین نیم میلی��ون نفر از خانم های 
کوبایی در فعالیت های پیچیده فنی و حرفه ای حضور دارند. 
اکنون بحث روز دنیا زنانه ش��دن فقر اس��ت. مطالعات 
برنامه جهانی غذا نش��ان می دهد از ه��ر 10 فقیر در دنیا 
هفت نفرش��ان زن یا دختر هس��تند. با این وجود در کوبا 
نیروی کار فنی و حرفه ای زنانه ش��ده اس��ت. زنان کوبایی 
45درصد بخش علمی و فنی را تشکیل می دهند، بیش از 
70درصد کارکنان بانک ها زن هس��تند و 43درصد نیروی 

کار در بخش س��رمایه گذاری های مش��ترک نیز به زن ها 
اختص��اص دارد. بیش از 50درصد نی��روی کار در وزارت 
بهداشت کوبا زنان هستند و اتفاقا پست های کلیدی زیادی 
دارند. طبق آمار دولت کوبا در حال حاضر بیش از 42 هزار 
زن در این کشور فعالیت های خوداشتغالی انجام می دهند 
و از همین راه زندگی خود را می گذرانند. جالب اینکه بیش 

از نیمی از این زنان قبال خانه دار بودند. 

خانم های زمین دار
درحالی که بس��یاری از زنان در سراس��ر دنیا به دنبال 
قطعه زمینی برای کش��اورزی هستند، بیش از 11 هزار 
زن در کوبا هس��تند که ب��رای خود زمی��ن دارند و در 
آن به کش��ت تنباکو، قهوه، کاکائو و پرورش سبزیجات 
مش��غولند. این حرکت از س��ال 1993 ش��روع شده و 

همچنان هم در حال گسترش است. 
خانم ها اکنون 30درصد نیروی کار وزارت صنایع قندی 
را تشکیل می دهند و حاال پست هایی دارند که زمانی فقط 
در انحصار مردان بود. آنها همچنین در پروژه های تحقیقاتی 
که هدف شان تنوع بخشیدن به محصوالت کشاورزی است 
نقش مهمی را ایفا می کنند. پس��ت هایی چون کارشناس 
کنترل کیفیت، اقتصاددان و برداشت کننده نیشکر ازجمله 
مش��اغل مهم زنان در این وزارتخانه مهم در کوبا به شمار 
می آید. آنها همچنین پس��ت های مدیریتی و اجرایی هم 
در این وزارتخانه داش��ته و دارند و همین امر نقش شان را 

پررنگ تر از پیش کرده است. 

اثر »دوره خاص«
منظ��ور از دوره خ��اص، دوران طوالنی رکود اقتصادی 
اس��ت که از س��ال 1989آغاز ش��د. یکی از دالیل ظهور 
این دوره، فروپاش��ی اتحاد جماهیر ش��وروی بود. در این 
دوره بس��یاری از مناب��ع انرژی مثل نف��ت و گازوییل که 
قراردادش��ان برای واردات با شوروی بس��ته شده بود، در 
کوبا نایاب ش��د و رکود اقتصادی کوبا  را رقم زد. هرچند 
آمارها نشان می دهد که »دوره خاص« خسارت زیادی به 
مش��ارکت زنان در بازار کار در کوبا وارد نکرد اما نباید از 
اث��ر اجتماعی و رنجی که این دوره بر خانم های کوبایی و 
خانواده های شان در طول سال های دهه 1990 وارد کرد، 
به س��ادگی بگذریم. خیلی از خانم ه��ا در »دوره خاص« 
مجبور ش��دند کار خ��ود را به خاطر نزدیک تر ش��دن به 
خانه ش��ان عوض کنند. تازه این غیر از آنهایی اس��ت که 

مجبور شدند کارشان را رها کنند. 
خانم ها توانایی باالیی از خود در سازگاری با کارهای موقت 
نشان دادند؛ کارهایی که آنها به خاطر نبود سوخت، مواد اولیه 
و برق قربانی اش می شدند. حاال اقتصاد کوبا در حال بازیابی 
 است و زنان هم به خوبی نتیجه آن سازش ها و سختی ها را 

می بینند. 

زنان کوبا مقاوم و موفق
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 باز هم نابرابری میان زنان و مردان
زنان بازنشسته حداقل تا سال 
2060، به اندازه مردان دریافتی 

نخواهند داشت

از نابرابری های موجود میان زنان و مردان کاس��ته 
شده است ولی هنوز کامال از بین نرفته است. درواقع، 
حتی در سال 2060 هم این اختالف حقوق مستمری 

به طور آشکارا مهم و چشمگیر خواهد بود. 
به طور متوسط زنان تا سن 62.5 سالگی، در مقابل 
61.9 س��الگی برای مردان، کار می کنند، باوجود این 
موض��وع، آنها با تع��داد هفته های کارک��رده کمتری 
بازنشس��ته می ش��وند. در نتیجه حق��وق کمتری هم 
دریاف��ت می کنند: به طور متوس��ط 993یورو در ماه 
برای زن��ان در مقابل 1642یورو ب��رای مردان. حتی 
اگر تمامی مقیاس های توجیه کننده این تفاوت میان 
جنس��یت ها را در نظر بگیریم )حقوق داده ش��ده به 
همس��ر فرد بازنشس��ته که فوت شده است، برتری ها 
و...( تفاوت درآمد مردان و زنان همچنان به 25درصد 

می رسد. 
 COR  طب��ق ارزیابی ه��ای انجام ش��ده توس��ط
)انجمن رسیدگی به  امور بازنشستگان( به ترتیب در 
س��ال های 2030 و 2050، این تفاوت درآمد احتماال 

به 20درصد و 15درصد خواهد رسید. 
در جمل��ه کوتاهی از گ��زارش COR این موضوع 
به چش��م می خورد: »فاصله میان درآمدها در آینده 
کاهش خواه��د یافت، اما حتی در س��ال 2060 هم 
به طور آش��کارا قابل مالحظه اس��ت. به عبارت دیگر، 
حتی در سال 2060، نابرابری های جنسیتی همچنان 
وجود خواهند داش��ت. چرا؟ زیرا میانگین مستمری، 
امروزه و طی 30، 40 س��ال گذشته، بازتابی است از 
عدم برابری در حقوق و ش��غل و مناصب بین زنان و 
مردان. در 30تا 40سال آینده، نابرابری ها در بازار کار 
موجب عدم برابری در حقوق بازنشستگان می شود. 

نابرابری های ثابت و همیشگی در بازار کار

در فرانسه، حقوق ماهانه دریافتی زنان، 24.5درصد 
کمتر از مردان اس��ت، حتی در دریافتی های ساعتی 
هم این رقم 16درصد اس��ت و در صورت وجود زمان 
کاری و توانایی های یکس��ان، باز ه��م این تفاوت به 
9درصد می رس��د. آنتوان بوزینو، مس��ئول کنفرانس 
EHESS گف��ت: »ن��رخ فعالی��ت زن��ان کمت��ر از 
مردان اس��ت و آنها بیش��تر به کارهای پاره وقت روی 
می آورند.« زنان بیش��تر در بخش ه��ا و منصب هایی 
مش��غول به کار هس��تند که عموما به کارمندان آن 
بخش حقوق کمتری داده می ش��ود و مراتب ش��غلی 

پایین تری دارند.
 این تبعیض جنسیتی به انتخاب مصمم و قاطعانه 
خودشان باز می گردد. اما این انتخاب هم خود تحت 
تاثیر برتری های قالب جنس��یتی اس��ت ک��ه زنان را 
به س��مت ش��غل های پاره وقت با ریسک کمتر سوق 
می ده��د. ای��ن متخص��ص تبعیض جنس��یتی میان 
زنان و مردان این چنی��ن ادامه داد: زنان همچنین با 
مش��کالتی مواجه می ش��وند که مانع ادامه شغل شان 
می شود. این مشکالت با خانواده و موقعیت خانوادگی 

آنها مرتبط است. 
به عالوه، سیس��تم مالیاتی فرانس��ه هم در به وجود 
آمدن این نابرابری ها سهیم است. بهره خانواده، زنان 

را از حضور در بازار کار ناامید می کند. 
در آخ��ر، زن��ان مجبور هس��تند که ب��رای گرفتن 
حقوق بیش��تر، مقدار زمان بیشتری نسبت به مردان 
کار کنند. با وجود این باید توجه داش��ته باش��یم که 
در حال صحبت کردن در مورد خواس��ته ای هستیم 
که در حال از بین رفتن اس��ت: در جریان چند نسل، 
برخی شغل های زنانه پیشرفت خوبی داشته اند. زمان 
کار کردن برای زنان نس��لی که در س��ال های 1942 
متولد ش��ده اند، 90درصد مردان بوده که برای نسل 

متولد 1960 تقریبا به 100درصد رسیده است. 

نابرابری های مربوط به بازنشستگی: کافی نبودن 
خسارت ها

سیس��تم بازنشستگی سال هاس��ت که برای از بین 
بردن تبعیض های زیر اقداماتی انجام داده است: 

افزایش بهای دوره بیمه: مکانیسمی برای جبران 
ای��ن کمبودها در زندگی حرفه ای زن��ان وجود دارد: 
بخش��ش از چهار دوره ب��ه ازای هر فرزند که مختص 
مادران اس��ت و بیش از چهار دوره دیگر را هم که با 
پدران مش��ترک هس��تند. به این عمل، افزایش بهای 
دوره بیم��ه )MDA( می گوین��د. اما انگار مش��کل 
هست. زیرا محاس��به حقوق ها براساس 25سال برتر 
)از نظر حقوق��ی( انجام می گیرد، یعنی یک حقوق با 
منبعی ناچیز که توس��ط دوره های داده شده اضافی 

توسطMDA هم جبران نمی شود. 
س�ومین فرزن�د: افزای��ش حق��وق 10درصدی، 
همچنین برای زنان و مردان که حقوق بیش��تری هم 
می گیرند، از فرزند س��وم به بع��د، افزایش حقوقی به 
میزان 10درصد در نظر گرفته ش��ده اس��ت که خود 
س��بب ایج��اد نابرابری هایی می ش��ود. از نظر آنتوان 
بوزینو، این کار نه ب��ه خانواده ها کمکی می کند و نه 

نفعی برای شان دارد. 
وی ای��ن پیش��نهاد را ارائ��ه داده اس��ت: ح��ذف 
تدریج��ی این افزایش حقوق و اختصاص دادن آن به 
قس��مت های دیگری که مربوط به کودکان می شود، 

مثال مهد کودک ها. 

اقتصاد زنـان

مترجم: سارا گلچین

وی در ادامه در مورد میزان 
اشتغال زایی شرکت های تعاونی در 

استانش می گوید: همان طور که گفتم 
این شرکت ها به دو صورت متمرکز 
و غیرمتمرکز فعالیت می کنند. در 

حالت کارگاهی تا 10نفر در هر کارگاه 
فعالیت می کنند و در حالت خانه ای هم 
بسته به توان هر شرکت تعاونی بین 
10 تا 30 نفر با آنها همکاری می کنند

زنان جهان

با فاطمه رمضانی، فعال حوزه فرش دستباف و صنایع دستی در استان گیالن

ظرفیت های گسترده ای برای اشتغال زنان وجود دارد
سارا دهقان آزاد

منبع: فیگارو اینکه فرش دس�تباف در فرهنگ ایرانی جایگاه ارزش�مندی دارد در آن ش�کی نیس�ت. اما دالیل این ارزشمندی چیست؟  
تبل�ور گوش�ه هایی از آیین ها و افکار ایرانی در این چارچوب هنری یکی از دالیل ارزش�مندی اش اس�ت. ام�ا صبغه مهم تر و 
پررنگ تر این کاالی دست س�از مربوط به کار و اش�تغال زایی اس�ت که اتفاقا بانوان در این زمینه نقش پررنگ تری نس�بت به 
مردان دارند. تا آنجا که درصد بسیار باالیی از بافندگان فرش را بانوان تشکیل می دهند. بنابر آمار چندین میلیونی که معموالً 
در مورد میزان اش�تغال زایی این حوزه ارائه می ش�ود، همیشه سهم باالیی از آن این طیف است.نوشتن این مقدمه از این نظر 
اهمیت داش�ت که باید حرف از بانویی بزنیم که در این حوزه فعالیت می کند. فاطمه رمضانی، مدیرعامل اتحادیه ش�رکت های 
تعاونی فرش دس�تباف و صنایع دس�تی گیالن در این زمینه با  »فرصت امروز« از فعالیت هایش در این حوزه حرف زده است و 

اینکه برای سر و سامان دادن به اوضاع فرش دستباف در استانش چه کرده است و چه قرار است بکنند. 
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 ه�دف کارزار تبلیغاتی ایمیلی 
خود را مش�خص کنی�د: به منظور 
آغاز یک کارزار تبلیغاتی ایمیلی موفق 
بهتر اس��ت پیش از هر چیز برای این 

کارزار هدف گذاری کنید. 

 لیس�ت آدرس های ایمیل خود را توسعه داده 
و آن را ب�رای آغاز بازاریابی ایمیلی آماده کنید: 
یک لیس��ت از ایمیل های مش��تریان قبلی، مشتریان 
فعلی و در نهایت مش��تریان بالقوه آماده کنید. از آنها 
بخواهید تا به شما اجازه دهند که ایمیل های تبلیغاتی 
خود را برای ش��ان ارسال کنید یا با قرار دادن فرم های 
ثبت نامی روی وب سایت تان گزینه دریافت تخفیف از 
طریق ایمیل را در این فرم قرار داده و مش��تریان را به 
انتخاب این گزینه تش��ویق کنید. فراموش نکنید که 
گزینه ارس��ال خبرنامه از طریق ایمیل را در فرم های 
ثبت نام بگنجانید، چرا که این گزینه کلید ورود شما به 
دنیای بازاریابی ایمیلی است. همچنین در برخی موارد 
امکان خریداری لیست ایمیل افرادی که ممکن است 

به محصوالت شما عالقه مند باشند نیز وجود دارد. 

 یک ج�دول زمانی ب�رای کارزار تبلیغات ایمیلی 
خود ترسیم کنید: در مورد بازه زمانی ارسال ایمیل های 
تبلیغاتی خ��ود تصمیم گیری کنید. س��عی کنید تا میان 
ارس��ال بیش از ح��د ایمیل های تبلیغاتی یا عدم ارس��ال 
منظم آنها و به منظور ایجاد یک رابطه پایدار با مش��تریان 
تعادل ایجاد کنید. استفاده از محتوای  مفید و ارزشمند در 
کنار پیام های تبلیغاتی راهکار مناسبی برای حفظ ارتباط 
ایمیلی با مشتریان است. هرگز اقدام به ارسال بیش از حد 

پیام های تبلیغاتی نکنید. 

 ایمیل ه�ای تبلیغات�ی خ�ود را در بهتری�ن زمان 
ممکن ارسال کنید: تحقیقات و مطالعات مستقل نشان 
می دهد ک��ه بهترین زمان ارس��ال ایمیل ه��ای تبلیغاتی 
 در روزه��ای سه ش��نبه و چهارش��نبه و از س��اعت 2 تا 3 

بعد از ظهر است. 

 بهتر است پیام تبلیغاتی تان کوتاه، فوری و مؤثر باشد: 
متنی که در ایمیل تبلیغاتی تان اس��تفاده می کنید از اهمیت 
بسیار زیادی برخوردار اس��ت. اطمینان حاصل کنید که پیام 
تبلیغاتی تان درست به هدف زده و محتوای آن به واسطه وجود 
اخب��ار جذاب و مهیج و همچنین پیش��نهادات ویژه در زمینه 
فروش محص��والت به قدر کافی اغوا کننده باش��د. ایجاد یک 
حالت اضطرار در پیام های تان می تواند بس��یار تحریک کننده 
باشد  )به عنوان مثال اعالم کنید که پیشنهاد ویژه برای فروش 
برخ��ی محص��والت در روز جمعه به پایان می رس��د.( همواره 
مهم ترین بخش پیام تان را در پاراگراف اول قرار داده و با ایجاد 
خالصه ای از پیام های موردنظرتان موجبات س��هولت خواندن 
آن را ب��رای مخاطب فراهم کنید. وجود محتوای مناس��ب و 
همچنین یک پیام تبلیغاتی مختصر و مفید با اشاره مستقیم به 
اصل موضوع می تواند از مرحله باز شدن ایمیل تبلیغاتی ارسال 
شده توسط شما به کلیک روی لینک وب سایت شما یا حتی 

برقراری یک تماس تلفنی با شرکت شما شود. 

 با استفاده از عبارت های تحریک کننده مخاطب را 
به برقراری ارتباط با شرکت تشویق کنید: با استفاده 
از کلم��ات تحریک کنن��ده نظیر »اینجا کلی��ک کنید« یا 
»االن تماس بگیرید« دریافت کننده پیام را تش��ویق کنید 
تا با ش��ما ارتباط برقرار کند. به یاد داشته باشید که یک 
پیام تبلیغاتی فاقد عبارت های تش��ویق کننده به برقراری 

تماس با فرستنده پیام یک تبلیغ ناقص و بی اثر است. 

 رفتار خوبی با مخاطبان داش�ته باش�ید: این یک 
واقعیت اس��ت که یک دیدار رودررو با یک ش��خص دیگر 
بس��یار بهتر و تعامل با یک شرکت تجاری فاقد صورت و 
ش��خصیت انسانی است. بهتر است از حرفه ای نشان دادن 
خودداری کرده و از لحن تجاری استفاده نکنید. مشتریان 
فعلی و بالقوه شما دوستان شما هستند. با آنها مانند مردم 
واقعی سخن بگویید. پاسخگویی مشتریان به شما و کارزار 

تبلیغاتی تان به این موضوع بستگی دارد. 

 گزینه انص�راف از دریافت ایمیل های تبلیغاتی را 
در ایمیل ت�ان قرار دهید: با مخاطبان و مش��تریان تان 
مانند یک زندانی یا گروگان رفتار نکنید. با قراردادن یک 
لینک انصراف مناس��ب در ایمیل های خود به مش��تریان 
و مخاطبان ت��ان اج��ازه دهی��د در ص��ورت تمایل آدرس 
ایمیل ش��ان را از لیس��ت دریافت کنن��دگان ایمیل ه��ای 
تبلیغاتی حذف کنند. در برخی کشورها قانون شرکت های 
تج��اری را موظف کرده اس��ت که درخواس��ت های عدم 
دریافت ایمیل های تبلیغاتی را طی 10روز بررس��ی کرده 
و ترتی��ب اثر دهن��د. فراموش نکنید که نبای��د از تیترها 
و لینک های فریبنده اس��تفاده کنی��د و لینک انصراف از 
دریاف��ت ایمیل های تبلیغاتی نیز باید دس��ت کم به مدت 

30روز از آغاز کارزار تبلیغاتی ایمیلی شما فعال باشد. 

 نظ�ارت بر عملکرد: این موض��وع عموما مورد غفلت 
واق��ع می ش��ود. نظارت ب��ر ایمیل ه��ا و لینک هایی که از 
طریق ایمیل های تبلیغاتی ش��ما ارس��ال می شوند بینش 
بس��یار ارزشمندی را برای ش��ما فراهم می کند تا متوجه 
نقاط ضع��ف و قوت کارزار تبلیغاتی تان ش��وید. ردیابی و 
نظ��ارت بر ایمیل ها یک ویژگی اس��تاندارد سیس��تم های 
بازاریاب��ی ایمیل��ی نظی��ر Reliant Email  به ش��مار 
م��ی رود. همچنین ردیابی و نظارت بر جزییات ایمیل های 
ارس��الی به تنظی��م دقیق کارزار تبلیغات��ی ایمیلی کمک 
بسیار زیادی خواهد کرد. بررسی کنید لینک هایی که در 
ایمیل ه��ای تبلیغاتی قرار می دهید چه بازخوردی خواهد 
داش��ت و کدام دست از پیام ها بیش��ترین میزان کلیک و 
مراجعه به وب س��ایت یا برقراری تماس با شرکت شما را 

ایجاد خواهد کرد. 

 بازتعریف و تکرار: از نخس�تین کارزار تبلیغاتی ایمیلی خود چه چیزی آموختید؟  
شما می توانید این سوال ها را از خود بپرسید: 

• نقاط ضعف و قوت ش�ما هنگام کارزار تبلیغاتی ایمیلی تان چه بوده است؟  کدام 
یک از تمهیدات و اقدامات شما مفید و مؤثر بوده و کدامیک نبوده است؟ 

• آیا ش�ما ب�ه اهدافی که در ابت�دای کارزار تبلیغاتی ایمیلی خود ترس�یم کردید 
دست یافته اید؟ 

• چه کارهایی می توان برای دریافت پاس�خ بهتر از مخاطبان و مشتریان در کارزار 
تبلیغاتی ایمیلی بعدی انجام داد؟ 

ب�ه یاد داش�ته باش�ید که موض�ع خ�ود را تصحیح کنی�د و از تجربی�ات خود در 
کارزارهای قبلی و بازخوردی که از مش�تریان دریافت می کنید بیاموزید. در صورت 
نیاز س�عی کنید با تکرار این 11 مرحله ی�ک کارزار تبلیغاتی ایمیلی موفق را تجربه 
کرده و ارتباط تان را با مشتریان فعلی و بالقوه حفظ کنید تا موجبات مراجعه و حفظ 

رابطه آنها با کسب وکارتان را فراهم کنید. 

مختلفی  روش های  بازاریابی 
دارد. ای��ن روزه��ا بازاریاب ه��ا تقریب��اً از هر 

راه��ی برای ایجاد زمینه ه��ای الزم جهت حضور محصوالت 
موردنظرش��ان در بازار استفاده می کنند. از حضور تبلیغات و نام شرکت ها 

و برندهای تجاری در ورزش های پرطرفدار گرفته تا حضور در فضای مجازی، شرکت های 
تجاری تمام تالش خود را به کار می گیرند تا برند آنها و تبلیغات ش��ان دائماً در معرض دید مردم باش��د. 

بازاریابی ایمیلی یکی از شیوه های بازاریابی است که امروزه از آن برای تبلیغات و کسب سهم از بازار استفاده می شود، این 
روش بازاریابی در ایران چندان مورد توجه بازاریاب ها و شرکت های تجاری نبوده و به همین دلیل و به منظور آشنایی هرچه 

بیشتر با این مبحث در زیر به 11 نکته در زمینه بازاریابی ایمیلی اشاره می کنیم: 

  

از یک لینک مناسب 
و گوی�ا در ایمیل ه�ای تبلیغات�ی 
استفاده کنید: نگاه و برداشت اول بسیار مهم 
است. بنابراین بهتر است با قراردادن یک لینک کوتاه و 
تحریک کننده در ایمیل تبلیغاتی ارسال شده توجه مخاطبان را 
جلب کنید. مطالعات صورت گرفته در این رابطه نشان می دهد 
که لینک ها و نوشته های کوتاه، جذاب و مرتبط با موضوع 10 
تا 20 برابر در مقایس�ه با لینک هایی که چنین مش�خصاتی 

ندارند از اثرگذاری بیشتری برخوردارند. 

بازاریابی 
ایمیلی! 
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 درآمد روزانه 500هزار دالری 
کلش آو کلنز از خرید داخل بازی

هس��ته اصلی ب��ازی کلش آو کلن��ز  »مدیریت 
مناب��ع« اس��ت. معادن ط��ا و اکس��یر باید حفر 
 ش��وند و از طا و اکس��یر برای پیش��رفت ش��هر

 استفاده شود.
 به ای��ن ترتیب می توانید نظامیان قدرتمندتری 
داش��ته باش��ید و بازیکنان دیگر را مجبور کنید از 

طا و اکسیرشان استفاده کنند. 
اگر بازی های استارکرفت، ایج آو امپایرز  )عصر 
امپراتوری ها( یا هر ب��ازی واقعیت گرای دیگری را 
تجربه کرده باشید، می دانید که قواعد این بازی ها 
چگونه اس��ت. برج ها و دیده بانی ها، سربازخانه ها و 
نیروه��ای نظامی، منابع و... همه باید در راس��تای 

آسیب رساندن به دشمن بسیج شوند. 
دهک��ده کوچک باید پیش��رفت کن��د و باید در 
جنگ ها پیروز ش��وید. ام��ا پول ها از کجا می آید و 

وارد دنیای واقعی می شود؟ 
در شیوه های پولسازی از بازی، سازندگان کاری 
می کنند ت��ا بازیکن��ان کاالهای��ی را بخرند. مثل 
اکس��یر یا کاالهایی که مستقیماً برای پیش بردن 

بازی الزم دارند.
 ام��ا کلش آوکلن��ز یک راه دیگر هم پیش��نهاد 
می کند: نمی توانید چیزی را مس��تقیماً بخرید، اما 
می توانید یک منبع سوم یعنی gems یا سنگ ها 
را بخری��د. برخاف طا و اکس��یر، جم ها ضرورتا 
برای ساخت و س��از نیستند، بلکه به عنوان میانبری 

برای پیشرفت هستند.
 اگ��ر طای بیش��تری ب��رای تمام ک��ردن یک 
ساختمان الزم دارید می توانید آن را با جم بخرید. 
اگر اکس��یر بیش��تری برای اضافه کردن به قدرت 
نظامی های تان نیاز داری��د، می توانید آن را با جم 

بخرید.
 اگ��ر نمی خواهی��د ی��ک هفت��ه صب��ر کنید تا 
س��اختمان تان تمام ش��ود، می توانی��د آن را فورا 
با جم تم��ام کنید. به عبارت دیگ��ر، جم ها راهی 
برای رضایت فوری و دست یافتن سریع به اهداف 

بلندمدت هستند. 

ع��اوه ب��ر ای��ن هزین��ه آنه��ا مبه��م اس��ت. 
 جم ه��ای خری��داری ش��ده ب��ه مقادی��ر مختلف

 ذخیره می شوند. 
خرج کردن آنها در مواقع ضروری بسیار راحت تر 

از خرج کردن از داخل کارت اعتباری تان است! 
البته مطمئن باشید که به سرعت متوجه ارزش 
جم ها نمی ش��وید. بازی را با 500 ت��ای آنها آغاز 
می کنید و در مراحل مختلف به بهانه های مختلف 

باز هم به آنها اضافه می شود.
 این دریافت های آسان باعث می شود ارزش شان 
را ندانید. اما وقتی ساخت و س��ازهای تان س��رعت 
گرف��ت و پیش��رفت ک��رد و همزم��ان از هج��وم 
دش��منان به س��توه آمدید متوجه می ش��وید که 

داشتن آنها چقدر ارزشمند است. 
همان ط��ور که در مراحل پی��ش می روید ارزش 
زمان و همه چیز بیشتر می شود. ساخت و سازی که 
در مرحله دوم پنج دقیقه طول می کش��د و 1000 
طا هزینه دارد، در مرحله هش��ت حدود هش��ت 
روز طول می کش��د و نیاز ب��ه 2میلیون طا دارد. 
مجموعه ای از معادن ط��ا فقط 360هزار طا در 
روز تولید می کنند. یعنی فقط می توانید بخشی از 

ساخت و سازتان را کامل کنید. 
از طرف دیگر بازیکنان دیگر ش��ما را تحت فشار 
قرار داده اند و ممکن اس��ت حمله کنند. شما یک 
هدف چاق و چله ش��ده اید ک��ه قدرت تان متزلزل 
است و ممکن اس��ت همین طاهای باقیمانده تان 

هم در یک حمله ناپدید شود. 
نیاز به جابه جا کردن طاهای تان برای محافظت 
از حمله باعث می ش��ود روزانه چند بار وارد بازی 
ش��وید و ش��رایط را کنترل کنی��د. بازیکنانی که 
کمت��ر وارد بازی می ش��وند و مثًا یک هفته بازی 
را رها می کنند ب��ه همین ترتیب با کاهش طاها 
مواجه می ش��وند و دارایی های ش��ان کم می شود. 
یعنی زمانی ک��ه ذخایرتان به میزان قابل توجهی 
رسید تنها راه حفظ رشدتان این است که بی وقفه 
ساخت و س��از کنید و هر پنج دقیق��ه یک بار وارد 

حساب کاربری تان شوید. 
ام��ا گزینه های��ی پی��ش رو دارید که ش��ما را از 
حمله ها حفظ می کند. می توانید سپرهایی بخرید 
ک��ه 250 ج��م مع��ادل 2.50 دالر هزین��ه دارند. 
می توانی��د از 834 ج��م مع��ادل 8.34 دالر برای 
پر ک��ردن ذخیره طا و اکس��یر اس��تفاده کنید. 
می توانی��د از 966 ج��م مع��ادل 9.66 دالر برای 
ارتقای معدن های تان اس��تفاده کنید تا س��ریع تر 
کار کنن��د.  می توانید ب��ا 1000 جم معادل 9.98 
دالر کارگران اضافه بخرید تا س��ریع تر پیش��رفت 
کنید. می توانید ب��ا 1368جم معادل 13.68 دالر 

تولیدات تان را دو برابر کنید. 
از اینجا به بع��د همه چیز به میزان خرج کردن 
پول بس��تگی دارد و همه بازی تبدیل می شود به 
تاش ش��ما برای داش��تن جم ها و استفاده از آنها 
برای پیش��رفت. البته برخی معتقدند این هزینه ها 

به لذت بازی می ارزد.

صنعت بازی در س�ال های اخیر با گس�ترش بازی های آنالین وارد 
فاز دیگری ش�ده اس�ت. حاال تنها تولیدکنندگان بازی نیس�تند که 
می توانند از فروش بازی های ش�ان درآمد کس�ب کنند. گیمرها هم 
وارد معادالت این صنعت شده  و به خریدوفروش ها راه پیدا کرده اند. 
بازی ه�ای آنالی�ن از 1990 محب�وب ش�دند. ب�ا قدرتمندتر ش�دن 

کامپیوترها و بیش�تر شدن سرعت اینترنت این صنعت هم روزبه روز 
رش�د کرد. حاال بازی کردن هم می تواند مثل بازی ساختن درآمدزا 
باشد. البته نه برای همه. گیمرهایی که راه و رسم وارد کردن پول ها 
و امتیازهای مجازی به دنیای واقعی را بلد باش�ند، می توانند ساالنه 

هزاران دالر درآمد داشته باشند.
 بازی ه�ا از لح�اظ می�زان درآمدزایی ب�ا هم متفاوتن�د. همه آنها 
توانس�ته اند مثل کلش آو کلنز شبانه روز عده زیادی را به خود درگیر 

کنند، همه آنها نتوانس�ته اند ارزش مجازی ش�ان را به ارزش حقیقی 
تبدی�ل کنند. بررس�ی ها تا آوریل 2014 نش�ان می ده�د باز ی های 
کامپیوتری نسبت به بازی های کنسول در این مورد موفق تر بوده اند 
و بیش�تر پولساز می ش�وند. فروش امکانات اضافی داخل بازی برای 
پیش�رفته تر کردن آن، تبلیغات بین بازی، تبلیغات روی سایت بازی 
و اسپانسرها از راه های درآمدزایی برای بازی ها هستند. اما این تمام 

ماجرا نیست. . . 

دریچه

مینا عینی فر

فروش وسایل جانبی 
با  توانسته اند  بازی ها  از  بعضی  سازندگان 
فروش وسایل جانبی و کاالهای مجازی بازی 
پول خوبی به دست بیاورند. رایوت گیمز، یکی 
توانسته  رایانه ای  بازی های  تولیدکنندگان  از 
افسانه ها  لیگ  بازی  از  تنها  سال 2013  در 
میلیون   624League of Legends یا 
یک  برای  درآمد  این  کند.  درآمدزایی  دالر 
بازی رایگان بسیار زیاد محسوب می شود. با 
این حال این بازی با فاصله زیاد بعد از بازی 
کره ای CrossFire  قرار گرفته که در بازار 
آسیا بسیار پرطرفدار است و 957 میلیون دالر 

درآمد کسب کرده است. 
در س��ال 2014 فهرس��ت 10 بازی برتر 
از لح��اظ درآمدزایی با ف��روش لوازم داخل 
 cross بازی منتش��ر شد که نش��ان می داد
fire رتبه برتر را به دس��ت آورده. در سایت 
این ب��ازی آمده بیش از 400 میلیون گیمر 
در سراس��ر جهان در بازی ثبت نام کرده اند. 
یک بازی تاکتیکی آناین که در کره جنوبی 
ساخته ش��ده است. انجام این بازی به روال 
ع��ادی اش رایگان اس��ت و امتیازها با بازی 
ک��ردن و تکمیل کردن مبارزات به دس��ت 
می آید اما خریدن آیتم های اضافی هم برای 
کاربران ممکن اس��ت. س��اح های پیشرفته 
تنها با پرداخت پول قابل دسترسی هستند 
و ب��ه این ترتیب درآمدزای��ی بازی تضمین 

می شود. 
league of legends  در رتب��ه بعدی 
ق��رار دارد. این بازی ه��م در میدان جنگ 
اتف��اق می افتد. محبوبیت آن در س��ال های 
اخیر بیش��تر شده اس��ت و در سال 2012 
این بازی فراگیرترین ب��ازی کامپیوتری در 
آمری��کا و اروپا ب��ود. در ژانویه 2014 بیش 
از 67میلیون نفر آن را بازی کردند. بازیکن 
در مراح��ل مختلف بازی مق��داری طا به 
دست می آورد که می تواند با تخریب بیشتر 
دارایی های دش��من به آن اضافه کند. با این 
طاها می ش��ود آیتم های جدید که بازیکن 
را قدرتمندت��ر می کن��د خرید ام��ا خریدن 
آیتم ه��ای بیش��تر مس��تلزم پرداخت پول 
واقع��ی برای به دس��ت آوردن ق��درت برتر 

است. 
ب��ازی    dungeon fighter online
دیگری اس��ت که فروش امکانات اضافه در 
آن درآمدزایی باالیی داشته. این بازی  مثل 
م��وارد قبلی جنگی اس��ت و بازیکن در آن 
با پول و ط��ا ارتقا پیدا می کن��د. بازیکنی 
که می تواند در هش��ت جهت حرکت کند و 

به مقاصدش برس��د. Skillها یا مهارت های 
ب��ازی باید ب��ا گذران��دن مراح��ل مختلف 
به دس��ت بیاین��د. اما راه س��اده تر خریدن 
آنهاس��ت. مهارت هایی که خریده می شوند 
می توانن��د در میانه یک مبارزه معمولی هم 
استفاده ش��وند و امکانات بیشتری به گیمر 
بدهن��د. بنابراین پول خ��رج کردن برای به 

دست آوردن آنها کار سختی نیست. 

نکاتی برای درآمدزایی
A d  ییرا ویلی، س��ازنده پورتال محبوب
ک��ه  نکات��ی  درب��اره    dictingGames
س��ازنده های بازی باید برای جذاب ش��دن 
بازی ه��ای آنای��ن و تفریحی ش��ان رعایت 
کنند می نویسد: یک نام ساده انتخاب کنید 
که جذاب باش��د و راحت به ذهن س��پرده 
شود. بازی تان را از نمونه های مشابه متمایز 
کنی��د و آن را با یک ویژگ��ی منحصر به فرد 
به یاد  ماندنی کنی��د. امکانات اجتماعی برای 
ب��ازی در نظر بگیرید تا اف��راد بتوانند آن را 
جمعی بازی کنند و دوستان ش��ان را به آن 
دعوت کنند. حدفاصل خیلی آسان و خیلی 

س��خت را پیدا کنید تا بازی تان چالش��ی تر 
شود. صداها و افکت های خوب به کار ببرید 
و همیش��ه دکم��ه میوت یا بی ص��دا کردن 
را در گزینه های بازی داش��ته باش��ید. فایل 
بازی را س��بک بسازید تا برای دانلود کردن 
دردسر نداش��ته باشند. اگر در بازی تان نیاز 
به ثبت نام هست امکان بازی کردن به عنوان 
میهم��ان و ب��دون ثبت ن��ام را ه��م در نظر 

بگیرید. 
این نکات بیش��تر برای ساخت بازی های 
اجتماعی نظیر آنچه در فیس بوک و توییتر 
وج��ود دارد به کار می آید و اغلب بازی های 
محبوب در ش��بکه های اجتماعی این نکات 

را در خود دارند. 

کدام شرکت ها بیشتر فروختند؟ 
مقایس��ه آمار درآمد ش��رکت ها از بازی ها 
نش��ان می دهد در سال گذش��ته میادی، 
تع��دادی از ش��رکت ها توانس��ته اند بیش از 
دیگران از بازی ها س��ود کسب کنند. بر این 
اس��اس ش��رکت هایی مثل گوگل و اپل هم 
وارد رقابت با شرکت های سنتی تولید بازی 

ش��ده اند. 25 شرکتی که بیشترین درآمدها 
را از بازی داش��ته اند مجموعا 54.1 میلیارد 
دالر در سال گذشته درآمد کسب کرده اند. 
این میزان 65درصد کل درآمدهای جهان از 
بازی های ویدئویی است. بقیه این درآمدها 
هم به جی��ب ش��رکت های کوچک تر رفته 

است. 
Tencent  در ص��در این فهرس��ت قرار 
دارد و به تنهای��ی در س��ال گذش��ته 7.2 
میلی��ارد دالر از بازی هایش درآمد داش��ته 
است. سونی، مایکروسافت، EA  و اکتیویژن 
بعد از این ش��رکت پردرآمدترین ها بوده اند. 
گوگل و اپ��ل بعد از آنها قرار گرفته اند و در 
نهایت کینگ، یوبیسافت و نینتندو فهرست 

10 تای برتر را کامل کرده اند. 

آماری از صنعت بازی
براس��اس آم��ار esrb میانگی��ن س��نی 
گیمرها 34 س��ال است. میانگین سال هایی 
که گیمرهای بزرگسال به بازی کردن ادامه 
داده اند 12 س��ال اس��ت. در س��ال 2010، 
25درص��د گیمره��ا زی��ر 18 س��ال بودند، 

49درصد بین 18 تا 49 س��ال داش��تند و 
26درصد بیش از 50 س��ال س��ن داشتند. 
بیش از 67درصد خانه دارها در آمریکا بازی 

ویدئویی انجام می دهند. 
گیمرها در دنیا به طور متوس��ط هش��ت 
س��اعت در هفته به بازی ک��ردن اختصاص 
می دهن��د. 40درص��د گیمره��ا در جه��ان 
زن هس��تند و مردان اکثری��ت عاقه مندان 
ب��ه بازی ه��ای کامپیوت��ری و ویدئوی��ی را 
تشکیل می دهند. 83درصد خانواده ها برای 
فرزندان شان محدودیت هایی در ساعت هایی 
که ب��ه ب��ازی اختص��اص می دهن��د وضع 
کرده ان��د. در 93درص��د زم��ان خرید بازی 
خانواده ها به همراه ک��ودکان حضور دارند. 
64 درص��د والدین تص��ور می کنند بازی ها 
بخش��ی مثب��ت از تفریحات بچه های ش��ان 
هس��تند. 48درص��د والدی��ن در ب��ازی با 
بچه های ش��ان هم��راه می ش��وند و حداقل 
هفته ای یک ب��ار با آنها ب��ازی می کنند. در 
86درصد موارد کودکان با اجازه والدین شان 

بازی اجاره می کنند. 

نگاهی به صنعت بازی های کامپیوتری و ویدئویی

پولهاییکهازبازیبهدنیایواقعیمیآیند

بازیکن ه��ا ی��ا گیمرهای حرف��ه ای گرچه 
س��ازنده بازی و شریک در سود آن نیستند، 
اما با کمی هوش��مندی راه های��ی برای پول 
درآوردن از بازی دارند. شرکت کردن و برنده 
ش��دن در رقابت هایی که جوایز بزرگ دارند 
یک��ی از این راه هاس��ت اما تنها راه نیس��ت. 
درآوردن مق��دار کمتری پ��ول توجیبی کار 
س��اده تری اس��ت. حتی اگر هن��وز قدمی از 
آمات��وری به س��مت گیمر حرفه ای ش��دن 
برنداشته باشند. البته این کار خیلی هم ساده 
نیس��ت. اگر این طور بود هر بازیکن ساده ای 
ک��ه وقتی را در روز صرف بازی می کرد حاال 
مش��غول پول درآوردن ب��ود. اما راه هایی که 
باید یاد بگیرید چندان دشوار نیست. با بازی 
ک��ردن در Runescape می توانید پول به 
 World of Warcraft دست بیاورید. در
Se d  یی توانید طای مجازی بفروشید، در

ond Life می توانید سود واقعی از بازی به 
دست بیاورید و این فهرست ادامه دارد.

فروش طال و آیتم به گیمرهای دیگر
خریدوف��روش کااله��ای مج��ازی چی��ز 
جدی��دی نیس��ت، اما در بعض��ی از بازی ها 
این معامات وارد دنیای واقعی می ش��ود و 
پولس��ازی می کند. این کار با بازی دیبلو 3 
که یک بازی اکش��ن بود و در آن کاراکترها 
بای��د دیبلو س��لطان وحش��ت را شکس��ت 
می دادن��د رواج پیدا کرد. س��ایتی که برای 
معام��ات این بازی فعالی��ت می کرد از هر 
معامل��ه یک دالر ب��رای خود برمی داش��ت. 
PayPal هم سایت دیگری است که در آن 
کاربران برای ه��ر معامله 15درصد دریافت 
می کنند. بعضی از بازیکنان با ذخیره و بعد 
فروش این امتیازهای مجازی برای خودشان 
درآمدزایی کرده اند. یکی از کاربران ردیت از 
اکانت PayPal خود تصویری منتشر کرده 
که نش��ان می ده��د او 10ه��زار دالر از این 

معامله ها به دست آورده است. 
بازیکن های کم صبری که نمی توانند برای 

ب��ه دس��ت آوردن طاهای مورد نیازش��ان 
س��اعت ها صبر کنن��د طاه��ا را از دیگرانی 
می خرند که برای به دست آوردن شان تاش 
می کنند. جاش میروس��او گیمر 17 س��اله 
آمریکای��ی یک��ی از این بازیکنان اس��ت که 
طاه��ای مجازی اش را ب��ه بازیکن های تازه 
می فروشد و تنها ظرف یک ماه 10هزار دالر 
به دست آورده است. او در مصاحبه ای درباره 
بیش��ترین پولی که ظرف یک روز به دست 
آورده گفته: با توجه به امکان مس��دود شدن 
اکانت هایی مثل من، باید هر چه سریع تر کار 
را انجام دهی. در یک روز توانس��ته ام 5هزار 
دالر به دس��ت بیاورم. طایی که در یک روز 
فروخت��ه ام برای یک گیمر معمولی ظرف دو 

یا سه هفته به دست می آید. 

تست بازی
ای��ن ش��یوه برای س��اکنان کش��ورهایی 

که صنعت بازی در آنها پیش��رفته تر اس��ت 
کارآمد اس��ت. ش��رکت های بزرگ ساخت 
ب��ازی اف��رادی را به عنوان تس��تر ب��ازی به 
خدمت می گیرند تا به توس��عه بازی کمک 
و مش��کات آن را کشف کنند. ممکن است 
این کار شغل فوق العاده ای به نظر برسد اما 
آنقدرها هم پولس��از نیست که خرج زندگی 
را تأمی��ن کند. نکت��ه دیگر این اس��ت که 
همیشه موفق نمی شوید بازی هایی را تست 
کنید که واقعاً دوست دارید. تعداد باگ هایی 
که در بازی پیدا می کنید ارتباط مستقیم با 
ماندن ت��ان در این ش��غل دارد. ضمن اینکه 
نبای��د محتوای ب��ازی را بیرون از ش��رکت 

بازی سازی لو بدهید! 

تولید و فروش راهنمای بازی
راهنماه��ای بازی ها و ف��اش کردن رمز و 
راز بازی قطعاً آن را خراب می کند و لذتش 

را از بین می برد، اما این دلیل نمی ش��ود که 
بازارش کساد باش��د. برعکس این راهنماها 
بازار داغ��ی دارند. بعضی از س��ایت ها مثل 
Killer Guides  ب��ه ش��ما ام��کان ای��ن 
را می ده��د که کت��اب الکترونیک��ی درباره 
رمزهای بازی بنویس��ید و آن را بفروش��ید. 
از آمازون هم می ش��ود همین اس��تفاده را 
کرد. ام��ا تصور نکنید این کار کس��ی را به 
س��رعت به پول رسانده. بعضی از کتاب های 
الکترونی��ک مثل رمزه��ای ارباب حلقه ها از 
100 صفحه هم حجیم ترند و نوشتن ش��ان 
زمان زیادی می برد. در نهایت می توانید هر 

نسخه را حدود 30 دالر بفروشید.
 

تمرین برای شغل واقعی
تمرین ک��ردن مهارت های ش��غل واقعی 
در بازی و بیش��تر کردن درآم��د در دنیای 
واقعی یکی از شیوه های درآمد غیرمستقیم 

از بازی اس��ت که در بعضی از موارد جواب 
داده است. مثل جان ماردنبورو 22 ساله که 
در مسابقات اتومبیلرانی چندان موفق نبود 
و تصمیم گرفت در ب��ازی و فضای مجازی 
آن را تمری��ن کن��د. بعد از اینک��ه 90هزار 
رانن��ده مجازی را پش��ت س��ر گذاش��ت به 
خاطر رتبه باالیش شانس رانندگی با نیسان 
در مس��ابقات 24 س��اعت دوبی را به دست 
آورد. به طرز ش��گفت انگیزی هم رتبه سوم 
را به دس��ت آورد!  و به مسابقات دیگری در 
انگلس��تان و نیوزیلند هم راه پیدا کرد. جان 
بعد از اینک��ه موفقیتش را از دنیای مجازی 
به واقعیت کش��ید،گفته بود: من هیچ وقت 
ماشینی را در خیابان با سرعت نرانده بودم. 
فقط در بازی این کار را کرده بودم. اما همه 

چیز کامًا عادی به نظر می رسید. 

فروش اکانت های پیشرفته
ای��ن راه قطع��اً بهتری��ن و مطمئن ترین 
راه پ��ول درآوردن از ب��ازی اس��ت که برای 
  World of Warcraft بازی هایی مث��ل
که کاراکترهایش به مرور در بازی پیشرفت 

می کنند کامًا نتیجه می دهد.
 آنها با پیش رفتن در بازی به س��اح های 
جدی��د، مهارت ه��ا و توانایی های��ی مجه��ز 
می شوند که نیاز به صرف زمان دارد. گرچه 
ای��ن کار در قانون بازی ها ممنوع اس��ت اما 
افرادی هس��تند که از ای��ن راه درآمدزایی 
می کنند و کاراکترهایی را که تا حد زیادی 
پیش��رفت داده اند به افرادی می فروشند که 
ت��ازه می خواهن��د بازی را ش��روع کنند اما 
ترجی��ح می دهند از مراح��ل باالتری آن را 

آغاز کنند.
 قیم��ت ای��ن اکانت ه��ا تا 10ه��زار دالر 
eBay ه��م  س��ایت  می رس��د.  بیش��تر  و 
اج��ازه فروش این اکانت ه��ا را نمی دهد اما 
وب سایت های دیگری برای این کار ساخته 
ش��ده اند و به راحتی معام��ات را به نتیجه 

می رسانند. 

چند راه برای پول درآوردن گیمرها از بازی 

فروختن ساعت های پرزحمت



افزایش کودکان فقیر در انگلیس
از  گزارش��ی  اخی��راً 
کمیس��یونر  س��وی 
ک��ودکان انگلی��س، 
ولز، اسکاتلند و ایرلندشمالی به سازمان ملل ارائه شده که 
در آن نسبت به افزایش دوبرابری تعداد کودکان انگلیسی 

فقیر هشدار داده شده است. 
 »آن��ه النگفیلد« کمیس��یونر ک��ودکان انگلیس، ولز، 
اس��کاتلند و ایرلند ش��مالی به دولت این کشور هشدار 
داد در صورت عدم تغییر برنامه کاهش مزایای عمومی، 
خانواده های بیشتری به جمعیت فقرای این کشور اضافه 
می ش��وند که در نتیجه آن بر تعداد کودکان فقیر افزوده 

می شود. 
روزنامه گاردین ضمن اش��اره به این گزارش نوشت، با 
رویه ای که دولت کامرون در پیش گرفته است کودکان 

این کشور از حقوق خود محروم می شوند. 
النگفیلد با رد گزارش ارائه ش��ده خود به سازمان ملل 
خطاب به دولت انگلیس، خواس��تار بازنگ��ری در طرح 
کاهش مزایای عمومی و همچنی��ن در طرح لغو الیحه 

حقوق بشر در این کشور شد. 
کاهش مزایای عمومی منجر به افزایش تعداد کودکان 
فقیر در این کشور خواهد شد که از دهه 80 میالدی به 
بعد بی سابقه است. بررسی های آماری  »مؤسسه مطالعات 
مالی« پیش بینی کرد تعداد کودکان فقیر تا سال 2020 

دو برابر شده و به 4.7 میلیون نفر می رسد. 

ناسا پهپاد ویژه مریخ می سازد
ناس��ا در نظر دارد با 
فن��اوری جدیدی به 
ن��ام پهپ��اد مریخی 
نخس��تین سیس��تم هوانوردی مریخ را به نام خود ثبت 
کند. فن��اوری جدیدی که این روزه��ا در یکی از مراکز 
تحقیقاتی ناس��ا در حال توسعه است Prandtl–m نام 
دارد و درصورتی که آزمایش��ات مربوط به آن با موفقیت 
طی شود، لقب نخستین سیستم پروازی سیاره سرخ را 

خواهد داشت. 
ناس��ا از عن��وان  »ب��ال پ��روازی« نیز ب��رای توصیف 
فناوری جدید خود اس��تفاده کرده اس��ت. این سیستم 
جدید پروازی ویژه حرکت در ارتفاع پایین برای کس��ب 
اطالعات بهتر از مریخ و توس��عه برنامه های شناس��ایی 
آن طراحی ش��ده اس��ت. ناس��ا در نظر دارد پرتاب های 
 آزمایشی این فناوری جدید را اواخر سال جاری میالدی 

انجام دهد. 
تاکنون مأموریت های شناس��ایی مری��خ در دو بخش 
صورت گرفته است: پرواز مدار و حرکت روی سطح. حاال 
ناسا در نظر دارد شکاف میان این دو یعنی پرواز در ارتفاع 

پایین را با فناوری Prandtl–m پر کند. 
ارائه این فن��اوری جدید در قالب  »برنامه فرصت های 

پرواز آرمسترانگ« ناسا دنبال می شود. 
این سیس��تم پروازی س��اختاری بسیار س��اده داشته 
و قابلی��ت اصالح خودکار س��طح پروازی خ��ود را دارد. 
دانشمندان ناسا مدل ابتدایی آن را از مواد ترکیبی سبکی 

ساخته اند. 

تولید نفت اوپک در ژوئن رکورد زد
تولید نفت اوپک در 
م��اه ژوئن ب��ه علت 
تولید بی سابقه عراق 
و عربس��تان، به باالترین رقم در سه سال گذشته برابر با 

31.60 میلیون بشکه در روز رسید. 
تولید نفت اوپک در ماه ژوئن به علت تولید بی س��ابقه 
عراق و عربس��تان، به باالترین رقم در س��ه سال گذشته 
رسید. افزایش تولید سازمان کشورهای صادرکننده نفت، 
س��بب شده است تا تولید این س��ازمان با وجود کاهش 
تولید لیبی و نیجریه، از سقف 30 میلیون بشکه در روز 

فراتر رود. 
براساس بررسی بر پایه آمارهای کشتیرانی و اطالعات 
از منابع آگاه در ش��رکت های نفتی، تولید نفت اوپک در 
ماه ژوئن به 31.60 میلیون بشکه در روز رسیده است و 
از روزانه 31.30 میلیون بش��که در ماه مه  نیز فراتر رفته 
اس��ت. اوپک از نوامب��ر 2014 که تصمیم بر عدم تغییر 
سقف تولید خود گرفت، میزان تولید خود را بیش از 1.3 

میلیون بشکه در روز افزایش داده است.
 حصول توافق نهایی میان ایران و غرب نیز می تواند بر 

این میزان بیفزاید. 

جدیدتری��ن آمار از وضعیت دسترس��ی به فناوری اطالعات و ارتباطات در ایران نش��ان 
می دهد که 2۵میلیون نفر کاربر اینترنت هستند و 1۵ استان کشور در وضعیت نامناسبی 

از نظر دسترسی به شاخص های ارتباطی قرار دارند. 
ضریب نفوذ اس��تفاده از تلفن همراه در کش��ور 61.۵ درصد است و تهران با ضریب نفوذ 
71.2 درصد بیشترین مشترکان موبایل را در خود جای داده است. هم اکنون 2۵ میلیون و 
17 هزار و 8۵0 نفر کاربر اینترنت در ایران هستند. در این بررسی ها، کاربر اینترنت به فردی 

اطالق می شود که در سه ماه گذشته از اینترنت استفاده کرده باشد. 
نس��بت خانوار با دسترس��ی به اینترنت در این بررس��ی ها 44.73 درصد و ضریب نفوذ 
اینترنت نیز در ایران 3۹.3۵ درصد اعالم شده است. در همین حال نسبت خانوارهای دارای 

دسترسی به رایانه در ایران ۵2.47 درصد اعالم شد. 
در تهران به عنوان اس��تان اول از نظر دسترس��ی به فناوری اطالعات و ارتباطات، میزان 
دسترسی به تلفن ثابت ۹۹.6 درصد، به تلویزیون ۹۹.3 درصد، به اینترنت ۵1.3 درصد، به 

رایانه ۵8.۹ درصد و به رادیو 6۹.2 درصد گزارش شده است. 
این درحالی اس��ت که در اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان به عنوان محروم ترین استان 
 در توس��عه فاوا، میزان دسترس��ی به تلفن ثابت 82 درصد، اینترن��ت 18.۹ درصد و رایانه 
22.8 درصد است. پایش جامعه اطالعاتی ایران طبق شاخص های اتحادیه جهانی مخابرات 
حاکی از آن اس��ت که تنها چهار استان کشور در وضعیت خوب به سر می برند. 12 استان 
از نظر دسترس��ی به ش��اخص های فاوا در وضعیت متوس��ط و 1۵ استان باقی مانده نیز در 

وضعیت ضعیف قرار دارند. 

آخرین قیمت گوشت گوسفندی در میادین میوه و تربار شهرداری تهران در جدول زیرآمده است:  

آخرین قیمت گوشت گوسفندی در بازار

سالم خوانندگان عزیز. امروز می خواهیم راجع به »موفقیت« با هم صحبت کنیم. این جمله 
را قطعا شما هم فراوان شنیده اید: »بابا ما اگه شانس داشتیم که االن وضع زندگیمون این نبود. 
امکانات و زندگی خوب و شهرت برای از ما بهترونه.« چه کسی این حرف را زده؟ مگر آدم های 
موفق دنیا چه کس��انی بودند؟ مگر چند درصدشان امکانات و روابط کاری ویژه داشتند؟ باب 
شده خیلی از سلبریتی ها و افراد مشهور و معروف که مصاحبه های شان را می خوانیم، می گویند 
ما در یک خانه زندگی می کردیم که آب و برق و گاز نداشتیم. دو هفته یک بار غذا می خوردیم. 
میوه که کال در زندگی مان ندیدیم. فوتبالیس��ت ها می گویند با تشتک نوشابه فوتبال تمرین 
کردیم؛ بازیگران می گویند از شهرستان آمدیم تهران در رستوران ظرف شستیم و خیلی سختی 
کشیدیم خالصه؛ مخترعان می گویند در زیرزمین خانه مان اختراع می کردیم... البته االن دیگر 
نس��ل مخترعان تقریبا در ایران منقرض شده. حاال من نمی خواهم اینقدر ماجرا را دراماتیک 
کنم! ولی واقعا آدم های موفق  را نه از چین و اندونزی وارد کردیم، نه ژن جهش یافته دارند، نه 
آدم فضایی هستند! ولی چطور به مراتب باال می رسند و ما نمی رسیم می شوند »از ما بهترون!« 
از یک بنده خدایی آدرس می پرس��ند، خیلی آدرسش سخت بوده، کمی من و من می کند 
و آخر سر می گوید »نمیشه نری؟!« بعضی های مان حتی از فکر کردن به مسیر پیشرفت هم 
خسته می شویم، چه برسد به طی کردنش! بیل گیتس می گوید: »خیلی ها دوست دارند جای 

من باشند، ولی درصد کمی هستند که حاضرند مسیری که گذراندم را طی کنند.«
بروی��م زندگی این آدم ها را بخوانیم و ببینیم از کجا ش��روع کردند و به کجا رس��یدند. آیا 

حاضریم که آن مسیر را طی کنیم؟ 
ق��دم اول معلوم اس��ت؛ باید تنبلی را کنار بگذاریم. البته این روزه��ا که اوضاع فرق کرده و 
بعضی از ما یک جوری چسبیدیم به شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای ارتباطی که اگر به کار 
می چس��بیدیم االن ناسا برای ما بود! پس نخستین قدم برای پیشرفت این است که به منوی 
فایل رفته و گزینه log out یا deactivate  را انتخاب کنیم! نخندید! گزینه هایی را که گفتم 

انتخاب کنید! 
یادمان باش��د، اگر خیلی از ما تالش می کنیم، ولی نتیجه نمی گیریم، به خاطر این اس��ت 
که رؤیا نداریم. خدا بیامرزد ما معلمی داش��تیم که می گفت آینده آدم ها مثل یک ساختمون 
20 طبقه اس��ت. 10 طبقه اولش رویاس��ت، 10 طبقه دوم واقعیت. اگر رویایی نداش��ته باشیم، 

واقعیتی هم وجود ندارد. 
حاال بعضی ها رویای شان را دارند، ولی هربار می بینیدشان می گویند »آشنا داری من می خوام 
فالن چیزو وارد کنم؟ آشنا داری می خوام کارگاه تولیدی راه بندازم؟« حاال طرف را 10سال بعد 
هم که می بینی، هنوز دنبال آشنا و پارتی می گردد. بابا خودت یک قدم بردار، اقدام بکن، شاید 
نتیجه گرفتی آخر. باالخره یک جاهایی هم هست که همت و تالش به کار بیاید به جان خودم! 
یه وقتی هم هس��ت که ممکن اس��ت تالش کنیم، ولی موفق نشویم. عیبی ندارد. دوباره و 
س��ه باره و ده باره تالش می کنیم. بگذارید چیز جالبی برای تان بگویم. کتابی هس��ت به نام 
»اتحادیه ابلهان«. نویسنده این کتاب، جان کندی کتابش را در 30 سالگی نوشت. کلی به این در 
و آن در زد ولی هیچ ناشری زیر بار چاپش نرفت. آخر سر شاکی شد خودکشی کرد! مادرش 
11 س��ال تالش کرد تا باالخره دانش��گاه لوییزیانا راضی به انتشار کتاب شد. کتاب به محض 
انتش��ار غوغا کرد و همان س��ال جایزه  پولیتزر را گرفت. این کتاب االن یکی از محبوب ترین 

کتاب های دنیاست. 
پس می بینیم که موفقیت حتی بعد از مرگ هم ممکن است سراغ آدم بیاید. نویسنده این 
کتاب اگه زنده بود و صبر و پیگیری می کرد، زندگی اش از این رو به آن رو می شد. به نظرم این 

بهانه خوبی است که به وسیله آن می توان بشر را گول زد. 
پس رؤیا داشته باشیم، از روی آن رؤیا هدف های مان را مشخص کنیم، از مسیر درستش بریم 
و پرتالش و پیگیر و صبور ادامه اش بدهیم. قطعا اینطوری موفقیت را به چنگ می آوریم. این فاز 

نصیحت کردن بیش از حد اعصابم را خرد کرد. با اجازه بروم به زندگی ام برسم. 

یک مهندس معمار ایتالیایی از طرح چش�مگیر آسمانخراش�ی رونمایی کرده که آن را  »ش�هر عمودی« ویژه خاورمیانه عنوان کرده اس�ت. به گزارش مهر، مهم ترین ویژگی طرح 
این آس�مانخراش در این اس�ت که در بس�تر دریا بنا شده و از سطح آب بیرون می آید و دل آسمان را می شکافد. ارتفاع این آسمانخراش ۷۵۰ متر است و برای بناشدن در نزدیکی 

ساحل یکی از مناطق آبی خاورمیانه طراحی شده است. 

پنیر مرا قورت بده

20 تولید کننده بزرگ اسباب بازی در فرانسه که 1، 2 میلیارد یورو گردش مالی دارند برای 
دفاع از حقوق خود با یکدیگر متحد شده و صنفی مستقل تشکیل داده اند. این شرکت ها در 
جلسات منظمی که برگزار می کنند قصد دارند برای شناساندن شرکت ها و محصوالت خود 
با یکدیگر همکاری کنند. آلن اینگبرگ یکی از تولیدکنندگان قدیمی اسباب بازی که امیدوار 
اس��ت دولت ها و مقامات به نیازهای این بخش بیش��تر توجه کنند، می گوید: »ما قصد داریم 
نش��ان دهیم که می توان با اراده ای قوی بار دیگر این صنعت را در فرانس��ه گسترش داد. باید 
اشاره کرد که فرانسه به تدریج در حال بدل شدن به مکانی نامناسب برای تولید است و باید 

از این امر جلوگیری کرد.«
آلن اینگبرگ از جمله مدیرانی اس��ت که در پاییز گذش��ته، انجمن صنفی تولیدکنندگان 
اسباب بازی را تاسیس کرد و نخستین جلسه آن نیز در پاریس برگزار شد. این تولید کنندگان 
اسباب بازی انواع مختلفی اسباب بازی تولید می کنند و یکی، دو میلیارد یورو گردش مالی دارند 

که 7درصد از بازار فرانسه را شامل می شود. 
حمایت از توزیع کنندگان اسباب بازی

این ش��رکت ها با قرار گرفتن در کنار یکدیگر و انصراف از عضویت در صنف حرفه ای خود 
تصمیم گرفته اند آینده شرکت های ش��ان را خودش��ان تعیین کنند. آل��ن اینگبرگ در مورد 
حمایت از تولیدکنندگان اس��باب بازی می گوید: »هدف ما این است که نمود و جلوه صنعت 
اسباب بازی فرانسه را بهبود ببخشیم و به شرکت های کوچک تر که نمی توانند با شرکت های 

چندملیتی بزرگ رقابت کنند کمک کنیم تا محصوالت بهتری تولید کنند.«
با وجود این، از آنجا که س��ه چهارم اسباب بازی های موجود در کشور فرانسه از کشور چین 
وارد می شود، پیش بینی می شود که تولیدکنندگان بومی اسباب بازی در فرانسه فقط بتوانند 
10درصد از بازار را به دست گیرند. چین تاکنون ضرر جبران ناپذیری به این صنعت وارد کرده 
است. آلن اینگبرگ اینچنین پیش بینی می کند: »با افزایش هزینه تولید و نیروی کار در چین 
و همچنین چند برابر شدن مالیات و هزینه حمل و نقل می توان بار دیگر بخشی از این صنعت 

را در اروپا و به ویژه فرانسه زنده کرد.«

اتحاد تولیدکنندگان اسباب بازی در فرانسه

فرصتسوزی

سودوکو

قــاب
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تولید پژو سیتروئن، این بار بدون راننده

چگونه یک روز کامل بدون خستگی در حرکت باشیم؟ 

زمانی که هواپیماها خانه می شوند! 

مرکز فن��اوری تولید خودروهای فرانس��ه، 
همه ساله یک روز را به مطبوعات اختصاص 
می دهد و این بار برنامه آنها معرفی محصول 
جدی��د مهندس��ین PSA تحت عن��وان پژو 

سیتروئن بدون راننده بود. 
در زی��ر آفت��اب س��ربی رن��گ، دو پ��ژو 
س��یتروئن از س��ری C4 پیکاس��و منتظرند 
ت��ا 32کیلومتر را بدون رانن��ده طی کنند. با 
ن��گاه به این ماش��ین از خارج هی��چ تفاوتی 
نسبت به قبل احساس نمی کنیم اما با دیدن 
داخل آن متوجه تغیی��رات قابل مالحظه ای 
خواهی��م ش��د. صفحه ای در جلوی ماش��ین 
نصب ش��ده که مجهز به نوعی رادار اس��ت. 
این صفحه ابتدا لحظ��ه ای بی حرکت خواهد 
ماند. دایره های بزرگی در جلو دیده می شود 
که فاصله ماش��ین را از عوامل خارجی نشان 
می ده��د. این دایره ه��ا به تعداد بیش��ماری 
سنس��ور متصل اس��ت و این سنسورها خود 
نخس��تین نمونه های تولید ش��ده در دنیای 
خودرو س��ازی اس��ت. )6 اس��کنر لیزری، یک 
دوربی��ن با عملکرد چندگان��ه، چندین رادار 
مرک��زی در عق��ب و جلوی ماش��ین و یک 
GPS متفاوت( این ویژگی ها محیط مناسبی 

را برای رانندگی فراهم می کند. 
پس از ط��ی چند متر تنها با فش��ار دادن 
دکمه مخصوصی که در قسمت وسط فرمان 
اتومبیل تعبیه ش��ده ماش��ین ب��دون راننده 
حرکت خواهد کرد. این ماش��ین س��رعت را 
در نظ��ر می گیرد و تا س��رعت 130 کیلومتر 

بر س��اعت را در حض��ور ماش��ین های دیگر 
می پذیرد اما محدوده سرعت قانونی را نیز در 
نظر می گیرد. ماش��ین اطالعات را به وسیله 
داده هایGPS به دست می آورد و اینجاست 
که مسئله جدی تر می شود، وارد آزاد راه شده 
و با س��رعت 110 کیلومتر بر ساعت حرکت 
می کنیم. راننده هر لحظ��ه بخواهد می تواند 
ماش��ین را کنترل کند. راننده حتی می تواند 
قس��متی از کنترل ماشین را به دست بگیرد. 
با نزدیک شدن به دیگر ماشین ها رادار نصب 
ش��ده روی خودرو به کار می آید. ماش��ین به 
وس��یله سیس��تمی کنت��رل می ش��ود که به 
ماشین های دیگر اجازه سبقت گرفتن را قبل 
از شناس��ایی نمی دهد. روش��ن کردن چراغ 
راهنما و س��پس س��بقت گرفتن، همه اینها 
حتی در ترافیک بدون کمترین عملی توسط 

راننده انجام می شود. 
این طرح تنها در شناسایی تخلف و متخلف 
در هنگام تصادف با مشکل مواجه شد و برای 
حل این مش��کل پیش��نهاد مهندسین نصب 
جعبه سیاه مانند جعبه سیاه هواپیماها روی 

این ماشین ها بود. 
اما آیا این ماش��ین ها می توانند خطرآفرین 
ه��م باش��ند؟ پاس��خ س��ازندگان آن به این 
س��وال منفی اس��ت. عالوه بر اینک��ه راننده 
در ای��ن ماش��ین ها وقت آزاد پی��دا می کند، 
خس��تگی را ه��م از رانن��ده گرفت��ه و دیگر 
مجبور نیس��ت یکنواخت رانندگی کند. این 
مدل همچنین آمار تصادفاتی را که ناش��ی از 
 PSA .تخلف راننده هاس��ت کاهش می دهد
همچنی��ن پیش بینی می کند در س��ال های 
202۵ کس��انی که از این ماش��ین اس��تفاده 

می کنن��د حت��ی می توانند در ح��ال حرکت 
بخوابند و این قابلیت در ترافیک های سنگین 
یا مس��افت های طوالن��ی و یکنواخت به کار 
می آید. یک زنگ هشدار هم در ماشین تعبیه 
ش��ده که وقتی در طی مسیر با مانعی مواجه 
ش��ود به صدا در آمده و توجه سرنش��ینان را 

جلب می کند. 

دستور دادن به ماشین به وسیله حرکات بدن
نخس��تین خودروهای بدون راننده تا سال 
2018 تولی��د خواه��د ش��د، ام��ا طرح های 
بع��دی در جه��ت مجهزت��ر و کامل تر کردن 
این سیس��تم پیاده خواهد ش��د. یکی از این 
طرح ها دستوراتی است که سرنشینان خودرو 
به وس��یله حرکات بدن به سیستم می دهند. 
تنها با یک حرکت ساده و بدون هیچ تماسی 
ماش��ین حرکت کرده و فرمان را در دس��ت 
می گیرد. به کمک یک دوربین س��ه بعدی و 
اش��عه های م��ادون قرمز حرکات شناس��ایی 
شده و خودرو واکنش نشان می دهد. سرعت 
و جه��ت خودرو ب��ا همان مدل همیش��گی 
به روی راننده قابل مش��اهده اس��ت. با  در رو 
نزدیک ش��دن عابر پیاده چ��راغ نارنجی رنگ 
روش��ن می شود، مس��یری که باید طی شود 
با چراغ آبی و موانع با چراغ قرمز نش��ان داده 
می شود و همه این ها در تنها 300 هزارم ثانیه 
یعنی به اندازه یک چش��م به هم زدن اتفاق 

می افتد. 
اما نکته مهم این اس��ت که این ماشین را 
نبای��د با بازی های ویدئویی اش��تباه گرفت و 
هوشمند بودن ماش��ین به هیچ عنوان نباید 

باعث بی دقتی و اهمال راننده شود. 

هواپیماها فقط وس��یله ای برای مس��افرت 
رفتن نیس��تند. این قطعا جمله ای اس��ت که 
شما بعد از پی بردن به یک تغییر ماهیت-  و 
ن��ه غیر منتظره- در ای��ن غول های هوایی بر 

زبان خواهید آورد. 
زندگ��ی دومی هم برای برخ��ی هواپیما ها 
وج��ود دارد... و عج��ب زندگ��ی ای! با کمی 
جس��ت و ج��و در دنی��ای مج��ازی متوجه 
خواهید شد که هواپیماها می توانند به محلی 
برای س��کونت یا به شکل هتل تغییر ساختار 
دهند. برای همه عالقه مندان به ماشین های 
پرنده کوچک و بزرگ، تصاویر ناآشنایی دیده 

می ش��ود که حکایت از زندگی مجددی برای 
این هواپیماه��ا دارد که ما به تعدادی از آنها 

اشاره می کنیم: 
ی��ک هتل گمش��ده در عم��ق جنگل های 
کاس��تاریکا که ب��ر پایه ی��ک بویینگ 727 
در دهه 60 میالدی س��اخته ش��ده اس��ت؛ 
هواپیمای��ی ب��ه ش��کل ویالی��ی مجل��ل با 
س��تون هایی از جن��س مرم��ر و همچنی��ن 
داس��تان جالب مهندس بازنشسته ای به نام 
»بروس کمپبل« ک��ه در هواپیمای بویینگ 
200-727 خ��ود در ایال��ت اورگ��ن آمریکا 
ساکن است. او این هواپیما را در سال 1۹۹۹ 
میالدی به ارزش صدهزار دالر خریداری کرد 
و تصمیم گرفت تغییراتی در داخل آن ایجاد 
کن��د... که االن خانه ای کالس��یک و درخور 

توجه است: آش��پزخانه، حال، حمام و حدود 
10 خروج اضطراری که در نوع خود بی نظیر 

است. 

زندگی در هواپیما گویا دارد مرسوم 
می شود! 

چند م��اه پیش وب س��ایت Airbnb که 
در زمین��ه کرای��ه محل ه��ای اقامت��ی فعال 
اس��ت، پیش��نهاد گذراندن یک شب در یکی 
از هواپیماه��ای ش��رکت هوای��ی KLM را 
روی س��ایت خود قرار داد که به ساختمانی 
با مس��احت 366 متر مرب��ع همراه با دو اتاق 
خواب، دو آشپزخانه مجهز، یک سالن سینما 
و حتی ی��ک زمین بازی برای کودکان تغییر 

کاربری داده است. 

360
36۰

احسان ابراهیمی
طنزنویس

مترجم: ایمان حبیبی
منبع: فیگارو

جدولامروز

قیمت مصوب هرکیلوگرم درمیادیننام محصول
34 هزار و 200 تومانخورشتی بی استخوان

26هزار و ۹00 تومانراسته با استخوان

41 هزار و 700 تومانراسته بی استخوان

32 هزار و 700 تومانران پاک کرده با استخوان

2۵ هزار و 400 تومانگردن

34 هزار و 600 تومانماهیچه
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