
معاون اول رئیس جمهور در جلس��ه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بر لزوم ساماندهی موسسات 
مالی و اعتباری غیرمجاز تاکید کرد. 

در این جلسه معاون اول قوه قضاییه، نایب رئیس مجلس شورای اسالمی، وزرای دادگستری و نفت، رئیس 
کل بانک مرکزی، رئیس دیوان محاسبات و رئیس سازمان بازرسی کل کشور حضور داشتند. 

همچنین این جلس��ه با حضور دادس��تان عمومی و انقالب تهران و نماینده بانک مرکزی برگزار شد که وی 
گزارشی از فعالیت غیرمجاز و تخلفات برخی موسسات مالی و اعتباری و اقدامات صورت گرفته در ساماندهی 
بازار غیرمتش��کل پولی ارائه کرد و پس از بحث و تبادل نظر و ارائه پیش��نهادهای مختلف در خصوص نحوه 

برخورد با موسسات غیرمجاز، تصمیمات مقتضی در این خصوص اتخاذ شد. 

مدیر گروه برنامه ریزی و رفاه اجتماعی دانش��کده 
علوم اجتماعی دانش��گاه ته��ران می گوید: مهم ترین 
حمای��ت دول��ت از بخش خصوص��ی حمایت از حق 

مالکیت خصوصی است. 
علی اصغر س��عیدی، پژوهش��گر اقتصادی و مدیر 
گروه برنامه ری��زی و رفاه اجتماعی دانش��کده علوم 
اجتماعی دانشگاه تهران در گفت و گو با خبرآنالین 
گف��ت: »عملکرد دول��ت یازدهم را باید نس��بت به 
شرایط دولت س��نجید؛ تاکنون مهم ترین تصمیمی 
که دولت می توانس��ت بگیرد درمورد یارانه ها است. 
چون حجم زیادی از درآمد های دولت در آنجا هزینه 

می شود.«
وی ب��ا بیان اینک��ه دولت باید بخش��ی از منابع و 
درآم��د حاص��ل از فروش نف��ت را در بخش صنعت 
س��رمایه گذاری کند، تصری��ح کرد: دول��ت باید در 
ای��ن زمینه تضمین بدهد. یک��ی از موانعی که باعث 
می ش��ود مص��رف متعادل تری در جامع��ه به وجود 
آید، تعادل در هزینه هاس��ت. ب��ه طور مثال خدمات 

بهداش��تی هم اکنون جزو خدم��ات دولتی با کیفیت 
پایین است«

این اس��تاد دانشگاه تهران با اشاره به حذف بیشتر 
یارانه بگی��ران عنوان کرد: »دولت ب��ه جای اینکه از 
صاحب��ان درآمد را که یاران��ه می گیرند، حذف کند، 
بهتر اس��ت که از پایین ش��روع کن��د و به گروه های 
کم درآمد یارانه بدهد و سعی کند بسته های یارانه ای 
را متنوع ت��ر کند. گروه های میان��ه درآمدی و باالی 

درآمدی احتیاج به حمایت بیشتری دارند.«
س��عیدی با اش��اره به طرح این موض��وع که چرا 
گروه های باالی درآمدی یارانه را حق خود می دانند، 
گفت: »علت این اس��ت که هیچ سیاس��ت حمایتی 
از بخ��ش خصوصی وج��ود ندارد. درحال��ی که باید 
مهم تری��ن موضوع ب��رای حمایت، حمای��ت از حق 
مالکیت خصوصی باش��د. اگر دول��ت این حمایت را 
از بخش خصوصی به عم��ل آورد به نحوی که افراد 
را ب��رای س��رمایه گذاری مطمئن کن��د. بزرگ ترین 

سوبسیدی است که به این قشر می دهد.«

جلسه ستاد مبارزه با مفاسد درباره موسسات غیرمجاز

یک استاد دانشگاه: 
 مهم ترین حمایت دولت از بخش خصوصی

حمایت از حق مالکیت خصوصی است

درآمد روزانه افراد ش��ریان اصلی زندگی آنها را تش��کیل داده و زمینه 
ام��رار معاش را فراهم می کن��د، در این بین تفاوت می��زان درآمد روزانه 

ب��ه المان های مختلفی از جمله وضعیت اقتصادی کش��ورهای 
مختلف جهان، سطح تخصص و مهارت افراد و برابری...

 چند روز کار
برای یک روز زندگی

تع��داد زنان ثروتمند در دو دهه گذش��ته ب��ه ۱۲۳ نفر 
افزایش یافته است. 

 براس��اس گزارش جدیدی که در سی ان ان منتشر شده، 
جمعیت زنان میلیاردر جهان در دهه گذش��ته ۵۶۰ درصد 

افزایش یافته است. 
آم��ار نش��ان می دهد، در ح��ال حاض��ر ۱۴۵زن در دنیا 
میلیاردر هس��تند که نسبت به س��ال ۱۹۹۵ که تعداد آنها 

۲۲ نفر بود، رشد چشمگیری داشته است. 
۸۰درصد زن��ان میلیاردر دنیا در آمری��کا و اروپا زندگی 

می کنند. اکثر آنها مالک ثروت ش��ان بودن��د. پیش بینی ها 
حاکی است که در آینده ثروت به سمت آسیا خواهد رفت، 
جایی که نیمی از زنان میلیاردر نخس��تین نس��ل موسس 

شرکت ها خواهند بود. 
در این گزارش تاکید ش��ده، تعداد م��ردان میلیاردر که 
در هم��ان دوره زمانی ۱۲۰۲ نفر بوده با س��رعت کمتری 
نسبت به زنان رش��د کرده ولی همچنان کلوپ بین المللی 
میلیاردر ها با مرد ها تش��کیل شده است و مرد ها حدود ۹۰ 

درصد جامعه میلیارد رهای جهان را تشکیل می دهند. 

همچنین برای س��ال های آینده پیش بینی می ش��ود که 
دخت��ران میلیاردر ب��ه این جمع اضافه ش��وند و تجارت و 

خانواده را در دستان خود بگیرند. 
در این گزارش تاکید شده، سرعت رشد ثروت ثروتمندان 
جهان از اقتصاد دنیا بیشتر است؛ در دو دهه گذشته ثروت 
میلیاردر ها ۸ برابر ش��ده و به ۵.۴هزار میلیارد دالر در سال 
۲۰۱۴ رس��یده است. این در حالی است که GDP )تولید 
ناخالص ملی( جهانی با سه برابر شدن به ۷۷ هزار میلیارد 

دالر رسیده است. 

مهدی خاکی فیروز
رک��ود طوالنی م��دت اقتصادی، آس��یب های اقتصادی و 
اجتماع��ی متعددی را به همراه داش��ته که مهم ترین آنها، 
کاهش فرصت های ش��غلی در جامعه است. به همین دلیل 
عبور از آن، به هدف مش��ترک دولت و ملت تبدیل ش��ده 
اس��ت. عالئم اولیه عبور از رکود ک��ه همزمان با توافق های 
بین الملل��ی ظاهر ش��ده اند، این امی��د را در دولت، فعاالن 
اقتص��ادی و عموم مردم ایجاد کرده اس��ت که بهار اقتصاد 
ایران در راه است و یخبندان رکود، چندان دوامی ندارد. با 
این حال انتظار می رود این حرکت سریع تر به نتیجه برسد، 
چون تحمل آن در روزهای پایانی به مراتب سخت تر است. 
بنگاه های اقتصادی اگر چربی اضافه ای داشته اند که آنها را 
تاکنون از مرگ و ورشکس��تگی در امان نگه داش��ته باشد، 
دیگر به مرحله ای رس��یده اند که تاب و توان ش��ان از دست 
رفته اس��ت. حال و روز آنها درس��ت مثل روزه دارانی است 
ک��ه چند دقیقه مانده به مغرب، گوش به رادیو س��پرده اند 
تا هرچه زودتر فرصت افطار فرارس��د. ثانیه های پایان روز، 
به سختی شمارش می ش��وند. شتابی که مردم انتظار دارند 
نباید دولت را دچار شتاب زدگی کند و راه هایی را برگزیند 

که بهترین نیس��تند. در هفته های اخیر ایده تزریق مالی از 
مناب��ع عمومی به صنایع خودرو و لوازم خانگی در دس��ت 
اجراس��ت که تحری��ک اندکی در اقتصاد کش��ور به همراه 
داش��ته اند. مسئوالن بانک مرکزی گام بعدی را افزایش وام 
خرید مسکن می دانند. این برنامه ها در حالی مطرح و اجرا 
می ش��ود که دولت در دو سال گذش��ته سیاست های مالی 

انقباضی را برگزیده بود. 
بیان رس��می این بود که این سیاس��ت ها برای پرهیز از 
تورم اس��ت اما چرخش اخیر نشان داد که اقتصاددان های 
نزدیک به دولت می دانستند که تزریق مالی پیش از توافق 
برج��ام، تورم را به همراه می آورد ولی رکود پابرجا می ماند. 
اما این بار دولت پذیرفته که عبور از رکود هم ممکن است 

و هم ضروری و بهای آن نیز تورم است. 
تا اینجای کار قابل تقدیر است اما مشکل از جایی پدیدار 
می ش��ود که قرار اس��ت اولویت های باز ش��دن دریچه های 
تزریق پول تعیین ش��ود. مس��کن،  خ��ودرو و صنایع لوازم 
خانگ��ی همگ��ی از ظرفیت نس��بی برای تحری��ک اقتصاد 
برخوردارند ولی آیا همین شرط کافی است. یکی از تبعات 
همزمان��ی رکود اقتصاد و رفتارهای خاص دولت پیش��ین، 

کاهش س��رمایه اجتماعی است. سرمایه ای که از کف رفتن 
آن، برابر اس��ت ب��ا بی اعتنایی جامعه فع��االن اقتصادی به 
نقدینگ��ی غیرپولی. ایجاد بنگاه های جوان اقتصادی نیز در 
چنین ش��رایطی به تعویق افتاده است. این پدیده ها، صرفا 
اقتصادی نیس��تند و به همین دلیل از چشم مدیران بانک 
مرکزی، کم اهمیت هس��تند. دولت اگر پیش��گام بازسازی 
اعتم��اد عمومی و س��رمایه اجتماعی نش��ود، نمی تواند با 
مدیریت صرفا اقتصادی، مشکالت اقتصاد را حل کند. یکی 
از مهم ترین چالش ها در این حوزه، بدهی انباش��ته ش��ده 
دولت به بخش خصوصی اس��ت. دول��ت منابع مالی خود و 
بانک های دولتی را به س��مت خودروسازها و صنایع خانگی 
هدایت می کن��د اما هنوز تقویم مش��خصی برای پرداخت 
بدهی خود به بانک ها، س��ازندگان تجهی��زات نفت و برق، 
نیروگاه ه��ا، پیمانکاران راهس��ازی و دیگ��ر طلبکاران خود 
تنظیم نکرده است. در حالی که ارائه چهره خوش حساب از 
دولت، می تواند آثار مثبت اقتصادی به همراه داشته باشد. 
همچنین که منصفانه نیست دولت به بخش هایی از اقتصاد 
ملی بدهکار باش��د اما رفتارهای س��خاوتمندانه ای در قبال 

دیگر بخش ها داشته باشد.  

ب��ا اقدامات کنونی نمی توان به صورت نظام مند با فس��اد 
مب��ارزه کرد و هنوز کانون های اصلی فس��اد در کش��ور در 

حال فعالیت هستند. 
فرشاد مومنی در گفت وگو با ایلنا، با اشاره به صحبت های 
وزیر دادگس��تری مبنی بر حذف قانون اخذ سو ءپیشینه و 
گس��ترش دولت الکترونیک گفت: درست است که این کار 
مناس��ب اس��ت اما با این قبیل کارها نمی ت��وان به صورت 
نظام مند با فساد مبارزه کرد و هنوز کانون های اصلی فساد 

در کشور در حال فعالیت هستند. 
اس��تاد دانش��گاه عالم��ه در خص��وص قانون ش��فافیت 
اطالعات گفت: ما فقط اسم قانون را داریم ولی به آن عمل 
نمی کنیم به طور مثال، ش��ما هیچ س��ندی را نمی توانید از 
میزان درآمدهای ارزی دولت پیدا کنید و هنوز خود دولت 
به این نتیجه نرس��یده اس��ت که بای��د در همه حوزه های 

درآمد زا و مالی این قانون را اجرایی کند. 
وی ادام��ه داد: در ای��ران پنج کانون فس��اد داریم: درآمد 
نفتی، شیوه تخصیص سیستم بانکی، قوانین گمرکی، نحوه 

اجرای قوانین گمرکی و مناقصه دولتی. 

مومنی گف��ت: درآمده��ای نفتی، نحوه اج��رای قوانین 
گمرکات و مناقصات دولتی از کانون های شکل گیری فساد 
در کش��ور بوده اند. برای نمونه گفته می شود، مبادالت کاال 
را براس��اس آنچه در گمرکات کش��ور خودم��ان و گمرک 
امارات ثبت ش��ده اس��ت ب��رای یک دوره ۱۰ س��اله مورد 
بررس��ی ق��رار دادیم و با ی��ک اختالف ۴۰۰ه��زار میلیارد 

تومانی مواجه شدیم. 
مطابق مطالعات صورت گرفته میزان مناقصه های دولتی 
در ۱۰ سال گذش��ته برابر با ۱۵ درصد GDP کشور بوده 
و همین نش��ان می دهد که چه ظرفیت هایی برای فساد در 

این حوزه وجود دارد. 
وی در خص��وص میزان بدهی دولت به پیمانکاران گفت: 
دولت جدید هنوز نتوانس��ته بعد از گذشت دو سال میزان 
بدهی های قوه مجریه را به پیمانکاران مشخص کند و فقط 
به ص��ورت برآوردی یک رقمی را اع��الم می کند که این به 
خاطر عدم ش��فافیت در دولت قب��ل در مورد هزینه کردها 
و مخارج بوده اس��ت. اگر ما در دولت شفافیت سازی کنیم، 

یعنی اینکه ۸۵ درصد GDP کشور شفاف شده است. 

زنان ثروتمند روز به روز زیاد می شوند

تسویه بدهی دولت و رونق اقتصادی

فرشاد مومنی: 

کانون های اصلی فساد همچنان در حال فعالیت هستند
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معرفی بازارسرمقـاله
 تسویه بدهی دولت

و رونق اقتصادی

رک��ود طوالنی م��دت اقتص��ادی، آس��یب های 
اقتصادی و اجتماعی متعددی را به همراه داشته 
که مهم ترین آنها، کاهش فرصت های ش��غلی در 
جامعه است. به همین دلیل عبور از آن، به هدف 
مش��ترک دولت و ملت تبدیل شده است. عالئم 
اولی��ه عبور از رک��ود که همزمان ب��ا توافق های 
بین المللی ظاهر ش��ده اند، این امید را در دولت، 
فعاالن اقتصادی و عموم مردم ایجاد کرده است...
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ماموریت سخت بخش خصوصی صنعت نفت در برنامه ششم

جذب 100 میلیارد دالر 
سرمایه خارجی شادی در غرب

نگرانی در شرق

پیش بینی صندوق بین المللی پول از اقتصاد جهان در سال 2016

س��ال جدید میالدی  پ��ر از اتفاقات ب��زرگ اقتصادی 
است. در این س��ال توافق نامه ترانس پاسیفیک احتماال 
توس��ط ۱۲ کش��ور که ۴۰ درص��د اقتصاد دنی��ا را در 
اختی��ار دارند امض��ا خواهد ش��د. در آمری��کا و تایوان 
انتخاب��ات ریاس��ت جمه��وری برگزار خواهد ش��د و در 
برزیل المپیک تابستانی برگزار می شود. در چین  برنامه 
 جدید پنج س��اله شروع به کار خواهد کرد و در انگلیس

– احتماال در انتهای س��ال- همه پرس��ی برای ماندن یا 

جدا ش��دن از اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد.  براساس 
پیش بینی صن��دوق جهانی پول، اقتص��اد جهان قدرت 
بیش��تری از چیزی که در سال ۲۰۱۵ بود خواهد داشت 
و احتم��اال خواهد توانس��ت با میانگین رش��د بلند مدت 
خود در تطابق باش��د. این صندوق نرخ رشد جهانی در 
س��ال ۲۰۱۶ را ۳.۶ درصد اعالم کرده اس��ت که از ۳.۱ 
درصدمتعلق به س��ال ۲۰۱۵ بیش��تر است و از میانگین 
۳.۵ درص��د متعلق به س��ال های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۴ کمی 

باالتر اس��ت. صن��دوق جهانی پول این اع��داد را با متد 
مخص��وص خود که ق��درت خرید ارزه��ای ملی در آن 

نقشی تعیین کننده دارند به دست آورده است. 
آدر ترنر، رئیس س��ابق اداره خدمات مالی انگلیس که 
به تازگی کتابی به نام  » سرگردان بین بدهی و شیطان «  
 نوشته، وضعیت اقتصاد در سال جدید را  » نسبتا خوب «  

 می خواند. او بر خالف اقتصاددانان خوش بین تر 
معتقد است که در سال جدید...

گزارش »فرصت امروز« از بازار خیابان ویال

خواب طوالنی 
صنایع دستی

خاتم، مین��ا، گلیم و جاجی��م، طرح های اس��لیمی، 
پوش��اک س��نتی ایرانی و ده ه��ا کاالی دیگر پش��ت 
ویتری��ن فروش��گاه ها دیده می ش��وند. فروش��گاه ها 
بیش��تر بزرگ هس��تند. کوچک هم بین ش��ان پیدا 
می ش��ود. هر از چند گاه��ی رهگذری بی ه��دف وارد 
فروشگاهی می شود و بعد از اینکه موی روی شقیقه اش 
را می خاراند یا گره روس��ری اش را کمی شل یا سفت 
می کند، صفحه شطرنجی را برانداز می کند، قیمتش...

15

11 1

اما و اگرهای ورود یک صندوق به برنامه ششم

سنگ های ساختاری پیش پای 
طرح های زیرساختی
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مهدی خاکی فیروز
روزنامه نگار اقتصادی
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جذب 100 میلیارد دالر اعتبار توسط بخش خصوصی 
فعال در صنعت نفت در برنامه شش��م توس��عه، بیانگر 
جایگاه این بخش در برنامه های توس��عه ای نفت اس��ت. 
حس��ن هاش��می، رئی��س هیات مدی��ره انجمن صنفی 
ش��رکت های مهندسی و س��اخت نفت و نیرو با استناد 
به گفته وزیر نفت که دولت برای ورود س��رمایه گذاران 
خارجی تعهدی نخواهد داد، اعالم کرد: این یعنی باید 
سرمایه های مورد نیاز از طریق بخش خصوصی به کشور 

وارد شود. 
توس��عه صنع��ت نف��ت در ط��ول برنام��ه شش��م ب��ه 
1٥0میلیارد دالر س��رمایه گذاری نیاز دارد که براس��اس 
گفته س��عید قوام پور، مدیر کل برنامه ریزی اس��تراتژیک 
وزارت نف��ت س��هم بخ��ش خصوصی و س��رمایه گذاران 
خارجی یکصدمیلیارد دالر اس��ت و مابقی سرمایه گذاری 
نیز قرار است از منابع داخلی تامین شود؛ زمینه اصلی این 
سرمایه گذاری در بخش باالدست نفت و گاز خواهد بود. 
مهم ترین س��رفصل های برنامه نفت در برنامه شش��م 
توس��عه، تولید نفت، گاز، خوراک پاالیش��گاه های نفت، 
افزایش ظرفیت تولید مجتمع های پتروشیمی، صادرات 
و واردات گاز، تزریق به مخازن نفتی، کاهش س��وخت 
نفت کوره و تهیه بنزین باکیفیت با استانداردهای یورو٤ 
و ٥ است. اهمیت جایگاه بخش خصوصی حقیقی برای 
دولت یازدهم به خصوص وزیر نفت اثبات ش��ده اس��ت 
که در جمع فعاالن بخش خصوصی صراحتا اعالم کرد: 

خصوصی ها را به خصولتی ها ترجیح می دهم. 
حس��ن هاش��می، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی 
شرکت های مهندسی و ساخت نفت و نیرو درباره جایگاه 
بخش خصوصی در برنامه ششم و جذب سرمایه گذار به 
»فرصت امروز« می گوید: »منابع مورد نیاز برای توسعه 
صنعت در برنامه ششم قابل جذب است که این منابع 
در صورت بازگش��ت ش��رایط کش��ور به حالت عادی از 
طریق سرمایه گذاری مستقیم یا فاینانس برای طرح ها 
و پروژه های نفتی انجام خواهد شد. براساس گفته وزیر 
نفت دولت برای ورود س��رمایه گذاران خارجی تعهدی 
نخواهد داد و این یعنی باید سرمایه ها از طریق بخش 

خصوصی وارد شود.«
حس��ن هاش��می، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی 
شرکت های مهندسی و ساخت نفت و نیرو در این باره 
ب��ه »فرص��ت امروز« می گوید: »مناب��ع مورد نیاز برای 
توسعه صنعت در برنامه ششم قابل جذب است که این 
منابع در صورت بازگشت شرایط کشور به حالت عادی 
از طریق سرمایه گذاری مستقیم یا فاینانس برای طرح ها 
و پروژه های نفتی انجام خواهد شد. براساس گفته وزیر 
نفت دولت برای ورود س��رمایه گذاران خارجی تعهدی 
نخواهد داد و این یعنی باید سرمایه ها از طریق بخش 

خصوصی وارد شود.«
وی معتقد است که جذب سرمایه گذار خارجی نیاز به 
طرح های مطالعه شده دارد که میزان بهره وری طرح ها 
نیز مشخص باشد. بخش خصوصی داخلی توان جذب 
سرمایه گذار دارد و می تواند مشکل منابع را در صنعت 
نف��ت حل وفص��ل کند به ش��رط اینکه برای فعالیت آن 
مانعی ایجاد نشود. تجربه نشان داده که بخش خصوصی 

در صورت ورود به کاری، موفق بوده است. 
رئی��س هیات مدی��ره انجم��ن صنفی ش��رکت های 
مهندس��ی و س��اخت نف��ت و نیرو با بی��ان اینکه آنچه 

سرمایه گذار خارجی به ایران می آورد، امنیت و یک دست 
بودن دولت و مجلس است، به »فرصت امروز« می گوید: 
»به راحتی نمی توان آمار و اعداد داد که بخش خصوصی 
در سال آتی چه میزان سرمایه جذب صنعت نفت خواهد 
کرد، زیرا شرایط کشور خاص است و خروجی انتخابات 
پیش رو در این خصوص تاثیرگذار اس��ت. بدون ش��ک 
س��رمایه گذار خارج��ی با وج��ود دوگانگی در حاکمیت 

امنیت کمتری را احساس خواهدکرد.«
اما در این میان این سوال جدی مطرح می شود که در 
حال حاضر نقدینگی مالی بخش خصوصی داخلی برای 
س��رمایه گذاری در صنعت نفت چه میزان اس��ت؟ و آیا 
تمایل دارد سرمایه خود را در این صنعت سرمایه گذاری 
کند. هاشمی این سوال را با زیرکی تمام پاسخ می دهد 
و می گوید: »آنچه کشور را به توسعه می رساند، سرمایه 
نیس��ت بلکه مدیریت اس��ت. براساس گفته معاون اول 
رئیس جمهور مبلغ 9٥0 میلیارد دالر در هش��ت س��ال 
دولت گذشته ناپدید شده است. در دولت اصالحات با 
وجود اینکه درآمدهای نفتی باال نبود اما ٤0 میلیارددالر 
س��رمایه گذاری در صنعت پتروش��یمی جذب می شود 
این آمار بیانگر این است که مدیریت و چگونگی تفکر 

مدیران در جذب سرمایه گذار مهم است.«
این در حالی اس��ت که رضا پدیدار، رئیس هیات مدیره 
انجمن سازندگان تجهیزات نفت، با صراحت تمام از نبود 
نقدینگ��ی در بخ��ش خصوصی داخلی با »فرصت امروز« 
س��خن می گوی��د، وی می افزای��د: »این بخ��ش در ایران 
ضعی��ف اس��ت و تنها ق��درت اجرایی و عملیاتی، امکانات 
و نیروی انسانی مورد نیاز را دارد اما نقدینگی محدودی 
برای سرمایه گذاری در صنعت نفت دارد به همین دلیل 
است که در برنامه توسعه صنعت نفت جذب سرمایه گذاری 
خارجی به صورت مشارکت دیده شده و بخش خصوصی 

نیز در این زمینه اعالم آمادگی کرده است.«
وی معتقد است که در شرایط تعلیق به سر می بریم 
زیرا نظام مالی داخلی قفل شده و نظام مالی بین المللی 
هنوز برای ایران بس��ته اس��ت، در این ش��رایط ما هیچ 
چی��زی ج��ز مقداری مواد اولیه، نیروی انس��انی، زمین 
و کارخان��ه نداری��م، از س��ویی ما هنوز پروژه نداریم که 
بتوانیم به استناد آن جذب سرمایه گذار داشته باشیم. 
در رکود کامل هس��تیم و تنها نقطه امید داریم و این 
امید است که به ما اجازه حضور و فعالیت داده است. 
پدی��دار می افزاید: »ش��رکت های داخل��ی در دوران 
تحری��م ت��الش کرده اند اعتباری در س��طح بین المللی 
کس��ب کنند، بدون ش��ک رفع تحریم ها و حل مش��کل 
سوییفت می تواند راهگشا باشد. آنچه این روزها ما شاهد 
هستیم تشریفاتی از حضور سرمایه گذاران خارجی بود 

که جنبه نمایشی داشته است.«
امیدها برای حضور سرمایه گذاران خارجی در دوران 
پس��اتحریم بسیار اس��ت و براساس گفته فعاالن بخش 
خصوصی داش��تن طرح و پروژه هایی جذاب اس��ت که 
می تواند حضور سرمایه گذار را در کشور تضمین کند تا 
چرخه اقتصاد در کشور به حرکت درآید. پدیدار به عنوان 
فعال بخشی خصوصی از وجود رکود جدی در اقتصاد 
می گوید و هاشمی دیگر فعال در این زمینه معتقد است 
که س��رمایه گذاران زیادی عالقه مند به س��رمایه گذاری 
هستند. برای نمونه یک شرکت خارجی عالقه مند است 
که 8 میلیارد دالر در صنعت پتروشیمی سرمایه گذاری 
کند. این سرمایه ها اشتغال در کشور ایجاد خواهد کرد. 

ماموریت سخت بخش خصوصی صنعت نفت در برنامه ششم

جذب 100 میلیارد دالر سرمایه خارجی

خبرگزاری رویترز اع��الم کرد، قیمت های 
آت��ی نف��ت به دلی��ل کاهش تقاض��ا و حجم 
باالی عرضه، به حدود 37 دالر در هر بش��که 
رسید، درحالی که پیش بینی می شود سرمای 
ناگهانی هوا در اروپا و آمریکا نیز گذرا باشد. 
به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، نفت های خام 
از اواس��ط س��ال 201٤ تاکنون تقریبا دو سوم 
ارزش خود را از دس��ت داده ان��د، زیرا افزایش 
تولید اوپک، روس��یه و آمریکا منجر به پیشی 
گرفتن عرضه بر تقاضا ش��ده است. هم اکنون، 
روزانه ٥00 هزار تا 2 میلیون بشکه نفت بیش 

از نیاز بازار تولید می شود. 
به تازگی چشم انداز کاهش تقاضای نفت در 
اروپا و به ویژه در آسیا نیز قیمت های نفت را 

تحت فشار بیشتری قرار داده است. 
قیمت نفت خام وس��ت تگزاس اینترمدیت 
آمریکا ب��رای تحویل در ماه دس��امبر )دی( 
س��اعت 6 صب��ح دی��روز )چهارش��نبه( ب��ه 
وق��ت گرینویچ در بازار نایمکس این کش��ور 
1.7درصد نس��بت به روز سه ش��نبه کاهش 
یافت و به 37.22 دالر در هر بش��که رس��ید. 
در پایان معامالت سه ش��نبه، قیمت نفت در 
این بازار معادل 37.٤6 دالر در هر بشکه بود. 
قیمت نفت خام برنت دریای شمال نیز در 
س��اعت یاد ش��ده در بازار لندن، با 33 سنت 
کاهش نسبت به سه شنبه، به 37.٤6 دالر در 

هر بشکه رسید. 
لغو قانون ممنوعیت صادرات نفت خام در 
آمریکا موجب افزای��ش قیمت نفت خام این 
کشور در بازار نایمکس شده و اختالف قیمت 

آن با نفت برنت را کاهش داده است. 
دی��روز  کاه��ش  معتقدن��د،  بازرگان��ان 
قیمت های نفت ناش��ی از رو ب��ه اتمام بودن 
اعتب��ار قراردادهای س��ال 201٥ و دورنمای 

نامطلوب بازار نفت است. 
پیش بین��ی گذرا ب��ودن س��ردی ناگهانی 
ه��وا در اروپا و آمری��کا در روزهای آینده نیز 

می تواند به کاهش قیمت نفت کمک کند. 
با این ح��ال، در صورتی که گزارش وزارت 

انرژی نشان دهنده کاهش موجودی نفت این 
کشور در هفته گذشته باشد، می تواند به باال 

رفتن قیمت نفت منجر شود. 
نظرس��نجی رویت��رز از 9 تحلیلگ��ر ب��ازار 
ان��رژی نش��ان می ده��د ک��ه ممکن اس��ت 
موجودی نفت خام آمریکا در هفته گذش��ته 

2.٥ میلیون بشکه کاهش یافته باشد. 
گ��زارش مدیریت اطالعات ان��رژی وزارت 

انرژی آمریکا اواخر وقت دیروز منتشر شد. 
ش��رکت س��رمایه گذاری فیلی��پ فیوچرز 
مستقر در س��نگاپور نیز اعالم کرد، احتمال 
کاهش موجودی نفت آمریکا بیش از احتمال 
افزایش آن اس��ت. این مس��ئله ب��ه افزایش 
قیمت نفت در روزهای آینده کمک می کند. 
عربستان به خاطر ایران تولید نفت خود 

را کاهش نمی دهد 
در همی��ن حال ی��ک ش��رکت اطالعاتی 
آمریکایی اعالم کرد بازگش��ت ایران به بازار 
جهانی نفت باعث نخواهد ش��د که عربستان 

مقدار تولید نفت خود را کاهش دهد. 
به گ��زارش ایس��نا ب��ه نق��ل از خبرگزاری 
روس��ی اسپاتنیک، شرکت اطالعات ژئوپلتیک 
آمریکایی اس��تراتفور در پیش بینی خود برای 
سال 2016 اعالم کرد: عربستان احتماال میزان 
تولید نفت خود را در میان حضور مجدد ایران 

در بازارهای جهانی تغییر نخواهد داد. 
 این ش��رکت افزود: بعید است عربستان به 
دلیل حضور مجدد ایران در بازار های جهانی 
تولید نف��ت خود را در نیمه اول 2016 برای 

دفاع از قیمت نفت کاهش دهد. 
 ایران و ش��ش قدرت جهانی در 1٤ ژوییه 
تواف��ق تاریخی را در زمینه برنامه هس��ته ای 
ایران امضا کردند. براس��اس ای��ن توافق لغو 
تحریم ها به ایران اجازه می دهد که صادرات 

نفت خود را از سر بگیرد. 
 این ش��رکت همچنین افزود: اجرای توافق 
هس��ته ای ایران در ابتدای سال 2016 باعث 
می شود که دس��تکم روزانه ٥00 هزار بشکه 

نفت به بازار جهانی افزوده شود. 

 شرکت اس��ترات ٤ افزود: عربستان ممکن 
اس��ت در نیمه دوم 2016 پس از ارزیابی تاثیر 
حضور نفت ایران روی قیمت ها و ارزیابی کاهش 

تولید در آمریکا تولید خود را اصالح کند. 
این ش��رکت اطالعاتی در پیش بینی خود 
نتیجه گی��ری می کن��د ک��ه عربس��تان قادر 
نخواهد بود که کاهش تولید پایدار را با دیگر 
تولید کنن��دگان بزرگ اوپ��ک و خارج اوپک 

هماهنگ کند. 
 در بحبوح��ه مازاد قیمت نفت، قیمت های 
جهانی نفت همچنان رو به کاهش هس��تند 
و نفت برنت در ماه دس��امبر ب��ه پایین ترین 

قیمت 11 سال گذشته رسید. 
 کاهش دنباله دار قیمت نفت به عدم تمایل 
اوپک به کاهش تولید تحت هدایت عربستان 
به دلیل ترس از دست دادن سهم بازار نسبت 

داده شده است. 
عقب نشینی 380 هزار بشکه ای 

غیراوپکی ها 
س��یر تقاض��ای نفت در س��ال آین��ده نیز 
صعودی خواهد بود و البته عرضه نیز مشخصا 
از این روند صع��ودی باز نخواهد ماند، با این 
ح��ال اوپ��ک در آخرین گ��زارش خود اعالم 
کرده اس��ت که احتمال می رود س��ال آینده 
غیراوپکی ه��ا به میزان 380 هزار بش��که در 

روز از تولید نفت عقب نشینی کنند. 

به نظر می رسد روند افزایش تولید به گونه ای 
است که سال آینده کشورهای تولید کننده نفت 
از اعضای شاخص اوپک یعنی ایران، عربستان 
و عراق گرفته ت��ا واردکننده بزرگ نفت یعنی 
آمریکا وارد جنگ فروش نفت شوند؛ جنگی که 
احتماال نتیجه آن کاهش بیشتر قیمت خواهد 
بود. با این حال اوپ��ک در گزارش ماهانه خود 
در کنار اعالم رشد یک میلیون بشکه ای تولید 
روزانه نفت خام از سوی کشورهای غیراوپکی، 
پیش بینی می کند که این کش��ورها در س��ال 
آین��ده مجموعا از عرصه افزایش تولید نفت در 

بازارهای جهانی عقب نشینی می کنند. 
اوپک در آخرین گ��زارش خود پیش بینی 
کرده که در س��ال آینده میالدی تقاضا برای 
نفت خام در دنیا احتماال رشدی معادل یک 
میلیون و 2٥0 هزار بش��که در روز را تجربه 
خواه��د کرد که ای��ن میزان رش��د تقاضا را 
ب��ه 9٤ میلی��ون و 130 هزار بش��که در روز 
می رس��اند. اما این میزان رشد در برابر عرضه 
قرار می گیرد؛ عرضه ای که به نظر می رس��د 
در سال آینده طی رقابت سنگین کشورهای 
تولیدکنننده نفت ب��رای اثبات خود در بازار 

بیش از اینها رشد خواهد داشت. 
در گ��زارش اوپک درب��اره وضعیت عرضه 
در س��ال جاری آمده اس��ت که کش��ورهای 
غیر اوپکی در پایان امسال مجموعا حدود یک 

میلیون بشکه در روز تولید نفت خام خود را 
افزای��ش داده اند که به این ترتیب تولید نفت 
از س��وی این کشورها را طی امسال به روزانه 
٥7 میلیون و ٥10 هزار بش��که می رس��اند. 
یعن��ی بیش از نیم��ی از 92 میلیون و 880 
هزار بش��که تقاض��ای روزانه نفت امس��ال از 

سوی غیر اوپکی ها تامین شده است. 
پیش بینی ه��ای اوپ��ک از می��زان تولی��د 
نفت خ��ام از س��وی غیراوپکی ه��ا در س��ال 
جاری نسبت به ماه گذشته رشد بیشتری را 
نش��ان می دهد که بنابر توضیحات، این رشد 
بیش��تر ناش��ی از اطالعات بیشتری است که 
از کشورهای آمریکا، انگلیس، برزیل، چین و 

روسیه گرفته شده است. 
اما رش��د تولید غیر اوپکی ها درسال آینده 
بن��ا ب��ر پیش بینی های اوپک ادام��ه نخواهد 
داش��ت. به ای��ن ترتیب که در س��ال 2016 
تولید این کش��ورها 380 هزار بشکه در روز 
کاسته ش��ده و تولیدشان را به ٥7 میلیون و 

٤10 هزار بشکه در روز می رسانند. 
انتظ��ار م��ی رود س��ال آینده رش��د تولید 
نفت خام غیراوپکی ها بیش از همه در کانادا، 
برزیل، آمریکا، مکزیک، روس��یه، قزاقستان، 

انگلستان و آذربایجان اتفاق بیفتد. 
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه امس��ال تولید 
اوپکی ها نیز براساس منابع دست دوم رشدی 
در حدود 230 هزار بش��که را تجربه کرده تا 
تولید نفت خام این کش��ورها را به متوس��ط 
31 میلیون و 700 هزار بشکه در روز برساند. 
رشد تولید اوپک برخالف روند رشد تولید 
غیر اوپکی ها انتظار می رود در سال آینده نیز 
صعودی باش��د و البت��ه در رأس آن افزایش 
تولی��د نفت ایران قرار خواه��د گرفت. با این 
ح��ال با وجود پیش بینی کاهش میزان تولید 
از سوی غیر اوپکی ها به نظر می رسد، گزارش 
این سازمان از بازار جهانی نفت یک کلیدواژه 
دارد و آن هم عرضه مازاد اس��ت؛ نکته ای که 
برای پیش بینی قیمت ها در س��ال آینده باید 

در رأس توجه قرار گیرد. 

قیمت جهانی نفت به حدود 37 دالر در هر بشکه رسید

بینالملل

نفت

پتروشیمی

در آستانه لغو تحریم ها
 کشورهای آسیایی خرید نفت از 

ایران را 11 درصد افزایش دادند

کش��ورهای آسیایی در آستانه لغو تحریم ها، خرید 
نفت از ایران را 11 درصد افزایش دادند. در سال های 
تحریم، از پنج کش��ور واردکننده نفت از ایران چهار 

کشور آسیایی بودند. 
به گزارش ایرنا، کشورهای چین، هند، کره جنوبی 
و ژاپن از قاره آسیا و ترکیه که کشوری نیمه اروپایی 
و نیمه آسیایی است، در دوران تحریم مجاز بوده اند 
در مجموع تا س��قف یک میلیون بش��که نفت از ایران 
خریداری کنند. چین با خرید حدود ٤0 درصد نفت 
خام، بزرگ ترین خریدار نفت ایران به شمار می رود. 
پس از آن هند با خرید نزدیک به 20 درصد از نفت 

صادراتی ایران در جایگاه دوم قرار دارد. 
میزان خرید نفت خام ایران توس��ط پاالیشگاه های 
این پنج کش��ور در ماه های مختلف نوس��ان دارد؛ در 
برخی ماه ها به دلیل تعمیرات پاالیش��گاه ها و کاهش 
تولی��د فرآورده ه��ا، می��زان واردات نفت خام از ایران 

کاهش و در ماه های بعد افزایش می یابد. 
وزارت نفت به نقل از خبرگزاری رویترز گزارش داده 
اس��ت که با نزدیک ش��دن به پایان تحریم های غربی، 
واردات نفت مش��تریان آس��یایی از ایران در ماه نوامبر، 
11.3 درصد نس��بت به ماه اکتبر )مهر-آبان( این س��ال 
بیشتر شد. در ماه نوامبر )آبان - آذر(، میانگین واردات 
روزانه نفت خام چهار مشتری بزرگ آسیایی نفت ایران 
ش��امل چین، ژاپن، کره جنوبی و هند، به 89٤هزار و 
68٥ بش��که رس��ید که 11.3 درصد نسبت به ماه قبل 
از آن کمتر بود. میزان واردات یادشده نسبت به نوامبر 

سال 201٤ میالدی 16.2 درصد کمتر بود. 
بارگی��ری  و  کش��تیرانی  اطالع��ات  همچنی��ن 
محموله های نفتی در پایانه های ایران نشان می دهد 
که در ماه دسامبر )آذر-دی(، صادرات نفت ایران به 
آسیا به بیش از یک میلیون بشکه در روز خواهد رسید. 
اطالعات وزارت بازرگانی ژاپن نش��ان می دهد که 
واردات نفت خام این کشور از ایران در نوامبر 201٥ 
ب��ا 3.1 درص��د افزایش، به 168 هزار و 28٥ بش��که 

در روز رسید. 
در ای��ن م��دت، واردات نفت خام هن��د از ایران به 
138 هزار و 100 بشکه در روز و واردات نفت خام کره 
جنوبی از ایران به 97 هزار و 200 بشکه در روز رسید. 
در مجموع در 11 ماه نخست سال 201٥ میالدی، 
واردات نفت خام آس��یا از ایران با .17 درصد کاهش 
ساالنه، به یک میلیون و 30 هزار بشکه در روز رسید. 

 شرکت میتسوبیشی ژاپن: 
برای همکاری در صنعت پتروشیمی 

ایران حد و مرزی نداریم

 »هیدیکی کونیش��ی« مدی��رکل دایره محصوالت 
پتروش��یمی شرکت میتسوبیشی ژاپن با بیان اینکه، 
ویژگی های اقتصادی ایران در ابعاد نیروی انس��انی و 
منابع طبیعی، این کشور را از رقبایش متمایز می کند، 
گفت: برای همکاری در صنعت پتروشیمی ایران حد 

و مرزی تعریف نکرده ایم. 
او در گفت وگو با ایرنا افزود: ش��رکت میتسوبیش��ی 
سابقه همکاری با ایران در زمینه های مختلف را دارد 
و با شرکت های خصوصی متعددی کار کرده است. 

وی با بیان اینکه ش��رکت میتسوبیش��ی همکاری 
خود را براساس پتانسیل و پویایی این صنعت در نظر 
گرفته اس��ت، ابراز امیدواری کرد این ش��رکت بتواند 
نقش قابل توجهی در اعتالی این صنعت که چشم انداز 

جهانی آن روشن است، ایفا کند. 
مدیرکل دایره محصوالت پتروشیمی میتسوبیشی 
اضاف��ه کرد: این ش��رکت تقریب��ا در همه صنایع از 
جمل��ه ان��رژی، فلزات، ماش��ین آالت، حمل و نقل و 
تولی��دات کارخان��ه ای و صنعتی در س��طح جهانی 
فعالی��ت می کن��د؛ در واق��ع فعالیت های کنونی آن 
بس��یار فراتر از چارچوب های س��نتی تعریف ش��ده 

این شرکت است. 
وی ادامه داد: این شرکت در بیش از 90کشور جهان 
در زمینه های مختلف از منابع طبیعی تا صنایع ُخرد 
فعالی��ت می کن��د و 6٥ هزار نیروی کار از ملیت های 

مختلف را در اختیار دارد. 
کونیش��ی، نیروی کار ای��ران را متخصص و متعهد 
دانس��ت و افزود: بدون داش��تن چنین نیروی کاری، 

هیچ توسعه ای اتفاق نخواهد افتاد. 
این مقام ارش��د ش��رکت میتسوبیش��ی گفت: این 
ش��رکت نگاه بلندمدت دارد و ش��کل دهی بازارهای 

بلندمدت را امکان پذیر می داند. 
دوازدهمین همایش بین المللی پتروشیمی ایران 
ب��ا حض��ور نمایندگان 2٥ کش��ور و با هدف معرفی 
ظرفیت ه��ا و فرصت های صنعت پتروش��یمی ایران 
بیس��ت ودوم و بیست وسوم آذرماه در تهران برگزار 

شد. 
هفت��م و هش��تم آذرم��اه نیز همای��ش بین المللی 
رونمایی از مدل نوین قراردادهای نفتی ایران با حضور 
نماین��دگان 137 ش��رکت بین المللی از کش��ورهای 

مختلف در سالن اجالس سران برگزار شد. 

الهه ابراهیمی 

کاهش بی توقف 
قیمت نفت از یک 
سو، عدم تمایل 
اعضای اوپک به 
افزایش سقف 
فروش از سوی دیگر 
اقتصادهای متکی به 
نفت را با دشواری 
مواجه کرده است



پنجشنبه
103 دی 1394 کار و تولید

رئیس هیات مدیره  بهرامن،  محمدرضا 
خانه مع��دن ای��ران معتق��د اس��ت: »در 
ش��رایط فعلی که محص��والت معدنی ما 
روی زمین مانده یکی از ابزارهای جدی 

ما تعرفه است.«
او با تاکی��د بر اینک��ه »افزایش تعرفه 
واردات« سبب بهبود در بازار محصوالت 
داخل��ی می ش��ود، افزود: »امروز ش��اهد 
این هس��تیم که کش��ورهای بزرگ مثل 
آمریکا تعرفه های خ��اص و ویژه ای برای 
محصوالت وارداتی در نظ��ر گرفته اند تا 
آس��یب جدی ب��ه تولی��دات داخلی آنها 

نخورد.«
ب��ازار مواد معدن��ی ای��ن روزها تحت 
تاثیر رکود حاکم بر شرایط فعلی اقتصاد 
کش��ور از یک سو و کاهش شدید قیمت 
محصوالت معدنی در بازارهای جهانی از 
س��وی دیگر، با مش��کالت جدی مواجه 
شده اس��ت. حال یکی از سواالت جدی 
این اس��ت که با توجه به تجربیات سایر 
کش��ورها در این زمینه آیا افزایش تعرفه 
می تواند کم��ک و حمایت��ی از تولیدات 
داخلی داشته باشد یا خیر؟ اگر می تواند 
ب��ه بهبود اوض��اع بازار کم��ک کند، چرا 

دولت اقدام جدی در این زمینه ندارد؟ 
محمدرضا بهرام��ن رئیس هیات مدیره 
خانه معدن ایران در گفت وگو با »فرصت 
امروز« درباره این موضوع اظهار داش��ت: 
شرایط امروزه معدن و محصوالت معدنی 
ما با پنج س��ال گذش��ته ک��ه پروژه ها به 
کار ع��ادی خ��ود مش��غول بودن��د برای 
ایج��اد بازار رقابت��ی نیازمند ورود برخی 
محص��والت مثل فوالد بود ام��ا در حال 
حاضر در ش��رایط رکودی هستیم که به 
طور تقریبی پس از سه دوره تداوم، قابل 
لمس اس��ت و باید حفظ ش��رایط فعلی 
واحده��ای تولیدی از جمل��ه برنامه ها و 

سیاست های ما باشد. 
او در ادام��ه می افزای��د: هنگام��ی که 
نمی ت��وان تقاض��ا در محص��والت و مواد 
معدنی را به دلیل عدم فعالیت حوزه های 
مرتبط از جمله ساخت و ساز  افزایش داد. 
در ش��رایطی که محص��والت معدنی ما 
روی زمین مانده و کارخانه های س��یمان 
ما با ظرفیت بس��یار پایین فعالیت دارند 
»یک��ی از ابزاره��ای ج��دی م��ا تعرفه« 
اس��ت. زیرا با افزایش تعرف��ه می توان از 
محصوالت داخل��ی در مقابل خارجی ها 
دفاع کرد، به گونه ای که ما امروز ش��اهد 
این هس��تیم که کش��ورهای بزرگ مثل 
آمریکا تعرفه های خ��اص و ویژه ای برای 
محصوالت وارداتی در نظ��ر گرفته اند تا 
آس��یب جدی ب��ه تولی��دات داخلی آنها 
نخورد اما متاس��فانه در کشور ما با توجه 
به تداوم س��ه دوره رکود حدود 2 میلیون 
تن محصوالت فوالدی وارد کشور شد که 
باید بررس��ی ش��ود به دلیل تعرفه کم یا 

قیمت پایین ارز بوده است. 
بازار محصوالت معدنی خواب است

رضا خی��ام، مدیرعامل ش��رکت خیام 
س��پندار در گفت وگو با »فرصت امروز« 
در این ب��اره می افزاید: ما دو نوع اقتصاد 
آزاد و حمایت��ی داری��م که ب��ا توجه به 
دامپینگی که چین در پیش گرفته، یکی 
از مهم ترین اقدامات ما در ش��رایط فعلی 
افزایش تعرفه و سیاست های حمایتی از 

صادرات است. 

وی در ادام��ه می افزاید: دولت باید در 
ای��ن زمینه حمایت ه��ای الزم را صورت 
دهد اما نه اینکه سیاست های گلخانه ای 
در پی��ش بگیرد ک��ه در ش��رایط فعلی 
عاقالنه نیس��ت اما باز هم باید با استفاده 
از سیاس��ت های حمایتی از این ش��رایط 
حمایت شود چون بازار ما در حال حاضر 

خواب است. 
تعرفه های واردات باید به تبع زمان 

تغییر کند
ناصر عابدیان، کارشناس معدن با بیان 
اینکه باید تعرفه واردات با تغییر شرایط و 
زمان تغییر کند، در این باره به »فرصت 
امروز« می گوی��د: واردات م��واد معدنی 
در دو ش��رایط صورت می گی��رد. اول در 
ش��رایطی است که ماده معدنی خاص در 
کشور وجود نداشته باشد و سپس اینکه 
اگر ماده معدنی مورد نظر در کشور وجود 
دارد، کیفیت م��ورد نیاز صنایع را تامین 
نمی کند. زیرا در بسیاری از شرایط ماده 
معدنی مورد نیاز در کشور به وفور یافت 
می ش��ود اما از کیفی��ت باالیی برخوردار 
نیست که در چنین شرایطی ما ناچار به 

واردات هستیم. 
او در ادام��ه ب��ا بی��ان اینک��ه تعرفه از 
جمله مباحثی اس��ت که هم در واردات 
و هم در ص��ادرات مورد اهمیت اس��ت، 
ادام��ه داد: اگر در اقتص��ادی همه موارد 
درست و س��رجای خود باشد، تعرفه هم 
باید به تبع ش��رایط و زم��ان تغییر کند 
تا بت��وان از تولید داخلی حمایت کرد. با 
تغیی��ر به موقع تعرفه می توان با توجه به 
ف��راز و نش��یب هایی ک��ه در اغلب موارد 
دامن گیر مواد معدنی می شود، به صورت 
صحی��ح و قانونمن��د رفع مش��کل کرد. 
ام��ا اگر تصمیم گیری و سیاس��ت گذاری 
دولت به تبع ش��رایط نباش��د و با فراز و 
نشیب های بازار تغییر نکند، به طور حتم 
بازار درگیر رکودی جدی خواهد ش��د و 
افراد و شرکت هایی که با این بازار درگیر 

هستند، زیان جدی خواهند دید. 
عابدیان با انتقاد به شرایط قانون گذاری 
فعلی می افزاید: اما متاس��فانه در کش��ور 
ما ش��رایط به گونه ای اس��ت که هنگامی 
ب��ا تدوی��ن قانون��ی، س��ال ها در همان 
چارچوب تعیین ش��ده حرکت می کنیم 
در صورت��ی که اش��تباه اس��ت، زیرا اگر 
در ش��رایطی تعرف��ه ای با درصدی خاص 
تعیی��ن می ش��ود، باید با تغییر ش��رایط 
نس��بت به تغییر تعرفه اقدام شود. اما ما 
شاهد چنین اقداماتی نیستیم و رکودی 
جدی در بازار را شاهد هستیم. این مانند 
یک فرمول ریاضی است که با راه حل های 

متفاوت، جوابی یکسان دارد. 
براس��اس این گزارش، حفظ ش��رایط 
فعلی ب��ازار از جمله اقداماتی اس��ت که 
باید سرلوحه کار سیاست گذاران باشد و 
با توجه به رکودی که در بازارهای جهانی 
وج��ود دارد باید با اس��تفاده از تجربیات 
س��ایر کش��ور ها در ای��ن زمین��ه بتوان 
ش��رایطی امنی را ب��رای تولیدکنندگان 
داخلی ایج��اد کرد ک��ه »افزایش تعرفه 
واردات« یکی از این سیاس��ت ها اس��ت، 
در حالی که به گفته تولیدکنندگان مواد 
معدنی دولت آغوش خود را برای واردات 
مواد معدنی باز کرد، با وجود اینکه میزان 
زیادی از تولیدات م��ا در انبارها مانده و 

خاک می خورد. 

قاچاق، دیوار بلند تعرفه را فرو ریخته است

لزوم افزایش تعرفه واردات مواد معدنی در شرایط کنونی 

اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری یک��ی از 
اس��تان های پیش��رو در تولید فرش دستباف 
کش��ور و جهان اس��ت ک��ه هم اکن��ون اکثر 
فرش ه��ای تولیدی این اس��تان ب��ه خارج از 

کشور صادر می شود. 
اس��تفاده از رنگ های طبیعی تهیه  ش��ده از 
محصوالت باغی و کش��اورزی و دامی و پش��م 
مرغوب موجب شده است که فرش این استان 
یک��ی از باکیفیت تری��ن فرش های دس��تباف 

کشور و جهان شود. 
به گزارش مهر، فرش های دس��تباف استان 
چهارمح��ال و بختی��اری در چه��ار س��بک 
بختی��اری، یلم��ه، ن�ایی��ن��ی و گب��ه تولید 
می ش��ود که بیش��ترین  درصد تولی��د آن به 
کش��ورهای غربی و ح��وزه خلیج فارس صادر 

می شود. 
طبقه بن��دی طرح ه��ا و نق��وش قالی ایران 
ازجمله مباحث مهمی اس��ت که در شناسایی 
و حفظ و حراس��ت از طرح های ایرانی دارای 
ضرورتی اساسی بوده و به ویژه اهمیت آن در 
دوره معاصر با توجه به گستره وسعت طرح ها، 
تقلید و عدم شناسایی آنها روبه فزونی است. 
فرش بختیاری یکی از مهم ترین فرش های 
تولیدی در کش��ور است که شهرت باالیی در 
خارج از کش��ور دارد. فرش بختیاری با توجه 
ب��ه نوع تولی��د و کیفیت باال و رنگ های ثابت 
توانس��ته در خارج از کش��ور در کش��ورهای 
غربی مانند آلمان، آمریکا وکش��ورهای حوزه 

خلیج فارس ش��هرت و معروفیت باالیی کسب 
کند. 

مدی��رکل صنعت، معدن و تجارت اس��تان 
چهارمح��ال و بختیاری گفت: فرش اس��تان 
چهارمح��ال و بختی��اری یک��ی از مهم ترین 
صنایع دس��تی کش��ور به ش��مار م��ی رود که 

شهرت جهانی دارد. 
نعیم امامی با اشاره به اینکه هم اکنون تولید 
فرش دستباف اشتغال قابل توجهی برای زنان 
روس��تایی و ش��هری این اس��تان ایجاد کرده 
اس��ت، اظهار داش��ت: زنان روستایی استان با 
تولید فرش دس��تباف درآم��د خوبی دارند و 
ب��ا تولید فرش مخ��ارج زندگی خود را تامین 

می کنند. 
وی اظه��ار داش��ت: ظرفی��ت تولید فرش 
در اس��تان چهارمح��ال و بختیاری ۴۰۰ هزار 

مترمربع است. 
نعی��م امامی ادامه داد: هم اکنون طبق آمار 
می��زان تولی��د فرش در اس��تان چهارمحال و 
بختی��اری نزدیک به 2۰۰ هزار مربع رس��یده 

است. 
رئیس اداره فرش س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت اس��تان چهارمحال و بختیاری نیز در 
این خصوص به مهر گفت: فرش تولید استان 
چهارمحال و بختیاری به واسطه بهره گیری از 
مواد اولیه باکیفیت تولیدی استان و رنگ های 
طبیعی توانس��ته به بازارهای جهانی راه پیدا 

کند. 

علیرض��ا جی��الن اظهار داش��ت: هم اکنون 
در اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری بیش از 
۱۰۰ ه��زار نف��ر در بافت��ن فرش مش��غول به 

فعالیت هستند. 
وی اظهار داش��ت: هم اکنون ۶۵ کارگاه در 
تولید فرش دستباف در سطح استان در حال 

فعالیت است. 
وی ب��ا بیان اینکه در اس��تان چهارمحال و 
بختیاری هش��ت تعاونی روستایی تولید فرش 
روس��تایی و دو تعاونی فرش ش��هری فعالیت 
می کند، اظهار داش��ت: مواداولیه فرش تولید 
استان بوده و از مواد طبیعی برای رنگ آمیزی 

استفاده می شود. 
یک��ی از فروش��ندگان فرش دس��تباف در 
اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری در خصوص 
کیفی��ت فرش تولیدی اس��تان به مهر گفت: 
فرش ه��ای تولی��دی اس��تان چهارمح��ال و 
بختیاری به واس��طه بهره گی��ری از مواد اولیه 
ضخیم )خامه( و نوع گره زدن ضخیم هستند 
و از مقاومت و عمر فراوانی برخوردار هستند. 
رحمت اهلل منافیان اظهار داشت: فرش تولید 
اس��تان چهارمح��ال و بختیاری از دیرباز بازار 

جهانی داشته است. 
وی افزود: درگذش��ته فرش ه��ای تولیدی 

استان چهارمحال و بختیاری به بازار اصفهان 
برده می ش��د و توس��ط تاجرها خریداری و به 
کشور آلمان صادر می شده است که هم اکنون 
فرش ه��ای تولیدی اس��تان در کش��ور آلمان 

شناخته شده هستند. 
وی اظهار داش��ت: در ح��ال حاضر تاجران 
فرش ه��ای تولی��دی اس��تان را پیش خری��د 
می کنند و این صنعت دس��تی جای توس��عه 
در اس��تان چهارمح��ال و بختیاری را بیش از 

گذشته دارد. 
مدیر بخش س��ازندگی سپاه قمربنی هاشم 
استان چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با 
مهر اظهار داشت: هم اکنون بیش از ۵۰۰ نفر 
از زنان روس��تایی و شهری استان توانسته اند 
با بهره گیری از تسهیالت اقتصاد مقاومتی در 

راه اندازی کارگاه تولید فرش وارد شوند. 
ش��ریفی افزود: هم اکنون تسهیالت از پنج  
میلیون توم��ان تا 2۰ میلیون تومان در اختیار 
متقاضی��ان برای اح��داث کارگاه تولید فرش 

گذاشته می شود. 
ب��ا توجه ب��ه اینکه اس��تان چهارمحال و 
بختی��اری یکی از اس��تان های تولید کننده 
پش��م اس��ت و از طرف��ی مواد اولی��ه تولید 
ف��رش در ای��ن اس��تان ب��ا قیم��ت پایین تر 
تامین می ش��ود ضرورت دارد سرمایه گذاری 
بیش��تری در زمینه تولید فرش دستباف در 
اس��تان انجام ش��ود تا اش��تغال بسیاری از 

جوانان استان فراهم شود. 

راهیابی فرش بختیاری به بازارهای جهانی

فرش

کرباسیان: جایزه صادراتی فوالد را 
مجددا برقرار کنید 

رئیس هیات عامل س��ازمان توس��عه و نوس��ازی 
مع��ادن و صنایع معدنی ایران اع��الم کرد: در حال 
حاضر بیش از 3 میلیون تن فوالد در انبارهای کشور 
موجود اس��ت که ب��رای صادرات ای��ن میزان فوالد، 
بای��د جایزه صادراتی برای صدور محصوالت فوالدی 

مجددا برقرار شود. 
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، مهدی کرباسیان 
گفت: واردات بی��ش از 2.7 میلیون تن ورق فوالدی 
در ش��رایطی که انبارها ممل��و از محصوالت فوالدی 

است، نگران کننده است. 
از  سوء اس��تفاده  متاس��فانه  ک��رد:  تصری��ح  وی 
قانون س��بب ش��ده تا به جای ورق ممزوج، بیش از 
2.7 میلیون تن ورق عادی وارد کش��ور شود که رقم 

بسیار زیادی است. 
کرباس��یان اظهار کرد: چنانچه بازار مسکن فعال 
شود، نه تنها فوالد بلکه ۱9۰ شغل وابسته به بخش 
مس��کن هم رونق می گیرد و از این طریق می توانیم 

در این حوزه، از رکود خارج شویم. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه 
به کاهش ش��دید قیم��ت جهانی فوالد و رس��یدن 
بهای آن به ح��دود 2۶۰ دالر و همچنین اختصاص 
۱۵ درص��دی جای��زه صادراتی چین ب��ه محصوالت 
صادرات��ی اش، موج��ب ش��د ارزش واردات فوالد به 
دیگر کشورها ارزان تر شود. از طرفی تغییر نرخ روبل 
روس��یه در مقابل دالر نیز در ارزان تر ش��دن قیمت 

محصوالت فوالدی آنها تاثیرگذار بود. 

رویترز: 
طال در آستانه سومین سال کاهش 

قیمت جهانی

خبرگزاری رویترز اعالم کرد، قیمت جهانی طال به 
دلیل نقدینگی کم بازار و افزایش ش��اخص دالر روز 
چهارشنبه تغییر چندانی ندارد، اما قیمت ساالنه فلز 
زرد می رود تا برای سومین سال متوالی کاهش یابد. 
ب��ه گ��زارش ایرنا به نق��ل از رویت��رز، قیمت طال 
از ابت��دای س��ال 2۰۱۵ تاکن��ون به دلی��ل نگرانی 
س��رمایه گذاران از کاه��ش قیم��ت آن تح��ت تاثیر 
افزایش نرخ بهره در آمریکا، تقریبا ۱۰ درصد نسبت 

به سال 2۰۱۴ کاهش پیدا کرده است. 
قیم��ت تحویل ف��وری یا نقدی ط��ال در بامداد روز 
چهارش��نبه به وقت گرینوی��چ در بازار لن��دن تغییر 
چندانی نس��بت به روز سه شنبه نداش��ت و در سطح 
۱۰۶9.۴۰ دالر در هر اونس ثابت باقی ماند.  بازرگانان 
می گویند، بازار در این هفته به دلیل تعطیلی س��ال نو 
میالدی کوتاه است، از این رو حجم خریدوفروش طال 
روند آرامی را می گذراند، مگر اینکه تغییرات بازارهای 

نفت و ارز آن را به تالطم وادارد. 
قیمت ه��ای ط��ال و نف��ت معم��وال در یک جهت 
حرکت می کنند. با افزایش قیمت نفت، تقاضای طال 
و در نتیج��ه قیمت این فلز زرد افزایش می یابد، زیرا 
س��رمایه گذاران درصدد برمی آیند که با خرید طال، 

مانع کاهش ارزش دارایی خود بر اثر تورم شوند. 
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه تغیی��رات قیمت طال و 
ش��اخص دالر در خالف جهت یکدیگر است، زیرا با 
گران تر ش��دن نرخ دالر، طال ک��ه ارزش آن به دالر 
تعیین می شود، برای سرمایه گذارانی که واحد پولی 
آنها ارزی به جز دالر است، گران تر شده و از تقاضای 

آنها می کاهد. 
قیمت طال دیروز در بازار لندن 3 درصد باال 

رفته بود 
تحلیلگ��ران بر ای��ن باورند که به دلیل سیاس��ت 
بانک مرکزی آمریکا برای کاهش تدریجی نرخ بهره 
در این کش��ور، ارزش دالر در س��ال 2۰۱۶ افزایش 
می یابد. این نخس��تین بار در ۱۰ سال گذشته است 
که بانک مرکزی آمریکا تصمیم به افزایش نرخ بهره 
یا هزینه اس��تقراض پول در این کشور گرفته است. 
پی��ش از این، برای تقویت س��رمایه گذاری و رش��د 
اقتص��ادی، نرخ به��ره در آمریکا نزدی��ک صفر بود. 
بانک مرکزی آمریکا در نشس��ت این ماه خود اقدام 
به افزایش نرخ بهره به ۰.2۵ کرده است و قصد دارد 

به تدریج بر این میزان بیفزاید. 
تحلیلگران همچنین نسبت به افزایش قیمت طال 
در س��ال 2۰۱۶ چندان خوشبین نیستند و شماری 
از آنه��ا پیش بین��ی کرده اند که قیمت فل��ز زرد به 

یک هزار دالر یا کمتر برسد. 
دارایی صندوق س��رمایه گذاری »اس. پی. دی. آر 
گلد تراس��ت« بزرگ ترین صندوق س��رمایه گذاری 
اوراق بهادار با پش��توانه ط��ال در جهان، به کمترین 
سطح خود در هفت س��ال گذشته رسیده در حالی 
که ف��روش طال به دلیل ت��رس از کاهش قیمت در 

آینده، به باالترین سطح خود رسیده است. 

فوالد

طال
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ساناز کالهدوز

فرش ایرانی که 
روزگاری کاالی 
مهم صادراتی 
محسوب 
می شد امروز 
تالش می کند 
تا بازارهای 
قدیمی اش را احیا 
کند



جدال نهادها بر س��ر انتشار 
آمار به برنامه شش��م توس��عه 
هم کشیده شده است و آنگونه 
ک��ه از خبره��ای درز یافته به 
رس��انه ها ب��ر می آی��د، رقابت 
سنگینی میان مرکز آمار ایران 
و بانک مرکزی بر س��ر تثبیت 
حق حاکمیت شان برای انتشار 

آمارها در جریان است. 
به گزارش »فرصت امروز« 
انتش��ار آمارهای اقتصادی در 
ایران از بدو شکل گیری بانک 
مرکزی توس��ط این نهاد آغاز 
ش��د. ای��ن تق��دم زمانی توام 
ب��ا آمارهای قاب��ل اتکایی که 
در برهه های مختلف توس��ط 
این نهاد منتش��ر ش��د، مراکز 
و  اقتص��ادی  تصمیم گی��ری 
فع��االن اقتص��ادی را ب��ر آن 
داش��ت ت��ا آماره��ای بان��ک 
مرک��زی را به عنوان آمار پایه 
تصمیم��ات و برنامه های خود 

انتخاب کنند.
ای��ن اقتدار آمار در نیم قرن 
گذش��ته و با شکل گیری مرکز 
آم��ار ای��ران بارها ب��ه چالش 
کش��یده شده اس��ت اما با این 
وج��ود بانک مرکزی توانس��ته 
است، همچنان با وجود نقشی 
که در نهاد اجرایی کشور دارد، 
حق انتش��ار آمار را برای خود 

حفظ کند. 
در س��ال های اخی��ر ه��م 
انتشار آمارها در حالی صورت 
گرفت��ه ک��ه در برنامه پنجم 
توس��عه و ذیل م��اده 54 آن 
انتش��ار رس��می آمار بر عهده 
مرک��ز آم��ار ایران گذاش��ته 
ش��ده ب��ود. بر همین اس��اس 
بانک مرک��زی ت��اش دارد تا 
در برنامه شش��م توس��عه این 
حق انحصاری شکس��ته شود 
و بتوان��د با آزادی بیش��تری 
به انتش��ار آمارهای اقتصادی 

مبادرت کند. 

تالش بانک مرکزی برای 
حق انتشار آمار

مهدی اس��ام پناه، مدیرکل 
امور مجلس بانک مرکزی پیش 
از ای��ن از موافق��ت نمایندگان 
کمیس��یون مشترک مجلس با 
تصریح امکان انتش��ار آمارهای 
اقتصادی از سوی بانک مرکزی 
در مدت اجرای برنامه شش��م 
توس��عه خب��ر داد و گفت: در 
اح��کام الیح��ه برنامه شش��م 
توس��عه بحث انتشار آمار های 
اقتصادی از سوی بانک مرکزی 

دیده نشده است. 
توضی��ح  ب��ا  اف��زود:  وی 
کارشناس��ان بانک مرکزی به 
کمیسیون مش��ترک مجلس، 
نظ��ر بانک مرک��زی پذیرفته 
و مقرر ش��د افزون بر انتش��ار 
داده ه��ای اقتصادی از س��وی 
مرک��ز آم��ار، بان��ک مرک��زی 
نی��ز در م��دت اج��رای برنامه 
ششم توس��عه به صورت مجزا 
گزارش ه��ای اقتص��ادی مانند 
رش��د اقتص��ادی و ت��ورم را 
به صورت عمومی منتشر کند. 
انتش��ار آمار از س��وی دو نهاد، 
م��وازی کاری نیس��ت، بلک��ه 

می تواند مکمل هم باشد. 

ام��ا جدا از حق انتش��ار آمار 
توس��ط هر یک از این نهادها، 
تناقض��ات آماری میان این دو 
نهاد موجب ش��ده که تاثیرات 
نامطلوب��ی در فضای اقتصادی 

کشور به وجود بیاید. 

استانداردهای آمار
دژ،  که��ن  محم��د  دکت��ر 
کارشناس بانکی در این باره به 
»فرصت امروز« گفت: آمار، چه 
در بخش ه��ای اقتصادی و چه 
غیر آن باید اعتمادآفرین باشد. 
این اعتمادآفرینی هم منبعث 
از چن��د موض��وع اس��ت. ابتدا 
ب��ه کارگی��ری متدهای دقیق 
آمارگیری و اس��تخراج داده ها 
و دوم بر کنار بودن آمارگیران 
از اغ��راض س��ازمانی، حزبی یا 
سیاسی است. هر چقدر میزان 
رعایت این دو اصل بیشتر باشد 
آمار منتش��ره در نزد اهل فن 
از مقبولیت بیشتری برخوردار 

است. 
وی اف��زود: مراک��ز آم��اری 
معتب��ری در جه��ان وج��ود 
دارد ک��ه به انتش��ار آمار اقدام 
می کنن��د. یکی از ویژگی های 
مه��م این مراکز دور بودن آنها 

از نهادهای اجرایی اس��ت و به 
همین دلیل دولت ها نمی توانند 

بر آمارها تاثیر بگذارند. 
ای��ن کارش��ناس اقتصادی 
تاکی��د ک��رد: بانک مرک��زی 
نه��ادی برآم��ده از دل دولت 
اس��ت و شأن حاکمیتی دارد. 
بنابرای��ن نمی توان��د به عنوان 
یک مرجع بی طرف در انتشار 
آمارها ش��ناخته شود. برخی 
از آمارهای منتش��ره توس��ط 
بان��ک مرک��زی دردوره های 
پیش��ین هم نش��ان می دهد، 
این مرکز تحت تاثیر تمایات 
دول��ت این آمارها را منتش��ر 

کرده اس��ت. 

چالش سیاسیون با آمار
وی ادام��ه داد: آمار همواره 
یک��ی از چالش های مهم نظام 
اقتص��ادی و حت��ی سیاس��ی 
ایران بوده است. گاهی حوزه 
سیاس��ت تاش ک��رده که از 
آمارها برای س��وگیری هایش 
اس��تفاده ابزاری کند و آمارها 
را ب��ه نحو دلخواه تغییر دهد. 
وقتی چنی��ن اتفاقی می افتد 
اعتم��اد عموم��ی به آمارهای 

منتش��ره کاهش می یابد. 

دکتر کهن دژ افزود: مثا در 
دوره های گذشته برای سال ها 
از انتش��ار آم��ار فقر خودداری 
ش��ده اس��ت. خودداری مراکز 
آماری رس��می از انتش��ار خط 
فق��ر دقیقا به دلی��ل تمایات 
سیاس��ی و فش��ار دولت بر آنها 
ب��وده اس��ت. به همی��ن دلیل 
همواره ای��ن ذهنیت در میان 
عم��وم م��ردم وج��ود دارد که 
آماره��ای منتش��ره در م��ورد 
واقعیات اقتصادی ابعاد پنهان و 
افشا نشده ای دارد. این ذهنیت 
ب��ه دلیل عملکرد مراکز آماری 
ش��کل گرفته اس��ت و گویای 
ای��ن موض��وع مهم اس��ت که 
آنها نتوانس��ته اند به طور کامل 
اعتم��اد عمومی را به آمارهای 

خود جلب کنند. 
ای��ن کارش��ناس بانکی در 
ادام��ه گف��ت: اگرچ��ه مرکز 
آم��ار کمت��ر از بانک مرکزی 
به نهاد اجرایی متصل اس��ت، 
اما تسلط شورای عالی آمار بر 
ای��ن نهاد و حضور طرف های 
دولتی در این ش��ورا حاکی از 
وابس��تگی کامل مرکز آمار به 
نه��اد اجرایی اس��ت. بنابراین 
مرکز آمار باید اثبات کند که 
آی��ا می تواند خود را از حوزه 
نفوذ دولت در انتش��ار آمارها 

حفظ کند یا خیر؟ 
وی گفت: مش��کات زیادی 
در نح��وه محاس��به آمارهای 
مرکز آمار به وجود آمده است. 
یکی از این مشکات این است 
که این مرکز با تغییر سال پایه 
آماری خود، عما اس��تفاده از 
آماره��ای س��ال های قب��ل را 
ب��رای محققان با اس��تفاده و 
دور از دس��ترس کرده اس��ت 
در صورتی که س��ابقه تاریخی 
یک��ی از نیازه��ای مهم آماری 
برای مراکز مختلف است. مرکز 
آمار باید این نقطه ضعف خود 

را برطرف کند. 

بانک مرکزی یا مرکز آمار؛ کدام یک برای انتشار آمار شایسته ترند؟  

بازگشت اعتماد به آمار

پنجشنبه
10 دی 1394 پول و بانک4

خبرنــامه

در هشت ماه اول سال جاری رخ داد
سهم 63 درصدی سرمایه در گردش 

از کل تسهیالت پرداختی بانک ها
تس��هیات پرداخت��ی بانک ه��ا طی هش��ت ماهه 
س��ال 1394 به بخش ه��ای اقتصادی مبلغ 2197.6 
هزار میلیارد ریال اس��ت که در مقایس��ه با هشت ماهه 
س��ال گذش��ته مبل��غ 129.5 هزار میلی��ارد ری��ال 

)معادل6.3 درصد( افزایش داشته است. 
 به گزارش س��ایت بانک مرکزی س��هم تس��هیات 
پرداختی بانک ها به بخش صنعت و معدن طی هشت 
ماهه س��ال جاری 642.8 هزار میلیارد ریال )معادل 
29.2 درصد( بوده که نس��بت به هش��ت ماهه س��ال 
گذش��ته 4.4 هزار میلیارد ری��ال )معادل 0.7 درصد( 

کاهش داشته است. 
س��هم تس��هیات پرداختی در قالب س��رمایه در 
گ��ردش در تم��ام بخش ه��ای اقتصادی طی هش��ت 
ماهه س��ال جاری مبل��غ 1390.1 هزار میلیارد ریال 
مع��ادل 63.3 درصد کل تس��هیات پرداختی اس��ت 
که در مقایس��ه با هش��ت ماهه س��ال گذش��ته مبلغ 
143.8 هزار میلی��ارد ریال معادل 11.5 درصد افزایش 
داش��ته اس��ت.  سهم تسهیات پرداختی بابت تامین 
س��رمایه در گردش بخش صنعت و معدن در هش��ت 
ماهه س��ال جاری مع��ادل 531.1 هزار میلیارد ریال 
ب��وده ک��ه حاک��ی از تخصیص 38.2 درص��د از منابع 
تخصیص یافته به س��رمایه درگردش تمام بخش های 

اقتصادی )مبلغ 1390.1 هزار میلیارد ریال( است. 
 642.8 از  مرک��زی  بان��ک  گ��زارش  براس��اس   
ریال تسهیات پرداختی در بخش صنعت و  هزارمیلیارد 
هزار میلیارد  معدن معادل 82.6 درصد آن )مبلغ 531.1 
ریال( در تامین س��رمایه در گردش پرداخت ش��ده که 
بیانگ��ر توج��ه و اولویت دهی به تامین منابع برای این 

بخش توسط بانک ها در سال جاری است. 
ش��ایان ذکر اس��ت، همچنان باید در تداوم مس��یر 
ج��اری ماحظ��ات مربوط به کنترل ت��ورم را نیز در 
نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانس��یل 
تورم��ی ناش��ی از فش��ار تقاض��ای کل در اقتصاد نیز 
ب��ود. بر این اس��اس ضروری اس��ت ب��ه افزایش توان 
خلق پول بانک ها از طریق افزایش س��رمایه و بهبود 
کفایت س��رمایه 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 س��رمایه 
به عن��وان ی��ک ابزار مه��م درتامین مال��ی طرح های 

اقتصادی )ایجادی( توجه ویژه ای کرد. 

دو دلیل گرانی ۲۰ هزار تومانی 
سکه

رئی��س اتحادی��ه طا و جواهر گفت: افزایش قیمت 
جهانی طا و ارز دو عامل افزایش قیمت طا و سکه 

در بازارهای داخلی طی هفته گذشته بوده است. 
به گزارش تسنیم، محمد کشتی آرای افزود: حدود 
هشت هفته بود که قیمت طا در بازارهای جهانی رو 
به کاهش گذاش��ته بود اما در هفته گذش��ته به دلیل 

کاهش قیمت نفت، قیمت طا افزایش پیدا کرد. 
وی ادامه داد: در روزهای پایانی سال میادی قیمت 
طا نوس��ان زیادی دارد و در هفته گذش��ته هر اونس 
طا در بازارهای جهانی 11 دالر افزایش پیدا کرد. 

کشتی آرای با اشاره به اینکه در چند روز گذشته 
قیمت ارز در بازارهای داخلی افزایش پیدا کرده است 
اف��زود: دو عام��ل ذکر ش��ده س��بب افزایش 20 هزار 

تومانی قیمت سکه در بازارهای داخلی شد. 
وی ادام��ه داد: مناس��بت های مذهبی پیش رو نیز 
س��بب افزای��ش تقاض��ا و به تب��ع آن افزایش قیمت 
ط��ا در بازاره��ای داخلی ش��د. رئیس اتحادیه طا و 
جواهر افزود: همیشه افزایش تقاضا به صورت مستقیم 

افزایش قیمت را به همراه دارد. 
کشتی آرای خاطرنشان کرد: قیمت های موجود در 

بازار، واقعی است و حباب ندارد. 

مطالبات بانک ها به 797 هزار 
میلیارد تومان رسید

آمار بانک مرکزی نشان می دهد، مجموع مطالبات 
سیس��تم بانکی از بخش ه��ای دولتی و غیردولتی در 
بهار 94 به 797 هزار و 340 میلیارد تومان رسیده، 
این مطالبات نس��بت به س��ال 90 بالغ بر 91 درصد 

بیشتر شده است. 
به گزارش اخبار بانک، اگرچه طلب بانک ها از دولت 
در بهار امسال به 156 هزارمیلیارد تومان رسیده است 
اما کل مطالبات بانک ها که از بخش خصوصی و دولتی 
قابل وصول است، به عدد بزرگی نزدیک به 800 هزار 
میلیارد تومان می رس��د. این رقم تقریبا معادل حجم 

نقدینگی کشور است. 
در شرایطی که انتظار حمایت مالی از سوی بانک ها 
م��ی رود و ب��رای اعطای بیش��تر تس��هیات به تولید 
تومان  برنامه ریزی می شود، حدود 800 هزار میلیارد 

از منابع بانک ها از دسترس خارج است. 
گزارش ه��ای بانک مرکزی نش��ان می دهد، بدهی 
دولت به بانک مرکزی در این فصل با 34.6درصد رشد 
به 24هزار و 720میلیارد ریال رسیده است، همچنین 
حجم بدهی دولت به بانک ها با 2.5 درصد رشد، عدد 
102 هزار و 980 میلیارد تومان را نشان می دهد. به 
جز دولت، شرکت ها و موسسات دولتی نیز بدهی های 
مخصوص به خود را به سیستم بانکی دارد. بدهی این 
تومان و  ش��رکت ها به بانک مرکزی 25 هزار میلیارد 
بده��ی آنه��ا به بانک ها 3 ه��زار و 640میلیارد تومان 

تخمین زده می شود. 
به گزارش تابناک از بدهی 640 هزارمیلیاردتومانی 
بخش غیردولتی به بانک ها نیز 477 هزار میلیاردتومان 
س��هم بانک ه��ای تجاری و 163 ه��زار میلیاردتومان 
س��هم بانک های تخصصی است. براساس این گزارش 
مجم��وع بده��ی بخ��ش دولتی به سیس��تم بانکی به 

156هزارمیلیارد تومان رسیده است. 

نرخنــامه
دالر3,67۰ تومان

صرافان بازار ارز و سکه نرخ هر دالر آمریکا را 3,670 
تومان و هر قطعه تمام بهار س��که آزادی طرح جدید را 

932,000 تومان تعیین کردند. 
هر ی��ورو در بازار آزاد 4,030 توم��ان و هر پوند نیز 
5,460 توم��ان قیم��ت خورد. همچنین هر نیم س��که 
475,000 توم��ان و ه��ر ربع س��که 263,000 تومان 
فروخته ش��د. هر س��که یک گرم��ی 171,000 تومان 
خریدوفروش ش��د و هر گرم ط��ای 18 عیار95,440 
توم��ان قیمت خ��ورد. هر اونس طا ه��م در بازار های 

جهانی 10,720 دالر بود. 

عملیاتی شدن طرح ریزی محصوالت 
جدید بانک قوامین در اوایل سال آینده

مدیرعام��ل بانک قوامی��ن گفت: بای��د تاش کنیم 
با اراده و انس��جام و یکپارچگی از دس��تاوردهای بانک 
قوامین محافظت کرده و در راس��تای گستردگی حوزه 
فعالیت و کارآمدی هرچ��ه بهتر آن تاش کنیم. دکتر 
نتاج، مدیرعامل بانک قوامین که به مناس��بت میاد با 
سعادت نبی اکرم)ص( و امام صادق)ع( سخن می گفت، 
اف��زود: بانک قوامین با میلیون ها مش��تری، س��رمایه و 
بازاری ارزش��مند را در اختیار دارد و این بس��تر بسیار 
مناس��بی است تا بتوان با اعتماد به این سرمایه بزرگ، 
دس��تاوردهای کنونی بانک را حفظ کنیم و پاسخگوی 
خوبی برای ذی نفعان بانک باشیم که البته این موضوع 
نیازمند یکپارچگی و انس��جام بین کلی��ه همکاران در 
تمام��ی زوای��ای کار بانک به ویژه در بخ��ش فناوری و 
ارتباطات اس��ت که می تواند عامل متفاوت بودن بانک 

قوامین در بین همه  بانک های کشور باشد. 
مدیرعام��ل بان��ک قوامی��ن ب��ا تاکید ب��ر ضرورت 
بهره گیری از ظرفیت های درونی اقتصاد کش��ور گفت: 
م��ا در محیط درونی بانک نیز باید ضمن اس��تفاده از 
تمامی توانمندی ه��ا و ظرفیت های درونی خود تاش 
کنیم با طراحی محصوالت جدید، ارتباط با مشتریان 
را توس��عه دهیم و نیازه��ای آنان را در ب��ازار رقابتی 
کنونی پاسخ دهیم. وی همچنین با اشاره به این نکته 
که نباید از مقوله رونق اقتصادی غافل ش��ویم، خاطر 
نش��ان کرد: در حد ت��وان خود و بان��ک قوامین نباید 
اجازه دهیم که ظرفیت خالی در اقتصاد کش��ور باقی 
بماند و این نیازمند بهره گیری و توجه به ظرفیت های 

درونی کشور و تاش مداوم و بلند مدت است. 

تقدیر استاندار آستاراخان روسیه از 
مدیرعامل بانک ملی ایران

استاندار استان آستاراخان روسیه طی نامه ای از دکتر 
همتی، مدیر عامل بانک ملی ایران در رابطه با فعالیت های 
اثربخش میربیزینس بانک تشکر و قدردانی کرد. الکساندر 
زیلکین استاندار بندر آستاراخان روسیه با نقل سخنی از 
ریاست محترم جمهوری اسامی ایران در نشست چهارم 
دریای خزر در مورد نقش مهم آس��تاراخان در گسترش 
و پیشرفت روابط دوس��تانه ایران و روسیه نوشته است: 
میربیزین��س بانک ب��ا ش��رکت در برنامه هایی به منظور 
استحکام و توسعه روابط اقتصادی میان دولت جمهوری 
اسامی ایران و استان آستاراخان، حمایت قابل توجهی از 
سازمان های تجاری منطقه در قالب تامین مالی صادرات 
و واردات تجاری کرده که با افزایش سقف تسهیات این 
بانک موجبات رونق و پیش��رفت بیش��تر روابط سودآور 
اقتص��ادی دو جانبه میان بانک و آن اس��تانداری فراهم 

شده است. 
آستاراخان استانی است که شرکت ها با سرمایه های 
ایرانی، فعالیت های تجاری خارجی با همتایان خود در 
کشور جمهوری اسامی ایران انجام می دهند. قدردانی 
و تش��کر و آرزوی توفیق بیشتر مدیر عامل بانک ملی 

ایران، پایان بخش نامه الکساندر زیلکین است. 

بانکنامه

نسیم نجفی

تلفن مستقیم: 86073274شماره 407 www.forsatnet.ir

قیمتنوع ارز 

3,670دالر آمریکا

4,030یورو اروپا

5,460پوند انگلیس

1,007درهم امارات

1,280  لیر ترکیه

588  یوان چین

30 ین ژاپن

 2,685دالر کانادا

3,705فرانک سوییس

12,050دینار کویت

975ریال عربستان

300دینار عراق

57 روپیه هند

885 رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

10,720اونس طا

413,800مثقال طا

95,440هر گرم طای 18 عیار

933,500سکه بهار آزادی

932,000سکه طرح جدید

475,000نیم سکه

263,000ربع سکه
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961,5۰۰
954,1۰۰
954,4۰۰
954,4۰۰

قیمت طال در ایران و جهان

سکه طرح قدیم - سکه طرح جدیدسکه طرح قدیم

شاخص صنعت
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40300
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دلـار در بازار آزاد بازارهای مــــالی در هفـته گذشته

دالر در مرز 3670 تومان
سکه در مرز 932 هزار تومان

هر گرم طال در مرز 95 هزار و 440 تومان
هر اونس طالی جهانی در مرز 1072 دالر
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پنجشنبه
105 دی 1394 اصناف و بازرگانی

رئیس اتحادیه بوفه داران سینما و مجامع 
عمومی در گفت وگو با »فرصت امروز«: 

تداخل صنفی با جراید مشکل 
اصلی صنف بوفه داران

»دکه ه�ای ف�روش جراید« طب�ق اصول فقط 
اجازه فروش جراید را دارند اما به گونه ای عمل 
می کنند که با فعالیت »صنف بوفه داران سینما 
و مجام�ع عموم�ی« تداخ�ل دارد. این موضوع 
ب�ه یک�ی از مش�کالت جدی ای�ن صنف تبدیل 
ش�ده ک�ه احمد رادان کوپای�ی، رئیس اتحادیه 
بوفه داران سینما و مجامع عمومی دراین باره و 
س�ایر مشکالت این صنف با »فرصت امروز« به 

گفت وگو پرداخت.  

در ح�ال حاض�ر مهم تری�ن مش�کل صن�ف 
بوفه داران سینما و مجامع عمومی چیست؟ 

یک��ی از مهم ترین مش��کالت م��ا تداخل صنفی با 
جراید اس��ت، زیرا چندین س��ال اس��ت که ما با این 
صنف تداخل داریم زیرا در س��ینماها، بیمارس��تان ها 
و... بوف��ه وج��ود دارد، یک دکه فروش جراید هم قرار 
دارد که مثل یک خواربار فروشی تمام مواد غذایی را 
دارد و مشکل جدی برای صنف ما ایجاد کرده است. 
دکه های فروش جراید طبق اصول فقط اجازه فروش 
جراید را دارند، در صورتی که حتی ساندویچ هم در 

این دکه ها یافت می شود. 
یکی از مش�کالتی که اغلب در صنف ش�ما 
نس�بت ب�ه آن اعت�راض دارن�د، درگی�ری با 
بهداش�ت محی�ط اس�ت، درباره ای�ن موضوع 

توضیح دهید؟ 
بله متاس��فانه یکی از مش��کالت جدی صنف ما 
درگیری با بهداش��ت محیط اس��ت، زیرا در بوفه ها 
موادغذایی بس��ته بندی ش��ده به فروش می رسد که 
با کار رستوران ها بسیار متفاوت است اما ایرادهایی 
که از صنف ما می گیرند، از جمله تمیزی محیط و... 
مطابق با ش��رایطی اس��ت که برای رستوران ها قرار 
می دهند که در اغلب مواقع برای ما مشکل ساز شده 
است و نه تنها جواز یک ساله ما را تمدید نمی کنند 
بلکه به دلیل مش��کالت موجود جواز پنج س��اله هم 

به ما نمی دهند. 

اولتیماتوم دوباره نسبت به 
واگذاری کارت بازرگانی به غیر 

وزارت صنع��ت، معدن و تجارت طی اطالعیه ای به 
اتاق های بازرگانی نسبت به واگذاری حق استفاده از 
مزای��ای کارت بازرگانی به غی��ر، به دارندگان کارت 

بازرگانی هشدار داده است. 
به گزارش ایسنا، صدور و نحوه استفاده از کارت 
بازرگانی همواره موافقان و مخالفانی داش��ته است. 
اغل��ب منتقدان کارت بازرگانی ب��ر این باورند که 
س��از و کار درس��تی برای صدور و استفاده از این 
کارت ها تعریف نشده و به همین دلیل زمینه برای 
سوء اس��تفاده و تخلف��ات از کارت ها فراهم اس��ت. 
از س��وی دیگر هم موافقان معتقدند باوجود برخی 
تخلفات��ی ک��ه از کارت ها بازرگانی می ش��ود نباید 
اص��ل آن را زیر س��وال برد، بلک��ه باید راهکار های 
نظارتی را تقویت کرد تا سوء اس��تفاده ها به حداقل 

برسد. 
اتاق بازرگانی به عنوان متولی اجرایی صدور کارت 
بازرگان��ی بر این موضوع تاکید دارد که نباید فرآیند 
ص��دور کارت بازرگانی برای فعاالن اقتصادی که در 
زمین��ه ص��ادرات و واردات فعالیت دارند با س��ختی 

همراه شود، بلکه باید این فرآیند تسهیل شود. 
اما در مقابل وزارت صنعت به عنوان سیاس��ت گذار 
اصل��ی در زمین��ه ص��دور کارت بازرگان��ی قائل به 
محدودیت ها و ضوابط بیشتری برای کارت بازرگانی 
است و تابستان امسال هم در بخشنامه ای شش بندی 
که از س��وی وزیر صنعت ابالغ ش��د شرایط و ضوابط 
جدید برای صدور کارت بازرگانی در نظر گرفته شد. 
در همی��ن زمین��ه به تازگ��ی وزارت صنعت طی 
نام��ه ای که به اتاق های بازرگانی سراس��ر کش��ور  
ارس��ال کرده، به فع��االن اقتصادی نس��بت به در 
اختی��ار ق��رار دادن کارت بازرگانی به غیر هش��دار 
داده اس��ت؛ موضوعی که به عنوان یکی از معضالت 
جدی اس��تفاده از کارت ها بازرگانی همواره مطرح 

بوده است. 
دفت��ر ام��ور اقتص��ادی و سیاس��ت های تجاری 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت ط��ی نامه ای که 
به اتاق های بازرگانی سراس��ر کش��ور ارسال شده 
اس��ت، ب��ه فعاالن اقتصادی نس��بت ب��ه دراختیار 
قرار دادن کارت بازرگانی به دیگران هش��دار داده 
اس��ت؛ موضوعی که مدت هاس��ت به عنوان یکی از 
آس��یب ها و معضالت جدی اس��تفاده از کارت های 
بازرگانی از سوی فعاالن و ناظران اقتصادی مطرح 
می ش��ود.  در این اطالعیه که از س��وی دفتر امور 
اقتصادی و سیاس��ت های تج��اری وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اعالم ش��ده و ب��ه تایید قائم  مقام 
وزی��ر و مع��اون امور اقتص��ادی و بازرگانی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت رس��یده، آمده است: »نظر 
ب��ه گزارش های واصله از دس��تگاه های اجرایی در 
م��ورد واگ��ذاری کارت ه��ای بازرگانی ب��ه غیر، با 
عنای��ت به ضرورت رعایت قوانین و مقررات مربوط 
به اس��تفاده از کارت بازرگانی حس��ب تبصره )4( 
ذی��ل بند )4( م��اده )10( آیین نامه اجرایی قانون 
کارت  دارن��دگان  واردات،  و  ص��ادرات  مق��ررات 
بازرگانی حق واگذاری آن به غیر  برای اس��تفاده از 

مزای��ای کارت بازرگان��ی را ندارن��د. 
از س��وی دیگر، از آنجا ک��ه کارت بازرگانی مجوز 
فعالیت تجاری است و قانون گذار برای دارندگان آن 
حقوق و وظایفی را قائل ش��ده که باید شخصا از آن 
استفاده کنند، واگذاری اختیارات یا استفاده از منافع 
آن ب��ه ه��ر صورت برخالف ماده )2( قانون تش��دید 
مجازات مرتکبین ارتش��ا، اختالس و کالهبرداری و 

قابل تعقیب کیفری خواهد بود. 

اصناف

بازرگانی

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از مذاکره 
با چند ش��رکت خارجی ب��رای تولید ماهواره 
ملی مخاب��رات و ماهواره س��نجش از راه دور 

خبر داد. 
ام��روز«، محمود  ب��ه گ��زارش »فرص��ت 
واعظی در مراس��م معارفه رئیس پژوهشگاه 
فضایی کش��ور گف��ت: برای س��ال آینده در 
بخش فضای��ی، دو برنامه موازی در دس��ت 
اجرا داریم که یکی از آنها طراحی و س��اخت 
ماه��واره مل��ی مخابرات��ی و دیگ��ری ایجاد 
ماهواره س��نجش از راه دور اس��ت که برای 
تحق��ق این هدف درح��ال مذاک��ره با چند 
کمپانی خارجی هس��تیم و امیدواریم تا سال 

آینده قرار داد آنها را امضا کنیم. 
وی افزود: البته ما برای س��اخت داخلی این 
دو ماهواره نیز برنامه هایی را مدنظر داریم که 
پیش بین��ی می کنیم تا س��ال 1404 ماهواره 
مل��ی مخاب��رات توس��ط متخصص��ان داخلی 

ساخته و در مدار زمین قرار دهیم. 
وزی��ر ارتباط��ات با اش��اره به پن��ج برابر 
ش��دن بودجه بخش فضایی کش��ور در سال 
آینده گفت: ما توانس��ته ایم دولت و سازمان 
مدیری��ت را متقاعد کنیم ک��ه با بودجه 30 
ت��ا 40 میلیاردتومانی نمی توان کار بزرگی را 
در بخش فضایی انج��ام داد، به همین دلیل 
پیش��نهاد بودجه پن��ج برابری را پیش��نهاد 
کردیم که باید مجلس در این زمینه تصمیم 
نهای��ی را بگیرد که امیدواریم این امر تحقق 

پیدا کند. 
وی اف��زود: تا زمانی که طراحی و س��اخت 
ماهواره مل��ی را به نتیجه برس��انیم، باید این 
ماه��واره را با هم��کاری کمپانی ه��ای مطرح 

جهانی به اجرا برسانیم. 
وی همچنی��ن از مذاک��ره ب��رای ثبت نقاط 
م��داری مختص ایران خب��ر داد و اظهار کرد: 
برای اداره نقاط مداری مراحل طوالنی را طی 
کرده ای��م و هم اکنون نیز بعض��ی از این نقاط 
مداری متعلق به ایران در فضا به ثبت رسیده 

است. 
واعظی با اشاره به دو نقطه 1۹ و 24 مداری 

که هم اکنون به نام ایران به ثبت رسیده است، 
عنوان کرد: عالوه بر این دو نقطه مداری دیگر 
نیز در فضا متعلق به ایران است. همچنین در 
حال ثبت 13 نقط��ه مداری در مدار زمین به 

نام ایران هستیم. 
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه اواخر سال 
۹3 تصمیم بر انتقال س��ازمان فضایی ایران و 
پژوهش��گاه فضایی ب��ه وزارت ارتباطات اتخاذ 
ش��د، بودج��ه ۹4 بدون تعریف ردی��ف اعتبار 
بودجه مشخص برای این سازمان بسته شد و 
بر این اس��اس ما تالش کردیم، نیازمندی های 
این بخش را با کمک اعتبارات س��ایر بخش ها 
جبران کنیم، اما امس��ال با پیشنهاد بودجه ای 
امیدواریم پیشرفت های قابل توجهی را در این 

بخش ببینیم. 
واعظی با اش��اره به انتقال دبیرخانه شورای 
عالی فضایی به س��ازمان فضای��ی ایران تاکید 
ک��رد: پیش از ای��ن برخالف قان��ون دبیرخانه 
ش��ورای عالی فضایی و دبیر آن با تصمیماتی 
به معاونت علمی س��پرده ش��ده بود که سعی 
کردیم این مس��ئله را حل کنیم و خوشحالیم 
ک��ه دبیرخان��ه ش��ورای عالی فضای��ی و دبیر 
این ش��ورا به مجموعه س��ازمان فضایی ایران 
بازگش��ته اند. هم اکنون کمیته های ده گانه در 
ذیل این دبیرخانه طراحی ش��ده و امیدواریم 
برنامه های کالن در این بخش با پش��توانه های 

ایجاد شده محقق شود. 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به 
سیاس��ت های کالن برنامه ششم در حوزه فضا 
و اختص��اص  بندی مجزا به ای��ن حوزه اظهار 
کرد: بعد از رفع تحریم ها پیش بینی می ش��ود 
فضای خوبی در کشور حاکم شود و ما بتوانیم 
از توانایی ه��ای ایرانی ه��ای خارج از کش��ور و 
همکاری ب��ا آنها برای حوزه فضایی کش��ور و 

تحقیق و توسعه استفاده کنیم. 
واعظی درباره وضعیت کنونی اینترنت کشور 
نیز گفت: در حال حاضر ظرفیت پهنای باند به 
3 هزار گیگابایت رس��یده و این مقدار تا دو ماه 
دیگر به 4 گیگابایت خواهد رسید، البته با لغو 
تحریم ها س��رعت توسعه زیرساخت ها افزایش 

خواهد یافت. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خبر داد 

مذاکره با خارجی ها برای 
ساخت ماهواره ملی

عظیم فضلی پور، عض��و کمیته علمی برند 
س��ازمان توس��عه تجارت ایران گفت: الحاق 
ایران به سازمان تجارت جهانی فرصتی برای 
حضور در بازارهای نوین خواهد بود تا بتواند 
تولی��دات کیفی و انبوه خود را با اطمینان در 

آن سوی مرزها عرضه کند. 
به گزارش ایرنا، فضلی پور افزود: حضور در 
س��ازمان تجارت جهان��ی )WTO(  دغدغه 
اصلی مسئوالن و تولیدکنندگان ایرانی است 
اما باید بس��تر مناسب را برای حضور در این 

سازمان فراهم کرد. 
وی دولت، تولیدکنن��ده و مصرف کننده را 
س��ه ضلع تولید برش��مرد و افزود: صاحبان 
صنع��ت باید محصول��ی را تولی��د کنند که 
مشتری پسند باشد و با ذائقه بازارهای داخلی 
همخوانی داشته باشد اما همین تولیدکننده 
در عین حال نگران محصولش در آن س��وی 
مرزهاس��ت که پیوستن به س��ازمان تجارت 
جهانی روزنه امیدی خواهد بود تا با اطمینان 
محص��ول خود را در آن س��وی مرزها عرضه 

کند. 
فضلی پ��ور ادام��ه داد: ش��اید مهم تری��ن 
خواس��ته صاحبان تولید، حضور در بازارهای 
بین المللی باش��د اما این موضوع همچنان در 
چالش های دولتی و سیاست های کالن کشور 

به درستی تبیین نشده است. 

عضو کمیته علمی برند س��ازمان توس��عه 
تجارت ای��ران، ضم��ن توصیه ب��ه صاحبان 
سرمایه و تولیدکنندگان داخلی برای داشتن 
نگاه ملی به بازارهای جهانی غذا گفت: اکنون 
بستر مناس��بی برای تولید برند غذای حالل 
در دنیا فراهم شده و صاحبان برند نباید این 

فرصت را از دست بدهند. 
ب��ه اعتقاد فضلی پور، دولت ها در گذر زمان 
سیاس��ت های اقتص��ادی متفاوت��ی را اتخاذ 
می کنن��د ام��ا در رویکرد آنها اث��ری از برند 
ملی دیده نمی ش��ود و در هر دوره سلیقه ای 

برخورد می شود. 
وی گفت: در شرایط کنونی تولیدکنندگان 
می توانن��د یک خواس��ته داش��ته باش��ند و 
براساس آن در مسیر توسعه حرکت کنند که 
آن تامین نی��از مصرف کننده با حفظ حقوق 
تولیدکننده اس��ت اما دغدغ��ه اصلی همان 

پیوستن به سازمان تجارت جهانی است. 
فضلی پور افزود: برپایی س��ومین جشنواره 
ملی برند محبوب مصرف کنندگان القای یک 
واقعیت است که تولیدکننده کشور می تواند 
ضمن معرفی برند ملی و حضور صنعت ملی 
ای��ران در آن س��وی مرزها، پاس��خگوی نیاز 

جهانی باشد. 
براساس این گزارش، امیرعبداهلل ستوده از 
دانش��گاه U.B.C انگلیس نیز اظهار داشت: 

تغیی��ر نگرش و ذهنیت مخاطب و مش��تری 
را نخستین و مهم ترین شرط برای ماندگاری 
در بازار تولید کاال دانس��ت و افزود: بخشی از 
اعتماد س��ازی در بازار مربوط به تولیدکننده 
اس��ت که باید خود را باور داش��ته باش��د تا 
محص��ول ایرانی را برای مصرف کننده داخلی 

توصیه کند. 

س��توده افزود: تا مادامی ک��ه تولیدکننده 
خ��ود را ب��اور نداش��ته باش��د، نمی تواند از 
مصرف کننده انتظار حمایت داشته باشد، به 
همین دلیل برای جذب مصرف کننده داخلی 
گاهی به انتخاب برندی متوس��ل می شود تا 
ب��ه این وس��یله نمونه خارجی مش��ابه را در 
ذهن مخاط��ب تداعی کند که ای��ن اقدام با 

خودباوری مغایرت دارد. 
س��توده ب��ا تاکی��د ب��ر ل��زوم کاه��ش 
هزینه ه��ای تولید گف��ت: در فضای فعلی 
محص��والت  داری��م  وظیف��ه  اقتص��ادی، 
ایرانی را باور پذی��ر کنیم تا قادر به عرضه 
آن در بازار ه��ای بین المللی باش��یم.  وی 
ب��ا اس��تقبال از س��رمایه گذاری صاحبان 
برندهای خارجی در ایران اظهار داش��ت: 
ب��رای  را  ش��رکت های خارج��ی فضای��ی 
اش��تغال فراه��م کرده اند ک��ه قابل توجه 
اس��ت اما تولیدکننده داخلی باید نخست 
ب��ه فکر بازار ایران باش��د و تولیدات خود 

را با کیفیتی باال عرضه کند. 
ول��ی اهلل افخم��ی راد معاون وزی��ر صنعت، 
معدن و تجارت و رئیس کل س��ازمان توسعه 
تجارت ایران نی��ز پیش از این گفته بود باید 
سیاس��ت اصلی دیپلماس��ی اقتصادی ایران 
  )WTO( الحاق به س��ازمان جهانی تجارت
باش��د و ای��ن موض��وع در رأس برنامه ه��ای 

پساتحریم قرار داده شود. 
به اعتقاد افخمی، چنانچ��ه ایران به عنوان 
بزرگ ترین اقتصاد خارج از س��ازمان جهانی 
تجارت، در پنج س��ال آینده سیاس��ت الحاق 
ب��ه WTO  را در اولوی��ت برنامه های خود 
قرار ندهد، بدون ش��ک با چالش های متعدد 

در توسعه صادرات مواجه می شود. 

گمرک ای��ران گ��زارش عملک��رد تجارت 
خارج��ی کش��ور در ۹ ماهه امس��ال را اعالم 
ک��رد. ب��ر این اس��اس، ای��ن ت��راز همچنان 
مثبت باقی مانده و حج��م صادرات غیر نفتی 
کش��ورمان یک میلی��ارد و 864 میلیون دالر 

بیشتر از واردات است. 
به گ��زارش روابط عمومی گم��رک ایران، 
واردات کش��ورمان در م��دت ی��اد ش��ده به 
30 میلیارد و 167 میلیون دالر رسید که این 
می��زان واردات 22.34 درص��د کمتر از مدت 

مشابه سال قبل بوده است. 
همچنی��ن در ۹ ماه��ه امس��ال، می��زان 
صادرات غیرنفتی کش��ورمان به 32 میلیارد و 
31 میلیون دالر رسید که در مقایسه با مدت 

مشابه پارسال 11.16 درصد کاهش داشت. 

در  غیرنفت��ی  ص��ادرات  عم��ده  اق��الم 
م��دت یاد ش��ده ش��امل گازه��ای نفت��ی و 
هیدروکربورهای گازی ش��کل، پروپان مایع 
ش��ده و قیر نفت بوده و عمده ترین خریداران 
کااله��ای صادراتی کش��ورمان نیز به ترتیب 
چی��ن، ع��راق، امارات متحده عرب��ی، هند و 

افغانستان بوده اند. 
عمده واردات کش��ورمان ه��م به ترتیب 
ب��ه ذرت دامی ب��ا س��هم 3.50 درصدی از 
کل ارزش واردات، گن��دم با 2.0۹ درصد، 
لوبیای س��ویا با 1.4۹درصد و کنجاله سویا 
با 1.73 درصد اختصاص دارد که به ترتیب 
از کش��ورهای چین، ام��ارات متحده عربی، 
کره جنوبی، ترکیه و س��وییس وارد کش��ور 

شده است. 
به گزارش ایرنا، بررسی آماری تراز تجاری 
کش��ور در دولت یازدهم نش��ان می دهد، در 

بخش کشاورزی نیز همچنان این تراز مثبت 
ب��وده و 4 میلی��ارد دالر بهبود یافته اس��ت؛ 

پیش بینی می ش��ود تا پایان سال، 4 میلیارد 
دالر دیگر بهبود یابد. 

براس��اس اع��الم مس��ئوالن وزارت جهاد 
کشاورزی، س��رانه تجاری بخش کشاورزی 
در اواخر دولت هشتم به منفی 1.1 میلیارد 
دالر رس��ید ک��ه این رقم در س��ال 13۹1 
ب��ه منف��ی ۹.2 میلیارد دالر یعن��ی ۹ برابر 

افزایش یافت. 
اقدام��ات دول��ت  ب��ا   13۹2 در س��ال 
یازده��م تراز تجاری بخش کش��اورزی به 
منف��ی 8 میلیارد دالر رس��ید که این رقم 
5.5 میلیارد  در س��ال گذش��ته به منف��ی 
دالر کاهش یافت؛ در 2.5س��ال اخیر این 
4 میلیارد دالر دیگر کاهش نش��ان  میزان 

می دهد. 

عضو کمیته علمی سازمان توسعه تجارت: 

الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی فرصت حضور در بازارهای نوین است

گمرک ایران: تراز تجارت خارجی همچنان مثبت است

کاهش واردات در 9 ماهه امسال

تجارت

گمرک
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حمل و نقل

رشد منفی اقتصادی ناشی از رکود 
دنباله دار مسکن است

معاون مدیرکل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت 
راه و شهرس��ازی با تاکید بر اینکه نرخ سود بانکی در 
رکود مسکن اثرگذار است، گفت: انگیزه اقتصادی برای 
اخذ پروانه ساختمانی در سال های 86 تا 90 اوج گرفت 

و موجب عرضه ناگهانی مسکن به بازار شد. 
بهروز ملکی در گفت و گو با فارس با اشاره به اینکه 
دوره های رونق و رکود داس��تان تکراری در 10 سال تا 
سه دهه گذشته بوده است، گفت: رکود و رونق مسکن 
موضوعی اس��ت که همواره مطرح بوده است و عوامل 
مختلف��ی در آن دخیل اس��ت ام��ا عوامل جمعیتی و 
درآمدهای دولت، رش��د نقدینگی و بازار بورس بر آن 
تاثیرگذار اس��ت. معاون مدیرکل برنامه ریزی و اقتصاد 
مس��کن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه باال بودن 
نرخ سود بانکی باعث عمیق تر شدن رکود مسکن شده 
است، اظهار داشت: اگر نگاهی به تغییرات در دو سال 
اخیر بیندازیم، می بینیم که در دو س��ال گذشته تورم 
عمومی بیش��تر و در برخی سال ها کمتر بوده است و 

این به دلیل کم بودن کشش مسکن است. 
ملکی به منفی بودن نرخ رش��د اقتصادی در سال 91 
اش��اره کرد و گفت: منفی بودن رش��د اقتصادی یکی از 
دالیل ادامه رکود مس��کن است اما به هر حال باید دقت 
کنیم که در خصوص وضعیت مس��کن صورت مسئله را 
به خوبی مطرح کنیم. به گفته وی، رشد اقتصادی در سال 
91 ح��دود منفی 6.8 درصد بوده اس��ت. وی افزود: بازار 
مسکن تابع عوامل گس��ترده ای است، اما واقعا نمی توان 
کتمان کرد که یکی از مشکالتی که هم اقتصاد مسکن و 
هم اقتصاد کالن با آن دست به گریبان است، همین باال 
بودن نرخ سود بانکی است. وی ادامه داد: به نظر می رسد 
که برای خروج از رکود حتما باید نرخ سود بانکی کاهش 
یابد، چراکه هم به نفع اقتصاد کالن به معنای عام کلمه 
و هم به نفع اقتصاد مسکن به معنای خاص کلمه است. 

 3 دلیل توقف ابالغ ضوابط 
بلند مرتبه سازی در پایتخت

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر 
تهران گفت: تدوین کنندگان ضوابط بلند مرتبه سازی 
باید به س��ه ابهام اصلی در خصوص جمعیت پذیری، 

جریان وزش باد و مشکالت کم آبی پاسخ دهند. 
محم��د س��االری در گفت وگو با مه��ر، در خصوص 
آخرین وضعیت ابالغ ضوابط بلند مرتبه سازی در شهر 
تهران گفت: با توجه به جمعیت پذیری گسترده تهران 
تدوین کنندگان ضوابط بلند مرتبه س��ازی باید به س��ه 
سوال اساسی پاسخ دهند و رفع ابهام کنند. نخست آنکه 
تاثیر بلندمرتبه سازی در جمعیت پذیری شهر تهران تا 
چه میزان اس��ت به خصوص آنکه در حال حاضر تهران 
سقف جمعیتی پیش بینی شده در طرح جامع را پشت 
س��ر گذاشته اس��ت. وی ادامه داد: آیا بلندمرتبه سازی 
در جهت وزش بادها مش��کل ایجاد نمی کند و س��بب 
ایجاد مش��کالت آلودگی هوا نخواهد شد و دیگر آنکه 
مش��کل کم آبی در کش��ور که از دغدغه های پارلمان 
محل��ی برای دهه های آینده ش��هر تهران اس��ت. باید 
مشخص شود بلندمرتبه سازی تا چه میزان بر افزایش 
کم آبی تاثیر دارد. ساالری، ایمنی ساختمان های بلند 
را از دیگر نگرانی ها دانس��ت و گفت: مهندس��ان ایرانی 
توان ساخت ساختمان های بلند و ایمن را دارند اما این 
موضوع نیز مدنظر بررسی کننده این ضوابط بوده است. 
عضو ش��ورای شهر تهران همچنین در خصوص دالیل 
تاخیر در پروژه های عمرانی سال 9۴ گفت: شهرداری به 
میزان درآمدهایی که کسب کرده پروژه ها را پیش برده 
است اما برخی از پروژه ها به دلیل بدهی به پیمانکاران 
با تاخیر پیشرفت می کند. سال گذشته بدهی شهرداری 
به پیمانکاران 6 هزار میلیارد تومان عنوان شد که به نظر 
می رسد بیش از این رقم باشد. وی ادامه داد: شهرداری 
بای��د به دنبال تغییر اس��تراتژی در ح��وزه درآمدهای 
ش��هری باش��د و تنها نباید به منبع کس��ب درآمد از 
عوارض ساختمانی بسنده کند. در دنیا کسب درآمد از 
منابع سخت افزاری به حوزه های نرم افزاری تغییر جهت 
داده است. س��االری با بیان اینکه در دنیا ایجاد درآمد 
از فیبرهای نوری، دکل ها و آنتن ها و ش��بکه نرم افزاری 
فراگیر شده اس��ت، گفت: سیستم اجاره داری نیز یکی 
از منابع مهم درآمدی شهرهاس��ت. به طوری که شهر 
لندن ۷0 درصد منابع خود را از محل اجاره داری تامین 
می کن��د، در حالی که در تهران م��ا با فروش امالک و 

دارایی شهر به دنبال کسب درآمد هستیم. 

پرنده های روس همچنان در انتظار 
چراغ سبز ایران

با وجود تم��ام گمانه زنی های انجام ش��ده در طول 
ماه های گذشته درباره احتمال وارد کردن هواپیماهای 
روس از سوی چند ایرالین داخلی، سازمان هواپیمایی 
اعالم کرده که هنوز درخواس��ت رس��می در این مورد 

دریافت نکرده است. 
به گزارش ایسنا، چند ماه قبل یک خبرگزاری روس 
به نقل از محمد خداکرمی، سرپرس��ت وقت س��ازمان 
هواپیمایی اعالم کرد که ای��ران قصد دارد تعداد قابل 
توجهی هواپیمای مس��افرتی س��وخو وارد کند و روز 
سه شنبه 8 دی ماه بار دیگر خداکرمی این بار در سمت 
معاون سازمان هواپیمایی ایران اعالم کرد که در حال 
حاضر هیچ برنامه ای برای خرید هواپیماهای روس ارائه 

نشده است. 
البته وی این را نیز گفته که وارد کردن هواپیماهای 
جدید باید از سوی ایرالین ها پیگیری شود، اما با توجه 
به اینکه سازمان باید تمام مراحل ورود این هواپیماها 
را رصد کند، هنوز هی��چ اقدام عملی برای وارد کردن 
سوخو یا حتی توپولف در دستور کار قرار نگرفته است. 
این صحبت ها که پیش از این نیز چند بار از س��وی 
مقامات ایرانی مطرح ش��ده بود، نش��ان از آن دارد که 
آنچه درباره ورود هواپیماهای روس اعالم شده، بیشتر 
از آن که منش��اء واقعی داشته باش��د از تالش  روس ها 
برای بازاریابی در کنار غول های بزرگ هواپیمایی جهان 

خبر می دهد. 
طبق اعالم وزارت راه و شهرس��ازی، ایران حداقل به 
۴00 هواپیمای مسافرتی جدید احتیاج دارد و در این 
بین با توجه به لغو تحریم ها و مذاکرات گسترده صورت 
گرفته شاید روس ها بیشترین شانس را داشته باشند. 
هرچند قیمت تمام شده هواپیماهای روس نسبت به 
نمونه های آمریکایی و اروپایی ش��ان پایین تر است، اما 
استانداردهای ایمنی و حافظه تاریخی منفی ایرانی ها 
از هواپیماهای روس باعث شده استقبال گرمی از خبر 

ورود نمونه های روس صورت نگیرد. 
صحبت های جدید خداکرمی در حالی مطرح ش��ده 
که طبق اعالم وی تا پایان امسال الاقل 10 هواپیمای 
مس��افرتی جدید وارد ایران می ش��ود و نهایی ش��دن 
قرارداد واردات آنها در ش��رایطی که هنوز روسیه وارد 
چرخه مذاکره با ایرالین های ایرانی نش��ده ، نش��ان از 
آن دارد که ش��اید س��وخو و دیگر نمونه هایش از االن 
رقابت را به حریفان غربی ش��ان باخته اند. تا لغو قطعی 
تحریم های ایران تنها چند هفته باقی مانده و باید دید 
در زمان کنار رفتن این محدودیت آیا روس ها می توانند 
از سوی شرکت های ایرانی چراغ سبزی دریافت کنند یا 
مانند آنچه در طول ماه های گذشته اتفاق افتاده، اصرار 

آنها به انکار ایران خواهد انجامید. 

تفاوت نرخ بلیت ایرالین ها برای 
یک مسیر

معاون س��ازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه 
در جریان آزادس��ازی نرخ بلیت هر مس��یر برای هر 
ایرالین متفاوت اس��ت، گفت: اگر بنا باشد نرخ های 
بلیت هواپیما س��قف داشته باشد آزادسازی معنایی 

ندارد. 
به گ��زارش مهر، محمد خداکرمی اظهار داش��ت: 
س��ازمان هواپیمای��ی کش��وری پی��ش از اج��رای 
آزادس��ازی نرخ بلیت هواپیما، دس��تورالعمل حقوق 
مس��افر را  تهی��ه و ابالغ ک��رد تا حق مس��افران در 
پروازها ضایع نش��ود. آنچه برای سازمان هواپیمایی 
کشوری اهیمت دارد برقراری منظم جریان پروازی، 
دسترس��ی مناسب مسافر به بلیت و تسهیل امور در 

حوزه حمل ونقل هوایی مسافری است. 
معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی با بیان اینکه در 
همین راستا تالش می کنیم در نوروز که تقاضا از عرضه 
بیشتر اس��ت، برنامه ریزی کنیم تا مشکلی برای تهیه 
بلیت و میزان نرخ ها، برای مس��افران رخ ندهد، افزود: 
در برگزاری جلس��ات با انجمن شرکت های هواپیمایی 
و ایرالین ها، برنامه ریزی کرده ایم شرایطی فراهم شود 
تا نحوه دسترسی مسافر به بلیت برای این ایام تسهیل 
ش��ود و قیمت  ها هم به گونه ای باشد که رضایت نسبی 

مسافر و ایرالین فراهم شود. 
وی ادامه داد: در روزهای پیک س��فر مانند نوروز، 
با موضوع تردد یکسر خالی مواجه هستیم؛ به عنوان 
مثال در مسیر هوایی از مبداتهران در سفرهای رفت 
نوروزی، ناوگان ب��ا صندلی تکمیل تردد می کند اما 
در مس��یر برگش��ت، به دلیل نبود تقاضا، صندلی ها 
خالی اس��ت. پس از نوروز ک��ه عرضه و تقاضا دوباره 
به حالت عادی خود برمی گردد، آزادسازی نرخ بلیت 

هواپیما نیز ادامه می یابد. 
خداکرم��ی در خص��وص ن��رخ تمام ش��ده بلیت 
هواپیمای مس��افری گفت: ایرالین ها نرخ تمام شده 
ی��ک صندلی پرواز خود را براس��اس ن��وع هواپیما، 
استهالک ناوگان، هزینه سوخت، عوارض فرودگاهی 
و ش��هرداری، حقوق پرس��نل، تعمیرات، چک های 

دوره ای و غیره بررسی می کنند. 
معاون س��ازمان هواپیمایی کش��وری با بیان اینکه 
به ط��ور حتم نرخ بلیت هر مس��یر برای ه��ر ایرالین 
متفاوت است و یکسان نیست، گفت: بنابراین ایرالینی 
که برند معتبرتری دارد، خوش��نام تر است و مقبولیت 
بیشتری هم بین مردم دارد می تواند مسافران بیشتری 
جذب کند و از سوی دیگر به توسعه ناوگان نیز بپردازد. 
اگر فقط به قیمت تمام شده بلیت و هزینه های ایرالین 
توجه کنی��م، رقمی ب��رای ش��رکت هواپیمایی باقی 

نمی ماند که  به توسعه ناوگان اختصاص  دهد. 
وی در خص��وص نظ��ارت س��ازمان هواپیمای��ی 
کش��وری بر قیمت ه��ای بلیت هواپیم��ا، گفت: اگر 
بنا باش��د نرخ های بلیت هواپیما س��قف داشته باشد 
آزادسازی معنایی ندارد. تا قبل از ابالغ دستورالعمل 
آیین نامه حقوق مس��افر پرداخت خسارتی در مورد 
تاخی��رات مط��رح نبود ام��ا ما در فضای��ی که هیچ 
دس��تورالعملی در این باره وجود نداش��ت ایرالین ها 
را مل��زم به ارائه بلیت تخفی��ف دار در قبال تاخیرات 
کردی��م، حتی می توان در گام ه��ای بعدی پرداخت 

مابه التفاوت نقدی را هم در نظر گرفت. 

عمران

»س��اختار بدنه بودجه ریزی 
ایده ه��ای  براب��ر  در  کش��ور 
جدید مقاوم��ت می کند« این 
جدیدترین اظه��ار نظر معاون 
برنامه ری��زی و اقتص��اد حمل و 
نقل وزیر راه و شهرسازی درباره 
پیگی��ری طرح ها و برنامه هایی 
اس��ت که ای��ن وزارتخانه قصد 
وارد ک��ردن آنه��ا را ب��ه برنامه 
شش��م توس��عه دارد و البته با 
وجود مذاکرات گس��ترده هنوز 

تکلیف آنها روشن نیست. 
نگاه یکجانب��ه اقتصادی، در 
نظر نگرفت��ن نقش قابل توجه 
بخش خصوص��ی، نب��ود نگاه 
کاربردی و طرح ریزی براساس 
عملک��رد ش��اید عمده تری��ن 
انتقادهایی باش��د که در طول 
س��ال های گذش��ته از س��وی 
اقتصاد  فعاالن  و  کارشناس��ان 
به نظام بودجه ریزی ایران وارد 
ش��ده و بای��د در چارچوب هر 
تغییر احتمالی برای آن فکری 

تازه کرد. 
هرچن��د از س��ال ها پی��ش 
بودج��ه  از  گفت��ن  س��خن 
عملیات��ی و نوش��تن بودج��ه 
براس��اس عملکرد در کش��ور 
همی��ن  ام��ا  ب��وده  مط��رح 
مقاومت ه��ا و نگرانی هایی که 
مطرح ش��ده نش��ان می دهد 
ایج��اد تغیی��رات ج��دی در 
طراح��ی  و  بودجه  نویس��ی 
توس��عه دش��وار  برنامه ه��ای 

خواهد بود. 
در بی��ن تمام دس��تگاه ها و 
نهادهایی که اعمال این تغییرات 
را دنبال می کنند، شاید وزارت 
راه و شهرس��ازی ب��ا توجه به 
مش��کالت جدی که در تامین 
منابع مالی برای طرح های خود 
دارد، بیشترین پیگیری ها را نیز 
برای ایجاد تحوالت بنیادین در 
بودجه نویس��ی داش��ته و البته 
هن��وز در این حوزه به موفقیت 

قابل تاملی دست نیافته است. 
نقطه آغ��از این تغییر نگاه ها 
از پیش��نهادات آخوندی برای 
تحول جدی در س��اختار بانک 
در  گرف��ت.  ش��کل  مس��کن 
ش��رایطی که وام های 60 و 80 
تاثیر  نتوانستند  میلیونی خانه 
خاص��ی روی رک��ود س��نگین 
بازار مس��کن بگذارند و س��ود 
ب��االی وام ها نیز ت��وان افزایش 
دوباره آنه��ا را از دولت گرفته، 
وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد 
ایجاد یک بانک توس��عه ای در 
چارچوب بانک مس��کن را داده 
ک��ه در ص��ورت نهایی ش��دن 
اتفاقی مه��م در نظام بانکداری 

ایران به حساب می آید. 
ای��ن بانک توس��عه ای باید با 
اس��تفاده از منابع��ی که دولت 
در اختی��ارش ق��رار می ده��د 
تس��هیالتی با مبالغ نزدیک تر 
به قیمت خانه و البته با س��ود 
پایین عرضه کند تا گره تامین 
مالی مس��کن قدری باز ش��ود. 
هرچند آخوندی گفته تجربه ای 
ش��بیه به این بانک در بسیاری 

از کشورهای جهان اتفاق افتاده 
اما به نظر می رس��د با توجه به 
مقاومت هایی که در نظام بانکی 
کش��ور وج��ود دارد حداقل در 
کوتاه مدت راه اندازی این بانک 

قابل تصور نباشد. 

دشواری تبدیل حمایت های 
لفظی به عملی

در کنار مش��کالت موجود بر 
سر راه بازار مسکن، مشکالتی 
ک��ه در تامین بودجه مورد نیاز 
طرح ه��ای حمل و نق��ل وجود 
دارد نیز باعث ش��ده کار وزارت 
راه ب��رای تعیی��ن تکلیف این 
پروژه ها ادامه داش��ته باشد. در 
میان تمام ش��قوق حمل و نقل 
ش��اید آنچه بیشترین نیاز را به 
توجه و پیگیری دارد راه آهن و 

حمل و نقل ریلی است. 
س��اخت و تکمی��ل راه آهن 
استان های باقی مانده، دو خطه 
و چهار خطه س��ازی محورهای 
اصلی، برقی و سریع السیر کردن 
محورهای مهم و البته نوسازی 
و بهسازی ناوگان تنها بخشی از 

طرح ها و برنامه هایی اس��ت که 
راه آهن باید در سال های آینده 
پیگیری کن��د و پول مورد نیاز 
برای تکمیل آنها را نیز از محلی 

جدید تامین کند. 
در کن��ار تالش دول��ت برای 
ج��ذب س��رمایه های داخلی و 
خارج��ی جدید در ح��وزه ریلی 
در ای��ن زمین��ه طرح��ی ارائه 
ش��ده که در صورت تصویب آن 
می توان بخ��ش قابل توجهی از 
منابع مورد نیاز راه آهن را تامین 
کرد. صندوق توسعه حمل و نقل 
طرحی است که وزارت راه تالش 
می کند آن را در دل برنامه ششم 
توس��عه گنجانده تا به وس��یله 
قوانین باالدستی کار پیش رود، 
طرحی که براساس صحبت های 
جدید معاون آخون��دی به نظر 
می رس��د در مرحل��ه اج��را ب��ا 

مشکالتی مواجه شده باشد. 
و  برنامه ری��زی  مع��اون 
اقتصاد حمل و نقل وزیر راه و 
شهرس��ازی در این باره گفته 
ما در وزارت راه و شهرس��ازی 
کار خودم��ان را انج��ام دادیم 

و ب��رای توس��عه همه جانب��ه 
نی��از به پایه گ��ذاری قوانین و 
امینی  اش��اره  داریم.  مقررات 
ب��ه ط��رح تاس��یس صندوق 
توس��عه حمل و نقل اس��ت که 
از ق��رار معل��وم مقاومت هایی 
در راه تاسیس آن وجود دارد. 
کرده  اعالم  آخون��دی  معاون 
»پیش��نهاد ایج��اد صن��دوق 
توس��عه حمل و نق��ل نیاز به 
پایه گ��ذاری قوانین و مقررات 
تامین منابع مالی دارد که این 
مس��ائل باید در برنامه ششم 
دیده شود. س��ازمان مدیریت 
و برنامه ری��زی تا ب��ه حال به 
این حوزه ها ورودی نداشته و 
پایه قانون گذاری قوی در این 
زمینه وجود ندارد و س��اختار 
بدن��ه بودجه ریزی کش��ور در 
مقاومت  جدید  ایده های  برابر 

می کند«. 
هرچند امینی ابراز امیدواری 
ک��رده چنانچه با بدنه س��نتی 
بودجه ای کشور مشکلی پیش  
آید قطعا این مش��کل با دولت 
حل خواهد شد و برنامه  خوبی 
به مجلس تحویل می ش��ود اما 
شاید صحبت از این مقاومت ها 
در آس��تانه نهایی شدن برنامه 
احتمال  قدری  توس��عه  ششم 
نهایی ش��دن این پیش��نهاد را 
دش��وار کند. حمل و نقل کشور 
و به ط��ور خ��اص راه آه��ن در 
س��ال های آینده بی��ش از هر 
بخ��ش دیگری نیاز ب��ه تامین 
مناب��ع مال��ی جدی��د دارند و 
ش��اید اگر ام��روز س��نگی بر 
س��ر راه  دس��تیابی ب��ه بودجه 
در  گی��رد  ق��رار  حمل و نق��ل 
آینده زیرس��اخت های کشور با 
مشکالت جدی رو به رو شوند. 
باید دید هشدار امروز وزارت راه 
می تواند در تصویب نهایی این 
صندوق مهم تاثیر گذار باشد، یا 
محدودیت های مالی و اعتباری 
باز ه��م طرح ه��ای عمرانی را 

قربانی می کند. 

راه آهن  ش��رکت  مدیرعام��ل 
با اش��اره ب��ه مذاک��ره ب��ا وزیر 
درب��اره  روس��یه  حمل و نق��ل 
گرمسار- خط آهن  برقی س��ازی 

اینچه ب��رون گفت: هم��کاری با 
روس ها فقط به ش��رطی صورت 
می پذیرد که آنها تصمیم داشته  
باشند از توان داخلی کشور ایران 

نیز استفاده کنند. 
در  پورس��یدآقایی  محس��ن 
گفت وگو با پایگاه خبری وزارت 
راه و شهرس��ازی درباره آخرین 
برقی س��ازی  تفاهم نامه  وضعیت 
خط ریل��ی گرمس��ار-اینچه برون 
ک��ه میان رؤس��ای جمه��ور دو 
کش��ور ایران و روسیه امضا شده 
بود، توضی��ح داد: این تفاهم نامه 
پیوس��ت های فنی بسیاری دارد 
ک��ه در خص��وص نح��وه حضور 
ایرانی  مهندس��ی  ش��رکت های 

در اج��رای ای��ن ط��رح بزرگ و 
چگونگی جزییات امور مهندسی 
توافق��ات  ب��ه  اس��ت  الزم  آن 

مشترک دست یابیم. 
پورسیدآقایی با یادآوری اینکه 
تاکنون طرف های ایرانی و روسی 
دیدارهایی در دو کشور برای به 
مذاک��رات  رس��اندن  س��رانجام 
داشته اند، افزود: گزارشی درباره 
رون��د پیش��رفت کار ب��ه وزرای 
حمل و نق��ل دو کش��ور ارائ��ه و 

ایرادات کار به آنها اعالم شد. 
وی با اش��اره به مذاکره با وزیر 
حمل و نقل روس��یه در حاش��یه 
حمل و نق��ل  وزرای  اج��الس 
کش��ورهای حاش��یه دریای خزر 
افزود: طرف روس��ی مدعی است 
ک��ه کلیه قطعات و ل��وازم مورد 
نیاز در این قرارداد باید از روسیه 
تامین ش��ود ک��ه در مذاکرات با 

طرف روسی به آنان اعالم کردیم 
که براساس قوانین داخلی ایران 
باید از حداکثر توان داخلی برای 
اجرای پروژه ها اس��تفاده ش��ود، 
بنابرای��ن نمی توانیم بپذیریم که 
تم��ام قطعات برای برقی س��ازی 
از  گرمسار-اینچه برون  خط ریلی 

روسیه بیاید. 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی 
ی��ادآور ش��د: به طرف روس��ی 
تاکید ش��د که قطعات و لوازمی 
که امکان س��اخت آنها در داخل 
ایران وجود دارد توس��ط شرکت 
روس��ی خریداری ش��ود و برای 
اجرا در طرح برقی س��ازی محور 
گرگان-اینچه ب��رون از قطع��ات 
ساخت داخل استفاده شود. پس 
از انتق��ال این س��خنان به طرف 
روسی مقرر شد وزیر حمل و نقل 
روس��یه ب��ا وزارت دارای��ی این 

کش��ور مذاکره ای داشته باشد تا 
روی نگاه��ی که به اجرای پروژه 

دارند بازنگری انجام شود. 
وی با ی��ادآوری اینکه به طور 
معم��ول ش��رکت های اروپای��ی 
در قرارداده��ای فاینان��س خود 
۷0 درص��د از قطع��ات و لوازم را 
از خود تامی��ن می کنند، افزود: 
بپذیرد  روس��ی  چنانچه ط��رف 
که از توان داخلی ایران استفاده 
کند، خط اعتباری بین بانک های 
دو کشور فعال خواهد شد و این 
ق��رارداد در اولوی��ت نخس��تین 
قراردادی اس��ت ک��ه چارچوب 
اجرای��ی  اعتب��اری اش  خ��ط 
می ش��ود؛ در واقع هم��کاری با 
روس ها فقط به ش��رطی صورت 
می پذیرد که آنها تصمیم داشته  
باشند از توان داخلی کشور ایران 

نیز استفاده کنند. 

راه  آهن  ش��رکت  مدیرعام��ل 
جمهوری اس��المی ایران درباره 
راه اندازی نخستین قطار ۵ ستاره 
در مسیر تهران-مشهد با خدمات 
و کیفیت وی��ژه نیز گفت: تالش 
داریم برای همه مسیرهای ریلی 
کشور حداقل یک قطار ۵ ستاره 
داش��ته باش��یم تا با این برنامه 
مردم بتوانند از خدمات ویژه این 

قطارها بهره مند شوند. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه خدمات 
 ۵ قطاره��ای  پذیرایی ه��ای  و 
پروازه��ای  س��طح  در  س��تاره 
بیزین��س کالس هواپیما اس��ت، 
ادام��ه داد: قطعا مردم از کیفیت 
خدم��ات ای��ن قطاره��ا رضایت 
خواهن��د داش��ت و با ش��ناخت 
م��ردم از ای��ن قطاره��ا ضریب 
اش��غال آنها نیز در حد مطلوبی 

پیش بینی می شود. 

شرط همکاری با خارجی ها استفاده از توان داخلی ایران است

اما و اگرهای ورود یک صندوق به برنامه ششم

سنگ های ساختاری پیش پای طرح های زیرساختی

گزارش 2
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ساختسری9وi6توسطبیامو

زمانی که به نظر می رس��ید »بی ام و« دیگر جایی 
ب��رای ن��وآوری و تولی��دات جدید ن��دارد، خبر های 
تازه ای به گوش رس��ید. در سال 2018 ماشین های 
دیفرانس��یل عق��ب و قدیم��ی ای��ن ش��رکت یعنی 
س��ری 1، تبدیل به ماش��ین هایی ارزان تر، سبک تر 
و دیفرانس��یل جلو خواهند ش��د. این موضوع سری 

جدید X2 را نیز شامل می شود. 
در همی��ن زم��ان، ما ش��اهد یک س��ری لوکس 
کاماًل جدی��د خواهیم بود که چیزی بین س��ری 7 
»ب��ی ام و« و رولز رویس »Ghost« اس��ت. با اینکه 
تا اکنون خودرو ه��ای »بی ام و« در گروه های خاصی 
دس��ته بندی می شدند، مدیر این شرکت نمی خواهد 
ای��ن مدل جدید را در دس��ته س��ری 8 قرار دهد و 
همچنین سری 10 را برای آن مناسب نمی داند، در 
نتیجه »س��ری 9« بهترین گزین��ه برای این خودرو 

جدید است. 
س��ری 9، خودرو های��ی کوپ��ه، چه��ار در و چهار 
سرنشینه هس��تند. انتظار می رود این خودرو جدید 
در سال 2020، شش ماه پس از معرفی مدل جدید 
پرچم دار سری 7، با یک موتور 6 سیلندر هیبریدی، 
یک 8 س��یلندر توربوشارژ یا یک موتور 12 سیلندر 
 M9 یا M960i ب��ا قدرت 650 اس��ب بخار با ن��ام
به بازار خودرو عرضه ش��ود. با اندکی ش��انس، مدل 
»فانت��وم« رولزرویس که یک خودرو تمام الکتریکی 
اس��ت می تواند خ��ود را در رده ماش��ین هایی مانند 

سری 9 قرار دهد. 
نخستین تصاویر از س��ری جدید »بی ام و« که در 
نمایش��گاه خودرو پکن نمایش داده شد، می تواند به 
م��ا بگوید که ظاهر کلی این پرچم دار جدید به چه 

شکل خواهد بود. 
این کمپانی آلمانی همچنین در حال ساخت یک 
مدل تمام الکتریکی جدید به نام i6 اس��ت که ابعاد 
آن مانند س��دان های س��ری 3 این ش��رکت خواهد 
ب��ود. این مدل بین دو تا چه��ار موتور برقی خواهد 
 داشت و احتمال دارد که در آنها از باتری های جدید 
پلیمر-لیتیوم اس��تفاده ش��ود که هزینه ساخت آنها 
نص��ف باتری ه��ای کنون��ی اس��ت و دارای ظرفیت 

باالتری نیز است. 

خودروسازانازبرنامهعقبماندند
تولید خودروسازان در 9 ماهه امسال کمتر از برنامه 

تولید پیش بینی شده برای سال جاری بوده است. 
به گزارش ایس��نا، در جدیدترین جلس��ه ش��ورای 
سیاس��ت گذاری خ��ودرو گزارش��ی از وضعیت تولید 

خودروسازان در 9 ماهه سال جاری ارائه شد. 
در این گزارش عنوان ش��د که تولید خودروس��ازان 
در 9 ماهه امسال در حد قابل توجهی کمتر از برنامه 

تولید پیش بینی شده برای سال جاری بوده است. 
در این جلسه عنوان شد که رکود بازار و همچنین 
بدهی س��نگین خودروس��ازان به قطعه سازان موجب 
شده تا این شرکت ها نتوانند برنامه تولید سال جاری 
را محق��ق کنن��د.  ای��ن وضعیت در حالی اس��ت که 
هم اکن��ون قیم��ت برخ��ی از خودروهای داخلی در 
بازار آزاد به کمتر از نرخ رس��می و کارخانه ای این 

محصوالت س��قوط کرده اس��ت. 

عضوهیاتعلمیدانشگاهعالمهطباطبایی:
خودروسازانبرایافزایشکیفیت

هزینهنمیکنند
 عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی معتقد 
است خودروسازان از انجام هزینه های الزم برای افزایش 

کیفیت خودروهای داخلی خودداری می کنند. 
ام��راهلل امین��ی در گفت وگ��و با ایس��نا، اظهار کرد: 
کیفیت یک کاال رابطه مستقیمی با هزینه صرف شده 

در فرآیند تولید آن دارد. 
وی ب��ا بی��ان اینکه متاس��فانه خودروس��ازان برای 
افزای��ش کیفیت محصوالت ش��ان هزین��ه نمی کنند، 
خاطرنش��ان ک��رد: دلیل این موض��وع نیز انحصاری 
ب��ودن ب��ازار خودروی ایران اس��ت.  این کارش��ناس 
صنع��ت خ��ودرو ادام��ه داد: وقت��ی مصرف کنندگان 
ایرانی انتخابی جز خرید چند مدل خودروی داخلی 
ندارند خودروسازان نیز انگیزه ای برای صرف هزینه در 
راستای ارتقای کیفیت محصوالت شان پیدا نمی کنند. 
وی اف��زود: در این ش��رایط تعرف��ه واردات خودرو 
نی��ز باالس��ت و به همین دلی��ل خودروهای خارجی 
نمی توانن��د به رقیبی برای خودروهای داخلی تبدیل 
شده و انگیزه رقابت را در خودروسازان ایجاد کنند. 

بستهمیلیاردیروسیهبرای
حمایت6ماههازصنعتخودرو

 دولت روسیه 20 میلیارد روبل )275 میلیون دالر( 
برای پش��تیبانی از صنعت خودرو در نیمه اول س��ال 

2016 هزینه خواهد کرد. 
ب��ه گزارش ایس��نا، دنیس مانت��وروف، وزیر صنعت و 
بازرگانی روسیه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی »روسیه 
24« اظهار کرد: دولت بسته حمایتی از صنعت خودرو 
را گسترش خواهد داد. کاهش چشمگیر ارزش روبل و 
کندی رشد اقتصادی به دلیل قیمت های پایین نفت و 
تحریم های غربی بر س��ر اوکراین، به فروش خودرو در 
روسیه لطمه زده است. تدابیر حمایتی دولت شامل برنامه 
خرید خودرو اس��ت که به افراد برای تعویض خودروی 
فرس��وده تخفیف می دهد و برای وام و لیزینگ خودرو 
یارانه فراهم می کند.  مانتوروف اظهار کرد: نخست وزیر 
برای ادامه این برنامه در سال جدید تصمیم گرفته است و 
قرار است که در نیمه اول سال 2016 حدود 20 میلیارد 
روبل هزینه شود.  بعضی از تدابیر مذکور در سال 2013 
اعالم شده بود و برنامه حمایتی دولت در سال های 2014 

و 2015 گسترش پیدا کرد. 
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آلمانی »فولکس  ش��رکت خودروس��ازی 
واگن« )VW( تنها طی چهار س��ال جهان 
را به تس��خیر خود درآورد. در شرایطی که 
دیگر ش��رکت های اروپایی از کاهش فروش 
خود رنج می بردند و به فکر بس��تن کارخانه 
و اخ��راج کارگران خود بودند، این ش��رکت 
آلمان��ی در حال لذت بردن از بهترین نتایج 
کسب کرده در 78 سال تاریخ تاسیس خود 
بود. اکنون رسوایی دستکاری در موتورهای 
دیزلی ایالت متحده آمریکا و اروپا رهبری و 
س��ردمداری این شرکت را به خطر انداخته 
و درهایی را برای ص��ورت گرفتن تغییرات 
بزرگی در صنعت اتومبیل گشوده است. این 
تغییرات با کنترل و محرک های بیشتر برای 
ارتقای اتومبیل هایی با آلودگی کمتر همراه 
هس��تند. با این تصویر از دیزل، نشانه هایی 
وجود دارد که می تواند فرصتی واقعی برای 
خودروهای دوگانه سوز و برقی فراهم کند. 
به گفته بیش��تر کارشناس��ان این فریب 
می تواند صدم��ه زدن به تکنولوژی دیزل را 
پایان ده��د و همچنین تاثیرات مثبت قابل 
توجهی در بازار س��هام »فولکس واگن« در 
بخش اروپ��ا بگذارد. بانک ژاپن��ی »نامورا« 
در هش��داری به این شرکت گفت، ما توجه 
خودمان را روی پروسه فرستادن مدل های 
جدید از شرکت های بزرگ اروپایی متمرکز 
کرده ایم. ما با سناریویی کار می کنیم که من 
پیش بینی کردم »فولکس واگن« )مدل های 
آئودی و اشکودا(، 25 درصد از بازار اروپا را 
از دست می دهند. همچنین ما به این نتیجه 
رسیده ایم که شرکت های »نیسان« و »رنو« 
و کارخانه ه��ای لوک��س آلمانی BMW و 
»مرس��دس بنز« از س��ودکننده های اصلی 

خواهند بود. 
به گفت��ه این بانک ژاپنی، گروه »فولکس 
واگ��ن« ب��رای ج��ذب مش��تریان اروپایی 
تخفیف های بزرگ��ی در نظر خواهد گرفت، 
که این ترس وجود دارد که جنگی بر س��ر 
قیمت های رقابتی در بازار به وجود آید، »که 
ای��ن بیش از حد رقابتی اس��ت.« این بانک 
گفت، آخرین چیزی که بازار برای از دست 
دادن منب��ع مالی صنعت ب��ه آن نیاز دارد، 
رفتار غیر معقوالنه یکی از مدیران ش��رکت 
اس��ت.  این روند در اروپا در حال پیشروی 
اس��ت. طی نتایج حاصل ش��ده از ش��رکت 
فیات-کرایس��لر ظرف س��ه ماه پایانی سال 
گذش��ته، در ماه نوامبر سال گذشته رئیس 
ش��رکت خودروس��ازی ایتالیایی-آمریکایی 
آق��ای س��رجیو مارکیونه به ادامه داش��تن 
سقوط قیمت ها هش��دار داده بود. مارکیونه 
گفت: ما شاهد این اتفاق حداقل در قسمت 
اروپا هستیم، کم ش��دن )سخاوتمندی در( 
قیمت ها ک��ه تحت تاثیر ای��ن واقعه )مورد 
فولکس واگن( قرار گرفته است. امیدوارم به 

سمت و س��ویی برود که بتوانیم قسمتی از 
این سطح سود مورد انتظار را در بازاری که 
به نظر من اش��باع شده از فشار غیر ضروری 
روی قیمت ه��ا، جب��ران کنی��م. در آخرین 
شکست تاریخ اتومبیل، شرکت تویوتا برای 
جبران اشتباهاتی در سیستم شتاب و ترمز 
که میلیون ها خودرو را تحت تاثیر قرار داده 
ب��ود و جان چه��ار نفر را در ی��ک تصادف 
گرفته بود، تش��ویق ها و کاهش تخفیف های 

خود را تا 40 درصد افزایش داده بود. 
ای��ن گ��روه آلمانی که دفت��ر مرکزی آن 
در ش��هر ولفسبورگ اس��ت، بیش از پیش 
اثرات بحران را احس��اس می کن��د. پس از 
18 م��اه س��پتامبر س��ال 2015 زمانی که 
آژان��س حفاظ��ت محیط زیس��ت آمریکا از 
راز دستکاری در اتومبیل های دیزلی که به 
لطف نرم افزاری برای دور زدن آزمون تست 
آالیندگی )تست میزان انتشار گازهای دی 
اکس��یدو نیتروژن( در بین سال های 2009 
و 2015 به فروش رفته بود، پرده برداشت، 
س��هام ش��رکت تاکنون 20 درصد از قیمت 
خود را از دس��ت داده است. در روزهای بعد 
از رس��وایی ش��رکت متوجه ش��د که تعداد 
خودروهای دس��تکاری ش��ده در جهان به 
11میلیون دستگاه می رسد. در سه ماه سوم 
س��ال با وجود تامین کردن 6.685 میلیون 
ی��ورو ب��رای مقابله با رس��وایی، نخس��تین 

کاهش را بعد از 15 سال به ثبت رساند. 
یکی از اس��تادان اس��تراتژی صنعتی در 
دانش��گاه اس��تون )UK( گف��ت: ش��رکت 
فولک��س واگن با توجه ب��ه درآمد آن یکی 
از بزرگ تری��ن تولیدکننده ه��ای خودرو در 
جهان اس��ت که دوباره ب��ه وضعیت عادی 
خود ب��از خواهد گش��ت، اما این رس��وایی 
تاثی��ر مهم��ی روی برنامه ه��ای کوتاه مدت 
و بلند مدت خواهد داش��ت. بای��د با تنظیم 
کننده های بازار هم��کاری کند، رابطه خود 
را با مش��تری بهتر کنند و سیس��تمی وارد 
ب��ازار کنند که تضمین ده��د چنین اتفاقی 
پیش نخواهد آمد. برای او ش��رکت های رنو، 
پژو و فورد و در بخش اتومبیل های لوکس، 
خودروهای مرسدس، BMW و لندروور از 

سودکننده های واقعی بحران هستند. 
در ی��ک اقدام مش��ابه یکی از اس��تادان 
دانش��گاه  در  خ��ودرو  تحقیق��ات  مرک��ز 
دویس��بورگ- اس��ن مس��ائلی را نیز عنوان 
کرد. ای��ن متخصص فکر می کند احتماال از 
دست رفتن س��هم فروش فولکس واگن در 
بازار، بین مرس��دس، BMW، فورد و اپل 
تقسیم خواهد ش��د. او گفت:  در این گروه 
بعد از سئات، فولکس واگن آسیب پذیرترین 
شرکت است، زیرا قوی نیست. مدت زیادی 
است که ضرر و زیان داشته. اشکودا و آئودی 
نیز آس��یب پذیر ند. با این حال فکر نمی کنم 
که این رس��وایی روی پروشه تاثیری داشته 
باش��د. من تخمین می زنم ک��ه بعد از 6تا9 

م��اه این شکس��ت دیگر روی ب��ازار فروش 
در اروپ��ا تاثی��ر نخواهد گذاش��ت. بنابراین 
فولکس واگن باید س��عی کند که از دس��ت 
دادن بازار فروش سئات و اشکودا را پوشش 
بدهد و این می تواند شامل کمک گرفتن از 
دیگر ش��رکت ها برای آینده مدل های خود 
نیز باش��د. آئودی، فولکس واگن یا اش��کودا 
می توانند از برنامه س��ئات اس��تفاده کنند. 
س��وال این اس��ت که اگر آنها به سئات نیاز 
پی��دا کنند آی��ا می توانند چنی��ن نیازی به 
اش��کودا نیز داشته باشند بدون تحمل ضرر 

و زیان. 
آمارهای اولیه منتشر شده بعد از رسوایی 
نش��ان می دهد ک��ه بیش��تر رانن��دگان از 
فولکس واگن برگش��ته اند. این ش��رکت در 
ماه نوامبر س��ال گذش��ته بیشترین کاهش 
را در می��زان خرید ماهان��ه در بازار اروپایی 
از زمان رس��وایی تجربه کرد. آم��ار و ارقام 
اتحادیه خودروس��ازان اروپایی کاهش 2.3 
درصدی را در میزان فروش ماه آخر س��ال 
نش��ان می دهد این رقم در م��اه اکتبر برابر 
0.9 درص��د و در م��اه س��پتامبر برابر 0.4 
درصد بوده است، با این وجود )با 25 درصد 
فروش( نخس��تین است. در اس��پانیا میزان 
فروش تولیدکنندگان )با نشان های فولکس 
واگن، آئودی، س��ئات، اشکودا و پروشه( به 
افزای��ش خ��ود ادامه می دهد، ام��ا به دلیل 
متوس��ط پایین، با یک نتیجه مشخص: در 
ماه اکتبر سال گذش��ته دومین گام کاهش 
فروش نیز برداش��ته شد و در ماه آخر سال 
گذش��ته س��ومین کاهش بعد از اوپل و پژو 

هم اتفاق افتاد. 
از مرک��ز ش��رکت در ولفس��بورگ آلمان 
به نظ��ر می آید آنها مش��غول ح��ل کردن 
مش��کل خودروهایی هستند که نقص دارند 
-پیش بینی برای حل مش��کل 8.5 میلیون 
خودرو- و آنها به ای��ن حرکت خود متعهد 
خواهند بود. سه روز بعد از رسوایی، شرکت 
در س��الن اتومبیل فرانکفورت 20 محصول 
جدی��د خود را با نی��روی محرکه الکتریکی 
یا هیبریدی برای تولید تا س��ال 2020 در 

معرض نمایش قرار داد. 

تاثیردرآمریکا
به گفته کارشناس��ان، بهبود وضعیت این 
شرکت در بازار آمریکا مشکل تر خواهد بود. 
اس��تاد دانش��گاه دویس��بورگ- اسن گفت: 
اختالفات قانونی وجود خواهند داش��ت که 
مدت اجرای این طرح را به بیشتر از 12 ماه 
خواهد کشاند و ش��اهد اخبار منفی نیز در 
بعضی از دوره ها خواهیم بود. این دستکاری 
شرکت، در آمریکا قلب استراتژی های مورد 
اس��تفاده ب��رای تحکیم بازار را م��ورد تاثیر 
ق��رار داد. تولیدکنندگان اروپای��ی، نه تنها 
فولک��س واگن، بلکه BMW و مرس��دس 
تالش می کنند که حضور موتورهای دیزلی 

را در این کش��ور که مانند اروپا از باالبودن 
سطح اجرای آن دارا نیست، گسترش دهند، 
مانند ماش��ین های مدرن و پاکیزه، نه مانند 
ماش��ین های قبل. عنوان مقاله کسب وکار 
در س��ال 2008 این بود، این ماشین دیزلی 

پدر شما نیست. 
ف��روش فولکس واگ��ن در دو م��اه اخیر 
25 درص��د کاه��ش یافت، با وج��ود اینکه 
بای��د توجه کنیم اس��تفاده از نرم افزاری که 
در بعضی از مدل ها کنترل انتش��ار گازهای 
آالین��ده را دور می زن��د، ف��روش را کاهش 
داده اند. شرکت تویوتا در رتبه بندی جهانی 
جای��گاه اول را در ماه س��پتامبر از آن خود 
کرده اس��ت که انتظ��ار می رود ای��ن روند 

ادامه دار باشد. 
دیوید بیلی می گوی��د: بازگرداندن اعتبار 
بی��ن تولید کننده و مردم نیاز به زمان دارد. 
تاثی��ر اصلی این رس��وایی در صنعت خیلی 
شبیه به اتفاقی خواهد بود که خدمات مالی 
در ط��ول بح��ران اخی��ر آن را تجربه کرده 
اس��ت: مش��تریان اعتماد خود را از دس��ت 
داده اند و ش��اهد این هستیم که تست های 
آالیندگی به مرور زمان ش��دیدتر ش��ده که 
به ش��کل افزایش قیمت ظاهر خواهند شد. 
در گام بعدی ش��اهد کم ش��دن حمایت از 
سوخت دیزل در ماشین های کوچک بنزینی 
خواهید ب��ود. به ع��الوه، من فک��ر می کنم 
برندگان این قس��مت خودروهای هیبریدی 
خواهند بود، که ش��رایط س��رمایه گذاری را 
برای پیش��برد بیش��تر توس��عه ماشین های 
برقی نیز فراهم خواهن��د کرد، نه تنها بین 
ش��رکت های قدیمی، بلکه می��ان بازیگران 
جدی��د بازار مانند گوگل و اپل. اکنون زمان 

آن رسیده است. 
همزمان در این راس��تا یکی از ش��رکای 
مس��ئول بخ��ش ش��رکت کی پ��ی جی ام 
)یک��ی از بزرگ ترین ش��رکت های خدماتی 
و س��رویس دهنده در جهان( عن��وان کرد: 
یک��ی از تاثیره��ای احتمالی این اس��ت که 
ارتق��ای موتورهای جدی��د، مثل موتورهای 
هیبریدی، الکتریکی یا هیدروژنی، پنج سال 
بعد از توقف بحران تس��هیل شوند. اثر دیگر 
این است، به طور قطع بازاریابی ماشین های 
دیزلی در بازارهای خاص مش��کل تر خواهد 
ب��ود، مث��ل ای��االت متح��ده و در بعضی از 
بازارهای آس��یایی که ما را به طور مستقیم 
یا غیرمستقیم تحت تاثیر قرار خواهند داد، 
زیرا بیشتر ماش��ین های تولیدشده در اروپا 

دیزلی هستند. 
ش��رکت مش��اوره ای LMC پیش بین��ی 
کرد ک��ه درصد ف��روش خودروهای دیزلی 
در اروپ��ا از 53 درص��د در س��ال 2014 به 
35 درص��د در س��ال 2020 کاهش خواهد 
یاف��ت. در همین حال، در دیگر نقاط جهان 
از ه��ر 20 خ��ودروی ثبت نام��ی تنها یک 
خودرو دیزلی است. یکی از اساتید موسسه 

مطالع��ات و پژوهش ه��ای بازرگانی معتقد 
است که مصرف کنندگان همچنان به خرید 
خودروهای دیزلی ادامه خواهند داد: من فکر 
نمی کنم که تاثیر زیادی داش��ته باشد، زیرا 
در واقعیت خریداران یقین دارند که شرکت 
فولک��س واگن م��ردم را فریب داده اس��ت، 
ولی نمی داند که موتورهای دستکاری شده 
دیزلی بوده اند.  او بر این باور اس��ت که این 
تاثیر محدود به این ش��رکت آلمانی نخواهد 
بود. فولکس واگن یک از شرکت هایی است 
که بیشترین نوآوری و اشتغال را به ارمغان 
آورده. این یک اشتباه بزرگ بوده است، اما 
ان��کار فعالیت هزاران مدیر و کارگر عالی در 
این مجموعه امری غیر منصفانه خواهد بود؛ 
م��ن معتقدم که بس��یاری از مردم به خرید 

خودروهای خود ادامه خواهند داد. 
تکنولوژی طی 20 س��ال اخی��ر به ایجاد 
تمای��ز صنعت اروپایی برای به وجود آوردن 
مانعی میان ورود اتومبیل های تولید ش��ده 
در کشورهای دیگر، به خصوص ژاپن، متعهد 
بوده اس��ت، در صورتی که درگذشته مانند 
سیل بازار را تهدید می کرده است. همچنین 
با حمایت ای��االت متحده تقریبا تمام موارد 
قدیم��ی موتوره��ای دیزل��ی نیز مش��مول 

مالیات کمتر قرار گرفته اند. 
س��وخت دیزل یکی از منابع اصلی انتشار 
اکس��ید های نیت��روژن در هوا اس��ت –که 
براس��اس آخرین گزارش هایی ک��ه آژانس 
حفاظ��ت محی��ط زیس��ت آمریکا منتش��ر 
کرد، این آلودگی مس��ئول م��رگ زودرس 
بیش از 75.000 هزار نفر در س��ال اس��ت- 
ام��ا در همین ح��ال باعث محدود ش��دن 
تولید دی اکس��یدکربن و عامل گرم ش��دن 
کره زمی��ن، نیز می ش��ود، زیرا به نس��بت 
موتورهای بنزین��ی مصرف کمتری دارد. به 
گفت��ه یکی از تحلیلگران کومرتس  بانک در 
ش��بکه بلومبرگ: این کاهش دیزل می تواند 
به خصوص به ش��رکت های رن��و، پژو، فیات 

کرایسلر و اوپل ضرر برساند. 
اس��ن  دویس��بورگ-  دانش��گاه  اس��تاد 
گفت: ای��ن موتوره��ا روز ب��ه روز وضعیت 
پیچیده تری خواهند داشت و همان طور که 
تولید کنندگان به س��وخت دیزل برای عمل 
کردن به مسائل مربوط به دی اکسیدکربن 
نی��از دارن��د، بای��د روی اتومبیل های برقی 
سرمایه گذاری کنند. در مرحله دوم، کنترل 
میزان انتشار آالینده ها گران تر تمام خواهد 
شد. در نظر او از سال 2018 به بعد قوانینی 
در م��ورد انتش��ار گازه��ای گلخان��ه ای در 
رانندگی واقعی خواهیم داشت که سازگاری 
دیزل با این اس��تانداردها مشکل خواهد بود 
و ماشین های مجهز به این ابزار نیز گران تر 
خواهند بود. همچنین فولکس واگن هزینه 
زی��ادی را بر تمام صنعت اروپ��ا وارد کرده 
است. برندگان واقعی تولیدکننده ها و تامین 

کننده های غیر اروپایی هستند. 

تسخیرجهاندرزمانیکوتاه

  عصر جدیدی 
برای خودروها

 رئیس سندیکای تولید کنندگان موتورسیکلت با 
بیان اینکه آالیندگی موتورسیکلت بسیار کمتر از 
خودرو است، گفت: آمادگی داریم موتورسیکلت های 

نو را با فرسوده جایگزین کنیم. 
ابوالفض��ل حج��ازی در گفت وگ��و با ایس��نا، 
آالیندگ��ی  می ش��ود  گفت��ه  اینک��ه  درب��اره  
موتورس��یکلت ها چندین برابر خودروهاس��ت و  
برخ��ی موتورس��یکلت ها از ب��دو تولی��د آالینده 
هستند، اظهار کرد: چندین سال قبل هجمه ای 
علیه صنعت موتورس��یکلت کش��ور به راه افتاد و 
نظرات کارشناس��ی نش��ده در این زمینه مطرح 
ش��د که مس��ئوالن وقت پاس��خ دادند.  وی با 
بیان اینکه این اتفاق امروز در حال تکرار شدن 
اس��ت، ادام��ه داد: به جای اینک��ه مجموعه های 
دولت��ی و حامی��ان صنعت، حمایت های مفیدی 
را از صنایع داش��ته باش��ند به صورت کارشناسی 
نشده وارد گفت وگوهایی می شوند که به صنعت 
کشور صدمه می زند.  حجازی با تاکید بر اینکه 
بیش��تر بودن آالیندگی موتورسیکلت نسبت به 
خ��ودرو را کام��ال رد می کن��م، گفت: صنعت ما 
براس��اس استاندارد های محیط زیست و سازمان 

مل��ی اس��تاندارد فعالی��ت می کن��د و هیچ گونه 
مشکلی ندارد.  رئیس سندیکای تولید کنندگان 
موتورس��یکلت ب��ا بی��ان اینکه ام��کان ندارد که 
موتورسیکلت های تولید شده از بدو تولید آالینده 
باشند، اظهار کرد: چگونه موتورسیکلتی که تنها 
ی��ک س��یلندر دارد و در ه��ر 100 کیلومتر فقط 
یک لیتر بنزین می سوزاند، می تواند چندین برابر 

خودرو آالیندگی ایجاد کند؟ 
وی جنب��ه روان��ی این صحبت ها را بیش��تر از 
جنب��ه واقع��ی دانس��ت و ادام��ه داد: البته بعضا 
موتورس��یکلت های قدیمی که 20 سال است در 
سطح شهر تردد می کنند آالیندگی زیادی دارند، 
ام��ا اگر همین وس��یله نقلی��ه را با خودرویی که 
20سال قدمت دارد مقایسه کنیم قطعا آالیندگی 

خودرو بیشتر است.
حج��ازی با بیان اینکه صنعت ما همیش��ه در 
مس��یر آبادانی و استاندارد س��ازی پیشگام بوده 
است، اضافه کرد: از مطرح شدن این صحبت ها 
گالیه داریم و از افرادی که این نواقص را مطرح 
می کنند دعوت می کنیم که به س��ندیکا بیایند 
و مس��تندات خ��ود را ارائ��ه دهند ت��ا ما هم این 

موضوعات را متوجه ش��ویم. رئیس س��ندیکای 
تولید کنندگان موتورس��یکلت با اش��اره به تعداد 
زی��اد اتومبیل ه��ا نس��بت به موتورس��یکلت در 
س��طح ش��هر گف��ت: در زمان فعل��ی اتومبیل ها 
جای موتورسیکلت  را گرفته اند و از موتورسیکلت 
اغل��ب ب��رای انجام کاره��ای خدماتی مثل پیک 
موتوری، پس��ت، پلیس و. . . اس��تفاده می شود و 
کمتر می بینیم که مردم عام از موتورس��یکلت ها 
اس��تفاده کنن��د.  وی ب��ا بیان اینک��ه آمار تولید 
موتورسیکلت از یک میلیون و 500 هزار دستگاه 
در س��ال 1385 به کمتر از 400 هزار دس��تگاه 
در س��ال جاری رسیده است، تصریح کرد: بیش 
از 300 هزار دس��تگاه از وس��ایل تولید ش��ده به 
شهرس��تان ها و روس��تاها می روند و تنها تعداد 
اندکی در تهران می ماند. حجازی ادامه داد: اگر 
در ش��هرها موتورسیکلت جایگزین خودرو شود 
قطع��ا آالیندگی نخواهیم داش��ت؛ بنابراین باید 

فرهنگ موتورسواری را در شهر ایجاد کنیم. 
رئیس سندیکای تولید کنندگان موتورسیکلت 
با اشاره به تردد موتورسیکلت های مستهلک در 
س��طح ش��هر اظهار کرد: این آمادگ��ی را داریم 

که موتورس��یکلت های فرس��وده سطح شهر را با 
موتورسیکلت های جدید جایگزین کنیم و حتی 
می توانیم تش��ویق هایی را در این زمینه در نظر 
بگیریم، اما این موضوع یک طرفه اجرایی نخواهد 
شد بلکه شهرداری و دولت نیز باید تشویق هایی 

را در این زمینه در نظر گیرند. 
وی ب��ا بیان اینکه ش��هرداری قرار بود هزینه 
زی��ادی بابت موتوره��ای برقی ارائه دهد، گفت: 
موتورهای برقی در تهران جواب نمی دهند و اگر 
همین بودجه برای موتورس��یکلت های بنزینی 

استفاده و تشویق و وام های ارزان قیمت برای 
مصرف کنندگان در نظر گرفته شود، 

م��ا نی��ز آمادگ��ی داریم ظرف 
م��دت ی��ک ماه در س��طح 
ش��هر ته��ران 100 هزار 
نو  موتورسیکلت  دستگاه 
جایگزی��ن کنیم.  به گفته 
 70 از  بی��ش  حج��ازی، 
درصد از موتورسیکلت های 

تولی��د ش��ده در کش��ور در 
شهرستان ها و روستاها هستند 

و مابقی آنها کار خدماتی انجام می دهند. 

رئیسسندیکایتولیدکنندگانموتورسیکلتخبرداد

اعالمآمادگیبراینوسازیموتورسیکلتهایفرسوده

گزارش2

شماره 407 www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290



حجت االس��ام والمس��لمین روحانی در جلسه دیروز 
هیأت دولت درباره وضعیت آلودگی هوای تهران سخن 
گفت. رئیس جمه��ور گفت: اگر چ��ه آلودگی هوا همه 
س��اله وجود داش��ته و نمی توان در کوتاه مدت به طور 
کام��ل آن را برطرف کرد، اما دولت الزم می داند در این 
روزهایی ک��ه آلودگی هوا برای مردم ملموس تر ش��ده 
اس��ت، تصمیمات کوتاه م��دت و میان مدتی اتخاذ کند 
به نحوی که مردم احس��اس کنند، روند امور به سمت 
بهبود و ح��ل و فصل پیش می رود. او با یادآوری اینکه 
دولت پیش بینی های الزم برای اقدامات میان مدت را از 
سال 93 آغاز کرده است، افزود: الیحه مربوط به هوای 
پاک در سال 93 از سوی دولت به مجلس تقدیم شد و 
ضمن اعام نظر در مورد طرح نمایندگان درباره معاینه 

فنی، زمان معاینه فنی را به سه سال تقلیل داد. 
رئیس جمهور همچنین با اش��اره به درخواست دولت 
از وزارت راه و شهرس��ازی و ش��ورای عالی شهرسازی، 
ل��زوم نظارت ب��ر بلندمرتبه س��ازی در برخ��ی مناطق 

ش��هری را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید برای برج ها 
و س��اختمان های بلندمرتبه، به خص��وص آنهایی که در 
کریدور جابه جایی هوا قرار دارند، چاره اندیش��ی شود و 
حداقل از این به بعد از ساختن  آنها در این گونه مناطق 

جلوگیری شود. 
روحان��ی همچنی��ن نظ��ارت ب��ر خودروهای��ی ک��ه 
آلوده کنندگی بیش��تری دارن��د، به خصوص خودروهای 
متعلق به دس��تگاه های دولتی و وس��ایل نقلیه عمومی 
به ویژه اتوبوس ها را ضروری دانست و گفت: پلیس باید 
در ای��ن زمینه و نیز موضوع معاینه فنی خودروها، تمام 
اهتمام خ��ود را به کار ببرد. موتورس��یکلت ها آلودگی 
زیادی ایج��اد می کنند و باید حداقل برای روزهایی که 
هوا ناس��الم اس��ت برای یکی دو روز تردد آنها محدود 
ش��ده و از س��وی دیگر برای اصاح سیستم تولید آنها 

اقدام شود. 
روحان��ی همچنی��ن با اش��اره به اهمیت مش��ارکت 
اجتماع��ی در پیش��برد طرح های بهینه س��ازی مصرف 

انرژی س��امانه های گرمایشی منازل و در نتیجه کاهش 
آلودگ��ی هوا گف��ت: در این جلس��ه همچنین تصمیم 
گرفته ش��د تا از مردم درخواست ش��ود که در صورت 
امکان، میزان دمای وس��ایل گرمایش��ی در منازل خود 
را، چند درجه کاهش دهند و در این راس��تا ارگان های 

دولتی باید پیشگام باشند. 
رئیس جمهور با اش��اره ب��ه لزوم تقویت و بهس��ازی 
وس��ایل نقلی��ه عمومی گف��ت: دولت تصمی��م گرفته 
اس��ت که به تقویت وسایل حمل و نقل عمومی از جمله 
اتوب��وس و مترو، کمک بیش��تری انج��ام دهد. روحانی 
ماه های آذر و دی را بیشترین زمان آلودگی هوا در سال 
دانس��ت و گفت: باید در طول س��ال برای رفع آلودگی 
هوا برنامه ریزی و اقدام ش��ود و این مسئله تا زمانی که 
به طور کلی رفع نش��ده، نباید فراموش ش��ود. البته اگر 
روزی هم الزم و ضروری باش��د که م��دارس یا ادارات 
تعطیل ش��وند، در این زمینه ها توس��ط مراجع مسئول 

تصمیم گیری خواهد شد. 

س��ردار ابراهیم کریمی، جانشین رئیس 
س��ازمان وظیف��ه عموم��ی درب��اره روند 
تعویض کارت های پایان خدمت و معافیت 
قدیمی با کارت های هوش��مند اظهارکرد: 
همچنان رون��د تعویض این کارت ها ادامه 
دارد و از دی ماه س��ال 90 که اجرای این 
طرح آغاز ش��د تاکنون بیش از 9 میلیون 
کارت قدیم��ی اع��م از معافی��ت و پایان 

خدمت تعویض شده است. 
جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی 
ناج��ا با اش��اره به آن دس��ته از افرادی که 
تاکنون نسبت به تعویض کارت خود اقدام 
نکرده اند، گفت: در حال حاضر با توجه به 
حجم کاری سازمان وظیفه عمومی ناجا و 
همچنی��ن دفاتر پلیس +10 بهترین زمان 
برای ثبت درخواس��ت تعویض کارت های 

معافی��ت و پایان خدمت قدیمی اس��ت و 
کارت های هوش��مند در زمان��ی کمتر از 
یک م��اه در اختیار متقاضیان قرار خواهد 
گرف��ت. از این رو توصیه م��ا به این افراد 
این اس��ت که زودتر نس��بت ب��ه تعویض 

کارت های خود اقدام کنند. 
نی��ز حجت االس��ام  دیگ��ر  س��وی  از 
محمدکاظ��م بهرام��ی، مع��اون س��ازمان 

قضایی نیروهای مسلح درباره دانشجویان 
مشمول سربازی گفت: با هماهنگی ستاد 
کل نیروه��ای مس��لح دانش��جویانی ک��ه 
پایان نامه های خود را با موضوعات قضایی 
و حقوق��ی مرتبط با س��ازمان و نیروهای 
مس��لح ارائه کنند پس از بررسی از امتیاز 
کاهش ش��ش تا 10ماهه مدت س��ربازی 

می توانند استفاده کنند. 

ش��هیندخت موالوردی در اختتامیه نخستین جشنواره 
ملی دانشجویی مد و لباس گفت: امیدواریم این جشنواره 
ب��ه ی��ک جش��نواره بین المللی به وی��ژه در جهان اس��ام 
تبدیل ش��ود چراک��ه مقوله لباس و پوش��ش و به تبع آن 
س��بک پوش��ش یکی از مهم ترین عناصر فرهنگ و هویت 
هر کش��وری و پوش��ش در ایران پیش از اسام نیز سابقه 

داشته است. 
او ادام��ه داد: م��ا اقدام ب��ه بازنگری قان��ون راهکارهای 
گس��ترش فرهنگ عف��اف و حج��اب کرده ای��م و در این 
زمین��ه با وزارتخانه ها به مکاتب��ه پرداختیم تا دیدگاه های 
آنان را درباره علت اجرا نش��دن این قانون 326 بندی اخذ 

کنی��م. دیدگاه ه��ای مثبت و مفی��دی را دریافت کرده ایم 
به عنوان نمونه وزارت ارش��اد ایجاد فضای رقابتی در زمینه 
پوش��ش های اس��امی و پوش��اک کم هزینه برای پوشش 
اجتماع��ی را پیش��نهاد داد و گزارش هایی نی��ز در هیأت 
دول��ت ارائه ش��د و رئیس جمهور دس��تور داد تا به منظور 
گسترش فرهنگ عفاف و حجاب وزارتخانه صنعت، معدن 
و تجارت با کمک اتحادیه صنف��ی اقداماتی را انجام دهد. 
در این جهت جلس��اتی را با این دو دستگاه تشکیل دادیم 
و انج��ام اقدامات��ی را آغ��از کرده ایم تا ب��ا درس گرفتن از 
گذش��ته بتوانیم با اقدامات ایجابی قدم هایی را برای بهبود 
رون��د موجود برداریم. او با بی��ان اینکه مرکز پژوهش های 

مجل��س نیز پس از تدوین دو قانون راهکارهای گس��ترش 
فرهنگ عفاف و حجاب و س��اماندهی مد و لباس اقدام به 
انجام آسیب شناس��ی کرده است اظهار کرد: براساس نتایج 
به دس��ت آمده از این پژوهش یک��ی از ایرادات این قوانین 
بی توجهی به لباس به عنوان یک صنعت است. نبود ضمانت 
اجرایی، فقدان بودجه برای پیش��برد اهداف کارگروه مد و 
لباس از جمله آس��یب های موجود بوده اس��ت. موالوردی 
در پایان گف��ت: الزمه رفع این موانع اصاح قانون و توجه 
به زیرساخت های اقتصادی، تقویت صنعت نساجی و ارائه 
تسهیات و معافیت های مالیاتی و توجه به ابعاد اقتصادی 

مد و لباس در کنار توجه به زوایای فرهنگی آن است. 

محمد حقانی، رئیس کمیته محیط زیست 
ش��ورای ش��هر در ارتباط ب��ا آلودگی هوای 
و  بزرگراه س��ازی  به ج��ای  گف��ت:  ته��ران 
پل س��ازی در شهر تهران که در واقع دعوت 
از اتومبیل ه��ا برای آمدن به خیابان اس��ت، 
بای��د این اعتبارات و بودجه ه��ا را به مترو و 
حمل و نق��ل عمومی تخصی��ص می دادیم تا 
اکنون با چنین وضعیتی روبه رو نباشیم. در 
ط��رح جامع حمل و نقل قرار بود در افقی که 
جمعیت تهران به 10 میلیون نفر می رس��د، 
۷۵ درصد از زیرس��اخت های حمل و نقل نیز 
آماده ش��ود اما حال جمعی��ت به این تعداد 
رسیده اما زیرساخت های حمل و نقل عمومی 
ما به 2۵ درصد هم نرسیده است. پیشرفت 

زیرساخت های ما در مورد مترو و حمل و نقل 
ریل��ی متاس��فانه هن��وز ب��ه 1۵ درصد هم 
نرسیده است. در طرح جامع قرار بوده است 
ما ۷۵0 کیلومتر مترو داشته باشیم اکنون با 
این مق��دار فاصله زیادی داریم زیرا دولت ها 
کمک ه��ای الزم را نکرده اند و ش��هرداری و 
شورای شهر نیز آنگونه که باید به این مسئله 

توجه نداشته اند. 
او با اش��اره به اینکه تنه��ا راهکار برای حل 
معض��ل آلودگی ه��وای ته��ران پرداختن به 
سیستم حمل و نقل عمومی با اولویت مترواست، 
اظهار کرد: م��ا در تهران حدود ۷ هزار و ۵00 
دس��تگاه اتوبوس داریم یعن��ی درواقع حدود 
۵000 اتوب��وس ک��م داری��م. از طرفی ۵00 

دستگاه از اتوبوس ها نیز تحت تعمیر و زمین گیر 
هس��تند و از ۷ هزار اتوبوس دیگر نیز 3۵00 
دستگاه اتوبوس، فرسوده، از رده خارج و دودزا 
هستند. رئیس کمیته محیط زیست شورای 
شهر تهران افزود: عاوه برآن 1100 مینی بوس 
نیز در شهر تهران وجود دارد که تمامی آنها از 
رده خارج هستند بنابراین سیستم حمل و نقل 
عمومی ما دچار نقص است. دولت پیشین نیز 
هی��چ کمکی برای حل این مش��کل نکرده و 
دول��ت کنونی هم توانایی مالی برای کمک را 
ن��دارد. حقانی با بیان اینکه تعطیلی مدارس، 
طرح آس��مان آبی زمین پاک، طرح LEZ و... 
هیچ کدام در کاهش آلودگی هوا تاثیر نخواهند 
داش��ت، توضیح داد: اصل قضیه این است که 

ما در شهر تهران دومنبع آالینده، یعنی منابع 
متحرک )خودرو ها و موتورسیکلت ها( و منابع 
ساکن )صنایع و کارخانه ها و. . .( داریم که۷0 
درص��د آلودگی ها مربوط ب��ه منابع متحرک 
است. از طرفی ما در تهران حدود 2.۵ میلیون 
موتورس��یکلت که برخی از آنه��ا کاربراتوری 
هس��تند و آالیندگی شان هش��ت برابر یک 
خودرو با اس��تانداردهای یورو2 اس��ت، داریم. 
حضور 2.۵میلیون موتورس��یکلت مانند این 
است که 20 میلیون خودرو در تهران در حال 
تردد باشند. بنابراین باید راه حلی پیدا کنیم 
که زیرساخت های حمل و نقل عمومی تکمیل 
شود و طرح جامع ترافیک هرچه سریع تر به 

سرانجام برسد. 

بیش از 9 میلیون کارت قدیمی سربازی تعویض شد
بهترین زمان برای تعویض کارت های سربازی به گفته جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی

موالوردی در نخستین جشنواره دانشجویی مد و لباس:  
ما اقدام به بازنگری قانون راهکارهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب کرده ایم

شهرداری به جای بزرگراه  و پل ، حمل و نقل عمومی را گسترش دهد

آزم��ون کتبی داوطلب��ان نمایندگ��ی مجلس خبرگان 
رهبری، 1۵ دی ماه برگزار می ش��ود. قرار اس��ت شورای 
نگهبان درباره جزییات برگزاری این آزمون اطاعیه ای را 
در این زمینه منتشر کند. سیامک ره پیک معاون اجرایی 
و امور انتخابات ش��ورای نگهبان اوایل هفته جاری گفته 
بود که در روزهای آینده شرایط و زمان امتحان داوطلبان 

مجلس خبرگان مشخص می شود. 
حسینعلی امیری در مراسم والدت حضرت محمد )ص( 
و ام��ام جعفر صادق)ع( با بیان ای��ن مطلب، گفت: افزایش 
قابل توج��ه تعداد داوطلب��ان مجلس خب��رگان رهبری و 
مجلس شورای اسامی نشانگر وجود شور و نشاط و افزایش 
امید در مردم اس��ت. او با بیان اینک��ه از نظر دولت افزایش 
تعداد متقاضیان نامزدی در انتخابات امری بس��یار میمون 
و مبارک اس��ت، افزود: آمار کمی ثبت نام ش��دگان این دوره 
از انتخابات در تاریخ انقاب اس��امی بی سابقه است. بر این 
اس��اس، 801 نفر برای مجلس خبرگان رهبری و 12 هزار 

و 123 نفر برای مجلس ش��ورای اس��امی نامزد شدند. این 
افزایش آمار داوطلبان در انتخابات نشانگر افزایش میل مردم 
به دخالت در سرنوشت سیاسی و اجتماعی شان و رشد امید 
در جامعه و احساس مسئولیت مردم نسبت به شرایط کشور 
اس��ت. قائم مقام وزیر کشور دلیل افزایش روحیه مردم را به 
س��امان رسیدن مذاکرات هسته ای و تفاهم برجام دانست و 
گفت: کار ثبت نام تمام ش��د و هیات های اجرایی مش��غول 
بررسی احراز شرایط ثبت نام کنندگان هستند. خوشبختانه 
هیأت نظارت مرکزی و شورای نگهبان و هیات های نظارت 
استان ها با حسن نیت در سال همدلی و همزبانی همکاری 
خیلی خوبی را با وزارت کش��ور انجام می دهند. هیات های 
اجرایی 10 روز فرص��ت دارند افرادی که ثبت نام کردند را 
احراز شرایط کنند تا کار در مسیر قانونی و براساس جدول 

زمان بندی و تقویم انتخابات ادامه پیدا کند. 
مرتض��ی بختی��اری، مس��ئول س��تاد پاس��خگویی به 
اس��تعامات انتخابات مجلس در دادس��تانی کل کش��ور 

گف��ت: م��ا فقط درباره فهرس��تی که از وزارت کش��ور یا 
ش��ورای نگهبان ارس��ال می ش��ود، نظر می دهیم که آیا 
داوطلبان دارای سوء سابقه هستند یا خیر. براساس قانون 
انتخابات هر لیس��تی که از وزارت کش��ور برای ما ارسال 
می شود، ۵ روز بعد باید پاسخ استعامات داده شود. برای 
مثال اگر در تاریخ پنج دی ماه برای ما لیس��تی از طرف 
وزارت کشور ارسال شده باش��د پنجشنبه آخرین مهلت 
برای پاسخ به استعامات است. مسئول ستاد پاسخگویی 
به اس��تعامات انتخابات مجلس در دادستانی کل کشور 
گفت: طبق اس��تعامات صورت گرفته در میان داوطلبان 
افرادی ثبت نام کرده اند که دارای سابقه محکومیت قطعی 
هستند؛ همچنین تعدادی دیگر از داوطلبان دارای سوابق 
کیفری هس��تند. حجم کار دادستانی با توجه به افزایش 
ثبت ن��ام داوطلبان انتخابات مجلس ش��ورای اس��امی 
افزایش پیدا کرده است و قضات ما به صورت شبانه روزی 

در حال بررسی سوابق هستند. 

روزنامه مدیریتی- اقتصادی
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روزنامه دیلی میل نوش��ت که ب��اراک اوباما، رئیس جمهور 
آمریکا، در تاریخ 18 دس��امبر 201۵ ب��ه همراه خانواده اش 
ب��رای تعطیات ب��ه هاوایی رفتند و قرار اس��ت در 4 ژانویه 
2016 از تعطی��ات ب��از گردن��د. ی��ک گ��روه محافظه کار 
آمریکایی به نام »دید بان قضایی« با انتش��ار اسناد فدرال که 
در آنها ش��رح هزینه های تعطیات باراک اوباما و خانواده اش 
آم��ده از هزین��ه بس��یار باالی��ی که ای��ن تعطی��ات برای 
مالیات دهندگان آمریکایی داش��ته شدیدا انتقاد کرده است. 
براساس جدیدترین اس��نادی که این گروه در روز سه شنبه 
منتش��ر کرد، آخرین سفری که اوباما با خانواده اش به جزایر 
هاوایی داش��ت بالغ بر ۵00 هزار دالر در روز هزینه داش��ته 

و مجم��وع هزینه آن 8.1 میلیون دالر برآورد ش��ده اس��ت. 
اوباما که  زاده هاوایی است، در دوران ریاست جمهوری خود 
هش��ت س��فر به جزایر هاوایی به منظور گذراندن تعطیات 
کریس��مس داش��ته و احتماال در دس��امبر 2016 نیز پیش 
از آنکه ریاس��ت جمهوری را ترک کند مجددا س��فری دیگر 
به ای��ن منطقه خواهد داش��ت. اخی��را ی��ک دادگاه فدرال 
آمریکا یکس��ری اس��ناد مربوط به هزینه های آژانس امنیتی 
»سرویس مخفی« متعلق به وزارت امنیت کشور آمریکا را که 
در آنها شرح هزینه های تعطیات اوباما در هاوایی از دسامبر 
2013 تا ژانویه 2014 ذکر شده در اختیار گروه محافظه کار 

»دید بان قضایی« داده است. 

تعطیالت اوباما در هاوایی چقدر خرج روی دست مالیات دهندگان گذاشت

 وزارت کشور فرانسه اعالم کرد، 2هزار 
و 977 مورد تفتیش و بازرسی در فرانسه 
از 13 نوامبر )22 آبان( یعنی زمان حمالت 
تروریس�تی پاری�س در نوامب�ر )آب�ان( 

تاکنون، صورت گرفته است. 
 دادگاه جنایی رژیم آل خلیفه بحرین 
29 نف�ر از ش�هروندان 16 تا 25 س�اله 
این کش�ور را به اتهام دست داشتن در 
انفجار منطق�ه »بنی جمره« به 10 تا 55 

سال زندان محکوم کرد. 

العبادی، نخس�ت وزیر عراق در بازدید از ش�هر تازه آزاد ش�ده رمادی تاکید 
کرد که نیروهای عراقی به زودی عملیات برای آزادی شهر موصل را نیز آغاز 

خواهند کرد
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ضرغام فوالدوند، مجری طرح توسعه نان صنعتی شرکت 
بازرگانی دولتی ایران درباره استفاده برخی واحدهای نان 
صنعت��ی از امکانات دولتی و گرایش به س��مت تولید نان 
ش��یرینی و عرضه محصوالت با باالتری��ن قیمت ها افزود: 
ممکن اس��ت برخی واحدهای پنج تن��ی مجوز پخت نان 
ماش��ینی گرفته باشند اما خودسرانه تغییر کاربری داده و 
نان شیرینی تولید می کنند که اقدام آنها غیرقانونی است 
و باید توسط اتحادیه پیگیری شود. منظور از نان صنعتی، 
نان های حجیم و نیمه حجیمی که توس��ط دس��تگاه های 
استاندارد به ش��کل کیفی و سالم تولید می شوند؛ درواقع 
نان ماشینی جزو نان های صنعتی نیست و آنها مجوز خود 
را از وزارت صنع��ت دریافت می کنن��د. همچنین نان های 
حجیم و نیمه حجیم براس��اس قطر ب��ه میلی متر تعریف 

می شوند. 
این مقام مسئول با بیان اینکه نان صنعتی تضمین کننده 

س��امت، کیفیت و کاهش ضایعات و هزینه هاست، گفت: 
هم اکنون تولید کیفی و مصرف نان صنعتی در کش��ور با 
مشکات فرهنگی مواجه اس��ت؛ تاش داریم با برگزاری 
دوره های آموزش��ی ب��رای تولیدکنن��دگان و همکاری با 
رس��انه های جمعی، به افزایش مص��رف و عرضه نان های 
صنعت��ی در مراکز خ��اص کمک کنیم. در س��ال 1386 
برخی تولیدکنندگان نان صنعتی مجوز س��اخت ظرفیت 
باالی 20 تن را دریافت کردند که هم اکنون تعداد آنها در 
کشور به 28 واحد رسیده است؛ بخشی فعالند و بخشی به 
دلیل وجود مش��کات، در دست احداث هستند. به دلیل 
وج��ود تحریم ها و ش��رایط اقتص��ادی، واحدهای صنعتی 
دارای ظرفیت باالی 20 تن با مشکات عدیده ای از جمله 
نوس��انات ن��رخ ارز، معوقات و اس��تمهال بانکی و اجرایی 
نش��دن بخش هایی از قانون هدفمندی یارانه ها مواجهند 

که ما به دنبال رفع این مشکات هستیم. 

پخت »نان شیرینی« در واحدهای نان صنعتی ممنوع است

 اصغری کارش�ناس سازمان هواشناسی 
گف�ت: در هفت�ه آینده ش�اهد ب�ارش در 
کش�ور خواهیم بود و تداوم آلودگی هوا در 

کالنشهرها ادامه نخواهد داشت. 
 هادی ایازی قائم مقام وزیر بهداشت در 
امور مش�ارکت های اجتماعی سازمان های 
مردم نه�اد و خیران حوزه س�المت گفت: 
اکنون 267 بیمارستان نیمه تمام در کشور 

وجود دارد. 

علی مصطفوی، مدیر کل دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب و امور مشترکان 
شرکت منابع آب ایران گفت: منابع آب زیرزمینی کشور با 121 میلیارد متر مکعب 

اضافه برداشت مواجه هستند
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ژرار دوپاردیوا بازیگر مش��هور فرانسوی این بار در قالب 
نقش استالین روی پرده می رود. به گزارش ددالین، فانی 
آردان، بازیگ��ر و کارگردان فرانس��وی قص��د دارد فیلمی 
درباره ژوزف اس��تالین دیکتاتور روس��ی بس��ازد و بازیگر 
فرانس��وی ژرار دوپاردیوا را ب��رای این نقش انتخاب کرده 

است. 
کارگ��ردان فرانس��وی عنوان فیل��م و داس��تانش را از 
رمان��ی که ژان دانی��ل بالتاس��ات نوش��ته وام گرفته که 
عبارت اس��ت از »نیمکت اس��تالین«. این کتاب داس��تان 
رهبر اتحاد جماهیر ش��وروی را ن��ه در دوره ای طوالنی از 
زندگی اس��تالین بلکه با تمرکز ب��ر مقطعی از زندگی وی 

روایت می کند. داس��تان کتاب در دهه 19۵0 می گذرد و 
داستان هنرمندی را روایت می کند که قصد دارد مجسمه 
یادبود اس��تالین را بس��ازد و به این دلیل ب��ا کاگ ب نیز 
در ارتباط قرار می گیرد. ای��ن هنرمند که دچار بی خوابی 
اس��ت مدتی را با اس��تالین در گرجس��تان و در سال های 
آخر زندگ��ی او می گذراند. دپاردیوا ک��ه چندی پیش در 
اعتراض به افزایش مبلغ مالیات از س��وی دولت فرانس��ه 
ش��هروندی روسیه را از پوتین دریافت کرد و راهی روسیه 
شد، همواره از پوتین پس از تصرف اوکراین حمایت کرده 
است. دولت اوکراین نیز ورود او را به این کشور برای پنج 

سال ممنوع کرده است. 

دوپاردیوا استالین می شود

  پیک�ر هنرمند فقید رادی�و معصومه 
»ش�ب به خیر  برنام�ه  مج�ری  ذب�اح، 
قطع�ه  در  چهارش�نبه  روز  کوچول�و« 
نام آوران بهشت زهرا )س( تشییع شد. 
  سی وچهارمین جشنواره فیلم فجر از 
»مهدی فخیم زاده«، بازیگر و کارگردان 

سینمای ایران تقدیر خواهد کرد. 
ولی اهلل مومنی- بازیگر و دوبلور-  بازیگر میرزاکوچک خان، سه ش�نبه ش�ب 

دار فانی را وداع گفت
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محمد درخش��ان، رئیس کمیته بازاریابی فدراس��یون 
فوتب��ال ضمن بی��ان این موضوع که اولوی��ت برند لباس 
را تعیی��ن کرده ان��د گف��ت: مذاک��ره را ب��ه زودی آغ��از 
خواهی��م کرد. ب��ه گزارش رس��می فدراس��یون فوتبال، 
محم��د درخش��ان »رئی��س کمیت��ه بازاریاب��ی« درباره 
نشس��ت خود با علی کفاش��یان با محوریت انتخاب برند 
تامین کنن��ده لباس ه��ای تی��م ملی گفت: این نشس��ت 
چهارمی��ن ی��ا پنجمین جلس��ه م��ن و اعض��ای کمیته 
بازاریاب��ی ب��رای انتخاب اسپانس��ر لباس تی��م ملی در 
دفت��ر رئیس فدراس��یون بود. به هرحال ای��ن دوره اقبال 
خوبی داش��تیم و برندهای بیش��تری درخواست خود را 
ارائ��ه کرده بودند. بدون ش��ک این موضوع به دلیل روند 
خوب تیم ملی، حضور در رده اول رنکینگ آسیا، جایگاه 
مناس��ب در بین تیم های ملی جهان، ش��انس اول کسب 

مج��وز حضور در رقابت های ج��ام جهانی آتی و عملکرد 
خوب فدراس��یون فوتبال ایران اس��ت. البت��ه حجم زیاد 
درخواس��ت های دریافتی از طرفی هم کار تصمیم گیری 
را برای ما س��خت می کند و ب��ه همین دلیل هم چندین 
جلسه برای بررسی نکات مختلف همه موارد مطرح شده 
برگ��زار کردیم. مواردی مانند قیم��ت، کیفیت، برندینگ 
و همین طور نحوه همکاری ها و پیش��نهادات ارائه ش��ده 
از اولویت های ما برای بررس��ی پیش��نهادات مطرح شده 
بود. به عنوان مثال در بخش نحوه همکاری برخی برندها 
تهیه لباس خارج از کاتالوگ را س��ه م��اه و برخی دیگر 
هف��ت ماه عنوان کرده بودند ک��ه به روش های همکاری 
برندها با ما مرتبط می ش��د. همچنین مس��ائل اقتصادی، 
تجارت و بازاریابی کش��ور هم از دیگر موارد تعیین کننده 

در تصمیم گیری های ما بود. 

مذاکره برای تعیین برند لباس تیم ملی

س�رمربی  ایوانکووی�چ،  برانک�و    
پرس�پولیس در مصاحب�ه ای اعالم کرد 
که معتقد است دیدار تیمش با استقالل 

خوزستان یک داربی است. 
 فغان�ی، داور بین المللی فو تبا ل ایران 
گف�ت که در گذش�ته به خاط�ر پدرش 
ه�و اد ا ر پر س�پولیس بوده، ام�ا دیگر به 

هیچ رنگ خاصی تعصب ندارد. 
قهرمانی تیم ملی فوتس�ال زنان ایران در آس�یا به گزارش س�ایت کنفدراسیون 
فوتبال آسیا )AFC(  به عنوان یکی از مهم ترین اتفاق های سال 2015 انتخاب شد
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مینیاتور؛ هنر کوچک
مینیاتور در لغت به معنی کوچک تر نش��ان دادن 
اس��ت و مخفف ش��ده کلمه فرانس��وی »مینی موم 
ناتورال« اس��ت که ح��دودا از دوره قاجاریه در زبان 
فارس��ی امروز مصطلح شده است. در حال حاضر در 
ایران به نقاش��ی های ایرانی، چ��ه قدیم و چه جدید 
که از س��بک و روش اروپایی پیروی نکرده و دارای 
خصوصیات نقاشی سنتی باشند، مینیاتور می گویند 
و این تعریف به صورت یک غلط بین ما پذیرفته شده 
است. مینیاتور از جمله هنرهایی است که قابلیت به 
تصوی��ر درآوردن تمام طبیع��ت را در قالبی کوچک 

دارد. 
مینیات��ور، هنر ظریف نقاش��ی اس��ت ک��ه به جز 
ایران مش��ابه آن را در ژاپ��ن و خاور دور و چین نیز 
می توان مش��اهده کرد. در م��ورد تاریخچه این هنر 
برخی پژوهش��گران عقی��ده دارند، ش��خصی به نام 
»غیاث الدین« هنر مینیاتور را از چین به ایران آورد 
و مینیاتور چینی در ایران تکامل یافت و با گذراندن 
مراحل پیشرفت به تدریج از مینیاتور چینی متمایز 
شد. از بررسی های تاریخی چنین استنباط می شود 
که هنرمندان مینیاتورساز ایرانی طراحی رنگ آمیزی 
و مجسمه سازی چینی را با ادراك و ذوق خاص خود 
تغییر داده و دگرگونی هایی در آن به وجود آورده اند. 
ب��ه هرحال، اگر چه واژه مینیاتور در نگاه اول بیگانه 
می نماید اما شک نیست که مینیاتور با ابعاد کنونی، 
هنری ایرانی اس��ت که مکتب ه��ای مختلف همانند 
مکتب عباسی )بغداد(، مکتب مغول و مکتب هرات 
را گذران��ده و با ظهور صفوی��ه و انتقال مرکز هنری 
ای��ران از ه��رات به تبری��ز در ش��یوه آن نیز تحول 

به وجود آمده است. 
با انتخاب اصفهان به پایتختی و حمایت همه جانبه ای 
ک��ه از هنرمندان، نقاش��ان و نگارگران ب��ه عمل آمد 
نقاشان چیره دستی ظهور کردند که شاهکارهای آنان 
امروز زینت بخش موزه های جهان اس��ت در این عصر 
به دلیل گس��ترش ارتباط ایران با کشورهای اروپایی و 
آسیایی هنر ایران به کش��ورهای بیگانه معرفی شد و 
دوران صفویه آغاز فصل تازه ای در تاریخ مینیاتور ایران 
به حساب می آید. در زمان صفویه هنرمندانی همچون 
رضا عباسی، محمدزمان نگارگر، محمدقاسم مشهور به 
سراجای نقاش و محمد یوسف مّصور اشاره کرد که با 
خلق آثار بی بدیل و منحصر به فرد این هنر را به نهایت 
اعتال رس��اندند. در دوران معاصر مینیاتور ایرانی جلوه 
درخشانی داشته و در طی 100سال اخیر آثار ممتازی 

به وجود آمده است. 
ورود نقاش��ی به شیوه چینی ها در اثر هجوم مغوالن 
به ایران نبود، بلکه نقاش��ی ایران سال ها قبل از تهاجم 
چنگیز با اس��لوب و روش های هنر چینی در سراس��ر 
خاورمیانه شهرت و اعتبار داشت و در شاهنامه فردوسی 
نیز به این مطلب اشاره شده است. احتمال می رود که 
ترکان سلجوقی، مروج این شیوه در ایران بوده باشند؛ 
منتها ایرانیان شیوه نقاشی چینی را با دید خاص هنری 
خود تلفیق کردند و کاشی هایی که امروزه نمونه هایی 
از آنها در دست است، نشان می دهد که سال ها پیش از 
حمله مغول به ایران، همان سبک و شیوه و رنگ آمیزی 
و طراحی که بعدها به صورت نقاشی کتب مورد استفاده 
قرار گرفت، در ایران انجام می شده و اگر دست حوادث، 
کتابخانه های بزرگ ایران را معدوم نکرده بود، امروز به 
راحتی می توانستیم نسخی را که متعلق به دوران پیش 
از مغول بوده و همان ویژگی مینیاتورهای مکتب هرات 
یا مراغه و مکاتب دیگر بعد از مغول را دارا بوده اند، در 

اختیار داشته باشیم. 

مینیاتوریست 
مینیاتوریس��ت، هنرمندی اس��ت که آنچه را خود 
می اندیش��د ی��ا می پندارد ک��ه بینن��ده عالقه مند به 
دیدن آن است، تجس��م می بخشد و به هیچ وجه تابع 
مقررات و قوانین حاکم بر فضای نقاشی نیست. مکاتب 
مینیاتورهای ایرانی، از نخس��تین قرون بعد از اس��الم 
آغاز ش��ده اس��ت. مینیاتور ایرانی در ق��رون اولیه بعد 
از ظهور اس��الم، در ترکیب با خ��ط عربی تداوم یافته 
و بهترین نس��خه های قرآن کریم را هنرمندان مبتکر 
ایرانی نوش��ته اند و به تزئین و تذهیب مصحف شریف 
پرداخته ان��د. طالکاری حواش��ی و س��رلوحه قرآن و 
طرح های اسلیمی و ختایی و گردش های ترکیب بندی، 
ش��یوه مخصوصی بود که ایرانیان ابداع کردند که این 
ش��یوه به صورت نقاشی براس��اس کتب و نوشته ها در 
مکت��ب بغداد ادامه یافت. مکتب بغداد از آن جهت که 
نوعی نقاشی بدوی اس��ت، تا حدودی نشان از فقدان 
مه��ارت و قدرت هنری س��ازندگانش دارد و بیش��تر 

دربردارنده قصه ها و روایت مذهبی است. 
هنرمن��دان مکتب بغ��داد، اکثرا ایران��ی بوده اند و 
معموال به س��فارش و دستور رؤس��ای قبایل عرب، 
کتب خطی را با ذوق خ��ود تزیین می کردند. روش 
کار آنها به اکثر نقاط دور و نزدیک ایران راه یافت و 
تا دوران سلجوقیان که نقاشی ایران ترقی محسوسی 
کرد، ادامه داشت. با حمله چنگیز به ایران و از رونق 
افت��ادن علم و هنر در بغداد، نخس��تین فرمانروایان 
مغ��ول در ش��مال غربی ای��ران، در تبری��ز و مراغه 
مستقر ش��دند و هنرمندان نیز در آن منطقه دوباره 
گ��رد هم آمدند. مغوالن به دلیل عالقه و تمایلی که 
به هنر چینی داش��تند بالفاصل��ه جذب ذوق آزمایی 

مینیاتوریست های ایرانی شدند. 

ساخت و ساز مینیاتور 
اب��زار و وس��ایلی ک��ه مورد ل��زوم ی��ک هنرمند 
مینیاتورساز است در مقایسه با سایر هنرهای ایرانی 
مانند خاتم س��ازی و قلمزنی و منبت کاری و... بسیار 

محدود است. ابزار یک مینیاتوریست عبارتند از: 
قلم مو: در قدیم هنرمندان برای ساخت قلم مو از 

دم نرم سنجاب استفاده می کردند. 
بوم مینیاتور: عبارت اس��ت از تخته، کاغذ، مقوا، 

فیبر، عاج، استخوان و... 
روغن: برای محافظت اثر از آن استفاده می کنند. 
رنگ: بیش��تر مینیاتورس��ازان از رنگ های دست 

ساز خود استفاده می کرده اند. 
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دریچه

مسعود خسروی، هنرمند نگارگر از کسب وکارش می گوید

توریستنیاید،اینهنرهممیمیرد

در ای��ن دوره و زمان��ه اندروایی که ما در آن 
زندگی می کنیم اینکه کس��ی پایه درآمدزایی 
زندگی اش را براس��اس هن��ر و خلق اثر هنری 
قرار بدهد، ریس��ک زیادی کرده اس��ت چون 
ح��ال و ه��وای روزگار کنون��ی ما ه��م همان 
داس��تان هزار س��ال پی��ش را دارد. همان طور 
که هزار سال پیش استاد فردوسی گفته است: 
هنر خوار ش��د، جادوی ارجمند / نهان راستی، 
آش��کارا گزند. از طرفی روزی چند کیلو سرب 
ه��وای تهران را ق��ورت دادن و بعد با نوای تار 
و سه تار و بربط نگارگری کردن و نقاشی الکی 
انجام دادن هم قدرت ذهنی باالیی می خواهد. 
کاری که خس��روی عاشقانه دوس��تش دارد و 
چندین ب��ار البه الی حرف هایش از عش��قش 
به کارش می گوید. کاری که بیش از 20س��ال 
در آن تجربه دارد: از س��ال 72 شروع کرده ام. 
با نگارگری و در ادامه هم نقاش��ی الکی انجام 
داده ام. نگارگری را روی کاغذ و سطوحی مانند 

دیوار و چوب انجام می دهیم. 

دقیقا چه می کند
منظ��ور از کار الکی یعنی نقاش��ی که انجام 
شود، رویش پوششی قرار می دهند که الکی و 
الکی روغنی است تا نقاشی آسیب نبیند. اواخر 
دوره تیم��وری و اوای��ل دوره صفویه این هنر 
ش��کل می گیرد. هنری که می خواهد نگهبانی 
باش��د برای هنر نگارگری و نقاش��ی. تجلید یا 
همان جلد کردن کتاب ها و غیره هم به خاطر 
حفظ شان از آسیب دیدگی انجام می شده است. 
رواج بیشتر این هنر در این دوره مرهون واردات 
خمیر کاغذ به ایران از اروپا و بعدها س��اختش 
است. بنابراین به جای جلد چرمی، جلد کاغذی 
به کار می برند و برای هنری کردن شان روی شان 
را نقاش��ی می کنند. برای جلوگیری از آسیب 
دیدن آن روی ش��ان را با روغن کمان می زدند 
و کم کم هنر الکی فراگیر می شود. به این هنر 
آقامیرکی هم می گویند و مشهور است کسی به 
همین نام مبدع این روش بوده است. خسروی 
در ادامه اضافه می کند که نگارگری شکل های 
مختلفی دارد، یعنی هم کار الکی اس��ت یعنی 
وقتی نقاشی انجام شد، پوشش رویش می آید 
که آس��یب نبیند و راحت بتوان آن را جا به جا 
کرد که به این می گویند الکی روغنی و از اواخر 
دوره تیموری و اوایل صفویه ش��کل می گیرد و 
تا قب��ل از دوره صفویه و دوره تیموری تجلید 
کتاب ها یعنی جلد کردنش، صحافی با جلدهای 
چرمی انجام می شد. در واقع پایه شغل نقاشی 
الکی بیشتر براساس جلد کتاب ها و قلمدان ها 
نهاده ش��ده اس��ت. قلمدان ها را تا قبل از دوره 
صف��وی از برن��ج و فوالد می س��اخته اند و بعد 
از آش��نایی ب��ا خمی��ر کاغ��ذ، قلمدان هایی با 
خمیرکاغذ می س��ازند. صندوقچه و قاب آینه 
هم در حوزه کارهای الکی انجام ش��ده اس��ت. 
قدیمی ترین کارها مربوط به دوره تیموری است 
و در تهران موزه ملک آثار الکی بسیاری دارد. 

هزینه های آموزش نگارگری
ابت��دا پیش اس��تاد علی جان پ��ور نگارگری 
را تمرین کرده در فرهنگس��رای ارس��باران و 
نزد اس��تاد تاکستانی هم مش��ق گرفته است. 
خس��روی ه��م در ج��واب س��والی در م��ورد 
هزینه ه��ای یادگیری این هنر می گوید: هزینه 
زیادی ندارد. حداقل برای خرید وس��ایل مورد 
نیاز هزینه ای آنچنانی الزم نیست. تنها هزینه 
مربوط به کالس های آموزشی است. کالس های 
گروهی داریم و جلسات خصوصی. گاه هنرجو 
را می برند و می آورند. مثال هر جلسه چند خط 
به او یاد می دهند. کالس های آموزشی معمولی 
هر جلس��ه بین 50 تا 60هزار تومان اس��ت اما 
کالس های خصوصی جلس��ه ای بین 100هزار 

تا 300هزار تومان اس��ت. نوع تدریس استاد و 
اس��تعداد هنرجو هم موثر است. اما به هر حال 
مبانی را بین دو تا سه سال می توان یاد گرفت. 
در کالس ه��ای نگارگری س��بک ها را آموزش 
نمی دهند. تنها تکنیک های نگارگری را آموزش 

می دهند. 

هزینه های الکی سازی
خسروی هزینه های ساخت یک اثر الکی را 
زیاد نمی داند: هزینه  آنچنانی ندارد و مهم ترین 
هزینه همان زمان است. مثال صندوقچه ای که 
سه ماه رویش کار می ش��ود، 25میلیون تومان 
قیمت واقعی اش است اما در نهایت 15میلیون 
تومان به فروش می رس��د. چنین کاری حدود 
400 ت��ا 500 هزار تومان هزین��ه اولیه  برایش 
صرف می شود. قلم مو و کاغذ هم دیگر وسایل 
م��ورد نیاز اس��ت اما مهم تجربه و اس��تعداد و 
هنر اس��ت که این اثر هنری را ایجاد می کند. 
خسروی معتقد است که هنرهای سنتی ایرانی 
خیلی ارزان خریدوفروش می شوند: در همین 
حراجی ه��ای ته��ران کاره��ای مدرنی عرضه 
می شود که تا 100میلیون به فروش می رسند و 
ما که خودمان تکنیک ها را می دانیم، به راحتی 
متوجه می ش��ویم ک��ه زمان زی��ادی هم برای 
کارهایی از این دس��ت صرف نش��ده است. اما 
در مقابل اگر کارهای ما مثال 20میلیون تومان 
قیمت گذاری شوند، می گویند این همه هزینه 
بابت چه چیزی باید پرداخت شود! خسروی به 
روی دیگر بازار کاالهای هنری از این دست هم 
اش��اره می کند و می گوید: حرف اول را در بازار 
دالل ها می زنن��د. آنها قیمت های غیرواقعی بر 
آثار می گذارند و تعیین کننده هستند. این نکته 
را هم باید اضافه کنم که مشتریانی هم هستند 
که نگارگری س��نتی ایرانی را دوست ندارند و 
حتی از آن متنفر هس��تند و حت��ی گاه آن را 
پیش پ��ا افتاده  می دانند. اما اینک��ه او به عنوان 
یک هنرمند چق��در معتقد به روزآوری در این 

هنر است، س��والی اس��ت که اینچنین جواب 
می دهد: مضمون  نقاشی ها می تواند امروزی تر 
باش��د. عده ای ن��وآوری کرده ان��د و بر مبنای 
جامعه امروز نگارگری کرده اند، ولی عده ای هم 
می گویند نگارگری همان تصویر دوره صفوی و 
تیموری است. البته عده ای هم همان مجالس 
را با چهره های امروزی کار کرده اند و هس��تند 
کس��انی که این روش را قبول ندارند. مثال در 
آس��مان یک اثر هم پرنده است و هم هواپیما 
و این به مذاق همه خوش نمی آید. به هر حال 
نوعی مقاوم��ت در مقابل تغییر وجود دارد. هر 
چند این عرصه حساس��یت های خود را دارد و 

نمی توان بی گدار به آب زد. 

طال وارد می شود
کار نگارگ��ری در ح��د رن��گ و روغن باقی 
نمی ماند. هزینه ها زمانی خود را نشان می دهند 
ک��ه طال وارد عرصه کارزار نگارگری می ش��ود. 
خس��روی در این مورد می گوید: طال به صورت 
گرمی و دفترچ��ه ای خریدوفروش می ش��ود. 
دفترچ��ه در واق��ع ورق ه��ای طال اس��ت که 
به صورت دفترچه درآمده است و البه الی هر دو 
ورق یک برگ طال است. نوع کار با طال هم به 
این صورت است که یا ورق را روی سطحی قرار 
داده و رویش نقاشی می کنند یا آن را می سابند 
و ب��ه طالی نرم تبدیل می کنن��د و تذهیب را 
با آن انجام می دهند. عیار این طال 24 اس��ت. 
البته عی��ار 18 و 14 هم در ب��ازار وجود دارد. 
طال را در همه کارهای نگارگری می توان به کار 
برد. بعضی از کارها همه اش با طال اس��ت. مثال 
سه تا چهار گرم طال در آنها به کار می رود. وی 
همچنین اضافه می کند که بس��ته به نوع کار 
ممکن اس��ت در تذهیبی تنها نیم گرم طال و 
در تذهیب دیگری سه تا چهار گرم طال به کار 
برود. کارهای��ی با مواد طال را معموال به صورت 
سفارشی کار می کنم و موزه ها و گالری داران به 

ما سفارش می دهند. 

باید بازاری بسازیم
ه��ر اثری که ایجاد ش��ود، خلق ش��ود یا 
تولید ش��ود، زمانی که قرار است راهی برای 
درآمدزایی باش��د باید به فروش هم برس��د. 
خس��روی می گوید جای خالی فروشگاه های 
اصی��ل صنایع دس��تی به چش��م می خورد. 
هنوز هم نمایش��گاه ها، فروش��گاه های اصلی 
صنایع دس��تی معتبر هس��تند. اما مس��ئله 
اینجا اس��ت که معم��وال تبلیغاتی هم برای 
اطالع رس��انی برپایی نمایشگاه ها نمی شود و 
خیلی محدود اس��ت اما کس��انی که تجربه 
زی��ادی در این حوزه دارند، براس��اس روابط 
شخصی خود شناخته می شوند، نه براساس 
رس��انه های جمعی. مش��تریان اصلی آثار ما 
هم مجموع��ه داران و گالری داران هس��تند. 
موزه ه��ا را ه��م می ت��وان به لیس��ت اضافه 
کرد. اما هس��تند مجموعه دارانی که نس��بت 
ب��ه موزه ها آثار بیش��تر و معتبرت��ری دارند. 
ایج��اد بازار دائم برای صنایع دس��تی منوط 
به ورود توریست به ایران است. اما توریست 
خوب و معتبر که س��واد فه��م آثار هنری را 
داشته باشد. توریست اگر نیاید و پولی برای 
خرید این آثار خرج نش��ود، همگی فراموش 
می شوند و در واقع می میرند. مسئله دیگری 
که خس��روی به آن اشاره می کند مربوط به 
عدم آش��نایی مردم با هنرهای اصیل ایرانی 
است: صنایع دس��تی و آثار هنری جایی در 
صدا و س��یما ندارند. اگر هم باشد برای فهم 
عموم سخت است و فایده ای ندارد. سازمان 
میراث فرهنگی هم نمایشگاه برگزار می کند، 
بیلبوردهایی در س��طح ش��هر نمی زند و در 
واقع صنایع دس��تی تبلیغ نمی شوند. به طور 
کل��ی بی برنامگی در م��ورد هنر داریم. حتی 
در رس��انه های مکتوب هم هنر و آثار هنری 
تاکنون و جایگاهی به معنای اینکه ش��غلی 
معرفی شوند که کسی نسبت به آنها ترغیب 

شود، نداشته اند. 

آسیب شناسی بازار
در صنایع دس��تی ام��روز کاره��ای الکی 
غیراصولی زیاد اس��ت. خس��روی با ادای این 
جمل��ه ادام��ه می ده��د: کار الک��ی در چند 
س��ال اخیر اینچنین معروف ش��ده که هر اثر 
نگارگ��ری که روی��ش روغن ب��ه کار رود، کار 
الک��ی اس��ت. در حالی که کار الک��ی باید از 
پایه به عن��وان کار الکی آغاز  ش��ود، در چند 
مرحل��ه الك بخ��ورد، روغ��ن بخ��ورد و... از 
طرفی ته رنگ گذاری  متفاوتی دارد و... همین 
موجب شده آثاری که به واقع زمانی برای شان 
صرف ش��ده و هزین��ه ای در برداش��ته اند، یا 
به ف��روش نروند یا به قیم��ت واقعی خریده 
نش��وند. از قدیمی ترین کاره��ای دوره قاجار 
می ت��وان ب��ه قرآن��ی از دوره ناصری اش��اره 
ک��رد که تنه��ا 20میلیون توم��ان به فروش 
می رس��د. اثر دیگری که مثال خوشنویس��ی 
اس��ت، حدود 400سال قدمت دارد و مذهب 
ش��ده، صحافی و جلدسازی ش��ده و... و تنها 
7میلیون تومان به فروش می رس��د. در حالی 
ک��ه آثاری هس��تند که مربوط ب��ه دوره های 
اخیر هس��تند و قیمت های غیرواقعی حتی تا 
800میلیون تومان روی ش��ان نهاده می شود. 
قیمت گذاری ه��ا مخدوش اس��ت و گاه تنها 
براس��اس اسم ها اس��ت. مثال یک قطعه خط 
میرزا غالمرضا و میرعم��اد را چندده میلیون 
توم��ان خری��داری می کنن��د ام��ا ی��ک اثر 
خوشنویس��ی ش��ده را خیلی ارزان. خسروی 
روش ه��ای قیمت گ��ذاری را دارای مش��کل 
می داند و اضافه می کند: یک قطعه خط میرزا 
غالمرضا 30میلیون تومان به فروش می رسد 
و یک کتاب 300صفحه ای خوشنویسی شده 
را تنها 50میلیون تومان می خرند. کپی کردن 
آثار هنری و فروش ش��ان در بازار نیز از دیگر 
مش��کالتی است که در مورد هنر وجود دارد. 
هر چند نوع کار و سبک کار را حتی اگر کپی 
هم باش��د می توان فهمید. البته تنها استادان 
کار می توانن��د بفهمند. این روزها کپی کردن 
در بازار زیاد اس��ت. چون همه می خواهند ره 

صدساله را یک شبه بروند. 

هنری برای اداره زندگی
اگر کسی بخواهد به اصطالح وردست استاد 
کار کند، بین دو تا س��ه س��ال باید آموزش 
ببیند اما اگر کس��ی بخواهد دفتر مس��تقلی 
برای خودش راه اندازی کند، بین چهار تا پنج 
سال باید آموزش ببیند و تجربی کار کند. در 
مجموع به خاطر درگیری مس��تقیم چشم و 
خستگی بیش از حد تنها می توان روزی بین 
پنج تا شش ساعت در طول روز کار نگارگری 
انجام داد. البته منظورم کار مداوم است. من 
خ��ودم پیش آمده که 30س��اعت مداوم کار 
کرده ام. بنابراین نوع درآمد براس��اس میزان 
کار و زم��ان به کار رفته و اس��تعداد هنرمند 
تعریف می ش��ود اما می ت��وان از این راه امرار 

معاش کرد. 

نکات ریز از هنر الکی و نگارگری
عالوه بر ایران، در کش��ورهایی چون هند و 
چین مهم تری��ن نگارگری ها انجام می ش��ود. 
در اروپا به این ش��کل کمتر انجام ش��ده است. 
کارهای کشمیری و هندی مشخص است و نوع 
کار و مجالس بزم و رزم با چهره های هندی کار 
شده است. در نگارگری ایرانی چهره ها مغولی 
اس��ت. در کل ایران هنرمندانی با درجه مستر 
در کار الک��ی و نگارگ��ری بی��ن 20 تا 30 نفر 
هس��تند و مرکز نگارگری ایران در حال حاضر 
تهران است و قبال اصفهان و شیراز بوده است. 
کالس های پیشرفته، گالری ها و مراکز آزمون ها 

و... همه در تهران است. 

طاهره خواجه گیری

خیابان س�عدی را که پایین  می روم، می رسم به کوچه ای که در 
نگاه اول بن بس�ت به نظر می رس�د اما در انتها پیچ و واپیچ هایی 
می خورد و در طبقه دوم یکی از آپارتمان ها به دفتر چهارگوش و 

س�اده هنرمند نگارگری وارد می شوم که نوای موسیقی سنتی را 
چاشنی چهره آرام و محیط دلنشین کارش کرده است. 

قاب عکس�ی از اس�تاد ش�جریان، س�ه تاری و بربط�ی و یک 
دس�ت مب�ل با ط�رح پلنگ�ی، چن�د صندوقچ�ه و تصاویری بر 
دی�وار؛ اینها اج�زای یک محیط هنری هس�تند ک�ه هنرمندش 

گاه 30س�اعت م�داوم در آن کار می کند و گذش�ت زمان را هم 
نمی فهم�د. چای به دس�ت وارد می ش�ود و اینق�در تن صدایش 
آرام اس�ت که مجبور می ش�وم بگویم صدای موسیقی را بسته و 
 خ�ودش هم نزدیک تر بیاید تا از زیر و بم کس�ب وکار هنری اش 

بگوید. 

نقاش��ی الکی در حقیقت از بطن نگارگری ایران بیرون 
آمد و میدان عمل وسیع تر و متنوعی را در اختیار نگارگران 
گذاش��ت. بیراه نیس��ت که با افول و انحطاط نگارگری و 
کتاب آرایی در ایران، نقاش��ی الکی رونق بیشتری یافت. 
در این نوع نقاشی، نقاش می توانست زوایای دید دیگری 
را تجربه کند. نقاشی الکی با جلدسازی چرمی شروع شد و 
در طراحی روی چرم و کاغذ در آستر بدرقه از شبکه بندی 
با بریدگی های توری مانند استفاده کردند. بعدها با استفاده 
از خمیر کاغذ و چس��ب )پاپیه ماشه( و قالب های چوبین، 
سطح شیء مورد نظر را برای نقاشی زمینه سازی می کردند 
و در پایان، س��طح نقاش��ی شده را با پوس��ته ای ضخیم از 
مخلوط روغن بَزَرك، س��ندروس و روغن جال می پوشاندند 
و نقاش��ی جلوه ای چون نقاشی رنگ روغن پیدا می کرد. از 
این نوع نقاشی روی قلمدان ، جلد کتاب ، قاب آیینه ، رحل 
قرآن ، جعبه جواهرات، درهای منقوش و محکوك، قاب های 
تخت��ه ای، کمان های رزمی و تزیینی و ورق های بازی بهره 
می گرفتند. نخستین قلمدان نگاری به سال 1106ه�. ق و 
با رقم »یا صاحب الزمان« از محمد زمان، محفوظ در موزه 

آرمیتاژ سن پطرزبورگ شناخته شده است. 

رونقی قاجارگونه
نقاشی الکی در دوره قاجار از نظر کمی و کیفی تحولی 
درخور یافت. در حقیقت رونق نقاش��ی الکی و مینایی در 
ای��ن دوره معلول انحطاط کتاب آرایی بود. هرچند ش��یوه 
نقاش��ی الکی با محمد زمان و در دوره صفوی شروع شد و 
در دوره افشاریه و زندیه با آثار هنرمندانی چون علی اشرف، 
محمدهادی و محمد صادق ادامه پیدا کرد. نقش مایه های 
نقاشی الکی در دوره قاجار پرمایه تر شد و در آن از بته های 
گل��دار مکرر، به خص��وص گل س��رخ، گل میخک صد پر، 
سنبل، شکوفه های میوه، پرندگان و پروانه ها، دسته گل های 
مختلط، گل زنبق، ترکیب بندی های ساده با نقوش سپری 
و ترنجی استفاده شد. نقاش��ی الکی در دوره قاجار از نظر 
کمی و کیفی تحولی درخور یافت. در حقیقت رونق نقاشی 
الکی و مینایی در این دوره معلول انحطاط کتاب آرایی بود. 
یک��ی از زیباترین آثار این دوره صندوقچه جواهرات با رقم 
میرزابابا در س��ال 1218ه�. ق است که در آن نقش گل و 

مرغ بیش از پیش چشمگیر شده است. 
نقاشی الکی

دردوره فتحعلی شاه هنرمندانی چون مهرعلی، میرزابابا، 

سیدمیرزا و عبداهلل خان، قلم موی خود را دیگر در نگاره های 
کتاب ه��ا به کار نگرفتند، بلکه به جای آن در نقاش��ی های 
الک��ی و مینایی و رنگ روغن به کار بس��تند. در این دوره 
شهرهای تهران، اصفهان و شیراز از مراکز تولید آثار نقاشی 
الکی و مینایی بود. بر موضوعات این نوع نقاشی، مضامینی 
چ��ون صحنه ه��ای درب��اری، صحنه جن��گ، صحنه های 
اس��اطیری و تاریخی و ش��کار و داوری اخ��روی و منظره 
پردازی و اقس��ام گل و مرغ افزوده ش��د. یکی از زیباترین 
جلدهای این دوره جلدی بود که فتحعلی شاه ساخت آن را 
برای خمسه نظامی شاه طهماسبی سفارش داد و سیدمیرزا 
و محمدباق��ر آن را در س��ال 1245ه�. ق اج��را کردند. از 
نقاش��ان مطرح این دوره نجفعلی و س��ه فرزندش محمد 
کاظم، جعفر و احمد و برادرش محمداس��ماعیل بودند که 
نقاش��ی الکی نیمه دوم سده سیزدهم هجری را در اختیار 
خود داشتند و منوچهرخان، حاکم اصفهان از آنها حمایت 
می ک��رد. در این زمان یک خانواده دیگر نیز در اصفهان در 
نقاشی الکی شهرت داشت، یعنی خانواده امامی ها. نصراهلل 
امامی و رضا امامی آثار الکی زیبایی با مضمون گل و مرغ 

در قاب آیینه ها و قلمدان ها و جعبه ها پدید آوردند. 

شیراز قطب الکی ها
در ش��یراز نیز هم زم��ان با آنها، آقابزرگ ش��یرازی به 
نقاش��ی الکی اشتغال داش��ت و نامی صاحب شهرت در 
این نوع نقاشی خصوصا در چهره پردازی از رجال مشهور 
به صورت الکی داشت. دردوره ناصری نقاشی الکی متحول 
شد و نقش مایه هایی چون شکوفه های فندق، گوزن ها و 
طوطی ها، صحنه هایی از زندگی روستایی، دسته گل های 
آزاد، پیکره های��ی با جامه های آخرین مد اروپایی و مردان 
با ریش تراش��یده، زنان با دامن ه��ای پرچین و حجیم و 
ماخوذ از اروپا به آن وارد شد. ورود فراوان تصاویر اروپایی و 
نشریات فرنگی راه را برای اقتباس وسیع از نقش مایه های 
آن گشود و تکرار یکنواخت ترکیب بندی ها و نقش مایه ها 
را به وج��ود آورد. در ای��ن دوره توجه به ش��مایل نگاری 
امام علی)ع( و حسنین)ع( در نقاشی های الکی بیان کننده 
رویکردی جدید در نقاش��ی اس��المی بود. نقاشی الکی با 
طلیعه عصر جدید که از دوره مش��روطیت شروع شد رو 
به افول گذاش��ت و فراگیری خود را از دست داد هر چند 
هنوزم هم در گوشه و کنار کشور اندکی هنرمندانی به آن 

مشغول هستند. 
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فراز و نشیب های بازار جهانی 
آبمیوه

از آنجایی ک��ه یکی از محصوالت مه��م بازارهای 
جهان��ی، فرآورده های میوه ها و س��بزیجات اس��ت، 
صنع��ت آبمیوه به یکی از مهم تری��ن صنایع تجاری 
جهان تبدیل ش��ده است که همه ساله عرصه تقاضا 
برای آن گسترده تر می ش��ود و به ویژه با توجهی که 
برخ��ی از مصرف کنن��دگان به س��امت تغذیه خود 
دارن��د، آبمیوه ه��ای طبیع��ی طرف��داران زیادی در 
س��طح جهان یافته اس��ت، اما در کنار ای��ن تقاضا، 
وجود برخی عوامل دیگ��ر باعث چالش هایی در این 
تجارت می ش��ود، تغییرات آب وهوایی و تغییر ذائقه 
مصرف کنندگان به سوی دیگر نوشیدنی ها، از جمله 
عواملی هستند که باعث فراز و نشیب های زیادی در 

این تجارت جهانی شده اند. 

صنعتی رو به رشد
امروزه با توجه به افزایش آگاهی مردم نس��بت به 
سامت خود، مصرف آبمیوه رشد چشمگیری داشته و 
 خریدوفروش آن در سال های اخیر رشد قابل توجهی 

یافته است. 
خصوصا در حال حاضر، پردازش صنعت آبمیوه در 
کش��ور چین رو به رشد اس��ت. البته این صنعت نیز 
طی سال هایی دستخوش بحران هایی شد و خصوصا 
در پی بحران اقتصادی که در سال 2008 پدید آمده 
بود، بازار عرضه و تقاضای این صنعت با چالش هایی 
ج��دی روبه رو ش��د، اما با این ح��ال تحلیلگران این 
صنعت پیش بینی کرده بودند که بازار جهانی آبمیوه 
تا سال 2015 به تولیدی بالغ بر 64.46 میلیارد لیتر 
رس��یده و حتی پیش بینی ش��ده که تقاضای جهانی 
برای این صنعت، به رش��د س��ال های پیش از رکود 

اقتصاد جهانی برسد. 

چین باز هم پیشتاز
همان گونه که ذکر ش��د چی��ن یکی از بزرگ ترین 
تولید کنندگان آبمیوه در جهان محس��وب می ش��ود 
و طبق گزارش��ی ک��ه انجمن صادر کنن��دگان مواد 
غذایی چین ارائه داده، طی س��ال های اخیر کش��ور 
چی��ن حدود یک میلیارد لیتر آبمیوه به کش��ورهای 
دیگ��ر صادر کرده اس��ت ک��ه ح��دود 60 درصد از 
تولی��دات آبمی��وه کل جهان را ش��امل می ش��ود و 
 پیش بینی می شود که این روند کماکان ادامه داشته 

باشد. 
البت��ه نکته قاب��ل توج��ه اینکه چین بیش��ترین 
جمعی��ت جهان را داراس��ت، اما مص��رف آبمیوه در 
این کش��ور به نس��بت پایین اس��ت. البته س��رعت 
تولید آبمیوه در چین به ش��دت در حال رش��د بوده، 
به طوری ک��ه حجم تولی��دات این صنعت در س��ال 
2009 به 14.48 میلیون تن رسیده که در مقایسه با 
سال 2005 که 6.35 میلیون تن بوده است، رشدی 

مضاعف داشته است. 

ال نینو و آبمیوه
البت��ه توج��ه به ای��ن نکته ضروری اس��ت که با 
توجه ب��ه بحران ه��ای اقتصادی س��ال های اخیر، 
تغیی��رات آب و هوایی و ظه��ور پدیده هایی مانند 
ال نین��و، ب��ازار جهان��ی آبمی��وه نیز دس��تخوش 
چالش های��ی ش��ده و روند تولید ای��ن محصول از 
آنچه انتظار می رفت، کمتر ش��ده باش��د. همچنین 
با توج��ه به تولیدات ان��واع مختلف نوش��یدنی ها، 
تقاضای مصرف کنندگان نسبت به آبمیوه تا حدی 
نیز کاهش یافته است. به عنوان مثال کشور برزیل 
که از تولیدکنندگان عمده آبمیوه اس��ت، در سال 
2015 به دلیل شرایط آب وهوایی، با افت زودرس 
میوه مواجه شده که البته پدیده ال نینو نیز بر این 
روند تاثیری عمده داش��ت. همچنین این تغییرات 
آب وهوایی بر روند تولید این صنعت در ایالت های 
آمریکا نیز تاثیر گذش��ته اس��ت، به طوری که مثا 
در تولید آب پرتقال، طب��ق پیش بینی تحلیلگران 
این تجارت، تولید جهانی آن در س��ال های 2014 
و 2015 نس��بت به سال گذاشته که 48.8میلیارد 
تن بوده اس��ت، 4درصد سقوط کرده است که این 
ام��ر خصوصا بازارهای چین، برزیل و اتحادیه اروپا 
را دس��تخوش تغییر خواهد کرد و بر این اس��اس 
انتظ��ار می رود که صادرات جهانی آب میوه حدود 

7درصد افت داشته باشد. 

براساس آمار و ارقام
طبق آماری که توس��ط تحلیلگران صنعت آبمیوه 
گرفته ش��ده اس��ت، تولید آب پرتقال در کشورهای 
مهم تولیدکنن��ده آن یعنی برزی��ل، ایاالت متحده، 
مکزی��ک و اتحادی��ه اروپا طی س��ال های 2011 تا 
2015 به قرار زیر بوده اس��ت: برزیل در س��ال های 
2011 ت��ا 2012، 1.263 ت��ن، در س��ال 2013، 
980ت��ن، در س��ال 2014، 1.120 تن و در س��ال 
2015، 1.010 تن تولید داشته است. ایاالت متحده 
آمریکا نیز در فاصله همین سال ها به ترتیب تولیدی 
برابر با 682، 607، 492 و 481 تن داش��ته اس��ت. 
به همی��ن ترتیب مکزی��ک 83، 151، 117 و 130 
تن تولید داش��ته و اتحادی��ه اروپا نیز در طی همین 
س��ال ها ب��ه 82، 83، 111 و 102 تن تولید دس��ت 
یافته اس��ت. همان گونه که پیش تر نیز گفته شد این 
آم��ار کاما بیانگر بحران هایی جغرافیایی و اقتصادی 
اس��ت که بر روند تولیدات این بازار تاثیر داش��ته و 
تغییرات چند درصدی را به همراه داش��ته است. در 
پایان بد نیست به معرفی مختصر از برخی برندهای 
معروف آبمیوه در سطح جهان بپردازیم. فروتی، دل 
مونت��ه، ِکِرس، هارِوس، تروپیکانا، رئال و. . . از جمله 
برندهای معروف آبمیوه در سراسر جهان هستند که 
طعم و کیفیت منحصربه فرد آنها باعث شده است که 

به شهرتی جهانی دست یابند. 
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بازار جهانی

انجم��ن  دبی��ر  داوودآب��ادی،  ول��ی اهلل 
تولیدکنن��دگان آبمی��وه و کنس��انتره با تاکید 
بر ب��ه روز ب��ودن این صنعت در کش��ورمان به 
»فرص��ت ام��روز« گفت: با توجه ب��ه اطاعات 
و مدارک��ی ک��ه درب��اره این صنع��ت موجود 
اس��ت اغلب کارخانه ه��ای تولیدکننده آبمیوه 
وکنس��انتره حاصل فعالیت های اقتصادی پس 
از پیروزی انقاب اسامی در کشورمان هستند 
و بنابرای��ن با توجه به اینکه تقریبا س��ه دهه از 
فعالیت آنها گذشته بدون تردید می توان صنایع 
تولیدکننده کنس��انتره و آبمیوه کش��ورمان را 
یکی از پیشرفته ترین صنایع فعال داخل کشور 
دانست که در باالترین استانداردهای بین المللی 
مشغول فعالیت است. وی در ادامه افزود: امروز 
ب��ا توجه به همین پتانس��یل موجود باالی 90 
درصد از مواد و تجهیزات مورد نیاز صنعت یاد 
شده داخل مرزهای کشورمان تولید می شود و 
تقریبا وابستگی به خارج از مرزها به جز مواردی 
غیرقابل اجتناب برطرف شده است، چون فقط 
درباره واردات میوه ها و کنسانتره های میوه های 
گرمسیری به خارج وابسته هستیم. این درحالی 
اس��ت که حتی در زمینه بس��ته بندی و تولید 
ماش��ین آالت مخص��وص، نه تنه��ا واردکننده 

نیستیم، بلکه صادرات نیز داشته ایم. 
دبیر انجمن تولید کنندگان آبمیوه و کنسانتره 
درباره تولید ماش��ین آالت و صنعت بسته بندی 
در ای��ن زمینه تصری��ح کرد: در زمینه بس��ته 
بندی ه��ای چندالیه و م��درن، تا چندی پیش 
تمام مواد موردنیاز از کش��ورهای س��وییس و 

فرانس��ه و ایتالیا وارد کش��ورمان می شد اما 
طی سال های اخیر با س��رمایه گذاری های 
س��نگین ای��ن نیاز مه��م صنع��ت تولید 
آبمیوه و کنس��انتره از طریق ش��رکت های 
معتبر داخلی تامین می ش��ود. همچنین در 
زمینه ماش��ین آالت پرکننده بسته بندی ها 

ک��ه دارای تکنولوژی مخصوصی نیز هس��تند 
»ش��رکت احس��ان« با اس��تفاده از تخصص و 
البته سرمایه گذاری قابل توجه اکنون با رعایت 
اس��تانداردهای بس��یار حس��اس و قابل توجه 
تامین کنن��ده نیازهای داخلی ش��ده و حتی به 
کشورهای منطقه صادرات نیز انجام داده است. 

تقریبا با نیمی از ظرفیت کار می کنیم
دبیر انجمن تولیدکنندگان آبمیوه و کنسانتره 
با اشاره به اینکه ظرفیت اسمی واحدهای تولید 
آبمیوه در کش��ور 130 تا 140هزار تن اس��ت، 
گفت: کل میزان تولید انواع آبمیوه بیش از 60 
هزار تن نیس��ت و این امر نش��ان می دهد، باید 
برای رش��د و پیشرفت صنعت آبمیوه در کشور 
برنامه ای جدی و راهکاری اجرایی اندیش��یده و 
اتخاذ ش��ود چون امروز حتی کمتر از نیمی از 
ظرفیت کارخانه ها به تولید اختصاص داده نشده 
است. این درحالی است که از ظرفیت تولید 1/5 
میلیارد عددی آبمی��وه یک نفره، چیزی حدود 
700میلیون عدد آبمیوه یک نفره را در کارنامه 
خود داریم. به گفته داوودآبادی امسال مجموع 
میزان تولید انواع کنس��انتره در کشور به بیش 
از 100هزار تن خواهد رس��ید و تولیدکنندگان 
در این بخش امیدوار هس��تند، پس از برداشته 
شدن تحریم ها و نیز اعمال سیاست های اصولی 
در بخش تولید محصوالت باغی و زراعی بتوانند 

ع��اوه بر احی��ای جایگاه قبلی ای��ران در بازار 
جهانی انواع آبمیوه و کنسانتره سهم کشورمان 

را بیش از پیش در این بازار ارتقا دهند. 

صادرات کنسانتره اقتصادی تر از نفت
داوودآبادی درب��اره اهمیت توجه به صنعت 
تولید کنس��انتره و البته ارزش افزوده باالی آن 
معتقد اس��ت، اکنون با توجه به کاهش قیمت 
نفت، صادرات کنسانتره و آبمیوه می تواند بسیار 
ارزآورتر از صادرات طای سیاه برای کشورمان 
باشد، چون اس��اس این صنعت برپایه صادرات 
بنا نهاده شده است و می تواند در صورت فراهم 
بودن ش��رایط مناس��ب فعالیت های صادراتی 
زمین��ه کاهش خ��ام فروش��ی در بخش های 
مختل��ف را برای کش��ورمان فراه��م کند و در 
نتیجه در راس��تای فرمان مقام معظم رهبری 

مبنی بر کاهش خام فروشی گام برداشت. 
این مقام صنفی در ادامه با اشاره به اهمیت 
صادرات کنسانتره در اجرای اقتصاد مقاومتی 
افزود: ب��ا توجه به قیمت ه��ای جهانی گاهی 
اوقات برخی از کنس��انتره های ایرانی حتی تا 
یکی دو برابر قیمت یک بش��که نفت فروخته 

می شوند، به عنوان مثال، هر بشکه 
در  آلبال��و  کنس��انتره 

دوره ای با فروش حدود 
در  نف��ت  بش��که   23

بازارهای جهانی برابری داش��ته است. 
چون قیمت داخلی هر کیلو کنس��انتره آلبالو 
15 الی 16 ه��زار تومان بوده و این قیمت در 
بازارهای جهانی کمی متفاوت است و از سوی 
دیگر، صادرات یک بشکه کنسانتره انار برابر با 

فروش 15 بشکه نفت خام است. 

عقب گرد کرده ایم
دبی��ر انجم��ن تولیدکنندگان کنس��انتره و 
آبمی��وه در ادامه به ح��ال و روز فعلی صنعت 
تولید کنسانتره کشورمان اشاره کرد و گفت: با 
توجه به عوامل یاد شده و نبود مدیریت دقیق 
در زمینه تامین مواد اولیه یعنی میوه مورد نیاز 
امروز کمی از موقعیت قبلی خودمان عقب گرد 
کرده ای��م که باید با توجه به اهمیت و ارزآوری 
مناسب این صنعت برای جبران مشکات گام 
برداری��م. وی تصریح کرد: تا همین دو یا س��ه 
س��ال پیش کامیون های ترکیه ای در پش��ت 
کارخانه های ایرانی برای حمل کنس��انتره های 
تولی��دی ای��ران مث��ل س��یب و انگ��ور صف 

می کش��یدند و ژاپن برای حمل کنسانتره انار 
ایران هواپیمای چارتر اختصاصی می فرس��تاد؛ 
اما متاسفانه برخی از سیاست ها و مدیریت های 
غیر اصولی در کنار تحریم های یک جانبه غرب 
علیه کشورمان باعث شده تا امروز شاهد کاهش 
این رون��د بوده و به نوعی ب��ا کاهش صادرات 
مواجه باشیم. این مقام صنفی مهم ترین معضل 
را در همس��و نبودن سیاس��ت های کشاورزی 
صنعتی و نیاز کارخانجات کش��ورمان دانست 
و افزود: همان طور که قبا نیز اش��اره ش��د در 
اواسط دهه 60 شمسی بسیاری از موافقت های 
اصولی درباره تولید آبمیوه و کنسانتره از سوی 
مقامات مس��ئول صادر شد درحالی که نه تنها 
ای��ران به این تع��داد کارخانه تولی��دی نیازی 
نداش��ت، بلکه به هیچ عنوان نتوانست ارتباط 
مناس��بی میان تولید می��وه به صورت صنعتی 
و محصول م��ورد نیاز کارخانه ه��ا ایجاد کند. 
وی تصری��ح ک��رد: اگرچه س��رمایه گذاری در 
صنعت تولید کنس��انتره و آبمیوه جزو صنایع 
زودبازده از نظر اقتصادی ش��ناخته می شود اما 

کنیم  فرام��وش  نباید 

اهمیت درنظر 
گرفتن آمار درهر صنعتی 
می تواند عاملی در موفقیت یا عدم 
موفقیت آن صنعت باشد که متاسفانه اکنون ما 
از این نظر دارای معضات بسیار زیادی هستیم 
چون واقعا آمار در این صنعت جایگاهی نداشته 
و متناس��ب عمل نکرده ایم. به عنوان مثال، در 
اوایل دهه 70شمسی ایران دارای چیزی حدود 
یکصد تولید کننده آبمیوه و نزدیک به 40 واحد 
تولیدی کنسانتره بوده است درحالی که معضل 
یاد شده باعث شده امروز در مجموع نزدیک به 
60تولید کننده فعال داشته باشیم، این کاهشی 
معنا دار و البته مش��کل ساز برای سرمایه های 
منجمدش��ده در واحدهای نیمه کاره یا تعطیل 
شده گواهی مستند برای نبود برنامه ریزی برای 
توسعه هدفمند این صنعت معرفی شده است. 

وی درب��اره ناهماهنگ��ی در صنع��ت تولید 
کنسانتره و آبمیوه ایران تصریح کرد: برای درک 
دقیق معضل بد نیست به میزان تولید کنسانتره 
آب پرتقال کش��ورمان توجه داش��ته باش��یم، 
درحالی که ایران خ��ود یکی از تولید کنندگان 

بنام پرتقال در منطقه است. به این صورت که 
در کش��ورمان س��االنه 20 هزار تن آب پرتقال 
مورد نیاز اس��ت، درحالی که از این میزان تنها 
5 هزار تن از طری��ق میوه های داخلی تولید و 
مابق��ی از طریق واردات به بازار ارائه می ش��ود 
و در باق��ی تولیدات مثل 4 ت��ا 5 هزار تن آب 
آلبالو نیز ش��رایط تقریبا مشابه است. به عقیده 
داوودآبادی افزایش قیمت زمین های کشاورزی 
و البت��ه یکپارچه نبودن مزارع و باغ ها در ایران 
باعث ش��ده هیچ تناس��ب منطقی میان تولید 
مح��صوالت با نیاز کارخانه ها وجود نداش��ته 
باش��د، هرچند حضور قابل توج��ه دالل های 
می��وه در ب��ازار می تواند عاملی دیگ��ر در این 

زمینه باشد. 

جوالن دالل ها در تامین میوه تازه
انجم��ن  دبی��ر  داوودآب��ادی،  ول��ی اهلل 
تولید کنندگان آبمیوه و کنس��انتره مهم ترین 
تهدیدهای موجود را به تغییرات آب و هوایی 
و  دانس��ت  مرب��وط 
هرچند  گف��ت: 
مهم ترین 

مشکل 
ت  ا تغیی��ر
اقلیمی و آب و هوایی است 
اما امروز نمی توان به مشکات 
نبود نقدینگی و کمب��ود حمایت های دولتی 
اش��اره کرد، چون حضور گس��ترده و پررنگ 
دالل های میوه تازه باعث ش��ده تا بسیاری از 
تولید کنندگان کنسانتره و آبمیوه با مشکات 
عم��ده ای مواج��ه ش��وند. این مق��ام صنفی 
افزود: چون سیس��تم حمای��ت از باغداران در 
کش��ورمان ضعیف عمل کرده، دالل ها با ارائه 
پی��ش پرداخت  به باغداران برای تهیه س��م و 
کود در دوران کاش��ت و داشت آنها را به خود 
وابسته کرده و هنگام برداشت کل محصول را 
از باغ��دار با قیمت های بس��یار نازل خریداری 
می کنن��د و ب��ه انبارهایی انتق��ال می دهند و 
از آنج��ا ک��ه کارخانجات در فص��ول مختلف 
نیازه��ای متفاوتی دارند درس��ت در ش��رایط 
بحرانی کارخانه ب��ا بازارگرمی محصوالت را با 
قیمت های غیر واقعی به تولید کنندگانی که به 
دنبال تامین نیاز خود هس��تند، ارائه می کنند 
و همین امر باعث ش��ده نه تنه��ا باغداران از 
این بازار منفعتی نبرده و روز به روز ضعیف تر 
شوند، بلکه قیمت تمام شده محصول نیز باال 
رفته و جنبه اقتصادی و رقابتی را در بازارهای 

بین المللی از تولیدات ایران گرفته است. 
به عقیده وی بهترین راهکار این اس��ت که 
دولت با حمایت از توسعه تعاونی  های باغبانی 
آنها را برای تهی��ه نیازهای مالی خود حمایت 
کن��د و ب��ا اس��تفاده از س��ازوکارهایی علمی 
تولید کنن��ده و خریدار یعن��ی کارخانجات را 
مستقیم با یکدیگر مرتبط کند تا در این میان 
نه تنها باغداران منتفع ش��وند، بلکه محصول 
نهایی نیز ارزان تر به دس��ت متقاضیان برسد. 
هرچند نبای��د موضوع تامین مناب��ع مالی در 
گ��ردش تولید کنن��دگان را که ام��روز یکی از 
مشکات اصلی شناخته می شود، فراموش کرد. 

شناخت بازار هدف، رمز موفقیت فروش
از سوی دیگر، یکی از مدیران بخش فروش 
شرکت کش��ت و صنعت تکدانه که نخواست 
نامش در این گزارش قید ش��ود به خبرنگار ما 
گفت: به طور کلی این شرکت در سال 1362در 
قطب تولید آبمیوه کش��ور یعن��ی آذربایجان 
ش��رقی افتتاح ش��د و با توجه به سیاست های 
مدیریت به سرعت در بازار محصوالت خود را به 
متقاضیان ارائه کرد و اکنون به عنوان بزرگ ترین 
تولید کننده آبمیوه کشور به بازار معرفی شده 
است. این فعال صنفی درباره سیستم بازاریابی 
و همچنین کش��ورهایی که محصوالت تکدانه 
را خری��داری می کنند، افزود: با توجه به اینکه 
موضوع صنایع غذایی به س��لیقه مردم مرتبط 
است شناخت بازار و همچنین کنترل دائم آن 
یک��ی از کلیدی ترین رموز موفقیت اس��ت که 
کادر بازاریابی و همچنین تحقیق و توسعه این 
کارخانه در این زمینه کاما دقیق عمل کرده 
و همواره درح��ال رصد کردن بازارهای هدف و 
ارائه محصوالت جدید هستند به عنوان مثال، با 
ایجاد غرفه های کوچک تبلیغاتی ابتدا محصولی 
که به صورت نمونه تولید شده را توسط مشتریان 
عبوری تست و نتایج را ثبت می کنیم و براساس 
آن اق��دام به تولید خواهیم کرد که با این روش 
و البته به پش��توانه تکنول��وژی و توانایی باالی 
متخصصان کارخانه اکنون به 16 کشور در آسیا، 
اروپا و آمریکا محصوالت خود را صادر می کنیم. 
بنابراین شناخت دقیق از بازار رمز موفقیت است 
و برای رسیدن به این شناخت گاهی یک سال 
 مشغول تحقیق در بازار و نیازها و ظرفیت هایش 
هس��تیم. وی عم��ده محصوالت تکدان��ه را در 
انواع کنسانتره، آبمیوه، پوره میوه، پودر میوه و 
آبمیوه حاوی تکه های میوه اعام کرد و گفت: از 
آنجا که سرانه آبمیوه در ایران با استانداردهای 
جهانی فاصله قاب��ل توجهی دارد و به طور کلی 
آبمیوه در س��بد کاالی خانواده جایگاه کوچکی 
به خود اختصاص داده، این شرکت سعی کرده 
با توجه به اهمیت افزایش س��امتی جامعه در 
بخش های مختلف با برگزاری جشنواره ها و البته 
ارائه جایزه های��ی نه تنها زمینه فعالیت تجاری 
خ��ود را افزای��ش دهد بلکه ب��ه نوعی فرهنگ 
اس��تفاده از آبمی��وه را در بازار گس��ترش دهد 
که تاکنون نیز موف��ق و دقیق عمل کرده و در 
دوره هایی به عنوان برند برتر شناخته شده است. 
این درحالی است که امروز سرانه مصرف آبمیوه 
در خارج از کشور متوسط 45 لیتر در سال است 
ولی ایرانیان تقریب��ا نزدیک به 10 لیتر آبمیوه 

مصرف می کنند. 

آبمیوه؛ تعدادی محصول با طعم ها و رنگ های 
مختلف اس�ت این محص�ول چه تجارت�ی را به 
خ�ود اختص�اص داده و گ�ردش اقتص�ادی آن 

در ای�ران چگونه اس�ت؟ از تولی�د این محصول 
چگونه می ت�وان ب�ه اقتصاد کش�ور کمک کرد 
و نس�بت به کاهش خام فروش�ی گام موثرتری 
برداش�ت؟ با توجه به رش�د جمعی�ت در جهان 
و همچنی�ن تنوع طلبی مردم در کنار گس�ترش 

روز اف�زون زندگی صنعتی در کش�ورها همواره 
صنایع غذایی یکی از پررونق ترین صنایع فعال 
در سراس�ر دهکده جهانی اس�ت و کش�ورهای 
مختلف�ی ب�ا تکیه ب�ر داش�ته های خ�ود برای 
گردش چرخ اقتصادش�ان اقدام کرده و به دقت 

برای آن برنامه ریزی  می کنن�د. اما واقعا جایگاه 
صنع�ت تولی�د آبمی�وه و کنس�انتره در اقتصاد 
کشورمان کجاست و چند درصد از گردش مالی 
اقتصاد ایران در دس�ت تولیدکنندگان این نوع 

خوراکی ها قرار گرفته است؟ 

ترجمه: فهیمه خراسانی
شیدا رمزی 

پریزاد توتونچی، مدیر کنترل کیفیت شرکت اروم نارین )تولیدکننده 
برند شادلی( با تاکید بر اهمیت رعایت استانداردهای مختلف در تولید 
این نوع محصول  به »فرصت امروز« گفت: با توجه به ارتباط مستقیم 
محصوالت کارخانجات تولید کننده کنس��انتره و آبمیوه با س��امت و 
بهداش��ت جامعه، معموال استانداردهای خاص و س��ختگیرانه ای در 
این زمینه از س��وی تولید کنندگان رعایت می ش��ود به صورتی که در 
ایران معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت و البته سازمان استاندارد در 
این زمینه فعالیت دقیق و نظارت های گس��ترده ای دارند، درحالی که 
تولید کنن��دگان نیز خود دارای بخش های کنترل کیفیت بوده و دائم 
محص��والت تولیدی را از نظر ماندگاری، کیفیت، خواص و بهداش��ت 

مراحل تولید مورد آزمایش قرار می دهند. 
توتونچی درباره اهمیت رعایت این اس��تانداردها معتقد اس��ت در 
صورتی که این اس��تانداردها از س��وی تولید کنندگان رعایت نشود 
ب��دون تردید موضوع صادرات تولی��دات تحت تاثیر قرار گرفته و در 
برخی از ش��رایط ام��کان حضور تولیدات در کش��ورها نخواهد بود، 

چون همه کشورها برای ورود محصوالتی در زمینه غذایی 
سخت گیری های عمده ای دارند و بنابراین اگر تولید کننده 
تصمیم به وارد شدن در بازاری خاص را دارد باید با درنظر 
گرفتن استانداردهای مورد نیاز اقدام به تولید کند که این 
م��وارد از هنگام تهیه میوه به عن��وان اصلی ترین ماده مورد 
نظر ب��وده تا در نهایت بس��ته بندی و حمل که باید تحت 

شرایط خاصی انجام شود. 
این متخصص کنترل کیفیت درباره تفاوت  کنس��انتره و 
آبمیوه نیز گفت: بطور کلی کنس��انتره همان آبمیوه غلیظ 
ش��ده است که با توجه به در دسترس نبودن دائمی برخی 
محصوالت که فصلی هستند میوه طبیعی را تحت شرایطی 
کام��ا خاص و با رعایت اس��تانداردهای مهم از نظر حفظ 
ارزش غذایی، میزان PH و ویتامین تبدیل به آبمیوه غلیظ 
ش��ده کرده و برای مدت طوالنی تری نگهداری می کنند و 
در نهایت از کنسانتره، آبمیوه  با غلظت کمتر برای مصرف 

روزانه تولید و روانه بازار می ش��ود که براس��اس آزمایش های انجام 
شده هیچ تفاوتی با آبمیوه  طبیعی ندارد. هرچند در پاره ای از موارد 
حت��ی کمبودهای ویتامینی نیز از طریق افزودن مواد خوراکی مجاز 
تکمیل و نوشیدنی کاملی در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. 

مدیر کنترل کیفیت شرکت اروم نارین )برند شادلی( درباره مواد 
اولیه مورد استفاده نیز تصریح کرد: در این واحد تولیدی تقریبا 90 
درصد از مواد اولیه تولید داخل کش��ورمان اس��ت و تنها در مواردی 
که امکان تهیه میوه به دلیل نبود آن در کش��ور نیس��ت مثل انبه، 
آنان��اس و پش��ن فروت اقدام به واردات می ش��ود. چ��ون بطور کلی 
سیاست ش��رکت براین است که کنس��انتره مورد نیاز تولید آبمیوه 
توسط خود شرکت با دستورالعمل مخصوصی تهیه شده و در نهایت 

برای بازارهای هدف به صورت آبمیوه ارسال می شود. 
پریزاد توتونچی بر اشتغالزایی متفاوت در این صنعت نیز تاکیدکرد 
و اف��زود: قبل از هر توضیحی بد نیس��ت بدانی��م چون تنوع و ذائقه 
مصرف کنندگان اس��اس حضور و تنوع محصوالت نوین در 
بازار است این گونه باید بدانیم که هر روز شاهد رونق در 
بازار و توس��عه خواهیم بود بنابراین اشتغالزایی در این 
صنعت قابل ماحظه است و اگرچه میزان اشتغالزایی 
در زمینه تولید آبمیوه و کنسانتره رابطه مستقیمی به 
نوع خط تولید نصب ش��ده دارد چون در برخی موارد 
تعداد کارگران م��ورد نیاز 7 نفر و در برخی موارد 15 
نفر است اما آنچه در زمینه تولید آبمیوه مهم است نوع 
اش��تغال دائمی بوده و خبری از اشتغال فصلی نیست 
که همین مورد می تواند برای مناطقی که کارخانجات 
تولیدی در آنها فعالیت می کنند، بس��یار مناسب باشد. 
این درحالی اس��ت که بیش��تر اش��تغالزایی صنعت در 
بخش های وابس��ته مثل باغداری و حمل و نقل و توزیع 
است. به عنوان مثال اشتغال های فصلی هنگام برداشت 
محصول و همچنین اش��تغال دائمی در سیس��تم های 

توزیع و فروش از جمله این موارد هستند. 

رعایت باالترین استانداردهای تولید
در ادامه بررس��ی ب��ازار و صنعت آبمیوه 
فرهاد آق��ازاده، مدیرعامل ش��رکت تعاونی 
صنایع غذایی چلچله با اش��اره به تولیدات 
جانبی صنعت تولید کنس��انتره و آبمیوه به 
»فرصت امروز« گفت: اگر چه همه می دانیم 
آبمیوه و کنسانتره به عنوان تولیداتی با ارزش 
افزوده بس��یار باال در کارخانجات مختلف و 
اقتصاد کش��ور هس��تند اما نباید فراموش 
کنیم در این صنعت شاخه های مختلفی از 
جمله تولید پودرهای شربتی نیز وجود دارد 
که خود این ش��اخه نیز می تواند در توسعه 
اقتصاد نقش قابل توجهی داش��ته باش��د، 
درحالی که گاهی اوقات حتی تبلیغ منفی 

برای پودرهای شربتی شده است. 
آق��ازاده در ادامه افزود: ام��روز در بخش 
پودرهای شربتی میزان قابل توجهی واردات 
صورت می گیرد چون درباره کیفیت و البته 
ماندگاری طعم ها هنوز تولیدات کشورمان 
در برخ��ی از طعم ها قابلی��ت رقابت ندارند 
درحال��ی که هم��ه می دانیم کش��ورمان از 
نظ��ر تعداد کارخانه ه��ای تولیدی آبمیوه و 
کنس��انتره در منطقه مطرح است. پس اگر 
با استفاده از سیستم های نوین و البته کمی 
نوآوری ش��رایطی فراهم کنیم تا بتوانیم در 
زمینه تولید پودرهای میوه نیز گام برداریم 
توانس��ته ایم چرخه قابل قبول��ی در اقتصاد 
کشورمان ایجاد کنیم. چون همه می دانیم 
پودرمی��وه در صنای��ع مختلف��ی از جمله 
ش��یرینی و ش��کات، داروس��ازی، صنایع 
غذایی و تولید غذای کودکان مورد استفاده 

قرار می گیرد. 
این فع��ال صنفی تصریح ک��رد: با توجه 
به رش��د جمعیت در ایران و جهان ش��اید 
اس��تفاده از پودره��ای می��وه کم ک��م جزو 
واجبات برای صنایع مختلف باشد، بنابراین 
اگر متناس��ب با میزان تولید کش��ورمان از 
امروز س��رمایه گذاری کنی��م، می توانیم در 
آینده اقتصاد مناسبی را از این طریق تجربه 
کنی��م. به عن��وان مثال یک��ی از روش های 
استفاده از پودرهای میوه در بخش دارویی 
را می ت��وان در تولید پودرمی��وه از دور ریز 
کارخانج��ات تولی��د کنس��انتره و آبمی��وه 
دانست به این صورت که از پوست پرتقال و 
تفاله های خروجی این کارخانجات می توان 
طعم دهنده ه��ا و پودره��ای صنعتی برای 
صنای��ع دیگر تهیه کرد این درحالی اس��ت 
که حتی از میوه ه��ای پادرختی و برخی از 
ضایعات محصوالت باغی و کشاورزی نیز در 
این زمینه می توان اس��تفاده کرد و به جای 
حذف آنها در راس��تای اشتغالزایی و کسب 
درآمد س��ود برد. وی اف��زود: امروز موضوع 
تهیه پودرهای می��وه و طعم دهنده ها دیگر 
مختص به میوه نیست بلکه پای طب سنتی 
و ان��واع داروهای گیاه��ی نیز به میان آمده 
که می توان با اس��تفاده از هم��ان روش در 
تولید نوشیدنی های دارای خاصیت دارویی 
نیز اقدام قابل توجه و اقتصادی صورت داد 
درحال��ی که از نظر تولی��د گیاهان دارویی 
جایگاه مناسبی داریم و می توانیم صادرات 

قابل توجهی در این زمینه داشته باشیم. 

پودر شربت را فراموش کرده ایم

»فرصت امروز« از صنعتی با عطر و طعم اشتغال می گوید

صادرات کنستانتره رقیبی برای نفت



ترکیه ش��هرکی برای فرآوری پسته دارد. 
شهرکی که س��ردر ورودی اش المان هایی از 
پس��ته دارد. مبلمان شهری اش را به شکلی 
درآورده ان��د ک��ه نمادی از پس��ته باش��د یا 
پوسترهایی از این محصول را بر خود دارند. 
دیوارهای هتل هایش تصاویری از پسته دارد 
و خالصه به هر نحو ممکن که توانس��ته اند 
نمادهای ش��هری را به سمت پسته هدایت 
کرده اند تا کس��ی که وارد این شهر می شود 
در محاص��ره این نمادها ق��رار بگیرد. اما آیا 
م��ا چنین کاری برای رفس��نجان کرده ایم؟ 
خیابان ویال هم که بازار صنایع دستی تهران 
به شمار می رود، همین وضعیت را دارد. هیچ 
نم��ادی و هیچ تصویری از صنایع دس��تی یا 
پیش��ینه این آثار در ظاهر این خیابان دیده 
نمی ش��ود. اگر فروشگاه های صنایع دستی از 
این خیابان جمع ش��وند، می ش��ود خیابانی 

عادی و حتی زشت بی هیچ نشانه  هنری. 

فروریختن دیوارهای خریدوفروش 
در ویال

چندین رستوران  که اغلب به سبک سنتی 
و سفره خانه ای هستند، چندین هتل  و ده ها 
دفاتر خدمات گردشگری و مسافرتی در کنار 
فروشگاه های صنایع دس��تی انگار قرار بوده 
که ب��ازاری اختصاصی ب��رای کاالیی خاص 
را تش��کیل دهند. کاالیی ک��ه خریدارش از 
هتل راه بیفتد به س��مت مغازه ها و با کمک 
راهنما یا با فارس��ی دس��ت و پا شکسته اش 
از پیش��ینه کاالیی بپرس��د که اثری هنری 
اس��ت. کاالی��ی ک��ه در م��ورد تولیدش و 
تولیدکنن��ده اش باید ب��ا احتیاط حرف زد و 
معمولی  کاالهای  براساس  قیمت گذاری اش 
بازار تعیین نمی ش��ود. کاالیی فاخر اس��ت 
ک��ه در زمره آث��ار هنری به ش��مار می رود. 
کاالی��ی ب��ه ن��ام صنایع دس��تی. ام��ا آنچه 
ام��روزه در مورد صنایع دس��تی خیابان ویال 
می ش��نویم هیچ جایی ب��رای افتخار و غرور 
باقی نگذاشته است. به ویژه بعد از سال های 
اخی��ر که به نحو محیرالعقولی تالش کردیم 
تا دروازه های دنیا را به روی خودمان ببندیم، 
نتیجه اش این ش��د که خیابان ویال حتی در 
حد راسته اغذیه فروشان میدان های مرکزی 
پایتخت هم اعتبار نداشته باشد. دیگر کسی 
به ویال س��ر نمی زند. حتی اگر خریدی هم 
داشته باش��ند، بازار بزرگ تهران را انتخاب 
می کنن��د چ��ون مثال یک کاالی مش��ابه را 
10هزار تومان ارزان تر می فروش��د. از طرفی 
ویال دیگ��ر جایی برای صنایع دس��تی اصل 
نیس��ت که هیچ چ��ون و چرایی در کیفیت 
و اصیل بودن��ش نباش��د، حاال ویالنش��ینان 
کارگاه ه��ا را تعطیل کرده و رفته اند س��راغ 
کااله��ای چین��ی ارزان و دم دس��تی ک��ه 
اتفاق��ا در مغازه هایش��ان قیمت های باالیی 
هم روی ش��ان گذاش��ته اند و بعضا به عنوان 
صنایع دس��تی ایران��ی آنها را می فروش��ند. 
به همی��ن دلیل هم هس��ت ک��ه اوضاع ویال 

امروزه اصال بسامان نیست. 

ریزش 50درصدی فروشگاه ها
بی��ش از پنج دهه از عمر وی��ال می گذرد. 
زمان��ی ب��رای خ��ود کی��ا و بیایی داش��ت. 
خارجی ه��ا مانن��د ی��ک آدرس سرراس��ت 
س��راغش می آمدند و محبوب دوس��تداران 
هنره��ای س��نتی ایرانی ب��ود. ام��ا پس از 
انقالب به دالیل مختلف بخش��ی از صنعت 
گردشگری ایران دچار رکود غیرقابل باوری 
شد و با توجه به ارتباط مستقیم گردشگری 

و صنایع دس��تی، بس��یاری از فروشگاه های 
صنایع دس��تی در این خیابان تغییر کاربری 
دادن��د و به طور کل��ی از ای��ن حرفه خارج 
شدند و تنها تعداد انگشت شماری در انتهای 
خیاب��ان نزدیک خیاب��ان کریمخ��ان باقی 
ماندن��د و یکی دو فروش��گاه هم در خیابان 
طالقانی بی��ن خیابان ویال و س��پهبد قرنی 

باقی مانده اند. 
مختص��ر می توان گفت که وی��ال روز به روز 
خلوت تر می ش��ود. نه فقط خریداری در آن 
دیده نمی ش��ود بلکه فروش��ندگانش هم هر 
روز ک��ه می گ��ذرد محو و محوتر می ش��وند. 
خیابان��ی ک��ه روزی برای خ��ودش هویتی 
داش��ت و مرکزی مطمئنی ب��رای خریداران 
ب��ود. البته خریدارانش کمت��ر ایرانی بودند و 
بیش��تر خارجی. درواقع گردشگران خارجی 
س��وغاتی های خ��ود را از ای��ن خیابان تهیه 
می کردند. وقتی بود که بیش از 40فروشگاه 
به عرض��ه صنایع دس��تی می پرداختند اما با 
ریزش��ی که طی چند سال اخیر در این بازار 
اتف��اق افتاده اس��ت، در ح��ال حاضر حدود 

25فروشگاه فعال در این منطقه وجود دارد. 
نکته جالب توجه این اس��ت که از این تعداد 
هم تنها حدود پنج تا هفت فروشگاه به عرضه 
صنایع دس��تی به معنای واقعی می پردازند و 
س��ایر مغ��ازه داران به واردکنن��دگان کاالی 

مشابه چینی تبدیل شده اند. 

دل پر از گالیه  فروشندگان
محسن، یکی از فروشگاه داران این خیابان 
در این زمینه ب��ه »فرصت امروز« می گوید: 
نبای��د از ای��ن وضعیت تعج��ب کنیم. چون 
بی��ش از 50درص��د از کارگاه ه��ای تولید و 
ساخت صنایع دستی تعطیل شده اند و تولید 
صنایع دستی به معنای واقعی دیگر جوابگوی 
هزینه های اجاره و رهن و آب و برق و غیره 
نیس��ت. به کیف ها و کوله پش��تی هایش که 
از جن��س و ط��رح جاجیم و گبه هس��تند، 
اش��اره می کند و می گوید: مش��تریان فعلی 
ما بعض��ی از دانش��جویانی هس��تند که به 
این طرح ها عالقه  دارن��د. البته آنها معموال 
کاالهای��ی ب��ا قیمت ه��ای اقتص��ادی و به 

اصط��الح دانش��جویی را انتخ��اب می کنند 
و نمی ت��وان روی این خرید اندک حس��ابی 
باز کرد. ما به امید توریس��ت ها نشس��ته ایم. 
اگر قرار نباش��د که اتفاق خوب��ی در زمینه 
گردش��گری و ورود توریست بیفتد، مطمئن 
باش��ید که همین چند فروشگاه  هم تعطیل 
می شود تا خیال همه راحت شود. فروشنده 
دیگ��ری نیز همی��ن نظ��ر را دارد. می گوید 
کارگاه ها که تعطیل شدند، صنایع دستی هم 
اوضاعش نابسامان شد. وقتی تولیدی نیست 
پس از چین وارد می شود. خریدار هم تفاوت 
قیمت ها را نمی داند، جنس را نمی شناسد و 
اصوال سردرگم است. به همه مسائل مطرح 
ش��ده توس��ط فروش��ندگان باید این نکته 
مهم را ه��م اضافه کرد و آن قرار نداش��تن 
صنایع دس��تی در س��بد مصرف خانوارهای 
ایرانی اس��ت. به همین دلیل است که چشم 
فروش��ندگان هنوز هم به حض��ور گام های 
توریس��ت هایی اس��ت که به خیاب��ان ویال 
بیایند تا دیگر ننویس��یم که فروش��گاه های 
صنایع دس��تی خیاب��ان ویال فرق��ی با دیگر 

مراکز صنایع دستی شهرها ندارد. 
دالی��ل دیگری ه��م می توان ب��رای رکود 
س��ال های اخیر این بازار ذک��ر کرد. از جمله 
می ت��وان یادآور ش��د که وضعی��ت بی ثبات 
ب��ازار، قیمت ه��ای مختلف، نب��ود اعتماد و 
تمی��ز ن��دادن کاالهای اصل از ف��رع )چین( 
باعث رکود بازار در این چند سال اخیر شده 
اس��ت. هم اکنون بخش اعظم س��فارش های 
مغازه داران را کاالهای چینی تشکیل می دهد 
چراکه به دلیل کاربردی بودن و پایین بودن 
قیمت از مشتری بیشتری برخوردار هستند. 
پیش بینی های کارشناسان از وضعیت فعلی 
صنایع دس��تی مثبت ارزیابی نمی ش��ود آنها 
معتقدند اگر بازار صنایع دستی با همین روند 
پیش رود هنر� صنعت ایرانی به ورشکستگی 

کامل خواهد رسید. 

بازاری بدون بازاریابی
خواب خوشی اس��ت که می بینیم؛ اینکه 
تعدادی آدم در گوش��ه و کنار جهان یکهو و 
سراسیمه آن هم در نیمه شب از خواب بپرند 
و س��راغ کامپیوتر خود بروند و با موتورهای 
جس��ت وجو به دنبال خاتم اصفهان و شیراز 
بگردند. بی آنکه م��ا کار اصولی برای معرفی 
آثارم��ان ک��رده باش��یم. البته وقت��ی پای 
حرف های مسئوالن این حوزه می نشینید از 
برگزاری نمایش��گاه ها می گویند و از حضور 
در نمایش��گاه های خارجی و  هزار و یک برگ 
به زعم خودش��ان برن��ده را رو می کنند. اما 
کافی اس��ت به آمار ریزش فروشگاه داران و 
رکود حاکم بر این ب��ازار نگاهی بیندازند تا 
روزگار سیاه صنایع دستی را ببینند. اوج این 
بی توجهی به این بازار زمانی خود را نشان داد 
که همین چند روز پیش و در برنامه شش��م 
توس��عه جایی برای صنایع دستی و صادرات 
آن در نظر گرفته نش��د. مسئله ای که مورد 
اعتراض ش��دید انجمن ه��ای غیردولتی هم 
ق��رار گرفته و طی نام��ه ای به رئیس جمهور 
خواهان پاس��خگویی و رس��یدگی شده اند. 
مهم ترین نکته مورد اش��اره ای��ن افراد هم 
تاکید ب��ر اهمیت صنایع دس��تی در اقتصاد 
مقاومتی و صادرات غیرنفتی است. حاال باید 
منتظر بنشینیم و ببینیم باالخره قرار است 

برای این آثار کاری بشود یا نه. 

هزینه های رهن و اجاره
ره��ن و اج��اره در خیابان وی��ال حداقل 
برای دایر کردن فروش��گاهی ب��رای عرضه 
صنایع دس��تی این روزها تنها یک ش��وخی 
تلخ اس��ت. آنهای��ی که مانده ان��د و از قدیم 
بوده ان��د و کس��به قدیم��ی بازار محس��وب 
می شوند یا مالک هس��تند یا سرقفلی را در 
اختی��ار دارند. نرخ اجاره مغازه ها که معموال 
بین 20تا 100متر مساحت دارند، بین 4 تا 
15میلیون تومان است. البته فروشگاه هایی 
هم هستند که چند طبقه باشند و مساحت 
بیشتری داش��ته باشند که هزینه های اجاره 
در موردشان تا 50میلیون تومان در ماه هم 
می رس��د. هزینه های خری��د ملک اداری در 
این منطقه تا خیابان طالقانی، هر متر مربع 
بین 3/5 تا 6میلیون تومان است. طبق آمار 
یک��ی از آژانس های مس��کن در این منطقه 
ی��ک واحد اداری با س��ن 30س��ال و متراژ 
90متر ت��ا 470میلیون تومان خریدوفروش 
می ش��ود که با احتساب متراژ بالکن و بعضا 
انب��اری این قیمت به دس��ت می آید. هرچه 
س��ن بنا کمتر باش��د، بابت هر مترش باید 

هزینه بیشتری پرداخت شود. 
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کاالیی که می فروشند

صنایع دس��تی به خاطر نوع تولیددستی و زمان بر 
ب��ودن تولید ش��ان نرخ باالیی دارند ب��ه همین علت 
مردم کمتر س��راغ آنها می رون��د، این را می توان در 
مغازه های خیابان ویال هم دید. کاالهایی که اگرچه 
زحمت زیادی برای تهیه آن کش��یده شده ولی نرخ 
باالی آنها باعث ش��ده تا فروشندگان این کاالها در 
خیابانی که مملو از صنایع دس��تی است بیکار باشند 
و تنها مش��تری آنها دس��تگاه های دولتی باشند که 
به دنبال کاالی ارزان و انبوه هس��تند. کاالهایی که 
به جای هدایای صنایع دس��تی به کارکنان برگزیده 
مراس��م و همایش ه��ای خود می دهن��د، آن هم نه 
کاالی فاخ��ر بلکه دم دس��تی های ارزان قیمت. یکی 
دیگر از مس��ائل این حوزه نبود قیمت های یکسان و 
مشابه است. نوع قیمت گذاری ها گاه سلیقه ای است 
که مشتری را سرگردان می کند و از خرید پشیمان. 
ایج��اد بازارهای موازی نیز ضربه دیگری به این بازار 
زده است. بازارهایی که ارزان تر می فروشند. مثال اگر 
در خیاب��ان ویال یک س��اعت خاتم متوس��ط به نرخ 
100هزار تومان فروخته شود می توان همان ساعت 
را از بازار تهران 75هزار تومان خرید. قاب های مسی 
و نقره نیز با متوس��ط 25درص��د اختالف قیمت در 
ب��ازار تهران ارزان ت��ر از خیابان ویال اس��ت. یا مثال 
کفش های��ی که با یک ابت��کار جدید با گلیم دوخته 
ش��ده اند نیز اگر ح��دود 50 تا 80ه��زار تومان نرخ 
داشته باش��ند، در بازار تهران همین کفش را 40 تا 
60هزار تومان می فروشند. شاید به همین علت است 
که مدیر یکی از فروشگاه ها در خیابان ویال می گوید: 
اج��اره مغازه در ویال گران اس��ت و برای جبران آن 
ناچاری��م نرخ کاالهای صنایع دس��تی را ب��اال ببریم 
بنابراین دس��تمزد گران هنرمندان، وجود واسطه ها 
و فروش��نده ها باعث شده تا نرخ واقعی کاالها بسیار 
پایین تر از کاالیی باشد که به دست خریدار می رسد. 
مس��ئله مهم دیگری که وجهه ب��ازار را به اصطالح 
خ��راب ک��رده اس��ت مرب��وط ب��ه طمعی اس��ت که 
فروش��ندگان به اندک خریداران خارجی دارند. برخی 
از فروشگاه داران در همین خیابان اگر گردشگر خارجی 
ببینند سعی می کنند کاالی مورد نظرشان را دو برابر 
قیمت نیز بفروشند و همین موضوع در چند سال اخیر 
باعث شده تا افرادی که به ایران می آیند متوجه چنین 
رفتارهایی ش��وند و دیگر مشتری خیابان ویال نباشند. 
بسته بندی صنایع دستی ایرانی هم هنوز اندر خم یک 
کوچه اس��ت. هنوز هم آثار شیشه گری با همه ظرافت 
را در روزنامه های باطله می پیچیم و به دست مشتری 
می دهیم. در بازار خیابان ویال زیبایی معاوضه می شود و 
این هنر و آثار هنری است که باید خریدوفروش شوند. 
بنابر این کامال طبیعی است که خریدارانش باید روحیه 
خاصی داشته باش��ند و فراغتی از هزینه ها و نیازهای 
اولیه زندگی به دس��ت آورده باش��ند. چ��ون کاالهای 
این ب��ازار به نوعی به نیازهای ثانویه پاس��خ می دهند. 
هزینه هایی هم که برای خریدش��ان الزم است تفاوت 
کلی با پایه حقوق وزارت کار دارد. اما ش��اید برای شما 
هم جالب باشد که چه کاالهایی در این بازار معموال با 

تقاضای بیشتری مواجه می شوند. 
بنابر اظهارات فعاالن این بازار به طور کلی مصنوعاتی 
چون شیشه ها و سفال ها بیشترین آمار تقاضا را دارند 
و کمتر صنایع دستی سنگین از سوی خریداران مورد 
تقاضا اس��ت و رنج قیمتی 50 ت��ا 400هزار تومان در 
میان اجناس موجود فروشگاه ها دارای طیف بیشتری 
از فروش اس��ت ک��ه در میان آنها کیف ه��ا و گیوه ها 
بیشترین خریدار خارجی را به خود جلب کرده و سفال 
و شیش��ه باالترین تقاضای داخلی را به خود معطوف 
کرده اس��ت. روی دیگر بازار نیز حکایات جالبی دارد. 
کافی اس��ت که به این کاالها و ارقام نگاهی بیندازید؛ 
بش��قاب س��رامیکی حدود 80هزار توم��ان، روتختی 
40تک��ه نزدی��ک 700ه��زار تومان، تابل��وی تذهیب 
100هزار تومان، تخته ن��رد خاتم یک میلیون تومان، 
جعبه خاتم بزرگ روی یک میلیون و 500هزار تومان، 
تابلوی معرق با اندازه کوچک 250هزار تومان و غیره. 
اینها نمونه هایی از کاالهای بازار خیابان ویال است. حاال 
آلودگی هوا و حضور در یکی از مناطق میانی پایتخت 
را هم که نادیده بگیریم، مشتری داخلی بین هندوانه 
کیلویی 4هزار و 500 تومان شب یلدا و تخته نرد خاتم 
کدام را باید انتخاب کند؟ تازه اگر میلی به انار نداشته 
باشد! کمی اگر منطقی باشیم در می یابیم که مشتریان 
این بازار باید توریس��ت های دست به جیب اروپایی و 
غیره باش��ند نه سیاحت گرانی که با هزینه خودمان به 
کش��ور می آیند تا جایی که وج��ود چنین تصویری از 
بازار، تا حدود زیادی اشتغال به تولید صنایع دستی را 

به امری ناکارآمد تبدیل کرده است. 

همپای بازارهای جهانی نیستیم
دیگر دوره دس��ت در جیب کردن و بیرون آوردن 
چندین اس��کناس و به طور کلی خری��د با وجه نقد 
گذش��ته اس��ت. اما در بازار صنایع دس��تی که اتفاقا 
انتظار می رود خریداران خارجی اش بیشتر از داخلی 
هم باش��ند، هنوز ابزارهای مدرنی چون مسترکارت 
یا ویزاکارت اس��تفاده نمی ش��ود و چنین امکانی در 
اختیار خارجی ها نمی گذاریم و این در حالی اس��ت 
که ب��رای اجناس با ارزش��ی مانن��د تابلوفرش ها یا 
خاتم کاری های مختلف و اجناس نقره ای که قیمتی 
قابل مالحظه دارند، نبود امکان اس��تفاده خریداران 
خارج��ی از کارت ه��ای بانک��ی بین الملل��ی مانن��د 
ویزاکارت یا مس��ترکارت، به عدم خریدش��ان منجر 
می ش��ود چون براس��اس عرف جهانی گردش��گری، 
بیشتر توریست های امروزی از حمل کردن پول نقد 
زیاد، نگران  هس��تند و خرید نکرده فروشگاه را ترک 

می کنند. 

نمای بازار گزارش »فرصت امروز« از بازار خیابان ویال

خواب طوالنی صنایع دستی
تهمینه سهرابی

خاتم، مینا، گلیم و جاجیم، طرح های اسلیمی، 
پوشاک س�نتی ایرانی و ده ها کاالی دیگر پشت 
ویترین فروش�گاه ها دیده می شوند. فروشگاه ها 
بیشتر بزرگ هس�تند. کوچک هم بین شان پیدا 
می ش�ود. هر از چند گاهی رهگذری بی هدف وارد 

فروش�گاهی می ش�ود و بعد از اینک�ه موی روی 
ش�قیقه اش را می خاران�د یا گره روس�ری اش را 
کمی ش�ل یا س�فت می کند، صفحه شطرنجی را 
بران�داز می کند، قیمتش را می پرس�د و زمینش 
می گ�ذارد. خریدار دیگ�ری گلدان های خاتم را 
برداش�ته  اس�ت. از اصفهان یا ش�یرازی بودنش 
می پرسد. فروشنده هم سرسری جوابی می دهد. 

خریدار بیرون می آید. فروشنده به پشت دخلش 
برمی گردد و ش�اید ب�ه فردای کاس�بی اش فکر 
می کند و اینکه ممکن است کار دیگری را شروع 
کن�د. اینها حال و هوای خیابانی اس�ت که تقریبا 
در مرک�ز پایتخت اس�ت و آن را وی�ال می نامند. 
خیابانی با جهت ش�مالی-جنوبی ک�ه از خیابان 
انقالب ش�روع ش�ده و پ�س از عب�ور از خیابان 

کریم خان به خیابان سرو در سمت شمال منتهی 
می شود. این خیابان به موازات خیابان های قرنی 
و حاف�ظ واقع ش�ده و پ�س از انق�الب به منظور 
بزرگداش�ت کامران نجات اللهی از اساتید شهید 
دانش�گاهی ب�ه ای�ن نام تغیی�ر یاف�ت. گزارش 
امروزمان به این خیابان و بازار صنایع دستی اش 

اختصاص دارد. 

دیگران

خرید یکی از مهم ترین برنامه هایی اس��ت که مس��افران در س��فرهای خود به آن فکر می کنند و خصوصا 
رفتن به بازارهای سنتی هر کشوری از مهم ترین مقاصد گردشگران خواهد بود. در اینجا قصد داریم به یکی 

از بازارهای معروف سنتی هند به نام دیلی هات پرداخته و معرفی مختصری از آن داشته باشیم. 
دیلی ه��ات یکی از مراکز مهم صنایع دس��تی و غذاهای س��نتی هند اس��ت که در کن��ار دو بازار معروف 
کاندونی چاک در دهلی و آرپورا نایت در گوا، از بازارهای معروف س��نتی هندی در آس��یا محسوب می شود. 
دیلی هات بازاری بسیار زیبا و رنگارنگ است که شما در آن صنایع هنری و غذاهای سنتی هند را به صورت 
یکجا می بینید. با رفتن به این بازار می توانید یک س��فر زیبا به فرهنگ و هنر هند داش��ته باش��ید، ضمن 
اینکه با غذاهای سنتی این کشور نیز آشنا خواهید شد. در واقع این مکان تنها یک بازار محسوب نمی شود، 
بلک��ه نمونه ای ممتاز از نمایش فرهنگ و هنر کش��ور هند اس��ت. مرکز خرید دیلی ه��ات یکی از مهم ترین 
بازارهای س��نتی هند اس��ت که بر خالف دیگر بازارهای هفتگی، یک بازار س��نتی دائمی است. این بازار در 
یکی از مراکز تجاری دهلی نو در جنوب هند، روبه روی بازار اینا واقع شده و مساحت آن شش جریب است. 
برخی از فروشگاه های این مجموعه دائمی بوده و باقی فروشندگان به طور چرخشی و در دوره های 15روزه 
در آنجا مش��غول به کار هستند. محصوالت ارائه ش��ده در این بازار نیز بسیار متنوع بوده و انواع پارچه های 
س��نتی، فلزهای س��نتی، چوب های صندل و بلسان کنده کاری شده را شامل می شود. این بازار در واقع یک 
نمایشگاه از محصوالت صنایع دستی هند است که تحت نظارت دولت کار می کند و طبق برنامه های معینی 
به صنعتگرانی که از سراس��ر کش��ور می آیند، در دوره های 15 روزه اجاره داده می شود. محل قرارگیری این 
بازار نیز کامال با مس��یرهای متروی ش��هری و ایس��تگاه های اتوبوس هماهنگ است و گردشگران به راحتی 
می توانن��د ب��ه آنجا بروند. ورود عموم به این بازار آزاد اس��ت و س��اعات کاری آن نی��ز از 10:30 تا 22:00 
اس��ت. البته این بازار هزینه ورود داش��ته و ورود آن برای بزرگساالن 20روپیه، برای بچه ها 10روپیه و برای 

خارجی ها 50روپیه است. 

دیلی هات، بازاری برای فرهنگ و هنر هند
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پرداخت بیش از 1336 میلیارد 
ریال سود انواع اوراق در دی ماه

شادروز خسروی، مدیر امور ارتباط با مشتریان و خدمات 
الکترونیک ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و 
تس��ویه وجوه )س��مات( از پرداخت بیش از 1336 میلیارد 
ریال س��ود انواع اوراق در دی ماه 94 خبر داد. وی با بیان 
مطلب فوق افزود: بیش از 1336 میلیارد و 59 میلیون ریال 
س��ود انواع اوراق در ماه جاری به س��رمایه گذاران پرداخت 
خواهد ش��د. وی تصریح کرد: زمان سررس��ید اوراق اجاره 
ف��والد کاوه جن��وب کیش، گ��روه صنعتی بوتان، معدنی و 
صنعتی چادرملو، قطارهای مس��افربری جوپار، پترو امید 
آس��یا، ش��رکت خدمات ارتباطی رایتل، مخاب��رات ایران، 
لیزینگ رایان س��ایپا و مدیریت پروژه های نیروگاهی مپنا 
در دی ماه جاری اس��ت که ش��رکت سپرده گذاری مرکزی 
س��ود ای��ن اوراق را ب��ه س��رمایه گذاران پرداخت می کند. 
خسروی ادامه داد: سود اوراق مشارکت مسکن مهر بانک 
مس��کن، گروه صنعتی بوتان، ش��هرداری قم، مشهد، نفت 
و گاز پرش��یا، توس��عه خاورمیانه و البراتورها س��ینا دارو و 
اوراق مرابحه تولیدی موتور گیربکس واکس��ل س��ایپا نیز 
در اواخر ماه جاری به سرمایه گذاران پرداخت خواهد شد. 
وی ب��ا بی��ان اینکه هم اکنون بیش از 50 نوع اوراق )اجاره، 
مرابحه، مشارکت و گواهی سپرده( در بازار سرمایه منتشر 
ش��ده اس��ت، اظهار داشت: سود این اوراق به صورت ماهانه 
یا سه ماه یکبار به سرمایه گذاران پرداخت می شود. گفتنی 
اس��ت، ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی درس��ال 93 سود 
سهام هشت شرکت پتروشیمی فارابی، فناوران، بیمه دانا، 
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سرمایه گذاری صنایع 
پتروشیمی، سیمان ایالم، سرمایه گذاری رنا و کاغذ سازی 

کاوه را به حساب سهامداران این شرکت ها واریز کرد. 

تدوین برنامه زمان بندی راه اندازی 
بورس آتی ارز

حامد س��لطانی نژاد، مدیرعام��ل بورس کاال در جریان 
گردهمایی معرفی بازار مشتقه ارزی گفت: در برنامه ریزی 
انجام شده توسط بورس کاال، سناریوهای مختلفی برای 
راه اندازی بازار مشتقه ارزی با در نظر گرفتن تحریم ها و 
عدم تحریم ها و تک نرخی شدن یا نشدن ارز تدوین شده 
و هم اکنون آماده ارائه است. وی افزود: بازار قرارداد آتی 
ارز زمانی شکل می گیرد که بازیگران زیادی در این بازار 
حضور داشته باشند و انگیزه سفته بازی وجود داشته باشد. 
این در حالی است که بورس کاالی ایران تالش کرده برای 
دارایی هایی که امکان آن وجود دارد ابزار های مالی طراحی 
و بازار ایجاد کند، ارز نیز یکی از همین دارایی ها اس��ت. 
مدیرعام��ل ب��ورس کاالی ایران در خصوص کاالهایی که 
نمی توان برای آنها ابزار های مالی طراحی کرد نیز یادآور 
ش��د: برای این قبیل کاالها می توان ابزار های س��اده تری 
مانن��د س��لف تعریف کرد که ای��ن کار نیز در بورس کاال 
شروع شده است. در واقع هدف این است که بازار نقدی 

بسیار کوچک و محدود شود. 

1٠٧هزار تن محصول آماده 
صادرات از بورس کاال

ت��االر صادرات��ی ب��ورس کاالی ای��ران روز 9 دی ماه، 
ش��اهد عرض��ه 10۷ ه��زار و 40 تن ان��واع قیر، گوگرد و 
عایق رطوبتی بود. همچنین در تاالر فرآورده های نفتی 
و پتروش��یمی نیز 13۲ هزار و 45۸ تن انواع کاال عرضه 
شد. در گروه فوالد ۸36 تن انواع میلگرد، تیرآهن و نبشی 
تولیدی ش��رکت نوردآریان فوالد و در گروه آلومینیوم 
یک هزار و 60 تن انواع ش��مش آلیاژی تولیدی ش��رکت 
آلومینی��وم ایران )ایرالک��و( در تاالر محصوالت صنعتی 
و معدن��ی روی تابل��وی عرض��ه رفت. در ای��ن روز و در 
ت��االر محصوالت کش��اورزی، حدود ۷ه��زار و 9۷3 تن 
ذرت خوزستان، موجودی انبارهای سیلوی دانه طالیی، 
س��یبلی 1و۲، بنوت، توسعه کش��ت ذرت 1، بنوارناظر، 
آزادی، ش��اداب دانه جنوب، غرب کرخه، توس��عه کشت 
شوش، سیدعباس، شهید رجایی، وحدت، شهید بهشتی 
بی سی، شهید بهشتی دیلم، آبگرمک و حسینیه در قالب 
گواهی سپرده کاالیی روی تابلوی عرضه رفت. عالوه بر 
این، تاالر محصوالت کش��اورزی بورس کاالی ایران در 

این روز شاهد عرضه ۷ هزار و ۲10 تن کاال بود. 

 شاخص بورس عربستان 
سقوط کرد

ارزش ب��ازار ب��ورس عربس��تان در معامالت صبح دیروز 
و پس از اعالم کس��ری بودجه س��ال های ۲015 و ۲016 
این کش��ور بیش از 3 درصد کاهش یافت. عربس��تان میزان 
دقیق کسری بودجه این کشور در سالجاری و سال آینده 
را در پی کاهش شدید بهای نفت و تصمیم این کشور به 
حذف یارانه ۲0 کاالی اساسی از جمله سوخت اعالم کرد. 
با آغاز دادوس��تدها در بورس عربس��تان شاخص ارزش این 
بازار با کاهش 3.1 درصدی به کانال 6۷۷۷ واحدی یعنی 
پایین ترین میزان در سال جاری میالدی سقوط کرد. سهام 
بیش��تر بخش های اقتصادی در بورس عربس��تان با کاهش 
همراه بود، به طوری که ارزش س��هام بخش پتروش��یمی 
6.3 درص��د و بخش مصرف��ی و خدمات ۲.6 درصد کاهش 
یافت و تنها سهام بخش بیمه با افزایش بهای جزئی همراه 
بود. بیشتر بورس های کشورهای عربی حوزه خلیج فارس 
براث��ر کاهش ش��دید بهای نفت ک��ه مهم ترین درآمد این 
کش��ورها را تش��کیل می دهد با تغییرات گس��ترده روبه رو 
اس��ت، ب��ه طوری که ای��ن حکومت ها مجب��ور به کاهش 
هزینه های خود شده اند. عربستان اعالم کرده که در بودجه 
س��ال ۲015 با 9۸ میلیارد دالر کس��ری روبه رو است و این 
میزان بیشترین کسری بودجه در تاریخ عربستان است. این 
کشور برای بودجه سال ۲016 نیز بیش از ۸۷ میلیارد دالر 
کسری پیش بینی کرد و به این ترتیب این سومین سالی 
خواهد بود که کس��ری ش��دید گریبانگیر بودجه عربستان 
می ش��ود. عربستان به عنوان بزرگ ترین صادرکننده نفت، 
برای مقابله با کاهش بهای این ماده حیاتی برنامه هایی را 
از جمله افزایش بهای کاالهای اساس��ی به ویژه در بخش 
س��وخت، آب و برق در پیش گرفته که این افزایش بیش 

از دو سوم بهای کنونی این کاالها است.  

بورس کاال

بورس بین الملل

ش��اخص کل ب��ورس اوراق 
بهادار در جریان معامالت روز 
چهارش��نبه بازار سهام با ۲۲1 
واحد رشد در ارتفاع 61هزار و 
691 واحدی ایستاد. عالوه بر 
این تمام ش��اخص های بورس 
مثبت بودند و تاالر شیش��ه ای 
س��بز  پوش بود. با رشد تقریبی 
حج��م و ارزش معام��الت و با 
غلب��ه تقاضا بر عرضه س��هام، 
انگیزه ای جدید برای شناسایی 
بازدهی برای بسیاری از فعاالن 
بازار س��هام ایجاد شد. از سوی 
دیگر، اقبال خریداران همس��و 
در  حقوقی ه��ا  حمای��ت  ب��ا 
کانال ه��ای حمایت��ی س��هام 
همراه شد، به طوری که با وجود 
فشار عرضه اما اقبال خریداران 
سهام مانع از ریزش قیمت ها از 
مرزهای روانی حمایتی قیمت 
سهام در اغلب نمادهای بزرگ 
بازار از جمله بانکی ها ش��د. با 
توج��ه به خبره��ای مهمی از 
جمل��ه اع��الم مح��دوده نرخ 
خوراک پتروش��یمی در 10.5 
تا 1۲ س��نت، گ��زارش مثبت 
تولید و ف��روش ایران خودرو، 
تصمیم دولت برای 10 میلیارد 
دالر وام خارج��ی جهت تامین 
بودج��ه عمران��ی و همچنین 
برداشته شدن تحریم سوئیفت 
طی روزهای آینده، ش��اخص 
کل توانست رشد چشمگیری 
را بع��د از مدت ه��ا ب��ه ثب��ت 
برساند. این در حالی است که 
قیمت نفت خام سنگین ایران 
در بازاره��ای جهانی دیروز به 
کمتر از 30 دالر در هر بش��که 
رسید. از سوی دیگر، بازارهای 
جهانی در حالی به اس��تقبال 
تعطی��الت س��ال ن��و میالدی 
می رون��د ک��ه قیم��ت اغل��ب 
کااله��ای پایه ب��ه دلیل تورم 
جهانی و افت ش��دید تقاضا با 
کاهش ه��ای قابل مالحظه ای 
مواج��ه ش��دند. در این زمینه 
ه��ر تن مس در ب��ازار کاالیی 

ب��ورس لندن ب��ه 4هزارو6۸9 
دالر رسید. 

در معامالت آذرماه؛ 
حقوقی ها از حقیقی ها 

پیشی گرفتند
طب��ق آمار منتش��ر ش��ده، 
براس��اس معام��الت خ��رد و 
بلوک در آذرماه، ارزش س��هام 
اش��خاص  ش��ده  خری��داری 
حقوق��ی ح��دود 14ه��زار و 
544میلی��ارد ری��ال و معادل 
خریده��ا  کل  از  6۷درص��د 
ارزش  ک��ه  حال��ی  در  ب��ود، 
س��هام فروخت��ه ش��ده آنه��ا 
14هزارو۷1میلی��ارد ری��ال و 
در ح��دود 65 درص��د از کل 

فروش ها بود.
ب��ر این اس��اس در این ماه 
تمای��ل حقوقی ها بیش��تر به 
س��مت خری��د س��هم ب��ود و 
س��رمایه گذاری آنه��ا می��زان 
4۷3میلیارد ریال مثبت ش��د. 
ای��ن در حال��ی اس��ت که به 
دلیل ش��رایط رک��ودی حاکم 
در ب��ورس حقیقی ه��ای بازار 
همانند ماه های گذشته بیشتر 

در نقش فروشنده ظاهر شدند 
و نس��بت به ماه گذشته کمتر 
دادوستد کردند، به طوری که 
در ای��ن ماه اش��خاص حقیقی 
۷ ه��زار و 99 میلی��ارد ری��ال 
مع��ادل 3۲ درصد خرید کرده 
و در مقاب��ل ۷ ه��زار و 5۷3 
میلی��ارد ری��ال مع��ادل 35 
درص��د فروختن��د، بنابرای��ن 
حقیقی ه��ا در آذرم��اه 4۷3 
میلی��ارد ری��ال پ��ول از بازار 
س��رمایه خارج کردند که این 
میزان نس��بت به ماه  گذش��ته 
افزایش یافته اس��ت. از سوی 
دیگر، بورس تهران در آذرماه 
به دلی��ل ابهامات اقتصادی و 
تاثی��ر آن در بنگاه ها روزهای 
کسل کننده ای را سپری کرد 
و از ۲0 روز معامالت��ی تنها 9 
روز مثب��ت ب��ود و در روزهای 
مثب��ت نیز ش��اخص بورس به 
مدد نوس��ان گیران نوس��انات 
بسیار محدودی را تجربه کرد. 
همچنین در این ماه متوس��ط 
P/E بازار به 5.6 مرتبه رسید 
و نس��بت به ابتدای سال رشد 

3.۷درصدی را تجرب��ه ک��رد. 

افزایش سود 14 شرکت 
بورسی در آذرماه

در حال��ی پیش بینی س��ود 
ش��رکت ها نس��بت به آبان ماه 
۲ ه��زار و 99۲ میلیارد ری��ال 
افت کرده اس��ت ک��ه تطبیق 
س��ود و زیان پیش بینی ش��ده 
شرکت ها در این ماه نسبت به 
ماه قبل نش��ان می دهد تعداد 
14 ش��رکت با افزایش، تعداد 
33 ش��رکت با کاهش و مابقی 
شرکت ها معادل ۲55 شرکت، 
)زی��ان(  س��ود  در  تغیی��ری 
پیش بینی ش��ده نداش��ته اند. 
س��ود و زیان پیش بینی ش��ده 
شرکت ها در پایان آذرماه برابر 
با 436 هزار میلیارد ریال است 
که نس��بت ب��ه آبان ماه معادل 
۲ ه��زار میلی��ارد ریال کاهش 
نش��ان می ده��د. در پایان آذر 
1394 متوس��ط س��ود )زیان( 
خالص ش��رکت های بورس��ی 
به ازای هر س��هم برابر با 411 
ریال است. میزان سود تقسیم 
ش��ده ش��رکت ها ب��ه تفکیک 
صنعت از ابتدای سال تا پایان 
آذرم��اه 1394 برابر ۲۸۷ هزار 

میلیاردریال بوده که 69 درصد 
درآمد )زیان( واقعی شرکت ها 
اس��ت. همچنین متوسط سود 
نق��دی برای هر س��هم معادل 

36۸ریال است. 

رشد 4.٧ واحدی شاخص 
کل فرابورس

در آخرین روز معامالتی هفته 
فرابورس ضمن رش��د شاخص 
کل آیفکس، ۲۲3میلیون اوراق 
بهادار در این بازار خریدوفروش 
ش��د. معامله گران در بازارهای 
فرابورس ش��اهد دادوستدی به 
ارزش یک ه��زار و 5۸۲ میلیارد 
و ۷۲0 میلی��ون ری��ال در ۲0 
ه��زار و 5۸6 نوب��ت معامالتی 
بودند. در روز گذش��ته شاخص 
فراب��ورس نیز رش��د 4.۷ واحد 
مع��ادل 0.۷ درصدی را تجربه 
کرد تا ب��ه این ترتیب آیفکس 
رق��م 6۸5.1۸واحد را در پایان 
معامالت ثبت کند. نماد شرکت 
پاالیش نفت تهران هم بیشترین 
تاثیر مثبت را نس��بت به سایر 
نماده��ا بر ش��اخص فرابورس 
گذاشت. صندوق سرمایه گذاری 
اعتماد آفرین پارسیان بیشترین 
حج��م معام��الت ETF را ب��ا 
خریدوف��روش ی��ک میلیون و 
۸30 ه��زار س��هم رق��م زد و 
معامل��ه 300 ه��زار ورقه اجاره 
پت��رو ریگ در ص��در معامالت 
اوراق با درآمد ثابت قرار گرفت. 
در جری��ان معامالت فرابورس، 
نم��اد ش��رکت های ذوب آهن ، 
کیمیای زنجان گستران و قند 
شیروان به ترتیب پربیننده ترین 
نماده��ای معامالتی بودند و هر 
ورق��ه تس��هیالت مس��کن در 
محدوده 690 تا ۷40 هزارریال 
خریدوفروش ش��د. بیش��ترین 
حجم و ارزش معامالت سهام روز 
گذشته مربوط به خریدوفروش 
5۲ میلیون و 630 هزار س��هم 
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری 
ایرانیان ب��ه میزان ۷5 میلیارد 

ریال بود. 

اشتیاق خریداران قیمت سهم ها را در حمایت های روانی حفظ کرد

بویپولبهمشامسهامدارانمیرسد

س�نا - هدف اصلی بازارهای 
مالی، تس��هیل و تس��ریع انتقال 
پس اندازکنن��دگان  از  وج��وه 
و دارن��دگان م��ازاد وج��وه ب��ه 
سرمایه پذیران و متقاضیان وجوه 
با حداقل هزینه و حداکثر کارایی 
است. بازارهای مالی برای تحقق 
ای��ن ه��دف، به ایجاد و توس��عه 
واس��طه های مالی روی آورده اند 
که در بازار س��هام ایران پتانسیل 
و شرایط گس��ترش آن به خوبی 

نمایان است. 
در دو س��ال س��خت گذشته، 
بازار سهام با ریزش قیمتی باالیی 
همراه بوده و فقط از بعد افزایش 
ابزارهای مالی توسعه یافته و عمال 
در بعد کیفیت س��رمایه گذاری، 
س���رمایه گذاری  روش ه����ای 
س��هامداران و حت��ی تس��هیل 
قوانین و مقرارت با عقب نش��ینی 
مواجه شده است. بیشترین ضربه 
به پیکره دماسنج اقتصادی کشور 

– بازار س��هام - با بحث افزایش 
ن��رخ انواع مالی��ات و عوارض از 
ش��رکت های معدنی و مهم تر از 
آن ن��رخ خوراک پتروش��یمی ها 
ش��روع ش��ده که می توان عنوان 
ک��رد در این بین ب��ا ادامه رکود 
فراگی��ر اقتصاده��ای بزرگ دنیا 
و ب��ه دنب��ال آن تضعیف آهنگ 
رشد اقتصاد کشور، رکود تورمی 
سنگینی شکل گرفته که کاهش 
جهانی  قیمت ه��ای  چش��مگیر 
به خصوص نف��ت و فرآورده های 
نفت��ی نیز مزید بر علت ش��ده و 
اقتصاد کش��ور و در پی آن بازار 
س��هام کش��ور را ب��ا چالش های 

جدی مواجه ساخته است.
راه برون رف��ت از این ش��رایط 
بسیار دشوار به نظر می رسد و از 
آنجایی که بورس ایران وابستگی 
زی��ادی به قیم��ت کومودیتی و 
فل��زات اساس��ی دارد و از طرفی 
در نتیجه رش��د نامناسب و دور 
از انتظ��ار اقتصاد چین به عنوان 
یکی از بزرگ ترین مصرف کننده 

کومودیتی جهان، آهنگ رش��د 
قیمت��ی کومودیتی ها به ش��دت 
پایین آمده، ش��رایط سخت تری 
برای کش��ور ایجاد ش��ده است. 
ب��ه ای��ن دلی��ل بس��ته ش��دن 
پروندهPMD، لغ��و تحریم ها و 
گشایش های سیاسی به تنهایی 
نمی توان��د موجب تحرک بازار و 

اقتصاد کل کشور شود.
یک��ی از مهم تری��ن مش��کالت 
کنونی، ریزش ش��دید قیمت های 
جهان��ی نفت اس��ت که با ش��روع 
مابی��ن  س��رد  جن��گ  مج��دد 
ابرقدرت ه��ای اقتصادی جهان و 
افزایش چش��مگیر حجم عرضه ها 
در بازاره��ای بین الملل��ی نمایان 
ش��ده است. مشکل اساسی دیگر، 
نرخ باالی س��ود بانکی در شرایط 
رکود فراگیر تمامی صنایع و عدم 
کاه��ش آن متناس��ب ب��ا کاهش 
ن��رخ تورم اس��ت ک��ه در نهایت 
س��بب افزای��ش هزینه های مالی 
ش��رکت ها، تغییر س��اختار شبکه 
بانکی به س��مت س��رمایه گذاری 

کوتاه م��دت در ام��ور غیر مول��د و 
در نتیج��ه افزایش رقابت بانک ها 
در این مس��یر باطل ش��ده است. 
کاه��ش درآم��د دول��ت در پ��ی 
ری��زش قیمت های جهانی نفت و 
فرآورده های وابسته به آن، کاهش 
سودآوری شرکت ها با متورم شدن 
هزینه های مالی، اداری و پرسنلی 
و عدم رش��د فروش متناس��ب با 
رش��د هزینه ه��ا، مص��رف باالی 
انرژی در مقایس��ه با میزان تولید 
ناخالص داخلی و محدودیت مالی 
انرژی،  تولید کننده  ش��رکت های 
همگی از تدام شرایط سخت حال 
حاضر حداقل تا اواسط نیمه سال 

آینده حکایت دارد.
افزای��ش نرخ بهره فدرال رزرو 
آمری��کا که احتم��اال در چندین 
مرحله تکرار خواهد شد، افزایش 
روزافزون ارزش دالر در بازارهای 
بین المللی به رغم بزرگ تر شدن 
بدهی های خارجی دولت آمریکا، 
اقتص��اد  اف��زون  روز  تضعی��ف 
اژده��ای زرد )چی��ن( و منطقه 

موس��وم ب��ه اتحادی��ه اروپا و در 
نهای��ت کاهش هزین��ه تولید و 
استخراج نفت به عددهای کمتر 
از 35 دالر با پیش��رفت جهش��ی 
عل��م، همگی از ش��رایط بس��یار 
پیچیده پیش روی حکایت دارد 
ک��ه پیش بین��ی آینده را بیش از 

پیش سخت کرده است.
با جمیع مفروضات گفته شده 
چنانچه کاهش مناس��ب س��ود 
واقع��ی بانکی و اصالح س��اختار 
بیم��ار بانک ه��ا در دس��تور کار 
مسئوالن قرار بگیرد و همچنین 
تغیی��ر سیاس��ت های انقباض��ی 
ب��ا پذیرش افزای��ش نرخ تورم و 
مشخص ش��دن فرمولی واحد و 
ب��دون ابهام برای ن��رخ خوراک 
صنعت مادر ایران – پتروشیمی - 
در س��ال آین��ده عالوه بر جهش 
رش��د اقتصادی کل کشور، بازار 
سهام نیز می تواند روزگار سخت 
گذش��ته را به فراموشی سپرده و 
با افزایش سطح اعتمادها، مجددا 
بر مدار رشد مستمر قرار گیرد. 

ایرن�ا - س��قوط ارزش ب��ازار 
س��هام در چین در اواس��ط سال 
۲015 میالدی که تکانه شدیدی 
را در اقتصاد جه��ان ایجاد کرد، 
نهاد »دیدبان بازارهای س��هام و 
اوراق به��ادار چین« را وادار کرد 
تا با تش��کیل کارگروه��ی، افراد 
و نهادهای��ی را ک��ه در این بازار 
اخالل ایج��اد می کنند، مجازات 

کند.
مرکز »دید بان بازارهای سهام 
و اوراق به��ادار چی��ن« ب��ه این 
کارگروه ماموریت داد تا با افراد و 
نهادهایی که در بازار سهام چین 
قوانین را زیرپا می گذارند و بازار 
را دس��تخوش تحوالت  ب��ورس 
می کنند، برخورد کند. تازه ترین 
بررس��ی ها نش��ان می ده��د که 

کمیسیون قانونمند کردن بورس 
چین به عنوان بزرگ ترین مرجع 
اوراق  بازارهای  ب��رای  برنامه ریز 
بهادار در ش��هرهای »شن جن« 
و  جن��وب  در  »ش��انگهای«  و 
شرق کشور اقداماتی گسترده را 
برای منضبط کردن بازار س��هام 
آغاز کرده اس��ت. ای��ن اتفاقات 
در ش��رایطی رخ می ده��د ک��ه 
بس��یاری از ش��رکت ها با تبانی 
یکدیگر در سال ۲015 میالدی 
باعث افت 40 درصدی سهام در 
چین ش��دند ک��ه در چند دهه 
گذش��ته س��ابقه نداش��ته است. 
این افت قابل توجه بازار س��هام 
چین، تکانه های ش��دیدی را در 
بازاره��ای مالی اروپ��ا، آمریکا و 
آسیا سبب ش��د. بسیاری از این 

بح��ران، به عن��وان بزرگ تری��ن 
بحران ه��ای ب��ورس دنی��ا ی��اد 
کردند ک��ه آثار مخربی بر پیکره 
اقتصادهای س��ایر نقاط جهان و 
منطقه داش��ت. همی��ن موضوع 
س��بب ش��د تا ۲ میلیون چینی 
س��رمایه های خ��ود را از ب��ازار 
س��هام خارج کنن��د و میلیاردها 
دالر خس��ارت به سرمایه گذاران 
وارد ش��د. کمیس��یون قانونمند 
کردن بورس چی��ن در بیانیه ای 
اعالم ک��رد ب��رای جلوگیری از 
بروز رویدادهای مش��ابه، با بیش 
از ۲0 س��ازمان و نه��اد دولت��ی 
ی��ک گ��روه هم��کاری و تبادل 
اطالعات تش��کیل داده است. در 
بیانیه این کمیس��یون که نشریه 
»س��اوت چاین��ا« هنگ کنگ به 

آن اش��اره کرد، آمده اس��ت: هر 
فرد یا ش��رکتی که مق��ررات را 
زیرپ��ا بگذارد، مج��ازات خواهد 
رئی��س  یان��گ  جیان��گ  ش��د. 
ای��ن کمیس��یون گف��ت: به جز 
مجازات ه��ای قانون��ی، اس��امی 
متخلفان در هر سمتی که باشند 
ب��رای م��ردم نیز ف��اش خواهد 
ش��د. وی تاکید کرد که موضوع 
بس��یار مهم ت��ر از اطالع رس��انی 
ک��ردن  قانونمن��د  آن  و  اس��ت 
بازار اس��ت. موضوع این اس��ت 
ک��ه هم��ه کارها بای��د هدفمند 
باش��د تا از بروز فساد در بورس 
جلوگیری ش��ود و مهم تر از همه 
اعتماد از دست رفته به این بازار 
بازگردد. »جیان��گ« تاکید کرد 
که شرکت ها و افرادی که مجرم 

ش��ناخته ش��وند از فعالی��ت در 
بازارهای س��هام و خریدوفروش 
اوراق قرضه محروم خواهند شد 
و بسیاری از نهادهای مالی برای 
فعالیت مشکل پیدا خواهند کرد. 
بانک مرکزی، کمیسیون توسعه 
و اصالح��ات، وزارت دارای��ی و 
بسیاری از نهادها و سازمان های 
دولتی دیگ��ر در انتش��ار بیانیه 
مربوط به تش��کیل این کارگروه 
و ن��وع فعالی��ت آن مش��ارکت 
اع��الم  براس��اس  داش��ته اند. 
کمیسیون قانونمند کردن بورس 
چین، شرکت های متخلف از این 
پس حق تاس��یس ش��رکت های 
س��رمایه گذاری و برنام��ه ریز یا 
فعال ش��دن در طرح های دولتی 

را نخواهند داشت. 

تغییر سیاست های کالن اقتصادی، راه برون رفت از شرایط فعلی بورس

چین اخاللگران بازار بورس را مجازات می کند
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مدیریت سهام

بیشترین درصد افزایش
س��رمایه گذاری صنعت نفت در حالی عنوان نخس��ت 
جدول بیش��ترین درصد افزایش روز گذشته را از آن خود 
کرد که کنتورس��ازی ایران در جایگاه  دوم این گروه قرار 

گرفت. 
درصد نوسانقیمتنام شرکت

1.9034.96س. صنعت نفت
۲0.0۷۲4.96کنتورسازی
۲.4134.96ایران تایر
۲.۸9۸4.9۲نیروکلر

1.96۲4.9۲گرانیت بهسرام
1.5۲04.9بانک سینا

1.6۲۷4.۸3آبسال

بیشترین درصد کاهش
فرآورده های نسوز پارس صدرنشین جدول بیشترین 
درص��د کاهش روز گذش��ته ش��د. روز دارو در رده دوم 
این گروه ایس��تاد. دارویی س��بحان و قند پیرانشهر هم 
در میان س��هم هایی با بیش��ترین کاهش قیمت جای 

گرفتند.
درصد نوسانقیمتنام شرکت
)۷.۸3(4.036نسوز پارس
)4.9۸(5.966روز دارو

)4.9۸(5.6۸5دارویی سبحان
)4.95(4.1۸6قند پیرانشهر
)4.۸5(۲.903قند لرستان
)4.۷6(1.40۲شکر شاهرود
)4.6۲(1.50۸قند نیشابور

پرمعامله ترین سهم
روز گذش��ته بانک تجارت  پرمعامله ترین س��هم بازار 
شناخته ش��د. بانک ملت در رده دوم این گروه ایستاد. 
بانک س��ینا و بانک صادرات در جایگاه س��وم و چهارم 

قرار گرفتند.
تعداد دفعهقیمتنام

60.93۸ 9۲۷بانک تجارت

43.6۷1 1943بانک ملت
4۲.۷۷5 15۲0بانک سینا

۲6.904 ۸۸4بانک صادرات
19.014 634ح . ایران  خودرو

1۸.۸۲۲ ۲50۷بانک انصار
۸361۷.۸01پارس  خودرو

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیشترین ارزش معامله را روز گذشته 
کنتورس��ازی به خود اختصاص داد. بانک ملت هم رتبه 
دوم را به دس��ت آورد. بانک سینا و بانک تجارت نیز در 

رده های باالی بیشترین ارزش معامله قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

۲4۸.436 ۲00۷۲کنتورسازي
۸4.۸60 1943بانک ملت
64.999 15۲0بانک سینا

56.466 9۲۷بانک تجارت
4۸.3۸۷ 66۷1گروه مپنا 
4۷.1۸6 ۲50۷بانک انصار

350043.635صنایع  آذرآب 

بیشترین سهام معامله شده
بانک ملت در حالی رتبه نخس��ت جدول بیش��ترین 
س��هام معامله شده را به دس��ت آورد که بانک تجارت 
در این گروه دوم ش��د و بانک سینا و بانک صادرات در 

رده های بعدی جای گرفتند.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
1943۲550بانک ملت

9۲۷۲۲4۸بانک تجارت
15۲0146۸بانک سینا

۸۸41463بانک صادرات
۲00۷۲1406کنتورسازی
143613۲1لبنیات کالبر
۲50۷1۲۷0بانک انصار

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 
خودرو و قند قزوین در جایگاه های بعدی قرار گرفتند.

P/Eقیمتنام شرکت
1309654پست بانک

14334۷۸محورسازان ایران خودرو
۲30۲153قند قزوین
4036139نسوز پارس

1۲9۲1۲9تکنوتار
1530109درخشان تهران
113۷103خودرو شرق

P/E کمترین نسبت
روز گذشته سرمایه گذاری اعتبار ایران در صدر جدول 
کمترین نسبت P/E ایستاد. سرمایه گذاری پردیس و گروه 

صنعتی بارز در رده های بعدی قرار گرفتند.
P/Eقیمتنام شرکت

9۸01.۸1سرمایه گذاری اعتبار
۷9۲۲.3۷سرمایه گذاری پردیس

31403.0۷گروه صنعتی بارز
۲3363.11سیمان کارون

19033.14سرمایه گذاری نفت
151۲3.۲1لیزینگ ایران

10303.34سرمایه گذاری شاهد
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کس��ب وکار کوچک��ی دارد ام��ا بس��یار 
ش��یرین. کس��ب وکاری که حاال کام اهالی 
محل را حسابی ش��یرین کرده و همین هم 
شده دلیل رونق یک کسب وکار کوچک که 
روزی فقط ی��ک عالقه مندی بوده و به نوعی 
کاری خانگ��ی محس��وب می ش��ده اما االن 
شده یک فروش��گاه خوشمزه و مورد عالقه. 
اینکه چه کسی کارهایی را که گفتیم انجام 
داده س��والی اس��ت که برای جوابش باید به 
منطق��ه خراس��ان و نزدیکی های نیش��ابور 
س��ری بزنیم. هرچند االن دیگر سراغش را 
بای��د از تهران گرفت. زهرا باغش��نی، متولد 
1353 در مشهد است. باغشن نام روستایی 
در نزدیکی نیشابور است. فوق دیپلم صنایع 
غذایی با گرایش ش��یرینی و ش��کالت دارد. 
حدود 10سال پیش پخت و تزیین شیرینی 
و ش��کالت را از خانه ش��روع ک��رده و االن 
شیرینی خانگی ش��اتوت را در تهران ایجاد 
کرده است. چهار نفر در کنار کارش آموزش 
می بینند و می خواهد ب��رای بیش از 12نفر 

زمینه های اشتغال را فراهم کند. 
فعالی��ت اقتص��ادی تنها این نیس��ت که 
س��رمایه ای عظیم را در چرخه ای اقتصادی 
ب��ه کار بگیرید و کمپانی بزرگ��ی با نیروی 
کار چندصد نفری تاس��یس کنید. اینها هم 
در زمره کس��ب وکارهای بزرگ به حس��اب 
می آین��د. اما در این میان کس��ب وکارهای 
خردی هم هستند که ممکن است چند نفر 
از یک محله مش��خص را صاحب کسب وکار 
و درآمد کنند. برای شروع این کار تنها یک 
ایده و پیش بردن آن کافی اس��ت. س��رمایه 
چندمیلیون��ی الزم ن��دارد و کار را می توان 
در ط��ول زمان گس��ترش داد. بانویی که در 
ش��ماره امروزمان با او گفت وگویی کرده ایم، 

کسب وکار خردی دارد. 
ام��ا هزینه ه��ای ی��ک زندگ��ی را تامین 
می کن��د و این ت��وان را دارد که هزینه های 
زندگ��ی چندی��ن نف��ر دیگر را ه��م تامین 
کند. کس��ب وکاری که براساس رسپی های 
ش��یرینی پزی بنا نهاده ش��ده اس��ت. حاال 
زن��ی ب��ا دس��ت کش س��فید و روپ��وش به 
غای��ت پاکیزه اش با وسواس��ی زنانه و دقتی 
ش��گفت انگیز در شرق تهران شیرینی هایش 
را می پ��زد و تزیین می کند و می فروش��د و 

کارش را عاشقانه دوست دارد. 

شیرینیپزخانگیام
دس��تورها و به اصطالح رسپی هایش همه 
خانگی است. مواد افزاینده به شیرینی هایش 
نمی زند و می گوید من قناد نیستم بلکه یک 
ش��یرینی پز خانگی ام. می گوی��د افزاینده ها 
شیرینی را برای مدت طوالنی نگه می دارند 
و همین هم موجب شده تا طعم شان عوض 

شود اما شیرینی خانگی این مشکل را ندارد. 
بنابراین مش��تری آن را می پسندد. من هم 
همیش��ه دلم می خواهد که مردم ش��یرینی 
باکیفیت بخورند و خامه های شیرینی را دور 
نریزند کاری که اغلب در مورد شیرینی های 
بازاری اتف��اق می افتد. در حال حاضر حدود 

25مدل شیرینی خشک و  تر می پزد. 

ازتجربهتاهزینههایآموزش
نوجوان ه��م که ب��ودم و در خانه پدری، 
ش��یرینی می پخت��م و مردم س��فارش های 
شیرینی و کیک عیدشان را به من می دادند. 
بع��د از ازدواج هم ای��ن کار را ادامه دادم و 
کم کم به این فکر افت��ادم که در این زمینه 
کارگاهی داش��ته باش��م که ش��اگردانی هم 
تربی��ت کنم ک��ه هم به من کم��ک کنند و 
هم درآمدزایی برای شان ایجاد شود. خودش 
البته بیش��تر به صورت تجربی شیرینی ها را 
درس��ت می کند و هزینه های آموزش��گاه ها 
را باال می داند: هزینه هایی که آموزش��گاه ها 
دریافت می کنند بس��ته به تعداد جلس��ات 
و اعتبار آموزش��گاه متفاوت اس��ت. مثال گاه 
برای چهار جلس��ه 300هزار تومان دریافت 
می ش��ود که البت��ه این جلس��ات معموال از 
طرف اتحادیه صنف قنادان برگزار می ش��ود 
و تع��داد ش��رکت کنندگان زیاد اس��ت. اما 
آموزشگاه های خصوصی برای 4جلسه روی 
یک میلی��ون و 200هزار توم��ان می گیرند 
و هس��تند آموزش��گاه هایی ک��ه ب��رای یک 
جلس��ه هشت س��اعته یک میلی��ون تومان 

دریافت می کنند. باغش��نی همچنین اضافه 
می کن��د که گاه هزینه ها را براس��اس تعداد 
دس��تورهای پخت��ی که آم��وزش می دهند، 
محاسبه می کنند مثال هر دستور پخت بین 

100تا 200هزار تومان. 

شیرینیایرانیخیلینداریم
ش��یرینی خانگی موجود در بازار بیش��تر 
براساس دس��تورهای جهانی پخت می شوند 
و کمتر رس��پی داخلی داریم. باغشنی ضمن 
بی��ان ای��ن نکت��ه می افزاید: ش��یرینی های 
فرانس��وی مانند مادلن، دانمارکی و اتریشی 
بیش��ترین تقاض��ا را در ب��ازار دارن��د. البته 
ایرانی ها در ش��یوه پخت و حتی دس��تورها 
تغییرات��ی ه��م داده ان��د و مث��ال ش��یرینی 
ناپلئونی که در بازار ایران به فروش می رسد، 
همس��از شده با ذائقه ایرانی است و ناپلئونی 
اصل نیست. ذائقه ایرانی خواهان کرم بیشتر 
روی ش��یرینی، خامه زی��اد و زیبایی ظاهر 

شیرینی است. 

سرمایهاولیه
ام��ا هزینه ه��ای راه ان��دازی ی��ک کارگاه 
ش��یرینی پزی چقدر است. باغشنی می گوید 
بیش��ترین س��رمایه ب��رای راه ان��دازی این 
کار مرب��وط ب��ه اج��اره یک مل��ک و خرید 
دستگاه های الزم برای ش��یرینی پزی است. 
بس��ته به اینکه کار چقدر گس��ترده باش��د 
ب��ه فر هایی با تعداد س��ینی های متنوع نیاز 
اس��ت. همچنین دستگاه های خمیرپهن کن، 
نی��ز الزم  گل خام��ه زن، داغ زن و غی��ره 
اس��ت که اب��زار اصلی کار هس��تند. در کل 
 ب��رای انجام ای��ن کار بیش از 10دس��تگاه 

نیاز است. 
هرچند م��ن با حداقل امکان��ات و تنها با 
یک فر کارم را ش��روع کرده ام و فعال بیشتر 
از نی��روی ب��ازوی خودم اس��تفاده می کنم. 
ف��ر قیمت ه��ای متنوع��ی دارد و بین 10تا 
27میلیون تومان قیمت گذاری ش��ده است. 
وی ان��واع فره��ای ش��یرینی پزی موج��ود 
در ب��ازار را ایران��ی معرفی می کن��د و مثال 
بزرگ ترین شان 16سینی دارد که نمونه های 
برق��ی و گازی اش در ب��ازار موجود اس��ت. 
باغش��نی نمونه های برقی را پیش��رفته تر و 

دقیق تر می داند. 

تولیداتیامیدبخش
کارگاه��ی ک��ه این بان��وی فع��ال ایجاد 
کرده اس��ت، روزی 20کیلو ش��یرینی تولید 
می کن��د: با ی��ک همزن کوچ��ک و یک فر 
این کار را انجام می دهم. قیمت متوس��طی 

هم که برای ش��یرینی هایش تعریف می کند 
20هزار تومان اس��ت. می گوید: اگر این کار 
را گس��ترش دهم حدود 12نفر می توانند در 
کنارم کار کنند و صاحب درآمد شوند. البته 
وی گران های بازار را انواع دسرها، چیزکیک 
و موزکیک شکالتی می داند که هر کیلو بین 
40تا 50 هزار تومان است و او شیرینی جاتی 
از این دس��ت را به صورت برشی می فروشد. 
می گوید فرهنگ خرید مردم در حال تغییر 
اس��ت. به همین دلیل خرید برشی هم چند 
سالی است که به اصطالح مد شده و من هر 
برش را تا 7هزار تومان به فروش می رسانم. 
ش��یرینی کشمش��ی اش را بی رقیب می داند 
و کل��ی از آن تعری��ف می کند و می گوید در 
منطقه خودمان همه سراغ این شیرینی من 

را می گیرند. 

فروشمناسبتی
مش��تریان باغش��نی از همه طیف س��نی 
هستند. همچنین عالوه بر مصارف خانگی و 
هفتگی و حتی روزانه، جشن ها، مناسبت ها، 
اعی��اد و تولد ه��ا فرصت های��ی ب��رای رونق 
کس��ب وکارش هستند: بیش��ترین سفارش 
کی��ک و ش��یرینی را در روزهایی اینچنینی 
می گی��رم. همچنی��ن روزه��ای آخ��ر هفته 
فروش بیش��تری دارد. اگر در روزهای عادی 
بین 60 تا 80ه��زار تومان فروش دارد، این 
میزان فروش در روزهای پنجشنبه و جمعه 
به 150هزار تومان می رس��د. ن��ه اینکه این 
درآم��د زیادی باش��د نه اما مه��م راه اندازی 
کس��ب وکاری اس��ت ک��ه می توان��د آینده 
خوبی داش��ته باش��د. آینده که ش��هرتی به 
پهنای یک ش��هر بزرگ ب��رای صاحبش به 
ارمغان آورد. باغش��نی چنی��ن آرزویی دارد 
 و می گوی��د هدف��ش تحق��ق این خواس��ته 

است. 

آیندهایبرایصادرات
البته نهایت آرزوه��ای این زن، فروش در 
ایران نیست بلکه به بازارهای خارج از ایران 
ه��م فکر می کند: می خواهم ش��رکت بزرگ 
ش��یرینی پزی تاسیس کنم و شیرینی صادر 
کنم. برای این کار باید با ش��یرینی پزی های 
دیگر و افراد باتجربه بیش��تری دیدار داشته 
باش��م. باید ش��یرینی هایی در سطح جهانی 
را بشناس��م تا بتوانم به این آرزویم برس��م. 
همس��رش ه��م در این راه هم��گام و همراه 
او اس��ت: روی کمک های م��ادی و روحی او 
حس��اب ویژه ای می کنم و همواره من را در 
این راه همراهی کرده اس��ت. حتی چند ماه 
پیش در کارگاه من دچار حادثه شد و دست 
و پایش شکس��ت و حتی مجبور شدم مدتی 
تنه��ا از او نگهداری کنم ام��ا همواره من را 
حمایت می کند و ای��ن انرژی من را به جلو 

می برد. 

دو دهه پس از بیانی��ه پکن درباره برابری 
جنس��یتی، فرصت های اقتصادی برای زنان 
و حق کار ب��رای آنها همچنان موضوع داغی 
است که به شکلی گسترده محدود به قوانین 

است. 
افغانس��تان، درست مثل س��ایر کشورهای 
خاورمیانه، شمال آفریقا و کشورهای جنوب 
آسیا، قوانینی دارد که توانایی خانم ها و حق 

حرکت آزادانه آنها را محدود می کند. 
براس��اس گ��زارش بانک جهان��ی، حدود 
155 کش��ور دس��ت کم یک قانون دارند که 
فرصت ه��ای اقتصادی ب��رای زنان را محدود 
می کنن��د. این در حالی اس��ت ک��ه در 100 
کشور از این کش��ورها محدودیت هایی برای 
ان��واع مش��اغلی که زن��ان می توانن��د انجام 
دهن��د، تعیی��ن کرده ان��د و در 18 کش��ور، 
این مردان هس��تند ک��ه می توانن��د تعیین 
کنند همسرانش��ان س��ر کار بروند یا نروند. 
ای��ن گ��زارش بان��ک جهانی موانع س��ختی 
را نش��ان می ده��د که خانم ها در دس��تیابی 
ب��ه توانمندی های اقتصادی در کش��ورهای 

گوناگون جهان با آن مواجه هستند. 
از 173 کشور مطالعه شده در این گزارش 
ک��ه با عن��وان  » زن��ان، کس��ب وکار و قانون 
2016: دس��تیابی به تس��اوی «  منتشر شده، 
در 32 کش��ور قانون می گوید که زنان برای 
داش��تن گذرنامه باید از همسران خود اجازه 
بگیرن��د. همچنین در 22 کش��ور به مادران 
ازدواج ک��رده اجازه داده نمی ش��ود که حق 
تابعیت به کودکانشان اعطا کنند. 30 کشور 
قانونی دارند که مردان را به عنوان سرپرست 
خانوار به رسمیت می شناسد، در حالی که در 
19 کش��ور زنان موظف ب��ه اطاعت از مردان 

خود در خانواده هستند. 
خبر خ��وش اینک��ه در بیش از دو س��ال 
گذش��ته، 65 کش��ور که اکثرش��ان در حال 

توسعه هستند، 94 اصالحیه بر قوانین خود 
زده ان��د تا به س��وی بهبود وضعی��ت برابری 
جنس��یتی بروند. در کنترل خش��ونت علیه 
زنان نیز پیش��رفت هایی در طول س��ال های 
اخیر اتفاق افتاده اس��ت: 127 کش��ور حاال 
قوانینی برای مقابله با خشونت خانگی دارند 

که تا همین 25 سال پیش وجود نداشت. 
کش��ورهایی چون کانادا، پرو و نامیبیا در 
میان کش��ورهای هفت منطقه مورد مطالعه 
هس��تند که قوانین محدود کننده برای زنان 

ندارند. 
انتش��ار این گزارش ک��ه به تازگی صورت 
گرفته همزمان ش��د با بیس��تمین س��الگرد 
آن نقطه تح��ول تاریخی  » پلتفرم پکن برای 
عمل «  که 189 کشور در آن متعهد شدند تا 
به نابرابری جنس��یتی در 12 منطقه بحرانی 
توجه ویژه نش��ان دهن��د. بیانی��ه پکن، در 
چهارمی��ن کنفرانس جهان��ی زن در 1995 
م��ورد موافقت ق��رار گرفت. کنفرانس��ی که 

ه��دف از برگزاری آن دس��ت  یافتن خانم ها 
به دس��تمزد برابر با مردان به ازای کار برابر، 
زندگ��ی بدون خش��ونت برای زن��ان، ایجاد 
امکان دسترسی مناسب و معقول به خدمات 
بهداش��تی و آموزش��ی و نیز حق اظهارنظر 
در تصمیم س��ازی ها اس��ت. ای��ن گ��زارش 
شکاف های موجود در بین آنچه روی کاغذها 
نوشته ش��ده و چیزی که در واقعیت جریان 

دارد را برجسته سازی کرده است. 
کش��ورهای خاورمیان��ه و ش��مال آفریق��ا 
بیش��ترین قوانی��ن تبعیض آمی��ز علیه زنان 
را دارن��د. ای��ن قوانی��ن به ویژه ح��ول محور 
توانایی ه��ای زنان یا حق آنه��ا برای زندگی 
آزادانه می چرخد. اما کشورهای جنوب آسیا 
از جمله افغانس��تان، بنگالدش و پاکس��تان 
ک��ه اراده تغییر در آنها به چش��م می خورد، 
کمتری��ن اصالحیه را در قوانین ش��ان در دو 

سال اخیر داده اند. 
پژوهش��گران دریافتن��د ک��ه 41 کش��ور، 

زن��ان را از کار ک��ردن در برخی ش��غل های 
کارخانه ای خاص منع کردند، در حالی که 29 
کشور به خانم ها اجازه کار در شیفت شب را 
نمی دهند. برای نمونه، در روسیه زنان اجازه 
شاغل شدن در 456 عنوان شغلی را ندارند. 
تنه��ا نیمی از کش��ورهای م��ورد مطالعه 
مرخص��ی زایمان ب��رای پدران را پیش��نهاد 
کرده اند و کمتر از یک س��وم، تدارکاتی برای 
مرخص��ی زایمان پ��دران و م��ادران در نظر 
گرفته اند که زنان در طول این مدت موظف 

به مراقبت از فرزندان خود هستند. 
طب��ق آنچه در این گ��زارش آمده، در 35 
کشور، س��هم ارث برای زنان به اندازه سهم 
مردان نیس��ت وقتی همسران ش��ان از دنیا 
می روند. حتی وقت��ی قانون هم در این باره 
وجود داشته باشد، خانم ها اغلب تحت فشار 
قرار می گیرند که دست از ارث خود بکشند. 
به گفت��ه بان��ک جهانی، در کش��ورهایی 
ک��ه زن��ان را در زمین��ه تصمیم گیری های 

اقتص��ادی محدود می کنن��د، احتمال اینکه 
دختران دوره راهنمایی را به پایان برس��انند 
کمتر اس��ت و چش��م اندازی برای راه اندازی 
کس��ب وکار به دس��ت دختران کمتر انتظار 

می رود. 
این گ��زارش که هر دو س��ال یکبار چاپ 
می ش��ود، به داده ها در قالب ش��اخص های 
هفت گانه نگاه کرده اس��ت. این ش��اخص ها 
ش��امل دسترسی به موسس��ات، استفاده از 
ثروت، دس��تیابی به شغل، ارائه مشوق هایی 
برای کار، مراجعه به دادگاه، اعتبارس��ازی و 

حفاظت از زنان در برابر خشونت می شود. 
در گزارش امسال بانک جهانی 30 کشور 
به تعداد کش��ورهای بررسی ش��ده در سال 
2013 میالدی افزوده شده است. در گزارش 
س��ال 2013 بانک جهانی به این نکته اشاره 
ش��ده که 90درصد کش��ورها دست کم یک 
قان��ون دارن��د که مان��ع دس��تیابی زنان به 
فرصت ه��ای مغتن��م اقتص��ادی می ش��وند. 
همین درصد در گزارش امسال بانک جهانی 
هم تکرار ش��ده، به رغم اینکه تعداد کشورها 

20درصد افزایش یافته است. 
س��ارا اقبال، یکی از نویسندگان اصلی این 
گزارش می گوید که انتظار مش��اهده تغییر 
بین دو گزارش را داش��ته که خیلی هم مهم 
بوده اس��ت. اما ما دقیقا یافته های مش��ابهی 
به دس��ت آوردیم. این نشان می دهد که این 

مشکل در کل جهان فراگیر است. 
خانم اقبال البته از پیشرفت های نیم قرن 
گذش��ته در این زمینه ابراز رضایت می کند 
و معتقد اس��ت که اکثر ای��ن تغییرات پس 
از پیمان ها و معاه��دات بین المللی رخ داده 

است. 
به گفته خانم اقبال، قانونگذاری نخستین 
حلقه از زنجیره طوالنی توانمندس��ازی زنان 
است. این فرآیند چیزی نیست که بشود به 
آن هج��وم ب��رد و باید آرام آرام کش��ورها به 

سمت برابری جنسیتی حرکت کنند. 

پنجشنبه
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دالیلرایدادنبهنمایندگانزن
درمجلس

ی��ک فعال حوزه زنان گفت: ب��ا توجه به آنکه زنان 
مس��ائل خاص زنان و خان��واده و موضوعات فرهنگی 
مرتبط با آن را بهتر می توانند درک کنند و برنامه هایی 
را در این زمینه ها، تنظیم یا پیش��نهاد دهند و پیگیر 
اج��رای آن باش��ند، بهتر اس��ت در انتخابات مجلس 

شورای اسالمی به آنان هم رأی دهیم. 
پروین هدایتی در گفت وگو با ایس��نا، افزود: تحوالت 
ام��روز در ح��وزه داخلی و خارجی کش��ور از س��ویی و 
اهمیت ح��وزه زنان و خان��واده از س��وی دیگر ایجاب 
می کن��د که زن��ان فرهیخت��ه و نخب��ه در عرصه های 
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حضور یابند؛ البته نحوه 
حضور آنان نیز مهم اس��ت و با توج��ه به نقش و تاثیر 
نظام جمهوری اسالمی ایران بهتر است از ظرفیت زنان 
در حوزه های تصمیم سازی و تصمیم گیری بهره ببریم. 
معاون س��رمایه های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده 
دولت دهم در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه آیا افزایش 
س��طح تحصیالت زنان می تواند عاملی ب��رای انتخاب 
آنها به عنوان نماینده مجلس باش��د، تاکید کرد: اگرچه 
کش��ور برای پرورش زنان تحصیلکرده س��رمایه گذاری 
کرده اس��ت و آنان در عرصه های اجتماعی و اقتصادی 
حضور فعالی دارند ولی افراد از جمله زنان برای نماینده 
شدن نیاز به پختگی و خبرگی دارند. بنابراین مجلس به 
زنانی نیاز دارد ک��ه تجربه خوبی در حوزه های مختلف 
اجرایی داشته باشند تا بتوانند موثر عمل کنند. بنابراین 
صرف تحصیلکرده ب��ودن زنان دلیلی برای حضور آنان 
در مجلس نمی ش��ود. در این جهت ممکن اس��ت زنی 
تحصیالت کمتر و تجربه بیشتری داشته باشد و بتواند 
در مجل��س موثرتر عمل کن��د. هدایتی در پایان گفت: 
زنان تنها برای رس��یدگی به مس��ائل زنان و خانواده در 
مجلس حضور نمی یابن��د، بلکه نماینده حوزه انتخابیه 
خود هستند. آنان باید به مسائل اجتماعی، اقتصادی و 
سیاسی کشور از جمله حوزه انتخابیه خود آگاهی کافی 

داشته باشند و برای بهبود آن تالش کنند. 

تفاوتمعناداریدررسیدنبه
فرصتهایسیاسیمیانزنانو

مردانکشورماناست
 ش��هیندخت موالوردی در همای��ش تبیین نقش 
زنان در مش��ارکت در صحنه های سیاسی و اجتماعی 
در دانشگاه شهید بهشتی گفت: اگرچه بعد از انقالب 
شاهد پیشرفت و رش��د زنان در عرصه های مختلفی 
بوده ایم و امکانات آموزشی بهداشتی در اختیار بانوان 
ق��رار گرفته، اما تفاوت در رس��یدن ب��ه فرصت های 

سیاسی اجتماعی همچنان وجود دارد. 
به گ��زارش ایرن��ا، وی ادام��ه داد: ما در دسترس��ی 
عادالنه به منابع اقتصادی و سیاس��ی به میزان الزم رشد 
و پیشرفت را مشاهده نمی کنیم که این موضوع نیازمند 
بررس��ی بیشتر است و امیدواریم در برنامه ششم توسعه 
این خالءها و تفاوت معن��ادار را از بین ببریم. موالوردی 
تصریح کرد: برای رس��یدن به عدالت اجتماعی و تحقق 
عدالت جنس��یتی قدم های اساسی برداشته شده اما باید 
تالش های بیشتری در این زمینه صورت گیرد. وی گفت: 
باید حوزه زنان فضای بدون افراط و تفریط و تحجر باشد 
و از تمامی ظرفیت های کشور شامل ظرفیت معطل مانده 
قانون اساسی، نیروی انسانی و منابع بهره ببریم تا وضعیت 
زنان به یک تعادل نس��بی و عدالت جنسیتی برسد که 
در این زمینه دس��ت کمک و یاری به س��وی همه دراز 
می کنیم. معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از 
همه زنانی که برای ثبت نام در نامزدی انتخابات مجلس 
شورای اس��المی و خبرگان آمده اند، تقدیر کرد و گفت: 
ح��دود 11درصد ثبت نام کنن��دگان نامزدهای انتخاباتی 
در مجلس ش��ورای اس��المی را زنان تشکیل می دهند و 
برای ما حضور زنان جهت ثبت نام مهم بود که امیدواریم 
در مرحله بعدی زنان در مجلس ش��ورای اسالمی حضور 
جدی یابند. موالوردی در ادامه اظهار داش��ت: متاسفانه 
خشونت ها و افراط هایی به نام دین و تحت عنوان پیامبر 
)ص( در حال انجام اس��ت و شاهد هستیم عده ای نادان 
در حال ترویج خشونت و افراطی گری هستند و زنان را به 
جهاد نکاح مجبور می کنند که در این زمینه مراتب تاسف 

خودمان را اعالم می کنیم. 

تابلویورودممنوعبرایخانمها
نداریم

 حجت االسالم و المسلمین مجید انصاری در همایش 
تبیین نقش زنان در مشارکت در صحنه های سیاسی و 
اجتماعی در دانشگاه شهیدبهشتی گفت: تدابیر دولت 
تدبیر و امید در زمینه ورود زنان به عرصه های مختلف 
اندیشیده ش��ده و دولت در هیچ عرصه ای از مدیریت، 
فرقی میان زنان و مردان قائل نیست. به گزارش ایرنا، 
وی اظهار داشت: دولت معتقد است باید تمام موانع در 
مس��یر ایفای نقش مدیریت زنان برداشته شود تا زنان 
در همه عرصه ها حضوری جدی و چش��مگیر داش��ته 
باش��ند. وی اضافه کرد: باید به اسالم و انقالب افتخار 
کنی��م و به رهبر انقالب ک��ه بارها با اقتباس از مکتب 
فقهی امام )ره( و اجتهاد پویای ش��خص ایشان که بر 
مسئله حضور زنان در جامعه تاکید دارد، افتخار کنیم. 
حجت االسالم و المسلمین انصاری افزود: خوشحالیم 
ک��ه تعداد کثیری از بانوان به عنوان کاندیدا در مجلس 
شورای اس��المی ثبت نام کرده اند که امیدواریم تعداد 
بیشتری از آنان در مجلس به مردم خدمت گزاری کنند 
و حتی م��ا می خواهیم که زن��ان در مجلس خبرگان 

رهبری نیز حضور داشته باشند. 
معاون پارلمانی رئیس جمهوری ابراز امیدواری کرد: 
با برنامه های خوب دولت و معاونت امور زنان و خانواده 
ریاس��ت جمهوری بتوانیم مسیر رش��د، ترقی، توسعه 
علمی و مدیریتی و نقش آفرینی زنان را فراهم کرده و 
اگر موانعی نیز است با حمایت رسانه ها رفع شود. وی 
ب��ا بیان اینکه 60درصد خانم های جامعه ما باس��واد و 
تحصیلکرده هس��تند و 120هزار دختر طلبه در مراکز 
علمی اجتهاد، 50هزار فارغ التحصیل حوزه های علمیه 
و میلیون ه��ا دختر و زن فارغ التحصیل در رش��ته های 
علمی داریم، افزود: کدام عرصه فعالیت علمی در کشور 

است که زنان جلوتر از مردان نباشند. 

اخبار زنان

اقتصاد زنان

زهراباغشنیازفعالیتاقتصادیاشمیگوید

درآمدزایی شیرین 
طاهرهخواجهگیری

می خواهم شرکت بزرگ شیرینی پزی 
تاسیس کنم و شیرینی صادر کنم. 

برای این کار باید با شیرینی پزی های 
دیگر و افراد باتجربه بیشتری دیدار 
داشته باشم. باید شیرینی هایی در 
سطح جهانی را بشناسم تا بتوانم به 

این آرزویم برسم

مطالعاتبانکجهانینشانمیدهد

چشماندازموفقیتزناندر155کشورجهانباقانونمحدودشدهاست
تدوینوترجمه:ساراگلچین
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نابرابری در قدرت خرید
چشم انداز درآمد و هزینه ها در آمریکا و مکزیک

هزینه خرید یک دست شلوار جین 
98/ 42دالر

حداقل میزان
درآمد روزانه
     5/14دالر

ش��ما ب��رای خرید یک ش��لوار جی��ن در مکزیک باید 
دستمزد 8 روز کار خود را به طور کامل پس انداز کنید. 

درآمد روزانه افراد ش�ریان اصلی زندگی آنها را تش�کیل داده و زمینه امرار معاش را فراهم می کند، در این بین تفاوت 
میزان درآمد روزانه به المان های مختلفی از جمله وضعیت اقتصادی کش�ورهای مختلف جهان، س�طح تخصص و مهارت 
افراد و برابری فرصت های ش�غلی بس�تگی دارد. در برخی کش�ورهای توس�عه یافته درآمد روزانه مردم بیشتر بوده و در 
نتیجه قدرت خرید آنها افزایش می یابد، از سوی دیگر در جوامع فقیر و توسعه نیافته که وضعیت اقتصادی ناپایدار است 
این میزان بس�یار ناچیز بوده و مردم به س�ختی روزگار می گذرانند. در اینفوگرافی پیش رو این پرس�ش ها مطرح ش�ده  
اس�ت که س�طح درآمد افراد در نقاط مختلف جهان چگونه اس�ت؟ قدرت خرید مردم در کش�ورهای مختلف با توجه به 

درآمد روزانه آنها چقدر است؟ 

چند روز کار برای یک روز زندگی

درآمد روزانه افراد چگونه محاسبه می شود؟ 

با در نظر گرفتن یک خانواده چهار 
نفره و با فرض شاغل بودن پدر و مادر 

و دریافت کمترین حقوق در ماه. 

نیازهای ضروری روزانه: 

اجاره بهای مسکن غذاصورت حساب ها

میزان درآمد روزانه: 
23/ 249دالر 

هزینه نیازهای
ضروری روزانه: 
88/66دالر

هزینه نیازهای ضروری روزانه: 
02/ 17دالر
میزان درآمد روزانه: 
24/ 5دالر

هزینه نیازهای ضروری روزانه: 
29/07دالر
میزان درآمد روزانه: 
28/ 10دالر

نس�بت درآمد به هزینه های ض�روری زندگی 
روزانه در مکزیک 283 درصد است. 

نسبت درآمد 
به هزینه های 

ضروری زندگی 
روزانه در سوئد 
22درصد است. 

هزینه نیازهای ضروری روزانه: 
35/22دالر
میزان درآمد روزانه: 
9/95

نسبت درآمد به هزینه های ضروری 
زندگی روزانه در کنیا 354 درصد است. 

نسبت درآمد به هزینه های ضروری زندگی 
روزانه در روسیه 339 درصد است. 

نسبت درآمد به 
هزینه های ضروری 

زندگی روزانه در 
آلمان 36درصد 

است. 

نسبت درآمد 
به هزینه های 

ضروری زندگی 
روزانه در استرالیا 

36 درصد است. 

نسبت درآمد به هزینه های 
ضروری زندگی روزانه در هند 

325 درصد است. 

نسبت درآمد به 
هزینه های ضروری 

زندگی روزانه در 
 انگلستان 

52 درصد است. 

هندکنیا

مکزیک روسیه

تایلند

انگلستاناسترالیا

سوئد آلمان

آمریکا

هزینه نیازهای ضروری روزانه: 
48/62 دالر
میزان درآمد روزانه: 
35/ 14دالر

میزان درآمد روزانه: 
181/33دالر

هزینه های
ضروری روزانه: 
27/ 65دالر

هزینه نیازهای ضروری روزانه: 
35/63دالر
میزان درآمد روزانه: 
47/ 18دالر

نسبت درآمد به هزینه های ضروری زندگی 
روزانه در تایلند 193 درصد است. 

میزان درآمد روزانه: 
170/49 دالر 
هزینه نیازهای ضروری روزانه: 
89/26دالر

میزان درآمد روزانه: 
590/95دالر 
هزینه نیازهای ضروری روزانه: 
85/ 98دالر

نسبت درآمد 
به هزینه های 

ضروری زندگی 
روزانه در آمریکا 
74 درصد است. 

میزان درآمد روزانه: 
00/ 116دالر
هزینه نیازهای ضروری روزانه: 
85/91دالر

کشورهایی که از وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردارند کشورهایی که از وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردارند  کشورهایی که از نظر اقتصادی در وضعیت نامطلوبی قرار دارندکشورهایی که از نظر اقتصادی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند

حداقل درآمد روزانه 
در استرالیا برای خرید 

41 فنجان کاپوچینو 
کافی است

حداقل دستمز روزانه در هند
62/ 2دالر

هزینه خرید
یک کاپوچینو
در استرالیا
3/03 دالر

درآمد یک روز کار در استرالیا می تواند تمامی هزینه های ماهانه 
اجاره بهای مسکن و صورت حساب ها در هند را پوشش دهد. 

در حال��ی که درآمد یک روز کار در هند نمی تواند هزینه خرید 
یک کاپوچینو در استرالیا را فراهم کند. 

اجاره بها صورت حساب

حداقل دستمزد روزانه
در استرالیا
61/ 124دالر

هزینه کامل یک ماه اجاره بها 
و صورت حساب در هند 

11/ 121دالر

آمریکا مکزیک

حداقل میزان درآمد روزانه 
 58دالر

هزینه خرید
یک دست شلوار جین 
84/ 40دالر

کمترین میزان درآمد روزانه در آمریکا شما را قادر 
 می سازد تا یک شلوار جین خریداری کنید
و 17 دالر و 36 سنت نیز پس انداز کنید. 

سبد غذایی ضروری شامل:

 1/250 کیلوگرم برنج سفید

8 عدد تخم مرغ

یک قرص نان سفید

200 گرم پنیر
500 گرم مرغ

500 گرم سیب زمینی

500 گرم پرتقال و کاهو است

پنجشنبه
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بازگشت ایران، اقتصاد عربستان را 
شکننده می کند

در جلس��ه ماه گذشته اوپک، عربستان سعودی دوباره 
اجازه نداد تولید نفت با وجود سرش��ار شدن دنیا از این 
محصول کم شود. س��وال بزرگ بی پاسخ برای عربستان 
س��عودی این اس��ت: قیمت ها چقدر و تا ک��ی می توانند 

پایین بروند؟ 
خودداری عربس��تان س��عودی از کاه��ش تولید نفت 
نشان دهنده عزم جدی این کشور برای بیرون راندن نفت 
ش��یل آمریکا از بازار است به خصوص اینکه این کشور در 
داخل مشکالت مالی زیادی دارد. با توجه به اینکه حضور 
دوباره ایران در بازی های جهانی همین حاال هم قیمت ها 
را ش��کننده کرده است، اس��تراتژی عربستان بیشتر یک 

قمار بزرگ به نظر می رسد. 
هرچند این پادشاهی ذخایر مالی چشمگیری دارد، به 
نظر می رس��د که درگیر یک بحران عمیق و ویران کننده 
مالی ش��ده اس��ت. به گزارش آژانس پول عربس��تان، در 
انتهای اکتبر تبادالت خارجی این کش��ور از 742 میلیارد 
دالر در سال گذشته به 648 میلیارد دالر رسیده است. 

قیمت نفت و اوپک
اگر اوپ��ک نتوان��د در ازای افزایش تولی��د نفت ایران 
تولی��دش را کم کن��د، آن طور که صن��دوق جهانی پول 
پیش بینی کرده اس��ت قیمت نف��ت در دوره میان مدت 
بین 5 تا 10 درصد س��قوط خواه��د کرد. غول نفتی دنیا 
»بی پ��ی« تخمین زده اس��ت ک��ه ایران بع��د از ونزوئال، 
عربس��تان س��عودی و کانادا چهارمین منبع اثبات ش��ده 
دنیا را دارد. این کش��ور همچنین براساس اعالم صندوق 

جهانی پول دومین منابع گازی دنیا را دارد. 
این که ایران چقدر سریع می تواند تولیدش را تا حدی 
ک��ه می خواهد باال برد م��ورد مباحثه اس��ت اما به نظر 
می رس��د که درباره حضور ای��ران در بازار یک اجماع در 
حال ش��کل گیری است. یاپ کالمان، مدیر شرکت انرژی 
آرتور دی لیتل معتقد اس��ت که ایران تا یک سال آینده 
بین نیم میلیون تا یک میلیون بشکه به تولید خود اضافه 
خواهد کرد. این در حالی اس��ت که براس��اس پیش بینی 
صندوق جهانی پ��ول، ایران در س��ال 2016، 600 هزار 

بشکه به تولید خود اضافه خواهد کرد. 
بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، مش��خصا پیش بینی های 
بزرگ تری دارد اما این ارقام هر چقدر که باش��د، فش��ار 
بیشتری روی اقتصاد عربستان سعودی وارد خواهد کرد، 
جای��ی که 90 درص��د منابع مالی دولت به نفت وابس��ته 

است. 
خلی��د الدخیل، اس��تاد جامعه شناس��ی سیاس��ی در 
دانشگاه شاه س��عود در عربستان البته گفته است که به 
نظر او، تولید بیشتر ایران تاثیر زیادی نخواهد گذاشت. 

»از نظر سیاس��ی، م��ن دلیلی نمی بینم که بازگش��ت 
ایران به بازار نفت تاثیری روی عربستان سعودی بگذارد. 
این بازگش��ت می تواند باعث ش��ود که قیمت نفت حتی 
پایین ت��ر هم برود. ام��ا این را در نظ��ر بگیرید که ایران 
بیش��تر از عربس��تان به افزایش قیمت نفت احتیاج دارد 

چون از تحریم های سیاسی و اقتصادی بیرون می آید.«
با این وجود، صندوق جهانی پیش بینی کرده است که 
رشد اقتصادی عربس��تان در سال 2016 تنها 2.2 درصد 
باشد در حالی که این رقم در همین سال برای ایران 4.4 

پیش بینی شده است. 
در انته��ای س��ال 2015 کس��ری بودج��ه عربس��تان 
سعودی به 20 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. 
این ش��رایط صن��دوق جهانی پول را بر آن داش��ته تا به 
عربس��تان هشدار بدهد که اگر سیاس��ت هایش را تغییر 
نده��د، دخایرش در پنج س��ال به اتمام خواهد رس��ید. 
ریاض به این شرایط با کاهش هزینه ها پاسخ داده است و 
به شدت تحت فشار است تا سوبسیدهای گران انرژی اش 

را کم کند. 
صندوق جهانی پول گفته اس��ت که این سوبسیدها در 

سال 2014 معادل 83 میلیارد دالر بوده اند. 
بودجه س��ال بعد عربستان به شدت زیر ذره بین خواهد 
بود چون س��رمایه گذاران می خواهند مطمئن ش��وند که 

شرایط مالی این پادشاهی تحت کنترل است یا نه. 
براس��اس گزارش هایی که در رسانه ها درز کرده است، 
ش��اه سلمان به وزیر اقتصاد این کشور دستور داده است 
تا دولت پروژه های زیرس��اختی را متوقف کند و از خرید 

ماشین و مبلمان های جدید دست نگه دارد. 
این ش��رایط همچنی��ن روی ریال س��عودی هم تاثیر 
خواهد گذاشت. همچنین گزارش شده است که عربستان 
در حال حاضر ماه��ی 5 میلیارد دالر به بانک های محلی 

بدهکار می شود. 
منبع :الجزیره

نگــاه

سال جدید میالدی  پر از اتفاقات بزرگ 
اقتصادی اس��ت. در این س��ال توافق نامه 
ترانس پاسیفیک احتماال توسط 12 کشور 
ک��ه 40 درصد اقتصاد دنی��ا را در اختیار 
دارند امضا خواهد شد. در آمریکا و تایوان 
انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد 
ش��د و در برزیل المپیک تابستانی برگزار 
می ش��ود. در چین  برنامه جدید پنج ساله 
 ش��روع به کار خواهد ک��رد و در انگلیس

– احتماال در انتهای س��ال- همه پرس��ی 
برای ماندن یا جدا ش��دن از اتحادیه اروپا 

برگزار خواهد شد. 
براس��اس پیش بین��ی صن��دوق جهانی 
پ��ول، اقتص��اد جهان قدرت بیش��تری از 
چی��زی که در س��ال 2015 ب��ود خواهد 
داش��ت و احتم��اال خواه��د توانس��ت با 
میانگین رش��د بلند مدت خود در تطابق 
باش��د. این صندوق نرخ رش��د جهانی در 
سال 2016 را 3.6درصد اعالم کرده است 
ک��ه از 3.1درصد متعلق به س��ال 2015 
بیش��تر اس��ت و از میانگی��ن 3.5درصد 
متعلق به سال های 1980 تا 2014 کمی 
باالتر است. صندوق جهانی پول این اعداد 
را ب��ا متد مخصوص خود که قدرت خرید 
ارزه��ای ملی در آن نقش��ی تعیین کننده 

دارند به دست آورده است. 
آدر ترن��ر، رئیس س��ابق اداره خدمات 
مالی انگلیس که ب��ه تازگی کتابی به نام 
 » سرگردان بین بدهی و شیطان «   نوشته، 
وضعیت اقتصاد در س��ال جدید را  » نسبتا 
خوب «   می خواند. او بر خالف اقتصاددانان 
خوش بین ت��ر معتقد اس��ت که در س��ال 
جدید جنگ ارزی پنهانی در دنیا خواهد 
ب��ود، چ��ون اروپا و ژاپن ت��الش خواهند 
ک��رد پول ش��ان را ارزان کنند تا صادرات 
و اش��تغال تقویت ش��ود و در نتیجه رشد 

شرکای تجاری خود را خواهند دزدید. 
پیش بینی شرایط اقتصادی سال جدید 
خیلی خالصه چنین اس��ت: کاهش رشد 
چین ادام��ه خواه��د داش��ت. آمریکا به 
تالش��ش ب��رای از صحنه بی��رون کردن 
همتایانش در اقتصاد جهان ادامه خواهد 
داد. با کاهش تقاضا در سراسر دنیا، ارزش 
پول  )نرخ بهره( و همین طور ارزش نفت 
و دیگ��ر کاالها پایین خواه��د ماند. بانک 
مرکزی آمری��کا تالش خواهد کرد تا نرخ 
به��ره را باال ببرد و بان��ک مرکزی اروپا و 
همین ط��ور بان��ک مرکزی ژاپ��ن هم به 
دنب��ال راهی خواهد گش��ت تا رش��د را 

شبیه سازی کند. 
مهم تری��ن متغی��ر س��ال 2016 چین 

اس��ت، جای��ی ک��ه تولی��د ناخالص 
داخلی در یک چهارم 

پایانی س��ال 2015 
بار  نخس��تین  برای 
از بح��ران اقتصادی 

ب��ه   2008-2009
زی��ر 7 درص��د رس��ید. 
ح��ال  در  کش��ورهای 

توس��عه ای که وابستگی شدیدی به چین 
به عنوان مش��تری اصلی منابع خود دارند 
برزیل، شیلی، اندونزی، مالزی، فیلیپین، 
آفریقای جنوبی، تایلند و ویتنام هستند. 
در همین حال اشتهای دنیا برای کاالهای 
چینی با سرعت گذشته رشد نخواهد کرد 
و البته چین هم این ضرورت را ندارد که 
مانند گذش��ته روی زیرس��اخت هایی که 
با عالقه زیادی می س��اخت کار کند. ژی 
جین پین��گ، رئیس جمه��ور چین دوران 
سختی را در راه هدایت اقتصاد این کشور 
به س��مت مصرف داخلی تجربه می کند. 
لوئی��س کیلی، رئیس مؤسس��ه تقاضا در 
ماه آگوس��ت در وبالگش نوش��ته اس��ت: 
 » چین خودش را در نقطه ش��روع لرزانی 

می بیند.«
صندوق جهانی پ��ول پیش بینی کرده 
اس��ت که رش��د اقتصادی چی��ن از 6.8 
درص��د در س��ال 2015 ب��ه 6.3 درصد 
خواه��د رس��ید. این می��زان قابل تحمل 
اس��ت اما رشد  » میانه باالیی «   که رهبران 
این کش��ور در ماه اکتبر درخواست کرده 
بودند نیست. ویلم بیتر، اقتصاددان ارشد 
سیتی گروپ اما اینقدر خوش بین نیست. 
او ماه س��پتامبر نوشته بود:  » ما معتقدیم 
که چین با ریس��ک باالیی برای یک فرود 
س��خت مواجه اس��ت.   «   با توجه به اینکه 
همین حاال هم روس��یه و برزیل در رکود 
هس��تند، س��قوط چین دیگ��ر بازارهای 
در ح��ال رش��د را پایین خواهد کش��اند. 
کش��ورهای ثروتمندتر کمتر به صادرات 
به چین وابس��ته هس��تند و دچ��ار رکود 
نخواهند ش��د با این حال ب��ه گفته بیتر 
 » رشد آهسته تری را تجربه خواهند کرد.«

ک��ه  اس��ت  فاکت��وری  ارزان  نف��ت 
اقتصاددان��ان زی��ادی را بر خ��الف بیتر 
درحالی ک��ه  اس��ت.  ک��رده  خوش بی��ن 
صادرکنن��دگان ب��ه  پایی��ن   قیم��ت 

–از جمله روس��یه و همین ط��ور اعضای 
اوپ��ک- آس��یب وارد خواه��د ک��رد، به 
کش��ورهای واردکنن��ده در حال توس��عه 
کم��ک خواه��د کرد ک��ه اقتص��اد خود 

را تقوی��ت کنن��د. این کش��ورها در 
آمری��کای التین، آفریقا و آس��یا 

هس��تند و چی��ن ه��م یکی 
ارزان  نف��ت  آنهاس��ت.  از 

ب��ه  همچنی��ن 
ی  ها ر کش��و

توس��عه یافته ای مانند آمری��کا هم کمک 
خواه��د کرد اما س��وخت تنها بخش��ی از 
هزینه های کلی تر این کش��ورها به شمار 

می رود. 
قیم��ت نفت ب��رای اقتصاده��ای خرد، 
بیش��تر از اقتصاد چین غیرقابل پیش بینی 
آن  روی  زی��ادی  فاکتوره��ای  و  اس��ت 
تأثیر گذار است مانند شرایط خاورمیانه و 
رابطه اعض��ای اوپک. یک نظریه می گوید 
ک��ه قیمت نفت در س��ال جدی��د به زیر 
بش��که ای 40 دالر خواهد رس��ید، چون 
عرض��ه از تقاضا پیش��ی می گیرد و جایی 
هم برای ذخیره ای��ن نفت اضافه در دنیا 
وجود ندارد. میزان بسیار زیادی نفت روی 
دریاها در تانکرهای بزرگ نفتی سرگردان 
هستند و به دنبال مشتری می گردند. در 
مقابل کسانی هستند که معتقدند قیمت 
پایین، اکتش��اف و تولید را به اندازه کافی 
پایی��ن خواهد آورد که کمبود احس��اس 
ش��ود و همین قیمت را ب��اال خواهد برد. 

عماد موس��تاک، استراتژیس��ت الکتریک 
اس��تراتژی در لندن می گوی��د که قیمت 
نفت تا سال 2017 می تواند به 100 دالر 
یا 130 دالر برای هر بش��که برگردد. بین 
ای��ن دو نظریه افراط��ی، تاجران حاضرند 
ش��رط ببندند که قیمت نفت فقط کمی 
باال خواه��د رفت و قیمت نفت خام برنت 
در انتهای سال 2016 به 56 دالر برای هر 

بشکه خواهد رس��یدکه مقداری باالتر از 
49 دالر فعلی است. 

برای آمریکا قرار بود سال 2015 همان 
س��الی باشد که اقتصاد در آن آنقدر سالم 
باش��د که نرخ بهره نزدیک به صفر کمی 
افزای��ش پی��دا کند. ب��ا این ح��ال بانک 
مرکزی آمریکا نخستین افزایش نرخ بهره 
را تا میانه ماه دسامبر عقب انداخت. حاال 
گفته می ش��ود ماه سوم س��ال بعد زمان 
بع��دی افزایش ن��رخ بهره توس��ط بانک 

مرکزی آمریکاست. 
اگر از روی ش��اخص فالک��ت بخواهیم 
قضاوت کنیم که آخرین نرخ تورم گزارش 
شده و نرخ بیکاری در آن لحاظ شده و در 
ماه اکتبر 5.1 درصد بوده اس��ت، اقتصاد 
آمری��کا حاال به ان��دازه دهه 1950 خوب 
است. اما اگر شاخص فالکت اینقدر پایین 
اس��ت، چرا مردم بس��یار زیادی این قدر 
فالکت زده هس��تند؟ یک جواب این است 
میزان دستمزدها آنقدر که معموالً در این 
میزان بیکاری ب��اال می روند افزایش پیدا 
نکرده اند. براساس گزارش مرکز تحقیقات 
سنتایر، درآمد خانوار آمریکایی نسبت به 
ژانویه سال 2000 که شرایط عبور از تورم 
ب��ود 1.7 درصد کمتر بوده اس��ت. انتظار 
می رود که دس��تمزدها در س��ال 2016 
کمی س��ریع تر رش��د کنند: براساس یک 
گزارش، ش��رکت های خصوص��ی احتماال 
در یک سوم ابتدایی س��ال دستمزدها را 
3.1 درصد افزایش خواهند داد. این برای 
نخستین بار از س��ال 2008 به بعد است 

که این رقم زیر 3 درصد نیست. 
اروپا و ژاپن اما ضعیف تر هستند. برخالف 
اقتصاد آمریکا که از س��ال 2009 رشد آرام 
اما پیوس��ته ای داشته است، هر دو  )اروپا و 
ژاپن( دوره های س��ختی را تجربه کرده اند. 
بان��ک مرک��زی اروپ��ا احتماال ن��رخ بهره 
کوتاه م��دت را کمتر خواهد کرد و ژاپن هم 
آماده است فروش اوراق قرضه را شروع کند 

تا نرخ بهره بلند مدت را کاهش دهد. 
بح��ران اقتص��ادی یونان – ک��ه حاال از 
صدر اخبار دور شده – احتماال در انتهای 
سال 2016 به نقطه اول خواهد رسید. اگر 
نخست وزیر  س��یپراس  الکسیس 
این کشور نتواند اجازه افزایش 
خصوصی س��ازی  و  مالی��ات 
مناس��ب را به دس��ت بیاورد. 
ش��هروندان انگلیس که از راه 
بس��یار دوری نظار گر 
یون��ان  بح��ران 
بوده اند خیلی 

خوشحال هستند که پوند استرلینگ شان 
را حفظ کردند. آنها اکتبر س��ال آینده در 
یک همه پرس��ی پ��ای صندوق های رأی 
خواهند رف��ت تا یک گام بس��یار افراطی 
بردارند: جدایی کامل از اتحادیه اروپا. راس 
کاس��تریش، استراتژیس��ت ارشد شرکت 
بل��ک راک می گوید که ج��واب  » بیرون «  
 رای دهندگان  » به صورتی جدی ش��رایط 

بازار در اروپا را به هم خواهد ریخت.«
بحران مهاجران در اروپا هم یک فش��ار 
جدید برای اقتصاد این قاره اس��ت. نکته 
عجیب این اس��ت که این بحران می تواند 
رشد اقتصادی کوتاه مدت را دست کم در 
آلم��ان تحریک کند. مالت��ه رایث، رئیس 
بخ��ش پیش بین��ی اقتص��اد جهان��ی در 
مؤسسه تحقیقات اقتصادی در آلمان که 
در برلین مس��تقر اس��ت، می گوید:  » فکر 
می کنم این  )حض��ور پناهجویان(  باعث 
تقوی��ت تولی��د ناخالص داخل��ی خواهد 
ش��د.« این مؤسس��ه که در آلم��ان با نام 
DIW شناخته می ش��ود محاسبه کرده 
است که دولت آلمان به پناهجویان کمک 
خواهد کرد و در نتیجه آنها این کمک ها 
را در ب��ازار و بیش��تر روی محص��والت 
داخلی هزین��ه خواهند کرد و همین یک 
تا 2درصد به تولید ناخالص داخلی اضافه 
خواهد کرد. کش��ورهای در حال توس��عه 
بان��ک مرکزی آمری��کا را زیر نظر دارند و 
نگران این هستند که با افزایش نرخ بهره 
در این کشور، سرمایه گذاران سرمایه خود 
را از این کشورها خارج خواهند کرد و به 
آمریکا خواهند برد. این نگرانی ها البته به 
نظر بیجا هستند. سرمایه گذاران دست کم 
به دو سال برای جابه جایی پول خود وقت 

نیاز خواهند داشت. 
سال گذشته برای برزیل  )نفت و بحران 
سیاسی( و روسیه  )نفت و تحریم ها(  بسیار 
س��خت بوده اس��ت. صن��دوق جهانی پول 
پیش بینی کرده اس��ت که اقتص��اد هر دو 
کشور در س��ال 2016 هم کوچک تر شود 
اما نه با سرعت باال. انتظار نمی رود که هیچ 
اقتصاد بزرگ دیگری در س��ال آینده دچار 
رکود شود. صندوق جهانی پول پیش بینی 
کرده است که هند در سال 2016 از چین 
س��بقت بگیرد و به نرخ رش��د 7.5 درصد 
برس��د درحالی که مکزیک 2.8 درصد رشد 
می کند، مکزی��ک 4.3 درص��د و آفریقای 
جنوب��ی می تواند به نرخ رش��د 1.3 درصد 

برسد. 
منبع:بلومبرگ

س��ال 2015 برای آنهایی که تجارت شان در دل زمین است 
سال بدی بود. قیمت نفت به صورت مشخص بسیار پایین آمد 
و اوضاع مواد معدنی هم تفاوت چندانی نداش��ت. این س��قوط 
قیمت به کشورهایی مانند برزیل و روسیه که پنج سال افزایش 

قیمت را شاهد بودند فشار زیادی وارد کرد. 
تندترین ش��یب س��قوط قیمت را س��نگ آهن داش��ت که 
80 درصد نسبت به قیمت چهار سال قبل پایین آمد. هیچ کدام 
از کارشناسان چنین افت قیمتی را در مواد معدنی پیش بینی 
نکرده بودند و دلیل عمده آن، کاهش رشد اقتصاد در چین بود. 

توقف موتورهای چین
در دو دهه گذش��ته، هیچ چیزی در هی��چ جای دنیا تولید 
نمی شد مگر اینکه تولیدکنندگان گوشه چشمی به چین داشته 

باشند، اما در سال 2015 این کشور استفاده از فلزاتی را که در 
سراسر دنیا تولید می شد متوقف کرد. 

رش��د اقتصاد چین در آمار رس��می این کش��ور هم به زیر 
7 درصد رسیده است. این میزان، کمتر از رقیب بزرگ آسیایی 

این کشور یعنی هند است. 
گوردون چانگ نویس��نده کتاب فروپاشی چین معتقد است 
رشد اقتصادی چین در واقع 3 درصد بوده است: »رهبران چین 
دیگر توانایی این را ندارند که از فروافتادن اقتصاد این کش��ور 

جلوگیری کنند.«
آق��ای چانگ می گوید افزایش نرخ بهره و همین طور کاهش 
هزینه های دولت هم نتوانس��ته اس��ت چین را از این وضعیت 

نجات دهد. 

»رهبری چین حاال هیچ ابزاری ندارد و اصالحات این کشور 
به عقب برگشته اند.«

مشکالت قانونی
با این حال جانتان فنبی از موسس��ه تحقیقاتی تراست 
س��ورس به این اندازه نس��بت ب��ه اقتصاد چی��ن بدبین 
نیس��ت: »من فکر می کن��م آنها همچن��ان مهمات کافی 
دارند که از فروپاش��ی کامل جلوگی��ری کنند، اما بدون 
شک در دو سال رش��د اقتصاد این کشور آهسته خواهد 

شد.«
او به مسئله فساد در چین اشاره می کند، ولی معتقد است 
که برخورد دولت چین با این مسئله، عادی نیست. او به ایجاد 

عامل ترس توسط این دولت اشاره می کند. 

از دست رفتن مشاغل
ش��رایط اقتصادی در دو س��ال گذش��ته باعث شده است 

مشاغل زیادی در دنیای معدن از بین برود. 
آنگلوآمریکن غول معدن اعالم کرده است که 35 معدنش 
را تعطی��ل می کن��د که 85 ه��زار نفر به همی��ن خاطر بیکار 
خواهند شد و این تنها شرکت بزرگ معدن نیست که دست 
به چنی��ن کاری می زند. برای بازار نفت هم یک س��ال واقعا 
خارق العاده س��پری شده است. تاکتیک همیشگی اوپک این 
ب��ود که تولید را کاهش بده��د تا قیمت ها را کنترل کند، اما 

امسال رفتار مخالفی داشت. 
پروفس��ور کون روگوف از دانشگاه هاروارد معتقد است که 
سیاست اوپک که تحت تاثیر عربستان اتخاذ شده، این هدف 

را دنبال می کند که سهم بیشتری از بازار نفت از دست نرود. 
عربستان س��عودی به خاطر همین سیاست به شدت تحت 

فشار است. 
چالش پناهجویان

در اروپا، اخبار تحت سایه مهاجران بسیار زیادی قرار داشت 
که مناطق جنگ زده در سوریه و کشورهای همسایه را رها و 

به اروپا مهاجرت کردند. 
وقتی که پای مهاجران به اروپا رس��ید، اتحادیه اروپا در دو 
سویه مخالفت برابر هم قرار گرفت. برخی اشتیاق داشتند که 
از پناهجویان استقبال به عمل آید؛ در مقابل کشورهایی بودند 
که نگران اضافه شدن این حجم از پناهجویان به اروپا بودند. 
منبع:بی بی سی

مرور اقتصاد دنیا در سال 2015؛ همه راه ها به چین ختم می شود
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پیش بینی صندوق بین المللی پول از اقتصاد جهان در سال 2016

شادی در غرب، نگرانی در شرق

برخالف اقتصاد آمریکا که از سال 
2009 رشد آرام اما پیوسته ای داشته 
است،  اروپا و ژاپن دوره های سختی 
را تجربه کرده اند. بانک مرکزی اروپا 
احتماال نرخ بهره کوتاه مدت را کمتر 
خواهد کرد و ژاپن هم آماده است 

فروش اوراق قرضه را شروع کند تا 
 نرخ بهره بلند مدت را 

کاهش بدهد 



وای فای چند گیگابایتی در سراسر 
نیویورك

ط��رح  س��رانجام  نیوی��ورک 
بلندپروازانه وای فای سراس��ری 
را ش��روع ک��رد. مقام��ات این 
ش��هر در س��ال 2014 خبر از 
اجرای این طرح که اینترنت پرس��رعت گیگابایتی به 
شهروندان ارائه می دهد، داده بودند. اجرای این طرح 
دیروز با نصب دستگاه های مخصوص در سراسر شهر 
شروع ش��ده است. گفته می شود تا میانه ماه جوالی 
500 هاب برای ارائه اینترنت در سراس��ر شهر نصب 
خواهد شد. این شبکه وقتی که کامل شود 7 هزار و 
500 هاب در سراسر شهر خواهد داشت. این هاب ها 
وقتی که کامال نصب ش��وند، یو اس بی هایی خواهند 
داش��ت که مردم می توانند با آنها موبایل های خود را 
شارژ کنند. دیگر امکانات آنها نمایشگرهایی است که 
م��ردم می توانند با آنها وارد اینترنت ش��وند. چندین 
نمایش��گر ب��رای تبلیغات هم در این ش��بکه در نظر 
گرفته ش��ده است. این طرح که لینک  ان وای سی نام 
دارند، از طریق تبلیغات درآمد زیادی خواهد داشت 
و گفته می شود در 12سال 500 میلیون دالر درآمد 

به شهرداری نیویورک خواهند داد. 
این ط��رح از زمانی ک��ه معرفی ش��د چالش های 
زیادی داشته است. برخی رسانه ها مدعی شده بودند 
که سرعت این ش��بکه در تمام شهر یکسان نخواهد 
بود. قرار بود این طرح در ابتدای س��ال 2015 شروع 
ش��ود اما ش��روع آن در آخرین روزهای سال شروع 
ش��ده اس��ت. با توجه به حواشی زیادی که این طرح 
داش��ته، بعید به نظر می رسد که به این زودی نهایی 

شود. 

بازی های كامپیوتری، دزدهای 
خانگی

بسیاری از ما وقتی 
کنسول های  به  که 
خود  ب��ازی  جدید 
می رس��یم، به تنها چیزی که فکر نمی کنیم شرایط 
و مقررات اس��ت. همین که بس��ته رس��ید، با عجله 
آن را ب��از می کنیم و س��ریعا وص��ل می کنیم تا گیم 
محبوب م��ان را ب��ازی کنیم. ش��رکت های بازی های 
کامپیوت��ری ه��ر روز بیش��تر از گذش��ته اطالعات 
کاربران شان را جمع آوری می کنند و حاال متخصصان 
حری��م خصوص��ی در اینترن��ت در این باره هش��دار 
داده اند. الکس کیبولس��کی، اس��تاد دانشگاه تورونتو 
که درباره فناوری و حریم ش��خصی تحقیق می کند، 
می گوی��د: »مردم زیادی در این باره صحبت کرده اند 
که حریم شخصی افراد مورد تجاوز قرار گرفته است 
و در بسیاری از موارد، راهی این اطالعات باعث راهی 
برای تغییرات بزرگ تر بوده اند.« نکته مهم این است 
که مردم بدانند این کنس��ول ها چ��ه اطالعاتی را از 
آنه��ا می خواهند. او اخیرا در ی��ک مقاله در این باره 
بح��ث کرده اس��ت از زمانی که ش��رکت های دنیای 
سرگرمی ویدئویی بازی های تعاملی بیشتری را ارائه 
کرده اند، جمع آوری اطالعات مردم هم بیش��تر شده 
است. این رفتار از زمانی که بازی ها به اینترنت وصل 
ش��ده اند بیشتر شده اس��ت. با پیچیده شدن بازی ها 
و همین طور نحوه امتیازده��ی به کاربران، اطالعات 
بیشتری از آنها درخواست می شود. این اطالعات بعد 
از جمع آوری توسط شرکت ها، برای بهبود بازی های 
بعدی اس��تفاده می ش��وند. خرید بازی های اینترنتی 
از طریق کنس��ول ها در مرحل��ه بعد، اطالعات بانکی 
آنها را در اختیار شرکت های سرگرمی قرار گذاشت. 
در مرحله بعد، اضافه ش��دن سنس��ورهای پیشرفته 
به کنس��ول ها که ب��ه کاربران اج��ازه می دهد بازی 
را با حرکات دس��ت و بدن کنت��رل کنند، اطالعات 
زیستی آنها مانند قد و وزن و حالت چهره شان را در 
اختیار ش��رکت ها گذاشت. شرکت ها از این اطالعات 
ب��رای تولید بهینه بازی ها اس��تفاده می کنند  اما این 
امکان که این اطالعات دست افراد نامطمئنی بیفتد، 

همیشه وجود دارد. 
سیبولس��کی می گوی��د تنه��ا راهی ک��ه کاربران 
می توانند با آن از دادن این اطالعات به ش��رکت های 
س��رگرمی جلوگیری کنند، این است که اصال بازی 
نکنن��د. چیزی که البته در فض��ای فعلی،  غیرممکن 

به نظر می رسد. 

 مک دونالد، غول آمریکایی صنعت فست فود به دنبال شریکی می گردد که 66 درصد 
از س��هامش را در شعبه اش در ژاپن که دچار کسری شده است، به او واگذار کند. این 
واگ��ذاری که برای او 750 میلیون یورو س��ود دارد، مزیت دیگری هم دارد: از نو س��ر 

گرفتن سودش در بازار ژاپن، تنها با اکتفا کردن به گرفتن حق امتیاز. 
مثل روز روش��ن اس��ت که مک دونالد نمی داند برای ش��عبه ژاپن اش به منظور سود 
بیشتر باید چگونه عمل کند. در مواجهه با رقابت روز افزون و به دنبال افتضاحات به بار 
آمده درباره سالمتی در این مجمع الجزایر، غول دنیای فست فود که در حال حاضر در 
بازار جهانی اش نیز به مشکل برخورده است، به سمت یک شریک دست دراز می کند. 

گزینه ای که برای او سود بیشتری را به ارمغان خواهد آورد. 
یکی از روزنامه های ژاپنی این مس��ئله را تایید کرد: »در حقیقت این تیم آمریکایی 
در حال آماده سازی واگذاری دو سوم از سهام خود در شعبه ژاپن است و تا 33 درصد 
از باقی س��همش را نیز به یک ش��رکت تجاری یا یک صندوق س��رمایه گذاری خواهد 
س��پرد.« طبق نوش��ته روزنامه نیکی Nikkei، مقامات ارشد شرکت مک دونالد اخیرا 

چند نماینده برای بررسی این موضوع به ژاپن فرستاده بود. 
شرکت اصلی که نزدیک به 50 درصد از مک دونالد ژاپن را کنترل می کند، پیش بینی 
کرده اس��ت که در اوایل س��ال 2016 وارد مذاکرات منحصر به ف��ردی با یکی از آنها 

خواهد شد.
 قیم��ت فروش می توان��د حدود 100 میلیارد ین یا ب��ه عبارتی 750 میلیون یورو 
باش��د. این واقعه احتمالی به نظر می رس��یدنمی تواند س��رمایه گذاران را در بورس 
توکی��و متقاع��د کن��د: مک دونالد ژاپن بع��د از 20 دقیقه مذاک��رات، 7.8 درصد از 

س��همش را از دس��ت داد. 

اتفاقاتی كه تصویر ذهنی مک دونالد را در هم شکست
با این حال، ممکن است سر و کله زنجیره این رستوران با این قرارداد و دستورالعمل 
معجزه آس��ا که به او اجازه کس��ب درآمد می دهد، در نهایت در این مجمع الجزایر پیدا 
ش��ود. مک دونالد نخستین رستورانش را در سال 1971 در توکیو در محله شیک کنزا 
تاس��یس کرد. این تیم به مدتی طوالنی در آنجا به موفقیت رس��یده بودند تا جایی که 
بی��ش از 3ه��زار مکان را تحت کنترل داش��تند. با این حال، افزای��ش رقابت کار او را 
پیچیده می کند. نه تنها فعاالن دیگر فس��ت فود، بلکه کافه ها و بازار های چند خدمتی 
ک��ه konbinis نام دارند و تنقالت می فروش��ند، روز به روز ژاپنی ها را بیش��تر جذب 

می کنند؛ تا حدی که آنها دیگر در خانه هایشان غذا نمی خورند! 
این رقابت در سال های اخیر که اتفاقات متعددی به تصویر مک دونالد آسیب رسانده، 
ش��دیدتر است. مش��تریان حتی در ناگت های مرغ و کرم بستنی های شان نیز تکه های 
پالس��تیک و حتی دندان یک انس��ان را در ظرف سیب زمینی س��رخ کرده های شان 

پیدا کرده اند! 
رقم فروش ماهانه تا 15 درصد در س��ال 2014 سقوط داشته است. مک دونالد ژاپن، 
امسال را همانند سال گذشته در وضعیت سختی به پایان خواهد رسانید. شرکت مادر 
در ایاالت متحده آمریکا اس��تراتژی ارتباط غیرمستقیم با مدیریت را اتخاذ کرد که به 

او این امکان را می داد تا در هزینه هایش صرفه جویی کند. 
با واگذاری مدیریت فعالیت ها در ژاپن به یک س��رمایه گذار جدید، مک دونالد گمان 
می کند که زنجیره اش ش��کوفایی جدیدی را باز خواهد یافت. ش��رکت مادر به دریافت 
حق امتیازش بدون به عهده گرفتن مدیریت دشوار روزانه مشتری های ژاپنی که خارج 
از مک دونالد گزینه های بسیاری برای انتخاب دارند و عالوه بر آن بسیار انتظارات شان 

باالست، ادامه خواهد داد. 

دستورالعمل مک دونالد برای حفظ سرمایه در ژاپن

ایج��اد طرحی در راس��تای فعالیت تجاری 
امری مهم و ضروری اس��ت و به همین خاطر 
بای��د در ط��رح و برنامه ری��زی آن از اقدامات 
عجوالن��ه دوری کرد. این امر به قدری حیاتی 
اس��ت که تحت هیچ ش��رایطی نبای��د آن را 

تشریفاتی یا غیر ضروری فرض کنیم. 
داش��تن برنامه و هدفی مشخص نه تنها به 
فعالیت های ش��رکت نظم می دهد بلکه باعث 
می ش��ود تا مشتریان و س��رمایه گذاران نیز به 
شما اعتماد بیش��تری داشته باشند و شرکت 
ش��ما را حرفه ای قلمداد کنند ک��ه همه این 
عوام��ل تاثی��رات مثبتی بر ش��رکت خواهند 
داش��ت. در واقع طرح کسب و کار همانند یک 
نقش��ه راه به وام دهن��دگان و افرادی که قصد 
دارند حامی مالی شما شوند چگونگی عملکرد 
و س��اختار های فعالیت شما را نشان می دهد. 
همچنین این اقدام در شناخت و آگاهی آنان 
نسبت به کاال و خدماتی که ارائه خواهید کرد، 
نحوه بازاریابی و ش��یوه های فروش شما بسیار 

موثر است. 
در زمینه برنامه ریزی هم��واره با دو مفهوم 
برنامه ریزی کوتاه مدت و برنامه ریزی بلند مدت 
مواجه هس��تیم ک��ه هریک مزایای��ی دارند و 
هیچ ی��ک به تنهایی پاس��خگوی نیاز های آتی 
ش��رکت نخواهند بود. برنامه ریزی کوتاه مدت 
همواره برای اهداف عملی تر و آس��ان تر مورد 
استفاده قرار می گیرد و دردسر کمتری را نیز 
دارد با این ح��ال نباید از اهمی��ت برنامه ریزی 
بلند م��دت ب��ا وج��ود تمام��ی پیچیدگ��ی و 
ترسناک بودن شان غافل شویم زیرا بیان کننده 
طرح ه��ا و اهداف اساس��ی و حیاتی ش��رکت 
هس��تند و در ص��ورت اجرای��ی ش��دن نتایج 

فوق العاده ای را در بر خواهند داشت. 
از این رو، در ادامه این مطلب چند نکته که در 
افزایش تاثیر گذاری طرح کسب و کار باید مورد 
توجه قرار گیرد را مورد بررسی قرار می دهیم. 

مفهوم
هدف اصلی طرح کس��ب و کار آن اس��ت تا 
مخاطب��ان را با اهداف و چگونگی دس��تیابی 
به آنان آش��نا س��ازد. ارائه مفهوم بدون شک 
بهتری��ن روش جه��ت انجام درس��ت این امر 
بوده که معموال به سه شاخه  خالصه اجرایی؛ 
توضیحات��ی درب��اره ش��رکت و محصوالت؛ و 

خدمات تقسیم می شود. 
در بی��ن موارد ذکر ش��ده م��ورد اول کمی 
نی��از به توضیح دارد در واقع منظور از خالصه 
اجرایی آن اس��ت که یک برنامه بازاریابی باید 
ب��ا خالصه کوتاهی از اه��داف و مقاصد اصلی 
برنامه ری��زی و ارائه توصیه ها و پیش��نهادات 
آغاز شود. این خالصه اجرایی به مدیریت های 
س��طح باال کمک می کند تا سریعا به نکات و 
مسائل مهم برنامه پی ببرند و در آن به تشریح 
کاری که با اس��تفاده از کسب و کار خود انجام 
می دهید )با استفاده از واژه ها و مفاهیم کلی(، 
تشریح وجه تمایز کس��ب و کار شما نسبت به 
سایرین، بیان خالصه ای از نوع کسب و کارتان 
و در نهای��ت ارائه هر نوع اطالعات دیگری که 
خوانن��ده و مخاطب مدنظ��ر را تهییج خواهد 
ک��رد می پردازیم. در این بی��ن این نکته را به 
خاطر داشته باشید که در آن حتما باید اهداف 
کوت��اه و بلند مدت خود را نیز بیان کنید و در 
پایان به ش��رح محصوالت و خدمات شرکت و 
نح��وه ارائه و فروش آن بپردازید به بیان دیگر 
در این بخش باید به تفضیل و تش��ریح دقیق 
آنچه کس��ب و کار ش��ما برای مش��تری انجام 
می ده��د و آنچه این محص��والت و خدمات را 

مطلوب مشتری می سازد بپردازید. 

تجزیه و تحلیل بازار
یک کارآفرین باید خود را آگاه بر اوضاع بازار 
نشان دهد در واقع وی نیاز به اطالعات جامعی 
در زمینه اوضاع بازار و تجزیه و تحلیل ان، ارائه 
دیدی کلی از صنعت به همراه جزئیاتی درباره 

رقبای حال حاضرشان دارد. 
این نکته در این بخش قابل ذکر اس��ت که 

میزان موفقیت در جلب مش��تری بستگی به 
می��زان دقت و جذابیت ارزیابی و چش��م انداز 

آینده کسب و کارتان دارد. 

  استراتژی
هدف از این بخش نمایش نحوه برنامه ریزی 
شما برای ورود به بازار است و شامل استراتژی 
قیمت گ��ذاری، توزیع، فروش و ارتقا اس��ت و 
همچنین توضیح می دهد برنامه ش��ما چگونه 

کسب و کارتان را عملیاتی خواهد ساخت. 

سازمان
این مورد در واق��ع بیانگر اطالعاتی از نحوه 
عملکرد شرکت اس��ت. همچنین توضیحاتی 
درباره برنامه ریزی ها جهت مدیریت بودجه یا 
درامد ها، ارائه توضیحاتی درباره تیم مشاوران 
و نق��ش هرکدام در ش��رکت و نیز مش��خص 
س��اختن مش��کالت و چالش های پیش روی 

شرکت است. 

  امور مالی
طرح کس��ب و کار نیاز دارد تا افراد را مجاب 
کن��د که طرح��ی موفق اس��ت و باعث رونق 
کسب و کار می ش��ود. به همین خاطر در تهیه 
آن باید نهایت دقت به کار گرفته شود زیرا در 
صورتی که نتواند س��رمایه گذاران را را توجیه 

کند عمال با شکست مواجه خواهد شد. 
در هنگام راه اندازی یک کس��ب و کار باید به 
س��رمایه خود، میزان بدهی و دارایی هایی که 
قادر به کس��ب آن هس��تیم فکر ک��رد و برای 
هرکدام نقشه ای مناسب در سر داشته باشیم. 
البته در ای��ن راه اجباری وجود ندارد که یک 
تنه به جلو بروید بلکه می توانید از حسابدار نیز 
جهت پیش برد بهتر اهداف تان کمک گیرید. 
این امر )تامین سرمایه مورد نیاز( امروزه در 
سطح جهانی و توسط ش��رکت های گوناگون 
در سطحی وس��یع اجرا می شود و کارآفرینان 
ب��ه کمک این امر می توانن��د ایده های خود را 

عملی سازند. 

5 گام مهم در برنامه ریزی طرح كسب و كار

کش��ورهای جهان شامل دس��ته بندی های مش��خص و گاه نامحسوسی هستند. 
توس��عه یافته و عقب مانده، جنگ جو و مس��المت جو، آرام و آشوب زده از جمله این 

دسته بندی هاست. 
در گزارش ه��ای س��ازمان های بین المللی و در جدول رده بندی کش��ورها از نظر 
ش��اخص های مختلف اقتصادی و بهداش��تی و آموزش��ی و اجتماعی، معموال این 
دس��ته بندی ها بدون تغییر محسوس��ی تکرار می ش��ود. کش��ورهای توس��عه یافته 
ثروتمند در اکثر رده بندی ها براس��اس ش��اخص های مختلف، در کنار هم در یک 
گروه دیده می ش��وند و به ندرت نامی از کش��ورهای دیگر در میان این گروه دیده 

می شود. خط کشی ها در تقسیم بندی کشورها ناخواسته رعایت می شود. 
اما در آخرین روزهای س��ال 2015 گزارش��ی منتشر شد که این تقسیم بندی و 
دسته بندی ها را بر هم زد و نشان داد که برخی معضالت دیگر منطقه ای نیست و 
جهانی شده اند. سازمان گزارشگران بدون مرز گزارشی درباره خبرنگاران کشته شده 
در جهان در س��ال 2015 منتشر کرده  و به همراه آن جدولی از رده بندی کشورها 
براس��اس میزان تهدید مرگ ب��رای خبرنگاران در آنها. در این جدول، نام کش��ور 
فرانس��ه در میان کش��ورهایی چون عراق، س��وریه، یمن و سودان جنوبی در میان 

مرگبارترین کشورهای جهان برای خبرنگاران دیده می شود. 
عراق در ردیف نخس��ت این جدول قرار دارد و س��وریه و فرانسه و یمن و سودان 
جنوب��ی در ردیف های بعدی. نام فرانس��ه ب��ه این دلیل در فهرس��ت مرگبارترین 
کشورها برای خبرنگاران قرار گرفته که در سال 2015 شاهد فاجعه حمله به دفتر 
مجله ش��ارلی ابدو بوده اس��ت. حمله ای که گروه داعش مس��ئولیت آن را به عهده 
گرفت و طی آن 13 روزنامه نگار این نشریه فکاهی به ضرب گلوله دو مهاجم مسلح 
کش��ته شدند. دلیل این حمله انتشار کاریکاتورهای موهن علیه پیامبر اسالم)ص( 

اعالم شد. 
عراق و س��وریه در سال های گذشته هم در فهرس��ت مرگبارترین کشورها برای 
خبرنگاران قرار داشتند و از این نظر باعث تعجب شدند. اما قرار گرفتن نام فرانسه 
به عن��وان یکی از کش��ورهای مدعی آزادی بیان و امنیت غربی، در این فهرس��ت، 
نش��ان می دهد که جهان دیگر مانند گذشته نیس��ت و تغییر یافته است. معضالت 
منطق��ه ای مانن��د تهدید جان خبرنگاران یا ناامنی برای ش��هروندان دیگر مختص 

مناطقی چون خاورمیانه و شمال آفریقا نیست.
 فرانس��ه و دیگر کشورهای اروپایی در یک سال گذشته شاهد اتفاقاتی بودند که 
معموال در کشورهای خاورمیانه و آفریقا روی می دهد. حمله مسلحانه به مردم در 
رستوران و تئاتر و بازار، اعالم وضعیت اضطراری و فوق العاده امنیتی برای چندین 
روز در شهرها یا کنترل رسانه ها و شبکه های اجتماعی برای تامین امنیت و پیگرد 
مظنونین، از جمله این رویدادها بوده اس��ت. در دنیای تغییر یافته امروز، تهدید و 
ناامنی فقط مختص کشورهای جنگ زده ای نیست که ناامنی بخشی از زندگی  شان 

از تولد تا مرگ است.
 ناامنی و تهدید، معضلی جهانی شده اس��ت. کشورهای غربی که میلیاردها دالر 
برای تامین امنیت شان از طریق سرویس های قدرتمند اطالعاتی یا صنایع پرهزینه 
نظامی صرف می کنند، اکن��ون در مقابل تهدیدهای جهان جدید ناتوان و بی دفاع 
شده اند. س��ودان جنوبی اکنون همان قدر برای خبرنگاران مرگبار است که فرانسه 

یعنی مهد آزادی اروپا. 

جهانی شدن معضالت منطقه ای 

دور دنیا
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مدرسه مدیریت

نگاه آخر

نیلوفر قدیری
كارشناس مسائل بین الملل

ترجمه: شکیبا شاملو رضایی
BFM:منبع

ترجمه: امیر آل علی
entrepreneur.com :منبع

جدول امروز

نتایج یک تحقیق جدیددر انگلیس مشخص كرده كه مصرف سیگارهای الکتریکی به اندازه سیگارهای معمولی مضر است و همانند آنها می تواند باعث ابتال به سرطان شود. 
در انگلیس 2.6 میلیون نفر از این سیگارها استفاده می كنند. 

تلفن مستقیم: 86073283شماره 407 www.forsatnet.ir

قیمت )تومان( سایز حافظه مدل سازنده

2.045.000 9.7" 64GB iPad Air 2 Wi-Fi Apple

999.000 10.1" 16GB Galaxy Tab 4 10.1 SM-T531 Samsung

419.000 7" 8GB
Fonepad 7 )2014( FE170CG Dual SIM 

- A ASUS

2.285.000 10.1" 16GB Xperia Z2 Tablet LTE Sony

459.000 7" 8GB IdeaTab A3000 Lenovo

قیمت انواع تبلت
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