
رئیس جمهوری کشورمان شامگاه سه شنبه در 
گفت وگوی تلویزیونی، س��خنان مهمی را درباره 
برجام، پس��اتحریم و برنامه های اقتصادی کشور 

بیان کرد. 
مهم ترین محورهای سخنان رئیس جمهوری 

به شرح زیر است: 
1- درآم��د م��ا در س��ال 90 از طریق فروش 
نفت ح��دود 119 میلی��ارد دالر ب��ود و پس از 
 اعمال تحریم در س��ال 91 ای��ن درآمد نزدیک 
70میلیارد دالر ش��د. توفیق دولت در سال های 
92 و 93 ای��ن بود ک��ه در قدم اول تورم کاهش 
یافت و بیش از آنچه دولت اعالم کرده بود، انجام 
گرفت. روند کاهش تورم ادامه خواهد یافت و این 

مسیر را به رغم مشکالت دنبال می کنیم. 
2- سال 92 رشد اقتصادی ما منهای 1.9 درصد 
بود اما در 93 پیش بینی ها این بود که مسیر خروج 
از رکود است و آمارها هم این را نشان می داد و در 
سال 93 رش��د 3 درصد را داشته ایم. این رویکرد 
دولت نش��ان داده کاهش تورم، رش��د اقتصادی، 
ثبات بازار و تقریبا همه شاخص های اقتصاد کالن 

را کنترل کرده و جلو می رفتیم. 
3-  برای اینکه همیش��ه مس��ئله تحریم را از 
کشور دور کنیم، باید همان طور که مقام معظم 
رهبری فرمودند اقتصاد مقاومتی را به درس��تی 
اج��را و دش��من را مأیوس کنی��م؛ یعنی کار ما 
در اقتصاد باید آنچنان بازدارنده باش��د که طرف 
مقابل ما احساس کند تحریم تأثیرگذار نیست. 

4- س��ال آینده وضع بهتری خواهیم داشت، 
هم از ای��ن نظر که فروش نف��ت ما محدودیت 
ندارد و هم اینکه تحریم های بانکی و پولی کامال 
برداش��ته می ش��ود. ضمن آنکه ب��ا هجومی که 
اکنون در دنیا به س��مت ایران شروع شده است، 
هر روز 10 یا 20 شرکت به سمت ایران آمده اند. 
5-  پیام من به ملت ایران این خواهد بود که 
باید همه برای یک جهش تولید و رشد اقتصادی 

و شکوفایی اقتصادی آماده شویم. 
6- در حال حاضر در یک دوران  گذار هستیم. 
توافق انجام شده و مراحل قانون در حال نهایی 

شدن است و بعد اجرایی شده و تحریم برداشته 
می شود که آثار برداشتن تحریم را هم در اقتصاد 

خواهیم دید. 
7- آین��ده بورس هم در آین��ده، آینده خوبی 
خواهد بود. البته امس��ال فراز و نش��یبی داشته 
است که ما باید از این فضا برای شرایط ماه های 

آینده عبور کنیم. 
8- بسته سیاس��ت اقتصادی که هفته آینده 
اعالم خواهد ش��د برای بانک های خوش حساب 
مش��وق هایی را در نظر گرفته است تا منابع در 

اختیار آنها قرار گیرد. 
9- م��ا باید تقاض��ا را تحری��ک کنیم، یعنی 
م��ردم  ک��ه  بیاوری��م  به وج��ود  را  ش��رایطی 

مشکالت شان برای خرید برطرف شود. 
10- 7 ه��زار و 500 میلی��ارد توم��ان ب��رای 
طرح های عمران��ی زودبازده و بخش های تولیدی 
طی هفته های آینده اختصاص می یابد و همچنین 
در زمین��ه یارانه در بعض��ی از بخش های تولیدی 
داری��م اعم��ال می کنیم. بیش��تر ب��رای صادرات 
غیرنفتی این کار را می کنیم، چون اگر می خواهیم 
انبارها خالی شود، باید صادرات را تسهیل کنیم. 

11- ب��رای تحری��ک تقاضا، ی��ک راه خرید 
داخلی اس��ت. مردمی ک��ه می خواهند کاالهای 
بادوام خریداری کنند، همچنین جوان هایی که 
می خواهند ت��ازه ازدواج کنند، جهیزیه ای تهیه 
کنند، برای این کاالها ما دنبال این هس��تیم که 
تسهیالتی در اختیار مردم قرار دهیم. 20درصد 
منابع جدیدی که داری��م به وجود می آوریم که 
به این مس��ئله اختصاص دهیم تا مردم بتوانند 
اجناسی که می خواهند خریداری کنند. بانک ها 
به آنها تس��هیالت بدهند. شرایط ویژه ای برقرار 
می کنی��م از جمل��ه اینکه اقس��اط آن طوالنی 
می شود برای اینکه باری بر دوش مردم نباشد. از 
بخش خصوصی تقاضا داریم برای شرایط جدید 
خود را آماده کنند و در این شرایط باید حماسه 

جدید اقتصادی بیافرینیم. 
12- برای ش��رایط پساتحریم ش��رط ما این 
است که سرمایه باید وارد کشور شود و کشورها 

در انتقال تکنولوژی جدید با ما همکاری داشته 
باشند. 

13- بع��د از رف��ع تحری��م، فض��ای رقاب��ت 
بین المللی باز می ش��ود که از طرفی عاملی برای 
تح��رک و از طرف دیگر موج��ب همکاری های 

بین المللی خواهد شد. 
14- یکی از ش��رایط برای حضور کارآفرینان 
خارجی این اس��ت که بخش��ی از بازار داخلی را  
)به آنها( می دهیم. به شرطی که با همکاری هم، 
بازار منطقه و بین المللی را به دست آوریم و این 

از شرایط ماست. 
15- باید همه ظرفیت های کشور را به فعلیت 
تبدیل کنیم و بتوانیم برای رونق تولید و اشتغال 

جوانان زمینه ها را فراهم کنیم. 
16- اگر کشور می خواهد در برابر قدرت های 
بزرگ نفوذناپذیر باش��د راه��ش، قدرت و اقتدار 
کش��ور اس��ت و باید بتوانیم امنیت اقتصادی و 

تسهیالت الزم را فراهم کنیم. 
17- دلی��ل آنکه توانس��تیم در برابر قدرت ها 
پیروز شویم، حضور و حمایت مردم، هدایت های 
رهب��ری و هم��کاری ق��وا و نیروهای مس��لح و 
همکاری همه بود؛ در شرایط پساتحریم بیشتر 

نیازمند این همکاری ها هستیم. 
18- ب��ه قول ها با عنوان نجات اقتصاد ایران و 
تعامل سازنده با جهان و احیای اخالق پایبندم. 

19- با اقتصاد و سیاس��ت خارجی درس��ت و 
اخالق و فرهنگی می توانیم شرایطی را به وجود 
آوریم که در همه زمینه ها موفق باشیم و به آنچه 

در شأن ملت است دست پیدا کنیم. 
20- اشتغال برای ما مهم است و لذا واحدهای 
صنعتی کوچک و متوسط از اولویت های ماست 

زیرا می توانند اشتغال زایی کنند. 
21- از اول س��ال در پیام نوروزی گفتم تمام 
ت��الش ما برای رونق اقتص��ادی و برای صادرات 

غیرنفتی است و به آن تأکید داریم. 
22- روابط با کشورهای همسایه ها در زمینه 
اقتصادی بهتر از گذشته شده و صادرات غیرنفتی 

به آنها در حال افزایش است. 

بس��ته جدید ضد رکود در نشست مشترک 
محمدباق��ر نوبخ��ت رئیس س��ازمان مدیریت 
وبرنامه ریزی، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی 
و دارای��ی و ولی اهلل س��یف رئی��س کل بانک 

مرکزی شنبه هفته آینده رونمایی می شود. 
به گزارش شورای اطالع رسانی دولت: شنبه 
هفته آینده در نشست خبری مشترک مردان 
اقتصادی دولت که در محل س��ازمان مدیریت 
و برنامه ری��زی برگزار می ش��ود، جزییات این 

بسته را اعالم می کند. 
موضوع اصلی این نشس��ت، رونمایی بس��ته 

اقتصادی جدید 30 بندی برای خروج از رکود 
اس��ت که حس��ن روحانی، رئیس جمهور خبر 
داده ب��ود.  رئیس جمه��وری در این گفت وگو 
درباره بورس و نامه چهار وزیر توضیحاتی داد 
و ب��ا اعالم دو دلیل کاهش رش��د اقتصادی از 
بس��ته 30 بندی سیاست های جدیدی و چهار 
اقدام بانک��ی دولت و آماده ب��اش مردم برای 

جهش اقتصادی خبر داد. 
براس��اس اعالم رئیس جمهوری این بس��ته 
جدید ک��ه ش��امل سیاس��ت های کوتاه مدت 
است در30 بند تدوین ش��ده که براساس آن 

قرار است دس��ت بانک ها برای ارائه تسهیالت 
بازتر و تسهیالت ارزان تر پرداخت شود ضمن 
آنکه نرخ س��ود بانکی نیز متناسب با نرخ تورم 
کاه��ش می یابد.  ب��ه گفته روحان��ی، کاهش 
نرخ س��پرده قانونی بانک های خوش حساب، 
کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، تخصیص 
7.5 هزار میلی��ارد تومان در مدت دو هفته از 
طریق بودجه برای طرح های عمرانی زودبازده، 
تس��هیل صادرات و ارائه تس��هیالت به خرید 
کاالهای ب��ادوام با اقس��اط طوالن��ی از دیگر 

بندهای این بسته جدید است. 

رئیس ش��ورای هماهنگ��ی مدیران عامل 
بانک ه��ای دولت��ی درب��اره چگونگی نرخ 
س��ود س��پرده های بانکی در بس��ته جدید 
ضد رکود، گفت: نرخ سود 20 درصدی که 
ش��ش ماه پیش تعیین شد هنوز به درستی 
عملیاتی نشده و برخی از بانک ها، نرخ های 
باالت��ری را پرداخ��ت می کنن��د بنابرای��ن 
می توانی��م همان نرخ 20درصد را تثبیت و 

رعایت کنیم. 
عبدالناص��ر همت��ی در گفت وگ��و ب��ا ایرنا 
درخصوص بس��ته ض��د رکودی که توس��ط 
رئیس جمهوری رونمایی ش��د، با استقبال از 
نظ��رات و دیدگاه های رئیس جمهوری، افزود: 
برای کمک ب��ه تولید نه تنها باید نرخ س��ود 
تس��هیالت بانکی بلکه باید قیمت تمام شده 
پول در بانک ها کاهش یابد و برای دس��تیابی 
ب��ه امر نیز نیاز بود که نرخ س��پرده ها کاهش 

یابد. 
وی با اشاره به کاهش نرخ سود سپرده های 
بانک��ی به 20 درصد در ش��ش ماه گذش��ته، 
اظهار داشت: البته در همان زمان اعالم کردم 
که چهار اقدام کاهش سپرده قانونی، کاهش 
نرخ تس��هیالت بین بانکی، کنترل و مراقبت 
رعایت نرخ س��ود و وضعیت اضافه برداشت ها 
از پیش نیازه��ای اج��رای کاهش نرخ س��ود 

بانکی است. 

وی گفت: هرچند نرخ س��ود بانکی ش��ش 
م��اه پیش کاه��ش یافت اما نرخ س��ود مورد 
تفاه��م بانک ها ب��ه دلیل فش��ار نقدینگی بر 
تس��هیالت، کمب��ود منابع بانک ه��ا و بدهی 
دولت به بانک ها رعایت نش��د. رئیس شورای 
هماهنگ��ی مدیران عام��ل بانک ه��ای دولتی 
گفت: با تصمیم و بس��ته جدیدی که توسط 
رئیس جمهوری اعالم شد بستر مناسبی برای 

اجرای نرخ سود سپرده ها فراهم می شود. 
همتی با اشاره به بند دیگر بسته درخصوص 
تحری��ک تقاضا نیز گفت: کس��ادی در برخی 
از بازاره��ا منجر به انبار ش��دن بس��یاری از 
تولیدات کارخانه ها ش��ده و برهمین اس��اس 
سیس��تم بانکی باید به س��متی حرکت کند 
ک��ه پرداخت وام خری��د کاال و خرید دین را 
افزای��ش ده��د. همچنین بانک ه��ا می توانند 
چک های تولیدکنن��دگان را دریافت و تولید 

را به جریان بیندازند. 
مدیرعامل بانک ملی با بیان آنکه، سیاست 
ای��ن بانک تحریک تقاضاس��ت، خاطرنش��ان 
ک��رد: بانک مل��ی در این زمین��ه اقداماتی را 
در دس��تور کار دارد. وی در پاسخ به پرسش 
دیگ��ری مبنی بر اینکه نرخ س��ود بین بانکی 
باید چه رقمی باشد نیز تصریح کرد: این نرخ 
با نرخ س��پرده 20 درصدی و س��پرده قانونی 
13درص��دی باید ح��دود 22.5 تا 23 درصد 

باشد. رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل 
بانک ه��ای دولتی، افزود: نرخ بازار بین بانکی 
نباید با این رقم تفاوت زیادی داشته باشد در 
غیر این صورت جمع آوری سپرده با سود 22 

درصد، برای بانک ها صرف می کند. 
وی در پای��ان تأکی��د کرد: بای��د این رقم 
به گونه ای تعیین ش��ود که بانک ها تشویق به 

جذب سپرده های بلند نشوند. 
یادآور می شود، رئیس جمهوری شب گذشته 
در گفت وگویی تلویزیونی بس��ته ضد رکود را 
رونمایی و محورهای اصلی آن را اعالم کرد. 

براس��اس اعالم رئیس جمهوری این بس��ته 
جدی��د که ش��امل سیاس��ت های کوتاه مدت 
اس��ت در30 بند تدوین شده که براساس آن 
قرار است دست بانک ها برای ارائه تسهیالت 
بازتر و تسهیالت ارزان تر پرداخت شود ضمن 
اینکه نرخ سود بانکی نیز متناسب با نرخ تورم 

کاهش می یابد. 
به گفته روحانی، کاهش نرخ سپرده قانونی 
بانک های خوش حساب، کاهش نرخ سود در 
بازار بین بانک��ی، تخصیص 7.5 هزار میلیارد 
تومان در مدت دو هفته از طریق بودجه برای 
طرح های عمرانی زودبازده، تسهیل صادرات 
و ارائه تس��هیالت به خرید کاالهای بادوام با 
اقس��اط طوالنی از دیگر بندهای بسته جدید 

است. 

بازگشایی بسته ضد رکود، شنبه هفته آینده

رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی خبر داد 

امکان رعایت نرخ سود 20 درصدی با بسته ضد رکود
22 محور سخنان کلیدی اقتصادی روحانی

مقابله با رکود با تحریک تقاضا

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح چهارشنبه در دیدار 
جمعی از دانش��جویان و اس��تعدادهای برتر علمی کشور، توصیه ها و هشدارهای 

مهمی به نخبگان و مسئوالن بیان کردند و با تأکید بر لزوم جدی گرفته 
شدن بنیاد نخبگان به عنوان یک بنیاد ملی و راهبردی و همچنین...

رهبرمعظم انقالب: 

 دشمن از زنده بودن اهداف
و شعارهای انقالب عصبانی است

لبخـند بازار 
»فرصت امروز« تاثیر تصویب برجام و سخنان رئیس جمهور بر اقتصاد را بررسی می کند

با تصویب طرح مجلس ش��ورای اس��المی در ش��ورای 
نگهبان قانون اساس��ی در مورد برج��ام، گام نهایی طرف 
ایرانی به لحاظ حقوقی محکم و اس��توار برداش��ته ش��د. 
رئیس جمهور نیز در س��خنان خود با مردم این موضوع را 
 سکوی پرش اقتصاد ایران به سوی پیشرفت و توسعه و رونق 

قلمداد کرد. 
به نظر می رس��د ارکان مختلف نظام جمهوری اسالمی 

در پایان دادن به یک دوره خاص سیاسی- اقتصادی و آغاز 
دوره ای دیگر اتحادی کم نظیر را تجرب��ه می کنند. بازار و 
به طور مشخص بازار سهام نخستین عکس العمل های مثبت 
را نس��بت به اخباری که ماه ها انتظار آن را می کشید نشان 
داد و البته نباید در این عکس العمل مثبت، نقش چرخشی 
را که در سیاست های دولت نسبت به موضوع رکود و رونق 
دیده می ش��ود کم اهمیت پنداش��ت. حس��ن روحانی در 

گفت وگ��وی تلویزیونی خود به طور مش��خص از تحریک 
تقاضا و کاهش س��ود بانکی به جای توجه صرف به کنترل 
تورم سخن گفت. »فرصت امروز« لبخند بازار را به تحوالت 
عمدتا سیاسی کشور در حوزه بورس، بانک و مسکن مورد 
توجه قرار داده است. گویا دوران پساتحریم عمال آغاز شده 
اس��ت. مجموعه خبرها،گزارش ها و تحلیل ه��ای ما را در 

صفحات 1، 4، 6 و 12 بخوانید. 
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یف

بـــرای رسمایه گذارانمعر�

آنهایی که کمتر با تکنولوژی آشنایند، بیشتر می توانند از آن سود ببرندگزارش »فرصت امروز« از بازار پارچه فروشان خیابان مولوی

اینترنت اشیا به کمک سالمندان می آیدبافت قدیمی و کاالهای امروزی
بافت قدیمی تهران با همه اذیت و آزاری که به لحاظ رفت و آمد ایجاد می کند، قدم زدن در راسته های 
شلوغ و به هم ریخته اش خالی از لطف نیست، حتی اگر این خیابان و بافت قدیمی خیابان مولوی باشد 
با آن همه موتورسوار و سر وصدا. با آن دیوارها و سقف های جلوآمده و کج و معوج. فکر می کنم که اگر 

انتظار داشته باشیم کمی بیشتر به سر و وضع این خیابان با این نام بزرگ برسند، انتظاری...

ب��ا ظهور ه��ر تکنولوژی جدیدی افراد ناخودآگاه فکر می کنن��د که این فناوری چطور 
می تواند به زندگی من س��ود برساند؟  واقعیت این اس��ت آنهایی که می توانند بیشترین 
استفاده را از این فناوری های جدید ببرند، برعکس در خارج از گود فناوری قرار دارند و 
کمتر با آن آشنایند. در مورد اینترنت اشیا یا internet of thongs هم این مسئله ...
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روزنـامه اقتصــادی - مدیریتـی 

سخنگوی ش��ورای نگهبان از تأیید مصوبه مجلس 
ش��ورای اس��المی مبنی بر اقدام متقابل و متناسب 

دولت در اجرای برجام خبر داد. 
نجات اهلل ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان در 
گفت وگو با تس��نیم از تأیید مصوبه مجلس ش��ورای 
اس��المی مبنی بر اقدام متقابل و متناسب دولت در 

اجرای برجام خبر داد. 

وی افزود: در جلسات صبح و بعدازظهر چهارشنبه 
شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس در مورد برجام، 
بح��ث و تبادل نظر می��ان اعضا ص��ورت گرفت که 
براس��اس آن، مصوبه مجلس درب��اره اقدام متقابل و 
متناسب دولت در اجرای برجام، مغایر شرع و قانون 
اساس��ی ش��ناخته نش��د که معنای آن این است که 

اکثریت اعضا، این مصوبه را تأیید کردند. 

 شورای نگهبان
مصوبه »برجام« را تأیید کرد
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مدیرکل دفتر فنی تولید شرکت توانیر 
در س��ومین همای��ش تخصصی س��اخت 
داخ��ل و بازس��ازی قطع��ات نیروگاه��ی 
بر لزوم تش��کیل یک انجم��ن صنفی در 
زمین��ه س��اخت تجهی��زات نیروگاهی با 
ه��دف جم��ع آوری اطالعات و ش��ناخت 
پتانسیل های کش��ور در این بخش تأکید 

کرد. 
ب��ه گ��زارش »فرصت ام��روز« غالمرضا 
مهرداد در همایشی که دیروز در نیروگاه 
شهید س��لیمی نکا برگزار شد، بیان کرد: 
در زمینه س��اخت تجهی��زات نیروگاهی 
پتانس��یل های زیادی داریم ام��ا به دلیل 
تن��وع و تفرق شناس��ایی آنها کار بس��یار 

دشواری است. 
وی با اش��اره به اینکه قطعات انحصاری 
ش��رکت های بزرگ دنیا در کش��ور تولید 
می ش��ود، ادامه داد: متأس��فانه تاکنون از 
این پتانسیل ها به شکل مجتمع و متمرکز 

استفاده نکرده ایم. 
مدیرکل دفتر فنی تولید شرکت توانیر 
تأکید کرد: با تش��کیل یک انجمن صنفی 
در این بخ��ش، تمام برداره��ای کوچک 
در زمینه س��اخت تجهی��زات در یک جا 
جمع آوری شده و پتانس��یل های موجود 

کشور به فعلیت می رسد. 
صالحی��ت  اح��راز  همچنی��ن  وی 
ش��رکت های توانمن��د داخل��ی را یکی از 
ضرورت ه��ای اصلی صنعت برق دانس��ت 
و اف��زود: در ح��ال حاض��ر فق��دان نظام 
صالحی��ت حرفه ای در کش��ور احس��اس 
می شود. متأس��فانه در ایران شرکت های 
گریدبندی ش��ده نداریم. حتی نیروهایی 
که در این شرکت ها فعالیت می کنند نیز 

بر اساس مهارت دسته بندی نشده اند. 
مهرداد صنعت برق را زیرس��اخت تمام 
دانس��ت  اقتصادی کش��ور  فعالیت ه��ای 
و ادام��ه داد: ب��دون حضور برق، توس��عه 
اقتصادی و اجتماعی در کشور امکان پذیر 

نیست. 
وی ادام��ه داد: همانگون��ه ک��ه صنایع 
ب��رای ادامه فعالی��ت به برق نی��از دارند، 
صنعت برق نیز برای تأمین نیازهای خود 
ب��ه منظور تأمین قطع��ات و تجهیزات به 
صنایع نیاز دارد. با توجه به س��هم بزرگ 
صنعت برق در اقتصاد و زیرس��اخت های 
کشور، اهمیت تکیه بر توان داخلی در این 

صنعت روشن می شود. 
مدی��رکل دفت��ر فن��ی تولید ش��رکت 
توانی��ر، ایران را در زمین��ه بهره برداری از 
نیروگاه ه��ا، اج��رای تعمی��رات و احداث 
نیروگاه های برق در مرز خودکفایی اعالم 
کرد و افزود: در زمینه س��اخت تجهیزات 
هنوز پتانس��یل های خود را به طور کامل 

نمی شناسیم. 

توجه به بازار رقابتی در صنعت برق
محس��ن نعمت��ی، مدیرعامل ش��رکت 
مدیری��ت تولی��د برق نکا نیز با اش��اره به 
سیاس��ت های کش��ور در زمینه اس��تقرار 
اقتصاد مقاومت��ی در عرصه های مختلف، 
بی��ان کرد: دس��تیابی به اه��داف اقتصاد 
مقاومت��ی بدون توج��ه به تولی��د داخل 
امکان پذیر نیست.  وی اضافه کرد: صنعت 
برق به خوب��ی در دوره تحریم ها، با تکیه 
بر ت��وان داخلی توانس��ت تجهیزات مورد 
نی��از خ��ود را در داخل تولی��د و قطعات 

نیروگاهی را بازسازی کند. 
نعمتی نی��روگاه نکا را س��مبل اقتصاد 

مقاومت��ی دانس��ت و اف��زود: اگرچه این 
نی��روگاه بارها توس��ط دش��من در طول 
جنگ تحمیلی بمباران ش��د اما نیروهای 
پرتالش آن توانس��تند ای��ن نیروگاه را بار 

دیگر به چرخه تولید بازگردانند. 
وی با اش��اره به ش��رایط پس��ا تحریم، 
عنوان کرد: فع��االن و صنعتگران صنعت 
برق باید توجه داشته باشند که در دوران 
جدید ب��رای فعالیت با یک ب��ازار رقابتی 

مواجه هستند.
 مدیرعامل ش��رکت مدیریت تولید برق 
نکا ادامه داد: س��رعت و قیمت از عواملی 
اس��ت که در بازار رقابتی نقش مهمی ایفا 
می کن��د. باید تولی��دات داخلی اقتصادی 
باش��ند و کیفی س��ازی ای��ن محصوالت 
مبتنی بر اس��تانداردها باشد، ضمن آنکه 
عنصر زمان منطقی برای س��اخت قطعات 

باید مد نظر قرار گیرند. 
وی اضاف��ه ک��رد: برای بهب��ود کیفیت 
محصوالت س��اخت داخل باید س��یر اخذ 
گواهینام��ه از ط��رف مراج��ع ذیصالح و 
توانیر به نحوی س��ازماندهی شود که اگر 
قرار است قطعه ای در نیروگاه نصب شود، 
کیفیت الزم را داش��ته باشد تا بتوانیم به 
نحو مطلوب از این قطعه استفاده کنیم. 

نعمت��ی تأکید کرد: برای بهبود کیفیت 
تولیدات داخلی ارتباط صنعت و دانشگاه 
مس��ئله ای کلیدی است، ضمن آنکه طی 
س��ال های اخیر دولت ب��ا تصویب قوانین 
مختل��ف نظیر ممنوعیت واردات کاالهای 
خارجی که مش��ابه داخل��ی دارند، تالش 
کرده از تولیدکننده داخلی حمایت کند. 
بنابراین باید تولیدکنندگان از این فرصت 

استفاده کنند. 
وی اظهار داشت: امیدواریم با مجموعه 
اقدامات انجام شده بتوانیم گامی به سوی 
قطع وابستگی کشور به صنایع خارجی و 

بهره مندی از تجارب داخلی برداریم. 

ضرورت مشارکت دانشگاه ها در امر 
پژوهش

حس��ین افضلی، مدیرعامل شرکت برق 
منطقه ای مازندران نیز در س��خنان خود 
با اشاره به سیاست های اقتصاد مقاومتی، 
گف��ت: بای��د ب��رای تولیدکنن��ده داخلی 
زمینه ای فراهم کنی��م که ملزومات مورد 

نیاز کشور را تولید کند. 
وی اضافه کرد: اس��تفاده از محصوالت 
داخلی مزیت هایی نظیر ایجاد خودکفایی، 
اش��تغال، احس��اس امنی��ت و آرامش در 
کش��ور و پرورش اس��تعداد و خالقیت در 

داخل را ایجاد می کند. 
افضلی توجه به ساخت داخل را از نگاه 
پدافند غیر عامل نیز بس��یار مهم توصیف 
ک��رد و اف��زود: ب��ر اس��اس ن��گاه پدافند 
غیرعام��ل باید پس از وق��وع یک حادثه 
غیرمترقبه در اسرع وقت به شرایط عادی 
باز گردیم که این مهم جز با تکیه بر توان 

داخلی میسر نخواهد شد. 
وی با اشاره به اینکه کشورهای پیشرفته 
در زمینه س��اخت نیروگاه ه��م اقداماتی 
مش��ابه ایران برای دستیابی به تکنولوژی 
انج��ام داده اند، عنوان کرد: برای قدرتمند 
ش��دن در تولید داخل باید دانش��گاه ها و 
مراکز پژوهش��ی را در س��اخت تجهیزات 
مشارکت دهیم. سیاست گذاری ها به دقت 
انجام ش��ود و برای رسیدن به هدف نقشه 
راه ترس��یم کنیم. در این مس��یر تکیه بر 

توان داخلی یک ضرورت اصلی است. 

در سومین همایش تخصصی ساخت داخل و بازسازی قطعات نیروگاهی مطرح شد

لزوم تشکیل انجمن صنفی در زمینه ساخت تجهیزات

مدیرعامل صنایع پتروش��یمی در خصوص 
تغییر رویک��رد پتروش��یمی در زمینه تولید 
متان��ول گفت: ما اجازه تولید 25 میلیون تن 
متان��ول را داده بودیم اما ب��ازار امکان جذب 
بیش از 16 میلی��ون تن را ندارد بنابراین در 
فکر این هستیم که راهی برای تبدیل متانول 

به دیگر فرآورده های نفتی پیدا کنیم. 
ب��ه گ��زارش ایلنا، عب��اس ش��عری مقدم، 
مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی 
در جمع خبرن��گاران درخصوص تعیین نرخ 
خوراک پتروش��یمی ها گفت: در جلسه ای که 
با حضور وزیر در کمیس��یون صنایع مجلس 
داش��تیم مقرر ش��د که ظرف دو هفته آینده 

نرخ ها تعیین شود. 
وی درخصوص تأخیر در اعالم نرخ خوراک 
اظهار داش��ت: یکی از دالیل این تأخیر وضع 
اقتصادی کش��ور و همچنی��ن تحریم ها بوده 
ام��ا با توجه به تصویب برجام در مجلس نرخ 

خوراک نیز تعیین تکلیف خواهد شد. 
مع��اون وزیر نف��ت درخص��وص اینکه آیا 
وزارتخانه با نرخ 13 سنت موافق است، گفت: 

وزیر به دنبال کمک به توسعه کشور است. 
وی درخص��وص نام��ه چه��ار وزی��ر ب��ه 
رئیس جمهور و ارتباط آن با مش��خص شدن 
نرخ خ��وراک ظرف دو هفت��ه آینده تصریح 

کرد: البت��ه زنگنه از ابت��دای ورود به وزارت 
نفت تحت فش��ار بوده که قیمت خوراک کم 
شود ولی ایشان در هر صورت تابع مجلس و 

دولت است. 
شعری مقدم با اش��اره به تحت فشار بودن 
وزارت نفت بابت یارانه ها ابراز امیدواری کرد 
ک��ه با ش��رایط کنونی و مصوب��ه مجلس در 

زمینه برجام تصمیمات بهتری اتخاذ شود. 
وی درپاس��خ به اینکه آیا ممکن است نرخ 
خ��وراک کاهش پیدا کن��د، گفت: اینکه نرخ 
ثابت باشد یا کاهش یابد مشخص نیست، اما 
در ه��ر صورت ظرف دو هفت��ه آینده نرخ ها 

اعالم خواهد شد. 
وی ی��ادآور ش��د: تعیی��ن تکلی��ف قیمت 
خ��وراک هیچ ارتباط��ی به نامه چه��ار وزیر 

ندارد. 
مدیرعامل صنایع پتروش��یمی در خصوص 
تغییر رویک��رد پتروش��یمی در زمینه تولید 
متان��ول گفت: ما اجازه تولید 25 میلیون تن 
متانول را داده بودی��م، اما بازار امکان جذب 
بیش از 16 میلی��ون تن را ندارد بنابراین در 
فکر این هستیم که راهی برای تبدیل متانول 

به دیگر فرآورده های نفتی پیدا کنیم. 
وی ادام��ه داد: اما این را نی��ز باید در نظر 
داشت که متانول سرمایه گذاری کمتری الزم 

دارد ولی پروژه های تبدی��ل به فرآورده های 
پلیم��ری نیاز به ح��دود یک میلی��ارد دالر 

سرمایه دارد. 
ش��عری مقدم همچنین اظهار داش��ت: در 
جلسه کمیسیون صنایع مجلس مقرر شد اگر 
به جایی رسیدیم که قیمت ها ضربه می خورد 
و فروک��ش خواهند ک��رد پروژه های دیگری 
غیر از متانول را آغاز کنیم، اما این را نیز باید 
در نظر داش��ت که از گاز طبیعی غیر از اوره 
و آمونی��اک نمی توان تولید کرد. ضمن اینکه 

با اوضاع جهانی نیز مواجه هس��تیم از جمله 
اینکه چین هم متانول زیادی از زغال سنگ 
تولید می کن��د و همه این عوامل دس��ت به 
دست هم داده که این وضعیت به وجود آید. 
وی درخص��وص مالق��ات ب��ا ژاپنی ها و 
ش��رکت میتسوبیش��ی اظهار داش��ت: این 
ش��رکت زمانی ک��ه هنوز ط��رح برجام در 
مجل��س تصویب نش��ده بود با م��ا مذاکره 
در  س��رمایه گذاری  عالقه من��د  و  ک��رده 
پتروش��یمی ایران بوده ام��ا در هر صورت 

همه کش��ورها و شرکت ها منتظر نتیجه لغو 
تحریم ها هستند. 

ش��عری مقدم تصری��ح ک��رد: در ش��رایط 
جدیدی که پیش روی خارجی ها گذاشته ایم 
م��ا فق��ط تکنول��وژی نمی خریم بلک��ه این 
ش��رکت ها باید س��رمایه گذاری نیز داش��ته 

باشند. 
ش��عری مقدم همچنین گفت: شرکت های 
خارجی بیشتر تمایل دارند که در تولید اوره، 
آمونی��اک، متانول و الفین ها س��رمایه گذاری 

داشته باشند. 
آی��ا  اینک��ه  درخص��وص  ش��عری مقدم 
شرکت های خارجی نرخی را نیز درخصوص 
خوراک اع��الم ک��رده بودند یا خی��ر گفت: 
ش��رکت های ژاپنی مرت��ب در خصوص نرخ 
خ��وراک س��واالتی را مط��رح می کردند اما 
خودشان هیچ نرخی را اعالم نکردند و در هر 
صورت به آنها اعالم کردیم که ظرف دو هفته 

آینده قیمت ها مشخص می شود. 
وی درخصوص زمان برگزاری نمایش��گاه 
ایران پالس��ت نیز گفت: م��ا تمایل به تغییر 
زم��ان برپایی این نمایش��گاه داش��تیم اما 
ام��کان جابه جای��ی وج��ود نداش��ت و نظر 
بر این اس��ت که در موعد مقرر نمایش��گاه 

تشکیل شود. 

تعیین نرخ خوراک ظرف 2 هفته آینده 

تغییر رویکرد پتروشیمی ها در تولید متانول 

پتروشیمی

اخبـار

خروج پتروشیمی ها از بورس کاال 
منجر به گسترش رانت می شود

خروج محصوالت پتروشیمی از بورس کاال می تواند 
منجر به گسترش رانت و بی نظمی در بازار محصوالت 

پتروشیمی شود. 
مدیرعامل شرکت کارگزاری سهم آشنا در گفت وگو 
با شانا اظهار کرد: خروج پتروشیمی ها از بورس کاال 
حذف صورت مس��ئله و ترویج رانت و فس��اد اس��ت و 
می تواند چالش های مختلفی را به دنبال داشته باشد. 
شهریار شهمیری با تأکید بر اینکه هیچ کس خواهان 
ترویج رانت و فساد نیست گفت: خروج پتروشیمی ها 
از بورس کاال به معنای نبود ش��فافیت بازار اس��ت و 
نبود ش��فافیت بازار یعنی ترویج رانت و فس��اد در این 
بازار و باید گفت که فلس��فه ش��کل گیری بورس های 
کاالیی در همه دنیا این اس��ت که براس��اس عرضه و 
تقاضا کشف نرخ صورت گیرد نه اینکه قیمت های پایه 
از پیش تعیین ش��ود.  وی با اش��اره به تجربه خرید و 
فروش های محصوالت پتروشیمی در بازار غیررسمی 
گفت: زمانی در بازار پتروشیمی رانت به وجود می آید 
ک��ه می��ان قیمت های بورس و ب��ازار بیرون اختالف 
قیمت وجود داش��ته باش��د و خروج پتروش��یمی ها از 
بورس کاال راه حل این مسئله نیست بلکه کشف نرخ 
عادالنه برمبنای عرضه و تقاضا راهکار مسئله است. 
ش��همیری با اش��اره به تعیین قیمت پایه به صورت 
دو هفت��ه ای گف��ت: ای��ن نرخ پایه ب��رای محصوالت 
پتروش��یمی باتوجه به قیمت های جهانی محصوالت 
تعیین می شود و طبیعی است که با تغییر قیمت های 
جهانی محصوالت پتروشیمی و تغییرات نرخ ارز تحت 
تأثی��ر قرارگیرد.  وی افزود: اگرچه قیمت گذاری پایه 
در بورس ه��ای کاالی��ی دنیا معنا ندارد، اما در بورس 
کاالی ایران از سوی نهادهای دولتی قیمت پایه تعیین 
می ش��ود و پ��س از آن باید قیم��ت نهایی با توجه به 

عرضه و تقاضا در بورس کاال کشف شود. 
ش��همیری ادام��ه داد: کش��ف قیم��ت محصوالت 
پتروش��یمی در بورس کاال بس��یار ش��فاف و منصفانه 
اس��ت به نحوی که اگر مس��ئله ای هم وجود داش��ته 
باش��د قابل فهم و اصالح اس��ت.  ش��همیری پیشنهاد 
کرد: برای حل مشکل تقاضاکنندگان خرد و در صورت 
وج��ود تقاض��ای چندبرابری ب��رای عرضه یک کاالی 
پتروشیمی باید اصالحاتی در روش تسهیم به نسبت 
شکل بگیرد و زمانی که خریداران روی قیمت فروش 
یا نهایت سقف نوسان 1٠ درصدی به توافق رسیدند 
در وهله بعدی بازهم حراج روی این قیمت جدید و 
میان همه کسانی که روی قیمت به توافق رسیده اند 
انجام ش��ود، به این روش هیچ تقاضای کاذبی ش��کل 

نخواهد گرفت. 

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس: 
استفاده از محصوالت خارجی در 

پتروشیمی ممنوع شد

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس با اشاره به افزایش 
تولید محصوالت به 5٠ میلیون تن تا سه سال آینده، 
گفت: در پروژه های پتروشیمی، خرید از خارج متوقف 
شده مگر آنکه محصول مورد نظر در ایران تولید نشود. 
به گزارش ایرنا، عادل  نژادسلیم در مراسم کلنگ زنی 
اولین واحد تولید ESBR در مجتمع صدف عسلویه، 
اظهار داشت: پس از واگذاری مجتمع های پتروشیمی، 
توسعه واحدهای جدید برای مدتی متوقف شده بود 
اما خوش��بختانه روند احداث آنها از س��ر گرفته شده 
اس��ت.  وی با بیان آنکه موتور توس��عه صنعت کشور، 
پتروشیمی است، افزود: در هلدینگ خلیج فارس قصد 
داری��م واحده��ای فعلی که ظرفیت توس��عه را دارند 
گسترش داده و واحدهای جدیدی را به بهره برداری 

برسانیم. 
وی با بیان آنکه با توجه به نیاز کش��ور واحدهای 
جدی��د را اح��داث خواهیم کرد که براین اس��اس 1٠ 
طرح را در دست اجرا داریم، اضافه کرد: مجتمع های 
بیدبلند، گچساران، ایالم، خط دنا و خط اتیلن غرب 

از جمله واحدهای در دست اجرا هستند. 
وی با اشاره به طوالنی شدن زمان اجرای پروژه ها در 
کشور، گفت: قصد داریم این مشکل را برطرف کرده و 
پروژه ها را براساس برنامه زمان بندی شده اجرا کنیم. 
وی خاطرنش��ان کرد: براین اس��اس تا س��ه س��ال 
آین��ده 1٠ ط��رح جدی��د در هلدینگ خلیج فارس به 
بهره برداری خواهد رس��ید که با اجرای آنها ظرفیت 
تولید محصوالت پتروشیمی به 5٠ میلیون تن در سال 
افزایش خواهد یافت.  وی با اشاره به آغاز احداث اولین 
خط تولید ESBR در پتروشیمی عسلویه، گفت: این 
طرح به مدت هشت سال بالتکلیف مانده بود اما طی 
مدیریت جدید با سرعت خوبی به پیش خواهد رفت. 
مراس��م کلنگ زنی اولی��ن واحد تولید ESBR  در 
کشور دیروز )چهارشنبه( با حضور عباس شعری مقدم، 
مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی و مقامات 
ارشد این صنعت در پتروشیمی صدف در عسلویه به 
زمین زده شد.  این واحد قرار است تا 29 ماه آینده 
به بهره برداری رسیده و ساالنه 136 هزار تن محصول 
ESBR که در صنعت تایر س��ازی و پالستیک کاربرد 

دارد، تولید کند.

نرخ خوراک 
پتروشیمی تاثیر 
زیادی بر قیمت در 
بازار صنایع دارد 
و بخش زیادی از 
صنایع کشور در 
انتظار تعیین این 
نرخ هستند
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اگرچه وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد اس��ت 
در دنی��ا به داش��تن صنایع نس��اجی قدیمی افتخار 
می کنند و امیدوار است که با احیای صنایع نساجی 
مازن��دران زمینه رونق کس��ب و کار در منطقه فراهم 
ش��ود، اما کاظ��م عمید، معاون فن��ی انجمن صنایع 
نساجی بر این باور است که راه اندازی مجدد صنایع 
نس��اجی در مازن��دران صرف��ه اقتصادی نداش��ته و 

منطقی نیست. 
محمدرض��ا نعمت زاده در آیین بازگش��ایی پلمب 
چهارساله دستگاه های کارخانه نساجی مازندران در 
قائمش��هر از همگام س��ازی صنایع قدیمی نساجی با 

دانش روز و فناوری جدید سخن گفت. 
وی با اشاره به اینکه صنایع نساجی مازندران واقع 
در قائمش��هر به عنوان یکی از واحدهای قدیمی باید 
م��ورد توجه قرار گیرد، بیان کرد که فرس��وده بودن 
این کارخانه ها بینش نادرستی است که نباید تعمیم 
یاب��د. به اعتقاد وزیر صنع��ت، معدن و تجارت، روند 
نادرست خصوصی سازی در صنایع نساجی مازندران 

سبب شد که به این مجموعه ها آسیب وارد شود. 
در حال حاضر نی��ز به گفته نعمت زاده دولت وارد 
عمل شده تا مش��کالت کارخانه های صنایع نساجی 
مازن��دران حل ش��ود و ب��ار دیگر به زم��ان رونق و 

شکوفایی همچون گذشته بازگردد. 
دولتی شدن نساجی مازندران پس از انقالب

کاظم عمید، معاون فنی انجمن صنایع نس��اجی، 
دولتی ش��دن صنعت نس��اجی مازن��دران را یکی از 
عواملی می داند که زمینه بروز مشکل برای مجموعه 

کارخانه های مازندران را فراهم کرده است. 
به گفته وی در اس��تان مازندران چند واحد بزرگ 
نس��اجی وجود داش��ت که پس از پی��روزی انقالب 

اسالمی این مجموعه ها ملی اعالم شد. 
عمید اضافه می کند: مدیری��ت برخی واحدها که 
مدیران خصوصی آنها مش��کالت سیاسی داشتند به 
بنیاد مستضعفان و جانبازان واگذار شد. این واحدها 
بعدها به بند »ب« ش��هرت یافتند. برخی از واحدها 
هم که مش��کالت مالی فراوانی داشتند )بند »ج«( و 
ب��ه بانک ها مقروض بودند برچیده ش��دند اما دولت 
تالش ک��رد که ب��ا کمک های نق��دی، مانع تعطیل 
ش��دن این واحدها ش��ود. به گفته عمید کمک های 
مال��ی و بالعوض دولت به واحدهای بدهکار س��بب 
شد که گروهی از س��رمایه گذاران خصوصی تشویق 
ش��وند برای واحده��ای خود تقاض��ای مدیر دولتی 
کنند. به این ترتیب چنین واحدهایی می توانس��تند 
از کمک ه��ای دولت��ی بهره مند ش��وند. ای��ن گروه 
از واحده��ای صنع��ت نس��اجی بعدها ب��ه بند »د« 
ش��هرت پیدا کردن��د. وی ادامه داد: بع��د از فروکش 
کردن کمک های دولتی، به تدریج افرادی که در گروه 
بند »د« طبقه بندی می ش��دند تقاضا کردند بار دیگر 
اس��تقالل یافته و خصوصی ش��وند. البته دولت برای 
اینکه آنها را به وضعیت خصوصی بازگرداند با یکسری 

مطالبات، امکان خصوصی شدن آنها را فراهم کرد. 
معاون فن��ی انجمن صنایع نس��اجی می گوید: بند 
جیمی ه��ا هم ک��ه دولت برای جلوگی��ری از تعطیلی 
ب��ه آنها کمک ک��رده بود، بعدها ب��ه بخش خصوصی 
بازگردانده شد. بخشی از این واحدها از طریق مزایده به 
افراد واگذار شد که شیوه واگذاری مناسبی بود، یعنی 
به باالترین قیمت، واحد نساجی فروخته می شد. اما از 
آنجا که برای این واحدها مش��تری پیدا نشد، واگذاری 
آنها به صورت مذاکره ای پیگیری ش��د و حتی گروهی 

تالش کردند که این واحدها را مفت خریداری کنند. 

تغییر مکرر مدیریت 
در واحدهای نساجی مازندران

به گفت��ه عمید واحدهای نس��اجی مازن��دران از 
بزرگ تری��ن واحده��ای موج��ود در کش��ور بود که 
محصوالت خود را به شوروی سابق صادر می کرد، اما 
در جری��ان واگذاری ها این مجموعه ها با تغییر مکرر 
مدیریت مواجه ش��دند. واحدهای نساجی مازندران 
ابتدا توس��ط یک ایرانی و س��پس یک سرمایه گذار 

ترک خریداری شد. 
وی اضاف��ه می کند: بس��یاری از مالکان واحدهای 
نساجی مازندران هدف ش��ان احیای صنایع نساجی 
این اس��تان نبود بلکه آنها تمایل داش��تند از امالک 
و مستغالت کارخانه ها استفاده کنند. مالکان جدید 
تالش کردند زمین های کارخانه را تبدیل به مسکونی 
کرده و با قیمت های گزاف واگذار کنند. سرمایه گذار 
ترکی که واحدهای نس��اجی ش��مال خریداری کرد، 
همین ه��دف را پیگیری می کرد اما در نهایت موفق 

به تغییر کاربری آنها نشد. 
مع��اون فنی انجمن صنایع نس��اجی با اش��اره به 
اینکه اخیرا س��رمایه گذار جدیدی واحدهای نساجی 
ش��مال را خریداری کرده، بی��ان می کند: واحدهای 
شمال به دلیل آنکه در دوره های طوالنی دستخوش 
تغییرات شده و تحت مدیریت دولتی قرار داشته اند، 
با تورم نیروی انسانی مواجه هستند. یعنی یک واحد 
نساجی که با 50 تا 100 نفر قادر به فعالیت است، با 
حدود 400 نیروی غیر متخصص که به سفارش افراد 
مختلف ب��ه مجموعه کارخانه اضافه ش��ده اند، فعال 
بوده اس��ت. در نتیج��ه مدیر خصوصی ب��ا انبوهی از 
نیروی کار اضافی که باید هزینه های ساماندهی آنها 
را پرداخت کند، مواجه می ش��ود. اصالح س��اختارها 
در چنین ش��رایطی برای یک مدیر خصوصی بسیار 

دشوار خواهد بود. 
وی ادامه می دهد: صنایع شمال با مشکل تامین 
م��واد اولیه هم مواجه هس��تند. ب��رای تامین مواد 
اولیه نیاز به س��رمایه بود، به همین خاطر مدیران 
قبل��ی هم س��عی می کردند با ف��روش مقداری از 
س��رمایه های اولیه ش��رکت نیازهای مالی خود را 
تامین کنند. در بیش��تر موارد وقتی به این نتیجه 
می رس��یدند که قادر به اصالح ساختارها نیستند، 
ب��ا عدم پرداخ��ت مطالب��ات دولت، زمینه فس��خ 
یک طرفه قرارداد واگذاری واحد نس��اجی را فراهم 

می کردند. 
عمی��د تاکی��د می کند: بس��یاری از ماش��ین آالت 
کارخان��ه نس��اجی مازن��دران اصال از جعب��ه خارج 
نش��ده و دست نخورده اس��ت. اما از آنجا که از زمان 
ساخت آنها بیش از سه دهه می گذرد، راه اندازی این 
ماشین آالت به دلیل منطبق نبودن با تکنولوژی روز 

دنیا، فاقد صرفه اقتصادی است. 
وی ب��ا اش��اره به اینک��ه راه ان��دازی مجدد یک 
واحد نس��اجی کار بس��یار دش��واری اس��ت و نیاز 
به نیروه��ای متخصصی دارد که اغلب بازنشس��ته 
ش��ده اند، می گوی��د: دول��ت می توان��د بخش��ی از 
ماش��ین آالت قابل اس��تفاده مجموعه های نساجی 
مازندران را به واحده��ای کوچک تر واگذار کند تا 
وارد چرخه تولید ش��وند. ما ب��ه دلیل عدم صرفه 
اقتص��ادی راه اندازی مجدد کارخانه های نس��اجی 
مازندران، بهتر اس��ت این واحدهای نس��اجی را به 
ط��ور کامل تعطی��ل ک��رده و در مکان های جدید 
با برنامه ریزی مناس��ب و ش��یوه مدیریتی درست، 

واحدهای به روزتری ایجاد کند. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت پلمب دستگاه های کارخانه نساجی مازندران را باز کرد

احیای صنایع نساجی مازندران اقتصادی نیست

توافق بر س��ر برنامه جامع اقدام مش��ترک 
)برجام( میان 1+5 و جمهوری اسالمی، تیرماه 
امسال پس از مذاکرات 12ساله، فضایی دیگر 
را پی��ش روی ق��رار داد و به دنبال آن حضور 
هیات ه��ای بزرگ و کوچ��ک مختلف تجاری 
کلی��د خ��ورد که تاکنون از اقصی نقاط جهان 
در ای��ران حاضر ش��ده اند؛ از هیات 250 نفره 
اتریش��ی که ریاس��ت آن را رئیس جمهور این 
کش��ور برعهده داش��ته تا گروه چند نفره که 
هریک بخش��ی از عرصه های کاری درایران را 
ه��دف گرفته اند. مهمانان خارجی بیش��ترین 
تقاض��ا را برای حضور در زمینه های اقتصادی 
مطرح کرده اند و در این بین برخی شرکت های 
چینی، قزاقس��تانی، فرانسوی و انگلیسی برای 
س��رمایه گذاری در معادن ط��الی ایران وارد 

مذاکره شده اند. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، گفته می ش��ود، عمده 
ذخای��ر طال در مناطق آفریقا، آمریکای التین 
و آس��یای میانه روبه پایان گذاش��ته، بنابراین 
کشورهای یادشده با توجه به جذابیت به وجود 
آم��ده، اس��تخراج طالی ای��ران را برای ادامه 
فعالیت های خ��ود برگزیده اند تا کار جدیدی 

آغاز کنند. 
تازه تری��ن اخب��ار اینک��ه، عل��ی اصغرزاده، 
مدیرکل اکتش��اف س��ازمان توسعه و نوسازی 
مع��ادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(اعالم 
کرد: نیمه مهرماه جاری یکی از محدوده های 
ط��الی کش��ور ب��ه ن��ام نیکویی��ه )محدوده 
تاکس��تان(در اس��تان قزوین برای مش��ارکت 
بخش خصوصی به فراخوان گذاشته شده که 
یک ش��رکت اروپایی برای مش��ارکت در این 

طرح ابراز تمایل کرده است. 
گزارش ها نشان می دهد، اقدامات اولیه روی 
ای��ن محدوده انجام ش��ده و اکنون در بخش 

اکتشاف نیمه تفصیلی قرار دارد. 

ب��ه گفت��ه اصغ��رزاده بخ��ش خصوصی تا 
بیست وشش��م مهر ماه جاری می تواند نسبت 
به خرید اس��ناد مش��ارکت و ش��رکت در این 

فراخوان اقدام کند. 
آماره��ای گذش��ته وزارت صنع��ت، معدن 
وتجارت حاکی اس��ت، ورود معدن داشکسن 
)قروه در استان کردستان(به چرخه تولید طال 
موجب می شود که ظرفیت تولید کشور در این 

بخش به ساالنه حدود 10 تن برسد. 
براس��اس آمار ش��ورای جهانی طال، میزان 
تقاض��ا برای مصرف و س��رمایه گذاری طال در 
هند سال 2014 به بیش از 842.7 تن رسید، 
درحال��ی که چین رقم مصرف خود را 813.6 

تن در این سال ذکر کرد. 
از  روس��یه  و  آمری��کا  هن��د،  چی��ن، 
مصرف کنندگان ش��اخص طال معرفی شده اند 
و در سال 2014 رقم تقاضای جهانی این فلز 

2 هزار و 153 تن ثبت شد. 
به گفته مدیرکل اکتش��اف و سرمایه گذاری 
ایمی��درو، تاکن��ون تع��دادی از ش��رکت های 
داخلی برای حضور در مناقصه طالی نیکوییه 
ابراز تمایل کرده اند و مس��احت این محدوده 
حدود 10 کیلومترمربع اس��ت و کارهای اولیه 
روی ای��ن مح��دوده انجام ش��ده و به مرحله 

امیدبخشی دست یافته ایم. 
اصغرزاده، سیاست ایمیدرو درباره پهنه های 
اکتشافی را شناسایی و پی جویی پهنه ها ذکر 
کرد که مراحل اکتش��افات عمومی و تفصیلی 
با ریس��ک کمتر از طریق مش��ارکت با بخش 

خصوصی انجام شود. 
به اعتقاد مدیرکل اکتشاف ایمیدرو چنانچه 
بخ��ش خصوصی عالقه مند به مش��ارکت در 
پهنه ه��ای معدنی باش��د ای��ن آمادگی وجود 
دارد ک��ه بتوان ب��رای نیکوییه س��رمایه گذار 
یاف��ت و این روش را به عنوان مدلی موفق در 

مشارکت با بخش خصوصی ادامه خواهیم داد. 
بهروز برنا، معاون س��ازمان زمین شناسی و 
اکتش��افات معدنی کش��ور براین عقیده است 
ک��ه در ایران حداقل دو معدن طال در کالس 

جهانی وجود دارد. 
آذربایجان ه��ای ش��رقی، غرب��ی، اصفهان، 
کردس��تان، کرمان، خراسان رضوی، خراسان 
جنوب��ی، یزد، مرک��زی، قم و همدان به عنوان 
اس��تان هایی معرفی شده اند که در آنها وجود 

ذخایر طال به اثبات رسیده است. 
آمارهای مختلف��ی در ارتباط جایگاه ایران 
از لح��اظ مص��رف و تولی��د طال وج��ود دارد. 
تازه تری��ن ارقام منتش��ر ش��ده حاک��ی از آن 
اس��ت که جمهوری اس��المی ایران بین بیش 
از یکصد کش��ور جهان، رتبه چهل و شش��م 
را از آن خ��ود س��اخته و در عی��ن ح��ال بین 
آسیایی ها کشورمان جایگاه دوازدهم را دارد، 
ام��ا موض��وع مصرف، ایرانی ه��ا را در بین 10 
کش��ور ش��اخص جای داده و در گزارش های 
دیگ��ر ایران پنجمی��ن مصرف کننده این فلز 

خوشرنگ است. 
جمهوری اسالمی ایران به سبب قرار گرفتن 
روی کمربند کانی سازی طال، پتانسیل باالیی 

ب��رای افزایش ظرفیت تولید این ماده معدنی 
در اختی��ار دارد و اکنون 74 کانس��ار طال در 
ایران ش��ناخته ش��ده که زرش��وران و آق دره 
در آذربایجان غربی، داشکس��ن در کردستان، 
موته در اس��تان اصفهان، کوه زر در اس��تان 
خراسان رضوی و خارونا در استان آذربایجان 
شرقی مهم ترین کانسارهای این فلز در ایران 

به شمار می آیند. 
انتظار م��ی رود اقدام س��ازمان ایمیدرو در 
فراخوان ب��رای طالی نیکوییه قزوین یکی از 
آثار موثری که به دنبال داش��ته باش��د، ورود 
فناوری جدید اکتش��اف و اس��تحصال طال به 
کش��ور باش��د. پیش از این اعمال تحریم های 
ظالمانه بر ضد کش��ورمان، مانعی بزرگ برای 
ورود فناوری های نوین در زمینه های مختلف 

به کشور شد. 
قرار است شرکت های متقاضی مشارکت در 
س��رمایه گذاری برای استخراج طالی نیکوییه 
از نظ��ر صالحی��ت علمی و مالی مورد ارزیابی 
ق��رار گیرند و پ��س از احراز صالحیت، برنامه 

اجرایی این طرح دنبال می شود. 
پیش از این س��ازمان ایمی��درو اعالم کرد: 
عملیات جدید اکتش��اف طال در منطقه ای به 

وسعت 114کیلومتر مربع درحوالی شهرستان 
اردس��تان )واقع در استان اصفهان( درمعدن 
کوه دم موجب شناسایی قطعی ذخیره حدود 
یک میلیون تن کانس��نگ طال در یکی از پنج 

ناهنجاری زمین )آنومالی( منطقه شد. 
ذخیره احتمالی معدن یادشده 4 میلیون تن 
برآورد شده و کانسنگ طال نیز عیار 1.5 گرم 

در تن دارد. 
گس��ترش فعالیت معدن��ی با هدف افزایش 
میزان ذخایر طال و تولید آن، موجب ش��د تا 
حوزه اکتش��اف اجرای عملیات اکتش��افی در 
مناطق کوه ُدم اردستان و موته )چاه خاتون، 
س��نجده، دره اشکی و غیره( اصفهان را انجام 
داده که به اکتشاف بیش از 9 تن طالی خالص 
انجامی��د.  اکنون مجتمع طالی موته اصفهان 
ساالنه 280 تا 300 کیلوگرم شمش طال تولید 
می کن��د و در 295 کیلومت��ری جنوب غربی 
تهران و هفت کیلومتری شمال غرب روستای 
موت��ه از توابع شهرس��تان برخ��وار و میمه در 

استان اصفهان واقع است. 
مجتمع طالی زرشوران در استان آذربایجان 
غربی )تکاب( با ظرفیت ساالنه سه تن طال با 
عیار 24 آبان ماه سال گذشته توسط اسحاق 
جهانگیری، مع��اون اول رئیس جمهور افتتاح 

شد. 
امروز ش��رایط اجرایی شدن توافق برجام با 
تصویب مجلس ش��ورای اسالمی فراهم شده 
و کش��ورهای اروپای��ی، آس��یایی، آفریقایی و 
اقیانوس��یه بیش از هر زمان برای فعالیت در 
عرصه های مختلف اقتصادی ابراز عالقه مندی 
می کنن��د، ای��ن امر در بخش ط��ال این روزها 
استقبال شایان خود را به دنبال داشته است، 
انتظ��ار م��ی رود ب��ا واقع بین��ی و تدبیر دولت 
یازده��م، امیدواری رونق اقتصادی از توس��عه 

فعالیت معادن و صنایع معدنی فراهم آید. 

جویندگان طال به ایران می آیند

توسعه اکتشاف در سرزمین پنجمین مصرف کننده جهان 
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معدن

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت: 
شرایط رکود بر صنایع کوچک 

غالب شده است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شرایط 
رکود بر صنایع کوچک غالب شده و آنها را با مشکل 

مواجه کرده است. 
به گ��زارش ف��ارس از لنگ��رود، س��یدمحمدعلی 
سیدابریش��می ظه��ر دی��روز در حاش��یه بازدید از 
ش��هرک صنعت��ی یعقوبیه این شهرس��تان در جمع 
خبرن��گاران بازدید از زیرس��اخت های ش��هرک های 
صنعتی را از اهداف سفر خود به گیالن عنوان کرد. 
وی با بیان اینکه تامین زیرس��اخت های واحدهای 
صنعتی در ش��هرک های صنعتی جزو رس��الت های 
مهم اس��ت، تصریح کرد: حل مش��کالت واحدهای 
صنای��ع کوچ��ک و تامی��ن نقدینگی ب��ا هماهنگی 

دستگاه های اجرایی از دیگر رسالت های ماست. 
مدیر عامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی با اش��اره ب��ه اینکه ش��رایط اقتصادی روی 
واحدهای صنعتی تاثیر گذاشته است، گفت: شرایط 

رکود بر واحدهای کوچک صنایع غالب شد. 
وی ادامه داد: صنای��ع کوچک به دلیل ناتوانی در 
پرداخ��ت بدهی بانکی گرفتن تس��هیالت برای آنها 
مشکل اس��ت و نمی توانند از وام های بانکی استفاده 

کنند. 
ابریش��می از تهیه بس��ته حمایتی در شورای پول 
و اعتب��ار تا دو هفت��ه دیگر خب��ر داد و افزود: برای 
واحدهای صنعتی مذکور بسته حمایتی در این شورا 

در نظر گرفته شده است. 
وی فراهم شدن فضای کسب و کار را از برنامه های 
س��ازمان مذک��ور ذک��ر ک��رد و گفت: ب��رای ایجاد 
ش��هرک های صنعتی با مشکل تامین زمین مناسب 

مواجه هستیم. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نقش صندوق 
ضمان��ت س��رمایه گذاری در حمای��ت از واحدهای 
صنعتی را موثر دانس��ت و یادآور ش��د: این صندوق 
می توان��د وثیق��ه واحدهای صنای��ع را فراهم کند تا 
از تس��هیالت اس��تفاده کنند.  وی خاطرنشان کرد: 
امسال با اخذ مجوز، 3 میلیارد تومان برای واحدهای 
صنعت��ی فراهم کردیم که واحده��ا می توانند از این 

تسهیالت برای معرفی به بانک استفاده کنند. 
به گفته ابریش��می، واحده��ای صنعتی می توانند 
از تس��هیالت برای ترخیص کاالی گمرکی و حسن 

انجام کارها استفاده کنند. 
وی تامین آب در استان ها برای واحدهای صنعتی 
را با معضل دانس��ت و متذکر شد: امیدواریم شرایط 

به طرف توسعه و اشتغال باشد. 

کپی برداری کشورهای آسیایی از 
فرش خراسان رضوی

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف خراسان 
رضوی گفت: کشورهای آسیایی نظیر هندوستان، چین 
و پاکس��تان از طرح و نقشه فرش دستباف این استان 
که قدمت چند قرن دارد، کپی برداری و آن را با قیمت 

ارزان تر به بازار عرضه می کنند.
هادی مخملی در گفت و گو ب��ا ایرنا افزود: مزیتی 
که فرش دس��تباف ایران نسبت به سایر کاالها دارد، 
برندهای ش��ناخته ش��ده آن در سطح جهان است و 
برند فرش مش��هد، کاش��ان و اصفهان که از اصالت 
قالی ایرانی برخوردار هستند در سراسر دنیا شناخته 
ش��ده اند.  وی بیان کرد: با این حال کشورهای دیگر 
ب��ا کپی برداری از طرح و نقش��ه قالی ایران تولیدات 
خود را به بازار عرضه می کنند تا بتوانند س��هم ایران 
را از ب��ازار فرش جهان بربایند لذا باید با برنامه ریزی 
منس��جم س��هم فرش ایران را در بازارهای صادراتی 

حفظ و آن را افزایش داد. 
وی گف��ت: اصالت فرش در دنی��ا متعلق به ایران 
اس��ت و جزو کاالهای صادراتی ب��ا ارزآوری مطلوب 
به ش��مار م��ی رود ل��ذا صادرکنن��دگان در بازارهای 
داخلی و خارجی به دنب��ال راه اندازی یک نهضت با 
رعایت اصالت نقشه های اصیل فرش هستند.  رئیس 
اتحادی��ه صادرکنندگان فرش دس��تباف خراس��ان 
رضوی افزود: رکود اقتصادی، بازار فرش ایران را نیز 
دربرگرفته اما بازارهای جدید در دوران پس��اتحریم 
آماده حضور فرش ایرانی هس��تند به همین منظور 
نیازمند تحول اساسی در تامین هزینه ها و مدیریت 
مطل��وب در زمینه طرح، نقش��ه، س��بک و نوآوری 
جدید در فرش هس��تیم تا شرایط تولید فرش ایران 

را با شرایط بازار دنیا انطباق دهیم. 
مخمل��ی ادام��ه داد: اینک تقاض��ای جهانی برای 
فرش دس��تباف ایران کاهش یافته لذا باید تبلیغات 
گس��ترده تری در زمین��ه طرح ه��ای جدی��د فرش 
از جمل��ه تابلوفرش ها ی��ا فرش های ب��زرگ پارچه 
انج��ام گیرد تا بتوان مزیت رقابت��ی این نوع کاال را 
افزایش داد و سهم بیشتری از بازار جهان را به خود 

اختصاص داد. 

اخبــار

آذربایجان های 
شرقی، غربی، اصفهان، 
کردستان، کرمان، 
خراسان رضوی، 
خراسان جنوبی، یزد، 
مرکزی، قم و همدان 
به عنوان استان هایی 
معرفی شده اند که در 
آنها وجود ذخایر طال به 
اثبات رسیده است



رئیس جمه��ور  س��رانجام 
از  مطبوعات��ی  مصاحب��ه  در 
سیاستی  بس��ته  گوش��ه های 
جدید بانک مرکزی خبر داد. 
رونمایی از این بسته سیاستی 
بناست تا روزش��نبه با حضور 
گیرد.  ص��ورت  اقتصادی  تیم 
نهایی ش��دن پرونده هسته ای 
از س��ویی و افزایش امیدواری 
نس��بت ب��ه برچی��ده ش��دن 
تحریم ها موجب ش��ده اجرای 
جدی��دی  سیاس��تی  بس��ته 
برای عبور اقتص��اد از رکود با 
باشد.  همراه  خوش بینی هایی 
رئیس جمه��ور در بخش��ی از 
بانکی  سخنانش گفت: س��ود 
بای��د از کاهش ت��ورم تبعیت 
کن��د ولی با توج��ه به کاهش 
تورم در کشور هنوز این اتفاق 
نیفتاده اس��ت. اگ��ر بر فرض 
ت��ورم م��ا ۱۵ درصد باش��د، 
ام��ا س��ود تس��هیالت خیلی 
باالس��ت و س��ود بانک های��ی 
را که به بخش ه��ای تولیدی 
تس��هیالت ارائه می دهند باید 
کاه��ش دهی��م؛ اگ��ر هزینه 
بانک ه��ا کاه��ش پی��دا کند، 
اینها می توانند سود تسهیالت 
را پایی��ن بیاورن��د و این برای 
تولیدکنندگان یک قدم بزرگ 
اس��ت. بنابراین انتظار می رود 
اتفاقات  پیش رو  هفته های  در 
بانک��ی و  مهم��ی در ح��وزه 

اقتصاد کشور رقم بخورد.

سخنان رئیس جمهور 
 تقویت کننده موضع 

4 وزیر بود
س��یروس کرمی، کارشناس 
ب��ا  در گفت وگ��و  اقتص��ادی 
»فرصت ام��روز« در این باره 
گف��ت: پ��س از نام��ه ای که 
از س��وی چهار وزیر منتش��ر 
ش��د معلوم بود ک��ه در دولت 

برنام��ه ای ب��رای ی��ک خی��ز 
اقتص��ادی در جریان اس��ت. 
نام��ه  آن  انتش��ار  درواق��ع 
موانعی  وج��ود  نش��ان دهنده 
بود ک��ه امضاکنن��دگان نامه 
ت��الش داش��تند آن موانع را 
که طی��ف دیگر تیم اقتصادی 
دولت بودند به حاشیه برانند. 
نشان  رئیس جمهور  س��خنان 
داد که چهار وزی��ر اقتصادی 
موفق ش��دند نظر خ��ود را بر 

کرسی بنشانند. 
س��خنان  اف��زود:  وی 
محور  چند  رئیس جمه��وری 
مه��م داش��ت ک��ه یک��ی از 
آن  محوره��ای  مهم تری��ن 
ب��ود.  بانک ه��ا  م��ورد  در 
مهم تری��ن نکت��ه این بود که 
کاه��ش  ب��ر  رئیس جمه��ور 
تأکید کرد  بانکی  نرخ س��ود 
و به این ترتیب در نشس��ت 
اعتبار  آتی ش��ورای پ��ول و 
که  مصوبه ای  خواهی نخواهی 
بیرون خواه��د آمد حاکی از 
افزایش نرخ سود خواهد بود. 
ممکن اس��ت بانک مرکزی و 

طیفی که با کاهش نرخ سود 
بانکی مخالفند کمی در برابر 
با توجه  اما  آن مقاومت کنند 
ب��ه اینک��ه رئیس جمه��ور از 
س��ود  نرخ  کاه��ش  برنام��ه 
بانک��ی دف��اع ک��رده اس��ت 
بود  امیدوار  بنابراین می توان 
ک��ه حرف ه��واداران کاهش 

نرخ به کرسی بنشیند. 
اقتصادی  ای��ن کارش��ناس 
جبران  ب��رای  ک��رد:  تأکی��د 
هم  س��پرده گذاری ها  کاهش 
رئیس جمه��ور از کاهش نرخ 
س��پرده قانون��ی بانک ها خبر 
داده اس��ت که به این ترتیب 
بانک ه��ا می توانند منابع خود 
را از ای��ن راه تجدیدی کنند 
تسهیالت دهی ش��ان  قدرت  و 

افزایش می یابد. 
وی ادام��ه داد: ب��ا بیرون 
آم��دن نقدینگ��ی از بانک ها 
چن��د ب��ازار بیش��تر از همه 
منتفع می ش��وند. نخس��تین 
ب��ازاری که از ای��ن وضعیت 
س��رمایه  بازار  می برد  س��ود 
در  ک��ه  همان ط��ور  اس��ت. 

معام��الت روز گذش��ته بازار 
س��رمایه دیدید بازار سرمایه 
احساس کرده برآیند سخنان 
را  نقدینگ��ی  رئیس جمه��ور 
به س��وی این ب��ازار هدایت 
می کن��د و به همی��ن خاطر 
واکن��ش مثبتی نش��ان داده 
اس��ت و پس از مدت ها روند 
ریزش��ی، روز تماما سبزی را 

تجربه کرده است. 

بازار سرمایه برنده است
ادامه  در  کارش��ناس  ای��ن 
گفت: خبرهایی هم رس��یده 
است که نشان می دهد دولت 
خوراک  ن��رخ  گرفته  تصمیم 
پتروش��یمی ها را کاهش دهد 
و از آنج��ا که پتروش��یمی ها 
در ح��دود 2۵ درص��د ب��ازار 
را دارن��د ب��ه ای��ن ترتی��ب 
می توانیم امیدوار باش��یم که 
ب��ازار س��رمایه ی��ک محرک 
مثب��ت دیگر هم پی��دا کرده 
اس��ت و در کنار کاهش نرخ 
س��ود بانکی، می توان در بازه 
کوتاه م��دت به رش��د باثبات 

بازار امیدوار بود. البته این در 
ش��رایطی دوام خواهد داشت 
که تح��والت س��وریه هم رو 
به ثب��ات باش��د و بازارهایی 
نظیر بازار جهانی س��نگ آهن 
هم روند افزایشی را در پیش 
گیرند. ع��الوه بر ای��ن نحوه 
هم  تحریم ها  برچیده ش��دن 

اهمیت زیادی دارد. 
از طرف دیگر  اف��زود:  وی 
بازار ه��ای مهم که  از  یک��ی 
برنامه  تأثی��ر  تحت  می تواند 
جدید دول��ت تغییر وضعیت 
اس��ت.  مس��کن  ب��ازار  دهد 
مس��کن و صنایع وابس��ته به 
آن س��هم مهم��ی در اقتصاد 
کش��ور دارن��د و دولت برای 
ایجاد رشد و رونقی که برای 
مردم هم ملموس باش��د نیاز 
پیش بینی من  بنابراین  دارد. 
این اس��ت ک��ه دولت قدرت 
خری��د م��ردم را ب��ا اعطای 
تس��هیالتی که با توان مردم 
هماهنگ باش��د اعطا خواهد 
کرد ت��ا از این طری��ق بازار 
مس��کن را به تح��رک وادار 
کن��د. از ای��ن طری��ق بخش 
مهم��ی از صنایع وابس��ته به 
مس��کن وارد چرخ��ه رون��ق 

می شوند. 
کرد:  تأکید  کرمی  سیروس 
اتف��اق  ارز  و  ب��ازار ط��ال  در 
کاهشی رخ خواهد داد؛ چون 
به  اقتص��ادی  رونق  افزای��ش 
معنای تقویت اقتصاد کش��ور 
رش��د  انتظار  بنابراین  اس��ت 
ای��ن بازار ها نم��ی رود. عالوه 
بر اینک��ه راه اندازی بورس ارز 
راه داللی را دش��وار می کند و 
با تک نرخی ش��دن ارز که به 
احتمال زیاد از محورهای مهم 
بس��ته سیاستی جدید خواهد 
بود، انتظار نوس��ان شدید در 
یک س��ال آینده در قیمت ارز 

وجود ندارد. 

بسته سیاستی جدید دولت رونمایی می شود

کدام بازار برای سرمایه گذاری در دوران پساتحریم مناسب است؟ 
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وظایف و عملکرد شورای پول و 
اعتبار حذف نمی شود

در حال��ی اخی��را در یک��ی از نشس��ت های تحلیل 
پیش نوی��س الیح��ه قانونی بانک��داری بانک مرکزی 
مطرح ش��د که با تصویب آن ش��ورای پول و اعتبار با 
تغیی��ر ن��ام و برخی دیگ��ر از تحوالت محتوایی به دو 
ش��ورای سیاس��ت گذاری پولی و نظارت بر بانک ها و 
موسسات اعتباری تقسیم خواهد شد که بانک مرکزی 

در این رابطه توضیحاتی ارائه کرده است. 
به گزارش ایس��نا، در هفته جاری در پژوهش��کده 
پول��ی و بانک��ی در نشس��تی با حضور کارشناس��ان و 
صاحب نظ��ران بانک��ی، پیش نویس الیحه قانون بانک 
مرک��زی م��ورد بحث و بررس��ی قرار گرفت و به نقاط 

ضعف و قوت آن اشاره شد. 
در کنار تمامی مباحث مطرح ش��ده عنوان ش��د که 
ش��ورای پول و اعتبار نیز با نام و تقس��یم بندی جدید 
و همچنی��ن برخ��ی تغییرات فعالی��ت خواهد کرد و 
رسما شورایی به نام پول و اعتبار کنار خواهد رفت. 
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه بان��ک مرکزی ب��ا ارائه 
توضیحاتی در این رابطه اعالم کرده که اصالح قوانین 
پولی و بانکی در الیحه پیشنهادی قانون بانک مرکزی 
به معنی حذف وظایف و کارکردهای ش��ورای پول و 

اعتبار نیست. 
در ادامه توضیحات بانک مرکزی آمده اس��ت که با 
گذش��ت بی��ش از چهار ده��ه از تصویب »قانون پولی 
و بانک��ی کش��ور« )مصوب س��ال ۱3۵۱( و پیدایش 
پیش��رفت های نظ��ری و تغییرات اساس��ی در روابط 
پولی و بانکی کش��ور در طول این س��ال ها، بازبینی 
در قانون مزبور متناس��ب با تحوالت صورت گرفته و 
نیازمندی های جدید اقتصاد، ضرورتی اجتناب ناپذیر 
است. مضاف بر این، به دنبال تصویب و اجرای قانون 
بانکداری بدون ربا، از س��ال ۱363 چارچوب قانونی 
دیگری نیز بر کارکردهای پولی و بانکی کشور حاکم 
ش��د ک��ه در مواردی ب��ا قانون پولی و بانکی کش��ور 
همپوش��انی داش��ت و نقش مکملی را برای »قانون 

پولی و بانکی« مصوب سال ۱3۵۱ ایفا کرد. 
ب��ا توج��ه ب��ه ض��رورت یکپارچه س��ازی قوانین 
باالسری پولی و بانکی و هماهنگ سازی آن با نیازها 
و روابط جدید حاکم بر اقتصاد و کارکردهای بانکی، 
بازبین��ی در قوانی��ن پول��ی و بانکی کش��ور از اوایل 
دهه ۱380 در دس��تور کار مطالعاتی بانک مرکزی 
ق��رار گرفت. در ای��ن میان، اهمیت تفکیک وظایف 
و کارکردهای نهادی بانک مرکزی از س��ایر اجزای 
نظ��ام بانک��ی، به تبیین و ارائ��ه پیش نویس الیحه 
»قانون بانک مرکزی« از سوی این بانک منجر شد. 
رویک��رد اصلی طراح��ان پیش نویس الیحه »قانون 
بانک مرکزی« در حوزه سیاس��ت گذاری )مش��خصا 
ح��وزه سیاس��ت های پول��ی و نظارت��ی( حرکت در 
جه��ت ارتقای اس��تقالل بانک مرکزی و تخصصی تر 
ک��ردن سیاس��ت گذاری پولی و نظ��ارت این بانک 
ب��ر کارکرده��ای ب��ازار پول بوده اس��ت. مقایس��ه 
ارکان بانک مرک��زی در پیش نوی��س الیحه »قانون 
بانک مرک��زی« ب��ا »قان��ون پولی و بانکی کش��ور« 
)مصوب سال ۱3۵۱( به خوبی گویای جهت گیری 

مذکور اس��ت. 

رئیس جمهور مطرح کرد
 کاهش نرخ سپرده قانونی برای 

بانک های منضبط
کاه��ش ن��رخ س��پرده قانون��ی ب��رای بانک های 
منضب��ط، کاه��ش نرخ س��ود در بازار بی��ن بانکی، 
تزری��ق 7۵00 میلیارد تومان به طرح های عمرانی، 
اختص��اص 20 درص��د مناب��ع جدی��د بانک ها برای 
اعطای تسهیالت خرید کاالی بادوام، تعیین تکلیف 
بدهی دولت به پیمانکاران از جمله محورهای بسته 
خروج از رکود دولت است که توسط رئیس جمهور 

مطرح ش��د
به گزارش فارس، حسن روحانی شب سه شنبه در 
برنامه تلویزیونی به محورهای بس��ته خروج از رکود 

پرداخت. 
وی با اش��اره به مش��کل تولید کنندگان در دریافت 
تس��هیالت بانکی گفت: بسیاری از تولید کنندگان به 
دلیل نبودن منابع الزم برای دریافت تسهیالت مشکل 
دارند همچنین نس��بت به نرخ باالی س��ود تسهیالت 
گالیه مندند که ما در این بسته سیاست های اقتصادی 
جدید برای حل این مشکل می خواهیم دست بانک ها 
را برای ارائه تسهیالت بازتر کنیم تا بتوانند تسهیالت 

ارزان تری پرداخت کنند. 
رئیس جمه��ور ادامه داد: بانک ها حدود ۱3 درصد 
از مناب��ع و پول های��ی که از طریق پس انداز مردم و 
غیره دریافت می کنند را نزد بانک مرکزی بگذارند 
که ما به بانک مرکزی در این بس��ته سیاس��ت های 
جدی��د اجازه داده ایم نس��بت ب��ه بانک هایی که از 
انضب��اط مال��ی بهت��ری برخوردارن��د به عنوان یک 
اق��دام تش��ویقی نرخ س��پرده قانون��ی بانک ها را تا 
۱0 درصد کاهش دهند که عملی شدن این موضوع 
دس��ت بانک ها را برای داش��تن منابع بیشتر و ارائه 

تس��هیالت ارزان تر باز کند. 
روحانی با بیان اینکه باوجود کاهش تورم نرخ سود 
بانک��ی نی��ز به طور محسوس��ی کاهش نیافت، گفت: 
همان طور که مطلع هس��تید نرخ س��ود بانکی باید از 
نرخ تورم تبعیت کند با این تفاسیر االن نرخ تورم ما 
۱۵ درصد بوده اما سود بانکی نسبت به این نرخ زیاد 

است و باید کاهش یابد. 
وی تاکید کرد: البته اگر هزینه بانک ها هم کاهش 
یابد می توان از این طریق سود بانکی را نیز کاهش داد. 
رئیس جمهور با اشاره به این اختیار بانک مرکزی 
نس��بت به کاهش نرخ س��پرده قانونی بانک ها گفت: 
ش��رط عملی ش��دن این موضوع این اس��ت بانک 
مرکزی هفته به هفته شرایط تورم را بررسی کرده 
و تورم ماه به ماه ما حداکثر زیر یک درصد باشد در 
حالی که اکنون تورم ماه به ماه ما حدود نیم درصد 
اس��ت و بررس��ی این موضوع هم به دلیل جلوگیری 
از افزایش پایه پولی، جلوگیری از رکود و س��رعت 

بخشیدن به رونق است. 

نرخنــامه

دریچه

دالر3,454 تومان
صراف��ان ب��ازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمری��کا 
را3,4۵4تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح 

جدید را94۵,000 تومان تعیین کردند. 
ه��ر یورو در ب��ازار آزاد3,977 توم��ان و هر پوند نیز 
۵,3۱۵توم��ان قیمت خ��ورد. همچنین هر نیم س��که 
474,000 توم��ان و ه��ر ربع س��که2۵۵,000 توم��ان 
فروخته ش��د. هر س��که یک گرم��ی۱7۱,000 تومان 
خریدوف��روش ش��د و ه��ر گ��رم ط��الی ۱8 عی��ار 
96,40۵توم��ان قیمت خ��ورد. هر اون��س طال هم در 

بازارهای جهانی ۱۱,674دالر بود. 

قیمتنوع ارز 

3,4۵4 دالر آمریکا

3,977 یورو اروپا

۵,3۱۵ پوند انگلیس

9۵۱ درهم امارات

۱,20۵ لیر ترکیه

۵68 یوان چین

29 ین ژاپن

2,708 دالر کانادا

3,640فرانک سوییس

۱۱,۵00دینار کویت

932 ریال عربستان

300 دینار عراق

۵۵ روپیه هند

8۵8 رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

۱۱,674 اونس طال

4۱8,000 مثقال طال

96,40۵هر گرم طالی ۱8 عیار

946,000سکه بهار آزادی

94۵,000سکه طرح جدید

474,000نیم سکه

2۵۵,000ربع سکه

۱7۱,000سکه گرمی

قیمت هر اونس طال در بازارهای 
جهانی به بیش از 1170 دالر رسید

خبرگ��زاری رویت��رز اعالم ک��رد: قیم��ت طال روز 
چهارش��نبه در بازار لندن، در س��اعت 06:43 به وقت 
گرینویچ، با 0,3 درصد افزایش نس��بت به روز قبل، به 
۱۱72,40 دالر در هر اونس رس��ید و یک رکورد سه 

ماهه جدید برای خود ثبت کرد.
ب��ه گ��زارش رویت��رز، احتی��اط مقام��ات بانک 
مرک��زی آمری��کا در م��ورد افزایش ن��رخ بهره در 
س��ال جاری میالدی س��بب ش��د قیمت طال روز 
گذش��ته برای چهارمین روز متوالی در بازار لندن 
افزای��ش یابد و به باالترین س��طح خود از شش��م 
ژوییه )۱۵ تیر( برس��د. قیمت سایر فلزات گرانبها 

نی��ز از قیم��ت ط��ال تبعی��ت ک��رد.
از تقریب��ا دو هفته پیش که رش��د ضعیف اش��تغال 
غیرکش��اورزی آمریکا این احتم��ال را تقویت کرد که 
بانک مرکزی آمریکا، افزایش نرخ بهره را از س��ال بعد 
آغاز خواهد ک��رد، قیمت طال تمایل به افزایش و دالر 

تمایل به کاهش پیدا کرده است.
آم��ار ضعی��ف اقتصادی چی��ن نی��ز در روز جاری، 
نگرانی ها در مورد رش��د اقتصادی جه��ان را عمیق تر 
کرد. ش��اخص قیم��ت مصرف کنن��ده چی��ن در ماه 
س��پتامبر بیش از آنچه انتظار می رف��ت کاهش یافته 

است.
ضعیف ش��دن اقتصاد چین که موتور رشد اقتصادی 
جهان محس��وب می شود نیز از جمله عوامل بازدارنده 
بانک مرک��زی آمری��کا در افزایش نرخ بهره اس��ت و 
احتمال موکول ش��دن این سیاس��ت به س��ال بعد را 

افزایش می دهد.
تحلیلگ��ران می گوین��د، نمودارها در مورد طال 
نبها افزایش  خوب هس��تند و تقاضای فل��زات گرا

می یابد.
همچنین در س��اعت یاد ش��ده، قیمت هر اونس 
نق��ره در ب��ازار لندن ب��ا 0,6 درص��د افزایش به 
تقریب��ا ۱6 دالر، پالتی��ن با 0,2 درصد افزایش به 
989,2 دالر و پاالدیوم ب��ا ۱,7 درصد افزایش به 

69۱ دالر رس��ید.
در بازار کامکس نیویورک نیز در ساعت یادشده، هر 
اون��س طال با 0,6 درصد افزایش ب��ه قیمت ۱۱72,2 
دالر و ه��ر اونس نقره ب��ا 0,4 درصد افزایش تقریبا به 

قیمت ۱6 دالر معامله شد.

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

9400000
9400000
9470000
9370000
9460000

سکه طرح جدید

9400000
9405000
9470000
9365000
9450000

نیم سکه

4720000
4730000
4740000
4700000
4740000

ربع سکه

2580000
2590000
2590000
2560000
2550000

سکه 1 گرمی

1710000
1710000
1710000
1710000
1710000

قیمت سکه در هفته گذشته )هزار تومان(
روزهای هفته

شنبه
یکشنبه
دوشنبه

سه شنبه
چهارشنبه

قیمت هر اونس طالی جهانی)دالر(

1156
1156
1165
1155
1167

هر مثقال طالی 17 عیار)ریال(

4,163,000
4,170,000
4,196,000
4,156,000
4,180,000

هر گرم طالی 18 عیار )ریال(

960,130
962,660
967,740
958,510
964,050

قیمت طال در ایران و جهان

سکه طرح قدیم - سکه طرح جدیدسکه طرح قدیم

شاخص صنعت

34510
39700
53200
9470

34540
39770
53150

9510

دالر:     
یورو:
پوند:
درهم:

دالر:     
یورو:
پوند:
درهم:

دوشنبهیکشنبه
دالر:     
یورو:
پوند:
درهم:

شنبه
34650
39680
53500

9510

34450
39570
53200
9470

34590
39730
53200
9470

دلـار در بازار آزاد بازارهای مــــالی در هفـته گذشته

دالر در مرز 3454 تومان
سکه در مرز 945 هزار تومان

هر گرم طال در مرز 96 هزار و 405 تومان
هر اونس طالی جهانی در مرز 1167 دالر

34350

34400

34450

34500

34550

34600

34650

شنبه يکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

دالر

9320000

9340000

9360000

9380000

9400000

9420000

9440000

9460000

9480000

شنبه يکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

سکه طرح قديم

9300000

9320000

9340000

9360000

9380000

9400000

9420000

9440000

9460000

9480000

شنبه يکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

شاخص کل

61,396
61,287
61,296
61,434
61,973

شاخص  صنعت

50,650
50,622
50,586
50,691
51,012

شاخص شناور آزاد

67,716
67,490
67,685
67,960
68,855

شاخص های مهم بورس تهران در هفته گذشته

تاریخ

1394/07/18
1394/07/19
1394/07/20
1394/07/21
1394/07/22

حجم معامالت به میلیون

241
407
431
524
467

ارزش معامالت)میلیون ریال(

403414
903567
956842
1061790
783476

تعداد معامالت

23842
24216
25198
31014

39625

جدول معامالت هفته گذشته در بورس تهران

4,109,089جمع 2,070143,895

شاخص کل شاخص شناور آزاد

تاریخ

1394/07/18

1394/07/19

1394/07/20

1394/07/21

1394/07/22

۰

۲۰۰۰۰۰

۴۰۰۰۰۰

۶۰۰۰۰۰

۸۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰

۱۲۰۰۰۰۰

1394/07/18 1394/07/19 1394/07/20 1394/07/21 1394/07/22

ارزش معامالت به ميليون

۰

۵۰۰۰

۱۰۰۰۰

۱۵۰۰۰

۲۰۰۰۰

۲۵۰۰۰

۳۰۰۰۰

۳۵۰۰۰

۴۰۰۰۰

۴۵۰۰۰

1394/07/18 1394/07/19 1394/07/20 1394/07/21 1394/07/22

تعداد معامالت

۶۰،۸۰۰

۶۱،۰۰۰

۶۱،۲۰۰

۶۱،۴۰۰

۶۱،۶۰۰

۶۱،۸۰۰

۶۲،۰۰۰

۶۲،۲۰۰

1394/07/18 1394/07/19 1394/07/20 1394/07/21 1394/07/22

شاخص کل

۵۰،۳۰۰

۵۰،۴۰۰

۵۰،۵۰۰

۵۰،۶۰۰

۵۰،۷۰۰

۵۰،۸۰۰

۵۰،۹۰۰

۵۱،۰۰۰

۵۱،۱۰۰

1394/07/18 1394/07/19 1394/07/20 1394/07/21 1394/07/22

شاخص صنعت

۶۶،۵۰۰

۶۷،۰۰۰

۶۷،۵۰۰

۶۸،۰۰۰

۶۸،۵۰۰

۶۹،۰۰۰

1394/07/18 1394/07/19 1394/07/20 1394/07/21 1394/07/22

شاخص شناور آزاد 

94/07/11 94/07/13 94/07/1594/07/12 94/07/14

94/07/11 94/07/13 94/07/1594/07/12 94/07/14

94/07/11 94/07/13 94/07/1594/07/12 94/07/14

94/07/11 94/07/13 94/07/1594/07/12 94/07/14

94/07/11 94/07/13 94/07/1594/07/12 94/07/14

94/07/11 94/07/13 94/07/1594/07/12 94/07/14

۰

۱۰۰

۲۰۰

۳۰۰

۴۰۰

۵۰۰

۶۰۰

1394/07/18 1394/07/19 1394/07/20 1394/07/21 1394/07/22

حجم معامالت به ميليون

نسیم نجفی
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سرکنسول ترکیه در ارومیه خبر داد
تمایل دولت ترکیه برای حضور 

سرمایه گذاران ترک در منطقه آزاد ماکو

سرکنس��ول ترکیه در ارومیه گف��ت: دولت ترکیه 
تمایل زیادی برای حضور س��رمایه گذاران ترک در 

منطقه آزاد ماکو دارد.
به گزارش روابط عمومی س��ازمان منطقه آزاد ماکو، 
محمد بولوت، سرکنسول ترکیه در ارومیه در دیدار با 
هیأت سازمان منطقه آزاد ماکو با تأکید بر تمایل طرف 
ترک برای گسترش مناسبات با منطقه آزاد ماکو اظهار 
داشت: ما به اهمیت منطقه آزاد ماکو واقف هستیم و از 
این رو در تالشیم این منطقه را به سرمایه گذاران ترک 
معرفی کنیم.  وی از تمایل یک سرمایه گذار ترک برای 
حضور در بخش کش��اورزی منطقه آزاد ماکو خبر داد 
و افزود: در صورتی  که منطقه آزاد ماکو تمایل داش��ته 
باشد می توانیم ارتباطات الزم را میان سرمایه گذاران و 
س��ازمان فراهم کنیم.  بولوت همچنین روند پیشرفت 
فرودگاه ماکو را خوب توصیف کرد و گفت: امیدواریم با 
راه اندازی این فرودگاه و برقراری پروازهای بین المللی، 

مناسبات ترکیه و منطقه آزاد ماکو گسترش یابد. 
در این دیدار که با حضور جلیلی مدیر سرمایه گذاری 
س��ازمان منطق��ه آزاد ماک��و، آرش صادقی��ان مدیر 
شهرس��ازی، هاتف پوررش��یدی مدیر روابط عمومی و 
امور بین الملل س��ازمان منطقه آزاد ماکو و همچنین 
بابایی مدیر سرمایه گذاری استانداری آذربایجان غربی 
برگزار شد، درباره توسعه مناسبات ریلی ایران و ترکیه و 
لزوم مطالعات اولیه در منطقه آزاد ماکو با توجه به عبور 
100 کیلومتر از این راه آهن از داخل منطقه آزاد ماکو 
و تسریع در بازدید سفیر جمهوری ترکیه از منطقه آزاد 

ماکو بحث و تبادل نظر شد. 

درپی احتمال کاهش نرخ سود بانکی عنوان شد
 هشدار نایب رئیس اتاق بازرگانی 

نسبت به فرار سرمایه 

نای��ب رئیس ات��اق بازرگانی تهران معتقد اس��ت 
پایی��ن آوردن ن��رخ س��ود بانک��ی باعث می ش��ود 
س��رمایه گذاران حاضر به ریس��ک نباشند و سرمایه 

خود را به بانک های خارجی بسپارند. 
عالء میرمحمد صادقی در گفت وگو با ایس��نا، درباره 
احتمال کاهش مجدد نرخ س��ود بانکی گفت: کاهش 
نرخ بهره بانکی باعث فرار سرمایه خواهد شد. کسانی 
که س��رمایه خود را در اختیار بانک ها قرار داده اند، نرخ 
باالی س��ود بانک ها بوده اس��ت که آنها را به این اقدام 
تش��ویق کرده است.  وی افزود: باید توجه کنیم که به 
هر حال برای این افراد سرمایه گذاری در بانک ها نوعی 
ریسک به حس��اب می آید، چرا که به دلیل مشکالتی 
که بانک ها با آن روبه رو هستند اعتماد کافی به بانک ها 
وجود ندارد، بنابراین اگر نرخ س��ود بانکی کاهش یابد، 
مردم دیگر حاضر به ریسک نیستند و ترجیح می دهند 
پول خود را به بانک های خارجی بس��پارند لذا کاهش 
نرخ سود بانکی مشکالت را رفع نمی کند.  نایب رئیس 
اتاق بازرگانی با ارائه پیش��نهادی به جای کاهش نرخ 
س��ود بانکی عنوان کرد: بای��د در بخش خصوصی و در 
میان مردم ایجاد ظرفیت کنیم. اگردولت امکان این را 
ندارد که بدهی های خود را به بخش خصوصی پرداخت 
کن��د می تواند اوراق قرضه چاپ کند که مورد تضمین 
دولت باش��د و آن را به ترتیبی بپردازد که مردم نیز در 
مقابل بتواند بدهی های شان را پرداخت کنند؛ اقدامی 

که می تواند به خروج از رکود کمک کند. 

سال هاست که دنیای فناوری نفوذ زیادی 
در زندگی انس��ان ها پیدا کرده اس��ت و زمان 
نسبتا زیادی از وقت روزانه ما صرف استفاده 

از دستگاه های دیجیتالی می شود. 
ای��ن روزه��ا خیل��ی از کاربران وابس��تگی 
زیادی نس��بت به اس��تفاده از تکنولوژی پیدا 
کرده اند به طوری که زندگی بدون اینترنت و 
دس��تگاه های دیجیتالی برای آنها س��خت و 
حتی در بعضی مواقع ناممکن می ش��ود که 
به این دس��ت از انس��ان ها »معتاد اینترنتی« 
گفته می شود. از آثار سوء وابستگی به دنیای 
فن��اوری ک��ه بگذریم اعتم��اد بیش از حد به 
برنامه ها، س��ایت ها یا حتی س��خت افزارهای 
موجود در بازار یکی دیگر از مشکالت بزرگ 

عصر ما به حساب می آید. 
تا به حال کارشناس��ان زیادی نس��بت به 
ناامن بودن و نقض حریم خصوصی افراد در 
فضای مجازی هش��دار های جدی داده اند اما 
آمار ها نش��ان می دهد که این ناامنی هرروز 

وسیع تر می شود. 
ش��اید تا به حال همه ما بر این باور بودیم 
که اگر از برنامه ها یا سایت های شرکت های 
معتبر استفاده کنیم حتما در امنیت خواهیم 
ب��ود و ب��ه هیچ وجه اطالعات خصوصی ما به 
جایی درز نخواهد کرد. اما متأس��فانه اس��ناد 
و مدارکی که طی چند س��ال گذش��ته فاش 
شده است نشان می دهد که حتی بزرگ ترین 
شرکت های دنیای فناوری مثل گوگل، اپل و 
مایکروس��افت هم از کاربران خود جاسوسی 
می کنند و تمامی اطالعات این افراد را عالوه 
بر اینکه در س��رور های خود برای همیش��ه 
نگه��داری می کنن��د، در برخی مواقع از این 

اطالعات استفاده های سوئی می کنند. 
یکی از افرادی که طی چند س��ال گذشته 
خبر این جاسوسی ها را به گوش همه کاربران 
دنیا رساند ادوارد اسنودن مامور سابق آژانس 
امنیت ملی آمریکا اس��ت که اخیراً تعدادی 
از ای��ن جاسوس��ی ها توس��ط بزرگ تری��ن 
شرکت های دنیای فناوری را افشا کرده است. 
 چن��دی پی��ش  روزنام��ه گاردی��ن طی 
نق��ض حری��م  برمالش��دن  از  گزارش��ی، 
ش��خصی کاربران از س��وی مایکروس��افت 

توسط اسنودن خبر داد. 
براساس این اسناد مایکروسافت، دسترسی 
ب��ه پیام ه��ای رمزگذاری ش��ده ارس��الی در 
آوت ل��وک و اس��کایپ را در اختی��ار آژانس 

امنیت ملی آمریکا می گذارد. 
ای��ن نه��اد امنیتی آمریکای��ی با همکاری 
مایکروس��افت به پیام های ش��خصی کاربران 
اس��کایپ و آوت لوک و هات میل دسترس��ی 

داش��ته اس��ت.  در این گزارش آمده اس��ت: 
مایکروس��افت همچنین دسترسی به حافظه 
مج��ازی اس��کای درای��و را در اختیار آژانس 

امنیت ملی آمریکا قرار داده است. 
ادوارد اس��نودن اس��نادی را در اختی��ار 
گاردین قرار داده که نشان دهنده یک رابطه 
پیچیده بین این آژانس دولتی و مایکروسافت 
اس��ت. مایکروس��افت در بیانیه ای مدعی شد 
تنها کاری را که مجبور بوده انجام داده تا در 

چارچوب قانون فعالیت کرده باشد. 
در ای��ن بیانی��ه آم��ده اس��ت: وقت��ی م��ا 
محصوالتی را ارتقا می دهیم یا به روزرسانی 
می کنی��م از لزوم تبعیت از درخواس��ت های 

قانونی موجود یا آتی معاف نیستیم. 
روزنامه گاردین در ماه ژوئن فاش کرد که 
آژانس امنیت ملی آمریکا مدعی اس��تفاده از 
نرم اف��زار   »پری��زم «   برای دسترس��ی به تمام 
ش��رکت های نرم افزاری ب��زرگ از جمله اپل 
و گوگل اس��ت. این افش��اگری باعث شد که 

جیم��ی والز، موس��س ویکی پدیا پیش��نهاد 
ممنوعیت رمزگذاری داده ها از س��وی دولت 
انگلی��س را   »احمقانه «   بخواند. تحت چنین 
حکمی سرویس هایی همچون واتساپ که از 
اطالعات رمزگذاری ش��ده استفاده می کنند 
ممنوع خواهند شد.  فرهاد زارعیان کارشناس 
امنیت اطالعات درباره نقض حریم خصوصی 
توس��ط بزرگ ترین ش��رکت های فناوری به 
  »فرصت امروز «   گفت: اینکه ما فکر کنیم در 
گشت و گذار در فضای مجازی رصد نمی شویم 
خیال خامی است، چون در بهترین حالت از 
آن س��رور هایی که خدم��ات خود را دریافت 
می کنی��م زی��ر نظر گرفته می ش��ویم و حتی 
شرکت هایی که در داخل کشور به ما پهنای 
باند ارائه می دهند می توانند تمام اطالعات ما 

را ضبط و ثبت کنند. 
وی اف��زود: حتی ش��رکت گ��وگل هم که 
توانس��ته با خدمات گس��ترده خود نظر همه 
کاربران جهان را به خود جلب کند، یکی از 

بزرگ ترین ناقضان حریم خصوصی شناخته 
می شود و در حال حاضر برخی خدمات این 
ش��رکت در ق��اره اروپا به دلی��ل ناامن بودن 
عرضه نمی شوند و اتحادیه اروپا از ارائه چنین 

خدماتی جلوگیری می کند. 
این کارش��ناس اظهار کرد: سیستم عامل 
اندروی��د یک��ی دیگ��ر از راه هایی اس��ت که 
گوگل می تواند فعالیت کاربران را رصد کند 
و بدان��د کدام کاربر چه اطالعاتی را ردوبدل 
ک��رده و حت��ی محل دقیق کاربر را از طریق 
فعال کردن پنهانی جی پی اس تلفن همراه 

شناسایی کند. 
زارعیان افزود: البته این عمل تنها مربوط 
به گوگل نیست و اپل و مایکروسافت هم از 

این کار مستثنا نیستند. 
مرتضی آذریش کارش��ناس ش��بکه درباره 
نق��ض حری��م خصوصی توس��ط نرم افزار ها 
و س��خت افزارها ب��ه   »فرص��ت امروز «   گفت: 
موضوع جاسوس��ی در نرم افزار های کاربردی 

چندان جدی نیست و اکثر این برنامه ها اگر 
محصول ش��رکت های معتبر باشند عملیات 
ش��فافی دارن��د و نمی توانن��د زیاد خطرناک 
باش��ند اما در بحث س��خت افزار نگرانی های 

جدی وجود دارد. 
وی اف��زود: به عنوان مثال دوربین هایی که 
در لپ تاپ ها، تبلت ها و تلفن های هوش��مند 
تعبیه شده اند، می توانند از کاربر خود به طور 
پنهانی عکس و حتی فیلم بگیرند و آن را از 
طری��ق اینترنت به هرمنبعی که برنامه ریزی 

شده است انتقال دهند. 
این کارشناس درباره راه های پیشگیری از 
این جاسوسی ها گفت: اگر نگاهی واقع بینانه 
به این موضوع داشته باشیم باید بگوییم که با 
پیشرفت تکنولوژی این جاسوسی ها افزایش 
می یابن��د و تنه��ا راهی که کاربران دارند این 
است که اطالعات محرمانه و خصوصی خود 
را در فض��ای مج��ازی ردوبدل نکنند و خود 

مراقب حریم خصوصی شان باشند. 

رئی��س اتاق اصناف ای��ران گفت: مهم ترین 
ضع��ف صنع��ت پوش��اک نبود نظ��ام طراحی 
است. این در حالی است که در غیاب طراحان 
قوی، ش��بکه های ماه��واره ای به خوبی کار و 
پوش��اکی خارج از عرف ایرانی و اس��المی را به 

مصرف کنندگان ما تحمیل کرده اند. 
عل��ی فاضلی با اش��اره به مش��کالت صنف 
پوش��اک گف��ت: در دو س��ال اخی��ر رویک��رد 
دولت نس��بت به بحث صنف ها از جمله صنف 
پوشاک تغییر کرده است، زیرا دولت به دنبال 
برون س��پاری کاره��ا از بدنه دولت به س��مت 
تش��کل ها و نهادهای خصوصی اس��ت. وزارت 
ارشاد موفق شده این کار را در کمترین زمان 
انجام دهد.   فاضلی افزود: صنف پوش��اک در 
کش��ور ما با مشکالت زیادی دست به گریبان 
اس��ت. از جمل��ه م��ا نظام طراح��ی در زمینه 
پوش��اک نداریم، ی��ا بحث برندینگ که به آن 

پرداخته نش��ده اس��ت. این در حالی است که 
ش��بکه های ماه��واره ای در غیاب توجه ما، به 
خوبی در این زمینه کار کرده اند، ولی ما به طور 
ج��دی در ای��ن عرص��ه کاری نکرده ایم.   وی 
ادامه داد: بخش عمده پوش��اکی که در کشور 
به فروش می رسد از طریق مبادی غیرقانونی 
وارد کش��ور ش��ده اس��ت که همین امر باعث 
ش��ده تا پوش��اکی که فروخته می شود چندان 
با فرهنگ ایرانی- اسالمی سازگار نباشد، زیرا 
نظام طراحی در کشور ما هیچ نقشی در صنعت 
پوشاک ندارد.   فاضلی در ادامه گفت: سهم ما 
در تجارت جهانی صنعت نس��اجی که حدود 
1۳00 میلیارد دالر اس��ت بسیار ناچیز است، 
این در حالی است که کشورهای چین، ترکیه و 
هند به صورت جدی در این عرصه کار کرده اند 
و بیش��ترین سرمایه گذاری را در آسیا به خود 

اختصاص داده اند. 

 رئی��س اتاق اصناف به 1۳00 میلیارد دالر 
تجارت صنعت نس��اجی در دنیا اش��اره کرد و 
گفت: س��هم ما از این مقدار فقط ۶۴ میلیون 
دالر است که کمتر از دو صدم درصد می شود. 
 فاضل��ی اف��زود: بخش اصن��اف تا امروز در 
تدوین سیاست ها نقشی نداشته است و البته 
در دو س��ال اخی��ر با رویک��رد دولت مبنی بر 
برون سپاری، وزارت ارشاد موفق شده است این 
برون سپاری را در کمترین زمان انجام دهد. 
 رئی��س ات��اق اصناف درخص��وص صنعت 
پوش��اک به ذائقه مخاطب اش��اره کرد و گفت: 
بخ��ش اعظ��م لباس های موج��ود در بازار از 
راه های غیر قانونی وارد بازار مصرف می ش��ود 
که باید این بخش را جدا کرد.   وی افزود: ما 
در جهت کارهای زیربنایی در صنعت نساجی 
ق��دم برنداش��ته ایم ک��ه البت��ه االن با رویکرد 
ج��دی، امس��ال ب��رای نخس��تین ب��ار بخش 

اعظم��ی از بودج��ه اصناف به موضوع فرهنگ 
اختصاص داده ش��د، درحالی که در گذش��ته 
دول��ت از این مجموعه در سیاس��ت گذاری ها 
اس��تفاده نمی کرد.   فاضلی ادامه داد: تاکنون 
دو موض��وع را در ای��ن حوزه تعریف نکرده ایم 
ک��ه یک��ی از آنها تعریف رابطه منطقی و مؤثر 
بین صنایع بزرگ و صنوف است و دوم ارتباط 
منطق��ی و کارآمد بین حوزه تأمین کنندگان 
و توزیع است که نخستین هدف کارگروه این 

است که این حلقه ها را به هم وصل کند. 
 فاضل��ی تصری��ح کرد: در قال��ب تفاهم نامه 
قرار نیس��ت ما فقط برگزار کننده نمایش��گاه 
باش��یم، بلکه اتاق اصناف ایران عضو کارگروه 
مد و لباس شده و کمیسیون اصناف و صنف 
هم به اتاق اصناف س��پرده ش��ده است. ضمن 
اینکه تاکنون فقط حوزه پوشاک در برگزاری 
 جش��نواره نق��ش داش��ت، اما اکن��ون حداقل

۲۳ اتحادی��ه ک��ه در حوزه م��د و لباس تأثیر 
و نق��ش دارن��د، در جش��نواره حضور خواهند 
داش��ت. وی ب��ه برخی مش��کالت در زمینه 
صنع��ت نس��اجی و همچنی��ن موضوع تولید 
وتوزیع از جمله دستفروش��ان و ورود کاالی 
قاچ��اق اش��اره کرد وگف��ت: تاکنون عزم و 
اراده ای ب��رای س��اماندهی این موارد وجود 
نداش��ته، ب��ا ای��ن ح��ال در رویک��رد جدید 
اراده ب��ر ای��ن اس��ت که مجموع��ه دولت با 
بخش خصوص��ی همکاری های الزم را انجام 

ده��د و ب��ا قاچ��اق مب��ارزه کن��د. 
 فاضل��ی همچنی��ن گفت: ن��رخ تعرفه های 
تبلیغات تولیدات داخلی در تلویزیون بس��یار 
باالس��ت و ما از این بابت از رس��انه ملی کمک 
می خواهی��م.   وی اف��زود: یکی از کارهایی که 
به آن خواهیم پرداخت ساماندهی دو بخشی 
است که تاکنون مورد حمایت نبوده است.  

کارشناسان  آی تی در گفت وگو با »فرصت امروز«: 

غول های فناوری قابل اعتماد نیستند

اصناف

اخبــار

نظام طراحی حلقه مفقوده صنعت پوشاک

محمد ممتازپور



دول��ت  ک��ه  روزهای��ی  در 
نس��بت  تردید ه��ا  زیرفش��ار 
به خط��ر باقی مان��دن رکود 
ق��رار  ت��ورم  بازگش��ت  و 
داش��ت، رئیس جمه��وری در 
مردم  با  مستقیم  گفت وگویی 
حاض��ر ش��د و از برنامه ه��ای 
عبور  برای  دولتش  گس��ترده 
از این دوران حس��اس سخن 
گفت؛ برنامه هایی که می تواند 
اقتصادی  عرصه ه��ای  تم��ام 

کشور را متحول کند. 
بخش نخس��ت صحبت های 
روحان��ی ب��ه تش��ریح اوضاع 
کش��ور  فعل��ی  اقتص��ادی 
یاف��ت. جایی که  اختص��اص 
کاه��ش  از  رئیس جمه��وری 
قاط��ع درآمدهای کش��ور در 
طول سال های گذشته سخن 
گف��ت و تحریم ه��ا را عاملی 
برای تش��دید ش��رایط سخت 

اقتصادی خواند. 
وی  صحبت های  براس��اس 
»درآمدهای نفتی کش��ور در 
سال 90 حدود 119 میلیارد 
دالر بوده و در سال 90 و 91 
قیمت نفت کاهش آن چنانی 
نداش��ته است و حتی در سال 
92 و اوای��ل 93 نفت را باالی 

100 دالر می  فروختیم«. 
تحریم ه��ا ای��ن رون��د را با 
محدودیت مواجه کردند و این 
اقتصادی  دش��واری های  آغاز 
بود. روحانی در این باره گفت: 
آنه��ا مقدار ف��روش را کاهش 
دادن��د و از س��مت دیگر نیز 
حاصل  درآمدهای  از  استفاده 
از نفت را با مش��کالتی مواجه 
کردند و مش��اهده کردیم که 
کاهش درآمده��ای نفتی چه 
مشکالتی را برای کشور ایجاد 
کرد. رشد اقتصادی کشور در 
س��ال 91 به رقم منهای 6.8 
رس��یده بود و در سال 92 نیز 
که دولت یازدهم در حال آغاز 
به کار ب��ود نرخ ت��ورم باالی 

40درصد بود. 
ای��ن روند اما ام��روز در هر 
دو مس��یر متوقف ش��ده زیرا 

دولت از یک سو ثابت کرده که 
ادامه روند گذشته امکان پذیر 
نیس��ت و حتی س��خت ترین 
ش��رایط تحریم��ی ه��م قابل 
مدیریت است و از سوی دیگر 
ب��ه نتیجه رس��یدن مذاکرات 
هس��ته ای این نقط��ه امید را 
به وجود آورده ک��ه از دو ماه 
دیگر روزهای خوش اقتصادی 

کشور فرا برسد. 
ای��ن امی��دواری ت��ا جایی 
است که روحانی گفته شرایط 
اقتص��ادی م��ا در آینده کاماًل 
متف��اوت خواه��د ب��ود. همه 
باید ب��ه خاطر ش��رایطی که 
پیش روی ماست برای جهشی 
در تولید، رش��د و ش��کوفایی 

اقتصادی آماده شویم. 

باز کردن دست بانک ها در 
ارائه تسهیالت به تولید

آنچه بیشترین اهمیت را در 
رئیس جمهوری  صحبت ه��ای 
دارد برنامه های��ی اس��ت ک��ه 
دول��ت برای آین��ده اقتصادی 
کش��ور در روزه��ای پ��س از 
و  ک��رده  طراح��ی  تحری��م 
برنامه هایی  قالب  بناس��ت در 

ش��ود.  اجرای��ی  کوتاه م��دت 
صحبت ه��ای  در  هرچن��د 
روحانی اظهارنظر مس��تقیمی 
در ب��اره بازار مس��کن صورت 
نگرفت��ه ام��ا توج��ه همزمان 
دول��ت ب��ه تحری��ک تقاضا و 
حمایت از تولید کاماًل مش��ابه 
با طرحی اس��ت ک��ه از ماه ها 
قب��ل به منظور ایج��اد دوباره 
رونق در بازار مس��کن صورت 
گرفت��ه و البته با مش��کالتی 
نی��ز در ای��ن عرص��ه روبه رو 
نامشخص  است. هرچند  بوده 
بودن شرایط اقتصادی کشور، 
انتظار مردم برای بهبود اوضاع 
و پایین مان��دن قدرت خرید 
م��ردم اصلی تری��ن عواملی را 
می س��ازد که بازگش��ت رونق 
به بازار مس��کن را با دشواری 
هم چن��ان  و  ک��رده  هم��راه 
بخش قاب��ل توجهی از جامعه 
را نس��بت به حض��ور فعال در 
این عرصه ناکام گذاشته است 
ام��ا در این بی��ن محدودیت 
تس��هیالت دولتی برای کمک 
ب��ه م��ردم نیز مزی��د بر علت 
ش��ده تا عمر رکود در یکی از 
مهم تری��ن بازارهای اقتصادی 

کش��ور طوالنی شود. مشکلی 
ک��ه به نظر می رس��د روحانی 
و تی��م اقتص��ادی اش ب��رای 
آن برنامه ری��زی گس��ترده ای 
کرده ان��د و البته ب��از هم این 
بانک ه��ا هس��تند ک��ه نقش 
کلیدی را در ای��ن عرصه ایفا 

می کنند. 
اعتباری  مناب��ع  محدودیت 
بانک ها در ارائه تس��هیالت به 
مس��کن و البته باال بودن نرخ 
سود وام ها دو مسئله عمده ای 
بوده که در ماه های گذش��ته 
کار روی رونق بخش تقاضا در 
بازار مس��کن را دشوار کرده و 
حاال رئیس قوه مجریه خبر از 
برنامه ریزی برای بهبود اوضاع 

در هر دو محور کرده است. 
تورم  »االن  گفت��ه  روحانی 
اس��ت  درص��د   15 ح��دود 
ام��ا س��ود تس��هیالت خیلی 
 باالست که باید آن را کاهش 
دهی��م. اگ��ر هزین��ه بانک ها 
کاه��ش پیدا کن��د می توانند 
س��ود تس��هیالت را کاه��ش 
وام  در  هرچن��د  دهن��د«. 
80میلیون��ی نیز بنا بر کاهش 
سود گذاشته شد و هنوز آمار 

دقیق��ی از می��زان اس��تقبال 
م��ردم از آن وجود ن��دارد اما 
صحب��ت از کاه��ش قطع��ی 
نرخ س��ود می توان��د در رویه 
وام ده��ی به بخش مس��کن 
تحولی جدی ب��ه وجود آورد 
تا با استفاده از منابع حمایتی 
بانک ها مانند بسیاری از دیگر 
کش��ورها خری��د خان��ه برای 

مردم تسهیل شود. 
ام��ا بخ��ش مهم ت��ری که 
برنامه های  می تواند در نتیجه 
روزه��ای  دول��ت  جدی��د 
خوب��ی را تجربه کن��د تولید 
مس��کن  تولیدکنن��دگان  و 
هس��تند. اگر تا چندی پیش 
با تردید از افزایش وام ساخت 
مس��کن س��خن گفته می شد 
ش��اید صحبت ه��ای روحانی 
س��پرده  نرخ  کاهش  درب��اره 
قانون��ی بانک ها و ب��اال بردن 
ام��کان وام دهی آنه��ا بتواند 

به شدت تأثیر گذار باشد. 
ارائه وام هایی با سود معادل 
ن��رخ ت��ورم ب��ه خانه س��ازان 
از مهم ترین  یک��ی  می توان��د 
نگرانی های سال های آینده را 
رفع کن��د. در طول فصل های 
رسمی  گزارش های  گذش��ته 
مرکز آمار نشان می دهد میزان 
خانه  س��اخت  پروانه  ص��دور 
به شدت پایین آمده و بسیاری 
از فع��االن دیگ��ر انگی��زه ای 
جدید  خانه های  ساخت  برای 
ندارن��د. رس��یدن وام ه��ای با 
بهره کم می تواند این س��یکل 
و  بش��کند  را  طوالنی م��دت 
دوباره خانه سازان را به آینده 

بازار امیدوار کند. 
تم��ام این صحبت ه��ا البته 
بای��د در عرصه عم��ل خود را 
ثابت کند و باید دید در آینده 
نزدیک چه اتفاق مثبتی برای 
مهم ترین بازار اقتصادی کشور 
خواه��د افت��اد و آیا ای��ن بار 
رئیس جمهوری  صحبت ه��ای 
می تواند مناب��ع بانک ها را به 
س��مت مسکن س��وق دهد یا 
باز هم س��دهایی بر سر عبور 
از دوران طوالن��ی رکود باقی 

می ماند. 

رئیس انجمن انبوه س��ازان استان تهران 
با اش��اره به اینکه بخش مسکن می تواند 
اقتصاد کشور را از رکود خارج کند، گفت: 
تس��هیالت دهی به بخش تولی��د و خرید 
می تواند مس��کن را پس از س��ه س��ال از 

رکود خارج کند. 
حس��ن محتش��م در گفت وگو با مهر با 
اش��اره به صحبت ه��ای رئیس جمهور در 
م��ورد برنامه ه��ای دولت ب��رای خروج از 

رکود بخش های اقتصادی، گفت: واقعیت 
این اس��ت که اگر بخواهیم از این شرایط 
اقتصادی خارج شویم، یکی از راهکارها و 
اصول به حرک��ت درآوردن اقتصاد، فعال 

کردن بخش مسکن است. 
وی با بیان اینکه بخش مس��کن باتوجه 
به طوالنی شدن دوران رکود سه ساله نیاز 
به تحریک تقاض��ا دارد، افزود: باید تقاضا 
تحریک ش��ود تا آپارتمان هایی که در این 

سه سال س��اخته شده اس��ت، به فروش 
برسد، ضمن آنکه به تقاضای انباشته شده 

مسکن در این مدت، پاسخگو باشد. 
رئیس انجمن انبوه س��ازان استان تهران 
با تاکی��د بر اینک��ه یکی از اص��ول اولیه 
برای خروج از رکود اقتصاد، تحریک بازار 
مس��کن است، اظهار داش��ت: ما با هر دو 
سیاست پرداخت تسهیالت به سازندگان 
و خری��داران موافقیم، چ��را که در نهایت 

موجب رونق بازار مسکن می شود. 
محتش��م ب��ا اع��الم اینکه ه��ر دو این 
تس��هیالت با اس��تقبال مواجه می ش��ود، 
گفت: پرداخت تس��هیالت به هر دو گروه 
می توان��د ش��رایط کنون��ی را تغییر داده 
و اقتص��اد را از حال��ت رکود خ��ارج کند، 
درواقع اگ��ر این دو عامل اثر گذار تحریک 
ش��ود و پول ب��ه بخش مس��کن بیاید، در 

بخش تولید با حرکت قابل توجهی روبه رو 
می شویم. 

وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه ایده آل ترین 
وضعیت این است که تقاضا و تولید با هم 
به جریان بیفت��د، افزود: با توجه به اینکه 
دولت نمی خواهد سیاست هایی پیاده کند 
که ت��ورم افزای��ش یاب��د، بنابراین خروج 
از رک��ود بخش مس��کن می توان��د به نفع 

وضعیت اقتصادی کشور باشد. 
محتش��م چندی پیش گفته بود که به 
دلیل کمبود تولید که از س��ال گذشته با 
آن روبه رو بودیم، بازار مس��کن به س��مت 
رک��ود پیش رفته اس��ت. مدیریت صحیح 
می تواند قیمت مس��کن را همگام با تورم 
عموم��ی و ش��رایط اقتص��ادی در جامعه 
پیش ببرد و در ای��ن صورت می توانیم به 

فعال شدن این بازار امیدوار باشیم. 

پیشنهاد انبوه سازان برای بازگشت رونق اقتصادی

تحریک تقاضا در سایه حمایت از تولید

تدابیر رونق بخش دولت در مسیر بازار مسکن

پنجشنبه
23 مهر 1394 شماره 6347 www.forsatnet.irعمران و مسکن

گزارش

حمل و نقل

بازار مسکن چه زمانی رونق می یابد؟ 
یک کارش��ناس مس��کن پیش بینی ک��رد با توجه 
به زمان بر بودن پروس��ه امضای توافق هس��ته ای تا 
رونق اقتصادی، حداقل تا اواس��ط سال آینده رکود 
بخش مس��کن ادامه یابد، بنابراین ش��هریار شقاقی 
در گفت وگ��و با ایس��نا اظهار کرد: طی 8-7 س��ال 
گذش��ته تصمیماتی از سوی دولت ها گرفته شد که 
 در نهایت ش��رایط اقتصادی کش��ور را به این سمت 

کشاند. 
نباید فک��ر کنیم با امضای برجام یک ش��به همه 
چی��ز حل می ش��ود. همه ما برای رس��یدن به رونق 
مق��داری عجله داری��م؛ در حالی ک��ه رونق نیازمند 
زیرس��اخت ها و مشخص ش��دن نتایج قطعی برجام 
اس��ت. وی با بیان اینک��ه از روز امضای برنامه جامع 
اقدام مش��ترک )برجام( در 23 تیرماه کمتر از س��ه 
ماه گذشته است، افزود: تا همین چند روز پیش هم 
در مجلس راجع به برجام صحبت می ش��د که حتی 
مخالفان آن کم نبودن��د. پس چطور می توان از این 
توافق انتظار داشت به سرعت مشکالت اقتصادی ما 

را حل کند؟ 
این کارش��ناس مس��کن ادامه داد: سرمایه گذاران 
منتظر هستند وضعیت اقتصاد در شرایطی ایده آل و 
ش��فاف قرار گیرد و تحریم ها برداشته شود تا سپس 
اقدام به س��رمایه گذاری کنند. شقاقی به نامه چهار 
وزیر به رئیس جمهور اش��اره و خاطرنشان کرد: وزرا 
در ای��ن نامه به رک��ود اقتصادی اش��اره کردند. این 
یعنی هرکس پول دس��تش اس��ت فعاًل نگ��ه دارد. 
س��ال گذشته رش��د اقتصادی ما مثبت بود اما برای 
امس��ال پیش بینی کرده اند که رشد منفی می شود. 
لذا مس��ائل اقتصادی به قوت خود باقی مانده و رفع 

آنها نیازمند عبور از یک پروسه زمانی است. 
وی پیش بینی کرد: حداقل تا اوس��ط سال 1395 
رکود اقتصادی و به تبع آن رکود بخش مسکن ادامه 
یاب��د و پس از آن در صورتی که همه چیز درس��ت 
پیش برود می توان کم کم نش��انه های خروج از رکود 
را مش��اهده کرد. این کارشناس مسکن، پایین بودن 
قدرت وام ده��ی بانک ها را در رکود بخش مس��کن 
مؤثر دانس��ت و گفت: بانک ه��ا می گویند که قدرت 
پرداخت تس��هیالت 80 میلیون تومان��ی را ندارند. 
البته این تس��هیالت برای خرید مس��کن در تهران 
کافی نیس��ت اما برای شهرستان ها مناسب است. با 
این حال تا زمانی که تس��هیالت ارائه نش��ود مردم 

توان خرید یا ساخت مسکن نخواهند داشت. 

هشدار نسبت به زمین خواری 
بزرگ در شمیرانات

مع��اون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن با تأکید 
ب��ر اینکه از هفت س��ال پیش نس��بت ب��ه تخلفات 
ب��ه  روس��تاها  در  خ��واری  زمی��ن  و  س��اختمانی 
اس��تانداری ها، فرمانداری ه��ا و حتی وزارت کش��ور 
هشدار داده بودیم گفت: این بار هم هشدار می دهیم 
روس��تاهای البرز و تهران را یک زمین خواری بزرگ 
تهدید می کند. محمدرضا شاملو در گفت وگو با ایلنا 
با بیان اینکه روس��تاهای خ��وش آب و هوای مجاور 
کالنشهرها و اس��تان های شمالی کش��ور بیشتر در 
معرض زمین خواری و تخلفات س��اختمانی هستند، 
اظهار کرد: از هفت س��ال گذش��ته گزارش های 59 
ه��زار م��ورد تخلف��ات س��اختمانی و زمین خواری 
در روس��تاها را به مراجع قضای��ی و فرمانداری ها و 

استانداری ها و حتی وزارت کشور داده بودیم. 
وی با هش��دار نس��بت به زمین خ��واری بزرگ در 
ش��میرانات، گفت: روس��تاهای اس��تان های تهران، 
الب��رز، گی��الن، مازندران و گلس��تان در خطر ادامه 
زمین خواری ها هستند. ش��املو با بیان اینکه وظیفه 
بنیاد مس��کن مبارزه با زمین خواری نیس��ت، گفت: 
بنیاد مسکن متولی طرح های هادی در روستاهاست 
و تاکن��ون هم تخلفات رخ داده در این محدوده ها را 

به دستگاه های مربوطه گزارش کرده ایم.

طرح 25 میلیارد دالری ایران برای 
احداث خط آهن شمال-جنوب

ایران از یک ط��رح بلندپروازانه 25 میلیارد دالری 
ب��رای مدرن س��ازی و راه اندازی کری��دور خط آهن 
متصل کننده خلیج فارس و شبه قاره هند به آسیای 

میانه خبر داده است. 
به گزارش ایس��نا به نقل از پرس تی وی، کریدور 
بین الملل��ی حمل و نقل ش��مال-جنوب بی��ن هند، 
روس��یه، ایران، اروپا و آسیای میانه برای حمل و نقل 
بار به وس��یله کشتی، راه آهن و جاده به جاده ابریشم 

متصل خواهد شد. 
ایران کش��وری اس��ت ک��ه ح��دود یک میلیون و 
600 ه��زار کیلومتر مربع وس��عت دارد. اما ش��بکه 
راه آه��ن آن تنها کمت��ر از 11 درصد کل حمل و نقل 
این کشور را که در آن ساالنه 33 میلیون نفر جابه جا 

می شوند به خود اختصاص داده است. 
این طرح جدید همچنین ش��امل توس��عه شبکه 
راه آه��ن از 15 ه��زار کیلومت��ر کنونی ب��ه 25 هزار 
کیلومتر تا سال 2025 است. محسن پورسیدآقایی، 
مدیرعام��ل ش��رکت راه آهن ایران گف��ت: ما حدود 
25 میلی��ارد دالر پ��روژه راه آه��ن تعری��ف کرده ایم 
ک��ه برای آنه��ا بس��ته های انگیزش��ی جهت جذب 

سرمایه گذاران داخلی و خارجی در نظر گرفته ایم. 
وی افزود: تالش برای س��رمایه گذاری در شرایطی 
اس��ت که اش��تیاق بین المللی برای تجارت با ایران 
افزایش یافت��ه و ایران به دنبال به��ره بردن از خط 
ساحلی خود در خلیج فارس و دریای خزر به منظور 

ساخت یک مسیر ترانزیت است. 

اعمال تخصیص سوخت براساس 
پیمایش برای تمام ناوگان

 معاون برنامه ریزی سازمان راهداری با بیان اینکه 
به دنبال اعمال تخصیص س��همیه سوخت براساس 
عملک��رد و پیمای��ش برای تم��ام ناوگان هس��تیم، 
گف��ت: می��زان صرفه جویی از طریق س��همیه بندی 
جدید سوخت براساس عملکرد برای ناوگان باری و 

مسافری تا سه ماه دیگر مشخص می شود. 
شهرام آدم نژاد در گفت وگو با ایلنا با اشاره مراحل 
اج��رای طرح تخصیص س��وخت براس��اس عملکرد 
ن��اوگان، اظه��ار ک��رد: ط��رح تخصیص س��وخت و 
سهمیه بندی جدید سوخت ناوگان باری و مسافری 
از اردیبهشت ماه کلید خورد اما برای به دست آمدن 
نتایج تست های س��وختگیری ناوگان از جایگاه های 
مشخص و اس��تفاده از این داده ها طرح را به صورت 

عملی از مهرماه شروع کردیم. 
وی با بیان اینکه تمام سهمیه از ابتدای مهرماه با 
توجه به داده های به دس��ت آم��ده تغییر کرد، ادامه 
داد: پردازش ها به صورت روزانه انجام می شود و هنوز 
در اجرای این طرح با مشکل خاصی مواجه نشدیم و 

از این پس سوخت عادالنه تر توزیع می شود. 
آدم ن��ژاد ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه ب��ه دنب��ال اعمال 
س��همیه بندی سوخت براس��اس عملکرد و پیمایش 
ب��رای تمام ناوگان هس��تیم، گف��ت: در حال حاضر 
میزان عملکرد ناوگان براساس اسنادی مانند بارنامه 
و صورت وضعیت تعیین می ش��ود اما باید به سمت 

الکترونیکی شدن اسناد برویم. 
معاون برنامه ریزی سازمان راهداری با بیان اینکه 
 GPS تا سال آینده با ابزارهای الکترونیکی از جمله
میزان عملکردها تعیین خواهد شد، افزود: بخشی از 
هزینه ه��ای نصب GPS را دول��ت به مالکان ناوگان 
می پردازد. وی ادامه داد:  در مصوبه دولت آمده است 
که بخش��ی از هزینه های تامین و نصب GPS روی 
ناوگان توس��ط دولت و از محل بن��د »ق« پرداخت 
ش��ود و البته هزینه های نصب تجهیزات شناور است 
و میزان مشارکت دولت در این موضوع بستگی دارد 
که دولت تامین چه بخش��ی از برخط و الکترونیکی 

شدن اسناد را برعهده بگیرد. 
آدم ن��ژاد در پاس��خ به این س��وال ک��ه تخصیص 
س��وخت براس��اس عملکرد تا چه ح��د می تواند در 
مص��رف س��وخت جلوگیری کند، گف��ت: هنوز یک 
ماه هم از اجرای طرح نمی گذرد و تا س��ه ماه دیگر 
می توان گفت با اجرای این طرح چه مقدار س��وخت 

صرفه جویی می شود. 

برنامه پرواز ایرالین های اروپایی از 
ایران بدون تغییر ماند

ایرالین ه��ای اروپای��ی درباره خطر موش��ک های 
روس��ی که از آس��مان ایران و ع��راق عبور می کنند 
هش��دار گرفتند. با ای��ن همه در برنامه پروازش��ان 
تغییری ایجاد نشده است. به گزارش ایسنا، سازمان 
هواپیمای��ی اروپا ب��ه همه ش��رکت های هواپیمایی 
مستقر در این منطقه درباره خطر موشک هایی که از 
کشتی های جنگی روسیه در دریای خزر در روزهای 

ششم و هفتم اکتبر پرتاب شدند، هشدار داد. 
با این همه این س��ازمان درباره اینکه خلبانان باید 
در مسیرش��ان بازبینی کنند، توصیه ای نکرد و اعالم 
کرد موش��ک های پرتاب شده در سطح پایین تری از 
فضای هوایی که هواپیماهای مسافری معموال پرواز 

می کنند، پرتاب شده اند. 
ایرفرانس س��ریعا با معرفی مق��ررات موقتی برای 
پروازهایی که به س��مت ایران و دریای خزر حرکت 
می کنند، واکنش نش��ان داد، با ای��ن همه جزییاتی 
درباره تدابیر جدیدش منتش��ر نکرد. این ایرالین در 
حال حاضر از پرواز بر فراز سوریه، عراق، یمن، شرق 

اوکراین و لیبی اجتناب می کند. 
بریتیش ایرویز هم اعالم کرد برنامه پروازهایش را 
بر مبنای توصیه دولت انگلیس، سازمان های امنیتی 

و سازمان های هواپیمایی تنظیم می کند. 
سخنگوی این شرکت هواپیمایی گفت: ما هرگز در 
فضای هوایی که از امنیت آن مطمئن نیس��تیم، پرواز 
نخواهیم کرد. این هشدار سطح باال، بدون شک موجب 
نگرانی خاطر مس��افران درباره خطر برخورد موش��ک 
به هواپیماهای مسافری خواهد شد. چنین سناریویی 
در ژوییه س��ال 2014 با اصابت یک موش��ک به پرواز  

ام اچ 17 مالزی ایرالینز بر فراز اوکراین اتفاق افتاد. 

جواد هاشمی

عمران

وز|
مر

ت ا
رص

 | ف
ت 

بیا
زو 

آر
س: 

عک



درس��ت ی��ک هفته اس��ت 
از رونمای��ی برن��د ملی  ک��ه 
)اکس��یر( می گ��ذرد.  عس��ل 
ای��ن برن��د ک��ه با هم��کاری 
اتحادیه سراس��ری زنبورداران 
و صندوق حمایت از توس��عه 
همچنی��ن  و  عس��ل  زنب��ور 
جمع��ی از مس��ئوالن دولتی 
وزارت جهادکشاورزی در امور 
دام به رسانه ها معرفی شد، با 
هدف توزیع عسل طبیعی در 
فروشگاه های مربوطه در بازار 

فعالیت خواهد کرد. 
در مراس��م هفته گذش��ته، 
مس��ئوالن همگی به این برند 
امیدوار بودند و تأکید می کردند 
که از این پس، عس��ل طبیعی 
تح��ت ل��وای برند مذک��ور به 
دست مشتریان خواهد رسید. 
اما تمام موض��وع به همین جا 
ختم نمی ش��ود. زی��را برخی از 
اتحادیه ها از ای��ن اتفاق اظهار 
بی اطالعی می کردن��د. این در 
حال��ی اس��ت که طب��ق گفته 
مدیرعامل صندوق، قرار اس��ت 
تولیدات عس��ل طبیعی 252 
اتحادی��ه اس��تانی در سراس��ر 
کشور از طریق این برند به بازار 

عرضه شود. 
ب��ه ه��ر ترتی��ب، برخ��ی از 
تولیدکننده ها تشکیل این برند 
را نوع��ی انحصارطلبی قلمداد 
ک��رده و معتقدند اتحادیه تنها 
ب��رای ف��روش کاالهای��ی که 
گزینش کند، دس��ت به چنین 

اقدامی زده است. 

فع��االن  همی��ن  از  یک��ی 
زنب��ورداری،  بخش  ناراض��ی 
روح اهلل جواه��ری اس��ت. ب��ه 
گفت��ه وی، اگ��ر قرار اس��ت 
چنی��ن اتفاق��ی ب��ه ص��ورت 
کش��وری باش��د، چرا بنده و 
)خوانسار(  شهرستان  اتحادیه 
از آن بی اطالعی��م؟ آی��ا این 
به معنی نوع��ی انحصارطلبی 

نیست؟ 
برخ��ی از اتحادیه های دیگر 
شهرس��تان ها نی��ز از رونمایی 
برند گفته ش��ده ناآگاه بودند و 
در گفت و گو با »فرصت امروز« 
تأکی��د می کردند ک��ه اتحادیه 
سراس��ری به ج��ای تمرکز بر 

فروش باید ب��ر تولید متمرکز 
باش��د، چراکه اکنون وضعیت 
تولی��د به خاطر تغییر ش��رایط 
اقلیمی ب��ه وضعی��ت بحرانی 
رسیده و همین موضوع زمینه 
تقل��ب را فراهم می کن��د. آنها 
معتقدن��د که اگ��ر گل و گیاه 
به ان��دازه کافی در دس��ترس 
زنبوردار باش��د، احتمال تقلب 

برای وی به صفر می رسد. 
از نظ��ر آنه��ا به ه��ر حال، 
زنبوردار نیز برای امرار معاش 
احتیاج به درآمد مکفی دارد. 
اما وقتی شرایط فراهم نباشد، 
ممک��ن اس��ت برخ��ی از آنها 
ب��ه فکر تولیده��ای نامتعارف 

بیفتن��د. این وظیف��ه اتحادیه 
و صندوق حمایت از توس��عه 
زنبور عسل اس��ت که باید به 
ی��اری آنها آم��ده و راهکاری 
برای خ��روج از بح��ران ارائه 

دهد. 
به گفته برخی از کارشناسان 
این رش��ته، بهتر بود مسئوالن 
مش��کالت موجود را ریشه یابی 
و آنها را به روش درس��ت حل 
می کردن��د. اما با ایج��اد برند، 
دس��ت روی آخری��ن مرحل��ه 
یعنی فروش گذاشته و تولید را 
به طور کلی فراموش کرده اند. 
گذش��ته از اینها وقت��ی برای 
نش��ان های اس��تاندارد و ک��د 

بهداشتی، به وفور تقلب صورت 
گرفته و برخی از سودجویان به 
راحتی آنه��ا را جعل می کنند، 
چ��ه تضمینی هس��ت که در 
آین��ده ای��ن اتفاق ب��رای برند 

اکسیر نیفتد؟ 
ب��ا این اوص��اف باید منتظر 
ب��ود و دید که برن��د نامبرده 
اعتم��اد  می توان��د  چگون��ه 
مش��تریان را ب��ه خ��ود جلب 
کند؟ آن ه��م در صورتی که 
از  تولیدکننده ها  از  بس��یاری 
بی خبری  اظهار  آن  تش��کیل 
کرده و چنین برندی را نوعی 
افرادی  ب��رای  انحصارطلب��ی 

خاص می دانند. 

اتحادیه های تولید کنندگان عسل در بی اطالعی

آیا برند ملی عسل، نوعی انحصارطلبی است؟ 
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گزارش 2 

تدوین طرح افزایش ضریب خوداتکایی 
با افزایش کارایی مصرف آب

مدی��رکل دفت��ر محصوالت اساس��ی وزارت جهاد 
کش��اورزی گف��ت: معاون��ت زراع��ت وزارت جه��اد 
کش��اورزی هشت طرح افزایش ضریب خوداتکایی را 
با محوریت اقتصاد مقاومتی و تأکید بر افزایش کارایی 

مصرف آب تدوین کرده است. 
 کاوه خاکس��ار اف��زود: اجرایی کردن الگوی کش��ت 
در مناطق مختلف کش��ور به گونه ای که سهم محصول 
ه��ر منطق��ه و میزان ارزش افزوده ای که ایجاد می کند، 
مش��خص باش��د از طرح هایی است که به صورت جدی 
توس��ط معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی پیگیری 
می ش��ود.  وی اظهار کرد: وقوع بحران آب در ش��رایط 
حاضر بر کسی پوشیده نیست، بنابراین تمامی طرح های 
تدوین ش��ده و عالوه بر آن هش��ت طرحی که در زمینه 
افزایش ضریب خوداتکایی با محوریت اقتصاد مقاومتی 
تهیه شده است، بر این مسئله تأکید دارد.  خاکسار ادامه 
داد: در برخی محصوالت شاید ظرفیت تولید مناسبی 
نداشته باشیم و قرار هم نیست به هر قیمتی محصول 
را تولید کنیم، زیرا این نوع تولید به محیط زیس��ت و 
منابع پایه کشور که محوری ترین آن آب و خاک است، 
ضرب��ه وارد می کن��د.  وی تصریح کرد: از طریق افزایش 
س��طح نیز نمی توانیم تولید را افزایش دهیم، بنابراین 
الزم است از روش های دیگری همچون افزایش کارایی 
مصرف آب و اینکه از هر محصولی چه مقدار تولید کنیم 
و از چه طرح هایی برای این منظور استفاده کنیم بهره 
ببریم.  خاکسار یادآور شد: در برنامه های گذشته به مقوله 
آب کمتر توجه شده است، بنابراین باید در نسخه های 
جدیدی که ارائه می شود، به روش هایی اشاره شود که 
وضعیت تولید را بهبود بخش��یده و عالوه بر آن به آب 

کمتری نیز نیاز داشته باشد. 

ریزش 50 تا 70 هزار تن مرکبات 
مازندران به دلیل خشکسالی

رئیس س��ازمان جهاد کشاورزی مازندران از ریزش 
50 تا 70 هزار تن مرکبات در این استان خبر داد و 
افزود: پیش��نهاد تخصیص یارانه صادرات محصوالت 

کشاورزی را به هیأت دولت داده ایم. 
ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی وزارت جه��اد 
کش��اورزی، دالور حیدر پ��ور گفت: انج��ام تحقیقات 
برای تولید محصوالت کش��اورزی با هدف حضور در 
بازار جهانی مهم ترین ماموریت جهاد کش��اورزی در 
استان است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران 
وضعیت تولید محصوالت کشاورزی در مازندران را به 
لحاظ کیفی و کمی خوب توصیف کرد و افزود: ورود 
تولیدات مازندران به بازار های آس��یایی و خاورمیانه 
که رقابت جدی وجود دارد، سخت است. وی وضعیت 
تولید مرکبات در مازندران را هم مناسب ارزیابی کرد 
و گفت: هر چند بررسی های انجام شده نشان می دهد 
خشکسالی باعث ریزش 50 تا 70 هزار تن نارنگی و 
پرتقال باغ های استان شد، اما این رقم در برابر بیش 
از 2 میلیون تن محصول این باغ ها بسیار ناچیز است. 
او افزود: این میزان خسارت مربوط به 5هزار هکتار 
 از باغ ه��ای مرکباتی اس��ت که به دلیل خشکس��الی

30 ت��ا 80درصد خس��ارت دیدن��د. حیدر پور تنها راه 
ب��رای کمک به باغ��داران را ایجاد بازارهای صادراتی 
دانس��ت و گفت: حضور در بازار جهانی بدون کمک 
دولت و یارانه صادراتی امکان پذیر نیست و به همین 
دلیل در سفر رئیس جمهوری به استان پیشنهاد دادیم 
دولت برای هر کیلوگرم صادرات مرکبات 5هزار ریال 

یارانه نقدی پرداخت کند. 

ضرر 300 تومانی دامداران در تولید 
یک کیلوگرم شیر

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران متوسط 
قیمت خرید شیر خام دامداران را 1160 تومان عنوان 
ک��رد و بیان داش��ت: دام��داران در تولید هر کیلوگرم 

شیرخام 300 تومان متضرر می شوند. 
احمد مقدسی در گفت وگو با فارس با انتقاد از عدم 
اب��الغ مصوبه 13 درص��دی افزایش قیمت  محصوالت 
لبنی )ش��یر، ماس��ت، پنیر( توس��ط دولت، گفت: در 
یک ماه اخیر دامداران تعدادی از دام های خود را به 
دلیل به صرفه نبودن تولید راهی کشتارگاه کرده اند. 
وی اف��زود: در 16 م��اه گذش��ته به دلیل عدم اجرای 
مصوبه 1440 تومانی خرید شیرخام، در واقع یارانه شیر 
از جیب دامداران به مردم پرداخت می شود و دامداران 
دیگر توان تولید ندارند.  رئیس هیات مدیره انجمن صنفی 
گاوداران بیان داشت: دامداران در این فصل باید علوفه 
دام های خود را تهیه کنند و برای این کار نیاز به نقدینگی 
دارند. از آنجا که توان مالی تهیه آن را ندارند، دام هایی 
را که میزان تولید شیر کمتری دارند، راهی کشتارگاه 
می شوند یا به طور کامل دام های شان را می فروشند.   وی 
با بیان اینکه دامداران توان مالی خود را از دست داده اند، 
گفت: زیان بی توجهی به تولید کنندگان شیرخام به زودی 

در جامعه آشکار می شود. 

خروج ۴ استان از چرخه تولید 
ماهی قزل آال

مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان 
ایران با بیان اینکه تولید قزل آال در سال جاری افزایشی 
ندارد، گفت: چهار اس��تان کش��ور از چرخه تولید این 

ماهی خارج شده اند. 
ارسالن قاسمی در گفت وگو با مهر با بیان اینکه میزان 
تولید ماهی قزل آال در کش��ور با س��ال قبل هیچ تفاوتی 
ندارد، اظهارداش��ت: در س��ال جاری با افزایش تولیدی 
در ای��ن زمین��ه مواج��ه نخواهیم بود.  وی با بیان اینکه 
حدود چهار سال است که بیماری ویروسی )VHS( در 
جمعیت قزل آال شیوع پیدا کرده است، گفت: چهار استان 
کشور از جمله استان کرمانشاه در حدود سه سال اخیر از 
چرخه تولید این ماهی خارج شده اند.  قاسمی درباره علت 
این موضوع اضافه کرد: شیوع گسترده بیماری VHS و 
اینکه سازمان های شیالت و دامپزشکی موفق نشدند در 
این زمینه حمایت های الزم را از تولیدکننده و تولید انجام 
دهند، باعث وقوع این اتفاق شد.  وی اظهارامیدواری کرد 
که هر چهار استان خارج شده از چرخه تولید قزل  آال، 
س��ال آینده دوباره به جم��ع تولیدکنندگان این ماهی 
افزوده شوند.  گفتنی است سال  گذشته شیوع بیماری 
ویروسی )VHS( در جمعیت قزل آالی کشور باعث شد 
تولید این ماهی با کاهش حدود 45 درصدی مواجه شود. 

پرداخت ۱۲00 میلیارد تومان طلب 
گندمکاران تا هفته آینده

س��خنگوی خری��د تضمینی گندم گف��ت: تمامی 
مطالب��ات گندم��کاران حداکث��ر تا ی��ک هفته آینده 
توس��ط ش��رکت بازرگان��ی دولت��ی تامی��ن اعتبار و 

پرداخت می شود. 
 ب��ه گ��زارش ف��ارس، حش��مت اهلل نظ��ری عض��و 
هیات مدیره و س��خنگوی خرید تضمینی گندم بانک 
کشاورزی با بیان اینکه کل بهای خرید تضمینی گندم 
حدود 94 هزار میلیارد ریال اس��ت، گفت: 92 هزار و 
700 میلی��ارد ری��ال از بهای خرید تضمینی گندم به 
کش��اورزان پرداخت ش��ده اس��ت.  وی افزود: هزار و 
200 میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان باقی مانده 
که پیش بینی می ش��ود حداکثر طی مدت یک هفته 
تامین اعتبار و بهای گندم تضمینی خریداری ش��ده 

توسط شرکت بازرگانی دولتی پرداخت شود. 
س��خنگوی خرید تضمینی گندم بیان داش��ت: کل 
گندم خریداری شده به نرخ تضمینی در سال زراعی 

94 - 93 رقم، 8 میلیون و 68 هزار تن بود. 

توزیع گسترده مرغ منجمد 
5500تومانی در ماه محرم

رئیس انجمن مرغ گوش��تی با بیان اینکه مش��کلی 
ب��رای تامی��ن مرغ مصرفی درم��اه محرم وجود ندارد 
گف��ت: در ای��ن ایام، مرغ منجمد بدون محدودیت به 
نرخ هرکیلوگرم 5500 تومان توزیع می شود و قیمت 

روز مرغ تازه نیز کمتر از 6 هزار تومان است. 
محمد یوس��فی در گفت وگو با تس��نیم با اعالم این 
خبر اظهار کرد: وضعیت تولید مرغ بسیار مناسب بوده 
و عالوه بر اینکه برای تامین نیاز ماه محرم هیچ گونه 
کمبودی وجود ندارد، بلکه وضعیت تولید مازاد است. 
وی با بیان اینکه قیمت مرغ زنده 4 هزار تومان است، 
افزود: هرکیلوگرم گوشت مرغ به صورت عمده 5 هزار و 
700 تومان و در خرده فروشی ها 5 هزار 900 تا 6 هزار 
تومان به فروش می رسد.  یوسفی تاکید کرد: با توجه 
به افزایش تقاصا در ماه محرم، شرکت پشتیباتی امور 
دام ب��رای تنظی��م بازار و جلوگیری از افزایش قیمت 
احتمالی این محصول اقدام به توزیع مرغ منجمد به 

قیمت هر کیلو گرم 5500 تومان می کند. 
رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی یادآور 
شد: با توجه به ذخایر مطمئن شرکت پشتیبانی امور 
دام و تولید مناس��ب این محصول در کش��ور، مشکلی 
ب��رای تامی��ن م��رغ مصرفی در این ای��ام وجود ندارد 
و هیات ه��ای ع��زاداری ب��ه هرمیزانی ک��ه نیاز دارند 
می توانن��د مرغ منجم��د خریداری کنند.  وی درباره 
برگش��ت محصوالت پروتئینی ایران از عراق، تصریح 
ک��رد: ص��ادرات محصوالت پروتئینی ایران به عراق و 
افغانستان مناسب بوده و مواردی که در این خصوص 

شنیده می شود جزئی است. 
یوس��فی در پایان با بیان اینکه مرغداران کماکان 
در حاش��یه س��ود قرار ندارند، گفت: درحالی که اوایل 
س��ال گذش��ته وزارت جهاد کشاورزی قیمت منطقی 
م��رغ را ب��رای مصرف کننده 7 هزار تومان اعالم کرده 
ب��ود، قیم��ت فعلی این محص��ول در بازار  هزار تومان 

کمتر است. 

خبــــر

چندی پیش سومین همایش 
توسعه تجارت و بازار محصوالت 
ارگانیک توسط انجمن ارگانیک 
ای��ران برگزار ش��د. گذش��ته از 
اینکه ای��ن انجمن به عنوان یک 
انجمن علمی مورد تأیید وزارت 
بهداش��ت یا عل��وم نیس��ت، به 
دالیل تبلیغاتی که این روزها در 
مورد مصرف محصوالت ارگانیک 
ص��ورت می گیرد بر آن ش��دیم 
که با مراجعه به س��ایت همایش 
اطالعات الزم را به دس��ت آوریم 
و اطمین��ان حاص��ل کنی��م که 
محصوالت ارگانیک کامال س��الم 
و قابل اعتماد هس��تند. با کمال 
تعجب و بر خالف انتظار پس از 
مراجعه به سایت انجمن ارگانیک 
که اخب��ار همای��ش ارگانیک را 
پوش��ش می دهد به جای اینکه 
با تعاریف و رویکردهای توس��عه 
محصوالت ارگانیک و راهکارهای 
از این  جلوگیری از سوء استفاده 
عن��وان در فریب م��ردم مواجه 
ش��ویم، با تبلیغ��ات منفی علیه 
تراریخت��ه مواج��ه  محص��والت 
ش��دیم. به ناچار وقتی در سایت 
انجم��ن ارگانی��ک ایران پاس��خ 
س��ؤاالت خود را نیافتیم درصدد 
آن برآمدی��م ک��ه برای کس��ب 
از  اطمین��ان  و  الزم  اطالع��ات 
س��الم بودن محصوالت ارگانیک 
به س��ایت های معتب��ر علمی و 
مقاالت بین المللی منتش��ر شده 
در دنی��ا مراجع��ه کنیم. مقاالت 
متعددی وجود داشت که عالوه 
محصوالت  محاس��ن  ذک��ر  ب��ر 
ارگانی��ک، آنه��ا را از جنبه های 
مختلف ازجمله وجود باکتری ها، 
ایجاد واکنش های آلرژیک، وجود 
برخی ترکیبات معدنی سمی و... 
بررسی کرده بود. در این نوشتار 
قصد داریم به مشکلی که به طور 
جدی تری در این نوع محصوالت 
مطرح اس��ت اش��اره کنیم و آن 

وجود مایکوتوکسین هاست. 
توضی��ح  ب��ه  الزم  ابت��دا  در 
اس��ت تاکنون تعاریف متعددی 
ارگانی��ک  کش��اورزی  ب��رای 
ارائ��ه ش��ده اس��ت. بر اس��اس 
کش��اورزی  ویکی پدیا،  تعری��ف 
کش��اورزی  نوع��ی  ارگانی��ک 
اس��ت ک��ه در تولی��د و فرآوری 
کوده��ای  از  آن  محص��والت 
هورمون ها  س��موم،  ش��یمیایی، 
و دگرگونی ها و دس��تکاری های 

ژنتیک اس��تفاده نش��ود و همه 
مراح��ل تقویت زمین، کاش��ت، 
داشت و برداش��ت با استفاده از 
نهاده های طبیعی )همچون کود 
حشرات  کمپوس��ت ها،  زیستی، 
کارا  ریزاندام��گان   س��ودمند، 
 )Effective Microorganisms(

صورت گیرد. 
مطالع��ات بر روی محصوالت 
ارگانی��ک و مقایس��ه آنه��ا ب��ا 
غذاه��ای غیرارگانی��ک تولی��د 
ش��یمیایی  س��موم  ب��ا  ش��ده 
نشان دهنده ارزش غذایی باالتر 
و ک��م ب��ودن م��وادی همچون 
آفت کش ه��ا در ای��ن گ��روه از 
مواد غذایی اس��ت. ام��ا با این 
دیگری  مضر  ترکیب��ات  وجود، 
نیز  مایکوتوکس��ین ها  همانن��د 
غذای��ی  م��واد  در  می توانن��د 
ارگانی��ک در مقایس��ه ب��ا مواد 

غیرارگانیک موجود باش��ند. 
حض��ور قارچ ه��ای موجود در 
مواد غذایی از نگرانی های جدی 
در مورد سالمت این مواد است. 
از آنجا که استفاده از قارچ کش ها 
در تولی��د محص��والت ارگانیک 
ممنوع اس��ت در مواردی دارای 
آلودگی بیش��تری در مقایسه با 
مواد غذایی غیرارگانیک هستند. 
محص��والت  مایکوتوکس��ین ها 
جانب��ی بس��یار س��می برخ��ی 
کپک ه��ا هس��تند ک��ه معموال 
تولی��د،  مختل��ف  مراح��ل  در 
برداشت، مراحل پس از برداشت 
و ذخیره س��ازی تولید می ش��وند. 
حضور مایکوتوکس��ین ها در مواد 
غذای��ی ارگانی��ک در تحقیق��ات 
متعددی بررسی و تأیید شده است 

 .)Rubert et al. , 2013(
تحقیق��ات نش��ان می دهد که 
این ترکیباِت س��رطان زا نه تنها 
در م��واد غذای��ی ارگانیک کمتر 
نیس��تند، بلک��ه در م��واردی تا 
چندی��ن برابر م��واد غذایی غیر 
عنوان  ب��ه  ارگانی��ک هس��تند، 
مثال مش��اهده ش��ده است که 
آلودگ��ی ذرت ه��ای ارگانیک به 
 fumonisin فامونیس��ین های 
B1 و B2 ت��ا 10 برابر بیش��تر 
از ذرت غیر ارگانیک بوده اس��ت 

 .)Silva et al. , 2009(
اخیراً مطالعات دیگری در ارتباط با 
حضور مایکوتوکسین ها در محصوالت 
غذایی ارگانیک و غیرارگانیک بر پایه 
غالت در آلمان، فرانسه و اسپانیا انجام 
ش��د که نتایج بیانگر وج��ود مقادیر 
حاصل  مایکوتوکس��ین های  بیشتر 
از فوزاریوم در محص��والت ارگانیک 
 در مقایس��ه با انواع غیرارگانیک بود

.)Rubert et al., 2013(
ف���ام�����ونیسی����ن ه����ا 
مایکوتوکس��ین هایی هستند که 
به طور عمده توس��ط قارچ های 
و  می ش��وند  تولی��د  فوزاری��وم 
ب��ا ع��وارض متع��ددی از جمله 
سرطان کبد، نارسایی های کلیوی 
و... مرتب��ط هس��تند. همچنی��ن 
وجود فامونیسین ها در ذرت های 
 )home grown( محل��ی 
در ش��مال ای��ران ارتب��اط باال و 
ب��ا س��رطان مری  معن��ی داری 
 )Shephard et al. , 2000(
و در چین با س��رطان کبد نشان 

 .)Li et al. , 2001( داد
اصلی تری��ن  از  یک��ی  ام��ا 
آفالتوکسین  مایکوتوکس��ین ها، 

و  س��می ترین  و  اس��ت 
سرطان زا ترین عضو این خانواده 
می شود  نامیده   B1آفالتوکسین
که چنانچ��ه در مدت طوالنی و 
به مق��دار کم جذب بدن ش��ود 
موجب��ات ابتال به س��رطان کبد 
را فراهم می آورد. آفالتوکس��ین 
هیدروکس��یله  متابولی��ت   M1
شده B1 است که پس از جذب 
در بدن جانوران تشکیل می شود 
ان��دازه خطرناک  و ب��ه هم��ان 
در   M1 آفالتوکس��ین  اس��ت. 
فرآورده های لبنی نس��بتا پایدار 
بوده و در فرآیندهای پاستوریزه 
ک��ردن،  اس��تریلیزه  حت��ی  و 
غیرفع��ال نمی ش��ود. نتایج یک 
تحقیق نشان می دهد که میزان 
آفالتوکس��ین M1 در ماست و 
شیر فرآوردمای ارگانیک بیش از 
حد مجاز ب��وده و می تواند برای 
باش��د خطرناک  مصرف کنن��ده 
)Tosun and Arslan, 2013a; 
Malissiova et al, 2013(.

از  باالت��ر  مقادی��ر  همچنی��ن 
 B1 ح��د مج��از آفالتوکس��ین
ادویه ج��ات  و  س��بزیجات  در 
است ش��ده  مش��اهده   ارگانیک 

 .)Tosun and Ayyıldız, 2013b(
اس��ت  توضی��ح  ب��ه  الزم 
کنج��کاوی در مورد محصوالت 
»مص��رف  ش��عار  و  تراریخت��ه 
ممنوع«  تراریخت��ه  محصوالت 
همایش توس��عه تجارت و بازار 
بر  را  ارگانیک م��ا  محص��والت 
آن داش��ت ک��ه در م��ورد این 
محص��والت نیز تحقی��ق کنیم. 
نتایج جس��ت وجوی ما حکایت 
از منفی جل��وه دادن اغراق آمیز 

و غی��ر واقعی این فناوری مفید 
افراد داش��ت.  از س��وی برخی 
در اینج��ا بهت��ر دیدیم به جای 
دنیا  معتب��ر  مقاالت  به  اش��اره 
مبن��ی ب��ر تأیی��د محص��والت 
تراریخت��ه ب��ه مطلب��ی تح��ت 
عن��وان »محص��والت تراریخته 
را تجاری نکنید« اش��اره کنیم 
که در س��ایت انجمن ارگانیک 
ب��ه نق��ل از دکتر واندانا ش��یوا 
از  از کش��ور هندوس��تان یکی 
س��خنرانان اصل��ی و ش��اخص 
س��ومین همای��ش بین الملل��ی 
ب��ازار  و  تج��ارت  توس��عه 
ارگانیک در تهران  محص��والت 

منتشر شده است.
در این مطلب که تالش دارد 
محص��والت تراریخت��ه را منفی 
جلوه داده و تجاری س��ازی آن 
در ای��ران را خطرن��اک معرفی 
کن��د، آمده اس��ت: »ت��ا زمانی 
ک��ه تحقیق��ات و آزمایش های 
علم��ی به نتایج قطعی و دقیقی 
نرس��یده است و اثرات مضر آن 
روی  تراریخت��ه(  )محص��والت 
انس��ان و محی��ط زندگ��ی آنها 
مش��خص نش��ده اس��ت، اجازه 

تجاری س��ازی آن را ندهید«. 
س��ؤال اینجاس��ت ک��ه اگ��ر 
آزمایش ه��ای علم��ی و نتای��ج 
قطعی و دقیق��ی مبنی بر عدم 
س��المت محص��والت تراریخته 
ک��ه از س��ال 1996 در دنی��ا 
تاکنون  و  شده اند  تجاری سازی 
هر س��اله به طور چش��مگیری 
س��طح زی��ر کش��ت، پذیرش و 
مصرف آنه��ا در جهان در حال 
افزایش است، وجود ندارد، پس 
چرا برخی ب��ا صرف هزینه های 
همای��ش  برگ��زاری  و  ب��اال 
بین الملل��ی س��عی دارن��د ب��ه 
جای معرفی مزایای محصوالت 
ارگانی��ک در همای��ش خود بر 
تولید  تکنول��وژی مفی��د  ض��د 
محصوالت تراریخته در کش��ور 

تبلیغ کنند؟ 
آیا بهتر نیس��ت این انجمن ها 
بن��ا بر رس��الت خ��ود و مطابق 
رس��م معمول تمام دنیا نسبت 
به گس��ترش درج برچسب های 
ج�ه��ت  آگ����اه�ی ده�ن���ده 
مصرف کننده  به  اطالع رس��انی 
عمل کند و با توسل به رسالت 
اصل��ی خویش به ح��ق انتخاب 
مش��تریان در گزینش و مصرف 
ارزش  با  و  محصوالت س��الم تر 

غذایی بهتر ارج نهد؟ 

چرا محصوالت ارگانیک
 کامال سالم و قابل اعتماد نیستند؟ 

وحید زندی فخر

آب

دام

سیدضیاءالدین میرحسینی
استاد رشته ژنتیک و اصالح نژاد دانشگاه گیالن



مدی��ر تیم ه��ای ملی والیب��ال از جدایی اس��لوبودان 
کواچ خب��ر داد. امیرحس��ین منظمی، مدی��ر تیم های 
ملی والیبال با اعالم ای��ن خبر گفت: هرچند زمان مان 
برای پیکارهای پیش رو کم اس��ت ول��ی به جمع بندی 
رس��یدیم که س��رمربی تیم ملی را تغییر دهیم. به این 
نتیجه رسیدیم که کواچ دیگر کاریزمای الزم را ندارد و 

بازیکنان نیز از وی حرف شنوی ندارند. 
منظمی در پاس��خ به این پرسش که روزهای گذشته 
اعالم ش��د، کواچ کوتاه آمده و برای تغییر در کادر فنی 
موافق��ت کرده، چرا حاال باید ب��رود، گفت: در صحبتی 
که ب��ا آقای داورزنی داش��تم، گفت که س��رمربی تیم 
مل��ی چنی��ن چی��زی را نپذیرفت��ه و تأکید ک��رده که 

کادرش خیل��ی خوب اس��ت. کاپیتان س��ابق تیم ملی 
درباره اینکه س��رمربی بعدی ایرانی اس��ت یا خارجی، 
بیان کرد: 100 درصد ایرانی نیس��ت و درصدد هستیم 
یک��ی از مربی های خوب خارج��ی را بیاوریم که نیاز به 
بررسی های دقیق دارد و نباید شتاب زده عمل کنیم. در 

حال ارزیابی گزینه های مختلف هستیم. 

حضرت آی��ت اهلل خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی صبح چهارشنبه در دیدار 
جمعی از دانش��جویان و استعدادهای برتر 
علم��ی کش��ور، توصیه ها و هش��دارهای 
مهمی به نخبگان و مسئوالن بیان کردند 
و ب��ا تأکید ب��ر لزوم جدی گرفته ش��دن 
بنی��اد نخبگان به عنوان ی��ک بنیاد ملی و 
راهب��ردی و همچنین ایج��اد زمینه برای 
نقش آفرین��ی عملی اس��تعدادهای جوان 
در جامع��ه، ش��رکت های دانش بنی��ان را 
یک��ی از پایه های اصل��ی اقتصاد مقاومتی 
دانس��تند و گفتند: آینده کشور به برکت 
اهداف، شعارها و حرکت انقالبی جامعه و 
حضور انبوه نخبگان جوان و حرکت عظیم 
و پرش��تاب علمی و فناوری که آغاز شده 
است، آینده ای روشن و همراه با پیشرفت 
و اقتدار و نفوذ روزافزون معنوی در منطقه 
و جهان خواهد بود و کس��انی که در این 
ش��رایط به دنبال دلسرد کردن نسل جوان 
از حال و آینده هستند، مرتکب خیانت به 

کشور و ناموس ملی می شوند. 
رهبر معظم انقالب اس��المی در ابتدای 
س��خنان خود دیدار با جوانان ایران نخبه 
و مصمم و پرنشاط را امیدآفرین خواندند 
و با اش��اره به ضریب هوشی باالی جوانان 
نس��بت به متوسط جهانی افزودند: از آنجا 
که جمهوری اس��المی ای��ران قدرت خود 
را درون زا می داند، جوان های هوش��مند، 
متعهد و با استعداد، از بزرگ ترین فرصت 

و ثروت این کشور محسوب می شوند. 
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای بعد از این 
مقدمه، چند س��فارش پدران��ه به جوانان 
نخبه داشتند.  »نخبگی را یک نعمت الهی 
دانس��تن و به جا آوردن شکر این نعمت« 
نخس��تین توصیه رهبر انقالب به جوانان 
برتر علمی بود ک��ه گفتند: این نخبگی را 
از برکت انقالب اس��المی نی��ز بدانید زیرا 
انقالب به جوانان ایران ش��خصیت، هویت 
و جرأت داد تا نیرو و استعداد درونی خود 

را به کار اندازند. 
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای، کس��ب 
جای��گاه برجس��ته علمی در می��ان 200 
کش��ور جه��ان را یکی از ثم��رات انقالب 
اس��المی خواندند و افزودند: ایران اکنون 
درحالی به رتبه باالی علمی رسیده است 
ک��ه در طول بیش از س��ه دهه گذش��ته، 
با جنگ تحمیلی، فش��ارهای سیاس��ی و 

تحریم های اقتصادی مواجه بوده است. 
نخب��ه  جوان��ان  ب��ه  ایش��ان خط��اب 
خاطرنشان کردند: این جایگاه برتر علمی 
ک��ه به دس��ت آورده اید به برک��ت امنیت 
کشور نیز بوده است، بنابراین باید قدردان 
تأمی��ن کنندگان امنیت همچون ش��هید 

سردار همدانی باشید. 
رهب��ر معظم انقالب اس��المی تش��ییع 
در  به وی��ژه  همدان��ی  ش��هید  باش��کوه 
ش��هر همدان را نش��انه قدردان��ی ملت از 
تأمین کنندگان امنیت دانس��تند و گفتند: 
اگر امنیت نباش��د، تحقی��ق و پژوهش و 
دانشگاه و پیشرفت علمی نیز نخواهد بود. 

 »ترجیح دادن روحیه جهادی بر روحیه 
تافت��ه جدا بافته بودن« دومین س��فارش 
پدرانه حضرت آیت اهلل خامنه ای به جوانان 

نخبه بود. 
ای�ش���ان ی�ک���ی از آف�ت ه��ای افراد 
صاحب امتی��از را  »احس��اس تافت��ه جدا 
بافته بودن« دانستند و خاطرنشان کردند: 
ای��ن، یک بیماری ش��خصیتی اس��ت که 
نباید بگذارید در شما رشد کند و تنها راه 
مقابله با آن نیز تقویت  »روحیه جهادی« 
و انجام دادن کار با همه توان برای خدا و 

به عنوان یک وظیفه است. 
رهبر معظم انقالب اس��المی با تأکید بر 
اینکه شرکت در اردوهای جهادی یکی از 
راه های تقویت  »روحیه جهادی« اس��ت، 
افزودن��د: ش��رکت در اردوه��ای جهادی 
موجب آش��نایی با متن مردم و مشکالت 

و معضالت جامعه می شود. 
حض��رت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به 
تجرب��ه طوالنی خود در س��ال های بعد از 
پی��روزی انقالب، بی خبر ب��ودن برخی از 
مس��ئوالن از واقعی��ات و معضالت جامعه 
به خصوص در روس��تاها و ش��هرهای دور 
دست و در میان خانواده های فقیر را یکی 
از مش��کالت دانس��تند و گفتند: اردوهای 
جه��ادی بهتری��ن فرصت ب��رای جوانان 
به منظور آش��نایی با واقعیات و همچنین 

خدمت مستقیم به مردم است. 
ایش��ان ب��ا انتق��اد از ادام��ه اردوه��ای 
دانشجویی به برخی کش��ورهای اروپایی، 
تأکی��د  قبل��ی  هش��دارهای  وج��ود  ب��ا 
کردن��د: ای��ن اردوه��ا یک��ی از غلط ترین 
کارهاس��ت و اردوه��ای جه��ادی بس��یار 
بهتر و ش��رافتمندانه تر از برگزاری چنین 

اردوهایی است. 
رهبر معظم انقالب اس��المی در سومین 
توصی��ه خود، جوانان نخبه را به ماندن در 
کشور به جای رفتن به کشورهای بیگانه با 
برخی ذهنیت های رفاهی، سفارش کردند 
و گفتند: به ج��ای آنکه خود را در هاضمه 
بی رحم و آزمند جوامع بیگانه، قرار دهید، 
سازنده هندس��ه صحیح سالمت کشور و 
تضمین کنن��ده مغ��ز و سلس��له اعصاب و 

استخوان بندی جامعه خود باشید. 
حض��رت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به 
مش��کالت و ضعف ه��ای کش��ور در کنار 
خاطرنش��ان  توانایی ه��ا،  و  پیش��رفت ها 
کردن��د: ماندن در کش��ور و ت��الش برای 
برطرف کردن ضعف ها و منش��أ اثر بودن 

برای مردم، دارای افتخار و شرف است. 
مرعوب نش��دن در برابر غ��رب، توصیه 
چه��ارم رهب��ر معظم انقالب اس��المی به 
اس��تعدادهای برتر علمی کش��ور بود که 
در ای��ن خصوص گفتن��د: اگرچه غربی ها 
در مس��ائل علمی و فناوری پیشرفت های 
زی��ادی کرده اند ام��ا نباید مرع��وب این 
موضوع شد زیرا توانایی بالقوه جوان ایرانی 
بس��یار باالتر اس��ت و اگر قرار بر مقایسه 
باش��د باید بیش از س��ه دهه کنونی ایران 
ب��ا بیش از س��ه دهه آن کش��ور ها بعد از 

استقالل شان، مقایسه شود. 
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای تأکی��د 
کردند: نسل جوان کنونی می تواند افتخار 
دس��ت یابی به پیشرفت ها و مراحل بزرگ 
علم��ی را ب��رای خ��ود به ثبت برس��اند و 
عزتمندانه پایه های استقالل علمی کشور 

را مستحکم کند. 
ایش��ان س��پس در بیان چن��د توصیه 
مدیریتی و کاری به مسئوالن و همچنین 
جوانان نخبه، بر لزوم جدی گرفته ش��دن 
بنی��اد نخب��گان تأکید کردن��د و افزودند: 
بنیاد نخبگان ی��ک بنیاد ملی و راهبردی 
اس��ت و نبای��د وظایف آن به دانش��گاه ها 

سپرده شود. 
رهب��ر معظ��م انق��الب اس��المی، بنیاد 
نخبگان را نیز به برنامه ریزی دقیق به منظور 
زمینه سازی برای ظهور و بروز عملی توانایی 
اس��تعدادهای برتر جوان توصی��ه کردند و 
گفتند: باید برای ج��وان نخبه زمینه کار و 
احساس مفید بودن به وجود آید و به ماندن 

در کشور تشویق شود. 
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای، تس��هیل 
تکمیل فرآیند تحصیلی نخبگان، افزایش 
روند تش��کیل ش��رکت های دانش بنیان و 
ایج��اد هس��ته های علمی در دانش��گاه ها 
ب��ا محوریت اس��اتید برجس��ته، متعهد و 
انقالب��ی را از جمل��ه اقدام��ات الزم برای 
ادام��ه حرکت علمی نخبگان دانس��تند و 
تأکید کردند: نقش اس��اتید در هسته های 
علمی دانشگاه ها بسیار مهم است و باید از 
اساتیدی استفاده شود که معتقد به آبادی 
و آینده ایران و دلس��وز کشور و پایبند به 

ارزش ها و انقالب باشند. 
ایش��ان بنیاد نخبگان را به رصد دائمی 
خروجی کارها س��فارش کردند و با اشاره 
به موضوع اقتصاد مقاومتی، افزودند: یکی 
از راه ه��ای تحق��ق سیاس��ت های اقتصاد 
مقاومتی که از هم��ان ابتدای اعالم مورد 
استقبال صاحبنظران قرار گرفت، حمایت 
از ش��رکت های دانش بنیان و طراحی الزم 

در این خصوص است. 
رهب��ر معظم انقالب اس��المی در مورد 
اقتص��اد مقاومت��ی نکت��ه ای را به صورت 
گذرا اش��اره کردن��د و گفتند: درخصوص 
نحوه اجرا و پیشرفت سیاست های اقتصاد 
مقاومتی، اکنون زمینه بحث نیست اما از 

پیشرفت این سیاست ها خشنود نیستم. 
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای بعد از بیان 
این نکت��ه، درباره لزوم یک طراحی دقیق 
به منظور اس��تفاده از ظرفیت شرکت های 
دانش بنی��ان ب��رای تحقق سیاس��ت های 
اقتصاد مقاومتی، افزودند: پیشنهاد می کنم 
موضوع یکی از نشس��ت های جوانان نخبه 
به  »چگونگی نقش آفرینی نخبگان جوان 
در اقتصاد مقاومت��ی« اختصاص یابد تا با 
اس��تفاده از فکر و دان��ش جوانان، به یک 

طراحی داخلی برسیم. 
ایش��ان همچنی��ن موضوع شناس��ایی 
و پ��رورش اس��تعدادهای برت��ر در دوران 
مه��م  بس��یار  را  متوس��طه  و  دبس��تان 

دانس��تند و با اشاره به طرح  »شهاب« در 
آم��وزش و پرورش افزودند: ش��خص وزیر 
آموزش وپ��رورش بای��د روند اج��رای این 
طرح را مورد بررس��ی دقی��ق قرار دهد و 
اجازه ندهد که ای��ن طرح مورد بی مهری 

قرار گیرد. 
رهب��ر معظم انقالب اس��المی در ادامه 
س��خنان خود چند هشدار را بیان کردند: 
نخستین هشدار ایشان درخصوص عناصر 
و افرادی بود که با استفاده از روزنامه ها و 
مجالت و تریبون ها، دائماً در حال دلسرد 
کردن مردم و جوانان و نفی پیشرفت های 
علمی و دستاوردهای بزرگ کشور هستند. 
رهبر معظم انقالب اسالمی مسئوالن را 
ب��ه مراقبت و هوش��یاری در این خصوص 
فراخواندند و تأکید کردند: پیش��رفت های 
ش��گرف علمی کش��ور در زمینه های نانو، 
سلول های بنیادی و انرژی هسته ای، توهم 
نیس��تند بلکه واقعیاتی هس��تند که همه 
دنیا از آنها اطالع و آگاهی دارند، بنابراین 
دلسرد کردن جوانان و انکار حرکت عظیم 
و سریع علم و فناوری، خیانت به کشور و 

ناموس ملی است. 
حض��رت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به 
جریانی ک��ه به دنبال شناس��ایی نخبگان 
علم��ی کش��ور و هدای��ت آنان ب��ه خارج 
است، مس��ئوالن را به هوشیاری در قبال 
ای��ن موض��وع توصی��ه کردن��د و گفتند: 
هشدار دیگر من درخصوص مقابله برخی 
مسئوالن، مدیران و اساتید در دانشگاه ها، 
با عناص��ر مؤمن، انقالبی و متعهد اس��ت 
که وزرا باید در این قضیه کاماًل هوش��یار 

باشند و اجازه چنین کاری را ندهند. 
ایش��ان در بخش پایانی س��خنان خود 
تأکید کردن��د: جمع بندی س��خنان من،  
»خوش بینی مس��تدل نس��بت به آینده« 

است. 
رهبر معظم انقالب اس��المی با اشاره به 
احساس مسئولیت انبوه جوانان کشور که 
بخ��ش زیادی از آنان را نخبگان تش��کیل 
می دهن��د و همچنی��ن با اش��اره به زنده 
مان��دن اهداف، ش��عارها و حرکت انقالبی 
در جامعه، گفتند: عل��ت اصلی عصبانیت 
دش��منان از مل��ت ایران، همی��ن موضوع 
است و بر همین اساس می گویند مقابله با 
ایران تا زمانی که ش��عارهای انقالبی زنده 

است، مشکل خواهد بود. 
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای افزودند: 
اکنون شعار ها و اهداف انقالبی در جامعه 
به گون��ه ای زنده اس��ت که حت��ی برخی 
افراد غیر معتقد به این ش��عارها، مجبور به 
همراهی ظاهری هستند و انقالب اسالمی 
به صراط مس��تقیم خود ادامه می دهد که 
این، از اس��تثناهای انقالب های بزرگ دنیا 

است. 
ایش��ان تأکید کردن��د: ت��ا هنگامی که 
حرک��ت و تفکر انقالبی در کش��ور وجود 
دارد، پیش��رفت و نف��وذ روزافزون ایران و 
تسلط روحی و معنوی در منطقه و خارج 

از منطقه، روز به روز بیشتر خواهد شد. 

رهبرمعظم انقالب: 
دشمن از زنده بودن اهداف و شعارهای انقالب عصبانی است

مدیر تیم ملی والیبال: سرمربی دیگر کاریزمای الزم را ندارد

کواچ رفتنی شد

ب��ه دنبال کش��ته ش��دن چن��د اس��راییلی در عملیات 
ضدصهیونیس��تی فلس��طینی ها، دولت رژیم صهیونیستی 
تدابی��ر امنیتی را برای کنترل بر اوضاع تش��دید کرد. این 
درحالی اس��ت که اقدامات این دولت در کاهش عملیات  
جوانان فلس��طینی تأثیری نگذاشته و برعکس نتانیاهو را 
در معرض انتقادات سیاس��تمداران و تحلیلگران قرار داده 
اس��ت. به گزارش المیادین، به دنبال کش��ته شدن چهار 
اسرائیلی در عملیات ضد صهیونیستی کابینه امنیتی رژیم 
صهیونیس��تی اقدامات امنیتی جدیدی را برای کنترل بر 
اوضاع تصویب کرد ک��ه از جمله این تدابیر محول کردن 
وظیف��ه کنت��رل مس��یرها و جاده های قدس ب��ه پلیس، 
فراخواندن یگان های نظامی برای کمک به نیروهای پلیس 
در ق��دس و ایجاد حصار امنیتی در مناطق عرب نش��ین و 

تشدید محاصره کرانه باختری است. 

همچنی��ن وظایف جدیدی به پلیس محول می ش��ود که 
از جمله آن منع آمد و ش��د در مناطق قدس یا بس��تن آن 
در ص��ورت وقوع درگیری ها یا تحریک به خش��ونت اس��ت. 
دولت رژیم صهیونیس��تی همچنین مجوز اقداماتی را صادر 
کرده ک��ه از جمله آن موارد زیر اس��ت: ویران کردن منازل 
فلس��طینی ها، عدم اجازه احداث در مناطق ذیربط، مصادره 
امالک و لغو مجوز اقامت در اس��رائیل. وزرای کابینه امنیتی 
رژیم صهیونیستی همچنین با افزایش تعداد نیروهای پلیس 
و مکلف کردن برخی س��ربازان به انجام عملیات امنیتی در 
اس��رائیل به وی��ژه در اطراف دیوار حائ��ل موافقت کردند. با 
وجود اتخاذ چنین تدابیری فلسطینی ها هرگز تسلیم نشده 
و همچنان به عملیات ضدصهیونیستی خود ادامه می دهند. 
تدابیر دولت رژیم صهیونیس��تی تاکنون در کاهش عملیات 

فلسطینی ها تأثیری نگذاشته است. 

تدابیر امنیتی شدید رژیم صهیونیستی برای مقابله با عملیات های فلسطینی ها

 المنار ب�ه نقل از »مناب�ع آگاه خود« 
مدعی ش�د ک�ه ابوبکر بغ�دادی، رهبر 
داع�ش در جریان حمل�ه هوایی ارتش 
ع�راق زخم�ی ش�ده و ب�ا هماهنگ�ی 
دس�تگاه های اطالعات�ی آمری�کا برای 

معالجه به ترکیه منتقل شده است. 
 هیالری کلینتون تأکید کرد که برای 
حل بحران س�وریه دولت واش�نگتن 
باید از اهرم فشار دیپلماتیک و نظامی 
برای آوردن روسیه به پای میز مذاکره 

استفاده کند. 

کوری گاردنر، یک سناتور جمهوری خواه آمریکا با بیان این مطلب که انتقال 
زندانیان گوانتانامو به کلورادو »دور از فکر« و »غیرقانونی« است، از دولت این 

کشور انتقاد کرد
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مع��اون  جانش��ین  زاده کمن��د،  محمدج��واد  س��ردار 
هماهنگ کننده ناجا از فعالیت 7200 پلیس زن در مجموعه 
نیروی انتظامی خبر داد. س��ردار محمدجواد زاده کمند درباره 
به کارگیری پلیس زن در نیروی انتظامی اظهار کرد: ناجا توجه 
وی��ژه ای به حضور زنان در مجموعه خود دارد و در حال حاضر 
قریب به 7200 نفر از کارکنان نیروی انتظامی را زنان ش��امل 
می ش��وند. او درباره آموزش هایی که به این افراد داده ش��ده و 
 رده های��ی ک��ه زن��ان در آن به کارگیری می ش��وند نیز گفت: 
همه س��اله تعدادی پلیس زن وارد مجموع��ه نیروی انتظامی 

ش��ده و تعدادی نیز ممکن اس��ت به دالیل مختلف قصد ادامه 
همکاری با پلیس را نداشته باشند. این افراد در یگان های مورد 
نیاز و همچنین یگان های مورد عالقه خود نظیر پلیس راهور، 
معاونت اجتماعی، پلیس پیش��گیری و. . . جذب و مشغول به 
فعالیت می شوند و متناسب با هر یک از این یگان ها آموزش های 
تخصص��ی نیز به آنها داده می ش��ود. زاده کمند ب��ا بیان اینکه 
بسیاری از مشاغل سخت و تخصصی در نیروی انتظامی به زنان 
سپرده شده است، اظهار کرد: پلیس زن نقش قابل توجهی در 
حوزه های مختلف به ویژه حوزه پیشگیری از جرائم داشته است.

ایران 7200 پلیس زن دارد

 محمدحسن زدا، معاون سازمان تأمین 

اجتماعی با اش�اره به اینکه اعتبار مورد 
نیاز ب�رای بیم�ه کارگ�ران س�اختمانی 
تأمین نش�ده، گفت: بیمه بیش از ۱۴هزار 
کارگر ساختمانی پردرآمد دارای ملک و 
خ�ودروی گران قیمت از ای�ن ماه حذف 

می شود. 
 نیروی انتظامی در بیانیه ای به شهروندان 
توصیه کرد با ماموران انتظامی و راهنمایی 
و رانندگی در ایام محرم همکاری صمیمانه 

داشته باشند. 

محمد دیمه ور، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: 70 درصد 
مدارس آموزش و پرورش کش�ور در روستاها قرار دارند در حالی که این مدارس 

تنها 29 درصد جمعیت دانش آموزی کشور را به خود اختصاص داده اند
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جنیفر الرنس نس��بت به تفاوت دستمزد بازیگران مرد و 
زن در سینما انتقاد کرد و گفت دیگر در قبال این موضوع 
س��کوت نمی کند. به گ��زارش گاردین، جنیف��ر الرنس در 
مقاله ای که در »لِنی لِِتر« منتش��ر شد موضع سختی علیه 
نابرابری دس��تمزدهای بازیگران م��رد و زن گرفت. بازیگر 
مجموعه فیلم های »بازی های گرس��نگی« ب��رای اولین بار 
درب��اره چیزهای��ی که بعد از هک ش��دن کمپانی س��ونی 
آشکار شدند از جمله این موضوع صحبت کرد که در فیلم 
»کالهب��رداری آمریکایی« با وج��ود اینکه نقش او در فیلم 
بزرگ بود و خودش هم یکی از بازیگران درجه یک هالیوود 
و برنده جایزه اسکار است، درآمدی کمتر از همبازیان مرد 
فیلم داشت. او نوشت: وقتی سونی هک شد و من فهمیدم 
چقدر از افراد خوش ش��انس دیگر کمتر حقوق می گیرم، از 
دست سونی عصبانی نشدم. از دست خودم عصبانی شدم، 
من به عنوان یک مذاکره کننده شکس��ت خوردم چون زود 
تس��لیم ش��دم. من نمی خواستم س��ر میلیون ها دالر پولی 
بحث کنم که راستش، به خاطر دو مجموعه فیلم بزرگ، به 
آن نیازی نداش��تم. الرنس می نویسد که نیاز »برای دوست 

داشته شدن« و ترس »مشکل« یا »لوس« به نظر رسیدن 
نگذاشت او درخواست پول بیشتر کند و در ادامه گفت: این 
ممکن اس��ت یکی از مش��کالت جوان  بودن باشد. شاید به 
شخصیت مربوط می شود. مطمئنا هردوی آنهاست اما یک 
عامل دیگر عنصر ش��خصیتی من اس��ت که سال ها دارم با 
آن مب��ارزه می کنم و بر پایه آمارها، فکر نمی کنم تنها زنی 
باش��م که این مشکل را دارد... آیا هنوز ممکن است عادتی 
باقی مانده باشد که بخواهیم نظرهای مان را به نحوی خاص 
بیان کنیم که به مردها توهین نش��ود یا آن ها را نترساند؟ 
الرنس لحن خودس��رزنش کننده اش را هم اضافه می کند و 
می نویس��د: برای من صحبت ک��ردن درباره تجربه یک زن 
کاری سخت است چون می توانم به راحتی بگویم مشکالت 
من خیلی معمولی نیس��تند. من حتی آنقدر عوضی هستم 
که هیچ کاری برای چالش سطل آب یخ نکردم - که داشت 
جان مردم را نجات می داد - چون بیش��تر داشت احساس 
یک جور مد ش��دن را نش��ان می داد تا یک هدف. باید یک 
چک می نوشتم اما فراموش کردم، خیلی خب، من ایده آل 

نیستم.

ابراز خشم جنیفر الرنس نسبت به اختالف درآمد بازیگران مرد و زن

 سیدهادی رضوی، سرمایه گذار سریال 
»شهرزاد« با اشاره به عرضه این اثر در یک 
بسته همراه با سریال »برکینگ بد« تاکید 
کرد نظر موافقان و مخالفان را مدنظر قرار 
می دهند ولی تصمیم گرفته شده در جهت 

احترام به مخاطب بوده است.
 فیلم سینمایی »چند متر مکعب عشق« 
ب�ه کارگردانی جمش�ید محم�ودی برای 
رقابت جه�ت دریاف�ت دو جای�زه اصلی 

جشنواره »فیلم گنت«، به بلژیک می رود.
»مارلون جیمز«، نویس�نده برنده جایزه »م�ن بوکر« 20۱5 گفت: اولین رمانم 

حدود 80 بار از سوی ناشران رد شد
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جبرییل سیسه، مهاجم پیشین تیم ملی فوتبال فرانسه 
که به اتهام اخاذی دس��تگیر ش��ده بود، دیروز آزاد ش��د. 
جبرییل سیس��ه که روز سه ش��نبه همراه سه نفر دیگر به 
جرم اخاذی دس��تگیر شد، به حکم دادگاه فرانسوی تبرئه 
و آزاد ش��د. او تنها یک روز بازداش��ت بود و دادگاه اعالم 
کرد جرمی علیه این بازیکن اثبات نشده است. در صورت 
اثبات ج��رم او، این بازیکن ممکن بود پنج س��ال زندانی 

ش��ود. پلیس نیز گفته بود سیس��ه احتماال در این پرونده 
مظنون نیست، اما این پرونده سه مظنون دارد که نام شان 
فاش نشد. گفته شده بود سیسه برای حق السکوت گرفتن 
از متئو والبوئنا، بازیکن تیم ملی فرانس��ه که در لیون با او 
همبازی بود، دس��تگیر شده اس��ت. این بازیکن ۳۴ ساله 
که در تیم هایی چون التزیو، مارس��ی، ساندرلند و کویئنز 

پارک رنجرز بازی می کرد، مدتی است تیمی ندارد.

جبرییل سیسه از زندان آزاد شد

 ایوانکوویچ، س�رمربی تیم فوتبال 
پر س�پولیس می گوی�د حضور محمد 
ن�وری در پر س�پولیس ی�ک ش�ایعه 

است.
 ملی پ�وش قایقرانی ایران با مناس�ب 
توصیف کردن ش�رایط اردوی لهستان 
گف�ت: کمی زودتر به اندونزی می روم تا 
با آب وهوای محل مس�ابقات هماهنگ 

شوم.
چی�الورت، دروازه بان مش�هور پاراگوئه با انتقاد از مارادونا، اس�طوره فوتبال 

آرژانتین گفت او شایسته ریاست فیفا نیست

تیتر اخبار
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رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری: 

گردشگری می تواند محور توسعه 
بسیاری از استان ها باشد

مس��عود س��لطانی فر، معاون رئیس جمهور و رئیس 
س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
در نشس��ت شورای اداری مش��ترک شهرهای چالوس 
و نوش��هر گفت: گردش��گری می تواند محور توسعه در 
بسیاری استان ها باشد. سلطانی فر در ادامه این نشست 
افزود: در دو سال گذشته رشد بخش گردشگری ایران 
3برابر رش��د جهانی بوده و 50درصد گردشگران ایران، 
گردشگران مذهبی هستند، این در حالی است که تصور 
گردشگران با سفر به ایران تغییر می کند و ذهنیت غلط 
آنها از ایران اصالح می شود. وی ادامه داد: سهم ایران از 
درآمد گردشگری دنیا حدود نیم درصد است در حالی 

که باید بین 2 تا 3 درصد باشد. 
سلطانی فر یادآور شد: تصور توسعه بر محور صنعت 
یا کشاورزی صرف، اشتباه است و گردشگری می تواند 
محور توسعه در بسیاری استان ها باشد. رئیس سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری تصریح 
ک��رد: در آینده نه چندان دور با اجرایی ش��دن برجام، 
فصل نوینی در فعالیت اقتصادی کشور آغاز خواهد شد. 
همچنین تالش دولت اجرای بسته اقتصاد مقاومتی در 
چارچوب برنامه شش��م اس��ت. معاون رئیس جمهوری 
بیان کرد: دولت تدبیر و امید در نظام جمهوری اسالمی 
ش��کل گرفت که با بس��یاری از پروژه ه��ای نیمه تمام 
درکش��ور مواجه ش��ده ب��ود. وی افزود: ب��رای تکمیل 
پروژه های نیمه تمام در کشور 420هزار میلیارد تومان 
اعتبار نیاز است که اتمام همه آنها از محل تملک دارایی 
به شرط ثابت بودن نرخ تورم به 10 تا 15سال زمان نیاز 
دارد. س��لطانی فر گفت: در حال حاضر مهم ترین برنامه 
دولت اجرای کامل پروژه های نیمه تمام به ویژه در حوزه 

عمرانی و با مشارکت بخش خصوصی است. 

معاون اداره کل توسعه و ترویج معاونت صنایع 
دستی خبر داد 

انتخاب آثار دارای نشان ملی 
 مرغوبیت صنایع دستی
برای دریافت مهر اصالت

برنامه نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی کشور هر دو 
سال یک بار برگزار می شود که امسال سومین دوره آن 
در منطقه غرب کشور شامل استان های کردستان، ایالم، 
همدان و کرمانشاه به میزبانی کرمانشاه و در مرحله دوم 
به میزبانی اصفهان برگزار می ش��ود. به گزارش میراث 
آریا، مرضیه ترکمانیان، معاون اداره کل توسعه و ترویج 
معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان با اشاره 
به برگزاری برنامه نش��ان ملی مرغوبیت صنایع دستی 
گفت: هدف از برگزاری این برنامه شناس��ایی و معرفی 
آن گروه از تولیداتی اس��ت که با ش��اخص های صنایع 
دستی مطابقت دارند تا بتوانند در برنامه دریافت نشان 
بین المللی اصالت صنایع دستی شرکت داده شوند. وی 
افزود: در مراسم نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی آثار 
ارس��الی بر اساس ش��اخص های کیفیت صنایع دستی 

ارزیابی وانتخاب می شوند. 
وی ادامه داد: این برنامه در واقع پیش نیازی خواهد 
ب��ود برای معرفی آثار صنایع دس��تی برای ارس��ال به 
برنامه بین المللی تحت عنوان مهر اصالت که تا س��ال 
2012 توسط یونسکو برگزار می شده و در سال 2014 
یونسکو برگزاری این برنامه را به شورای جهانی صنایع 
دس��تی محول کرده اس��ت. وی در پای��ان تأکید کرد: 
آثار دریافت کننده نش��ان ملی مرغوبیت صنایع دستی 
در تمامی برنامه های سازمان پیش بینی شده از جمله 
برگ��زاری نمایش��گاه ها، بازاریابی، برگ��زاری دوره های 
آموزش��ی و نیز اعطای وام و تسهیالت در اولویت قرار 

دارند. 

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی استان خراسان جنوبی عنوان کرد 

ورود گردشگران بین المللی رالی 
به کویر، فرصتی برای گردشگری 

خراسان جنوبی
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان خراس��ان جنوبی از برگزاری تور رالی و سافاری 
گردش��گران خارجی در این اس��تان خب��ر داد و آن را 
فرصتی برای معرفی ظرفیت های بی نظیر گردش��گری 
استان دانست. به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، 
حس��ن رمضانی مدیرکل میراث فرهنگی این اداره کل 
ب��ا بیان اینکه این گروه با 19دس��تگاه خودرو و 30نفر 
مسافر با ملیت های فرانسوی، پرتغالی و آلمانی در ایران 
حضور دارند، افزود: این گروه 28 مهر تا 2 آبان از کویر 

دهسلم نهبندان بازدید می کنند. 
وی ادامه داد: این گردش��گران از م��رز بازرگان وارد 
کشور شده و پس از عبور از استان های آذربایجان غربی 
و شرقی، تهران، اصفهان و یزد وارد استان شده و 9آبان 
از کش��ور خارج می ش��وند. مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی اس��تان یادآور شد: حضور 
این گردشگران در معرفی هر چه بیشتر کشور و ترغیب 
سایر گردشگران برای سفر به ایران نقش مؤثری دارد. 

رمضانی با بیان اینکه تمام تمهیدات الزم برای انجام 
میزبانی شایس��ته از این گردش��گران انجام شده است، 
گفت: هر گردشگر خارجی ظرفیتی برای معرفی تاریخ، 
فرهنگ و نقش س��ازنده ایران اس��المی در طول تاریخ 
اس��ت. وی بازدید از روستا و آش��نایی با آداب و رسوم 
ساکنان کویر، بازدید از صنایع دستی منطقه، آشنایی 
با نحوه امرار معاش و کشاورزی مردم، اجرای مسابقات 
س��افاری در کویر و اس��کی روی شن و همچنین رصد 
س��تارگان را از مهم ترین برنامه های این گردشگران در 

کویر دهسلم نهبندان عنوان کرد. 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اس��تان از مقدم��ات انجام ثبت جهانی کویر دهس��لم 
نهبندان در اواخر ماه جاری خبر داد و گفت: بر اس��اس 
برنامه از پیش تعیین شده، شهرستان نهبندان میزبان 
کارشناس��ان ارزیاب یونسکو از کش��ورهای نیوزیلند و 
تون��س خواهد بود که از منطق��ه بازدید خواهند کرد. 
رمضانی خاطر نشان کرد: روستای دهسلم از روستاهای 
هدف گردش��گری خراس��ان جنوب��ی و از توابع بخش 
مرکزی شهرس��تان نهبندان اس��ت ک��ه در فاصله 90 
کیلومتری غرب این شهرس��تان و همچنین در فاصله 
270کیلومتری جنوب غربی مرکز اس��تان خراس��ان 

جنوبی قرار دارد. 

به توس می رس��م، س��رزمینی که در کنار 
ش��هرهایی چون تاب��ران و رادکان و مراقبه، 
روزگاری بزرگ دش��ت مرو محسوب می شد 
و در بس��تر کشف رود که اکنون تنها نامی از 
رود را با خود دارد، م��را به روزگاری می برد 
ک��ه بزرگمردی در آن بالیده اس��ت. آرامگاه 
فردوس��ی در قریه پاژ، که زادگاه وی اس��ت، 
در تقاط��ع ج��اده کارده ب��ه کالت نادری و 
15کیلومتری ش��مال ش��هر مش��هد، مقصد 
اصلی س��فرم اس��ت. با پدیدار ش��دن سواد 
باره ت��وس، ناخودآگاه یاد ای��ن رباعی خیام 

می افتم: 
مرغی دیدم نشسته بر باره توس/ در پیش 

نهاده کله کیکاووس
با کله همی گفت که افسوس افسوس/ کو 

بانگ جرس ها و کجا ناله کوس
هنوز حال و ه��وای رباعی خیام را با خود 
دارم که می بینم در س��رای فردوسی گام بر 
می دارم و آرامگاهش رو به رویم قد برافراشته 
اس��ت. مردی از دیار توس، چگوری در بغل 
دارد و آهنگ هایی جان فزا را که رنگ و بویی 
بوم��ی و محلی دارد، می نوازد. گویی نه برای 
امرار معاش، بلکه برای بردن بازدیدکنندگان 
به هزار س��ال پیش در زیر آن درخت نشسته 
است، نمی دانم می توانم از گوش دادن به این 
نوا دل بکنم یا نه! اما نیرویی مرا به جلو سوق 
می دهد و همچنان که نوای چگور از پش��ت 
س��ر مرا به خود می کشد، مجسمه فردوسی 
در وس��ط حوض��ی پ��ر از آب، م��را به خود 
می خواند. فرزند جاویدان آب ها. این اندیشه 
در آب زیس��تن و از آب برآم��دن منجی��ان 
ایرانی هم داس��تانی شگرف است. سوشیانت 
در آب، اوشیدر و اوش��یدرماه در آب و حال 

فردوس��ی این منجی آخرین فرهنگ ایرانی 
ه��م در آب. به ه��ر روی ب��از برمی  گردم به 
تاری��خ و ی��اد س��خنان نظام��ی عروضی در 
کت��اب چهار مقاله به ذهن��م هجوم می آورد 
که قدیمی ترین منبعی اس��ت که از آرامگاه 
فردوس��ی سخن گفته اس��ت: پیکر فردوسی 
در حال��ی از دروازه رزان خارج می ش��د که 
ب��ه حکمی آن را برگرداندند و فردوس��ی در 
محل زندگی و در باغ شخصی خودش، پشت 
دروازه رزان ک��ه هم اکنون نیز خرابه های آن 

پابرجاست، دفن شد. آرامگاه فعلی فردوسی 
نتیجه زحمات ایران دوس��تانی است از جمله 
محمدتقی بهار که بانی س��اخت این آرامگاه 
ش��د. البت��ه از دوره قاجار س��نگ بنای آن 
گذاشته ش��د و در س��ال 1313 هم زمان با 
کنگره فردوسی، افتتاح شد. به ظاهر آرامگاه 
که ن��گاه می کنم، ناخودآگاه ب��ه یاد آرامگاه 
ک��ورش می افت��م، می گویند ط��راح این بنا، 
آق��ای طاهرزاده بهزاد اس��ت که این طرح را 
برای آرامگاه فردوسی پیش��نهاد داده بودند 

و س��رانجام نیز به همت مهندس س��یحون 
به انجام رسید و دس��تان هنرمند ابوالحسن 

صدیقی آن را تراشید. 
محو تماشای مجسمه فردوسی هستم که 
پیش قراول آرامگاه می آید. می توان ساعت ها 
مقابل این حوض پر آب ایستاد و به مجسمه 
که اکنون برای من خود فردوسی شده است، 
خیره شد و با او به زبان شاهنامه اش گفت و گو 
کرد. با خود می گویم ذهن و دس��تان استاد 
ابوالحسن صدیقی، چقدر با فردوسی دمساز 

بوده اند که توانس��ته اند این گونه این تندیس 
را برای تماش��اگر باورپذی��ر کنند و این گونه 
یقین می کنم که این تندیس، خود فردوسی 
است و با کس��ب اجازه از وی، پا در منزلش 

می گذارم. 
روبه روی آرامگاه می ایس��تم، ش��رح حال 
اس��تاد، از زبان خود استاد بر دیواره بنا نقش 
بسته است: به نام خداوند جان و خرد/ کزین 
برتر اندیش��ه برنگذرد و در ادامه ش��رح حال 
ش��اهنامه ابومنصوری و همت فردوس��ی در 
جمع آوری و به نظم کش��یدن کتاب مذکور 
و دیگر منابع آمده اس��ت: یکی نامه بد از گه 
باستان/ فراوان بدو اندرون داستان و... که بنا 
بر روایت فردوسی، پهلوانی دهقان نژاد همت 
به جم��ع آوری آن می گمارد و در دیواره های 
دیگر بنا نیز ادامه می یابد تا به آنجا می رسد 
که: نمیرم از این پس که من زنده ام/ که تخم 

سخن را پراکنده ام
صدای فردوس��ی در گوش��م اس��ت که از 
پله ه��ای آرامگاه پایی��ن م��ی روم و ناگهان 
نق��ش  دیواره��ای آنجا م��را در بین خطوط 
و ابی��ات ش��اهنامه ره��ا می کن��د و به قول 
ش��فیعی کدکنی تا کجا می برد این نقش به 
دیوار مرا... نقش برجس��ته هایی از زادن زال، 
س��یمرغ، ازدواج با رودابه و تولد رس��تم و از 
پس آن هفت خان رس��تم را می  بینم: کشتن 
اژده��ا و زن جادوگر، نبرد با دیو س��پید که 
سرانجام با یاری خواستن از یزدان پاک، دیو 
وارونه را س��رنگون می کند. اکنون روبه روی 
مزار فردوسی ایستاده ام: این مکان فرخنده، 
آرامگاه س��راینده داس��تان های مل��ی ایران، 
حکیم ابوالقاس��م فردوس��ی توسی است که 
س��خنان او زنده کننده ایران و یادش در دل 
مردم این س��رزمین جاویدان اس��ت و دیدن 

این محل دنیا دنیا می ارزد. 
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اخبار میراث

برگزاری نمایشگاه های عشایری و روستایی در کالنشهرها و جذب گردشگر به مناطق بومی 

نمایشگاه هایی که مردم را 
به در و دشت می کشاند

چ��را م��ردم، جش��نواره های روس��تایی، 
عش��ایری و هر آنچه را که در این زمینه ها 
برگزار می ش��ود، دوست دارند؟  این سوالی 
اس��ت که وقت��ی در محل نمایش��گاه هایی 
از این دس��ت حضور می یابی��م از خودمان 
می پرس��یم. جذابیت چنین نمایشگاه هایی 
در چ��ه چیزی اس��ت؟  وقتی به س��اختار 
چنی��ن نمایش��گاه هایی دق��ت می کنی��م 
چنی��ن  اصل��ی  بخش ه��ای  می بینی��م 
برنامه های��ی از موس��یقی، صنایع دس��تی، 
پوش��اک س��نتی و غذای محلی عش��ایر و 
روس��تاییان تشکیل شده اس��ت. موسیقی 
زن��ده، رقص ه��ای آیینی، رس��وم مختلف 
و پخ��ت غ��ذا در محل نمایش��گاه از جمله 
برنامه ه��ای جش��نواره هایی از این دس��ت 
اس��ت که بازدیدکنندگان را جذب می کند. 
با حض��ور در چن��د نمایش��گاه، حرف های 
را  ش��رکت کنندگان  و  بازدیدکنن��دگان 
ش��نیده ایم و ثب��ت کرده ای��م ک��ه در این 

گزارش می خوانید. 
و  روس��تایی  جش��نواره های  برگ��زاری 
عش��ایری در دل کالنش��هرها چندین سال 
اس��ت که روند جدی تری به خ��ود گرفته 
اس��ت. در طول س��ال و به مناس��بت های 
گوناگون و در مراکز اس��تان ها برنامه هایی 
برای حضور عش��ایر و روستا نشینان در نظر 
گرفته می ش��ود. به این صورت اس��ت که با 
همه مظاهر زندگی ش��ان حض��ور می یابند. 
از چ��ادری ک��ه در آن زندگ��ی می کنند تا 
آنچه به  عنوان غ��ذا می خورند. کارگاه هایی 
برای ریسندگی و بافت انواع صنایع دستی 
و زیران��داز و دیگ ه��ای بزرگی برای پخت 
غذاهای محلی و غیره در این نمایش��گاه ها 

برقرار می شود. مشک و دارهای چوبی برای 
تولی��د دوغ و فروش ب��ه بازدیدکنندگان از 
دیگر برنامه های جش��نواره های این چنینی 
اس��ت. زنان ب��ا چادرش��ب ها و دامن های 
بلندش��ان حضور می یابند و مردان با چوخا 
و دبیت و آرخالی��ق و غیره. در واقع چنین 
حضوری، تجرب��ه ای دیرینه را فرا یاد مردم 
شهرنش��ین می آورد. خاطراتی که ش��اید با 
هیپنوتیزم کردن آدم ها هم به سختی بتوان 
به یادش��ان آورد. همین حس زنده ش��دن 
خاط��رات ناخودآگاه جمعی ک��ه متعلق به 
هزاران سال پیش اس��ت و تنها در زندگی 
مردم روس��تایی و عش��ایر مظاه��ر خود را 
حف��ظ کرده اس��ت، برای مردم خوش��ایند 

است و چندین نتیجه در بر دارد. 

تجربه ای که همیشه در دسترس نیست
نخس��تین نتیج��ه برمی گردد ب��ه تجربه 
لحظاتی که ش��اید افراد زی��ادی تجربه اش 
را ندارند و احتماال ام��کان تجربه در محل 
واقع��ی اش را یعنی در دل دش��ت و صحرا 
ه��م ندارند. این افراد بهترین فرصت را این 
مس��ئله می دانند که س��ری به نمایشگاه ها 
بزنن��د، غ��ذای محلی تس��ت کنن��د و زیر 
س��یاه چادرهای عش��ایری دراز بکشند. این 
تصاویر زمانی بیش��تر به چشم می آیند که 
نوع��ی دقت در ن��گاه بیننده باش��د. کافی 
است که کمی تاریخ یا مقدمات روانشناسی 
خوان��ده باش��ی. کافی اس��ت ک��ه معنای 
کهن الگو و خاطرات جمعی را بدانی. در این 
صورت اس��ت که به راحتی می توانی بفهمی 
چرا کسی که یک عمر در آپارتمانی در شهر 
غول پیکری چون تهران زندگی کرده است، 
به یک باره در زیر س��یاه چادرهای عشایری 
و کومه های روس��تایی به آرامش می رسد و 

اینجا دیگر دلش فست فود نمی خواهد. بلکه 
همراه با بوی پشم گوسفند که از جاجیم ها 
و گبه ها در فضا پیچیده اس��ت، می خواهد 
 آش دوغ خوزس��تان را بخ��ورد و چکدرمه 

ترکمن ها را مزمزه  کند. 

با مردمی که می بینند
از بازدیدکنن��دگان نمایش��گاه  در م��ورد 
دلیل مراجعه ش��ان به اینجا می پرسم، مرد 
میانس��الی  می گوید: 25س��ال است که در 
آمری��کا زندگ��ی می کنم. ش��خصیتم آنجا 
ش��کل گرفت��ه و آنجا درس خوان��ده ام. اما 
ه��ر وقت به ایران می آیم تقویم نمایش��گاه 
را چک می کنم و بهترین روزم وقتی اس��ت 
که از چنین نمایشگاه هایی دیدن کنم. این 
م��رد میانس��ال ادامه می دهد: ب��ه این زن 
ن��گاه کنید. زنی در حال پخت نان اس��ت. 
خمی��ر نان را با مهارت��ی مثال زدنی در هوا 
می چرخان��د و ن��ان چنان نازک ش��ده که 
ه��ر آن خط��ر پارگی اش م��ی رود ولی زن 
مطمئ��ن اس��ت. ی��ک عم��ر کارش همین 
بوده. مرد میانسال می گوید چنین مهارتی 
را در دانش��گاه هاروارد ه��م نمی توانند به 
کس��ی بیاموزند. اینها تجربیاتی اس��ت که 
هر جای دنیا نمی ش��ود پیدا کرد. می گوید: 
اینه��ا مظاهر ایرانی بودن اس��ت و ما وقتی 
بخواهی��م کش��ورمان را به کس��ی معرفی 
کنیم، ناچاریم که با یک عقب گرد چندصد 
ساله به این مهارت ها و این خرده فرهنگ ها 
اش��اره کنیم. اینها ارزشمند است. می توانم 
ساعت ها اینجا بایستم و این زندگی ساده و 

زیبا را تماشا کنم. 

به محل زندگی شان می رویم
ک��ه  می گوی��د  دیگ��ری  بازدیدکنن��ده 

زم��ان زیادی ب��رای مس��افرت ن��دارد. اما 
از عش��ایر و روس��تاییان زم��ان برگ��زاری 
مراس��م و آیین هایش��ان را پرس��یده  است: 
می خواه��م برنامه ریزی کن��م و کوچ ایل و 
برنامه های ش��ان را از نزدی��ک ببینم. حتی 
از ک��وه و کم��ر باالرفتن های ش��ان را ه��م 
می خواهم ببینم. می خواه��م خواب را زیر 
این س��یاه چادرها و در دل دش��ت و صحرا 
تجرب��ه کن��م و حاض��رم برای ای��ن تجربه 
هزینه کن��م. خانمی هم ک��ه از دیدن این 
همه رنگ و اس��باب و اثاثیه س��اده به وجد 
آمده اس��ت می گوید: حتم��ا می خواهم به 
محل زندگی شان بروم. واقعا باورش سخت 
اس��ت که بتوان با این وسایل زندگی کرد. 
آن هم زندگی پر از دس��ت بافته های سنتی 
و غذاهای ارگانی��ک. می خواهم این تجربه 
زنده را داش��ته باش��م. اما واقع��ا نمی دانم 
در مح��ل کوچ یا زندگ��ی این آدم ها چقدر 

امکانات رفاهی برای اقامت وجود دارد. 
به او می گویم که اینها س��واالتی اس��ت 
که جواب مش��خصی برای شان وجود ندارد. 
با مس��ئوالن این حوزه ها ه��م که صحبت 
می کنی��م معم��وال از برنامه ری��زی ب��رای 
آینده خبر می دهند. ب��ه هر حال برگزاری 
جش��نواره های این چنین��ی فرصت��ی برای 
جذب گردش��گر اس��ت. جذب گردشگر به 
مناطق محل زندگی عش��ایر و روس��تاهای 
ایران. نتیجه اش هم رونق کس��ب وکارهای 
سنتی و ارتقای میزان فروش صنایع دستی 
این مردمان اس��ت. بنابرای��ن نباید از کنار 

چنین نمایشگاه هایی به سادگی گذشت. 

محلی برای اقامت نیست
گروه موس��یقی کردی ش��ور و شوقی به 
پا کرده اند. بختیاری ها در گوش��ه ای با ساز 

و دهل شان مشغول هس��تند و آذری ها در 
گوش��ه ای دیگر. مس��ئول گروه موس��یقی 
کردی می گوید: چن��د بازدیدکننده از من 
خواس��ته اند که برای مراس��می ک��ه دارند، 
گروه��م را بیاورم. می گوید برای هر ش��ب 
اجرای برنام��ه یک میلیون تومان می گیرم. 
کارت ه��م دارد. کارت��ش را ب��ه م��ن هم 
می ده��د!  بانویی که در ح��ال جاجیم بافی 
است، می گوید: هر از چندگاهی نمایشگاهی 
هس��ت و تا حدودی فروش ه��م داریم. اما 
اینها کافی نیس��ت. نمایشگاه ها باید دائمی 
باشد. می گویم خیلی ها می خواهند به محل 
زندگی ش��ما بیایند. این به نفع شماس��ت. 
می گوی��د: خب بله. خیلی ه��ا می گویند اما 

جایی برای اقامت ندارند.
 غذایی برای خوردن ش��ان نیس��ت. باید 
امکانات داش��ته باش��ند. ما از آنها پذیرایی 
می کنیم اما این پذیرایی همیشگی نیست. 
ای��ن بافنده خیلی خوش��بین نیس��ت. اما 
مردی عشایری با اندام درشتش جلو می آید 
و می گوی��د حتی 50نفر ه��م بیایند من از 

آنها پذیرایی می کنم!  
خب این طبع مهمان نواز ایرانیان اس��ت 
ک��ه در این مواقع به حرف می آید اما با این 
رش��ته حرف های انسانیت پس��ند نمی توان 
از انس��ان ها سوءاس��تفاده ک��رد. زنانی که 
کل زمستان ش��ان را یا نخ می ریس��ند یا به 
تهیه مواد غذایی محلی مانند عس��ل و غیره 
مشغول هس��تند، به چه دلیلی باید آنها را 
ب��ه رایگان در اختیار مس��افران قرار دهند. 
اینها مسائلی است که بر سر راه گردشگری 
از این نوع وجود دارد. اما ش��اید ما هم باید 
مانند مس��ئوالن خوشبینانه به آینده چشم 
بدوزیم که روزی از این فرصت ناب استفاده 

بهتری شود. 
گزارش
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صنایع نس�اجی و تولید پوشاک به طور کلی یکی 
از مهم ترین صنای�ع موجود در دهکده جهانی بوده 
و جای�گاه وی�ژه ای از نظ�ر درآمدزایی و اش�تغال 

را در تولی�د ناخالص ملی بس�یاری از کش�ورها به 
خود اختصاص داده اس�ت. براین اساس بسیاری از 
کش�ورها توانایی اقتص�اد و درآمدهای ملی خود را 
براس�اس حرکت چرخ های رسیدگی و خیاطی خود 
درنظر گرفته اند و اکنون جایگاه بس�یار مناسبی در 

سطح بین الملل در اختیار دارند. این درحالی است 
که ایران به  رغم پیشینه  غنی در این صنعت، اکنون 
در تولید داخلی خود درگیر مش�کالتی عمده است 
و سهم ناچیزی از اقتصاد صنعت نساجی بین المللی 
را در اختیار دارد. اما واقعًا مش�کل کجاس�ت و چرا 

به رغم سیاس�ت های مختلف اقتص�ادی و حمایتی 
دولت، بازهم ش�اهد رکود غیرقابل تصوری در این 
صنعت کش�ورمان هستیم؟ کارشناس�ان در پاسخ 
به این س�واالت به »فرصت امروز« اینگونه پاس�خ 

داده اند که در ادامه می خوانیم. 

 »فرصت امروز« وضعیت صنعت نساجی را بررسی می کند

صنعتی که تار و پودش برهم گره نخورده است
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خصوصی سازی غیراصولی، ضربه ای 
به نساجی

صنعت نساجی در ایران پیشینه ای درخشان دارد. 
در روزگاری نه چندان دور ایران به کشورهایی چون 
روسیه، لهس��تان، آلمان و حتی انگلیس که نساجی 
در آن صنعتی قدیمی اس��ت، پوشاک صادر می کرده 
اس��ت. اما چندین دهه اس��ت که ورق به طور کلی 
برگشته است. بازار ایران مملو از اجناس وارداتی و به 
ویژه چینی ش��ده است. این امر چه دالیلی می تواند 

داشته باشد؟ 
در ای��ن ارتباط کاظم عمید، مع��اون فنی انجمن 
نس��اجی ایران با اشاره به پیش��ینه ایران د   ر صنایع 
نس��اجی به »فرصت امروز« می  گوید   : اصوالً نساجی 
با توجه به ارزش افزوده و تنوع مش��اغلی که در خود 
جای داده همواره در اقصی نقاط جهان دارای جایگاه 
ویژه ای اس��ت و اکثر کش��ورها با توج��ه به امکانات 
خود سعی در توسعه این صنعت داخل مرزهای شان 
دارند، این در حالی اس��ت که در ایران نیز از س��ال 
1304 که اولین کارخانه نس��اجی به صورت رسمی 
فعالی��ت خ��ود    را آغاز کرد   ، زمینه های رش��د    را طی 
کرد   ، به طوری که اکنون نس��اجی ایران شامل کلیه 
مراحل تولید    الیاف، ریسند   گی، بافند   گی، رنگرزی و 
چاپ و د   ر نهایت تولید    منس��وجات است و د   ر تمام 

مراحل، امکانات مناسبی د   ر اختیار د   ارد   . 
عمید در ادامه این صنعت را خصوصی ترین صنعت 
موجود کش��ورمان معرفی کرد و اف��زود: هرچند در 
گذش��ته های دور صنعت نس��اجی ایران با س��رمایه 
دول��ت س��رپا بوده اس��ت ام��ا کم ک��م خصوصی ها 
وارد صنعت نس��اجی ش��ده و زیربن��ای خوبی برای 
خود ت��دارک دیدند. اما این صنع��ت همانند برخی 
از صنای��ع خصوصی دیگر در می��ان مقامات دولتی 
البی قدرتمندی نداش��ته و هم��واره به همین دلیل 
درحاش��یه ق��رار گرفته اس��ت درحالی ک��ه یکی از 
 مهم تری��ن صنای��ع در ارزش افزوده و اش��تغالزایی 

است. 
مع��اون فن��ی انجمن نس��اجی ای��ران ب��ه انجام 
خصوصی س��ازی های غیر اصولی برخی کارخانجات 
دولت��ی اش��اره و تصریح کرد:  قب��ل از انقالب چند 
تولیدی مطرح داش��تیم که تولیدات ش��ان افتخاری 
بر ت��ن ایرانیان و حتی خارج از کش��ور بود، ولی به 
دلیل اجرا نشدن اصولی موضوع خصوصی سازی که 
از همان ابتدا به بیراهه رفت این کارخانه ها همچون 
چیت س��ازی، نس��اجی مازند   ران و چند    نمونه د   یگر 
ب��د   ون برنامه به افراد    غیرمتخصص واگذار ش��د   ند    و 

د   ر نهای��ت تقریباً برخی از آنها ب��ا تغییر کاربری به 
فراموشی سپرد   ه شد   ند. 

این کارش��ناس صنعت نساجی د   ر اد   امه به تجارت 
صنع��ت نس��اجی د   ر کش��ورمان اش��اره می کن��د    و 
می افزاید   : براس��اس آمار، کل تجارت صنعت نساجی 
ایران 9 میلیارد    د   الر د   ر س��ال اس��ت که از این رقم 
30د   رص��د    را تولید    د   اخ��ل و 70 د   رصد    را وارد   ات به 
خود    اختصاص د   اد   ه است و از این حجم وارد   ات فقط 
7 د   رصد    از مب��اد   ی قانونی صورت می گیرد    و مابقی 

قاچاق می شود   . 
از ای��ن رو چگونه می توان انتظار د   اش��ت نس��اجی 
بتوان��د    روی پای خود    بایس��تد    و همان طور که قبال 
نیز اش��اره شد   ، این سرمایه های خصوصی بود   ه که تا 
همین جا هم صنعت را روی پا نگه د   اشته که حاصل 
همت متخصصان بود   ه اس��ت. این د   ر حالی است که 
اگر به آمار اش��تغالزایی صنعت نس��اجی ایران توجه 
د   اشته باش��یم، د   رخواهیم یافت که مجوز وارد   ات یا 
به طور کلی وارد   ات چه قانونی و چه غیرقانونی س��م 
مهلکی بر پیکره تولید    کش��ورمان است، چون اکنون 
حد   ود    یک میلیون و 200هزار نفر د   ر صنعت نساجی 
کشور فعالیت د   ارند    و چیزی حد   ود    260هزار نفر د   ر 
صنعت تولید    پوشاک که البته این آمار د   ر واقع آمار 
د   قیقی نیس��ت، چون منابع مشخصی برای تأیید    آن 

هنوز مشخص نشد   ه است. 
عمی��د د   ه��ه 80 شمس��ی را طالیی تری��ن د   وران 
نس��اجی ایران دانسته و می گوید: اگر نتوانیم شرایط 
را مد   یریت کنیم، د   وباره ش��اهد    از بین رفتن صنعت 
و م��وج ت��ازه ای از بی��کاری د   ر این صن��ف خواهیم 
ب��ود   ، چ��ون قب��ل از د   هه 80 ب��ا توجه به ش��رایط 
مش��ابه رکود    مطلق بر نس��اجی ایران حاکم شد   ، اما 
ب��ا افزایش ناگهان��ی قیمت د   الر و کاه��ش وارد   ات، 
تولید   کنن��د   گان فرصت بازس��ازی و نوس��ازی توان 
خود    را د   اش��تند    تا جایی که به د   لیل تورم، چش��م و 
ذائقه مرد   م به قیمت های ب��اال عاد   ت کرد    اما د   وباره 
ب��ا توجه ب��ه سیاس��ت های د   ولت از جمل��ه تجارت 
ترجیح��ی ب��ا ترکیه و س��وریه به عن��وان د   و رقیب 
اصلی نس��اجی کش��ورمان زمینه وارد   ات گس��ترد   ه 
 فراهم ش��د    ک��ه این س��م مهلکی بر نس��اجی ایران 

است. 
این کارش��ناس صنعت نساجی، بهترین راه مبارزه 
ب��ا این س��یر نزول��ی را فراهم کرد   ن همان ش��رایط 
د   هه80 یعنی امکان اس��تفاد   ه تولید   کنند   گان واقعی 
از منابع مال��ی ارزان د   ولت با راهکارهای مش��خص 
می د   ان��د    و می افزاید   : چرخه تولید    نس��اجی ایران از 
مزارع پنبه آغاز می ش��ود    و د   ر نهایت پوشاک تن ما 
خواهد    شد   ، بنابراین اگر د   ولت بتواند    با فراهم کرد   ن 
ش��رایط مثل ترکیه تولید    ارزان قیمت را فراهم کند   ، 
جای ترد   ید    نیس��ت نساجی ایران نه  تنها نیاز د   اخلی 
را تأمی��ن خواهد    ک��رد   ، بلکه زمینه مناس��بی برای 

صاد   رات خواهد    شد   . 

گزارش2

شیدا رمزی 

علیرضا حائری، کارش��ناس صنعت نساجی 
و دبیر سابق انجمن نس��اجی با اشاره به بازار 
مستعد داخلی کشورمان در صنعت نساجی و 
پوشاک به خبرنگار ما گفت: براساس مطالعاتی 
که انجام ش��ده اس��ت اکنون س��رانه مصرف 
پارچه در ایران 17متر اس��ت و اگر این میزان 
را در جمعیت کش��ور ضرب کنیم پارچه مورد 
نیاز کشورمان چیزی بیش از یک میلیارد متر 
مربع خواهد بود، درحالی که این بازار مستعد 
تنه��ا توان تولید نزدیک ب��ه 800 هزار متر را 
دارد و مابقی نیازهایش را از راه واردات تأمین 

می کند. 
دبیر س��ابق انجمن نس��اجی درب��اره واردات 
پارچ��ه به کش��ورمان نیز گف��ت: همانطور که 
می دانید وقتی عرضه و تقاضا در منطقه ای وجود 
داشته باش��د کاال در بازار توزیع می شود، حاال 
اگر زمینه واردات قانونی مهیا باش��د که تکلیف 
مشخص است اما اگر موانعی بر سرراه باشد این 
کاال با روش های جایگزین غیرقانونی به دس��ت 
مصرف کننده خواهد رس��ید. با همین استدالل 
اکنون اکثر واردات پارچه و منسوجات در ایران 
از مبادی قاچاق است درحالی که واردات رسمی 
به ایران بسیار ناچیز اعالم شده است. به عنوان 
مثال براساس آمارهای رسمی دولتی نزدیک به 
سالی 2/5 میلیارد دالر واردات غیرقانونی پوشاک 
داریم که عمده آن قاچاق و به صورت هدفمند 
صورت می گیرد و بخش��ی کوچکی هم درواقع 
همان کاالی همراه مس��افران و تجارت چمدان 
اس��ت. حائری افزود: به طور کلی سرانه مصرف 
پوشاک در کش��ورمان حدود 120دالر در سال 
اس��ت که اگر این رقم را در جمعیت کشورمان 
ضرب کنیم حجم تجارت کلی پوشاک را ساالنه 
نزدیک به 9میلیارد دالر می بینیم که از این رقم 
نزدیک به 3میلیارد قاچاق است و مابقی گردش 
مالی صنعت پوش��اک تولید داخلی ایران است. 
البته نبای��د فراموش کنیم این رقم عدد باالیی 
نیست، متوسط هزینه س��رانه پوشاک در دنیا 
باالی 150دالر اس��ت و ای��ران نزدیک 30 دالر 
کمتر از آن بوده اس��ت. این کارشناس صنعت 
نساجی تصریح کرد: به طور کلی صنعت نساجی 
به لحاظ اشتغال زایی یکی از مهم ترین صنایع در 
سراسر جهان است که اشتغال زایی قابل توجهی 
را به خود اختصاص داده است، حال آنکه صنعت 
پوشاک به عنوان یکی از زیرمجموعه های صنعت 
نس��اجی بیشترین میزان اش��تغال زایی را دارد. 
بنابراین نس��اجی خود باالترین اش��تغال را در 
صنای��ع مختلف دارد که پوش��اک در این میان 

بیشترین اشتغال زایی را ثبت کرده است. 

پوشاک در ایران صنعتی نشده است
حائری ب��ا تأکید بر وجود مش��کالت عمده 
در صنعت تولید پوش��اک ای��ران گفت: یکی از 
مهم ترین مشکالت صنعت نساجی و پوشاک ما 
در مقایسه به صنعت نساجی و پوشاک برخی 
کشورهای مطرح در این زمینه مثل بنگالدش 
یا دیگران این اس��ت که چرخه تولید در ایران 

کامل نیس��ت. به این صورت که نساجی ایران 
صنعتی ش��ده اس��ت و تولیداتی در این زمینه 
وارد بازار می شود، اما در زمینه صنایع پوشاک 
هنوز صنعتی نشده ایم و بیشتر کارگاهی فعالیت 
داریم. بنابراین پوشاک در ایران متناسب با سایر 

رشته ها توسعه نیافته است. 
وی افزود: دالیل اینکه تولید در پوشاک ایران 
صنعتی نشده است را می توان در ابعاد مختلف 
بررس��ی کرد و اولین مورد درباره قانون کار در 
ایران است. همانطور که قبال اشاره شد پوشاک 
بیشترین میزان اش��تغال را به خود اختصاص 
داده اس��ت، بنابراین باالترین می��زان ارتباط و 
برخورد با مس��ئوالن صاحب��ان صنایع در این 
صنع��ت خواهد بود که همین موضوع می تواند 
دردس��ری غیرقابل تحمل برای سرمایه گذاران 
باش��د. این درحالی است که بسیاری از قوانین 
کار موجود در کشورمان مناسب شرایط فعلی 
و حمایت از تولید نیس��تند و دائم باعث ایجاد 
تنش میان کارگر و کارفرما می شود. اینجاست 
ک��ه به طور کلی تقاضای س��رمایه گذاران برای 
حض��ور در صنایعی که سروکارش��ان بیش��تر 
ب��ا مب��ادی قانونی مرب��وط ح��وزه کارگری و 
کارفرمایی از جمله صنایع نس��اجی و پوشاک 
است کمتر خواهد ش��د، بنابراین سرمایه ها به 
س��مت صنایعی که  کارگرب��ری کمتری دارند 
س��وق پیدا می کنند. پس الزم است قانون کار 
به نحوی اصالح ش��ود که در جهت تولید قرار 
گیرد، در نتیجه ناخودآگاه سرمایه گذاران نیز در 

این زمینه وارد خواهند شد. 
حائری با تأکید بر برندسازی در این صنعت 
تصری��ح کرد: دلی��ل دیگر را می ت��وان در این 

دانست که هنوز در جهت برندسازی به خصوص 
در پوش��اک زیاد جدی نبوده و وارد نشده ایم، 
درحالی که کش��ورهای مط��رح در این زمینه 
مناسب عمل کرده و فعالیت گسترده ای دارند. 
هرچند اگر می توانس��تیم اداره  ای مس��تقل در 
زمینه صنعت پوش��اک دراختیار داشته باشیم 
بدون تردید راه هموارتری برای موفقیت در این 

زمینه داشتیم. 

باالترین ارزش افزوده در تولید پوشاک 
است

این کارش��ناس صنعت نساجی درباره ارزش 
اف��زوده ای��ن صنعت نی��ز گفت: به ط��ور کلی 
باالترین ارزش افزوده به نسبت سایر رشته های 
مربوط به نس��اجی مثل ریسندگی و بافندگی 
در صنعت پوش��اک اس��ت، از این رو در بخش 
پوش��اک باالترین ثروت ایجاد می ش��ود و باید 
برای جلوگیری از رکود و البته ایجاد مش��اغل 
ت��ازه در ای��ن زمین��ه گام برداری��م. در همین 
حال باالترین حجم کش��ورهایی که در صنعت 
نس��اجی صاحب نام هس��تند به دلیل توسعه 
صنای��ع تولیدی پوش��اک آنها ص��ورت گرفته 
اس��ت، به صورتی ک��ه بین 50 ت��ا 80 درصد 
صادرات کل این کش��ورها مربوط به پوش��اک 
است. به عنوان مثال فارغ از هرگونه مقایسه و 
با درنظرگرفتن آمارهای مربوط به این صنعت 
بنگالدش 90 درصد مع��ادل 20 میلیارد دالر 
صادرات کشورش در این زمینه است. بنابراین 
اگر بگوییم صادرات، پوشاک این کشور را اداره 
می کند بی راه نگفته ایم. در این زمینه می توان 
به چین، ویتنام، هند و پاکستان نیز اشاره کرد، 

ب��ه صورتی که باالی 50 درصد از کل صادرات 
صنعت نس��اجی مربوط به صادرات محصوالت 
پوشاک است اما درایران ارقام اصال درحد صفر 
هس��تند. علیرضا حائری، در مورد تأمین مواد 
اولیه نیز تأکیدکرد: نمی توان به قاطعیت گفت 
امکان تأمین همه مواد برای تولید داخل کشور 
را داری��م اما اگر بتوانیم ش��رایط را به گونه ای 
مدیریت کنیم ک��ه نیازهای مان را وارد کنیم و 
ارزش افزوده ای برای آن درنظر بگیریم و سپس 
هزینه های م��ان را تأمی��ن کنیم ب��دون تردید 
می توانیم امتیازات مناسبی برای اقتصاد ایران 
در ای��ن زمینه به ارمغان آوریم. به عنوان مثال 
در همین ابتدای کار پنبه کم داریم، چون 50 
درصد از پنبه را وارد می کنیم. آکریلیک )الیاف( 
کم داریم و نزدیک به 60 درصد واردات صورت 
می گی��رد. وی که مخالف کلمه انحصار در این 
صنعت است، گفت: به طور کلی موضوع انحصار 
در م��واد اولیه تولید پارچ��ه را نمی توان دلیل 
کاهش تولید کشورمان دانست، چون بسیاری 
از تولیدکنندگان قصد دارند آماده خوری کنند، 
درحالی ک��ه برخی دیگر با اس��تفاده از تجارب 
و البت��ه صرف هزینه و زم��ان باال به تجربیاتی 
رس��یده اند که اکنون درحال بهره بردن از آنها 
هستند اما اگر کسی توان استفاده از شرایط را 
ندارد، نمی توان گفت انحصار درکار است، چون 
براس��اس قانون موجود هر ش��خصی که دارای 
کارت بازرگانی باشد می تواند محصوالتی را که 
قانون برای ورودش��ان منعی ندارد با گذراندن 
مراحل قانونی وارد کش��ور کند. پس کم کاری 
خودم��ان را به انحصار یا از این قبیل توجیه ها 
نباید ارتباط دهیم. به عنوان مثال این بهانه را 

درباره چادر مشکی زیاد شنیده ایم، درحالی که 
هیچ مشکلی نیس��ت و نباید نگران آن باشیم 
ولی مشکل چیز دیگری است چون گروه های 
مافیای��ی خیالی را همواره س��د بزرگی دربرابر 

پیشرفت خود می دانیم. 
دبیر سابق انجمن نساجی با اشاره به باالبودن 
هزینه تولید در ایران تأکید کرد: هزینه تولید در 
ایران به خصوص در این صنف براساس تجارب و 
البته آمارهای موجود در بیشتر صنایع، نزدیک 
به 30 تا 35 درصد بیش��تر از متوسط جهانی 
اس��ت. اجازه دهید با مثالی موض��وع را کاماًل 
روشن کنم. همانطور که می دانید قیمت تمام 
شده کاال از سه بخش اصلی یعنی قیمت مواد 
اولیه، هزینه تولید و درنهایت سود تولید کننده 
تش��کیل می ش��ود، حاال با درنظر گرفتن این 
موارد ب��ه عنوان مثال در زمین��ه برخی الیاف 
مثل پلی استر ما خودمان صاحب نفت هستیم. 
بنابرای��ن مواد اولی��ه را در اختی��ار داریم، این 
درحالی اس��ت که تولید داخل��ی نیز داریم، اما 
همین نفت را به کره جنوبی می فروش��م یعنی 
ی��ک کرایه راه ب��ه مواد اولیه اضافه می ش��ود. 
این کش��ور پس از ف��رآوری دوباره، محصول را 
ب��ه ایران صادر می کند ک��ه دوباره به آن کرایه 
تعلق خواهد گرفت و عوارض گمرک و مالیات 
بر ارزش افزوده نیز خواهد داش��ت اما هنگامی 
که به بازار مراجعه می کنیم بازهم این محصول 
که از کره جنوبی وارد ایران شده است ارزان تر از 
محصول ایرانی است یا اینکه کیفیت باالی آن 

عاملی در خرید متقاضیان خواهد شد. 
وی افزود: آیا تاکنون از خودتان پرس��یده اید 
مشکل کجاست و چرا بازهم نمی توانیم موفق 
باش��یم؟ ش��اهد مثال این امر نی��ز در زمینه 
پوشاک است به صورتی که یکی دو سال پیش 
تعرفه واردات قانونی پوش��اک 200 درصد بود 
یعنی هرچه وارد ایران می شد به میزان دوبرابر 
گم��رک برایش عوارض درنظ��ر می گرفت و با 
هزینه ه��ای جانبی نزدیک 230 درصد گران تر 
می شد، اما بازهم در کش��ورمان تقاضا باال بود 
و هرچه وارد می شد فروخته می شد حال آنکه 
امروز تعرفه 75 درصد شده است. پس مشکل 
از ماست که نمی خواهیم واقعیت را قبول کنیم 
و درباره تولیدات کیفی گام درس��تی برداریم، 
دقیقا مثل صنایع خودروس��ازی کشورمان که 
دائم انتظار حمایت بیشتر دارند. حال آنکه اگر 
تعرفه گمرکی هزار درصد هم که باش��د وقتی 
کیفی��ت باالس��ت و قیمت قابل قب��ول بازهم 
خریدار وجود دارد. بنابراین بهره وری پایین در 
ایران باعث شده هزینه تولید باال رود، در عین 
ح��ال تعطیالت بیش از ح��د و در همین حال 
نبود سیستم های مدیریتی رایانه ای در بسیاری 
از ارگان ها که باعث اتالف هزینه و وقت می شود 
موجب ش��ده همواره شاهد افزایش هزینه های 
تولید باش��یم ک��ه باید جلوی ای��ن موضوع را 
بگیریم تا بتوانیم درباره آینده اقتصاد کشورمان 
به خصوص در صنعت نساجی فعالیت مناسبی 

داشته باشیم. 

گفتوگو

در ارتباط با بازار پارچه و مس��ائلی که این بازار را تهدید 
می کن��د و نکاتی ک��ه موجب ش��ده واردات مهم ترین رکن 
این بازار در ایران باش��د، با امیر قدیمی نژاد، رئیس اتحادیه 
بنکداران و طاقه فروشان تهران گفت وگویی داشته ایم که در 
این ج��ا می خوانید. قدیمی نژاد مانند هر بازار دیگری در این 
روزهای س��خت اقتصادی، صحبت های خ��ود را با تأکید بر 
وج��ود رکود در صنعت و صن��ف مربوطه خود آغاز می کند: 
ب��رای جلوگیری از بحران و بیکاری بیش��تر، بهترین گزینه 
این اس��ت که برای مدتی صنف را از پرداخت مالیات معاف 
کنی��م تا در این دوران تنفس، صن��ف دوباره جانی گرفته و 
مشغول فعالیت تجاری خود شود و از آن پس کم کم مالیات 

را دوباره فعال کنیم. 
ب��ه گفته این مق��ام صنفی، مهم ترین نکت��ه ای که امروز 
باعث بروز مشکالت اقتصادی در صنعت نساجی ایران شده، 
موضوع مالیات بر ارزش افزوده است. البته نه به این صورت 
که این صنف عالقه ای ب��ه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 
نداشته باشد اما نباید فراموش کنیم اکنون درگیر مشکالت 
اقتصادی و رکود قابل مالحظه ای در این صنف هس��تیم که 
اگر واقعاً دولت تصمیم به حمایت از آن دارد بهترین راهکار 
این است که برای مدتی محدود از موضوع مالیات بر ارزش 
اف��زوده صرف نظر کرده و تا جان گرفتن صنف اجرای آن را 
برای صنف یاد ش��ده به تعویق بین��دازد و پس از آن دوباره 
شرایط عادی و مالیات بر ارزش افزوده را برای صنف نساجی 

در نظر بگیرد. 
قدیمی نژاد که مهم تری��ن معضل صنف پس از مالیات بر 
ارزش افزوده را واردات بی رویه می داند، گفت: براساس آمار 
و اطالعات موجود بیش��ترین می��زان واردات کاال اکنون از 
کش��ور چین ص��ورت می گیرد که در رتب��ه اول قرار دارد و 
پ��س از آن مربوط به کره جنوبی، تایوان، ترکیه و به تازگی 
فیلیپین اس��ت. بنابراین امروز دشمن اقتصاد نساجی ایران، 
چین و ترکیه هس��تند که محصوالت متعددی را در حجم 
غیر اصولی روانه بازار ایران می کنند، بنابراین اگر واقعاً قصد 
حمایت از این صنف را داریم باید به نوعی برنامه ریزی کنیم 
تا صنف نس��اجی توان مقاومت و ایستادگی در این بازار پر 
از فراز و فرود را داش��ته باشد و تنها راه این است که چگونه 

جلوی ورود محصوالت خارجی را بگیریم و تولیدات خودمان 
را با قیمتی قابل قبول و رقابتی البته با کیفیت باال روانه بازار 
کنی��م. اولین گام برای رس��یدن به هدف ح��ذف مالیات بر 

ارزش افزوده است. 
مسئول اتحادیه بنکداران و طاقه فروشان با اشاره به توان 
تولیدی مناسب در کشورمان افزود: در ایران می توانیم تولید 
داشته باشیم البته اگر صحیح و اصولی حمایت شویم. چون 
اکن��ون نه تنها م��ورد حمایت قرار نمی گیری��م، بلکه مورد 
هجمه ناعادالنه برخی مسئوالن و قوانین نیز قرار گرفته ایم 
به همین دلیل رکود و مشکالت اقتصادی باعث از بین رفتن 

فرصت های عمده اشتغالزایی در این زمینه شده است. 
وی با اشاره به وجود مواد اولیه مناسب در کشورمان افزود: 
درباره مواد اولیه همه مواد موجود است اما توان مدیریت این 
مواد برای رس��یدن به محصول نهایی را نداریم. درحالی که 
برای رس��یدن به تولیدی مناس��ب در ابعاد مختلف )از نظر 
اقتصادی، کیفی و حجم تولید( باید مدیریت را تغییر دهیم. 
این درحالی است که همه کارشناسان و دولتمردان می دانند 
اشتغالزایی در صنعت تولید پارچه بسیار باالست به گونه ای 

که براساس آمارهای علمی و بین المللی صنعت نساجی پس 
از صنعت مواد غذایی باعث رش��د اقتصادی آن کشور شده 
اس��ت. در کشور ما نه تنها اصناف مخصوص صنعت نساجی 
مورد حمایت قرار نمی گیرند، بلکه مورد هجمه  سنگینی از 

قوانین غیر اصولی به عنوان مانع تولید قرار می گیرند. 
به اعتق��اد قدیمی ن��ژاد، تأمین منابع مال��ی نیز معضلی 
مضاعف برای تولیدکنندگان ش��ده است به این صورت که 
ام��روز دریافت وام برای واحدهای تولیدی صنعت نس��اجی 
باتوجه ب��ه قیمت های فعلی مقرون به صرفه نیس��ت و اگر 
واح��دی تصمیم ب��ه دریافت وام ب��االی 50 میلیون تومان 
داش��ته باشد باید مدارک و مس��تندات خود را به بانک ارائه 
کند که یکی از آنها فاکتورهای خرید اس��ت و اگر قرار است 
این فاکتور مورد تأیی��د بانک قرار گیرد باید ابتدا در وزارت 
دارایی تأیید ش��ود که این یعنی پرداخت مالیات و عوارض. 
حاال اگ��ر همین امر به عنوان تأمین منابع برای متقاضی را 
که هزینه ش��ده است با س��ودهای باالی 25رصدی بانک ها 
جمع کنید، درخواهید یاف��ت به طور کلی دریافت وام برای 
واحدهای تولیدی هیچ امتیازی نیس��ت و نمی تواند به رفع 

مش��کالت اقتصادی آنه��ا کمکی کند، بلک��ه باعث افزایش 
هزینه های ش��ان هم خواهد ب��ود. بنابراین اینکه بانک ها وام 
می دهند یا خیر اصاًل موضوع نیس��ت موضوع اصلی تأمین 

منابع مالی ارزان قیمت برای واحد های تولید است. 

بد نیست نیم نگاهی به دیگران داشته باشیم
ای��ن مقام صنفی با اش��اره ب��ه اینکه باید نی��م نگاهی به 
کش��ورهای موفق در این زمینه داشته باشیم به خبرنگار ما 
گفت: صنایع نس��اجی ایران در مقایس��ه با کشورهای دیگر 
مثل ترکیه واقعاً مورد بی مهری مسئوالن دولتی قرار گرفته 
است. به این صورت که چندی پیش اتحادیه نساجان ترکیه 
در ایران نمایش��گاهی دایر کرده بود تا برای ایجاد ش��رایط 
هم��کاری با متقاضیان ایرانی و فروش��ندگان گام بردارد. از 
آنها پرس��یدیم امتیاز دولت برای ش��ما چیس��ت؟ مسئول 
اتحادیه در پاس��خ گفت: »به طور کلی دول��ت وزیر را ملزم 
به تأمین نیازهای صنعت نساجی کرده است و اگر این وزیر 
نتواند نیازهای اصولی صنف یاد ش��ده را تأمین کند بخش 
خصوصی توان س��وال کردن از وی را دارد تا زمینه برکناری 
آن فراهم ش��ود، از این رو همه مس��ئوالن دولتی موظف به 
حمایت از صنعت نس��اجی ترکیه ش��ده اند.« حاال خودتان 
مقایس��ه کنید آیا تولید کنندگان ایرانی امکاناتی در اختیار 
دارند؟ یا اینکه مسئوالن و سیاست گذاران اقتصادی همواره 
مش��غول ارائه راهکارهای غیر اصولی و جلس��ات بی پایان و 
بی حاصل هستند. درحالی که سیاست  های حمایتی ترکیه 
برای کارخانجات تازه تأس��یس حمایت مالی و معافیت های 
گمرکی و مالیاتی اس��ت. البته برای یک دوره تنفس و قوت 
گرفت��ن تولید در این صنف اس��ت. اما در کش��ورمان هنوز 
کارخانه ای به تولید نرس��یده ابتدا موض��وع مالیات و بیمه 
تأمین اجتماعی گریبانگیرش خواهد ش��د تا اینکه سرانجام 
س��رمایه گذار ممکن اس��ت از خیر فعالی��ت اقتصادی خود 
بگذرد. از این رو است که وقتی مسئولیت اتحادیه را برعهده 
گرفتم این اتحادیه 70هزار واحد عضو داش��ت و اکنون که 
سه سال از آن تاریخ گذشته نزدیک به نیمی از آنها تعطیل 
شده اند یا برای فروش پوشاک خارجی وارداتی تغییر کاربری 

داده اند. 

نساجی را برای مدتی معاف از مالیات کنیم
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نگاهی به مراکز مهم خرید پارچه 
پایتخت نشینان

کجا، متری چند؟ 
شاید بسیاری از ما برخی از شهرستان های معروف را 
محلی برای تهیه پارچه های ارزان قیمت درنظر داشته 
باش��یم و گاهی اوقات برای خرید پارچه مورد نیازمان 
راهی فروشگاه های کوچه و خیابان  محل زندگی خود 
در تهران شده باشیم، اما فراموش نکنید چندین محل 
عرضه عمده و متنوع پارچه در چهارگوشه تهران قرار 
دارد و نیازی نیست زیاد از محل کار یا زندگی خود دور 
ش��وید از این رو قبل از اینکه منزل را ترک کنید ابتدا 
به این متن توجه کنید، چون ممکن اس��ت با استفاده 
از آن بتوانید خریدی ساده و بدون دغدغه البته دور از 

ترافیک داشته باشید. 

بدو بدو حراجه؛ همه چیز، همه رنگ
یکی از مهم ترین نقاط خرید برای منسوجات و پارچه 
بازار بزرگ اس��ت که می توانیم تقریب��ا همه نیازهای 
خودم��ان را در آن تأمین کنی��م از رنگ ها و طرح های 
مختلف گرفته تا قیمت های متنوع، بنابراین بد نیست 
با استفاده از وسایل نقلیه عمومی که بهترین آنها همان 
متروی معروف تهران اس��ت در ایس��تگاه 15خرداد از 
قطار پیاده ش��ویم و به دنب��ال جمعیت حرکت کنیم. 
فراموش نکنید مقصد شما سرای پارچه فروشان است 
بنابراین س��رای امیرکبیر مقصد شماست. در این سرا 
تنوع پارچه آنقدر باالست که گاهی حتی موجب گیج 
شدن شما خواهد شد، پس بهتر است قبل از اینکه به 
این سرا برس��ید تصمیم بگیرید که چه پارچه ای نیاز 
دارید و با چه قیمت. اگر شما حرفه ای خیاطی می کنید 
و لوازم دیگری نیز نیاز دارید، این س��را بهترین گزینه 
برای شماس��ت، می توانید تمام لوازم و تجهیزات مورد 
نیاز خودتان را عالوه بر پارچه از این محل تهیه کنید. 

مجلسی ها را در خیابان زرتشت باید یافت
اگر از شلوغی بازار و تنوع مولوی بگذریم ممکن است 
شما به دنبال پارچه ای خاص و مجلسی باشید بنابراین 
الزم نیست زیاد به خودتان سختی بدهید و راهی بازار 
و مرکز شهر بشوید، چون فروشگاه های خیابان زرتشت 
ب��ا اندکی فاصله قیمتی می توان��د بهترین  گزینه ها را 
برای تان به نمایش  بگذارد. فراموش نکنید در این مرکز 
خرید پارچه ممکن است در مجموعه قیمت بیشتری 
ب��رای پارچه مورد نظرتان بپردازید، اما مهم ترین نکته 
این اس��ت ک��ه هیاهوی بازار و تن��وع غیرضروری این 
منطقه می تواند خری��دی غیراصولی و غیراقتصادی را 
روی دست تان بگذارد. بنابراین بهترین گزینه این است 
که قبل رفتن به خیابان زرتش��ت کمی س��ر کیسه را 

شل کنید. 
گاندی؛ میانه بازار و زرتشت

بس��یاری از م��ا خرید از مراکز خرید باالی ش��هر را 
به گران��ی قیمت ها و اجناس لوکس فروش��گاه هایش 
می شناس��یم اما این بار خیابان گاندی واقعیتی را برای 

متقاضیان پارچه تدارک دیده است که در فروشگاه های 
پارچه این خیاب��ان قیمت هایی میان ب��ازار و خیابان 
زرتش��ت را می بینیم، ب��ه همین دلی��ل گاهی اوقات 
قیمت ها و اجناس موجود در فروشگاه ها باعث تعجب 
خریداران می شود. در این خیابان محصوالت متنوع و 
با کیفیت دو فروش��گاه معروف باعث ش��ده تا زیاد نام 
گان��دی برای متقاضیان پارچه متعارف نباش��د اما نام 
فروش��گاه های معروفش در چهارگوش��ه تهران بسیار 
معروف شده است. به طور کلی در این خیابان می توانید 
انواع و اقس��ام پارچه را با تنوع قیمتی بس��یار مناسب 

تهیه کنید. 

تجریش؛ بازاری سنتی برای خریدهای معمول
هرچند نمی توان تنوع بازار تجریش را با خیابان های 
مولوی، گاندی و زرتش��ت مقایس��ه ک��رد اما فراموش 
نکنی��م این منطق��ه در واقع از قدیم ب��ه عنوان مرکز 
خریدی قابل اعتماد برای محله های اطرافش شناخته 
شده اس��ت. بنابراین جای تردید نیست تنوع اجناس 
در این میان بسیار قابل قبول و مناسب است. پس بد 
نیست سری هم به این بازار بزنیم تا دریابیم اجناسی که 
در انتظار ما هستند می توانند نیازهای گوناگونی از ما را 
برطرف کنند. اما یک تفاوت جالب درباره فروشگاه های 
این مرکز خرید پارچه در تهران اس��ت که دو یا س��ه 
فروش��گاه این میدان معروف و نوستالژیک برای همه 
ما با استفاده از ارتباطات گسترده تلفن همراه، رسیدن 
محصوالت جدید خود را به کس��انی که شماره خود را 
در اختیارشان قرار داده باشند، اعالم می کنند. بنابراین 
می توانید با ثبت ش��ماره تلفن خودتان فروشنده را در 
ارائه محصوالت جدیدش یاری کنید، البته خود ش��ما 

نیز با این روش بسیار راحت تر خواهید بود. 

اینجا متری نیست
 همه چیز کیلویی فروخته می شود

ش��اید با دیدن این عبارت کمی شوکه شده باشید، 
ولی واقعیت اس��ت. در این مرکز که تقریباً در جنوب 
غربی تهران واقع ش��ده بسیاری از فروشگاه ها با همان 
سبک س��نتی و قدیمی خود که عمده فروشی پارچه 
ب��وده، اقدام به ارائه قیمت هایش��ان به صورت کیلویی 
کرده و پارچه ها را کیلویی در تنوعی غیرقابل تصور ارائه 
می دهند. در این مرکز پارچه از کیلویی 5000تومان به 
باال ارائه می شود. یکی از مهم ترین نقاط ضعف این بازار 
در این اس��ت که نباید زیاد به دنبال پارچه های خاص 
و مجلس��ی در میان انبوهی از پارچه ها باشید. در این 
مرکز بیشتر ملحفه و پارچه های دم دستی را می توانید 
با قیمت مناس��ب تهیه کنید و پاش��نه آشیل خرید از 
این مرکز همان حوصله شماس��ت که باید خوب دقت 
کنید و در میان انبوهی از کاالها به دنبال خاص هایشان 

باشید. پس عجله نکنید. 

مروری بر نقش کشورهای آسیایی 
در تجارت جهانی نساجی

تجارت نس��اجی و پوش��اک در بازار جهان به واسطه 
تأثیرگذاری در عرصه های گوناگون، به سرعت در حال 
تغییر است. تنوع پوشش در زمینه های طراحی، جنس و 
کیفیت لباس به خوبی این امر را نشان می دهد که بازار 
جهانی پارچه و پوش��اک در سطح جهان رو به تغییر و 
پیشرفت است.تنوع در عرصه تقاضا، باعث تنوع در عرصه 
تولید شده و این چرخه عرضه و تقاضا در سال های اخیر 
رشد چش��مگیری داشته و یکی از بزرگ ترین بازارهای 

تجارت جهانی را رقم زده است.
در این میان کشورهای آسیایی از جمله هند و چین 
نقش برجس��ته ای در تجارت بین المللی ب��ازار جهانی 
بازی می کنند. هنگ  کنگ و بنگالدش نیز هر دو س��هم 
قابل توجهی در این صنع��ت دارند. گزارش ها حاکی از 
آن اس��ت که بس��یاری از محصوالت نساجی و پوشاک 
کشورهای آسیایی به اروپا، شمال آمریکا و ایاالت متحده 
صادر می شود. پیشرفت در زمینه تجارت نساجی، باعث 
تغییرات عمده ای نیز در سطح زندگی کشورهای مربوطه 
شده و هزینه های مربوط به خانوارها افزایش یافته است. 
به طوری که افزایش فروش پارچه و لباس در سال 2015 
باعث افزایش هزینه های خانوار تا سقف 37درصد شده 
است. البته این روند عمدتا توسط بازارهای نوظهور و در 
حال توسعه هدایت می شود. مثال در چین، هزینه  خانوار 
بین س��ال های 2010 تا 2014 دو برابر شده و در سال 
2015، 12درصد رشد داشته است. انتظار می رود هند 
نیز طی سال های آینده، به واسطه دو ویژگی مکمل در 
صنعت نساجی برجسته شود؛ یکی رشد قوی جمعیت 
در فاصله سال های 2013 تا 2020، و دوم، درآمد بیشتر 
که باعث افزایش قدرت خرید خانوارها می شود، به طوری 
که انتظار می رود تولید داخلی ناخالص سرانه این کشور، 
تا 77درصد در این س��ال ها افزایش یابد.البته ذکر این 
نکته نیز حائز اهمیت اس��ت که کش��ورهای آسیایی با 
هزینه های کمتری در مقایس��ه با کشورهای آفریقایی، 
اروپایی و آمریکای جنوبی، در این تجارت فعالیت دارند. 
گردش مالی بازارهای نساجی و صنعت پوشاک در سال 
2015 در تجارت پارچه و لباس جهان، از 650 میلیارد 
دالر در سال 2010 به 805 میلیارد دالر در سال 2015 
رسیده اس��ت.در حال حاضر چند کشور آسیایی مانند 
بنگالدش، تایلند، کامبوج، سریالنکا و پاکستان به واسطه 
تجارت نساجی و پوش��اک، سهم عمده ای در کمک به 
درآمد خارجی کش��ور خود دارند، هر چند سهم آنها در 

بازار جهانی چندان قابل توجه نیست.
ناگفته نماند که کشورهای آسیایی در بازارهای جهانی 
با چالش های جدی رو به رو هس��تند که بیشتر به علت 
نوسانات قیمت، افزایش هزینه های ورودی، بحران انرژی 
و کمبود ابتکار در بازاریابی اس��ت. همچنین نرخ تعرفه 
در چند کش��ور آسیایی بسیار باالس��ت که این امر نیز 
مانع دیگری برای س��هیم شدن در بازار تجارت جهانی 

محس��وب می شود.در حال حاضر چند کشور آسیایی با 
بهره گی��ری از وضعیت خاص خود در بازار جهانی، قادر 
به حفظ س��هم خود در این بازار هستند.اما این شرایط 
به خاطر رش��د رقابت در کشورهای دیگر ممکن است 

خیلی طول نکشد.
آمارهایی ک��ه در فاصله س��ال های 2009 تا 2011 
گرفته ش��ده اند، به خوبی نقش کشورهای آسیایی را در 
صنعت نس��اجی و پوشاک جهان نش��ان می دهد.طبق 
این بررسی ها، برخی از کشورهای آسیایی پیشرفت های 
چشم گیری در زمینه صادرات لباس و پارچه داشته اند 
و توانس��ته اند ت��ا ح��دی در بازاره��ای بین المللی این 
صنع��ت نفوذ کنند.خصوصاً در زمینه صادرات لباس به 
موفقیت هایی رسیده اند.به عنوان نمونه درآمد حاصل از 
صادرات پوشاک کشور چین در سال های 2009، 2010 
و 2011 به ترتی��ب 107.264، 129.820 و 153.744 
میلیون دالر بوده اس��ت که مبالغ قابل توجهی اس��ت. 
درآمد صادراتی هند نیز به عنوان یکی دیگر از کشورهای 
موفق آس��یایی در زمینه صادرات لباس در س��ال های 
مذکور به ترتیب به ش��رح زیر اس��ت: در س��ال 2009: 
12.005میلیون دالر، در سال 2010: 11.229 میلیون 
دالر و در س��ال 2011: 14.365 میلیون دالر.همچنین 
ترکیه نیز در سال 2009: 11.556 میلیون دالر، 2010: 
12.760 میلیون دالر و در سال 2011: 13.947 میلیون 
دالر صادرات داشته است.بنگالدش نیز جزو کشورهای 
صادرکننده پوشاک آسیایی محسوب می شود که درآمد 
آن در فاصله س��ال های مذک��ور، 12.525، 15.660 و 
19.939 میلیون دالر بوده است.کش��ورهای مذکور در 
میان کش��ورهای آسیایی صادرات بیش��تری داشتند، 
اگرچه تجارت نساجی در دیگر کشورهای آسیایی مانند 
پاکس��تان، هنگ کنگ، اندونزی، سریالنکا و تایلند نیز 
در حال گس��ترش است. این در حالی است که تجارت 
پارچه در کش��ورهای اروپایی نسبت به صنعت پوشاک 
ضعیف تر است.طبق آماری که در دست است، صادرات 
پارچه از کش��ورهای مذکور در فاصله سال های 2009 
تا 2011 نش��ان دهنده ضعف این کش��ورها در صنعت 
پارچه نسبت به صنعت پوشاک است: صادرات نساجی 
چین در سال های مذکور به ترتیب: 59.824، 76.871 
و 94.411میلیون دالر بوده اس��ت.درآمد صادراتی هند 
نی��ز از پارچه به ش��رح زیر اس��ت: 9/111، 12.833 و 
15.016میلیون دالر.ترکیه نیز با درآمد: 7.724، 8.964 
و 10.772 میلیون دالر در س��ال های مذکور، نس��بت 
به درآمد حاص��ل از صادرات لباس خود، ضعیف به نظر 
می رس��د. درآمد حاصل از صادرات پارچه بنگالدش نیز 
نس��بت به صادرات پوشاک، بس��یار کمتر است: 886، 
1.263 و 1.590 میلیون دالر.جالب اس��ت بدانید ایران 
نیز در زمینه صادرات پوش��اک فعالیت داشته و درآمد 
صادرات این صنعت در فاصله سال های مذکور به ترتیب 

828، 993 و 939میلیون دالر بوده است.

گزارش »فرصت امروز« از بازار پارچه فروشان خیابان مولوی

بافت قدیمی و کاالهای امروزی

بازار جهان

خیابان مولوی تا  دل تان بخواهد 
کاالهای جورواجور دارد. تا همین 

چند سال پیش بورس پرنده فروش ها 
هم در ادامه این مراکز قرار داشت 

که البته جمع شد. اما نمی توان 
از خیابان مولوی حرف زد و از 
پارچه فروش هایش یادی نکرد

تهمینه سهرابی

باف��ت قدیمی ته��ران با همه 
اذی��ت و آزاری ک��ه ب��ه لح��اظ 
رفت و آم��د ایجاد می کن��د، قدم 
و  ش��لوغ  راس��ته های  در  زدن 
به هم ریخت��ه اش خال��ی از لطف 
نیس��ت، حتی اگر این خیابان و 
بافت قدیمی خیابان مولوی باشد 
با آن همه موتورسوار و سر وصدا. با 
آن دیوارها و سقف های جلوآمده و 
ک��ج و معوج. فکر می کنم که اگر 
انتظار داشته باشیم کمی بیشتر 
به س��ر و وضع این خیابان با این 
نام بزرگ برسند، انتظاری دور از 
عقل نیس��ت. به هر حال مولوی را 
با انبوهی از کاالهای گوناگون در 
این خیابان نیمه جان رها کرده اند. 
احتماال بسیاری از خوانندگان هم 
می دانند که این خیابان به تنهایی 
بورس چندین کاال را در خود جای 
داده است. از همان ابتدایش که از 
میدان رازی شروع می شود که در 
قرق موتورها و لوازم یدکی هاست. 
جلوتر که بیایید و برسیدبه میدان 
اعدام س��ابق ی��ا محمدیه فعلی، 
بورس مواد غذایی شروع می شود. 
از اینجا هم که عبور کنید و باالتر 
بیایید، می رسید به بورس لوازمی 
چون دیگ های ب��زرگ و ظروف 
پالس��تیکی و سطل ها و وسایلی 
از این دس��ت. تازه این پایان کار 
نیس��ت. لوازم بهداش��تی مانند 
دستمال کاغذی  و ش��وینده ها و 
غیره هم بورس ش��ان اینجاست. 
اما مولوی اس��ت و فروشگاه های 
پارچه فروشی اش. جایی که جهان 
رنگ ها کامل می شود و تماشایی. 
حتی اگ��ر خریدار هم نباش��ید، 
ب��ودن در میان دنیای��ی از نقش 
و ن��گار و رنگ و لع��اب می تواند 
خوشایند باشد. گزارش امروزمان 
در ای��ن خیابان و مرک��ز بورس 

پارچه تهیه شده است. 
خیاب��ان مول��وی ت��ا  دل ت��ان 
بخواهد کاالهای جورواجور دارد. 
تا همین چند س��ال پیش بورس 
پرنده فروش ها ه��م در ادامه این 
مراک��ز بورس ق��رار داش��ت که 
البته جمع ش��د. اما نمی توان از 
خیاب��ان مول��وی ح��رف زد و از 
نکرد.  ی��ادی  پارچه فروش هایش 
به وی��ژه همین چن��د وقت پیش 
پاس��اژی اختصاصی برای عرضه 
پارچ��ه پ��رده ای و پ��رده در این 
خیاب��ان افتت��اح ش��د. بنابراین 
این مرکز بورس با این س��اختار 
قدیم��ی در ح��ال رش��د اس��ت 
و البت��ه پاس��اژها یک��ی پس از 
دیگ��ری س��ر از گودبرداری های 
اصولی و غیراصولی برمی دارند و 

فروشگاه های قدیمی هم هر روز 
بیشتر از دیروز آب می روند. اینقدر 
آب می روند تا اینکه باالخره تمام 
ش��وند. اما برسیم به این گزارش. 
نخس��تین و آخری��ن ب��اری که 
ب��ه این مرکز ب��ورس رفته  بودم، 
برمی گردد به س��ال 83. آن هم 
همراه با دوس��تی عزیزتر از جان 
برای خرید انبوهی از پارچه های 
گوناگون برای رشته  تحصیلی اش 
که طراحی پارچه ب��ود. اما تهیه 
این گزارش بهانه  دوباره ای شد که 
شال و کاله کنم و راهی این مرکز 

بورس شوم. 
اما این بار برای بررس��ی بازار 
پارچه  آمده بودم؛ بازاری که جای 
جنس ایرانی در آن بس��یار تنگ 
است. چینی ها، کره ای، اماراتی ها، 
انگلیسی ها و غیره پرچم شان در 
این مرکز بورس بس��یار باالست. 
انواع پارچه های مانتویی، چادری، 
پالتویی، فاستونی، گیپور، دانتل 
و ملحف��ه ای در این مرکز بورس 
روی هم چیده شده اند و ترکیبی 
از رنگ ه��ای چش��م نواز را ایجاد 
کرده ان��د. هر چن��د وقتی نامی 
میهنی در میان نباش��د، ته دلت 

حس��ابی خالی می شود. 
ای��ن نکته را ه��م برای 
از  عالقه مندان به خرید 
این خیاب��ان بگویم که 
ب��ازار پارچه های مولوی 
در دو خیابان اردستانی 
عبدالله��ی  رئی��س  و 
البته  ش��ده.  گس��ترده 
در ته��ران پارچ��ه تنها 
از ب��ازار مول��وی خریده 
سرای  بلکه  نمی ش��ود. 

امیرکبیر در ب��ازار بزرگ تهران، 
دوقلوی  کوچه ه��ای  زرتش��ت، 
برلن و مه��ران، محله عبدل آباد، 
تجری��ش و خیابان گاندی نیز از 
جمله مهم ترین بازارهای فروش 
پارچه هس��تند. اما بازار مولوی 
از جامعیت بیش��تری برخوردار 
اس��ت و هر نوع پارچه ای در آن 
یافت می ش��ود. تن��وع پارچه ها 
در این بازار هر کس��ی را راضی 
برمی گرداند. مهم تر اینکه قیمت 
پارچه ها در ای��ن مرکز بورس تا 
حدودی ارزان تر هم هس��ت. اما 
مث��ال قیمت پارچه های مش��ابه 
در خیاب��ان زرتش��ت و گان��دی 
بی��ش از 30درص��د گران ت��ر از 
این مرکز اس��ت. تنوع مهم ترین 
ویژگی این بازار است. اگر به بازار 
عبدل آباد بیش��تر برای خریدن 
پارچه ه��ای متق��ال و ملحفه ای 
و پرده ای می رون��د، در این بازار 
 می توان به دنبال همه جنس ها 

بود. 

پارچه مانتوها از اندونزی 
می آید

90درص��د پارچه ه��ای ب��ازار 
چینی است که اغلب درجه یک 
هم نیستند. فروشنده  میان سالی 
ب��ا ارائه ای��ن توضیح��ات ادامه 
می ده��د: بعض��ی  از پارچه های 
چینی پارگ��ی هم دارن��د اما به 
خاط��ر نخ خ��وب و تن��وع زیاد 
فروش بیشتری دارند. پارچه های 
ترک گران تر از پارچه های چینی 
هستند. پارچه های ایرانی بیشتر 
پلی استر هستند از لحاظ قیمتی 
پارچه ه��ای ایران��ی مانند پارچه 
بروجرد قیمت��ش برای هر متر از 
12هزار تومان ش��روع می ش��ود. 
پارچه ه��ای اصفه��ان ه��م مثل 
س��مانه و آرزو ک��ه از پارچه های 
ضعیف تر تهیه شده است تا متری 
10هزار تومان قیمت دارد. تترون 
متری تا 13ه��زار تومان و نخی 
هم 18ه��زار توم��ان در مغازه ها 
به فروش م��ی رود. البته کارخانه 
الیکو تبریز هم پارچه خوبی دارد 
که در بعضی از مغازه ها به فروش 
می رسد. البته بسیاری از تولیدات 
ایران محصوالت خود را با نام ترک 

به فروش می رسانند تا خریداران 
نسبت به خریدشان راغب شوند! 
همچنین »پارچه اردکان بروجرد 
و مرلین بروجرد« اگر اصل باشد 
خیلی مناس��ب پارچه تش��کی 
است، اما به خاطر قیمتش شاید 
خیلی ها وسع شان نرسد؛ بنابراین 
س��راغ خرید آن نمی روند چون 
فقط پارچه یک تش��ک 50هزار 
تومان تمام می ش��ود. از آنجایی 
که مانتو پوششی رسمی در ایران 
اس��ت و هر زنی از این پوش��ش 
اس��تفاده می کند، حتما برای هر 
کسی جالب اس��ت بداند که این 
پارچه ه��ا از کجا تهیه می ش��ود. 
اما جالب اس��ت که این پوشش 
رس��می پارچه اش کامال وارداتی 
است. کشورهای آسیای شرقی در 
این میان یکه تاز میدان هستند. 
از اندون��زی تا ویتنام و کره. یکی 
از فروش��ندگان در این ارتباط به 
»فرصت امروز« می گوید: اندونزی 
پارچه برای مانتوی مجلسی دارد و 

جنسش از ویتنام و کره بهتر است 
و قیمتش 30هزار ال��ی 35هزار 
تومان برای هر متر اس��ت. کره و 
ویتنام هم قیمت پارچه هایش��ان 
بین 18هزار تا 20هزار تومان در 
نوسان اس��ت. قیمت پارچه های 
مجلس��ی در ای��ن ب��ازار نی��ز از 
60هزار تومان ش��روع می ش��ود. 
این پارچه ها انواع مختلفی دارند و 
اگر از مدل های سنگ کاری شده 
باشند، قیمت های آنها بین متری 
90هزار تومان تا 450هزار تومان 
در نوسان است. این فروشنده در 
مورد فروش بیشتر کدام پارچه ها 
می گوید: مردم بیشتر پارچه کت 
و دامنی خ��ود را از پارچه کره ای 
تهیه می کنند، چون هم ارزان تر 
است و هم زیباتر. متوسط قیمت 
پارچه های ک��ت و دامنی در این 
ب��ازار متری 40ه��زار تومان و در 
انواع دیگ��ر بین متری 30هزار تا 
70هزار تومان اس��ت. پارچه های 
مانتویی نیز بی��ن متری 18هزار 
تا 30هزار تومان قیمت می خورد. 
وی همچنی��ن اضافه می کند که 
پارچه ه��ای ک��ت و دامنی نخی 
ترک نیز از متری 35هزار تومان 
شروع شده و بهای پارچه 
پشم ترک متری 70هزار 
تومان است که بسته به 
جنس آن قیمتش باالتر 

هم می رود. 

2 خیابان 
تمام پارچه ای

ب��ورس  مرک��ز  در 
مولوی  پارچه فروش��ان 
دو خیابان جنس ش��ان 
کام��ال پارچه ای اس��ت. خیابان 
رئی��س  خیاب��ان  و  اردس��تانی 
عبداللهی. اما خیابان اردس��تانی 
بورس اصل��ی پارچه هایی مانند 
لباس��ی، ملحف��ه ای، پالتوی��ی، 
مث��ل  مخص��وص  پارچه ه��ای 
دستمال آش��پزخانه، پارچه های 
لباس بچه و نوزاد و... است. البته 
بی��ن فروش��گاه هایش و به ویژه 
تج��اری اش  مجتمع ه��ای  در 
پارچه ه��ای پ��رده ای ه��م پیدا 
خواهی��د کرد. پارچه لباس��ی ها 
بیشتر خارجی هستند؛ مخصوصا 
پارچه لباس های مجلس��ی مثل 
س��اتن، گیپ��ور و دانتل ه��ا که 
جزو پرطرفدارترین ها محس��وب 
می ش��وند. به غی��ر از پارچه های 
مجلس��ی ک��ه در تم��ام س��ال 
ثاب��ت هس��تند، بقی��ه پارچه ها 
فصل��ی هس��تند و ب��ه همی��ن 
دلی��ل ای��ن روزه��ا پارچه های 
مانتویی های  پالتویی،  پش��می، 
زمستانی، فوتر و چرم و خالصه 

پارچه ه��ای ضخی��م بیش��تر به 
چش��م تان می خورد. پارچه های 
ملحفه ای هم تنوع بسیار زیادی 
دارن��د و از ملحفه های س��اده تا 
ملحفه های ط��رح دار با کیفیتی 
که بیشتر برای دوخت سرویس 
اس��تفاده می ش��وند در  عروس 
رنگ و طرح های مختلف موجود 
هس��تند. پارچه ه��ای چ��ادری  
مش��کی و رنگی هم تنوع خوبی 
دارند و با هر قیمت که بخواهید 
می توانید پارچه چادری مناسبی 
تهی��ه کنید. راس��تی اگ��ر کنار 
بعض��ی مغازه ها یا س��ر کوچه ها 
بس��اط دس��تفروش های پارچه 
پهن اس��ت، تعج��ب نکنید. این 
پارچه ه��ای رنگارن��گ تکه های 
اضافه ته توپ های پارچه  هستند 
که با قیمت پایین تری به فروش 
تجاری  می رس��ند. مجتمع های 
راس��ته اکثرا ب��زرگ و قدیمی و 
چند طبقه هستند و آنهایی که 
امکان ساخت وس��از داشته اند در 
حال تبدیل ش��دن به پاساژهای 
چن��د طبقه اند. داخل پاس��اژها 
ه��م از پارچه لباس مجلس��ی و 
مانتویی و کت و شلواری تا پارچه 
چادری و ملحفه ای پیدا می کنید. 
پرده فروش ها هم تعدادشان زیاد 
است. یکی از موارد دیگری که در 
پاساژها به چشم تان خواهد خورد 
مغازه هایی است که پتو و حوله و 

سرویس خواب می فروشند. 

راه های رسیدن به این مراکز 
خرید

برای رس��یدن به ب��ازار پارچه 
باید به خیابان اردس��تانی بروید 
ک��ه متقاطع خیاب��ان عبداللهی 
اس��ت و در اص��ل به ه��م وصل 
هس��تند. منطقه، بازاری و شلوغ 
اس��ت و بهتر اس��ت از ماش��ین 
شخصی اس��تفاده نکنید. به ویژه 
اگر قص��د خرید نداری��د و فقط 
می خواهید گشتی بزنید و سر از 
مدل ها دربیاورید. ایستگاه متروی 
مولوی که در میدان محمدیه قرار 
دارد نزدیک ترین ایس��تگاه مترو 
به منطقه اس��ت. بع��د از بیرون 
آمدن از مترو حدود دو ایس��تگاه 
با خیابان عبداللهی فاصله دارید. 
می توانید این دو ایستگاه را پیاده 
بروید و از مغازه ها بازدید کنید. هم 
می توانید از اتوبوس های بی آرتی 
استفاده کنید و هم از تاکسی های 
خط��ی ک��ه مقصدش��ان ب��ازار 
اتوبوس های  پرده فروش هاس��ت. 
بی آر تی، خط آزادی - خاوران هم 
از داخل خیابان مولوی می گذرند 
و ایستگاه مولوی که پیاده شوید 

در چند قدمی راسته قرار دارید. 

بازار صنعت پوش��اک و نس��اجی 
تغیی��رات عم��ده ای را در یک دهه 
اخیر ب��ه خود دیده اس��ت زیرا هم 
ب��زرگ جدی��دی پدیدار  بازارهای 
ش��ده اند و هم تولیدکننده های ریز 
و درش��ت فراوانی در نقاط مختلف 
جهان به این صنعت بزرگ جهانی 
اضافه شده اند. در این گزارش اوضاع 
کلی این صنعت تا پایان سال 2015 

مطالعه و پیش بینی شده است. 
تغییر س��اختار جمعیتی آمریکا 
و اتحادیه اروپا رش��د کلی ب��ازار را 
تح��ت تاثی��ر ق��رار داده و افزایش 
تقاضای بازارهای داخلی کشورهای 
تامین کنن��ده مانند چی��ن و هند 
راه های جدیدی برای تولید هر چه 
بیش��تر پیش پ��ای تولیدکنندگان 
گشوده است. به همین دلیل تخمین 
زده ش��ده که تا پایان س��ال 2015 
چین به دومین بازار بزرگ پوشاک 

بعد از آمریکا تبدیل شود. همچنین 
رش��د تخفیف ه��ا و افزایش فروش 
و تجارت  اتیکت ه��ای خصوص��ی 
الکترونیکی، آینده صنعت نساجی و 
پوشاک را تحت تاثیر قرار خواهد داد. 
بنابر تخمین های موجود، تجارت 
در صنعت نس��اجی رش��د کرده و 
انتظار می رود تا پایان سال 2015 به 
805میلیارد دالر برسد. رشد تجارت 
منسوجات خانگی هم رسته جدیدی 
است که در این تجارت سر برآورده و 
می تواند ناشی از این واقعیت باشد که 
مقدار بسیاری از منسوجات خانگی 
هنوز در کش��ورهای مصرف کننده 
مانن��د چین، هن��د، بن��گالدش و 
پاکس��تان که انتظار می رود تا پایان 
سال 2015 به کشورهایی کم هزینه 

تبدیل شوند، تولید می شود. 
پوشاک  برای  بازارهای جدیدی 
و نس��اجی در چن��د س��ال آینده 
به وج��ود می آی��د و همان طور که 
اقتص��اد چی��ن و هند به س��رعت 
رش��د می کن��د، صنعت پوش��اک 
و نس��اجی جایگزی��ن خدم��ات و 
صنایع با تکنولوژی باال می ش��ود. 
بنابرای��ن انتظار می رود که رش��د 
صادرات پوش��اک و نساجی چین 
و هند بعد از س��ال 2015 تثبیت 
شود زیرا در هر حال این کشورها 
همچن��ان به عنوان قدرتی مهم در 
صنعت پوش��اک و نساجی جهان 

باقی خواهند ماند. 
 ب��ه غی��ر  از چین و کش��ورهای 
جنوب آس��یا، کش��ورهای آسه آن 

)انجمن ملل آس��یای جنوب شرق( 
صنعت  عمده  اس��تفاده کننده های 
نس��اجی خواهند ب��ود. در واقع در 
حالی که نقش��ه صنعت نساجی و 
پوش��اک جهان تغییر چشمگیری 
ندارد، انتظار می رود کش��ورهایی به 
غی��ر از چین و هند مانن��د ویتنام و 
کامبوج به عنوان تامین کننده اصلی 
در چند س��ال آینده ظهور کنند و 
همچنین نقش عمده ای در صنعت 
پوش��اک و نس��اجی جهان داشته 

باشند. 
جالب اس��ت بدانید که صادرات 
صنعت نس��اجی و پوش��اک ویتنام 
در س��ال 2006 به 5.8 میلیارد دالر 
رسیدو با پیوستن ویتنام به سازمان 
تجارت جهانی انتظار می رود س��هم 

آن افزایش یاب��د. ویتنام همچنین 
در حال جذب س��رمایه گذاری های 
خارجی از شرکت های بزرگی مانند 

گروه  ای تی جی، فرموسا و... است. 
از طرفی رش��د بازارهای داخلی 
در چین و هند، نرخ رش��د صادرات 
آنها را در 10سال آینده کند خواهد 
کرد. بنابراین انتظار می رود چین و 
هنگ کنگ حدودا 40درصد از سهم 
ایاالت متحده و 30درصد از س��هم 
اتحادیه اروپا را در واردات پوش��اک 
و نساجی داش��ته باشند. بازندگان 
اصلی شامل کش��ورهای آفریقایی، 
مکزیک و اعض��ای داخلی اتحادیه 
اروپا خواهند بود. کشورهای اعضای 
اتحادی��ه اروپا یک��ی از بزرگ ترین 
شرکای تجاری باقی خواهند ماند و 
چین تا پایان س��ال 2015 قادر به 
سازگاری خود با کشورهای اتحادیه 

اروپا خواهد بود. 

چشم انداز پوشاک و نساجی جهان تا پایان سال 2015
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بورس تهران امروز ش��اهد 
اقبال خری��داران برای خرید 
ارزان ش��ده در تاالر  س��هام 
شیش��ه ای ب��ود؛ ب��ازاری که 
ی��ک روز پ��س از مصاحب��ه 
رئیس جمه��ور  تلویزیون��ی 
مبن��ی بر آغاز سیاس��ت های 
ایج��اد رون��ق در اقتص��اد و 
نی��ز تصویب جزیی��ات توافق 
برج��ام هس��ته ای در مجلس 
تالش می کند تا چشم اندازی 
قاب��ل اطمین��ان را در براب��ر 
دی��دگان خود ترس��یم کند. 
بازار س��هام کشور این روزها 
در حالی به چش��م انداز پیش 
امیدوارتر  اقتصاد کشور  روی 
ش��ده است که انتظار می رود 
برای افزای��ش اعتماد و امید 
هرچی��ز  از  قب��ل  ب��ازار،  در 
تدوین  با  باید  متولیان کشور 
سیاس��ت های  راهب��ری  و 
ایجاد  ب��ه  اقتصادی  باثب��ات 
رون��ق و تداوم رون��د با ثبات 
بازده��ی در صنای��ع تولیدی 
چنان  کنن��د.  کمک  کش��ور 
و  کلی��ات  تصوی��ب  ک��ه 
جزیی��ات برج��ام در مجلس 
به همراه س��خنان تلویزیونی 
خص��وص  در  رئیس جمه��ور 
مس��ائل اقتص��ادی دو اتفاق 
مهم سیاس��ی و اقتصادی بود 
ک��ه منجر به واکنش س��ریع 
بازگش��ت  و  ته��ران  ب��ورس 
امید از دس��ت رفت��ه به تاالر 
جمل��ه  از  ش��د.  شیش��ه ای 
امیدوارکنن��ده  صحبت ه��ای 
رئیس جمه��وری تمای��ل ب��ه 
»کاه��ش نرخ س��ود بانکی« 
و  ۷ ه��زار  »تخصی��ص  و 
۵۰۰ میلی��ارد توم��ان ب��رای 
زودبازده«  عمرانی  طرح های 
بود که خوش بینی مناس��بی 
در مجموعه بازار سهام ایجاد 
کرد و باعث ش��د بازار نسبت 
به قیمت سهام واکنش نشان 
دهد. ام��ا نباید فراموش کرد 
که این آث��ار زمانی ادامه دار 
به صورت  ک��ه  ب��ود  خواه��د 

واقعی عملکرد دولت پیرامون 
ب��ورس در بلندم��دت م��ورد 
ارزیابی ق��رار گی��رد. با توجه 
رئیس جمهور،  صحبت های  به 
در بازار س��هام خوش بینی به 
وج��ود آمده اس��ت، ولی نکته 
مثبت اینک��ه روند هیجانی به 
خود نگرفته است و بازار سهام 
در حال سبک و سنگین کردن 
اتفاقات و منتظر اجرایی شدن 
رئیس جمه��وری  وعده ه��ای 
درباره کاهش نرخ سود بانکی 
نس��بت به ت��ورم و امثال آن 
اس��ت. این اظهارات در حالی 
بیان شد که سهامداران پیش 
از این به دلیل سیاس��ت های 
دول��ت در خص��وص صنای��ع 
مختلف از س��رمایه گذاری در 
نا امید ش��ده  تاالر شیش��ه ای 
و س��رمایه خود را ب��ا زیان به 
سمت بازار پول هدایت کردند. 

شرکت های بانکی؛ مورد 

توجه اهالی بازار سهام
ب��ر ای��ن اس��اس س��خنان 
جهش  در خصوص  روحان��ی 
اقتص��ادی و همچنی��ن چهار 
اق��دام بانکی دول��ت منجر به 
روی آوردن س��هامداران ب��ه 
بانکی و  س��هام ش��رکت های 
معام��الت پ��ر حج��م در این 
گروه شد به طوری که با رشد 
قیمت ش��رکت های بانکی در 
معامالت روز گذشته شاخص 
کل بورس تهران رش��د ۵38 
واح��دی را تجرب��ه ک��رد. در 
معامالت دیروز هرچند ارزش 
معامالت بازار س��هام کم رنگ 
بود اما حاکی از پدیدار شدن 
آرام کورس��وی امی��د در برابر 
بود.  س��رمایه گذاران  دیدگان 
در گ��روه س��یمانی ها پس از 
مدت ها درجا زدن بازار سهام 
ش��اهد رش��د دس��ته جمعی 
گروه  این  ش��رکت های  اغلب 

ب��ود، س��یمانی ها در حال��ی 
 خ��ود را برای اع��الم گزارش 
ن�ا ام�ی�د ک�ن�ن��ده ع�ملک��رد 
آم��اده  امس��ال  ش��ش ماهه 
امی��دواری  ک��ه  می کنن��د 
نس��بت به تزریق نقدینگی به 
به  کش��ور  عمرانی  حوزه های 
سهامداران  امیدواری  افزایش 
س��یمانی ها برای جبران زیان 
انجامی��ده اس��ت. همچنی��ن 
خبرهای��ی مبنی ب��ر دریافت 
تس��هیالت ارزان قیمت برای 
خودروس��ازی  ش��رکت های 
از  داخل��ی  قطعه س��ازی  و 
دولت شنیده ش��د که از عزم 
ب��رای حمای��ت  دولتم��ردان 
جدی از ای��ن صنعت حکایت 
روز  معام��الت  ط��ی  دارد. 
گذش��ته در گ��روه قندی ه��ا 
نیز اع��الم افزایش 9 درصدی 
نرخ هر کیلو ش��کر داخلی در 
س��ال زراعی جدید باعث شد 

تا برخی نماده��ای معامالتی 
در گ��روه قندی ها مورد توجه 
معامله گران قرار گیرد. در این 
گروه همچنان نماد معامالتی 
قن��د ش��یرین خراس��ان ب��ه 
دلیل حمایت مبهم س��هامدار 
حقوق��ی ب��ا رش��د بی دلی��ل 

قیمت ها همراه است. 

رشد 2.1 درصدی آیفکس 
در آخرین روز معامالتی 

هفته
فرابورس  ب��ازار  معامله گران 
گذش��ته  روز  در  ای��ران 
18۵ میلی��ون و 62۰ هزار ورقه 
بهادار خریدوف��روش کردند و 
آیفکس با رش��د 2.1 درصدی، 
داد.  نش��ان  را   ۷۰1 ع��دد 
ب��ازار فراب��ورس ای��ران در روز 
22 مهرماه شاهد خریدوفروش 
ورق��ه   62۰ و  18۵ میلی��ون 
 246 و  21 ه��زار  در  به��ادار 
نوب��ت ب��ه ارزش 38۰ میلیارد 
ب��ود.  ری��ال  ۵9۰ میلی��ون  و 
معام��الت  بیش��ترین حج��م 
مربوط به دادوستد ۷ میلیون و 
2۷۰ هزار سهم بانک دی بود و 
سرمایه گذاری میراث فرهنگی با 
ثبت 4۵ میلیارد و ۷۵۰ میلیون 
ریال خرید و فروش، بیشترین 
ارزش معام��الت را از آن خود 
کرد. در حال��ی که آیفکس در 
روز پایان��ی هفت��ه ب��ا بیش از 
14 واح��د و 2.1 درصد رش��د 
ب��ه عدد ۷۰1 رس��ید، س��هام 
شرکت های فوالد ارفع، سیمان 
الر س��بزوار و س��رمایه گذاری 
می��راث فرهنگ��ی بیش��ترین 
افزایش قیمت را تجربه کردند 
و تدبیرگران فارس و خوزستان، 
مرجان کار و زرین معدن آسیا 
با بیش��ترین افت قیمت مواجه 
شدند. نماد شرکت های پاالیش 
نف��ت ته��ران، قند ش��یروان، 
ذوب آهن اصفه��ان، بانک دی، 
پاالیش نفت الوان، پتروشیمی 
س��رمایه گذاری ایرانیان و پگاه 
فارس، پربیننده ترین نمادهای 

فرابورس بودند.

سهامداران از سخنان رئیس جمهور استقبال کردند

یک روز خوب برای بازار سهام

فارس - عمده برنامه هایی که 
رئیس جمهور تحت عنوان بسته 
حمایت��ی از اقتصاد عنوان کرد، 
سیاس��ت های  از  مجموع��ه ای 
رونق در اقتصاد کالن به ش��مار 
می رود ک��ه می تواند نقطه آغاز 
خروج از رکود تلقی ش��ود. آن 
دس��ته از معامله گرانی که رکود 
ب��ازار س��هام در س��ال های ۷6 
ت��ا ۷8 را به ی��اد دارند یا نزول 
سرس��خت بازار در س��ال 84 و 
ت��داوم آن تا س��ال 86 را از یاد 
نبرده ان��د یا اف��رادی که حجم 
در  معام��الت س��هام  مح��دود 
س��ال 139۰ را هن��وز در ذهن 
همواره  می کنن��د،  م��رور  خود 

به ایجاد گش��ایش در روندهای 
متوق��ف بازار امی��دوار بوده اند، 
چ��را که اساس��اً ای��ن موضع از 
الهی است که پس  س��نت های 
از س��ختی و دش��واری، آسانی 
امور میس��ر می ش��ود. آنچه در 
فراز و ف��رود روند بازار س��هام 
حتی  و  س��رمایه گذاران  ب��رای 
سیاست گذاران کشور از اهمیت 
برخوردار اس��ت، اینکه در زمان 
اوج رون��ق یا دوره هایی که بازار 
ب��ا افت مداوم مواجه می ش��ود، 
بازار سرمایه با چه سیاست های 
راهبردی روبه رو است. در حال 
حاضر ب��ازار از لح��اظ روانی با 
امیدواری باالیی به چش��م انداز 
آینده می نگ��رد و این در حالی 
اس��ت که متولیان بازار سرمایه 

ب��ا اس��تفاده از ای��ن انتظاره��ا 
به دنبال رش��د اقتصاد کش��ور 
از طری��ق تقوی��ت ب��ازار اولیه 
باش��ند. ب��ازار س��رمایه باید با 
جذب نقدینگی س��رمایه گذاران 
به ایج��اد رونق در ب��ازار اولیه 
ک��ه مجموع��ه ای از ش��رکت ها 
اقتصادی  ب��زرگ  بنگاه ه��ای  و 
هس��تند، کمک کنند در مقابل 
بانک ها نیز با اعطای تس��هیالت 
خرد به مردم، قدرت خرید آنها 
را در بازار ثانویه افزایش دهند. 
با اینکه در سال 93 بازار سهام 
با اوضاع رکودی شدیدی مواجه 
بود، اما ش��رکت ها و واحدهای 
از  بیش  توانس��تند،  اقتص��ادی 
22 هزار میلیارد تومان از طریق 
ای��ن ب��ازار تأمین مال��ی کنند. 

در ح��ال حاضر بانک ه��ا دیگر 
بنگاه های  تأمی��ن مالی  توانایی 
بزرگ را با اعطای وام های چند 
ده ه��زار میلیاردی ندارند و این 
در حالی اس��ت ک��ه می توان از 
طریق بورس و بازار س��رمایه به 
ارزان قیمت  تس��هیالت  راحتی 
را تأمی��ن مال��ی ک��رد. یکی از 
ضعف های ساختاری بازار سهام 
هم��واره حجم پایی��ن معامالت 
بازار در قی��اس با ارزش جاری 
بازاره��ای مالی  به  آن نس��بت 
دنیا بوده اس��ت. سال 92 یکی 
بازار  دوره های  طالیی تری��ن  از 
سهام با برجا گذاشتن معامالت 
3۰ درصدی ارزش بازار س��هام 
ب��ود، در حالی که این نس��بت 
 9 از  متم��ادی  س��ال های  در 

ت��ا 12 درصد فرات��ر نمی رفت. 
جالب اینکه همواره متخصصان 
بازار س��هام به دنب��ال افزایش 
نقدش��وندگی س��هام در ب��ازار 
این میان  بوده اند، در  س��رمایه 
آن دس��ته از معامله گران��ی که 
روزان��ه به امید کس��ب بازدهی 
ب��ه دنبال متعادل ک��ردن روند 
معام��الت س��هام هس��تند و به 
افزایش این نقدشوندگی به طور 
خودکار کمک می کنند. هر چه 
بازار سهام از قدرت نقدشوندگی 
باالتری برخوردار باشد و شاخص 
آن از ارزش جاری بیشتری بهره 
ببرد، می توان اطمینان داش��ت 
که قیم��ت س��هام منصفانه تر و 
امکان دستکاری قیمت ها کمتر 

خواهد شد. 

کمیس��یون  رئی��س   - مه�ر 
بازار پول و س��رمایه اتاق تهران 
 92 س��ال  م��اه  دی  از  گف��ت: 
 تاکنون ارزش بازار س��هام ایران 
2۰2 هزار میلیارد تومان کاهش 
یافته اس��ت. علی س��نگینیان با 
بیان اینکه بازار س��هام کشور از 
دی ماه سال 92 روند نزولی خود 
را شروع کرده و با افت قیمت ها 
رو به رو شده است، گفت: ارزش 
ب��ازار به عنوان نم��اد اندازه بازار 
نش��ان می ده��د از دی ماه 92، 
بازار 38 درصد کوچک تر ش��ده، 
یعنی 2۰2 ه��زار میلیارد تومان 
ی��ا نزدیک ب��ه 61 میلیارد دالر 
ارزش ب��ازار از بین رفته اس��ت. 
وی افزود: نکته مهم این اس��ت 
که از دس��ت رفت��ن ارزش بازار 
در واق��ع ب��ه معن��ی از دس��ت 
رفت��ن ث��روت و دارایی های من 
و شما بوده اس��ت، صندوق های 
بازنشستگی، بانک ها، بیمه ها و... 
در این م��دت ضرر کرده اند و به 

عبارتی، این مش��کل تنها چالش 
بازار سهام نبوده است بلکه همه 
ما در این بازار ض��رر کرده ایم و 
از دارایی های مان را  6۰ میلیارد 

از دست داده ایم.
رئیس کمیس��یون بازار پول و 
س��رمایه اتاق ته��ران در ادامه با 
اش��اره به کاهش 31.۵درصدی 
ش��اخص کل اظهارداشت: نکته 
جالب این اس��ت که همین افت 
شاخص برای شرکت های بزرگ 
ما ح��دود 4۰ درصد بوده و این 
نش��ان می دهد که ش��رکت های 
ب��زرگ ه��م آس��یب دیده اند و 
ندارند،  بهت��ری  وضعیت  نه تنها 
بلکه ش��رایط بدت��ری را تجربه 
می کنن��د. وی توضی��ح داد: ما 
در دو، س��ه س��ال گذشته )قبل 
از س��ال 91( ک��ه ب��ا ش��رایط 
تورم��ی مواجه ش��دیم،  رک��ود 
تنها ش��رکت های کوچک آسیب 
ب��زرگ  و ش��رکت های  دیدن��د 
توانس��تند خ��ود را ت��ا حدودی 

حفظ کنن��د و به فعالیت ش��ان 
ادامه دهند ام��ا می بینید که در 
این دو سال گذشته شرکت های 
بزرگ ما از ش��رکت های کوچک 

آسیب بیشتری دیده اند. 
سنگینیان تصریح کرد: اگر از 
شاخص قیمت، سودها را حذف 
کنیم، نش��ان می دهد که حدود 
4۷ درصد این بازار منفی است، 
یعن��ی عملکرد ب��ازار حدود ۵۰ 
درصد منفی بوده اس��ت. رئیس 
کمیس��یون بازار پول و س��رمایه 
ات��اق تهران گفت: اگر به ترکیب 
صنایع ه��م نگاه کنیم، می بینیم 
بیشترین افت در استخراج نفت 
و گاز و کانی ه��ای فل��زی اتفاق 
افتاده است، یعنی دو صنعتی که 
جزو صنایع مهم کش��ور هستند 
و نزدی��ک ب��ه ۷۰ درصد دارایی 
خود را از دس��ت داده اند که این 
تحول مس��تقیم به سیاست های 
قیمت گ��ذاری ب��از می گردد که 
در ح��وزه نف��ت و گاز و ح��وزه 

معدن��ی انج��ام داده ای��م، مانند 
بحث خوراک پاالیشگاه ها، مبهم 
ب��ودن قیمت خ��وراک، کاهش 
قیمت س��نگ آهن و... که اثرات 
این تحوالت را در بازار می بینید.

وی با اشاره به نامه چهار وزیر 
اقتصاد، صنع��ت، کار و دفاع به 
رئیس جمهور، اظهارداش��ت: در 
بخش��ی از نامه به سیاست های 
اجرایی  دستگاه های  ناهماهنگ 
اش��اره ش��ده که درست است و 
دقیق��ا اثرات آن را م��ا در بازار 
البت��ه عوامل  س��هام می بینیم، 
کاه��ش  ای��ن  روی  مختلف��ی 
قیمت تأثیر گذاشته است، مثل 
کاه��ش قیمت جهان��ی نفت و 
کاال، افزای��ش هزینه های تولید 
در داخل و از همه مهم تر رکود 
حاکم بر اقتصاد کشور که عماًل 
نتوانند  باعث ش��ده ش��رکت ها 
داشتند،  حاشیه  س��ودهایی که 
به دس��ت بیاورند و ب��ا کاهش 
س��ودآوری رو به رو شدند و در 

نهایت افت قیمت س��هام اتفاق 
افتاده اس��ت. رئیس کمیسیون 
بازار پول و س��رمایه اتاق تهران 
قیمت  اف��ت  کرد:  خاطرنش��ان 
س��هامی ک��ه در ب��ورس اتفاق 
افتاده، از بازار س��هام رخ نداده 
اس��ت، بلک��ه از اقتصاد کالن بر 
بازار س��هام تحمیل شده، یعنی 
ش��رایط اقتصاد کالن کش��ور و 
رک��ودی ک��ه در اقتص��اد کالن 
وج��ود دارد، خ��ود را در ب��ازار 
سهام نشان می دهد، چون بازار 
س��هام ش��فاف اس��ت؛ بنابراین 
وقتی وزرای اقتصادی ما اش��اره 
می کنند در نامه خود که دولت 
باید ب��ه فکر حل مش��کل بازار 
سهام باشد، به نظر آدرس غلط 
دادن اس��ت، زیرا دولت باید به 
فک��ر اص��الح اقتص��اد و اقتصاد 
کالن باش��د و در این ش��رایط، 
طبیعتا بازار س��هام هم مس��یر 
خود را برای پیش��رفت و اصالح 

طی خواهد کرد. 

بورس بهترین بازار تامین نقدینگی بنگاه  اقتصادی
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خبر

جانشین رئیس سازمان بورس در 
امور بین الملل منصوب شد

رئیس س��ازمان بورس اوراق بهادار طی حکمی بهادر 
بیژنی را به س��مت »جانش��ین رئیس س��ازمان در امور 
بین المل��ل و جذب س��رمایه گذاری خارج��ی« انتخاب 
ک��رد. در این حکم آمده اس��ت: با توجه به تعهد، دانش 
و شایس��تگی های جنابعالی به موج��ب تبصره ماده 2۰ 
اساس��نامه س��ازمان ب��ورس اوراق به��ادار جنابعالی به 
سمت »جانش��ین رئیس س��ازمان در امور بین الملل و 
جذب س��رمایه گذار خارجی« منصوب می شوید. بهادر 
بیژنی س��ابق بر این، مدیر بین الملل شرکت ایرفو، مدیر 
بین المل��ل بانک صنع��ت و معدن، رئی��س مرکز زبان 
دانشگاه صداوسیما، استاد دانشگاه امام صادق)ع(، مشاور 
بین الملل مدیر عامل ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی و 
تسویه وجوه، مشاور مرکز پژوهش های متالورژی رازی، 
مدیر ارش��د توسعه کسب و کار و مشاور رئیس سازمان 
بورس اوراق بهادار بوده است. وی دارای مدرک DBA و 

فوق لیسانس از دانشگاه امام صادق )ع( است. 

تأمین مالی 2هزار میلیاردی صنعت 
نفت از طریق بورس انرژی ایران

ارزش کل معام��الت بورس ان��رژی ایران به بیش از 
2 ه��زار و 4۷ میلیارد ریال بالغ ش��د. در بازار فیزیکی 
بورس انرژی، کاالهای گازمایع پاالیش نفت شازند، گاز 
مایع پاالیش نفت آبادان، گاز مایع پاالیش نفت اصفهان 
در رینگ بین الملل و متانول پتروشیمی شیراز، متانول 
پتروشیمی فن آوران و میعانات گازی مجتمع گاز پارس 
جنوب��ی در رینگ داخلی مورد عرضه قرار گرفتند که 
 کل معام��الت صورت گرفته روی ای��ن کاالها معادل
۵ ه��زار و 2۵6 تن به ارزش تقریبی 3۷ میلیارد ریال 
بوده اس��ت. در تابلوی سلف موازی استاندارد برق بازار 
مشتقه نیز 1.1۷9 قرارداد در قالب ۵8 معامله و معادل 
28 ه��زار و 296 مگاوات س��اعت به ارزش 1۰ میلیارد 
و 6۷ میلیون ریال معامله ش��د. گفتنی اس��ت تمامی 
معام��الت این روز ب��ر روی نماده��ای بارپایه با تاریخ 
سررس��یدهای مختلف از 2۵ مه��ر 94 تا 21 آبان 94 
انجام پذیرفته اس��ت. همچنین طی جلسه معامالتی 
این روز در تابلوی س��لف موازی اس��تاندارد نفت کوره 
در بازار مش��تقه بورس انرژی ایران، شرکت ملی نفت 
ای��ران با عرضه 244 هزار و 896 قرارداد در دو مرحله 
اقدام ب��ه تأمین منابع مالی مورد نیاز خود به ارزش 2 
هزار میلیارد ریال کرد. این میزان تأمین مالی از طریق 
انتش��ار و عرضه قراردادهای س��لف موازی اس��تاندارد 
نفت کوره در نماد »س��مانک 9۵۵« انجام گرفت. این 
پنجمین مرحله از تأمین مالی صنعت نفت کش��ور از 
طریق بورس انرژی ایران است که طی جلسه معامالتی 
سه ش��نبه با استقبال مناس��ب خریداران روبه رو شد. 
همچنین معامالت ثانویه این قراردادها در سایر نمادها 
انجام ش��د. در س��ایر نمادها در مجموع 92 قرارداد به 
ارزش 2 ه��زار میلیارد ریال مورد معامل��ه قرار گرفت. 
ش��ایان ذکر اس��ت در جلس��ه معامالتی بورس انرژی 
ایران، در کنار معامالت مداوم قراردادهای سلف موازی 
استاندارد برق و نفت کوره در بازار مشتقه، کاالهای گاز 
مای��ع صنعتی، گاز پروپان صنعتی، گاز بوتان صنعتی و 
برش سنگین پتروشیمی بندر امام، حالل 41۰ پاالیش 
نفت آبادان، میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی و 
قطران ذوب آهن اصفهان )عمده( در رینگ داخلی عرضه 

خواهند شد. 

قدیمی ترین بورس آسیا 
پرسرعت ترین بورس دنیا شد

بورس اوراق بهادار بمبئی به عنوان پرس��رعت ترین 
بورس دنیا انتخاب شد. هند به عنوان مهد تکنولوژی 
و آی تی، توانس��ت نام بورس خود را به پرسرعت ترین 
ب��ازار دنی��ا تبدیل کند. س��رعت هر معامل��ه در این 
بازار کمتر از ش��ش میکروثانیه اس��ت. این در حالی 
اس��ت که بورس بمبئی به عنوان قدیمی ترین بورس 
آس��یا، حال، نام پرس��رعت ترین بورس دنیا را نیز به 
خ��ود اختصاص داده اس��ت. آشیش��کوکار چائوهان، 
مدیر عام��ل بورس بمبئی در توییتی در این خصوص 
اظهار داش��ت: بورس بمبئی به عنوان پرسرعت ترین 
بورس دنیا انتخاب ش��ده است در حالی که میانگین 
سرعت معامالت در این بازار کمتر از شش میکروثانیه 
است. پس از این توییت، صفحه رسمی بورس بمبئی 
در توییت��ر نیز، س��ریعا مطلبی با عنوان س��ریع ترین 
بورس جهان منتشر کرد. سیستم پرسرعت معامالتی 
ای��ن ب��ازار ک��ه BOLT PLUS نام دارد، س��رعت 
پاس��خگویی معامالتی بالغ بر 2۰۰ میکروثانیه دارد. 
این س��رعت در یک الگوریت��م معامالتی تنها در یک 
بازار شفاف و اتوماتیک امکانپذیر خواهد بود که بورس 
بمبئی نیز در این میان یک بازار ش��فاف و کارا تلقی 
می ش��ود. در س��ال 2۰13 میالدی، بورس بمبئی با 
ارتقای سیستم معامالتی خود، تمامی معامالت را به 
سیس��تم BOLT PLUS منتقل کرد. این سیستم 
معامالتی توسط یکی از طراحان بورس دویچه آلمان 
برای بورس بمبئی طراحی ش��ده است. بیش از 9۰۰ 
کارگزاری با یکصد هزار ش��عبه و میلیون ها مشتری 
آنالین برای معامالت خود از این سیس��تم معامالتی 

استفاده می کنند. 

نگاهی بر صورت های مالی 9 ماهه 
خوراک دام پارس

 ش��رکت خ��وراک دام پ��ارس صورت ه��ای مالی 
9 ماهه منتهی به 31 ش��هریور ماه 94 را با سرمایه 
6۰ میلی��ارد ری��ال و به صورت حسابرس��ی نش��ده 
منتش��ر کرد. ش��رکت خوراک دام پ��ارس در دوره 
9 ماهه منتهی به 31 ش��هریور م��اه 94 معادل 11 
میلیارد و 143 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره 

در حساب های خود منظور کرد. 

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
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بیشترین درصد افزایش
نفت و گاز پارس��یان در حالی عنوان نخست جدول 
بیش��ترین درص��د افزایش روز گذش��ته را از آن خود 
کرد که س��یمان غرب در جای��گاه دوم این گروه قرار 

گرفت. 
درصد نوسانقیمتنام شرکت

2.2۷۷6.2۵نفت و گاز پارسیان
3.319۵سیمان غرب
1.1۵6۵مهرکام پارس

1.32۵4.99سیمان فارس و خوزستان
3.1۷64.99سیمان کارون

1.6664.98آبسال
2.1944.98سیمان شاهرود

بیشترین درصد کاهش
س��یمان قائن صدر نش��ین جدول بیش��ترین درصد 
کاهش روز گذش��ته ش��د. پتروش��یمی ف��ارس در رده 
دوم این گروه ایس��تاد و س��یمان بهبه��ان هم در میان 

سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت
)۵(23.6۷۰سیمان قائن

)3.8۵(6.698پتروشیمی فارس
)3.۷3(6.186شیشه رازی

)3.6(18.۷98سیمان بهبهان
)3.6(2.19۷نیروکلر

)3.1۷(2.68۵پارس مینو
)3.1۷(2.۵98قند هگمتان

پرمعامله ترین سهم
روز گذش��ته ایران  خودرودیزل  پرمعامله ترین س��هم 
بازار ش��ناخته شد. بانک صادرات در رده دوم این گروه 
ایس��تاد. پارس  خ��ودرو از گروه خودرو نی��ز در جایگاه 

چهارم قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

۵۵.۷۷6 818ایران  خودرودیزل 
4۷.36۷ 893بانک صادرات
3۷.1۵8 924بانک تجارت
23.939 939پارس  خودرو

1۷.۷94 19۵4بانک ملت
14.۰۷8 3144صنایع  آذرآب 
13.36۷ 8۷9سایپا دیزل 

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیشترین ارزش معامله را روز گذشته 
ایران  خودرودیزل  به خود اختصاص داد. صنایع  آذرآب  
رتبه دوم را به دس��ت آورد. بانک صادرات نیز در باالی 

جدول بیشترین ارزش معامله قرار گرفتند.
جمع معامالت قیمتنام

4۵.621 818ایران  خودرودیزل 
44.26۵ 3144صنایع  آذرآب 
42.31۰ 893بانک صادرات

34.۷69 19۵4بانک ملت
34.321 924بانک تجارت
22.۵۰9 1898ایران  خودرو
22.489 939پارس  خودرو

بیشترین سهام معامله شده
ایران خ��ودرو دی��زل در حالی رتبه نخس��ت جدول 
بیشترین س��هام معامله شده را به دست آورد که بانک 
ص��ادرات در این گروه دوم ش��د و بانک تجارت در رده 

سوم جای گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

8183۰3۰ایران خودرو دیزل
8932349بانک صادرات
924163۵بانک تجارت
9391۵86پارس خودرو
19۵41۰84بانک ملت
183۷83۰پلی اکریل
8۷982۷سایپا دیزل

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالترین نس��بت P/E را در روز گذشته 
پس��ت بانک ایران به دس��ت آورد. دو س��هم خودرویی 
مح��ور س��ازان خودرو و س��ایپا در جای��گاه بعدی قرار 

گرفتند.
P/Eقیمتنام شرکت
1162۵81پست بانک
18۵۵3۷1محورسازان

1۰242۵6سایپا 
3211169کاشی حافظ
21811۵6نوسازی تهران

16۰61۰۷قند قزوین
۵۵۰11۰2کشتیرانی ایران

P/E کمترین نسبت
روز گذشته س��یمان کارون در صدر جدول کمترین 
نس��بت P/E ایستاد. نفت س��پاهان جایگاه چهارم این 
گروه را از آن خود کرد. این ش��رکت س��رمایه ای برابر 

یک هزار و ۵۰ میلیارد ریال دارد.
P/Eقیمتنام شرکت

31۷62.19سیمان کارون
12۵۰2.31س. اعتبار ایران

۷۷42.32سرمایه گذاری پردیس
۷4122.96نفت سپاهان

21943.19سیمان شاهرود
1۷۷93.19سیمان تهران

196۷3.22سرمایه گذاری نفت

شرکت ها و مجامع

بورس بین الملل

بورس انرژی

حسین خزلی خرازی
کارشناس بازار سهام



نگاهی به وضعیت زنان فیلیپینی در نیم قرن گذشته حقایق 
جالبی را درباره روند پیشرفت در این کشور و وضعیت زنان نشان 
می دهد؛ مشارکت شان در جامعه به روشنی مشخص نیست، از 
نظر تامین نیازهای شان از یک سو و دریافت حمایت های دولتی 

از سوی دیگر نسبت به مردان در سطح پایین تری هستند. 
ب��دون تردید، توانمندس��ازی س��ازمانی زنان پیش��ینه ای 
طوالنی در فیلیپین دارد و می توان رد آن را در عصر مارکوس، 
رئیس جمهور پیشین این کشور دید. در سال 1975 کمیسیون 
ملی نقش زنان فیلیپینی تش��کیل ش��د. این کمیسیون االن 
با نام کمیس��یون زن��ان فیلیپین��ی فعالیت می کن��د. وظیفه 
این کمیس��یون یکپارچه س��ازی زنان برای حضور پررنگ در 
فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این کش��ور است. 
نگاهی به وضعیت زنان در سال های گذشته نشان می دهد که 
روند اهمیت به زنان در دولت های گوناگون با طرح های مختلف 

پیگیری شده است. 
پیش از بررسی تحلیلی این موضوع، باید به این نکته اشاره 
کرد که مشکل مهم فیلیپین اغلب نه تنها داده های اندک، بلکه 
مقایسه داده ها در طول زمان بوده است. در این مورد، هر نهاد و 
سازمانی بر شاخص های خود اصرار ورزیده است؛ شاخص هایی 
که معموال با سایر سازمان ها متفاوت بوده است. بنابراین یافتن 
مجموعه ای قابل اس��تناد از ش��اخص های اندازه گیری که در 
ش��رایط مقایس��ه ای معنای خود را حفظ کنند، خود بخشی 
از چالش ارزیابی تغییر وضعیت زنان در این کش��ور به ش��مار 

می آمده است. 
باوجود این محدودیت ها، آنچه پیش روی شماست بررسی 
اجمالی اقدامات رؤسای مختلف جمهوری برای بهبود وضعیت 
زنان با در نظر گرفتن شاخص های مهمی چون آموزش، اشتغال، 

خشونت علیه زنان و سالمت است. 
بررسی های نموداری نشان می دهد که زنان اگرچه در تمامی 
نمودارها برتری همیشگی در زمینه تحصیلی و سواد نسبت به 
مردان دارند اما این رقابت را در نمودارهای اشتغال به آنها باخته 
و پایین تر از آنها قرار گرفته اند. در طول زمان خانم ها در بازار کار 
همواره پشت سر آقایان قرار داشتند. عالوه بر تبعیض جنسیتی 

در بس��یاری از دولت ها، به ویژه در زمینه ش��غل های س��طح 
باال، امکانات کافی نیز برای زنان وجود نداش��ته تا بتوانند بین 
مسئولیت های اجتماعی و خانوادگی خود تعادل برقرار کنند. 
عدم تطابق میان آموزش و بازار کار، اشکال مختلف نابرابری در 
محل کار که زنان را از بعضی شغل ها محروم کرده یا در بعضی 
شغل ها نگاه داشته، میزان باالی مرگ و میر نوزادان و مادران 
و فش��ارهای فرهنگی و اقتصادی که زنان را وادار به ماندن در 
خانه و در خدمت خانواده بودن کرده، در میان دالیلی است که 

می توان برای عقب افتادن زنان در جامعه برشمرد. 
در دولت کوری، از سوی یک سناتور طرحی آمد که هدفش 
منع تبعیض علیه زنان با توجه ویژه نسبت به شرایط و ضوابط 
اش��تغال بود. معن��ای این طرح این ب��ود که خانم ه��ا نباید از 
نظر میزان حق��وق، فرصت های آموزش��ی و پیش��رفت مورد 
تبعیض قرار گیرند. در این رهگذر بخش زنان سازمان توسعه 
مهارت ها و آموزش های فنی موظف ش��د تا زن��ان را آموزش 
داده و مهیای حضور در مش��اغلی کند که اغلب مردان در آنها 
فرمانروایی می کردند. این سازمان همچنین مسئولیت گسترش 
فرصت هایی را برعهده گرفت که طی آن دختران با تحصیالت 

پایین می توانستند شغل پیدا کنند. 

 در دوره اس��ترادا، برنام��ه ای در فیلیپین ب��ا 3میلیارد پزو 
)واحد پول فیلیپین( کمک هزینه شروع به کار کرد. وظیفه این 
برنامه تشویق و ایجاد انگیزه برای زنان کارآفرین بود. در همین 
راستا رئیس جمهور، آرویو دولی بر مبارزه با تبعیض های جنسی 
در محیط کار تاکید کرد و تالش هایی را با همکاری سازمان ها 
و نهادهای مختلف برای احقاق حق زنان مهاجر نیز شروع کرد. 
متاس��فانه هنوز هم باوجود انجام تمامی این اقدامات ش��کاف 
جنسیتی در نرخ اشتغال به قوت خود باقی است و دولت های 

فعلی و آینده باید کماکان به مبارزه با تبعیض ها بپردازند. 
در این مسیر البته همچنان چالش هایی وجود دارد. برابری 
جنسیتی در وضعیت آموزش��ی همچنان در حال بهتر شدن 
است. در سال تحصیلی 2010 - 1009خانم ها 44/57 درصد 
از فارغ التحصیل ها را تشکیل می دادند در حالی که آمار آقایان 
56/42 درصد بود. این آمار خوب اس��ت اما در زمینه اشتغال 
همچنان اوضاع خوب نیست و فاصله خانم ها با آقایان زیاد است. 
نرخ اشتغال مردان فیلیپینی در سال 2012 همچنان باالتر از 
خانم ها و 4/78درصد است، حال آنکه این آمار برای خانم ها تنها 
4/59 درصد است. به برخی از دالیل این اختالف در باال اشاره 
شد اما آنچه واقعا باعث این اختالف شده این است که خانم ها 

تحصیلکرده کماکان به صورت جدی نقش چندانی در اقتصاد 
رو به پیشرفت فیلیپین ندارند. 

فیلیپین با یک نگرانی جدی تر نیز مواجه است و آن خشونتی 
همیشگی علیه زنان است که در سراسر این کشور وجود دارد. 

البته یک پیش��رفت دیگر هم در فیلیپین اتفاق افتاده و آن 
کمرنگ تر شدن معضل قاچاق انسان در این کشور است. یکی 
دیگر از پیش��رفت های خوب فیلیپین تصوی��ب قانونی در این 
کش��ور اس��ت که از حقوق 9/1 میلیون کارگر داخلی حمایت 

می کند. 
در بخش س��المت، همچنان آم��ار مرگ و میر م��ادران در 
فیلیپین باال اس��ت. در این کش��ور به ازای ه��ر 100هزار نفر 
221نفر جان خود را از دست می دهند. این در حالی است که 
آمار مبتالیان به ویروس HIV یا همان ایدز در طول دو سال 

37درصد افزایش یافته است. 
تصویب قانون بهداش��ت باروری در فیلیپین برای مردم این 
کشور حیاتی به نظر می رس��د، چون این قانون به زنان توانایی 
می بخش��د. این قانون به ویژه برای زنان مناس��ب است که در 
مناطق فقیرنشین این کش��ور زندگی می کنند و از نرخ باالی 
مرگ و میر نوزادان رنج می برند. این قانون فرصت انتخاب های 
مهمی را به زنان و خانواده هایشان می دهد. به طور قطع، دولت 
آکین��و، رئیس جمهور فعلی فیلیپین، تالش ه��ای جدی را در 
حمایت از بهداشت باروری و حفاظت از جان مادران و کودکان 
انجام می دهد. او که با ش��عار مبارزه با فس��اد به قدرت رسید، 
خوب می داند که این کار در کنار مبارزه با فساد نقش مهمی در 

پیشرفت فیلیپین دارد. 
در نهایت اینکه، بهداش��ت باروری تنها به داش��تن فرزندی 
سالم ختم نمی ش��ود، بلکه به مادر کمک می کند درباره زمان 
تمام شدن تحصیالتش تصمیم بگیرد، شغل بهتری در بازار کار 
پیدا کند، استعدادهایش را به منصه ظهور بگذارد و یک زندگی 
عاری از خش��ونت را تجربه کند. در واقع بهداشت باروری تنها 
تصمیمی برای سالم ماندن نیست، بلکه یک استراتژی ضد فقر 
است که در نهایت امیدها برای توانمندسازی زنان را بیشتر کرده 

و آزادی آنها را نوید می دهد. 

 کار خ��اص کردن؛ این عبارتی اس��ت که 
می توان در مورد مصاحبه ش��ونده امروزمان 
به کار برد. استاد دانشگاه است. می توانست 
دنبال هیچ دردس��ری هم نرود. می توانست 
فرصت های تحصیلی در آن س��وی مرز های 
کش��ور را غنیم��ت بش��مارد ام��ا هیچ کدام 
راض��ی اش نمی ک��رده. پ��س س��راغ انجام 
کاری خ��اص رفت��ه اس��ت. کار خاصی که 
کس��ب وکاری را ایجاد ک��رده و درآمدزایی 
هم داش��ته و البته در آینده بیش��تر خواهد 
شد. پهلوان نژاد در این مورد می گوید: هشت 
سال برای تهیه کتابی که نمونه مشابه قبلی 
نداشت زحمت کشیده ام. حتی افراد ماهری 
که بتوانند نقش��ه های معماری این اثر را در 
ابعاد اصلی چاپ کنند وجود نداشت. هر جا 
کتاب را می س��پردیم که آن را صفحه آرایی 
کنند، مقیاس اصلی نقشه ها را نمی توانستند 
به اصطالح دربیاورند و صفحه آراها نرم افزار 
موردنظر ما را نمی ش��ناختند و چون کتابم 
1000قطعه نقشه داش��ت، به آموزش چند 
نف��ر در ای��ن زمین��ه پرداختیم. ب��ه دلیل 
همین آشنا نبودن افراد با نرم افزارها حدود 
32میلی��ون تومان بابت کاغذ هزینه ش��د و 
هدررفت و صفحه آرایی این 8جلد کتاب دو 

سال طول کشید. 

اشتغال زایی پژوهش
ش��اید برای هر کس��ی این س��وال ایجاد 
ش��ود که پژوهش��گری یک نفر می تواند به 
اش��تغال زایی ب��رای افرادی منجر ش��ود یا 
نه؟  پهلوان نژاد در این مورد می گوید: تهیه 
یک کتاب عالوه بر نویسنده و پژوهشگرانش 
به متخصصان زی��ادی در زمینه هایی چون 
نقشه کش��ی، صفحه آرایی و غیره نیاز دارد. 
حتی باربر و بسته بند کتاب هم نیاز است. به 
همین دلیل حدود 10نفر به صورت مستقیم 
و حدود 15نفر هم به صورت غیرمستقیم در 
کنار تهیه و انتش��ار این کتاب صاحب شغل 
ش��ده اند. همچنین دفتر طراح��ی صنعتی 
س��اختمان دارم که چهار نفر هم در آنجا با 

ما همکاری می کنند. 

مشقت های پژوهشگری برای ثبت 
میراث تاریخی-اجتماعی

هی��چ نه��ادی هم در ای��ن زمین��ه به ما 
کمک��ی نک��رد. تنه��ا 150میلی��ون تومان 
اسپانس��ر گرفتی��م از دانش��گاه، س��ازمان 
میراث فرهنگی و س��ازمان نظام مهندس��ی. 
ام��ا کل کار ما بی��ش از 700میلیون تومان 
هزینه دربرداش��ت. پهلوان نژاد با گفتن این 
جمالت ادامه می دهد: با همه س��ختی های 
کار و اینکه حمایت کننده جدی نداش��تیم، 
اما به سرانجام رس��اندن این کتاب به نوعی 
اعتبار ش��غلی برای  م��ن و گروهم به همراه 

داش��ته اس��ت و تش��ویق های اندک��ی هم 
دریافت کردیم. مثاًل س��ال 93 برنده جایزه 
کتاب س��ال شده است یا رئیس جمهوری به 

این اثر توجه نشان دادند. 
برای به ثمر رساندن این کار وام گرفته ام 
و االن درحال پس دادن اقساط هستم. حاال 
یک کتاب دوجلدی را هم ش��روع کرده ایم. 
در ای��ن کت��اب می خواهی��م عمارت ه��ای 
خانی ش��هر اصفهان را ثبت کنیم. همچنین 
در پ��ی آماده س��ازی کتابی ب��رای معماری 
س��نتی ایران هس��تیم. معماری کارخانه ها 
از این دس��ت اس��ت و می خواهیم تاریخچه 
صنع��ت در ایران را در این کتاب درج کنیم 
که به زبان انگلیس��ی ه��م می تواند ترجمه 
ش��ود. قیمت کتاب 8جلدی  یک میلیون و 
30هزار تومان اس��ت که تنها در 100سری 
چاپ شده اس��ت و هزینه های اولیه اش هم 
جبران نش��ده اس��ت. این کتاب 50صفحه 
فهرس��ت و ماخذ دارد. کسی که می خواهد 
واقع��اً کار کن��د روی هیچ حمایت��ی نباید 
حس��اب کند. عمده حرف ه��ای پهلوان نژاد 
مرب��وط ب��ه ع��دم توج��ه کافی ب��ه چنین 
طرح های��ی اس��ت و در ای��ن زمین��ه اضافه 
می کن��د: مث��اًل من ط��رح مس��تندنگاری 
کارخانه ه��ا و مراک��ز صنعت��ی اصفه��ان را 
به عنوان پروپ��زال دوره دکترا ب��ه خارج از 
کشور و دانشگاه آکس��فورد هم ارائه کردم. 
مسئوالن بررسی طرح در دانشگاه آکسفورد 
معتقد بودن��د که کارخانج��ات صنعتی در 
واق��ع موزه  هس��تند و ارزش بس��یار باالیی 
دارند. مثاًل کارخانه جنوب در یزد و کارخانه 
ریس��باف در اصفهان این قابلیت را دارند و 
با بررس��ی هایی که شده و دوندگی هایی که 
صورت گرفته مانع تخریب ش��ان شده ایم و 
قرار است موزه شوند. وسایل و دستگاه هایی 
ک��ه در این کارخانه ها ب��ه کار رفته همگی 
ارزش ق��رار گرفتن در م��وزه را دارند. اما به 
دلی��ل عدم توجه مس��ئوالن مربوطه و عدم 
رس��یدگی الزم بس��یاری از کارخانجات از 
بین رفته اند و حتی دستگاه ها و وسایلی که 

ارزش موزه ای داشتند ذوب شدند. 

تبدیل کارخانه ها به محل گردشگری 
ام��ا ثب��ت کارخانه ها چ��ه فوای��د پنهان 
دیگ��ری برای یک جامعه در ب��ردارد؟  لیال 
پهلوان نژاد می گوید: یکی از مس��ائلی که در 
ارتباط با کارخانه ها دارای اهمیت فرهنگی و 
اجتماعی است مربوط به مستندنگاری هایی 
است که از نخس��تین حضور خانم ها بیرون 
از محیط خانه می توان ثبت کرد. همچنین 
امکانات��ی که ب��رای خانم ه��ا در نظر گرفته 
بوده ان��د مانن��د ش��یرخوارگاه ها در محیط 
کارخانه ه��ا ک��ه بقای��ای ای��ن محیط ها در 
کارخانه های قدیمی مش��هود است و ارزش 

جامعه شناختی باالیی هم دارد. همین االن 
هم در س��طح جهان کارخانه های قدیمی را 
مرم��ت می کنند و به مجموعه های تفریحی 
و س��ینمایی تبدیل می کنند. مثاًل کارخانه 
مخ��ازن گاز در اتری��ش ب��ا بازس��ازی ب��ه 
مجموعه ای تفریحی بدل ش��ده یا سیلویی 
در کپنهاگ پایتخ��ت دانمارک به مجموعه 
مس��کونی تبدیل شده است که محل رجوع 
گردش��گران هم ش��ده و درآمدزایی هایی  را 
رقم زده اس��ت. البت��ه در ایران هم یکی دو 
کارخانه تغییر کاربری داده اند. مثاًل کارخانه 
اقب��ال یزد که به پ��ارک علم��ی و فناوری 
تبدیل ش��ده اس��ت. در تبریز ه��م کارخانه 
چرم خس��روی به دانش��گاه هنر اس��المی 
تبری��ز تغیی��ر کاربری داده اس��ت. کارخانه 
ریسباف قم صدا و سیما شده و جوراب بافی 
بریانک تهران به م��وزه حیات وحش تبدیل 
شده. کارخانه پش��م بافی اصفهان هم محل 

صداوسیمای فعلی اصفهان است. 

مصائب خاص کار کردن در ایران
در ایران هزینه ای برای پژوهش اختصاص 
داده نمی ش��ود یا به هزار زحم��ت این کار 
انجام می ش��ود. آن ه��م هزینه ای که حجم 
بس��یار کمی از طرح را پوشش داده و حتی 
هزین��ه تهیه زیرس��اخت ها را هم پوش��ش 
نمی ده��د. مس��ئله دیگری که وج��ود دارد 
مربوط به عدم وجود قانون کپی رایت است. 
در ایران از زحمات دیگران بدون ذکر منبع 
استفاده می ش��ود و دوباره کاری های زیادی 
ه��م وجود دارد. در واقع از خود پژوهش��گر 
کمترین اس��تفاده می ش��ود. البته در دولت 
جدی��د رویک��رد متفاوتی وج��ود دارد و در 
جلس��ه ای که آق��ای رئیس جمه��ور حضور 

داش��تند، گفتند ک��ه من به اف��رادی مانند 
این خانم نی��از دارم و آدم ه��ای اینچنینی 
در برنامه های من ج��ای دارند. حتی هدیه  
قابل توجهی هم از ایشان بابت ارزشگذاری 
ای��ن ط��رح دریافت ک��ردم. با وج��ود همه 
س��ختی های موجود من طرحم را دوس��ت 
دارم و خوش��حالم که به واس��طه این طرح 
و ای��ن پژوهش ه��ا افرادی صاحب ش��غل و 
درآمد ش��ده اند. هرچن��د هزینه های زیادی 
متقبل ش��ده ام. حتی حس��اب بانکی افراد 
خان��واده ام هم به خاطر من خالی ش��د ولی 
همچنان پژوهش های��م را ادامه خواهم داد، 
چون خانواده  هم بسیار اهمیت می دهند که 
م��ن عالیق��م را پیگیری کن��م و این کار را 
به سرانجام برسانم. همچنین مستندنگاری 
حمام های تاریخی اصفهان را در دو جلد در 

دست تهیه دارم. 

می خواستم اصفهان بزرگ ترین شهر 
تاریخی جهان شود

بان��وی پژوهش��گر ما از س��ال 89 تا 90 
مدی��ر پایگاه ثب��ت جهانی مس��جد جامع 
اصفه��ان هم بوده اس��ت. ب��رای ثبت این 
مس��جد در یونس��کو تالش های بس��یاری 
ک��رده اس��ت. در این م��ورد می گوید: یک 
س��ال قبل از ثبت در یونس��کو این مسجد 
قس��مت های  می کردی��م.  آماده س��ازی  را 
از مس��جد به انب��ار کاالی بازاریان تبدیل 
ش��ده بود که با مس��اعدت نیروی انتظامی 
پاکسازی شد. کولر های اضافه را برداشتیم. 
قس��مت های آس��یب دیده را ترمیم کردیم 
و دس��تگاه هایی را ب��رای اطالع رس��انی به 
توریس��ت ها در آنجا تعبیه کردیم. با وجود 
همه این تالش هایی که من و گروهم انجام 
دادیم، وقتی مدیر یک قس��مت عوض شد، 
م��ن را کنار گذاش��تند. همچنی��ن پرونده 
399 بنای تاریخی اصفهان را آماده کردیم 
که با حذف من پرونده ها به یونسکو نرفت. 
این فرصت که اصفهان به بزرگ ترین ش��هر 
تاریخی جهان تبدیل ش��ود، از دست رفت. 
مس��ئله تاسف آور این اس��ت که هر روز که 
می گذرد از تعداد این بناهای ارزش��مند به 
دلیل مشکالت محیطی و آب وهوایی و عدم 

رسیدگی کمتر می ش��ود و از بین می روند. 

ترس های خانم پژوهشگر
مهم تری��ن ترس��ی که م��ن در کارم دارم 
نداش��تن نیروی کار متخصص و ماهر است. 
من حتی ویراستار ماهر نداشتم و این کار را 
به هر کس��ی نمی توانستم بسپارم. به همین 
دلیل حتی هنگام بسته بندی کتاب ها برای 
ارس��ال هم خودم باید حضور داشته باشم تا 
نس��خه ها کم یا زیاد ارسال نشوند. از طرفی 
بعضی از افرادی که با من کار کرده اند بعد از 
مدتی می خواهند مستقل شوند و خودشان 
کاری همانند م��ن راه اندازی کنند. در واقع 
ب��ه این مس��ئله اهمی��ت نمی دهند که من 
س��ال ها پژوهش کرده ام تا توانسته ام کاری 
را پیش ببرم و یک ش��به نمی توان موفقیتی 
حاصل ک��رد. بعضی هم بعد از چند ماه کار 
کردن دریافتی های بسیار باال طلب می کنند 
و خالصه نبود نیروی انس��انی ماهر و متعهد 
به کار مشکل اصلی کارهای پژوهشی است. 
پهلوان ن��ژاد در مورد فرصت ه��ای کاری در 
حوزه خودش می گوید: هر کس��ی می تواند 
از نب��ود کار ح��رف بزن��د. اف��راد زیادی در 
رش��ته های مختلف فارغ التحصیل می شوند 
ام��ا ه��ر کس��ی کار و درآمد ن��دارد. دلیل 
عمده این مس��ئله این اس��ت ک��ه افراد به 
دنب��ال ایده ها نو نمی روند. خالقیت به خرج 
نمی دهن��د و منتظر هس��تند ک��ه محیطی 
فراه��م ش��ود و کاری ب��ه آنها اعطا ش��ود. 
درحالی که اگر خاص کار کنند و کار خاص 

انجام دهند حتماً صاحب درآمد می شوند. 

آینده کاری
پهلوان نژاد حاال کتاب نوش��تن شده است 
شغلش. می خواهد کتاب نویسی اش را ادامه 
ده��د. طراح��ی س��اختمان هم که رش��ته 
تحصیل��ی اش اس��ت و ادام��ه اش می دهد. 
باش��م.  تک س��احته  نمی خواهم  می گوی��د 
تدریس��م را ه��م دوس��ت دارم. ب��ه همین 
دلیل هم هست که خسته نمی شوم و تنوع 
کاری ام موج��ب ش��ده که هی��چ گاه ناامید 

نشوم. 
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داستان کسب وکار بانو یوهانا

یوهانا آنچه را از ش��غلش آموخته بود، به کار گرفت 
و آن را در کن��ار دانش و تجربه اش ق��رار داد تا بتواند 
کس��ب وکاری تازه راه بین��دازد. داس��تان او باز هم به 
م��ا یادآوری می کند که همه م��ا دانش هایی داریم که 
می توانند به دیگران س��ود برس��انند و پایه و اس��اس 
 مسائل ش��گفت انگیز باشند. کس��ب وکار یوهانا به نام

Confetti Design  ب��ا هدف پیش��نهاد پکیج های 
مناسب وب س��ایت های گوناگون و رهبری کسب وکار 

ایجاد شد و به همین شکل هم فعالیت می کند. 
نخس��تین جرقه ایجاد این کس��ب وکار برای یوهانا 
خوان��دن کت��اب  » حاال، نق��اط قوتت را کش��ف کن «  
نوش��ته  » مالکوم گلدول «  بود. او پس از 15 س��ال کار 
حرفه ای حس کرد آنقدر دانش و تجربه دارد که بتواند 
به خانم های دیگر در کسب وکارش��ان کمک کند. این 
کس��ب وکار به یوهانا فرص��ت داد تا از اس��تعدادهای 

خالقانه و توانایی های مدیریتی خود استفاده کند. 
دفت��ر مرکزی کس��ب وکار خانم یوهان��ا در ملبورن 
اس��ترالیا اس��ت. این کس��ب وکار پکیج های مناس��ب 
وب س��ایت و رهبری کس��ب وکار ارائ��ه می کند. خانم 
یوهانا و کس��ب وکارش به خانم ها کمک می کند که در 
قالب کس��ب وکارهای کوچک رویاهای شان را بسازند؛ 
از ثبت دامنه وب س��ایت، میزبانی یا هاستینگ سایت، 
س��ازماندهی ماهی��ت لوگو و برند و عکاس��ی گرفته تا 
مش��ارکت ی��ک کپی رایتر. ه��دف خانم یوهان��ا ایجاد 
فرآیندی ساده برای ایجاد و تحویل یک وب سایت زیبا 
اس��ت که مشتری را جذب و ش��یفته خود کند. وقتی 
وب س��ایت ایجاد ش��د نیز این کسب وکار صاحبانش را 
رهب��ری و هدایت می کند. نخس��تین گام خانم یوهانا 
ب��رای راه اندازی این کس��ب وکار طراحی ی��ک برنامه 
بازاریاب��ی با تمام جزییات بود. بع��د از آن اجرای آن را 
گام به گام آغاز و پیگیری کرد. این گام ها ش��امل درک 
چرایی انجام این کار، جس��ت وجوی دیگر موارد مشابه 
و موفق این کس��ب وکار، شناس��ایی مشتریان هدف و 

طراحی وب سایت و تولید محتوا برای آن است. 
او برای آگاه کردن مشتری ها و جذب مشتریان تازه 
تا به ام��روز از روش دهان به ده��ان چرخیدن حرف ها 
اس��تفاده زیادی برده است چون مش��تری هایش زیاد 
درب��اره کس��ب وکارش با دیگ��ران ح��رف می زنند. او 
همچنین یک ش��بکه را درس��ت کرده و از شبکه های 
اجتماعی برای باال بردن آگاهی خود و کس��ب وکارش 

استفاده می کند. 

از نظ��ر خان��م یوهان��ا تنظیم وق��ت و زم��ان برای 
حضور در دفتر مرکزی به تنهایی یک چالش اس��ت. او 
تشریک مس��اعی را دوس��ت دارد و دلش می خواهد در 
دفتری باشد که مردم بیایند و ایده های خود را بدهند. 
راه��کار او برای غلبه بر این چالش در ارتباط بودن با 
صاحبان کسب وکارهایی است که همفکرش هستند. 
او گروه های قدرتمند و مغزمتفکری در اختیار دارد که 

می تواند از ایده های خوب شان استفاده کند. 
او به دلیل انعطاف پذیری، مسئولیت پذیری و استقالل 
کاری، کس��ب وکارش را دوست دارد. او مسئولیت یک 
 » سرنوش��ت «  را برعهده دارد و از این آزادی و استقالل 
لذت می برد. توصیه خانم یوهانا به صاحبان کسب وکار 
این اس��ت که درباره مشتریان ش��ان در هر سطحی از 
ارتباط که باش��ند، فکر کنند. محصوالت و خدمات هر 
کسب وکار مهارت ها، عالیق، استعداد و چشم انداز یک 
کسب وکار را نمایندگی می کنند. اما صاحب کسب وکار 

نقش  » تمام کننده «  را در این میان بازی می کند. 
پ��س از آن نی��ز همه چیز در اس��تفاده از تجربه های 
ارزشمند مشتری خالصه می شود. چیزی که اگر به آن 

توجه کنیم پیشرفت مان در کار قطعی است. 
او ب��رای اینک��ه انگی��زه اش را حفظ کن��د، از روش 
اس��تفاده از حرف های مثبت و مدیتیشن برای تمرکز 
ذهنی بر هر موقعیتی استفاده می کند. اگرچه روزهای 
سخت و دش��واری در زندگی خانم یوهانا وجود داشته 
اما این تکنیک به او اجازه می دهد تا آن روز را هم روز 
بزرگ��ی بداند. برای نمونه، او خ��وب می داند که اوضاع 
همیشه بر یک منوال نیست بنابراین تالش می کند که 

اوقات خودش را تلخ نکند. 
فلسفه کسب وکار خانم یوهانا کمک به دیگران در راه 
رسیدن به رویاهای ش��ان است. وقتی با چالش بزرگی 
مواجه می ش��ود، ترم��ز می کند و به دنب��ال یک چیز 
الهام بخش یا راهنمایی می رود. بزرگ ترین ترسش این 
است که روزی به صدای شکستن خودم را بشنوم و آن 
را باور کنم. ش��جاعانه ترین کاری که انجام داده تسلیم 
در برابر این باور است که  » من همه چیز را نمی دانم«. 
او اگر به 20 سالگی برگردد به خود می گوید:  » دقیقا 
در همان مس��یری که هستی، ش��گفت انگیزی. شجاع 
باش و به فراست خود اطمینان کن. این زندگی توست 
ن��ه کس دیگر. ب��اور خانم یوهانا این اس��ت که در هر 
چیزی یک درس عبرت نهفته اس��ت البته اگر اراده ما 

بر دیدن آن باشد. 

زنـان جهان

اقتصاد  زنان

متول��د س��ال 56 اس��ت. س��ال 82 با 
نوش��تن مقاله ای برای ی��ک مجله، عملی 
کردن ایده نوش��تن کتاب��ش را آغاز کرده 
اس��ت. سال 76 وارد دانش��گاه شده و در 
رش��ته مهندس��ی معماری تحصیل کرده 
 است. س��ال 85 به عضویت هیأت علمی 
درآمده اس��ت. دانش��جوی نمونه کشوری 
اس��ت و از س��ال 82 ن��گارش کتاب��ی را 
آغ��از می کند ک��ه قرار اس��ت گنجینه ای 

باش��د برای آثار معماری ایرانی. کتابی که 
در نهای��ت در 4ه��زار و 500صفحه و در 
8جلد در س��ال 90 به اتمام می رسد. لیال 
پهلوان نژاد، نویس��نده این کتاب ارزشمند 
اس��ت؛ کتابی که موجب کارآفرینی برای 
دیگران��ی هم ش��ده و مانعی اس��ت برای 
از بی��ن رفتن حافظ��ه تاریخی امروزی ها. 
گفت وگ��وی امروزم��ان را با ای��ن بانوی 

پژوهشگر بخوانید.

وضعیت زنان در فیلیپین در نیم قرن گذشته

ترجمه: سارا گلچین

گفت وگو با لیال پهلوان نژاد، نویسنده کتاب 8جلدی گنجینه فرهنگ آثار معماری ایران

بانویمحافظمیراثفرهنگی
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 اهمیت
 طراحی

در موفقیت های 
تجاری

کمی مهم

فاقد اهمیت

بسیار مهم

تا حدی مهم

نظری ندارند

 اهمیت طراحی
در موفقیت تجاری چقدر است؟ 

 انتظار دارند که طراحی های گرافیکی
 در پنج سال آینده نقش بسیار مهمی

در موفقیت کسب وکارشان داشته باشد. 

پیش بینی می کنند که 
شرکت متبوع شان در 
سال های آینده برای 

طراحی های گرافیکی بیشتر 
از گذشته هزینه خواهد کرد. 

از صاحبان مشاغل 
پیش بینی می کنند که در 

سال های آینده بودجه 
بیشتری را به طراحی 
اختصاص خواهند داد. 

نیز معتقدند که در 
سال های آینده بودجه 

کمتری را به طراحی های 
گرافیکی اختصاص 

خواهند داد.

کسب وکارهای کوچک منابع مورد نیاز خود برای 
کنندطراحی های گرافیکی را از کجا تأمین می کنند؟ 

رمی
نهکا

درخا
یکه

راحان
ازط

یرند
میگ

عهده
رابر

یکی
گراف

راحی
فهط

وظی
خود

کنند
همی

ستفاد
آزادا

حان
زطرا

ا

کنند
همی

ستفاد
اقیا

یاتف
رحها

ازط

راحی
یط

سها
زآژان

ا

کی
گرافی

های
طرح

مین
یتا

برا

یرند
میگ

نکمک
ظرشا

موردن

محبوب ترین رنگ ها: 

آبی  57 %
سبز  35 %
% 32 سفید 
% 29 مشکی 
% 21 قرمز 
% 14 زرد 
% 12 نارنجی 
 % 12 خاکستری 
% 10 بنفش 

رنگ های موفقیت
پاسخگویان به این نظرسنجی رنگ های زیر را در کسب موفقیت های تجاری مؤثر دانستند: 

بنفش رنگی است که از نظر آقایان ارتباط 
چندانی با موفقیت تجاری ندارد. 

بانوان ارتباط چندانی با رنگ نارنجی برقرار 
نمی کنند و معتقدند این رنگ تأثیر چندانی بر 
موفقیت های تجاری ندارد. 

کدام شرکت ها از بهترین و بدترین طرح ها استفاده می کنند؟ 
 

طراحی لوگو

طراحی وب سایت

بدترین

بدترین

بهترین

بهترین

چقدر برای یک لوگوی جدید هزینه می کنید؟

حاضرند تا 500 دالر برای یک لوگوی جدید 
هزینه کنند

گفته اند تا 1000 دالر برای یک لوگوی جدید 
هزینه می کنند. 

مایلند تا بیش از 1000 دالر برای طراحی یک 
لوگوی جدید هزینه کنند. 

به منظور درک بهتر اهمیت طراحی در 
موفقیت های تجاری، 1500 شرکت، کسب وکار 

کوچک و استارتاپ موردنظرسنجی قرار گرفتند: 
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 بخش جدایی ناپذیر از آینده اینترنت
تصور کنی��د که کلیدتان را جا گذاش��ته اید و از خانه 
خارج شده اید، ناگهان زنگی متفاوت از گوشی تان به صدا 
درمی آید. در واقع، در هوشمند خانه، عملیات قفل در را 
۳۰ ثانیه به تأخیر انداخته و به ش��ما این فرصت را داده 
ب��ه داخل خان��ه پریده و کلید خ��ود را بردارید. در مورد 
آینده ای دور صحبت نمی کنیم؛ فقط ساده ترین مثال از 
پیچیده ترین مفهوم سال های اخیر را برای تان به تصویر 

کشیدیم. 
جه��ش بعدی تکنول��وژی در کدام بخش اس��ت؟  به 
نوش��ته دیجی مگ ش��اید س��اده ترین راه برای رسیدن 
به جواب، بررس��ی خط مش��ی های اصلی ش��رکت های 
بزرگ دنیای تکنولوژی باش��د. این روزه��ا، گوگل، اپل، 
مایکروس��افت و سامس��ونگ بیش از هر چیز، روی چه 
ویژگی های��ی در محصوالت و سرویس های ش��ان تأکید 
می کنند؟  احتماال اکثر صاحب نظران اتفاق نظر دارند که 
ترجیع بند همه صحبت های غول های دنیای تکنولوژی، 
 )Internet of Things(  دو چیز اس��ت: اینترنت اشیا
و رایان��ش اب��ری  )Cloud Computing(. تقریباً در 
تمامی کنفرانس های این شرکت ها این دو مفهوم حضور 

دارند. 
ت��ا پیش از این، تص��ور عموم مردم ای��ن بود که تنها 
این انس��ان ها هستند که قرار اس��ت با ابزارهایی که در 
اختیار دارند توس��ط شبکه  اینترنت به هم متصل شوند 
و ش��خصاً از قابلیت های آن به��ره ببرند. اما بیش از یک 
دهه است که مفاهیم جدیدی شکل گرفته. این مفاهیم 
در چند س��ال اخیر در قالب محصوالت هوشمند به بازار 
راه پیدا کرده اند. اکنون در مورد ایده ای صحبت می کنیم 
که براس��اس آن هر شیء فیزیکی قادر است با اتصال به 
اینترنت یا به کمک سایر ابزارهای ارتباطی، با سایر اشیا 

تعامل داشته باشد. 
اینترنت اش��یا بخش��ی جدایی ناپذیر از آینده  اینترنت 
اس��ت. پروتکل های ارتباطی جدید ه��م به عنوان بنیاد 
این ش��بکه  پیچ در پیچ ایفای نقش می کنند. وظیفه  این 
پروتکل ها این است که تعامل و یکپارچگی کامل اشیای 
مجازی و فیزیکی جه��ان پیرامون مان را تضمین کنند. 
کامپیوترها، گوش��ی ها، تلویزیون ها، حسگرها، خودروها، 
یخچال ه��ا، حتی بس��ته های غذا و دارو، در این ش��بکه 

متشکل از اشیا قرار می گیرند. 
از س��وی دیگر، موضوع رایانش ابری مطرح است. این 
مفهوم دس��ت در دس��ت اینترنت اش��یا دارد زیرا بخش 
عظیم��ی از داده های ش��بکه  عظیم موردنظ��ر ما، روی 
 )Cloud Storage(  سیستم های ذخیره س��ازی ابری
قرار دارد. پردازش این داده ها هم عمدتا روی سرورهایی 
پرقدرت، خارج از دس��تگاه های ما  )اشیای پیرامون مان( 
ص��ورت می گیرد. به همین خاطر، آینده اینترنت اش��یا 
در گروی پیش��رفت های هر چه بیشتر در حوزه رایانش 
ابری است. بد نیست چند س��ناریوی احتمالی در مورد 
اینترنت اش��یا را با هم مرور کنیم. فروش��گاهی را تصور 
کنید که دیگر به هیچ وجه نگران تمام شدن محصوالتش 
نیست، چون سیستم کنترل هوشمند انبار در هر لحظه از 
موجودی تمام محصوالت باخبر است و حتی کار سفارش 
را هم خودش انجام می دهد. دنیایی را تصور کنید که در 
آن بتوانید یخچال ت��ان را طوری تنظیم کنید که وقتی 
تعداد تخم مرغ های داخلش به دو عدد رس��ید، به صورت 
خودکار س��فارش خری��د تخم مرغ به فروش��گاه نزدیک 
خانه تان ارس��ال شود؛ یا اینکه بتوانید روشن یا خاموش 
بودن اتو یا اجاق گازتان را به وسیله تلفن هوشمندتان از 
محل کار چک کنید. حاال بیایید کمی از کلمات پیچیده 
و آینده  نیامده فاصله گرفته و به طور خالصه دستاوردهای 
حال حاضر دنیا در این زمینه را مرور کنیم. از مهم ترین 
ش��رکت هایی که جاه طلبانه به این حوزه وارد ش��ده اند 
می توان به گوگل، اپل، مایکروسافت، سامسونگ و اینتل 
اش��اره  کنیم. به طور مثال دو ش��رکت گوگل و اپل بیش 
از ه��ر چیزی به فکر آماده کردن پلتفرم خود هس��تند؛ 
ش��رایطی که در آن محصوالت و سرویس های ش��ان به 
شکلی بهینه با اشیای محیط پیرامون تعامل داشته باشد. 
از زمانی که گوگل ش��رکت نس��ت  )Nest( را خرید، 
بی��ش از 15 م��اه می گذرد. ش��رکت نس��ت در زمینه  
ترموستات های هوش��مند فعالیت داشت. تیم فنی این 
ش��رکت به موتور محرکه  بخش دس��تگاه های هوشمند 
گوگل تبدیل ش��ده است. گوگل سیستم عامل جدیدی 
را ب��رای این کار معرفی کرده. این سیس��تم عامل، بریلو  
)Brillo( نام دارد و قرار اس��ت اکوسیس��تم گوگل برای 
تحقق اینترنت اشیا را تکمیل کند. اپل هم وعده داده که 
پلتف��رم هوم کیت  )HomeKit( خود را به قابلیت های 
جدیدی مجهز کند که کنترل گس��تره  زی��ادی از لوازم 

خانگی را به دست بگیرد. 
حرکت��ی،  حس��گرهای  امنیت��ی،  دس��تگاه های 
کنترل کننده های میزان دی اکسید کربن و دستگاه های 
کنترل س��ایه پنجره، از جمله دس��تگاه هایی هس��تند 
ک��ه  »هوم کی��ت« توانایی کنترل آنه��ا را خواهد یافت.  
»هوم کیت« پلتفرمی اس��ت که با دستگاه های هوشمند 
خانگی جفت ش��ده و به دستگاه های اپل اجازه می دهد 
آنها را کنترل کنند. درحالی که گوگل و اپل بیشتر روی 
توس��عه پلتفرم اینترنت اشیا کار می کنند، سامسونگ با 
تکیه بر دایره  گس��ترده  محصوالتش، از زاویه ای متفاوت 
به موضوع نگاه می کند. این ش��رکت در بازار محصوالت 
الکترونیک��ی مصرفی نف��وذ زی��ادی دارد و با یک تغییر 
کوچک در هریک از دس��تگاه های تولیدی اش می تواند 
آنها را به بخشی از اینترنت اشیا تبدیل کند. سامسونگ، 
اخیراً برای نشان دادن رغبتش در این حوزه، چند گجت 
جالب را معرفی کرده. برای نمونه، این ش��رکت دستگاه 
کوچکی با نام اسلیپ س��نس  )SleepSense( ساخته. 
این وسیله، اطالعات مربوط به سالمتی فرد را جمع آوری 
کرده و از طریق اپلیکیشنی اختصاصی به کاربر گزارش 
می دهد. اسمارت هاب  )SmartHub( هم یکی دیگر از 
تال ش های سامس��ونگ در این زمینه است. اسمارت هاب 
در واقع نقش  »مرکز هوش��مند خانگی« سامس��ونگ را 
بازی خواهد کرد  و از طریق یک اپلیکیشن، راهکارهایی 

امنیتی را در اختیار افراد قرار می دهد. 
اما داستان به همین جا ختم نمی شود. شرکت هایی که 
رویای دنیای متصل را در س��ر دارند، یکی دو تا نیستند؛ 
تقریباً تمامی بزرگان تکنولوژی برنامه های گس��ترده ای 
برای اینترنت اشیا دارند. ده ها شرکت نوپا هم با ایده های 
خالقانه خود سعی دارند ابعاد ناشناخته ای را به این بازی 

جدید وارد کنند. 

دریچه

ب��ا ظهور هر تکنول��وژی جدیدی 
افراد ناخودآگاه فکر می کنند که این 
فناوری چط��ور می تواند به زندگی 
م��ن س��ود برس��اند؟  واقعیت این 
است آنهایی که می توانند بیشترین 
استفاده را از این فناوری های جدید 
ببرن��د، برعک��س در خ��ارج از گود 
فناوری ق��رار دارن��د و کمتر با آن 
آش��نایند. در مورد اینترنت اشیا یا 
internet of thongs ه��م این 
مس��ئله صادق است؛ فناوری ای که 
می توان��د بی��ش از هر ک��س برای 
سالمندان س��ودمند باشد، کمترین 
نف��وذ را میان آنه��ا دارد. در جهان 
به دنبال توسعه بهداشت و سالمت، 
امید به زندگی باال رفته و سالمندی 
ب��ه مس��ئله مهم��ی تبدیل ش��ده 
اس��ت. مثال در انگلس��تان بیش از 
1۰میلیون نفر باالی 65 س��ال سن 
دارند. پیش بینی می ش��ود این رقم 
ت��ا دو دهه آینده 5۰ درصد رش��د 
کند. در نقاط دیگر جهان هم روال 

مشابهی در جریان است. 
جهان در طول سال های آینده با 
جوامع پیر ش��ده ای روبه رو می شود 
که ش��مار افراد مس��ن در آن بیش 
از جوان ها و کودکان می شود. افراد 
مبتال به بیماری های کهولت سن از 
جمل��ه زوال عقل و آلزایمر بیش��تر 
می ش��وند. اکن��ون در اروپ��ا تقریبا 
65س��ال  باالی  جمعیت  7درص��د 
ب��ا زوال عق��ل دس��ت و پنجه نرم 
می کنن��د. نم��ودار این بیم��اری با 
افزایش سن باال می رود و 5۰ درصد 
زن��ان و ۳۰درص��د م��ردان ب��االی 

9۰سال را در برمی گیرد. 

ابزارهای هوشمند برای 
استقالل

افزایش ط��ول عمر،  ع��الوه ب��ر 
از  خانواده ه��ا  فاصل��ه  افزای��ش 

فرزندان شان مس��ئله دیگری است 
که نی��از به فناوری های جدید برای 
س��المندان را افزایش داده اس��ت. 
مطالع��ات اخیر نش��ان داده والدین 
و فرزن��دان بیش از هرزمان دیگری 
با فاصله جغرافیایی بیشتری از هم 
زندگی می کنن��د، در نتیجه اطالع 
فرزن��دان از وضعی��ت والدین ش��ان 
هم کمتر شده است. مراکز سالمت 
ت��الش می کنند با مراقبت بیش��تر، 
ای��ن خأل را پ��ر کنند ام��ا این کار 
هزینه های زیادی را ب��ه خانواده ها 
تحمی��ل می کن��د. ش��اید وقت آن 
رس��یده که ش��یوه های مدرن تر به 
مراقبت  کمک ش��یوه های س��نتی 

بیایند. 
ای��ن  درب��اره  گلن��س  دیوی��د 
ش��یوه های مدرن در کانورسیش��ن 
می نویس��د:  »ش��اید برای خیلی از 
ما آرزو باش��د که در خانه خودمان 
پیر ش��ویم و تا جایی که می ش��ود 
فع��ال و مس��تقل بمانی��م. یکی از 
راه ه��ای رس��یدن به این خواس��ته 
اس��تفاده از تکنولوژی ه��ای کمکی 
و ابزارهای هوش��مند آنالین است. 
اینترنت اش��یا همان چیزی اس��ت 
که در خانه ها رو به رش��د اس��ت و 
می تواند به کمک س��ال های پیری 
بیاید. اش��یا می توانند با هم ارتباط 
برق��رار کنند و ب��ا نرم افزارهایی که 
در ی��ک ابر مجازی کار می کنند در 
ارتباط باشند. این ابزارها می توانند 
مثل سنسورهایی رفتار کنند که هر 
آنچ��ه را دور و بر م��ا اتفاق می افتد 
زی��ر نظر دارند و س��المندان با آنها 
می توانند از خودشان مراقبت کنند. 
ای��ن ابزارها می توانن��د اطالعات را 
پ��ردازش و متناس��ب ب��ا آن عمل 
کنند. مثاًل می توانند درجه حرارت 
را کنت��رل، درها را قف��ل، پنجره ها 
را باز و بس��ته و به اف��راد یادآوری 
کنند که داروهای شان را مصرف و 
تشویق شان کنند که فعال تر باشند 

و کمی راه بروند. «  

اطالعات سالمندان برای 
اعضای خانواده

اطالعات��ی که به وس��یله اینترنت 
اش��یا در خان��ه جم��ع آوری ش��ده 
می توان��د ب��ه اعضای خان��واده هم 
اطالعات الزم را بده��د. روری دیر 
در این ب��اره در امبدد کامپیوتینگ 
می نویسد:  »اگر می توانستیم موقتا 
فرام��وش کنیم که س��المندانی که 
باش��یم  مراقب ش��ان  می خواهی��م 
انس��انند و احس��اس دارن��د، ای��ن 
امکان��ات جدی��د کاماًل ای��ده آل به 
نظر می رس��ید. مراقب��ت از راه دور 
می توانس��ت دقیق��ا ب��ه م��ا بگوید 
چ��ه چیزی در جریان اس��ت و چه 
واکنش��ی باید به آن نش��ان دهیم. 
عالی اس��ت. ن��ه؟  اگ��ر جواب تان 
مثبت اس��ت یک لحظ��ه فکر کنید 
اگر تحت نظر بودید چه احساس��ی 
داش��تید. چه این نظارت به نفع تان 
بود ی��ا ن��ه. هیچ کدام از م��ا بدون 
حری��م خصوصی احس��اس آرامش 
نمی کنیم. به خصوص در تنهایی و 
در خانه خودمان. ب��رای همین هر 
نوع فناوری از قبیل فیلمبرداری در 
خانه به س��رعت از لیست امکان ها 

خارج می شود. «  
او می گوی��د ش��اید بهت��ر باش��د 
ی��ک ق��دم به عق��ب برداری��م و از 
خودم��ان بپرس��یم می خواهی��م از 
کدام رویدادها مراقبت شود؟  مثاًل 
می خواهی��م بدانیم چ��ه زمانی فرد 
زمی��ن می خ��ورد، تنفس��ش قطع 
می ش��ود یا بدتر از آن. این اتفاقات 
می تواند مس��تقیماً تعقیب ش��ود و 
فناوری های��ی ب��رای مراقبت از آنها 

وجود دارد.
 تنه��ا الزم اس��ت سنس��ورهایی 
در اطراف خانه نصب ش��ده باش��د 
 ک��ه ای��ن اطالع��ات را ب��رای م��ا 

ارسال کند. 

خانه  هوشمند برای مراقبت
راه ح���ل دوم غی���رمس��تقیم تر 
است. بعضی از ش��رکت ها از جمله 
در   Eurosoft و  س��امس��ونگ 
اینترنت��ی  فناوری ه��ای  س��اختن 
هوش��مند برای خانه ه��ا پیش قدم 
ش��ده اند. فناوری هایی که عالوه بر 
مراقبت، می تواند به حرکت ساده تر 
و اس��تقالل س��المندان در انج��ام 
کارهای ش��ان کمک کند. مثاًل یکی 
از فناوری هایی که برای پله ساخته 
شده، باالبری است که درباره رفتار 
عجی��ب هم قض��اوت می کند و اگر 
س��المند در م��دت زمان��ی بیش از 
معم��ول در طبقه باال باق��ی بماند 
واکنش نشان می دهد و وضعیت را 

اطالع می دهد. 
نیس��ت  اتفاقات غیرمنتظره  تنها 
ک��ه نیاز س��المندان به فن��اوری را 
نش��ان می دهد. حتی انج��ام دادن 
دس��تور پزش��ک و مصرف به موقع 
داروه��ا ه��م می تواند تح��ت نظر 
بگیرد.  قرار  اینترنت��ی  نرم افزارهای 
ابزاری مثل SMARTpack برای 
مراقبت از این مسئله طراحی شده 
است. یک سیس��تم اینترنتی برای 
یادآوری قرص ها که می شود به آن 
برنام��ه داد و براس��اس برنامه ریزی 
برای هر ش��خص، وضعیت مصرف 
دارو را ب��ه بس��تگان فرد س��المند 

اطالع داد. 
کنت��رل س��المت از راه دور ی��ا 
Telehealth حوزه دیگری اس��ت 
ابزارهای هوشمند می توانند در  که 
آن ب��ه ما کمک کنن��د. ما نه تنها با 
جمعیت��ی پیرت��ر روبه رو هس��تیم، 
بلکه با انواع جدی��دی از بیماری ها 
هم درگیریم. با اس��تفاده از کنترل 
راه دور وزن، فشار خون، ضربان و... 
مش��کالت جس��می خیلی سریع تر 
خود را نش��ان می دهن��د. بنابراین 
فناوری های مخصوص  از  ترکیب��ی 
مراقبت از س��المندان می تواند یک 

سیس��تم مکم��ل در کن��ار نظارت 
فرزن��دان ایج��اد کند ک��ه امنیت 

سالمندان را ارتقا دهد. 

سیستم هایی برای اینترنت 
اشیا

تا به حال سیس��تم های مختلفی 
ب��رای ترکی��ب ک��ردن امکانات و 
رس��یدن به خانه هوشمند طراحی 
ش��ده اند. مثاًل سیس��تم اتوماسیون 
خان��ه Belkin WeMo می تواند 
هم��ه ابزارهای هوش��مند خانه که 
این برند را دارن��د همزمان کنترل 
کن��د، از جمل��ه چراغ ه��ا، کلیدها، 
سنس��ورها و ابزاره��ای تنظیم دما. 
می توانید هم��ه اینه��ا را از طریق 
بروزر یا اپلیکیش��ن مخصوص تلفن 
هم��راه زیر نظر بگیری��د و مطمئن 
ش��وید که در خانه همه چیز مرتب 
است. هر ابزار WeMoکانال خاص 
خ��ود را دارد که می توانید آن را به 

ابزارهای آنالین  یا  جی میل 
دیگر وصل کنید تا امکان 

کنترل  برای  بیشتری 
این  باش��ید.  داشته 

برن��د در نظ��ر دارد ب��ه 
کوچک ت��ری  ابزاره��ای 

مثل قهوه جوش هوشمند و 
لوازم آشپزی هم متصل شود. 

یکی از بهترین نمونه های 
به کارگی��ری  از  موج��ود 

را  اش��یا  اینترن��ت 
می توان در ترموستات 
مش��اهده   Nest
کرد. این ترموس��تات 
وای فای  ب��ا  مرتب��ط 
به ش��ما این امکان را 
خواهد داد تا از طریق 
خود  هوشمند  گوشی 
به کنترل دمای محیط 
برنامه  ای��ن  بپردازید. 
به طور هوش��مندانه ای 
الگوه��ای  می توان��د 

موردنظر شما را فراگرفته و برنامه ای 
برای تغییر دما در ساعاتی مشخص 

ایجاد کند. 
با استفاده از این قابلیت می توانید 
در میزان توان مصرفی صرفه جویی 
و حتی در صورت فراموشی، از محل 
کار، سیس��تم تهویه من��زل خود را 
خام��وش کنی��د. Nest می توان��د 
الگوها و عادات شما  )مثاًل کم کردن 
دم��ا هنگام رفتن ب��ه تختخواب( را 
فراگرفت��ه و به طور خودکار در زمان 

تعیین شده آنها را اعمال کند. 
ک��ه   SmartThings ش��رکت 
توسط سامس��ونگ خریداری شده 
نیز سنس��ورهای مختلف��ی را برای 
ایج��اد خان��ه هوش��مند در اختیار 
شما قرار می دهد. با استفاده از این 
سنس��ورها می توانید متوجه شوید 
چه ش��خصی وارد منزل شما شده 
یا از آن خارج می ش��ود و حتی در 
صورت چکه کردن آب نیز گزارشی 
نش��تی  به  مرب��وط 
سیستم آب دریافت 
نام ه��ای  کنی��د. 
مانن��د  بزرگ��ی 
ال ج��ی،  سامس��ونگ، 
اپ��ل، گوگل و فیلیپس 
روی  حاض��ر  ح��ال  در 
دس��تگاه های متصل به هم 
کار می کنند و شرکت های 
کوچک بی ش��ماری نیز 
ب��ه تحقیقات در این 
زمین��ه مش��غولند. 
براس��اس تحقیقات 
انتظار  ش��ده  انجام 
می رود 4.9 میلیارد 
دس��تگاه مرتبط با 
سال جاری  در  هم 
اس��تفاده  م��ورد 
و  قرارگیرن��د 
این رقم تا س��ال 
 25 ب��ه   2۰2۰

میلیارد برسد.

اینترنت اش��یا یک��ی از مفاهیم س��هل و 
ممتنع این روزهای دنیای تکنولوژی اس��ت. 
س��هل، به خاط��ر اینکه همین ح��اال هم در 
پیرامون ما وجود دارد. ترموستات هوشمند 
نس��ت  )Nest( ی��ا الم��پ هوش��مند هیو  
)Hue( نمونه های معروفی هس��تند که در 
بازار یافت می شوند. اما ممتنع، از این جهت 
که حت��ی بزرگ ترین ش��رکت های دنیا هم 
هنوز به طور کامل نمی دانند به کدام سو باید 
بروند. مفهوم اینترنت اشیا در مقیاس کالن، 
بس��یار پیچیده است و به توسعه  پلتفرم ها و 
تدوین پروتکل  های جامع و متعدد نیاز دارد. 
نکته  کلیدی اینجاست که سامسونگ آسوده 
از تمام پیچیدگی ه��ا، یک برگ برنده دارد. 

سامسونگ، همه  چیز می سازد. 
به گزارش دیجی مگ درحالی که گوگل و 
اپل بیشتر روی توسعه  پلتفرم اینترنت اشیا 
کار می کنند، سامس��ونگ با تکی��ه بر دایره  
گس��ترده محصوالت مصرفی اش، از زاویه ای 
متفاوت به موضوع نگاه می کند. سامسونگ 
همه چی��ز تولید می کن��د: از المپ حبابی، 
یخچال و تلویزیون گرفته تا ساعت، دوربین 
و موبایل. این ش��رکت به معنای واقعی غول 
دنیای محصوالت الکترونیکی مصرفی است. 
سامسونگ به محض اینکه به تکنولوژی مورد 

نیازش دست پیدا کند، می تواند با تعبیه آن 
در دستگاه هایش در کوتاه ترین زمان، سبک 

زندگی میلیون ها نفر را تغییر دهد. 
سامس��ونگ در رویداد IFA 2015 تمام 

تمرک��ز خ��ود را روی مفهوم اینترنت اش��یا 
گذاشت. این ش��رکت اعالم کرد که تا سال 
2۰2۰ تمام محصوالتش به قابلیت اینترنت 
اش��یا مجهز می شوند. این ادعای سامسونگ 

آن قدرها هم دور از ذهن نیست. این شرکت 
تنها الزم اس��ت از پلتفرم ها و سنس��ورهای 
موج��ود اس��تفاده کن��د و ب��ا به کارگی��ری 
آنه��ا در یخچال ها، ماشین لباس ش��ویی ها، 

ج��اروب��رقی ه��ا، تل��ویزیون ها، المپ ه��ا، 
دوربین های امنیتی، س��اعت ها، گوشی ها و 
پرینترها و ده ها محصول دیگرش، همه چیز 
را در بستر یک شبکه  عظیم جای بدهد. کار 

سامسونگ از همه ساده تر است. 
روی��ای دنیای متص��ل در ح��ال عبور از 
مرزهای جدیدی اس��ت. تا پی��ش از این، از 
دهکده  جهانی می گفتیم؛ تصورمان این بود 
که تنها این انسان ها هستند که قرار است با 
ابزارهایی که در اختیار دارند توس��ط شبکه 
اینترنت به هم متصل شوند. اما بیش از یک 
دهه اس��ت که ماشین ها از حالت یک واسط 
صرف بی��رون آمده و هویت پی��دا کرده اند. 
ما همیش��ه تالش می کردیم یاد بگیریم که 
چگونه با ماش��ین ها کار کنی��م. حاال نوبت 
به ماش��ین ها رس��یده که یاد بگیرند چطور 
بای��د با آدم ها برخورد کنن��د. از این به بعد، 
ماشین ها  )دس��تگاه ها یا اش��یا( قرار است 
رفتارهای  مان را بشناس��ند و متناسب با آن 
با ما ارتباط برقرار کنند. این مس��یر، جذاب 
اس��ت و پرخطر. ش��رکت هایی مثل گوگل 
به دنبال ارائه الگوها هستند و تولیدکنندگان 
بزرگی چون سامس��ونگ، گوش به زنگ اند تا 
در بازار شکل گرفته، چند گام جلوتر از رقبا 

حرکت کنند. 

کدام شرکت ها برنده مسابقه اینترنت اشیا می شوند؟ 

رویای دنیای آنالین

مینا عینی فر

آنهایی که کمتر با تکنولوژی آشنایند، بیشتر می توانند از آن سود ببرند

اینترنتاشیابهکمکسالمندانمیآید



ایمن ترین گوشی دنیا به قیمت 849 دالر
فناوری  شرکت  یک 
گوشی تازه ای به نام 
 GranitePhone
را عرضه کرده و مدعی اس��ت این گوش��ی با رمزگذاری 

تمامی داده ها از امنیت فوق العاده باالیی برخوردار است. 
Archos  که با همکاری شرکت امنیتی Sikur  این 
تلفن همراه را س��اخته می گوید امیدوار است مردم بابت 
حفظ امنیت و حریم شخصی شان حاضر باشند 849 دالر 

برای خرید گوشی یادشده بپردازند. 
م��دل اولیه این گوش��ی در کنگره جهان��ی موبایل در 
ش��هر بارسلونای اس��پانیا به نمایش گذاش��ته شده بود. 
 SnapDragon پردازنده 64 بیتی و هش��ت هس��ته ای
615، دوگیگابایت RAM، 16 گیگابایت حافظه داخلی، 
نمایشگر 5 اینچی full-HD، دوربین های دیجیتال 16 
و 8 مگاپیکس��لی در پشت و جلوی گوشی، باتری 2700 
میلی آمپری و س��ازگاری با شبکه های نسل چهارم تلفن 

همراه از جمله امکانات گوشی یاد شده است. 
در ای��ن گوش��ی از سیس��تم عام��ل خاص��ی ب��ه نام 
GraniteOS استفاده ش��ده که ذخیره سازی اطالعات 
روی س��رویس های کلود و برخی خدم��ات دیگر را ارائه 
می دهد. اما مهم ترین ویژگی این سیس��تم عامل امنیت 
کامل و حفظ حریم شخصی کاربر است که باعث می شود 
هرگونه س��رقت اطالعات یا خرابکاری هکری غیرممکن 

شود. 

ساخت انگشت  روباتیک دارای حس
دانشگاه  دانشمندان 
فلوری��دا آتالنتی��ک 
شیوه امرین حرارتی 
نوین��ی را به کار گرفته اند تا به انگش��تان روباتیک حس 
و ش��کل طبیعی بدهند. محققان امیدوارند که محصول 
جدید و ش��به واقعی آنها با توانایی خم و راس��ت ش��دن 
هنگام گرم و س��رد ش��دن، بتواند در روبات های زیر آب 
و در نهایت در ابزار پروتزی پیش��رفته مورد استفاده قرار 
بگیرد. محققان کار خود را با استفاده از یک مدل طراحی 
سه بعدی انگشت انسان آغاز کردند. برای این کار، آنها یک 
مدل از انگش��ت را ایجاد کرده، سپس به چاپ سه بعدی 
قالب درونی و بیرونی آن پرداختند و بین آنها محرک های 
خم و راس��ت ش��ونده س��اخته ش��ده از آلیاژ حافظه دار 

)SMA(، همراه با یک حسگر موقعیت قرار دادند. 
محرک خم شونده طوری آموزش دیده بود که هنگام 
حرارت دیدن مانند انگش��ت انس��ان خم شود، در حالی 
که محرک بازش��ونده آموزش دیده بود که هنگام حرارت 

دیدن به حالت صاف درآید. 

6S هند بدترین کشوربرای خرید آیفون
س��ه هفت��ه بعد 
م��دل  عرض��ه  از 
آیفون  گوشی  تازه 
6S، هندی ه��ا باید برای خرید این گوش��ی هم وقت 
زیادی صرف کنند و هم پول بیش��تری در مقایس��ه 
 6Sبا دیگر کش��ورها بپردازن��د. حداقل قیمت آیفون
در هن��د 62 هزار روپیه اس��ت که مرب��وط به مدل 
16 گیگابایتی آن اس��ت. ای��ن رقم برابر با 955 دالر 
آمریکاس��ت. قیمت مدل 128 گیگابایتی این گوشی 
ه��م به 92 هزار روپیه می رس��د ک��ه برابر با 1415 
دالر است. مدل 64 گیگابایتی آیفون هم در بهترین 

حالت 1110 دالر قیمت گذاری شده است. 
نکت��ه جال��ب این اس��ت ک��ه آمریکایی ه��ا برای 
گران تری��ن م��دل آیف��ون 6S یعن��ی م��دل 128 
گیگابایتی تنه��ا 949 دالر می پردازند که 466 دالر 

ارزان تر از هند است. 
کارشناس��ان به اپل هش��دار داده اند که اگر برای 
سازماندهی قیمت گذاری آیفون در هند اقدام نکند، 
بازار خ��ود را به رقبایی همچون سامس��ونگ واگذار 
می کن��د. زیرا در این کش��ور با پرداخ��ت تنها 615 
دالر می توان گوشی گلکس��ی S6 را خریداری کرد. 
عالوه بر این گوشی های زیر 200 دالر شرکت چینی 
ش��یائومی مانن��د RedMi هم در هن��د طرفداران 
زیادی دارد. اپل از اکتبر سال 2014 تا سپتامبر سال 
2015 نزدیک به 1. 7 میلیون واحد آیفون به فروش 
رسانده اس��ت که نسبت به مدت مش��ابه سال قبل 
55 درصد افزایش نشان می دهد. اما با قیمت گذاری 

جدید معلوم نیست این روند ادامه یابد یا خیر. 

نتایج بررس��ی جدیدترین گ��زارش وزارت کار از وضعیت بی��کاری فارغ التحصیالن 
رش��ته های مختلف دانشگاهی در روستاهای کش��ور نشان می دهد که بیشترین تعداد 
بیکاران فارغ التحصیل دانش��گاهی در رش��ته های بازرگانی و امور اداری، علوم انسانی، 
مهندس��ی و حرفه های مهندسی به ترتیب با 21.۳ درصد، 15.6 درصد و 1۳.9 درصد 

وجود دارند و این رشته ها باالترین آمار بیکاری جوانان روستاهای کشور را دارند. 
همچنین رش��ته های حقوق، صنعت و فرآوری و حفاظت محیط زیست نیز با ۳6. 8 
درصد، ۳1. 4 درصد و ۳0.4 درصد؛ باالترین آمار بیکاری را در بین جوانان تحصیلکرده 
روس��تایی کش��ور دارند. البته این وضعیت با اندکی تغییر در مورد جوانان س��اکن در 

شهرها وجود دارد. 
در برخی رش��ته ها اوضاع بهتر است و جوانان تحصیلکرده در این بخش ها به مراتب 
آس��ان تر وارد بازار کار می ش��وند. میزان بیکاری در رش��ته های تحصیلی دامپزشکی، 
خدم��ات بهداش��تی و تربیت معلم و علوم تربیتی به ترتی��ب 4.2 درصد، 4.5 درصد و 

9.6 درصد است. 
در نقطه مقابل در اس��تان هایی مانند سیس��تان و بلوچس��تان، کهگیلویه وبویراحمد 
و هرم��زگان اوضاع چندان خوب نیس��ت و روس��تاییان تمایل ی��ا زمینه کمتری برای 
انجام فعالیت اقتصادی دارند. بیش��ترین نرخ اش��تغال نیز مربوط به استان هایی مانند 
تهران، مرکزی و کرمان اس��ت و کمترین نیز مربوط به کهگیلویه وبویراحمد، هرمزگان 

و لرستان است. 
کشاورزی در روستاهای کشور 50. 1 درصد کل اشتغال را ایجاد کرده و این وضعیت 
در مورد اس��تان هایی مانند اردبیل، کرمان و کردستان بهتر است، به نحوی که در این 

استان ها کشاورزی 67.۳ درصد تا 68.7 درصد کل اشتغال را ایجاد کرده است. 
با این وجود، مش��اغل کش��اورزی در اس��تان تهران تنها 10.7 درصد، در یزد 29.۳ 
درص��د و در هرم��زگان نیز ۳۳.5 درصد اش��تغال را ایجاد ک��رده و مابقی فعالیت های 

ساکنان در این مناطق از کشور در حوزه های صنعت و خدمات شکل می گیرد. 

فرصت امروز: وقتی صحبت از س��ودآورترین فیلم های س��ینما می شود همه به یاد 
فیلم های ابرقهرمانی یا درام های پرس��تاره می افتن��د، غافل از آنکه این فیلم ها معموال 
بودجه ه��ای هنگفتی دارن��د و گاه حتی هزینه تبلیغات ش��ان از هزینه تولید پیش��ی 
می گیرد. در حالی که اکثر فیلم های سودآور حقیقی آن هایی هستند که با بودجه های 
کم و هزینه های تبلیغاتی اندک س��اخته می ش��وند و در حالی که حتی سازندگان آنها 
امید چندانی به موفقیت اثرش��ان ندارند به موفقیت هایی بزرگ دست پیدا می کنند تا 
جایی که دنباله های متعددی بر آنها ساخته می شود و در مواردی حتی باعث پیدایش 
موجی از فیلم های متاثر از خود می شوند. 10 فیلمی که در ادامه درباره شان می خوانید 

میزان سوددهی و دیدگاه اقتصادی رایج در سینما را به چالش کشیده اند. 
پروژه جادوگر بلر

بودجه: 60هزار دالر
فروش: 248 میلیون دالر

این فیلم ترسناک درهای تازه ای را گشود. تعداد آثار موفق و تقلید های ناموفقی که از این 
فیلم تاثیر گرفته اند حیرت انگیز است. این فیلم برای نخستین بار قدرت خارق العاده تبلیغات 
اینترنتی را به کمپانی ها نشان داد اما بخش زیادی از شهرت این فیلم به خاطر سوددهی 

باورنکردنی اش است. پروژه جادوگر بلر بیش از 4 هزار برابر بودجه اش فروخت. 
عروسی یونانی بزرگ من

بودجه: 5میلیون دالر
فروش: 368 میلیون دالر

تام هنکس به پیش��نهاد همس��رش این کم��دی رمانتیک را تهیه ک��رد. فیلم هیچ 
بودجه ای برای بازاریابی نداشت و به لطف تبلیغات دهان به دهان تماشاگران پنجمین 

فیلم پرفروش سال 2002 و یکی از سودآورترین فیلم های تاریخ سینما شد. 
راکی

بودجه: یک میلیون دالر
فروش: 225 میلیون دالر

یکی از محبوب ترین آثار تاریخ سینما فیلمی ارزان قیمت بود که کمتر کسی انتظار 
موفقیتش را داشت. اما راکی عالوه بر موفقیت در اسکار بیش از 200 برابر بودجه اش 
فروخت و باعث ش��د پنج دنباله برآن س��اخته شود و به شخصیتی کلیدی در فرهنگ 

معاصر مردم آمریکا تبدیل شد. 
فعالیت ماوراء الطبیعه
بودجه: 15 هزار دالر

فروش: 193 میلیون دالر
این فیلم که متاثر از موج فیلم های ارزان   قیمت ترسناک بعد از پروژه جادوگر بلر 
بود تنها در هفت روز و در خانه کارگردان فیلمبرداری شد. موفقیت حیرت انگیز فیلم، 
جان تازه ای به فیلم های ترسناک ارزان قیمت داد و چهار دنباله در پی داشت. فعالیت 

ماوراء الطبیعه بیش از 12 هزار برابر بودجه اش فروخت. 
اره

بودجه: 1.2 میلیون دالر
فروش: کل 103 میلیون دالر 

اره با دادن رنگ و بوی فلس��فی به قصه ای خش��ن باعث موفقی��ت دوباره فیلم های 
اسلشر شد. هفت دنباله و انبوهی از آثار نازل به تقلید از اره ساخته شدند. 

دیوار نوشته های آمریکایی
بودجه: 770 هزار دالر 
فروش: 140 میلیون دالر

پی��ش از آنکه جورج لوکاس با جنگ س��تارگان اقتصاد س��ینما را از نو تعریف کند 
با این فیلم پرش��ور درباره دورهم جمع ش��دن چند دوس��ت نام خود را بر سر زبان ها 
انداخت. فیلم در میان تاثیرگذارترین و سودآورترین آثار سینمای دهه 70 جای گرفت 

و دنباله ای نیز بر آن ساخته شد. 
فول مانتی

بودجه: 3.5 میلیون دالر
فروش 357: میلیون دالر

قصه ش��ش کارگر کارخانه که کارشان را از دس��ت داده اند و تصمیم می گیرند یک 
نمای��ش راه بیندازن��د به یکی از بزرگ ترین موفقیت های تجاری س��ینمای بریتانیا در 

زمان خودش تبدیل شد. 
ال ماریاچی 

بودجه: 7 هزار دالر
فروش: 2 میلیون دالر 

رابرت رودریگوئز با جسارتی مثال زدنی و با کمک دوستانش این فیلم را در 16 روز 
ساخت. کمپانی کلمبیا که از فیلم خوشش آمده بود هزینه صداگذاری فیلم را پرداخت 

و پخشش را به عهده گرفت. 
مکس دیوانه

بودجه: 350 هزار دالر
فروش: 100 میلیون دالر

این فیلم استرالیایی در زمان خودش به عنوان سودآورترین فیلم تاریخ سینما به رکوردهای 
گینس راه پیداکرد و تا دو دهه بعد این عنوان را حفظ کرد. مل گیبسون با حضور در این فیلم 

به ستاره ای بین المللی تبدیل شد. فیلم دو دنباله و یک بازسازی در پی داشت. 
دریای آزاد 

بودجه: 130 هزار دالر
فروش: 54.7میلیون دالر

این فیلم ترسناک که براساس داستانی واقعی ساخته شده، ماجرای زوج موج سواری است 
که در دریا گم می شوند. موفقیت قسمت اول راه را برای ساخت قسمت دوم هموار کرد. 

س��اخت خانه، چهار برابر س��ریع تر از یک 
تولید کنن��ده س��نتی، چال��ش باورنکردن��ی 
ش��رکت »Gard« اس��ت که با تکیه بر یک 
مفهوم نوآورانه و ترکیبی از بتن و چوب، آغاز 
کرده اس��ت. »ژان لوک شابالیه« مدیر آن، یا 
به توصیف مجل��ه »میدی لیبر« مرد عجول، 
داس��تان ماجراجویی خود را تعریف می کند. 

او کارخان��ه مونتاژ پنل ه��ای دیواری 2000 
متر مربعی را در ش��هر »کالویزیون« فرانسه 
تأس��یس کرد. این س��ایت س��اخت و ساز، با 
بهره برداری از سیس��تم س��اخت و ساز ثبت 
شده »پانومور«، قصد دارد ساخت ویال و خانه 
را صنعتی کند. جاه طلبی این ش��رکت ثبت 
رکورد س��اخت خانه در یک ماه است. امروزه 
یک س��ازنده سنتی، برای س��اخت و تکمیل 
یک خانه به بازه زمانی حداکثر 12 ماهه نیاز 
دارد، در حالی که این ش��رکت در بازه زمانی 

۳ ماهه قادر به انجام آن اس��ت. در تاریخ 14 
مهر، دو س��طح از س��اخت خانه پیش رفته و 
دقیق��ا دو هفته آینده یعنی ۳0 مهر ش��اهد 
پایان کار آن خواهیم بود. به عبارتی یک ماه 
پس از ش��روع کار، ساختمان به اتمام خواهد 
رسید. در این تاریخ تمام کار باید انجام شده 
باش��د، حتی اتصاالت دکوراسیون! مزیت این 
عملیات در این است که قصد ندارد خانه های 
آینده را تجاری کند بلکه می خواهد در اولین 

زمان ساخت آنها را اجرا و پیاده کند. 

ساخت خانه کامل در یک ماه

10 فیلم سودآور در تاریخ سینما

همان ط��ور که در ش��ماره های پیش��ین 
گفتی��م بنا ب��ر تعریف قان��ون کار الزامی به 
کتبی کردن قرارداد کار وجود ندارد، اما ذکر 
این نکته خالی از لطف نیست که اگر قرارداد 
کار کتبی نباش��د، امکان بروز سوءتفاهماتی 
در روابط بین کارگر و کارفرما وجود خواهد 
داشت، لذا اغلب کارشناسان توصیه می کنند 
ق��رارداد کار  )ولو به ط��ور خالصه و موجز( 
در قالب کتبی منعقد ش��ود. در این شماره 
به ط��ور خالصه، به مرور مواردی می پردازیم 
ک��ه ذکر آنها در قرارداد کار می تواند موجب 
جلوگیری از بروز س��وءتفاهمات فی مابین و 
در نهایت استحکام و دوام روابط کار شود. 

الزامات قرارداد کار 
• ب��رای صح��ت ق��رارداد کار در زم��ان 
انعقادقرارداد رعایت شرایط زیر الزامی است: 
-مش�روعیت م�ورد ق�رارداد و عدم 
ممنوعیت قانونی و ش�رعی طرفین در 
تص�رف اموال ی�ا انج�ام کار موردنظر: 
موضوع کاری که از س��وی کارفرما به کارگر 
ارجاع می شود، مش��روع باشد و منع قانونی 
نی��ز ب��رای اجرای موض��وع ق��رارداد وجود 

نداشته باشد 
-معین ب�ودن موضوع ق�رارداد: برای 
کارگر ابهامی در انجام وظایفی که عهده دار 

آنها می شود وجود نداشته باشد. 
• ق��رارداد کار عالوه بر مش��خصات دقیق 

طرفین باید حاوی موارد زیر باشد: 
-نوع کار یا حرفه ی��ا وظیفه ای که کارگر 
باید به آن اش��تغال یاب��د  )و میزان مهارت 

کارگر – بخشنامه شماره 41 روابط کار( 
-حق��وق ی��ا مزد مبن��ا و لواح��ق آن  )و 
چنانچه حقوق به حساب بانکی کارگر واریز 
می شود، درج شماره حساب بانکی کارگر در 

قرارداد - بخشنامه شماره 41 روابط کار(
-ساعات کار، تعطیالت و مرخصی ها  )این 
مورد اگر ذکر نش��ود، فرض بر آن اس��ت که 
حداقل های ذکر ش��ده در قان��ون کار توافق 

شده است.( 
-محل انجام کار

-تاریخ انعقاد قرارداد کار
-مدت ق��رارداد، چنانچ��ه کاربرای مدت 

معین باشد
-موارد دیگری که عرف و عادت ش��غل یا 

محل ایجاب کند.
در م��واردی ک��ه ق��رارداد کتب��ی باش��د 
قرارداد در چهار نس��خه تنظیم می شود که 
یک نس��خه از آن ب��ه اداره کار محل و یک 
نس��خه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما 
و نسخه دیگر در اختیار شورای اسالمی کار 
و درکارگاه هایی که فاقد ش��ورا هس��تند در 

اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد. 
 در اینج��ا الزم اس��ت اش��اره ای کوتاه به 
م��اده 11 قان��ون کار داش��ته باش��یم، برابر 
ای��ن ماده در قراردادهای ب��ا مدت نامحدود 
طرفین ب��ا توافق یکدیگ��ر می توانند مدتی 
را به ن��ام دوره آزمایش��ی کار تعیین کنند. 
در خ��الل این دوره هر ی��ک از طرفین حق 
دارد ب��دون اخطار قبل��ی و بی آنکه الزام به 

پرداخت خس��ارت داشته باشد، رابطه کار را 
قطع کند. درصورتی ک��ه قطع رابطه کار از 
طرف کارفرما باش��د وی مل��زم به پرداخت 
حق��وق تم��ام دوره آزمایش��ی خواهد بود و 
چنانچه کارگر رابطه کار را قطع کند کارگر 
فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار 

خواهدبود. 
مدت دوره آزمایش��ی باید در قرارداد کار 
مش��خص ش��ود. حداکثر این م��دت برای 
کارگران س��اده و نیمه ماه��ر یک ماه و برای 
کارگ��ران ماهر و دارای تخصص س��طح باال 

سه ماه است. 
چنانچ��ه خوانن��دگان محترم اس��تحضار 
دارن��د، ام��روزه در جامعه، اغل��ب کارکنان 
مش��مول قان��ون کار، ب��ا قرارداد های مدت 
مح��دود  )ش��ش ماهه، یک س��اله و. . . ( به 
کار گرفته می ش��وند، ش��بهه ای ک��ه برای 
اغل��ب کارفرمای��ان از م��اده 11 قانون کار 
ایجاد می ش��ود این است که حکم این ماده 
درخصوص همه قرارداده��ای کار  )محدود 
و نامحدود( جاری اس��ت، در حالی که حکم 
این ماده فقط ش��امل قراردادهای نامحدود 
می ش��ود، ب��ه عب��ارت دیگ��ر کارگرانی که 
ب��ه موجب ق��رارداد برای مدت مش��خص و 
محدودی  )ش��ش ماه، یک س��ال یا دوسال( 
نزد کارفرما مشغول به کار هستند، مشمول 
دوره آزمایش��ی ب��ه این صورت نیس��تند و 
اختیاراتی که طی این م��اده به کارفرمایان 
داده ش��ده، فقط درخصوص کارگرانی است 
که به موجب قرارداد فی مابین، مقرر ش��ده 
باشد بعد از طی دوره آزمایشی، به استخدام 

نامحدود کارفرما در آیند. 

جایگاه قرارداد کار در روابط کار

دور دنیا

سودوکو

قــاب

کیوسـک
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منطقه  آزاد

ترجمه: رامین پروین

ترجمه: گلنوش محب علی
MSN :منبع

آرمین خوشوقتی 
مدیر ارشد منابع انسانی البراتوارهای طبیعت زنده  
)سینره( و عضو مراجع حل اختالف

جدول امروز

قیمت انواع هارد دیسک اکسترنال
قیمت انواع هارد دیسک اکسترنال در بازار تهران به شرح جدول زیر است: 

انگلستان از برنامه های خود برای ساخت یک کشتی تحقیقات قطبی خبر داده که یکی از پیشرفته ترین آزمایشگاه های شناور جهان خواهد بود. این کشتی 300 میلیون دالری 
قادر به شکستن یخ و ارسال زیردریایی روباتیک است. 

قیمت )تومان(مدلظرفیت )ترابایت(برند

Western Digital1TBMy Passport Ultra206.0000

Adata1TBDashDrive Durable HD710249.000

Seagate1TBBackup Plus Slim208.000

Silicon Power1TBArmor A3024۳.000

Sony1TBHD-E1299.000

Toshiba1TBStor.e Canvio199.000
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