
مع��اون ام��ور آب و آبفای وزی��ر نیرو تصریح ک��رد: به رغم 
اطالع رسانی های نسبتاً گسترده درخصوص بحران آب حاکم 
بر کش��ور، هنوز این مهم به دغدغه اصلی مردم تبدیل نشده 

است لذا در این خصوص باید کار بیشتری انجام داد. 
رحیم میدانی در گفت وگو با ایلنا افزود: متأس��فانه به دلیل 
مبالغه گویی های معمول در کشور، چنان استنباط می شود که 
این موضوع صرفاً مبالغه ای بیش جهت افزایش بودجه نیست 
اما حقیقت چنین اس��ت که وضعیت آب در کش��ور بی هیچ 

اغراقی به حالت بحرانی رسیده است. 
 وی تصریح کرد: بحران آب همانند دیگر پدیده های کمی، 
قابل اندازه گیری است ولیکن ش��اید شهروندان تا زمان قطع 
کامل آب ش��رب خانگی به این باور نرسند، درصورتی که عدم 
وقوع این اتفاق تاکنون، ش��اخص مناس��بی برای نقض وجود 

بحران آب نیست. 
میدانی ادامه داد: وقتی می گوییم وضعیت کش��ور در منابع 
آب بحرانی است مفهوم ریاضی آن این است که بین منابع آب 

موجود و مصرفی تعادل وجود ندارد. 
وی افزود: طبق پیش بینی، خشکس��الی یک دوره 30ساله 
دوام دارد یعنی 20 سال دیگر ادامه دارد و گازهای گلخانه ای 
هم در حال افزایش است لذا اگر نسبت به گاز گلخانه ای اقدام 
نش��ود گرم شدن کره زمین ادامه پیدا می کند و مثل چادری 
روی کره زمین کشیده شده و مانع ایجاد می کند و اگر ما نیز 
 co2را اضافه  کنیم ترکیب محافظتی این چتر به هم می خورد. 
وی توضیح داد: در برخی از کش��ورها سرانه آب تجدیدپذیر 
کمتر از ایران است، اما مدیریت خوبی برمنابع آب دارند. مثاًل 

س��رانه 1530 مترمکعب در سال عدد بدی نیست درحالی که 
کشورهایی هستند که حتی با سرانه کمتر از 800 مترمکعب 
در س��ال، توانسته اند کش��ور را از نظر مدیریت منابع آب اداره 
کنند و هیچ مناقش��ه و درگیری وجود نداشته باشد و زندگی 

مردم به روال عادی بچرخد. 
وی ادام��ه داد: منابع آب زیرزمینی ک��ه از دارایی های مهم 
کش��ورند با استفاده های بیش از حد و بدون برنامه ریزی رو به 
اضمحالل خواهند رفت به گونه ای که حتی ممکن اس��ت این 
دارایی مهم تا 15 سال آینده از دست رفته و پیامدهای منفی 
نظیر نشس��ت زمین و افزایش هزینه های بهره وری از چاه ها را 

در پی داشته باشد. 
میدانی نمونه بارز اس��تفاده بی رویه از آب های زیرزمینی را 
در منطقه کرمان، عجب شیر و مراغه ذکر کرد و گفت: مشکل 
کشور در بخش آب وعلت ایجاد بحران فقط واقع شدن کشور 
در منطقه خش��ک و نیمه خشک نیس��ت، بلکه مسئله اصلی 
ضع��ف مدیریت منابع، مصارف و اس��تفاده بهینه از منابع آب 
است. حتی می توان در امر واردات و تأمین غذایی مردم با اداره 
صحیح صنعت و کنترل می��زان واردات این امر را نیز به طرز 
حساب ش��ده ای مدیریت کنیم.  وی افزود: چنانچه روش های 
مدیریت اصالح شود و راه را درست انتخاب کنیم در یک دوره 

20 ساله منابع آب کشور به تعادل خواهد رسید. 
وی در ادامه به مباحثی همچون خطر مواجهه ایران با جنگ 
برای آب پرداخته و اظهار داش��ت: اگر س��رانه آب از مقداری 
کمتر  شود می گوییم آن منطقه وارد تنش آبی شده و یکی از 
مفاهیم تنش آبی تعارضات اجتماعی اس��ت که این تعارضات 

می تواند بین دو استان یا داخل یک استان بین شهرستان ها و 
روستاها اتفاق بیفتد. 

در تأمین آب کالن شهرها مشکل داریم
وی در پاس��خ به اینکه آیا منابع آبی پاس��خگوی سیاست 
افزایش جمعیت هست یا خیر؟  اظهار داشت: افزایش جمعیت 
بستگی به یکسری سیاست های کلی نظام دارد مثاًل برای این 
میزان جمعیتی که قرار است افزایش یابد ایجاد شغل کنیم که 
این اش��تغال زایی نمی تواند در بخش کشاورزی باشد لذا باید 
به سمت صنعت و خدمات برویم.  معاون وزیر نیرو ادامه داد: 
طبق آمار وزارت جهادکشاورزی درجه خودکفایی ما در بخش 
تأمین غذا حدود 60درصد اس��ت و 40درصد وابسته به خارج 
کشور هستیم یعنی با میزان کنونی جمعیت و وضع آب کشور 
اگر بخواهیم جمعیت کش��ور را به 150 میلیون نفر برسانیم 
باید یکسری سیاس��ت ها را مشخص کنیم مثاًل برای اشتغال 
باید به سمت خدمات و صنعت برویم و بهره وری کشاورزی را 
به شدت ارتقا دهیم زیرا در غیر این صورت در زمینه محصوالت 
کشاورزی روز به روز وابس��ته تر خواهیم شد.  وی خاطرنشان 
کرد: قبل از افزایش بهره وری آب باید مقوله تجارت آب مجازی 
را حل کنیم و مسئله مهم تر اینکه باید بدانیم پراکنش و توزیع 

جمعیت 150 میلیونی در کشور چگونه خواهد بود. 
میدانی تصریح ک��رد: مثاًل باید بدانیم جمعیت تهران را در 
افق 150 میلیونی جمعیت کشور در آینده چند نفر می بینیم 
چراک��ه اگر این مهم را درنظ��ر نگیریم آبی برای اختصاص به 

شرب شهروندان تهرانی نخواهیم داشت. 

معاون وزیر نیرو: 

خشکسالی 20 سال دیگر ادامه دارد

راه های رم به تهران ختم می  شود
پس از آلمانی ها و فرانسوی ها، رایزنی فشرده اقتصادی ایتالیایی ها در تهران

هیات تجاری ایتالیا دیروز رایزنی هایش را در تهران پایان 
داد تا به گفته فدریکا گوییدی وزیر توس��عه اقتصادی ایتالیا 
این آغازی باش��د برای افزایش مبادالت تجاری دو کش��ور تا 
دو برابر. حال تهران آماده اس��ت تا در راستای سیاست های 
پساتحریم بازگشت زود هنگام و طوالنی مدت سرمایه گذاران 
و صنعتگ��ران ایتالیایی را در حوزه ه��ای مختلف نفت، بیمه، 

پوشاک، آب، خودرو، پتروشیمی، دارو و... پذیرا باشد. 
تاکنون روابط دوجانبه نس��بتا ویژه ای بین ای��ران و ایتالیا 
در مقایس��ه با س��ایر دول اروپایی برقرار بوده. مهم ترین آن، 
آسیب پذیری کمتر از نوسانات مقطعی میان ایران و اتحادیه 
اروپا بوده اس��ت و حال در دوران جدید اقتصادی ایتالیایی ها 
می توانند از این ویژگی خود بهترین اس��تفاده را کنند. شاید 
همین امر باعث شده اس��ت تا نخستین یادداش��ت تفاهم با 
یک کش��ور غربی در پس��اتحریم با ایتالیا امضا ش��ود. هیات 
ایتالیایی در دو روز اقامت خود در تهران دیدارهای فشرده ای 
داشتند از رییس جمهور و وزرا گرفته تا مدیران میانی. البته 
یک��ی از مهم ترین این دیداره��ا، مالقات با اعض��ای پارلمان 
بخش خصوصی ایران است که گزارش این دیدار در صفحه 5 

از نظرتان می گذرد. 
این هیات در دیدار ب��ا رییس جمهور نی��ز ضمن دعوت از 
روحانی برای بازدید از رم اعالم کردند هدف ش��ان از سفر به 

ایران توسعه هر چه بیشتر و سریع تر روابط موجود است. 
رییس جمهور کش��ورمان در این دی��دار گفت: مانعی در 
مس��یر توس��عه همکاری  تهران-رم وجود ندارد و دو کشور 
می توانن��د در حوزه های مختلف سیاس��ی، فصل نوینی از 

روابط مشترک را آغاز کنند. 
به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی دولت، حجت االس��الم 
والمسلمین حس��ن روحانی در دیدار با  »پائولوجنتیلونی« و  
»فدری��کا گوییدی« وزرای خارجه و توس��عه اقتصادی ایتالیا 
با اش��اره به جایگاه و س��ابقه روابط تاریخی دو کشور ایران و 
ایتالیا گفت: هیچ مانعی در مسیر توسعه همکاری های تهران 
و رم وجود ندارد و دو کش��ور می توانند در حوزه های مختلف 
سیاس��ی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و توریستی فصل نوینی 

از روابط مش��ترک را آغاز کنند.  رییس جمهوری با اش��اره به 
ظرفیت ه��ای فراوان کش��ورهای اتحادیه اروپ��ا به ویژه ایتالیا 
برای همکاری با جمهوری اسالمی ایران، اظهار داشت: انتقال 
س��رمایه و فن��اوری به ایران و س��پس صادرات مش��ترک به 
بازارهای منطقه، اولویت ایران برای توسعه مناسبات اقتصادی 

با کشورهای اروپایی است. 
رییس ش��ورای عالی اقتصاد با بی��ان اینکه دولت و ملت 
ای��ران با ایس��تادگی در دورانی که تحریم ه��ای غیرقانونی 
و ظالمان��ه علی��ه ایران وضع ش��ده بود، توانس��تند افتخار 
بیافرینن��د، اظهار داش��ت: در این دول��ت و دوران تحریم 
ت��وازن مطلوبی میان صادرات غیرنفت��ی با واردات به وجود 
آمد و این شرایط، توان اقتصادی امروز ما را برای تعامل با 

اقتصادهای دیگر بهتر از گذشته کرده است. 
رییس جمه��وری اف��زود: امروز زمینه ه��ای فراوانی برای 
جذب س��رمایه های خارجی در کشور به ویژه در عرصه  های 
انرژی، بانک، بیمه، صنایع، حمل و نقل، بهداش��ت و سالمت 
وجود دارد و با توجه به بسترهای الزم به ویژه نیروی جوان 
تحصیلک��رده و کارآمد، می توانیم از فضای پس از توافق به 

نفع طرفین و اتحادیه اروپا بهره برداری کنیم. 
روحان��ی در بخ��ش دیگری از س��خنان خود بر توس��عه 
همکاری ه��ا ب��ه منظور تحکی��م و تقویت ثب��ات و امنیت 
در منطقه تأکید کرد و گفت: مس��ئله تروریس��م و ناامنی 
بیماری مسری است که به یک منطقه خاص تعلق ندارد و 
برای جلوگیری از تس��ری آن باید در زمینه مقابله با افراط 
و خش��ونت تالش کرد و نگذاشت که هیچ انسان بی گناهی 
فارغ از ملیت یا مذهب قربانی گروه های تروریستی شود. 

رییس جمه��وری ادام��ه داد: بعد از توافق هس��ته ای بار 
س��نگین بر دوش ایران ق��رار دارد و ما می خواهیم از همه 
توان خود برای استقرار صلح و ثبات در منطقه بهره بگیریم 
و برای دس��تیابی به ای��ن مهم ض��رورت دارد با همکاری 
جمعی تروریس��م ریش��ه کن ش��ود. چراکه نفع سیاسی و 
اقتصادی کش��ورها از یکسو و ایجاد آرامش روحی و روانی 

برای ملت ها در گرو این عزم همگانی است. 

روحان��ی همچنی��ن با تش��کر از پی��ام دعوت رس��می 
نخست وزیر ایتالیا برای س��فر به آن کشور، ابراز امیدواری 
کرد در فرصتی مناس��ب از کشور ایتالیا که دارای تمدن و 

فرهنگی باستانی است، دیدار کند. 

رقابت برای میزبانی از رییس جمهوری ایران
 »پائولوجنتیلون��ی« وزیر خارجه ایتالی��ا در ابتدای این 
دیدار با تقدیم دعوتنامه رس��می نخس��ت وزیر کشورش به 
رییس جمه��وری ایران برای دی��دار از رم، اظهار امیدواری 
کرد با توجه به رقابت بس��یار میان کشورهای مختلف برای 
میزبان��ی از دکتر روحانی این دی��دار در نزدیک ترین زمان 

ممکن انجام شود. 
وی با اشاره به اینکه در دوران مختلف و فراز و نشیب های 
سیاسی، ایتالیا همواره باب گفت وگو و مودت را با جمهوری 
اس��المی ایران باز نگه داش��ته، هدف از سفر مجدد خود را 
توس��عه هر چه بیش��تر و س��ریع تر روابط موجود دانست و 
گفت: دو کش��ور می توانند عالوه بر تعامالت سیاس��ی، در 
حوزه ه��ای تجارت، بازرگانی، اقتصاد و بین المللی همکاری 
کنن��د، زیرا جامعه جهان��ی نیاز به نقش آفرین��ی ایران در 

راستای ثبات و آرامش منطقه دارد. 
پائولوجنتیلونی سابقه روابط تجاری و بازرگانی دو کشور 
در مس��یر ج��اده ابریش��م را میراثی اقتص��ادی و فرهنگی 
توصی��ف و تأکی��د کرد: رم نی��ز بر این باور اس��ت که باید 
برنامه ریزی ه��ا در ح��وزه اقتصادی به نحوی انجام ش��ود 
که از طریق س��رمایه گذاری و تولید مش��ترک به منطقه و 
کش��ورهای ثالث که پیرامون ایران ق��رار گرفتند، صادرات 

داشته باشیم. 
وی با بیان اینکه در هیأت همراهش بازرگانان و صاحبان 
صنایع بس��یار مه��م ایتالیا حضور دارن��د و در حال حاضر 
مش��غول مذاکره ب��ا صنای��ع و بنگاه های اقتص��ادی ایران 
هس��تند، اظهار امیدواری کرد: این همکاری به نفع طرفین 
بوده و منجر به انتقال س��رمایه و فناوری به ایران و توسعه 
شبکه ارتباطی و راه ها و نیز توسعه صنایع نفت و گاز شود. 
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گزارشی از بازارهای میدان ولیعصر

میدان ولیعصر، محل تجمع کاالهای بس��یاری اس��ت که موجب شده محل 
حضور چندین بورس باشد. از کاالهای دیجیتالی چون موبایل و کامپیوتر و...

هم اکنون حدود یک و نیم میلیون کودک زیر دوسال ایرانی با شیرخشک تغذیه 
می شوند تا جایی که این تعداد نوزاد در طول سال بیش از 35میلیون قوطی...

هدر رفتن غذا شاید برای دانشجوها که به صرفه جویی و محدودیت جیب شان 
برای هزینه کردن معروفند موضوع قابل اعتنایی نباشد. اغلب آنها خواه ناخواه ...

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران مانند برخی از روزهای معامالتی، ابتدا با 
افزایش و س��پس با کاهش مواجه شد تا درنهایت به رشد پنج واحدی اکتفا کند. 
نگاه کوتاه مدت برخی از سهامداران بورسی از یک سو و عدم اطمینان تعداد زیادی ...

راهکارهای دانشجویان دنیا برای جلوگیری از اتالف خوراکی ها

گزارش »فرصت امروز« از بازار شیرخشک نوزادان در ایران و جهان

حجم و ارزش معامالت کاهش یافت

از قدس تا تقاطع زرتشت

 جهان یک سوم
غذایش را هدر می دهد

 مصرف شیرخشک  نوزاد
 نسبت  به  دهه 60 نصف شده است

شاخص کل سرگردان و بالتکلیف
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معاون وزیر اقتصاد خبر داد

تدوین نقشه راه سرمایه گذاری خارجی از سوی استان ها
معاون وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی گفت: نامه ای 
به همه استانداران کشور داده ام که تالش کنند نقشه 
راه تأمی��ن منابع مالی و س��رمایه گذاری خارجی در 

استان ها را فراهم کنند. 
محمد خزائی، مع��اون وزیر اقتصاد اف��زود: قانون 
س��رمایه گذاری ایران یک��ی از مترقی تری��ن قوانین 
س��رمایه گذاری دنیاس��ت بنابراین خود قانون خیلی 
نیازمند تغییر نیس��ت، اما بخشی از آیین نامه های آن 
باید متناسب با شرایط جدید تغییر کند و امیدواریم 

در چند ماه آینده بتوانیم این کار را انجام دهیم. 
رییس کل س��ازمان س��رمایه گذاری و کمک های 
اقتص��ادی و فنی ایران افزود: در این کار محدودیتی 
ب��رای س��رمایه گذاری خارج��ی وجود ن��دارد و این 
س��رمایه گذاری در قبال ریسک های تجاری تضمین 

می شود. 
وی افزود: ظرفیت های قوی و توان سیاس��ی ایران 
در منطقه به صورتی اس��ت که همه را جذب و زمینه 
را برای رفع برخی شبهات درخصوص سرمایه گذاری 

در کشور ایجاد می کند. 
خزائ��ی گفت: ت��الش می کنیم از س��رمایه گذاری 
خارج��ی برای کمک به بخش هایی که برای کش��ور 

ارزش افزوده دارند، بهره بگیریم. 
وی افزود: در این شرایط نباید همه روابط اقتصادی 
و مراودات ما با کشورهای دنیا به سمت تجارت پیش 
برود زی��را در آن صورت متضرر خواهیم ش��د، بلکه 
باید س��عی ش��ود این روابط به سمت سرمایه گذاری 
در بخش های مهم اقتصادی کش��ور نظیر بخش های 

زیرس��اختی، انتقال فناوری و افزایش صادرات سوق 
داده شود. 

مع��اون وزیر امور اقتص��ادی و دارایی و رییس کل 
س��ازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی 
ایران، گفت: تمایالت کش��ورهای دیگر در طرح های 

بزرگ نظیر حمل و نقل، نفت و گاز و انرژی است. 
وی با بیان اینکه گس��ترش روابط با س��ازمان های 
بین المللی و نظام های مالی دنیا و مذاکره با بانک های 
بزرگ در سراس��ر جه��ان و ایج��اد موافقت نامه های 
تش��ویق و حمایت از س��رمایه گذاری مش��ترک جزو 
برنامه ه��ای پی��ش روی این س��ازمان اس��ت، افزود: 
سهل سازی در حوزه سرمایه گذاری خارجی و تعیین 
نیازهای فناوری کش��ور و اعالم آن به طرف خارجی 
از دیگ��ر اولویت های س��ازمان ما در جذب س��رمایه 

خارجی است. 
خزائ��ی با بی��ان اینکه نامه ای به همه اس��تانداران 
کش��ور داده ام که تالش کنند نقشه راه تأمین منابع 
مالی و س��رمایه گذاری خارجی در استان ها را فراهم 
کنن��د، گفت: در این نامه از اس��تانداران خواس��ته ام 
بخش ه��ای مه��م س��رمایه گذاری اس��تان خ��ود را 
شناس��ایی کنند تا بتوانیم س��طح نیازهای کشور را 

بسنجیم. 
وی گفت: وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز تصمیم 
دارد همین روال را برای وزارتخانه ها و دستگاه ها در 
س��طح ملی انجام دهد که امیدواریم بر این اس��اس 
نقش��ه دقیقی از س��طح نیازمندی های کشور تنظیم 

شود. 

رییس مجمع تش��خیص مصلحت نظام با یادآوری 
ویژگی های طبیعی نقاط مختلف ایران بر لزوم توجه 
به گسترش راه آهن تأکید کرد و گفت: راه آهن نقش 
بس��یار مهم��ی در جابه جایی مس��افران و همچنین 

نقل وانتقال کاالها به ویژه کاالهای با وزن باال دارد. 
آیت اهلل هاش��می رفسنجانی در دیدار مدیرعامل و 
رییس هیات مدیره ش��رکت حمل و نقل ریلی رجاء با 
تأکید بر نقش و تأثیر توس��عه راه ها در آبادانی نقاط 
مختلف کش��ور به برنامه های راه س��ازی در سال های 
پس از جنگ اش��اره کرد و گف��ت: راه در جغرافیای 
کش��ورها به مثاب��ه رگ در پیکره انسان هاس��ت که 

آبادانی و طراوت را به مردم هدیه می دهد. 
آیت اهلل هاش��می رفس��نجانی جلب رضایت مردم 
در اس��تفاده از قطار و گس��ترش راه آهن در سراسر 
کش��ور را از ضرورت های توس��عه متوازن برشمرد و 
گفت: باید با اس��تفاده از س��رمایه بخش خصوصی و 
برنامه ریزی ه��ای راهبردی دولت ب��ه این مهم توجه 

شود. 
ایشان افزود: استهالک و هزینه پایین در کنار سود 
باال و امنیت و راحتی س��فر از مزیت های استفاده از 
راه آهن اس��ت که کشورهای پیش��رفته دنیا به شکل 

گسترده از راه آهن استفاده می کنند. 

رییس مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام توجه به 
مترو به عنوان قطار ش��هری را دنباله گسترش علم و 
تکنولوژی مربوط به قطار در راه آهن های بین شهری 
توصیف ک��رد و گفت: باید از ظرفیت های کش��ور و 
همچنی��ن آمادگ��ی بخش خصوصی برای گس��ترش 
مترو در ش��هرهای بزرگ و راه آه��ن در اقصی نقاط 

کشور استفاده شود. 
آیت اهلل هاش��می رفس��نجانی با تأکید بر ضرورت 
اس��تفاده از تجربی��ات دنیا برای توس��عه حمل و نقل 
ریل��ی و توجه به اولوی��ت آن در حمل و نقل عمومی 
کش��ور س��واالتی درخصوص کارهای انجام ش��ده و 
برنامه ه��ای آین��ده ش��رکت حمل ونق��ل ریلی رجا 
پرسیدکه آقایان موسوی نژاد و خردمند جواب دادند. 
 موسوی نژاد، مدیرعامل ش��رکت حمل ونقل ریلی 
رجاء، ضمن اشاره به خدمت بخش مسافری ریلی به 
مردم و استقبال و نیاز کشور به توسعه این خدمات، 
بر ضرورت توس��عه هر چه بیشتر ناوگان حمل و نقل 

مسافری تأکید کرد. 
خردمند، رییس هیات مدیره ش��رکت نیز با تأکید 
بر لزوم اس��تفاده از ظرفیت های داخلی واقعی، گفت: 
باتوجه ب��ه محدودیت های این ظرفیت، اس��تفاده از 

امکانات بین المللی اجتناب ناپذیر است. 

آیت اهلل هاشمی در دیدار مدیرعامل شرکت رجاء: 

برای گسترش مترو و راه آهن از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود

نکاتی درباره کارزار تبلیغات پیامکی
همواره از خودتان بپرس��یدآیا پیش��نهادی که برای مشترکان و مشتریان 
احتمالی خود ارس��ال کرده اید برای آنها ارزش��مند و جذاب اس��ت یا خیر؟ 

اگر پاسخ شما منفی اس��ت یا در مورد ارزشمند بودن پیشنهادتان 
مطمئن نیستید بالفاصله ارسال پیام های تبلیغاتی را متوقف کنید....
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 رعای��ت اص��ول بهداش��ت، ایمنی و 
محیط زیست در صنعت پتروشیمی به 
دغدغ��ه جدی فعاالن زیس��ت محیطی 
تبدیل ش��ده اس��ت. این دغدغه موجب 
ش��ده ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی 
آنالین مجتمع های  مانیتورین��گ  برای 
پتروشیمی گام بردارد. این در حالی  است 
که مدیران این مجتمع ها از مانیتورینگ 
آنالین پس��اب های صنعت��ی واحدهای 
پتروش��یمی خود می گوین��د و رعایت 
الزام��ات HSEرا جزو مس��ئولیت های 
ام��ا  اع��الم می کنن��د  اجتماعی ش��ان 
از  محیط زیس��ت  س��ازمان  گ��زارش 
نابودی محیط زیس��ت به واسطه فعالیت 

پتروشیمی ها خبر می دهد. 
به درستی اطالعاتی از وضعیت میزان 
آالیندگی واحدهای پتروش��یمی ها در 
دس��ت نیس��ت اما براس��اس اطالعات 
موج��ود در دنی��ا سیس��تم واحدهای 
پتروشیمی بدون ش��عله است، به این 
ترتیب که گازه��ای خروجی را دوباره 
وارد چرخ��ه تولی��د می کنن��د تا دود 
و آلودگ��ی ناش��ی از آت��ش آنه��ا وارد 
طبیعت نش��ود. این درحالی اس��ت که 
در واحدهای پتروشیمی تمام گازهای 
تولیدی می س��وزد و آلودگی ناش��ی از 

شعله های آن وارد هوا می شود. 
 مجتمع ه��ای پتروش��یمی با وجود 
س��ودآوری ب��رای کش��ور در ص��ورت 
ع��دم رعای��ت الزام��ات HSE ب��رای 
محیط زیس��ت خطرات زیادی خواهند 
داش��ت، از این رو با توج��ه به اهمیت 
بهداش��ت صنعت��ی در ای��ن صنع��ت 
الزم اس��ت دس��تورالعمل هایی ب��رای 
کاه��ش انتش��ار گازه��ای مختلف در 
مجتمع های پتروش��یمی ابالغ ش��ود. 
بر این اس��اس است که ش��رکت ملی 
صنایع پتروش��یمی به تمام مجتمع ها 
و شرکت های پتروش��یمی ابالغ کرده 
انتش��ار  اقدام��ات الزم ب��رای کاهش 
گازها صورت گیرد. اهمیت مس��ئله به 
قدری است که از سوی قانونگذار برای 
واحده��ای آالینده ع��وارض آالیندگی 
صادر می شود.  قدرت اهلل نصیری، مدیر 
HSE ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی 
در این باره اعالم کرده است، امسال با 
جدیت به دنبال آن هستیم تا قوانین و 
وظایف حاکمیتی را مصوب کرده و به 
مرحله اجرا درآوریم و قوانینی که برای 
HSE تصویب ش��ده به ط��ور کامل از 
سوی شرکت های بخش خصوصی اجرا 
ش��ود. وی همچنین گفته است، تمام 
مجتمع های پتروشیمی کشور تا پایان 
سال 96 به سیستم آنالین مانیتورینگ 
پس��اب های صنعت��ی و پای��ش آنالین 

آالینده ها مجهز خواهند شد. 
 HSE ای��ن اقدام می توان��د وضعیت
پتروش��یمی ها را بهبود ببخشد چراکه 
قرار اس��ت با نصب این سیس��تم ها در 
اطالع��ات  پتروش��یمی  مجتمع ه��ای 
مربوط ب��ه خروجی سیس��تم های گاز 
فل��ر و پس��اب های صنعتی ب��ه دفاتر 
استانی س��ازمان محیط زیست منتقل 
می ش��ود. در آین��ده نزدی��ک رص��د 
آنالی��ن در محل ش��رکت ملی صنایع 
پتروش��یمی ص��ورت خواه��د گرفت. 
گرفته  برنامه ریزی ص��ورت  براس��اس 
قرار اس��ت ت��ا پایان تابس��تان بیش از 
90 درصد از مجتمع های پتروش��یمی 
به سیس��تم پایش آنالین اندازه گیری 
انتشار گازهای گلخانه ای تجهیز شوند 

که ای��ن امر جای بس��ی خوش��حالی 
دارد زی��را وضعی��ت HSE واحدهای 
پتروش��یمی  در بسیاری موارد به دلیل 
قدیمی بودن در شرایط مطلوب نیست 
و حال با راه اندازی سیستم های آنالین 
مونیتورین��گ و پایش در همه واحدها 
می توان خروج��ی کار تمام واحدها را 

رصد و ثبت کرد. 
در ای��ن ب��اره کاظم��ی، مدیرعامل 
پتروشیمی ش��یراز با اش��اره به اینکه 
پس��اب  خروج��ی  آنالی��ن  سیس��تم 
ب��ه  ش��ده،  نص��ب  پتروش��یمی   در 
»فرصت امروز« می گوید: »این سیستم 
به ص��ورت آنالی��ن ب��ه دفاتر اس��تانی 
محیط زیست استان وصل است و رصد 
همیش��گی از آن ص��ورت می گیرد اما 
اگ��ر وزارت نفت ی��ا مجموعه ذی ربط 
آن ش��رکت پتروشیمی، خواهان نصب 
سیس��تم های جدی��د هس��تند و این 
مس��ئله را ابالغ می کنند باید در کنار 
آن مش��وق هایی نیز ب��رای مجتمع ها 

لحاظ کنند.«
ب��رای  اینک��ه  ب��ه  اش��اره  ب��ا  وی 
پتروش��یمی  قدیم��ی  مجتمع ه��ای 
نصب این سیس��تم های آنالین هزینه 
س��نگینی دارد، می افزای��د: »در برخی 
  HSE از واحدهای جدید پتروش��یمی
اهمی��ت ن��دارد و الزم اس��ت جدیت 
بیش��تری باش��د؛ البته نکته اصلی در 
ای��ن زمینه تعمیم آالیندگی یک واحد 
پتروش��یمی به تمامی واحدهاست که 
ای��ن تفکر باید اصالح ش��ود. در برخی 
واحدهای قدیمی امکان نصب سیستم 
ب��ر خروجی پس��اب ها وجود ن��دارد از 
این رو جریمه هایی برای پترش��یمی ها 
لحاظ می ش��ود اینجاس��ت که مشوق 
الزم است.« وی با بیان اینکه براساس 
آخرین اع��الم، پتروش��یمی ها و حتی 
پاالیش��گاه ها همه آالینده هس��تند و 
بای��د یک درص��د ع��وارض آالیندگی 
را پرداخ��ت کنند، می گوی��د: »تمامی 
براس��اس  پتروش��یمی ها  مدی��ران 
مس��ئولیت اجتماع��ی ک��ه در براب��ر 
محیط زیس��ت دارند خ��ود را مکلف به 
رعایت اس��تانداردها و رصد پساب های 
خروجی می دانند. این گونه نیس��ت که 
این موضوع اهمیتی نداش��ته باشد در 
ص��ورت لزوم برای کاه��ش آالیندگی، 
تولید را نیز کاهش می دهیم، اما دولت 
بیش��تر به دنبال اخذ جریمه اس��ت تا 

کمک به بهبود وضعیت آالیندگی.«
بهش��تیان  نی��ز  ب��اره  همی��ن  در 
ب��ه  ج��م،  پتروش��یمی  مدیرعام��ل 
»فرص��ت امروز« می گوی��د: »کاهش 
انتش��ار گازها در پتروش��یمی جم در 
دستور کار است و حتی سیستم های 
مانیتورین��گ پس��اب های صنعت��ی و 
پایش آالینده بیش از اینکه از س��وی 
ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی ابالغ 
ش��ود، مورد توجه قرار گرفته اس��ت 
و هر س��ال تالش می کنی��م با وجود 
هزینه ب��ر بودن، این سیس��تم به روز 

ش��ود و بهبود یابد.«
مس��ئله  ای��ن  بهش��تیان  دی��د  از 
موض��وع جدیدی نیس��ت ام��ا تاکید 
ب��ر اجرایی ش��دن آن و ت��الش برای 
پس��اب های  خروج��ی  مانیتورین��گ 
آنالین  به صورت  پتروشیمی ها  صنعتی 
در ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی به 
رعای��ت اصول HSE کم��ک می کند، 
ام��ا درای��ن می��ان بای��د در توس��عه 
پتروشیمی ها مسئله HSE تاکید اول 

باشد. 

دغدغهجدیبرایرعایتاصولHSEدرپتروشیمیها

تالش برای کنترل آالیندگی در صنعت پرسود پتروشیمی

مجری طرح توس��عه میدان مش��ترک آذر 
از پایان حفاری چه��ار حلقه چاه این میدان 
مش��ترک خبر داد وگفت: تولید زودهنگام از 

این میدان از سال 9٥ شروع می شود. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شرکت ملی 
نف��ت ایران، کیوان یاراحم��دی با بیان اینکه 
هم اکن��ون پن��ج دس��تگاه حف��اری فعال در 
میدان آذر حضور دارند، گفت: در حال حاضر 
حفاری چهار حلقه چاه به پایان رسیده است. 
وی با اش��اره به اینکه تولی��د زودهنگام از 
میدان مش��ترک آذر ب��ا تمهیدات پیش بینی 
ش��ده از س��ال 9٥ با تولید ٣0 هزار بش��که 
در روز ش��روع می ش��ود، تصریح ک��رد:  همه 
تالش خود را به کار می بریم تا سال 9٥همه 
بس��ته های کاری را در دو بخش رو زمینی و 
زی��ر زمینی تعریف و ب��ه پیمانکاران صاحب 

صالحیت واگذار کنیم. 
مجری طرح توس��عه میدان مش��ترک آذر 
گف��ت: هم اکنون عملیات اح��داث خط لوله 
انتقال نفت خام، تاسیسات سرچاهی، خطوط 
لوله جریانی و تاسیس��ات ف��رآورش مرکزی 

میدان آذر در جریان است. 
نیروهای  به کارگی��ری  درب��اره  یاراحمدی 
بوم��ی در ط��رح توس��عه میدان مش��ترک 
آذر، گفت: اس��تفاده از ت��وان نیروهای بومی 
و حداکثرس��ازی مش��ارکت آنه��ا از جمل��ه 
اولویت ه��ای توس��عه ای��ن میدان اس��ت که 

تاکنون این مهم نیز انجام شده است. 
ب��ه گفته وی، هم اکنون س��قف هزینه های 
س��رمایه ای طرح توس��عه می��دان نفتی آذر 
تعیین ش��ده و براساس برآورد صورت گرفته 
از میزان پیش بینی اولیه برای توسعه میدان 

نیز کمتر بوده است. 
مجری طرح توس��عه میدان مش��ترک آذر 
افزود: براس��اس ط��رح اس��تراتژی راهبردی 
)construction strategy( بی��ش از ٣٥ 
بس��ته کاری مختلف برای تولی��د زودهنگام 
از ای��ن می��دان مش��ترک تعریف ش��ده که 
متعاق��ب آن مناقصه ه��ای مربوط��ه برگزار 
ش��ده و تعیین تکلی��ف آن ص��ورت گرفته به 
نحوی که طرح توس��ط پیمان��کاران مختلف 
در ح��ال انجام اس��ت. وی اولوی��ت اصلی را 

در طرح توس��عه میدان مشترک آذر تسریع 
در بهره ب��رداری از تولی��د زودهن��گام میدان 
 دانست و گفت: در این راستا بازنگری طرح ها 
)Modified Epc( تدوین شد که با تعریف 
این طرح، بهره برداری و برداشت از این میدان 
مشترک تسریع می ش��ود. یاراحمدی درباره 
دلی��ل اعمال پروژه بازنگ��ری طرح ها تصریح 
کرد: ب��ه منظور بهره برداری هرچه س��ریع تر 

 از میدان مشترک آذر پروژه بازنگری طرح ها
ک��ه  ش��د  تعری��ف   )Modified Epc(  
ب��ا اج��رای آن دیگ��ر فعالیت ه��ای مرتبط 
ب��ا توس��عه می��دان از جمل��ه اح��داث خط 
لول��ه، احداث تاسیس��ات س��رچاهی و خط 
لول��ه جریانی و پای��ان حفاری ه��ا، می توان 
 ب��ه تولی��د زودهن��گام از این میدان دس��ت 

یافت. 

ب��ه گ��زارش ش��انا، می��دان نفت��ی آذر با 
٢,٥ میلی��ارد بش��که نف��ت درج��ا یک��ی از 
میدان های هیدروکربوری مش��ترک با کشور 
عراق اس��ت که در بل��وک ان��اران در دماغه 
کوه ه��ای زاگ��رس و در امتداد م��رز ایران و 
عراق )در قسمت جنوب غربی ایالم( میان دو 
ش��هر مهران و دهلران واقع شده است. عمق 
ب��االی مخزن هیدروکربوری و نیاز به حفاری 
در س��ازندهای مختلف نفت��ی از ویژگی های 
این میدان است که عملیات حفاری را بسیار 

پیچیده و طوالنی می کند. 
آزمای��ش تولی��د از نخس��تین چ��اه ای��ن 
 می��دان نفتی مش��ترک ش��امگاه سه ش��نبه 
)١٢ اس��فندماه 9٣( در چ��اه ش��ماره 6 ب��ا 

موفقیت انجام شد. 
کارفرمای��ان ط��رح توس��عه ای��ن میدان، 
ش��رکت مهندس��ی و توس��عه نفت و مجری 
طرح، ش��رکت مهندسی و توسعه سروک آذر 
)کنسرس��یوم متشکل از ش��رکت مهندسی 
و س��اختمان صنای��ع نفت ای��ران و صندوق 

سرمایه گذاری بازنشستگی( هستند. 

حفاری۴حلقهچاهمیدانمشترکآذربهپایانرسید

تولیدزودهنگامدرسال۹۵

اخبــار

معاونوزیرنیروخبرداد
توسعههمکاریبینایرانو

آذربایجاندرزمینهانرژیهایپاک

مع��اون وزی��ر نیرو در دیدار ب��ا رییس آژانس ملی 
صنای��ع ان��رژی تجدیدپذی��ر و جایگزی��ن جمهوری 
آذربایج��ان گف��ت: همکاری ه��ای بی��ن جمه��وری 
اس��المی و جمهوری آذربایجان در بخش انرژی های 

تجدیدپذیر توسعه می یابد. 
به گزارش پاون، مهندس »هوشنگ فالحتیان« در 
دی��دار ب��ا »اکیم ب��دل اف« رییس آژانس ملی صنایع 
ان��رژی تجدیدپذی��ر و جایگزین جمهوری آذربایجان 
در ساختمان ستادی وزارت نیرو، با بیان این مطلب 
که وزارت نیرو تصمیم دارد س��الی یک هزار مگاوات 
انرژی تجدیدپذیر به شبکه های برق کشور اضافه کند، 
اظهار داشت: با سرمایه گذاری جمهوری آذربایجان در 
زمین��ه تولی��د انرژی های تجدیدپذیر در ایران، روابط 
برقی بین جمهوری اسالمی و جمهوری آذربایجان در 

بخش انرژی های تجدیدپذیر توسعه می یابد. 
وی ادامه داد: به زودی موافقتنامه رسمی بین آژانس 
ملی صنایع انرژی تجدیدپذیر و جایگزین که مستقیما 
زیرنظ��ر رییس جمه��ور آذربایج��ان فعالی��ت دارد و 
وزارت نیرو امضا خواهد ش��د تا ش��رکت های آذری 
بتوانند به صورت رس��می در زمینه تولید انرژی های 

تجدیدپذیر در ایران سرمایه گذاری کنند. 
فالحتی��ان پیش��نهاد داد: ش��رکت های آذری در 
ص��ورت تمای��ل می توانن��د با همکاری ش��رکت مپنا 
ب��ه فعالیت خ��ود ادامه دهند. »اکیم بدل اف« رییس 
آژان��س مل��ی صنایع ان��رژی تجدیدپذیر و جایگزین 
جمه��وری آذربایج��ان نیز در س��خنانی با اش��اره به 
اینک��ه مص��ارف ب��رق در دنیا رو به افزایش اس��ت و 
انس��ان ها اجازه ندارند به طور دائم از نفت و گاز برای 
تولید انرژی استفاده کنند، گفت: نفت و گاز عالوه بر 
مقرون به صرفه نبودن، متعلق به آیندگان نیز هست 
و ذخایر آن در جهان رو به اتمام اس��ت و از س��ویی 

نیز در حال آسیب رساندن به محیط زیست است. 
وی افزود: خورش��ید یک منبع انرژی تمام نشدنی، 
خدادادی و س��الم اس��ت که می تواند نیازهای بشر را 

در زمینه های حرارتی و برقی تامین کند. 
وی از همکاری با شرکت های ایرانی ابراز خرسندی 
کرد و گفت: همکاری با شرکت های ایرانی به جز منافع 
اقتص��ادی ب��رای هر دو طرف می تواند برق مورد نیاز 

آذربایجان را نیز تامین کند. 

کارمزداحداثجایگاهسیانجی
۵0تا7۵درصدافزایشمییابد

 ب��ه منظ��ور تش��ویق حض��ور بخش خصوص��ی در 
 احداث جایگاه های سی ان جی، کارمزد احداث جایگاه 

سی.ان.جی ٥0 تا 7٥درصد افزایش می یابد. 
به گزارش ایس��نا، مدیر ط��رح احداث جایگاه های 
س��ی ان جی ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ای��ران گف��ت: بنابر مصوبات پیش��ین، ن��رخ کارمزد 
ویژه س��اخت جای��گاه به وس��یله بخش خصوصی در 
غیر کالن ش��هرها  در  و  ١40توم��ان  کالن ش��هرها 

١٢0تومان پیش بینی شده است. 
امیر وکیل زاده کارمزد کنونی را به ازای فروش هر 
مترمکعب سی ان جی 80تومان اعالم و اظهار کرد: به 
این عدد )80تومان( جهت احداث جایگاه سی ان جی 
در کالن ش��هرها 60توم��ان و در غیر کالن ش��هرها 

40تومان افزوده شده است. 
وی با بیان اینکه پیشنهاد شده کارمزد ویژه به بیش 
از مقادیر کنونی افزایش یابد، اظهار کرد: این افزایش 
پس از بررسی در وزارت نفت، برای تصویب به شورای 
اقتصاد ارسال شده است.  به گفته وکیل زاده پیشنهاد 
وزارت نفت مبنی بر افزایش کارمزد ویژه و ارسال آن 
به ش��ورای اقتصاد با هدف ترغیب بخش خصوصی به 
ساخت جایگاه های سی ان جی صورت گرفته است. 

مدیر طرح احداث جایگاه های س��ی ان جی شرکت 
مل��ی پخ��ش فرآورده های نفتی ای��ران تصریح کرد: 
افزای��ش ع��دد پیش بین��ی ش��ده ب��ه کارم��زد ویژه 
کنونی )١40تومان در کالن ش��هرها و ١٢0تومان در 
غیرکالن شهرها( به قدری قابل توجه است که انتظار 
می رود س��رمایه گذاران اس��تقبال خوبی از آن داشته 
باش��ند. ب��ه گفت��ه وی، در صورت تصویب نرخ جدید 
کارمزد ویژه در ش��ورای اقتصاد س��رمایه گذار حاضر 
می ش��ود زمین مناس��ب با کاربری جایگاه را حتی با 

وجود گران بودن آن تامین کند. 
براس��اس اع��الم وزارت نف��ت، تخصی��ص کارمزد 
وی��ژه ١40توم��ان برای ف��روش هرمترمکعب گاز در 
کالن ش��هرها و ١٢0 توم��ان در غیرکالن ش��هرها از 
مصوبات ش��ورای اقتصاد در اس��فندماه س��ال ١٣9٢ 
است که به مدت هفت سال به سازندگان آنها پرداخت 
خواهد شد. همچنین بنابر دیگر مصوبه شورای اقتصاد 
در زمان یادشده )اسفندماه 9٢( کارمزد جایگاهداران 
سی ان جی به دو برابرافزایش یافت. در این مصوبه، 
کارمزد فروش س��ی ان جی برای بخش خصوصی از 
400 ریال به 800 ریال و برای جایگاه های وابسته به 

شهرداری به 700 ریال افزایش یافته است. 

الههابراهیمی

کارفرمایانطرح
توسعهمیدانگازی
آذر،کنسرسیومی
متشکلاز
شرکتهایصنایع
نفتوصندوق
سرمایهگذاری
بازنشستگیهستند

نفـت



با آزاد ش��دن دارایی های بلوکه شده ایران 
پ��س از رف��ع تحریم ه��ا، حج��م دارایی های 
کش��ور افزایش می یابد. از سوی دیگر امکان 
حضور س��رمایه گذاران در ب��ازار ایران فراهم 
می شود. پیش��نهاد فعاالن صنعت نساجی، به 
دولت آن است که از این فرصت برای توسعه 
صنع��ت پوش��اک به عن��وان لکوموتیو صنعت 
نس��اجی اس��تفاده ش��ود تا عالوه ب��ر ایجاد 
اش��تغال مناس��ب، با ایجاد برنده��ای معتبر، 
ام��کان صدور محص��ول ایرانی ب��ه بازارهای 

منطقه نیز فراهم شود. 
فعاالن صنعت نساجی، پوشاک را موتور محرک 
و لکوموتیو صنعت نساجی می نامند. با راه افتادن 
صنعت پوشاک ریس��ندگی، بافندگی، رنگرزی، 
چ��اپ و تکمیل رونق می گیرد. واحدهای جانبی 
مثل دکمه و غیره راه می افتند و چرخ این صنعت 
ب��ه گ��ردش در می آید. به همی��ن دلیل صنعت 
پوشاک مهم ترین گزینه فعاالن این بخش برای 
جذب سرمایه گذار اس��ت. آزاد شدن دارایی های 
بلوکه ش��ده ایران بهانه ای اس��ت تا تمام فعاالن 
بخش های صنعتی از جمله نساجی، به این نکته 
بیندیشند که با این پول چه می شود کرد. تا عالوه 
بر ایجاد س��ود اقتصادی برای واحدهای صنعتی، 
رش��د و توس��عه ایران برای آینده تضمین شود. 
البته فعاالن اقتصادی نگرانند که این پول ها صرف 
واردات شود و فقط برای کارگران خارجی اشتغال 
ایج��اد کند. ام��ا رییس جمهور ب��ه بخش تولید 
ق��ول داد که برای ای��ن دارایی ها برنامه دارد و به 
کابینه درباره نظارت بر تخصیص آن، هشدارهای 
الزم را داده  اس��ت. ای��ن رویکرد رییس جمهور با 
اس��تقبال بخش تولید مواجه شده است. فعاالن 
صنعت نساجی هم برای هزینه کرد این دارایی ها، 

پیشنهاداتی را مطرح می کنند. 

پوشاک اشتغالزاترین بخش صنعت 
نساجی

علیرض��ا حائ��ری، عضو هیات مدی��ره جامعه 
گفت وگ��و  در  ای��ران  نس��اجی  متخصص��ان 
ب��ا »فرصت ام��روز« می گوی��د: اولوی��ت اول 
س��رمایه گذاری در صنع��ت نس��اجی، بخ��ش 
پوشاک است. این بخش توسعه نیافته و صنعتی 
نشده، در نتیجه به نسبت بقیه بخش ها عقب تر 

است. 
به گفته وی، بخش پوشاک ارزآوری و ارزش 
اف��زوده باالیی دارد. ب��ا افزایش تولید از قاچاق 
پوش��اک به داخل کشور و در نتیجه خروج ارز 

از ایران جلوگیری می شود. 
حائری بر این باور است که صنعت نساجی یک 
صنعت اشتغالزا اس��ت. در این صنعت، مجموعه 
پوشاک اش��تغالزاترین بخش است. در نتیجه با 
ایجاد واحدهای صنعتی پوشاک و تولید برندهای 

معتبر، چندین هدف محقق می شود. 
وی در پاسخ به این پرسش که به چه میزان 
امکان سرمایه گذاری در صنعت پوشاک وجود 
دارد، بی��ان می کن��د: برآورد خاص��ی از امکان 
جذب س��رمایه وجود ندارد. ام��ا حجم واردات 
قاچاق-که عمده آن پوش��اک اس��ت- س��االنه 
2/5 میلی��ارد دالر اس��ت. اگر حج��م قاچاق، 
50 درصد نیاز کش��ور باش��د، در نتیجه حدود 
2/5 تا س��ه میلیارد دالر ارزش پوش��اکی است 
که در داخل کش��ور تولید می شود. ضمن آنکه 
به همی��ن میزان نیز می توان با ایجاد برندهای 
مناسب امکان صادرات را فراهم کرد. در نتیجه 
برآورد می ش��ود ارزش چنین بازاری به حدود 

10 تا 15 میلیارد دالر برسد. 
عضو هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی 
ای��ران اضافه می کند: حتی اگر س��رانه مصرف 
پوش��اک هر ایرانی را 100 دالر در نظر بگیریم، 
به نس��بت جمعیت 80 میلیون نفری کش��ور، 
حدود 8میلیارد دالر مصرف پوش��اک در بازار 

داخل کشور داریم. 
وی ایجاد واحدهای تولید الیاف پلی اس��تر، 
الی��اف اکریلی��ک، نخ های فیالمنت پلی اس��تر 
و نخ های سیس��تم پنبه ای را س��ایر زمینه های 

سرمایه گذاری در صنعت نساجی معرفی کرده 
و بر این باور است که هنوز زمینه سرمایه گذاری 

بیشتر در این رشته ها وجود دارد. 

ایجاد 150 هزار شغل با 400 میلیون دالر
محمد نب��وی، رییس هیات مدی��ره اتحادیه 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی 
و پوشاک در گفت وگو با »فرصت امروز« میزان 
اعتبارات م��ورد نیاز را ب��رای راه افتادن چرخ 
صنعت پوشاک 400 میلیون دالر اعالم می کند. 
وی اضافه می کند: با این رقم برای 150 هزار نفر 
اشتغال ایجاد می شود. با سرمایه خیلی ناچیزتر از 
س��رمایه ای که در صنعت خودرو، پتروشیمی یا 
نفت و گاز صرف می شود، می توان اشتغال باالیی 

در صنعت نساجی ایجاد کرد. 
نبوی می گوید: براس��اس برآوردها، س��االنه 
ح��دود 4 ت��ا 5میلیارد تومان پوش��اک قاچاق 
به کش��ور وارد می ش��ود که اگر همین میزان 
پوشاک را در داخل تولید کنیم، برای 500 هزار 

نفر اشتغال ایجاد می شود. 
وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش ک��ه امکان 
جذب س��رمایه گذار خارجی در صنعت پوشاک 
وجود دارد، عنوان می کند: به طور قطع امکان 
جذب س��رمایه گذار خارجی وج��ود دارد زیرا 
ماش��ین آالت اس��تفاده ش��ده در ای��ن صنعت 
خارجی اس��ت و صنعتگران ایرانی نیز بس��یار 
توانمند هس��تند. ضمن اینکه با رفع تحریم ها 
تهیه ماده اولیه برای صنعت نس��اجی راحت تر 
می شود. سرمایه گذار خارجی هم می تواند مواد 
اولیه را به اشکال مختلف یا به صورت مشارکتی 

در اختیار ما قرار دهد. 
ب��ه گفت��ه ریی��س هیات مدی��ره اتحادی��ه 
صنای��ع  صادرکنن��دگان  و  تولیدکنن��دگان 
نس��اجی و پوش��اک مهم تری��ن معضل بخش 
پوش��اک به توزی��ع مربوط می ش��ود زیرا به 
دلی��ل گ��ران بودن اج��اره مغ��ازه، در زمان 
عرضه محصول، قیمت ها بین 60 تا 70 درصد 

افزایش می یابد. 
وی اضافه می کند: طرحی به وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت ارائه ش��ده که براس��اس آن 
شهرک پوش��اکی در یک نقطه مناسب تهران 
طراحی ش��ود. این ش��هرک محلی برای عرضه 
محص��ول با قیمت مناس��ب خواهد داش��ت تا 
مردم برای خری��د به آن مراجعه کنند. اما این 
طرح به دلی��ل کمبود اعتبار، ب��ه مرحله اجرا 

نرسیده است. 
نبوی می گوید: اگر دارایی های ایران در چین 
آزاد ش��ود، می توان این شهرک را ایجاد کرد یا 
اینکه با کمک س��رمایه  گذاران چینی می توان 

به ساخت چنین مجموعه ای سرعت بخشید. 

برگشت پذیری تحریم ها مانع 
سرمایه گذاری در ایران

پوش��اک  صنع��ت  در  س��رمایه گذاری 
بهتری��ن گزینه معرفی ش��ده از س��وی فعاالن 
صنع��ت نس��اجی به دولت اس��ت ام��ا علیرضا 
حائری اش��اره ای هم ب��ه موانع موج��ود برای 
س��رمایه گذاری در ایران دارد. وی معتقد است 
که س��رمایه گذاری در ایران ب��رای خارجی ها 
بس��یار جذاب خواهد بود به ش��رط آنکه دائم 
تهدید به بازگشت تحریم ها در رسانه ها مطرح 

نشود. 
متخصص��ان  جامع��ه  هیات مدی��ره  عض��و 
ام��کان  می کن��د:  بی��ان  ای��ران  نس��اجی 
برگشت پذیری تحریم ها سرمایه گذار خارجی 
را برای س��رمایه گذاری بلند م��دت در ایران 
بنابرای��ن س��رمایه گذاران  نگ��ران می کن��د. 
بیش��تر به دنبال ورود به عرصه هایی هستند 
که امکان بازگشت سرمایه در آنها چند ماهه 

است. 
وی می گوی��د: اگر دولت به س��رمایه گذاران 
اطمین��ان دهد ک��ه در صورت اعم��ال مجدد 
تحریم ها می توانند اصل و فرع س��رمایه خود را 
از ای��ران خارج کنند، آنها برای حضور در ایران 

انگیزه بیشتری خواهند داشت. 

فعاالن صنعت نساجی مطرح کردند

پوشاک، لکوموتیو صنعت نساجی

قائ��م مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت 
بانوی کارآفری��ن نمونه   100 انتخ��اب  از 

خب��ر داد. 
ب��ه گ��زارش »ش��اتا« مجتبی خس��روتاج 
در جلس��ه هماهنگی اعضای س��تاد دومین 
نمایش��گاه نقش آفرینی  زنان در توسعه پایدار 
افزود: ش��اخص ها برای این انتخاب در فایل 
پیش��نهادات سایت این نمایش��گاه قرار داده 

شده است. 
ای��ن  سیاس��ت گذاری  ش��ورای  ریی��س 
نمایش��گاه اضافه ک��رد: تا پایان م��اه جاری 
کاندیداها در گروه ه��ای مختلف باید معرفی 

شوند و هماهنگی الزم صورت بپذیرد. 
در ادامه این نشس��ت پشت کوهی مجری 
برگزاری این نمایشگاه گزارشی از نحوه انجام 
کار و مراحل طی ش��ده تاکن��ون ارائه داد و 
گفت: تاکنون حدود 300 غرفه نمایش��گاهی 
ب��ه متراژ بیش از 4800 متر مربع رزرو ش��ده 

است. 

پش��ت کوهی افزود: این فضا جدا از فضای 
بخش دولتی اس��ت و می ت��وان گفت تقریبا 
75 درصد فضای نمایشگاهی رزرو شده است. 
وی اضاف��ه ک��رد: از مجموع کس��انی که 
عالقمند به ش��رکت در نمایش��گاه هس��تند 
280 نف��ر ثبت ن��ام کرده اند ک��ه پیش بینی 
می ش��ود در این مجموع��ه 500 تا 600 نفر 

را داشته باشیم. 
از  ش��رکت کنندگانی  وی،  گفت��ه  ب��ه 
چی��ن،  آذربایج��ان،  ع��راق،  کش��ور های 

نماین��ده  و  ترکی��ه  افغانس��تان،  مال��زی، 
س��ازمان کنفران��س اس��المی بخش زنان 

و... اع��الم آمادگ��ی کرده ان��د. 
پشت کوهی افزود: تاکنون بنر اطالع رسانی 
این نمایش��گاه در 48 کشور از جمله اسپانیا 
و ایتالیا رس��یده و وزارت خارجه ژاپن هم آن 
را جزو رویدادهای س��ال معرفی کرده و این 
نقطه آغازی است که در بخش بین الملل هم 

حضور فعال تری داشته باشیم. 
وی با اش��اره ب��ه بخش ه��ای مختلف این 

روی��داد افزود: نمایش��گاه، همای��ش، کتاب 
معرف��ی بان��وان کارآفری��ن و معرف��ی بانوی 
کارآفرین سال از جمله بخش های این رویداد 

بین المللی است. 
در ادامه دبیر کمیته علمی نمایشگاه گفت: 
ما ب��ه کارآفرینان نه تنها در دانش فنی بلکه 

در کسب و کار نیاز داریم. 
دکترجلی��ل خاوند کار افزود: کش��ور ما در 
ح��ال رویارویی ب��ا دنیای جدید و ش��رایط 
جدیدی است و الزم است نوآوری هم بسیار 
دیده ش��ود و قطع��ا روابط کهنه و مس��ائل 
گذش��ته نمی تواند معرف ما به دنیای جدید 
باش��د و اگر این نمایشگاه خوب برگزار شود 
عکس��ی که از ما نش��ان داده می ش��ود زنان 
هوشمند و فرهیخته در کنار مردان فرهیخته 

است و حتما تاجران با هوش تر نیاز داریم. 
در ای��ن جلس��ه ریی��س س��تاد برگزاری 
همایش گفت: در نمایش��گاه امس��ال چهار 
نهاد دس��ت اندر کار ش��امل بخ��ش دولتی، 

و  نه��اد  م��ردم  س��ازمان های  خصوص��ی، 
دانش��گاه ها با هم مش��ارکت می کنند و سه 
گ��ذرگاه مه��ارت، مش��ورت و برنامه ریزی، 
SME  ه��ا و گ��ذرگاه ش��رکت های دانش 
بنی��ان وج��ود دارد ک��ه از ایده ه��ای نو و 
س��رمایه های ب��زرگ مش��ورت می گیرند و 

حمایت می شوند. 
 س��هیال جل��ودارزاده افزود: ای��ن همایش 
افتت��اح می ش��ود و  دو روزه 25 ش��هریور ماه 
امیدواری��م خروجی کار جریان جدی نهضت 

کارآفرینی باشد. 
علی یزدانی، عضو شورای برگزاری نمایشگاه 
در ادامه گفت: نمایشگاه نقش آفرینی زنان در 
توس��عه پایدار با وجود بیش از 85 هزار واحد 
صنف��ی حدود 90 هزار طرح صنعتی و 7 هزار 
واحدمعدن��ی و نی��ز 3 میلی��ون واحد صنفی 
نخس��تین رویداد برای به نمایش گذاش��تن 
اقتدار حضور بان��وان کارآفرین چه در داخل 

و چه خارج از کشور است. 

با برگزاری دومین نمایشگاه نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار 

100بانوی نمونه کارآفرین معرفی و تقدیر می شوند
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کار آفرینی

رییس انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان 
سنگ آهن: 

برنامه جامع اقدام مشترک آغازی 
برای جذب سرمایه های خارجی است

رییس انجم��ن تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان 
سنگ آهن ایران گفت: حصول توافق و صدور بیانیه 
در خصوص برنامه جامع اقدام مش��ترک در واقع به 
منزله آغ��ازی برای جذب س��رمایه های خارجی در 
تم��ام بخش های اقتص��اد و به ویژه بخ��ش معدن و 
صنایع معدنی اس��ت اما نباید انتظار دور از واقعیات 
موجود داشت و تصور شود به یکباره تمام مشکالت 

رفع خواهد شد. 
قدیر قیافه در گفت وگو با ایرنا، اظهار داشت: امروز 
در مرحله پس��اتحریم همه آحاد ملت باید به زعم و 
سهم خود برای رشد و شکوفایی کشور تالش کنند 
تا بتوانند س��رمایه هایی را که از کشور طی سال های 
متمادی خارج ش��ده بود، با برنامه ریزی دقیق جلب 

و جذب کنند. 
وی افزود: الزم اس��ت در بخش مع��دن با اتکا به 
توانمندی های موجود شرایط روانی را آماده ساخت 
و زیرس��اخت های قانون��ی تس��هیل کننده در زمینه 
سرمایه گذاری مشترک و مستقیم خارجی را فراهم 

کرد. 
رییس تشکل یادشده تصریح کرد: موضوع اصالح 
قوانین و مق��ررات مرتبط به س��رمایه گذاری، قطعا 
با اس��تقبال س��رمایه گذاران خارجی برای حضور در 
کشورمان مواجه خواهد شد و ایجاد زیرساخت ها از 

نکات اساسی در شرایط فعلی است. 
وی ی��ادآور ش��د: اکث��ر س��رمایه گذاران خارجی 
خواستار تعهدات دولت برای تضمین بازگشت اصل 
و سود حاصل از س��رمایه گذاری های خود هستند و 
ضرورت دارد بستر قانونی الزم برای آنها فراهم شود 

تا با اشتیاق وارد عرصه شوند. 
به گفته قیافه، سرمایه گذاران خارجی همواره برای 
ورود به هر کش��وری نگران قوانین و مقررات جاری 
آن کشورند، لذا ضروری است برای حداقل یک دوره 
10 س��اله برای آنها این تضمین الزم را فراهم کنیم 
که قوانین دس��تخوش تغییر و دگرگونی نمی شود و 
این مس��ئله از نظر صادرات و سرمایه گذاری اهمیت 

بسزایی دارد. 
وی اضاف��ه ک��رد: قان��ون کار ای��ران در ج��ذب 
سرمایه گذاری خارجی تاثیر مستقیم دارد و باید این 
موض��وع نیز مورد توجه قرار گیرد تا تس��هیل کننده 

ورود سرمایه ها باشد. 
ب��ه اعتقاد قیافه، وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
برای موضوع تامین مالی واحدهای معدنی و صنایع 
مرتبط وظیفه خود را به انجام رسانده، درعین حال 
براس��اس قانون معادن پروان��ه بهره برداری از معدن 
به عنوان وثیقه قابل قبول باید از س��وی نظام بانکی 
مورد پذیرش قرار گیرد اما در عمل این مهم توسط 
بانک ها و موسسه های مالی و اعتباری اجرایی نشده 

است.  

قائم مقام مدیرعامل گراد: 
از رقابت با برندهای خارجی 

استقبال می کنیم

قائم مقام مدیرعامل گراد گفت: صنعت پوش��اک 
در ایران همیش��ه ضعیف بوده و با توجه به آمارهای 
رس��می، 85 تا 90درصد پوش��اک به صورت قاچاق 
وارد می شود. این در حالی است که از سوی دیگر از 
برند خارجی در جامعه بیشتر از برند ایرانی استقبال 

می شود. 
س��یدمهدی زعیم زاده، قائم مقام مدیرعامل گراد 
گف��ت: برند پوش��اک ایران��ی در طول این س��ال ها 
همیش��ه مظلوم بوده و در براب��ر برندهای وارداتی و 
دس��ت چندم خارجی کمتر مجالی ب��رای رقابت و 
دیده ش��دن داشته اس��ت. خصوصا دوران تحریم به 
صنعت پوشاک ایران خیلی آسیب وارد ساخت و ما 
امیدواریم با توافق شکل گرفته این روند عوض شود 
و در دوران پس��اتحریم به تولی��د داخلی در صنعت 

پوشاک بیشتر اهمیت داده شود. 
وی اف��زود: ب��ه دلیل ش��رایط س��ال های تحریم، 
ظرفیت تولید گراد به نصف کاهش پیدا کرده و این 
مقدار به 60 تا 70 هزار کت و شلوار در سال رسیده 
اما امکان آن وج��ود دارد که با برنامه ریزی صحیح، 

بتوان با تمام ظرفیت گراد به تولید پرداخت. 
قائم مقام گراد با بیان اینکه ما از رقابت با برندهای 
خارجی استقبال می کنیم، اما رقابتی عادالنه و برابر، 
تصریح کرد: وقتی بنا به آمارها 85 تا 90درصد بازار 
پوش��اک ایران از راه قاچاق تامین می شود، پر واضح 
اس��ت که حضور برندهای دست چندم و بی کیفیت 
خارجی، قربانی ش��دن تولید داخلی را در بر دارد. او 
اضافه کرد: البته یک جست وجوی ساده در اینترنت 
می توان��د کیفیت این برندهای دس��ته س��ه و چهار 

خارجی را به سادگی نشان دهد. 

اخبــار

لیال مرگن

از میان بانوان 
کارآفرین 100نفر 

انتخاب شده و تقدیر 
می شوند. کاندیداها 

بانوانی از عراق، 
آذربایجان، چین، 

مالزی، افغانستان، 
ترکیه و ایران هستند



آیا ما طرز استفاده درست از 
پول را می دانیم؟  آیا می دانیم 
ابزاره��ای  از  بای��د  چگون��ه 
مختل��ف مال��ی ک��ه بانک ها 
برای برآورده ش��دن نیازهای 
مبادالت��ی م��ا در اختیارمان 

می گذارند استفاده کنیم؟  
سال ها پیش از این و شاید 
قرن ه��ا، پ��ول پیچیدگی های 
این روزهای ما را نداش��ت. در 
هم��ه جای دنیا پ��ول عبارت 
ب��ود از فلزاتی پربها نظیر طال 
و نقره که عکس پادش��اهان و 
امرا بر آن ضرب می شد. البته 
گاهی نیز از فلزات کم ارزش تر 
به عنوان پول خرد در معامالت 

استفاده می شد.  
ام��ا ای��ن روزها گس��ترش 
تکنول��وژی ان��واع مختلفی از 
خدم��ات پول��ی و بانک��ی را 
در اختی��ار م��ا ق��رار داده که 
استفاده از آن الزمه هوشیاری 

و فرهنگ خاص آن است. 

دانش مالی تان را ارتقا 
دهید

کارشناس  عزیزی،  حس��ن 
ب��ا  در گفت وگ��و  اقتص��ادی 
»فرصت ام��روز« در این باره 
مالی  مب��ادالت  دنیای  گفت: 
در عصر حاضر دچار تحوالتی 
بزرگ ش��ده است. در گذشته 
تنها این سکه بود که به عنوان 
پول ش��ناخته می ش��د اما در 
حال حاضر م��ا انواع پول های 
کاغذی و مجازی و الکترونیک 

را در اختیار داریم. 
وی افزود: برای اس��تفاده از 
این نوع پول های مختلف نیاز 
داریم به س��طح مش��خصی از 
دانش مالی آگاه باشیم. شاید 
در گذشته شمردن سکه های 
پ��ول، تنه��ا مهارتی ب��ود که 
یک ب��ازرگان بای��د از دانش 
مال��ی می دانس��ت و درنهایت 

انواع بس��یار ابتدای��ی از برات 
بی��ن بازرگانان رای��ج بود، اما 
به خصوص  حاض��ر  ح��ال  در 
ب��رای افرادی که پیش��ه آنها 
به گونه ای اس��ت که مبادالت 
مالی روزانه زیادی دارند، باید 
حتماً از س��طح دان��ش مالی 

باالیی برخوردار باشند. 
مه��ارت  داد:  ادام��ه  وی 
امکان��ات  ای��ن  از  اس��تفاده 
مس��تلزم وق��ت گذاش��تن و 
مهارت آموزی اس��ت. بانک ها 
ب��رای ارتق��ای ای��ن دان��ش 
خ��ود  مش��تریان  می��ان  در 
بای��د برنامه ه��ای مش��خصی 
داشته باش��ند. به طور مثال با 
وج��ودی که س��ال ها از ورود 
در  خودپ��رداز  دس��تگاه های 
هنوز  اما  می گذرد،  کشورمان 
اس��تفاده  که  داریم  اف��رادی 
و  نیس��تند  بل��د  را  آنه��ا  از 
نمی دانن��د چگون��ه بای��د آن 
را ب��ه کار ببرند، ی��ا در مورد 
نقل و انتق��ال اینترنتی پول، 

بس��یاری از اف��راد هنوز یک 
بار هم از این روش اس��تفاده 
نکرده اند و علت هم این است 
ک��ه ط��رز کار آن را به خوبی 
بلد نیستند و به همین خاطر 

آن را به کار نمی گیرند. 
اقتصادی  ای��ن کارش��ناس 
اظهار ک��رد: در ح��ال حاضر 
از  متنوع ت��ری  ش��کل های 
خدم��ات پول��ی در جهان در 
ح��ال طراحی و تولید اس��ت. 
صحبت از این اس��ت که پول 
فیزیک��ی را به ط��ور کامل از 
چرخ��ه مالی برخی کش��ورها 
حذف کنند و گفته می ش��ود 
که در آینده نزدیک، بانک های 
س��یاری که در جیب افراد جا 
می شود را روانه بازار می کنند. 
این حجم از تنوع تکنولوژیک 
خدم��ات پولی و مالی، نیاز به 
برنامه ه��ای آموزش��ی مدونی 
دارد ت��ا م��ردم بتوانن��د خود 
را ب��ا این خدم��ات هماهنگ 
مهمی  نقش  رس��انه ها  کنند. 

در ای��ن میان دارن��د و تولید 
بروشورها،  تخصصی،  مجالت 
ک��ه  تصوی��ری  برنامه ه��ای 
در ش��بکه های  نش��ر  قابلیت 
اجتماعی را داش��ته باشد و... 
از جمله روش هایی اس��ت که 
می توان برای آشنایی مردم با 
خدمات جدی��د پولی و بانکی 

به کار برد.

دردسرهای تنوع خدمات 
پولی

کارشناس  عنایت پور سیف، 
ب��ا  در گفت وگ��و  اقتص��ادی 
»فرصت ام��روز« در این باره 
گفت: رش��د و تن��وع خدمات 
پولی دردسرهای زیادی را هم 
برای مصرف کنندگان به وجود 
آورده است. مثاًل پیش از این 
وقت��ی همه مب��ادالت پولی و 
مالی براس��اس پ��ول فیزیکی 
انج��ام می ش��د، فرد تس��لط 
بهت��ری بر حس��اب های خود 
داشت و به راحتی می توانست 

مخ��ارج و خرجک��رد خود را 
کنترل کند اما با الکترونیکی 
ش��دن پول ه��ا، درک ماهیت 
خرجکرد ها کمتر ش��ده و فرد 
تمرک��ز کمتری بر حس��ابش 

دارد. 
وی اف��زود: یکی از مس��ائل 
مهم جهان مدرن این اس��ت 
ک��ه در ای��ن جهان، انس��ان 
تش��ویق می ش��ود ه��ر چ��ه 
بیش��تر مصرف کن��د. مصرف 
بیش��تر ب��ه معن��ی چرخش 
چرخ ه��ای کمپانی های بزرگ 
و تراست هاس��ت و از همی��ن 
روی تمرکز این واحدها روی 
مصرف بس��یار باالست. بخش 
مهم��ی از هزینه تولید در این 
کمپانی ه��ا مربوط ب��ه هزینه 
تبلیغات است که در آن افراد 
تشویق می شوند هرچه بیشتر 
از کااله��ای مصرفی بیش��تر 

استفاده کنند. 
این کارش��ناس تأکید کرد: 
اگرچ��ه درک این موضوع که 
مصرف بیشتر باعث چرخیدن 
تولی��دی  واحده��ای  چ��رخ 
می ش��ود، آسان اس��ت اما از 
منظر فردی افراد باید یک نوع 
انضب��اط را ب��ر خرجکردهای 
خ��ود اعمال کنن��د و متوجه 
باش��ند ک��ه ابزار ه��ای پولی 
جدید این قابلیت را دارند که 
به س��رعت حساب های آنها را 
خالی کنند و آنها را در مسیر 
مصرف گرای��ی ش��دیدی قرار 
دهن��د. به همین دلیل توصیه 
م��ن این اس��ت که م��ردم از 
ترکیب خدمات جدید پولی و 
پول فیزیکی اس��تفاده کنند و 
هیچ گاه پول فیزیکی را به طور 
کامل از مبادالت روزانه ش��ان 
حذف نکنند. پول فیزیکی این 
خاصیت را داراست که عطش 
مصرف گرای��ی آنه��ا را کندتر 
کن��د و پس ان��داز بیش��تری 

داشته باشند. 

چگونه می توانیم از انواع خدمات پولی موجود در بازار به درستی استفاده کنیم؟  

پول فیزیکی را از مبادالت مالی تان حذف نکنید

پنجشنبه
15 مرداد 1394 شماره  4289 www.forsatnet.irپول و بانک

خبرنــامه

موسسات اعتباری بدون مجوز 
تهدیدی برای نظام بانکی ایران 

هستند
ب��ه گفت��ه بانک مرکزی ایران، موسس��ات اعتباری 
ب��دون مج��وز یک چهارم نقدینگی این کش��ور را در 
دست داشته و رقابت سختی با بانک های دارای مجوز 
و بانک ه��ای رس��می دارند. آنها تح��ت نظارت بانک 
مرکزی نیس��تند، بنابراین نیازی نیس��ت که نس��بت 
ذخایر 15درصد داشته باشند و نرخ های بهره دست 
و دلبازانه تری حتی تا 30درصد پیشنهاد می دهند. 

به گزارش اخبار بانک به نقل از فایننشیال تایمز، با 
وجود اینکه دولت حسن روحانی امیدوار است بتواند 
اصالح��ات را افزای��ش دهد و توافق هس��ته ای در این 
دول��ت با قدرت ه��ای غرب صورت گرفت، با مقاومت 
زیاد موسس��ات اعتباری بدون مجوز روبه رو است که 
اغلب روابط سیاس��ی و غیره یا تاثیر بر مردم دارند. 
تعداد این موسسات مشخص نیست اما گفته می شود 
بین ۷00 تا ۲000 موسس��ه باش��ند. دفاتر آنها اغلب 
در مرکز ش��هر های بزرگ اس��ت و با 30 بانک تجاری 
بزرگ رقابت می کنند. به گفته موس��ی غنی نژاد، این 
موسس��ات اعتباری کل بخش مالی را بر هم می زنند 
و بانک ها به خاطر رقابت با آنها مجبور به افزایش نرخ 
بهره هس��تند که یعنی سودش��ان کم می شود و باید 
از بانک مرکزی قرض بگیرند. س��پس بانک ها تالش 
می کنند با افزایش نرخ بهره وام، جبران کنند که یعنی 
صنایع و تولیدکنندگان قادر به پرداخت آن نیستند 
و یک زنجیره از مشکالت در کشور به وجود می آید. 
مش��اغل در ای��ران تا حد زی��ادی برای فاندینگ به 
بانک ها وابسته هستند. وجود موسسات اعتباری خارج 
از نظام بانکی حتی به قبل از انقالب برمی گردد و تعداد 
آنها به خصوص در دولت قبلی که بانک ها را وادار به 
وام دهی ارزان می کرد، رشد کرد و چند برابر شد. 

جزییات تازه از ماجرای برداشت 
شبانه بانک ها

بعد از گذش��ت س��ه س��ال و چهار ماه از اقدام بانک 
مرکزی برای برداشت 3هزار میلیارد تومان از حساب 
بانک ها به دلیل فروش ارز بانک مرکزی به نرخ بازار 
در سال 90، با دستورالعملی جدید این ماجرا دوباره 

به سوژه  رسانه ها تبدیل شده است. 
ب��ه گ��زارش ف��ارس، بع��د از آنکه بان��ک مرکزی 
3هزارمیلیارد تومان از حساب بانک ها برداشت کرد، 
بسیاری از مدیران بانک ها این کار را بی دلیل دانسته و 
تاکید داشتند در تنگنا و تالطم ارزی آن زمان ارزهای 
اختصاص یافته را در بازار نفروخته اند و برداشت انجام 
شده اشتباه بوده است. تاکید مکرر برخی بانک ها بر 
عدم تخل��ف و ط��رح اینکه این اق��دام با هدف تامین 
کسری بودجه انجام شده است، تقریبا همه را به این 
تصور انداخت که بانک مرکزی با اصرار دولت و برای 
تامین منابع در روزهای پایانی س��ال دس��ت در جیب 

بانک ها کرده است. 
ای��ن در حال��ی بود که محم��ود بهمنی، رییس کل 
وقت بانک مرکزی معتقد بود بانک ها ارزی را که برای 
تخصی��ص ب��ه تولید کنندگان و وارد کنندگان از بانک 
مرک��زی دریافت ک��رده  بودند به صرافی ها فروخته و 
3۲00میلیارد تومان س��ود کسب کرده اند، به همین 

دلیل این پول از حساب بانک ها برداشت شد. 
ام��ا مدی��ران عام��ل بانک ها در واکنش به س��وال 
خبرنگاران در این باره همان پاسخ قبلی را می دادند. 
یکی از مدیران عامل بانک های بزرگ کشور با اشاره 
به برداشت چند صد میلیارد تومانی از حساب بانک 
متبوع خود گفت: بیش از یک میلیون عملیات مالی 
در حوزه ارزی این بانک انجام شده و اسناد و مدارک 

آن را به بانک مرکزی ارائه کرده ایم. 
یکی دیگر از مدیران عامل بانک ها در سال 9۲ به 
ف��ارس گف��ت: »ما حت��ی یک دالر هم  ارز نفروختیم 
و بنابرای��ن 100 درص��د این تصمیم در قبال ما غلط 
بود؛ در همان زمان ما ادعا کردیم و خواهان بازگشت 
اصل و حتی س��ود پول های برداش��ت شده از حساب 
شدیم.  این پول ها را دولت از حساب بانک ها برداشت 
کرده است و خود مسئوالن وقت بانک مرکزی گفتند 
ما مخالف این اقدام بودیم، مس��ئوالن دولت دس��تور 
دادند باید این میزان پول از حساب بانک ها برداشت 
شود. این دیگر اصل ماجراست؛ این مصوبه دولت بود 
و اجرایی ش��د؛ ش��ب عید! باالخره دولت این پول را 

الزم داشت و برداشت کرد.«

 قیمت طال در کوتاه مدت
بین 1073 تا 1094 دالر در نوسان 

خواهد بود
تازه ترین تحلیل تکنیکال نشان می دهد که قیمت 
جهانی هر اونس طال در کوتاه مدت در محدوده 10۷3 

تا 1094 دالری در نوسان خواهد بود. 
ب��ه گزارش س��ایت طال به نق��ل از پایگاه اینترنتی 
اف ایک��س اس��تریت، تحلیلگ��ران اقتص��ادی بر این 
باورن��د ک��ه قیمت طال در ش��رایط کنونی تحت تاثیر 
گمانه زنی های مربوط به افزایش نرخ بهره فدرال رزرو 
آمریکا قرار دارد و این مسئله موجب تقویت ارزش دالر 
شده است. براساس این گزارش بعید به نظر می رسد 
قیمت جهانی طال در ش��رایط کنونی و در کوتاه مدت 
با افزایش چشمگیری روبه رو شود. قیمت طال پیش از 
انتشار گزارش وزارت کار آمریکا به ثبات نسبی رسیده 
و در سطح کمتر از 1090 دالر در هر اونس تثبیت شده 
اس��ت. اظهارات اخیر رییس فدرال رزرو آالنتا آمریکا 
در نشس��ت س��پتامبر نیز فشار زیادی را بر قیمت طال 
وارد کرده است. انتشار آمارهای نگران کننده اقتصادی 
در چین نیز مانع بزرگی برای افزایش قیمت طال بوده 
اس��ت. به نظر می رس��د سطح حمایتی قیمت طال در 
کوتاه مدت 1080 دالر خواهد بود و در صورت شکسته 
شدن این سطح قیمت طال تا 10۷3 دالر نیز کاهش 
خواهد یافت. سطح مقاومتی قیمت طال در این شرایط 
1090 دالر است و اگر این سطح شکسته شود قیمت 

طال تا 1094 دالر افزایش خواهد یافت. 

نرخنــامه

بانکنامه

دالر 3,330 تومان
صراف��ان بازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمریکا را 
3,330تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح 

جدید را8۷۲,000 تومان تعیین کردند.
هر ی��ورو در ب��ازارآزاد 3,650 تومان و ه��ر پوند نیز 
5,1۷0توم��ان قیمت خ��ورد. همچنین هر نیم س��که 
4۷4,000 توم��ان و ه��ر ربع س��که ۲65,000 تومان 
فروخته شد. هر سکه یک گرمی 1۷0,000 تومان خرید 
و فروش ش��د و هر گرم طالی 18 عیار 89,163تومان 
قیمت خ��ورد. هر اونس طال ه��م در بازارهای جهانی 

10,856دالر بود.

قیمتنوع ارز 

3,330دالر آمریکا

3,650یورو اروپا

5,1۷0پوند انگلیس

90۷درهم امارات

1,۲18لیر ترکیه

534یوان چین

۲۷ین ژاپن

۲,560دالر کانادا

3,4۲5فرانک سوییس

10,980دینار کویت

885ریال عربستان

۲,0۷4دینار عراق

54روپیه هند

890رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

10,856اونس طال

386,600مثقال طال

89,163هر گرم طالی 18 عیار

8۷۲,000سکه بهار آزادی

8۷۲,000سکه طرح جدید

4۷4,000نیم سکه

۲65,000ربع سکه

1۷0,000سکه گرمی

 سود سهام بانک پاسارگاد
تصویب شد

مجمع عمومی بانک پاسارگاد سود هر سهم مربوط 
به سال 93 این بانک، پاداش هیات مدیره و حق حضور 

در جلسات آنها را مشخص کرد. 
 به گ��زارش »فرص��ت امروز«، روز چهارش��نبه 
94 دومین جلس��ه مجمع  چهارده��م مرداد م��اه 
عموم��ی ع��ادی س��االنه بان��ک پاس��ارگاد جهت 
بررس��ی میزان پرداخت سود سهامداران و پاداش 
هیات مدی��ره ای��ن بان��ک مرب��وط به س��ال مالی 
منته��ی به بیس��ت ونهم اس��فند م��اه 93 با حضور 
8۷ درصد س��هامداران در محل تاالربزرگ وزارت 

کش��ور برگزار ش��د. 
براس��اس این گزارش، در جلس��ه مجمع عمومی 
ع��ادی س��االنه بانک پاس��ارگاد، اعضا ب��ا تخصیص 
۲00 ریال س��ود به ازای هر سهم این بانک موافقت 
کردن��د. همچنین پ��اداش هیات مدیره و حق حضور 
در جلس��ات نی��ز ب��دون تغییر نس��بت به پارس��ال 

تصویب شد. 
همچنی��ن در نخس��تین جلس��ه مجم��ع عمومی 
عادی ساالنه بانک پاسارگاد که در تاریخ چهارشنبه 
س��ی ویکم تیرم��اه 94 و با حض��ور 91.64درصد از 
سهامداران تشکیل شد، ترازنامه و صورت های مالی، 
انتخاب مؤسس��ه حسابرسی هش��یار ممیز به عنوان 
بازرس اصلی و مؤسس��ه حسابرسی دایا رهیافت به 
عنوان بازرس عل��ی البدل و روزنامه کثیراالنتش��ار 
اطالع��ات به عن��وان روزنام��ه رس��می جه��ت درج 
آگهی ه��ای بانک م��ورد تصویب س��هامداران بانک 
قرار گرفت اما در بخش تعیین نرخ س��ود سهام این 
بانک، برای دوره مورد بررس��ی  )93(، به دلیل عدم 
ثب��ت افزایش س��رمایه از 30هزار میلی��ارد ریال به 
4۲هزار میلیارد ری��ال در بانک مرکزی ج. ا. ایران، 
مجمع ب��رای تعیین س��ود س��هام، دو هفته تنفس 

اعالم کرد. 
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دالر در مرز 3330 تومان
سکه در مرز 874 هزار تومان

هر گرم طال در مرز 89.5 هزار تومان
هر اونس طالی جهانی در مرز 1087 دالر

32850
32900
32950
33000
33050
33100
33150
33200
33250
33300

شنبه يکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

دالر

8660000

8680000

8700000

8720000

8740000

8760000

8780000

8800000

8820000

شنبه يکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

سکه طرح قديم

8640000

8660000

8680000

8700000

8720000

8740000

8760000

8780000

8800000

8820000

شنبه يکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

شاخص کل

66,830
66,531
66,627
66,446
66,451

شاخص  صنعت

54,806
54,559
54,665
54,504
54,521

شاخص شناور آزاد

76,049
75,629
75,690
75,463
75,476

شاخص های مهم بورس تهران در هفته گذشته

تاریخ

1394/05/10
1394/05/11
1394/05/12
1394/05/13
1394/05/14

حجم معامالت به میلیون

572
648
566
599
597

ارزش معامالت)میلیون ریال(

1050271
1927752
1895327
2628125
2619748

تعداد معامالت

45665
41683
34672
35467
34874

جدول معامالت هفته گذشته در بورس تهران

10,121,223جمع 2,982192,361

شاخص کل شاخص شناور آزاد

تاریخ

1394/05/10

1394/05/11

1394/05/12

1394/05/13

1394/05/14

۰

۵۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰

۲۵۰۰۰۰۰

۳۰۰۰۰۰۰

1394/05/10 1394/05/11 1394/05/12 1394/05/13 1394/05/14

ارزش معامالت به ميليون

۰
۵۰۰۰

۱۰۰۰۰
۱۵۰۰۰
۲۰۰۰۰
۲۵۰۰۰
۳۰۰۰۰
۳۵۰۰۰
۴۰۰۰۰
۴۵۰۰۰
۵۰۰۰۰

1394/05/10 1394/05/11 1394/05/12 1394/05/13 1394/05/14

تعداد معامالت

۶۶،۲۰۰

۶۶،۳۰۰

۶۶،۴۰۰

۶۶،۵۰۰

۶۶،۶۰۰

۶۶،۷۰۰

۶۶،۸۰۰

۶۶،۹۰۰
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شاخص کل
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۵۴،۵۰۰
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۵۴،۷۰۰
۵۴،۷۵۰
۵۴،۸۰۰
۵۴،۸۵۰

1394/05/10 1394/05/11 1394/05/12 1394/05/13 1394/05/14

شاخص صنعت

۷۵،۱۰۰
۷۵،۲۰۰
۷۵،۳۰۰
۷۵،۴۰۰
۷۵،۵۰۰
۷۵،۶۰۰
۷۵،۷۰۰
۷۵،۸۰۰
۷۵،۹۰۰
۷۶،۰۰۰
۷۶،۱۰۰

1394/05/10 1394/05/11 1394/05/12 1394/05/13 1394/05/14

شاخص شناور آزاد 

1394/05/10 1394/05/12 1394/05/141394/05/11 1394/05/13 94/03/27 94/04/29 94/04/3194/03/28 94/04/30 94/03/27 94/04/29 94/04/3194/03/28 94/04/30

94/05/3 94/05/5 94/05/794/05/4 94/05/6 94/05/3 94/05/5 94/05/794/05/4 94/05/6 94/05/3 94/05/5 94/05/794/05/4 94/05/6

نسیم نجفی

۵۲۰

۵۴۰

۵۶۰

۵۸۰

۶۰۰

۶۲۰

۶۴۰

۶۶۰

1394/05/10 1394/05/11 1394/05/12 1394/05/13 1394/05/14

حجم معامالت به ميليون
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بررسی روند اجرایی شدن طرح 
احیا و تعادل بخشی منابع آب های 

زیرزمینی کشور در اتاق ایران 

مرکز ملی مطالعات کش��اورزی و آب اتاق ایران با 
هدف بررس��ی آخرین تصمیم��ات دولت درخصوص 
ح��ل بح��ران آب و رون��د اجرایی ش��دن طرح احیا و 
تعادل بخشی منابع آب های زیرزمینی کشور، نشستی 
را با حضور جمعی از اس��اتید، کش��اورزان و مسئوالن 

دولتی برگزار کرد. 
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، محمدحسین 
ش��ریعتمدار، رییس مرکز ملی مطالعات کش��اورزی 
و آب ات��اق ای��ران با اش��اره به وضعی��ت بحرانی آب 
در کش��ور، توضی��ح داد: در مرحل��ه ای قرار داریم که 
اگر برای حل مشکالت آبی کشور تصمیم نگیریم یا 
تصمیمات نادرس��تی اتخاذ کنیم، کار از کار خواهد 
گذش��ت. خوش��بختانه باوجود همه مشکالت امروز، 
هن��وز فرص��ت ترمیم و برون رفت از بحران آب وجود 
دارد، مش��روط بر اینکه بدون فوت وقت کاری انجام 

دهیم. 
وی وضعیت منابع آب زیرزمینی را مهم ترین معضل 
کشور در وضعیت کنونی عنوان کرد و افزود: راه نجات 
مسئله آب های زیرزمینی در طرح احیای دشت های 
کشور، تبلور پیدا کرده است. این موضوع سال ها قبل 
دنبال می شد ولی در نهایت به دلیل برخی مسائل به 

مرحله اجرا نرسید. 
رییس مرکز ملی مطالعات کشاورزی و آب اتاق ایران 
درخصوص طرح احیا و تعادل بخش��ی منابع آب های 
زیرزمینی کشور که با اعمال برخی تغییرات و به روز 
ش��دن از سوی ش��ورای آب به تصویب رسیده است، 
تشریح کرد: به دنبال تصویب این طرح وزارتخانه های 
مربوط مسئولیت اجرای آن را برعهده گرفتند و طبق 
برنامه ریزی های صورت گرفته باید در یک فرصت پنج 

ساله اول و پنج ساله دوم به نتیجه برسد. 
در ادامه جواد میبدی، معاون وزیر نیرو شرح حالی 
از چالش ه��ای پی��ش رو ب��ه دلیل کاهش چش��مگیر 
منابع آب های زیرزمینی در کشور ارائه داد. براساس 
اظهارات وی 62 درصد آب شرب مصرفی، 52 درصد 
از آب مصرفی در بخش کشاورزی و 63 درصد از آب 
مصرف شده در حوزه صنعت از منابع آب زیرزمینی 
تأمین می شود و متأسفانه به دلیل برداشت های بیش 
از حد از این منابع، اکثر دش��ت های کش��ور به مرحله 

ممنوعه رسیده اند. 
این مقام مس��ئول در ادامه به تبعات ناش��ی از بحران 
آب در کش��ور اش��اره کرد. گفتنی اس��ت خشک شدن 
40 درصد از چش��مه ها، قنات ها و رودخانه های کش��ور، 
خش��ک ش��دن باغات کشور به دلیل بی آبی، افت کیفی 
منابع آبی، نشست زمین و از بین رفتن مخازن طبیعی 
آب زیرزمین��ی، افزای��ش مصرف انرژی به دلیل افزایش 
عمق س��طح ایستایی، مهاجرت مردم و حاشیه نشینی 
در اطراف ش��هرهای بزرگ و در نهایت به خطر افتادن 
امنیت غذایی و سیاسی، مهم ترین مشکالتی هستند که 
پس از بحران آب، کشور با آنها دست وپنجه نرم می کند. 
میبدی با اش��اره به اینکه در دش��ت تهران س��االنه 
شاهد نشست 17 سانتی متری از سطح زمین هستیم، 
اعالم کرد: طبق مطالعات انجام ش��ده از س��ال 1391 
خورش��یدی میزان نشس��ت زمین در دشت تهران به 
36 س��انتی متر رس��یده است. افزایش تعداد چاه ها و 
میزان برداشت از آب های زیرزمینی باعث شده امروز 
به جایی برسیم که ظرفیت این منابع به اتمام رسیده 
و با خش��ک ش��دن آب های زیرزمینی و پر شدن هوا 
در این س��طوح، ش��اهد نشس��ت زمین در دشت های 

مختلف کشور باشیم. 

 سامسونگ انتقال تکنولوژی 
به ایران را سرعت بخشید

ش��رکت تکوی��ن الکترونی��ک تولید کنن��ده انواع 
محص��والت خانگ��ی در ایران، در ادامه بومی س��ازی 
تولی��دات خ��ود و انتقال تکنولوژی ه��ای روز دنیا به 
ایران موفق شد خط دوم تولید لباسشویی سامسونگ 
را به خطوط تولیدات مختلف لوازم خانگی اضافه کند. 
امیرحس��ین میرمحمدصادق، مدیرعامل ش��رکت 
تکوی��ن الکترونیک در کنفرانس خبری که به همین 
مناسبت برگزار شد، گفت: شرکت تکوین الکترونیک 
از دو سال گذشته در پی توافق با شرکت سامسونگ 
و بومی س��ازی محصوالت سامس��ونگ در بخش لوازم 
خانگی آغاز به کار کرد که در فاز اول با تولید جاروبرقی 
در مدل های مختلف و در فاز دوم انواع لباسشویی و 
یخچال فریزر و هم اکنون نیز در طرح های توسعه ای 

خود به افزایش خطوط تولید پرداخته است. 
مدیرعام��ل تکوی��ن الکترونی��ک گفت: با ش��رکت 
سامس��ونگ کره با توجه به ش��رایط جدید اقتصادی 
و پس��اتحریم به توافق رس��یدیم که نه تنها تکنولوژی 
به ایران منتقل ش��ود، بلکه س��اخت تمامی قطعات با 
روش انتقال تکنولوژی، به این کارخانه منتقل شود. 
میرمحمد صادق با توجه به اشتغال مستقیم بیش 
از 700 نفر در این واحد تولیدی ابراز امیدواری کرد 
که با افزایش خطوط و انتقال تکنولوژی این اشتغال 

به بیش از 1200 نفر افزایش یابد. 

کش��ور ایتالیا لحظه ش��ماری می کند تا هر 
چه س��ریع تر رابطه رو به رش��دی را با ایران 
آغ��از کن��د. به گزارش »فرصت امروز« صبح 
روز گذشته وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا پیام 
کش��ورش را با حضور در اتاق ایران به گوش 
بخش خصوص��ی رس��اند. فدریکا گوئیدی به 
فع��االن بخش خصوص��ی، بازرگان��ان و تجار 
ایرانی گفت: ما در گذش��ته با ایران تجارت 
7میلیارد دالری داش��تیم که می خواهیم آن 
را زن��ده و فاصل��ه زی��ادی را که تحریم ها در 
تجارت بین دو کش��ور ایجاد کرد، پر کنیم. 
گوئیدی با اشاره به رابطه دیرینه و فرهنگی 
میان دوکشور آن را میراث فرهنگی میان دو 
کش��ور دانس��ت و افزود: من در این دو روز 
لم��س کردم که ای��ران و نیازهای اقتصادی 
و توس��عه اش تغییر کرده اس��ت. به گفته این 
مقام ارش��د ایتالیایی، کش��ورش به همکاری 
و س��رمایه گذاری در نف��ت و ان��رژی با ایران 
تمایل دارد و ایرانی ها در زمینه های زیربنایی 
و توس��عه ای مانند س��ازه های بیمارستان و... 
خواس��تار کار مش��ترک با ایتالیا هس��تند. 
ای��ن زن دیپلم��ات گف��ت: ایتالی��ا از لحاظ 
تکنولوژی بس��یار غنی اس��ت و تمایل دارد با 
ایران همکاری طوالنی مدت و پایدار داش��ته 
باش��د. وی تأکید کرد: اولویت ما برای آغاز 
همکاری ه��ا ب��ا ایران ایجاد زیرس��اخت های 
مالی و بانکی است که براساس آن پایه ریزی 
همکاری ها امکان پذیر اس��ت. گوئیدی گفت: 
ایران بازار بزرگی اس��ت و همچنین به علت 
قرار گرفتن در یک منطقه 400 میلیون نفری 
موقعی��ت منحصر به فردی در منطقه دارد و 
ما برای معرفی ایران به عنوان سرمایه گذار و 
کانون فعالیت در منطقه آماده ایم. وی خطاب 

ب��ه صنعتکاران، تجار، هیأت نمایندگان اتاق 
بازرگانی گفت: ش��ما یک نهاد س��رمایه گذار 
در بخش خصوصی هستید که برای ما خیلی 
خوب اس��ت و می توانیم همکاری هایمان را 
آغ��از کنیم. وزیر توس��عه اقتصادی ایتالیا با 
اش��اره به دعوتش از وزیر صنعت برای س��فر 
به کشورش گفت: ما هر چه زودتر می خواهیم 
ش��ما را در ایتالی��ا ببینی��م و همکاری های 
تجاری، اقتصادی مان را سریع تر کلید بزنیم. 

تجدید مراودات با نخستین شریک 
تجاری 

رییس اتاق ایران که میزبان خانم گوئیدی و 
هیات ایتالیایی بود، پیش از وی سخنران این 
نشست بود. محسن جالل پور هر دو کشور را 
صاحب پیشینه فرهنگی غنی دانست و نقش 
آنه��ا را در تمدن جامعه بش��ری مهم عنوان 
کرد. مقام اول پارلمان بخش خصوصی کشور 
گف��ت: روابط ایران و ایتالیا فراز و فرودهایی 
داش��ته اس��ت اما همیش��ه بهتری��ن روابط 
تجاری را در اروپا با ایتالیایی ها داش��ته ایم و 
به عنوان نخس��تین شریک تجاری ما در این 
منطقه ش��ناخته شده است. جالل پور سپس 
به ش��رایط ایران پس از توافق اش��اره کرد و 
گف��ت: اقتصاد ایران پس از این توافق متکی 
بر بخش خصوصی اس��ت و ریل اقتصاد ایران 
از اقتص��اد نفت��ی و دولتی باید به خصوصی و 

مردم حرکت کند. 
ریی��س اتاق گفت: امیدواریم در ش��رایط 
اقتص��ادی جدید ایتالیا از پیش��روان باش��د. 
وی ایران را برای این کشور یک بازار بزرگ 
برش��مرد ک��ه عالوه بر جمعی��ت نزدیک به 
80 میلیونی کش��ور به دلیل ثبات و امنیت، 

توانایی فراهم کردن سرمایه گذاری و تجارت 
با دیگر و تبدیل شدن به هاب منطقه را دارد. 
جالل پور ادامه داد: کش��ور ما زمینه و بس��تر 
الزم را برای حضور س��رمایه گذاران ایتالیایی 
در بخش های مختلف انرژی، معادن، خودرو 

و آب و ساخت نیروگاه دارد. 
س��رمایه گذاری های  س��ازمان  ریی��س 
خارج��ی ای��ران توجه اتاق ای��ران به افزایش 
توانمندی ه��ای بخش خصوصی و همکاری و 
ارتباط بخش خصوصی با دولت را ارزش��مند 
عنوان کرد و انجام توافق را به س��ه موضوع 
مرتیط دانس��ت. محمد خزاعی در بیان این 
س��ه م��ورد توضیح داد: ابتدا نش��ان دهنده 
ق��درت سیاس��ی و امنیت ای��ران در منطقه 

ب��ود و بع��د از آن ه��م روش��ن ک��رد برنامه 
هس��ته ای ایران صلح آمیز اس��ت. خزاعی در 
بی��ان س��ومین موض��وع گفت: ای��ران آماده 
توس��عه همکاری های سیاس��ی و اقتصادی 
با دنیا به ویژه کش��ورهایی اس��ت که به طور 
تاریخی و سنتی با آنها دارای روابط تاریخی 

و سیاسی بوده ایم. 
خزاعی روابط ایران با ایتالیا را در اتحادیه 
اروپا یک رابطه شاخص، دوستانه و ریشه دار 

در هم��ه عرصه ه��ای اقتص��ادی، سیاس��ی، 
اجتماعی و علمی دانس��ت. وی تحریم ها را 
عم��ل س��طح کاهش روابط تج��اری ایران با 
اتحادیه اروپا و به دنبال آن با کش��ور ایتالیا 
عنوان کرد و گفت: در این دوران این روابط 
50 درص��د اف��ت کرد و همکاری های مالی و 
سرمایه گذاری به سطح بسیار پایینی کاهش 

یافت. 

سرمایه گذاری خارجی و مشوق های 
مالیاتی 

وی تغیی��ر ذائق��ه صنعت��ی ایران را علت 
کاهش س��طح ارتباطات تجاری با اتحادیه 
اروپ��ا دانس��ت و گف��ت: به رغ��م همه این 
مش��کالت، روابط ما که البته متناس��ب با 
رابطه دوس��تانه م��ا نبود و همکاری برخی 
ش��رکت ها و بانک ه��ا در ح��د و اندازه های 
ش��رایط تحری��م ادامه داش��ت که بس��یار 

قدردان آنها هس��تیم. 
رییس سازمان سرمایه گذاری های خارجی 
ایران با بیان اینکه فضای جدیدی برای روابط 
تج��اری ب��ا تمام دنی��ا و اتحادیه اروپا فراهم 
ش��ده اس��ت، گف��ت: این س��ازمان آمادگی 
کام��ل دارد از س��رمایه گذاری های ایتالیا در 
ایران حمایت کند و تضمین کننده ریس��ک 
در هم��ه زمینه هاس��ت. وی افزود: در قانون 
جدید مش��وق های مالیاتی وضع ش��ده و در 
بخش های مهم، کش��اورزی، گردش��گری و 
س��المت تا 80 درص��د معافیت های مالیاتی 

خواهیم داشت. 
خزاعی با بیان اینکه ایران از نظر ظرفیت، 
مناب��ع و پتانس��یل هجدهمین قدرت بزرگ 
دنیا اس��ت، گفت: با س��ابقه ای که ما و کشور 

ایتالی��ا در م��راودات فرهنگ��ی، اقتصادی و 
تج��اری داری��م من ایتالی��ا را دروازه ورود به 

اتحادیه اورپا می بینم. 
مهدی پ��ور ف��الح ریی��س ات��اق ایران و 
ایتالی��ا در این جلس��ه نیز دو درخواس��ت 
را از خان��م گوئیدی مط��رح کرد.  پورفالح 
حضور این هیأت اقتصادی را نشانه اهمیت 
و توجه این کش��ور به ایران دانس��ت و از 
وزیر توس��عه اقتصادی ایتالیا خواس��ت در 
زمینه زیرساخت های گردشگری مشارکت 
کن��د. خواس��ته دیگر وی برنام��ه از پیش 
تعیین ش��ده و س��االنه برای حضور فعاالن 
هر دو کش��ور در کش��ورهای مقابل ش��د. 
 پ��ور ف��الح همچنین از گوئیدی خواس��ت 
ام��کان مالق��ات ش��رکت های ایتالیایی با 
همتایان ش��ان در ایران به صورت بخش��ی و 

تخصصی فراهم ش��ود. 
به گزارش »فرصت امروز« هیأت عالی رتبه 
سیاسی، اقتصادی و صنعتی ایتالیا به ریاست 
پائولو جنتیلونی، وزیر امور خارجه و فدریکا 
گوئی��دی، وزیر توس��عه اقتص��ادی ایتالیا به 
هم��راه جمعی از مدیران ارش��د از صاحبان 
صنایع و مهم ترین موسس��ات و شرکت های 
اقتصادی دولتی و خصوصی این کش��ور روز 

سه شنبه وارد تهران شد. 
ای��ن نخس��تین س��فر مقام��ات عالی رتبه 
ایتالیای��ی ب��ه کش��ور پ��س از تواف��ق وین 
اس��ت. البته طی دو س��ال گذش��ته وزرای 
خارجه ایتالیا دو س��فر به تهران داش��ته اند. 
ای��ن هی��ات در نشست های ش��ان در دو روز 
اخیر درخصوص همکاری در زمینه مختلف 
انرژی، نفت، تکنولوژی، زیرس��اخت های و... 

گفت وگو کردند. 

وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا در اتاق ایران: 

ایران کانون ما در تجارت با کشورهای منطقه خواهد بود

مرک��ز پژوهش های مجل��س اعالم کرد که 
ترکیه، ع��راق و عربس��تان مهم ترین مقاصد 

گردشگری ایرانیان بوده است. 
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی، در حوزه گردشگری 
برون مرزی، این گزارش تاکنون اش��اره ای از 
میزان سفرهای برون مرزی، کشورهای مقصد 
و واردات گردش��گری کشور ارائه کرده است 
اما براس��اس آن، کش��ورهای ترکیه، عراق و 
عربستان به ترتیب برترین مقاصد گردشگری 

ایرانیان را تشکیل می دهند. 
دفت��ر مطالع��ات فرهنگی ای��ن مرکز با 
توسط  منتش��ره  گزارش های  از  اس��تفاده 
س��ازمان جهان��ی گردش��گری و ش��ورای 
جهانی س��فر و گردشگری در سال 2014 
و 2015 و نی��ز گزارش ه��ای مرک��ز آمار 
ایران در س��ال های 1387-1392 تالش 
کرده تا جایگاه گردش��گری در نظام کالن 
اقتص��ادی کش��ور، وضعی��ت گردش��گری 
را  داخل��ی  و  برون م��رزی  درون م��رزی، 

ترس��یم کند. 
براس��اس گزارش ه��ای مذک��ور درس��ال 
2013، س��هم گردش��گری در تولید ناخالص 
داخلی کش��ور براب��ر با 1/6 درص��د بوده که 
5/81 درصد از این س��هم، متعلق به مخارج 
گردش��گری داخلی بوده اس��ت. عالوه بر آن، 

گردشگری توانس��ته در مجموع 1184000 
ش��غل به وجود آورد. بنابر پیش بینی شورای 
جهانی سفر و گردش��گری، براساس شاخص 
رش��د س��هم گردش��گری در تولید ناخالص 
داخل��ی، ای��ران در س��ال 2014 با رش��دی 
10 درصدی نسبت به سال 2013 در جایگاه 

چهارم دنیا قرار خواهد گرفت. 
از سوی دیگر براساس گزارش مرکز آمار، 
مس��افران ایرانی در مجموع طی تابس��تان 
92، بال��غ بر10،241،072 میلیون ریال در 
خارج کش��ور صرف کرده اند که بیش��ترین 
ای��ن هزینه ها ب��ه ترتیب متعل��ق به هزینه 
تور و گش��ت، حمل و نقل و خرید س��وغاتی 
بوده اس��ت. نتای��ج این بررس��ی، ضرورت 
سیاس��ت گذاری و تدبی��ر ج��دی مجل��س 
ش��ورای اس��المی و قوه مجریه را آش��کار 

می سازد. 
در ح��وزه گردش��گری ورودی، طی س��ال 
و  میلی��ون   3 گردش��گران  تع��داد   ،2012
834 هزار نف��ر و درآمد حاصل از جذب این 
گردش��گران یک میلیارد و 114 میلیون دالر 
آمریکا بوده اس��ت. در سال 2013، مهم ترین 
مبادی گردش��گری ب��ه ترتیب کش��ورهای 
عراق، آذربایجان، افغانستان و ترکیه بوده اند. 
ناگفته نماند که باالترین س��هم از ورودی ها 
ب��ه مناط��ق خاورمیان��ه و اروپا تعل��ق دارد. 

مخارج گردشگران خروجی بالغ بر 7میلیارد 
و 517میلی��ون دالر بوده اس��ت. با توجه به 
بیش��تر بودن هزینه کرد گردشگران خروجی، 
تراز گردشگری ایران منفی و بالغ بر 6میلیارد 

و 403 میلیون دالر است. 
داخلی، عمده ترین  در حوزه گردشگری 
اندک گردشگران  بر تمایل  ناظر  ویژگی ها 
داخل��ی برای س��فر با تور، تمرکز بیش��تر 
س��فر در فص��ول خاص��ی از س��ال و نیز 
اقامت های مرتبط با دوس��تان و آش��نایان 
ی��ا اقام��ت در اقامتگاه های دس��تگاه های 

اجرایی اس��ت ک��ه نقش مجلس ش��ورای 
اس��المی در تدوی��ن یا نظ��ارت بر اجرای 
قوانی��ن را پررن��گ می کن��د. ب��رای مثال 
توزی��ع س��فر در ط��ول س��ال در قال��ب 
قوانی��ن ناظر ب��ر س��اماندهی تعطیالت یا 
قوانین��ی نظیر  اجرای دقی��ق  ب��ر  نظارت 
خدم��ات  مدیری��ت  قان��ون   )23( م��اده 
کش��وری ک��ه دس��تگاه های اجرایی را از 
اقامت��ی  اداره و تصدی گ��ری مکان ه��ای 
اس��ت.  جمل��ه  ای��ن  از  می کن��د،  من��ع 
اطالع��ات این گ��زارش در شفاف س��ازی 

وض��ع موجود و کمک به سیاس��ت گذاری 
حوزه گردش��گری می توان��د نقش مؤثری 
داش��ته باش��د. ضمن اینکه الگو قراردادن 
تدوی��ن  در  حاض��ر  گ��زارش  چارچ��وب 
آمارهای حوزه گردش��گری خود به درک 

جام��ع از ای��ن ح��وزه کم��ک می کن��د. 
باوج��ود اهمی��ت اطالعات ای��ن گزارش، 
در آمار گردش��گری کش��ور نواقصی نظیر در 
دس��ترس نبودن اطالعات مرتب��ط با برخی 
ش��اخص ها یا به روز نب��ودن برخی داده ها به 

چشم می خورند که باید تکمیل شوند.
ع��الوه ب��ر آن همان گون��ه که ش��ورای 
جهانی س��فر و گردش��گری اش��اره می کند 
داده های ارائه ش��ده در برخی از کش��ورها 
نظی��ر ایران که مجهز به نظام حس��اب های 
اقماری گردش��گری نیست براساس تخمین 

به دس��ت آمده اس��ت.
ازای��ن رو تدقی��ق و تصحی��ح ش��یوه های 
گ��ردآوری وتالیف داده ه��ا اولویت دیگری 
در راس��تای دس��تیابی ب��ه نظ��ام ش��فاف 
آماری در حوزه گردش��گری است. ازاین رو 
تدبیر مجلس ش��ورای اس��المی برای ایجاد 
و به کارگی��ری چارچ��وب آم��اری دقی��ق 
اقم��اری  و کارب��ردی نظی��ر حس��اب های 
گردش��گری در قالب برنامه شش��م توسعه 

ضروری به نظر می رس��د. 

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی اعالم کرد

ترکیه، عراق و عربستان مهم ترین مقاصد گردشگری 

گردشگری

اخبــار

ایتالیا به همکاری و سرمایه گذاری 
در نفت و انرژی با ایران تمایل دارد 
و ایرانی ها در زمینه های زیربنایی و 

توسعه ای مانند سازه های بیمارستان 
و... خواستار کار مشترک با ایتالیا 

هستند

این پژوهش نشان 
می دهد که گردشگران 

داخلی تمایلی به 
استفاده از تور 

برای برنامه ریزی 
سفرهایشان را ندارند



در ش��رایطی ک��ه ب��ا نهایی 
ش��دن نخس��تین گام ها برای 
آغ��از روند رو به رش��د اقتصاد 
ایران در روزهای پس از تحریم 
بازار مسکن نیز خود را پس از 
چن��د فصل رک��ود مداوم برای 
یک رونق نسبی آماده می کند، 
ش��اید برخ��ی متغیرهای بازار 
ای��ن فرآین��د بس��یار مهم را با 
مش��کالتی جدی مواجه کنند. 
هرچن��د براس��اس نخس��تین 
مقدمات ثابت ش��ده در اصول 
اقتص��اد کالن، رونق اقتصادی 
در بازارها و حوزه های مختلف 
اص��وال با یک تورم نس��بی در 
قیمت ه��ا همراه اس��ت و بازار 
مس��کن نیز برای این موضوع 
خود را آماده کرده، اما ش��اید 
ب��اال رفت��ن میزان این تورم در 
قیمت ه��ا ق��دری کار رونق را 
پیش از آغاز با مش��کل مواجه 

کند. 
طرح ه��ای  درصورتی ک��ه 
یازده��م  دول��ت  اقتص��ادی 
بتوان��د به عن��وان ی��ک عامل 
تعیین کننده در بازار مس��کن 
عم��ل ک��رده و در ش��رایطی 
که رش��د اقتصادی حداقلی از 
سوی بس��یاری از کارشناسان 
پیش بین��ی می ش��ود بتواند با 
رساندن تس��هیالت و وام های 
مطلوب، اوضاع بازار مس��کن را 
نیز بهبود بخش��د، احتمال این 
وج��ود دارد که افزایش قیمت 
ت��ا ح��دی در بازار مس��کن به 

وجود آید. 
البته کارشناس��ان معتقدند 
رون��ق به وجود آم��ده در بازار 
مس��کن تفاوتی جدی با بعضی 
از موج های رونق در س��ال های 
گذشته خواهد داشت زیرا این 
بار پیش از آنکه واقعا به افزایش 
قابل توجه ساخت و سازها منجر 
ش��ود، ناظر بر باال رفتن قدرت 
خرید مردم خواهد بود. یکی از 
اصلی ترین عوامل تاثیرگذار بر 
افزایش عمر رکود در سال های 
گذش��ته نبود توان خرید خانه 
از س��وی اقش��ار مختلف مردم 
در طول سال های گذشته بوده 
است. موج های افزایش قیمت 
در طول س��ال های میانی دهه 
80 ک��ه به جهش ناگهانی نرخ 
مس��کن در چند دوره مختلف 
انجامید عمال دس��ت بسیاری 

از متقاضی��ان را از خان��ه دور 
کرد و البته توان تس��هیالت و 
وام های دولتی را برای کمک به 
اقش��ار متوسط مردم در خرید 
خانه های جدید نیز کوتاه کرد. 
در ای��ن ش��رایط ب��ه نظ��ر 
می رس��د ب��رای آغ��از دوباره 
رون��د رون��ق در بازار مس��کن 
پی��ش از آنکه بازار عرضه نیاز 
به تحرک جدی داش��ته باشد، 
این اقش��ار مختلف متقاضیان 
ب��ار دیگ��ر حضور فعال خود را 
در ای��ن عرص��ه تضمین کنند. 
به خصوص زمانی که آمارهای 
رس��می و غیر رس��می از وجود 
چن��د صد ه��زار خان��ه خالی 
از س��کنه در کش��ور حکای��ت 
می کن��د ک��ه با وج��ود تالش 
ساختمان س��ازها برای فروش 
آنه��ا، هن��وز به یک مش��تری 

جدی برنخورده اند. 

تصمیمات جزیره ای خطری 
جدید در بازار مسکن

در چنین ش��رایطی ش��اید 
حف��ظ ک��ردن ثب��ات ب��ازار و 
جلوگی��ری از تنش های��ی که 
می تواند بار دیگر بر قیمت خانه 
تاثیراتی جدی و منفی داش��ته 
باش��د، باید به عنوان نخستین 
اولویت وزارت راه و شهرسازی 
ش��ناخته ش��ود. همان طور که 

دولت موفق ش��ده در طول دو 
س��ال گذشته یک ثبات نسبی 
هم��راه ب��ا رک��ود در قیم��ت 
مس��کن به وجود آورد احتماال 
بای��د همین راهبرد در ماه های 
آینده که رونقی حداقلی را در 
بازار مسکن شاهد خواهیم بود 

نیز ادامه پیدا کند. 
ای��ن در ش��رایطی اس��ت که 
وضعیت بعضی از صنایع وابسته 
ب��ه عرص��ه س��اختمان چندان 
مثبت نیس��ت و بسیاری از آنها 
امیدوارن��د ب��ا خارج ش��دن از 
دوره رک��ود بتوانند قیمت های 
محصوالت ش��ان را ب��ار دیگ��ر 
افزایش دهند. یکی از مهم ترین 
مصالح س��اختمانی که می تواند 
تاثی��ری قابل توج��ه در قیمت 
تمام ش��ده واحدهای مسکونی 
داش��ته باش��د، س��یمان است. 
ای��ن محصول مهم که در طول 
سال های گذشته با نظارت های 
دولتی قیمتی ثابت داش��ته و از 
سوی تولید کنندگان با افزایش 
ن��رخ قابل توجهی روبه رو نبوده 
اس��ت در طول روزهای گذشته 
بار دیگر زمزمه افزایش قیمت را 
در بازار خود دیده و حتی برخی 
از مس��ئوالن خبر از یک چراغ 
سبز دولتی در این زمینه داده اند. 
خبرگ��زاری ایلن��ا از ق��ول 
مدیرعام��ل هلدین��گ فارس 

و خوزس��تان و نای��ب ریی��س 
کارفرمایان  انجم��ن صنع��ت 
صنعت س��یمان کشور گزارش 
داده که با موافقت وزیر صنعت، 
معدن و تجارت می توان انتظار 
داش��ت که س��یمان از شمول 
قیمت گ��ذاری خ��ارج ش��ود. 
هرچن��د این موض��وع هنوز از 
سوی مقامات وزارت صنعت با 
واکنش��ی روبه رو نشده و حتی 
راهبرده��ای اجرای��ی آن نیز 
مش��خص نیست اما همان طور 
ک��ه مرتضی لطف��ی خبر داده 
احتم��اال ب��ه افزای��ش قیمت 

سیمان منجر خواهد شد. 
تغیی��ر در نرخ ای��ن مصالح 
س��اختمانی در ش��رایطی که 
بس��یاری از خانه سازان مجبور 
ش��ده اند در ط��ول ماه ه��ای 
گذش��ته به دلیل نبود مشتری 
قیمت  واحدهای مسکونی شان 
را به کف س��ود نزدیک کنند، 
ای��ن احتم��ال را زنده می کند 
که واحدهای مس��کونی جدید 
ش��امل افزای��ش قیم��ت تمام 
ش��ده ش��وند. اگر ای��ن خطر 
را در کن��ار افزای��ش احتمالی 
قیمت ها ناش��ی از خارج شدن 
از رکود قرار دهیم، این انتظار 
در بازار به وجود می آید که بار 
دیگر افزایش قیمت ها در بازار 

مسکن رصد شود. 

با توجه ب��ه حضور پرقدرت 
عرص��ه  در  بخش خصوص��ی 
مس��کن ای��ران و البت��ه تاکید 
چند باره کارشناس��ان مبنی بر 
لزوم خروج دولت از عرصه های 
اجرای��ی در این بخش، به نظر 
می رس��د این افزایش احتمالی 
قیمت شرایط را در بازار چندان 
امیدبخ��ش نگه ندارد. با توجه 
ب��ه اینکه حض��ور دولت برای 
پایین نگه داش��تن دس��توری 
قیمت مس��کن در بازار به هیچ 
عن��وان توصیه نش��ده و امری 
مخاطره آمیز به حساب می آید 
این مس��ئله می تواند در آینده 
رون��ق بازار تاثی��رات منفی از 

خود باقی بگذارد. 
همان ط��ور ک��ه وزی��ر راه و 
شهرسازی نیز در صحبت های 
اخیر خود اعالم کرده که بخش 
مس��کن به عن��وان ی��ک حوزه 
بسیار گس��ترده اقتصادی نیاز 
ب��ه هم��کاری و همراهی تمام 
بخش های مرتبط با این صنعت 
دارد احتم��ال این وجود دارد 
ک��ه پیش از موافقت با افزایش 
قیمت مصالح س��اختمانی در 
بازار، دولت تالش کند حداقل 
ای��ن موض��وع را برای چند ماه 
ب��ه تعوی��ق بین��دازد. هرچند 
وج��ود افقی مثبت و روش��ن 
در ب��ازار مس��کن ایران پس از 
چن��د س��ال رکود م��داوم این 
احتمال را ش��دت بخشیده که 
با حضور پرقدرت خانه س��ازان 
و خری��داران دیگر رکود برای 
مدتی طوالنی در بازار مس��کن 
قاب��ل مش��اهده نباش��د، ام��ا 
ش��اید تصمیم��ات جزیره ای و 
یک بخش��ی در حوزه های��ی از 
اقتص��اد بتواند بار دیگر اوضاع 
مس��کن در ایران را خاکستری 

کند. 
شاید در شرایطی که افزایش 
مح��دود قیمت ه��ا در عرص��ه 
رون��ق اقتصادی امری طبیعی 
ش��مرده ش��ده و از سوی بازار 
پذیرفته ش��ده باش��د، افزایش 
همزمان قیمت مصالح به عنوان 
ام��ری تنش زا اوضاع بازار را از 
حالت��ی امیدبخش به روزهایی 
نگران کننده س��وق دهد. امری 
ک��ه البت��ه هنوز هی��چ یک از 
مقام��ات اقتصادی آن را تایید 
نکرده و در حال حاضر بیش��تر 

شبیه یک زنگ خطر است. 

طب��ق آخرین گزارش مرکز آمار، قیمت 
مسکن نسبت به فصل قبل یک دهم درصد 
و در ش��هر تهران نس��بت به س��ال گذشته 
در ه��ر مترمرب��ع 3 درص��د کاهش یافته و 
معامالت خانه های کلنگی نس��بت به فصل 
مشابه سال قبل ۴۱.۲درصد کاهش داشته 
و همچنین نرخ اجاره در شهر تهران نسبت 
به س��ال گذشته چیزی حدود ۱۴.5درصد 

افزایش پیدا کرده است. 
در  ام��روز«  »فرص��ت  گ��زارش  ب��ه 
سال جاری اجاره نشین ها باوجود کاهش 
ارزش امالک با افزایش نرخ اجاره مواجه 
شدند، حال اینکه گفته می شود نرخ تورم 
۱۴.5 درص��دی اجاره بها تا پایان س��ال 
در بازار مس��کن بدون تغییر خواهد ماند 
و البت��ه ب��ا کاه��ش تقاضا در ای��ن بازار 
احتم��ال کاه��ش نرخ اجاره در نیمه دوم 

س��ال وجود دارد. 
براس��اس این گزارش می��زان معامالت 
در بازار مس��کن کاهش یافته که به گفته 
کارشناس��ان احتمال بازگش��ت سرمایه ها 
ب��ه ای��ن ب��ازار و افزایش می��زان معامالت 
ه��م وج��ود دارد. طبق گزارش مرکز آمار، 
متوس��ط قیمت فروش هر مترمربع زمین 
ساختمان های مسکونی در تهران ۴ میلیون 
و ۴8۴ هزار تومان بوده که نسبت به فصل 
قب��ل یک دهم درصد کاهش و نس��بت به 
فصل مش��ابه سال قبل فاقد هرگونه تغییر 

قابل مالحظه ای است. 
براس��اس گزیده یافته ه��ای آماری مرکز 
آم��ار ای��ران، ب��ا توجه به اینک��ه کاهش یا 
افزایش حجم )تعداد( معامالت در مناطق 
ش��هر تهران باعث کاهش یا افزایش شدید 
متوس��ط )حس��ابی( قیمت در س��طح کل 
ش��هر می ش��ود، از متوس��ط تعدیل ش��ده 
)متوس��ط وزنی( که در آن وزن هر منطقه 
برابر سهم واحدهای مسکونی دارای سکنه 
آن منطقه نسبت به کل شهر تهران است، 
استفاده می شود تا بتوان با حذف اثر حجم 
معامالت، تغییرات واقعی قیمت را مشخص 

کرد. 

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین 
یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین 
ساختمان های مسکونی کلنگی معامله شده 
از طریق بنگاه های معامالت ملکی در شهر 
تهران ۴۴.8۴هزار ریال بوده که نسبت به 
فص��ل قبل 0.۱درصد کاهش و نس��بت به 
فصل مش��ابه سال قبل فاقد هرگونه تغییر 

قابل مالحظه ای است. 
همچنین تع��داد معامالت فروش زمین 
یا زمین س��اختمان های مس��کونی کلنگی 
انجام ش��ده از طری��ق بنگاه های معامالت 
ملکی در ش��هر تهران نس��بت به فصل قبل 
35.8درصد و نس��بت به فصل مشابه سال 

قبل ۴۱.۲درصد، کاهش داشته است. 
در می��ان مناط��ق ۲۲گان��ه ش��هرداری 
تهران، بیش��ترین متوس��ط قیمت فروش 
یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان های 
مس��کونی کلنگ��ی معامله ش��ده ح��دود 
8۹0۴۴هزار ریال در منطقه 3 و کمترین 
آن در حدود ۱۴۱03 هزار ریال در منطقه 

۲0 بوده است. 
تغییرات قیمت فروش هر مترمربع زمین 
یا زمین س��اختمان های مس��کونی کلنگی 
در معامالت انجام شده بین حداقل ۱0هزار 
ری��ال در منطق��ه ۲0 و حداکثر ۲50هزار 

ریال در منطقه ۱ بوده است. 
همچنی��ن از کل معام��الت انجام ش��ده 

برای فروش زمین یا زمین س��اختمان های 
مس��کونی کلنگ��ی در مناط��ق ۲۲ گان��ه 
ش��هرداری تهران منطقه ۲ با 8.۲ درصد، 
دارای بیش��ترین سهم و منطقه ۲۱ با ۱.0 

درصد، دارای کمترین سهم هستند. 

متوسط قیمت فروش هر مترمربع 
زیربنای مسکونی

متوس��ط قیم��ت ف��روش ه��ر مترمربع 
زیربن��ای مس��کونی معامله ش��ده از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی در ش��هر تهران 
۴0۴88 ه��زار ری��ال ب��وده که نس��بت به 
فص��ل قبل ۲.0درصد کاهش و نس��بت به 
فصل مش��ابه سال قبل 3.3درصد، افزایش 

داشته است. 
همچنی��ن تعداد معامالت فروش زیربنای 
مس��کونی انجام ش��ده از طری��ق بنگاه های 
معامالت ملکی در شهر تهران نسبت به فصل 
قبل ۲3.3درصد و نسبت به فصل مشابه سال 

قبل 30.۴درصد کاهش داشته است. 
در می��ان مناط��ق ۲۲گان��ه ش��هرداری 
تهران، بیش��ترین متوس��ط قیمت فروش 
یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده 
ح��دود 8۴۷8۱ ه��زار ریال در منطقه ۱ و 
کمتری��ن آن حدود ۲03۱۴ هزار ریال در 

منطقه ۱8 بوده است. 
تغیی��رات قیم��ت فروش ه��ر مترمربع 
زیربنای مس��کونی در معامالت انجام شده 

بین حداقل ۶۶۶0 هزار ریال در منطقه ۱۲ 
و حداکث��ر ۲۴0۷۷۱ هزار ریال در منطقه 

۲ بوده است. 
همچنین از کل معامالت انجام شده برای 
فروش زیربنای مسکونی در مناطق ۲۲گانه 
شهرداری تهران، منطقه 5 با ۱۱.5درصد، 
دارای بیش��ترین س��هم و منطق��ه ۲۲ ب��ا 

0.۹درصد، دارای کم ترین سهم است. 
 

متوسط مبلغ ماهانه اجاره  بها
متوس��ط مبل��غ اج��اره ماهان��ه به عالوه 
3درص��د ودیع��ه پرداختی برای اجاره یک 
مترمربع زیربنای مس��کونی معامله شده از 
طریق بنگاه های معامالت ملکی در ش��هر 
تهران ۱۹۴۲۱۴ ریال بوده که نس��بت به 
فص��ل قب��ل ۷.3درصد و نس��بت به فصل 
مش��ابه س��ال قب��ل ۱۴.۴درص��د افزایش 
داش��ته اس��ت، همچنین تع��داد معامالت 
اج��اره زیربنای مس��کونی انجام ش��ده از 
طریق بنگاه های معامالت ملکی در ش��هر 
ته��ران نس��بت به فصل قب��ل 8.۴درصد و 
نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴.۲درصد 

کاهش داشته است. 
در می��ان مناط��ق ۲۲گان��ه ش��هرداری 
ته��ران، بیش��ترین متوس��ط مبل��غ اجاره 
ماهان��ه به عالوه 3درص��د ودیعه پرداختی 
برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی 
معامله ش��ده، 3۲۴۴0۷ ریال در منطقه ۱ 
و کمتری��ن آن ۱000۱۲ ری��ال در منطقه 

۱۹ بوده است. 
تغیی��رات مبل��غ اجاره ماهان��ه به عالوه 
3درصد ودیعه پرداختی برای هر مترمربع 
زیربنای مس��کونی در معامالت انجام شده 
بی��ن حداق��ل ۲۲۷۲۷ ریال در منطقه ۲0 
و حداکث��ر ۹۲5000 ری��ال در منطق��ه ۲ 

بوده است. 
همچنین از کل معامالت اجاره زیربنای 
مس��کونی در مناط��ق ۲۲گانه ش��هرداری 
ته��ران، منطق��ه 5 ب��ا ۱۴.۲درصد، دارای 
بیش��ترین سهم و منطقه ۲۲ با ۱.3درصد، 

دارای کمترین سهم است. 

معامالت زمین کم و بهای اجاره زیاد شد

گرانی مصالح دامن صنعت ساختمان را می گیرد

سیمان،دورنمایمسکنراخاکستریمیکند

پنجشنبه
15 مرداد 1394 شمــاره 6289 www.forsatnet.irعمران و مسکن

گزارش 2

هجوم هیات های اروپایی  برای 
سرمایه گذاری در بنادر ایران

 مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به 
اعالم آمادگی سه کشور اروپایی برای سرمایه گذاری 
در بن��ادر ای��ران گفت: ب��ا توجه به مصالح کش��ور 
س��رمایه گذاران خارجی را برای طرح های توسعه ای 

بنادر انتخاب می کنیم. 
محمد سعیدنژاد در گفت وگو با تسنیم با اشاره به 
حضور هیاتی از ایتالیا در کشور برای سرمایه گذاری 
در بن��ادر اظهار کرد: ش��ب گذش��ته میزبان هیاتی 
ایتالیای��ی بودیم که عالقه مند به س��رمایه گذاری در 

بنادر ایران و طرح های توسعه این بنادر است. 
وی با ی��ادآوری اینک��ه اروپایی ه��ا به طور جدی 
به دنبال سرمایه گذاری در بنادر کشور هستند، بیان 
کرد: در این زمینه با هیات هایی از فرانس��ه و آلمان 
جلس��اتی برگزار شد و با سرمایه گذاران این کشورها 

گفت وگو کردیم. 
وی ادامه داد: در زمان تحریم خطوط کش��تیرانی 
بزرگ دنیا به بنادر ایران تردد نداش��تند و از طریق 
بن��ادر کش��ورهای دیگر یعنی با واس��طه این کار را 

انجام می دادند. 
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به تغییر 
شرایط کش��ور، افزود: خطوط کشتیرانی بزرگ دنیا 
عالقه مند هس��تند که مانند گذشته به طور مستقیم 
به بنادر ایران تردد داش��ته باشند که این کار به سود 

صاحبان بار خواهد بود. 
س��عیدنژاد با اش��اره به حضور هیات ایتالیایی در 
ایران ب��رای مذاکره جهت س��رمایه گذاری در بنادر 
کش��ور و همچنین طرح های توسعه ای، اظهار کرد: 
با سرمایه گذاران خارجی برای حضور در بنادر ایران 
در حال مذاکره هس��تیم و با توجه به مصالح کشور 

سرمایه گذاران را انتخاب می کنیم. 
وی با تاکید بر اینکه متقاضی برای سرمایه گذاری 
در بنادر کش��ور بس��یار زیاد اس��ت، تصری��ح کرد: 
حج��م س��رمایه گذاری بیش��تر، هزینه ه��ای مالی 
س��رمایه گذاری،  بازگش��ت  دوره  س��رمایه گذاری، 
تعه��د درباره حمل کاال از س��مت ایران )صادرات و 
واردات(، حمل بار ترانشیپی و ترانزیتی و... از جمله 
مولفه هایی اس��ت که برای انتخاب س��رمایه گذاران 

مدنظر سازمان بنادر و دریانوردی قرار دارد. 

یک نیمه از سال گذشت، خبری از 
تخصیص بودجه عمرانی نیست

عضو کمیس��یون عمران مجلس با بی��ان اینکه با 
گذش��ت پنج ماه از سال هنوز بودجه وزارتخانه های 
عمرانی مانند وزارت راه و شهرسازی پرداخت نشده 
اس��ت، گفت: فصل اجرای عملیات عمرانی در حال 
پایان است اما بودجه ای برای ساخت پروژه ها نداریم. 
محمد دامادی در گفت وگو با ایلنا اظهار کرد: دولت 
ب��رای پروژه های عمرانی بودجه مح��دودی را در نظر 
گرفته اس��ت که بعید می دانم این اعتب��ارات در نظر 

گرفته شده هم به صورت کامل تخصیص داده شود. 
وی با بیان اینکه روند تزریق بودجه به پروژه های 
عمرانی بسیار کند است، ادامه داد: یک نیمه از سال 
گذشت اما خبری از تخصیص بودجه عمرانی نیست 
این در حالی اس��ت که عمده پروژه های عمرانی در 

فصل گرم از سال قابل انجام هستند. 
این عضو کمیس��یون عمران مجلس با بیان اینکه 
در اس��تان های سردس��یر ب��ا اتمام فصل تابس��تان 
ام��کان انج��ام پروژه ها وجود ن��دارد، گفت: چاره ای 
جز مدیری��ت تزریق بودجه نداریم. وی تصریح کرد: 
مدیری��ت تخصیص بودج��ه به این معنا اس��ت که 
بخش های عمران��ی را در اولوی��ت تخصیص ها قرار 
دهی��م و در این فصل هر چ��ه اعتبار تخصیص داده 
می شود صرف پروژه های عمرانی شود و در نیمه دوم 

سال بودجه دولت صرف سایر بخش ها شود. 
دام��ادی تاکید ک��رد: در ح��ال حاضر بس��یاری 
از پروژه ه��ای عمران��ی از قبی��ل راهس��ازی معطل 
تخصیص بودجه هستند و هنوز رقمی در این بخش 

تزریق نشده است. 

رانندگان ایرانی شب ها به ترکیه 
سفر نکنند

مدیرکل دفتر ترانزیت و پایانه های مرزی سازمان 
راه��داری و حمل و نق��ل ج��اده ای با بی��ان اینکه به 
رانندگان ایرانی توصیه ش��د تا آنجا که ممکن است 
شب ها کمتر از مرز ایران به طرف ترکیه بروند گفت: 
البت��ه طرف ترک از حادثه انفجار هفته گذش��ته در 
مس��یر قطار مس��افری ایران – ترکیه به بعد شب ها 
نیروهای ژاندارمری خود را در طول  جاده های مرزی 

این کشور مستقر می کند. 
محمدجواد عطرچیان در گفت وگو با پایگاه خبری 
وزارت راه و شهرس��ازی گفت: همان ش��ب  حادثه 
ترددی از مرز ایران به طرف ترکیه انجام نشد اما روز 

بعد تردد کامیون ها به حالت عادی برگشت. 
مدیرکل دفتر ترانزیت و پایانه های مرزی سازمان 
راه��داری و حمل و نقل جاده ای اف��زود: به رانندگان 
ایرانی توصیه ش��د تا آنجا که ممکن است شب ها از 
مرز ایران به ط��رف ترکیه نروند البته طرف ترک از 
آن حادثه به بعد شب ها نیروهای ژاندارمری خود را 
در طول  جاده های مرزی این کش��ور مستقر می کند 
چون به هرحال مسئولیت هر نوع اتفاقی که در خاک 
ترکیه برای اتباع و کامیون های ایرانی بیفتد با دولت 
آنکارا اس��ت. هفته گذش��ته در مسیر قطار مسافری 
آنکارا به تهران به ش��ماره ۱۱5۱۲ ترانس آسیا بین 
دو ایس��تگاه س��وورن - گنچ از توابع استان بینگل 
ترکیه انفجار مین اتفاق افتاد که این انفجار براساس 
اع��الم خبرگزاری دولتی آناتولی با کنترل از راه دور 
بود. انفجار یادشده تلفات جانی به همراه نداشت اما 

به واگن و ریل ها خسارت وارد شد. 
بر همین اساس محسن پورسیدآقایی گفت: طبق 
درخواس��ت دولت ترکیه و با هماهنگی وزارت امور 
خارجه کشور تا برقراری امنیت کامل در مسیر ریلی 

از اعزام قطار جدید به ترکیه خودداری می شود.

بساز بفروش های فصلی برنده بازار 
مسکن می شوند 

رکود بازار مس��کن پا به سه سالگی گذاشته و تمام 
عواملی را که ش��اید باعث تحریک بازار مسکن می شد 
هم مانند اعطای وام های 50 میلیون تومانی نوس��ازی 
بافت فرس��وده، وام های 80، ۶0 و ۴0 میلیون تومانی 
برای افزایش قدرت خرید نتوانس��ت بازار را تکان دهد 
و حتی خبر توافق در مذاکرات هس��ته ای هم ش��وک 
قیمتی جو روانی برای افزایش معامالت مسکن ایجاد 
نکرد بنابراین رکود بازار عمیق تر از آن چیزی است که 

دولت برای آن برنامه ریزی کرده است. 
حال در این میان که رکود مس��کن قیمت خانه را 
چنددرصدی ناچیز کاهش داد اما قیمت ساخت باال 
رف��ت. یکی از عواملی که باع��ث افزایش هزینه های 
ساخت ش��ده افزایش ۴0 درصدی رسمی شهرداری 
برای صدور پروانه و مجوز س��اخت است اما این نرخ 
رسمی ۴0 درصد در پروژه های بزرگ به ۱00 درصد 
هم رس��یده اس��ت و دقیقا همین درص��د به قیمت 

نهایی مسکن اضافه می شود. 
بنابراین قیمت فروش اگر نگوییم کاهش داشته 
ثاب��ت مانده اما هزینه های س��اخت در هر روز در 
حال افزایش اس��ت و در این شرایط تنها برندگان 
بازار راکد مسکن؛ بساز بفروش های فصلی هستند، 
چراکه این افراد برای س��رمایه گذاری محدود وارد 
این بازار ش��ده اند و افزایش هزینه های س��اخت را 
وارد قیمت نهایی می کنند و بعد از فروش سرمایه 
خ��ود را از این بازار خ��ارج می کنند این در حالی 
اس��ت که ب��ا افزایش قیمت مس��کن س��ازندگان 
حرفه ای ب��رای پروژه های بعدی بای��د هزینه های 
بیش��تری ص��رف خرید زمین و مصال��ح کنند چرا 
ک��ه تم��ام هزینه ها افزایش یافت��ه و متضرر اصلی 
در این ش��رایط فعاالن حرفه ای صنعت ساختمان 

هستند. 
در حال حاضر معادالت در بازار مس��کن معادالت 
دو مجهولی اس��ت، درحالی که هزینه های س��اخت 
افزایش یافته و س��ازندگان اجازه افزایش قیمت ها را 
ندارند چراکه افزایش قیمت صرفه اقتصادی ندارد و 

به ادامه رکود دامن می زند. 

معاون وزیر راه و شهرسازی: 
حرکت آرام بازار مسکن در سال 94 
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی درب��اره وضعیت 
ب��ازار مس��کن در نیمه دوم س��ال، گفت: برخالف 
اظهارات برخی ه��ا که افزایش قیمت ها را در نیمه 
دوم س��ال پیش بین��ی می کنند؛ مطالعات نش��ان 
می دهد مس��کن در نیمه دوم س��ال حرکت آرامی 

خواهد داشت. 
حامد مظاهریان، معاون امور مسکن و ساختمان 
در گفت وگ��و با ایلن��ا با بیان اینک��ه در نیمه دوم 
س��ال هم فصل آرام و بدون تالطم قیمت خواهیم 
داش��ت، اظهار کرد: تجزی��ه و تحلیل فصل بهار به 
ما نش��ان داد مس��کن در نیمه دوم س��ال چگونه 

حرکت خواهد کرد. 
وی افزود: معموال مردم در سال جدید و در فصل 
اول س��ال تصمیم گیری می کنند سرمایه هایشان را 
در ک��دام ی��ک از بازارهای موازی هدای��ت کنند و 
یافته های ما از س��ه ماهه اول س��ال نشان می دهد، 
در نیمه دوم سال فصل آرام و بدون تالطم قیمت ها 

خواهیم داشت. 
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی ادامه داد: برخالف 
اظهاراتی که درباره افزایش قیمت مس��کن در نیمه 
دوم سال می شود؛ در این فصل از سال هم خبری از 

افزایش قیمت ها نخواهد بود. 
مظاهریان همچنین در پاس��خ به این سوال که آیا 
رون��د افزایش اجاره بها در نیمه دوم س��ال هم ادامه 
خواهد داش��ت، گف��ت: چیزی که مطالعات نش��ان 
می دهد این اس��ت ک��ه اجاره بها در ح��د نرخ تورم 
حرکت می کند و ممکن است اجاره نشین ها افزایش 
قیمتی را احس��اس کنند اما این افزایش اجاره بها در 
فصل نقل و انتقاالت طبیعی اس��ت اما در طول سال 

نرخ اجاره روند مالیمی دارد. 

تمامی باغات شناسنامه دار 
می شوند 

مع��اون خدم��ات ش��هری ش��هرداری ته��ران از 
تش��کیل ستادی در سازمان بوستان ها و فضای سبز 
ش��هر تهران خب��ر داد و گفت: تمام باغ��ات تهران 

شناسنامه دار می شوند. 
ب��ه گزارش مهر، مجتبی عبدالله��ی با بیان اینکه 
بخش عمده ای از باغات تهران که در کمیسیون ماده 
۷ دارای پروانه و شناسنامه هستند، در حال بررسی 
از سوی س��تاد سازمان بوس��تان ها هستند، تصریح 
کرد: در تالش��یم اطالعات جامع و کاملی از تمامی 
باغ��ات تهران در قالب یک س��امانه گردآوری کنیم 
تا جل��وی هرگونه تخریب تعمدی از س��وی مالکان 

گرفته شود. 
 وی ب��ا بیان اینکه شناس��نامه دار ش��دن باغات 
تهران ع��الوه بر فعالی��ت مناطق بیس��ت ودوگانه 
در دس��تور کار ق��رار گرفت��ه اس��ت، اف��زود: اگر 
باغی توس��ط مالکی تعمدا خش��کانده ش��ود، برابر 
تبص��ره)۱( م��اده۶ ش��هرداری از طری��ق مراجع 
قضایی به این فضای س��بز وارد می ش��ود و به نفع 

مردم تملک صورت خواهد گرفت. 
معاون شهردار تهران از شناسایی 30 باغ تهران 
از طری��ق مراج��ع قضایی خبر داد و یادآور ش��د: 
هن��وز برای هی��چ باغی حکم قطعی ب��رای تملک 
صادر نش��ده ام��ا شناس��ایی این باغ��ات در حال 

پیگیری است. 

یادداشت

عمــران

جواد هاشمی

حمل ونقل

احمدرضا جوکار
رییس انجمن انبوه سازان استان فارس



احی��ای دریاچ��ه ارومیه در 
دولت یازده��م کلید خورد و 
کارهای اجرای��ی آن از اواخر 
س��ال گذشته آغاز ش��د. این 
دریاچه ش��ور که حوضه آبریز 
کوچ��ک اما تأثیرگ��ذاری در 
تش��کیل  ایران  ش��مال غرب 
وس��عتی ح��دود  دارای  داده 
52 کیلومترمرب��ع اس��ت و از 
زرینه رود،  رودخانه ه��ای  آب 
گادر،  رود،  تلخه  سیمینه رود، 
باران��دوز، ش��هرچای، نازلو و 

زوال تغذیه می کند. 
می��زان آب دریاچ��ه ارومیه 
تنها در ط��ول دو دهه کاهش 
چش��مگیر حدود 80 درصدی 
داشته و در حال خشک شدن 
کام��ل اس��ت. حف��ر 24 هزار 
حلقه چاه در زمین های اطراف 
دریاچه، ساخت بیش از 36 سد 

در ای��ن حوضه آبریز کوچک و 
تغیی��رات اقلیمی، دالیل اصلی 
ارومیه  دریاچه  خشک ش��دن 
اعالم شده اس��ت. کارشناسان 
همچنین می گویند در صورت 
خشک شدن این دریاچه هوای 
معتدل منطقه تبدیل به هوای 
گرمس��یری با باده��ای نمکی 
خواهد ش��د و محیط زیس��ت 
منطقه را تغیی��ر خواهد داد. با 
این تفاسیر دولت یازدهم عزم 
جزم کرده اس��ت تا دریاچه را 

احیا کند. 
 عیسی کالنتری، دبیر ستاد 
احی��ای دریاچه ارومیه و وزیر 
اسبق کشاورزی که البته حفر 
چاه ه��ا و س��اخت س��دها در 
حوضه دریاچه از زمان وزارت 
وی رون��ق بس��یار گرفت، در 
گفت وگو با »فرصت امروز« از 

عملکرد مثبت ستاد احیا خبر 
می دهد و می گوید: در س��ال 
نخس��ت که تثبی��ت وضعیت 
دریاچه اس��ت نتایج خوبی به 
دس��ت آمده و ارتفاع دریاچه 
5 میلیمتر مثبت ش��ده است. 
این روند اگر در سال دوم نیز 
ادام��ه یابد، می توان به احیای 
دریاچه بیشتر خوشبین بود. 

وی ب��ه تخصی��ص اعتب��ار 
1950 میلی��ارد تومانی دولت 
در س��ال 94 اش��اره و تأکید 
براس��اس  باید  می کن��د: م��ا 
برنامه های پیش بینی ش��ده تا 
دریاچه  س��ال 1402  ابتدای 
ارومیه را به ت��راز اکولوژیکی 
برس��انیم. کالنتری در این راه 
خواس��تار کمک ه��ای مردم، 
نمایندگان مجلس، سازمان ها 
و مس��ئوالن دولت��ی ش��ده و 

تصری��ح می کن��د: نمایندگان 
را  دریاچ��ه  نبای��د  مجل��س 
به به��ای کرس��ی نمایندگی 
سیاس��ی  دریاچه  بفروش��ند. 
نیس��ت و ما نی��ز قصد نداریم 
کاره��ای سیاس��ی بکنی��م یا 
رقی��ب انتخابات��ی نمایندگان 

مجلس در این حوزه شویم. 
اس��ماعیل که��رم، مش��اور 
حفاظ��ت  س��ازمان  ریی��س 
محیط زیست نیز در یادداشتی، 
عملکردها در احی��ای دریاچه 
ارومی��ه را نامطلوب دانس��ت و 
گفت: تاکن��ون برنامه های احیا 
موفقیت آمیز نبوده است. برای 
احی��ای دریاچه تنها پول کافی 
نیس��ت و آب ب��رای دریاچ��ه 
نم��ی آورد بلک��ه باید درس��ت 
مدیریت کرد. وی با اش��اره به 
سخنان و وعده های شعارگونه 

برخی مسئوالن در ابتدای آغاز 
ب��ه کار دولت یازده��م، تأکید 
می کن��د: ش��عارهای وزیر نیرو 
تاکنون رن��گ واقعیت به خود 
نگرفته و آب پش��ت س��دها به 
دریاچه ارومیه س��رازیر نش��ده 
اس��ت. البته آقایان در پاس��خ 
به درخواس��ت ما می گویند که 
پش��ت س��دها هم آب نداریم!  
خب اگر این طور است چرا این 
سدها ساخته شده و همچنان 

نیز ساخته می شوند؟  
کهرم در پاس��خ به پرسش 
سد س��ازی  می گوید:  خودش 
اگر برای کشور آب ندارد برای 
ع��ده ای ن��ان دارد. در آمریکا 
و برخ��ی کش��ورهای دیگ��ر 
تخریب س��دها انجام می شود 
اما ما مدال قهرمانی سدسازی 

بر سینه می زنیم. 

محص��والت  تولی��د  »در   
ارگانیک 4 اص��ل باید رعایت 
ش��ود تا سالمت محیط زیست 
و خ��رده مالکی را پویاتر کند. 
نخس��تین اصل، سالمت است 
و ای��ن اصل برای م��ا حیاتی 
با مش��کالت  ش��ده و جامعه 
بس��یاری در زمینه س��المت 
روبه روست. اصل دیگر در این 
بخش، بوم ش��ناختی و رعایت 
اکولوژیک��ی و تأثیر جانداران 
بر محی��ط و اث��ر متقابل آن 
اس��ت. ای��ن اص��ل ب��ر حفظ 
محیط زیست تأکید دارد. اصل 
محیط زیست  از  مراقبت  سوم 
و آل��وده نکردن اس��ت. اصل 
چه��ارم در تولی��د محصوالت 
ارگانیک، انصاف و جوانمردی 
است. اینکه تولیدکننده ای در 
تولید محصوالت س��الم تقلب 
نکن��د، دروغ نگوی��د و آنچ��ه 
تولید می ش��ود برای سالمت 

مردم باشد.«
رییس  نظ��ر  نه تنه��ا  ای��ن 
انجم��ن ارگانیک ای��ران بلکه 
کارشناس��انی  تم��ام  س��خن 
است که در زمینه محصوالت 
فعالی��ت می کنند.  ارگانی��ک 
در س��ال های اخی��ر با رش��د 
جمعی��ت و نی��از روزافزون به 
غذا، کشاورزان برای بهره وری 
بیشتر از زمین، مصرف کود و 

سموم شیمیایی را باال بردند. 
این موض��وع اگرچه به بهبود 
تولید انجامید اما از طرف دیگر 
سالمت محصوالت خوراکی را 
زیر سوال برد. بنابراین بعد از 
گذش��ت 10س��ال از تشکیل 
انجم��ن ارگانیک در کش��ور، 
تازه مسئوالن اهمیت و اعتبار 

ارگانیک را درک کرده و قصد 
دارن��د در این راس��تا اهداف 

بلندمدتی را دنبال کنند. 
گزارش مفصل��ی در ابتدای 
هفته ج��اری در مورد همین 
موضوع ب��ه چاپ رس��ید که 
ارگانیک را از زوایای مختلفی 
بررس��ی ک��رده ب��ود. ب��ه هر 

کارشناسان  اکثر  نظر  ترتیب، 
بر این اس��ت که کشور هنوز 
برای رسیدن به وضع ایده آل، 
با کشورهای پیشرفته  سال ها 
فاصله دارد. مدیر قطب علمی 
کشاورزی ارگانیک نیز معتقد 
میزبان  ک��ه  ترک ه��ا  اس��ت 
کنگره بین المللی ارگانیک در 

س��ال 2014 بودند و خود را 
تا ردیف دهمین کشور مطرح 
از نظ��ر تع��داد تولیدکنن��ده 
آورده ان��د،  ب��اال  ارگانی��ک 
نظم نوینی را ک��ه بین حدود 
50 هزار کش��اورز، فروش��نده 
و تاجر ایج��اد کرده اند به رخ 

رقبای منطقه ای می کشند. 

اما و اگرهای احیای دریاچه ارومیه
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صادرات 450هزار رأس دام سبک 
در 4ماه نخست امسال 

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه 450هزار 
رأس دام سبک در چهار ماه ابتدای امسال صادر شد، 
گفت: با توجه به قرنطینه  بسیار خوب و رعایت موارد 
بهداشتی توسط سازمان دامپزشکی نگرانی از بیماری 

تب کریمه کنگو وجود ندارد. 
حس��ن رکنی در گفت وگو با فارس درباره صادرات 
گوس��فند به عربس��تان و کویت و بیماری تب کریمه 
کنگو گفت: خوشبختانه در این زمینه مشکل ویژه ای 
وجود ندارد و به راحتی امکان صادرات گوسفند زنده 
به این کشورها وجود دارد. معاون امور تولیدات دامی 
وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه کشورهای حوزه 
خلیج فارس به دلیل طعم و کیفیت گوس��فند تولید 
ایران حاضرند قیمت بیشتری هم برای خرید پرداخت 
کنند، افزود: با رعایت اصول بهداش��تی و قرنطینه ای 
دام های س��بک را به کش��ورهای مختلف حوزه خلیج 
فارس صادر می کنیم. معاون امور تولیدات دامی وزیر 
جهاد با بیان اینکه در چهار ماه ابتدای امسال بیش از 
450هزار رأس دام س��بک از ایران صادر ش��ده است، 
اف��زود: این در حالی اس��ت که ب��رای تامین نیازهای 
داخلی هیچ مش��کلی نداریم و گوش��ت قرمز به اندازه 
کافی در ش��رکت پش��تیبانی امور دام ذخیره ش��ده و 
در واحدهای تولید کننده گوش��ت پرواری هم به حد 

وفور وجود دارد.  

 واردکنندگان دام 
از بازار داخلی بی خبرند

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران تصمیمیاتی 
درخصوص وضعیت بازار گوش��ت قرمز و تصمیمات 
اخیر ایران برای واردات گوسفند زنده از استرالیا بیان 
داشت: این تصمیمات باید با حضور نماینده تشکل ها 

صورت گیرد، اما این اتفاق نیفتاده است. 
سعید سلطانی سروستانی در گفت وگو با ایلنا گفت: 
بعد از اینکه احساس کردند فشار دام سبک در مراتع 
زیاد ش��ده بی حس��اب و کتاب مجوز صادرات آن را 
ص��ادر می کنند و از طرفی می گویند گوس��فند زنده 
وارد کنیم؛ این مس��ئله را عده ای مطرح می کنند که 

هیچ گونه آگاهی از این کار ندارند. 
وی افزود: کسانی واردکننده دام شده اند که از دام 
چیزی نمی دانند، متاسفانه وضعیت درهمی است و در 
این بین تولیدکننده و مصرف کننده متضرر می شوند. 
سلطانی تاکید کرد: اگر بخواهیم منافع تولیدکننده 
و مصرف کننده را را مدنظر قرار دهیم باید مرکزیتی 
وجود داش��ته باش��د که کار تنظیم بازار گوش��ت را 

بر عهده گیرد و سرپرستی کند. 
وی افزود: تش��کیالتی که در دولت برای تنظیم 
بازار وجود داشته تعطیل یا منحل شده است. مثل 
س��ازمان گوش��ت که برای تعادل در قیمت گوشت 
فعال بوده است؛ مثال دام های مازاد را خریداری و 
در زم��ان نیاز ب��رای تعادل در بازار عرضه می کرد. 
ای��ن س��ازمان تعطیل ش��د و بع��د از آن جایگزینی 

برای آن تعبیه نش��ده اس��ت. 
س��لطانی گفت: تش��کیالت دولتی براساس اصل 
44 تعطیل شد؛ سازمانی باالتر از اتحادیه دامداران 
ای��ران ک��ه یک میلی��ون و 50 هزار دامدار را تحت 
پوش��ش دارد وجود ندارد تا به مس��ائل این حوزه 

رسیدگی کند. 
وی درخصوص تاثیر واردات گوش��ت بیان داش��ت: 
اگر در کار صادرات و واردات سودی عاید شود کمک 
به تولید داخلی اس��ت و مصرف کننده در طول س��ال 
دچار نوسان و نگرانی نخواهد شد، اما افرادی باید این 
کار را انجام دهند که از بازار داخل و مش��کالت آن 
آگاهی داشته باشند؛ زمانی که این مسئله تحت نظر 

باشد نه به دام و نه به مردم صدمه می زند. 

 مدیریت مصرف آب 
با اهرم قدرت جواب نمی دهد

عض��و کمیس��یون کش��اورزی مجل��س ب��ر ل��زوم 
فرهنگ سازی برای استفاده صحیح آب تأکید کرد و 
گفت اس��تفاده از اهرم قدرت معموال نتیجه معکوس 

می دهد. 
هدایت اهلل میرمرادزهی در گفت وگو با ایسنا اظهار 
کرد: تجربه ثابت کرده در هر کاری که فرهنگ سازی 
نکرده ایم و فقط از اهرم قدرت استفاده کرده ایم نه تنها 

جوابی نگرفته ایم، بلکه جواب عکس گرفته ایم. 
او ادام��ه داد: هرچن��د ق��وه قهری��ه، یک��ی از 
اهرم هایی اس��ت که باید از آن اس��تفاده ش��ود اما 
تبلیغات و فرهنگ س��ازی از طریق رس��انه ها بهتر 
ج��واب می ده��د، در غیر ای��ن ص��ورت، مش��کالت 
بیش��تر و ش��رایط س��خت تر می شود و راه رانت نیز 
بازتر می ش��ود. نماینده س��راوان خاطرنش��ان کرد: 
بای��د م��ردم را آگاه کنی��م که اگ��ر در مصرف آب 
صرفه جویی نش��ود، چه تبعاتی خواهد داش��ت. باید 
ط��وری فرهنگ س��ازی کنیم که م��ردم به این باور 

برس��ند که باید منابع آب را حفظ کنیم. 
این عضو کمیس��یون کش��اورزی با تأکید بر لزوم 
فعالیت رس��انه ای در این زمینه، گفت: تاکنون نتایج 
خاص��ی در ای��ن زمینه ندیده ام. ش��بکه کش��اورزی 
بای��د راه اندازی ش��ود و مرت��ب تبلیغ کند. همچنین 
فیلم ها و سریال ها که روی جامعه به خصوص بچه ها 
اث��ر می گ��ذارد بای��د تولید ش��ود تا از ای��ن راه بتوان 
فرهنگ س��ازی مناسبی برای صرفه جویی در مصرف 
آب انجام داد. در کنار این فرهنگ سازی، اهرم قهریه 

هم  می تواند کمک کننده باشد. 

 متولی سالمت بدون حکم
و دستور قضایی 

رییس اداره غذایی و آشامیدنی با منشأ دامی دریایی 
سازمان غذا و دارو گفت: به لحاظ جایگاه قانونی متولی 
سالمت در جامعه هستیم، اما هیچ گونه حکم و دستور 
قضای��ی ب��ه همراه نداریم و فقط می توانیم مواردی از 
تخلفات را که مشاهده می کنیم اطالع رسانی کنیم و 

دستور جمع آوری بدهیم. 
هوم��ن محمد رئوفی، در گفت وگو با ایفدونا افزود: 
روغن پومیس )روغن تفاله زیتون( هیچ گونه مجوزی 
ندارد و در صورت مش��اهده، با فروش��ندگان برخورد 
جدی خواهد ش��د. وی گفت: درخصوص قاچاق این 
فرآورده که در رسانه ها مطرح شده باید اشاره کنیم 
ک��ه متول��ی مبارزه با قاچاق کاال و ارز س��تاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز اس��ت و در این راس��تا اگر الزم 
باش��د همکاری های الزم را با آنها انجام خواهیم داد. 
اگرچه ما متولی مبارزه با قاچاق نیستیم ولی اگر در 
بازرس��ی ها و نظارت ها مش��اهده شود، اطالع رسانی و 
برخورد خواهد ش��د. وی افزود: در یک س��ال گذشته 
عالوه بر نظارت های مستمر سازمان غذا و دارو برنامه 
تشدید نظارت بر واحدهای لبنی را داشته ایم که در 
موارد معدودی هم که متخلفان شناس��ایی ش��ده اند 
براس��اس مستندات آزمایش��گاهی به مراجع قضایی 

ذی صالح معرفی شده اند تا با آنها برخورد شود. 

 نشانگرهای رنگی تغذیه ای 
عامل افزایش سالمت مردم

کارشناس نظارت بر مواد خوراکی و آشامیدنی اداره 
کل نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی، آرایش��ی و 
بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت: استفاده از نشانگرها، 
تکمیل کنن��ده اطالعات تغذیه ای در راس��تای افزایش 
آگاه��ی مصرف کننده اس��ت و باعث افزایش س��المت 

مردم و اصالح الگوی مصرف در جامعه می شود. 
فاطم��ه ف��الح، در گفت وگو ب��ا ایفدونا درخصوص 
برنامه نشانگرهای رنگی تغذیه ای اظهار داشت: برنامه 
اجرای نشانگر رنگی تغذیه ای برای محصوالت داخلی 
و واردات��ی در خ��رداد م��اه گذش��ته در کمیته فنی و 
قانونی به تصویب رسید. وی گفت: این برنامه با کمک 
معاونت های غذا و دارو دانش��گاه های علوم پزش��کی و 
خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور پس از اصالح 
م��وارد نقص یا ابهام و تکمیل دس��تورالعمل مربوط، 
20 تیرماه گذشته نهایی و به معاونت های غذا و دارو 
سراسر کشور جهت اطالع رسانی به تولیدکنندگان و 
واردکنندگان محصوالت مشمول ماده 16 قانون مواد 

خوردنی و آشامیدنی ابالغ شد. 

تغییر الگوی کشت راهکار جبران 
کم آبی است

قائ��م مق��ام وزیر جهاد کش��اورزی در امور مجلس 
گف��ت: توس��عه آبی��اری نوین و تغییر الگوی کش��ت 
محصوالت کش��اورزی از راهکارهای جبران کم آبی 

در کشور است. 
به گزارش ایس��نا، خلیل آقایی با اش��اره به کمبود 
منابع آبی در تمامی نقاط کشور اظهار کرد: تسهیالت 
بالعوض 85 درصدی در راستای توسعه آبیاری نوین 
به کش��اورزان پرداخت می ش��ود. وی افزود: پرداخت 
تسهیالت بالعوض و ارزان به کشاورزان برای توسعه 
آبیاری نوین رویکرد اصلی دولت است. آقایی با بیان 
اینکه طی دو س��ال اخیر موفقیت های بس��یاری در 
این حوزه حاصل شده است، گفت: باید زمینه حضور 
تمامی بخش های کشاورزی در بازارهای جهان فراهم 

شود. 

قیمت  شیرخام ابالغ شد
در حالی که مصوبه قیمت 1440 تومانی شیر خام 
تیرماه سال گذشته ابالغ شده بود، مجددا با جزییات 
بیشتر از سوی ستاد هدفمندی یارانه ها برای اجرا از 

سوی کارخانه های لبنی تصویب و ابالغ شد. 
به گزارش ایس��نا، براس��اس این مصوبه ش��یر خام 
خریداری ش��ده توس��ط کارخانه های لبنی براساس 
می��زان ب��ار میکروبی قیمت گذاری ش��ده و با وجود 
تاکی��د ب��ر انجام ش��دن تمام��ی تس��ت های کیفی 
مطابق با اس��تاندارد ملی کش��ور، س��ازمان حمایت 
مصرف کنن��دگان و تولید کنن��دگان موظف به پایش، 
پیگی��ری و نظ��ارت بر اجرای این قیمت ها از س��وی 

کارخانه های لبنی شده است. 
در این مصوبه قیمت هر کیلوگرم شیر خام این گونه 
تعیین ش��ده اس��ت که شیر خام با بار میکروبی کمتر 
از 100 ه��زار مع��ادل 1440 توم��ان، ش��یرخام با بار 
میکروب��ی 100 ت��ا 500 ه��زار معادل1420 تومان، 
شیرخام با بار میکروبی 500 هزار تا یک میلیون معادل 
1380 تومان و ش��یر خام با بارمیکروبی یک میلیون 

معادل1320 تومان از دامداران خریداری شود. 

افزایش 3000 تنی ظرفیت 
ذخیره سازی خرما در هرمزگان

مدیر صنایع کش��اورزی س��ازمان جهاد کشاورزی 
هرمزگان گفت: با توجه به شروع فصل برداشت خرما 
در استان، ظرفیت سردخانه ای ذخیره سازی محصول 

خرما به بیش از 3هزارتن افزایش خواهد یافت. 
طهماس��ب غالمپ��ور در گفت وگو با ایس��نا افزود: 
هم اکنون 13 واحد بس��ته بندی خرما دارای سردخانه 
با ظرفیت 23 هزار و 600 تن فعالیت دارند که با اضافه 
شدن 4 واحد دیگر این ظرفیت افزایش خواهد یافت. 
وی اظهار کرد: هرمزگان با سطح زیرکشت 37 هزار 
هکت��ار نخی��الت و تولی��د بیش از 148 هزار تن خرما 
جزو استان های پیشرو در تولید این محصول است. 
غالمپ��ور اظهار کرد: با به کارگیری صنایع تبدیلی 
و تکمیل��ی می ت��وان از افزای��ش ضایعات محصوالت 

کشاورزی جلوگیری کرد. 

خبر خبـــر

آن طور که از س��خنان و گفته های کارشناسان 
به نظر می رس��د، گویا از زمانی که حاکمیت آب 
به دس��ت دولتی ها افتاد، وضعیت این مایه حیات 
نابس��امان شد و به نوعی مصرف آن از مدار تعادل 

بیرون افتاد. 
بنابرای��ن از وقتی که قان��ون توزیع عادالنه آب 
به تصویب رس��ید، نظمی که کش��اورزان تا پیش 
از آن به ط��ور طبیع��ی آن را رعایت می کردند به 
هم ریخت و چاه های غیرمجاز رش��دی قارچ گونه 

پیدا کرد. 
ریی��س مجمع مل��ی خبرگان کش��اورزی در 
این ارتب��اط به  »فرصت ام��روز« گفت:  »این 
قانون مش��کالتی ب��رای کش��اورزان ایجاد کرد 
و براس��اس آن وزارت نی��رو باب��ت حق النظاره 
چاه ه��ای کش��اورزی، ب��دون ارائ��ه خدمات از 
کش��اورزان پول می گرفت. تا اینکه سرانجام با 
مخالفت های کش��اورزان خوزس��تانی و شکایت 

ش��رکت های ب��زرگ زراع��ی در ای��ن اس��تان، 
دی��وان عدال��ت اداری رأی به نفع کش��اورزان 
داد. براس��اس این رای، تنه��ا اداره دارایی حق 
گرفتن ع��وارض را دارد و وزارت نیرو حقی در 

این زمینه ندارد.«
ک��ه  اس��ت  آن  نگران کننده ت��ر  خب��ر  ام��ا 
دانشمندان ناس��ا اعالم کرده اند تا سال 2030 
تم��ام مناطق جنوبی ای��ران به بیاب��ان تبدیل 
می ش��ود. از طرف دیگ��ر ریی��س هیات مدیره 
تش��کل های  حمایت��ی  و  هماهنگ��ی  مجم��ع 
کش��اورزی کش��ور نیز هش��دارهایی داده و از 
وزارت نیرو خواسته قانون توزیع آب را عادالنه 
اجرا کند. وی نیز معتقد است جنگ آب زودتر 
از آنچ��ه پیش بینی می ش��د در حال رخ دادن 
اس��ت و حدود چهار پنجم اس��تان های کش��ور 
احس��اس می کنن��د وزارت نی��رو عدالت را در 

توزیع عادالنه آب رعایت نمی کند. 

. . . و باز هم آب

ارگانیک و موانع موجود



به گزارش اس��پوتنیک، روز سه ش��نبه خبری درباره 
اظه��ارات والدیمی��ر پوتی��ن، رییس جمهوری روس��یه 
درباره رج��ب طیب اردوغان، همت��ای ترکیه ای اش در 
برخی از س��ایت ها از جمله سایت خبری T24 منتشر 
ش��د که منبع خب��ری خود را مس��کو تایمز اعالم کرده 
بودن��د. در این اظهارات آمده ب��ود که والدیمیر پوتین، 
رییس جمه��وری روس��یه در اقدامی خ��ارج از عرف و 
پروتکل های دیپلماتیک ش��خصا »امید یاردیم«، سفیر 
ترکیه در این کشور را فراخوانده و به طور رسمی هشدار 
داده بود که اگر رجب طیب اردوغان دس��ت از حمایت 

خود از داعش در س��وریه برندارد، فدراسیون روسیه به 
س��رعت رواب��ط دیپلماتیک خود را با این کش��ور قطع 

خواهد کرد. 
به نوش��ته وترنز تودی، پوتین در این دیدار با س��فیر 
ترکی��ه، اردوغان را یک دیکتاتور خطاب کرده بود و در 
دیدار دو  ساعته شان گفته بود: من می توانم سوریه را به 
نبرد »اس��تالینگراد بزرگ« برای اردوغان و همپیمانان 
وی که ش��رورتر از آدولف هیتلر هس��تند تبدیل کنم. 
پوتی��ن در ادام��ه اردوغ��ان را به دوروی��ی متهم کرده 
چ��را که رییس جمهور ترکیه کودت��ای نظامی در مصر 

را محکوم می کند اما تمامی اقدامات تروریس��تی را که 
برای س��رنگون کردن حکومت س��وریه انجام می شوند 

مورد حمایت قرار می دهد. 
اما روز چهارش��نبه سایت خبری T24 با عذرخواهی 
از رییس جمه��ور ترکیه اعالم کرد ک��ه این خبر پیش 
از ویرایش س��ردبیری منتش��ر شده و اصل خبر از روی 
س��ایت برداشته ش��ده است. س��ایت های خبری مانند 
T24 ب��ا صدور بیانیه ای و برداش��تن اص��ل خبر اعالم 
کردند که این خبر ادعایی بیش نیس��ت و از مخاطبان 

خود عذرخواهی کردند. 

ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کل 
کشور در حاش��یه مراسم گرامیداشت روز 
حقوق بشر اس��المی در جمع خبرنگاران 
در رابط��ه با حوادث ممس��نی )فارس( و 
اردبیل، گفت: درباره این دو حادثه مدارک 
زی��ادی داریم، اما به دلیل برخی مس��ائل 
نمی توانی��م آن را بیان کنیم. گزارش های 
خوبی داریم که اگر افشا شود، شاید برای 
برخ��ی از آقای��ان چیزی نمان��د. در حال 
حاضر مش��غول تهیه گزارش هایی در این 
رابطه هس��تیم، اما متاسفانه از نظر قانونی 

من��ع انتش��ار داریم، البت��ه همان طور که 
گفت��م گزارش های خوبی داری��م که اگر 
گوشه ای از این گزارشات منتشر شود فکر 

نمی کنم بتوانند در ایران بمانند. 
او در رابط��ه ب��ا فس��اد در فوتب��ال و 
پیگیری های س��ازمان بازرسی کل کشور 
که س��وال یکی دیگر از خبرن��گاران بود، 
خاطرنش��ان کرد: درباره فساد در فوتبال 
همیش��ه گزارش می دهی��م و تخلفات را 
بررس��ی می کنیم، اما گزارش ها محرمانه 
اس��ت و نمی توان��م جزیی��ات آن را بیان 

کنم. س��راج در پاسخ به سوال یکی دیگر 
از خبرن��گاران در رابط��ه با بازرس��ی های 
سازمان بازرس��ی کل کشور درباره حادثه 
س��یل اخیر، اظهار کرد: بازرسی در رابطه 
ب��ا این موضوع زمان بر اس��ت، اما در حال 
بررسی کل اس��تان هایی که سیل در آنجا 
جاری شده هس��تیم و هدف ما انجام کار 
جمعی اس��ت. اکنون بازرسان ما مشغول 
و در ح��ال جمع آوری اطالع��ات از تمام 

استان های سیل زده هستند. 
رییس س��ازمان بازرس��ی کل کشور در 

رابطه با پرونده فس��اد 70 میلیاردی گفت: 
این پرونده مربوط به بدهی بانکی در کرج 
بود ک��ه متهم پس از دریاف��ت پول ها به 
خارج از کش��ور فرار کرده اس��ت. پرونده 
مذکور در حال رس��یدگی است و سازمان 
بازرس��ی در حال پیگیری آن است. سراج 
در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران 
مبنی بر وضعیت پرونده هواپیمای آنتونف 
گفت: این پرونده بررسی شده و با تمامی 
اس��ناد و مدارک به دادس��را ارجاع ش��ده 

است. 

اگر گزارش های حوادث فارس و اردبیل منتشر شود، شاید برای برخی از آقایان چیزی نماند

آمادگی ناجا برای انجام وظیفه در انتخابات
سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی در آیین 
تکری��م و معارفه فرمانده نیروی انتظامی اس��تان مرکزی 
با اش��اره به اینک��ه تحقق امنیت، عدال��ت و رفاه عمومی 
س��رلوحه کار نیروی انتظامی است، گفت: تحقق امنیت 
از وظایف اصلی ناجاس��ت چراکه تحقق آن عدالت، رفاه و 

توسعه را به دنبال دارد. 
اش��تری با اش��اره به منویات مقام معظ��م رهبری در 
ابتدای س��ال جاری و تاکید ایشان بر همدلی و همزبانی 
در راس��تای افزایش وحدت در کش��ور ک��ه پایه ای برای 
تحقق امنیت است، افزود: فضای امن امروز کشور حاصل 
تالش سرمایه های انسانی مومن، متعهد و متخصص است 
که هر مشکلی را در این مسیر پشت سر گذاشته اند. بعد 
از انقالب اسالمی مردم با وحدت حول محور مقام معظم 
رهب��ری در مقاب��ل خرابکاری های منافق��ان، توطئه های 
آمری��کا و غرب، جن��گ تحمیلی، فتن��ه 88 و تحریم ها 
ایستادند. چنین اتفاقی در هر کشوری مطمئنا سرنگونی 
حکومت را به دنبال دارد، اما مردم در ایران با وحدت در 

مقابل مشکالت ایستادند. 
او با اش��اره به تاکیدات مقام معظم رهبری جهت افزایش 
امنیت اجتماعی و تحقق آرامش مردم از طریق ابتکار عمل 
نیروهای انتظامی کشور اظهار کرد: امروز با همت فرماندهان، 
مدیران و پرسنل نیروی انتظامی در کنار مردم و تحت لوای 
رهبری آماده خدمتگزاری هر چه بیشتر به مردم هستیم و 
در راستای تحقق منویات ایشان ارتقای امنیت اجتماعی باید 

به شدت هر چه بیشتر انجام گیرد. 
اش��تری با تاکید براینکه مس��ئولیت فعل��ی امانتی در 
دست ماست و باید از فرصت ایجاد شده جهت خدمت به 

مردم اس��تفاده کنیم تا آرامش و امنیت را محقق سازیم، 
اقتدار توام با رافت و عدالت را شاخصه اصلی فعالیت های 
ناجا عنوان کرد و افزود: نیروی انتظامی همواره در مقابل 
کس��انی که مخل نظم و امنیت جامعه باش��ند، مقتدرانه 
برخورد می کند چراکه باید پناهگاه مردم باشد. مجموعه 
تالش های کالنتری ها، پاسگاه ها و ارائه کنندگان خدمات 
انتظامی باید دلگرمی مردم را به دنبال داشته باشد. امروز 
مفتخریم که مردم به نیروی انتظامی اعتماد دارند و باید 

این اعتماد را روز به روز افزایش دهیم. 
فرمانده نیروی انتظامی با بی��ان اینکه نیروی انتظامی 
باید در کنار برنامه ه��ا و اولویت های خود حافظ ارزش ها 
و دس��تاوردهای انقالب نیز باشد، گفت: در همه حوزه ها 
برخورد با متخلفان مورد توجه اس��ت و در زمینه امنیت 
اجتماع��ی با ترویج دهن��دگان ناهنجاری ه��ا نیز برخورد 

قاطع صورت می گیرد. 
اشتری با اش��اره به انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی و 
خبرگان رهبری افزود: امس��ال س��ال انتخابات است و باید 
آمادگ��ی الزم را برای برگ��زاری انتخاباتی با امنیت کامل و 
قابل قبول داشته باشیم و در این عرصه نیروی انتظامی سهم 

بسیاری دارد و با جدیت این وظیفه را دنبال خواهد کرد. 
س��ردار اش��تری در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه 
تامی��ن امینت اجتماعی در صدر امور ناجاس��ت، دغدغه 

مردم را اولویت این مجموعه عنوان کرد. 
او در خصوص کاهش تصادفات جاده ای که مقام معظم 
رهبری بر آن تاکید داش��تند، گفت: با توجه به تاکیدات 
مقام معظم رهب��ری این موضوع در اولویت کاری نیروی 
انتظام��ی ق��رار گرفت و خوش��بختانه تا ام��روز موفقیت 

قابل قبولی در این خصوص کس��ب شده است، به طوری 
که 6 تا 8 درصد کاهش تلفات تصادفات جاده ای را شاهد 
هستیم. به صورت کلی نسبت به چهار ماهه ابتدایی سال 
گذشته در کشور به طور میانگین شاهد کاهش 6 درصدی 

تلفات جاده ای هستیم. 
او اقدام��ات انجام ش��ده را برای کاه��ش میزان تلفات 
اس��تفاده از تجهیزات نوی��ن، دس��تگاه های الکترونیکی 
و دوربی��ن برای کنترل جاده ها، آم��وزش نیروها، حضور 
پررنگ در مس��یرها و جاده و همچنین تعامل س��ازنده و 
همکاری با دستگاه های مربوطه در این عرصه عنوان کرد. 
فرمانده نیروی انتظامی رس��یدگی به وضعیت معیشت 
کارکنان و پرس��نل نیروی انتظامی را یکی از اولویت های 
ناجا دانس��ت و افزود: در این راس��تا عالوه بر استفاده از 
ظرفیت ه��ای داخلی از پتانس��یل های خ��ارج از ناجا نیز 
اس��تفاده می ش��ود و اگر دولت در این راستا کمک کند 

مسلما خدمات بیشتری به پرسنل ارائه می شود. 
او ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه مس��لما دغدغه م��ردم اولویت 
ماس��ت، تامین امنیت اجتماع��ی در مواجهه با معتادان، 
فروش��ندگان م��واد مخ��در و باندهای قاچ��اق را اولویت 
مجموع��ه ناج��ا عنوان کرد و گف��ت: در زمینه برخورد با 
س��ارقان نیز قرارگاه مبارزه با س��رقت با سرعت و شدت 
بیش��تری فعالیت دارد و اس��تان های ه��دف نیز در این 
عرصه شناس��ایی شده اند. تا به امروز بیش از 80 هزار نفر 
از کارکنان و خانواده های آنها در دوره های آموزشی قرآن 
به ویژه در حوزه حفظ یک تا 30 جزء ش��رکت کرده اند و 
در این زمینه ناجا و نیروهای مس��لح رتبه های خوبی در 

سطح کشور کسب کرده اند. 

تکذیب یک خبر جنجالی

بی��وه رییس جمهوری فقی��د کره جنوبی روز گذش��ته و در 
یک سفر بی س��ابقه به کره شمالی رفت؛ سفری که می تواند 
به کاه��ش تنش ها و همکاری می��ان دو طرف کمک کند. 
به گزارش خبرگزاری فرانس��ه، لی هی هو، همس��ر کیم دائه 
جون��گ، رییس جمه��وری فقید کره جنوبی از روز گذش��ته 
تا هش��تم اوت 2015 در کره شمالی به س��ر خواهد برد اما 
ای��ن تردید وجود دارد که آی��ا وی بتواند با کیم جونگ اون، 
رهبر این کش��ور که خودش این س��فر را تایید کرده، دیدار 
کند یا خیر. همس��ر رییس جمهوری فقید کره جنوبی گفت: 
امیدوارم که این سفر پنجره ای را برای مذاکرات بیشتر، تبادل 
و همکاری بلندمدت میان دو کره بگشاید. من به پیونگ یانگ 
می روم تا به کره ای ها امید دهم که این رنج ها سرانجام التیام 

می یابد و زخم های 70ساله ناشی از تفرقه بهبود پیدا می کند. 
لی هی  هو، س��ه بار به کره شمالی سفر کرده، آخرین سفر 
وی برای ادای احترام ب��ه پدر کیم جونگ اون در جریان 
مراس��م تدفین وی در دس��امبر 2011 اس��ت. وی در آن 
س��فر با کی��م جونگ اون دی��دار کوتاهی داش��ت. دولت 
س��ئول تاکید کرده که س��فر بیوه رییس جمهوری سابق 
کره جنوبی کامال ش��خصی اس��ت و وی به دنبال ارس��ال 
یا انتقال پیام رس��می از دولت س��ئول نیست. البته سفر 
این زن با استقبال و تش��ویق مقام های کره جنوبی همراه 
نبوده است. سفر این زن به کره شمالی پیش از هفتادمین 
س��الگرد آزادی ش��به جزیره کره از استعمار ژاپن به تاریخ 

15 اوت 1945 صورت گرفته است. 

سفر بی سابقه همسر رییس جمهور فقید کره جنوبی به کره شمالی

صهیونیس�تی  موسس�ه  ی�ک    

در ت�اش اس�ت ب�ا تش�کیل یک 
پرون�ده حقوقی علی�ه ایران مانع 
دالر  میلی�ارد   ۱۰۰ آزادس�ازی  از 
در  ای�ران  ش�ده  بلوک�ه  دارای�ی 

آمریکا ش�ود. 

  عب�داهلل عب�داهلل، ریی�س اجرایی 

حکوم�ت وحدت ملی افغانس�تان به 
دعوت رییس جمهور مصر عازم قاهره 

شد. 
به گزارش آناتولی ترکیه، یک مس�ئول آمریکایی اخبار منتش�ر شده مبنی 
بر اینکه پنتاگون به نیروهای کرد س�وری اجازه نخواهد داد در منطقه حائل 

مدنظر واشنگتن و آنکارا حضور داشته باشند را تکذیب کرد

تیتر اخبار

احسان مقدم، مدیرکل روابط عمومی شرکت بهره برداری 
مترو تهران از جمع آوری گیت های خروجی ایس��تگاه های 
مت��رو خبرداد. او در تش��ریح جزییات ای��ن خبر گفت: به 
دلی��ل ازدحام مردم هن��گام خروج به دلی��ل محدودیت 
گیت ها، ش��اهد ترافیک انسانی در س��الن مترو بودیم که 
برهمین اس��اس تصیمیم گرفته ش��د برای سهولت تردد 
م��ردم و تکریم ارباب رجوع گیت ه��ای خروج جمع آوری 

شود. 
او ب��ا بیان اینک��ه مس��افران دارای کارت بلیت حتما باید 
نسبت به درج خروج خود از مترو اقدام کنند، تصریح کرد: 

در حال حاضر در ایس��تگاه های ش��لوغ همچون چهارراه 
ولیعصر)عج(، بهش��تی، بهارس��تان، مصل��ی، حرم مطهر، 
شاهد و گلبرگ گیت های خروج جمع آوری و دستگاه های 
کوچکی به روی دیوار نصب شده تا مسافران بتوانند ساعت 
خروج کارت های اعتباری خود را درج کنند. مقدم با بیان 
اینک��ه به زودی دس��تگاه های کارتخوان دی��واری در همه 
ایستگاه های مترو جای گیت های خروج را خواهد گرفت، 
گفت: اس��تفاده از این دستگاه های کوچک که  روی دیوار 
نصب ش��ده تنها برای کسر هزینه سفر است و استفاده از 

آن برای رویت مانده مبلغ بلیت ممنوع است. 

خداحافظی با گیت های خروج مترو

  محس�ن افتخاری، ریی�س دادگاه های 

کیفری یک اس�تان تهران از صدور حکم 
پرونده س�عید مرتضوی تا پایان مرداد ماه 

سال جاری خبر داد. 

  مصطفی ت�رک همدانی، وکیل علی 

مطهری گفت: نخس�تین جلسه دادگاه 
اتهام�ات حمله کنندگان  به  رس�یدگی 
ب�ه مطه�ری در ش�یراز برگزار ش�د و 
۶ مته�م از ۱۱ مته�م اصلی در دادگاه 
حض�ور یافتن�د ت�ا در براب�ر اتهامات 

دفاع کنند. 

 »کریستوفر کارنائوسکاس« از موسسه اقیانوس شناس�ی »وودز هول« آمریکا 
گفت: در دوره گرم شدن زمین و تغییرات جوی، امید تازه ای برای تداوم نسل گونه 

پنگوئن های گاالپاگوس به وجود آمده  است

تیتر اخبار

به گزارش هالیوود ریپورتر، جسیکا النگ، گابریل بیرن 
و جان گاالگر دیگر بازیگرانی هستند که به همراه مایکل 
ش��انن خانواده تایرون را در نمایش  »سیر طوالنی روز در 
ش��ب« به کارگردانی جاناتان کن��ت، در بازتولید یکی از 
نمایش��نامه های معروف یوجین اونیل، تشکیل می دهند. 
نمایشنامه  »سیر طوالنی روز در شب« به زندگی خانواده 
تای��رون و مبارزه آنها برای افش��ا ک��ردن ناگفته ها و نهان 
کردن اسرار زندگی شان در طول یک شبانه روز می پردازد 
و در عین حال تصویری بس��یار قوی از زندگی ش��خصی 

نویسنده اثر یعنی یوجین اونیل است. 

این اجرا همزمان با جشن پنجاهمین سال تأسیس کمپانی 
تئات��ر  »رانداب��وت« در ماه ژوئن س��ال 2016 روی صحنه 
خواه��د رفت. مایکل ش��انون در تجربه قبلی خود بر صحنه 
تئاتر برادوی، در نمایش کمدی  »گریس« در س��ال 2012 
به کارگردانی دکس��تر ب��والرد و در کنار بازیگرانی چون پل 
راد، اد اسنار و کیت آرینگتون به ایفای نقش پرداخت. پیش 
از این در س��ال 2003 اجرایی از این نمایشنامه نوشته شده 
توسط یوجیل اونیل در سال 1956، با کارگردانی رابرت فالز 
و با بازی برایان دنه هی، ونسا ردگریو، فیلیپ سیمور هافمن 
فقید و رابرت شون لئونارد در تئاتر برادوی روی صحنه رفت. 

مایکل شانون به  »سیر طوالنی روز در شب« پیوست

  علیرضا رییس�یان کارگ�ردان  »دوران 
عاشقی« گفت: این فیلم به قول خارجی ها 
یک فیلم کاماً فمینیس�تی اس�ت، یعنی 
سرتاسرش در دفاع از حقوق زنان است اما 

اصاً ضد مرد نیست. 
  ای�رج راد، مدیرعام�ل خان�ه تئات�ر از 
برگزاری جلسات گفت وگوی هیات مدیره 
و اعض�ای این نهاد تئاتری ب�رای برقراری 
ارتباط مناس�ب با اعضا و بررسی مسائل و 
خواسته های آنها، به صورت هر دو ماه یک 

بار خبر داد. 
وودی آلن طی یک لیست، اسامی بازیگران فیلم جدیدش را که بعد از سال ها 

در شهرهای لس آنجلس و نیویورک خواهد ساخت، اعام کرد

تیتر اخبار

محمد درخش��ان، عض��و کمیت��ه  مالی کنفدراس��یون 
فو تبا ل آس��یا با اشاره به انتخاب مجددش در کمیته  مالی 
کنفدراسیون فو تبا ل آس��یا  )AFC(، اظها ر کرد: بنده در 
چهار س��ال قبل نیز عضو این کمیته  بودم. در حال  حاضر 
ش��یخ احمد که یکی از سرش��ناس ترین افراد ورزشی در 
آسیاست، به عنوان ریاست این کمیته  انتخاب شده است و 
در واقع کمیته  مالی AFC به عنوان کمیته  بودجه یکی از 

مهم تر ین بخش ها در فو تبا ل آسیا است. 
او درب��اره میزان بدهی ه��ای AFC به فو تب��ا ل ایران نیز 
خاطرنش��ان کرد: AFC پول هایی را که به کشورها بدهکار 
اس��ت به صورت م��وردی پرداخت می کن��د و در حال  حاضر 
بدهی به فو تب��ا ل ایران ندارد چرا که کنفدراس��یون فو تبا ل 

آسیا به دلیل ساختار موجود و نیز همکاری نزدیک با فو تبا ل 
ایران تمهیداتی را اندیشید و پول هایی را اختصاص داد تا در 
این زمینه بدهکار نباشد. این عضو کمیته  مالی کنفدراسیون 
فو تبا ل آسیا، همچنین درباره برنامه های مدنظر برای سال های 
آینده در این کمیت��ه ، بیا ن  کرد: این کمیته  برنامه های خود 
را به صورت مش��خص در  ارتباط با بودجه در نظر می گیرد و 
س��االنه بررسی ها در این زمینه انجام می ش��ود. مواردی نیز 
وجود دارد که برحسب وقایعی که در طول سال رخ می دهد 
مدنظر قرار خواهد گرفت. در حال  حاضر ترکیب مالی کمیته  
کنفدراسیون فو تبا ل آسیا تغییر کرده و شیخ احمد ریاست این 
کمیته  را بر عهده گرفته و قطعاً تصورم بر این است که اتفاقات 

جدیدی در این کمیته  رخ خواهد داد. 

AFC به ایران بدهی ندارد

دبی�رکل  زمان آب�ادی،  میث�م    

خبرن�گاران  نویس�ندگان،  انجم�ن 
از  ای�ران  ورزش�ی  عکاس�ان  و 
س�االنه  نشس�ت  پنجمین  برگزاری 
نهاد صنفی در  این  و ضیافت ش�ام 

۱7م�رداد م�اه خب�ر داد. 
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فرهنگ

ورزش

مع��اون امور اس��ناد س��ازمان ثبت، اس��ناد و امالک 
کش��ور، رییس و اعضای هیات مدیره کانون سردفتران و 
دفتریاران و هیأت اتحادیه جهانی س��ردفتران با معاون 

رییس جمهوری در امور زنان و خانواده دیدار کردند. 
شهیندخت موالوردی، معاون رییس جمهوری در امور 
زن��ان و خانواده در ای��ن دیدار با بی��ان اینکه در دولت 
یازدهم، س��ه معاون رییس جمهوری زن هستند، گفت: 
زنان در کش��ور ما در عرصه های مختلف فعال هستند و 

نقش موثر آنها در ایران به چشم می خورد. 
او در تش��ریح وظایف معاونت امور زن��ان افزود: وظیفه 
ما شناس��ایی مشکالت زنان و هماهنگی میان دستگاه ها، 

وزارتخانه ها و سازمان هاست به طوری که بعد از شناسایی 
مش��کالت، ذهن تصمیم گیران کش��ور را نس��بت به آن 
مشکل حساس می کنیم تا در جهت رفع آن قدم برداشته 
ش��ود.  پائولو پاسکوالیس، نایب رییس شورای سردفتران 
اتحادی��ه اروپا، در ای��ن دیدار به م��والوردی گفت: هیچ 
س��ردفتری در دنیا چنین سمت سیاسی باالیی ندارد، به 
نظر من شما تنها سردفتری هستید که چنین مسئولیت 
سیاس��ی بزرگی را ب��ر عهده دارید. در این س��فر متوجه 
شدیم نظام سردفتری ایران سامان یافته است و دیدن این 
ش��رایط باعث شد پیشنهادها و راه های همکاری دوجانبه 
بیش��تری به ذهن ما برس��د. وی با تاکید بر اینکه هدف 

ما توسعه بخشی به این همکاری های دوجانبه است، ابراز 
امیدواری کرد این تعامالت ادامه یابد. 

ماریو موکولی، نایب رییس اتحادیه جهانی سردفتران 
نی��ز گفت: همه ت��الش خود را برای پیوس��تن ایران به 
اتحادیه جهانی س��ردفتران به کار می بندی��م زیرا یقین 
داریم عضویت ایران در این اتحادیه می تواند موثر باشد. 
در سفر به ایران متوجه شدم بر خالف تبلیغات نادرستی 
که در غرب صورت می گیرد، زنان نقش موثری در ایران 
دارند و در عرصه های مختلف فعالیت می کنند. او تاکید 
کرد: پس از بازگش��ت از این س��فر، این موضوع را برای 

هموطنانم بازگو خواهم کرد.

نایب رییس شورای سردفتران اتحادیه اروپا خطاب به موالوردی: 

شما تنها سردفتری هستید که چنین مسئولیت سیاسی بزرگی دارد



مرور هفتگی اخبار حوزه گردشگری و 
میراث فرهنگی

از سیسیل تا گلستان
ح��وزه گردش��گری و محیط زیس��ت در هفت��ه ای 
که گذش��ت یکی از تلخ ترین ح��وادث دوران خود را 
تجربه کرد؛ کشته شدن شیری با یال سیاه رنگ به نام 
سیسیل که ساالنه بیش از 50هزار نفر در سراسر دنیا 
تنها به خاطر او بار س��فر را به مقصد کشور زیمبابوه 
می بستند. این شیر توسط یک دندانپزشک آمریکایی 
س��اخی ش��د. حادث��ه ای تکان دهنده ک��ه هاکی از 
نابودی این حیوان بی گناه با تیر و کمان بوده اس��ت، 
موجی از اعتراضات را در ش��بکه های اجتماعی به راه 
انداخت. پرویز تناولی، مجسمه ساز ایرانی هم یکی از 

مجسمه های شیر خود را به سیسیل تقدیم کرد. 
ام��ا چراغ اخب��ار حوزه میراث و گردش��گری در 
ای��ران تا حدودی آبی اس��ت. آغ��از مرمت چندین 
بن��ای تاریخی در ش��هرهای مختلف ایران می تواند 
نویدبخ��ش روزه��ای خوبی برای این حوزه باش��د 
و ش��اید تدابیری اتخاذ ش��ود که دیگ��ر با بولدوزر 
خانه ه��ا و آثار تاریخ��ی خود را وی��ران نکنیم. در 
نمی��ن اردبی��ل حف��اران غیرمج��از آث��ار تاریخی 

دس��تگیر و تحویل مقامات قضایی ش��دند. 

اخب��ار دیگ��ر حوزه گردش��گری مربوط اس��ت به 
حوزه های اس��تانی. در همین راستا اشاره ای می کنیم 
به س��خنان علی ماهف��روزی، معاون صنایع دس��تی 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
مازندران که گفته گردش��گران ب��رای خرید کاالهای 
صنایع دس��تی به دو ویژگی نش��ان مرغوبیت و مهر 
اصالت توجه می کنند. همچنین گفته که ما خودمان 
را مسئول می دانیم در خدمت هنرمندان استان باشیم 
تا ظرفیت های فنی و هنری در زمینه صنایع دستی و 
هنرهای سنتی هر چه بیشتر افزایش یابد. چند سال 
گذشته ش��اهد قهر و گوشه نشینی برخی هنرمندان 
بودیم و وظیفه بازاریابی و صادرات نیز به آنها تحمیل 
ش��ده بود ولی اکنون فضای جدیدی ایجاد شده و ما 
منتظ��ر ایده های نو و حضور ش��رکت های تخصصی 
هس��تیم. وی در ادام��ه توضیحی هم در م��ورد ارائه 
کاالهای با کیفیت می دهد: گردش��گران برای خرید 
کاالهای صنایع دس��تی به دو ویژگی نشان مرغوبیت 
و مه��ر اصال��ت توج��ه می کنن��د. ورود ای��ن کاالها 
در فروش��گاه های م��ورد تأیید س��ازمان و همچنین 
هدایت گردش��گران توس��ط دفاتر خدمات مسافرتی 
و جهانگردی برای خرید از این فروش��گاه ها می تواند 
ضمن رون��ق فضای اقتصادی موجب ارتقای س��طح 

کیفی و کمی دست ساخته های مازنی شود. 

اولویت نخس��ت کشور توسعه گردشگری است؛ این 
ش��اه بیت حرف های اس��حاق جهانگیری، معاون اول 
رییس جمهور اس��ت که به استان گلستان سفر کرده 
اس��ت. وی گفته که با توجه به ش��رایط جدید کشور 
و جمع بندی مذاکرات هسته ای، فرصتی مناسب برای 
رش��د اقتصادی، توسعه و سرمایه گذاری فراهم شده و 
این اس��تان هم با توجه به ظرفیت ه��ای باال در حوزه 
گردش��گری و ابنیه تاریخی فراوان، شایس��تگی الزم 
برای توسعه در این بخش را دارد. جهانگیری همچنین 
گفت��ه که حامل پیام رییس جمه��وری به مردم خوب 
گلستان است و در این سفر مسائل و مشکات استان 
در حوزه ه��ای مختلف به ویژه در بخش گردش��گری و 

صنعتی و کشاورزی مورد بررسی قرار می گیرد. 

خبر اس��تانی دیگ��ر مربوط به برگزاری شش��مین 
نمایشگاه سراس��ری صنایع دس��تی در مشهد است. 
محمدحس��ن مطیع، سرپرست معاونت صنایع دستی 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
خراس��ان رض��وی از برگزاری شش��مین نمایش��گاه 
سراس��ری صنایع دستی در مش��هد مقدس خبر داده 
و گفته که این نمایش��گاه از فردا یعنی 16 مردادماه 
شروع می شود و تا 19مرداد در سالن عطار نمایشگاه 
بین المللی مشهد مقدس ادامه دارد. مطیع همچنین 
آم��اری هم در مورد ش��رکت کنندگان ارائه کرده، در 
این نمایش��گاه هنرمندانی از 29 استان کشور حضور 
دارند و در 157 غرفه هنرهای سنتی و صنایع دستی 
استان های گوناگون به بازدیدکنندگان عرضه می شود. 

کشف ش��هر زیرزمینی در صالح آباد همدان خبری 
اس��ت ک��ه از حوزه میراث به گوش رس��یده اس��ت. 
احمد رس��ولی، ش��هردار صالح آباد گفته که این شهر 
مربوط به حدود 4 هزار س��ال پیش است. همچنین 
گفته که ش��هر زیرزمینی صالح آباد با توجه به قدمت 
و وسعت و گستردگی یکی از عجیب ترین اکتشافات 
محس��وب می ش��ود. بنابر اخبار موجود این شهر در 
عم��ق 10متری س��طح زمین قرار گرفته و وس��عت 
آن ب��ه بیش از پنج هکتار می رس��د و نوع معماری و 
کنده کاری موید قدمت این منطقه اس��ت. همچنین 
رس��ولی عنوان کرده که احتمال می رود وسعت این 
ش��هر بیش از پنج هکتار باش��د چون دسترس��ی به 
بخشی از این شهر زیرزمینی به علت تاریکی و کمبود 
اکسیژن امکان پذیر نبود. همچنین بخشی از این شهر 
به رودخانه ای در مجاورت یک روستا منتهی شده که 
این امر گویای وجود آب انبار در این محدوده اس��ت. 
کوزه های شکسته یافت شده در این شهر موجب شده 
تا کاوش ه��ای جدی تری در این منطقه آغاز ش��ود. 
جالب است بدانید که اس��تان همدان یکهزار و 800 
اثر تاریخی، گردشگری و طبیعی دارد؛ آماری که گاه 

یک کشور هم به تنهایی ندارد!  

خب��ر دیگر از آن اخبار نور علی نور اس��ت. دریاچه 
ارومیه که خشکانده شد و رفت پی کارش؛ این از این، 
ام��ا هموطنان جالب  توجه ما ح��اال می خواهند روی 
جس��د این دریاچه اتومبیلرانی و موتورسواری بکنند. 
اما خدا را ش��کر مسئوالن استانی انجام چنین کاری 
را ممنوع اعام کرده اند. عبداهلل چمن گلی در جلس��ه 
تخصصی هیأت اتومبیلرانی و موتورسواری آذربایجان 
غرب��ی دلی��ل ممانعت از این عم��ل را این گونه اعام 
کرده اس��ت: ورود اتومبیل و موتورسیکلت به مناطق 
خش��ک ش��ده دریاچه ارومیه موج��ب از بین رفتن 
سطح پوششی سفت شده این پهنه طبیعی می شود. 
زیرا س��طح دریاچه ارومیه به علت خشک شدن آب 
دریاچه، خش��ک و سفت ش��ده و برای جلوگیری از 
توفان نمک این پوش��ش طبیعی باید حفظ شود و بر 
همین اساس ما اجازه اتومبیلرانی و موتورسواری روی 

دریاچه را نمی دهیم. 

رونق بازار ماه عسل، کسب وکارهای زیادی را تحت تاثیر 
قرار می دهد. از جمله این کس��ب وکارها می توان به رونق 
بازار ش��رکت های مس��افرتی و گردش��گری و آژانس های 
هواپیمایی اس��ت. در س��طح جهان معموال به این ش��یوه 
عمل می ش��ود که این ش��رکت ها معموال پکیج هایی ویژه 
برای این مس��افران در نظر می گیرن��د. تا جایی که ماه ها 
و فصولی که س��فرهای مربوط به ماه عسل رونق می گیرد 
در واقع به ماه عس��ل خوشایند این ش��رکت ها نیز تبدیل 
می شود. از آنجایی که در ایران هم ماه عسل به یک سنت 
تبدیل شده است، زوج ها از آن استقبال ویژه ای می کنند. 
ب��ه همین دلی��ل در رابطه ب��ا تورهای ویژه ماه عس��ل، 
گفت وگویی داش��تیم ب��ا یکی از آژانس های گردش��گری 
ش��هر تهران ک��ه مجری تخصص��ی این پیکیج ها اس��ت. 
امی��ر مهدوی، مدیر عامل ش��رکت خدماتی و مس��افرتی 
»کورش س��یر« درب��اره وجه تمایز تورهای گردش��گری با 
س��ایر تورهای تفریحی بیان می دارد: بس��ته های سفر ماه 
عس��ل به دو صورت ترتیب داده می شود. در برخی موارد 
عروس و دامادها دوس��ت دارند برنامه  سفر را طبق سلیقه  
خود و در مقصدی که دوس��ت دارن��د، بچینند و با خیال 
راح��ت و بی هیچ دغدغه ای راه بیفتن��د و مجریان امر نیز 
با رزرو محل اس��کان تخصصی عروس و داماد، تهیه بلیت 
رفت و برگش��ت و در اختیار گذاش��تن لیدر محلی امکان 
مناس��بی فراهم می کنند تا مس��افران، این س��فر شیرین 
و لذت بخ��ش را به خوب��ی تجربه کنند. در ن��وع دوم این 

س��فرها نیز پکیج های ویژه  و تعریف ش��ده ای وجود دارد 
که پیش��نهاد آژانس های گردشگری به مشتریان سفرهای 
ماه عسل است. در این میان خدمات ویژه ای برای زوج های 
جوان در نظر گرفته می ش��ود تا مسافران با آسودگی تمام 
و بی هیچ زحمتی به سفر بروند. خدماتی که در این حوزه 
تعریف شده به عنوان مثال متفاوت بودن بحث های مربوط 
به ترانسفر، محل اقامت، نوع پذیرایی، در اختیار گذاشتن 
لیدر محلی فارسی زبان به همراه ماشین با راننده است.  از 

س��وی دیگر برخی تدارکات نیز درنظر گرفته می ش��ود تا 
مسافرت صورت گرفته صرفا یک گردش تفریحی مشابه با 
س��ایر تورها نباشد. به عنوان نمونه در فرودگاه، استقبال از 
عروس و داماد با حلقه های ویژه گل و ترانسفر اختصاصی 
ص��ورت می گیرد که به راحتی س��فر کمک می کند یا در 
برخی تورها فیلمبردار و عکس��بردار نیز در اختیار زوج ها 
قرار می گیرد تا به ثبت و ضبط لحظات خوش آنها بپردازد 
که عکاس ه��ا برای گرفتن 200 تا 250 عدد عکس کاما 

حرفه ای در مناظ��ر به یاد ماندنی و بی بدیل مقصد آمادگی 
دارند و بعد از اتمام کار به صورت رایگان چند عکس  پرینت 
ش��ده در سایز های بزرگ به عنوان هدیه به عروس و داماد 
اهدا می کنند. وی درباره میزان استقبال زوج های جوان از 
این تورها اظهار می دارد: ارائه پکیج های تخصصی نیازمند 
ابزارهای مختلف بازاریابی است تا به جذب مشتریان ویژه 
و مخاطبان خاص منجر ش��ود. بنابراین میزان استقبال از 
این تورها ارتباط مستقیمی با این ابزارها دارد. اما به صورت 
کلی پیکج های ویژه ماه عسل در مراحل ابتدایی تعریف و 
جاگیری در میان مخاطب��ان قرار دارد و قضاوت در مورد 
میزان اس��تقبال و سنجش رضایت عروس  و دامادها هنوز 
زود اس��ت. مهدوی در پاس��خ به اینکه ک��دام مقصدها از 
جذابیت بیشتری برخوردارند و عروس و دامادها بیشتر به 
دنبال چه مقاصد و چه ویژگی هایی هس��تند بیان می کند: 
آنچه خرید مش��تریان و نحوه  انتخاب مقصد را تحت تاثیر 
قرار می دهد بیش��تر دو عامل بودجه و انگیزه س��فر است، 
ضم��ن اینکه س��لیقه های زوج ها درب��اره چگونگی گذران 
س��فر ماه عسل نیز با هم متفاوت است. زوج هایی که قصد 
تفریح و مس��افرت خارجی دارند بیشتر کشورهای ترکیه، 
امارات و تایلند را انتخاب می کنند. دسته دیگر که خواهان 
بازدید از اماکن تاریخ و فرهنگی هس��تند کشورهای هند، 
ایتالیا، فرانس��ه و چین را می پسندند. بسیاری از عروس و 
دامادها نیز به کشورهایی عاقه دارند که از سواحل خوبی 

برخوردار هستند. 
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اخبار میراث

گریزی بر سفرهای ماه عسل و جایگاه آن در صنعت گردشگری 

ذخیره کردن خاطرات خوش

ابوالفضل صیامیان گرجی
کارشناس ارشد برنامه ریزی گردشگری

گفت و گو

ماه عسل و رونق گردشگری

ماه عس��ل، قب��ل از اینکه س��فری 
فرح بخش و شروعی زیبا برای یک عمر 
زندگی مشترک باش��د، حدود 4هزار 
سال پیش در بابل باستان نوشیدنی با 
طعم عسل بوده که تازه عروس و داماد 
به مدت یک ماه از دس��ت پدر عروس 
می گرفتند و می نوش��یدند. اما با گذر 
زمان، چمدان سفر جای جام عسل را 
گرفت و »تورهای عروسی« از قرن 18 
شکل جدید ماه  عسل شد. در کشور ما 
نیز این سفرها از دوره قاجاریه به بعد 
مرسوم شد و امروزه اکثر زوج ها به این 

سفر عازم می شوند. 
به همین بهان��ه نیز گزارش صفحه 
گردش��گری ای��ن ش��ماره مخصوص 
عروس  و دامادهایی است که دنبال یک 
مقصد خوب برای ماه عسل هستند. با 
این حال اگر ش��ما هم جزو کس��انی 
هستید که تصمیم دارید یک ماه عسل 
داخل��ی یا خارجی کم هزینه داش��ته 
باش��ید، ما برای ش��ما پیشنهادهایی 
داریم. کاری که باید ش��ما بکنید این 
است که مشخص کنید قصد دارید چه 
سفری را و در چه زمان و فصلی تجربه 
کنید؟ توریستی و تفریحی یا زیارتی؟ 
قصدتان خرید است یا گشت و گذار؟ 
اگر هم به اینترنت س��رکی بکش��ید 
می بینید که تورهای ویژه ماه عس��ل 

دارد  وجود 
ک��ه این 
نس  ش��ا

به شما  را 
ه��د  می د

ت��ا ب��ه هتل، 
و  رس��توران 

که  بروید  مناطقی 
بیش��تر مناسب حال 

ی��ک زوج تازه عروس و 
داماد اس��ت. به خصوص 

که همه همس��فران ش��ما ه��م زن و 
ش��وهرهای جوان��ی خواهن��د بود که 
مثل ش��ما مدت زیادی از ازدواج شان 

نمی گذرد. 

سفرهای ماه عسل از دید آمار 
و ارقام

ماه عس��ل  و  ازدواج  گردش��گری 
  )Weddings and honeymoons Tourism(
نوعی از گردشگری است که با انگیزه 
در  خاطره انگی��ز  دوره  ای  گذران��دن 
ابتدای زندگی شکل می گیرد. هرچند 
تاکنون آمار و گزارش دقیقی از تعداد 
و می��زان ای��ن س��فرها در دس��ترس 
نیست اما تخمین زده می شود به طور 
میانگین 20درصد زوج ها به این سفر 
می رون��د و اندازه این ب��ازار جهانی در 
حدود 3 تا 6 میلیون سفر در هر سال 
با متوسط اقامت هشت شبانه روز برای 

هر زوج است. 
آمریکا، بریتانیا، آلمان، ایتالیا، فرانسه 
و کش��ورهای ح��وزه اس��کاندیناوی 
گردش��گری  بازاره��ای  اصلی تری��ن 
ماه عسل و ازدواج هستند و کشورهای 
ح��وزه کارایی��ب، هاوای��ی، مکزیک، 
س��ریانکا، مالدیو، جزیره موریتیس و 
قبرس مقصدهای نوظهوری هس��تند 
که در ح��ال جذب این گردش��گران 
هس��تند. ماه های ژوئن، آگوست، مه، 
ژوالی و س��پتامبر مهم ترین ماه های 
س��فر ماه عس��ل را در غ��رب ش��کل 

می دهد. 
با اوج گیری اهمیت این س��فرها در 
سال های اخیر، دست اندر کاران صنعت 
گردشگری و تور اپراتورها برای مهیج تر 
و متنوع تر کردن این سفرها دست 
به اقدامات وی��ژه ای زده اند که 
تعری��ف  مهم ترین ش��ان 
بس��ته های  تهیه  و 

سفر مخصوص ماه عسل است. تورهای 
ماه  عس��ل در کشورهای غربی از رونق 
و جای��گاه مهم تری برخوردار اس��ت. 
گردش مال��ی حاصل از این س��فرها 
در آمریکا از 13 میلیارد دالر در س��ال 
2007 به بیش از 23 میلیارد تا س��ال 
گذشته میادی رس��ید. این حجم از 
گردش مال��ی به خوبی نش��ان دهنده 
اهمی��ت اقتص��ادی ای��ن زمین��ه از 
گردشگری است که لزوم توجه به آن 

را دو چندان می کند. 

گردشگری ماه عسل و جایگاه 
آژانس های گردشگری 

موسس��ات و بنگاه های گردشگری 
و مس��افرتی نقش مهمی در توس��عه 
گردش��گری و ارائ��ه محص��والت در 
صنعت گردش��گری دارن��د. به همین 
دلیل زوج ها برای رفتن به یک ماه عسل 
فراموش نشدنی مهم ترین نکته ای را که 
باید رعایت کنند تا تضمین کننده این 
س��فر باش��د انتخاب آژانس مسافرتی 
آگاه، متخصص، سابقه دار و باتجربه در 
برگزاری تورهای ویژه ماه عسل است. 
آژانس مسافرتی و گردشگری به عنوان 
حلقه واس��ط بین مقصد، محصول و 
مشتری می تواند تس��هیل کننده این 
س��فرها باشد و با تدارکات الزم زمینه 
مناس��ب ای��ن س��فرها را فراهم کند. 
بنابراین مهم اس��ت که با پرس و جو 
و کس��ب اطاع��ات، بهتری��ن آژانس 
گردش��گری در دس��ترس را انتخاب 

کنید. 
نکت��ه امیدوارکننده این اس��ت که 
تورهای ماه عس��ل تنوع زیادی دارند 
از ماه عس��ل در یک جزی��ره گرفته تا 
تورهایی که در شهرهای زیبای ایران و 

دنیا برپا است و بسته به 

بودجه ش��ما خدمات متفاوتی را ارائه 
می دهند. مثا ممکن اس��ت ش��ما را 
به یک کلبه چوبی در مازیچال ببرند 
که یکی از بکرترین و صعب العبورترین 
مناطق شمالی ایران است و بعد برایتان 
فرصت تجربه گ��ردش درون جنگل، 
اس��تحمام در کلبه چوبی و خواب در 
بین صدای حیوانات جنگلی را فراهم 
کنن��د. البته توره��ای دو نفره ای هم 
هستند که فقط برای شما ترتیب داده 
می ش��وند و در آنها آژانس مس��افرتی 
وسیله اقامت، محل اقامت و ابزارهای 
الزم سفر را برای شما تهیه می کند و 
هرگونه برنامه ری��زی  و هماهنگی که 
ممکن است الزم باشد انجام می دهد 
و شما را به سفر می فرستد. در مقصد 
هم یک ماش��ین منتظر شماس��ت تا 
هرجا الزم است شما را ببرد و مناطق 
دیدنی آن منطقه را به شما نشان دهد. 
در پایان این ماه عسل ها، مسئوالن 
توره��ا هدیه ای هم به یادبود جش��ن 
ازدواج به شما می دهند و یک خاطره 
شیرین تر برای تان رقم می زنند. به هر 
حال به نظر می رس��د این طور س��فر 
کردن خیلی بهتر از س��فر به ش��کلی 
باش��د که هیچ پیش بینی درستی از 
آن نداری��د و نمی دانید چقدر هزینه 
بای��د بپردازید و به چ��ه جاهایی باید 
سربزنید. از طرف دیگر، سفر ماه عسل 
فقط یکبار اتفاق می افتد و بهتر است 
بهترین ه��ا را انتخاب کنید مانند نوع 
وس��یله س��فر به مقصد. ضمن اینکه 
هتل محل اقامت بهتر است درجه یک 
باشد. در برخی از هتل ها خدمات ویژه 
ماه عسل ارائه می شود. یعنی اتاق ویژه 

عروس و داماد که فضای 

دلنشین و رومانتیکی دارد به نوعروس 
و داماد تحویل داده می ش��ود یا اینکه 
سرویس غذا و نوشیدنی مخصوص به 

زوج های گردشگر ارائه می شود. 

ماه عسل و مقصد ایرانیان
ب��رای هم��ه  زوج ها جهت س��فر 
ماه عس��ل هزین��ه، مقص��د و مدت 
زمان س��فر از اهمیت بس��یار باالیی 
برخوردار اس��ت. از همین بابت این 
دارند.  باالی��ی  س��فرها حساس��یت 
شرکت های خدمات مجالس عروسی 
بس��یار  گردش��گری  آژانس ه��ای  و 
زیادی در زمینه گردش��گری ازدواج 
فعال هس��تند و تدارک و اجرای کل 
یا بخش��ی از مراسم را برعهده دارند. 
این تدارکات تمامی مراحل مراس��م 
از تزیین، پذیرایی میوه، نوش��یدنی، 
غذا، کیک، فیلمبرداری و عکاس��ی و 
موسیقی را شامل می شود. دست آخر 
هم با اهدای بلیت مس��افرت، عروس 
و دام��اد را به س��فر ماه عس��ل عازم 
می کنند. در ایران ش��هرهای مشهد، 
کیش، شیراز، اصفهان، قشم و استان 
زوج ها  مقصد  متداول ترین  مازندران 
هستند. کش��ورهای ترکیه، امارات و 
هند نیز بازار بین المللی گردش��گری 
ماه عس��ل را شکل می دهند. اما یک 
عام��ل تعیین کننده ب��رای ایرانی ها 
فصل سفر است. پیش��نهاد می شود 
اگ��ر در فصل بهار به این س��فر عازم 
می ش��وید و مقصدتان ه��م یکی از 
ش��هرهای داخلی اس��ت ش��هرهای 
ش��یراز، اصفهان، کاش��ان و اس��تان 

مازندران را انتخاب کنید. ش��اخص 
اقلیم آس��ایش گردش��گری نش��ان 
می ده��د که در این فصل، آس��ایش 
از نظر  مناس��بی برای گردش��گران 
آب و هوا مهیا اس��ت. هرچه هم که 
به تابس��تان نزدیک می ش��وید بهتر 
اس��ت اس��تان های غربی و ش��مال 
غربی مقصد ماه عس��ل باش��د. برای 
کش��ورهای  هم  خارجی  س��فرهای 
جنوبی اروپا، آسیای شرقی و ترکیه 
مقصد مناس��بی هس��تند. در فصل 
تابس��تان هم می توانید از جاذبه های 
استان هایی مانند کرمانشاه، همدان، 
چهارمح��ال و بختیاری، کهگیلویه و 

استان کردستان دیدن کنید. 
برای س��فر خارج از کشور هم بهتر 
اس��ت به کش��ورهایی بروی��د که در 
عرض های جغرافیای��ی باال قرار دارند. 
اگر برنامه س��فر ماه عس��ل در فصل 
پاییز اس��ت ش��هرهایی مانند کرمان، 
ی��زد، اصفه��ان و مش��هد گزینه های 
خوبی هس��تند. هم هوا بسیار مطبوع 
اس��ت و هم اینکه ش��مار گردشگران 
داخلی در این فصل بس��یار کم است 
و زوج ه��ا به خوبی می توانند با آرامش 
از تم��ام جاذبه ها بازدی��د کنند. برای 
س��فرهای خارج��ی نیز پیش��نهاد ما 
هند،  آفریقای جنوب��ی،  کش��ورهای 
چین، اندونزی و مالزی است. در فصل 
زمس��تان هم کیش و قش��م و س��ایر 
مناط��ق دیدنی جنوب بهترین گزینه 
هستند. کشورهای اس��ترالیا، برزیل، 
عم��ان و ام��ارات هم برای س��فرهای 
خارجی بسیار عالی است. توصیه کلی 
»فرصت امروز« نیز انجام ماه 
عسل در زمان هایی است 
لح��اظ  از  ک��ه 
گردش��گری، 
مقصد در دوره 
خلوت«  »فص��ل 
)Low season(
باش��د، زیرا در این دوره شما 
می توانی��د س��فری ارزان قیم��ت و 
البت��ه باکیفیت را تجرب��ه کنید، چرا 
ک��ه تمامی صنوف گردش��گری برای 
جذب گردش��گران بیشتر، قیمت ها را 
به اصطاح می شکنند و خدمات خود 

را با حداقل قیمت ارائه می دهند. 



هم اکنون حدود ی��ک و نیم میلیون کودک 
زیر دوسال ایرانی با شیرخشک تغذیه می شوند 
ت��ا جایی که این تع��داد نوزاد در طول س��ال 
بیش از 35میلیون قوطی شیرخش��ک مصرف 
می کنند. هر چند براساس آمار وزارت بهداشت، 
درم��ان و آموزش پزش��کی ۹۷درصد کودکان 
برای خوردن ش��یر مادر مش��کلی ندارند اما با 
وجود تشریح و اعالم مکرر برتری های شیر مادر 
نسبت به شیرهای مصنوعی و نیز ممنوع شدن 
تبلیغات شیرخشک در ایران، آمارها حاکی از 
استفاده حدود نیمی از شیرخواران زیر دو سال 
ایرانی از شیرخشک اس��ت. همچنین مطابق 
آماره��ای جهانی، کمتر از ۴۰درصد مادران به 
نوزادان خود ش��یر می دهند. دالیل پزشکی و 
فرهنگی، علت اس��تفاده شیرخش��ک توسط 
والدین ایرانی اس��ت. براس��اس آمارهای اعالم 
شده وزارت بهداشت، در ایران 53درصد نوزادان 
در ش��هرها و 3۸درصد در روس��تاها از تغذیه 
انحصاری با ش��یر مادر تا شش ماهگی محروم 
هستند. همچنین فقط 5۱درصد از شیرخواران 
تا دو س��الگی با ش��یر مادر تغذیه می ش��وند. 
والدین ایرانی در صورت نیاز از شیرخشک های 
یارانه ای ک��ه دولت به ش��یرخواران محروم از 
ش��یر مادر اختصاص می دهد، استفاده کرده یا 
اینکه شیرخشک را به صورت آزاد از داروخانه ها 
تهیه می کنند. اهمیت و میزان استفاده از این 
محصوالت موجب شده دولت به صورت ساالنه 
حدود ۸۰میلیارد تومان ب��رای تهیه این ماده 
غذای��ی یارانه پرداخت کن��د. با درنظر گرفتن 
متوس��ط قیمت ۱۷ه��زار تومان��ی هر قوطی 
شیرخشک نوزاد و نیاز ساالنه 35میلیون قوطی 
شیرخش��ک در کشور که تنها 5میلیون بسته 
شیرخشک یارانه ای محسوب می شود، حداقل 
گردش مالی این بازار در ایران س��االنه حدود 

5۹5میلیارد تومان ارزیابی می شود. 

صنعتی پولساز بر پایه غذای کودکان 
با توجه به امر متداول تولد نوزادان در سراسر 
دنی��ا، تولی��د و خریدوفروش شیرخش��ک به 
صنعتی گس��ترده در سطح جهان تبدیل شده 
اس��ت. صنعتی پولساز با گردش مالی چندین 
میلیارد دالری ک��ه تقریبا به صورت انحصاری 
در اختیار چند برند محدود قرار گرفته اس��ت 
یا به صورت مشخص تر حجم باالیی از این مواد 
خوراکی تنها توسط سه برند در سطح جهانی 
تولید می شود که مشهورترین شان نستله است 
که اتفاقا بازار غذای کودک بسیاری از کشورها 
از جمل��ه آمریکا را در تص��رف خود دارد. بنابر 

اطالع��ات موجود در س��ایت آکادم��ی اطفال 
آمریکا، بازار بین المللی غذای کودک که یکی 
از مهم ترین هایش شیرخشک است، صنعتی با 
گردش مالی چندین میلیارد دالری ایجاد کرده 
اس��ت. بازاری که در س��ال 2۰۱۰ ارزشی بالغ 
بر 36میلیارد دالر داشته و پیش بینی می شود 
تا پایان س��ال 2۰۱5 ارزش این بازار به حدود 
55میلیارد دالر برس��د. همچنی��ن قابل ذکر 
اس��ت که در گروه غذای کودکان، شیرخشک 
نوزاد با ارزش��ی بالغ ب��ر 5۰درصد، بزرگ ترین 
س��هم بازار را داراس��ت. به دنبال آن، غذاهای 
نمکی 25درصد، غذاهای ش��یرین ۱2درصد و 
دیگر محصوالت ۱3درص��د از ارزش این بازار 
را به خ��ود اختصاص داده اند. در کش��ورهای 
توس��عه یافته، غ��ذای کودک جای��گاه مهمی 

انواع  دارد به طوری ک��ه 
مختلفی از محصوالت با 
نوزاد  شیرخشک  عنوان 
و غ��ذای ک��ودک، برای 
س��نین مختل��ف وجود 

دارد. 

تنها 12سال از تولید 
شیرخشک در ایران 

می گذرد
ب��راس��اس مص��رف 
35میلیون قوطی ش��یر 
خشک در ایران باید بازار 
پررونقی را در این زمینه 
در کشور ش��اهد باشیم. 
اما در وهله نخست باید 
ببینیم از این میزان چه 
مق��دار واردات��ی و چ��ه 
مقدار تولید داخل است. 
پای صحبت مس��ئوالن 

و کارشناس��ان ای��ن حوزه که می نش��ینیم از 
حقایق متفاوتی در مورد شیرخش��ک در ایران 
پرده برمی دارند. وحید مفید، عضو هیات مدیره 
انجم��ن لبنیات و رییس کمیت��ه فنی صنایع 
لبن��ی ایران در این رابطه ب��ه »فرصت امروز« 
می گوید: تولید شیرخش��ک ن��وزاد در ایران از 
سال ۸2 شروع ش��ده است. یعنی تنها حدود 
۱2 س��ال از تولی��د این م��اده غذایی ضروری 
در ای��ران می گ��ذرد و تا قب��ل از آن این ماده 
خوراکی کامال وارداتی بوده است. مفید ضمن 
اذعان این س��خنان می افزاید: البته تولید شیر 
خش��کی هم که طی این مدت در ایران انجام 
شده است همراه با واردات بیش از ۹۰درصدی 
مواد اولیه پایه بوده است. این کارشناس صنایع 
غذایی در ادامه توضیح می دهد: ش��رکت هایی 

ه��م ک��ه در ای��ران ب��ه تولید ای��ن محصول 
می پردازند چهارش��رکت هس��تند که سرمایه 
خارج��ی را وارد ای��ران کرده اند و به تولید این 
محصول می پردازند. شرکت نستله با صددرصد 
س��رمایه گذاری خارج��ی، دنان ب��ا 6۰درصد 
س��رمایه گذاری فرانس��وی و۴۰درصد ایرانی و 
بهداشت کار با 6۰درصد سرمایه گذاری بلژیکی 
و ۴۰درصد ایرانی از جمله شرکت هایی هستند 
که مواد اولیه شیرخش��ک نوزاد را وارد کرده و 
در کارخانه ه��ای داخلی بس��ته بندی و به بازار 
عرضه می کنند. هم اکن��ون این چهار کارخانه 
بیش از 3۰نوع شیرخشک تولید می کنند. قابل 
ذکر است که ۹۹درصد از انواع شیرخشک های 
معمول��ی تفاوتی ب��ا هم ندارن��د. در این میان 
یک ش��رکت ایرانی هم به تولید شیرخش��ک 

می پ��ردازد و براس��اس اطالع��ات موج��ود، 
شیرخش��ک »الکتومی��ل« تنها شیرخش��ک 
۱۰۰درصد ایرانی است که مواد و منابع تولید 
آن در داخ��ل تامین می ش��ود. مفید در مورد 
می��زان تولید این کارخانجات می افزاید: حدود 
۷5میلیون قوطی شیر خشک در طول سال در 
ایران تولید می شود. اما با توجه به این موضوع 
که مصرف داخلی بین 35 تا ۴۰میلیون قوطی 
اس��ت، ش��رکت های تولیدکننده، مازاد تولید 
خود را به کشورهایی چون عراق، افغانستان و 
کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می کنند. 

کاهش مصرف شیرخشک در ایران
فعل��ی  م��ورد مص��رف  ادام��ه در  در  وی 
شیرخش��ک در ایران در مقایس��ه با دهه های 

گذش��ته می گوید: به طور کلی اگر مقایسه ای 
داشته باشیم میزان مصرف فعلی شیر خشک 
مثال با دهه 6۰، تقریبا نصف شده است. زیرا در 
آن دهه مصرف بین 6۰ تا ۷۰میلیون قوطی در 
سال بود. این کاهش به دو دلیل رخ داده است؛ 
دلیل نخست برمی گردد به تبلیغات مربوط به 
تغذیه با ش��یر مادر و اهمیت این مس��ئله در 
رش��د کودکان و دلی��ل دوم مربوط به کاهش 
نرخ جمعیت نوزادان در کشور است که از دهه 
۷۰ به این سمت سیر نزولی داشته است. مفید 
اضافه می کند که همچنین در آن سال ها بیشتر 
شیرخش��ک ها با نرخ دولتی وارد می ش��دند و 
به همین دلیل از قیمت پایینی برخوردار بودند 
و خریداران بیشتری داشتند اما در حال حاضر 
دولت تنها 5میلیون قوطی ش��یر را به صورت 
یاران��ه ای می خرد که در 
با  خانواده هایی  اختی��ار 
ش��رایط خاص قرار داده 

می شود. 

برای تولید 
شیرخشک، شیر 

استاندارد الزم است
از  بی������ش  واردات 
۹۰درص��دی م��واد پایه 
برای تولید شیرخش��ک 
دالیل چندگان��ه ای دارد. 
این مس��ئله ارز زیادی را 
از کش��ور خارج می کند 
و تبع��ات بدت��ر آن این 
دامداری های  که  اس��ت 
داخل��ی همچنان مطابق 
رون��دی س��نتی و به دور 
م��درن  تکنول��وژی  از 
ب��ه کار ادام��ه می دهند 
که در دراز مدت به نفع صنعت ش��یر و لبنیات 
داخل��ی نیس��ت. عض��و هیات مدی��ره انجمن 
صنایع لبنی ایران به مهم تری��ن دالیل واردات 
با این حجم اش��اره کرده و می گوید: مهم ترین 
دلیل برمی گردد به این مس��ئله که برای تولید 
شیرخشک به شیر خام با کیفیت بسیار باال نیاز 
اس��ت یعنی شیرهایی که نام استاندارد به خود 
می گیرن��د. مفید می افزاید که چنین ش��یری 
تحت شرایط بهداشتی بسیار سختگیرانه تولید 
می شود. از شرایط چرای دام گرفته تا جمع آوری 
شیر و حتی ش��یوه انتقال شیر به کارخانه باید 
در مسیری کامال امن به لحاظ بهداشتی صورت 
بگیرد. در حالی که دامداری های موجود در ایران 
به دلیل شیوه های سنتی اداره  شدن نمی توانند 
شیر مورد نیاز این چهار کارخانه را تامین کنند. 

وی دلیل عدم گرایش دامداری ها به تولید شیر 
استاندارد را باال بودن هزینه های استانداردسازی 
می دان��د: دامداری ها به دلیل گرانی  هزینه های 
مربوط به مراحل یادشده، حاضر نیستند چنین 
هزینه ای را بپردازند و به همین دلیل خام فروشی 
شیر به کارخانجات داخلی برای تولید محصوالت 
لبنی را سرلوحه کار خود قرار داده اند تا کمترین 
هزین��ه را متحم��ل ش��وند. همچنی��ن دلیل 
دیگ��ری که می ت��وان در این رابط��ه ذکر کرد، 
برمی گردد به گرانی ش��یرخام در ایران نسبت 
به کش��ورهای اروپایی ک��ه تامین کننده اصلی 
شیر پایه کارخانه های موجود در ایران هستند. 
به طوری که ش��یر خام موجود در ایران در عین 
حال که شرایط استاندارد و فوق بهداشتی مورد 
نیاز را ندارد، بین 5۰ تا 6۰درصد گران تر از شیر 
استاندارد کشورهای اروپایی است. در اروپا قیمت 
هر کیلوگرم شیرخام به پول ایران تا ۹۰۰تومان 
اس��ت اما در ایران در حال حاضر ۱25۰تومان 
اس��ت که قرار است تا ۱۴۴۰تومان هم باال برود 
که در نهایت برای تولیدکننده شیرخشک صرفه 
اقتصادی ندارد و ترجیح می دهد شیر استاندارد 

را با قیمت کمتر وارد کند. 

ارزبری باالی واردات مواد پایه 
شیرخشک

هزین��ه  باالیی ک��ه بابت واردات ش��یر پایه 
مصرف می شود، با استانداردسازی دامداری ها 
تا ح��دود زی��ادی کاهش می یاب��د. مفید هم 
ضمن اذع��ان به ای��ن مس��ئله می افزاید: هر 
قوطی شیرخشک نوزاد حدودا ۴۰۰گرم است؛ 
بنابرای��ن با توجه به تولید ح��دود ۷5میلیون 
قوطی ش��یر ک��ه در ایران تولید می ش��ود، در 
طول س��ال تقریبا ۱۴هزار تن شیر پایه مورد 
نیاز کارخانجات است و این حجم واردات بین 
5۰ ت��ا ۷۰میلیون یورو هزینه در پی دارد. این 
هزینه به دلیل نبود زیرساخت های الزم است و 
به افزایش قیمت محصول نهایی منجر می شود 
و این هزینه در نهایت روی دوش مصرف کننده 
ق��رار می گیرد زیرا دولت تنه��ا برای 5میلیون 
قوطی ش��یر یارانه در نظر گرفته است و باقی 
آن به صورت آزاد خریدوفروش می ش��ود. وی 
در ادام��ه در م��ورد راهکارهایی ک��ه می توان 
اتخاذ کرد تا از این میزان ارزبری کاسته شود، 
اظهار می کند: اگر دامداری ها مراحل صنعتی 
ش��دن در همه زمینه های مرب��وط به خوراک 
دام، جای��گاه نگهداری دام و ش��رایط حمل را 
طی کنند و به این ش��رایط اس��تاندارد برسند 
که بتوانند ش��یر مورد نی��از کارخانجات تولید 
شیرخش��ک را تامین کنند بیش از ۴۰درصد 
از میزان ارزبری واردات فعلی کاسته می شود. 
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آمار و ارقام

ایران جزو ۱۰کش��وری اس��ت که کمترین درصد 
مص��رف شیرخش��ک و غ��ذای آماده ک��ودک را در 
آس��یا دارد. همچنی��ن در میان 62 کش��ور جهان، 
ای��ران به همراه بحرین، تایلن��د، مصر و اندونزی هر 
کدام با داش��تن ۹درصد و ژاپن، فیلیپین و تایوان با 
۴درصد مصرف کننده شیرخشک و غذای آماده بچه 
کمترین تقاضا را برای خرید این مواد غذایی در آسیا 
داشته اند. کش��ورهای شرق آسیا و برخی کشورهای 
اروپایی آن هم با درصد پایین مصرف کنندگی، جزو 
پرتقاضاترین بازارها برای شیرخش��ک و مکمل های 
غذایی به ش��مار می روند ت��ا آنجا که اس��لوانیایی ها 
ب��ا 3۹درص��د خری��د در باالترین پله این فهرس��ت 
قرار دارند. کرواس��ی نیز با 3۴درص��د، پرتغالی ها با 
2۸درصد، اوکراین ب��ا 2۴درصد و چک با ۱۹درصد  
رتب��ه دوم تا پنجم بازار مصرف این محصوالت را در 
چند سال گذشته داشته اند. مالزی، اکوادور آفریقای 
جنوب��ی نیز جزو کش��ورهایی هس��تند ک��ه از انواع 
 غذاهای آماده ب��رای تغذیه فرزندان خود اس��تفاده 

می کنند. 
اما در میان کش��ورهای خاورمیانه عربستان و قطر 
با 2۱درصد تقاضا برای ش��یر خش��ک و مکمل های 
غذایی به نس��بت س��ایر کش��ورهای منطقه از بازار 
خوبی برای مصرف این محصوالت برخوردار هستند.  
تحقیقات نش��ان می دهد که آلمان و تایلند هر کدام 
با 3درص��د کمترین تقاضا را ب��رای این محصوالت 
داش��ته اند. ژاپن، پورتوریکو، فیلیپی��ن و تایوان نیز 
هر کدام با ۴درصد مصرف کننده، کانادا، اس��ترالیا و 
آرژانتی��ن با 5درصد و یونان، آمریکا و بلغارس��تان با 
6درص��د، تقاضای کمی را برای انواع شیرخش��ک و 

غذای آماده کودک داشته اند. 

رشد نجومی قیمت شیر خشک نوزاد

قیمت شیرخشک نوزاد در سال های اخیر به سرعت 
رش��د کرده اس��ت. درحال  حاضر شیرخش��ک های 
معمولی ایرانی موجود در بازارهای کش��ور با قیمت 
آزاد از ح��دود ۱3ه��زار تومان تا ۱۷ه��زار تومان در 
هر قوطی به فروش می رس��د و ش��یرخواران معموال 
هر هفته یک و نیم تا دو قوطی شیرخش��ک مصرف 
می کنند. شیرخشک های خارجی هم از 2۱تا5۰هزار 
توم��ان برای ه��ر قوطی خریدوفروش می ش��ود. در 
بهار س��ال ۱3۹۰، ش��یر خش��ک نوزاد به قیمت هر 
کیلو ۴هزار و 2۰۰تومان به فروش می رس��ید که در 
تابس��تان همان س��ال به قیمت 5هزار تومان رسید. 
در آن زمان ش��یر خش��ک هایی که تحت لیس��انس 
ش��رکت های خارجی بودند قیمت های بسیار باالیی 
 bebelac داش��تند. در تابستان ۹۰، شیر خش��ک
س��ری AR در داروخانه ه��ا ب��ه قیم��ت ۹ه��زار و 
35۰تومان به فروش می رس��ید. انواع دیگر این برند 
ش��یر خش��ک از 5هزار تومان ش��روع و تا ۸هزار و 
۸۰۰تومان هم به فروش می رسیدند. همچنین شیر 
خشک SMA س��ری Gold و Progress هم در 
داروخانه ه��ا به قیمت هر قوطی ۱۰ه��زار تومان به 
فروش می رس��ید که نسبت به بهار ۹۰، رشد قیمت 
3۰۰ تومانی داشته است. در آن زمان هر قوطی شیر 
خش��ک Aptomil نیز 6هزار و 6۰۰ تومان قیمت 
داشت. در آن دوره ارزان ترین شیرخشک موجود در 
ب��ازار برند نان بود که ب��ه قیمت 5هزار تومان در هر 

قوطی به فروش می رسید. 
در پاییز س��ال ۱3۹۱، شیرخشک نان )۱، 2 و3( 
که قیمت آنها در تابستان همان سال 52۰۰، 5۴۰۰ 
و 5۸۰۰ تومان بود به ۷3۰۰، ۷۱۰۰ و ۷۰۰۰ تومان 
افزایش یافت و در زمستان هم در برخی داروخانه ها 
نوع نایاب آن به ۹هزار تومان برای هر قوطی رسید. 
هر قوطی شیرخش��ک پرمان هم از ۹۹۰۰تومان در 
تابس��تان ۹۱ به ۱2هزار تومان در پاییز همان سال 
رس��ید، قیمت شیرخش��ک Bebelac بدون الکتوز 
هم در همین بازه زمانی از ۹هزارتومان به 22هزار و 
5۰۰ توم��ان افزایش یافت و فقط در یک ماه ابتدای 
زمس��تان س��ال ۹۱ با توزیع دوباره در بازار با قیمت 

۱5هزارتومان برای هر قوطی به فروش رسید. 
به طورکلی در نیمه اول سال ۹۱، شیرخشک های 
داخل��ی ب��ا افزایش قیم��ت بین ۱۰ ت��ا 2۰درصد و 
شیرخش��ک های خارجی از 5۰ تا ۸۰درصد افزایش 

قیمت داشته اند. 

آمار

نرخ

تهمینه سهرابی

غ��ذای ارگانیک کودک معموال برای ک��ودکان زیر ۱۸ماه تولید 
می شود. این غذاهای ارگانیک به عنوان جایگزین شیر مادر استفاده 
می شوند. هرچند تغذیه با شیر مادر بهترین راه برای رشد کودکان 
اس��ت اما دالیل زیادی وجود دارد که بعضی از مادران باید کودکان 
خ��ود را با این غذاها تغذی��ه کنند. به همین دلیل نوع این غذاها و 
فرمول ش��ان برای نوزادانی در این سن اهمیت بسیار دارد. بنابراین 
ارگانیک بودن این مواد غذایی از اهم مس��ائل اس��ت. همچنین این 
غذاها برای مادرانی که به دلیل اشتغال فرصت شیردهی به کودکان 
خود را ندارند، بهترین جایگزین ش��یر مادر است. ارگانیک ها برای 
کودکانی که حتی به ماده غذایی که توسط مادرشان میل می شود، 
حساسیت نشان می دهند، مناسب است. در این گزارش با پنج برند 
برتر دنیا که به تولید شیرخش��ک ارگانیک می پردازند و بیشترین 

سهم بازار را در اختیار دارند، آشنا می شوید. 
 similuk

سیمیالک، بهترین تولیدکننده شیرخش��ک ارگانیک است و با 
ش��عار »شکم کوچولوها منحصر به فرد اس��ت« در بازار حاضر شده 
اس��ت. این برند همچنین غذاهای مکمل برای شیر ارگانیک را هم 

تولید می کند. 
Enfamil

شرکت انفامیل از س��ال ۱۹5۸ تولید غذای کودک را آغاز کرده 
است. تولید ابتکاری این شرکت برمی گردد به تولید مواد غذایی مورد 
نیاز جنین ها در دوران بارداری که رش��د مغ��زی و افزایش قدرت 
بینایی جنین را در پی دارد. این شرکت محصوالت متنوعی را برای 
کودکان تولید می کند که چند محصولش در لیست حاضر هم قرار 

گرفته اند. 
Gerber’s products Company

کمپان��ی تولیدی ِگربر پیش��اهنگ تولید مواد غذای��ی مورد نیاز 
نوزادان اس��ت و در س��ال ۱۹2۸ تاسیس ش��ده است. موسس این 

شرکت در ابتدا کارش فروش میوه و سبزیجات بوده است. همسرش 
برای فرزند دخترش از س��بزیجات و میوه غذای کودک دست ساز 
درس��ت می کند و همین امر موجب می ش��ود که ایده تولید غذای 
ن��وزادان به ذه��ن این تولیدکننده خطور کن��د و به این ترتیب به 
تولید غذا و شیرخش��ک نوزادان می پردازد. این ش��رکت هم اکنون 

زیرمجموعه نستله قرار دارد. 
Mom to Mom

یک��ی از بهتری��ن برندهای تولی��د غذای کودک و شیرخش��ک 
محس��وب می شود. نوع تولید این ش��رکت مرحله به مرحله است. 
در مرحله اول که برای نوزادان تا ش��ش ماه تولید می ش��ود از میوه 
کمک می گیرند. مرحله دوم رشد نوزاد که از شش ماه تا یک سال 
اس��ت، از مواد غذایی گیاهی اس��تفاده می ش��ود و در مرحله سوم 
رش��د یعنی از یک س��ال تا ۱۸ ماهگی از پروتئین های گوش��تی 
در تولید محصوالت خود اس��تفاده می کن��د. از این رو این کمپانی 
هم��ه ویتامین ه��ا و پروتئین های مورد نیاز برای رش��د نوزاد را در 
 محصوالت قرار می دهد و به همین دلیل مورد استقبال مادران قرار 

گرفته است. 
Pregestimil 

این محصول هم زیرمجموعه های کمپانی انفامیل است. این کمپانی 
دسته های مختلفی از مواد غذایی و شیرخشک های مورد نیاز کودکان 
را تولید می کند. این محصول انفامیل سرشار از آهن است و در واقع 
آهن پایه اصلی آن را تشکیل می دهد و برای نوزادان تازه متولد شده تا 
۱2 ماهگی شان تجویز می شود. این محصول همچنین برای کودکانی 
که بدن شان دچار سوء جذب چربی موجود در شیرمادر است با دارا 
بودن ویژگی های اختصاصی به جذب چربی مورد نیاز بدن نوزاد کمک 
می کند. خرید آنالین از سایت این کمپانی از دیگر ویژگی هایی است 
که با اس��تقبال مادران به ویژه افرادی که وقت کمتری برای رجوع به 

فروشگاه ها دارند، واقع شده است. 

برندهای برتر تولیدکننده شیرخشک و غذای کودک ارگانیک در جهان

وحی��د مفی��د در مورد ش��یوه های 
تش��خیص کیفی��ت شیرخش��ک های 
موج��ود در ب��ازار توس��ط مش��تریان 
می گوید: ش��یرهای با برچسب وزارت 
بهداشت قابل اعتماد هستند. همچنین 
رفت��ار و واکن��ش کودک نس��بت به 
شیری که مصرف می کند تعیین کننده 
خریدهای بعدی خانواده خواهد بود. از 
طرفی معموال نوع و فرمول شیرخشک 
توس��ط پزش��کان نیز تجویز می شود 
که براساس تش��خیصی که می دهند 
ای��ن زمینه  خانواده ه��ا می توانند در 

اطمینان خاطر داش��ته باشند. وی در 
مورد ش��یرهای خاص موجود در بازار 
مانند شیرهایی که بر پایه سویا تولید 
می شوند نیز می گوید: این نوع شیرها 
ب��رای نوزادان متفاوت با پایه پروتئین 
سویا تولید می ش��وند که در بازارهای 
جهانی نیز قیمت بس��یار باالیی را به 
خود اختص��اص داده اند. ای��ن نوع از 
ش��یرها در ایران تولید نمی ش��وند و 
صددرصد وارداتی هس��تند که یارانه 
س��نگینی ه��م از طرف دول��ت برای 

واردات شان پرداخت می شود. 

راهنمای خانواده
شیوه تشخیص کیفیت شیرخشک توسط مشتری



پنجشنبه
1511 مرداد 1394 www.forsatnet.irشمــاره 289 معــرفی بــازار

مراکز تجاری
وجه مدرن بازارهای سنتی

همان طور که در گ��زارش اصلی این صفحه ذکر 
ش��ده است، هستند افرادی که وجود مراکز تجاری 
و اح��داث روزاف��زون این گون��ه از ورژن های جدید 
بازاره��ا را زنگ خطری برای بازارها و راس��ته های 
سنتی می دانند. تا جایی که کم شدن خریدوفروش 
در بعضی از راس��ته های قدیمی ش��هر را به وجود 
مراکز خرید در محله های زندگی مش��تریان مربوط 
می دانن��د. در ای��ن رابطه ب��ا محمدرض��ا هدایتی، 
کارش��ناس راه اندازی مرکز خرید و مش��اور ترمیم 
بازارهای س��نتی گفت وگویی داشته ایم که در این 

گزارش می خوانید. 
هدایتی در قزوین س��ه مرکز تجاری را راه اندازی 
کرده اس��ت و در عین حال برنامه هایی برای ترمیم 
و بازسازی بازارهای س��نتی به ویژه در شهر قزوین 
پیاده س��ازی ک��رده اس��ت، اما ایج��اد مراکز خرید 
را ناف��ی رونق راس��ته های س��نتی نمی داند، بلکه 
دیدگاه ه��ای دیگری در این زمین��ه ارائه می دهد: 
در اکثر ش��هرهای کش��ور بازارهای سنتی به دلیل 
اینکه در مرکز ش��هر قرار گرفته اند و توسعه شهرها 
ه��م عمدتا در جهت ش��مالی-جنوبی بوده اس��ت، 
دسترس��ی راحت به این مراکز سنتی کم و سخت 
شده اس��ت. بنابراین این گونه مراکز در حاشیه قرار 
گرفته اند. نداشتن امکانات رفاهی که مراکز تجاری 
مدرن از آنها برخوردار هس��تند نیز از جمله دالیلی 
اس��ت که بازارهای س��نتی رونق خود را کم ش��ده 
می بینند. همچنین سبک زندگی مردم تغییر کرده 
اس��ت. مردم به دنب��ال خرید از برنده��ا و نام های 
تجاری مشهور هستند که معموالً در مراکز تجاری 
مدرن باید به دنبال ش��ان باش��ند. همچنین شکل 
م��درن تجارت در دنیای امروز بازارهای س��نتی را 
به حاش��یه رانده اس��ت. اما راهکارهایی باید اتخاذ 
شود که س��نتی ها همگام با نیازهای روز مشتریان 

حرکت کنند. 

 بازارهای سنتی
ارزش های میراثی و فرهنگی

مراکز خرید وجه مدرن بازارهای س��نتی هستند 
ب��ه این دلیل ک��ه اگر دق��ت کنی��د می بینید که 
بازارهای سنتی هم درست مانند مراکز خرید مدرن 
امروزی س��عی در برطرف کردن نیازهای مشتریان 
خود داش��ته اند و انواع خدمات را به مشتریان ارائه 
می داده ان��د. قرارگیری حمام، مدرس��ه، مس��جد، 
کاروانسرا و س��قاخانه در مجموعه  بازارهای سنتی 
نش��ان از این امر دارد. همچنی��ن باید این نکته را 
یادآور شوم که در گذشته هر کسی که می خواست 
وارد بازار شود باید در مدرسه علمیه واقع در محل 
بازار دوره مکاسب را می گذراند که به نوعی یادگیری 
علم مش��تری مداری، رعایت حق��وق مصرف کننده 
و ش��یوه های برخورد با خری��دار بود. حتی در کنار 
سقاخانه ها مرکزی برای گم شدگان تعبیه شده بود 
که نقش مرکز س��کیوریتی ی��ا محافظتی در مراکز 
تجاری امروزی را بر عهده داش��ته اس��ت. حمام و 
کاروانس��راها نیز نقش هایی از این دست را بر عهده 
داشته اند. حتی مسقف بودن این گونه بازارها دلیلی 
بر ایجاد رفاه و آسایش برای مشتریان در فصل های 
س��رد و گرم بوده اس��ت. در حقیقت بازارهای فلت 
سنتی در ورژن جدید خود به بازارهای مرتفع یعنی 

مراکز تجاری تبدیل شده اند. 
بنابرای��ن با تأیید ارزش��مندی چنین مکان هایی 
ک��ه عمدتا در زمره میراث فرهنگی کش��ور هم قرار 
گرفته اند بیش از پیش به ارزش ش��ان پی می بریم. 
ام��ا نکته ای که باید در این می��ان مورد توجه قرار 
گیرد، بازس��ازی و احیای راس��ته های سنتی است. 
تغییر کاربری این بازارها هم باید مدنظر باشد. مثاًل 
از نقش��ی صرفاً تجاری به دارابودن وجه  س��ه گانه 
فرهنگی، گردش��گری و اقتص��ادی ارتقا یابند. کما 
اینکه ای��ن امر را در مورد بازارهای س��نتی قزوین 
انجام داده ایم و مثاًل مجموعه س��نتی سعدالسلطنه 
را دوب��اره احیا کرده ایم. اگ��ر می خواهیم فضاهای 
تجاری س��نتی را از دس��ت ندهیم بای��د آنها را به 
فضاهای جدیدی تبدی��ل کنیم که خدمات جدید 
ارائ��ه کنن��د، امنی��ت خوبی داش��ته باش��ند و با 
مرمت ش��ان فضای��ی نو به آنها ببخش��یم. از طرفی 
مرمت به معنای درست کردن یک وجه قضیه است 
و احیا یعنی چیز درس��ت ش��ده را به بهره برداری 
رس��اندن، وجه دیگر آن است. بنابراین صرفا تعمیر 
و مرمت بازارهای سنتی نمی تواند موجب رونق شان 

شود. 

مرمت و احیای بازارهای سنتی
مش��کلی که در این میان وجود دارد این اس��ت 
که کس��به قدیمی بازار به س��ختی زی��ر بار مرمت 
و احیا می رون��د. همچنین هزین��ه مرمت فضاهای 
میراث فرهنگی بسیار باالس��ت و نیاز به کمک های 
دولت��ی دارد. هدایتی در این رابطه می گوید: هزینه 
مرم��ت 500متر فضای میراث فرهنگی از خرید یک 
واحد فروش��گاهی در یک مرکز خرید مدرن بسیار 
بیشتر است، زیرا مرمت آثار مربوط به میراث فرهنگی 
یک کار فنی و مهندسی است که هزینه های زیادی 
در ب��ر دارد. اما از آنجا ک��ه خرید امروزه یک تفریح 
هم هس��ت و جزو الزامات زندگی به شمار می رود و 
نفس خرید به بهانه ای برای گش��ت و گذار و تفریح 
بدل ش��ده است، اس��تفاده از مراکز سنتی خرید و 
بازارهای س��نتی می تواند راهکاری برای کش��اندن 

مشتریان به این مکان ها باشد. 
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میدان ولیعصر، محل تجمع کاالهای بسیاری 
اس��ت که موجب ش��ده محل حض��ور چندین 
بورس باشد. از کاالهای دیجیتالی چون موبایل 
و کامپیوتر و وس��ایل جانبی شان گرفته که در 
چندین پاساژ ارائه می ش��وند تا مغازه هایی که 
به عرضه کاالهایی چون پوشاک زنانه و مردانه 
و کی��ف و کف��ش می پردازند. مس��یر گزارش 
امروزمان از حوالی س��ینما قدس واقع در ضلع 
جنوب غربی ش��روع ش��ده و به س��مت شمال 
میدان تا س��ر خیابان زرتش��ت امتداد دارد. در 
مس��یر حرکتی که معرفی ش��د ب��ه مغازه های 
فروش جاجیم و گلیم و شال و روسری هم سر 
زده ایم. همچنین دیداری با اغذیه فروش��ی های 
میدان داشتیم و پاساژهایی چون کیش، مروارید 
و اهدا را دیده ایم. آنونسی هم از گیشه های قدس 
و آفریقا با اهالی سینما داشته ایم. میدان ولیعصر 
را خیلی ه��ا ب��ا عصرگاهی های��ش و ظرف های 
سیب زمینی سرخ ش��ده به یاد دارند. حداقل در 
مورد طیف وسیعی از جوانان این داستان صدق 
می کند. البته واقع ش��دن کافی شاپ های فراوان 
در محدوده میدان ولیعصر که عمدتا از چهارراه 
خیابانی با همین نام ش��روع ش��ده و تا خیابان 
زرتشت ادامه می یابند، موجب شده تا جمعیت 
جوان زیادی در این محدوده تردد کنند. طیف 
متن��وع کاالها ه��م دلیل دیگری ب��رای رجوع 
مشتریان به این بازار بوده است. تصاویر مربوط 
به ازدحام خریداران در راس��ته شمالی–جنوبی 
میدان ولیعصر را هر کسی در تهران دیده است؛ 
جمعیتی که بعد از ساعات اداری و بعد از اتمام 
کالس های درس به این منطقه سرازیر می شدند 
که البته در حال حاضر این تصاویر کمرنگ شده 
و از تعداد این جمعیت کاسته شده است. اتفاقی 
که اهالی بازار این منطقه نسبت به آن معترض 

هستند . 

کوچه های تجاری میدان
خصوصیت خاص این میدان این است که در 
کوچه های بی ش��مارش هم تجارت برقرار است 
و حتی رد چرخ های کس��ب وکار به کوچه های 
این میدان هم کش��یده شده است. تا جایی که 
ب��ا ایس��تادن در ورودی هر کوچ��ه ای می توان 
رگال هایی از انواع پوش��اک را هم دید که انگار 
در شویی خیابانی و البته مجانی شرکت کرده اند 
و دس��ت باد هم شده اس��ت مانکن هایی برای 
پرزنت کردن ش��ان؛ تصاویری که ش��اید کم کم 
زیر س��ایه رفت و آمدهای کم ای��ن روزها جان 

می بازند؛ تصاویری که به نوعی هویت کوچه های 
این میدان را می ساخته اند. اما انگار دیگر رمقی 
برای خودنمایی ندارند و اگر هم داش��ته باشند، 
چش��م های کمتری برای دیدن ش��ان می آیند. 
یکی دیگر از ویژگی های چش��مگیر این میدان 
حضور انواع اغذیه فروشی هاست. چنانکه در این 
میدان تا دل تان بخواهد اغذیه فروش��ی مستقر 
شده است. از انوع فست فود گرفته تا ورژن های 
کهنه تری از محیط های کوچک غذاخوری مانند 
جگرکی ها. وجود دو س��ینمای مشهور در این 
میدان هم موجب ش��ده ت��ا خوراکی فروش ها 

همچنان از کاسبان شاد این میدان باشند. 

بی آر تی رونق بازار را گرفت
احس��اس می کنم نثری آرام همراه با 
واژه هایی کم رمق به کار برده ام و حتما 
خواننده هم این ح��س را دارد که چرا 
س��خن از بی رمق��ی و کم جانی ش��ده 
اس��ت. اتفاقا این مسئله سوال خود من 
هم بوده اس��ت. به همی��ن دلیل ضمن 
صحبت هایی که با کاس��بان این میدان 
داش��تم به اطالعاتی دست یافتم که با 
ش��ما هم در میان می گذارم. همیش��ه 
ایج��اد خطوط��ی ب��رای حمل و نقل و 
تس��هیل رفت و آمد مردم رویه ای مثبت 
در نظر گرفته می شود. اما در این میان 
همیش��ه نکته ای پنهان هم وجود دارد 
که مربوط می ش��ود به تغییراتی که گاه 

این مس��یرهای جدید در بافت ه��ای قدیمی 
دارن��د. در این می��ان بازارهای قدیمی معموال 
بیش��ترین ضربه ها را می بینند، زیرا مسیرهای 
معهود خریداران عوض می شود و این یعنی کم 
شدن رغبت مشتریان به این گونه بازارها. البته 
دلیلی فرهنگی هم در این میان وجود دارد که 
برمی گ��ردد به رغبت کم مردم به اس��تفاده از 
وس��ایل نقلیه عمومی. به هر حال دالیلی از این 
دست موجب شده تا راسته های تجاری سنتی 

کم رونق شوند. 
ب��ه همین دالیل هم هس��ت که کاس��بان 
می��دان ولیعصر این محدوده را از رونق افتاده 
توصی��ف می کنند و در توضیح این نظرش��ان 
چنین اس��تدالل می کنند که احداث خطوط 
بی آر تی و یک طرفه شدن این خیابان و ایجاد 
طرح های ترافیکی مساوی بوده با این مسئله 
که حجم زیادی از مش��تریان نتوانند در این 
خیاب��ان تردد کنن��د و مثال عب��ور و مرور با 
وس��یله ش��خصی آن هم از سمت تجریش به 
سمت راه آهن مسدود شود و همه این مسائل 

باعث ش��ده تا اغلب مش��تریانی ک��ه به طور 
معمول آخر هفته را با ماش��ین ش��خصی در 
خیابان ها ظاهر می شوند، از این خیابان رانده 
شوند و همین امر موجب شده تا خیابان رونق 

خود را از دست بدهد. 

رقابت نابرابر سنتی ها و امروزی ها
فروش��نده پوش��اکی در جواب این سوالم که 
اوضاع بازار به چه صورت اس��ت می گوید: دیگر 
جواب نمی دهد و منظ��ورش از جواب ندادن را 
این گونه توضیح می دهد: ببینید تا همین چند 
س��ال پیش مشتریانی از خیابان های دور از این 
میدان هم ب��رای خرید می آمدند. از پیروزی، از 
تهرانپارس و نقاط دیگر شهر. چون اینجا بورس 

بود، معتبر بود و افراد با سابقه ای که اینجا حضور 
داشتند دلیل خوبی بود تا خریداران راه زیادی 
را تا این بازار طی کنند، اما طی ش��ش ، هفت 
سال اخیر ساخت  وسازهایی که در حوزه ساخت 
مراکز تجاری رخ داده موجب شده تا راسته های 
قدیمی و بازارهای س��نتی دیگر جواب ندهند. 
چون زمستان که باشد، هوا سرد است و تابستان 
هوا گرم است. بنابراین دیگر مشتری دوست ندارد 
در آب و هوایی اینچنینی برای خرید اقدام کند. 
چون مشتری ترجیح می دهد در فضای خنک 
و خ��وش نور مراکز تجاری قدم بزند و خریدش 
را انجام دهد. اینها تنها حرف های این فروشنده 
نیست. فروش��نده دیگری هم که اغذیه فروشی 
دارد همین نظر را دارد. می گوید در این میدان 
تنها اغذیه  فروشی ها هستند که تا حدود زیادی 
فروش خود را حفظ کرده اند. دلیلش هم وجود 
آموزش��گاه های زیادی است که در این منطقه 
واقع ش��ده اند. از آموزش��گاه های زبان گرفته تا 
موسسه های فرهنگی که تابستان پررونقی را هم 
پیش چشم خود می بینند. این فروشنده که به 

نظر می رس��د دیگر باید پایش را آن طرف 38 
هم گذاشته باش��د اضافه می کند که این همه 
مغازه پوشاک و کیف و کفش؛ ولی دیگر نشانی 
از شور خریدوفروش نیست و تکرار می کند که 
مشتریان امروزی دیگر زیر آفتاب و باران خرید 
نمی کنند. چانه اش گرم ش��ده و تخته گاز ادامه 
می دهد که ببینید از س��ر میدان تا انتهای این 
راسته همه فروشگاه ها حراج زده اند! این زمان از 
سال که وقت حراج نیست؛ حراج های بی موقع 
و زود به زود نشان از نبود خریدار دارد. با کمی 
دق��ت در اوضاع بصری می��دان تا حدود زیادی 
حرف های شان تایید می شود. خریداران یا عابران 
پی��اده میدان که خیلی هم خریدار نمی توان به 
حساب ش��ان آورد فقط نگاه می کنند. یک نوع 
نگاه م��ات و البته ب��دون انتخاب. گاهی 
روی بس��اط دست فروشی خم می شوند. 
شالی یا روسری و حتی کفشی را برانداز 
می کنند، کمی با بغل دستی ش��ان حرف 
می زنند و چین های دور لب شان بیش از 
حد معمول می شود و این یعنی اینکه نه! 

خریدی در کار نخواهد بود. 

کاالهای چینی و ترک و گاه ایرانی
میدان ولیعصر باوجود همه حرف هایی 
که زدیم و ب��ه کمی رونق  این روزهایش 
اش��اره کردیم اما به لح��اظ تنوع کاالیی 
که در فروش��گاه هایش عرضه می ش��ود، 
یکی از متنوع ترین بازارها را دارد؛ بازاری 
که ه��م پرده های خانگی مختلف در آن عرضه 
می ش��ود، هم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی و 
هم کاالی خواب. پوشاک مردانه و زنانه، کیف و 
کفش دیگر کاالهای این میدان هستند. گبه و 
گلیم و جاجیم هم هستند تا دست بازار حسابی 
پر باش��د. صنایع دس��تی هم چند فروشگاه در 
ای��ن میدان و پایین تر از س��ینما قدس به خود 
اختصاص داده اس��ت تا جای شان خالی نباشد. 
خالصه هر کسی به این میدان برود خریدار هم 
که نباشد چیزکی خواهد خرید و من با همین 
دی��دگاه بود که وارد فروش��گاه جاجیم و گلیم 
ش��دم. فروشنده بی حال و بی رمقی ایستاده بود 
و قیافه اش داد می زد که چرا باید زندگی اش را 
دور از هوای خوش تبریز و در تش��بادهای این 
روزهای تهران س��پری کند؟! جلو آمد که مثال 
خواس��ته باشد قالیچه ای با طرح دیار ترکمانان 
را معرفی کند. گفتم گبه ش��یراز هم دارید اما 
او بی توج��ه به پرس��ش من اصرار داش��ت که 
ترکمن خوب است. قیمتی هم ندارد، دو در یک 
و نیم متر اس��ت و 800هزار تومان است. گفتم 

موضوع هزینه نیس��ت طرح شیراز  داری یا نه و 
خب اصال شناختی از کاالهای مغازه اش نداشت 
طفلکی و تابلویی را گرفت جلویم که حراج است 

و تنها 300 هزار تومان. 
گوش��ه دیگری از مغ��ازه اش تابلوی��ی بود با 
تصویری خوش��ایند به رنگ خاکس��تری یعنی 
جالب ترین رنگ دنیا. مرد میانس��الی دستی در 
گردن االغ��ی انداخته بود و انگار توبره اش را پر 
می کرد. چشم های درشت، هوشیار و سپاسگزار 
االغ این را می گفت. پشت سرش��ان هم تا چشم 
کار می کرد دش��ت یک دس��تی بود با آسمانی 
خاکس��تری. زیبا و دل انگی��ز و بی برنامه قبلی 
خرید، خرید ش��د. در ادامه فروش��گاه گردی ها 
به مغازه پوشاکی می رس��م  و جوانک به شدت 
الغر کرده ای که برخالف جو بازار رونق کس��ب 
وکارش را خوب توصیف می کند. می گوید رونق 
ب��ازار کم ش��ده اما ما مش��تریان قدیمی مان را 
داریم. مش��تریانی خیلی قدیمی که هر کجای 
ش��هر که باشند به مغازه مان می آیند. به همین 
دلیل هم دل نگرانی نداریم. جنس هایش را ترک 
معرفی می کند. در میان هر پنج کلمه ای که به 
کار می برد یکی اش کیفیت است. کیفیتی که به 

دلیل ترک بودن کاال است. 

زنانه و مردانه هایی که هنوز جاذبه دارند
اما یکی از دالیلی ک��ه هنوز هم بانوانی را به 
میدان ولیعصر می کش��اند، انواع مانتو اس��ت و 
فروش��گاه های زیادی که ب��ه عرضه این کاالی 
بانوان��ه می پردازند. ایرانی بودن پارچه و دوخت 
و خالص��ه تمام و کمال وطنی ب��ودن این کاال 
موجب ش��ده که قیمت ها هم کامال طبیعی و 
حتی کمتر از حد انتظار خریدار باش��ند. تنوع 
رن��گ و طرح دلیل دیگری اس��ت که می تواند 
خریدارانی را که ب��ه دنبال مانتوهایی با قیمت 
متوسط هستند، به این منطقه بکشاند. متوسط 
قیمت مانتوها بی��ن 30هزار تا 120هزار تومان 
اس��ت. پوش��اک مردانه هم در این ب��ازار نمود 
پررنگ��ی دارد. خریدارانی هم کم��اکان عبور و 
مروری دارند اما همچنان نغمه نبود مشتری بر 
زبان قاطبه فروشندگان جاری است. در مغازه ای 
یکی از فروش��ندگان می گوید این تی شرت من 
60رن��گ مختلف دارد. هر ک��دام فقط 50هزار 
تومان. جنس��ش عالی است. نخ است و خالصه 
اینقدر می گوید تا مش��تری را راضی کند. البته 
مش��تری خریدار اس��ت و رنگ مالیم یاسی را 
انتخاب می کند. چک و چانه ای هم نمی زند که 
انگار به مذاق فروش��نده خوش می نشیند که از 
خریدش تشکر می کند. چیزی که در مراودات 
خریدوف��روش در بازارهای ایران که هنوز رنگ 
وبوی کش��ورهای مدرن را ن��دارد و هنوز انگار 
وظیف��ه خریدار خری��د اس��ت و پرداخت پول 
کمرنگ اس��ت. به همین دلیل در مواقع بسیار 
خریدار به چش��م تراولی یا دس��ته پولی دیده 
می ش��ود که یکبار برای همیش��ه باید خریدی 
بکند. فروشنده میانسال لباس های مجلسی زنانه 
در همین راس��ته در جواب این گونه حرف هایم 
می گوید: من جلوی ش��ما بلند شدم. این یعنی 
احت��رام به خری��دار. احترام به کس��ی که وارد 
فروشگاه می شود. هر کسی دیگری هم بیاید با 
هر س��ن و س��الی، رفتار من همین خواهد بود. 
می گوید 20سال است که در این میدان کارش 
همین اس��ت و هیچ گاه نشده که کسی ناراضی 
از مغازه اش ب��رود. می گوید هنوز هم بازار روی 
کاکل مش��تریان آموخته ش��ده و قدیمی بازار 
می چرخد. خب رس��یدیم سر زرتشت. زرتشت 
بله درست خوانده اید زرتشت. عوض هم نشده. 

تازه هم شرقی دارد و هم غربی.  

نرخ
در میدان ولیعصر و در حدفاصلی که ما برای 
گزارش مان انتخاب کردیم ح��دودا 300مغازه 
مس��تقر اس��ت. این رقم با احتساب مغازه هایی 
که در طبقات دوم واقع شده اند، به دست آمده 
است. متراژ مغازه ها بین 30 متر تا 60 متر است. 
اگر کس��ی به دنبال خرید مغازه باشد باید آب 
پاکی را بریزم روی دس��ت تان که فروش��ی در 
کار نیس��ت. اغلب فروشگاه داران مالک هستند 
و فروش ملک در این روزگار نابه س��امان هم که 
با هیچ عقلی جور درنمی آید. حتی برای رهن و 
اجاره هم کار راحتی در پیش ندارید. اما به طور 
کلی هزینه های مربوط به این موضوع از این قرار 
است؛ در این بازار کمتر کسی پیدا می شود که 
پول��ی بابت رهن دریافت کند. همه می خواهند 
اجاره بگیرند. اجاره هایی که بین 8 تا 15میلیون 
تومان بسته به محل قرارگیری و متراژ مغازه ها 

در نوسان است. 

گزارشی از بازارهای میدان ولیعصر

از قدس تا تقاطع زرتشت

دیگران

مرکز تجاری 4طبقه س��انتافه در شهر بوگوتای کشور کلمبیا واقع شده است. این مرکز 
خرید غول پیکر پنجمین مرکز خرید در آمریکای التین به شمار می رود و در تاریخ سیزدهم 
ماه مه  در سال 2006 افتتاح شده و زیربنایش 250هزار مترمربع است. 485 فروشگاه دارد 
و 26 رستوران هم در آن مستقر است که جمعا 1500 نفر ظرفیت دارند. کی اف سی، برگر 
کین��گ و مک دونالد از این جمله اند. همچنین از جمله امکانات فرهنگی این مرکز خرید 
می توان به 10سینما و یک تاالر کنفرانس اشاره کرد. وجود 3هزار و 200 پارکینگ در این 
مرکز تجاری رفت و آمد را برای مشتریان تسهیل کرده است تا بابت پارک اتومبیل شان هیچ 
نگرانی نداش��ته باشند. همچنین واقع شدن این مرکز خرید در کنار بزرگراه شمالی شهر، 
دسترسی با وسایل نقلیه عمومی از جمله اتوبوس را هم برای مشتریان آسان کرده است. 
حتی ش��هرداری اتوبوس هایی را برای عبور و مرور مشتریانی که از شهرستان های اطراف 
برای خرید مراجعه می کنند، تعیین کرده است که از همین بزرگراه برای رفت و آمد استفاده 
می کنند. در واقع قرارگیری این مرکز خرید در کنار بزرگراه به همین دلیل بوده است که 
افراد بیشتری با تنوع فرهنگی و مالی مختلف بتوانند به این مرکز دسترسی داشته باشند. 
این مرکز خرید به ش��ش میدان تقسیم شده است: میدان هایی با نام های ونزوئال، اکوادور، 
پرو، فرانس��ه و ایتالیا که به نوعی تنوع فرهنگی این کشور را هم نشان می دهند و به نوعی 

هم نشینی تنوع فرهنگی در کنار تنوع کاالیی به شمار می رود. 

سانتافه، اما مرکز خریدش

تهمینه سهرابی

خصوصیتخاصاینمیدانایناستکهدر
کوچههایبیشمارشهمتجارتبرقراراست
وحتیردچرخهایکسبوکاربهکوچههای

اینمیدانهمکشیدهشدهاست،تاجاییکهبا
ایستادندرورودیهرکوچهایمیتوانرگالهایی

ازانواعپوشاکراهمدیدکهانگاردرشویی
خیابانیوالبتهمجانیشرکتکردهاندودستباد
همشدهاستمانکنهاییبرایپرزنتکردنشان؛
تصاویریکهشایدکمکمزیرسایهرفتوآمدهای

کماینروزهاجانمیبازند



بورس انرژی

بورس بین الملل

شرکت ها و مجامع

ش��اخص کل ب��ورس اوراق 
بهادار ته��ران مانند برخی از 
با  ابتدا  روزه��ای معامالت��ی، 
افزایش و س��پس ب��ا کاهش 
مواج��ه ش��د ت��ا درنهایت به 
رش��د پنج واحدی اکتفا کند. 
از  ن��گاه کوتاه م��دت برخ��ی 
س��هامداران بورسی از یک سو 
و ع��دم اطمینان تعداد زیادی 
ب��ه س��رمایه گذاری در بورس 
س��بب ماندگاری شاخص کل 
در کانال 66 هزار واحد ش��ده 
اس��ت. در بازار کم رمق دیروز 
حج��م و ارزش معامالت افت 
ک��رد. حجم ان��دک معامالت 
و ارزش روزان��ه  آن در ب��ازار 
س��هام در حالی است که این 
ب��ازار بر م��دار س��ردرگمی و 
ابه��ام گام برداش��ته و انتظار 
دارد پس از اعالم گزارش های 
عملکردی ش��ش ماهه مسیر 
خ��ود را بازیابد. در عین حال 
در معامالت روز گذش��ته سه 
گ��روه ش��یمیایی ها، خودرو و 
بانک ه��ا ب��ا بیش��ترین حجم 
و ارزش معام��الت در ص��در 
برترین گروه های صنعتی قرار 
گرفتند. همچنین سه شاخص 
انتش��ار و چاپ، حمل و نقل و 
فلزات اساسی با بیشترین رشد 
در باالی جدول ش��اخص های 
در  ق��رار گرفتن��د.  صنعت��ی 
نماد پتروش��یمی مبین 19.5 
میلیون سهم از کد معامالتی 
ش��رکت های تابع��ه هلدینگ 
میان شرکت های  خلیج فارس 
تابع��ه دیگر جابه جا ش��د. در 
نم��اد گس��ترش نف��ت و گاز 
نیز س��هامدار عمده  پارسیان 
16 میلیون س��هم را کدبه کد 
ک��رد. در صنعت��ی مین��و نیز 
4.5 میلیون س��هم از س��وی 
حقوق��ی کد به ک��د ش��د. در 
ایران ترانس��فو  معامالتی  نماد 

نیز اندک��ی بیش از 4 میلیون 
سهم کدبه کد شد. پتروشیمی 
کدبه کد  نظاره گ��ر  اما  خارک 
شدن 2.5 میلیون سهم از کد 

حقوقی خود بود. 

رشد شاخص فرابورس 
معام��الت  جری��ان  در 
روزگذش��ته فراب��ورس ایران، 
66میلی��ون ورق��ه به��ادار به 
میلی��ارد   853 بی��ش  ارزش 
ریال مورد معامله قرار گرفت. 
آیفک��س درحالی با رش��د به 
رس��ید  واحد  رق��م 776.09 
سرمایه گذاری  پتروشیمی  که 
ایرانیان با معامله 10 میلیون 
و 810 ه��زار برگه بیش��ترین 
س��رمایه گذاری  و  حج��م 
میلیارد  با 32  میراث فرهنگی 
و 260 میلی��ون ریال معامله، 
معام��الت  ارزش  بیش��ترین 
را ب��ه خود اختص��اص دادند. 
قیم��ت  افزای��ش  بیش��ترین 
روز پایان��ی معام��الت هفت��ه 
مربوط به رش��د قیمت سهام 
ش��رق  مین��و  نیروس��رمایه، 
و ف��والد آلی��اژی ی��زد بود و 

بیشترین  مارون  پتروش��یمی 
تأثی��ر مثبت را در ش��اخص 
فراب��ورس داش��ت. از س��وی 
دیگر، بیمه نوین، شمال شرق 
فارس  تدبیرگران  و  ش��اهرود 
و خوزس��تان با بیشترین افت 
قیمت روبه رو ش��دند و اوراق 
تس��هیالت مس��کن ه��م در 
بازه 700 ت��ا 730 هزار ریال 

خریدوفروش شد. 

خریدهای حقوقی در گروه 
بانک

در گروه بانک و مؤسس��ات 
تمام  اعتباری معامالت تقریباً 
نماده��ا در حوالی قیمت صفر 
تابل��و انجام گرف��ت گرچه در 
طول روز نوس��اناتی در برخی 
از س��هم ها اتفاق افتاد، به طور 
کم حجم��ی  معام��الت  کل 
در گ��روه بان��ک انجام ش��د و 
ش��اهد خریدهای حقوقی در 
ای��ن گ��روه بودیم. ب��ا معامله 
تنها 27 میلیون س��هم، بانک 
ص��ادرات ای��ران پرحجم ترین 
نماد معامالتی گ��روه بود. در 
گروه خودرو و ساخت قطعات 

معامالت بی ج��ان و کم حجم 
انجام گرفت. اکث��ر نمادها در 
پایان معام��الت در بازه منفی 
قرار گرفتند و با معامله 20.9 
میلی��ون س��هم، پارس خودرو 
معامالتی  نم��اد  پرحجم ترین 
گ��روه ب��ود. در اواخ��ر ب��ازار 
ش��اهد حرکتی صع��ودی در 
سهم سرمایه گذاری رنا بودیم. 
نمادهای گ��روه حمل و نقل از 
نظر بنیادی در وضعیت خوبی 
ب��ه س��ر می برن��د و خبر های 
خوب��ی از این گ��روه با توجه 
به بیش��ترین تأثی��ر از توافق 
هس��ته ای به گوش می رس��د. 
تایدواتر خاورمیانه و کشتیرانی 
مثب��ت  همچن��ان  ای��ران 
معامله می ش��وند. ب��ا معامله 
1.8 میلی��ون س��هم تایدواتر 
خاورمیان��ه پرحجم ترین نماد 

معامالتی گروه بود. 

خاموش شدن کوره های 
گروه سیمان

در گروه سیمان روزگذشته 
خب��ری مبن��ی ب��ر خاموش 
ش��ش  کوره ه��ای  ش��دن 

کارخانه س��یمان منتشر شد. 
اردبیل،  س��یمان  کارخانجات 
س��یمان  ته��ران،  س��یمان 
مازن��دران،  س��یمان  ارومیه، 
سیمان شرق و سیمان پیوند 
دلی��ل کمبود  ب��ه  گلس��تان 
نقدینگ��ی و هزینه های باالی 
را  خ��ود  کوره ه��ای  تولی��د 
خاموش کرده و کلینکر تولید 
امور سهام  نمی کنند. مسئول 
شرکت سیمان شرق به عنوان 
یکی از شرکت هایی که نام آن 
بین این اسامی وجود داشت، 
اظهار داش��ت: هیچ یک از دو 
کارخانه  تولید کلینک��ر  کوره 
خاموش نشده و درحال حاضر 
مش��غول به فعالیت است. وی 
با اش��اره به انباشت تولیدات 
س��یمان در انبارها گفت: بازار 
داخلی س��یمان دچار رکود و 
مش��کل ش��ده و تنها راهکار 
ای��ن وضعیت  بهب��ود  ب��رای 
افزای��ش صادرات  ب��ر  تمرکز 
محص��والت اس��ت ک��ه البته 
مش��کالت ص��ادرات هم کم 
نیست و در ش��رایط فعلی در 
کن��ار افزایش ص��ادرات ناچار 
ب��ه کاهش ظرفی��ت تولیدات 
خ��ود هس��تیم تا مش��کالت 
نقدینگی و سرمایه در گردش 
کاهش یابد. سیمان شرق طی 
روزه��ای اخی��ر رش��د خوبی 
داش��ت و روز گذش��ته نی��ز 
حوالی س��قف قیم��ت روزانه 
معام��الت را به پایان رس��اند. 
س��ایر نمادها نی��ز در حوالی 
صف��ر تابلو معامله ش��دند. در 
گ��روه فل��زات اساس��ی اکثر 
نمادها در ب��ازه مثبت معامله 
شدند و با معامله 8.4 میلیون 
س��هم، ملی صنایع مس ایران 
گروه  معامالت  پرحجم تری��ن 
را ب��ه خ��ود اختص��اص داد. 
اصفهان  ذوب آه��ن  معامالت 
هم در بازه مثبت انجام گرفت. 

حجم و ارزش معامالت کاهش یافت

شاخص کل،سرگردان و بالتکلیف

تین نی�وز- بخش حمل و نقل 
به دلیل اهمیت وی��ژه و جایگاه 
مهم��ی ک��ه در اقتص��اد جوامع 
بش��ری دارد، باعث شده بیشتر 
صاحب نظ��ران  و  اندیش��مندان 
عرصه اقتصادی، رش��د و توسعه 
مشروط  را  کش��ورها  همه جانبه 
ب��ه توس��عه بخ��ش حمل و نقل 
بدانند و ای��ن صنعت را به عنوان 
اساس��ی  فعالیت ه��ای  مح��ور 
تح��ول  الزم��ه  و  زیربنای��ی  و 
به حس��اب آورن��د. در این رابطه 
به  ورود شرکت های حمل و نقلی 
بازار س��رمایه می توان��د همواره 
نش��ان دهنده قدرت شرکت های 

فع��ال دراین صنعت باش��د. باید 
گفت براس��اس آمار از نخستین 
ورود ش��رکت های حمل و نقل��ی 
به ب��ازار س��رمایه که در س��ال 
از  1375 بوده اس��ت تع��دادی 
ش��رکت هایی که مس��تقیما در 
ح��وزه صنع��ت حمل و نقل ریلی 
فعالیت می کنند - غیر از صنایع 
و خدمات وابس��ته به حمل و نقل 
مانند خودرو و... - این مس��یر را 
ط��ی کرده و در جه��ت ورود به 

بورس گام نهاده اند. 
ش��رکت های  می��ان  از 
حمل و نقل��ی ک��ه در فهرس��ت 
ش��رکت های بورس��ی در س��ال 

92 ارائه شده، بعد از حمل و نقل 
دریای��ی، حمل و نقل ج��اده ای و 
سپس حمل و نقل ریلی و هوایی 
در رتبه های بعدی قرار می گیرند 
که البته برخی شرکت های ارائه 
ش��ده در این گزارش در بیش از 
فعالیت  حمل و نقل��ی  حوزه  یک 
می کنن��د. در این میان، به گفته 
مسئوالن ش��رکت توکاریل، این 
تنها ش��رکت  به عنوان  ش��رکت 
فع��ال ریل��ی کش��ور در بورس 
اس��ت که توانس��ته این صنعت 
را در ب��ازار کس��ب و کار خدمات 
ریل��ی معرف��ی کن��د. همچنین 
ب��ا توجه به س��رمایه گذاری های 

در  توکاری��ل  ش��رکت  متع��دد 
حوزه های مختلف اعم از ساخت 
و تامی��ن واگن های باری، تامین 
و  اصل��ی  خ��ط  لکوموتیوه��ای 
کارخان��ه  تاس��یس  و  مان��وری 
بازس��ازی چرخ و محور و. . . این 
ش��رکت در حال تبدیل شدن به 
یک هلدینگ )ش��رکت مادر( در 

صنعت حمل و نقل ریلی است. 
اسامی شرکت های حمل و نقلی 
فعال در بورس براساس فهرست 
ش��رکت های پذیرفته ش��ده در 
بورس در سال 1392 عبارتند از: 
ش��رکت حمل و نقل پتروشیمی، 
شرکت  توکا،  شرکت حمل و نقل 

تاید  وات��ر   دریای��ی  خدم��ات 
رهش��اد  ش��رکت  خاور میان��ه، 
س��پاهان، ش��رکت کشتی سازی 
کش��تیرانی  ش��رکت  ارون��دان، 
ایران، شرکت کشتیرانی والفجر، 
ش��رکت حمل و نق��ل بین المللی 
خلیج ف��ارس و ش��رکت تولیدی 

تیزرو.
در زی��ر ج��دول مش��خصات 
توجه  با  شرکت های حمل و نقلی 
ارائه ش��ده  به فهرس��ت مذکور 
اس��ت. بررس��ی تغییرات مربوط 
ب��ه حض��ور فع��ال ی��ا غیرفعال 
در  حمل و نقل��ی  ش��رکت های 
بورس نیازمند گزارش مجزاست. 

سهم شرکت های حمل و نقلی از بورس
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عرضه سنگ آهن گل گهر 
درتاالرصادراتی 

مجتمع معادن س��نگ آهن گل گه��ر )2 و 4( 55 هزار 
تن س��نگ آهن دانه بن��دی را با قیمت پای��ه 35 دالر در 
هر تن در تاالر صادراتی ب��ورس کاالی ایران عرضه کرد. 
تاالر مذکور همچنین شاهد عرضه 4 هزار تن قیر 6070 
شرکت پاالیش نفت شیراز و 2500 تن قیر 6070 شرکت 
صنعت قیر پارسیان انرژی بود. شرکت فوالد خوزستان نیز 
با 30 هزار تن شمش بلوم با قیمت پایه 12 هزار و 20 ریال 
در ت��االر محصوالت صنعتی و معدنی حضور یافت. گروه 
فوالد همچنین شاهد عرضه 1100 تن ورق گرم شرکت 
نورد و تولید قطعات فوالدی، 726 تن تیرآهن 12 شرکت 
ذوب آهن اصفهان و 500 تن سبد میلگرد مخلوط شرکت 

آذر فوالد امین بود. 

کاهش 75 درصدی معامالت بازار برق 
بورس انرژی

در معامالت بازار برق بورس انرژی 530 مگاوات برق به 
ارزش 5 میلیارد و 846 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت 
که این میزان کاهش 75 درصدی نشان می دهد. میانگین 
وزنی قیمت )میانگین وزنی کل معامالت روزانه نماد های 
معامله شده در بازار برق بورس انرژی( نیز نوسان چندانی 
نداشت و 0.1 درصد رش��د را به ثبت رساند. در معامالت 
بازار برق بورس انرژی، قیمت ها در محدوده روز معامالتی 
قبل قرار داشت و تغییرات چندانی به ثبت نرسید از این رو با 
توقف روند نزولی، از حجم و ارزش معامالت نیز کاسته شد. 
مطابق انتظار سررسیدهای مربوط به شهریورماه باتوجه 
به دور ش��دن از پیک مصرف برق در تابس��تان نسبت به 
سررسیدهای مردادماه، در قیمت های پایین تری به انجام 

رسید. 

سقوط سهام آمریکا
در معامالت روز چهارشنبه شاخص سهام آمریکا سقوط 
کرد و ارزش س��هام در بازارهای آسیا و اروپا دچار نوسان 
 Standard & Poor ش��د. در بازارهای آمریکا شاخص

500 با افت 0.22 درصدی به 2093.32  واحد رسید.
ش��اخص  S&P500، ش��اخص ب��ازاری اس��ت که 
500 ش��رکت برت��ر آمری��کا که ب��رای حف��ظ اقتصاد 
ای��ن کش��ور ض��روری تلق��ی می ش��وند، در آن عض��و 
 هس��تند. همچنین ش��اخص س��هام صنعت��ی داوجونز

ی��ک  ک��ه    )Dow Jones Industrial Average(
شاخص اقتصادی بازار آزاد است، با کاهش 0.27 درصدی به 
17550.69 واحد رسید. شاخص سهام داو جونز از 30 سهام 

برتر در بازار بورس سهام نیویورک تشکیل شده است. 

رشد سهام آلمان
در بازارهای اروپا در معامالت چهارشنبه، شاخص سهام 
FTSE100 که بخشی از بازار بورس لندن)LSE(  است، 
با افت 0.03 درصدی به 6686.57 واحد رس��ید. شاخص 
سهام یورواستاکس 50 که متعلق به شرکت های مستقر در 
  )Stoxx Ltd(منطقه یورو است و توسط شرکت استاکس
طراحی ش��ده، با افت 0.44 درصدی ب��ه 3619.31 واحد 
رسید. همچنین ش��اخص س��هام داکس آلمان در بازار 
بورس فرانکفورت با افزایش 0.11 درصدی مواجه ش��د. از 
س��وی دیگر، ش��اخص CAC40 که مهم ترین شاخص 
سهام در فرانسه به شمار می رود، با کاهش 0.16 درصدی 
به 5112.14 واحد رس��ید. این شاخص به عنوان میانگین 
م��وزون س��هام 40 ش��رکت از بزرگ ترین ش��رکت های 
فعال در بازار بورس فرانس��ه است. شاخص بورس اسپانیا 
)Ibex-35(  که معیار بورس مادرید اس��ت نیز با کاهش 

1.02 درصدی روبه رو شد. 

نگاهی بر عملکرد یک ساله تاپیکو در 
سال 94

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین با 
ارس��ال صورت های مالی یک ساله گذشته خود به صورت 
حسابرسی نش��ده اعالم کرد در سال مالی 94 با سرمایه 
43 هزار و 500 میلیارد ریال مبلغ 30 هزار و 649 میلیارد و 
426 میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه گذاری و فروش 

سرمایه گذاری ها داشت. 

پوشش 67 درصدی پیش بینی های 
»ونفت«

شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت پیش بینی درآمد هر 
سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 94 را با سرمایه 
یک هزار و 223 میلیارد و 600 میلیون ریال مبلغ 610 ریال 
اعالم کرده اس��ت و در دوره س��ه ماهه نخس��ت امسال با 
اختصاص 407 ریال سود به ازای هر سهم معادل 67 درصد 

از پیش بینی هایش را پوشش داد. 

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
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 66.451شاخص کل
5.32میزان تغییر
B 2.799.158.279ارزش بازار

B 877.324ارزش معامالت
M 356.856حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
1.50732.97ملي  صنایع  مس
5.55227.24کشتیراني ایران

)23.22(8.741پتروشیمي پردیس
3.16314.96نفت و گاز پارسیان

)12.25(2.768ایران  خودرو

ارزشخریدنام کامل شرکت
B 1.95517.348کارخانجات شهید قندی

B 2.11513.503بانک خاورمیانه
B 8.3097.869تولیدی مهرام

B 2.5844.796س. صنعت نفت
B 3.0503.430ح. سخت آژند

ارزشفروشنام کامل شرکت
B 10.67627.012نفت بهران
B 37.38924.989گلوکوزان

B 5.4339.027فوالد خوزستان
B 5005.000ح. س. خوارزمی
B 1.2703.810ح. نوسازی تهران

درصد قیمتنام کامل شرکت
8.9794.99جوشکاب یزد

1.9544.94کارخانجات شهید قندی
3.6214.83خدمات کشاورزی
3.7384.79کارت ایران کیش
1.1334.71سیمان شرق

درصدقیمتنام کامل شرکت
)4.92(9.827معدنی امالح ایران

)3.67(4.195سایپا آذین

)3.61(2.561شیشه و گاز

)3.11(5.866پارس خزر

)2.73(1.388فوالد آلیاژی ایران

ارزشحجمنام کامل شرکت
M24.902 B 27.236بانک صادرات

M78.136 B 25.610ح . سخت  آژند
M20.483 B 20.915پارس  خودرو

M27.250 B 11.361س. غدیر 
M12.822 B 10.000س.  صنعت  بیمه 

ارزشحجمنام کامل شرکت
M78.136 B 25.610ح . سخت  آژند

M51.263 B 3.825پتروشیمي  خارک 
M37.051 B 1.457دامپروري  مگسال 

M27.250 B 11.361س.  غدیر
M24.902 B 27.236بانک صادرات

بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش

بیشترین کاهش

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

شاخص کل بورس 5 واحد مثبت شد
ش��اخص کل ب��ورس اوراق بهادار در جری��ان معامالت 
روزچهارشنبه بازار سهام با پنج واحد رشد به ارتفاع 66 هزار 
و 456 واحد رسید. همچنین 537 میلیون سهم و حق تقدم 
به ارزش 87 میلیارد تومان در 30 هزار نوبت دادوس��تد شد. 
شاخص های اصلی بازار سهام اکثرا مثبت بودند به نحوی که 
ش��اخص قیمت )وزنی- ارزش��ی( دو واحد، کل )هم وزن( 
13 واحد، قیمت )هم وزن( 11 واحد، آزاد ش��ناور 15 واحد 
و ش��اخص بازار اول 19 واحد رش��د کردن��د. در عین حال 
ش��اخص بازار دوم با 83 واحد افت مواجه ش��د. ارزش روز 

بازار همچنان حدود 279 هزار و 900 میلیارد تومان است. 

سال درج نمادسال پذیرشصنعتشرکتنماد

8082حمل ونقل، انبارداری و ارتباطاتحمل ونقل پتروشیمیچترو

8283حمل ونقل، انبارداری و ارتباطاتحمل ونقل توکاحتوکا

8383حمل ونقل، انبارداری و ارتباطاتخدمات دریایی تایدواتر خاورمیانهحتاید

8383حمل ونقل، انبارداری و ارتباطاترهشاد سپاهانحرهشا

7575سایر تجهیزات حمل ونقلکشتی سازی اروندانخارون

8387حمل ونقل، انبارداری و ارتباطاتکشتیرانی جمهوری اسالمیحکشتی

8990حمل ونقل، انبارداری و ارتباطاتکشتیرانی والفجرحفجر

9090حمل ونقل، انبارداری و ارتباطاتحمل ونقل بین المللی خلیج فارسحفارس

7678سایر تجهیزات حمل ونقلتولیدی تیزروختیز
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ط��ی هفته ای که گذش��ت اخب��ار مختلف��ی که گاه 
امیدبخ��ش هم بوده ان��د در حوزه زن��ان روی خروجی 
خبرگزاری ها قرار گرفت که در این جا به بعضی های شان 

اشاره می شود. 
ارائه پیشنهاد تش��کیل صندوق حمایت از کارآفرینان 
زن در برنامه شش��م توس��عه جزو اخبار خوب این هفته 
به شمار می رود. س��هیال جلودارزاده، مشاور امور بانوان 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت گفته ک��ه ما خواهان 
مش��ارکت 30درصدی زنان هس��تیم و ب��ه این منظور 
برنامه ریزی می کنیم و باید صندوق ها را فعال کنیم. در 
این جهت پیشنهاد گنجاندن موضوع صندوق حمایت از 
کارآفرینان زن را در برنامه شش��م توس��عه داده ایم. وی 
همچنین به دو مشکل قدیمی اشاره می کند و می گوید: 
ما دومشکل قدیمی داریم؛ یکی فقدان سرمایه و دیگری 
فق��دان قدرت برای البی قدرتمند به منظور تاثیرگذاری 
در سیاست ها و حضور اندک در حاکمیت. این دو عامل 
ب��رای حذف زن��ان از صحنه کافی اس��ت. این در حالی 
است که نمی توانیم در دهکده جهانی زنان و دختران را 
از فعالی��ت محروم کنیم. وی اظهار کرد: با توجه به این 
شرایط تالش کردیم در اتاق بازرگانی و تشکل ها شرایط 
را از زیرزمینی به روی زمینی تغییر دهیم. از سوی دیگر 
به منظور افزایش مشارکت زنان در حاکمیت باید تعداد 
آنان در قانونگذاری، سیاس��تگذاری و اجرا افزایش یابد. 
وی گفته برای دستیابی به این هدف نیازمند همبستگی 
زنان هس��تیم و تاکید کرده که  الزم اس��ت قوه قضاییه 

برای آزاد کردن فرصت های شغلی مذکور کمک کند. 

خب��ر دیگر را ناطق  ن��وری اعالم کرده ک��ه در دیدار 
برخی از مدیران سایت های خبر گفته: در مجلس کنونی 
نظرات ضدزنان از س��وی نمایندگان زن مطرح می شود. 
خب! همین یک جمله به اندازه کافی می تواند خبرس��از 
باش��د. تازه بحث را به همین جا ختم نکرده کمی بیشتر 
چوب در النه زنبورها کرده و یک سوال اساسی پرسیده 
که سوال هر زن ایرانی هم می تواند باشد: چند درصد از 
زنانی که امروز در مجلس حضور پیدا کرده اند در جهت 
احقاق حقوق زنان تالش کرده اند؟ کاش یکی پیدا شود 

و به این سوال جواب دهد! 
ناطق نوری اش��اره های دیگری هم دارد. مثال گفته که 
خانم ها خودش��ان قدر خودش��ان را نمی دانند، زنان هیچ 
تشکل رسمی ندارند. یک تشکل جامعه زینب در جریان 
اصولگرای��ی و ی��ک مجمع زنان در جری��ان اصالح طلبی 
وجود دارد که اینها فعال نیس��تند. متاسفانه زنان تشکل 
جدی راه نینداخته اند. خوب اس��ت بدانید خانم هایی که 
بعد از انقالب به مجلس آمدند خیلی بیشتر بودند ولی در 
همین مجلس کنونی طرح یا نظرات ضدبانوان از س��وی 
زنان نماینده مطرح می شود، این را بدانید که ما در قانون 
اساسی هیچ محدودیتی برای خانم ها نداریم از این رو اگر 
زنان خود فعال شوند می توانند انتظارات را برآورده کنند. 
خبر دیگر که نرم تر و لطیف تر اس��ت مربوط اس��ت به 
برگزاری نمایشگاه که باز هم خانم جلودارزاده عنوان کرده 
است. این خبر مربوط است به برگزاری دومین نمایشگاه 
زنان و توس��عه پایدار در ش��هریور م��اه و موضوعش هم 
نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار »کارآفرینی و اشتغال« 

است که 24 تا 27شهریورماه برگزار می شود و قرار است 
به کارآفرینی فردی، س��ازمانی و اجتماعی و اش��تغالزایی 
فردی، تعاونی و بخش خصوصی بپ��ردازد. همچنین قرار 
شده که در این همایش 28بانوی کارآفرین انتخاب شوند، 
از میان آنه��ا نیز یکی از بانوان به عنوان کارآفرین س��ال 
برگزیده می ش��ود ک��ه از رییس جمهور جای��زه می گیرد. 
البت��ه دولت از 28بانوی کارآفری��ن حمایت می کند تا به 
کارآفرینی خود ادامه دهند و به الگویی برای زنان جامعه 

تبدیل شوند و بتوانند در ایجاد شغل مشارکت کنند. 
خبر بسیار بدی که طی هفته گذشته شنیدیم مربوط 
است به اخراج 47 هزار زن پس از مرخصی زایمان. طرحی 
که قرار بوده خدمتی به زنان باش��د حاال شده است وبال 
گردن ش��ان و آن دسته از زنان خوش باوری که فکر کرده 
بودند قانونی برای رفا ه ش��ان تصویب ش��ده است حاال به 
عینه می بینند که واقعیت چیس��ت. داس��تان از این قرار 
است که 47 هزار زن از 145هزار زنی که در کشور در یک 
بازه زمانی 18ماهه از مرخصی شش ماهه زایمان استفاده 
کردند، در بازگش��ت به کار اخراج شدند، چراکه در حال 
حاضر به علت ش��رایط بازار کار، افراد زیادی با تحصیالت 
عالی حاضر هستند با دستمزد کم مشغول به کار شوند. 

مع��اون فن��ی و درآمد س��ازمان تامی��ن اجتماعی با 
بی��ان اینکه ما در زمینه اج��رای قانون مرخصی زایمان 
مکاتب��ات زیادی ب��ا دولت انجام دادی��م، گفته که برای 
امسال حدود 320میلیارد تومان منابع مالی برای اجرای 
مرخصی زایمان نیاز اس��ت. اگر دول��ت امروز این مبلغ 
را برای ما واریز کن��د از فردا می توانیم مرخصی زایمان 

را 9ماهه اعالم کنیم ام��ا تاکنون حتی یک ریال اعتبار 
برای افزایش مرخصی زایمان به سازمان تخصیص نیافته 

است. 
محمدحسن زدا افزود: عالقه زیادی داریم که مرخصی 
زایمان اجرا ش��ود ولی براس��اس ماده 29 قانون برنامه 
پنجم توس��عه، س��ازمان تامین اجتماعی اج��ازه ندارد 
طرحی را بدون آنکه از قبل منابع مالی آن تامین ش��ده 
باش��د، اجرا کند. براساس این ماده ابتدا باید منابع مالی 
در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار بگیرد سپس این 
سازمان طرحی را اجرا کند. وی تصریح کرده که حدود 
160هزار نفر می توانند ساالنه از مرخصی زایمان 9ماهه 
بهره مند شوند ولی به ش��رط آنکه منابع مالی به تامین 

اجتماعی تخصیص داده شود. 
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زنانی از سرزمین دامن های چهارخانه

اقتصاد اسکاتلند در عصر مدرن در برگیرنده تمامی 
فعالیت های اقتصادی در این کش��ور در فاصله اوایل 
قرن ش��انزدهم تا میانه های قرن هجدهم اس��ت. این 
دوره زمان��ی تقریبا همزمان ب��ا اوایل عصر مدرن در 
اروپا اس��ت که با رنس��انس و اصالحات آغاز شد و با 

آغاز انقالب صنعتی پایان یافت. 
در ابت��دای ای��ن دوره زمان��ی اس��کاتلند تا حدی 
کشوری فقیر با مشکالتی در حوزه زمین و حمل و نقل 
محدود بود که کشاورزی اش بر پایه روش های سنتی 
اداره می شد. اواخر قرن شانزدهم اسکاتلندی ها شاهد 
ش��رایط اقتصادی سخت، تورم و قحطی بودند. امری 
که با آغاز تولید محصوالت صنعتی به عنوان تکنیکی 
تازه وارد به کشورش��ان همراه شد. اما اوضاع در قرن 
17 بهتر شد و شرایط اقتصادی این کشور با مبادالت 
تجاری به ویژه با انگلیس و آمریکا باوجود مش��کالت 
موجود در بخ��ش تعرفه ها، بهبود یافت. البته قحطی 
گاه و بیگاه ادامه داش��ت و هفت س��ال س��خت را در 
دهه 1960 رقم زد. اس��کاتلندی ها پ��س از اتحاد با 
انگلستان در س��ال 1707 پیشرفت های بسیار خوبی 
در کش��اورزی به دس��ت آوردند که باعث شد عرضه 
غذا بهب��ود یاب��د. از آن پس همچنی��ن در وضعیت 
موسس��ات مال��ی از جمله بانک مرکزی اس��کاتلند و 
رویال بانک اس��کاتلند پیش��رفت هایی حاصل ش��د. 
 گزارش امروزمان اقتصاد زنان در این کشور را بررسی 

می کند. 

بازار کار بانوان اسکاتلندی
خانم ه��ا 51درصد بازار کار اس��کاتلند را تش��کیل 
می دهن��د و به صورت رس��می و غیررس��می در بازار 
کار این کش��ور مش��ارکت دارند. در اسکاتلند بخش 
عموم��ی بازار کار و مش��اغل کم درآم��دی که اصوال 
به صورت کلیشه ای به عنوان سهم خانم ها از بازار کار 
در نظر گرفته می ش��ود، در اختیار خانم ها است. این 
در حالی است که این کشور دارای دانشمندان، وکال، 
دانشگاهیان و کارآفرینان زن برجسته ای است. شکاف 
تفاوت حقوق زنان و مردان 12/2درصد برای کارهای 
تمام وقت و رقم خیره کننده 32درصد برای کارهای 
نیمه وقت است، حال آنکه یک قانون 40ساله در این 
کشور برای برابری حقوق زنان و مردان وجود دارد. 

اقداماتی برای برابری
زنان در اقتصاد اس��کاتلند اقداماتی انجام دادند که 
در می��ان آنها برنامه  GCU به عنوان یک موسس��ه 
آموزش��ی و تحقیقاتی بیش��تر به چش��م آم��د. این 
برنام��ه یک تفاوت با س��ایر همتایانش داش��ت: این 
برنامه با بازتاب دادن قوانین موجود به دنبال نش��ان 
دادن اهمیت آگاهی های جنس��یتی در سیاست های 
اقتصادی و در نتیجه رشد اقتصادی با در نظر گرفتن 
نقش محدود زنان و مردان در اقتصاد اس��کاتلند بود. 
این برنام��ه رویکردی رقابتی برای طیف وس��یعی از 
زمینه ه��ا و معضالت مربوط به موضوع اصلی زنان در 
اقتصاد اس��کاتلند ایجاد کرد. رویکردی که در س��ال 
اول ش��امل بحث و گفت وگوهای داغ با صاحبنظران، 
سیاس��ت گذاران و دانش��گاهیان بود. در این رش��ته 
مناس��بت ها همچنین همایش هایی با حضور مدیران 
کس��ب و کارها، نمایندگان��ی از اتحادیه ه��ای تجاری، 
بخش حقوقی و قضایی و سیاس��تمداران برگزار شد. 
معضالتی که به صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفت 

شامل موارد زیر بود: 
- زنان و رشد اقتصادی در اسکاتلند

- جنس��یت و بحران اقتصادی _ اث��رات متفاوت/ 
واکنش های متفاوت

- زنان و بخش دولتی اقتصاد اسکاتلند _ فشارهای 
موجود

- زنان و دانش اقتصادی اس��کاتلند _ نقش مردان 
در گسترش بازار کار در آینده

این س��رفصل ها ب��ه دنبال بررس��ی موضوعاتی در 
حوزه ه��ای گوناگون��ی چون تبعیض ش��غلی، درآمد 
برابر، فعالی��ت زنان در حوزه ه��ای مدیریتی، حضور 
زنان در صنایع غیرس��نتی از جمل��ه صنایع نوآور در 
اس��کاتلند، توس��عه اقتصادی اجتماع��ی و بنگاه های 
اقتصادی- اجتماعی، توس��عه کس��ب و کارها و انتقال 
دانش و باالخره تحلیل جنسیتی در سیاست گذاری و 

اختصاص منابع عمومی به حوزه های گوناگون. 

اسکاتلند جنسیت زدگی را حل می کند
اس��کاتلند نیز هم راستا با س��ایر اقتصادها در دیگر 
نق��اط جه��ان فش��ارهایی را ب��رای بهب��ود وضعیت 
اقتص��ادی خ��ود تحمل می کند و به ش��دت به دنبال 
کاهش هزینه ها و مداخالت بخش عمومی است. برای 
رس��یدن به این ایده آل اسکاتلندی ها باید به معضلی 
به نام جنس��یت زدگی توجه ویژه ای داشته باشند و از 
این فرصت برای تغییر دیدگاه ها، نظرها و واکنش های 
خ��ود در این زمینه اس��تفاده کنند تا آینده ای امن تر 
از نظر رش��د اقتصادی انتظارش��ان را بکشد. مدرسه 
کسب و کار و اجتماعی گالسکو قدرتمندان حوزه های 
کس��ب و کار، حقوق و علوم اجتماعی را گرد هم جمع 
کرده و ماموریت��ش ایجاد بنگاه های اقتصادی، بهبود 
وضعیت مسئولیت های اجتماعی و توانمندسازی افراد 
برای پذی��رش نقش های مدیریتی در کس��ب و کارها 
و اجتماع اس��ت. از 4هزار دانش��جویی که در مدرسه 
کس��ب و کار و اجتماع��ی گالس��کو درس می خوانند 
59درصدش��ان خانم ها هس��تند و احتمال اینکه آنها 
پس��ت ها و موقعیت های خوبی در ب��ازار کار و دنیای 
مشاغل در اسکاتلند بگیرند با توجه به کیفیت باالی 

آموزش شان بسیار باال است.
http://www.gcu.ac.uk/wise :منبع 

اقتصادزنـان
گزارشی از اوضاع و احوال کارآفرینی زنان در کشور ایرلند

توسعه انسانی، تسهیل گر کارآفرینی زنان

اخبار زنان

در دنیای کارآفرین ها زندگی اصوال لذت بخش اس�ت. کار کردن 
برای آنها یک هیجان فوق العاده است. افرادی که با زحمت و تالش 
خ�ود در هر کج�ای دنیا که باش�ند نه تنها برای خ�ود درآمدهای 
آنچنانی کس�ب می کنند، بلکه به اعتالی اقتصاد کشورشان کمک 
می کنند. ام�ا کارآفرینی تنها مخصوص مردان نیس�ت و زنان هم 
در کن�ار م�ردان می توانن�د نقش مهم�ی در پیش�رفت اقتصادی 
کشورهای شان داشته باش�ند. ایرلند یکی از کشورهایی است که 
در آن زنانی با همت بلند توانس�ته اند کس�ب و کارهایی برای خود 

راه انداخته و اس�م و رسم کارآفرین داشته باشند. در این گزارش 
و گزارش هایی از این دس�ت که ط�ی هفته های آتی در این صفحه 
کار می کنیم، می خواهیم نگاهی داش�ته باش�یم به اوضاع و احوال 
کارآفرینی زنان در کش�ورهای مختلف دنیا. اینکه زنان کشورهای 
دیگ�ر در چه حوزه هایی کارآفرینی کرده ان�د؛ خدماتی، فنی یا.... 
انتخاب این کش�ورها هم براساس اوضاع و رده های اقتصادی شان 
صورت می گی�رد. گزارش امروزم�ان را به زن�ان کارآفرین ایرلند 
اختصاص داده ایم. کش�وری با اقتصاد متوس�ط و روبه رش�د که به 

لحاظ شاخص توسعه انسانی وضعیت مطلوبی دارد. 
اگرچه به لطف تالش ها و سیاس�ت های کلی به نسبت خوب اجرا 

ش�ده در ایرلند، تع�داد قابل توجهی زن کارآفرین در این کش�ور 
وجود دارد اما همچنان درصدش�ان از آقایان کمتر اس�ت. به گواه 
آمار رس�می تنها 9/3 درصد از زنان ایرلندی کارآفرین یا صاحب 
تمام و کمال کس�ب و کار خود هس�تند، حال آنکه ای�ن آمار برای 

آقایان 9/5درصد است.
 در گ�زارش پیش رو برای تان از ش�ش بانوی کارآفرین و صاحب 
کس�ب و کار ایرلندی خواهیم گف�ت که کارنامه موفق�ی را در این 
زمینه از خود بر جا گذاشته اند. بانوانی که در سه حوزه کارآفرینی 
یعن�ی ارائه خدم�ات، تولید محص�ول و راه اندازی کس�ب وکار نو 

فعالیت کرده اند. 

 دارینا آلن
خانم آلن بانوی خوش ذوق و از خانواده ای عاش��ق 
آش��پزی اس��ت که برای راه انداختن کسب و کار خود 
س��راغ هنر خانوادگی ش��ان رفته است. دارینا صاحب 
یک مدرس��ه آش��پزی به نام Ballymaloe اس��ت 
ک��ه هنرجویان��ی را در این رش��ته تربی��ت می کند. 
او همچنی��ن معلم، نویس��نده کتاب های آش��پزی، 
ستون نویس روزنامه و کارش��ناس آشپزی تلویزیون 
اس��ت. در خانواده دارینا آشپزی ارثی است و از مادر 
به دختر می رس��د. مدرس��ه آش��پزی خان��م آلن در 
یک مزرعه واقع ش��ده و یکی از سردمداران استفاده 
 از محص��والت ارگانی��ک و آم��وزش غذاهای س��الم
 اس��ت. دارینا در رش��ته مدیریت هتل در موسس��ه 
فناوری دوبلین درس خوانده و در شوراها و انجمن های 
گوناگون مربوط به غذا و سالمت غذایی عضویت دارد. 

 جکی الوین
پس از اینکه در نوجوانی از شهر کوچکش، بالیداف 
به دوبلی��ن مهاجرت کرد، ب��ه کار در بخش خدمات 
شهری مشغول شد. او شب ها درس طراحی می خواند 
و البت��ه مدلینگ حرفه ای را ه��م دنبال می کرد. او با 
دیوید الوین ازدواج کرد و دو پسر به نام های تروی و 
گری دارد. او پس از اینکه کارش در ش��غل مدلینگ 
ب��ه انتها رس��ید، یک بوتی��ک برای خود ب��از کرد و 

نمایندگی برند مونسون را به ایرلند برد. 
او البت��ه ح��اال حس��رت می خورد که چ��را تمام و 
کم��ال حق این برند را در ایرلن��د ازآن خود نکرد اما 
به هر صورت مدیریت موفقی بر آن فروش��گاه داشت. 
خان��م الوین حاال با یکی از مش��هورترین کارآفرینان 
ایرلند یعنی بیل کولن کار می کند. این دو نفر اکنون 
صاحب یک هتل هستند و می خواهند هتل شان را به 

یک هتل 5 ستاره موفق تبدیل کنند. 

 آماندا پرات
آماندا پرات مدیر نوآوری ش��رکت آووکا است که یک 
کسب و کار خانوادگی به شمار می آید. آماندا از سال 1990 
به آووکا پیوس��ت. او کار خ��ود را در زمینه بافندگی آغاز 
ک��رد. خانم پرات در کالج ترینیت��ی دوبلین درس هنر و 
معماری و نیز تاریخ باستان و مردم شناسی خوانده است. او 
که در روند کار خود پیشرفت پلکانی را تجربه کرده است، 
حاال یکی از ظریف ترین کارهای خالقانه ممکن را انجام 
می دهد. آماندا اکنون به طراحی لباس های زنانه، زیورآالت، 
کیسه و جعبه، وسیله های تزیینِی سرامیکی برای بچه ها و 
شال گردن های بچگانه مشغول است. او همچنین کارهایی 
در زمینه معماری، کافه و رستوران داری هم انجام می دهد. 
او اکنون در 11فروشگاه، 11کافه و یک کارخانه بافندگی 
650 نفر را مشغول به کار کرده است. به همین دلیل است 
که آووکا اکنون یکی از موفق ترین کسب و کارها در ایرلند 
است. در س��ال 2006 این کسب و کار در فهرست 100 

کسب و کار برتر قرار گرفت. 

 نوراه کاسی
نوراه که اصلیتی دوبلینی دارد اما در شهر دیگری از 
ایرلند بزرگ شده نخس��تین کسی است که نامش در 
مجله های ایرلندی چاپ ش��ده است. او در 16 سالگی 
درس و مدرس��ه را ت��رک کرد و به اس��کاتلند رفت تا 
پرس��تاری بخواند. چیزی نگذش��ت که کم کم به این 
نتیجه رسیدکه برای پرستاری هم ساخته نشده است. 
در همان زمان از آموزش های رس��انه ای مختصری که 
دیده بود اس��تفاده کرد و به عنوان خبرنگار در رش��ته 
خودش یعنی پرستاری فعالیتش را شروع کرد. در سال 
  Nursing Standard 1998 سردبیر مجله ای به نام
ش��د و پس از شش س��الی که در آنجا گذراند، سردبیر 
یک مجله ایرلندی چاپ لندن شد. این مقام برای زنی 
که در 16 س��الگی خانه و زندگی اش را ترک کرده بود 
مقام بدی به ش��مار نمی آمد! سرنوشت و اراده و روزگار 
اما همگی دس��ت به دست هم دادند که نوراه دوباره به 

ایرلند باز گردد. او در آنجا مدیرعامل ش��رکتی به نام Harmonia Limited ش��د که مس��ئولیتش انتشار بسیاری از 
محبوب ترین مجالت ایرلندی بود. پس از 10س��ال خانم کاس��ی یکی از شناخته شده ترین صاحبان کسب و کار در ایرلند 

شد. او همچنین یکی از مبارزان و حامیان برجسته راه اندازی کسب و کار به ویژه برای خانم ها در ایرلند محسوب می شود.

 مری آن اوبرین
خانم اوبرین یکی از بنیانگذاران و مدیران شرکتی 
به نام Lily O’Brien اس��ت که البته نامش از اسم 
دختر او وام گرفته شده است. مری کارش را در دهه 
80 میالدی آغاز کرد. این بانوی کارآفرین هیچ گونه 
آموزش رس��می در زمینه کس��ب و کار خود نداشت 
و هم��ه موفقیتش را مدیون تجربه ای اس��ت که در 
طول کار به دس��ت آورد. او توانست شکالت سازی را 
یاد بگیرد و در نخس��تین عید پاک پس از راه اندازی 
کسب وکارش در زمینه شکالت، از آشپزخانه خودش 
2000 یورو درآمد کس��ب کرد. کسب و کار او اکنون 
100 کارمند دارد و به همه دنیا شکالت می فروشد. 
»م��ری آن« رمز موفقیت خ��ود را انعطاف پذیری و 
پایداری می داند. از نظر او اگر اش��تیاق واقعی داشته 
باشید شکستی در کار نیست. داشتن یک تیم قوی 
و مهم ت��ر از آن یک مدیر مال��ی کارآمد نیز از دیگر 

ملزومات داشتن یک کسب و کار موفق است. 

 تری پرون
تری پرون، نویسنده، روزنامه نگار، مشاور ارتباطات 
و در حال حاضر رییس »کلینیک ارتباطات« کار خود 
را در 15س��الگی و با حضور در برنامه های تلویزیونی 
آغاز کرد. او آنقدر پیشرفت کرد که در 19 سالگی یک 
برنامه رادیویی از خودش داش��ت.  تری در 21سالگی 
سردبیر یک مجله شد و تنها 25ساله بود که توانست 
نخس��تین کتاب خود را به چاپ برساند. این کتاب در 
میان پرفروش ها قرار گرفت و به پنج زبان هم ترجمه 
ش��د. این کتاب همچنین جایزه ه��م دریافت کرد. او 
پیش از اینکه 30ساله شود به یک پست مدیریتی در 
یک سازمان ارتباطاتی رس��ید. فعالیت های او در این 
شرکت باعث گسترش شرکت و خوشنامی خودش در 

کار ارتباطات شد. 
او همچنین س��ابقه کار به عنوان مشاور ارتباطات را 
دارد و »کلینیک ارتباطات« را هم بنیان گذاری کرده 

است. کلیدی ترین توانایی خانم پرون همان تجربه گرانبهایی است که در روابط عمومی دارد، چراکه تجربه آموزش 
آن را در 11 کش��ور دارد. وی برنامه ه��ای گوناگون��ی در جنبه های مختلف روابط عموم��ی طراحی کرده و یکی از 

نخستین کسانی است که آموزش رسانه را در ایرلند توسعه و گسترش داده است. 

ترجمه: سارا گلچین

مرور هفتگی اخبار حوزه زنان

از مرخصی زایمان تا زنان نماینده
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نکاتی درباره

کارزار تبلیغات پیامکی

ارائه یک پیشنهاد جذاب
هم��واره از خودت��ان بپرس��یدآیا پیش��نهادی که برای 
مش��ترکان و مشتریان احتمالی خود ارسال کرده اید برای 
آنها ارزشمند و جذاب است یا خیر؟ اگر پاسخ شما منفی 
اس��ت یا در مورد ارزش��مند بودن پیش��نهادتان مطمئن 
نیس��تید بالفاصله ارس��ال پیام های تبلیغات��ی را متوقف 
کنید. لحظه ای درنگ کنید و خودتان را به جای مشتریان 
و دریافت کنن��دگان پیام تبلیغاتی ق��رار دهید، آیا مایلید 
از ش��رکتی که به آن عالقه داری��د و از کاالهای تولیدی 
آن اس��تفاده می کنید پیامی تبلیغاتی شامل پیشنهادهای 

بی ارزش و نامناسب دریافت کنید؟ قطعا نه! 

ارائه پیشنهاد در ابتدای پیام
پیام های متنی عموما کوتاه و مختصر بوده و مس��تقیما 
به اصل مطلب می پردازند. در دنیای پر مشغله امروز مردم 
وق��ت چندانی ب��رای هدر دادن ندارن��د و پیام های متنی 
تبلیغاتی که در قالب پیامک ارس��ال می ش��وند باید کوتاه 
و مختص��ر بوده و به اصل مطلب اش��اره کنن��د. بنابراین 
پیش��نهاد خود را در ابتدای پیام قرار دهید، الزم نیس��ت 
پیام تبلیغاتی تان را با لفاظی های بی دلیل طوالنی و درهم 
ریخته کنید، هرچه پیام ش��ما کوتاه تر و سرراست تر باشد 
اثرگ��ذاری آن باالتر رفته و مش��تریان نیز بیش��تر از آن 

استقبال می کنند. 

یک پیش غذا بخرید 
و یکی رایگان
دریافت کنید. 

قرار دادن امکان برقراری تماس 
مستقیم در پیام تبلیغاتی

ام��کان برق��راری تماس با ش��ما از س��وی دریافت کنندگان 
پیامک های تبلیغاتی به مش��تریان ش��ما کم��ک می کند تا از 
جزییات پیش��نهاد شما آگاه ش��وند. این امکان به آنها بهانه ای 
جهت برقراری ارتباط و خرید از کس��ب و کار شما را ارائه کرده 
و مش��تریان به این وسیله تشویق می شوند تا از پیشنهاد ویژه 

شما بهره مند شوند. 

برای پیشنهادتان یک 
محدودیت زمانی در نظر بگیرید
قراردادن یک محدودیت زمانی برای پیش��نهادهای ویژه ای 
که به مشتریان خود ارائه می کنید به شما کمک می کند تا در 
س��ریع ترین زمان ممکن به نتیجه موردنظرتان برسید. در نظر 
گرفتن تاریخ انقضا برای پیشنهادهایی که ارائه می کنید سبب 
خواهد شد تا مشتریان ش��ما در کوتاه ترین زمان ممکن سعی 

در استفاده از شرایط ویژه ایجاد شده کنند. 

 یک پیشنهاد اختصاصی
ارائه دهید

ب��ا ارائه پیش��نهادهای اختصاصی و منحص��ر به فرد برای 
مش��تریانی که عضو باش��گاه مش��ترکان دریاف��ت پیام های 
تبلیغاتی متنی هس��تند به آنها احساس خاص بودن بدهید. 
فرام��وش نکنی��د که این موض��وع از اهمیت بس��یار زیادی 
برخوردار اس��ت. چنانچه یک پیشنهاد ویژه برای همه ارسال 
ش��ود، آنگاه لطفی در مشترک ش��دن افراد و حضورشان در 
لیس��ت دریافت کنندگان پیام های متنی تبلیغاتی شما وجود 
نخواهد داش��ت. اجازه دهید تا مشتریان تان بدانند که از چه 

جایگاه ویژه ای در نزد شما برخوردارند. 

برای تمامی 
مشترکان 

دریافت کننده 
پیام های تبلیغاتی 

 ذکر نام و نشان تجاری
در پیامک تبلیغاتی

ب��ا قراردادن ن��ام و نش��ان تجاری ت��ان در پیامک های 
تبلیغاتی که ارس��ال می کنید، به مش��ترکان خود نش��ان 
دهید که این پیامک و پیش��نهاد موجود در آن از س��وی 
چه ش��رکتی بوده و آنها چگونه می توانند از این پیشنهاد 
اس��تفاده کنن��د. فرام��وش نکنید ک��ه م��ردم از دریافت 

پیامک های ناشناس به هیچ عنوان استقبال نمی کنند. 

نکته: یک پیش غذا بخرید و یکی رایگان دریافت کنید. این پیشنهادی است برای تمامی اعضای VIP باشگاه 
مشتریان دریافت کننده پیام های تبلیغاتی متنی. کافی است این پیامک را به کارمندان رستوران نشان دهید تا در 
ازای خرید یک پیش غذا، یک پیش غذای رایگان دریافت کنید. این پیام نمونه یک پیام تبلیغاتی متنی مناسب به 

شمار می رود. 

نکته: حراج 53 درصدی پوشاک تابستانی فقط به مدت 42 ساعت! ارائه چنین پیشنهادی دریافت کنندگان پیام را 
وسوسه می کند تا هرچه سریع تر به فروشگاه شما مراجعه و از محصوالت شما بازدید کنند. 

نکته: صرف ارسال یک پیامک تبلیغاتی متنی بدون شماره تماس تلفنی یا آدرس وب سایت تنها 
مشتریان و مشترکان شما را سردرگم می کند، زیرا آنها نمی توانند از جزییات پیشنهاد شما مطلع شده و 

از خدمات تان استفاده کنند. 

نکته: دریافت یک پیتزای اضافه در ازای خرید دو پیتزا فقط برای مشترکان دریافت پیام های تبلیغاتی. کافی است 
این پیامک را هنگام خرید پیتزا نشان دهید تا پیتزای رایگان خود را دریافت کنید. 

 نکته: ساالد بار رایگان به مدت یک هفته
Lakewood Bar & Grillتنها برای مشترکان رستوران                                            منتظرتان هستیم! 

نکته: ارائه پیشنهادهایی مانند درنظر گرفتن تخفیف 5 درصدی یا صرفا دعوت به خرید محصوالت شما بدون در نظر 
گرفتن هیچ گونه مشوقی برای مشتریان از جمله مصادیق ارسال یک پیام تبلیغاتی نامناسب و کم ارزش هستند. 
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سوپرمارکت های فرانسه باید 
غذاهای اضافی را اهدا کنند

بعض��ی از آمارها میزان اتالف غ��ذا در جهان را تا 
50درص��د اعالم کرده اند. یعن��ی نیمی از آنچه برای 
خوردن تهیه می کنیم گاهی حتی پیش از رس��یدن 
به بش��قاب غذا راهی س��طل های زباله می شود. این 
موضوع و تالش های اف��راد برای رفع کردنش مدتی 
است که در فرانسه سوپرمارکت ها را ملزم به پیروی 
از قانونی تازه کرده است. دولت فرانسه از مه 2015 
تصمی��م گرف��ت س��وپرمارکت ها را ملزم به ارس��ال 
اجناس باقیمانده ش��ان به خیریه ه��ا کند. از آن پس 
س��وپرمارکت ها برای دور ریخت��ن غذاهای فروخته 
نش��ده مجازات می ش��وند و باید حتم��ا آنچه را که 
باقی مانده اس��ت به خیریه ها بدهند یا صرف غذای 

حیوانات کنند. 
آنه��ا حق ندارن��د غذاهای فروخته نش��ده را نابود 
کنند تا قابل اس��تفاده نباشد. جریمه این اقدامات تا 
75هزار یورو و دو س��ال زندان می رس��د. این قانون 
در تالش برای جلوگیری از اتالف غذا در این کش��ور 
وضع شده اس��ت. در فرانس��ه اتالف غذا بسیار زیاد 
اس��ت و یک اپیدمی شناخته می ش��ود. در برابر آن، 
عده زیادی هم نیاز به غذا دارند و در گرسنگی به سر 

می برند. 
در س��ال های اخیر رس��انه های فرانسه بسیار روی 
این موض��وع تاکید و ت��الش کرده اند نش��ان دهند 
چگون��ه خانواده ه��ای فقی��ر، دانش��جویان، بیکارها 
و بی خانمان ه��ا ش��ب ها ب��رای پیدا ک��ردن غذا به 
سطل های زباله سوپرمارکت ها پناه می برند. غذاهایی 
که تنها به دلیل س��ر رس��یدن تاری��خ بهترین زمان 
مصرف ش��ان دور ریخته ش��ده اند و دیگر خریداری 
ندارند. اما بعضی از فروشندگان درهای این سطل ها 
را قف��ل می کنند تا از مس��مومیت غذایی ناش��ی از 
خوردن غذاهای داخل سطل جلوگیری کنند. بعضی 
دیگر هم درست در زمان رسیدن ماشین زباله آنها را 

دور می ریزند تا در سطل ها نمانند. 
پی��دا کردن غ��ذا از زباله ها در این کش��ور هم کار 
س��اده ای نیس��ت. بعضی از زباله گردها توسط پلیس 
دس��تگیر می ش��وند و مجازات دزدی برایشان اعمال 
می ش��ود. در س��ال 2011 یک مرد 59 ساله که پدر 
6 کارگر بود و خودش در س��وپرمارکت کار می کرد، 
بعد از اینکه در حال برداشتن غذا از سطل دیده شد 

نزدیک بود کارش را از دست بدهد. 

گروه های فش��ار و بازیافت کنندگان زباله و فعاالن 
اجتماعی در فرانسه مسئله اتالف غذا را در سال های 
اخیر بارها مطرح کرده اند. یکی از گروه ها در حرکتی 
نمادین در ش��هر لیون دس��تکش به دست کردند و 
ش��بانه غذاها را از س��طل های زباله س��وپرمارکت ها 
بی��رون کش��یدند و صب��ح روز بعد همه آنه��ا را در 
خیابان ه��ا چیده بودند تا مردم را متوجه میزان هدر 
رفت��ن غذا و فقر غذایی ع��ده ای از مردم بکنند. آنها 
ب��ار دیگر درباره قانون جدید واکنش نش��ان دادند و 
اع��الم کردند که اگ��ر غذهای باقیمان��ده و فروخته 
نش��ده به س��ادگی راهی خیریه ها شود ممکن است 
یک پیام غلط ارسال شود؛ یک راه حل جادویی برای 
مس��ئله اتالف غذا. این کار ش��ایبه ایجاد می کند که 
سوپرمارکت ها سهم شان را ادا کرده اند اما این مسئله 
را روش��ن نمی کند ک��ه در صنعت غذا تولید بیش از 
حد وجود دارد و زنجیره تولیدات غذایی، عامل هدر 

رفتن این مواد خوراکی است. 
قانون جدید ش��امل یک دوره جدید در مدرسه ها 
و محیط های کاری نیز می ش��ود. دوره ای که درباره 
اتالف غذاست و تالش دارد »بهترین تاریخ مصرف« 

را از روی بسته بندی مواد غذایی تازه حذف کند. 
براس��اس تخمین ه��ا، هر نف��ر در فرانس��ه حدود 
20 تا 30 کیلوگ��رم غذا در س��ال هدر می دهد. هفت 
کیلوگرم از این مقدار، هنوز در داخل بسته بندی اش 
دس��ت نخ��ورده باقی می مان��د. این می��زان بیش از 
20 میلی��ارد یورو در مجموع برای این کش��ور هزینه 

دارد.
فرانس��ه  در  رفت��ه  ه��در  غذاه��ای  می��ان  در   
س��االنه 67درص��د توس��ط مصرف کنن��دگان داخل 
11درص��د  می ش��ود،  ریخت��ه  زبال��ه  س��طل های 
توس��ط مغازه ه��ا و 15درصد توس��ط رس��توران ها. 
ب��ه همین دلیل برخ��ی به قانون جدی��د انتقاد وارد 
می کنند که تنه��ا س��وپرمارکت ها را در نظر گرفته 
 و ب��رای بقی��ه غذاه��ای دور ریخت��ه ش��ده فکری 

نکرده است. 
برخی از انتقادها هم در این میان به شرایط تحویل 
غذاه��ا ب��ه مراکز خیریه معطوف ش��ده اس��ت. این 
منتقدان می گویند خیریه ها نباید موظف به تفکیک 
غذاها از میان غذاهای هدر رفته باش��ند. آنها وظایف 
زیادی دارند و این مس��ئولیت برای آنها دغدغه های 
تازه ای ایج��اد می کند. حال خیریه ها به یخچال های 
ب��زرگ جدید و وس��ایل نقلیه ای ب��رای انتقال دادن 
غذاهای اهدا شده دارند. وظایفی که به بار مسئولیت 

آنها می افزاید. 
قانون فرانس��ه در ای��ن باره، کمی فرات��ر از قانون 
انگلستان رفته اس��ت. در قانون آن کشور، دولت در 
توافقی داوطلبانه با فروش��ندگان غذا از آنها خواسته 
ت��ا هم از ات��الف غذا و هم از بس��ته بندی اضافی در 
پروس��ه عرضه جلوگیری کنند، ام��ا برای عدم اقدام 

آنها مجازاتی در نظر نگرفته است. 

دریچه

ه��در رفتن غذا ش��اید برای دانش��جوها 
که به صرفه جویی و محدودیت جیب ش��ان 
ب��رای هزینه کردن معروفن��د موضوع قابل 
اعتنایی نباشد. اغلب آنها خواه ناخواه خرید 
محدودی دارند و باید مراقب مصرف ش��ان 
باشند. اما رش��د جمعیت جهان و تغییرات 
آب و هوای��ی در آن، تهدیده��ای ت��ازه ای 
ب��رای امنیت غذای��ی ایجاد کرده اس��ت و 
این موضوعی اس��ت که دانشجویان چندین 
کش��ور را به یک همایش در میالن کشاند. 
یک س��وم تمام غذاهایی که در جهان برای 
انس��ان تولید ش��ده س��االنه هدر می رود یا 
دور ریخته می ش��ود. موضوعی که شاید در 
سوی دیگری از دنیا حیرت آور باشد؛ جایی 
که ک��ودکان زیادی از گرس��نگی می میرند 
یا دچار س��وءتغذیه ش��دید می ش��وند. در 
همایش��ی که ب��ا همکاری دانش��گاه باکانی 
برگزار شد، دانشجویان راه های تازه ای برای 
جلوگیری از هدر رفتن و دور ریخته ش��دن 

غذاها پیشنهاد کردند. 

طرح هایی برای ماندگاری غذا
در همایش میالن سه تیم متشکل از 12 
دانشجو از هشت کشور و 10 دانشگاه برنده 
ش��دند. آنها گروه هایی بودند که توانس��تند 
موضوع را از جوانب مختلف بررس��ی کنند 
و داوره��ا یعن��ی نمایندگان س��ازمان ملل، 
کمیس��یون اروپایی، مرکز غ��ذا در باریال و 
دانش��گاه باکانی آنها را تایی��د کردند. یکی 
از گروه ها موضوع را از زاویه عرضه بررس��ی 
کرده بود و طرحش هم س��اده بود؛ کولری 
ب��رای انتقال م��وز. تکنولوژی س��اده ای که 
می تواند در کش��ورهای در حال توس��عه ای 
مث��ل کنیا ب��ه کار بیای��د و از ات��الف غذا 

جلوگیری کند. 
جولیا مارزتی 23 ساله دانشجوی ایتالیایی 
از دانش��گاه آبردی��ن ک��ه با ای��ن اختراع از 
م��درک مهندس��ی ش��یمی اش ب��ه خوبی 
اس��تفاده ک��رده بود می گوی��د: »من غذای 
زیادی ه��در می دهم. نه به عم��د، اما مثال 
ممکن است چیزی بخرید، بعد دوستان تان 
دعوت تان کنند و مجبور شوید غذایی را که 

خریدید دور بریزید.«

تکنولوژی به کمک می آید
ی��ک گروه برن��ده دیگر در ای��ن همایش 
ب��ود؛  ک��رده  طراح��ی  را    FoodAid

اپلیکیش��نی ب��رای برنامه ری��زی غذایی که 
مثل یک لیس��ت خرید عم��ل می کند و به 
کاربرش هش��دار می دهد که تاریخ انقضای 
ک��دام خوراکی ه��ا نزدی��ک اس��ت. دوروتا 
کریزینس��کا 20س��اله عضو ای��ن تیم اهل 
لهس��تان است و به تازگی تحصیل در رشته 
مدیریت را در دانشگاه باکانی تمام کرده. او 
می گوید: »برنامه ریزی جلوتر به دانشجویان 
کمک می کند موقع خرید غذا پول ش��ان را 
پس ان��داز کنند. هم به خری��د کمتر کمک 
 می کن��د و هم به اس��تفاده از هر چیزی که 

خریده اند.« 
این دانش��جو در وبالگ خ��ودش درباره 
حفظ م��واد  غذایی که ته یخچ��ال مانده و 
ممکن اس��ت فاسد ش��وند آموزش می دهد 
ت��ا مخاطبانش یاد بگیرن��د چطور آنها را به 
س��وپ، مربا و نان فانتزی تبدیل کنند و از 

هدر رفتن شان جلوگیری کنند. 

حاال هوشیارتریم... 
چنین رقابتی بس��یاری را تشویق می کند 
که ب��ه تغیی��ر رفتارهای غلط فک��ر کنند. 
فرانچس��کو آمب��روز 20 س��اله دانش��جوی 
کس��ب و کار می گوید: »من تا قب��ل از این، 
چن��دان متوجه مقدار ات��الف غذاها نبودم. 
همیش��ه س��عی می کنم به میزان الزم غذا 
درس��ت کنم، ام��ا اهمیتی ب��ه عادت های 
دیگران نمی دادم. حاال تالش می کنم کمتر 
مواد غذایی را دور بریزم.« تیم آنها با طراحی 
یک کمپین برای تشویق مردم به پذیرفتن 
میوه ه��ای بدفرم در مقایس��ه آن با جراحی 

پالستیک برنده شد. 
آنه��ا ت��الش کردند نش��ان دهن��د آنچه 
اهمی��ت دارد خاصیت و داش��ته های داخل 
یک میوه اس��ت نه آنچه از پوس��ته بیرونی 
آن می بینید؛ همان طور که ارزش آدم ها به 
داشته های درونی شان اس��ت نه به پوستی 

که دیده می شود. 
جولی��ا اس��کاماکا 19 س��اله ک��ه اقتصاد 
بین المل��ل خوان��ده و عض��وی از تیم برنده 
اپلیکیش��ن ها ب��وده، می گوی��د در رفتارش 
در قب��ال غ��ذا بازنگری کرده اس��ت: »حاال 
با هوشیاری بیش��تری درباره چیزهایی که 
می خرم و چیزهایی که دور می ریزم تصمیم 

می گیرم.«
ع��الوه بر ای��ن، او تالش می کن��د از این 
پس بیش��تر به س��راغ خرید م��واد  غذایی  
برود که بسته هایش��ان قابل بازیافت است، 
مثل آب های معدنی ک��ه داخل بطری های 

نامرئی هس��تند و همین طور تالش می کند 
آش��پزخانه اش را منظم نگه دارد و حواسش 
ب��ه تاریخ های انقضا باش��د تا 
ناچار نش��ود چی��زی را دور 

بریزد. 

چرا اهمیت دارد؟ 
اگرچ��ه همه این کاره��ا و دقت کردن به 
نحوه مصرف غذا دشوار به نظر می رسد، اما 
دانش��جویان با این کار تالش دارند بگویند 
ات��الف غذا چق��در مهم اس��ت و در نهایت 
همه ما را تحت تاثیر قرار می دهد. جمعیت 
جهان در سال 2011 به 7 میلیارد رسید و تا 
2100 ممکن است به 11میلیارد هم برسد. 

مناب��ع زمی��ن هم روز ب��ه روز 
کاهش پیدا می کند؛ ش��رایطی 

ک��ه فراهم ک��ردن غذا 
برای این همه 

را  آدم 
دش��وار 

می کند. یکی از دانش��جویان معتقد اس��ت: 
»شاید ما نخستین نسلی هستیم که با این 
همه بی توجهی درباره تولیدات مان رو به رو 
هس��تیم. جوان ها باید از نسل های قبلی یاد 
بگیرند که کمتر خرید کنند و این قدر غذا 

هدر ندهند.«
روش هایی برای رسیدن به مقصد

اس��تفاده از حس هایت��ان ب��رای اینک��ه 

بفهمید غذای��ی هنوز برای خوردن س��الم 
اس��ت- ب��ه ج��ای اینک��ه بی��ش از حد به 
تاریخ های درج ش��ده درب��اره بهترین زمان 
مص��رف محصول دقت کنی��د- یکی از 
آسان ترین راه های پیشنهاد شده 

برای حفظ مواد غذایی بود. 
پیش��نهادهای  براس��اس 
روزمره  خرید  ش��ده،  مطرح 
هم کم��ک می کند مصرف  
را مدیری��ت کنید. وقتی 
هر روز به اندازه مصرف 
خری��د  روز  هم��ان 
می کنی��د، می دانی��د 
آن را نیاز دارید و اگر 
دانش��جویی  زندگی 
این  باش��ید  داش��ته 
ه��م  ب��از  موض��وع 
می ش��ود  مهم ت��ر 
و از جنب��ه مال��ی 
پیدا  اهمی��ت  هم 
تغیی��ر  می کن��د. 
با  غذای��ی  رژی��م 

تغییر محل زندگ��ی و تحصیل و هماهنگ 
ش��دن با مواد غذایی موجود در منطقه هم 
می توان��د نقش مهمی در کاهش زمین های 
زیرکش��ت و مورد اس��تفاده برای تولید غذا 
داشته باشد. بعضی از اپلیکیشن های رایگان 
 Menu Planner، MealBoard مث��ل
 Love Food Hate Waste’s و 
هم کم��ک می کنند یاد بگیری��د چطور از 
موزهای سیاه ش��ده و گوجه های پالسیده 
غ��ذای خوش��مزه بس��ازید و ه��ر چی��زی 
 را تبدی��ل ب��ه ی��ک محصول خوش��مزه تر

 کنید. 

ه��در رفت��ن غ��ذا در نقاط مختل��ف دنیا 
واکنش ه��ای مختلف��ی ب��ه دنبال داش��ته 
اس��ت. بعضی ت��الش کرده ان��د روش هایی 
ب��رای جلوگیری از این مش��کل پیدا کنند، 
بعضی دیگر هم عمال وارد میدان ش��ده اند و 
خودش��ان دست به کار شده اند. در انگلیس، 
کش��وری که بیشترین اتالف غذا را در میان 
کش��ورهای اتحادی��ه اروپ��ا دارد، عده ای از 
دانشجویان به آشغال خورها معروف شده اند. 
آنها از تاریکی هوا در نیمه های شب استفاده 
می کنند و به س��راغ غذاهای باقی مانده در 
سطل های آشغال ها ش��هر می روند. بهترین 
س��طل های آش��غال ها برای آنها در محوطه 
س��وپرمارکت ها پیدا می ش��ود. س��طل های 
آشغالی که پر از مواد غذایی تاریخ گذشته اند 
و دیگ��ر کس��ی آنه��ا را نمی خرد. ام��ا آنها 
مشتری این غذاهای رایگان  هستند و شبانه 

به سراغ شان می آیند. 
یک��ی از این دانش��جویان تجربه اش را در 
روزنام��ه گاردی��ن ای��ن طور نق��ل می کند: 
»س��اعت دو نیمه ش��ب اس��ت و در سرمای 
زمس��تانی من و دوس��تانم از ب��االی دیوار 
مراق��ب وضعیت محوطه یک س��وپرمارکت 
هستیم. وقتی مطمئن می شویم که تنهاییم، 
یکی از ما از دیوار می پرد و منتظر می مانیم 
در را از آن س��و ب��از کند. ما آرام و س��اکت 
می مانی��م ت��ا اگر ص��دای پایی آم��د آن را 
بشنویم، بعد دوستمان در را باز می کند و ما 
وارد می شویم. دستکش هایمان را دست مان 
می کنیم و درهای سطل آشغال ها را امتحان 

می کنیم. اولی قفل است. 
دومی هم قفل اس��ت. اما س��ومی... در را 
برمی داریم. س��طل پر از غذاهای دور ریخته 
ش��ده اس��ت. انگور، گوش��ت، ش��کالت و... 
مواد غذای��ی ک��ه دیگر برای خرید مناس��ب 
نبودن��د. ما هر چ��ه می خواهیم بر می داریم 
و ف��ورا از آنجا می رویم. من و دوس��تانم دو 
سال است که با استفاده از غذای سطل های 
آش��غال زندگ��ی می کنی��م و ای��ن ش��یوه، 
زندگی مان را تغییر داده اس��ت. بدون اینکه 
هیچ وقتی برای غذا درس��ت کردن بگذاریم 

و اصال بلد باش��یم این کار را بکنیم و بدون 
صرف هیچ هزینه ای س��یر می شویم. کاری 
که بس��یاری از دانش��جویان دیگر صبح ها با 
نان و تخ��م مرغ در خانه و دانش��گاه انجام 

می دهند.«
او می گوید چند س��ال پی��ش تعدادی از 
دانش��جویان بزرگ ت��ر از آنها ب��رای آنها از 
س��وپرمارکت متوس��طی در ش��هر تعریف 
کردن��د که س��طل های زبال��ه اش به راحتی 
قابل دسترس��ی بود. نخس��تین بار این کار 
ترس��ناک بود. Bin-raiding  یا کاری که 
آنها می کنند غیرقانونی اس��ت. ممکن است 
موقع فرار دس��تگیر شوند و هیچ راه آسانی 
ب��ه بیرون از بازداش��تگاه وجود ن��دارد. این 
دانشجو معتقد است به رغم خطر دستگیری، 
این کار همیش��ه به صرفه بود: »ما غذا پیدا 
می کردیم؛ از ساندویچ های لوکس تا میوه  و 

هر چیزی که می خواستیم.«
این دانشجو می گوید: 

»غذا خوردن از 
آشغال  سطل 

را  ش��ما 
ر  ا د ا و
می کند 

خالق ت��ر باش��ید. م��ا غ��ذای زی��ادی پیدا 
می کردی��م و گاهی دانش��جوی کافی برای 
خ��وردن هم��ه آنها نب��ود! س��اعت ها فکر 
می کردی��م که چطور باید، اس��تفاده کنیم. 
یک بار س��عی کردیم تعداد زی��ادی موز را 
تبدیل ب��ه برگه  می��وه کنی��م. البته موفق 
نشدیم و آخرش یک کپه میوه نرم و شیرین 

و چسبناک روی دست مان ماند.«
 این دانش��جو بهترین جنبه آشغال خوری  
را تش��کیل ی��ک اجتماع با آدم ه��ای دیگر 
می دان��د و می گوی��د: »وقت��ی ب��ا همدیگر 
غذا پی��دا می کنی��د، یک گروه می ش��وید. 
م��ا کابینت های زیادی داری��م که پر از غذا 

کرده ای��م و هم��ه می توانند از آن اس��تفاده 
کنن��د. گاه��ی جمع می ش��ویم و هر چه را 
پی��دا کرده ایم دور هم می خوریم.« او درباره 
وضعیت سالمت ش��ان با خوردن این غذاها 
هم توضیح داده اس��ت: »آنهایی که ما را به 
خاطر خوردن این غذاه��ا محکوم می کنند 
نمی دانن��د ش��رایط غذاهای ه��در رفته در 
این س��طل ها چگونه اس��ت. غذای��ی که ما 
می خوریم کامال س��الم اس��ت. کافی اس��ت 
اطالعات پایه ای درباره س��المت غذا داشته 
باشید تا مریض نشوید. گاهی غذاهای خیلی 
خوبی تنها به خاطر مشکل بسته بندی شان 
دور انداخته شده اند.« او از قوانینی صحبت 
می کن��د که آش��غال خورها بین خودش��ان 
دارن��د. یکی از مهم تری��ن قوانین این 
اس��ت که هیچ وقت یک سطل 
را کامال خالی 
 . نکنید

شاید کسی بیشتر از شما به غذا نیاز داشته 
باشد! 

ای��ن اقدامات آش��غال خورها باعث ش��ده 
بعض��ی از م��ردم انگلی��س از آنها ش��کایت 
کنند. البته این ش��کایت ها ب��ه دزدی و به 
هم ریختن آش��غال ها و کثیف کردن محیط 
ه��م معطوف بود. چندی پیش بیش از هزار 
نفر یک درخواس��ت برای برخورد جدی تر با 
آشغال خورها و زباله جمع کن ها امضا کردند. 
کنتانالین درباره این درخواس��ت نوش��ت: 
»با افزایش کس��انی که به س��طل های زباله 
دس��تبرد می زنند و ل��وازم آهنی و غذاهای 
بی مصرف را برمی دارند، بسیاری از ساکنان 
محله ه��ا عصبانی و خواه��ان برخورد با آنها 
هس��تند.  س��الین بریگز یک سرپرستار که 
این درخواس��ت را امضا کرده می گوید: من 
واقعا مضطرب می شوم وقتی آنها را می بینم 
که سراغ زباله ها می آیند. نمی توانم باور کنم 
چه دارم می بینی��م! دو هفته قبل مردی را 
دی��دم که ب��ا دوچرخه ای که هن��وز قفلش 
روی��ش ب��ود از خیاب��ان باال می آم��د. ما به 
پلیس گزارش دادیم ام��ا آنها هیچ اطالعی 

از پیگیری شان به ما ندادند.« 
رایج ش��دن فرهنگ اس��تفاده از زباله در 
میان جوانان انگلیس��ی مشکالت دیگری را 

هم ایجاد کرده است. 
عالوه بر هجوم به زباله های سوپرمارکت ها 
و غذاه��ا، یک��ی دیگر از مش��کالتی که 
ای��ن زباله جمع کن ه��ا ایج��اد کرده ان��د 
 اس��تفاده از اطالعات بانک��ی دور ریخته 
ش��ده اس��ت.  تلگراف گزارش کرده است 
زباله جمع کن ها س��االنه یک میلیون پوند 
از کارت های بانکی به س��رقت می برند. 
آنها اطالعات الزم برای برداش��ت پول را 
از همین زباله ها به دس��ت می آورند. از 
اطالعات و کاغذهای بانکی دور ریخته 
ش��ده و فیش ها و قبض های��ی که نام 
صاحب  کارت و تاریخ انقضایشان روی 
آنها ثبت ش��ده اس��ت. چرا که برای خرید 
ک��ردن با کارت ه��ای بانکی اغلب داش��تن 

همین اطالعات کافی است. 

در انگلیس سطل های زباله سوپرمارکت ها مشتری شبانه دارند

دانشجوهای زباله گرد به دنبال غذای رایگان

راهکارهای دانشجویان دنیا برای جلوگیری از اتالف خوراکی ها

جهانیکسومغذایشراهدرمیدهد
مینا عینی فر



تبدیل ذرات آلوده هوا به جواهر 
نام  ب��ه  هنرمن��دی 
ب��ه  روزگارد«  »دان 
دنبال فش��رده کردن 
ذرات آلوده هوای متشکل از کربن و تبدیل آنها به الماس 

که از این عنصر تشکیل شده، است. 
اب��زار م��ورد اس��تفاده این هنرمن��د ک��ه ذرات آلوده 
 را اس��تخراج و آنه��ا را ب��ه جواهر تبدی��ل می کند، برج 

Smog Free نام دارد. 
این سیستم محصول استودیوی Roosegaarde  در 
هلند است و در واقع، یک سیستم پاالیش هوا به ارتفاع 
7.01 متر است که پارک ها و فضاهای عمومی را از ذرات 

آلوده هوا می زداید. 
نمونه اولیه این سیس��تم قرار اس��ت ماه سپتامبر در 
روت��ردام هلند به نمایش درآید و س��ازندگان امیدوارند 
نمونه های دیگر آن در ش��هرهای دیگر نیز مورد استفاده 

قرار گیرد. 
فن��اوری نیرودهی کنن��ده ب��رج مزب��ور مبتن��ی ب��ر 
سیستم های پاالیش هوا در بیمارستان هاست اما مقیاس 

آن بزرگ تر است. 

عرضه دوربین 360 درجه واقعیت 
مجازی توسط نوکیا

 نوکی��ا ک��ه زمان��ی 
س��ازنده  برتری��ن 
گوشی های هوشمند 
در جه��ان ب��ود، این روزها با عرضه ی��ک دوربین با دید 
360 درجه با امکانات واقعیت مجازی چشم ها را به خود 
خیره کرده است. این دوربین پیشرفته که Ozo نام دارد 
ق��ادر به ضبط صدا و تصویر به طور 360 درجه اس��ت و 
برای فیلم سازی و دیگر استفاده های تجاری مفید است. 

نوکی��ا به خصوص امیدوار به اس��تفاده از این دوربین 
در صنع��ت فیلم س��ازی در کش��ورهای مختلف جهان 
اس��ت و می گوید با توجه به گرانی و کاربردهای خاص 
این دوربین آن را تنها به ش��رکت های بزرگ تجاری و 
فیلم س��ازی می فروش��د و قصد عرضه عمومی Ozo را 

ندارد. 
هنوز زمان عرضه و قیمت قطعی این دوربین مشخص 
نشده، اما منابع مطلع از احتمال عرضه آن در اوایل پاییز 
سخن می گویند. این دوربین 360 درجه واقعیت مجازی 
که پیشرفته ترین محصول در نوع خود است از نظر ابعاد 
و ظاهر مشابه میوه طالبی است و روی آن هشت حسگر 
بصری با فاصله 2.5 سانتی متر از یکدیگر تعبیه شده است. 

عینک جدید گوگل برای شاغالن
عرض��ه  از  گ��وگل 
نس��ل جدی��دی از 
با  خود  عینک های 
نام »عینکی ب��رای محیط کار« خبر داده که می تواند 

در محیط های اداری و کاری بسیار سودمند باشد. 
پ��روژه س��اخت عینک گ��وگل با ف��راز و فرودهای 
بسیاری همراه بوده است. س��اخت عینک های گوگل 
به دالیلی مانند نقض حریم خصوصی افراد مدتی پس 
از زمان عرضه متوقف ش��د. اکنون خبرهایی از ساخت 
و عرضه نس��ل جدیدی از عینک ه��ای گوگل تا پایان 
سال 2015 میالدی منتشر شده که قابل توجه است. 
ای��ن کمپانی فعالی��ت جدیدی را روی پ��روژه ای با 
ن��ام Glass at Work ی��ا عینک��ی مخصوص برای 

محیط های کاری آغاز کرده است. 
عین��ک جدی��د از قابلیت ه��ای ظاه��ری متفاوتی 
برخوردار اس��ت که از میان آنها می ت��وان به مواردی 
مانند ض��د آب بودن، تا ش��دن و همین طور محکم تر 
بودن نس��بت به مدل پیش��ین اش��اره کرد که نسخه 
جدی��د را به عینکی متفاوت ب��رای محیط های کاری 
تبدی��ل می کند. ای��ن عینک با وجود داش��تن صفحه 
نمایشی بزرگ تر، از عمر باتری کمتری برخوردار شده 
ت��ا بتواند تجربه متفاوت��ی را در اختیار کاربرانش قرار 

دهد. 
مش��خصات اعالم ش��ده در حالی اس��ت که عینک 
گ��وگل به جای فریم با یک لوال جایگزین ش��ده تا از 
قابلیت اتصال به عینک های دیگر نیز برخوردار باش��د. 
گزارش��ات اولیه قیمت این عینک را حدود 1500 دالر 
اعالم کرده اند. این مشخصات در حالی است که هنوز 
جزیی��ات بیش��تری در رابطه با عینک گوگل منتش��ر 

نشده است. 

مظنه آپارتمان های 7 ساله به باال در تهران
آنچه در زیر می آید جدول قیمت معامالت انجام شده آپارتمان های کهنه  ساز )7 تا 12 سال ساخت( تهران است.

آژانس تبلیغاتی M&C Saatchi لندن اولین کمپین پوس��تر هوش��مند مصنوعی 
در جهان را راه اندازی کرد که براس��اس واکنش های مردم نسبت به هر کدام از آنها به 

شکلی منحصر به فرد تکامل می یابد. 
این تکنولوژی با استفاده از یک الگوریتم ژنتیکی براساس قدرت ویژگی ها یا ژن هایی 
نظی��ر متن، چیدمان، فون��ت و تصویر کار می کند. با نصب یک دوربین روی پوس��تر، 
M&C Saatchi می توان��د می��زان جذب ش��دن رهگذران را با توجه به خوش��حال، 

غمگین یا خنثی به نظر رسیدنشان اندازه گیری کند. 
آن دس��ته از ژن ه��ا  )ی��ا آگهی ه��ای تبلیغاتی( که کس��ی را به س��وی خود جذب 
نمی کنند، کم کم از بین خواهند رفت، در حالی که پوستر های جذاب در آینده دوباره 
بازس��ازی می شوند و رویکرد داروین نس��بت به تبلیغات را اتخاذ خواهند کرد. در این 
وضعی��ت فق��ط قوی ترین اجرا های خالقانه بقا خواهند یاف��ت. نه فقط این بلکه مقدار 
کم��ی از ژن های فوق به طور تصادفی جهش پیدا خواهن��د کرد. این پدیده بدان معنا 

است که نسل بعدی یک شانس بهبود طبیعی در طول زمان را دارد. 
این نوآوری به دلیل قابلیت خودنوش��تاری پوس��ترها، ح��وزه جدیدی را در صنعت 

تبلیغات به وجود می آورد. 
ارتباط��ی   ب��ا مش��ارکت آژان��س   مس��ئولیت اج��رای پ��روژه پیش��گامانه ف��وق 
 Clear Channel UK « و ترکیبی از رسانه های جهانی به نام » Posterscope «

« پذیرفته شد. 
این کمپین پیشگامانه نشان می دهد که چگونه قابلیت های در حال تحول و ظرافت 
منحص��ر به فرد یک رس��انه می تواند راهی جدید را به تبلیغ کنندگان پیش��نهاد دهد. 
ای��ن قبیل کمپین های خارج از خانه دیجیتال می توانند مثل گذش��ته با اس��تفاده از 
برخی تکنولوژی ها به طور خالقانه براساس فاکتور هایی نظیر درجه حرارت، آب و هوا، 
اطالعات مربوط به سفر، موقعیت مکانی و ساعت روز تغییرمی کنند. در هر صورت این 
کمپین یک قدم از قبل فراتر نهاده اس��ت و متناس��ب با احساسات بینندگان واکنش 

نشان می دهد. 
 آگهی ه��ای تبلیغات��ی هوش��مندانه مصنوع��ی ف��وق در ایس��تگاه های اتوب��وس

 » Oxford Street « و »Clapham Common« نصب خواهند شد. 

عروس و داماد ترک هزینه برگزاری جشن عروسی شان را به 4هزارنفر از آوارگان سوری اختصاص و به آنها غذا دادند. 

پوستر های هوشمند 
به واکنش های مردم پاسخ می دهند

۵ شیوه برای تأثیرگذاری بیشتر بر مردم

پژو سیتروئن و رنو آماده بازگشت به بازار ایران

ای��ده س��اخت روباتی که از جای��ی به جای دیگر س��فر می کند، ب��ه ذهن یک تیم 
کانادایی رس��ید و بعد از تالش های آنها برای س��اخت این روبات، Hitchbot باالخره 
راهی خیابان ها ش��د تا س��فرش را با کمک مردم ش��روع کند. قرار بود برای رفتن از 
جایی به جای دیگر س��وار ماش��ین مسافران گذری ش��ود و هر کس او را به مقصدی 
برس��اند تا دیگری س��وارش کند و او را دوب��اره جابه جا کند. همان طور که در ش��یوه 
Hitchhiking مس��افران از ماشین های داخل مسیر می خواهند آنها را به طور رایگان 

در مسیری همراه خود ببرند. 
تی��م کانادایی ب��ا نصب یک GPS او را از راه دور دنبال می کردند تا از سرنوش��تش 
باخبر باش��ند. اما انگار دنی��ای روبات ها هم چندان با دنیای آدم ها متفاوت نیس��ت و 
اعتماد به غریبه ها ممکن است جان شان را به خطر بیندازد. در نهایت Hitchbot در 
فیالدلفیا زخمی و تخریب ش��ده جایی رها ش��د و عکسش به دست طراحانش رسید. 

طراحانی که روبات شان را به مقصد نرساندند. 
این روبات در روزهای گذشته توجه بسیاری را به خود جلب کرده بود. حاال در سایت 
Hitchbot بعد از وقوع حادثه برای او نوشته شده است: »بدن من آسیب دیده است 
اما حاال به خانه برگشته ام و با دوستانم هستم. فکر می کنم بعضی وقت ها اتفاقات بدی 
برای روبات های خوب می افتد. س��فر من فعال باید به پایان برس��د ولی عش��ق من به 

انسان ها هیچ وقت تمام نمی شود. از همه شما دوستانم متشکرم.«
خانواده او که همان س��ازنده های کانادایی هس��تند هم در یادداشت دیگری در این 
سایت نوشته اند: »سفر Hitchbot در فیالدلفیا کمی بعد از دو هفته و بعد از گذشتن 
از بوس��تون، سالم، گلوچس��تر، ماربلهد و نیویورک به پایان رس��ید. متاسفانه او شبانه 
مورد حمله قرار گرفته بود. گاهی اتفاقات بدی برای روبات های خوب می افتد. می دانیم 
خیلی از طرفداران او ناراحت می ش��وند ولی از آنها می خواهیم مطمئن باش��ند که این 
تجربه بزرگ تمام نشده است. حاال روی این سوال تمرکز می کنیم که از این واقعه چه 
می توانیم یاد بگیریم؟ و بعد به رویدادهای آینده برای روبات ها و انسان ها فکر کنیم.«

آنها در پایان اعالم کرده اند که هیچ تالش��ی برای پیدا کردن مقصر حادثه نمی کنند 
و نگاه به آینده دارند. یکی از اعضای گروه به سی ان ان گفته است: »این اتفاق برای ما 
غافلگیر کننده بود و اصال انتظارش را نداش��تیم. البته از مهربانی مردم دیگر و مراقبت 

آنها از Hitchbot هم شگفت زده شدیم.«
Hitchbot برای س��فرش متک��ی بر محبت دیگران بود و توانایی س��فر به تنهایی 
را نداش��ت. محقق��ان به این تجربه به چش��م یک تجربه اجتماعی ن��گاه می کنند، نه 
فقط تجربه ای علمی و تکنولوژیک. دیوید هریس از س��ازندگان این روبات به سی ان ان 
گفت��ه: »HitchBOT به عن��وان یک روبات اجتماعی طراحی ش��ده بود و المان های 
کالس��یک درام را داشت. او در حال جس��ت وجو بود و ضمن این کار در معرض خطر 
بود.« آنها هدف از اقدامش��ان را س��نجیدن واکنش های روانی انسان ها هنگام مواجهه 
با تکنولوژی های جدید می دانند. ش��اید تخریب این روبات بی آزار حاال سواالت تازه ای 

برای آنها ایجاد کرده باشد. 

چرا سفر با غریبه ها به سرانجام نرسید؟ 

گاهی اتفاقات بدی برای روبات های خوب می افتد
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دور دنیا

منطقه آزاد

نگاه آخر

هر چقدر هم در کارتان مهارت داشته باشید، 
اگ��ر نتوانید به خوبی با مردم ارتباط برقرار کنید، 
موفق نخواهید ش��د. داشتن روابط عمومی قوی 
باعث پیش��رفت کارها می شود. بدون بازخورد از 
طرف اجتماع انس��ان در محدوده اطالعات خود 
درجا می زند و به تجربیات ش��خصی اش بسنده 
خواهد کرد. به زبان ساده یعنی کنترل احساسات 
مهم است. آخرین باری را که توانستید با شخصی 
عصبان��ی و یک دن��ده گفت وگو کنی��د، یادتان 

می آید؟  من که فکر نمی کنم. 
اگر می خواهید دایره اعتبار خود را گس��ترش 
دهید باید یاد بگیرید چگونه با مردم برخورد کنید. 
در اینجا برای اینکه مهارت های اجتماعی مان را 

افزایش دهیم پنج پیشنهاد داریم: 
1. جمله تان را با  »شما« شروع کنید 

بسیاری از مردم هم دردی را با همدلی اشتباه 
می کنند. هم دردی کردن یعنی شریک شدن در 
احس��اس دیگران. اما همدلی یعنی از زاویه دید 
مخاطب به ماجرا نگاه کردن. جمله های دلسوزانه 
از گوینده ش��روع می شود مثل  »از شنیدن این 

خبر متأس��فم.« یا  »صمیمانه عذر می خواهم. «  
در حالی که جمله های همدالنه مخاطب را هدف 
ق��رار می دهد مثل  »ش��ما باید ب��ه این موضوع 
افتخار کنید. «  اگر می خواهید روابط را گسترش 

دهید، همدلی را امتحان کنید. 
2. از گفت وگوی معمول و روبات گونه 

بپرهیزید 
به جای پرس��ش و پاس��خ های معمولی نظیر  
»حال شما چطور است؟ «  »خوبم، شما چطور؟« 
سعی کنید احساس واقعی خود را بیان کنید. بعد 
از اینکه کسی حالتان را پرسید می توانید پاسخ 
بدهید  »مثل روزهای قبل خوب نیستم. دیشب 
کلی پول از دست دادم و چیزی جز جیب خالی 

برایم نمانده است.«
مثال های زیادی برای یک گفت وگوی مناسب 

وجود دارد. 
3. سوال بپرسید، خود را مشتاق نشان دهید 
مردم عالقه دارن��د درباره چه موضوعی حرف 
بزنند؟  خودشان. پس هر چه بیشتر به حرف های 
آنها توجه کنید، بیشتر به شما عالقه مند خواهند 
ش��د. بنابراین وقتی کسی با شما حرف می زند، 

شما خودتان را بی توجه نشان ندهید. 

4. سکوت کنید و شنونده باشید 
یکی از چیزهایی که مرا آزار می دهد این است 
که مخاطب در میان صحبت های گوینده حرف 
بزن��د. این حرکت نش��ان می ده��د که مخاطب 
توجه��ی ب��ه حرف ه��ای گوینده ن��دارد و فقط 
می خواه��د جواب او را بده��د. در این مواقع من 
سرعت حرف زدن خودم را کم می کنم تا ببینم 

طرف مقابل با من همراهی می کند یا نه! 
درست این است که در لحظه با سکوت حضور 
داشته باشید و پس از پایان صحبت های گوینده، 

پاسخ بدهید. 
۵. تن صدای تان را کنترل کنید 

اگر فکر می کنید که صدای بلند و مالیم فرقی 
نمی کن��د به تف��اوت این دو جمل��ه دقت کنید  
»باورم نمی ش��ه ت��و این کار را کرده باش��ی« با 
صدایی مالیم و بی حس و »باورم نمی شه تو این 
کار را کرده باش��ی« با صدایی بلند و شگفت زده، 
هر دو تعجب را نشان می دهند اما با هم متفاوتند. 
فق��ط اینکه چه چیزی می گویید مهم نیس��ت، 
اینکه آن را چگونه بیان می کنید هم مهم است. 

این پنج مورد را در برخوردهای بعدی رعایت 
کنید، تأثیر اجتماعی آن را خواهید دید. 

خودروسازان فرانسوی پژو سیتروئن و رنو آماده 
بازگش��ت به بازار ایران هستند. لغو تحریم های 
بین المللی و گش��ایش بازار ایران ماحصل توافق 

بر سر برنامه های هسته ای تهران است. 
شرکت پژو سیتروئن از نخستین خودروسازان 
در بازار ایران در س��ال 2012 فعالیت های خود 
را به دنبال تش��دید تحریم های بین المللی علیه 
تهران در فوری��ه 2012 قطع کرد، به گفته ژان 
کریستف ِکمار مسئول منطقه آفریقا و خاورمیانه 
ش��رکت پژو س��یتروئن، از چند ماه پیش برای 
ایجاد همکاری دوباره با ش��ریک پیش��ین خود 
ایران خودرو مذاکراتی انجام شده است. این امر 
تکرار موفقیت همکاری بین شرکت دانگ فانگ 

و پژو سیتروئن در چین خواهد بود. 
این همکاری جدید می تواند نقش��ه راه تولید 
و گس��ترش خودروهای پژو س��یتروئن را روی 
پلتفرم های اخیر این گروه خودروساز در تجهیز 
موتورهای مدرن مش��خص کند. ت��ا 70 درصد 
قطعات این خودرو ها در ایران تولید خواهند شد. 
این همکاری به صادرات پژو به کشورهای منطقه 

موجب خواهد شد. 

خودروسازی قدیمی
رنو که هرگ��ز ارتباط خود را ب��ا ایران به طور 
کامل قطع نکرده ب��ود، کار خود را ادامه خواهد 

داد. به نوش��ته وال اس��تریت ژورنال، این گروه 
فرانسوی سرمایه گذاری خود را در پارس خودرو 
گسترش خواهد داد. به همان ترتیب، این گروه 
 ،)Sandero( تولید م��دل خودروهای س��اندرو
لوگان پی��ک آپ )Logan pick-up( و کوید 
)Kwid(را  ک��ه خودروی��ی ارزان قیمت و تولید 

شده در هند است، آغاز خواهد کرد. 
در ایران، پژو س��یتروئن یکی از خودروسازان 
قدیمی اس��ت. این گروه خودروس��از نخستین 
تولید کننده در این بازار بوده و در صدد کس��ب 
دوب��اره جایگاه خود در بازار ایران اس��ت. پژو به 
لط��ف مدل های 206 و ۴05 خ��ود 30درصد از 
بازار یعنی کمی بیش از یک میلیون واحد را هنوز 

در دست دارد. 
ش��رکت رنو ک��ه خودروهایش توس��ط گروه 
س��ایپا تحویل داده می شود، به صادرات قطعات 
برای مونتاژ مدل تندر، نام فارس��ی لوگان، ادامه 
می دهد. در سال 2011 شرکت رنو ۹5000 هزار 

خودرو به ایران صادر کرده بود. 
رقابت سخت چینی ها

خروج ناگهانی گروه پژو سیتروئن از بازار ایران 
موجب مذاکره این گروه فرانسوی با جنرال موتور 
ش��د. برای اطمینان دادن به متح��د آمریکایی 
خود، پژو س��یتروئن از بازار ایران چشم پوشید. 
این خودروساز که در سال 2011 تعداد ۴5۸هزار 
خودرو در ایران تولید کرده بود، تصمیم به قطع 

ارسال قطعات به ایران خودرو گرفته بود. 
چند س��الی اس��ت که پژو س��یتروئن صدها 

میلیون یورو و صدها فرصت شغلی را در فرانسه 
و به ویژه در وس��ول )اُت س��ائون( مرکز جهانی 

قطعات یدکی این گروه، از دست داده است. 
ایران خودرو تولید 206 و ۴05 خود را با تامین 
م��واد اولی��ه از چین متوقف نکرد. ب��ا این حال، 
350هزار پژو در سال 201۴ در ایران مونتاژ شد. 
پژو س��یتروئن با اطمینان گفت: »ما نمی توانیم 
مخالف باش��یم و می دانستیم که می خواهیم به 
بازار ایران بازگردیم و بس��یار از وضعیت موجود 

رنج می بردیم.«

بازاری به وسعت 77 میلیون نفر
پ��ژو س��یتروئن از پای��ان این وضعی��ت ابراز 
امیدواری کرد. ماه ژوئن، کارلوس تاوارس رییس 
هیات مدیره پژو سیتروئن گفت: »برای بخشیده 
ش��دن راه طوالنی درپیش داری��م و باید اعتماد 

دوباره ایران را به دست آوریم.«
پژو هم مانند رنو اقدام های زیادی در راستای 
ماندن در این ب��ازار انجام خواهد داد. از فولکس 
واگ��ن آلمان تا ف��ورد و جنرال موت��ور با گذر از 
خودروس��ازان چینی که در روزهای تحریم 10 
درص��د از بازار را به دس��ت گرفته بودند، همگی 
تمایل زی��ادی برای ورود به ب��ازاری 77میلیون 
نفری دارند. به زعم دفت��ر مطالعات IHS، بازار 
ایران در س��ال 2013 توانس��ت از یک میلیون 
اتومبیل بگذرد و تا سال 2017 این تعداد به 1.7 
میلیون افزایش پیدا خواهد کرد، به طوری که ۸0 

درصد ساخت آن در درون ایران انجام می شود.

ترجمه:امید شکوهی
نوشته: فیلیپ ژاکه - لوموند

مینا عینی فر
روزنامه نگار

جدول امروز

خودروه��ای س��ایپا 131، پ��ژو پارس، لیف��ان X60، س��راتو اتوم��ات، ام جی6  و 
میتسوبیش��ی اوتلندر، پرفروش ترین خودروهای سواری بازار ایران در سطوح مختلف 

قیمتی هستند. 
در ای��ن زمینه در گ��روه خودروهای با س��طح قیمتی کمت��ر از 25میلیون تومان، 
خودروی سایپا 131 پرفروش ترین خودروی بازار بوده است. این خودرو معادل 51.1 

درصد فروش در این گروه قیمتی را در اختیار داشته است. 
اما در گروه خودروهای با سطح قیمتی بین 25 تا 50 میلیون تومان، خودروی پژو 
پارس بیشترین میزان فروش را داشته است. این خودرو معادل 25.6درصد سهم بازار 

این گروه قیمتی را در اختیار داشته است. 
 X60 در گروه خودروهای با سطح قیمتی 50 تا 75 میلیون تومان، خودروی لیفان
پرفروش ترین خودرو بوده اس��ت. این خودرو معادل 30.6درصد س��هم بازار این گروه 

قیمتی را در اختیار داشته است. 
اما در گروه خودروهای با س��طح قیمتی 75 تا 100میلیون تومان، خودروی سراتو 
اتومات پرفروش ترین خودرو در این گروه بوده اس��ت. این خودرو معادل 25.۹ درصد 

سهم بازار این گروه قیمتی را در اختیار داشته است. 
در گ��روه خودروهای با س��طح قیمت��ی 100 تا 125 میلیون توم��ان نیز خودروی 
ام جی6 با داش��تن 60.5درصد س��هم بازار، پرفروش ترین خودرو در این سطح قیمتی 
بوده اس��ت. در گ��روه خودروهای با س��طح قیمتی بیش از 125 میلی��ون تومان نیز 
خودروی میتسوبیش��ی اوتلندر با داشتن 23.6درصد س��هم بازار این گروه، بیشترین 

میزان فروش را به خود اختصاص داده است. 

سودوکو
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قیمت کل)تومان(قیمت هر مترمربع )تومان(عمر بنا )سال(متراژ بنا)مترمربع(منطقه

76/1۴72/75۸/000210/000/000پیروزی- صددستگاه- خ قره یاضی

155/۹6۸7/۹51/0001/2۴0/000/000اختیاریه- رستم آباد

۹6/۴7۹۴/۹3۴/000۴76/000/000مجیدیه شمالی- خ ریحانی

1۹7/75۹3/7۴2/0007۴0/000/000شهرزیبا-خ نیلوفر

13۴/7111۹/353/0001/260/000/000الهیه- خ استانبول
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