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مرکللز پژوهش های مجلس شللورای اسللامی در 
راستای بررسی برنامه ششم توسعه، نشست »برنامه 
ششللم توسللعه؛ ضرورت ها و رویکردهللا« را برگزار 

می کند. 
نشسللت »برناملله ششللم توسللعه؛ ضرورت هللا و 
رویکردها«، عصر روز شنبه )26 دی ماه( با سخنرانی 
مسئوالن کشوری و اساتید و با حضور صاحب نظران 

و کارشناسان حوزه برنامه ریزی برگزار می شود. 
در ایللن نشسللت کاظللم جالللی رئیللس مرکللز 
پژوهش هللای مجلللس شللورای اسللامی، غامرضا 
تاجگللردون رئیللس کمیسللیون برناملله، بودجه و 
محاسللبات، احمللد توکلی عضو کمیسللیون برنامه، 
بودجه و محاسللبات، فیروزه خلعتبری عضو شورای 

علمللی گروه مطالعللات توسللعه و برنامه ریزی مرکز 
پژوهش هللای مجلللس و محمللد قاسللمی معللاون 
پژوهش هللای اقتصادی مرکللز پژوهش های مجلس 

شورای اسامی، سخنرانی خواهند کرد. 
گفتنی اسللت، دبیرخانه برنامه ششللم توسعه از دو 
سال پیش در مرکز پژوهش های مجلس تشکیل شده 
اسللت و با همکاری و تعامل بخش ها و کارشناسللان و 
مسئوالن مختلف دولت، ده ها نشست با حضور اساتید، 
کارشناسللان و صاحب نظران حوزه برنامه ریزی برگزار 
کرده اسللت و براسللاس آن 20 گزارش در بخش های 
مختلف مرتبط با برنامه ریزی جهت ارائه به نمایندگان 
مجلس شللورای اسامی، مسللئوالن و سیاست گذاران 

کشور تهیه و تدوین شده است. 

هیللات دولت دیروز چهارشللنبه در جلسلله ای به 
ریاست حسللن روحانی رئیس جمهوری، کار بررسی 
الیحه احکام مورد نیاز برنامه ششللم توسللعه و مواد 

الحاقی آن را به پایان رساند. 
بلله گزارش ایلنللا به نقل از پایگاه اطاع رسللانی 
دولت، دکتر روحانی در این جلسلله از جهانگیری، 
هیللات  اعضللای  و  رئیس جمهللوری  اول  معللاون 
دولت که بللا برگزاری جلسللات فوق العاده متعدد 

بللا دقت و حساسللیت، برنامه پنج سللاله ششللم و 
بودجه سللال 1395 کل کشللور را مورد بررسی و 
تصویللب قرار دادند، تقدیر کللرد.  رئیس جمهوری 
همچنین از تاش های نوبخت، معاونان، مدیران و 
کارشناسان سللازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
و کلیه کارگروه های تدوین برنامه در دسللتگاه های 
اجرایللی بللرای تهیه الیحه برنامه ششللم توسللعه 

تشکر و قدردانی کرد. 

چین اعام کرد که بر خاف تصور بسللیاری، از این 
پس آهنگ مبارزه با فسللاد در این کشور نه تنها کند 
نمی شود، بلکه ریشه ای تر و با شدت هر چه بیشتر تداوم 
می یابد و شمار بیشتری از مقام های مفسد در هر رده ای 

به زیر کشیده خواهند شد. 
به گزارش ایرنا، در سللال گذشللته میادی )2015( 
شللمار بازداشت شللدگان مقام های چینی که مرتکب 
فسللاد مالی شده بودند از مرز 29 هزار نفر گذشت و به 
این ترتیب از سللال 2012 تاکنون نزدیک به 150 هزار 
نفر از وزیر گرفته تا سللطوح پایین تر، دستگیر و روانه 

زندان شده اند. 
 »شللی جیللن پینللگ« رئیس جمهللوری خلق 
چین که پرچم مبارزه با فسللاد را در سال 2012 
برافراشللت، بار دیگر اعام کرد ایللن مبارزه ادامه 
خواهد یافت و ضربات سللختی بر پیکر فسللاد در 

کشور وارد می سازد. 
پیشتر دولت چین در بیانیه ای خاطر نشان کرده بود 
که اگر به طور جدی با فساد مبارزه نشود خطر براندازی 

حکومت نیز وجود دارد. 
رئیس جمهللوری چین در سللخنانی اظهار داشللت: 
توسللعه سیاسللی در جریان اسللت و همه باید بدانند 
مبارزه با فسللاد برای تمامی شهروندان چین سودمند 

خواهد بود. 
وی که در جریان همایشی در پکن سخن می گفت، 
تاکید کرد که مبارزه با فسللاد، سطوح مختلف دولت 

و حزب را به شللکل زیربنایی شللامل خواهد شللد و 
در سللال 2016 میادی مردم شللاهد پیروزی های 
بیشللتری در عملیات »ضربت سللهمگین« خواهند 

بود. 
رئیس جمهور چین قول داد مسئوالنی را که مرتکب 
خاف و فسللاد مالی شده و سپس به خارج گریخته و 

پنهان شده اند، شکار خواهد کرد. 
در میان کسانی که در چند سال گذشته پس از روی 
کار آمدن »شی« دستگیر شده اند 130 نفر از مقام های 

رده باالی کشوری و حزبی محسوب می شوند. 
از جمله آنها می تللوان به »جو یونگ کانگ« وزیر 
سابق امنیت عمومی و رئیس چندین شرکت نفتی، 
خوا« رئیس اداره کار کمیته مرکزی حزب،  »لین لین 
چایهو« و »گو بو شیانگ« فرماندهان ارتش و  »شللو 
معاونللان فرماندهی کل قوای این کشللور که همگی 

مرتکب فساد مالی شده اند، اشاره کرد. 
سال گذشللته میادی پلیس چین موفق شد بیش 
از یکهزار نفر از مفسللدانی را که به 68 کشللور دیگر از 
جمله آمریکا، نیوزیلند، استرالیا و کانادا گریخته بودند 
به کشللور مسللترد کند که محاکمه آنها به تدریج آغاز 

شده است. 
همچنیللن قرار اسللت مرحله تللازه ای از مبللارزه با 
مفسدان چینی که به کشورهای دیگر متواری شده اند 
موسوم به »اسکای نت« )شبکه آسمانی( از سال جاری 

میادی آغاز شود. 

 برگزاری نشست »برنامه ششم توسعه؛
ضرورت ها و رویکردها« در مرکز پژوهش ها

پایان بررسی برنامه ششم توسعه در دولت

فرمان جدید مبارزه با فساد در چین صادر شد
وجود شللکاف معنادار در محاسبه دسللتمزد و پرداخت 
حقوق کارکنان در بین سللازمان های مختلف به عنوان یکی 
از مهم ترین چالش های نظام اداری کشللور در طول سالیان 
گذشته است که به نظر می رسد با تمهیدات در نظر گرفته 
شده در بودجه سال آینده و برنامه ششم توسعه تا حدودی 

ترمیم شده است. 
بلله گزارش ایسللنا، گرچه حدود شللش سللال از اجرای 
آزمایشللی قانون مدیریت خدمات کشللوری گذشته و امید 
می رفت تللا با اجرای ایللن قانون ناعدالتی هللا و همچنین 
پرداخت های کان و خارج از ضابطه حذف شود و کارکنان 
دولللت با توجه بلله قابلیت، تجربه و تحصیللات از حقوق 
یکسللانی برخوردار شللوند، اما این گونه نشد و در سال های 
اخیر همواره اختللاف در پرداخت حقوق و ناهماهنگی در 
نظام پرداخت ها در بین سللازمان های مختلف مطرح بوده 
اسللت. به گونه ای که به اعتقاد برخی کارشناسللان با وجود 
اینکلله اجرای قانون خدمات کشللوری تا حدودی موجبات 
افزایش حقوق کارمندان را فراهم آورد، اما در جلوگیری از 

پرداخت های بی ضابطه ناتوان بود. 
امللا با اتمللام زمان اجللرای آزمایشللی قانللون مدیریت 
خدمات کشللوری و الزام دولت به ارائه الیحه دائمی شدن 
آن، آن طور که مسللئوالن معاونت توسللعه انسانی سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی اعللام کرده بودند، در الیحه قانون 
مدیریت خدمات کشوری پیشنهاد سازوکارهای هماهنگی 
نظللام پرداخللت پیش بینی شللده اسللت. ناهماهنگی ها و 

اختافات حقوقی که البته قول برطرف شدن آن و یکسان 
شللدن نظام پرداخت حقللوق کارکنان در نظللام اداری در 
دولت فعلی و از سللوی سللازمان مدیریت و برنامه ریزی به 
طور جدی تری مطرح شللده بود و چنللدی پیش نوبخت-

رئیس سللازمان مدیریت و برنامه ریزی- وعده داده بود که 
در نخسللتین فرصت نسبت به ترمیم حقوق بازنشستگان و 

شاغان به طور واقع بینانه ای اقدام خواهند کرد. 
این در حالی است که نوبخت اخیرا با اعام برخی جزییات از 
بودجه سال آینده و آنچه در رابطه با تغییر در حقوق کارکنان 
در برنامه ششللم مطرح کرده، خبرهللای خوبی برای افزایش 

حقوق و تا حدودی متناسب سازی آن داشته است. 
وی که اعام کرده در بودجه سال 1395 به عدالت توجه 
ویژه ای شده است، حقوق کارکنان را مورد توجه قرار داده 
و گفته که سعی شده  پرداخت های پرسنلی براساس توزیع 

عادالنه باشد. 
رئیس سللازمان مدیریللت برنامه ریزی با اشللاره به عدم 
تعادلی که در پرداخت های کارکنان دولت از گذشته وجود 
داشللته است، مناسللب ترین زمان را برای جبران این عدم 
توازن و برگرداندن تعادل در بودجه سللال آینده اعام کرد 
و گفت که هم برای شاغلین و هم برای بازنشستگان مبالغ 

قابل توجهی منابع قائل شده اند. 
وی بللا اشللاره بلله اینکلله بیللش از یک میلیللون نفر از 
بازنشسللتگان زیر 1.5میلیون تومان دریافتی دارند، افزود: 
مللا ضمن اینکه برای هملله کارکنان دولت بلله اندازه نرخ 

تورم افزایش 12 درصدی در نظر گرفته ایم برای آنهایی که 
زیر 1.5 میلیون دریافتی دارند متوسللط بیش از 20 درصد 
اضافه کرده ایم و تصمیم داریم هر سال به همین ترتیب تا 
پایان برنامه ششللم پیش برویم.  نوبخت با این توضیح که 
برای شاغان دریافت ها از دو محل حقوق ثابت و فوق العاده 
پرداخت حقوق انجام می شللود، یادآور شد: بند )10( ماده 
68 قانللون بلله دولت اجازه می داد که تللا 50 درصد حقوق 
ثابللت را اضافه کنللد. اما بنا به هر دلیلی تللا قبل از دولت 
یازدهم فقط چند دسللتگاه از این بند استفاده می کردند و 
بقیه از آن برخوردار نبودند که موجب عدم تعادل شللد. از 
این رو در بودجه 1395 برای تمامی دسللتگاه ها که از این 
بند اسللتفاده نمی کردند منابع کافی در نظر گرفته شده تا 
این عدم پرداخت ها جبران شللود و دستگاه هایی هم که از 
این بند اسللتفاده نمی کردند تا 25 درصد می توانند حقوق 
کارکنان خود را اضافه کنند.  قدرت مانور در افزایش حقوق 
کارکنان در حالی در بودجه سللال آینده افزایش یافته که 
البته پیش تر هم برخی سللازمان ها، حقللوق کارکنان خود 
را بیشللتر از میزان تعیین شده و مصوب در بودجه ساالنه 
می دادنللد که عمدتا با رعایت عدالت بین سللطوح مختلف 
کارکنان نبللود. گرچه جزییات بیشللتری از این موضوع با 
انتشللار الیحه برنامه ششللم و بودجه -کلله در هفته آینده 
منتشللر خواهد شد- مشخص می شللود؛ اما باید با اجرایی 
شللدن آن در مورد تاثیر پیشللنهادات فعلی در هماهنگی 

نظام پرداخت حقوق کارکنان قضاوت کرد. 

می گویند جمعلله تحریم های اقتصادی علیلله ایران لغو 
می شللود. این خبری اسللت کلله این روزهللا دهان به دهان 
می چرخد، اما هیچ مقام رسللمی چلله از طرف ایران و چه 

گروه 1+5 زمان اجرا را نه تایید و نه تکذیب می کند. 
به گزارش خبرآناین، بنا به توافق انجام شللده بین ایران 
و اعضللای 1+5 آخر ژانویه زمان لغللو تحریم ها علیه ایران 
اسللت. مجید تخت روانچی معاون وزیر خارجه روز دوشنبه 
بلله اعضای اتاق بازرگانی و صنایع معللادن ایران گفته بود: 
در آستانه اجرایی شدن برجام هستیم و امیدواریم روزهای 

آینده به سرانجام برسد. 
دولللت می گوید، همه چیز آماده اسللت اما اینکه اقتصاد 
ایران چقدر آمادگی شرایط جدید را داشته باشد، موضوعی 
است که برخی ها نسللبت به آن ابراز نگرانی کرده اند. مثا 
برخی کارشناسللان گفته اند، برداشته شدن تحریم ها نباید 
مترادف با بازشللدن درهللای ایران به روی واردات باشللد. 
در کنللار آن برخی بخش های تحقیقاتللی هم برای دوران 

پساتحریم ها ابراز نگرانی کرده اند. 
آنچه مهم اسللت اینکه چرخ برخللی بخش ها در اقتصاد 
با برداشللته شللدن تحریم ها روان تر می شود، مثل برداشته 
 .)LC( شدن سوییفت و گشایش اعتبار اسنادی برای تجار
صللادرات هللم روان تر می شللود و امللکان جابه جایی پول 
کم هزینه تر. از سللویی امکان حضور سرمایه گذاران خارجی 
هم تسللهیل می شود و تنوع سرمایه گذاری بیشتر. تردیدی 
نیسللت که هللر محدودیتی زیان های خاص خللود را دارد. 
زیانللی که اقتصاد ایران در سللال های تحریم دیده، شللاید 
به سللرعت قابل جبران نباشللد، اما قطعا تحریم ها فرصتی 

بللرای لبخند ایران به اقتصاد دنیاسللت که از محدودیت ها 
رها می شود. 

بزرگ ترین اقتصاد بیرون مانده از wto  به تعبیر محمدرضا 
نعمللت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت حللاال خود را برای 
پیوستن به سازمان تجارت جهانی به عنوان گام دوم ارتباط با 
دنیا آماده می کنللد. این اتفاق هم به نوبه خود می تواند ایران 
را از بن بسللت کنونی در اقتصاد برهاند. بن بسللتی که رهاورد 
سیاسللت های ماجراجویانه دولت نهم و دهم بود و با اهتمام 

دولت یازدهم سرانجام حل و فصل شد. 
تحریم ها از کی شروع شد؟ 

به دنبال شللدت گرفتن اختافات بین ایران و کشورهای 
عضو دائم شللورای امنیت سللازمان ملل، پرونللده ایران در 
تاریخ هجدهم اسفند 138۴مطابق با هشتم مارس 2006 
از سللوی شللورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به 
شورای امنیت ارجاع شد. به دنبال آن شورای امنیت شش 
قطعنامه علیلله پرونده اتمی ایران تصویللب کرد که چهار 
قطعنامه آن حللاوی تحریم های تازه بود. قطعنامه هایی که 
شللورای امنیت درباره برنامه اتمی ایللران صادر کرد، ذیل 

فصل هفتم منشور ملل متحد بود. 
شاهین شایان آرانی، کارشناس اقتصادی و بازار سرمایه 
در گفت وگللو بللا خبرآناین می گویللد: »مهم ترین اثر این 
لغوتحریم هللا ایجاد فضللای روانی در اقتصاد اسللت. البته 
می تللوان پیش بینی کللرد که با برقراری مجدد سللوییفت 

فضای کسب و کار کشور بهبود یابد.«
سللعید لیاز، کارشللناس اقتصاد سیاسللی هم می گوید: 
»مهم ترین پیامد برداشللته شللدن تحریم ها، جلوگیری از 

رکود بیشتر در اقتصاد است و خروج اقتصاد از بن بستی که 
در آن گرفتار شده است.«

موسی غنی نژاد، کارشللناس اقتصادی هم به خبرآناین 
می گوید: »قطعا شللرایط بهتر می شللود اما نه به آن اندازه 
کلله مردم انتظار دارند. مهم ترین اثر آن تسللهیل شللرایط 
بانکللی اسللت. البته رونللق اقتصادی و تسللهیل در جذب 
سرمایه گذاری خارجی هم در مراحل بعدی می تواند بسیار 

سودمند باشد.«
تحریم هایی که برداشته می شود: 
تحریم صادرات بنزین )تحریم آمریکا(

تحریللم شللرکت هایی که با ایران مبادله تجاری داشللته 
باشند )تحریم آمریکا(

تحریللم پسللت بانک، کشللتیرانی جمهللوری اسللامی، 
شرکت های بیمه ای، نفتی و انرژی دولتی در ایران )تحریم 

آمریکا(
تحریم کشتیرانی جمهوری اسامی )تحریم اتحادیه اروپا 

و کانادا(
تحریم شرکت های مختلف کشتیرانی بین المللی به علت 

ارتباط با ایران )تحریم اتحادیه اروپا و آمریکا(
تحریم شرکت  هواپیمایی ایران ایر )تحریم آمریکا(

تحریم بیش از 180 موسسلله، شللرکت و افراد مرتبط با 
فعالیت های هسته ای )تحریم اتحادیه اروپا(

تحریم بانک مرکزی )تحریم آمریکا(
تحریم خرید نفت از ایران )تحریم اتحادیه اروپا(

تحریم شرکت ملی نفتکش، کشتی ها و موسسات وابسته 
به این شرکت )تحریم آمریکا(.

خبرهای خوش حقوقی برای کارمندان

ارمغان لغو تحریم ها برای اقتصاد ایران چیست؟
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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

معرفی بازارسرمقـاله
خواسته اصناف 

برای اصناف

تصمیم به عدم برگزاری نمایشگاه های بهاره در پایان 
سللال به دنبال نشسللت و گفت وگو با اتاق اصناف و 
اتحادیه ها به دست آمد. در این نشست ها عنوان کردند 
که در سللال های گذشللته گزارش های منفی از اعضا، 
یعنی واحدهای صنفی به دست شان رسیده است. این 
گزارش هللا در واقللع گایه از موجودی باالی کاالها در 
واحدهای صنفی بود. شاید هم قدرت خرید مردم در 
حدی نبود که بتوانند خرید های مناسب داشته باشند...
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خودروسازان بخش خصوصی در حال رایزنی با شرکای خارجی 

 فولکس واگن
به کرمان بر می گردد

فاصله بین واقعیت و آرزو 
در برنامه ششم

در جشنواره ملی بهره وری مطرح شد

محسن جال پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران در مراسم جایزه 
ملی بهره وری گفت: از نظر من تدوین برنامه ششللم توسللعه 
با پیش بینی رشللد اقتصادی 8 درصد و با تحقق یک سللوم آن 
از طریللق بهللره وری، برنامه ای »خیالی« خواهد بود که مانند 
برنامه های گذشته عملی نخواهد شد. این مراسم با سخنرانی 
شللکرخدایی، دبیر هفتمین جشللنواره ملی بهره وری و ارائه 
گزارشللی از فرآیند عملکرد جشللنواره آغاز شد و با سخنرانی 
محسللن جال پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره اهمیت 

بهره وری ادامه داشت. 

جال پللور توضیللح داد: »مللن در طول سللال های برگزاری 
جشللنواره ملی بهره وری حضور داشللتم و دلیل آن هم اعتقاد 
من به اهمیت بهره وری در فعالیت شللرکت ها اسللت. آنچه در 
طول سللال های گذشللته در جامعه و کشللور ما محقق نشده 
و در فضللای اقتصللادی ما نیازمند روشللنگری بیشللتری بود، 
بحث بهره وری اسللت. در برنامه ششللم توسعه رشد اقتصادی 
8 درصدی پیش بینی شده که طبق برنامه ریزی یک سوم آن 
باید از طریق بهره وری تامین شللود که نشللان از اهمیت این 
برنامه دارد اما متاسفانه آثاری از بهره وری و اهمیت به آن در 

عملکرد شللرکت ها دیده نمی شللود که از نظر من باید چرایی 
این موضوع در چنین نشست هایی بررسی شود.«

جال پور افزود: »فضای اقتصادی امروز ما با نگاه اقتصادی 
نیست و فضای سالم و آزادی برای رسیدن به بهره وری در آن 
دیده نمی شللود. فضایی که با برخی رابطه ها، رانت ها و برخی 
فسادهایی که در بسیاری از مجموعه ها و ارتباط هایی که ایجاد 
می شود، به طور حتم بهره وری جایگاه مناسبی نخواهد داشت. 

در شللرایطی که با یک امضای طایی یا یکسللری 
اطاعات خاص و غیر متعارف و استفاده رانتی از ...

گزارش  »فرصت امروز« از بازار بزرگ تهران

مالقات با دیروز 
در سبزه میدان

تهللران راز و رمز های زیللادی دارد. بعضی از این 
رمز و رازها عیان و آشللکار هسللتند و برخی دیگر 
نهفته و ناپیدا. در حافظه کانشهر تهران مکان های 
زیادی هسللت که نقللش مهمللی را در زمانه خود 
بازی کرده اند.  مکان هایی که به تاریخ پیوسللته اند 
یا همچنان پس ازگذر سللال ها بر سللر جای خود 
برقرارند و می توان با دیدن آنها گذشته های دور را 

لمس کرد. سبزه میدان، نخسللتین میدان اصلی...
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شاخص کل کانال 63هزار واحد را پس گرفت

فتح سنگر به سنگر 
مقاومت های بورسی
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بیانات رهبر معظم انقاب اسللامی در دیدار دسللت اندرکاران همایش 
ملللی »فقلله هنر« که در تاریللخ 21 دی 139۴ برگزار شللده بود، صبح 

چهارشللنبه در مرکز همایش های غدیر دفتر تبلیغات اسامی 
حوزه علمیه قم منتشر شد. 

رهبر معظم انقالب: 

  اسالم نه تنها هنر را قبول دارد

بلکه به آن تشویق نیز می کند

مجتبی خسروتاج
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت
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کاه��ش قیم��ت نف��ت منجر ب��ه کاهش 
درآمدهای نفتی کش��ور ش��ده در این میان 
تنها امید دولت به توس��عه صنایع وابسته به 
نفت به خصوص پتروش��یمی است. براساس 
آمار قائم مقام وزیر صنعت، کش��ور در س��ال 
جاری ح��دود 14میلی��ارد دالر از صادرات 
محصوالت پتروشیمی درآمد داشته، این در 
حالی اس��ت که گالیه های فعاالن این بخش 
هر روز بیش��تر می ش��ود و از دو وزارت نفت 
و صنع��ت ب��رای حل مشکالت ش��ان کمک 
می خواهند؛ مشکالتی که ریشه در مدیریت 

دارد. 
مش��کالت صنعت پتروشیمی و نارضایتی 
فعاالن در این صنعت تمامی ندارد. در حال 
حاضر تعیین نرخ خوراک برای مجتمع های 
ب��رای عرض��ه  ب��ورس  از  و خ��روج  گازی 
محص��والت پتروش��یمی چالش های جدی 
این صنعت پرس��ود شده  اس��ت. متاسفانه با 
وجود اینکه مجلس ش��ورای اس��المی نظر 
نهایی خود را درباره چگونگی تعیین خوراک 
اعالم کرده و س��ه وزارتخانه نفت، صنعت و 
اقتصاد کمیته ای برای این منظور تش��کیل 
داده ان��د، هن��وز مهم ترین چال��ش صنعت 
پتروشیمی حل وفصل نشده است تا کسانی 
ک��ه در این بخش فعال هس��تند نس��بت به 
آین��ده خ��ود برنامه ری��زی و تصمیم گیری 
داش��ته باش��ند. این موضوع موجب شده تا 
صنایعی که به باالدستی پتروشیمی وابسته 
هس��تند، اعتراضات عمیق تری داشته باشند 
و از وزارت صنعت برای حل معضالت جدی 

خود کمک بخواهند. 
درخواس��ت کمک برای حل این مشکالت 
از وزارت صنعت،  موجب کش��مکش دوباره 
بی��ن دو وزارتخانه نف��ت و صنعت، معدن و 
تجارت ش��ده اس��ت. در برخی اظهارنظرها 
از س��وی کارشناس��ان جدایی پتروشیمی از 
وزارت نف��ت مطرح می ش��ود؛ موضوعی که 
ش��عری مقدم رئیس ش��رکت پتروشیمی در 
برابر آن تنها س��کوت ک��رد و به خبرنگاران 
گفت: بهتر اس��ت بهترین تصمیم برای  این 
صنعت گرفته ش��ود. اما نکته قابل تامل در 
این صنعت چالش اساس��ی آن یعنی تامین 
خوراک اس��ت که توس��ط وزارت نفت باید 
تامین ش��ود و ای��ن به خودی خ��ود بر ثبات 
جای��گاه پتروش��یمی در وزارت نفت تاکید 
مدیرعامل  س��لیمانی،  حمیدرض��ا  می کند. 
ش��رکت غدی��ر در ای��ن ب��اره ب��ه »فرصت 
امروز« می گوید: »از آنجا که پتروش��یمی ها 
خصوص��ی هس��تند، ازاین رو تفاوت��ی ندارد 
زیرمجموعه چه وزارتخانه ای باش��ند. هر دو 
وزارت خانه سیاس��ت گذار هستند. دولت ها 
نباید شرکت داری کنند از این رو جدا کردن 
پتروش��یمی از وزارت نف��ت ب��ه ه��ر دلیلی 

بی معناست.«
در  ک��ه  س��لیمانی  هوش��مندانه  پاس��خ 
باالدس��تی پتروشیمی حضور فعال تری دارد 
بیانگ��ر این اس��ت ک��ه بای��د روی مدیریت 
صحی��ح تاکید ش��ود. سیاس��ت گذار نهایی 

دولت است. 
احسان نجابت، کارشناس حوزه پتروشیمی 
در این باره به »فرصت امروز« می گوید: »در 
فضای آینده صنعت پتروش��یمی قرار است 
دول��ت از تصدی گری کناره گیری کرده و به 
سیاست گذاری بس��نده کند. بدون شک در 
این فض��ا کارکردهای این ش��رکت متفاوت 
خواه��د ب��ود و مهم ترین بخ��ش آن تامین 

خ��وراک و قیمت گ��ذاری آن خواهد بود که 
مطابق ب��ا اصل 44 این موض��وع در اختیار 
دولت باق��ی خواهد ماند، ازای��ن رو منطقی 
اس��ت که صنعت پتروشیمی همچنان تحت 
مدیری��ت مجموعه وزارت نف��ت باقی ماند و 
تالش ش��ود ایرادات سیاست گذاری آن حل 

شود.«
وی درباره گله مندی بخش پایین دس��تی 
پتروش��یمی از مدیریت کنونی در باالدستی 
پتروش��یمی نیز می افزاید: »پتروش��یمی ها 
ب��ه دلیل صنعتی ب��ودن زیرمجموعه وزارت 
صنعت محس��وب می ش��وند و تنها شرکت 
پتروش��یمی متعل��ق به وزارت نفت اس��ت. 
دوگانگ��ی در مدیریت پتروش��یمی موجب 
برخی نارضایتی ها ش��ده است و این مسئله 
قاب��ل کتمان نیس��ت اما در ای��ن میان باید 
مش��کالت را شناسایی کرد و با اولویت بندی 
نس��بت به ح��ل آن اق��دام ک��رد. معتقدم 
مهم ترین وجه در آینده پتروش��یمی تامین 
خوراک است و با توجه به اینکه این موضوع 
از اختیارات وزارت نفت اس��ت باید مدیریت 
ای��ن بخ��ش قوی تر ش��ود و اگر نیاز اس��ت 
شرکت پتروش��یمی به معاونتی تبدیل شود 
تا سیاس��ت گذاری در این بخ��ش قوی تر و 

منسجم تر شود.«
این کارش��ناس حوزه پتروش��یمی درباره 
برخی اختالف��ات می��ان دو وزارتخانه نفت 
و صنع��ت و تاثی��ر آن در مدیری��ت نهای��ی 
ای��ن صنعت می گوید: »اینک��ه وزیر صنعت 
درب��اره پتروش��یمی اظهار نظ��ر می کند به 
دلی��ل تخص��ص وی در این زمینه اس��ت و 
نباید تعبیر دیگری نس��بت به این مس��ئله 
داش��ت. تولیدکنندگان و فعاالن در صنعت 
پتروش��یمی می دانند که آنچه حلقه مفقوده 
در این حوزه است نبود مدیریتی منسجم و 
ضعف در این زمینه است. اینکه چالش های 
موج��ود در ای��ن صنعت به خروج ش��رکت 
پتروش��یمی از وزارت نف��ت منجر ش��ود و 
تصمیم گیری در ای��ن باره به وزارت صنعت 
منتقل ش��ود، طی کردن مسیر اشتباه است 
و معتق��دم نبای��د این کار انجام ش��ود بلکه 
بای��د ش��یوه زنجی��ره مدیریت��ی در صنعت 
پتروش��یمی تکمی��ل ش��ود و نظارت ها نیز 
بیش از کنون باش��د، زیرا آنچه بیش از همه 
موجب نارضایتی زنجیره پایین دستی است 

بی نظمی حاکم در زنجیره هاست.«
همچنی��ن در این ارتباط ف��رزان گلچین، 
مدیرعامل ش��رکت پترو پردیس به واگذاری 
و برون س��پاری پتروش��یمی ها در برابر رفع 
دیون اش��اره می کند و ب��ه »فرصت امروز« 
می گوید: »آنچه در صنعت پتروشیمی بیش 
از هر مس��ئاله ای خودنمایی می کند، ضعف 
مدیریتی است که متعلق به اکنون نیست و 
یکی از معضالت اصلی و جدی فعاالن شده 
است. معتقدم اگر مدیریت شایسته ای وجود 
داشت مش��کالت کنونی در زنجیره صنعت 

پتروشیمی رخ نمی داد.«
وی ب��ا اش��اره به اینک��ه تامی��ن خوراک 
اگرچ��ه در اختی��ار وزارت نفت اس��ت اما به 
دلیل واگذاری ها در حقیق��ت این وزارتخانه 
تعیین کنن��ده نیس��ت، می افزای��د:» ام��روز 
مصرف کنن��ده و تولیدکنن��ده درک��ی از هم 
ندارند که بتوانند همدیگر را پوش��ش دهند،  
انتق��ال مدیریت صنعت پتروش��یمی دردی 
از فع��االن این بخش درم��ان نمی کند، آنچه 
وجود دارد ضعف س��اختاری مدیریت است. 
مس��ئله ای که بغرنج تر از مس��ائل کنونی در 

صنعت پتروشیمی خودنمایی می کند.«

فعاالن خصوصی سرگردان میان 2وزارتخانه نفت و صنعت

صنعت پتروشیمی گرفتار ضعف مدیریت چندساله 

والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه طی 
مصاحبه ای اعالم کرد ک��ه تحریم های وضع 
ش��ده علیه این کشور از س��وی اتحادیه اروپا 
به صنعت انرژی مس��کو لطم��ه وارد کرده و 
درآمدهای کشورش را از صادرات نفت و گاز 

تحت تاثیر خود قرار داده است. 
در این گفت وگو که در روزنامه آلمانی بیلد 
به چاپ رس��یده اس��ت، پوتین ضمن تقبیح 
تحریم های وضع شده از سوی اتحادیه اروپا، 
وضع این تحریم ها را نمایشی پوچ و بی معنی 
دانس��ت. رئیس جمهور روس��یه در بخش��ی 
از گفت وگ��وی خود ب��ا روزنام��ه بیلد اظهار 
داش��ت: »در حوزه امکانات و توانایی های ما 
در بازاره��ای مال��ی بین الملل��ی، تحریم های 
وضع ش��ده ش��دیدا به روس��یه لطم��ه وارد 
ک��رده اس��ت.« وی ادامه داد: »ام��ا در حال 
حاض��ر اصلی ترین نگرانی ما کاهش ش��دید 
قیم��ت انرژی در بازارهای جهانی اس��ت. در 
ش��رایط کنونی کاهش ش��دید قیمت نفت و 
گاز در بازاره��ای جهانی خط��ر قابل توجهی 
را متوج��ه درآمدهای روس��یه کرده اس��ت، 

چرا ک��ه درآمدهای حاص��ل از فروش منابع 
هیدروکربنی می تواند کمبودهای موجود در 

سایر بخش ها را جبران کند.«
براساس گفته های رئیس جمهور روسیه در 
این مصاحبه که متن مفصل آن در وب سایت 
کاخ کرملین منتشر شده است، کاهش شدید 
قیمت منابع هیدروکربنی در بازارهای جهانی 
سبب کسری بودجه در درآمدهای روسیه از 
این بخش شده و به مرحله خطرناکی رسیده 
و تاثیر بس��یار زیادی بر کس��ری بودجه کلی 

کشور داشته است. 
رئیس جمهور روس��یه در ادامه گفت وگوی 
خود ب��ا روزنامه بیلد گفت: »میزان کس��ری 
بودجه کلی رقم ناچیزی اس��ت، اما زمانی که 
کسری موجود در درآمدهای حاصل از فروش 
نف��ت و گاز را از آن تفری��ق می کنید متوجه 
می ش��وید که این کسری بس��یار قابل توجه 
اس��ت.« پوتین افزود: »برای حل این مشکل 
و کاهش کسری بودجه در بخش درآمدهای 
حاصل از انرژی، کشورهایی مانند نروژ نسبت 
قابل توجه��ی از درآمدهای غیرنفتی خود را 
ذخیره می کنند. اما من به ش��ما می گویم که 
مقاوم��ت در مقابل هزین��ه کردن درآمدهای 
حاص��ل از فروش نفت و گاز بس��یار س��خت 

اس��ت، درواقع هزینه کردن همین درآمدها 
س��بب پوشش هزینه های سایر بخش ها شده 

و سبب رشد اقتصادی می شود.«
در ارتب��اط ب��ا تحریم ه��ا و اث��رات آن بر 
اقتص��اد روس��یه، پوتی��ن معتقد اس��ت که 
تحریم ها صرف��ا دارای تاثیر منفی بر اقتصاد 
کش��ورش نبوده و کاهش درآمدهای ناش��ی 
از ف��روش مناب��ع زیرزمینی س��بب رش��د و 
توس��عه روزافزون اقتصاد داخلی روسیه شده 
است. رئیس جمهور روس��یه در این راستا به 
روزنامه بیلد گفت: »زمانی که شما دالرهای 
نفت��ی زی��ادی در اختی��ار داش��ته باش��ید، 

تمام��ی مایحتاج خود را ب��ه راحتی از خارج 
تهیه می کنی��د و این موض��وع در بلند مدت 
س��بب می ش��ود تا فرآیند توس��عه در کشور 
کن��د ش��ود. در حال حاضر و پ��س از اعمال 
تحریم ها، اقتصاد روس��یه در حال رسیدن به 
یک پایداری بوده و این موضوع را می توان از 

افزایش صادرات غیرنفتی دریافت.«
ب��ه گفت��ه پوتین، می��زان تولی��د ناخالص 
داخلی روس��یه در سال گذش��ته میالدی به 
می��زان 3/8 درصد کاهش یاف��ت، اما میزان 
نرخ تورم در این کشور هم اکنون 12/7درصد 
بوده و ت��راز تجاری مس��کو همچنان مثبت 

است. براس��اس اطالعات ارائه ش��ده در این 
مصاحبه، میزان صادرات غیرنفتی روسیه در 
ح��ال حاضر به میزان قاب��ل توجهی افزایش 
یافته و این موضوع س��بب افزایش چشمگیر 
درآمدهای مس��کو شده اس��ت. الزم به ذکر 
اس��ت که تالش های روس��یه جه��ت خنثی 
کردن تاثیر تحریم ها بر اقتصاد خود در حالی 
صورت می پذیرد که طبق گفته رئیس جمهور 
پوتین، این کشور رقمی معادل 300 میلیارد 

دالر طال ذخیره کرده است. 
گفتنی اس��ت که پس از آغاز درگیری های 
داخلی در اوکراین و سرنگونی دولت طرفدار 
روسیه در این کشور، مسکو منطقه کرایمیا را 
که در حاکمیت اوکراین بود در جوالی سال 
2014 ب��ه خاک خود ضمیمه ک��رد. در پی 
این اق��دام اتحادیه اروپا ضمن محکوم کردن 
آن، تحریم های اقتصادی را علیه روس��یه به 
تصویب رساند. در همین رابطه اتحادیه اروپا 
در ماه گذش��ته، تحریم های وضع شده علیه 
روسیه را به مدت شش ماه دیگر تمدید کرد 
و دلیل این موضوع را عدم پایبندی روس��یه 
به توافق مینس��ک که در ارتب��اط با موضوع 
الح��اق کرایمیا به خاک روس��یه بوده عنوان 

کرده است. 

پوتین: تحریم های اتحادیه اروپا صادرات گاز روسیه را تحت تاثیر قرار داده است

بینالملل

الهه ابراهیمی

ترجمه: معراج آگاهی
منبع: مجله گاز طبیعی اروپا
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پتروناس به 3 سال توقف همکاری با ایران 
پایان می دهد

 امکان خرید نفت از ایران

ش��رکت ملی نفت و گاز مال��زی )پتروناس( دیروز 
ب��ا پیش بینی قیمت نفت 30 دالری در هر بش��که، 
از ام��کان خری��د نف��ت از ایران پس از س��ه س��ال 

متوقف شدن روابط این شرکت با ایران خبر داد. 
به گزارش ایرن��ا، »وان ذوالکیفل��ی وان عارفین« 
رئیس ش��رکت پتروناس مالزی گفت که پیش بینی 
حدود 30 دالری برای هر بش��که نف��ت همزمان با 
برداش��تن محدودیت ای��ران در بازارهای بین المللی 
نف��ت وجود دارد. وی گفت: پترون��اس واردات نفت 
خام از ایران را از س��ال 2012 متوقف کرد، اما این 
شرکت امکان خرید نفت از این کشور خاورمیانه ای 
را هنگامی که تحریم ها برداشته شود، موردنظر قرار 
می دهد. وی به جزییات بیشتری در این مورد اشاره 

نکرد.
»وان ذوالکیفلی وان عارفین« در ادامه پیش بینی 
کرد، اگر قیمت نفت خام به طور متوسط به 30 دالر 
هر بشکه برسد، این وضعیت شرکت نفتی پتروناس 
را با دو تا س��ه سال دش��وار و سخت مواجه می کند. 
این مقام بلندپایه پتروناس اما گفت که این ش��رکت 
همچنان متعهد به اجرای چند طرح س��رمایه ای تا 
350 میلیارد رینگیت )بیش از 8 میلیارد دالری( در 

طول پنج سال آینده است. 

فضای رقابتی با حضور شرکت های 
بین المللی در بازار انرژی ایران

مدیر ف��روش یک ش��رکت عراق��ی تامین کننده 
تجهیزات ابزار دقی��ق و مکانیکی صنایع نفت و گاز 
گفت: در ش��رایط پساتحریم و با حضور شرکت های 
بین المللی انرژی در صنایع نفت و گاز ایران، کاهش 
قیمت ه��ا و افزایش کیفیت خدمات ارائه ش��ده در 

فضایی رقابتی محقق می شود. 
رسول محمدحسن در حاشیه برگزاری دوازدهمین 
نمایشگاه بین المللی انرژی کیش در گفت وگو با ایرنا 
اف��زود: از حضور ش��رکت های بین الملل��ی در ایران 
اس��تقبال می کنیم. وی با بیان اینکه اکنون مشکل 
اصلی بازار انرژی ایران تحریم ها است، اظهار کرد: در 
ش��رایط کنونی امکان انتقال حتی یک دالر پول به 

نام ایران وجود ندارد. 
ای��ن تامین کنن��ده تجهی��زات نفتی گف��ت: بازار 
ایران برای ش��رکت های خارجی از مزیت های نسبی 
فوق الع��اده ای برخوردار اس��ت که این ش��رکت ها را 
برای حضور در ایران ترغیب می کند. محمدحس��ن 
خاطرنشان کرد: ایران کشور بزرگی است که می تواند 
با اس��تفاده از ظرفیت های خود به جایگاه های بسیار 

بهتری در حوزه های مختلف دست یابد. 

وزیر انرژی امارات: 
ایران حق دارد تولید نفت خود را 

افزایش دهد

وزیر انرژی امارات گفت: ایران این حق را دارد که 
تولید نفت خود را افزایش دهد. 

به گزارش ایس��نا به نق��ل از رویترز، س��هیل بن 
محم��د المزروعی، وزی��ر انرژی ام��ارات گفت: فکر 
می کنم تمام اعضای اوپک از جمله ایران این حق را 
دارند تولید خ��ود را افزایش دهند. فکر نمی کنم ما 

هیچ کس را محدود کنیم. 
چنین چش��م اندازی باعث ش��ده ک��ه تحلیلگران 
بازار نفت پیش بینی های خود درباره قیمت نفت در 
ماه های آینده را کاهش دهند، به طوری که موسس��ه 
استاندارد چارتر اعالم کرده که قیمت ها ممکن است 

تا 10 دالر در هر بشکه سقوط کند. 
این بانک خاطرنش��ان کرد: با توج��ه به اینکه در 
حال حاضر هی��چ رابطه پایه ای برای هدایت بازار به 
سمت تعادل دیده نمی شود، قیمت ها تقریبا به طور 
کلی به وس��یله جریانات مالی حاصل از نوسانات در 
دیگر دارایی ها همچون دالر آمریکا و بازارهای سهام 

تعیین می شود. 
وزی��ر انرژی امارات در واکنش به س��خنان وزیر 
نفت نیجریه مبنی بر برگزاری نشس��ت اضطراری 
اوپ��ک گف��ت: اس��تراتژی کنونی اوپ��ک در حال 
جواب دادن اس��ت و ب��رای اینکه این اس��تراتژی 
اوپک به نتیجه برس��د به زمان نیاز دارد که ممکن 

است بین یک تا 1.5 سال باشد. 
المزروع��ی خاطرنش��ان ک��رد: معتق��دم صرف��ا 
به خاط��ر اینکه قیمت ه��ا در بازار کاه��ش یافته 
اوپک به تنهای��ی و یک جانبه نمی تواند ش��رایط و 
استراتژی را تغییر دهد. وزیر انرژی امارات افزود: 
در ش��رایطی که نیمه اول 2016 یک دوره سخت 
ب��رای بازار نفت خواهد ب��ود، در نیمه دوم به مدد 
کاه��ش احتمال��ی در تولید کش��ورهای خارج از 

اوپک، اوضاع به تدریج بهبود خواهد یافت. 

روسیه در 
حال حاضر با 
مشکالت ناشی 
از تحریم این 
کشور از سوی 
اتحادیه اروپا 
دست و پنجه 
نرم می کند
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وزارت صنعت بخش��نامه س��اختار مدیریت 
زیس��ت محیط��ی HSE، یکپارچ��ه و فراگیر 
کردن ایمنی، بهداش��ت و محیط زیس��ت در 
بنگاه های تولیدی را ابالغ کرد. براس��اس این 
بخش��نامه استقرار واحد HSE در بنگاه های 
تولیدی بیش از 500 نفر اجباری اس��ت. این 
بخشنامه شامل حال شهرک های صنعتی نیز 
می شود و شهرک صنعتی چرمشهر، از جمله 
بنگاه هایی اس��ت که برای اس��تقرار این واحد 

دچار مشکالتی شده است. 
تولیدکنندگان چرم و ساالمبور که از اوایل 
ده��ه 70 به عن��وان صنایع مزاحم از تهران به 
شهرک صنعتی چرمشهر کوچانده شدند پس 
از دو ده��ه اس��تقرار در ای��ن ش��هرک از نبود 
زیرس��اخت های الزم به ویژه زیرس��اخت های 
زیس��ت محیطی و مدیریت پسماند و تصفیه 
پساب های صنعتی خبر می دهند و می گویند 
شرکت شهرک ها بدون ایجاد زیرساخت های 
زیس��ت محیط��ی برای تولید س��بز، واحدها 
را ب��ه صنای��ع واگ��ذار ک��رده اس��ت. حاال با 
س��خت گیری های س��ازمان محیط زیس��ت و 
وزارت صنع��ت، چرم س��ازان ب��دون حمایت 
دولت توان اجرای این زیرساخت ها را ندارند. 

چرمشهر بدون زیرساخت های
زیست محیطی

مرتض��ی طالب��ی، مدی��ر عام��ل ش��رکت 
ارمغ��ان چ��رم و عضو هیات رئیس��ه اتحادیه 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان س��االمبور و 
چ��رم، در گفت و گ��و با »فرصت امروز«، اظهار 
می کن��د: حوضچه تصفیه خانه فاضالب در فاز 
یک چرمش��هر پر شده و با فشارهای سازمان 
محی��ط زیس��ت ما ب��رای س��اخت حوضچه 
س��پتیک اق��دام کردیم. ای��ن حوضچه بزرگ 
فاضالب را رس��وب گیری و دانه گیری می کند 
ام��ا در بخش تصفیه ش��یمیایی پس��اب های 
صنعت��ی مش��کل داریم. همچنی��ن مدیریت 
پس��ماند برای صنعتی مانند چرم و ساالمبور 
در ش��هرک دیده نش��ده و این مس��ائل برای 
واحدهای تولیدی در شرایط بحران اقتصادی 

موجود، دردسر ساز شده است. 
وی می افزاید: س��ازمان محیط زیس��ت به 
واحده��ا اخط��ار داده تا به صورت تک به تک 
اقدام به مدیریت پسماند و ایجاد تصفیه خانه 
کنند که انجام این کارها به ویژه در ش��رایط 

کنون��ی امکان پذیر نیس��ت. ب��ا تصمیم هایی 
ک��ه ب��رای امح��ا و بازیافت پس��ماند صنعت 
چرم گرفته اند و قرار اس��ت بازیافت در ش��هر 
صنعتی اراک یا اصفهان انجام ش��ود، طوالنی 
بودن مس��یر منجر به افزایش آلودگی ش��ده 
و هزینه های حمل و نقل و خرید ماش��ین های 
ویژه نیز سرس��ام آور خواهد بود. کدام یک از 
واحدها توان پرداخت این هزینه ها را دارند؟ 
مدیرعامل ش��رکت ارمغان چرم خواس��تار 
حمایت دولت شده و می گوید: در کشورهایی 
مانن��د ایتالی��ا و ترکیه، دول��ت در بخش آب 
و مدیری��ت پس��ماند ش��هرک های صنعت��ی 
سرمایه گذاری می کند و تا 50 درصد هزینه ها 
را می پردازد. با توجه به کاهش ش��دید منابع 
دولتی، می دانیم که دولت دستش خالی است 
و با هر بهانه ای ش��ده می خواهد وظایف خود 
را ب��ر عهده صنای��ع و بخش خصوصی بگذارد 
اما صنایع هم در وضعیت نامطلوب اقتصادی 
هس��تند. ما در چرمش��هر برای دادن حقوق 
پرسنل و کارمندان هم لنگ می زنیم و دچار 

مشکل هستیم. 
طالب��ی تصری��ح می کن��د: در صورت ادامه 
ای��ن رون��د دولت باید تکلی��ف صنایع چرم و 
ساالمبور را مشخص کند؛ اگر نیازی به ادامه 

کار ما ندارد، چرمشهر را تغییر کاربری بدهد. 
هم��ه واحدها هم حاضر به فروش و واگذاری 
کارخانه ش��ان هستند. 80 درصد صنایع چرم 
ایران در این ش��هرک متمرکز ش��ده اند و به 
اقتضای نیاز آنها باید زیرساخت ها فراهم باشد. 

تولیدسبز هزینه بردار است
سعید شادکام، مدیر عامل شرکت تولیدی 
و صادرات��ی »کام پوس��ت« و رئیس اتحادیه 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان س��االمبور و 
چرم، با اشاره به استقرار HSE در واحدهای 
تولیدی، به »فرصت امروز«، می گوید: ما هم 
مواف��ق این الزامات برای تولید س��بز و حفظ 
پایداری محیط زیس��ت هس��تیم. این مسائل 
جدی است و شوخی بردار نیست اما هزینه های 
زیادی می خواهد که تولیدکنندگان به تنهایی 
از عهده ش��ان خارج اس��ت. دولت باید در این 

زمینه حمایت کند. 
وی اظه��ار می کن��د: در حال حاضر فضای 
کس��ب و کار کش��ور با بحران روبه رو اس��ت و 
ب��ه دلی��ل کاهش مصرف گوش��ت در جامعه، 
کشتار هم کم شده و در پی آن صنعت چرم 
هم رونق ندارد. با این وضعیت برای س��اخت 
تصفیه خان��ه فاضالب در چرمش��هر، هر واحد 

تولی��دی 100 میلیون توم��ان هزینه کرده و 
آالیندگی را به کمترین میزان رسانده ایم. حاال 
دیگر توان پرداخت هزینه های میلیاردی برای 
تصفیه شیمیایی و مدیریت پسماند را نداریم. 
ش��ادکام ب��ا انتقاد از ش��رکت ش��هرک ها 
می گوی��د: ای��ن ش��رکت، چرمش��هر را بدون 
ایجاد زیرس��اخت های زیس��ت محیطی مانند 
تصفیه خانه و پسماند به هیات امنای پیشین 
واگ��ذار ک��رده اس��ت. تصفیه خانه ش��هرک 
س��اختاری قدیمی داش��ته و مناسب صنعت 
چرم و دباغی نیس��ت. در آن زمان صنعت ما 
را به عن��وان صنایع مزاحم به س��رعت انتقال 
دادن��د بدون آنکه زیرس��اخت های الزم را در 

این شهرک ایجاد کنند. 
مدیرعامل کام پوست تصریح می کند: افزون 
بر این مسائل، ما در سایر بخش های مدیریت 
زیست محیطی و بهداشت و ایمنی در تولید 
نیز مشکل داریم. مدیریت زیست محیطی یک 
موضوع کلی در تولید س��بز و بدون خس��ارت 
است که ما نیز آن را پذیرفته ایم. وزارت صنعت 
هم متولی آن است اما اگر دولت از واحدهای 
تولیدی برای اجرای این سیاس��ت ها حمایت 
نکند، صنایع به تنهایی قادر به اجرا نیستند. 
بخش خصوصی و دولت باید دس��ت به دست 

ه��م دهن��د و تولید س��بز را به ویژه در صنعت 
چرم و دباغی اجرا کنند. 

حمل ضایعات چرم با کامیون های ویژه 
هزینه بر است

رض��ا خوش لهج��ه، مدیرعام��ل ش��رکت 
پوس��ت ش��مال و عضو هیات مدی��ره اتحادیه 
تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان س��االمبور و 
چ��رم، ب��ه »فرصت ام��روز« می گوید: صنعت 
چرم و ساالمبور دارای بیشترین میزان پسماند 
است که 40 درصد آن خشک و 60 درصد آب 
و رطوبت است. این ضایعات در حال حاضر با 
کامیون حمل می شود اما سازمان محیط زیست 
س��خت گیری می کند تا این ضایعات ابتدا در 
فضای باز خشک و سپس با کامیون های ویژه 
به اراک یا اصفهان حمل شود. وی می افزاید: هر 
کارخانه 10 تا 20 کامیون ضایعات در ماه تولید 
می کن��د و اگ��ر بخواهیم با این روش مدیریت 
پس��ماند کنیم هزینه های زیادی بر تولید وارد 
می کند. با توجه به اینکه چرم و ساالمبور یک 
کاالی صادراتی است، با این هزینه های سربار، 
مزی��ت رقابت��ی را از دس��ت می دهیم. در حال 
حاضر هزینه های تولید برای صنایع باالست و 
قدرت مالی واحدهای چرم به میزانی نیس��ت 
که هزینه های تصفیه فاضالب و پسماند را به 

تنهایی تقبل کند. 
مدیرعامل ش��رکت پوس��ت شمال، تصریح 
می کند: مدیریت پسماند به یک معضل بزرگ 
برای صنایع چرمشهر تبدیل شده و دولت باید 
ب��ه واحدها کمک کن��د. وزارت صنعت باید از 
کش��ورهای موفق در این صنعت مانند ایتالیا، 
هند و ترکیه الگوبرداری کند. در این کشورها 
ب��رای مدیری��ت پس��ماند و فاض��الب صنایع 
چ��رم، ت��ا 50 درصد هزینه ها را دولت بالعوض 
پرداخته و 50 درصد دیگر را به صورت تسهیالت 
ارزان قیمت و طوالنی مدت در اختیار صاحبان 
صنعت می گذارد.  خوش لهجه اظهار می کند: 
حال دولت باید تصمیم بگیرد که صنعت چرم 
و س��االمبور که صادراتی اس��ت و ارزش افزوده 
باال ایجاد می کند را می خواهد و از آن حمایت 
می کند یا اینکه واحدها را یکی پس از دیگری 
تعطیل کنند. افزون بر این، ش��هرک صنعتی 
چرمشهر برای تامین آب هم با مشکل روبه رو 
است و چاه هایی که تا پیش از این آب مصرفی 
این واحدها را تامین می کردند اکنون به اس��م 
غیر مجاز یکی پس از دیگری مسدود و با نخاله 

پر می شوند. 

چرمشهر بدون زیرساخت های محیط زیستی

عضو انجمن فوالد: تصفیه پساب صنعتی در توان چرم سازان نیست
پیدا کردن جایگزین برای کنسانتره آهن 

بحرین کار سختی نیست
ایران در س��ال گذش��ته بیش از 280 میلیون دالر 
کنسانتره آهن از بحرین وارد کرده و اکنون این کشور 
روابط خود را با ایران قطع کرده است، اما عضو انجمن 
فوالد معتقد است که نیاز داخلی کاهش یافته و اگر 
کمبود داش��ته باش��یم هم پیدا کردن جایگزین برای 
بحرین در بازار راکد سنگ آهن کار سختی نیست. 
به گزارش ایس��نا، عربس��تان هفته گذش��ته روابط 
دیپلماتی��ک خ��ود را ب��ا ایران قط��ع و ورود کاالهای 
ایرانی به این کشور را ممنوع کرد. از سوی دیگر این 
کشور در مدت اخیر تالش کرده سایر کشورهای عربی 
را نی��ز متقاع��د به قطع روابط با ایران کند که در این 
راس��تا، امارات که یکی از بزرگ ترین شرکای تجاری 
ایران است، روابط دیپلماتیک خود را تا سطح کاردار 
کاهش داده و بحرین، سودان، سومالی و جیبوتی نیز 

روابط خود را با ایران قطع کردند. 
هرچند عربستان و دیگر کشورهایی که ارتباط خود 
را با ایران قطع کرده اند نقش مهمی در تجارت ایران 
نداش��ته اند اما برخی کاالها از برخی از این کش��ورها 
به ایران وارد می ش��ده که س��نگ آهن بهم فشرده یا 
همان کنس��انتره س��نگ آهن یکی از این مواد اس��ت 

که از بحرین به ایران وارد می شد. 
براساس آمار گمرک، ایران در سال گذشته بیش از 
280 میلیون دالر از این سنگ آهن را از بحرین وارد 
کرده است. در این راستا، بهادر احرامیان، عضو انجمن 
تولیدکنندگان فوالد در گفت وگو با ایسنا گفت: به هر 
حال ایران بخشی از کنسانتره خود را از طریق بحرین 
تامین می کرده که اگر این واردات متوقف ش��ود هم 

اتفاق خاصی نمی افتد. 
وی با بیان اینکه پیدا کردن گزینه جایگزین برای 
واردات کنسانتره کار سختی نیست، اظهارکرد: به هر 
حال بازار جهانی سنگ آهن در حال حاضر در رکود 
است و فروشنده سنگ آهن به راحتی یافت می شود، 
حاال ممکن است با قیمت کمی باالتر یا هزینه حمل 
بیش��تر باش��د. این عضوانجمن تولیدکنندگان فوالد 
ب��ا اش��اره ب��ه کاهش تولی��د فوالد و کاه��ش تقاضا 
برای کنس��انتره، گفت: ما در کش��ور خودمان تولید 
کنس��انتره آه��ن داریم که ب��ه احتمال قوی می تواند 
طرح های داخلی را پوش��ش دهد و حتی الزم نیس��ت 
سراغ کشورهای دیگر برویم. احرامیان تاکید کرد که 
احتمال اینکه برای تامین کنسانتره مورد نیاز خود با 

کمبود مواجه شویم بسیار کم است. 
ب��ه ای��ن ترتی��ب در صورتی که بحری��ن به دنبال 
عربس��تان قصد قطع روابط اقتصادی خود با ایران را 
داشته باشد، می توان گزینه جایگزینی برای کنسانتره 
آه��ن را ک��ه عمده واردات بحرین به ایران در س��ال 

گذشته بوده است به راحتی پیدا کرد. 

خبــر
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محس��ن جالل پور، رئی��س اتاق 
بازرگانی ایران در مراسم جایزه ملی 
به��ره وری گف��ت: از نظر من تدوین 
برنامه شش��م توس��عه با پیش بینی 
رش��د اقتصادی 8 درصد و با تحقق 
ی��ک س��وم آن از طری��ق بهره وری، 
برنام��ه ای »خیالی« خواهد بود که 
مانن��د برنامه ه��ای گذش��ته عملی 
نخواهد شد. این مراسم با سخنرانی 
شکرخدایی، دبیر هفتمین جشنواره 
مل��ی به��ره وری و ارائه گزارش��ی از 
فرآیند عملکرد جشنواره آغاز شد و 
با سخنرانی محسن جالل پور، رئیس 
اتاق بازرگان��ی ایران درباره اهمیت 

بهره وری ادامه داشت. 
جالل پ��ور توضی��ح داد: »من در 
طول س��ال های برگزاری جشنواره 
ملی بهره وری حضور داشتم و دلیل 
آن هم اعتقاد من به اهمیت بهره وری 
در فعالیت شرکت ها است. آنچه در 
طول سال های گذشته در جامعه و 
کش��ور ما محقق نش��ده و در فضای 
اقتص��ادی م��ا نیازمند روش��نگری 
بیش��تری ب��ود، بح��ث به��ره وری 
اس��ت. در برنامه ششم توسعه رشد 
اقتصادی 8 درصدی پیش بینی شده 
که طبق برنامه ریزی یک س��وم آن 
باید از طریق بهره وری تامین ش��ود 
که نشان از اهمیت این برنامه دارد 
اما متاس��فانه آث��اری از بهره وری و 
اهمیت به آن در عملکرد شرکت ها 
دیده نمی ش��ود که از نظر من باید 
چرای��ی ای��ن موض��وع در چنی��ن 

نشست هایی بررسی شود.«
جالل پور افزود: »فضای اقتصادی 
امروز ما با نگاه اقتصادی نیس��ت و 
فضای س��الم و آزادی برای رسیدن 
به بهره وری در آن دیده نمی ش��ود. 
فضایی که با برخی رابطه ها، رانت ها 
و برخی فسادهایی که در بسیاری از 
مجموعه ه��ا و ارتباط هایی که ایجاد 
می ش��ود، ب��ه طور حت��م بهره وری 
جایگاه مناس��بی نخواهد داش��ت. 
در ش��رایطی ک��ه ب��ا ی��ک امضای 
طالیی یا یکس��ری اطالعات خاص 
و غیر متع��ارف و اس��تفاده رانتی از 
اطالعات به طور حتم اگر مجموعه 
نگاه��ی ب��ه منافع ملی هم داش��ته 

باش��د، نمی توان��د ب��ه دلی��ل روند 
اش��تباهی ک��ه دارد، ب��ه بهره وری 
مورد انتظار برس��د و با این روند یا 
از گردونه خارج می شود یا مجبور به 
تغییر شیوه خود خواهد شد.«رئیس 
اتاق ایران گفت: »س��ازمان های ما 
باید نسبت به آینده اقتصادی خود 
اطمین��ان داش��ته باش��ند زیرا در 
فض��ای نامطمئ��ن نگاه به بهره وری 
کمرن��گ خواهد ش��د. در حالی که 
هزین��ه مجموعه بنگاه ه��ای ما در 
زمینه های مختلف بس��یار بیش��تر 
از س��ایر کش��ورها است که شرایط 
نامس��اعد و وج��ود ع��دم ثب��ات و 
اطمین��ان به آینده، طبیعی اس��ت 
و بای��د ما به عنوان فعاالن اقتصادی 
مطالب��ه ایجاد زمینه های الزم برای 
افزایش بهره وری را داش��ته باش��یم 
در غیر ای��ن صورت ب��ا توجه به راه 
سخت و طوالنی اقتصاد ایران بدون 
توجه به بهره وری امکان رسیدن به 
س��رمنزل مقص��ود وج��ود نخواهد 
داش��ت و بای��د با برگ��زاری چنین 
برنامه های��ی مطالبه ما از حاکمیت 
با نگاه مجدد به فضای کس��ب و کار 
جامعه و توجه به ثروت های کشور و 
در نهایت با نگاه به اقتصاد سالم برای 
افزایش بهره وری باش��د.« جالل پور 
در پای��ان تاکید کرد: »ما امیدواریم 
در این فضا مجموعه ش��رکت هایی 
که فعالیت بیش��تری در این زمینه 
دارن��د در تحلیل به��ره وری و نگاه 
ب��ه آن فعال تر باش��ند. فاصله ما از 
آنچ��ه در خی��ال و آنچ��ه در عمل 
اس��ت بس��یار تفاوت دارد و با توجه 
ب��ه اینک��ه تا پیش از ای��ن برنامه ها 
براس��اس »خیال  پ��ردازی« تدوین 
ش��ده، از این به بعد باید منطبق با 
واقعیت صورت گیرد و در فضایی که 

نتوانستیم به حداقل های برنامه های 
خیالی گذشته دست یابیم و امکان 
بازنگ��ری آنه��ا هم وجود ندارد باید 
تدوی��ن برنام��ه شش��م را منطبق 
ب��ا واقعی��ت پیش ببری��م و از نظر 
من تدوین برنامه شش��م توس��عه با 
پیش بینی رش��د 8 درصد و با تحقق 
یک س��وم آن از طری��ق بهره وری، 
برنام��ه ای خیال��ی خواه��د بود که 
مانن��د برنامه ه��ای گذش��ته عملی 
نخواهد ش��د و برنامه نویسان ما در 
فضای��ی غیر از فضای واقعی اقتصاد 
کش��ور برنامه تدوین می کنند که با 
توجه به ش��رایط گذشته و وضعیت 
امروز ایران باید برنامه ای باش��د که 
در پای��ان آن نتوانی��م بخش زیادی 
از آن را عمل��ی کنی��م. از نظ��ر من 
االن در به��ار به��ره وری قرار داریم 
زیرا با کم شدن رانت ها و مشکالت 
و با نگاه جدی تر به سمت بهره وری 

پیش خواهیم رفت.«
در ادام��ه ای��ن مراس��م فرش��ید 
ش��کرخدایی، دبیر جش��نواره ملی 
به��ره وری درب��اره ای��ن مراس��م به 
»فرصت امروز« گفت: جشنواره ملی 
به��ره وری مجموعه ای از مس��ابقات 
اس��ت که امس��ال هفتمین دوره آن 
برگزار ش��د و قدیمی ترین مس��ابقه 
ما، بهره وری اس��ت که شاخص های 
بهره وری شرکت ها و سازمان ها را در 
طول 5 تا 6 س��ال مورد بررسی قرار 
می دهی��م و گ��روه به گروه هریک از 
صنایع را با یکدیگر مورد مقایس��ه و 
بررس��ی قرار می دهیم که دو عامل 
همخوانی و همس��ویی با برنامه های 
توس��عه ای کش��ور و ب��اال ب��ودن از 
میانگی��ن گ��روه و صعودی بودن آن 
از جمله عواملی است که اهمیت دارد 
و س��ازمان هایی که این شاخص ها را 

داشته باش��ند، نامزد دریافت جایزه 
خواهن��د ش��د و در س��امانه ای ک��ه 
حدود 6 هزار داور متخصص از صنعت 
مختلف کشور به بررسی این نامزد ها 
می پردازند، مس��ابقه ملی بهره وری 
اس��ت که حدود 360 شرکت درآن 
حضور داشتند که حدود 66 سازمان 

برنده لوح جشنواره شدند. 
او ادامه داد: امس��ال دو مس��ابقه 
جدید در کش��ور راه اندازی شده که 
یک��ی از آنها »بهتری��ن محل برای 
کار« اس��ت که تاکنون 80 شرکت 
مورد بررس��ی ق��رار گرفته اند و در 
رده بندی ه��ای مختلف با تمرکز بر 
منابع انس��انی و رضایت کارکنان از 

محیط کارشان اجرا خواهد شد. 
مسابقه دیگری که طراحی شده، 
ب��ا ن��گاه ب��ه این موضوع اس��ت که 
در کش��ور ما برنامه ریزی به خوبی 
ص��ورت می گیرد اما اج��رای آن با 
مش��کل جدی مواجه اس��ت، به نام 
مس��ابقه »توان اجرا« که 27شرکت 
م��ورد اندازه گیری قرار گرفته اند که 
همه این مسابقه ها توسط جشنواره 
 ملی بهره وری اجرا می شود و شرکتی 
ک��ه در تم��ام این برنامه ها رتبه اول 
را کس��ب کند - که س��خت گیری 
بس��یاری در ای��ن ب��اره ص��ورت 
می گی��رد - ب��ه تندی��س نهای��ی 
به��ره وری دس��ت می یابد. در پایان 
ای��ن مراس��م از ش��رکت های برتر 
در زمین��ه »به��ره وری« در صنایع 
مختل��ف تقدی��ر به عم��ل آمد که 
پتروشیمی پارس، سیمان ممتازان 
کرم��ان، بانک گردش��گری، جنرال 
مکانیک، پاالیش��گاه نفت اصفهان، 
کوی��ر تای��ر، تراکتور س��ازی ایران، 
روغن کش��ی خرمش��هر و بسیاری 
دیگر از سازمان ها از جمله برند های 

دریافت جایزه بهره وری بودند. 
هفتمین جشنواره ملی بهره وری 
سه ش��نبه شب گذش��ته با ارزیابی 
5 هزار بنگاه اقتصادی از 38 صنعت 
ب��ا حض��ور جالل پ��ور رئی��س اتاق 
بازرگانی ایران، محمدعلی محمدی 
رئی��س س��ازمان مدیریت صنعتی، 
اعض��ای هی��ات نماین��دگان ات��اق 
بازرگان��ی ایران و ته��ران و مدیران 
عام��ل بنگاه های اقتصادی در محل 

هتل آزادی برگزار شد. 

رئیس اتاق بازرگانی ایران در جشنواره ملی بهره وری تاکید کرد 

برنامه ششم توسعه مانند برنامه های پیشین عملی نخواهد شد



در نشس��ت تخصصی همایش 
بانکداری الکترونیک و نظام های 
پرداخت، نیلوفر قطبی از شرکت 
انفورماتیک »بانکداری  خدمات 
فراکانال��ی« با ارائ��ه مقاله ای به 
بررس��ی سیر تاریخی و تحوالت 
پی��ش روی کانال ه��ای بانک��ی 
پرداخ��ت. او در ای��ن مقال��ه با 
تاکی��د ب��ر ای��ن مس��ئله که در 
عص��ر حاضر ارتباط با مش��تری 
در کانال ه��ای مجزا از همدیگر، 
پاس��خگوی انتظارات مشتریان 
نیس��ت، گف��ت: »بانک ها باید از 
همی��ن حاال حرک��ت خود را از 
س��وی بانکداری چند کانالی به 
س��مت بانکداری فراکانالی آغاز 
کنن��د. در ای��ن میان، برای آغاز 
ای��ن حرک��ت بنیادی��ن بانک ها 
نباید منتظر ش��فاف شدن کامل 
فض��ا بمانند.« این کارش��ناس 
ارش��د فن��اوری اطالع��ات در 
ادام��ه اف��زود: »ه��دف اصلی از 
معم��اری بانک��داری فراکانالی، 
ایج��اد ارتباط��ات در لحظه بین 
کانال ه��ای اتصال مش��تری به 
بان��ک جه��ت حص��ول دی��دی 
واحد و مس��تقل از نقطه تماس، 
بی��ن مش��تری و بانک اس��ت.« 
او همچنی��ن رون��د تغییرات در 
کانال ه��ای بانک��ی را ب��ه چهار 
عص��ر کانال واح��د، کانال های 
متع��دد، ارتباط��ات بین کانالی 
و بانک��داری فراکانالی تقس��یم 
ک��رد و عناصری چ��ون موبایل، 
رس��انه های اجتماع��ی، ویدئو و 
نق��ش ش��عب را از ارکان اصلی 
تح��ول ب��ه س��وی بانک��داری 

فراکانالی برشمرد. 
ب��ه گ��زارش دبیرخانه علمی 
همای��ش، او در پایان با ترس��یم 
فراکانالی  بانک��داری  معم��اری 
و معرف��ی تامین کنن��دگان این 
ن��وع بانک��داری گفت: »در دوره 
بانکداری فراکانالی، مش��تری و 
پرس��نل بانک در هر لحظه، هر 

م��کان و روی هر یک از کانال ها 
می توانن��د ب��ه تم��ام اطالعات 
مش��تری اعم از اطالعات تعاملی 
و اطالعات تراکنشی او دسترسی 
داش��ته باش��ند. لذا در این فضا، 
توجه بانک از تراکنش به سمت 
مشتری می رود و مشتری امکان 
س��وییچ کردن بین دستگاه ها و 
ابزاره��ای خ��ود را برای تکمیل 
ی��ک عملی��ات بانک��ی خواهد 

داشت.«
در بخش دوم نشس��ت، دکتر 
مهش��ید شاهچرا با معرفی روش 
نوی��ن تامی��ن مال��ی به وس��یله 
ش��بکه های اجتماعی و بررسی 
چالش ه��ا و تهدیدات این روش 
با استفاده از روش SWOT به 
ارائ��ه مقاله ای با عنوان »ارزیابی 
روش نوین وام دهی در بانکداری 
اجتماع��ی« پرداخت. او در این 
از  »اس��تفاده  گف��ت:  مقال��ه 
اطالعات گس��ترده ش��بکه های 
اجتماع��ی می توان��د در تامین 
مال��ی اجتماع��ی با اس��تفاده از 
اف��راد موج��ود در ش��بکه های 
اجتماعی موثر باش��د و به ایجاد 
کسب و کار جدید بر پایه نوآوری 
منجر ش��ود.« عضو هیأت علمی 
پژوهشکده پولی و بانکی، روش 
کرود فاندینگ را به عنوان روش 

نوی��ن تامی��ن مال��ی اجتماعی 
معرف��ی و ذی نفع��ان اصلی آن 
را کارآفرینان، س��رمایه گذاران و 
الگوها برشمرد و گفت: »این سه 
گروه و تعامالت بین آنها ساختار 
اولی��ه فرآین��د کرودفاندینگ را 

تشکیل می دهند.« 
نویس��نده مقاله در بررس��ی 
مال��ی  تامی��ن  نق��اط ضع��ف 
اجتماع��ی این گون��ه بیان کرد 
که: »مش��کالت حس��ابداری و 
مدیریت��ی در کس��ب و کارهای 
نوی��ن، احتمال دزدیده ش��دن 
ایده ه��ای نوین در ش��بکه های 
اجتماع��ی و احتم��ال وج��ود 
فس��اد و تخل��ف ب��ه علت عدم 
س��رمایه گذار  از  حمای��ت 
می توان��د مانع��ی ب��ر س��ر راه 
تامین مالی اجتماعی محسوب 
ش��ود.« در این میان او اعطای 
قدرت بیش��تر ب��ه کارآفرینان 
را ب��رای تصمیم گی��ری بهت��ر 
در کس��ب و کار ایج��اد ش��ده، 
دسترس��ی سریع تر به سرمایه، 
کس��ب منفع��ت اجتماع��ی از 
طری��ق رف��ع محدودیت ه��ای 
جغرافیایی و استفاده از شرایط 
رقابت��ی بازار برای تامین مالی 
را از نق��اط ق��وت تامی��ن مالی 

اجتماعی برش��مرد. 

او در پای��ان ب��ا تاکید بر روش 
 ،)SWOT( اس��تفاده  م��ورد 
افزای��ش ق��درت ب��ازار و ایجاد 
س��رمایه از گروه های اجتماعی 
برای کس��ب و کارهای کوچک و 
افزایش دسترس��ی به سرمایه را 
از جمله فرصت های اس��تفاده از 
این روش برش��مرد و همچنین 
س��اختار قانونی نامناس��ب برای 
فعالی��ت تامی��ن مالی اجتماعی 
و وج��ود ریس��ک های ب��اال در 
کس��ب و کارهای  فعالیت ه��ای 
کوچ��ک را از جمله تهدیدهای 
این روش عنوان کرد. نویس��نده 
مقاله بر این نکته اذعان داش��ت 
ک��ه: »تامی��ن مال��ی اجتماعی 
س��رمایه گذاران،  برای  می تواند 
ک���ارآف���رینان، واسطه گ�ران، 
دولت ها و سیاست گذاران بسیار 
مفید واقع شود و فعالیت تامین 
مال��ی اجتماعی ب��ر پایه فراهم 
کردن استخری از سرمایه گذاران 
می تواند تاثیرات بسزایی در رشد 
و توس��عه اقتص��ادی در آین��ده 

ایجاد کند.« 
در بخ��ش س��وم، مقال��ه ای 
ب��ا موض��وع »تاثی��ر بانکداری 
الکترونیک بر عملکرد بانک های 
ثب��ت ش��ده در س��ازمان بورس 
اوراق به��ادار« توس��ط مری��م 

محس��نی لطفی ارائه شد. او در 
این مقاله با تاکید بر این مسئله 
ک��ه امروزه بانکداری الکترونیک 
ب��ه دلی��ل س��رعت، کارای��ی و 
قابلی��ت اس��تفاده از فرصت ها، 
عرص��ه جدی��دی را در رقاب��ت 
گش��وده است، به دنبال بررسی 
تاثیر  فناوری اطالعات و به طور 
اخص بانک��داری الکترونیک بر 
بانک هاس��ت. محقق  عملک��رد 
بان��ک مرک��زی در م��دل خود 
از متغیره��ای درآم��د، هزین��ه 
و ب��ازده به عن��وان متغیره��ای 
بانک��داری  متغی��ر  و  وابس��ته 
الکترونیک )تعداد تراکنش های 
صورت پذیرفته در دستگاه های 
خودپ��رداز و پایانه فروش در فاز 
پذیرندگی و تعداد تراکنش های 
صادرکنندگی بانک ها( به عنوان 
متغیر وابس��ته اس��تفاده کرد و 
همچنی��ن داده های 13 بانک را 
به عن��وان نمونه از میان 22بانک 
ثبت ش��ده در س��ازمان بورس و 
اوراق به��ادار انتخاب و داده های 
مرب��وط به آنها را با اس��تفاده از 
مدل اقتصادس��نجی پانلی طی 
دوره 13۸۸ لغای��ت 13۹2مورد 
تجزیه و تحلیل قرار داده  است. 
او در پای��ان ب��ا وج��ود رابطه 
مابی��ن  مس��تقیم  و  معن��ادار 
بانک��داری الکترونی��ک و درآمد 
بانک های ثبت ش��ده در سازمان 
گف��ت:  به��ادار  اوراق  ب��ورس 
»بانک��داری الکترونی��ک تاثی��ر 
مثب��ت و قاب��ل مالحظ��ه ای بر 
عملک��رد بانک ها دارند و متذکر 
شد که افزایش هزینه های بانک 
در بانکداری الکترونیک به دلیل 
فعالیت گس��ترده در مقایس��ه با 
فعالی��ت بانک در حالت س��نت 
بدیه��ی بوده و لیکن در مجموع 
به��ای تمام ش��ده خدمات ارائه 
ش��ده با به کارگی��ری بانکداری 
الکترونیک کاهش چش��مگیری 

خواهد داشت.«

یک پژوهشگر نظام بانکی مطرح کرد 

ظرفیت های گسترده تامین مالی با استفاده از شبکه های اجتماعی

پنجشنبه
24 دی 1394 پول و بانک4

خبرنــامه

همزمان با نزدیک شدن به موعد لغو تحریم ها
دالر آزاد کوتاه آمد

در حال��ی که برجام به نقط��ه عطف خود نزدیک 
ش��ده اس��ت و رفته رفته تحریم ه��ای ظالمانه علیه 
اقتصاد ایران آماده برچیدن می شود، دالر آزاد هم به 
این رخداد واکنش نشان داده و با وجود افزایش نرخ 

دالر دولتی، روندی کاهشی را تجربه کرده است. 
به گزارش »فرصت امروز«، تحلیل های کارشناسان 
و فع��االن اقتصادی که پی��ش از این در این روزنامه 
منتش��ر شد، نشان می داد که با نزدیک شدن به روز 
موع��ود، قیمت ارز افتی موقت را تجربه خواهد کرد. 
گزارش های روز گذش��ته خبرگزاری ایس��نا از بازار 
ارز نش��ان می دهد نوس��ان نرخ دالر در بازار آزاد تا 
حدودی آرام شد و از بیش از 3700 به 36۸0 تومان 
ه��م کاهش یافت؛ اما روند در بازار دولتی هر چند با 

حرکتی کند، ولی اغلب افزایشی است. 
بعد از روند رو به رش��دی که دالر در بازار آزاد در 
مدت اخیر طی کرد و تا 720 تومان و حتی بیش��تر 
هم پیش رفت، چند روزی است که کمی آرام شده 
و در شیب کاهشی قرار گرفته به گونه ای که در هفته 
جاری قیمت ها از حدود 3720 به 370۸ و تا 36۸0 
تومان رسیده و کاهش حدود 40 تومانی را به همراه 

داشته است. 
اما ج��دا از اینکه روند تغیی��رات دالر در روزهای 
آینده چگونه پیش خواهد رفت، موضع بانک مرکزی 
حاک��ی از ایجاد تحوالتی عمده در بازار بعد از برجام 
ک��ه در روزهای آینده اجرایی می ش��ود، خواهد بود. 
این در حالی اس��ت که مع��اون ارزی بانک مرکزی 
عنوان کرده، در شرایط بعد از اجرای برجام، وضعیت 

بازار ارز کامال متفاوت می شود. 
ب��ا این وج��ود، کارشناس��ان اقتص��ادی معتقدند 
افزایش آزاد نرخ ارز دولتی در شرایط کاهش قیمت 
نف��ت می تواند قیم��ت ارز آزاد را تحریک کند. این 
در حالی اس��ت ک��ه قیمت ارز آزاد افت��ی موقتی را 
همزمان با لغو تحریم ها تجربه می کند، اما با کاسته 
ش��دن از هیجان لغو تحریم ها دوب��اره قیمت ارز در 

مسیر افزایشی قرار می گیرد. 
 

 آخرین اقدامات بانکی برای 
پسابرجام

معاون ام��ور بین المل��ل بانک پارس��یان، آخرین 
اقدامات بانکی را برای دوران پسابرجام اعالم کرد. 

به گ��زارش اخبار بان��ک، منظور تفضل��ی درباره 
آخرین اقدامات بانکی برای دوران پس��ابرجام گفت: 
با توجه به دعوت اتاق بازرگانی و مهندس جالل پور 
و با حض��ور تخت روانچ��ی از وزارت امور خارجه و 
مدیران عامل پنج بانک ازجمله: بانک های پارسیان، 
پاسارگاد، تجارت، س��امان و خاورمیانه جلسه ای در 

این باره برگزار شد. 
وی اف��زود: همان ط��ور ک��ه دکت��ر پرویزی��ان، 
مدیرعامل بانک پارس��یان در همای��ش بانکداری 
الکترونیک��ی اعالم آمادگی کرده بود، با کارگزاران 
مختلف��ی از بانک های اروپای��ی توافق هایی انجام 
شده اس��ت. برهمین اساس، با کس��انی که روابط 
کارگزاری نداشتیم، رابطه برقرار کنیم و با آنهایی 
ک��ه از قبل ارتباط داش��تیم، آمادگی خود را برای 

ش��روع کار مجدد اعالم کنیم. 
تفضلی ادامه داد: همچنین مقرر ش��د حساب های 
۹ بانک فعال شود. در واقع حدود 20 بانک آمادگی 
خود را برای کار کردن برای دوران پس��ابرجام اعالم 

کردند. 
این مقام مس��ئول در نظ��ام بانکی تصریح کرد: ما 
در حال آماده سازی هستیم که بعد از اجرای برجام  
)طبق اطالعاتی که داده شده کمتر از 10 روز آینده 

اتفاق می افتد( کار را شروع کنیم. 
ب��ه گفته وی، هدف ما این اس��ت ک��ه از روز اول 
اج��رای برجام کارها ش��روع ش��ود. ب��ه عبارتی، ما 
طرف مقاب��ل را محک می زنیم ک��ه تا چه حدودی 
روی قول هایشان هس��تند و همکاری شان را شروع 

می کنند. 

بازار ارز جهان به ساز چین 
می رقصد

آغاز س��ال میالدی جدید برای بازارهای سراس��ر 
دنی��ا بی رحمانه بود و جزو یک��ی از بدترین روزهای 

آغازین سال تاریخ محسوب می شود. 
به گزارش اخبار بانک به نقل از بیزینس اینسایدر، 
بازار س��هام، ارز و کاال از ابتدای س��ال بدترین روی 
ممکن را دیده اند. در بازار س��هام شانگهای شاخص 
س��هام یورو اس��تاکس و نیکی در هفته ابتدای سال 
می��الدی بین 6 تا 10درصد افت داش��تند. در عین 
حال، نفت، پاالدیوم و س��رب ه��م از این روند رو به 

افت بی نصیب نماندند. 
چندین ارز از جمله وون کره جنوبی، پزو مکزیک، 
دالر نیوزیلن��د و رن��د آفریقای جنوب��ی بین 2 تا 4 

درصد افت داشتند. 
یکی از عوام��ل اصلی پیش برن��ده در این میزان 
یوان چین بوده است. شاید تعجب کنید که چرا یک 
حرک��ت ارزی در چین در بازاره��ای جهانی طنین 
انداخته اس��ت؛ به خاط��ر اینکه تغیی��ر قیمت یوان 
که به ش��دت تحت کنترل پکن اس��ت ش��واهدی از 
آشفتگی دومین اقتصاد بزرگ جهان را در خود دارد. 
این در عوض بر معامله با ش��رکای تجاری، تقاضای 

کاالها و رشد جهانی تأثیر دارد. 
استراتژیست جی پی مورگان در یادداشتی نوشت: 
»این س��یر با در نظر داشتن اینکه یوان فقط و فقط 
1.۵ درص��د افت داش��ته اس��ت، واقعاً ب��زرگ جلوه 

می کند.«
س��ال 2016 به نظر س��الی می رس��د ک��ه در آن 
بازاره��ای جهانی با یک تغییر رژیم نامنظم در چین 
روبه رو شوند. نکته اینجاست که بازارهای جهانی ارز 
بیش از اینکه به دالر وابس��ته باشند به یوان وابسته 
هس��تند. این یعنی وقتی ی��وان حرکت کند، جهان 

همراه آن حرکت می کند. 

نرخنــامه
دالر3,670 تومان

صراف��ان ب��ازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمری��کا 
را3,670توم��ان و هر قطعه تمام بهار س��که آزادی طرح 

جدید را ۹33,000تومان تعیین کردند. 
ه��ر ی��ورو در ب��ازار آزاد 4,020 تومان و ه��ر پوند نیز 
۵32۵توم��ان قیم��ت خ��ورد. همچنین هر نیم س��که 
47۵,000تومان و هر ربع سکه 2۵۸,000تومان فروخته 
ش��د. هر سکه یک گرمی 171,000 تومان خریدوفروش 
شد و هر گرم طالی 1۸ عیار۹۵,1۸0 تومان قیمت خورد. 
هر اونس طال هم در بازار های جهانی 10,۹0۹ دالر بود. 

از سوی بانک مرکزی شعب قوامین 
در سراسر کشور شناسه اختصاصی 

فعالیت دریافت کردند
بان��ک قوامین، به عنوان یکی از نخس��تین بانک های 
کش��ور از س��وی بانک مرکزی موفق به اخذ شناس��ه 
اختصاصی و مجوز رس��می فعالیت برای 7۵۹ ش��عبه 
خود در سراس��ر کش��ور ش��د. به گزارش روابط عمومی 
بانک قوامین، جعفر اس��دی، رئیس اداره امور ش��عب 
بانک قوامین با اعالم این خبر گفت: پس از اعالم بانک 
مرکزی برای دریافت اطالعات تمامی شعب به منظور 
هویت بخشی کامل و شفافیت فعالیت های هرشعبه، این 
اداره با وجود داش��تن مجوز قبلی فعالیت برای تمامی 
ش��عب خ��ود تصمیم گرفت با جم��ع آوری اطالعات و 
مدارک الزم مورد درخواست بانک مرکزی برای دریافت 

مجوز رسمی و شناسه اختصاصی اقدام کند. 
وی ادامه داد: بانک قوامین به عنوان یکی از نخستین 
بانک های کشور پس از ارسال مدارک مورد نیاز مفتخر 
به دریافت مجوز رس��می فعالیت برای 7۵۹ ش��عبه در 
سراس��ر کش��ور ش��د که این امر در راس��تای تکمیل 

فعالیت های قانونمدار این بانک بوده است. 

مدیرعامل بانک صادرات ایران: 
توانمندسازی، افزایش خالقیت و 

تأثیرگذاری کارکنان در سازمان است
مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: توانمندس��ازی 
کارکنان مزایای زیادی دارد که افزایش رضایت شغلی 
کارکنان، انجام بهینه امور محوله به کارکنان، افزایش 
مزایای دریافتی آنان، افزایش خالقیت و نوآوری و بهبود 
کیفیت انجام کار از جمله مزایای آن به شمار می رود. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی بانک ص��ادرات ایران، 
اس��ماعیل لل ه گانی، در دومین همایش بین المللی ابزار 
و تکنیک  ه��ای مدیری��ت که ب��ا حضور جمع کثیری از 
اس��تادان، دانش��گاهیان و صاحب نظران در دانش��کده 
مدیریت دانش��گاه تهران برگزار ش��د، در س��خنانی به 
بررس��ی تکنیک های عملیاتی توانمندس��ازی کارکنان 
پرداخت و گفت: توانمندسازی به معنای تزریق نیروی 
مضاعف به کارکنان است تا بتوانند بهتر به وظایف شان 
عم��ل کنن��د و بدون مراجعه به مدیر خود، تصمیم های 
بزرگ بگیرند. وی افزود: توانمندس��ازی، درگیر کردن 
کارکن��ان در بهب��ود و توس��عه امور محول��ه و افزایش 

خالقیت و تأثیرگذاری آنان در سازمان است. 
مدیرعام��ل بان��ک صادرات ایران ادام��ه داد: نگرانی 
و ت��رس اف��راد از شکس��ت ها، موانع محیطی و توس��عه 
فناوری ه��ای جدی��د و حضور رقبا، ش��رایط اقتصادی 
کش��ور، موان��ع رفت��اری و بی توجه��ی ب��ه گروه ه��ای 
غیررس��می در س��ازمان، عدم باورپذیری و احس��اس 
تضعیف امنیت ش��خصی توس��ط مدیران از جمله موانع 
توانمندس��ازی اس��ت. مدیرعامل بانک صادرات ایران 
ی��ادآور ش��د: در بانک صادرات ای��ران نیز برای افزایش 
توانمن��دی کارکنان اقدام��ات خوبی صورت گرفته که 
مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها، تغییر مدل های 
پرداخت پاداش به کارکنان براساس عملکرد، انتخاب و 
ارتقای کارکنان و شایسته گزینی براساس نوع عملکرد 
و شرکت در آزمون، مصاحبه و تست روانشناسی برای 
انتخاب بهترین و توانمندترین مدیران و آموزش علمی 

و اصولی کارکنان از جمله این اقدامات بوده است. 

بانکنامه

تلفن مستقیم: 86073274شماره 419 www.forsatnet.ir
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پنجشنبه
245 دی 1394 اصناف و بازرگانی

خواسته اصناف 
برای اصناف

تصمی��م ب��ه عدم برگ��زاری نمایش��گاه های بهاره در 
پایان سال به دنبال نشست و گفت وگو با اتاق اصناف و 
اتحادیه ها به دست آمد. در این نشست ها عنوان کردند 
که در سال های گذشته گزارش های منفی از اعضا، یعنی 
واحدهای صنفی به دست شان رسیده است. این گزارش ها 
در واق��ع گالی��ه از موجودی ب��االی کاالها در واحدهای 
صنفی بود. ش��اید هم قدرت خرید مردم در حدی نبود 
که بتوانند خرید های مناسب داشته باشند. اما گالیه های 
آنه��ا دلی��ل دیگری هم داش��ت. برخی واحد های صنفی 
معت��رض بودند به اینکه نمایش��گاه ها، واحدهای صنفی 
محدودی را پوش��ش می دهند و این مس��ئله بازار کار را 
برای بخش عمده ای از اصناف که به نمایشگاه ها دسترسی 
ندارند، کساد می کند. در نشست هایی که ما با اتحادیه ها 
و اتاق اصناف کش��ور داش��تیم، نظرش��ان این بود که اگر 
اجازه داش��ته باش��ند، در قالب فروش های فوق العاده یا 
حراج هایی که خود اتحادیه می تواند ضوابطش را تعیین 
کند با درصدی تخفیف کاالهای خوب را به دست مردم 
برس��انند. برای ما هم قابل قبول بود، چون هم آس��ایش 
مردم را به دنبال داش��ت و دیگر این مش��کالتی که در 
خصوص نبود نمایش��گاه های اس��تاندارد در کشور با آن 

مواجه ایم، پیش رو نخواهیم داشت.
ما نه در تهران و نه در شهرهای دیگر فضای مناسب 
و اس��تاندارد برای برگزاری نمایش��گاه های این چنینی 
که اتفاقا از پرتردد ترین نمایش��گاه ها در کشور هستند، 
نداری��م. نمایش��گاه های موجود قادر ب��ه ارائه خدمات 
الزم به ش��هروندان نیستند. گزارش های رسیده در این 
خصوص نش��ان از گالیه های زیاد مردم از نمایش��گاه ها 
اس��ت. ترجی��ح ما هم به عن��وان وزارت صنعت، معدن و 
تجارت این اس��ت که اتاق اصناف و اتحادیه ها در قالب 
فروش های فوق العاده و حراج ها نیازهایش��ان را برطرف 
کنن��د. ام��ا الزم می دانم در پاس��خ به اختالف نظرهای 
اعالم شده و روشنگری بیشتر دالیل دیگری هم اضافه 
کنم. در سال های گذشته، پاداش ها و عیدی ها به افراد 
ش��اغل در ش��ب عید، قدرت خرید را باال برده و نگاه 
دولت در حمایت و پش��تیبانی از مصرف کننده بود. در 
واقع در این نمایش��گاها عرضه کاال بیش��تر می ش��د تا 
جلوی افزایش قیمت گرفته ش��ود. اما امروز ش��رایط ما 
با س��ال های گذش��ته متفاوت اس��ت. ما در بسیاری از 
کاال ه��ا م��ازاد عرضه داریم و دغدغ��ه افزایش قیمت را 
نداریم. به هر میزان که تقاضا در بازار باش��د محصول 
وجود دارد و به هر میزان تقاضا باش��د، بازار پاس��خگوی 
آن هست. بنابراین آن اجباری که در سال های گذشته 
در برگزاری نمایش��گاه ها بوده امس��ال نیس��ت.  با این 
توصی��ف ب��از هم ما به خاطر همراهی با خواس��ته های 
اصناف در همان نشس��ت ها که با اتاق اصناف داش��تیم 
اعالم کردیم که چنانچه الزم باشد، مجددا با اتاق اصناف 
و استاندار تهران در یک نشست دیگر این موضوع بررسی 
ش��ود و اگر نیازمندی خاصی باش��د که نتوانیم از طریق 
شبکه صنفی پاسخگو باشیم نسبت به آن اقدام خواهیم 
کرد. به هر حال مش��کل نبود نمایش��گاه های استاندارد 
و محدودیت ش��رکت واحدهای صنفی در نمایش��گاه ها 
دغدغه اصلی ما به عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت 
است و فکر می کنیم اگر اتحادیه و اصناف راضی شوند 
به جای نمایش��گاه فروش فوق العاده را انجام دهند هم 
کسری ش��ان جبران خواهد ش��د هم فرصتی برابر برای 

همه واحدهای صنفی است. 

سرمقاله

شرکت اپل که در سال های گذشته نشان 
داده عالق��ه زیادی به دیجیتالی کردن همه 
وس��ایل و ابزاره��ای زندگی انس��ان ها دارد 
چندی اس��ت که سرمایه گذاری های زیادی 
در عرصه خودرو و فناوری های مرتبط با آن 
داشته و در تالش بوده تا آینده این صنعت 

را دستخوش تغییراتی کند. 
فن��اوری carplay ک��ه م��دت زی��ادی 
از رونمای��ی آن نگذش��ته، روزب��ه روز در 
حال توس��عه اس��ت و کمپانی ه��ای بزرگ 
خودروسازی عالقه زیادی به استفاده از این 

فناوری در خودروهای خود نشان داده اند. 
این فناوری در سال 2014 برای نخستین 
بار به طور رس��می معرفی ش��د و پیش بینی 
می ش��ود با توجه به عالقه خودروس��ازان تا 
س��ال 2017 روی بس��یاری از خودروهای 

مشهور جهان سوار شود. 
این س��رویس ای��ن امکان را ب��ه رانندگان 
می ده��د که با چند لمس س��اده یا دس��تور 
صوتی در اتومبیل خود موسیقی پخش کنند، 
از نقشه های آیفون خود استفاده کنند، پیامک 
ارس��ال کنند و از بس��یاری خدمات دیگر در 

حین رانندگی بهره مند شوند. 

این سرویس آماده ارائه به رانندگانی است 
که می خواهند از سری گوشی های آیفون یا 
محصوالتی که از iOS به��ره گرفته اند، در 
  CarPlay .خودروهای خود استفاده کنند
با تمام نس��خه های آیفون ک��ه دارای درگاه 
یا پ��ورت الیتینگ هس��تند مانند آیفون ۵ 
و باالتر قابل اس��تفاده اس��ت. اپل می گوید 
دلی��ل اصلی عرض��ه CarPlay اس��تفاده 
هوش��مندانه تر، ایمن ت��ر و س��اده تر و حتی 
س��رگرم کننده تر از محصول آیفون اپل در 

خودرو است. 
البته شرکت های دیگری مانند سامسونگ 
و ال ج��ی هم نمونه های��ی از این فناوری را 
به ب��ازار معرف��ی کرده ان��د، اما ب��ه جرات 
می ت��وان گف��ت ک��ه CarPlay خدم��ات 
بیش��تر و حرفه ای تری را ب��ه کاربران خود 

ارائه می دهد. 
یکی از ویژگی های CarPlay آیکون های 
ب��زرگ موجود در آن اس��ت که راحت قابل 
دس��ترس بوده تا در حین رانندگی استفاده 
از آن آس��ان و بی خطر باش��د و دسترس��ی 
سریع به سیستم ناوبری، خدمات موسیقی 

و پیام رسانی بسیار سهل  باشد. 
 ش��ما می توانی��د CarPlay را از طری��ق 
ت��اچ ی��ا از طریق منش��ی صوت��ی Siri که 

مخصوص این کار تعبیه شده است فعال کنید. 
CarPlay  همچنین می تواند مقصد شما را 
پیش بینی کند و با استفاده از سیستم ناوبری 
Siri مسیر را به شما نشان داده و نقشه را در 

صفحه نمایش مخصوص خودرو نشان دهد. 
شما می توانید تجربه شنیدن موسیقی هایی 
را که در آیفون یا در iCould ذخیره دارید 
داشته باشید. حتی می توانید تجربه استفاده 
از اپ هایی چون Spotify را برای ش��نیدن 
موس��یقی آنالین داشته باش��ید یا چیزهای 
دیگ��ر که به آنها عالقه دارید. کاربران آیفون 
عالقه دارند که همیشه اطالعات و داده های 
گوشی ش��ان در نوک انگشتان ش��ان باشد! و 
CarPlay این اجازه را به رانندگان می دهد 
تا با حداق��ل حواس پرتی از گوش��ی آیفون 
خود اس��تفاده کنند.  در حال حاضر تمامی 
 CarPlay برنامه های معرفی ش��ده ب��رای
موسیقی محور و رادیو محور هستند. اما اپل 
وعده داده اس��ت که برنامه های پش��تیبانی 
شده بیش��تری به زودی ارائه خواهند شد اما 
یک جدول زمانی یا جزئیات بیشتری را برای 

توسعه دهندگان بیرونی عرضه نکرده است. 
 Clear Channel Media ش��رکت 
یکی از معدود ش��رکت هایی است که مجاز 
به توس��عه برنامه ه��ای CarPlay اس��ت. 

 برن��ام��ه iHeartRadio متعل������ق به
"Clear Channel ب������ه هم�������راه

 Stitcher و   Spotify، Beats Radio
به عنوان برنامه های رادیوی اینترنتی معرفی 
شده بودند که از CarPlay در زمان عرضه 

پشتیبانی می کنند. 
برایان لکمپ، رئیس بخ��ش دیجیتال از 
 ،Clear Channel Entertainment
گفته اس��ت که این رابط برنامه ریزی برای 
CarPlay دارای ی��ک س��اختار راهنمای 
نس��بتا س��اده ب��رای فهرس��ت بندی کردن 
ترانه ه��ا اس��ت، در حالی ک��ه کنترل ه��ای 
دارای  معم��وال  نمای��ش  صفح��ه  روی 
مجموعه ای محدود از کارهایی هس��تند که 
ش��ما می توانید انجام دهید. ه��دف از این 
س��اختار، ساده و س��ازگار نگه داشتن همه 
چیز و همچنین برای کاهش در برنامه های 
ش��لوغ و بی نظمی است که می تواند موجب 

حواس پرتی رانندگان شوند. 
از آنجا که اپل رویکردی آرام و پیوس��ته 
را ب��رای جلو بردن پلتفرم جدیدش انتخاب 
کرده است، مشخص نیست دقیقا چه زمانی 
توسعه دهندگان بیشتری برای به روزرسانی 
برنامه ه��ای کنونی خ��ود در iOS، ممکن 

است به CarPlay دسترسی پیدا کنند. 

روی  گرفت��ه  انج��ام  تغیی��رات  آخری��ن 
CarPlay، نش��ان می دهد ک��ه این فناوری 
از صفحه نمایش��گرهایی با ابع��اد مختلف و 
رزولوش��ن باال پش��تیبانی خواهد کرد، این 
در حالی اس��ت که تولیدکنن��دگان خودرو 
نی��ز می توانن��د اپلیکیش��ن های اختصاصی 
خ��ود را ب��ر مبن��ای این سیس��تم توس��عه 
دهند. به عبارتی دیگ��ر، کاربر ملزم نخواهد 
ب��ود از برنامه پیش ف��رض CarPlay برای 
تغیی��ر ش��بکه رادی��و اس��تفاده کن��د، زیرا 
اپلیکیش��ن های جایگزینی برای اجرای این 
فرمان تولید خواهند ش��د. در به روزرس��انی 
جدی��دCarPlay، احتی��اج به کاب��ل برای 
متص��ل ک��ردن آیفون ب��ه آن از بین خواهد 
رف��ت و عملی��ات همگام س��ازی از طری��ق 
وایرل��س انج��ام می ش��ود. ناگفت��ه نمان��د 
 ک��ه ای��ن قابلی��ت در نس��خه پیش نمایش

iOS 8.3 نیز گنجانده شده بود، با این حال 
تاکن��ون هیچ خودرویی با سیس��تم وایرلس 
داخلی تولید و روانه بازار نش��ده اس��ت.  اپل 
اع��الم کرد ک��ه Car Play تا پایان س��ال 
201۵، یعنی درست یک سال پس از عرضه 
رس��می این محصول، در 40خ��ودرو جدید 
در دس��ترس قرار گرفت��ه و در حال حاضر با 
آیفون۵s ،۵c ،۵، 6 و 6 پالس سازگار است. 
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محمد ممتازپور

مع��اون برنامه ری��زی و امور اقتصادی س��تاد 
مرک��زی مب��ارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: طرح 
ساماندهی کاالی ملوانی با هدف انضباط بخشی 
به ورود کاال توسط ملوانان در دست تدوین است. 
ب��ه گزارش ایرنا، س��یدعلیرضا گلس��تانی در 
نشس��ت کمیس��یون مب��ارزه ب��ا قاچ��اق کاال و 
ارز شهرس��تان گن��اوه اف��زود: در تدوی��ن طرح 
س��اماندهی کاالی ملوانی دیدگاه اس��تانداران و 
کمیس��یون های استانی و شهرستان های مرزی 

لحاظ خواهد شد. 
وی اضافه کرد: قانون، وزارت کشور را موظف 
ک��رده که با همکاری س��تاد الیحه ای را تدوین 
کن��د ک��ه بر پایه تأمین امنیت و توس��عه پایدار 
با تکیه بر ایجاد اشتغال در ناطق مرزی باشد. 

گلس��تانی ادامه داد: طرح س��اماندهی کاالی 
ملوان��ی ب��ه نحوی انجام می ش��ود ک��ه تجارت 
فرامرزی از طریق ملوانی سود آن نصیب ملوانان 
و کس��انی باش��د که در س��خت ترین شرایط به 

تجارت قانونی اقدام می کنند. 
مع��اون برنامه ری��زی و امور اقتصادی س��تاد 
مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: در این 
طرح به ایجاد اش��تغال مطمئن و آرامش خاطر 
برای مردم توجه شده و آن را دنبال می کنیم. 
وی گف��ت: امیدواری��م وقت��ی این قانون برای 
تصوی��ب ب��ه مجلس م��ی رود، مقدمات آن را در 
حوزه ه��ای تصمیم های کوتاه مدت فراهم کرده 

باشیم. 
گلس��تانی با اش��اره به ضرورت آسان س��ازی 
تجارت فرامرزی یادآور ش��د: هم اینک نزدیک 
به 40هزار ملوان به طور مستقیم و حدود 200 
هزار نفر نیز غیرمستقیم در بخش تجارت کاالی 
ملوانی در اس��تان های مرزی که با دریا ارتباط 

دارند، اشتغال و امرار معاش می کنند. 
مع��اون برنامه ری��زی و امور اقتصادی س��تاد 
مرک��زی مب��ارزه با قاچ��اق کاال و ارز اظهارکرد: 
این میزان رقم بزرگی اس��ت که باید به فکر آن 
باش��یم و برنامه ریزی هایی دراین ارتباط صورت 

گرفته است. 
وی بی��ان ک��رد: با توجه به صحبت هایی که با 
اس��تاندار بوش��هر انجام ش��ده قرار است طرحی 
پیش��نهادی در استان برای ساماندهی وضعیت 

کاالی ملوانی تهیه و به ستاد ارائه شود. 
وی اظهار کرد: همچنین مقررشده در طرحی 
که س��تاد آن را دنبال و مصوب کرده، جلس��ه ای 
با استانداران سیس��تان وبلوچستان، هرمزگان، 
خوزستان و بوشهر برگزار و نظرات آنان بررسی 
و پس از تجمیع به تصویب نهایی برسد و ابالغ 

شود. 
وی تبدی��ل تدریج��ی ش��ناورهای کوچک به 
بزرگ را از برنامه های بلند مدت س��تاد با هدف 
بهینه س��ازی مصرف سوخت و کاهش کاالهای 
ملوانی دانست و افزود: دراین ارتباط رایزنی هایی 
با وزارت راه و شهرس��ازی و ش��رکت نفت انجام 

شده است. 
گلس��تانی اف��زود: در یک پروس��ه بلندمدت 
می توانیم شناورهای موجود ملوانی را به سمت 
کاالی تجاری سوق دهیم تا نظم خاصی در این 

زمینه پیدا شود. 
وی گفت: این طرح در کارگروه تسهیل تجارت 
فرامرزی به ریاست رئیس کل گمرکات کشور به 

تصویب و تأیید رسیده است. 
گلستانی بیان کرد: بحث ملوانی در شهرستان 
گناوه قدمت دیرینه ای دارد و تبادل مرزی از نظر 
مردم حق آنان است که به راحتی نمی توان در آن 
دخالت و برخورد کرد و اگر بخواهیم این حق را 
به س��مت و س��وی قانونمندشدن، هدفمند و در 
مسیر اهداف اقتصادی کشور سوق دهیم نیازمند 
برنامه ریزی و هماهنگی هایی هم در سطح حوزه 

شهرستان و هم مرکز است. 

فرماندار گناوه گفت: این شهرستان دارای دو 
بندر تجاری، یک هزار شناور و چهارهزار و 200 
فروش��گاه تجاری فعال اس��ت و به نوعی ش��غل 

70درصد مردم به دریا ارتباط دارد. 
عبدالنبی یوس��فی افزود: س��االنه صدها هزار 
نفر گردشگر و میهمان نوروزی وارد این بندر و 
بازار آن می ش��وند که باید توجه ویژه ای به این 

شهرستان شود. 
وی گفت: وضعیت کارآفرینی درشمال استان 

بوشهر نسبت به جنوب آن مطلوب نیست. 
فرمان��دار گن��اوه بیان کرد: در زمینه مبارزه با 
قاچاق کاال دستگاه های مرتبط گام های مؤثری 

برداشته اند. 
فرماندار گناوه افزود: با توجه به موقعیت این 
شهرستان می طلبد که فضایی برای مردم فراهم 
ش��ود تا بتوانند در زمینه تأمین معیش��ت با در 
نظرگرفتن مقررات و قوانین با مش��کلی مواجه 

نشوند. 
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
و هیأت همراه از اس��کله های شناورهای تجاری 

بندر گناوه بازدید کردند. 
بررسی میدانی وضعیت بندر و اسکله و آشنایی 
بیشتر با مشکالت ملوانان از اهداف سفر رئیس، 
معاونان و مدیران ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق 

کاال و ارز به استان بوشهر است. 
شهرس��تان گناوه ب��ا 92 هزارنفر جمعیت در 
140 کیلومتری شمال مرکز استان بوشهر قرار 

دارد. 

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز:

طرح ساماندهی کاالی ملوانی در دست تدوین است

صنعت خودرو درتسخیر اپل  

Carplay،باهوشترمیشود

مجتبی خسروتاج
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت

کاالهای ملوانی که 
بخشی از واردات 
کشور را تشکیل 
می دهند این 
روزها مدام با اتهام 
برهم زدن اوضاع 
بازار روبرو شده اند

برای دیدن ویدیو، 
اینجا را با اپلیکیشن 

بارکدخوان اسکن کنید
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حمل و نقل

کارمزد باالی بانک مانع اجرای 
مسکن قسطی

دبیر کانون سراس��ری انبوه س��ازان، درصد باالی 
کارمزد بانکی برای تضمین پروژه مس��کن قس��طی را 
یکی از مش��کالت اجرای این پروژه دانس��ت و گفت: 
دیگر بخش های صنعت ساختمان هم می توانند وارد 

بازار نسیه شوند. 
فرشید پورحاجت در گفت وگو با مهر؛ با بیان اینکه 
در بخش مس��کن قسطی هنوز به سازوکار مشخصی 
نرسیده ایم، گفت: البته نسبت به اجرای پروژه ناامید 
نیستیم و جلسات ما در این خصوص ادامه دارد، اما 
مشکالتی وجود دارد که به دنبال رفع آن هستیم. 

وی با اشاره به اینکه بانک مسکن مدعی است که هزینه 
تضمین این گونه تسهیالت برای بانک سنگین است، افزود: 
ریسک این نوع تسهیالت و بازار نسیه برای بانک مسکن 
س��نگین اس��ت، بنابراین به اجماعی نرس��یدیم تا وارد 
جزییات بعدی ش��ویم. دبیر کانون سراسری انبوه سازان 
با اعالم اینکه یکی از مش��کالت ما در کش��ور این اس��ت 
که بانک های تخصصی هم درصد های باال بابت تضمین 
پرداخت تسهیالت و حق واسطه گری مطالبه می کنند، 
اظهار داشت: به هرحال فقط هزینه کارمزد نیست بلکه 
وقتی وارد قرارداد می شویم جرایم تسهیالت هم مطرح 
می شود و سیستم بانکی بین ۶ تا ۱۴ درصد بابت جرایم 
تس��هیالت دریافت می کند. پورحاجت با تأکید بر اینکه 
باید این رویه برای دریافت کارمزد تغییر کند، گفت: بازار 
نس��یه فقط در مورد خرید مس��کن نیست بلکه می تواند 
در حوزه های دیگر صنعت س��اختمان هم اجرایی ش��ود 
و بخش های دیگر هم وارد این بازار ش��وند. وی با بیان 
اینکه با در نظرگرفتن کارمزد و درصد جرایم، مبلغ سود 
وام مسکن قسطی افزایش می یابد که به نفع متقاضیان 
نیست، اظهارداشت: اگر این رویه تغییری نکند نمی توان 

اقدام مثبتی در این جهت انجام داد. 

انبوه سازان معترض از نرخ سود 
بکاهند

مدیرکل طرح و برنامه بانک مس��کن با بیان اینکه 
طرح مسکن قسطی هنوز نهایی و قطعی نشده است، 
گفت: نرخ کارمزد پیش��نهادی بانک مس��کن به دلیل 
ریسک باالی این طرح بین ۴ تا 5 درصد است و اگر 
انبوه س��ازان به باال بودن نرخ س��ود معترض هستند، 

نرخ سود خود را کاهش دهند. 
محمدحسن مرادی در گفت وگو با ایلنا؛ با بیان اینکه 
طرح مسکن قسطی نمونه خارجی ندارد و نخستین 
تجربه اجرای آن مختص بازار مسکن کشورمان است، 
اظهار کرد: طرح مش��ابه مس��کن قسطی، طرح کارت 
کاال اس��ت ک��ه در این ط��رح هم نرخ کارمزد بانک ها 

بابت تضمین اقساط ۴ درصد است. 
وی ادامه داد: پیشنهاد بانک مسکن هم برای طرح 
مسکن قسطی نرخ سود ۴ الی 5 درصدی است این در 
حالی است که ریسک تضمین اقساط مسکن قسطی 
از ریسک طرح کارت کاال بسیار بیشتر بوده و بنابراین 

این نرخ سود برای تضمین اقساط منطقی است. 
م��رادی با بی��ان اینکه بانک مرک��زی هنوز درباره 
این طرح تصمیمی نگرفته است، گفت: طرح مسکن 
قسطی هنوز قطعی و نهایی نشده و بانک مرکزی در 
حال بررسی تبعات طرح مورد نظر نسبت به خدماتی 

که از سوی سایر بانک ها ارائه می شود، است. 
مدیرکل طرح و برنامه بانک مس��کن با اش��اره به 
انتقاد انبوه سازان درباره نرخ کارمزد پیشنهادی بانک 
مس��کن، گف��ت: انبوه س��ازان اع��الم کرده اند که نرخ 
س��ود اقس��اط را معادل نرخ تورم محاس��به کرده اند 
و با احتس��اب نرخ کارمزد بانک مس��کن، نرخ س��ود 
اقساط به ۱۹ درصد می رسد. وی ادامه داد: حال اگر 
انبوه سازان به این نرخ معترض هستند، می توانند نرخ 
سود خود را کاهش دهند تا از این طریق جبران شود. 
مرادی با بیان اینکه در صورت اس��تفاده از س��قف 
این طرح یعنی پرداخت اقس��اط ۱۰۰ میلیون تومان 
از هزینه و مبلغ خرید، میزان بازپرداخت به ۳ میلیون 
تومان در ماه می رس��د، اظهار کرد: این طرح ش��امل 
اقش��ار ضعیف و متوس��ط نمی ش��ود، اما از آنجا که 
منابع بانکی درگیر طرح نیس��ت بنابراین سهم اقشار 
ضعیف از اعتبارات بانک برای اجرای این طرح استفاده 
نمی شود. وی تأکید کرد: در این طرح از اعتبار بانک 
اس��تفاده می ش��ود برای تضمین اقساط و قرار نیست 
از مناب��ع بانک��ی ب��ه این طرح اختصاص داده ش��ود، 
بنابراین سهم اقشار ضعیف و متوسط از منابع بانکی 

و تسهیالت حفظ خواهد شد. 

ادامه رکود مسکن تا نیمه دوم 
سال 95

رئیس سابق سازمان نظام مهندسی پیش بینی کرد 
بخش مس��کن حداقل تا نیمه دوم س��ال ۱۳۹5 در 

رکود خواهد بود. 
س��عید غفران��ی در گفت وگ��و با ایس��نا اظهار کرد: 
رکود صنعت س��اختمان از اقتصاد کالن کش��ور تأثیر 
می گی��رد ک��ه تولید، عرض��ه و تقاضا در این بخش را 

دچار مشکالتی کرده است. 
وی اف��زود: وج��ود ۴۰۰ هزار خانه خالی در ش��هر 
تهران نش��ان می دهد که در تهران مس��کن به اندازه 
کافی تولید شده و با نبود متقاضی مواجه است. رئیس 
سابق سازمان نظام مهندسی، کسادی بازار مسکن در 
تهران را ناشی از پایین بودن توان متقاضیان دانست 
و گفت: تسهیالتی که بانک ها می دهند برای خانه دار 
ش��دن دهک های پایین و میانی کافی نیست؛ چراکه 
ارقام آن با متوسط قیمت خانه فاصله بسیاری دارد. 
ب��ه گفت��ه غفرانی، با این ش��رایط متقاضیان خرید 
خانه در تهران باید حداقل 8۰ میلیون تومان اندوخته 
داشته باشند که به دلیل نبود چنین منابعی در اقتصاد 
خانوارها نمی توان انتظار رونق بازار مس��کن تهران را 
داش��ت. وی تأکی��د کرد: با این ح��ال به دلیل پایین 
بودن قیمت مسکن در شهرستان ها نسبت به تهران 
تسهیالت ۶۰ میلیون تومانی بانک ها می تواند در سایر 

نقاط شهری تحرک ایجاد کند. 

پیشنهاد تاسیس صندوق توسعه  
حمل ونقل هوایی به دولت

دبی��ر انجم��ن ش��رکت های هواپیمایی به جلس��ه 
متولی��ان حمل و نق��ل هوای��ی و وزی��ر راه ب��رای رفع 
مش��کالت صنعت اش��اره کرد و گفت: یکسان س��ازی 
نرخ س��وخت هواپیمای باری و مس��افری، تاس��یس 
صن��دوق توس��عه  حمل ونقل هوایی و ل��زوم افزایش 
ظرفی��ت پارکینگ هواپیما در مهرآباد از مواردی بود 

که در این دیدار مطرح شد. 
مقص��ود اس��عدی س��امانی در گفت وگ��و با فارس، 
به جلس��ه دس��ت اندرکاران صنعت حمل ونقل هوایی 
کشور با وزیر راه و شهرسازی اشاره کرد و افزود: در 
این جلسه مدیران عامل شرکت هواپیمایی، نماینده 
انجم��ن ش��رکت های هواپیمای��ی، رئیس س��ازمان 
هواپیمایی کشوری و مدیرعامل شرکت فرودگاه های 
کشور، مواردی را مطرح کردند و وزیر راه و شهرسازی 

نیز در این باره تاکیداتی داشت. 
وی ادام��ه داد:  کاهش نرخ تعرفه عوارض فرودگاهی، 
آزادس��ازی قیمت بلیت هواپیما طبق ماده ۱۶۱ قانون 
اساسی و انتصاب خبرگان صنعت حمل ونقل هوایی در 
سازمان هواپیمایی کشوری از مواردی بود که از سوی 
ایرالین ها مطرح و در این باره از وزیر راه قدردانی شد. 
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی به مشکالت و دغدغه 
ایرالین ها در این جلسه اشاره کرد و گفت: لزوم بازنگری 
قوانین مرتبط با تاسیس شرکت های هواپیمایی جدید 
برای حضور بیشتر سرمایه گذاران جدید در این صنعت، 
تسهیل مقررات در این باره با توجه به شرایط پساتحریم 
و اصالح ساختار اداری مالی و قانون سازمان هواپیمایی 

کشوری از مواردی بود که در این جلسه مطرح شد. 
وی افزود: خارج شدن سازمان هواپیمایی کشوری 
از ش��مول قانون مدیریت خدمات کش��وری و تقویت 
بنی��ه مالی س��ازمان هواپیمای��ی از موارد دیگری بود 
که در این جلس��ه عنوان ش��د. اسعدی سامانی افزود: 
جلوگیری از ایجاد رقابت های مضره در صنعت، تامین 
تسهیالت مالی مورد نیاز توسعه ناوگان با تغییر مقررات 
صندوق توسعه ملی، مشکالت اخذ عوارض  مختلف روی 
بلیت هواپیما نظیر عوارض شهرداری، مشکالت گمرکی 
ایرالین ه��ا، ظرفیت محدود پارکین��گ مهرآباد و لزوم 
سرمایه گذاری مناسب برای افزایش ظرفیت پارکینگ 
این فرودگاه از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود. 
وی به پیش��نهاد ایرالین ها برای تاس��یس صندوق 
توس��عه صنعت حمل ونقل هوایی اش��اره کرد و گفت: 
در ای��ن جلس��ه همچنی��ن نمایندگان ش��رکت های 
هواپیمای��ی ب��اری ب��ه یکسان س��ازی نرخ س��وخت 
هواپیماهای کارگو )باری( و مس��افری تاکید داشتند 
زی��را قیمت س��وخت هواپیمای باری طبق نرخ فوب 
خلیج فارس محاس��به می شود و بدین ترتیب ناوگان 
باری کشور برای تجار و بازرگانان غیراقتصادی شده  
و قیمت تمام ش��ده آنها را افزایش داده اس��ت.  دبیر 
انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: هزینه های ارز ی 
ش��رکت های هواپیمایی و نوسانات نرخ ارز، مطالبات 
ایرالین ها از دولت، زیان ش��رکت های هواپیمایی در 
ارتباط با پرواز به مناطق غیراقتصادی و تهاتر بدهی 
ایرالین ه��ا ب��ه دول��ت با طلب آنه��ا از دولت، از دیگر 
مواردی بود که دس��ت اندرکاران صنعت حمل ونقل 
هوایی در دیدار با وزیر راه و شهرسازی مطرح کردند. 

 معرفی ۱5 خط هوایی ایمن دنیا
در سال ۲۰۱5

ی��ک موسس��ه تحقیقات��ی اروپای��ی ایمن تری��ن 
ش��رکت های هواپیمایی دنیا در سال ۲۰۱5 میالدی 
را معرفی کرد که رتبه های یک تا پنج آن متعلق به 

کشورهای آسیایی است. 
به گزارش خبرنگار تسنیم، شرکت هواپیمایی کاتای 
پاس��یفیک )cathay pacific( هنگ کنگ در سال 
گذش��ته میالدی ایمن ترین ایرالین دنیا معرفی شد. 
  )Emirates( پس از این ش��رکت هواپیمایی امارات
قرار دارد و رتبه س��وم ایمن ترین ش��رکت هواپیمایی 
جهان به اوا ایر )EVA Air( تایوان رسیده است. 

چهارمی��ن خ��ط هوایی ایمن دنیا در س��ال ۲۰۱5 
میالدی، قطرایرویز )Qatar Airways(  بود، پس 
از ای��ن ش��رکت نی��ز باز هم ایرالینی آس��یایی یعنی 
هاینان ایرالینز چین )Hainan Airlines(  در رده 
پنجمین شرکت هواپیمایی ایمن قرار گرفته است. 

هواپیمایی کی ال ام هلند )KLM(  و ایر نیوزیلند 
)Air NewZealand(  در رده شش��م و هفت��م 

ایمن ترین شرکت های هواپیمایی قرار گرفتند. 
هواپیمایی اتحاد امارات )Etihad Airways( نیز 
در سال گذشته میالدی عنوان هشتمین شرکت ایمن 
هوایی را کسب کرد. این ایرالین سال ۲۰۱۴ میالدی 
در رده دهمین خط هوایی ایمن دنیا قرار گرفته بود. 
 پ��س از ای��ن ایرالی��ن ، ش��رکت هواپیمای��ی ژاپن
)Japan Airlines(  نهمی��ن ایرالی��ن ایم��ن دنیا 
معرف��ی ش��ده اس��ت. در رده ده��م ایمن ترین خط 
 )TAP Portugal( هوای��ی نی��ز تی اِی پی پرتغ��ال
ق��رار گرف��ت. یازدهمی��ن ش��رکت هواپیمایی ایمن 
جت بل��و ایروی��ز آمری��کا )Jetblue Airways(  و 
دوازدهمی��ن ایرالی��ن ایم��ن دنیا لوفت هان��زا آلمان 
)Lufthansa(  بود، این ش��رکت آلمانی در س��ال 
۲۰۱۴ می��الدی ه��م همین رتبه را به دس��ت آورده 
بود. اوایل س��ال جاری خلب��ان یک فروند هواپیمای 
جزمن وینگ��ز از زیرمجموعه لوفت هانزا با کوبیدن آن 
به کوه های آلپ در فرانس��ه باعث کش��ته شدن ۱5۰ 
نف��ر خدمه و سرنش��ین از جمل��ه دو خبرنگار ایرانی 
QA N )دد. همچنین هواپیمایی کانتاس استرالیا 

TAS( س��یزدهمین، هواپیمای��ی ویرجین آتالنتیک 
 )Virgin Atlantic Airways( ایروی��ز انگلی��س
All Ni N )ههاردهمی��ن و آل نیپ��ون ایروی��ز ژاپن 
pon Airways( پانزدهمی��ن ایرالی��ن ایم��ن دنیا 
ش��دند. براس��اس این گزارش هیچ شرکت ایرانی در 
رتبه بندی ایمن ترین ایرالین های جهان قرار نداشته 
اس��ت. در رتبه بندی س��ال ۲۰۱۴ ایمن ترین خطوط 
هوای��ی دنی��ا، ایر کان��ادا )Air Canada( چهارمین 
شرکت بود که سال ۲۰۱5 میالدی بین ۱5 شرکت 

برتر هم قرار نداشت. 

عمران

مذاک��رات  ش��دن  نهای��ی 
هس��ته ای، تداوم روند کاهشی 
ت��ورم، مثبت ش��دن افق های 
و  کش��ور  آین��ده  اقتص��ادی 
تس��هیالت متع��دد دولتی در 
طول کمتر از دو سال تغییراتی 
بودند که هرچند بس��یاری از 
پیش بین��ی  کارشناس��ان 
می کردن��د ق��رار گرفتن تنها 
بخش��ی از ای��ن گزینه ها روی 
میز بازار مسکن، اوضاع یکی از 
اقتصادی  مهم ترین حوزه های 
ایران را بهبود بخشد، اما حتی 
به وقوع پیوستن تمام آنها نیز 
نتوانس��ت یخ س��خت رکود را 

بشکند. 
هرچند اردیبهشت ۹۴ زمان 
ابتدایی خروج از رکود قلمداد 
ش��د و پس از آن نیز بسیاری 
پایان یافتن ماه رمضان را آغاز 
خریدوفروش ها دانستند، اما نه 
به��ار و نه تابس��تان چیزی در 
چنت��ه برای رها کردن بازار از 
رکود گسترده و طوالنی مدت 
نداش��تند. با رسیدن پاییز نیز 
هرچن��د قدری ش��رایط بازار 
تغییر کرد اما در مجموع آنچه 
باقی مان��د چیزی جز رکودی 
که حاال در آستانه چهار سالگی 

قرار دارد، نبود. 
ب��ا انتقال بار س��نگین رکود 
س��ه فصل گذشته به زمستان 
امسال، بسیاری انتظار داشتند 
تا با س��رعت گرفت��ن گردش 
پ��ول در ماه ه��ای پایان��ی و 
اقدامات احتیاط آمیز مردم در 
خرید پیش از س��ال نو قدری 
رون��ق به ب��ازار تزریق ش��ود، 
موضوع��ی ک��ه هرچن��د برای 
رص��د دقیق تاثی��ر آن باید به 
آمار دقی��ق نقل و انتقاالت در 
بهمن و اس��فند استناد کرد اما 
از هم اکن��ون ب��ا توجه به باقی 
ماندن محورهای احتیاطی در 
اقتص��اد ای��ران و تصمیم هایی 
ک��ه فعال عزم بر نخریدن دارند 
می ت��وان پیش بین��ی کرد در 
ط��ول روزهای باق��ی مانده از 

س��ال جاری نیز اتفاق چندان 
عجیبی در بازار رخ نخواهد داد. 
اگر به این موضوع بسته شدن 
پرونده ه��ای تس��هیالت دهی 
بانک ه��ا در هفته ه��ای پایانی 
س��ال را نیز اضافه کنیم قطعا 
شرایط پیچیده تر خواهد شد. 

هرچند آمارهای رسمی ارائه 
شده نشان از باقی ماندن رکود 
دارد اما پرس و جوهای میدانی 
خبرن��گار »فرصت امروز« نیز 
نش��ان می ده��د اوض��اع بازار 
چن��دان امید بخش نیس��ت و 
جز خریدوفروش های حداقلی 

تحرک چندانی وجود ندارد. 

نقلی ها در صدر جدول
همان ط��ور ک��ه از کاه��ش 
م��داوم آم��ار ساخت و س��از و 
س��اخت  مجوزهای  دریاف��ت 
خانه ه��ای جدید ب��ر می آید، 
بساز بفروش ها و سرمایه گذاران 
بازار مس��کن در شرایط فعلی 
دس��ت نگه داش��ته و چندان 
عالقه ای به سرمایه گذاری های 
جدی��د ندارن��د. ای��ن رویکرد 
قطع��ا تاثیر خ��ود را روی بازار 
خریدوفروش خانه های کلنگی 

می گذارد. 
این خانه ها که در سال های 

گذش��ته ب��ه دلیل کم ش��دن 
تعدادشان از نظر قیمتی رشد 
یافته و در بس��یاری از مناطق 
ش��هر با قیمتی بسیار باالتر از 
آپارتمان های نوساز به فروش 
می رس��ند در ط��ول ماه های 
گذش��ته مش��تری زی��ادی به 
خود ندیده ان��د؛ موضوعی که 
در کن��ار کاه��ش انگیزه برای 
ساخت و س��ازهای جدید، نبود 
نقدینگ��ی الزم برای تخریب و 
نوسازی ش��ان جزو اصلی ترین 
دالی��ل مط��رح در ب��ازار ب��ه 
حساب می آید. هر چند دولت 
ت��الش کرده ب��ا افزایش نفوذ 
وام نوسازی بافت های فرسوده 
الاقل بخش��ی از نیاز امروز این 
خانه ه��ا را تامین کن��د اما به 
نظر می رس��د ت��ا رونق دوباره 
و ف��روش واحده��ای زی��ادی 
که روی دست سرمایه گذاران 
باق��ی مان��ده، نمی ت��وان امید 
چندان��ی به بازگش��ت دوباره 
رونق به بازار خانه های کلنگی 

داشت. 
ب��ازار  در  رون��د  همی��ن 
و  آپارتم��ان  خریدوف��روش 
واحده��ای مس��کونی نیز قابل 
رصد اس��ت. بخش اصلی بازار 
مس��کن که در ط��ول ماه های 

گذش��ته رکودی گس��ترده را 
پش��ت سر گذاش��ته این روزها 
نی��ز تغیی��ری در ش��رایطش 
نمی بین��د و هن��وز در انتظ��ار 
رونقی دوباره است. فعاالن بازار 
معتقدن��د اصلی ترین عامل در 
ایجاد این رک��ود پایین ماندن 
ق��درت خرید مردم اس��ت زیرا 
هنوز تعداد زیادی از متقاضیان 
به خص��وص زوج ه��ای ج��وان 
به بنگاه ه��ای معامالت ملکی 
مراجعه می کنند اما به دلیل باال 
بودن قیمت ها نهایی نمی شود. 
و  راه  وزارت  هرچن��د 
شهرس��ازی ت��الش ک��رده با 
در نظ��ر گرفت��ن تس��هیالتی 
چن��د گانه مانن��د وام های ۶۰ 
و 8۰ میلیون تومان��ی ق��دری 
ای��ن قدرت خری��د را افزایش 
ده��د اما در عم��ل با توجه به 
اخت��الف قاب��ل توج��ه قیمت  
خان��ه در ته��ران ب��ا آنچ��ه از 
س��وی دولت اعمال می ش��ود 
هنوز تغییر خاصی در ش��رایط 
ب��ازار اتفاق نیفتاده اس��ت. در 
بی��ن گزینه ه��ای موج��ود در 
بازار خریدوفروش نیز به غیر از 
واحده��ای لوک��س ک��ه بازار 
خاص خود را دارند، خانه های 
نقلی با بیشترین اقبال رو به رو 

هستند. آپارتمان هایی با متراژ 
کمت��ر از 5۰ مت��ر در مناطق 
بیش��ترین  ته��ران  مرک��زی 
فروش را در ماه های گذش��ته 
داش��ته اند و با عبور از مناطق 
مرکزی و پایین و البته رسیدن 
ب��ه آپارتمان هایی با متراژ باال 
ف��روش به ش��کلی قابل توجه 
کاه��ش می یاب��د. تالش برای 
افزایش مبلغ وام ها و باال بردن 
دوره ب��از پرداخت می تواند دو 
گزینه راهگش��ایی باش��د که 
دول��ت در ماه ه��ای آین��ده به 
وسیله آنها قدری شرایط بازار 
را بهب��ود بخش��د. هرچن��د تا 
بازگشت قطعی سرمایه گذاران 
و متقاضی��ان نمی توان انتظار 
تغیی��ری جدی در ای��ن بازار 

را داشت. 
در بین تم��ام بازارهایی که 
در عرصه مسکن فعال هستند 
تنه��ا عرص��ه ای که هن��وز به 
فعالی��ت خود ادام��ه می دهد 
بازار رهن و اجاره است؛ بازاری 
ک��ه به دلی��ل اتصال ب��ه نیاز 
مس��تقیم مردم در س��ال های 
گذش��ته همواره مسیر خود را 
ادامه داده اس��ت. فعاالن بازار 
تنه��ا تغیی��ر اتف��اق افتاده در 
بازار اجاره نسبت به سال های 
گذش��ته را کاهش جابجایی ها 
و عالق��ه دو طرف ب��ه تمدید 
قراردادهای گذشته می دانند، 
موضوعی که ش��اید ریش��ه در 
ثب��ات اقتصادی و کاهش تورم 
داشته است.  فعالیت تنها یک 
بخش در دامنه گس��ترده بازار 
مسکن به خوبی نشان می دهد 
رکود به هر شکل ممکن حیات 
خود را در سال جاری نیز ادامه 
داده و اگ��ر در دوماه پیش رو 
معج��زه ای رخ نده��د س��ال 
۹5 نی��ز با رکود مس��کن آغاز 
خواهد ش��د؛ س��الی ک��ه باید 
دید آیا می توان با اس��تفاده از 
تاثی��رات عملی لغو تحریم ها و 
افزایش س��رمایه گذاری در آن 
تغییری جدی ایجاد کرد یا باز 
هم انتظ��ار رونق طوالنی تر از 

قبل خواهد شد. 

واحد هواپیماهای مس��افربری  مدیر 
ایرب��اس در مصاحب��ه ای ب��ا روزنام��ه 
انگلیسی فایننش��یال تایمز از آمادگی 
این س��ازنده هواپیم��ای اروپایی برای 
بازگش��ت مجدد ب��ه ب��ازار هواپیمایی 
ایران پس از برداشته شدن تحریم های 

بین المللی علیه تهران خبر داد. 
به گزارش ایس��نا، فابریس برژیه در 
ای��ن مصاحبه  اظهار کرد: این ش��رکت 
به مدد تامین برخ��ی قطعات یدکی و 
خدمات ایمن��ی، از نیازهای هواپیمایی 
آینده ایرالین ها و مقامات ایرانی آگاهی 

یافته است. 
وی ب��ا تایی��د تماس هایی ک��ه این 
ش��رکت ب��ا مقام��ات ایرانی داش��ته، 
خاطرنش��ان کرد: ایران ب��ازار عظیمی 
برای ایرباس و رقیبانش اس��ت؛ با این 
هم��ه تاکید کرد ک��ه مذاکرات تجاری 
هنوز آغاز نشده زیرا شرکت های غربی 
تا زمانی که توافق هسته ای میان ایران 
و قدرت های جهانی ب��ه اجرا درنیامده 
اس��ت، اجازه ندارند چنی��ن مذاکراتی 

داشته باشند. 
براس��اس این گزارش، انتظار می رود 
ای��ن توافق ت��ا چند هفته آین��ده اجرا 
ش��ده و زمینه را برای برداش��ته شدن 
تحریم ه��ای ایرانی هم��وار کند. آقای 
برژیه ب��ا تاکید بر جدی��ت ایرباس در 
رعای��ت مقررات و قوانی��ن بین المللی، 
اظهار کرد: با برداش��ته شدن تحریم ها 
هیچ دلیلی وجود ندارد که ایرالین های 
ایرانی را به عنوان یک مشتری معمولی 
همانن��د س��ایرین در جه��ان مالحظه 

نکنیم. 
ایرب��اس و بویین��گ تح��ت تواف��ق 
هسته ای مقدماتی که تسهیل شماری 
از تحریم ها را به همراه داش��ت، اجازه 
یافتند برای ناوگان ایران که متوس��ط 
سن آن ۲5 س��ال است قطعات یدکی 
فراه��م  ایمن��ی  دس��تورالعمل های  و 
کنند. به گفته مدیر واحد هواپیماهای 
مس��افربری ایرباس، این ش��رکت برای 
پش��تیبانی از ن��اوگان هواپیمایی ایران 
با مقامات این کش��ور در تماس بوده و 
س��عی می کند درک بهتری از نیازهای 
مش��تریان ایرانی خود در آینده داشته 

باشد. 

براس��اس این گ��زارش، بویینگ هم 
مس��لما به همین اندازه مایل اس��ت از 
ایرانی بهره مند  بازار هواپیمایی پرسود 
شود، اما هنوز معلوم نیست ایران منابع 
مال��ی کافی برای خری��د حداکثر 5۰۰ 
فرون��د هواپیمای��ی را که اعالم ش��ده 
برای نوسازی ناوگانش نیاز دارد، داشته 

باشد. 
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی 
ای��ران، م��اه نوامب��ر اظهار ک��رده بود 
ک��ه کش��ورش نمی توان��د 5۰ میلیارد 
دالر هزینه برآورد ش��ده ب��رای خرید 
هواپیماه��ای جدی��د را تامی��ن کن��د 
ک��ه در ای��ن ص��ورت گزین��ه لیزینگ 
پیش��نهاد معقول تری به نظر می رسد. 
از ده��ه   ای��ران  صنع��ت هواپیمای��ی 
۹۰ می��الدی که واش��نگتن مانع خرید 
یدکی  قطعات  هواپیماهای مسافربری، 
یا قرار داد ه��ای تعمیر و نگهداری برای 
تهران ش��د، تحت تحریم قرار داش��ته 
است. بس��یاری از ایرانی ها منتظر ورود 
هواپیما های جدی��د ایرباس و بویینگ 
هس��تند زی��را از س��ال ۱۹8۰ حدود 
۱۲۰۰ نفر در س��وانح هوایی جان خود 

را از دست دادند. 
ب��ه گفته یک بازرگان ایرانی، ایرباس 
مای��ل اس��ت پس از برداش��ته ش��دن 
تحریم ه��ا ف��ورا وارد بازار ایران ش��ود، 
اما ب��رای بویینگ که ب��ه همین اندازه 
مایل اس��ت ورود به ایران اندکی طول 
خواهد کش��ید، زیرا ابتدا باید مشکالت 
ادامه تحریم ه��ای آمریکا  فاینان��س و 
را ح��ل کند. ب��ا وجود امض��ای توافق 
هسته ای جامع میان ایران و قدرت های 
جهانی ک��ه با اجرای آن تحریم ها علیه 
ای��ران برداش��ته خواهد ش��د، مقامات 
اروپایی نس��بت به اینکه ش��رکت های 
اروپایی در صورت آغاز فعالیت تجاری 
در ایران ممکن اس��ت همچنان قوانین 
تحریم های آمریکا را نقض کنند نگران 
هس��تند. فرانس��ه مایل به اس��تفاده از 
پتانس��یل های تجاری ب��ازار ایران بوده 
و در همین راس��تا س��ال گذشته یک 
هی��أت تجاری بزرگ را ب��ه تهران برد. 
شرکت هایی شامل پژوسیتروئن، توتال 
و رنو علنا برای بازگش��ت به ایران ابراز 

تمایل کرده اند. 

وزی��ر راه و تراب��ری دولت اصالحات 
ب��ا بی��ان اینک��ه بخ��ش خصوصی در 
ح��ال حاضر ت��وان س��رمایه گذاری در 
پروژه های سنگین را ندارد، گفت: برای 
تحقق نرخ رش��د اقتصادی 8 درصدی، 
ب��ه س��رمایه گذاری و اعتب��ارات ۷۰۰ 
الی 8۰۰ میلی��ارد دالری نیاز داریم اما 
موجودی کشور در دو برنامه به چیزی 
ح��دود ۳۰۰ ال��ی ۴۰۰ میلی��ارد دالر 
می رسد بنابراین در طول ۱۰ سال باید 
۴۰۰ میلیارد دالر دیگر س��رمایه گذاری 

کرد تا منابع مالی تامین شود. 
احم��د خ��رم در گفت وگو ب��ا ایلنا با 
اشاره به لزوم سرمایه گذاری 8۰ میلیارد 
دالری در دو بخ��ش راه آه��ن و ناوگان 
هوای��ی ت��ا اف��ق ۱۴۰۴، اظه��ار کرد: 
مشخص است که در این شرایط بخش 
خصوصی توان چنین سرمایه گذاری را 
ندارد و باید یک واس��طه ای باش��د که 

نقش تامین کننده مالی را ایفا کند. 
وی تاکی��د ک��رد: تامین کنن��دگان 
مالی و فاینانس��ر ها هم ت��ا زمانی که 
ش��رایط اقتص��ادی کش��ور ب��ه ثبات 
ده میلیون  پروژه های چند  به  نرس��د، 
دالری ورود نمی کنن��د. عض��و کابینه 
دولت اصالح��ات با تاکید بر اینکه در 
شرایط حاضر بهترین راهکار در حوزه 
هوانوردی  در صنعت  س��رمایه گذاری 
خرید فاینانس��ی هواپیماس��ت، گفت: 
در حال حاضر فاینانس��رهایی هستند 
ک��ه تامین مالی می کنند و از س��وی 
دیگ��ر دول��ت ه��م می تواند ب��ه طور 
مستقیم با شرکت های بزرگ بویینگ 
و ایرباس مذاکره کند. بنابر این دولت 
باید پروس��ه خرید را فراهم کند و در 
این میان فاینانس��ر ها هزینه خرید را 
تامی��ن می کنند و ایرالین های داخلی 
هم با خرید اقساطی، صاحب هواپیما 

می شوند. 
خرم ب��ا بی��ان اینکه ای��ن راهکار، 
خری��د  ب��رای  فرم��ول  بهتری��ن 
استفاده  البته  داد:  ادامه  هواپیماست، 
از این فرمول مس��تلزم این اس��ت که 
هزینه ۱۰ درص��د از خرید هواپیما در 
ابت��دای معامله پرداخت ش��ود. وزیر 
راه و ترابری دول��ت اصالحات افزود: 
ام��روز ب��ه 5۰۰ فروند هواپیم��ا نیاز 

نداری��م و این تعداد هواپیما برای افق 
۱۴۰۴ تعریف ش��ده اس��ت. در حال 
حاض��ر ۲۳5 فروند هواپیما در ناوگان 
هوایی کش��ورمان فعال است که بیش 
از ۱۲۰ فروند این ن��اوگان زمین گیر 
اس��ت و با چیزی ح��دود ۱۱۰ فروند 

هواپیما پرواز ها برقرار می ش��ود. 
مقط��ع  ای��ن  در  داد:  ادام��ه  وی 
و ش��رایط، ب��ا ۲۰۰ فرون��د هواپیم��ا 
می توان این صنعت را گس��ترش داد 
و ب��ه تقاضای موج��ود در بازار جواب 
داد ام��ا باید ب��ه مرور تع��داد ناوگان 
را افزای��ش دهی��م و ورود های جدید 
باید تعریف ش��ود که این هم مستلزم 
ایج��اد و گس��ترش رواب��ط با س��ایر 
کشور ها است و در فضای عدم اعتماد 
و فضای اجماع علیه ایران امکان این 
هم��کاری وجود ندارد. خ��رم با بیان 
اینکه در بخ��ش ریلی تجربه عملیاتی 
شدن فاینانس و تامین ناوگان از این 
طری��ق را نداری��م، گفت: مگ��ر اینکه 
یک تضمین های محکمی داده ش��ود 

که بازپرداخت تضمین ش��ود. 
وی ب��ا تاکید بر اینک��ه این تصور که 
دره��ای کش��ورمان ب��ه روی دالر ها و 
یورو ها باز می شود و سرمایه کشورهای 
خارج��ی ب��ه س��مت بازاره��ای ایران 
سرازیر می ش��ود اشتباه اس��ت، اظهار 
کرد: ب��ه طور قطع س��رمایه گذاری در 
ایران و فاینانس کردن پروژه ها مطابق 
یک برنامه صورت می گیرد که غربی ها 
بر آن نظارت خواهند داش��ت و بخشی 
از مش��کالت رف��ع می ش��ود و نبای��د 
انتظار داش��ته باش��یم پ��س از اجرایی 
شدن برجام تمام مش��کالت در زمینه 
مرتفع  پروژه ه��ا  روی  س��رمایه گذاری 

می شود. 
وزی��ر راه و تراب��ری دولت اصالحات 
ادام��ه داد: ب��رای تحق��ق نرخ رش��د 
اقتصادی 8 درصدی، به سرمایه گذاری 
و اعتب��ارات ۷۰۰ ال��ی 8۰۰ میلی��ارد 
دالری نیاز داریم اما موجودی کش��ور 
در دو برنامه به چیزی حدود ۳۰۰ الی 
۴۰۰ میلیارد دالر می رس��د بنابراین در 
طول ۱۰ س��ال باید ۴۰۰ میلیارد دالر 
دیگر سرمایه گذاری کرد تا منابع مالی 

تامین شود. 
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فناوری جدید برای جلوگیری از 
جاماندن کودک در خودرو

جن��رال موتورز یک سیس��تم ایمنی جدید معرفی 
خواهد کرد که به رانندگان حضور کودک در صندلی 
عقب را یادآوری کرده و مانع از جاگذاش��تن کودک 

در خودرو می شود. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، این خودروس��از آمریکایی در 
نمایش��گاه خ��ودروی دیتروی��ت شاس��ی بلند آکادیا 
2017 را نمای��ش داد که نخس��تین خودروی مجهز 
به یک سیستم هشدار برای چک صندلی عقب است. 
ب��ه گفته م��ارک رئوس، مدیر برنامه ریزی محصول 
جنرال موتورز، کودکان زیادی به شکل غیرعمدی در 
خودرو جا گذاشته می شوند که اغلب نتایج تراژیکی 
داش��ته و منجر به مرگ کودک بر اثر گرمای ش��دید 

داخل خودرو شده است. 
سیس��تم طراحی ش��ده از س��وی جن��رال موتورز 
حضور کودک در عقب خودرو را تش��خیص نمی دهد 
بلک��ه تنه��ا چک کردن صندل��ی عقب را به رانندگان 
یادآوری می کند. از این رو آکادیا یکی از محبوب ترین 
خودروهای این شرکت برای خریداران صاحب کودک 

است. 
مدی��ر جن��رال موت��ورز اظه��ار کرد: این ش��رکت 
سیستم های پیشرفته ضدسرقت دارد و ممکن است 
فناوری هایی را برای تشخیص کودک در صندلی عقب 
خودروی پارک شده طراحی کند. این اقدام با تالش 
جنرال موتورز برای بهبود وجهه ایمنی این ش��رکت 
پس از فراخوان 30.4 میلیون خودرو در سال 2014 

در آمریکای شمالی انجام می گیرد. 
جنرال موتورز در س��پتامبر گذش��ته برای فیصله 
دادن به تحقیقات وزارت دادگس��تری آمریکا درباره 
خالف ه��ای این ش��رکت 900 میلیون دالر پرداخت 
کرد و 594 میلیون دالر از طریق یک صندوق جبران 
خس��ارت مس��تقل برای 124 کش��ته و 275 مصدوم 

مربوط به تصادفات سوییچ معیوب پرداخت کرد. 
براساس گزارش رویترز، بررسی دانشگاه سن خوزه 
آمریکا نش��ان داد در فاصله س��ال 1998 تا 2014، 
به طور متوس��ط 38 مورد مرگ در خودروهای داغ 

گزارش شد. 
با این همه سازمان ملی ایمنی ترافیک آزادراه آمریکا 
که رگوالتور ایمنی خودروی این کش��ور است، اعالم 
ک��رد برنامه ای برای ملزم کردن خودروس��ازان برای 
افزودن فناوری هشدار به رانندگانی که کودکان شان 

را در خودرو جا می گذارند، ندارد. 

سایه سنگین شاسی بلندها بر 
ستاره های نمایشگاه دیترویت

کوپه بوییک آویستا، رودستر مرسدس و جنسیس 
ج��ی 90 هیوندای��ی در می��ان جذاب ترین مدل های 
جدی��د ب��ه نمایش درآم��ده در نمایش��گاه خودروی 
دیتروی��ت ق��رار دارند با این همه ای��ن خودروها یک 

مشکل مشترک دارند. 
به گزارش ایس��نا، اگرچه تماش��ای این خودروهای 
ج��ذاب عالقه من��دان دنی��ای خودرو را ب��ه هیجان 
م��ی آورد ام��ا وقت��ی صحبت از خرید خودرو باش��د، 
مصرف کنندگان سراغ شاسی بلندهای جادار می روند. 
در س��ال 2015 ک��ه بهتری��ن س��ال تاریخ صنعت 
خ��ودروی آمریکا ب��ود، فروش خودروهای س��واری 
2.2 درص��د کاه��ش یافت در حالی که فروش پیکاپ، 
مینی ون و شاسی بلند 13 درصد صعود کرد. طبق آمار 
ش��رکت تحقیقاتی اوتو دیتا، فروش شاسی بلندهایی 
مانن��د بوئی��ک انک��ور و ب ام دبلیو ایکس 5 با افزایش 

19 درصدی روبه رو شد. 
براس��اس گ��زارش بلومب��رگ، ای��ن پارادوکس در 
نمایش��گاه امس��ال دیترویت هم به چش��م می خورد. 
مرس��دس بنز، رودس��تر SLC را با تبلیغات زیادی 
رونمای��ی ک��رد در حالی ک��ه س��ال گذش��ته فروش 
خودروه��ای س��واری مرس��دس در آمریکا کاهش و 

فروش شاسی بلندها افزایش داشت. 
هیوندایی هم معرفی مدل جدید در این نمایشگاه 
را به س��دان G90 برند لوکس جنس��یس اختصاص 
داد. ورود به بازار لوکس هرگز کار ساده ای نبوده اما 
هیوندای��ی با این مدل امیدوار اس��ت قلب خریداران 
خودروه��ای لوکس را تصاحب کند. صندلی های این 
خودرو به 22 شکل مختلف قابل تنظیم است و موتور 
V8 آن 420 اس��ب بخار قدرت دارد. برند لکس��وس 
ش��رکت تویوتا موتور هم کوپه اس��پورت LC 500 را 
معرفی کرد که در مدت 4.5 ثانیه س��رعتش از صفر 
به حدود 100 کیلومتر می رس��د و قیمتش از حدود 
100 هزار دالر آغاز می شود. این مدل در سال 2017 
روانه بازار می ش��ود. خودروهای قدرتمند باید فروش 
خوبی داشته باشند. قیمت نفت خام به حدود 31دالر 
در هر بشکه رسیده که پایین ترین سطح در 12سال 
گذشته است و باعث شده قیمت هر گالن بنزین در 

آمریکا به کمتر از 2دالر برسد. 
ام��ا ارزان ش��دن بنزی��ن ب��ه برنده��ای لوکس در 
ف��روش مدل هایش��ان کمکی نکرده اس��ت. به عنوان 
مثال E-Class مرس��دس بنز که از حدود 53 هزار 
دالر آغ��از می ش��ود پایی��ن 50 هزار دس��تگاه فروش 
 داشته که 25 درصد کاهش را نشان می دهد. فروش
BMW 5 Series با 16 درصد کاهش به 44 هزار 
خودرو رسید و سدان CTS کادیالک کمتر از 20 هزار 
دستگاه فروش داشت که 37 درصد کاهش داشت. 

بی��ل فورد، رئی��س هیات مدیره ف��ورد موتور عدم 
معرفی مدل های شاسی بلند را به نامناسب بودن زمان 
نس��بت داده و اظهار کرده اس��ت بخش شاس��ی بلند 
رشد سریعی داشته و مدل های زیادی تکثیر شده اند. 
فورد که قصد دارد مدل برونکو را بازگرداند، چهار 
مدل شاسی بلند جدید دارد که ظرف چهار سال آینده 
عرضه می شود و شامل به روزرسانی مدل های کنونی 
است اما در این نمایشگاه فورد تنها یک مدل سدان 
از خانواده فوژن را نمایش می دهد. بوئیک هم شاسی 
بلن��د جدی��دی برای نمایش در دیترویت داش��ت که 
حداقل برای آمریکایی ها جدید بود. این شاس��ی بلند 
که بوئیک انویژن نام دارد، امسال از چین وارد خواهد 

شد. 

خبر

پنجشنبه
247 دی 1394 خودرو

ک��ه  آلمان��ی  واگ��ن  فولک��س 
جاده مخصوصی ها یک س��ال پیش از 
مذاکرات خود با این خودروساز بزرگ 
برای مش��ارکت خبر داده بودند، گویا 
کرمان را به عنوان مقصد خود انتخاب 
ک��رده و رایزنی هایی در این زمینه در 

حال انجام است. 
به گزارش خبرنگار »فرصت امروز«، 
پیش از رس��یدن به توافق هسته ای، 
صحبت حضور خودروسازان اروپایی 
در ایران مطرح شد. سال گذشته نیز 
مدیرعام��ل ایران خودرو از مذاکرات 
جدی با فولکس واگ��ن خبر داد اما 
پ��س از به نتیج��ه رس��یدن توافق 
هسته ای ایران، خبر تازه ای از نتیجه 
این مذاکرات نش��د. ط��ی چند ماه 
گذش��ته خبرهایی به گوش رس��ید 
ک��ه فولکس واگ��ن به ج��ای جاده 
مخص��وص ک��رج، بلیت ب��م را برای 
تولید خودروهای سبک خود خواهد 
گرفت. زیرا این خودروس��از پیش از 
این س��ابقه تولید خ��ودرو »گل« را 
در کرمان موتور داش��ته است. حاال 
معاون بازاریابی و فروش کرمان موتور 
می گوی��د که کرمان موت��ور یکی از 
گزینه های جدی فولکس واگن است. 
امیرحس��ین یزدانی، در نشس��تی 
پرس��ش  ب��ه  پاس��خ  در  خب��ری، 
»فرصت ام��روز« مبن��ی ب��ر اینک��ه 
ش��نیده می ش��ود ک��ه کرمان موتور 
یک��ی از گزینه های ج��دی فولکس 
واگ��ن برای حضور در ایران اس��ت، 
آی��ا مذاکرات��ی در این ب��اره انجام 
ش��ده اس��ت؟ گفت: »ای��ن موضوع 
محرمانه اس��ت اما به هر حال به این 
دلیل که ما س��ابقه همکاری با این 
ش��رکت را داش��ته و قرارداد معتبر 
با این ش��رکت داری��م و همچنان تا 
امروز نماینده این ش��رکت در ایران 
هس��تیم، یک��ی از گزینه های جدی 
ب��رای مش��ارکت با فولک��س واگن 
خواهی��م بود اما هن��وز هیچ چیزی 

قطعی نیس��ت.«
او همچنی��ن درب��اره برنام��ه این 
ش��رکت برای بعد از اجرایی ش��دن 
برج��ام توضی��ح داد: »م��ا همچنان  
منتظر هستیم. هنوز هیچ خودروساز 
اروپایی به ایران وارد نشده و همه در 
حال مذاکره هستند، ما نیز به سهم 

خود در حال رایزنی هستیم.«

خودروهای چینی در بازار ایران 
می مانند

در حالی ک��ه ب��ا اجرای��ی ش��دن 
برج��ام، کارشناس��ان صنعت خودرو 
معتقدند سهم چینی ها از بازار ایران 
ک��م خواهد ش��د و به همی��ن دلیل 
خودروس��ازان ایران��ی که ش��رکای 
چینی دارند در این روزهای آخر در 
حال بردن بیشترین بهره از این بازار 
هستند، معاون فروش کرمان موتور 

مدعی اس��ت، چینی ها قطعا در بازار 
ایران خواهند ماند. 

یزدانی در ای��ن زمینه اظهار کرد: 
»خودروس��ازان چینی در بازار ایران 
مان��دگار خواهند بود، زی��را حتی با 
ورود ش��رکت های مط��رح اروپای��ی 
ای��ن چینی ها هس��تند که در جنگ 
قیمت برنده خواهند ش��د. س��رعت 
رشد و پیشرفت خودروسازان چینی 
در تولی��د، تن��وع و طراحی بس��یار 
چش��مگیر است و ما شراکت خود را 

با چینی ها ادامه خواهیم داد.« 
ف��روش  و  بازاریاب��ی  مع��اون 
ورود  »ب��ا  اف��زود:  کرمان موت��ور 
خودروس��ازان ب��زرگ به ای��ران باز 
ه��م چینی ها در بازار ای��ران حضور 
زیرا  داش��ت،  خواهند  چش��مگیری 
این چینی ها هستند که برنده جنگ 
قیمتی در کالس های خودرو مختلف 

خواهند بود.«

رکود تولید نخستین خودروساز 
بخش خصوصی را نصف کرد

رک��ودی ک��ه از ماه ه��ای ابتدایی 
س��ال ج��اری گریبان هم��ه صنایع 
ایران را گرفته اس��ت، موجب ش��ده 
تا خودروس��ازان بخش خصوصی نیز 

تولید خود را به نصف برسانند. 
یزدان��ی با بی��ان اینک��ه تولید ما 
نس��بت ب��ه س��ال گذش��ته حدود 
50 درصد کاهش داشته است، گفت: 
»ما نسبت به س��ال گذشته کاهش 
تولید داشته ایم. برنامه ما این بود که 
به تولید روزانه 300 دستگاه خودرو 
برس��یم، اما ب��ا توجه به رک��ود بازار 
که از اوایل تابس��تان سال جاری به 
وجود آم��د، تولید ما به مرور کاهش 
پی��دا ک��رد و اکنون ب��ه تولید 150 
دس��تگاه در روز رس��یدیم. البت��ه با 
توج��ه به اینکه ما بارها با این بحران 
روبه رو بودیم با برنامه ریزی در نحوه 
س��فارش و فروش تالش کردیم که 

این مشکل را پشت سر بگذاریم.«
او همچنی��ن ب��ا اش��اره به س��هم 
ب��ازار کرمان موتور، بی��ان کرد: »ما 
خودروس��از اول کش��ور در بخ��ش 
خصوصی هس��تیم. س��ال گذش��ته 
بیشترین س��هم تولید و فروش را با 
ف��روش 46 هزار دس��تگاه خودرو در 
بازار داش��تیم.« مع��اون بازاریابی و 
قیمت  درباره  کرمان موت��ور  فروش 
خودروهای چین��ی در بازار تصریح 
کرد: »ما منطقی ترین قیمت گذاری 
را در می��ان خودروهای چینی بازار 
ای��ران و حت��ی رقب��ای دیگر خود 
داری��م و ب��ا حداقل س��ود خودرو 
عرض��ه می کنی��م. در چن��د س��ال 
اخیر توانس��تیم با همکاری شرکای 
خ��ود ه��م تن��وع محصوالت م��ان 
را در ب��ازار بیش��تر کنی��م و ه��م 
میزان رضایتمندی مش��تریان را از 
محصوالت و خدمات پس از فروش 

خود افزایش دهیم.«

خودروسازان بخش خصوصی در حال رایزنی با شرکای خارجی 

فولکسواگنبهکرمانبرمیگردد

براس��اس اطالعات منتش��ر ش��ده توس��ط 
 ،)Anfac( کنن��دگان«  »تولی��د  انجم��ن 
)facuonauto( نمایندگ��ی«  »مراک��ز 
اتومبی��ل   ،)Ganvam(»فروش��ندگان« و 
»س��یتروئنC4« طی س��ال 2015 به عنوان 
پر فروش تری��ن خودروی خریداری ش��ده در 
اسپانیا معرفی شد. تعداد فروش این مدل در 
مقایسه با نزدیک ترین رقیب خود »سئات« که 
تعداد 33.268 واحد را به فروش رسانده بود، 
به 34.705 واحد رس��ید. همچنین با فروش 
3.283 واحد در ماه دس��امبر س��ال 2015 در 

رده نخست قرار گرفت. 
با این حال، براساس نتیجه گیری کلی سال، 
نه »س��یتروئن« و نه »سئات« از اتومبیل های 
مورد عالقه اس��پانیایی ها نیس��تند. ش��رکت 
»فولک��س واگن« به دلیل موفقیت مدل های 
آن در ب��ازار عنوان تولید کنن��ده مورد عالقه 
اسپانیایی ها را از آن خود کرد، که این شرکت 
هم با رس��وایی انتش��ار گازهای اکس��ید های 
نیتروژن در س��ه ماه آخر س��ال 2015 هزینه 
س��نگینی بر بحران تحمیل کرد، این رسوایی 
تع��داد 88.300 واح��د را در بازار تحت تاثیر 
قرار داد. در آخرین ماه سال 2015 »پژو« با 
7.599 ثبت نام عنوان بیشترین انتخاب شونده 

را در بازار از آن خود کرد. 
ب��ا ای��ن داده های می ت��وان نتیجه گرفت که 
ش��انس با بازار اتومبیل در اسپانیا همراه بوده و 
در نهایت می توان گفت که بحران را پشت سر 
گذاشته است. تعداد ثبت نامی های سال 2015 
از مرز یک میلیون گذش��ت. به طور دقیق برابر 

1.034.232 دستگاه بود، 20.9 درصد بیشتر از 
فروش در س��ال 2014. میزان فروش در س��ال 
2008، قب��ل از افت ح��دودا 50 درصدی بازار، 

چیزی شبیه همین اعداد و ارقام بوده است. 
 ،)Anfac(»کنن��دگان »تولی��د  انجم��ن 
و   )facuonauto(»نمایندگ��ی »مراک��ز 
»فروش��ندگان«)Ganvam(، طی بیانیه ای 
ع��الوه بر انتش��ار داده های��ی از تعطیلی بازار 
عنوان کردند »پس از شش سال طوالنی، بازار 
اتومبیل دوباره گذر از مرز فروش میلیونی را 
از س��ر گرفته اس��ت، بعالوه بیشترین رشد در 
بازار های اروپایی را نیز به ثبت رسانده است.«

ای��ن انجمن ها عن��وان کردند، »برای این 
ش��رکت ها، دلی��ل این نتیجه عال��ی، بهبود 
وضعی��ت اقتص��ادی عن��وان ش��ده اس��ت، 
به وی��ژه، مصرف افزایش یافته با ایجاد حس 
اعتم��اد در مصرف کنن��دگان، بزرگ تری��ن 
ن��رخ  تدریج��ی  کاه��ش  س��رمایه گذاری، 
بی��کاری، برنام��ه  PIVE8 )ط��رح ترویج 
اتومبیل ه��ای کارآمد( و تالش تجاری ثابت 
و مشتریان دائمی و بازار، با یک پایان شدید 

در آخر س��ال همراه بوده اس��ت. 
در ماه پایانی سال 2015 بازار اتومبیل اسپانیا 
ب��ه حجم تجاری 88.609 واحد رس��ید که این 
استدالل می رود این تعداد به نسبت ماه آخر سال 

2014، رشد 20.7 درصدی داشته است. 
رشد تخمین زده شده

هدف این است که این رشد در اینجا متوقف 
نش��ود، هر چند تخمین های این انجمن ها با 
توجه به سال 2014 خیلی محتاط تر بوده است. 
 )Anfac(»تولیدکنن��دگان« انجم��ن  مدیر 
تاکید ک��رد  پیش بینی های این انجمن برای 

س��ال 2016 به حجم باالی 1.1 میلیون واحد 
در س��ال اش��اره دارد، این در حالی اس��ت که 
وضعیت اقتصادی کش��ور ثاب��ت بماند و این 
ح��س اعتماد در مصرف کنندگان نیز افزایش 
پیدا کند.« این آمار و ارقام رشد 6 درصدی را 
دربازار نس��بت به سال 2015 نشان خواهند 

داد. 
در همین راس��تا رئیس کارفرمایان »مراکز 
نمایندگ��ی«)facuonauto( اش��اره ک��رد، 
»براس��اس پیش بینی ه��ای م��ا تمدید برنامه 
PIVE8 )ط��رح ترویج اتومبیل های کارآمد( 
ت��ا 31 ج��والی این امکان را برای بازار فراهم 
خواه��د ک��رد ت��ا تع��داد ثبت نامی ه��ا را به 

1.080.000 واحد در سال 2016 برساند. 
  )Ganvam( »رئیس انجمن »فروشندگان
اضافه کرد، »س��ال 2015 بدون ش��ک س��ال 
پیروزی بوده است. این بهبود روی برنامه های 
تشویقی چرخشی داشته که نه تنها مصرف را 
بهبود داده، بلکه اعداد سیاه و سفید در صورت 

حس��اب درآمد ش��بکه های توزیع را نیز بهبود 
بخش��یده اس��ت. ما معتقدیم که عدم وجود 
اعتماد سیاس��ی بر وضعی��ت بهبود اقتصادی 
و اعتم��اد مصرف کنن��دگان تاثی��ری نخواهد 
گذاش��ت. ب��ا تصمیم دولت مبن��ی بر تمدید 
اج��رای ط��رح »برنامه PIVE8« تا اواس��ط 
س��ال جاری، امیدواریم که در س��ال 2016 
این بهبود ثابت بماند برای رس��یدن به حجم 
فروش طبیعی 1.2 میلیون برای س��ال 2017 
که به نس��بت س��رانه درآمد و جمعیت به ما 

پاسخ خواهد داد. 
متوسط سن وسایل نقلیه در حال 

افزایش است 
 با وجود پی در پی بودن برنامه های تصویب 
ش��ده PIVE  که تاکنون به عنوان انگیزه ای 
نهای��ی برای جایگزین اتومبیل های قدیمی با 
اتومبیل های بهتر بوده، واقعیت این است که 
سن ناوگان حمل و نقل اسپانیا در حال افزایش 
اس��ت.  در س��ال 2015 اتومبیل هایی که در 

جاده ه��ای اس��پانیا تردد می کردن��د، به طور 
متوس��ط 11.6 سال سن داش��تند، بیشتر از 
11.4 سال که در سال 2014 به ثبت رسیده 
بود و رشد بازار نمی تواند این تاثیر را کاهش 
ده��د، با توجه به این انجمن ها، جایگاهی که 
به 1.3 میلیون ثبت نام خودروها در س��ال نیاز 
پی��دا خواهد کرد برای اینکه به معنای واقعی 
س��ن وس��ایل نقلیه را کاهش دهد. در پایان و 
پس از آن، خودروهای خریداری شده در رونق 
فروش س��ال های 2006 و 2007 )زمانی که 
1.5 میلیون ثبت نامی در سال داشتند( تاکنون 
بیش��تر از 10 س��ال سن نداشتند و جایگزین 

هم نشده اند. 
  ،)Anfac( »مدیر انجمن »تولیدکنندگان
درخصوص ثبت نام کننده ها یادآوری کرد، که 
»انجام تعهدات بیش��تری برای جوان س��ازی 
ن��اوگان حمل و نقل ضروری اس��ت.« او عنوان 
ک��رد، »ترکیب��ی از برنامه نو س��ازی بیش��تر 
همزمان با وضعیت اقتصادی با ثبات و رشد به 
شکل فیزیکی ترکیبی خواهد بود که می تواند 

به نوسازی در ناوگان اسپانیا منجر شود.«
»مراک��ز  کارفرمای��ان  رئی��س  نظ��ر  ب��ه 
 PIVE برنامه ،)facuonauto( »نمایندگی
ب��ا کمک 17 درص��دی ثبت نام ه��ا در بخش 
خصوصی، نقش کلیدی در این نتایج مطلوب 
داش��ته است، این برنامه به اهداف خود برای 
چیزهای که در قدیم برای آن ایجاد شده ادامه 
می ده��د و ت��داوم آن در طی زمان در صورت 
نی��از به ادامه نوس��ازی ناوگان حمل و نقل، در 
س��ال 2020، ض��روری به نظر می رس��د که 
بیش از 60 درصد خودروهای باالی 10 س��ال 

خواهیم داشت. 
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اخبار انتخاباتی

10تفنگدار آمریکایی ک��ه به آب های ایران در خلیج 
فارس وارد ش��ده بودند، ظهر امروز آزاد ش��دند.  عصر 
روز سه ش��نبه دو قایق تفنگداران آمریکایی به آب های 
سرزمینی کشورمان در اطراف جزیره فارسی وارد شدند 
که بالفاصله در محاصره نیروی دریایی س��پاه پاسداران 

قرار گرفتند و بدون مقاومت زیادی تسلیم شدند. 
آن طور که س��ردارعلی فدوی، فرمان��ده نیروی دریایی 
س��پاه می گوید بعد از دس��تگیری نظامی��ان آمریکایی، 
نیروی دریایی و ناو هواپیمابر آمریکایی حدود 40 دقیقه 
رفتار غیرحرفه ای و تحرکات هوایی و شناوری در منطقه 
داش��تند که با اقدام به موقع نیروهای س��پاه آرامش به 
منطقه برگشت. براساس اظهارات سردار فدوی، از همان 
ابت��دای کار تماس های دیپلماتیک بین ایران و آمریکا و 
همچنین بین س��پاه و وزارت خارجه تماس مس��تمری 
برقرار می ش��ود و ظریف در جریان قضایا قرار می گیرد. 
ج��ان کری نیز ب��ا ظریف تماس می گیرد و درخواس��ت 
آزادی تفنگ��داران خود را مطرح می کن��د و ظریف هم 

موضع ق��وی و محکمی می گیرد و اعالم می کند آنها در 
آب های سرزمین ما بودند و باید عذرخواهی کنید. 

مسئوالن سپاه پاسداران هم با تاکید بر اینکه با رافت 
اس��المی با تفنگ��داران آمریکایی برخورد خواهد ش��د 
اعالم کردند از 10 تفنگدار آمریکایی بازجویی می شود 
تا معلوم ش��ود که حض��ور آنها در آب های س��رزمینی 
ایران عمدی بوده یا طبق آنچه مقامات آمریکایی اعالم 
می کنند ورود قایق ها به آب های ایران به دلیل مش��کل 
فنی آنها بوده اس��ت. سردار شریف، سخنگوی سپاه در 
همین راس��تا تاکید کرد که اگ��ر در تخلیه اطالعاتی و 
گفت وگو با تفنگداران آمریکایی مشخص شود که ورود 
آنها به منزله انجام کارهای اطالعاتی و کارهای بی ربط 
بوده است، قطعا اقدامات دیگری صورت خواهد گرفت. 
همزمان مقامات سیاس��ی آمریکا در تماس های مکرر با 
مقامات سیاسی کش��ورمان با غیرعمدی خواندن اقدام 
ش��ناورهای رزمی خود، آزادی تفنگ��داران آمریکایی را 

درخواست کردند. 

حدود س��اعت 13:30 روز چهارشنبه، روابط عمومی 
کل س��پاه در اطالعیه ای با اشاره به قطعیت غیرعمدی 
ب��ودن ورود غیرقانون��ی و غیرمجاز ش��ناورهای رزمی 
آمریکایی به آب های سرزمینی ایران در خلیج فارس، از 
رها سازی تفنگداران دستگیر شده آمریکایی در آب های 
بین المللی خبر داد. سپاه در این اطالعیه گفت که پس 
از بررس��ی های فن��ی و عملیات��ی در تعام��ل با مراجع 
ذی صالح سیاسی و امنیت ملی کشور و مشخص شدن 
سهوی و غیرعمدی بودن ورود شناورهای رزمی آمریکا 
به آب های جمهوری اس��المی ایران و عذرخواهی آنها، 

تصمیم به رها سازی آنان گرفته شد. 
پنتاگ��ون هم ب��ا تایی��د آزادی این نظامی��ان اعالم 
کردکه هیچ ش��واهدی دال بر اینکه سربازانش در مدت 
بازداش��ت مورد آزار قرار گرفته ان��د وجود ندارد. نیروی 
دریایی آمریکا هم در بیانیه ای بازگشت تفنگدارانش را 
در س��المت کامل تایید و اعالم کرده اس��ت که آنها از 

طریق هوایی به پایگاه نظامی آمریکا منتقل شده اند. 

بیان��ات رهب��ر معظم انقالب اس��المی 
در دی��دار دس��ت اندرکاران همایش ملی 
»فقه هنر« ک��ه در تاریخ 21 دی 1394 
برگزار شده بود، صبح چهارشنبه در مرکز 
همایش های غدیر دفتر تبلیغات اس��المی 

حوزه علمیه قم منتشر شد. 
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای در این 
دی��دار با اش��اره به اهمی��ت موضوع هنر 
و اظهار خرس��ندی از ورود حوزه علمیه 
ب��ه مقوله فق��ه هنر، گفتن��د: هنر، امری 
مبارک و انس��انی، زایی��ده تخیل قوی و 
ذوق وافی و جزو زندگی انس��ان اس��ت و 

در میان فقه��ا و در حوزه های علمیه نیز 
همواره هنرمندان برجس��ته ای در شاخه 
ش��عر و ادب وجود داشته اند. رهبر معظم 
انق��الب، »تحقیق، عمق یابی و تبیین فقه 
هن��ر ب��رای جامع��ه« را کاری مبارک و 
الزم خواندند و خاطرنش��ان کردند: فقه، 
متکف��ل همه امور زندگی بش��ر اس��ت و 
هنر نیز یکی از همین امور است که باید 
فقه به آن بپردازد. ایشان الزمه استنباط 
اح��کام و اظهارنظ��ر فقه��ی در خصوص 
مقوالت هنری را آش��نایی فقی��ه با هنر 
و حد و مرزهای آن دانس��تند و افزودند: 

اس��الم نه تنه��ا هنر را قب��ول دارد بلکه 
به آن تش��ویق نیز می کن��د و نمونه های 
تاریخی آن، نش��ان دهنده همین توجه و 

تشویق است. 
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای با اش��اره 
ب��ه آمیخته ب��ودن هنر با جوامع بش��ری 
ام��روز و آثار مس��تقیم آن در فکر، روح و 
س��بک زندگی انسان، گفتند: در خصوص 
برخی فتاوای معروف در مس��ائل هنری با 
دق��ت و عمق یابی می ت��وان به حرف های 
تازه و نویی رس��ید. رهب��ر معظم انقالب 
درخص��وص الزامات ن��وآوری در فقه هنر 

تاکید کردند: باید مسئله »انضباط فقهی« 
به طور جدی مورد توجه باشد و بدون تاثیر 
گرفتن از جو عمومی و با استفاده از اصول 
و روش استنباط فقهای شیعه در مراجعه 
به کتاب و سنت، در خصوص فقه هنر نیز 
به نتایجی رسید. ایشان همچنین با تقدیر 
از پایه گذاری س��نت حس��نه تفقه در هنر 
و برگ��زاری همایش فقه هن��ر، خطاب به 
دست اندرکاران این همایش تاکید کردند: 
ای��ن کار باید خیلی زودت��ر از اینها انجام 
می گرفت و اکنون که آغاز شده است، باید 

آن را بدون توقف دنبال کنید. 

عباس عراقچی، رئیس س��تاد پیگیری اجرای برجام در 
س��خنرانی اش در خانه اندیش��مندان علوم انسانی گفت: 
قرار اس��ت آژان��س بین المللی انرژی اتم��ی تا روز جمعه 
به راس��تی آزمایی های خود درباره ایران خاتمه و گزارش 
خود را ارائه دهد. روز اجرایی شدن برجام طی یک بیانیه 
مش��ترک توس��ط محمد جواد ظریف، وزیرخارجه ایران 
و فدری��کا موگرینی، مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه 
اروپا رسما اعالم می ش��ود و اگر شرایط مهیا باشد صدور 
ای��ن بیانیه همراه با واقعه ای همچون جمع ش��دن وزرای 
کش��ورها خواهد بود؛ البته از لحاظ محتوایی و چگونگی 
تشریفات آن مهم نیس��ت، مهم، اعالم روز اجرایی شدن 

است. 
رئی��س س��تاد پیگیری اج��رای برجام ضمن تش��ریح 
اقدامات��ی که طی ماه های گذش��ته برای اج��رای برنامه 
جامع اقدام مش��ترک انجام ش��ده اس��ت گفت: ما بعد از 
نیل به توافق در وین مسیر چند ماهه ای را از 14 جوالی 
طی کرده ایم و در این مس��یر کارهای بسیار سختی انجام 
شده است. در یک فاصله 90 روزه کشورها مراحل قانونی 
مربوط ب��ه تصویب برج��ام را انجام داده اند. در ش��ورای 
وزیران اتحادیه اروپا و کنگره آمریکا این مسیر طی شد و 
ما هم در ایران مس��یر پر فراز و نش��یبی را هم در شورای 
عال��ی امنی��ت ملی و هم مجلس ش��ورای اس��المی طی 
کردیم و در نهایت طرحی تصویب شد که بر برجام صحه 

گذاش��ت و باالخره مقام معظم رهبری در نامه تاریخی با 
الزاماتی برجام را تایید کردند و در این مقطع وارد مرحله 
روز تصویب ش��دیم. بعد از آن، دو طرف شروع به اجرای 
تعهدات کردند تا برای روز اجرا آماده شوند. طرف مقابل 
متعهد ش��ده بود تحریم ها را در روز تصویب لغو کند ولی 
اجرای مصوبات مربوطه را به روز اجرا موکول کند. هم در 
آمریکا و هم در اروپا طی مصوباتی دستورات صادر شد و 
در زمان روز اجرا این لغو تحریم ها اجرایی می ش��ود. کار 
دیگر آنها که بسیار پیچیده بود تهیه و تدوین شیوه نامه ها 
و اصول راهنمای لغو تحریم ها و قراردادن آن در دسترس 

عموم بود. 
عراقچی با بیان اینکه تحریم ها ش��بکه بسیار پیچیده 
در الیه ه��ا و ش��کل های مختلف دارند، اظهار داش��ت: 
این تحریم ها ش��امل تحریم ه��ای اتحادیه اروپا، آمریکا 
و ش��ورای امنی��ت س��ازمان ملل اس��ت؛ ضم��ن اینکه 
تحریم ه��ای آمری��کا بخش��ی از آن تحریم ه��ای اولیه 
اس��ت که مربوط به بعد از انقالب اس��ت و بخش دیگر 
تحریم های ثانویه که مربوط به هسته ای است. با توجه 
به اینکه این تحریم ها با هم تداخل داش��تند دقیقا باید 
مشخص می شد که تحریم ها وقتی با تحریم های برجام 
لغو ش��وند چه اتفاق��ی می افتد و بنگاه ه��ای اقتصادی 
چگونه می توانند با ایران کار کنند و این مس��ئله حتی 

بعد از برجام هم کالف س��ردرگمی اس��ت. 

رئیس س��تاد پیگیری اجرای برجام با بیان اینکه قرار بود 
در تهیه این شیوه نامه ها با ایران مشورت کنند، گفت: یکی 
از کارهایی که ما در سه ماه اخیر داشتیم همین امر بود که 
در قالب مذاکراتی که در نهایت نتیجه آن شنبه گذشته به 
جمع بندی رسید، مجموعه ای از آیین نامه های بسیار مفصل 
تدوین شد و در این آیین نامه ها آنچه در عمل اتفاق می افتد 

توضیح داده شده است. 
بخش بزرگی از این شیوه نامه ها به صورت سوال و جواب 
است و سواالت محتمل در این شیوه نامه ها پاسخ داده شده 
است ضمن اینکه نحوه برداشته شدن تحریم ها و حوزه هایی 
ک��ه بنگاه ها با ایران می توانند کار کنند به زبان س��اده بیان 

شده است. 
او با اش��اره به پیچیدگی های متن برجام اظهار داش��ت: 
ش��یوه نامه ها با نثر ساده و به شکل س��وال و جواب تهیه و 
تدوین ش��ده اس��ت. یکی از موارد تداخل تحریم ها، مربوط 
به تحریم های اولیه و ثانویه آمریکاس��ت؛ درباره تحریم های 
اولیه اتباع آمریکا کماکان نمی توانند با ایران روابط اقتصادی 
داشته باشند اما تحریم های ثانویه برای کشورهای دیگر است 
که با اجرای برجام این تحریم ها برداشته می شود. لیست ارائه 
شده در این شیوه نامه ها لیست بسته ای نیست به طوری که 
س��وال و جواب ها می تواند در آینده ادامه یابد و هر شرکتی 
می تواند این سواالت را از وزارت خزانه داری آمریکا یا اتحادیه 

اروپا بپرسد. 

رهبر معظم انقالب: 
اسالم نه تنها هنر را قبول دارد بلکه به آن تشویق نیز می کند

عراقچی: اول هفته آینده روز اجرایی شدن برجام را اعالم خواهیم کرد

-  عبداهلل ناصری، فعال اصالح طلب و عضو بنیاد باران با 
اشاره به حضور پررنگ اصالح طلبان در انتخابات پیش رو 
گفت: فرضی��ه کناره گیری محمدرضا ع��ارف از مدیریت 
ائت��الف اصالح طلب��ان کذب محض اس��ت و ایش��ان در 
انتخابات به طور قطعی به عنوان سرلیست معرفی خواهد 
شد. او درباره شایعه ای مبنی بر »لیست مازاد اصالحات«، 
اظهار کرد: تاکنون هیچ لیستی از سوی اصالح طلبان چه 
اولیه و چه مازاد منتش��ر نش��ده است و تا شورای محترم 
نگهبان اس��امی کام��ل صالحیت ه��ا و ردصالحیت ها را 
ارائ��ه نکرده، هرگونه گمانه زن��ی در این خصوص کذب و 
دروغ اس��ت. حزب کارگزاران همکاری های گسترده ای با 

اصالح طلبان دارد و به عنوان مثال حس��ین مرعشی، عضو 
فعال حزب کارگزاران اس��ت که به عنوان رئیس کارگروه 
اس��تان ها در ائتالف اصالح طلبان فعالیت می کند. ایشان 
همچنین چندی پیش با انتش��ار یک بخشنامه سراسری 
از تمام اعضای حزب کارگزاران خواستند تا در چارچوب 

ائتالف اصالحات گام بردارند. 
- »س��یدعباس دانای��ی« فرماندار س��منان، از افزایش 
تعداد ش��عبات اخذ رأی در حوزه انتخابیه شهرستان های 

سمنان، مهدیشهر و سرخه خبر داد. 
-  س��امانی، رئی��س هی��ات مرکزی بازرس��ی انتخابات 
کش��ور با اش��اره به آسیب شناس��ی های ص��ورت گرفته 

توس��ط هیات مرکزی در ام��ر بازرس��ی انتخابات گفت: 
برای مقابله با آس��یب های شناسایی ش��ده، در انتخابات 
پیش رو اقداماتی مثل انتخاب بازرس��ان ش��عب اخذ رأی 
به ازای هر صندوق یک بازرس در نظر گرفته شده است. 
رئیس هیات مرکزی بازرسی انتخابات کشور تشریح نحوه 
اجرای س��امانه سهبا، ارتباط لحظه ای با شعبات اخذ رأی 
و بازرس شعبه، درج سوابق نحوه اجرای انتخابات، نظارت 
بر بازرس��ی، انتخاب بازرسان منظم و دقیق برای سالیان 
آتی، دریافت مجموعه اطالعاتی مدون، گزارش بازرس��ی 
در پایان انتخابات را از ویژگی های مثبت س��امانه س��هبا 

دانست. 

روزنامه مدیریتی- اقتصادی
  www.forsatnet.ir  :سایت          info@forsatnet.ir  :ایمیل

براساس گزارش ها، حس��اب پست الکترونیکی شخصی و 
چندین حساب کاربری اینترنتی متعلق به جیمز کالپر، مدیر 
اطالعات ملی آمریکا هک شده است. آسوشیتدپرس به نقل 
از یک مقام اطالعاتی از هک شدن حساب پست الکترونیکی 
ش��خصی جیمز کالپر، مدیر اطالعات ملی آمریکا خبر داده 
اس��ت. کالپر دومین مقام اطالعاتی بلندپایه آمریکایی است 
که طی س��ه ماه گذشته حس��اب های اینترنتی شخصی اش 
هک شده است. یک هکر نوجوان که نام مستعارش در فضای 
مجازی Cracka اس��ت گفته که هیچ ی��ک از این دو مقام 
اطالعاتی از هک ش��دن حس��اب پست الکترونیکی شخصی 
خود خبر نداش��ته اند. طبق گزارش آسوش��یتدپرس، برایان 
هیل، سخنگوی مدیر اطالعات ملی آمریکا گفت که این اتفاق 
پیش از گزارش اخیر کش��ف ش��ده ب��ود و مقامات مربوط از 

وضعیت مربوط به آن مطلع بودند. 
این در حالی اس��ت ک��ه هکر مذکور گفته اس��ت که به 
تعدادی از اطالعات ش��خصی متعلق به جیمز کالپر شامل 
ش��ماره تلفن منزلش و حس��اب های اینترنتی او دسترسی 
پیدا کرده است. این هکر مدعی شده که پست الکترونیکی 
ش��خصی کالپر و حساب پس��ت الکترونیکی یاهوی همسر 
وی را هک کرده است. همچنین وی اظهار کرد، تماس های 
تلفنی به شماره تلفن منزل کالپر را به مقر یک گروه حامی 
فلسطین به نام »جنبش فلسطین آزاد« دایورت کرده است. 
زمانی ک��ه گزارش مرب��وط به هک حس��اب های اینترنتی 
ش��خصی جان برنان رئیس س��ی آی ای در ماه اکتبر منتشر 
ش��ده بود اعالم شد که هکرها با انگیزه مخالفت با سیاست 

خارجه آمریکا و حمایت از فلسطین این کار را کرده اند. 

ایمیل مدیر اطالعات ملی آمریکا نیز هک شد

  مرکز حقوق بش�ر بحری�ن اعالم کرد، 
42 شهروند بحرینی از جمله پنج کودک 
طی ی�ک هفته تظاه�رات در اعتراض به 
اع�دام آیت اهلل نم�ر باقر النم�ر روحانی 

برجسته عربستانی بازداشت شدند. 
   حسین امیرعبداللهیان  معاون عربی و 
آفریقای وزارت امور خارجه به اتفاق نماینده 
ویژه رئیس جمهور روسیه در امور خاورمیانه 
بر حمایت از تالش های سازمان ملل متحد 

برای حل بحران سوریه تاکید کردند. 
اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نطق س�االنه  خود در کنگره به انتقاد از نظام 
سیاسی کشورش پرداخت و گفت: ما باید از تاثیر پول در سیاست مان بکاهیم
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علی اصغر بیات، رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری 
بگیران سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه چند جلسه 
در شورای عالی کار برای افزایش قانونی حقوق بازنشستگان 
تشکیل شده است، گفت: پیگیر افزایش حقوق بازنشستگان 
هس��تیم که البته این افزایش ها برای دو گروه است که یکی 
برای حداقل بگیرها و دیگری برای بازنشس��تگانی که باالی 
حداقل دس��تمزدها درآمد دارند تعیین خواهد شد. براساس 
ماده 41 قان��ون کار و همچنین ماده 111 تامین اجتماعی، 
حقوق بازنشستگان نباید از حداقل حقوق یک کارگر عادی 
کمتر باش��د و بر این اس��اس هر عددی که در شورای عالی 
به تصویب برسد برای مستمری بگیران سال 9۵ نیز تسری 
پیدا می کند که این افزایش شامل حال حداقل بگیرها است. 

بی��ات با تاکید بر اینکه بازنشس��تگانی که بیش از حداقل 
حقوق درآمد دارند افزایش مس��تمری آنه��ا طبق ماده 9۶ 
براس��اس هزینه زندگی و همچنین تورم اعالم شده از سوی 
مرکز آمار تعیین خواهد شد، گفت: البته در نهایت براساس 
این دو معیار افزایش حقوق تعیین می ش��ود و برای اجرایی 
شدن باید به تصویب هیأت وزیران برسد. رئیس کانون عالی 
بازنشس��تگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی با 
تاکید بر اینکه سال گذشته حقوق حداقل بگیرها 1۷ درصد 
افزای��ش یاف��ت، گفت: غیر حداق��ل بگیرها نی��ز 1۵درصد 
حقوقش��ان افزای��ش یاف��ت که از هم��ان زم��ان تاکنون با 
اعتراضات مواجه بوده و همچنان جزو یکی از درخواست های 

ما محسوب می شود. 

پیگیری برای افزایش حقوق بازنشستگان

  عیس�ی علی�زاده مدیرعامل س�ازمان 

زیباسازی شهر تهران با اشاره به برگزاری 
دومی�ن جش�نواره ملی مبلمان ش�هری 
»دای�ره خ�الق« با توجه ب�ه مبلمان بافت 
تاریخی پایتخت گفت: محور ناصرخس�رو 

ساماندهی می شود. 
  مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست 

استان تهران وضعیت هوای تهران را کماکان 
»ناسالم برای گروه های حساس« اعالم کرد. 

محمد کبریا، طراح توپ محیط زیستی که قرار بود در جام جهانی گذشته آن را به 
»لیونل مسی« اهدا کند، می گوید »زیست توپ« در افتتاحیه موزه فیفا در سوییس 

به این موزه اهدا خواهد شد

تیتر اخبار

نمایش��گاهی انف��رادی  از 43 قطع��ه عک��س عب��اس 
کیارس��تمی، فیلمنام��ه نویس، کارگ��ردان، تهیه کننده و 
تدوین گر معروف س��ینمای ایران از 22 دی ماه در گالری 
»جرم��درن« آنکارا، پایتخت ترکیه برگزار ش��ده اس��ت. 
کیارس��تمی پیش از آغ��از این نمایش��گاه در گفت وگو با 
خبرن��گاران گف��ت: هر عکس در واقع ی��ک فیلم بی کالم 
است. یک قطعه عکس می تواند باعث یک فیلم شود. برای 
مش��خص شدن ارزش ها و ماندگاری یک فیلم واقعی باید 

حداقل 30 سال از ساخت آن سپری شود. 
به گفته کیارستمی، هنر عکاسی برعکس سینما وابسته 
به س��رمایه نبوده و پیش��رفت مس��تقلی دارد. کارگردان 

ایرانی اضافه کرد: عکس هایی که با تلفن هوش��مند گرفته 
می ش��ود نباید در زمینه هنر عکاس��ی مورد بررسی قرار 
گیرد. عکاس خوب باید نگرش فلسفی داشته باشد. حرفه 

عکاسی خبری از شغل های جدی است. 
کیارس��تمی عکس را باعث جاویدان ش��دن یک حادثه 
دانس��ت و گف��ت: به عنوان مث��ال عکس آی��الن کردی، 
ماندگارترین عکس س��ال گذش��ته ش��د. تنها یک قطعه 
عک��س می تواند از صده��ا گفتمان و هزاران تفس��یر آن 
مهم تر باش��د. آن عکس به ما وضعیت مهاجران را نش��ان 
داد. نمایش��گاه عباس کیارس��تمی تا دهم م��اه آوریل در 

گالری »جرمدرن آنکارا« ادامه خواهد داشت. 

عباس کیارستمی: عکس »آیالن« وضع مهاجران را به جهان نشان داد

  ن�ام دو فیل�م »روی�ای دم صب�ح« و 
»والدراما« به عنوان نمایندگان سینمای 
  »Generation« بخ�ش  در  ای�ران 

جشنواره فیلم برلین رسما اعالم شد. 
 امی�ر عاب�دی، مدیر بخ�ش تبلیغات 
فیلم سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر 
از ارس�ال 2۸۸ عکس، ۷2 پوس�تر و ۶۱ 
تیزر و آنونس به این بخش از جش�نواره 

فیلم فجر خبر داد. 

به گفته خانواده حمید س�بزواری، وضعیت عمومی این ش�اعر پیشکس�وت 
انقالب رو به بهبود است

تیتر اخبار

سوش��ا مکانی، دروازه بان پرس��پولیس هفته پیش از 
س��وی مراجع قضایی بازداش��ت ش��د و چند روز را هم 
در زندان س��پری کرد تا محیط جدید دیگری به غیر از 
زمین فوتبال و... را تجربه کند. سوشا مکانی در آخرین 
اظهارنظ��رش پس از آزادی با قید وثیقه گفت: »من کار 
اش��تباهی نکردم و ب��ا نامزدم و خان��واده اش در منزل 
شخصی جش��ن گرفته بودیم. فرد دیگری اشتباه کرده 
و تلگرام گوش��ی ام را هک کرده است. امیدوارم این فرد 

به دست قانون سپرده شود.«
او در مورد اینکه گفته می ش��ود ش��اکی خصوصی دارد، 
عنوان کرد: »ش��اکی خصوص��ی در کار نیس��ت. برخی ها 
شایعه پراکنی کرده اند که شاکی خصوصی دارم اما به هیچ 

عنوان چنی��ن چیزی صحت ندارد. متاس��فانه خیلی ها به 
حاش��یه ها دامن زدند که این دنیا و آن دنیا باید پاس��خگو 
باش��ند. کاری نکردم که پش��یمان باش��م و همه کارهایم 
قانونی و رس��می بوده اس��ت.« این دروازه بان گفته شاکی 
خصوصی ندارد. سوش��ا مکانی درحالی تاکید کرده شاکی 
خصوصی نداش��ته که سرتیپ دوم پاس��دار سعید منتظر 
المهدی س��خنگوی نیروی انتظامی در نشست خبری که 
روز 14 دی ماه برگزار ش��د، تاکید کرد ک��ه این دروازه بان 
ش��اکی خصوصی دارد. سوشا مکانی اما در یکی از جمالت 
عجیب خود گفته اس��ت: »با این حال سرم را به خاطر کار 
اش��تباهی که نکردم باال می گیرم. زندان تجربه ای است تا 

دوستان و دشمنانم را بشناسم.« 

آخرین اظهار نظر مکانی درباره پرونده اش

  دور برگش�ت رقابت ه�ای لیگ برتر 
تکواندو باشگاه های کشور در حالی روز 
پنجش�نبه برگزار می ش�ود که تیم های 
س�وم و چه�ارم ج�دول به مص�اف هم 

خواهند رفت. 
  فدراس�یون بین المللی فوتبال، فیفا، 
ج�روم والکه دبیرکل فرانس�وی خود را 
که پیش از این به دلیل دست داشتن در 
فساد مالی از فعالیت در همه عرصه های 
فوتبالی محروم شده بود را برکنار کرد. 

لیونل مس�ی با اشاره به دیدار رفت از مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت های 
لیگ قهرمانان اروپا در زمین آرسنال گفت: واقعیت این است که ما می دانیم 
تکرار قهرمانی دش�وار اس�ت اما ای�ن را هم می دانیم که در ح�ال حاضر در 

موقعیت خوبی برای تکرار قهرمانی قرار داریم
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تفنگداران آمریکایی در آب های خلیج فارس



آثار نفیس صنایع دستی ایران در 
فرانسه به نمایش گذاشته می شود

مجموعه ای از آثار نفیس صنایع دس��تی کشور به 
منظور نمایش در کش��ور فرانس��ه با حضور مسعود 
س��لطانی فر معاون رئیس جمهور و رئیس س��ازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری، بهمن 
نامورمطلق معاون صنایع دس��تی و هنرهای سنتی، 
حمی��د ضیایی پ��رور رئیس مرکز رواب��ط عمومی و 
اطالع رسانی، س��عید ش��یرکوند معاون برنامه ریزی 
و س��رمایه گذاری، سمیع اهلل حس��ینی مکارم معاون 
توس��عه و مدیریت، ی��داهلل جعفری مش��اور رئیس 
س��ازمان و مدی��رکل ح��وزه ریاس��ت و جمع��ی از 
مدیران کل س��ازمانی عصردوشنبه 21 دی ماه پس 
از رونمایی در سازمان میراث فرهنگی انتخاب شد. 

مسعود س��لطانی فر، معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
به عن��وان یک��ی از اعضای هی��ات دولت، ریاس��ت 
محت��رم جمهور را در س��فر 5 بهمن ماه به کش��ور 
فرانس��ه همراهی می کند، در این راستا در نظر است 
مجموعه ای از آثار نفیس صنایع دس��تی کش��ورمان 
در این س��فر به عنوان نمادی از هنر منقول و اصیل 
ایرانی و نشانی از میراث کهن این مرزو بوم در کشور 
فرانس��ه به نمایش گذاشته شود که این مهم توسط 
رئیس س��ازمان میراث فرهنگ��ی رونمایی و با دقت 

مضاعفی انتخاب شد. 
س��لطانی فر در بازدیدی که ب��ا دقت فراوان از آثار 
صنایع دس��تی داشت ضمن اطالع از جزییات مربوط 
ب��ه هر اثر روی برخی از آثار ای��ن مجموعه تاکید و 

توجه غیر قابل وصفی را ابراز داشت. 
گفتنی  اس��ت، آثار به نمایش گذاش��ته ش��ده برای 
انتخاب شامل صنایع دستی سنتی و مدرن هنرمندان 
و صنعتگران کش��ور ازجمله بافت های  داری )قالیچه، 
گلیم و گبه(، بافت های دس��تگاهی )ترمه، زری بافی و 
حریر(، صنایع فلزی )ظروف مسی، نقره، ملیله کاری و 
قلم زنی(، صنایع سفال و سرامیک )لعاب کاری، نقاشی 
روی سفال(، اقس��امی از نقاشی گل و مرغ، نگارگری، 
مینیاتور، نقاشی روی عاج، انواع میناکاری، خاتم کاری، 
فیروزه کوبی و زیورآالت بود که آثار مینا کاری، نقاشی 
روی عاج، خاتم کاری، فیروزه کوبی از جمله آثاری بود 
که بیش��ترمورد تاکید مع��اون رئیس جمهور و رئیس 
س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

قرار گرفت. 

88درصد آثار صنایع دستی فارس 
نشان ملی گرفت

و  صنایع دس��تی  فرهنگ��ی،  می��راث  مدی��رکل 
گردش��گری ف��ارس از به پایان رس��یدن س��ومین 
دوره داوری نش��ان مل��ی مرغوبی��ت و برت��ری آثار 
صنایع دس��تی جنوب کش��ور در ش��یراز خبر داد و 
گفت: در این دوره 88 درصد آثار صنایع دس��تی ارائه 
شده فارس نش��ان ملی مرغوبیت و برتری را کسب 

کردند. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی اداره کل می��راث 
فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری فارس مصیب 
امی��ری با بیان اینکه 251 اثر صنایع دس��تی از پنج 
استان جنوبی کشور مورد ارزیابی قرار گرفت افزود: 
این مراس��م از 20 دی ماه به مدت س��ه روز در هتل 
آری��و برزن ش��یراز و با حضور پنج نفر از اس��اتید و 
مختل��ف  رش��ته های  در  دانش��گاهی  متخصص��ان 

صنایع دستی برگزار شد. 
وی اف��زود: آثار ارائه ش��ده از اس��تان های فارس، 
کهگیلوی��ه و بویراحم��د، خوزس��تان، هرم��زگان و 
بوش��هر بودند که از این تعداد 146 اثر نش��ان ملی 
مرغوبیت و برت��ری را دریافت کردند. وی ادامه داد: 
375اثر صنایع دس��تی از پنج استان جنوب کشور به 
دبیرخانه س��ومین دوره داوری نشان ملی مرغوبیت 
ارس��ال ش��د که 251 اثر ارائه و م��ورد ارزیابی قرار 
گرفت. امیری گفت: از 278 اثر ارس��الی فارس 119 
 اث��ر مورد داوری ق��رار گرفت و 98 اثر نش��ان ملی 

کسب کرد. 
و  صنایع دس��تی  فرهنگ��ی،  می��راث  مدی��رکل 
گردشگری فارس اضافه کرد: تولیدات هنری استان 
ف��ارس ش��امل گره چینی، زیورآالت س��نتی، تراش 
س��نگ )زیورآالت(، مش��بک، نازک کاری س��ازهای 
س��نتی، منب��ت و گوهرتراش��ی، خات��م، نگارگری، 
جوک کاری، گچمه بافی، شیش��ه درمه بافی، وارونه 
چینی باف��ی و پالس بافی، رنند بافی، س��وزن دوزی، 
اویی باف��ی، جایم باف��ی، گیوه بافی و... اس��ت. دکتر 
امی��ری افزود: از اس��تان هرمزگان نی��ز 11 اثر ارائه 
شد که هفت اثر نش��ان ملی دریافت کرد که شامل 
برق��ع دوزی، گلیم باف��ی، گالبتون دوزی و س��اخت 

سازهای سنتی بود. 
و  صنایع دس��تی  فرهنگ��ی،  می��راث  مدی��رکل 
گردش��گری فارس در ادامه به یکصد اثر ارائه ش��ده 
از اس��تان خوزستان اشاره کرد و گفت: از این استان 
نیز 28 اثر نش��ان ملی را دریافت کردند که این آثار 
ش��امل گلیم باف��ی، گپوبافی، چوقاباف��ی، زیورآالت 
س��نتی، مینا صبی، احرامی بافی، نقاشی روی چرم، 
مصنوعات چرم، خراطی چوب، نقاشی روی لعاب و... 
بود. امیری ادامه داد: از 15 اثر ارائه ش��ده از استان 
بوشهر نیز 10 اثر نشان ملی دریافت کرد. همچنین 
از پنج اثر اس��تان کهگیلویه و بویراحمد نیز س��ه اثر 

نشان ملی کسب کرد. 
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گفت وگو با داریوش خداداد لشگری، سازنده ساز گارمان 

سازاودرتبریزکوکمیشود
گارمان می سازد.  سازی از دیار آذربایجان. 
نش��ان درجه یک هنری از س��ازمان میراث 
فرهنگ��ی دریافت ک��رده و متول��د 1350 
اس��ت. از س��ال 80 تاکنون به ساختن این 
ساز مش��غول اس��ت.  س��ازی که ریشه در 
س��ازهای مناطق شمالی ایران مانند روسیه 
و باک��و دارد. حاال این هنرمند با لیس��انس 
عم��ران و در ش��هر تبریز این س��از را احیا 
کرده و بخش های جدیدی هم به آن افزوده 
است. در مورد چند و چون شغل هنری اش 
ب��ا داریوش خ��داداد لش��گری گفت وگویی 

کرده ایم که می خوانید. 

گارمان و ریشه  خارجی اش
ساز گارمان رگ و ریشه اش به کشورهای 
ش��مال ایران می رسد. خداداد هم این نکته 
را تایید می کند. به همین دلیل هم هس��ت 
که در حال حاض��ر در منطقه آذربایجان از 
آن استقبال بیش��تری صورت گرفته است. 
خ��داداد خودش هم نوازنده این س��از بوده 
و االن آن را می س��ازد. ه��ر چن��د ش��غل 
کارمن��دی اش را هم رها نک��رده و در کنار 
آن س��از هم می س��ازد و می نوازد. سازهای 
خداداد از صفر تا صد دست س��از هستند و 
این نکته را بارها تک��رار می کند. خداداد با 
اینکه خودش کارمند هم هس��ت اما معتقد 
است که ساختن ساز می تواند شغلی باشد، 
یعن��ی فردی نیازهای زندگ��ی اش را از این 
راه تامین کند، بی آنکه نیاز به داشتن شغل 

دیگری باشد. 

 چقدر وقت و چقدر درآمد؟ 
ساخت ساز تنها ساخت یک وسیله ساده 
نیس��ت. بلکه قرار است موجودی خلق شود 
که خودش منش��اء اثری هنری باشد به نام 
موسیقی. بنابراین ریزه کاری و فنون ویژه ای 
می طلب��د. داریوش خ��داداد در ای��ن باره 
می گوید: بسته به اینکه روزانه چند ساعت 
برای ساخت یک ساز صرف شود و نوع ساز 
چه باش��د، ساز متفاوتی خلق می شود. مثال 
می ت��وان یک س��از را در یک دوره دو ماهه 
س��اخت یا در یک دوره یک س��اله. در این 
می��ان حداقل باید روزی 8 س��اعت هم کار 
کرد. خ��داداد در ادامه اضاف��ه می کند که 
س��از گارم��ان ریزه کاری های زی��ادی دارد 
که می تواند زمان زیادی را از س��ازنده ساز 
بگیرد. چون این ساز قسمت های الکتریکی 
و فنی زی��ادی دارد. همچنین کنده کاری ها 
روی بدنه ساز نیز زمان زیادی را از سازنده 

می گیرد. 
وی همچنین اش��اره می کن��د که دو ماه 
حداقل زمان الزم اس��ت و تا یک س��ال هم 
ساختن یک س��از ممکن است طول بکشد. 
ه��ر چند زم��ان متداول صرف ش��ده برای 
س��اخت یک س��از در کارگاه ها بین 2 تا 4 
ماه اس��ت. اما کسی که  س��ازی را به صورت 
سفارشی می س��ازد، معموال زمان به نسبت 

بیشتری را صرف این کار می کند. 

موجودی هنری خلق می شود
س��از گارمان که خداداد می س��ازد نوعی 
کار هنری است. روی بدنه ساز هم رگه های 
هنری دیده می شود. هنرهایی مانند منبت 
و مع��رق و غیره. خ��داداد همچنین اضافه 
می کن��د که وقتی برای س��اختن  س��ازی، 
زمانی به این بلندی صرف می ش��ود، قطعا 
خریدارانش آموزش��گاه ها یا فروش��گاه های 

انبوه فروش نیستند. همچنان که خریداران 
نوازندگی  س��ازهای خداداد حرفه  ای ه��ای 
هستند. می گوید نوازندگانی مانند راستگو، 
کری��م زاده و سبک دس��ت از س��ازهایی که 
می س��ازد اس��تفاده می کنن��د: »بهتری��ن 
نوازنده های این س��از، سازهای ساخت من 

را می نوازند.«

در وادی قیمت ها 
حتما ب��رای خواننده این گفت وگو هم این 
سوال ایجاد ش��ده که این سازهای دست ساز 
چ��ه قیمت��ی دارند. ما ه��م این س��وال را با 
خداداد مط��رح کردیم و پاس��خش این بود: 
گارمان هایی که من می س��ازم بین 6میلیون 
تا 12میلیون تومان قیمت گذاری می ش��وند. 
زیرا معموال زمان زی��ادی بابت ریزه کاری ها 
و بخش های منبت و معرق صرف می ش��ود. 
گران ترین سازی هم که تاکنون فروخته است 
حدود 12میلی��ون تومان بوده اس��ت. البته 
معتقد اس��ت که بیش از این ه��م می توان 
روی یک س��از قیمت  گذاش��ت. »وقتی من 
صفر تا صد س��ازم به صورت دست ساز است 
باید دستمزد باالیی هم بابتش دریافت کنم. 
زیرا کمتر کس��ی پیدا می شود که همه اجزا 
و قس��مت های س��از را خودش به تنهایی و 
به صورت دست ساز بسازد. یعنی دیگر کسی 
یک ساز را به صورت کامل خودش نمی سازد. 
بلک��ه معم��وال در کارگاه ها بخ��ش معرق را 
یک نفر می س��ازد و بخش ه��ای دیگر مانند 
جاگذاش��تن  س��یم ها و غیره را افراد دیگری 

انجام می دهند.« 

هزینه های ساخت یک ساز
مهم ترین مواد اولیه برای ساخت یک ساز 
چوب اس��ت. چوب گردو ه��م مرغوب ترین 
چوب برای ساخت ساز است. خداداد ضمن 

بیان این جم��الت ادامه می ده��د: معموال 
از چوب ه��ای قدیم��ی اس��تفاده می کنیم 
و کیفی��ت چ��وب بس��یار مهم اس��ت. این 
کیفی��ت معموال در چوب های قدیمی یافت 
می ش��ود و ما برای پیدا کردن این چوب ها 
به چوب بری های قدیمی سر می زنیم. البته 
می��زان چوب مصرفی بس��یار کم اس��ت و 
مثال تنها 10ه��زار تومان بابت خرید چوب 
ب��رای س��اخت یک س��از صرف می ش��ود. 
وس��ایل مورد نیاز برای ساخت یک ساز که 
به صورت دست ساز س��اخته می شود خیلی 
زیاد نیست. وسایلی چون اره مویی، چکش، 
دم باری��ک و س��یم چین و غی��ره مهم ترین 

ابزارهای ساخت ساز را تشکیل می دهند. 
از خانواده آکاردئون

بناب��ه حرف های خداداد، گارمان  س��ازی 
بادی اس��ت و از خانواده آکاردئون محسوب 
می شود. جایگاه مهمی در موسیقی روسیه 
و باکو دارد و در ایران و مناطق آذری نشین 
جای��گاه ویژه ای دارد. البته داریوش خداداد 
می گوی��د: ب��ا ای��ن س��از حتی موس��یقی 

کالس��یک فارسی را هم می توان نواخت اما 
بیشتر در منطقه آذربایجان و برای نواختن 
قطع��ات آذری از آن اس��تفاده می ش��ود و 

جایگاه ویژه ای در موسیقی مقامی دارد. 

ساخت ساز کوک نیست
س��اخت س��از در تبریز خیلی ه��م فراگیر 
نیست. کارگاه هایی هس��تند و کار می کنند 
اما به طور کلی س��از فراگیری زی��ادی ندارد. 
ای��ن جمالت را خ��داداد می گوید. گویا هنوز 
خیلی روی ساز به عنوان نان آور بودن حسابی 
نمی شود. از طرفی وجود سازهای ماشینی در 
بازار با قیمت های بسیار کمتر موجب شده تا 
کسانی که سراغ موسیقی می روند، سازهای 
خود را از ب��ازار تهیه کنند تا اینکه بخواهند 
سفارش س��اخت بدهند. به همین دلیل هم 
هست که مشتریان سازهای دست ساز معموال 
یا اساتید موسیقی هستند یا موسیقی به نوعی 
شغل ش��ان اس��ت و راه کس��ب درآمدشان. 
خداداد در ادامه اضافه می کند که خودش هم 
تعداد سازهایی را که می ساخته به یک عدد 
در طول سال کاهش داده است. »سالی یک 
ساز می سازم.« می گوید قبال حتی سالی بین 
15 تا 16 ساز می س��اخته است. اما در حال 
حاضر چون کارمند است و وقت زیادی را باید 
در اداره بگذراند به س��اخت یک ساز در طول 
سال اکتفا کرده است. این نکته را هم اضافه 
می کند که به طور کلی طی این 14سالی که 
به س��اخت ساز روی آورده است، حدود 150 

ساز ساخته است. 

ساز جایزه آوری بوده است
خداداد احیاگر این ساز زیبا و خوش صدا 
اس��ت و در سال 80 یعنی درست یک سال 
بعد از اینکه این ساز را می سازد در جشنواره 
موسیقی فجر مقام نخست را کسب می کند. 

من از روی نمونه اولیه و بدون هیچ استادی 
این ساز را ساختم. اما نداشتن استاد به این 
معنی نبوده که خالی الذهن س��راغ این کار 
رفته باشم. من دوره تراشکاری دیده بودم، 
معرق، منبت کاری و چوب تراشی، درودگری 
و طالس��ازی هم بلد بودم و نوازنده این ساز 
هم بودم. به همین دلیل توانس��تم این ساز 
را احی��ا کنم. خداداد در ادامه بر اس��تعداد 
ذاتی هنرمند تاکید زیادی دارد و می گوید: 
اگر کسی استعدادی در ساخت ساز نداشته 
باشد، ما سازندگان ساز اصطالحی داریم که 
به این افراد می گوییم جعبه س��از نه سازنده 
س��از و نه س��ازنده یک موج��ود هنری که 

خودش می تواند منبع ایجاد هنر باشد. 

گارمان خداداد و مسیر تکامل
براس��اس حرف های خ��داداد، گارمان به 
لحاظ ریشه شناختی از هارمونیا گرفته شده 
و شده گارمونیا و در ادامه به گارمان تبدیل 
ش��ده است. این س��از در طول زمان شکل 
فعل��ی خود را به دس��ت آورده اس��ت. مثال 
پرده های س��از در ادامه رون��د تکمیلی اش 
به آن اضافه ش��ده اند. س��فری که این ساز 
طی کرده تا به ایران رسیده است از مناطق 
روس��ی تا باکو و بعد آذربایجان ش��رقی در 
ایران بوده اس��ت. به خاطر پش��تکار و دقت 
و مس��لح بودن به هنرهای دیگر، سازهایی 
که خداداد می س��ازد مورد اقبال هنرمندان 
و نوازندگان سرش��ناس این ساز قرار گرفته 
اس��ت: »رحیم ش��هریاری، سبک دس��ت و 
جواد طاعتی در صدا و س��یمای تهران ساز 
من دست ش��ان اس��ت.« خ��داداد در ادامه 
اش��اره ای هم دارد به هجدهمین جشنواره 
او در آن به عن��وان  موس��یقی فج��ر ک��ه 
 احیاگ��ر س��از گارمان لوح افتخ��ار دریافت 

کرده است. 

موس��یقی، امروزه ریتم آرام و حتی تند سبک زندگی 
بس��یاری از انسان هاست. اما شاید به کار بردن قید زمانی 
همچون »امروزه« خیلی منصفانه نباش��د، زیرا کشفیات 
باستان شناس��ی و آث��ار به جا مان��ده از دوره های تاریخی 
کش��ورهای مختل��ف از حضور س��از در زندگ��ی روزمره 
انس��ان های چندهزار س��ال پیش نش��ان دارد. ایران نیز 
به عنوان کش��ور صاحب فرهنگ و تمدن دیرینه به لحاظ 
موس��یقی وجه��ه فرهنگی قاب��ل دفاع��ی دارد. هر چند 
به روزآوری نش��ده و به نوعی هنوز مش��تریان براس��اس 
عش��ق و عالقه س��راغ تار و تنبور و س��ه تار و سایر ادوات 
موسیقی می روند. در هر صورت در این گزارش قصد داریم 
تاریخچه ای کوتاه از حضور ساز و موسیقی در زندگی قدما 

به شما ارائه کنیم. 
بوق ها به عنوان س��ازهای بادی شاید نخستین سازهای 
ابداعی انسان باشند. با ضربه زدن بر تنه توخالی درختان 
)س��ازهای کوبه ای( و کشیدن پوس��ت حیوانات روی آن 
)سازهای کوبه ای پوستی( یا به ارتعاش درآوردن زه کمان 
و بعدها اس��تفاده از کدوی خش��ک یا پوست نارگیل در 
قس��مت انتهایی کم��ان جهت پایداری و تش��دید صوت 
حاصله  )سازهای زهی( اصواتی پدید می آمد. این اصوات 
در رزم، مراسم آیینی و بزم بشر نخستین جایگاه ویژه ای 

پیدا کرد و به سرعت مراحل تکامل خود را طی کرد. 
نقوش موجود روی سفال های پیش از تاریخ در مناطق 
مختلف ایران مانند تپه س��یلک کاشان، چشمه علی شهر 
ری و اسماعیل آباد قزوین و... گویای وجود مراسم آیینی 
اس��ت که درآنها نقش ساز نیز دیده می شود. تصویر مهر 
چغامیش )مربوط به 3400 سال ق. م( بیانگر رواج چنگ 

در ایران اس��ت. به ظاهر این س��از پای��ه و الگوی اولیه ای 
برای دیگر س��ازهای زهی بوده است. البته اسناد موجود 
حاکی است که مصریان نخستین ملتی بوده اند که چنگ 

داشته اند. 
در تصاوی��ر به ج��ا مان��ده در حجاری ه��ا، ظ��روف و... 
هخامنشی و ساسانی اهمیت موسیقی و موسیقیدان ها و 
نیز وجود موسیقی مذهبی، رزمی و بزمی به وضوح مشهود 
است. در این دوره س��ازهای کرنای، رباب )غژک(، بربط، 
تنبور، چنگ، بوق، سرنا، شیپور، نای، ارغنون، دف، چغانه 
و قاشقک رایج بوده است. از مشاهده مجسمه های کوچک 
به دس��ت آمده از شوش با نام نوازندگان، فرم سازها، نحوه 
به دس��ت گرفتن و جزییات آنها می توان آشنا شد. بدیهی 
است سازها به مرور و طی مراحل مختلف تکامل یافته اند 
و بس��ته به کاربرد آنها )سازهای رزمی، مذهبی، بزمی یا 

گونه های محلی( در دوره های مختلف تاریخی، نش��یب و 
فرازهای گوناگونی را طی کرده اند. 

حد فاصل دوره ساس��انی ت��ا صفویه تحول چندانی در 
س��اخت سازها به چشم نمی خورد. از دوره صفویه به بعد 
نیز ش��واهدی که دال بر وجود انواع سازها و سیر تکاملی 
برخی از آنها اس��ت منحصر به وجود نقش برخی س��ازها 
در دیوارنگاره ها و مینیاتورها در زمان ناصرالدین شاه قاجار 
با تاس��یس دارالصنایع واقع در جنوب شرقی سبزه میدان 
ته��ران و با گردهم آمدن گروهی هنرمن��دان در فنون و 
رشته های مختلف هنری، ازجمله هنرمندان سازنده ساز 
چون اس��تاد فرج اهلل، حاج طاهر، خاچیک، هامبارس��ون، 
یحیی و س��یدجمال اس��ت. از آنجا که موسیقی به عنوان 
یکی از ارکان مراس��م ، جش��ن ها و آیین های مختلف، در 
فرهنگ بومی، مذهبی و ملی ایران جایگاه ویژه ای داشته، 

س��اخت س��ازهای ایرانی نی��ز هم��واره از مراتب خاصی 
برخوردار بوده است و حضور هنرمندانی کمال گرا و مبتکر 

در ساخت سازهای ایرانی به خوبی مشهود است. 
جنس ساز

س����ازهای ایرانی از حیث جنس به س��ه گروه فلزی، 
سفالی و چوبی تقسیم می شوند که به لحاظ نوع و شکل 

تولید صوت سه گروه دارند: 
س��ازهای زهی: تار، دوتار، س��ه تار، عود، تنبور، بربط، 
رباب، قانون )زخمه ای(، کمانچه، سرود )آرشه ای(، سنتور 

)زهی–کوبشی(
سازهای بادی: فلوت، نی، قره نی، نی انبان، کرنا، با البان، 

دوزله، سرنا، نفیر، دونیه و شمشال 
سازهای ضربی: دایره، دهل، تنبک، نقاره، سنج، طاس و دف 

صدای حاصل از یک ساز به جنس و شکل ساختمان 
آن و طبعا به س��اخت صحیح و دقیق آن بستگی دارد. 
سازهای فلزی که معموال از جنس برنج یا مس هستند، 
به طریق ریخته گری یا چکش کاری س��اخته می شوند. 
س��ازهای س��فالی، همان طور که از نام آن پیداست از 
جنس سفال )گل رس پخته شده ( است. برخی تنبک ها 
و سازهای بومی مانند طاس های پوستی و فاقد پوست 
از س��فال دستی یا با چرخ س��اخته می شوند. سازهای 
چوبی به طریق تراش و برش س��اخته می ش��وند. این 
گروه از س��ازها بیشترین و متنوع ترین سازها را درخود 
جای می دهد و آنجا که س��خن از نواختن یا س��اختن 
س��ازهای ایرانی است بیشتر این سازها در ذهن تداعی 
می ش��ود. اکثری��ت س��ازهای زهی و برخی س��ازهای 

ضربه ای به این روش ساخته می شوند. 

ساز ایرانی در گذر زمان

طاهره خواجه گیری

قارمون تلفظ روسی است و گارمان 
تلفظی است که در ایران به کار می رود. 

این ساز هم خانواده با آکوردئون است که 
از سازهای مهم روسیه و قفقاز به شمار 
می رود. استفاده از آلت موسیقی قارمان 

در بین مردم روس، آذری، چچنی، 
تاتارها و چرکس ها رایج است. قارمان 
نقش مهمی در موسیقی آذربایجانی 
دارد و در مراسمات، جشنواره ها و 

عروسی های ایرانیان آذری مخصوصا 
در نواحی روستایی و عشایری کاربرد 

زیادی دارد 
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صنعتی متفاوت از آنچه در ذهن داریم
مه��دی پناه��ی، مدیرتولی��د برند بته جق��ه یکی از 
تولیدکنندگان معتبر پوش��اک س��بز در این زمینه به 
خبرنگار »فرصت امروز« گفت: شاید کمتر از یک دهه 
اس��ت که تولید این گونه پوشاک در کشورمان رونق به 
خود دیده است و کم کم درحال همه گیر شدن است اما 
آنچه مهم اس��ت نوآوری و حفاظت از محیط زیست در 
این تجارت بوده که باید بیشتر از هرچیزی به آن توجه 
داش��ته باشیم. پناهی که زمینه گسترش این صنعت را 
متفاوت بودن عنوان ک��رد، در این زمینه افزود: به طور 
کلی صنعت مد و پوش��اک براس��اس س��لیقه و تفاوت 
بنا نهاده ش��ده اس��ت و هرگونه نوآوری در آن می تواند 
مخاطبان خاص خود را جلب کند. این درحالی اس��ت 
که امروز با توجه به ش��ناخت بیش��تری که خریداران 
و مخاطب��ان این صنف به دس��ت آورده ان��د، افق های 
تازه ای در پیش رو داریم. وی تصریح کرد: بس��یاری از 
ما درباره نوع و طرز س��اخت پوش��اک گذشتگان خود 
اطالعات کمی  داریم و گاهی اوقات برای تجربه احساس 
نوس��تالژیک آن ممکن اس��ت به س��بک و ش��یوه آنها 
اجناس��ی را خرید کرده باشیم اما فراموش کرده ایم که 
حتی با استفاده از تجارب و راهکارهای آنها می توان در 
قرن حاضر نیز پوشاک بسیار زیبا و مناسب و باکیفیت 
تهی��ه کرد که همی��ن نکته باع��ث ورود برخی فعاالن 

بخش تولید پوشاک به صنف یاد شده بوده است. 
قیمت پایین چالشی برای نگهداری

این فعال صنفی تفاوت پوشاک سازگار با محیط زیست را 
عامل گرانی محصوالت نمی داند چون معتقد است بسیاری 
از مواد اولیه محصوالت یادشده گران نیستند و با استفاده 
از موادی با قیمت کامال مناسب تهیه شده اند. به صورتی 
که حتی در بسیاری از موارد تولیدات پوشاک سبز بسیار 
ارزان تر از محصوالت معمول بازار هستند، به عنوان مثال 
امروز قیمت یک پیراهن تولید ش��ده با شیوه سبز شاید 
حداکثر 60 هزار تومان در تنوع بسیار باال باشد اما در میان 
تولیدات پیراهن معمول ب��ازار این رقم واقعا حق انتخاب 

زیادی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. 
مدیرتولید شرکت بته جقه درباره تأثیر قیمت مواد اولیه 
در قیمت نهایی کاال نیز گفت: همانطور که اشاره شده در 
بسیاری از موارد قیمت مواد اولیه در بازارهای بین المللی 
بسیار مناسب است اما از آنجا که اکنون این مواد به دلیل 
تولید محدود زیاد متقاضی ندارن��د واردکنندگان نیز در 
حجم مح��دود اقدام به واردات ک��رده و همین امر باعث 
افزایش غیرواقع��ی مواد اولیه مورد نی��از تولیدکنندگان 
پوشاک سازگار با محیط زیست ش��ده است و با توجه به 
رونق روزافزون موجود در بازار این البس��ه به احتمال زیاد 
به زودی واردکنندگان نیز برای تأمین مواد اولیه تولیدی ها 
اق��دام خواهند کرد که کاهش قیم��ت و تنوع ارمغان آن 

است. 
قیمت باال، نگهداری بهتر

این فعال صنفی یکی از مشکالت پوشاک سبز تولید 
ش��ده را در فرهنگ اش��تباه مصرف کنندگان دانست و 
گفت: سیاس��تی قدیمی ک��ه در می��ان تولیدکنندگان 
پوشاک در بخش های مختلف وجود دارد افزایش قیمت 
برای نگهداری بهتر اس��ت که متأس��فانه این سیاس��ت 
در می��ان تولیدات س��ازگار با محیط زیس��ت از س��وی 
مصرف کنندگان دیده نمی شود. به عنوان مثال وقتی افراد 
یک دست کت و شلوار  را  با قیمت چند میلیون تومان 
می خرند در نگهداری آن نیز بسیار کوشا هستند و همین 
ام��ر باعث افزایش طول عمر آن خواهد ش��د اما از آنجا 
که پوشاک سبز قیمت های ارزان تری دارد خریداران در 
حفظ و نگهداری آن نمی کوشند و همین موضوع باعث 
کاهش طول عمر آنها ب��وده و گاهی اوقات نگرانی هایی 
در میان مصرف کنندگان ایج��اد می کند. پناهی درباره 
طول عمر پوش��اک سبز نیز افزود: همانطور که می دانیم 
پایه و اس��اس تولید این گونه پوشاک مواد طبیعی مثل 
پنب��ه، چوب و رنگ ه��ای طبیعی اس��ت بنابراین بدون 
تردید طول عمر این مواد با مواد ش��یمیایی و مصنوعی 
مثل پارچه های فعلی متفاوت اس��ت ولی نباید فراموش 
کنیم اگر طبق دس��تورالعمل موجود برای شست وشو و 
نگهداری پوشاک سبز اقدام کنیم از طول عمر قابل قبولی 
برخوردار خواهیم شد بنابراین نباید به دستورالعمل های 

موجود بی تفاوت باشیم. 
بخش عمده ای از مواد داخلی هستند

مدیرتولید شرکت بته جقه درباره میزان وابستگی تولید 
این گونه پوشاک به خارج از مرزهای کشورمان نیز معتقد 
است: با درنظر گرفتن برخی تجهیزات صنعتی مثل چرخ 
خیاطی، ماش��ین برش یا دیگر لوازم هم��راه با مواد اولیه 
تقریبا 30 درصد به خارج از مرزهای کش��ورمان وابس��ته 
هستیم و باقی نیازمان از بازارهای داخلی تأمین می شود. 
وی هندوستان، ترکیه و چین را عمده کشورهای مرتبط با 
صنف تولید پوشاک سبز برای تولیدکنندگان ایرانی  دانسته 
و تصریح کرد: اگر از تجهیزات بگذریم دربخش مواد اولیه 
دلیل وابس��تگی نبود تولید داخل کش��ورمان است چون 
دربسیاری از موارد پارچه های مورد نیاز ما در ایران تقاضای 
خرید نداشته و به همین دلیل تولیدکنندگان نیز به دنبال 
تولید آن نبوده اند هرچند در پاره ای از موارد امکان تولید 

مثل پارچه »وال« نیز نبوده است. 
تولید این گونه پوشاک زودبازده نیست

مهدی پناهی درباره میزان سرمایه  و بازدهی این صنف 
معتقد اس��ت: با توجه به اینک��ه این صنف مدت کوتاهی 
است وارد بازار کسب و کار کشورمان شده نباید به آن دید 
زودبازده بودن داشته باشیم، چون اگر شرایط مهیا باشد و 
اس��تراتژی ورود به بازار را دقیق داشته باشیم حداقل بین 
هفت تا 10 سال زمان الزم است تا این سرمایه گذاری به 
بازدهی قابل قبولی رس��یده و باعث رونق کسب و کار فرد 
سرمایه گذار باشد. به گفته وی در بسیاری از صنایع موضوع 
رقابت بسیار مهم است درحالی که امروز در صنف یاد شده 
رقابت نداریم آن هم به دلیل تولیدکنندگان  اندک، بنابراین 
اگر س��رمایه گذاران با توجه به زمینه عالقه حرفه ای خود 
و البته بازارهای قابل گسترش��ی که در اختیار دارند وارد 
میدان ش��وند تازه رقابت اصولی شکل خواهد گرفت که 
بدون تردید باعث ارتقای سطح کیفی و اقتصادی این حرفه 
خواهد ب��ود. بنابراین عالقه مندانی که تصمیم به ورود به 
تولید این گونه پوشاک گرفته اند می توانند با درنظر داشتن 
یک سیاست و استراتژی فروش همراه با پایبندی دقیق به 
سیاست های مورد نظرشان وارد میدان شوند چون در این 
صنف داشتن سرمایه های کالن واقعا مهم نیست و می توان 

با سرمایه های خانگی شروع به کار کرد. 

بازار داخلی

به��روز خی��ری، مدی��ر تولی��د پوش��اک 
تن درست ضمن تأکید بر سازگاری پوشاک 
تولی��دی ب��ا طبیع��ت درباره صن��ف تولید 
این گونه پوشاک در ایران به »فرصت امروز« 
گف��ت: پایه اصل��ی ایجاد ای��ن نصف تولید 
پوش��اک خاص بودن اس��ت چون در حالت 
طبیعی درکنار افرادی که ممکن اس��ت به 
الیاف مصنوعی آلرژی داشته باشند هستند 

افرادی که به دنبال تفاوت باشند. 
به گفته خیری اگرچه موضوع حساسیت 
برخی مصرف کنندگان نس��بت به پوش��اک 
مصنوعی تقریبا کارکرد پزش��کی داش��ته و 
زیاد در موضوع صنعتی ش��دن به آن توجه 
نبوده است اما از آنجا که به طور کلی صنعت 
مد همواره به دنبال تفاوت است امروزه بحث 
حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست در 
کنار موضوع سالمت انسان دست به دست 
ه��م داده تا صنف��ی ت��ازه وارد را در بخش 
پوش��اک به جامعه تولید معرف��ی کند و با 
توجه به اطالعات روزبه روز درحال گسترش 

است. 
این فع��ال صنفی در ادامه ب��ه نبود آمار 
دقی��ق در ای��ن زمینه تأکید ک��رد و افزود: 
متأس��فانه درب��اره حجم تولی��د و نیاز بازار 
اطالع��ات دقیقی در دس��ت نیس��ت چون 
نه تنها به طور کلی محصوالت این کارگاه ها 
در بخ��ش پوش��اک جم��ع زده می ش��وند 
بلکه هیچ نهاد یا س��ازمانی هم نیس��ت که 
ب��ه ص��ورت مس��تقل در این زمین��ه اقدام 
ک��رده باش��د. بنابراین معض��ل اصلی برای 
سرمایه گذاران نبود آمار و اطالعات دقیق از 
این س��رمایه گذاری است که کامال براساس 
دانش ش��خصی و تجربه سرمایه گذار امروز 
درحال حرکت اس��ت. درحال��ی که اگر این 
آم��ار و اطالعات به صورت ش��فاف و دقیق 
ارائه ش��وند چه بس��ا زمینه س��رمایه گذاری  
امکان��ات  و  مهی��ا ش��ده  ب��رای دیگ��ران 
گس��ترده تری ایجاد ش��ود. مدیرتولید برند  
»تن درس��ت« به مواد اولیه مورد اس��تفاده 
نیز اشاره کرد و گفت: ابتدا شرکت تأسیس 
ش��د و برای ورود به بازار دنبال دستیابی به 
هدف استفاده هرچه بیشتر از مواد طبیعی 
بود و از پارچه های متقال استفاده مناسبی 
شد و کم کم با توجه به شناخت خریداران و 
اس��تقبالی که از تولیدات شکل گرفت دیگر 

پارچه ها نیز وارد میدان و تولید شد. 

فقط به بته جقه و ترمه فکر نکردیم
وی در ادامه تصریح ک��رد: در ذهن اکثر 
افراد پوش��اک الی��اف طبیعی ای��ران صرفا 
طرح ه��ای خاصی با پارچه های خاصی مثل 
بته جقه یا ترمه بوده اما امروز ما در تولیدی 
خودمان ثابت کردیم که نه تنها این طرح و 
پارچه بلکه لینن، کتان، پش��می، ابریشمی 
و بس��یاری از پارچه ها و طرح های مختلف 
دیگ��ر ایرانی را می ت��وان به عنوان تن  پوش 
مورد استفاده قرار داد و از آن کسب و کاری 

بسیار مناسب ایجاد کرد. 
ای��ن فعال صنفی درباره کش��ش و حجم 
ب��ازار در زمین��ه تولیدات پوش��اک با الیاف 
طبیع��ی تأکید ک��رد: اگر به رون��د افزایش 

تعداد برندهای موجود در بازار که این گونه 
محص��والت را تولید می کنن��د خوب توجه 
داشته باشیم می بینیم روند صعودی حضور 
س��رمایه گذاران و تولیدکنن��دگان بیانگ��ر 
مناس��ب بودن بازار برای تولید اس��ت. اما 
آنچه برای بقا در این ب��ازار تولیدکنندگان 
بای��د خوب ب��ه آن توجه داش��ته باش��ند 
موضوع رعایت اصول و اهداف طبیعی بودن 
الیاف اس��ت چ��ون به دلیل وج��ود برخی 
مش��کالت جهت تهیه م��واد اولیه گروهی 
از تولیدکنندگان ام��روز زیاد درباره تأمین 

م��واد اولی��ه س��خت گیری نمی کنند و با 
استفاده از مواد مصنوعی سعی در تولید 
انبوه دارن��د به عنوان مثال درباره دکمه 
یا نخ دوخت س��ختگیری نکرده و فقط 
به پارچه و طرح توجه دارند درحالی 
که این موض��وع می تواند در نهایت 
به ازدس��ت دادن ب��ازار آنها منجر 
ش��ده و زمینه مشکالت اقتصادی 
را برای ش��ان ایج��اد کند چون 
خری��داران و مخاطبان این نوع 
محص��والت کامال هوش��یار و 

هدفمند خرید می کنند. 
وی در این زمینه تصریح 
خری��داران  ام��روز  ک��رد: 

پوش��اک ب��ا الی��اف طبیعی 
نس��بت به اصالت محصوالت چه 

در زمین��ه طرح و چ��ه در زمینه 
مواد اولیه کامال حس��اس هس��تند 
و درصورتی ک��ه ببینند محصوالت 
کپی ش��ده از دیگران هستند سعی 
دیگ��ری  نمونه ه��ای  انتخ��اب  در 

می کنند چون همانط��ور که قبال نیز 
اشاره ش��د این صنف براساس خاص و 
طبیعی بودن بنا ش��ده اس��ت و هرگونه 

تغیی��ر در ای��ن دو اص��ل می توان��د نظر 
خریداران را متفاوت کند. 

دنیای مجازی عاملی برای توسعه
به��روز خیری رون��د توس��عه و معرفی 

تولیدات پوش��اک ب��ا الیاف طبیع��ی را در 
ایجاد فض��ای کامال طبیعی و نوس��تالژیک 
داخلی دانس��ت و گفت: یکی از راهکارهای 
بس��یار مناس��بی که درباره گس��ترش بازار 
و  تولی��دات  دارد معرف��ی  ه��دف وج��ود 
محصوالت گوناگون با اس��تفاده از امکانات 
صفر و یک های دنیای مجازی است بنابراین 
ش��اید بتوان گفت اکنون دنیای مجازی در 
آین��ده و توس��عه این صنف بس��یار مهم و 
 مؤثر اس��ت و بای��د از امتی��ازات آن خوب

 

استفاده کرد. 
وی درباره ایجاد فروش��گاه های مجازی و 
س��رمایه های مورد نیاز آن نیز افزود: به طور 
کلی از آنجا که سبک زندگی بسیاری از ما 
تغییر کرده و موض��وع خریدهای اینترنتی 
جایگاه  بیشتری در زندگی روزمره ما داشته 
اهمیت اس��تفاده از فروش��گاه های مجازی 
برهیچ صنفی پوشیده نیست و صنف تولید 
پوش��اک الیاف طبیعی نیز ب��ه دلیل اینکه 
هنوز فروشگاه های گس��ترده ای در سراسر 
کش��ور ندارد بای��د از این امتی��از به خوبی 

استفاده کند. 
مدیر تولی��د برند  »تن درس��ت« 
سرمایه مورد نیاز راه اندازی این گونه 
مش��خص  کام��ال  را  فروش��گاه ها 
و طب��ق ع��رف موج��ود اع��الم و 
تصریح ک��رد: به طور کلی موضوع 
ایج��اد وبس��ایت های ف��روش و 
هزینه ه��ای آن کامال مش��خص 
اس��ت و نیازی ب��ه توضیح آن 
نیس��ت ام��ا درب��اره س��رمایه 
تأمی��ن محصوالت  نیاز  مورد 
ای��ن فروش��گاه ها باید بگویم 
انبارهای تولید شده هر یک 
از برنده��ا می تواند ویترین 
این فروش��گاه ها باشد چون 
خ��ود تولید کنن��ده اقدام به 
ایجاد فروش��گاه اینترنتی کرده 
و نی��ازی به س��رمایه گذاری برای 
تأمین و نگه��داری محصوالت در 

انبار ندارد. 

 صادرات بسیار محدود بوده 
است

خیری موضوع صادرات را تولیدات 
پوش��اک با الیاف طبیعی نوپا دانسته 
و گف��ت: هنوز صادرات به معنی واقعی 
در ای��ن صنف صورت نگرفته اس��ت و 
هرچه بوده بیشتر به صورت مسافری و 
خریده��ای جزئی اما با توجه به نزدیکی 

برخی کش��ورها مثل جمهوری آذربایجان، 
ارمنس��تان  و  افغانس��تان  ع��راق،  اربی��ل 
درخواست ایجاد شعبه  زیاد بوده ولی هنوز 
در این زمینه گام مؤثری برداش��ته نش��ده 
اس��ت چون بس��یاری از تولیدکنندگان ما 
ت��وان تولید انبوه و فکر ک��ردن به صادرات 

را ندارند. 
صنعت��ی  تولی��د  تجرب��ه  درب��اره  وی 
محصوالت یاد ش��ده در کش��ورمان تأکید 
کرد: متأسفانه تاکنون تولیدکنندگان ایرانی 
در زمینه صنعت تولید پوش��اک به صورت 
صنعت��ی زی��اد مدیریت دقیقی نداش��ته و 
گاهی با افزایش تعداد چرخ ها و گس��ترش 
کارگاه زمین��ه مش��کالت آغاز می ش��ود به 
همین دلیل ام��کان برنامه ریزی گس��ترده 

برای صادرات نبوده است.
 این مدیر تولید در صنعت پوشاک معتقد 
اس��ت با توجه به اینک��ه افزایش تولید و در 
قالب تولید انبوه می تواند نه تنها قیمت تمام 
ش��ده را تحت تأثیر خود قرار داده و قدرت 
رقاب��ت را ب��رای تولید کنن��ده در بازارهای 
بین المللی ایجاد کند بلکه به خریداران این 
اطمینان را می دهد که می توانند در صورت 
موفقیت طرح یا مدلی خاص در آینده نیز از 
آن مدل داشته باشند چون در تولید اندک 
این امکان نیس��ت و به ق��ول معروف تولید 

پشت ندارد. 

کارگاه های کوچک؛ اشتغال زایی انبوه
به��روز خی��ری درب��اره ابع��اد کارگاه و 
همچنی��ن ماش��ین آالت مورد نی��از تولید 
پوش��اک با الیاف طبیعی گفت: به طور کلی 
در مورد تولید پوشاک باید بدانیم زنجیره ای 
از تولید در نهایت ب��ه محصول نهایی ختم 
خواهد شد بنابراین اینکه تولید کننده خود 
از صفرتا صد کار را انجام دهد تقریبا محال 
است. اما درباره تولید پوشاک بیشتر پارچه 
و مواد اولیه تهیه ش��ده و در بخش دوخت 
تبدیل خواهد ش��د. به عنوان مثال اگر واقعا 
کسی قصد حضور در چنین بخشی از تولید 
را دارد می تواند با مدیریتی دقیق اما علمی 

آن را به بهره وری صحیحی برساند. 
این فعال صنفی درادامه به اش��تغال زایی 
گس��ترده در صنف پوش��اک در حالت کلی 
اش��اره کرد و افزود: در مجموع صنف تولید 
پوشاک در صحنه بین المللی به عنوان یکی 
از بزرگ ترین گروه های اشتغال از مزرعه تا 
بازار را به صورت مستقیم و غیر مستقیم به 
خود اختصاص داده است که موضوع تولید 
پوشاک با الیاف طبیعی نیز در این مجموعه 

است. 
وی تصری��ح ک��رد: همانط��ور ک��ه قبال 
نیز اش��اره ش��ده محصول نهای��ی در قالب 
مجموع��ه ای از کارگاه های کوچک و بزرگ 
به دس��ت خریدار می رس��د به عنوان مثال 
کارگاه بافت، کارگاه رنگرزی، کارگاه برش، 
کارگاه دوخت و در نهایت فروشگاه همه در 
راس��تای تولید به صورت زنجیره مش��غول 
ب��ه کار هس��تند بنابرای��ن می ت��وان گفت 
زنجیره ای از تولید وج��ود دارد که هرکدام 

گروهی را به خود معطوف کرده اند. 

صنعت تولید پوش�اک به عن�وان یکی از بزرگ تری�ن خانواده های 
اش�تغال در سراس�ر جهان گروه عمده ای از متخصصان و هنرمندان 
و از هم�ه مهم ت�ر صاحبان س�رمایه را به خود اختصاص داده اس�ت. 
گروهی در زیرمجموعه های طراحی، مواد اولیه و تولید و برخی دیگر 
در بخ�ش تج�ارت آن فعالیت دارن�د اما از آنجا که صنعت پوش�اک 
کامال وابس�ته به س�لیقه و انتظار متقاضیان اس�ت بخش تازه ای در 
صنعت پوش�اک خودنمایی کرده که نه تنها سرمایه گذاران را به خود 

معط�وف کرده، بلکه در بخش خریداران نیز از توجه قابل مالحظه ای 
برخوردار شده اس�ت. مدتی اس�ت تبلیغات یا فروشگاه های فروش 
پوش�اک سازگار با محیط زیست یا اصطالحا پوشاک سبز را در گوشه 
و کنار ش�هرتان دیده ای�د و گاهی از خود پرس�یده اید این تولیدات 
چ�ه تفاوتی دارد ب�ا آنچه تاکنون ب�ر تن ما بوده اس�ت و چه نیازی 
ب�ه این نوع تولی�د در بازار داریم؟ ش�اید در نگاه اول این س�وال ها 
کام�ال منطقی به نظ�ر بیایند اما از آنجا که حفاظت از محیط زیس�ت 
و همچنین تنوع طلبی انس�ان ایجاب می کند الزم اس�ت کمی هم به 
جای توجه به خوراکی های ارگانیک به پوشاک سالم و سبز هم توجه 

داش�ته باش�یم تا عالوه براینکه محیط اطراف خودمان را بیش�تر از 
قبل مورد توجه قرارداده، زمینه اش�تغال زایی جدیدی در کشورمان 
ایجاد کرده باشیم. به راستی پوشاک سبز چیست؟ اگر به واقعیت این 
سوال توجه داشته باشید و کمی از آن بدانید، در می یابیم که پوشاک 
س�بز در واقع پوشاکی است که در مراحل تولید آن از هیچ گونه مواد 
اولیه مصنوعی و غیر س�ازگار با محیط زیست استفاده نشده باشد یا 
حداقل تا جای ممکن مواد مصنوعی در آن به کار نرفته باشد. از دکمه 
گرفت�ه تا نخ و رنگ همه و همه باید از طبیعت گرفته ش�ده باش�د و 

بی آنکه آن را تهدید کند دوباره به آن بازگردانده شود.

مدیرعامل یکی دیگر از برنده��ای معتبر تولید کننده 
پوش��اک با الیاف طبیعی که نخواست نامش در گزارش 
ذکر ش��ود به خبرنگار ما گفت: تولید پوش��اک با الیاف 
طبیع��ی از آنجا ک��ه کمتر از یک دهه اس��ت وارد بازار 
تولید کش��ورمان شده است به س��رعت در حال رشد و 
گس��ترش اس��ت به همین دلیل دور از ذهن نیست اگر 
بگویی��م ای��ن صنف با رون��ق زمینه ایج��اد فرصت های 
ش��غلی نوین��ی را در بازار کار ایران ایج��اد خواهد کرد. 
ای��ن فعال صنفی در این زمین��ه افزود: با توجه به اینکه 
این نوع پوش��اک در میان افرادی که پوش��اک اسپورت 
برتن دارند بیش��تر مورد اس��تقبال قرار گرفته استفاده 
از طرح ها و رنگ های متناس��ب با آنها الزمه کار ش��ده 
اس��ت بنابراین نخستین شغلی که به سرعت در این نوع 
تولید پوش��اک مورد توجه قرار خواه��د گرفت موضوع 
طراحی اس��ت که تا به امروز زیاد مورد اس��تفاده نبوده 
و بیش��تر استفاده از الگوهای مش��خص به دلیل سنتی 
بودن کار میان تولیدکنندگان رونق داش��ته اس��ت. اما 
اگر از موضوع طراح��ی بگذریم تازه به موضوع تبلیغات 
می رس��یم، س��وژه ای که نیازمند عکاسی حرفه ای است 
پس دومین شغلی که در تولید پوشاک با الیاف طبیعی 
بیشتر از دیگر بخش های پوش��اک مورد استفاده است، 
 موضوع عکاسی تبلیغاتی برای ایجاد کاتالوگ یا تکمیل 

وب سایت است. 
وی بزرگ تری��ن دش��من تولی��د و رون��ق ای��ن ن��وع 
پوش��اک را بی اعتمادی خریداران دانست و گفت: وقتی 
صحب��ت از فروختن اجناس خاص می ش��ود خریداران 
و متقاضی��ان نیز انتظ��ار دریافت خدمات��ی متفاوت از 

آنچ��ه تاکنون ب��وده را دارند، بنابراین اگ��ر خارج از این 
قاع��ده و وعده هایی که داده ایم گام برداریم بدون تردید 
اعتماد از دست رفته و مش��تریان کمتر وکمتر خواهند 
ش��د. اما در بخش تولید مشکل اصلی درباره هزینه های 
غیراصولی تولید اس��ت که هیچ کدام در راستای حمایت 
 از تولید نیس��تند و تنها باعث دس��ت وپاگیر شدن تولید 

می شوند. 
این فعال صنفی موضوع واردات بی رویه را برای آینده 

ای��ن صنف زیاد جدی نمی داند، چون معتقد اس��ت این 
نوع پوش��اک خریداران خاصی داش��ته و واردات به آن 
تأثی��ر چندانی ندارد اما در حالت کلی واردات مهم ترین 
مش��کل برای تولیدکنندگان در هر صنف خواهدبود که 

باید مسئوالن آن را متناسب کنترل کنند. 
 وی در ادام��ه اف��زود: اگر از موض��وع تولید کارگاهی 
در س��طح ش��هرها بگذریم برخ��ی از تولیدکنندگان در 
ش��هرک های صنعتی با اس��تفاده از امکانات س��وله های 

معم��ول مش��غول تولی��د هس��تند، براین اس��اس باید 
متناس��ب ب��ا آنچ��ه در نظ��ر داری��م گام برداری��م و 
به طورکل��ی برای ش��روع اگ��ر نخواهی��م از کارگاه های 
کوچک ش��هری اس��تفاده و ب��ه صورت صنعت��ی کار را 
 آغ��از کنیم باید حدود 700 میلیون تومان پول داش��ته 

باشیم. 
به گفته این تولید کننده هزینه یاد ش��ده شامل خرید 
م��واد اولیه، انواع قیچی، صندلی، میزکار، چرخ خیاطی، 
اتوهای مخصوص و بس��ته بندی است ولی بخش عمده 
مربوط به مکان یا همان کارگاه تولیدی است که یا باید 
به صورت خرید کلی باش��د یا به اجاره که در بس��یاری 
از موارد اج��اره زیاد صرفه اقتصادی ن��دارد و به همین 
دلیل بیش��تر کارگاه های تولیدی در اماکن کوچک مثل 
واحدهای مسکونی داخل ش��هر شکل گرفته و مشغول 

به کار شده اند. 
ای��ن فع��ال صنف��ی تزیی��ن فروش��گاه ها را یک��ی از 
کلیدی ترین عوامل در جذب مخاطبان دانس��ته و گفت: 
به طور کلی از آنجا که بیش��تر این نوع پوش��اک یادآور 
س��نتی بودن این تولیدات اس��ت یکی از سیاس��ت های 
فروش می تواند نوع دکوراس��یون فروش��گاه باشد که به 
چند عدد مجس��مه یا همان مانکن پالس��تیکی خالصه 
نمی ش��ود و بای��د فروش��گاه به نوعی طراحی ش��ود که 
احس��اس مورد نظ��ر مخاطبان را برای ش��ان زنده کند، 
بنابرای��ن بخش های مختلف می توان��د به فروش لوازم و 
تجهیزات نوس��تالژیک ذهنی خریداران اختصاص یابد و 
در نهایت هنگام مکث و توجه مخاطب پوشاک یاد شده 

نظرش را جلب کند. 

مشاغل تازه ای رونق می گیرند

بررسی »فرصت امروز« از بازار تولید پوشاک سازگار با محیط زیست

حکایت اشتغال زایی بزرگ
شیدا رمزی 

جدول قیمت برخی محصوالت با الیاف طبیعی
قیمت  )تومان(نوع محصول ردیف
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خیابان 15 خرداد فعلی )بوذرجمهری س��ابق( از چهارراه 
وحدت اسالمی )شاپور( شروع شده و تا بعد از خیابان ری ادامه 
پیدا می کند. راسته سبزه میدان، مابین چهارراه گلوبندک تا 
خیابان ناصرخسرو قرار دارد. از سمت جنوبی به مجموعه کاخ 
گلستان و در ابتدای بازار بزرگ تهران واقع شده است. قدمت 
این منطقه به اواخر دوره زندیه و اوایل سلسله قاجار بازمی گردد. 
این مکان در ابتدا به دلیل وجود خندق در اطراف کاخ گلستان، 
به  »تخته پل« معروف بود. در اواخر دوره زندیه و اوایل سلسله 
قاجار، در محوطه وسیع آن تره بار و انواع سبزیجات مورد نیاز 
مردم تهران کاشته می شد و علت نامگذاری آن به سبزه میدان 
به این خاطر بوده است. عالوه بر آن در این مکان احشام و طیور  
)گاو، گوسفند، شتر، اسب، االغ و مرغ و خروس( فروخته می شد. 
این وضعیت از میدان منظره ای زشت و کثیف پدید آورده بود 
که به دستور امیرکبیر و اقدامات حاج علیخان حاجب الدوله که 
سمت نایب فراش باشی دربار ناصری را داشت، تغییر کاربری 
داد و به تفرجگاه بدل ش��د و تقریباً به صورت امروزی درآمد و 
به محلی برای کس��ب و تجارت تبدیل شد.سال ها بعد، ضلع 
جنوبی سبزه میدان مشرف به بازار اصلی، شکل و شمایل نو و 
جدیدی به خود گرفت  )تقریباً نمای فعلی( و با بافت قدیمی که 
در زمان قاجاریه بنا شده بود، پیوند خورد و به مرکز عمده تجاری 
پایتخت تبدیل شد. شاید این قسمت از شهر به مانند گذشته 
دارای اهمیت نباشد، اما در قدیم از اماکن بسیار مهم تهران بود 
و بازارها و راسته های منشعب از آن نبض اقتصادی، سیاسی، 
اجتماعی و مذهبی پایتخت به شمار می رفت. در این منطقه جدا 
از کسب و کار، جای مناسبی برای شنیدن اعالنات حکومتی که 
توسط جارچی ها انجام می شد، بوده است. همچنین به خاطر 
مساجد کوچک و بزرگ و وجود چندین امامزاده، محل تجمع 
مردم برای مراسم س��وگواری در ایام محرم بود. هم اکنون نیز 
مردم به همراه کس��به به برگزاری مجالس عزاداری حضرت 

سیدالشهدا در ماه محرم اقدام می کنند. 
رگ و مویرگ

در قسمت شمالی سبزه میدان، گذرگاه های اصلی و مسقف 
بازار بزرگ ته��ران قرار دارن��د. بازار امیر، زرگره��ا، کفاش ها، 
حمام چال، پاچنار، نظام )فراشباش��ی(، حضرتی، نوروزخان، 
بین الحرمین، چهارسوق، منوچهرخانی، خیاط ها، غریبان و. . . از 
گذرگاه ها یا راسته های ورودی به قلب بازار اصلی تهران هستند. 
از همان ابتدای گذرگاه ظاهر محوطه جلب توجه می کند. کف 
خیابان سنگفرش شده و از آس��فالت و عبور و مرور ماشین ها 
خبری نیس��ت. از تقاطع خیابان خیام  )چهاراه گلوبندک( تا 
خیابان ناصرخسرو موانع فلزی کار گذاش��ته شده تا از عبور و 
مرور اتومبیل و موتورسیکلت جلوگیری شود. تنها وسیله نقلیه 
قابل تردد در اینجا درش��که هایی اس��ت که این فاصله را طی 
می کنند. البته این درشکه ها بیشتر جنبه گردشگری و تزئینی 
دارند تا جابه جایی مسافر درون شهری. چند سالی می شود که 
شهرداری یک قطار چرخدار موتوری که یادآور ماشین دودی 
قدیم اس��ت، راه اندازی کرده که اقدام به انتقال مردم از سبزه 
میدان تا باب همایون و نزدیکی می��دان امام خمینی )میدان 
توپخانه( می کند. کل خیابان به صورت پیاده راه است و در هر 
دو طرف مغازه های کوچک و بزرگ زیادی به چشم می خورند. 
انواع و اقسام کاال و مایحتاج ضروری، لوکس، فانتزی، سنتی و. . 
. را می توان در اینجا پیدا کرد. همه جور اقمشه و اطعمه و ابزار و 
یراق، شیشه، بلور، لوستر، فرش، موکت، لوازم منزل و آشپزخانه 
و تقریبا هر چی��زی که فکرش را بکنید، پیدا می ش��ود. نمای 
ظاهری ساختمان های برخیابان، به طرز زیبایی آجرکاری شده 

تا به فرم سنتی اش نزدیک باشد. 
از تابلوهای س��ر درمغازه ها خبری نیست و به جای آن اسم 
هر راسته یا مغازه با کاش��ی های آبی رنگ مشخص و منقش 
ش��ده. ابتدای س��بزه میدان گذر منوچهرخانی قرار دارد که 
وجه تس��میه اش به خاطر تکیه ای به همین نام است. در کنار 
آن راس��ته های تنگ و باریکی وجود دارند ک��ه مثل مویرگ 
بدن انسان به هم متصل هس��تند. هر جایی از بازار به نحوی با 
قسمت های همجوار و پیرامونی اش ارتباط گذری دارد. یعنی از 
هر کجا می توان به هر جایی در اینجا رسید! مسیر پیاده روی ام 
را شروع می کنم؛ قصد دارم برای رفع کنجکاوی ام کم و بیش به 
گذرها و داالن ها سر بزنم. درست روبه روی گذر منوچهرخانی 
خیابان داور واقع شده که در قسمت شمالی خیابان است. در 
اینجا پارک بزرگی بنا شده که مشرف به چند دستگاه و اداره 
دولتی و حکومتی اس��ت. دادسرای تهران، س��اختمان رادیو 
تهران، مقر فرماندهی پلیس تهران بزرگ، س��اختمان شماره 
2 قوه قضاییه  )معروف به کاخ دادگس��تری( و مسجد قدیمی 

و باش��کوه ارک در دو طرف ای��ن خیابان ق��رار دارند. در ضلع 
ش��مالی خیابان داور هم مجموعه کاخ موزه گلستان  )شامل 
کاخ گلستان و عمارت شمس العماره( قرار گرفته که پذیرای 
عالقه مندان است. کمی جلوتر گذر  »سیدولی« قرار دارد که به 
سرای اعظم منتهی می شود. در انتهای این گذر مقبره امام زاده 
سیدولی است که نام این معبر از آن گرفته شده. در کنار این گذر 
داالن حاج رحیم خان پیش رویم است که در تسخیر تنقالت 
و آجیل فروش هاست. کمی جلوتر قس��مت اصلی بازار سبزه 
میدان با قدمتی فراوان جاخوش کرده که می توان گفت فرزند 
خلف بازار اصلی است؛ با همان شکل و شمایل و هیبت در ابعاد و 
مقیاسی کوچک تر. در مقابل بنای زیبا و چشم نواز سبزه میدان 
بانک ملی و بانک سپه، شعبه بازار با فاصله کمی در عرض هم 
مستقرند. این دو شعبه جزو قدیمی ترین شعب سیستم بانکی 
کشور به شمار می آیند و حجم عظیمی از گردش مالی و تجاری 
بخش خصوصی مملکت در این دو شعبه اتفاق می افتد. با کمی 
فاصله به بازار زرگرها و در همس��ایگی اش بازار بزازها می رسم 

که هر دو مس��یر به خود بازار بزرگ ختم می شوند. سه راهی 
ناصرخسرو، نقطه پایانی راسته سبزه میدان است. بعد از این سه 
راهی، ادامه خیابان 15 خرداد از سر گرفته می شود بعد از عبور 
از پامنار، عودالجان، تکیه دولت و چن��د گذر و داالن مثل پله 
نوروزخان  )بورس تنقالت فانتزی( و راسته آهنگرها  )که کمتر 
نشانی از آهنگری در آن یافت می ش��ود( به چهارراه سیروس 
تقاطع خیابان مصطفی خمینی  )سرچشمه( متصل و بعد از 

یک مسیر طوالنی به اتوبان آهنگ منتهی می شود. 
نام ها و نشانه ها

با رس��یدن به خیاب��ان ناصرخس��رو  )ناص��ری( ارزیابی 
جغرافیایی ام پایان گرفته است. ولی چیزی که تعجب برانگیز 
است عدم تطابق اسم گذرها و بازارها با نوع فعالیت شان است. 
فقط بازار زرگرها اصالت کار و نام خود را حفظ کرده متناسب 
با سردر ورودی اش فعال است. بقیه گذرها هیچ کدام برخالف 
عنوان معرف ش��ان، نشانی از حرفه مورد اش��اره در تابلوها را 
ندارند. به ط��ور کلی یک بی نظمی فراگیر و تثبیت ش��ده ای 
ش��کل گرفته و همه صنوف در هر جایی که امکان کاس��بی 
فراهم باشد، گرد هم جمع شده و به کار مشغول هستند. صنف 
پوشاک تقریباً در تمامی بازار به چشم می خورد و محدودیتی 
در پراکندگی ندارد. راسته توتون فروش ها فقط نام قدیمی اش 
را یدک می کشد و بازار مسگرها به رنگین کمانی از مشاغل از 
جمله اسباب بازی، لوازم خرازی، مدل های مختلف و متنوع 
البسه زنانه و انواع ساعت مچی، رومیزی و دیواری تبدیل شده. 
جالب تر از همه بازار کفاش هاست که هیچ مغازه کفش فروشی 

درآن دایر نیست! 
برای پی بردن به این موضوع ب��ه دنبال کفاش ها می گردم. 
با کمی پرس و جو، جا و مکان ش��ان را پیدا می کنم. روبه روی 
خیابان کاخ گلستان و گذر س��یدولی که در ابتدا اشاره کردم، 
پیدایشان می کنم. کوچه سیدولی از طرف بازار توتون فروش ها 
هم راه دارد و بعد از کمی پیچ و خم به گذر اعظم که جای استقرار 
کفش فروشی هاس��ت می رس��م. اول ورودی به فروش پارچه 
رومبلی اختصاص دارد و بع��د از 15-10 مغازه و یک پاس��اژ 
کوچک، ویترین کفش های اسپرت جلب توجه می کند. با اینکه 
یک ساعتی به غروب مانده، بعضی از مغازه ها در حال تعطیل 
کردن هستند. برای اینکه فرصت را از دست ندهم، وارد یکی از 
مغازه ها می شوم. کفش و نقش، جوانی مشغول چیدن کفش 
در ویترین است. بیشتر کفش ها ورزشی و اسپورت است. مجید 
28 سال دارد؛ سه، چهار سال است که وارد این حرفه شده و به 
اتفاق یکی از اقوامش اینجا را اجاره کرده. از همان اول صحبت، 
از کسادی بازار و نبود مشتری گله مند اس��ت. از وضعیت کار 
اینجا س��وال می کنم:  »در بازار تماما فروش کفش به صورت 
عمده فروشی اس��ت و تک فروش��ی نداریم. حدود 300 مغازه 
اینجا وجود دارد که قبال بیش��تر از این بود. خیلی ها به خاطر 
شرایط نامناسب فروش و بدهی های باال رها کردند و عده ای هم 
ورشکست شدند. البته تک و توک مغازه تک فروشی هم هست 

که به زحمت به 10 تا مغازه می رسد.«
از نوع اجناس موجود در بازار می پرسم:  »کفش های ما و سایر 
فروشندگان، اغلب ایرانی است، چه اسپورت باشد یا مجلسی و 
چرمی؛ کفش ورزشی خارجی که جنس درجه یک باشد کم 
پیدا می ش��ود و باید در جاهای دیگری مثل منیریه دنبالش 
بگردید. این را هم بگویم که ما یک برند اصل خارجی در کشور 
نداریم و بیشتر جنس های موجود یا تقلبی اند یا اینکه به طور 
چمدانی یا قاچاق وارد شده اند. ولی تا دل تان بخواهد در سطح 

درجه دو و چینی کفش پیدا می شود در همه جای تهران.« 
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اجاره بهای سرسام آور
در یکی از مغازه ها وقتی فروش��نده ای می بیند که 
تند تند یادداشت بر می دارم با کمی احتیاط می گوید: 
»اینا رو برای چی می نویسی؟ نکنه مالیاتچی هستی؟! 
بع��د که مطمئن می ش��ود، انگار که گوش ش��نوایی 
برای ناله کردن پیدا کرده اس��ت، با ناراحتی همراه با 
استیصال می گوید:  »آقا، جان هر کی که دوست داری 
بنویس که به روز س��یاه دچار شده ایم! اگر اوضاع به 
همین منوال پیش برود باید تخته کنیم. برای مغازه 
20مت��ری 10 میلیون تومان مالیات آمده! آن هم در 
این ش��رایط نامطلوب و راکد. مثالً نزدیک عید است؛ 
اینجا باید غلغله باش��د نه اینکه پشت ویترین تماشا 
کنند. گاهی اوقات تا 10 روز یکبار هم مشتری نداریم، 
بعد برای ما کلی عوارض و مالیات محاسبه می کنند 
و کاری ه��م ندارند که چه به س��ر ما آمده اس��ت.« 
نرخ فروش مغازه در این محدوده به ش��دت باالست و 
جزو گران قیمت ترین مراکز تجاری پایتخت و سطح 
کشور اس��ت. یک باب مغازه 20متری که بر خیابان 
هم نباشد، تا 1/5 میلیارد قیمت می خورد. اجاره هم 
س��االنه حس��اب می ش��ود و ماه به ماه نیست. از 80 
میلیون تا 140میلیون تومان برای یک س��ال. عرف 
بازار این است که اجاره بها را این طور پرداخت کنند. 
هر س��ه تا چهار ماه یک ب��ار 20 تا 30 میلیون تومان 
به صاحب ملک داده می ش��ود. تولید کفش اسپورت 
بیشتر در اسالمشهر و منطقه فالح و نعمت آباد صورت 
می گیرد و کفش دس��ت دوز و مجلس��ی در خیابان 
ش��اپور و سعدی. قیمت عمده فروشی کفش ایرانی از 
35 هزار تومان تا 80 هزار تومان در نوس��ان اس��ت و 
گاهی به 120-100 هزار تومان هم می رس��د. جنس 
چینی از 20 هزارتا 60 هزار تومان متغیر است. دوخت 
افغانی ه��ا 8 تا 15 هزار تومان از جنس ایرانی ارزان تر 
اس��ت. در بین بحث، آقا اسماعیل که از قدیمی های 
صنف کفش اس��ت، به جمع ما وارد می شود. هنوز از 
راه نرسیده چشم بادامی ها و افغانی ها را مقصر می داند 
از آنها بسیار شاکی است. بعد با صدایی شبیه به فریاد 
داد می زن��د:  »جلوی واردات بی رویه را نمی گیرند. به 
اضافه اینکه حج��م زیادی از کاالهای موجود در بازار 
قاچاق اس��ت. از سال گذش��ته تعرفه واردات را باالتر 
برده اند، ولی رکود و کس��ادی بی سابقه بازار چینی و 

ایرانی سرش نمی شود.«
می پرسم مگر افغان ها چه کرده اند؟ جواب می دهد: 
»افغانی هایی که 20 سال پیش کارگر بودند، االن کار 

را یاد گرفته و خودشان تولید کننده شده اند. 
در حال حاضر تا 35 درصد تولیدکننده های کفش ما 
افغانی هستند و تولیدشان جزو بی کیفیت ترین کارهای 
موج��ود در بازار اس��ت. اینها به ص��ورت فامیلی و در 
جاهای پرت و خارج از شهر داخل زیرزمین و فضاهای 
متروکه کار می کنند و هیچ نظارتی بر آنها نیست. همه 
این موارد ضربات جبران ناپذیری به صنعت کفش ایران 
وارد کرده؛ هزینه های تولید بسیار باالست و از پنج سال 
پیش تا االن به طور متوسط ساالنه تا 25درصد افزایش 
هزینه داشته ایم. مالیات، هزینه های جاری، دستمزد و... 
نرخ تمام شده کفش را باال می برد و نتیجه اش می شود 
وضعیتی که مالحظه می کنید.« شرایط نابسامان فعلی 
محص��ول بی تدبیری های س��ال های پیش اس��ت؛ آقا 
اسماعیل که سابقه 45 ساله در این حرفه دارد، دوباره 
به حرف می آید:  »تا 15سال پیش کشورهای منطقه 
قفقاز  )آذربایجان، ارمنستان و گرجستان( عراق و سایر 
کشورهای منطقه، کفش ایرانی را روی دست می بردند. 

اما االن ترکیه جای ما را گرفته است. 
قب��ل از انقالب به ایتالی��ا که در صدر صنعت کفش 
دنیاس��ت، آلمان و اس��پانیا صادرات مطلوبی داشتیم. 
کارخان��ه کفش ملی هم به روس��یه و آس��یای میانه 
صادرات باالی 10میلیون جفت در س��ال را داشت. اما 
از اوایل ده��ه 1380 به بعد، واردات بی رویه و افزایش 
حجم قاچاق صنعت کفش ای��ران را زمین زد. باورتان 
نمی ش��ود موتورس��یکلت های مسافرکش س��ر بازار 
و بعضی تاکس��ی دارها در س��طح ش��هر تولیدکننده 
و کارگاه دار کف��ش بوده ان��د! 80 درص��د کارگاه های 
کوچک و متوس��ط تعطیل ش��ده اند. خود ما هم توی 
خرج روزانه مان مانده ایم و با سیلی صورت مان را سرخ 
نگه داشته ایم. کار کفش بیشتر با چک انجام می شود؛ 
ول��ی از هر 10 تا چک صادر ش��ده 7 تایش برگش��ت 
می خ��ورد.« درد دل های کفش فروش ها تمامی ندارد. 
بسیاری از همکاران شان یا ورشکسته شده اند یا تغییر 

شغل داده اند. 
بقیه هم از سر ناچاری به فعالیت نیم بندشان ادامه 
می دهند تا شاید روزنه ای باز شود و کسب و کار را رونق 
ببخشد. با مجید و همسایه های غصه دارش خداحافظی 

می کنم و از آنها جدا می شوم. 
یک وجب جا

ارزان ترین مغازه موجود در بازار سبزه میدان، مربوط 
به مغازه  های 12-10متری است که قیمت هر متر مربع 
آن بین 5 میلیون تا 6/5 میلیون تومان است که حدودا 
با قیمت 55 تا 70 میلیون تومان به فروش می رس��د. 
در حال حاضر امالک تجاری در محدوده بازار تهران با 
قیمت های مختلفی معامله می شود اما شاید بتوان گفت 
هم اکنون یک��ی از گران ترین متراژ مغازه های پایتخت 
مربوط به مغازه های موجود در بازار تهران است. در بازار 
بزرگ تهران مغازه هایی وجود دارد که هر سانتی مترشان 
از طال با ارزش تر اس��ت، مغازه ه��ا و حجره هایی که از 
قرار معلوم متری 500 میلیون تومان معامله می ش��ود! 
همچنین مغازه  های پاساژ طالفروش های سبزه میدان با 
قیمت 5میلیارد تومان به فروش می رس��د که هر متر 

مربع آن نیم میلیارد تومان قیمت دارد. 
آن ط��ور که برخی از صاحبان مغازه های بازار تهران 
می گویند قیمت مغازه ها در داخل بازار بزرگ تهران به 
هیچ عنوان بر مبنای یک قیمت مشخص و منطقه ای 
تعیین نمی ش��ود. بنا به گفته چند نفر از فروشندگان 
اینج��ا هر کس هر قیمتی که بخواهد روی ملک خود 

می گذارد. 
پایان مسیر س��اعت به 6 بعد از ظهر نزدیک شده و 
من به آخر بازارگردی امروزم رس��یده ام. باید نمایشگاه 
دائم��ی تاریخ و تجارت را ترک کنم و س��ر در گریبان 
مانند مراجعان ه��ر روزه اش به انتظار روزهای پیش رو 
بمان��م. همزیس��تی هنرمندانه سیاس��ت و تجارت و 
قداس��ت، امیدواری برای ادام��ه حیات و تالش را زنده 

نگه می دارد. 

نرخ گزارش  »فرصت امروز« از بازار بزرگ تهران

مالقات با دیروز در سبزه میدان
ته�ران راز و رمز ه�ای زی�ادی دارد. بعض�ی از 
ای�ن رمز و رازها عیان و آش�کار هس�تند و برخی 
دیگر نهفت�ه و ناپیدا. در حافظه کالنش�هر تهران 
مکان های زیادی هست که نقش مهمی را در زمانه 

خود بازی کرده اند. 

مکان های�ی که به تاریخ پیوس�ته اند یا همچنان 
پس ازگذر س�ال ها بر س�ر جای خ�ود برقرارند و 
می ت�وان با دیدن آنه�ا گذش�ته های دور را لمس 
کرد. سبزه میدان، نخستین میدان اصلی پایتخت 
جزو این مکان ها است. یادگار تهران قدیم بایگانی 
بس�یاری از حوادث و رویداده�ای تاریخ ایران که 
ب�ا اف�ت و خیزهای زی�ادی همراه ب�وده و حاال به 

آلب�وم زن�ده خاطرات ش�فاهی تهران بدل ش�ده 
است. امروزه، سبزه میدان و خیابان های مقابل آن 
دس�تخوش تغییراتی تازه و بدیع شده که می توان 
آن را به عنوان یکی از جاذبه های گردش�گری این 
قس�مت از شهر در فهرست اماکن دیدنی به یادها 
س�پرد. قرار اس�ت به یکی از قدیمی ترین مناطق 
ته�ران که خاطرات زیادی را از گذش�ته تا به حال 

دردل خود دارد، بروم. ح�ال غریبی پیدا می کنم. 
این بار با دفعات قبل ک�ه اینجا آمده ام فرق دارد؛ 
انگار به مش�اهده دی�روز دعوت ش�ده ام. به مدد 
غ�ول آهن�ی زیرزمینی ک�ه ایس�تگاهش تقریبا 
نزدی�ک محل توقف حمل و نق�ل عمومی غالب آن 
دوران بوده  )درش�که ها( پیاده می شوم. ایستگاه 

15 خرداد، چهارراه گلوبندک. 

دیگران

خان الخلیلی یکی از اصلی ترین سوق ها یا همان بازارهای شهر مسلمان نشین قاهره است. این بازار تنها نقش ارائه کاال 
را ندارد، بلکه امروزه به یکی از مهم ترین جاذبه های گردشگری قاهره تبدیل شده است و توریست ها و مصریان زیادی را به 
خود جلب کرده است. بازار نام خود را از یکی از سالطین قدرتمند مملوک گرفته است که در قرن چهاردهم می زیسته و 
امیر »جهرکس الخلیلی« خوانده می شده است. شهرت این سوق مدیون صنایع دستی و سوغات های خاوری و خارق العاده 
آن است. فضای قرون وسطایی این بازار سنتی، در کنار ظاهر و طرح مارپیچ خیابان ها، خریداران و گردشگران را با تصویری 
از بازارهای قرون وسطایی روبه رو می کند. این سوق در واقع متعلق به سال 1382 است؛ زمانی که امیر جهرکس الخلیلی 
کاروانسرای )به عربی: خان( بزرگی در قاهره ساخت. در زمان برکوک، نخستین سلطان چرکسی مملوک )1382-1399 
پس از میالد(، باید تعمیرات و بازس��ازی های زیادی در محدوده ش��هر انجام می شد تا خسارات ناشی از طاعون خیارکی 
)سیاه مرگ( جبران شود. زمانی که برکوک مدرسه خود را در بین القصرین تاسیس کرد، بازارها بازسازی شده و خان الخلیلی 
بنا شده بود. در زمان امپراتوری عثمانی این بازار را به نام بازار ترکی نیز می شناختند. امروزه، عالوه بر مغازه ها، چندین 
قهوه خانه، رستوران و دکه های فروش غذا در کل بازار گسترده شده است. قهوه خانه ها عموما کوچک و کامال سنتی هستند 
و معموال قهوه عربی سرو می کنند. مسجد الحسینی نیز در خان الخلیلی است؛ دانشگاه االزهر و مسجد آن نیز چندان 

دور نیستند. 

بازار بزرگ قاهره
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اتکام 165 تومان قیمت خورد
با عرضه اولیه 10 درصد س��هام شرکت بیمه اتکایی 
امی��ن به عنوان نهمین عرضه اولیه فرابورس در س��ال 
جاری و دومین ش��رکت بیمه اتکایی در بازار س��هام، 
هر س��هم این ش��رکت 1650 ریال قیم��ت خورد. در 
حالی 155 میلیون س��هم  »اتکام« از طریق بازار دوم 
معامالت فرابورس به عموم عرضه شد که طبق اطالعیه 
رسمی شرکت فرابورس، 93 میلیون سهم برای کشف 
قیمت و از طریق کارگزاران و 62 میلیون سهم دیگر به 
صورت آنالین و بعد از کشف قیمت، واگذار شد. سهم 
هر کارگزار به همراه همه ش��عب نیز 465 هزار س��هم 
تعیین ش��ده بود این در حالی اس��ت که صندوق های 
س��رمایه گذاری اعم از مشترک و قابل معامله نیز تنها 
ق��ادر به خرید 300 هزار س��هم بودند. با این کش��ف 
قیمت، نس��بت P/E هر س��هم  »ات��کام« 6.6 مرتبه 
محاسبه شد که نس��بت به P/E حدود 7.6 مرتبه ای 
نخستین شرکت بیمه اتکایی حاضر در فرابورس یعنی 
بیمه اتکایی ایرانیان اختالف چندانی ندارد. بیمه اتکایی 
امین در س��ال مالی جاری 288 ریال سود به ازای هر 
س��هم محقق کرده و برای سال مالی 95، معادل 255 

ریال سود پیش بینی شده است. 

عرضه سنگ آهن، قیر، گوگرد و 
عایق رطوبتی در تاالر صادراتی

ت��االر صادراتی بورس کاالی ای��ران، روز 23 دی ماه، 
شاهد عرضه 73 هزار و 190 تن انواع کاال، اعم از سنگ 
آه��ن، قیر، گوگرد و عایق رطوبتی بود. در این روز و در 
تاالر صادراتی، 45 هزار تن سنگ آهن دانه بندی مجتمع 
سنگ آهن گل گهر 2 و 4، با قیمت پایه 18 دالر در هر 
ت��ن روی تابلوی عرضه رفت. عالوه بر این، 10 هزار تن 
گوگرد کلوخ��ه، 10 هزار تن گوگرد گرانوله، 7390 تن 
انواع قیر و 800 تن عایق رطوبتی راهی تاالر مذکور شد. 
تاالر فرآورده های نفتی و پتروش��یمی شاهد عرضه 22 
هزار و 466 تن انواع ماده شیمیایی، 51 هزار و 980 تن 
انواع قیر، دو هزار تن لوب کات، 500 تن گوگرد گرانوله 
و 280 ت��ن آرگون بود. ش��رکت ذوب آهن اصفهان، 26 
هزار تن سبد میلگرد و تیرآهن را با قیمت پایه 12 هزار 
و 500 ریال راهی تاالر محصوالت صنعتی و معدنی کرد. 
این شرکت همچنین، 100 تن سبد میلگرد مخلوط و 
220 تن س��بد میلگرد و تیرآهن را روی تابلوی عرضه 
ب��رد. در تاالر محصوالت کش��اورزی، حدود 3977 تن 
ذرت خوزستان، موجودی انبارهای دانه طالیی، بنوت، 
سبیلی 1و2، توسعه کشت ذرت 1، شاداب دانه، آزادی، 
حسینیه، شهیدبهشتی بی س��ی، سیدعباس، آبگرمک، 
غرب کرخه، شهیدبهش��تی دیلم، توسعه کشت شوش 
و وحدت در قالب گواهی س��پرده عرضه ش��د. عالوه بر 
این، یک هزار تن گندم دروم، 500 تن روغن خام سویا 
و 20تن برن��ج طارم روی تابلوی عرض��ه رفت. در این 
روز و در مجم��وع، حدود 185 هزار تن انواع کاال راهی 

تاالرهای مختلف بورس کاالی ایران شد. 

از سرگیری عرضه میعانات گازی 
شرکت ملی نفت در بورس انرژی

در جلس��ه معامالتی روز چهار شنبه 22 دی ماه، در 
بازار فیزیکی بورس ان��رژی ایران، کاالهای گاز پروپان 
صنعتی، برش س��نگین، گاز بوتان صنعتی و گاز مایع 
صنعتی پتروشیمی بندر امام، نفتای سبک پاالیش نفت 
بندرعباس و میعان��ات گازی پاالیش گاز ایالم و پارس 
جنوبی و در رینگ بین الملل نفت کوره 380 س��انتی 
استوک ش��رکت ملی نفت ایران عرضه شد. همچنین 
عرضه های فوق در کنار معامالت مس��تمر قراردادهای 
سلف موازی استاندارد برق و نفت کوره در بازار مشتقه 
بورس ان��رژی رقم خورد. از نکات قابل توجه معامالت 
دیروز بورس انرژی ایران، می توان به از سرگیری عرضه 
میعان��ات گازی پاالیش گاز ایالم و پ��ارس جنوبی در 

رینگ داخلی بورس انرژی ایران اشاره کرد. 

رشد قیمت مس 
در بورس لندن

خری�د نقدی مس در ب���ورس لندن با افزایش همراه 
ش��د و با نرخ 4 هزار و 354.50 دالر بر تن معامله ش��د. 
همچنین سفارش خرید مس برای سه ماهه آینده به مبلغ 
4 هزار و 367 دالر معامله شد. در این بین، خریدوفروش 
نقدی آلومینیوم با قیمت 1 هزار و 456.50 دالر و 1 هزار 
و 457 دالرمعامله شد. قلع هم با نرخ 13 هزار و 495 دالر 
خریداری شد و به هر نرخ 13 هزار و 500 دالر در هر تن 
فروخته شد. خریدوفروش روی با نرخ 1 هزار و 453 دالر 
و 1 هزار و 453.50 دالر انجام ش��د. سرب هم در رینگ 
معامالتی با نرخ 1 هزار و 596 دالر خریداری و 1 هزار و 

597 دالر به فروش رسید. 

»وآذر« در سال مالی 94 زیان ده بود
شرکت س��رمایه گذاری توسعه آذربایجان در دوره 
یک س��اله منتهی به 31 ش��هریور ماه 94 با سرمایه 
یکصد میلیارد ریال مبلغ 14 میلیارد و 483 میلیون 
ریال زیان خالص کسب کرد و به ازای هر سهم مبلغ  

145 ریال کنار گذاشت. 

نگاهی به صورت های مالی 6ماهه 
گروه دارویی البرز

ش��رکت گروه دارویی البرز  )گروه سرمایه گذاری 
البرز( در دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 
94 با سرمایه 2 هزار و 100 میلیارد ریال مبلغ 362 
میلیارد و 9 میلیون ریال س��ود خالص کسب کرد و 

به ازای هر سهم مبلغ 173 ریال کنار گذاشت. 

بورس کاال

بورس انرژی

بورس بین الملل

شرکت ها و مجامع

بورس تهران در رکوردشکنی 
جدید خود موف��ق به عبور از 
کانال 63 هزار واحدی ش��د. 
نزدی��ک ش��دن ب��ه روزهای 
پایانی تحریم ها و فرارس��یدن 
زم��ان اجرای برج��ام موجب 
ش��د تا روند صع��ودی بورس 
بازار  تهران تش��دید ش��ده و 
سهام در معامالت دیروز خود 
جدی��دی  رکوردش��کنی های 
را تجرب��ه کند به ط��وری که 
در بازار نق��دی بیش از 278 
میلی��ارد توم��ان نقدینگی در 
معامالت س��هام جابه جا شد. 
به این ترتیب نزدیک ش��دن 
ب��ه زم��ان لغ��و تحریم ها که 
روز جمعه اعالم ش��ده است، 
موج��ب ش��د ت��ا در آخرین 
روز معامالت��ی هفته تقاضای 
شیش��ه ای  ت��االر  در  خری��د 
تش��دید ش��ود ت��ا در صورت 
اجرایی ش��دن برج��ام در روز 
بتوانند  س��هامداران  جمع��ه، 
از ای��ن طریق کس��ب س��ود 
کنند. ش��دت گرفتن تقاضای 
خرید و رش��د قیمت س��هام 
ش��رکت ها، باعث شد تا نیمه 
معامالت دماس��نج بازار سهام 
رش��د بی��ش از 500 واحدی 
را تجرب��ه کند و دوب��اره وارد 
کانال 63 هزار واحدی ش��ود. 
تقاضای  تقوی��ت  ب��ر  ع��الوه 
گروه ه��ای  اکث��ر  در  خری��د 
بازار، شرکت های حمل ونقلی، 
بانکی و خودرویی که بیشتر از 
می پذیرند  تأثیر  تحریم ها  لغو 
مورد توجه بازار قرار گرفتند. 

بیشترین افزایش شاخص 
کل در نیمه دوم سال

در عین حال ب��ورس تهران 
در معام��الت آخرین روز هفته 
خود، بیشترین افزایش خود را 
در نیمه دوم س��ال تجربه کرد 
و با تشدید روند صعودی قیمت 
و تقاضا و همچنین رشد 675 

واحدی ش��اخص، به استقبال 
هفته آین��ده رف��ت. البته جو 
مثبت حاکم بر بازار سرمایه از 
هفته های گذشته شکل گرفته 
ب��ود و اغلب صنای��ع همچون 
خودرو و تجهی��زات با افزایش 
تقاضا برای خرید سهام مواجه 
ش��ده بودند. روند مثبت بورس 
تهران همچنین ارزش و حجم 
معامالت را به شدت افزایش داد 
و رکوردش��کنی جدیدی را در 
این حوزه بع��د از مدت ها ثبت 
ک��رد به طوری ک��ه در مجموع 
بی��ش از 127 میلیون س��هم 
ب��ه ارزش 316 میلیارد تومان 
دادوس��تد شد. رش��د قیمت ها 
در ب��ازار بورس و افزایش حجم 
و ارزش معامالت طی هفته های 
اخی��ر، س��رمایه گذاران را برای 
ادام��ه این روند امی��دوار کرده 
اس��ت، اما از طرف��ی به عرضه 
س��هام توس��ط اف��راد حقوقی 
در روزهای اخی��ر خصوصاً در 
گ��روه بان��ک و تجربه های تلخ 
سهامداران بعد از اعالم نتیجه 

مذاکرات طی دو سال گذشته 
باعث ایجاد نگرانی شده است، 
ولی با توجه به اینکه دورنمای 
مثبتی در بازار ایجاد شده است، 
می توان به آینده بورس امیدوار 
بود. از سوی دیگر در شرایطی 
که قیمت جهانی نفت با کاهش 
شدیدی مواجه شده و کسری 
بودجه کش��ور را به دنبال دارد، 
حذف تحریم های مالی و بانکی 
کشور و دستیابی به درآمدهای 
بلوکه ش��ده در آن سوی مرزها، 
می تواند ب��ه وضعیت اقتصادی 

کشور مدد رساند. 

با گروه های پیشروی 
بازار سهام

در گ��روه حمل و نق��ل طی 
روزهای اخیر خبرهای خوبی 
به گوش می رس��د. موافقت با 
ط��رح جلوگی��ری از پرداخت 
همچنین  تأخی��ر،  خس��ارت 
بین الملل��ی  خط��وط  ت��ردد 
کش��تیرانی ب��ه بن��ادر ایران 
و ت��ردد کش��تی های تجاری 

ای��ران به بنادر مه��م اروپایی 
با بیمه ش��رکت های معتبر در 
صورت لغ��و تحریم ها، اتصال 
تجارت  کانال ه��ای  به  مجدد 
خارج��ی کان��ادا و آمری��کا و 
ناوگان های  همچنین نوسازی 
حمل و نقل��ی، از جمل��ه ای��ن 
خبرها هس��تند که در نهایت 
باعث ایجاد جوی کاماًل مثبت 
و معامالت مثب��ت و پرحجم 
در گروه شده است. کشتیرانی 
ایران از هم��ان دقایق آغازین 
با صف خرید س��نگین همراه 
بود و به دنب��ال آن توکاریل، 
تایدواتر خاورمیانه، حمل و نقل 
پتروشیمی  و حمل و نقل  توکا 
ب��ا صف خرید مواجه ش��دند. 
بان��ک روز  نماده��ای گ��روه 
گذش��ته همزمان ب��ا نزدیک 
ش��دن ب��ه رف��ع تحریم های 
انتظ��ار  و  بانک��ی  س��وئیفت 
برای افزایش م��راودات مالی، 
در کان��ون توجه س��هامداران 
و معامله گ��ران ق��رار گرفتند. 
معامالت گروه ط��ی روزهای 

اخیر پرحج��م انجام گرفت و 
ب��ا معامل��ه 83.691 میلیون 
بیش��ترین  ملت  بانک  س��هم 
حج��م معام��الت را ب��ه خود 
اختص��اص داد. بای��د خاط��ر 
نش��ان کرد که طی س��ه روز 
اخیر ش��رکت های حقوقی در 
 گروه بانک عرضه کننده سهام 

هستند. 

رشد 9.4 واحدی آیفکس
در معامالت چهارشنبه، 23 
دی ماه بال��غ بر 402 میلیون 
ورقه بهادار در 42 هزار و 899 
دفعه معامالتی دادوستد شد و 
ارزش آن به ی��ک هزار و 68 
میلیارد ریال رسید. در همین 
ح��ال ب��ا رش��د 9.4 واحدی 
ای��ران،  فراب��ورس  ش��اخص 
آیفک��س توانس��ت رقم 711 
واح��د را در کارنام��ه فعالیت 
خ��ود به ثب��ت برس��اند. این 
افزایش  بیشترین  میزان رشد 
از 21 ش��هریورماه  ش��اخص 
تاکنون به ش��مار می رود. در 
فرابورس  معام��الت  جری��ان 
ش��اهد  معامله گ��ران  ای��ران 
عرضه اولیه 10 درصد س��هام 
ش��رکت بیمه اتکایی امین به 
میزان 155 میلیون س��هم با 
کشف قیمت یک هزار و 650 
ریالی بودن��د و به این ترتیب 
ارزش معامالت در نماد اتکام 
بالغ بر 255 میلیارد ریال شد 
که بیش��ترین حج��م و ارزش 
معامالت در بازار س��هام بود. 
در پایان معامالت، س��ه نماد 
پتروش��یمی  گ��روه  ش��رکت 
سرمایه گذاری ایرانیان، پتروشیمی 
مارون و پاالی��ش نفت تهران 
بیش��ترین تأثیر مثب��ت را بر 
و  گذاشتند  فرابورس  شاخص 
در عین حال نماد شرکت های 
معدن��ی  صنای��ع  هلدین��گ 
خاورمیان��ه و ش��رکت آهن و 
فوالد ارف��ع نیز باالترین تأثیر 
منف��ی را ب��ر ای��ن ش��اخص 

داشتند. 

شاخص کل کانال 63هزار واحد را پس گرفت

فتحسنگربهسنگرمقاومتها

مثبت  رون��د  آغاز   – ایس�نا 
روزه��ای  در  ته��ران  ب��ورس 
اخی��ر و توج��ه س��هامداران به 
گروه های متاثر از لغو تحریم ها 
ب��ه خص��وص صنعت خ��ودرو 
منج��ر به جل��ب توج��ه اهالی 
تاالر شیش��ه ای ب��ه این گروه و 
افزای��ش بازده��ی و قیمت آنها 
ش��ده اس��ت. بورس تهران که 
چند روزی است روند صعودی 
خود را به دلیل نزدیک ش��دن 
به زمان اجرایی ش��دن برجام و 
لغو تحریم ها آغ��از کرده و بعد 
از دو س��ال رک��ود، ب��ا افزایش 
قیمت ه��ا و تش��کیل صف های 

خرید مواجه ش��ده اس��ت، این 
روزه��ا ح��ال و روز خوبی دارد 
و بع��د از مدت ها، رونق و ورود 
نقدینگ��ی را مش��اهده می کند. 
به این ترتی��ب اگرچه همچنان 
همچ��ون  نگرانی های��ی  س��ایه 
اف��ت قیمت نفت و گزارش های 
ضعی��ف 9 ماه��ه و همچنی��ن 
منطق��ه  سیاس��ی  تنش ه��ای 
س��نگینی  ته��ران  ب��ورس  در 
می کن��د، اما نزدیک ش��دن به 
و همچنین  برجام  اجرای  زمان 
افزایش قیمت دالر، س��ایه این 
نگرانی ه��ا را کمرن��گ کرده و 
موج��ب رونق مج��دد معامالت 

تعداد  افزایش  و  ته��ران  بورس 
خری��داران در ت��االر حاف��ظ و 
افزایش میانگین بازدهی بورس 
تهران شده است. عالوه بر این 
دو  در  قیمت ها  کاهش ش��دید 
س��ال اخیر موجب ش��ده است 
حقوقی  و  حقیقی  س��هامداران 
با انگیزه بیش��تری به دادوستد 
بپردازند و س��هام ش��رکت های 
را  ب��ورس  قیم��ت  ارزان 
خری��داری کنند. این انگیزه در 
گروه های متاثر از لغو تحریم ها 
ش��رکت های  خص��وص  ب��ه 
خودرویی  و  بانکی  حمل و نقلی، 
به طوری  بیش��تر دیده می شود 

ک��ه ش��رکت های خودرویی به 
دلیل لغ��و تحریم ها و همچنین 
انتش��ار اخباری مبنی بر س��فر 
و  ایتالی��ا  ب��ه  رئیس جمه��ور 
قرارداده��ای  عق��د  و  فرانس��ه 
جدید خودروی��ی در یک هفته 
اهالی  توجه  بس��یار مورد  اخیر 
تاالر شیش��ه ای ق��رار گرفتند و 
بیش��ترین بازده��ی را نصی��ب 
استقبال  کردند.  خود  همراهان 
و توج��ه اهالی ت��االر حافظ به 
گ��روه خودرویی و لیدر ش��دن 
ای��ن گروه در بازار این روزهای 
بورس تهران موجب شده است 
صنع��ت خ��ودرو از ابتدای دی 

ماه روند صع��ودی خود را آغاز 
کن��د و با رش��د قیم��ت مواجه 
شود به طوری که این صنعت با 
در اختیار داش��تن 30 شرکت، 
در ی��ک هفته اخیر بیش��ترین 
رش��د را در بین س��ایر صنایع 
تجرب��ه کرد و با ثب��ت بازدهی 
12.5 درصدی در صدر جدول 
بازده��ی صنای��ع ق��رار گرفت. 
بازده��ی یک ماه��ه این صنعت 
14 درصد و بازدهی س��ه ماهه 
آن 3 درصد بوده اس��ت اما این 
صنعت در ش��ش ماه اخیر زیان 
23 درصدی را در کارنامه خود 

ثبت کرده است. 

بازار س��هام آس��یا س��ال نوی 
می��الدی را تحت تأثی��ر فروش 
گس��ترده در بازار س��هام چین و 
تأثی��ر آن بر کاه��ش ارزش یوان 
ضعیف تر ش��روع کرد. به گزارش 
اخب��ار بان��ک به نقل از س��ی ان 
بی س��ی، این روزها پرسش��ی با 
ای��ن مضم��ون مطرح اس��ت که 
بقیه سال برای بازار سهام چطور 
خواه��د بود؟ ضعف بیش��تر بازار 
س��هام چی��ن به عنوان ش��ریک 
منطقه  مهم کش��ورهای  تجاری 
آس��یا می تواند در بازارهای دیگر 
طنین انداز شود. در نتیجه تعجبی 
ندارد که گلدمن ساکس موقعیت 
تحت فش��اری را برای بازارهایی 
پیش بین��ی می کند که بر مبنای 
آن ش��رکت ها درآمده��ای قابل 
توجهی در تم��اس با چین دارند 
و وابس��تگی آنها به بازار س��هام 
چین زیاد است که بیشتر شامل 
بازارهای ش��مال آس��یا می شود. 
در عوض ب��ازار بورس هایی مورد 
عالق��ه ای��ن بانک هس��تند که 
پتانسیل رشد بهتری دارند که در 

زیر خالصه آن می آید: 

هند 
 GDP 7.8 با پیش بینی رشد
درصد در س��ال، هند سریع ترین 
رش��د اقتصادی منطق��ه را دارد. 
دولت هند قصد دارد این کشور 
را به قطب تولی��د تبدیل کند و 
برای  اقتصادی خوبی  چشم انداز 
آن پیش بینی می ش��ود. گلدمن 
می کن��د  پیش بین��ی  س��اکس 
شاخص س��هام Nifty متشکل 
از 50 سهام ش��امل بیش از 20 
صنعت، امس��ال براساس قیمت 
دالر، 16 درصد صعود کند. سال 
گذشته شاخص Nifty به روپیه 

4 درصد افت داشت. 

اندونزی 
نف��ت،  به��ای  اف��ت  اگرچ��ه 
درآمده��ای صادراتی اندونزی و 
ارزش ارز این کش��ور را در سال 
اما گلدمن  2015 کاه��ش داد، 
این  اقتصاد  می کن��د  پیش بینی 
 5.2  ،2016 س��ال  در  کش��ور 
درصد رش��د را تجربه کند و نرخ 
تورم ساالنه به 5.5 درصد برسد. 
هرچند کس��ری بودجه اندونزی 

زیاد ش��ده اس��ت اما بزرگ ترین 
عام��ل آن هزینه ه��ای دولت در 
زمینه تقویت زیرس��اخت ها بوده 
ک��ه تأثیر مثبتی در اقتصاد دارد 
و می تواند بر بورس این کش��ور 

نیز تأثیرگذار باشد. 

فیلیپین 
جاکارت��ا  س��هام  ش��اخص 
س��ال  در   )JCI( کامپوزی��ت  
جاری میالدی 10 درصد رش��د 
خواهد داشت درحالی که در سال 
2015، 12 درصد افت داش��ت. 
بازارهای  مث��ل  ه��م  فیلیپی��ن 
نوظهور دیگر در آس��یا در سال 
2015 ش��اهد جری��ان خروجی 
س��رمایه 9 میلی��ارد دالری بود 
اما هنوز انتظار می رود ش��اخص 
س��هام PCOMP این کش��ور 
درص��د   14  ،2016 س��ال  در 
تقویت شود. همچنین نرخ رشد 
6درصد برای اقتصاد این کش��ور 

پیش بینی شده است. 

بازنده ها؛ کره جنوبی 
 10 از  یک��ی  کش��ور  ای��ن 

صادرکنن��ده برتر جهان و دارای 
ارتباط تجاری گس��ترده با چین 

است.
س��ال گذش��ته، با کاهش 7.9 
درصد ص��ادرات و کاهش 19.2 
درصد واردات، کره جنوبی دچار 
مشکل شد. این بیشترین کاهش 
از سال 2009 تاکنون محسوب 
می ش��ود. انتظار می رود شاخص 
س��هام کاسپی امس��ال براساس 
قیمت دالر، 6 درصد بازگش��ت 
داشته باشد و اقتصاد این کشور 
با رش��د 2.9 درص��د پیش بینی 

می شود. 

هنگ کنگ 
یکی از بیشترین تأثیرات رکود 
اقتص��اد چین بر هنگ کنگ بود. 
به طور مثال خرده فروش��ی برای 
نهمین ماه متوالی در ماه نوامبر 
در این کش��ور افت داش��ت که 
طوالنی تری��ن رون��د افت در 13 
سال اخیر بوده است. پیش بینی 
هنگ کن��گ   GDP می ش��ود 
امس��ال 1.6 درصد رشد داشته 
پیش بین��ی  براس��اس  و  باش��د 

گلدمن س��اکس، شاخص سهام 
MSCI براس��اس دالر در سال 
2016، 4 درصد بازگشت خواهد 
داشت. این شاخص سال 2015 
را با 3.31 درصد افت تمام کرد. 

تایلند 
به رغ��م تم��اس ک��م تایلند با 
چی��ن، GDP این کش��ور برای 
س��ال 2016 با رشد 2.9 درصد 
گلدم��ن  پیش بین��ی می ش��ود. 
 SET انتظار دارد شاخص سهام
تایلن��د براس��اس دالر در س��ال 
بازگش��ت  2016، صف��ر درصد 

داشته باشد. 

مالزی 
ترکیب��ی از اف��ت قیمت نفت 
و رس��وایی م��داوم در دس��تگاه 
دولتی باعث کم شدن اطمینان 
اس��ت.  ش��ده  س��رمایه گذاران 
گلدم��ن انتظ��ار دارد رش��د در 
مالزی ب��ه 4.7 درصد برس��د و 
 KLCI عملکرد ش��اخص سهام
در سال 2016 به منفی 7درصد 

برسد. 

طی یک هفته اخیر صورت گرفت
بازدهی 12 درصدی صنعت خودرو در تاالر شیشه ای

گلدمن ساکس معرفی کرد 
بهترین و بدترین بازارهای سهام جهان

پنجشنبه
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نماگر بازار سهامخبر

مدیریت سهام

بیشترین درصد افزایش
بیمه ملت در حالی عنوان نخس��ت جدول بیش��ترین 
درصد افزایش را از آن خود کرد که محورس��ازان ایران 

خودرو در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.  
درصد نوسانقیمتنام شرکت
1.2815بیمه ملت

2.0394.99محورسازان ایران خودرو
1.9564.99لیزینگ ایران
5.6384.99نسوز پارس

1.4734.99مهرکام پارس

2.8934.97ایران ارقام
3.1684.97بانک خاورمیانه

 بیشترین درصد کاهش
قند ش��یرین خراس��ان صدرنش��ین جدول بیشترین 
درصد کاهش ش��د. پگاه اصفهان در رده دوم این گروه 
ایس��تاد و پتروشیمی ش��یراز هم در میان سهم هایی با 

بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)32.67(7.424قند شیرین خراسان
)4.92(8.580پگاه اصفهان
)4.9(5.008پگاه خراسان
)4.62(1.671معدنی صبانور

)4.61(3.064پتروشیمی شیراز
)4.56(3.327نیروکلر

)4.35(17.030سازه پویش

پرمعامله ترین سهم
بانک ملت پرمعامله ترین س��هم بازار بورس شناخته 
ش��د. بانک صادرات ایران در رده دوم این گروه ایستاد. 
پارس خودرو و بانک تج��ارت هم در رده های باال قرار 

گرفتند. 
تعداد دفعهقیمتنام

83.691 2078بانک ملت

77.968 949بانک صادرات
56.910 979پارس  خودرو
48.881 1027بانک تجارت

40.931 864ح . ایران  خودرو
38.811 827ایران  خودرودیزل 

36.796 1360س. مسکن شمال شرق

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیش��ترین ارزش معامله را داروسازی 
زه��راوی  به خود اختصاص داد و بانک ملت رتبه دوم را 
به دست آورد. بانک انصار هم در باالی جدول بیشترین 

ارزش معامالت قرار گرفت. 
جمع معامالت قیمتنام

213.982 53469داروسازي زهراوي 
173.911 2078بانک ملت
81.164 2606بانک انصار

73.954 949بانک صادرات
69.859 1919گروه بهمن 

66.677 11307ایران  ترانسفو
62.255 2173 پتروشیمي تأمین

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 صادرات 
در این گروه دوم شد و پارس خودرو در رده سوم جای 

گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
20784659بانک ملت

9493883بانک صادرات
9793402پارس خودرو
10272661بانک تجارت

8642190ح. ایران خودرو
8272084ایران خودرو دیزل
21732071پتروشیمی تامین

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالترین نسبت P/E را در روز گذشته 
پس��ت بانک ایران به دس��ت آورد. س��هم خودرویی 
مح��ور س��ازان ایران خ��ودرو در جای��گاه بعدی قرار 

گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت
1493746پست بانک
2039680محورسازان
5638194نسوز پارس
2511193چرخشگر

3191168کاشی حافظ
2361157قند قزوین

110744پگاه آذربایجان غربی

P/E کمترین نسبت
روز گذش��ته س��رمایه گذاری اعتبار ای��ران در صدر 
جدول کمترین نس��بت P/E ایس��تاد. س��رمایه گذاری 

پردیس جایگاه دوم این گروه را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

11072.05سرمایه گذاری اعتبار 
8272.48سرمایه گذاری پردیس

48703.06پتروشیمی شازند
32533.18صنعتی بارز

31873.52سیمان کرمان
26463.53سیمان کارون

22403.70س. صنعت نفت

تلفن مستقیم: 86073274شماره 419 www.forsatnet.ir
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روی پروژه بین المللی ترسیب کربن کار می کند. 
متولد 71 اس��ت. از زمانی که کنکور داده وارد کار 
با جامعه روستایی شده اس��ت. می گوید خودش 
در روس��تا به دنیا آم��ده و حال و هوای روس��تا را 
می شناسد. هدفش هم کاهش فقر و ایجاد درآمد 
برای جامعه روستایی است. پروژه ای که در حال 
اجرای آن هستند، برنامه ای مشترک با سازمان ملل 
است برای کاهش فقر در روستا، کاهش مهاجرت 
روستاییان به شهرها و ایجاد شغل برای روستاییان 
اس��ت. در این طرح زنان جایگاه وی��ژه ای دارند. 
افزایش مشاغل خرد خانگی هم از اهداف مهم در 
این طرح است. سیاری مفصل از کارهایش و آینده 
شغلی اش گفته است که در این گزارش می خوانید. 
ترسیب کربن با مشارکت جامعه روستایی در 
راستای احیای منابع طبیعی انجام می شود، یعنی 
با جنگل کاری و تولید نهال موجب رسوب کربن و 
آزادسازی اکسیژن می شود. اهل بیرجند خراسان 
جنوبی است. در زاهان از توابع شهرستان قائن کار 
می کند. عناب، زرش��ک و زعفران از محصوالت 
این منطقه اس��ت. اما داس��تان را می خواهیم از 
جایی نه چندان خوش��ایند ش��روع کنیم، جایی 
که زلزله هفت ریش��تری در سال 76 رخ می دهد 
و همه خانه های روس��تا را خراب می کند. همین 
موجب می ش��ود که در چادر زندگ��ی کند و بعد 
به ش��هر بیاید. کالس چهارم بوده که پدرش را از 
دست می دهد و خواهرش را هم در زلزله از دست 
می دهد، بنابراین طوری بزرگ شده  که مستقل 
باشد. به همین دلیل هم هست که می گوید: این 
پروژه به رشد خود من کمک زیادی کرده است، 
جامعه روس��تایی را هم توانمند ک��رده و من این 

توانمندی را به چشم دیده ام. 

عروسکهایزندگیبخش
اما برویم سر وقت داس��تان عروسک هایی که 
آمنه احیاگرشان بوده اس��ت؛ عروسک هایی که 
حاال زندگی مردم روس��تا را تغییر داده اند و امید 
به آینده را در دل کودکان زنده کرده اند. این بانوی 
جوان و پرش��ور و ش��وق در این ارتباط می گوید: 
برای نخس��تین بار در ایران به فکرمان رسید که 
رسم قدیمی س��اخت عروس��ک برای بچه ها را 
احیاء کنیم؛ عروس��ک هایی که اسباب بازی های 
آن زمان ها بوده اند، در واقع س��اخت عروسک با 
تکه های پارچه های دورریز. بنابراین از زنان روستا 
خواستیم عروسک های قدیمی شان را بسازند و در 
همین راس��تا با کمک میراث فرهنگی جشنواره 
عروس��ک های بومی را برگزار کردی��م. 400نوع 
عروسک به جشنواره آمد تا باالخره قدیمی ترین 
ورژن عروس��ک شناسایی ش��د. این عروسک ها 
پوشش مردم محلی را دارند. بنابراین به نوعی زنده 
کردن پوشش کهن مردم این منطقه هم هست. 
هم پوشش زنان و هم پوش��ش مردان. می گوید 
عروس��ک ها باید با حس و حال ساخته شود. هر 
زنی درحالی که کارش را انجام می دهد، عروسک 
را هم بس��ازد. در حال حاضر روی ساخت حدود 
30نوع عروس��ک مختلف توافق کرده ایم. آنها از 
انس��ان ها تا حیوانات را می سازند. حتی حیوانات 
اهلی حاضر در زندگی شان را می سازند، مثالً شتر، 
بز، االغ و... ساخت عروس��ک این حیوانات حدود 
20دقیقه وقت می برد و ما 5هزار تومان هر عروسک 
را از آنها می خریم. عروس��ک هایی هم داریم که 

40دقیقه وقت می برند و بابت شان 10هزار تومان 
می پردازیم. این را هم بگویم که عروسک های مان 
داستان دارند و این داس��تان ها را بچه ها و به ویژه 
پسربچه ها می نویس��ند. داستان هایشان را کنار 
عروس��ک ها قرار می دهی��م؛ داس��تان هایی که 
آرزوهای  بچه ها است و معموالً پر از غلط امالیی. اما 
حسن این کار این است که عروسک ها مشارکتی و 

توسط همه اعضای خانواده ساخته می شود. 

بچههاهمعروسکمیسازند
هس��تند خانواده هایی که حتی بچه های شان 
عروسک می س��ازند و از این راه درآمد خوبی هم 
نصیب شان می شود. س��یاری ادامه می دهد: این 
مسئله از آن جهت اهمیت دارد که به دلیل وجود 
اقلیم گرم و خش��ک در این منطقه ش��رایط کار 
و درآمدزای��ی از راه های دیگر کمت��ر وجود دارد 
و مهم تر اینکه زن��ان نقش محوری در س��اخت 
عروسک و درآمدزایی دارند که به ترمیم جایگاه 
زنان در جامعه روستایی کمک کرده است. درآمد 
معمول خانواده ها از عروسک سازی بین 300هزار 
تا یک میلیون تومان است. من این عروسک ها را از 
آنها می خرم و در فروشگاه هایی در بیرجند، مشهد 
و تهران می فروشم. حتی شده در ماه هزار عروسک 
خریده ایم. کارمان را با یک خانم ش��روع کردیم و 

االن 45خانم با ما هم��کاری می کنند. این کار به 
اقتصاد خانواده ها کمک ک��رده و به همین دلیل 
روزبه روز تعداد سازندگان بیشتر می شود. به طور 
کلی در حال حاضر 38روستا را پوشش می دهیم و 
نزدیک به 270نفر در کارهای مختلفی چون تولید 
گیاهان دارویی، بسته بندی، گلیم و جاجیم بافی، 
عروسک س��ازی و... با ما همکاری می کنند. حاال 
عروسک خراس��ان جنوبی را همه می شناسند و 
ثبت میراث معنوی ناملموس کشور هم شده است. 

تغییرفرهنگروستانشینان
ان��گار پ��ای کار و اقتص��اد که وس��ط باش��د، 
ارزش آفرینی هم به دنبالش می آید. این مس��ئله 
از صحبت ه��ای آمن��ه ه��م معلوم اس��ت: قبال 
وقتی به خانه ها می رفتیم دخت��ران حتی دم در 
نمی توانستند بیایند. از الی در حرف می زدند. ولی 
االن وضعیت فرق کرده است. حتی در جشنواره ها 
سخنرانی می کنند. عروسک سازی فراگیر شده 
است. از کودکان تا بزرگساالن عروسک می سازند. 
برای فرهنگ س��ازی هر چه بیشتر و حفظ منابع 
طبیعی نهال می کاریم. ولی ای��ن نهال ها را تنها 
به مردانی می دهیم که همسران ش��ان عروسک 
می س��ازند و این راهی بوده برای اینکه مردان از 
همسران شان حمایت کنند و کار عروسک سازی 

را مسخره نکنند. االن خودشان را با نام زنان شان 
معرفی می کنند وقتی می خواهند نهال بگیرند. 
حتی یکی دو مرد هم به عروسک سازی پرداخته اند. 
کوچک ترین دختری که عروس��ک می س��ازد، 
10س��ال دارد و جاروی بیرجن��دی را احیا کرده 
است. حاال وقتی وارد روستا می شوم لباس محلی 
می پوشم و با آنها حرف می زنم. در کنار این کارها به 
شاخص توسعه سالمت روستا هم کمک  کرده ایم. 
هر چند در خرید لوازم بهداش��تی مقاومت هایی 

وجود دارد ولی بعد از چندین جلسه می پذیرند. 

آیندهایپرازعروسک
و اما مگر می شود جوان باشی و کارآفرین باشی 
و به  آینده خ��ودت و همکارانت فکر نکنی. بانوی 
کارآفرین مان بیش از هر چیزی به آینده کاری اش 
فکر می کند و برنامه های زیادی هم در س��ر دارد: 
مرحله بعدی کارم این اس��ت که می خواهم این 
عروسک ها را ثبت یونسکو کنم. حتی به صادرات 
هم فکر می کنم. سیاری با گفتن این جمالت ادامه 
می دهد: می خواهم به برندسازی هم بپردازم. مثاًل 
عروسکی با نام گل بی بی  که همان خانم 33ساله ای 
است که بهترین عروسک را س��اخته است. برای 
رسیدن به اهداف و رونق هر چه بیشتر کار باید با 
جامعه روستایی ارتباط برقرار کرد، کنارشان بود 

و با آنها حرف زد تا باورت کنند و همکاری کنند. 
این عروسک ها هم با همکاری اداره منابع طبیعی 
انجام می شود. ما می خواهیم شغلی ایجاد کنیم 
که جایگزین شغل دامداری شود، زیرا طبیعت این 
منطقه کفاف دام��داری را نمی دهد. دام، مناطق 
احیاشده و قرق شده را خراب می کند. عروسک ها 
می توانند این جوامع را نجات دهند. شعار ما این 
است: هنر بومی برای منابع طبیعی. یکی از کارهای 
ما این است که در مدارس با بچه ها این مباحث را 
مطرح و با بچه ها محیط زیست را تمیز می کنیم و 

از نهال ها مواظبت می کنیم. 

قابموفقیت
دانشجوی مهندسی صنایع است. می گوید قبال 
اساتیدم باور نمی کردند و معموالً غیبت های من 
را دلیلی بر تنبلی من می دانستند. ولی آمنه االن 
مدیرعامل تعاونی توسعه روس��تایی الغدیر شده 
و نماینده کارفرمایان در شهرس��تان سربیشه در 
منطقه محل زندگی اش است؛ تعاونی ای که بیش 
از 1770عضو دارد. این تعاونی برای مشارکت هر 
چه بیشتر مردم روستا در آبادسازی و ایجاد شغل 
تشکیل شده است. همچنین تأکید بر ظرفیت های 
روستا تا به توسعه برسد و درآمدزایی ایجاد شود، از 
دیگر اهداف این تعاونی است. در این راه خانواده اش 
مشوق اصلی اش است: خانواده من را تشویق کرد 
و من سایر زنان را. وقتی می بینم دختران و زنانی 
که در خانه ها بودند االن می توانند س��خنران یک 
جشنواره باش��ند خیلی لذت می برم و امیدوارتر 
می شوم. نخس��تین بار حتی توانایی رفتن پشت 
تریبون را هم نداشتم. دختر جوانی بودم که تصور 
زیادی از این کارها نداش��تم اما با حضور در جمع 
به ویژه زمانی که اف��راد دیگری در کنارت رش��د 
می کنند حس خوشایندی است که من را به جلو 
می خواند. آمن��ه حاال یک عالم ل��وح تقدیر و لوح 
شرکت در جش��نواره ها و همایش ها را پشت سر 
خود می بیند. دوره های بازاریابی، فتوشاپ و چندین 
دوره دیگر را گذرانده و نگاهی علمی به کارش دارد. 

محیط و فضای کس��ب وکار برای زنان در 
کش��ورهای مختلف وضعیت متفاوتی دارد. 
در این گ��زارش می خواهی��م وضعیت زنان 
در فضای کسب وکار آمریکا را براساس آمار 
و ارقام اداره آمار این کش��ور بررس��ی کنیم. 
براس��اس داده هایی که از اداره آمار به دست 
آمده، این مرکز سنجش��ی در باب داده های 
گوناگ��ون درب��اره زن��ان و محیط کارش��ان 
داش��ته اس��ت. برخی آمار و ارقام به دس��ت  
آمده حکایت از پیشرفت های چشمگیر دارد 
و در برخی دیگر از ارقام هم چندان تغییری 

ایجاد نشده است. 
اگر تنها به ارقام قناعت کنیم، حضور زنان 
در محی��ط کار به طور چش��مگیری افزایش 
یافته اس��ت و از 30/3 میلیون نفر در س��ال 
1970 ب��ه 72/7 میلیون نفر در س��ال های 
2006 تا 2010 رس��یده است. با تبدیل این 
آمار به درصد، مش��خص شد که خانم ها در 
س��ال 1970، 37/97 درصد از ب��ازار کار را 
تش��کیل دادند، حال آنکه ای��ن درصد بین 
سال های 2006 تا 2010 به 47/21 درصد 
رس��یده اس��ت. خانم ها در برخی مش��اغل 
خاص هم پیش��رفت های خوبی داش��ته اند. 
ب��رای نمون��ه، داده های س��ال 1970 اداره 
آم��ار از رقم نه چندان چش��مگیر خانم ها در 
عناوین ش��غلی چون حسابدار، مامور پلیس، 
وکیل و قاضی، پزشک و جراح و نیز داروساز 
حکایت داشت. اما داده های به دست آمده از 
س��ال های 2006 ت��ا 2010 حکای��ت از آن 
دارد که خانم ها پیشرفت های زیادی در این 
مش��اغل داشته اند، از جمله اینکه 60 درصد 

حسابدارها خانم هستند. 
ام��ا جنبه های دیگ��ری هم وج��ود دارد 
که رش��د در آنها بس��یار کند انج��ام گرفته 
است. براس��اس گزارش اداره آمار، بیشترین 
مش��ارکت زنان در بازار کار بین س��ال های 

1970 ت��ا 1980 اتفاق افتاده اس��ت و پس 
از آن س��یر نزولی را طی کرده، به طوری که 
بین س��ال های 2000 - 2006-2010 رشد 

حضور خانم ها در بازار کار تنها 0/4 بود. 
همچنی��ن حض��ور خانم ها در مش��اغلی 
که به طور س��نتی زنان در آنها مش��غول به 
کار می ش��وند با س��رعت باالیی ادامه دارد. 
96/3 درص��د از دس��تیاران دندانپزش��کان، 
95/9 درص��د از منش��ی ها و 91/2 درصد از 
پرستاران خانم هستند. در جدول رده بندی 
مش��اغل کمترین تغییر در جایگاه ش��غل ها 
در طول 40 س��ال گذشته ایجاد شده است. 
عناوین ش��غلی که بیش��ترین تعداد خانم ها 
را در خ��ود ج��ای داده اند در س��ال 1970، 
منش��ی، کت��اب دار و معل��م دوره دبس��تان 
بودند. در فاصله س��ال های 2006 تا 2010، 
عناوین شغلی پیش��رو برای خانم ها منشی، 
کارمند اداری، صندوق دار و معلم دبستان و 
دبیرستان اس��ت. برخی از این اعداد و ارقام 
البته تعداد محور هس��تند، ب��ه این معنا که 
مثال فرصت های ش��غلی برای معلم دبستان 
و دبیرس��تان بیش��تر از فرصت های ش��غلی 

مربوط به جراحی است. 
ب��ا این حال مش��اغلی هم هس��تند که از 
نظر تعداد فرصت ش��غلی با س��ایر مش��اغل 
پرمتقاض��ی براب��ری می کنن��د، ام��ا به طور 
س��نتی این مش��اغل ب��رای زنان نیس��تند. 
مش��کل اصلی اینجاس��ت که هیچ جنبشی 
برای مش��اغل براساس جنس��یت، چه برای 
مردان و چه ب��رای زنان وجود ندارد. مردان 
هنوز هم سراغ مشاغلی می روند که در دهه 
1970 می رفتند: عناوین ش��غلی پیشرو در 
ای��ن دهه مدی��ر  )در هر جا و ه��ر حوزه (، 
راننده کامیون و سوپروایزر تولید بود. امروز 
نیز شغل های پیش��رو برای مردان رانندگی 
کامی��ون، مدیریت  )در ه��ر جا و هر حوزه( 
و سیاس��ت گذاری در بخش های حمل و نقل، 

سهام و. . . است. 
به اعتق��اد نورم��ا کار رفینو، کارش��ناس 
مدیری��ت زنان، بخ��ش بزرگ��ی از این آمار 
به صورت مس��تقیم متاثر از فرهنگ موجود 
است که در طول این سال ها تغییر چندانی 
نکرده اس��ت. خانم نورم��ا همچنین چندین 
کتاب ب��ا موضوع »زنان و تن��وع در محیط 

کار« نوش��ته اس��ت. او می گوی��د: »فرهنگ 
مبحث مهمی اس��ت و بر فرهنگ س��ازمانی 
هم تأثیر می گذارد.« او خاطرنش��ان می کند 
ک��ه تغییر در میزان حض��ور زنان در محیط 
کار از دهه 1970 ش��روع ش��د. در آن زمان 
کسانی بودند که با درآمد تنها یک نفر  )مرد 
خانواده( نمی توانس��تند نیازهای خانواده را 
برآورده ک��رده و زندگی راحتی را برای یک 
خانواده س��طح متوس��ط بس��ازند. او به این 
نکته اش��اره می کند که »این وفور فرصت ها 
نبود که خانم ها را ب��ه محیط کار برد، بلکه 
فش��ارها و نیازه��ای اقتصادی آنه��ا را وادار 
ب��ه ورود به محیط کار کرد«. س��اده انگارانه 
اس��ت که فکر کنیم وقتی خانم ها به محیط 
کار قدم گذاش��تند تمام راه ها به روی ش��ان 
باز ش��د. این هم��ان جایی  اس��ت که خانم 
نورما ش��روع به انجام اقداماتی مثبت کرد تا 
بتوان��د موانعی را از میان ب��ردارد که از نظر 
فرهنگ��ی قابل قبول بودن��د. او این نکته را 
یادآور ش��د که اقدامات مثبت، مردم را وادار 
کرد که »خانم ها و اقلیت ها را در نقش هایی 
ببینند که فکر می کردن��د هرگز نمی توانند 

از پس��ش برآیند.« او برای روش��ن تر شدن 
صحبت��ش صنعت خودرو س��ازی را مثال زد 
ک��ه تازگی ها نخس��تین مدیرعامل زن را به 
خود دیده اس��ت: مری بارا، زنی که س��کان 
مدیرعاملی جنرال موتورز را در دست گرفته 
است. سیلیکون هم از آن جاهای مهمی بود 
که مدیر زن نداش��ت، تا اینکه ماریسیا مایر، 
با تصدی س��مت مدیرعاملی یاهو، تکانی به 
این دره تکنولوژی داد. او به سادگی به زنی 
پرقدرت تبدیل ش��د که همه چیز از  )ایجاد 
تعادل میان کار و زندگی در زمان( بارداری 
و بچه دار ش��دن خودش تا سیاس��ت هایش 
ب��رای کارمندان کامال تح��ت کنترلش بود. 
البت��ه نباید بانو ش��ریل س��ندبرگ را از قلم 
انداخت؛ کس��ی ک��ه صاحب کت��اب »پا به 
میدان بگذارید، زنان و اراده آنها برای موفق 
ش��دن« است. او در کتابش بر توانمندسازی 
زنان برای بلندپرواز بودن و تس��لیم نش��دن 
در براب��ر برخی باوره��ای اجتماعی که زنان 
نیاز به آن دارند، تمرکز کرده اس��ت. مسلما 
این کتاب با دیدگاهی بس��یار ممتاز نوشته 
شده؛ دیدگاهی که به طورکامل دربرگیرنده 
فاکتورهای ن��ژادی و اجتماعی-اقتصادی در 

تحلیل ها نیست. 
نمونه های باال خانم هایی را نشان می دهد 
ک��ه در ش��غل انتخابی خود موف��ق بوده و 
به خوب��ی از پس انج��ام اش برآمده اند. برای 
بس��یاری از خانم های دیگ��ر، تفاوت ها در 
دس��تمزد و زنان��ه و مردانه بودن ش��غل ها 
همچنان یک واقعیت است. تازه ترین آمارها 
نش��ان می دهد که به طور میانگین، خانم ها 
ب��ه ازای هر دالر درآمد م��ردان 0/77 دالر 
درآمد دارند. البته که این آمار ممکن است 
برای همه خانم ها ص��دق نکند و قطعاً این 
مقایسه بستگی مس��تقیم به حوزه کاری و 
نوع ش��غل دارد. اما باز هم ای��ن تفاوت به 
قوت خود باقی اس��ت و باید مورد توجه قرار 

گیرد. 
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استفانیبرینستینو
محصوالتطبیعیاش

اس��تفانی برینس��تین، یکی از اعض��ای پرافتخار 
کمپی��ن In Her Company اس��ت؛ کمپینی 
که از قدرت، خالقی��ت و اثرگذاری زنان کارآفرین 
الهام بخش تجلیل می کند. خانم برینس��تین از اول 
قرار نبود که یک صاحب کس��ب و کار موفق شود اما 
ایده اش برای اس��تفاده از قاشق و چنگال های قابل 
بازیافت هم عالقه اش به غذا خوردن را نش��ان داد 

و هم ثابت کرد که دوستدار محیط زیست است. 
دفت��ر مرکزی کس��ب و کار خانم برینس��تین در 

کالیفرنیای آمریکاست.
 ش��رکت او که در س��ال 2004 راه اندازی ش��د، 
 To-Go .در کار تولی��د محصوالت طبیعی اس��ت
Ware محص��والت قابل بازیافت را برای کس��انی 
تولید می کند که به حفاظت از سیاره ش��ان اهمیت 

داده و دوستدار زندگی سالم هستند. 
محصوالت این ش��رکت متنوع اس��ت و از ظروف 
بامبویی گرفته تا ظرف های سیلیکونی غذا را شامل 
می شود. محصوالت این ش��رکت طوری طراحی و 
س��اخته می ش��وند که بتوانند به خوبی از پس کار 

برآیند. 
ایده اصلی راه اندازی این کس��ب و کار برای خانم 
برینس��تین از خوردن یک بستنی ش��روع شد. در 
حدود س��ال 1997، وقتی او دبیرستان بود همراه 
خواهرش به یک بستنی فروشی رفت. بستنی فروش 
بستنی های سفارشی این دو خواهر را در یک لیوان 
پالستیکی گذاشت. این روزها البته یکبارمصرف ها 
چن��دان عجیب نیس��تند ام��ا در آن زم��ان خانم 
برینس��تین را مبه��وت ک��رد. همین اتف��اق خانم 
برینس��تین را به فکر انداخ��ت کاری کند که هیچ 
وسیله ای دور ریخته نشود. همین افکار ایده اصلی 

کسب و کار خانم برینستون را شکل داد. 
از نظ��ر خانم برینس��تین چالش مش��ترک همه 
خانم ه��ای کارآفری��ن »زیاد فکر کردن« اس��ت. او 
دلیل این امر را حساسیت خانم ها برای انجام دادن 
کار به بهترین شکل ممکن و البته اطمینان از این 
موضوع که کار انجام ش��ده ب��ا ارزش های اصیل و 
اساسی سازگاری دارد، می داند. به نظر من خانم ها 
بیشتر تمایل دارند از احساسات شان دستور بگیرند 
و اغل��ب این رفت��ار با ماهیت برخی کس��ب و کارها 
که نی��از ب��ه تصمیم گیری های قاطع و ب��ه دور از 

احساسات دارد، در تضاد است. 
چالش دیگر خانم ها در کس��ب و کار انجام وظایف 
مادری اس��ت. او که خود دارای دو فرزند زیر س��ه 
سال است اعتقاد دارد ایجاد توازن میان کارآفرینی 
و مادری کردن کاری بس س��خت است و همیشه 
وقت برای رسیدن به هر دو موضوع کم است. البته 
هم��ه اینها از نظر او بس��یار ارزش دارد اما روزهای 
زیادی هم پیش می آید که بس��یار بس��یار خس��ته 

می شود. 
 غرورانگیزتری��ن لحظه ای که خانم برینس��تین 
تجربه ک��رد در روز جهانی زمین در س��ال 2009 
بود که اوپرا وینفری، س��تاره رس��انه ای آمریکا، به 
سمت خانم برینستین آمد و پیشانی اش را بوسید. 
این اتفاق در ش��رایطی افتاد که کس��ب و کار خانم 
برینس��تین در ش��رایط س��خت مالی قرار داشت. 
هم��ان روز خانم وینفری به جه��ان اعالم کرد که 
کوپن هایی برای کمک به وبس��ایت این کسب و کار 

وجود دارد.
 اوضاع مالی این کس��ب و کار طوری بود که حتی 

قدرت اداره وبسایت شان را هم نداشتند. 
آن روز به دو سال بحران مالی در این کسب وکار 
پایان داده ش��د، س��رمایه گذارانی ج��ذب این کار 
ش��دند و ف��روش آنالین تقویت ش��د. آن روز برای 

خانم برینستین واقعا یک روز خاص بود. 
خانم برینس��تین در اوایل کارش تنها نیاز به این 
داشت که یک نفر به او بگوید واقعا کسب و کاری راه 
انداخته است. او پیش از این کار، شغل های متعدد 
دیگری را تجربه کرده بود اما هیچ یک مش��ابهتی با 

راه اندازی یک کسب و کار نداشت.
 در کس��ب و کار او همه چیز واقعا ارگانیک تکامل 
یافته اس��ت، بنابراین او بیشتر از اینکه طبق طرح 
کسب و کارش پیش برود، با موج بازار همراه شد. او 
آرزو داش��ت که در سال اول کسب و کارش یک نفر 
درباره اهمیت سودآوری برایش می گفت و به جای 
همراهی های مقطعی کس��ی را داشت که همراه او 

پیش برود. 
البت��ه توجه به س��ودآوری ی��ک از ابتدایی ترین 
نکات مهم در هر کس��ب و کار اس��ت ام��ا از آنجایی 
که برینس��تین بیش از هر چیز توجه خود را روی 
ماموریت اصلی اش یعنی تولید محصوالت ارگانیک 

گذاشته بود از این مسئله تا حدی غافل شد. 
ش��گفت آورترین چیزی که برای خانم برینستین 
به عنوان صاحب یک کس��ب و کار وج��ود دارد این 
اس��ت که می ش��ود محصولی را که خ��ودت تولید 
کردی با مردمان زیادی به اشتراک بگذاری و دیگر 
اینکه خود کس��ب و کار یک موتور اقتصادی اس��ت 
که زندگ��ی را به کارمندان اه��دا می کند. واقعیت 
شغل خانم برینستین این است که او و همکارانش 
وسیله ای هستند برای اینکه سفارش دهندگان غذا 
در سراسر دنیا ضمن خوردن غذای موردعالقه شان 
سالمتی ش��ان هم تضمین ش��ود و این برای بانوی 

کارآفرین و همکارانش مایه افتخار است. 

زنان جهان 

اقتصاد زنان

وضعیتزنانآمریکاییدرمحیطکار،بهروایتآماروارقام
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گفت وگوی  »فرصت امروز« با آمنه سیاری، کارآفرین حوزه صنایع دستی 

داستان دارد
این عروسک ها
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در چشم و دل مشتری!

ایجاد یک 

هدف شما از ایجاد و انتشار بروشور تجاری چیست؟ پیش از هرچیز 
اهداف خود از تهیه و انتشار بروشور مورد نظرتان را مشخص کنید. 

مخاطبان را با خدمات و محصوالت خود آشنا کنید. 
لیست کاالهای مختلف را به همراه قیمت آنها در بروشور درج کنید. 

مردم را به سوی وب سایت تان راهنمایی کنید. 
یک پیشنهاد ویژه در ارتباط با فروش محصوالت تان مطرح کرده یا یک 

رویداد تبلیغاتی را تدارک ببینید. 
خدمات و محصوالت خود را به مشتریان یادآوری و میزان فروش تان را 

مطرح کنید. 

چه موضوعاتی را باید مطرح کنیم؟ 

نگاهی حرفه ای داشته باشیدچگونه مطالب مورد نظرمان را در بروشور درج کنیم؟ 

 بروشورهایی را که تولید کرده اید در قفسه نگه ندارید و آنها را توزیع کنید 

مخاطبان ما چه کسانی باید باشند؟ 

قبل از تولید هرگونه محتوا، شما باید مشخص کنید کدام 
بخش از افراد جامعه هدف بروشور شما هستند و پیام شما 

به آنها چه باید باشد. شما باید تصمیم بگیرید که چه کسانی 
هدف بروشور شما خواهند بود؟ 

آیا هدف شما مشتریان احتمالی هستند؟ 
آیا هدف شما مشتریان فعلی هستند؟ 

آیا هدف شما افراد واسطه ای هستند که خدمات و 
محصوالت شما را به مشتریان عرضه می کنند؟ 

شما با ایجاد محتوا و استفاده از تصاویر و 
رنگ های مختلف، تصویری از شرکت تجاری خود 

را به مخاطبان ارائه می کنید. بهتر است از طراحان 
حرفه ای بخواهید تا یک بروشور با کیفیت را برای 

شما طراحی کنند، چرا که کیفیت بروشور شما 
بازتابی از کیفیت کسب و کارتان است. 

هنگامی که بروشور تجاری مورد نظرتان چاپ شد، 
آن را میان افرادی که در جامعه هدف شما قرار دارند 
توزیع کنید. در نظر داشته باشید که روش های توزیع 
گوناگونی وجود دارد. ارسال از طریق ایمیل، ارسال از 
طریق مجالت و در نهایت توزیع آن در اماکن عمومی. 

فرمول کسب و کا را به یاد داشته باشید

با استفاده مناسب از تیترهای 
اغوا کننده، طرح ها و رنگ های 
جذاب، بروشور شما قطعا در 
جلب توجه مخاطبان موفق 

عمل خواهد کرد. 

هنگامی که توجه مشتریان 
خود را جلب کردید، باید 

اقدامات الزم را جهت 
عالقه مندی آنها به محصوالت و 
خدمات تان فراهم کنید. بررسی 
کنید که چه موضوع سودمندی 
را می توانید برای مشتریان تان 

مطرح کنید؟ موضوعی که کامال 
جدید و متفاوت باشد. 

نسبت به محصوالت خود میل 
و رغبت ایجاد کنید. عکسی از 
محصول یا خدمات تان منتشر 

کرده و اطالعات مورد نیاز 
و جزییات الزم در ارتباط با 
مزایای استفاده از آن را ذکر 
کنید. استفاده از نکات اصلی 
و کلیدی خدمات و کاالهای 
تولیدی شما در این بخش از 
اهمیت بسیار زیادی برخوردار 

است. 

انتهای بروشور تجاری باید 
به گونه ای باشد که مشتریان 
شما را به انجام کاری تشویق 
کند. سعی کنید در ارتباط 
با آنچه از مشتریان خود 

می خواهید شفاف باشید. ارائه 
برگه های تخفیف در خرید کاال، 

دعوت مشتریان به مشاهده 
وب سایت شما، دعوت از آنها 

به حضور در رویدادی تبلیغاتی 
که برگزاری آن از سوی شما 

صورت گرفته است و در نهایت 
تشویق افراد به برقراری تماس 

تلفنی با شما. 

قب��ل از هرگون��ه تولید محت��وا و طراحی 
بروش��ور تجاری، شما باید به دقت نکات زیر 

را مورد مطالعه قرار دهید: 

سایز بروشور

اندازه بروش��ور تجاری مورد نظرتان را 
به صورت تخمینی تعیین کنید. به عنوان 
مث��ال برای توزی��ع بروش��ورهای تان در 
خیابان از سایز A6 یا کوچک تر استفاده 
کنی��د. ب��رای آن نس��خه هایی که قصد 
دارید به مکان های خاصی ارس��ال کنید 
می توانید از اندازه بزرگ تری بهره ببرید. 

تصاویر

در بروشور تجاری که منتشر می کنید، 
بهت��ر اس��ت از تصاویری که بیش��ترین 
ارتباط و مناس��بت با هوی��ت برندتان را 

دارند استفاده کنید. 

یک تیتر اغوا کننده

مردم همواره می خواهند به س��رعت از 
محتوای نامه ها و پیام هایی که برای آنها 
ارسال می ش��وند مطلع ش��وند، بنابراین 
س��عی کنی��د پیام م��ورد نظرت��ان را با 
استفاده از یک تیتر جذاب به آنها منتقل 

کنید. 

استفاده از جمالت کوتاه

یک متن بلند مردم را از خواندن تمام 
آن منصرف می کند، بنابراین با اس��تفاده 
از جم��الت کوتاه و ذک��ر نکات اصلی در 
پیام، مخاطب را ب��ه خواندن آن ترغیب 

کنید. 

راه ه��ای دریافت اطالع��ات و جزییات 
بیشتر را به صورت کامال واضح در اختیار 

مخاطب قرار دهید. 

در بروشور تجاری که منتشر می کنید، 
بهت��ر اس��ت از رنگ هایی که بیش��ترین 
ارتباط و مناس��بت را ب��ا هویت برندتان 

دارند استفاده کنید. 

 دعوت مخاطب
به برقرای تماس

رنگ ها

بروشور 
تجاری 
بی نقص

آیا این را 

دیده اید؟ 
از جمالت کوتاه استفاده کنید

از جمالت مرتبط استفاده کنید

نکته های اساسی را در پیام ذکر کنید

با ما تماس 
بگیرید

در دنیایی که میلیون ها ش��رکت ریز و درش��ت به دنبال میلیاردها جفت چش��م می گردند تا مشتری های بیش��تری برای خود دست و پا کنند،  دیده شدن و از آن مهم تر 
خوب فهمیده ش��دن کلید تجارت اس��ت. بهترین سرویس ها و کاالها هم، وقتی که به خوبی به دنیا عرضه نشوند، از دید مخاطبان پنهان خواهند ماند. عرضه محصوالت و 
خدمات چنان نقش حیاتی در پیدا کردن بازار و مخاطب دارد که غول های بازرگانی دنیا که ده ها س��ال اس��ت در بازار حضور دارند و یا حتی ش��رکت هایی که محصوالت 
منحصربه ف��رد ارائ��ه می کنند،  حس��اب زیادی روی تبلیغات باز می کنند. از می��ان ده ها روش تبلیغاتی، یک روش قدیمی اما همچنان کارآمد تولید و پخش بروش��ورهای 
تبلیغاتی است. از اهمیت این روش قدیمی تبلیغات می توان به این نکته ظریف و مهم اشاره کرد که حتی با وجود گسترش خیره کنند فضای مجازی، بروشورها به تاریخ 
نپیوس��ته اند. بروش��ور به تولیدکننده فرصت مناسبی می دهد که نه تنها محصول و خدمات خود را تبلیغ کند، که درباره آن به صورت موجز و کارآمد صحبت کند و آن را 

به سادگی برای مخاطب توضیح بدهد.
 تولید یک بروشور خوب، نیازمند رعایت نکات کوچک اما پراهمیت است. با خواندن این گزارش، می توانید از روش قدیمی و و مطمئن بروشور، بهترین استفاده را ببرید 

و بازار خود را به چشمان مخاطبان جدید بیشتری برساند.



پنجشنبه
2415 دی 1394 قاب اقتصاد

در پس ابرها، نور است

در س��ال 2015 ما بحران پناهجویان، فروپاش��ی 
بازار نفت، مش��كالت زیاد در روس��یه و چین، رشد 
اقتصادی ناامیدكننده 3.2 درصد و چیزهای بس��یار 
زیاد دیگری داش��تیم ك��ه ب��اد را از بادبان های مان 

فراری داد. 
اما بعد از جشن های سال نو، من فرصت داشتم با 
دوستم »روزی سناریو« كمی گپ بزنم و او توانست 
م��ن را متقاعد كند كه اگر كمی دورتر را نگاه كنیم، 
چشم اندازی كه خواهیم دید كمی درخشان خواهد 

بود. 
بله درست است، روزی گفت كه قدرت های بزرگ 
اقتصادی دنیا در نرخ رش��د ح��دود 2درصد گرفتار 
ش��ده اند  )كه اگر این موض��وع ثابت بماند در آینده 
مش��كالتی را ایج��اد خواه��د كرد( و اینك��ه اجزای 
موتورهای قدرتمند رشد اقتصادی از هم پاشیده اند. 
اما این را هم گفت كه به نظر می رس��د اوضاع برای 

ثباتی بلند مدت در حال آرام شدن است. 
ركود بزرگ اقتص��ادی واقعاً بزرگ بود چون برای 
مدتی طوالنی ادامه داش��ت. و یك دلیل آن این بود 
كه سیاستمداران بیش��تر از اقتصاددانان سنگدل با 
بیكاران همدردی می كردند. ما س��االنه چیزی بین 
15 تا 20 تریلیون دالر توس��ط این سیاس��تمداران 
به صورت مزایای بیكاری، خدمات اجتماعی، تثبیت 
ب��ازار و مواردی مث��ل این هزینه می كنی��م. این را 
می ت��وان بزرگ ترین دخالت  )اقتص��ادی( در تاریخ 

بشر دانست. 
ای��ن دخالت ها م��واردی را باثبات كرد اما رش��د 
اقتصادی را نجات نداد، دس��ت كم در ژاپن، اتحادیه 
اروپا و آمریكا این ط��ور نبود. بعد از مداخالت، باید 
منتظر می ماندیم تا ببینیم سیس��تم های اقتصادی 
پس لرزه های چنی��ن دخالت بزرگی را چطور تحمل 

و هضم می كنند. 
و حاال به نظر می رس��د همه چیز در حال درست 
ش��دن است. آمریكا افزایش نرخ بهره را شروع كرده 
و سیاست های اقتصادی نامناسبی را كه مدت هاست 
در اتحادیه اروپا و ژاپن اعمال می شود متوقف كرده 
اس��ت. به صورت كل��ی، دولت ها كمتر تحت فش��ار 
هس��تند تا به اقش��ار ضعیف كمك كنن��د و انتظار 
اصلی از آنها این اس��ت كه بیشتر نگران بدهی هایی 
باش��ند كه در این س��ال ها روی هم انباشته اند. آنها 
متوجه شده اند كه سیاست های اقتصادی باید بیشتر 

عملگرایانه باشند. 
وقتی دولت ها از س��ر راه كنار بروند، ش��ركت ها 
و س��رمایه گذاران به اطراف خ��ود نگاهی خواهند 
انداخ��ت و متوجه خواهند ش��د ك��ه قیمت نفت 
و دیگر كاالها، دس��تمزدها و ن��رخ بهره همچنان 
پایین اس��ت و لشگری از كارآفرینان آماده هستند 
تا این مزیت های اقتصادی را در كسب و كار خود 

خرج كنند. 

عالوه بر آن، در جاهایی كه بانك ها در تامین پول 
ناتوان بودند، بازارهای س��رمایه ای توانس��ته اند پول 

مناسب برای سرمایه گذاری را تامین كنند. 
در واقع، اقتصادهای پیش��رفته ای ك��ه به مفهوم 
بازار آزاد و سیاست های عملگرایانه چسبیده اند سال 
گذش��ته نرخ رش��د باالی 3 درصد را تجربه كردند. 
این اقتصادها شامل ایرلند، اسپانیا، جمهوری چك، 
لهستان، سوئد و چند كشور در حال توسعه در آسیا 
هستند. آنهایی كه نرخ رشدشان زیر 2.5 درصد بود 
آمریكا، انگلیس، هنگ كنگ، كره جنوبی، مكزیك و 

چند كشور دیگر بودند. 
این هم درس��ت اس��ت كه مش��كالت زی��ادی در 
كش��ورهای بریكس  )مخفف نام كش��ورهای برزیل، 
روس��یه، چین، هند و آفریقای جنوبی كه همگی در 
حال رش��د هستند و در مقایس��ه های اقتصادی،  در 
كنار هم قرار می گیرند( بوده اس��ت  )رش��د اقتصاد 
چی��ن در س��ال 2015 به زیر 7 درصد رس��ید و در 
روس��یه و برزیل هم به ترتی��ب 3.5- و 3.2-درصد 
ب��ود( اما به نظ��ر می رس��د آینده حتی ب��رای این 

كشورها هم درخشان باشد. 
برزیل س��ال گذشته به شدت تحت تأثیر فروپاشی 
قیمت كاالها و همین طور نرخ توم بس��یار باال بوده 
است اما مش��كل اصلی این كشور سیاسی است و با 
یك دولت جدید این مشكالت می توانند حل شوند. 
تولید ناخالص داخلی روس��یه به ش��دت افت كرد 
و دلی��ل اصل��ی آن افت قیمت نفت بوده اس��ت. اما 
رفت��ار هجومی والدیمیر پوتی��ن رئیس جمهور این 
كش��ور، نه تنها كمكی به او نكرد كه با اضافه ش��دن 
تحریم ه��ا به روابط پرتنش كش��ورش ب��ا غرب، كار 

برایش سخت تر شد. 
چی��ن هم در س��ال های بعدی با مش��كالت زیادی 
روبه رو خواهد بود. رشد اقتصاد این كشور از 12درصد 

در سال 2010 به زیر 7درصد رسیده است. 
در اروپا، بانك مركزی اروپا رفتار حرفه ای و خوبی 
از خود نشان داده است و این احتماال می تواند مردم 
را در انگلی��س متقاعد كند كه در نظرس��نجی برای 
مان��دن در اتحادیه اروپا، ج��واب بله را به صندوق ها 

بیندازند. 
و در نهای��ت، در آمری��كا ب��ه نظر می رس��د كه ته 
هیاهوهای انتخاباتی، همكاری س��فت و سخت رئیس 
جمهوری بعدی با كنگره باشد. این یعنی سیاست های 

اقتصادی فارغ از هیجانات نادرست خواهد بود. 
صحب��ت كردن با روزی، همیش��ه برای من اتفاق 
خوشایندی بوده است و حاال امیدوارم پیش بینی او 

برای دنیا هم خوشایند باقی بماند. 

نگاه
گزارش بانک جهانی از چشم انداز دنیا در سال جدید میالدی

لبخند 2016 
به اقتصاد ایران
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پرفسور روی سی اسمیث 
منبع: ماركت واچ

منطقه زیرصحرای آفریقا
پیش بینی می ش��ود كه نرخ 
رشد در این منطقه، از 3.4 درصد 
در سال 2015 به 4.2 درصد در 
س��ال جدید برس��د، دلیل آن 
هم ثبات در قیمت كاالهاست. 
فعالیت های اقتصادی در سراسر 
این منطقه تنوع زی��ادی دارد، 
در كشورهای صادركننده نفت 
رشد مصرف همچنان به خاطر 
پایین بودن قیمت جهانی نفت 
پایین خواهد ماند، در حالی كه 
در كش��ورهای واردكننده نفت 
ت��ورم كمتر ب��ه افزایش قدرت 
خرید مردم كمك خواهد كرد. 
نیجری��ه بعد از اینكه در س��ال 

گذش��ته نرخ رش��د 3.3 درصد 
را ثبت كرد، در س��ال جدید به 
ن��رخ 4.6 درصد خواهد رس��ید. 
در همی��ن حال نرخ رش��د در 
آفریقای جنوبی چنان متفاوت 
نخواهد ب��ود و از 1.3 درصد در 
سال گذش��ته به 1.4 درصد در 

سال جدید خواهد رسید. 

 اروپا و آسیای مركزی
در منطق��ه اروپ��ا و آس��یای 
مرك��زی، انتظار م��ی رود كه در 
س��ال 2016، رش��د اقتص��اد از 
2.1 درص��د در س��ال قب��ل ب��ه 
3 درصد برس��د. در سال جدید، 
اقتصاد فدراس��یون روسیه رشد 
خواه��د ك��رد و اوكرای��ن از زیر 
تا  اقتصادی  فش��ارهای ش��دید 
ح��دی خ��ارج خواه��د ش��د و 
پیشرفت خواهد داشت. نرخ رشد 
در دوره دو ساله 2016 تا 2018 
احتماال در بخش شرقی منطقه 
كه ش��امل اروپای شرقی، قفقاز 
جنوبی و آسیای مركزی می شود، 
با رشد محسوسی مواجه خواهد 
شد. دلیل آن كاهش قیمت ها در 

حوزه ه��ای خاص��ی مانند كاال و 
همین طور افزایش نرخ رش��د در 
فدراسیون روس��یه است. بخش 
غربی این منطقه كه بلغارستان، 
تركی��ه و بالكان غربی را ش��امل 
می ش��ود رش��د آرامی در س��ال 

2016 خواهد داشت. 

آمریکای التین و حوزه دریای كاراییب
ای��ن منطقه احتم��اال موفق 
خواهد شد در س��ال جدید از 
رك��ود فرار كند. ن��رخ تورم در 
س��الی كه تازه به پایان رسید 
به 0.9 درصد رسید. با این حال 
ای��ن منطقه همچن��ان درگیر 
قیمت ه��ای ب��االی كاالس��ت 
قدرت ه��ای  ب��ا  تقاب��ل  در  و 
ب��زرگ اقتصادی ای��ن منطقه، 
چالش های داخلی دارد. با این 
حال تفاوت ش��رایط اقتصادی 
بین كش��ورهای ضعیف حوزه 
قوی  كش��ورهای  و  كارایی��ب 
آمری��كای التی��ن در حال كم 
ش��دن اس��ت. ركود فعلی در 
برزیل احتماال در س��ال 2016 

هم ادامه خواهد داش��ت اما در 
س��ال 2017 از بی��ن خواه��د 
در  اقتص��اد  احتم��اال  رف��ت. 
مكزیك هم رشد خواهد داشت. 
دلی��ل آن اعم��ال اصالح��ات 
ساختاری و همین طور افزایش 
 عرض��ه در بازار ه��ای آمری��كا 

خواهد بود.

خاورمیانه و آفریقای شمالی
پیش بینی می ش��ود كه رشد 
از 2.5 درصد در س��ال گذش��ته 
ب��ه 5.1 درصد در س��ال حدید 
جه��ش پی��دا كند. ی��ك دلیل 
آن برداشته ش��دن تحریم های 
اقتصادی علیه جمهوری اسالمی 
ایران است كه اجازه می دهد این 
كشور دوباره نقشی مهم در بازار 
جهانی انرژی داشته باشد. انتظار 
می رود رشد در دیگر كشورهای 
صادركننده نفت هم افزایش یابد 
با این پیش فرض كه قیمت های 
نفت ب��ه ثبات خواهند رس��ید. 
ای��ن منطقه به خاط��ر احتمال 
تنش های منطقه ای،  باالگرفتن 

كاهش بیش��تر قیم��ت نفت و 
شكست در بهبود شرایط زندگی 
ك��ه می توان��د نارضایتی ه��ای 
اجتماع��ی را به همراه داش��ته 
باشد، به شدت در معرض تهدید 

است. 

جنوب آسیا 
اقتصادهای  در جست و جوی 
در حال رش��د و پیشرفت، این 
خواهد  روش��نی  نقطه  منطقه 
بود؛ نرخ رش��د در این منطقه 
در س��ال 2016 بیشتر خواهد 
ش��د و از 7 درصد در سال قبل 
از آن، ب��ه 7.3 درص��د خواهد 
رس��ید. این منطقه واردكننده 
نفت اس��ت و از كاهش قیمت 
فراوانی  به��ره  نف��ت  جهان��ی 

خواهد برد. 
در همی��ن حال، ب��ه خاطر 
ادغ��ام س��طح پایی��ن اتفاقات 
جهان��ی، این منطق��ه در برابر 
بحران ه��ای اقتصادی در دیگر 

مناط��ق مص��ون خواه��د بود. 
ن��رخ رش��د هن��د،  بزرگ ترین 
ت��ا  منطق��ه،  ای��ن  ق��درت 
7.8 درصد ب��اال خواهد رفت و 
 پاكس��تان به رق��م 4.5 درصد 

خواهد رسید. 

آسیای شرقی و پاسیفیک
در منطق��ه آس��یای ش��رقی 
و پاس��یفیك، انتظ��ار م��ی رود 
كه نرخ رش��د آرام ش��ود و به 
6.3درص��د برس��د. نرخ رش��د 
در این منطقه در س��ال2015 
می��الدی 6.4درص��د ب��ود كه 
همی��ن میزان ه��م پایین تر از 
ح��د انتظ��ار ب��ود. پیش بینی 
می ش��ود رش��د در چی��ن ب��ه 
6.7 درصد برس��د. نرخ رش��د 
س��ال گذش��ته در چین به زیر 
7 درص��د رس��ید و 6.9 درصد 
بود. میانگین نرخ رش��د در این 
منطقه در س��ال 2015، وقتی 
چی��ن را محاس��به نكنیم، 4.6 

درصد بوده اس��ت كه تغییری 
نس��بت به سال گذشته نداشته 
است. این منطقه را بحران هایی 
مانند رش��د كمتر از حد انتظار 
در چین و همینطور بازگش��ت 
بحران به بازارهای مالی تهدید 

می كند. 

4.6درصد
میانگین نرخ رشد بدون 
محاسبه چین در سال 

2015

1.4درصد
 میانگین نرخ رشد
  آفریقای جنوبی 

در سال 2016

0.9درصد
 میانگین 

 نرخ تورم منطقه 
در سال 2015

3درصد
 میانگین 

 نرخ رشد منطقه 
در سال 2016

7.3درصد
پیش بینی رشد هند، 
 بزرگ ترین رشد دنیا 

در سال 2016

5.1درصد
میانگین نرخ رشد 

 خاورمیانه 
در سال 2016

بررسی منطقه ای گزارش بانک جهانی

س��ال نو میالدی مش��كل اقتصادی كم 
داش��ت،  حاال بای��د گ��زارش نگران كننده 
بان��ك جهان��ی را ه��م به آن اضاف��ه كرد. 
بان��ك جهانی همی��ن هفته در گزارش��ی 
پیش بینی هایش را از شرایط اقتصادی دنیا 
در سال جدید منتش��ر و البته نگرانی ها را 
از گذش��ته بیشتر كرد. بحران در اقتصاد و 
بازارها در چین، از سال گذشته خودش را 
به 2016 رس��اند و جشن س��ال نو در این 
كش��ور و البته سراس��ر دنیا با دلهره بدتر 
شدن ش��رایط اقتصادی این كشور برگزار 
شد. وضع اقتصادی چین نه تنها بهتر نشد 
كه بیشتر و بیش��تر به سمت بحران پیش 
رفت. همین شرایط، پیش بینی كارشناسان 
اقتصادی از شرایط دنیا را سیاه كرده بود تا 
اینك��ه گزارش بانك جهانی، آینده را حتی 

تیره تر ترس��یم كرد. 
اقتصاددانان بان��ك جهانی فكر می كنند 
كه میانگین رش��د اقتصادی دنیا در س��ال 
جدید، 2.9 درصد خواهد بود كه 0.4 درصد 
پایین ت��ر از پیش بینی اولیه این س��ازمان 
جهانی در گزارش ماه ژوییه س��ال گذشته 
خود اس��ت. مهم ترین دلیل بدبینی بیشتر 
بان��ك جهان��ی، تداوم ش��رایط نامناس��ب 
اقتص��ادی در اقتصادهای عم��ده در حال 

رشد مانند چین است. 
گزارش بانك جهانی، در حالی چش��م انداز 
تاریكی را در س��ال جدید ترس��یم كرده كه 
بر اصل درس��ت بودن این گزارش تردیدهایی 
وارد اس��ت. كارشناس��ان زیادی هستند كه 
گزارش های این س��ازمان را مرجع رس��می 
برای تحلیل ش��رایط اقتص��ادی نمی دانند. 

س��عید لیالز یكی از كارشناس��انی است كه 
معتقد است گزارش های بانك جهانی مرجع 
واقعیت های اقتصادی دنیا نیستند: »این آمار 
اعتبار زیادی ندارند. بانك جهانی این اطالعات 
را از خود كشورها می گیرد.« او همچنین به 
این موضوع اش��اره می كند كه برخی مواقع، 
آمارهای ارائه ش��ده توس��ط بانك جهانی در 

تضاد با واقعیت های اقتصادی هستند. 
لیالز با وجود چش��م انداز تیره و تار شرایط 
اقتص��ادی در چی��ن، روزنه های��ی از بهبود 
می بیند: »اقتصاد چین از نفس افتاده  اس��ت 
و ش��ادابی س��ابق را ندارد و در این ش��رایط 
به زودی شاهد تغییرچشمگیری نخواهد بود. 
بازار ص��ادرات چین به دلیل رك��ود اقتصاد 

جهانی افت پیدا كرده است. اما چون قیمت 
نفت و مواداولیه س��قوط كرده، این امیدواری 
وجود دارد كه در سال 2017 رشد اقتصادی 

چین باافزایش روبه رو باشد.«
رشد اقتصادی چین از این رو در اقتصاد 

جهانی مهم اس��ت كه كش��ورهای در حال 
توس��عه زیادی به رش��د این كشور وابسته 
هستند. هرچه تولید و كارهای زیرساختی 
در این كش��ور بیش��تر باش��د، كشورهای 
در حال توس��عه دیگر م��واد معدنی و خام 
بیش��تری تولی��د خواهند ك��رد و به چین 
خواهند فرستاد و در مقابل ركود در چین، 
تولید مواد خ��ام را كاهش خواهد داد و بر 
اقتصاد كش��ورهای وابس��ته ب��ه تولید این 

محصوالت اثر خواهد گذاشت. 
براساس گزارش جدید بانك جهانی، نرخ 
رش��د اقتصاد چین در سال جدید همچنان 
زی��ر 7 درصد خواهد ب��ود: 6.7 درصد. این 
یعنی آنها از رقیب س��نتی خود هند، عقب 
خواهند افتاد. بانك جهانی گفته اس��ت كه 
هند بیشترین نرخ رشد اقتصادی را در سال 
جدید خواهد داشت و نرخ رشد بزرگ ترین 
دموكراس��ی دنیا را 7.8درص��د اعالم كرده 
اس��ت. بعد از این كشور، چین و همین طور 

بنگالدش )6.7 درصد( قرار دارند. 
با وج��ود این هم��ه پیش بینی های بد از 
وضع اقتصاد دنیا، ای��ن گزارش برای ایران 
دلگرم كننده اس��ت. براس��اس این گزارش، 
رش��د اقتص��ادی ای��ران با جهش��ی بزرگ 
5.8 درصد پیش بینی ش��ده است. برآوردها 
از رش��د اقتص��اد ایران در س��ال گذش��ته 
میالدی چی��زی بین منف��ی 0.5 و مثبت 
0.5 درصد بوده اس��ت. بان��ك جهانی گفته 
اس��ت كه رش��د اقتصادی ای��ران محصول 
رشد چش��مگیر تولید نفت است. با اجرای 
توافق هسته ای، تحریم های هسته ای علیه 
اقتصاد ایران برداشته خواهد شد و بازگشت 

شركت های بزرگ انرژی به كشور، به ایران 
فرص��ت افزایش تولید نف��ت را خواهد داد. 
آن ط��ور كه بانك جهانی اعالم كرده، تولید 
ایران كه در سال 2015 روزی 2.8 میلیون 
بش��كه بوده اس��ت، بین 500 تا 700 هزار 

بشكه افزایش خواهد یافت. 
در گزارش بان��ك جهانی بانام » دورنمای 
و  اقتص��ادی  س��رریز  جه��ان:  اقتص��ادی 
ك��ه  اس��ت  ش��ده  رش��دضعیف«   گفت��ه 
سرریزشدن سرمایه به ایران بعد از برداشته 
ش��دن تحریم ، احتماال بخ��ش گازطبیعی 
ای��ران را ه��م تقویت خواهدك��رد. اینها به 
عالوه آزادشدن پول های بلوكه شده ایران، 
باعث خواهد شد تا رشد اقتصادی در كشور 

بیشتر شود. 
 »اقتص��اد دوباره جان گرفت��ه ایران روی 
كش��ورهای دیگر منطقه خاورمیانه و شمال 
آفریق��ا هم در س��طوح متفاوت اث��ر خواهد 
گذاشت. رشد سریع در تولید نفت ایران، رشد 

اقتص��ادی در دیگر كش��ورهای تولیدكننده 
نف��ت را تعدیل خواهد كرد و دركش��ورهای 
واردكنن��ده نف��ت، )بازگش��ت ایران( رش��د 

اقتصادی را بهبود خواهد بخشید.«
ای��ن گزارش همچنی��ن پیش بینی كرده 
است كه رشد اقتصادی درمنطقه خاورمیانه 

و شمال آفریقا افزایش خواهد یافت.
براین اساس رش��د اقتصادی این منطقه 
در س��ال 2015، 2.5 درصد بوده اس��ت اما 
در سال جدید، به 5.1 درصد خواهد رسید. 
دلیل افزایش رشد اقتصادی در سال جدید، 
ثبات احتمالی در قیمت نفت خواهد بود. 

ب��ا این ح��ال لی��الز، معتقد اس��ت كه 
این رقم ه��م منعكس كننده واقعیت های 
اقتص��ادی در ای��ن منطقه نیس��ت: »اگر 
منظ��ور از خاورمیان��ه كش��ورهایی چون 
مص��ر و رژی��م اش��غالگر باش��د می توان 
رش��د اقتص��ادی 5 درصدی راب��رای این 
منطقه پیش بینی كرد اما اگر كش��ورهایی 
چون ایران، لبنان و عربس��تان را در نظر 
بگیریم این آمار نمی تواند درس��ت باشد. 
كشورهای تولیدكننده نفت در خاورمیانه 

با بحران اقتصادی روبه رو هس��تند.«
اینكه این آمار درس��ت باشند یا نه، هیچ 
چیزی از واقعیت تلخ اقتصاد- دست كم در 
بخش شرقی دنیا- نمی كاهد. در هفته های 
منتهی به س��ال جدید میالدی، اعالم خبر 
افزایش نرخ بهره در دنیا برای نخستین بار 
بعد از بح��ران اقتصادی در س��ال 2008، 
نشان از رشد اقتصادی در ینگه دنیا می داد 
اما حاال چین، چنان دنیا را نگران كرده كه 
همه پیش بینی ها نقش بر آب شده است. 

5.8درصد
 پیش بینی بانک جهانی از نرخ

 رشد ایران در سال جدید
میالدی

700هزار بشکه
 بانک جهانی پیش بینی كرده
 است تولید روزانه نفت ایران
 در سال جدید 700هزار بشکه

زیاد شود



عالقه فرزند به ایکس باکس 8.800 
دالر برای پدر کانادایی هزینه تراشید 
یک ش��هروند کانادای��ی به نام 
لن��س پرکین��ز، صورت حس��اب 
کارت اعتب��اری خ��ود را به عنوان 
هش��دار برای پدرانی که فرزندان 
آنها صاحب ایکس باکس هستند، در معرض دید عموم 

قرار داد. 
پرکینز که در ش��هر پمبروک کانادا س��اکن اس��ت، 
می گوی��د از دی��دن صورت حس��اب بانک��ی خ��ود و 
فهمیدن اینکه پس��ر17 س��اله اش هزاره��ا دالر صرف 
 بازی ه��ای کامپیوت��ری آنالین کرده، بس��یار ش��وکه 

شده است. 
هزینه این بازی ها در صورت حساب های قبلی پرکینز 
هم قید ش��ده  بود، اما وی در ابت��دا متوجه وجود این 

هزینه ها در صورتحساب های خود نشده بوده است. 
ام��ا این بار می��زان بدهی وی به 8 ه��زارو 800دالر 

رسیده است. 
صاحب��ان ایکس باک��س می توانند برای دسترس��ی 
داشتن به بازی های آنالین چندنفره مبالغی را به صورت 
س��االنه پرداخت کنند، به عالوه هزینه های دیگری نیز 

برای خرید بازی ها وجود دارد. 
پرکینز معتقد اس��ت ش��رایط این پرداخت ها بسیار 
پیچیده اس��ت، به خصوص برای افراد جوان که کارت 

بانکی اعتباری از آن خود ندارند. 
»یک کودک نمی فهمد که وقتی به او گفته می شود 
بازی ها رایگان است و سپس به یک باره از او درخواست 
ارائه جزئیات کارت اعتباری می شود، معنی این کارت 
اعتباری چیست. او فقط به این فکر می کند که با دادن 

اطالعات کارت اعتباری بیشتر می تواند بازی کند.«
پرکین��ز ب��ا ش��رکت کارت اعتباری خ��ود در مورد 
صورت حس��اب تماس گرفته و آنها قب��ول کرده اند که 

مبلغ را کاهش دهند. 
شرکت ایکس باکس راهنمایی ها و نکاتی را به والدین 
متذکر شده است تا آنها بتوانند از پرداخت هزینه های 

کودکان بدون اجازه والدین شان جلوگیری کنند. 
در صورتی که کودکان بخواهند خودشان برای خود 
ب��ازی خریداری کنن��د، ایکس باکس ب��ه والدین آنها 
توصیه می کند که به جای دادن اطالعات حساب بانکی 
و کارت ه��ای اعتباری خود به کودکان، برای آنها کارت 

هدیه بخرند. 

خواب خوش با قابلیت جدید 
iPhone

اینطور  همیش��ه 
نیس��ت ک��ه ی��ک 
کوچک  پیش��رفت 
در iOS، سیس��تم عامل دس��تگاه های گوش��ی همراه 
اپل، امکانات بهتر و بیشتری به کاربران محصوالت اپل 
ارائ��ه دهد، اما iOS 9.3 جدید یک خصوصیت متمایز 
و چش��مگیر برای کاربران به همره دارد: خواب خوش 

شبانه. 
اس��تفاده از وس��یله های الکترونیک دارای نمایشگر، 
پیش از به خواب رفتن، باعث بروز مش��کالتی خواهد 
شد، از جمله باعث می شود تا بی خوابی به سرتان بزند. 
به نظر محققان این بی خوابی به دلیل وجود نور آبی رنگ 

در صفحه های نمایش دستگاه های دیجیتالی است. 
خصوصیت جدید به کار گرفته ش��ده در محصوالت 
اپل »ش��یفت ش��ب« نام دارد که می تواند تعادل رنگ 
iPad و iPhone را پس از غروب آفتاب تنظیم کند. 
این محص��والت با درنظرگرفت��ن موقعیت جغرافیایی 
کاربران و ساعت داخلی خود، متوجه زمان غروب آفتاب 
می شود و سپس تن رنگی نمایشگر را از آبی و سفید به 

قرمز و نارنجی تبدیل می کند. 
این قابلیت جدید به خصوص به درد کسانی می خورد 
ک��ه عادت کرده اند صفحه موبایل ش��ان آخرین چیزی 

باشد که قبل از خواب می بینند. 
پی��ش از این نیز، یک ابزار ب��رای کامپیوترهای مک 
ب��ه ن��ام f.lux وجود داش��ت که همین ویژگ��ی را به 
نمایش��گر رایانه های ش��خصی اپل می آورد. F.lux. در 
ماه نوامبر س��ال گذشته نس��خه iOS اپلیکیشن خود 
را نی��ز در اپ اس��تور قرار داد که البته این اپلیکیش��ن 
پ��س از م��دت کوتاهی، از س��وی ش��رکت اپل حذف 
 و عل��ت آن نی��ز، اس��تفاده از  API ه��ای خصوص��ی

 اعالم شد. 

براس��اس اعالم موسس��ه آماری و مطالعاتی دلویت، میزان خریدوفروش گوشی های 
تلفن همراه دس��ت دوم در سرس��ر دنیا در س��ال 2016، بازاری 17 میلیارد دالری به 
همراه خواهد داشت. این شرکت می گوید ارزش متوسط هر گوشی  دست دوم پیش از 

این حدود 140 دالر بوده است. 
ب��ا آنکه ام��روزه به دلیل خدمات متعدد ش��رکت های ارائه کننده گوش��ی های تلفن 
همراه، کاربران می توانند گوش��ی های خود را بفروش��ند یا ب��ا مدل های باالتر تعویض 
کنند، اما بس��یاری هم پس از خرید تلفن جدید، گوش��ی س��ابق خود را در کش��وی 
دراورشان و بدون اس��تفاده نگه می دارند. نتایج مطالعات شرکت ارائه دهنده تحقیقات 
مستقل تجاری گارتنر در آگوست سال 2015، نشان می دهد که رشد بازار گوشی های 

هوشمند سست است. 
با این حال اد ماردسن، رئیس شرکت دلویت می گوید گوشی های دست دوم باید در 

صنعت مورد توجه زیادی قرار بگیرند. 
»تمایل ش��دیدی در بین کاربران برای به روز کردن گوش��ی های تلفن همراه ش��ان 
وج��ود دارد، آن ه��م به دلیل آنکه این کاربران می خواهند از به روزترین گوش��ی ها با 
قابلیت باال اس��تفاده کنند. نوجوانانی که به دنبال مد هس��تند، والدین شان را ترغیب 
می کنند تا برای خودش��ان گوش��ی جدید بخرند تا ش��اید آنها بتوانند صاحب گوشی 

قدیمی پدر و مادرشان بشوند.«
وی می افزاید: »گس��ترش بازار گوشی های دس��ت دوم فرصت های بزرگی در اختیار 

این صنعت قرار می دهد.« 
به عالوه گوشی های کارکرده و دست دوم حاوی مقادیر زیادی از فلزات و پالستیک 

هستند که قابلیت بازیافت شدن دارند. 
شرکت دلویت معتقد است بازار گوشی های کارکرده جزو بازارهایی است که در سال 

2016 بر بخش های ارتباطات و پهنای باند تاثیر می گذارد. 
از جمل��ه پیش بینی ه��ای دیگ��ر این ش��رکت، رش��د ادام��ه دار ش��بکه گیگابایت 
اینترنتی اس��ت که انتظار می رود در س��ال 2016، با رش��د زیادی نس��بت به س��ال 
2015 مواجه ش��ود. براس��اس گفت��ه دلویت 250 میلی��ون نفر از مردم دنی��ا تا پایان 
 س��ال 2016 ب��ه ش��بکه هایی ب��ا قابلی��ت ارائه س��رعت ی��ک گیگابایتی دسترس��ی 

خواهند داشت. 
مارس��دن می گوید: »ایجاد تحول در الگوهای اس��تفاده و افزایش تقاضا برای پهنای 
باند بیش��تر، ممکن اس��ت باعث سرعت بیش��تر عرضه اینترنت گیگابایتی شود.« وی 
معتقد اس��ت: »نمایش فیلم با کیفیت و رزولوش��ن ب��االی 4k، بزرگ ترین کلید برای 

بهبود سرعت ارسال اطالعات در سال های آتی خواهد بود.« 
نشر و به اشتراک گذاری عکس از جمله موارد دیگری است که شرکت دلویت به آن 
اشاره کرده است. براس��اس پیش بینی این شرکت 2.5 تریلیون عکس در سال 2016 
ذخیره ش��ده یا به اشتراک گذاشته  می شود. این میزان ذخیره سازی و اشتراک گذاری 
س��بب ایجاد 3.5 اگزابایت یا 3.5 میلیارد گیگابایت ترافیک شده که از شبکه اینترنتی 

سراسری جهانی عبور می کند. 
MyInforms:منبع
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ممکن اس��ت قیمت پایین نف��ت برای پر 
کردن ب��اک بنزین تان خوب باش��د اما برای 
ارزش مس��کن... ش��اید آنقدره��ا هم خوب 

نباشد. 
انتظ��ار م��ی رود قیمت مس��کن امس��ال 
3.5 درص��د افزایش پی��دا کند. ای��ن میزان 
ممکن است در کشورهای تولیدکننده انرژی 
با کاهش روبه رو باشد. خبر افت قیمت انرژی 
هم خوب اس��ت، هم بد. از یک جهت انرژی 
ارزان تر پول بیش��تری را در جیب مردم نگه 
می دارد و قدرت خرید را بیش��تر می کند. اما 
برای کش��ورهایی که اقتصادش��ان متکی به 
انرژی اس��ت، قیمت پایین نفت، گاز و زغال 
سنگ می تواند بیکاری و تقاضای کمتر برای 

مسکن را به همراه داشته باشد. 
الرنس یون، اقتصاددان ارشد موسسه ملی 
مس��کن آمریکا می گوید: »بیکاری و کاهش 
میزان مش��اغل به معنی تقاض��ای کمتر در 
زمینه مس��کن اس��ت و طبیعی است که این 
موضوع سبب خوابیدن بازار مسکن می شود.«

موج��ودی کم مالی، بس��یاری از بازارها را 
به س��توه آورده و س��بب باال رفتن قیمت ها 
می ش��ود ام��ا اگر تقاض��ا کاهش پی��دا کند، 
افزایش قیمت ه��ا در نهایت با کاهش روبه رو 

خواهد شد. 

براس��اس گفته کارشناسان، ایالت داکوتای 
ش��مالی بیش��تر از هر ایالت دیگری در خطر 

مواجه شدن با افت قیمت مسکن است. 
اس��تخراج باالی نفت در این ایالت س��بب 
شده بود تا شغل های زیادی برای شهروندان 
این ایالت ایجاد ش��ود ام��ا در حال حاضر با 
سقوط قیمت نفت به پایین ترین حد خود در 
12 س��ال گذشته، مشاغل ایجاد شده ممکن 

است از بین برود. 
رالف دیفرانکو، مدیر ارش��د ش��رکت بیمه 
Arch Mortgage  می گوی��د: »ب��ا از بین 
رفت��ن مش��اغل، ش��هروندان ای��ن ایالت به 
مناط��ق دیگر مهاجرت می کنند و نمی توانند 
خانه ه��ای خود را با خود ببرند و این موضوع 

برای بازار مسکن خطرناک است.«
در ح��ال حاض��ر قیمت مس��کن در ایالت 
داکوتای ش��مالی با 20 درصد کاهش روبه رو 
است. کارشناسان معتقدند احتمال 46 درصد 
احتمال کاهش قیمت خانه در دو سال آینده 

در این ایالت وجود دارد. 
با اینکه احتمال س��قوط افزایش��ی قیمت 
مسکن پایین تر از 50 درصد است اما با کاهش 
قیمت انرژی و محو شدن موقعیت های کاری 

این احتمال باالتر خواهد رفت. 
 براس�������اس مطالع�������ات ش����رکت 

Arch Mortgage ایالت ه��ای ویرجینیای 
غرب��ی، آالس��کا و ویومینگ آمری��کا هم در 
معرض خطر مواجهه با سقوط قیمت مسکن 

هستند. 
کاهش قیمت نفت، س��بب ایجاد فش��ار بر 
قیمت زغال سنگ شده  است. کاهش مشاغل 
مربوط به زغال سنگ در ایالت های ویومینگ 
و ویرجینیای غربی، بازار مسکن این دو ایالت 

را در معرض ریسک قرار داده  است. 
رئی��س  اکرم��ن،  جیپ��ی  گفت��ه  ب��ه 
مس��تغالت و  ام��الک  اطالع��ات   ش��رکت 

 House Canary ب��ا آنک��ه بی��ن قیمت 
انرژی و مس��کن ارتباط وج��ود دارد اما تاثیر 
آنها روی هم بی درنگ و فوری نیست. معموال 
چیزی بین 25 تا 24 ماه ادامه کاهش قیمت 
در بازار نفت زمان الزم اس��ت تا واکنش بازار 
مسکن دیده شود. اکرمن می گوید این یعنی 
فش��ار اصلی بر قیمت نفت تا پایان امس��ال 

دیده می شود. 
ش��رایط خوب ب��ازار مس��کن در تگزاس و 
س��ایر مناطق نفت خیز به احتمال زیاد هنوز 
متاث��ر از قیمت های باالی نف��ت قبل از این 
اس��ت که بازار نفت با کاه��ش قیمت جدید 

روبه رو شود.
منبع:سی ان ان

آی��ا تا به ح��ال به خانه ه��ای آینده فکر 
کرده ای��د؟ خان��ه رویای��ی ش��ما چگون��ه 
اس��ت؟ خانه ای که در آن احساس راحتی 
می کنی��د؟ در ای��ن خب��ر قص��د داریم به 
بررس��ی یکی از ایده های��ی بپردازیم که به 
احتمال زیاد در س��ال های آینده به صورت 
وسیعی اجرا خواهد ش��د و تبدیل به جزء 

الینفک خانه ها می شود. 
»در س��ال 2050 کج��ا و چگونه زندگی 
خواهی��م ک��رد؟« این س��والی اس��ت که 
یک شرکت س��اختمانی فرانس��وی به نام 
umf در نظرسنجی س��االنه خود از افراد 
مختلف پرسیده. آنها پایه نظر سنجی خود 

را موض��وع جدی��دی نهاده ان��د. هدف آنها 
بررس��ی خانه های آینده اس��ت. به همین 
منظ��ور این ش��رکت 40 متخصص را گرد 
هم آورده است تا پروژه طراحی ساختمانی 
در منطق��ه maine et loire را بررس��ی 
کنند و هزینه این پروژه را محاس��به کنند. 
خانه ای که تمام وسایل آن بی سیم و قابل 

جابه جایی است.
 ه��دف اصلی س��اخت ای��ن خانه تحقق 
بخش��یدن به رویاها اس��ت، چ��را که ایده 
س��اخت خانه ای که تمام وس��ایلش امکان 
جابه ج��ا ش��دن دارند، سال هاس��ت که در 
ذهن بش��ر وجود دارد. این خانه مانند یک 
فلش usbعمل می کند و وس��ایل به هیچ 
گونه س��یم و پریز برای اتصال به برق نیاز 

ندارند. 

سازنده این بنا اصرار دارد که تمام وسایل 
از طریق یک ش��بکه بی س��یم ب��ه یکدیگر 
متص��ل ش��وند و بتوانند همیش��ه آنالین 
باشند. تمامی این وس��ایل قابل بازیافت و 
تعویض هستند و هر زمان که از آنها خسته 

شدید می توانید تغییر دکوراسیون دهید. 
به طور قط��ع در این پروژه به جنبه های 
زیس��ت محیط��ی نی��ز توجه ش��ده. برای 
مث��ال می ت��وان به ش��ارژرهای برقی برای 
اتومبیل های برقی در جلو خانه و سیس��تم 
ذخیره آب س��رد و گ��رم در میان فضاهای 

متحرک این خانه اشاره کرد. 
 تنها ایراد این خانه در حال حاضر، شاید 
این باش��د که در صورت جابه جایی منزل، 
لوازمی که در این خان��ه وجود دارند قابل 

استفاده در خانه های معمولی نیستند. 

تاثیر قیمت پایین نفت بر بازار مسکن آمریکا 

خانه ای با وسایل بی سیم

قیمت بلیت قطار

تبلیغ��ات حرف اول را در تضمین بازگش��ت س��رمایه می زند. ح��ال فرقی نمی کند 
ک��ه این محصول هنری باش��د یا خیر. نقطه اش��تراک این دو کیفیت اس��ت که اصل 
 ماجراس��ت. اگر کیفیت با تبلیغ مناس��ب همراه باشد برگشت س��رمایه اصلی تضمین 

شده است. 
بخش عمده س��رمایه گذاری در تبلیغات بر اطالع رس��انی می گ��ذرد. حال می خواهد 
درباره نوع و نحوه اس��تفاده و کیفیت فالن مدل کیک باش��د یا در مورد س��اعت اجرا، 

محل اجرا و اسامی بازیگران فالن نمایش. 
این روزها جریانی به اسم کانال و گروه در تلگرام همه گیر شده است. فرقی نمی کند 
کانال یا گروه برای فالن مدل کیک باش��د یا در مورد فالن اجرای تئاتر. به هرحال این 
امکان جدید جای خود را در تبلیغات باز کرده  اس��ت. به این امکان جدید اینستاگرام، 

فیس بوک و غیره را اضافه کنید. 
اما سوال اینجاست که آیا این امکانات جدید به جذب مخاطب و معرفی محصول ما 

که اینجا تئاتر است کمک می کند؟ 
بحثی در مورد کیفیت اجرای نمایش نیس��ت که اگر خوب باش��د با تبلیغات درست 
حتم��ا مخاطب خ��ود را پیدا می کند و طبیعتا فروش مناس��بی هم پیدا می کند و اگر 
کارضعیف باش��د و بهترین تبلیغات را داش��ته باشد، نمی توان کار را نجات داد، چرا که 

رضایت مخاطب مهم ترین اصل تبلیغات است. 
مس��ئله مهم در اینجا نحوه تبلیغات و استفاده درست از این امکانات فضای مجازی 
اس��ت که در برخی جاها به ضد تبلیغ تبدیل می ش��ود. به عبارت دیگر تبلغ نادرس��ت 

دلزدگی مخاطب و عدم بازگشت سرمایه و سوددهی را به دنبال دارد. 
اس��تفاده از این امکان��ات مجازی دقیقا مص��داق بارز این نکته اس��ت، خصوصا که 

برخالف آگهی، بیلبورد و تیزر هزینه ای هم برای گروه ندارد. 
پس هر گروه نمایش��ی و هر تئاتر یک کانال یا یک گروه برای خود می س��ازد و برای 
مخاطب��ان مح��دود خود هر روز، هر س��اعت و هر دقیقه و گاهی هم ه��ر ثانیه تبلیغ 

می کند. 
از سوی دیگر تبلیغ رایگان تئاتر در فضای مجازی تنها منحصر به فضای تعریف شده 
و اختصاصی آن تئاتر نیس��ت. مدیر روابط عمومی نمایش مربوطه که از داش��تن  هزار 
مخاطب خود خوشحال است با کپی کردن مطالب تولیدی خود و انتشار آن در صفحه 

دیگر گروه های دنیای مجازی، دست به تبلیغ و اطالع رسانی می زند. 
مطالب، لینک و عکس ها را پشت سرهم در گروه دیگر می گذارد بدون آنکه به حریم 
و قوانین آن گروه احترام بگذارد یا به یاد داش��ته باش��د که بخش عمده مخاطبان این 
گروه ها باهم مش��ترک هستند. به همین دلیل است که بعد از مدتی تعداد مخاطبانی 
که گروه ها را ترک می کنند زیاد می شود. به عبارت دیگر امکانی که می توانست بخش 
کوچکی از بار تبلیغات و اطالع رسانی را برعهده بگیرد، به دلیل عدم شناخت به راحتی 

از دست می رود. 

فرصت هایی که از دست می رود

دور دنیا

قــاب

کیوسـک

صفحه 16

360
360

سبک زندگی

نگاه آخر

جدول امروز

به عقیده کارشناسان بمب گذاری تروریستی در شهر استانبول ضربه بزرگی به صنعت توریسم و اقتصاد ترکیه بوده است.دولت آلمان به شهروندان خود اخطار داده است تا از 
رفتن به محل های شلوغ در استانبول خودداری کنند و برخی آژانس های هواپیمایی اعالم کرده اند که تورهای ترکیه را به صورت رایگان برای مشتریان لغو می کنند. 

تلفن مستقیم: 86073283شماره 419 www.forsatnet.ir

سمانه عطایی فرد
فیگارو

ندا انتظامی
روزنامه نگار هنری

قیمت )ریال( واگن مقصد مبدا

444.000 شش تخته لوکس مهتاب مشهد تهران

245.000 شش تخته لوکس اصفهان تهران

356.500 شش تخته لوکس مهتاب اهواز تهران

552.000 پلور سبز شیراز تهران

87.000 پردیس قزوین تهران

125.500 شش تخته لوکس کاشان تهران
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