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 گفت وگوی اختصاصی »فرصت امروز« با دکتر بهمن نامورمطلق
معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور

 بازارهای چندصد ساله را
در دولت گذشته از دست دادیم

 نسخه توسعه دهندگان عینک مایکروسافت
تا چند ماه دیگر عرضه می شود

 هولولنز
فراتر از دنیای واقعیت
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حضرت آی��ت اهلل خامنه ای با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی به معنای 
حصار کش��یدن به دور کشور نیس��ت، افزودند: اقتصاد مقاومتی، درون زا و 
برون گراست یعنی اگر اقتصاد ملی از درون نجوشد، به جایی نخواهد رسید. 

به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظ��م رهبری، 
حضرت آیت اهلل خامنه ای صبح چهارشنبه در دیدار پرشور...

رهبر معظم انقالب: اقتصاد مقاومتی 
درون زا و برون گراست
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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

 چرخش سپرده ها 
به سمت بورس و مسکن

گزارش تحلیلی »فرصت امروز« از رفتار سرمایه گذاران پس از کاهش نرخ سود بانکی

پس از اینکه دولت موفق به مهار تورم شد و بانک مرکزی 
نیز برداش��ت بانک ه��ا از بانک مرکزی را ب��ه خط اعتباری 
تغییر و نرخ س��ود بین بانکی را کاهش داد، ضرورت کاهش 
ن��رخ س��پرده گذاری و نرخ تس��هیالت بانکی نی��ز افزایش 

یاف��ت. بانک ه��ای ایرانی اما با مرور زم��ان و فضای تازه ای 
که ایجاد ش��ده اس��ت در دو نوبت تصمی��م به کاهش نرخ 
س��ود گرفته اند. این کاهش نرخ سود اگر پایدار باشد بدون 
تردید بر رفتار س��رمایه گذاران اثر می گ��ذارد. گمانه زنی ها 

این اس��ت که بخش��ی از منابع بانکی به سمت بازار مسکن 
و بازار س��هام حرکت کن��د. »فرصت ام��روز« این موضوع 
 را در صفحه ه��ای4، 6 و 12 بررس��ی ک��رده اس��ت ک��ه 

می خوانید.

مدیـران
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ت امروز|
ت |فرص

آرزو بیا

سرمقـاله
کاهش نرخ سود 

بانکی و سه دغدغه

بانک��ی  سودس��پرده های  ن��رخ 
س��رانجام پس از کش و قوس های 
ف��راوان در چن��د م��اه گذش��ته با 
تصویب ش��ورای پ��ول و اعتبار به 
18 درصد و نرخ سود تسهیالت به 
20 درصد کاهش یاف��ت.  روزهای 
پایانی مهرماه بود که رئیس جمهور 
در صفح��ه تلویزیون ظاهر ش��د تا 
از ابعاد بس��ته سیاستی دولت خود 
برای مقابله با رکود اقتصادی بگوید 
و در آن بر کاهش نرخ س��ود بانکی 
متناس��ب با نرخ تورم تاکید کرد. به 
نظر می رس��یدبا توجه به اظهار نظر 
عمومی رئیس جمهور در این باره و 
تعمیق رکود و رنج فعاالن اقتصادی 
و تولیدکنندگان، کاهش نرخ س��ود 
بانکی در مسیری جدی قرار گیرد. 
ادامه در همین صفحه

ادامه از همین صفحه
اظهارات وزیر اقتصاد و رئیس س��ازمان برنامه و 
بودجه هم نش��ان می داد که تمای��ل این بخش از 
دولت برای کاهش نرخ س��ود بسیار جدی است اما 
گذر ایام نشان داد که بانک مرکزی به عنوان متولی 
اصلی، مخالف کاهش نرخ سود است. استدالل های 
بانک مرکزی در این ب��اره البته در خور توجه بود. 
وجود مانع مهمی به نام موسسات مالی و اعتباری 
غیر مجاز دغدغه ای بود که نمی ش��د به سادگی از 
کنار آن گذش��ت. این موسس��ات با برخورداری از 
آزادی عمل غیرقانونی، به سادگی با ارقام نرخ سود 
بازی می کنند؛ در چنین شرایطی اقدام بانک های 
تحت نظارت بانک مرکزی برای کاهش نرخ س��ود 
می تواند به برنده تر شدن حربه موسسات غیر مجاز 
بدل ش��ود. اما س��وال مهم این است که از مصوبه 
پیش��ین بانک ها برای کاهش نرخ سود که شورای 
پول و اعتبار زیر بار آن نرفت، تا مصوبه اخیر، تحول 
مهمی در کنترل موسسات غیر مجاز رخ داده است؟ 
البته س��اماندهی موسس��ات میزان و ثامن الحجج 
اقدام های مهمی بود که در این دوره رخ داد و چند 
موسس��ه دیگر هم پیش از این تحت نظارت بانک 

مرکزی قرار گرفته اند که از قضا احتساب نقدینگی 
در دس��ت این موسس��ات یک��ی از عوامل افزایش 
نقدینگ��ی در گزارش های س��ال 94 بانک مرکزی 
قلمداد می ش��ود، اما آیا دس��ت و پای موسس��ات 

غیر مجاز دیگر با این اقدامات بسته شده است؟ 
از س��وی دیگر کاهش نرخ سود بانکی موجب 
جذاب شدن تسهیالت بانکی و افزایش تقاضای آن 
می شود. گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد 
که س��هم بخش صنعت از این تسهیالت اگر چه 
در سال های گذشته افزایشی بوده است اما با این 
وجود، بخش تولید متناسب با نیازهایش نتوانسته 

از این تسهیالت استفاده کند. 
گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد که در 
پنج ماهه اول امسال تس��هیالت دریافتی توسط 
بخ��ش صنع��ت 30,2 درصد کل تس��هیالت را 
شامل می شد که در میان بخش بازرگانی، مسکن 
و کش��اورزی بیشترین سهم است اما مطمئنا این 
می��زان )که رقمی در ح��دود 38 ه��زار میلیارد 
تومان را شامل می شود(توان به حرکت در آوردن 

چرخ های زنگ زده بخش تولید را ندارد. 
در ای��ن میان دغدغه دیگر این اس��ت که حتی 

در صورت افزایش تس��هیالت بخ��ش تولید، چه 
سازوکارهای نظارتی وجود دارد که این تسهیالت 
در بازاره��ای داللی یا موسس��ات مالی و اعتباری 
غیر مجاز که سودهای بیش��تری می دهند هزینه 
نش��وند و این تس��هیالت صرف س��رمایه جاری و 
توس��عه ای شرکت های ش��ود؟ رخدادی که حتی 
گریبان تسهیالت بخش کش��اورزی را هم گرفته 

است. 
و سومین دغدغه این است که با افزایش میزان 
تقاضا برای تس��هیالت آیا معوقات بانکی تحریک 
خواهد ش��د؟ بررس��ی وضعیت معوقات نش��ان 
می دهد که برخی از بانک ها به دلیل روابطی خاص 
یا ضعف کارشناس��ی تیم پرسنلی بانک مربوطه، 
وثایق معتب��ری را در ازای تس��هیالت پرداختی 
دریافت نکرده اند. دریافت کنندگان این تسهیالت 
نیز با سوء اس��تفاده از این موضوع، تس��هیالت را 
بازپرداخ��ت نکرده و در نهایت این تس��هیالت در 

چرخه قسط بندی دوباره قرار گرفته اند. 
بنابراین کاهش نرخ سود بانکی اقدام خجسته ای 
اس��ت اما نیاز به مراقبت و پایش دارد تا به رونق 

اقتصادی منجر شود. 

حض��رت آیت اهلل خامنه ای ب��ا تاکید بر اینکه 
اقتصاد مقاومتی به معنای حصار کشیدن به دور 
کشور نیس��ت، افزودند: اقتصاد مقاومتی، درون زا 
و برون گراس��ت؛ یعنی اگر اقتص��اد ملی از درون 

نجوشد، به جایی نخواهد رسید. 
ب��ه گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی دفت��ر مقام 
معظم رهبری، حضرت آی��ت اهلل خامنه ای صبح 
چهارشنبه در دیدار پرشور هزاران نفر از قشرهای 
مختلف مردم آذربایجان شرقی، تعامل اقتصادی 
با کش��ورهای دنیا را خوب خواندند و خاطرنشان 
کردند: البته این تعامل باید هوشمندانه و نتیجه 
آن درون زایی اقتصاد باشد و رسیدن به این هدف 
هم ج��ز با ایس��تادگی مردم و حرک��ت آگاهانه 

مسئوالن میسر نیست. 
رهبر معظم انقالب، انتخابات 7 اسفند را مظهر 
بیداری ملت و دفاع از نظام، استقالل و عزت ملی 
دانس��تند و گفتند: مردم با حض��ور همه جانبه و 
آگاهان��ه و همراه با بصیرت و دانایی در انتخابات، 

درست عکس خواست دشمن عمل کنند. 
رهبر معظم انقالب اسالمی در این دیدار که در 
آستانه سالروز قیام مردم تبریز در 29 بهمن سال 
13۵6 برگزار ش��د، با تش��کر صمیمانه از حضور 
پرش��کوه مردم در راهپیمای��ی 22 بهمن تاکید 
کردند: این افزایش حضور نش��ان دهنده آن است 
که به رغم تالش گسترده و پرحجم جبهه استکبار 
برای به فراموش��ی سپرده شدن یا کم رنگ شدن 
انق��الب در ذهن مردم، اما ان��دک خللی در عزم 

راسخ ملت به وجود نیامده است.  ایشان سپس به 
موضوع انتخابات 7 اس��فند اشاره و تاکید کردند: 
دش��من با یک برنامه ریزی خاص برای انتخابات، 
به دنبال تحقق توطئه طراحی ش��ده خود است، 
بنابراین بای��د ملت ایران به عنوان صاحبان اصلی 
کش��ور از برخی حقایق مطلع شوند تا این نیات 

پلید محقق نشود. 
رهبر معظم انقالب اسالمی با بیان این مقدمه 
که پیروزی انقالب و کوتاه ش��دن دست آمریکا و 
رژیم صهیونیستی از ایران، بزرگ ترین تحقیر برای 
آنها بود و در طول 37 سال گذشته از هیچ تالشی 
برای متوقف کردن حرکت پرش��تاب ملت ایران 
دری��غ نکرده اند، گفتند: از ابتدای پیروزی انقالب 
اسالمی طراحی بیگانگان، جلوگیری از برگزاری 
انتخابات در ایران بود که تالش هایی را هم انجام 
دادند اما چون مأیوس شدند، در سال های اخیر، 
تمرکز خود را بر زیر س��وال ب��ردن انتخابات قرار 
داده و می خواهند در انتخابات اعمال نفوذ کنند. 

حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: طراحی آنها 
برای انتخابات 7 اسفند، از تخریب شورای نگهبان 
و زیرس��وال بردن تصمیم های آن آغاز شده است 
و این ش��ورا یکی از چند مرکز اساس��ی در نظام 
اسالمی اس��ت که آمریکایی ها از ابتدای پیروزی 

انقالب، به شدت با آن مخالف بودند. 
ایشان با تاکید بر اینکه نتیجه زیر سوال بردن 
تصمیم های ش��ورای نگهبان، الق��ای غیرقانونی 
بودن انتخابات است، خاطرنشان کردند: هنگامی 

که غیرقانونی بودن انتخابات القا ش��ود، بنابراین 
مجلس شورای اسالمی برآمده از این انتخابات و 

مصوبات آن غیرقانونی خواهد بود. 
رهبر معظم انقالب اسالمی افزودند: هدف این 
طراحی زیرکانه، قرار دادن کش��ور در خأل قانون 
و مجلس، در چهار س��ال آینده اس��ت که افکار 

عمومی باید متوجه این موضوع باشند. 
حض��رت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به افرادی 
که در داخل، با تخریب شورای نگهبان، با دشمن 
همصدای��ی می کنن��د، گفتند: بیش��تر این افراد 
متوجه صحبت های خود نیستند و نمی توان آنها 
را متهم به خیانت کرد، اما آنها باید متوجه شوند 
ک��ه نتیجه این هم صدایی، تکمیل کردن نقش��ه 
خطرناک دش��من است.  ایشان با تاکید بر اینکه 
یکی از اهداف جبهه اس��تکبار، از زیر سوال بردن 
انتخابات، محروم کردن ملت های مس��لمان دنیا 
از پدی��ده بی نظیر، بدیع و جذاب مردم س��االری 
دینی است، به جایگاه بسیار مهم مجلس شورای 
اسالمی اشاره کردند و افزودند: مجلس با تصویب 
قوانین، ریل گذار حرکت دولت و دستگاه اجرایی 
است، بنابراین انتخاب نمایندگان براساس بصیرت 
و آگاه��ی، در نحوه ریل گذاری حرکت کش��ور و 

جهت گیری آن بسیار تاثیرگذار است. 
رهبر معظم انقالب اس��المی تاکید کردند: اگر 
مجلس به دنب��ال رفاه م��ردم، عدالت اجتماعی، 
گش��ایش اقتصادی، پیش��رفت علم و فناوری و 
اس��تقالل و عزت ملی باش��د، ریل گذاری آن در 

جهت ای��ن هدف ها خواهد بود ام��ا اگر مجلس 
مرعوب غرب و آمریکا و به دنبال حاکمیت جریان 
اش��رافی گری باش��د، ریل گذاری او در این جهت 
خواهد بود و کش��ور را به مسیر بدبختی هدایت 

خواهد کرد. 
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای با اش��اره به کالم 
امام)ره( که مجلس را در رأس امور می دانستند، 
گفتن��د: ای��ن در رأس ام��ور ب��ودن ب��ه معنای 
سلس��له مراتب اجرای��ی نیس��ت بلک��ه تاکید بر 
اهمیت جایگاه مجلس از لحاظ تعیین مس��یر و 

جهت گیری حرکت کشور است. 
ایش��ان در ادامه به اهمیت اساس��ی و بنیادین 
مجلس خب��رگان در نظام اس��المی نیز اش��اره 
و خاطرنش��ان کردن��د: اهمیت جای��گاه مجلس 
خبرگان از این جهت است که در تعیین رهبری 
به عنوان تصمیم گیر و سیاست گذار اصلی کشور، 
نقش دارد بنابراین انتخاب نمایندگان این مجلس، 

موضوع بسیار مهمی است. 
رهب��ر معظ��م انقالب اس��المی افزودن��د: اگر 
نمایندگان مجلس خبرگان دلبس��ته به انقالب، 
دلباخته ب��ه ملت، آگاه از توطئه های دش��من و 
مق��اوم در مقابل این توطئه ها باش��ند، در زمان 
مقتضی، تصمیم گیری آن��ان به یک گونه خواهد 
بود ولی اگر نمایندگان خبرگان غیر از این باشند، 

به گونه دیگری عمل خواهند کرد. 
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای با اش��اره به تمرکز 
دس��تگاه های تبلیغاتی جبهه استکبار بر مجلس 

خبرگان، گفتند: علت تاکید مکرر بر لزوم بصیرت 
و آگاهی و دانایی مردم در انتخابات، همین موضوع 

است تا برخالف خواسته دشمن عمل شود. 
رهب��ر معظم انقالب بار دیگ��ر ملت ایران را به 
حضور همه جانب��ه در انتخابات و دف��اع از نظام 
اسالمی و اس��تقالل و عزت ملی فراخواندند و با 
تاکی��د بر لزوم هوش��یاری در برابر جبهه بی پروا 
و خطرن��اِک مقابل ملت ایران ک��ه تحت نفوذ و 
سلطه ش��بکه صهیونیس��تی قرار دارد، افزودند: 
سیاس��ت های آمری��کا و بس��یاری از دولت های 
اروپایی، تحت س��لطه این شبکه است و عملکرد 
آمریکایی ه��ا در قضیه هس��ته ای نیز باید در این 

چارچوب ارزیابی شود. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: بعد از جریان 
طوالنی مذاکرات و س��پس توافق هس��ته ای، بار 
دیگر یک مس��ئول آمریکای��ی در روزهای اخیر 
گفته است، کاری می کنیم که سرمایه داران دنیا 

جرأت حضور در ایران را نداشته باشند! 
ایش��ان ب��ا تاکید بر اینک��ه این گون��ه اظهارات 
نش��ان دهنده عمق دش��منی آمریکا با ملت ایران 
اس��ت، افزودند: یکی از اهداف کس��انی که در دو 
سال اخیر به دنبال مذاکرات هسته ای بودند و انصافا 
نیز زحمت کش��یدند، گشایش اقتصادی از طریق 
س��رمایه گذاری خارجی بود اما آمریکایی ها اکنون 

جلوی همین موضوع را هم می خواهند بگیرند. 
رهبر معظم انقالب اسالمی گفتند: اینکه بارها 
گفته ش��د ک��ه آمریکایی ها غیرقاب��ل اعتمادند، 

معنایش همین است. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به اعتراض 
سیاس��تمداران آمریکای��ی ب��ه ش��عار »مرگ بر 
آمریکا« در راهپیمایی ها، خاطرنشان کردند: وقتی 
شما این گونه عمل می کنید و گذشته و امروز شما 
حاکی از دش��منی بدون پرده پوشی است، انتظار 

دارید ملت ایران چه پاسخی به شما بدهند؟ 
ایش��ان افزودند: البته آنه��ا در دیدارهای خصوصی 
لبخن��د می زنند، دس��ت می دهند و س��خنان خوش 
می گوین��د که این گونه رفتارها مرب��وط به دیدارهای 
دیپلماسی و خصوصی است و تاثیری در واقعیت ندارد. 
رهبر معظم انقالب اسالمی تاکید کردند: واقعیت 
آن است که بعد از مذاکرات طوالنی و بستن قرارداد 
و تمام ش��دن قضایا، حاال می گویند نمی گذاریم و 
صراحتا تهدید به تحریم جدید می کنند.  حضرت 
آیت اهلل خامنه ای گفتند: این، واقعیِت آمریکا است 
و در مقابل این دش��من، نمی توان چش��م خود را 

بست و حمل بر صحت کرد. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای تاکید کردند: راه حل 
مشکالت کش��ور عبارت اس��ت از بیداری مردم، 
حف��ظ انگیزه های ایمانی در جامعه، به کارگرفتن 
جوانان پرانگیزه و مومن و تقویت درونی کش��ور 

در ایمان، اقتصاد، علم و دستگاه های مدیریتی. 
رهبر معظم انقالب اس��المی در پایان گفتند: به 
فضل الهی جوانان کشور، روزی را خواهند دید که 
آمری��کا و حتی بزرگ تر از آمریکا نیز توانایی انجام 
هیچ غلطی را در مقابل ملت ایران نخواهند داشت. 

کاهش نرخ سود بانکی و سه دغدغه

رهبر معظم انقالب: اقتصاد مقاومتی، درون زا و برون گراست

سرمقـاله

 دبیر گروه
بانک و بورس

گزارش »فرصت امروز« از بازارچه عودالجان

زیر طاق بازارچه

اصغر قاسمی

سیده فاطمه حسینی، دکترای مالی و اقتصاد 
گفت: تهدید ب��زرگ در حال حاضر نرخ بیکاری 
باالی جوانان اس��ت که باید برطرف ش��ود. نرخ 
ح��دود 2۵ درصدی بیکاری جوانان تحصیلکرده 
یک خطر بزرگ است که فقط با رشد سریع تولید 
ملی برطرف می شود و رش��د شتابان نیز نیاز به 
تامین سرمایه دارد. تولید کاالها و خدمات منطبق 
با نیاز بازارهای جهانی راه ایجاد اش��تغال باثبات 

است. 
اقتصاد ایران روزهای سختی را در سطح 
کالن تجربه می کند. برآیند و نتیجه و نشانه 
اصلی ایـن روزهای سـخت درمقوله رکود 
متبلور شده است. رکود امروز ایران چگونه 

پدیدارشد؟ 
واقعیت این اس��ت که رکود گس��ترده و ژرفی 
ک��ه از 1390 تا امروز اقتصاد ای��ران را فرا گرفته 
اس��ت دالی��ل داخل��ی و خارجی و سیاس��ی و 
اقتص��ادی دارد. نقط��ه پررنگ در می��ان عوامل 
داخلی ناکارآم��دی سیاس��ت گذاری دولت نهم 
ودهم اس��ت. نگاه تقلیل گرایان��ه رئیس دولت به 
اقتصاد کالن و نادیده گرفتن علم اقتصاد و رفتار 
و تصمیم های غیرکارشناسی در حوزه اقتصاد در 

هر جامعه ای ش��رایط را نامساعد می کند و دولت 
احمدی نژاد چنین رفتاری داش��ت. به طور مثال 
وقتی به او یادآور می ش��دند نباید منابع بانک ها 
را به ثمن بخس به فعالیت های نابازده تخصیص 
دهد، او اصرار کرد و منابع بانکی را با قیمت پایین 
به طرح های زودبازده داد که نتایج آن ناامید کننده 
بود. از سوی دیگر تحریم غرب علیه اقتصاد ایران 
نیز ش��رایط را سخت تر کرد و نتیجه این شد که 
نرخ رشد اقتصادی در دو س��ال 1391 و 1392 
منفی شد. در سال 1393 تا اندازه ای اقتصاد ایران 
روی خوش دید اما سقوط قیمت نفت از نیمه دوم 
پارس��ال کار دولت یازدهم را سخت کرد. کاهش 
رش��د اقتصاد چین به مثابه موتور رش��د اقتصاد 
جهانی نیز مزید برعلت ش��ده و رک��ود را تداوم 

بخشیده است. 
 دولت یازدهم زیر فشار شدیدی قرار دارد 
که باید کاری کند رکود را تضعیف و اقتصاد 
را بـه دوره رونق برسـاند و می گویند دولت 
باید شجاعانه تر تصمیم بگیرد. به نظر شما 
در کوتاه مدت چه می تـوان کرد که از رکود 

بیرون آییم؟ 
دولت یازدهم با مهار ش��تاب تورم قدم بزرگی 

برای خارج کردن مردم از ترس برداش��ته اس��ت 
و تا جایی که توانس��ته و امکان��ات اجازه می داده 
جلوی تنش و نوس��ان ارزی را گرفته اس��ت، اما 
س��وق دادن اقتصاد به سوی رونق در کوتاه مدت 
نیاز به جمع شدن چند شرط دارد. شرط نخست 
اجماع سیاسی و اتحاد ملی برای استفاده گسترده 
از پس انداز ملی است که از مسیر سرمایه گذاری 
خارجی است. این نیاز مبرم اقتصاد ایران است که 
باید در کنار آن سرمایه گذاری داخلی نیز تشویق 
ش��ود تا کارآمدی افزایش یابد. در بلندمدت نیز 
باید اقتص��اد رقابتی ش��ود و انحصارهای دولتی 
وخصوصی جای ش��ان را به بنگاه ه��ای چابک و 

نیرومند دهند. 
اگر بخواهیم کار سـاماندهی اقتصاد را از 

جایی شروع کنیم این نقطه کجاست؟ 
 تهدید بزرگ در حال حاضر نرخ بیکاری باالی 
جوانان اس��ت که باید برطرف ش��ود. نرخ حدود 
2۵درصدی بیکاری جوانان تحصیلکرده یک خطر 
بزرگ اس��ت که فقط با رشد س��ریع تولید ملی 
برطرف می شود و رشد شتابان نیز نیاز به تامین 
سرمایه دارد. تولید کاالها و خدمات منطبق با نیاز 

بازارهای جهانی راه ایجاد اشتغال باثبات است. 

در گفت وگو با دکتر سیده فاطمه حسینی مطرح شد 

ایجاد اشتغال برای جوانان تحصیلکرده با سرمایه گذاری خارجی 
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نفتی  قرارداده��ای جدی��د 
ب��ا حض��ور رئی��س س��ازمان 
بازرس��ی کل کشور، وزیر نفت 
و کارشناس��ان این دو دستگاه 
طی نشس��ت مشترکی در این 

سازمان بررسی شد. 
ب��ه گزارش ایرنا از س��ازمان 
بازرسی کل کشور، این نشست 
مش��ترک با حضور ناصر سراج، 
رئیس س��ازمان بازرس��ی کل 
کش��ور، بی��ژن زنگن��ه وزی��ر 
نف��ت، معاونان و کارشناس��ان 
وزارت نف��ت، معاون اقتصادی 
و بازرس��ان کل ح��وزه نف��ت 

سازمان بازرسی برگزارشد. 
رئیس س��ازمان بازرس��ی با 
اش��اره به اش��کاالت س��ازمان 
ب��ه  کش��ور  کل  بازرس��ی 
نفت��ی  جدی��د  قرارداده��ای 
گف��ت: تاکید می کنم که هدف 
سازمان بازرسی رفع اشکاالت 
ای��ن قرارداده��ا به نفع نظام و 
م��ردم اس��ت و ه��دف ما این 
نیس��ت برای مدی��ران وزارت 
نف��ت، پرونده تش��کیل دهیم 
بلک��ه قطعا دنبال آن هس��تیم 
که مدیران را به انجام ریس��ک 
ع��ادت دهیم، چراکه معتقدیم 
مدیری که نتواند ریسک کند، 
مدی��ر نیس��ت. در این راس��تا 
ب��ه همکاران س��ازمان گفته ام 
اگ��ر دیدی��د مدیری ریس��ک 
ک��رده و ش��اید در اث��ر ای��ن 
ریس��ک، ض��رری هم به دولت 
زده ولی موفقیت هایی کس��ب 
کرده اس��ت، ای��ن مدیر نباید 
بازخواس��ت و ب��رای او پرونده 

تشکیل شود. 
رئیس سازمان بازرسی کل 
کشور با اشاره به مغایرت های 
قرارداده��ای جدی��د نفت��ی 
گف��ت: خ��ط قرمز س��ازمان 
بازرسی در قراردادهای نفتی، 
موضوع صیانت از ذخیره های 
هیدروکرب��وری )ذخایر نفت 
مجم��وع  ودر  اس��ت  گاز(  و 
عملک��رد ش��رکت مل��ی نفت 
به ویژه در 15 س��ال اخیر )تا 
قب��ل از کاهش تولید اجباری 
ناش��ی از ش��رایط تحریم( با 
ضواب��ط تولید صیانت ش��ده، 

منطبق نبوده اس��ت. 
س��راج تصریح ک��رد: مطابق 
گزارش های رس��می ش��رکت 
گزارش ه��ای  و  نف��ت  مل��ی 
س��ازمان بازرس��ی کل کشور، 
بعض��ا به ط��ور میانگین روزانه 
ت��ا ح��دود 450 هزار بش��که 
نفت خام، تولی��د غیرصیانتی 
داشته ایم و قویا بیم آن می رود 
که در شرایط پسابرجام مجددا 
این شرایط شکل بگیرد. تولید 
غیرصیانتی در حجم باال، چون 
منج��ر به حبس منابع نفت در 
زیرزمین می شود، بنابراین در 
بلندم��دت، منافع اقتصادی و 
در نهایت منافع ملی را شدیدا 
تهدی��د می کند و دراصالح این 
وضعیت، مس��تلزم تزریق گاز 
کاف��ی و مس��تمر ب��ه مخازن 

نفتی و توسعه روش های ازدیاد 
برداشت است. 

رئیس س��ازمان بازرسی کل 
کش��ور با بیان اینکه »حتی از 
منظ��ر قانون نی��ز فروش نفت 
ارزان برخ��الف تولی��د صیانت 
شده است«، متذکر شد: یعنی 
ارزان فروش��ی و خام فروش��ی 
نی��ز ب��ه نوع��ی مع��ادل عدم 
صیان��ت اس��ت و طب��ق بند 7 
م��اده 1 قان��ون اص��الح قانون 
نف��ت، »تولی��د صیانت ش��ده 
از مناب��ع نف��ت عبارت اس��ت 
از تم��ام عملیات��ی ک��ه منجر 
به برداش��ت بهین��ه با حداکثر 
ارزش اقتصادی تولید از منابع 
نفتی کشور در طول عمر منابع 
مذک��ور و باع��ث جلوگیری از 
ات��الف ذخایر در چرخه تولید 
نفت براس��اس سیاس��ت های 

مصوب می شود.«
وی ب��ا طرح این س��وال که 
ب��رای این موضوع یعنی تولید 
صیانت شده چه برنامه جامعی 
تدوین و اجرا شده است؟ افزود: 
البت��ه برنام��ه روی کاغذ زیاد 
اس��ت، ام��ا در عم��ل هیچ کار 

اساسی نشده است. 
سراج با تاکید بر اینکه »خط 
قرمز دیگر سازمان بازرسی کل 
کشور، توسعه خام فروشی است 
که خالف سیاست های اقتصاد 
مقاومتی و سیاس��ت های کلی 
بخ��ش ان��رژی اس��ت« گفت: 
جهت گی��ری اصلی برنامه های 
کش��ور در حوزه نف��ت، عموما 
مبتن��ی ب��ر توس��عه اقتصاد بر 
مبنای صادرات نفت و گاز است 
و ای��ن یعنی عموما تجارت در 
ح��وزه نف��ت را با صادرات نفت 
تولیدی برابر می دانیم درحالی 
ک��ه تج��ارت نف��ت مفهوم��ی 
به مرات��ب فرات��ر از تولید نفت 
دارد و ش��امل ترانزیت و سوآپ 

و تبدیل و صادرات می شود. 
در  ک��رد:  تصری��ح  وی 

قرارداده��ای جدید باید میان 
میادی��ن مس��تقل و میادی��ن 
مش��ترک تفکی��ک قائل ش��د 
و ای��ن یعن��ی بای��د فرمت ها و 
تیپ ه��ای ق��راردادی مختلف 
داشت. در میادین مشترک نیز 
ش��رایط منطقه خزر )آب های 
عمی��ق( با خلیج ف��ارس )آب 
کم عم��ق( و ش��رایط میادین 
دریای��ی ب��ا مناطق خش��کی 
متف��اوت اس��ت و بای��د دقیقا 

موردتوجه قرار گیرد. 
وی خط قرمز دیگر سازمان 
بازرس��ی کل کشور را موضوع 
از  جلوگی��ری  و  س��المت 
فس��اد در مراح��ل مختل��ف 
عن��وان  نفت��ی  قرارداده��ای 
به هرح��ال  ک��رد:  اظه��ار  و 
تج��ارب نامطلوب��ی در برخی 
قرارداده��ای خارجی نفتی از 
جمله قرارداد »اس��تات اویل« 
و قرارداد »کرس��نت« و برخی 
قرارداده��ای دیگر وجود دارد. 
سراج تاکید کرد: قویا پیشنهاد 
داری��م یک بند در قراردادهای 
خارج��ی گنجان��ده ش��ود که 
چنانچ��ه در ه��ر مرحله ای از 
اج��رای قرارداد ثابت ش��د که 
ط��رف مقاب��ل مثال س��عی در 
اعمال نفوذ داش��ته یا اقدام به 
پرداخت رشوه تحت هر عنوانی 
کرده یا یکی از عناوین مندرج 
در کنوانس��یون ملل متحد در 
مقابله با فس��اد را مرتکب شده 
اس��ت، حق فسخ یا تجدیدنظر 
در ق��رارداد ب��ا یک س��ازوکار 
مناس��ب و موث��ر برای کارفرما 
ایج��اد ش��ود. ای��ن کار باعث 
می شود پای دالالن و مفسدان 
ت��ا حدود زیادی کوتاه ش��ود؛ 
یعنی هزینه فساد باید باال رود. 
س��راج بح��ث م��دت زمان 
تقریب��ی بین 20 تا 30 س��ال 
دوره ق��رارداد )20 س��ال اصل 
قرارداد+ 5 س��ال قابل تمدید+ 
چند س��ال دوره اکتشاف( در 

م��اده 7 مصوب��ه دولت را قابل 
مناقش��ه دانس��ت و گفت: این 
م��دت زم��ان در ترکی��ب ب��ا 
موضوع��ات دیگری ک��ه فوقا 
اش��اره ش��د )بح��ث صیانت و 

نظارت( قابل قبول نیست. 
رئیس س��ازمان بازرسی کل 
کش��وراظهار ک��رد: جزیی��ات 
قرارداده��ای جدید مس��تلزم 
تجزی��ه وتحلیل جامع اصل هر 
قرارداد اس��ت و مصوبه دولت 
فقط به کلیات و چارچوب کلی 

پرداخته است. 
س��راج گفت: این چارچوب 
کل��ی نی��ز بیش��تر ب��ه نف��ع 
البت��ه  و  اس��ت  پیمان��کاران 
ای��ن  نف��ت  وزارت  توجی��ه 
اس��ت که اگر امتی��از ندهیم، 
خارجی ه��ا نمی آین��د! جالب 
آنک��ه دس��ت اندرکاران وزارت 
نفت باره��ا تاکید کرده اند که 
در تنظیم قراردادهای جدید از 
مشاوره و همکاری شرکت های 

خارجی نیز بهره برده اند. 
در ادام��ه این نشس��ت بیژن 
زنگن��ه، وزیر نفت با اس��تقبال 
از ورود س��ازمان بازرس��ی کل 
کش��ور ب��ه قراردادهای جدید 
نفتی گفت: درباره قراردادهای 
نفت��ی می توان توضیح داد که 
چرا برخ��ی اتفاقات می افتد و 
چ��را نمی افت��د. البته برخی از 
موضوعات هس��ت ک��ه اندازه 
تصمیم گی��ری آن از قام��ت ما 
بزرگ ت��ر و از ت��وان م��ا خارج 
اس��ت، ام��ا در ح��دی ک��ه ما 
می توانی��م صحبت کنیم و در 
این نشست به آن می پردازیم.  
وزیر نفت ادامه داد: اگر موافق 
باش��ید مث��ل مجل��س، بند به 
بن��د ق��رارداد جدی��د را مورد 
بررس��ی قرار دهیم تا اشکاالت 
سازمان بازرسی مطرح و پاسخ 
کارشناس��ان ما نیز ارائه ش��ود 
ت��ا اگر موردی قابل اصالح بود 
اص��الح و اگ��ر نب��ود حذف یا 

جایگزین شود. 
زنگن��ه تصریح کرد: البته ما 
معتقدیم اگر ش��ما توضیحات 
م��ا را بش��نوید طرف��دار ای��ن 
قرارداده��ا خواهی��د ش��د و تا 
اینج��ای کار آنچ��ه مش��خص 
اس��ت اینکه دولت یک مصوبه 
روش��ن دارد و هی��چ م��ورد 

محرمانه ای ندارد. 
وی در ادامه بیان کرد: موضع 
ما نسبت به قراردادهای متقابل 
)بیع متقابل( نیز روش��ن است 
و ای��ن قرارداده��ا مانن��د ه��ر 
سیس��تم و ق��راردادی در دنیا 
دارای اشکاالت و نقاط ضعفی 
اس��ت و براس��اس خود انسان 
که اش��رف مخلوق��ات خداوند 
اس��ت ک��ه دارای نقطه ضعف 
س��اختاری اس��ت ول��ی با این 
مجموع��ه جلو م��ی رود. وی با 
بی��ان اینکه هدف وزارت نفت 
از قرارداده��ای جدی��د نفتی 
رف��ع اش��کاالت و نقاط ضعف 
بیع متقابل اس��ت، افزود: البته 
معن��ای حرف من این نیس��ت 
که قرارداد قبلی به طورکلی بد 
است. اگر ما قراردادهای قبلی 
را نداش��ته باش��یم االن تولید 
م��ا پایی��ن بود و پارس جنوبی 

نداشتیم. 
وی در ادامه افزود: 20س��ال 
از ای��ن ق��رارداد می گ��ذرد و 
هم اکنون پن��ج قرارداد که در 
دولت گذشته منعقد شده بود 
در حال اجراست و احساس ما 
این بود که االن فرصت مناسبی 
برای رفع اشکاالت قراردادهای 
قبلی است. وزیر نفت افزود: هر 
قرارداد یک ش��رایط عمومی و 
یک شرایط خصوصی دارد که 
ش��رایط عمومی مصوبه دولت 
اس��ت. حتی ش��رایط عمومی 
می تواند ش��رایط خصوصی را 
اصالح یا محدود کند و از نظر 
قانونی حتی اگر می خواس��تیم 
بیع متقابل داش��ته باشیم باید 
ش��رایط عمومی ق��رارداد را به 

تصویب دولت می رساندیم. 
وزی��ر نفت ادامه داد: حقوق 
خیل��ی دقیق��ی اس��ت، حتی 
ممکن است خالف خواست ما 
باشد ولی حق است و دوستان 
بفرمایند که کجای این شرایط 
عمومی دارای اش��کال است تا 
اص��الح ش��ود. براس��اس این 
گزارش، در ادامه این نشس��ت 
کارشناسان س��ازمان بازرسی 
بنده��ای  روی  کش��ور  کل 
مختل��ف م��واد 1، 3، 6 و 8 
نفت��ی  جدی��د  قرارداده��ای 
اشکاالت و مغایرت های قانونی 
را مط��رح کردند و وزیر نفت و 
معاونان وزارت نفت توضیحات 
خود را ارائه دادند و در نهایت 
قرار ش��د در یک نشست دیگر 
ب��ا حضور کارشناس��ان وزارت 
نفت و س��ازمان بازرس��ی کل 
کش��ور روی بنده��ای م��ورد 
بح��ث تصمیم گی��ری نهای��ی 

انجام شود. 

رئیس سازمان بازرسی در بررسی قراردادهای جدید نفتی

هدف ما تشکیل پرونده برای مدیران وزارت نفت نیست

رئیس جمه��ور  تالش ه��ای 
اصالحاتی  ایج��اد  برای  روحانی 
در صنع��ت انرژی ایران بس��یار 
ضروری به نظر می رس��د اما وی 
در ای��ن مس��یر با موانع بس��یار 

زیادی مواجه خواهد شد. 
در روز س��ی ام ژانوی��ه س��ال 
جاری میالدی، تع��دادی تندرو 
در مقابل ساختمان وزارت نفت 
ای��ران و به منظور نش��ان دادن 
مخالف��ت خود ب��ا فرمت جدید 
قراردادهای ان��رژی ایران تجمع 

کردند. 
با وج��ود مخالفت های مذکور، 
در انتهای ماه نوامبر دولت ایران 
ط��رح ایجاد تغیی��رات عمده در 
مق��ررات مربوط ب��ه تولید نفت 
را پیش��نهاد ک��رد؛ موضوعی که 
س��بب ش��د تا س��رمایه گذاری 
در بخ��ش ان��رژی ای��ران برای 
ش��رکت های خارجی جذاب تر از 

گذشته به نظر برسد. 
فاصل��ه س��ال های 1979  در 
ت��ا 1998 میالدی ای��ران هیچ 
قرارداد همکاری با ش��رکت های 
ان��رژی خارج��ی امض��ا نکرده و 
دول��ت اصالح��ات که از س��ال 

1998 تا 2005 میالدی قدرت 
را در دس��ت داش��ت، در ای��ن 
س��ال ها تنه��ا روی گس��ترش و 
توس��عه زیرس��اخت انرژی ایران 
تمرک��ز ک��رده ب��ود. در چنین 
ش��رایطی دول��ت وق��ت ای��ران 
به منظ��ور جذب س��رمایه های 
خارج��ی ضروری برای توس��عه 
بخش ان��رژی در ای��ران، معرف 
 نوع��ی از قرارداده��ا ب��ا عنوان

  »buy-back service contract«
ب��ه معن��ای »ق��رارداد بازخرید 

خدمات« بود. 
مذک��ور،  ط��رح  براس��اس 
خارج��ی  ان��رژی  ش��رکت های 
مربوط  فعالیت های  می توانستند 
به اکتشاف و توسعه میدان های 
نف��ت و گاز ایران را انجام دهند، 
اما در مرحله تولید باید میادین 
مذک��ور را به ش��رکت ملی نفت 
تحویل می دادن��د. طرح  ای��ران 
ارائه شده از س��وی دولت ایران 
اگرچ��ه موانع قانون��ی موجود بر 
س��ر راه خود را از بین برده بود، 
ام��ا جذابیتی برای ش��رکت های 
انرژی خارجی نداش��ت، چرا که 
ای��ن ش��رکت ها باید ب��ه میزان 

قابل توجه��ی در پروژه های نفتی 
ایران س��رمایه گذاری کرده و به 
هنگام س��وددهی ای��ن پروژه ها، 
آنها را به مقام��ات ایرانی واگذار 

کنند. 
چارچوب ه��ای  و  طرح ه��ا 
قانونی ک��ه ایران در پروژه های 
به ش��رکت های  ان��رژی خ��ود 
می کن��د،  پیش��نهاد  خارج��ی 
در مقایس��ه با م��دل »قرارداد 
به عنوان  که  س��هم«  اش��تراک 
مت��داول  قانون��ی  چارچ��وب 
گاز  و  نف��ت  قرارداده��ای  در 
در جه��ان محس��وب ش��ده و 
بخش��ی از مالکیت ذخایر نفت 
و گاز را به ش��رکت های انرژی 
واگذار کرده و آنها را در س��ود 
و هزینه ه��ای پروژه های انرژی 
از جذابی��ت  س��هیم می کن��د، 

چندانی برخوردار نیس��ت. 
در ای��ن راس��تا دولت حس��ن 
اصالح��ات  فرآین��د  روحان��ی، 
قانون��ی  چارچ��وب  س��اختاری 
قرارداده��ای انرژی ای��ران را به 
موازات مذاکرات هس��ته ای این 
کش��ور پیش ب��رده اس��ت. این 
موضوع به معنای آن اس��ت که 

دول��ت آقای روحان��ی به خوبی 
تش��خیص داده اس��ت که صرف 
لغو تحریم های بین المللی زمینه 
را ب��رای افزای��ش قاب��ل توج��ه 
خارج��ی  س��رمایه گذاری های 
در بخ��ش ان��رژی ای��ران فراهم 
نمی کن��د.  در قراردادهای نفتی 
پیش��نهادی ایران ک��ه به تازگی 
ارائه ش��ده اند، س��عی ش��ده تا 
برخ��ی از عناص��ر قرارداده��ای 
»ق��رارداد بازخری��د خدمات« و 
مدل »قرارداد اش��تراک س��هم« 
را ترکیب ک��رده تا از این طریق 
امکان مالکیت بخش��ی از ذخایر 
نف��ت و گاز ایران را به مدت 20 
الی 25 س��ال برای شرکت های 

خارجی فراهم کند. 
در ای��ن رابط��ه کارشناس��ان و 
تحلیلگران حوزه انرژی معتقدند، 
اج��رای موث��ر قراردادهای جدید 
ای��ران، پی��ش ش��رط بازگش��ت 
موفقیت آمی��ز ایران ب��ه بازارهای 
انرژی جهان محس��وب می شود. 
این در حالی است که مخالفت های 
شدیدی با این قراردادها در ایران 
وجود داش��ته و تظاه��رات اخیر 
دانشجویان مخالف دولت در مقابل 

وزارت نف��ت، ب��رای پنجمین بار 
سبب لغو شدن کنفرانس معرفی 
قراردادهای جدید انرژی ایران در 

لندن شد. 
در این بین مجمع تش��خیص 
مصلح��ت نظ��ام، به عن��وان یک 
نهاد قدرتمن��د نظارتی در ایران 
ک��ه گزارش عملک��رد خود را به 
ارائه  ایران  مقام معظم رهب��ری 
می کن��د، اع��الم ک��رده اس��ت، 
ق��رارداد جدی��د نفت��ی را مورد 

بازبینی قرار خواهد داد. 
با این وجود به نظر می رس��د، 
قراردادهای  در  اصالحات  اعمال 
ان��رژی ای��ران ضروری ب��وده و 
هرگون��ه تاخی��ر در ای��ن رابطه 
می توان��د بازگش��ت ای��ران ب��ه 
بازاره��ای جهانی نفت و گاز را با 
مشکالت زیادی مواجه کند. این 
موضوع نه تنه��ا تبعات غیر قابل 
پیش بین��ی را برای چش��م انداز 
اقتصاد کالن ایران در بر خواهد 
داشت، بلکه بر وضعیت بازارهای 
جهان��ی ان��رژی نی��ز تاثیرگذار 

خواهد بود. 
ترجمه: معراج آگاهی
منبع: مجله گاز طبیعی اروپا

مسیر پردست انداز ایران برای بازگشت به بازارهای جهانی انرژی

بینالملل

نیرونفت

شورای رقابت خروج پتروشیمی ها 
از بورس را رد کرد

 ش��ورای رقابت ب��ا تایید نکردن اختیاری ش��دن 
عرضه محصوالت پتروش��یمی در بورس، مقرر کرد 
که دس��تورالعمل الزم برای رفع مش��کالت موجود 
معامالت در بورس با همکاری دس��تگاه های مربوطه 

تهیه شود. 
به گزارش ش��انا به نقل از پایگاه اطالع رس��انی 
ش��ورای رقابت، در ادامه مباحث جلسه 237 این 
شورا در تاریخ 28 دی ماه امسال با موضوع عرضه 
محصوالت پتروش��یمی در ب��ورس کاال، با دعوت 
از انجم��ن صنفی کارفرمایی صنعت پتروش��یمی، 
اتحادیه سراس��ری تعاونی های تامی��ن نیاز صنایع 
پایین دس��تی پتروش��یمی و بورس کاالی ایران، 
پ��س از ادای توضیح��ات مدعوی��ن درباره وضع و 
مش��کالت فعلی، مزایا و معای��ب عرضه در بورس 

جمع بندی ش��د. 
براساس جمع بندی شورای رقابت، صدور بخشنامه 
مورخ 12 تیرماه 93 وزارت صنعت، معدن و تجارت 
دایر ب��ر اینکه در ص��ورت عدم ف��روش محصوالت 
پتروش��یمی پ��س از دو مرحل��ه متوال��ی عرضه در 
بورس، امکان فروش در خارج از بورس وجود داشته 
باش��د، موجب بروز عدم شفافیت، تبعیض در قیمت 

و اخالل در مکانیسم بازار شده است. 
بر پای��ه این گزارش، ش��ورای رقابت در ش��رایط 
فعلی ضمن اینکه پیش��نهاد اختیاری ش��دن عرضه 
در ب��ورس را تایی��د نکرد، مقرر کرد براس��اس مفاد 
بند 3 م��اده 58 قان��ون اجرای سیاس��ت های کلی 
اص��ل 44 قانون اساس��ی، ظرف مدت حداکثر س��ه 
م��اه، مرکز مل��ی رقابت با هم��کاری وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت، انجمن صنف��ی کارفرمایی صنعت 
پتروش��یمی، اتحادیه سراس��ری تعاونی های تامین 
نیاز صنایع پایین دس��تی پتروشیمی و بورس کاالی 
ایران، دستورالعمل الزم برای رفع مشکالت موجود 
معامالت در بورس، افزایش ش��فافیت، تعیین کاالها 
و ش��رایط عرضه در بورس این محص��والت و نحوه 
نظ��ارت بر ب��ازار این محصوالت را تهیه و به ش��ورا 

ارائه کند. 

معاون ارشد گروه زولتزر اعالم کرد 
آمادگی سوییسی ها برای انتقال 

فناوری به صنعت پتروشیمی ایران

 گ��روه زولت��زر به عن��وان یک��ی از بزرگ تری��ن 
ش��رکت های فعال در بخش انرژی س��وییس آماده 

بازگشت به صنعت پتروشیمی ایران است. 
به گزارش ش��انا، تورس��ن وینتر گرس��ته، معاون 
ارش��د گروه زولت��زر روز دوش��نبه )26 بهمن ماه( 
در دی��دار با مرضیه ش��اهدایی، معاون وزیر نفت در 
امور پتروشیمی از آمادگی شرکت خود برای حضور 

دوباره در صنعت پتروشیمی ایران خبر داد. 
تورس��ن وینتر گرس��ته با اش��اره به روابط خوب 
شرکت زولتزر با ایران پیش از تحریم اظهار کرد: ما 
تجربه خوبی از همکاری با ش��رکت های پتروشیمی 
ایران داریم و آماده هس��تیم در دوران پس��اتحریم 
دوب��اره در بخش ه��ای مختلف صنعت پتروش��یمی 

ایران فعالیت کنیم. 
وی اف��زود: با توجه به رون��د فعالیت گروه زولتزر 
آمادگ��ی داری��م در انتق��ال فن��اوری ب��ا طرح ها و 
مجتمع های پتروشیمی ایران همکاری های خوب و 
جامعی را آغاز کنیم. وینترگرس��ته با اشاره به اینکه 
برای طراحی فرآیندها زمینه های همکاری مناس��ب 
اس��ت، ادامه داد: همچنین می توانیم در الیسنس ها 
هم فعالیت و همکاری گس��ترده ای با ش��رکت های 
ایرانی داش��ته باش��یم. معاون ارشد ش��رکت زولتزر 
با بیان اینکه ش��ناخت خوبی از صنعت پتروش��یمی 
ای��ران داریم، تصری��ح کرد: همکاری با دو ش��رکت 
ایرانی را نیز آغاز کرده ایم. وی با اشاره به زمینه های 
همکاری در بخش های پلی اس��تایرن، پلی کربنات 
و برخی پلیمرها، تاکید کرد: ش��رکت های سوییسی 

آماده بازگشت به ایران هستند. 

انتقال دانش فنی، مهم ترین شرط 
حضور شرکت های خارجی

به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مرضیه 
ش��اهدایی، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی نیز 
در ای��ن دی��دار با تش��ریح موقعی��ت کنونی صنعت 
پتروش��یمی ایران، اظه��ار کرد: س��رمایه گذاری در 
بخش های باالدس��تی و پایین دس��تی پتروش��یمی 
ب��ا هدف تکمیل زنجی��ره ارزش مورد حمایت کامل 
این ش��رکت قرار دارد و در این مس��یر شرکت های 

سوییسی می توانند در ایران حضور یابند. 
وی افزود: انتقال دان��ش فنی و فناوری های نوین 
یکی از مهم ترین شرایط حضور شرکت های خارجی 

در صنعت پتروشیمی ایران است.

معاون هماهنگی تولید توانیر: 
راندمان نیروگاه ها در ایران 

37.8درصد است

مع��اون هماهنگ��ی تولید ش��رکت مادرتخصصی 
مدیری��ت تولی��د، انتقال و توزیع نی��روی برق ایران 
)توانیر( گف��ت: راندمان نیروگاه ها به طور متوس��ط 
37.8 درصد اس��ت، ام��ا براس��اس برنامه ریزی های 
صورت گرفته قرار اس��ت 17 ه��زار مگاوات نیروگاه 
گازی به س��یکل ترکیبی تبدیل ش��ود ک��ه در این 

صورت راندمان نیروگاه ها به 40 درصد می رسد. 
عبدالرس��ول پیش��اهنگ در گفت وگو با ایسنا، با 
بیان اینک��ه راندمان نیروگاه های گازی در تمام دنیا 
پایین اس��ت، اظهار ک��رد: در حال حاض��ر راندمان 
نیروگاه ه��ای گازی م��ا 33 درص��د اس��ت و زمانی 
که این نیروگاه ها به س��یکل ترکیبی تبدیل ش��وند 
راندمان به 47 درص��د افزایش می یابد که برای این 

مسئله نیز برنامه ریزی هایی شده است. 
وی با بی��ان اینکه نیروگاه های��ی که عمر طوالنی 
دارن��د نیروگاه هایی هس��تند که ب��ا تکنولوژی های 
قدی��م وارد کش��ور ش��ده اند، بیان کرد: در ش��رایط 
فعلی به خاطر تامین برق مورد نیاز مجبور به حفظ 
نیروگاه های قدیمی هس��تیم. پیشاهنگ با اشاره به 
8هزار مگاوات نیروگاه بخار که در حال نصب است، 
اضاف��ه کرد: این کار می توان��د جزو یکی از اقداماتی 
باشد که موجب ارتقای راندمان نیروگاه ها می شود. 

وی با بیان اینک��ه راهکارهای دیگری را نیز برای 
ارتق��ای راندمان نیروگاه ها در نظ��ر گرفته ایم، ادامه 
داد: ایجاد اصالحات روی پره ها و بدنه های توربین و 
همچنین به روز کردن نیروگاه ها می تواند در ارتقای 

راندمان نیروگاه ها تاثیر گذار باشد. 

دعوت الجزایر از شرکت های ایرانی 
برای احداث تصفیه خانه فاضالب

وزی��ر منابع آبی الجزای��ر در بازدید از تصفیه خانه 
جنوب تهران ای��ن مرکز را ی��ک تصفیه خانه نمونه 
و بزرگ دانس��ت و گف��ت: با توجه ب��ه حجم باالی 
پس��اب تصفیه ش��ده و فناوری به کار گرفته ش��ده 
در ای��ن تصفیه خان��ه می ت��وان به ت��وان ایرانی پی 
ب��رد. به گ��زارش ایلنا، عبدالوهاب ن��وری افزود: در 
ح��ال حاض��ر در کش��ور الجزای��ر 172 تصفیه خانه 
در دس��ت بهره ب��رداری و 50تصفیه خان��ه در حال 
راه ان��دازی وج��ود دارد و به طور تقریب��ی بیش از 
ی��ک میلیارد لیتر آب در ای��ن تصفیه خانه ها تصفیه 
می ش��ود. نوری اظهار داش��ت: امیدواریم بتوانیم با 
ش��رکت های ایرانی در این زمینه همکاری داش��ته 
باش��یم، زیرا درجه فنی تصفیه فاضالب در کشورها 
در واقع درجه پیش��رفت آنها را نش��ان می دهد که 
این امر در ایران نش��ان از س��طح باالی این کشور 
در این زمینه دارد. وزیر منابع آبی الجزایر با اش��اره 
به برخی مش��کالت تصفیه فاضالب آن کشور گفت: 
مش��کلی که در کش��ور ما در حوزه تصفیه فاضالب 
وجود دارد مربوط به تصفیه مواد ش��یمیایی اس��ت؛ 
استفاده از لجن تولیدی معضل دیگری است که در 
حال بررس��ی هستیم تا لجن ها سوزانده شود، چون 
کش��اورزان الجزایر از این مواد اس��تقبال نمی کنند. 
همچنین موض��وع همکاری ناکافی ش��هروندان در 
پروژه های فاضالب حت��ی در هزینه های تامین آب 

آش��امیدنی یکی دیگر از مش��کالت ماس��ت. 

مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور: هیچ 
روش تصفیه ای در دنیا وجود ندارد که در ایران 

اجرا نشده باشد 
حمیدرضا جانباز، مدیرعامل ش��رکت مهندس��ی 
آب و فاضالب کش��ور نی��ز در این بازدید با اش��اره 
ب��ه اس��تفاده از فناوری ه��ای نوین در تاسیس��ات 
تصفیه خانه های فاضالب کشور تصریح کرد: در ایران 
270 ش��هر دارای سامانه تصفیه فاضالب است. هیچ 
روش تصفیه ای در دنیا وجود ندارد که در ایران اجرا 
نشده باشد چون کشور ما در اقلیم خشک قرار دارد 
در اکثر اس��تان های کشور ناگزیر هستیم از فاضالب 
و پساب آن در سایر مصارف استفاده کنیم. بنابراین 
یکی از سیاس��ت های وزارت نیرو این است که حتما 

در مناطق مختلف کشور فاضالب را تصفیه کنیم. 
جانباز افزود: در حال حاضر در استان های کم آب 
مانن��د اصفهان و یزد بخش عم��ده ای از نیاز صنایع 
و نیروگاه ه��ا از پس��اب تامین می ش��ود و در ش��هر 
تهران بخشی از پس��اب برای بخش کشاورزی یا در 

پاالیشگاه نفت تهران استفاده می شود. 
او گف��ت: ما س��راغ س��وزاندن لج��ن نرفته ایم و 
مناسب تر این است که فرهنگ  استفاده از کمپوست 
ی��ا کود را در میان کش��اورزان گس��ترش دهیم که 
خوشبختانه این موضوع پذیرفته شده است و تقریبا 
در هیچ کدام از تصفیه خانه ه��ا لجن برای ما معضل 
نیس��ت، گرچه چون بخش عم��ده فاضالب صنعتی 
ج��دا و در مجموعه جداگانه تصفیه می ش��ود میزان 
آالینده ه��ای صنعت��ی و فل��زات س��نگین در لجن 

فاضالب ما زیاد نیست. 
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همای��ش مل��ی مهندس��ی 
تولی��د  ژنتی��ک در خدم��ت 
غذای س��الم و پایدار با حضور 
عیسی کالنتری مشاور معاون 
اول رئیس جمه��وری، به��زاد 
ق��ره یاض��ی رئی��س بخ��ش 
تحقیقات و فناوری س��ازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کش��ور 
و جمعی از اس��تادان دانشگاه 
و متخصصان در دانشگاه علوم 
پزش��کی ش��هید صدوقی یزد 
برگ��زار ش��د. در این همایش 
عیس��ی کالنتری، با اشاره به 
موضوع بحران آب و خاک که 
کشاورزی کشور را تحت تاثیر 
خود قرار داده اس��ت، تصریح 
کرد: با این وضعیت اس��فبار، 
چی��زی ب��رای تولی��د کردن 
نداریم و کش��اورزی را هم از 
تکنولوژی ه��ای جدید محروم 

می کنیم. 

انتظار خودکفایی 
محصوالت کشاورزی 

نابجاست
اول  م�ع���اون  م��ش���اور 
اش��اره  ب��ا  رئیس جمه��وری 
در  ژنتی��ک  تکنول��وژی  ب��ه 
محصوالت کش��اورزی و لزوم 
اس��تفاده از آن در کش��ور، از 
سیاس��ت های یک ب��ام و دو 
ه��وای مس��ئوالن در تولی��د 
محص��والت تراریخته انتقاد و 
کش��اورزان  نباید  کرد:  اظهار 
را از دس��تیابی ب��ه فناوری ها 
من��ع  روز  تکنولوژی ه��ای  و 
کرد. این چه سیاس��تی است 
ک��ه واردات ان��واع محصوالت 
تراریخت��ه ب��ه کش��ور را آزاد 
می گذاری��م ام��ا از تولید آن 
می کنیم؟ خودمان  جلوگیری 
کشاورزان را از کاهش سموم 
می کنیم  من��ع  آفت کش ها  و 
رقابت پذیری  انتظ��ار  بع��د  و 
ب��ا  را  ش��ان  محص��والت 
کشاورزان آمریکایی و اروپایی 

داریم. 
کالنتری گفت: در شرایطی 
ک��ه نه آب کافی و نه خاک ما 
از کیفیت مناس��بی برخوردار 
اس��ت و ن��ه س��رمایه گذاری 
انجام  کش��اورزی  بخ��ش  در 
می ش��ود و نه کش��اورزان به 
علم روز مجهز شده اند، انتظار 
محص��والت،  در  خودکفای��ی 
اس��ت.  غیر عمل��ی  و  نابج��ا 

90 درصد آب های ما بیکربناته 
اس��ت و بای��د ب��ا کوده��ای 
که  ش��وند  غن��ی  کلس��یمی 
ه��م هزینه ه��ای اضافی برای 
کش��اورز دارد و هم با کاهش 
برداشت در واحد سطح مواجه 

می شویم. 
بخ��ش  در  اف��زود:  وی 
نیز دولت های  س��رمایه گذاری 
مناس��بی  عملک��رد  پیش��ین 
منف��ی  رش��د  و  نداش��تند 
سرمایه گذاری را شاهد بوده ایم. 
بیش��ترین س��رمایه گذاری در 
به  بخش کش��اورزی مرب��وط 
س��ال های 51 و 56 در رژی��م 
گذشته اس��ت. با این وضعیت 
آیا می ت��وان به دنب��ال امنیت 

غذایی بود؟ 

7 میلیارد متر مکعب سد 
بدون آب در کرخه

کالنتری در زمینه سدسازی 
نیز آمارهایی ارائه و اظهار کرد: 
در س��ال های اخیر گروه هایی 
که منافع ش��ان از سدس��ازی 
تامین می ش��ود نظرشان را به 
دولت ها تحمیل کرده اند. برای 
نمونه، این ش��بکه مافیایی در 
رودخانه کرخه با آورد ساالنه 
مکع��ب  مت��ر  6/4 میلی��ارد 
ظرفی��ت  ب��ا  س��دهایی  آب، 
13/4 میلی��ارد مت��ر مکعب��ی 
یعن��ی 7 میلیارد  بنا کردن��د. 
مت��ر مکعب س��د ب��دون آب 
متر  4 میلی��ارد  و  س��اخته اند 
مکعب در دست ساخت دارند. 
اول  م��ع����اون  م�ش���اور 
همچنی��ن  رئیس جمه��وری 
محیط زیس��ت کشور را از هم 

پاشیده دانست و گفت: محیط 
زیس��ت ما هم از هم پاشیده و 
کش��اورزان را ب��رای حفظ آن 
مجبور می کنند از س��م و کود 
ش��یمیایی بیش��تری استفاده 
کنند. با این وضعیتی که پیش 
می رویم و مناب��ع زیرزمینی و 
روی زمین را می بلعیم، چیزی 
نس��ل های  برای  ویرانه ای  جز 

آینده باقی نمی گذاریم. 

افزایش کیفیت محصوالت 
غذایی با مهندسی ژنتیک

بهزاد قره یاضی، رئیس بخش 
تحقیقات و فناوری س��ازمان 
مدیری��ت و برنامه ری��زی و از 
پایه گذاران مهندس��ی ژنتیک 
در محصوالت کشاورزی ایران 
نی��ز در ای��ن همای��ش اظهار 
ک��رد: تامی��ن غ��ذای کافی و 
س��الم، دو مقوله اساس��ی در 
امنیت غذایی اس��ت. البته در 
امنیت غذایی الزامی به تامین 
غ��ذا از منابع داخل��ی وجود 
ندارد و حتی می توان کش��تی 
کش��تی غ��ذا وارد و امنی��ت 
غذای��ی را هم تامین کرد. وی 
افزود: اما ما کش��وری هستیم 
ک��ه براس��اس سیاس��ت های 
من��درج در قوانی��ن، امنی��ت 
غذایی مان باید از تولید داخل 
تامین شود و بر توسعه پایدار 
تاکید داریم. زمانی که موضوع 
توسعه پایدار به میان می آید، 
اس��تفاده از مهندسی ژنتیک 
هم وارد می ش��ود. فناوری ای 
که با اصالح و بهبود صفات در 
آالینده ها  و حذف  محصوالت 
و کاهش نهاده های شیمیایی، 

ارزش های تغذیه ای و کیفیت 
آن را بیشتر می کند. 

هیچ محصول غذایی 
آزمایش شده در جهان 

آلوده نیست
داد:  ادام��ه  قره یاض��ی 
محص��والت تراریخت��ه ب��رای 
نخس��تین بار در تاریخ بشر به 
م��ا این اج��ازه را می دهند که 
پی��ش از اینک��ه محصولی به 
بازار برسد، تست شود و مورد 
ارزیابی قرار گیرد. مهندس��ی 
ژنتیک بلوغ بش��ر اس��ت برای 
ب��ه تغذی��ه اهمی��ت  اینک��ه 
بیش��تری می دهند. براس��اس 
س��ازمان  رس��می  گ��زارش 
تمام��ی  جهان��ی،  بهداش��ت 
محصوالت غذایی که در جهان 
مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی 
قرار گرفته اند ظاهرا س��یف و 
ایمن هستند و شواهدی مبنی 

بر آلودگی آنها وجود ندارد. 

نه با ارگانیک مخالفیم نه با 
تراریخته

وی اف��زود: ممک��ن اس��ت 
کس��انی ک��ه منافع ش��ان ب��ا 
واردات بیشتر تامین می شود، 
با محصوالت تراریخته یا حتی 
ارگانی��ک مخالف��ت کنند اما 
اهالی علم و دانش با هیچ یک 
از این نوع محصوالت مخالف 
نیس��تند و به هیچ کدام »نه« 
نمی گوین��د. در ح��ال حاضر، 
بخ��ش زی��ادی از روغن های 
نبات��ی که در کش��ور مصرف 
می شود، از دانه های تراریخته 
بقایای  تولی��د ش��ده اند ک��ه 

آالیندگ��ی و س��موم آنه��ا به 
صفر رسیده است. 

رئی��س بخ��ش تحقیقات و 
فن��اوری س��ازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور تصریح کرد: 
82 درص��د از س��ویای جهان 
به ص��ورت تراریخت��ه تولی��د 
می ش��ود. یعنی 100 درصد از 
بازارهای  در  موجود  س��ویای 
جهانی تراریخته است و ایران 
نیز از واردکنندگان اصلی این 
محصوالت به ش��مار می رود. 
بنابراین اگر بنا باشد بر مبنای 
نظر فن��اوری هراس��ان عمل 
کنیم دسترس��ی کافی به غذا 

نخواهیم داشت. 

بذر کافی برای تولید انبوه 
برنج تراریخته نداریم

قره یاض��ی در گفت و گ��و با 
»فرص��ت امروز«، در خصوص 
کش��ت موانع تولید انبوه برنج 
آین��ده،  س��ال  از  تراریخت��ه 
اظه��ار کرد: دولت نهم تمامی 
بذره��ای تولی��د ش��ده ما را 
ناب��ود کرد و در ح��ال حاضر 
بذر کافی در اختی��ار نداریم. 
بنابرای��ن امس��ال ت��الش ما 
آزمایش ه��ای  اس��تمرار  ب��ر 
مزرعه ای در چارچوب قوانین 
تولید  ب��رای  زیس��تی  ایمنی 
انب��وه برنج تراریخت��ه و اخذ 
مجوز داوطلبان��ه دوباره برای 

تولید انبوه است. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه انتق��اد 
مبن��ی  تراریخت��ه  مخالف��ان 
ب��ر اینکه تهی��ه ب��ذر از این 
نیست،  امکان پذیر  محصوالت 
تصری��ح ک��رد: این یک��ی از 
شایعات بی پایه و اساسی است 
منتشر  تراریخته  مخالفان  که 
کرده ان��د. م��ا به کش��اورزان 
نوید می دهیم که مانند سایر 
بذرهای محل��ی برنج، پس از 
یک بار کش��ت می توانند بذر 
م��ورد نیاز را تهیه کنند. برای 
بذر اول هم م��ا بذر تراریخته 
را براس��اس نیاز شالیکاران به 
رای��گان در اختیارش��ان قرار 

می دهیم. 
رئیس انجمن ایمنی زیستی 
ایران، برنج تراریخته را مقاوم 
ب��ه آفت ه��ای خس��ارت زایی 
مانن��د کرم س��اقه خوار اعالم 
و اظه��ار کرد: ای��ن محصول 
ت��ا 100 درصد ب��ه آفت کرم 
س��اقه خوار مقاوم است و این 
ژنتی��ک  مهندس��ی   ویژگ��ی 

است. 

معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان خبر داد
کاهش تولید عامل گرانی حبوبات

م��ع���اون س����ازم��ان ح�م�ای��ت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گرانی 
حبوبات را به دلیل کاهش تولید به ویژه 
در زمین��ه نخ��ود عنوان ک��رد و گفت: 
همکاران متولی تولید به موضوع کاهش 
تولید اذع��ان دارند و دلی��ل گرانی نیز 
همین است. مصیب محمدیان شمالی، 
در گفت وگو با ایس��نا، با اشاره به گرانی 
حبوبات در هفته های گذشته اظهار کرد: 
گزارشاتی در این زمینه تهیه و به مراجع 
ذی ربط ارائه شده است و گرانی به دلیل 
کاهش تولید است که باید مورد بررسی 
قرار گیرد. وی در پاسخ به اینکه صنایع 
لبنی، براس��اس توافقات س��ه جانبه با 
دول��ت و دامداران موظف ش��ده بودند 
به ازای افزایش قیمت محصوالت خود 
نرخ خری��د هر کیلوگرم ش��یر خام را 
100 تومان افزایش دهند ولی باوجود 
افزایش قیمت محصوالت ش��ان باز هم 
قان��ون را اج��را نکردند، تاکی��د کرد: 
برخی از کارخانه ها این دس��تورالعمل 
را اجرایی کردن��د و برخی نیز تمکین 
نکردن��د که پرونده آنها را به س��ازمان 

تعزیرات حکومتی ارجاع داده ایم. 
محمدیان شمالی در عین حال بیان 
کرد: صنایع لبنی در صورتی می توانند 
قیم��ت محصوالت خ��ود را تا 6 درصد 
افزایش دهند که به ازای آن100 تومان 
در هر کیلوگ��رم به قیمت فعلی خرید 

شیر خام دامداران اضافه کنند. 
ادام��ه  در  ایس��نا،  گ��زارش  ب��ه 
کش��مکش های صنایع لبنی با دامداران 
و مس��ئوالن دولتی، امسال صنایع لبنی 
درخواست افزایش قیمت محصوالت شان 
را داشتند که دولت این درخواست را در 
صورتی قبول کرد که صنایع، نرخ خرید 
شیر خام را افزایش دهند؛ به گونه ای که 
مقرر شد به ازای افزایش 100 تومانی نرخ 
خرید هر کیلوگرم ش��یرخام از دامداران 
صنایع لبنی اجازه داش��ته باشند قیمت 
محصوالت پرمص��رف را حدود 6درصد 
افزای��ش دهن��د و ای��ن در حال��ی بود 
ک��ه صنایع لبنی نه تنه��ا قیمت خرید 
ش��یرخام از دامداران را افزایش ندادند. 
بلکه قیمت محصوالت ش��ان را در بازار 
بر خ��الف قانون، افزای��ش دادند و پس 
از آن س��ازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان برخورد با صنایع لبنی 

متخلف را در دستور کار خود قرار داد. 
در همین راس��تا یک مقام مس��ئول 
در وزارت جهاد کش��اورزی از تش��کیل 
پرونده ب��رای صنایع لبنی متخلف و در 
نظر گرفتن جریمه های میلیاردی برای 
آنه��ا خب��ر داد و گفت که نام بیش��تر 
کارخانه ه��ای لبنی مط��رح موجود در 
بازار در پرونده های تشکیل  شده سازمان 
حمایت وجود دارد و برای هر یک جرایم 

میلیاردی سنگینی تعیین شده است. 

دبیرکل یک انجمن تخصصی خبر داد 
ایجاد اشتغال برای 25 هزار نفر نیروی کار در خارج از کشور

صادرکنن��دگان  انجم��ن  دبی��رکل 
خدمات فنی و مهندس��ی ایران گفت: 
ش��ده  پیش بین��ی  برنام��ه  براس��اس 
انتظ��ار می رود ط��ی دو س��ال آینده 
20 تا 25 هزار ش��غل برای مهندسان، 
تکنس��ین ها و کارگران ساده ایرانی در 
خارج از کشور فراهم شود که این مهم 
در چارچ��وب ص��ادرات خدمات فنی 

ومهندسی صورت می گیرد. 
به گزارش ایرنا، س��یامک دولتشاهی 
در گردهمایی مدیران مراکز مش��اوره 
ش��غلی و کاریابی های خارجی سراسر 
کشور در محل سازمان توسعه تجارت 
ای��ران اظهار داش��ت: اکن��ون دو هزار 
نفر نیروی فنی و کارگری کش��ورمان 
در قال��ب پ��روژه ص��ادرات خدم��ات 
فنی ومهندس��ی در خ��ارج از کش��ور 
حضور دارند و پیش بینی می شود، رفع 
مش��کالت بانکی، حداقل امکان حضور 
10 هزار نفر نیروی کار کشور را فراهم 

سازد. 
وی اضاف��ه ک��رد: بررس��ی فعالیت 
ش��رکت های ایرانی در بخش صادرات 
خدمات فنی ومهندسی نشان می دهد، 
جمهوری اسالمی سابقه نزدیک به دو 
ده��ه در این بخ��ش دارد و در مرحله 
اول ت��ا س��ال 1381 روند رش��د این 
بخش به طور متوسط ساالنه 12 درصد 
بود و در مرحله دوم از زمان تخصیص 

جوایز صادراتی رش��د متوسط به بیش 
از 45 درصد رس��ید. دولتشاهی یادآور 
شد: سال 91 به بعد، براساس تصمیم 
دولت جوایز صادراتی متوقف و ش��کل 
خدمات��ی )تامی��ن هزینه حض��ور در 
نمایش��گاه های خارجی، کاهش س��ود 
تس��هیالت بانکی دریافت��ی و...( پیدا 
ک��رد و قطع مناس��بات بانکی به دلیل 
تحریم ه��ا و ص��ادر نش��دن ضمان��ت 
نامه های بانکی و نبود پروژه های جدید، 
افت ش��دید فعالیت در این بخش را به 
همراه داش��ت. وی خاطرنشان ساخت: 
صادر کننده  ش��رکت های  توانمن��دی 
خدمات فنی و مهندسی ایران، موجب 
حضور آنها در 59 کش��ور جهان ش��د 
و در عین حال در س��ال های گذش��ته 
کش��ور عراق که بیش��ترین س��هم در 
ج��ذب صادرات این بخ��ش را به خود 
اختصاص داده بود و کمترین مشکل را 
از نظر مراودات بانکی داشت، با شروع 
جنگ در سال گذشته و کاهش قیمت 
نفت، 50 درصد پروژه های این کش��ور 

متوقف شد. 
به گفته دولتشاهی، دولت 200 میلیون 
دالر تس��هیالت برای پیمانکاران ایرانی 
حاضر در عراق اختصاص داده که بتوانند 
پروژه های خود را تکمیل و واگذار کنند. 
این پول از دو هفته قبل در حال تزریق 

به پروژه هاست. 

مشاور معاون اول رئیس جمهوری در همایش ملی مهندسی ژنتیک:

با این منابع آب و خاک، خودکفایی غیر عملی است رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت: 
هنوز تولیدکنندگان دستگاه پوز 

برای پرداخت مالیات ندارند

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ضمن اعتراض 
نس��بت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توس��ط 
اس��ت  تولیدکنن��دگان، گفت: سال هاس��ت که قرار 
واحدهای تولیدی، صاحب دس��تگاه کارتخوان )پوز( 
شوند و از طریق آن مالیات بر ارزش افزوده دریافت 

شود اما تاکنون این مهم انجام نشده است. 
به گزارش ایسنا، س��یدعبدالوهاب سهل آبادی در 
نخس��تین س��مینار کاربردی بررسی دس��تورالعمل 
دادرس��ی مالیاتی که به همت انجمن مدیران مالی 
و ات��اق بازرگانی اصفهان برگزار ش��د، با بیان اینکه 
اس��تان در پرداخ��ت مالیات به دول��ت در رتبه دوم 
کش��ور ق��رار دارد و در دریاف��ت خدم��ات از دولت 
در رتبه آخر اس��ت، اظهار کرد: اس��تان اصفهان در 
بدترین شرایط کمبود آب قرار دارد اما فعالیتی برای 

رفع این مهم انجام نشده است. 
وی ب��ا بیان اینکه با لطف خ��دا، همت و مقاومت 
مردم، تدابیر ب��االی مقام معظم رهب��ری، پیگیری 
دولت تدبیر و امید و هیأت مذاکره کننده اتفاق بسیار 
خوبی برای کشور رخ داد، افزود: پس از چندین سال 
درگی��ری ناجوانمردانه، امروز چش��مان مان به راهی 
روش��ن شده که آینده بس��یار خوبی را در پی دارد. 
دنیا فهمید که با فش��ار نظامی نمی تواند ملت ایران 
را از پ��ای درآورد. تیم مذاکره کننده ادبیات برخورد 

بین المللی را به خوبی ارائه کرد. 
رئی��س خان��ه صنع��ت، مع��دن و تج��ارت ایران 
خاطرنش��ان کرد: موضوعی که در حال حاضر تمام 
اقتصاددانان از آن آگاه هس��تند، هزینه های بس��یار 
زی��اد تحمیل ش��ده بر دولت اس��ت و عمده بودجه 
مملکت حتی در سال 1395 مصروف دولت خواهد 

شد. 
س��هل آبادی با بیان اینکه دول��ت دیگر با فروش 
نف��ت نمی تواند خود را اداره کن��د، افزود: به همین 
دلیل عمده فش��ارها به س��مت مالیات خواهد رفت. 
برخی واحدهای تجاری و تولیدی به دلیل مس��ائل 
مالیاتی دچار مشکالت زیادی شدند، به همین دلیل 
آموزش ه��ای الزم برای حس��ابداران و مدیران مالی 

باید بیش از پیش وجود داشته باشد. 
س��هل آبادی، حس��ابداران را امین تری��ن فرد یک 
بنگاه اقتصادی دانس��ت و گفت: گاهی دیده می شود 
که حسابداران به دلیل اشتباهات، بنگاه اقتصادی را 

به مسیر نامناسبی می برند. 
رئی��س خانه صنعت، مع��دن و تجارت ایران ادامه 
داد: در چهار س��ال گذشته اعضای هیأت نمایندگان 
اتاق بازرگان��ی که در محافل دادرس��ی ادارات حل 
اختالف حضور پیدا کردند به جد واحدهای تولیدی 

را مورد حمایت خود قرار دادند. 
س��هل آبادی اظه��ار کرد: ام��روز ات��اق بازرگانی 
به صورت تمام قد ایس��تاده تا در ش��رایط حس��اس 
مملکت، کنار بنگاه های اقتصادی باشد. بعضی اوقات 
افرادی به دلیل اشتباهات مدیران مالی و حسابداران 
بنگاه های اقتصادی، گرفتار مس��ائل مالی و مالیاتی 

می شوند که هیچ وقت فکرش را نمی کردیم. 

دپوی کاشی و سرامیک در انبارها 
توصیه به تعطیلی موقت کارخانه ها

مدی��ر انجم��ن صنف��ی تولیدکنندگان کاش��ی و 
س��رامیک از توصیه این انجمن ب��ه تولیدکنندگان 
برای تعطیلی س��ه ماهه از 12 اس��فند تا 15 خرداد 

سال آینده خبر داد. 
بهنام عزیززاده در گفت وگو با ایس��نا، با اش��اره به 
رک��ود در بخش ساخت و س��از و به تبع آن کاش��ی 
و س��رامیک اظه��ار ک��رد: در ح��ال حاض��ر، اغلب 
تولیدکنن��دگان ب��ا ظرفیت کمت��ر از 50 درصد کار 

می کنند که این اصال توجیه اقتصادی ندارد. 
وی ب��ا بی��ان اینکه ب��ه دلیل رکود ساخت و س��از 
کااله��ای کاش��ی و س��رامیک در انباره��ا مان��ده 
اس��ت، ادام��ه داد: هیات مدیره انجمن م��ا مدیران 
عام��ل 11 کارخانه تولیدکننده کاش��ی و س��رامیک 
در سراس��ر کش��ور هس��تند و ب��ا توجه به جلس��ه 
هیات مدی��ره جمع بندی بر این ش��د ک��ه تعطیلی 
 س��ه ماه��ه کارخانه ه��ا ب��ا توج��ه ش��رایط آنه��ا 

توصیه شود. 
مدیر انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک 
با بیان اینکه ما به تولیدکنندگان توصیه کردیم که برای 
تنظیم بازار و مدیریت آن در صورت نداشتن سفارش و 
اگر صالح می دانند اقدام به تعطیلی کارخانه های خود 
در این مدت کنند، گفت: البته برخی ش��رکت های ما 
س��فارش خارجی دارند، یا برخی پروژه های داخلی را 
قرارداد بس��ته اند که تبعا آنها نمی توانند تعطیل کنند. 
به گفته وی، معموال هر س��ال تولیدکنندگان کاش��ی 
و س��رامیک در انتهای س��ال از 20 تا 40 روز تعطیلی 
داشته اند که البته این تعطیلی در سال جاری به مدت 

سه ماه برای تنظیم بازار توصیه شده است. 
عزی��ززاده ادام��ه داد: در ح��ال حاض��ر ح��دود 
300 میلیون متر مربع موجودی کاش��ی و سرامیک 

در انبارهای و واحدهای توزیع است. 
تعطیلی کارخانه های کاش��ی و سرامیک در حالی 
اتف��اق می افتد که بانک مرکزی مدت هاس��ت وعده 
اجرای ط��رح تس��هیالت خرید دی��ن از واحدهای 
تولیدکنن��ده صنای��ع معدن��ی را داده و حتی گفته 
می شد که دستورالعمل آن نیز به بانک ها ابالغ شده 

است، اما هنوز خبری از اجرای آن نیست.

نعمت زاده در واکنش به رشد صنعتی منفی: 
رونق از فروردین به بخش صنعت 

بازمی گردد

وزیر صنعت در واکنش به رش��د صنعتی منفی در 
س��ه فصل متوالی در س��ال جاری وعده داد رونق از 

ابتدای سال 95 به صنعت بازگردد. 
محمدرض��ا نعم��ت زاده، در گفت وگو ب��ا مهر در 
خص��وص گزارش پژوهش��کده پول��ی و بانکی بانک 
مرکزی که میزان رشد بخش صنعت کشور را در سه 
فصل پیاپی منفی اعالم کرده است، گفت: آمار رشد 
صنعتی را باید بانک مرکزی اعالم کند و در دس��ت 
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست، این در حالی 
اس��ت که به دلیل اینکه تحریم ها پابرجا بود، امسال 
نیز بخش صنعت کشور با کمبودهایی مواجه بود که 

همین امر، باعث عدم رشد این بخش شده است. 
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت اف��زود: البته یقین 
داریم که از ابتدای س��ال 95 بخش صنعت کش��ور، 
با توجه به ش��رایط پیش آمده، فعال تر خواهد ش��د 
ولی اینکه رش��د بخش صنعت کش��ور در زمس��تان 
چه وضعیتی دارد، باید اج��ازه داد تا آمارهای بانک 

مرکزی منتشر شود. 
پژوهش��کده پول��ی و بانکی بانک مرک��زی هفته 
گذشته در گزارشی رسمی به سفارش اتاق بازرگانی 
و صنای��ع و مع��ادن تهران اعالم کرد، رش��د بخش 
صنعت کش��ور برای س��ومین فص��ل متوالی، منفی 
شده اس��ت و با توجه به روند واردات کشور، به نظر 
می رس��د زمستان نیز این رش��د منفی بوده و رکود 

هم تشدید شود. 
مس��عود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع 
و معادن تهران در بی��ان جزییات این گزارش گفته 
اس��ت: رش��د تولیدات صنعت��ی در س��ومین فصل 
س��ال 94 در مقایس��ه با فصل پاییز سال 93 منفی 
24.8 درصد ش��ده است که حکایت از بروز رشد زیر 
صفر تولیدات صنعتی در سومین فصل متوالی دارد. 
به گفته وی، ش��اخص تولی��دات صنعتی برای 9 
ماهه س��ال 94 معادل 11 درصد رشد منفی را نشان 
می دهد، ضمن اینکه رشد فروش واحدهای صنعتی 
در 9 ماهه سال 94 نسبت به مدت مشابه سال قبل، 

با رشد منفی 19 درصدی مواجه بوده است. 

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور: 
گوشت قرمز و مرغ مورد نیاز مردم 

تامین است
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: 
طبق برنامه ریزی های صورت گرفته گوش��ت قرمز و 
مرغ مورد نیاز مردم تامین شده است و کمبودی در 

این زمینه وجود ندارد. 
به گزارش ایرنا علیرضا ولی در حاش��یه س��ومین 
گردهمای��ی سراس��ری مدیران س��تادی و اس��تانی 
ش��رکت های پش��تیبانی ام��ور دام کش��ور در جمع 
خبرنگاران درباره گوش��ت قرمز و بازار این محصول 
ب��رای ای��ام تعطیالت س��ال نو اف��زود: بخش عمده 
گوش��ت قرم��ز مورد نیاز کش��ور از مح��ل تولیدات 
داخلی و بخش��ی از محل واردات تامین می ش��ود و 
ذخیره س��ازی گوش��ت قرمز مورد نیاز بیش از نیاز 
داخلی نیز ذخیره س��ازی شده است و در این زمینه 

مشکلی وجود ندارد. 
وی اظهار داش��ت: چنانچه قیمت گوشت در بازار 
افزایش یاف��ت، به منظور جلوگیری از نوس��ان های 
قیمت، شرکت پشتیبانی دام وارد بازار خواهد شد. 

این مقام مس��ئول اضافه کرد: شرکت یاد شده در 
نظر دارد با ورود خود در بازار گوش��ت قرمز مانع از 

بی ثباتی قیمت شود. 
مجم��وع  ب��ا  تفاهم نامه های��ی  وی،  گفت��ه  ب��ه 
فروش��گاه های زنجی��ره ای و میادین می��وه و تره بار 
کش��ور امضا ش��ده که برپایه آن قرار اس��ت گوشت 
قرمز و مرغ مورد نیاز ش��ب عید و ایام نوروز در این 

مکان ها عرضه شود. 

نشست نهایی دستمزد 8 اسفند 
برگزار می شود

جلس��ه دی��روز ش��ورای عالی کار ک��ه ب��ا حضور 
نمایندگان کارگ��ران، کارفرمایان و دولت به منظور 
بررس��ی راهکاره��ای افزایش دس��تمزد س��ال 95 
کارگ��ران برگزار ش��د، بدون اع��الم هرگونه عدد و 

رقمی درباره مزد پایان یافت. 
به گزارش ایسنا، نمایندگان کارگران و کارفرمایان 
در این جلس��ه آخرین بررس��ی  ها از وضعیت س��بد 

هزینه  خانوارهای کارگری را ارائه کردند. 
عم��ده مباحث مطرح ش��ده در این جلس��ه حول 
محور سبد معیش��ت، هزینه های روز خانوار و نحوه 

افزایش حقوق کارگران بود. 
ب��ه احتمال زیاد دس��تمزد س��ال 95 کارگران بر 
خالف س��ال گذشته که به ش��کل مجزا تعیین شد، 
امس��ال در قال��ب یک بس��ته کامل تعیی��ن تکلیف 
می شود. تصمیم گیری نهایی در خصوص درصد افزایش 
و میزان دستمزد کارگران به بعد از برگزاری انتخابات 

مجلس موکول شد. 
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 درحالی که بانک های کشور 
توافق کرده اند، نرخ سود بانکی 
را به 18 درصد برسانند و این 
مصوبه را از ابتدای اس��فند به 
مرحله اجرا بگذارند، ش��ورای 
پ��ول و اعتبار هم در نشس��ت 
ش��ب سه شنبه خود به بررسی 
موضوع کاهش نرخ سود بانکی 
پرداخت و با کاهش آن موافقت 

کرد. 
این کاهش در حالی تصویب 
ش��ده اس��ت که رئیس جمهور 
همزم��ان با رونمایی از بس��ته 
سیاس��تی رکودزدای��ی دولت 
خواس��تار کاهش آن شده بود 
ام��ا با این وجود بانک مرکزی 
به دلیل موانعی چون موسسات 
مال��ی و اعتب��اری غیر مج��از 
حاض��ر ب��ه کاهش نرخ س��ود 
بانک��ی نبود ب��ا این وجود طی 
ماه های گذش��ته تالش کرد تا 
با کاهش نرخ سود بین بانکی بر 
نرخ س��ود بانکی تأثیر کاهشی 

داشته باشد.  

نرخ سود تسهیالت 
20 درصد شد

روابط عمومی بانک مرکزی با 
انتش��ار خبری در این باره اعالم 
کرد شورای پول و اعتبار با تقدیر 
از اقدام ها و سیاس��ت های اتخاذ 
ش��ده توس��ط بانک مرکزی در 
ماه ه��ای اخیر در زمینه هدایت 
بازار پول و نرخ های سود بانکی با 
استفاده از ابزارهای غیرمستقیم، 
کاهش نرخ س��ود تسهیالت را 

تصویب کرد. 
براس��اس مصوبات یک هزار 
پانزدهمی��ن  و  دویس��ت  و 
جلس��ه ش��ورای پول و اعتبار، 
حداکثر نرخ س��ود تس��هیالت 
عق��ود غیرمش��ارکتی بانک ها 
و موسس��ات اعتب��اری معادل 

20 درصد و س��قف نرخ س��ود 
م��ورد انتظار عقود مش��ارکتی 
هنگام عقد قرارداد بین بانک ها 
و موسسات اعتباری و مشتری، 
معادل 22 درصد تعیین ش��د. 
اعطای تسهیالت در چارچوب 
عقود مش��ارکتی با نرخ س��ود 
باالتر از سقف تعیین شده نیز 
منوط ب��ه ارائه طرح توجیهی 
الزم توسط بانک ها و موسسات 
اعتب��اری و تأیید آن از س��وی 

بانک مرکزی است. 
همچنی��ن ش��ورای پ��ول و 
اعتب��ار، اق��دام اخی��ر بانک ها 
در  اعتب��اری  موسس��ات  و 
زمین��ه تعدیل نرخ های س��ود 
بانکی  علی الحس��اب س��پرده 
براس��اس بخش��نامه ابالغ��ی 
توسط بانک مرکزی به حداکثر 
18 درص��د برای س��پرده های 
یک س��اله و حداکثر 10 درصد 
کوتاه مدت  س��پرده های  برای 
کمت��ر از س��ه ماه را تأیی��د و 

تصویب کرد. 
ای��ن گزارش حاکی اس��ت، 
از  اس��تقبال  ضم��ن  ش��ورا 
بخشنامه شماره 314931/94 
م��ورخ 1394/10/30 بان��ک 
تعیین  درخص��وص  مرک��زی 

علی الحس��اب  س��ود  ن��رخ 
ساماندهی  بانکی،  سپرده های 
نرخ های س��ود علی الحساب و 
اج��رای دقیق تر قانون عملیات 
بانک��ی ب��دون رب��ا و اج��رای 
دقیق بخش��نامه مزبور توسط 
ش��بکه بانک��ی و نظارت بانک 
مرکزی بر حس��ن اجرای آن را 
خواستار شد. شورا از اقدام ها و 
سیاست های اتخاذشده توسط 
بان��ک مرک��زی در ماه ه��ای 
گذش��ته در زمین��ه هدای��ت 
ب��ازار پ��ول و نرخ های س��ود 
بانک��ی با اس��تفاده از ابزارهای 
غیرمس��تقیم و نی��ز حمایت و 
تأیی��د این اقدام ها، خواس��تار 
اس��تمرار تدابیر صورت گرفته 
توس��ط بانک مرک��زی در این 

خصوص شد. 
در این جلسه که بانک مرکزی 
گزارش مشروحی در خصوص 
آخری��ن تح��والت اقتص��ادی 
کش��ور و رویکرد پیش��نهادی 
ب��رای کاهش نرخ های س��ود 
بانک��ی ارائ��ه ک��رد، ش��ورا بر 
ض��رورت انجام اقدام های الزم 
توس��ط بانک مرکزی در جهت 
کاهش نرخ های سود تسهیالت 
بانک��ی متناس��ب و همس��و با 

کاهش نرخ تورم، نرخ سود در 
بازار بین بانکی، نسبت سپرده 
قانونی بانک ها و نرخ های سود 
علی الحساب سپرده های بانکی 

تأکید کرد. 

نرخ بهره واقعی چند؟ 
مه��دی تقوی، کارش��ناس 
ب��ا  در گفت وگ��و  اقتص��ادی 
»فرص��ت ام��روز« در این باره 
گفت: نکت��ه حائز اهمیت نرخ 
مصوب��ی نیس��ت ک��ه بانک ها 
ی��ا ش��ورای پ��ول و اعتبار به 
تصوی��ب می رس��انند. این نرخ 
بهره واقعی است که باید مورد 
توجه قرار گیرد. در واقع س��ود 
بانکی واقعی مس��اوی است با 
به��ره اس��می. بهره اس��می به 
این روش به دس��ت می آید که 
نرخ س��ودی که توسط شورای 
پ��ول و اعتبار اعالم می ش��ود، 

منهای تورم واقعی. 
وی افزود: در دولت گذش��ته 
به��ره بانک��ی 20 درص��د و در 
مقاب��ل ن��رخ ت��ورم 40 درصد 
ب��ود. ای��ن به معن��ای آن بود 
ک��ه نرخ به��ره واقع��ی که به 
س��پرده گذاران بانک��ی تعل��ق 
می گرف��ت، منهای 20 درصد 

ب��ود و به همین میزان از پولی 
که آنها در بانک سپرده گذاری 
کرده بودند، کاس��ته می ش��د! 
چنین امری در هیچ کش��وری 
در دنیا سابقه نداشته است که 
میان نرخ س��ود بانکی و تورم 

چنین نسبتی ایجاد شود. 
ب��ه  ک��رد:  اظه��ار  تق��وی 
همی��ن دلی��ل بود ک��ه مردم 
ترجی��ح می دادن��د، به ج��ای 
اینک��ه پول ش��ان را در بان��ک 
بگذارن��د، آن را خ��رج کنند یا 
دارایی هایی بخرند که افزایش 
می یاب��د. در نتیجه وضعیت به 
جایی رس��ید ک��ه روند جذب 
مناب��ع بانک ها کاهش یافت و 
در مقاب��ل بانک ها قادر نبودند 
که تسهیالت پرداخت کنند. 

وی ادام��ه داد: در ش��رایط 
حاض��ر ن��رخ ت��ورم 15 درصد 
و نرخ س��ود بانکی قرار اس��ت 
که 18 درصد بش��ود. در واقع 
به س��پرده گذار در حال حاضر 
ب��ه اضافه 3درصد س��ود تعلق 
می گی��رد. اگ��ر بخواهند این 
مناب��ع را به تولید کننده با نرخ 
20 درصدی تسهیالت بدهند 
در واقع شرایطی منطقی مانند 
کشورهای دیگر ایجاد می شود. 
اقتصادی  ای��ن کارش��ناس 
تأکی��د کرد: البت��ه اقتصاد ما 
مانن��د اقتصادهای پیش��رفته 
نیس��ت و تفاوت ه��ای مهمی 
ب��ا آنه��ا دارد. آن ه��ا نرخ بهره 
2 درصد به سپرده گذارانش��ان 
می دهن��د و 4 درص��د ه��م 
تس��هیالت می دهن��د. ای��ن با 
وضعیت��ی که بانک ها در دولت 
گذش��ته تجربه کرده اند تفاوت 
اساسی دارد. در شرایط گذشته 
دریافت کنندگان تسهیالت در 
واق��ع از نوع��ی رانت برخوردار 
ش��ده بودند. بانک مرکزی در 
ای��ن دوره معقول تر عمل کرده 

است. 

شورای پول و اعتبار تصمیم بانک ها را برای کاهش نرخ سود تأیید کرد 

نرخ سود در تناسب معقول با تورم

پنجشنبه
29 بهمن 1394 بانک و بیمه4

خبرنــامه

مدیرعامل بانک پاسارگاد در اجالس ملی 
اقتصاد زیستی:

اقتصاد مقاومتی، یک ثروت ملی است
اقتصاد مقاومتی یک ش��عور و ث��روت ملی و یک 
دارایی بس��یار ارزشمند اس��ت که باید نسبت به آن 

توجه ویژه ای به عمل آورد. 
 به گ��زارش روابط  عمومی بانک پاس��ارگاد، دکتر 
در  بانک پاس��ارگاد،  مدیرعام��ل  قاس��می،  مجی��د 
نخس��تین همای��ش ملی اقتصادزیس��تی و زیس��ت 
بازار ای��ران که با حضور دکتر فره��ادی وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری، در پژوهش��گاه ملی مهندس��ی 
ژنتی��ک و زیس��ت فناوری برگزار ش��د، با اش��اره به 
اهمیت موضوع زیس��ت فناوری در س��ند چشم انداز 
بیس��ت ساله نظام در افق 1404، گفت: در بند 2-9 
این س��ند بر کس��ب فناوری ، به ویژه فناوری های نو، 
ش��امل ریز فناوری و فناوری های زیستی، اطالعات و 
ارتباطات، زیست محیطی، هوا فضا و هسته ای تأکید 
ش��ده  است. مش��خص اس��ت که این موضوع آنقدر 
اهمیت دارد که در چنین سند باالدستی به صراحت 

به آن اشاره شده است. 
 وی در تأکی��د بر اهمیت محیط  زیس��ت، به ابالغ 
سیاس��ت های کلی محیط  زیس��ت و سالمت توسط 
مقام معظ��م رهبری )م��د ظله العال��ی( در اجرای 
بند ی��ک اص��ل 110 قان��ون اساس��ی و همچنین 
اهداف کالن توس��عه زیس��ت فناوری، در سند ملی 
زیس��ت فناوری کشور اش��اره کرد و ادامه داد: ما به 
لحاظ راهبردی در اس��ناد مهم و باالدستی خود در 
خصوص این موضوع مش��کلی نداریم، بلکه باید در 

سطح اجرا مشکالت و معضالت را حل کنیم. 
وی در ادامه به جایگاه زیس��ت فناوری در جوامع 
کنونی اش��اره ک��رد و تصریح کرد: زیس��ت فناوری 
مهم تری��ن فن��اوری قرن بیس��ت و یک��م و یکی از 
هفت صنعت کلیدی است که سرنوشت اقتصادی - 
اجتماع��ی جوامع را در چند دهه آینده رقم می زند. 
زیس��ت فناوری یکی از مهم ترین محورهای توس��عه 
علمی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای جهان است و 
ارتقای آن به عنوان یکی از اساسی ترین شاخص های 

تعیین کننده توسعه پایدار محسوب می شود. 
وی ضم��ن بیان مطالبی در خص��وص ارزش بازار 
اقتصادزیس��تی در س��ال 2015، خاطرنش��ان کرد: 
ارزش اف��زوده حاصل از به کارگیری زیس��ت فناوری 
در حوزه های کش��اورزی، صنایع غذایی و آشامیدنی، 
و  ش��یالت  صنعت��ی،  و  کش��اورزی  محص��والت 
آبزی پروری، جنگلداری، صنعت چوب، بیوش��یمی، 
آنزیم ه��ا، مواد بیودارویی، س��وخت های زیس��تی و 
انرژی زیستی در س��ال 2015 برابر با 2.4 تریلیون 
یورو بوده  اس��ت. این میزان منجر به اش��تغال زایی 

برای 22 میلیون نفر در سراسر دنیا شده  است. 
وی اف��زود: جمهوری اس��المی ایران از دو جهت، 
از توانمن��دی کاف��ی برای تبدیل ش��دن به یکی از 
بازاره��ای رقاب��ت منطق��ه ای و جهان��ی در حوزه 
زیس��ت فن��اوری برخوردار اس��ت؛ م��ورد اول آن 
اس��ت که برخورداری از تنوع گس��ترده اقلیمی و 
جغرافیایی و منابع طبیعی اولیه در خشکی و دریا 
و الگ��وی منحصربه فرد ژنتیکی در همه زمینه های 
انس��انی و گیاه��ی و حیوانی، ای��ران را به یکی از 
غنی ترین و مناس��ب ترین کش��ورهای جهان برای 
دس��تیابی به فناوری های حاصل از منابع زیس��تی 
تبدیل کرده  اس��ت. همچنین برخورداری کشور از 
نیروهای متعهد، ج��وان و تحصیلکرده بهره مند از 
اندیش��ه و خالقیت ایران��ی، در عرصه های فناوری 
به خصوص فناوری زیس��تی مزیت دیگر ایران است 
که در صورت جای گرفتن در س��اختار یک برنامه 
و سیاست گذاری اصولی، ضامن بهروزی کشور در 

این عرصه اس��ت. 
وی در ادامه تصریح کرد: ما به ترتیب بحث توسعه 
اقتصاد زیستی، توس��عه پایدار، توسعه اقتصاد سبز و 
در نهایت اقتصاد مقاومتی را داریم. اقتصاد مقاومتی 
مقوله ای بس��یار مهم در کش��ور اس��ت. در بند اول 
این سیاس��ت به نقش آحاد م��ردم و در بند دوم به 
چگونگ��ی تحقق اقتصاد دانش بنیان از طریق تبدیل 
علم به ابداع، خالقیت، فناوری و در نهایت محصول 
پرداخته ش��ده  است. وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی 
یک ش��عور ملی، یک ثروت ملی و یک دارایی بسیار 
ارزشمند است. بند بند آن از رهنمودهایی است که 
می توان��د اقتصاد ما را از حالت خمودگی نجات داده 
و انعطاف پذیر کند. اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ریاضتی 

و تاب آوری نیست. 
وی در ادامه ضمن اش��اره ب��ه فعالیت های گروه 
مالی پاس��ارگاد در بحث حمایت از علم و فناوری 
تأکی��د کرد: گ��روه مال��ی پاس��ارگاد، در چندین 
ح��وزه مختلف از توس��عه علم و فن��اوری حمایت 
ک��رده  اس��ت. به عنوان مثال در حوزه س��المت، با 
راه ان��دازی هلدینگ س��المت پاس��ارگاد اقدامات 
مؤثری انجام داده  است. ش��رکت شناسا نخستین 
اس��تارتاپ های کشور را برگزار کرد. ما بدون هیچ 
محدودیتی از طرح هایی که در این ش��رکت معتبر 
تش��خیص داده  ش��وند، پش��تیبانی می کنیم تا به 
ثمر برس��ند. به عنوان مثال هماهنگی هایی با وزیر 
محت��رم علوم در ارتب��اط با تولی��د حلزون گوش 
ص��ورت گرفته  اس��ت که با ای��ن کار، قیمت تمام 
ش��ده آن در کش��ور از 160 میلیون تومان نمونه 

خارجی به زیر 5 میلیون تومان خواهد رس��ید.
مال��ی  گ��روه  در  فن��اپ  ش��رکت  همچنی��ن 
پاس��ارگاد، بزرگ ترین ش��رکت در بحث آی تی در 
بخش خصوصی اس��ت. در این ش��رکت نخس��تین 
کربنکینگ سیس��تم بانکداری تهیه ش��ده  اس��ت. 
دانش��گاه خاتم نی��ز، به لحاظ کیف��ی و علمی در 
سطح بس��یار باالیی قرار دارد. وی در پایان ضمن 
اش��اره ب��ه اینکه م��ا تاکن��ون بیش از ه��زار ایده 
دریاف��ت کرده ایم، تصریح کرد: م��ا در گروه مالی 
پاس��ارگاد هیچ محدودیتی در رابطه با حمایت از 

بحث ه��ای علم��ی و دانش بنی��ان نداری��م. 
گفتنی اس��ت در پایان ای��ن همایش دکتر مجید 
قاس��می، مدیرعامل بانک پاس��ارگاد و هیأت همراه 
از مرکز پایلوت پژوهش��گاه ملی مهندسی ژنتیک و 

زیست فناوری بازدید کردند. 

نرخنــامه
دالر3.474 تومان

صرافان بازار ارز و سکه نرخ هر دالر آمریکا را3.474 
تومان و هر قطعه تمام بهار س��که آزادی طرح جدید را 

976.000 تومان تعیین کردند. 
ه��ر ی��ورو در ب��ازار آزاد 3.900 تومان و ه��ر پوند نیز 
5.023 توم��ان قیم��ت خ��ورد. همچنین هر نیم س��که 
494.000 تومان و هر ربع سکه 263.000 تومان فروخته 
ش��د. هر سکه یک گرمی 184.000 تومان خریدوفروش 
شد و هر گرم طالی 18 عیار99.290 تومان قیمت خورد. 

هر اونس طال هم در بازار های جهانی 12030 دالر بود. 

حضور بیمه  سامان در نهمین نمایشگاه 
خدمات و تجهیزات صنعت گردشگری

ش��رکت بیمه س��امان به منظور معرفی بس��ته بیمه 
درمان مسافرتی ویژه صنعت گردشگری، برای چندمین 
سال متوالی در نهمین نمایشگاه  بین المللی خدمات و 
تجهیزات صنعت گردشگری در محل دائمی نمایشگاه 
بین المللی تهران حضور دارد. به گزارش اداره ارتباطات 
برون سازمانی بیمه سامان، شرکت بیمه سامان با ارائه 
»بیمه مسافرتی« که با تحت پوشش قراردادن مسافران 
خروجی و ورودی به کشور موجبات آرامش خاطر آنان 
را ب��ا ارائ��ه خدمات بیمه ای از قبیل هزینه های درمانی، 
فوریت های پزشکی و دندانپزشکی، هزینه های ناشی از 
تاخیر در حرکت هواپیماها و گم شدن چمدان ها، مفقود 

شدن بار یا سرقت مدارک فراهم می کند. 

بیمه کوثر بیمه نامه جامع مسئولیت 
دفاتر تبلیغاتی انتخابات را طراحی کرد

بیمه کوثر در راس��تای ایجاد آرامش فعاالن دهمین 
دوره انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی بیمه نامه جامع 

مسئولیت دفاتر تبلیغاتی انتخابات را طراحی کرد. 
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی و اع��الم مدی��ر بیمه های 
مس��ئولیت بیمه  کوثر؛ بیمه نامه مدی��ران دفاتر تبلیغاتی 
انتخابات در قبال کارکنان و اشخاص ثالث در قالب بیمه نامه 
جامع مسئولیت ارائه می شود. پیام درگاهی با بیان اینکه 
غرامت فوت، نقص عضو و هزینه پزشکی وارد به کارکنان 
حین انجام امور تبلیغاتی ازجمله تعهدات ارائه ش��ده در 
این بیمه نامه اس��ت، خاطرنش��ان  کرد: خسارت مالی وارد 
به اش��خاص ثالث ناش��ی از امور مربوط به دفاتر تبلیغاتی 

انتخابات نیز براساس این بیمه نامه جبران می شود.

سیف: اسکناس شب عید تامین است
رئی��س کل بان��ک مرکزی گف��ت: باتوجه به انضباط 
پول��ی که در س��ال های گذش��ته برق��رار کردیم و هیچ 
شکایتی دریافت نکردیم، برنامه ریزی های صورت گرفته 
به گونه ای اس��ت که اس��کناس ش��ب عید به موقع در 

دسترس همه قرار خواهد گرفت. 
به گزارش ایرنا، ولی اهلل سیف روز چهارشنبه در حاشیه 
جلس��ه هی��أت دولت در جمع خبرن��گاران درخصوص 
ش��رایط اقتصادی کش��ور گفت: جهت گیری ها شرایط 
اقتصادی کشور را مثبت نشان می دهد و با اقدام هایی 
که در ش��ش ماه گذش��ته انجام گرفته، شرایط مثبت تر 
ش��ده اس��ت. وی ادامه داد: در بحث بانکداری بدون ربا 
که سود علی الحساب به عنوان مبنا وجود دارد، باتوجه 
به شرایط اقتصادی و بازده مورد انتظار، نرخ تسهیالت 

عقود اسالمی کاهش یافته است. 
رئی��س کل بان��ک مرکزی گف��ت: اقتصادی که تورم 
40 درص��دی دارد، س��رمایه گذار آن ی��ک انتظار دارد و 
اقتصادی که دارای تورم کمتر از 13 درصد است انتظار 
دیگری را خواهد داشت، بنابراین بانک ها نمی توانند رقم 
درش��ت تری تقبل کنند و به این نتیجه رس��یدند که به 

سمت کاهش نرخ سود بانکی حرکت کنند. 
س��یف گفت: به نظر می رس��د این اقدام از اول اسفند 
اجرای��ی و زمین��ه برای کارایی بیش��تر در بخش تولید 

فراهم شود. 

تلفن مستقیم: 86073274شماره 448 www.forsatnet.ir
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پنجشنبه
295 بهمن 1394 اصناف و بازرگانی

از سوی سازمان توسعه تجارت 
حذف یا کاهش تعرفه واردات 

روغن خام تکذیب شد

سازمان توس��عه تجارت در اطالعیه ای اعالم کرد: 
خبرهایی که در مورد واردات روغن خام یا دانه های 
روغن��ی در رس��انه ها منتش��ر و واردات آن را بدون 
محدودیت اع��الم کرده اند، بی پایه اس��ت و تکذیب 
می ش��ود. به گ��زارش »فرصت ام��روز« در اطالعیه 
س��ازمان توس��عه تجارت آم��ده اس��ت، از آنجا که 
هر گونه کاهش و افزایشی در نرخ تعرفه های وارداتی 
به مصوبات هیأت دولت نیاز دارد و این س��ازمان در 
ای��ن زمینه اختیاری ندارد. بنابراین تأکید می ش��ود 
ک��ه هیچ تغییری در نرخ تعرف��ه واردات روغن خام 
و دانه های روغنی صورت نگرفته و همچنان واردات 

این اقالم به روال سابق انجام می شود. 
اطالعیه س��ازمان توس��عه تجارت در حالی منتشر 
شده است که برخی رسانه ها حذف مجوز وزارت جهاد 
کش��اورزی در ثبت  س��فارش واردات دانه های روغنی 
را به معنای عدم محدودیت در واردات و صفر ش��دن 
تعرفه آن قلمداد کرده اند. سازمان توسعه تجارت تأکید 
کرد: وظیفه این سازمان تسهیل تجارت و حذف موانع 
دست وپاگیر است به همین دلیل با بررسی های صورت 
گرفته و به منظور جلوگی��ری از افزایش قیمت روغن 
نباتی مصرفی مردم مقرر شد براساس ماده 103 قانون 
برنامه پنجم توس��عه، یکی از اسناد غیرضروری که در 
مس��یر واردات روغن خام مورد نیاز ب��رای تولید انواع 

روغن نباتی وجود دارد، حذف شود. 
براس��اس اطالعیه سازمان توس��عه تجارت، حذف 
برخ��ی مجوزها از رون��د واردات روغن خام ارتباطی 
به واردات دانه روغنی ندارد و حمایت از نظام تولید 
داخل کماکان از طریق نظام تعرفه ای در بخش های 

مختلف صورت می پذیرد. 

رئیس هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان دارو: 
آماده سازی زیرساخت ها برای حضور 

شرکت های داروسازی در ایران
ناص��ر ریاحی، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران و 
رئیس هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان دارو معتقد 
اس��ت ما بخش خصوصی نحی��ف و ضعیفی در ایران 
داریم و سهم این بخش در صنعت داروسازی کشور 
حداکثر 30 درصد اس��ت و مابقی این سهم دربخش 
دارو در اختی��ار دول��ت اس��ت. او با اش��اره به اینکه 
تعداد قوانین دس��ت وپاگیر در ایران بسیار زیاد است 
می گوید: باید امکاناتی را فراهم کنیم تا شرکت های 
خارجی صاحب دانش فنی به ایران بیایند و از طریق 

آنها صنعت داروسازی کشور ارتقاء پیدا کند. 
به گزارش اتاق ایران او می گوید: در سال های گذشته 
داروسازی ایران در برخی حوزه ها به ویژه بیوتکنولوژی 
خوش درخش��یده است و برخی شرکت های ایرانی در 
این زمینه در بازارهای خارجی حرف برای گفتن دارند، 
اما در این بین ایران هنوز هیچ یک از کنوانسیون های 
حمایت از مالکیت معنوی یا پتنت را امضا نکرده است 
یا از امضای آنها اجتناب می کند. بنابراین فرصتی وجود 
دارد تا بتوانیم از برخی دانش های موجود استفاده کنیم 
و زمینه پیش رفت فراهم صنعت داروی خود را فراهم 
کنیم. ناصر ریاحی در ادامه با اش��اره به آمار منتش��ر 
شده از س��وی نهادهای بین المللی که از سوی وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت در قال��ب کتابی جمع آوری 
ش��ده اند، توضیح داد: »آمارها نشان می دهد که ایران 
از نظر شاخص سهولت کسب و کار در بین 189 کشور 
دنیا رتبه 30 را دارد. دالیل این رتبه بس��یار پایین هم 
دخال��ت بیش از ح��د دولت در اقتصاد، تغییر س��ریع 
مقررات و تعداد بس��یار زیاد مجوزها در ایران است که 
به بیش از 1000 مورد می رس��ند. در ش��اخص آزادی 
اقتصادی هم ایران در بین 178 کش��ور دنیا رده 173 
قرار گرفته اس��ت و تنها پنج کشور در دنیا از این نظر 
نسبت به ما وضعیت نامناسب تری را دارند. همچنین در 
شاخص کیفیت سیستم آموزش ابتدایی در بین 180 
کش��ور رتبه 52 را داریم درحالی که در رتبه ش��اخص 
کیفیت آموزش عالی رتبه ما 78 اس��ت اما در شاخص 
مهم به��ره وری نیروی انس��انی رده 142 را در دنیا به 
خود اختصاص داده ایم. این آمارها نش��ان می دهند که 
چطور از موقعیت های خود استفاده نمی کنیم و مقررات 
و دخالت دولت باعث ش��ده تا نتوانیم از امکانات خود 

استفاده کنیم. 
رئیس هیأت مدیره اتحادی��ه واردکنندگان دارو با 
اش��اره به اینکه در همه کشورها تجارت، خدمات و 
صنعت دس��ت به دس��ت هم داده اند تا بتوانند رشد 
اقتصادی را ایجاد کنند، گفت: »متأسفانه ما در ایران 
با برخی مسائل احساسی برخورد می کنیم. به عنوان 
مثال ش��رکت هایی که در ایران تحت لیسانس دارو 
تولی��د می کنند، مج��وز وزارت بهداش��ت و وزارت 
صنعت، مع��دن و تج��ارت را گرفته اند و براس��اس 
سیاس��ت های دول��ت فعالی��ت می کنن��د. آن وقت 
تحت فش��ار برخی و تحریک های انجام ش��ده برای 
این شرکت ها س��همیه گذاشته می شود و می گویند 
این شرکت ها نمی توانند بیشتر از 20درصد ظرفیت 
بازار تولید کنند، این یعنی انحصار طلبی و ممانعت 
از رقاب��ت.« ریاحی اف��زود: در دنیا 70 درصد از کل 
اقتصاد مربوط به بخ��ش خدمات بوده و تنها حدود 
30 درص��د مربوط به بخش صنعت اس��ت و ما باید 
مش��خص کنیم ک��ه از فعالیت صنعت��ی و تجاری و 
ه��ر فعالیت دیگری چ��ه چی��زی می خواهیم. مگر 
جز این اس��ت که از فعالیت اقتص��ادی انتظار ایجاد 
ارزش افزوده تولید و ش��غل و ثروت را داریم. آیا این 
عقالنی است که یک کاالی صنعتی را با هزینه 100 

تولید کنیم و با قیمت 80 بفروشیم؟ 

محسن جالل پور: 
برای تولیدات کشاورزی باید از 

منابع آبی تجدیدپذیر استفاده کنیم

محس��ن جالل پور، رئیس ات��اق بازرگان��ی ایران 
در پاس��خ به این س��وال که آیا با وجود کمبود آب 
تولید اکثر محصوالت کش��اورزی در کشور به صرفه 
اس��ت؟ گفت: این مس��ئله نیاز به نگاه کارشناس��ی 
دارد و دول��ت به همراه اتاق بای��د در چارچوب یک 
پروژه، توجیه اقتصادی کشت محصوالت کشاورزی 

را بررسی کند. 
به گزارش ایلنا، رئیس ات��اق بازرگانی ایران ادامه 
داد: در این بررس��ی ها به غیر از مس��ائل اقتصادی و 
محیط زیستی مس��ائل مهم دیگری از جمله اشتغال 
و ش��رایط اجتماعی و فرهنگ��ی نیز باید مدنظر قرار 
بگیرد. وی با اش��اره به آمار کش��ت آبی در کش��ور 
گف��ت: ما باید در محصوالت خود از آب تجدید پذیر 
استفاده کنیم. ما تنها کشوری هستیم که 90درصد 
کش��اورزی آبی داریم که این رقم عجیبی است این 
در حالی است که در برخی از کشورهای اروپایی این 
رقم کمتر از 70درصد اس��ت. رئی��س اتاق بازرگانی 
ایران ادامه داد: اینکه چگونه ما آب را مدیریت کنیم 
و در بحث آب ه��ای تجدیدپذیر مانند آب های روان 
و رودها چگونه استفاده کنیم نیازمند نگاه جدی به 

مسئله آب است. 
رئیس اتاق بازرگانی با اش��اره به بازدیدهای دوره 
خود گفت: من در بازدیده��ای دوره ای که به عنوان 
رئی��س پارلم��ان بخش خصوصی کش��ور از مزارع و 
کارخانه ه��ا دارم به نکات عجیب��ی در حوزه مصرف 
آب برمی خورم. به عنوان مث��ال در بازدید از یکی از 
مزارع کش��اورزی در اطراف تهران محاس��به کردم 
میزان آبی که در این مزرعه برداش��ت می ش��ود در 
سال نزدیک به 6 میلیارد تومان است. این در حالی 
ب��ود که ب��ه فاصل��ه 11 کیلومت��ری آن مزرعه آب 
خریدوفروش می ش��د. اما نکته جالب تر این بود که 
تولید محصوالت این مزرعه با احتس��اب هزینه های 
جانبی دیگر همچون کود و کارگر در سال بیشتر از 

450 میلیون تومان نمی شد. 
وی ادام��ه داد: این تفاوت قیمت ها نش��ان دهنده 
بی اطالعی ما اس��ت. متأسفانه این عادت ما ایرانی ها 
اس��ت که فکر می کنیم هرچیزی که به دولت تعلق 
دارد بای��د آن را بی رویه مصرف کنیم. اکنون نگاه ما 

به آب و منابع آبی نیز این گونه است. 

سلطانی خبر داد
راه اندازی باشگاه اقتصاددانان 

جوان در اتاق بازرگانی
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران از تأسیس باشگاه 
اقتصاد دانان جوان در اتاق بازرگانی خبر داد و گفت: 
قص��د داریم بخش خصوصی را با ظرفیتی به روز و با 

انگیزه در حوزه اقتصاد پیوند بزنیم. 
پدرام س��لطانی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: 
ات��اق بازرگان��ی در دوره جدید قص��د دارد از دانش 
نی��روی جوان اس��تفاده کن��د و با توجه ب��ه اینکه 
موضوع��ات بخش خصوص��ی عموما ب��ا اقتصاد گره 
خورده اس��ت، بر آن ش��دیم که نه��ادی را باعنوان 

باشگاه اقتصاد دانان جوان در اتاق ایجاد کنیم. 
از  ک��ه  اولی��ه  شناس��ایی  ب��ا  داد:  ادام��ه  وی 
فارغ التحصیالن جوان یا دانشجویان دکترای اقتصاد 
در دانش��گاه های داخل��ی و خ��ارج ص��ورت گرفته، 
تع��دادی شناس��ایی و برای ی��ک گردهمایی دعوت 
ش��ده اند. نایب رئیس ات��اق بازرگانی ای��ران اضافه 
ک��رد: قصد داریم که ظرفیت تجربی باالیی را که در 
بخش خصوصی وجود دارد با یک ظرفیت به روز و با 
انگیزه در حوزه اقتصادی و رشته های مختلف پیوند 
بزنیم تا هم کارهای خود را تقویت کنیم و هم مجالی 
برای فارغ التحصیالن این رشته به وجود آوریم تا در 
جلس��ات کارشناسی و کمیس��یون ها حضور داشته 
باشند. سلطانی تشریح کرد: البته این جمع احتمال 
دارد ریزش هم داش��ته باشد، چون ترجیح می دهیم 
کسانی که عالقه مند به کار با بخش خصوصی و اتاق 
بازرگانی هستند در این جمع حضور داشته باشند و 
اگر احیانا کسی عالقه اش متناسب با این کار نباشد، 
اصراری روی ماندن آن افراد در باشگاه اقتصاددانان 
نداریم. اما مطمئن هس��تیم قری��ب به اتفاق افرادی 
ک��ه در این س��طح تحصی��ل و دانش هس��تند این 

عالقه مندی را دارند. 
وی گف��ت: دوس��ت داری��م ب��ا دانش آموختگان 
تحصیلکرده اقتصاد و حت��ی مدیریت در حوزه های 
مرتبط بخش خصوصی آش��نا شویم و آنها را به اتاق 
بازرگان��ی دع��وت کنی��م و امیدواری��م بتوانیم آنها 
را به همکاری بیش��تر تش��ویق کنیم. اتاق می تواند 
برای ارتباط گرفت��ن آنها با بخش خصوصی، بنگاه ها 
و فع��االن اقتصادی معبری باش��د. نایب رئیس اتاق 
بازرگان��ی ایران ادامه داد: فعال در این س��طح از کار 
از دانش��جویان دکترا که در ش��رف فارغ التحصیلی 
هس��تند یا فارغ التحصیالنی که از دانشگاه هایی که 
در رتبه بندی دانشگاه های تراز اول کشور به حساب 
می آیند، استفاده می کنیم. افرادی که در این مرحله 
دعوت ش��ده اند 40 - 50 نفر هس��تند و بعد از این 
می توانیم به کارمان وس��عت بخشیم و برای پویایی 
بیشتر، کار را به خود دعوت شدگان اختصاص دهیم. 
س��لطانی بی��ان ک��رد: از فارغ التحصیالن��ی کمک 
می گیریم که در ابتدا گزارش کارشناس��ی و بعضی از 
مطالعات اتاق بازرگانی را انجام دهند و از علم آکادمیک 
و نظری، حرف آنها را به سمت ارتباط گرفتن با نهادهای 
بخش خصوصی بیاوریم تا چالش های بخش خصوصی را 

از نزدیک ببینند و روی آنها کار کنند.

اتاق بازرگانیخبر

کارشناس��ان معتقدن��د که 
فناوری واقعی��ت مجازی طی 
س��ال های آین��ده ب��ه یکی از 
ارکان مه��م دنی��ای دیجیتال 
تبدیل خواهد شد و بسیاری از 
کارب��ران از کوچک و بزرگ به 
نوعی از این فناوری اس��تفاده 
خواهند کرد. با متولد ش��دن 
عینک گوگل دریچه روش��نی 
روب��ه فناوری ه��ای مرتبط با 
واقعیت مجازی گش��وده شد، 
گرچ��ه این عینک نتوانس��ت 
آن طور که باید و شاید دربین 
کاربران محبوبیت کسب کند 
اما به گفته توس��عه دهندگان 
عین��ک گوگل  پ��روژه،  ای��ن 
بعدی  نس��ل های  می تواند در 
پیش��رفت های زیادی داش��ته 
باش��د و بازهم به رشد فناوری 
واقعی��ت مج��ازی کمک کند. 
بعد از متولد شدن گوگل گلس، 
ه��م  مایکروس��افت  ش��رکت 
تصمی��م گرفت ت��ا در پروژه 
واقعی��ت مجازی خود  عینک 
ب��ا  و  کن��د  س��رمایه گذاری 
کاس��تی های  کردن  برط��رف 
گوگل گلس، به رقیبی جدی 

برای آن تبدیل شود. 
که  مایکروس��افت  عین��ک 
 )HoloLens( هولولن��ز  
ن��ام دارد توس��ط مخترع��ان 
مراح��ل  در  مایکروس��افت 

توسعه قرار دارد و هنوز به طور 
رس��می وارد بازار نشده است، 
اما ب��ا خبرها و ویدئوهایی که 
در رابطه با این پروژه از سوی 
مایکروس��افت منتش��ر شده، 
می ت��وان گفت که هولولنز در 
رقاب��ت با گ��وگل گلس کمی 

قدرتمند تر ظاهر شده است. 
ظاهر عینک مایکروس��افت 
زیباتر از گوگل گلس اس��ت و 
بیش��تر به یک عینک شباهت 
دارد. این دس��تگاه که توانایی 
باالیی در ترس��یم و شناسایی 
دارد  بع��دی  س��ه  اش��یای 
می تواند محیط کامال مجازی 
را پیش روی چشمان کاربر به 
وجود بیاورد و خدمات خود را 

ارائه دهد. 
با قراردادن هدست هولولنز 
روی چشمان تان، تمام تصاویر 
مقابل شما به شکل سه بعدی 
و  می ش��وند  شبیه س��ازی 
می توانی��د ظاه��ر و ترتی��ب 
همه وس��ایل دنیای واقعی را 
که در دور و اطراف ش��ما قرار 
دارند، تغییر دهید. هولولنز از 
دستورات صوتی نیز پشتیبانی 
می کند، تا محتوا را کپی کند 
یا یک ارگانیسم جدید بسازد. 
هولولن��ز ب��ه ی��ک بات��ری 
قدرتمند و البته سبک مجهز 
اس��ت که می توان��د به مدت 
5.5 س��اعت برق م��ورد نیاز 
دس��تگاه را تأمی��ن کند. این 

عین��ک ب��ا هدس��ت واقعیت 
مجازی قابلیت اتصال به انواع 
بلوتوث  به  دستگاه های مجهز 
را دارد و عالوه بر آن می تواند 
از طری��ق وای فای به اینترنت 

دسترسی پیدا کند. 
دی��د کارب��ران نیز وس��عت 
زیادی خواهد داش��ت و کاربر 
تصاوی��ر را مانن��د وج��ود یک 
نمایش��گر 15 اینچی در فاصله 
60 س��انتیمتری خود خواهد 
دید؛ البته ممکن است در آینده 

این وسعت دید تغییر کند. 
با  دوربین��ی  ب��ه  هولولن��ز 
می��دان دی��د 120 در 120 
درجه مجهز است که محدوده 
به مراتب وسیع تری را نسبت 
می دهد.  پوش��ش  کینکت  به 
این دوربی��ن برخالف دوربین 
گ��وگل گل��س لزوم��ا ب��رای 
عکاس��ی نیس��ت، بلکه گجت 
به این ش��یوه می تواند ماهیت 
و موقعیت اش��یا را تشخیص 
دهد. مثال فرق میز با صندلی 
را متوج��ه می ش��ود. ب��ه این 
ترتیب می تواند تصویر مجازی 
را به ج��ای زمی��ن روی میز 

نمایش دهد. 
مختل��ف  سنس��ور   18
کنترل های حرکتی هدس��ت 
را پوش��ش می دهند. برخالف 
دیگ��ر  و  گل��س  گ��وگل 
مجازی،  واقعیت  هدست های 
هولولن��ز صاح��ب پردازن��ده، 

کارت گرافیک و یک مجموعه 
کامپیوتر کامل است. هولولنز 
از این طریق می تواند مستقل 
از هر گجت دیگ��ری تصاویر 
را ب��ه ص��ورت هولوگرافی��ک 
پ��ردازش کن��د، ب��ه اینترنت 
متصل شود یا تماس تصویری 

بگیرد. 
بتوانید  ش��ما  اینک��ه  برای 
تصاوی��ر را با فاصل��ه و عمق 
میدان��ی مش��خص مش��اهده 
الی��ه  چن��د  لن��زی  کنی��د، 
روبه روی چش��م ها قرار گرفته 
ک��ه عم��ق میدان��ی انعکاس 
تصاوی��ر را جابه ج��ا می کند. 
به ای��ن ترتیب به ج��ای آنکه 
همانند هدس��ت های واقعیت 
مج��ازی وارد دنیایی مجازی 
شوید، می توانید همان دنیای 
مجازی را همزمان روی دنیای 

واقعی مشاهده کنید. 
از ویژگی های جالب  یک��ی 
هولولن��ز قابلیت اتص��ال این 
دستگاه ها به یکدیگر است که 
می تواند بازی های رایانه ای را 
در چند س��ال آینده دگرگون 

کند. 
ب��ه گفته یک��ی از محققان 
از  »اگ��ر  مایکروس��افت،  
دی��دگاه ب��ازی بخواهیم نگاه 
کنی��م، اینک��ه بتوانید محیط 
دنیای واقعی خ��ود را تبدیل 
به بخش��ی اساس��ی از تجربه 
دیجیتال��ی خود کنی��د، واقعا 

از  متفاوت تر  بس��یار  چی��زی 
واقعی��ت مج��ازی به دس��ت 

خواهید آورد.«
کدو س��ونودا معتقد اس��ت 
ک��ه  »هولولن��ز وقت��ی ک��ه 
نوبت ب��ه تعلی��م و همکاری 
برس��د، پتانسیل بسیار زیادی 
ایجاد تح��ول در زمینه  برای 
گیمین��گ و آم��وزش خواهد 
داش��ت. اینک��ه بتوانی��د وارد 
دنیای فرد دیگری که عینک 
هولولنز را بر س��رش گذاشته 
هولوگرام ه��ای  و  ش��وید 
دیجیتالی برایش بکش��ید، راه 
آموزش  برای  س��ریعی  بسیار 
مهارت ه��ای مختلف به مردم 
زمینه ای  س��اختن  فراه��م  و 
خواهد ب��ود که بتوانند در آن 
با یکدیگر همکاری  به گونه ای 

کنند.«
آن طور که مسئوالن شرکت 
کرده اند  اعالم  مایکروس��افت 
طی چند م��اه آینده ش��اهد 
توس��عه دهندگان  ویژه  نسخه 
هولولن��ز خواهیم ب��ود که با 
قیم��ت 3ه��زار دالر عرض��ه 
خواهد ش��د. این دستگاه که 
با ویندوز 10 س��ازگار اس��ت 
ویندوزی  نرم افزار های  تمامی 
را می توان��د اج��را کن��د. این 
نسخه دارای دو گیگابایت رم، 
 x86 پردازنده ای ب��ا معماری
و فرکانس نوس��ازی 60 هرتز 

خواهد بود. 

نسخه توسعه دهندگان عینک مایکروسافت تا چند ماه دیگر عرضه می شود

هولولنز؛ فراتر از دنیای واقعیت
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ایرن�ا - قائ��م مق��ام وزی��ر در امور 
بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: 
مس��ئولیت هم��ه سیاس��ت گذاری ها و 
صدور مجوزها برای واردات روغن خام، 
گندم و دانه های روغنی برعهده وزارت 

جهادکشاورزی است. 
ب��ه گزارش ایرنا، علی اکبر مهرفرد در 
حاش��یه س��ومین گردهمایی سراسری 
مدیران س��تادی و استانی شرکت های 
س��هامی پش��تیبانی امور دام کشور در 
جمع خبرنگاران افزود: براس��اس قانون 
تمرک��ز وظای��ف و سیاس��ت تج��ارت 
بخ��ش کش��اورزی )واردات، صادرات، 
تولید، تنظی��م بازار و ذخیره س��ازی( 
برای بس��یاری محصوالت کشاورزی از 
جمله گن��دم، روغن و دانه روغنی جزو 
مس��ئولیت های وزارت جهاد کشاورزی 
اس��ت. وی اظهار داشت: این وزارتخانه 
به دلیل مس��ئولیت هایش شاید بخواهد 
سیاس��ت هایی را اعمال کند که برخی 
از دستگاه ها آن را قبول نداشته باشند 
و از نظر کارشناس��ی اختالف نظرهایی 

وجود داشته باشد. 
وی با بی��ان اینک��ه ای��ن وزارتخانه 
سیاس��تی در زمینه دانه ه��ای روغنی 
اعمال کرده است، افزود: به طور مشخص  
»تجارت، تولید و بخش صنایع تبدیلی 
دانه های روغن��ی و روغن خام« برعهده 
وزارت جهاد کش��اورزی اس��ت و طبق 
مقررات قانونی موجود مش��کلی در این 
زمینه وجود ندارد اما سیاس��ت تعیین 
ش��ده ما درباره خرید دانه های روغنی 
ب��ه قیم��ت تضمینی و س��پردن آن به 

واردکننده ها درست است. 
به گ��زارش ایرنا، س��ازمان توس��عه 
تجارت دو روز پیش در اطالعیه ای اعالم 
ک��رد: واردات روغن خام از 25بهمن ماه 
امس��ال دیگر نیازی به اخذ مجوز  )کد 
رهگی��ری( از وزارت جهاد کش��اورزی 
ن��دارد. در اطالعیه این س��ازمان آمده 
اس��ت: با توجه به دستور وزیر صنعت، 

مع��دن و تجارت و پیرو دس��تور صریح 
معاون اول ریاس��ت جمهوری  )موضوع 
نام��ه هفتم بهمن ماه امس��ال( از تاریخ 
25 بهم��ن م��اه همه ثبت سفارش��ات 
مربوط به واردات روغن خام، بدون نیاز 
به مجوز  )کد رهگیری( از وزارت جهاد 

کشاورزی قابل اقدام خواهد بود. 
واردات روغن خام درقبال خرید 

دانه های روغنی تولید داخل خالف 
قانون نیست

به گفت��ه مهرفرد، سیاس��ت واردات 
روغن خ��ام در قب��ال خری��د دانه های 
روغنی خالف قانون نیس��ت اما ممکن 
اس��ت اختالف نظرهایی وجود داش��ته 

باشد که باید حل وفصل شود. 
از  صادرش��ده  بخش��نامه  ب��ه  وی 
سوی س��ازمان توس��عه تجارت درباره 
واردات روغن خام اش��اره و اضافه کرد: 
وظیفه این س��ازمان، توسعه و تجارت 
کل کش��ور اس��ت و براین اساس ثبت 
س��فارش ها توسط این س��ازمان انجام 
می شود، هرچند وزارت جهاد کشاورزی 
به طور جداگان��ه نمی تواند فرآیند ثبت 
س��فارش را انج��ام ده��د ام��ا به طور 
قطع ص��دور مجوز و سیاس��ت گذاری 
چگونگ��ی ص��ادرات و واردات کاالهای 
کش��اورزی از جمله روغن خام برعهده 
این وزارتخانه اس��ت. این مقام مسئول 
به سیاس��ت وزارت جهاد کشاورزی در 
واردات روغن خ��ام اش��اره کرد و گفت: 
تاکنون سیاس��ت ما این گونه بوده که 
واردکنندگان ب��ه ازای خرید یک کیلو 
دانه روغن��ی از تولیدکنندگان داخلی، 
مج��وز واردات چه��ار کیلوگ��رم انواع 

روغن خام را دریافت می کنند. 
وی این برنامه را سیاس��ت حمایت از 
تولید دانه های روغنی در داخل و تنظیم 
بازار بیان کرد و اف��زود: 10درصد نیاز 
داخل��ی روغ��ن از تولی��د داخلی و 90 
درصد دیگ��ر از طری��ق واردات تأمین 

می شود. 

ای��ران و ع��راق روز چهارش��نبه یک 
یادداش��ت تفاه��م امض��ا کردن��د که 
براس��اس آن جمهوری اس��المی ایران 
بخشی از روغن نباتی ساالنه مورد نیاز 
عراق را جهت س��بد کاالهای اساس��ی 
جی��ره غذایی مردم عراق تامین خواهد 

کرد. 
به گزارش ایرن��ا، خانواده های عراقی 
ماهانه یک س��بد کاالهای اساس��ی از 
دول��ت دریاف��ت می کنند ک��ه یکی از 

موارد مهم آن روغن نباتی است. 
تجاری  تفاهم هم��کاری  یادداش��ت 
جدید ب��رای تامین کاالهای اساس��ی 
مرب��وط به جی��ره غذایی م��ردم عراق 
را محمدرضا نعم��ت زاده وزیر صنعت، 
معدن و تجارت ایران و »محمد ش��یاع 
السودانی« سرپرست وزارت بازرگانی و 
وزیر کار و امور اجتماعی عراق در محل 
دفتر وزیر عراقی در بغداد امضا کردند. 
»محمدشیاع السودانی« در کنفرانس 
خبری پس از امضای این یادداش��ت، در 
پاسخ به س��وال ایرنا گفت این یادداشت 
تفاهم افق های جدیدی در همکاری های 

تجاری بین دو کشور خواهد گشود. 
وی افزود: در راستای این تفاهم نامه 
قرار شد ش��رکت های ایرانی در مرحله 
اول بخشی از روغن جیره غذایی عراق 

را تامین کنند. 
ع��راق به منظور تامی��ن روغن جیره 
غذایی، تا پیش از این با کشورهای مصر 
و اوکراین یادداشت های همکاری امضا 
کرده بود و با امضای این یادداش��ت، از 
این پس جمهوری اسالمی ایران هم در 
تامی��ن کاالهای اساس��ی جیره غذایی 

مردم عراق مشارکت می کند. 
نعم��ت زاده نی��ز در ای��ن کنفرانس 
خبری با ابراز خرس��ندی از امضای این 
یادداشت گفت، روابط ایران و عراق در 
زمینه های سیاسی اجتماعی و فرهنگی 
در سطوح بسیار باالیی است و ضرورت 
دارد در بخش های اقتصادی و تجارتی 

همکاری های بیشتری صورت بگیرد. 
وی افزود: ای��ران آمادگی کامل دارد 
در تمام��ی بخش های مختلف بازرگانی 
اقتص��ادی و توس��عه زیرس��اخت ها و 

سرمایه گذاری با عراق همکاری کند. 
وزیر صنعت، مع��دن و تجارت ایران 
اضافه کرد: بعد از س��قوط صدام ایران 
با کشور دوست و برادر عراق، همکاری 
نزدیک��ی داش��ته و همچن��ان در کنار 

دولت و ملت عراق می ماند. 
نعمت زاده در پاس��خ به س��وال ایرنا 
در ای��ن کنفرانس درباره مش��وق های 
صادرات��ی گفت، احیای مش��وق ها که 
چند س��الی برداش��ته ش��ده بود، برای 
س��ال آینده پیش بینی ش��ده و تالش 
می کنیم در حد مقدورات این مشوق ها 

را احیا کنیم. 
محمد شیاع الس��ودانی، در پاسخ به 
ایرن��ا در خصوص رواب��ط تجاری میان 
دو کش��ور گفت: در نتیجه گفت وگوها 
و مذاکرات و یادداشت تفاهم امضاشده، 
افق جدی��دی در همکاری های تجاری 
گشوده شد و امیدواریم این همکاری ها 

بیش از پیش گسترش یابد. 
در حاشیه دیدار وزیران صنعت و کار 
دو کشور ایران و عراق، »قاسم حمود«، 
مدیر کل ش��رکت بازرگانی مواد غذایی 
وابسته به وزارت بازرگانی عراق، به ایرنا 
گفت که نیاز ع��راق برای تامین روغن 
جیره کاالهای اساس��ی س��االنه حدود 
10 هزار تن است که شرکت های ایرانی 
س��ال گذش��ته در مرحله اول، بیش از 
2500 تن روغن برای ما تامین کردند. 
وی نی��از عموم��ی عراق ب��ه واردات 
روغن نباتی س��االنه را حدود450 هزار 
ت��ن اع��الم ک��رد و اف��زود: براس��اس 
یادداشت تفاهم جدید یک توافق اولیه 
برای تامین 10 هزار تن روغن مورد نیاز 
عراق حاصل شده است و همچنین یک 
برنامه ظرفیت سنجی برای مدت شش 

ماه در همین چارچوب انجام می شود.

قائم مقام وزیر در امور بازرگانی: 
صدور مجوز و سیاست گذاری واردات روغن خام برعهده 

وزارت جهاد کشاورزی است

با امضای یادداشت تفاهم میان وزیران صنعت و کار 2 کشور
ایران به جمع کشورهای تامین کننده

روغن نباتی عراق پیوست

محمد ممتازپور
anoosh.m1986@gmail.com
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حمل و نقل

سقف بودجه شهرداری 
23هزار میلیارد تومان بسته شد 

رئیس کمیس��یون برنامه و بودجه ش��ورای شهر 
تهران در ادامه روند بررس��ی الیحه بودجه س��ال 
۹۵ بخش هزینه ای ش��هرداری ته��ران از افزایش 
اعتب��ار درنظر گرفته ش��ده ب��رای پرداخت دیون 
ش��هرداری تهران تا س��قف ه��زار و ۷۰۰ میلیارد 

تومان خبر داد. 
به گزارش تسنیم، علیرضا دبیر در جریان بررسی 
الیح��ه بودج��ه 13۹۵ ش��هرداری ته��ران، درباره 
جزیی��ات ردیف ه��ای بودج��ه مربوط ب��ه پرداخت 
دیون ش��هرداری تهران، اظهار داشت: ۷6۰میلیارد 
توم��ان برای دیون پیمان��کاران، ۷۰۰میلیارد تومان 
برای دی��ون امالک و 1۰۰میلی��ارد تومان نیز برای 
بازپرداخت دیون بیمه و مالیات اختصاص داده شده 

است. 
رئی��س کمیس��یون برنام��ه و بودج��ه ش��ورای 
ش��هر ته��ران از بافت فرس��وده به عن��وان یکی از 
دغدغه های بلند مدت مدیریت ش��هری یاد کرد و 
بیان داش��ت: در حالی که ش��هرداری تهران برای 
س��اماندهی و نوس��ازی بافت فرس��وده در منطقه 
1۵ اعتب��اری در نظ��ر نگرفت��ه ب��ود کمیس��یون 
برنام��ه و بودجه پیش��نهاد اختص��اص 3۰میلیارد 
تومان اعتبار برای این بخش را ارائه کرده اس��ت. 
همچنی��ن اعتبار الزم برای پرداخ��ت مابه التفاوت 
س��ود تس��هیالت مس��کن از 4۰میلیارد تومان به 
3۰میلیارد تومان کاهش داده ش��ده و 4۰میلیارد 
تومان اعتبار پیش��نهاد شده برای تملک اراضی در 

بافت فرس��وده مورد تایید قرار گرفته اس��ت. 
دبیر با بیان اینکه عالوه بر این اعتبار 1۰۰ میلیارد 
تومان��ی در ردیف ه��ای بودج��ه اعتب��ارات دیگری 
نی��ز در تبصره ه��ای بودج��ه در ح��وزه نوس��ازی 
بافت فرس��وده در نظ��ر گرفته ش��ده، تصریح کرد: 
16۰میلیاردتومان اعتبار برای پرداخت س��ود اوراق 
مش��ارکت و 3۰۰میلی��ارد توم��ان ناش��ی از صدور 
پروان��ه در تبصره های بودجه به این حوزه اختصاص 
یافته اس��ت. وی اضافه کرد: بخش دیگری از بودجه 
ش��هرداری تهران ب��ه بازپرداخت وام ه��ا اختصاص 
دارد ک��ه س��قف آن برای س��ال ۹۵ ح��دود هزار و 

46۰میلیارد تومان است. 
رئیس کمیس��یون برنامه و بودجه ش��ورای ش��هر 
ته��ران درباره جزیی��ات ردیف ه��ای بودجه مربوط 
ب��ه بازپرداخ��ت وام ه��ای مدیریت ش��هری توضیح 
داد: ۵۰۰ میلی��ارد توم��ان ب��رای بازپرداخت وام ها؛ 
8۰۰ میلی��ارد توم��ان ب��رای بازپرداخ��ت فاینانس 
بزرگراه صدر و امام عل��ی )ع( و 16۰ میلیارد تومان 
برای بازپرداخت س��ود اوراق مشارکت بافت فرسوده 

اختصاص یافته است. 
دبی��ر تاکید کرد: بی��ش از 2هزار میلیارد تومان از 
بازپرداخت وام ها در س��ال جاری انجام ش��ده است 
و بخش دیگری از وام ها باید در س��ال ۹۵ پرداخت 
شود. وی درباره بودجه سازمان ها و شرکت های تابعه 
توضیح داد: بودجه خالص س��ازمان ها و شرکت ها به 
مبل��غ ۵۷ هزار و 4۰1 میلیارد ریال می رس��د. البته 
ای��ن رقم به س��قف بودج��ه اضافه می ش��ود و رقم 
بودجه س��ال ۹۵ را به بیش از 23هزار میلیارد تومان 

می رساند. 
رئیس کمیس��یون برنامه و بودجه ش��ورای ش��هر 
ته��ران درب��اره بودجه عموم��ی ش��هرداری تهران 
ش��امل مناطق، واحده��ای س��تادی و راهنمایی و 
رانندگ��ی تهران بزرگ از حی��ث منابع تامین اعتبار 
عنوان کرد: بودجه عمومی ش��هرداری تهران شامل 
درآمدها؛ واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری 
دارایی ه��ای مال��ی اع��م از نق��د و غیرنق��د بالغ بر 
1۷8 ه��زار و 8۰۰ میلیارد ریال ش��امل 12۵ هزار و 
16۰ میلیارد ریال نقد و ۵3 هزار و 64۰ میلیارد ریال 
غیرنقد از نظر هزینه ها و مصارف و سایر پرداخت ها 
ش��امل هزینه ه��ا و تمل��ک دارایی های س��رمایه ای 
و تمل��ک دارایی ه��ای مال��ی بالغ ب��ر 1۷8 هزار و 

8۰۰ میلیارد ریال است. 
وی تصری��ح ک��رد: ۵۵ ه��زار و 6۷3 میلی��ارد و 
431 میلی��ون و 84۷ هزار ری��ال به عنوان اعتبارات 
هزین��ه ای، 84 هزار و 8۰2 میلیارد و ۵68 میلیون و 
1۵3 هزار ریال اعتبارات مربوط به تملک دارایی های 
س��رمایه ای و 38 هزار و 324 میلیارد ریال اعتبارات 

تملک دارایی های مالی است. 

ایران ایر بورسی می شود
مدیرعامل ایران ایر با بیان اینکه ش��رکت بوئینگ 
در فروش هواپیما به ایران تعلل کرد از قصد ایران ایر 
ب��رای ورود به ب��ورس تهران خب��ر داد و گفت: بازه 
زمانی خاصی برای این موضوع تعیین نشده است. 

به گزارش تس��نیم، مدیرعامل ش��رکت ایران ایر 
اعالم کرد، این ش��رکت حتی بعد از ثبت س��فارش 
خری��د 118 فروند هواپیم��ا از ش��رکت ایرباس به 
ارزش 2۷ میلیارد دالر مش��کلی برای خرید هواپیما 

از شرکت بوئینگ ندارد. 
فرهاد پرورش که در مصاحبه با بلومبرگ س��خن 
می گف��ت، اف��زود: بوئینگ »مقداری عق��ب افتاده« 
و ب��ا توجه ب��ه اینکه ای��ن امکان وجود داش��ته که 
خزانه داری آمریکا از طریق اداره کنترل دارایی های 
خارجی خود مجوز ص��ادرات به ایران را صادر کند، 

این شرکت می توانسته سریع تر عمل کند.
پرورش گفت: »ما همیش��ه فکر می کنیم بوئینگ 
۷3۷ گزینه خوبی برای بازار داخلی ما است، اما این 
هواپیماها رقیبی به ن��ام هواپیمای ایرباس  ای 32۰ 
دارند... ما اخیرا ی��ک قرارداد بزرگ برای خرید این 
نوع هواپیما امضا کرده ایم، اما این کار ما را از امضای 
ق��رارداد با بوئینگ در زمین��ه برخی محصوالت این 

شرکت منع نمی کند.«
پ��رورش در ادام��ه گف��ت: »فعال ۷4۷ ب��رای ما 
مناس��ب نیست، اما اگر ما  ای 33۰  و  ای 3۵۰ بخریم، 
می توانیم با این ن��وع هواپیماها هم پرواز کنیم و ما 

به هواپیما نیاز داریم و این پتانسیل وجود دارد.«
مدیرعامل ایران ایر گفت: این شرکت قصد دارد در 
نهایت در فهرس��ت بورس تهران قرار گیرد، هرچند 
که ابتدا باید »ش��رایط مناس��بی« فراهم شود و بازه 
زمانی خاصی برای این موضوع تعیین نشده است. 

راه اندازی سیستم کنترل اتوماتیک 
قطار تا سال آینده 

مدیرعامل راه آهن با بیان اینکه هنوز مدل جامعی 
ب��رای ارزیاب��ی ایمنی در راه آهن نداری��م، از اجرای 
سیستم کنترل اتوماتیک قطار در همه ایستگاه های 

راه آهن کشور در سال ۹۵ خبر داد. 
به گزارش فارس، محس��ن پورس��یدآقایی اجرای 
ATC  خط آهن تهران- مش��هد را یکی از مصادیق 
ارتقای ایمنی ریلی برشمرد و گفت: ATC  راه آهن 
بافق- بندرعباس در حال اجرا اس��ت و تا پایان سال 

بخش عمده این پروژه به پایان می رسد. 
مدیرعامل راه آهن ادامه داد: در س��ال ۹۵ سیستم 
کنترل اتوماتیک قطار در همه ایس��تگاه های کشور 
اجرا می شود و هیچ قطاری امکان ورود به ایستگاه با 

سرعت غیرمجاز را نخواهد داشت. 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی ب��ا بیان اینکه اصوال 
ایرانیان ریس��ک پذیری باالیی دارن��د، گفت: افرادی 
که ب��ا جان مردم س��ر و کار دارند بای��د منضبط و 
محافظ��ه کار باش��ند. در ش��غل لکوموتیوران��ی م��ا 
لکوموتی��وران جس��ور و ش��جاع نمی خواهیم، بلکه 
لکوموتی��وران منضبط نیاز داریم تا امکان ریس��ک 

کاهش یابد. 
پورس��یدآقایی ب��ا تاکید بر اینک��ه فرهنگ ایمنی 
یعن��ی فرهنگ کاهش ریس��ک، اظهار داش��ت: در 
موض��وع جذب خلبان��ان ناوگان مس��افری نیز هیچ 
خلبان ش��جاعی اس��تخدام نمی ش��ود، زیرا خلبان 
ناوگان مس��افری باید برخالف خلبان ناوگان هوایی 

جنگی محافظه کار باشد. 
مدیرعامل راه آهن افزود: در راستای ارتقای ایمنی 
س��یر باید تقاطع های هم  س��طح ایمن س��ازی شده 
و خدم��ات منظم بر آنها اجرا ش��ود، مردم به ناچار 
بای��د از خطوط ریلی عبور کنند، زیرا ممکن اس��ت 
این خط آهن بین روس��تا و اراضی کش��اورزی یک 
گسس��تگی ایجاد کند،  نباید عبور م��ردم را ممنوع 
کرد، بلکه باید در خطوط ریلی تقاطع های هم سطح 

بتونی با عالیم هشدار دهنده کافی داشته باشیم. 
وی اظهار داشت: متاس��فانه هنوز به مدلی جامع 
دس��ت نیافته ای��م ک��ه در ایمن��ی حمل و نقل ریلی 

جامع نگر باشد و همه ابعاد را مدنظر قرار دهد. 

توصیه ایرباس به بانک های اروپایی برای 
معامله با ایران 

مسئول مالی شرکت ایرباس: بر نگرانی 
از تحریم های آمریکا غلبه کنید

ش��رکت هواپیماس��ازی »ایرب��اس« از بانک های 
اروپایی خواست بر تردید در معامله با ایران و نگرانی 

از تحریم های آمریکا غلبه کنند. 
ب��ه گ��زارش رویت��رز از پاریس، »نایج��ل تیلور« 
مس��ئول مالی شرکت ایرباس عنوان کرد: دولت های 
اروپای��ی و ش��رکت های بیمه اعتبار ص��ادرات نگاه 
مثبت��ی به از س��رگیری تبادالت اقتص��ادی با ایران 

دارند. 
وی در کنفران��س تامی��ن اعتب��ار ص��ادرات ک��ه 
توس��ط وزارتخانه های اقتصاد و دارایی برگزار ش��ده 
ب��ود، افزود: باوجود این موهب��ت نمی فهمم که چرا 
بانک های اروپایی در حال حاضر به این مسئله پشت 

کرده اند؛ نترسید. 
این اظهارات در حالی مطرح می ش��ود که ایرباس 
ب��ا ف��روش 118 فروند ایرب��اس به ای��ران به ارزش 
۵/1۰ میلی��ارد دالر ب��ا چالش تامین اعتب��ار بانکی 
ص��ادرات مواجه ش��ده اس��ت. این گ��زارش حاکی 
اس��ت: باوجود اظهارات یک وزی��ر ایرانی در دعوت 
از ش��رکت ها و بانک ه��ا به بازگش��ت به کش��ورش، 
نهادهای مالی فرانس��وی هنوز جریمه سنگین بانک 

»ب ان پ پاریبا« را از یاد نبرده اند. 
 »ماری آن باربا لیانی« مدیرکل فدراسیون بانکی 
فرانسه، همچنان معتقد است که »چارچوب حقوقی 
آمریکا« در م��ورد تحریم های ایران »به اندازه کافی 
روش��ن نیس��ت« و بانک ها نیازمن��د اطمینان از آن 

هستند که دیگر متحمل جریمه نمی شوند. 
وی افزود: فعال این اطمینان وجود ندارد. بانک های 
ما برای فعالیت به امنیت حقوقی کامل نیاز دارند. 

عمران

م��دت  طوالن��ی  ثب��ات 
بازاره��ای  در  اقتص��ادی 
تصمیم��ات  کش��ور،  اصل��ی 
اقتصادی کش��ور برای اهداف 
را  تاثیر گ��ذار  کوتاه م��دت 
در راس��تای ه��م ق��رار داده 
سیاس��ت های  ام��ر  ای��ن  و 
بی��ن ح��وزه ای اقتص��اد را به 
تقویت  قابل توجه��ی  ش��کلی 
کرده اس��ت. با وج��ود اینکه 
ماه ه��ای  برنامه ریزی ه��ای 
گذش��ته و البت��ه لغ��و قطعی 
تحریم ه��ا اوضاع بس��یاری از 
اقتصادی کش��ور  حوزه ه��ای 
ورود  ب��ا  و  داده  تغیی��ر  را 
س��رمایه گذاران خارج��ی راه 
طوالنی بازگش��ت ب��ه عرصه 
جهانی ب��ار دیگر کلید خورده 
است اما بازار مسکن در طول 
ماه های گذش��ته نتوانسته راه 
خ��ود را برای خ��روج ار رکود 

طوالنی مدت پیدا کند. 
 ب��ازاری ک��ه در دهه ه��ای 
۷۰ و 8۰ به عنوان تنها اتکای 
برای رش��د  اقتص��اد کش��ور 
می آمد  به حس��اب  اقتصادی 
و بار بس��یاری از صنایع را به 
دوش خ��ود کش��ید، در طول 
سه سال گذشته هیچ تاثیری 
تس��هیالتی  سیاس��ت های  از 
دولت نپذیرفته و همچنان در 

رکود به سر می برد. 

هر چند به اعتقاد بس��یاری 
فعالیت بیش  از کارشناس��ان 
از حد نیاز ب��ازار که در طول 
به ساخت  سال های گذش��ته 
واح��د  قابل توجه��ی  تع��داد 
مس��کونی بدون سکنه رسید 
و در ح��ال حاض��ر بی��ش از 
مس��کونی  واحد  میلیون  یک 
خال��ی را روی دس��ت ب��ازار 
اصلی ترین  از  یکی  گذاش��ته، 
ای��ن  در  تاثیر گ��ذار  عوام��ل 
عرصه اس��ت و کاه��ش آمار 
ماه ه��ای  در  ساخت و س��ازها 
گذش��ته به خوبی صحت این 
آمار را نشان می دهد اما شاید 
تغییرات بازار تقاضای مسکن 
نیز سهمی بسزا در این بخش 

داشته است. 
بازار خانه که  ناگهانی  تورم 
از سال 84 کلید خورد، دست 
بخ��ش قابل توجهی از اقش��ار 
متوس��ط و کم درآمد جامعه 
را از خری��د خان��ه دور کرد و 
از سوی دیگر توان تسهیالتی 
دول��ت برای حمایت از بازار را 
نیز تحت تاثی��ر خود قرار داد، 
ارزان ش��دن  تس��هیالتی که 
آنها ش��اید گامی مه��م برای 

بازگرداندن تقاضا باشد. 
باال  ناکافی،  در کنار مبل��غ 
بودن هزینه دریافت این وام ها 
نی��ز ب��رای بس��یاری از مردم 
چاره ای جز صرف نظر کردن 

از دریافت وام نمی گذارد. 

س��ود ب��اال، م��دت زم��ان 
بازپرداخت کوت��اه و به دنبال 
آن اقساطی که از یک میلیون 
تومان در ماه سر ریز می کنند 
چ��اره ای پی��ش  روی اقش��ار 
موضوعی  نگذاشته،  کم درآمد 
که ب��ا مصوبه جدی��د کاهش 
2درصدی نرخ س��ود می توان 
امید داش��ت در آینده درباره 

وام های خانه اثر گذار باشد. 
هرچند سود وام مسکن در 
چارچوبی جداگانه محاس��به 
مس��تقیمی  ارتباط  و  ش��ده 
ب��ا مصوب��ه اخیر ن��دارد اما 
ب��ا کاهش  بانک ها  موافق��ت 
ن��رخ س��ود ش��اید بتواند در 
تصمیم گیری ه��ای آینده وام 
مس��کن نیز اثر گذار باش��د و 
هزین��ه دریافت آنها را پایین 
بی��اورد، هرچن��د هنوز حتی 
ای��ن  در  نی��ز  گمانه زنی ه��ا 
حوزه آغاز نش��ده و باید دید 
می ت��وان عقب نش��ینی ای��ن 
س��ود در این ح��وزه را رصد 
کرد یا هنوز اقشار کم درآمد 
راهی س��خت ب��رای دریافت 

وام خانه دارند. 

خانه سازی رونق می گیرد
اگ��ر تقاضای مس��کن تنها 
می توان��د امید به این داش��ته 
باش��د ک��ه در آین��ده تفاوتی 
در نرخ س��ود وام خانه نیز به 
وجود بیاید اما از این پس یک 

بخ��ش می تواند در فهرس��ت 
کاهش  مصوبه  مثبت  اتفاقات 
س��ود ج��ای خ��ود را محکم 
کند. در کن��ار افزایش امیدها 
برای جذب اقش��ار کم درآمد 
دولتی  وام ه��ای  دریاف��ت  به 
و به دنب��ال آن ایجاد تحرک 
در عرصه تقاضا، کاهش س��ود 
بانک��ی در بخ��ش عرضه نیز 

می تواند خود را نشان دهد. 
تورم منفی بخش مس��کن 
عم��ال  قب��ل،  س��ال های  در 
این  در  سرمایه گذاری جدید 
ح��وزه را ب��ا زی��ان رو به رو 
کرده و برای فرار از این فضا 
بس��یاری از بس��از بفروش ها 
را مجب��ور ب��ه حرک��ت ب��ه 
 س��مت س��پرده های بانک��ی 

کرده اس��ت. 
کاهش س��ود سپرده گذاری 
در بانک ه��ا در کن��ار افزایش 
به  س��رمایه گذاری  جذابی��ت 
دنبال تحریک تقاضا می تواند 
ب��ار دیگر خانه س��ازانی را که 
به نوعی با ب��ازار قهر کرده اند 
دوباره به س��مت ای��ن حوزه 

بازگرداند. 
هرچند در عمل هنوز سود 
س��پرده گذاری  18درص��دی 
در قیاس با ب��ازاری که تحت 
تاثیر رکود سود چندانی عاید 
س��رمایه گذارانش نمی کند به 
صرفه ت��ر به نظر می رس��د اما 
بار روانی حاصل از کاهش این 

س��ود از یک س��و و بارقه های 
عبور از رکود مس��کن در سال 
آینده از س��وی دیگر می تواند 
بار دیگر دل خانه سازان را به 

دست بیاورد. 
شهرس��ازی  و  راه  وزارت 
برنامه هایی  مسکن  بازار  برای 
ب��ا  ک��ه  ک��رده  پیش بین��ی 
سررس��ید وام ه��ای جدی��د، 
تعیی��ن تکلیف برنامه شش��م 
بان��ک  تاس��یس  و پیگی��ری 
توس��عه ای می تواند مهم ترین 
بازار اقتصادی ایران را متحول 
کن��د و ای��ن سیاس��ت بی��ن 
حوزه ای که بار دیگر مقدمات 
حضور سرمایه گذاران را فراهم 
می کند در کنار تسهیالتی که 
این بار ش��انس ارزان شدن را 
دارند حرکت به سمت خروج 
از رک��ود را س��رعت خواهند 

بخشید.
با لغو تحریم ها و بازگش��ت 
را  خ��ود  دول��ت  س��رمایه ها 
آم��اده ک��رده تا در س��ال۹۵ 
به س��مت رونقی همه جانبه 
گام ب��ردارد و در این بین اگر 
مسکن مقدمات حضور در این 
ح��رکات را فراه��م نکند یک 
پای کار خواه��د لنگید، پایی 
که س��تون حرک��ت اقتصادی 
و  ب��وده  س��ال های گذش��ته 
در آین��ده نی��ز می توان��د در 
چارچ��وب حرکت به س��مت 

رونق بسیار اثر گذار باشد. 

معاون س��اخت و توس��عه آزادراه های 
کش��ور از افتت��اح ی��ک بان��د از آزادراه 
منجیل- رودبار به شرط تخصیص به موقع 

اعتبارات خبر داد. 
حس��ن احمدی ن��وری در گفت و گو با 
ایلنا اظهار داشت: 3.۵ کیلومتر از آزاد راه 
منجیل- رودبار در دس��ت اجرا اس��ت که 
می تواند بس��یاری از مشکالت بومی های 

منطقه و مسافران را رفع کند. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه مس��یر فعل��ی 
گلوگاه های��ی دارد و ت��ردد بومی ه��ا و 
مس��افران از این منطق��ه را مختل کرده 
اس��ت، افزود: س��اخت این آزاد راه برای 
افزایش ایمنی و راحتی مس��افران و رفع 
مشکل ترافیک در این منطقه در اولویت 

قرار گرفته است. 
معاون س��اخت و توس��عه آزادراه های 
کشور درباره مشخصات آزادراه منجیل- 
رودب��ار، گف��ت: ط��ول ای��ن آزادراه 3.۵ 
کیلومتر اس��ت و بیش از 3 هزار کیلومتر 
تون��ل دارد که در حال حاضر پیش��رفت 
فیزیکی این پروژه چیزی حدود 6۰ درصد 

است. 
احمدی نوری با بیان اینکه در صورت 
تامی��ن س��رمایه می ت��وان طب��ق برنامه 
زمان بندی شده، این آزادراه را ساخت و 
به بهره برداری رساند، تاکید کرد: یک باند 
از آزادراه منجی��ل- رودب��ار که مهم ترین 
باند آن هم محس��وب می ش��ود، منوط به 
تخصی��ص به موقع اعتبارات پیش از آغاز 
س��فرهای نوروزی به افتتاح می رسد. وی 
ادامه داد: در حال حاضر مشاور این پروژه 
طرح اتصال این آزادراه به امامزاده هاشم 

را در دست مطالعه دارد. 
مع��اون س��اخت و توس��عه آزادراه ه��ا 
ب��ا بی��ان اینکه به طور قط��ع مراکزی را 
ب��رای ارائه خدمات ب��ه ترددکنندگان از 
این مس��یر در نظر خواهیم گرفت، گفت: 
مجتمع هایی در حاشیه این آزادراه برای 
عرض��ه محصوالت بومی ه��ای منطقه به 

مسافران در حال گذر ساخته می شود. 
اینک��ه  بی��ان  ب��ا  احمدی ن��وری 
فروشندگان حاشیه مسیر فعلی منجیل 
و رودب��ار نگران س��اخت آزادراه جدید 
نباش��ند، تاکید کرد: به طور قطع برای 
س��اخت آزاد راه منجی��ل- رودبار تمام 
جوان��ب از جمل��ه ش��رایط و وضعی��ت 
فروش��ندگان بومی مس��تقر در مس��یر 

موجود در نظر گرفته ش��ده اس��ت. 
وی با بیان اینکه در س��اخت آزادراه ها 
به طور قطع به رعایت حقوق شهروندی 
توج��ه ویژه ای می ش��ود، ادام��ه داد: در 
س��ند مطالع��ات معموال طرح ه��ا در دو 
فاز می ش��د، اما امروز ارزیابی های پدافند 
غیرعام��ل، زیس��ت محیطی و طرح های 
می��راث فرهنگ��ی و حقوق ش��هروندی و 
اشتغال زایی هم به آن اضافه شده است. 
معاون س��اخت و توس��عه آزادراه ها با 
تاکی��د بر اینک��ه نگرانی بومی ها را درک 
می کنی��م، گف��ت: یک��ی از مهم تری��ن 
دالی��ل س��اخت آزادراه منجیل- رودبار 
رف��ع تداخ��ل ترافی��ک برون ش��هری و 
درون ش��هری این منطقه اس��ت که برای 
بومی ها و س��اکنان این مناطق مشکالت 
زیادی را ایجاد کرده است.  احمدی نوری 
با اشاره به ترافیک و تردد بسیار سنگین 
خودرو از مس��یر فعلی منجیل به رودبار 
گف��ت: در ای��ام عادی تردد خودرو از این 
مس��یر به چیزی ح��دود 24 هزار خودرو 
در طول یک ش��بانه روز می رس��د که این 
آمار در ایام پیک بیشتر از 32 هزار تردد 
در یک روز اس��ت و محور ها کش��ش این 

حجم از تردد را ندارند. 
وی افزود: بنابراین فروشنده های بومی 
نگ��ران کاهش درآمدزای��ی خود پس از 
س��اخت این آزادراه نباش��ند، چراکه به 
طور قطع همچنان تردد از مس��یر فعلی 
قابل توجه خواهد بود اما با ساخت آزادراه 
جدید گره ترافیکی مسیر قزوین- رشت 

باز می شود. 

عضو هیات مدیره ش��رکت هواپیمایی 
هما گفت: بس��یار جای تعجب دارد در 
شرایطی که کش��وری مانند امارات ۷۵ 
فروند ایرباس 38۰ برای ناوگان خود در 
نظ��ر گرفته و ۷۵ فرون��د دیگر نیز برای 
آینده س��فارش داده است، در کشور ما 
پس از س��ال ها نبود هی��چ امکانی برای 
بستن قرارداد خرید این مدل از ایرباس 

با انتقاد روبه رو می شود.
ابوالفضل محم��دی راد در گفت وگو با 
ایسنا با بیان اینکه برای حضور در میان 
قدرت های برتر جهانی قطعا هر ایرالین 
باید ی��ک برنامه ریزی منس��جم و البته 
ناوگانی قوی داش��ته باش��د، اعالم کرد: 
ش��رکت هواپیمایی جمهوری اس��المی 
در طول سال های گذشته به طور کامال 
دقیق و حساب شده بازار فروش هواپیما 
را رص��د کرده و اهداف خ��ود را در نظر 
گرفته بود و خرید 138 هواپیمای اعالم 
ش��ده در ق��رارداد اخیر بخش��ی از این 

برنامه بود.
وی با بی��ان اینکه هنوز قرارداد خرید 
ایرباس 38۰ نهایی نش��ده است، تاکید 
ک��رد: ایران ایر برای خری��د این هواپیما 

شرط هایی گذاشته است.
اگر ما تا سال 2۰2۰ بتوانیم نیازهای 
زیرس��اختی کش��ور را تامی��ن ک��رده و 
شرایط را برای اس��تفاده از این هواپیما 
مهیا کنی��م قطعا می توان به وارد کردن 
این مدل از ایرباس امید داشت و از این 
ن��وع هواپیما ب��رای مس��یرهای دوربرد 

مانند خاوردور استفاده کرد. 
محمدی راد با اش��اره به گس��تردگی 
قراردادهای ش��رکت ایرب��اس در طول 
س��ال های گذش��ته تصریح ک��رد: این 
ش��رکت در ط��ول این س��ال ها بیش از 
۹۰۰۰ فرون��د هواپیما س��اخته و قطعا 
ق��رارداد ای��ن هواپیماها بس��یار بزرگ 
خواهد بود اما در کش��ور ما متاسفانه از 
س��وی برخی این صحبت ها مطرح شده 

که قرارداد ما ایرباس را از ورشکس��تگی 
نج��ات داده، در ش��رایطی ک��ه حج��م 
مبادالت اقتصادی این ش��رکت بس��یار 

باالتر از این ارقام است.
وی درباره قرارداد ایران ایر با ش��رکت 
ایتالیایی ATR ب��رای خرید 2۰ فروند 
هواپیم��ای کوچک نیز توضیح داد: تمام 
ایرالین های بزرگ جهان برای پروازهای 
کوتاه ب��رد خ��ود در اتص��ال ش��هرهای 
کوچ��ک ب��ه یکدیگ��ر از هواپیماهای با 
ظرفی��ت اینچنینی اس��تفاده می کنند. 
ای��ن هواپیماه��ا هزین��ه کم��ی ب��رای 
پرواز داش��ته و با توج��ه به ظرفیت ۷۰ 
 نفری شان از پله و امکانات دیگر استفاده 

نمی کنند. 
از ای��ن رو با توجه ب��ه اینکه در ایران 
تعداد زی��ادی ف��رودگاه در ش��هرهای 
کوچک کش��ور وجود دارد ک��ه تاکنون 
برای آنه��ا برنامه ری��زی خاصی صورت 
نگرفت��ه، می ت��وان انتظ��ار داش��ت این 
هواپیماه��ا به بهبود اوض��اع آنها کمک 

ویژه ای کنند. 
وی ادام��ه داد: از ای��ن رو ایران ای��ر با 
ش��رکت لوفت هانزا مذاکراتی داش��ته تا 
امکان ایجاد ای��ن مرکز تعمیرات فراهم 
شود و در این راستا از کمک ایرباس نیز 

استفاده کنیم.
بعد از 2۰ س��ال ش��رایطی به وجود 
نس��ل س��وم  تکنول��وژی  ک��ه  آم��ده 
هواپیماها وارد ایران شود که می تواند 
ب��ه هم��راه خ��ود کاه��ش هزین��ه و 
خودکفایی کش��ور در عرصه های نوین 
را به همراه داش��ته باشد. هواپیماهای 
جدی��د بین 1۰ ت��ا 1۵ س��ال کمترین 
هزین��ه تعمیراتی را خواهند داش��ت و 
می توان ب��ا اس��تفاده از هواپیمای های 
جدید تاخی��ر پروازه��ا را کاهش داد و 
در زمینه به کارگی��ری متخصصانی که 
به دلیل نبود شرایط الزم بیکار مانده اند 

نیز تحوالتی ایجاد کرد.

افتتاح یک باند از آزادراه منجیل– رودبار 
پیش از آغاز سفرهای نوروزی

 انتقادها از خرید هواپیما 
منصفانه نیست

امید به خروج از رکود در سایه کاهش نرخ سود 
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 قرارداد مدیرعامل دایملر 
تمدید شد

شرکت تولید خودروی سواری، کامیون و اتوبوس 
دایمل��ر چند روز پ��س از اعالم رکورد باالی س��ود 
س��االنه، قرارداد مدیرعامل خود را به مدت سه سال 

دیگر تمدید کرد. 
به گزارش ایسنا، مدت ریاست »دیتر زتچه« اواخر 
امس��ال به پایان می رس��ید اما اکنون تا پایان سال 
2019 همچنان س��مت مدیرعام��ل دایملر را حفظ 

خواهد کرد. 
زتچ��ه 62 س��اله مدیرعامل دایمل��ر و همچنین 
مدیرعامل برند لوکس مرسدس بنز است که ستون 

اصلی سودآوری دایملر به شمار می رود. 
دایملر سال گذشته 8.9 میلیارد یورو )9.8میلیارد 
دالر( درآمد داشت که در مقایسه با 7.3میلیارد یورو 
در س��ال 2014 رشد قابل توجهی داشت. مرسدس 
بن��ز 16درص��د خودروهای��ش را بیش��تر فروخت و 
فروش خودروهای این برن��د در چین نیز 41درصد 

رشد کرد. 
این شرکت سود س��هام پرداختی به سهامدارانش 
را از 2.45یورو برای هر س��هم به 3.25یورو افزایش 
داد و کارگران کارخانه آلمانی این ش��رکت هر یک 
ب��ا دریافت چکی به مبلغ 5650 یورو، در این س��ود 

باال سهیم شدند. 
براس��اس گ��زارش آسوش��یتدپرس، دایملر اعالم 
ک��رد توماس وبر، مدیر طراحی خودروی مرس��دس 
بنز به خواس��ت خود این ش��رکت را ترک می کند. 
اوال کالنیوس 46 س��اله که مدیر بازاریابی و فروش 

مرسدس است جانشین وی خواهد شد. 

راه اندازی مرجع اطالعات خودرو 
در نخستین نمایشگاه توانمندی 

این صنعت

مدیرعامل ش��رکت بازرس��ی کیفیت و استاندارد 
ایران از راه اندازی س��امانه مرج��ع اطالعات صنعت 
خ��ودروی کش��ور همزمان ب��ا برگزاری نخس��تین 

نمایشگاه توانمندی های این صنعت خبر داد. 
اشکان گلپایگانی در گفت وگو با ایرنا افزود: سامانه 
مرجع اطالعات خودرو کشور به روزترین و کامل ترین 
مرجع در حوزه اطالع رس��انی براس��اس ارزیابی های 
ص��ورت پذیرفت��ه از نماین��دگان، تولیدکنن��دگان، 
عرضه کنندگان و نظرس��نجی از مش��تریان صنعت 

خودرو داخلی است. 
وی افزود: این سامانه به مشتریان در ارزیابی های 
الزم پی��ش از خری��د خ��ودرو کمک می کن��د و از 
مزیت ه��ای آن ارائ��ه رتبه بن��دی نمایندگی ه��ای 
خدم��ات پ��س از ف��روش ش��رکت های س��ازنده و 
واردکننده خودرو اس��ت که روش��ی مناس��ب برای 
یافتن بهترین نمایندگی ارائه دهنده خدمات پس از 

فروش به حساب می آید. 
گلپایگان��ی گف��ت: همچنی��ن در ای��ن س��امانه، 
اطالعات��ی در زمین��ه فرآین��د فروش ش��رکت ها از 
دیدگاه مش��تریان و رتبه بندی ش��رکت ها در زمینه 
فروش خودرو به تفکیک ش��اخص های مورد مطالعه 
و امتیاز ارزش��یابی های صورت پذیرفته برای عموم 

قابل دسترس است. 
وی با بیان اینکه این س��امانه همزمان با نمایشگاه 
توانمندی ه��ای صنعت خودرو افتتاح خواهد ش��د، 
اف��زود: برگ��زاری نمایش��گاه توانمندی های صنعت 
خودرو و س��ومین همایش بین الملل��ی این صنعت 
و مق��ارن ش��دن آن ب��ا دوران پس��ابرجام، فرصت 
بزرگی اس��ت که در اختیار کشور قرار گرفته و باید 

هوشمندانه از آن بهره گرفت. 
مدیرعامل ش��رکت بازرس��ی کیفیت و استاندارد 
ای��ران ادامه داد: ب��ا اجرای برجام و باز ش��دن فضا 
برای ایجاد همکاری های مش��ترک با خودروس��ازان 
بزرگ جهان، تولیدات داخل نیز باید از نظر س��طح 
کیفی ب��ا محصوالت روز دنیا رقابت کند که این امر 
فرصت بس��یار خوبی برای صنعت خودروی کش��ور 
رق��م می زن��د و در نهایت به افزایش س��طح کیفی 

محصوالت داخلی می انجامد. 
در این ش��رایط مرج��ع جامع اطالع��ات خودرو 
پایگاه بسیار مناسبی برای استفاده مصرف کنندگان 
اس��ت که ب��ا مراجع��ه ب��ه آن می توانن��د پیش از 
 خری��د خ��ودرو از ویژگی ه��ای مرتب��ط آن با خبر 

شوند. 
سومین همایش بین المللی صنعت خودروی ایران 
روزهای 10 و 11 اسفند ماه امسال در سالن اجالس 
س��ران و نخستین نمایش��گاه توانمندی های صنعت 
خودروی ایران 9 تا 12 اس��فندماه س��ال جاری در 
محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی تهران برگزار 

می شود. 

بازگشت اتوبوس ها و کامیون های 
آلمانی به جاده های ایران

هیات تج��اری اتاق تهران ک��ه در حال حاضر در 
ایالت باواریای آلمان به س��ر می برد، در دومین روز 
از س��فر خود از برخی کارخانه ها و بنگاه های مطرح 
صنعتی این ایالت بازدید کرد و از نزدیک با امکانات 
و نح��وه فعالیت این واحدهای بزرگ صنعتی آش��نا 

شد. 
خودروسازی مان )MAN( و گروه صنعتی لینده 
)Linde(، دو واحد ب��زرگ صنعتی در ایالت باواریا 
اس��ت که نمایندگان بخش خصوص��ی ایران از آنها 
بازدید کردن��د و با جدیدتری��ن فناوری های به کار 

رفته در این بنگاه های تولیدی آشنا شدند. 

»مان« در ایران اتوبوس تولید می کند
هیات تجاری اتاق تهران در دومین روز از سفر خود 
ب��ه ایالت باواریا، پس از دیدار با رئیس اتاق بایرن، ابتدا 
به بازدید از کارخانه »م��ان«، تولیدکننده خودروهای 
س��نگین، رفت. در این مالقات، ابتدا عضو هیات مدیره 
این بنگاه صنعتی توضیحاتی در رابطه با سابقه فعالیت 
این کارخانه داد و س��پس هیأت اعزامی اتاق تهران از 
خط تولید س��اخت کامیون های ای��ن کارخانه بازدید 
کرد. هاین��س یورگن لووف، عضو هیات مدیره »مان«، 
از حضور اتوبوس های س��اخت ای��ن کارخانه در ایران 
به صورت سی ِکی دی )CKD( خبر داد و یادآور شد که 
این کارخانه آلمانی از چند هفته پیش با یک ش��رکت 
ایرانی قرارداد همکاری برای تولید اتوبوس در ایران به 
امضا رسانده است. وی همچنین از تفاهم نامه همکاری 
با یکی دیگر از شرکت های ایرانی برای واردات کامیون 
و موتورهای سنگین ساخت این شرکت خبر داد. عضو 
هیات مدیره شرکت »مان« همچنین خاطرنشان کرد 
که این بن��گاه صنعتی آلمان به دنبال این اس��ت که 

شریک طوالنی مدت و قابل اعتماد ایران باشد. 
همچنین در نشست دوجانبه رئیس اتاق تهران با 
عضو هیات مدیره شرکت »مان«، مسعود خوانساری 
از نی��از مبرم ن��اوگان حمل و نقل ج��اده ای ایران به 
نوس��ازی خبر داد و یادآور ش��د ک��ه در حال حاضر 
60 تا 100 هزار دس��تگاه کامی��ون در ایران نیاز به 
نوس��ازی دارد. مسعود خوانس��اری همچنین با بیان 
اینکه به دلیل تحریم های چند س��ال اخیر بس��یاری 
از قرارداده��ای همکاری در زمین��ه تولید خودروهای 
سنگین در ایران متوقف ش��ده است، گفت: »در حال 
حاضر شرایط برای حضور و سرمایه گذاری شرکت های 
مطرح تولید خودروهای سنگین در ایران فراهم است 
و شرکت »مان« اگر بتواند موضوع فاینانس و لیزینگ 
فروش تولیدات خود در ایران را فراهم کند، می تواند در 
این رقابت برگ برنده را داشته باشد.« به گفته رئیس 
اتاق تهران، در حال حاضر یکی از مش��کالت جدی بر 
سر راه فعالیت بنگاه های ایرانی تامین منابع مالی است 
و اگر ش��رکت های آلمانی با برنامه ریزی مناسب و ارائه 
تسهیالت خوب وارد همکاری با ایران شوند می توانند 

جلوتر از سایر رقبا حرکت کنند. 

لینده هم برای حضور در ایران اعالم آمادگی کرد
در ادامه دومین روز از سفر هیأت اقتصادی اتاق تهران 
ب��ه ایالت باواریای آلم��ان، نمایندگان بخش خصوصی 
ایران از شرکت لینده آلمان که مقر آن در ایالت باواریا 
و منطقه بایرن اس��ت، نیز بازدید کردند. مسئوالن اتاق 
ته��ران و هیأت همراه، پس از بازدید از خودروس��ازی 
»مان« به ش��رکت لینده رفتند تا ب��ا این گروه فنی و 
مهندسی بزرگ که در حوزه های مختلفی فعالیت دارد 
نیز آشنا شوند. شرکت لینده از جمله بنگاه های صنعتی 
بزرگ ایالت باواریاست که در زمینه صنایع گاز، بهداشت 

و سالمت و نیز فناوری و مهندسی فعالیت دارد. 

یک مدرس دانشگاه: 
تثبیت تعرفه واردات خودرو قابل 

پیش بینی بود
عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی گفت: 
ب��ا توجه به ش��رایط اقتصادی کش��ور تثبیت تعرفه 

واردات خودرو قابل پیش بینی بود. 
محمدقلی یوس��فی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار 
کرد: تعرفه، ابزاری برای رس��یدن ب��ه اهداف کالن 

اقتصادی کشور است. 
وی ب��ا بیان اینکه زمان��ی تعرفه می تواند باعث تنبلی 
صنایع داخلی شود، خاطرنشان کرد: در شرایطی نیز تعرفه 
می تواند ابزاری برای رشد و شکوفایی صنایع داخلی باشد. 
عضو هیأت علمی دانش��گاه عالمه طباطبایی ادامه داد: 
تعیین تعرفه واردات خودرو نیز باید در پیوستگی با تعرفه 
واردات سایر محصوالت صنعتی مرتبط صورت گیرد. وی 
افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور قابل پیش بینی 
بود که تعرفه واردات خودرو در س��ال آینده ثابت مانده و 

تغییری نکند. 
یوس��فی با بیان اینک��ه مهم تر از تعرف��ه، تعیین 
سیاس��ت های کالن اقتصادی ب��رای صنعت خودرو 
است، تصریح کرد: باید دید با این تعرفه خودروسازان 

در سال آینده چه عملکردی خواهند داشت. 
به گزارش ایس��نا، اخیرا اعالم شد که تعرفه واردات 
خودرو برای سال آینده تثبیت شده و تغییری نسبت به 
سال جاری نخواهد داشت. تعرفه واردات خودروهایی با 
حجم موتور 1500 تا 2000 سی سی معادل 40 درصد 
و تعرف��ه واردات خودروهای با حج��م موتور 2000 تا 

2500 سی سی معادل 55 درصد است. 

جاده

واردات

بینالملل

خبر

پنجشنبه
297 بهمن 1394 خودرو

روز گذش����ته دور جدی��د 
مش����ترک  همکاری ه���ای 
ایران خ��ودرو و بنز آغاز ش��د تا 
س��ال آینده 1500 ت��ا 2000 
دس��تگاه از محص��والت بنز در 
کالس های مختل��ف از طریق 
ش��رکت س��تاره ایران به بازار 

داخلی تزریق شود. 
مدیرعامل  یکه زارع،  هاش��م 
گ��روه صنعت��ی ایران خ��ودرو، 
هفت��ه جاری در گف��ت و گو با 
برنامه »پای��ش« اعالم کرد که 
بنز شریک پنجم ایران خودرو 
خواه��د ب��ود. البت��ه جزییاتی 
درب��اره نح��وه این مش��ارکت 
ارائه نش��د. البته یک ماه پیش 
تفاهم نام��ه هم��کاری می��ان 
ایران خ��ودرو و بنز برای تولید 
خودروهای تجاری در ایران به 
امضا رس��ید. حاال در شرایطی 
که محس��ن صالحی نیا، معاون 
وزیر صنعت درباره رایزنی با بنز 
برای تولید خودروهای سواری 
در ایران صحبت کرده بود، خبر 
می رسد دور تازه همکاری میان 
این ش��رکت آلمانی و آبی های 
ج��اده مخصوص این ب��ار برای 
واردات محصوالت سواری، آغاز 

می شود. 
شتفن باومن، مدیر منطقه ای 
آس��یا و خاورمیانه مرس��دس 
بنز، در مراس��م آغ��از همکاری 
مش��ترک ایران خ��ودرو و بنز 
از برنامه ری��زی ب��رای صادرات 
دس��تگاه   2000 ت��ا   1500
خودروی بنز به ایران در س��ال 
آینده خب��ر داد و گفت: بعد از 
ش��رایط جدید اقتص��اد ایران 
بع��د از تحریم ه��ا، دور جدید 
همکاری ه��ای بنز با ای��ران از 
امروز آغاز می ش��ود که بر این 
اس��اس، اس��تراتژی بنز حضور 
در بازار فعلی ایران است، البته 
هدف اصلی ما این نیس��ت که 

در ای��ران خ��ط تولی��د افتتاح 
کنیم، بلکه قصد داریم خدمات 
پ��س از ف��روش را بهینه کرده 
و خودروهای بن��ز را به صورت 
CBU در اختیار ایران گذاشته 
و وارد ب��ازار ای��ران ش��ویم. به 
ای��ن ترتیب قدم ه��ای اولیه را 
در این زمین��ه برای دور جدید 

همکاری ها برمی داریم. 
او درباره برنامه های تولیدی 
این ش��رکت در ای��ران، بیان 
ک��رد: اکن��ون قصد م��ا تولید 
خودرو در ایران نیست. نظر ما 
درباره بازار ایران مثبت اس��ت 
و معتقدیم این کشور می تواند 
ی��ک بازار مطمئن و مناس��ب 
لوک��س  خودروه��ای  ب��رای 
مرس��دس بن��ز باش��د، اما در 
عین حال از مس��ئوالن دولتی 
ای��ران می خواهیم ک��ه زمینه 
فروش خودروهای هیبریدی و 
الکترونیک این ش��رکت را نیز 

در ایران فراهم کنند. 
ب��ا اینک��ه مدی��ر منطقه ای 

آسیا و خاورمیانه بنز همچنان 
تاکید می کند که این شرکت 
فعال برنامه ای ب��رای تولید در 
ایران ندارد اما به احتمال زیاد 
در آین��ده نزدیک مجددا خط 
مونت��اژ برخ��ی از محصوالت 
این ش��رکت با توجه به اینکه 
در گذش��ته محصوالت کالس 
E بنز در ایران مونتاژ می شده، 

راه اندازی خواهد شد. 
باوم��ن در این ب��اره اظه��ار 
اولی��ه برای  ک��رد: »قدم های 
ص��ادرات خودروه��ای بنز به 
ایران برداش��ته شده است اما 
در گام های بعدی و براس��اس 
مطالعاتی که ص��ورت خواهد 
ممکن  مونت��اژ  خ��ط  گرفت، 
اس��ت دوباره در ایران ش��روع 
ب��ه کار کند، همان طور که در 
گذشته کالس E بنز در ایران 
خودرو تولید می ش��د. البته ما 
نمی خواهی��م بازار را به صورت 
بی ح��د و حص��ر در اختی��ار 
بگیریم اما به هر حال برای هر 

 بخشی از بازار مطالعه خواهیم 
داشت.«

بازار خاکستری کمرنگ 
می شود

اکنون محص��والت بنز، یک 
درصد از سهم بازار خودروهای 
وارداتی در ای��ران را در اختیار 
دارد، ای��ن در حالی اس��ت که 
س��ال گذش��ته ح��دود 700 
دستگاه از محصوالت این برند 
از طریق شرکت س��تاره ایران 
به فروش رسیده و حدود 600 
دستگاه از طریق واردکنندگان 
دیگ��ری ک��ه عل��ی نمکی��ن، 
مدیرعامل شرکت ستاره ایران 
)نماینده رس��می بنز در ایران( 
بازار آنها را خاکستری می نامد، 
در ایران به فروش رسیده است. 
حاال در س��ال 95 ب��ا توجه به 
واردات 1500 تا 2000دستگاه 
خودروی بنز در کش��ور، سهم 
افزایش��ی دو  واردات رس��می 
برابری خواهد داشت، اما آیا این 

افزایش به کمرنگ ش��دن بازار 
خاکستری می انجامد؟ 

زمین��ه  ای��ن  در  نمکی��ن 
در مراس��م آغ��از دور جدی��د 
مش��ارکت ایران خ��ودرو و بنز 
گفت: »ه��دف ما از دور جدید 
هم��کاری با بن��ز از بین بردن 
بازار خاکس��تری و غیر رسمی 
اس��ت و در ای��ن ارتب��اط در 
آین��ده فعالیت های خ��ود را با 
بنز گس��ترش خواهیم داد. در 
کالس  خودروه��ای  گذش��ته 
E بن��ز در ایران خ��ودرو تولید 
می ش��د که امیدواریم بتوانیم 
با همکاری مشترک مجدد این 
خط تولی��د را احیا کنیم.« در 
گذش��ته شرکت س��تاره ایران 
توانس��ته بود ب��ا قیمت گذاری 
بهت��ر برای محصوالت بنز، این 
حاشیه خاکس��تری را کمرنگ 
کند، ام��ا در طول س��ال های 
گذشته به دلیل وجود تحریم ها 
س��هم این ش��رکت در ب��ازار 
کاس��ته ش��د. حاال با آغاز دور 
جدید همکاری این دو شرکت، 
چه اتفاقی برای ب��ازار وارداتی 

خودروهای بنز می افتد؟ 
رئیس  احتش��ام زاد،  فره��اد 
انجمن واردکنن��دگان خودرو، 
در پاس��خ ب��ه این پرس��ش به 
»فرصت امروز« می گوید: »سهم 
فعل��ی بنز از ب��ازار خودروهای 
واردات��ی کمتر از ی��ک درصد 
اس��ت. تاثیر این افزایش سهم 
بس��تگی به حجم بازار س��ال 
آینده دارد اما سهم این برند در 
بازار تفاوت چندانی با ش��رایط 

فعلی نخواهد داشت.«
ای��ن  ف��روش  درب��اره  او 
محصوالت در ب��ازار ایران بیان 
می کند: »ش��رکت های اروپایی 
ب��رای ورود به هر بازاری به این 
ش��کل ابتدا مطالعه می کنند و 
برنامه فروش مشخصی دارند و 
بر همین اساس میزان واردات را 

اعالم می کنند.«

با آغاز دور جدید همکاری ایران خودرو و بنز

ستارهبنزدرجادهمخصوصمیدرخشد

تویوتا  خودروس��ازی  ش��رکت 
تایید کرد که به زودی و براس��اس 
طرح مفهومی C-HR خود، یک 
خودرو کراس اوور کوچک را روانه 

بازار خودروی اروپا خواهد کرد. 
براس��اس اطالعات موجود در 
بیانی��ه ش��رکت تویوت��ا، کراس 
اوور جدید این شرکت در سایت 
خودروس��ازی ای��ن ش��رکت در 
ترکیه و برای بازار اروپا س��اخته 
خواهد شد. گفتنی است فرآیند 
تولی��د انبوه ک��راس اوور جدید 
تویوت��ا در انته��ای س��ال جاری 

میالدی آغاز خواهد شد. 
الزم به ذکر اس��ت تویوتا طرح 
مفهومی C-HR  را نخس��ت در 
نمایشگاه خودروی فرانکفورت به 
نمایش گذاش��ت و طبق اطالعات 
منتشر ش��ده در رس��انه ها، مدل 
تولیدی این خودرو نیز قرار است 
در نمایش��گاه خ��ودروی ژن��و در 
معرض دید عموم ق��رار گیرد. در 
همین راس��تا شرکت تویوتا اعالم 
ک��رده اس��ت ک��راس اوور جدید 
این شرکت بر پایه طرح مفهومی 
C-HR س��اخته خواهد ش��د و 
ابتدا در اروپا، سپس در سایر نقاط 

جهان به فروش خواهد رسید. 
به گفته مدیران شرکت تویوتا، 
کراس اوور جدید این شرکت پس 
از عرض��ه در اروپا از اوایل س��ال 
2017 می��الدی در بازار خودروی 
آمریکا نیز به فروش خواهد رسید. 
برنامه ریزی برای عرضه این خودرو 
در ب��ازار آمری��کا در حالی صورت 
پذیرفته است که پیش از این قرار 
ب��ود تا تحت برن��د »Scion« در 

آمریکا به فروش برسد. 
در این رابطه ش��رکت تویوتا در 
مورد محل تولید کراس اوور جدید 
خود برای ف��روش در بازار آمریکا 
اطالعات��ی در اختی��ار رس��انه ها 
قرار نداده اس��ت. با این حال یک 
سخنگوی ش��رکت تویوتا در این 
 Scion زمینه اظهار داشت: »برند
در حال انتقال به تویوتا است و تا 
زمان تکمیل ای��ن فرآیند کراس 
اوور جدید تویوتا تحت برند تویوتا 
تولید شده و به بازار عرضه خواهد 
ش��د.« وی ادام��ه داد: »مقص��د 

خودروهای تولیدی ما در کارخانه 
تویوت��ا در ترکیه هن��وز نهایی و 

مشخص نشده است.«
تولی��د ی��ک SUV کوچ��ک 
توس��ط تویوتا برای ب��ازار اروپا به 
معنای حضور تویوتا در س��گمنت 
محبوب ک��راس اوور های کوچک 
است که تا پیش از این در اختیار 
ش��رکت هایی نظیر نیس��ان بوده 
و در ح��ال حاض��ر محبوب ترین 
کالس در میان خریداران اروپایی 
محسوب می ش��ود. گفتنی است 
ط��رح مفهوم��ی C-HR تویوتا 
از نظر ان��دازه جایی بین »ژوک« 
کراس اوور کوچک نیسان و مدل 
Rav4 تویوتا قرار می گیرد که یک 
SUV متوسط محسوب می شود. 
معرف��ی ک��راس اوور جدی��د 
تویوتا برای ب��ازار اروپا در حالی 
ص��ورت می پذی��رد که ه��ر دو 
س��گمنت SUV های متوسط و 
کوچک در بازار اروپا با رشد قابل 
توجهی مواجه شده و خریداران 
اروپای��ی ب��ا خری��د یک  میلیون 
کراس اوور کوچک و یک  میلیون 
و 170 هزار SUV سایز متوسط، 
کالس SUV را پ��س از مدت ها 
به محبوب تری��ن کالس در بازار 
خ��ودروی اروپا بدل س��اخته اند. 
این در حالی است که تا پیش از 
این ه��اچ بک های کوچک عمده 
ب��ازار را به خ��ود اختصاص داده 

و از محبوبیت بس��یار زیادی در 
اروپا برخوردار بودند. 

در همین ارتباط »یان ون زیل« 
مدیر اجرایی شرکت تویوتا در اروپا 
در گفت وگ��وی خود با رس��انه ها 
اع��الم ک��رد: »ب��ازار SUV های 
کوچک و متوسط در اروپا بازاری 
رو به رشد بوده و استقبال بی سابقه 
خریداران اروپایی از این خودروها 
بیانگر اهمیت این سگمنت است.« 
ون زیل ادامه داد: »حضور در این 
بخش از بازار به دلیل وجود حجم 
قابل توجهی از تقاضا، زمینه رشد 
پایدار تویوتا را فراهم کرده و عرضه 
کراس اوور جدی��د تویوتا به بازار 
اروپا، بیانگر تمایل تویوتا به تحکیم 
جایگاه خود در بازار کراس اوورهای 

کوچک شهری است.«
ط��رح مفهوم��ی C-HR که 
ک��راس اوور جدی��د تویوت��ا ب��ر 
مبنای آن س��اخته خواهد ش��د، 
براساس اس��تراتژی جدید تویوتا 
)TNGA(  در راس��تای کاهش 
تعداد پلتفرم های مورد اس��تفاده 
این ش��رکت در جهان س��اخته 
ای��ن راس��تا  خواه��د ش��د. در 
نخس��تین خودرویی که براساس 
اس��تراتژی جدید تویوتا به بازار 
هیبریدی  عرضه ش��د خودروی 
»Prius« ب��وده اس��ت. گفتنی 
است براساس پیش بینی شرکت 
تویوتا نیمی از خودروهای تویوتا 

تا سال 2020 میالدی با استفاده 
این    )TNGA(پلتفرم ه��ای از 

شرکت ساخته خواهند شد. 

پیشرانه های هیبریدی
تویوت��ا تاکنون از ارائ��ه هرگونه 
اطالع��ات در مورد ن��ام خودروی 
جدید خود اجتناب کرده و مشخص 
نیست که آیا محصول نهایی با کد 
C-HR شناخته خواهد شد یا نام 
آن تغیی��ر خواهد کرد. ع��دم ارائه 
اطالع��ات و جزییات تنه��ا به نام 
خ��ودرو محدود نش��ده و اطالعات 
قابل اتکایی در مورد پیشرانه کراس 
اوور جدید تویوتا منتش��ر نشده و 
تنها نکته قابل ذکری که در رابطه 
با پیش��رانه این خودرو وجود دارد 

هیبرید بودن آن است. 
براس��اس اطالع��ات موج��ود، 
C-HR  نی��ز همانن��د مدل های 
از   »Yaris« و   »Auris«
پیش��رانه های بنزین��ی، دیزلی و 
الکتریک��ی بهره خواهد  بنزینی- 
ب��رد. در این رابط��ه گزارش های 
منتش��ر ش��ده حاکی از آن است 
لیت��ری  ک��ه پیش��رانه های 1/8 
هیبری��دی C-HR  در کارخانه 
تولی��د موتور تویوت��ا در ولز تولید 
ش��ده و از آنج��ا به س��ایت تولید 
خ��ودرو تویوتا در س��اکاریا ترکیه 
منتقل خواهد ش��د. الزم به ذکر 
اس��ت کارخانه تولید موتور تویوتا 

در بریتانیا پیشرانه های مورد نیاز 
سایر مدل های تویوتا را نیز تولید 

می کند. 
وظیفه تولید کراس اوور جدید 
تویوت��ا در حالی به س��ایت تولید 
خ��ودرو ای��ن ش��رکت در ترکیه 
سپرده ش��ده اس��ت که در حال 
حاضر ون کوچ��ک »Verso« و 
س��دان محبوب تویوتا یعنی مدل 
»Corolla« در این سایت تولید 
ش��ده و به بازارهای جهانی عرضه 
می ش��وند. گفتنی اس��ت اهمیت 
ای��ن س��ایت خودروس��ازی برای 
تویوتا به حدی اس��ت که مدیران 
این ش��رکت قص��د دارند ظرفیت 
تولید آن را 150 ه��زار خودرو در 
سال به 280 هزار دستگاه افزایش 
داده و از ای��ن طری��ق ظرفی��ت 
مورد نیاز ب��رای تولید کراس اوور 
جدی��د خ��ود را فراه��م کنند. به 
این منظور تویوتا قصد دارد رقمی 
معادل 400 میلیون دالر در سایت 
تولید خ��ودروی خ��ود در ترکیه 
س��رمایه گذاری کرده و نیروی کار 
آن را ب��ه می��زان 1000 تا 4 هزار 
نف��ر افزای��ش ده��د. الزم به ذکر 
 اس��تC-HR  پ��س از مدل های 
 Avensis، Auris، Yaris،«
Aygo، Camry، Corolla  و 
Verso هشتمین مدلی است که 
تویوت��ا در قاره اروپ��ا طراحی و به 
بازار عرضه کرده و به نظر می رسد 
از آین��ده روش��نی در س��گمنت 
محب��وب SUV ه��ای کوچ��ک 

برخوردار باشد. 
پ��س از انتش��ار خب��ر تولی��د 
ای��ن  تویوت��ا،  توس��ط   C-HR
شرکت اعالم کرده است که تولید 
این خ��ودرو با توجه به کش��ش 
زی��ادی که در ب��ازار ب��رای این 
کالس وج��ود دارد، میزان فروش 
این شرکت را از 71 درصد در سال 
2015 افزایش خواهد داد. گفتنی 
است شرکت تویوتا روسیه، ترکیه 
و کش��ورهای اس��تقالل یافته از 
اتحاد جماهیر ش��وروی سابق را 
نیز در زمره کش��ورهای اروپایی 
دس��ته بندی کرده و فروش خود 
در ای��ن کش��ورها را در آمار کلی 
فروش در بازار اروپا لحاظ می کند.

تویوتا کراس اوور جدیدی برای بازار اروپا معرفی کرد
گزارش2
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آیت اهلل هاشمی رفس��نجانی رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظ��ام در هفتادمین اجالس ش��ورای مرکزی 

دانشگاه آزاد اسالمی سخنرانی کرد و گفت: 
-  زمانی که دانش��گاه آزاد تاس��یس ش��د، هیچ نفعی 
برای هیات موس��س آنکه متشکل از آیت اهلل خامنه ای، 
مهندس میرحسین موس��وی، من و آقای جاسبی بود، 
نداشت. این دانشگاه نه سهمیه بندی بود و نه به صورت 
س��هام به اش��خاص تعلق دارد، تنها ه��دف این بود که 
دانش��گاهی برای مردم و برای خدمت به مردم تاسیس 
ش��ود. گروه موس��س دانش��گاه آزاد حتی یک ریال از 
دانش��گاه آزاد استفاده ش��خصی نکرده اند. در آن زمان 
آقایان کار زیاد داش��تند و مدیریت دانش��گاه را به من 

سپردند. 
-  در زم��ان احمدی ن��ژاد آنها که برای دانش��گاه کار 
می کردند، انگ می خوردند. هنوز هم افرادی در شورای 
عالی انقالب فرهنگی هس��تند که به دانشگاه آزاد انگ 
می زنند. همین دولت قبلی بود که قصد داشت دانشگاه 
را ب��ه زمی��ن بزند و بمب را روی اساس��نامه دانش��گاه 
گذاشتند و ش��ورای عالی انقالب فرهنگی اساسنامه ما 
را بی خاصی��ت کرد. این درحالی اس��ت که یک بند از 
این اساس��نامه می گوید: هر تغییری در اساسنامه باید 
با پیش��نهاد هیات موسس باشد که آنها مراعات نکردند 

و م��ا در این زمینه به دادگاه ش��کایت کردیم و دادگاه 
مصوبه آنها را متوقف کرد. 

-  در حال حاضر معاونان وزیر علوم مصاحبه می کنند 
که اس��ناد دانشگاه آزاد اعتبار ندارد؛ این در حالی است 
که سهم دانشگاه آزاد در مسئولیت آموزش عالی کشور 

حداقل ۵۰ درصد است. 
-  نخست وزیر انگلستان اخیرا بخشنامه ای به دانشگاه 
و وزیر علوم ابالغ کرده که باید دانشگاه ها را در مناطق 
محروم ببرید. نخس��ت وزیر انگلس��تان گفته اس��ت که 
تنها ۴درصد سیاه پوستان درس می خوانند در حالی که 
۷۰�۸۰ درصد سفید پوس��تان در حال تحصیل هستند. 
این درحالی اس��ت که دانشگاه آزاد تاسیس دانشگاه را 
در مناط��ق مح��روم از لحظه اول در دس��تور کار خود 
ق��رار داده بود. دانش��گاه آزاد یک مرکز مدیر س��ازی و 
متخصص سازی است. به همین خاطر است که ما برای 

تامین نیازهای مردم آمدیم. 
-  اخیرا از ما خواس��ته ش��ده که یک واحد دانش��گاه 
آزاد در اس��لواکی راه اندازی کنیم، چراکه ایرانی در این 
منطقه بس��یار زیاد است؛ همچنین درخواست شده که 
در اوگاندا یک واحد دندانپزشکی تاسیس شود که البته 
ما در حال حاضر در این فکر هس��تیم که آیا می توانیم 

آن را تاسیس کنیم یا نه. 

-  اینک��ه می گویند چرا اینق��در فارغ التحصیل بیکار 
در کش��ور داریم؛ خب مسلم است وقتی تحریم هستیم 
شرایط همین اس��ت. ما تقصیر خودمان بود که تحریم 
را پذیرفتیم و خوش��بختانه زمانی ک��ه آقای روحانی و 
تیمش  تحریم ها را شکس��تند دنیا ما را به عنوان کشور 

معتدل شناخت. 
-  یک��ی از طرح ه��ای ما این اس��ت ک��ه زباله ها را 
به گونه ای بس��وزانیم که هیچ آلودگی ایجاد نکند و از 
ط��رف دیگر برق تولید کند. در حال حاضر نصف آب 
کش��ور در حال هدر رفتن است و ما اخیرا به واحد ها 
اب��الغ کردیم که اگ��ر زمین دارند ب��ه گلخانه تبدیل 
کنند چرا که در حال حاضر دیگر نمی ش��ود برق � آبی 

کشاورزی کرد. 
-  نمی دان��م چرا برخی ها به دانش��گاه آزاد حس��ادت 
می کنند، در حالی که این دانش��گاه برای مردم اس��ت. 
اگر دول��ت می تواند این کار ها را انج��ام دهد، ما که از 

خدامان است که انجام شود. 
-  تبلیغات دانش��گاه آزاد در صدا و س��یما کم است و 
اگر نکته منفی از این دانشگاه پیدا کنند، آن را منعکس 
می کنن��د. من از آقای میرزاده خواس��تم در فیس بوک 
صفح��ه ای ب��رای دانش��گاه آزاد ایجاد کند ت��ا ما همه 

خدمات مان به مردم را در آنجا بگوییم. 

دکت��ر محمدمهدی گوی��ا، رئیس مرکز 
وزارت  واگی��ر  بیماری ه��ای  مدیری��ت 
بهداش��ت در خص��وص آخری��ن اقدامات 
وزارت بهداش��ت در زمین��ه بیماری ایدز 
ب��ا توجه به زنگ خطر ش��یوع آن از طرق 
جنس��ی گفت: اس��اس این برنامه تشدید 
بیماریابی، پیش��گیری از انتق��ال عفونت 

HIV از م��ادر ب��ه ک��ودک و همچنی��ن 
تقوی��ت برنامه درم��ان و افزایش کیفیت 
آن اس��ت. همچنین افزایش پوشش افراد 
مبت��ال به HIV  که نی��از به درمان دارند 
نیز یکی دیگر از موارد ذکر ش��ده در این 
برنام��ه خواهد بود چرا ک��ه در حال حاضر 
این رقم حدود 3۰ درصد است و باید طی 

پنج س��ال آینده به پوشش درمانی حدود 
9۰ درصد برسیم. 

گویا، نس��بت به کاهش سن موارد ابتال 
به  HIV در کش��ور هش��دار داد و افزود: 
تقوی��ت برنامه های کاهش آس��یب برای 
معتادان و افزایش آموزش و اطالع رسانی 
برای نس��ل جوان از بندهای ذکرشده در 

 HIV برنامه چهارم اس��تراتژیک کنترل
در کش��ور اس��ت. رئیس مرک��ز مدیریت 
بیماری های واگیر وزارت بهداشت، تقویت 
نظام تشخیص آزمایش��گاهی برای دنبال 
ک��ردن بیماری جهت اطمین��ان از موفق 
  HIVب��ودن درمان افراد مبتال به بیماری
را از جمله جزییات این برنامه عنوان کرد. 

هی��الری کلینتون، وزیر خارجه س��ابق 
آمریکا و نامزد مطرح رقابت های درون حزبی 
دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری 
این کش��ور، دس��تمایه طنز انتخاباتی یک 
س��ایت تخصصی »جوک خبر« با موضوع 
صدور دس��تور قتل 2۰۰ ه��زار نفر در نوار 
غزه ش��د ک��ه دربرخی رس��انه ها به عنوان 
 خب��ر واقع��ی بازت��اب یافت. ب��ه گزارش
T رویک��رد  h e  M i d e a s t  B e a s t
خبرس��ازی با گرایش طنز و کمدی سیاه 
از موضوع��ات مختلف مرتبط با خاورمیانه 

را انج��ام می دهد که واقعی��ت ندارد و در 
حال��ی که خ��ود آش��کارا غیرواقعی بودن 
مطال��ب را م��ورد تاکید قرار داده اس��ت، 
اما به عنوان مطالب مس��تند مورد استفاده 
برخی رسانه های منطقه به ویژه عربی قرار 

می گیرد. 
ای��ن س��ایت در تازه ترین اق��دام، یک 
خبر به نقل از هیالری کلینتون و نس��بت 
دادن منبع خبر خ��ود به روزنامه گاردین 
چ��اپ انگلی��س، نوش��ته اس��ت ک��ه اگر 
رئیس جمه��وری آینده آمریکا ش��وم »در 

جنگ بعدی به اسراییل اجازه می دهم نه 
2 ه��زار نفر بلکه 2۰۰ هزار نف��ر را در غزه 
بکش��د«. این سایت برای مس��تند نمایی 
مطل��ب انتش��ار یافته، افزوده اس��ت: این 
مت��ن را از نامه هی��الری کلینتون به یک 
سرمایه دار یهودی اس��راییلی و آمریکایی 
به ن��ام »حییم س��بان« به دس��ت آورده 
که ش��امل قصد صدور فرم��ان قتل بیش 
از 1۰ درصد فلس��طینان ساکن غزه است. 
س��ایت انتش��ار دهنده این خب��ر در مورد 
فعالیت های خبرس��ازی خود تاکید کرده 

است: The Mideast Beast  تارنمایی 
اس��ت که اخبار س��اختگی دارای تم طنز 
و کمدی س��یاه ب��ا موضوع��ات مرتبط با 
خاورمیان��ه و صرف��ا برای هج��و گویی و 
س��رگرمی از هر کس یا ه��ر فردی تولید 
 TMB می کن��د و هرآنچ��ه در س��ایت
می خوانی��د به هیچ وجه، ش��کل یا فرمی 
جدی ن��دارد. هدف ما فق��ط ایجاد کمی 
خنده در مورد این منطقه... اس��ت و حتی 
در مورد اینکه با موضوعات منتشره موافق 

یا مخالف هستید، ایمیل نزنید. 

وزارتبهداشت:بیماریابیایدزتشدیدمیشود

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

گن��ادی گاتیل��وف، معاون وزی��ر امور خارجه روس��یه 
پیش��نهاد اخیر آن��گال مرکل ب��ه منظور اعم��ال منطقه 
پروازممن��وع بر فراز س��وریه را رد ک��رده و گفت، چنین 
کاری تنها با رضایت حکومت دمش��ق می تواند اجرا شود. 
به گزارش آسوش��یتدپرس، اخیرا آنگال مرکل، صدراعظم 
آلمان طی مصاحبه ای در پاس��خ به سوالی درباره میزبانی 
از پناهجوی��ان گفت: در ش��رایط فعلی مس��ئله ای که به 
حل بح��ران کمک خواهد ک��رد، ایجاد یک ن��وع منطقه 
پروازممن��وع اس��ت که هیچ ی��ک از گروه ها اج��ازه انجام 

حمالت هوایی را در آن نداشته باشند. 
در پاس��خ به این اظهار نظر م��رکل، گنادی گاتیلوف، 
مع��اون وزی��ر ام��ور خارج��ه روس��یه چهارش��نبه در 

مصاحب��ه ای ب��ا خبرگ��زاری اینترفاک��س این کش��ور 
خاطرنش��ان کرد: اعم��ال هر گونه منطق��ه پروازممنوع 
بر فراز خاک س��وریه باید از جانب دولت س��وریه مورد 
موافقت قرار گرفته و همزمان از س��وی ش��ورای امنیت 
س��ازمان ملل نیز تصویب ش��ود. این اظهارات گاتیلوف 
در حال��ی مط��رح ش��ده اند ک��ه جنگنده های روس��یه 
همچنان به حمالت ش��ان علیه مواضع تروریس��ت ها در 
اس��تان حلب سوریه و در پش��تیبانی از حمالت زمینی 
ارت��ش س��وریه ادام��ه می دهند. روس��یه اع��الم کرده 
باوجود برق��راری یک توافق آتش بس برای س��وریه در 
کنفران��س امنیتی اخیر ش��هر مونیخ ب��ه حمالت خود 

علیه تروریست ها در سوریه ادامه خواهد داد. 

واکنشروسیهبهطرحمرکلبرایایجادمنطقهپروازممنوعدرسوریه

هی�کل، حس�نین محم�د 
روزنامهن�گار،تحلیلگرونویس�نده

باسابقهمصریدرگذشت.
دبی�رکل نص�راهلل، سیدحس�ن 
مناس�بت ب�ه لبن�ان ح�زباهلل
بزرگداشترهبرانشهیدحزباهلل،
صهیونیس�تی رژی�م دیدگاهه�ای
درخصوصتحوالتمنطقه،سوریهو
لبنانراموردبررسیوتحلیلدقیق

قرارداد.

»دونالدترامپ«،نامزدجمهوریخواهریاس�تجمه�وریآمریکا،درواکنش
بهاظهارنظر»باراکاوباما«،رئیسجمهوردموکراتاینکش�ور،دربارهاینکه
وی)ترامپ(رئیسجمهورآمریکانخواهدشدگفت:اوکارکثیفیرابهعنوان

رئیسجمهورانجامداد

تیتر اخبار

احم��د محمدی ف��ر، مدیرکل ام��ور اتب��اع و مهاجرین 
خارجی وزارت کشور در نشستی در فرمانداری رفسنجان 
اظهار کرد: در کشور یک میلیون و ۵۰۰هزار تبعه خارجی 
مجاز وجود دارد که در برابر خدماتی که جمهوری اسالمی 

به آنها می دهد هزینه می پردازند.
ی��ک میلی��ون و ۵۰۰ ه��زار نفر نی��ز اتب��اع خارجی 
غیر مجازند که در کل کش��ور پراکنده هستند که استان 
تهران با وجود ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر در کشور بیشترین 
س��هم را دارد. مدی��رکل امور اتب��اع و مهاجرین خارجی 
وزارت کشور با اش��اره به طرد ساالنه 3۵۰ هزار تا ۴۵۰ 
هزار نفر از اتباع غیر مجاز از کشور، گفت: در سال جاری 
6۴۰ هزار نفر از اتباع غیر مجاز دس��تگیر و طرد شده اند 
که در این زمینه 3۰ میلیارد تومان هزینه ش��ده اس��ت. 
محمدی فر با اش��اره به اجرای طرح بیمه س��المت برای 

اتباع خارجی، یادآور ش��د: برای این طرح که با حمایت 
کمیس��اریای پناهندگان انجام ش��ده حدود 2۵ میلیارد 
تومان اعتبار اختصاص یافته اس��ت. با دستور مقام معظم 
رهبری برای تحصی��ل فرزندان اتباع غیرمجاز تاکنون از 
۴۸هزار دانش آم��وز اتباع غیرمجاز در م��دارس ثبت نام 
ش��ده است. به گفته محمدی فر در طرح ساماندهی اتباع 
س��ه نگاه ایجاد شده که برخورد سلبی، دستگیری و طرد 

یکی از این دیدگاه هاست. 
مدی��رکل امور اتباع و مهاجرین وزارت کش��ور از وجود 
2۰ اردوگاه اتب��اع بیگانه در کش��ور خب��ر داد و گفت: در 
رفسنجان وجود اردوگاه، جدای از ناراحتی که برای مردم 
ایجادکرده، چهره نامطلوبی را در مناطق مس��کونی ایجاد 
کرده اس��ت. هر جا نیاز باش��د برای س��اماندهی اردوگاه 

زیرساخت فراهم شود ما کمک می کنیم. 

48هزاردانشآموزاتباعغیرمجازثبتنامشدهاند

ه�وای آلودگ�ی پای�ش مرک�ز 
محیطزیستاس�تانتهرانشاخص
آلودگیهوایروزچهارشنبهپایتخت

را۷۹دروضعیتسالماعالمکرد.
دولتآب�ادی جعف�ری عب�اس 
دادس�تانتهرانازافتتاحرس�می
دادس�رایجرائمپول�یوبانکیدر

اسفندماهسالجاریخبرداد.
اقبالشاکری،عضوشورایشهرتهرانباتأکیدبرامکانتأمیناتوبوسبااستفاده

ازتولیدداخلی،نسبتبهخریداتوبوسازکشورهایینظیرچینانتقادکرد

تیتر اخبار

ملکه رنجبر که مدتی اس��ت از بیماری پارکینسون رنج 
می برد، درباره وضعیت سالمتی اش گفت: این روزها حالم 

خوب نیست و داروهای زیادی مصرف می کنم. 
ای��ن بازیگ��ر پیشکس��وت گف��ت: مدت��ی اس��ت ک��ه 
مریض احوال هس��تم و حدود هش��ت ال��ی 9 ماه پیش از 
بیمارس��تان به منزل منتقل شدم اما همچنان تحت نظر 
چندین پزشک هستم. مشکل اصلی ام پارکینسون است و 
چندین ماه است که در خانه خوابیده ام و حالم اصال بهتر 
نش��ده. این مدت داروهای زیادی استفاده می کنم. هشت 
الی 9 ماه پیش حدود دو هفته در بیمارستان خاتم االنبیاء 
بس��تری و تحت نظر پزشک بودم تا اینکه به منزل منتقل 

ش��دم و االن هم همچنان تحت نظر پزشک هستم و یک 
پرستار، شب و روز مراقب من است. 

پرس��تار این هنرمند پیشکس��وت هم به ایس��نا گفت: 
ح��دود دو س��ال اس��ت ک��ه خان��م رنجب��ر از بیماری 
پارکینس��ون رنج می برد و در کنار این بیماری مش��کل 
قند و فش��ار خون هم دارد. مش��کلی که باعث شد 9 ماه 
پیش خانم رنجبر به بیمارستان منتقل شوند این بود که 
م��دام غش می کرد که به دلیل بیماری پارکینس��ون بود. 
در حال حاضر ایشان مدتی است که در منزل استراحت 
می کند و تحت نظر پزش��ک اس��ت. امیدواریم که زودتر 

حالشان بهتر شود. 

ملکهرنجبر:حالمخوبنیست

محم�دابوالحس�نی،تهیهکنن�ده
انیمیش�ن»دیریندیری�ن«ازتولید
پنجقسمتازاینمجموعهباموضوع
انتخاباتودعوتب�هحضورآگاهانه
مردمدرانتخاباتپیشروخبرداد.

بهروزش�عیبیدرنشستپرسشو
پاسخفیلم»سیانور«دردانشگاهتهران
بیانکردکهمتاس�فانهآنکسانیکه
اسلحهدستشانبود،فکرنکردندبه
چهکسینبایدشلیککنند،برایآنها

حذفکردنبهترینراهبود.

درگیمهش�تبیتی»خش�مفرشقرمزیلئو«ش�مامیتوانیدجایبازیگر
محبوبیکهپنجبارنامزددریافتجایزهاس�کارش�دهب�ازیکنیدوباالخره

رویاهایشرابهحقیقتبرسانید

تیتر اخبار

روب��رت لواندوفس��کی مهاجم لهس��تانی بایرن مونیخ با 
وجود ابراز تمایل باش��گاه آلمان��ی برای به خدمت گرفتن 
گونزالو هیگواین، درصدد اس��ت قرارداد خود را با این تیم 
تمدید کند. در حالی که ش��نیده می ش��ود باش��گاه لیگ 
برتری منچسترس��یتی حاضر اس��ت ق��رارداد هنگفتی با 
روبرت لواندوفسکی منعقد کند با این حال این بازیکن در 

نظر دارد قرارداد خود را با بایرن تمدید کند. 
قرارداد این مهاجم با بایرن تا ژوئن س��ال 2۰19 اعتبار 
دارد با این ح��ال تعداد متقاضیان جذب این بازیکن زیاد 
هس��تند اما مدیر برنامه هایش گفته مذاکرات برای تمدید 

قرارداد در جریان اس��ت. کارل هاینتس رومنیگه، رئیس 
باشگاه بایرن، گفته این باشگاه با گونزالو هیگواین مذاکره 
کرده با این حال لواندوفس��کی نش��ان داده که متعهد به 
حضور در باش��گاه آلمانی است. او در گفت وگو با اشپورت 
بیلد اظهار داش��ت: می دانم تیم هایی هستند که متقاضی 
به خدمت گرفتن من هس��تند. اما می خواهم قراردادم را 
تمدی��د کنم چراکه بر این باورم ما باش��گاه بزرگی داریم. 
تمدی��د ق��رارداد توماس مولر و جروم بوآتنگ نش��ان داد 
چطور می توان این بازیکنان را صرف نظر از پول خوبی که 

در انگلستان هست، در باشگاه نگه داشت. 

»روبرتلواندوفسکی«بابایرنمونیختمدیدمیکند

تکواندو فدراس�یون تالشه�ای 
برایاخذروادیددوتیمباشگاههای
کش�ورماندرراهحض�وردرج�ام
باش�گاههایآسیابهنتیجهنرسیدتا
ایندوتیمحض�وردراینرقابتها

راازدستبدهند.
برانکو،س�رمربیپرسپولیسگفت:
مس�ابقات اینج�ای ت�ا پرس�پولیس
بیشترینلطمهراازداوریخوردهاست.

سوش�امکانی،دروازهبانتیمفوتبالپرسپولیسبعدازمدتهادرفهرست
۱۹نفرهاینتیمبرایبازیمقابلسایپاقرارگرفت
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اخبار انتخاباتی

طبق م��اده ۵6 قان��ون انتخابات مجلس ش��ورای 

اسالمی »فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی 
هشت روز قبل از اخذ رأی )مرحله اول و دوم( آغاز و تا 

2۴ ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت.«
پورمحمدی، وزیر دادگستری با بیان اینکه تخریب 
رقب��ا از س��وی کاندیداها یک��ی از تخلف��ات انتخاباتی 
محسوب می شود، گفت: این عمل عالوه بر تاثیرگذاری 
در تعیین صالحیت اف��راد،  در تایید اعتبارنامه های آنها 

در مجلس نیز تاثیرگذار است. 
حس��ینعلی امیری، س��خنگوی وزارت کشور درباره 

انتشار اس��امی داوطلبان در حوزه های انتخاباتی افزود: 
فهرس��ت اس��امی داوطلبان انتخابات مجلس در اختیار 
وزارت کشور قرار گرفت و این فهرست براساس تفکیک 
اس��تان ها در اختیار فرمانداری ه��ای حوزه های انتخابیه 

قرار گرفته است. 
اطالعیه س��تاد انتخابات مرکز حوزه انتخابیه تهران 
در خص��وص آگهی انتخابات حوزه انتخابیه تهران و ری 

و شمیرانات و اسالمشهر و پردیس منتشر شد. 
عیس��ی فره��ادی، فرمان��دار تهران گف��ت: 3۵2۸ 

ش��عبه اخ��ذ رأی در تهران داریم و در هر ش��عبه هفت 
نفر به عنوان اعضای هیات اجرایی مس��تقر خواهند شد. 
برای ش��هر تهران ۵۰ نماینده باید انتخاب شود که 3۰ 
نماینده برای مجلس شورای اسالمی، 16 نماینده برای 
مجلس خب��رگان و چهار نماینده نیز ب��رای اقلیت های 

دینی هستند. 
جامع��ه روحانیت مبارز با ص��دور اطالعیه ای اعالم 

ک��رد که آیت اهلل تس��خیری و حمیدی ب��رای انتخابات 

مجل��س خبرگان رهبری اس��تان تهران به لیس��ت این 
جامعه اضافه شدند. 

مظفر علیزاده، لیس��ت کاندیداه��ای مورد حمایت 
ائت��الف فراگیر اصالح طلبان و حامیان دولت خراس��ان 
 رض��وی در انتخاب��ات خب��رگان رهبری را اع��الم کرد:

1-   س��یدمحمود هاش��می ش��اهرودی 2-  سیدمحمود 
مدنی بجس��تانی 3-  محمد هادی عبدخدایی ۴-  حسن 
عالمی ۵-   سیداحمد حسینی خراسانی 6-  علی قربانی

قدرت عل��ی حش��متیان، رئی��س جبهه مس��تقالن 
و اعتدال گرای��ان گفت: لیس��ت نهایی ای��ن جبهه برای 
انتخابات مجلس ش��ورای اس��المی در ح��وزه تهران در 

نشست خبری روز جمعه رسانه ای خواهد شد. 
بهروز نعمتی نایب رئیس فراکسیون رهروان والیت 
مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به حضور خود و رئیس 
این فراکسیون در فهرست انتخاباتی اصالح طلبان گفت 
که مذاکرات کاظم جاللی با حزب اعتدال و توسعه منتج 
به این نتیجه شده است. او با بیان اینکه اعضای فهرست 
انتخاباتی اصالح طلبان صالحیت الزم را برای نمایندگی 
مجلس دارند، خاطرنش��ان کرد: اعتقاد من این است که 

این لیست رأی تهران را خواهد داشت. 
الف��ت، مع��اون اجتماع��ی و پیش��گیری از وق��وع 
ج��رم قوه قضاییه گفت: اگ��ر محکومیتی بع��د از پایان 
تایی��د صالحیت ها اتفاق بیفت��د در آن صورت در زمان 
اعتبارنام��ه ترتیب اثر داده می ش��ود. او با اش��اره به دو 
انتخاب��ات پی��ش رو اظهار ک��رد: دو هیات که از س��وی 
وزارت کش��ور و شورای نگهبان هس��تند وظیفه اجرا و 
نظارت را بر عهده دارند. بعضی دس��تگاه های دیگر مثل 

قوه قضاییه هم هستند که بستر برگزاری انتخابات سالم 
و درس��ت را فراهم می کنند. امنیت و سالمت مهم ترین 
ارکان برگزاری انتخابات هس��تند که ما به این دو نکته 
توجه ویژه ای کرده ایم. از نظر ما جرائمی که در انتخابات 
صورت می گیرد سه دسته هستند که در سه بخش قبل، 

حین و بعد از برگزاری انتخابات اتفاق می افتند. 
غالمحس��ین کرباس��چی، دبیرکل حزب کارگزاران 

س��ازندگی گفت: اصالحات یک انفجار ناگهانی نیست، 
بلک��ه اصالحات ی��ک تغییر تدریجی اس��ت که نیازمند 
پیگیری مداوم و مقاومت اس��ت. برخی س��عی می کنند 
با رفتار و القائات خود نشان دهند که رأی مردم تاثیری 
در سرنوش��ت کشور ندارد و یک عده با تحلیل و نوشتن 
گزارش س��عی می کنند اهداف خودشان را پیش ببرند. 
با همه اینها ما نباید دلسرد شویم و از رأی دادن ناامید 

شویم. 
آی��ت اهلل حس��ن ممدوحی، عضو مجل��س خبرگان 
رهب��ری گفت: حض��ور حداکث��ری ملت ای��ران در دو 
انتخابات مهم مجلس خبرگان و مجلس شورای اسالمی 
بس��یار با اهمیت و تداوم بخش آرمان های انقالب است. 
او حضور مردم در پای صندوق های رأی را یک س��رمایه 
مهم دانس��ت و عنوان کرد: این حضور پر شور می تواند 

نقشه های دشمن را خنثی و آنها را بهراساند. 
حس��ن بیادی، دبی��رکل جمعیت آبادگ��ران جوان 

گفت: لیس��ت ائت��الف اصولگرایان تهران نمی توانس��ت 
تصادفا تنها از بین سه تا چهار گروه خاص انتخاب شود 
و با رویه ای که اعضای این لیست در پیش گرفتند، آنها 

هستند که باید انصراف بدهند.

هیالریکلینتوندستمایهطنزانتخاباتیشد

تاکیدهاشمیدربارهاطالعرسانیدانشگاهآزاد

از امکانات فضای 
مجازی استفاده کنید



ح�دود یک دهه اس�ت که آمار و ارق�ام خبر از 
عدم فروش، عدم تولید پیوسته و ریزش نیروی 
انسانی در حوزه صنایع دستی می دهد و اینکه 

صنایع دستی ایران ناخوش احوال است و شاید 
تعبیر اس�تعاری معاونت فعلی صنایع دس�تی، 

به بهترین شکل این مسئله را بیان می کند. 
»م�ا تابوت صنایع دس�تی را تحوی�ل گرفتیم« 
تابوت�ی با بیم�اری در حال احتضار ک�ه تنها با 

کمک های مصنوعی دولت جدید از حیات نباتی 
خارج شده و امروز حال بهتری دارد. اینکه این 
حال بهتر چگونه ایجاد ش�ده، برنامه های آینده 
برای عدم برگش�ت به تابوت چیس�ت و حضور 
اهالی هنر در س�فر اروپای�ی رئیس جمهور چه 

دس�تاوردهایی داشته اس�ت، از جمله مسائلی 
ب�وده که در گفت وگو با دکتر بهمن نامورمطلق، 
معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، 
مط�رح  کش�ور  گردش�گری  و   صنایع دس�تی 

کرده ایم. 

آثار بزرگان هنر تجسمی به نمایش 
درمی آید

مجموع��ه ای از آثار بزرگان هنر در نمایش��گاهی 
با عنوان  »بگذاریم که احس��اس هوایی بخورد« در 
آخرین نمایشگاه س��ال 94 گالری  »سهراب« ارائه 
می شود. به گزارش ایس��نا، این نمایشگاه با نمایش 
آثاری از جعفر روح بخش، ناصر اویسی، فرامرز پیالرام، 
ژازه تباتبایی، صادق تبریزی، مس��عود عربش��اهی، 
محمدعلی ترقی جاه، نامی پتگ��ر، فاطمه امدادیان، 
فریده الشایی، حسین موجنی، حمید پازوکی، رضا 
مافی، علیرضا س��پهبد، محمود زنده رودی، سیراک 
ملکنیان، رضا درخش��انی، منوچهر نیازی، عبدالرضا 
دریابیگی، قاس��م حاجی زاده، نصرت اهلل مس��لمیان، 
به��رام دبیری، مرتض��ی ممیز، جالل ش��باهنگی و 

عین الدین صادق زاده افتتاح خواهد شد. 
در نمایش��گاه  »بگذاری��م ک��ه احس��اس هوایی 
بخورد« س��عی شده آثاری به نمایش درآید که پیش 
از این دیده نش��ده یا کمتر به نمایش درآمده اند. این 
نمایش��گاه از 30 بهمن تا 21 اسفندماه برپا خواهد 
ب��ود و عالقه مندان می توانند برای دیدن آثار هر روز 
از س��اعت 11 تا 20 به نش��انی خیابان خرمش��هر، 
خیابان ش��هید عربعلی  )نوبخت( کوچه سوم، ضلع 
جنوب غربی میدان س��وم نیلوفر، شماره 5، واحد 1 

مراجعه کنند. 

استقبال عالقه مندان از دوازدهمین 
دوساالنه ملی نگاره های چوبی

 دوازدهمین دو ساالنه ملی نگاره های چوبی ایران 
ک��ه در ارومیه در حال برگزاری اس��ت با اس��تقبال 
پرش��وری از س��وی هنرمندان و عالقه مندان به آثار 
هنری مواجه ش��ده اس��ت. معاونت صنایع دستی و 
هنرهای سنتی کشور در راس��تای برنامه ریزی های 
صورت گرفته ب��رای معرفی هرچه بیش��تر ظرفیت 
هنرهای چوب در کشور، امس��ال دوازدهمین دوره 
دوس��االنه ملی نگاره های چوبی را با همکاری اداره 
کل می��راث فرهنگی صنایع دس��تی و گردش��گری 

آذربایجان غربی در ارومیه برگزار کرده است. 
در رون��د برگزاری این دوس��االنه از ماه های ابتدایی 
امسال و با اعالم فراخوان دریافت آثار به استان ها، بیش 
از 500 اثراز 23 استان کشور به دبیرخانه این دوساالنه 
ارس��ال ش��د که پس از انجام داوری های اولیه حدود 
240 اثر به نمایشگاه و مرحله نهایی راه پیدا کردند. این 
نمایشگاه که به طور رس��می و با حضور مسئوالن این 
استان روز 25 بهمن در محل دائمی نمایشگاه های اداره 
کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی آذربایجان غربی افتتاح 
ش��د، مجموعه ای زیبا و وی��ژه از آثار چوبی هنرمندان 
کش��ور را در معرض دید عالقه مندان قرار داده اس��ت. 
12 اثر برگزیده این رویداد معرفی ش��ده و جایزه ویژه 
اثر کاربردی در نمایشگاه نیز روز سوم اسفندماه 1394 
با حض��ور بهمن نامورمطلق، معاون صنایع دس��تی و 
هنرهای س��نتی کشور تجلیل خواهند شد. پنج نفر از 
اساتید برجسته هنر چوب کشور و یک نفر متخصص 
ساز شناس��ی، مجموعه آث��ار این دوس��االنه را داوری 
می کنند. در دوازدهمین دوساالنه ملی نگاره های چوبی 
رشته هایی چون خراطی، منبت، معرق، خاتم، حجم، 
نازک کاری، الیه چینی س��ازهای سنتی حضور دارند. 
گفتنی است دوازدهمین دوساالنه ملی نگاره های چوبی 
25بهمن ماه در ارومیه آغاز ش��ده و مراسم تجلیل از 
هنرمندان برگزیده روز س��وم اسفند ماه 1394 برگزار 

می شود. 

صنایع دستی در آینه آمار و ارقام
م��روری ب��ر آم��ار و ارق��ام مرب��وط ب��ه ح��وزه 
صنایع دس��تی در یک دهه اخیر نکته های بس��یاری 
را روش��ن می کند. مس��ئله مهم در این آمار و ارقام 
این است که شکست ها و تعطیلی ها و ریزش نیروها 
مهم ترین بخش این آمار و ارقام را نش��ان می دهند، 
نکاتی که معموالً در سخنان مسئوالن فعلی معاونت 
صنایع دس��تی نیز معموالً به چش��م می خورد. به طور 
کلی بیش از 13هزار کارگاه صنایع دس��تی در ایران 
شناس��ایی ش��ده که طی دوره تحریم و رکود حاکم 
ب��ر اقتصاد ایران بیش از 40درص��د از این کارگاه ها 

تعطیل شده اند. 
ساالنه کاالهای قاچاق صنایع دستی به ارزش بیش 
از 12میلیون دالر به صورت رسمی وارد کشور می شود، 
ام��ا اگر میزان قاچاق را هم به این میزان اضافه کنیم، 
رقمی میلیارد دالری به  دست می آید. سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تسهیالتی چند 
میلیاردی برای تولیدکنندگان صنایع دس��تی در نظر 
گرفته است و حتی تسهیالت ده ها میلیارددالری هم 
در این زمینه پرداخت می ش��ود. بیش از 350هزار نفر 
در حوزه صنایع دستی ایران مشغول به کار هستند، اما 
از این تعداد تنها 70ه��زار نفر از مزایا و خدمات بیمه 
بهره مند ش��ده اند. براس��اس اظهارات مسئوالن حوزه 
صنایع دستی، در آمریکا بازاری 100میلیون نفری و در 
چین بازاری 250میلیون نفری در انتظار صنایع دستی 

ایران است. 
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گفت وگوی اختصاصی »فرصت امروز« با دکتر بهمن نامورمطلق، معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور

بازارهای چندصد ساله را در دولت گذشته از دست دادیم
طاهره خواجه گیری

آق�ای دکت�ر طی یک س�ال و نیم اخیر 
که س�کان هدای�ت این کش�تی به گل 
نشسته را پذیرفته اید، بارها به آمارهای 
فاجعه بار دولت گذشته اشاره کرده اید. 
مهم ترین راهکارهای ش�ما برای خروج 

از این وضعیت چه بوده است؟ 
زیرساخت س��ازی گام مهم ما بوده است. 
در راستای این امر سیاست تولید-بازرگانی 
را یعن��ی تولی��دی که در نهایت ب��ه بازار و 
فروش برس��د، در پیش گرفتیم و سیاست 
منحصرا معطوف به تولید را کنار گذاشتیم. 
چه ای��ن گام کن��د و چه تند بوده باش��د، 
پیشرفت وجود داش��ته و 36درصد افزایش 
صادرات در سال گذش��ته که تنها منحصر 
به صنایع دس��تی است، امیدوارکننده است، 
بنابرای��ن با وجود اوض��اع بحرانی کلی و با 
اینک��ه بس��یاری از نهادها به رش��د منفی 

رسیدند، ما رشد مثبت داشتیم. 
بازارچه ه��ای  راه ان��دازی  همچنی��ن 
دائمی صنایع دس��تی و اح��داث خانه های 
صنایع دستی نمونه هایی از زیرساخت سازی 
م��ا بوده اس��ت. به عنوان نمون��ه طی هفته 
گذش��ته تنها در استان مرکزی سه  بازارچه 
صنایع دس��تی افتتاح کردیم، نه اینکه تنها 
کلنگی زده باش��یم. )با لبخن��د( چون گاه 
فاصله از کلنگ ت��ا افتتاح فاصله ای نجومی 
اس��ت! راه اندازی دبیرخانه فروش س��وغات 
زیارتی و تاس��یس انجم��ن صادرکنندگان 
صنایع دستی هم در راستای ساختارسازی 
برای فروش هرچه بیشتر انجام شده است. 
آمارهای ریزت��ری هم می ت��وان ارائه کرد؛ 
مثال، زنج��ان با ثبت رک��وردی تاریخی به 
مرز یک میلیارد تومان فروش رسید. به این 
آمار باید فروش بازارچه های نوروزی را هم 
اضافه کنیم. روی این مسائل تاکید می کنم 
چون بی توجهی به فروش در دولت گذشته 
آن را به چش��م اس��فندیار صنایع دس��تی 

تبدیل کرد. 
صحبت ه�ای ش�ما بیش�تر مرب�وط به 
بازارس�ازی داخل�ی بود. ب�رای حضور 
دوب�اره در بازاره�ای جهانی ک�ه اتفاقا 
بس�یاری از آنها را هم از دست داده ایم، 

چه برنامه هایی دارید؟ 
م��ا هنوز به ط��ور کامل از ش��وک تحریم 
خارج نش��ده ایم و هم��ه بازارهای مان را در 
دولت گذشته از دس��ت داده ایم. بازارهایی 
که مشتری س��نتی ما بودند و برای حضور 
در آنها تالش های چندصدس��اله شده بود، 
چندش��به و چندس��اله از دس��ت دادی��م. 
بازارهای اروپ��ا، آمریکا، کش��ورهای عربی 
و ترک زبان از این دس��ت هستند. به دست 
آوردن دوباره بازارها بس��یار مشکل است و 
هزینه های برگشت به بازارها بسیار باالست. 
به ویژه در ش��رایط فعلی که ه��م رقبای ما 
بس��یار جدی هستند و هم رقبای جدید به 
این عرصه وارد ش��ده اند. بح��ران اقتصادی 
و مش��کالت تعام��ل سیاس��ی و فرهنگی با 
دنی��ا را هم باید به این مس��ائل اضافه کرد. 
رقب��ا بازارها را گرفته ان��د و از حضور ما هم 
اس��تقبال نمی کنند و به راحتی بازارها را به 
ما نمی دهند؛ از طرفی بسیاری از رقبا بدل 
صنایع دستی ما را تولید کرده اند و ارزان تر 
فروخته اند، بس��یاری از آنها سلیقه های تازه 
بازار را ش��ناخته اند و ما در پی محرومیت ها 
و تحریم ها، سلیقه بازار را هم نمی شناسیم. 
پ��س، از دس��ت دادن بازار تنها از دس��ت 
دادن ی��ک م��کان یا ی��ک کش��ور نبوده، 
بلک��ه فرهن��گ ب��ازارداری را در این مدت 
از دس��ت داده ایم. مس��ئله مهم تر اینکه در 
پی این مس��ائل بس��یاری از تجار سنتی و 
بزرگ صنایع دس��تی تجارت در این حوزه 
را کنار گذاش��ته اند و دیگر حاضر نیس��تند 
به ای��ن عرصه برگردند. در واقع ضرر بزرگ 
دیگر ما از دس��ت دادن سرمایه انسانی بازار 
اس��ت. یعنی تجاری که س��ال های سال در 
این عرصه کار کرده بودند، س��لیقه بازار را 
می شناختند و روابط تجاری قوی و پایداری 
ایجاد کرده  بودند، اکنون کنار رفته اند و این 
یعنی ما اصل اعتب��ار معنوی تاجران را هم 

از دست داده ایم. 
ام��ا با هم��ه ای��ن اوص��اف، می خواهیم 
ب��ه بازاره��ای جهانی برگردی��م. اگر چین، 
تایلن��د، مراک��ش و ترکیه در ب��ازار جهانی 
بازیگ��ری می کنن��د، ایران ه��م باید نقش 
خود را به دس��ت بگیرد، البته نقشی مهم و 
تاثیرگذار. برای بازپس گیری بازار باید، هم 
ب��ا رقبای قدیمی و هم ب��ا رقبای تازه نفس 
رقابت کنیم. بنابرای��ن باید تدبیر خوبی در 
پی��ش بگیریم. برای این مه��م روی نیروی 
انسانی جدید سرمایه گذاری می کنیم؛ یعنی 
نسل جوان و خوش فکر که به صنایع دستی 
ع��رق دارد، زب��ان  زیبایی  شناس��ی جهان و 
س��لیقه جهانی را می شناس��د و برای ایجاد 
ارتباط و گفت وگو آمادگی دارد. این افراد را 

حمایت، تش��ویق و به بازار معرفی می کنیم 
تا نس��ل جدید بخش خصوص��ی وارد بازار 

شود. 
بازاره�ای خارجی خاصی را برای تحقق 

این اهداف مشخص کرده اید؟ 
اداره کل بازرگانی سازمان، بازارهای هدف 
را مشخص کرده؛ بازار کشورهای اروپایی و 
آمریکا را که بازار س��نتی ما هس��تند، باید 
دوباره به دس��ت بیاوریم. همچنین به دنبال 
حض��ور در کش��ورهای عرب��ی و ترک زبان 
هس��تیم. حتی چین بازار مس��اعدی برای 
ماس��ت. نمایش��گاه هایی که در آنجا برگزار 
ش��ده، بازخ��ورد مثبتی را نش��ان می دهد 
و ب��ا توجه به روابط دیپلماتیک مس��اعدی 
که بین ایران و روس��یه برقرار است، به بازار 
این کش��ور امی��د زیادی داری��م و به زودی 
نمایش��گاهی هم در آنجا خواهیم داش��ت. 
کش��ورهای آمریکا التی��ن را در برنامه های 

آینده جا داده ایم. 
همان ط�ور ک�ه فرمودید، رقب�ای قدیم 
و جدی�د زیادی در ب�ازار جهانی داریم؛ 
محص�والت ایرانی چ�ه تمای�ز رقابتی 
عمده ای دارند که ش�ما امیدوار هستید 
به دس�ت  را  خ�ود  مش�تریان  دوب�اره 

بیاورند؟ 
درس��ت است که چون امتیازهای زیادی 
را از دس��ت داده ای��م و دچار انجماد هنری 
زیبایی شناسی ش��ده ایم، محصوالت مان  و 
تک��راری ش��ده اند و هم��راه ب��ا تغیی��رات 
زیبایی شناس��ی دنیا حرک��ت نکرده ایم، اما 
به لح��اظ تنوع و کیفیت هن��وز هم حرف 
اول را در دنی��ا می زنی��م؛ حت��ی بی��ش از 
350ن��وع صنایع دس��تی داری��م. بنابراین 
فرصت رقابت داریم. هند در برخی رشته ها 
مانند نس��اجی از ما بس��یار جلوتر اس��ت، 
در چ��وب و فلز هم خوب اس��ت اما ما هم 
در س��فال و چوب در س��طح جهانی رتبه 
آورده ایم. در حوزه فلز مانند قلم زنی بس��یار 
جلو هستیم و اینها تمایزهای رقابتی ما در 
بازارهای جهانی اس��ت. بنابرای��ن با تزریق 
سرمایه انس��انی جوان با دیدگاه های جدید 
و طراحی جدید و حرکت همس��و با سلیقه 
بازاره��ای جهانی، امیدوار هس��تیم که بار 
دیگر ش��اهد بازپس گیری بازارهای جهانی 
باش��یم و اگ��ر حمایت ه��ای خوب��ی انجام 
دهیم به هدف مان که تا پایان برنامه ششم 
رس��یدن به یک میلیارد دالر صادرات است، 
دس��ت می یابیم در حالی ک��ه االن کمتر از 

200میلیون دالر است. 
بین س�خنان تان چندین بار به حمایت 
از نس�ل جوان این حوزه اشاره کردید. 
حمایت شما چگونه است و چه مواردی 

را در بر می گیرد؟ 
از جمل��ه حمایت ها می توان به در اختیار 
قرار دادن فضای هر چند محدود س��ازمان 
برای نمایش��گاه آثار جوانان اش��اره کرد که 
به ترویج و تبلیغ کارش��ان منجر می ش��ود. 
تس��هیالت میلیون��ی و میلیاردتومان��ی ب��ا 
س��ود 4درصد و بیمه و غی��ره را هم به این 
حمایت ها اضافه کنید. البته این حمایت ها 
ب��ه این معنی نیس��ت که ما قرار اس��ت در 
ف��روش و تولی��د و غیره دخالت مس��تقیم 
داش��ته باش��یم. م��ا تنه��ا می خواهی��م با 
ساختارسازی، ش��رایط مساعد کار را ایجاد 
کنیم. چ��ون دخالت بیش از ان��دازه یعنی 
اقتصاد دولت��ی، در حالی که ما می خواهیم 

بخ��ش خصوص��ی در ای��ن زمین��ه فع��ال 
باشد. حمایت از فروش��گاه های اینترنتی و 
بازارچه های صنایع دستی هم در این راستا 
انجام می ش��ود. به اضافه اینکه در امر تولید 
در حال راه اندازی انجمن کارگاه های بزرگ 
تولیدی هستیم؛ کارگاه های بزرگ تولیدی 
برای پاسخگویی به تقاضاهای بزرگ فروش 
ک��ه خود موج��ی از درآمدزایی و اش��تغال 

پایدار را هم به همراه خواهد داشت. 
آقای دکتر فروش و ب�ازار نقطه کانونی 
س�خنان ش�ما بوده؛ چه در این جلسه 
و چه در س�خنان دیگر ش�ما. در اینجا 
می خواهم به یکی از سخنان شما که به 
واردات رسمی 12میلیون دالری ساالنه 
صنایع دستی اشاره کرده  بودید و اینکه 
اگر واردات قاچاق را هم حس�اب کنیم 
ای�ن رقم به میلیارد دالر هم می رس�د، 
استناد کنم و اینکه گفته بودید مردم ما 
صنایع دستی نمی خرند؛ اگر میلیاردها 
دالر صنایع دستی قاچاقی وارد می شود 
پس حتما خریداری هم هس�ت. به نظر 
شما چرا جنس وارداتی خریده می شود 
و تولید داخلی با بی مهری مواجه است؟ 
صحبت ش��ما درست اس��ت و این سوال 
خود ما هست که چرا از تولید داخلی کمتر 

می خرند و از اجناس وارداتی بیش��تر. چند 
مس��ئله در این امر دخیل است. یکی اینکه 
در دولت گذش��ته هزینه های تولید افزایش 
جهش��ی داش��ت و طرح یارانه که قرار بود 
حمایتی از تولید باشد، تولید را تخریب کرد. 
هزینه های انرژی کارگاه های صنایع دس��تی 
مانند سفال، شیشه و غیره چندین برابر شد 
و در نتیجه قیمت  تمام شده کاالها باال رفت. 
ضرب��ه کاری دیگری که یارانه وارد کرد این 
بود که هر شخصی که مبلغی به عنوان یارانه 
دریافت می کرد دیگر حاضر نبود با دستمزد 
قبل��ی در کارگاه ه��ا کار کن��د. در حقیقت 
بخش زیادی از درآمدها به یارانه اختصاص 
می یاف��ت و ص��رف حامل ه��ای ان��رژی و 
هزینه ه��ای حمل و نق��ل می ش��د و دیگ��ر 
درآم��دی باق��ی نماند که ب��ه تولید کمکی 
کن��د. ته مانده اش را هم ع��ده ای به کانادا و 
غیره بردند! بنابراین در بازار های رقابتی چه 
داخل��ی و چه خارجی، وقتی قیمت ها چهار 
یا پن��ج برابر باال برود، نتیجه اش از دس��ت 
رفتن بازارهاس��ت. زیرا در کشورهای دیگر 
افزایش قیمت به صورت مالیم و اندک است 
نه جهشی. این سیاس��ت های اشتباهی که 
در دول��ت گذش��ته رخ داد، واردات کاالی 
قاچاق را رواج داد زیرا عده ای سود قاچاق را 
بیشتر از تولید می دیدند. از طرفی کاالهای 
قاچاق عمدتا شبیه صنایع دستی هستند و 
با دستگاه  و ماشین  تولید می شوند. بنابراین 
تولید انبوه، قیمت پایین تری دارد. مشکلی 

که پیش آمد ای��ن بود که جامعه ایران هم 
حساس��یت خود را ب��رای خرید محصوالت 
کیف��ی تولید داخل و تمییز محصول کیفی 

و غیرکیفی از دست داد. 
از طرفی نه آموزش و پ��رورش برنامه ای 
برای آم��وزش م��ردم در زمین��ه کاالهای 
ایران��ی و فرهنگ��ی دارد و نه صداوس��یما 
چنین آموزش��ی به مردم داده اس��ت. البته 
برنامه هایی دارند ک��ه در برابر ظرفیت های 
صنایع دس��تی بس��یار کم است. رسانه های 
مکتوب هم رس��الت خود را انجام نداده اند، 
بنابرای��ن اگ��ر مردم ج��ور دیگ��ری رفتار 
کنند، عجیب اس��ت. آموزش و پرورش باید 
دانش آموزان را به گالری، نمایش��گاه و غیره 
ببرد تا حس زیبایی شناس��ی در آنها ایجاد 
شود و برای زیبایی و هویت، هزینه کنند. ما 
مردم مان را از حس زیبایی شناسانه و تمییز 
زیبایی شناس��ی مح��روم کرده ایم. به همین 
دلیل یکی از کارهای ما گفتمان س��ازی در 
مورد اهمیت صنایع دستی بوده است. یعنی 
م��ردم ما بای��د بدانند که ی��ک اثر هنری و 
فرهنگی حتی اگر قیمت باالیی هم داش��ته 
باش��د، باید خریداری شود. اما ما در مقابل 
هنر مس��ئوالنه برخ��ورد نمی کنیم. جنس 
قاچ��اق وارد می ش��ود و در فروش��گاه های 
سطح شهر به صورت علنی به فروش می رسد. 
مسئله ای عجیب که در هیچ کشوری به این 
راحت��ی رخ نمی دهد. البته االن اوضاع بهتر 
شده و قطعا باید جلوی جنس قاچاق گرفته 
شود. چون وقتی جلوی قاچاق گرفته نشود، 

جامعه به فساد تشویق می شود. 
البته وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم 
ه�م دخیل اس�ت. حق�وق پای�ه وزارت 
کار کم�ی بیش از 800هزار تومان اس�ت؛ 
بنابرای�ن صنایع دس�تی ک�ه معموال هم 
قیمت باالیی دارند، در سبد نیازهای اولیه 
خانوارهای ایران�ی قرار نمی گیرد. به نظر 
شما می توان با تولید انبوه )مانند چین( و 
کاهش قیمت ها بازار را به دست گرفت؟ یا 
اینکه شما این کار را ضربه زدن به هویت 

صنایع دستی می دانید؟ 
من با این حرف شما موافق نیستم که مردم 
قدرت خرید ندارند. زیرا در بازار صنایع دستی، 
تن��وع قیمتی بین 5هزار توم��ان تا 5میلیارد 
توم��ان وجود دارد. بنابراین من هنوز هم فکر 
می کنم که دسترسی آسان به جنس قاچاق، 
عدم تش��خیص اصل از غیراصل و عدم وجود 
گفتمان زیبایی شناسانه در بین مردم ما، عدم 
خرید صنایع دستی اصیل و باکیفیت ایرانی را 

رقم زده است. 
اما درباره قسمت دوم سوال شما که مربوط 
به تولید انبوه و ماشینی است، باید عرض کنم 
ک��ه با این کار مخالفم. چ��ون معتقدم که ما 
باید انتخاب کنیم که صنایع دس��تی واقعی و 
ناب تولید کنیم یا اینکه مانند چین کار کنیم 
و انتخ��اب ما باید تولید ناب و اصیل باش��د. 
آمادگی ای��ن را هم دارم که اگر کس��ی نظر 
مخالفی براس��اس دالیل تجاری و اقتصادی 

دارد، بشنوم؛ شاید نظرم عوض شود. 
ب��رای روش��ن ش��دن قضی��ه، آلم��ان را 
در تولی��د اتومبی��ل مث��ال می زن��م ک��ه 
اتومبیل های��ی با قیمت و کالس مش��خص 
تولی��د می کند. پ��س ما هم بای��د به عنوان 
کشوری باسابقه و قطب صنایع دستی دنیا 
سطح مان را حفظ کنیم و حتما فروش مان 
را هم خواهیم داش��ت، کما اینکه اتومبیل 

آلم��ان کمتر از ک��ره و ژاپن نمی فروش��د. 
بنابراین باید ما از کیفیت عالی تا متوس��ط 
را تولید کرده و کیفیت پایین را به دیگران 
واگ��ذار کنیم. چون ما در کنار هند و چین 
میراث دار صنایع دس��تی دنیا هس��تیم. هر 
چند چی��ن با تولید ماش��ینی ای��ن امر را 
نادیده گرفته است اما باید این کار را بکنیم 
و ب��ا هند در این ارتب��اط صحبت هایی هم 
کرده ایم هر چند این کشورها هنوز آمادگی 
خود را اعالم نکرده اند. حتی من پیش��نهاد 
داده ام همان طور که تشکل های کشورهای 
پیش��رفته صنعتی داریم، تشکل کشورهای 
پیشرفته صنایع دستی را راه اندازی کنیم و 
امیدواریم در اجالس جهانی که سال آینده 
در ایران برگزار می ش��ود، با برقراری تعامل 
با میراث داران صنایع دستی دنیا، این امر را 

محقق کنیم. 
به عنوان سوال آخر، بپردازیم به سفر شما 
به اروپا در هیأت همراه آقای رئیس جمهور؛ 
این س�فر چه دس�تاوردهای تجاری برای 
صنایع دستی داشت؟ )مثال جذب سرمایه  

خارجی یا انعقاد قرارداد فروش(
حض��ور اهال��ی صنایع دس��تی، س��ینما، 
موس��یقی و میراث فرهنگی در هیأت همراه 
رئیس جمهور نش��ان داد که ایران کش��وری 
صرف نظامی و سیاس��ی نیست بلکه قبل از 
هر چیزی کش��وری فرهنگی اس��ت. در این 
سفر سلیقه شناس��ی و برقراری ارتباط  انجام 
ش��د و این حضور بیشتر برای گفتمان سازی 
ب��ود. هر چند ب��ه پای ق��رارداد نرفته ایم اما 
حضورمان شروع ش��ده و عمدتا با کاالهای 
جدید و حرف های تازه رفته بودیم و نش��ان 
دادیم که برای بازگش��ت به بازارهای جهانی 
عطش داریم. البته غی��ر  از حضور نمادین و 
تجاری، سازمان قراردادهای فرهنگی داشت 
و تنها قرارداد فرهنگی که در این سفر بسته 
ش��د، قرارداد موزه ها ب��ود و بقیه تجاری بود 
که امیدواریم در آین��ده قراردادهای تجاری 
بیش��تر ش��ود تا از هنر انتفاع تجاری ببریم. 
زی��را معتقد هس��تیم، همانقدر ک��ه آنها در 
کمین بازار80میلیون نفری ایران نشسته اند، 
ما هم باید در کمین بازارهای آنها باش��یم و 
نبای��د بازارها ی مان را ارزان در اختیارش��ان 
ق��رار دهیم. زی��را مهم ترین س��رمایه ای که 
غربی ها بعد از برجام به آن توجه دارند، بازار 
ایران اس��ت و نه نفت و گاز ایران. در جهان 
پست مدرن امروز هیچ سرمایه ای ارزشمندتر 
از بازار نیس��ت و ما نبای��د فریب بخوریم که 
به دنبال نفت و گازمان هستند. آنها بازاری با 
80میلیون مشتری را می خواهند. اگر بتوانیم 
بازاره��ای بیش��تری تصرف کنی��م قوی تر 
خواهیم شد؛ هم از نظر اقتصادی هم از نظر 
فرهنگ��ی. زیرا حتی ی��ک اتومبیل تنها یک 
کاالی صنعتی نیست بلکه هزینه خریدش، 
هزینه خرید زیبایی شناس��ی و فرهنگ یک 
کشور دیگر هم هس��ت. بنابراین تصرف هر 
چه بیشتر بازار کشورهای دیگر و کشورهایی 
که با آنها وارد تعامالت تجاری می شویم، ما 
را قوی تر می کند و کاالی ما همچون سفیری 
فرهنگی به جامعه آنها می رود. حضور ما در 
بازارهای آنه��ا باید مهم تری��ن هدف دولت 
باشد. به ویژه بازارهای فرهنگی. زیرا صادرات 
فرهنگی هم ارزآوری دارد، هم اشتغال ایجاد 
می کن��د و ه��م ترویج فرهنگ م��ا را در پی 
دارد و هزین��ه این ترویج را هم خود خریدار 

می پردازد. 
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تصرف هر چه بیشتر بازار 
کشورهای دیگر و کشورهایی که با 
آنها وارد تعامالت تجاری می شویم، 

ما را قوی تر می کند و کاالی ما 
همچون سفیری فرهنگی به جامعه 
آنها می رود. حضور ما در بازارهای 

آنها باید مهم ترین هدف دولت 
باشد
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رویخدماتسرمایهگذاریکردهام
تاکنون روایت های متفاوتی از س��رمایه گذاری در 
صنعت تولید آسانسور مطرح شده است اما همان طور 
که می دانیم سرمایه گذاری هوشمند می تواند یکی از 
رازهای موفقیت و کسب درآمد قابل توجه و سالم در 
هر صنعتی باش��د. درواقع این نوع از سرمایه گذاری 
تنها مربوط به ساخت آسانسور نیست. بلکه وسایلی 
اینچنینی که قرار است کاربری چندین ساله داشته 
باشند و معموال اس��تفاده عمومی دارند، همیشه در 
مع��رض خرابی ها و آس��یب دیدگی های بس��یار قرار 

دارند. 
ب��ه همین دلی��ل می ت��وان با ایجاد ش��رکت های 
خدمات��ی در بخ��ش تعمی��ر و نگهداری آسانس��ور 
س��رمایه گذاری کرد. کاری که حس��ن رحیمی اصل، 
مدیرعام��ل یک ش��رکت خدمات فنی آسانس��ور در 
ته��ران کرده و حس��ابی هم از هوش��مندی خودش 
راضی است. رحیمی اصل نه تنها برای خودش ایجاد 
درآمد پایدار کرده بلکه افرادی را هم در کنار کسب 

وکارش صاحب شغل کرده است. 
از او خواس��ته ایم ت��ا تحربیات اقتص��ادی اش را با 
»فرص��ت امروز« در میان بگذارد. قبول کرده و روند 
کسب وکارش را توضیح داده اس��ت. این ارائه کننده 
خدمات آسانسور نظرات انتقادی هم درباره بازار کار 

دارد. 
چنانکه حرف های��ش را این گونه آغاز می کند: یک 
رویه بس��یار غیراصولی در کش��ورمان وج��ود دارد 
که اگ��ر یک صنف به عن��وان صنفی مناس��ب برای 
سرمایه گذاری میان جویندگان کار یا سرمایه گذاران 
مطرح شود، همه بدون اینکه برنامه ای در این زمینه 
داش��ته باشند و تنها براس��اس آواز دهلی که از دور 
می شنوند، وارد صنف مذکور می شوند. سرمایه  خود 
را خرج می کنند و چون نه بازار را می شناس��ند و نه 
فوت وفن س��رمایه گذاری را می دانند، درنهایت باعث 
از بین رفتن بازار کار شده و با تحمل زیان اقتصادی 

بسیار از صحنه خارج می شوند. 
ای��ن فعال صنفی در ادامه می افزاید: صنعت تولید 
و خدم��ات آسانس��ور هم یکی از آن صنف ها اس��ت 
که در دهه گذش��ته و حتی همین امروز بسیاری با 
رویای ثروتمند ش��دن وارد آن شده یا می شوند و با 
استفاده از خأل قانونی موجود در این زمینه خودشان 
را متخصص اعالم می کنند، درحالی که واقعا این گونه 
نیست. بلکه سال ها تجربه و تخصص فنی برای ارائه 

این خدمات الزم است. 
از رحیمی اص��ل درب��اره س��رمایه گذاری  وقت��ی 
اولی��ه اش می پرس��م، می گوید: اوایل ده��ه 70 بود 
که پ��س از دریافت مدرک دیپلم فنی )اتومکانیک(، 
به عنوان یک تازه کار وارد یک شرکت طراحی و نصب 
آسانسور معروف شدم و پس از آموزش های فنی که 
در آن ش��رکت به تازه واردها داده می ش��د، به عنوان 
تکنیسین سرویس و خدمات پس از فروش مشغول 

به فعالیت شدم. 

این س��رمایه گذار در بخش خدمات آسانس��ور در 
ادام��ه حرف های��ش اضافه می کند: پس از گذش��ت 
پنج س��ال متوجه ش��دم که به جای اینک��ه به دنبال 
س��رمایه گذاری در تولی��د باش��م، با توجه به رش��د 
قابل توجه صنف در ش��هرهای بزرگ��ی مانند تهران 
بهتر اس��ت روی خدمات آسانس��ور س��رمایه گذاری 
کنم چ��ون نه تنه��ا س��رمایه کمتری الزم داش��ت 
بلک��ه ارزش اف��زوده باالت��ری را ب��رای م��ن ایجاد 
می کرد. به این ترتیب که تجهیزات و دس��تگاه های 
خاص��ی نی��از نب��ود و می توانس��تم از دانس��ته ها و 
 تجارب فنی خودم به عنوان س��رمایه  اولیه اس��تفاده 

کنم. 
وی ادامه می دهد: س��ال 1380 بود که با مراجعه 
ب��ه ارگان ه��ای مربوط��ه موفق به دریاف��ت مدارک 
مورد نیاز ش��دم و پ��س از آن با اج��اره یک زیرپله 
در یک��ی از مح��الت غربی  تهران که در آن بیش��تر 
ساخت و ساز درحال انجام بود، مشغول ارائه خدمات 
تعمیر و نگهداری آسانس��ور شدم و کم کم در منطقه 

جا افتادم. 
به صورتی که اکثر منازل دارای آسانس��ور محدوده 
می��دان ن��ور اگرچ��ه ب��ا ش��رکت های نصب کننده 
آسانسورهای شان قرارداد داشتند به دلیل دسترسی 
همیش��گی به من و تجربه خدماتی که می دادم پس 
از پایان دوره قراردادهایش��ان با م��ن قرارداد جدید 
بس��تند و به این ترتیب کس��ب و کارم رش��د کرد و 
س��رمایه ای که حدود 5میلیون تومان هنگام شروع 
کارم بود در س��ال 1391 ب��ه 600میلیون تومان با 

15نفر تکنیسین افزایش یافت. 
این س��رمایه گذار در بخش خدمات آسانس��ور راز 
موفقیت را صداقت و ارائه خدمات باکیفیت 24ساعته 
دانس��ت و گف��ت: مهم ترین نکته برای کس��انی که 
تصمیم ب��ه ورود به این بخش اقتص��ادی دارند این 
اس��ت که ابتدا س��عی کنند تمام تخصص های الزم 
را کس��ب کرده و با ارائه م��دارک معتبر اعتماد افراد 
و نیازمن��دان خدم��ات را جلب کنن��د و پس از آن 
باید به فکر این باش��ند که این کس��ب و کار تعطیلی 
و غیرتعطیلی ندارد و باید 24س��اعته نسبت به ارائه 

خدمات آماده باشند. 
وی در پایان گف��ت به طورکلی تجربه به من ثابت 
کرده که با توجه به رش��د انبوه س��ازی در کشورمان 
می توان با عقد قراردادهای گروهی نس��بت به کسب 
درآمد بیش��تر ب��ا هزینه کمتر س��رمایه گذاری کرد. 
به عنوان مثال امروز می ت��وان با اجاره یک دفتر کار 
نزدیک یکی از ش��هرک های ب��زرگ اقماری اطراف 

تهران در این زمینه گام برداشت. 

گزارش»فرصتامروز«ازسرمایهگذاریدرصنعتآسانسورباشگاهسرمایهگذاران

مسیر آسانسورسازی سخت نیست
شیدارمزی

تقریب��ا نزدی��ک ب��ه دودهه 
اس��ت ک��ه زندگی اکث��ر ما در 
کالن ش��هرها و حتی شهرهای 
کوچک ت��ر ب��ه صنع��ت تولید 
آسانس��ور و تولی��د پل��ه برقی 
وابسته شده و این وابستگی به 
نوعی باعث شده تا امروز بی آنکه 
درباره گردش مالی این صنعت 
فکر کنی��م هنگام اس��تفاده از 
 یک��ی از این ن��وع باالبرها صرفا 
در فک��ر  س��ریع تر و ایمن ت��ر 
رس��یدن ب��ه مقص��د باش��یم. 
درحالی که بس��یاری از فعاالن 
اقتصادی در این صنف معتقدند 
این وس��ایل هرچه باالتر بروند، 
تخصصی تر و پرسودتر هستند. 
این درحالی است که اگر به روند 
روبه رشد صنعت تولید آسانسور 
و پله برقی ایران توجه داش��ته 
باش��یم می بینیم بنا به دالیلی 
ای��ن صنع��ت در بخش ه��ای 
مختلفش یکس��ان رشد نکرده 
و ممکن اس��ت در ای��ن زمینه 
جهت گیری   سرمایه گذاران کمی 

غیراصولی شکل گرفته باشد. 

هزارشرکتدرایران
آسانسورمیسازند

دبی��ر  فروزنده پ��ور،  ف��رزاد 
س��ندیکای صنای��ع آسانس��ور 
و پله برق��ی ای��ران و خدم��ات 
وابس��ته در ای��ن زمین��ه ب��ه 
»فرصت ام��روز« گفت: با توجه 
به اینک��ه صنعت آسانس��ور را 
می ت��وان جزو یک��ی از صنایع 
مهم کش��ورمان دانس��ت توجه 
به رش��د و توسعه این صنعت با 
توجه به تغییر س��بک زندگی و 
البته شهرسازی کشورمان یکی 
از مهم تری��ن نیازه��ای جامعه 
اس��ت. فروزنده پ��ور در ادام��ه 
اف��زود: خوش��بختانه این مهم 
در کش��ورمان ب��ه همت بخش 
خصوصی صورت گرفته اس��ت 
و باوجود اینک��ه طی یک دهه 
گذش��ته همواره کش��ورمان در 
ش��رایط تحریم های غیرعادالنه 
غرب قرار داشته این صنعت به 
همت بخش خصوصی توس��عه 
قابل مالحظه ای داش��ته است، 
اما همان ط��ور که می دانیم این 
توس��عه هرگز نبای��د به حالت 
س��کون برسد و باید متناسب با 
نیازهای روزانه جامعه گسترش 

داش��ته باشد و س��رمایه گذاران 
در بخش ه��ای مختلف هدایت 

شوند. 
صنای��ع  س��ندیکای  دبی��ر 
آسانس��ور و پله برق��ی ای��ران با 
اش��اره ب��ه فعالی��ت نزدیک به 
1000ش��رکت عض��و در ای��ن 
س��ندیکا تصریح کرد: با نگاهی 
به فعالی��ت این تعداد از اعضای 
موجود می بینیم تقریبا نزدیک 
به 80درصد از اعضا به طراحی 
و مونت��اژ مش��غول ش��ده اند و 
باق��ی مس��تقیم در ام��ر تولید 
این  کرده ان��د.  س��رمایه گذاری 
درحالی است که تولیدکنندگان 
آسانس��ور در کش��ورمان امروز 
از  70درص��د  ب��ه  نزدی��ک 
نیازهایش��ان را از م��واد اولی��ه 
ایرانی استفاده می کنند و تقریبا 
30درصد وابس��تگی به خارج از 
کش��ورمان دارن��د. وی در این 
زمینه توضی��ح داد که اکنون با 
توجه به اینکه بخش مونتاژ قوت 
بیش��تری در صنعت آسانس��ور 
ایران دارد آن گروه از فعاالن که 
تصمیم به تامین مواد اولیه مورد 
نیازشان دارند بیشتر به واردات 
ریل های آسانس��ور و کابل های 
م��ورد نی��از اق��دام می کنند و 
بخ��ش اندکی هم به موتورهای 
خارج��ی روی آورده ان��د، چون 
عم��ده نیازه��ای آنها توس��ط 
تامین  داخلی  تولید کنن��دگان 
شده است البته الزم به یادآوری 
اس��ت در ساختمان های مرتفع 

نیازمند تجهی��زات خاصی  که 
هس��تیم هنوز وابستگی وجود 

دارد. 

نصب55هزارآسانسوردر
سال1393

فروزنده پور با تاکید بر ارتباط 
مس��تقیم رونق ساخت و س��از و 
نیاز به آسانس��ور در کشورمان 
تصریح ک��رد: با توج��ه به آمار 
ثبت ش��ده س��ال 1393 تعداد 
55هزار دس��تگاه آسانس��ور در 
بخش های مختلف نصب شده و 
با توجه به رکود حاکم بر صنعت 
ساخت و ساز این تعداد در سال 
جاری به 45هزار دستگاه کاهش 
یافته اس��ت. این مق��ام صنفی 
درباره تولی��د ریل و کابل مورد 
نیاز تولیدکنندگان ایرانی گفت: 
اگرچه تولید ای��ن دو محصول 
امروز داخل کش��ورمان از نظر 
تخصصی کامال امکان پذیر است، 
اما به دلی��ل اینکه هنوز حجم 
س��فارش قابل توجه نیس��ت و 
به نوع��ی بازارهای خارجی هم 
تولیدکنن��دگان  دس��ترس  در 
نبوده هنوز سرمایه گذاری قابل 
قبولی در ای��ن دو مورد صورت 
نگرفته و وابس��تگی ب��ه خارج 
داری��م. به عنوان مثال ذوب آهن 
ایران امکان تولید ریل آسانسور 
را به سادگی در اختیار دارد اما 
با توجه به ظرفی��ت تولید این 
واحد فوالدسازی اگر این واحد 
ی��ک روز کار کن��د ب��رای نیاز 

یک سال کشورمان تولید صورت 
خواهد گرفت که در این زمینه 
س��رمایه گذاری اص��ال توجی��ه 

اقتصادی ندارد. 

اهمیتاستانداردسازیهمه
قطعات

دبیر سندیکای آسانسور و پله 
برقی ایران ب��ا تاکید بر اهمیت 
استانداردس��ازی در این صنعت 
به »فرصت ام��روز« گفت: یکی 
از نقاط ضعف موجود در صنعت 
فعل��ی آسانس��ور و پل��ه برقی 
ایران این اس��ت که هنوز درباره 
استانداردس��ازی تم��ام قطعات 
برنامه ریزی نش��ده و مس��ئوالن 
موث��ری  گام  زمین��ه  ای��ن  در 
برنداش��ته اند، به همین دلیل نه 
تنها مش��کالتی برای حضور در 
بازاره��ای خارجی ایجاد ش��ده 
اس��ت، بلکه مسئوالن گمرک با 
توجه به قوانین فعل��ی اقدام به 
ترخیص محص��والت ورودی به 
کشورمان می کنند که بعضا اصال 
کیفی��ت الزم برای اس��تفاده در 
این تجهیزات حساس را ندارند. 
وی در ادام��ه گف��ت: با توجه به 
نب��ود قوانین اس��تانداردی قوی 
در این زمینه امروز اگرچه میزان 
قاچاق در صنعت یاد شده بسیار 
ناچیز اس��ت ام��ا واردات قانونی 
ه��م متاس��فانه به دلی��ل ورود 
محص��والت بی کیفی��ت عمدتا 
چینی، دست کمی از محصوالت 
قاچاق ن��دارد، چون اس��تاندارد 

در تمام تجهیزات جدی گرفته 
نش��ده و خأل قانونی باعث ورود 

کاالی بی کیفیت شده است. 

نیازمندشبکهتخصصی
صادراتهستیم

اش��اره  با  ف��رزاد فروزنده پور 
به ص��ادرات ص��ورت گرفته به 
کشورهای همس��ایه تاکیدکرد: 
به ط��ور کلی ب��ا توجه به تالش 
ایج��اد  و  خصوص��ی  بخ��ش 
بازارهای ه��دف در این صنعت 
تاکنون موفق به ص��ادرات این 
ن��وع خدم��ات و تجهی��زات به 
کش��ورهای عراق، ارمنستان و 
برخی از کشورهای آسیای میانه 
ش��ده ایم؛ اما با توج��ه به اینکه 
بین المللی  استانداردهای  هنوز 
در تم��ام تولیدات ای��ران وجود 
ندارد به نوعی از دس��ت یابی به 
بازارهای بزرگ ت��ر مثل امارات 
یا دیگر کشورها ناتوان هستیم 
و باید در این زمینه برنامه ریزی 

دقیق تری داشته باشیم.
ای��ن مق��ام صنف��ی در ادامه 
اف��زود: با درنظ��ر گرفتن ارزش 
افزوده صادرات این نوع خدمات 
و البت��ه بازار قابل توجهی که در 
اطراف ایران وجود دارد، تصمیم 
به تاسیس انجمن صادرکنندگان 
تجهیزات آسانس��ور و پله برقی 
از س��وی اعضای این س��ندیکا 
گرفته ش��ده و به دنبال تشکیل 
نخستین جلسه آن هستیم. چون 
معتقدی��م با ای��ن روش نه تنها 
در زمینه استانداردس��ازی تمام 
تولی��دات و خدمات ارائه ش��ده 
توجه تری خواهیم  قابل  فعالیت 
داشت، بلکه در ساماندهی حضور 
تولیدکنندگان مطرح این صنعت 
بین الملل��ی  نمایش��گاه های  در 
شرایط مناسب تری فراهم خواهد 

شد. 
تاکن��ون  وی  اعتق��اد  ب��ه 
نب��ود سیاس��ت های واحد در 
استانداردسازی تمام تجهیزات 
مان��ع  مذک��ور  خدم��ات  و 
بزرگی برای حض��ور قدرتمند 
تولیدکنن��دگان به ن��ام ایران 
صادر کنن��ده  ش��رکت های  و 
مرتب��ط  نمایش��گاه های  در 
ش��ده و هر ک��دام انفرادی در 
نمایش��گاه های مه��م خارجی 
حضور داش��ته اند و در رقابت 
بسیار سنگین بین المللی زیاد 

پررنگ ظاهر نشده اند. 

شاید هنگام استفاده از آسانسور 
اجزای تش��کیل دهنده این وسیله 
بسیار ساده و مشخص به نظر  آید، 
اما از آنج��ا که تخصصی غیرقابل 
ان��کار در این صنع��ت وجود دارد 
ب��دون تردید س��رمایه گذاری در 
تولید این نوع تجهیزات نیز شرایط 
خ��اص خ��ود را می طلب��د و باید 
بسیار هوشمندانه وارد این صحنه 

از تولید کشورمان شد. 
مدیرعامل  بهش��تی،  مس��عود 
شرکت امیران آسانبر، تولیدکننده 
آسانسور و تجهیزات وابسته به آن 
در این زمینه به  »فرصت امروز« 
گفت: به طور کل��ی صنعت تولید 
آسانس��ور به دو بخش ترکیبی و 
پ��ک کامل تقس��یم بندی خواهد 
ش��د اما بخ��ش ترکیب��ی مدتی 
اس��ت که در کشورهای پیشرفته 
به دست فراموش��ی سپرده شده 
و اغل��ب تولیدکنن��دگان با توجه 
به اس��تانداردهای موجود اقدام به 
تولید پک کامل آسانسور می کنند؛ 
ولی با توجه به شرایط موجود در 
ایران بخش تولید ترکیبی  )تولید 
بخش های مختلف مجزا و سرهم 
کردن آن( رونق بیش��تری دارد و 
اکثر سرمایه گذاران در این زمینه 

فعالیت کرده اند. 
وی اف��زود: نباید فراموش کنیم 
اساساً یک آسانسور به بخش های 
مختلفی از جمل��ه تابلوی فرمان، 
در  مکانی��زم  و  درای��و  موت��ور، 
تقس��یم بندی ش��ده اس��ت ک��ه 
هرک��دام می تواند خود به تنهایی 
س��وژه ای کاماًل قابل اعتماد برای 
سرمایه گذاری باش��د، به صورتی 
که ام��روز تولیدکنن��دگان ایرانی 
در بخش ه��ای تولی��د کابین، در 
و تابل��وی فرمان تولی��دات قابل 

قبول و اس��تانداردی را روانه بازار 
کرده ان��د ولی در بخش های دیگر 
هنوز ج��ای کار وجود دارد و باید 
سرمایه گذاری های هدفمندی در 

آن صورت گیرد. 

قاچاقنداریمامابیکیفیتزیاد
بهش��تی با اشاره به نبود قاچاق 
در این صنعت به دلیل س��نگین 
بودن تجهیزات تصریح کرد: اگرچه 
ام��روز قاچ��اق در صنع��ت تولید 
آسانس��ور بس��یار ناچیز است اما 
حضور برخی قطعات غیر استاندارد 
و افراد غیر متخصص باعث شده تا 
در بخش هایی شاهد ضعف باشیم 
و باید مسئوالن و سیاست گذاران 
در این زمینه سختگیری بیشتری 
داشته باش��ند. به گفته این فعال 
صنفی، امروز تولیدکنندگان ایران 
در تولید آسانسورهایی با سرعت 
حداکثر ت��ا 1/5متر کاماًل توانمند 
عم��ل کرده ان��د، اما اگر س��رعت 
بیشتر یعنی 2متر مورد نیاز باشد 
وابستگی زیادی به تولیدات کامل  

وارداتی  )پک کام��ل آسانس��ور( 
داری��م. درحالی که نبود اطالعات 
کافی خریداران و همچنین حضور 
افراد غیر متخصص در این صنعت 
باعث شده حتی در ساختمان های 
بیش��تر از 7طبق��ه ک��ه نیازمند 
خ��اص  سیس��تم های  طراح��ی 
آسانسور هستند نیز آسانسورهای 
ترکیبی با س��رعت پایین استفاده 
ش��ود. وی در ادامه گفت: با توجه 
به نی��از بازار به 80هزار دس��تگاه 
آسانس��ور در سراس��ر کش��ور به 
دالیل مطروحه باال تنها 20درصد 
از آسانس��ورهای ب��ه کار گرفت��ه 
ش��ده به صورت پک ه��ای کامل 
در پروژه ه��ای ب��زرگ و برج های 
بلندمرتبه استفاده می شود و باقی 
به صورت آسانس��ور های مونتاژی 

مشغول به کار هستند. 
ای��ن فع��ال صنف��ی در ادام��ه 
تأکی��د ک��رد: از آنج��ا ک��ه هنوز 
اس��تانداردهای اجباری در برخی 
بخش های تولید و نصب آسانسور 
وج��ود ندارد و برخی س��ازندگان 

به دنب��ال کاهش هزینه های خود 
به صورت غیر اصولی برای س��ود 
اقتصادی باالتر هس��تند امروز به 
ج��رات می توان گف��ت 80درصد 
از تجهی��زات موجود ب��ازار دارای 
کیفیت واقعی و الزم نیس��تند و 
برندهای موجود بازار ایران واقعی 
نیس��تند و به نوع��ی از تولیدات 
درج��ه دو و عموم��ا از چین وارد 

شده اند. 

پیمانکاریبیشترداریمتا
استخدام

مدیرعامل شرکت امیران آسانبر 
به اش��تغال زایی بس��یار مناسب 
شرکت های تولیدی در این زمینه 
اشاره کرد و گفت: در یک شرکت 
تولیدکننده آسانس��ور س��نتی و 
معمولی تقریباً 10نفر مشغول به 
کار خواهند ش��د درحالی که اگر 
در ش��رکتی با خط تولید متمرکز 
و اتوماتیک س��رمایه گذاری شود 
می تواند تا 100نفر نیز اشتغال زایی 
مستقیم داشته باشد. بهشتی در 

ادامه تأکید کرد: اشتغال زایی این 
صنف به صورت پیمانکاری بسیار 
باالت��ر از این اعداد و ارقام اس��ت 
چون کار به صورت پروژه ای انجام 
می شود. اشتغال زایی صنف نیز به 
نوعی بیشتر به همین ترتیب ایجاد 
شده است که بعضاً در یک پروژه 
تا 300نفر مستقیماً مشغول به کار 

خواهند شد. 

خطوطتولیداتوماتیکمنطبق
بااصولاقتصادی

درب��اره  فع��ال صنف��ی  ای��ن 
س��رمایه گذاری دراین زمینه نیز 
معتق��د اس��ت اگرچه ب��ا حدود 
2میلیارد می توان در این صنعت 
س��رمایه گذاری ک��رد ام��ا اگ��ر 
شخصی تصمیم به سرمایه گذاری 
هدفمند گرفته، بای��د با مطالعه 
وارد صنف شود چون بخش های 
مختل��ف تولی��د در کش��ورمان 
دارای ارزش اف��زوده مخص��وص 
ب��ه خود هس��تند. ول��ی بهترین 
نوع س��رمایه گذاری این است که 
در زمین��ه تولید با دس��تگاه های 
اتوماتیک س��رمایه گذاری ش��ود 
چون نقطه سربه س��ر ش��دن این 
سرمایه گذاری بسیار کوتاه است. 
بهشتی با اشاره به دستگاه تولید 
ب��ا  تمام اتوماتی��ک  س��الواگینی 
تولید 35هزار دس��تگاه  ظرفیت 
تصری��ح ک��رد: اگرچه س��رمایه 
اولیه مورد نیاز ب��رای خرید این 
به  نزدی��ک  تجهی��زات چی��زی 
3میلیون دالر اس��ت اما با توجه 
به ارزش افزوده بس��یار باالی آن 
حداکث��ر ظرف م��دت 30ماه به 
س��رمایه گذاری  سربه س��ر  نقطه 
خواهی��م رس��ید و پ��س از آن 

سودآوری خواهیم داشت. 

ترکیبیهابازارایرانراقرقکردهاند

روندتوسعهصنعتساختآسانسور
تولیدانبوهدرایرانمعناییندارد

با توجه به رش��د و گس��ترش کالن ش��هرها و افزایش 
تع��داد آپارتمان های موجود در آنها ب��دون تردید رونق 
قابل توجهی هم در صنعت تولید آسانس��ور شکل گرفته 
و در این زمینه سرمایه   گذاری های گسترده ای انجام شده 

است. 
علی ارجمند فرد، مدیر اجرایی شرکت آسانسور نوین 
ارتفاع که نزدیک به س��ه دهه اس��ت در تولید تجهیزات 
آسانس��ور فعالیت دارد در این زمینه به »فرصت امروز« 
می  گوی��د: به طور کلی تا اواخر دهه ش��صت، آسانس��ور 
وسیله ای کامال تجمالتی و لوکس بود اما رفته رفته پس 
از افزایش مرتفع سازی این وسیله به نوعی تبدیل به یکی 
از تجهیزات الزامی برای ساخت و س��ازهای کالن شهرها 
ش��د و همی��ن امر زمین��ه فعالیت گس��ترده ای را برای 
سرمایه گذاران ایجاد کرد اما نکته اینجاست که بسیاری 
از تولیدکنندگان تجهیزات آسانسور بنا به دالیلی هنوز 
به صورت س��نتی فعالیت کرده و زیاد به دنبال دستیابی 
به تکنولوژی های نوین نرفته  اند. ارجمندی فرد با اشاره به 
س��ابقه فعالیت خانوادگی خود در این صنف ادامه داد: از 
اوایل دهه هفتاد شمسی با دریافت نمایندگی انحصاری 
در زمینه فروش تجهیزات آسانس��ور از کشور ایتالیا وارد 
این صنف ش��دم اما با توجه به بازار بسیار مستعد و قابل 
رشد تقریبا از اواخر همین دهه رسما وارد تولید برخی از 

قطعات مورد نیاز آسانسور شدم. 
وی در ادام��ه با اش��اره ب��ه رکود موج��ود در صنعت 
ساخت و س��از تصریح کرد: همه می دانیم بخش عمده ای 
از اقتص��اد و صنعت تولید آسانس��ور وابس��ته به صنعت 
ساختمان سازی کش��ورمان است و از آنجا که طی چند 
س��ال گذش��ته این صنعت با رکود مواج��ه بوده صنف 
تولید کننده آسانس��ور هم در بخش تولید با مش��کالتی 
مواجه شده  اند به همین دلیل شرکت نوین ارتفاع هم به 
ناچار با تمهیداتی سعی در کاهش هزینه های خود داشته 
به صورتی که امروز با اشتغال زایی 35 نفری خود مشغول 
به کار است و در صورت رونق دوباره بدون تردید می تواند 

تا دوبرابر این نفرات اشتغال زایی داشته باشد. 
این مدیر اجرایی در صنف تولید آسانسور درباره روند 
روبه رشد صنعت تولید آسانسور به »فرصت امروز« گفت: 
صنعت تولید آسانسور در بخش  های مختلف به سرعت 
درحال رشد است اما در کشورمان به دالیل مختلف این 
روند کمی متفاوت شده و به نوعی با ایده آل های موجود 
سراس��ر جهان متفاوت ش��ده چون در بحث ساختمان 
هنوز قوانین منظم و یکسانی وجود ندارد. به عنوان مثال 
س��ازندگان با توجه به ش��رایط ملکی که در آن مشغول 
به ساخت و ساز هس��تند با رعایت نکردن استانداردهای 
ساخت مجرای آسانس��ور، روند تولید انبوه را در صنعت 

تولید آسانسور ایران مختل کرده اند. 
وی با تاکید بر اهمیت استانداردسازی ساخت و تاثیر 
آن بر بهره وری تولید افزود: با در نظر گرفتن شرایط تولید 
آسانس��ور که خارج از ایران بیش��تر به صورت پک کامل 
انجام می شود رعایت استانداردها از سوی سازندگان باعث 

ایجاد خطوط تولید انبوه و اقتصادی شدن تولید آسانسور 
شده اس��ت اما در ایران این روند معکوس است و بیشتر 
سفارش ها به صورت موردی هستند که همین امر باعث 

کاهش ارزش افزوده و بهره وری شده است. 
این فعال صنف تولید آسانسور امروز تولید موتورهای 
گیربکس��ی را در ایران غیر اقتصادی دانست و گفت: در 
کش��ورهای مط��رح تولید آسانس��ور مثل ایتالی��ا امروز 
موتورهای گیربکسی دیگر کارایی ندارند و به دلیل هزینه 
 نگهداری و مصرف انرژی باال تقریبا به دس��ت فراموشی 
سپرده ش��ده اند. درحالی که هنوز این موتورها در ایران 
تولید می شود و در بیشتر ساختمان ها به کار می روند اما 
اگر سرمایه  گذاران به فکر تولید موتورهای بدون گیربکس 
باشند نه تنها می تواند بازار مناسب تری داشته باشند بلکه 
زمینه همکاری مشترک را نیز برای خود ایجاد می کنند. 

باشرایطفعلیخارجیهاواردنمیشوند
این فعال صنفی با اشاره به نبود استانداردهای دقیق و 
کم توجهی مسئوالن به رعایت آنها درباره سرمایه گذاری 
خارجی یا ورود تولیدکنندگان خارجی به بازار مس��تعد 
ایران گفت: یکی از روش های تولید در خارج از مرزهای 
ایران برای تولی��د اقتصادی و بهره وری باال تولید انبوه و 
پک کامل آسانسور است به  همین دلیل اهمیت استاندارد 
ب��ودن تم��ام بخش های س��اختمانی برای ابع��اد اتاق و 
تجهیزات دیگر الزامی است اما این روند در ایران نادیده 
گرفته می شود. وی در ادامه افزود: به عنوان مثال در هیچ 
کجای دنیا این مرس��وم نیس��ت که س��ازنده خود برای 
تهیه قطعات آسانس��ور روانه بازار شود و با خرید برخی 
قطع��ات اقدام به نص��ب در واحد مورد نظرش کند بلکه 
فروشندگان و شرکت های معتبر با عقد قراردادهای کامال 
قانونی نسبت به انجام کار از صفر تا 100 اقدام می کنند و 
به همین دلیل شاید حضور شرکت های خارجی با قوانین 

موجود ایران کمی سخت باشد. 

تولیدکابینهایغیراستاندارد
عل��ی ارجمندی فرد درباره بخش ه��ای مختلف تولید 
آسانسور آن را به دو بخش مکانیکی و الکترونیکی تفکیک 
کرد و گفت: در این زمینه بیش��تر تولیدکنندگان اکنون 
در بخ��ش تولید کابین فعالیت دارند و ب��رای راه اندازی 
یک کارگاه استاندارد و تولید قابل قبول امروز فقط برای 
تجهیزات اتوماتیک نیازمند 1/5میلیارد س��رمایه گذاری 
هستیم، درحالی که برخی از تولیدکنندگان با تجهیزات 
بسیار ابتدایی هنوز در این صنف مشغول به کار هستند 
و کابین هایی را روان��ه بازار می کنند اما بدون تردید این 

کابین ها از استانداردهای باالیی برخوردار نیستند. 

بازار

سرمایهگذاری



تهران محله های کوچک و بزرگ زیادی دارد. 
مکان ها در این شهر، نقشی اساسی در به یادآوردن 
خاط��رات تاریخی پایتخت دارند. مکان هایی که 
هنوز بر سر جای خود برقرارند و می توان با دیدن 
آنها و مرور تاریخ، نقبی به گذش��ته زد. بازارچه 
عودالجان تهران که از محالت قدیمی مش��رف 
به بازار تهران اس��ت، یک��ی از همان مکان های 
قدیمی است. جایی که امروزه بازارچه عودالجان 
قرار گرفته روزگار پرفراز و نش��یبی را طی کرده 
تا به زمان کنونی رسیده است. گزارش ما درباره 
این محله را به تفضیل بخوانید. عودالجان یکی 
از پنج محله قدیمی محدوده بازار تهران اس��ت 
که قدمتی بیش از 300 سال دارد. این محله در 
دل منطقه پرجمعیت، ش��لوغ و بی نظم پامنار و 
 در قس��مت جنوبی آن و مشرف به سبزه میدان 
)خیاب��ان 15 خرداد فعلی( اس��ت. عودالجان به 
همراه محله های ارگ، تکیه دولت، سنگلج و بازار 
بزرگ، هسته مرکزی و اصلی تهران عهد ناصری 
را شکل می دادند. عودالجان زمانی یکی از بهترین 
و باکالس ترین محالت مرفه نشین شهر محسوب 
می ش��د. از دهه 1340 به بعد، تغییر و تحوالت 
زیادی در این منطقه به وجود آمده و این محله 
موقعیت سابق خود را از دست داد. گسترش بازار 
در تمامی ابعاد عودالجان باعث شده تا این محله 
عمال به یک راسته بازار فرعی و عمدتا یک انبار 

بزرگ برای بازار تهران تبدیل شود. 

نمای ظاهری بازار
بعد از خیابان ناصرخسرو طاق گنبد نارنجی 
رنگ��ی از دور پیداس��ت. اینجا هم��ان بازارچه 
قدیمی عودالجان اس��ت. وارد بازارچه می شوم؛ 
ای��ن مکان یک��ی از قدیمی تری��ن بازارچه های 
تهران اس��ت. تنه��ا بازارچه مس��قف تهران که 
چهار سالی است از فعالیت باز مانده است.  سه ، 
طاق گنبدها بازسازی شده اند؛ کف سنگفرش 

شده و زیر س��قف ها تجهیزات روشنایی نصب 
ش��ده اس��ت. فضای داخلی و فرم معماری کار 
ش��ده موجب زیبایی و آراس��تگی ش��ده است. 
داخل بازارچ��ه که تبدیل به یک راس��ته بازار 
درآمده، خلوت اس��ت و شور و ش��وق خرید و 
ش��یرینی فروش در آن جاری نیست. آنقدر که 
در خیاب��ان کناری پامن��ار رفت و آمد و ترافیک 
هست، در اینجا از عابران پیاده هم خبر چندانی 
نیس��ت. امکان حرکت برای ماش��ین ها وجود 
ندارد و عمده تردد با موتورس��یکلت اس��ت. هر 
چند موانع فلزی در ابتدا و انتهای این راس��ته 
کارگذاشته ش��ده، ولی در معابر و گذرگاه های 
فرع��ی موتوره��ا در حرکت  هس��تند و جوالن 
می دهند. تازه داخل بازارچه یک گاراژ مخصوص 
توقف موتورسیکلت ها وجود دارد. در این راسته 
بازار نس��بتا کوچک مجموعه ای از مش��اغل را 
می توان دید. البته در حال حاضر این گذر حالت 
نیمه تعطیل به خودش گرفته و کرکره بیش��تر 
مغازه هایش پایین است. اکثر مغازه های تعطیل، 

انبار کاالهای قاچاق و غیرمجاز شده اند. 

صنوفی که بیشتر به چشم می آیند 
فروش��ندگان مواد پالس��تیکی و شیمیایی، 
فل��زکاری و س��راجی )تولی��د کی��ف، س��اک، 
چمدان و زنبیل خرید( در قسمت باالیی محله 
حض��ور دارند. در این مکان س��نتی مغازه هایی 
مانند واحدهای نانوایی، فس��ت فود، چایخانه، 
دیزی سرا و رستوران با انواع غذاهای ایتالیایی و 
اسپانیایی با اینترنت پرسرعت جالب توجه است. 
عودالجان کوچه ها و چهارراه های فرعی زیادی 
دارد ک��ه هر کدامش را گذر ی��ا پله می گویند. 
مانند نخستین کوچه که حاج رضا است و سایر 
معاب��ر مثل: پرتویی، حاجی ها، لواس��انی 1 و2، 
نیلوفر، رشیدی، قائم مقام، پل سنگی، عصاری 
)ک��ه قبال محل آس��یاب و روغن گی��ری بوده( 
جواهری و سه راه دانگی و غیره. این کوچه های 
باریک یک متری و نیم متری با پیچ و خم های 

زیاد و مس��یرهای قوسی ش��کل به هم ارتباط 
دارند، یا از پامنار س��ر درمی آورند یا به چهارراه 

سیروس و خیابان ری می رسند. 

اینجا قبال اسب و قاطر هم بود
در ادامه پیش��روی ام به کوچه یا گذر حکیم 
می رس��م که بورس تولیدکننده ه��ای کیف و 
چمدان و کوله پش��تی و کیف مدارس اس��ت. 
در این محله چاپخانه و فروش��گاه های وسایل 
فلزی هم به چش��م می خورن��د. در این گذرها 
مساجد کوچک و بزرگی هم هستند که قدمت 
زیادی دارند و در حاش��یه راسته اصلی بازارچه 
ق��رار گرفته ان��د. در قدیم بعض��ی از کوچه ها و 
بن بست ها دارای حمام، توقفگاه درشکه و انبار 
علوفه بوده اند. یکی از این گاراژها محل نگهداری 
اسب و االغ و قاطر بوده و استراحتگاه هایی بین 
دروازهای قدیم تهران وجود داشته که با توسعه 
شهر تخریب ش��ده اند. البته از حمام و انبار و... 
هم خبری نیست. تقریبا به قسمت شمالی محله 
رس��یده ام؛ س��ه راهی دانگی و کوچه جواهری 
بخش انتهایی این بازارچه هستند. داخل کوچه 
حکیم با کم��ی پیاده روی به ی��ک میدانگاهی 
می رسم که اهالی به آن میدان حکیم می گویند. 
ورودی این میدانگاه مس��جد حضرت ابوالفضل 
واقع ش��ده با حوض آبی رنگ سه طبقه مدور و 
فواره ای در وسط آن. به راسته اصلی بازمی گردم 
و ب��رای پیدا کردن چند و چون این محله وارد 

صحبت با کسبه بازار می شوم. 

از گذشته تا حال 
س��ال ها گذشت و تهران وس��یع تر و شلوغ تر 
ش��د. عودالجان به حاش��یه رفت و از اهمیتش 
روز به روز کاسته شد. امروز غیر از تابلوی بازارچه 
عودالجان، هیچ نام و نش��انی روی خیابان های 
پایتخت وجود ندارد و نام این محله 300 ساله 
به نوعی در تاریخ هزارتوی پایتخت به س��مت 
فراموشی سوق پیدا کرده است. وجود انبارها و 

مغازه هایی که به انبار تبدیل ش��ده اند در کنار 
فعالیت  مش��اغل و حرف ه��ای ناهمگون مثل 
فروش مواد ش��یمیایی و پالستیکی، فلزکاری 
و س��راجی در این محدوده باعث شده ساکنان 
قدیمی ای��ن محله را ترک ک��رده و در نواحی 
دیگر ساکن شوند. خانه های قدیمی و به شدت 
فرس��وده که ه��ر آن بیم ری��زش و خرابی آنها 
م��ی رود، کوچه ه��ای باریک و تن��گ، در کنار 
مجتمع های تج��اری بی قواره و غی��رالزم )که 
بورس ورق های فلزی، مواد ش��یمیایی اس��ت( 
چهره ای ناهمگون و نازیبا را به وجود آورده است. 
مرمت در این بازارچه موافق و مخالف زیاد دارد. 
عده ای موافقند و عده بیش��تری مخالف؛ چون 
یا باید بس��اط چندین ساله شان را جمع کنند 
و بروند یا تغیی��ر کاربری داده، در صنف جدید 

مشغول شوند. 

نقش و نگار ترمه در بازار قدیمی
در بی��ن مغازه ها و کارگاه ها چش��مم به یک 
مغازه متف��اوت می افتد. کنجکاوی ام چند برابر 
می ش��ود که در این مکان، این فروشگاه اینجا 
چه می کند. مغازه، مغازه ترمه فروش��ی اس��ت. 
جوانی پشت دخل نشسته که حدودا 30 ساله 
اس��ت. به گرمی پذیرایم می شود و سواالتم را با 
خوش رویی پاسخ می دهد. داود از تازه واردهای 
بازار اس��ت؛ اصالتا یزدی اس��ت و دو،سه ماهی 
بیشتر نیس��ت که به این بازارچه آمده. خودش 
می گوید: م��ا خانوادگ��ی در کار پارچه و ترمه 
هس��تیم. از وقت��ی خب��ردار ش��دیم ک��ه این 
بازارچه را پس از بازس��ازی و تغییرات جدید به 
صنایع دس��تی واگذار می کنند، به اینجا آمدیم. 
می شود گفت ما پیش��قراول این صنف در این 
منطقه هس��تیم و فعال کس دیگری همکار ما 
نشده است. مغازه شیک و مناسب تزیین شده 
و ان��واع پارچه های ترم��ه در اندازه ها و طرح و 
نقش های زیبا و متنوع به چش��م می خورند. از 
کسادی و بی رونقی بازار گله می کند که فروش 

پایین است، مشتری نیست و از این حرف های 
همیشگی که این روزها همه جا و از همه افراد 
می ش��نویم. در حین گپ زدن با آق��ا داود، آقا 
عب��داهلل که حدودا 60س��ال دارد و  زاده همین 
محله است وارد مغازه می شود. بدون دعوت وارد 
بحث می ش��ود و از پیشینه این محل می گوید. 
از زم��ان خیلی قدیم و قبل تر از ما، اینجا محله 
یهودی نشین بود. بیشتر یهودی های تهران در 
این نقطه س��اکن بودند و دم و دستگاهی برای 
خودشان داشتند. مغازه های زیاد، صرافی، انبار 
و همچنین چند کنیس��ه )عبادتگاه یهودیان( 
که مخصوص مناجات و انجام ش��عائر مذهبی 
خودش��ان بود. البته مس��لمان ها هم در اینجا 
س��کونت می کردن��د و ب��ا یهودی ه��ا به یک 
همزیستی مسالمت آمیزی رس��یده بودند. در 
قسمت یهودی نشین، چاله بزرگ و گودی وجود 
داشت که آب باران و فاضالب جاری در کوچه ها 
و معابر، در س��رازیری به ای��ن چاله می ریخت. 
ب��ه این دلیل آن را س��رچال می گفتند. از دهه 
30شمس��ی به بعد تهران پرجمعیت تر ش��د و 
گس��ترش پیدا کرد و مناطق جدیدی به شهر 
اضافه شد. یهودی ها به جاهای دیگر رفتند. به 
مرور زمان از کاس��بی در این منطقه هم دست 
کشیدند و در سطح ش��هر پراکنده شدند. عده 
زیادی از یهودی های تهران از ایران به خارج از 
کشور مهاجرت کرده اند و تعدادشان خیلی زیاد 
نیست. از آقا عبداهلل می پرسم از قدیمی های شان 
کسی باقی مانده اس��ت؟ جواب می دهد: غیر از 
دو سه نفر کهنسال کس��ی نمانده که آنها هم 
نرس��یده ب��ه میدانگاهی حکی��م، نزدیک تنها 
کلیس��ای باقی مانده )کلیس��ای عزرا یعقوب( 
زندگ��ی می کنن��د. از هموطنان زرتش��تی هم 
می پرسم؛ می گوید: سکونت زرتشتی ها مربوط 
ب��ه زمان های خیلی قدیم اس��ت. من خودم با 
هیچ فرد زرتشتی در این ناحیه برخورد نکرده ام. 
درباره وجه تس��میه اینجا روایت های مختلفی 
نقل می ش��ود؛ گاه از تلفظ شخص معتمد این 
محل به نام عبداهلل که عودالجان را تلفظ عبری 
این اس��م می دانند و گاه وجود صنف عطاری و 
غیره. هیچ کدام از این نقل قول ها معتبر نیستند. 
اما آقای مشیری که از قدیمی های بازار است و 
30 سال سابقه کاسبی و فروش دارد، می گوید: 
در قدیم آب شرب این منطقه و مناطق اطراف 
از سرچشمه )خیابان سرچشمه فعلی پایین تر از 
میدان بهارستان( تامین می شد. راه آبی به این 
سمت جریان داشت. به کف زمین اشاره می کند 
و اضافه می کند که زیر همین سنگفرش ها آب 
جریان دارد و به کانال 15خرداد وصل می شود. 
این راه آب یا کانال توس��ط فرد خیر و متنفذی 
به نام حاج رضا ایجاد و کش��یده ش��د که مردم 
حین اس��تفاده، به آن آب ح��اج رضا یا حاجت 
رضا می گفتند. در گویش تهرانی های قدیم که 
تک و توک در ش��میران و اطراف دروازه دوالب 
زندگی می کنند، عودالجان به معنای تقس��یم 
آب است. البته صحت و سقم این ماجرا معلوم 
نیس��ت ولی در مقایسه با دیگر روایت های نقل 
شده درباره نامگذاری این محل قابل قبول تر به 

نظر می رسد. 

پرده آخر 
عودالجان مانند بس��یاری از مناطق قدیمی 
تهران همچنان پابرجاس��ت و به حیات نیم بند 
خود ادام��ه می دهد. یادگار قاج��اری پایتخت 
حاال به دور از هیاهوی پیش��رفت و تجدد س��ر 
در آس��تان خاطره ها فروبرده و بی تفاوتی پیشه 
کرده است. کهنساالن دنیا دیده شکوه تهران را 
در اینجا شاهد بوده اند و شاید روزی صدای بزم 

و شادی بار دیگر در این بازارچه شنیده شود.

پنجشنبه
2911 بهمن 1394 www.forsatnet.irشمــاره 448 معــرفی بــازار

زیر و بم بازار 

بحث از بازار که باش��د، تعداد فعاالن بازار و غرفه ها 
و فروش��گاه ها هم مهم می ش��ود. با اینکه عودالجان 
واقعا »الجون« یعنی کم جان ش��ده است و تازه دارد 
تاتی تاتی کنان زندگی دوباره ای را از س��ر می گیرد اما 
همی��ن تعداد فعال هم بازار را جان��ی دوباره داده اند. 
البت��ه بافت س��نتی ای��ن بازارچه هیچ س��نخیتی با 
کاالی��ی که در آن به فروش می رس��انند، ندارد. بافتی 
که بخش��ی از تاریخ یک ش��هر را بر کول گرفته و از 
عصری به عصر دیگر می برد، می توانس��ت جایی برای 
عرضه صنایع دس��تی باشد؛ جایی برای ارائه کاالهای 
س��نتی، فرهنگی و ملی باشد نه اینکه مواد شیمیایی 
و... را در اینجا به فروش برسانند. مهم تر اینکه منطقه 
عودالجان حاال خیلی ج��ای امنی برای عبور و مرور 
هم نیست. می گویند بهتر اس��ت آقایان به اینجا سر 
بزنن��د و خانم ها نروند یا تنه��ا نروند. عودالجان حاال 
افراد معتاد را هم کم به خود نمی بیند. به نوعی پاتوق 
ش��ده اس��ت. س��ال ها و با همه اخباری که مبنی بر 
رسیدگی به این محل به گوش می رسد، کماکان آش 

همان   آش و کاسه همان کاسه است. 

اما برس��یم به هزینه های رهن و اجاره و... بازارچه 
عودالج��ان بین 250 تا 300مغ��ازه کوچک و بزرگ 
دارد؛ مغازه های��ی با متراژهای متف��اوت از 15 متر تا 
150 و 200 متر. بیش��تر فروشگاه های اینجا بین 25 
تا 55 متری اس��ت. مغازه ه��ای بزرگ تر تا 200 متر 
هم هست، ولی تعدادشان خیلی کم است. مغازه های 
این راس��ته اغلب یا اجاره ای هستند یا سرقفلی شان 
واگذار ش��ده. فروش تقریبا اتفاق نمی افتد و بیش��تر 
واگذاری س��رقفلی و اجاره بهاس��ت. فروش سرقفلی 
نرخ مش��خصی ندارد و توافقی اس��ت. آقا عبداهلل که 
قدیمی این محله اس��ت، می گوی��د: همین چند روز 
پیش سرقفلی یک مغازه 25 متری 3 طبقه را واگذار 
کردند به قیمت یک میلی��ارد تومان. قیمت اجاره بها 
هم از 2 میلیون تومان تا 6-5 میلیون با پول پیش 15 

تا 30میلیون تومان متغیر است. 
آق��ای منصوری هم ادامه ح��رف را می گیرد: امروز 
صبح پیش پای شما دو نفر خانم آمده بودند مغازه ای 
را ب��رای منب��ت کاری اج��اره کنند به مبل��غ ماهانه 
4میلی��ون تومان. آق��ا عبداهلل درب��اره وضعیت فعلی 
بازار کمی توضی��ح می دهد: این راس��ته بازار حدود 
چهارس��ال تعطیل بوده و تازه پنج، ش��ش ماه است 
که بازگش��ایی ش��ده. برای طرح توس��عه و بازسازی 
مناط��ق قدیمی تهران که با مش��ارکت ش��هرداری و 
س��ازمان میراث فرهنگی کار می شود اینجا را تعطیل 
و ش��روع به نوسازی بافت فرس��وده بازار کردند. این 
را ه��م بگویم که تقریبا چی��زی از اینجا نمانده بود و 
ای��ن طاق گنبدهایی که می بینید، همه خراب ش��ده 
بودند. مغازه داره��ا هم کوچ کردند و به جاهای دیگر 
اغلب پامنار و ناصرخس��رو رفتند. االن کاسبی کساد 
اس��ت و رونق��ی در کار نیس��ت که بیش��تر به خاطر 
 هم��ان تغیی��رات و احی��ای بافت س��نتی و تاریخی 

تهران است. 

داوود در ادامه می گوید: طبق ش��نیده های ما قرار 
اس��ت این بازارچه را به فروش و عرضه صنایع دستی 
اختص��اص دهن��د. خود م��ا در این زمینه پیش��قدم 
بوده ایم و منتظریم ببینیم آینده چه می ش��ود. داوود 
احتمال قطعی شدن چنین کاری را سخت می داند و 
می افزاید: بعید اس��ت کاسب های قدیمی که بیش از 
40سال فعالیت کرده اند با یک بخشنامه یا یک طرح 
مصوب اینجا را ره��ا کنند و بروند. ولی در درازمدت 
ممک��ن اس��ت این اتف��اق بیفت��د. آقای مش��یری از 
مشکالت اینجا می گوید: برای ساخت و ساز و نوسازی، 
ش��بکه های آب و گاز را قطع کردند تا اتفاقی نیفتد. 
االن ک��ه تقریبا کار تمام ش��ده گاز را وصل نکرده اند 
اما پول اش��تراک گاز را محاس��به و مطالبه می کنند. 
در حالی که کار کردن در هوای س��رد دش��وار است 
به خصوص کس��انی که در فضای باز فعال هستند. در 
مورد مالیات و عوارض که دغدغه بس��یاری از کسبه 
شهر اس��ت سوال می کنم؛ آقا عبداهلل جواب می دهد: 
مس��ئوالن اعالم کرده اند که به خاطر شرایط فعلی و 
عملیات عمرانی مبالغ این چند س��ال اخیر بخشیده 
می شود. به ظاهر تا یکی، دو سال آینده هم سراغ مان 
نمی آیند تا رونق به بازار برگردد و از رکود خارج شود. 
ما امیدوار هس��تیم که در ش��رایط فعلی حمایت های 

الزم از طرف دست اندرکاران صورت بگیرد. 

نمای بازار گزارش »فرصت امروز« از بازارچه عودالجان

زیر طاق بازارچه
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عودالجان جزو محالتی اس��ت که در زمان خودش اس��م و رسمی داش��ته و از مناطق اعیان نشین به شمار می آمده است. 
به همین خاطر خیلی ها عالقه مند به س��کونت دراین محل بوده اند. وقتی که بازار به طرفین گس��ترش پیدا کرد عودالجان 
را در خودش حل کرد. قس��مت های مس��کونی خراب یا تبدیل به مغازه و دکان ش��دند. جالب اس��ت بدانید که نخس��تین 
صراف��ی تهران در همین راس��ته دایر بوده. نخس��تین چوب بری های ته��ران در اینجا فعال بوده اند. مش��اغل مختلفی مانند 
زغال فروش��ی، روغن گیری، قنادی، پارچه فروشی و س��ایر حرفه های دیگر شروع کارشان از این منطقه بوده. حاج عبداهلل در 
ادامه صحبت هایش به خاطره ای هنری اشاره می کند: از همین ورودی سبزه میدان، یه نانوایی سنگکی بود و یک قهوه خانه 

کنار دستش. فیلم قیصر را در این حوالی و در همان قهوه خانه فیلمبرداری کردند. 
از حد و حدود اینجا سوال می کنم که از کجا تا به کجاست؟ آقای مشیری می گوید: از طرف جنوب که چسبیده به بازار و 
س��بزه میدان اس��ت و از طرف غرب مشرف به پامنار که در اصل عودالجان جزئی از خود پامنار بزرگ است. از سمت مشرق 
ب��ه نزدیکی چهارراه س��یروس و از طرف ش��مال بعد از گذر حکیم و بقعه پیر عطا که مردم ب��ه آن امامزاده چهارده معصوم 
می گویند، می رس��د. چون اینجا تغییر و تحول زیادی به خودش دیده تعریف مش��خصی از حریم اینجا وجود ندارد. داخل 
محله جلوی مسجد ابوالفضل، سرای محله پامنار را تاسیس کرده اند. به درستی محدوده اصلی محل معلوم نیست. مشیری 
اضافه می کند: قرار اس��ت در فازهای بعدی طرح نوس��ازی بازارچه، در قس��مت شمالی نزدیک کوچه جواهری، موزه مردمی 

عودالجان توسط شهرداری منطقه 12 و سازمان میراث فرهنگی احداث شود. 

اینجا فیلم قیصر را ساختند



مدیرعامل بورس استانبول به ایران 
می آید

مدیرعامل بورس استانبول در صدر هیاتی 30 نفره 
از ش��رکت های س��رمایه گذاری، تامین سرمایه، سبد 
گردان و شرکت های کارگزاری دهم اسفند ماه به ایران 
می آید. روح اهلل حس��ینی مقدم، مع��اون بورس اوراق 
به��ادار تهران با اعالم خبر فوق ب��ه حضور مدیرعامل 
بورس اوراق بهادار استانبول در 10 اسفند ماه در تهران 
اش��اره کرد و افزود: بورس تهران و بورس استانبول در 
سمینار مشترکی به بررسی راهکارهای ارتباط دو بازار 
س��رمایه ایران و بازار سرمایه ترکیه خواهند پرداخت. 
در این س��فر که 30 نفر از مدیران عامل ش��رکت های 
سرمایه گذاری، تامین سرمایه، سبدگردان و شرکت های 
کارگزاری حضور دارند، نشست مشترکی برگزار خواهد 
شد. حس��ینی مقدم خاطرنش��ان کرد: طبق فراخوان 
ص��ورت گرفته بیش از70 نفر از مدیران ش��رکت های 
تامین س��رمایه، مشاور س��رمایه گذاری و شرکت های 
کارگزاری از بازار س��رمایه ایران ب��رای حضور در این 
نشس��ت اعالم آمادگی کردند و در خصوص ارتباط و 

تعامل دوگانه بحث و تبادل نظر خواهند کرد. 

حاکمیت شرکتی، مدینه فاضله 
اقتصادی را به دنبال دارد

حس��ن قالیباف اصل، مدیرعامل بورس تهران و دبیر 
همایش حاکمیت ش��رکتی به اهداف��ی که از برگزاری 
این همایش دنبال می ش��ود اش��اره و بر اهمیت اعمال 
حاکمی��ت ش��رکتی تاکید کرد. وی با اش��اره به اینکه 
رویکرد این همایش در راس��تای اصول و مبانی اقتصاد 
مقاومتی تبیین ش��ده اس��ت، گفت: دستیابی به چهار 
اص��ل ش��فافیت، عدال��ت، رعایت حق��وق ذی نفعان و 
پاسخگویی، از اصول حاکمیت شرکتی است. مدیرعامل 
بورس افزود: حاکمیت شرکتی در مسیر منافع جمعی 
همه ذی نفع��ان حرکت خواهد کرد و می توان آن را به 
مدینه فاضله اقتصادی تشبیه کرد. دبیر این همایش به 
بحران ه��ای اقتصادی جهانی اش��اره کرد و عدم اعمال 
حاکمیت شرکتی خوب را عامل اصلی آن دانست و در 
این رابطه گفت: عدم اجرای صحیح حاکمیت شرکتی 
ام��کان دنبال کردن منافع ش��خصی به ج��ای منافع 
جمعی از س��وی مدیران را رقم خواه��د زد. وی ادامه 
داد: در حال حاضر، فاصله بین بازار ها، س��رمایه گذارها 
و ش��رکت ها کاهش یافته است بنابراین اهمیت اعمال 

حاکمیت شرکتی دو چندان شده است. 

بررسی گواهی سپرده کاالیی در 
کمیته فقهی سازمان بورس

مجید پیره، کارش��ناس مالی اسالمی سازمان بورس و 
اوراق بهادار به تشریح دستور کار جلسه کمیته فقهی این 
سازمان پرداخت و اظهار کرد: جلسه امروز کمیته فقهی 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار ب��ا دو موضوع، کار خود را 
انجام خواهد داد که دس��تور اول جلس��ه، امکان سنجی 
استفاده از اوراق اجاره برای تامین مالی دولت است. پیره 
ادامه داد: در جلس��ات قبلی و طی دو جلسه این موضوع 
بحث و بررسی شد و در این جلسه مصوبه قرائت می شود 
و بعد از امضا در هفته آینده ابالغ خواهد ش��د. وی افزود: 
مطابق این طرح، دو الگو برای تامین مالی دولت از طریق 
اوراق اجاره ارائه شده که این دو الگو مبتنی بر دارایی های 
بخش خصوصی به عنوان سازوکاری برای انتشار اوراق اجاره 
اس��ت که جزییات آن بعد از ابالغ مصوبه کمیته فقهی، 

قطعی و نهایی خواهد شد. 

»بفجر« 1150تومان قیمت خورد
سومین عرضه اولیه بورس در سال جاری 1150 تومان 
کش��ف قیمت شد. س��همیه هر معامله گر، 1000 سهم 
درنظر گرفته شده است. براساس اطالعیه ناظر بازار، 170 
میلیون س��هم برای کشف قیمت و از طریق کارگزاران با 
سهمیه هر ایستگاه 110 هزار سهم و 30 میلیون سهم 
دیگر به صورت آنالین و بعد از کشف قیمت، اختصاص پیدا 
کرد. همچنین از 8 درصد عرضه اولیه در روز گذشته، یک 

درصد نیز به کارکنان این شرکت واگذار می شود. 

ساینا به بازار معرفی شد
جلسه معارفه شرکت صنایع بهداشتی ساینا برای عرضه 
اولیه 10 درصد سهام در بازار دوم معامالت فرابورس برگزار 
شد. علی صفوی نژاد، مدیرعامل شرکت صنایع بهداشتی 
ساینا درباره زمان عرضه اولیه 10 درصد سهام شرکت در 
بازار دوم معامالت فرابورس گفت: به طور قطع این درصد 
از سهام در س��ال جاری واگذار خواهد شد، اما هم اکنون 
نمی توان زمان دقیقی را اعالم کرد. مدیرعامل ش��رکت 
صنایع بهداشتی س��اینا به ظرفیت تولید 50 هزار تنی 
کارخانه شرکت اشاره کرد و گفت: »ساینا« در سال جاری 
با ظرفیت 25 هزار تنی در حال فعالیت بوده این درحالی 
اس��ت که ظرفیت تولید در بودجه سال آینده 31 هزار و 

700 تن دیده شده است. 

 عرضه اولیه شرکت تولیدی
آرین ماهتاب گستر

معامالتی ب��ورس ان��رژی، در کنار معامالت مس��تمر 
قراردادهای سلف موازی استاندارد برق و نفت کوره در بازار 
مشتقه، در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران کاالهای گاز مایع 
صنعتی، گاز بوتان، گاز پروپان و برش سنگین پتروشیمی 
بندر امام، برش س��نگین پتروش��یمی جم و حالل 402 
پاالیش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی عرضه خواهند شد. 
از نکات حائز اهمیت عرضه ها می توان به عرضه 1000 تن 
برش سنگین پتروشیمی جم به صورت سلف یکماه اشاره 
کرد. همچنین اطالعیه عرضه اولیه قرارداد س��لف موازی 
استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر در سایت 
بورس انرژی منتش��ر شد و براین اساس عرضه اولیه نماد 
»سماه 951« در نخستین روز اسفند ماه 94 انجام خواهد 
پذیرفت. در مجموع ارزش کل معامالت دیروز بورس انرژی 

ایران قریب به 177 میلیارد و 306 میلیون ریال شد. 

فرابورس

بورس انرژی

و  ب��ورس  کل  ش��اخص 
اوراق به��ادار در معامالت روز 
چهارشنبه با 746 واحد رشد 
ب��ه ارتف��اع 77 ه��زار و 888 
واحدی صع��ود کرد. عالوه بر 
این تاالر شیش��ه ای سبزپوش 
بود و ش��اخص قیمت )وزنی-
ارزش��ی( 286 واحد، شاخص 
کل  )ه��م وزن( 75 واح��د، 
ش��اخص قیمت  )ه��م وزن( 
75 واحد، ش��ناور 891 واحد، 
شاخص بازار اول 501 واحد و 
شاخص بازار دوم هزارو 758 
واحد رش��د کردند. در شرایط 
کنونی شاهد رشد  P/E بازار 
س��هام هس��تیم که نش��انگر 
رون��د منطق��ی بورس اس��ت 
و در ب��ازه بلند م��دت ش��اهد 
تداوم این رش��د خواهیم بود. 
چنان که ب��ا توجه به کاهش 
ن��رخ س��ود بانک��ی، می توان 
به  نقدینگی ها  انتقال  ش��اهد 
ب��ازار س��هام و در نتیجه آن 
رش��د بلند مدت ب��ورس بود. 
هم اکن��ون معامله گ��ران بازار 
س��هام عالقه من��د ب��ه خرید 
س��هام ش��رکت های بزرگ و 
مطرح هس��تند و شرکت های 
خودروساز یا بانک ها بیشترین 
حج��م پ��ول در ب��ورس را به 
خ��ود اختص��اص داده اند. در 
مانند  می��ان صنایع��ی  ای��ن 
پتروشیمی، بیمه و حمل و نقل 
با توجه ب��ه اینکه از تحریم ها 
بیشترین آس��یب را دیده اند، 
روزه��ای  در  دارد  احتم��ال 
آینده بازار سهام را تحت تأثیر 

خود قرار دهند. 

با گروه های بازار سهام
در گروه بانک، اکثر نمادها 
روندی صع��ودی طی کردند 
و در ب��ازه مثبت معامالت را 

بانک  به پایان رساندند. پست 
س��رمایه  بان��ک  و  ای��ران 
با ص��ف خرید  را  معام��الت 
به پایان رس��اندند. با معامله 
بانک  س��هم،  میلی��ون   249
بیش��ترین  ای��ران  ص��ادرات 
حجم و ارزش معامالت گروه 
را ب��ه خود اختصاص داد. در 
گذشته  برخالف  نمادها  اکثر 
اخی��ر حقوقی  ط��ی دو روز 
صادرات  بانک  ب��ود.  خریدار 
طی یک شفاف س��ازی اعالم 
درص��د   20 ف��روش  ک��رد 
و  نیش��کر  توس��عه  س��هام 
تحقق  جانب��ی جهت  صنایع 
س��ود س��ال 94 در دس��تور 
گ��روه  در  دارد.  ق��رار  کار 
قطعات،  س��اخت  و  خ��ودرو 
معامل��ه  صع��ودی  نماده��ا 
ش��دند و در پای��ان معامالت 
ص��ف  ب��ا  نماده��ا  بیش��تر 
خری��د معام��الت را به پایان 

رس��اندند. ب��ا معامل��ه 130 
ایران خودرو  س��هم،  میلیون 
بیش��ترین حج��م معام��الت 
گ��روه را داش��ت. ب��ا معامله 
س��هم،  میلی��ون   127.999
حجم  بیشترین  پارس خودرو 
معامالت گروه را داش��ت. در 
ای��ن گروه خبر رس��ید مدیر 
شرکت  س��رمایه گذاری  امور 
عل��ت  رن��ا  س��رمایه گذاری 
شرکت  معامالتی  نماد  توقف 
صنعتی  گروه  سرمایه گذاری 
رنا را ابهام در ارائه اطالعات 
اظهار ک��رد و گف��ت: توقف 
سرمایه گذاری  معامالت  نماد 
رن��ا ب��ه بح��ث ع��دم اعالم 
اطالع��ات مرب��وط به س��ود 
برمی گ��ردد که به س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار ارس��ال 
می ش��ود. به گفته احمدیان، 
نماد ورنا به زودی بازگش��ایی 
خواهد ش��د. در گروه عرضه 

میلی��ون   200 گاز  و  ب��رق 
س��هم از نم��اد پتروش��یمی 
فج��ر عرض��ه اولیه ش��د که 
به  1000 عدد س��هم  تنه��ا 
قیم��ت 11500 ریال به هر 
خط آنالی��ن تخصیص یافت. 
یکی از دالی��ل عقب افتادن 
عرضه و نی��ز تخصیص حجم 

کم، کنترل بازار بود. 

رشد 10 واحدی آیفکس
آیفک��س به رون��د صعودی 
خ��ود ادام��ه داد و ب��ا رش��د 
نمایش��گر  واحدی  حدود 10 
عدد 819 ش��د. در ب��ازار اول 
48 میلی��ون ورقه به��ادار به 
ری��ال  میلی��ارد   112 ارزش 
دادوس��تد ش��د و همین طور 
159 میلی��ون و 940 ه��زار 
ورقه به��ادار ب��ه ارزش 503 
میلی��ارد ری��ال در ب��ازار دوم 
م��ورد معامل��ه ق��رار گرفت. 

معامله  ب��ا  اصفهان  ذوب آهن 
52 میلیون و 740 هزار سهم 
به رق��م 76 میلی��ارد و 420 
میلیون ریال، بیشترین حجم 
و ارزش معام��الت س��هام در 
فرابورس را ب��ه نام خود ثبت 
کرد. در عین حال سهام بیمه 
میهن، نیرو سرمایه و صنعتی 
مینو بیشترین افزایش قیمت 
و گروه ف��ن آوا، روان فن آور و 
تدبیرگران فارس و خوزستان 
بیش��ترین کاه��ش قیمت را 
تجربه کردند. صندوق اعتماد 
آفرین پارسیان با معامله 727 
ه��زار س��هم باالتری��ن حجم 
معام��الت صندوق ه��ای قابل 
معامل��ه را به خ��ود اختصاص 

داد.
در ب��ازار اوراق ب��ا درآم��د 
ثاب��ت نی��ز بیش��ترین حجم 
متعل��ق  معام��الت  ارزش  و 
به اس��ناد خزانه اس��المی در 
نم��اد »اخ��زا44« ب��ه ارزش 
857 میلی��ارد ری��ال ب��ود و 
در  روزان��ه  معام��الت  ارزش 
تم��ام نمادهای اس��ناد خزانه 
اس��المی به رقم ی��ک هزار و 
877 میلی��ارد ری��ال رس��ید. 
ه��ر ورقه حق تقدم اس��تفاده 
از تس��هیالت مس��کن در روز 
چهارش��نبه در ب��ازه 880 تا 
920 ریال دس��ت به دس��ت 
شد و بیش��ترین رشد قیمت 
مربوط به نماد دی ماه 94 بود. 
روز گذشته ش��اهد بازگشایی 
بیمه  نماد معامالتی ش��رکت 
س��امان پس از ارائه اطالعات 
نم��اد  و  بودی��م  پیش بین��ی 
معامالتی شرکت تولیدی قند 
ش��یروان، قوچان و بجنورد با 
اطالعات  ب��ه دریاف��ت  توجه 
نخس��تین پیش بین��ی س��ال 
مالی 1395 و تفاوت بااهمیت 
نس��بت به عملکرد سال مالی 

1394 متوقف شد. 

کاهش نرخ سود بانکی انگیزه بازار برای صعود را تقویت کرد

بورس، مقصد بعدی سپرده های بانکی

وظیف��ه بورس ه��ای کاالی��ی 
تامین زیرس��اخت های الزم برای 
انج��ام معامالت کااله��ا و تامین 
مالی صنایع تولیدی کشور است. 
حام��د س��لطانی نژاد، مدیرعامل 
ب��ورس کاالی ایران ب��ا بیان این 
مطلب گفت: در سیمان و به ویژه 
در عرصه صادراتی این محصول، 
در بازاره��ای جهانی با مش��کل 
علیه  عرضه کنن��دگان  دامپینگ 
یکدیگ��ر مواجه هس��تیم و این 
قیمت های  ش��ده  سبب  موضوع 
تولیدی سیمان ایران در بازارهای 
جهانی به نسبت قیمت های سایر 
تولیدکنندگان کاهشی باشد. وی 
افزود: زیرساخت رینگ صادراتی 

بورس کاالی ایران سبب خواهد 
شد دیگر شاهد دامپینگ قیمتی 
نباش��یم و افت قیمت ها کاهش 
خاطرنش��ان  س��لطانی نژاد  یابد. 
خری��داران  همچنی��ن  ک��رد: 
بین المللی مجاب خواهند شد در 
فضایی رقابتی محصول س��یمان 
را خری��داری کنند، البته در بعد 
داخلی نیز در صورت از سرگیری 
عرض��ه این محص��ول در بورس 
کاال، شاهد فضای رقابتی در بین 
خری��داران خواهیم ب��ود. وی با 
تاکید بر اینکه هزینه جابه جایی 
یکی از موضوع��ات اثرگذار روی 
قیمت های تمام ش��ده س��یمان 
اس��ت، گف��ت: هزینه های حمل 

نزدیک  باعث شده ش��رکت های 
آب و مرزها قدرت فروش بهتری 
نس��بت به س��ایر تولیدکنندگان 
داشته باشند، از این رو در سطح 
تیکت ه��ای حمل و نقل  جهان��ی 
نیز از طری��ق بورس های کاالیی 
ب��ه مزای��ده گذاش��ته ش��ده و 
م��ورد معامل��ه ق��رار می گیرند. 
مدیرعام��ل ب��ورس کاالی ایران 
ادامه داد: ای��ن تیکت ها نه فقط 
برای سیمان بلکه برای کاالهای 
مختل��ف و به وی��ژه کاالهایی که 
هزین��ه حمل در آنه��ا از اهمیت 
وی��ژه ای برخوردار اس��ت قابلیت 
عرض��ه دارن��د. س��لطانی نژاد به 
ک��ه  کاالی��ی  س��پرده  گواه��ی 

عالوه بر س��اختار کس��ب و کار به 
س��اختارهای مال��ی نی��ز کمک 
خواهد کرد اش��اره کرد و گفت: 
با این اق��دام ق��ادر خواهیم بود 
در  را  س��یمان  نظی��ر  کاالی��ی 
انبارهایی در بازارهای هدف یا در 
بازاره��ای هدف ذخیره  نزدیکی 
کنی��م و با تاس��یس رینگ های 
معامالت��ی در کش��ورهای هدف 
صادراتی معامالت را انجام دهیم. 
مدیرعام��ل ب��ورس کاالی ایران 
درخص��وص برنامه این ش��رکت 
برای فوالد در س��ال آینده گفت: 
در س��ال آتی برنامه تامین مالی 
واحده��ای ف��والدی را به کمک 
ابزارهای مالی در دستور کار قرار 

داده و شروع کرده ایم. برای مثال 
ظرف چند روز آینده تامین مالی 
ذوب آهن از طریق اوراق س��لف 
موازی ش��روع خواهد ش��د. وی 
در خاتمه تصری��ح کرد: با توجه 
به اینکه ش��مش فوالد نیز ماده 
اولی��ه تولید بس��یاری از صنایع 
پایین دستی است گواهی سپرده 
کاالیی روی ای��ن کاال نیز تعریف 
خواهد ش��د. گفتنی است، گواهی 
سپرده کاالیی، اوراق بهاداری است 
که موی��د مالکیت دارن��ده آن بر 
مقدار معینی کاال است و پشتوانه 
آن قبض انبار استانداردی است که 
توسط انبارهای مورد تایید بورس 

صادر می شود. 

ش��رکت فناوری  ای ب��ی ام ژاپن 
و گروه ب��ورس اوراق بهادار ژاپن، 
اپراتور اصلی ب��ورس توکیو، برای 
استفاده از تکنولوژی بالک چین، 
همکاری نزدیک��ی را آغاز کردند. 
به گ��زارش س��نا، گ��روه بورس 
ژاپن با همراهی ش��رکت  ای بی ام 
ژاپن در نظ��ر دارد برای عملیات 

پ��س از معامالت و تس��ویه اوراق 
و بدهی ه��ای خ��ود از فن��اوری 
بالک چین اس��تفاده کند. اپراتور 
بزرگ تری��ن ب��ورس اوراق بهادار 
آس��یا با ش��رکت  ای بی ام در این 
زمینه تفاهم نامه همکاری به امضا 
رسانده است. فناوری بالک چین 
که بیشتر در معامالت بیت کوین 

اس��تفاده می ش��ود، ی��ک پایگاه 
داده  توزیع ش��ده که هر شخصی 
می تواند در آن اعتبار معامالت را 
بررسی کند. فناوری بالک چین در 
معامالت بیت کوین، تقریبا مانند 
امض��ای دیجیتال عم��ل می کند 
و ام��کان انتقال اطالع��ات از یک 
مکان به مکان دیگ��ر را با امنیت 

ب��اال فراهم می س��ازد. بالک چین 
یک فناوری متن باز است و کسی 
صاحب آن نیس��ت، ای��ن فناوری 
ی��ک مجری مرکزی ب��رای تأیید 
تراکنش  های انجام ش��ده ندارد و 
به صورت خودکار شبکه را تنظیم 
می کند. تست اولیه این فناوری در 
ماه آینده انجام خواهد شد و گروه 

بورس ژاپن تا ماه آینده، به صورت 
موقت داده ها را در س��رور مرکزی 
نگه��داری می کن��د.  دیتاس��نتر 
تکنولوژی بالک چین در ابتدا در 
یک فضای مجازی سندباکس به 
صورت تستی آزمایش خواهد شد 
و در این محیط عملیات تسویه و 

پایاپای را انجام می دهد. 

رقابت خارجی ها برای خرید سیمان ایران از طریق بورس کاال

سیستم تسویه و پایاپای بورس ژاپن به روز می شود
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دریچه

بورس بین الملل

نماگر بازار سهامخبر

مدیریت سهام

بیشترین درصد افزایش
صنایع آذرآب در حالی عنوان نخست جدول بیشترین 
درصد افزایش را از آن خود کرد که خدمات انفورماتیک 

در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.  
درصد نوسانقیمتنام شرکت

5.1665صنایع آذرآب
21.0295خدمات انفورماتیک

4.8535پلی اکریل
1.0094.99کاشی تکسرام
6.8744.99سایپا آذین

5.7414.99ماشین سازی اراک

11.2524.99جوشکاب یزد

 بیشترین درصد کاهش
پارس الکتریک صدر نش��ین جدول بیش��ترین درصد 
کاهش ش��د. س��یمان صوفی��ان در رده دوم این گروه 
ایس��تاد و تولی��دی مه��رام هم در میان س��هم هایی با 

بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)4.99(7.734پارس الکتریک
)4.94(2.405سیمان صوفیان
)4.92(13.120تولیدی مهرام
)4.74(12.298پارس خزر

)4.65(2.706قند هکمتان
)4.48(1.919سیمان شمال
)4.09(3.381دارویی لقمان

پرمعامله ترین سهم
بانک صادرات ایران پرمعامله ترین س��هم بازار بورس 
ش��ناخته ش��د. پتروش��یمی فجر در رده دوم این گروه 
ایس��تاد. پ��ارس خودرو و ای��ران خودرو دی��زل هم در 

رده های باال قرار گرفتند. 
تعداد دفعهقیمتنام

249.214 1143بانک صادرات

199.510 11500پتروشیمي فجر
127.999 1374پارس  خودرو

108.469 1350ایران  خودرودیزل 
81.727 1318فوالد مبارکه

73.350 3721پتروشیمي مبین
69.309 2303بانک ملت

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیشترین ارزش معامله را پتروشیمی 
فج��ر  به خود اختصاص داد و بانک صادرات رتبه دوم را 
به دس��ت آورد. پتروش��یمی مبین هم در باالی جدول 

بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت. 
جمع معامالت قیمتنام

2.294.365 11500پتروشیمي فجر
284.798 1143بانک صادرات

272.962 3721پتروشیمي مبین
175.904 1374پارس  خودرو
159.644 2303بانک ملت

149.401 3399ایران  خودرو
146.403 1350ایران  خودرودیزل 

بیشترین سهام معامله شده
پتروش��یمی فج��ر در حال��ی رتب��ه نخس��ت جدول 
بیشترین س��هام معامله شده را به دست آورد که بانک 
ص��ادرات در این گروه دوم ش��د و پارس خودرو در رده 

سوم جای گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

1150032443پتروشیمی فجر
114310062بانک صادرات
13747123پارس خودرو
23034592بانک ملت

13504349ایران خودرو دیزل
15763596سایپا دیزل
12033351بانک تجارت

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالترین نس��بت P/E را در روز گذشته 
پس��ت بانک ایران به دست آورد. سهم کاشی حافظ در 

جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت
1797898پست بانک 
3127347کاشی حافظ
2840284کابل البرز
3605258قند قزوین

1202240تولید محور خودرو
3023233چرخشگر

2328212الکتریک خودرو شرق

P/E کمترین نسبت
روز گذشته س��رمایه گذاری پردیس در صدر جدول 
کمترین نسبت P/E ایستاد. سرمایه گذاری اعتبار ایران 

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

9602.87سرمایه گذاری پردیس
16012.96سرمایه گذاری اعتبار

51603.25پتروشیمی شازند
68784.41کیمیدارو

115004.42پتروشیمی فجر
29204.49س. صندوق بازنشستگی

35274.70سیمان کارون

تلفن مستقیم: 86073274شماره 448 www.forsatnet.ir

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

فارس: ش��نیده ها حاک��ی از امضای 
یادداش��ت تفاهم��ی ب��ه ارزش ی��ک 
میلیارد یورو با ش��رکت ایتالیایی تکنی 

مونت است. 
خزامیا: زمزمه هایی مبنی بر تعدیل 
مثب��ت »خزامی��ا« و احتم��ال توق��ف 
ای��ن نماد به گوش می رس��د. گویا این 
س��هم با س��ود 120 ریالی به ازای هر 
س��هم اطالعات جدیدی را به دس��ت 

تاالرنشینان خواهد رساند. 
هرم�ز: خبرها حکای��ت از این دارد 

که ف��والد مبارکه قصد ف��روش بلوک 
این س��هم را به یک ش��رکت انگلیسی 
دارد. حال بای��د منتظر ماند و دید که 
آیا این معامله انجام خواهد شد یا خیر 
و س��هامدار عمده چ��ه قیمتی را برای 
عرضه بلوکی آن در نظر گرفته است. 

دس�انکو: خبرها حاکی از ثبت نماد 
دس��انکو )ش��رکت داروس��ازی سبحان 
انکولوژی( در بازار دوم فرابورس به عنوان 
یکص��د و س��ی و س��ومین نماد اس��ت. 
»دسانکو« پس از عرضه محصوالت خود 
در بازارهای ایران و سوریه، توانسته است 
محصوالت خود را روانه کشورهای عراق، 

یمن، اردن، لبنان، اوکراین، تاجیکستان، 
اوگان��دا، کنیا، تانزانیا، س��ریالنکا و چند 

کشور دیگر کند. 
وایرا: خبرها از سرمایه گذاری صنایع 
ایران حکایت از س��ود تقسیمی1 ریال 

به ازای هر سهم دارد. 
فاراک: ش��نیده ها از برنامه افزایش 
س��رمایه 250 درصدی فاراک از محل 
تجدید ارزیابی دارایی ها حکایت دارد. 

ونف�ت: زمزمه ای مبنی ب��ر تعدیل 
منفی ونفت در بازار به گوش می رسد. 
کپشیر: زمزمه هایی مبنی بر تعدیل 

مثبت این نماد به گوش می رسد. 

الزما: زمزمه های��ی مبنی بر تعدیل 
مثبت الزما در بازار به گوش می رسد. 

کچاد: ش��نیده ها در بازار حکایت از 
سرمایه گذاری این شرکت در قزاقستان 

به منظور تولید سنگ آهن دارد. 
بنی�رو: ش��نیده ش��ده این نم��اد با 

تعدیل مثبت همراه خواهد شد. 
حکش�تی: زمزمه های��ی مبن��ی بر 
راه اندازی کش��تیرانی مش��ترک میان 
ایران و آلمان در بازار به گوش می رسد. 
ف�والد: ش��نیده ها حاک��ی از انعقاد 
م��س  می��ان  جدی��د  قراردادهای��ی 

سرچشمه با فوالد مبارکه است.

حرف های درگوشی بازار
Raham. tavakoli. 1366@yahoo. com
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هروق��ت نامی از تکنولوژی برده می ش��ود 
اذهان به س��مت شخصیت هایی چون استیو 
جابز  )بنیانگ��ذار فقید کمپان��ی اپل(، بیل 
گیتس  )بنیانگذار کمپانی مایکروس��افت( و 
مارک زاکربرگ  )بنیانگذار شبکه اجتماعی 
فیس بوک( می رود. نکته مشترک همه این 
افراد تأثیرگذار بر دنیای تکنولوژی، جنسیت 
آنهاس��ت. بله همگی مرد هستند. البته اگر 
تصور می کنید جه��ان دیجیتالی کامپیوتر، 
دنیایی مردانه اس��ت، تصورات ش��ما درست 
نیس��ت و عصر غلبه مردان ب��ر مفهوم صفر 
و یک به اتمام رس��یده است. زنان به سرعت 
در موقعیت ه��ای ش��غلی و در تمام درجه ها  
)از رده ه��ای پایی��ن تا عالی ترین س��طوح( 
در ش��رکت های فناوری استخدام می شوند. 
بنا بر آمار هشت ش��رکت عمده تکنولوژی، 
نرخ رش��د اشتغال زنان در س��ال های اخیر 
238درص��د  دیجیتال��ی  کمپانی ه��ای  در 
بیش��تر از م��ردان ب��وده اس��ت و 20درصد 
کمپانی های تکنولوژی در دنیا توسط بانوان 
بنیانگذاری ش��ده اند. به عنوان مثال اگر تنها 
زنان کارآفرین و صاحبان مش��اغل در کشور 
آمریکا در نظر گرفته ش��وند، تولید ناخالص 
ملی توس��ط زنان در این کشور، رتبه پنجم 

جهانی را از آن خود می کند. 

آمار رو به رشد اشتغال زنان در عرصه 
تکنولوژی

رش��د اش��تغال زنان در دنی��ای تکنولوژی 
و رش��د بنیانگذارب��ودن زن��ان در این عرصه 
با آمار و ارقام، قابل اثبات اس��ت. ش��هرهایی 
که باالترین تع��داد کمپانی های تکنولوژی با 
بنیانگذار زن را دارند، شامل موارد زیر است: 
ش��یکاگو  )30درصد(، بوستون  )29درصد(، 
س��یلیکون ول��ی  )27درص��د(، لس آنجلس  
)22درص��د(، مونت��رال کان��ادا  )22درصد(، 
پاری��س  )21درص��د(، تورنت��و  )19درصد(، 
س��نگاپور   )19درص��د(،  کواالالمپ��ور  
)19درص��د(، لن��دن  )18درصد( و مس��کو  
)17درص��د(. اگ��ر دقیق تر به ای��ن آمار نگاه 
کنیم متوجه می ش��ویم که آمریکا بیشترین 
س��هم را در این بنیانگ��ذاری دارد و کانادا در 
رتبه دوم اس��ت. جالب است که چین جایی 
در این رنکینگ ندارد و این مسئله ناخودآگاه 
آدم را ب��ه یاد آن جمل��ه معروف آمریکایی ها 
می اندازد که می گویند: چین شاید بتواند اپل 
بسازد اما هیچ گاه نمی  تواند استیو جابز بسازد! 
در ادام��ه این گ��زارش می بینیم که فقط در 
ایاالت متحده آمریکا طی پنج س��ال گذشته 
تعداد ش��رکت های فعال در عرصه تکنولوژی 
با حداقل ی��ک بنیانگذار زن، دو برابر ش��ده 
است که نشان می دهد عالقه و سمت و سوی 
ورود زنان به بازار دیجیتالی آمریکا به صورت 

روزافزونی در حال گسترش است. 

238درصد؛ سهم زنان از دنیای 
تکنولوژی

در هش��ت کمپان��ی ب��زرگ تکنول��وژی 

موقعیت های شغلی که توسط بانوان اشغال 
ش��ده اس��ت 238درصد س��ریع تر از مردان 
در حال رش��د اس��ت. ش��ریل س��ند برگ  
)مدیر ارش��د عملیات فیس بوک(، س��وزان 
وجس��یکی  )مدیرعام��ل یوتی��وب(، جینی 
رومت��ی  )مدیرعامل  ای ب��ی ام(، مگ ویتمن  
)مدیرعامل اچ پی( و مریسا مایر  )مدیرعامل 
یاهو( همگی از ورود پرقدرت زنان در دنیای 
دیجیتالی نش��ان دارد؛ زیرا آنها توانس��ته اند 
باالترین س��طوح مدیریتی در ش��رکت های 
تأثیرگ��ذار را از آن خ��ود کنند. مثالی دیگر 
در این رابطه مقایس��ه تعداد مدیران ارش��د 
فن��اوری اطالعات در 500ش��رکت مختلف 
آمریکایی در س��ال های اخیر است. در سال 
2012 می��الدی تنه��ا 61 زن این موقعیت 
ش��غلی را به دس��ت آورده بودند درحالی که 
دو س��ال بع��د  )2014( ای��ن تع��داد ب��ه 
87نفر رسیدکه نش��ان دهنده رشد باالتر از 
17درصدی اش��تغال بان��وان به عنوان مدیر 
ارش��د فناوری اطالعات است. شش کمپانی 
مهم و معتب��ر فورد،  ای تی اند تی، والمارت، 
مکس��ون، گروه متحد سالمتی و والرو، مدیر 
ارشد فناوری اطالعات خانم دارند. براساس 
پژوهش های مؤسس��ه آنیتابورگ سه عرصه 
خدمات مالی، ساخت وساز و انرژی بهترین 
ش��اخه هایی اقتصادی هستند که خانم های 
عالقه من��د به علوم کامپیوتر در آن موفق به 
اشتغال به عنوان مدیر ارشد فناوری اطالعات 

شده اند. 

میلیون ها دالر درآمد، حاصل مدیریت 
زنان آمریکا

مورد دیگ��ری که نش��ان دهنده موفقیت 
ب��االی بان��وان در دنی��ای دیجیتال اس��ت، 
بررسی شرکت های با سرعت رشد و توسعه 
باال در ایاالت متحده آمریکاس��ت. ش��رکت 
دارویی آوال با مدیریت ربکا ش��انان در سال 
2014 درآم��دی ح��دود 800میلیون دالر 
داشته است و مقایسه آمار نشان می دهد که 
رشد اقتصادی سه سال گذشته این شرکت 
حدود 470میلیون دالر بوده است. همچنین 

گروه تحقیق و توسعه پناکل با مدیریت نینا 
واکا در س��ال 2014 از درآم��د 667میلیون 
دالری برخوردار بوده و در سه سال گذشته 
455/8میلیون دالر رش��د اقتصادی داش��ته 
اس��ت. مثال��ی دیگر در ای��ن زمینه کمپانی 
کوالیت��ی ب��ا مدیریت پامال ایوت اس��ت که 
توانس��ته در س��ال 2014می��الدی بیش از 
907میلیون دالر درآمد کس��ب کند و رشد 
اقتصادی س��ه س��اله ای بالغ بر 300میلیون 
دالر را نش��ان می ده��د. ام��ا بان��وان موفق 
از پول س��ازترین ها ه��م بوده ان��د. در آم��ار 
100میلی��اردر اول دنی��ا، ن��ام هفت زن هم 
به چش��م می خورد. مگ ویتمن مدیرعامل 
کمپان��ی اچ پی  2/2میلی��ارد دالر، جودی 
فالکن��ر بنیانگذار و مدیرعامل کمپانی اپیک 
2/6میلی��ارد دالر، دنی��س کوت��س مدیر و 
بنیانگ��ذار ش��رکت 365ب��ت 2/9میلی��ارد 
دالر و ژن کونف��ی بنیانگ��ذار کمپان��ی لنز 
7/5میلی��ارد دالر ث��روت دارن��د. این چهار 
زن از میلیاردره��ای خودس��اخته  هس��تند 
ک��ه ث��روت خانوادگی نداش��ته اند و با ورود 
به عرص��ه تکنولوژی توانس��ته اند به افرادی 

ثروتمند تبدیل شوند. 

سرمایه گذاری های خطرپذیر
س��رمایه گذاری های  در  فع��ال  زن��ان 
خطرپذیر رتبه پایین تری نس��بت به مردان 
دارند و 4/2درصد از این سرمایه گذاران را در 
ایاالت متحده آمریکا می توان دید. در لیست 
100س��رمایه گذار برتر خطرپذیر در دنیا که 
توسط مجله فوربس منتش��ر شده، تنها نام 
پنج زن دیده می شوند. جنی لی از همکاران 
مدیری��ت کمپانی جی جی وی کپتال، یکی 
از محترم ترین س��رمایه گذاران کش��ور چین 
و ش��ماره 10 در بی��ن کل س��رمایه گذاران 
و رتب��ه اول در بین زنان س��رمایه گذار و در 
شرکت های گروه استعدادهای چین، یودود 
وان، چوکنگ تکنولوژی، س��رمایه دار است. 
همچنین م��ری میکر، مدیر ش��رکت مالی 
رش��د دیجیتالی کی پی س��ی بی  است که 
در ش��رکت های مع��روف و معتب��ر دیگری 

مانن��د توییت��ر، س��اندکلود، اس��پاتی فای 
س��رمایه گذاری کرده اس��ت. در این لیست 
نام رب��کا لین هم به چش��م می خورد که از 
بنیانگذاران و همکار ش��رکت مالی کانواس 
و موفق تری��ن عرضه کننده اولیه س��هام در 
سال 2014 است. شرکت های داکسیمیتی، 
فیوچر ادوایزر، هلت لوپ و ویویکس همگی 
به گونه ای تحت س��رمایه گذاری او هس��تند. 
آن��ا لمون��د و بت س��ایدنبرگ ه��م از دیگر 
چهره ه��ای مه��م در عرصه س��رمایه گذاری 
خطرپذیر هس��تند. به هر حال آمارها ثابت 
می کنند که ش��رکت ها ب��ا مدیریت زنان از 
35درصد بازگشت سرمایه باالتر و 12درصد 
درآمدزایی بیش��تر برخوردارند. جالب است 
بدانید شرکت هایی که توسط خانم ها هدایت 
می شوند در مقایسه با همکاران مردشان به 
ازای 50درص��د س��رمایه گذاری پایین ت��ر، 
20درصد درآمدزایی باالتر کسب می کنند. 

آخرین وضعیت و ارقام 
4/19درصد از ش��رکت های تازه تأسیس، 
13درص��د از ش��رکت هایی که م��دت زمان 
قابل توجهی از بنیانگ��ذاری آنها می گذرد و 
11/8درصد از ش��رکت هایی که برای مدت 
طوالنی تری است که مشغول به کار هستند، 
توسط زنان تأسیس شده اند. این آمار نشان 
می دهد که ن��رخ کارآفرینی بانوان به صورت 
کلی در حال افزایش است و با وجود چنین 
رش��د و شرایطی به نظر می رسد که در حق 
زن��ان فعال و خ��الق موقعیت های ش��غلی، 
کم لطفی می شود، زیرا بنابر آمار و اطالعات  
)تهیه ش��ده در کشور آمریکا(، تنها 7درصد 
منابع مالی سرمایه گذاران به کسب و کارهایی 
می رسد که از وجود یک مدیرعامل زن بهره 
می برند. در برابر هر زن که یک سرمایه گذار 
برای تأس��یس یک ش��رکت می یابد، شش 
س��رمایه گذار مایل هس��تند که منابع مالی 
خ��ود را در اختیار ش��رکت هایی با تیم های 
مردانه ق��رار بدهند. البته ای��ن وضعیت در 
ح��ال بهبود اس��ت و آمار اقتصادی نش��ان 
می دهد که احتمال دریاف��ت منابع مالی از 

سرمایه گذاران در ش��رکت هایی که مدیران 
زن دارند در مقایس��ه با 15سال گذشته سه 

برابر شده است. 

ترک دنیای دیجیتال و دالیل آن
باوجود همه آمار مثبت و انرژی بخش در 
این گزارش اما پدیده ای منفی نیز به چش��م 
می خورد زی��را نکاتی نه چن��دان مثبت هم 
در ای��ن گزارش وج��ود دارد. از جمله اینکه 
56درصد از زنان ش��اغل در شرکت هایی که 
در زمین��ه تکنولوژی فعالی��ت می کنند، در 
اواس��ط دوره حرفه خود، شغل خود را ترک 
می کنند. دالیل مختلفی ب��رای این امر یاد 
شده که ش��امل مواردی از این دست است: 
30درصد ش��رایط س��خت کاری را مسئول 
این مس��ئله می دانند؛ س��اعات طوالنی کار، 
عدم ام��کان پیش��رفت یا دس��تمزد پایین. 
در ای��ن میان 27درصد معتقد هس��تند که 
نمی توانند بین کار و زندگی شخصی تعادل 
الزم را برق��رار کنند. دوره های زمانی س��فر 
طوالنی دارند یا فشار کار به گونه ای است که 
نمی توانند به خانواده خود برسند. همچنین 
22درص��د عالقه خ��ود ب��ه کار را به دلیل 
روزمرگی از دست می دهند و 17درصد هم 
عالقه ای به ادامه کار با همکاران یا رؤس��ای 
خود ندارد و می خواهند کسب وکارهای خود 
را راه اندازی کنن��د. 24درصد از زنانی که با 
ش��غل خود در دنیای دیجیتال خداحافظی 
می کنن��د، در ش��رکت های غیرمرتب��ط ب��ا 
تکنولوژی مشغول به کار می شوند. 22درصد 
به صورت خوداش��تغالی و مستقل در دنیای 
صف��ر و یک می مانن��د، 20درصد تا دوره ای 
بع��د از جدای��ی از دنی��ای دیجیت��ال، کار 
نمی کنن��د و 10درصد عضو کس��ب و کاری 
تازه تاس��یس یا همان استارتاپ ها می شوند. 
مورد آخر البته بس��یار قابل توجه است، زیرا 
این زنان با آشنایی کامل با دنیای دیجیتال 
و ش��ناخت فرصت ه��ای ایجاد کس��ب وکار 
در این حوزه به س��مت ایجاد کس��ب وکار 
شخصی خود می روند و معموالً راه اندازهای 
استارتاپ ها شاغالن س��ابق دنیای دیجیتال 

هستند. 

جذب زنان در دنیای دیجیتال 
ام��ا چگونه می توان دنی��ای دیجیتال را به 
دنیایی قابل تحمل تر ب��رای زنان تبدیل کرد 
و از انصراف ش��ان از کار جلوگی��ری ک��رد؟ 
مدیران ارش��د شرکت های دیجیتالی با توجه 
ب��ه بازده��ی تجربه ش��ده کار زن��ان در این 
فضا، معتقد هس��تند که می توان با اس��تفاده 
از راهکارهایی ک��ه در ادامه می آید از خروج 
زنان جلوگیری کرد: در نظرگرفتن س��اعات 
کاری ک��ه با زندگی ش��خصی بان��وان فعال 
در عرص��ه تکنولوژی قابلیت انطباق داش��ته 
باشد، موقعیت های شغلی ش��بکه ای، امکان 
پیش��رفت، محی��ط کار دوس��تانه و متنوع و 
انتقال تجربیات و راهنمایی تازه کارها همگی 
دالیل خوب و تش��ویق کننده برای زنان است 
تا دنیای صفر و یک را رها نکرده و به ش��غل 

خود ادامه دهند. 
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زن��ان در آفریقای جنوبی هم��واره در خط 
مقدم تاثیرگذاری در دگرگونی های این کشور 
قرار داش��ته اند، اما مش��ارکت آنها در تحوالت 
اجتماعی اغلب کمتر از حد انتظار بوده است. 
چقدر می ت��وان تجربه گذش��ته و فعلی زنان 
آفریقای جنوبی را در محبوب ش��ناخته شدن 
این کشور در سال های اخیر موثر دانست و چرا 

این موضوع مهم است؟ 
جمهوری آفریقای جنوبی )RSA( از س��ال 
1994 همواره به لحاظ سیاس��ی یک کش��ور 
نمونه بوده اس��ت. برای مثال در س��ال 2008 
میالدی 43 درصد از اعضای هیأت دولت و 33 
درصد نمایندگان قانونگذار، زن بودند. از جمله 
این افراد، نخس��تین معاون اول رئیس جمهور 
بود که در س��ال 2005 از سوی رئیس جمهور 
به این س��مت انتخاب ش��د. حض��ور زنان در 
مجل��س نمایندگان از 27/8 درصد در س��ال 
1994 به 43/3 درصد در س��ال 2009 رسید. 
این ارقام آفریقای جنوبی را در میان کشورهای 
پیشرو از نظر حضور زنان در منصب های مهم 
سیاس��ی در جهان ق��رار داد. اگرچه در بخش 
دولتی حضور خانم ها پررنگ و اثرگذار است اما 
در بخ��ش خصوصی هنوز جای خالی خانم ها 
در پس��ت های تصمیم س��از احساس می شود. 
خانم ها 51 درص��د جمعیت 49/99 میلیونی 
آفریق��ای جنوب��ی را تش��کیل می دهند. در 
هسته اصلی سیاس��ت های دولت درباره زنان، 
یک اس��تراتژی دوگانه وجود دارد که هدفش 
مدیریت همزم��ان میراث آپارتاید و دگرگونی 
در جامعه، به ویژه تح��ول در ارتباط های زنان 
و مردان اس��ت. توانمندس��ازی زنان ش��امل 

پرداختن به خش��ونت علیه زنان، پدرساالری، 
جنسیت گرایی، نژادپرستی، تبعیض های سنی 
و ظلم و ستم ساختاری و نیز ایجاد یک محیط 
مس��اعد برای توانمند ش��دن زن��ان به منظور 

کنترل زندگی شان است. 
زنان نقشی اساسی در آزاد شدن جمهوری 
آفریق��ای جنوبی داش��تند. یک��ی از تحوالت 
درب��اره آفریق��ای جنوبی که نمی ت��وان آن را 
فراموش کرد به آگوس��ت 1956 برمی گردد. 
آنها در برابر ساختمان اصلی ریاست جمهوری 
در آفریقای جنوب��ی در اعتراض به قانون های 
وضع شده راهپیمایی کردند. این حرکت زنان 
در دولت  پساآپارتاید تحسین شد، به طوری که 
ماه آگوس��ت را به عنوان ماه زنان در آفریقای 
جنوبی می شناسند. در آفریقای جنوبی جدید 
زن��ان ب��ا چالش هایی جدی از جمل��ه تجاوز، 
سو ءاس��تفاده های کالمی، قاچاق انسان که به 

اعتقاد بسیاری از کارشناسان برده داری مدرن 
اس��ت و. . . روبه رو هستند. از دیگر چالش های 
زنان آفریقای جنوبی این است که باید تضمین 
کنند پول کافی برای تامین نیازهای اساس��ی 
خانواده را تامین می کنند. نقش زنان در دوره 
آپارتاید مسیر تازه ای را برای جمهوری آفریقای 
جنوب��ی باز ک��رد. زنان در آن زم��ان به عنوان 
س��تون فقرات و ستون های قدرت در بسیاری 
از خانواده ها، چه در ش��هر یا روس��تا، شناخته 
می ش��دند. دولت ه��ای پس��اآپارتاید همواره 
بیشترین تالش خود را کرده اند تا از نقش زنان 
تقدیر کنند. برای مثال، در دولت های نلسون 
مان��دال و تاب��و امبکی، خانم فرن��س جین واال 
رئی��س مجلس ملی این کش��ور ب��ود. وقتی 
خانم جین واال این پس��ت را ترک کرد، خانم 
بال��کا امبثه جای او را گرفت. در زمینه برابری 
اما برخی فکر می کنند که از نظر فرصت های 

شغلی برابری وجود ندارد. دولت جاکوب زوما 
دپارتمانی ایجاد کرد که وظیفه اش حل وفصل 
مش��کالت زنان بود. تش��کیل دپارتمان زنان، 
ک��ودکان و افراد کم ت��وان )DWCPD( در 
س��ال 2009 گام مهمی در راس��تای پاس��خ 
به درخواس��ت زنان برای توانمندسازی ش��ان 
بود. س��ال 2012 هجدهمین س��ال استقرار 
دموکراسی در آفریقای جنوبی بود و دولت در 
آن زمان تمام تالش خود را برای توانمندسازی 
زنان به کار گرف��ت. دولت در این زمان از زنان 
می خواس��ت بیش��تر در همه صنف ه��ا دیده 
شوند هرچند در این راه تنگناهایی هم وجود 
دارد. هن��وز هم به زنان به عنوان کس��انی نگاه 
می کنند که وظیفه ش��ان در آشپزخانه بودن 
است. کارشناس��ان و سیاستمداران می گویند 
دموکراس��ی آفریقای جنوبی هنوز نوپا است، 
بنابراین کم��ی زمان الزم اس��ت تا زخم های 

ناش��ی از چهار دهه آپارتاید التیام یابد. دولت 
آپارتاید هیچ شانسی به سیاه پوستان که زنان 
را هم ش��امل می ش��د، نمی داد. سیاه پوستان 
در زمان رژیم آپارتاید هیچ گاه اجازه ش��رکت 
در فرآیند اصلی اقتصاد را نداش��تند. حکومت 
پس��اآپارتاید اما س��عی کرد جامع��ه را از این 
باور که زنان تنها وظیفه دارند در آش��پزخانه 
باشند یا بچه داری کنند، دور کند. دولت پس 
از آپارتاید همچنین س��عی دارد زمینه را برای 
ابراز نظر زنان بدون ترس یا منفعت طلبی ایجاد 
کند. زن��ان در آفریقای جنوبی س��ختی های 
زیادی برای به ثمرنشستن دموکراسی در این 
کشور کش��یدند. بنابراین بسیار مهم است که 
داستان سختی ها، مشکالت و دردهایی که در 
این راه تحمل کردند را به عنوان بخشی از ایجاد 

ساختار دموکراسی بازگو کنند. 
از سویی، زنان نقشی مهم در جامعه امروز 
ب��ازی می کنند و دیدگاه های ش��ان در تولید 
دانش با اهمیت اس��ت. این نق��ش برای زنان 
آفریقایی ش��اید مهم تر از هر جای دیگر دنیا 
باش��د چراکه اکنون در آفریقا دوره تغییرات 
تازه به س��وی افزایش تولید دانش است. این 
تولید دانش در واقع در رقابت با دانشی است 
که غربی ها از آن بهره دارند و قرن هاست که 
نب��ض محیط های علمی و دانش��گاهی را در 
اختیار خود دارند. این بس��یار مهم است که 
همواره دیدگاه جنسیتی در تولید علم وجود 
داشته باشد چون زنان و مردان متفاوت فکر 
می کنن��د، بنابراین دیدگاه زن��ان برای ایجاد 
ت��وازن در تولی��د علم ضروری اس��ت. دانش 
امروز مردمحور اس��ت و براس��اس ایده های 
مردانه تولید می ش��ود. ورود زنان اما می تواند 
اوض��اع را تغییر دهد و محیط دانش را توازن 

بیشتری بخشد. 
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موانعی از جنس رنگ پوست
 Ndalo کاینی دلومو، مدیرعامل مرکز رس��انه ای
و مرکز س��رمایه گذاری لوک��س Ndalo و البته یک 
ناش��ر مجله اس��ت.او اخیرا درهای بوتی��ک تازه اش 
به نام » Luminance« را گش��وده است.لومینانس 
)Luminance( فروش��گاه بزرگ عرضه محصوالت 
لوک��س اس��ت که خان��م دلوم��و را به ریش��ه هایش 
بازگردان��ده اس��ت.یعنی فرانس��ه م��ی رود، آموزش 
می بین��د اما بازمی گ��ردد تا در آفریق��ای جنوبی به 

برندی برای لوکس بودن تبدیل شود.
کاینی ی��ک دختر ریزنقش و الغر ب��ود که رئیس 
بزرگ تری��ن امپراتوری رس��انه ای در آفریقای جنوبی 
تصمی��م گرفت او را به عنوان س��ردبیر بهترین مجله 
زن��ان سیاه پوس��ت این کش��ور با نام عش��ق حقیقی 
)True Love( منصوب کند.این باعث ش��د که آن 
دخت��ر کم ح��رف و آرام وارد جامعه ش��ده و با مردم 
ارتباط برقرار کند.او به طور موقت درسش را رها کرد 
و هشت س��ال به س��ردبیری این مجله مش��غول بود.

در طول س��ردبیری او، تیراژ این مجله دوبرابر شد و 
جایزه ها مثل باران برای این مجله سرازیر شدند.پس 
از آن بود که خانم کاینی س��راغ راه اندازی کسب وکار 

رفت.
او دیوانه شده

تقریبا همه همکالس��ی ها و دوستانش در آن زمان 
فکر می کردند او دیوانه شده که می خواهد سردبیری 
را با آن همه سابقه درخشان رها کند.او اما این کار را 
کرد و در سال 2003 با مدرک لیسانس در ارتباطات 
و روان شناس��ی صنعتی به پاریس رف��ت.آن زمان او 
مادر دو فرزند هم بود.وقتی خانم کاینی در فرانس��ه 
مدیر گردش��گری آفریقای جنوبی در فرانس��ه بود و 
ب��ا ق��دم زدن در خیابان های پاریس محو تماش��ای 
فروش��گاه های این ش��هر مدرن ش��د، ای��ده بوتیک 
Luminance به ذهنش رس��ید.اما برای رسیدن به 
Dhlomo کمی بیش��تر از قدم زدن در پاریس نیاز 
بود.او در دانش��گاه هاروارد در رشته مدیریت اجرایی 
تحصی��ل کرد.به گفته خان��م کاینی، آن زمان 90نفر 
همکالس��ی بودند و همان س��الی که او وارد دانشگاه 
شد 900نفر در همین رشته پذیرفته شده بودند.این 
ارقام سختکوشی خانم کاینی را بهتر نشان می دهد.

او ج��دا از رتبه های عالی دو دس��تاورد مهم دیگر 
هم در آنجا داش��ت.یکی بزرگ ترین طراحان شیکاگو 
و دیگری ش��بکه ای ک��ه برخی از بهتری��ن برندهای 

الکچری در جهان را دربرمی گرفت.

اینجا آفریقاست

وقتی خان��م کاینی در س��ال 2007 ب��ه آفریقای 
جنوبی بازگش��ت، س��راغ کاری رفت که آن را خیلی 
خ��وب آموخته ب��ود.او رس��انه Ndalo را تاس��یس 
ک��رد که حاصل س��رمایه گذاری مش��ترک خودش و 
Media24، یکی از ش��رکت های رس��انه ای پیش��رو 
در کش��ورش بود.حاال پس از پنج س��ال او سه مجله 
را در آفریقای جنوبی منتش��ر می کند.مرکز رسانه ای 
او همچنی��ن صاحب دو ش��بکه اجتماعی مخصوص 

کسب وکاردارها و کارآفرینان است.
او درب��اره دلی��ل بازگش��ت خود از آمری��کا هم به 
کش��ورش آفریق��ای جنوبی به یک خبرن��گار چنین 
گف��ت: من هم مثل هم��ه خانواده ام ی��ک کارآفرین 
هستم.کس��ب وکار من در س��رزمین مادری ام است.

پدرب��زرگ او یک معلم و تاجر بود که در دهه 1930 
خرید زمین را در آفریقای جنوبی آغاز کرد.در همان 
زم��ان پدرش زمینی خرید و مرکز خریدی در آن بنا 
نهاد.ای��ن درحالی بود که او صاحب یک کس��ب وکار 
خرده فروشی هم بود.خانم کاینی دراین باره می گوید: 
مادرم این فروشگاه ها را اداره می کرد.در نتیجه وجود 
همین فروش��گاه ها بود که من توانستم درس بخوانم 
و به بهترین امکانات آموزشی دسترسی داشته باشم.

رنگت قشنگ نیست!
همه ش��عارهای انسان دوس��تانه را نمی شود نادیده 
گرفت، اما نکته  دیگری که تحت هیچ شرایطی نباید 
فراموش کرد، زنده ماندن تفکر رنگین پوستی و سفید 
مقدس و اینهاس��ت.وقتی به داس��تان کارآفرینی این 
بانوی جوان نگاه می کنیم، با چنین مسئله ای مواجه 
می ش��ویم.کما اینکه به گفته او درباره سیاه پوس��ت 
بودنش هم به چالش برخورد.او در محیط آموزش��ی 
که درس می خواند تنها سیاه پوست کالس بود.تعامل 
همکالسی ها با او سخت بود چون او را مثل کارگران 
سیاه پوس��ت مزرعه پدران ش��ان می دیدند اما معتقد 
است که این تجربه او را »برای اینکه در موقعیت های 
س��خت خودش باشد و تازه پیش��رو هم باشد« آماده 

کرده است.

بنیانگذار لوکس ترین بوتیک آفریقا
بوتی��ک لوکس��ی ک��ه او در آفریق��ای جنوبی راه 
انداخت، نخس��تین فروش��گاه زنجی��ره ای از این نوع 
در این کش��ور و البته کل قاره آفریقا بود.این بوتیک 
تمام��ی برندهای بین الملل��ی را در خود جای داده و 
از طراحان آفریقایی نیز اس��تفاده می کند.این بوتیک 
مثل یک گالری هنری اس��ت.در ای��ن بوتیک از هنر 
مردم آفریقای جنوبی هم اس��تفاده ش��ده است.مثال 
س��رامیک های تولی��دی یک ش��رکت در کیپ تاون، 
پایتخت و زیورآالت س��اخت زنان روستایی آفریقای 
جنوبی هم فروخته می ش��ود.خانم کاینی و مادرش، 
ونتی��ا، مهم تری��ن س��هامداران این بوتی��ک لوکس 
هستند.ش��اید روزی دختر کاین��ی هم مثل مادرش، 
ج��ا پای مادر بگذارد و یکی از بزرگ ترین کارآفرینان 

آفریقای جنوبی شود.

زنان جهان 

اقتصاد زنان

نقش زنان در دگرگونی های آفریقای جنوبی

گزارشی از حضور زنان در صنعت دیجیتال جهان

دنیای زنانه دیجیتال
ترجمه و گردآوری: بابک جمالی

ترجمه: سارا گلچین 
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دلیلشکستخوردناستارتاپها

 اتمام منابعنبود ظرفیت و تقاضا در بازار برای محصوالت تولید شده

پی�ش از ارائ�ه یک راه ح�ل، به بررس�ی نیازهای 
موج�ود در ب�ازار بپردازی�د. تولید ی�ک محصول و 
سپس جست وجو برای یافتن بازار هدف به شکست 

شما منجر می شود. 

از توج�ه بی�ش از حد ب�ه رقبای تان خ�ودداری کنید، 
البت�ه این به معنای نادیده گرفتن آنها نیس�ت. حتی اگر 
محصول�ی که تولید کرده اید از کیفیت و ویژگی های قابل 
توجه�ی برخوردار اس�ت، تجرب�ه ناموفق مش�تریان در 
اس�تفاده از آن و زمان بندی نامناس�ب عرضه آن به بازار 
می توان�د احتمال موفقیت کاالی تولیدی ش�ما را به صفر 

رسانده و کسب و کار شما را با شکست روبه رو سازد. 

تولید بهتری�ن و باکیفیت ترین کاالها در ش�رایطی که 
کس�ی چیزی راجع ب�ه آنها نمی داند، فای�ده ای به دنبال 
نخواه�د داش�ت. ب�ا اس�تفاده از اس�تراتژی های معتبر 
بازاریابی و کس�ب شناخت الزم نسبت به مشتریان سعی 
کنید با استفاده از دانسته های تان توجه آنان را نسبت به 

محصوالت خود جلب کنید. 

شما برای دس�تیابی به اهداف تان به یک برنامه ریزی و 
طرح مشخص نیاز دارید. به یاد داشته باشید داشتن یک 
طرح مش�خص به معنای بی توجهی به نظرات مشتریان و 
حرکت با تمام قوا در مسیری که انتخاب کرده اید، نیست. 

رعای�ت زمانبندی و وقت شناس�ی از اهمیت بس�یار زیادی 
برخ�وردار اس�ت. چنانچه کاالی تولیدی ت�ان را پیش از موعد 
به بازار عرضه کنید، با اس�تقبال نامناس�ب مش�تریان مواجه 
خواهید ش�د و در نهایت شاهد شکس�ت خوردن آن خواهید 
بود. همچنین عرضه دیرهن�گام محصوالت تان به بازار ممکن 
اس�ت این فرصت را در اختیار رقبای شما قرار دهد تا با عرضه 
کاالهای مشابه، بازار را از آن خود کرده و شما را شکست دهند. 

آی�ا محصوالت ش�ما گران قیمت هس�تند ی�ا در میان 
و  بررس�ی  ب�ا  ارزان دس�ته بندی می ش�وند؟  کااله�ای 
تحلی�ل رفت�ار مش�تریان می توانی�د دلیل اصل�ی تأمل 
آنه�ا در مقابل خرید محصوالت تان را متوجه ش�وید. آیا 
مش�تریان معتقدند محصوالت ش�ما قیمتی که برای آنها 
درنظر گرفتید را توجیه نمی کنند؟ یا اینکه مش�تریان از 

کاربردی نبودن کاالی تولیدی شما گالیه دارند؟ 

اینکه ش�ما فک�ر می کنید کاری که می کنید درس�ت و 
بی نقص است، به معنای آن نیست که مشتریان نیز با شما 
هم عقیده باشند. به خواس�ته ها و انتظارات مشتریان تان 

توجه کنید و به صورت فرضی کاری را انجام ندهید. 

حت�ی ب�ا وج�ود تولی�د محص�والت باکیفی�ت و مورد 
نیاز مش�تریان، همچن�ان نیاز دارید ارزیابی مناس�بی از 
ش�رایط و وضعیت بازار داشته باش�ید. با ایجاد یک مدل 
تجاری موفق، می توانید اعتماد سرمایه گذاران را به خود 
جلب کرده و با تکیه بر این مدل، زمینه رش�د و توس�عه 

کسب و کارتان را فراهم کنید. 

زمان و پول منابعی همیشگی نیستند، بنابراین بهتر 
است به صورت مؤثر و عاقالنه از آن استفاده کنید. 

استخدام بهترین و ماهرترین افراد چنانچه همکاری 
مناس�بی میان آنها وجود نداش�ته باشد ش�ما را به 
اهداف تان نمی رساند. بنابراین بهتر است با استخدام 
افراد توانمند و ایده پرداز زمینه را برای رشد و توسعه 

کسب و کارتان فراهم کنید. 

استفاده از نیروی کار نامناسب

بی توجهی به نظرات و انتظارات مشتریاناستفاده از مدل قیمت گذاری نامناسب

نبود یک برنامه ریزی تجاری دقیق

شکست خوردن از رقبا

بازاریابی ناموفق

انتخاب زمان نامناسب برای عرضه محصوالت به بازاراستقبال نکردن مشتریان از دیدگاه ها و طرح های موجود 

امروزه کارآفرینان با دقت بسیار زیادی به اتخاذ تصمیم پرداخته و سعی می کنند از این طریق کسب و کار خود را از هرگونه بحران مالی و اقتصادی دور نگه دارند.
چگونه می توانید تصمیم صحیحی برای شرکت تان اتخاذ کنید؟ اخیراً برخی موسسات تحقیقاتی پژوهش هایی را در مورد 101 استارتاپ انجام داده و دالیل شکست آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. 

در ادامه به 10 دلیل عمده شکست خوردن استارتاپ ها می پردازیم و امیدواریم با مطالعه دالیل مذکور از شکست احتمالی کسب و کارتان جلوگیری کنید. 



پنجشنبه
2915 بهمن 1394 قاب اقتصاد

ژاپنی ها نگران زندگی بعد از 
المپیک

ژاپن با اشتیاق فراوان در حال آماده سازی خود برای 
اس��تقبال از المپیک 2020 توکیو است. آنها درحالی 
در همه چیز، از ورزشگاه ها گرفته تا خودروهای برقی 
س��رمایه گذاری می کنند که انتظار دارند از قَِبل شور و 
هیجان حاکم بر المپیک و هجوم تماشاگران از سراسر 
دنیا برای دیدن بازی ها پول هنگفت و س��ود اقتصادی 

قابل توجهی نصیب شان شود. 
در ظاه��ر، میزبان��ی المپی��ک یک پی��روزی بزرگ 
برای ژاپنی هاس��ت، آن هم در زمانی که به نظرمی رسد 
اقتصادش��ان در محاصره مش��کالت رام نش��دنی قرار 
گرفته اس��ت. بانک مرکزی ژاپن رقم مزایای اقتصادی 
را در این کش��ور 30 تریلیون ین )250 میلیارد دالر( 
برآورد می کند که بس��یار بیش��تر از باالترین برآوردها 
از هزینه های آماده س��ازی برای برگزاری رویداد بزرگ 

المپیک است. 
اما برای برخی، المپیک 2020 دلیل دیگری اس��ت 
برای اینکه ثابت کنند که دهه هاس��ت ژاپن در مسیر 
اشتباه حرکت می کند. دولت ژاپن از نظر آنها به جای 
اینکه اقتصاد خود را به س��مت مدرن شدن پیش برده 
و گام های دیگ��ری برای حل معضل پیری جمعیت و 
کاهش نیروی کار بردارد، دوباره به س��مت سیاس��ت 

نخ نماشده قرض گرفتن و امید داشتن برگشته است. 
بح��ث و نگرانی درمورد آنچه پس از المپیک 2020 
توکیو برای اقتصاد ژاپن پیش می آید آنقدر عادی شده 
که یک نام هم برایش انتخاب کرده اند: مسئله 2020. 
ویلیام سایتو، کارآفرین و کارشناس فناوری ضمن اشاره 
به اینکه ژاپن انعطاف خود را بیشتر خواهد کرد، درباره 
هزینه ه��ای بازی ها گفت: »به احتمال خیلی زیاد این 
مش��کلی است که شوخی ش��وخی جدی خواهد شد. 
همه می توانند پیش بینی کنند که المپیک، کاتالیزور 
خواهد بود.« در ی��ک کالم برای مخالفان المپیک در 
ژاپن، آماده س��ازی ب��رای بزرگ ترین رویداد ورزش��ی 
دنی��ا یک مانع و گ��ره بزرگ تلقی می ش��ود. طراحی 
ورزشگاه اصلی توکیو پس از بلواهای پیش آمده درباره 
هزینه هایش دوباره انجام شد. نشان بازی ها نیز به دلیل 
اتهام س��رقت ادبی بازطراحی ش��د. بح��ث اصلی اما 
آنجاست که کمیته سازماندهی بازی ها هیچ رقمی از 
هزینه ها ارائه نکرده اس��ت. در این حال گفته می شود 
این کمیته هنوز در تالش برای برآورد رقم دقیق است 
و نمی داند چنین بودجه ای دقیقا کی حاضر می ش��ود. 
گفته می ش��ود هزینه های برگزاری المپیک 2020 در 
ژاپن از رقم اعالم ش��ده در زمان گرفتن میزبانی یعنی 
350 میلیارد ین )3 میلیارد دالر( بسیار بیشتر خواهد 

بود. 
پیش بینی ه��ای نه چن��دان خوش��ایند از آنچه پس 
از المپی��ک برای ژاپن خواهد ماند حاکی از آن اس��ت 
ک��ه بحران ها از ریزش در قیم��ت ملک تا بحران مالی 
ناشی از بدهی های حاصل از برگزاری بازی ها گسترده 
خواهد بود. بدهی دولت ژاپن باالترین نرخ در کشورهای 
صنعت��ی و 234 درصد تولید ناخالص ملی اس��ت. در 
ش��رایط فعلی که نرخ سود در ژاپن منفی است، دولت 
می تواند هزینه های س��ود بانک��ی را تامین کند اما اگر 
نرخ ها در آینده ب��اال برود، تخلیه جیب دولت می تواند 

فاجعه بار شود. 
اگر صدای زنگ خطرهایی که االن نواخته می ش��ود 
برای آنها آشناس��ت، به این دلیل است که مجموعه ای 
از کارشناس��ان اقتص��ادی و صاحب نظ��ران اقتصادی 
م��رگ ژاپن را از زمان ترکی��دن حباب اقتصادی ژاپن 
در ده��ه 80میالدی و ورود این کش��ور به یک دوران 
ضع��ف را پیش بینی کرده اند. ام��ا با همه این احواالت 
ژاپن همچنان سومین قدرت برتر اقتصادی دنیا است. 
بسیاری از شرکت های قدرتمند این کشور در صنایعی 
که فعال هس��تند، نوآور و مس��لط به بازارهای جهانی 
هستند. فرهنگ ژاپنی تاثیر زیادی بر جهانیان گذاشته 
است، از غذاها و فیلم هایشان گرفته تا خالقیت هایی که 
در معماری،  مد و فشن و سایر صنایع وارد کرده و برآنها 

تاثیر گذاشته است. 
ماساتسوگو دوی، کارشناس اقتصادی، معتقد است 
گزینه ه��ای زیادی برای تقویت ژاپ��ن وجود دارد. این 
راهکارها از افزایش تعداد پرستارهای بچه برای تشویق 
زنان شاعل به بچه دار شدن تا تغییرات چالش برانگیزی 
مثل افزایش س��ن بازنشس��تگی به 75 سال را شامل 
می شود. او می گوید: »مادامی که دولت دست به عمل 
بزند، ما زمان داریم.«هنوز هم اختالف نظرهای جزئی 
درباره اجتناب ناپذیر بودن نیاز ژاپن به افزایش مالیات ها 
و کاهش هزینه های عمومی برای پرهیز از بحران آینده 

بدهی وجود دارد. 
مقاومت ژاپن دربرابر مهاجرت به معنای این است که 
سیاست گذاران در این کشور کمابیش از سیاست های 
کاهش جمعیت در دهه های اخیر دس��ت کشیده اند. 
رون��ق در صنعت گردش��گری ژاپن و پیش��رفت های 
حاص��ل ش��ده در صنع��ت روباتی��ک در این کش��ور 
نشانه های مثبتی برای اقتصاد چشم بادامی ها است اما 
این فاکتورها آنقدر قدرتمند نیستند که ورق را به نفع 
اقتصاد ژاپن برگردانند. اما چالش هایی که امروز ژاپن با 
آنها دست  به گریبان است ممکن است دیر یا زود دامن 
اروپا و کشورهایی چون چین و کره جنوبی را هم بگیرد. 
ژاپنی ها صرفا در صف اول قرار گرفته اند. انتظار می رود 
تا سال 2020، حدود یک سوم جمعیت ژاپن به 65 سال 
و باالتر می رسند و این درحالی است که نرخ تولد در این 

کشور همچنان سقوط خواهد کرد. 
شیهیرو شیمیزو، اس��تاد موسسه مطالعات امالک 
و مس��تغالت در دانش��گاه مل��ی س��نگاپور می گوید: 
»جامعه س��الخورده خ��ود به تنهای��ی نگرانی بزرگی 
است و می تواند هزینه های مصرف کنندگان باال ببرد. 
نگرانی تازه اما این اس��ت که دولت ژاپن قادر نخواهد 
بود هزینه های مربوط به حقوق بازنشستگی را تامین 
کن��د.« در هر ح��ال برگزاری المپی��ک و هزینه های 
سرس��ام آور دوب��اره ژاپنی ه��ا را ب��ه فکر مش��کالت 
اقتصاد کشورش��ان انداخته اس��ت؛ مشکالتی که اگر 
ژاپن به صورت جدی از آنها ضرب��ه بخورد، دنیا نیز ار 

ترکش های آن در امان نخواهد بود. 

نوریکو کانو وقتی که توکیو برای نخستین 
ب��ار در س��ال 1964 میزبان المپیک ش��د ، 
14س��اله ب��ود. او آن زم��ان در س��ایتاما که 
درس��ت بی��رون توکیو بود زندگ��ی می کرد. 
خان��م کانو ب��ه خوبی ب��ه یاد م��ی آورد که 
چق��در از اینک��ه توکی��و از ویرانه های جنگ 
جهانی دوم س��ربلند می کرد و با ش��کوفایی 
دوباره خارجی ها را تحت تاثیر گذاش��ته بود 

خوشحال بود.
خانم کانو درباره آن سال ها می گوید: »من 
مردم را می دیدم ک��ه می دویدند و به خوبی 
مراس��م حمل مشعل را به یاد دارم. آن موقع 
من چی��زی از بودج��ه و اینکه این مراس��م 

چقدر هزینه دارد نمی دانستم.«
ح��اال، مثل همه در ژاپ��ن، او هم در ژاپن 
س��ردرگم اس��ت؛ از اینک��ه همزم��ان ه��م 
تالش های کشورش را برای جبران افت رشد 
اقتص��ادی می بیند و هم ش��اهد هزینه های 
سرسام آور دولت برای المپیک 2020 است. 
او می گوی��د: »من موافق المپیک هس��تم 
اما خیلی هزینه دارد. استادیوم ها به خصوص 
هزینه زیادی دارند. تازه ما قرار اس��ت بعد از 
المپیک با آنها چه کار کنیم؟ فقط اس��تادیوم 
هم نیست. آنها باید چیزهای بسیار بیشتری 
بس��ازند. من واقعا به این فکر می کنم که آیا 

همه این ساختمان ها ضروری هستند.«
دول��ت توکیو می گوید که میزبانی المپیک 
تریلیون ه��ا ی��ن را در فعالیت های اقتصادی 
جابه جا خواهد کرد و فواید آن فقط مختص 
ساختن زیرساخت ها و بناهای جدید نخواهد 
ب��ود. اما ی��ک تحقی��ق در مدرس��ه تجارت 
آکس��فورد ثابت کرده اس��ت که در نیم قرن 
اخیر، برگزاری المپیک برای همه کشورهای 
میزبان تبعات اقتصادی بدی به همراه داشته 

است. 
کش��ورهای میزبان المپیک با خطر بزرگ 
بدهی های باال مواجهند و ش��هرهای مختلف 
از آتن تا پکن گرفته حاال ورزشگاه های بسیار 

گران قیمتی دارند که بالاستفاده مانده اند. 
المپیک حتی می تواند شرمساری های ملی 

به همراه داش��ته باشد مثل توقف طرح اولیه 
س��اخت اس��تادیوم ملی ژاپن که توسط زاها 
عراقی-انگلیس��ی  معمار سرش��ناس  حدید، 
طراحی ش��ده ب��ود اما به خاط��ر هزینه های 
بس��یار باال ک��ه بیش از 2 میلی��ارد دالر بود 
متوقف ش��د. هزینه این اس��تادیوم، سه برابر 
ورزش��گاه معروف و جاه طلبانه آشیانه پرنده 

در المپیک پکن بود. 
لغ��و این طرح چنان س��روصدایی در ژاپن 
ایج��اد کرد که یک تنش سیاس��ی پیامد آن 
بود و ش��ینزو آبه، نخس��ت وزیر ژاپن مجبور 
ش��د به خاطر آن در پارلمان رس��ما از مردم 

کشورش عذرخواهی کند. 
المپی��ک توکیو درس��ت مث��ل رقابت های 
قبلی در تمام دنیا، غرور ملی ژاپنی ها را بیدار 
کرده است. در درخواست ژاپن برای میزبانی 
المپی��ک 2020، مقام��ات ژاپنی به خوبی از 
احساس��ات مغموم مردم کشورش��ان به نفع 
خود استفاده کردند و با استفاده هوشمندانه 

از زلزله سال 2011 و سونامی ای که رآکتور 
هس��ته ای فوکوش��یما را ویران کرد موقعیت 
خود را در میان رقبا مستحکم تر کردند. این 
سه رویداد ناگوار روی هم رفته جان 15هزار 
نف��ر را در ژاپن گرفت و به یک مصیبت ملی 

تبدیل شد. 
نواک��ی اینوس��ه، فرماندار توکی��و در نامه 
ب��ه کمیته بین الملل��ی المپیک با اش��اره به 
این رویدادها این طور نوش��ته ب��ود: »زلزله 
و س��ونامی مارس 2011 عمیق��ا مردم ژاپن 
را تح��ت تاثیر قرار داده اس��ت و ما ش��دیدا 
ب��ه رویایی که با ه��م به اش��تراک بگذاریم 
نیازمندیم تا همبستگی مان را تقویت کنیم. 
ی��ک رؤیا به م��ا قدمت می ده��م و ما با آن 

می توانیم آینده مان را بسازیم.«
 از آنجا که در سراس��ر دنیا المپیک توس��ط 
ش��هرداری ها برگ��زار می ش��د، دول��ت محلی 
توکی��وی ب��زرگ فرصت خوب��ی دارد تا با این 
هزینه های زیاد زیرساخت های شهری را ارتقاد 

بدهد. کسانی که به توکیو می روند تحت تاثیر 
متروی این شهر، جاده های زیبا با آسفالت نرم 
و همین طور قطار سریع السیر معروف این شهر 
که 50 سال است حتی یک سانحه نداشته قرار 
می گیرند. اما درست مثل جمعیت ژاپن، که بعد 
از جنگ شکوفا شد اما حاال در حال پیر شدن 
است، بسیاری از این زیرساخت ها که در دوران 
بعد از جنگ شاخته شدند فرسوده شده اند.  این 
فرس��ودگی ها در توکیو بیشتر نمایان هستند، 
ش��هری که نوس��ازی ژاپن از آنجا شروع شد و 
ح��اال زمان زیادی از آن دوره گذش��ته اس��ت. 
توکیو مدت هاست که شاهد سرمایه گذاری های 
بزرگ برای ارتقای زیرساخت هایش نبوده است. 
دولت مدت هاست که از شهرهای بزرگی مثل 
توکیو رفته و به مناطق خارج از ش��هری توجه 
می کند ک��ه در حال از دس��ت دادن جمعیت 

هستند. 
ضعف زیرساختی پایتخت ژاپن زمانی خود 
را نمایان کرد که در س��ال 2012 سقف های 

بتونی ی��ک تونل منتهی به توکیو فروریخت. 
بر اثر این س��انحه 9 نفر کشته و افراد زیادی 

در تونل محبوس شدند. 
یوجی کوبایاش��ی، مشاور ارشد در موسسه 
تحقیقاتی نومورا در یک گزارش که در سال 
2015 منتش��ر شد، گفت ژاپن باید به بعد از 
المپیک فکر کند. او در این گزارش نوش��ت 
که هدف ژاپن نباید فقط المپیک باشد و باید 
به دنیا نش��ان بدهد که چطور می ش��ود یک 
ابرشهر بالغ –توکیو 36 میلیون نفر جمعیت 
دارد - را به یک شهر سبزتر و پایدارتر تبدیل 
ک��رد. او همچنین توصیه کرد که توکیو باید 
انزوایش را با جذب بیش��تر ساکنان خارجی 
کاه��ش بدهد و خود را به ش��هرهایی مانند 
لن��دن و نیویورک نزدیک کند و ش��رایط را 
طوری مهیا کند تا ش��رکت های چندملیتی 
بیشتری در این شهر مس��تقر شوند و اجازه 
جوالن بیشتر به سنگاپور و هنک کنگ ندهد. 
آقای کوبایاش��ی نوش��ته ب��ود: »با نزدیک 
ش��دن ب��ه س��ال 2020، توکی��و و ژاپن در 
تصوی��ری کلی ت��ر، بای��د ت��الش کنن��د تا 
مش��کالتی را که تا حاال فک��ری به حال آنها 

نشده بود برطرف کنند.«
دول��ت ژاپ��ن پیش بینی می کن��د که این 
بازی ه��ا ح��دود 14 میلی��ارد دالر از طریق 
افزای��ش فعالیت ه��ای اقتصادی در کش��ور 
تزری��ق و حدود 150 هزار ش��غل تمام وقت 

یا پاره وقت ایجاد کند. 
انتظار می رود دول��ت محلی توکیو نزدیک 
به 2.5میلی��ارد دالر برای س��اخت امکانات 
مختل��ف هزین��ه کند، اما در مقاب��ل امیدوار 
اس��ت المپیک به تجارت ژاپن کمک زیادی 
کند. توکیو امید زیادی به بازدید توریست ها 
دارد و امی��دوار اس��ت از ای��ن مح��ل هزینه 

ساخت ورزشگاه ها را جبران کند. 
کوئیچ��ی یاجیم��ا، مدی��ر برنامه ری��زی و 
هماهنگ��ی بازی ه��ای توکی��و می گوید: »ما 
معتقدی��م که المپی��ک 2020 توکیو فرصت 
مناسبی است تا قدرت اقتصادی توکیو را به 

دنیا نشان بدهیم.«

المپیک توكیو؛ از ویرانه های جنگ تا عمق بحران اقتصادی

دور دنیا

المپی��ک،  وقتی که پای جنبه ها اقتصادی 
در میان نباش��د، جشنی بزرگ برای بشریت 
اس��ت. هیچ ن��وع رقابتی در تاریخ بش��ریت 
نمی توان��د ادعا کن��د ک��ه جوانمردانه تر از 
بازی ه��ای المپیک بوده اس��ت. رنگ، نژاد، 
قومی��ت، عقای��د سیاس��ی و هر دس��تاورد 
ناپس��ندیده دیگ��ر بش��ر، در المپیک جای 
خ��ودش را به رقابت جوانمردانه، دوس��تی، 
کم��ک به همنوع و باالت��ر از همه آنها صلح 
می ده��د. اما مثل هر مهمان��ی بزرگی، تازه 
مش��کالت بع��د از اینک��ه مهمان ه��ا رفتند 

خودشان را نشان می دهند.
هیچ ش��هری در دنیای م��درن نمی تواند 
میزبان المپیک ش��ود، مگر اینکه مشکالت 
اقتص��ادی آن را به جان بخ��رد. هزینه های 
برگزاری المپیک چنان ب��اال رفته که حتی 
می تواند ش��هرهای بزرگ را به زانو درآورد. 
المپی��ک پک��ن با چن��ان ش��کوه و عظمت 
بی س��ابقه ای برگزار ش��د که در همان زمان 
برگزاری آن، لندن میزب��ان بعدی رقابت ها 
فروتنان��ه اعت��راف ک��رد نمی توان��د از نظر 
برگ��زاری رقابت ه��ا، به پکن نزدیک ش��ود. 

ح��اال اما م��ردم در پکن وقتی ک��ه از کنار 
اس��تادیوم باشکوه عمال بالاس��تفاده آشیانه 
پرنده – اس��تادیوم اصل��ی المپیک 2008- 
عبور می کنند ب��ه این موضوع فکر می کنند 
المپیک مهم تر بوده اس��ت ی��ا رفع آلودگی 

تاریخی شهرشان. 
المپیک بعدی که تابس��تان آین��ده در ریو 
برگزار می ش��ود، از همین حاال یک ریس��ک 
بزرگ برای کمیته بین المللی المپیک و دولت 
برزیل اس��ت. هیچ ک��س انتظار ن��دارد همه 
چی��ز طبق برنامه پیش برود؛ کمیته برگزاری 

بازی ها از بازی ها عقب است، استادیوم ها آماده 
نشده اند و باالتر از همه این ایرادها، با این سوال 
بزرگ از سوی ش��هروندان کشورشان مواجه 
اس��ت: در میانه این بحران اقتصادی، میزبانی 
المپیک اصال چه معنایی دارد؟ س��وال هایی از 
این دس��ت از همین ح��اال در ژاپن به گوش 
می رس��د. توکیو چهار س��ال دیگ��ر یعنی در 
س��ال 2020 برای دومین بار در تاریخ میزبان 
المپیک تابستانی خواهد شد اما این رقابت ها 
همین ح��اال هم چالش های اقتصادی و حتی 
سیاسی ای را در کشور آفتاب تابان ایجاد کرده 

است. 
چیزی ک��ه در ابتدا قرار بود یک جش��ن 
بزرگ برای بش��ریت و یک گردهمایی برای 
پاسداش��ت ارزش های انس��انی باش��د،  حاال 
به ص��ورت بالقوه ب��ه یک بح��ران اقتصادی 
تبدیل ش��ده اس��ت که ش��هرهای بزرگ را 
یکی بعد از دیگری درمی نوردد و از آنها یک 

زمین سوخته باقی می گذارد. 
براس��اس تحقیق مفصلی که در مدرس��ه 
تجارت دانش��گاه آکس��فورد برگزار شده، در 
نیم قرن اخیر هیچ اس��تثنایی در کار نبوده 

و همه المپیک هایی که در این مدت برگزار 
ش��ده اند. از نظر اقتصادی به صرفه نبوده اند 
در تحقیق دانشگاه آکسفورد به این موضوع 
اش��اره ش��ده اس��ت که هزینه های هنگفت 
ناگزیر برای بهبود و س��اخت اماکن ورزشی 
و همین طور زیرساخت های شهری، بیش از 
اندازه برای هر کش��وری بزرگ است. در این 
تحقیق همه المپیک ها از سال 1968 به بعد 
بررسی ش��ده اند و محققان در نهایت به این 
نتیجه رس��یده اند که برگزاری این رقابت ها 
به صورت میانگین 3.6میلی��ارد دالر هزینه 

داش��ته. اما بعد همه چیز به ی��ک باره اوج 
گرفت و هزین��ه دو المپیک بعدی به صورت 

میانگین 16.2میلیارد دالر شد. 
این اما پایان کار نیس��ت. در این تحقیق به 
این موضوع اشاره شده که نسبت هزینه ها به 
بودجه در نظر گرفته شده در تمام المپیک ها 
به صورت میانگی��ن 167 درصد بوده اس��ت. 
ای��ن گزارش به خوبی نش��ان می دهد که چرا 
کش��ورها و در واقع ش��هرهای بیش��تری قید 
برگزاری چنین مهمانی پرخرجی را می زنند. 
ش��هردار بارس��لونا برای نمونه، وقتی که قرار 
شد این شهر و نه دولت برگزارکننده رقابت ها 
باشد، حاضر نشد نامه رسمی کمیته المپیک 
این کش��ور را برای حضور در رقابت انتخاباتی 

المپیک 2024 امضا کند. 
پش��ت آن هیاه��و و هیجان ورزش��کاران و 
هواداران، بدهی های سنگین، عقب ماندگی های 
اقتصادی و ورشکس��تی های شهرداری ها قرار 
دارد.  المپیک چنان با عظمت است که این 
بحران های اقتصادی سایه ای روی برگزاری 
آن نیندازن��د ام��ا ب��رای برگ��زاری، به یک 

میزبان واقعا سفره دار نیاز دارد. 

آیا میزبانی المپیک از نظر اقتصادی با صرفه است؟ 

مهمانی میزبان کش
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3.6 میلیارد دالر
 میانگین هزینه برگزاری
المپیک از سال 1968

167 درصد
 نسبت هزینه به بودجه

 برگزاری المپیک در
نیم قرن گذشته



دستور دولت آمریکا برای رمزگشایی 
آیفون یکی ازمهاجمان  سن برناردینو

ش��رکت  ب��ه  آمری��کا  دول��ت 
اپ��ل دس��تور داده اس��ت تا به 
ماموران فدرال در رمزگش��ایی 
آیفون��ی ک��ه متعلق ب��ه یکی 
از ش��لیک کنندگان حادث��ه س��ن برناردینو ب��وده 
اس��ت، کمک کن��د. دول��ت آمری��کا در چند ماه 
اپ��ل،  مث��ل  تکنول��وژی  ش��رکت های  از  اخی��ر 
گ��وگل و مایکروس��افت خواس��ته ب��ود اطالعات 
کاربران ش��ان را برای مقابله با جرائم و تروریس��م 
در اختیار این دولت قرار دهند. این خواسته دولت 
 آمری��کا با مقاومت ش��رکت های فن��اوری روبه رو 

شده بود. 
روز سه ش��نبه یک قاضی فدرال حکمی صادر و 
ش��رکت اپل را ملزم به هم��کاری با پلیس آمریکا 
در رمزگشایی گوش��ی آیفون سیدفاروک، یکی از 

شلیک کنندگان کشتار سن برناردینو کرد. 
این حکم هنگامی صادر ش��د که دادستان های 
فدرال اعالم کردند شرکت اپل حاضر به همکاری 
با پلیس و دادن اطالعات کاربران به آنها نیست. 

این دادستان ها در متنی 40 صفحه ای نوشته اند: 
»به دلیل دسترسی نداشتن به اطالعات موجود در 
گوشی همراه فاروک، دولت آمریکا نتوانسته است 

تحقیقات خود را کامل کند.«
 شرکت اپل ابزار فناوری مختص به خود را دارد 
که می تواند با اس��تفاده از آن دولت را در تکمیل 
تحقیقاتش کمک کند اما با این حال این ش��رکت 

حاضر به کمک و همکاری نشده است.
دولت آمریکا برخ��الف تالش های زیاد موفق به 
دسترسی به اطالعات آیفون فاروک نشده و نگران 

آن است که تالش  هایش بی فایده باشد. 

توشیبا خبر توقف تولید کامپیوتر 
را رد کرد 

انتش��ار  پ��ی  در 
خب��ر توقف تولید 
کامپ��یوتره��ای 
توشیبا در روزنامه Sankie ژاپن، این شرکت روز 
سه ش��نبه اعالم کرد به هیچ عن��وان به فکر خارج 
شدن از بازار تولید کامپیوترهای شخصی نیست و 
 Hangyhou قصد فروش کارخانه تولید لپ تاپ

در چین را ندارد. 
روزنامه Sankie درگزارشی نوشته بود شرکت 
توش��یبا، فوجیتس��و و وای��و )VAIO(  در حال 
مذاک��ره برای ادغ��ام تولید محص��والت کامپیوتر 
خود هستند. این روزنامه گفته بود شرکت توشیبا 
تولید لپ تاپ خود را به ش��رکت های فوجیتسو و 
وایو خواهد سپرد و تنها روی طراحی و توسعه این 
محص��ول تمرکز خواهد کرد، ب��ه امید آنکه بتواند 

هزینه هایش را کاهش دهد. 
خبرگزاری بلومبرگ هم در گزارش��ی از تصمیم 
این س��ه ش��رکت برای ادغام ک��ردن بخش تولید 

لپ تاپ خبر داده بود.
 این خبرگزاری گفته بود ش��رکت وایو در حال 
بستن قراردادی با شرکت توشیبا و فوجیتسو برای 
همکاری و ادغام با این شرکت هاس��ت. همچنین 
براس��اس گزارش بلومبرگ قرار بوده است شرکت 
وایو بیش��ترین س��هم را در ش��رکت جدید داشته 

باشد. 
هیدمو موئی، رئی��س هیات مدیره گروه صنعتی 
ژاپ��ن که ش��رکت وای��و را نی��ز در اختی��ار دارد، 
می گوی��د: »بازار کامپیوتر در حال کوچک ش��دن 
است، این یعنی فواید زیادی در همکاری شرکت ها 
با یکدیگر برای اس��تفاده بهینه از انجام تحقیقات، 

میزان تولید و کانال های تجاری وجود دارد.« 
ش��رکت توشیبا س��ال گذشته ش��رایط سختی 
را پش��ت سر گذاش��ته است. این ش��رکت مجبور 
به کاهش 8 هزار ش��غل ش��د. با آنکه توشیبا خبر 
توقف تولید کامپیوتر را رد کرده است اما می گوید 
همکاری با ش��رکت های دیگر را مورد بررسی قرار 

خواهد داد. 

راب��رت دنیرو، بازیگر معروف هالی��وود، برای فروش اموال��ش همانند مایکل جردن 
دچار مش��کالت فراوانی ش��ده است. حتی با 40 هزار یورو به ازای هر متر مربع، باز هم 
هیچکس ترغیب به خرید نشد. این بازیگر برای چاره اندیشی تصمیم گرفت خانه  هزار 

متری اش را به هر قیمت پیشنهادی بفروشد. 
دیگ��ر س��تارگان نیز به منظور س��ریع تر به فروش رس��یدن ویاله��ای لوکس خود، 
تخفیف ه��ای بزرگی را اعمال کردند. مانند بسکتبالیس��ت مع��روف، مایکل جردن که 
اخیرا قیمت خانه عظیمش در ش��یکاگو را که ویدئو هایی باورنکردنی از آن در اینترنت 

منتشر شده است، کاهش داد.
 رابرت دنیرو مدت دو سال است که پنت هاوس لوکس خود را در نیویورک به فروش 
گذاش��ته اس��ت. در حقیقت، او پس از یک واقعه آتش س��وزی در خانه اش در سنترال 
پارک، قسمت شمال- غربی منهتن، تصمیم به اسباب کشی به محله ای دیگر گرفت. 
مش��کل این اس��ت که این خانه با بیش از  هزار متر مربع مس��احت، از زمانی که در 
ماه آوریل به فروش گذاشته شده، تا به حال خریداری نیافته است! این خانه دوبلکس 
که در س��ال 1920 س��اخته و بعد ها به طور کامل بازسازی شده است، قیمت اصلیش 
نزدیک به 40 میلیون دالر بوده اما پس از گذش��ت س��ه ماه، به 30 میلیون تقلیل یافته 
اس��ت. طی ش��ش ماه، 5 میلیون دیگر نیز تخفیف شاملش ش��د و به 25 میلیون دالر 

رسید. 
این خانه که »ویالیی در آس��مان« نام گذاری ش��ده اس��ت، پنج ات��اق خواب، چهار 
حمام، یک اتاق بخار و چندین تراس با نمای خیره کننده ای از شهر منهتن و رودخانه 

هادسون دارد. 
و نکت��ه آخ��ر، پارکین��گ وس��یعش اس��ت ک��ه گنجای��ش 10 خ��ودرو را دارد! 
همی��ن میزان توضیحات برای وسوس��ه ک��ردن مش��تریان ثروتمن��د می تواند کافی 
 باش��د... ب��ا این ح��ال، تا به امروز، این ش��اهکار معاص��ر در انتظار صاح��ب آینده اش 

مانده است. 

پنت هاوس رابرت دنیرو از آن که خواهد شد؟ 

هشت س��ال پس از بحران مالی جهانی، 
دنیا با یک تصویری ناخوش��ایند از شرایط 
اقتص��ادی مواج��ه ش��ده  اس��ت. مس��ئله 
اینجاس��ت ک��ه وضعیت اقتص��ادی جهان 
هنوز دچ��ار ضعفی جدی  اس��ت و راه حل 
و کم��ک ف��وری ای ه��م ب��رای مواجهه با 
مش��کالت اقتصادی که دنیا در حال دست 
و پنجه نرم کردن با آنهاست، وجود ندارد. 
س��یر نزولی ارزش بازار سهام و سیاست 
ن��رخ بهره منف��ی از جمله مواردی اس��ت 
ک��ه به کاهش س��رعت رش��د بازارهای در 
حال ظهور افزوده و نگرانی های بیش��تری 
 را نس��بت ب��ه ش��رایط اقتص��ادی ایج��اد 

کرده است. 
در این میان بانک های تجاری، به خصوص 
بانک های اروپایی، دوباره به موضوعی برای 

نگرانی تبدیل شده اند. 
بانک ها مرکز اصلی بحران مالی سال های 
2007 ت��ا 2009 در دنیا بودند. این بحران 
از طری��ق اعطای وام های بی��ش از حد به 
صاحب��ان خانه ها ب��ا اعتباره��ای پایین و 
متزلزل در آمریکا شروع شد و سپس تمام 

دنیا را در بر گرفت. 
ن��رخ بیکاری در بس��یاری از اقتصادهای 
ب��زرگ دنی��ا پایی��ن اس��ت )ب��رای مثال 
4.9 درصد در آمریکا و 4.5 درصد در آلمان( 
و صن��دوق بین الملل��ی پ��ول پیش بین��ی 
کرده اس��ت رش��د اقتصادی از 3.1 درصد 
سال گذش��ته به 3.4 درصد در سال جاری 
افزای��ش پی��دا خواهد کرد ام��ا این میزان 
هنوز پایین تر از رشد اقتصادی 5.1 درصدی 
در س��ال 2007 پیش از بح��ران اقتصادی 

است. 
تصویر ناخوشایندی که دنیا با آن روبه رو 
اس��ت آن اس��ت که روند کاهشی سرعت 
رش��د اقتص��ادی ممک��ن اس��ت همچنان 
ادامه داش��ته باش��د و آش��فتگی اخیر در 
بازار اقتصاد جهانی می تواند بیش��تر از یک 

نوسان معمولی باشد. 
ارش��د  اقتص��اددان  السس��لز،  اری��ک 
 ش��رکت تحق��یق��ات و س��رم��ایه گذاری 
 RBC Global Asset Management
می گوید: »دنیا بدتر از آن چیزی است که 
ش��ش ماه پیش بود و پیش بینی ها خبر از 

رشد اقتصادی ندارد.«
از جمله مشکالتی که دنیا درحال حاضر 
با آن روبه رو است می توان به شرایط چین 
اشاره کرد. کاهش س��رعت رشد اقتصادی 
چین می تواند خطر از هم پاش��یدن ستون 
رش��د اقتصاد جهانی را در پی داشته باشد. 
کاهش تقاضا برای مواد خام در این کشور، 
ب��ه تولید کنن��دگان نف��ت و فلز در س��ایر 
کش��ورها فش��ار وارد می کند. ب��رای مثال 
کشور روس��یه که صادر کننده انرژی است، 
در حال حاضر دچار بحران اقتصادی است. 
 ش�����رکت آلم���انی اتومبیل س����ازی 
Daimler در سال گذشته، سود عملیاتی 
باالی��ی بالغ ب��ر 13.8 میلیارد دالر کس��ب 
ک��رد ک��ه یک��ی از دالیل اصلی آن رش��د 
41 درصدی فروش این شرکت در چین بود 
اما با این حال ارزش سهام Daimler پس 
از آنکه اعالم کرد در سال 2016 به دنبال 
ایجاد س��ود زیاد نیس��ت و اینک��ه فعالیت 
 کمتری در چین خواهد داش��ت با کاهش

 روبه رو شد. 
دیت��ر زدچه، مدی��ر عامل این ش��رکت 
هش��دار داده ب��ود در ش��رایط کنون��ی و 
رش��د اقتصادی محدود خطرات بیش��تر از 

فرصت هاست. 

بازارهای اقتصادی در حال ظهور 
پ��ول در ح��ال خارج ش��دن از بازارهای 
برزیل، روس��یه، آفریقای جنوب��ی و ترکیه 
اس��ت. س��رمایه گذاران در س��ال 2015، 
735 میلیارد دالر س��رمایه از این کشورها 
خارج کرده ان��د. بانک های مرکزی زیر نظر 

دولت آمریکا در مقابله با رکود جهانی، نرخ 
بهره را کاهش داده و پول بیشتری چاپ و 

وارد بازار کرده بودند. 
با این کار سرمایه گذاران را ترغیب کرده 
بودند برای کسب سود بیشتر، به جای آنکه 
پول خود را در بانک نگه دارند، در بازارهای 

در حال ظهور سرمایه گذاری کنند. 
ام��ا در ح��ال حاض��ر دولت آمری��کا به 
دنب��ال ب��اال بردن ن��رخ بهره اس��ت و این 
سبب می شود س��رمایه گذاران سرمایه های 
خ��ود را از بازارها جمع ک��رده و دوباره در 
بانک بگذارند. این مس��ئله سبب افت رشد 
بازارهای در حال ظهور و کاهش نقدینگی 

در این بازارها می شود. 
صن��دوق  رئی��س  الگارد،  کریس��تین 
بین الملل��ی پول نس��بت به خارج ش��دن 
س��رمایه از بازاره��ای در ح��ال ظه��ور و 
 بازگشت شان به بازارهای توسعه یافته هشدار

 داده است. 
در عین ح��ال دومین س��تون اقتصادی 
دنی��ا پس از چین، یعن��ی آمریکا هم دچار 
نشانه های ضعف ش��ده است. ممکن است 
این کش��ور هنوز در وضعیت رکود نباش��د 
اما رشد اقتصادی این کشور و میزان تولید 
کارخانجات آن نیز ب��ا کاهش روبه رو بوده 

است. 
ب��ا آنکه نرخ بی��کاری در آمری��کا پایین 
آمده، اما دستمزدها با افزایش روبه رو نبوده 
و شرکت ها در مقابل بحران اقتصادی دچار 

مشکل شده اند. 
یکی از عوارضی که پیش بینی می ش��ود 
باالبردن نرخ بهره در آمریکا در پی داش��ته 

باشد، باالرفتن ارزش دالر است.
 این رشد ارزش دالر، صادرکنندگان را با 
مشکل روبه رو خواهد کرد و به همین دلیل 
ممکن اس��ت آمریکا دوباره خیلی زود نرخ 

بهره را کاهش دهد. 
منبع:یاهو

قیمت خودرو

اقتصاد جهانی در آستانه هشدار 

س��ی ان ان در گزارشی به رش��د عجیب بورس ایران در دل بحران جهانی و افت 
بورس های بزرگ جهان پرداخته و دالیل صعود ش��اخص سهام در ایران را بررسی 
کرده اس��ت. نویسنده این گزارش به رشد 22درصدی شاخص بورس تهران بعد از 
توافق جامع هس��ته ای و به رش��د مداوم آن و رسیدنش به 25.6درصد اشاره کرده 
اس��ت. این گزارش به ش��رایط بازار خرس در بورس های بزرگ دنیا پرداخته است. 
بازار خرس، اصطالحی در تجارت اس��ت که شرایط بد بورس ها را بیان می کند. در 
این شرایط بدبینی سنگینی در بازارها موج می زند و دادوستد افت می کند. بورس 
کش��ورهایی مانند ژاپن، چین، برزیل، فرانس��ه، کانادا و آلمان در چنین ش��رایطی 

هستند. متن گزارش سی ان ان را می توانید اینجا بخوانید: 
ب��ا وجود اینکه بورس های بزرگ دنیا در ش��رایط بدی ق��رار دارند، بورس تهران 

همچنان در حال رشد است. 
تحریم ه��ای بین المللی مربوط به پرونده هس��ته ای ای��ران در توافقی تاریخی با 
کش��ورهای 1+5 )کش��ورهای آمریکا، روس��یه، انگلیس، فرانس��ه، چین و آلمان( 
برداش��ته ش��د و همین باعث امیدواری بی س��ابقه ای به آینده اقتصاد ایران ش��د. 
تحلیلگر ارش��د اقتصادی در موسس��ه ACL دالیل رشد بی س��ابقه بورس تهران 
را اینط��ور توضیح می دهد: »س��رمایه گذاران به هزینه ه��ای پایین بورس تهران و 

همین طور سرمایه گذاری های جدید و رشد اقتصادی ایران عالقه مند شده اند.«
بورس تهران یکی از پنج بورس معتبر خاورمیانه است و بیشتر از 300 شرکت و 
بازار با ارزش��ی نزدیک به 100 میلیارد دالر در آن لیست شده اند. این برای ایران، 
در مقایسه با بازارهای دیگری که درهایشان را به روی دنیا باز می کنند یک مزیت 
به شمار می رود. کوبا و میانمار از نظر توسعه، حتی به ایران نزدیک هم نیستند. 

بارت هلگ می گوید: »ایران در لیست انتظار ورود به جی 20 )بیست کشور برتر 
در حال توسعه دنیا( است. این کشور بزرگ ترین جمعیت تحصیلکرده در منطقه و 
همین طور بزرگ ترین بازار منطقه را دارد. موقعیت جغرافیایی ایران، این کش��ور را 

در شرایطی قرار داده که رهبر اقتصادی منطقه باشد.«
البته ایران هنوز راه زیادی برای نزدیک شدن به بورس های بزرگ دنیا دارد. برای 
مقایس��ه بازار اس اند پی 500 ارزش بیش از 8/ 17 تریلیون دالر دارد. بزرگ ترین 
ش��رکت هایی که در بورس تهران لیس��ت شده اند، ش��رکت های نفتی، مخابراتی و 
بانک ها هس��تند. براس��اس تحلیل های اقتصادی در ای س��ی ال، بیشتر توان بورس 

ایران بر پایه سرمایه گذاری های داخلی بوده است. 
پی��ش از این ب��ه خاط��ر تحریم ه��ای بین المللی ، ش��رکت ها و اف��راد خارجی 
نمی توانس��تند در بورس ایران سرمایه گذاری کنند اما حاال به جز موارد محدودی، 
همه در سراسر دنیا می توانند سهام شرکت های ایرانی در بورس تهران را بخرند. 

ایران مش��تاقانه به دنبال جذب س��رمایه های بیشتری اس��ت. هیات های تجاری 
زیادی به ایران س��رازیر می شوند و حس��ن روحانی رئیس جمهور ایران ماه گذشته 

به اروپا سفر کرد. 
در ای��ن می��ان، بازنده اصلی احتماال آمریکاس��ت. آمری��کا در حالی تحریم های 
هس��ته ای اش را علیه ایران لغو کرده که تحریم های تجاری زیادی را نگه داش��ته 

است. 
ب��رای تجارت ب��ا ایران، ریس��ک های زیادی هم وج��ود دارد. ایران به س��ختی 
روی بازگش��تش ب��ه ب��ازار بین المللی نف��ت س��رمایه گذاری کرده اس��ت و برای 
سرمایه گذاری های بس��یار بزرگی در زیرساخت های انرژی خود، برنامه ریزی کرده 
اس��ت. اما قیمت نفت خام افت زیادی داشته است. ایران تالش زیادی کرده است 
تا منابع بودجه اش را متنوع کند اما همچنان 25درصد بودجه اش وابس��ته به نفت 

است. 
منبع:سی ان ان

هیچ خرسی در ایران دیده نشده

 رشد 25درصدی بورس تهران

دور دنیا
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جدول امروز

سازمان ملل درباره تبعات توفان ال نینو هشدار داد. طبق اعالم سازمان ملل این توفان باعث ایجاد کمبود غذایی برای 100 میلیون نفر در جنوب آفریقا، آسیا و آمریکای 
التین خواهد شد.

تلفن مستقیم: 86073283شماره 448 www.forsatnet.ir

شکیبا شاملو رضایی
bfm :منبع

قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد مشخصات خودرو مدل خودرو تولید کننده

- 1.000.000.000 موتور 3.5 لیتری 2014 X53.5 BMW BMW

- 950.000.000 سیلندر 6 پورشه پانامرا پورشه

325.000.000 315.000.000 2016 ES250 لکسوس لکسوس

655.000.000 - کانورتیبل - فول E350 بنز مرسدس بنز

- 1.980.000.000 2014 S گرن توریزمو مازراتی مازراتی
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