
طی 37 سال پس از انقالب، تاریخ اقتصاد ایران 
تنها دو بار ش��اهد تورم زیر 10درصد بوده است. 
اکنون دولت یازدهم که کشور را در شرایط تورم 
بیش از 40درصدی تحویل گرفته و تورم را به مرز 
14درصد رسانده در تالش است برای سومین بار 

تورم تک رقمی را به ثبت برساند. 
به گ��زارش ایرنا، فراهم آوردن زمینه رش��د 
و توس��عه اقتصادی، رونق کس��ب وکار، خروج 
از رک��ود، کاهش ن��رخ تورم و برق��راری ثبات 
اقتص��ادی از مهم ترین وعده های دولت یازدهم 
ب��ه ش��هروندان ایران��ی در حوزه اقتص��اد بود. 
هرچند که در طول دو س��ال نخس��ت فعالیت 
دول��ت یازده��م بخ��ش مهم��ی از ت��وان این 
دولت معطوف به سیاس��ت خارجی و گشایش 
گره های کور و تنگناهای ناشی از آن بود اما به 

موفقیت های قابل قبولی نیز در اقتصاد رسید. 
دول��ت یازدهم در حالی اداره ام��ور را از دولت 
پیش��ین تحویل گرفت که اقتصاد کشور با تورم 
بیش از 40درصد، رکود عمیق و س��نگین، روند 
منفی رش��د اقتصادی، بدهی های بی حس��اب و 
کت��اب خارج��ی و داخلی، رقم ب��االی نقدینگی 
سرگردان بین مردم، افزایش آمار بیکاری، کاهش 
کم سابقه تولید داخل و افزایش قابل توجه واردات، 
انباشت پروژه های نیمه تمام عمرانی و پیامدهای 
ویرانگر افزایش ناگهانی نرخ ارز دست به گریبان 
ب��ود. در آن مقط��ع زمانی، بح��ران اقتصادی در 
شرایطی بر جامعه س��ایه انداخته بود که کشور 
س��ال ها بیش��ترین درآمد را از محل فروش نفت 
به دس��ت آورده بود اما دول��ت یازدهم تمام این 
مشکالت را در شرایطی باید مدیریت کند که افت 
قیمت نفت به ای��ن حد در طول چند دهه اخیر 

بی سابقه بوده است. 
ط��ی دو س��ال اخی��ر مهم تری��ن وعده های 
اقتصادی  »حس��ن روحان��ی« رئیس جمهوری 
ازجمل��ه کاه��ش نرخ ت��ورم، افزای��ش ضریب 
اش��تغال و نیز نرخ رشد اقتصادی اجرایی شده 
اس��ت. دولت برای رسیدن به دس��تاوردهایی 
چ��ون کاهش میزان تورم و افزایش نرخ رش��د 
اقتصادی چند سیاس��ت را به ط��ور همزمان به 
اج��را درآورد که افزایش مناس��بات تجاری با 
کش��ورهای جهان، زمینه س��ازی بهبود فضای 
کس��ب وکار و توج��ه ب��ه توانای��ی و ظرفی��ت 
بخش خصوص��ی از جمل��ه سیاس��ت های تیم 

اقتصادی روحانی است. 
طب��ق وعده تی��م اقتصادی دول��ت روحانی 
ن��رخ تورم تا کمتر از دو س��ال دیگر تک رقمی 
می شود رخدادی که در 37 سال پس از انقالب 
تنها دو بار در تاریخ اقتصاد کشورمان رخ داده 
اس��ت و در ص��ورت تحقق این ه��دف، دولت 
یازدهم س��ومین رکورددار کاهش نرخ تورم به 

زیر 10 درصد خواهد بود. 
دولت یازدهم توانسته است درطول 24 ماهه 
گذش��ته نرخ تورم را از 40 درصد به 14 درصد 

برساند؛ تحولی که در باور برخی از کارشناسان 
منتق��د و حت��ی موافق دول��ت بعید ب��ه نظر 
می رس��ید اما تیم اقتصادی روحانی توانست با 
کاهش ش��یب تورم، رشد افسارگسیخته آن را 
مهار کند. نکته قابل توجه این اس��ت که تورم 
هم��راه با افزایش نرخ رش��د اقتص��اد و خروج 
صنای��ع از ان��زوا کاهش یافت ب��ه عبارت دیگر 
دولت نه فقط تورم بلکه توانست وضعیت رکود 

تورمی را تا حدی درمان کند. 
 سعید لیالز، کارشناس اقتصادی در گفت وگو 
با ایرنا درباره ش��رایطی که به کاهش نرخ تورم 
منجر می ش��ود، گف��ت: از مهم تری��ن عوامل و 
مولفه هایی که باعث کاهش نرخ تورم می شود، 
انضباط مالی در کشور است که خوشبختانه در 
دولت یازدهم ش��دیدترین انضباط های مالی را 
در طول حداقل سه دهه گذشته تجربه کردیم 
و تا زمانی که روند انضباط مالی ادامه داش��ته 

باشد، سیر نزولی نرخ تورم هم ادامه می یابد. 
وی ادام��ه داد: کنترل نرخ تورم از مهم ترین 
عوام��ل برق��راری ثبات در اقتصاد اس��ت و در 
 این ش��رایط رس��یدن به ن��رخ رش��د اقتصاد

8 درص��دی آرزویی دور از دس��ترس نخواهد 
بود. اگر رکود تورمی مهار شود، رسیدن به این 
اعداد و ارقام س��خت نیس��ت چنانکه نرخ رشد 
اقتص��اد نزدیک به 9 درصد را در س��ال 1381 
تجربه کردیم. لیالز تأکید کرد: در شرایط ثبات 
اقتصادی حاصل از مهار تورم، دو عامل رش��د 
س��رمایه گذاری و رش��د بهره وری، نرخ رش��د 

اقتصاد را ارتقا خواهد داد. 
در طول چند ماه گذش��ته قیمت نفت یعنی 
تنه��ا درآم��د قابل توج��ه ارزی کش��ورمان به 
کمترین میزان رس��یده است و در حالی دولت 
بودجه س��ال جاری را با نفت 72 دالر بسته که 
ام��روز نفت با رقمی کمت��ر از 50 دالر معامله 
می ش��ود. از س��ویی دیگر هزینه ه��ای بیش از 
3هزار طرح نیمه تمام عمرانی از دولت پیشین 
بر دوش دولت یازدهم س��نگینی می کند و این 
دولت متعهد ب��ه پرداخت بدهی ها و تعهدهای 
دولت قب��ل از جمله پرداخ��ت یارانه نقدی به 
75 میلیون نفر هم ش��ده است. ضرورت تزریق 
چنین نقدینگی ب��ه جامعه به طور قطع کنترل 
و کاهش نرخ تورم را بس��یار دش��وار می سازد. 
در وضعی��ت پرش��ماری چاله ه��ای اقتصادی 
بودجه خوار، دولت باید با کمترین اعتبار، برای 

کاهش نرخ تورم هزینه کند. 
 مهدی تقوی، کارش��ناس اقتص��ادی درباره 
شرایط مورد نیاز برای تک رقمی شدن نرخ تورم 
به پژوهش��گر گفت: از الزام های رسیدن به این 
هدف، افزایش سرمایه گذاری است که با توافق 
بین ایران و گروه 1+5، لغو تحریم ها و برگشت 
دوباره اعتماد س��رمایه گذاران به دولت به طور 
قطع ش��اهد افزای��ش حجم س��رمایه گذاری ها 
خواهی��م بود. در ش��رایط پیش رو، س��رمایه ها 

از س��پرده های بانکی به س��مت بازار س��رازیر 
می شود و اقتصاد به حرکت در می آید و در این 
ش��رایط صنایع و بازار از قعر رکود خارج و خیز 

رونق برداشته می شود. 
وی در پاسخ به انگاره برخی کارشناسان که 
معتقدن��د، توجه دولت به مه��ار تورم معطوف 
ش��ده و از رکود غافل مانده اس��ت اظهار کرد: 
دولت و تیم اقتصادی روحانی کش��ور را با نرخ 
رش��د اقتصادی منفی 4 درص��د از دولت قبل 
تحوی��ل گرفت و در دو س��ال فعالیت خود این 
ع��دد را به باالی 3 درصد رس��اند ک��ه این به 
معنای خروج از رکود اس��ت. ش��اید در برخی 
از بازارها مانند مسکن هنوز رکود وجود داشته 
باشد اما اگر دید کالن داشته باشیم، در اقتصاد 

کالن رونق را می بینیم. 
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: پیش بینی 
می شود با آزاد شدن پول های مسدود شده ایران، 
ن��رخ ارز کاهش یابد و با ارزان ش��دن ارز، قیمت 
واردات هم کاهش می یاب��د و وقتی کاال ارزان تر 
وارد ش��ود، به دس��ت مصرف کننده هم با قیمت 
کمتری می رس��د بنابراین از نرخ تورم هم کاسته 
می ش��ود. تقوی ادامه داد: البته معتقدم افزایش 
جمعیت می تواند نرخ تورم را افزایش دهد، چراکه 

تقاضا در بازار افزایش می یابد. 
تق��وی افزود: البته نرخ تورم 14 درصد هنوز 
هم از عالیم بیماری اقتصاد اس��ت اما معتقدم 
ت��ب اقتص��اد در ح��ال فروکش کردن اس��ت. 
هرچند رسیدن به نرخ تورم تک رقمی تا پایان 
سال جاری را بعید می دانم اما همین که دولت 
توانسته نرخ تورم را از 40 درصد به 14 درصد 

برساند، مستحق تشویق و تجلیل است. 
تاکنون دولت توانس��ته اس��ت براساس برنامه 
زمان بندی ش��ده پیش رود و نرخ تورم عمومی و 
نقط��ه به نقطه را در مقاطع اعالم ش��ده، کاهش 
ده��د ام��ا طبق گفته »مس��عود نیلی« مش��اور 
اقتصادی رئیس جمهوری، تورم به پوسته سخت 
خود رس��یده و برآوردها نشان می دهد مهار تورم 
در س��ال های پی��ش رو با سیاس��ت های کنونی 
امکان پذیر نخواهد بود. وزیر اقتصاد و دارایی هم 
پی��ش از این اعالم کرده بود پس از ش��یب تند 
کاه��ش نرخ ت��ورم، هر چه جلوت��ر می رویم کار 

سخت تر و سرعت کاهش نرخ کمتر می شود. 
در کنار ای��ن گفته ها و به عنوان موانعی مهم 
در مس��یر کاهش ن��رخ تورم، بای��د به چالش 
نقدینگی در اقتصاد کش��ور اشاره کرد. در حال 
حاض��ر میزان نقدینگی نزد مردم چیزی حدود 
800 هزار میلیارد تومان است که افزایش رقم 
آن می توان��د از عوامل رش��د نرخ تورم باش��د 
بنابراین برخی کارشناسان اقتصادی مهم ترین 
بایس��ته پیش روی دولت ب��رای مهار نرخ تورم 
را کنترل ای��ن قبیل کانون ه��ای چالش زا در 
اقتص��اد از طری��ق تداوم و پیش��گیری بیش از 

پیش انضباط پولی و مالی می دانند. 

حجم روان آب های کش��ور در پایان مردادماه 
سال جاری در مقایسه با میانگین بلندمدت 53 
درص��د کاهش یافته و ب��ه 39 میلیارد و 368 

میلیون مترمکعب رسید. 
طبق اعالم شرکت مدیریت منابع آب ایران، 
حج��م روان آب های س��طحی کش��ور در پایان 
مرداد م��اه س��ال جاری به 39 میلی��ارد و 368 

میلیون مترمکعب رسیده است. 
این در حالی اس��ت که میانگی��ن بلندمدت 
حجم کل روان آب های س��طحی در مرداد ماه 
84 میلی��ارد و 662 میلیون مترمکعب و دوره 
مشابه سال گذشته 41 میلیارد و 326 میلیون 

مترمکعب بوده است. 
براس��اس این گ��زارش، حج��م جریان های 
اردیبهش��ت ماه سال جاری  پایان  س��طحی در 
رتبه چهل و پنجم را در 47 س��ال گذش��ته به 

خود اختصاص داده است. 
بر این اس��اس، حجم جریان های سطحی در 
یازدهمین ماه س��ال آبی جاری نسبت به سال 
گذشته در سه حوضه اصلی آبریز کشور مثبت 
و در سه حوضه آبریز منفی گزارش شده است. 
در حوضه های دری��ای خزر، فالت مرکزی و 
س��رخس جریان های سطحی نس��بت به سال 
گذش��ته به ترتیب 10، 24 و 2 درصد افزایش 
یافته اس��ت، اما در حوضه ه��ای خلیج فارس، 
دریاچ��ه ارومیه و هامون ب��ه ترتیب 14، 19 و 

14 درصد کاهش داشته است. 
بیش��ترین کاه��ش روان آب های کش��ور در 
حوضه آبریز هامون بوده که نس��بت به س��ال 
 گذش��ته 14 درص��د و نس��بت ب��ه درازمدت 

80 درصد کاهش یافته است. 
در همی��ن حال ماهنامه امنیت اقتصادی که 
یکی از نش��ریه ها در معرفی شرایط بخش های 
مختلف اقتص��اد ایران و ارتباط آنه��ا با مقوله 
امنیت اقتصادی به حس��اب می آید، در شماره 

17 خ��ود گ��زارش کوتاه��ی درب��اره  »بحران 
آب؛ تهدیدی برای اش��تغال بخش کش��اورزی 
و زندگی روس��تایی« منتش��ر کرده اس��ت. در 
بخشی از این گزارش آمده از 64 هزار روستای 
موج��ود در ایران نزدیک به 33هزار روس��تا و 

آبادی کشور تخلیه شده است. 
برخی از یافته های پژوهشی یادشده به شرح 

زیر است: 

 *در س��ال های اخیر به دلیل عدم مدیریت 
صحیح منابع آب، از اس��تان های کش��ور وارد 

مرحله تنش آبی شده اند. 
 *در 75درصد مساحت کشور تنها 30درصد 
بارندگی کشور رخ می دهد که این توزیع مکانی 
بارندگی، مناس��ب نبوده و موجب می شود که 

بسیاری از آنها با کم آبی مواجه شوند. 
 *در ای��ران بی��ش از 65درص��د از مجموع 
آب ه��ای بارندگ��ی تبخی��ر می ش��وند، حدود 
10درص��د آن به زمین فرومی رود و تنها کمتر 
از 25درصد کل نزوالت جوی کشور به آب های 

سطحی تبدیل می شوند. 
 *ب��ا توج��ه به ن��وع توزیع مکان��ی و زمانی 
بارندگی، بیش از 80 درصد از مس��احت کشور 
از دسترسی به آب های سطحی و بارندگی های 

منظم محروم و در ش��رایط اقلیمی خش��ک و 
نیمه خشک قرار گرفته است. 

 *بی��ش از 92درصد آب مصرفی کش��ور در 
بخش کش��اورزی، 6درصد در بخش ش��رب و 
خانگی و نزدیک ب��ه 2درصد در بخش صنعت 

مصرف می شود. 
 *بازدهی سیس��تم آبی��اری در ایران حدود 
35درص��د بوده ک��ه این مقدار در کش��ورهای 

توسعه یافته بالغ بر 65 درصد است. 
 *ب��ا توجه ب��ه اهمیت نق��ش آب در بخش 
کش��اورزی، کمبود منابع آبی موجب مهاجرت 
افراد از روس��تاها به شهرها ش��ده که عالوه بر 
جلوگی��ری از رش��د و توس��عه مس��تمربخش 
کش��اورزی، اش��تغال این بخش را کاهش داده 
و نابسامانی اجتماعی و سیاسی را نیز بر کشور 

تحمیل کرده است. 
 *تخلیه روستاها و کاهش اشتغال روستاییان 
بخش کش��اورزی را با چالش هایی جدی مواجه 
می کند که عالوه بر کاهش اش��تغال این بخش، 
موجب تهدید امنیت غذایی، خالی از سکنه شدن 
روس��تاها، از بین رفتن برخی مزارع، تغییر شغل 
کشاورزان و افزایش پرونده های قضایی به جهت 

درگیری و مناقشات بر سر آب خواهد شد. 
 *برای کاهش آس��یب های ناش��ی از بحران 
آب، مواردی نظیر افزایش راندمان آب، افزایش 
انگیزه برای س��رمایه گذاری در صنایع تبدیلی 
در مناطق روس��تایی، تنوع بخش��ی به اشتغال 

روستایی و. . . پیشنهاد می شود. 
 *اصالح ساختار شبکه توزیع آب کشاورزی 
ب��ا تخصی��ص مناب��ع بانک��ی از اولویت ه��ای 
ضروری در راس��تای عب��ور از بحران منابع آب 

و کشاورزی است. 
 *ضرورت اولویت بندی محصوالت کشاورزی 
و ح��ذف برخی از محصوالت ب��ا مصرف باالی 

سرانه آب. 

رئی��س صن��دوق بین الملل��ی پ��ول گفت: 
اقتصاد ه��ای نوظهور درمعرض خطر هس��تند 
و باید سیس��تم های مناسب اقتصادی در این 
کشورها راه اندازی و صحیح مدیریت شود. در 
هفته های گذشته نابسامانی اقتصادی در چین 
دیگر کشورهای منطقه را هم تحت تأثیر قرار 

داد. 
رئیس صندوق بین المللی در یک س��خنرانی 
اعالم ک��رد بازارهای نوظهور ب��ه دلیل کاهش 
رش��د اقتصاد جهان��ی با افزای��ش چالش های 

اقتصادی مواجه می شوند. 
الگارد ک��ه در جاکارت��ای اندونزی صحبت 
می ک��رد، گفت: عدم توازن در بازار یک اقتصاد 
نوظهور می تواند به سرعت به بحران اقتصادی 
کشورهای دیگر منجر شود، کاهش ارزش یوان 

چی��ن در ماه  آگوس��ت موج��ب کاهش ارزش 
س��هام بازارهای بورس در اطراف جهان شد و 
فشار زیادی را به ارز بازارهای نوظهور اقتصادی 

وارد ساخت. 
آنچه که در هفته های گذش��ته مشاهده شد 
این اس��ت ک��ه به چه می��زان آس��یا در مرکز 
اقتصاد جهانی قرار گرفته و تا چه اندازه فس��اد 
در یک بازار آسیایی می تواند واقعاً باعث به هم 

ریختگی اقتصاد سایر کشورها شود. 
الگارد هش��دار داد که رش��د جهانی اقتصاد 
در س��ال جاری از آنچه که صندوق بین المللی 
پول قبال برای س��ال 2015 حدود 3.3 درصد 

پیش بینی کرده بود، ضعیف تر بشود. 
وی گف��ت: اکنون کش��ورها فش��ار نامتوازن 
اقتص��اد چین را احس��اس می کنن��د، کاهش 

رش��د اقتصادی ژاپن ادامه دارد و قیمت کاالها 
افت کرده و کش��ورها با احتم��ال افزایش نرخ 
بهره آمریکا مواجه هس��تند. پیام من این است 
ک��ه امروز دلیلی برای ادام��ه اعتماد به اقتصاد 

منطقه وجود دارد. 
وی افزود: سیس��تم مالی مناس��ب می تواند 
جل��وی نوس��ان های اقتص��ادی را بگی��رد، اما 
چنی��ن نظام اقتصادی باید ب��ه خوبی مدیریت 
ش��ود، مفهوم آن این است که درباره خطرهای 
سیس��تم جدید نیز باید مراقب و هوش��یار بود. 
س��رمایه گذاری خصوصی ب��رای ایجاد محیط 
کس��ب وکار ج��ذاب راه ان��دازی ش��ود که این 
مس��ئله باید به خوبی مدیریت و طراحی شود 
و ش��فافیت الزم را داش��ته باش��د، این مسئله 

می تواند به ایجاد توازن اقتصادی کمک کند. 

ارزیابی اقتصاددانان از سیاست ضدتورمی دولت

خیز به سمت تورم تک رقمی
هشدار رئیس صندوق بین المللی پول:

عدم توازن در اقتصادهای نوظهور جهان را تهدید می کند

کاهش 53 درصدی حجم روان آب های کشور

براس��اس تحقیقات و پیش بینی های صورت گرفته توس��ط بس��یاری از 
شرکت های موفق و پیشرو در زمینه مدیریت ارتباط با مشتریان، این مبحث...

 9 گام برای ارتقای
مدیریت ارتباط با مشتریان

هشدار رئیس صندوق بین المللی پول:

عدم توازن در اقتصادهای نوظهور 
جهان را تهدید می کند

آسمان ایران شلوغ می شود
صف جدیدی برای بازگشت ایرالین های خارجی تشکیل شده است

ش��اید در ماه های ابتدایی دهه 90 که صف خارج ش��دن 
شرکت های خارجی از ایران روزبه روز طوالنی تر می شد حتی 
خوشبین ترین فعاالن عرصه هوایی ایران نیز گمان نمی کردند 
در فاصله کمتر از چند س��ال بار دیگر یک صف جدید شکل 

بگیرد، این بار نه برای رفتن که به دنبال بازگشت به ایران. 
موقعیت خاص جغرافیایی ایران باعث ش��ده در طول تمام 
س��ال های گذش��ته به عنوان یکی از اصلی تری��ن محورهای 
عب��وری از چهار نقط��ه جهان تبدیل ش��ود. از ق��رار گرفتن 
به عنوان محور اصلی جاده تاریخی ابریش��م گرفته تا فعالیت 

ایران به عنوان یکی از اصلی ترین معبرهای عبوری ترانزیتی 
منطقه، همه این فرض را ثابت می کنند که برای اتصال آسیا 

به اروپا نمی توان به راحتی از کنار نام ایران عبور کرد. 
در طول س��ال های گذش��ته ام��ا برخ��ی محدودیت های 
اقتصادی باعث شد نقش محوری ایران در حمل و نقل منطقه 
به حاشیه برود، محدودیت هایی که امروز یکی پس از دیگری 
به رفتن نزدیک می ش��وند ت��ا باردیگر رقابت ای��ن بار برای 

تصاحب بازار ایران آغاز شود. 
در کنار مذاکرات صورت گرفته میان وزیر راه وشهرس��ازی 

ایران و طرف ه��ای اروپای��ی و بین المللی ب��رای وارد کردن 
هواپیماهای جدید و نوساز، فضای فرودگاهی ایران نیز توجه 
بسیاری از سرمایه گذاران خارجی را به خود جلب کرده است. 
نخس��تین اقدامات امیدبخش در این عرص��ه را ایرالین های 
خارجی کلید زدند. ش��رکت های هواپیمای��ی بین المللی که 
پیش از این روی آسمان ایران حساب ویژه ای باز می کردند، 
در نگاه اول جذب ایمنی موجود در این آسمان شدند. پس از 

آغاز ناامنی های سیاسی در عراق و سوریه و البته 
ناآرامی های اوکراین که به یک حادثه دردناک...
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روزنـامه اقتصــادی - مدیریتـی 

زمان��ی در آکس��فورد روانشناس��ی ب��ه اصطالحی برخ��وردم که ترجمه اش می ش��د 
»انشقاق روحی«. وقتی در میدان منیریه تهران حاضر شدم و این مجسمه مانند بدرنگ را در 
آنجا دیدم، دچار این مسئله روانشناسی شدم. باور کنید حسش می کردم و انگار ذهنم چند 

تکه شده بود. دلیلش هم مربوط می شود به این مسئله که چطور نسلی در این مملکت...
وقتی قرار باشد به گردشگری به عنوان یک صنعت درآمدزا نگاه شود، شاید بسیاری از کشورها 

باید بنشینند و با خودشان فکر کنند که چه باید بکنند تا گردشگرانی را به سمت کشور خود...
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تولیدکنندگان کاال و خدمات نفتی از ناکارآمد 
بودن سامانه الکترونیکی کاال و خدمات نفتی با 
هدف حمای��ت از تولیدکنندگان داخلی صنعت 
نفت می گویند؛ س��امانه ای که قرار بود به عنوان 
وندورلیست جامع، مانع از تخلفات شود اما گویا 
تهیه این وندورلیس��ت به نفع عده ای نبوده، از 
این رو س��امانه در گام نخس��ت فعالیت، متوقف 

شده است. 
رس��ول پایدار نوبخ��ت، مدیرعامل ش��رکت 
آریا س��پهر کیهان با تاکید بر اینکه از سرنوشت 
س��امانه الکترونیک��ی کاال و خدماتی بی اطالع 
هس��تیم، به »فرصت امروز« می گوید:  »سامانه 
سیاس��ت مقطعی از س��وی وزارت نفت بود که 
خروج��ی نداش��ت تنه��ا ب��رای تولیدکنندگان 
دردسر ثبت نام داشت و هیچ حمایتی از ساخت 
داخل نش��د. تصمیم��ات مقطع��ی وزارت نفت 
همیشگی اس��ت و هیچ گاه حل کننده مشکالت 

تولیدکنندگان نبوده است.«
وی می افزای��د: »دلیل این تصمیمات مقطعی 
در بخ��ش خرید محصوالت مش��خص اس��ت. 
وقتی فس��اد زیاد باش��د هر سیستمی که خرید 
و تدارکات را در اختیار داش��ته باشد با شکست 
مواجه می ش��ود زیرا منافعی در این بخش است 
که مان��ع از متمرکز ش��دن و یکپارچه س��ازی 
برای مقابله با فساد می ش��ود. وندورلیست های 
ک��ه  دارد  نف��ت وج��ود  وزارت  در  متع��ددی 
به خودی خود فس��ادآور اس��ت، اینکه قرار باشد 
تنها یک وندورلیس��ت جامع وجود داشته باشد 
یعنی شفاف س��ازی مالی و ای��ن فرآیند به نفع 

برخی ها نیست.«
بدون ش��ک ب��ه اس��تناد گفت��ه مدیرعامل 
ش��رکت آریاسپهر کیهان مبنی بر وجود فساد 
در خری��د کاال و خدمات نفتی، وزارت نفت به 
عزم جدی برای مقابله با فس��اد نیاز دارد زیرا 
منفع��ت عده ای از افراد در نبود وندورلیس��ت 
جام��ع اس��ت و این اف��راد ک��ه در بدنه نفت 
هس��تند از هیچ تالش��ی ب��رای به س��رانجام 
نرس��یدن س��امانه الکترونیکی کاال و خدمات 

نفتی فروگذار نخواهند کرد. 
این در حالی اس��ت که س��یدعماد حس��ینی، 
معاون مهندسی و س��اخت داخل وزیر نفت در 
روزهای ثبت اولیه از تولیدکنندگان در س��امانه 
اب��راز امیدواری کرده اس��ت: »با تش��کیل این 
س��امانه جلوی بس��یاری از تخلف ها در صنعت 
نف��ت گرفته می ش��ود، زیرا این س��امانه مانند 
یک دستگاه مرکزی عمل می کند و ماژول های 
مختل��ف آن از مرحله تقاضا تا حمل و ترخیص 
کاال، تقاضاها را به صورت کامال مکانیزه پردازش 

می کند«.

تاکید تولیدکنندگان بر وجود وندورلیست 
جامع

پایدار با توجه به شرایط موجود بر این عقیده 
است که بیش از 80 درصد تولیدکنندگان نفتی 
تمایل دارند که وندورلیست جامع وجود داشته 
باش��د زیرا هزینه تمام ش��ده برای آنها کاهش 
می یابد و نیاز نیست برای هر پروژه و قراردادی 
هیات های��ی ب��رای بازدی��د و تایید به ش��رکت 
مراجع��ه کنن��د از س��ویی وندورلیس��ت جامع 
نه تنه��ا مانع بس��یاری از فس��ادها بلکه موجب 
تقویت فضای رقابتی سالم میان تولیدکنندگان 
می ش��ود البت��ه درای��ن می��ان تولیدکنندگان 
بی کیفیت محصوالت بی تمایل نیس��تند که این 

سامانه فعال نشود. 
قرار بود در س��ال 94 سامانه الکترونیکی کاال 
و خدمات نفتی با جدیت در دستور وزارت نفت 
باشد و حمایت از ساخت داخل در فضای دیگر 
قرار گیرد اما با گذش��ت بیش از پنج ماه سامانه 

کارایی برای تولیدکنندگان نداش��ته اس��ت در 
مناقصه های خرید کااله��ای نفتی مالک عمل 

سامانه نبوده است. 
رضا عباس زاده، مدیرعامل ش��رکت پتروسازه 
بین المللی آرام درباره سامانه الکترونیکی کاال و 
خدمات نفتی ب��ه »فرصت امروز« می گوید: »ما 
نی��ز همانند تمامی تولیدکنن��دگان در روزهای 
اول با پرداخت هزینه  و گرفتن کد، اقدامات الزم 
را انج��ام دادیم و تا به عنوان تولیدکننده مخازن 
ذخیره س��ازی گاز مایع داخلی در وندورلیس��ت 
جامع وزارت نفت حضور داشته باشیم. براساس 
گفت��ه دوس��تان قرار ب��ود بازدیدی از ش��رکت 

صورت گیرد تا گواهی مربوطه صادر شود.«

وندورلیست  جامع کاال و خدمات نفتی 
خواهان ندارد

وی با اشاره به اینکه امیدوار بودیم در تمامی 
مزایده ه��ا و مناقص��ات ش��رکت نفت، س��امانه 
الکترونیکی کاال و خدمات نفتی مرجع رس��می 
و جامع باشد، می افزاید:  »متاسفانه با وجود این 
سامانه وقتی برای مناقصه به شرکت های وزارت 
نف��ت و کارفرمایان دولت��ی مراجعه می کنیم از 
ما خواسته می ش��ود که در وندورلیست مربوط 
به خودش��ان ثبت ن��ام کنیم و وقت��ی می گویم 
که ش��رکت در وندورلیس��ت جامع وزارت نفت 
ثبت نام کرده اس��ت، آن را نمی پذیرند و مرجع 
ب��رای تصمیم گیری ش��ان وندورلیس��ت  اصلی 

مربوط به خودشان است.«
عباس زاده با انتقاد از اقدام بی نتیجه وزارت 
نف��ت برای ایج��اد س��امانه الکترونیکی کاال و 
خدمات نفت��ی، می گوید: »امی��دوار بودیم با 
وندورلیست وزارت نفت مشکالت بازاریابی ما 
حل و فصل ش��ود تا بتوانیم در فرآیند فروش 
محصوالت سرعت بیش��تری داشته باشیم اما 
در نهای��ت ب��ا وجود اعتم��اد و درج اطالعات 
مربوطه در س��امانه مذکور، همانند گذشته و 
به طور س��نتی در مناقصه و مزایده ها ش��رکت 

می کنیم.«
ب��ه گفته ای��ن تولیدکنن��ده داخلی س��امانه 
الکترونیک��ی کاال و خدم��ات نفت��ی بدون هیچ 
تاثیرگذاری مثب��ت راه اندازی ش��د، امیدواریم 
وزارت نف��ت حداق��ل ب��ا پرداخ��ت مطالب��ات 
عقب افتاده تولیدکنندگان، مش��کالت سر راه را 

کاهش دهد. 
ام��ا در همی��ن ارتب��اط حج��ت اهلل ریاضتی، 
مدیرعام��ل ش��رکت آری��ن پ�ت�رو ای�ده با بیان 
اینکه س��امانه الکترونیکی کاال و خدمات نفتی 
بدون هیچ کارایی مثبت گویا جمع آوری ش��ده 
اس��ت به »فرصت امروز« م�ی گ�وی��د: »فرآیند 
ثبت ن��ام در این س��امانه پیچیدگی های خاص 
خ��ود را داش��ت اما به امی��د اینک��ه بتوانیم بر 
مش��کالت فروش چیره شویم و در وندورلیست 
جامع وزارت نفت حضور داش��ته  باشیم، فرآیند 
عضوگیری را انجام دادیم اما تاکنون با گذش��ت  
ماه ها این سامانه کاربردی برای تولیدکنندگان 

نداشته است.«
وی با اش��اره به اینکه برخ��ی از کارفرمایان و 
پیمان��کاران دولتی هنوز از حضور این س��امانه 
مطلع نیستند، می افزاید: »وندورلیست جامعی 
تهیه ش��ده اس��ت ام��ا بدنه وزارت نف��ت از آن 
بی اطالع هستند. با وجود متمرکز شدن لیست 
تولیدات داخل، خریداران محصول همچنان به 

روش گذشته نیاز خود را تامین می کنند.«
تولیدکنن��دگان داخلی از توقف این س��امانه 
 گفتن��د ازاین رو برای یافتن چرایی آن با فریبرز 
گردانی نژاد، مدیرکل س��امانه کاال و حمایت از 
س��اخت داخل ارتب��اط برقرار کردی��م و وقتی 
موضوع را به وی اطالع دادیم ، این مقام مسئول 

حاضر به مصاحبه نشد. 

تولید کنندگان کاالهای نفتی در گفت وگو با »فرصت امروز« اعالم کردند

کارکرد تزیینی سامانه الکترونیکی کاالی نفت

پای��گاه خبری بلومبرگ براس��اس گزارش 
شرکت مش��اوره ای نفت و گاز ای. تی. بارنی 
آمری��کا در دوب��ی اع��الم کرد: ش��رکت های 
نفت��ی آمریکا، تمام ب��ار کاهش تولید نفت را 
در صورت بازگش��ت ایران به بازارهای جهانی 

تحمل خواهند کرد. 
به گ��زارش ایرنا، این ش��رکت بین المللی که 
مقر اصلی آن در ش��یکاگو اس��ت اع��الم کرد، 
تولید نفت آمریکای ش��مالی، جنوبی و مرکزی 
می تواند در صورت افزایش تولید نفت ایران و باال 
رفتن نسبت هزینه به قیمت، )در سال 2020( 

1.1میلیون بشکه در روز کاهش یابد. 
براس��اس گزارش این هفته شرکت مذکور، 
افزای��ش تولی��د نفت ای��ران در س��ال آینده 
می��الدی بالغ ب��ر 800 هزار بش��که در روز 

خواهد بود. 
براساس گزارش یادشده، قیمت نفت برنت 
دریای ش��مال که دوس��وم نفت ه��ای جهان 
ازجمله نفت اوپ��ک، برپایه آن قیمت گذاری 
می ش��وند، در س��ال آینده میالدی در دامنه 
45 ت��ا 65 دالر در هر بش��که معامله خواهد 
ش��د. قیمت این نفت پایه روز سه ش��نبه در 

حدود 47 دالر در هر بشکه بود. 
ریچارد فورس��ت، از ش��رکای مهم شرکت 
در  دوب��ی  در  گذش��ته  یکش��نبه  مذک��ور، 

مصاحبه ای گفت: با بازگشت ایران، پیش بینی 
ما این است که طول دوره ارزانی نفت از آنچه 

قبال تصور می شد، طوالنی تر خواهد بود. 
وی اظه��ار داش��ت: اگ��ر ب��ه کش��ورهای 
تولید کنند نفت نگاه کنی��د، خواهید فهمید 
که این نفت ش��یل دور از ساحل آمریکا ست 

که باید کاهش پیدا کند.
 

آمریکایی ها چوب افزایش تولید ایران 
را می خورند 

براس��اس گزارش جدید ش��رکت مش��اوره 
»ای تی کرنی«، تولیدکنندگان نفت آمریکای 
ش��مالی، جنوبی و مرک��زی از افزایش تولید 
نفت ایران پس از برداش��ته شدن تحریم های 

بین المللی تحت فشار قرار خواهند گرفت. 
در ای��ن گزارش که بخش��ی از آن توس��ط 
ایس��نا منتشر ش��ده، عنوان شده است تولید 
نف��ت آمریکای ش��مالی، جنوب��ی و مرکزی 
به دلی��ل افزایش تولید ایران ک��ه با افزایش 
روزانه 800 هزار بش��که در س��ال آینده آغاز 
می شود، ممکن است تا س��ال 2020 روزانه 

1.1 میلیون بشکه کاهش پیدا کند. 
طب��ق پیش بین��ی این گزارش، هر بش��که 
نفت برنت س��ال آینده در بازه 45 تا 65 دالر 
معامله می شود. قیمت جهانی هر بشکه نفت 

برنت روز سه شنبه حدود 47 دالر بود. 
ریچ��ارد فارس��ت، یکی از ش��رکای اصلی 
»ای تی کرنی« در بخش انرژی در مصاحبه ای 
در دوبی اظهار کرد: با بازگشت ایران به بازار 
جهانی، این دورنما وج��ود دارد که قیمت ها 
ب��رای مدتی طوالنی تر از آنچ��ه پیش از این 

شاهد بودیم، پایین خواهند ماند.
پای��ان  از  پ��س  می ش��ود  آم��اده  ای��ران 
تحریم ه��ای بین المللی، می��زان تولیدش را 
دو براب��ر کند و حداکث��ر روزانه یک میلیون 
بش��که تولید جدید به ب��ازار عرضه کند. در 
آمریکا تولید نفت خ��ام به دلیل افت بیش از 

50 درصدی بهای معامالت نفت نیویورک در 
سال گذشته که ناشی از مازاد عرضه بر تقاضا 
بود، کاهش یافته است. دولت آمریکا دوشنبه 
هفت��ه جاری اع��الم کرد که تولی��د ژوئن به 
9.3 میلی��ون بش��که در روز کاهش یافت که 

کمترین میزان از ژانویه بود. 
به گفته ادوارد گارسیا، یکی از نویسندگان 
می توان��د  ای��ران  »ای تی کرن��ی«،  گ��زارش 
تولی��د نفت در س��ال 2016 را حداکثر 800 
ه��زار بش��که در روز افزایش دهد. براس��اس 
ب��رآورد »ای تی کرن��ی«، ای��ران می توان��د با 
جذب س��رمایه گذاری خارجی برای توس��عه 

میدان های نفتی خود، تا س��ال 2020 تولید 
ساالنه اش را به طور متوسط 6 درصد افزایش 
دهد. این روند تولید نفت خام و میعانات ایران 
را در سال 2020 به 4.955میلیون بشکه در 
روز خواهد رساند که حدود 1.5میلیون بشکه 
افزایش در مقایسه با حال حاضر خواهد بود. 
براساس آمار بلومبرگ، تحریم های بخش های 
انرژی و بانکی ایران که بر س��ر برنامه هسته ای 
این کش��ور وضع ش��دند، تولید نفت ایران را از 
3.1میلیون بشکه در روز در ژوییه سال 2012 
به 2.5میلیون بش��که در ماه مه س��ال 2013 
کاه��ش داد.  طب��ق گ��زارش »ای تی کرنی«، 
کاه��ش پیش بینی ش��ده تولی��د نفت منطقه 
آمریکا براب��ر با کاهش 4درصدی 27.5میلیون 
بشکه در روز تولید کنونی خواهد بود. قیمت ها 
تا پایان دهه ج��اری اجازه می دهد میادینی با 
هزین��ه تولید 60 تا 80 دالر در هر بش��که، در 

سطح سودآوری تولید داشته باشند. 
فارس��ت با اش��اره به دوره ای که در آن نفت 
برنت از باالی 100 دالر در هر بش��که در ژوییه 
2014، ش��ش م��اه بعد به کمت��ر از نصف این 
قیمت رس��ید، خاطرنش��ان کرد: اگرچه مازاد 
عرضه بر تقاضا تا حدودی بر قیمت نفت تاثیر 
دارد ام��ا این تاثیر به ان��دازه ای که در تغییرات 

گذشته شاهد بودیم چشمگیر نخواهد بود. 

بلومبرگ: 

بار کاهش تولید نفت بر دوش آمریکا ست

بین الملل

اخبــار

وزیر نیرو خبرداد:
برنامه احداث 2 نیروگاه 

تولید برق اتمی 

حمی��د چی��ت چیان، وزیر نیرو در گفت وگو با ایلنا 
درخص��وص می��زان تولید ب��رق از نیروگاه های اتمی 
گفت: در حال حاضر 1000 مگاوات از نیروگاه اتمی 
بوشهر برق تولید می کنیم که حدود 2 درصد از کل 

مصرف برق کشور از این نیروگاه تامین می شود. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه در حال حاض��ر نیروگاه 
اتمی بوش��هر س��ه سال است که در مدار قرار دارد، 
افزود: سازمان انرژی اتمی قرارداد احداث دو واحد 
دیگر نیروگاه اتمی را در بوش��هر دس��ت در برنامه 
دارد. چیت چی��ان در رابط��ه ب��ا چگونگی تخصیص 
بدهی ه��ای بلوکه ش��ده نفتی به وزارت نیرو اظهار 
داش��ت: در این خصوص مس��ئوالن بانک مرکزی و 
وزارت اقتصاد تصمیم گیری می کنند. وی ادامه داد: 
پول های آزاد ش��ده وارد منابع کلی کش��ور می شود 
و این گون��ه نیس��ت که از این پول ه��ا مبلغ خاصی 
ب��ه وزارت نی��رو یا وزارتخانه ه��ای دیگر اختصاص 

داده شود. 

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی: 
هندی ها دنبال گاز ارزان هستند

اعالم نشدن نرخ خوراک، دلیل تاخیر سرمایه گذاری 
در پتروشیمی است. 

مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی با بیان 
اینکه هندی ها به دلیل فاصله بس��یار کوتاه چابهار تا 
بندر گجرات، عالقه زیادی به س��رمایه گذاری در این 
منطقه دارند، گفت: یکی از دالیلی که موجب تاخیر 
س��رمایه گذاری هندی ها ش��ده، اعالم نش��دن قیمت 

قطعی گاز برای مصرف در پتروشیمی هاست. 
عب��اس ش��عری مق��دم در گفت وگو ب��ا ایرنا درباره 
پیش��نهاد هندی ها برای سرمایه گذاری در واحدهای 
پتروش��یمی ای��ران نیز اظهار داش��ت: آنه��ا تاکنون 
چندین بار آمده و صحبت کرده اند اما هنوز به نتیجه 
روشنی نرسیده ایم. من به آنها گفته ام که شما می آیید 
چرخی می زنید، قیمتی می گیرید و می روید و در کار 

خود جدی نیستید. 
معاون وزیر نفت با بیان آنکه سفیر هند در ایران نیز 
چندین بار موضوع را پیگیری کرده است، خاطرنشان 
کرد: به نظر می رسد که هندی ها به دنبال گاز خیلی 
ارزان و منتظر هستند که یک پیشنهاد خیلی خوب 

به آنها ارائه شود. 
وی گفت: هندی ها به دلیل فاصله500 کیلومتری 
بن��در چابه��ار ت��ا بن��در گج��رات، عالقه زی��ادی به 
س��رمایه گذاری در منطقه چابهار دارند، زیرا هزینه و 

زمان حمل کاهش چشمگیری پیدا می کند. 
ش��عری مقدم با اش��اره به پیش��نهاد هندی ها برای 
برخ��ورداری از خ��وراک دو س��نتی، افزود: آنها یکبار 
پیش��نهاد خوراک دو س��نتی را مطرح کردند و حتی 
یکب��ار ه��م گفتن��د ک��ه از یکی از کش��ورهای حوزه 

خلیج فارس، خوراک مجانی گرفته اند. 

پاالیشگاه های سیراف از سال 
آینده وارد مرحله ساخت می شود

مدی��ر برنامه ری��زی تلفیقی ش��رکت ملی پاالیش 
و پخ��ش فرآورده ه��ای نفتی ایران با اش��اره به اینکه 
پ��روژه س��یراف هم اکنون در مرحله تس��طیح زمین 
ب��ه س��رمی برد، گفت: عملیات س��اخت طرح فراگیر 

پاالیشی سیراف از سال 95 آغاز می شود. 
شهاب الدین متاجی در گفت وگو با شانا با اشاره به 
اینکه قرارداد طراحی بنیادی پروژه س��یراف در سال 
93 با یک شرکت ایرانی که همکار خارجی دارد امضا 
شده است، یادآور شد: قرار است کار طراحی بنیادی 
و اس��ناد Feed پروژه تا اس��فند امس��ال انجام شود و 
 EPC کار برای اجرا از س��وی پاالیش��گاه ها به پیمان

)طراحی، تامین کاال و اجرا( داده شود. 
وی طراحی بنیادی را گلوگاه این پروژه دانس��ت و 
گفت: پس از انجام طراحی بنیادی می توان اقدام های 

الزم را برای ساخت تجهیزات انجام داد. 
متاجی با بیان اینکه بخش خصوصی سرمایه گذاران 
پروژه س��یراف هس��تند، افزود: پیش بینی می ش��ود 
ساخت این پروژه که دارای هشت پاالیشگاه هر یک 
با ظرفیت 60 هزار بش��که در روز اس��ت از س��ال 95 

آغاز شود و حدود 3 سال به طول انجامد. 
وی افزود: با راه اندازی تمام فازهای پارس جنوبی، 

خوراک کافی برای این پروژه تامین می شود. 

الهه ابراهیمی

تولیدکنندگان 
نفت آمریکای 
شمالی، جنوبی و 
مرکزی از افزایش 
تولید نفت ایران 
پس از برداشته 
شدن تحریم های 
بین المللی 
تحت فشار قرار 
خواهند گرفت



افزای��ش درآمد از بخش معدن، موضوعی 
اس��ت ک��ه ای��ن روزها با توجه ب��ه تاکیدات 
مق��ام معظ��م رهبری، مورد توجه دولتی ها و 
مجلس��ی ها قرار گرفته است. تشکیل کمیته 
وی��ژه و واگ��ذاری معادن ب��ه بورس از جمله 
پیش��نهاداتی بوده که برای پیگیری سخنان 

مقام معظم رهبری مطرح شده است. 
مقام معظم رهبری هفته گذشته در دیدار 
ب��ا اعضای کابین��ه دولت یازدهم، بر افزایش 
می��زان درآمد از بخ��ش معدن و جایگزینی 
درآمده��ای این بخش ب��ه جای درآمدهای 
نفتی تاکید کردند. در همین راستا محمدرضا 
نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز 
در آخرین نشست خبری خود از برنامه های 
این وزارتخانه برای رش��د بخش معدن خبر 
داد. جعف��ر س��رقینی، مع��اون معدنی وزیر 
صنع��ت نی��ز پس از مدت ه��ا باالخره لب به 
سخن گشود و خبر تشکیل یک کمیته ویژه 
برای پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری در 

بخش معدن را اعالم کرد. 
سرقینی در این زمینه به مهر گفته است: 
»بعد از جلسه اخیر هیات دولت با مقام معظم 
رهبری و تاکید ایشان بر ضرورت جایگزینی 
معدن به جای درآمدهای ارزی نفت، کمیته 
وی��ژه ای در وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
ب��رای پیگی��ری مطالبات بخ��ش معدن که 
مدنظر ایش��ان اس��ت، تشکیل شده و مرتب 
مسائل را پیگیری خواهد کرد. این کمیته با 
حضور وزیر صنعت، تش��کیل جلسه می دهد 
و تمرکز بر اکتش��افات هم محور قرار گرفته 
اس��ت. بر این اس��اس، جلسات این کمیته با 
حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل 
می ش��ود و در آن هم تاکید ش��ده که تمرکز 
وی��ژه ای بر اکتش��افات معدنی صورت گیرد، 
چراک��ه موض��وع اصلی این اس��ت که ایران 
ب��ا وج��ود دارا ب��ودن ذخایر بس��یار معدنی، 
اکتشافات گسترده ای صورت نداده و همین 
امر، منجر به این شده تا نتواند از درآمدهای 

سرشار ارزی معدن استفاده کند.«
همزم��ان ب��ا دولتی ها، مجلس��ی ها نیز در 
ای��ن زمین��ه اظهارنظر کرده و پیش��نهادی 
را ارائ��ه داده ان��د. ایرج ندیم��ی، نایب رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد داده تا 
بورس معادن تشکیل شود و مراحل مختلف 
اکتشاف، استخراج و فرآوری از طریق تامین 

مالی در بورس صورت پذیرد. پیشنهادی که 
به اعتقاد کارشناسان و فعالین معدنی کشور 
عملیاتی کردن آن کمی بعید به نظر می رسد. 

تشکیل بورس معدن امکان پذیر نیست
محمدرض��ا بهرام��ن، نای��ب رئی��س خانه 
مع��دن، در ای��ن زمینه ب��ه »فرصت امروز« 
می گوی��د: »مع��ادن مانند ملک هس��تند و 
ملکی��ت آن ام��روز در اختیار وزارت صنعت، 
معدن و تجارت است. معادن طبق قانون در 
اختیار مکتشفان برای 25 سال قرار می گیرد 
که قابلیت تمدید دارد. راه دیگر این است که 

امتیاز این معادن از دولت به بخش خصوصی 
طی یک دوره خاص قرار می گیرد. همه این 
موارد در قانون معدن پیش بینی شده اما در 
ای��ن قانون موضوع��ی مبنی بر اینکه معادن 

در اختیار بورس قرار بگیرد، وجود ندارد.«
او می افزاید: »مش��ابه پیشنهادی که داده 
شده، در هیچ کجای دنیا وجود ندارد. اصوال 
وقتی معادن شناس��نامه دار می شوند، سپس 
ب��ه اف��راد متقاضی واگذار می ش��وند همان 
اتفاق��ی ک��ه امروز در کش��ور ما رخ می دهد. 
ب��ه اعتق��اد من واگ��ذاری از طری��ق بورس 
امکان پذیر نیست و اگر ما می خواهیم چنین 

چیزی را ابداع کنیم ابتدا باید زیرساخت های 
آن را فراهم کنیم. بورس فضایی نیس��ت که 
بخواهد معدن را ارائه کند بلکه فضایی برای 

ارائه مواد معدنی است.«
همچنین ناصر عابدیان، کارش��ناس بخش 
معدن، در گفت و گو با »فرصت امروز« درباره 
تش��کیل بورس معدن، بیان می کند: »وقتی 
صحبت از بورس می ش��ود، مقوله ارائه ماده 
معدنی و مقوله ارائه مالکیت معدن در بورس 
مطرح می ش��ود. ارائ��ه ماده معدنی مقوله ای 
شدنی است که امروز هم در کشور ما صورت 
می گی��رد. ام��ا ارائه امتیاز معدن در بورس با 

توجه به قانون انفال امکان پذیر نیست. زیرا هر 
معدنی فقط یکبار می تواند منتقل شود. حاال 
اگر ما می خواهیم که بورس معدن تش��کیل 
دهیم باید قانون معادن به گونه ای تغییر پیدا 
کند که خریدوفروش امتیاز معادن آزاد شود. 
در ش��رایط فعلی فق��ط امتیاز بهره برداری و 
اکتش��افات معدنی قابلیت واگذاری دارد که 

ارائه آن هم در بورس لزومی ندارد.«

بستر مناسب الزمه افزایش درآمد
ذخایر معدنی در ایران فراوان است اما فقط 
15 درصد از این ذخایر تاکنون به بهره برداری 
رس��یده اس��ت. حاال به طور جدی بر افزایش 
درآمد از این بخش تاکید می ش��ود که برای 
دستیابی به آن نیاز به جذب سرمایه بیشتر 
جهت اکتشاف و رسیدن به 85 درصد مابقی 

است. 
بهرامن درباره راه های افزایش این درآمد، 
تصریح می کند: »من نمی دانم در کش��ور ما 
چرا همیش��ه به دنبال س��خت ترین راه برای 
افزایش سرمایه گذاری هستیم؟ ما راه هایی را 
پیش رو داریم که در دنیا امتحان شده است. 
اگر ما می خواهیم افزایش س��رمایه گذاری را 
داش��ته باشیم و راهی نوین هم می خواهیم، 
چ��را به س��مت راه های س��اده تر نمی رویم؟ 
می ش��ود با یک مطالعه اساس��ی بس��تری را 
فراه��م کرد تا جذب س��رمایه گذاری در این 

بخش بیشتر شود.«
عابدی��ان نی��ز در ای��ن زمین��ه اظه��ار 
می کن��د: »اگ��ر در ه��ر زمین��ه می خواهیم 
درآم��د را افزای��ش دهیم باید بس��تر را برای 
سرمایه گذاری و فروش ماده معدنی مناسب 
کنی��م. ب��ه این مفهوم که ه��ر چقدر زمینه 
فعالیت های معدن داران مالیم تر و قانونمند تر 
ش��ود، در نتیجه تولید افزایش پیدا کرده و 
درآمد باالتر می رود. اما اگر شرایط به گونه ای 
باش��د که معدن داران با دس��ت انداز روبه رو 
باش��ند، طبیعت��ا رک��ودی در فعالیت آنها به 
وجود می آید که مانع از افزایش درآمد معادن 

خواهد شد.«
جذب سرمایه گذاری های خارجی از دیگر 
راهکارهایی اس��ت که از س��وی کارشناسان 
مطرح ش��ده که طبیعتا نیازمند زمان است. 
ح��اال بای��د منتظ��ر ماند و دید ک��ه راهکار 
دولتی ه��ا چق��در می توان��د در جهت تحقق 

افزایش درآمدهای معدنی موثر باشد. 

بررسی راهکارهای رسیدن به افزایش درآمد بخش معدن

کمیته ویژه و انتخاب دشوارترین راه برای توسعه معدن
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کرباسیان خبر داد 
صادرات یک میلیارد دالری از 

منطقه ویژه خلیج فارس 

 رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی )ایمیدرو( گفت: سال گذشته بالغ بر 
یک میلیارد دالر صادرات از منطقه ویژه خلیج فارس 
صورت گرفت که در س��ال جاری و آینده می توانیم 

صادرات بیشتری داشته باشیم. 
به گزارش ایسنا، مهدی کرباسیان،  معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در آیین افتتاح طرح توسعه اسکله تخلیه 
و بارگیری مواد فله معدنی منطقه ویژه اقتصادی و صنایع 
معدنی و فلزی خلیج فارس با اشاره به افزایش ظرفیت 
اسکله منطقه ویژه خلیج فارس به 12 میلیون تن عنوان 
کرد: با اجرای این طرح ظرفیت صادرات مواد فله معدنی 
از این اس��کله افزایش دو برابری یافته اس��ت. وی افزود: 
خوشبختانه زیرساخت های مختلف از جمله آب، برق، 
گاز، اسکله و راه آهن در منطقه ویژه خلیج فارس فراهم 
اس��ت و در طرح توس��عه این منطقه نیز 2000 هکتار 
به آن اضافه خواهد ش��د که می تواند در افزایش جذب 
س��رمایه گذاری داخلی و خارجی و اش��تغال این منطقه 
موثر باشد. کرباسیان از اجرای برنامه های توسعه منطقه 
ویژه پارسیان خبر داد و گفت: برای حضور در این منطقه 
نیز سرمایه گذاران خوبی از جمله در بخش پتروشیمی 
اع��الم آمادگ��ی کرده ان��د. وی اضافه کرد: توجه ویژه به 
توسعه اکتشافات معدنی در کشور نیز از دیگر برنامه های 

ما خواهد بود. 

4 محصول سوزوکی در ایران 
عرضه می شود

ایران خ��ودرو از برنام��ه عرضه چهار محصول جدید 
لوکس با همکاری سوزوکی در ایران خبر داد. 

به گزارش »فرصت امروز«، ایران خودرو روز گذشته 
ن��ام چه��ار محصول تازه س��وزوکی را که با همکاری 
این ش��رکت در ایران عرضه خواهد ش��د، اعالم کرد. 
بر این اس��اس قرار اس��ت خودروهایی در رنج قیمت 
80 تا 128 میلیون تومان با برند س��وزوکی در ایران 
عرضه شوند. محصوالت جدید ایران خودرو عبارتند 
از سوئیفت و دیزایر با قیمت 80 میلیون تومان که قرار 
اس��ت اردیبهش��ت 96 به بازار عرضه شوند و عالوه بر 
این، کیزاشی با قیمت 128 میلیون تومان و SX4 با 
قیمت 106 میلیون تومان نیز در شهریور 96 به بازار 

خودرو ارائه خواهند شد. 

رئیس خانه صنعت و معدن ایران: 
وزارت صنعت در مورد برنامه 
راهبردی از ما نظر نخواست 

خانه صنعت و معدن کمیته ای در سراسر کشور برای 
سرعت بخشیدن به اصالح سند راهبردی وزارت صنعت 

تشکیل داده تا ایرادات آن مشخص و اعالم شود. 
س��یدعبدالوهاب س��هل آبادی در گفت وگو با ایلنا 
اظهار داشت: در مورد برنامه راهبردی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و اعالم صنایع خودروس��ازی، فوالد، 
نس��اجی، س��یمان و... به عنوان صنایع پیشرو نه تنها 
پی��ش از تدوی��ن آن از خانه صنعت، معدن و تجارت 
مش��ورتی گرفته نش��د بلکه پس از انتشار و رسانه ای 

شدن آن برنامه را برای اصالح به ما ابالغ کردند. 
وی ادامه داد: در این راس��تا خانه صنعت و معدن 
کمیته ای در سراسر کشور برای سرعت بخشیدن به 
اصالح این س��ند راهبردی تش��کیل داده تا ایرادات 
مش��خص و اعالم ش��ود. رئیس خانه صنعت و معدن 
ای��ران ب��ا بیان اینکه تا هفته آینده نظرات رهنمودی 
خود را مطرح می کنیم، گفت: البته ما نامه ای به وزارت 
صنعت ارسال و گله مندی خود را اعالم کردیم که چرا 
در این سند توجهی به تشکل ها و واحدهای کوچک 

و متوسط نشده است؟ 
به گزارش ایلنا، برخی از ایراداتی که به برنامه راهبردی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته می شود این است 
که در این س��ند اس��تراتژیک به صنایع کوچک توجهی 
نش��ده و صنعت فوالد که با ظرفیتی پایین در کش��ور 
فعال است و بی آبی مشکل عمده این صنعت محسوب 
می شود، چرا به عنوان صنعت پیشران مطرح شده است؟ 
همچنی��ن صنعت تای��ر و تیوپ که کلیه مواد اولیه آن 
وارداتی اس��ت چه رتبه ای برای پیش��ران شدن صنایع 
داش��ته اس��ت؟ همچنین برخی کارشناسان معتقدند 
صنعت خودروسازی کشور صنعت موفقی نبوده و نباید 
در این سند به این صنعت تا این حد بها داده می شد. 
به نظر می رسد تنها صنایعی که در این برنامه راهبردی 
به درستی لحاظ شده اند لوازم خانگی، نساجی و کاشی 

و سرامیک بوده است. 

صادرکنن��دگان  انجم��ن  دبی��رکل 
صنعت��ی، معدنی و خدمات مهندس��ی 
ای��ران گفت: تولید ص��ادرات محور نیاز 
ضروری کش��ور اس��ت تا به واس��طه این 
تولیدات امسال و برای نخستین بار، تراز 

تجاری بدون اتکا به نفت مثبت شود. 
رحم��ان پورقربان در گفت و گو با ایرنا، 
اف��زود: امروز بازارهای بس��یار خوبی در 
اطراف کشور وجود دارد که به محصوالت 
و تولیدات ایران با توجه به همین شرایط 
موجود نیاز دارند، بنابراین تولیدکنندگان 
باید عزم خود را برای تولید هرچه بیشتر 

و بهتر جذب کنند. 
وی تاکی��د ک��رد: هرچ��ه تولید رونق 
بیش��تری داش��ته باش��د عالوه بر ایجاد 
اش��تغال برای تعداد زی��ادی از جوانان، 
جای��گاه صادرات��ی کش��ور در دنیا ارتقا 
خواه��د یاف��ت. پورقرب��ان تصریح کرد: 
تولید صادرات محور بسیاری از مشکالت 
را برط��رف و کش��ور را در رس��یدن ب��ه 
آرمان های خود موفق تر خواهد س��اخت. 
دبی��رکل انجمن صادرکنندگان ایران با 
اش��اره به اینکه اکنون تولید از وضعیت 
مناس��بی برخوردار نیس��ت و بس��یاری 
از کارخانج��ات یا تعطیل ش��ده یا نیمه 
تعطی��ل ادامه فعالی��ت می دهند، گفت: 
تع��دادی از کارخانجات نیز که همچنان 
فعالی��ت دارن��د ب��ا ظرفی��ت کامل کار 
نمی کنند زیرا سرمایه الزم را در اختیار 

ندارند. 
وی ب��ا تاکید بر اینک��ه اکنون صنایع 
نیازمند تزریق س��رمایه هس��تند، افزود: 
اگر بتوان با توجه به شرایط جدید جذب 
سرمایه کرده و این سرمایه ها را به سمت 
صنایع کوچک هدایت و آنها را احیا کرد، 
ایران خواهد توانست جایگاه واالیی را در 

منطقه از نظر صادرات کسب کند. 
پورقربان اظهار داشت: کسب موفقیت 
در توافقات بین المللی موجب خواهد شد 
سرمایه ها به سمت ایران سرازیر شود لذا 
بای��د تالش کرد این س��رمایه ها تنها به 
س��مت صنایعی مانند پتروشیمی، نفت، 

گاز و معادن سوق داده نشوند. 

ای��ن فع��ال صنعتی ای��ران گفت: باید 
س��رمایه های خارجی را به سمت صنایع 
کوچک تر هدایت کرده و این صنایع نیز 
خود را برای جذب سرمایه ها آماده و از 
آن در جه��ت تولی��د کاالهایی که بتوان 

صادر کرد، استفاده کنند. 
وی تاکی��د ک��رد: بای��د از فرصتی که 
توافق��ات بین الملل��ی ای��ران در اختیار 
کش��ور قرار می دهد حداکثر اس��تفاده را 
برای جذب س��رمایه گذاری و هدایت آن 
به سمت صنایع کنیم تا تولید بتواند راه 

نجات کشور باشد. 
بهره وری پایین آفت تولید 

پورقربان با بیان آنکه اکنون بهره وری 
در حد بس��یار پایینی اس��ت، گفت: این 
موضوع آسیب جدی برای تولید است. 

دبیرکل انجمن صادرکنندگان تصریح 
کرد: باید رس��انه ملی و س��ایر رس��انه ها 
آموزش ه��ای الزم برای ارتقای بهره وری 
را در دس��تور کار خ��ود ق��رار دهند زیرا 
به��ره ور ش��دن نیاز ضروری اس��ت. وی 
گفت: رسانه ها باید به کارگران و کارکنان 
این آموزش را بدهند که هرجا مشغول به 
کار هستند، واقعا کار کنند و زمان کار را 
برای ام��ور دیگر صرف نکنند. پورقربان 
ب��ا تاکی��د بر اینکه میانگین بهره وری در 
کش��ور باال نیست، افزود: اکنون راندمان 
کار کارگ��ران ح��دود یک تا دو س��اعت 
اس��ت و در بخش اداری نیز تاس��ف بار 
اس��ت. دبیرکل انجمن صادرکنندگان با 
بی��ان آنکه باید راندم��ان کار را افزایش 
داد، تصری��ح ک��رد: یک��ی از راهکارهای 
آن ایجاد رضایت در کارگران با افزایش 

سرمایه گذاری در صنایع است. 
وی افزود: س��رمایه گذاری در صنعت 
باعث خواهد شد این صنایع دیگر نیازی 
ب��ه اس��تفاده از منابع بانک��ی با بهره باال 
نداش��ته و از این رو دس��تمزد کارگران 
را ب��ه موق��ع تعیین کنند تا کارگر راغب 
شود بهتر کار کند. پورقربان گفت: هرچه 
می��زان بهره وری افزای��ش یابد کیفیت 
تولی��د نی��ز باالتر خواهد رفت و تولید به 

رونق خواهد رسید. 

تولید صادرات محور نیاز ضروری کشور است

اخبـــار

عسل داداشلو



بخش خصوصی  دردسرهای 
پ��س از بوروکراس��ی حاکم بر 
رون��د اعطای تس��هیالت، این 
بار با چالش واریز نشدن سهم 
ای��ن صن��دوق از درآمده��ای 
نفتی بلوکه ش��ده توسط بانک 

مرکزی، افزایش یافته است. 
به گ��زارش »فرصت امروز«؛ 
چن��دی پی��ش  ولی اهلل س��یف 
در س��فربه بوش��هر اع��الم کرد 
ک��ه دریافت تس��هیالت ارزی 
توس��ط فعاالن بخش خصوصی 
ب��ا وقفه مواجه خواهد ش��د اما 
ارائ��ه تس��هیالت ریال��ی بدون 
وقفه ادامه می یابد. این اظهارات 
سیف در حالی است که با توجه 
به س��ود 20 درصدی تسهیالت 
ریالی، در مقایس��ه با نرخ ثابت 
ارز در کش��ور، دریافت کنندگان 
تسهیالت ریالی را متضرر خواهد 
کرد. از سوی دیگر حصول توافق 
هس��ته ای و ماج��رای اع��داد و 
ارقام متفاوتی که در این باره از 
شخصیت های مختلفی نقل شد 
ه��م تبدیل به یکی از اختالفات 
صندوق توسعه ملی و رئیس کل 

بانک مرکزی شد. 
ب��ا وج��ودی ک��ه فع��االن 
بخش خصوص��ی بارها از نحوه 
عملک��رد بان��ک مرک��زی در 
دریافت تس��هیالت از صندوق 
توسعه ملی گالیه داشته اند اما 
اظهارات اخیر رئیس کل بانک 
مرکزی، واکنش ش��دید صفدر 
حسینی رئیس صندوق توسعه 
ملی را در پی داشت که حاکی 
از تعمی��ق اختالفات میان این 

دو سازمان دولتی است. 
صفدر حس��ینی با رسانه ای 
ک��ردن اختالف��ات از نوش��تن 
ب��ه  ب��اره  ای��ن  در  نام��ه ای 
رئیس جمهور خبر داد و گفت: 
بانک مرکزی متأس��فانه محرم 
خوب��ی برای پول های صندوق 

توس��عه ملی در گذشته نبوده 
اس��ت؛ پ��ول ف��روش نفت به 
س��ه قس��مت تبدیل می شود 
ک��ه ۱۴.۵ درصد آن به وزارت 
نف��ت، 20 درص��د به صندوق 
توس��عه مل��ی و بقی��ه آن ب��ه 
خزان��ه تعلق دارد اما آن نفتی 
که در تحریم فروخته و پولش 
در برخی کش��ورها بلوکه شده 
اس��ت، به عنوان امانت صندوق 
نزد بانک مرکزی اس��ت و این 
بانک هم موظف است که از آن 
نگهداری کند و حق ندارد روی 
پول ما دخل و تصرفی داش��ته 
باش��د ی��ا آن را در کش��وری، 
سپرده گذاری بلندمدت کند. 

حس��ینی گف��ت: مناب��ع ما 
نزد بانک مرکزی اس��ت و باید 
پروژه های��ی که ای��ن صندوق 
معرف��ی می کن��د، در اولویت 
پرداخ��ت قرار گی��رد نه اینکه 
بان��ک مرکزی برای بخش های 
دیگ��ری که دلخ��واه خودش 

است، هزینه کند. 
رئی��س هیأت عامل صندوق 
توس��عه ملی تصریح کرد: البته 
ممک��ن اس��ت بان��ک مرکزی 
اولویت ه��ای دیگری داش��ته 
باشد که برای اجرای آن و اداره 
کشور، از منابع صندوق توسعه 

ملی هم اس��تفاده کند اما این 
اقدام غیرقانونی است و درست 
آن اس��ت که ب��رای هزینه کرد 
منابع صندوق توس��عه ملی در 
ای��ن اولویت ه��ا، بانک مرکزی 
اج��ازه قانونی بگی��رد تا بتواند 
از منابع صندوق برداشت کند. 

اصل دعوا بر سر چیست؟ 
کارش��ناس  ایوبی،  محم��د 
ب��ا  در گفت وگ��و  اقتص��ادی 
»فرص��ت ام��روز« در این باره 
گفت: براساس قانون 20درصد 
درآمدهای نفتی کشور باید به 
حس��اب صندوق توس��عه ملی 
واری��ز ش��ود. اتفاق��ی ک��ه در 
دوران تحریم و مشکالت ایران 
در فروش نفت رخ داد شرایطی 
را رقم زد که دولت مجبور شد 
در ازای عوای��د نفتی ایران که 
در س��ایر کش��ورها بلوکه شد، 
از بان��ک مرکزی ریال دریافت 
کن��د، درحالی که این عواید به 
بانک مرکزی عودت داده نشده 

است. 
وی اف��زود: ب��ا حصول توافق 
هس��ته ای و اع��الم رقم ه��ای 
متف��اوت بود ک��ه همه متوجه 
این موضوع ش��دند و دریافتند 
ک��ه دول��ت ده��م از پیش این 

درآمدها را خرج کرده است و در 
قبال آن به بانک مرکزی بدهکار 
است. اما نکته مهم این است که 
کس��ی متوجه این موضوع نبود 
که س��هم 20درصدی صندوق 
توسعه ملی از دارایی های بلوکه 
ش��ده چه می ش��ود؟ آیا بانک 
مرکزی س��هم صندوق توسعه 
ملی را از این درآمدها پرداخت 

خواهد کرد؟ 
اقتصادی  ای��ن کارش��ناس 
تأکی��د کرد: اظه��ارات صفدر 
می ده��د  نش��ان  حس��ینی 
ک��ه مذاک��رات بین س��ازمانی 
نتیجه بخش نب��وده و احتماال 
این ب��اره  بان��ک مرک��زی در 
مقاومت هایی داش��ته اس��ت. 
درصورتی که استدالل صندوق 
توس��عه ملی مبتنی بر قوانین 
صریحی اس��ت ک��ه از تصویب 
مجلس گذش��ته است و بانک 
مرکزی موظ��ف به اجرای آن 

است. 
وی اظه��ار ک��رد: هم��واره 
رفتارهایی با صندوق توس��عه 
ملی ش��ده اس��ت که منابع آن 
یا صرف م��واردی غیر از موارد 
قانونی ش��ده اس��ت ی��ا اینکه 
به دش��واری به دس��ت فعاالن 
بخش خصوصی رسیده است. 

بوروکراسی دریافت 
تسهیالت ازصندوق توسعه 

ملی
ایوب��ی در ادام��ه گفت: البته 
آنگونه که رئیس صندوق توسعه 
مل��ی می گوید بخش خصوصی 
مس��یر همواری ب��رای دریافت 
تس��هیالت ارزی نداشته است و 
روند اعطای تسهیالت به فعاالن 
بخش خصوص��ی با مش��کالت 
زی��ادی مواجه بوده اس��ت. این 
صندوق از ابتدای ش��کل گیری 
با قوانین دست و پاگیری مواجه 
است که بانک مرکزی بر سر راه 
متقاضیان تسهیالت ارزی قرار 

داده است. 
وی افزود: یکی از مواردی که 
فعاالن بخش خصوصی همواره 
از آن گله من��د بوده ان��د، وجود 
بوروکراس��ی سنگینی است که 
در روند تقاضای تس��هیالت از 
س��وی بانک ها اعمال می شود. 
ای��ن مش��کل از آنج��ا نش��ات 
می گی��رد ک��ه بانک های��ی که 
در ش��هرهایی غی��ر از پایتخت 
فعالیت دارند از س��قف منابع و 
اختیارات محدودی برخوردارند 
و ب��ه همین دلی��ل متقاضیان 
اس��تانی  ب��زرگ  پروژه ه��ای 
مجبورن��د تقاضای تس��هیالت 
خود را به تهران ارس��ال کنند 
ام��ا از آنجا که بانک های عامل 
تهران هم با انبوهی از تقاضاها 
مواجه هس��تند، ترافیک تقاضا 
ب��ه وجود آم��ده و زمان زیادی 
ب��رای بررس��ی درخواس��ت ها 

صرف می شود. 
اقتصادی  ای��ن کارش��ناس 
تأکیدک��رد: بن��ا ب��ه دس��تور 
بانک مرکزی بانک ها وس��واس 
زیادی در ارزیابی وثایق بانکی 
ب��ه خ��رج می دهن��د و همین 
موضوع سبب شده که بر مدت 
زمان تلف ش��ده در استفاده از 

تسهیالت افزوده شود. 

دردسرهای بخش خصوصی برای دریافت تسهیالت ارزی صندوق توسعه ملی
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افزایش سقف فردی تسهیالت 
مسکن قضات

ش��ورای پ��ول و اعتب��ار افزای��ش س��قف فردی 
تس��هیالت مس��کن قضات را همانند اعضای هیأت 
علمی دانش��گاه ها تا مبلغ یک میلیارد ریال مصوب 

کرد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران، شورای پول و اعتبار 
در یکهزار و دویس��ت و شش��مین جلسه خود مقرر 
کرد شرایط اعطای تس��هیالت اعضای هیأت علمی 
دانش��گاه ها به نحوه اعطای تسهیالت مسکن قضات 

قوه قضائیه نیز تسری و تعمیم یابد. 
همچنین در این جلس��ه آخری��ن تحوالت اقتصاد 
کش��ور پیرامون تورم، وضعیت فعالیت های مختلف 
اقتصادی، اقدام های انجام شده برای خروج از رکود 
و. . . ب��ه بح��ث و تبادل نظر گذاش��ته و مقرر ش��د 
بانک مرکزی آخرین تحوالت اقتصاد کالن کش��ور و 
عملکرد سیاست های پولی را طی گزارشی تهیه و به 

شورای پول و اعتبار ارائه کند. 

نظام تک نرخی ارز باید اجرایی شود
رئیس کل اس��بق بانک مرکزی با بیان آنکه نظام 
چن��د نرخی ارز باید متناس��ب با رفت��ار طرف های 
عرض��ه و تقاضا تک نرخی ش��ود، گفت: مس��ئوالن، 
دول��ت و هیچ ف��ردی نمی تواند نرخ ها را دس��توری 
تعیی��ن کند و به نظر می رس��د ن��رخ تعادلی از نرخ 

فعلی باالتر باشد. 
به گزارش ایرنا، طهماس��ب مظاهری با بیان آنکه 
تک نرخی کردن ارز زحمت دارد، افزود: بعد از جنگ 
تحمیلی، نظام چند نرخی با ۴0 نرخ متفاوت وجود 
داش��ت و در آن شرایط طبیعی بود تا نیازها برطرف 

شود. 
وی ب��ا بی��ان آنک��ه ب��ا ارز محدود زم��ان جنگ 
توانس��تیم معیش��ت مردم را با آرامش تأمین کنیم، 
اظهار داشت: در دولت س��ازندگی حرکت به سمت 
تک نرخی آغاز و در دولت بعد ارز تک نرخی ش��د و 
با دو سال کار علمی نرخ ارز به 7۵0 تومان رسید. 

این کارش��ناس در مورد تغییر نرخ سود بانکی هم 
گفت: شورای پول و اعتبار باید نرخی را تعیین کند 
که شرایط بازار و اقتصاد هماهنگ باشد و در واقع با 

فطرت بازار کار خود را انجام دهد. 
وی تصریح کرد: شورا در چند مورد نرخ سودهایی 
را تعیین و ابالغ کرده که بانک ها قبول نمی کردند و 
با روش های مختل��ف نرخ های دیگری را مبنای کار 
قرار دادند که این روند نیز همیش��ه با گالیه اعضای 

شورا و بانک مرکزی روبه رو بوده است. 
مظاهری گفت: نرخ سود سپرده، تسهیالت، عقود 
مبادل��ه ای و مش��ارکتی با توجه به ش��رایط ارزی و 

امکان تهیه پول به بررسی بیشتری نیاز دارد. 
وی تأکی��د کرد: ب��ه نظر نمی رس��د اکنون دولت 
و س��ایر قوا مایل نباش��ند جلوی موسسات متخلف 
گرفته شود و بانک مرکزی باید خود را مجهز کند تا 
برخوردی متعادل و قوی داش��ته باشد و از اقدامات 

چکشی و ضعیف خودداری کند. 
رئی��س کل اس��بق بان��ک مرک��زی ادام��ه داد: 
درصورتی ک��ه موسس��ات غیرمج��از و غیرمتش��کل 
اصالح یا جلوی فعالیت آنها گرفته ش��ود می توان به 

نرخ سود واقعی پایبند بود. 
مظاه��ری اف��زود: باید مفهوم س��ود و ارز بدون 
رب��ا ی��ا قرض الحس��نه در قال��ب پ��ول اعتب��اری 
تعیین تکلیف ش��ود و کارشناس��ان و صاحب نظران 
مذهبی باید به آن پاس��خ دهند تا در شرایطی که 
پول رایج در کش��ور و دنیا از پول ذاتی )سکه طال 
و نقره(به پول اعتباری تبدیل ش��ده مفهوم س��ود 

و ربا تعیین ش��ود. 
وی ادام��ه داد: در حقیق��ت وقتی پولی را قرض 
می دهید، ق��درت خری��د آن را پرداخت کرده اید 
و باید هنگام بازگش��ت، ق��درت خرید آن بازگردد 
و مق��داری از ارزش آن که ناش��ی از تورم کاهش 
پیدا می کند، جبران ش��ود، ت��ا اینکه قرض بدون 

ربا داده شود. 
رئیس کل اس��بق بانک مرکزی گفت: شورای پول 
و اعتب��ار در چند مورد س��ودهایی را تعیین و ابالغ 
ک��رده و بانک ها نیز به دلیل آنکه این نرخ ها را قابل 
قبول تصور نمی کردند با روش های مختلف نرخ های 

دیگری را مبنای کار قرار دادند. 

 قیمت طال تحت تأثیر 
افزایش نرخ بهره

برخی تحلیلگران اقتصادی ب��ر این باورند که اگر 
قیمت طال در ۳ روز گذش��ته از روند صعودی قیمت 
نفت پیروی کرده بود قیمت هر اونس طال اکنون به 

بیش از ۱۴۵0 دالر رسیده بود. 
به گزارش بانکداران 2۴ به نقل از پایگاه اینترنتی 
گلد ایگل، قیمت جهانی نفت در ۳ روز گذشته بیش 
از 27 درصد رشد داشته و اگر طال می توانست از این 
روند پیروی کند قیم��ت آن به بیش از ۱۴۵0 دالر 

رسیده بود. 
براساس این گزارش تحلیلگران بازار بین المللی 
نسبت به علت اصلی افزایش چشمگیر قیمت نفت 
نامطمئن هس��تند، چ��را که نیروهای س��اختاری 
عرضه و تقاضا در این مدت تغییر چندانی نداشته 

است. 
ع��الوه ب��ر ای��ن انتش��ار آماره��ای اقتص��ادی 
ناامید کنن��ده در چین می توانس��ته موجب کاهش 
قیم��ت جهانی نفت ش��ود. قیمت نق��ره نیز باید با 
افزای��ش 27 درصدی به بی��ش از 2۳ دالر در هر 

اونس می رسید. 
ب��ه اعتقاد تحلیلگ��ران اقتص��ادی، قیمت طال در 
ش��رایط کنونی به ش��دت تحت تأثیر گمانه زنی های 

مربوط به افزایش نرخ بهره فدرال رزرو قرار دارد. 
به گزارش س��ایت ط��ال، عامل مه��م دیگری که 
می توان��د بر قیم��ت طال در کوتاه مدت مؤثر باش��د، 
نوس��انات ارزش دالر و انتش��ار آماره��ای مربوط به 

وضعیت بازار کار و اشتغال آمریکا خواهد بود. 

نرخنــامه

دریچه

دالر3,413 تومان
صراف��ان ب��ازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمری��کا 
را۳,۴۱۳تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح 

جدید را92۴,۵00 تومان تعیین کردند. 
ه��ر ی��ورو در ب��ازار آزاد۳,88۵ توم��ان و ه��ر پون��د 
نیز۵,2۴0توم��ان قیمت خورد. همچنین هر نیم س��که 
۴72,000 تومان و هر ربع سکه262,000 تومان فروخته 
شد. هر سکه یک گرمی۱72,000 تومان خریدوفروش 
شد و هر گرم طالی ۱8 عیار 9۴,7۴۴تومان قیمت خورد. 
هر اونس طال هم در بازارهای جهانی ۱۱,۴28دالر بود. 

قیمتنوع ارز 

۳,۴۱۳دالر آمریکا

۳,88۵یورو اروپا

۵,2۴0پوند انگلیس

9۴۳درهم امارات

۱,200لیر ترکیه

۵۴0یوآن چین

29ین ژاپن

2,6۳0دالر کانادا

۳,۵60فرانک سوییس

۱۱,2۵0دینار کویت

9۱0ریال عربستان

282دینار عراق

۵۵روپیه هند

880رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

۱۱,۴28اونس طال

۴۱0,900مثقال طال

9۴,7۴۴هر گرم طالی ۱8 عیار

92۴,000سکه بهار آزادی

92۴,۵00سکه طرح جدید

۴72,000نیم سکه

262,000ربع سکه

۱72,000سکه گرمی

نرخ بانکی ارزها اعالم شد
 ب��ه گ��زارش مهر، بانک مرکزی نرخ بانکی ۳9 ارز را 
برای دیروز اعالم کرد که براین اس��اس نرخ بانکی ۱۵ 
ارز نس��بت به روز سه ش��نبه کاهش و قیمت 20 واحد 
پول��ی افزای��ش یافت و نرخ چهار ارز نیز تغییری نکرد. 
ن��رخ دالر آمری��کا با یک ریال افت 29,9۵۵ ریال، پوند 
انگلی��س ب��ا 2۵2 ریال کاه��ش ۴۵,87۴ریال و یورو با 

۴۳ ریال رشد ۳۳,80۴ ریال تعیین شد. 
فرانک سوییس ۳۱,۱68 ریال، کرون سوئد ۳,۵۴8ریال، 
ک��رون ن��روژ ۳,607ریال، کرون دانم��ارک ۴,۵۳0 ریال، 
روپیه هند ۴۵2 ریال، درهم امارات متحده عربی 8,۱۵6 
ریال، دینار کویت 99,۱۵6 ریال، یکصد روپیه پاکس��تان 
28,776 ریال، یکصد ین ژاپن 2۴,92۵ ریال، دالر هنگ 
کنگ ۳,866ریال، ریال عمان 77,806 ریال، دالر کانادا 
22,6۴۴ریال، راند آفریقای جنوبی 2,2۳۴ریال و لیر ترکیه 
۱0,22۱ریال قیمت خورد. نرخ هر روبل روسیه ۴۴9ریال، 
ری��ال قط��ر 8,2۳۳ ریال، یکصد دینار عراق 2,6۱9ریال، 
لیر س��وریه ۱۵9ریال، دالر اس��ترالیا 2۱,0۳8 ریال، ریال 
س��عودی 7,988 ریال، دینار بحرین 79,۴۳۵ ریال، دالر 
سنگاپور 2۱,2۱۴ ریال و ۱0روپیه سریالنکا 2,2۳2 ریال 
اعالم ش��د. نرخ یکصد روپیه نپال 28,262 ریال، یکصد 
درام ارمنس��تان 6,202 ریال، دینار لیبی 2۱,986 ریال، 
یوان چین ۴,707 ریال، یکصد بات تایلند 8۳,8۱۱ ریال، 
رینگ��ت مال��زی 7,۱07 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 
2۵,۴72ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱2,۵۳۴ ریال، افغانی 

افغانستان ۴6۳ ریال است. 

امضای قرارداد ساخت بیمارستان 
1000 تخت خوابی بانک پاسارگاد

قرارداد طراحی و ساخت بیمارستان ۱000تختخوابی 
بان��ک پاس��ارگاد در ش��هر ق��م، با یک��ی از بزرگ ترین 
ش��رکت های طراحی و س��اخت بیمارستان در اروپا، به 

امضا رسید. 
 ب��ه گ��زارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، این بانک 
با همکاری هلدینگ سالمت بانک پاسارگاد، در راستای 
ایفای مسئولیت های اجتماعی خود قصد دارد 7هزار  تخت 
بیمارستانی را در شهرهای قم، تهران، کرج، مشهد، قزوین 
و اه��واز، به ص��ورت خصوصی دایر کند که بخش اعظمی 
از ظرفی��ت آن ب��ا تعرفه دولتی فعالی��ت خواهد کرد. در 
راستای این اقدام، نخستین بیمارستان با سرمایه گذاری 
بانک پاس��ارگاد، در ش��هر قم تأس��یس خواهد ش��د. این 
مجموعه بیمارس��تانی گسترده به همراه امکانات اقامتی، 
دو هتل و یک دانش��گاه علوم پزش��کی، ظرف مدت س��ه 
سال آینده ساخته شده و به بهره برداری خواهد رسید. این 
بیمارستان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی وین،  به یکی 
از بهترین بیمارس��تان های خاورمیانه تبدیل خواهد شد. 
گفتنی است بانک پاسارگاد در راستای ایفای رسالت های 
اجتماعی خود تاکنون اقدام به ساخت مدرسه، کتابخانه 
و خانه های بهداش��ت در نقاط محروم کش��ور کرده است و 

این فعالیت ها همچنان ادامه دارد. 

دالر:     
یورو:
پوند:
درهم:

دالر:     
یورو:
پوند:
درهم:

چهارشنبهسه شنبه

تعداد معامالت حجم معامالت به میلیون ارزش معامالت به میلیون

روزهای هفته

شنبه
یکشنبه
دوشنبه

سه شنبه
چهارشنبه

سکه طرح قدیم

9100000
9110000
9185000
9200000
9230000

سکه طرح جدید

9100000
9110000
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موافقت با 14 طرح جدید 
سرمایه گذاری در منطقه آزاد ماکو

کمیسیون سرمایه گذاری منطقه آزاد تجاری - صنعتی 
ماکو با اجرای 14 طرح جدید با حجم س��رمایه گذاری 

631 میلیارد ریال در این منطقه موافقت کرد. 
به گزارش منطقه آزاد ماکو، هجدهمین کمیس��یون 
سرمایه گذاری منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو با حضور 
مدیرعامل و اعضای کمیسیون سرمایه گذاری این منطقه 
برگزار شد و پس از بررسی 20 طرح سرمایه گذاری در 
بخش های مختلف از جمله کشاورزی، صنعتی و خدماتی 
با اجرای 14 طرح موافقت کرد. طرح های موافقت شده 
در قالب طرح صنعتی از قبیل تولید مواد غذایی، لوازم 
برقی و الکترونیکی و همچنین پایانه چندمنظوره است 
که با حجم سرمایه گذاری بیش از 631 میلیارد ریال و 

اشتغالزایی 239 نفر اجرا خواهد شد. 
مدیر س��رمایه گذاری س��ازمان منطقه آزاد ماکو با 
اع��ام اینک��ه، تاکنون 54 ط��رح در این منطقه مورد 
تأیی��د قرار گرفته اس��ت، گف��ت: روزانه چندین طرح 
جهت س��رمایه گذاری به س��ازمان ارائه می ش��ود و 
کارشناسان این حوزه با انتخاب طرح هایی که دارای 
توجیه اقتصادی هستند با کارشناسی فنی در جهت 
جذب س��رمایه گذار واقعی ت��اش می کنند.  ابراهیم 
جلیلی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 
بیش از یک هزار و 468 میلیارد ریال سرمایه گذاری 
در منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو محقق شده و 

این طرح ها در مرحله بهره برداری است. 

سفیر تایلند خواستار توسعه روابط 
تجاری با ایران شد

سفیر کشور تایلند در جمهوری اسامی ایران گفت: 
به دنبال توس��عه روابط تجاری، بازرگانی و همچنین 

فرهنگی با کشور ایران هستیم. 
به گزارش ایرنا، رامسی چیکهام، در دیدار با اعضای 
ات��اق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی فارس و 
فعاالن اقتصادی در ش��یراز افزود: کش��ور ایران برای 
کشور تایلند همانند یک دریچه به سمت خاورمیانه 
است و بر همین اساس ما نیز خواهان گسترش روابط 
خود با این کشور هستیم.  وی گفت: ما بر گسترش 
این تعامات تأکید و تمایل بس��یار داریم و به زودی 
نیز هیأت تجاری و بازرگانی کشور خود را راهی ایران 
خواهیم کرد. وی همچنین ابراز عاقه کردکه عاوه بر 
توس��عه روابط تجاری و بازرگانی، در زمینه فرهنگی 
و مش��ترکاتی ک��ه در این ح��وزه داریم نیز با یکدیگر 
همکاری داشته باشیم. سفیر تایلند در ایران، با اشاره 
به توانمندی های کش��ورمان در زمینه علوم مختلف 
به ویژه نانو افزود: کشور تایلند آماده است تعاماتی نیز 
در زمینه فعالیت های علمی و دانشگاهی با کشور ایران 
داش��ته باشد. رامس��ی چیکهام افزود: عاوه بر روابط 
تج��اری و بازرگان��ی، در حوزه نفت و گاز روابط خود 
را با جمهوری اسامی ایران گسترش خواهیم داد. 

کش��ور تایلند ب��ه مرکزیت بانکوک در ش��به جزیره 
هندوچین در جنوب ش��رقی آس��یا قرار دارد.  در این 
نشست نیز رئیس اتاق بازرگانی شیراز و مدیرکل صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان فارس با بیان قابلیت های بکر 
س��رمایه گذاری در اس��تان فارس آمادگی این استان را 

برای سرمایه گذاری خارجی اعام کردند.

رئیس سازمان امور مالیاتی: 
مالیات تنبیه اجتماعی نیست 

رئیس س��ازمان امور مالیات��ی تأکید کرد: باید این 
نگاه که مالیات دادن تنبیه اجتماعی است، تغییر کند 
چراکه مالیات فرصت را برای نس��ل های آینده جهت 

فعالیت و اشتغال ایجاد می کند. 
به گزارش ایس��نا، علی عس��گری روز چهارشنبه در 
مراس��م جش��نواره فرهنگ ماالیاتی اظهار کرد: نظام 
مالیاتی ایران از نظام ترکیه 20 س��ال و از نظام های 
مالیاتی کشور های دنیا 40 سال عقب تر است که دلیل 
آن عدم برنامه ریزی و فرهنگ سازی مالیاتی است. 

وی با اشاره به ایجاد زیرساخت های الزم، نرم افزارهای 
مالیاتی، اصاح فضای اداری و افزایش نیروی انسانی در 
سال های اخیر عنوان کرد: این کارها در راستای بهبود 
نظام مالیاتی صورت گرفته اما یک نظام کارآمد فرهنگ 
مالیاتی می خواهد. رئیس س��ازمان امور مالیاتی با بیان 
اینک��ه هنوز فرهنگ قدیمی مالیات ندادن به حکومت 
در جامعه تغییر نکرده است، ادامه داد: باید این نگاه که 
مالیات دادن تنبیه اجتماعی اس��ت تغییر کند، چراکه 
مالیات فرصت را برای نسل های آینده جهت فعالیت و 

اشتغال ایجاد می کند. 

عزم ش��رکت پس��ت ب��رای شناس��ایی و 
یکپارچه کردن آدرس هایی پس��تی سراس��ر 
کشور از سال گذشته آغاز شده و پیش بینی 
می ش��ود حدود دو س��ال دیگر این عملیات 

به اتمام برسد. 
به گزارش  » فرصت امروز «  حسین مهری، 
مدیرعامل ش��رکت پست در همایش   »نظام 
ملی آدرس گذاری کشور «  گفت: ما با اجرای 
طرح G. NAF قصد داریم با شناسایی همه 
آدرس ها و اطاعات جغرافیایی، همه مردم و 
س��ازمان ها را دارای یک آدرس اختصاصی و 
استاندارد کنیم تا شاهد ارائه خدمات بهتری 

باشیم. 
وی اف��زود: برای شناس��ایی آدرس ها، نیاز 
به همکاری ش��هرداری ها و دهیاری ها داریم 
و در بخ��ش اطاعات جغرافیایی نیز نیازمند 
همکاری سازمان ثبت اسناد و اماک هستیم 
 ک��ه این همکاری ها در دس��تورالعمل طرح

G. NAF قرار دارد. 
مه��ری ادام��ه داد: متأس��فانه در کش��ور 
آدرس ه��ای همنام و بی نام زیادی داریم که 
مش��کاتی را به همراه داش��ته و با اجرایی 
ش��دن G. NAF و وحدت همه آدرس های 
سراسر کشور، این مشکل برطرف خواهد شد. 
مدیرعام��ل ش��رکت پس��ت بااش��اره به 
اهمیت هوشمند س��ازی آدرس های پستی 
 G. NAF گف��ت: ب��ا اجرایی ش��دن طرح
هم��ه اماک��ن و معاب��ر عاوه بر مش��خص 
ش��دن طول و ع��رض جغرافیایی، یک کد 
یونی��ک دریاف��ت می کنن��د و بع��د از آن 
اطاع��ات دیگری مثل اطاعات جمعیتی، 
اطاعات مشاغل و اطاعات زیرساختی به 
آدرس هوش��مند آنها اضافه خواهد شد که 
در نتیجه یک دیتابیس سراس��ری در کشور 

ایجاد خواهد ش��د. 
را  کار  ای��ن  مقدم��ات  م��ا  اف��زود:  وی 
ش��روع کردی��م و ح��دود 45 میلیون رکورد 
شناس��ایی ش��ده اند. از اواس��ط سال گذشته 
 ط��رح بهنگام س��ازی اماک��ن آغاز ش��د که 
 36 میلی��ون از ای��ن اماکن ش��هری و حدود 
9 میلیون آنها روس��تایی اس��ت و تا به حال 
حدود 60 درصد این اماکن را در ش��هر ها و 

65 درصد در روستا ها را بهنگام کرده ایم.
 G.NAF مهری درباره مدت زمان تکمیل
گفت: قرار اس��ت اساسا دستورالعمل ها، طی 
بازه زمانی دو سال اجرایی شود اما پیش بینی 
می کنم که زمان بیش��تری برای اجرای آن 

نیاز باشد. 
مدیرعامل ش��رکت پس��ت با بی��ان اینکه 

عملی��ات بهنگام س��ازی آدرس ه��ا ادامه دار 
خواه��د ب��ود، اظهار کرد: برابر قانون باید هر 
دوس��ال ی��ک بار اماکن ش��هری و هر چهار 
س��ال یک بار اماکن روس��تایی بهنگام شود 
که این روند در حال اجراس��ت وطبق قانون 

ادامه خواهد داشت. 

امضای تفاهم نامه پست با مرکز آمار
 در ادام��ه ای��ن همای��ش رئیس مرکز آمار 
ای��ران ضم��ن ابراز خرس��ندی از تفاهم نامه 
منعق��د ش��ده بین ش��رکت پس��ت و مرکز 
آم��ار اظه��ار امیدواری کرد: ب��ه موجب این 
تفاهم نام��ه ب��اب جدیدی در فعالیت های دو 
سازمان گشوده شده و همکاری های پیشین 

دو سازمان سامان یابد. 
ع��ادل آذر، مکان محور ش��دن اطاعات و 
داده های آماری را ضروری دانست و تصریح 
کرد: 80 درصد داده های مورد اس��تفاده در 

جوامع امروزی قابل اتکا به مکان هستند. 
وی با بیان این که سرشماری نفوس سال 
95 با همکاری پست انجام خواهد شد گفت: 
در زمین��ه سرش��ماری ایده آل ترین وضعیت 
این اس��ت که ش��ماره ملی نفوس به مکان 

آنها اتصال یابد. 
ع��ادل آذر با اش��اره به این ک��ه مرکز آمار 
ایران در برابر برش های متفاوت کشوری قرار 
گرفته و باید پاس��خگو باش��د اظهارداشت: با 
اج��رای G. NAFاطاع��ات آماری کش��ور 

ساماندهی می شود. 
رئی��س مرک��ز آمار ایران با بیان این که این 
مرکز مرجع رس��می تولید آمارهای رس��می 
کش��ور اس��ت افزود: اجرای این طرح موجب 
می شود این مرکز به نهادی هوشمند دارای 
جایگاه محوری در سیاس��ت گذاری و هدایت 
در تولی��د آماره��ای کش��ور و تعیین کننده 
و پیش��گام در تأمی��ن آماره��ای م��ورد نیاز 

ذی نفعان تبدیل شود. 
وی ب��ا اش��اره به م��اده 68 و قانون پنجم 
توس��عه اظهار داش��ت: مرکز آمار ایران تهیه 
آم��ار و اطاع��ات مورد نیاز برای محاس��به 
ش��اخص های حوزه های تخصصی را برعهده 

دارد. 
رئیس مرکز آمار ایران به توصیه های سازمان 
ملل متحد در زمینه کاربرد زیرساخت مکانی 
برای فعالیت های سرشماری پرداخت و گفت: 
افزای��ش تقاضا برای دریافت اطاعات آماری 
تجمیع نش��ده، برنامه ریزی مدیریت بحران، 
برنامه ری��زی خدم��ات اجتماع��ی، تحلی��ل 
فق��ر، برنامه ری��زی خدمات عمومی و تحلیل 

نیروی کار از مهم ترین کاربرد های اطاعات 
مکان محور در سرشماری ها به شمار می رود. 
وی ب��ا بیان ای��ن که اجرای G. NAFنام 
ش��رکت پس��ت را در مرکز آمار ایران و تاریخ 
کش��ور ماندگار خواهد س��اخت عنوان کرد: 
 G. NAF مرک��ز آمار ای��ران با اجرای طرح

بسیار منتفع خواهد شد. 
آذر در ادام��ه ب��ه نق��ش آمار مکان محور در 
مدیریت بحران اش��اره و اظهار امیدواری کرد 

ک��ه با تحق��ق این طرح مرکز آمار ایران بتواند 
برای بخش های مختلف در زمینه های اجتماعی 

آمار ارائه کند. 
وی درخص��وص مزایای مکان محور کردن 
سرش��ماری ها گفت: این امر تعیین محدوده 
کاری و رص��د مام��وران آمارگی��ر و کنت��رل 

پوشش جمعیتی را موجب می شود. 
رئیس مرکز آمار ایران به مقایس��ه آماری 
سرشماری سال 90 با 95 پرداخت و گفت: با 

فرآیندهای ارائه شده طرح G. NAF هزینه 
150 میلیارد تومانی سال 90 به 100 میلیارد 
تومان و 100 هزار نیروی انسانی سال 95 به 

20 هزار نفر تقلیل یافته است. 
آذر اف��زود: ب��ا توج��ه ب��ه این ک��ه در این 
سرش��ماری بخ��ش بزرگ��ی از اطاعات که 
متناس��ب با کدپس��تی و نشانی از قبل فراهم 
شده است روند سرشماری تسهیل و تسریع 

خواهد یافت. 

مدیرعامل شرکت پست ایران: 

نشانیپستیهماستانداردمیشود

رئیس جمهور طی روزهای گذش��ته اصاح 
مالیات ه��ای مس��تقیم ش��امل 60  قان��ون 
بن��د اصاح��ی را جهت اجرا ب��ه وزارت امور 
اقتص��ادی و دارای��ی اباغ کرد. ب��ه گزارش 
ص��دای اقتصاد موضوع��ی که بع��د از اباغ 
قان��ون مالیات از س��وی رئیس جمهور مطرح 
شد سرک کش��یدن به حساب های افراد بود 
ک��ه صدای اعتراض برخی از کارشناس��ان را 
درآورد. از دیدگاه آنان سرکشی به سپرده ها، 
باعث می ش��ود که افراد س��رمایه خ��ود را از 
بانک ه��ا بی��رون بکش��ند و همی��ن موضوع 
پیامده��ای اقتصادی نیز خواهد داش��ت. اما 
سیدحسین س��لیمی، عضو هیأت نمایندگان 
اتاق تهران بر این باور اس��ت که چک کردن 
س��پرده های افراد به معنای س��رک کشیدن 
نیس��ت. دولت فقط می خواه��د از این طریق 
اف��رادی را ک��ه در دریاف��ت اظهارنامه خود 
شفافیت الزم نداشته اند، شناسایی کند. این 
در حالی است که باید این موضوع را در نظر 
داش��ت س��پرده های افراد خارج از پرداخت 
مالیات اس��ت و نباید برای آنان جای نگرانی 

باشد.  
قانون های مالیات در ایران سالیان سال 
اس�ت مورد انتقاد برخ�ی از تحلیلگران 
اقتص�ادی قرار گرفته. ام�ا در تازه ترین 
پرس�روصدا  قوانی�ن  ای�ن  رخداده�ا 
دس�تخوش برخی از اصالحیه ها توس�ط 
رئیس جمهور قرار گرفته اس�ت. در این 

موردنظر شما چیست؟ 
مش��کات در قان��ون مالی��ات از دیرباز در 
کشور ما وجود داش��ته است. مشکل اساسی 
ک��ه در ایران چ��ه قبل و چه بع��د از انقاب 
وجود داشته این است که کشورهای همسایه 
م��ا با توجه به اینکه درآمدهای عمده خود را 
از طریق فروش نفت به دس��ت می آورند زیاد 
روی قوانین مالیات��ی خود کار نکرده اند. این 
موضوع پای ایران را نیز به میان آورده است. 
کش��ورهای  تم��ام  در  مالی��ات  قان��ون 
توس��عه یافته ب��ه خوب��ی رعایت می ش��ود و 
اف��راد در جوام��ع توس��عه یافته ب��ه نس��بت 
درآمدهای ش��ان و با ش��فافیت ب��اال مالیات 
پرداخ��ت می کنن��د. این در حالی اس��ت که 
هن��وز در م��ورد قوانی��ن مالیات��ی در ایران 

فرهنگ سازی مناس��بی صورت نگرفته. افراد 
جامع��ه باید بدانن��د که دولت ه��ا مالیات را 
دریافت می کنند که ب��ه طرح های عمرانی و 
هزینه ه��ای جاری مملکت کمک کنند چون 
در نهای��ت این مردم هس��تند که از خدمات 

ارائه شده دولت استفاده می کنند. 
قانون مالیات می گوید هر فردی که درآمد 
بیش��تری دارد باید پول بیش��تری در جهت 
پرداخت مالیات بدهد و این موضوع در افراد 
حقیق��ی و حقوقی هیچ فرقی ندارد. در ایران 
برای وص��ول مالیات در ماه های تیر و خرداد 
باید اظهارنامه های مالیاتی به س��ازمان امور 
مالیاتی ارائه شود و افراد طبق ضریب مالیاتی 
که برای آنان تعیین می شود مالیات پرداخت 

می کنند. 
این در حالی اس��ت که آمارهای ارائه شده 
در کل دنیا نش��ان می دهد حدود 90 درصد 
افراد مالیات هایش��ان را پرداخت می کنند اما 
این درصد در ایران به 10 درصد می رسد که 
آمار بس��یار پایینی اس��ت. از این 10 درصد 
نیز بس��یاری از آنها کارمندان رس��می دولت 
هستند. از سوی دیگر در ایران افراد حقیقی 
ک��ه از چن��د منب��ع مختلف درآمد کس��ب 

می کنند ج��زو فرارهای مالیاتی به حس��اب 
می آیند. 

چرا در کش�ور ما فراره�ای مالیاتی آمار 
باالیی دارد؟ 

به این دلیل که شناسایی مودیان در کشور 
ما بس��یار سخت اس��ت و افراد شفافیت الزم 
در اظهارنامه های مالیاتی خود ندارند. این در 
حالی است که درصد اظهارنامه های حقیقی 
بس��یار کم اس��ت. برخی از اف��راد اظهارنامه 
می دهند اما اع��داد و ارقام��ی واقعی درآمد 
خ��ود را بازگو نمی کنند و اصوالً به دلیل این 
اختافات��ی که وج��ود دارد فرارهای مالیاتی 

روزبه روز افزایش می یابد. 
ب��ا ای��ن ح��ال وزارت اقتص��اد و دارایی 
در تازه تری��ن تصمی��م خ��ود به طور جدی 
می خواه��د موض��وع ش��فافیت فعالیت های 
اقتص��ادی را پیگی��ری و عملیات��ی کند تا 
از این طریق بتوان��د مانع فرارهای مالیاتی 
بی ش��مار ش��ود. اگر تمام افرادی که طبق 
قانون باید مالیات پرداخت کنند این کار را 
انج��ام دهند هم پیش بینی های دولت برای 
هزینه هایش انجام می ش��ود و هم ابزارهای 
مختلف به دست می آید که با افراد متخلف 

برخورد ش��ود. 
ش�فافیت  از  بع�د  ک�ه  موضوع�ی  ام�ا 
ش�د  مط�رح  اقتص�ادی  فعالیت ه�ای 
سرکش�ی ب�ه حس�اب های افراد اس�ت. 
برخ�ی می گوین�د این کار نوعی س�رک 
کش�یدن به حساب های ش�خصی افراد 
اس�ت و پیامدهایی نیز خواهد داشت. در 

این موردنظر شما چیست؟ 
بله من هم با این موضوع موافق هس��تم و 
طبق قانون تنها با حکم دادس��تانی می توان 
به حساب های ش��خصی افراد سرک کشید، 
اما موضوع چک کردن حس��اب ها از س��وی 
سازمان امروز مالیاتی این گونه نیست. دولت 
فق��ط می خواهد از این طری��ق افرادی را که 
درآمدهای آنچنانی دارند و فرارهای مالیاتی 
انجام می دهند شناس��ایی کند و این موضوع 
ب��ه هیچ عنوان ارتباطی ب��ا مالیات گرفتن از 
سپرده های ش��ان ن��دارد. زیرا س��پرده افراد 

مشمول مالیات دهی نمی شود. 
باید این نکته را در نظر داشت که 42هزار 
میلی��ارد تومان��ی که دولت باب��ت یارانه های 
نق��دی پرداخت می کند بس��یار پردردس��ر 
اس��ت. آنان مجبور ش��ده اند که با شناسایی 

افراد پردرآمدی ک��ه یارانه دریافت می کنند 
دست آنان را از یارانه ها کوتاه کنند، بنابراین 
از ای��ن طریق نیز می توانند اف��راد نیازمند را 

شناسایی کنند. 
در اصالح قانون جدید آیا جریمه ای برای 
فرارهای مالیاتی نیز در نظر گرفته ش�ده 

است؟ 
ببینید از دیدگاه من زمانی که شناس��ایی 
اف��راد به درس��تی صورت بگیرد چ��ه افرادی 
که معافیت داش��ته و چه افرادی که معافیت 
نداش��ته باش��ند باید اظهارنامه مالیاتی خود 
را ارس��ال کنند. عدم اظهارنامه به نوبه  خود 
جرم محسوب می شود و طبق قانون به راحتی 
می توان با ای��ن افراد برخورد کرد. بی عدالتی 
در قوانی��ن مالیاتی ای��ران وجود دارد. به طور 
مثال کارمندان رس��می و حقوق بگیران قبل 
از دریاف��ت حقوق های خ��ود مالیات از فیش 
حقوقی ش��ان کسر می ش��ود اما در گوشه ای 
دیگر بس��یاری از افراد با درآمدهای نجومی 
مع��اف مالیاتی اند ی��ا جزو فراری��ان مالیات 
به حس��اب می آیند و البت��ه از تمام خدمات 
ارائه ش��ده همانند فردی که مالیات پرداخت 
می کن��د اس��تفاده می کنند و ای��ن موضوع 

مصداق بی عدالتی است. 
 به نظر شما برای سروسامان دادن قوانین 
مالیاتی در کش�ور باید چ�ه کاری انجام 

شود؟ 
فرهنگ س��ازی مهم ترین موضوع اس��ت. 
از دی��دگاه م��ن فرهنگ مالیات��ی مقدم بر 
ابزار دریافتی اس��ت. با چم��اق و زورگیری 
ک��ه  زمان��ی  گرف��ت.  مالی��ات  نمی ت��وان 
فرهنگ س��ازی مناس��بی در جامعه ش��کل 
بگی��رد برق��راری عدال��ت مالیات��ی نیز به 
وجود خواهد آم��د. بی عدالتی های مالیاتی 
باید از طریق فرهنگ س��ازی برطرف شود. 
ان��گار وج��دان پرداخت مالیات��ی در ایران 
وج��ود ندارد. البت��ه بر این ب��اورم که باید 
ب��رای افراد جامعه این شفاف س��ازی انجام 
ش��ود که دریافت مالیات در کجای کش��ور 
هزین��ه می ش��ود. زمانی که این ش��فافیت 
صورت بگی��رد مردم هم متوجه می ش��وند 
که مالیات های پرداختی شان مورد استفاده 

خودشان قرار می گیرد. 

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران: 

سرکشی به سپرده ها برای شناسایی مودیان فراری است

مـالیـات

اخبــار



ش��اید در ماه ه��ای ابتدایی 
دهه 90 که صف خارج ش��دن 
ش��رکت های خارجی از ایران 
روزب��ه روز طوالنی تر می ش��د 
حت��ی خوش��بین ترین فعاالن 
عرص��ه هوایی ایران نیز گمان 
نمی کردن��د در فاصله کمتر از 
چند س��ال بار دیگر یک صف 
جدید ش��کل بگی��رد، این بار 
ن��ه ب��رای رفتن که ب��ه دنبال 

بازگشت به ایران. 
موقعی��ت خاص جغرافیایی 
ایران باعث شده در طول تمام 
س��ال های گذش��ته به عنوان 
یکی از اصلی ترین محورهای 
عب��وری از چهار نقطه جهان 
تبدی��ل ش��ود. از قرار گرفتن 
به عن��وان مح��ور اصلی جاده 
تاریخ��ی ابریش��م گرفت��ه تا 
فعالیت ایران به عنوان یکی از 
اصلی تری��ن معبرهای عبوری 
ترانزیت��ی منطق��ه، همه این 
ف��رض را ثاب��ت می کنند که 
ب��رای اتصال آس��یا ب��ه اروپا 
نمی ت��وان به راحت��ی از کنار 

ن��ام ای��ران عب��ور ک��رد. 
در طول سال های گذشته اما 
برخی محدودیت های اقتصادی 
باعث ش��د نقش محوری ایران 
در حمل و نقل منطقه به حاشیه 
برود، محدودیت هایی که امروز 
یک��ی پس از دیگ��ری به رفتن 
نزدی��ک می ش��وند ت��ا باردیگر 
رقاب��ت این بار ب��رای تصاحب 

بازار ایران آغاز شود. 
مذاک��رات  کن��ار  در 
صورت گرفت��ه می��ان وزیر راه 
وشهرسازی ایران و طرف های 
اروپای��ی و بین الملل��ی ب��رای 
وارد کردن هواپیماهای جدید 
و نوس��از، فض��ای فرودگاه��ی 
ای��ران نی��ز توجه بس��یاری از 
س��رمایه گذاران خارج��ی را به 

خود جلب کرده است. 

از مسیرهای جدید تا 
سرمایه گذاری زیربنایی

نخستین اقدامات امیدبخش 
در ای��ن عرص��ه را ایرالین های 

خارجی کلید زدند. 

هواپیمای��ی  ش��رکت های 
بین المللی که پیش از این روی 
آسمان ایران حساب ویژه ای باز 
می کردن��د، در نگاه اول جذب 
ایمنی موجود در این آس��مان 
ش��دند. پس از آغاز ناامنی های 
سیاس��ی در عراق و س��وریه و 
البت��ه ناآرامی ه��ای اوکرای��ن 
ک��ه به ی��ک حادث��ه دردناک 
نیز انجامید، توجه به آس��مان 
ایران به عنوان تنها گزینه ایمن 

منطقه جدی تر شد. 
در ط��ول کمت��ر از چند ماه 
از  آم��ار پروازه��ای عب��وری 
آس��مان ایران که در شبانه روز 
ح��دود 500 پرواز تخمین زده 
می شد به رقمی بیشتر از 900 
پرواز رسیدو حتی رکورد هزار 
پ��رواز را نی��ز رد ک��رد تا عمال 
ای��ران ب��ه قط��ب اصل��ی این 

پروازها تبدیل شود. 
تس��هیالتی  سیاس��ت های 
دول��ت برای جذب بیش��ترین 
س��رمایه خارجی در عرصه های 
زیربنای��ی و البت��ه بازگش��ایی 
مرزه��ا ب��رای ج��ذب حداکثر 
توریس��ت، ایرالین های خارجی 

را بر آن داش��ته که نس��بت به 
ارائ��ه برنامه های پروازی جدید 
در ای��ران اع��الم آمادگی کنند. 
مانن��د ایرالی��ن مطرح��ی   از 

لوف��ت هان��زا گرفته ک��ه تعداد 
ش��هرهای ای��ران را ک��ه مقصد 
هواپیماهای��ش خواهن��د ب��ود 
زی��اد می کن��د ت��ا ایرالین های 
مطرح منطقه ک��ه برنامه ریزی 
ش��هرهای  در  کرده ان��د 
مختل��ف ای��ران پ��رواز کنن��د. 
 راه ان��دازی پروازهای مس��تقیم

به وس��یله  دوب��ی   - مش��هد 
هواپیمای��ی ام��ارات ب��ه خوبی 
نش��ان می دهد اعراب حاش��یه 
خلیج فارس نیز در تالشند قافیه 
را به رقبای اروپایی خود نبازند. 
البت��ه در ای��ن بی��ن آم��ار 
پروازه��ای ایرالین های ایرانی 
ب��ه مناطق مختل��ف اروپا نیز 
افزای��ش قابل توجهی داش��ته 
و به نظر می رس��د با رس��یدن 
هواپیماه��ای جدید که امکان 
تردد در مس��افت های طوالنی 
را دارند امکان دو طرفه ش��دن 
این مسیر نیز افزایش پیدا کند. 
در کن��ار اهمیت اقتصادی و 

البته وجهه بین المللی که ورود 
ایرالین ه��ای اروپایی به ایران 
دارد اما ش��اید آنچه بیشترین 
اهمیت را داش��ته باشد جذب 
سرمایه هایی است که می تواند 
ب��ه عرص��ه حمل و نق��ل ایران 

کمک جدی کند. 
آخون��دی چن��دی قبل در 
جری��ان صحبت ه��ای خ��ود 
رس��ما اعالم ک��رد بازار هوایی 
ایران ظرفیت س��رمایه گذاری 
بی��ش از 80 میلی��ارد دالر را 
دارد و کش��ورهای اروپایی باید 
از هم اکن��ون آمادگ��ی خود را 
ب��رای رقابت در این بازار اعالم 

کنند. 
این هش��دار وزیر از س��وی 
ب��ا  اروپایی ه��ا  از  بس��یاری 
پاس��خی مثبت مواجه ش��د تا 
جایی که هیات های اروپایی از 
فرانس��ه، ایتالیا، آلمان و دیگر 
کش��ورها در س��فر ب��ه تهران 
برنامه مش��خصی برای صنعت 
حمل ونقل هوایی ارائه کردند. 
در روزهای گذشته مصادیق 
گسترده تر  سرمایه گذاری  این 
ش��ده و ب��ه نظ��ر می رس��د به 

فرودگاه های ایران بس��ط پیدا 
کرده است. 

اخیرا عضو هیات نمایندگان 
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 
ایران از درخواس��ت لوفت هانزا 
برای س��رمایه گذاری در زمینه 
اح��داث فرودگاه در ایران خبر 
داده و گفته اس��ت با توجه به 
اینکه ایران بازاری نوظهور دارد 
و پس از لغو تحریم ها، شرایط 
برای رفت و آمدهای تجاری باز 
می ش��ود، این ش��رکت تقاضا 
دارد در ایران س��رمایه گذاری 
مس��تقیم داش��ته باش��د. این 
مذاک��رات که ط��ی هفته های 
گذش��ته انجام ش��ده اس��ت، 
س��رمایه گذاری ب��رای احداث 
ف��رودگاه و برق��راری خطوط 

پروازی را پیگیری می کند. 
حض��ور لوفت هانزا به عنوان 
یکی از بزرگ ترین ایرالین های 
فعال در اتحادیه اروپا این نوید 
را می دهد که صف جدیدی از 
س��رمایه گذاران کالن اروپایی 
راه ای��ران را در پی��ش گیرند و 
برای افزایش توان زیرس��اختی 
فرودگاه هایی چون امام خمینی 

نام خود را مطرح کنند. 
البته براس��اس صحبت های 
مطرح ش��ده از س��وی مقامات 
ایران��ی ای��ن حض��ور صرف��ا با 
س��رمایه های  ج��ذب  ه��دف 
جدی��د انج��ام نمی گیرد و باید 
به هم��راه خ��ود افزایش توان 
بخش خصوص��ی داخلی را نیز 
به دنبال بی��اورد. صحبت های 
اخی��ر معاون اول رئیس جمهور 
که انتقال تکنولوژی های نوین 
روز ب��ه ای��ران را از اصلی ترین 
اه��داف دولت در روزهای پس 
از تحریم بر ش��مرده به خوبی 
اس��تراتژی های جدید ایران را 
مش��خص می کن��د. خارجی ها 
پ��س از چن��د س��ال وقف��ه از 
هم اکن��ون خ��ود را ب��رای ب��ه 
دس��ت آوردن دوباره بازار ایران 
آماده کرده اند و در این شرایط 
ش��اید این ایرانی ها باش��ند که 
در مذاکرات آینده برای گرفتن 
امتیازات اقتصادی بیشتر دست 

باال را داشته باشند. 

 معاون برنامه ریزی و نظارت ش��رکت 
فرودگاه ه��ای کش��ور با بی��ان اینکه در 
ح��ال حاضر بی��ن ۲0 تا80 درصد بابت 
ارائ��ه خدمات به ایرالین ها بابت عوارض 
فرودگاهی تخفیف داده می شود، گفت: 
حس��ب قانون در قب��ال خدماتی که به 
دس��تگاه های دولتی در فرودگاه ها ارائه 

می شود هزینه ای دریافت نمی شود. 
غالمحس��ین باقری��ان در گفت وگو با 
پای��گاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی 
درب��اره س��رمایه گذاری لوفت هان��زا در 
اح��داث ف��رودگاه در ای��ران اظهار کرد: 
منط��ق س��رمایه گذاری برای س��اخت 
ف��رودگاه جدی��د یا س��رمایه گذاری در 

فرودگاه های موجود متفاوت است. 
اح��داث  زمین��ه  در  اف��زود:  وی 
ف��رودگاه ابت��دا قبل از ه��ر اقدامی باید 
ب��رای محل احداث ف��رودگاه از کمیته 
کنت��رل فضای کش��ور و درباره ضرورت 
س��اخت فرودگاه از سازمان هواپیمایی 
کش��وری مجوز دریافت ش��ود، بنابراین 
روال س��رمایه گذاری برای شرکت های 
خارجی از جمله ش��رکت لوفت هانزا به 

همین روال است. 
عضو هیات مدیره شرکت فرودگاه های 
کش��ور در بخش دیگ��ری از اظهاراتش 
درباره وضعی��ت اقتصادی فرودگاه های 
کشور گفت: تمام فرودگاه های کشور از 
جنبه توس��عه منطق��ه مربوط اقتصادی 
هس��تند چ��را ک��ه اگر فرودگاه نباش��د 
منطقه رشد نخواهد کرد، بنابراین تمام 
فرودگاه های کش��ور با توجه به تأثیر در 
ش��هر مربوط اقتصادی هس��تند اما اگر 
وضعیت اقتصادی فرودگاه های کش��ور 
از منظر درآمد - هزینه ای مدنظر باشد 
باید گفت در حال حاضر تنها دو فرودگاه 
بین المللی امام خمینی )ره( و بین المللی 

هاش��می نژاد مشهد س��ودده هستند و 
حتی فرودگاه مهرآباد سودده نیست. 

باقریان با بیان اینکه ناوگان مناس��ب 
ب��رای افزای��ش تعداد پ��رواز هفتگی در 
بخ��ش اعظمی از فرودگاه های کش��ور 
وجود ندارد، اظهار کرد: اولویت نخست 
برای سودده کردن فرودگاه های زیان ده 
تأمی��ن ن��اوگان کوتاه ب��رد و افزای��ش 
فرکانس پروازی به این فروگاه ها اس��ت. 
در ح��ال حاضر، برخ��ی از فرودگاه های 
مناطق کمتر برخوردار تنها دو پرواز در 
هفته دارند که در این شرایط کاماًل واضح 
است که فرودگاه نمی تواند سودده باشد. 
وی ب��ا بی��ان اینکه فلس��فه وجودی 
برخ��ی فرودگاه ه��ای توس��عه منطقه و 
تأثیر در اقتصاد کالن کش��ور اس��ت اما 
خود فرودگاه به تنهایی س��ودده نیست، 
درباره برنامه  شرکت فرودگاه های کشور 
برای س��ودده کردن فرودگاه های کشور 
گفت: برنامه هایی برای توسعه و سودده 
کردن برخی فرودگاه ها در دس��تور کار 
است اما تا زمانی که تخفیف های تکلیفی 
به ایرالین ها از سوی شرکت فرودگاه ها 
اعمال شود و در مقابل مطالبات شرکت 
فرودگاه ها از ایرالین ها وصول نش��ود و 
فرکانس پروازی همچنان پایین باش��د، 
س��ودده کردن فرودگاه ه��ا امکان پذیر 

نیست. 
وی ب��ه تخفیف ه��ای تکلیف��ی ب��ه 
ایرالین ها از س��وی ش��رکت فرودگاه ها 
اش��اره کرد و گفت: در حال حاضر بین 
۲0 ت��ا80 درصد باب��ت ارائه خدمات به 
ایرالین ه��ا باب��ت ع��وارض فرودگاهی 
تخفی��ف داده می ش��ود؛ ضم��ن اینکه 
حس��ب قانون در قب��ال خدماتی که به 
دس��تگاه های دولتی در فرودگاه ها ارائه 

می شود هزینه ای دریافت نمی شود. 

وزی��ر راه و شهرس��ازی با اعالم اینکه 
در حال حاضر 3000کیلومتر آزاد راه در 
دست ساخت داریم که ظرف پنج سال 
آینده به بهره برداری می رسد، با اشاره به 
واحد های باقیمانده مس��کن مهر تصریح 
کرد: 550 هزار واحد مس��کن مهر باقی 
مانده که تاپایان سال 300هزار واحد آن 

تکمیل و تحویل داده می شود. 
به گزارش ایلنا، عباس آخوندی درباره 
کاهش س��هم زمین در قیمت واحدهای 
مس��کونی گف��ت: در ای��ران بی��ش از 
60درصد قیمت تمام شده مسکن قیمت 
زمین است که در واحد های لوکس این 
می��زان ب��ه 90درصد هم می رس��د. وی 
اف��زود: راه ح��ل کاهش س��هم زمین در 
قیمت تمام ش��ده مس��کن ب��ه مدیریت 
شهری بر می گردد. وزیر راه وشهرسازی 
با اش��اره به بحث س��وداگری در بخش 
مسکن اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم 
به کاهش سهم زمین در مسکن برسیم 
بای��د ابتدا ب��ا س��وداگری مقابله کنیم. 
آخون��دی گف��ت: باید با کاالیی ش��دن 
قان��ون مبارزه کنی��م و تا زمانی که این 
مس��ئله وج��ود دارد حت��ی ب��ا افزایش 
مالیات هم نمی توان جلوی س��وداگری 
را گرفت. وی تاکید کرد: این مسئله در 
کش��ور به یک هنجار تبدیل شده و نیاز 
ب��ه یک حرکت اجتماعی دارد و راه حل 
مقابله با س��وداگری، ایجاد قانون مداری 

در کشور است. 
آخوندی درباره بازگشت رونق به بازار 
مس��کن گفت: رونق زمانی به این بازار 
باز می گردد که اقتصاد کالن کش��ور در 
وضع مناس��ب قرار داش��ته باش��د. وزیر 
راه و شهرس��ازی افزود: وام 80میلیون 
تومانی به طور نس��بی توانس��ت به این 
موض��وع کم��ک کند البته رونق این وام 

در ش��هرهای میانی بهتر از کالنش��هرها 
بوده اس��ت.  وی درباره به وجود آمدن 
حباب قیمت در مس��کن بعد از آرامش 
نسبی موجود در بازار گفت: باید تقاضای 
واقع��ی را ب��ا س��اماندهی و پس ان��داز 
هدای��ت کنیم. آخون��دی افزود: راه حل 
دیگر کنترل س��وداگری ساخت و س��از 
اس��ت که باید این مس��ئله نیز پیگیری 
شود. وزیر راه و شهرسازی گفت: مثلث 
ساخت وساز، شهرسازی و پول می تواند 
قیمت مس��کن را در س��طح تعادل نگه 
دارد. وی ب��ا اش��اره ب��ه محوریت هویت 
ایرانی - اس��المی در شهرس��ازی گفت: 
درحال حاضر این مس��ئله در بیرون از 
مراکز ش��هرها رعایت نمی شود که باید 
این موضوع در سیاس��ت گذاری ها مورد 

توجه قرار گیرد. 
وزی��ر راه و شهرس��ازی در مبح��ث 
زیرس��اخت های ریلی کش��ور هم افزود: 
در ح��ال حاض��ر ۲ هزار و ۲05واگن در 
حوزه ناوگان ریلی مشغول به کار هستند 
که این رقم تا سال 1400باید به 4 هزار 
واگن برسد. وزیر راه و شهرسازی درباره 
حوزه حمل ونقل هوایی هم ادامه داد: در 
حال حاضر ۲48هواپیما داریم که حدود 
100فروند آنها زمین گیر اس��ت و فقط 
148هواپیما فعال هس��تند بنابراین این 
حوزه نیاز به نوس��ازی دارد. آخوندی با 
اش��اره به نیاز 550 فروندی هواپیمایی 
کش��ور که حدود 60 میلیارد دالر روی 
دست دولت خرج می گذارد، گفت: همه 
دارای��ی برخی از ناوگان های هواپیمایی 
کشور به اندازه قیمت دو هواپیمای نو هم 
نیست. وی همچنین ادامه داد: در حال 
حاضر 67فرودگاه داریم که 60فرودگاه 
آنه��ا درج��ه دو و س��ه هس��تند و فقط 
هفت فرودگاه در حد بین المللی است. 

صف جدیدی برای بازگشت ایرالین های خارجی تشکیل شده است
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رئیس کمیسیون عمران: 
اختالف نظر نمایندگان درباره 
ابالغیه انتخابات نظام مهندسی

رئیس کمیس��یون عمران با بی��ان اینکه منتظر 
اعالم رأی نهایی دیوان عدالت اداری درباره ابالغیه 
اخی��ر وزی��ر راه و شهرس��ازی مبنی ب��ر منع ورود 
کارکنان شهرداری، شورای شهر و وزارت کشور به 
انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان هستیم، 
گف��ت: اینکه دیوان رأی به ابطال ابالغیه دهد قوی 

است. 
سیدمهدی هاش��می در گفت وگو با ایلنا با تاکید 
براینکه 100 نماینده مجل��س به ابالغیه اخیر وزیر 
راه و شهرس��ازی اعت��راض دارن��د، گف��ت: با توجه 
ب��ه تع��دد اعتراض ه��ا در مجلس ب��ه نمایندگی از 
مجلسی ها بحث را به دیوان عدالت اداری بردیم و ما 
این حق را داریم از طریق ابزارهای قانونی با تصمیم 

مسئوالن برخورد کنیم. 
وی تاکید کرد: اگ��ر دیوان عدالت اداری هم رأی 
ب��ه ابطال ابالغی��ه ندهد از راه ه��ا و مجاری دیگری 
وارد خواهیم شد. با این حال، علیرضا خسروی، عضو 
کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با ایلنا با بیان 
اینکه حت��ی اگر دیوان رأی به ابط��ال ابالغیه دهد 
هم می توان جلوی فس��اد و رانت خواری در سازمان 
نظام مهندس��ی را گرف��ت گفت: اگ��ر ابالغیه وزیر 
راه و شهرس��ازی باطل اعالم ش��ود از طریق اصالح 
آیین نامه ه��ا ورود افراد چند ش��غله را ب��ه این نهاد 

عمومی محدود می کنیم. 
وی ادام��ه داد: معتق��دم فعالی��ت همکاران��م در 
مجلس در س��ازمان نظام مهندس��ی اصال خوشایند 
و پسندیده نیست. موضوع اصلی این است که نباید 
پروس��ه نظارت و اجرا در دس��ت یک فرد باش��د. از 
س��ویی دیگ��ر هاش��می، رئیس کمیس��یون عمران 
به ایلن��ا درباره این ابالغیه گف��ت: ابالغیه آخوندی 
اعتراضات زیادی را در جامعه مهندس��ان و کس��انی 
که به نوعی با فعالیت های ساختمانی مرتبط هستند 
درپی داش��ت و احتم��ال لغو این دس��تور آخوندی 

بسیار زیاد است.
وی تاکی��د کرد: نمی ت��وان با فرض اینکه ش��اید 
تخلف��ی در آین��ده صورت بگی��رد اقدام ب��ه صدور 
چنین ابالغیه های��ی کرد و افراد را متهم و از حضور 

درسازمان نظام مهندسی محروم کرد.

رانت، راندمان ساخت وساز را 
پایین می آورد

عضو سه دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی 
ضمن مخالفت ب��ا کاندیداتوری دوش��غله ها در این 
س��ازمان، دلی��ل این ام��ر را ض��رورت جلوگیری از 

رانت های مختلف عنوان کرد. 
رضا علیپور در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: استفاده 
نابج��ا از رانت های مختلف س��بب کاه��ش راندمان 
ساخت و ساز و از بین رفتن سرمایه گذاری های واقعی 

در امر ساختمان می شود. 
وی اف��زود: اعضای هیات مدی��ره باید بتوانند تمام 
وقت در خدمت س��ازمان باش��ند؛ چرا که به اندازه 
کافی کار در کمیس��یون های مختلف وجود دارد که 
اعضا نیاز به شغل دیگری نداشته باشند. به هر حال 
حدود 55 درصد از س��رمایه های کش��ور در کارهای 
عمرانی قرار دارد، لذا ناظران سازمان نظام مهندسی 

باید فعالیت چشمگیری داشته باشند. 
ای��ن عض��و س��ابق هیات مدی��ره س��ازمان نظام 
مهندس��ی ب��ه حض��ور ادواری کارکن��ان دولت و 
ارگان هایی همچون ش��هرداری ها در بدنه سازمان 
نظام مهندسی اشاره و خاطرنشان کرد: شهرداری ها 
بخش��ی از مسئولیت ساخت و ساز مثل صدور جواز، 
نظارت عالیه بر س��اخت و تعیین ضوابط را بر عهده 
دارند. از سوی دیگر سازمان نظام مهندسی وظیفه 
فنی دارد؛ یعنی طراح، ناظر و بعضا مجری اس��ت. 
لذا اینکه کس��ی خودش هم جواز صادر کند و هم 
نظارت کن��د منطقی به نظر نمی رس��د.  علیپور با 
تاکید بر اینکه بهتر اس��ت هرک��س وظیفه خود را 
انجام دهد افزود: کس��ی که مسئولیت یک سازمان 
را بر عه��ده می گیرد باید وقت کاف��ی بگذارد و به 
ضوابط و آیین نامه ها مس��لط باشد تا بتواند سازمان 
را درس��ت هدای��ت کند. اما اگر ی��ک نفر همزمان 
مس��ئولیت نظ��ام مهندس��ی را بر عه��ده بگیرد و 
کارمند ش��هرداری هم باش��د صبح در ش��هرداری 
یک چیز می ش��نود و بعدازظهر در س��ازمان نظام 
مهندسی یک چیز دیگر. لذا چنین فردی نمی تواند 

بی طرفی خود را رعایت کند. 

 پایان شهریورماه
 آخرین مهلت پرداخت

آورده های متقاضیان پردیس
معین ویژه شهر جدید پردیس پایان شهریورماه را 
آخرین مهلت پرداخت آورده های متقاضیان مسکن 

مهر پردیس اعالم کرد. 
حبیب اهلل طاهرخانی در گفت وگو با پایگاه خبری 
وزارت راه و شهرس��ازی در این ب��اره اظه��ار کرد: به 
آن دس��ته از متقاضیانی که مقرر ب��ود پیش از این 
70 درص��د از حد نصاب آورده خود را پرداخت کنند 
اعالم ش��د تا پایان ش��هریورماه مهلت پرداخت این 

رقم را دارند. 
معین ویژه ش��هر جدید پردیس با بیان اینکه رقم 
اعالم ش��ده برای تمام فازهای پردیس اس��ت، ادامه 
داد: ع��ده  زیادی از متقاضیان آورده خود را پرداخت 
کرده ان��د اما برخی دیگ��ر از متقاضیان ب��ا مراجعه 
حضوری به شرکت عمران پردیس متقاضی دریافت 
مهلت بیش��تری بودند که از آنان تعهد کتبی گرفته 
شد تا پایان شهریور نسبت به پرداخت این رقم اقدام 

کنند. 
به گفته عضو هیات مدیره شرکت عمران شهرهای 
جدید، این میزان از آورده ها برای واحدهایی اس��ت 

که قبال از سوی متقاضیان انتخاب شده است. 

آغاز مذاکرات ایران و روسیه برای 
ساخت مشارکتی هواپیما

یک کارش��ناس حمل و نقل هوایی از آغاز مذاکرات 
ایران و روس��یه برای س��اخت مشارکتی هواپیما خبر 

داد. 
بی��ژن بنک��دار در گفت وگ��و ب��ا مهر، با اش��اره به 
مذاکراتی که بین ایران و روسیه در نمایشگاه هوایی 
مکس روس��یه انجام ش��د، گفت: مذاکراتی با سازنده 
هواپیمای��ی س��وخو 100 انجام گرف��ت که البته این 
مذاکرات هنوز در مراحل اولیه است اما برای ساخت 

مشارکتی این هواپیما مذاکراتی انجام شده است. 
وی با اشاره به انتقال تکنولوژی ساخت هواپیما از 
ش��رکت های روسی به ش��رکت های ایرانی، افزود: در 
ح��ال حاضر فرصت ه��ای خوبی در بخش حمل و نقل 
هوای��ی در اختی��ار ایران ق��رار دارد و باید منافع ملی 
برای ورود و خرید هواپیما در نظر گرفته شود، چراکه 
در حال حاضر بزرگ ترین شرکت های سازنده هواپیما 

در دنیا برای همکاری با ایران تمایل دارند. 
این کارشناس حمل و نقل هوایی در خصوص احتمال 
ورود هواپیماهای روس��ی به کش��ور، اظهار داشت: در 
حال حاضر مذاکرات در این زمینه انجام ش��ده اس��ت 
اما هنوز در ش��رایط مطالعه و بررس��ی هستیم. البته 
بررسی هایی در زمینه تولید سیستم های الکترونیکی، 
موتور و بدنه هواپیما و تست های پروازی این هواپیما 
انجام می گیرد تا شرایط ایمنی این هواپیما مشخص 

شود. 
وی با اش��اره به اینکه بررس��ی هایی باید در زمینه 
تولید سیستم های الکترونیکی، موتور و بدنه هواپیما 
و تس��ت های پ��روازی این هواپیم��ا انجام می گیرد تا 
مش��خص ش��ود هر کدام از این مراحل باید در چه 
ش��رکتی انجام ش��ود، گفت: این هواپیما هنوز وارد 
پروس��ه تولی��د قطعی نش��ده و در مراح��ل اولیه قرار 
دارد، بنابراین نمی توان نظر کارشناسی دقیقی در این 
خص��وص داد. از ای��ن نوع هواپیما فقط یک یا دو نوع 
تولید شده و در کشور ما هم این هواپیما وجود ندارد. 
این کارش��ناس هوا و فضا با اش��اره به اینکه در 
شرایط فعلی همکاری خوبی برای انتقال تکنولوژی 
از روسیه به ایران وجود دارد، گفت: امسال شرایط 
جدیدی در سطح بین الملل برای ایران ایجاد شده 
که این موضوع رقابت را تشدید کرده است، ضمن 
اینکه کش��ورهای غرب��ی تمایل زیادی به همکاری 
ب��ا ای��ران دارند که روس��یه هم س��عی دارد از این 

بازار عقب نماند. 
وی با تاکید بر اینکه ما باید منافع کشور را در نظر 
بگیریم و از بهترین تکنولوژی ها استفاده کنیم، افزود: 
ما باید با هر دو طرف مذاکره داشته باشیم، زیرا نیاز ما 
در بخش هوایی بسیار گسترده است، بنابراین باید با 
در نظر گرفتن منافع، بهترین انتخاب را داشته باشیم. 
این کارش��ناس حمل و نقل هوایی با بیان اینکه در 
30 س��ال گذش��ته که با تحریم این صنعت روبه رو 
بودیم، دستاوردهای بزرگی به دست آورده ایم، ادامه 
داد: توان باالی ایران برای شرکت های غربی جذابیت 
ایجاد کرده و ایران را به عنوان یکی از هاب های منطقه 

در نظر می گیرند. 

نخستین محموله ریل ایرانی 
زمستان امسال تحویل می شود

معاون وزیر راه و شهرس��ازی از تحویل نخس��تین 
محموله ریل ایرانی در زمستان امسال خبر داد. 

ب��ه گ��زارش فارس، علی نورزاد با اش��اره به تحویل 
نخس��تین محموله ریل ایرانی از زمس��تان امسال به 
وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: در سطح کشور 
بی��ش از  ه��زار و 500 کیلومتر خط آهن زیرس��ازی 
ش��ده که با توجه به حل ش��دن مش��کالت تحریم و 
برداشته شدن محدودیت ها برای این میزان زیرسازی 
در خطوط آهن در حال احداث، ریل وارد می کنیم. 
وی ب��ا بی��ان اینکه توافقی س��ه جانبه بین وزارت 
راه و شهرس��ازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت ب��رای تولید ریل 
ایرانی منعقد شده است، تصریح کرد: با توجه به نیاز 
کشور به تامین ریل در داخل، کارخانه فوالد مبارکه 
در حال ساخت ریل ایرانی است که براساس قول های 
داده ش��ده، زمس��تان امسال نخستین محموله از این 

ریل ها را تحویل می گیریم. 
مدیرعامل ش��رکت س��اخت و توس��عه زیر بناهای 
حمل و نقل کشور  همچنین با اشاره به آخرین وضعیت 
اج��رای پروژه اح��داث قطار پر س��رعت تهران-قم-
اصفهان گفت: قرارداد فاینانس این پروژه اصالح شد. 
  ن��ورزاد درب��اره آخری��ن وضعیت اح��داث قطار پر 
س��رعت تهران-قم-اصفهان اظهار داش��ت: قراردادی 
با چینی ها منعقد ش��د و هم اکنون چینی ها از کش��ور 
خود در حال پیگیری هستند تا مراحل نهایی اجرای 

این قرارداد را تکمیل کنند. 

بدترین خط هوایی دنیا متعلق به 
کدام کشور است؟ 

ش��رکت هواپیمایی »ایر کوریا« همچنان پرچمدار 
بدترین خط هوایی جهان است. 

به گزارش ایس��نا، موسس��ه مس��افرت های هوایی 
اس��کای ترکس انگلیس با انجام بررس��ی هایی اعالم 
کرد که شرکت هواپیمایی »ایر کوریا« متعلق به کره 
ش��مالی برای چهارمین س��ال پیاپی به عنوان بدترین 
خط هوایی دنیا ش��ناخته ش��د. این خط هوایی تنها 
شرکتی است که در سامانه رتبه بندی اسکای ترکس 

از پنج ستاره توانسته  است تنها یک ستاره بگیرد. 
مس��افرانی که از خط هوایی »ایر کوریا« اس��تفاده 
کرده ان��د می گوین��د اس��تفاده از ش��یوه های قدیمی 
حمل و نقل از قبیل توزین بار و توشه مسافران با دست 
و زمان بر بودن و تعلل در مراحل وارس��ی محموله ها 
موجب شده تا امتیاز خوبی به این خط هوایی ندهند. 
به گزارش ایندیپندنت، موسس��ه اسکای ترکس در 
رتبه بن��دی 600 خ��ط هوایی در نقاط مختلف جهان 
م��واردی از قبی��ل پ��رواز به موقع، خدمات رس��انی و 

پذیرایی را مدنظر داشته است. 

جواد هاشمی

عمران

شرایط ایران برای احداث فرودگاه  در کشور 
توسط لوفت هانزا

دارایی برخی ایرالین ها به اندازه قیمت 
2هواپیمای جدید هم نیست
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رشد تولیدات کشاورزی به رغم 
محدودیت های اقلیمی و اعتباری

دبیر ستاد بزرگداشت هفته دولت در وزارت جهاد 
کش��اورزی، با اش��اره به محدودیت های اقلیمی نظیر 
کاه��ش 18 درصدی بارندگی ها و برداش��ت نش��دن 
500 ه��زار هکت��ار اراض��ی کش��اورزی و همچنی��ن 
تنگناهای مالی دولت، گفت: تولیدات بخش کشاورزی 
در س��ال 93 نس��بت به سال 92 رشدی 6/6 درصدی 

داشته است. 
ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی وزارت جه��اد 
کش��اورزی، ش��اهرخ رمضان نژاد، رئیس مرکز روابط 
عمومی و اطالع رس��انی وزارت جهاد کش��اورزی در 
گفت وگ��و با یکی از برنامه ه��ای رادیویی تاکید کرد: 
ب��ه مح��ض اینکه در س��ال 92 دولت جدید مس��تقر 
ش��د، براس��اس قوانین موجود، نرخ تضمینی خرید 
محص��والت کش��اورزی از جمل��ه گندم را اعالم کرد، 
در حال��ی که در س��نوات قب��ل عموما این نرخ بعد از 
کاشت گندم اعالم می شد. وی به استراتژیک و مهم 
بودن تولید گندم در داخل کشور اشاره کرد و افزود: 
امسال 8 میلیون تن گندم توسط دولت از گندم کاران 
خریداری شده است. وی با بیان اینکه این اقدامات در 
راستای حمایت از تولید ملی انجام می شود، گفت: در 
واقع خرید تضمینی گندم نسبت به سال 92 بیش از 

67 درصد رشد داشته است. 
این مقام مس��ئول در وزارت جهاد کش��اورزی به 
فراهم کردن نهاده های الزم برای کشاورزی توسط این 
وزارتخانه اشاره و عنوان کرد: ما 2 هزار و 800 میلیارد 
تومان اعتبار جهت تسهیالت در اختیار کشاورزان و 
صنایع مربوط به آن قرار داده ایم و این صنایع با این 

تسهیالت جان دوباره ای گرفتند. 

نمایشگاه تخصصی قهوه با رویکرد 
حذف واسطه گری برگزار شد

تخصص��ی  نمایش��گاه  اجرای��ی  هی��ات  رئی��س 
قه��وه با اش��اره به رویک��رد نمایش��گاه گفت: هدف 
اصلی نمایش��گاه معرف��ی تولیدکنن��دگان معتبر به 

عالقه مندان است. 
مهرداد رستم وند، رییس هیات اجرایی بزرگ ترین 
نمایش��گاه تخصصی قه��وه، چای و صنایع وابس��ته 
کش��ور در گفت وگو با باش��گاه خبرن��گاران جوان، 
درخصوص این نمایش��گاه گفت: نمایشگاه قهوه در 
دو سالن مجزا و با 27 مشارکت کننده در سطح یک 

نمایشگاه تخصصی برگزار می شود. 
وی در ادام��ه اف��زود: هدف اصلی برگ��زاری این 
نمایش��گاه تخصصی حذف واسطه گری در این حوزه 
ب��ود و در مقابل از ش��رکت های معتبر و اس��تاندارد 
جهان دعوت به عمل آمد که االن بیش از 80درصد 
برندهای معتبر در این نمایشگاه ایرانی حضور دارند. 
این رئیس هیات اجرایی نمایشگاه تخصصی قهوه 
ب��ا اش��اره به خبرهای خ��وب در ای��ن بخش گفت: 
اتفاقی که امس��ال ما را بس��یار خرسند کرد، حضور 
یک ش��رکت کامال ایرانی اس��ت البته این شرکت از 
تولیدکننده های قدیمی شکالت سازی در ایران است 
اما با راه اندازی خط تولید قهوه کامال ایرانی در حال 

رقابت با تولیدکنندگان اروپایی است. 

سیب زمینی روی دست 
تولیدکنندگان ماند

عضو هیات مدیره اتحادیه سیب زمینی کاران گفت: 
س��یب زمینی روی دس��ت تولیدکنندگان باقی مانده 

است. 
مجید مهاجری در گفت وگو با مهر از کاهش شدید 
قیمت س��یب زمینی در بازار خبر داد و اظهارداش��ت: 
نرخ این محصول در اصفهان به ش��دت کاهش یافته 
و دولت در قالب خرید تضمینی، محصول کشاورزان 
را به قیمت کیلویی 365 تومان جمع آوری می کند. 
عضو هیات مدیره اتحادیه سیب زمینی کاران کشور 
ب��ا بی��ان اینک��ه فقط در شهرس��تان اصفهان بیش از 
3 هزار تن س��یب زمینی با این قیمت از کش��اورزان 
خریداری شده است، اضافه کرد: قیمت سیب زمینی 
ب��رای مصرف کنن��ده باالس��ت ام��ا چی��زی نصیب 

تولیدکنندگان نمی شود. 
وی افزود: کش��اورزانی که از امکانات س��ردخانه ای 
برخوردار هس��تند، س��یب زمینی را در آنجا نگهداری 
می کنند تا ببینند وضعیت به چه شکل پیش خواهد 
رف��ت، ضم��ن اینکه اگر نرخ متعادل نش��ود، آنان نیز 
مجبور به  فروش محصول ش��ان با قیمت 365 تومان 
خواهند بود. مهاجری با اش��اره به اینکه 365 تومان 
هزینه برداشت محصول هم نیست، گفت: قیمت تمام 
شده تولید سیب زمینی برای کشاورزان 800 تومان 
اس��ت و اگر دولت این محصول را بین 750 تا 800 
تومان از س��یب زمینی کاران بخ��رد، تازه هزینه تمام 

شده تولید آن جبران می شود. 
وی، همدان، کردستان و اصفهان را سه تولیدکننده 
اصلی س��یب زمینی کش��ور عنوان کرد و درباره مدت 
آغاز خرید تضمینی س��یب زمینی گفت: طی دو ماه 
گذشته است که خرید تضمینی درحال انجام است. 

قیمت تخم مرغ صادراتی نصف شد

رئی��س اتحادیه مرکزی مرغ��داران مرغ تخم گذار 
از کاه��ش بی��ش از 50درصدی قیم��ت تخم مرغ در 
بازاره��ای صادرات��ی مانن��د عراق پس از بازگش��ایی 

مجددشان خبر داد. 
رض��ا کاظم��ی در گفت وگ��و با ایس��نا اظهار کرد: 
ص��ادرات تخم م��رغ به عراق آزاد ش��د اما در روزهای 
ابتدای��ی تاج��ران عراقی قیمت تخم م��رغ ایران را به 
کیلوی��ی ح��دود 3هزار توم��ان کاه��ش داده  بودند 
درحالی که پیش از ش��ایعه ناشی از شیوع آنفلوآنزای 
مرغ��ی در ای��ران، تخم م��رغ کیلویی 7 هزار تومان به 
ع��راق صادر می ش��د. وی اف��زود: پس از این وضعیت 
مش��تریان عراقی تصور می کردند بعد از آزادس��ازی 
تجارت ایران و عراق در زمینه محصوالت پروتئینی، 
تخم مرغ ایرانی به بازارش��ان سرازیر می شود که بازار 
صادراتی تخم مرغ کنترل و محدود و باعث شد قیمت 
ای��ن محص��ول در بازار عراق به کیلویی حدود 3500 
تومان برس��د. رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ 
تخم گذار تصریح کرد: با توجه به ارتباط و تعامل مثبت 
دو کشور ایران و عراق به نظر می رسد سفارتخانه های 
دو کشور باید در زمینه بهبود وضعیت بازار صادراتی 

تخم مرغ همکاری بیشتری داشته باشند. 
ب��ه گفت��ه کاظمی براس��اس ارزیابی ه��ای صورت 
گرفت��ه از هزینه ه��ای تولی��د و قیم��ت تمام ش��ده 
منطقی تخم مرغ، در ش��رایط کنونی هر کیلوگرم از 
ای��ن محصول در بازارهای صادراتی مانند عراق نباید 

کمتر از 4800 تا 4900 تومان باشد. 

ممنوعیت واردات برنج پاکستانی 
به ایران لغو می شود

پای��گاه اینترنت��ی اینترنش��نال نیوز پاکس��تان در 
گزارشی نوشت ایران موافقت کرده ممنوعیت واردات 
برنج از این کشور را لغو کند و صادرات برنج از اکتبر 

سال 2015 آغاز خواهد شد. 
به گزارش ایس��نا، این تصمیم در نشس��ت س��طح 
باالی��ی ب��ا حضور مقامات ایرانی از جمله مس��ئوالن 
ش��رکت بازرگان��ی دولتی ایران، وزارت کش��اورزی، 
وزارت صنعت و وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران 

با یک هیأت پاکستانی گرفته شد. 
هیات پاکس��تانی در حال حاضر برای نهایی کردن 
چگونگی از س��رگرفتن صادرات برنج به ایران در این 
کش��ور حضور دارد. این هیأت به خواس��ت ش��هباز 
شریف، سروزیر پنجاب به ایران سفر کرده و سازمان 
سرمایه گذاری و بازرگانی پنجاب با کنسولگری ایران 
در الهور این سفر سه روزه را هماهنگ کرده است. 
براس��اس ای��ن گ��زارش، هدف از س��فر این هیأت 
برنامه ریزی برای دیدار آتی س��روزیر از ایران اس��ت. 
پ��س از موضوع صادرات برنج، مقامات پاکس��تانی با 
ش��رکت بازرگانی دولتی ایران برای واردات کاالهای 
دیگر از پاکس��تان توافق کردند. همچنین مقرر ش��د 
مسیر تجاری ایجاد شود که به سود هر دو کشور باشد 
و با تجارت غیرقانونی کاالها مقابله به عمل می آید. 
در نوامب��ر س��ال 2014 ی��ک هی��أت از انجم��ن 
واردکنندگان برنج ایرانی متشکل از 19 نفر به الهور 
س��فر کردند و در جریان این س��فر با هدف تجارت 
دوجانب��ه برن��ج، ب��ه بازدید از م��زارع و کارخانه ها و 

البراتوارهای برنج پرداختند. 

اجرای سامانه ردیابی گوشت مرغ 
در 120 کشتارگاه صنعتی طیور

مدی��رکل دفت��ر نظ��ارت ب��ر بهداش��ت عمومی و 
مواد غذایی س��ازمان دامپزش��کی کش��ور گفت: طی 
دو س��ال گذش��ته، سامانه ردیابی گوشت مرغ از120 

کشتارگاه صنعتی طیور اجرایی شد. 
به گزارش سازمان دامپزشکی کشور، عباس عباسی 
افزود: در سال های 92 و 93، بیش از 4 میلیون بازدید 
از مراکز مختلف تولید تا عرضه و نظارت بهداشتی بر 
کشتار 25 میلیون رأس دام و 5/1 میلیارد قطعه انواع 

طیور در کشتارگاه های دام انجام شد. 
وی اظهار کرد: این دفتر بر بیش از 103 هزار مرکز 
تولی��د وبی��ش از 187 هزار واحد عرضه فرآورده ها و 

محصوالت دامی در سطح کشور نظارت دارد. 
وی تصریح کرد: طی این مدت بیش از 4 میلیون 
و 300 ه��زار م��ورد بازدی��د از مراکز مختلف از تولید 
ت��ا عرض��ه انجام ش��د که در ای��ن دوره بیش از 280 
هزار مورد غیر بهداشتی مشاهده و از این تعداد بیش 
از 68 ه��زار م��ورد نمونه ب��رداری و روی آنها آزمایش 

انجام گرفت. 
ب��ه گفت��ه وی، حدود 22ه��زار و 390 تن فرآورده 
غیربهداشتی ضبط و بیش از 16 هزار پرونده تخلف 

بهداشتی به مراجع قضایی ذی ربط ارجاع شد. 
عباس��ی ب��ا بیان اینکه درح��ال حاضر تقریبا 620 
کش��تارگاه دام و طیور در س��طح کش��ور فعال است، 
گفت: حدود 900 نفر دکتر دامپزش��ک، کارشناس و 
کاردان، بر روند کش��تار در این کش��تارگاه ها نظارت 

می کنند. 

خبـــر خبـــر

آش��وراده تنها جزی��ره ایران��ی در دریای 
خزر اس��ت که در مرکز شبه جزیره میانکاله 
شهرس��تان ترکمن واقع شده. طبق تعریف 
ویکی پدی��ا آش��وراده در س��ال 1354 جزو 
نخس��تین مناطق زیست کره جهان معرفی 
و ثبت ش��د. در همین حال در کنوانس��یون 
جهانی رامس��ر در زمره تاالب های مهم دنیا 
قرار گرفت و س��ومین اهمی��ت این منطقه 
عضویت آن در پناهگاه حیات وحش اس��ت 
که در تمامی ایام سال میزبان انواع پرندگان 
اس��ت و خاویار ایران در نزدیکی این جزیره 
به دس��ت می آی��د. این جزیره تا س��ال های 
پیش با امکاناتی همچون پاسگاه ژاندارمری، 
شرکت تعاونی روستایی، مدرسه راهنمایی، 
مغازه، مس��جد و حس��ینیه بیش از هزار نفر 
س��کنه داش��ته  که به مش��اغل دام��داری، 

کارگری، پیش��ه وری و ماهی گیری مشغول 
بوده اند اما در سال 1372 به علت باال آمدن 
سطح آب دریای خزر و رخ دادن سیل مردم 

جزیره، آنجا را ترک کردند. 
اکن��ون ط��رح گردش��گری ای��ن جزیره، 
صدای اعتراض دوس��تداران محیط زیست را 
بلند کرده اس��ت. یکی از اس��تادان دانشگاه 
و مخالف��ان طرح مذکور می گوید: س��ازمان 
براساس کمیسیون  حفاظت محیط زیس��ت 
م��اده 2 قان��ون، ای��ن پ��روژه را رد کرده و 
دستور توقف این طرح را داده اما نمی دانیم 
چه کس��انی پشت آن هس��تند که با وجود 
مخالفت س��ازمان محیط زیست همچنان در 
پ��ی اجرای طرح هس��تند. بنابرای��ن به نظر 
می رسد شاید این کشمکش ها منافع عده ای 

را تامین کند که ما از آنها بی خبریم. 

نزدیک به دو سال است که صنایع لبنی و 
دامداران بر س��ر نرخ شیرخام با هم اختالف 
دارند و دولت نیز برای حل مش��کل، قیمتی 
را تعیین کرد تا بلکه این بازار آش��فته، آرام 
بگی��رد. اما صنای��ع لبنی به خاطر ش��رایط 
بحرانی مالی که دارند، نمی توانند این قیمت 
را قبول کنن��د و همچنان این اختالف ها بر 

جای خود باقی است. 
ای��ن موضوع، فرصتی را برای لبنیاتی های 
س��نتی که در گوشه و کنار شهر پراکنده اند 
فراه��م ک��رده ت��ا ب��دون هیچ دردس��ری، 
محص��والت خود را به فروش برس��انند. این 
در حالی اس��ت که کارشناسان صنعت شیر 
معتقدند ش��یوع و گس��ترش ت��ب مالت در 
ش��هرها که تقریبا هیچ ارتباط مس��تقیمی 
با حیوان��ات ندارند، به خاط��ر وجود همین 

مغازه های ب��دون مجوز اس��ت. طبق گفته 
رئیس س��ازمان دامپزش��کی کش��ور، برای 
مب��ارزه با این بیم��اری، 123میلیارد تومان 
اعتبار نیاز اس��ت که نظارت بر لبنیاتی های 
فله ای، یکی از مهم ترین اقدامات محس��وب 

می شود. 
از نظ��ر دبیرکل انجمن های صنایع غذایی 
ایران نیز اگر وزارت جهادکشاورزی بر قیمت 
تعیین شده ش��یرخام پافشاری کند، صنایع 
بزرگ لبنی کش��ور چاره ای ج��ز این ندارند 
ک��ه بازارهای خارجی را انتخاب کنند و این 
به ضرر دامداران داخلی تمام می ش��ود. این 
در حالی است که س��نتی فروشی ها آزادانه 
روی محصوالت خود نرخ گ��ذاری می کنند 
و زیر بار فش��ارهای مالیاتی و بهداشتی هم 

نیستند. 

طرح آشوراده و 
مخالفانش

لبنیات فله ای و تب مالت

دستاوردها به جایی نمی رسد
در هفت��ه ج��اری، رئیس س��ازمان تحقیق��ات، آموزش و 
ترویج کش��اورزی، نشس��ت خبری برگزار ک��رد که طی آن 
دس��تاوردهای مهمی را از ماحصل پژوهش های دانش��مندان 
ایرانی معرفی کرد. وی از ابتدای سخنانش بر این نکته تاکید 
داشت که تمام تالش محققان بر تولید ارقام جدیدی از بذور 
است که بتوانند نسبت به کم آبی مقاوم باشند. حال این مهم 
از هر طریقی که بتواند محقق ش��ود ارزشمند خواهد بود. به 
عبارتی چ��ه تولید بذور مقاوم و چه تولید بذرهایی که بتوان 
آنها را در فصل پاییز کشت کرد، گامی مهم در این راستاست. 
این مقام مس��ئول از معرفی 24 رقم باغی و زراعی در آخرین 
جش��نواره برگزار ش��ده نام برد و همچنین از خصوصی سازی 

فناوری های اینچنینی پرده برداشت. 
اما این تنها یک روی س��که بود. وقتی با نمایندگان بخش 
خصوصی در عرصه کش��اورزی صحبت کردی��م، آنها معتقد 
بودند که تا به حال حتی یک بذر مقاوم به خش��کی هم برای 
ما معرفی نش��ده است. گذش��ته از اینها واگذاری امتیاز بذور 
برای تولید انبوه، تنها نصیب شرکت های اقماری می شود که 
در زیرمجموعه س��ازمان قرار دارند. به عبارتی ش��رکت های 
خصوص��ی واقع��ی نمی توانند از این امتیاز بهره مند ش��وند و 

داستان واگذاری ها تنها از این جیب به آن جیب است. 

تولید دانه های روغنی با 
کشت فراسرزمینی

درباره کش��ت فراس��رزمینی به صورت مفصل گزارش های 
مختلف��ی تهیه کرده ایم. این کش��ت به خص��وص برای ایران 
می توان��د فرص��ت مناس��بی ب��ه منظ��ور تولی��د محصوالت 
متنوع باش��د. از آنجا که بحران آب گریبانگیر کش��ور شده و 
محدودیت هایی برای کش��اورزی در بسیاری از مناطق ایجاد 
ک��رده و از طرف دیگر مناب��ع خاکی نیز در معرض خطر قرار 
دارد، می توان از ظرفیت های بکر کشورهای همسایه استفاده 
کرد. دانه های روغنی از جمله محصوالتی اس��ت که به شدت 
مورد نیاز کش��ور بوده و وابس��تگی زیادی ب��ه واردات در این 
زمینه وجود دارد. بنابراین کش��ت چنی��ن محصوالتی مانند 
کلزا، گلرنگ، آفتابگردان و... در کش��ورهایی مانند قزاقستان، 

اکراین و غنا می تواند تا حدودی از شدت وابستگی بکاهد. 
مدیرعام��ل موسس��ه جهاد اس��تقالل در این ب��اره گفت: 
»هم اکنون وزارت جهادکش��اورزی به دنبال راهکاری اس��ت 
که بتواند از س��رمایه گذاران کشت فراسرزمینی حمایت کند 
تا ریس��ک تولید در خارج از کش��ور کاهش یابد.« وی ادامه 
می دهد: »در صورتی که بتوانی��م اجاره های بلند مدت 12 تا 
15 س��ال را در اراضی مورد نظر برای کشت فراسرزمینی در 
کش��ورهای هدف اجرا کنیم، بخش��ی از نیازهای داخلی که 

وابسته به واردات است، تامین می شود.«
بنابراین به نظر می رس��د دولت ب��رای حمایت از این طرح 

بسیار جدی است و از سرمایه گذاران حمایت خواهد کرد. 

خوب و بد گندم
ب��ا وج��ود خشکس��الی و تمام مش��کالتی ک��ه گریبانگیر 
کش��اورزی کش��ور ش��ده اما کش��اورزان توانس��تند در سال 
زراع��ی ج��اری، تولید گن��دم را به حدی افزای��ش دهند که 
تا م��رز خودکفایی پیش روی��م. به گفته مس��ئوالن تاکنون 
حدود 8میلیون تن از این محصول اس��تراتژیک از کشاورزان 
خریداری ش��ده. این در حالی است که خرید گندم در برخی 
اس��تان ها هنوز ادامه داش��ته و مطمئنا میزان تولید بیش از 

اینها خواهد بود. 
در آغاز خرید تضمینی، پرداخت دس��تمزد به کش��اورزان 
بس��یار مطلوب و قابل س��تایش بود اما بعد از مدتی مطالبات 
کش��اورزان باال رفت و دولت نتوانس��ت از عهده این هزینه ها 
بربیاید. طوری که کش��اورزان ح��دود 2هزارمیلیارد تومان از 
دولت طلبکار ش��دند. البته وزیر جهادکش��اورزی هم دو روز 
پیش به خاطر تاخیر به وجود آمده از کش��اورزان عذرخواهی 
ک��رد و این نوی��د را داد که هرچ��ه زودتر اعتب��ارات الزم از 
کانال های مربوطه تامین و کش��اورزان را خوش��حال کند. در 
این میان مجری طرح گندم و مش��اور وزیر، معتقد است که 
مناب��ع برای خری��د تضمینی محصوالت بای��د از طرف بانک 
مرکزی و س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی تامین شود. به هر 
حال امید می رود این مش��کل هر چه س��ریع تر حل ش��ود و 

کشاورزان به حقوق واقعی خود برسند. 



شش��مین جش��ن فیلم کوتاه با معرفی آث��ار برگزیده، 
بزرگداش��ت بهرام بیضایی، چند ش��وخی و چند گالیه و 
اه��دای جوایزی در زمینه فیلم کوتاه برگزار ش��د. در این 
مراس��م چهره هایی مثل امین تارخ، جعف��ر پناهی، امیر 
ش��هاب رضویان، کیانوش عیاری، هوش��نگ گلمکانی و 
عباس یاری )روزنامه نگار( و نقی نعمتی )فیلمساز( مجید 
برزگ��ر و همایون اس��عدیان و چهره های مهم س��ینمای 

مستقل حضور داشتند. 
همایون اسعدیان، دبیر هفدهمین جشن سینمای ایران 
در ابتدای این مراسم ضمن خوش آمدگویی به فیلمسازان 
حاضر در این جش��ن گفت: فیلم کوت��اه مثل قصه کوتاه 
هویت مس��تقلی دارد؛ من هیچ وقت دوستانی را که فیلم 
کوتاه را س��کوی پرتابی ب��رای کارگردانی فیلم بلند نگاه 

می کنند، درک نمی کنم و گاهی با دیدن فیلم های کوتاه 
خارجی دچار یأس می شوم که اگر این سینماست پس ما 
چه می کنیم؟! کارگردان هایی هس��تند که تمام عمرشان 
را صرف س��اخت فیلم ه��ای کوتاه درخش��ان می کنند و 
هیچ وقت به این فکر نمی کنند که با ورود به سینمای بلند، 
تبدیل به کارگردان متوس��طی مانند من ش��وند. من فکر 
می کنم این ذهنیت در فیلمسازان کوتاه باید از بین برود، 

چون فیلم کوتاه سکوی پرتاب ساخت فیلم بلند نیست. 
در این مراس��م نشان ایسفا از سوی جشن فیلم کوتاه به 
بهرام بیضایی کارگردان و نویسنده سرشناس ایرانی اهدا شد. 
بیضایی که به دلیل س��کونتش در آمریکا نتوانست در این 
مراسم حضور پیدا کند در پیام ویدئویی از این انجمن بابت 
این انتخاب تش��کر کرد و آرزوی امی��دواری کرد که او هم 

بتواند به زودی فیلمش را بس��ازد. پس از پخش این ویدئو 
مجری برنامه با بیان اینکه هیأت داوران اعالم کرده، به دلیل 
کم بودن تعداد فیلم های تجرب��ی، در این بخش جایزه ای 
نمی دهد از جعفر پناهی دعوت کرد که روی صحنه بیاید. 
این فیلمساز نیز روی صحنه حاضر شد و گفت: چقدر خوب 
است آدم در کشور خودش روی سن بیاید و همکاران خود 
را ببیند. امیدوارم آدم هایی مثل بیضایی هم بیایند و در کنار 
همه فیلم بسازند. ما نمی گوییم کسی فیلم نسازد. دوستان 
دیگر فیلم هایشان را بسازند و صدها سینما به آنها بدهند، 

یک سینما هم بدهند به امثال بیضایی. 
در پایان این مراس��م فیلم »قمارب��از« با دریافت چهار 
جایزه اصلی به عنوان فیلم برگزیده انتخاب شد و این فیلم 

۱۵ دقیقه ای برای حاضران به نمایش درآمد. 

پورمحمدی،  مصطف��ی  حجت االس��الم 
وزیر دادگس��تری به مناسبت هفته دولت 
در نشس��تی با موضوع »مبارزه با فس��اد از 
حرف تا عمل« در جمع مدیران رس��انه ها 
و جمع��ی از دانش��جویان درب��اره حص��ر 
موس��وی و کروبی گفت: بی��ش از هر چیز 
باید بدانی��م بحث حصر یک بحث حقوقی 
نیست، بی تردید بحث های مربوط به حصر 
یک موضوع سیاس��ی و امنیتی محس��وب 
می ش��ود، این تصمیم سیاس��ی و امنیتی 
بع��د از یک کش��مکش اجتماع��ی اتفاق 
افتاده اس��ت. بنابرای��ن نمی توانیم موضوع 
حصر را با مبانی حقوقی توضیح و تش��ریح 
کنیم. حصر ناظر به یک مبحث سیاسی و 
امنیتی است. در این خصوص ما نمی توانیم 
این بحث را در قالب حقوقی تشریح کنیم. 
البته تالش ما باید این باش��د که حصر در 
یک چارچوب حقوقی قرار گیرد. چون این 
تصمیم )حصر( سیاسی و امنیتی بوده و به 
دنبال هرج و مرج در کش��ور گرفته ش��ده 
است، بی تردید برای حل آن کشور نیاز به 
آرامش دارد. طبعا ای��ن بحث نه در دولت 
قابل طرح و رس��یدگی اس��ت و نه در قوه 
قضاییه. ای��ن بحث در ابت��دا در دبیرخانه 
ش��ورای عالی امنیت ملی طرح و پیگیری 
می ش��ود. دبیرخانه ش��ورای عالی امنیت 
ملی متش��کل از اعضای س��ه قوه به همراه 

نماین��دگان رهبری و نهاده��ای نظامی و 
امنیتی اس��ت و تصمیمی ه��م که گرفته 
می ش��ود امنیتی و سیاسی است. بی گمان 

این تصمیم فراتر از تصمیم قوا است. 
پورمحمدی در پاس��خ به این س��وال که 
چرا گ��زارش اقدامات و فس��ادهای دولت 
گذش��ته را مطرح و بازگو نکرده اید، گفت: 
بنده این موضوع را قبول ندارم زیرا با وجود 
مطرح کردن فسادها در دولت قبل همواره 
متهم به س��یاه نمایی، فرافکنی و برخورد 
سیاس��ی می ش��دم. حتی خود صداو سیما 
هم من را سانس��ور می کرد. به دلیل آنکه 
مدیران س��یما معتقد بودن��د صحبت های 
من باعث س��یاه نمایی و بدبینی در جامعه 

می شود. 
او با اش��اره به اینکه از س��وی دیگر بنده 
خودم هم متهم به فس��اد می ش��دم، گفت: 
یکی از آنها پرونده و اتهامی س��نگین برای 
من محس��وب می ش��د که مربوط به دوران 
وزارت کش��ور من بود. یک��ی بحث وام های 
صن��دوق کارکنان وزارت کش��ور و دیگری 
بح��ث اتوبوس ها بود. ب��ه هر حال من با هر 
پرونده ای که برخورد می کنم یک حاشیه ای 
برای بنده ایجاد می شود، حال این حاشیه ها 
گاهی علنی یا غیرعلنی است. در پرونده ای 
که علیه من تشکیل شد، بنده خیلی از موارد 
و بحث ه��ا را نگفتم و نخواهم گفت. یکی از 

همین بحث ها که متلک صدا و سیما را هم 
به دنبال داش��ت وام های کارکن��ان وزارت 
کش��ور بود. این جنجال دقیقا دو ماه بعد از 
بیرون آمدن از وزارت کشور به پا شد. به هر 
حال این اتفاق ممکن اس��ت برای هر بانک 
و موسس��ه ای پیش بیاید. در این خصوص 
هم کارمندان وزارت کشور که فراری نشده 
بودند و قطعا آنها وام ها را پرداخت می کردند. 
اما این بحث وس��یله ای شد از سوی برخی 
افراد برای تحت فشار قرار دادن بنده. قضیه 
اتوبوس ها هم به این ش��کل؛ معاون عمرانی 
وزارتخانه ب��ا این قضیه طرف بود. آن موقع 
آق��ای احمدی نژاد فش��ار م��ی آورد که فورا 
اتوب��وس وارد کنید. قرار بر ای��ن بود که با 
پیش پرداخت 2 میلیارد تومان ظرف دوماه 

تمام مجوزها اخذ شود. 
او در ادامه با اشاره به ماجرای محمدرضا 
رحیمی گفت: سر قضیه رحیمی و ماجرای 
بیمه به من فشار آوردند که اگر این قضیه را 
دنبال کنید ما پرونده شما را رو می کنیم من 
هم به آنها گفتم هر چه دارید رسانه ای کنید. 
من اگر می خواهم با فساد مبارزه کنم الزم 
است که خودم هیچ گونه شک و شبهه ای در 
کارم نباشد. بنده باید در جایگاه خودم آماده 
پذیرش و اجرای عدالت باشم به همین دلیل 
به رئیس قوه نامه زدم و از ایش��ان خواستم 
ی��ک قاضی از من بازجوی��ی کند. گفتند از 

ش��ما شکایت نش��ده اس��ت؛ من به ایشان 
گفتم این افراد در ظاهر به ش��ما نامه ای یا 
گزارشی نمی دهند اما در رسانه ها می گویند 
از فالنی ش��کایت شده اس��ت. من از ایشان 
خواهش کردم پرونده من به ش��عبه ارجاع 
شود. چون در قانون آمده بود که خود قاضی 
می تواند درخواست کند با حفظ سمت تحت 
بازپرسی قرار گیرد؛ من این درخواست را به 
ش��عبه دادم. به هر حال پرونده من بررسی 
ش��د، چند بار بازجویی شدم و هیچ اتهامی 
علیه من اثبات نش��د. کسانی که می گویند 
شما پرونده دارید اتهام آشکار می زنند چون 
قرار منع پیگرد برای من صادر شده و اصال 
پرونده بسته شده است و جالب آنکه دولت 
سابق حتی در وقت مقرر اعتراضی بر حکم 

نکرد. 
پورمحمدی در انتها در پاس��خ به سوالی 
در خصوص حواش��ی حوادث س��ال 67 و 
اعدام ه��ای آن دوران گفت: حوادث جنگ 
را بای��د با توجه به ش��رایط و موقعیت آن 
دوران م��ورد بازخوانی و تحلیل قرار داد. تا 
وقتی انسان در ش��رایط جنگ قرار نگیرد 
نمی تواند در خصوص حوادث آن س��ال ها 
به درس��تی قضاوت کند. حوادث سال 67 
هم از بحث جنگ تحمیلی جدا نیس��ت و 
حتما برای توضیح بیش��تر به فرصت کافی 

نیاز است. 

وزیر دادگستری: حصر باید در یک چارچوب حقوقی قرار گیرد

در ششمین جشن مستقل فیلم کوتاه

قمار باز برنده شد

حج��ت االس��الم و المس��لمین دکت��ر حس��ن روحانی، 
رئیس جمهور کش��ورمان روز چهارش��نبه در جلس��ه هیات 
وزیران که به بررس��ی و تصمیم گیری درخصوص آیین نامه 
توس��عه و گس��ترش ناوبری فناوری اطالع��ات و ارتباطات 
اختصاص داش��ت، گفت: ب��رای افزایش به��ره وری در همه 
بخش ه��ا، باید هزین��ه مبادله را کاهش دهی��م و به همین 

منظور بای��د خدمات »دولت همراه« و »دولت الکترونیکی« 
گس��ترش یابد. او با اش��اره به نقش خدمات الکترونیکی در 
حذف ارتباط ش��خصی مراجعان به ادارات در پیش��گیری از 
فساد اداری تاکید کرد: در کنار مقابله با فساد اداری، تامین 
امنیت مبادله داده ها و احساس امنیت کاربران فضای مجازی 

هم باید مورد توجه قرار گیرد. 

روحانی تاکید کرد: گسترش شبکه ملی اطالعات پرسرعت، ارزان و ایمن

   عل�ی الریجان�ی، ریی�س مجلس 

ب�ا  گفت وگ�و  در  اس�المی  ش�ورای 
س�ی ان ان با اش�اره ب�ه حمایت های 
آمری�کا از ص�دام در جنگ تحمیلی 
گف�ت: نگاه منفی م�ردم ایران به این 
رفتارها، مس�ئله ای طبیعی و درست 

انجمن حقوق بشر بحرین اعالم کرد، افزایش بازداشت های غیرقانونی و آدم است. 
ربایی های دولتی، بحرین را در ردیف 22کش�ور رکورددار در این زمینه قرار 

داده است
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س��ردار س��یدتیمور حس��ینی، ریی��س پلی��س راهنمایی 
و رانندگ��ی نی��روی انتظامی در نشس��ت خب��ری خود با 
اش��اره به تصویب نرخ س��رویس مدارس از س��وی شورای 
ش��هر تهران خاطر نش��ان کرد: این نرخ به تصویب رسیده 
و یک��ی از وظایفی که ب��ر عهده پلیس قرار گرفته اس��ت 
نظارت بر اجرای این نرخ اس��ت. او درباره چگونگی کنترل 
نرخ س��رویس مدارس گفت: پلی��س از طریق چک کردن 

رن��دم و دیگر روش ها بر این روند نظارت خواهد داش��ت. 
حس��ینی درباره اینکه دیده شده برخی از جوانان به وسیله 
موتورس��یکلت اقدام به ایجاد مزاحمت برای دانش آموزان 
به وی��ژه دخت��ران می کنند، گفت: به همی��ن منظور نیز از 
ابتدای مهرماه طرح برخورد با مزاحمت موتورس��واران در 
مقابل مدرسه های دخترانه را خواهیم داشت و با این افراد 

به جد برخورد خواهد شد. 

برخورد با مزاحمت موتورسواران مقابل مدارس دخترانه

رئی�س س�ازمان    محم�ود صالح�ی، 

فرهنگی و هنری شهرداری تهران گفت: 
طرح توزیع کتاب در وس�ایل حمل و نقل 
س�رگرفته  از  مه�ر  اول  از   عموم�ی 

می شود. 

  آم�ار قت�ل در آمریکا در س�ال جاری 

می�الدی )2015( جه�ش زی�ادی ک�رده 
به طوری که حداقل 30 ش�هر این کشور 

کاهش بودجه های دولتی در انگلی�س موجب بیکاری تحمیلی 22 هزار نیروی شاهد افزایش خشونت ها بوده اند. 
پلیس در این کشور می شود

تیتر اخبار

کنت برانا قرار است برای اقتباس از داستان های کودکانه  
»آرتمیس فول« با دیزنی همکاری کند. به گزارش ورایتی  
»آرتمی��س فول« نام یک مجموعه کتاب کودکانه هش��ت 
جل��دی در ژانر علمی- تخیلی- فانتزی اس��ت و کنت برانا 
ب��ا امضای قراردادی با این کمپانی قصد کارگردانی فیلمی 
برمبن��ای ای��ن داس��تان های کودکان��ه را دارد. کانر مک 

فرس��ون، نمایش��نامه نویس ایرلندی قرار است فیلمنامه 
این فیلم را بنویس��د. هرچند این پ��روژه در مراحل اولیه 
ش��کل گیری اش است، اما مجموعه داستانی اش ائون کالفر 
درباره یک پس��ر ۱2 ساله است که در تالش برای گرفتن 
طالهای س��رزمین مخفی پریان، ب��ا ماجراهای خطرناکی 

روبه رو می شود. 

همکاری مجدد کنت برانا با دیزنی در قصه ای کودکانه

  رض�ا میرکریمی رئیس خانه س�ینما از 
استقبال مردم برای تماشای فیلم »محمد 

رسول اهلل« اظهار خرسندی کرد. 
در  س�نی  مذهب�ی  آکادم�ی  ی�ک    

هندوس�تان از فیلم  »محمد رس�ول اهلل« 
انتق�اد کرد و خواس�تار ممنوعی�ت آن و 
برخورد با آهنگساز فیلم که هندی است، 

شد. 
ایرج کریمی کارگردان و منتقد مطرح سینمای کشور در سن ۶2 سالگی بر اثر 

بیماری سرطان درگذشت.
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برانک��و ایوانکووی��چ در حاش��یه تمرین روز چهارش��نبه 
پرس��پولیس درباره اعتصاب بازیکنان ای��ن تیم اظهار کرد: 
بازیکن��ان ناراحت هس��تند چون مدت زیادی اس��ت پولی 
دریافت نکرده اند. طبیعی اس��ت که می خواهند مشکل شان 
حل شود. س��رمربی تیم فو تبا ل پر سپولیس گفت: بازیکنان 

پرت��الش و به خوب��ی کار می کنند. آنها صبور هس��تند اما 
انتظار دارند که مش��کالت مالی هر  چه  س��ریع تر حل شود. 
سرمربی تیم فو تبا ل پر سپولیس در پاسخ به این سوال که از 
باشگاه پر سپولیس پولی دریافت کرده است یا خیر، توضیح 

داد: من در فصل جاری هیچ پولی نگرفته ام. 

برانکو:هیچ پولی نگرفته ام

  کوآچ، سرمربی صربستانی تیم ملی 

والیبال ایران گفت: همیشه اینجا بودم 
تا پاسخگو باشم. من حرفی که می زنم 
باید اجرا ش�ود زیرا فدراسیون از من 

 ایس�نا: تصمیم س�ازمان صدا و س�یما برای عدم پخش زن�ده تمامی رقابت های جواب می خواهد. 
کشتی گیران ایران در مسابقات جهانی آمریکا، هواداران این ورزش را متعجب کرد
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بسته ای فرهنگی-اقتصادی به نام 
بازار سنتی

ب��ازار تبریز بزرگ ترین بازار سرپوش��یده جهان، 
بازار کاش��ان پررونق ترین بازار حال حاضر ایران و 
بازار زنجان طوالنی ترین بازار سنتی ایران، بازار قم 
بزرگ ترین سقف ضربی ایران را دارد و ده ها  ترین 
دیگر که در ارتباط با این بازارها می توان برش��مرد 
که ظرفیت های بی نظیری برای دیدن و لذت بردن 
را پیش پای گردشگران قرار می دهند. در اینجا به 

معرفی چند بازار تاریخی ایران می پردازیم. 

ب��ازار قم؛ مجموعه بازار ق��م گنجینه های نفیس 
از آثار هن��ری و معماری س��نتی در خودش دارد 
که قدمت معماری اش به دوران صفویه برمی گردد. 
ای��ن ب��ازار در ابتدا به ص��ورت خطی و به ش��کل 
یک پارچ��ه س��اخته ش��د و از میدان کهن��ه تا پل 
علیخانی ادامه داش��ت که تیمچه ها، س��راها و. . . 
را ه��م در ب��ر می گرفت اما حدود 50 س��ال پیش 
به موازات توس��عه ش��هر ق��م و به خاط��ر احداث 
خیابان های جدید، بازار به چند بخش تقسیم شد 
و قس��مت هایی از آن ب��رای همیش��ه از بین رفت. 
در ح��ال حاضر از بازار قدیم ق��م، دو بخش »بازار 
کهنه« و »بازار نو« به جا مانده که هر کدام حدود 

یک کیلومتر طول دارند. 

ب��ازار نایین در اصفه��ان قدمتش به حدود 800 
سال پیش می رسد. این بازار در دوره های مختلف 
تاریخی ش��کل گرفت��ه ولی مهم تری��ن بخش آن 
متعلق به دوره ایلخانی است. طول این بازار حدود 
یک کیلومتر و بیش��تر از 170 حج��ره و مغازه در 
آن وجود دارد که البته مدت زمانی اس��ت از رونق 
افتاده و به حالت نیمه متروک درآمده اس��ت. بازار 
سرپوش��یده شهر کرمانشاه، از بزرگ ترین بازارهای 
سرپوش��یده خاورمیانه اس��ت که قدمتش به دوره 
قاجار برمی گردد و در زمان قدیم از اهمیت زیادی 
برخوردار ب��وده. عمده اهمیت این ب��ازار به خاطر 
معامالت و مبادالت تجاری با کاروان های بازرگانی 
ب��وده که در طول ش��اهراه ش��رق به غ��رب تردد 
می کردند، به خصوص اینکه کرمانشاه از قدیم االیام 
در مس��یر راه ه��ای تجاری مه��م و خصوصا جاده 
ابریش��م بوده اس��ت. این بازار یکی از مراکز اصلی 
تولید و ارائه گیوه است که سوغاتی متفاوت و زیبا 

و خاص کشور ماست. 

بازار کاش��ان یکی از پر رونق ترین و باشکوه ترین 
بازارهای ایران اس��ت و از مهم ترین آثار تاریخی و 
دیدنی کاشان به حساب می آید. دوران اوج و رواج 
بازار کاش��ان مربوط به زم��ان صفویه و به خصوص 
دوران ش��اه عباس اول اس��ت. در این ب��ازار عالوه 
بر راس��ته بازارهای اصلی مثل مس��گرها، زرگرها، 
کفاش ه��ا، بزازه��ا و بازارچه ه��ای میانچال، ملک، 
ضرابخانه و رنگرزها، مس��اجد، بقاع، کاروانس��راها، 
تیمچه ها، حمام ها و آب انبارهای متعدد و مختلفی 
وج��ود دارد که هر کدام در دوره خاصی س��اخته 
شده اند. در این بازار حمامی به نام حمام خان هم 

قرار دارد. 

بزرگ تری��ن  از  یک��ی  کرم��ان  ب��زرگ  ب��ازار 
مجموعه ه��ای تاریخی اس��تان اس��ت که بیش��تر 
از 60درص��د از آثار تاریخی این ش��هر را در خود 
جای داده اس��ت. به طوری که یکی از طوالنی ترین 
راس��ته- بازارها در کشور محس��وب می شود و به 
خاطر برخی از ویژگی های منحصر به فردش شهرت 
جهانی دارد.  »بازار کرمان« ش��امل چند راس��ته 
ا س��ت که هر قس��متش در زمان یکی  از حاکمان 
و فرمانروایان  این  ش��هر ساخته  شده. این راسته ها 
از غرب  به  ش��رق  عبارتند از: راس��ته  ارگ ، راس��ته  
گنجعلی خان ، راس��ته  اختیاری ، راس��ته  سرداری، 
 راسته  وکیل ، راسته عطاری ، راسته  قدمگاه  و راسته  

مظفری. 

بازار وکیل ش��یراز یکی از مشهورترین بازارهای 
س��نتی و تاریخ��ی ای��ران اس��ت و ب��ه فرم��ان 
کریم خان زند س��اخته ش��ده. مس��یرهای این بازار 
همدیگر را قطع می کنند، یعنی یک رش��ته مغازه 
شمالی – جنوبی و یک رشته حجره شرقی – غربی 
دارد. به همین دلیل درست وسط بازار یک چهارسو 
یا چهارسوق بلند با پنج در بزرگ و چهار کاروانسرا 
اس��ت. عریض بودن مس��یر بازار به عالوه معماری 
خیره کننده اش و ایجاد امکانات تهویه طبیعی هوا 
با طاق های ضربی یک اثر تاریخی دوست داش��تنی 
ساخته است. در چهارسوق بازار وکیل، طاق ضربی 
خیل��ی ب��زرگ و مرتفعی روی یک هش��تی بزرگ 
ساخته شده که از ش��اهکارهای معماری به شمار 
می رود. نکته جالب در مورد این طاق این است که 
با اینکه بیش از 200س��ال از عمرش می گذرد، اما 

کوچک ترین شکافی برنداشته است. 

ب��ازار تبریز از بزرگ تری��ن و مهم ترین بازارهای 
سرپوش��یده در س��طح ایران و قاره آسیا به  شمار 
می آی��د. این بازار که بزرگ ترین بازار سرپوش��یده 
جه��ان اس��ت در مردادماه س��ال 1۳8۹ به عنوان 
نخس��تین بازار جهان در فهرس��ت میراث جهانی 
یونس��کو به ثبت رس��ید. بازار تبریز از بازارچه ها، 
تیمچه ها، سراها و کاروانسراهای متعددی تشکیل 
ش��ده و قدمتش ب��ه قرن چهارم هج��ری- قمری 

می رسد. 
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بازار

گزارش »فرصت امروز« از گردشگری در بازارهای تاریخی ایران

فرصت گردشگری زیر طاق بازارهای سنتی ایران

تهمینه سهرابی

وقتی قرار باشد به گردشگری به عنوان یک 
صنعت درآمدزا نگاه ش��ود، ش��اید بسیاری از 
کشورها باید بنشینند و با خودشان فکر کنند 
که چه باید بکنند تا گردش��گرانی را به سمت 
کش��ور خود جذب کنند. گاه��ی مکان هایی 
جذاب می س��ازند، گاه امکانات ویژه ای در نظر 
می گیرن��د و خالصه به تعبیری م��کان قابل 
گردش��گری را ایج��اد می کنند. ام��ا در ایران 
داستان به کلی متفاوت است. ایران از مواهبی 
در زمینه جذب گردش��گر برخوردار است که 
شاید تعداد کشورهایی که چنین امکانی دارند، 
عددشان به تعداد انگشتان دو دست هم نرسد. 
از جمل��ه مواهبی که به عنوان گزینه ای جذاب 
و در خور توجه برای امر گردش��گری می توان 
حس��اب ویژه ای رویش��ان باز ک��رد، بازارهای 
تاریخی ایران اس��ت. بازارهایی که تقریباً همه 
ش��هرهای مرکزی و بزرگ ای��ران یکی از این 

نمونه ها را در خود جای داده اند. 

نقش گردشگرپذیر بازارهای تاریخی
از نظر تاریخی، بازار به محلی اطالق می شود 
که خریداران و فروشندگان برای مبادله کاال یا 
خدم��ات به آن مراجعه می کنند. ریش��ه ایجاد 
چنین مکان هایی در ایران به دوران ساس��انیان 
برمی گردد و در همان زمان نبض ش��هر در آن 
می تپی��د. در دوران صفویه و قاجاریه س��اخت 
بازاره��ای اینچنین رون��ق چندی��ن برابری را 
ب��ه خود می بین��د. وقتی از دروازه اصلی ش��هر 
وارد می ش��دید می توانس��تید بزرگ ترین بازار 
را ه��م ببینید و این امر در راس��تای س��هولت 
دادوس��تد و رس��اندن کاال از دروازه تا بازار بود. 
اما این بازارهای تاریخی با ش��کل و ش��مایل و 
معماری قابل توجهی که دارند در عصر ما تنها 
محلی برای دادوس��تد نیستند بلکه جنبه های 
فرهنگی ش��ان نمود پررنگ تری به خود گرفته 
است. زیرا که بس��یاری از بازارهای این چنینی 
مجموعه ای از حمام، کاروانسرا، مدرسه، مسجد 
و سقاخانه را نیز در کنار خود می بینند که هم از 
نظر کارکردی و هم از نظر معماری دارای جایگاه 
فرهنگ��ی قابل تاملی هس��تند. به همین دلیل 
می توان ای��ن مجموعه را به صورت یک بس��ته 
گردشگری به بازدیدکنندگان عرضه کرد. به ویژه 
گردش��گران خارج��ی که نش��ان داده اند عالقه 
زیادی به سنت های موجود در کشورهای دارای 

قدمت تاریخی و فرهنگی دارند. اگر بخواهیم به 
نمونه موفقی در این زمینه اش��اره کنیم باید از 
بازار بزرگ استانبول در ترکیه نام ببریم. بازاری 
که در طول سال ها میلیون ها مراجعه کننده دارد 
و تعداد قابل توجهی از این میزان، گردشگرانی 
هستند که به چند قصد به بازار رجوع می کنند. 
معماری سنتی و دیرینه  این بازار یکی از دالیل 
جذب این افراد اس��ت. کاالهایی که در این بازار 
عرضه می ش��ود نیز بهانه  دیگ��ری برای حضور 
گردش��گران اس��ت. از عرضه ان��واع مواد غذایی 
س��نتی گرفته تا صنایع دستی محلی و سنتی. 
در واقع ترکیه با دست گذاشتن روی نقاط قوت 
خود در گردش��گری زمینه های اشتغال زایی را 
برای مردم خود فراهم کرده و فرهنگ خود را به 
دیگر کشورها شناسانده است. موسیقی ترکی، 
غذای ترکی و حاال پوشاک ترکی در دنیای امروز 
کاماًل شناخته شده است. اما در ایران وقتی وارد 

بازار بزرگ و س��نتی تهران می ش��وید، بوی 
فالف��ل و همبرگر ب��ه مش��ام تان می خورد. 
دریغ از یک دمنوش خانه یا نوشیدنی سنتی. 
دریغ از یک مکان تعبیه ش��ده برای عرضه 
صنایع دس��تی و موس��یقی ایرانی که ویژه 
گردش��گران ایجاد شده باشد. مهجور ماندن 
نتیجه چنین برخوردهایی است. مثال مهجور 
ماندن فرهنگ غذای��ی ایرانی با صدها تنوع 
یا موس��یقی ایرانی با هزاران س��ال س��ابقه. 
چه کسی شناختی از دستگاه های موسیقی 
ایرانی دارد؟!  بهترین تصویری که از موسیقی 

ایرانی در محضر صاحبان فک��ر دیده ایم همان 
تصویر کیهان کلهر است که در حضور فرانسیس 
فورد کاپوال، کارگردان فیلم مشهور پدر خوانده 
کمانچه می زند که آن هم یک حرکت شخصی 

است و نه برنامه ریزی جمعی و مسئوالنه. 

تجربه سنتی ناب در عصری جدید
ش��اید برای افراد محلی و کس��انی که همه 
عمرش��ان را در کن��ار بناهایی از این دس��ت 
س��پری کرده اند، چنی��ن مکان هایی جذابیت 
خود را یا از دس��ت داده اند یا کمتر مورد توجه 
هس��تند. اما در مورد بازارهای سنتی می توان 
روی گردش��گران خارجی و سایر گردشگران 
داخلی حس��اب باز کرد. زیرا بس��یاری از افراد 
گروه نخس��ت به هیچ وجه چنین تجربه ای را 
ندارند و گروه دوم نیز ممکن اس��ت در ش��هر 
و استان خود با چنین پدیده ای برخورد نکرده 
باشد. این امر به ویژه برای خارجی هایی که به 

ایران س��فر می کنند، تجربه ای دلچسب است. 
خری��د در فضایی منحصر به فرد که مابه ازای 
دیگ��ری کمتر دارد. این امر را به عینه در بازار 
سنتی و تاریخی کاشان تجربه کردم. جایی که 
چندین گردش��گر خارجی دوربین به دس��ت 
در ای��ن بازار ق��دم می زدند و عک��س و فیلم 
می گرفتند. اما یکی از مسائلی که ناراحت شان 
کرده بود، تابلو اخطارهایی بود که به فاصله های 
چند متری به چشم می خوردند. تابلوهایی که 
از نزدیک نش��دن به قسمت های مختلف این 
بازار س��خن می گفتند. برای شان جای سوال 
داش��ت که شما چگونه توانسته اید به خودتان 
اج��ازه دهید چنین بنایی به ای��ن روز بیفتد. 
بنایی که صدای ب��ال کبوتران، یک آن در آن 
قطع نمی ش��ود و از معدود بازارهایی است که 
هنوز هم صدای چکش رویگرها و مس��گرها از 

زیر طاق  حجره هایش شنیده می شود. 

اما باد و باران و بی توجهی مس��ئوالن چنان 
گزند های��ی به آن وارد ک��رده که باید با دلهره 
در آن قدم گذاش��ت و با دله��ره از آن بازدید 
ک��رد. هرچند جابه ج��ا داربس��ت هایی را هم 
می توان دید که نش��ان از قص��د مرمت  دارند 
ام��ا نتیجه  فعاًل چیزی نیس��ت که در ش��ان 
ای��ن م��کان تاریخی ب��اارزش باش��د. تیمچه 
امین الدول��ه این بازار که ب��ه لحاظ معماری از 
شاهکارهای مردمان کویرنش��ین ایران است، 
چنان مسحورش��ان کرده بود ک��ه تنها کاری 
که توانس��تند بکنند این بود که بنش��ینند و 
ب��ه آن زل بزنند. یا ب��ازار تبریز به عنوان یکی 
از بزرگ تری��ن بازارهای سرپوش��یده جهان با 
وجود فرهنگ غنی در آن شهر و صنایع دستی 
گوناگون��ی که می توان به گردش��گران عرضه 
کرد، فرصتی عظیم برای جذب گردشگر است. 
در واقع مسئوالن کش��ور ما هیچ الزم نیست 
که بخواهند امکان گردشگری ایجاد کنند بلکه 

کافی است که به اطراف شان نگاهی بیندازند. 
می توان حجره های مسگری، رویگری، قلم زنی، 
آهنگری، کفش دوزی و غیره را دوباره احیا کرد. 
حتی در فصل های خاصی که به اصطالح پیک 
حضور گردش��گران در ایران است. گردشگران 
به دنبال تجربه کردن فضاهایی هستند که در 
کشور خود نتوانند تجربه کنند. وگرنه بسیاری 
از آنها اروپایی هایی هس��تند که سرسبزترین 
مکان ه��ا را دارند و در ای��ران به دنبال حضور 
در رامسر یا س��احل محمودآباد نیستند. پس 
بازارهای سنتی قدرت جذب شان را دارند اگر 
بازس��ازی و مرمت ش��وند و از خطرات حضور 
در آنها کاسته شود. اما آنچه فعال در بازارهای 
سنتی ایران بیش از اندازه به چشم می خورد، 
ریختگی دیوارها، ستون ها، بدرنگی نقش ها و 

تزلزل سقف ها است. 

فضای بازار؛ مورد عالقه گردشگران
کسانی که از کش��ورهایی با مراکز خرید 
پ��رزرق و برق پا به ایران می گذارند بس��یار 
عالقه من��د به حض��ور در داالن های تنگ و 
تاریک و پرجاذبه بازارهای س��نتی هستند. 
بازارهای��ی ک��ه معم��اری جذاب��ی دارند و 
قس��مت های مختلف ش��ان می توان��د ب��ه 
گردش��گران شناسانده ش��ود. در این میان 
تورهای گردش��گری ه��م می توانند نقش 
مؤثری داش��ته باش��ند و بازدید از این گونه 
بازاره��ا را در بس��ته پیش��نهادی خ��ود به 
گردش��گران خارجی قرار دهند. راس��ته اصلی، 
راسته های فرعی، داالن، چهارسو  )چهار سوق(، 
میدان و جلوخان از فضاهای بازارهای سنتی به 
ش��مار می آیند. اغلب بازاره��ای ایران به صورت 
خطی ش��کل گرفته اند و بااهمیت ترین مسیر با 
حجره های اطرافش، راس��ته اصلی بازار قلمداد 
می ش��ود و در امتداد راس��ته اصل��ی، اصناف و 
مشاغل معتبر قرار می گرفته اند. چهار سو یا چهار 
سوق هم محل تقاطع دو راسته مهم بازار است 
که این فضا از حیث اقتصادی و اجتماعی بسیار 
با اهمیت بوده است. حجره، کاروانسرا، تیمچه و 
قیصریه، جلوخ��ان نیز از فضاهای معماری بازار 
به شمار می روند. دکان یا حجره از کوچک ترین 
ولی مهم ترین فضاهای معماری بازار اس��ت. به 
همین دلیل راسته بازار با حجره های پیرامونش 
هوی��ت داش��ته اند. کاروانس��راها نی��ز به عنوان 
ش��اخص ترین فضای معماری ب��ازار کارکردی 
همانند مجتمع های تجاری امروزی داش��ته اند. 

با تضعیف نقش کاروان ها در سامانه حمل و نقل 
بازار، واژه کاروانسرا، به سرا یا کاروانسرای شهری 
تغیی��ر پیدا کرد. اصطالحاتی ک��ه هنوز در دل 
بازار به چشم می خورند. از نظر طراحی معماری 
در بازاره��ا، ترکیب ه��ای متفاوت��ی از تیمچه و 
کاروانس��را وجود دارد که یکی از نمونه های زیبا 
و معمارانه آن تیمچه و س��رای بخشی در بازار 
کاش��ان است. این مجموعه از لحاظ تناسبات و 
ساماندهی فضایی بی نظیر است. اگر باور داشته 
باش��یم که عده بس��یاری از کسانی که به قصد 
سفر بار خود را می بندند سخت مشتاق دریافت 
اطالعات جدید هس��تند، آن وقت است که باید 
کسانی باش��ند تا تعاریفی از این اصطالحات و 
کارکردهای شان در بازار، در اختیار گردشگران 
چ��ه داخلی و چ��ه خارجی قرار دهند. ش��اید 
بس��یاری از ایرانی ها هم ندانند جلوخان در بازار 
به چه معناس��ت یا چرا به قس��متی چهارسو یا 
چهارسوق می گویند. یا بخش قیصریه بازار چه 
پش��توانه فرهنگی و تاریخی دارد. این مس��ائل 
ارزش نش��ان دادن ب��ه گردش��گران را دارن��د. 
در واق��ع رش��د فکری و فرهنگی ی��ک ملت را 
نش��ان می دهند. اگر ما خودمان را این گونه که 
هستیم نشان دهیم، آن وقت است که حتی اگر 
سازندگان فیلمی مانند خانم رئیس جمهور، قم را 
شهری پر از نخل نشان دهند که شکل و شمایل 

کشورهای عربی را دارد، کسی باور نمی کند. 

بازارهای سنتی و تاریخی ایران
تقریبا شهری بزرگ در ایران نمی توان سراغ 
گرفت که بازار سنتی نداشته باشد. ری و تهران 
با بازارهایی چون بازار بزرگ و بازار تجریش که 
جای خود دارند، تبریز، بازارهای بیجار، سقز و 
سنندج در کردستان، شیخ عالءالدوله سمنان، 
بازار جهرم شیراز، وکیل شیراز را هم که همه 
می شناسند، بازار شاهرود، بازار سنتی نعلبندان 
گرگان، بازار رشت، بازار قدیمی قم، کرمانشاه، 
بازار پرش��کوه زنجان، بازار بزرگ کرمان، بازار 
بیرجند در خراسان، بازارهای سنتی اصفهان، 
ب��ازار خوی در آذربایجان غرب��ی، بازار رضا در 
خراس��ان رضوی، بازار مالی��ر در همدان، بازار 
خان در یزد، بازار اردبیل، بازار اراک، بازار زیبای 
قزوین، بازار کاشان، بازار نراق و بازار قیصریه الر 
در استان فارس نمونه هایی از بازارهای سنتی 
و تاریخی ایرانی هستند که ترکیبی از اقتصاد، 
هن��ر و فرهنگ را در خود جم��ع کرده اند و از 
بهترین گزینه های گردشگری می توانند باشند. 

شاید بسیاری از ایرانی ها هم ندانند 
جلوخان در بازار به چه معناست یا 

چرا به قسمتی چهارسو یا چهارسوق 
می گویند. یا بخش قیصریه بازار چه 

پشتوانه فرهنگی و تاریخی دارد. 
این مسائل ارزش نشان دادن به 

گردشگران را دارند
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نداش��تن آمار، حتی آمار تقریبی 
در بس��یاری از گوش��ه های اقتصاد 
ای��ران رفته رفت��ه ب��ه ی��ک معضل 
تبدی��ل می ش��ود. جالب ت��ر از این 
اذعان مس��ئوالن هر صنف و بازاری 
بر نبود آمار اس��ت. حال سوالی که 
ایج��اد می ش��ود این اس��ت که اگر 
هیچ گون��ه آماری از فضای کس��ب 
وکار در دس��ت نیس��ت، مجوزهای 
تولید بر چه اساسی صادر می شوند؟ 
آی��ا نتیجه راه رفتن بر لبه حدس و 
گم��ان چی��زی ج��ز شکس��ت ها و 
که  اس��ت  فراوان��ی  تعطیلی ه��ای 
همه س��اله گریبان گیر بس��یاری از 
واحده��ای تولیدی و فروش��گاهی 
از این  می شود؟ کسی به س��خنانی 
دست جواب روشنی نمی دهد. بلکه 
تنها ب��ا لبخندی په��ن و بی امتداد 
می گویند: آمار دقیقی در این مورد 

نداریم. 
در این ارتباط و در مورد موضوع 
گزارش امروزمان ابوالحسن خلیلی، 
عضو هیات مدیره کانون انجمن های 
صنایع غذایی با اش��اره به مش��کل 
کمبود آمار تولید و صادرات غذاهای 
بس��ته بندی شده به »فرصت امروز« 
می گوی��د: یک��ی از مهم ترین موارد 
در ه��ر صنع��ت مربوط ب��ه آمار و 
اطالع��ات دقی��ق تولی��د و فروش 
آن اس. درحال��ی ک��ه اگر بخواهیم 
غذاهای  درباره  مناس��بی  اطالعات 
آماده و بس��ته بندی شده در اختیار 
داش��ته باش��یم، واقع��ا امکان پذیر 

نیس��ت چ��ون براس��اس اطالعات 
موج��ود کنس��روهای مختلف مثل 
کنس��رو لوبیا و ت��ن ماهی در قالب 
غذاه��ای آم��اده ق��رار گرفته ان��د. 
بنابراین نمی توانیم اطالعات دقیقی 
از غذاه��ای بس��ته بندی ش��ده در 

اختیار داشته باشیم. 
عض�����وهی�����ات م����دی��ره 
صنای��ع  انجمن ه��ای  ک��ان����ون 
غذای��ی در ادام��ه می افزای��د: نبود 
آم��ار دقی��ق در کش��ورمان از این 
گروه تولی��دات درحالی اس��ت که 
براس��اس آخرین آمار ارائه شده از 
س��وی مجامع بین الملل��ی صنعت 
)غذاهای  پروسس ش��ده  غذاه��ای 
در  فریزش��ده(  و  آم��اده خ��وراک 
جه��ان 930میلی��ون دالر گردش 
مال��ی داش��ته و حج��م خرید آن 
ه��م 2میلی��ون و 300هزار ت��ن تا 
پایان س��ال 2015 میالدی اس��ت. 
ب��ا بررس��ی و تحقیق درب��اره این 
این  یاف��ت  اطالع��ات درخواهی��م 
صنعت نس��بت به دوره پنج س��ال 
گذش��ته با رشدی معادل 10درصد 
مواجه بوده اس��ت که اگر این مورد 

را در بازار کش��ورمان درنظر داشته 
باش��یم درخواهی��م یاف��ت جایگاه 
مناسبی برای سرمایه گذاری داریم. 
این مقام صنفی درب��اره بازارهای 
هدف مناس��ب در این زمینه تصریح 
کرد: ایاالت متحده یکی از بزرگ ترین 
کش��ورهای مصرف کنن��ده غذاهای 
آماده و کنسرو شده است که تولیدات 
خود کش��ور تقریب��ا نیازهای داخلی 
را تامی��ن کرده اما نکت��ه جالب این 
است که اکنون اتحادیه اروپا به عنوان 
یکی از بازارهای هدف مناس��ب برای 
غذاهای آماده و بسته بندی شناخته 

شده است. 
صورت  بازاریابی های  ب��ه  خلیلی 
گرفت��ه در این زمینه اش��اره کرده 
و می گوی��د: همان طور که می دانیم 
پذی��رش غذاهای کنسروش��ده در 
اقص��ی نقاط جهان کامال بس��تگی 
ب��ه ذائقه آنها دارد و در کش��ورمان 
هم غی��ر  از این نیس��ت اما یکی از 
انتشار  فعالیت های جالبی که برای 
و شناس��اندن ای��ن ن��وع غذاها به 
انجام  بین الملل��ی  بازاره��ای  دیگر 
گرفته این اس��ت که فروشگاه هایی 
در ترمینال ه��ای فرودگاهی تدارک 
دیده ش��ده تا با رس��یدن این گونه 
غذاهای بس��ته بندی به دیگر نقاط 
جه��ان از طری��ق مس��افران زمینه 
صادرات��ی آن نیز به ص��ورت ایجاد 
تقاضا در بازار هدف ایجاد ش��ود که 
تجربه مناس��بی در این زمینه بوده 

است. 

مختل�ف  ردیف ه�ای  تردی�د  ب�دون 
در  مواد غذای�ی  رنگارن�گ  قوطی ه�ای 
فروش�گاه ها و مغازه ه�ای نزدی�ک من�زل 
توج�ه ش�ما را به خ�ود جلب کرده اس�ت 
درحال�ی ک�ه برخ�ی از ای�ن خوراکی ه�ا 
برای ش�ما آش�نا هس�تند و برخ�ی دیگر 
 گاهی حت�ی می توان�د باعث تعجب ش�ما 

باشد. 
به عن�وان مث�ال خری�د قوطی ه�ای رب، 
کنس�رو ماهی یا حتی ان�واع کمپوت اکنون 
برای همه ما کامال عادی ش�ده اما دیدن یک 
قوطی کله پاچه ممکن است تعجب برخی را 
برانگیزد و از خود بپرسند مگر کسی کله پاچه 
کنس�روی هم می خورد؟ پاس�خ سوال شما 
مثبت است چون اکنون با روند تغییر سبک 
زندگی بس�یاری از س�اکنان این کره خاکی 
به وی�ژه در کش�ورهای درح�ال توس�عه یا 
توس�عه یافته صنع�ت غذاهای بس�ته بندی 
رونق�ی غیرقابل تص�ور به خود دی�ده و هر 
روز بزرگ ت�ر از دیروز ب�ا فناوری های نوین 
در حال حرکت است؛ به صورتی که در برخی 
از کشورها به ویژه کشورهای آسیای جنوب 
شرقی ش�ما می توانید نیمروی آماده نیز در 
بس�ته بندی های مختلف بخرید و فقط آن را 

کمی گرم کنید و مصرف کنید. 

»فرصت امروز« بازار صنعت غذاهای بسته بندی را بررسی می کند

روی صادرات قیمه و قرمه سبزی حساب کنید
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کاوه زرگران، دبیرکل کانون صنایع غذایی ایران: 
تنها از 40درصد توان تولید 

استفاده می شود

در همی��ن ح��ال، کاوه زرگران، دبی��رکل کانون 
صنایع غذایی ایران درباره توان تولید کنسروسازی 
کش��ورمان به »فرصت ام��روز« می گوی��د: اکنون 
درسراس��ر کش��ور 2500 واحد کنسروس��ازی در 
بخش ه��ای مختلف با تنوع بی��ش از150محصول 
مختلف در حال فعالیت هستند که براساس آخرین 
آمار ارائه شده تمامی این تولیدکنندگان می توانند 

75000 تن محصول را روانه بازار کنند. 
زرگ��ران به میزان تقاضای بس��یار ک��م غذاهای 
بس��ته بندی شده در ایران اش��اره دارد و می افزاید: 
همان ط��ور ک��ه هم��ه می دانی��م فرهن��گ غذای 
کنسروش��ده هنوز در کشورمان مورد قبول نیست 
و برخی اطالعات نادرست در این زمینه باعث شده 
تا بس��یاری از خرید و مصرف آنها صرف نظر کنند. 
درحالی که در بسیاری از کشورهای خارجی تنوع 
ب��االی محص��والت در کنار ارتقای فن��اوری تولید 
توانسته صنعتی غیرقابل رقابت را در کنسروسازی 

تدارک ببیند. 
وی درب��اره صادرات غذاهای بس��ته بندی ش��ده 
معتق��د اس��ت: بنابر این هن��وز مص��رف غذاهای 
بس��ته بندی شده در فرهنگ ایران جایگاهی ندارد. 
تقریب��ا نزدیک ب��ه 60درصد از تولی��دات غذاهای 
بس��ته بندی ش��ده کش��ورمان صادراتی است و به 
کشورهای اطراف و دیگر کشورها صادر می شود اما 
این تنها نزدیک به 40درصد از توان تولید کنس��رو 
و غذاهای بس��ته بندی در کشور اس��ت که باید به 
آن توجه ش��ود و از باقی پتانسیل موجود به نحوی 
 استفاده ش��ود که ارزش افزوده آن برای کشورمان 

ارزآور باشد.
 دبیرکل کانون صنایع غذایی ایران درباره توسعه 
صنعت غذاهای بس��ته بندی ش��ده تصری��ح کرد: 
اکنون براساس کاهش قیمت نفت، قیمت بسیاری 
از نهاده ه��ای غذای��ی کاهش یافته ک��ه همین امر 
می تواند در توس��عه صنعت یاد شده در کشورمان 
بس��یار کارآمد باش��د و با اس��تفاده از ظرفیت های 
باالی تولید و شناس��ایی بازاره��ای هدف در کنار 
میزان قابل توج��ه ارزش افزوده این صنعت زمینه 

ارتقای جایگاه صادراتی محصوالت گام برداشت. 

تجزیه و تحلیل صنعت جهانی 
تولید مواد غذایی بسته بندی

 براساس تعاریف علمی، صنعت تولید مواد غذایی در 
بخش عمده تولید و فروش شامل طیف گسترده ای از 
فعالیت های کش��اورزی، بسته بندی، توزیع، بازاریابی و 
خرده فروشی اس��ت که همین امر باعث شده بسیاری 
از کارشناس��ان درباره میزان اش��تغالزایی و همچنین 
آینده صنعت یاد ش��ده اب��راز امی��دواری کنند چون 
همه می دانیم جوامع مختلف بش��ری هر روز بیشتر از 
روزگذشته به تأمین منابع غذایی خود وابسته هستند. 
این درحالی اس��ت که صرفاً در صنایع غذایی ایاالت 
متحده آمریکا به غیر  از بس��ته بندی آب و نوشیدنی ها، 
نزدیک به 16/5میلیون شغل ایجاد شده و جمعیت این 
کشور ساالنه یک هزار میلیارد دالر برای تهیه انواع غذاها 
هزینه می کنند و از سوی دیگر در کشور انگلستان آمار 
ش��اغالن در صنایع غذایی معادل 500هزار نفر یعنی 
نزدیک به 15درصد از مشاغل تولیدی این کشور است. 

بخش های بازار کلیدی صنعت بسته بندی غذا
 ایمن�ی مواد غذای�ی: مهم تری��ن بخ��ش صنعت 
بس��ته بندی و تولید غذاهای آم��اده مصرف، مربوط به 
ایمنی و سالمت آنهاس��ت که عبارتند از سیستم های 
ردیابی، سیس��تم های ضد عفونی کننده و برچسب های 
هوش��مند. حجم کلی تج��ارت درباره سیس��تم های 
یاد ش��ده در بازارهای بین المللی در سال 2014 رقمی 
بالغ بر 13/5میلیارد دالر بوده که کارشناس��ان با توجه 
به افزایش تقاضای خرید در بازارهای بین المللی رشدی 
مع��ادل 8درصد س��االنه را برای آن متصور ش��ده اند. 
نکته جالب این اس��ت که بیش��ترین بازار برای خرید 
دس��تگاه های مربوط به موارد ایمن��ی صنایع غذایی، 
در منطقه آس��یا و اقیانوس آرام بوده و رش��دی معادل 

40درصد را تجربه کرده است. 
ماشین آالت فرآوری: همان طور که می دانید تهیه 
و فرآوری مواد غذایی در قالب غذاهای بسته بندی شده 
نیازمند ماشین آالت مخصوص و منحصربه فردی است، 
که تجارت آنها تا پایان س��ال 2015میالدی براساس 
تحقیق��ات بین المللی معادل 45میلی��ارد دالر خواهد 
بود و بیشترین رشد خرید ماشین آالت در شرق اروپا، 
فرانسه، انگلستان و آلمان عنوان شده است اما در بخش 
صادرات تجهیزات فرآوری و بسته بندی غذا کشورهای 
آمریکا، فرانس��ه، آلمان و سوییس جزو پیشگامان این 

صنعت هستند. 

 چشم انداز صنعت بسته بندی غذا
 یکی از صنایعی که در سال های رکود اقتصادی کمترین 
آسیب را دیده بحث صنایع غذایی و بسته بندی مواد غذایی 
بوده است و از آنجایی که نیاز انسان به غذا هرگز کاهش 
نخواهد یافت کارشناسان معتقدند برخی عوامل از جمله 
تغیی��رات اقلیم��ی و آب و هوایی می تواند باعث رش��د 
چشمگیر صنعت بسته بندی غذا در سراسر جهان باشد 
به صورتی که رشد 10درصدی در صنعت بسته بندی غذا 

در سراسر دهکده جهانی دور از ذهن نیست. 

نگاه کارشناس

جهان

شیدا رمزی

اما در کشورمان ایران که رنگ ولعاب 
غذاهایش زبانزد خاص و عام شده این 
صنعت تقریبا نوپاست و هنوز نمی توان 
آن را جزو سبک زندگی مردم دانست 
درحالی که صنعت بسته بندی غذا در 
این منطقه روبه گس��ترش و توسعه 
است. اما قفسه های سوپرمارکت ها و 
فروشگاه های ریز و درشت مواد غذایی 
در سطح ش��هر از رونق روزافزون این 
غذاهای بس��ته بندی ش��ده در میان 
م��ردم حکایت دارد. ب��ه همین دلیل 
در این زمینه شرکت هایی وارد عمل 
شده اند و غذاهایی از این دست را روانه 
میررضوی،  کرده اند. سیدمحمد  بازار 
دبیر س��ندیکای صنایع کنسرو ایران 
در ای��ن زمین��ه به »فرص��ت امروز« 
می گوید: همان طور که می دانید مردم 
ایران براس��اس فرهنگ ت��ازه خوری 
از گذش��ته ها تا امروز بیش��تر ترجیح 
می دهن��د در زمینه خ��وراک خود از 
مواد تازه و باکیفیت اس��تفاده کنند. 
از این رو فرهنگ اس��تفاده از غذاهای 
آماده و کنس��رو شده هنوز به معنای 
واقعی در کش��ورمان رش��د نداشته و 
امروزه فرهنگ سازی را می توان یکی 
از نیازهای اصلی این صنف برای رشد 

و توسعه شایسته معرفی کرد. 
میررض��وی در ادام��ه با اش��اره به 
کارب��رد اصل��ی غذاهای کنس��روی 
افزود: همه می دانی��م بحث غذاهای 
کنس��رو ش��ده از ابتدا برای ش��رایط 
خ��اص ب��وده و براس��اس ش��رایط 
معمول طراحی نشده است. بنابراین 

اص��وال غذاهای بس��ته بندی ش��ده 
برای ش��رایط اضطراری مانند جنگ، 
ح��وادث غیرمترقبه، گردش��گری یا 
حتی امدادرس��انی بوده ام��ا امروز با 
توجه به تغییر سبک زندگی بسیاری 
از مردم ک��ره زمین این ن��وع غذاها 
به عنوان فرهن��گ غذایی آنها تبدیل 
شده اند و در پاره ای از موارد در ایران 
نی��ز کمی ذائقه م��ردم در این زمینه 
متفاوت ش��ده است. این مقام صنفی 
درباره تغییر ذائقه مردم ایران این گونه 
توضیح می دهد: همه می دانیم اکنون 
برخی خانواده ها ب��رای تامین منابع 
مال��ی خود مجبور ب��ه فعالیت خارج 
از من��زل هس��تند. بنابرای��ن فرصت 
پخ��ت و پز در پ��اره ای از موارد برای 
آنها محدود ش��ده که شاهد مثال آن 
افزایش کترینگ ها یعنی فروشندگان 
غذای بیرون بر است. اما دسترسی به 
این کترینگ های غذای خانگی برای 
همه امکان پذیر نیس��ت و اینجاست 
که غذاهای کنسروی اهمیت یافته و 

مورد استفاده قرار می گیرند. 
وی ب��ا اش��اره به توس��عه صنعت 
کنسروس��ازی کش��ورمان می افزاید: 

هرچند یکی از معض��الت موجود در 
بسیاری از صنایع کشورمان بحث آمار 
است و این سندیکا نیز از آن محدوده 
خارج نیس��ت اما با توجه به توس��عه 
صنعت کنسروسازی در کشورمان باید 
در نظر داش��ته باشیم اکنون ایران در 
شرایط بسیار مناسبی قرار دارد و توان 
کشور به صورتی است که می تواند در 
صورت اتخاذ سیاس��ت های صحیح از 
جانب تولی��د تمام نیاز ایران را تامین 
کند و تقریبا وابس��تگی اندکی هم به 

خارج خواهد داشت. 
به گفت��ه دبیر س��ندیکای صنایع 
کنس��رو، در حال حاض��ر، 60درصد 
از کارخانه های کنسروس��ازی کشور 
فع��ال هس��تند و 40درص��د بقیه به 
دلیل مشکالتی مانند تامین نقدینگی 
با توقف تولید روبه رو ش��ده اند. برخی 
برندهای معروف با تمام ظرفیت خود 
فعال هستند و کارخانه های دیگر نیز 
با 60 تا 70درصد ظرفیت خود فعالند. 
میررض��وی به اهمیت تامین منابع 
مالی برای فعالی��ت واحدهای صنفی 
یاد ش��ده تصری��ح ک��رد: واحدهای 
غذاه��ای  بح��ث  در  ک��ه  تولی��دی 
بسته بندی شده به غیر  از کنسرو ماهی 
فعالیت دارن��د، به ص��ورت آر. اند.دی 
فعالیت می کنن��د و دارای واحدهای 
تحقیقات��ی و آزمایش��گاهی مجهزی 
هس��تند از ای��ن رو، ای��ن واحدها به 
سرمایه در گردش بس��یار باالتری از 
واحدهایی مانن��د تولیدکنندگان رب 

گوجه یا حتی کمپوت نیاز دارند.

چنین اس��ت ک��ه اردالن ب��زرگ نیا، یکی 
از فعاالن صنف تولید غذاهای کنس��رو شده 
درباره مخاطبان این ن��وع غذاها به خبرنگار 
م��ا می گوی��د: به طورکلی با توجه ب��ه ذائقه 
م��ردم ایران، مخاطبان غذاهای بس��ته بندی 
ش��ده آماده در کش��ورمان مورد توجه قش��ر 
کارمن��دان و جوانان و دانش��جویان اس��ت، 
چون ای��ن گروه ها فرصت طبخ غذا در منزل 
نداش��ته و ترجیح می دهن��د نیازهای خود را 
برای غذاهای مورد عالقه از طریق کنس��روها 

و غذاهای آماده برطرف کنند. 
بزرگ نی��ا در ادامه اضاف��ه می کند: امروز 
غذاهای کنس��روی از کلیش��ه نوس��تالژیک 
ذهنی بس��یاری از ما تغییر ک��رده و با تنوع 
گوناگون می تواند نیازهای متفاوتی را پاس��خ 
ده��د و صرفا محدود به تن ماهی یا کنس��رو 
لوبیای خودمانی نیست. به صورتی که امروزه 
حت��ی محبوب تری��ن خوراک ه��ای ایرانی را 
می ت��وان در بس��ته بندی های مختلف آماده 
س��رو از نزدیک ترین فروشگاه منزل یا محل 

کار تهیه کرد. 
 ای��ن فعال صنفی با اش��اره به تغییر روش 
تهیه و بس��ته بندی های جدی��د تصریح کرد: 
بدون تردید اکثر ما هنگامی که کلمه کنسرو 
را می بینی��م یا می ش��نویم همان قوطی های 
فل��زی اس��توانه ای ش��کل را که از گذش��ته 
دیده ایم، به خاطر می آوریم درحالی که امروز 

نحوه بسته بندی غذاهای آماده کامال متفاوت 
ش��ده و برای مصارف مختلفی در نظر گرفته 
ش��ده اند که در برخی موارد حتی بسته بندی 
غذاه��ا به صورت خودگرمایش��ی اس��ت که 
در م��وارد خاص��ی مثل کوهن��وردی و حتی 
بحران های طبیعی بدون هرگونه شعله غذای 
گ��رم برای مخاطبان آماده مصرف می ش��ود. 
این درحالی اس��ت که براساس نیاز بسیاری 
از جوامع امروز، بسته بندی های پلیمری یکی 
از مهم تری��ن نوع بس��ته بندی غذاهای آماده 
شده اس��ت و خریدار می تواند با چند دقیقه 
اس��تفاده از دس��تگاه مایکروویو غذای آماده 

شده خود را گرم و مصرف کند. 
بزرگ نیا به عنوان یک��ی از مدیران صنایع 
غذایی کامچین بر امتیازات بس��ته بندی های 
جدید تاکی��د کرده و می گوید: همان طور که 
قبال گفته ش��د امروز اکثر غذاهای آماده در 
بس��ته بندی های چندالیه پلیم��ری فرآوری 
می ش��ود و ب��ا توجه به فرآیند پاس��توریزه و 
ضدعفونی کردن، هیچ گونه مواد نگه دارنده ای 
به آنها اضافه نمی شود درحالی که ماندگاری 
باالی��ی دارند و همین موضوع باعث ش��ده تا 
مشکالتی که در گذش��ته به لحاظ بهداشت 
و س��المت در مورد کنس��روها داشتیم کامال 
برطرف شده و بدون مضرات مواد نگه دارنده 
 غ��ذا ب��ا مان��دگاری ب��اال روانه فروش��گاه ها 

شود. 

هر جا ایرانیان باشند غذای بسته بندی 
ایرانی وجود دارد

وی درباره صادرات غذاهای بسته بندی شده 
معتقد اس��ت: ب��ا توجه به اینکه تن��وع غذایی 
ایرانیان بسیار باالست و برخی مواد اولیه طبخ 
خانگی آنها خارج از مرزهای ایران وجود ندارد 
امروز هر نقطه از جهان که ایرانیان س��اکن آن 
باش��ند تولیدات این چنینی صادر می شود اما 
نکته اینجاس��ت که این ص��ادرات هدفمند و 
دارای پش��توانه نیست و کامال به صورت سنتی 
انجام می شود و باید برای توسعه آن فعالیت های 

مناسبی صورت گیرد. 
ب��زرگ نی��ا همچنین با اش��اره ب��ه نحوه 
س��فارش محصوالت صادراتی این نوع غذاها 
اظه��ار می کند: براس��اس آنچه اش��اره ش��د 
هرجایی ک��ه ایرانیان حض��ور دارند غذاهای 
خورش��تی و غذاهای س��نتی ایران��ی صادر 
می ش��ود اما روند صادرات این گونه نیس��ت 
ک��ه براس��اس بازاریابی صورت گرفته باش��د 
بلک��ه این س��وپرمارکت های ایرانی هس��تند 
که از آن منطقه خاص متناس��ب با نیازشان 
با س��ازندگان ارتباط برقرار کرده و س��فارش 
می دهند. بنابراین حجم کم و کامال س��نتی 
صادرات اکنون باعث ش��ده تا میزان ارزآوری 
ای��ن صنعت برای کش��ورمان بس��یار پایین 
باش��د، درحالی که صنعت غذای بسته بندی 
جایگاهی ارزنده برای توس��عه بس��یار باال در 

می��ان صنای��ع دیگ��ر دارد و نبای��د صرفا به 
غذاهای ایرانی اکتفا کنیم. 

این فعال صنفی درباره مش��کالت صادرات 
این گون��ه غذاها اف��زود: یک��ی از بزرگ ترین 
مش��کالت ص��ادرات این گونه غذاه��ا قوانین 
بس��یار س��خت ورود محص��والت غذای��ی و 
گوشتی به برخی مناطق مثل کانادا، استرالیا، 
کره جنوبی یا دیگر نقاط جهان اس��ت که در 
بسیاری از این کش��ورها محصوالت گوشتی 
اج��ازه ورود ندارن��د این درحالی اس��ت که 
می توان با استفاده از ارتباطات گسترده میان 
کش��ورها و همچنین دریافت مجوزهای الزم 
از نظ��ر کنترل کیفیت و بهداش��ت موردنظر 
آن منطقه به این گونه صادرات روند صنعتی 
داد و از این صادرات س��نتی خارج ش��د. به 
عقی��ده وی مهم تری��ن راه توس��عه صادرات 
غذاهای بس��ته بندی ش��ده ایران متناس��ب 
ب��ا توان موجود، ش��رکت در نمایش��گاه های 
بین الملل��ی در این زمینه اس��ت و باید برای 

آن برنامه ریزی کرد. 

تولید غذاهای بسته بندی؛ زنجیره ای از 
اشتغال

بزرگ نی��ا در ادام��ه ب��ه تع��داد واحدهای 
صنف��ی تولید غذاهای بس��ته بندی اش��اره و 
تصریح کرد: در بسیاری از آمارها آمده اکنون 
کش��ورمان نزدی��ک ب��ه 2500 تولیدکننده 

کنس��رو دارد و بس��یاری معتقدند این تعداد 
واحد صنفی برای کش��ورمان چون صادرات 
محدود اس��ت و نیازی نیس��ت، درحالی که 
نبای��د فراموش کنیم غذا یعنی ذائقه و تنوع، 
بنابراین صنعت بس��ته بندی غذا یا تولید غذا 
به عقیده من هیچ محدودیتی نداشته و ندارد 
و تع��داد واحدهای صنف��ی در این زمینه نیز 
نمی تواند مخت��ص تعدادی مح��دود تعیین 
ش��ود بلکه مدیریت بازاریابی و البته انتخاب 
محصوالت متناس��ب با بازار ه��دف می تواند 

عاملی در توسعه واحدهای صنفی باشد. 
به عقیده وی افزایش توان تولید واحدهای 
صنف��ی در امر تولی��د غذاهای بس��ته بندی 
و فراه��م ک��ردن زمین��ه ص��ادرات می تواند 
زنجیره ای از اشتغالزایی را برای کشورمان به 
ارمغ��ان آورد و این تصور که کل کار مکانیزه 
است بسیار اشتباه اس��ت چون چرخه تولید 
مواد اولیه تا فروش در فروش��گاه اشتغالزایی 
باالیی دارد. این درحالی اس��ت که براس��اس 
آمار س��االنه رقم قاب��ل توجهی از محصوالت 
زراع��ی بنا ب��ه دالیلی ب��ه ضایع��ات تبدیل 
می ش��ود درصورتی که بخش قابل توجهی از 
ای��ن مواد قبل از فس��اد می توان��د در صنایع 
این چنینی فرآوری و با ارزش افزوده باال روانه 
بازارهای هدف ش��ود به صورتی که زنجیره ای 
از اش��تغالزایی در م��زارع ت��ا کارخانه ه��ا و 
فروشگاه ها را برای اقتصاد ایران ایجاد کند. 

دبیر سندیکای کنسرو ایران مطرح کرد

فرهنگ سازی؛ نیاز اصلی صنف
عضو هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی ایران:

آمار دقیق نداریم

بزرگ نیا، از فعاالن صنف تولید غذاهای کنسرو شده: 

مخاطبان ما نسل جوان هستند
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مراکز خرید شیراز
این هفته به ش��یراز رفته ایم. ش��هری توریستی 
که ه��م در میان مردم ای��ران از محبوبیت باالیی 
برخوردار اس��ت و هم بین کس��انی ک��ه از خارج 
مرزهای کش��ور برای دیدن ای��ران می آیند. همه 
می دانند که ش��یراز و پرسپولیس��ش انتخاب اول 
هر گردش��گر خارجی است که وارد ایران می شود. 
اما این ش��هر گردش��گرپذیر چه مکان هایی برای 
خرید دارد. ش��هری ک��ه حاال به راحت��ی می توان 
آن را کالن ش��هر نامید. بازارهای سنتی این شهر 
که ش��هرت عام و خاص دارن��د جایگاهی ویژه در 
برنام��ه خرید و بازدید گردش��گران دارند اما طی 
س��ال های اخیر مراکز خرید م��درن با ویژگی های 
روز دنیا هم در این شهر بنا شده است و رفته رفته 
ب��ه مکانی برای تفریح هم تبدیل ش��ده اند. مراکز 
خری��دی که از ش��هرهای اطراف این اس��تان هم 
خریداران��ی را ب��ه خود می بینند. بنابراین ش��یراز 
ع��الوه بر جاذبه های طبیعی و تاریخی که دارد، از 
مراکز خریدوفروشگاه های بسیار بزرگ و مجهزی 
نیز برخوردار اس��ت. تعداد و تنوع مراکز خرید در 
ش��یراز زیاد اس��ت به همین دلیل در ادامه مطلب 
چند نمون��ه از معروف ترین ای��ن مراکز را معرفی 

می کنیم. 

مجتمع خلیج فارس

مجتم��ع خلیج فارس، عظیم تری��ن مرکز خرید 
شیراز است که با۵۰۰هزارمترمربع وسعت درمحور 
شمالی شیراز به سپیدان و در ابتدای ورودی شهر 
صدرا قرار گرفته اس��ت. این مجتمع در بین مراکز 
خرید دنیا ازنظر وس��عت رتبه ۶ را به دست آورده 
اس��ت. به عالوه ای��ن مجتمع ش��امل بخش هایی 
نظیرهتل پنج ستاره، س��ینما، شهربازی و ۲۵۰۰ 
باب مغازه، سالن ورزشی واستخر، سونا، جکوزی و 

سالن پذیرایی است. 

ستاره فارس
این مرکز خرید ش��یراز که درخیابان عفیف آباد 
ش��یرازقرارگرفته اس��ت دارای معماری بسیار زیبا 
و ش��یکی اس��ت و با حدود ۴۵هزار مترمربع فضا، 
شامل ۹طبقه است که سه طبقه آن تجاری است 
که ۴۵۰واحد تجاری را در خود جای داده اس��ت 
و س��ه طبقه آن را واحدهای خدماتی، فرهنگی و 
تفریحی از جمله کافی شاپ های متعدد، رستوران 
لوت��وس، آسانس��ور پانورام��ا، کافی ن��ت و تریا و 
ش��هربازی و س��رگرمی های کامپیوتری تش��کیل 

می دهند. 

مجتمع بزرگ تجاری - اداری آفتاب فارس 
ای��ن مجتمع ۳۳ه��زار مترمربع زیربن��ا دارد و 
دارای س��ه طبقه تجاری با ۲۳۷واحد، س��ه طبقه 
اداری ب��ا ۷۸ واحد و دو طبق��ه پارکینگ عمومی 
اس��ت. از مهم ترین مزایای آن می توان به داشتن 
سیس��تم گرمایش و سرمایش، نزدیکی به ایستگاه 
مترو، اس��کلت تمام بتونی، سیستم اطفای حریق، 
سیس��تم برق اضط��راری، آسانس��ور و پله برقی و 
انباری اختصاصی اشاره کرد. این مجتمع در بلوار 

معالی آباد واقع شده است. 

مجتمع بزرگ زیتون فارس

این مرکزخرید تج��اری- تفریحی که ۱۲طبقه 
است درقلب بازار ش��یراز یعنی چهارراه پارامونت 
س��اخته شده است که ش��امل ۴۰۰واحد تجاری، 
یک سالن سینما س��ه بعدی، ۸۰۰واحد پارکینگ، 
یک طبقه شهربازی، سه طبقه برای دفتر شرکت ها 
و نمایش��گاه ها و یک طبقه شامل انواع رستوران ها 

و کافی شاپ است. 

مجتمع تجاری سینا

مجتم��ع تجاری س��ینا که در واق��ع تلفیقی از 
معم��اری مدرن و س��نتی اس��ت در بلوارمطهری 
و نرس��یده به چه��ارراه زرگری قرارگرفته اس��ت. 
این مرکز خرید محل مناس��بی ب��رای خرید انواع 

پوشاک مردانه و زنانه به شمار می رود. 

ب��ه  روانشناس��ی  آکس��فورد  در  زمان��ی 
اصطالحی برخوردم که ترجمه اش می ش��د 
»انش��قاق روحی«. وقتی در میدان منیریه 
ته��ران حاضر ش��دم و این مجس��مه مانند 
بدرن��گ را در آنجا دیدم، دچار این مس��ئله 
روانشناس��ی ش��دم. ب��اور کنی��د حس��ش 
می کردم و انگار ذهنم چند تکه ش��ده بود. 
دلیلش هم مربوط می ش��ود به این مس��ئله 
که چطور نس��لی در این مملکت آن پیچ و 
واپیچ ه��ای معماری ابنی��ه تاریخی ایران را 
پدی��د آورده اند و نس��لی در عصر ارتباطات 
و امکانات به چنین هنری دس��ت یازیده اند. 
واقعا چگونه ممکن اس��ت؟ شاید ژن تغییر 
کرده است ش��اید خواب نما شده اند اصحاب 
دس��ت اندرکار... نمی دان��م ش��اید بای��د آن 
آکسفورد روانشناسی را تا آخر بخوانم. چون 
حتما برای این برخ��ورد چندگانه اصطالح 
دقیقی دارد! خالصه اگر گذرتان افتاد به این 
میدان ش��ما هم زل بزنید. خیلی زل بزنید 
شاید و البته ش��اید اتفاقی بیفتد. برای من 

که نیفتاد. 
از طرفی نهایت بدس��لیقگی اس��ت که در 
میدانی که شادترین رنگ ها و وسایل ورزشی 
را عرضه می کند که همگی نمادی از حرکت 
و تکاپ��و و س��رعت و ق��درت هس��تند، هیچ 
نمادی از ورزش و ورزشکاران نمی بینید. البته 
بی آرتی خوشرنگ ترین  زرشکی  اتوبوس های 
وسایلی هستند که مس��ئوالن در این میدان 
کار گذاشته اند. اس��م چند ورزشکار ایرانی یا 
خارج��ی را که مثال خیلی هم نزدیک به بالد 
کفر نباشند، می توان در این میدان نشان داد. 
مثال از کشورهای آمریکای جنوبی که هم به 
اندازه کافی فقیر هستند و هم تا حدود زیادی 
با ما دوست و رفیق به شمار می روند. می توان 
به معماری فروش��گاه ها سر و سامانی داد. این 
همه ان��رژی را رها کرده ای��م و بعد آیتم های 
فراوان��ی را در برنامه ه��ای همگانی صوتی و 
تصویری به توصیه و نصیحت در مورد ورزش 
کردن اختصاص می دهیم. سرتان را درد نیاورم 
از این حرف ها تا س��ال دیگر همین موقع هم 
اگر بگوییم با کمبود سوژه مواجه نمی شویم. 
اما تا دیر نشده و حاال که به اندازه کافی در این 
مورد غر زده ایم بهتر اس��ت از چیزهای دیگر 

این میدان هم بنویسیم! 

منیرالسلطنه همچنان پابرجاست
گاهی در خیابان های ش��هرهایی از ایران 
که راه می روی، اس��امی خاصی به چشمت 
می خورد. اس��امی ای که انگار س��تاد تغییر 
اس��م در آن سال ها یادش��ان رفته که ماله 
تعویض را رویش��ان بکشد. در همین تهران 
هم از این اس��امی کم نیس��ت. منیریه یکی 
از همین اسامی است. از قدیمی های تهران 
اس��ت. میدان��ی ک��ه در زمان قاج��ار برای 
خودش برو و بیایی داشته و محله ای زبانزد 

خاص و عام بوده و جمعی از اعیان و اشراف 
در این منطقه س��کونت داشته اند. اما آنچه 
بی��ش از هر چیزی در م��ورد منیریه جلب 
توجه می کرد، نام زنانه اش بود. آن هم از آن 
اس��امی که امروزه بیشتر جنبه شوخی دارد 
و آن زمان  یعن��ی مثال دوران قاجار این نام 
را بر ش��اهزاده ها می نهاده اند. براساس منابع 
موجود ن��ام این محله از نام منیرالس��لطنه 
م��ادر کامران می��رزا گرفت��ه ش��ده  اس��ت. 
کامران میرزا پسر سوم ناصرالدین  شاه قاجار 
و نایب الس��لطنه او بوده است. منیرالسلطنه 
ساکن عمارت منیریه بوده که در این محل 
قرار داشته است. انگار همسر ناصرالدین شاه 
بودن منیرخانم اینقدر ابهت داشته که حتی 
در دوران ما هم کس��ی جرات نکرده اس��م 
این میدان را عوض کند. به هر حال میدانی 

با ن��ام خانم ها البته هیچ نش��انی از لطافت 
و ظراف��ت را به خ��ودش نمی بیند. هر چند 
رنگ و لعاب کاالهایی که در فروشگاه هایش 
به فروش می رس��د تا ح��دود زیادی جبران 

مافات این قضیه را کرده است. 
باف��ت قدیمی میدان هن��وز هم از حال و 
هوایش مش��خص اس��ت و ش��کل و رنگ و 
نمای س��اختمان ها هم همی��ن را می گوید 
و در ای��ن زمینه هنوز کار اساس��ی صورت 
نگرفته است. درواقع از آن دست میدان هایی 
است که ساختمان ها و خانه هایش پای شان 
به اصطالح روی پوس��ت خربزه اس��ت و در 
زلزله احتمالی ته��ران می توانند گزینه های 
نخس��تین فاجعه باش��ند. همان اتفاقی که 
 مس��ئوالن ام��ر هر از چند گاه��ی ب��ا لبخند 

پت و پهنی از آن یاد می کنند. 

بازار، پاساژ و بازار، پاساژ
فروش��گاه های میدان منیریه حاال رش��د 
روزافزون پاس��اژها را هم در خود می بینند. 
پاس��اژهایی چون پایتخت، کاوه، المپیک و 
ولیعصر مهم ترین های این میدان به ش��مار 
می روند و به گفته بعضی از فروشندگان هر 
چیزی هر جای تهران نباش��د در این چهار 
پاساژ اختصاصی پیدا می شود. فروشگاه های 
دور میدان و بر خیابان هم مملو از اجناسی 
هس��تند ک��ه ورزشی بودنش��ان مهم تری��ن 
ویژگی  آنهاس��ت. اگر در ای��ن میدان برای 
خری��د حاضر بودید حتم��ا در مورد جنس 
کاالها از فروشنده ها بپرسید. چین و ترکیه 
یکه تازان بازار وس��ایل ورزش��ی هستند که 
البت��ه سهم ش��ان بیش از ۸۰درصد اس��ت. 
رن��گ روی ش��ان از دور فری��اد می زن��د که 

من چینی ام. قیمت ش��ان هم کمتر از نصف 
مهمانان ترک این بازار اس��ت. مثال اگر یک 
بلوز و شلوار اسپرت چینی ۱۲۰هزار تومان 
باش��د نوع ترک��ش ۲۶۰هزار تومان اس��ت 
که کیفیتی به مرات��ب باالتر و دوخت بهتر 
دارد. ام��ا انگار توان اقتص��ادی مردم جلوتر 
از سلیقه هایش��ان گام برم��ی دارد و اجناس 

چینی کماکان به فروش می رسند. 

میدانی با ویژگی منحصر به فرد
کمت��ر میدانی در تهران وج��ود دارد که 
به ص��ورت  آن  در  مس��تقر  فروش��گاه های 
اختصاص��ی ی��ک کاال ی��ا اگ��ر بخواهیم با 
کمی آس��ان گیری حرف بزنیم کاالهایی از 
یک س��نخ و صنف را بفروش��ند. راسته های 
اختصاصی برای فروش یک کاالی مشخص 
در ته��ران کم نداریم ام��ا میدانی با کاالی 
یک دس��ت کمتر داریم. اما دلیل اینکه این 
همه مقدمه چیدیم این بود که از میدانی در 
تهران صحبت کنیم که یک دست پر شده از 
فروشگاه هایی که کاالی ورزشی می فروشند. 
هر نوع کاالی ورزش��ی که فکرش را بکنید. 
از توپ بازی های مختلف ورزش��ی گرفته تا 
انواع و اقسام پوش��اک ورزشی و دستگاه ها 
و وس��ایل بدن س��ازی. در این می��ان و در 
کنار وس��ایل مورد نیاز رش��ته های مختلف 
ورزشی پوش��اک خانگی البته با نام و نشان 
برندهای مش��هور و اس��پرت دنیا به فروش 
می رس��د. نایک، آدیداس، فیال و ده ها برند 
دیگ��ر در این می��ان خودنمای��ی می کنند. 
گاه نام ه��ای ایرانی هم به چش��م می خورد. 
مث��ال فروش��گاهی عری��ض و طوی��ل با نام 

کرمانی مقدم که دس��تگاه های بدن س��ازی 
عرضه می کند. 

هم اصل هست هم فیک
اینکه می گویند نگاه آدم خیلی زود آدم را 
به اصطالح لو می دهد، راست است. باور کنید. 
کافی اس��ت وقتی فروش��نده ای می خواهد 
از جنس��ش تعریف کند به چشم هایش زل 
بزنید. خیلی راحت لو می رود. این کار را من 
در میدان منیریه تجربه کردم. آن هم زمانی 
که از یک فروش��نده کفش های اسپرت در 
مورد چگونگی تشخیص فیک و اصل بودن 
کفش ه��ا پرس��یدم و او با ن��گاه نامطمئنی 
گف��ت: ببینی��د، وزن جنس اصل��ی کمتره. 
قس��مت انتهایی اش انعطاف بیشتری دارد و 
خالصه از ای��ن حرف هایی که به گوش من 

نمی رف��ت. ولی با همین توضیحات داش��ت 
کفش��ی را بیش از ۱۰۰هزار تومان گران تر 
از کف��ش دیگ��ری ب��ه خری��دار بی چاره ای 
می فروخت. در فروشگاه های میدان منیریه 
جنس اصلی کمتر پیدا می شود. نه اینکه نام 
برندهای مشهور جهان را نبینید یا نشنوید. 
نه همه هس��تند. اما نوع چینی ش��ان. اینجا 
بیش��تر برای خریدارانی مناس��ب است که 
می خواهن��د آدیداس یا اس��کیچرز یا نایک 

را مثال با ۲۰۰هزار تومان خریداری کنند. 

هزینه های رهن و اجاره
اگ��ر کس��ی بخواهد وارد بازار پوش��اک و 
وسایل ورزشی شود و به نوعی برای خودش 
کس��ب وکاری در این زمینه راه اندازی کند، 
یک��ی از معمول ترین کارها اجاره مغازه ای و 

فروش کاالهای این صنف است. همچنین از 
آنجا که تولید داخلی در این صنف تقریبا بار 
و بنه اش را بس��ته و به پستوهای فراموشی 
عزیمت  کرده اس��ت، در حال حاضر بیش از 
۹۰درصد ب��ازار واردکنندگانی هس��تند که 
هر از چند گاه��ی محموله های��ی را از چین و 
ترکیه تحویل گرفته و به بازار وارد می کنند. 
فروش��نده جوانی در پاس��اژ کاوه می گوید: 
ورود به این بازار در ش��رایط فعلی اش��تباه 
محض��ه. بازار کس��اد و بی رونق��ه. هر کس 
پول دارد بگذارد بانک و س��ودش را بخورد. 
و ادام��ه می دهد ک��ه فروش��گاه خالی هم 
کمتر گیر می آید. در این پاس��اژ ابدا کس��ی 
بتوان��د جای خالی پیدا کن��د. تازه رقابت با 
عمده تری��ن واردکنندگان ب��ازار غیرممکن 
اس��ت. پاس��اژی که مغازه هایش بین ۱۶ تا 

۲۰متری هستند. 
به هر حال هزینه های رهن و اجاره هم مزید 
بر علت اس��ت که فعال کسی جرات ورود به 
بازار را نداشته باشد. اجاره بین ۶ تا ۱۰میلیون 
در بازاری که رونق ندارد، زیاد است. فروشنده 
میانس��الی که بر خیابان ولی عصر مغازه دارد 
و مالک هم هس��ت می گوید از صبح تا شب 
به این مس��ئله فکر می کنم ک��ه افرادی که 
اجاره می دهند، چگونه ایس��تادگی می کنند. 
چگونه می فروشند که این هزینه ها را جبران 
می کنند. هزینه اجاره بر خیابان هم داستانی 
ب��ه همین صورت دارد. برای هزینه رهن هم 
بسته به محل قرارگیری و متراژ فروشگاه باید 

بین ۳۰ تا ۵۰میلیون تومان پرداخت کرد. 

راه های دسترسی
نمی دان��م با خواندن این گ��زارش به چه 
میزان مشتاق ش��ده اید که سری به میدان 
منیری��ه بزنی��د ام��ا در هر صورت بخش��ی 
از گ��زارش معرفی مس��یرهای آس��ان برای 
دسترسی به فروشگاه های این میدان است. 
همچنان که افراد زیادی برای خرید وس��ایل 
ورزش��ی مورد نیاز خود به می��دان منیریه 
می روند. با فروشندگان که صحبت می کنیم 
این نکته را تایید می کنند. همچنین تاکید 
می کنند که این می��دان جایی برای حضور 
همه مردم تهران است. یعنی به این صورت 
نیست که تنها از قسمت های خاصی از شهر 
به این میدان برای خرید مراجعه کنند. حاال 
داس��تان از این قرار است پس باید یکی دو 
آدرس سرراس��ت در اختیارتان قرار دهیم. 
این میدان از شرق از طریق خیابان ابوسعید 
ب��ه بازار تهران و چهارراه گلوبندک، از غرب 
از طریق خیابان معیری به چهارراه لشکر و 
خیاب��ان کارگر جنوبی و از ش��مال از طریق 
خیابان ولیعصر به میدان ولیعصر و از جنوب 
ب��از هم از طریق خیاب��ان ولیعصر به میدان 
راه آهن ارتب��اط دارد. خالصه همین که در 
مس��یر راه آهن- تجریش ق��رار گرفته یعنی 
پاخور باالی��ی دارد و ش��اید برایش مزیتی 

باشد. 

گزارش »فرصت امروز« از ورزشی فروشان میدان منیریه

میدانی تماما اسپورت

ایران

منیریه میدانی اس�ت که کمتر شکل و شمایل میدان را دارد. یا 
منصفانه تر بگویم می توانست خیلی بهتر از این چیزی که هست، باشد. بلوار مانندی از 

وسط آن می گذرد که بیشتر به قبری درازتر از حد معمول می ماند. البته با کمی توسع می توان گفت میدان 
اس�ت. اما نه میدانی که باید باش�د. چرایی این حرف را از جمالتی که در ادامه می خوانید، متوجه می شوید. مجسمه مانندی در 

انتهای این بلوارمانند دیده می شود. راستش را بخواهید من یکی که تمام سلول های تنم را چشم کردم و به آن زل زدم نتوانستم دقیقا بفهمم که این 
مجسمه مانند قرار است چه پیامی را منتقل کند. اما انگار این مجسمه  برنزی رنگ قرار است اسبی باشد که تحرک و پویایی را در راستای همبستگی با مفهوم ورزش نشان دهد. 

خب به نظر نمی رسد موفقیت چندانی در این زمینه به دست آورده باشد و این نهایت خوش سلیقگی مسئوالن زیباساز پایتخت است! حداقل اسبی ابلق با یالی افشان در اینجا جانمایی می کردید. 
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در آخری��ن روز معامالت��ی 
هفته، ش��اخص کل بورس با 
۲۵ واحد رش��د مواجه شد و 
بازار سهام همچنان  معامالت 
در مداری کم رونق و در حجم 
محدود میان معامله گران بازار 
شرایط  در  شد.  دست به دست 
ای��ن روزه��ای بورس،  منفی 
سهامداران صنعت قند و شکر 
در ی��ک ماه اخیر ب��ا افزایش 
قیم��ت و تقاض��ای خرید در 
صدر سایر صنایع بورسی قرار 
گرفت��ه و با افزای��ش بازدهی 
مذاکره  اس��ت.  ش��ده  مواجه 
ش��رکت های تولید کننده قند 
و ش��کر ب��ا وزارت صنع��ت، 
معدن و تجارت برای دریافت 
درصدی   13.۵ افزایش  مجوز 
قیمت محصول و بررسی این 
موضوع در س��تاد تنظیم بازار 
از مهم ترین دالیل اقبال اهالی 
تاالر شیش��ه ای به این صنعت 
اس��ت. به طوری ک��ه در میان 
زی��ان اکثر صنایع بورس��ی و 
همچنین زی��ان 3.7 درصدی 
ش��اخص کل ب��ورس، صنعت 
قن��د و ش��کر ب��ا در اختی��ار 
داش��تن 1۲ شرکت در بورس 
ته��ران توانس��ته در یک ماه 
اخیر بازده��ی 14 درصدی را 
کس��ب کرده و بعد از بازدهی 
محص��والت  درص��دی   1۵
چرم��ی، ب��ه عن��وان دومین 
صنعت با بازدهی مثبت بورس 

شناخته شود. 

گروه بانکی، صنعت جلودار 
تاالر شیشه ای

روز گذشته در گروه بانکی ها 
نماد معامالت��ی دو بانک انصار 
و ملت در کن��ار بانک صادرات 
بیش��ترین  تج��ارت  بان��ک  و 
حج��م خرید س��هام را به خود 
اختص��اص دادن��د به طوری که 
در پایان معامالت بازار س��هام، 

بانکی ه��ا تنها صنع��ت جلودار 
تاالر شیش��ه ای در آخرین روز 
معامالتی هفته دوم شهریورماه 
بوده اند. در گروه خودرویی  نیز 
نوس��ان گیری اندک در برخی 
در حالی  معامالت��ی  نمادهای 
جریان دارد که به نظر می رسد 
خودرویی ه��ا در آس��تانه اعالم 
عملکردی ش��ش  گزارش های 
ماهه امس��ال خ��ود همچنان 
ب��ه دنب��ال روزنه ای ب��رای به 
افزایش قیمت  کرسی  نشاندن 
در هفته های پیش رو هس��تند. 
 از مجموع معام��الت کل بازار 
س��هام 98 نم��اد معامالتی با 
مثبت ش��دن قمیت ها و 139 
نماد معامالت��ی در مدار منفی 
قیمت ها قرار گرفتند. در عین 
ح��ال ۲8 نم��اد معامالتی نیز 
بدون تغییر قیمت به کار خود 

پایان دادند. 

ابهام های اقتصادی بازار 
سهام

با بررس��ی اوضاع فعلی بازار 
س��هام، اگرچه در حال حاضر 
فضای عمومی و بین المللی تا 
حد زیادی تلطیف ش��ده، اما 
از نظر اقتص��ادی هنوز برخی 
ابهام ه��ا و ریس��ک ها در بازار 

باقی مانده است. تداوم توقف 
نم��اد معامالتی ش��رکت های 
در  ب��ورس  در  س��نگ آهنی 
کن��ار ابهام ه��ای حاک��م ب��ر 
صنایع پیش��روی بازار ازجمله 
خودرویی ه��ا  و  پاالیش��ی ها 
ادام��ه دارد. به نظر می رس��د 
بازار س��هام در هفت��ه آینده 
در شرایطی متعادل و حول و 
حوش قیمت پایانی س��هام تا 
روشن ش��دن وضعیت برخی 
سیاس��ی  تأثیرگذار  خبرهای 
همچنان در ش��رایط انتظار و 
معامالت کم حجم س��هام قرار 
گی��رد. ب��ا وجود چش��م انداز 
پرابهام کوتاه مدت بازار سهام، 
بس��یاری بر این عقیده اند که 
ب��ورس اوراق بهادار تهران در 
بلند م��دت وضعیت  و  می��ان 
پرتح��رک و رو به رش��دی را 

تجربه خواهد کرد. 

گروه شیمیایی 
پرارزش ترین صنعت بازار 

سهام
بررسی صنایع از نظر ارزش 
ب��ازار در ماه گذش��ته نش��ان 
می دهد که گ��روه محصوالت 
شیمیایی با در اختیار داشتن 
۲8 شرکت و ارزش بازار 7۲1 

ه��زار میلیارد ری��ال در رتبه 
اول ق��رار دارد، گروه بانک ها، 
و س��ایر  اعتباری  موسس��ات 
نهاده��ای پولی ب��ا 370 هزار 
میلیارد ریال و فلزات اساسی 
با ۲39 ه��زار میلی��ارد ریال 
رتبه ه��ای بع��دی را به خود 
اختص��اص داده ان��د. ش��ایان 
ذکر اس��ت که در م��رداد94 
تع��داد 6۵۲1 میلیون س��هم 
میلی��ارد  ارزش 1043۵  ب��ه 
معام��الت  طری��ق  از  ری��ال 
ش��ده  مبادل��ه  الکترونیک��ی 
اس��ت که ح��دود ۲7 درصد 
ش��امل  را  معام��الت  کل  از 
تطبیق  همچنی��ن  می ش��ود. 
س��ود  )زیان( پیش بینی شده 
شرکت ها در ماه جاری نسبت 
به ماه قبل نش��ان می دهد که 
تعداد 48 ش��رکت با افزایش، 
تعداد 116 ش��رکت با کاهش 
و مابق��ی ش��رکت ها براب��ر با 
در  تغیی��ری  ش��رکت،   138
پیش بین��ی  )زی��ان(  س��ود  
شده نداش��ته اند. سود و زیان 
پیش بینی ش��ده شرکت ها در 
پایان مردادم��اه برابر با 481 
ه��زار میلیارد ریال اس��ت که 
نس��بت به تیرم��اه معادل 17 
ه��زار میلی��ارد ری��ال کاهش 

نشان می دهد. در پایان مرداد 
94 متوس��ط س��ود )زی��ان( 
خالص ش��رکت های بورس��ی 
به ازای هر سهم برابر با ۵0۲ 
ری��ال اس��ت. در ضمن میزان 
ش��ده شرکت ها  تقسیم  سود 
به تفکیک صنع��ت از ابتدای 
س��ال تا پایان مرداد 94 برابر 
۲34 ه��زار میلیارد ریال بوده 
ک��ه 73 درصد درآمد  )زیان( 
است.  بوده  ش��رکت ها  واقعی 
همچنین متوسط سود نقدی 
برای هر س��هم مع��ادل 3۵9 

ریال را نشان می دهد. 

مثبت و منفی های شاخص 
آیفکس

معام��الت 11 ش��هریورماه 
بازاره��ای فراب��ورس ایران در 
حال��ی به پای��ان رس��ید که 
ه��زار   140 و  87 میلی��ون 
ورقه بهادار ب��ه ارزش ۲ هزار 
و 897 میلیارد و 3۲0 میلیون 
ری��ال م��ورد دادوس��تد قرار 
پایان��ی  روز  در  گرف��ت. 
معام��الت هفته، س��هام گروه 
س��رمایه گذاری  پتروش��یمی 
ایرانی��ان بیش��ترین حج��م و 
فرابورس��ی  معام��الت  ارزش 
را با دادوس��تد 1۲ میلیون و 
8۵0 هزار سهم به ارزش ۲1 
میلیارد و 30 میلیون ریال به 
نام خود ثبت کرد. آیفکس هم 
در ساعت اولیه معامالت شش 
واح��د باال رفت ام��ا به تدریج 
افت کرد و درنهایت با رش��د 
 73۲.73 روی  واح��دی   ۲
واح��د تثبی��ت ش��د. س��هام 
قن��د چهارمح��ال ب��ه همراه 
قن��د ش��یروان و قاس��م ایران 
افزای��ش قیمت و  بیش��ترین 
تدبیرگران فارس و خوزستان، 
مینو شرق و گسترش تجارت 
بیشترین  ایرانیان  س��رمایه   و 
کاهش قیمت را در روز جاری 

تجربه کردند. 

عمده فعاالن بازار سهام در ضرر هستند

کام شیرین سهامداران قند و شکر

تس�نیم- کسب س��ود هدفی 
اس��ت که هم��ه معامله گ��ران در 
بورس به دنبال آن هستند و بر این 
اساس، استراتژی های ویژه خود را 
انتخاب می کنند. س��رمایه گذاران 
بورس��ی ع��الوه بر اینک��ه باید به 
مفاهیم بازار س��هام و نیز جزییات 
و خبره��ای مربوط ب��ه صنایع و 
ش��رکت هایی ک��ه در س��هام آنها 
س��رمایه گذاری می کنند اش��راف 

داش��ته باش��ند، باید روانشناسی 
رفتار و خریدوفروش در بازار سهام 
را نیز مالک عمل خود قرار دهند. 
برخ��ی خریداران ریس��ک پذیر 
هس��تند و در روزهای منفی اقدام 
به خرید سهام می کنند که بیشتر 
حقوقی ه��ا در ای��ن دس��ته ق��رار 
دارند. برخی دیگر هم که بیش��تر 
حقیقی ها به وی��ژه ت��ازه واردها و 
ک��م تجربه ها هس��تند خرید اران 
روزهای مثبت بازار و فروشند گان 
روزه��ای منفی هس��تند. البته در 

ش��رایط کنونی بورس ک��ه بازار از 
ثبات کمت��ری برخوردار اس��ت و 
در ب��ازه زمانی کوتاهی بازار مثبت 
می شود، بررس��ی رفتار حقوقی ها 
در ب��ورس نش��ان می ده��د ای��ن 
دس��ته از معامله گ��ران بیش��تر با 
ه��د ف س��ود  های کوتاه م��دت به 
ب��ازار ن��گاه می کنن��د و در مقابل 
حقیقی ها که به روزه��ای نیامده 
و مثبت بورس دلخوش هس��تند 
در بازار س��هام باق��ی می مانند. در 
بیشتر موارد هم مدیران اقتصادی 

و مس��ئوالن بورسی به سهامداران 
توصیه می کنند که به بازار نگاهی 
میان و بلندمدت داشته باشند اما 
این توصیه تنها توس��ط حقیقی ها 
عمل می شود و حقوقی ها که خود 
را حرفه ای ب��ازار می دانند فقط به 
کسب سود کوتاه مدت توجه دارند 
و نتیجه این ن��گاه، به وجود آمدن 
بازار سهام کم عمق در کشور است. 
جدا از ای��ن رفتارهای تامل برانگیز 
در  س��هام،  ب��ازار  در  حقوقی ه��ا 
مجموع س��هامداران در بازار سهام 

باید استراتژی های مناسبی را برای 
معامالت خود داش��ته باشند و به 
دور از هیج��ان و ب��ا مطالعه اقدام 
به س��رمایه گذاری در بورس کنند. 
البته قسمتی از رفتار معامله گران 
حقوقی نیز در بازار منطقی اس��ت 
چرا که این دس��ته از معامله گران 
در مش��کالت مالی بس��ر می برند 
و کس��ب س��ود از بورس را به هر 
قیمتی که در برخی موارد با ایجاد 
هیجان��ات کاذب نیز همراه اس��ت 

به عنوان چاره انتخاب می کنند. 

علی اکبری،  مرتض��ی  ف�ارس - 
توسعه  مالی سرمایه گذاری  معاون 
مع��ادن و فلزات گف��ت: گزارش ها 
ش��رکت های  مال��ی  اطالع��ات  و 
هلدینگ ه��ای  و  س��نگ آهنی 
سرمایه گذاری آنها به سازمان بورس 
ارائه ش��ده و مانعی برای بازگشایی 
نماد های معامالتی این ش��رکت ها 
وجود ن��دارد. وی درب��اره آخرین 
ش��رکت های  س��ودآوری  وضعیت 
سنگ آهنی و زمان بازگشایی نماد 
معامالتی این ش��رکت ها در بورس 
گفت: اطالعات و گزارش های مالی 
شرکت های س��نگ آهنی به همراه 
آنها  س��رمایه گذاری  هلدینگ های 
بدون احتس��اب آث��ار مالی کاهش 

3 درص��دی ن��رخ ه��ر ت��ن گندله 
سنگ آهن به س��ازمان بورس ارائه 
ش��ده و هر گون��ه تصمیم مبنی بر 
ادامه توقف یا بازگش��ایی نماد های 
معامالت��ی س��نگ آهنی ها در بازار 
س��هام در اختیار س��ازمان بورس 
اوراق بهادار اس��ت. مع��اون مالی و 
اقتصادی هلدینگ س��رمایه گذاری 
توسعه معادن و فلزات با بیان اینکه 
اطالعات مالی جدید ش��رکت های 
با  س��نگ آهنی همچون گذش��ته 
احتساب پرداخت ۲3 درصدی بهره 
مالکانه معادن محاسبه و به بورس 
ارس��ال ش��ده اس��ت، عنوان کرد: 
با وج��ود نامه معاون اول ریاس��ت 
جمه��ور مبن��ی بر لغو بخش��نامه 

وزارت صنع��ت، معدن و تجارت در 
زمینه کاهش 3 درصدی نرخ گندله 
سنگ آهن اما همچنان این موضوع 
محل اختالف دولت با شرکت های 
سنگ آهن چادرملو و گل گهر است. 
بازگش��ایی  علی اکب��ری درباره 
نماد معامالتی س��نگ آهنی ها در 
بورس گفت: اگر س��ازمان بورس 
ش��رکت های  فعلی  گزارش ه��ای 
معدن��ی که با قید عدم احتس��اب 
کاه��ش 3 درص��دی ن��رخ هر تن 
گندل��ه ب��رآورد و اعالم ش��ده را 
بپذی��رد مانع��ی برای بازگش��ایی 
سنگ آهنی ها  معامالتی  نماد های 
س��رمایه گذاری  هلدینگ ه��ای  و 
داش��ت.  نخواه��د  وج��ود  آنه��ا 

خواست ش��رکت های سنگ آهنی 
نی��ز هم اکن��ون بازگش��ایی نماد 
معامالتی سنگ آهنی ها در بورس 
اس��ت چرا که امکان حفظ حقوق 
صاحبان سهام شرکت ها از جمله 
زمان پذیره نویس��ی حق تقدم های 
خرید سهام اس��تفاده نشده برای 
ش��رکت هایی  س��رمایه  افزای��ش 
همچ��ون »ومعادن« ت��ا زمانی که 
نماد معامالتی بازگش��ایی نش��ود 
ب��ه تعوی��ق خواهد افت��اد. وی از 
آثار با اهمی��ت کاهش 3 درصدی 
ن��رخ هر تن گندله س��نگ آهن بر 
سودآوری شرکت های سنگ آهنی 
و امکان کاهش س��ود قابل توجه 
آنها سخن گفت و افزود: خواست 

معدنی ها از وزی��ر صنعت، معدن 
و تج��ارت به عنوان ش��رکت هایی 
ک��ه ب��ه بخش خصوص��ی واگذار 
ش��ده اند توج��ه ب��ه واقعیت های 
امروز معدنی ها و وضعیت اسفناک 
حاک��م بر تولی��د و ب��ازار فروش 
آنهاس��ت. موض��وع قیمت گذاری 
س��نگ آهن همواره طی سال های 
اخیر مطرح ب��وده و این در حالی 
اس��ت که ت��ا زمانی ک��ه از نظام 
دولتی  دس��توری  قیمت گ��ذاری 
به س��مت نرخ گ��ذاری طبق نظام 
آزاد س��ازی  و  تقاض��ا  و  عرض��ه 
قیمت ها س��وق نیابد نمی توان به 
پایان س��ردرگمی سهامداران این 

شرکت ها امیدوار بود. 

سرمایه گذاری در بورس استراتژی می خواهد

جزییات بازگشایی نماد معامالتی سنگ آهنی ها در بورس

پنجشنبه
12 شهریور 1394 12

از نگاه کارشناسان

دریچه

خبر

بلوک »پترول« روی میز مزایده 
فرابورس ایران می رود

پتروش��یمی  س��هام  ۲7.76 درص��دی  بل��وک 
س��رمایه گذاری ایرانیان، ۲4 شهریور ماه در بازار دوم 
فرابورس ایران عرضه می ش��ود. قیمت پایه هر سهم 
»پت��رول«، یک هزار و 800 ری��ال و قیمت پایه کل 
9 ه��زار و 994 میلی��ارد و 3۲4 میلی��ون و 383 هزار 
ریال اعالم ش��ده ضمن آنکه عرضه بلوکی سهام این 
ش��رکت روز سه شنبه ۲4 ش��هریور ماه 1394 انجام 

می شود. 

عرضه 55 هزار تن سنگ آهن 
گل گهر در بورس کاال

مجتمع سنگ آهن گل گهر، ۵۵ هزار تن سنگ آهن 
دانه بن��دی را به قیمت پای��ه ۲8 دالر در هر تن در 
تاالر صادراتی ب��ورس کاالی ایران عرضه کرد. تاالر 
مذکور همچنین ش��اهد عرضه ۲6 هزار تن انواع قیر، 
۵ هزار تن گوگ��رد گرانوله و 840 تن عایق رطوبتی 
ب��ود. در ت��االر فرآورده ه��ای نفتی و پتروش��یمی، 
۲۲ ه��زار و 739 تن انواع مواد ش��یمیایی روانه تاالر 

معامالت شد. 

معامله بیش از 12 هزار بشکه 
میعانات گازی در بورس انرژی

ب��ورس انرژی ایران هفته خ��ود را با فروش بیش 
از 1۲ ه��زار بش��که میعانات گازی به پایان رس��اند. 
ط��ی معامالت روز چهارش��نبه مورخ 11 ش��هریور 
94 عرضه ه��ای میعانات گازی پاالی��ش گاز ایالم و 
پارس جنوبی با تقاضای بیش از ۲3 هزار بش��که ای از 

سوی خریداران روبه رو شد.
در پایان جلسات معامالتی این محصول، مجموعا 
1۲ هزار و 8۵ بش��که میعانات گازی عرضه ش��ده از 
س��وی ش��رکت ملی نفت ایران م��ورد معامله قرار 

گرفت. 

مس در بورس لندن 
به افت قیمت رسید

خری���د نقدی م��س در ب�ورس لن��دن با کاهش 
همراه ش��د و با نرخ ۵ ه��زار و 90 دالر بر تن معامله 
ش��د. رینگ معامالتی بورس فل��زات لندن به دلیل 
تعطیالت رس��می در روز دوش��نبه فعالیتی نداشته 
اس��ت. در این بین، خریدوفروش نقدی آلومینیوم با 
قیم��ت یک ه��زار و ۵77 دالر و یک هزار و ۵77.۵0 
معامله ش��د. قلع هم ب��ا نرخ 14 ه��زار و 800 دالر 
خریداری ش��د و به هر نرخ 14 هزار و 8۵0 دالر در 

هر تن فروخته شد. 
خریدوفروش روی با نرخ یک  هزار و 8۲0.۵0 دالر 
و یک  هزار و 8۲1 دالر انجام شد. سرب هم در رینگ 
معامالت��ی با نرخ یک  ه��زار و 719 دالر خریداری و 

یک  هزار و 719.۵0 دالر به فروش رسید. 

شاخص سهام در بورس های 
وال استریت آمریکا کاهش یافت

شاخص سهام در بورس های آمریکا به علت نگرانی 
از اوضاع اقتصادی چین کاهش یافت. شاخص سهام 
داوجون��ز آمری��کا در پای��ان کار بورس ب��ا دو ممیز 
هش��تاد و چهار صدم درصد کاهش روبه رو ش��د و به 
مجموع شانزده هزار و هشتاد و پنج ممیز سی و پنج 
صدم واحد رسید. ش��اخص سهام نزدک نیز کاهش 
دو ممیز نود و چهار صدم درصدی را تجربه کرد و به 
مجموع چهار هزار و ششصد و سی و شش ممیز یک 
دهم واحد رسید. ش��اخص سهام »اس اند پی ۵00« 
نی��ز ب��ا دو ممیز نود و ش��ش صدم درصد کاهش به 
مجموع هزار و نهصد و س��یزده ممیز هش��تاد و پنج 

صدم واحد دست یافت. 

انتشار صورت های مالی
3ماهه »شپنا«

شرکت پاالیش نفت اصفهان با انتشار صورت های 
مالی سه ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 94 به صورت 
حسابرسی نشده اعالم کرد در دوره یاد شده معادل 
۵۵ ه��زار و 63 میلی��ارد و 319 میلی��ون ریال درآمد 
حاص��ل از ف��روش داش��ت. از درآمد این ش��رکت 
به��ای تمام ش��ده کاالی فروش رفته کس��ر ش��د و 
س��ود ناخالص دوره ب��ه یک ه��زار و ۵48 میلیارد و 

141 میلیون ریال رسید. 

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
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 64.۲76.۲0شاخص کل
۲۵.19میزان تغییر
B ۲.763.406.۵7۵ارزش بازار

B 1.084.878ارزش معامالت
M 634.838حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
۲.۲6317.۵8س. غدیر

)1۵.۵4(3.3۲6پتروشیمی شیراز
)13.۲9(1۵.۲۲۵خدماتیک انفورماتیک

۲.۵۵111.۵4بانک انصار
)10.93(8.۵09نفت بهران

ارزشخریدنام کامل شرکت
B 1.314۵.031قند قزوین
B ۲.۲444.137قند اصفهان
B 8.93۵۲.8۲۲نفت بهران

B 3.89۲1.646قند خراسان
B 3.3881.64۵نساجی بروجرد

ارزشفروشنام کامل شرکت
B ۵.4339.6۵1فوالد خراسان
B 3.1034.۲۵۵حفاری شمال
B 14.4۵93.083سیمان اصفهان
B ۲.478۲.7۲0گرانیت بهسرام

B 9.9۵4۲.318پتروشیمی فارابی

درصد قیمتنام کامل شرکت
۲.۵۵۲4.89نوسازی تهران

4.7904.88المپ پارس شهاب
9.9434.81قند نقش جهان

4.۲804.7۵قند پیرانشهر
1.3984.7۲بیمه دانا

درصدقیمتنام کامل شرکت
)4.74(9.04۲جوشکاب یزد
)3.79(3.3۲6پتروشیمی یزد

)3.19(۲.03۵ایران تایر

)3.08(۲.394نیروکلر

)۲.69(8.۵09نفت بهران

ارزشحجمنام کامل شرکت
M13۲.466 B 147.1۲۲بانک صادرات 
M۲۲1.736 B 111.4۲7بانک اقتصادنوین 
M10.487 B 64.610ح.فوالد آلیاژي 

M66.433 B ۲6.040بانک انصار
M4۲.999 B ۲1.۵01بانک ملت

ارزشحجمنام کامل شرکت
M۲۲1.736 B 111.4۲7بانک اقتصادنوین 
M13۲.466 B 147.1۲۲بانک صادرات
M66.433 B ۲6.040بانک انصار
M4۲.999 B ۲1.۵01بانک ملت
M۲6.706 B 3.138نفت  بهران 

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 25 واحد رشد کرد
ش��اخص کل بورس اوراق بهادار با رش��د ۲۵ واحدی 
در روز چهارش��نبه ب��ه ارتفاع 64 ه��زار و ۲76 واحدی 
رس��ید. در این روز دادوس��تد 63۵ میلیون سهم و حق 
تقدم ب��ه ارزش 108 میلیارد تومان در ۲7 هزار نوبت به 

ثبت رسید. 
ش��اخص قیم��ت )وزن��ی - ارزش��ی(9 واح��د، کل 
)ه��م وزن( چهار واح��د، قیمت )ه��م وزن( چهار واحد، 
آزادش��ناور 86 واح��د، ش��اخص ب��ازار اول ۲3 واحد و 
بازار دوم ۲۵ واحد رش��د کردند. ارزش روز بازار س��هام 

۲76هزار میلیارد تومان بود. 
بورس کاال

بورس انرژی

بورس بین الملل

شرکت ها و مجامع
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مع��اون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: پنج 
جلسه مستمر با فراکسیون زنان مجلس داشتیم اما پس 
از رسانه ای شدن برنامه کاری مشترک با صندوق جمعیت 
ملل متحد، تش��کیل جلس��ات بین معاون��ت امور زنان و 
فراکس��یون زنان امور مجلس متوقف ش��د. شهیندخت 
موالوردی در گفت وگو با ایس��نا با بیان اینکه پنج جلسه 
مستمر با فراکسیون زنان مجلس داشتیم، اظهار کرد: در 
این جلس��ات یا نمایندگان فراکس��یون زنان در معاونت 
ام��ور زنان حضور می یافتند یا م��ا به مجلس می رفتیم و 
در این جلسات به تبادل نظر و ارائه گزارش می پرداختیم؛ 
ام��ا زمانی که برنامه کاری مش��ترک با صندوق جمعیت 
ملل متحد رسانه ای شد باوجود اطالع رسانی شفاف ما از 
طری��ق پورتال معاونت امور زنان درباره این برنامه، رئیس 
فراکسیون زنان اقدام به موضع گیری کرد و از همان زمان 
تشکیل جلسات بین معاونت امور زنان و فراکسیون زنان 

امور مجلس متوقف ش��د، البت��ه تعامل ما همچنان ادامه 
دارد. 

وی در ادام��ه گف��ت: ما هرچ��ه درب��اره برنامه کاری 
مش��ترک خود با صن��دوق جمعیت مل��ل متحد توضیح 
دادیم اما اعضای فراکسیون زنان مجلس روی مواضع خود 
ایس��تادند و معتقد بودند که ای��ن برنامه باید به تصویب 

مجلس می رسید. 
مع��اون رئیس جمهور در ام��ور زنان و خان��واده اضافه 
کرد: در حالی تشکیل جلس��ات فراکسیون زنان مجلس 
و معاونت امور زنان متوقف ش��د که هم قوه مجریه و هم 
قوه مقنن��ه به یکدیگ��ر در حوزه زن��ان و خانواده احتیاج 
دارن��د. در واق��ع برای کاهش مش��کالت این ح��وزه به 

هماهنگی و رابطه تنگاتنگ سه قوه نیاز است. 
م��والوردی در ادام��ه گف��ت: برخی انتق��ادات اعضای 
فراکس��یون زن��ان مجلس به عملکرد معاون��ت امور زنان 

نش��ان دهنده شناخت نادرس��ت آنان از جایگاه و وظایف 
معاونت امور زنان اس��ت چراکه ای��ن نمایندگان، معاونت 
را به تنهایی مس��ئول رس��یدگی به همه مشکالت همه 
گروه های زنان بدون توجه به ساختار، ماموریت، اعتبارات، 
بودجه و نیروی انس��انی آن می دانند. یکی از نمایندگان 
زن مجلس در مصاحبه ای اعالم کرد که چون در دو سال 
اخیر وضعیت زنان حوزه انتخابیه او تغییری نکرده اس��ت 
پس معاونت امور زن��ان و خانواده هیچ کاری انجام نداده 
اس��ت. جالب توجه آنکه این خانم ها در دوره قبل سکوت 

اختیار کرده بودند و صدایی از آنها در نمی آمد. 
مع��اون رئیس جمهور در ام��ور زنان و خان��واده افزود: 
نمایندگان زن مجلس، من را به علت بیان اطالعات حوزه 
آس��یب های اجتماعی زنان متهم به سیاه نمایی می کنند 
اما این کار، وظیفه معاونت امور زنان است و ما باید آنقدر 
درباره آس��یب ها صحبت کنیم ک��ه توجهات به آن جلب 

شود و مسئوالن در صدد رفع آنها برآیند. در دو سال اخیر 
ادبیاتی در حوزه زنان تولید کرده ایم که فراگیر شده است. 
از جمله این موارد می توان به زنانه شدن فقر اشاره کرد. 

وی با اشاره به موضع گیری های اعضای فراکسیون زنان 
در مجل��س اظهار کرد: آنان ممکن اس��ت بگویند ما تنها 
نماینده زنان نیس��تیم، بلکه نماینده کل جامعه محسوب 
می شویم. طبق قوانین موجود از جمله سیاست های کلی 
سند چش��م انداز توسعه، استیفای حقوق شرعی و قانونی 
زنان با توجه به نقش س��ازنده آن��ان باید مورد توجه قرار 
گیرد و نماین��دگان در این چارچ��وب طرح هایی را ارائه 
دهن��د. در ای��ن دوره به ندرت فراکس��یون زنان مجلس 
ط��رح خاصی را در حوزه زن��ان ارائه داده اما امضای چند 
نف��ر از آن��ان در ذیل طرح هایی که ب��رای زنان و جوانان 
محدودیت هایی ایجاد می کند دیده می شود و معموال در 

جهت عکس حقوق زنان عمل می کنند. 

پنجشنبه
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بانویی از سرزمین هزار مذهب

در ادام��ه معرفی زنان موفق جهان، س��ری زده ایم 
به کش��وری که رگ و ریش��ه مش��ترک هم ب��ا آنها 
داریم. کش��ور تنوع رنگ ه��ا و فرهنگ ها و مذهب ها 
یعنی هندوس��تان. با معرفی این بان��وی کارآفرین و 
ش��اخص که بس��یاری از جایزه های علم��ی جهان را 
به نوعی درو کرده است، به راحتی متوجه می شوید که 
مردم این کش��ور پهناور هنرهای زیادی دارند و تنها 
در زمینه های خاصی نمی درخش��ند. بخوانید داستان 

کارآفرینی این بانوی هندی را. 
خان��م کای��ران مازومدار ش��او، یکی از پیش��روان 
کارآفرین��ی در ح��وزه بیوتکنولوژی اس��ت. او اکنون 
رئیس و مدیرعامل یکی از شرکت های زیست دارویی 
پیشرو در آسیا به نام Biocon است. خانم مازومدار 
شاو که نامش در میان 100 فرد تأثیرگذار جهان در 
مجله تایم آمده، یکی از مغزمتفکرهای بیوتکنولوژی 

شناخته می شود. 
ش��رکت Biocon تحت نظارت او از زمان آغاز به 
کار در س��ال 1978 از یک ش��رکت تولید آنزیم های 
صنعتی به یک شرکت دارویی جهانی تبدیل شده که 
ب��ا تعهد به نوآوری داروهایی برای کاهش هزینه های 
درمانی بیماری های مزمنی چون دیابت، س��رطان و 

بیماری های خود ایمنی است. 
نام او همچنین در میان 25 فرد تأثیرگذار در حوزه 
زیس��ت دارو، 100 زن قدرتمن��د و تأثیرگذار از نگاه 
فوربس و 25 زن قدرتمند آسیا و اقیانوسیه به انتخاب 
فورچون می درخشد. اخیراً نیز نام او در فهرست 100 
نفره یک مجله علمی برجسته در آمریکا قرار گرفت. 
او همچنی��ن در رتبه دوم تأثیرگذاران افراد در حوزه 
زیست دارو از نگاه یک مجله انگلیسی معتبر در حوزه 

دارویی قرار گرفت. 
»م��دال ط��الی اوتم��ار 2014« از بنی��اد میراث 
ش��یمیایی آمریکا و »جایزه اقتص��اد جهانی 2014« 
مؤسس��ه آلمانی کیل ب��رای فعالیت ه��ای تجاری از 
 دیگر افتخارات خانم مازومدار ش��او اس��ت. نش��ریه 
»فارین پالیس��ی «  نیز نام او را در میان »100 متفکر 

برتر جهان «  قرار داده است. 
او که اکنون 39 سال سابقه و تجربه کاری دارد، به 
خاطر انقالبی که در بیوتکنولوژی ایجاد کرده در هند 
بسیار شناخته شده است. مشارکت او در فعالیت های 
مرب��وط به بیوتکنولوژی در هند به دو نش��ان افتخار 

مهم دست یافته است. 
این بانوی هن��دی یکی از پیش��روها در راه اندازی 
انجمن بیوتکنولوژی هند اس��ت. ه��دف این انجمن 
همگرا کردن دولت، صنعت و دانش��گاه برای استفاده 
از بیوتکنول��وژی و پیش��رفت آن در هن��د اس��ت. او 
همچنی��ن به عن��وان یک��ی از اعضای بخ��ش دولتی 
کمیس��یون دارونام��ه هن��د خدمت می کن��د. او که 
یک��ی از بنیانگذاران گ��روه چش��م انداز کارناتاکا در 
حوزه بیوتکنولوژی اس��ت اکنون ریاست این انجمن 
را بر عه��ده دارد. خانم مازومدار ش��او یکی از اعضای 
هیأت امنای کنوانس��یون دارونامه آمریکا  )USP( و 

عضو گروه مشاوره بیولوژیک USP است. 
او یک��ی از اعضای مس��تقل هیات مدیره ش��رکت 
Infosys یک ش��رکت پیش��روی جهان��ی در حوزه 
مش��اوره، تکنولوژی و راه حل های برون سپاری است. 
این خانم همچنی��ن به عنوان رئیس هیات مدیره یک 

مؤسسه مدیریتی در بنگلور هند است. 
خانم مازومدار شاو یکی از اعضای افتخاری مشاوران 
جامع��ه ملی مدرس��ه دانش پژوهان برت��ر در آمریکا 
اس��ت. او یکی از بنیانگذاران »مؤسسه زیست شناسی 
س��لول های بنیادی و بازسازی پزشکی «  است. از این 
گذش��ته، او به عنوان مشاور جهانی برای کمیته ای به 

نام »زن و کمپین اقتصاد سبز «  کار می کند. 
او تاکن��ون چندی��ن جایزه مل��ی و جهانی دریافت 
کرده اس��ت. از جمل��ه جایزه هایی که ب��ه این بانوی 
موفق و فعال ارائه ش��ده می ت��وان به جایزه »بهترین 
کارآفرین ارنس��ت و یانگ در بخش علوم زیس��تی و 
بهداش��ت و درمان در سال 2002، جایزه سال نشریه 
اکونومیک تایمز هند به عن��وان بانوی فعال در حوزه 
کس��ب وکار در س��ال 2004 و یک جایزه آسیایی در 

سال 2009 اشاره کرد. 
خانم مازومدار ش��او مدرک کارشناس��ی خود را از 
دانش��گاه بنگلور گرفت و کارشناس��ی ارشدش را نیز 
از کال��ج ب��االرات دانش��گاه ملبورن در س��ال 2004 
اخذ کرد. او چندین مدرک افتخاری از دانش��گاه های 
مختلف دارد: کالج باالرات در س��ال 2004، دانشگاه 
آبرتی در س��ال 2007، دانش��گاه گالس��گو در سال 
2008، دانشگاه هریوت-وت در سال 2008، دانشگاه 
ملی ایرلند در سال 2012 و کالج ترینتی دوبلین در 
س��ال 2012. تمامی این م��دارک افتخاری به خاطر 
تالش های پیشتازانه او در حوزه بیوتکنولوژی به این 

بانو اعطا شده است. 
اخیراً فدراس��یون دانشگاه های استرالیا با اختصاص 
 Mt Helen دادن یک خیابان در محوطه دانش��گاه
به ن��ام این بانوی موف��ق از او تقدیر کرده اس��ت. او 
همچنین برای یک دوره سه ساله به عنوان سفیر این 

دانشگاه منصوب شد. 
 1400 درمان��ی  مرک��ز  ی��ک  همچنی��ن  او 
تختخواب��ی برای بیماران س��رطانی ب��ه نام خودش 
در بنگل��ور تأس��یس ک��رده اس��ت. در ای��ن مرک��ز 
 مراقبت ه��ا و خدماتی در س��طح جهان��ی به بیماران

 ارائه می شود. 
او همچنی��ن عضو افتخاری کنس��ولگری ایرلند در 
بنگلور اس��ت. همسر او جان شاو اس��کاتلندی است 
ک��ه مدت��ی مدیریت یک ش��رکت منس��وجات را به 
عهده داش��ت و اکنون به عنوان نایب رئیس ش��رکت 

Biocon فعالیت می کند. 

زنـان جهان گزارشی از برترین زنان کارآفرین در فضای کسب وکار استرالیا 

دالرزایی؛ازمعدنتاشیرینیپزی

اخبار زنان

صحب�ت از کارآفرین�ی و وجود فضای مناس�ب ب�رای آفرینش 
کار جدید که می ش�ود همیش�ه آمریکا رتبه نخست را از آن خود 
می کند. اما در رتبه بعدی، نام کش�وری دیده می ش�ود که ش�اید 
تعجب آور هم باش�د یعنی اس�ترالیا. چون کس�ی انتظار ندارد در 
میان نام غول های اقتصادی دنیا این کش�ور بی ادعا جایی داش�ته 
باش�د. اما حقیقت این اس�ت ک�ه روند کارآفرینی در این کش�ور 

روزب�ه روز ش�تاب می گی�رد و در این می�ان زنان، هم مش�ارکت 
اقتصادی باالیی دارند و هم درصد قابل توجهی از کارآفرینی را به 
خود اختصاص داده اند. به همین دلیل هم هست که کشور استرالیا 

زنان کارآفرین قدرتمندی دارد. 
 ه�ر س�ال و پ�س از روز جهان�ی زن ی�ک موسس�ه ب�ه ن�ام 
SmrartCompany فهرس�ت برترین زنان کارآفرین این کشور 
را براساس درآمد خالص ش�ان منتشر می کند. در فهرست امسال 
در مجموع درآمد 10میلیارد و 656میلیون دالری نصیب خانم های 

کارآفرین اس�ترالیایی شده است. این رقم نسبت به سال پیش که 
بیش از 6میلیارد دالر بود، 4میلیارد بیش�تر اس�ت. در این لیست 
نام ه�ای گوناگون از صنایع مختلف دیده می ش�ود. امری که ثابت 
می کن�د کارآفرین�ی نه مختص مردان اس�ت و نه ب�ه یک یا چند 
صنع�ت خاص تعلق دارد. صدر این لیس�ت باز هم در اختیار خانم 
جینا راینهارت، فعال حوزه معدن است. هر یک از جایگاه های این 
جدول در اختیار یکی از زنان استرالیایی صاحب کسب وکار است 

که هر یک درآمدی بیش از 25میلیون دالر در سال دارند. 

 کیتی پیج
Harvey Norman :نام شرکت

سال تاسیس: 1982
درآمد: 2/547 میلیارد دالر )مشترک با گری هاروی(

 Harvey Norman خانم کیتی پیج که مدیر اجرایی ش��رکت خرده فروش��ی
است، یکی از انگشت شمار زنانی است که به یک پست مهم شغلی در کسب و کاری 
مهم رس��یده است. شرکت او که همسرش آن را بنیان گذاری کرده است، افزایش 
سودی معادل 27درصد در سطح جهانی را تجربه کرد. این در حالی بود که رونق 
 Harvey خرده فروشی در سال های اخیر کم بوده است. خانم پیج که کارش را با

Norman در سال 1983 و به عنوان معاون آغاز کرد، یکی از طرفداران راه اندازی 
کسب وکار توسط خانم ها است. به اعتقاد او، خانم ها تنها در صورتی می توانند در 
بازار عمدتا مردانه راه اندازی کس��ب وکارها موفق شوند که ترس از اشتباه در این 
مسیر را از خود دور کنند. تنها در این صورت است که آنها می توانند با آقایان در 

کسب وکار رقابتی دوشادوش داشته باشند.
 به نظر می رس��د که ترس از اش��تباه کردن و زیر ذره بین ایرادها و انتقادها قرار 
گرفتن یکی از آسیب هایی است که معموال زنان در سراسر جهان در محیط کسب 
وکار با آن مواجه هس��تند و نکته قابل توجه این اس��ت که شکست ها در این گونه 
مواقع به جنس��یت زنان ارتباط داده می شود درحالی که این مسئله می تواند هیچ 

تاثیری نداشته باشد. 

 ویکی تئو

TPG :نام شرکت
سال تاسیس: 1992

درآمد: 970میلیون دالر
وقتی فضای کس��ب وکار مناسب و امنیت الزم برای س��رمایه گذاری فراهم شده 
باش��د، دیگر مهم نیس��ت که ملیتت چیست و از کدام قاره سر از کشور درآورده ای. 
می توان��ی با خیال راحت هزینه کنی، رش��د کن��ی و در جهان اقتصادی به اصطالح 

سری در میان سرها درآوری. اقتصاد استرالیا این فرصت را به آقا و خانمی آسیایی 
داده است و آنها هم تا توانسته اند موفق بوده اند. خانم تئو با همراهی همسرش یک 
ش��رکت نرم اف��زاری Total Peripherals  راه اندازی کرده و کم کم آن را رش��د 
داده است. این ش��رکت اکنون یکی از بزرگ ترین شرکت های خدمات مخابراتی در 
استرالیا به شمار می آید. این شرکت در سال 2014 چیزی حدود 970میلیون دالر 
گردش مالی داش��ته است. خانم تئو و همس��رش دیوید بیش از 291میلیون سهم، 
معادل 36/74درصد از س��هام این ش��رکت را در اختیار دارن��د. ویژگی خانم تئو و 
همس��رش که در س��ال 1986 از مالزی به اس��ترالیا مهاجرت کردند، این است که 

چندان اهل گفت وگو با رسانه ها نیستند. 

 لسلی گیلسپی

Bakers Delight :نام شرکت
سال تاسیس: 1980

درآمد: 585 میلیون دالر )مشترک با راجر گیلسپی(
باوج��ود صحبت خانم گیلس��پی که گفته بود هیچ ط��رح جامعی برای راه یافتن 
Bakers Delight به همه مراکز خرید اس��ترالیا وجود ندارد، نان و ش��یرینی های 
تولیدی این ش��رکت هر روز بیشتر از دیروز در مراکز خرید گوناگون یافت می شود. 
این ش��رکت تولید نان و شیرینی همچنین تاکنون 700 شعبه در سراسر استرالیا، 
نیوزیلن��د و کان��ادا راه اندازی کرده اس��ت. این زوج البته دس��ت بردار نیس��تند و 

می خواهند فروش��گاه های بیش��تری را در س��ال های پیش رو در جاه��ای دیگر راه 
 Bakers بیندازن��د. آنها حضورش��ان در آمری��کا را هم رد نکرده اند. گ��ردش مالی
delight در س��ال 2014- 2013 بیش از 585میلیون دالر بوده است. این شرکت 
برای رسیدن به این نقطه راه درازی را سال 1980 و در شهر ملبورن طی کرده تا به 
جایگاه فعلی رسیده است. این زوج اکنون صاحب حدود 30 کارگاه نان و شیرینی 

پزی هستند و آنها را مدیریت می کنند.
 خانم گیلس��پی، یک��ی از بنیانگذاران، مدیر اجرایی و یک��ی از مدیران عامل این 
کس��ب وکار سال گذش��ته به همراه همس��رش جایزه »قهرمان کارآفرینی« را در 
استرالیا دریافت کرد. او همچنین توانسته از طریق فروش یک نوع نان خاص مبلغ 

7/7میلیون دالر برای خیریه های مبارزه با سرطان پستان جمع آوری کند. 

مکسین هورن
نام شرکت: گروه ویتا
سال تاسیس: 1995

درآمد: 450 میلیون دالر
در تعاریفی که از کارآفرینی ارائه می ش��ود، یک بخش برمی گردد به ارائه خدمات 
جدی��د. وقتی در مورد خانم ه��ورن مطالعه می کنیم، می بینیم که با تاس��یس یک 
ش��رکت، خدم��ات جدیدی را طراح��ی و ارائه می کن��د که در نهای��ت، هم موجب 
اش��تغال زایی بیش��تر و هم درآمد میلیون دالری می شود. مکس��ین هورن، یکی از 
مدیران اجرایی ارشد ش��رکت مخابراتی گروه ویتا است که شرکتش از آغاز فعالیت 
رونقی در خدمات مخابراتی و تلفن های همراه ایجاد کرده است. خانم هورن در سال 

1995 یکی از نخس��تین کس��ب و کارهای مرتبط با موبایل در اس��ترالیا را راه اندازی 
کرد. گروه ویتا بیش از 450میلیون دالر در س��ال مالی 2014 گردش مالی داش��ته 
اس��ت و گزارش ه��ای مالی نیمه اول س��ال 2015 نیز ار اوض��اع و احوال خوب آن 
حکایت دارد. این گروه درآمد خود را از جوالی تا دسامبر 36درصد افزایش داد و به 
292/7میلیون دالر رساند. این بدان معناست که گروه ویتا می خواهد کل سال را با 
درآمد 585میلیون دالری به پایان برساند. گروه ویتا بخشی از این درآمد را مدیون 
 Telstra محبوبیت آیفون6 است. خانم هورن با هوشیاری با یک شرکت دیگر به نام
در س��ال 2013 قرارداد شراکت بست و از روزنه های این شرکت برای گسترش کار 
خود اس��تفاده کرد. هورن البته باز هم به دنبال بس��تن چنین قراردادهایی است تا 
بتواند در بازار رقابتی و پویای امروز خدمات بهتری را ارائه کرده و کس��ب و کارش را 

بیش از پیش گسترش دهد. 

 جنین آلیس
Retail Zoo :نام شرکت

سال تاسیس: 2000
درآمد: بیش از 350میلیون دالر

خانم آلیس یک دوره 12ماهه رویایی را طی کرد. او در ماه مه  توانس��ت قراردادی با یک 
شرکت دیگر مشابه با شرکت خود ببندد که تخمین زده می شد ارزش 185میلیون دالری 
برایش به همراه داشته باشد. او همچنین به عنوان مدیر اجرایی در هیات مدیره این شرکت 
باقی ماند. این شرکت صاحب چندین شرکت دیگر است و همین مالکیت باعث شد تا درآمد 
آن بیش از 350میلیون دالر برآورد شود. آلیس در اظهارنظری گفته بود که به نظرش حضور 
خانم ها در دنیای کس��ب و کار اصال هم منفی و زشت نیس��ت. او می گوید: »همیشه از خود 

می پرسیدم که چالش خانم ها در دنیای کسب وکار چیست و پاسخ دادن به این سوال برایم 
س��خت بود چون معتقدم بین چالش های زنانه و مردانه در دنیای کسب و کار تفاوتی وجود 
ندارد.«آلیس همچنین می گوید که حضور خانم ها مزیت های فراوانی برای یک کسب و کار 
دارد. خانم ها اغلب توجه زیادی به جزییات دارند، چند مهارتی هستند، هوش هیجانی باالیی 
دارند و انعطاف پذیری بیشتری دارند. او همچنین می گوید: »تجربه به من آموخت که در طول 
سال ها مقاوم تر شدم. حس همدردی خانم ها به شکل فطری بیش از آقایان است و همین 
می تواند در روند کسب وکار مشکل ایجاد کند.« او ادامه می دهد: »البته منظورم این نیست 
که مثل سنگ باشید اما الزم است که اول نیازهای کسب وکارتان را مدنظر قرار دهید. از نظر 
خانم آلیس دست کم گرفتن خانم ها در دنیای کسب وکار تنها به خاطر زن بودن امری معمول 

است و خانم ها باید در این زمینه راه حل های خوبی در چنته داشته باشند . 

ترجمه: سارا گلچین

علت توقف جلسات مشترک دولت و مجلس در حوزه زنان

 جینا راینهارت
Hancock Prospecting :نام شرکت

سال تاسیس: 1995
درآمد: 2/63 میلیارد دالر

کمتر کس��ی اس��ت که زن معدنی استرالیا را نشناسد. زنی که در میان ثروتمندان 
جه��ان هم رتب��ه قابل توجه��ی دارد. صحبت از جین��ا راینهارت اس��ت. بانویی که 
جانش��ین شایس��ته ای برای پدرش بوده و در فضای کس��ب وکار اس��ترالیا و جهان، 
ترین های زیادی را به خودش اختصاص داده است. جینا به عنوان پردرآمدترین بانوی 

استرالیایی بر صدر جدول زنان کارآفرین استرالیایی تکیه زده است. درحالی که ثروت 
این بانو در س��ال های اخیر به خاطر کاهش قیمت کاالها کم شده است، او همچنان 
عمده ترین سهامدار این شرکت معدنی است که پدرش در سال 1995 بنیان گذاری 
کرد. راینهارت پس از مرگ پدرش ریاس��ت این شرکت را بر عهده گرفت و توانست 
اندک اندک آن را به بزرگ ترین و موفق ترین ش��رکت خصوصی استرالیا تبدیل کند. 
ش��رکت او در سال 2014 به لطف یک سرمایه گذاری مشترک، سودده ترین شرکت 
استرالیایی بود. همین مسئله به شرکت او کمک کرد تا گردش مالی خود را در سال 
2014به رقم 2/63میلیارد دالر برساند. مجله فوربس ثروت خانم راینهارت را حدود 
11/7میلیارد دالر تخمین زده است. به این ترتیب این خانم 61ساله اکنون رتبه 90 

را در میان ثروتمندترین های دنیا در اختیار دارد.
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مدل ه��ای قدیم��ی مدیریت ارتباط با مش��تریان (CRM)  را فراموش ک��رده و از روش های جدید 
اس��تفاده کنید. فروش، خدمات مش��تریان، مدیریت ارتباط با مش��تریان در ش��بکه های اجتماعی و 

بازاریابی چهار بخشی است که به صورت روزافزون در حال رشد است. 

س��اکن نباشید و همیشه به حرکت خود ادامه دهید. از اس��تراتژی های جدید نظیر اپلیکیشن های 
موجود جهت توانمندس��ازی کارمندانی که مس��تقیما یا مشتریان در تماس هس��تند استفاده کنید. 
ماهیت پیچیده و رو به رش��د گوشی های هوشمند گزینه ها و چالش های متنوعی را پیش روی ما قرار 

می دهد. 

ب��ه نظرات و بازخوردهایی که مش��تریان در ش��بکه های مختلف اجتماعی مط��رح می کنند گوش 
فرا دهید. تعامل با مشتریان در کانال های ارتباطی متعدد و استراتژی های مرتبط با مدیریت ارتباط با 

مشتریان در برقراری ارتباط صحیح با مشتریان اهمیت بسیار زیادی دارد. 

خری��داران اینترنتی و نح��وه تعامل آنها با کس��ب وکارهای مختلف از اهمیت بس��یار زیادی در حوزه 
بازاریابی دیجیتال برخوردار است. تحلیل اطالعات نامنظم و دسته بندی آنها و در نهایت ارتباطات مبتنی 
بر بازاریابی و ارائه خدمات به مشتریان در فضای مجازی فارغ از اینکه مشتریان شما افراد عادی هستند 
یا ش��رکت های دیگر حاکی از اهمیت بس��یار زیاد حضور در اینترنت و ش��بکه های اجتماعی و مدیریت 

ارتباط با مشتریان در فضای مجازی است. 

به صدای مش��تریان تان گوش فرا داده و روی نظرات آنها تمرکز کنید. از این طریق می توانید اولویت های تجاری خود 
را مشخص کرده و به بهترین شکل ممکن پاسخگوی انتظارات مشتریان خود باشید. 

هم اکنون زمان آن رسیده تا از انتظارات مشتریان تان مطلع شده و بیش از هر زمان دیگری به یک 
تعریف صحیح، ش��فاف و عملی از استراتژی های مربوط به تجربه مشتریان از تعامل با تشکیالت شما 

دست یافته و روی آن متمرکز شوید. 

روش ه��ای س��نتی تعامل و ارتباط با مش��تریان را کنار بگذارید. از ظرفیت اثرگ��ذاری کارمندان و 
شرکای خارجی خود بر تعامل با مشتریان تان غافل نشوید. مسلما نحوه ارتباط شما با مشتریان تان و 

شیوه برخورد و تعامل با آنها از اهمیت بسیار زیادی در میزان موفقیت تان برخوردار است. 

نحوه تعامل با مش��تریان تان را مورد بازبینی قرار دهید. با اس��تفاده از یک اس��تراتژی مناسب نحوه 
رفتار با مشتریان خود را بهبود ببخشید، این موضوع سبب خواهد شد تا مشتریان تجربه بسیار خوب 
و به یادماندنی از تعامل با کس��ب وکار ش��ما داشته و از این طریق قادر خواهید بود تا قدرت اثرگذاری 

خود را در مشتریان تان افزایش دهید. 

تحلیل و بررس��ی اطالعات دریافتی ازجمله استراتژی های تأثیرگذار در بررسی رفتارهای مشتریان 
اس��ت. چنانچه تاکنون این روش را امتحان نکرده اید بهتر اس��ت آن را در دستور کار خود قرار داده و 

بینش خود از بازار، مشتریان و حوزه تجاری را که در آن فعالیت می کنید بهبود ببخشید. 

مدل های قدیمی CRM را
فراموش کنید 

 همواره در حال
حرکت باشید

همواره خود را در زمان و مکان 
صحیح قرار دهید 

مدیریت ارتباط با مشتریان 
در شبکه های اجتماعی 

صدای مشتریان را بشنوید 

 روابط خود را
مورد بازبینی قرار دهید 

 ارتباطات خود را
گسترش دهید 

 در برخورد با مشتریان
مالیم و خوش رو باشید

 تحلیل و بررسی
اطالعات دریافتی 

9 گام برای ارتقای مدیریت ارتباط با مشتریان
براساس تحقیقات و پیش بینی های صورت گرفته توسط بسیاری از شرکت های موفق و پیشرو در زمینه مدیریت ارتباط با مشتریان، این مبحث که از آن 
تحت عنوان CRM نیز یاد می شود از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و نرم افزارها و خدمات مربوط به این حوزه در آینده نزدیک با سرعت بسیار زیادی 

افزایش خواهد یافت. به همین منظور در اینفوگرافی پیش رو استراتژی ارتقای مدیریت ارتباط با مشتریان را در 9 مرحله بررسی می کنیم. 
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ابزارهایی برای تخلف 
از کارت اعتباری تا فرار مالیاتی

ش��امل  بی��ان  س��اده ترین  در  مال��ی  جرائ��م 
فعالیت هایی است که باعث می شود افراد پول شان 
را از دس��ت بدهند. در حالی که دزدی با خشونت 
همراه است، جرائم مالی و اختالس به نظر پنهان 
و بدون خش��ونت می رس��ند. برای همین به آنها 

جرائم یقه سفید هم گفته می شود. 
اگرچ��ه ای��ن جرائ��م باع��ث آس��یب فیزیکی 
نمی ش��وند، ب��از هم جدی ان��د و ب��ه هدف هایی 
که انتخاب می کنند آس��یب قاب��ل توجهی وارد 
می کنن��د. ای��ن آس��یب ممکن اس��ت ب��ه فرد، 
گاه��ی هم به جامعه وارد ش��ود و گس��تره  آن در 
حد مردم یک کش��ور اس��ت. روش های مختلفی 
برای سوءاس��تفاده مالی وج��ود دارد که بعضی از 
رایج ترین آنها اس��تفاده از کارت اعتباری دیگران، 
جع��ل هویت، جرائ��م بیم��ه ای، ف��رار مالیاتی و 

سوءاستفاده از اعتماد و اختالس است. 

کارت اعتباری
اس��تفاده از کارت اعتباری دیگران بدون اطالع 
آنها یکی از انواع جرائم مالی اس��ت که ش��امل در 
اختی��ار داش��تن کارت اعتباری یا ش��ماره کارت 
دیگ��ری و اس��تفاده از آن برای خرید اس��ت. این 
جرم به شرطی محرز می شود که شاکی ثابت کند 
کارت ی��ا ش��ماره آن را به قصد خری��د کردن در 
اختیار دارید. هر چقدر بیش��تر از آن خرج کنید، 
جرم بزرگ تر اس��ت و مجازات آن هم سنگین تر. 
مجازات های این اقدام از ایالتی به ایالت دیگر و از 
کشوری به کش��ور دیگر متفاوت است اما معموال 
افرادی که مرتکب آن می شوند ممکن است تا 10 

سال زندان حکم بگیرند. 

جعل هویت
جعل هویت یا دزدیدن هویت دیگری هم نوعی 
از جرائم مالی به حس��اب می آید. این جرم شامل 
اس��تفاده از اطالعات فرد قربانی مثل شماره ملی 
و... برای ب��از کردن حس��اب و فعالیت های دیگر 
اس��ت. ممکن اس��ت قربان��ی از آنچ��ه در جریان 
اس��ت کامال بی اطالع باش��د، تا زمانی که متوجه 
حس��اب هایی ش��ود که خودش باز نکرده اس��ت؛ 
حس��اب هایی ک��ه به نام او اما ب��دون اطالع او در 
جریانن��د. مجازات های این جرم ه��م از جایی به 
جای دیگر متفاوت اس��ت اما به میزان ضرر مالی 

نیز بستگی دارد. 

جرائم بیمه
جرائ��م بیم��ه ای زمانی رخ می ده��د که فردی 
گ��زارش یک حادثه را اعالم کند که اتفاق نیفتاده 
اس��ت. مثال در م��ورد اتومبیل، خانه، س��المت و 
کارکن��ان این جرم ممکن اس��ت اتف��اق بیفتد و 
ف��رد تقاضای پول و خس��ارت کن��د. در حالی که 
حادثه ای در کار نیست و او تنها به دنبال به دست 
آوردن پولی اس��ت که بیمه برای جبران خسارت 
تعه��د می کند. بزرگنمایی درباره حادثه ای که رخ 
داده و طلب خس��ارت بیش��تر از آنچه واقعا اتفاق 
افتاده هم مشمول همین جرم است و در صورتی 

که کشف شود با مجازات همراه خواهد بود. 

فرار مالیاتی
فرار مالیاتی و تقل��ب در پرداخت مالیات ها هم 
یکی از جرائم مالی به ش��مار م��ی رود اما معموال 
مجازات آن ب��ه جریمه و پرداخت مالیات محدود 
می ش��ود. این مقوله در بس��یاری از کش��ورها که 
ش��یوه های نظارتی برای پرداخت مالیات ندارند یا 
در ای��ن حوزه ضعیف عمل می کنند بس��یار رایج 

است. 
مج��ازات زندان تنها برای جرائ��م خیلی بزرگ 
و جدی در ای��ن حوزه اعمال می ش��ود و معموال 
جب��ران خس��ارت مج��ازات اصلی اس��ت که فرد 
با آن رو به رو می ش��ود. عدم اع��الم میزان حقوق 
و ادعای داش��تن کس��ری به دروغ از ش��یوه های 
رایج فرار مالیاتی اس��ت. در بعضی از کش��ورها از 
جمله آمریکا با مش��خص ش��دن فرار مالیاتی در 
 صورت عدم جبران خس��ارت، ام��وال افراد ضبط 

می شود. 

اختالس و سوءاستفاده از اعتماد
اخت��الس و سوءاس��تفاده از اعتم��اد دیگران به 
صاحبان مناصب یکی دیگر از جرائم مالی اس��ت 
ک��ه در رواب��ط ش��خصی و کاری بی��ن همکاران 

نزدیک اتفاق می افتد.
 الزمه تحقق چنین جرمی وجود ارتباط نزدیک 
میان همکاران است که باعث می شود آنها از اسرار 
کاری و روال اداری یکدیگر مطلع باشند. برداشت 
غیرقانونی پ��ول از منبعی که بر مبنای اعتماد در 
اختیار فرد است، براساس قوانین محلی با مجازات 
رو به رو می ش��ود و مج��ازات آن از جایی به جای 

دیگر متفاوت است. 

دریچه

مرات��ب  ب��ه  دولت��ی  اختالس ه��ای 
پرس��روصداترند و منافع عموم��ی را هدف 
می گیرن��د. ماج��را بر س��ر یک ش��رکت یا 
بانک نیس��ت. ماجرا در یک سرزمین اتفاق 
می افت��د و ملت��ی را درگیر خ��ود می کند. 
ملتی ک��ه مالیات می دهن��د، کار می کنند، 
در انتخابات ش��رکت می کنند و دست آخر 
رئیس جمهورشان اختالسگر از آب درمی آید 
و حق شان را می خورد. نمونه ها در تاریخ کم 
نیستند اما بعضی بزرگ تر و پررنگ ترند. هر 
ک��دام روی دس��ت دیگری زده ان��د و اعداد 
و ارق��ام بزرگ ت��ری از اخت��الس را ب��ه نام 
خود ثب��ت کرده اند. بعضی ه��م در رقابتی 
بین الملل��ی در نهایت هم، حکومت ش��ان را 
باخته اند و هم پول هایی را که به جیب زده 

بودند. 

فردینان مارکوس
به نظر می رس��د فیلیپینی ها به داش��تن 
رهبران��ی فاس��د ع��ادت دارن��د. ع��الوه بر 
مارکوس رهبران دیگری هم در این کش��ور 
سابقه اختالس داش��ته اند اما بعید است به 
این زودی ها کس��ی به گرد مارکوس برسد. 
فردین��ان و ایملدا مارکوس به اختالس 5 تا 
10 میلیارد دالری از اموال مردم کشورشان 
در طول حکوم��ت 20 ساله ش��ان متهمند. 
مارک��وس در 1965 ب��ه ریاس��ت جمهوری 
برگزیده ش��د اما حکومتی سرکوبگر را آغاز 
کرد ک��ه به یک انقالب خونین منجر ش��د 
و در نهای��ت در 1986 او را برکن��ار کردند، 
البته بعد از آنکه میلیاردها دالر از حکومت 
دزدی کرده بود. همسرش ایملدا به داشتن 
کلکس��یونی از 3هزار کفش مختلف معروف 

شده بود. 

موبوتو سی سی سیکو
رئیس جمهور سابق جمهوری دموکراتیک 
کنگو، در 1965 بعد از دو کودتای پی در پی 
به قدرت رس��ید و تا سال 1997 در قدرت 
ماند تا اینکه توس��ط شورش��ی ها از کشور 
بی��رون رانده ش��د. او در ط��ول حکومت نه 

چن��دان دموکراتیک��ش اس��م کش��ور را به 
زئیر تغییر داد. کش��وری ک��ه در این مدت 
انواع خش��ونت ها و فس��ادها را تجربه کرد. 
گفته می ش��ود او 5 میلی��ارد دالر از طریق 
حس��اب های بانک های سوییس��ی اختالس 

کرد. 

سانی آباچا
فقط 5 س��ال طول کشید که سانی آباچا، 
رهب��ر نظام��ی نیجری��ه چیزی بی��ن 2 تا 
5 میلیارد دالر با حساب های شخصی اش در 
بانک ها اختالس کند. حکومت خش��ونت بار 
او که با انواع مفاس��د ش��ناخته می ش��د از 
1995 ت��ا 1998 ط��ول کش��ید. او بعد از 
برکناری از قدرت دس��تگیر ش��د. بخشی از 
پول ها به دولت کش��ور او بازگردانده شد اما 
خانواده او هنوز برای گرفتن بقیه پول هایش 

با دولت سوییس درگیرند. 

اسلوبودان میلوشویچ
در  میلوش��ویچ  س��اله   11 حکوم��ت 
یوگسالوی س��ابق با اتهامات زیادی درباره 
جرائم جنگی و غیرجنگی او تمام شد. او را 
یکی از فاکتورهای مهم در تسریع فروپاشی 
یوگسالوی می دانند. گفته می شود در طول 
ریاس��ت جمه��وری او از 1989 ت��ا 2000 
چیزی ح��دود یک  میلیارد دالر از س��رمایه 
ملی این کش��ور اختالس شد؛ در دولتی که 
به دست داشتن در نسل کشی های بوسنی، 
کوزوو و کرواس��ی متهم است. او باالخره در 
دادگاه بین المللی محکوم ش��د و در س��ال 
2006 بع��د از دوره ای بیماری جنازه اش در 

زندان پیدا شد. 

ژان کلود بیبی داک
ژان کل��ود بیب��ی داک، رهب��ر هائیتی از 
س��ال 1971 ت��ا 1986 روی کار ب��ود و در 
نهایت در حالی که گفته می ش��د بین 300 
تا 800 میلیون دالر طی این زمان اختالس 
ک��رده اس��ت برکنار ش��د. او رهب��ری را از 
پ��درش به ارث برده بود و بعد از قیام مردم 
هائیتی، قدرت را از دس��ت داد. رخدادهای 
زم��ان دیکتاتوری او باعث ش��د به فرانس��ه 

تبعید ش��ود. در سال 2011 
او ب��ه هائیتی بازگش��ت و به 

جرائ��م زی��ادی علیه بش��ریت 
محکوم شد. 

آلبرتو فوجیموری
فوجیموری در انتخابات ریاست جمهوری 

س��ال 1990 در پ��رو برگزیده ش��د و تا 10 
سال در قدرت ماند. شیوه کار او واکنش های 
زیادی را برانگیخ��ت. برخی او را ناجی پرو از 
شر تروریس��م و سقوط اقتصادی می دانستند 
و بعضی دیگر او را اقتدارگرا می نامیدند. البته 
او برای آنهایی که از کارش تعریف می کردند 
راه زیادی برای دفاع نگذاشته بود؛ 600 میلیون 
دالر اختالس، پول کمی نبود و از جیب مردم 
کش��ور رفته بود. او در نهای��ت به زندان افتاد 
ام��ا هنوز هم از داخل زندان توییت می کند و 

فالوورهای زیادی دارد! 

پاولو الزارنکو
فق��ط یک س��ال طول کش��ید ت��ا پاولو 
الزارنکو، نخس��ت وزیر اوکراین 200 میلیون 
دالر اخت��الس کن��د. از س��ال 1996 ت��ا 
1997 او ب��ه صورت فاش نش��ده مش��غول 
فس��اد اقتص��ادی در دولت ب��ود. در 1999 
او به همکاری برای ت��رور مقامات بلندپایه 
اوکراین هم متهم ش��د. بع��د از این ماجرا 
ب��ه آمریکا پن��اه برد تا در امان باش��د اما با 
فاش ش��دن تخلفات��ش و همچنین تالش 
برای انتقال کاالهای دزدی به این کش��ور، 
در سان فرانسیسکو به 9 سال حبس محکوم 

شد. 

آرنولدو آلمن
آرنولدو آلمن از 1997 تا 2002 رئیس جمهور 
نیکاراگوئه بود. نخس��ت وزیر او بوالنوس یک 
کمپین موفق را برای ریاست جمهوری برگزار 
کرد و رئیس جمهور شد. در دوره کار او، آلمن 
توانس��ت 100 میلی��ون دالر اختالس کند و 
البته جرائ��م اقتصادی دیگ��ری هم مرتکب 
شد. سازمان شفاف سازی بین المللی نام آلمن 
را جزو لیس��ت فاسدترین سران کشور در 25 
سال گذش��ته ثبت کرده اس��ت. او نخستین 

رئیس جمهور 
تاری��خ  آمریکای التین است در 

که محکوم و به خاطر فساد مالی زندانی شد. 

ژوزف استرادا
ژوزف  فیلیپی��ن،  س��ابق  رئیس جمه��ور 
اس��ترادا چیزی حدود 78.80 میلیون دالر 

از زمان آغاز ریاست جمهوری اش در 
1998 تا 2001 اختالس کرد. بازیگر 

س��ابق س��ینما که رئیس جمهور شده 
بود فقط سه س��ال توانس��ت 

رئیس جمهور بماند 
و بعد از آن به 

ط��ر  خا

ی  ها د فس��ا
سرنگون  مالی 
همین  ولی  ش��د. 
سه س��ال هم ب��رای او 
کافی بود تا میلیون ها دالر 
از پ��ول م��ردم را با خ��ودش ببرد. 
البته پول ها جای دوری نرفتند، 
چون اس��ترادا به حبس 
ابد محکوم شد تا برای 
همیشه پشت میله های 

زندان بماند. 

محمد سوهارتو
اندون��زی  دیکتات��ور 
در 1968 ب��ا کودت��ا علی��ه 
رئیس جمه��ور قبل��ی یعن��ی 
س��وکارنو حکومتش را شروع 
کار  روی  س��ال   31 و  ک��رد 
نهای��ت ش��هروندان  ب��ود. در 
اندونزی علیه او شورش کردند. 
س��وهارتو در ای��ن 31 س��ال 
چی��زی بین 15 ت��ا 35 میلیارد 
دالر اخت��الس ک��رد. م��رگ او 
در س��ال 2008 ب��ه ماجرای او 
خاتم��ه داد، در حالی که هنوز 
هم کسی نمی داند دقیقا رقم 

اختالسش چقدر بود. 

مگر می ش��ود این همه پول جا به جا شود 
و کس��ی بو نبرد؟ این س��وال ب��رای خیلی 
از کارمندان��ی که تجربه وق��وع اختالس در 
محل کارش��ان را داش��ته اند پی��ش آمده با 
ای��ن حال تخلفات مالی ب��ه وفور رخ داده و 
ذه��ن مدیران را درگیر کرده اس��ت. دیوید 
دبنهام و ش��یال بلکفورد با بررسی نمونه های 
رخ داده در آمری��کا و کانادا توضیح داده اند 
که واقعیت ها نش��ان می دهد بر خالف تصور 
بس��یاری از مدیران، تخلف��ات مالی داخلی 
و اختالس ه��ا برای بس��یاری از ش��رکت ها 
هزینه های زیادی داش��ته  اس��ت. اگرچه ما 
نمی توانیم مانع انگیزه های افراد برای تخلف 
شویم اما می توانیم روی عملکرد نهایی آنها 

تاثیر بگذاریم. 
ب��ه گفته این محققان، داش��تن آگاهی از 
محی��ط کار و ش��رایط روی دادن تخلف��ات 
مالی نخس��تین قدم برای جلوگیری از این 
اقدام��ات اس��ت. باید بدانیم ک��ه »انگیزه«، 
»وسیله« و »فرصت« چطور دست به دست 
ه��م می دهند تا یک تخل��ف مالی رخ دهد. 
در مورد انگیزه ها، آنچه به فکر کردن درباره 
تخلف مالی منجر می ش��ود می تواند از نیاز 
مب��رم مالی، بحران ش��خصی ی��ا گاهی هم 
بیماری روانی ناش��ی شود. برخی کارمندان 
خود را این طور توجیه می کنند که به اندازه 
لیاقت شان به آنها حقوق پرداخت نمی شود. 
بس��یاری از این اعمال تحت تاثیر این افکار 
و افسردگی ناشی از نارضایتی های کاری رخ 

می دهد. 
در م��ورد فرصت ها باید گف��ت، همکاران 
بهتری��ن فرصت ه��ا را برای تخلف��ات مالی 
دارن��د چون اعم��ال آنها می توان��د زیر نظر 
همکاران شان باش��د و حریم خصوصی آنها 
نزد همدیگر کمرنگ تر باش��د. همچنین آنها 
گاه��ی موظفند اقدام��ات یکدیگر در زمینه 
کاری را کنترل کنند و این موضوع آنها را با 
جزییات کار یکدیگر آشناتر می کند و همین 

هم خطر تخلف مالی را افزایش می دهد. 
در بس��یاری از م��وارد تنها وس��یله انجام 
تخل��ف، اعتماد هم��کاران اس��ت. همکاری 

طوالنی با شرکت ممکن است باعث اعتماد 
بی چون و چ��را به یک کارمند ش��ود. برای 
همین چنی��ن کارمندان��ی در انجام تخلف 
ب��دون جل��ب توج��ه و کنج��کاوی دیگران 
موفق ترند. با این ح��ال راهکارهای دیگری 
هم وجود دارد ک��ه در صورت بی توجهی به 
آنها همه چیز برای روی دادن تخلف فراهم 

خواهد بود. 
هر چیز غیرعادی یا هر تغییر غیرمنتظره 
ی��ا افزایش ناگهان��ی پرداخت حقوق به یک 
ش��خص، ممکن است نشانه ای از یک تخلف 
پنهان باش��د. گاهی تخلفات آش��کارترند و 
اتفاقات��ی از قبیل دوبل ش��دن مبلغ چک ها 
یا وجود یک فرد غیرواقعی در سیس��تم رخ 
می دهند. وقت��ی کارمندان تخلف می کنند، 
اس��ناد سفارشات، فروش و چک ها را از بین 
می برن��د و گزارش ها را از دس��ترس خارج 
می کنن��د. پرچم ه��ای قرمزی که به ش��ما 
می گوید چیزی غیرعادی در جریان اس��ت 

و باید بررسی اش کنید. 
محقق��ی دیگر به نام پ��ام  نیومن راه هایی 
ب��رای جلوگیری از تخلف��ات مالی در محل 
کار پیش��نهاد کرده اس��ت. به گفته او افراد 
زیادی درباره اختالس ها و تخلفات مالی در 
ادارات اخباری می شنوند و با خودشان فکر 
می کنند: »چه طور کس��ی نفهمید که دارند 
از ش��رکت دزدی می کنند؟« موقعیت های 
تخل��ف مالی بس��یار زی��اد رخ می دهد و در 
بیش��تر موارد، مجرم همان کس��ی است که 
اصال تصورش را نمی کنید. همه ما دوس��ت 
داریم به کارمندان مان حس��ن ظن داش��ته 
باش��یم، در عی��ن ح��ال نبای��د نس��بت به 
مدیریت مالی و مسئولیت پذیری درباره آن 
بی تفاوت باش��یم اما اگر چنین مدیریتی را 
اعم��ال نکنید، در واقع دارید از خطر دعوت 
می کنید س��راغ تان بیاید. پس چه باید کرد 
که مطمئن شویم کنترل مسائل مالی را در 
دس��ت داریم؟ او بعد از این توضیحات چند 

راهکار ارائه می کند. 
1-  هیچ وقت پول را جلوی چشم نگذارید، 
چون می تواند به سادگی ناپدید شود و اصال 
ضرورت��ی ندارد با بی دقتی دیگران را به این 

کار وسوسه کنید. 
2-  از مه��ر به عن��وان امضا ب��رای چک ها 
اس��تفاده نکنید. مهرها به سادگی می توانند 
مورد سوءاس��تفاده قرار بگیرند. چک ها را با 

خودکار خودتان امضا کنید. 
3-  تعداد کارمندانی را که حق امضا برای 
حس��اب بانکی ش��ما دارند کم کنی��د. اگر 
دست های زیادی در جیب شما باشد ممکن 

است فاجعه ای رخ دهد! 
4-  حس��اب ها را مرت��ب ک��رده و بودجه 

اضافی را در محل کار نگهداری نکنید. 
5-  آموزش ه��ای متقابل داش��ته باش��ید 
تا اف��راد مختل��ف کارهای مختلف��ی را یاد 
بگیرن��د. این ب��ه معنای آن اس��ت که افراد 
یاد می گیرند بتوانند کار همدیگر را پوشش 

دهند. ممکن اس��ت از حس��ابدارتان بیرون 
از ش��رکت بخواهید گاه��ی کارهای مالی را 
داخل ش��رکت انجام دهد. این کارها شانس 

دزدی را کم می کند. 
6-  کارت ه��ای حس��اب جداگانه داش��ته 
باشید. اگر می خواهید روی کارت ها نظارت 
داش��ته باش��ید و بدانی��د دقیقا چه کس��ی 
چق��در خرج می کند. یادت��ان نرود اختالس 
فقط برداشتن اس��کناس یا پول نقد نیست. 
کارمندان می توانند از کارت ها برای خریدن 

لوازم شخصی سوءاستفاده کنند. 
7-  ب��ا کارمندانی ک��ه کاره��ای مالی را 
انجام می دهند جور ش��وید. بای��د رابطه ای 
نزدیک با آنها داش��ته باشید و به این ترتیب 
احتم��ال تخلف آنها را کم کنید. مردم اغلب 
نمی خواهن��د به کس��انی که دوس��ت دارند 

آسیب بزنند. 
8-  موقع استخدام کارمندان تان، پیشینه 
آنه��ا را م��رور کنید ت��ا بدانید در گذش��ته 
مش��کالت مالی داشته اند یا نه. این می تواند 
عالمتی باش��د که نش��ان دهد از مشکالت 
مالی رن��ج می برند و ممکن اس��ت از اموال 
ش��رکت برای حل مش��کالت شخصی شان 

استفاده کنند. 
9-  تقس��یم وظایف درس��تی انجام دهید. 
وظایفی که در ادامه می آید باید توسط افراد 
مختل��ف انجام ش��ود تا ام��کان تخلف مالی 
وجود نداش��ته باشد: آماده کردن چک برای 
پرداخت ها، دریافت پول از مشتریان، ایجاد 

سپرده در بانک و امضا کردن چک ها. 
این توصیه ها کمک می کند خطر اختالس 
و تخلف��ات مال��ی را در اداره ب��ه حداق��ل 
برس��انید. البته هیچ دستورالعملی برای امن 
ماندن 100درصد ش��رکت ها وج��ود ندارد 
ام��ا با به کار بردن ای��ن توصیه ها می توانید 
احتم��ال تخلفات را ب��ه حداقل برس��انید. 
هی��چ وقت فک��ر نکنید ش��رکت تان خیلی 
کوچک تر یا خیلی بزرگ تر از آن اس��ت که 
تخلفات مال��ی در آن رخ دهد. این تخلفات 
 در هرگون��ه ش��رکتی با هر ان��دازه ای اتفاق 

می افتد. 

شناخت  انگیزه ها، فرصت ها و ابزارهای اختالس

راه هایی برای جلوگیری از تخلف مالی در محیط کار

بزرگ ترین اختالس های دولتی تاریخ را چه کسانی مرتکب شدند؟ 

کالهبردارانی که 
پول یک ملت را خوردند 

مینا عینی فر



براساس آمارهای موجود در پنج ماهه اول امسال ۶۵۷ هزار و ۲ مورد والدت و ۶۹ 
هزار و ۱۸۲ مورد طالق به ثبت رس��یده که آمار والدت ۴.۸ درصد افزایش و طالق 

نیز ۱۱.۵ درصد افزایش داشته است. 
 از کل آمارها ۳۳۷ هزار و ۸۶۵ مورد مربوط به تولد پس��ران و ۳۱۹ هزار و ۱۳۷ 
مورد نیز تولد دختران به ثبت رسیده است. به طور متوسط در هر ساعت ۱۷۷ مورد 

والدت و روزانه نیز ۴ هزار و ۲۳۹ مورد نیز تولد ثبت شده است. 
از س��وی دیگر، بیشترین رشد والدت مربوط به استان های هرمزگان با ۱۱.۴، قم 

با ۹.۲ و یزد با ۹.۱ درصد افزایش بوده است. 
همچنین کمترین والدت ها نیز مربوط به استان لرستان با منفی ۷ دهم درصد و 

گیالن با منفی ۴ دهم درصد بوده است. 
همچنی��ن ط��ی این مدت ۱۵۴ هزار و ۸۴ مورد وفات رخ داده که در مقایس��ه با 

مدت مشابه سال قبل ۵ دهم درصد کاهش داشته است. 
در هر ساعت ۴۱ مورد فوت و در هر شبانه روز نیز ۹۹۴ واقعه وفات به ثبت رسیده 
است. براساس آمارهای به دست آمده، ۲۹۷ هزار و ۶۲۴ مورد ازدواج به ثبت رسیده 
که این واقعه نیز ۳.۳ درصد افزایش داش��ته اس��ت. در هر ساعت ۸۰ مورد ازدواج و 

در هر روز نیز ۱۹۲۰ مورد واقعه ازدواج به ثبت رسیده است. 
طی پنج ماهه امس��ال همچنین ۶۹ هزار و ۱۸۲ مورد واقعه طالق به ثبت رسیده 
که نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل، ۱۱.۵ درصد افزایش داشته است. همچنین 
در ه��ر س��اعت ۱۹ مورد طالق و در هر ش��بانه روز نیز ۴۴۶ واقع��ه طالق در پایگاه 

اطالع رسانی سازمان ثبت احوال به ثبت رسیده است. 

مهندس�ان سوییس�ی جوراب هایی ارائه داده اند که می تواند جایگزین کفش ش�ود. این جوراب که از پارچه فوق محکمی به نام Dyneema تولید ش�ده، توس�ط 
صخره نوردها به کار می رود و 15برابر محکم تر از فوالد است. شرکت تولیدکننده، این جوراب ها را طوری تولید کرده که در مقابل آب مقاوم باشند، همچنین این 

جوراب ها دارای نقاط پالستیکی هستند که به عنوان گیره روی هر سطحی عمل می کنند. 

پلیس ملی اس��پانیا، ۱۰ توصیه برای اس��تفاده ش��رکت های 
ب��زرگ وکوچ��ک و معمول��ی آم��اده کرده اس��ت تا اس��تفاده 
 مطمئنی از اینترنت در عملیات روزمره و معامالت خود داش��ته 

باشند. 
شرکت های کوچک و معمولی: 

۱. درم��ورد کلمه های عب��ور، پلیس به ش��رکت های کوچک 
توصی��ه کرد تا رمزهای عب��ور خود را به ص��ورت دوره ای تغییر 

دهند. 
۲. مل��زم کردن مدی��ران و کارکنان برای اس��تفاده از کلمات 

عبور با کیفیت. 
۳. همچنین توصیه می ش��ود، کلمات عب��ور ابزار و برنامه های 

خود را روی هارددیسک ها ذخیره نکنند. 
۴. برای مدیریت ش��بکه و تجهیزات ش��رکت، توصیه می شود 

ک��ه مدیریت آن به فرد قابل اعتمادی واگذار ش��ود و همچنین 
طراح��ی پروتکل ش��بکه برای اس��تفاده تمام اعضای ش��رکت 

پیشنهاد شده است. 

۵. در معامالت و عملیاتی که به وس��یله ش��بکه اینترنت انجام 
می شود، پلیس توصیه می کند کارهای انجام گرفته در زمان های 

غیر معمول را بررسی کنند. 
۶. در پایان، توصیه می ش��ود شرکت ها، سیاست مناسبی برای 

تهیه نسخه پشتیبان به کار گیرند. 
شرکت های بزرگ: 

۷. اطالع��ات امنیتی تمام ش��رکت ها بای��د در اختیار مقامات 
واجد شرایط باشد. 

۸. کنترل ش��دید افراد خارج از ش��رکت ک��ه در موارد خاص 
دسترس��ی به تجهیزات کامپیوتری ب��ه منظور تعمیر، نگهداری، 

توسعه و غیره آنها را دارند. 
۹. نرم افزارهای تجهیزات شرکت باید به طور مداوم به روزرسانی 

شوند. 
۱۰. قبل از هرگونه تصمیم گیری در مسائل مربوط به کامپیوتر 

با شرکت های تخصصی آن بخش مشورت کنند. 

شرکت نورآس��ور، متخصص در زمینه امور مالی اسالمی، اعالم 
کرد که نخس��تین آژانس خود را در پاری��س افتتاح کرده و قصد 
دارد ط��ی س��ال ۲۰۱۶، ۲۰ آژانس دیگر در فرانس��ه افتتاح کند. 
این نخس��تین آژانس در فرانس��ه اس��ت که به امور مالی اسالمی 

می پردازد. 
این نوع از امور مالی اسالمی بنابر قانون اسالمی است که سفته 
بازی، س��ود، بهره -که مشابه ربا اس��ت-، درآمدی با شبهه زیاد و 
س��رمایه گذاری های زیان بار برای جامع��ه همچون )تنباکو، الکل، 

اسلحه یا قمار( را ممنوع کرده است.
 نورآس��ور در سال ۲۰۱۲ ایجاد شده و تا به حال این خدمات را 
فقط در اینترن��ت ارائه داده، با این حال تاکنون ۷ میلیون یورو در 

این شرکت پس انداز شده است. 
مراد چاب ش��وب، مدیر توسعه ش��رکت همچنین می گوید این 
آژان��س دارای ۳۰۰۰ مش��تری )۹۵درص��د مش��تری خصوصی و 

۵درصد شرکت هاست( که ۱۵درصد از آنها مسلمان نیستند. 
س��ونیا ماریجی، موس��س آژانس، طی اطالعی��ه ای اعالم کرد:  
نورآسور به دنبال انتظار مشتری ها، نخستین آژانس خود را در شل 
)سن و مارن( منطقه ای در پاریس افتتاح کرده و همچنین تصریح 

می کند که در آژانس مکانی برای اقامه نماز تعبیه شده است. 

براس��اس این اطالعیه، نورآسور، امور مالی را به صورت متوالی و 
قراردادی ارائه می دهد.

 این امور مالی تنها برای مسلمانان نیست بلکه تمام کسانی که 
می خواهند طور دیگری س��رمایه گذاری، پس ان��داز یا بیمه کنند، 
می توانند از آن بهره ببرند. این ش��رکت اعالم کرده است:  دارایی 
اس��المی قس��متی از امور مالی متعهد، غیرس��ودگرایانه و اخالقی 

است. اخالق نه رنگی دارد و نه مذهبی. 
نورآس��ور پیشرفتی متکی بر ش��بکه ای از صدها واسطه مستقل 
دارد. این آژانس با نام خود و با فرانش��یز شروع به کار کرده است. 
این گروه در حال حاضر فقط سرمایه گذاری و بیمه را جزو خدمات 
خود دارد ولی هدف آن در سال ۲۰۱۶، توسعه حساب های جاری 
است. در سایت نورآس��ور، مشتری ها می توانند برای پس اندازهای 
س��نتی مانند )مسکن، تحصیل، بازنشستگی( و دیگر پس اندازهای 

خاص مانند )پس انداز برای ازدواج و حج( مشترک شوند.
 س��رمایه گذاران همچنی��ن ب��ه س��رمایه گذاری رقابت��ی حالل 

دسترسی دارند. 

توصیه های پلیس به شرکت ها برای استفاده از اینترنت

راه اندازی نخستین آژانس متخصص در امور مالی اسالمی

تحقیقی جدید نش��ان می ده��د که ۹۰ درصد پرنده های دریایی مواد پالس��تیکی 
تولید انس��ان ها را بلعیده اند و احتماال تا س��ال ۲۰۵۰ در جسد هر پرنده ای می توان 

تکه ای از زباله های پالستیکی را پیدا کرد. 
سال هاس��ت که محققان درباره تولید زباله های پالس��تیکی توس��ط مردم جهان 
هش��دار می دهند و خیلی ها تالش می کنند ک��ه دنیا را از این وضعیت نجات دهند. 
تحقیقی جدید اما نشان داده که حاال انسان ها با این زباله ها تبدیل به قاتل پرنده ها 
و موجودات دریایی دیگر ش��ده اند. براس��اس یک تحقیق تازه تخمین زده شده که 
ح��دود ۹۰ درصد پرندگان دریایی مواد پالس��تیکی بلعیده اند، به طوری که احتماال 

حداقل بخشی از آن در بدن این حیوانات باقی مانده است. 
 در کن��ار پرندگان دریایی موجودات دیگری که در دریا زندگی می کنند از جمله 
نهنگ ها، الک پشت ها و ماهی ها هم از این مشکل در امان نیستند. اریک ون سبیل 
از مس��ئوالن این تحقیق که نتایج آن در نشریه پی ان ای اس چاپ شده می گوید اگر 
وضعیت تولید زباله های پالس��تیکی به همین صورت ادامه پیدا کند در سال ۲۰۵۰ 
در جس��د هر پرن��ده ای می توان یک قطعه پالس��تیکی پیدا ک��رد. جزیره های زباله 
در اقیانوس ه��ا حاال تبدیل به یک مش��کل جهانی ش��ده اند و حجم روزافزون تولید 
زباله های پالس��تیکی که با جریان باد یا آب به دریاها می ریزد زیستگاه آبزیان را در 
معرض خطر جدی قرار داده اس��ت. برای پرنده های دریایی که دنبال غذا می گردند 
هر ش��یء براق در دریا مانند بطری های پالس��تیکی می تواند با ماهی اشتباه گرفته 

شود. 
 بلعیدن این زباله های پالستیکی مرگ پرنده ها و موجودات دیگر را به دنبال دارد. 
ساالنه حدود ۸ میلیون تن زباله به دریاها وارد می شود. در دهه ۱۹۶۰ در بدن کمتر 
از ۵ درصد پرندگان قطعات پالس��تیکی پیدا می ش��د. محقق��ان می گویند اگر بتوان 
جلوی جریان زباله پالس��تیکی ب��ه اقیانوس ها را گرفت، پرن��دگان دریایی ظرفیت 

بهبودی سریع را دارند. 

زباله های پالستیکی در بدن 90 درصد 
پرندگان دریایی
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