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سخن آغاز

نام گذاری امسال از جهات زیادی با سال های گذشته متفاوت 
بود. معموال زمانی که نام یک سال از سوی مقام معظم رهبری 
تعیین می شد مدت زیادی طول می کشید تا دولت بتوانند برنامه 
ای صحیح برای تحقق نام سال بنویس��ند. سال 1388 اصالح 
الگوی مصرف ن��ام گرف��ت در حالی که بعض��ی از تحقیقات 
دانش��گاهی در این زمینه چند س��ال بعد تکمیل ش��د. زمانی 
که س��ال جهاد اقتصادی نام گذاری ش��د هنوز ادبیات صحیح 
در این خصوص وجود نداش��ت. در حقیقت در سال های قبل 
نام گذاری هایی انجام می شد تا مس��ئوالن به فکر نگاه کردن 

به مش��کالت از زاویه دیدی جدید داشته باشند. اما نام گذاری 
امسال اندکی متفاوت اس��ت. مقام معظم رهبری نام سال 95 را 
اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل نامی��د. ادبیات اقتصاد مقاومتی 
در سال های قبل تا حد زیادی ش��کل گرفته است. نام گذاری 
امس��ال برخالف س��ال های گذش��ته نه از کار تئوری بلکه از 
اجرایی کردن صدها طرح و برنام��ه در زمینه اقتصاد مقاومتی 
شروع می شود. اقدام و عمل بهترین هماهنگی را با نام اقتصاد 
مقاومت��ی دارد. همه می دانیم امس��ال از جنب��ه های مختلف 
وضعیت مناسب اس��ت. دیپلماس��ی خارجی به نتیجه رسیده 
است، انتخاباتی در پیش نیست، مجلس تا حد زیادی با دولت 
همراه است و در یک کالم تمام عوامل دست به دست یکدیگر 
داده اند که دولت از مرحله صحبت به مرحله عمل برسد. حال 
نوبت دولت است که با سیاستی مناسب بتواند سایه سنگین رکود 

را از کشور بزداید.

سال اقدام و عمل



گوشه کنار اقتصاد

آمارهای رسمی نشان می دهد؛

اشتغال 1.۶ میلیون سالمند در بازارکار
اتاق خبر: نتایج جدیدترین بررس��ی های صورت گرفته از 
بازار کار ایران نش��ان می دهد سابقه کار 
ح��دود ۷۰ درص��د از کل جمعیت 
شاغل کش��ور زیر ۱۵ س��ال بوده 
و ۱.۶ میلی��ون بازنشس��ته نی��ز 

همچنان شاغل هستند.
بررس��ی نتایج آخرین بررسی های 
میدانی وضعیت ش��اغالن ۱۰ س��اله و 
بیشتر بر حسب مدت اشتغال در شغل اصلی سال ۱۳۹۳ 
نشان می دهد از ۲۱.۳ میلیون نفر ش��اغل در کشور طول 
مدت اشتغال در شغل اصلی برای بالغ بر ۱۱.۸ میلیون نفر 
از شاغالن کشور )حدود ۵۵.۱ درصد( در دهه اول اشتغال 

است.
همچنین طول مدت اشتغال در ش��غل اصلی برای حدود 
۵ میلیون نفر از شاغالن کشور )۲۳.۵ درصد( در دهه دوم 
اشتغال است. به بیان ساده تر، در حال حاضر ۵ میلیون نفر 
از نیروی ش��اغل در بازار کار ایران بیش از ۱۰ س��ال سابقه 

کار دارند.

نصب صندوق پستی هوشمند معابر
اتاق خب��ر: مدیر عامل شرکت پس��ت گفت:  تالش می 
کنیم ۱۹۳ به تلفن خدمت برای مردم 
تبدیل ش��ود و برای گس��ترش و 
تنوع خدمات،  با اصناف درحال 

مذاکره هستیم.
مدیر عامل شرکت پست گفت:  
با استفاده از ۱۹۳، خدمات ویژه 
ش��هروندی از هر جای کشور چه با 
تلفن ثابت و چه با تلف��ن همراه انجام می 
ش��ود که از جمله آنها خدمات پستی، خدمات پیکی، 
تامین بلیط اتوب��وس و هواپیما، تامی��ن غذای گرم و 
... انجام می ش��ود که این خدمات ب��ه تدریج در حال 

گسترش است.

رکورد تولید گاز در ایران شکسته شد
اتاق خبر: مدیر گازرس��انی ش��رکت مل��ی گاز درباره 
آخرین وضعی��ت تولی��د و مصرف 
گاز در س��ال ۱۳۹۴، نوش��ت: از 
سال ۱۳۶۵ توس��عه گازرسانی 
به شهرها و روس��تاها در کشور 
آغاز ش��ده و تاکنون ۸۸ درصد 
خانواره��ای کش��ور از نعمت گاز 

طبیعی بهره مند شده اند.
ناصر ابراهیمی با اع��الم اینکه در ح��ال حاضر روزانه 
۷۰۰ میلی��ون متر مکعب معادل ۴.۵ میلیون بش��که 
فرآورده نفتی در کش��ور گاز مصرف می شود، تصریح 
کرد: هم اکنون حدود ۷۰ درصد س��هم سبد سوختی 
کش��ور متش��کل از گاز طبیعی اس��ت.به گفته مدیر 
گازرسانی شرکت ملی گاز تولید و انتقال گاز طبیعی 
در س��ال ۹۵ در مقایسه با س��ال ۹۴ افزایشی بیش از 

هشت میلیارد مترمکعبی داشته است.

اتاق خبر: روند صع��ودی نفت جهانی تحت تاثیر افزایش 
بیش از حد انتظار ذخایر نفت خ��ام آمریکا و صعود ارزش 
دالر متوقف شد و نخستین کاهش هفتگی در شش هفته 
اخیر را رقم زد.بهای نفت وس��ت تگزاس اینترمدیت برای 
تحویل در ماه مه در بازار نیویورک روز پنج شنبه که آخرین 
روز معامالت هفته گذش��ته بود، ۳۳ س��نت یا ۰.۸ درصد 
کاهش یافت و به ۳۹.۴۶ دالر در هر بش��که رس��ید و برای 
کل هفته گذش��ته ح��دود ۴.۱ درصد کاهش نش��ان داد.

نفت برنت برای تحویل در ماه مه در بازار لندن س��ه سنت 
یا کمتر از ۰.۱ درصد کاهش یافت و به ۴۰.۴۴ دالر در هر 
بشکه رسید. برنت در کل هفته گذشته حدود ۱.۵ درصد 
کاهش نش��ان داد. بازارهای نفت روز جمعه به مناس��بت 
تعطیالت عمومی بسته ش��د. طبق گزارش گروه صنعتی 
“بیکر هیوز”، ش��مار دکلهای نفتی فعال آمریکا تا روز پنج 
شنبه با ۱۵ حلقه کاهش، به ۳۷۲ حلقه رسید در حالیکه 
هفته پیش یک حلقه به شمار دکلهای نفتی فعال افزوده 
شده بود که نخستین افزایش هفتگی از ابتدای سال ۲۰۱۶ 
بود. در این بین کل دکلهای نفتی آمریکا ۱۲ حلقه کاهش 

یافت و به ۴۶۴ حلقه رس��ید که رکورد پایین جدیدی بود.
بر اس��اس گزارش مارکت واچ، با اینهمه قیمت نفت پس 
از اینکه اداره اطالعات انرژی آمریکا روز چهارش��نبه تایید 
کرد ذخایر نفت خ��ام در هفته منتهی ب��ه ۱۸ مارس ۹.۴ 
میلیون بشکه افزایش یافته است، تحت فشار قرار گرفت. 
رشد شاخص دالر هم روند صعودی قیمت نفت را محدود 
کرد.ش��اخص دالر آمریکا حدود ۱.۱ درصد در کل هفته 
گذشته رشد داش��ت. باال رفتن ارزش دالر کاالهایی که به 
این ارز معامله می شوند را تحت فش��ار قرار می دهد و آنها 
را ب��رای خریدارانی که از ارزهای دیگر اس��تفاده می کنند 
گرانتر می کند.نفت ماه گذش��ته به پایین ترین قیمت ۱۲ 
سال گذش��ته نزول کرده بود اما با این گمان که با کاهش 
تولید آمریکا و احتمال تواف��ق تولیدکنندگان بزرگ برای 
فریز سطح تولید از مازاد عرضه جهانی کاسته خواهد شد، 
بهبود یافته بود. عراق و امارات متحده عربی به فهرس��ت 
تولیدکنندگانی پیوس��ته اند که حضور آنها در نشس��ت 
صادرکنندگان بزرگ نفت در دوحه که م��اه آینده برگزار 

می شود، تایید شده است.

ترمز افزایش قیمت نفت جهانی کشیده شد

نگاه کالن
جایگاه ویژه معدن در اقتصاد مقاومتی

اتاق خبر: رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و 
صنایع معدنی ایران)ایمیدرو(: معدن می تواند یکی 
از منابع مهم صادراتی و کس��ب درام��د ارزی برای 
کشور باشد.مهدی کرباسیان با اشاره به وجود منابع 
سرش��ار انرژی بویژه گاز فراوان در کشور افزود: مواد 
اولیه برخی تولیدات معدن��ی مثل آلومینیوم، انرژی 
اس��ت و ما باتوجه به دراختیار داشتن ذخایر عظیم 
گاز و ام��کان ترکیب انه��ا می توانی��م ارزش افزوده 
باالیی برای کش��ور ایجاد کنی��م.وی به اجرای طرح 
توازن برای جلوگیری از خام فروش��ی اش��اره کرد و 
افزود: یک واقعیتی را باید قب��ول کنیم که برخی از 

این محص��والت بصورت 
خام صادر می شد و هنوز 

هم ک��م و بیش ادام��ه دارد 
اما سیاس��ت دولت ایجاد ارزش 

افزوده درکش��ور و جلوگیری از خام فروش��ی است.
کرباس��یان گف��ت: در س��الهای ۹۳ و ۹۴ در حوزه 
سنگ اهن چندین کارخانه تولید کنسانتره به بهره 
برداری رسید و در س��ال ۹۵ با هدف تکمیل زنجیره 
، کارخانه گندله را افتتاح م��ی کنیم ضمن اینکه در 
حوزه مس ۲ کارخانه کنس��انتره افتتاح ش��د و این 

زنجیره تا مس کاتد ادامه می یابد.
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تحریم ها و چگونگی مقابله با آنها

------------------ ------------------

------------------

به گزارش ات�اق خبر، دیداره�ای نوروزی 
آیت اهلل هاش�می رفس�نجانی کماکان به 
ق�وت خود باقی اس�ت. ب�ه ط�وری که در 
چهارمی�ن روز کاری س�ال جدی�د، وزیر 
کشور، قائم مقام وزیر به همراه تنی چند از 
معاونین، وزیر اطالعات و معاونین ایشان، 
معاون حقوق�ی رئیس جمه�ور، جمعی از 
اس�تانداران، اعضای مجم�ع متخصصین 
ای�ران و کان�ون همبس�تگی اس�اتید، 
نخبگان و دانش�گاهیان کشور، تنی چند 
از مس�ؤوالن و فرمانداری کاشان به همراه 

اقش�ار مختلف مردم با ایش�ان به طور جداگانه و در چند گروه دی�دار و گفت وگو 
کردند.آیت اهلل هاشمی رفس�نجانی در این دیدارها با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی 
که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری و به عنوان شعار امسال نیز انتخاب شده 
است، باید درون زا و برون نگر باشد، گفت: بر اساس این سیاست باید از استعدادها، 
نیروی انسانی و امکانات موجود کش�ور به منظور رونق تولید داخلی و خودکفایی 
حداکثر استفاده انجام ش�ود و با بهره مندی از س�رمایه  خارجی و تکنولوژی های 
پیشرفته دنیا و رصد و تعامل بازارهای جهانی، اقتصاد را پویا و صادرات را افزایش 
دهیم. رئیس مجمع تش�خیص مصلحت نظام، درون زایی و برون نگری را از ارکان 
مهم اقتصاد مقاومتی و مکمل یکدیگر برش�مرد و افزود: ای�ن دو در کنار یکدیگر 
سبب تحقق اقتصاد مقاومتی می ش�وند، اگر درون زا نباشیم، وابسته می شویم و 

بدون سیاست برون نگرا نیز، تعامل، تجارت و صادراتی نخواهیم داشت.

به گزارش اتاق خبر، »هاینتس فیش�ر« 
رئی�س جمه�ور اتری�ش در گفتگ�و با 
خبرگزاری ص�دا و س�یما در وین گفت: 
باید به این مسئله توجه داشت که هنوز 
هم�ه تحریمه�ای ضدایرانی برداش�ته 
نش�ده اند، چون گامها و اقدامات مهمی 
وج�ود دارن�د ک�ه بای�د در مس�یر لغو 
تحریمها برداش�ته ش�وند، اما در مورد 
این مطلب آخرتان که به مس�ئله انجام 
تراکنش�های مالی بین المللی از طریق 
س�امانه س�وئیفت مربوط می ش�د باید 

بگویم که اتریش به تنهای�ی نمی تواند این تحریم را ب�ردارد و تا آنجا که من 
می دانم اروپا نیز به تنهایی نمی تواند چنین کند بلکه این جامعه بین المللی 
است که باید این موضوع را مورد رس�یدگی قرار دهد. در این زمینه آمریکا 
نیز نقش آفرین است. فرآیندی در مورد مسئله لغو تحریمها تشکیل شده 
اس�ت و به همین خاطر من نمی توانم هیچ پیش بینی ای داشته باشم که این 
مس�ئله چقدر دیگر به طول می انجامد، اما امیدوارم ک�ه همه طرفها به طور 
کامل به توافق )هسته ای( پایبند باشند تا در نهایت همه تحریمهای ایران در 
موعدهای مقرر و تعیین شده نیز برچیده شوند. اختصاصاً در مورد سوئیفت 
باید بگویم که هنوز در این زمینه مذاکراتی در جریان اس�ت و در این میان 
اتریش، عضو بسیار کوچکی در شورای )سوئیفت( به ش�مار می رود و اصاًل 

عضو بزرگی از این مجموعه نیست.

به گزارش اتاق خبر، علی الریجانی طی س�خنانی در جمع مردم آمل در بقعه 
مبارکه امامزاده ابراهیم با گرامیداشت شروع سال نو و شعار اقتصاد مقاومتی، 

اقدام و عمل تصریح کرد: برای رفع مشکالت کشور و آبادانی آن باید اقتصاد 
و تولید رشد داش�ته باش�د و برای تحقق آن نیازمند تالش همگانی 

هستیم. وی با اش�اره به تأکیدات مقام معظم رهبری برای ضرورت 
اقتصاد مقاومت�ی تصریح ک�رد: موتور تولید کش�ور ب�ا اقتصاد 
مقاومتی به راه می افتد و تاکنون تالش هایی در این زمینه شده اما 

باید اجرایی و عملیاتی شود.
الریجانی بابیان اینکه مشکالت فعلی کشور جز با راه افتادن 

موتور تولید کشور حل نمی شود گفت: برای داشتن 
اقتصاد س�الم باید بر روی تولید داخلی تکیه 

کنیم و باید اقتص�اد را در اولویت قرار دهیم. 
رئیس مجلس ش�ورای اس�المی، توجه به 
تولی�د داخ�ل را الزم�ه کمک ب�ه انقالب 
اسالمی و الزمه خیزش دانست و با اشاره 
به اینکه ش�رایط کش�ور در حال تغییر 

اس�ت، اظهار کرد: باید از دس�تاوردهای مذاکرات هس�ته ای مراقبت ش�ود 
و خوشبختانه مناقشه حدود ۱۲ ساله درزمینه هس�ته ای به نتیجه رسیده و 

دستاوردهایی داشته است.
الریجانی با بیان اینکه ش�یطنت هایی در راه برداش�ته شدن تحریم ها 
وجود دارد ولی اصل ماجرای هسته ای با روند قانونی حل  شده است، 
خاطرنش�ان کرد: در حال حاضر فضای کس�ب  و کار در کشور بهتر 

شده و باید از این فضا برای توسعه کشور بهره گرفت.
وی با اشاره به برگزاری مطلوب و پرشور دو انتخابات در کشور ادامه 
داد: امیدواریم با تأکید مق�ام معظم رهبری و برگ�زاری دو انتخابات، 
شرایط برای حل مش�کالت اقتصاد فراهم ش�وند و برای توسعه 

کشور تالش مضاعفی داشته باشیم. 
رئیس مجلس شورای اس�المی با بیان اینکه ایران اسالمی 
آینده بس�یار خوبی در پی�ش دارد، یادآور ش�د: با بیانات 
رهبر معظم انقالب اسالمی و همت مسئوالن کشور مسیر 
مطلوبی برای کش�ور ترسیم شده اس�ت و مردم از دوران 

سختی عبور کردند و شرایط در حال بهتر شدن است.

هنوز همه تحریم های ضدایرانی برداشته نشده 

در راه برداشته شدن تحریم ها شیطنت می شود

ارکان مهم اقتصاد مقاومتی

اتاق خبر:9 ماه پس از توافق هسته ای همچنان بحث بر سر تحریم ها و چگونگی رفع آنها از مباحث مهم به شمار می رود در همین 
زمینه رئیس جمهوری اتریش، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس مجلس شورای اسالمی به بیان دیدگاههای خود پرداخته اند 

که ذیل می آید:



کوتاه از اتاق 
1395؛ س�ال عزیمت اقتصاد ایران از 

رکود به رونق 
اتاق خبر: رئیس ات��اق بازرگان��ی و صنایع و معادن 
تهران گف��ت: اگ��ر حاکمیت ب��ه وفاق کام��ل برای 
احی��ای دوب��اره اقتصاد ملی برس��د، می توان س��ال 
 ۹۵ را نقطه عزیمت اقتص��اد ایران از رک��ود به رونق

 دانست.
مس��عود خوانس��اری در پی��ام ن��وروزی خ��ود ب��ه 
فعاالن اقتص��ادی اعالم ک��رد: قفل رکود ب��ا پیروی 
از منط��ق، اعتدال و خ��رد جمعی می تواند بش��کند. 
وی در بخ��ش دیگ��ری از ای��ن پی��ام آورده اس��ت: 
بخش خصوصی ایران سال گذش��ته را با تمام مصائب 
آن، با س��ربلندی ب��ه پایان رس��اند؛ چراک��ه از پس 
تنگناهای مالی و نگرانی بس��یار، هنوز هم چرخ های 
 اقتص��اد ایران به هم��ت همین بخش ب��ه گردش در

 می آید.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و مع��ادن تهران افزود: 
امروز بخش خصوصی همچنان اس��توار و پرامید در 

انتظار آغازی دوباره است. 
امید فع��االن اقتص��ادی و صاحبان کس��ب و کار در 
س��ال جدید به تحق��ق یک ه��دف عظی��م دوخته 
شده اس��ت. در صورتی که حاکمیت کش��ور به وفاق 
کامل ب��رای احیای دوب��اره اقتصاد ملی برس��ند که 
امیدواریم چنین ش��ود، به طور حتم، س��ال ۹۵ می 
 تواند به نقطه عزیمت اقتصاد ای��ران از رکود به رونق

 تبدیل شود.

به گفت��ه خوانس��اری، در ن��وروز و همزمان ب��ا بهار 
طبیع��ت خواس��ته همگی م��ا از خداون��د در لحظه 
سال تحویل باید دعا برای بازگش��ت رونق به اقتصاد 
به جه��ت بازس��ازی جامعه ای��ران، کاه��ش فاصله 
درآمدی، ایجاد اش��تغال برای فرزندان این سرزمین 
 و در ی��ک کالم طل��وع دوب��اره امی��د در دل ه��ای 

مردم باشد.
وی اظهار داش��ت: دولتمردان و تصمیم گیران کشور 
در سال ۹۴ نشان دادند که با پیروی از منطق، اعتدال 
و خردجمعی توانس��تند پرونده سنگین توافق هسته 
ای را به سرانجام برسانند و از همین روی به کارگیری 
دوب��اره همین فاکتورها م��ی تواند قفل رک��ود را نیز 
بشکند. البته که شرط آن اتحاد ملی و وفاق همگانی 
است.اکنون زمان پایان دادن به تلخی ها و اختالفات 

است. 

اتاق خبر: جامعه تجاری پاکس��تان سفر رییس جمهور 
اسالمی ایران به این کش��ور را بسیار مهم قلمداد کرد که 
آغاز دوران جدید همکاری های اقتصادی صمیمانه میان 

دو کشور برادر را نشان می دهد.
رییس فدراس��یون اتاقهای بازرگانی و صنعت پاکستان 
نوش��ت: دو کش��ور باید از توانایی های یکدیگر بهره برده 
و همکاری اقتصادی را که کمتر از پتانس��یل واقعی است 

افزایش دهند.
وی اظهار ک��رد: در جریان دی��دار دکت��ر روحانی، این 
گروه با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی ایران 
تفاهمنام��ه ای برای افزای��ش همکاریه��ای اقتصادی و 

تشکیل اتاق بازرگانی پاکستان-ایران امضا کرد.
به گفته رییس فدراس��یون اتاقه��ای بازرگانی و صنعت 
پاکستان، اقتصادهای دو کش��ور رو به شکوفایی است و 

بنابراین زمان مناس��بی اس��ت تا جامعه بازرگانی از این 
فرصتها بهره برداری کند.

نواز شریف، نخست وزیر پاکستان در کنفرانس اقتصادی 
که با حض��ور دکتر حس��ن روحانی، ریی��س جمهوری 
اسالمی ایران برگزار ش��د، اظهار کرد دو کشور همسایه 
قصد دارند حجم تج��ارت دو جانبه را تا س��ال ۲۰۲۱ به 

پنج میلیارد دالر افزایش دهند.
دکت��ر روحانی در ای��ن کنفرانس اظهار ک��رد: ایران این 
قابلی��ت را دارد ک��ه ب��ه توس��عه زیرس��اخت اقتصادی 
پاکستان ش��امل جاده ها، خطوط راه آهن و سایر بخشها 

کمک کند.
ایران در حال حاضر ح��دود ۱۰۰ مگاوات برق به مناطق 
مرزی پاکس��تان صادر می کن��د و پاکس��تان در مراحل 
پایانی مذاک��رات ب��رای افزای��ش واردات برق ب��ه هزار 
مگاوات است. این کشور با حدود ۱۲ ساعت قطع برق در 
روز مواجه است و مشتاق است از ایران نفت، گاز، آهن و 
فوالد وارد کند. ایران هم به منسوجات، کاالهای پزشکی 
و ورزش��ی و محصوالت کش��اورزی پاکس��تان عالقمند 
است.اکس��تان همچنی��ن قص��د دارد در مناطق مرزی 
مح��روم پایگاه های صنعت��ی بویژه مخازن پتروش��یمی 
ایجاد کند و این زیرساخت را به پروژه ۴۶ میلیارد دالری 

کریدور اقتصادی چین-پاکستان متصل کند.

ات�اق خب�ر: عض��و هی��أت رئیس��ه ات��اق بازرگانی 
تهران اع��زام و پذیرش هی��أت های تج��اری را مهم 
تری��ن روی��داد اقتصادی س��ال ۹۴ دانس��ت و گفت: 
مراودات تج��اری و انعقاد قرارداده��ای مختلف باب 
جدیدی را به روی اقتصاد کش��ور گش��ود ک��ه از آن 
 می توان ب��ه عن��وان مهم تری��ن رخ��داد اقتصادی

 نام برد.
س��یده فاطمه مقیمی اف��زود: بعد از لغ��و تحریم ها 
و گش��ایش های سیاس��ی، پدی��دار ش��دن وضعیت 
جدی��د اقتص��ادی دور از انتظ��ار نبود و ای��ن قضیه 
 تحوالت قاب��ل توجه��ی را ب��رای اقتصاد کش��ور به 

ارمغان آورد.
وی در پاس��خ به این پرس��ش که در چ��ه زمانی آثار 
لغو تحری��م ها بر معیش��ت م��ردم دیده می ش��ود؛ 
اظهار کرد: مادامی ک��ه قدرت خرید م��ردم افزایش 
چش��م گی��ری پیدا کن��د و س��بدهای خال��ی مردم 
بع��د از مراجعه به فروش��گاه ها پر ش��ود، م��ی توان 
 ادعا کرد ک��ه وضعیت معیش��ت مردم رون��د خوبی

 داشته است.
مقیمی ادامه داد: الزم اس��ت بین میزان دس��تمزد و 
حقوق  افراد با نرخ تورم تناس��ب الزم ایجاد ش��ود تا 

هرچه زودتر آثار توافق��ات بین الملل��ی را بر زندگی 
آحاد ملت شاهد باشیم.

عضو هیأت رئیس��ه اتاق بازرگانی تهران به مهم ترین 
برنامه های کاری خود در س��ال ۹۵ اشاره ای داشت 
و گفت: عالوه ب��ر برنامه های مربوط ب��ه حوزه حمل 
و نقل؛ اش��تغال زایی، حمایت از ایده ه��ای جدید و 
کارآفرینی برای نسل جوانی که دغدغه معیشت خود 
را دارند؛ در اولویت برنامه های س��ال ۹۵ قرار گرفته 

است.

امضای تفاهمنامه برای 
 تشکیل اتاق بازرگانی

 ایران و پاکستان

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با اتاق خبر مطرح کرد:

اعزام و پذیرش هیأت های تجاری؛ مهم ترین رویداد اقتصادی سال 94

)گردشگری(5پنجشنبه 13 اسفند 1394
پنجشنبه 12 فروردین 1395

)اتاق بازرگانی(4پنجشنبه 13 اسفند 1394
پنجشنبه 12 فروردین 1395

اتاق خب�ر: یک صفحه 
اجتماع��ی چندی پی��ش محبوب 
ترین جاذبه های گردشگری جهان را با استفاده از اطالعات 
کاربرانش معرفی کرد. فهرست مناطقی که کاربران فیس بوک 

در سال ۲۰۱۵ از آن بازدید کرده اند.
هزاران س��ال پیش وقتی کس��ی از کوهی عبور م��ی کرد، به 
دیگران توضیح می داد چه چیزی پش��ت آن کوه دیده است. 
بعد از آن ما انس��ان ها خواندن و نوشتن یاد گرفتیم و به شکل 
دیگری سفر کردن را آموختیم و سفرهای متفاوتمان را توسط 
نقاشی و نوشتن به دیگران توضیح دادیم. اکنون هم این روند 
در حال ادامه اس��ت، توس��ط قطارها و هواپیماها به جاهایی 
سفر می کنیم که شاید گذش��تگان ما از وجود آن ها هم خبر 
نداشتند. به جای نقاشی از س��فرهای مان عکس می گیریم و 
آن ها را نه در غارها، بکله در صفحات اجتماعی قرار می دهیم. 

یکی از معروف ترین صفحات اجتماعی فیس بوک است، این 
صفحه اجتماعی که ۱۱ سال است ساخته شده ۱.۴۴ میلیارد 
کاربر فعال دارد. این صفح��ه اجتماعی چندی پیش محبوب 
ترین جاذبه های گردش��گری جهان را با استفاده از اطالعات 
کاربرانش معرفی کرد. فهرست مناطقی که کاربران فیس بوک 

در سال ۲۰۱۵ از آن بازدید کرده اند.

۱ - دیزنی لند
کارب��ران فیس بوک بی��ش ترین بازدی��د را در س��ال ۲۰۱۵ 
از دیزن��ی لند داش��ته اند. این پ��ارک س��رگرمی معروف که 
۶۰ س��ال پیش در کالیفرنیا ساخته ش��د اکنون در بسیاری 
از ش��هرهای بزرگ دنی��ا مانن��د پاریس، ش��انگهای و توکیو 
ش��عبه دارد. والتر دیزن��ی در س��ال ۱۹۵۵ در بیانیه ای پس 
از افتتاح دیزنی لند گف��ت که »هدف از س��اختن دیزنی لند 
این است که ش��ادی وارد جهان ش��ود.« اکنون شاید بخشی 
 از ای��ن روی��ای او در بعضی از کش��ورها به حقیقت پیوس��ته

 باشد.

۲- -دارایی های کمپانی فیلم یونیورسال
کمپانی آمریکایی یونیورس��ال یکی از ۶ ش��رکت بزرگ فیلم 
سازی در آمریکا است. این شرکت که ۱۰۳ سال پیش ساخته 
شده است دارایی های مختلفی در کالیفرنیا، فلوریدا، ژاپن و 
سنگاپور دارد که بسیار محبوب هس��تند. یکی از تورهای 
معروف در س��نگاپور که بازدید از استودیوی »ژوراسیک 

پارک« است.

3-میدان تایمز
برای مردم نیویورک شاید رفتن به میدان تجاری تایمز 
هیچ جاذبه ای نداشته باشد. اما این میدان که داستانی 
۱۰۰ س��اله دارد برای گردش��گران مکان��ی متفاوت 
اس��ت. این میدان در محله منهتن در شهر نیویورک و 
در مقاطع خیابان »ب��رادوی« و خیابان هفتم قرار دارد و 

لقبش »تقاطع جهان« است.

4-برج ایفل
س��اختن برج ایفل ۲ سال طول کش��ید اما بیش از ۱۰۰ سال 
اس��ت که دیدن این برج از نزدیک بخش��ی از رویا همه انسان 
هاس��ت. این برج ۳۲۴ متری که س��ال ۱۸۸۹ س��اخته شد 
به مدت ۴۱ س��ال بلندترین برج جهان بود. اما ش��اید به جز 
ارتفاع چیز دیگری هم برج ایف��ل را جذاب می کند، برج ایفل 

پربازدیدترین ساختمان در جهان است.

5- آبشار نیاکارا
مرز بین آمریکا و کانادا از آبشاری بسیار زیبا تشکیل شده است.  
درواقع این آبشار از ۳ آبشار نعل اسب، آمریکایی و نقاب عروس 
تشکیل شده است. مجموع این ۳ آبشار، آبشار نیاگارا را تشکیل 
می دهند آبشاری که ساالنه ده ها میلیون نفر از آن بازدید می 

کنند و معروف ترین آبشار جهان است.

6- سیام پاراگون
مراکز خرید در دنیا بسیار پرطرفدار ش��ده اند. اما مرکز خرید 
سیام پاراگون که ۷ سال اس��ت در تایلند ساخته شده به یکی 
از بزرگ ترین مراکز خرید آس��یا تبدیل ش��ده است. اما شاید 
چیزی که این مرکز خری��د را محبوب می کند و س��مت آن 

نباشد، بلکه آکواریوم بزرگی است که در آن قرار دارد.

7- پارک ملی گراند کانیون آمریکا
حضور پارک ملی گرند کانوین میان جاذبه های گردش��گری 
۲۰۱۵ بسیار جالب اس��ت. پارک زیبا و منحصر به فرند گرند 
کانیون در ش��مال غربی آریزونا قرار گرفته اس��ت. شکل زیبا 
امروزی گرند کانیون نتیجه میلیون ها سال حفاری و فرسایش 
طبیعی است که جریان نیرومند رودخانه کلرادو در دوام و قوام 

بخشیدن به آن نقشی اساسی بر عهده داشته است.

8-پارک ملی یوسیمیتی
این مکان که در فهرس��ت یونس��کو هم حضور دارد و در سال 
۱۸۹۰ میالدی در ایالت کالیفرنیا آمریکا ساخته شد و سمت 

۳۰۸۱ کیلومتر مربع است. 
با ۱۲ مکان باقی مانده میتوانید در صفحه گردشگری 
اتاق خبر آشنا شوید.

20 مکان دیدنی سال 2015 از نگاه فیس بوک! 



اخبار

عسل های تقلبی جوالن می دهند
اتاق خبر: رئیس اتحادیه تعاونی کشاورزی زنبورداران 
ط��رح  گف��ت:  اردبی��ل  اس��تان 
راه اندازی بازارچه عسل اردبیل 
بعد از یک س��ال پیگیری به 

فرجام نرسید.
فردین صفوی در پاس��خ به 
چرایی فعال نش��دن بازارچه 
عس��ل اردبیل، تصری��ح کرد: 
ط��رح راه ان��دازی بازارچه عس��ل 
اردبیل در محور اردبیل- س��رعین با هدف ساماندهی 
عس��ل فروش��ان بومی اس��تان و جلوگیری از فروش 

عسل های تقلبی پیگیری می شد.
وی اف��زود: ما ب��ا هزینه ک��رد قابل توج��ه و راه اندازی 
فروش��گاه و آالچیق ه��ای س��نتی ب��ه دنب��ال ایجاد 
بازارچ��ه فروش حداقل ب��ا ۲۰ غرفه بودی��م و قرار بود 
در کنار فروش عس��ل امکانات رفاهی و فروش��گاه های 

صنایع دستی نیز فعال شود.
رئیس اتحادیه تعاونی کش��اورزی زنبورداران اس��تان 
متذکر ش��د: با وجود یک س��ال پیگیری و نامه نگاری 
متأسفانه اداره کل راه و هرسازی اس��تان به این دلیل 
که بازارچه در حریم جاده اس��ت به م��ا مجوزی نداد و 

تمامی هزینه کرد ما بی نتیجه ماند.
صفوی با ابراز گله مندی از نح��وه برخورد این اداره کل 
تصریح ک��رد: این در حالی اس��ت ک��ه در همین جاده 
محلی برای اسکان موقت عس��ل فروشان تدارک دیده 
شده است و اغلب عسل فروشان غیربومی در این مکان 

مستقر شده اند.
وی با تأکی��د به اینک��ه می��راث فرهنگی اس��تان نیز 
نتوانست نسبت به رفع این مشکل اقدامی کند، اضافه 
کرد: میراث فرهنگی فعالیت بازارچه را منوط به مجوز 
اداره راه و شهرس��ازی ق��رار داده بود و ای��ن اداره نیز 

مجوزی برای فعالیت ما نداد.
به گفته رئیس اتحادیه تعاونی کش��اورزی زنبورداران 
اس��تان این عدم همکاری در حالی است که ما از منابع 
طبیعی زمی��ن درخواس��ت کردی��م و زمین هایی که 

اختصاص می دادند مناسب راه اندازی بازارچه نبود.
صفوی اف��زود: م��کان انتخابی بازارچه م��ورد پذیرش 
قرار نگرفت و علی رغم ت��الش ما برای ایجاد بازارچه ای 
که با نظارت دس��تگاه های متولی بوده و عسل سالم و 
بهداشتی به مس��افران ارائه کند، همکاری مطلوبی را 

مشاهده نکردیم.
وی افزود: متأسفانه در حال حاضر همچنان عسل های 
غیربهداش��تی و تقلب��ی در جاده های اردبی��ل به ویژه 
اردبیل – س��رعین به فروش می رس��د و فعالیت عسل 
فروش��ان غیربومی به زیان تولیدکنندگان خود استان 

تمام می شود.
رئیس اتحادیه تعاونی کش��اورزی زنبورداران استان با 
تأکید به اینکه اردبیل مهد تولید عس��ل کش��ور است، 
متذکر ش��د: انتظار می رف��ت بازارچه مناس��ب و تائید 
شده ای عس��ل موردنیاز مسافران و گردش��گران را در 
اختیار آن ها قرار دهد و با این وجود تالش ما بی نتیحه 

ماند.

گوناگون و دانش

تخریب کامل یک خانه به خاطر 
عالمتگذاری اشتباه روی گوگل مپس!

 Billy اتاق خب��ر: داس��تان از این ق��رار اس��ت که ش��رکت
ایال��ت  در  واق��ع   L.Nabors

هفت��ه  تگ��زاس،   Seagoville
گذش��ته قرار بوده است خانه ای 
واق��ع در خیابان کالیپس��و که 
چندی پی��ش به دلی��ل وقوع 
طوفان صدمه غیر قابل تعمیری 
به آن وارد شده بود را تخریب کند.

هنگامی ک��ه کار تخریب ب��ا موفقیت 
پایان ب��ه اتمام رس��یده و کارگران به دفتر ش��رکت 

بازگش��ته اند، فردی با آن ها تماس گرفته و با لحن خش��ن از 
عملکرد آن ها ابراز نارضایتی کرده است. پس از بررسی های به 
عمل آمده معلوم گردید که این شرکت می بایستی ساختمان 
واقع در خیابان هم جوار را تخریب می ک��رد از این رو کارگران 
بار دیگر با پی بردن به این اش��تباه فاحش، ساختمان مقرر را 
نیز تخریب کردند. خانه به اش��تباه تخریب ش��ده، در لیست 
تعمیر و بازسازی شرکت دیگری قرار داشته است.نکته جالب 
اینکه دلیل بروز این اش��تباه به خاطر عالمت گذاری اش��تباه 
روی گوگل مپس بوده اس��ت. در همی��ن حال صاحب خانه 
 Billy تخریب شده مدعی گردیده است که یکی از کارمندان
L.Nabors، اسکرین شاتی از نقشه Google Maps را به 
وی نش��ان داده که در آن تصویر خانه وی با نشانی خانه ای که 
واقعاً می بایست تخریب شود، مطابقت داشته است و این یعنی 
اینکه مقصر اصلی این حادثه گوگل بوده است.در هر حال اگر 
شما نیز قصد تخریب خانه خود را داشته باشید، بهتر است به 
هیچ عنوان به اطالعات مندرج در سرویس های نقشه اعتماد 

نکنید.

80درصد تخفیف برای گوگل پلی استور 
در بعضی بازارها

اتاق خبر:آیا اخیرا گوگل پلی اس��تور را باز کرده اید؟ ش��اید 
دس��ت و دلبازی گوگل شامل حال 

ش��ما هم ش��ود. یکی از کاربران 
س��ایت ردیت، گ��زارش داده 
اس��ت ک��ه در حین گش��ت و 
گذار در پلی اس��تور، بنرهایی 
با تم عید ایس��تر دیده است که 

خبر از تخفیف ۸۰ درصدی برای 
یک اپ یا بازی برتر داده است.البته زیاد 

ذوق زده نشوید. این تخفیف بیشتر از آن چیزی که فکر کنید 
انحصاری اس��ت. اول از همه این تخفیف فقط برای بریتانیا، 
فرانسه، آلمان و روس��یه در دسترس اس��ت. دوم اینکه، هر 
کاربری این تخفیف را نخواهد گرفت. س��وم اینکه اگر هم از 
خان اول و دوم رد ش��دید، ممکن است که این تخفیف برای 
اپلیکیشن مد نظر شما نباش��د. این تخفیف دقیقا مشخص 
کرده است که به خریدهای قبلی شما بس��تگی دارد. البته 
از معیارهای دقیق انتخاب اپلیکیش��ن ها خبری نیست، اما 
ممکن است شانس بیاورید و این تخفیف شمال حال شما نیز 
شود.تخفیف ۸۰ درصدی احمقانه به نظر نمی رسد، پس بهتر 
است اگر در یکی از این بازارها زندگی می کنید، حتما سری به 

گوگل پلی استور بزنید. 

اتاق خبر: امروزه گوشی های موبایل تمام وقت ما را به 
تصرف خود در آورده اند. اعتیاد ما به موبایل به حدی اس��ت 
ک��ه در حین راه رفتن در خیابان نیز از گوش��ی  دس��ت بر 
نمی داریم. به تازگی در ایالت نیوجرسی قانونی در پروسه ی 
تصویب قرار گرفته تا افرادی که در حین راه رفتن با موبایل 
خود کار می کنند نیز جریمه شوند.احتماال آدم های زیادی 
را دیده اید که در حین راه رفتن با گوش��ی های موبایل خود 
پیام��ک می زنند، بازی می کنند یا مش��غول گوش دادن به 
آهنگ هستند. این رفتار زمینه ساز حوادث مختلف برای فرد 
یا افراد دیگر خواهد شد. میزان تصادفات در شهر ها به خاطر 
همین رفتارها و عدم توجه به هش��دار های اطراف به شدت 
افزایش پیدا کرده است.الیحه ای جدید در ایالت نیوجرسی 
تقدیم به قانون گذار شده که بر اساس آن افرادی که در حین 
راه رفتن از گوشی  موبایل خود استفاده می کنند تا ۵۰ دالر 

جریم��ه ی نقدی و ۱۵ روز زندان در نظر گرفته ش��ود.یکی 
از طراحان اصلی الیح��ه در این مورد می گوید:در رانندگی 
برای انجام اعمالی که باعث پرت ش��دن ح��واس راننده یا 
رانندگان دیگر می ش��وند، جریمه س��نگینی درنظر گرفته 
 ش��ده است. پیاده روی هم به اندازه رانندگی خطر آفرین به

شمار می رود. 

ات�اق خبر: رئی�س اتحادیه پرن�ده و ماهی گفت: 
قیمت مرغ نسبت به روز گذشته 4۰۰ تومان و نسبت 

به یک هفته قبل ۱۰۰۰ تومان ارزان تر شده است.
مهدی یوس�ف خانی از کاهش 4۰۰ تومانی قیمت 
مرغ نس�بت به روز گذش�ته خبر داد و اظهارداشت: 

امروز یکشنبه نرخ مرغ زنده 37۰۰ تومان است.
وی ب�ا بیان اینکه قیمت این کاال نس�بت به یک 
هفته قبل ۱۰۰۰ تومان ارزان ش�ده اس�ت، گفت: نرخ 
مرغ آماده به طبخ در  عمده فروش�ی میدان بهمن و 
درب کش�تارگاه 5۲۰۰ تومان، توزیع درب واحدهای 
صنفی 53۰۰ توم�ان و فروش درب واحدهای صنفی 

58۰۰ تومان است.

به گفت�ه رئیس اتحادی�ه پرن�ده و ماهی، قیمت 
هرکیلوگ�رم  ران مرغ با کمر 48۰۰ تومان و ران مرغ 

بدون کمر برابر با قیمت مرغ و 58۰۰ تومان است.
یوسف خانی ادامه داد: روز گذشته قیمت مرغ در 

مراکز خرده فروشی 6۲۰۰ تومان بوده است.

 جریمه  کار با گوشی موبایل هنگام راه رفتن در آمریکا

اتاق خبر: اکثر ما بارها با کاربران دروغین یا اکانت به اصطالح فیک در اینترنت قیمت مرغ ۱۰۰۰ تومان ارزان شد
روبه رو ش�ده ایم. این کاربران بازیگوش تالش می کنند از نام و عکس دیگران 
سوءاس�تفاده کنند، حال آنکه گاهی از مواقع حتی برخی در جهت به دس�ت 
آوردن الیک بیش�تر اقدام به استفاده از تصاویر ش�خصی افراد نیز می کنند.
این اقدام در دورانی که دسترسی به شبکه اینترنت همه گیر شده است و همه 
ما به نوعی از طریق این ش�بکه ها در سراس�ر جه�ان با یک دیگ�ر در ارتباط 
هستیم، بدون ش�ک می تواند وجه آنالین افراد را مخدوش کرده و مشکالتی 
نیز به بار آورد. حال به نظر می رسد توسعه دهندگان فیس بوک با درک صحیح 
از این مطلب مش�غول آزمایش ابزاری هس�تند که اکانت های تقبلی یا فیک 
ساخت شده در این شبکه را ستاره دار خواهد کرد.  فیس بوک مشغول توسعه 
ابزاری است که به صورت خودکار هنگامی که فردی با بهره گیری از نام و تصویر 
شما اقدام به ایجاد  اکانت تقلبی کند، شما را از آن آگاه خواهد کرد. این پیام به 
صورت خصوصی تنها برای شما ارسال خواهد شد و طی آن درخواست می شود 

اکانت مذکور را بررسی کرده و در صورت تقلبی بودن، آن را گزارش دهید.

اتاق خبر: رئیس اتاق اصناف مالرد گف��ت: در حال حاضر 
۱۳ هزار واحد صنفی در این شهرستان فعالیت می کند که 

هشت هزار و ۵۰۰ واحد دارای پروانه و جواز کسب هستند.
 طاهر میر حس��ن زاده رئیس اتاق اصناف مالرد با اش��اره به 
نقش حائز اهمی��ت و موثر اصناف در تحقق سیاس��ت های 
اقتصاد مقاومتی در سالی که از سوی رهبر معظم انقالب به 
نام سال »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« مزین شده، اظهار 
داشت: بدون تردید یکی از معضالت اصلی پیش روی کشور 
در ش��رایط فعلی معطوف به اش��تغال و بیکاری جوانان می 

شود.
وی افزود: در چنین ش��رایطی نمی ت��وان از نقش اصناف به 
عنوان یکی از بازوان توانمند حوزه اقتصادی کشور در ایجاد 

و توسعه فرصت های شغلی به سادگی گذشت.
رئیس اتاق اصناف مالرد گفت: با یک محاس��به کلی در می 
یابیم که واحدهای صنفی به صورت مستقیم و غیر مستقیم 
نقش س��ازنده ای در اش��تغال جوانان ایفا م��ی کنند و باید 
قدردان افرادی بود که در این ش��رایط و با وجود مش��کالت 
فراوان با س��رمایه گذاری، مبادرت به فعالیت در عرصه های 

مختلف کسب و کار می کنند.
میرحسن زاده عنوان کرد: با عنایت به منفک شدن مالرد از 
شهرستان شهریار و مستقل شدن این خطه از غرب استان 
تهران به عنوان شهرستانی مس��تقل در سال های گذشته، 
قریب به یک هزار و ۵۰۰ واحد صنفی از شهرس��تان شهریار 

در طول چهار سال اخیر تحویل گرفته شده است.

وی افزود: در حال حاضر هشت هزار و ۵۰۰واحد صنفی در 
این شهرستان دارای پروانه کسب و مجوز فعالیت هستند و 
چهار هزار و ۵۰۰ واحد صنفی دیگر نیز در آینده با نظارت و 
پیگیری هایی که در دستور کار قرار می گیرد، ملزم به اخذ 

جواز کسب خواهند شد.
رئیس اتاق اصناف مالرد گفت: بعضا مش��اهده می شود که 
از سوی برخی مسئوالن شهرستانی نسبت به نداشتن جواز 
کسب تعدادی از واحدهای صنفی، انتقاداتی مطرح می شود 
و الزم به توضیح است که با عنایت به احترام به دغدغه های 
مس��ئوالن ذی ربط، بخش��ی از فقدان پروانه کسب اصناف 

اجتناب ناپذیر است.
میر حس��ن زاده گفت: صدور جواز کسب مستلزم طی روند 
اداری و قانونی و طبیعتا تا حدودی زمان بر اس��ت و از سوی 
دیگر هر ساله ش��اهد راه اندازی و فعالیت واحدهای صنفی 
جدید هستیم که در این جریان و فرآیند، تعدادی از اصناف 
که قریب به سه هزار واحد برآورد می شوند فاقد پروانه کسب 
خواهند بود که به تدریج نس��بت به صدور جواز در خصوص 
فعالیت چنین اصنافی اقدامات الزم در دس��تور کار قرار می 

گیرد.
رئیس اتاق اصناف م��الرد افزود: یک��ی از دغدغه های ما در 
شهرس��تان مالرد، کاهش حداکثری تخلف��ات احتمالی از 
سوی تعداد معدودی از واحدهای صنفی است و برای تحقق 
این امر و جلب رضایتمندی مردم، نظارت ها در سال جاری 

بیش از پیش تشدید خواهد شد.

فیس بوک مشغول تست 
 ابزاری جهت ستاره دار

  کردن اکانت های 
تقلبی است

اتاق خبر: طبق اس�نادی که اخیراً تحت قان�ون آزادی 
اطالعات آمریکا منتشر ش�ده هیالری کلینتون نامزد 
انتخابات ریاست جمهوری این کش�ور )که در آن زمان 
وزیر امور خارجه بوده( از آژانس امنیت ملی این کشور 
درخواست یک گوش�ی امن کرده و NSA هم به او یک 
گوشی قدیمی Sectera Edge با سیستم عامل تاریخی 

Windows CE پیشنهاد کرده است!
وقتی کلینت�ون از NSA درخواس�ت می کند تا همان 
گوشی بلک بری اصالح شده ای را به او بدهد که اوباما از 
آن استفاده می کند این سازمان درخواست او را رد کرده 
است. ظاهراً رد درخواست به دلیل نگرانی های امنیتی و 
برای کاهش استفاده وزارت امور خارجه از برند بلک بری 
بوده اس�ت. اما از آن جا ک�ه بخش های�ی از وزارت امور 
خارجه دارای اطالعاتی حیاتی اس�ت باید یک گوشی 
ایمن برای کلینتون پیش�نهاد می ش�د. نزدیک ترین 
گزینه به بلک بری که توس�ط NSA پشتیبانی می شد 
در آن زمان حدود 475۰ دالر برای دولت خرج داش�ت 
و فراهم کردن زیرس�اخت های ام�ن آن نی�ز 3۰ هزار 
دالر دیگر هزینه به دولت تحمیل می کرد. با این وجود 
اس�تفاده از آن بس�یار دش�وارتر از یک بلک بری بود.

به همین دلیل خانم کلینتون س�عی ک�رد راهکارهای 
دیگری مثل راه اندازی سرور ایمیل اختصاصی خودش 
را امتحان کن�د که ب�ا مش�کالت فراوانی روب�رو بود. 
ظاهراً آژانس امنیت ملی آمریکا در عوض یک گوش�ی 
زمخت، قدیمی و س�نگین به نام Sectera Edge را به 
کلینتون پیشنهاد داده است. این گوش�ی که در سال 
۱996 با سیستم عامل Windows CE اولین نسخه از 
سیستم عامل ویندوز موبایل عرضه شده در واقع بخشی 
 )PDA( گوشی و بخشی یک دستیار دیجیتال شخصی
اس�ت. این دس�تگاه توس�ط NSA کامالً تأیید شده و 
دسترسی داخلی شبکه و ارسال و دریافت ایمیل ها در 

آن کامالً ایمن انجام می شود.

پیشنهاد NSA به هیالری کلینتون استفاده از 
یک گوشی ویندوزی قدیمی است!

5 هزار واحد صنفی در مالرد فاقد جواز کسب هستند
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آئودی 12 مدل جدید به بازار عرضه 
می کند

اتاق خبر: واحد لوکس آئ��ودی فولکس واگن در آمریکا 
قصد دارد ظرف س��ه س��ال آینده ۱۲ 
مدل خودروی به روز ش��ده و جدید 
در این کشور رونمایی کند. اسکات 
کئوگ، رییس آئ��ودی آمریکا در 
مصاحب��ه ب��ا رویترز اظه��ار کرد: 
خودروه��ای جدی��د ۸۰ درص��د از 
فروش کنونی این ش��رکت را تشکیل 
می دهند.رییس آئودی آمریکا گفت: این ش��رکت سال 
گذش��ته با مدلهای لوکس قدیمی خود رکورد فروش 
داش��ت. وی بر این باور اس��ت که بخش لوک��س بازار 
خودروی آمریکا روند رش��د کنونی را حفظ خواهد کرد 
و میزان فروش آن تا چند س��ال آین��ده از ۱.۸ میلیون 
دس��تگاه کنونی به حدود دو میلیون دس��تگاه در سال 

رشد می کند.

افشای پنهانکاری هوندا و تاکاتا
ات��اق خبر: هون��دا در تازه ترین افش��اگری از رس��وایی 
ایربگه��ای انفجاری تاکات��ا تایید کرد 
در اوت س��ال ۲۰۰۹ پ��س از اینکه 
انفجار بادکننده های ایربگ عامل 
چهار م��ورد کش��ته و زخمی در 
خودروهای این ش��رکت شناخته 
شدبه گفته کارشناس��ان حقوقی، 
افش��ای این درخواس��ت ممکن است 
هوندا و تاکاتا را در معرض بیش از ۱۰۰ ش��کایت فدرال 
و بیش از ده ها شکایت ایالتی در آمریکا قرار دهد.هوندا از 
سال ۲۰۰۸ برای ۸.۵ میلیون خودرو به منظور تعویض 
بادکننده های معیوب آنها فراخوان داده است. همه این 
فراخوانها بجز ۸۷۵ هزار خودرو از س��ال ۲۰۱۴ به بعد 
صادر ش��د و آخرین فراخوان که مربوط به ۲.۳ میلیون 
خودرو بود در فوری��ه اعالم ش��د.انفجار بادکننده های 
تاکاتا در خودروهای هوندا تاکنون ۹ کش��ته و بیش از 
۹۰ مصدوم در آمریکا بر جای گذاش��ته اند. هفت مورد 
از این کشته ها و ۷۰ مورد مصدومیت از زمانی که تاکاتا 
در اواخر سال ۲۰۱۰ تولید بادکننده ها با طراحی جدید 

را برای هوندا آغاز کرد، اتفاق افتادند.

درخواست خودروسازان برای ایجاد 
خط سریع برای خودروهای خودران

اتاق خب��ر: گوگل، لیف��ت و مدیران صنعت خ��ودرو از 
خواس��تند  آمریکای��ی  قانونگ��ذاران 
از  اس��تفاده  ب��ه  کم��ک  ب��رای 
خودروه��ای خ��ودران، یک خط 
س��ریع رگوالتوری ایج��اد کنند. 
نماین��دگان جن��رال موت��ورز و 
شرکت قطعه س��از دلفی با حضور 
در یک جلس��ه س��نای آمریکا به بیان 
 مزایای ایمنی و محیط زیس��تی خودروه��ای خودران

 پرداختند.

ات�اق خب�ر: رییس انجم��ن مل��ی حمای��ت از حقوق 
مصرف کنن��دگان گف��ت: امی��دوارم در س��ال جدی��د 
خودروس��ازان تغییر روی��ه داده و عملکرد خ��ود را در 
حوزه های قیم��ت، کیفی��ت و خدمات پ��س از فروش 

محصوالت، اصالح کنند. 
محمد جعفری اظهار کرد: در س��الی که گذش��ت شاهد 
مش��کالت و کاس��تی های مختلفی در صنع��ت خودرو 
بودیم که ناق��ض حقوق مصرف کنن��دگان این محصول 
در کش��ور بود.وی با بیان اینکه وضعی��ت خدمات پس 
از فروش خودروس��ازان به هیچ وجه مناس��ب نیس��ت، 
خاطرنش��ان ک��رد:  دش��واری در پذی��رش خودروها در 
تعمیرگاه ها، باال بودن هزینه تعمی��ران و کمبود و نبود 
قطع��ات یدک��ی از جمل��ه مهمترین این مش��کالت در 
س��ال گذش��ته بود.رییس انجمن ملی حمایت از حقوق 

مصرف کنن��دگان ادام��ه داد: ب��ه عنوان مث��ال کمبود 
قطعات یدک��ی در نمایندگی های خدمات پس از فروش 
خودروس��ازان از مشکالت ش��ایعی بود که باعث می شد 
خودروی مش��تریان روزها به دلیل نبود ی��ک قطعه در 
تعمیرگاه ه��ا متوقف ش��ود.وی افزود: متناس��ب نبودن 
قیم��ت و کیفی��ت خودروهای داخل��ی از دیگ��ر موارد 
نقض حقوق مصرف کنندگان در س��الی که گذشت بود 
به گونه ای که کیفی��ت خودرویی که تحویل مش��تریان 
می شد تناس��بی با قیمت باالی آن نداش��ت.جعفری با 
بیان اینکه امیدوارم در سال جدید این مشکالت برطرف 
ش��ده و کیفیت خودروهای داخلی افزایش یابد، تصریح 
کرد: مصرف کنندگان این حق را دارند که در برابر پولی 
که پرداخت می کنن��د خودروی بدون نقص و دردس��ر 

دریافت کنند.

انتظار بیهوده

خودروسازان تغییر رویه دهند

افزایش 4 برابری فروش رنو به ایران 
خودرو

ات�اق خبر: ف�روش رنوی فرانس�ه به ای�ران در 
دو ماه نخس�ت س�ال جاری میالدی با افزایش 
4برابری نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه 

شد و به 8هزار و 54۰ دستگاه رسید. 
ش�رکت خودروس�ازی رن�وی فرانس�ه اع�الم 
کرد در دومین ماه س�ال ج�اری میالدی 554۰ 
دس�تگاه از محصوالت خود را روانه بازار ایران 
کرده است. در مدت مشابه سال قبل فروش رنو 

به ایران صفر اعالم شده بود.

در ژانوی�ه ۲۰۱6 نی�ز ک�ه تواف�ق هس�ته ای 
ب�ه اج�را گذاش�ته ش�د 3 ه�زار دس�تگاه از 
 محص�والت ای�ن ش�رکت ب�ه ای�ران فروخته 

شده بود.
بر این اس�اس در مجم�وع طی دو ماه نخس�ت 
س�ال جاری می�الدی و پ�س از لغ�و تحریم ها 
فروش این شرکت فرانس�وی به ایران نسبت به 
مدت مشابه سال قبل حدود 4 برابر شده است. 
رنو در ژانوی�ه و فوریه س�ال ۲۰۱5 بالغ بر ۲۰5۰ 
دس�تگاه از محصوالت خود را به ایران فروخته 
بود که این رقم در مدت مش�ابه س�ال جاری به 

854۰ دستگاه رسیده است.
خودروی ل�وگان پرفروش ترین محصول 
این شرکت در ایران است که با نام ال9۰ 
و به صورت س�ی کی دی در این کش�ور 

مونتاژ می شود.
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اعطای وام های ارزی به بنگاههای کوچک و متوسط ضروری است 

اتاق خبر: مسعود دانش��مند عضو هیات مدیره خانه اقتصاد 
ایران در گفتگو با اتاق خب��ر در خصوص پیش بینی وضعیت 
اقتصادی کش��ور در س��ال ۹۵ با توجه به اتفاقات سیاسی و 
اجتماعی کشور گفت: استفاده از ابزارهای مناسب اقتصادی 
پیش شرط تحقق افق روشن از سه ماهه دوم سال خواهد بود. 

مشروح این گفت و گو را در ادامه می خوانید.

 به عن�وان یک فع�ال اقتصادی مهم تری�ن رویداد 
سیاسی یا اقتصادی کشور در سال 94 چه می دانید؟

 مهم ترین رویداد کشور در سال ۹۴ موضوع برجام است و از 
هر کسی که این سوال را از او بپرس��ید این را به شما خواهد 

گفت و غیر از موضوع برجام موضوع سقوط قیمت نفت
 و مهم ترین تحولی که در کشور اتفاق افتاد؟

مهم ترین تحول کش��ور هم باز هم موضوع برجام بود و هیچ 
اتفاقی دیگری نیفتاده و به قول معروف همه چیز آرام است.

  وضعی�ت س�ال پی�ش رو را چگون�ه م�ی بینید و 
ارزیابی می کنید؟

در س��ال پیش رو اگر برجام به درس��تی اتفاق بیفتند و پول 
های بلوکه شده آزاد ش��ود و اگر تحریم ها برداشته شود که 
البته هن��وز بخش عمده ای ازآنها برداش��ته نش��ده اند و اگر 
سیاس��تهای اقتصادی حسن روحانی سیاس��تهای درستی 
باشند و در سطح اش��تغال درست عمل ش��ود، افق پیش رو 
در س��ال ۹۵ البته از س��ه ماهه دوم به بعد افق خوبی خواهد 
بود. این یعنی اینکه وضعیت تولید افزایش و اشتغال افزایش 
پیدا خواهد کرد؛ رونق به بازارهای ما باز خواهد گشت و اینها 

همگی نقاط مثبتی به حساب می آیند.
 پ�س این امی�دواری برای اینکه س�ال 95 ش�اهد 

اتفاقات خوبی باشد وجود دارد؟
تمام ای��ن اتفاق��ات مثبت دارای پیش ش��رط و اب��زار هایی 
هس��تند؛ بطور مثال پ��ول هایی ک��ه آزاد می ش��وند بهتر 
است در بانکی بنام صنایع کوچک و متوس��ط برده شود و از 
محل آن، وام ه��ای ارزی بدون بهره ب��ه واحدهای کوچک و 

متوس��ط داده ش��ود تا بتوانند تولید کنند و بعد از یک دوره 
تنفس قابل قبول اقس��اط وام گرفته ش��ده را به شکل ارز به 
بان��ک برگردانند. تضمی��ن بازپرداخ��ت این وام ه��ا باید از 
طریق بانک های عامل های خودش��ان باشد و اگر واحدهای 
تولیدی محصوالت خودش��ان را ب��رای بازارهای خارجی در 
نظر بگیرند طبیعی اس��ت هم موضوع اشتغال حل می شود، 
تولید ناخالص داخلی باال خواهد رفت، رشد اقتصادی شکل 
معقولی خواهد داش��ت و در نهایت س��رمایه ای که به شکل 

ارزی داریم به جای خود باز خواهد گشت.
  در این خصوص دولت باید چه سیاس�تهایی را در 

دستور کار قرار دهد؟
سیاس��تهای دولت باید عدم دخالت در امور تصدی گرایانه 
باشد و بایستی اقتصاد کشور باز تعریف شود تا مشخص شود 
که اقتصاد کشور دولتی اس��ت و یا خصوصی.بر این مبنا اگر 
مشخص ش��د که اقتصاد کش��ور دولتی اس��ت پس فعالیت 
بخش خصوصی دیگر معنایی ندارد؛ ولی چنانچه معلوم شد 

که اقتصاد کشور خصوصی اس��ت، دولت دیگر دخالتی 
نکند و اجازه دهد بخش خصوصی در قالب اصل ۴۴ 

بخش فعالیت های خودش را انجام دهد.
 ترکیب جدید مجل�س چه تاثیراتی 

اقتص�اد کش�ور خواه�د  ب�ر روی 
گذاشت؟

در حال حاض��ر ب��ا توجه ب��ه این که 
تکلیف ۲۰ ت��ا ۲۵ درصد کرس��ی ها 
مشخص نشده اس��ت هرگونه اظهار 
نظری در خص��وص بافت مجلس زود 

هنگام است و محل تامل دارد.
نکته حائز اهمیت و مهم این اس��ت که 

مجلس در حالت فعلی باید در خصوص 
ش��رح وظایف خود باز تعریف مجدد انجام 

دهد و بر همین اساس باید پرسید آیا وظیفه 
مجلس فقط تصوی��ب قوانین اس��ت و یا وظیفه 

نظارت بر اتفاقات را هم بر عهده دارد. باید گفت آغاز و ابتدای 
وظایف مجلس نظارت بر اجرای قوانین است و اشکاالت نیز 
باید بعنوان قوانین جدید مطرح شوند. هم اکنون نیز مجلس 
فعلی تنها به وضع قوانین می پردازد، و این قوانین  هم شکل 

اجرایی نیز به خود نمی گیرند.
در حاضر عمده مش��کالت گریبانگیر کش��ور ناش��ی از عدم 
اجرای صحیح قوانین اس��ت و مجلس وظیفه دارد بر اجرای 
قوانین نظارت الزم را داشته باشد و این موضوع را ریشه یابی 
کنند که چرا قوانین در مرحله اجرا موفق نیستند و آثاری را 
که از آنها انتظار می رود را ندارند و پاسخ داد که آیا مشکل از 
قوانینی است که وضع شده اند و یا قوانین دیگری هستند که 
در تزاحم با قوانین فعلی هس��تند و اجازه اجرا را نمی دهند. 
با حل این چراها روان س��ازی محسوس��ی در اجرای قوانین 
اتفاق می افتد. و مجلس این حق قانونی را دارد تا در فواصل 
۳ ماه یا ۶ ماهه مسئوالن اجرایی هر قانون را احضار کند و در 

خصوص کیفیت اجرای قوانین توضیح بخواهد.
 پیش بینی ش�ما در خصوص زمان پیدا ش�دن آثار 

لغو تحریم ها بر معیشت مردم چیست؟
با توج��ه به آنچه ک��ه در ابتدای صحبت اش��اره ک��ردم باید 
تاکید کنم که اوال در سه ماهه اول س��ال آینده هیچ اتفاقی 
را نمی توان متصور ش��د و اگر بخواهیم آث��اری را برای برای 
این موضوع مشاهده کنیم باید از س��ه ماهه دوم سال در پی 
مشاهده تاثیرات باشیم و این بستگی به این موضوع دارد که 
تحریم ها لغو شوند، پول هایی بلوکه شده آزاد شوند و اینکه 
دولت بخواهد چگونه با ش��رایط جدید خ��ود را عرضه و کار 
کند؟ آیا قرار است به مانند روال گذشته پولها را مستقیم به 
جامعه تزریق کند؟ و یا اینکه پولها را صرف بخش تولید کند؟

ک��ه البته گزینه دوم س��ختی های ه��ای خ��ود را دارد ولی 
سرانجام پیدایش آثار آن هرچند بصورت طوالنی مدت ولی 
به شکل پایدار در معیشت مردم احساس خواهد شد؛ و مهم 
ترین مس��اله امروز جامعه و اقتصاد کش��ور موضوع اشتغال 
است و بایستی به این ترتیب بزرگترین مساله و دل مشغولی 

برای هر دولتی مساله اشتغال باشد.
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تلخ ترین و شیرین ترین اتفاقات زندگی سینماگران در سال 94
بهترین ها

به گ��زارش ات��اق خبر، 
همزمان با آغاز سال ۱۳۹۵ با ۸ 
تن از هنرمندان رشته های گوناگون 
س��ینمایی در رابط��ه با مس��ائل تلخ 
و ش��یرینی که در س��ال ۹۴ ش��اهد 
آن بودند ب��ه گفتگو نشس��تیم. اغلب 
هنرمندان از درگذشت چهره های آشنا 
میان اهالی س��ینما و تئاتر به عنوان غم 
انگیز ترین اتفاقات سال ۹۴ نام بردند و 
همچنین درگذشت »هادی نوروزی« 
کاپیتان تیم »پرسپولیس« نیز یکی از 
تلخ ترین اتفاقات زندگی هنرمندان در 

این سال بود.
مهدی امینی خواه بازیگر س��ینما و 
تلویزیون گفت: تلخ ترین اتفاق زندگی 
من در س��ال ۹۴ این بود که در اتوبان 
ص��در در حالی که مش��غول رانندگی 
ب��ودم مورد حمل��ه ۲ فرد موتورس��وار 
قرار گرفتم و آن ها با س��الح س��رد به 
من حمله ک��رده و تمامی موبایل، اشء 
قیمتی و هرآنچه که ارزشمند بود را از 
من ربودند و البته خوش��بختانه بعدها 
پلیس توانس��ت آن ها را دستگیر کند؛ 
اما تلخی این ماجرا همواره با من همراه 

است.

وی ادامه داد: اما شیرین 
ترین اتف��اق زندگ��ی ام این بود 
که همواره آرزو داش��تم بتوانم به عنوان 
خلبان پرواز کن��م و این اتفاق در فیلم س��ینمایی 
»جزی��ره مهربانی« ب��ه کارگردانی خانم فری��ال بهزاد 
محقق شد و برای اولین بار من در نقش یک خلبان توانستم 
تجربه پ��رواز را انجام ده��م؛ این فیلم س��ینمایی اثری بیگ 
پروداکشن بود که برای برداش��ت صحنه هایش پرواز واقعی 
انجام می ش��د و من در کنار یک خلبان واقع��ی که به عنوان 

بازیگر این فیلم بود توانستم این پرواز را انجام بدهم.
مونا فرجاد نیز در رابطه با تلخ ترین اتفاق زندگی اش در سال 
۹۴ گفت: درگذشت دکتر علی پویان جراح مغز و اعصاب که 
یکی از دوستان خانوادگی مان بود دردناک ترین اتفاق زندگی 
ام در سال ۹۴ بود و باعث ش��د تا شیرینی های گذرایی که در 

این سال گاهاً به وجود می آمد برایم قابل لمس نباشد.
مرجان اشرفی زاده کارگردان مطرح سینمای کشور که به 
تازگی »مادر« شده اس��ت نیز شیرین ترین اتفاق زندگی اش 
در س��ال ۹۴ را مادر شدن اش دانس��ت و گفت: به دنیا آمدن 
فرزندم نه تنها شیرین ترین اتفاق سال ۹۴ بلکه شیرین ترین 
اتفاق زندگی ام است. این س��ینماگر اما راه پیدا نکردن اولین 
فیلم بلند سینمایی اش با عنوان »آبجی« به سی و چهارمین 
جش��نواره فیلم فجر را واقعه ای دردناک توصیف کرد و اظهار 
داش��ت: هر فیلمس��ازی فیلم های خود را مانند فزندان اش 
دوس��ت دارد و از اینکه مس��ئوالن با فیلم من چنین رفتاری 
کردند بس��یار ناراحت هس��تم و امیدوارم که در سال جدید 

اتفاقات شیرینی برای »آبجی« رقم بخورد.
مهران رجب�ی بازیگر طناز س��ینما و تلویزی��ون نیز گفت: 
تلخ ترین و ش��یرین ترین اتفاق زندگی ام در سال ۹۴ خرید 
اتوموبیل برای دخت��رم بود! وی افزود: از اینکه توانس��تم بعد 
از مدت ها وع��ده و وعید برای فرزندم اتوموبیل بخرم بس��یار 
خوشحالم اما از اینکه مجبور شدم ۵۳ میلیون تومان پول بی 

زبان را برای خرید این اتوموبیل صرف کنم بسیار افسوس می 
خورم و قطعاً تلخی و درد آن تا سال ها با من همراه خواهد بود!

اسماعیل سلطانیان دیگر بازیگر س��ینما و تلویزیون نیز از 
عمل جراح��ی روده خود به عنوان تلخ ترین و ش��یرین ترین 
اتفاق زندگی اش در سال ۹۴ یاد کرد و اظهار داشت: من مدت 
ها از مش��کالت حاد روده ای رنج می بردم و یکی از تلخ ترین 
اتفاقات زندگی ام در سال ۹۴ دردهای وحشتناک روده ای بود 
اما خوشبختانه بعد از عمل بهبودی نسبی پیدا کردم و خودم و 

خانواده ام از این امر بسیار خوشحال هستیم.
شراره رخام بازیگر جوان س��ینما و تلویزیون هم در این باره 

و گفت: درگذشت تعداد کثیری از هنرمندان  ن��ام  ب��ه 
سرش��ناس در تمامی رشته های 

هنری و همچنین ورزشکاران 
زیادی که در س��ال ۹۴ به 
دی��ار باقی ش��تافتند تلخ 
تری��ن لحظ��ات را ب��رای 
من رق��م زد. وی ادامه داد: 

»هادی ن��وروزی« کاپیتان 
محبوب تی��م پرس��پولیس در 
س��ال ۹۴ ب��ه ط��ور ناگهانی 

درگذش��ت و ای��ن مس��أله 
برای من که شدیداً به تیم 
»اس��تقالل« عالقه دارم و 
در ظاهر نباید اعضای تیم 
»پرسپولیس« چندان برایم 

دارای اهمیت باش��ند بس��یار 
دردن��اک و تأس��ف آور ب��ود. این 

بازیگر مردمی سپس شادترین 
لحظات خود در س��ال ۹۴ را 
زمانی دانس��ت که لبخند بر 
لب مردم می بین��د و گفت: 
من ه��ر زمانی که مش��اهده 

می کنم هر فردی لبخند به لب 
دارد و غصه و درد در وجودش دیده 

نمی شود شاد می شوم و آرزو 
دارم که تمام��ی ملت ایران 
 همواره ش��ادان و س��رافراز

 باشند.
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