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امنیتی شده است سالی كه نكوست

میان��ه ده��ه 70 شمس��ی بود ك��ه دو 
مدیرعامل باشگاه بزرگ فوتبال به دلیل...
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ادامه از همین صفحه
جذب و تامین این میزان س��رمایه چگونه ممکن 
اس��ت؟ كارشناس��ان اقتص��ادی معتقدن��د اگر قرار 
باش��د كه اقتصاد ایران از مرحله خطرناک فعلی كه 
ممکن است پیامدهای ناشناس اجتماعی و سیاسی 
داشته باش��د عبور كند نیازمند استفاده از ابزارها و 
راه حل های سیاسی اس��ت تا بر مشکالت اقتصادی 
غلبه كند. یکی از مش��کالت و دش��واری های فعلی 
منازع��ه و مجادله ها و رقابت سیاس��ی  غیرمتعارف 
میان احزاب، طیف ها و جناح های سیاس��ی موجود 
اس��ت. منازع��ه سیاس��ی در ایران به گونه ای ش��ده 
اس��ت كه از یک طرف موجب ش��ده اس��ت دولت 
توانای��ی تصمیم گی��ری درب��اره مس��ائل گوناگون 
را از دس��ت بده��د و نوعی س��رخوردگی در میان 
بخش خصوصی پدیدار ش��ود. از طرف دیگر منازعه 
سیاس��ت داخلی در ایران به سمتی هدایت می شود 
كه ورود س��رمایه گذاری خارجی را دش��وار می كند. 
تامین س��رمایه خارجی به میزان 30 تا 40 میلیارد 
دالر در س��ال در ش��رایطی كه حجم س��رمایه های 
خارجی به طور میانگین س��االنه 4میلیارد دالر بوده 
اس��ت نیازمند سطح باالی تعامل س��ازگار با دنیای 
امروز اس��ت. كارشناس��ان و اقتصاددانان به این باور 
رس��یده اند كه سیاس��ت های تجاری، پول��ی، ارزی 
و صنعت��ی كارآمد در فضای مجادله های سیاس��ی 
و فق��دان ع��زم ملی ب��ه جایی نمی رس��د. برخی از 
اقتصاددان��ان نزدی��ک به رئیس جمه��ور با صراحت 
گفته اند نبود عزم ملی و توافق سیاس��ی در سطوح 
گوناگون قدرت سیاس��ی اجازه تجهیز سرمایه های 
موردنیاز را نخواهد داد. در صورتی كه ایران به رشد 
8درصدی در س��ال های اجرای برنامه شش��م نرسد 
پیامدهای دش��واری را در حوزه اش��تغال، در حوزه 
چانه زنی ه��ای منطقه ای و در ح��وزه تامین امنیت 

غذایی باید تحمل كند. 
علی آقامحمدی عضو مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام به تازگی در یک میزگرد تخصصی گفته اس��ت 
باید دس��تیابی به رش��د 8درص��دی و الزام های آن 
مورد اخت��الف هیچ كدام از نهادهای سیاس��ت گذار، 
اجرایی و نظارتی مرب��وط قرار نگیرد و با وحدت آرا 
و همدل��ی در جهت تحقق آن تالش ش��ود. با توجه 
به برنامه های درازمدت آمریکایی ها نمی توان فقط به 

نوش��تن رشد 8درصد روی كاغذ بسنده كرد. محقق 
كردن رشد 8درصدی نیازمند برنامه ریزی در هسته 
مركزی كشور است و در مراحل بعدی وزیران و سایر 

مقام های عالیرتبه را دربرمی گیرد. 
مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور نیز در 
این سمینار تاكید كرد عمده الزام های تحقق اهداف 
كالن، خ��ارج از ح��وزه اقتصاد ق��رار دارد و نیازمند 
س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومت��ی با حضور جمعی 

از نخبگان هستیم.
یک ب��رآورد انجام ش��ده نش��ان می ده��د عرضه 
نیروی كار براساس میزان ثبت نام شدگان دانشگاه ها 
و فارغ التحصی��الن جمعی��ت در ح��ال تحصی��ل و 
جمعی��ت دارای تحصیالت عالی ص��ورت گرفته كه 
در طول برنامه شش��م توسعه، تعداد ثبت نام شدگان 
در دانش��گاه ها، س��االنه یک میلیون و 266هزار نفر 
ب��وده و بیش از 70درصد از س��هم ثبت نام ش��دگان 
در دانش��گاه های كش��ور در س��طوح كارشناس��ی و 
كارشناسی ارشد هستند و همچنین ساالنه 996هزار 
نفر از دانشگاه فارغ التحصیل می شوند. بر این اساس 
پیش بینی می ش��ود، نرخ مش��اركت در حدود 5/40 
درصد افزایش یافته و متوس��ط ساالنه عرضه نیروی 

كار حدود 680 هزار نفر خواهد بود. 
براساس سناریوی واقع بینانه تر در میان سه سناریوی 
محتم��ل، چنانچه حصول نرخ بیکاری 9 درصد با نرخ 
مش��اركت احتمالی 5/40 درصد، موردنظر باشد، الزم 
است س��االنه در حدود 858هزار فرصت شغلی ایجاد 
ش��ود. هدف گذاری یاد ش��ده با توجه به تغییر ماهیت 
نیروی آماده به كار س��هم قابل توجه فارغ التحصیالن 
دانشگاهی كه نوع خاصی از منابع و اشتغال تخصصی را 

طلب می كند، بسیار دشوار به نظر می رسد. 
باالتری��ن ركورد ثب��ت فرصت ه��ای خالص ایجاد 
اش��تغال خالص مرب��وط به برنامه س��وم و به میزان 
623هزار نفر اس��ت و طبعا تاكید بر ایجاد اش��تغال 
باالت��ر از این میزان با هدف كاهش س��هم بهره وری 
كل، خ��ارج از توان اقتصاد و مس��تلزم تامین منابع 
س��رمایه باالس��ت كه به نظر می رس��د، در ش��رایط 
كنونی غیرقابل دستیابی اس��ت، لذا سیاست گذاری 
و تعیی��ن الزامات برای افزایش س��هم بهره وری كل 
عوام��ل تولید در تامین رش��د در برنامه شش��م یک 

ضرورت است. 

هیأت وزیران در جلس��ه ای به ریاس��ت اس��حاق 
جهانگی��ری مع��اون اول رئیس جمه��وری، موضوع 
پرداخ��ت مابه التفاوت مربوط به بازنشس��تگی پیش 
از موعد و بدون س��نوات ارفاق��ی كاركنان دولت را 

تصویب كرد. 
اص��الح جدول های آیین نامه فوق العاده اش��تغال 
خارج از كشور مستخدمان دولت جمهوری اسالمی 
ایران )مأمورین ثابت( نیز از تصویب دولت گذشت. 

این اصالحیه ب��ا توجه به ض��رورت افزایش ارقام 
من��درج در جدول متناس��ب با افزای��ش نرخ تورم و 
به دلیل به وجود آمدن تغییرات گس��ترده در اوضاع 
اقتصادی و معیش��تی كشورها از زمان اجرای مصوبه 

فعلی مورد تصویب اعضای دولت قرار گرفت. 
هیأت وزیران همچنین در جلس��ه روز چهارشنبه 
خود، در اج��رای قانون اجازه تعیی��ن و وصول حق 
امتی��از فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پس��ت و 
مخابرات، میزان حق االمتیاز، حق الس��هم و جرایم 
تخلفات و نق��ص تعهدات پروانه ایجاد و بهره برداری 
ش��بکه بی س��یم برای ارائه خدمات عمده فروشی را 

تعیین كرد. 
الیحه موافقت نامه انتقال محکومین به حبس بین 
دولت جمهوری اس��المی ای��ران و دولت جمهوری 
قرقیزس��تان مشتمل بر یک مقدمه و 22 ماده نیز از 

دیگر مصوبات این جلسه هیأت وزیران بود. 

اجماع جناح های سیاسی ضرورت امروز اقتصاد

پرداخت مابه التفاوت بازنشستگی پیش از موعد تصویب شد

نزدیک به دو س��ال اس��ت كه س��ازمان حمای��ت از تولیدكنندگان و 
مصرف كنندگان با در نظر گرفتن تمامی جوانب كار، نرخ شیر 

خام را 1440 تومان اعالم كرد اما از آن زمان تاكنون هیچ...

تولیدکنندگانشیرخامدربنبست

شیرهارادورمیریزیم
وبهصنایعنمیدهیم

روحانی در جمع مردم شهر ری: 

به زودی شاهد باز شدن دروازه های 
اقتصادی كشور خواهیم بود

وزی��ر امور اقتصادی و دارایی از برنامه دولت برای مقابله 
با كاهش قیمت نفت به 30 دالر خبر داد و گفت: با تکمیل 
طرح جام��ع مالیاتی می توانیم وابس��تگی بودجه دولت به 
نفت را قطع كنیم.  به گزارش ایرنا، علی طیب نیا در مراسم 
تودیع و معارفه مدیرعامل قدیم و جدید بانک سپه با تاكید 
ب��ر اینکه اكنون در نبرد اقتصادی س��همگینی قرار داریم، 
افزود: این نبرد اقتصادی از جنگ تحمیلی سخت تر است. 
وی ادام��ه داد: دولت باوجود تحریم ها، ضمن مهار تورم، 
توانس��ت در سال گذش��ته برای چهار فصل رشد اقتصادی 
مثبت داش��ته باش��د.  وزیر اقتصاد افزود: روند نزولی نرخ 
تورم ادامه داش��ت اما كاهش قیمت نفت به 30 دالر نشان 
از جن��گ تمام عیار دارد كه ب��رای مقابله با آن باید از همه 
ظرفیت های كش��ور اس��تفاده كنیم و با مدیریت جهادی و 

ایثارگرایانه استعدادها را محقق كنیم. 
وزیر اقتصاد گفت: همچنین باید با تبعیت از مقام معظم 
رهب��ری و اقتصاد مقاومتی تالش كنیم از مس��یر مقابله با 

مشکالت و چالش ها عبور كنیم. 
طیب نی��ا افزود: با تکمیل ط��رح جامع مالیاتی می توانیم 
وابس��تگی بودج��ه دولت به نفت را قط��ع كنیم.  این عضو 

كابین��ه دولت یازده��م، با بیان اینکه كش��ور هم اكنون در 
وضعیت ویژه ای قرار دارد، گفت: بخشی از تحریم تحمیلی 
به كش��ور به نظام بانکی اختصاص یافت زیرا اقتصاد كشور 

بانک محور بود. 
طیب نی��ا یادآورش��د: درآمدهای نفتی در س��ال 1390 
مع��ادل 120 میلیارد دالر بود كه این رقم امس��ال به 20 
میلیارد كاهش یافته است. البته همه درآمدهای نفتی وارد 
بودجه نمی شود زیرا بخشی مربوط به صندوق توسعه ملی 
و بخشی دیگر نیز متعلق به شركت ملی نفت ایران است. 
وی گفت: همه درآمدهای نفتی كه وارد بودجه می شود 
در اختیار دولت قرار نمی گیرد زیرا بخش��ی از آن در خارج 
از كش��ور بلوكه می ش��ود. بنابراین از نظر درآمدهای نفتی 

در تنگنا هستیم. 
وی ب��ا بی��ان اینکه بازاره��ای مالی كش��ور بانک محور 
اس��ت، گفت: وضعیت )نس��بت( كفایت س��رمایه بانک ها 
مناس��ب نیست زیرا در حالی كه این رقم باید حداقل عدد 
8 تا 12باش��د، هم اكنون چهار اس��ت و برای رس��یدن به 
حدنصاب باید س��رمایه بانک ه��ا را دو برابر كنیم و این در 
حالی اس��ت كه س��رمایه برخی از بانک های بزرگ منفی 

است.  طیب نیا گفت: دولت در دو سال گذشته به بانک ها 
به عنوان جیب خود نگاه و تالش كرده كسری بودجه را از 
محل منابع نظام بانکی تامین كند زیرا این منابع متعلق به 
مردم اس��ت.  وی ادامه داد: زمانی كه دولت از منابع بانک 
مركزی استفاده می كند تورم در كشور ایجاد می شود؛ این 
تورم مانند مالیاتی اس��ت كه به صورت كور به مردم بسته 
می ش��ود و ناعادالنه است. البته در ش��رایط تنگنای مالی 
مقید شدن به این مسئله سخت است.  وزیر اقتصاد با بیان 
اینکه در زمانی كه كش��ور با وفور درآمدهای نفتی و باالی 
700 ت��ا 800 میلیارد دالر مواج��ه بود حجم باالی بدهی 
به سیس��تم بانکی ایجاد شد، گفت: اگر به اصل بدهی هم 
اضافه نش��ود نرخ س��ود آن باعث افزایش میزان مطالبات 

می شود. 
وی حج��م بدهی دولت و ش��ركت های دولت��ی به نظام 
بانک��ی را 380 هزار میلیارد تومان اعالم كرد و گفت: 100 

هزار میلیارد تومان بابت مطالبات غیرجاری است. 
ضمن اینکه بخشی از 340 هزار میلیارد تومانی كه نظام 
بانکی در س��ال گذشته تسهیالت ارائه كرده استمهال شده 

است. 

 رئیس جمهور با اشاره به نزدیک شدن زمان آغاز اجرایی 
ش��دن لغو تحریم ها گفت: مردم ش��اهد آرامش و باز شدن 
دروازه های اقتصادی كشور به روی جهانیان خواهند بود. 

رئیس جمه��ور در جری��ان س��فر به شهرس��تان ری در 
جمع مردم این شهرس��تان با اشاره به اجرای برجام گفت: 
خوش��حالیم كه دی ماه امسال ش��اهد شکست قدرت های 
ب��زرگ و توطئه گ��ران علی��ه جمهوری اس��المی در ایجاد 

تحریم های اقتصادی باشیم و زنجیر تحریم ها را بگسلیم. 
وی تاكید كرد: مردم شاهد آرامش و باز شدن دروازه های 

اقتصادی كشور به روی جهانیان خواهند بود. 
رئیس جمه��ور ادام��ه داد: 12 س��ال بر مردم ظلم ش��د 
و قطعنامه ه��ای ظالمان��ه علی��ه م��ردم ما تصویب ش��د؛ 
12 قطعنامه در ش��ورای ح��کام و 6 قطعنامه در ش��ورای 
امنی��ت تصویب ش��د.  روحانی تصریح ك��رد: در دی ماه با 
اجرای برجام هر 18 قطعنامه ظالمانه علیه ملت ایران برای 

همیشه لغو خواهد شد. 
رئیس جمهور با بیان اینکه این پیروزی از آن ش��ما ملت 
ایران است، اظهار داشت: اگر نمایندگان شما در وین، ژنو، 
نیویورک و لوزان توانستند حق ملت را به كرسی بنشانند، 

به خاطر حضور و حمایت شما مردم بزرگ بوده است. 
روحان��ی تصریح كرد: دولت یازده��م افتخار می كند كه 
مورد اعتماد این ملت عزیز، بزرگ و فداكار اس��ت و افتخار 
می كند كه مورد اعتماد مقام معظم رهبری قرار دارد؛ امروز 
همه باید با وحدت و اتحاد و همدلی و انسجام راه پیروزی 

و توسعه این كشور را برای این ملت بزرگ هموار كنیم. 
وی ب��ا بی��ان اینکه در مراحل پایانی اج��رای برجام قرار 
داریم، عنوان كرد: به حول و قوه الهی و با كمک شما مردم، 
آرزوی ننگین افراطیون آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی 
كشورهای مرتجع منطقه كه می خواستند برجام به مقصد 

نرسد، ملت ما برجام را به فرجام خواهد رساند. 
تورم نقطه به نقطه ۹.۹ درصد شد

رئیس جمه��ور ادامه داد: ما به حول و قوه الهی آماده ایم. 
دروازه های كش��ور را به روی جهانیان برای توسعه اقتصاد 
كشور باز خواهیم كرد و به وعده ای كه دادیم عمل خواهیم 

كرد. 
روحانی خاطرنش��ان كرد: شنیدید كه شب گذشته مركز 
آم��ار ایران تورم نقط��ه به نقطه را یک رقمی و 9. 9 درصد 
اعالم كرد؛ یعنی تورمی كه در آغاز تش��کیل دولت یازدهم 

45 درصد بود، امروز به كمتر از 10 درصد رسیده است. 
وی با بیان اینکه اگر قدم هایی برداش��ته شد با اعتماد و 
حمایت ش��ما مردم بوده است، ادامه داد: امسال در شرایط 
بسیار سخت اقتصادی بودیم؛ روزگاری نفت 140 دالر بود 
اما امروز دولت نفت را بش��که ای حدود 31 دالر به فروش 

می رساند. 
رئیس جمه��ور در ادامه اظهار داش��ت: ما در برابر توطئه 
قدرت های جهانی و قدرت های منطقه ای كه قیمت نفت را 
ناعادالنه در سطح پایین قرار داده اند، مواجه هستیم اما به 
حول و قوه الهی مسیر توسعه كشور را ادامه خواهیم داد. 

رشد اقتصادی سال آینده 5 درصد خواهد بود
روحانی با بیان اینکه س��ال آینده دارای رش��د اقتصادی 
 قاب��ل مالحظ��ه خواهیم ب��ود، تصری��ح كرد: امید رش��د

5 درصدی اقتصادی را در سال آینده داریم. 
وی ادامه داد: می دانید كه بس��یاری از س��رمایه گذاران 
داخل��ی و خارجی ام��روز آماده اند ك��ه از فرصت بعد از 
تحریم در این كش��ور اس��تفاده كنند؛ با تالش و وحدت 
مردم، كش��وری ام��ن و امان داریم، برخالف كش��ورهای 
دیگ��ر منطقه كه ه��ر روز در آنها جن��گ داخلی و ترور 

و انفجار اتفاق می افتد، در تمام اجتماعات بزرگ كش��ور 
م��ا با حضور و حمایت مردم ش��اهد امنیت قابل مالحظه 

هستیم. 
رئیس جمهور در عین حال خاطرنش��ان كرد: البته برای 
توس��عه كشور، ش��هر ری به عنوان یک شهر مذهبی و فخر 
و ملجأ مردم تهران دارای مش��کالتی است كه باید از پیش 

پای مردم برداشته شود. 

اتكا به نفت، فقط ۲5 درصد
روحانی از ارائه بودجه س��ال 95 و برنامه ششم توسعه به 
مجلس در دی ماه امس��ال خبر داد و اظهار داشت: بودجه 
با رقم 267 هزار میلیارد تومان تقدیم مجلس خواهد شد و 
در این بودجه اتکا به نفت فقط 25 درصد است و 75 درصد 
اتکای بودجه به منابع غیر نفتی است. این یکی از آرزوهای 

سالیان دراز نظام و مردم بوده است كه محقق می شود. 
وی تصریح كرد: گرچه در ش��رایطی هس��تیم كه با این 
قیمت نفت راهی جز آن نداشتیم، اما آنچه دشمن به عنوان 
فشار و توطئه علیه ما طراحی كرده است، خیر آن این بود 

كه به این هدف دست یافتیم. 
رئیس جمه��ور همچنین از افزای��ش 90 درصدی بودجه 
عمرانی س��ال آینده نسبت به سال جاری خبر داد و گفت: 
این به معنای آن اس��ت كه بسیاری از طرح ها و پروژه های 

ناتمام به اتمام خواهد رسید. 
وی در بخش دیگری از سخنان خود تاكید كرد: دولت به 
تمام تعهدات خود در سفر به شهرستان ری عمل می كند. 
روحان��ی اظهار داش��ت: با برداش��ته ش��دن تحریم های 
ظالمان��ه و حض��ور فعال در اقتصاد كش��ور، ش��اهد رونق 
اقتصادی و با مش��اركت فعال در انتخابات اسفندماه، شاهد 

حماسه بزرگ سیاسی خواهیم بود. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی: 

برای مقابله با كاهش قیمت نفت به 30 دالر برنامه داریم

روحانی در جمع مردم شهر ری: 

به زودی شاهد باز شدن دروازه های اقتصادی كشور خواهیم بود

اجماعجناحهایسیاسی
ضرورتامروزاقتصاد

»فرصت امروز« شرایط عبور از بحران اقتصادی را بررسی می كند

اقتص��اد ای��ران برای رس��یدن ب��ه رش��د 8درصدی در 
س��ال های اجرای برنامه شش��م توس��عه كه ی��ک ضرورت 
تمام عیار است نیازمند چقدر پول )سرمایه( است. محاسبه 
انجام ش��ده در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و 
برنامه ریزی نش��ان می دهد باید 155 تا 184 میلیارد دالر 
در س��ال به طور متوسط سرمایه تامین شود. محاسبه های 

این موسسه نشان می دهد در بهترین حالت تامین سرمایه 
از مناب��ع داخلی س��االنه 28 ت��ا 42 میلی��ارد دالر باید از 
س��رمایه گذاران خارجی جذب ش��ود و یک محاسبه دیگر 
نش��ان می دهد برای دس��تیابی به رش��د 8درص��د به طور 
متوسط در سال های اجرای برنامه ششم توسعه باید ساالنه 
805هزار میلیارد تومان س��رمایه تامین شود كه پس انداز 

داخلی فقط 580هزار میلی��ارد تومان آن را تامین خواهد 
كرد. به این ترتیب نیاز به تامین س��رمایه با ش��رایط فعلی 
یک كار بس��یار سخت اس��ت. آیا با سیاست های اقتصادی 
خاص به طور مثال با رش��د بهره وری می توان به این میزان 

س��رمایه دست پیدا كرد؟ به نظر می رسد چنین 
اتفاقی نمی افتد...

قاب اقتصاد

حق پخش تلویزیونی، پرونده ای كه فعال بسته نمی شوداحمد روشنی، هنرمند مجسمه ساز از كسب وكارش می گوید
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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

چلنگر اسـت؛ متولد 44 و االن دقیقا شده 50ساله. یک فرد 50ساله چلنگر. 
شـاید این اصطـالح برای اهالی امروز خیلی بیگانه نباشـد به ویژه به واسـطه 
آشـنایی با مترجـم تیم ملی فوتبال اما اینكه هنوز هم كسـی چنین شـغلی 

داشته باشد، تا حدود زیادی غریب است...

جلسـه دو روز پیش مسـئوالن فدراسـیون  و صدا و سـیما، یـک بار دیگر 
ماجرای حـق پخش تلویزیونی فوتبال را مطرح كرد. حق پخش تلویزیونی در 
دنیای فوتبال مسـئله ای بسیار طبیعی و یكی از درآمدهای اصلی تیم های ریز 

و درشت فوتبال است. اما از آنجا كه اینجا ایران است، حق پخش هم یكی...
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ب��ورس؛ یعن��ی ش��فافیت، اما ای��ن روزها 
عرض��ه محص��والت پتروش��یمی در بورس 
مواف��ق و مخالفان��ی از جن��س وزرا یافته که 
موید نابس��امان بودن موضوع اس��ت. در این 
می��ان ب��ا توجه به اهمی��ت و جایگاه صنعت 
پتروش��یمی بای��د موانع موجود در توس��عه 
زنجی��ره تکمیل��ی این صنعت شناس��ایی و 
مرتفع ش��ود در غیر این صورت نارضایتی ها 
موجب می شود سرمایه گذاران کمتری جذب 

این صنعت شوند.
ع��ده ای متخصص و حتی غیر متخصص بر 
این باورند که نباید محصوالت پتروش��یمی 
در خ��ارج از ب��ورس عرض��ه ش��ود. احم��د 
توکل��ی، نماینده م��ردم تهران در مجلس از 
جمله افرادی اس��ت که معتقد اس��ت نباید 
عرض��ه محصوالت به خارج از بورس منتقل 
شود زیرا در غیر این صورت دولت در مظان 
تهم��ت ق��رار می گی��رد ام��ا در مقابل وزیر 
صنعت و مس��ئوالن این وزارتخانه 12 دلیل 
برای خروج محصوالت پتروش��یمی از بورس 
مطرح می کنند و خواهان خروج محصوالت 
پتروش��یمی در بورس هستند. اگرچه وزارت 
نف��ت در این ب��اره نظر صریحی اعالم نکرده 
اما عباس ش��عری مقدم معاون وزیر در این 
باره به »فرصت امروز« می گوید: »برای عرضه 
این محصوالت در بورس دالیل کافی وجود 
داشت و امروز برای خروج آن، با این حال اگر 
شرایط اختیاری در عرضه محصوالت فراهم 
شود بدون شک فضای کار بهبود خواهد یافت 
با این حال باید دید که خروج یا عدم خروج 

کدام برای این صنعت مناسب تر است.«
وی معتقد اس��ت ک��ه نمی توان به صراحت 
در ای��ن ب��اره نظ��ر قطعی داد اما الزم اس��ت 
زیرساخت های عرضه محصوالت در این صنعت 
تغیی��ر یابد. این در حالی اس��ت که محصوالت 
پتروشیمی در فضای بورس و غیر بورس عرضه 
ش��ده اس��ت. زمانی که عرضه این محصوالت در 
بورس مطرح شد وجود واسطه ها موجب شده بود 
که فضای داللی در عرضه محصوالت ایجاد شود از 
این رو عرضه محصوالت در بورس مطرح و عملی 
شد و امروز شرایط به گونه دیگر شده که عده ای 
خواهان خروج عرضه محصوالت از بورس هستند. 
حال سوال اینجاست که در دوران پساتحریم این 
محصوالت در بورس به صورت اجباری عرضه شود 

یا اختیاری؟ 

موافقان اختیاری بودن عرضه 
محصوالت در بورس 

عبدالحس��ین بس��اق زاد، فع��ال در حوزه 
پتروش��یمی و مدی��ر کنترل تولید ش��رکت 
پتروش��یمی در ای��ن ب��اره ب��ه »فرص��ت 
ام��روز« می گوی��د: »م��ا تجرب��ه عرض��ه و 
ف��روش محصوالت پتروش��یمی در بورس و 
غیر بورس را داریم. پیش از عرضه محصوالت 
در بورس، محصوالت توسط شرکت بازرگانی 
پتروش��یمی با حواله به فروش می رس��ید که 
مشکالتی ایجاد شد که برای حل آن عرضه 
محص��ول در ب��ورس پیش��نهاد ش��د. البته 
عرض��ه محصوالت در بورس این مش��کالت 
را ح��ل نک��رد و ام��روز ش��اهد هس��تیم که 
مش��کالت دیگری گریبانگیر عرضه کنندگان 

و به خصوص خریداران شده است.«
وی در ادامه می افزاید: »برخی از شرکت های 
کوچک نیاز به مقدار کمی محصول پتروشیمی 
دارند که این میزان از طریق بورس قابل تامین 
نیست ازاین رو عده ای افراد ظهور می یابند که 
ت��وان خری��د محصول به مقدار فراوان را دارند. 
این ش��رایط موجب متضرر شدن شرکت های 
کوچک می ش��ود زیرا هزینه خرید محصوالت 
ب��رای آنها به دلی��ل عرضه محصول در بورس 

افزایش یافته است.«
این مقام مس��ئول در پتروش��یمی با تاکید 
ب��ر اینک��ه این رویه موجب ش��د تا قائم مقام 
وزارت صنع��ت نام��ه ای در ای��ن ب��اره ب��ه 
رئیس جمهور بنویس��د، می گوید: »عملکرد 
صنای��ع پایین دس��تی پتروش��یمی به دلیل 
عرض��ه محص��والت در بورس تحت الش��عاع 
قرار گرفته است ازاین رو باید فضا به گونه ای 
باش��د که اجب��اری در عرضه محصوالت در 
بورس وجود نداشته باشد و براساس قواعدی 
تعیین شده بتوان این محصوالت را در خارج 

از بورس نیز به فروش رساند.«
وی همچنی��ن اب��راز امیدواری کرد که در 
دوران پساتحریم عرضه محصوالت در بورس 

از سر گرفته شود.
همچنی��ن عل��ی کیان��ی، عض��و هلدینگ 
پتروشیمی بوش��هر، به عنوان موافق اختیاری 
بودن عرضه محصوالت پتروش��یمی در بورس 
ب��ه »فرصت امروز« می گوید: »باید فضای کار 
از حالت اجباری بودن خارج ش��ود البته باید 
زیرس��اخت هایی فراهم ش��ود که نگرانی های 
گذش��ته تکرار نش��ود.« وی با اش��اره به اینکه 
در دوران پس��اتحریم بای��د موان��ع موج��ود در 
سرمایه گذاری شناسایی شود،  می افزاید: »عرضه 
محصوالت در بورس به نوعی محدود کردن بخش 
خصوصی اس��ت و باید این مش��کل حل ش��ود. 
اختیاری کردن عرضه محصول در بورس حمایت 
از تولیدکننده و حتی مصرف کننده خواهد بود.«

ب��ا ای��ن وج��ود تعدادی از کارشناس��ان و 
فع��االن در ای��ن حوزه نیز نظر دیگری دارند. 
حمید حس��ینی، فع��ال بخش خصوصی در 
حوزه پتروشیمی نیز در این باره به »فرصت 
امروز« می گوید: »بورس برای شفافیت کاال 
مناسب است اما بورس کنونی ایراداتی دارد 
که باید اصالح ش��ود. بااین وجود اگر فضای 
موجود اصالح ش��ود بهتر اس��ت. اگر تالش 
ش��ود که مدیریت در بورس تغییر یابد برای 

بخ��ش خصوصی عرض��ه محصول در بورس 
مقرون به صرفه تر است.«

موافقان اجباری بودن عرضه محصوالت 
در بورس

همچنی��ن احمد مهدوی، دبیر کل انجمن 
کارفرمای��ان صنع��ت پتروش��یمی به عرضه 
محصوالت در بورس اعتقاد جدی دارد و به 
»فرصت امروز« می گوید: »عرضه محصوالت 
پتروش��یمی خارج از بورس کاال بیش��تر کار 
دالالن است. بورس کاال بهترین مکان برای 
عرضه محصوالت اس��ت اما مش��کلی که در 
حال حاضر در معامالت بورس دیده می شود 
وجود برخی محدودیت ها در نحوه معامالت 
اس��ت که مس��ئوالن بازار سرمایه نیز موافق 

این محدودیت ها نیستند.«
وی می افزاید: »قیمت محصوالت در بورس 
کاال ب��ه ط��ور کامل براس��اس عرضه و تقاضا 
تعیین می شود و این فضا رضایت خریداران 

و فروشندگان را موجب می شود.«
در ای��ن میان حمیدرض��ا نبی زاده، معاون 
مال��ی هلدین��گ نف��ت و گاز پارس��یان نظر 
کام��ال مش��خصی دارد و به »فرصت امروز« 

می گوید: »ما به شفافیت تاکید داریم ازاین رو 
اگر محصوالت پتروش��یمی در بورس عرضه 
ش��ود، مناسب بوده زیرا ممکن است کسانی 
خ��ارج از ب��ورس در معامله حض��ور یابند و 
دست های دوم در فروش این محصوالت روی 
کار بیاید تا شفافیت فروش کاهش یابد اما در 
بورس همه چیز واضح است و واسطه ها حذف 
شده اند. از سویی تولیدکنندگان بدون نگرانی 

پول شان را دریافت می کنند.«
وی می گوی��د: »در ص��ورت عرضه محصول 
در غی��ر از بورس، بازار س��یاه به وجود می آید. 
ما تجربه عرضه محصول در غیر بورس را داریم 
ازاین رو اختیاری بودن عرضه محصول تنها به 
حضور واس��طه ها کمک می کند. ش��اید امروز 
بورس با مش��کالتی مواجه باش��د که دلیل آن 
تازه بودن فرآیند عرضه محصوالت پتروشیمی 
در فضای بورسی است اما در صورت صبر کردن 
و اص��الح قوانین این مش��کالت نیز قابل حل 
است.« نبی  زاده معتقد است باید تولیدکنندگان 
محصوالت پتروشیمی خود را با شرایط جدید 
وف��ق دهن��د و نگذارند به دلیل وجود برخی از 
مش��کالت که قابل حل هس��تند، واسطه ها در 

بازار ظهور و بروز کنند.

آیا شفافیت در بازار ایجاد می شود؟

عرضه محصوالت پتروشیمی در بورس؛ اجباری یا اختیاری

محمدرضا پورابراهیمی، عضو ناظر مجلس 
در ش��ورای پ��ول و اعتب��ار و عضو ش��ورای 
عالی ب��ورس و همین طور عضو کمیس��یون 
اقتصادی مجلس به چند پرسش خبرگزاری 
ش��انا درزمین��ه پیامده��ای مثب��ت و منفی 
پدی��ده کاهش قیمت نفت ب��ر بورس، عرضه 
اوراق  ب��ورس،  محص��والت پتروش��یمی در 
مش��ارکت نفت و تجهیز مناب��ع جدید برای 
سرمایه گذاری در میدان های مشترک، پاسخ 

داد. این گفت وگو را بخوانید: 
 

به عن�وان نخس�تین پرس�ش، کاهش 
قیمت نفت بر بورس اثرگذار است؟ 

 به یقی��ن تاثی��ر دارد، تاثیر نخس��ت روی 
ش��رکت هایی اس��ت که درآمد آنها از محل 
محص��والت  عرض��ه  س��ودآوری  افزای��ش 
اس��ت. بنابراین، این اثر در می��زان فروش و 
درآمدهای ای��ن گروه نمایان می ش��ود و به 
ش��کلی می توانیم این اث��ر را در ترازنامه آنها 
ببینی��م. در ای��ران تغییرات قیم��ت نفت بر 
قیمت محصوالتی که به مردم عرضه می شود 
تاثی��ر ندارد چ��ون خیلی از این ش��رکت ها 
بای��د با تغییر قیمت، تغیی��ر قیمت محصول 
هم بدهن��د اما این اتفاق به ه��ر دلیل روی 
نمی ده��د درحالی ک��ه در کش��ورهای دیگر 

این گونه نیست. 
 در ب��ورس ما خواس��ته یا نخواس��ته روی 
صورت ه��ای مال��ی - به وی��ژه ش��رکت های 
صادرکنن��ده - که محص��والت آنها صادراتی 
است و قیمت صادراتی آنها کاهش یافته است 
تاثیر مشاهده می شود چون کاهش فروش و 

در پی آن کاهش س��ود دارند که س��بب اثر 
منفی بر ترازنامه آنها می شود. 

  کدام ش�رکت ها غیرمس�تقیم تاثیر 
می پذیرند؟ 

  ش��رکت هایی که اجزای قیمت تمام شده 
آنها از اج��زای قیمت تمام ش��ده حوزه نفت 
باش��د حتی شرکت های س��رمایه گذاری که 
به طور مستقیم کار نمی کنند، چنین تاثیری 

را می پذیرند. 
 برخ��ی ش��رکت ها می توانن��د اث��ر مثبت 
دریاف��ت کنند، زمانی که کاهش قیمت نفت 
بر قیمت تمام ش��ده س��رمایه گذاری آنها اثر 
کاهشی داشته باش��د مانند شرکت هایی که 
در حوزه میدان های نفتی مشغول به فعالیت 
هس��تند ی��ا مجموعه ه��ای س��رمایه گذاری 

مرتبط. 
در این میان چه اتفاقی روی می دهد؟ 
 ش��رکت هایی ک��ه در ح��وزه تجهی��زات 
نفتی مش��غول به کار هستند شرایط خاصی 
برای عرضه محصوالت و تولیدات ش��ان پیدا 

می کنند. 
به طور مث��ال قیمت برخی تجهیزات مانند 
جک آپ کاهش یافته یا می یابد. بنابراین، االن 
بهترین فرصت برای سرمایه گذاری در حوزه 
زیرساخت نفت است چون در دنیا رکود روی 
می دهد و اث��ر آن در تولی��دات جهانی بروز 

می کند. 
 زمانی یک س��ال باید انتظ��ار تحویل یک 
جک آپ را می کشیدیم ولی هم اکنون باقیمت 
کمتر از گذش��ته می توان ای��ن تجهیزات را 
کس��ب کرد. بنابرای��ن هم��ه پیامدهای این 

پدیده منفی نیست. 
دیدگاه شما درزمینه عرضه محصوالت 

پتروشیمی در بورس چیست؟ 
  من به طور کامل با خروج عرضه محصوالت 

پتروشیمی از بورس مخالف هستم. 
چرا؟ 

 چون س��ازوکار عرضه و تقاضا باید قیمت 
را تعیی��ن کن��د. االن ه��م که بح��ث فضای 

پساتحریم است. 
 من درگذش��ته رئیس هیات مدیره بورس 
کاال ب��ودم، ٩ مرتب��ه محص��والت نفت خام 
عرض��ه ش��د اما قیم��ت طوری تعیین ش��د 
ک��ه یک بش��که آن هم به ف��روش نرفت بعد 

می گفتند ما عرضه کردیم. 
ما باعرضه محصوالت نفتی در بورس موافق 
هستیم چون سازوکار بورس می تواند کمک 
کند. باید تمرین کرد تا صادرات توسط بخش 
خصوص��ی و بورس انجام ش��ود تا اگر زمانی 

با تحریم دیگ��ری مواجه ش��دیم، بتوانیم از 
ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم. 

 دیدگاه ش�ما درخصوص افزایش سود 
اوراق مشارکت وزارت نفت چیست؟ 

 م��ن مصوب��ه ای در ش��ورا در ای��ن زمینه 
ندیده ام یا نداشته ایم. 

پیامده�ای مثبت افزایش س�ود اوراق 
مشارکت بر حوزه نفت چگونه است؟ 

 در شرایطی که به دنبال کاهش نرخ سود 
س��پرده ها هس��تیم نباید ب��رای یک موضوع 
افزایش نرخ ب��رای آن تعریف ش��ود، قاعدتا 

مزیت های سرمایه گذاری مدنظر است. 
یعنی افزایش احتمالی سود اوراق قادر 
به هدایت سرمایه های پراکنده در سطح 
جامعه به سمت طرح های سرمایه گذاری 

در طرح های نفتی خواهد بود؟ 
 بل��ه به یقین می توان��د. این پدیده مطلوب 
است. ما نمی گوییم افزایش سود کار مطلوبی 

اس��ت ولی هر روش��ی که به جذب منابع در 
حوزه نفت و گاز منجر ش��ود کار ارزشمندی 

است. 
به چه دلیل؟ 

 اولوی��ت س��رمایه گذاری کش��ور به دلیل 
مزیت های نس��بی، حوزه نفت و گاز اس��ت. 
ام��روز باید تاس��ف خ��ورد که ذخای��ر ما در 
میدان های مش��ترک مورداستفاده طرف های 
مقابل قرار می گیرد و ما اینجا در کشور تعلل 
می کنی��م درحالی که منابع در داخل کش��ور 
برای س��رمایه گذاری نیز وجود دارد. اهمیت 
ای��ن موضوع باالس��ت زیرا اگر م��ا در حوزه 
معدن کم کار کنیم ذخایر آن حفظ می ش��ود 
اما در میدان های مشترک، کار نکنیم ذخایر 

از دست می روند. 
 ش�ما چقدر اعتق�اد دارید ک�ه منابع 
ب�رای س�رمایه گذاری در داخل کش�ور 

وجود دارد؟  
به  یقی��ن مناب��ع وج��ود دارد ام��ا باید این 
مناب��ع را سمت وس��و و ب��ه آن جه��ت  داد. 
روش های تجهی��ز منابع مانن��د وام از بانک 
و دیگ��ر منابع باید از ش��کل س��نتی تغییر 
کن��د چون دیگ��ر خیلی کاربرد ن��دارد. االن 
تجهیز  مش��ترک،  س��رمایه گذاری  ترکی��ب 
منابع از درون، بهره مندی از اوراق مش��ارکت 
بین المللی- اگ��ر محدودیت های تحریم رفع 

شود - فرصت خوبی خواهد بود. 
 آیا سازوکار این گونه اوراق در قوانین 

جاری پیش بینی  شده است؟ 
 خیر، ولی می ش��ود در قالب قوانین فعلی 

ارزی آن را دنبال کرد. 

بررسی ابعاد چالش طالی سیاه در گفت وگو با عضو شورای عالی بورس

کاهش قیمت نفت چگونه ترازنامه های شرکت ها را مثبت و منفی می کند

نفت

وزیر نیرو به ایروان رفت
نشست چهارجانبه ایران، روسیه، 

گرجستان و ارمنستان برای تبادل برق 

وزی��ر نی��رو به منظ��ور ش��رکت در س��یزدهمین 
کمیس��یون مش��ترک اقتصادی جمهوری اس��المی 

ایران و جمهوری ارمنستان عازم ارمنستان شد. 
به گزارش ایسنا، حمید چیت چیان در رأس هیاتی 
عالی رتبه از مدیران ارش��د وزارت نیرو و صنعت آب 
و برق، به منظور برگزاری س��یزدهمین کمیس��یون 
مش��ترک جمه��وری اس��المی ای��ران و جمهوری 

ارمنستان، عازم این کشور شد. 
وزیر نیرو در س��فر س��ه روزه خود به ارمنستان با 
مقامات ارش��د این کش��ور و وزیران محیط زیست و 
ان��رژی این کش��ور مالقات خواهد کرد. در حاش��یه 
برگ��زاری ای��ن کمیس��یون، یادداش��ت تفاهم��ی 
در زمینه ه��ای تج��ارت، ام��ور اقتص��ادی، ان��رژی، 
محیط زیست و موضوعات فرهنگی و اجتماعی امضا 

می شود. 
 همچنی��ن در این س��فر، نشس��ت چهارجانبه ای 
بین ایران، روس��یه، گرجستان و ارمنستان در زمینه 

تبادل انرژی الکتریکی برگزار می شود. 
ریاست سیزدهمین کمیسیون مشترک جمهوری 
اس��المی و جمهوری ارمنستان به عهده وزیر نیروی 

کشورمان است. 
در سفر وزیر نیرو به جمهوری ارمنستان، هوشنگ 
فالحتیان، معاون وزیر در امور برق و انرژی، همایون 
حائری، مش��اور عال��ی وزیر و رئیس مرکز توس��عه 
ص��ادرات و پش��تیبانی صنای��ع آب و ب��رق و جبار 
وطن ف��دا، مدیرکل دفتر رودخانه های مرزی و منابع 

آب مشترک وی را همراهی می کنند. 

با هدف همکاری های گازی با ایران آغاز شد
 جلسات مدیران ارشد گازپروم 

روسیه در تهران 
نخستین جلس��ه مشترک هماهنگی میان شرکت 
ملی گاز ایران و شرکت گازپروم روسیه در چارچوب 
توافق های به عمل آمده در تهران آغاز به کار کرد. 

به گ��زارش ایس��نا، مدیر امور بین الملل ش��رکت 
ملی گاز ایران اظهار کرد: در این نشس��ت مشترک، 
دوطرف زمینه های مورد توافق از جمله مهندس��ی، 
اج��را، عملی��ات، بازرگانی و پژوه��ش را به بحث و 

بررسی خواهند گذاشت. 
عزی��زاهلل رمضان��ی تصریح کرد: ش��رکت گازپروم 
روس��یه در چن��د نشس��ت و گفت وگو ب��ا مقام های 
ش��رکت ملی گاز ایران این زمینه ه��ای همکاری را 
که در قالب پنج کارگروه تعریف شده است، بررسی 

خواهد کرد. 
وی تصریح کرد: در این نشس��ت مش��ترک، یک 
تی��م 2٥ نفره به مدیریت آلکس��اندرمدودف، معاون 
شرکت گازپروم روسیه به بحث درباره موارد یادشده 

خواهند پرداخت. 
براس��اس گ��زارش وزارت نفت، در این نشس��ت 
مش��ترک ویتالی مارکلوف، معاون مدیرکل شرکت 

گازپروم روسیه نیز حضور دارد. 

سهم ایران از بازار رو به رشد انرژی در هند
ارزآوری صادرات گاز بیش از 

پتروشیمی هاست 
علیرض��ا کاملی، مدیرعامل ش��رکت ملی صادرات 
گاز گفت: صادرات گاز منفعت بیش��تری نس��بت به 
مصارف خانگی، نیروگاه ها و حتی پتروشیمی ها دارد 
لذا باید این مطلب را ج��ا بیندازیم که صادرات گاز 
می تواند ارزآوری و درآمد زیادی برای کشور داشته 

باشد. 
کامل��ی در گفت و گ��و با ایلنا درخص��وص افزایش 
خط��وط صادراتی گاز گفت: ص��ادرات گاز از طریق 
خ��ط لوله یک��ی از پروژه هایی اس��ت ک��ه داریم و 
ص��ادرات گاز به هن��د در مرحله بررس��ی اقتصادی 
است زیرا هند کشوری است که در زمینه بازار انرژی 
به ویژه مصرف گاز از رشد خوبی برخوردار است و ما 
امیدواریم بتوانیم س��هم زیادی از این بازار در حال 

رشد داشته باشیم. 
وی در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه اینکه ش��رکت ها و 
س��رمایه گذاران خارج��ی زیادی جه��ت حضور در 
صنعت گاز کش��ور مراجعه کرده اند، اظهار داش��ت: 
ما از حضور س��رمایه گذاران و مشارکت شرکت های 
  UP STREAM توانمندی که بتوانن��د در بخش

فعالیت کنند، استقبال می کنیم. 
کامل��ی درباره کل صادرات گاز از طریق خط لوله 
و ال ان جی اظهار داش��ت: ظرفی��ت تولید گاز ظرف 
س��ه س��ال آینده به یک میلیارد متر مکعب در روز 
می رس��د و ما به عنوان شرکت ملی صادرات گاز باید 
بدنه نفت را متقاعد کنی��م که صادرات گاز منفعت 
بیشتری نسبت به مصارف خانگی، نیروگاه ها و حتی 
پتروشیمی ها دارد لذا باید این مطلب را جا بیندازیم 
که ص��ادرات گاز می توان��د ارزآوری و درآمد زیادی 

برای کشور داشته باشد. 
مدیرعامل ش��رکت ملی صادرات گاز خاطرنش��ان 
ک��رد: افزایش صادرات گاز امکان ن��دارد مگر اینکه 
ما امکان��ات را فراهم کنیم و قراردادهای بیش��تر و 

محکم تری ببندیم. 

نیرو

الهه ابراهیمی

در ایران 
تغییرات قیمت 
محصول از 
قیمت نفت خام 
تبعیت نمی کند 
و این موضوع 
دالیل متعددی 
ممکن است 
داشته باشد

گاز
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نزدیک به دو س��ال اس��ت که س��ازمان حمایت 
از تولیدکنن��دگان و مصرف کنن��دگان ب��ا در نظ��ر 
گرفتن تمامی جوانب کار، نرخ ش��یر خام را 1440 
توم��ان اعالم ک��رد ام��ا از آن زمان تاکن��ون هیچ 
تولیدکننده ای ش��یر خام را به این قیمت نفروخته 
و هیچ کارخانه ای هم به این قیمت نخریده اس��ت. 
گرچه سازمان حمایت برای اجرای این مصوبه چند 
ابالغی��ه هم صادر ک��رده اما هیچ کدام اجرا نش��ده 

است. 
صنای��ع لبنی دلیل اجرا نک��ردن مصوبه دولت را 
کاه��ش توان اقتص��ادی مردم اع��الم می کنند، در 
حالی که تولیدکنندگان ش��یرخام خواستار اجرای 
س��ریع این مصوبه هستند و از دولت می خواهند با 
اس��تفاده از ابزارهای قانونی خود کارخانه های لبنی 

را وادار به تمکین کنند. 
حس��ین نعمتی، گاودار و تولیدکننده ش��یر خام 
می گوی��د: صنایع لبنی می خواهن��د با این کارها به 
ما تودهنی بزنند. اگر این وضع ادامه یابد، دامداران 
هم س��اکت نمی مانند و الزم باش��د ش��یرها را دور 

می ریزند، اما به صنایع نمی دهند. 
کشش بازار و توان اقتصادی بهانه است

نعمتی در گفت وگو با »فرصت امروز«، با اشاره به 
س��رپیچی صنایع لبنی از ابالغیه س��ازمان حمایت 
می افزاید: کارخانه های لبنی در س��ال های اخیر به 
هر بهانه ای 5تا 10 درصد قیمت محصوالت شان را 
باال برده اند، در حالی که ش��یر خام را از دامدار زیر 

نرخ مصوب می خرند. 
وی ک��ه روزان��ه 6/5 تن ش��یر خام تولی��د و به 
کارخانه ه��ای لبن��ی می ده��د، می افزای��د: بهان��ه 
کارخانه ه��ای لبنی برای ارزان خریدن ش��یر خام، 
کش��ش بازار و کاهش توان اقتصادی مردم اس��ت. 
م��ا هم به این موض��وع باور داریم اما پرس��ش من 
این اس��ت که افزایش قیمت 100 ت��ا 200تومانی 
در محصول 5000 تومانی مانند ماس��ت مگر چقدر 

تاثیرگذار است؟ 

ترفند صنایع لبنی برای خرید ارزان شیرخام
نعمتی تاکی��د می کند: 70 درصد از هزینه های 
دامداران مربوط به تهیه علوفه است و کارخانه ها 
ه��م به همین می��زان باید برای ش��یرخام هزینه 
کنند. فاکتورهای دیگر مانند افزایش دس��تمزدها 
و حامل ه��ای انرژی و س��ایر هزینه ها برای هر دو 
گروه یکس��ان بوده حاال چگون��ه آنها باید افزایش 
قیم��ت 10 درصدی را برای خ��ود لحاظ کنند و 

محص��ول را زی��ر قیم��ت ب��ازار بخرن��د؟ 
ای��ن دامدار قزوینی می گوی��د: برخی از برندهای 
ب��زرگ لبنی در شهرس��تان ها ترفندهایی را به کار 
گرفته اند تا ش��یر را ارزان تر از قیمت کنونی بخرند. 
آنه��ا برای اینکه مصوبه دول��ت را اجرا نکنند مردم 
را بهان��ه می کنند. این کار صنای��ع دور از انصاف و 

اجحاف در حق دامداران است. 

قیمت 4 برابری شیر از تولید تا مصرف
نعمتی به فاصله چهار برابری قیمت ش��یر خام از 
دامداری تا مصرف کننده اش��اره و تصریح می کند: 
کارخانه ها شیر خام را در بهترین حالت کیلوگرمی 
1200 توم��ان می خرند و ماس��ت را 5000 تومان 

می فروشند. مگر چه پروسه ای را برای تولید ماست 
به ج��ز افزودن مقداری شیرخش��ک و بس��ته بندی 
طی می کنند که تا چهار برابر گران تر می فروش��ند. 
صنایع لبنی بای��د هزینه های تولیدش��ان را پایین 

بیاورند و مدیریت کنند. 

صنایع لبنی عوام فریبی می کنند
احمد مقدس��ی، گاودار تهرانی ب��ا تولید روزانه 
10 ت��ن ش��یرخام، در گف��ت و گ��و ب��ا »فرصت 
امروز«، نس��بت به اجرایی نشدن ابالغیه سازمان 
حمایت مبنی بر افزایش قیمت شیرخام و لبنیات 
می گوی��د: برخی از کارخانه های لبنی که از پیش 
و به صورت چراغ خاموش قیمت محصوالت ش��ان 
را افزایش داده بودند و س��هم دامداران را ندادند، 
ح��اال حاضر نیس��تند ابالغی��ه اجرا ش��ود. البته 
نمی توانند هم اجرا کنند چون س��رخود قیمت ها 

را افزایش داده بودند. 
وی اظه��ار می کند: س��ازمان حمای��ت در حال 
حسابرس��ی اس��ت و از بهار 93 ه��ر کارخانه ای که 
قیمت محصوالتش را افزایش داده باشد به تعزیرات 
می رود و باید س��هم دامداران را بدهد. حاال که کار 
به اینجا کشیده ش��ده، صنایع عوام فریبی می کنند 
و به بهانه کشش بازار، جنگ روانی راه انداخته اند. 

مقدس��ی تاکید می کند: دولت باید در این زمینه 
از ابزارهایی که قانون در اختیارش گذاشته به موقع 
استفاده و صنایع را مجبور به تمکین از قانون کند. 
در غیر ای��ن صورت وضع همین گونه ادامه می یابد و 

راه برای قانون گریزی صنایع لبنی بازتر می شود. 

خرید تضمینی تنها راهکار حل مناقشه
س��عید س��لطانی سروس��تانی، دیگ��ر گاودار و 
تولیدکننده ش��یر خام، تنها راه��کار را برای برون 
رفت از این چالش اج��رای قانون بهره وری می داند 
و می افزاید: در این قانون تکلیف مش��خص اس��ت 
و دول��ت باید سیاس��ت خری��د تضمینی ش��یر را 
اجرا کند. درس��ت اس��ت که دولت از نظر منابع و 
نقدینگی مشکل دارد اما باید کاری کند تا دامداران 
از گردونه تولید خارج نش��وند و گاوهای شیری هم 

به کشتارگاه فرستاده نشوند. 
س��لطانی می گوید: بهترین کار ممکن در چنین 
شرایطی اجرای قانون است. دولت باید بررسی کند 
که اگر منابعی برای خرید تضمینی شیر تامین کند 
بهتر اس��ت یا مانند 35 سال پیش شیر، پنیر، کره 
و س��ایر محصوالت لبن��ی را وارد کند؟ به هر روی 
دولت باید مانند س��ایر محصوالت، ش��یر را هم در 
چنین حالتی که قیمت ها زیر نرخ مصوب خریداری 

می شود، در فهرست خرید تضمینی قرار دهد. 

سکوت دامداران نشانه رضایت نیست
ای��ن گاودار نمونه تصریح می کند: از س��ال 93 
که مصوب��ه 1440 تومانی قیمت ش��یر خام ابالغ 
ش��د و اجرا نش��د، دودش تنها به چشم دامداران 
رفته اس��ت. دامداران در بن بس��ت ق��رار گرفته و 
نمی توانن��د به ای��ن وضعیت ادامه بدهن��د. ما با 
موجودات زنده و یک محصول فس��اد پذیر س��ر و 
کار داریم و هر قیمت��ی که از ما بخرند مجبوریم 
بفروش��یم. این س��کوت گاوداران عالمت رضایت 

نیس��ت. 

تولیدکنندگان شیرخام در بن بست

شیرهارادورمیریزیموبهصنایعنمیدهیم

HSE یا ایمنی، بهداش��ت و محیط زیست 
مع��ادن از جمله مباحثی اس��ت که به دلیل 
اهمیت س��المت روحی و جسمی کارگران و 
پرس��نل در محیط های کاری امروزه در دنیا 

توجه جدی به آن می شود. 
محمدکاظم نوری، مدیر بهداش��ت، ایمنی 
و محیط زیست س��ازمان ایمیدرو در حاشیه 
دومین همایش HSE در س��ازمان توس��عه 
و نوس��ازی مع��ادن و صنای��ع مع��دن ایران 
)ایمیدرو( درب��اره وضعیت HSE معادن در 
ای��ران و فاصله آن با اس��تانداردهای جهانی 
در ای��ن زمینه با »فرصت امروز« به گفت وگو 

پرداخت. 
وضعی�ت فعلیHSE معادن کش�ور به 

چه صورت است؟ 
و  بهداش��ت  ایمن��ی،  یعن��ی   HSE  
از این سه مبحث  محیط زیست که هریک 
تعریف، درجه بندی و مشخصه خاص خود 
را دارند و معادن م��ا اعم از معادن فلزی 

و غیر فلزی در کش��ور با توج��ه به میزان 
برخ��ورداری آنها از تکنول��وژی روز دنیا، 
HSE برخوردار  از درج��ه ای از کیفی��ت 
هس��تند. اما آنچه مهم اس��ت این اس��ت 
که تا پیش از تاس��یس س��ازمان ایمیدرو، 
HSE در کش��ور متولی  با توجه به اینکه 
مش��خصی نداشت، این س��ازمان توانست 
ای��ن بخش ایج��اد کند و  س��اختاری در 
خوش��بختانه در این س��ه زمین��ه عملکرد 
رو ب��ه رش��د و قاب��ل توج��ه داش��ته ایم 
می ده��د  نش��ان  آم��ار  ک��ه  به گون��ه ای 
از  تع��داد ح��وادث، بیماری ه��ای حاصل 
ش��غل، ش��کایت هایی از س��وی س��اکنین 
مزاحمت های  از جه��ت  مع��ادن  اط��راف 
یافته  بس��یار کاه��ش  و...  محیط زیس��تی 
HSE هیچ گاه  اس��ت. مباحث و مشکالت 
تمام نخواهد ش��د اما باید سعی ما بر این 
باش��د که آمار حوادث را به صفر برسانیم. 
درح�ال حاضر بیش�ترین ضعف ما در 

معادن در چه بخشی است؟ 

در شرایط فعلی مش��کل اصلی معادن ما 
ع��دم وجود تکنولوژی روز دنیا اس��ت. زیرا 
اگ��ر تکنول��وژی که در معادن ما اس��تفاده 
می شود به روز باشد همزمان با این موضوع 
ش��رایط کار بهتر می ش��ود، چون کاری که 
توس��ط انسان انجام می شود، کمتر می شود 

و با ب��ه کارگی��ری تکنولوژی های پاک، به 
طور خودکار به دلیل بهبود شرایط ایمنی، 
بهداش��ت و محیط زیس��ت معادن هم بهتر 
خواه��د ش��د. از نظ��ر من پاش��نه آش��یل 
اس��تفاده از تکنولوژی ه��ای پ��اک و جدید 

است. 

توصیه ش�ما به عنوان یک صاحب نظر 
در این زمینه به معدن داران چیست؟ 

توصیه ای ک��ه به ش��رکت های معدنی دارم 
این اس��ت که اگر هزینه ای را در زمینه ایمنی، 
بهداشت و محیط زیست می کنند، نگران این 
نباشند که سرمایه ای از دست خواهند داد زیرا 
هر ریال س��رمایه گذاری در این زمینه به طور 
حتم نتیجه ای بهتر برای آنها خواهد داشت. این 
توصیه من به صورت کلی به معدن داران است 
اما اگر بخواهیم جزئیات را بررس��ی کنیم، باید 
دید در یک معدن به طور خاص چه مشکالت 
HSE وج��ود خواهد داش��ت و براس��اس آن 
اولویت بندی صورت گیرد و سپس برنامه های 
بهبود طراحی و اجرا شود. نکته دیگر استفاده 
از افراد متخصص در زمینه ایمنی، بهداش��ت و 
محیط زیست اس��ت که از این افراد در معادن 
خود اس��تفاده کنن��د اما متاس��فانه از افرادی 
استفاده می شود که تخصص الزم را ندارند که 
توصیه من به جد استفاده از افراد متخصص در 

این زمینه است. 

مدیر HSE سازمان نوسازی، توسعه معادن و صنایع معدنی در گفت وگو با »فرصت امروز«

نبود افراد متخصصHSE در معادن کشور

صنعت غذایی

رکود اقتصادی اتحادیه فروشندگان 
آهن و فوالد را به چالش کشیده است

محمد آزاد رئیس اتحادیه فروشندگان آهن، فوالد و 
فلزات درباره اهم مشکالتی که این صنف با آن دست 
و پنج��ه ن��رم می کند ب��ا »فرصت امروز« به گفت وگو 

پرداخت. 
در حال حاضر، مهم ترین مش�کل فعلی صنف 

فروشندگان آهن، فوالد و فلزات چیست؟ 
بزرگ ترین مشکل حاکم بر بازار ما در حال حاضر 
رکود اقتصادی است که متاسفانه برای صنف ما بیش 
از س��ایر صنوف اس��ت زیرا این صنف بیش از همه با 
بخش مسکن در ارتباط است که ساخت و ساز نیز در 
حال حاضر راکد اس��ت که عالوه بر تاثیر مس��تقیم بر 
کار ما، موجب ش��ده حدود 80-70 صنف دیگر نیز 
متاثر از ما با رکود مواجه باشند. اگر تغییری در بخش 
مسکن ایجاد شود موجب رونق در بازار ما و بسیاری 

از صنف های دیگر خواهد شد. 
مش��کل بعدی ما دریاف��ت مالیات بر ارزش افزوده 
اس��ت، زیرا هیچکس نتوانس��ت ش��یوه دریافت آن را 
متوج��ه ش��ود. متاس��فانه مصوبه ای ک��ه در مجلس 
تصوی��ب ش��د با اجرای آن بس��یار متف��اوت بود زیرا 
س��ازمان امور مالیاتی حتی تا دو بار هم نس��بت به 
دریاف��ت این مالی��ات از برخی واحدها اقدام کرد. در 
صورتی که با مصوبه اصلی مجلس بسیار متفاوت بود، 
زیرا مالیات بر ارزش افزوده ما به التفاوت خریدوفروش 
کاال است در حالی که این سازمان برکل فروش مالیات 

دریافت می کند. 
تاثی�ر ای�ن اقدامات بر عملک�رد این صنف به 

چه صورت بود؟ 
متاس��فانه از س��ال 92 به بعد تقریبا 50درصد از 

اعضای صنف فعالیت خود را تعطیل کردند. 
اقدام�ی ج�دی در جه�ت ح�ل ای�ن مش�کل 

داشته اید؟ 
ما تمام سعی و تالش خود را بر این گذاشتیم تا بتوانیم 
اشکاالت این مصوبه را به این سازمان توضیح دهیم که 
خوشبختانه ثابت کردیم شیوه عملکرد آنها غلط است و 
برای مابقی اعضا که مالیات خود را پرداخت نکرده اند، 
 این شیوه اصالح شد. اما متاسفانه آغاز به کار واحدهای 

تعطیل شده اقدامی بسیار دشوار است. 
از نظر شما چه شرایطی برای حل این مشکل 

الزم است؟ 
از نظر من با رفع رکود صنایع وابسته و ساخت و ساز 
که منجر به رفع رکود فعلی می شود و از سوی دیگر 
اصالح شیوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده از جمله 
اقدامات جدی در این زمینه است. اما متاسفانه سازمان 
ام��ور مالیات��ی هیچگون��ه همراهی با ما در این زمینه 
ندارد که نشان از ضعف فرهنگی در این زمینه است. 

سیدابریشمی عنوان کرد
سهم 40 درصدی تولید در بازار 

11میلیاردی پوشاک ایران 
 رئی��س س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک های 
صنعتی ایران با بیان اینکه بازار مصرف پوشاک ایران 
11 میلیارددالر اس��ت، گفت: س��هم تولید از تامین 
پوش��اک ح��دود 40 درصد یعنی فق��ط 4.5 میلیارد 

دالر است. 
به گزارش ایسنا، سیدمحمد علی ابریشمی، معاون 
وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تجارت روز چهارش��نبه در 
مراسم کلنگ زنی نخستین شهرک صنعتی تخصصی 
پوش��اک در بخش جنوبی ش��هر تهران با اش��اره به 
اهمیت بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد اظهار 
کرد: این مجموعه نیمی از نیروی انس��انی ش��اغل در 
اقتصاد کشورهای پیشرفته را تشکیل می دهد و این 
در حالی است که برای ایجاد واحد های صنایع کوچک 
س��رمایه گذاری کمی الزم اس��ت. در عین حال این 
واحد ه��ا می توانند در جهت توس��عه نوآوری فعالیت 

بسیار خوبی داشته باشند. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه در حال حاضر 945 ش��هرک 
صنعت��ی مصوب در کش��ور داریم، ادام��ه داد: از این 
تع��داد 760 ش��هرک صنعت��ی در ح��ال واگذاری و 
132 هزار متر مربع زمین در اختیار س��ازمان ماست، 
البته از این مس��احت 75 هزار هکتار آن عملیاتی و 
در نهای��ت می��زان زمین صنعتی که از این فرآیند به 
دست می آید 51 هزارهکتار است که در حال حاضر 

30 هزار هکتار آن واگذار شده است. 
مع��اون وزی��ر صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به 
تعداد شهرک های صنعتی حاضر در تهران و مساحت  
آنها گفت: 27ش��هرک مصوب در اس��تان تهران قرار 
دارد که 17 ش��هرک در مرحله  واگذاری اس��ت و پنج 
ش��هرک نیز در حال آماده س��ازی زیرساخت هستند 
ک��ه بدی��ن ترتیب از مجموع 10 هزار هکتار زمین در 
اختیار ش��ش هزار هکتار آن عملیاتی اس��ت و از این 
مس��احت 3000 هکتار تاکنون به واحد های صنعتی 

واگذار شده است. 
سید ابریش��می با اش��اره به بازار 33 هزار میلیارد 
تومانی مصرف پوشاک ایران اظهار کرد: به این ترتیب 
بازار مصرف ایران حدود 11 میلیارد دالر بوده و این 
در حالی اس��ت که تولید داخل به حدود 300 هزار 
تن یعنی تنها 4.5میلیارد دالر می رسد، اما بقیه آنها 
از طریق واردات رسمی و غیررسمی تامین می شود. 
 وی با بیان اینکه اشتغال صنعت پوشاک در کشور 
حدود 280 هزار نفر است، اظهار کرد: در عین حال 
این صنعت کمترین آسیب زیست محیطی و مصرف  
آب را دارد که یکی از نقاط قوت آن تلقی می شود. 
 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 
برنامه بعدی ایجاد شهرک پوشاک در خراسان است، 
ادامه داد: یکی از مباحث مهم و تاثیر گذار در صنعت 
پوشاک توجه به طراحی و مد است که در حال حاضر، 
یکی از مشکالت این صنعت به شمار می رود؛ بنابراین 
باید مراکز طراحی و مد در محلی متمرکز ش��ود و با 
رشته صنعتی پوشاک خود را هماهنگ کند تا بتوانیم 

کم توجهی به این موضوع را جبران کنیم.     
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مولود غالمی

محمدرضا مالصالحی مدیرکل مرکز اصالح نژاد 
معاون��ت امور دام وزارت جهادکش��اورزی معتقد 
اس��ت که س��ازمان حمایت از تولی��د کنندگان و 
مص��رف کنندگان باید با صنای��ع لبنیات متخلف 

برخورد کند. 
او اف��زود: طبق مصوبه جدید س��ازمان حمایت 
از تولیدکنن��دگان و مص��رف کنن��دگان مبنی بر 
افزای��ش 6 درصدی ش��یر و فرآورده ه��ای لبنی، 
باید ب��رای هرکیلوگرم ش��یرخام 100 تومان به 
قیم��ت ش��یرخام دام��داران اضافه ش��ود. انتظار 
م��ی رود س��ازمان حمای��ت از تولیدکنن��دگان و 
مصرف کنن��دگان در احق��اق ح��ق دام��داران از 
ابالغی��ه خود دف��اع و ب��ا صنایع لبن��ی متخلف 

به طور ج��دی برخورد کند مالصالحی با قدردانی 
از ابالغیه اخیر سازمان حمایت از تولیدکنندگان 
و مصرف کنن��دگان در حمایت از دامداران افزود: 
در حالی افزایش 6 درصدی قیمت خرید شیرخام 
اجرا نش��ده که طبق مصوبه س��تاد تنظیم بازار، 
قیمت خری��د تضمینی هرکیلوگرم ش��یرخام از 
دام��داران 1440 توم��ان ب��ود که از یک س��ال و 
نیم گذشته تاکنون اجرا نش��ده و دامداران زیان 

سنگینی از این بابت متحمل شده اند. 
وی گف��ت: ب��ا ابالغی��ه جدید افزای��ش 100 
تومانی قیمت خرید شیرخام از دامداران، سازمان 
حمایت به دنبال جبران بخشی از زیان دامداران 

است تا روند تولید بهبود و استمرار یابد. 

سازمان حمایت با صنایع متخلف برخورد کند

شرکت های 
معدنی اگر هزینه ای 
را در زمینه 
ایمنی، بهداشت 
و محیط زیست 
پرداخت کنند به 
هیچ عنوان به ضرر 
آنها نیست زیرا هر 
ریال سرمایه گذاری 
در این زمینه به 
طور حتم نتیجه ای 
بهتر برای آنها 
خواهدداشت



افزایش  زمزمه  درحالی ک��ه 
آزاد  ب��ازار  در  دالر  قیم��ت 
برخ��ی  می ش��ود،  ش��نیده 
رس��انه ها اع��ام کرده اند که 
دولت قیم��ت دالر در بودجه 
س��ال 95 را 2997 تومان در 
نظ��ر گرفته اس��ت، نرخی که 
به زعم بسیاری از تحلیلگران 
می تواند دول��ت را در بودجه 
س��ال آینده با کسری مواجه 
کند. در جلس��ه دول��ت ارقام 
کان الیح��ه بودج��ه س��ال 
آینده نهایی شده است، برخی 
از منابع مطل��ع از پیش بینی 
تومان��ی   2997 دالر  ن��رخ 
در الیح��ه بودجه س��ال 95 
هنوز  اگرچه  می دهن��د؛  خبر 
هی��چ یک از مقام��ات دولتی 
به صورت رس��می، این نرخ را 

اعام نکرده اند. 
بودج��ه 95 در حال��ی ب��ا 
بس��ته  تومان��ی   2997 دالر 
شده اس��ت که پیش از این، 
ارق��ام دیگ��ری از جمله نرخ 
تومان   295۰ تومان،   ۳۱۰۰
و ۳۰۱۰ توم��ان ه��م مطرح 

شده بود. 
محمدباقر نوبخت سخنگوی 
دولت، چن��دی پیش این نرخ 
را مع��ادل قان��ون بودجه 9۴ 
یعن��ی 2۸5۰ توم��ان اع��ام 
سیف،  ولی اهلل  همچنین  کرد. 

بان��ک مرکزی در  رئیس کل 
این زمینه گفته اس��ت: بعید 
اس��ت ک��ه ن��رخ دالر در حد 
نرخ بودجه امس��ال و کمتر از 
دالر مبادله ای فعلی باشد. این 
در حالی اس��ت که بسیاری از 
تحلیلگ��ران اقتص��ادی انتظار 
در  ن��رخ دالر  ک��ه  داش��تند 
بودجه سنواتی دولت با توجه 
به واقعیت های بازار در حدود 
۳۳۰۰ و ۳۴۰۰ تومان تعیین 

شود. 
اما ب��ا وجود ای��ن اظهارات 
این نرخ 2997 تومانی بود که 
از میان مصوبات س��ر در آورد 
و آینده یکسان سازی نرخ ارز 

را با ابهام مواجه کرد. 

تداوم رانت در بازار ارز
کارش��ناس  امینی،  محمود 
ب��ا  در گفت وگ��و  اقتص��ادی 
ای��ن  در  ام��روز«  »فرص��ت 
باره گفت: یکی از مش��کات 
در  ارز  ن��رخ  قیمت گ��ذاری 
کشور سیس��تم دو نرخی آن 
اس��ت. دولت با مداخله ای که 
انجام  قیمت گ��ذاری  روند  در 
می دهد اجازه نمی دهد قیمت 
ارز ارزش واقعی خود را نشان 
ده��د و در واق��ع م��ا با یک 
نوع س��رکوب قیمت��ی مواجه 

هستیم. 
وی افزود: همین س��رکوب 

قیم��ت موجب می ش��ود که 
نرخ ارز ب��ا وضعیتی نامتعادل 
روبه رو ش��ود و انواع رانت ها را 
در بازار برای عده ای خاص به 

وجود بیاورد. 
ای��ن کارش��ناس اقتصادی 
تأکی��د ک��رد: درحالی که در 
می دانند  هم��ه  ب��ازار  ک��ف 
ک��ه قیم��ت ارز بی��ش از ۴ 
ه��زار توم��ان را می بیند چه 
دلیل��ی دارد ک��ه دولت نرخ 
2997 توم��ان را ب��رای دالر 
بودج��ه در نظر می گیرد؟ آیا 
دول��ت از واقعیت ه��ای بازار 
خبر ن��دارد؟ ای��ن فرض که 
دول��ت واقعیت ها را نمی داند 
است،  س��اده لوحانه ای  فرض 
دولت از ای��ن موضوع اطاع 
ماحظات  برخ��ی  ام��ا  دارد 
نمی دهد  اجازه  غیر اقتصادی 
ارز به س��مت یکسان س��ازی 

حرکت کند. 
وی اظه��ار ک��رد: در ه��ر 
ب��ازاری ک��ه دول��ت در آن 
دخالت کند فس��اد به وجود 
می آید، تعیی��ن نرخ ارز باید 
به بازار س��پرده ش��ود تا در 
منصفان��ه  س��تد  دادو  ی��ک 
ن��رخ ارز ارزش واقع��ی خود 

را بیابد. 
وی ادام��ه داد: تعیین نرخ 
۳۳۰ تومان برای دالر بودجه 
س��ال آینده می توانست برای 

امیدوارکننده  تولی��د  بخ��ش 
باش��د و زمینه های الزم برای 
وجود  ب��ه  را  س��رمایه گذاری 

بیاورد. 

قیمت دالر باید در بازار 
کشف شود

کریم حمیدی، کارش��ناس 
ب��ا  در گفت وگ��و  اقتص��ادی 
»فرصت ام��روز« در این باره 
گفت: ای��ن نرخی که تصویب 
شده اس��ت نشان می دهد که 
یکسان س��ازی نرخ ارز با ابهام 
مواج��ه خواهد ش��د و دولت 
قصد ندارد دست از ارز دولتی 

بردارد. 
دول��ت  ک��رد:  تأکی��د  وی 
از یک س��و قیمت نف��ت را با 
مورد  خوش بینانه  دیدگاه��ی 
بررس��ی قرار داده و از س��وی 
دیگر ن��رخ ارز را ب��ا این رقم 
ب��ه تصویب رس��انده اس��ت. 
باید  درحالی که دیدگاه دولت 
قیمت  باش��د،  کامًا معکوس 
نفت را با دی��دگاه بدبینانه به 
تصویب برس��اند و ن��رخ ارز را 
با گش��اده دستی، چرا که نرخ 
فعلی ارز ب��ا قیمت واقعی آن 

فاصله دارد. 
این کارشناس بانکی افزود: 
برای تک نرخی شدن ارز باید 
بازار را آزاد گذاشت که قیمت 
واقعی آن را کشف کند. وقتی 

دول��ت قیم��ت زی��ر ۳ هزار 
تومان را به تصویب می رساند 
نشان می دهد که دولت قصد 
ندارد در س��ال آین��ده ارز را 
تک نرخی کند و به سیس��تم 
ارز دو نرخ��ی همچنان ادامه 

خواهد داد. 
وی درب��اره آث��ار پایین در 
نظر گرفتن نرخ ارز در بودجه 
س��ال آینده گفت: با توجه به 
اینک��ه قیمت نفت در س��ال 
95 هم بهبود نمی یابد انتظار 
این اس��ت که دول��ت از پس 
تعه��دات خ��ود در بودجه بر 
نیای��د و در تأمی��ن اعتبارات 
در نظر گرفته شده با مشکل 

مواجه ش��ود. 
از سوی دیگر دالر 2997 
تومان��ی به ب��ازار آزاد پالس 
را  ن��رخ  بیش��تر  افزای��ش 
در  در مجم��وع  و  می ده��د 
س��ال آینده ش��اهد افزایش 
خواهی��م  ارز  ن��رخ  بیش��تر 
از  یک��ی  ک��ه  چ��را  ب��ود 
ارز،  ن��رخ  بی ثباتی  عوام��ل 
سیس��تم دو نرخی آن اس��ت 
می تواند  دولت  درصورتی که 
ب��ا نزدیک ک��ردن نرخ دالر 
در بودج��ه و ن��رخ بانکی به 
زمینه ه��ای  ب��ازار،  قیم��ت 
ثبات قیمتی ارز را به وجود 
بی��اورد و راه س��فته بازی را 

ببندد. 

دالر 2997 تومانی در بودجه 95 همه را غافلگیر کرد

پشت پا به یکسان سازی 
نرخ ارز

پنجشنبه
3 دی 1394 پول و بانک4

خبرنــامه

افزایش 5درصدی تسهیالت 
پرداختی در 7 ماهه سال جاری

 تس��هیات پرداختی بانک ها طی هفت ماهه سال 
۱۳9۴ ب��ه بخش های اقتص��ادی مبلغ ۱۸6۱.۱ هزار 
میلیارد ریال اس��ت که در مقایس��ه ب��ا هفت ماهه 
س��ال گذشته مبلغ ۸۸.6 هزار میلیارد ریال )معادل 
5.۰ درصد( افزایش داش��ته اس��ت. به گزارش روابط 
عمومی بانک مرکزی، سهم تسهیات پرداختی بانک ها 
به بخش صنعت و معدن طی هفت ماهه س��ال جاری 
5۴۴.6 هزار میلی��ارد ریال )معادل 29.۳ درصد( بوده 
که نسبت به هفت ماهه سال گذشته 7.2 هزار میلیارد 

ریال )معادل ۱.۳ درصد( کاهش داشته است. 
همچنین سهم تسهیات پرداختی در قالب سرمایه 
در گردش در کلی��ه بخش های اقتصادی طی 7 ماهه 
س��ال جاری مبلغ ۱۱6۰.9 هزار میلیارد ریال معادل 
62.۴ درص��د کل تس��هیات پرداختی اس��ت که در 
مقایس��ه با هفت ماهه سال گذشته مبلغ ۱۰۱.۰ هزار 
میلیارد ریال معادل 9.5 درصد افزایش داش��ته است. 
س��هم تس��هیات پرداختی بابت تامین س��رمایه در 
گ��ردش بخش صنع��ت و معدن در هفت ماهه س��ال 
جاری معادل ۴۴۳.۳ هزار میلیارد ریال بوده است که 
حاکی از تخصیص ۳۸.2 درصد از منابع تخصیص یافته 
به س��رمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی )مبلغ 

۱۱6۰.9 هزار میلیارد ریال( است. 
ماحظ��ه می ش��ود از 5۴۴.6 هزارمیلی��ارد ریال 
تسهیات پرداختی دربخش صنعت و معدن معادل 
۸۱.۴ درصد آن )مبل��غ ۴۴۳.۳ هزار میلیارد ریال( 
در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که 
بیانگ��ر توجه و اولویت دهی به تامین منابع برای این 

بخش توسط بانک ها در سال جاری است. 
شایان ذکر اس��ت که همچنان باید در تداوم مسیر 
ج��اری ماحظات مربوط ب��ه کنترل ت��ورم را نیز در 
نظ��ر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانس��یل 
تورمی ناشی از فش��ار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. 
بر این اس��اس ضروری است به افزایش توان خلق پول 
بانک ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه 
بانک ها، کاهش تسهیات غیرجاری و بازگرداندن آنها 
به مسیر صحیح اعتباردهی بانک ها، افزایش بهره وری 
بانک ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از 
فشارهای مضاعف بر دارایی بانک ها و ترغیب بنگاه های 
تولیدی به س��مت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم 
درتامی��ن مالی طرح ه��ای اقتص��ادی )ایجادی(توجه 
ویژه ای کرد. با در نظر گرفتن نرخ تورم در آذر ماه سال 
۱۳9۴ که براساس گزارشات مرکز آمار به ۱2.6 درصد 
رسیده است این نتیجه حاصل می شود که تسهیات 
پرداختی بانک ها نه تنه��ا افزایش نیافته بلکه کاهش 
یافته اس��ت. همچنین این سوال پیش می آید که چه 
مقدار از این تسهیات پرداختی به استمهال بدهی ها 

تعلق گرفته است؟ 

ایران آماده انجام مبادالت تجاری 
به ریال با روسیه است

رئیس بان��ک مرکزی ایران در دی��دار با نمایندگان 
روس��ی در ته��ران گفته اس��ت ایران مقدم��ات الزم 
ب��رای انجام مبادالت بی��ن ایران و روس��یه با ارزهای 
ملی را فراهم کرده اس��ت. به گزارش فارس به نقل از 
پرس تی وی، ولی اهلل س��یف رئی��س کل بانک مرکزی 
ایران روز گذشته در دیدار با هیات های روسی در ایران 
گفته است ایران آمادگی دارد تا معامات تجاری خود 
با روسیه را با ریال انجام دهد. وی افزود: ایران مقدماتی 
را برای تأس��یس بانک مشترک با روسیه برای تسهیل 
تجارت بین دو کش��ور و با ارزهای مل��ی فراهم کرده 
اس��ت. س��یف همچنین افزود: تهران و مسکو نیازمند 
ایجاد سازوکاری برای اتصال به سیستم بانکی هستند. 
وی همچنی��ن تأکید کرد: ب��رای ارتقای مبادالت 
تجاری دو کشور تأسیس چنین بانکی ضروری است. 
رئیس بانک مرک��زی گفت: کمیته وی��ژه ای باید 
بی��ن ایران و روس��یه برای شناس��ایی موانع موجود 
که مانع از توس��عه روابط بانکی دوجانبه می ش��ود، 
تش��کیل شود. وی همچنین گفت: تیم فنی هم باید 
شکل بگیرد تا ساز و کارهایی برای فراهم کردن خط 

اعتباری بین ایران و روسیه شکل گیرد. 

بیش از 50 درصد از تراکنش ها زیر 
10 هزار تومان است

بنا بر دس��تورالعمل بانک مرکزی ک��ه دهم آذرماه 
به بانک ها اباغ ش��د از اول دی ماه بانکی که حس��اب 
دس��تگاه کارتخوان به آن متصل است باید به ازای هر 
تراکنش خرید از 5۰۰ تا 25۰۰ ریال کارمزد پرداخت 
کن��د. ناصر حکیمی در گفت وگو با ایلنا درباره اباغیه 
اخیر بانک مرکزی درخصوص پرداخت تراکنش خرید 
5۰۰ تا 25۰۰ ریالی کارمزد بانکی اظهار داش��ت: این 
بخشنامه داخلی اس��ت و تغییر خاصی در آن صورت 
نگرفته و تنها مس��یر کارم��زد تراکنش ها تغییر کرده 
است. پیش از این بانک های صادرکننده، این کارمزد را 
پرداخت می کردند که در حال حاضر بانک های پذیرنده 
این کارمزد را می پردازند. معاون فناوری اطاعات بانک 
مرکزی با بیان اینکه این نرخ برای امسال تعیین شده 
اس��ت، افزود: مسلما برای س��ال آینده این نرخ تغییر 
خواه��د کرد. وی گفت: این کارم��زد در قالب یارانه به 
شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت می شد و از طرفی 
این یارانه اکنون حذف شده و هزینه از بانکی که کارت 
صادر شده کس��ر خواهد ش��د. حکیمی ادامه داد: در 
برخی از خبرها به گونه ای این موضوع مطرح ش��ده که 
این کارمزد از مردم اخذ می ش��ود اما این گونه نیست و 
دلیل اصلی این هیاهو هم مش��خص نیست. حکیمی 
درخصوص می��زان تراکنش ها گفت: روزانه بین ۱5 تا 
2۰ میلیون تراکنش انجام می شود که از این میزان 5۰ 
درصد آن مبلغی زیر ۱۰ هزار تومان اس��ت که کارمزد 
آنها هم زیر ۱۰۰۰ ریال است. معاون فناوری اطاعات 
بانک مرکزی گفت: این اقدام با دو هدف صورت گرفت؛ 
اول اینکه درآمد و هزینه بانک ها و درآمد ارائه دهندگان 
خدمات پرداخت، شفاف شود و دوم اینکه درخصوص 
بار اصلی که در گذش��ته بانک های صادرکننده کارت 

داشتند به نفع بانک های پذیرنده، اصاح شود. 

نرخنــامه
دالر3,666 تومان

صرافان بازار ارز و سکه نرخ هر دالر آمریکا را۳.666 تومان 
و هر قطعه تمام بهار س��که آزادی طرح جدید را 92۴.۰۰۰ 
تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد ۴.۰۱۰ تومان و هر 
پوند نیز 5.۴5۰ تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 
۴6۸.۰۰۰ تومان و هر ربع س��که 262.۰۰۰ تومان فروخته 
شد. هر سکه یک گرمی ۱6۸.۰۰۰ تومان خریدوفروش شد و 
هر گرم طای ۱۸ عیار9۴.56۰ تومان قیمت خورد. هر اونس 

طا هم در بازار های جهانی ۱۰.726 دالر بود. 

قیمتنوع ارز 

۳.666 دالر آمریکا

۴.۰۱۰ یورو اروپا

5.۴5۰ پوند انگلیس

۱.۰۰2درهم امارات

۱.275 لیر ترکیه 

575 یوان چین 

۳۰ین ژاپن

2.67۰ دالر کانادا

62۳.7۰۰فرانک سوییس

۱2.۰۰۰دینار کویت

97۰ریال عربستان

۳۰۰دینار عراق

57 روپیه هند

۸7۰ رینگت مالزی 

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

۱۰.726 اونس طا

۴۱۰.۱۰۰ مثقال طا

9۴.56۰هر گرم طای ۱۸ عیار

926.۰۰۰سکه بهار آزادی 

92۴.۰۰۰سکه طرح جدید

۴6۸.۰۰۰نیم سکه 

262.۰۰۰ربع سکه

۱6۸.۰۰۰سکه گرمی

در همایش علمی، کاربردی
 اقتصاد مقاومتی مطرح شد

مفاهیم و مبانی نظری 
اقتصاد مقاومتی

در این همایش دکتر مجید قاسمی، رئیس دانشگاه 
خاتم، ضمن بیان مختصری از مطالب مطرح ش��ده در 
نشست پیشین که در آن به شرح و بررسی محورهای 
اقتص��اد مقاومت��ی و ویژگی ه��ای آن، اندازه  گی��ری 
مقاوم��ت و اصاح مدیری��ت و نظ��ام اداری پرداخته 
شده بود، گفت: اصاح زمینه فعالیت های اقتصادی به 
معنی بهبود فضای کس��ب وکار است. بخش خصوصی 
باید اطمینان داشته باشد که می تواند نگاهی بلندمدت 
به اقتصاد داشته باش��د. همچنین رشد در زمان تداوم 
ضربه فق��ط با مقاوم س��ازی امکان پذیر اس��ت و الزم 
اس��ت که اصاح و تقویت همه جانبه  نظام مالی کشور 
با هدف پاس��خگویی به نیازه��ای اقتصاد ملی صورت 
بگی��رد. ضرورت دارد که ثب��ات در اقتصاد ملی ایجاد 
شده و نظام توزیع و قیمت گذاری شفاف سازی شده و 

شیوه های نظارت بر بازار روزآمد شود. 
 به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، وی در زمینه 
احترام به محصوالت س��اخت داخل، اف��زود: در اقتصاد 
مقاومتی مصرف کاالهای داخلی هم��راه با برنامه ریزی 
ب��رای ارتقای کیفی��ت و رقابت پذی��ری در تولید انجام 
می گی��رد. اگر رقابت پذی��ری را از این بحث حذف کنیم 
اقتصادی خواهیم داش��ت که فقط ب��ر امکانات موجود 
متکی اس��ت و الغی��ر. در آن ص��ورت ارتقای کیفیت و 
توانمندی برای رقابت در صحنه های بین المللی معنا پیدا 

نمی کند و چنین اقتصادی بعد از مدتی می میرد. 
مجی��د قاس��می در ادام��ه توضیحات ای��ن محور، 
پیرامون سیاست گذاری برای تقویت تولید ملی، گفت: 
اقتص��اد مقاومتی درونزا و برون نگر اس��ت. ما هنوز در 
سیاس��ت های توس��عه صنعتی کش��ور برنام��ه مدون 
نداریم و تا زمانی که این اس��تراتژی ها مشخص نشده، 
نمی توانیم برای س��ایر جنبه های حمایتی برنامه ریزی 
کنیم. وی در بحث افزایش پوش��ش اس��تاندارد برای 
کلی��ه محصوالت داخلی و ترویج آن، تأکید کرد: ما به 
هر قیمتی از محصوالت داخلی حمایت نمی کنیم بلکه 

حتماً باید برای آن پوشش استاندارد داشته باشیم. 
مدیرعام��ل بانک پاس��ارگاد ب��ا تأکید ب��ر فعالیت های 
دانش بنیان که در بند دوم سیاس��ت های مقاومتی به آن 
پرداخته شده اس��ت، ادام��ه داد: در اقتص��اد دانش بنیان، 
دان��ش به فن��اوری تبدیل می ش��ود. ما بای��د در اقتصاد 
دانش بنیان پیشتاز باش��یم و نقشه جامع علمی کشور را 
پیاده س��ازی و اجرا کنیم. همچنی��ن نظام ملی نوآوری را 
به منظور ارتقای جایگاه جهانی کش��ور ساماندهی کنیم. 
سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان را 
افزایش دهیم و به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه 
دس��ت یابیم. رئیس ش��ورای انجمن های علمی ایران در 
حوزه سامت اقتصادی به عناوینی همچون شفاف سازی 
اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها 
و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و...، 
عدالت محوری در رفتارهای اقتص��ادی، معیار قرار دادن 
بهره وری در فعالیت های اقتص��ادی و تصمیم گیری های 
مدیریتی اش��اره ک��رد و افزود: توجه داری��م که منظور از 
شفاف سازی، باز کردن و فاش کردن مسئله است به نحوی 

که دسترسی به اطاعات به سهولت امکان داشته باشد. 
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پنجشنبه
35 دی 1394 اصناف و بازرگانی

افزایش تسهیالت صادرات مرزهای 
کردستان برای تجار

عبدالمحمد زاهدی، اس��تاندار کردس��تان با بیان 
اینکه در آس��تانه تدوین برنامه ششم توسعه هستیم 
از دولت خواس��ت به منظور تسهیل در امر صادرات، 
اختیارات بیشتری به استان های مرزی واگذار شود. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، زاه��دی در آیی��ن تجلیل از 
صادرکنندگان نمونه اس��تان کردس��تان در سنندج 
حذف مقررات دست و پاگیر و دادن نقش پر رنگ تر 
به اس��تان ها را یک��ی از نیازهای اساس��ی در جهت 
تحقق برنامه های صادراتی در اس��تان های مرزی از 

جمله کردستان دانست. 
او با بیان اینکه رفع بخش��ی از مسائل و مشکالت 
مربوط به حوزه صادرات در اس��تان کردستان خارج 
از توان مدیریتی اس��تان است، گفت: این مشکالت 
به صورت مس��تمر به مرکز اطالع داده شده و نتایج 
اظهارات فعاالن حوزه صادرات در این جلس��ه را نیز 
از طری��ق مکاتبه با مس��ئوالن ارش��د دولت مطرح 

می کنیم. 
او از فع��االن اقتص��ادی و صادرکنندگان اس��تان 
خواست مسائل و مشکالت خود را برای لحاظ کردن 
در برنامه شش��م توسعه به استانداری ارسال کنند تا 

در اختیار دولت قرار دهیم. 
استاندار کردستان در ادامه سخنان خود خواستار 
پر رنگ تر شدن نقش بخش خصوصی در اقتصاد شد 
و با بیان اینکه اقتصاد کش��ور اکنون به صورت داللی 
و واسطه ای است، گفت: بخش خصوصی متأسفانه در 
ش��رایط فعلی جایگاه جدی و تأثیرگذاری در حوزه 

اقتصاد کشور ندارد. 
زاه��دی با بی��ان اینکه دول��ت اعتق��اد جدی به 
فعالی��ت بخش خصوص��ی دارد خواس��تار همراهی 
مجلس ش��ورای اسالمی برای پر رنگ تر شدن نقش 
بخش خصوصی در اقتصاد کشور شد و افزود: در این 
جهت نیازمند همراهی و همکاری همه جانبه بانک ها 

نیز هستیم. 
او با اش��اره به اینکه سیس��تم و ساختار بانک های 
کش��ور برای حمایت از تولید طراحی نش��ده اس��ت 
خواس��تار بازنگری در حمایت بانک ها از فعالیت های 

اقتصادی از جمله مقوله صادرات شد. 
اس��تاندار کردس��تان همچنین در ادامه سخنان 
خود ب��ه رایزنی های مجموعه مدیریتی اس��تان با 
مس��ئوالن و تجار اقلیم کردس��تان عراق در جهت 
افزای��ش س��طح همکاری ها اش��اره ک��رد و گفت: 
تجار عراقی خواس��تار ارتق��ای کیفیت محصوالت، 
پایبندی به تعهدات و ارتقای س��طح بس��ته بندی 

کاالهای ایرانی هس��تند. 
زاه��دی همچنین ب��ه رایزنی با مس��ئوالن اقلیم 
کردس��تان ع��راق در جهت به رس��میت ش��ناختن 
مرز س��یرانبند بانه اش��اره کرد و اف��زود: این مرز از 
طرف جمهوری اس��المی رسمی است اما باید دولت 
مرکزی عراق نیز این مرز را به رس��میت بشناسد که 
مراحل پایانی این موضوع نیز انجام شده و سیرانبند 

به زودی رسمی می شود. 
او اظهار ک��رد: دولت در زمینه تأمین و اختصاص 
اعتبارات مناس��ب برای س��اماندهی مرزها در جهت 
صادرات، واردات و ترانزیت کاال در استان کردستان 

تالش می کند. 

 راه اندازی خط تولید کمباین با 
مشارکت بخش خصوصی ایران و روسیه

محس��ن صالحی نی��ا، مع��اون امور صنای��ع وزیر 
صنع��ت، معدن و تج��ارت از امض��ای تفاهم نامه ای 
ب��رای راه اندازی خ��ط تولید کمباین، با مش��ارکت 
بخش خصوصی ایران و روس��یه خبر داد و گفت: این 
تفاهم نامه در حاش��یه مراسم افتتاح گفتمان تجاری 

صنعتی روسیه – ایران به امضا رسید.
او در گفت وگ��و ب��ا ایرن��ا اف��زود: خ��ط تولید 
کمبای��ن در خ��اک ای��ران و در اس��تان الب��رز 
تفاهم نامه،  این  براس��اس  راه اندازی خواهد شد. 
کمباین های��ی در اندازه ه��ای متوس��ط و بزرگ 
ب��رای برداش��ت محصول گن��دم و محصوالتی از 

این دس��ت تولید خواهد ش��د. 
مع��اون ام��ور صنایع وزیر صنعت اف��زود: پیش از 
این، س��رمایه گذاری این طرح توس��ط طرح شرکت 
ایرانی انجام شده و زیرساخت های خط تولید از نظر 
ماشین آالت و تجهیزات فراهم شده است. مشارکت 
طرف روس بیش��تر در زمینه انتقال فناوری اس��ت؛ 
تولید کمباین در ایران با س��هم حداقل 50 درصدی 
قطعات ایرانی آغاز می ش��ود و به تدریج این س��هم 
افزایش می یابد. قرار اس��ت محصوالت تولیدی این 
مجموع��ه در بازارهای داخل��ی و همچنین بازارهای 

خارجی عرضه شود. 
حجم واردات ایران از روس��یه حدود 700 میلیون 
دالر و حج��م ص��ادرات به این کش��ور حدود 300 

میلیون دالر است. 

صادرات

تجارت

وزی��ر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: 
رویک��رد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید از 
واردات کاالی مصرفی به سمت تولید داخلی 

و صادرات سوق پیدا کند. 
ب��ه گزارش ایرنا، محمد رضا نعمت زاده در 
نشست نقش مناطق آزاد در اقتصاد مقاومتی 
گفت: با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقالب 
و رئیس جمهوری، رویکرد مناطق آزاد و ویژه 
اقتص��ادی بای��د از واردات کاالی مصرفی به 
سمت تولید داخلی و صادرات سوق پیدا کند. 
وی با بیان اینکه آمادگی همکاری در این 
زمینه با مناطق را داریم، افزود: مناطق ویژه 
اقتص��ادی داریم که تکلیف مدیریت های آن 
روش��ن نیست، یا دست شهرک های صنعتی 
اس��ت یا بخش خصوص��ی ورود کرده یا قرار 
اس��ت واگ��ذار ش��ود، طوالنی ش��دن زمان 
واگذاری س��بب شده منطقه بدون مدیریت 
باشد، نه در دست شهرک های صنعتی است 
و نه سازمانی متولی آن، باید ضرب االجل و 

مهلتی برای آن تعیین شود. 
وی گف��ت: اگ��ر این مناطق قابل واگذاری 
نیست باید مشخص و ابالغ شود که ما بتوانیم 
کاره��ای خود را انجام دهیم چون مناطق از 

ما تقاضای انجام کار دارند. 

توسعه گردشگری بدون توجه به 
مسائل زیست محیطی امکان پذیر 

نیست 
رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیست نیز 
در این نشس��ت گفت: توس��عه مناطق آزاد از 
سیاس��ت های کش��ور و یکی از پیشران های 
اقتصاد کش��وردر زمینه های مختلف است و 
برای تحقق آن باید به موضوع توسعه پایدار 

توجه الزم صورت گیرد. 
معصوم��ه ابت��کار تصری��ح کرد: سیاس��ت 
کل��ی ابالغ��ی رهب��ر معظم انق��الب در حوزه 
محیط زیس��ت تکلیف و خط مشی ها را روشن 
کرده است، رویکرد قوی رئیس جمهور و دولت 

یازدهم نیز در این زمینه مشخص است. 
رئی��س س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت 
در ای��ن نشس��ت ب��ا تأکید بر اینکه توس��عه 

گردش��گری بدون توجه به مس��ائل زیس��ت 
محیطی امکان پذیر نیس��ت، گفت: توجه به 
حفاظت محیط زیست در مسائلی نظیر انرژی 
س��بز، بازیافت و بهینه س��ازی مصرف انرژی 

اهمیت فراوانی دارد. 
وی تصریح کرد: در مقطع برنامه ریزی در 
مناط��ق آزاد و مناط��ق وی��ژه، ضرورت دارد 
در حوزه محیط زیست ظرفیت زیستی برای 
بهره ب��رداری، دخ��ل و تص��رف و بارگذاری 

فعالیت مورد توجه قرار گیرد. 
ابتکار تأکید کرد: کارهای صنعتی نباید به 
قیمت آسییب رساندن به محیط زیست باشد، 
این مناطق عالوه بر داش��تن برنامه زیس��ت 
محیط��ی گ��زارش وضعیت محیط زیس��ت 
را به ص��ورت س��االنه ارائ��ه دهن��د و در کنار 
فعالیت های خوبی که برای توس��عه فعالیت 
اقتص��ادی و تج��ارت انج��ام می دهن��د در 
ح��وزه مس��ئولیت اجتماع��ی و حفاظ��ت از 

محیط زیست گام بردارند. 

تجارت با همسایگان هدف گذاری مهم 
مناطق آزاد جدید است 

دبی��ر ش��ورای عال��ی مناط��ق آزاد و ویژه 
اقتصادی نیز در این نشس��ت گفت: در بند 
11 اقتصاد مقاومتی ماموریتی که رهبرمعظم 
انقالب معین فرموده اند چهار بند مورد توجه 
است، تسهیل تولید، توسعه صادرات، انتقال 

فناوری و تأمین نیازهای کشور. 
اکبر ترکان تأکید کرد: جهت گیری های ما 
باید به این سمت باشد که چگونه می توان در 

راستای این سیاست ها حرکت کرد. 
وی اظهار داش��ت: ش��کل گیری مناطق 
آزاد بر این اس��اس بوده اس��ت که تأمین 
زیرس��اخت ها بر عهده این مناطق باش��د. 
زمانی در این مناطق می توان درآمد کسب 
ک��رد ک��ه متکی به واردات باش��ند که این 
دیدگاه سبب شد این مناطق از روز نخست 
از واردات درآمد کسب و زیرساخت ایجاد 
کنن��د ک��ه این روند را به یک عادت تبدیل 

کرده است. 
مش��اور رئیس جمهوری با بیان اینکه باید 
از این عادت و روند خارج ش��د، افزود: یکی 
از موضوعاتی که مورد انتقاد هس��تیم حذف 
واردات است، کل واردات مناطق 3/5 میلیارد 
دالر در سال است و از این میزان 3 میلیارد 
دالر مستقیم وارد سرزمین اصلی می شود که 
با ثبت و س��فارش و برای مصرف در صنایع 
کش��ور اس��ت که در منطقه آزاد به فروش 
نمی رسد، بخش دیگری که قابل فروش است 

یا مانده اولیه است که در صنایع منطقه آزاد 
است یا کاالی همراه با مسافر است. 

دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: جمع 
کاالی هم��راه مس��افر در هفت منطقه 260 
میلی��ون دالر اس��ت و چون بی��ش از اندازه 
بزرگ نمایی ش��ده اس��ت در برنامه شش��م 
خواس��تیم تا ترخیص کاالی همراه با مسافر 
از مناط��ق آزاد ب��ه س��رزمین اصلی در قالب 
کاالی همراه با مسافر حذف شود و این اتهام 
را ازمناط��ق آزاد برداری��م چرا که ارزش های 
کاری دوستان دراین مناطق به دلیل کاالی 
همراه مسافر تحت تأثیر قرار می گیرد، کاالی 
همراه مس��افر از ماموریت های ما نبود و س��ه 
منطقه کیش، قشم و چابهار کاالی همراه با 
مس��افر داشتند و در سایر مناطق جدید این 

موضوع در برنامه کاری نبوده است، 
دبی��ر ش��ورای عال��ی مناط��ق آزاد و ویژه 
اقتص��ادی اضاف��ه کرد: در روزه��ای پایانی 
دول��ت ده��م نماین��دگان مجلس ش��ورای 
اس��المی مصوبه ای را داش��تند ک��ه در آنجا 
ذک��ر ش��ده ب��ود کاالی همراه با مس��افر در 
س��ایر مناطق آزاد دیگر دیده ش��ود. تالش 
ما این اس��ت در برنامه شش��م از این موضوع 
اگرچه به لحاظ اقتصادی کم اهمیت اس��ت 
ام��ا پیامدهای منف��ی تبلیغاتی برای مناطق 

آزاد دارد، جلوگیری شود. 
در  اخی��ر  روزه��ای  در  گف��ت:  ت��رکان 
جلسه ای پیشنهاد شد برای ممنوعیت تردد 
خودروهای با پالک مناطق آزاد به سرزمین 
اصل��ی محدودیت هایی ایجاد ش��ود. اعضای 
جلسه تأکید کردند این مسئله باید با مصوبه 
هیأت دولت باشد و نیازی به قانون ندارد، این 
موض��وع یک��ی از نکات منفی در مناطق آزاد 
اس��ت که بار سیاس��ی آن را تحمل می کنیم 

و دنبال این هستیم تردد را ممنوع کنیم. 
وی اضاف��ه ک��رد: هف��ت منطقه آزاد ما در 
مناطق مرزی قرار دارند و هفت منطقه جدید 
در ح��ال ایجاد نیز در مناطق مرزی اس��ت، 
تجارت با همس��ایگان هدف گذاری اولیه در 
ای��ن مناطق جدید اس��ت و امیدواریم نقش 

درست خود را ایفا کنند. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت:  

 رویکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
به سمت تولید داخلی و صادرات سوق پیدا کند

بازرگانی
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 دبیرکل شورای مشترک بازرگانی ایران 
و ترکیه از شراکت جدید ایران و ترکیه در 
تولی��د و صادرات محص��والت چرمی خبر 
داد و ظرفیت ه��ای همکاری ایران و ترکیه 
ب��رای صادرات مش��ترک در این صنعت را 

تشریح کرد. 
سیدجالل ابراهیمی در گفت وگو با ایسنا 
اظه��ار کرد: ط��ی روزهای اخیر از اتحادیه 
صادرکنن��دگان کی��ف و چ��رم، اتحادی��ه 
تولیدکنن��دگان صنعت چ��رم و همچنین 
ماش��ین آالت  تولیدکنندگان  فدراس��یون 
صنع��ت چ��رم ترکیه ب��رای همکاری های 
جدی��د ب��ه ته��ران و تبری��ز آمدن��د. وی 
خاطرنش��ان کرد: ایران و ترکیه می توانند 
در صنایع چرمی مختلف و تولیدات جانبی 
این صنعت با همکاری و ش��راکت یکدیگر 

صادرات مشترک داشته باشند. 
ابراهیمی با بیان اینکه ایران قدمت طوالنی 
در تولید چرم دارد و از پیش��روان صنعت 
پوست و چرم است، ادامه داد: کارخانه های 
چرم تبریز مدتی است که تولیدات خود را 
به خارج از کشور صادر می کنند. هم اکنون 
بیشترین تولیدات پوست به شکل ساالمبور 
از کش��ور خارج می ش��ود. پوس��تی که بعد 
از آالیش و پاک س��ازی ب��ا کمترین ارزش 
افزوده صادر می ش��ود و برای کارخانه های 
چرم و چرم سازان فقط ضایعات و فضوالت 
ب��ا کمی کارمزدباقی می گذارد، درحالی که 
متخصص��ان ای��ن صنع��ت در ای��ران جزو 

پیشتازان محسوب می شوند. 
دبیرکل ش��ورای مشترک بازرگانی ایران 
و ترکی��ه اضافه کرد: با اینکه در س��ال های 
اخیر کارخانه های چرم و البس��ه چرمی در 
ای��ران رونق گرفته ان��د و برند هایی در بازار 
داخلی در حوزه کشور های همسایه جایگاه 
خ��ود را پی��دا کرده اند، ای��ن صنعت نیاز به 
حمایت وزارت صنعت، ارائه وام های مدت دار 
و همچنین ایجاد پیش زمینه های صادراتی 
دارد. وی ب��ه برخ��ی ظرفیت های همکاری 
ایران و ترکیه در زمینه صنعت چرم اش��اره 

کرد و گفت: ش��رکت های همسونگر ایران و 
ترکیه با توجه به حوزه مصرف کش��ور های 
آسیای میانه و روسیه می توانند بازار منطقه 
را در اختیار بگیرند. دس��تمزد ارزان کارگر 
در ایران، پوس��ت بز و گوس��فند قابل توجه، 
کارخانجات آماده به کار، انرژی و حمل و نقل 
ارزان قیمت باعث شده این شراکت را برای 
تولیدکنندگان ایران و ترک با منافع مشترک 
و همراه با سود باال تعریف کند. وی با بیان 
اینک��ه ام��کان ص��ادرات مش��ترک صنایع 
چرم��ی توس��ط ایران و ترکی��ه وجود دارد، 
تصری��ح کرد: ترک ه��ا می توانند و ایرانی ها 
نی��ز می خواهند ک��ه در صنایع کیف، چرم، 
البس��ه، رو مبلی چرم��ی، چرم های فراوری 
ش��ده، زیره های کفش، چرم های آس��تری، 
البسه خزدار، پارچه های چرمی، چکمه های 
کالس��یک، تولیدات چرم گوسفندی، بزی، 
گاوی، مانتو ه��ا و پالتو های زنانه و مردانه از 
پوست طبیعی، ماشین آالت برشی لیزری و 
دستگاه های مونتاژ کفش و حتی در تولیدات 
جنبی صنعت چرم با همکاری و شراکت هم 

صادرات مشترک داشته باشند. 
ابراهیم��ی اضاف��ه ک��رد: ای��ن صادرات 
مش��ترک می توان��د به حوزه کش��ور های 
سردس��یر از جمله اس��کاندیناوی، روسیه 
س��فید، کانادا و س��رزمین های سردی که 
در مقابل س��رما نی��از به لباس های چرمی 
دارن��د صورت بگی��رد. صنایع چرمی ایران 
می تواند همپا با صنایع چرم ترکیه مکمل 
هم باشند و بازار های مناطق مختلف را در 
اختی��ار بگیرن��د. وی همچنین عنوان کرد: 
س��ال گذش��ته ترکیه فقط 4 میلیون دالر 
کفش به روس��یه صادر کرده  اس��ت اما با 
شرایط جدیدی که بین روسیه و ترکیه به 
وجودآمده این صادرات قطع شده است لذا 
ترکیه درصدد ایجاد بازار های جدید است و 
برای همین به سمت ایران آمده است. اگر 
ترک ه��ا می خواهند در زمینه صنعت چرم 
راه برای ش��ان باز ش��ود تنها از طریق ایران 

این امکان برای آنها وجود دارد. 

دبیر شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه خبر داد

 ایران و ترکیه شراکت جدید آغاز می کنند

زمانی در این مناطق می توان درآمد 
کسب کرد که متکی به واردات باشند 
که این دیدگاه سبب شد این مناطق 

از روز نخست از واردات درآمد کسب و 
زیرساخت ایجاد کنند که این روند را 

به یک عادت تبدیل کرده است
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حمل و نقل

بی توجهی به نقش واقعی سازندگان به 
ضرر مردم، مالکان و مهندسان است

جلس��ه بررسی وضعیت سازندگان ذیصالح با حضور 
مقامات مسئول امر ساخت و ساز شهری در محل سازمان 

نظام مهندسی ساختمان استان تهران برگزار شد. 
ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی س��ازمان نظام 
مهندس��ی تهران این جلس��ه دوش��نبه 30 آذر ماه 
ب��ا حضور حبی��ب  ااهلل بیطرف، رئیس س��ازمان نظام 
مهندس��ی س��اختمان استان تهران، منوچهر شیبانی 
اص��ل مدی��رکل دفت��ر س��ازمان های مهندس��ی و 
تش��کل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی، فریبرز 
واحدی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، پژمان 
پش��مچی زاده معاون معماری و شهرسازی شهرداری 
تهران، محمد س��االری رئیس کمیس��یون معماری و 
شهرس��ازی ش��ورای ش��هر تهران و جمعی از مدیران 
و معاونان س��ازمان نظام مهندس��ی ساختمان استان 
تهران و سازمان های مسئول در مدیریت امور شهری 
و ساخت و س��از در محل س��الن جلسات سازمان نظام 

مهندسی ساختمان استان تهران برگزار شد. 
در ابتدای جلسه، حبیب اهلل بیطرف رئیس سازمان 
نظام مهندس��ی س��اختمان اس��تان تهران با اشاره به 
نقش س��ازمان نظام مهندس��ی س��اختمان به عنوان 
تنظیم کننده روابط بین مهندس��ان و دس��تگاه های 
ذی ربط گفت: در این زمینه همواره مسائل، چالش ها 
و موانعی وجود داشته که در مقاطع مختلف زمانی به 

شکل های مختلف بروز کرده است. 
وی اف��زود: س��ازمان از قدی��م ب��ه معرف��ی ناظ��ر 
می پرداخته و از سال 1392 ارجاع کار در قالب ماده 
33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با رونق 
بیشتری در حال انجام است. در مورد خدمات طراحی 
نیز نقش سازمان بیشتر در حوزه تعیین صالحیت ها 
در چارچوب قوانین بوده و اس��ت به طوری که مالک 
خودش طراح را انتخاب می کند. همچنین متراژهای 
باالی 2000 متر که نیاز به کنترل مجدد دارد از طریق 
سیس��تم ش��هرداری به سازمان ارجاع داده می شود و 
سازمان امور کنترل مربوط را روی آنها انجام می دهد. 
بیطرف در ادامه با بیان اینکه بحث مجری ذی صالح 
که با اسامی متفاوتی همچون سازنده، مجری، پیمانکار 
و... عنوان می شود همواره باعث ایجاد مسائلی شده است، 
اظهار کرد: ارجاع کار به مجریان برای ساخت که طی 
روندی منظم و براساس قراردادهایی بین مالک و مجری 
در حال انجام بود به دنبال رأی دیوان عدالت اداری از 
تیر ماه سال جاری متوقف شده و در حال حاضر صدور 
پروانه های س��اختمانی بدون ثبت نام مجری ذی صالح 
صورت می گیرد که این امر باعث ایجاد سردرگمی برای 

مالکان، سازندگان و مجریان شده است. 
در ادام��ه منوچه��ر ش��یبانی اص��ل مدی��رکل دفتر 
سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه 
و شهرسازی با تأکید بر ضرورت و اهمیت نقش مجری 
در ساخت و س��از گفت: در شرایطی که بهترین طراحی 
و کامل ترین نظارت را در ساخت و ساز داشته باشیم اما 
اجرا کننده دارای صالحیت و توان علمی و فنی نباشد 
و به درستی عمل نکند، قطعا موفقیتی حاصل نخواهد 
شد. بنابراین به طور حتم اجرای ساختمان ها باید توسط 

افراد دارای صالحیت انجام شود. 
شیبانی اصل با اشاره به اینکه نخستین آسیب موجود 
ناش��ی از عنوان  » مجری« اس��ت، ادامه داد: متأسفانه به 
دلیل وجود دو نظام فنی و اجرایی در کشور یعنی نظام 
فن��ی و اجرایی طرح های عمرانی و نظام ساخت و س��از 
ش��هری و دو معن��ای کامال متف��اوت در دو نظام فوق، 
بحث مجری دچار چالش های مختلفی شده است. البته 
بعدا وزارت راه و شهرسازی متوجه این موضوع و مشکل 
شد و عنوان  » مجری« را به  » سازنده «   تغییر داد که این 
عنوان نیز دارای مشکالتی است، به طوری که  » سازنده «  
 به کسی گفته می شود که طرف مشارکت با مالک زمین 
است. از این رو، به منظور رفع چالش ها و مسائل پیش 
آمده در اصالحیه مبحث دوم مقررات ملی س��اختمان 
که امید است در سال جاری به دولت ارائه شود، عنوان 

 » سازنده «   به  » پیمانکار ساخت «   تغییر یافته است. 

وزیر راه و شهرسازی خبر داد
توسعه کریدور غرب و شرق دریای 

خزر با چهار کشور ساحلی
وزیر راه و شهرس��ازی گفت: توس��عه کریدور غرب 
و ش��رق دریای خزر با کش��ورهای همسایه به مقصد 

اروپا و بالعکس انجام خواهد شد. 
به گزارش فارس، عباس آخوندی در سومین اجالس 
وزرای حمل و نقل کشورهای ساحلی دریای خزر با اشاره 
ب��ه موضوع��ات مهم دو اج��الس قبلی که در جمهوری 
آذربایجان و روس��یه برگزار ش��ده اس��ت، اظهار داشت: 
توسعه کریدور حمل و نقل بین المللی تراسیکا و جنوب، 
به عن��وان یک��ی از حلقه های اصلی و اجرای حمل و نقل 
بین الملل��ی اروپ��ا، آس��یا و بالعک��س ض��رورت جذب 
س��رمایه گذاری در بخش حمل و نقل کشورهای مسیر، 
نوسازی سیستم های حمل و نقل، استفاده از فناوری های 
پیش��رفته در فرآیندهای حمل و نقل، تأسیس و توسعه 
مراکز لجس��تیک، فراهم کردن تسهیالت برای فعالیت 
ش��رکت های حمل و نقل و از بین بردن موانع موجود از 

مزیت های این اجالس ها بوده است. 
وی همچنی��ن در ادام��ه مزی��ت دو اج��الس قبلی 
گفت: گس��ترش اس��تفاده از حمل و نقل ترکیبی، در 
نظ��ر گرفتن ظرفیت ه��ای آن، اهمیت تأمین امنیت 
حمل و نق��ل به ویژه حمل و نق��ل دریایی و دریانوردی، 
حفاظ��ت از محیط زیس��ت و س��ازماندهی خط��وط 
کشتیرانی مسافری دریایی و ساخت راه آهن در دور 

دریای خزر از دیگر مزایای این اجالس ها است. 
وزی��ر راه و شهرس��ازی ب��ا اش��اره ب��ه ظرفیت های 
کشورهای حاشیه دریای خزر تصریح کرد: این کشورها 
مس��احتی بالغ بر 22 میلیون کیلومترمربع، جمعیتی 
در حدود 256 میلیون نفر و در اختیار داشتن حدود 
600میلی��ارد دالر مبادالت تج��اری و تولید ناخالص 
داخل��ی بال��غ بر 4تریلیون دالر و نرخ رش��د اقتصادی 
متوسط 4. 6درصد از شرایط مناسبی به حد تبدیل این 
منطقه به یک بلوک اقتصادی قدرتمند دارا هستند.  به 
گفته وی در این نشست توافقات خوبی در زمینه انجام 
امور مربوط به ایجاد کمیس��یون هیدروگرافی منطقه 
خزر و هماهنگ کننده فرعی این منطقه، اعالم اعضای 
کارگروه تدوین یادداشت تفاهم کنترل و بازرسی پنج 
جانبه جهت بررسی و انعقاد این یادداشت تفاهم، اجرایی 
کردن یادداش��ت تفاهم شناس��ایی محدوده سفرهای 
نزدیک به س��احل فراهم ش��ده اس��ت. وی تأکید کرد: 
ایران در راستای توسعه تجارت و حمل و نقل ترانزیتی 
در منطقه و ارائه تس��هیالت مناس��ب به کش��ورهای 
س��احلی حوزه دریای خ��زر آمادگی دارد با بهره گیری 
کام��ل از 185میلیون تن ظرفیت عملیاتی بنادر خود 
در س��واحل جنوب و ش��مال بهترین خدمات ترانزیتی 

را هر ساله ارائه کند. 
آخوندی با اش��اره به توس��عه تجارت منطقه و ارتقای 
ایمن��ی دریان��وردی در چارچوب اهداف توس��عه پایدار 
ملل متحد و صیانت از محیط زیس��ت دریای خزر یادآور 
ش��د: ایران با دارا بودن 25 مرز ترانزیتی فعال جاده ای، 
5 مرز ریلی و 13 بندر تجاری، 10 فرودگاه بین المللی 
ارتباطات گسترده ای را در زمینه حمل و نقل بین المللی 

برای کشورهای همسایه ایجاد کرده است. 
وی با اش��اره به ضرورت ایجاد مراکز لجس��تیک و 
زنجیره تامین و برقراری سیستم پنجره واحد گمرکی 
در نقاط مرزی کش��ورهای خزر تصریح کرد: در حال 
حاضر، هزینه های زیادی از سوی ایران، ترکمنستان 
و قزاقس��تان برای تکمیل و احداث خط آهن ش��رق 
دریای خزر انجام ش��ده و باید موانع  فیزیکی، حقوقی 
و تعرفه ای برای عملیاتی کردن هرچه مطلوب تر این 
کریدور برداشته شود.  این مسیر حد واسط بین شرق 
آسیا و کشورهای جنوب خلیج فارس به آسیای میانه 
اس��ت ک��ه مراکز تولید و مص��رف را به خوبی متصل 
کرده و مزایای ترانزیتی فراوانی به همراه دارد. بنابراین 
باید تدابیری اندیشیده شود تا هر چه سریع تر امکان 
وص��ول به هدف ترانزیتی 5 میلیون تن در کوتاه مدت 

و 10میلیون تن فراهم شود. 

عمران

از سال 1355 که با تصویب 
دولت وقت وام خانه 800هزار 
تومان ش��د ت��ا ماه های پایانی 
سال گذشته که پس از مدت ها 
پیگیری و گمانه زنی، ش��ورای 
پول و اعتب��ار وام 80میلیونی 
خری��د خان��ه را تصویب کرد، 
هم��واره بح��ث ق��درت خرید 
م��ردم و ت��وان تأثیرگ��ذاری 
تس��هیالت دولتی در افزایش 
خ��ری��دوف�روش ه��ا در بازار 
مسکن بحثی جدی و ناتمام در 
اقتصاد ایران بوده اس��ت. البته 
این اختالف ها ریشه ای مهم تر 
نی��ز دارد و آن اختالف نظ��ر 
ب��ا  آزاد  اقتص��اد  طرف��داران 
موافقان ورود دولت به اقتصاد، 
درب��اره لزوم یا عدم لزوم ورود 

دولت به بازار مسکن است. 
دیدگاه های  ای��ن  هرچن��د 
متف��اوت هنوز برقرار هس��تند 
و هریک در مسیر اندیشه های 
خود حرکت می کنند اما قانون 
اساس��ی ب��رای دولت ایران در 
ل��زوم فراه��م ک��ردن حداقل 
وضعیت مس��کونی ثابت برای 
تمام اقشار جامعه تا حد زیادی 
تکلی��ف اجرایی مدنظر در این 

رابطه را روشن کرده است. 
با وجود این تکلیف قانونی مهم 
و البت��ه برنامه ریزی های اعالم 
شده از سوی تمامی دولت های 
پس از انقالب در اجرایی کردن 
این تکلیف، هنوز مشکل بخش 
قابل توجهی از جامعه در خرید 
یک واحد مسکونی حداقلی حل 

نشده است. 
گذش��ته  س��ال های  در 
طرح های��ی مانن��د اج��اره به 
دول��ت  در  تملی��ک  ش��رط 
اصالح��ات و مس��کن مهر در 
دولت احمدی نژاد نتوانس��تند 
نی��از جامعه طبقات متوس��ط 
و ضعی��ف جامع��ه ای��ران ب��ه 
واحده��ای مس��کونی جدید با 
قیمت مطلوب را برطرف کنند 
ت��ا دولت یازدهم در کنار دیگر 
ارثیه های اقتصادی، نیاز فوری 
مس��کن به تصمیم گیری های 
جدی و تأثیرگذار را نیز دریابد. 
وضعی��ت  بهب��ود  هرچن��د 
معیشت مردم و البته باال بردن 
قدرت خرید آنها در بازار مسکن 
جزئ��ی از اصلی ترین برنامه های 
دول��ت روحان��ی ب��ه حس��اب 
می آمد، اما محدویت های جدی 
گزینه ه��ای پیش رو باعث ش��د 
گرهی که شاید چند سال قبل 

با ایجاد نظم و تصمیم های 
مطلوب با دست باز می شد 
حاال نیاز به دندان داش��ته 

باشد. 
با گذش��ت چند ماه از 
آغاز به کار دولت باز هم 
این وام مسکن و افزایش 
مبل��غ آن بود که از دیگر 
گزینه ها پیشی گرفت تا 
تس��هیالت جدید باز هم 
امی��د به کارگش��ایی را 

زنده کنند. 
ب��ه دنب��ال پیگیری ها 

وام مس��کن در چند مرحله و 
مح��ور افزایش یافت. ابتدا وام 
نوس��ازی بافت های فرس��وده 
ب��ه 50 میلیون تومان رس��ید، 
س��پس ش��ورای پول واعتبار 
گزین��ه دو  در  را   وام خری��د 

60 و 80میلیون��ی ادامه داد و 
در نهایت نیز وام بانک مسکن 
از 35میلیون تومان گذشته به 

60میلیون رسید. 
اگ��ر به گزینه ه��ا صحبت از 
اجرایی ش��دن طرح هایی مانند 

مس��کن اجتماع��ی، مس��کن 
قس��طی و توس��عه پیش فروش 
خانه را نیز اضافه کنیم طرح های 
تسهیالتی دولت یازدهم در بازار 

خانه تکمیل می شوند. 

تالش برای تحرک دوباره 
بازار

با وجود اجرایی شدن بخش 
قاب��ل توجه��ی از این طرح ها 
ام��ا هنوز هی��چ تغییر خاصی 
در وضعی��ت بازار رصد نش��ده 

و رکود چند س��اله دوام 
یافته است. 

نامش��خص  هرچن��د 
بودن ش��رایط اقتصادی 
ب��االی  س��ود  کش��ور، 
تس��هیالت و گس��ترش 
ب��ازار  در  دالل ب��ازی 
مس��کن از جمله دالیل 
وام ها  تأثیر گذاری  عدم 
در ب��ازار مس��کن تلقی 
ش��ده اند ام��ا ب��ه نظ��ر 
می رس��د بی��ش از ه��ر 
عام��ل دیگ��ری، پایین 
ب��ودن مبل��غ وام در قیاس با 
قیمت های بس��یار باالی خانه 
در کالن ش��هرها به خص��وص 
تهران مانع اصلی دستیابی به 
یک موفقیت چش��مگیر است. 
ای��ن در ج��ا زدن چند ماهه 
باعث شده وام 80میلیونی نیز 
از س��وی برخی کارشناس��ان 
ب��ه دلی��ل احتمال ب��اال بردن 
نقدینگی چندان توصیه نشود 
و ب��ار دیگر پیش��نهاد افزایش 
مبلغ وام داده شود، پیشنهادی 

که این بار نیز از سوی وزیر راه 
و شهرس��ازی و البته از طریق 
الیحه بودجه سال95 پیگیری 

می شود. 
در ای��ن رابطه فارس از قول 
آخون��دی آورده ک��ه در الیحه 
بودجه س��ال آینده پیش��نهاد 
افزای��ش وام مناس��ب جه��ت 
تقویت تقاضا را ارائه کرده ایم به 
نح��وی که باعت تقویت ورونق 
بازار مسکن در سال95 شود. 
وزی��ر راه ای��ن طرح ه��ا را 
مس��ئله ای مهم در بازگش��ت 
رونق به بازار مس��کن دانسته و 
گفته با این هدف گذاری امکان 
ایجاد رونق در بازار مس��کن و 
س��اختمان نیز افزایش خواهد 
یاف��ت و ب��رای ای��ن م��دل از 
ایج��اد زمینه ه��ای حمایتی از 
جمله تسهیالت ساخت و خرید 
مس��کن در ش��هرهای میان��ه 
یعنی ب��ا جمعیت 100هزار تا 
300ه��زار نفر و حمایت قاطع 
از انبوه س��ازان ب��رای رش��د و 
ش��کوفایی در این ش��هرها در 
دس��تور کار دولت قرار خواهد 

گرفت. 
هرچند وزیر راه و شهرسازی 
جزییات��ی درب��اره چگونگ��ی 
افزای��ش ای��ن مبل��غ و البت��ه 
پیش��نهاد دقی��ق ب��رای مبلغ 
نهای��ی وام ارائ��ه نک��رده ام��ا 
ب��ه نظر می رس��د ب��ا توجه به 
جدیت طرح آخوندی پیگیری 
ای��ن برنام��ه در الیحه بودجه 

ادامه خواهد داشت. 
ای��ن در حال��ی اس��ت که 
قب��ل  هفت��ه  چن��د  وقت��ی 
آخون��دی احتم��ال افزای��ش 
مبل��غ وام جعال��ه از 10 ب��ه 
20میلیون توم��ان را مط��رح 
ک��رد ت��ا وام خری��د به 100 
میلی��ون تومان افزایش یابد، 
ای��ن طرح ب��ا مخالفت همراه 
شد و کسی آن را تأیید نکرد. 
مح��دود ب��ودن گزینه های 
دول��ت در حمای��ت از ب��ازار 
مس��کن و البته نیاز این بازار 
ب��ه حمای��ت جدی و س��ریع 
باعث ش��ده همچنان در بین 
دولتم��ردان افزایش مبلغ وام 
مس��کن در ص��در برنامه ه��ا 
باشد، هرچند مشخص نیست 
ب��ا توجه به فاصله قابل توجه 
وام ه��ای فعلی ب��ا قیمت یک 
واح��د مس��کونی در ته��ران، 
میزان ای��ن افزایش می تواند 
خ��أ موج��ود را پ��ر کن��د یا 
ب��از هم باید منتظر افزایش��ی 

جدید ماند. 

تالش برای تصویب یک پیشنهاد در بودجه95 

وام مسکن 
باز هم افزایش می یابد
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معاون وزیر راه و شهرس��ازی گفت: نرخ بهره 
18.5درصدی تس��هیالت مس��کن بسیار باالتر 
از نرخ تورم کش��ور اس��ت و در اس��تطاعت اکثر 

دهک های درآمدی جامعه نیست. 
ب��ه گ��زارش پایگاه وزارت راه و شهرس��ازی، 
حام��د مظاهری��ان در واکنش ب��ه آغاز اعطای 
تس��هیالت 60 میلیون تومانی مس��کن از روز 
سه ش��نبه اول دی از طری��ق اوراق ح��ق تقدم 
تس��هیالت مس��کن بانک مس��کن اظهار کرد: 
سیاست کالن و رسمی وزارت راه و شهرسازی 
در حوزه مس��کن گس��ترش بازار رهن اس��ت و 
ه��دف این اس��ت تا بتوانی��م منابع مالی متنوع 
و گسترده تری را به بازار مسکن منتقل کنیم. 
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
گف��ت: در ای��ن راهبرد، تالش این اس��ت تا مردم 
متناس��ب با سطح درآمدی خود پس انداز داشته 
باشند و از سوی مقابل هم بانک ها پیشنهادهای 
مختلفی در س��طوح مالی گوناگون داشته باشند 
تا س��پرده گذاران در بانک ها  )مردم( با اس��تفاده 
از پس انداز خود به همراه پیشنهادات تسهیالتی 
بانک که باید تا 50 درصد ارزش ملک را ش��امل 

شود، وارد بازار مسکن و خانه دار شوند. 
وی تأکید کرد: از نظر وزارت راه و شهرسازی 
این وضعیت حداقل ش��رایطی است که باید در 
بازار مسکن فراهم باشد یعنی همه اقشار بتوانند 
به بانک مراجعه کرده و تا سقف 50 درصد یک 
واح��د مس��کونی را که احتی��اج دارند با کمک 

تسهیالت مسکن، خریداری کنند. 
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بنابراین 
گس��ترش بازار رهن هم مبتنی بر این اس��ت 
ک��ه بتوانی��د با توجه ب��ه محدودیت های مالی 

ک��ه بانک ها دارند پیش��نهادهایی تهیه ش��وند 
که برای مؤسس��ات پولی و بانکی یک مش��وق 
محسوب شود و به پرداخت این نوع تسهیالت 
تن دردهند. مثال در طرح خرید لیزینگی مسکن 
اگرچه این نوع تس��هیالت، بس��یار گران قیمت 
هستند و درصد بسیار کمی از جامعه هدف را 
شامل می شوند اما باز هم به نوبه خود می تواند 

نوعی رونق را در بازار مسکن ایجاد کند. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: وام ه��ای مس��کن 
بانک های مس��کن دیگر کشورها که تسهیالتی 
مش��ابه تسهیالت خرید مس��کن بانک مسکن 
کش��ورمان ارائ��ه می دهند، در س��ه آیتم مهم 
خالصه می ش��وند:  »میزان و مبلغ تسهیالت«،  
»مدت زم��ان بازپرداخ��ت آن« و  »نرخ س��ود 
تس��هیالت«. این سه فاکتور باید در استطاعت 
متقاض��ی دریاف��ت وام باش��د. مظاهریان بیان 
کرد: با تحقیق و مطالعه ای که در وزارت راه و 
شهرسازی انجام شد، به این نتیجه رسیدیم که 
در شرایط فعلی اقتصاد کالن و خرد کشور، وام 
خرید مسکن نباید بهره ای بیشتر از 14 درصد 
داشته باشد و حتی با پیروی از نرخ تورم، بهره 
آن به تدری��ج ه��م کاهش یاب��د. در مرحله بعد 
باید مدت بازپرداخت اقساط طوالنی تر شود. 

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دستاورد 
مه��م دول��ت یازده��م مبن��ی بر افزای��ش زمان 
بازپرداخت تس��هیالت مسکن صندوق پس انداز 
مس��کن یکم به 12 س��ال گفت: البته این زمان 
هم مورد تأیید وزارت راه و شهرس��ازی نیس��ت و 
ما در حال فکر کردن به افزایش زمان بازپرداخت 
این تس��هیالت به 15، 20 و 25 س��ال هس��تیم. 
همچنین باید همزمان با افزایش زمان بازپرداخت 

تس��هیالت، امکان خریدوفروش دیون بانکی در 
بازار رهن ثانویه فراهم ش��ود و این گردش مالی 
در صنعت س��اختمان مرتبا گسترده تر شود. وی 
با اش��اره به افزایش حدودا دو برابری س��قف وام 
مسکن از 35 به 60 میلیون تومان افزود: اگرچه 
این افزایش یک گام مثبت محسوب می شود اما 
شرایطی که برای آن تعیین کرده اند جای انتقاد 
دارد. نرخ بهره 18.5 درصدی تس��هیالت بس��یار 
باالتر از نرخ تورم کش��ور اس��ت و در اس��تطاعت 
اکثر دهک های درآمدی جامعه نیست. وزارت امور 
اقتصادی و دارایی و همچنین بانک مرکزی باید 
تجدیدنظر جدی در نرخ س��ود تسهیالت جدید 

مسکن کنند. 
مظاهری��ان با بیان اینکه پیش بینی کرده ایم 
تا بانک مس��کن در برنامه شش��م توسعه به یک 
بانک توسعه ای برای اجرای سیاست های بخش 
مسکن تبدیل شود، اظهار داشت: آنچه با بانک 
مرک��زی و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش 
از آغاز پرداخت تس��هیالت 60 میلیون تومانی 
مسکن توافق کرده بودیم این بود که نرخ سود 
این تس��هیالت در اس��تطاعت مردم باشد چون 
رقم باال، س��بب می ش��ود تا خری��داران واقعی 
مس��کن از آن اس��تفاده نک��رده و عمال تبدیل 
به تس��هیالتی برای کس��انی شود که به دنبال 
نقدینگی در بازارهای دیگر هستند.  وی تأکید 
ک��رد: ب��ا توج��ه به کاهش نرخ س��پرده قانونی 
س��پرده ممتاز بانک مس��کن نزد بانک مرکزی، 
وزارت راه و شهرسازی انتظار افزایش نرخ سود 
تسهیالت از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی 
را نداش��ت. ما با افزایش نرخ س��ود تس��هیالت 

60میلیون تومانی موافق نیستیم.

هرچند نامشخص بودن شرایط 
اقتصادی کشور، سود باالی تسهیالت 
و گسترش دالل بازی در بازار مسکن 

از جمله دالیل عدم تأثیر گذاری 
وام ها در بازار مسکن تلقی شده اند 
اما به نظر می رسد بیش از هر عامل 
دیگری، پایین بودن مبلغ وام در 

قیاس با قیمت های بسیار باالی خانه 
در کالن شهرها به خصوص تهران 
مانع اصلی دستیابی به یک موفقیت 

چشمگیر است

انتقاد معاون وزارت شهرسازی از سود ۱۸.5 درصدی وام مسکن



عملیات اجرایی ایجاد مرکز آزمون 
جاده ای خودرو آغاز شد

همزمان با سفر رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت 
به شهرس��تان ری،  عملیات اجرایی فاز نخست ایجاد 
مرک��ز آزم��ون جاده ای خودرو در زمینی به وس��عت 
850 هکتار در منطقه حس��ن آباد فش��افویه از توابع 

این شهرستان آغاز شد. 
به گزارش ش��اتا، در این مراس��م مدیر کل صنایع 
خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با بیان اینکه این اقدام با دستور تلفنی دکتر روحانی 
آغاز می ش��ود ابراز امیدواری کرد در آینده نیز ش��اهد 
موفقیت ه��ای بیش��تری در صنعت خ��ودرو و ارتقای 
توانمندی ها و ظرفیت های این صنعت در داخل کشور 
باشیم. امیرحسین قناتی گفت: فاز اول این طرح در 
س��ال آینده به ثمر می رس��د و امیدواریم بتوانیم به 
برنامه  ریزی ها و اهداف در نظر گرفته شده دست پیدا 
کنیم و تکمیل فاز های اجرایی بعدی را شاهد باشیم. 
وی از هم��ه دس��ت اندرکاران در اج��رای این طرح 
خواست با پشتیبانی و حمایت الزم در به ثمر رسیدن 

و اجرایی شدن این طرح کمک کنند. 
مدیر کل نیرو محرکه و ماشین سازی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت خاطرنشان کرد این اقدام با ایجاد یک 
زیرساخت فنی و مهندسی آغاز شده و انتظار داریم در 
چارچوب های مورد نظر نتیجه خوبی را برای صنعت 
خودرو کش��ور به همراه داش��ته باشند. گفتنی است 
عملی��ات اجرای��ی ایجاد مرکز آزمون جاده ای خودرو 
با ظرفیت انواع طیف جاده ای 1500 دستگاه خودرو 
در سال با میزان سرمایه گذاری 3100 میلیارد ریال 
و میزان اش��تغالزایی 270 نفر به صورت مس��تقیم با 
سرمایه گذاری شرکت های ایران خودرو، سایپا، بهمن، 

آرتاویل تایر و شرکت بازرسی کیفیت شروع شد. 

با اجرای یک قانون جدید الزامی می شود
  نصب تابلوی حقوق مشتری 
در نمایندگی  فروش خودرو 

 با اجرایی ش��دن یک قانون جدید، خودروس��ازان و 
واردکنن��دگان خ��ودرو موظف به نصب تابلوی حقوق 
مش��تریان در مح��ل نمایندگی های ف��روش خودرو 
ب��رای آگاهی مصرف کنندگان از حقوق قانونی ش��ان 

خواهند بود. 
به گزارش ایسنا، در مواردی ناآگاهی مصرف کنندگان 
خودرو از حقوق قانونی شان باعث تضییع این حقوق از 
سوی خودروسازان و واردکنندگان خودرو شده است. 
عدم پرداخت جریمه توقف خودرو در نمایندگی های 
خدمات پس از فروش از جمله این موارد بوده است. 
طب��ق قان��ون، خودروس��ازان و واردکنندگان خودرو 
درصورتی ک��ه خودروی تح��ت گارانتی آنها بیش از دو 
روز کاری در تعمیرگاه ها متوقف شود، موظف به پرداخت 
خس��ارتی به عنوان خسارت خواب خودرو، به مالک آن 
هستند. با این حال ناآگاهی مصرف کنندگان از این حق 
قانونی باعث شده تا خودروسازان و واردکنندگان خودرو 
از عمل به وظایف قانونی خود در این زمینه خودداری 
کرده و خس��ارت خواب خودرو را پرداخت نکنند.  این 
وضعیت در حالی اس��ت که اگر ش��رکت خدمات پس 
از فروش خودروس��از یا واردکننده خودرو، از پرداخت 
این خس��ارت خودداری کند، مالک خودرو می تواند به 
وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان های صنعت، 
معدن و تجارت استان ها شکایت کند تا شرکت خدمات 
پس از فروش خودروساز یا واردکننده مربوطه، ملزم به 
پرداخت خس��ارت یاد ش��ده شود.  این موارد در تدوین 
اصالحی��ه آیین نام��ه اجرایی قان��ون حمایت از حقوق 
مصرف کنن��دگان خودرو مورد توجه قرار گرفته اس��ت 
به گونه ای که خودروسازان و واردکنندگان خودرو موظف 
به نصب تابلوی حقوق مشتریان در نمایندگی های فروش 

خودرو برای آگاهی مصرف کنندگان خواهند بود. 
در این زمینه در ماده 52 این قانون قید شده است: 
»نمایندگی مجاز عرضه کننده خودرو موظف به نصب 
تابلوی رتبه نمایندگی و همچنین نصب تابلوی حقوق 
مش��تریان به نحوی که قابل رویت مصرف کنندگان 
باشد در محل پذیرش است. تابلوی حقوق مشتریان 
توس��ط وزارت صنعت، معدن و تجارت )دفتر صنایع 
خ��ودرو و نیرومحرکه( در چارچوب آیین نامه تدوین 

و به عرضه کنندگان اعالم خواهد شد«. 
اصالحیه آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان خودرو اخیرا در کمیسیون زیربنایی 
دولت به تصویب رسیده است. این قانون پس از ابالغ از 
سوی معاون اول رئیس جمهوری، اجرایی خواهد شد. 

خبر

پنجشنبه
37 دی 1394 خودرو

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: 

صنعت خودروسازی ایران پیوست سالمت ندارد

استاندارد

شماره 402 www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

شرکت خودروسازی تس��ال که در زمینه 
طراح��ی و تولید خودروه��ای برقی فعالیت 
می کند اخیرا از تکنولوژی قابلیت رانندگی 
خودکار رونمایی کرده اس��ت. اما این پایان 
کار نیست و این ش��رکت خود را برای یک 

بیانیه دیگر آماده می کند. 
در این راس��تا ایالن ماسک، مدیر اجرایی 
تس��ال معتقد اس��ت، در بیانیه جدید تسال 
که به زودی صادر خواهد ش��د، باید منتظر 
اعالم این شرکت مبنی بر ساخت نخستین 
خ��ودروی خودکار آن طی دو س��ال آینده 
باش��یم. در پی اعالم این خبر مدیر اجرایی 
تسال گفت: »ما در حال حرکت در مسیری 
هس��تیم ک��ه در نهایت تس��ال را در زمینه 
تولید محصوالتش به استقالل و خودکفایی 
خواهد رس��اند و من معتقدم که ما طی دو 
س��ال آینده نخستین خودروی بدون راننده 
و خ��ودکار خود را به ب��ازار عرضه خواهیم 

کرد.«  ماس��ک اف��زود: »تا دو س��ال آینده 
تکنولوژی ه��ای الزم را در اختی��ار خواهیم 
داش��ت و عالوه بر آن ممکن اس��ت به یک 
سال دیگر جهت بررس��ی خودروهای تسال 
توس��ط نهاده��ای قانون گ��ذاری و نظارتی 
جهت تایید س��المتی و استاندارد بودن آنها 
جهت حض��ور در خیابان ه��ا و جاده ها نیاز 

داشته باشیم.«
مدیر اجرایی تسال که در حضور خبرنگاران 
حوزه صنعت خودرو سخن می گفت، توضیح 
داد: »من فکر می کنم ما تمامی قطعات این 
پ��ازل را در اختیار داری��م و تنها کاری که 
بای��د انجام دهیم آن اس��ت که این قطعات 
را با دقت و به درس��تی در کنار یکدیگر قرار 
داده و تس��ال را برای حضور در کنار بزرگان 
صنعت خودروس��ازی جهان آماده کنیم، در 
صورت انجام صحی��ح این مراحل می توانیم 
بگوییم که کار خود را به درستی انجام داده 

و به هدف مان رسیده ایم.«
اگرچه ایالن ماس��ک جزییات بیشتری از 

زمان انتش��ار بیانیه شرکت تسال در اختیار 
خبرنگاران و رس��انه ها قرار نداد، اما به نظر 
می رس��د زمان بندی ک��ه در ابتدا مورد نظر 
وی ب��وده با تغییراتی روبه رو ش��ده اس��ت. 
چراکه 15 ماه قبل ماس��ک اعالم کرده بود 
که تسال برای تولید خودروی خودکار خود 
به پنج تا شش سال زمان نیاز خواهد داشت 
که این زمان براساس گفته های اخیر وی به 

دو سال کاهش یافته است. 
در حال��ی که بس��یاری از خودروس��ازان 
مطرح در جهان به دنبال طراحی و ساخت 
خودروهای ب��دون نیاز به راننده هس��تند، 
شرکت های تسال و گوگل ضمن همکاری با 
یکدیگر در این زمینه، اهداف جاه طلبانه ای 
را نی��ز در س��ر دارن��د. در همی��ن ارتباط، 
شرکت گوگل اعالم کرده که تا سال 2020 
نخس��تین خودروی بدون راننده خود را به 
بازار عرضه خواهد کرد، این در حالی اس��ت 
که قانونی جدید تصویب ش��ده در کالیفرنیا 
شرکت های خودروسازی را موظف می کند 

تا در خودروهای بدون راننده خود فرمان و 
پ��دال ترمز تعبیه کنند ت��ا در صورت لزوم 
رانن��ده بتوان��د ش��خصا وارد عمل ش��ده و 
کنترل خودرو را در دس��ت بگیرد. در حالی 
ک��ه گوگل اخیرا از قانون تصویب ش��ده در 
رابط��ه با خودروهای خودکار اظهار تاس��ف 
کرده ولی مدیر اجرایی ش��رکت تسال از آن 

استقبال کرده است. 
ای��الن ماس��ک در ارتباط ب��ا خودروهای 
گف��ت:  موج��ود  ش��رایط  و  خ��ودکار 
حاضر اطالع��ات و آگاهی الزم در  »در حال 
رابطه با خودروهای بدون راننده وجود ندارد. 
بنابراین پش��تیبانی چندانی از این خودروها 
به عمل نمی آید. نکته حائز اهمیت آن است 
که در صورت انتش��ار اطالع��ات و جزییات 
بیش��تر از وضعیت ایمنی خودروهای بدون 
راننده و اثبات این موضوع که این خودروها 
از ماشین های معمولی ایمن تر هستند سبب 
خواهد ش��د تا حمایت بیش��تری از س��وی 
قانون گ��ذاران از تولی��د و عرضه خودروهای 

خودکار به بازار صورت پذیرد.«
با این همه زمانی که بحث از خودروهای 
خ��ودکار به میان می آید، ماس��ک بس��یار 
صریح و رک نظ��رات و دیدگاه های خود را 
مطرح می کن��د. پیش از این وی پیش بینی 
ک��رده بود ک��ه در آینده نزدی��ک قانون به 
خودروهای��ی ک��ه توس��ط انس��ان هدایت 
ش��ود اجازه ت��ردد در خیابان ه��ا و جاده ها 
را نخواه��د داد، چراک��ه خودروه��ای بدون 
رانن��ده بس��یار ایمن تر ب��وده و این موضوع 
مبح��ث حمل و نق��ل را به طورکلی دگرگون 
خواهد کرد. ماس��ک معتقد اس��ت چنانچه 
پی��ش از طراح��ی خودروهای خ��ودکار و 
معرفی آنها، تکنولوژی اس��تفاده ش��ده در 
آنها معرفی می ش��د اس��تقبال بهتری از آن 
به عمل می آمد. در آن صورت قانون گذاران 
می توانستند با بررسی بهتر این تکنولوژی و 
میزان ریسک موجود در آن، قوانین بهتری 
در رابطه با خودروهای بدون راننده و نحوه 

استفاده از آنها وضع کنند. 

سیدحسن هاشمی، وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی گفت: نه تنها 
طرح ف��روش یکصد ه��زار خودرو با 
تس��هیالت بانکی، بلک��ه کل صنعت 
خودروس��ازی ایران برخ��الف قانون 
برنامه توسعه پنجم، پیوست سالمت 
ندارد و مالحظات س��المت مردم در 

این طرح ها رعایت نمی شود. 
هاش��می در گفت وگ��و ب��ا ایرن��ا 
در پاس��خ ب��ه این پرس��ش ک��ه آیا 
طرح ف��روش یکصد ه��زار خودرو با 
تس��هیالت بانک��ی با س��المت مردم 
س��ازگار اس��ت، توضی��ح داد: طبق 
قان��ون هر ط��رح و برنامه کالن ملی 
باید قبل از اجرا پیوست سالمت آن 
در وزارت بهداشت تایید شود اما در 
مورد فروش این خودروها پیوس��ت 

سالمت نداشتیم. 
وی گف��ت: اگ��ر ب��رای طرح های 
این چنینی، پیوس��ت س��المت ارائه 
شود و مورد تایید قرار بگیرد، وزارت 
بهداش��ت بعدا نمی توان��د مدعی آن 
شود، بنابراین منطقی است که همه 
طرح های مل��ی و از جمله این طرح 

پیوست سالمت داشته باشد. 
براساس بند )ب( ماده 32 قانون 
استانداردهای  پنجم،  توسعه  برنامه 
ملی پیوست سالمت برای طرح های 
بزرگ توس��عه ای با پیشنهاد وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و تایید معاونت )س��ازمان مدیریت 
پ��س  و  تدوی��ن  برنامه ری��زی(،  و 
عالی س��المت  از تصویب ش��ورای 

و امنی��ت غذای��ی توس��ط معاونت 
)س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی( 

برای اجرا ابالغ می ش��ود. 
مصادیق طرح های بزرگ توسعه ای 
به پیش��نهاد وزارت بهداشت، درمان 
و آم��وزش پزش��کی و تایید معاونت 

مشخص می شود. 
وزیر بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزش��کی در پاس��خ به این پرس��ش 
خبرن��گار ایرن��ا که آیا ط��رح فروش 
تس��هیالتی یکص��د ه��زار خ��ودرو 
پیوست س��المت داشته است، گفت: 
به طور قطع نداش��ته و این طرح هم 
مانن��د بس��یاری دیگ��ر از طرح های 
مل��ی، بدون پیوس��ت س��المت اجرا 

شده است. 
هاش��می اف��زود: اگ��ر ام��روز ب��ا 
مشکالت جدی زیست محیطی مانند 
ط��رح پارس جنوبی مواجه هس��تیم 
ب��ه خاط��ر این اس��ت که پیوس��ت 
س��المت برای طرح های ملی نداریم 
و ط��رح فروش یکصد ه��زار خودرو 
با تس��هیالت بانکی نیز از این قاعده 

مستثنا نیست. 
وی گفت: در مورد چنین مسائلی 
فق��ط می توانم همین ی��ک جمله را 
بگوی��م که امی��دوارم مطاب��ق آنچه 
در سیاس��ت های ابالغی کالن نظام 
س��المت آم��ده، طرح ه��ای مل��ی، 

پیوست سالمت داشته باشد. 
وزیر بهداشت گفت: اگر طرح های 
ملی پیوس��ت س��المت داشته باشد، 
با اجرای آنها س��المت مردم آسیب 

نمی بیند، البته اگ��ر جایی ناگزیر از 
این چنینی هستیم  اجرای طرح های 
باید از طرق منطقی و وضع عوارض، 

آسیب های آن را جبران کنیم. 
هاشمی در پاس��خ به این پرسش 
که آیا ورود این خودروها به سالمت 
مردم آس��یب می زن��د، توضیح داد: 
نمی دانم ورود ای��ن خودروها چقدر 
به س��المت مردم آس��یب می زند اما 
بای��د موض��وع را همه جانبه و جامع 
ببینیم، چون عکس آن هم هس��ت، 
و از آن طرف بیکار ماندن یکس��ری 
از کارگ��ران خودروس��ازی یا اخراج 
آنها ه��م می تواند به س��المت مردم 

آسیب بزند. 
وزی��ر بهداش��ت تاکید ک��رد: باید 
را همه جانبه  چنی��ن موضوع های��ی 
دی��د، نمی ش��ود از نگاه بهداش��ت و 
درم��ان بگوی��م کار بدی اس��ت اما 
یک نفر دیگر از نگاه اش��تغالزایی یا 
استفاده از س��رمایه های کشور آن را 
بررسی و تحلیل کند و بگوید اگر این 
طرح اجرا نمی ش��د، یک فاجعه ملی 

اتفاق می افتاد. 
هاش��می افزود: در مورد این طرح 
)فروش تس��هیالتی خ��ودرو( نیز با 
توج��ه به اینکه بنده عضوی از دولت 
هس��تم از آن دف��اع می کن��م اما از 
آن ط��رف چون پیوس��ت س��المت 
ندارد، نمی توان��م آن را تایید کنم و 
 ای کاش مجریان ای��ن طرح، قبل از 
اجرا به پیوس��ت سالمت آن هم فکر 

می کردند. 

تا  تاکید ک��رد:  بهداش��ت  وزی��ر 
جایی ک��ه می دان��م، به ط��ور کل��ی 
پیوست  کشور  خودروسازی  صنعت 
س��المت ن��دارد، البت��ه در م��ورد 
کارهایی مث��ل ترمز »ای بی اس« - 
ABS - )ترم��ز ضد قف��ل خودرو( 
یا کیس��ه هوا کارهایی شده و البته 
هن��وز نمی دان��م موضوع پیوس��ت 
س��المت آنها حل شده یا نه، اما در 
کل پیوست سالمت جامع و کاملی 
برای صنعت خودروس��ازی کش��ور 

وجود ندارد. 
وی در پاس��خ به این پرسش ایرنا 
مبن��ی بر اینکه آیا وزارت بهداش��ت 
برای الزام خودروس��ازی ب��رای ارائه 
پیوست سالمت مکاتبه داشته، گفت: 
ن��ه، در دوره ما مکاتبه نش��ده، البته 
شاید در گذشته مکاتباتی شده باشد. 
در بخش��ی از بس��ته سیاست های 
دول��ت برای تس��ریع رونق اقتصادی 
ی��ا همان بس��ته خ��روج از رکود که 
چن��دی پی��ش رونمایی ش��د، مقرر 
ش��د خودروهای داخلی با تسهیالت 
25 میلیون تومانی و با بهره 16درصد 

در اختیار مردم قرار گیرد. 
همچنی��ن در زم��ان رونمای��ی از 
بس��ته خروج از رکود اعالم ش��د که 
این بس��ته برای نیمه دوم امسال در 
نظر گرفته ش��ده اما ب��ا اجرای طرح 
از 20 آبان م��اه، ب��ه فاصل��ه کمتر از 
شش روز، سقف منابع در نظر گرفته 
ش��ده برای تامین 110 هزار دستگاه 

تکمیل شد. 

مرکز ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت 
اع��الم کرد امس��ال 165 هزار دس��تگاه 
خودروی فرسوده از رده خارج شده است. 
به گزارش روابط عمومی مرکز س��تاد 
مدیری��ت حمل و نقل س��وخت، تاکنون 
بی��ش از ی��ک میلی��ون و 237 ه��زار 
دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج 

شده است. 
پارس��ال بیش از 310 ه��زار خودروی 
فرس��وده از چرخه حمل و نقل خارج شده 

بود. 
ب��ر پایه ای��ن گزارش، ب��ا وجود برخی 
ادعاهای مطرح شده درباره توقف از رده 
خارج کردن خودروهای فرسوده، امسال 

هزار  ب��رای نخس��تین بار نزدیک ب��ه 86 
دس��تگاه از ان��واع خودروهای فرس��وده 

سنگین از رده خارج شد. 
حمل و نقل  مدیری��ت  س��تاد  مرک��ز 
س��وخت نوش��ت: به باور کارشناسان، 
کاهش  س��وخت،  مصرف  کاهش  برای 
ایمنی در  افزایش  و  آالینده های ه��وا 
تردده��ا، تاثیر اس��قاط ه��ر خودروی 
فرس��وده س��نگین چندی��ن برابر یک 

خودروی س��واری فرس��وده اس��ت. 
هی��ات دولت مرداد امس��ال با جدایی 
س��تاد مدیریت حمل و نقل و س��وخت از 
نهاد ریاس��ت جمهوری و انتق��ال آن به 

وزارت راه و شهرسازی موافقت کرد. 

 امسال 165 هزار خودروی فرسوده
از رده خارج شد

تسال تا 2 سال آینده به بازار عرضه خواهد کرد

نخستین خودروی بدون راننده
ترجمه: معراج آگاهی
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دستگاه قضایی مصر دبیرکل اخوان المسلمین مصر و 
برخ��ی رهبران و اعضای این گ��روه را به زندان محکوم 
ک��رد. به گ��زارش روس��یا الیوم، دس��تگاه قضایی مصر 
محمد بدیع دبیرکل گروه اخوان المس��لمین مصر را به 

۱۰ سال زندان محکوم کرد. 
ده ه��ا نفر از اعضای این گروه نیز از س��وی دس��تگاه 

قضایی مصر به حبس ابد محکوم ش��دند. حبس ابد در 
مصر معادل ۲۵ س��ال زندان است. یک مسئول نظامی 
مصر اعالم کرد که افراد مذکور به اتهام دس��ت داشتن 
در حوادث س��ال ۲۰۱۳ به ویژه در اس��تان السویس در 
شرق قاهره محکوم شدند. بنا بر اعالم مسئوالن نظامی 
مصر، در حوادث ش��رق قاهره در سال ۲۰۱۳ دست کم 

۳۱ نفر کش��ته و ۳۴ نظامی زخمی ش��دند و همچنین 
پنج خودروی زرهی ارتش در آگوس��ت ۲۰۱۳ به آتش 
کشیده ش��د. در حوادث سال ۲۰۱۳  »محمد مرسی« 
رئیس جمهوری مصر توسط ارتش این کشور برکنار شد 
که این امر اعتراض اخوان المس��لمین و طرفداران آن را 

برانگیخت و به درگیری هایی در مصر منجر شد. 

محمدجواد ظریف، وزی��ر امور خارجه 
کشورمان در نشس��ت خبری مشترک با 
لوندگ س��ورو س��ورن وزیر امور خارجه 
مغولس��تان ک��ه به ته��ران س��فر کرده 
اس��ت، در پاس��خ ب��ه س��وال خبرنگاری 
درباره تأثیر مصوبه اخی��ر کنگره آمریکا 
بر حضور ش��رکای اقتص��ادی در ایران با 
توج��ه ب��ه محدودیتی که برای س��فر به 
ایران تعیین کرده اس��ت، اظهار داش��ت: 
همان ط��ور که قبال اع��الم کرده ایم، ما با 
دول��ت آمریکا به عن��وان نماینده کل این 
کش��ور بحث می کنیم و کاری به کنگره 
نداری��م. دولت آمریکا وظایف مش��خصی 
را براس��اس ضوابط موجود برعهده دارد 
و ای��ن خ��ود دولت آمریکاس��ت که باید 
مش��کالت داخلی خود را به هر روش��ی 
ک��ه می داند حل کند. ای��ن قاعده روابط 
بین الملل اس��ت که تصمیم گیری داخلی 
نمی تواند تعه��دات بین المللی را از دوش 
یک کشور بردارد. اینکه وزیر امور خارجه 
آمریکا رس��ما اعالم کرده که اجازه ایجاد 
مش��کل در اجرای برج��ام را نمی دهند، 
یک سیاست از س��وی دولت آمریکاست 
و باید دید چگونه اجرا می شود. اگر عین 
قان��ون مصوبه کنگره رفتار ش��ود، حتما 
نقض برج��ام خواهد بود، ام��ا اگر دولت 
از امکان��ات خود برای اج��رای این قانون 
اس��تفاده کند، باید ارزیابی ک��رد که آیا 

نقض برجام صورت گرفته یا خیر. 
وی همچنی��ن در رابطه ب��ا مکاتبه روز 
گذش��ته هیأت رئیسه کمیس��یون امنیت 
ملی مجلس با ش��ورای عالی امنیت ملی 
درباره این مصوبه کنگ��ره آمریکا و نقض 
برجام، عنوان کرد: هیأت نظارت ش��ورای 
عال��ی امنیت ملی که براس��اس نامه مقام 
معظم رهبری تش��کیل ش��ده، مس��ئول 
نظ��ارت بر حس��ن اجرای برجام اس��ت و 
حتما نامه کمیس��یون امنیت ملی مجلس 
در نخس��تین جلس��ه هی��أت نظ��ارت به 
اط��الع اعض��ا خواهد رس��ید و این هیأت 

تصمیم گیری می کند. 
وزیر امور خارجه کش��ورمان با اش��اره به 
دی��دار خود با جان کری وزی��ر امور خارجه 
آمریکا در ۱۰ روز گذشته و در نیویورک، به 
ده ها ایمیل و تماس از طرف مذاکره کنندگان 
غربی با همکاران وی در وزارت خارجه اشاره 
کرد و گفت: اعضای ۱+۵ منافع زیادی دارند 
که مانع اجرای این تصمیمات تبعیض آمیز 
هس��تند. ما هم��ه این مس��ائل را به هیأت 
نظارت بر اجرای برجام گزارش خواهیم داد 
و این هی��أت تصمیم گیری می کند که چه 

باید بکنیم. 
وزیر ام��ور خارجه کش��ورمان در ادامه 
نشست خبری خود با همتای مغولستانی 
و در پاس��خ به س��وال خبرن��گاری درباره 
مهم ترین برنامه ه��ای وزارت امور خارجه 

در زمین��ه اج��رای برج��ام و دیپلماس��ی 
اقتصادی گف��ت: وزارت خارجه از ابتدای 
دولت تدبیر و امید دیپلماسی اقتصادی را 
به عن��وان یکی از اهداف مهم خود انتخاب 
کرده اس��ت. به دلیل ش��رایط ویژه ای که 
کش��ور از ابت��دای جنگ تحمیل��ی با آن 
روبه رو بوده، وزارت خارجه با یک گرایش 
سیاس��ی امنیت��ی در س��طح بین المللی 
مواجه بوده اس��ت که این باید به گرایش 
توس��عه ای تغییر یاب��د. امیدواریم با رفع 
تحریم ها نخس��تین قدم برداش��ته ش��ود 
و م��الک ارزیاب��ی س��فارتخانه های مان را 
نی��ز میزان ایفای نق��ش در تحقق اهداف 
توس��عه  اقتصادی کش��ور به وی��ژه اقتصاد 
مقاومتی قرار داده ای��م. زمینه همکاری با 
کشورهای دیگر به ویژه کشورهای در حال 
توس��عه، منطقه آمری��کای التین و آفریقا 
در زمینه ص��ادرات غیرنفت��ی و خدمات 
فنی و مهندسی فراهم است و مزیت های 
موجود زمینه را ب��رای حضور جدی تر ما 
فراهم ک��رده اس��ت. س��فارتخانه های ما 
تس��هیل کننده رواب��ط هس��تند و این را 
رسالت وزارت امور خارجه می دانیم که در 
زمینه توس��عه اقتصادی فعال باشد. وی با 
بیان اینکه اهداف خود را در دیپلماس��ی 
اقتصادی محدود نمی کنیم، اظهار داشت: 
اولویت ما در حال حاضر توس��عه روابط با 
همس��ایگان است، به ویژه در شرایط امروز 

ک��ه منطقه با خط��ر ج��دی افراط گرایی 
روبه رو اس��ت، در این زمینه برنامه هایی را 

در دست اجرا داریم. 
ظریف در بخش دیگری از این نشست با 
ابراز خوشحالی از سفر لوندگ سورو سورن 
وزیر امور خارجه مغولس��تان در ایران که 
ب��رای دومین بار ص��ورت می گیرد، گفت: 
حدود چهار س��ال قبل نیز رئیس جمهور 
مغولستان برای حضور در اجالس جنبش 
ع��دم تعهد به ایران س��فر ک��رد. در طول 
چهار س��ال گذش��ته گفت وگوهای خوبی 
ب��رای گس��ترش رواب��ط و همکاری های 
وس��یع تر در حوزه های تاریخی، فرهنگی 
و می��راث مش��ترک تاریخ��ی و مطالعات 
مش��ترک داشته ایم و امروز نیز زمینه های 
همکاری سیاس��ی و اقتص��ادی به ویژه در 
حوزه های کش��اورزی، ان��رژی و معدن را 
بررس��ی کردیم. وزیر خارجه مغولس��تان 
نی��ز در طول مدت اقام��ت خود در ایران، 
ب��ا مس��ئوالن مختل��ف کش��ور گفت وگو 
خواهد کرد و در زمینه حوزه های مختلف 
فرهنگی و پیگیری مسائل تاریخ مشترک 
و نی��ز حوزه نف��ت، کش��اورزی و صنعت 
گفت وگو و رایزنی خواهد کرد. ظریف ابراز 
امیدواری کرد که با توجه به مشترکات دو 
کشور، امکان گس��ترش روابط دوجانبه و 
استفاده از آن برای گسترش صلح و ثبات 

در منطقه فراهم شود. 

سردار حس��ین اشتری، رئیس پلیس کش��ور در حاشیه 
رونمایی از س��ند راهبردی یگان ویژه در جمع خبرنگاران با 
بیان اینکه یگان ویژه پلیس به دلیل ماموریت های حساس 
باید تجهیزات الزم را داشته باشد، گفت: امروز مدعی هستیم 
اکث��ر تجهیزاتی را که در اختی��ار داریم، تجهیزات به روزی 

هستند که می تواند عامل بازدارندگی ایجاد کند. 
وی ب��ا بیان اینکه داش��تن تجهیزات، دقت و س��رعت را 
افزایش می دهد، افزود: استفاده از تجهیزات، برخورد فیزیکی 
ب��ا افراد را محدودتر می کن��د و هزینه ها کاهش می یابد. به 
گفته رئیس پلیس کش��ور، 8۵ درصد تجهیزات یگان ویژه 
تولید داخل اس��ت. اش��تری همچنین درخصوص چینش 
نیروه��ای یگان ویژه در ایس��تگاه های مترو پایتخت گفت: 
به دلیل مناسبت های خاص و مراسمات مخصوص در شهر 
تهران، از جمله اجالس س��ران کشورهای صادرکننده گاز، 
نیاز بود که ماموران حضور بیشتری به دلیل بازدارندگی در 

سطح شهر داشته باشند و همچنین باید آمادگی بیشتری در 
ماموران ایجاد می ش��د. وی با بیان اینکه الزم است ماموران 
یگان ویژه رزمایش های تمرینی داشته باشند اظهار کرد: این 
حضور ماموران در ایس��تگاه های مترو تداوم ندارد و به زودی 

حضور آنها کمتر خواهد شد. 
رئیس پلیس کشور همچنین در مورد رزمایش مشترک 
یگان ویژه و نیروی زمینی ارتش گفت: پس از ابالغ ستاد 
کل نیروهای مس��لح درخصوص برگ��زاری این رزمایش، 
این رزمایش که با هدف کس��ب آمادگی بیش��تر در برابر 
موضوعات تروریس��تی، رهایی گروگان و. . . اس��ت، انجام 
خواه��د گرفت اما هنوز ابالغیه ای در این خصوص صورت 

نگرفته است. 
وی همچنی��ن درخصوص آمادگی یگان ویژه در برابر 
اتفاق��ات احتمالی انتخاب��ات آتی گف��ت: وظیفه ذاتی 
نیروی انتظامی حفظ نظم و امنیت اس��ت. در تمام ایام 

و مناس��بت های خاص همچون انتخابات به وظیفه خود 
عمل می کنند و بنا به درخواس��ت مس��ئوالن اقدامات 
خ��ود را درخص��وص افزای��ش امنیت انتخابات ش��روع 
خواهی��م کرد و آمادگی ه��ای الزم را داریم. امیدواریم 
انتخاب��ات آتی توام ب��ا امنیت و آرامش برگزار ش��ود، 
هرچند پیش بینی ها نش��ان می دهد ک��ه انتخابات آتی 
با آرامش همراه اس��ت. رئیس پلیس کشور افزود: فضای 
مج��ازی نی��ز درخصوص تأمی��ن امنی��ت انتخابات رصد 

می شود. 
اش��تری همچنین درخصوص تحرکات تروریس��تی در 
مرزهای ش��رقی گفت: در شرق کشور هرچند وقت یکبار 
توسط گروه های خارجی تکفیری تحرکاتی در مرز انجام 
می ش��ود که خوشبختانه با اقدام بموقع مرزبانی، خنثی و 
پاسخ مناسبی به گروهک ها داده می شود و در حال حاضر 

وضعیت خوب و مناسبی را شاهد هستیم. 

ظریف: 
اجرای کامل قانون مصوب کنگره نقض برجام خواهد بود

رئیس پلیس کشور: آمادگی برای برقراری امنیت در انتخابات آتی

آخرین اخبار انتخاباتی
س��اعت های اولیه پنجمین روز ثبت نام 
انتخابات مجلس دهم با حضور چهره هایی 
و  اصالح طل��ب  جن��اح  دو  از  ش��اخص 

اصولگرایی جهت کاندیداتوری آغاز شد. 
مجتب��ی  و  زاکان��ی  حدادع��ادل، 
رحماندوست از چهره های شاخص جریان 
اصولگرا بودند که در نخس��تین س��اعات 
پنجمین روز ثبت نام ب��رای کاندیداتوری 
در مجلس پنجم به وزارت کشور مراجعه 
کردند. رس��ول منتجب نیا، حسن رسولی، 
نصراهلل تاجیک و محمدجواد حق ش��ناس 
نی��ز از اصالح طلبان��ی بودن��د ک��ه صبح 
روز چهارش��نبه مراح��ل ثبت ن��ام خ��ود 
جهت کاندیدات��وری در انتخابات مجلس 

ده��م را در وزارت کش��ور تکمیل کردند. 
حجت االس��الم غالمرض��ا مصباحی مقدم 
و علی مطهری نماین��دگان فعلی مجلس 
نی��ز از جمله چهره های��ی بودند که پیش 
از ظهر چهارش��نبه داوطلب کاندیداتوری 
مجلس دهم ش��دند. حسین قدیری ابیانه 
س��فیر پیش��ین ایران در ایتالیا و مکزیک 
نیز داوطلب کاندیداتوری در مجلس دهم 
ش��د. همچنین ابراهیم اصغر زاده نیز برای 
کاندیدات��وری مجلس ده��م ثبت نام کرد. 
اس��ماعیل کوثری، حجت االس��الم حمید 
رس��ایی، حس��ین ط��ال و بیژن نوب��اوه از 
نمایندگان فعلی مجلس ش��ورای اسالمی 
و مرتضی الویری، ش��هردار پیشین تهران 

نیز با حضور در فرمان��داری تهران جهت 
ش��رکت در انتخابات مجلس دهم ثبت نام 
کردن��د. عل��ی افراش��ته مع��اون اجرایی 
مجل��س، حس��ن زمان��ی مش��اور رئیس 
مجلس ش��ورای اس��المی، بهروز نعمتی 
نماینده فعلی مجل��س، فیاض زاهد، پیام 
مجرد و حس��ن بیادی از دیگر چهره هایی 
بودند که ظهر چهارش��نبه ب��ا حضور در 
وزارت کش��ور ب��رای انتخاب��ات مجل��س 
محبی نیا  جهانبخ��ش  کردن��د.  ثبت ن��ام 
نماینده دور هش��تم مجلس اس��المی نیز 
چهارشنبه در ستاد انتخابات کشور حاضر 
شد و برای انتخابات مجلس دهم به عنوان 
داوطلب ثبت نام کرد. قدرتعلی حشمتیان 

نماینده دور پنج��م مجلس و نایب رئیس 
خانه احزاب و شهاب الدین صدر نیز برای 

نمایندگی مجلس دهم داوطلب شدند. 
محمدحس��ین مقیم��ی رئیس س��تاد 
انتخاب��ات کش��ور گف��ت: تا س��اعت ۱6 
چهارش��نبه ۵۵7۴ نف��ر ب��رای انتخابات 
مجلس شورای اس��المی و 7۳۱ نفر برای 
انتخابات مجلس خبرگان رهبری ثبت نام 
کرده ان��د. مقیم��ی در جم��ع خبرنگاران 
حاضر در ستاد انتخابات کشور اظهار کرد: 
۱۴ زن برای انتخابات خبرگان و ۴7۵ زن 
ب��رای انتخابات مجل��س ثبت نام کرده اند. 
روز چهارش��نبه ۲۳۲ نفر برای خبرگان و 
۱۴۱7 نفر برای مجلس ثبت نام کرده اند. 
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وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد: اختالفات عمیق آمریکا 
و روس��یه درخصوص امور نظامی در س��وریه وجود دارد، 
ولی این به معنای آن نیس��ت که ما نمی توانیم با یکدیگر 

در آینده همکاری داشته باشیم. 
به گزارش ناتانیل تک، سخنگوی منطقه ای وزارت خارجه 
آمریکا در مصاحبه با شبکه سی ان ان گفت: قطعنامه ۲۲۵۴ 
شورای امنیت درباره س��وریه قطعنامه ای تاریخی در مسیر 
حل دیپلماتیک بحران سوریه است چرا که این قطعنامه به 
بیانیه ژنو و بیانیه وین اس��تناد داش��ته و طرحی مشخص و 
زمان بندی ش��ده را برای انتقال سیاسی قدرت ارائه می کند. 
انتخابات شفاف در سوریه بدون شک به برکناری بشار اسد، 

رئیس جمهوری سوریه از قدرت می انجامد. 
این مسئول آمریکایی خاطرنشان کرد: اختالفات عمیق 
آمریکا و روس��یه درخصوص امور نظامی در سوریه وجود 

دارد ول��ی این به معنای آن نیس��ت که م��ا نمی توانیم با 
یکدیگر در آینده همکاری داش��ته باش��یم. روس��یه نقش 
مهمی در مذاکرات وین ایفا کرد و همه گروه های س��وری 
را دور هم گردآورد. روس��یه همچنان پایگاه های مخالفان 
میانه روی س��وریه را هدف می گیرد و این مسئله چیزی 
اس��ت که حل و فصل سیاس��ی بحران سوریه را با چالش 
مواج��ه خواهد ک��رد. ما از نقش س��ازنده درخصوص حل 

بحران سوریه استقبال می کنیم. 
س��خنگوی منطق��ه ای وزارت خارج��ه آمری��کا عنوان 
داش��ت: روس��یه باید به رویارویی با تروریسم ادامه دهد. 
وی درخصوص ائتالف »نظامی  اس��المی« ضدتروریس��م 
که اخیرا توس��ط عربس��تان و با حضور بیش از ۳۰ کشور 
تش��کیل ش��د گفت: هرگونه تالش از س��وی کشورهای 
اسالمی برای مبارزه با تروریسم مسئله ای مطلوب است. 

آمریکا: روسیه نقش مهمی در مذاکرات سوری ها ایفا کرد

اوغل�و نخس�ت وزیر ترکی�ه    داوود 
اع�ام کرد، نیروهای کش�ورش تا زمان 
آزادس�ازی موص�ل در ع�راق حض�ور 

خواهند داشت. 
  رئیس ش�ورای امنیت روسیه تأکید 
ک�رد، فعالیت ه�ای نظام�ی نات�و برای 
امنیت ملی روس�یه تهدیدی روبه رشد 

محسوب می شود. 
دونالد ترامپ، پس از استفاده از یک عبارت مستهجن علیه هیاری کلینتون، 

نامزد دموکرات ها، به اعمال تبعیض جنسیتی متهم شد

تیتر اخبار

معصومه ابتکار، در همایش گرامیداش��ت س��ال جهانی 
خاک با بی��ان اینکه موضوعات زیس��ت محیطی روزبه روز 
پیچیده تر می ش��ود، اظهار داشت: بخش��ی از مشکالت ما 
در آلودگی هوا به فرس��ایش های بادی، کانون های داخلی 
و بین المللی گرد و غبار باز می گردد. او با اعالم اینکه ایران 
خواس��تار اقدام جهانی برای مقابله با گرد و غبار شده بود، 
گفت: هفت��ه پیش قطعنامه جهانی مقابله با گرد و غبار به 
تصویب رس��ید و در آن از اقدامات ایران هم تش��کر ش��د. 
ابتکار با ابراز امیدواری به اینکه کشورهای منطقه با برقراری 
صلح بتوانند به مش��کالت س��رزمینی خود بپردازند، اظهار 
ک��رد: برنامه های رفع آلودگی هوا، برنامه هایی ۱۰ س��اله و 
۱۵ ساله اس��ت. ما برنامه هایی را در مقابله با گرد و غبار و 

منابع آالینده سوخت های فسیلی در دستور کار گذاشته ایم 
و دول��ت یازدهم با قدرت در این زمینه پیش رفته اس��ت. 
مع��اون رئیس جمهور با بیان اینک��ه در ۱7 محور از اهداف 
جهانی توسعه پایدار به بحث خاک اشاره شده است، توضیح 
داد: ما در س��طح ملی در اجرایی کردن این اهداف جهانی 
تالش می کنیم. وی با اذعان به اینکه س��ال ها است درباره 
مشکالت خاک سخن می گوییم، اما این مشکالت به مسئله 
ملی تبدیل نشده است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه ابالغ 
سیاس��ت های کلی مقام معظم رهبری منجر به جامعیتی 
میان تمام قوا ش��ده اس��ت. ابالغ سیاس��ت های کلی این 
فرص��ت را می دهد که هماهنگی کامل بین قوا و بین همه 

بخش ها داشته باشیم و اولویت های ملی را ببینیم. 

ابتکار: موضوعات زیست محیطی روزبه روز پیچیده تر می شود

  پارلم�ان هن�د روز گذش�ته قان�ون 

تشدید مجازات نوجوانانی را که مرتکب 
جنای�ات  »تنفرآور« ش�ده اند، تصویب 

کرد. 
  مقامات داخل�ی برزیل اعام کردند، 
توف�ان مناط�ق جنوب�ی این کش�ور را 
درنوردی�ده و ب�ر اث�ر آن، 443خانواده 

جشن های کریسمس امسال در بسیاری از نقاط اروپا بدون برف برگزار می شودمجبور به ترک خانه های شان شدند. 

تیتر اخبار

تیم راث، بازیگر س��ینما ضمن ابراز پش��یمانی از بازی در 
نق��ش رئیس تعلیقی فیف��ا اعالم کرد نبای��د در این نقش 
ظاهر می ش��د. به گ��زارش گاردین، تیم راث ک��ه در فیلم 
جنجال برانگی��ز »اش��تیاق متحد« ب��ه کارگردانی فردریک 
اوبرتی��ن در نقش س��پ بالتر جل��وی دوربی��ن رفته بود، 
گف��ت فقط به انگی��زه مالی بازی در این فیل��م را پذیرفت. 
این بازیگر که در فیلم هایی چون  »داس��تان عامه پس��ند«،  
»سگ های انباری« و  »سیاره میمون ها« بازی کرده، گفت 
تنه��ا انگیزه های مالی موجب حضورش در فیلمی ش��د که 
با انتقاد ش��دید منتقدها روبه رو ش��د. این بازیگر انگلیسی 
در گفت وگویی مطبوعاتی اعالم کرد: این فیلم وحش��تناک 
ب��ود  )البته نمی توانم این را بگوی��م چون هرگز ندیدمش( 
و م��ن از بازی در آن متنفرم. این فیلم به دالیلی درس��ت، 

فیلمی نادرست بود. من دو بچه کالجی داشتم و باید تصمیم 
می گرفت��م که برای کس��ب درآمد در آن ب��ازی کنم یا نه!  
وقتی تصمیمی می گیری باید پای آن بایستی. مسیر سختی 
اس��ت؛ اینکه بخشی از چیزی باش��ی که نمی خواهی باشی 
ام��ا من ای��ن کار را برای خانواده ام انج��ام دادم. این بازیگر 
۵۴ ساله در این فیلم ۲7میلیون دالری در کنار ژرار دو پاریو 
بازی کرده و فیلم با نمایش در جشنواره کن با انتقاد شدید 
منتقدان روبه رو شد و تنها 6۰7 دالر در آمریکا فروش کرد 
و بزرگ ترین فاجعه باکس آفیس در طول تاریخ نام گرفت. 
این فیلم در س��طح جهانی نی��ز بازخوردهای منفی گرفت. 
فیلم  »اش��تیاق متحد« س��پ بالتر را در قالب یک قهرمان 
نش��ان داده و این در حالی است که از سال پیش اطالعات 

زیادی درباره فساد رئیس فیفا مطرح شده بود. 

ابراز پشیمانی تیم راث از بازی در نقش باتر

  کنت برانا، کارگردان و بازیگر مشهور 
بریتانیای�ی از س�وی مؤسس�ه  »فیل�م 
لن�دن« به عن�وان رئی�س برنام�ه یک 
س�اله ای انتخاب ش�د که به مناس�بت 
چهارصدمین س�ال درگذشت شکسپیر 

برگزار خواهد شد. 
  کرت راس�ل ممک�ن اس�ت در فیلم 
جدید  »محافظان کهکش�ان« نقش پدر 

کریس پرت را بازی کند. 

جانی دپ، در صدر بازیگرانی قرار گرفت که در س�ال ۲۰۱۵ بیش�تر از درآمد 
فیلم هایشان دستمزد گرفته اند

تیتر اخبار

دادکان، رئیس پیش��ین فدراسیون فوتبال درخصوص 
حض��ور در مجم��ع انتخاباتی فدراس��یون فوتبال اظهار 
ک��رد: زمانی ک��ه در فدراس��یون فوتبال بودم، س��ابقه 
برگ��زاری مجمع را داش��تم، ولی باید ای��ن اجازه را به 
مردم بدهیم تا کس��انی را که قبول دارند در این مجمع 
حضور داش��ته باشند و اگر کسی را نمی خواهند، حضور 
نداش��ته باش��د. اگر افکار عمومی، من را قبول داش��ته 
باش��ند به طور قطع حضور خواهم داشت، قطعا تصمیم 
اصل��ی را مردم خواهند گرفت، زیرا فدراس��یون فوتبال 
ارث پدری ام نیس��ت ک��ه بخواهم به اجب��ار و زور وارد 

شوم و در آن حضور داشته باشم. 
رئیس س��ابق فدراسیون فوتبال درخصوص این موضوع 
که اعالم شده است رئیس فدراسیون به صورت مادام العمر 
باید حضور داشته باش��د، تصریح کرد: واقعاً چنین بحثی 
وجود ن��دارد، در این مدت چه کار خوبی را انجام داده اند 

که بخواهند به ص��ورت مادام العمر در فدراس��یون حضور 
داش��ته باشند. دخالت وزارت ورزش در امور فدراسیون به 
هیچ وجه کار درس��تی نیست، وظیفه اصلی وزارت ورزش 
اجرای سیاس��ت های ورزشی اس��ت و نباید هیچ دخالتی 
را در فدراس��یون ها داشته باشد، نه تنها فدراسیون فوتبال 
بلکه تمامی فدراس��یون ها باید به صورت مس��تقل فعالیت 

خود را ادامه دهند. 
دادکان ب��ا تأکی��د ب��ر اهمی��ت حض��ور تی��م ملی در 
جام جهانی افزود: ب��ا توجه به اینکه از بین تمامی اعضای 
فیفا فقط ۳۲ تیم می توانند در این تورنمنت حضور داشته 
باش��ند، قطعا حضور در جام جهانی افتخار بزرگی برایمان 
به حس��اب می آید. باید منصفانه به این قضیه ورود کنیم، 
زی��را اعتقاد دارم نمی توانیم با تیم های اروپایی و آمریکای 
جنوبی رقابت داش��ته باش��یم، ولی با ای��ن حال صعود به 

مرحله بعد هم کار دور از دسترسی نیست. 

دادکان: فدراسیون ارث پدری ام نیست که به زور وارد شوم

  بازیکنان و س�رمربیان تیم های لیگ 
برتری والیبال در دور رفت این رقابت ها 
۷۱ کارت زرد و قرم�ز از داوران دریافت 

کردند. 
  اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان 
ط�ی روزهای ۱۲ ت�ا ۲۲ دی ماه در خانه 

پورحیدری، سرپرس�ت اس�تقال می گوید به دلیل اس�ترس نتوانست بازی کشتی تهران برگزار می شود. 
استقال و تراکتور را تماشا کند

تیتر اخبار
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دستگاه قضایی مصر سرانجام حکم اخوان المسلمین را اعام کرد

حبس ابد و زندان  برای اخوان



برنامه ششم توسعه و چالش های 
صنایع دستی ایران

تدوی��ن برنامه ه��ای پنج س��اله توس��عه در ایران 
رویک��ردی میان م��دت اس��ت ک��ه در نظ��ر دارد با 
توج��ه ب��ه تح��والت روز و نیاز های ایجاد ش��ده در 
عرصه ه��ای مختلف کش��ور، زمینه ه��ای الزم برای 
حرکت و رش��د را فراهم آورد. امس��ال هم کش��ور 
ما با مس��ئله تدوین شش��مین برنامه توسعه مواجه 
است که پس از بررسی و تصویب در مجلس شورای 
 اسالمی از اوایل سال آینده مراحل اجرایی شدن آن 

آغاز می شود. 
ای��ن برنام��ه از این حی��ث قابل توجه اس��ت که 
عرصه های مختلف فرهنگ��ی، اقتصادی و اجتماعی 
کشور در عمل و اجرا، می توانند انتظار داشته باشند 
اهداف میان مدت شان در پنج سال آتی به کمک آن 

محقق و اجرایی شود. 
یک��ی از بخش های مهم فرهنگ��ی در ایران حوزه 
صنایع دس��تی و هنرهای س��نتی است که به دلیل 
ماهی��ت دوگان��ه اقتصادی فرهنگی خ��ود، تاثیرات 
زیادی از این برنامه های میان مدت توسعه در کشور 

می پذیرد. 
مقول��ه ای ک��ه ض��روری اس��ت برنامه نویس��ان و 
قانون گذاران نس��بت به آن اهتم��ام ویژه ای بورزند. 
صنایع دس��تی از یک سو فعالیت و حوزه ای اقتصادی 
اس��ت که هم می تواند روی رشد صادرات غیرنفتی 
کشور تاثیر فزآینده گذاشته و زمینه اشتغال فراوانی 
را ایجاد کند و هم از س��وی دیگر بستری باشد برای 
معرف��ی بهتر و فراگیر فرهنگ و هنر ایران در داخل 

و خارج کشور. 
با توجه به این دو کارکرد همزمان صنایع دس��تی 
ک��ه اتفاقا موج��ب تاثی��ر هم افزایانه آنها می ش��ود، 
ضروری اس��ت که در برنامه ریزی های کالن کشور، 
نس��بت به آن توجه ویژه ای صورت گیرد. از آنجا که 
برنامه توسعه پنج ساله نقش  نظارت، کنترل، حمایت 
و هماهنگ س��ازی دس��تگاه ها و نهادهای کش��ور را 
برعه��ده دارد، وقتی در بطن احکام و تبصره های آن 
بنابر اش��تراکات و بسترهای موجود به صنایع دستی 
و هنرهای س��نتی ایرانی توجه شود، می توان انتظار 
داش��ت که در پنج سال آینده ش��رایط برای توسعه 
میان م��دت و حرکت به س��وی توس��عه بلندمدت و 
پای��دار صنایع دس��تی و هنرهای س��نتی و موقعیت 
هنرمندان و استادکاران بی شمار آن در کشور فراهم 
آید. در نتیجه چنین ش��رایطی انتش��ار این صنایع 
ارزش��مند فرهنگی در خارج از مرزهای کش��ور نیز 

محقق خواهد شد. 

در برهه کنونی صنایع دس��تی ایران برای رش��د و 
توسعه بیشتر با موانع و مشکالتی روبه روست که اگر 
در برنامه شش��م توسعه برای آنها تدابیری اندیشیده 
شود، نتایج خوب و سازنده ای در پی خواهد داشت. 
در حال حاضر مس��ئله بیمه هنرمندان، مستمری 
از کارافت��ادگان ای��ن ح��وزه، بحث مالی��ات ارزش 
اف��زوده و محدودیت های حقوق��ی موجود، مواردی 
هس��تند که با وج��ود پیگیری های مس��ئوالن این 
حوزه در معاونت صنایع دس��تی و هنرهای س��نتی 
کشور، همچنان به قوت خود باقی هستند. زیرا این 
م��وارد مذکور و نمونه های دیگری از این دس��ت در 
برنامه های توسعه کشور و قوانین موجود پیش بینی 
نش��ده اند و تدوین برنامه ششم توسعه فرصتی برای 

رفع این موانع است. 
آنچه مسلم اس��ت عرصه صنایع دستی و هنرهای 
س��نتی ایران از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است 
ک��ه مصداق بارز این اهمی��ت را می توان در توجه و 
تاکید مقام معظم رهبری در ابالغ سیاست های کلی 
برنامه شش��م توسعه مش��اهده کرد. مقوله ای که در 
بند 51 این سیاس��ت ها به طور مشخص و محرز بر 
حمایت از صنایع دستی تاکید و توصیه شده است. 

در این ش��رایط شایس��ته اس��ت ک��ه دولتمردان 
و نماین��دگان مل��ت در مجلس ش��ورای اس��المی 
در فرآین��د تدوین و تصویب برنامه شش��م توس��عه 
توج��ه وی��ژه ای به وضعی��ت صنایع دس��تی ایران و 
مش��کالت و چالش ه��ای پی��ش روی آن داش��ته 
باش��ند. با وجود اتخ��اذ چنین رویکردی اس��ت که 
می توان گام های اولیه و اس��تواری برای رساندن این 
 عرصه فرهنگ��ی و اقتصادی مهم به توس��عه پایدار 
برداش��ت. توجه داش��ته باش��یم که در دنیای امروز 
رویکرد غالب کش��ورهای توس��عه یافته و بزرگ دنیا 
بر رش��د و فراگیری صنایع خالق مثل صنایع دستی 
و هنرهای س��نتی اس��ت درحالی ک��ه برخی از آنها 
چن��دان ظرفیت بومی در این ح��وزه هم ندارند. اما 
اهمیت ب��االی صنایع خالق و تاثی��ر فراوانی که بر 
توسعه پایدار کشورها دارد، آنها را به این سمت و سو 

سوق داده است. 
اما با توس��عه صنایع دستی به عنوان صنایعی بومی 
و س��بز می توان بدون آسیب رس��اندن به انسجام و 
ثباب سیستم های طبیعی و محیط زیست در کشور، 
بس��تری ارزنده برای توس��عه اقتصادی و اجتماعی 
کش��ور فراهم آورد و برنامه شش��م توس��عه فرصتی 
مناس��ب برای حرکت به س��وی این هدف و تحقق 

آن است. 
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یادداشت

احمد روشنی، هنرمند مجسمه ساز از کسب وکارش می گوید

تامین زندگی بر سندان چلنگری

 مجس��مه حجم می سازد. نه اینکه آموزش آکادمیک 
دیده باش��د ی��ا اینکه مدت زم��ان طوالنی نزد کس��ی 
درس��ی خوانده باشد و کاری کرده باش��د. نه. آشنا که 
ش��ده با این هن��ر چند صباحی هم نزد تنها اس��تادش 
آموزش دیده. تنها اس��تاد روش��نی هم حاج اس��ماعیل 
توکلی مش��هور به مش اسماعیل بوده است. می گوید در 
دانش��کده هنرهای زیبای دانش��گاه تهران به حضورش 
رسیده و دوره کوتاهی نزدش تلمذ کرده است. روشنی 
اما چلنگری را به نوعی از مرحله ابتدایی و س��اخت ابزار 
کشاورزی و میخ و داس و چکش عبور داده و به ساخت 
مجس��مه های حجم روی آورده اس��ت. تاکنون بیش از 
500مجس��مه حجم در اش��کال گوناگون ساخته است. 
از حیوان��ات و پرندگان گرفته تا مفاهیمی از انس��ان ها 

و طبیعت. 

وسایل چلنگری
ابزار کار روش��نی تن��وع زیادی ن��دارد. چکش، قلم، 
دس��تگاه جوش، دس��تگاهی برای صافکاری که هزینه  
خرید این وس��ایل بین 2 تا 3 میلیون تومان است. البته 
این هزینه برای ابزارهای مدرن و پیش��رفته اس��ت و با 
کمتر از این مقدار هم می توان این وسایل را تهیه کرد. 
روش��نی همچنین اش��اره می کند که وسایلی که به کار 
می برند همان وس��ایلی اس��ت که عالمت س��ازان به کار 
می برن��د و در واقع آنها هم به تعبیری چلنگر محس��وب 

می شوند. 

هزینه های خرید آثار حجم
روش��نی می گوید قیمت های متنوع��ی روی کارهای 
حجم��ش می گذارد. بس��ته ب��ه اینکه کار چه باش��د و 
مدت زمان س��اختش چه میزان باشد و ریزه کاری هایش 
چق��در باش��د، قیمتش ه��م متف��اوت خواهد ب��ود. او 
کارهای��ش را بی��ن 150ه��زار توم��ان تا ی��ک میلیون 
و 700ه��زار توم��ان قیمت گ��ذاری ک��رده اس��ت. اثر 
120ه��زار تومانی هم دارد. ای��ن قیمت مربوط به یکی 
از کوچک ترین کارهای او است: آهویی 11 سانتی متری 
س��اخته ام که 120هزار تومان قیمت گذاری شده است. 
غزالی هم ساخته ام که دومتری است و 400هزار تومان 

قیمت گذاری شده است. 

مواد اولیه چلنگری
روشنی در ادامه اشاره ای هم دارد به میزان فلزی که 
برای س��اخت آثارش به کار می برد: مثال برای س��اخت 
این غ��زال دومتری 2کیلو فلز مصرف می ش��ود. هزینه 
خری��د هر کیلو ضایع��ات فلزی هم هزار تومان اس��ت. 
این ضایع��ات فلزی و آهنی را ه��م از مکان هایی چون 
بازار پاسگاه نعمت آباد می خریم. فلزاتی که دورریختنی 
هس��تند ولی با مهارت چلنگ��ری روی دیگری به خود 

می گیرند. 

می توان چند خانواده را با این شغل اداره کرد 
اما آی��ا می ت��وان روی چلنگری به عنوان یک ش��غل 
حساب کرد. شغلی که هزینه های زندگی را تامین کند 
و نگرانی ای از این بابت وجود نداشته باشد. روشنی نظر 
مثبتی در این زمینه دارد: با این کار حتی چند خانواده 
را هم می توان چرخاند. من خودم روزی هشت س��اعت 
کار می کنم. حتی گاه روزی 10س��اعت. اگر کسی این 
کار را یاد بگیرد و به همین میزان وقت بگذارد می تواند 
ماهانه بین 2تا 3میلیون تومان درآمد داش��ته باشد که 
از حقوق بس��یاری از ادارات هم بیش��تر است. البته اگر 
زمان بیشتری صرف کند، حتی بیش از این هم می تواند 
درآمد داش��ته باشد. روشنی که خودش کارمند رسمی 
شهرداری ماکو بوده این شغل دولتی را فدای چلنگری 
کرده و بعد از اینکه هفت سال در ماکو این کار را انجام 
داده است، به تهران می آید و این شغل را ادامه می دهد. 
االن هم تابلوهای برجس��ته ورودی شهربازی ماکو آثار 

این هنرمند است. 

نگذاریم این هنر فراموش شود
ش��اید برای خوانندگان هم این س��وال ایجاد ش��ده 
باش��د که کجا و چگونه می توان ای��ن هنر را فراگرفت. 
روشنی می گوید: افراد زیادی از من می خواهند که این 
هن��ر را به آنها آموزش بدهم ام��ا هیچ ارگانی تا به حال 
حاضر نش��ده ک��ه مکانی را در اختیار م��ن قرار دهد تا 
آم��وزش را ش��روع کنم. وی جای خال��ی چنین مکانی 
را ح��س می کند. زی��را آموزش این هن��ر مانعی بزرگ 
برای فراموش کردنش اس��ت. هنری که می تواند شغلی 
 آبرومند و ارزش��مند باش��د و فرصتی برای اش��تغال و 

درآمدزایی. 

در اینجا ببینیم شان
کمبود فروش��گاه های صنایع دس��تی در بازار از جمله 
مس��ائلی اس��ت که کمتر م��ورد توجه مس��ئوالن قرار 
گرفته اس��ت. درس��ت مانند کتاب فروش��ی که به ندرت 
می ت��وان در ه��ر خیابانی نش��انی از آنها گرف��ت. البته 
تعداد اغذیه فروشی ها روزبه روز افزایش می یابد. سالم و 
ناس��المش را کاری نداریم اما آنچه مورد س��وال اس��ت 
کمبود فروشگاه های صنایع دستی است. به همین دلیل 
هم هس��ت ک��ه نمایش��گاه ها و گالری ها ب��ه مهم ترین 
مراکز عرضه، خریدوفروش صنایع دس��تی و آثار هنری 
تبدیل ش��ده اند. این نکته را روش��نی هم تایید می کند 
و می گوی��د: ب��رای به نمایش گذاش��تن آث��ارم باید در 
نمایش��گاه ها و گالری ها حضور داش��ته باشم. می گوید 
 اس��تقبال م��ردم هم خوب اس��ت و معم��وال خرید هم 

می کنند. 

دوست دار محیط زیست
نمی دانم ش��ما هم تا اینجای بحث به این نکته توجه 
کرده ای��د یا نه؟ نکته ای به ن��ام دورریز هایی که به اثری 
هنری تبدیل می ش��وند. وقتی روش��نی می گوید برای 
خرید م��واد اولی��ه اش که هم��ان آه��ن آالت و فلزات 

اس��قاطی اس��ت به ب��ازار پاس��گاه نعمت آب��اد می رود، 
یعن��ی در واق��ع فلزاتی غیربازیافتی را ک��ه آلوده کننده 
محیط هس��تند، خری��داری ک��رده و به اث��ری هنری 
 تبدی��ل می کن��د و از ای��ن طری��ق کم��ک زی��ادی به 

محیط زیست می کند. 

طاهره خواجه گیری

چلنگ�ر اس�ت؛ متول�د 44 و االن دقیقا ش�ده 50س�اله. یک فرد 
50س�اله چلنگر. ش�اید این اصطالح برای اهالی امروز خیلی بیگانه 
نباش�د به ویژه به واس�طه آش�نایی ب�ا مترجم تیم مل�ی فوتبال اما 
اینکه هنوز هم کس�ی چنین ش�غلی داشته باش�د، تا حدود زیادی 

غریب اس�ت. اینکه هنوز هم کسی باشد که بنشیند پای کوره پر از 
آتش و از صبح تا ش�ب بر س�ندانی بکوبد تا آهنی سخت چنان نرم 
ش�ود که به هر ش�کل دلخواهی درآید. اما خیال ت�ان را راحت کنم 
که هنوز هم هس�تند این افراد که نه تنها هنرش�ان چلنگری است 
بلکه شغل ش�ان هم چلنگری اس�ت و مخارج خانواده خود را از این 
راه کسب می کنند. احمد روشنی از این دست افراد است. کسی که 

تعریف�ش از چلنگری س�اختن نعل و میخ و چکش نیس�ت. بلکه به 
آن به عن�وان یک هنر نگاه می کند و در این زمینه آثار هنری زیادی 
هم خلق کرده اس�ت. روشنی از سال 70 تاکنون به این کار مشغول 
است یعنی نزدیک به 25س�ال و در واقع استاد این حوزه محسوب 
می شود و اهل ماکو از آذربایجان غربی است. ماحصل گفته هایش را 

در این گزارش بخوانید. 

کوبی��دن ب��ر آهن و نرم کردن آن م��ن را به یاد آن بیت 
شاهنامه می اندازد که رستم خطاب به هم رزمش می گوید: 
چنان��ت بکوبم به گرز گران/ که آهن کوبند آهنگران. عالوه 
بر اشاره به مفهوم آهنگری در این بیت، دریافت دیگری نیز 
می توان داش��ت و آن اشاره به پیشینه این هنر و قدمت آن 
در ایران است. اما این آهنگری شاخه  مالیم تری هم داشته 

که امروزه به آن چلنگری می گویند. 
در واقع چلنگری یعنی آهنگری سبک؛ این واژه همچنین 
به محلی گفته می ش��ود که در آن اشیای سبک وزنی مانند 
میخ طویل��ه، میخ س��رکج، نی��م ذرع بزازی، انبر و س��یخ و 
س��ه پایه آهنی، زنجیر و سیخانک، قلم، سنبه، منقل آهنی، 
چفت و ریزه، تملیک، اسکنه، مقار، درفش، جوالدوز و امثال 
اینها می س��ازند. چلنگرها معموال تنها و بدون ش��اگرد کار 

می کرده اند. 
از جمله کارهای دیگر این چلنگران، س��اختن انواع نعل 
ب��ود. از نعل های کوچک مانند نعل االغ یا پاش��نه  کفش و 
گی��وه و میخ های مربوطه و نعل های س��وراخ دار میخ خور تا 
نعل های س��ه پایه  مانند نعل های بی سوراخ که به کار جادو 
و خرافات می آمد. برای انجام کار چلنگری فلز بریده ش��ده 
یا قطع ش��ده به ش��کل موردنظر را در کوره نهاده تا داغ و 

کمی نرم شود. 
سپس تکه آهن را با انبر گرفته و روی سندان می گذارند 
و ب��ا چکش روی آن می کوبند تا ش��کل اف��زار مورد نظر را 
بگی��رد. در صورت لزوم بارها تکه فل��ز را در کوره می نهند 
تا دوباره نرم ش��ده و روی آن می کوبند تا باالخره به شکل 

مورد نظر و دلخواه در بیاید. برای محکم تر ش��دن قطعه فلز 
آن را در حالی که داغ اس��ت در آب می نهند و به اصطالح 

آن را آب دیده می کنند. 
چلنگری به عنوان هنر شکل دادن به فلز، روزگاری نه چندان 
دور، رونق قابل توجهی داشته که نسل امروز با آن غریبه اند و 
شاید اصال این حرفه را در زمره مشاغل امروزی قرار نمی دهند. 
آهنگران قدیمی با اس��تفاده از وسایلی ساده نظیر دم و انبر و 
چکش به تولید ابزارآالت مورد نیاز مردم چون قپان، قندچین، 
انبر و ابزار طالسازی می پردازند و شاغالن به حرفه را چلنگری 
می نامیدن��د. چیالن به معنی آالت و ادواتی اس��ت که از آهن 
می سازند مانند زنجیر، حلقه های کوچک، یراق و. . . و چلنگری 
یعنی آهنگری سبک و محلی که در آن اشیایی همانند قپان، 
قندچین و اش��یای سبک  وزنی مانند میخ  طویله، میخ سرکج، 
نیم  ذرع بزازی، انبر و سیخ و سه  پایه  آهنی، زنجیر و سیخانک، 
قلم، س��نبه، منقل آهنی، چفت  و  ریزه، تملیک، اسکنه، مغار، 

درفش، جوالدوز و امثال اینها می سازند. 
حتی تا حدود 50س��ال پیش نی��ز کارگاه های چلنگری در 
روس��تاها از جایگاه مناسبی برخوردار بوده ولی از این دوره به 
بعد به علت گس��ترش شهرها و جایگزینی صنایع نوین، رو به 
کاس��تی می گذارد. به طوری که مثال در روس��تاهای یزد که از 
استان های مهم چلنگری محس��وب می شده است، هم اکنون 
تعداد کارگاه های قدیمی آهنگری باقیمانده حدود 18 کارگاه 
فعال اس��ت. این وضعیت در مورد س��ایر استان ها هم صادق 
است و این هنر کم کم روبه  فراموشی نهاده است. در حالی که 

می تواند شغلی با درآمد مناسب باشد. 

چلنگری؛ هنر آهن کوبی
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بازار اسکی جهان

رقابت در بازار اسکی جهان، یکی از مهم ترین بازارهای 
دنیا را رقم زده اس��ت که در این میان، مناطق سردسیر 
و برف��ی یک��ی از گزینه های خوب برای ای��ن ورزش به 
ش��مار می روند. رقابت چش��م گیری در این ب��ازار، برای 
ارائ��ه کلبه های ییالق��ی و آپارتمان های کوهس��تانی و 
سایر خدمات شکل گرفته است که یکی از قسمت های 
مه��م این بازار گس��ترده را ش��امل می ش��ود. س��اخت 
استراحتگاه های مجهز و خانه هایی برای اقامت از جمله 
مواردی اس��ت که در مناطق آلپ و کش��ورهایی که این 
بازار را در دست دارند، به طور گسترده ای انجام می شود. 
همچنی��ن در کنار ای��ن خدمات، پوش��اک و تجهیزات 
اس��کی نیز یکی از بزرگ ترین بازارهای جهانی ورزش را 
به خود اختصاص داده است. در ادامه به معرفی مهم ترین 
کشورهایی که در صدر این ورزش قرار داشته و بازار آن 
را در دست دارند، پرداخته و در پایان نیز به معرفی چند 

برند مشهور اسکی می پردازیم. 
پولدارهای جهان در برف های سوییس

بازار ورزش اسکی، یکی از بزرگ ترین بازارهای جهانی 
در میان ورزش های زمستانی محسوب می شود، به عنوان 
نمونه، رش��ته کوه آلپ، س��االنه با داشتن چیزی بیش از 
44درص��د از بازدیدکنندگان جهانی، یکی از بزرگ ترین 
میزبان های اس��کی جهان به شمار می رود. به طوری که 
82درص��د از ش��رکت کنندگان ای��ن ورزش را میزبانی 
می کند و به طور متوس��ط هر فصل بیش از یک میلیون 
بازدیدکننده دارد. البته در سال های اخیر فرانسه و اتریش 
نی��ز از جمله کش��ورهایی بودند که در ای��ن بازار بزرگ 
جهانی، رشد قابل توجهی داشتند و همین طور سوییس 
نیز با توجه به هزینه های کمتری که دارد، از مناطق مورد 
توجه اس��کی بازان خارجی بود. با وجود این، سوییس با 
داش��تن اماکن معتبر برای اسکی، در جذب اسکی بازان 
در سراس��ر جهان، از هر کش��ور دیگ��ری موفق تر بوده 
است. استراحتگاه های درجه یک سوییس به همراه چند 
مکان در فرانس��ه و اتریش محل رفت و آمد افراد مشهور 
و سرشناس��ی است که به رش��د تجارت سوییس کمک 
شایانی می کند، سرشناسانی مانند  خانواده های سلطنتی 
اروپ��ا و بازرگانان متنفذ جهان که ع��الوه بر لذت بردن 
از ای��ن ورزش پرهیجان، با انجام معامالت تجاری خود، 
چرخه اقتصادی این کشورها را نیز بیشتر می چرخانند. 

بازیگران اصلی بازار اسکی
هرچند سوییس محل عبور و مرور و جایگاه اسکی بازان 
و اسکی دوس��تان مش��هور و حرفه ای جهان است اما به 
لحاظ پذیرش اس��کی بازان نیز این آمریکاست که حرف 
اول را در جهان می زند و می توان گفت بازار اسکی جهان 
به طور گس��ترده ای تحت اختیار ایاالت متحده قرار دارد 
و طبق آماری که در س��ال 2014 گرفته شده، این بازار 
56.9میلیون بازدیدکننده داش��ته است و بعد از آمریکا، 
فرانسه نیز با 55.9میلیون نفر، همین راه را در پی دارد. 
بازار س��وییس نیز با 25.5میلیون بازدیدکننده، نیمی از 
این رقم را به خود اختصاص داده اس��ت. در حال حاضر 
بازار اس��کی جهانی تحت انحصار چند کش��ور است که 
آمریکا و فرانس��ه و اتریش در مقام های اول تا سوم قرار 
دارند و بعد از آنها ژاپن، ایتالیا، س��وییس، کانادا و آلمان 

قرار دارند. 
اگرچه ورزش اسکی در برخی کشورهای اروپایی برای 
اس��کی بازان یک ورزش محلی محسوب می شود که در 
کشور خود می توانند به آن بپردازند، اما امروزه این ورزش 
در خارج از مرزها جریان یافته اس��ت. میزان اسکی بازان 
خارجی که به اتریش می روند از اسکی بازان داخلی آن به 
مراتب بیشتر اس��ت و با 51.9میلیون اسکی باز، سومین 
میزبان��ی این ورزش را به خود اختصاص داده اس��ت که 
البته 67درصد این تعداد از خارج به این کش��ور رفته اند. 
آلمان نیز با 14.6میلیون اسکی باز، هر ساله از ورزشکاران 
خارجی زیادی میزبانی می کند. البته در این میان نباید 
از رشد چشم گیر بازارهای کشورهای شرق اروپا نیز غافل 

شد که کم کم وارد دنیای تجارت اسکی می شوند. 
درجه یک های بازار اسکی

امروزه با توجه به گسترشی که ورزش اسکی در سطح 
جهان داش��ته و طرفداران زیادی که ای��ن ورزش دارد، 
نه تنها مناطقی که قابلی��ت جغرافیایی برای این ورزش 
دارند، در بازار جهان��ی آن جایگاهی ویژه یافته اند، بلکه 
تولی��دات متنوعی که این ورزش به خود اختصاص داده 
اس��ت نیز ب��ازاری متنوع و جهانی را ب��رای آن رقم زده  
است که با رش��د روزافزون برندهای مختلف، بازار داغی 
در اطراف آن ش��کل گرفته است. از این میان می توان به 
برندهای نظیر فورفرونت، آرمادا اس��کی و دی پی اس که 
برندهای آمریکایی هستند اشاره کرد. برندهای آتومیک، 
بلیزارد و فیچر نیز از مارک های معروف اتریشی هستند. 
داینامی��ک و دایناس��تر نیز از برندهای معروف فرانس��ه 
هس��تند. به طورکلی می توان گفت که برندهای آمریکا، 
سوییس، فرانسه، اتریش، ایتالیا و آلمان از جمله برندهای 
مع��روف جهان در این ورزش به ش��مار می روند. در این 
میان برند فیش��ر که اتریش آن را تولید می کند از جمله 
برنده��ای موفق در بازار س��ال های 2013 و 2012 بوده 
است که به دلیل آزادی عملی که به اسکی باز در حرکت 
می دهد، مقام اول را در محصوالت اسکی شمال اروپا به 
دست آورده است و هفت سال متوالی این مقام را کسب 
ک��رد. همچنین برند هد )head( نیز در اس��کی آلپ از 
جمله برندهایی بود ک��ه در جدول رده بندی لباس های 
ورزشی اسکی برای چهارمین بار به مقام برتر دست پیدا 

کرد. 
منابع:
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بازار جهانی

باز هم زمس��تان آمد و دیدن اتومبیل های 
گران قیمتی که برخی تجهیزات اسکی روی 
سقف آنها نصب شده یا اینکه بخشی از چوب 
اس��کی آنها از شیش��ه عقب بیرون آمده که 
به امری عادی تبدیل ش��ده اس��ت. هرچند 
دیدن سرنش��ینان ش��اد این اتومبیل ها این 
موضوع را در ذهن بسیاری ایجاد می کند که 
این ورزشی مخصوص افراد ثروتمند است و 
برای بخش عمده ای از جامعه دست نیافتنی 
ام��ا نباید فراموش کنیم ای��ن ورزش اگرچه 
ظاهری بسیار گرا ن قیمت دارد اما به عقیده 
بس��یاری از کارشناسان نس��بت به برخی از 
ورزش ه��ا کامال اقتصادی و قابل دس��ترس 

برای اکثر خانواده هاست. 

ارقامی قابل توجه 
اگر از موضوع اختصاصی بودن این ورزش 
برای قشر ثروتمند در سراسر جهان بگذریم 
و نگاه��ی گذرا ب��ه اقتصاد تولی��د و تجارت 
تجهیزات و لوازم اسکی بیندازیم در خواهیم 
یافت که ای��ن صنعت یعنی تولید تجهیزات 
و ل��وازم اس��کی در س��ال 2014 می��الدی 
گردش مالی نزدیک ب��ه 1/7 میلیارد دالری 
را ب��ه خود اختص��اص داده که ب��ه گزارش 
دبیرخانه کنگره بین المللی ISIA در س��ال 
2014 این تجارت نسبت به سال قبل یعنی 
2013 میالدی نزدیک به 1/1 درصد افزایش 
نشان داده است. این درحالی است که نباید 
فراموش کنیم ک��ه در همین گزارش ارزش 
کل تجارت تجهیزات ورزش های زمس��تان 
در دهک��ده جهانی 3/2 میلی��ارد دالر اعالم 
ش��ده که نزدیک به 810میلیون دالر از کل 
این گردش مالی در فروش��گاه های مجازی و 
خریدهای آنالن هزینه ش��ده اس��ت. در این 
کنگره که تولیدکنندگان سراسر جهان برای 
سیاس��ت گذاری در آین��ده ب��ازار تجهیزات 
ورزش های زمس��تان گرد هم آم��ده بودند 
گس��تره بازار این تجهیزات به صورت جدول 
زیر درنظر گرفته شده است. تعداد کشورهای 
مناس��ب برای اسکی 80،  تعداد پیست های 
آموزش��ی )مراکز آم��وزش( 6 ه��زار، تعداد 
پیس��ت اس��کی های عمومی 2 هزار و تعداد 
صندلی های سیس��تم باالبر نصب ش��ده در 

جهان 27هزار عدد است. 

همه می توانند اسکی کنند
در همین حال، پیام نظر، مس��ئول روابط 
عموم��ی هی��ات اس��کی اس��تان ته��ران و 
کارشناس اس��کی در این زمینه به خبرنگار 
ما گفت: همه بر این باورند که اسکی ورزش 
پولدارهاس��ت درحالی که واقع��ا این موضوع 
واقعیت ندارد چون در بسیاری از موارد تهیه 
لوازم اسکی به صورت کامل بسیار ارزان تر از 
خرید یک توپ والیبال یا بس��کتبال اس��ت. 
نظر در ادامه افزود: امروز ش��اید قیمت های 
برخ��ی از تجهیزات اس��کی در فروش��گاه ها 
گران قیم��ت باش��د اما نبای��د فراموش کرد 
این تجهیزات  هم مانند دیگر لوازم ورزش��ی 
دارای بازاری مخصوص به خود بوده و فصل 
اس��تفاده دارند اما نکته بس��یار مهم درباره 
تهیه لوازم و تجهیزات اس��کی این است که 
باید کمی حوصله ب��ه خرج دهیم تا بتوانیم 

خریدی اقتصادی داشته باشیم. 
ای��ن کارش��ناس اس��کی تصری��ح ک��رد: 

متاس��فانه یکی از مهم ترین مش��کالتی که 
بیش��تر خریداران تجهیزات اسکی را اکنون 
در س��طح کشور درگیر خود کرده مربوط به 
مراجعه به فروشگاه های متفرقه و همچنین 
دریافت راهنمایی از افراد غیرمتخصص است 
چ��ون این افراد ب��ا توجه به آگاهی بس��یار 
مح��دودی ک��ه از ای��ن ورزش و تجهیزات 
مرب��وط ب��ه آن دارند باع��ث افزایش هزینه  
خری��داران آن ه��م به ص��ورت غیراصول��ی 
فروش��ندگان  درحالی ک��ه  ش��د  خواهن��د 
متخصص نه تنها باع��ث افزایش هزینه های 
ش��ما نمی ش��وند بلکه می توانند متناسب با 
اندام و وزن شما بهترین تجهیزات را به شما 
معرفی کنند که این یعنی خرید اقتصادی. 

نظر ب��ه هزینه تهی��ه لوازم اس��کی برای 
خریداران اش��اره کرد و گفت: همان طور که 
قبال اش��اره شد شاید وقتی صحبت از خرید 
تجهی��زات اس��کی می کنیم بس��یاری از ما 
نگران صورت حس��اب های سرسام آور باشیم 
درحالی ک��ه واقعا این گونه نیس��ت و امروز 
می توانی��م از حدود 800 ه��زار تومان به باال 
برای خرید تجهیزات مورد نیازمان یعنی یک 
ِست کامل )لوازم اصلی( هزینه کنیم. 

به عقی��ده این کارش��ناس 
برندهای موجود در بازار ایران 
 Salomon، Rossignol،
 Volkl،  ،Tyrolia، K2
 Nordica، ATOMIC،
 HEAD و    Burton
هس��تند که هرک��دام دارای 
امتی��ازات  و  خصوصی��ات 
منحص��ر ب��ه خ��ود ب��وده و 
متناس��ب ب��ا نیازه��ای افراد و 
گزینه ای  می توانن��د  خریداران 
مناس��ب برای آنها باش��ند این 
درحالی اس��ت ک��ه مهم ترین 
توصیه وی ب��ه خریداران این 
اس��ت که کمی حوصله کنند 
و ب��ا خرید برخی از وس��ایلی 
که مربوط به دو یا س��ه سال 

گذشته هس��تند خریدی معقول و اقتصادی 
داشته باش��ند چون صنعت تجهیزات اسکی 
نی��ز همانند صنعت م��د در ابتدای هر فصل 
وسایلی به بازار ارائه می کند که قیمت باالیی 
دارند اما پس از فصل واقعا می توان آنها را به 

قیمت بسیار مناسب خرید. 

دست دوم ها را فراموش کنید
مسئول روابط عمومی هیات اسکی استان 
ته��ران به خری��داران این گون��ه توصیه کرد 
که بهتر اس��ت از خرید تجهیزات دست دوم 
خودداری کنند چون در برخی شرایط لوازم 
و تجهیزات مورد نظرشان درواقع عمر مفید 
خود را انجام داده و نمی توانند برای استفاده 
مجدد مناس��ب و از همه مهم تر ایمن باشند 
این درحالی اس��ت که به عقیده وی مبحث 
تجهیزات تقلبی در این صنف در حد بس��یار 
پایین و قابل چشم پوش��ی است چون تولید 
این تجهیزات به دلیل اینکه محدود به زمان 
و م��کان بوده و در سراس��ر جهان خریداران 
در سطح وسیع نیستند موضوع تقلب در آن 
صرفه اقتصادی ندارد و همین موضوع باعث 
شده تا برندهای موجود استاندارد باشند اما 
درب��اره باال و پایین بودن کیفیت محصوالت 
مثل همه تولیدات می توان در این میان نیز 
محصوالتی با کیفیت باال خریداری کرد و در 
عین حال هم تجهیزات معمولی در دسترس 

خریداران است. 
وی ادامه داد: بس��یاری از برندهای معتبر 
بین المللی با توجه به افزایش هزینه های تولید 
در کشورهای مطرح سازنده مثل فرانسه و... 
در کش��ورهایی ارزان تر تولیدات شان را روانه 
ب��ازار می کنن��د اما نباید فرام��وش کرد این 
تولیدات کامال زیر نظر متخصصان و براساس 

استانداردهای بین المللی انجام می شود. 
مسئول روابط عمومی هیات اسکی استان 
ته��ران ب��ه رایج ب��ودن هزینه اج��اره لوازم 
در سراس��ر جهان نیز اش��اره ک��رد و گفت: 
موضوع اجاره تجهیزات اسکی برای بسیاری 
از عالقه مندان سراس��ر جه��ان امری کامال 

شناخته ش��ده است و ش��رکت های زیادی 
در پیست ها و ش��هرهایی که دارای امکانات 
اس��کی و ورزش ه��ای زمس��تانی هس��تند 
نسبت به این موضوع اقدام می کنند و گروه 
عمده ای در این زمینه مشغول به کار هستند 
اما نباید فراموش کنیم موضوع اجاره کردن 
تجهی��زات در ایران بس��یار ارزان تر از خارج 
اس��ت به عنوان مثال در کشورهای خارجی 
هزینه اجاره یک روز تجهیزات اسکی کمتر 
از 30 یورو نیست که این رقم در ایران تنها 

50 هزار تومان است. 

سرمای محیط و گرمای اشتغال
پیام نظر در ادامه به موضوع اش��تغالزایی 
ای��ن ورزش مف��رح نیز تاکید ک��رد و افزود: 
شاید در حالت کلی بس��یاری این ورزش را 
به عنوان ورزشی اش��رافی یا مخصوص قشر 
خاصی از جامعه می دانند اما نباید فراموش 
کنیم این ورزش ی��ا به طور کلی ورزش های 
زمس��تانی عاملی در توس��عه اقتصاد برخی 
مناطق جهان مثل کشور لهستان و سوییس 
شده است چون در ایام زمستان گروه کثیری 
از گردشگران به مناطق یاد شده وارد شده و 
باع��ث رونق اقتصادی در دمای زیر صفر هوا 
می ش��وند. به عنوان مثال براساس آمار ارائه 
شده 400 میلیون اسکی باز سال گذشته در 
سراسر جهان سفر کرده و از خدمات اطراف 
پیست های مورد نظرشان از قبیل اقامتگاه ها، 
رستوران ها، مربیان و... استفاده کرده اند که 
در مجموع می توان متصور شد حجم گردش 

مالی این تعداد سفر چقدر می تواند باشد. 
وی در ای��ن زمینه افزود: ش��اید اگر 

بگوییم ب��ه ازای هر پنج اس��کی باز 
ی��ک فرص��ت ش��غلی ایج��اد 

ذه��ن  از  دور  می ش��ود 
س��خن نگفته ای��م. این 
درحال��ی اس��ت ک��ه 
کنیم  فراموش  نباید 
بس��یاری از مشاغل 
در ای��ن ورزش جزو 

مشاغلی هس��تند که می توانند ارزش افزوده 
و سود قابل مالحظه ای برای اقتصاد منطقه 

به ارمغان آورند. 

ممنوعیتی برای واردات نداریم
از سوی دیگر جمش��ید دستمالچی، یکی 
از واردکنن��دگان و فروش��ندگان بنام در بازار 
تجهیزات اس��کی به خبرنگار ما گفت: درباره 
ورود تجهی��زات اس��کی و ل��وازم جانبی آن 
ممنوعی��ت قانونی نداری��م و واردکنندگان با 
رعایت مس��ائل قانونی می توانند محصوالت 
م��ورد نظرش��ان را وارد بازار کنن��د اما نباید 
فراموش کنی��م معموال این گون��ه تجهیزات 
به ص��ورت کنندگ��ی فروخت��ه ش��ده و وارد 
بازارهای هدف شان می شوند بنابراین این گونه 
هم نیس��ت که هر صاحب س��رمایه ای بتواند 
وارد این تجارت ش��ود هرچند نباید فراموش 
کنیم این تجارت کامال تخصصی بوده و باید 
واردکنندگان دارای تخص��ص در این زمینه 
باش��ند تا بتوانند با ش��ناخت کام��ل از بازار 

محصوالت مورد نظرشان را وارد کنند. 
دس��تمالچی در ادامه اف��زود: به طور کلی 
مب��داء اکثر تجهیزات موجود از کش��ورهای 
اروپای��ی اس��ت چ��ون خریداران ب��ه دنبال 
از هزین��ه  و  مع��روف هس��تند  برنده��ای 
کردن برای برندهای کمتر ش��ناخته ش��ده 
و البت��ه ناش��ناخته خ��ودداری می کنند و 
تولیدکننده ه��ای بن��ام در اروپا ق��رار دارند. 
این درحالی اس��ت که معموال روند سفارش 
به صورت  تولید کنن��دگان  ب��ه  محص��والت 
ی��ک فص��ل قبل ص��ورت می گیرد ب��ه این 
صورت ک��ه واردکنندگان عمده با حضور در 
نمایشگاه های تخصصی س��االنه که معموال 
در یکی از کش��ورهای اروپایی به خصوص در 
آلمان برگزار می شود با تولیدکنندگان طرف 
قرارداد خود وارد مذاکره ش��ده و متناس��ب 
با حجم مورد نیازش��ان سفارش محصوالت 
می دهند و تقریبا س��ه ماه قبل از فصل آغاز 
اس��کی در س��ال بعد محصوالت شان را وارد 

بازار مصرف هدف شان می کنند. 
به عقیده این فعال ب��ازار موضوع تقلب و 
ورود تجهیزات در این زمینه بیش��تر مربوط 
به تجهیزاتی چون دس��تکش، لباس، عینک 
و باتوم اس��ت چون مابق��ی تجهیزات کامال 
تخصصی هس��تند و اکثر خریداران با زیر و 
زبر خرید آنها کامال آشنا بوده و امکان تقلب 
یا ورود تجهیزات بی کیفی��ت در این زمینه 
نیس��ت. این درحالی اس��ت که بهترین راه 
تشخیص اجناس غیر اصلی از اجناس مرغوب 
و باکیفیت قیمت و البته فروشگاهی است که 
آنها را ارائه می کنند. به عقیده دس��تمالچی 
اگرچ��ه می ت��وان حوالی می��دان منیریه  را 
به عنوان مرکز اصلی فروش تجهیزات ورزشی 
از جمله لوازم ورزش های زمستانی دانست اما 
نباید فراموش کنیم فروشگاه های تجهیزات 
ورزش��ی در سراس��ر ش��هرها نیز می توانند 
نیازهای شما را برآورده  کنند. هرچند برخی 
از آنها شناخته ش��ده ترین فروشگاه ها در این 
زمینه هس��تند و می توان به آنها اعتماد کرد 
این درحالی اس��ت که همانند دیگر مشاغل 
موضوع فروش تجهیزات ورزش��ی و اس��کی 
در دنیای مجازی و فروش��گاه های اینترنتی 
نیز رواج یافته اما توصیه کارشناس��ان براین 
اس��ت که حتما برای خرید به فروشگاه های 
ش��ناخته شده سطح شهر مراجعه کنید و با 

دید باز و البته دقت خرید کنید. 

ترجمه: فهیمه خراسانی

رضا پورعالی

 چوب اسکی و فیکس:کمتر از یک میلیون تومان نخرید.بیشتر 
از 2 میلیون تومان نخرید

کفش اسکی:کمتر از 600 هزار تومان نخرید
بیشتر از یک میلیون و 500 هزار تومان نخرید

چوب دست )باتوم(:کمتر از 100 هزار تومان نخرید
بیشتر از 350 هزار تومان نخرید

شلوار:کمتر از 400 هزار تومان نخرید
بیشتر از یک میلیون و 500 هزار تومان نخرید

کاپشن: کمتر از 800 هزار تومان نخرید
بیشتر از یک میلیون و 600 هزار تومان نخرید

کاله ایمنی )هلمت(:کمتر از 350 هزار تومان نخرید.بیشتر از 
900 هزار تومان نخرید

دستکش:کمتر از 150 هزار تومان نخرید
بیشتر از 600 هزار تومان نخرید

عینک:کمتر از 350 هزار تومان نخرید
بیشتر از 850 هزار تومان نخرید

اسنوبرد: کمتر از 600 هزار تومان نخرید
بیشتر از یک میلیون و 400 هزار تومان نخرید

بوت اسنوبرد:کمتر از 400 هزار تومان نخرید 
بیشتر از یک میلیون و 100 هزار تومان نخرید

قوانین طالیی برای جیب شما 

جمشید دس��تمالچی، وارد کننده باسابقه در زمینه تهیه 
لوازم اس��کی موارد زیر را به عن��وان کلیدی ترین نکات برای 

خریدی مطمئن و با کیفیت می داند.
1-  برخی فروشنده ها برای شان فرقی نمی کند مشتری یک 
اسکی باز آماتور است یا یک حرفه ای. آنها بیشتر به جیب شما 
نگاه می کنند و اگر بدانند پول بیش��تری می دهید استقبال 
می کنند از اینکه وسیله حرفه ای تر را به شما پیشنهاد کنند. 
درحالی که اس��کی باز مبتدی باید از وسایل مبتدی استفاده 
کند، اسکی باز متوسط از وسایل متوسط و اسکی باز حرفه ای 
هم از وسایل پیشرفته. 2-  برای خرید تجهیزات دست دوم در 
نظر داشته باشید که آن وسایل متناسب با سطح شما باشد. 
یعنی به عنوان یک اسکی باز مبتدی، زیاد خوشحال نباشید 
اگر وسایل پیشرفته ای را به قیمت مناسب یا اصطالحا مفت 
خریده اید چون احتمال زیاد ب��ه کارتان نمی آید. این را هم 
فراموش نکنید که با یک یا دوبار اس��کی کردن ش��ما لذت 
واقعی این ورزش را لمس نخواهید کرد. پس چه با وس��ایل 
نو و چه با وس��ایل دس��ت دوم، بهتر است ابتدا اسکی را یاد 
بگیرید تا با آدرنالینی که از این ورزش به شما تزریق می شود، 

خودبه خود به سمت آن سوق پیدا کنید. 
3-  آنهایی که س��راغ خرید پوش��اک اسکی رفته اند حتما 
نام پارچه گورتکس به گوش ش��ان خورده اس��ت. این پارچه 
مان��ع از نف��وذ آب و باد اس��ت و گرمای ب��دن را تا حدودی 

در خ��ود نگه می دارد. اما همه اینها به ش��رط آن اس��ت که 
پارچه گورتکس اس��تفاده شده در محصول اصل باشد. پس 
حواس تان باش��د که ارزان خریدن وسایل می تواند نشانه ای 
باشد برای غیر اورجینال بودن آن. وقتی کاپشن و شلوار شما 
هیچ کدام از قابلیت هایی را که عنوان شد نداشته باشد، چیزی 
جز درد س��ر برای تان نخواهد بود. ش��ما با 400هزار تومان 
هم می توانید کاپش��ن و شلوار اس��کی داشته باشید اما این 
را بدانید که در دمای منهای 20درجه ارتفاعات، از سرما در 

امان نخواهید بود. 

4-  برای خرید تجهیزاتی نظیر کفش اسکی، چوب اسکی 
و باتوم تا حدودی خیال تان راحت باش��د، چون محصوالت 
برندهای تخصصی اس��کی همگی استاندارد هستند و فقط 
با توجه به قیمت ش��ان در کیفیت های مختلف درجه بندی 
می شوند. اما دستکش، عینک و کاله تجهیزاتی هستند که 

مثل کاپشن و شلوار باید در خریدشان دقت کرد. 
دس�تکش: دس��تکش های غیر اورجینال باعث یخ زدگی 
دس��تان و انگش��تان ش��ما می ش��وند. بای��د در س��رمای 
استخوان سوز ارتفاعات پوشیده از برف باشید تا اهمیت گرم 

بودن دس��ت های تان را احساس کنید. آنجاست که حاضرید 
برای خرید یک دستکش اورجینال به جای 50 هزار تومان، 

300 یا 400هزار تومان بپردازید. 
کاله ایمنی )هلمت(: کیفیت و قیمت کاله اسکی براساس 
کارایی و قابلیت هایی که دارد متفاوت اس��ت. مثال کاله های 
ایمنی س��اده تر در سایزبندی های S، M  و L وجود دارد اما 
کاله هایی هم هست که محفظه داخلی آن قابل تنظیم است 
و به اندازه دلخواه کوچک یا بزرگ می شود. نوع بهتر کاله های 
ایمنی هم آنهایی اس��ت که داخل آنها کیس��ه هواست و در 
پشت آن پمپی تعبیه شده که کیسه را باد می کند تا تمامی 
فضاهای میان س��ر اسکی باز و ضربه گیر کاله پوشانده شود. 

گران ترین کاله های ایمنی همین کاله ها هستند. 
عینک: دو لنزه بودن، داشتن UV 400 و ضد بخار بودن 
از ویژگی های اصلی عینک اسکی هستند. بعضی از عینک ها 
این قابلیت را دارند که همراه با کاله ایمنی استفاده شوند که 
این ویژگی از اهمیت زیادی برخوردار است. بد نیست بدانید 
بعضی از عینک ها برای روزهای آفتابی است، بعضی ها برای 
روزهای ابری و بعضی های دیگر هم برای استفاده در شب یا 
روزهایی که پیس��ت کامال ابری و مه آلود است. عینک های 
گران تر هم آنهایی است که شیشه فتوکرومیک و پلورایز دارد 
که براساس نور زیاد شیشه تیره و براساس نور کم و سرمای 

زیاد هم رنگ آن روشن می شود. 

بررسی بازار زمستانی لوازم اسکی از نگاه »فرصت امروز«

به ازای هر 5 اسکی باز 
یک فرصت شغلی ایجاد می شود

راهنمای خرید



در  معم�والً  ش�ما  فرش�ته خو  جن�اب 
س�خنرانی های خود به نق�ش مراکز خرید 
در ایجاد هویت ش�هری اشاره می کنید؛ در 
این صورت معماری این مراکز اهمیت باالیی 
دارد. در این زمینه توضیح بیشتری بدهید. 
مجتمع ه��ای تج��اری، در ظاه��ر فقط یک 
س��اختمان عظیم به نظر می رسند، ولی در اصل 
نمادهای ش��هری قدرتمندی به شمار می روند. 
در بس��یاری از شهرهای مهم دنیا بخش مهمی 
از توس��عه صنعت گردشگری و توریسم مبتنی 
ب��ر س��اخت س��اختمان های مدرن براس��اس 
نمادسازی ش��هری است. این مجموعه ها جزئی 
ازهویت شهری و نماد و نشان شهری محسوب 
می شوند. این مراکز با حجم سرمایه گذاری زیاد 
و مقیاس بزرگی که دارند در شهر دیده می شوند 
و کارکرد مراکز ش��هری را پی��دا می کنند و در 
صورت موفقیت، اقش��ار وسیعی از مردم در آنها 
حض��ور پیدا می کنند. رضایت از حضور در میان 
م��ردم دهان به دهان می چرخد و با پش��تیبانی 
تبلیغات صحیح، فضای تج��اری تبدیل به یک 
مرکز شهری چندمنظوره می شود. مجتمع های 
تجاری و شهری، پس از مدتی به بخشی از تاریخ 
و هویت یک منطقه یا ش��هر بدل می شوند. در 
تهران به طورمثال، مجتمع های تجاری گلستان و 
میالدنور یادآور شهرک غرب هستند و بخشی از 
هویت  محلی این منطقه را تشکیل داده اند. وقتی 
می گوییم دو خیابان باالتراز فالن مجتمع، یعنی 
اینک��ه آن مرکز تجاری این قابلیت را پیدا کرده 
تا به عنوان یک نش��انه برای محل و مکانی برای 
آدرس دهی و پیداکردن سایر معابر همجوار مورد 

استفاده قرار بگیرد. 
رویکرد دیگر کش�ورها ب�ه این پدیده های 

تجاری چگونه است؟ 
س��اخت و توس��عه مجموعه ه��ای ش��هری 
چندمنظ��وره با س��رعت عجیب��ی در جهان در 
جریان است. شهرهایی مانند لندن، رم، پاریس 
و برلین شهرهای مهم دنیا در این زمینه هستند 
و فعالیت های وسیعی در این خصوص در آنها در 
حال انجام است. چینی ها هم به شدت در حال کار 
در این زمینه هستند؛ در شهرهای پکن، شانگهای 
و گوانگجو مجتمع های تجاری فوق مدرن، عالی 
و نوظهوری مش��اهده می ش��ود ک��ه چیزی از 
نمونه های معتبر اروپایی کمتر ندارند. به طورکلی 
در جهان پررقابت امروز کشورهایی که عالقه مند 
به رشد و ارتقای رتبه تمایز رقابتی خود در جهان 
هستند، سیاست های ش��هری و عمرانی شان را 
طوری تدوی��ن می کنند که نمادهای ش��هری 
به مقاصد گردش��گری بدل شوند و مدام در پی 
تعریف، طراحی، ساخت و برندسازی پروژه های 
جدید ش��هری هستند. 20س��ال پیش در شهر 
دوبی احداث س��اختمان ها و مجتمع های خوب 
و ش��یک را شروع کردند. دوبی که هیچ پیشینه 
تاریخی نداش��ته و بیابانی خشک و برهوت بود، 
ام��روزه، به یکی از مراک��ز عمده خرید و تجارت 
در منطقه تبدیل شده است. با شنیدن نام دوبی، 
 Dubai Mall، ،بالفاصله پروژه های برج خلیفه
Mall of the Emirates، City centerو 

ابن بطوطه به ذهن تداعی می شود. 
به دلی�ل همین رویکرد اس�ت ک�ه مراکز 
تجاری با معماری متمایز خود رفته رفته به 
محلی برای جذب گردشگر تبدیل شده اند؟  
می توان گفت بله. چون توس��عه گردش��گری 
بر پایه معماری خیلی خوب جواب داده اس��ت. 
کش��ورهایی مانن��د اس��پانیا، ترکی��ه و مالزی 
فعالیت ه��ای زی��ادی را در این بخش س��امان 
داده اند. گردش��گری و تعریف هویت براس��اس 
معماری حتی در کشورهایی که سابقه تاریخی 
چندان��ی ندارند مث��ل کانادا، امارات و اس��ترالیا 
نتایج مثبت فراوانی را رقم زده اس��ت. درهمین 
تهران خودمان یک نمونه خوب س��راغ داریم به 
نام پل طبیعت. یک پروژه مفید و کاربردی برای 

پایتخت که توسط شهرداری تعریف و اجرا شد. 
این سازه مس��یر ارتباطی جالب توجهی را بین 
بوس��تان آب وآتش و باغ م��وزه دفاع مقدس به 
وجود آورده و یک نماد شهری جدید و قدرتمند 
را به تهران افزوده است. این پروژه مورد استقبال 
عمومی بسیار زیاد واقع شده و افزون بر استفاده 
 تفریحی و گردش��گری، اس��تفاده های تجاری و 
فرهنگی-اجتماعی هم از آن می شود و به ارتقای 
سطح کیفی زندگی شهری در شهر تهران منجر 
شده است. همه اینها نشان از قدرت و توانایی این 
مجموعه های معماری دارد. من گاه این مجتمع ها 
را با شهرک های صنعتی مقایسه می کنم. اینها 
نش��انه های یک صنعت بزرگ و پولساز است که 
بر اشتغال و کارآفرینی تأثیر بسیار مثبتی دارد، 
ثروت مل��ی را افزایش می دهد، اش��تغال ایجاد 
می کن��د و افزای��ش درآمدها را به دنب��ال دارد. 
همچنین امنیت شغلی به وجود می آورد؛ تقریباً 
تا 5هزار نفر به طور مستقیم و بین20 تا 30هزار 
نفر به صورت غیرمستقیم دراین پروژه ها مشغول 
کار می شوند. از طرفی پرداخت مالیات و عوارض 
قانونی ناشی از آن درآمد شهر را باال می برد. مراکز 
تجاری تنها به جنبه درآمدزایی خالصه نمی شود. 
مثالی برای شما می زنم: گوشی های موبایل  اولیه 
را یادتان هست؟  با آن شکل و شمایل حجیم و 
نازیبا که فقط ب��رای صحبت کردن و دریافت و 
ارسال پیامک کارایی داشت. ولی امروزه با ارتقای 
فناوری نمی شود تلفن همراه را برای لحظه ای از 
خ��ود دور کرد!  امروزه، فقط 20درصد از ش��ارژ 

باتری موبایل صرف مکالمه 
تلفنی می شود و 80درصد 
مابقی صرف کارهای دیگر. 
دوربین عکاسی برای افراد 
ع��ادی عمال حذف ش��ده. 
گوشی های هوشمند کنونی 
دوربین هایی با قابلیت ثبت 
و ضب��ط تصاویر با کیفیت 
ب��اال را دارن��د. اینترن��ت، 
اجتماع��ی،  ش��بکه های 
ایمی��ل و ده ها قابلیت فنی 
که موبایل ه��ای امروزی را 
به همراه جدانشدنی انسان 
مدرن تبدیل کرده اس��ت. 
همی��ن نق��ش و کارک��رد 
تج��اری  مجتمع ه��ای  را 
به عن��وان  چندمنظ��وره 
بخش��ی  و  مراکزش��هری 
جدایی ناپذی��ر در زندگ��ی 
شهری انس��ان مدرن بازی 

می کنند. 
یک معمار چه نس�بتی 

بین نوع کسب وکار و مساحت فروشگاه های 
یک مرکز خرید در نظر می گیرد؟  

نسبت مستقیمی میان نوع کسب وکار، طرح 
و مساحت فروشگاه و نوع ویترین وجود دارد که 
باید در طراحی لحاظ ش��ود، مث��ال برای فروش 
معم��ول موبایل و ل��وازم الکترونیکی کم حجم 
مغازه 100متری خیلی بزرگ است. درحالی که 
همین مس��احت برای عرضه مبلمان بسیار کم 
است و تا 1000متر هم جا دارد. فرش دستباف 
12متری را نمی توان در فروشگاه 40-50متری 
عرضه کرد، ولی برای طال و جواهر 12 تا 20متر 

هم مناسب است. 
مقیاس کس�ب وکار در ایران چه تفاوتی با 

مراکز تجاری خارجی دارد؟  
میانگین مساحت در ایران بین 5 تا 8هزار متر 
است ولی در خارج از کشور متوسط 40- 50هزار 
متر است!  البته در ایران مجتمع با متراژ باال هم 
داریم. به عنوان مثال: ارگ تجاری تجریش حدود 
80هزارمترمربع یا مجتمع تجاری در حال احداث 
مگا پارس 350هزارمترمربع فضای تجاری دارند. 
یا مجتمع پاالدیوم برای 1000خودرو جای پارک 
دارد و پروژه های عظیم در حال ساخت در منطقه 
22 ته��ران 150 تا 160هزار مترمربع وس��عت 
دارن��د. حتی پروژه در حد یک میلیون مترمربع 

هم درحال ساخت وساز داریم. 
در م�ورد مراکز خرید دس�ته بندی خاصی 

وجود دارد؟  
بله در این مورد دسته بندی هایی داریم مثالً: 

 :)life style center( 1- مراکز خرید عمومی
این مجموعه ها باید حداقل س��ه تا چهار مورد از 
هفت ویژگی باال را داشته باشند. در این مجتمع ها 
معموالً 60درصد سطح تجاری به فروشگاه های 

صنف پوشاک اختصاص می یابد. 
2- مراکز خرید بوتیک های خاص: این مکان ها 
مورد مراجعه عموم مردم نیست، چون کاالهای 
لوکس و گرانقیمت در آنها عرضه می شود و افراد 
خاصی به آنجا می روند. به همین خاطر وسعت 
زیادی ندارند. در تهران  »س��ام سنتر« و  »مرکز 

خرید مدرن الهیه« در این گروه قرار می گیرند. 
3- مراک��ز خرید تخصصی: ای��ن مجتمع ها 
طراحی اش با مراکزعمومی تف��اوت جدی دارد 
و بس��تگی به نوع محصول مورد عرضه، شکل و 
شمایل آن هم فرق می کند. در تهران بازارموبایل 
ایران، مرکز کامپیوتر پایتخت و شهر فرش از این 

دسته هستند. 
مردم بیشتر چه سبک هایی را می پسندند؟  
مردم هر چیزی را که خوب ارائه شود، دوست 
دارند و از آن استقبال می کنند. چلوکباب خوب 
یا پیتزای خ��وب، هر یک طالب خودش را دارد. 
ولی به طورکلی مردم بیش��تر س��بک مدرن را 
می پس��ندند. طراحی مدرن یک سبک جهانی 
است و کارکرد عمومی تری دارد و ماندگاری اش 
هم بیشتر اس��ت. البته نمونه های کالسیک هم 
داریم و همچنین پست مدرن ایرانی- اسالمی که 
کار شده و نتیجه بخش هم بوده، ولی تعدادشان 
انگشت ش��مار اس��ت. تلفیق معماری با صنعت 
باید مورد توجه قرار بگیرد. 
الکترونیکی  وسایل  عرضه 
پیشرو در یک فضای سنتی 
ایرانی ها  درنمی آی��د.  جور 
دوستدار فرهنگ باستانی، 
مذهبی و رعای��ت آداب و 
هستند،  خودش��ان  رسوم 
ولی اگ��ر بخواهیم غلظت 
سنت گرایی را زیاده از اندازه 
بکنیم، واکنش منفی ایجاد 
می کند. مدرنیت��ه باید به 
فضا آورده ش��ود. ما جامعه  
جوانی داریم که رو به رشد 
و خواهان مسائل جدید و نو 
است. باید از الگوهای جهانی 
تأثیر بگیریم و متقابال تأثیر 
هم بگذاریم، چون همه ما از 
یک میراث مشترک جهانی 
برخورداری��م. ایران جاهای 
خوب و قش��نگ زیاد دارد. 
ای��ن عالقه مندی را باید در 
طرف های خارجی به وجود 

بیاوریم تا اثرات متقابل وجود داشته باشد. 
معماری ی�ک مرکز خرید چقدر باید تحت 

تأثیر معماری سنتی باشد؟  
این بستگی به موقعیت ش��هری دارد. اشکالی 
ندارد بنایی در تهران شبیه ساختمانی در شیراز 
باشد. در تهران رویکرد مدرن غالب است. مرکز 
تج��اری ابن بطوطه دوبی، مبتن��ی بر تاریخ پنج 
تمدن باس��تانی ای��ران، روم، هند، چین و یونان 
طراحی ش��ده اس��ت. عموم پروژه ه��ا در ایران 
ب��ا رویکرد م��درن و حرکت رو ب��ه جلو احداث 
می شوند. تمایل به عدم تکرار و اعتقاد به باورهای 
جهانی و زبان بین المللی و آینده نگری مورد توجه 
و احترام افکار عمومی و نخبگان است. ساخت و 
طراحی در ش��هرها تفاوت چندانی با هم ندارند، 
مگر در مورد ش��رایط اقلیمی. مثالً در تبریز که 
شهری سردسیر است، باید فضای باز آن کم باشد 
و در جزیره کیش به خاطر هوای گرم و مرطوب 
فضای باز بیش��تری باید طراحی کرد. شاید در 
جزییات ط��رح و رنگ نهایت تا 30درصد تغییر 
کند. اصل کار این است که فروشگاه خودش را در 
قالب مجتمع نشان بدهد. احترام به مناسبت های 
فرهنگ��ی جامعه مانند عید نوروز، ش��ب یلدا و 
ایام ع��زاداری ماه محرم می باید در فضا انعکاس 
یابد. اینها زمینه معماری می خواهد. کش��ور ما 
یک جنگ طوالنی و طاقت فرس��ا را پش��ت سر 
گذاش��ته و افراد زی��ادی در این جنگ به خاطر 
دفاع از میهن مان دچ��ار نقص عضو و جانبازی 
شده اند، ولی متأس��فانه شاهد هستیم که برای 
جانبازان فضای مناس��ب در این مکان ها وجود 
ندارد. برای رس��یدگی مادر به فرزند جایی دیده 
نشده. تا 10سال پیش اصالً تعبیه سرویس های 
بهداشتی در فضاهای در دسترس مراکز تجاری 
رایج نبود، کم بود یا در فضاهای صعب العبور مانند 
زیرزمین ها کار می شد. اینها فاجعه است. احترام 
واقعی به ش��هروندان نتیجه اش می ش��ود برند، 

اعتبار، سودآوری و شهرت. 
به نظر می رس�د ک�ه امروزه توج�ه ویژه ای 
به س�بز بودن مراک�ز خرید )مث�ًا پدیده 
روف گاردن( و دیزاین ویژه برای ایجاد یک 
تصویر پایدار در ذهن خریداران است؛ نظر 

شما در این مورد چیست؟  
 تبدی��ل بام س��اختمان ها به فضای س��بز را  
»روف گاردن« می گوین��د. زندگ��ی آپارتمانی 
فضای کمتری به فرد می دهد و کمتر با طبیعت 
در ارتباط اس��ت. این وظیفه مدیریت ش��هری 
است که فضاهای سبز و جلوه گاه های طبیعی را 
ایجاد کند. پارک ها و باغ ها از این موارد هستند. 
پدیده ای که تازه مطرح شده روف گاردن است. 
به صورتی که گل و گیاه، درخت، خاک و آبنما 
را به ساختمان های بزرگ از جمله مراکز تجاری 
می آورند تا احس��اس حض��ور در فضای آزاد و 
طبیعی برای مردم تداعی ش��ود. این پدیده به 
تدریج در حال گس��ترش اس��ت ولی ما به طور 
کام��ل به آن ورود نکرده ای��م. البته لزومی هم 
ندارد هر مجموعه ای سبز باشد. اگر در تصویر 
ذهنی مخاطب همه چیز درست، امن و حساب 
شده جا بیفتد، با خوشحالی، آرامش و آسودگی 
به خانه برمی گردد. برای تحقق این مهم، راهکار 
وجود دارد؛ ما در بحث روان شناس��ی مخاطب 
فعال هستیم. انتخاب رنگ مصالح، شکل و فرم، 
نورپ��ردازی  )متمرکز، رنگی، لیزری، حجمی(، 
نوع س��نگ و س��رامیک کف و دی��وار، تنوع و 
ایجاد ترکیب بندی، چیدمان وس��ایل رفاهی، 
مدل شیش��ه ها، آسانس��ور پانوراما، جانمایی 
صحیح وس��ایل و تجهیزات و دسترسی آسان 
به امکانات، همه در برنامه کاری تعریف شده 
و به ط��ور جدی دنب��ال و اجرا می ش��ود. این 
کارها موجب می ش��ود تا خاطره ای خوش در 
ذهن مخاطب ثبت ش��ود و بار دیگر او را برای 
مراجع��ه مجدد یا توصیه ب��ه دیگران ترغیب 

کند. 
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مراکز خرید و آینده ای دیگرگون
مجتمع های تجاری به ش��یوه نوی��ن از ابتدای دهه 
1990می��الدی ش��کل گرفتند که مله��م از بازارهای 
ایرانی و ش��رقی بود. بازاره��ای قدیم ایران هم به نوعی 
چندمنظوره بودند. مس��قف بودند تا مردم و کاالهای 
مصرفی از باد و باران در امان باش��ند. کس��به از حال 
و احوال بازار و قیمت ها و خریدوفروش اطالع داش��ته 
باشند و در زمان مش��خص بتوانند تصمیمات صنفی 
بگیرن��د. جا و مکان برای انب��ار و دپوی اجناس وجود 
داشت. قبل از همه کاروانسراها بودند که نقش هتل ها و 
مهمان سراهای فعلی را ایفا می کردند. این عوامل باعث 
ش��د مغازه دارها پی ببرند که اگر در کنار هم باش��ند 
منفعت بیشتری عایدشان می شود. نخستین پاساژها 
در نیمه دوم قرن هجدهم در اروپا به وجود آمدند. یک 
راهروی طوالنی سقف دار که دو طرف آن مغازه ها قرار 
داشتند که الهام گرفته از معماری ایرانی-اسالمی بود. 
ش��یوه جدید کنونی کمتر از 30سال است که مطرح 
ش��ده و در آغاز فقط راسته فروش��گاه ها بود. بعدها به 
م��رور زمان به این نتیجه رس��یدند که می توانند برای 
جلب مخاطب بیش��تر و افزایش زمان حضور ایش��ان 
کارهایی انجام دهند تا وزن و اعتبار مجموعه بیش��تر 
ش��ود. اصطالحا می گوییم نقاطی ک��ه دارای خاصیت 
لنگری یا anchor points باش��ند. این ویژگی ورود 
مخاطب را بیش��تر کرد و کارکرده��ای جدیدی برای 

مجموعه های بزرگ تعریف شد. 

تولد یک مرکز خرید
اول از یک ایده ش��روع می ش��ود. هر پروژه ای ابتدا به 
ذهن یک فرد یا گروهی رس��یده و بعد بررسی و درباره 
آن تحقیق می ش��ود. انواع مطالعات اقتصادی، سنجش 
ریسک، حساب و کتاب، برآورد بودجه، بررسی فرصت ها 
و تهدیدها، انتخاب و خرید زمین، تشکیل کادر اجرایی 
و... باید انجام ش��ود. فعالیت تخصص های گوناگون قابل 
توجه اس��ت. مجموعه پرش��ماری از گروه های مختلف 
پیمانکاری، فنی، عمرانی، طراحی، بازاریابی، اجرا، نظارت 
و کنترل، اطالع رسانی، اداری-مالی و برندینگ مشغول 
کار می شوند. طراحی اولیه براساس پالن بندی است. پالن 
به نقشه های دوبعدی گفته می شود که جای فروشگاه ها، 
مسیرهای ورودی، ارتباط بین طبقات، ارتباط بین فضای 
داخلی و خارجی، نسبت سطح ویترین به فضای موجود 
و. . . را تعیین می کند. از آن گذش��ته، آرش��یتکت باید 
الزامات شهرداری، مقررات ساخت وساز نظام مهندسی و 
نهادهای قانونی را رعایت کند و از همه مهم تر از ظرافت، 
خالقیت هنری و حس زیبایی شناختی بهره مند باشد تا 
بتواند این عوامل و ابزار را به کلی خالقانه و کارآمد سر و 
شکل بدهد. این هنر و سلیقه معمار است که باید سال ها 
دانش، تجربه و فعالیت حرفه ای را با هم تلفیق کند. همه 
این موارد باید لحاظ شود تا یک مجموعه خوب، کارآمد 

و باکیفیت متولد شود. 

جایگاه ایران در منطقه 
در منطقه خاورمیانه فعال دو شهر دوبی و استانبول 
پیشرو هستند. با وجود اینکه کارهای زیادی در کشور 
در حال انجام اس��ت، به دالیل زیادی ما نقش چندانی 
در ای��ن رقابت منطقه ای نداریم. البت��ه این امیدواری 
وج��ود دارد ک��ه با لغ��و تحریم ها و گش��ایش در امور 
اقتصادی و سیاسی، فضای بیشتری برای حضور ایران 
در این زمینه فراهم شود. ایران سهم زیادی در تمدن 
جهانی دارد و شریک مؤثری در میراث انسانی و تاریخ 
جهانی اس��ت. ایران با داشتن تمدنی باشکوه می تواند 
بیش از این فعال باش��د. معماری عصاره تمدن و نماد 
شکوفایی آن است؛ هرچه درجه تمدن کشوری باالتر 
می رود، برنامه طراحی و س��اخت آث��ار معماری فاخر 
در ش��هرهای آن بیشتر می ش��ود. مملکتی که تمدن 
باکیفیت ندارد، بنای جالب و زیبا هم ندارد. ملت هایی 
که تمدن پیچیده ندارند، آثار معماری فاخر و ارزشمند 
هم ندارند. اما ایران غرق در تمدن است. کشورهایی که 
تمدن شان شکوفا است، عصاره اش در معماری و بناهای 
تاریخی دیده می ش��ود. ای��ران از این لحاظ در منطقه 
بی بدیل است. بازار تبریز بزرگ ترین و طوالنی ترین بازار 
سرپوش��یده جهان است. بازار شهر حلب سوریه که به 
دست تروریست ها ویران شد، برگرفته از معماری ایرانی 
و رومی بود. میدان نقش جهان اصفهان جزو 10میراث 
برتر بش��ری ثبت جهانی شده و به معنای واقعی کلمه 
شاهکار هنری است. به نشانه ها و نمادهای به کار رفته 
در آن دقت کنید: میدان یعنی حضور مردم، مس��جد 
ام��ام: حضور خدا و نمایندگی معنویت در جامعه، کاخ 
عالی قاپو: نشان حکومت و اقتدار، سردر بازار قیصریه: 
نش��انه پول و تجارت. از جامعه ایرانی با این پیش��ینه 
تاریخی انتظار می رود تا با س��اخت آثار معماری فاخر، 
ارزش��مند و روزآمد، با گنجینه معماری اش به جهان 
ام��روز ادای دین کند. مراکز تجاری با معماری معاصر 

نقش مؤثری در افزایش کیفیت شهرنشینی دارند. 
برای رس��یدن به این مطلوب باید به دانش بها داد. 
طراح��ی و اجرای مجتمع های تجاری به افراد خبره و 
اهل فن محول ش��ود و به دنبال ساخت مجموعه هایی 
باش��یم که به ارزش و اعتبار ش��هر بیافزایند، نه اینکه 
ایجاد مش��کل کنند، ب��ه ترافیک دام��ن بزنند و گره 
مشکالت شهری را کورتر کنند!  به تعبیری در خدمت 
شهر و شهروندان باشند و حقوق مصرف کننده رعایت 
ش��ود. فضا را برای فعالیت آدم های قوی، خوش فکر و 
پیشرو مهیا کنیم. نماهای زشت، زائد و بی خاصیت به 
مردم تحمیل نش��ود. تعریف پروژه های شهری موفق 
مانن��د پل طبیع��ت، پارک آب و آتش و مش��ابه اینها 
در دس��تور کار قرار بگیرد. دهه 90میالدی دهه ورود 
ای��ن مراکز بود و در آینده ای نه چندان دور به س��مت 
مجموعه های چندمنظوره خواهیم رفت تا سال 1400 
این بناها و فضاهای تجاری شکل و شمایل جدیدی به 

خود خواهند گرفت. 

نمای بازار گفت وگوی »فرصت امروز« با مهندس رضا فرشته خو، آرشیتکت و مشاور ارشد هویت برند در معماری مراکز تجاری 

معماری؛ بالی برای تعادل هویت
علی علمی

چند س�الی اس�ت که بازیگر جدی�دی به فضای 
کار و تجارت پا نهاده اس�ت ت�ا درعرصه اقتصادی 

پا به پای بازیگران قدیمی فضای تجارت را توسعه 
بخش�د. صحب�ت از مجتمع های ب�زرگ تجاری و 
چندمنظوره اس�ت که طی دو ده�ه اخیر در کنار 
مدل س�نتی و رایج، پایش�ان به شهرهای بزرگ و 

ش�لوغ باز ش�د تا هم به کسب وکار بپردازند و هم 
نقش مهمی در فرآیند مدرنیزاسیون بافت شهری 
و نوس�ازی فضای عرض�ه کاال و خدمات ایفا کنند. 
در ای�ن میان یک اصل مهم در مورد این بازیگران 

عرصه اقتصاد و تجارت وج�ود دارد و آن معماری 
مراکز خرید اس�ت. این اصل مه�م را در گفت وگو 
ب�ا مهندس رضا فرش�ته خو در می�ان نهاده ایم که 

تفصیل آن را در اینجا می خوانید. 

فرشته خو متولد 1355 تهران است. 
فوق لیسانس معماری را از دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد تهران مرکزی گرفته، دوره 
MBA را در سازمان مدیریت صنعتی 
گذران��ده و در حال حاضر دانش��جوی 
دوره DBA است. هنوز 40ساله نشده 
اما برنده کلی جای��زه طراحی معماری 
 و معم��اری داخل��ی ش��ده و کارنام��ه 
پیمانی دارد. هفت س��ال در مورد  پ��ر  و
مراک��ز تجاری و ارتباط آنها با معماری، 
طراح��ی داخل��ی و برندس��ازی به ویژه 
فضاهای کس��ب وکار تحقیق و پژوهش 
کرده اس��ت. مش��اور ارش��د برندسازی 
و عض��و کمیته علمی نخس��تین دوره 
صنعت س��اختمان در دانشگاه تهران و 
عضو هیأت علمی و سخنران بسیاری از 
کنفراس های معتبر کشور در این زمینه 
است. مش��اور ارشد بس��یاری از مراکز 

خرید و مجتمع های تج��اری پایتخت 
بوده و طراح معمار تعدادی از آنها است؛ 
مانند مجتم��ع ارگ تج��اری تجریش، 
بازار موبایل ایران، بازار مبل نگارستان، 
مجتمع تجاری تمدن و فروش��گاه های 
بزرگ مانند ش��هر فرش، الکتروسیتی، 
نوین چرم و فارس��ت مبل. در سازمان 
مدیریت صنعت��ی در دوره های مختلف 
نقش معماری و برن��د را تدریس کرده 
و از سال 1392 در دانشکده کارآفرینی 
دانشگاه تهران- که خود جزو پایه گذاران 
آن بوده - به آموزش مش��غول اس��ت. 
بیش از نیم میلیون مترمربع از طرح های 
معماری وی عملیاتی و ساخته شده اند. 
عالوه برهمه اینها مدیر پروژه بازسازی 
خیابان بوعلی سینای شهر بم بوده که 
300ساختمان ویران شده بر اثر زلزله را 

طراحی و احیا کرده است. 

گیومه

برندینگ مثل قطب نماس��ت. برندین��گ و معماری مثل 
دو بال هس��تند که پرنده را در مسیر صحیح قرار می دهند. 
برندینگ یعنی چگونه دیگ��ران را از وجود یک مجموعه به 
درستی آگاه کنیم. ارزش  های یک پروژه باید به نحو احسن به 

مخاطبان شناسانده شود که شامل سه دسته افراد می شود.
 1( مخاطب�ان ع�ادی: این کار برای کس��انی اس��ت که 
وقت کافی ندارند، اطالعات ش��ان کامل نیس��ت، ذهن شان 
درگیر مس��ائل دیگر است. به این اش��خاص باید اطالعات و 
آگاهی درس��ت و ش��فاف ارائه کرد. اکثر این افراد معموالً از 
ساکنان همان منطقه ای هستند که قرار است مرکز خرید در 
محل شان ساخته شود. باید به مردم اطمینان داد که این بنا 
برای شان مفید خواهد بود و می توانند به همراه خانواده خود 

از آن بهره ببرند.
 2( صاحبان کس�ب وکار: مجتمع  تجاری که س��اخته 
می شود، قرار نیست سازنده آن را اداره کند. پس باید واحدها 
واگذار شده یا اجاره داده شود. این گروه هم باید مطلع شوند. 
از یک تا دو س��ال قب��ل از تکمیل و افتت��اح باید در جریان 
واگذاری ها قرار بگیرند.  سپس بروند سر میز مذاکره تا راضی 

به سرمایه گذاری شوند.
 3(خود س�ازندگان: این یکی از مهم ترین قسمت های 
برندین��گ اس��ت که چگونه برای س��ازه آماده ش��ده و بنای 
ساخته شده هویت سازی شود. اینکه چطور در رسانه ها تبلیغ 
ش��ود و مردم از وجود چنین پروژه ای مطلع ش��وند. امکانات 
به مخاطبان معرفی ش��ده و ویژگی ها و تسهیالت قابل ارائه 

اعالم شود. محتوای پیام های تبلیغاتی باید به درستی طراحی 
و پیاده سازی شوند. ش��کل، محتوا و هماهنگی پیام ها مهم 
هس��تند والبته قرارگیری همه آنها در یک استراتژی فراگیر. 
باور راس��خ به رعای��ت اصول اخالقی، مهمان ن��وازی، احترام 
و تکریم مش��تریان در صدر اولویت ها و ضروریات یک مرکز 
شهری است. برای خاتمه این بخش از مباحث، ذکر دو نکته 

ضروری به نظر می رسد:
 1(واگذاری ها و نحوه فروش، مربوط به بخش هدف است. 
پس باید مسائلی مثل بازدید رایگان، معارفه، حضور در صنف، 
ش��رایط قراردادها، برخورداری از تسهیالت بانکی و... رعایت 

شود.
 2( در بهترین حالت معموالً 3سال بعد از کلید خوردن 
پروژه، کار به پایان می رس��د و مرکز تجاری آماده افتتاح و 
بهره برداری می شود و بین سه تا هفت سال زمان الزم است 
تا موفقیت پروژه ارزیابی ش��ود. بعد از این مدت پروژه باید 
دوباره به روزرس��انی شده و به بررس��ی مجدد استراتژی ها 
بپردازد. ب��رای راه اندازی یک مرک��ز خرید کارهایی نظیر 
برگزاری جش��ن افتتاحیه، دعوت از س��تاره های ورزشی، 
س��ینمایی و هنری، اهدای کادو ی��ا بن های تخفیف برای 
تشویق و ترغیب مردم و برای ادامه فعالیت اقداماتی نظیر 
اهدای جوایز نفیس در جش��نواره های مناس��بتی و فصلی  
)اتومبیل، کمک هزینه مسافرت، سکه طال( توصیه می شود. 
همه این عوامل در کنار معماری و دیزاین، جزییات هویتی 

به نام برند را می سازند. 

دغدغه اصلی در طراحی، معماری است. برای همین هم 
طراحی پروژه های مراکز شهری به آرشیتکت های مشهورو 
توانمند واگذار می ش��ود. زیبایی همه را به س��مت خودش 
جذب می کند. زیبایی، نش��انه قدرت و خالقیت اس��ت!  ما 
ش��اید بلد نباش��یم غذای خوش��مزه بپزیم، ولی می توانیم 
خوش��مزگی را تش��خیص بدهیم. طراحی مناسب و عالی، 
جذابیت به همراه می آورد. هر چقدرجذابیت بیشتر، ازدحام 
بیشتر و در نتیجه تقاضای افزون تری خواهد داشت. کسی که 
می خواهد مغازه بخرد، دوست دارد نسبت سطح ویترینش 
مناسب باشد. بین بدترین و بهترین ویترین در یک مجتمع، 
نباید خیلی فرق و تفاوت وجود داش��ته باش��د. در یک تیم 
ورزش��ی هم این قاعده لحاظ می ش��ود؛ بین نفرات اصلی و 
نیمکت ذخیره ها نباید فاصله زیادی باشد. چون نسبت 20 
به 80 محکوم به شکس��ت اس��ت. از اینکه بگذریم به اصل 
ماجرا می رسیم. کلیت ساختمان باید هویت مستقل و چیزی 
برای ارائه داش��ته باشد. مردم از کجا وارد شوند، مسیرهای 
ورودی، دسترسی به پارکینگ به چه نحوی طراحی شوند، 
پله های برقی، آسانسورکجا نصب شوند، ترکیب کاربری ها 
چط��ور تعریف ش��وند، هتل کجا واقع ش��ود، گالری ها چه 
متراژی داشته باشند، جایگاه نور، رنگ و طراحی داخلی کجا 
باشد و غیره. مجتمع های تجاری فضاهای بسته هستند وقتی 
وارد این فضاها می شویم دسترسی به هوای آزاد نداریم. باید 
گردش هوای مطبوع را داشته باشیم. تهویه و انتشارهوا باید 
صورت بگیرد. موقعی که هوا خفه باشد از جذابیت کم شده 

و استقبال کم می شود. استانداردها که رعایت شود طرح ما 
معقول و مقبول است، ولی از ما در پروژه های مهم انتظار کار 

خارق العاده می رود. 
س��بک های گوناگون و متنوع طراحی معماری از مدرن، 
پس��ت مدرن و کالس��یک وجود دارد. مانند ژانرهای متنوع 
و مختلف س��ینما که در پی رضایتمندی سالیق گوناگون 
مخاطبان و طبعا جنبه های متفاوت زندگی است. طرح نما 
باید خیره کننده و گیرا باشد. ورودی ها به اصطالح ما  »دعوت 
کنندگی« داشته باشند. این معنی دارد، یعنی فراخ و بزرگ 
باش��د. امکان ندارد شما به پاساژ عالالدین بروید و به خاطر 
عرض کم راهروها با دیگران تنه به تنه نشوید.  )توجه داشته 
باشید که پاساژعالالدین در یک فضای بدون رقیب رشد کرد( 
المان های هنری در آن به کار رفته باش��د. در کنار استفاده 
مناس��ب از رنگ و نورپردازی و طراحی گیرا، جنس مصالح 
از استحکام باالیی برخوردار باشد. ساختمان این مجموعه ها 
به دلیل رفت وآمدهای فراوان در معرض فرسودگی زیاد قرار 
دارند، پس دوام باالی تجهیزات و مصالح بس��یار مهم است. 
طرح فضای داخلی باید مشتری را از سرگشتگی خارج کند، 
نه اینکه بدتربه کالفگی خاطر وی بینجامد!  محوطه های باز 
و خالی در طراحی لحاظ ش��ود؛ وقتی ما می ایستیم به طور 
دقیق متوجه شویم کجا قرار داریم، کدام طبقه؟ کدام راهرو؟  
فروشگاه کجاست؟  سینما چطور؟  اطالعات در چه نقطه ای 
واقع شده اس��ت؟ و... همه اینها را طراح در اختیار شما قرار 

می دهد. 

معماری و زیباییمعماری و برندینگ 
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30 بهمن ماه روز آزمون 
کنکوری های بازار سرمایه

ف��روغ نژاد، رئیس اداره آموزش و امور گواهی نامه های 
حرفه ای درخصوص شرایط شرکت در آزمون های اصول 
بازار سرمایه، تحلیلگری بازار سرمایه و معامله گری بازار 
سرمایه گفت: فارغ التحصیالن رشته های دانشگاهی مورد 
تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین افرادی 
که حداکثر تا پایان شهریورماه سال 1395 فارغ التحصیل 
می ش��وند، می توانن��د در این دوره از آزمون ها ش��رکت 
کنن��د. فروغ نژاد با اع��الم اینکه زمان ای��ن آزمون ها به 
دلیل برگزاری انتخابات س��ال جاری در اس��فندماه، 30 
بهمن ماه برگزار می ش��ود، گفت: ای��ن دوره از آزمون ها 
به طور هم زمان در تهران، مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، 

کرمانشاه، یزد و ساری برگزار خواهد شد. 

سهام نخستین شرکت تامین سرمایه 
در بورس تهران پذیرفته شد

شرکت تأمین سرمایه امید با هدف افزایش گزینه های 
در دس��ترِس بازیگران بازار س��هام، به عنوان نخستین 
ش��رکت از این صنعت در بورس، پذیرش شد. در حال 
حاضر س��رمایه  ثبت ش��ده  این ش��رکت مبلغ 3.176 
میلیارد ریال منقس��م ب��ه 3.176 میلیون س��هم یک 
هزار ریالی اس��ت. براس��اس آخری��ن صورت های مالی 
منتهی به 31خ��رداد 1394، صندوق بازنشس��تگی و 
پس ان��داز کارکنان بانک ه��ا 35/98 درصد، و مدیریت 
سرمایه گذاری امید، صنعتی و معدنی چادرملو و صنعتی 
و معدنی گل گهر هر یک 17/50 درصد از سهام شرکت 
تأمین سرمایه امید را در اختیار دارند. این شرکت پس 
از تحقق شرایط تعیین شده توسط هیأت پذیرش و نیز 
افش��ای اطالعات و صورت های مالی در س��امانه کدال، 

قابلیت عرضه سهام خود را در بازار خواهد داشت. 

»پیمانی« عضو هیات مدیره شرکت 
مدیریت فناوری بورس تهران شد

هیات مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران  
)TSETMC( ب��ا حضور عضو جدی��د هیات مدیره 
مس��لم پیمانی تش��کیل جلسه داد. مس��لم پیمانی 
جایگزی��ن عباس احم��دی در هیات مدیره ش��ده و 
احمدی خ��ارج از هیات مدیره همچنان در س��مت 
مدیرعامل باقی مان��د. پیمانی در حال حاضر رئیس 
اداره نظ��ارت بر بازار اس��ت. الزم به ذکر اس��ت در 
گذشته نیز مدیر پیشین مدیریت نظارت بر بورس ها 

عضو هیات مدیره این شرکت بوده است. 

عرضه ١٢ هزارتن اکسیدآلومینیوم 
در تاالر صادراتی 

ت��االر صادراتی ب��ورس کاالی ای��ران ۲ دی ماه، برای 
نخستین بار شاهد عرضه 1۲ هزار تن اکسیدآلومینیوم 
شرکت آلومینای ایران، با قیمت پایه ۲99 دالر در هر تن 
برای صادرات بود. تاالر مذکور همچنین شاهد عرضه 76 
هزار تن انواع قیر شرکت نفت جی به همراه 4 هزار تن قیر 
6070 شرکت قیصر جنوب کنگ، 10 هزار تن قیر 6070 
ش��رکت نفت پاس��ارگاد اراک و یک هزار تن قیر 6070 
ش��رکت پاالیش و انرژی شمال غرب آرکا بود. در این روز 
در تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی، 38 هزار و 100 
تن انواع قیر، ۲6 هزار و 365 تن انواع مواد شیمیایی، 16 
هزار تن وکیوم باتوم، 19 هزار تن لوب کات و یک هزار تن 

گوگرد گرانوله روی تابلوی عرضه رفت. 

عرضه بیش از ۸ هزار تن گواهی 
سپرده ذرت خوزستان

در تاالر محصوالت کشاورزی، حدود 8146 تن ذرت 
خوزس��تان، موجودی انبارهای س��یلوی دانه طالیی، 
بنوت، ش��هید بهش��تی دیلم، توسعه کش��ت ذرت 1، 
بنوارناظر، شاداب دانه، آزادی، شاداب دانه، غرب کرخه، 
سیبلی 1و۲، توسعه کشت شوش، سیدعباس، شهید 
رجای��ی، آبگرمک، وحدت و عقیل��ی، در قالب گواهی 
س��پرده کاالیی روانه تاالر معامالت شد. عالوه بر این، 
4 ه��زار تن گندم دروم، 100 ت��ن برنج وارداتی، 100 
تن شکرس��فید و 10 تن برنج طارم عرضه شد. در این 
روز و در مجم��وع، حدود ۲۲0 هزار تن انواع کاال راهی 

تاالرهای مختلف بورس کاالی ایران شد. 

رقابت خریداران در عرضه متانول 
پتروشیمی فن آوران

در جری��ان معامالت بازار فیزیکی بورس انرژی ایران 
کاالهای متانول پتروش��یمی فن آوران و نفتای س��بک 
پاالیش نف��ت بندرعباس در رینگ داخلی مورد عرضه 
قرار گرفتند که کل معام��الت صورت گرفته روی این 
کاالها و عرضه ه��ای مازاد معادل 1، 779 تن به ارزش 
10 میلیارد و 93۲ میلیون ریال بود. همچنین در تابلوی 
سلف موازی استاندارد برق بازار مشتقه 875 قرارداد در 
قال��ب ۲۲ معامله و معادل با 17 ه��زار و 480 مگاوات 
س��اعت به ارزش 6 میلی��ارد و 343میلیون ریال مورد 
معامله قرار گرفت. در تابلوی س��لف موازی اس��تاندارد 
نفت ک��وره بورس انرژی ای��ران، در مجموع پنج نماد، 
101 قرارداد به ارزش تقریبی 1میلیارد و 101 میلیون 
ری��ال مورد معامله قرار گرف��ت. در مجموع ارزش کل 
معامالت بیش از 18 میلیارد و 377 میلیون ریال شد. 

آغاز فعالیت بورس ملی آمریکا 
پس از ماه ها سکوت

ب��ورس ملی آمریکا دوب��اره فعالیت خود را از س��ر 
گرف��ت. بورس ملی آمریکا که به دلیل حجم معامالت 
کم تعطیل شده بود، دوباره فعالیت خود را از سر گرفت 
ت��ا بتواند معامالت اوراق بهادار و صندوق های با درآمد 

ثابت را به انجام برساند. 

بورس کاال

بازار س��هام در آخرین روز 
معامالتی خود در هفته جاری 
در حال��ی به کار خ��ود پایان 
داد که با پیش��رو شدن گروه 
قندی ها و برخی تک سهم ها 
مواجه بود و شاخص کل نیز با 
شش واحد تقویت به 614۲0 
واحد رس��ید. گروه قندی  در 
بازار کم رمق دیروز با معامله 
نوسان گیران پیش��رو بود و با 
حجم های محدود سهام صف 
این  ناپای��داری در  خرید های 
گروه تش��کیل ش��د. در گروه 
قندی ها نیز دیروز شایعه شد 
که تولید بی سابقه چغندرقند 
در کشور به رکود صنایع قندی 
و پرشدن انبارها از شکر بدون 
خریدار منتهی شده است. در 
گروه قندی ه��ا در عین حال 
خب��ر واگذاری بلوکی س��هام 
برخ��ی ش��رکت های قندی از 
جمل��ه قند ش��یروان، قوچان 
و بجن��ورد و قن��د اصفهان در 
نوسانی شدن این گروه و لیدر 
ش��دن آنها در ب��ازار بی تأثیر 
نبوده اس��ت. دیروز در حالی 
س��هامدار عمده کیمیا اندکی 
از ص��ف خرید ی��ک میلیون 
س��همی این ش��رکت کوچک 
را ی��ک روز پس از عرضه اولیه 
واگذار کرد که برخی خبرها از 
عرضه اولیه کشتیرانی جنوب 
خط ایران در آینده ای نزدیک 
حکایت دارد. در نماد توس��عه 
معادن بهش��هر نیز در مجمع 
فوق الع��اده این ش��رکت خبر 
رس��ید که با افزایش سرمایه 
38 درصدی از محل مطالبات 
ح��ال ش��ده و آورده نق��دی 
س��هامداران موافق��ت ش��ده 

جهانی  بازاره��ای  در  اس��ت. 
نیز درحالی نفت برنت دریای 
ش��مال با اندک��ی افزایش به 
بیش از 36 دالر در هر بشکه 
رس��ید که این عامل به عنوان 
تاثیرگذار  مولف��ه  مهمتری��ن 
بر ب��ازار این روزهای س��هام 

شمرده می شود.

زیان سهامداران در 9 ماهه 
امسال افزایش یافت

حال��ی  در  ته��ران  ب��ورس 
در دومی��ن س��ال رک��ود خود 
ق��رار دارد که همچن��ان روند 
نزول��ی در ای��ن ب��ازار حاک��م 
بوده و کاهش ش��دید قیمت ها 
و زی��ان س��هامداران موج��ب 
حرکت گس��ترده فع��االن این 
ب��ازار به س��مت ب��ازار پول و 
س��رمایه گذاری در سپرده های 
بانکی شده اس��ت. در این ماه 
مهمی  سیاس��ی  اخبار  اگرچه 

درخصوص بسته ش��دن پرونده 
PMD مطرح شد، اما ابهاماتی 
خ��وراک  ن��رخ  درخص��وص 
نرخ  پتروش��یمی،  شرکت های 
باالی سود بانکی و بهره مالکانه 
معادن و از همه مهم تر تشدید 
رون��د نزول��ی قیم��ت نفت و 
رسیدن قیمت این محصول به 
35 دالر که در سال های اخیر 
بی س��ابقه بوده اس��ت، شرایط 
ت��االر شیش��ه ای را س��خت تر 
کرد و موجب تشدید نگرانی و 
ناامیدی سهامداران شد. به این 
ترتیب اگرچه اواس��ط دی ماه 
زمان احتمالی رف��ع تحریم ها 
اعالم شده اس��ت، اما ابهامات 
اقتص��ادی و احتم��ال گزارش 
نامطلوب 9 ماهه ش��رکت ها به 
قدری است که مانع اثرگذاری 
اخبار مثبت سیاس��ی در بازار 
سهام ش��ده اس��ت؛ امری که 
موج��ب افزایش میانگین زیان 

س��هامداران در آذر ماه ش��د و 
میانگین زی��ان 9 ماهه بورس 
را تا س��طح 1.6 درصد افزایش 
داد. بر این اساس بورس تهران 
آخری��ن ماه پایی��ز را در حالی 
س��پری کرد که ط��ی ۲0 روز 
معامالت��ی مهم تری��ن متغی��ر 
این بازار یعنی ش��اخص بورس 
هزار و 371 واحد معادل ۲.18 
درصد اف��ت ک��رد و منجر به 
شکست خط مقاومت 61 هزار 
واحد و ورود ش��اخص به نیمه 
61 هزار واحد شد. در این ماه 
حجم و ارزش معامالت س��هام 
به ترتیب 9 و 11 درصد رش��د 
ک��رد و در مجم��وع 9 هزار و 
13 میلیون س��هم ب��ه ارزش 
16 ه��زار و ۲۲9 میلیارد ریال 
معامله ش��د. همچنین در این 
ماه دفع��ات معامالت افت 1.5 
درص��دی را تجربه ک��رد و به 
576 هزار و 169 دفعه رسید. 

در ای��ن ماه همچنی��ن تعداد 
خریداران نسبت به ماه گذشته 
تغییری نکرد و تعداد خریداران 
در سطح 180 هزار و 378 نفر 

باقی ماند. 

صعود فرابورس دوام نیاورد
بازار فرابورس دومین روز دی 
ماه را با دادوس��تد ۲۲6میلیون 
ورق��ه به��ادار ب��ه ارزش 561 
میلی��ارد ری��ال در 19 ه��زار و 
414 نوبت پش��ت سر گذاشت. 
ش��اخص کل فرابورس با وجود 
اینکه در ساعت آغازین فعالیت 
بازار 3 واحد باال رفت اما در ادامه 
مجددا کاهش یافت و در نهایت، 
بدون تغییر محسوس نسبت به 
روز قبل در 676 واحد درجا زد.

ارزش  و  حج��م  بیش��ترین 
روز گذش��ته  معامالت س��هام 
مربوط به دادوستد 33 میلیون 
س��هم ذوب آه��ن اصفه��ان به 
ارزش 69 میلی��ارد ری��ال بود 
و اوراق ح��ق تقدم تس��هیالت 
مس��کن در ب��ازه 690 تا 740 
ه��زار ریال خریدوفروش ش��د. 
معدن��ی  ش��رکت های  س��هام 
بیمه  زنجان گستران،  کیمیای 
آرمان و روی زنگان بیش��ترین 
افزای��ش قیمت را تجربه کردند 
و بیمه س��امان، سرمایه گذاری 
مس��کن تهران و بیمه پاسارگاد 
با بیش��ترین افت قیمت مواجه 
ش��دند. قیم��ت اس��ناد خزانه 
اس��المی روز گذش��ته به 95۲ 
ه��زار ری��ال و ن��رخ ب��ازده تا 
سررسیداین اس��ناد به ۲4.78 
درصد رسیدکه نس��بت به روز 
گذش��ته 0.77 درص��د کاهش 

یافته است. 

افزایش اندک قیمت نفت برنت، ریزش شاخص کل را متوقف کرد

نبضبازارسهامباقیمتنفتمیزند

تسنیم - تازه واردان به بورس 
از طریق صندوق  س��رمایه گذاری 
ک��ه یک��ی از راه ه��ای حمایت از 
س��رمایه گذاران غیرحرفه  ای است 
می توانند ریس��ک سرمایه گذاری 
خود را در بازار سهام کاهش دهند. 
وضعیت بازار س��رمایه در دو سال 
گذشته به دالیل مختلف نامطلوب 

بوده است. ریسک های مربوط به 
مس��ائل هسته ای، تاثیر تحریم ها 
ب��ر اقتص��اد، وضعیت نامناس��ب 
قیم��ت جهانی نفت، س��رگردانی 
سرمایه گذاران در خصوص مواردی 
چون نرخ خوراک پتروشیمی ها و 
بهره مالکانه سنگ معدنی ها برای 
حضور در بنگاه ها، بی برنامه بودن 
دولت در قبال ب��ورس و مواردی 
از این قبی��ل از جمله این دالیل 

هس��تند. متاس��فانه در این مدت 
نیز ش��اهد این بودیم که از سوی 
مس��ئوالن و برخی دولتی ها نوید 
بازگش��ت امید و رون��ق به بورس 
داده می ش��د و بر این اس��اس نیز 
برخی از تازه واردان به بازار س��هام 
ورود کردند و در این مدت متضرر 

شدند.
صرف نظر از خ��وب یا بد بودن 
اوضاع بازار س��رمایه ت��ازه واردان 

نبای��د ب��دون تحقیق و بررس��ی 
وارد ب��ازار ش��وند. بر این اس��اس 
ای��ن افراد می توانن��د از ابزارهایی 
چون صندوق های سرمایه گذاری، 
و  بورس  کارگزاران  س��بدگردانی 
س��بدهای حرفه  ای که موسسات 
حرف��ه ای ارائ��ه می دهن��د برای 
حضور در بورس اس��تفاده کنند. 
صن��دوق  س��رمایه گذاری یکی از 
از سرمایه گذاران  راه های حمایت 

غیرحرفه  ای اس��ت که ش��ناخت 
کافی از بازار ندارد تا بتواند ریسک 
سرمایه گذاری خود در بازار سهام 
را کاهش دهد. از اواخر سال 1386 
که این صندوق ها با رویکرد کاهش 
ریسک سرمایه گذاران غیرحرفه ای 
و مردم عادی راه اندازی شده است 
س��ود دهی تضمین ش��ده یکی از 
هدف ه��ای اصلی اس��ت که این 

صندوق ها دنبال می کنند. 

ایسنا - با برداشته شدن تحریم ها 
حاال موقعی اس��ت که بازار س��هام 
باید رش��د خ��ود را ش��روع کند و 
س��رمایه گذاران خارجی می توانند 
جذابیت سرمایه گذاری در بورس را 
نسبت به سرمایه گذاری در بانک ها 
افزایش دهند. اگر س��رمایه گذاران 
ای��ران  در  بخواهن��د  خارج��ی 
س��رمایه گذاری کنن��د، باید بحث 
امنیت سرمایه گذاری وجود داشته 
باش��د. اگر امنیت س��رمایه گذاری 
وجود نداشته باشد، سرمایه گذاری 
در کشور حضور پیدا نخواهد کرد. 
سرمایه گذار خارجی به دنبال یافتن 
چش��م انداز مثبت در کشور است و 
در حال حاضر چش��م انداز مثبتی 
در صنایع کشور وجود ندارد، چراکه 
ش��رکت ها برای صادرات و واردات 

کاالهای مورد نی��از خود به خاطر 
تحریم ها با مشکل مواجه هستند. با 
توجه به اینکه اقتصاد ایران وابستگی 
بس��یاری ب��ه نف��ت دارد، کاهش 
محصوالت خام  جهانی  قیمت های 
مانند نفت نیز در نبود چش��م انداز 
مثب��ت نق��ش عم��ده ای را ایف��ا 
می کن��د. به دلیل ای��ن موضوعات 
سرمایه گذاران خارجی آینده روشنی 
را ب��رای س��رمایه گذاری در ای��ران 
نمی بینند و وقتی تضمینی برای آنها 
وجود نداشته باشد، سرمایه ای را وارد 
کشور نخواهند کرد. دولت در حال 
اعطای تضمین برای سرمایه گذاران 
خارجی برای حضور آنها در کشور 
خارج��ی  س��رمایه گذار  و  اس��ت 
انتظارهایی دارد، که با برخی قوانین 
کشور همخوانی ندارد که بحث های 
مرب��وط به فاینان��س از جمله این 
قوانی��ن اس��ت. اگر س��رمایه گذار 

خارجی قصد خرید سهام شرکتی را 
داشته باشد، قطعا برای نفوذ در آن 
شرکت به دنبال مالکیت 51 درصد 
سهام آن شرکت است نه 49 درصد. 
در دنیا عرض��ه محصوالت بیش از 
تقاضا است و تمام هیات اقتصادی 
خارج��ی که ب��ه کش��ور می آیند، 
سرمایه گذار نیستند، بلکه برخی از 
این هی��أت برای فروش محصوالت 
خود در کشور حضور می یابند. برخی 
از شرکت های بین المللی وجود دارند 
ک��ه وارد ب��ازار بورس ش��ده  و کد 
حقوقی دریافت کرده اند و برخی نیز 
در حال دریافت کد حقوقی هستند.

سرمایه گذاران خارجی می توانند 
با حضور خود در بازار بورس، باعث 
تزریق نقدینگی در بازار شوند. این 
تزری��ق نقدینگی باعث می ش��ود 
قیمت ها به جایی برسد که هیجان 
خری��د در ب��ازار ایجاد ش��ود و در 

نهایت این موضوع می تواند جذابیت 
سرمایه گذاری در بورس را نسبت به 
س��رمایه گذاری در بانک ها افزایش 
دهد. با رفع تحریم ه��ا، آینده بازار 
بورس روش��ن خواه��د بود. قیمت 
سهامی که در س��ال های 1390 و 
1391 عرضه می شد، دو سال ثابت 
مانده بود و پس از دو س��ال حدود 
یک ه��زار، دو هزار و هش��ت هزار 

تومان افزایش یافت.
در ش��رایط کنونی نیز بار دیگر 
آن چرخ��ه تکرار ش��ده و با توجه 
به آینده روشن، قطعا قیمت های 
در حال حاضر با رشد زیاد مواجه 
خواهند ش��د. س��رمایه گذاری در 
بورس باید ب��ا یک دید بلندمدت 
جدی��د  س��ودآوری  ب��ا  باش��د. 
ش��رکت ها، قیمت س��هام آنها به 
طور قطع چند برابر خواهد شد و 
سودآوری بیشتری )حتی تا 100 

برابر( را ایج��اد خواهد کرد. یکی 
از عمده ترین دالی��ل افت قیمت 
س��هام، تعدیل منفی ش��رکت ها 
اس��ت و بیش��ترین دلیل تعدیل 
منف��ی ش��رکت ها نی��ز تحریم ها 
بوده اس��ت، در صورت برداش��ته 
شدن تحریم ها، قطعا سودآوری به 

شرکت ها بازگردانده می شود.
وجود بازارهای صادراتی در جوار 
کش��ور می تواند باعث رشد بیشتر 
قیمت سهام و در نتیجه سودآوری 
شرکت ها ش��ود. اگر برداشته شدن 
تحریم ها مقطعی باشد، باعث رشد 
مقطعی ارزش سهام می شود اما اگر 
تحریم ها در یک پروسه به طور کلی 
برداشته ش��ود، سودآوری و افزایش 
ارزش س��هام به هیچ وجه مقطعی 
نخواهد بود. از نظر زمانی هم، حاال 
موقعی است که بازار سهام باید رشد 

خود را شروع کند. 

هامون��ی،  امی��ر   - ف�ارس 
مدیرعام��ل فراب��ورس ای��ران با 
اش��اره به آغاز معام��الت اوراق 
گواه��ی ح��ق تقدم اس��تفاده از 
تسهیالت مسکن آذر ماه از دوم 
دی عن��وان کرد: ش��فافیت بازار 
سهام بر کسی پوشیده نیست و 
کمک فرابورس به بانک مس��کن 
از طریق این راه اندازی معامالت 
اوراق در بازار س��هام باعث شده 
تا ع��الوه بر کاه��ش هزینه های 
مبادله و ش��فاف شدن معامالت 
ای��ن اوراق، تمامی ش��عب بانک 

مسکن به این سیس��تم به طور 
آنالین متصل شوند. مدیر عامل 
فراب��ورس ب��ا بیان اینک��ه اوراق 
تسهیالت مسکن به هیچ وجه به 
موج سفته بازی در بازار مسکن 
نمی دمد، گفت: س��فته بازی در 
ادبیات مال��ی تعریف دارد و این 
در حالی است که اکنون نوسان 
قیمت ه��ا روی معام��الت اوراق 
طبیعی  روندی  مسکن  تسهالت 
را دنب��ال می کن��د. وی اف��زود: 
اعم��ال محدودیت های  از  پیش 
زمانی ف��روش روی ای��ن اوراق 

ش��اید افرادی بودند ک��ه با دید 
س��رمایه گذاری کوتاه مدت روی 
»تسه«ها نوسان گیری می کردند 
و به بازدهی دست می یافتند، اما 
با اعمال محدودیت های فروش با 
تصور اینکه اگر خریداری بیش از 
90 برگه اوراق تسهیالت مسکن 
در فراب��ورس خریداری می کند، 
حتم��ا با دید س��رمایه گذاری به 
اوراق می نگ��رد، فرابورس  ای��ن 
اق��دام ب��ه شناس��ایی خری��دار 
واقع��ی در ای��ن بازار ب��ا اعمال 
محدودیت هایی کرد که براساس 

تس��هیالت  اوراق  خری��دار  آن 
ح��ق تقدم مس��کن نیای��د قبل 
از دو م��اه اجازه ف��روش در بازار 
داش��ته باشد. هامونی با اشاره به 
مدت اعتبار دو س��اله اوراق حق 
افزود:  تقدم تسهیالت مس��کن، 
با اعم��ال محدودیت های زمانی 
تس��هیالت  اوراق  روی  ف��روش 
مس��کن، میزان سفته بازی روی 
ای��ن اوراق ب��ه زیر ی��ک درصد 
رس��یدو 99 درصد فع��االن این 
بازار هم اکن��ون مصرف کنندگان 
واقعی تسهیالت مسکن هستند. 

این مقام مس��ئول از بازگش��ایی 
نماد معامالت��ی اوراق حق تقدم 
استفاده از تسهیالت مسکن آذر 
م��اه 94 از روز چهارش��نبه خبر 
داد و اف��زود: این اوراق همزمان 
با اعمال بخش��نامه جدید بانک 
مس��کن ب��ه منظ��ور دریاف��ت 
تس��هیالت 60 میلی��ون تومانی 
به عالوه 10 میلیون تس��هیالت 
جعاله اس��ت که ب��رای دریافت 
این تسهیالت به خریداری 1۲0 
برگه از اوراق تسهیالت مسکن از 

طریق فرابورس نیاز است. 

چگونه ضرر بورسی های تازه وارد را کم کنیم؟ 

زمان رشد بازار سهام فرا رسیده است

فرابورس آماده پذیرش اوراق تسهیالت قرض الحسنه و کارآفرینی
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مدیریت سهام

بیشترین درصد افزایش
ایران یاس��اتایرورابر در حالی عنوان نخس��ت جدول 
بیش��ترین درصد افزایش روز گذشته را از آن خود کرد 
که شکر شاهرود در جایگاه  دوم این گروه قرار گرفت.   

درصد نوسانقیمتنام شرکت
1.43۲4.91ایران یاساتایرورابر

1.3754.88شکر شاهرود
3.9834.87الستیکی سهند

4.9174.86پارس سویچ

1.4394.81قند نیشابور
۲.9894.73کربن ایران

۲.۲604.73ماشین سازی اراک

بیشترین درصد کاهش
ایران خودرو دیزل صدرنشین جدول بیشترین درصد 
کاهش روز گذشته شد. کمک فنر ایندامین در رده دوم 
این گروه ایس��تاد. دامپروری مگسال و سیمان فارس و 
خوزستان هم در میان س��هم هایی با بیشترین کاهش 

قیمت جای گرفتند.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)7.85(693ایران خودرو دیزل
)4.59(894کمک فنر ایندامین
)4.31(۲3.475دامپروری مگسال

)3.01(1.۲87سیمان فارس و خوزستان
)۲.8(4.515لبنیات پاک

)۲.68(6.348دارویی سبحان
)۲.58(۲.455پلی اکریل

پرمعامله ترین سهم
روز گذش��ته بانک مل��ت  پرمعامله ترین س��هم بازار 
شناخته ش��د. ایران خودرو دیزل در رده دوم این گروه 
ایستاد. حق تقدم فوالد مبارکه اصفهان و بانک صادرات 

ایران در جایگاه سوم و چهارم قرار گرفتند.
تعداد دفعهقیمتنام

44.436 1937بانک ملت

۲8.۲35 693ایران  خودرودیزل 
۲۲.680 70ح . فوالد مبارکه
۲0.601 859بانک صادرات

16.037 ۲455پلي اکریل 
11.166 16578کنتورسازي 
10.451 1۲5۲پست بانک

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیشترین ارزش معامله را روز گذشته 
کنتورسازی ایران به خود اختصاص داد. بانک ملت هم 
رتبه دوم را به دس��ت آورد. پلی اکریل نیز در رده سوم 

بیشترین ارزش معامله قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

185.107 16578کنتورسازي ایران 
86.067 1937بانک ملت
39.37۲ ۲455پلي اکریل 

19.566 693ایران  خودرودیزل 
17.70۲ 859بانک صادرات ایران
17.479 ۲001پاالیش نفت اصفهان

15.594 6536گروه مپنا 

بیشترین سهام معامله شده
بانک تجارت در حالی رتبه نخس��ت جدول بیشترین 
س��هام معامله شده را به دس��ت آورد که پلی اکریل در 
این گروه دوم ش��د و قند ثابت خراس��ان در رده ششم 

جای گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
87۲۲381بانک تجارت
۲4551849پلی اکریل

6931413ایران خودرو دیزل
165781۲84کنتورسازی

85910۲7بانک صادرات
9658۲8قند ثابت خراسان

1937771بانک ملت

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالترین نس��بت P/E را در روز گذشته 
پس��ت بانک ایران به دس��ت آورد. محورس��ازان ایران 
خ��ودرو و کاش��ی حاف��ظ در جایگاه های بع��دی قرار 

گرفتند.
P/Eقیمتنام شرکت
1۲5۲6۲6پست بانک

1354451محورسازان ایران خودرو
3197168کاشی حافظ

1۲701۲7تکنوتار
1588113درخشان تهران
109399الکترونیک شرق

143946قند نیشابور

P/E کمترین نسبت
روز گذش��ته س��رمایه گذاری پردی��س در صدر جدول 
کمترین نسبت P/E ایستاد. سرمایه گذاری صنعت نفت 

و سرمایه گذاری شاهد در رده های بعدی قرار گرفتند.
P/Eقیمتنام شرکت

771۲.31سرمایه گذاری پردیس
1745۲.88س. صنعت نفت

9593.11سرمایه گذاری شاهد
۲3563.14سیمان کارون

3۲833.۲1گروه صنعتی بارز
15۲13.۲3لیزینگ ایران
30013.31سیمان کرمان

تلفن مستقیم: 86073274شماره 402 www.forsatnet.ir
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کارشناس بازار سهام

حمزه کریمی
کارشناس بازار سهام



از شواهد و قرائن این گونه برمی آید که زنان 
از همان مراحل اولیه کش��اورزی، در امر زراعت 
مشارکت داشته اند. این نقش با توجه به عوامل 
زیادی از جمله: منطقه جغرافیای محل سکونت، 
نوع کار و تولید محصوالت، تفاوت هایی داشته 
اس��ت. آنچه تردیدی در آن نیس��ت مربوط به 
حضور چندین قرنی زنان در بخش کش��اورزی 
و فعالیت های مرتبط با آن است. اما اینکه سهم 
مشارکت زنان در بخش کشاورزی و فعالیت های 
اقتصادی مرتبط با آن در س��طح جهان چقدر 
اس��ت و زنان ایرانی چه سهمی از این بخش را 
دارند و چه آینده ای در انتظار آنها است، در این 
گزارش بررس��ی می شود. قبل از هر چیزی باید 
اش��ا ره ای هم بکنیم به گزارش��ی از آمار و ارقام 
مربوط به زنان در بخش کش��اورزی جهان که 
سازمان جهانی غذا )فائو( منتشر کرده است. این 
گزارش در ابتدا نیروی کار در بخش کشاورزی را 
این طور تعریف می کند: هر شخصی که فعالیت 
در مزرعه یا سایر فعالیت های مربوط به مراحل 
تکمیلی کش��اورزی شغل دائمی اوست و از این 

راه کسب درآمد بکند. 
براس��اس این مطالع��ات زن��ان 40درصد از 
نیروی کار کش��اورزی را در جوامع پیش��رفته 
تش��کیل می دهند. طبق این آمار که از س��ال 
1980 تاکنون را بررس��ی کرده، س��هم نیروی 
کار زنان از بخش کشاورزی کشورهای آمریکای 
التین و حوزه دریای کاراییب 20درصد بوده و 
در آفریقا 40درصد. این مطالعات نشان می دهد 
که تاکنون بیش��ترین میزان مشارکت زنان در 
بخش کشاورزی کشورهای پیشرفته 60درصد 
بوده و بیشتر از آن تاکنون گزارش نشده است. 
همچنین آمارها حاکی از آن است که در جنوب 
آس��یا و آسیای شرقی و جنوب شرقی به ترتیب 
35درصد و 50درصد س��هم زنان از نیروی کار 
کش��اورزی بوده اس��ت. در این میان بیشترین 
س��هم از آن زنان چین اس��ت که طی سه دهه 
اخیر مشارکت رو به رشدی در بخش کشاورزی 
داش��ته اند. زنان هند س��هم 30درصدی دارند 
و در بن��گالدش زن��ان س��همی 50درصدی از 
کش��اورزی را از آن خود کرده اند. در ادامه این 
گزارش ها آمده که سهم زنان در آمریکا از بخش 
کشاورزی کمی بیش از 20درصد است که تنها 
کمی بیش از سال 1980 است و نسبت به سایر 
کشورهای پیشرفته سهم بسیار کمتری دارند. 
کشورهایی مانند بولیوی، برزیل، کلمبیا، اکوادور 
و پرو از جمله کشورهایی هستند که سهم زنان 
از نیروی بخش کشاورزی همواره رو به افزایش 
بوده است. با توجه به آمار و ارقام مذکور به نظر 
می رسد که زنان در حوزه کشاورزی کشورهای 
در حال توسعه و توسعه نیافته سهم بیشتری از 
اشتغال را در اختیار دارند، البته نوع اشتغال شان 

بیشتر حالت های کارگری را دارد تا مدیریتی. 

زنان و خوداشتغالی در کشاورزی
زنان جدای از برعهده داشتن نقش کارگرهای 
ارزان قیمت در مزارع، در دهه های اخیر خود به 
کش��ت و داشت و برداش��ت در مزارع و صنایع 
تکمیلی کش��اورزی روی آورده ان��د اما در این 
میان همواره با محدودیت هایی مواجه بوده اند؛ 
زنان کشاورز از نظر دسترسی به امکانات اولیه 
در فعالیت های کشاورزی، همانند بذر و کود و 

ابزار و تجهیزات فنی، دس��تخوش محدودیت 
هستند و این محدودیت تا اندازه ای از مشکلی 
که آنان در اخذ وام و اعتبار دارند، ناشی می شود. 
عالوه بر این، نیاز مردان به امکانات مورد اشاره 
بر دشواری وضع زنان کشاورز می افزاید چرا که 
امکان��ات اولیه را م��ردان در اختیار گرفته و در 
جریان تولید از آن سود می جویند. با این همه، 
کشاورزی به عنوان کهن ترین فعالیت تولیدی، 
مهم تری��ن فعالیت اقتصادی همه کش��ورهای 
جهان از س��الیان دور تاکنون است. امروزه نیز 
بخش کش��اورزی در بس��یاری از کش��ورهای 
درحال توسعه بخش غالب اقتصاد ملی به شمار 
می رود، به طوری که رش��د و توسعه اقتصادی 
این کش��ورها ارتباط بسیار تنگاتنگی با توسعه 
کلی بخش کش��اورزی آنها داشته و به عبارتی 
دیگر توسعه کشاورزی در چارچوب توسعه ملی 

کشور مورد بحث قرار می گیرد. 

کشاورزی در اقتصاد ایران
کش��اورزی از دیرباز در ایران مورد توجه بوده 
و بخش��ی از جمعیت فعال کشور در این بخش 
مشغول به کار هستند. برپایه تازه ترین گزارش ها 
از وضعیت نیروی کار، س��هم شاغالن کشاورزی 
در ای��ران بی��ن 22 تا 25درصد بوده اس��ت. بنا 
به گفت��ه علیرضا بزرگی، رئیس س��ازمان نظام 
مهندسی کشاورزی استان تهران، کشاورزی بین 
20 تا 22درصد از سهم اشتغال را در کشور دارد. 
همچنین 13/5درص��د از تولید ناخالص ملی را 

شامل می شود. 
ب��ه  ادام��ه صحبت های�����ش  در  بزرگ��ی 
»فرصت ام��روز« می گوید:ح��دودا 27درصد از 
جمعیت کش��ور به طور مس��تقیم در روستاها 
زندگی می کنند که این میزان حدود 23میلیون 
نفر اس��ت. در نظر داش��ته باشیم که کشاورزی 
فقط تولید محصول نیست، خدمات کشاورزی 
و بازرگان��ی را ه��م ک��ه در ش��هرها ص��ورت 

می گیرد،شامل می شود.«
اما گزارش های مرکز آم��ار ایران تفاوت 5 تا 

8درصدی را با گفته های بزرگی نشان می دهد؛ 
طبق این آمار کشاورزی فقط 16/8درصد از کل 
بازار اقتصاد و اش��تغال ایران را تشکیل می دهد 
که رقم ناچیزی اس��ت. به هرحال طبق گزارش 
مرکز آمار، سهم مردان فعال در بخش کشاورزی 
16.6درص��د بوده اس��ت و زنان در مقایس��ه با 
مردان، با س��هم 18.3درصدی، نقش فعال تری 
در بخش کش��اورزی داش��ته اند. با وجود اینکه 
ایران کش��ور پهناوری اس��ت، تنها 12درصد از 
مساحت کشور تحت عملیات کشاورزی است. 
زمین های زیر کشت ایران در حدود 16میلیون 
هکتار برآورد می ش��ود که نزدی��ک به نیمی از 
ظرفیت کشت و زرع همچنان دست نخورده و 
بالاستفاده مانده است. عالوه بر این باید تخریب 
اراضی کشاورزی و تغییر کاربری ها را هم به آن 
افزود. هرچند آمار مشخصی در این زمینه وجود 

ندارد. 

سهم و نقش زنان
عالقه مندی زن��ان برای اش��تغال در بخش 
خدمات و کش��اورزی بیشتر است. این عالقه و 
استقبال در قسمت کشاورزی در نقاط روستایی 
افزون ت��ر اس��ت. آمار هم این مس��ائل را تایید 
می کند. در نقاط شهری، سهم بخش کشاورزی 
4.8درصد و در نقاط روستایی 46.7درصد بوده 
است. به این ترتیب، اشتغال در بخش کشاورزی 

در نقاط روستایی، در مقایسه با دیگر بخش های 
اقتصادی، بیشترین سهم را داشته است. البته 
دلیل این درصد بیشتر مربوط به زندگی بر پایه 
کشاورزی در روستا است. همچنین عدم وجود 
صنایع بس��ته بندی، فرآوری و صنایع تکمیلی 
پیشرفته و گس��ترده در بخش کشاورزی ایران 
موجب ش��ده که کشاورزی و اشتغال به آن در 

ایران هنوز هم بیشتر سنتی است. 
علیرض��ا بزرگ��ی در این ب��اره می گوید: »از 
جمعیت 23میلیون نفری روستایی کل کشور، 
نیمی از آنها زن هس��تند؛ حداقل 2تا 3میلیون 
نف��ر در غالب خدم��ات و بازرگانی کش��اورزی 
فعال هس��تند که حدود 50درصد آنان را زنان 

روستایی تشکیل می دهند.«
بزرگی، آمار منتش��ره از سوی بعضی نهادها 
و سازمان ها درباره تعداد زنان شاغل در بخش 
کش��اورزی به خصوص در روس��تاها را صحیح 
نمی داند، وی معتقد اس��ت: »زنان در بسیاری 
از فعالیت های کش��اورزی و تولید مواد غذایی 
حض��ور دارند و پا به پای مردان در عرصه های 
مختلف کشاورزی مشغول هستند. هر چقدر 
سرس��بزی و حاصلخیزی در منطقه ای بیشتر 
باش��د نقش زنان هم پررنگ تر است. بنابراین 
تفکیک آماری براساس درصد و تعداد، منطقی 
نیس��ت.« بزرگی همچنین درباره تعاونی ها و 
تشکل های روستایی و کش��اورزی می افزاید: 
»این تعاونی ها یا زیرمجموعه س��ازمان تعاون 
روس��تایی هس��تند، یا زیر نظ��ر وزارت کار، 
تعاون ورفاه اجتماعی که تعاونی های روستایی، 
تولی��دی و توزیع را ش��امل می ش��وند. عمده 
فعاالن آنها س��اماندهی و حمای��ت از تولید و 
پش��تیبانی، خریدوف��روش و دف��اع از حقوق 
صنفی را دنبال می کنن��د. در این مراکز زنان 
چه روستایی و چه شهری نقش موثری دارند.«

عرصه های مدیریتی زنان 
بنا به گفته رئیس س��ازمان نظام مهندس��ی 
کش��اورزی اس��تان ته��ران، زن��ان ش��اغل و 

تحصیلکرده زیادی در این قس��مت ها مشغول 
ب��ه کار هس��تند. هرچند محدودی��ت آنها چه 
در زمینه عرصه های ش��غلی، دستمزد، میزان 
اش��تغال و... در مقایس��ه با مردان تفاوت دارد. 
ولی حضور آنها قابل قبول اس��ت. بس��یاری از 
متخصصان زن در قس��مت خدمات کشاورزی 
فعال هستند؛ مدیریت واحدهای گیاه پزشکی 
و آب و خ��اک را برعه��ده دارن��د؛ مهن��دس 
ناظ��ر، مش��اور ی��ا مس��ئول فن��ی واحدهای 
صنعتی کش��اورزی هس��تند؛ در ش��رکت های 
فنی مهندسی که به کش��اورزی مرتبط است 
حض��ور دارند، در تعاونی ه��ا مخصوصا تعاونی 
گندم را اداره می کنند. مدیر واحدهای تولیدی 
کش��اورزی هستند، در قس��مت صنایع دستی 
بخشی از مدیران و فعاالن این حوزه را خانم ها 
تش��کیل می دهند. تملک و مدیریت واحدهای 
بازرگان��ی و صادرات��ی محصوالت کش��اورزی، 
مدیری��ت و بازاریابی و ف��روش مواد غذایی و... 
عرصه هایی در بخش کش��اورزی است که زنان 

در آن به فعالیت می پردازند. 

مقایسه بین ایران و جهان
بنابر آمار س��ازمان جهانی کار، س��هم نیروی 
کار ش��اغل در بخش کش��اورزی به کل نیروی 
کار فعال در کش��ور ایران حدود 25درصد است 
که از متوسط جهانی کمتر است. طبق این آمار 
35.30درصد از نی��روی کار فعال در دنیا به کار 
در بخش کشاورزی مشغول هستند و این مسئله 
نشان می دهد که صنعت مذکور در دنیا برای خیل 
عظیمی از مردم فرصت شغلی ایجاد کرده است. 
در افغانستان بیش از 78درصد از نیروهای کار در 
بخش کشاورزی مشغول به کار بوده و این سهم 
در کشور نپال برابر با 75درصد است. در زیمبابوه 
این س��هم به 66درصد و در هن��د به 53 درصد 
می رسد. این سهم در کش��ور ترکمنستان برابر 
با 48.20درصد است. همچنین مطالعات نشان 
می دهد که بی��ش از 34درصد از مردم چین در 

بخش کشاورزی به کار مشغول هستند. 

آموزش نداریم! 
فرصت های غیررسمی به منظور آموزش زنان 
در زمینه کشاورزی و موارد وابسته به آن و نیز 
خانه داری و امور خانوادگی فراهم آمده است، اما 
باید در نظر داش��ت که این فرصت ها هنوز هم 
دامنه ای محدود دارند. آموزش های دوره ابتدایی 
دختران را از حیطه وظایف س��نتی مربوط به 
خانه داری بازم��ی دارد؛ به همین دلیل آنان در 
زمینه کش��اورزی و تخصص های فنی به ندرت 
موفق به گذراندن دوره های آموزشی می شوند و 
همان طوری که قبال ذکر شد، تنها بخش بسیار 
کوچکی از زنان کشاورز جهان سوم از خدمات 
ترویج��ی در کش��اورزی برخوردار می ش��وند. 
به همین دلیل اس��ت که بی س��وادی به همراه 
عدم آموزش یا آموزش ناکافی باعث می ش��ود 
ت��ا زنان در موقعی��ت نازل خود باق��ی بمانند. 
می توان اینطور اس��تنباط کرد که زیان هایی را 
که زنان روستایی در کشورهای جهان سوم بر 
اث��ر نقش های دوگانه خ��ود یعنی هم به عنوان 
»خان��ه دار« و هم به عنوان »کش��اورز« متقبل 
می شوند، ناشی از وضع نامطلوب آموزشی آنها 
اس��ت. معموال امکانات آموزشی در حوزه های 
روس��تایی بسیار ناچیز است و آنچه وجود دارد 

در اختیار پسران قرار می گیرد. 

»وقتی زنان توانمند باش��ند و بتوانند حق��وق خود را طلب 
کنند و در همه ارکان کشور اعم از سطوح حاکیمتی و استفاده 
از فرصت ها و انتخاب ها حق طبیعی شان را داشته باشند، اقتصاد 
پیشرفت می کند، امنیت غذایی باالتر می رود و چشم اندازها برای 
نسل های حاضر و آینده نیز بهتر می شود.« این را میشل باچلت، 
معاون دبیرکل و مدیر اجرایی سازمان ملل در امور زنان می گوید. 
زنان ستون فقرات توسعه روستایی و اقتصاد ملی هستند. آنها 
43درصد از نیروی کار کشاورزی جهان را تشکیل می دهند؛ 
آماری که در برخی کشورها به 70درصد هم می رسد. در آفریقا 
80درصد از تولیدات کشاورزی حاصل کار مرزعه داران کوچک 
است که بیشترشان زنان روستایی هستند. خانم ها بیشترین 
درصد نیروی کار در بخش کشاورزی را تشکیل می دهند، اما 
به تمامی زمین  و منابع مولد دسترسی ندارند. در طول 10سال 
گذشته، بسیاری از کشورهای آفریقایی قوانین شان را طوری 
تغییر داده اند که زنان راحت تر بتوانند به صورت قانونی مالکیت 
زمین های کشاورزی را به دست آورند. این امر به بهبود موقعیت 

زنان روستایی کمک کرده است. 

تحسین شان کنید
تحس��ین نکردن زنان روس��تایی ب��ه خاطر نقش ش��ان در 
کشاورزی زیان آور است و فقدان سیاس��ت های خاص در این 
زمینه را نشان می دهد و نبود سیاستی خاص برای این کار، سطح 
فقر، بی سوادی و عدم مشارکت در طراحی برنامه ها و سیاست ها را 
افزایش می دهد. این سیاست ها و برنامه ها باید طوری چیده شود 
که نیازهای واقعی زنان روستایی در آنها دیده شود، حال آن که 
اوضاع فعلی در بسیاری از کشورها خالف این جریان است. مثال 
با وجود نقش مهمی که زنان روستایی در اقتصاد کشاورزی ایفا 
می کنند، این قشر در کشورهای آفریقایی از نرخ باالی بی سوادی 

و بیشترین فقر ممکن رنج می برند. 

تضمین کنندگان ادامه حیات
خانم ها به ویژه روستایی هایش��ان تضمین کننده معیشت 
خانواده هستند  در نتیجه تأثیر پررنگی که بر تولیدات کشاورزی 
دارند، تولیدات زنان در بخش کشاورزی به تضمین تأمین معاش 
خودشان هم کمک می کند. این البته برای تأمین سایر نیازهای 
زنان روستایی از جمله بهداشت، هزینه های آموزش فرزندان یا 

تأمین سایر محصوالت و کاالهایی که برای زندگی روزمره نیاز 
هستند، کافی نیست. این زنان ظرفیت مالی محدودی دارند که 
این محدودیت ناشی از چرخه ناکارآمد عرضه و حمایت ناکافی 
است. معضل دیگر در کنار سایر مش��کالت، تغییرات اقلیمی 
است که منجر به بارش های نامنظم، سیل، خشکسالی و گردباد 
می شود. اثرات هر یک از این پدیده های اقلیمی بر کار این زنان 
منفی است و زندگی شان را سخت می کند. زنان روستایی مجبور 
هستند مسافت های طوالنی را برای آوردن آب و چوپ بپیمایند. 
طبعا این کار برای سالمتی ش��ان ضرر دارد و باعث ایجاد نرخ 
باالی مرگ ومیر مادران و نوزادان، پیشرفت معکوس در آموزش 
و به خطر افتادن قدرت مواد غذایی و نیز امنیت غذایی و تغذیه 
شده است. کشاورزی بهترین چاره برای زنان روستایی است و 
باید شرایط بهتری برای دسترسی به زمین و منابع برای زنان 
فراهم شود تا از تغییرات اقلیمی پیشگیری شود، با آن سازگاری 
صورت گیرد و از اثرات بد آن کاسته شود. در کنار این امر باید به 
زنان آموزش داده شود که چگونه با مقاوت های فرهنگی کنار 
آمده و خود را با مانیفست های گوناگون این پدیده سازگار کنند. 

زنان یار کمکی نیستند
درک اهمیت نقش زنان روس��تایی در کش��اورزی جنبه 
مهمی از مبحث جنسیت است. در بسیاری از کشورها، نقش 
زنان در کش��اورزی تنها به »یار کمکی« ختم می شود و در 
سطح یک مشارکت مهم برای تولید محصوالت کشاورزی 
در نظر گرفته نمی ش��ود. همچنین آداب و رسوم اجتماعی 
دیکته شده به زنان به ویژه زنان روس��تایی به آنها می گوید 
که عالوه بر فعالیت های کشاورزی باید مسئول غذا پختن، 
حمل آب و آوردن چوب باش��ند و نقش مح��دود خود در 
مشارکت در فرآیندهای تصمیم ساز و استفاده از فرصت های 
اقتصادی را بپذیرند. بنابراین این افراد کارآمدی خود را در 
برابر همتایان شان از دست می دهند. این روزها بسیاری از 
دولت ها توجه بیشتری نسبت به گذشته به بخش کشاورزی 
نشان می دهند. هنوز البته به سرمایه گذاری بیشتری در این 
بخش نیاز است. این یک واقعیت اس��ت که زنان روستایی 
ضمانتی برای افزایش تولید غذا هس��تند. ای��ن البته برای 

تأمین نیازهای آینده کافی نیست. 

تضمین کار زنان به وسیله مبارزه با فقر
مبارزه با گرس��نگی و س��وءتغذیه از جمله اقداماتی است 
که باید برای تضمی��ن درآمد باالتر و بهبود ش��رایط زندگی 
برای بس��یاری از جوامع داوطلب انجام گی��رد؛ جوامعی که 
عمدتا زنان روس��تایی آنها را تش��کیل می دهن��د؛ زنانی که 
کشاورزی در مقیاس کوچک را به ویژه در کشورهای در حال 
توس��عه ای مثل موزامبیک زنده نگاه می دارند. واقعیت این 
اس��ت که فعالیت های اقتصادی باید به افزایش درآمد زنان 
بینجامد. حمایت مالی صرف اما کافی نیست. انجام اقداماتی 
که کش��اورزی را از شکل س��نتی خارج و به سمت احترام به 
محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی ببرد، ضروری است. 
نیاز به رها کردن سیاست هایی که کمتر مورد استقبال زنان 
روس��تایی قرار می گیرد، تأکید بر قدرشناس��ی از نقش آنان 
به عنوان تولیدکننده ثروت و تقویت شبکه خدمات عمومی در 
مناطق روستایی از جمله سالمت، آموزش و رفاه و نیز اتخاذ 
سیاست هایی که با نبود موازنه می جنگند به عنوان یک نیاز 
مطرح است. این کارها باعث پیشگیری از آسیب دیدن زنان 

روستایی در مواجهه با اثرات تغییرات آب وهوایی می شود. 

آموزش، رکن پیشرفت زنان
آموزش زنان روس��تایی امری بسیار مهم اس��ت، به ویژه 
آموزش تکنیک های کش��اورزی مدرنی که مناسب شرایط 
محلی باشند و از منابع طبیعی در شرایطی با ثبات استفاده 
شود. این کار باید با رویکرد دستیابی به توسعه اقتصادی بدون 
آسیب زدن به محیط زیس��ت انجام گیرد. نیاز است تا نتایج 
تحقیق انجام شده از سوی کارشناسان، از جمله کارشناسان 
تکنیک های کشت زیست محیطی با دیدگاه افزایش سطح 
تولید زنان روستایی منتشر شود. ذکر این نکته ضروری است 
که قوانین کشت زیس��ت محیطی نیازمند تدارک امکانات 
و ش��رایط مش��خصی از جمله خدمات گس��ترده، امکانات 
ذخیره سازی، زیرساخت های روستایی )جاده، برق و فناوری 
اطالعات و ارتباطات(، دسترس��ی به بازارها و دس��تیابی به 
اعتبار و نیز حمایت از سازمان و تعاونی های کشاورزی است. 
دولت ها نقشی کلیدی در ارتباط با این مسئله و نیز حمایت 
از دسترسی زنان فعال در کش��اورزی در مقیاس کوچک به 

زمین های کشاورزی، آب و بذر دارند. 
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کارآفرینی که معضل بند کفش را 
حل کرد

ماری��کل وینگارتن، عضویت افتخ��اری کمپینی به نام 
In Her Company را دارد؛ کمپینی که به تحس��ین 
ق��درت، خالقیت و اثرگ��ذاری 30 کس��ب و کار کوچک 
الهام بخ��ش و زن��ان رویایی که آنه��ا را هدایت می کنند، 

می پردازد. 
س��ال 2011 بود که خان��م وینگارت��ن از آرژانتین به 
بروکلی��ن در نزدیک��ی نیویورک رفت. ای��ده ای که او در 
ذهن داش��ت در ظاهر خیلی س��اده به نظر می رسید. او 
می خواست به دنیا نشان دهد که بند کفش را چگونه باید 
بست. Hickies، کفش بندی بدون گره ای اوست که یک 
طرح ساده را به بخشی از زندگی ما آورده است، چیزی که 
تاکنون نادیده گرفته شده بود. Hickies که در ابتدا در 
پلتفرم کیک استارتر عرضه شد، حاال کسب و کاری پررونق 
اس��ت که برای خود نامی در بازار به شدت رقابتی لوازم و 

پوشاک ورزشی دست و پا کرده است. 
Hickies ی��ک جایگزین خیلی خوب برای بند کفش 
ارائه داده که مش��کل کالفه کننده شل ش��دن یا زیادی 
س��فت شدن بند کفش را ندارد. خالقیت و در عین حال 
طراحی س��اده این کفش بندی یکی از مشکالت روزمره 

کفش بندی پوش ها را حل کرده است. 
آنچه باعث شد تا خانم وینگارتن به سراغ ایجاد خالقیت 
در کفش های بندی برود، عالقه ای بود که به ایجاد تغییرات 
عظیم اجتماعی داش��ت. او، به گفته خودش، به طراحی، 
عکاسی و رقص عالقه دارد و به نظرش زندگی در لحظه ای 
که تغیی��رات بزرگ اجتماع��ی رخ می دهد هیجان انگیز 
اس��ت. از نظر او انسان ها در برهه ای زندگی می کنند که 
ارزش ها و قوانین جامعه به س��مت تغییر در حال حرکت 
است. دغدغه او همراه شدن با این تغییرات است. او سعی 
کرده تا زبان این تغییرات را بیاموزد و در تمامی حوزه های 

عالقه مندی اش آن را گسترش دهد. 
خان��م وینگارتن و کس��ب و کارش ت��الش می کنند تا 
بیشتر جوان ها را جذب کنند. آنها به بیشترین کسانی که 
توجه دارند، جوانانی هس��تند که یکی از دغدغه های شان 
خوش تیپی و با مد روز پیش رفتن است. البته مشتری های 
Hickies محدودیت س��نی ندارند و هر کسی که دلش 
جوان و زنده باشد، مشتری اش می شود. کسب و کار خانم 
وینگارتن برندی خوش بین، لذت بخش و دموکراتیک دارد 
و فعاالن این کسب و کار دل شان می خواهد حرف خودشان 

را در قالب کارهایی که انجام می دهند، بزنند. 
آنها با ش��نیدن تجربه مش��تریان از برندش��ان با آنها 
ارتباط برقرار می کنند و معتقدند کارش��ان فراتر از تولید 
یک محصول اس��ت. آنها برای هرگونه تعامل با مشتری 
طرحی دارند و به نظرشان این بهترین نوع بازاریابی برای 
برندشان است. آنها اسم این کار را »پاتوق جایگزینی برای 
بندکفش« گذاش��ته اند و اصال جایی را در نظر گرفته اند 
که حین توضیح دادن درباره محصول و برندش��ان، آن را 
جایگزی��ن بندهای کفش می کنند. این کار کند، کوچک 

اما قدرتمندانه است. 
خانم وینگارتن درباره س��ال اول کارش و توصیه ای که 
دلش می خواست بشنود و نشنید می گوید که کاش کسی 
به او می گفت بیشتر تفریح کند. با اینکه او کارآفرینی را 
دوس��ت دارد اما سال اول را بسیار سخت گرفت. باالخره 
اگر این راه نمی شد راه دیگری وجود داشت، بنابراین واقعا 

نیاز به استرس کشیدن برای هر چیزی نبود. 
آنها ح��اال در کسب و کارش��ان دو ش��عار دارند که در 
موقعیت های استرس زا آن را با خود تکرار می کنند: یکی 
»با جریان جاری همسو باش« و دیگری بازتابنده تجربه 
خانم وینگارتن از سال اول راه اندازی کسب و کارش است 

»همیشه با آدم های خوب کار کن«. 
از نظر خانم وینگارتن »پایداری و ثبات« دیگر گزینه ای 
نیس��ت که حق انتخابی در موردش وجود داش��ته باشد، 
بلکه روش��ی برای زندگی، طرز تفکر و انجام کس��ب و کار 
اس��ت. در Hickies ثبات داشتن بس��یار جدی گرفته 
می شود و در تمامی موانعی که در کار پیش می آید، ثبات 
داشتن نقش مهمی را ایفا می کند. به همین خاطر است 
که این شرکت به زودی به یکی از کسب وکارهایی تبدیل 
خواهد شد که جرقه تمرین برای مسئولیت اجتماعی را 

خواهند زد. 
خانم وینگارتن سبک مدیریت خود را این گونه توضیح 
می دهد: م��ن دلم می خواهد تیمی بس��ازم که صداقت، 
مهربانی، منطق، خالقیت و رویکردی هوشمندانه نسبت 
به آنچه انجام می  دهد، داش��ته باشد. وقتی تیم دلخواهم 
را بس��ازم، دیگر آمادگی کام��ل دارم که کار به کاردانش 
سپرده و منتظر گرفتن نتیجه باشم. تا زمانی که خیالم از 
همکارانم راحت باشد، می توانم بر جزئیات و مسائل ریزی 

توجه کنم که یک جای کارشان می لنگد. 
نکته دیگر س��بک مدیریتی خانم وینگارتن اس��ت که 
او به راحتی با کس��انی که کار می کند، دوس��ت می شود 
چون ارتباط فک��ری و خالقانه او با همکارانش به گونه ای 
اس��ت که اگر با آنها دوس��ت نش��ود، امکان برقراری این 
ارتباط به درس��تی وج��ود ندارد. از اینها گذش��ته، از نظر 
خانم وینگارتن، هرچه تعداد دوستان تان بیشتر باشد، فرد 

ثروتمندتری هستید. 
ش��گفت آورترین چیزی ک��ه خانم وینگارت��ن درباره 
کارآفرینی فهمید این بود که شروع کار و کارآفرینی چقدر 
برای دیگران سخت است. برای همین خیلی ها دنبال این 
بودند که او را فردی برجس��ته، قدرتمند و مصمم نشان 
دهن��د، درحالی که کارآفرینی ب��رای خانم وینگارتن یک 
عالقه ذاتی بود و تالش دیگران برای اینکه او را اس��طوره 
نش��ان دهند، عجیب بود. او افراد زیادی را دیده که مثل 
خودش به این کار عالقه داش��تند، دنبال رویاهای ش��ان 

رفتند و موفق شده اند. 

زنان جهان

اقتصاد زنان

ترجمه: سارا گلچین

گزارش »فرصت امروز« از سهم اشتغال زنان در بخش کشاورزی

هنوزهمزنانحرفاولرامیزنند
طاهره خواجه گیری

زنان جدای از برعهده داشتن نقش 
کارگرهای ارزان قیمت در مزارع، در 
دهه های اخیر خود به کشت و داشت 
و برداشت در مزارع و صنایع تکمیلی 
کشاورزی روی آورده اند اما در این 

میان همواره با محدودیت هایی 
مواجه بوده اند؛ زنان کشاورز از 
نظر دسترسی به امکانات اولیه 

در فعالیت های کشاورزی، همانند 
بذر و کود و ابزار و تجهیزات فنی، 

دستخوش محدودیت هستند

گزارشی از اوضاع اشتغال زنان جهان در بخش کشاورزی

نقش زنان روستایی در کشاورزی
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ب��ا افزای��ش 20 درص��دی تقاض��ا ب��رای ارائه 
ملزوم��ات هوش تج��اری به ش��رکت های فعال 
در ح��وزه فن��اوری اطالعات، می ت��وان گفت که 
درخواس��ت برای اس��تفاده از ه��وش تجاری در 
فرآیند تصمیم گیری در سازمان ها و شرکت های 
تجاری رو به افزایش اس��ت. شرکت های تجاری 
که به حجم وس��یعی از داده ها دسترس��ی دارند، 
به منظور سازماندهی اطالعات موجود و استفاده 
از آنه��ا در مس��یر صحیح ک��ه منجر ب��ه اتخاذ 
تصمیم��ات دقیق و کاربردی می ش��ود، از جمله 

مخاطبان اصلی مبحث هوش تجاری هستند. 

زمانی است که به طور متوسط برای ایجاد یک 
گ��زارش برمبنای هوش مصنوعی با اس��تفاده از 

ابزارهای سنتی الزم است. 

گزارش های آماری مدت ها اس��ت که 
به تاریخ پیوسته است. شرکت ها و افراد 
تصمیم گیرن��ده برای تحلیل و بررس��ی 
داده ه��ای موج��ود ب��ه ابزارهای هوش 
تجاری نیاز دارند. استفاده از این ابزارها 
به افراد کمک می کند تا اطالعات مفید 
را از داده ه��ای دیگر جداس��ازی کرده 
و ب��ا یافتن اطالع��ات مرتبط با موضوع 
موردنظر خود، ب��ا امکانات بهتری وارد 
فرآیند تصمیم س��ازی شوند. استفاده از 
تکنی��ک هوش تجاری کم��ک می کند 
ت��ا داده ها ضم��ن طبقه بندی ش��دن، 
مرتبط سازی شده و به ابزاری کاربردی 
در جه��ت اتخاذ تصمیمات صحیح بدل 

خواهد شد. 

ممکن اس��ت فع��االن تجاری تص��ور کنند که 
اس��تفاده همزمان از هوش مصنوعی می تواند به 
درک بهتر شرایط از سوی افراد کمک و مطابقت 
بیش��تری در ذهن آنها ایجاد کن��د. با این وجود 
عوام��ل دیگری نیز در این بی��ن وجود دارند که 
تأثیر بسیار زیادی روی ایجاد تطابق ذهنی میان 
داده های موجود دارند. سهولت استفاده از داده ها 
و در دس��ترس ب��ودن آنها از جمل��ه این عوامل 
محس��وب می شوند. بنابراین صرف تکیه بر هوش 
تجاری و استفاده از این تکنیک جهت درک بهتر 
اوض��اع و اتخاذ تصمیم از این طریق کافی به نظر 

نمی رسد. 

از پردازش حس اعصاب در انسان به چیزهایی 
مربوط می ش��ود که چش��م ما قادر به دیدن آنها 
است. بنابراین تجس��م اطالعات و ملموس بودن 
آنه��ا از اهمیت بس��یار زیادی برخوردار اس��ت. 
ام��ا تجزیه و تحلی��ل این داده ها ب��رای کاربران 
بس��یار مهم بوده و نحوه تعام��ل آنان با داده های 
طبقه بندی شده سبب می شود تا درک بهتری از 

شرایط و اطالعات موجود داشته باشند. 

اتخاذ تصمیمات داده محور تنها به معنای دسترسی به حجم وسیعی از اطالعات نیست. شرکت های تجاری نخست باید 
اطالعات و داده های موجود را بررسی کرده سپس به دسته بندی و تجزیه و تحلیل آنها بپردازند، در صورت انجام مراحل 
مذکور می توان با اس��تفاده از داده های طبقه بندی ش��ده بهتر و دقیق تر تصمیم سازی کرد. با هوش تجاری می توان حجم 
زیادی از داده ها را پردازش کرده و از اطالعات یا دانش معنادار حاصل از این پردازش فرصت های تازه ای را برای توس��عه 

کسب وکار ایجاد یا شناسایی کرد و از این راه به مزیت رقابتی مؤثر و پایداری دست یافت. 

براس��اس تخمین ها و برآوردهای صورت گرفته، تا س��ال 2017 میالدی اغلب کسب وکارها و تحلیلگران در سازمان ها و 
شرکت های تجاری به ابزارهای الزم جهت آماده سازی گزارش های تحلیلی و طبقه بندی شده مورد نیاز در فرآیند تصمیم 

سازی، دسترسی خواهند داشت. 

ب�ه مجموعه تئوری ها، متدولوژی ها، فرآیندها، معماری و تکنولوژی هایی که اطالعات خام را به اطالعات و دانش کارآمد 
و معنی دار تبدیل می کنند هوش تجاری یا Business intelligence گویند. البته عبارت »هوشمندسازی کسب وکار« نیز 
جزء عباراتی است که بعضی اوقات به عنوان مترادف معمول برای BI به کارمی رود. این روزها شاهد بزرگنمایی در رابطه با 
مبحث هوش تجاری هستیم، اما از سویی دیگر تصورات اشتباهی نیز در این زمینه وجود دارد. بنابراین و به منظور برطرف 
ش�دن نقاط تاریکی که ممکن است در ارتباط با هوش تجاری وجود داشته باشد و برای از بین بردن تصورات غلط موجود، 

در شش بخش به ابعاد مختلف هوش تجاری و مزیت های آن پرداخته ایم که در ادامه از نظرتان می گذرد. 

هوش تجاری

1 – تنها مدیران به هوش تجاری 
نیاز دارند 

4 – در اختیار داشتن 
داده های مناسب = تهیه 

گزارش های دقیق تر 
برمبنای هوش تجاری

3 – استفاده از هوش مصنوعی و 
طبقه بندی داده ها مشکل تطابق 
داده در حافظه را برطرف می کند

6 – شرکت ها و سازمان های 
تجاری تنها به داده های ملموس 

و قابل تجسم نیاز دارند

2 – دسترسی بهتر به داده ها
تصمیم سازی بهتر و دقیق تر

5 – کاربران هوش مصنوعی به مهارت های تجزیه و تحلیل اطالعات نیازمندند

% 99/5
6/1 روز

% 55

%60

از داده های جدید که به ش��رکت ها وارد می شود، هرگز مورد تجزیه و 
تحلیل قرار نگرفته و وارد فرآیند طبقه بندی نمی شود. در نتیجه فرآیند 

تصمیم سازی بدون بهره مندی از این داده ها صورت خواهد پذیرفت. 

از کاربران تکنیک هوش تجاری ادعا می کنند که در حال حاضر با ابزارهای هوش 
مصنوعی آشنایی داشته و گزارش های تحلیلی خود از داده های موجود را با استفاده 

از این ابزارها تهیه و تنظیم می کنند. 
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حق پخش تلویزیونی امنیتی شده است

میانه دهه 70 شمس��ی بود كه دو مدیرعامل باش��گاه 
بزرگ فوتبال به دلیل مراودات خاصی كه با صداوس��یما 
داش��تند نامه ای به امضا رساندند و در آن نامه گفتند كه 
نیازی به حق پخش مسابقات فوتبال ندارند. تلویزیون به 
دلیل اینكه با این مقوله آشنا بود می دانست در سال های 
آینده ماجرای حق پخش تلویزیونی گریبانش را می گیرد 
و با این اقدام پیش��گیرانه سعی كرد كه موج حق پخش 
را در فوتب��ال ایران برای س��ال ها مهار كن��د. نمی دانیم 
مدیران وقت اس��تقالل و پرسپولیس با چه نیتی این كار 
را كردن��د. آنها بعدها كلیت این نام��ه را فراموش كردند 
و به عنوان حامی��ان پخش تلویزیونی مس��ابقات فوتبال 

گفت وگو می كنند. 
صداوسیما تنها متولی پخش تلویزیونی در ایران است. 
به دلیل همین انحصار قانونی كه در اختیار دارد، هرگونه 
تنظیم مقررات پخش سراس��ری را نیز در سیطره كامل 
گرفته است. شبكه های تلویزیونی خصوصی در ایران نیز 
به دلیل همین تفس��یر قانونی، مجال ظه��ور نمی یابند. 
تالش هایی هم كه برای تاس��یس ش��بكه های خصوصی 
می شود به دلیل نداش��تن زیرساخت های فنی و انحصار 
واردات آن توسط صداوسیما همیشه محكوم به شكست 
بوده. در س��ال های اخیر ایده پخش اینترنتی طرفداران 
زیادی یافته اما از نظر فنی هنوز امكان پخش زنده وجود 
ندارد و ضمن اینكه مجموعه مقررات كشور در این زمینه 
باز انحصار را به صداوس��یما داده و به همین دلیل پخش 
اینترنتی زنده برخی مس��ابقات ورزش��ی به طور مشخص 
توس��ط یك وب س��ایت خبری ورزش��ی متوقف شد. در 
چنین فضایی كه از نظر قانونی و فنی صداوس��یما متولی 
پخش زنده همه رویدادهای ورزش��ی و غیرورزش��ی در 
ایران اس��ت،  الزام نهاد بین الملل��ی فوتبال برای دریافت 
حق پخش توس��ط فدراس��یون های مل��ی چالش بزرگی 
را در كش��ور به وجود آورده اس��ت. چالشی كه طرفداران 
فوتبال در ایران به دلیلی سیاست های خاص صداوسیما 
ح��ق را به تلویزیون ك��ه پخش مس��ابقات مجانی را در 

اختیارشان می گذارد،  نمی دهند. 
سیاس��ت های س��لبی و انحصارگرایانه صداوس��یما در 
پخ��ش بازی های فوتب��ال و تولید برنامه ه��ای بی محتوا  
)به ج��ز برنام��ه 90( فضا را به صورتی درآورده اس��ت كه 
اهالی فوتبال حق خود را در كنار الزامات كنفدراس��یون 

فوتبال آسیا و فیفا مطالبه كنند. 
دو س��ال از س��ه س��ال ق��رارداد ص��دا و س��یما برای 
فوتبالی ها درآمد داش��ت اما نه آن درآمدی كه حق شان 
باشد. تلویزیون با دریافت پرداخت پول هنگفت آگهی ها 
از این بخش تنها اندكی را به فوتبال می دهد. س��ال سوم 
هم ك��ه كال این پول را پرداخت نكرد، در س��ال چهارم 
كه چالش دوباره از س��ر گرفته شد با بهانه بودجه پایین 

صداوسیما آن را پرداخت نخواهد كرد. 
در ماجرای پخش تلویزیونی مس��ابقات ورزشی موضوع 
فرات��ر از فوتبال و تلویزی��ون رفت. در ابت��دای فصل ورود 
شورای عالی امنیت ملی كشور به این موضوع و نامه نگاری 
به دولت و مجلس این ماجرا را از موضوعی فوتبالی و ورزشی 
خارج كرد، به صورتی كه امروز اقدام فدراس��یون فوتبال در 
جلوگیری از ورود دوربین های صداوسیما به استادیوم  های 
ورزشی، مس��ئله ای امنیتی پنداشته می شود و احتماال در 
امنیت كش��ور اختالل ایجاد می كند. مجموع این مسائل و 
عدم شفافیت مسئوالن فوتبال در كنار بی تمایلی صداوسیما 
برای حل موضوع به دلیل آنكه اساس��ا حقی برای پرداخت 
پول به فدراسیون قائل نیست گره حق پخش تلویزیونی را 

كور كرده است. 
صداوس��یما هم قانون را دارد و هم ماجرا را به سمتی 
هدایت كرده كه موضوع از س��طح ورزش به مس��ئله ای 
امنیتی تبدیل شده اس��ت. از سوی دیگر نهادهایی مثل 
مجلس و برخی دولتی ها نیز برای تحت فش��ار قراردادن 
تلویزیون از نظر سیاسی این موضوع را دستاویز انتقادات 
خود كرده اند. فدراس��یون فوتبال نی��ز منفعل و به افكار 
عمومی دل بس��ته اس��ت. بدون هیچ راهكار و برنامه ای 

برای دریافت حق پخش تلویزیونی. 

هر هوادار فوتبالی در ایران وقتی 
حق پخش 20-10 میلیارد تومانی 
لیگ برت��ر ایران را ب��ا قراردادهای 
نجومی 5 میلی��ارد پوندی فوتبال 
انگلیس مقایسه كند، ناخودآگاه با 
این سوال بزرگ مواجه می شود كه 
اگر انگلیسی ها لیگ دارند، پس ما 
چ��ه داریم. این ب��ار البته ما در این 
نگرانی ب��زرگ، با قدرت های بزرگ 
فوتبال اروپا سهیم هستیم. افزایش 
تصاعدی حق پخش تلویزیونی لیگ 
برتر انگلیس، ما كه هیچ غول هایی 
مانن��د بایرن مونی��خ و رئال مادرید 
را هم نگ��ران كرده اس��ت. این بار 
می توانی��م در كن��ار مه��دی ت��اج 
رئیس سازمان لیگ، كارل هاینس 
رومنیگ��ه را ق��رار بدهی��م از ای��ن 
بابت كه ه��ر دو نگران حق پخش 
تلویزیونی هستند. هرچند مقایسه 
این دو از نظر فوتبالی كمی ظالمانه 
است اما هر دو به تازگی درباره حق 
پخش فوتبال ابراز نگرانی كرده اند. 
اولی از این كه صدا و س��یما 22.5 
میلیارد تومان بدهی سازمان لیگ 
را نمی ده��د و دومی از این كه حق 
پخش تلویزیونی نجومی در فوتبال 
انگلیس، به دیگر باشگاه های بزرگ 
اروپایی لطمات جبران ناپذیری وارد 
خواهد ك��رد. حق پخش تلویزیونی 
جدید فوتب��ال انگلیس كه از فصل 
بع��دی به ش��ركت های اس��كای و 
بی تی اسپورت داده شده، چنان زیاد 

است كه به تیم قعر جدول لیگ برتر 
انگلی��س 99میلیون پون��د در یك 
فصل می رس��اند. در حالی كه حق 
تیم قهرمان لیگ 150میلیون پوند 
خالص اس��ت. دلیل ای��ن رقم های 
باال البته قرارداد ركوردشكن 5.136 

میلیون پوندی است. 
در مقابل براس��اس ق��رارداد حق 
پخش فوتبال آلم��ان كه فصل بعد 
اجرایی می شود، 36 عضو لیگ فوتبال 
آلم��ان باید در كنار هم بایس��تند و 
850 میلیون پوند ح��ق پخش را با 
هم تقس��یم كنند. این قرارداد تا دو 
فصل دیگر اعتبار دارد و باشگاه های 
آلمان��ی امیدوارند در ق��رارداد جدید 
سهم بیشتری داشته باشند، اما چیزی 
كه قطعا می توان گفت این است كه 
سهم ش��ان همچنان در مقایس��ه با 

تیم های انگلیسی، ناچیز خواهد بود. 
چنین تفاوت هایی در حق پخش 
تلویزیون��ی، حت��ی در كوتاه مدت 
می توان��د تفاوت كیفی��ت تیم ها را 
به مرحله برگش��ت ناپذیری برساند. 
به همین خاطر اس��ت كه رومنیگه 
نگران شده است. او سه هفته پیش 
در گفت وگو با مجله كیكر در آلمان 
در این باره گفته است:  »من اخیرا با 
فلورنتینو پرس، رئیس رئال مادرید 
و همین طور آدریانو گالیانی، رئیس 
هی��ات مدیره آث می��الن صحبت 
كرده ام. همه ما موافقیم كه فوتبال 
انگلی��س تهدید بزرگ��ی برای تمام 

لیگ های فوتبال در اروپا به ش��مار 
م��ی رود.« او در همی��ن گفت وگو 
ب��ه ای��ن موضوع اش��اره ك��رد كه 
بازیكنان حاال بیشتر و بیشتر پول 
می خواهند و هش��دار داد كه حتی 
باش��گاه بزرگی مانند بایرن مونیخ 
هم در آینده توانایی رقابت با لیگ 
برترانگلیس را نخواهد داشت. بایرن 
مونیخ قبال گفته ب��ود كه می تواند 
ماركتین��گ بازی هایش را خودش 
ب��ه عه��ده بگی��رد ك��ه در نهایت 
می توانست سالی 140میلیون پوند 
درآمد برای باشگاه به همراه داشته 
باش��د. رومنیگه همچنین به كیكر 
گفته است:  »من بچه بوندس لیگا 
هس��تم. من بازیك��ن همین لیگ 
ب��وده ام و فكر می كنم بایرن مونیخ 
مهم تری��ن عضو بوندس لیگاس��ت. 
ام��ا بوندس لیگا در دای��ره محدود 
خودش گرفتار ش��ده است. ما حاال 
باید درباره این محدودیت ها هشدار 
بدهیم. تا زمان��ی كه رقابت پذیری 
بای��رن مونی��خ در خ��ارج از آلمان 
تهدید نش��ود در دایره بوندس لیگا 
باقی خواهیم ماند. اما وقتی كه در 
پروسه بس��تن قراردادها مجبوریم 
اعتراف كنیم قدرت رقابت با لیگ 
برتر انگلیس را نداریم، رقابت پذیری 
ما هم كاهش پیدا خواهد كرد. آن 
وقت اس��ت كه ما كیفیت ورزشی 

خود را از دست خواهیم داد.«
منبع: کیکر

نگــاه حق پخش تلویزیونی، پرونده ای که فعال بسته نمی شود

فوتبال، به سبك صدا و سیما 

و  جلسه دو روز پیش مسئوالن فدراسیون 
ص��دا و س��یما، یك بار دیگ��ر ماجرای حق 
پخش تلویزیونی فوتبال را مطرح كرد. حق 
پخش تلویزیونی در دنیای فوتبال مسئله ای 
بس��یار طبیعی و یك��ی از درآمدهای اصلی 
تیم های ریز و درش��ت فوتبال اس��ت. اما از 
آنج��ا كه اینجا ایران اس��ت، حق پخش هم 
یكی داس��تان پر آب چشم است كه به نظر 

نمی رسد فعال به هیچ سرانجامی برسد. 
پاییز س��ال گذشته، اختالف فدراسیون و 
سازمان لیگ با صدا و سیما چنان باال گرفت 
كه مسئوالن برگزاری لیگ برتر اجازه ندادند 
دوربین های صدا و س��یما به ورزش��گاه های 
محل برگزاری بازی ها وارد شوند و هواداران 
میلیون��ی فوتب��ال در كش��ورمان از دیدن 
بازی ه��ای تیم ه��ای محبوب ش��ان محروم 

شدند. 
تحریم صدا و سیما با كنارآمدن دو طرف 
س��رانجام به پایان رسیداما دوباره امسال در 
بازی ه��ای مقدماتی جام جهان��ی، احتمال 
پخش نش��دن بازی ایران و عمان این ماجرا 
را ب��ه مصیبت های ه��وادار فوتبال بودن در 

ایران اضافه كرد. 
مش��كل ب��زرگ در ای��ن ماجرا، ب��ه نظر 
استانداردهای دوگانه صدا و سیماست. آنها 
با این توجی��ه كه برای پرداخت حق پخش 
تلویزیونی بودجه اضافه ای نمی گیرند، زیر بار 
پرداخت حق طبیعی سازمان لیگ نمی روند. 
اما وقتی پای بازی های بین المللی فوتبال یا 
حتی والیبال مطرح باش��د، مرغ همس��ایه 
غاز می ش��ود. درس��ت چند ماه بعد از آنكه 
صدا و س��یما حاضر نش��د حق پخش لیگ 
برتر را بدهد و مردم از تماش��ای این بازی ها 
محروم ش��دند، حس��ن تقدس نژاد، معاون 
مالی سازمان صدا و سیما در مراسم تجلیلی 
از برنامه س��ازان صدا و س��یما اعالم كرد كه 
این س��ازمان 14 میلی��ون دالر برای پخش 
بازی های جام جهانی و لیگ جهانی والیبال 

پرداخت كرده است؛  »شركت پخش كننده 
حق پخش تلویزیونی مس��ابقات جام جهانی 
از  40میلی��ون دالری  درخواس��ت  برزی��ل 
ایران ك��رده بود ام��ا باتالش ه��ای صورت 
گرفت��ه، مبلغ 14میلی��ون دالر برای پخش 
مس��ابقه جام جهان��ی پرداخ��ت كردیم.   64
این س��ازمان عالوه برپرداخت هزینه پخش 
جام جهانی فوتبال برای حق پخش مسابقات 
لیگ جهانی والیبال نیز مبلغ 4 میلیون یورو 

هزینه كرد.«
 خوش حسابی صدا و سیما اما وقتی پای 
لیگ برتر و بازی های ملی در میان باشد به 
بهانه گیری تبدیل می ش��ود. صدا و سیما با 
رایزنی ه��ای زیاد توانس��ت رقم های نجومی 
ب��رای فوتبال ایران را بش��كند و حق پخش 
را از 150 میلی��ارد تومانی كه در ابتدا گفته 
می ش��د تا زیر 20 میلیارد تومان بكشاند و 
تازه در پرداخت همین مبلغ هم بدحس��ابی 
می كند. امیر عابدینی، عضو هیأت رئیس��ه 
فدراسیون فوتبال چند روز پیش در همین 
باره به خبرگزاری فارس گفته است:  »سال 
92 س��یمای جمهوری اسالمی 11 میلیارد 
تومان وس��ال های بعد 13/5 میلیارد تومان 
وس��ال بعد 18/5 میلیارد توم��ان پرداخت 
كرده و سال آخرهم 22 میلیاردتومان مبلغ 
حق پخش تلویزیونی بود كه هنوز این ارقام 
به ما پرداخت نش��ده اس��ت. این ارقام را در 
كنار كش��ورهای حوزه خلیج فارس بگذارید 
ببینید چقدر ما كم توقع هس��تیم. امس��ال 
بح��ث IPTV مطرح ش��د. ضم��ن اینكه 
درم��ورد حق پخش تلویزیون��ی پولی را كه 
قرار بوده ب��ه مابدهند، نداده اند و می گویند 
باید همان تفاهم نامه IPTV اجرایی شود. «   

IPTV )تلویزیون پروتكل اینترنتی( یك 
نوع سیس��تم بر پایه وب اس��ت كه البته با 
تلویزیون ه��ای اینترنتی تفاوت دارد. در این 
سیستم پخش، كاربران می توانند با پرداخت 
هزین��ه مش��خصی، برنامه ه��ای تلویزیونی 

را روی دس��تگاه های هوش��نمد خود مانند 
تلفن های همراه و تبلت ببینند. 

درحالی كه IPTV تنها یك روش پخش 
بازی های فوتبال است، صدا و سیما به عنوان 
راه��ی ب��رای پرداخت نك��ردن حق پخش 
تلویزیونی نگاه می كند. صدا و سیما امیدوار 
اس��ت با تأمین درخواس��ت های فدراسیون 
فوتب��ال برای تولید محتوا در این سیس��تم 
پخش، فدراس��یون را مج��اب كند كه دیگر 
ادعایی درباره حق پخش تلویزیونی نداشته 
باش��د. دو روز پیش در فدراسیون فوتبال و 

صدا و س��یما در همین باره صحبت شد كه 
گفته می شود دو طرف به توافق رسیده اند. 

توافق فدراس��یون و صدا و سیما در حالی 
مطرح می ش��ود ك��ه پیش از ای��ن مهدی 
تاج، رئیس س��ازمان لیگ كش��ور گفته بود 
تواف��ق درباره IPTVتعه��دات مالی صدا و 
س��یما درباره حق پخش تلویزیونی را بی اثر 
نمی كند. تاج مهرم��اه در گفت و گو با مهر 
گفت��ه ب��ود:  »این تفاهم نام��ه ناظر به حق 
 IPTV پخش نیس��ت بلكه به عنوان حقوق
اس��ت؛ به این معنا كه از مشاركت سازمان 
لی��گ، فدراس��یون فوتبال و صدا و س��یما 
عوایدی حاصل می ش��ود كه این  سازمان ها 
براساس طرح و تفاهم نامه مذكور ازعواید آن 

بهره برداری می كنند. «   
توجیه صدا و سیما برای پرداخت نكردن 
حق پخش این اس��ت ك��ه ردیف بودجه ای 

خاص��ی از دول��ت ب��رای ای��ن كار دریافت 
نمی كند. محمدسرافراز، رئیس این سازمان 
در ابت��دای مردادم��اه در گفت وگ��و با خانه 
ملت كه توس��ط مهر نقل شده، در این باره 
گفته بود:  »س��ازمان صدا و سیما تا زمانی 
كه دولت طبق قانون بودجه مشخصی برای 
پرداخت حق پخش فوتبال به سازمان ارائه 
نكند، حق پخش را پرداخت نخواهد كرد. «   

این توجیه ش��اید از نظر صدا و س��یما 
منطقی باشد اما این رفتار با استانداردهای 
تجارت در دنیای امروز در منافات اس��ت. 
تلویزیون  بازی ه��ای فوتب��ال در  پخ��ش 
از طری��ق  را  درآم��د سرش��اری  ای��ران، 
تبلیغ��ات ب��رای صدا و س��یما دارد و این 
س��ازمان اس��ت كه باید بیشتر از هر كس 
دیگری نگران قطع شدن پخش بازی های 
فوتب��ال باش��د. عابدین��ی در گفت وگو با 
فارس ب��ه این موض��وع هم اش��اره كرده 
اس��ت : »صدا و س��یما از پخش بازی های 
پرسپولیس و استقالل و برنامه 90 حداقل 
درآمدی ب��ه فوتبال اختصاص بدهد. برای 
پرس��پولیس 34 بازی و استقالل 34 بازی 
و برنامه نود هم 35 هفته اس��ت كه گاهی 

بیشتر هم می شود.
درآم��د تلویزی��ون از فوتب��ال برای یك 
دقیق��ه تبلی��غ در بی��ن دو نیمه مس��ابقه 
تومان است. اگر میزان آگهی  300 میلیون 
ب��رای ی��ك برنام��ه فوتب��ال 90 دقیقه ای 
محاس��به ش��ود 3 میلیارد توم��ان درآمد 
حاصل می ش��ود كه برای دو تیم سرخابی 
رقمی ح��دود 105 میلی��ارد تومان درآمد 
می ش��ود. به ط��ور میانگی��ن تلویزی��ون از 
تبلیغات بازی های اس��تقالل و پرسپولیس 
105 میلیارد تومان درآمد دارد. براس��اس 
همین میانگی��ن 135 میلیارد تومان برای 
35 هفته برنامه درآمدزایی می ش��ود. 357 
میلیارد تومان درآمد صدا و سیما است. «    

ش��اید این رفتار صدا و س��یما ناش��ی از 

مونوپلی این س��ازمان در پخش برنامه های 
تلویزیونی باش��د. لیگ فوتبال ایران با وجود 
تیم های پرطرفداری همچون پرسپولیس و 
اس��تقالل و دربی تهران بین این دو تیم كه 
بزرگ ترین دربی آسیاست، جذابیت زیادی 

برای پخش كننده های جهانی است. 
بازاریابی  محمد رض��ا س��اكت، مس��ئول 
س��ازمان لیگ فوتب��ال ایران در ای��ن باره 
كمی بیش از دو هفته پیش به فارس گفته 
اس��ت:  »فوتبال محصول تولید شده توسط 
باشگاه ها، سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال 
اس��ت كه این محصول باید حتما از س��وی 
سازمان صدا و س��یما خریداری شود. البته 
ما پیش��نهادهایی هم از سوی كمپانی های 
خارجی برای ضبط و پخش مسابقات لیگ 
برت��ر ایران دریاف��ت كرده ایم. ب��ا این حال 
اولویت ما با صدا و س��یما و رسانه ملی خود 

كشورمان است. 
به طور مش��خص ش��ركت هایی از اسپانیا 
و همچنین برخی ش��ركت ها از كش��ورهای 
حوزه خلیج فارس این پیشنهاد را به سازمان 
لیگ داده اند كه مذاكرات ابتدایی هم با آنها 

انجام شده است. 
مبلغی هنوز پیش��نهاد نش��ده اس��ت اما 
قطعا مبالغ پیش��نهادی آنه��ا باالتر از مبلغ 
پیش��نهادی س��ازمان صدا و س��یما خواهد 
بود ضمن اینكه آنها مس��ائلی مانند ضبط و 
پخش مسابقات به صورت HD را هم مطرح 
كرده اند و همچنین اینكه تجهیزات ضبط و 

پخش مسابقات مجهزتر شود. «   
ای��ن ایده كه پخش فوتب��ال لیگ برتر به 
یك ش��بكه خارجی داده شود، عمال محال 
اس��ت و چیزی كه قطعیت دارد، این است 
كه صدا و س��یما و فدراس��یون و س��ازمان 
لی��گ، همچنان س��ناریوی ح��ق پخش را 
جل��و خواهند برد و امكان اینكه بازی بعدی 
تیم ملی كش��ورمان هم نمایش داده نشود، 

 همچنان مثل قبل بسیار زیاد است.    

منطقی است كه هر گونه بحث در 
مورد پول و فوتبال را با پول سازترین 
لیگ ش��روع كنی��م. در فوریه س��ال 
1992، تیم ه��ای دس��ته یك لیگ 
فوتبال انگلیس استعفا دادند و در ماه 
مه  همان سال لیگ برتر انگلستان را 
ایجاد كردند. مهم ترین هدف در پشت 
این ادغام، استفاده از معامالت پرسود 
تلویزیونی وعده داده ش��ده توس��ط 
شبكه Sky TV بود. در سال 1992 
این شبكه مبلغ 191 میلیون پوند در 
ازای مجوز تلویزیونی پنج ساله از لیگ 
 S،ky 2007 برتر پرداخت و در سال
TV و Setanta ب��ا هم 1.7 میلیارد 
پون��د در ازای دریاف��ت مج��وز پنج 
س��اله پرداختند. اما این قراردادهای 
تلویزیون��ی تنها یك ش��روع بود. در 
 Barclays سال 2001 بانك باركلیز
انگلستان با پرداخت مبلغ 48 میلیون 
پوند حامی رسمی لیگ برتر انگلستان 
ش��د و نام خود را روی این لیگ قرار 
داد. از این رو از آن زمان این لیگ، لیگ 
برتر باركلیز نامیده می شود. باركلیز در 
س��ال 2007 قرارداد خود را در ازای 
پرداخت 65.8 میلی��ون پوند تمدید 

كرد. 
مسیر رسیدن به لیگ برتر سال ها 
پیش و با آغ��از دوره فوتبال حرفه ای 
شروع ش��د. قانون حداكثر حقوق در 
س��ال 1961 منسوخ ش��د و در سال 
1963 سیستم انتقال بازیكنان بسیار 
آسان تر شد. با انعطاف پذیری بیشتر 

ش��رایط درآمدها و انتقال بازیكنان، 
فوتبال انگلیس به نحوی به بازار آزاد 
تبدیل شد و اصول ابتدایی و اساسی 
س��رمایه داری درآن ش��كل گرف��ت. 
فوتبال در حال تغییر بود و می شد از 

آن پول درآورد. 
اس��تادیوم ها یكی دیگر از راه های 
كس��ب درآمد برای لیگ های فوتبال 
است. به صورت تاریخی نام استادیوم ها 
در انگلیس از روی نام محل هایی كه 
ورزشگاه ها در آنها واقع بودند انتخاب 
می شد. اما زمانی كه پول بخش مهم 
و جدانش��دنی از لیگ انگلیس ش��د، 
واگذاری نام استادیوم ها به اسپانسرها 
محل كس��ب ثروت بیشتر باشگاه ها 

شد. 
در س��ال 2004 باش��گاه آرسنال 
قراردادی به مبلغ 100 میلیون پوند 
با ش��ركت خطوط هواپیمایی امارات 
بست كه براساس این قرارداد استادیوم 
واقع در لندن با نام هایبوری به امارات 
تغیی��ر نام داد. نام امارات به مدت 15 
سال روی  سال روی استادیوم و هشت 
لباس های ورزش��ی بازیكنان خواهد 

بود. 
با اهمیت پیدا كردن پول در فوتبال 
همه چیز در این بازی پرطرفدار تغییر 
كرد. باش��گاه های ورزشی به شركت 
و استادیوم هایش��ان به دفاتر مركزی 

تبدیل شدند. 
در ای��ن میان تلویزیون به وس��یله 
م��ورد توجه و قابل اس��تفاده ای برای 

شركت ها و سازمان هایی تبدیل شده 
كه ب��ا پرداخت چند میلیون پوند نام 
خود را تبلیغ می كنند. میلیون ها نفر 
در روزهای ش��نبه و یكشنبه فوتبال 
تماش��ا می كنن��د و هر ك��دام از آنها 

می توانند یك مشتری بالقوه باشند. 
م��درن  ورزش ه��ای  تمام��ی 
آمریكای��ی مبل��غ گزاف��ی از طریق 
تبلیغات تلویزیون��ی در طول بازی ها 
كس��ب می كنن��د. قیم��ت تبلیغات 
 در طول مس��ابقات قهرمانی س��االنه

Super Bowl آمری��كای امس��ال 
3میلیون دالر در ازای 30 ثانیه بود. 

اما تنه��ا تعداد محدودی می توانند 
در طول یك بازی فوتبال تبلیغ كنند. 
تنها زمانی كه تبلیغات امكان پخش 
ش��دن از تلویزیون را دارن��د در بین 
دو نیمه بازی اس��ت. این محدودیت 
زمانی سرمایه گذاران را به فكر تبلیغ 

از راه های دیگری انداخته است. 
از جمله ای��ن راه ها تبلیغ بر لباس 
ورزش��كاران اس��ت. به نظر می رسد 
مهم تری��ن ن��وع تبلی��غ در فوتب��ال 
نوش��تن ن��ام اسپانس��رها در جلوی 
پیراهن ورزش��ی ورزش��كاران باشد. 
ش��ركت پروازی امارات، سامسونگ و 
ش��ركت بین المللی بیمه AIG جزو 
مطرح ترین شركت هایی هستند كه 
نام شان روی لباس های بازیكنان لیگ 
برتر انگلس��تان دیده می شود. خرید 
این لباس ها توسط هواداران تیم ها و 
طرفداران پروپا قرص بازیكنان نه تنها 

سبب حمایت از آن تیم می شود بلكه 
تبلیغی مداوم و موثر هم برای حامیان 
مالی بازیكنان و اسپانسرها محسوب 

می شود. 
باشگاه های ورزشی هر ساله میلیون ها 
پوند از قراردادهای لباس های ورزش��ی 
بازیكنان درآمد كس��ب می كنند. با در 
نظر گرفت��ن میزان باالی ای��ن درآمد 
بعید به نظر می رسد كه تیمی وسوسه 
نشود و از نوشتن نام شركت هایی كه به 
دنبال تبلیغ هستند بر لباس بازیكنانش 

خودداری كند. 
ب��ا اینك��ه پ��ول نقش مهم��ی در 

مسابقات فوتبال ایفا می كند اما نباید 
ای��ن موضوع را فراموش كرد كه خود 
بازی فوتب��ال هن��وز در اولویت قرار 
دارد. خیل��ی از تیم ها هنوز می توانند 
در اس��تادیوم های خالی بازی كنند و 

همچنان پول بسازند. 
ممكن است پول خدای دین فوتبال 
باشد اما هواداران هم پیروان این دین 
هس��تند. اگر تماش��اگران و هواداران 
اعتقاد و عالقه ای به تیم شان نداشته 
باش��ند، هیچ پولی نصی��ب آن تیم 

نخواهد شد. 
منبع: سایت دانشگاه دوک

سازمان لیگ پیشنهادهایی هم از 
سوی کمپانی های خارجی برای ضبط 

و پخش مسابقات لیگ برتر ایران 
دارد.به طور مشخص شرکت هایی 

از اسپانیا و همچنین برخی شرکت ها 
از کشورهای حوزه خلیج فارس این 
پیشنهاد را به سازمان لیگ داده اند

انگلیس، بالی جان غول های اروپاییلیگ برتر، بازاری جذاب به وسعت جهان

مصطفی شوقی
روزنامه نگار ورزشی
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که  استدالل  این 
بگویی��م رمز ه��ای 
ورود بیشتر از آنکه 
کارآیی داشته باش��ند مایه دردسر هستند استداللی 
منصفانه  اس��ت. براساس استفاده از رمزهای ورود باید 
آنها را تردس��تانه مخفی کنیم، به خاطر بس��پاریم و 
هن��گام نیاز به یاد بیاوریم. ب��ا همه اینها این رمزهای 
ورود به اندازه کافی هم امن نیس��تند و ممکن اس��ت 

هک شوند. 
نظرس��نجی ش��رکت امنی��ت ش��بکه تله س��این 
»TeleSign« نش��ان می دهد ک��ه 21درصد از افراد 
از رمزه��ای عبوری که باالی 10 س��ال س��ن دارند و 
عوض نش��ده اند اس��تفاده می کنن��د و 73 درصد هم 
کلمه های عبور تکراری به کار می برند. به همین دلیل 
است که ش��رکت هایی چون توییتر و مایکروسافت با 
گرفتن مجوز از کاخ سفید در سال های اخیر طرح های 
جدیدی ارائه کرده اند که می شود با اجرای این طرح ها 
از شر رمزهای عبور خالص شد. شرکت گوگل هم به 
طور کلی از استفاده از کلمه رمز اجتناب می کند. این 
ش��رکت در حال بررسی یک ش��یوه ورود به سیستم 
جدید اس��ت که برای وارد ش��دن به  آن احتیاجی به 
کلمه رمز نباشد. در این سیستم قرار است به جای رمز 
ورود از گوشی های همراه هوشمند برای احراز هویت 

استفاده شود. 
روش کار به این طریق است که بعد از دریافت رسمی 
ای��ن برنامه و وارد ش��دن به آن، یک پی��ام دعوتنامه از 
ش��رکت گوگل دریافت می کنید. بعد از انتخاب گوشی 
هم��راه مورد نظر و فعال س��اختن ن��وع خاصی از قفل 
صفحه روی گوش��ی، دیگر برای وارد ش��دن به حساب 
گوگل شخصی تان احتیاجی به رمز عبور نخواهید داشت. 
این طرح در حال پیش��رفت اس��ت. اجراش��دن این 
ط��رح جدید بدین معنا نیس��ت که سیس��تم قدیمی 
وارد ک��ردن رمز عبور به کلی از رده خارج ش��ود. بلکه 
کاربران می توانند در ش��رایطی که دسترسی به گوشی 
تلفن همراهشان نداشته باشند یا آن را گم کرده باشند، 

همچنان از شیوه قدیمی استفاده کنند. 
به عالوه گوش��ی های تلفن همراه برای س��ازگاری و 
مطابقت با این سیستم، باید از شرایط خاصی برخوردار 
باشند که این مشخصات هنوز به طور کامل اعالم نشده 

است. 

اطالعاتمشتریان»هلوکیتی«
هکشد

س��انریو  شرکت 
خال��ق ش��خصیت 
از  »هل��و کیت��ی« 
هک ش��دن اطالعات حساب بیش از 3 میلیون کاربر 

آنالین این شرکت خبر داد. 
اطالعات حک شده ش��امل اسم، نام فامیل،  تاریخ 
تول��د، جنس��یت، ملی��ت و آدرس الکترونیکی 3.3 
میلی��ون کاربر اس��ت. رمز های ورودی و س��وال های 

امنیتی هم شامل اطالعات حک شده  هستند. 
ش��رکت  ای��ن  اصل��ی  وب س��ایت  ب��ر  ع��الوه 
حس��اب های  اطالع��ات   »SanrioTown«
س��ایر وبس��ا یت های وابس��ته به »هل��و کیتی« مثل 
  ،»hellokitty.com« ،»hellokitty.com.sg«

هم نشر پیدا کرده است. 
هل��و کیتی با ن��ام کامل کیتی وایت ش��خصیت 
تخیلی ش��رکت ژاپنی »س��انریو« است که توسط 
یاکو ش��یمیزو در س��ال 1۹7۴خلق شد و در ابتدا 
تصوی��ر آن روی کیف پول ق��رار گرفت و در بازار 

ژاپن به فروش رسید. 
طی ماه گذشته، این دومین باری است که اطالعات 
میلیون ها نفر از مشتریان شرکت های بزرگ تولیدات 
ک��ودکان مورد حمله و هک ش��دن ق��رار می گیرند. 
در اواخ��ر م��اه نوامبر، اطالعات مش��تریان ش��رکت 
اس��باب بازی VTech هک ش��د. عالوه بر اطالعات 
ش��خصی مش��تریان ش��رکت VTech، عکس های 
گرفته شده از اسباب بازی های این شرکت، رمز عبور 
کارب��ران و تاریخچه دانلود مطالب این ش��رکت هم 
هک ش��ده بود. در ماه دس��امبر یک مرد 21 س��اله 
از برکش��ایر انگلس��تان به عنوان مته��م هک کردن 

اطالعات این شرکت اسباب بازی دستگیر شد. 

تکنول��وژی جدید که این ام��کان را به افراد می دهد تا پرداخت ه��ای خود را بدون 
تم��اس و از طری��ق تلفن همراه انجام دهند مورد اس��تقبال و تایید متخصصان امنیت 
شبکه قرار گرفته  است. این متخصصان معتقد هستند که این روش پرداخت امن تر از 

استفاده مستقیم از کارت های بانکی است. 
شرکت گوگل اعالم کرده  است که سیستم پرداخت با تلفن های همراه اندروید را در 

نیمه اول سال 2016 در استرالیا به راه می اندازد. 
ای��ن روش جدی��د امکان پرداخت های بدون تماس و با گوش��ی تلفن همراه را برای 
میلیون ها استرالیایی فراهم می کند. کاربران برای استفاده از این سیستم پرداخت باید 

از گوشی های همراه اندروید برخوردار باشند. 
ش��رکت گوگل در حال همکاری با مس��ترکارت Mastercard و ویزا و همچنین 
 Westpac گروه بانکداری اس��ترالیا و نیوزیلن��د( و( ANZ بانک ه��ای بزرگ مث��ل

استرالیا است تا به گفته خود بتواند با بانک های بیشتری در طول سال کار کند. 
ارتب��اط ح��وزه نزدیک  )NFC (ن��ام تکنولوژی روی کارت های اعتباری اس��ت که 

پرداخت های بدون تماس را ممکن می سازد. 
همین تراش��ه در گوشی های همراه جدید هم تعبیه شده است و به زودی میلیون ها 

استرالیایی می توانند گوشی های همراه خود را به کارت اعتباری تبدیل کنند. 
این فن آوری ش��بیه سیستم پرداخت شرکت اپل به نام »Apple Pay« است، ولی 
 American Express سیستم پرداخت اپل در استرالیا تنها به دارندگان کارت های

محدود می شود. 
دکت��ر مالکوم پتینس��ون، متخصص امنیت ش��بکه می گوید: »ای��ن فن آوری جدید 
ایمن ت��ر از سیس��تم کارت های بانکی موجود اس��ت. ما نمی توانیم سیس��تم جدید را 
متوقف کنیم. این سیستم به دلیل کارآمدی که دارد، گسترس پیدا خواهد کرد. وجود 
کارت های بانکی در کیف پول تان یک خطر بزرگ است، این کارت ها ممکن است گم 
یا دزدیده ش��وند یا حتی بدتر از آن هک ش��وند.« مالکوم می افزاید: »ریسک استفاده 

نکردن از تکنولوژی جدید بسیار بیشتر از استفاده کردن از آن است.«
مشتریان سیستم پرداخت بدون ارتباط یا Contactless را ترجیح می دهند. 

بانک Commonwealth استرالیا که در حال حاضر تعدادی راه حل ارتباط حوزه 
نزدی��ک )NFC( برای مش��تریانش دارد، یک نظرس��نجی انج��ام داد و به این نتیجه 
رس��یدکه تعداد زیادی از مش��تریان ترجیح می دهند تا از سیستم جدید بدون تماس 

پرداخت استفاده کنند. 
پت اس��تیل، مدیر اجرایی این بانک گفته اس��ت که مش��تریان عالقه زیادی به این 
فن آوری جدید دارند. »چیزی بیش از 70درصد مش��تریان ما از سیستم بدون تماس 
اس��تفاده می کنند، حاال چه از طریق کارت یا گوش��ی تلفن های همراه و بیش از یک 
سوم افرادی که در نظرسنجی شرکت کرده اند گفته اند در صورتی که مغازه ای سیستم 

بدون تماس یا غیرنقدی ارائه ندهد، از آن مغازه خرید نخواهند کرد.«
وی معتقد است مشتریان به دنبال راه حل های ساده تر برای خرید کردن و پرداخت 
هزینه ها هستند. »خیلی راحت تر است که برای پرداخت وجه فقط یک ضربه بزنید و 

پول خود به خود پرداخت شود.«
با آنکه بیش��تر کس��انی که از این تکنولوژی استقبال کرده اند یا استفاده می کنند از 

قشر جوان هستند اما اقشار مسن تر هم از این راه جدید استفاده می کنند. 
اس��تیل می گوید: »بیشترین کس��انی که از این روش جدید برای پرداخت استفاده 
می کنند در بازه 18 تا 3۴ سال قرار دارند، اما این تکنولوژی به خصوص پرداخت بدون 

تماس با کارت در بین افراد مسن هم دیده می شود.« 

تلفنهمراهجایکارتهایاعتباریرامیگیرد

موفقی��ت در زمینه رواب��ط عمومی معموالً 
ام��ری س��خت و پرهزین��ه تلقی می ش��ود، 
همچنی��ن همکاری با ی��ک روزنامه ن��گار یا 
رس��انه عمومی برای بهبود وضعیت شرکت یا 
مؤسسه در زمینه روابط عمومی نیز کم هزینه 
نخواه��د بود. اما این تمام ماجرا نیس��ت. اگر 
هدف شما از فعالیت در زمینه روابط عمومی 
بهبود تصوی��ر برند خود یا افزایش مش��تری 
اس��ت، 15 ایده موجود در این مقاله می تواند 
کمک ش��ایانی به ش��ما در جهت رسیدن به 

اهداف تان بکند. 
1- بهتری��ن تبلیغات برای برندها توس��ط 
مش��تریان آنها انجام می ش��ود. در واقع عالوه 
بر کیفی��ت محصول، نحوه برخورد ش��ما نیز 
مس��تقیما بر ذهنیت مش��تری تأثیر خواهد 
گذاش��ت. ب��ا برخ��ورد مناس��ب می توانید از 
افزای��ش فروش ش��رکت خ��ود در بلند مدت 

مطمئن شوید. 
2- آخری��ن باری که دوس��تان و همکاران 
خ��ود را در جری��ان پ��روژه و ایده های خود 
گذاش��ته اید کی بوده اس��ت؟  احتماال زمان 
زیادی از آن موقع گذش��ته است. با همکاران 
و دوس��تان خود تماس بگیری��د و آنها را در 
جریان ایده ه��ا و طرح های خود بگذارید. این 
کار باع��ث ترغیب آنها نس��بت به همکاری با 

شما می شود. 
3- جل��ب توجه مردم کار بس��یار س��ختی 
اس��ت. برای انجام ای��ن کار به ج��ای تبلیغ 
فراوان بهتر است کاری برایشان انجام دهید. 
۴- هم��ه برنده��ا فعالیت ه��ای زی��ادی را 
برای راضی نگه داش��تن مشتریان خود انجام 
می دهن��د. توصی��ه می کن��م یک لیس��ت از 
بهترین فعالیت ه��ای خود را تهیه کنید و آن 
را با عنوان »بهترین فعالیت های شرکت« در 

وب سایت خود قرار دهید. 
مواف��ق  اف��راد  از  بس��یاری  ش��اید   -5
فعالیت های روابط عمومی مبتنی بر ش��وخی 
و ش��یرین کاری نباشند اما همه کسب وکارها 
می توانند ب��ا تزریق مقداری ش��وخی به کار 

خود، وضعیت شان را بهبود ببخشند. 
در  و  ک��رده  مط��رح  را  موضوعات��ی   -6
موردش��ان حرف بزنید که همه در مورد آنها 
فکر می کنند ولی کسی تا به حال مطرح شان 

نکرده است. 
7- زمان��ی در ح��دود 15 دقیق��ه را برای 
جست وجوی اخبار جدید در مورد محصوالت 
کس��ب وکارتان  ح��وزه  همچنی��ن  و  خ��ود 
اختصاص دهید. مطمئن��ا حداقل یکی از آن 
اخبار مطابق میل ش��ما نخواهد بود؛ س��عی 
کنید علت چنین برداش��تی از کسب وکارتان 

را پیدا کرده و آن را اصالح کنید. 
8- لیس��تی از کس��انی را ک��ه مای��ل ب��ه 
همکاری با آنها هس��تید، تهیه کنید. س��پس 
یکی از اس��امی را از لیست انتخاب کرده و به 
او پیامی بفرس��تید و بگویید که چقدر از کار 
وی خوش تان می آید و او را تحسین می کنید. 
این کار عالوه بر بهبود بخشیدن رابطه شما با 
فرد موردنظر، باعث ترغیب وی به همکاری با 

شما نیز می شود. 
۹- اخب��ار رس��انه ها در مورد ش��رکت های 
فعال در زمینه کسب وکار خود را رصد کنید، 
به خصوص اخبار ش��رکت هایی ک��ه آن ها را 

رقیب خود می پندارید.
 خبرگزاری های��ی را ک��ه با آنه��ا همکاری 
می کنند، پیدا کرده و سعی کنید آنها را مایل 

به همکاری با خود کنید. 
10- ب��ه خبرن��گار مورد عالقه خ��ود پیام 
بدهید و او را از عالقه خود نسبت به کارهایش 
مطلع کنید. این کار شما بیش از آنچه فکرش 
را بکنید روی آن فرد تأثیر خواهد گذاش��ت، 
در عین حال این نخس��تین قدم برای بهبود 

جایگاه برندتان به وسیله خبرنگاران است. 
همچ��نی��ن  و  مش������تریان  از   -11
بازدیدکنندگان وب س��ایت خ��ود بخواهید تا 
نظرش��ان را در م��ورد فعالیت ش��رکت تان با 
ش��ما در میان بگذارند. ای��ن نظرات می تواند 
در افزایش کیفیت کار شما بسیار مؤثر باشد. 
12- آی��ا تاکن��ون توج��ه کرده ای��د ک��ه 
ش��رکت های بزرگ اغلب خودشان نخستین 
نف��ری هس��تند ک��ه ب��ه بازبینی و بررس��ی 
محصوالت خ��ود می پردازن��د و آن را اصالح 
می کنن��د؟  در واق��ع آنان منتظ��ر نمی مانند 
ت��ا دیگران به بازبینی و نقد محصوالت ش��ان 
بپردازن��د و این کار را خودش��ان به س��رعت 
انجام می دهند ش��ما نیز می توانید این کار را 

انجام دهید. 
13- ممکن است ش��ما عالوه بر مشتریان 
خود از دوس��تان تان نیز بخواهید تا در مورد 
محصوالت و فعالیت های برندتان نظر بدهند، 
اگرچ��ه نظ��رات آنه��ا می تواند مفید باش��د 
ام��ا اغلب تنه��ا تعریف و تمجید تنهاس��ت و 
ایرادات کار ش��ما را ذکر نمی کند. پس سعی 
کنی��د از چنین کاری اجتناب کنید یا نظرات 

دوستان تان را زیاد مورد توجه قرار ندهید. 
1۴- ش��انس های ب��زرگ تنه��ا یکبار رخ 
می دهند و باید به بهترین شکل مورد استفاده 
قرار بگیرند. آیا یک خبرنگار یا نویسنده بزرگ 
از شما درخواس��ت همکاری کرده است؟  در 
این صورت شما احتماال چیزی برای از دست 
دادن نخواهید داشت و می توانید شانس خود 
را در هم��کاری ب��ا یک خبرنگار و نویس��نده 

مشهور آزمایش کنید. 
از  ک��ه  نکنی��د  فرام��وش  هی��چ گاه   -15
همکاران، مش��تریان، رس��انه ها، دوس��تان و 
کارکنان خود تش��کر کنید. تشکرکردن نباید 
کار س��ختی باش��د و در عین حال تأثیر این 
قدردانی بسیار بیشتر از آنچه گمان می کنید 

خواهد بود. 

قیمتبلیتهواپیما

هنوز چهارماهی به آغاز ثبت نام های انتخابات مجلس دهم باقی مانده بود که حسن 
روحانی رئیس جمهور در یک س��خنرانی با پیش بینی ترکیب مجلس آینده - مجلس 
آینده متعلق به یک حزب و جناح نخواهد بود- از مجلس اول به عنوان بهترین مجلس 

کشور یاد کرد.
روحانی گام خود را بزرگ برداشت اما این سخن در روزهایی مطرح شد که از سوی 
اصالح طلبان آرزوی بازگش��ت و احیای مجلس پنجم طرح ش��ده بود. مجلسی که در 
بستر مجلس راس��ت گرای چهارم شکل گرفته، فراکس��یونی اکثریت از اصولگرایان و 
اقلیتی قدرتمند از اصالح طلبان  )جناح چپ و راست های وقت( را در دل خود تشکیل 
داده و با مدیریت علی اکبر ناطق نوری، ترکیبی ایده آل از یک پارلمان قوی و تکثرگرا 

را به نمایش گذاشته بود که بعدها نمونه آن تکرار نشد.
 مجلس هفتم در بس��تر حاشیه های مجلس شش��م، یکدست اصولگرا شد، مجلس 
هش��تم ضعیف تر از دوره قبل ترش ش��کل گرفت، چنانکه محمود احمدی نژاد رئیس 
جمه��ور وق��ت، در یک جمله جنجالی و پرحاش��یه درب��اره آن مجلس گفت  »دیگر 
در رأس امور نیس��ت« و باالخ��ره مجلس نهم با ترکیبی از اصولگرایان ناش��ناخته و 
متناس��ب با جبهه پای��داری یکی از ضعیف ترین ادوار مجالس انقالب اس��المی را به 

نمایش گذاشت. 
اما س��الی که نکوس��ت از بهارش پیداس��ت. چهره هایی که در روزهای گذشته برای 
اع��الم نامزدی در انتخاب��ات مجلس دهم، به حوزه های ثبت نام قدم گذاش��ته اند نوید 
تش��کیل ی��ک مجلس قدرتمن��د را می دهند، مجلس��ی که به نظر می رس��د با تحقق 
پیش بینی حسن روحانی متعلق به یک حزب و جناح خاص نبوده و تکثرگرایی حرف 

اول را در آن بزند.
 ورود وزیران دولت احمدی نژاد از حوزه های مختلف کش��ور – نه فقط از تهران- به 
عرصه انتخابات، اعالم نامزدی برخی چهره های اصالح طلب منتسب به دولت های هفتم 
و هش��تم و نمایندگان س��ابق اصالح طلب در انتخابات مجلس ده��م، و البته آمادگی 
چهره های اس��تخوان خرد کرده و عقالی اصولگرا برای ورود به مجلس دهم نوید یک 

رقابت سخت و نفس گیر را در اسفندماه امسال می دهد.
 انتخاباتی که تجربه های مدیریتی کالن و کارآمدی حرف اول را در رای آوری می زند 
و می تواند وکالی شایسته را از میان هوچی گران و عناصر ثروت، غربال و راهی مجلس 
کند. اصولگرایان هم که سه دوره اخیر مجلس در دستشان بوده با حس کردن قدرت 
رقیب، بدش��ان نمی آید مجلس دهم مثل مجلس پنجم ش��کل بگیرد. مجلسی که در 
آن اکثریت در دست اصولگرایان باشد و در عین حال اقلیتی متنفذ از جناح رقیب در 

تصمیم گیری های پارلمان نقش داشته باشد.
 یکی از بزرگ ترین ایرادهای مجلس نهم، غلبه نگاه منطقه ای نمایندگان خرد به نگاه 
کالن بود. قطعاً با ورود مهره های قوی تری که تجربه مدیریت در سطح کالن کشوری 
از وزارت ت��ا معاونت دولت را داش��ته اند، این نوع ن��گاه در مجلس آینده جایی نخواهد 

داشت. مجلس دهم مجلس تصمیم گیری های عاقالنه و کالن کشوری است. 

سالیکهنكوست

دور دنیا

قــاب

کیوسـک

صفحه 16

مدرسه مدیریت

نگاه آخر

مجیددلجو
روزنامهنگارسیاسی

جدول امروز

اقتصادآمریكادرطولتابستانگذشتهبارشدیکمترازآنچهانتظارمیرفتروبهروبود.رشداقتصاداینکشوردرسهماهجوالی،آگوستوسپتامبر2درصداعالمشده
است.وزارتبازرگانیآمریكارشد2/1درصدیراپیشبینیکردهبود.

تلفن مستقیم: 86073283شماره 402 www.forsatnet.ir

ترجمه:علیآلعلی
Source:bthinkforward.com:منبع

قیمتنوزاد)تومان(قیمتخردسال)تومان(قیمتبزرگسال)بهتومان(مقصدمبدا

170.30088.80023.۴00اصفهان تهران 

320.80016۴.10038.۴00بندرعباستهران 

2۴5.500126.۴0030.۹00عسلویه تهران 

1۴5.۴0076.30020.۹00گرگان تهران 

228.600118.0002۹.200شیرازتهران 

181.۹00۹۴.6002۴.500یزد تهران 
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