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سخن آغاز

تعداد هیأت های تجاری که در یک س��ال گذش��ته به ایران 
آمده اند چندین برابر مجموع 10 سال قبل آن است. چندین 
مقام مس��ئول از کش��ورهای مختلف به ایران آمده اند تا در 
بازاری که مدت ها بود از آن دور بودند مجددا حضور داش��ته 
باشند. با این وجود این صحبت ها کمتر به قرارداد ختم شده 
اس��ت. برای این پدیده چند علت می ت��وان ذکر کرد. عللی 
همچون اس��تفاده نکردن از پتانسیل های بخش خصوصی، 
رفع نشدن اثرات تحریم، مشکالت بانکی و مشکالت حمل 
و نقلی از موارد مهمی هس��تند که به صورت مفصل فعاالن 

اقتصادی به آنه��ا پرداخته اند. اما ی��ک واقعیت کمتر مورد 
توجه فعاالن اقتصادی قرار گرفته است و آن موضوع تغییرات 
اقتصاد ایران در سال های گذشته است. ایران زمانی یکی از 
بهترین  بازارهای خرید ماش��ین آالت کشورهای پیشرفته 
بود. اما امروز اقتصاد کش��ور با تغییراتی گسترده روبرو شده 
است. ما در شرایط رکود یعنی فزونی عرضه بر تقاضای موثر 
هستیم. در چنین شرایطی انتظار س��رمایه گذاری چندان 
قابل قبول نیس��ت. 10 س��ال قبل حضور خصولت��ی ها در 
اقتصاد به اندازه امروز پررنگ نبود. قوانین اقتصادی از یکسو 
و شرایط رشد اقتصادی از سوی دیگر وضعیتی کامال متفاوت 
را از تجربه کشورهای خارجی در ایران رقم زده است. طبیعتا 
در این شرایط ش��رکای قدیم تجاری با فرض هایی به ایران 
سفر می کنند که با واقعیت های امروز کشور منطبق نیست و 

طبیعتا باعث سر نگرفتن قراردادهای جدید می شود.

تفاهمات بی نتیجه

 رايزنان بازرگاني 
5از بخش خصوصي انتخاب شوند

 صنعت گردشگری ترکیه 
به کدام سو می رود؟
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فراز جبلی

سردبیر

پـرونده  ويـژه
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همزمان با سفر رییس جمهوری کره جنوبی به تهران صورت گرفت:

تحرک در روابط اقتصادی ايران و کره
اتاق خبر :حس��ن روحانی رییس جمهوری کش��ورمان 
روز دوش��نبه پس از پایان نشست مش��ترک هیأت های 
عالی رتبه ایران و کره جنوبی و امضای 19 سند همکاری 
، در نشست مشترک خبری با همتای کره ای خود گفت: 
روابط جمهوری اس��المی ایران و کره جنوبی به عنوان دو 
کش��ور مهم در منطقه خاورمیانه و شرق آسیا بسیار حائز 
اهمیت است و دو کشور طی 54 س��ال گذشته همواره از 

روابط مثبت و سازنده ای برخوردار بودند.
رییس  جمه��وری با بیان ای��ن که ایران و ک��ره جنوبی از 
تمدن دیرین��ه و کهن برخوردار هس��تند، اف��زود: روابط 
دو کش��ور در دهه های گذش��ته، دو مل��ت و بخش های 

اقتصادی دو کشور را با یکدیگر آشناتر کرده است.
دکتر روحانی با بیان این که در جریان س��فر خانم “پارک 
گئون هی” ب��ه ایران توافقات مهمی انجام ش��ده اس��ت، 
گفت: یکی از این توافقات تبدیل روابط تجاری دو کش��ور 
به روابط راهبردی و ریش��ه دار اس��ت که برای ایجاد این 

تحول بزرگ، ش��رکت های کره جنوبی به سرمایه گذاری 
و فعالیت های مشترک اقتصادی با ایران مبادرت خواهند 
کرد و در کنار این فعالیت ها فناوری های پیش��رفته وارد 

ایران خواهد شد.
ریی��س  جمهوری خاطرنش��ان کرد: ب��رای ایجاد تحرک 
جدید اقتصادی بین تهران و سئول الزم است فعالیت های 
کارگزاری بانکهای دو کش��ور آغاز ش��ود ک��ه در جریان 

مذاکرات خود در این مورد بحث و تبادل نظر کردیم.
دکتر روحانی با اشاره به این که زمینه های بسیار فراوانی 
برای فعالی��ت کارآفرینان ک��ره ای در بخش های مختلف 
از جمل��ه نف��ت، گاز، صنع��ت، مع��دن و ام��ور زیربنایی 
وج��ود دارد، اظهار داش��ت: امروز 19 س��ند بین مقامات 
دولتی دو کش��ور به امضا رسید و اس��ناد متعدد دیگری 
نیز توس��ط بخش ه��ای خصوصی ای��ران و ک��ره جنوبی 
به امض��ا خواهد رس��ید و دو طرف تصمی��م گرفتیم رقم 
مبادالت تجاری خ��ود را از حدود 6 میلی��ارد دالر کنونی 

به س��ه برابر یعنی 18 میلیارد دالر افزایش دهیم.رییس  
جمهوری همچنین از توس��عه رواب��ط فرهنگی، علمی و 
فناورانه و فعالیت مش��ترک دو کش��ور در این زمینه خبر 
داد و گفت: گردشگری و توریسم و برقراری پرواز مستقیم 
س��ئول به تهران و نیز س��رمایه گذاری بخش های کره ای 
در زیرس��اخت های مربوط به توریس��م در ایران از جمله 
ساخت هتل از موضوعاتی بود که در مذاکرات خود آن را 

مورد تأکید قرار دادیم.

اتاق خبر: علی خرم س�فیر س�ابق 
ای�ران در مق�ر اروپای�ی س�ازمان ملل 
در خص�وص رابطه میان دیپلماس�ی و 
رونق اقتصادی ب�ه اتاق خبر گفت: ابزار 
دیپلماس�ی در خدم�ت اقتص�اد، رونق 
اقتصادی، رش�د و توسعه کشور، احیای 
صنع�ت، افزای�ش ص�ادرات، افزای�ش 
تولید، آوردن تکنول�وژی های جدید و 
مدرن، آوردن سرمایه خارجی است. این 
موضوع  به این معنی است که تمام هدف 
و تالش دیپلماسی در جهت فراهم آوری 
این امکانات برای کش�ور است تا بدین 
ترتیب کس�انی ک�ه در بخ�ش اقتصاد، 
صنع�ت، تولی�د، بیم�ه و ... فعالیت می 
کنند؛ از فواید کلی آن به بهترین شکل 
ممکن بهره ببرند. بر این اساس در میان 
دس�تاورد های قابل لمس قضیه توافق 
هس�ته ای ایران نیز این موضوع نقشی 
کلیدی ایفا می کند. وی ادامه داد: کشور 
ما در عرض 37 سال گذشته، بطور کلی 

م�ورد تحریم بوده و در عرض ده س�ال 
گذش�ته نی�ز تحت تحریم هم�ه جانبه 
ی جه�ان و در راس آن ش�ورای امنیت 
سازمان ملل قرار داشته است. بنابراین 
طی ده س�ال گذشته که روابط کشور با 
جهان بطور کلی متوقف ش�ده بود و در 
این 37 سال نیز روابطی کژدار و مریضی 

را شاهد بوده ایم.
وی در خص�وص وضعی�ت بخ�ش 
خصوصی در روند تعامالت دیپلماسی 
اقتصادی کشور گفت: بخش خصوصی 
در حوزه دیپلماسی مش�کلی ندارد و 
حت�ی موضوعی جلو برنده و تس�هیل 
کننده به حساب می آید. اما زمانی که 
بخش خصوصی ج�رات این را ندارد تا 
س�رمایه گ�ذاری انجام ده�د موضوع 
ش�کلی پیچیده و فاقد راه ح�ل را به 
خود می گی�رد. در این وضعیت باید از 
خود بخش خصوصی بپرس�یم که چه 
زمانی آمادگی آن را دارند و چه ضمانت 
های�ی را در موض�وع س�رمایه گذاری 
درخواس�ت دارن�د. بخ�ش خصوصی 
کش�ور در حال حاضر ترجیح می دهد 
تا در زیر سایه امنیت یک سرمایه گذار 
خارجی حرکت داش�ته باشد. بنابراین 
این مش�کالت را باید برط�رف کرد تا 
بخش خصوص�ی این قدرت و جرات را 
داش�ته باشد تا س�رمایه گذار خارجی 
ق�وی ت�ر عمل کن�د و البته خ�رده پا 

محسوب نشود.

اتاق خبر: حس�ین جاب�ری انصاری 
س�خنگوی وزارت خارجه کش�ورمان 
در نشس�ت خب�ری ای�ن هفت�ه خود 
درخص�وص برخی ازانتقادات نس�بت 
به سیاس�ت ها و مواضع وزارت خارجه 
ک�ه آنرا انفعالی تلقی م�ی کنند گفت: 
ما در سیاس�ت ها و برخورد با مس�ائل 
و کش�ورهای مختلف ح�دودی داریم، 
اما این گونه نیس�ت که در زمین طرف 
مقابل بخواهیم ب�ازی کنیم. گاهی این 
محدودی�ت ها به کوتاه آمدن تفس�یر 
می شود در حالیکه سیاست جمهوری 
اس�المی ایران مبتنی بر انفعال و کوتاه 
آمدن نیس�ت. ما هوشمندانه و مبتنی 
بر انتخاب اقدام می کنیم ممکن اس�ت 
انتخاب ما مورد مناقشه از سوی برخی 
گروه ها ، شخصیتها قرار گیرد که البته 
از آن هم اس�تقبال می کنیم. اما وقتی 
سیاس�تی مبتنی بر انتخاب و برداشت 
از موقعی�ت ه�ا اس�ت غیرمنفعالنه و 
خردمندان�ه اس�ت.وی ادام�ه داد: در 
برخی موضوعات تعمدانه س�عی کرده 
ایم که در زمین برخی کشورها سعی که 
دارند با ایران رویارویی داش�ته باشند 
حرکت نکنیم و ما در این مسیر اهداف 
راهبردی خود را دنبال می کنیم. نحوه 
تنظیم ادبیات سیاس�ی ممکن اس�ت 
برای برخ�ی این تصور را به وجود آورد 
که این سیاست منفعالنه است ما به نظر 
این افراد احترام می گذاریم اما باید به 

آن ها بگوییم صبر کنید . جوجه را آخر 
پاییز می ش�مارند. دولت هایی که همه 
هس�تی نظام های خود را در تش�دید 
درگیری قرار داده اند دیر یا زود مجبور 
به تس�لیم در مقابل واقعیت ها و روند 
تحوالت منطقه خواهند شد. جمهوری 
اس�المی ایران معرکه های خ�ود را در 
طول تاری�خ با آرام�ش مدیریت کرده 
اس�ت و با احساسات ، نفرت وسیاست 
ه�ای مبتنی بر برداش�ت ه�ای آنی به 
تح�والت وارد نش�ده اس�ت. بلک�ه بر 
اس�اس تدبیر و عقالنیت منافع خود را 
دنبال کرده است. روابط ما با کشورهای 
جهان از جمله اروپا در مس�یر طبیعی 
خود ق�رار دارد و م�ا از فرصت های به 
 وج�ود آمده در پس�ابرجام اس�تقبال 
م�ی کنی�م . البت�ه رف�ت و آمده�ای 
 دیپلماتی�ک بالفاصل�ه آث�ار خ�ود را 
نش�ان نمی ده�د بلکه نم�اد تحوالت 

جدید است. 

برخی محدودیت ها به کوتاه آمدن ایران تفسیر نشوددیپلماسی اقتصادی و جایگاه بخش خصوصی
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گوشه کنار اقتصاد

ایران به جمع 8 کشور تولیدکننده 
شمش »آنتیموان« پیوست

ات�اق خبر : ای��ن کارخانه با س��رمایه 
گذاری 60 میلی��ارد ریالی با حضور 
مهدی کرباس��یان مع��اون وزیر 
صنعت، معدن و تج��ارت به بهره 
برداری رس��ید که امکان اشتغال 
20 نفر را فراهم ک��رده و دارای 25 
هزار تن ذخیره قطعی است. خط تولید 
شمش آنتیموان سفیدابه با ظرفیت روزانه 1.5 تن سنگ 
ورودی و تولید 300 کیلوگرم شمش با عیار 99.96 است 
که پیش از ای��ن به صورت آزمایش��ی در مرکز تحقیقات 
فرآوری مواد معدنی ایران )کرج( راه اندازی و از کانسنگ 
با عیار 15 درصد، شمش آنتیموان تولید شد.فلز آنتیموان 
در صنایع مختل��ف از جمله الکترونیکی، پتروش��یمی، 
نساجی، باطری سازی، شیمیایی، داروسازی، رنگ و نیز 
س��اخت آلیاژهای محکم در برابر خوردگی و فرسودگی 
اس��تفاده می ش��ود و در س��ال های اخیر به سبب رشد 

مصرف این فلز، قیمت آن افزایش داشته است.

پایان عصر سقوط نفت هنوز قطعی نیست
اتاق خبر : فاتح بی��رول، رئیس آژانس 
بین المللی انرژی، اع��الم کرد که 
ممکن است روند کاهشی قیمت 
نفت متوقف شده باش��د، اما این 
توقف مش��روط به آن اس��ت که 
س��المت اقتصاد جهان��ی به خطر 
نیفت��د. ب��ه گفت��ه بی��رول، احتمال 
کاهش ٧00 هزار بش��که ای تولید روزان��ه اوپک از یک 
سو و اختالل در تولید نفت کشورهایی همچون نیجریه 
و کویت از سوی دیگر، از جمله عوامل تأثیرگذار در رشد 
کنونی قیمت نفت بوده اند. وی افزود: باور داریم که در 
صورت استمرار شرائط عادی تا پایان سال، در نیمه دوم 
2016 و در س��ال 201٧ میالدی شاهد بازگشت توازن 

به بازار نفت خواهیم بود.

کاهش برداشت چوب از جنگل های کشور
اتاق خبر: خداکرم جاللی با اش��اره به 
عوامل متع��دد تخری��ب جنگل ها 
از بع��د انس��انی و طبیع��ی گفت: 
بر اس��اس آم��ار و گ��زارش های 
دقیق، خوشبختانه از سال 13٧3 
تاکنون س��طح جنگل های شمال 
کشور 223 هزار هکتار افزایش داشته 
اس��ت. رئیس س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری با 
بیان اهمیت حضور فعال مردم و همکاری سازنده جوامع 
محلی در صیانت از انف��ال، افزود: برنامه های مختلفی در 
حوزه حفاظت سیستمی از منابع طبیعی در دستور کار 
قرار گرفته که مهم ترین آن مش��ارکت مردم در حفاظت 
در کنار بهره برداری چند منظوره از منافع جنگل بدون 
ایجاد تخریب اس��ت که طی 2 سال گذش��ته به صورت 
پایلوت در برخی از مناطق جنگلی شمال کشور در حال 

اجرا بوده و نتایج خوبی نیز حاصل شده است. 

ات�اق خب�ر: آماره��ای تج��ارت خارجی ای��ران در 
فروردین 1395 نش��ان می دهد که واردات از روسیه 
در این ماه نسبت به زمان مش��ابه سال گذشته، رشد 
433.8 درص��دی داش��ته و از رق��م 24.٧5 میلیون 
دالر به 132.12 میلیون دالر رس��یده اس��ت. روابط 
تج��اری ایران و روس��یه ب��ا توجه به حص��ول توافق 
هس��ته ای ایران با 1+5 موس��وم به برجام که موجب 
گش��ایش مبادی اقتصادی و رفع تحریم های پولی و 
بانکی کشور ش��د، رفت و آمدهای تجار و هیات های 
تجاری و بازاریابی از سراس��ر دنیا به ایران را به همراه 
داش��ت که در این بین تجار و مس��ئوالن روس��یه از 
جمله هیات های پر جمعیتی بودند که سال گذشته 

به ای��ران آمدند. در حالی که انتظ��ار می رفت حاصل 
اقامت یک هفت��ه ای این هیات 300 نف��ره روس در 
ایران باعث افزایش میانگین تجارت خارجی ایران با 
این کشور شود، اما آمار تجارت ایران و روسیه در سال 
گذشته نسبت به س��ال 1393، کاهشی حدود 5.2٧ 
درصدی داش��ت که متعاقب آن نیز صادرات س��ال 
گذشته نسبت به سال قبل خود 22.٧ درصد کاهش 
داشته است. اما با این وجود آمارهای مقدماتی نشان 
می دهند که وضعیت تجارت خارجی بین دو کش��ور 
ایران و روسیه از ابتدای امس��ال دوباره روند صعودی 
به خود گرفته اس��ت که در گام اول رشد 5.3 برابری 

واردات از روسیه گواه این مطلب است.

واردات ايران از روسیه به اوج رسید!

حمل و نقل
راه ها از خطوط ریلی سبقت می گیرند

اتاق خبر:  معاون برنامه ری��زی و اقتصاد حمل ونقل وزیر 
راه و شهرسازی با اشاره به ابالغیه ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی به این وزارتخانه اعالم کرده است که بخش قابل 
توجهی از اهداف مدنظر در این ابالغیه از سوی این دستگاه 

پیگیری شده و با توجه به شرایط کشور نهایی خواهد شد.
براس��اس اعالم امینی، یک��ی از اصلی تری��ن مصوبه های 
س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پیش��برد طرح توسعه 
زیرساخت های تجارت خارجی و ترانزیت کشور بوده است 
که با توجه به پیگیری های الزم از سوی این وزارتخانه در 
س��ال 1395 در قالب پروژه هایی جداگانه در چند حوزه 

مختلف زیرساختی پیگیری می شود
براین اس��اس س��اخت و بهره ب��رداری از 10٧0 کیلومتر 
بزرگراه، 591 کیلومتر خط ریل��ی، 120 کیلومتر آزادراه 
و 45 کیلومتر راه اصلی بخش��ی از برنامه هایی هستند که 

وزارت راه و شهرسازی در این سال پیگیری خواهد کرد
مس��اله ای که نش��ان می دهد با توجه به سختی کار در 

پیشبرد شبکه ریلی همچنان 
س��رعت س��اخت جاده ه��ای 

کش��ور بس��یار بیش��تر از ریل به 
حساب می آید.

هرچن��د جزیی��ات مرب��وط ب��ه طرح ه��ای وزارت راه و 
شهرسازی برای ساخت این پروژه های جدید معلوم نشده، 
اما به نظر می رس��د در حوزه آزادراهی یکی از اصلی ترین 
پروژه ها که در س��ال ج��اری پیگیری خواهد ش��د بحث 
آزادراه تهران – شمال است . در کنار آن ساخت راه هایی 
مانند آزادراه اصفهان به ش��یراز و ارومیه به تبریز نیز جزو 
پروژه های بزرگی به حس��اب می آید که احتماال در سال 

جاری بخش هایی از آنها پیگیری خواهد شد
در حوزه ریلی نیز همانطور که مدیر عامل شرکت راه آهن 
وعده داده بحث س��اخت خطوط ریلی برای اتصال چند 
مرکز استان جدید به شبکه راه آهن از اولویت های اصلی در 

این حوزه به حساب خواهد آمد.
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 اتاق4
 بازرگانی

راهروهای اتاق
مالقات مدیرعامل موسسهWIFI اتریش با رییس اتاق تهران

برگزاری دوره های آموزشی روز اروپا 
در اتاق تهران

ات�اق خب�ر: مدیرعام��ل موسس��ه 
همکاری های اقتصادی اتاق اتریش 
)WIFI( ظهر امروز با رییس اتاق 
ته��ران مالقات و درب��اره آخرین 
همکاری ه��ای آموزش��ی میان 
این موسسه وابس��ته به اتاق وین با 
اتاق تهران تبادل نظر کرد. اواخر سال 
گذش��ته با امضای یک توافق نامه ، همکاری های آموزشی 
میان موسس��ه WIFI اتریش و اتاق تهران آغاز ش��د.در 
جریان این دیدار ناصر عندلیب مدیر مرک��ز آموزش اتاق 
تهران برگزاری دوره های آموزش��ی کوتاه مدت با موضوع 
مدیریت صادرات و نیز تربیت مدیران شرکت های بازرگانی 
را از جمله مفاد توافقنامه همکاری عنوان کرد. وی با بیان 
اینکه، اتریش از معدود کش��ورهای جهان اس��ت که نظام 
آموزش فنی و حرفه ای این کش��ور زیر نظر اتاق بازرگانی 
ق��رار دارد، افزود: » مذاکراتی با س��ازمان فن��ی و حرفه ای 
کش��ور صورت گرفت تا با اس��تفاده از تج��ارب و تخصص 
موسسه WIFI، آموزش های مهارتی از سوی اتاق تهران 
صورت بگیرد.« مدیرعامل موسسه همکاری های اقتصادی 
اتاق اتریش نی��ز در این دیدار، ب��ا ارائ��ه توضیحاتی ابتدا 
خاطرنشان کرد که این موسس��ه آموزشی، وابسته به اتاق 
بازرگانی وین اس��ت و یکی از اهداف کلیدی این موسسه، 
برقراری ارتباط میان افراد ب��ا بنگاه های اقتصادی و جهان 

کسب و کار است.
رییس اتاق بازرگانی ایران:

کره ای ها ایران را فقط بازار مصرف نبینند
اتاق خبر: رییس ات��اق بازرگانی ایران 
گف��ت: اروپایی ه��ا به ای��ن نتیجه 
رس��یده اند که ایران را نباید فقط 
به عنوان بازار مصرف نگاه کنند 
بلکه باید به دنبال کار مش��ترک 
با ایران باش��ند. این ب��اور اگر در 
کش��ورهای آس��یایی از جمله کره 
جنوبی به صورت جدی دنبال نشود قابل 
قبول نیس��ت، چرا که ایران قب��ل از اروپایی ها عالقه مند 
است با کشورهای آسیایی به ویژه با کره همکاری داشته 
باشند. محس��ن جالل پور در همایش تجاری ایران و کره 
جنوبی در هتل اس��پیناس پالس برگزار شد، گفت: رشد 
اقتصادی کره جنوبی برای مردم ما خوشحال کننده است. 
ما از اینکه یک کش��ور آسیایی موفق ش��ده در دهه های 
اخیر به پیشرفت قابل توجهی دست یابد، خشنود هستیم. 
جالل پور با اشاره به روابط تجاری دو کشور تصریح کرد: 
سابقه تجارت دو کشور کم رونق نبوده اما مایه افتخار هم 
نبوده است. آنچه در دوره جدید برای ارتقای روابط پایدار 
با کره اهمیت دارد این است که تالش کنیم ایران تنها به 
عنوان بازار مصرفی یا صادرکننده انرژی محسوب نشود. 
وی افزود: برای همکاری های صنعتی و اقتصادی ایران و 
کره باید از بازار بزرگ خارمیانه اس��تفاده کنیم و از طرف 
دیگر کره جنوبی در بسیاری از زمینه ها می تواند تجارب 

خود را به ایران منتقل کند.

اتاق خبر :عضو هی��أت نمایندگان ات��اق بازرگانی تهران 
حضور هیأت های خارجی را یک فرصت طالیی دانس��ت 
و گفت: با حضور هیأت های خارجی محدودیت ها، عارضه 
ها و نارسایی های نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که 

ناشی از اعمال تحریم ها بوده، شفاف سازی شده است.
رضا پدی��دار افزود: اگر به منظور ش��فاف س��ازی، فعاالن 
اقتصادی ما راهی کشورهای خارجی می شدند این پروسه 
بسیار هزینه بر و بلند مدت می ش��د و البته در کشور فاقد 

افراد ماهر و متخصص به منظور تحقق این هدف هستیم.
وی تصریح کرد: به منظور استفاده هر چه بیشتر از حضور 
هیأت های خارجی الزم اس��ت قوانی��ن و مقرراتی که در 
راس��تای توس��عه و تحول اقتصادی کش��ور توسط دولت 
و مجلس تصویب ش��ده اس��ت، به مرحله اجرا دربیاید تا 

بتوانیم یک برنامه مدون در این خصوص تنظیم کنیم.
پدی��دار عنوان ک��رد: الزمه حض��ور در بازاره��ای جهانی 
و فراهم ک��ردن زمینه های جذب و هدایت س��رمایه های 

داخلی و خارجی در روند توس��عه تولید و بازرگانی کشور، 
برقراری تفاهم با سایر کشورها در نظام بین المللی است.

وی با بیان اینکه تفاهم با کشورهای خارجی ابعاد مختلفی 
دارد؛ اظهار کرد:  یکی از مسائل مهم شناسایی و شناخت 
طرف های خارجی اس��ت که در این راس��تا باید قوانین و 
مقررات متقن در زمینه آزادس��ازی تج��اری و اقتصادی 

کشور را به طور شفاف در اختیار آن ها قرار دهیم.
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: نکته دوم بحث 
اجرای تفاهم با هیأت های خارج��ی در چارچوب قوانین 
بین المللی اس��ت و آخرین مورد افزایش ضریب اطمینان 
و اعتماد برای طرف های خارجی اس��ت تا مطابق با موارد 
توافق ش��ده، آن ها به طور کیفی یا کمی از ورود س��رمایه 
خود در بازار ایران بهره ببرند. پدیدار گفت: این موارد س��ه 
گانه از نکات اصلی است که در ارتباط با سایر کشورها باید 
بر آن تاکید شود تا هیأت های خارجی بتوانند اصل و سود 

سرمایه را به کشور خود بازگردانند.

عضو هیأت نمايندگان اتاق تهران در گفت و گو با اتاق خبر خواستار شد

بازی برد - برد ايران وهیأت های خارجی
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اتاق خبر :عضو هیأت نماین��دگان اتاق بازرگانی زنجان 
گفت: عمدتا هیأت های تجاری با هدف امضای قرارداد 
به کشور وارد نش��ده اند و تنها در حدود 20 درصد و آن 

هم در حوزه کالن به انعقاد قرارداد منجر شده است.
محمود ضرابی افزود: هیأت های تجاری با هدف فروش 
کاالهای خود وارد ایران می شوند و تا به امروز شرایطی 
فراهم نشده که تجار و فعاالن بخش خصوصی در عرصه 

به طور موثر و جدی حضور پیدا کنند.
وی با بیان اینکه عمدت��ا حضور هیأت ه��ای تجاری با 
هماهنگی قبلی صورت نمی گیرد؛ اظهار کرد: الزم است  
هدف از حضور هیأت های تج��اری و زمینه تخصص آن 

ها اعالم شود تا کارها مطابق با برنامه ریزی پیش رود.
این عضو هیأت نماین��دگان اتاق زنج��ان ادامه داد: 
الزم است به منظور پیش��برد و ارتقای تعامالت بین 
ایران و سایر کشورها هماهنگی و برنامه ریزی دقیق 

صورت گیرد.

ضرابی ادامه داد: هیأت 
های تج��اری عمدتا در 

پروژه ه��ای عمرانی، نفت 
و پتروش��یمی، راه سازی و ... با 

بخش دولتی مشارکت می کنند و بخش های تولیدی، 
نساجی و معدن مورد غفلت واقع شده است.

وی در پاس��خ به این پرس��ش که دلیل به تاخیر افتادن 
برخی قراردادهای تجاری در س��طح کالن بین ایران و 
سایر کشورها چیس��ت؛ اظهار کرد: حال که تحریم ها 
پایان پذیرفته، می توان علت این قضیه را به کارشکنی 
آمریکایی ها مربوط دانست و در این راستا الزم است آن 

ها به سمت شفافیت بیشتر حرکت کنند.
ضرابی تصریح کرد: هرچند اعالم شده مشکالت مربوط 
به ال سی و سوئیفت برطرف شده اما هنوز هم بانک ها 
در این زمینه ضعیف عمل می کنند و در عمل گشایشی 

صورت نگرفته است.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی زنجان در گفت و گو با اتاق خبر اعالم کرد

هیأت های تجاری ذوب در بخش دولتی ایران
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اقتصاد 

با کمیسیون ها
در جلسه کمیسیون توسعه صادرات خانه اقتصاد ایران مطرح شد

انتقاد از عملکرد سازمان توسعه تجارت

ات�اق خب�ر: در ابتدای جلس��ه کیومرث کرمانش��اهی 
ریی��س کمیس��یون توس��عه ص��ادرات خان��ه اقتصاد 
ایران ضم��ن انتقاد از عملکرد س��ازمان توس��عه تجارت 
اظهار داش��ت: انتخاب گروه های تجاری ب��رای رفتن به 
کش��ورهای دیگر و انعقاد قراردادهای تجاری، به صورت 

گزینشی صورت می گیرد. 
کاهش گرید ریسک کشور

باقر دزفولی در خصوص تأمین مناب��ع مالی مورد نیاز 
برای انج��ام فعالیت ه��ای اقتصادی اظهار داش��ت: تا 
زمانی که مش��کالت موجود با بیمه های اعتباری دیگر 
کشورها حل نش��ود و گرید ریس��ک از ٧ پایین نیاید، 
هیچ فاینانسی نه برای ما و نه برای سرمایه گذارانی که 
می خواهند در ایران س��رمایه گ��ذاری کنند اقتصادی 
نخواهد بود، چراکه این سرمایه گذاران بایستی حدود 
8 تا 9 درصد هزینه بیمه پرداخ��ت کند. وی ادامه داد: 
اگر بتوانیم گرید خود را همانند س��ال 2000، به  3/4 
برس��انیم، می ش��ود با بیمه 1 ت��ا 2 درص��د کار کرد و 

فعالیت های اقتصادی رونق پیدا کند.
به گزارش خبرنگار خانه اقتص��اد ایران، دزفولی اظهار 
داش��ت: متأس��فانه در برجام مس��ئله کاهش ریسک 
کش��وری ایران در نظر گرفته نش��ده اس��ت. در حال 
حاضر به نظر می رس��د که بیمه اعتباری کره موافقت 
کرده اس��ت فاینانس های ایران را تحت پوشش خود 
قرار دهد تا ک��ره ای ها بتوانند در ایران پ��روژه هار ا به 

طور فاینانس انجام بدهند.
این عضو کمیس��یون توس��عه صادرات خانه اقتصاد ایران 
با اش��اره به مسئله کش��ت برون مرزی گفت: من معتقدم 
جنگی که علیه این مسئله ایجاد شده است، بایستی با آن 
مقابله ش��ود. چرا که ما باید در جهت توسعه خدمات فنی 
و مهندس��ی خود در دیگر کش��ورها حضور داشته باشیم 
مضاف بر این که حضور ما در این کشورها همراه با اشتغال 

زایی برای جوانان کشور و ارزآوری همراه خواهد بود.
در ادامه کیومرث کرمانشاهی، رییس کمیسیون توسعه 
صادرات خانه اقتصاد ایران یکی از مش��کالت س��رمایه 
گذاری و فاینانس در ایران را نگرانی از بازگش��ت سرمایه 
برشمرد و اظهار داشت: پاشنه آشیل بی ثباتی ها و وجود 

چنین مسائلی نرخ ارز است. 
سوءبرداشت از کلمه “برند”

کرمانشاهی با اشاره به صحبت های مقام معظم رهبری 
اظهار داش��ت: بحث رهب��ری در واقع حمای��ت از تولید 
داخلی بوده اس��ت، چرا که سیس��تم باید از تولیدکننده 

داخلی حمایت کند.

اتاق خب�ر :رایزنان بازرگاني یک��ي از طرح هایي خوبي بود که 
به دلیل ضع��ف در اجرا هیچ گاه نتوانس��ت، جایگاه مناس��بي 
در اقتصاد ایران پیدا کند. مطالعه و بررس��ي بازار کش��ور محل 
استقرار از لحاظ جذب کاالها و خدمات قابل صدور ایران و تهیه 
فهرست کاالهاي قابل عرضه به بازار مورد نظر، اطالع رساني به 
صادرکنندگان کاالها و خدمات ایران��ي و واردکنندگان بالقوه 
کاال و خدمات از ایران، ارائه خدمات مش��ورتي درباره اقتصاد و 
بازرگاني ایران به متقاضیان مستقر در بازار هدف، ارائه اطالعات 
درباره ویژگي ه��اي بازار محل اس��تقرار نمایندگي یا ش��عب 
سازمان به تجار و صنعتگران ایراني و س��ازمان هاي اقتصادي 
ذي ربط و مس��ائل دیگري از این قبیل، از جمله وظایف رایزنان 
بازرگاني ایراني اس��ت. با این وجود هی��چ گاه رایزنان بازرگاني 
موفق نشدند به یک رکن اساسي در تجارت خارجي ایران بدل 
شود. در جلس��ه اخیر کمیس��یون صادرات خانه اقتصاد ایران، 
کیومرث کرمانشاهي، رییس کمیسیون اعالم کرد: اصوال این 
سوال مطرح است که چرا رایزنان بازرگاني باید از میان دولتي ها 
انتخاب شوند. وي تاکید داشت در ابتدا قرار بود سازمان توسعه 
تجارت رایزن��ان را از میان بخش خصوص��ي و فعاالن بازرگاني 
انتخاب کند ولي در عمل این طرح از اصل کار خود منحرف شد 
و کارمندان دولتي با شرایطي خاص به عنوان رایزنان بازرگاني 
به کشورهاي دیگر اعزام شدند. کرمانشاهي پیشنهاد داد که به 
جاي انتخاب رایزنان از نمایندگان دولت آیین نامه انتخاب تغییر 
کند و فعاالن اقتصادي و کارشناس��ان اقتصادي براي کمک به 
حل مشکالت تجارت خارجي به کشورها اعزام شوند. پیشنهاد 
دیگر خانه اقتصاد ایران در زمینه رایزنان بازرگاني اس��تفاده از 
نظر تشکل هاي ملي در انتخاب رایزنان بود. کرمانشاهي در این 
زمینه افزود: تشکل هاي ملي و اثرگذار باید در انتخاب رایزن و 
نظارت بر آن موثر باشند. به گفته وي یکي از مشکالت اساسي 

امروز این است که رایزنان قرار است مشکالت بخش خصوصي 
را حل کنند اما کمترین ارتباط ممکن میان آنها و تشکل هاست. 
وي تاکید داش��ت: در صورتي که پیش��نهاد اول یعني انتخاب 
رایزن بازرگان��ي از بخش خصوصي امکان پذیر باش��د مي توان 
انتظار داشت که تشکل ها خود به معرفي رایزناني از میان بدنه 

بخش خصوصی اقدام کنند.
کمیسیون صادرات خانه اقتصاد ایران به عنوان پیشنهاد سوم 
مطرح کرد که محل کار رایزن بازرگاني به خارج از سفارتخانه ها 
منتقل شود تا بخش خصوصي بودن این فعالیت بیش از پیش 
مش��خص ش��ود. در حال حاضر رایزن هاي بازرگان��ي در بدنه 
سفارت حضور دارند و به نوعي جزو ارکان دیپلماسي خارجي 
محسوب مي شوند به همین دلیل در ایام تحریم امکان استفاده 
از پتانس��یل هاي آنها نبود به همین دلیل اگر رایزن بازرگاني 
دفتري مستقل از سفارت داشته باشد، مي تواند به عنوان یک 
نهاد بخش خصوصي با فعاالن اقتصادي کشور هدف به بحث 
و گفت وگو بپردازد. همچنین این کمیسیون پیشنهاد استفاده 
از رایزنان افتخ��اري را مطرح کرد. در این زمینه کرمانش��اهي 
اعالم کرد: در حال حاضر فعاالن اقتصادي ایراني در کشورهاي 
زیادي حض��ور دارند که حاضر هس��تند بدون هی��چ حقوق و 
دستمزدي و تنها براي منافع ملي وظایف یک رایزن بازرگاني 
را انجام دهند و مي توان با دادن حکم رایزن بازرگاني افتخاري 
از پتانسیل هاي آنها استفاده کرد. به گفته کرمانشاهي در حال 
حاضر از شرایط رایزن بازرگاني داشتن مدت مشخصي سابقه 
دولتي اس��ت ولي این آیین نامه انتخاب پاس��خگوي شرایط 

پساتحریم نیست و باید با تغییر در آن وضعیت را بهتر کرد.

 رايزنان بازرگاني
  از بخش خصوصي

 انتخاب شوند

اتاق خبر :حمید میرمعینی در خصوص موانع سرمایه گذاری 
در ایران و چگونگی رفع این موانع گفت: موانع س��رمایه گذاری 
خارجی در ایران زیاد اس��ت که یکی از آنها بحث عدم شفافیت 
اس��ت؛ اما این مانع خیلی نمی تواند برای شرکت های خارجی 
دردسرساز باش��د؛ چراکه طبق قوانین داخل کشور این امکان 
وجود دارد که مالک نهایی شناسایی شود و از طریق آن انتقال 
مالکیت صورت بگیرد. بزرگ ترین مشکل برای جذب سرمایه 
گذار خارجی در ایران بحث امنیت و ثبات سیاسی است که برای 
سرمایه گذاران خارجی خیلی اهمیت دارد که ایران دوباره وارد 
چالش های تحریم و محددیت های مالی و معامالتی نشود. وی 
ادامه داد: در درجه دوم بحث تغییرات نرخ ارز است و زیرساخت 
هایی که باید برای پوش��ش ریس��ک نرخ ارز وجود داشته باشد 
که در ایران فع��ال وجود ندارد مگ��ر اینکه با راه ان��دازی بورس 

مشتقه های ارزی یا ابزارهایی 
همچون خرید ف��روش آتی 

ارز این امکان را فراهم کرد که 
س��رمایه گذاران ریسک نوسانات 

نرخ ارز خود را پوشش دهند.  میرمعینی تصریح کرد: مانع دیگر 
بسترها، قوانین و مقررات سرمایه گذاری و حمایت هایی است 
که باید از سرمایه گذاری خارجی شود که اکنون ناکافی است؛ 
یعنی قوانین و مقررات و بس��ترهایی که وجود دارد برای اینکه 
پول های اثرگذار وارد بازار ایران شود کافی نیست.وی ادامه داد: 
البته آمریکا اف��رادی که فعالیت تجاری و کس��ب و کار دارند را 
از این قانون معاف کرده اس��ت اما در کل محدودیت وجود دارد 
و شاید اگر این محدودیت نبود انجام معامالت خیلی سریع تر 

صورت می گرفت.

حمید میرمعینی - نايب ريیس کمیسیون بازار سرمايه خانه اقتصاد ايران

موانع سرمايه گذاری خارجی در ايران
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میوه ای که به سرعت زنان را الغر می کند!
اتاق خبر: بر اساس نتایج تحقیقاتی 
که روی زنان 45 تا 6٧ سال انجام 
گرفته است مصرف روزانه یک 
عدد سیب به کاهش وزن کمک 
می کند و میزان کلسترول مضر 
را کاهش می دهد.مصرف روزانه 
یک عدد سیب به کاهش وزن کمک 
می کند و میزان کلس��ترول مضر را کاه��ش می دهد. 
براس��اس تحقیقات محققان دانش��مندان امریکایی، 
مصرف روزان��ه یک عدد س��یب برای س��المت بدن و 

کاهش وزن مفید است.
مصرف روزانه ی این میوه باعث کاهش کلس��ترول بد 
خون می ش��ود. در واق��ع این میوه ی خوش��مزه باعث 

افزایش سطح کلسترول مفید و کاهش وزن می شود.
محققان برای دس��ت یافتن به این نتایج به مدت بیش 
از یک سال زنان بین 45 تا 65 س��ال را تحت مطالعه و 
بررسی قرار دادند. این شرکت کننده ها عالوه بر داشتن 
یک تغذیه  نرمال روزانه ٧5 گرم آلو خش��ک یا ٧5 گرم 
سیب خش��ک مصرف کردند و میزان کلسترول آن ها 
بعد از 3، 6 و 12 ماه اندازه گیری شد. نتایج این بررسی ها 
نش��ان داد ش��ش ماه بعد از ش��روع مطالعات، میزان 
کلسترول مضر زنانی که س��یب مصرف کرده بودند به 
طور متوسط 23 درصد کاهش و میزان کلسترول مفید 
آن ها 4 درصد افزایش یافته اس��ت. همچنین زنانی که 
روزانه سیب خشک مصرف می کردند به طور متوسط 

یک و نیم کیلو گرم الغر شدند.

نرمش های کاهش خستگی درکار با کامپیوتر
ات�اق خبر: عضالت دس��ت پس از 
استفاده طوالنی و بیش از حد از 
ماوس رایانه خسته می شوند. 
اف��رادی ک��ه ب��ا رایان��ه کار 
می کنند زمان زیادی را صرف 
تایپ کردن و استفاده از ماوس 
می کنند. :برای درمان درد عضالت 
دس��ت، ماوس رایانه ای را انتخاب کنید که به راحتی 
در کف دس��ت جا گیرد .ماوس بی��ش از حد بزرگ یا 
زیاد کوچک باعث خس��تگی س��ریع عضالت ساعد 
می شود.محل کار ایستگاه کاری است که باید از نظر 
ارگونومی بدن بطور صحیحی تنظیم شوند. نشستن 
در یک صندلی قابل تنظیم ارتفاع و قرار دادن ماوس 
در یک س��طح ثابت بطوریکه آرنج را حدود 90درجه 
خم و مچ دست در یک موقعیت مستقیم قرار گیرد به 
لحاظ ارگونومی بدن مطلوب است. بعد از استفاده از 
ماوس چند بار در روز عضالت س��اعد را کشش دهید 
.کف دس��ت راس��ت را روبه پایین نگه دارید با دست 
چپ به آرامی مچ دست راس��ت را خم کنید طوریکه 
انگشتان دس��ت روبه کف اتاق باشند این کشش را به 
مدت 10ثانیه انجام دهید و سپس با دست چپ تکرار 
کنید. بعد از هر یک س��اعت در طول استفاده از رایانه 
پنج دقیقه اس��تراحت کنید تا عضالت س��اعد کمتر 

احساس خستگی کنند.

 سالمت
پنجشنبه 16 اردیبهشت 1395

 مصرف بادام 
برای افزايش نشاط و خالقیت

اتاق خبر: در حالی که خس��تگی یا استرس می تواند 
ه��وس خوراکی های ناس��الم و هله هوله ه��ای مضر را 
ایجاد کند، راه هایی هم وجود دارند که ش��ما را از این 

مخمصه بیرون می آورند.
این راه ها ممکن اس��ت ک��ه در ظاهر متناق��ض به نظر 
برس��ند، اما کمی انرژی ص��رف ک��ردن می تواند واقعا 
به ش��ما کمک کند. تمرین یوگا، تمرینات بدن سازی 
و حتی 10 دقیقه قدم زدن می توان��د نقش موثری در 
س��رکوب این هوس های آزاردهنده و مخرب داش��ته 
باش��د و واقعا به افراد کمک کند. دور از دس��ترس قرار 
دادن غذاها یا حذف خوراکی های مضر از آشپزخانه هم 
می تواند موثر باشد. به نظر متخصصان دانشگاه کورنل، 
دیدن غذاها باعث می ش��ود که هوس غذایی بیش��تر 
شود و مقاومت فرد کاهش پیدا کند. محققان  دانشگاه 
پوردو معتقدند که اضافه کردن پروتئین های س��الم به 

هر وعده غذایی، به مقابله با گرس��نگی کمک می کند. 
آنان در یکی از مطالعات شان، از 46 خانم خواستند که 
30 یا 18 درصد از کالری مصرفی ش��ان را با پروتئین ها 
پُر کنند و به بررس��ی تاثی��ر این حج��م از پروتئین ها 
پرداختن��د. نتایج نش��ان داد خانم هایی ک��ه پروتئین 
بیش��تری می خورند، احس��اس رضایتمندی بیشتری 
از غذا دارند و کمتر گرسنه می ش��وند. به عالوه این  که 
در طول 12 هفته، ت��وده بدون چرب��ی خانم هایی که 

پروتئین بیشتری مصرف می کردند، افزایش پیدا کرد.

راه های کنترل اشتها

اتاق خبر: یک متخصص علوم زیستی و گیاهان دارویی 
گفت: مصرف بادام به افزایش نش��اط وخالقیت های 

ذهنی انس��ان کم��ک می کن��د و ش��یربادام 
نوشیدنی برای تقویت جسم و مغز است.

محمد دریایی درباره تغذیه س��الم برای 
افزایش کارایی ذهن اظهار داشت: اجرای 
یک برنامه صحیح که که کمترین بخش 

آن تغذیه مناس��ب اس��ت در زندگی نقش 
اساس��ی را بر عه��ده دارد.اج��رای یک 

برنامه صحیح که که کمترین بخش 
آن تغذیه مناس��ب است در زندگی 
نقش اساس��ی را بر عه��ده دارد. به 

گفته وی غذاهایی که ما می خوریم. 
در تم��ام وج��ود. اف��کار و احساس��ات و 

شیوه زندگی ما تاثیرگذار اس��ت. بدیهی است که شیوه 
غذاخوردن و مواد مصرفی ت��ا چه حد در اعصاب. قدرت. 
س��المت عمومی بدن. روان و به طور کلی جوان ماندن 

جسم. روح. طول عمر و قدرت اندیشه موثر است.
این متخصص علوم زیس��تی و گیاه��ان دارویی افزود: 
یک ضرب المثل انگلیسی است که می گوید:«ما همان 
هستیم که می خوریم« و متخصصان تغذیه می گویند 
که »باید توجه داشت که غذا نعمتی لذت بخش است 
و آشپزخانه مرکز تحقیق و هنرنمایی و آزمایشگاه خانه 
است و زنان و مردان باید افتخار کنند که در آزمایشگاه 
کار می کنند و غذا تهیه می کنن��د«. دریایی ادامه داد: 
برای برخورداری از زندگی پر برکت و سرشار از شادی 
و نشاط به مغزی قدرتمند و تفکری س��الم نیاز داریم. 
مغز معجزه ای اس��ت که برای فعال نگه داش��تن آن به 

مواد مغزی مناسب نیاز داریم.
وی گفت: بس��یاری از موادغذایی عناص��ری دارند که 
می توانن��د ب��ه حافظ��ه و خالقیت های ذهنی انس��ان 

کمک کنند. س��لول ها و مراکز عصبی ب��ه میزان کافی 
ویتامین ه��ای گ��روه B2 ریبوفالوین نی��از دارند.این 
متخصص علوم زیس��تی و گیاهان دارویی عنوان کرد: 
اگر بدن به میزان کافی این ویتامی��ن را دریافت نکند. 
توانایی افراد برای تمرکز کاهش پیدا می کند. بنابراین 
ب��رای افزایش توانایی ذه��ن باید رژی��م غذایی غنی از 
ویتامین های گروه B2 ریبوفالوین از جمله بادام. میوه. 

جوانه گندم. تخم مرغ باشد.
دریایی خاطرنش��ان کرد: بهتر اس��ت برای بهره گیری 
بیشتر از بادام از شیر بادام اس��تفاده کرد به این ترتیب 
که 10 ع��دد آن را در آب جوش خیس کرده و پوس��ت 
قهوه ای آن را جدا کرد. داخل میکسر با یک استکان آب 
و یک قاشق عسل ریخته شود؛ براین اساس باید عنوان 
کرد که شیربادام نوشیدنی بس��یار مقوی برای تقویت 

جسم و مغز است.



فناوری7

گوناگون و دانش

14.35 درصد کاربران از ویندوز 10 
استفاده می کنند

ات�اق خب�ر: وین��دوز 10 از نظر 
سهم بازار، بیش��ترین رشد را 

داش��ته اس��ت. آمار و ارقام 
جدید، اطالع��ات جالبی از 
وضعیت سیستم عامل های 
دسکتاپ نش��ان می دهد. بر 

اساس این گزارش، ویندوز 10 
در ماه آوریل، 14.35 درصد س��هم 

بازار را داش��ته اس��ت که از 14.15 درصد ماه مارس، 
اندکی بیشتر است. ویندوز ٧ با 48.٧9 درصد، کماکان 
رتبه اول را ب��ه خود اختصاص داده اس��ت، در حالیکه 
ویندوز 8.1، س��هم 8.16 درص��دی دارد. این گزارش 
همچنین نش��ان می دهد که مرورگر اج، 3.85 درصد 
سهم مرورگرها را به خود اختصاص داده است، که رقم 

بدی نیست. 

اطالعاتی تازه در رابطه با اسنپدراگون 830
ات�اق خب�ر :پ��س از اینک��ه پان 

جویتانگ، اطالع��ات جدیدی 
از اس��نپدراگون 830 منتشر 
کرد، کوالکام دوباره به خبرها 
بازگش��ته اس��ت. بر اس��اس 
اطالعات آقای جویتانگ، اسم 

 MSM8998 ،رمز این چیپست
اس��ت و در چند جنب��ه با مدل ه��ای فعلی تف��اوت دارد. 
فناوری ساخت اسنپدراگون 830، 10 نانومتری است، در 
حالیکه فناوری ساخت اس��نپدراگون 820، 14 نانومتری 
بود. این پردازنده، یک مودم LTE Cat. 16 دارد. مهمتر 
از همه اینکه، دارای هشت سی پی یو Kryo است که این 
تعداد، دوبرابر هسته های اس��نپدراگون 820 است! آقای 
جویتانگ، اطالعاتی از زمان عرضه این چیپس��ت منتشر 
نکرده اس��ت، اما تحلیگران اواخر 2016 یا اوایل 201٧ را 

زمان عرضه آن اعالم کرده اند.

آتش گرفتن گلکسی Edge Plus S6 هنگام شارژ!
اتاق خبر :خبر آتش گرفتن گوشی ها، 

خبری نیست که هر روزه بشنویم، 
اما وقتی اتفاق می افت��د از خود 
می پرس��یم که چرا ای��ن اتفاق 
افتاده اس��ت. گوش��ی که اینبار 

آت��ش گرفته اس��ت، گلکس��ی 
Edge Plus S6 اس��ت. بر اس��اس 

گزارش ه��ا، اتفاق خاصی برای این گوش��ی نیفتاده اس��ت. این 
گوشی روی تخت خواب در حال ش��ارژ بوده و پتو یا بالشی روی 
آن نبوده است. دارنده دستگاه می گوید که پیش از آنکه گوشی 
آتش بگیرد، بخار بدبویی از آن خارج شده است علت این حادثه 
شاید این باشد که دارنده گوشی آن را با شارژر گلکسی S3 شارژ 
می کرده است. یک مرکز تعمیر در فلوریدا، این فرضیه را رد کرده 
است. این مرکز می گوید که احتماال، باتری خراب بوده یا ممکن 

است که مشتری قبال به گوشی  آسیب زده باشد.

اتاق خبر: برای افرادی که قصد ترجمه 
لغات و یا جمالت به زبان های دیگر 

را دارند، سرویس مترجم گوگل 
 )Google Translate(
یک��ی از بهترین هاس��ت. این 
س��رویس دوس��ت داشتنی، 
امروز تولد ده س��الگی خود را 
جشن می گیرد و تغییرات آن 

در طول این ده س��ال٬ بس��یار 
شگفت انگیز بوده است.

س��رویس مترج��م گ��وگل در ابت��دا با 
دو زبان ش��روع ش��د و در حال حاض��ر  از 103 زبان 
بین الملل��ی پش��تیبانی می کن��د. ای��ن س��رویس 
ح��دود 500 میلی��ون کارب��ر دارد ک��ه در ط��ول 
روز، بی��ش از 100 میلی��ارد لغ��ت را توس��ط آن به 
 زبان ه��ای مختل��ف ترجم��ه می کنن��د و ب��ه طرز 

شگفت انگیزی، 92 درصد این جستجوها، 
مربوط ب��ه زبان ه��ای دیگ��ری بجز 
آمریکایی اس��ت. میزان پیشرفت 
سرویس مترجم گوگل در طی 
این ده س��ال، فوق الع��اده بوده 
اس��ت. نه تنها قابلیت��ی مانند 
ترجمه زنده به آن اضافه شده 
اس��ت، بلکه ن��وع ترجمه ها به 
مرور واقعی تر و ب��ه زبان عامیانه 
نزدیک تر ش��ده و دقت آن نیز باالتر 
رفته اس��ت. ترجمه ه��ای روس��ی این 
سرویس در ابتدا واقعا مضحک و وحشتناک بود، اما 
به مرور پیش��رفت قابل مالحظه ای را در آن می توان 
دید. ما به نوبه خود، تولد ده سالگی سرویس مترجم 
گوگل را تبریک می گوییم و امیدواریم پیشرفت های 

روز افزون آن را شاهد باشیم.

سرویس مترجم گوگل ده ساله شد

اتاق خبر :  صدای منو میشنوی؟ حاال چطور؟….اینها 
جمالتی است که هنگام صحبت کردن با تلفن همراه 
در یک زیر دریایی غوطه ور در اعماق دریا می گویید و 
پاسخی هم دریافت نخواهید کرد. سیگنال های تلفن 
همراه، امواج رادیویی با فرکانس های باال هستند ) در 
ایاالت متحده در حدود ۸۰۰ یا ۱۹۰۰ مگاهرتز(، آنها در 
یک خط مستقیم حرکت می کنند و نسبت به تداخل 
بس�یار حساس�ند، بنابراین به محض برخ�ورد با آب 
شور دریا قطع می شوند. حتی وقتی که زیردریایی در 
سطح آب قرار می گیرد، برای امکان برقراری تماس با 
تلفن همراه، باید به ساحل نزدیک باشد چون انتقال 
سیگنال موبایل، وابس�ته به ایس�تگاه ها و برج های 

مخابراتی است که در خشکی قرار دارند.
از نظر تئ�وری، یک گوش�ی موبای�ل در فاصله 7۲ 
کیلومت�ری یک برج آنت�ن، قادر به اتص�ال و ایجاد 
تماس اس�ت؛ اما در واق�ع این ارتباط ب�ه هیچ وجه 
پایدار و قابل اعتماد نخواهد بود و برای برقراری یک 
تماس آسان، این فاصله باید کیلومترها کمتر باشد. 

یک زیردریایی  بسته به میزان مخاطرات موجود در 
عمق ۶۰ تا ۱۰۰ متر زیر دریا غوطه ور می ماند. چندین 
دهه اس�ت که زیردریایی ها برای ایج�اد ارتباط، از 
 ،)ELF( امواج رادیویی با فرکان�س بی نهایت پایین
یا خیلی پایین )VLF( استفاده می کنند، چون این 
امواج که فرکانس آنه�ا از 3۰۰ هرتز تا 3۰ کیلوهرتز 
اس�ت، توانایی انتقال ب�ه فاصله های خیل�ی دور و 
عبور از آب دریا را دارند؛ اما با وجود این مزایا، امواج 
رادیویی ELF و VLF پهنای بان�د محدودی با نرخ 
انتقال دیتا به میزان چند صد بایت در ثانیه یا حتی 
چند بایت در دقیقه دارند و برای دریافت ارتباط، باید 

ضمن کاهش سرعت، آنتن خود را باز کنند!
در س�الیان اخیر، نیروی دریایی ای�االت متحده به 
اکتشافات جدیدی دست یافته است؛ مانند شناور 
ارتباطی کوچکی که می تواند به س�طح آب بیاید و 
با ماهواره های نظام�ی و کلید های ارتباط کوانتومی 
که از اص�ول مکانیک کوانتم برای ارتباط اس�تفاده 

می کنند، ارتباط برقرار کند.

آيا تلفن همراه در يک زيردريايی کار می کند؟!
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مرسدس بنز هم تقلب می کند؟

اتاق خب�ر: بر اس��اس اطالعیه رس��می 
ش��رکت خودروس��ازی مرسدس بنز 
آلم��ان، ش��عبه آمریکایی ش��رکت 
خودروسازی مرس��دس بنز از سوی 
وزارت دادگس��تری آمریکا به دلیل 
احتم��ال ارائه اطالعات نادرس��ت در 
رابطه ب��ا میزان آالیندگی پیش��رانه های 
دیزلی مورد بازرس��ی و تحقیق قرار خواه��د گرفت. اعالم 
خبر مذکور در حالی ص��ورت می پذیرد که پی��ش از این 
دیگر خودروساز آلمانی یعنی شرکت فولکس واگن از ماه ها 
قبل با جنجال های ناش��ی از تقلب این ش��رکت در انتشار 
اطالعات مرب��وط به میزان آالیندگ��ی خودروهای دیزلی 
خود دست به گریبان بوده اس��ت. جمعه گذشته مقامات 
وزارت دادگستری آمریکا به  طور رسمی به شعبه آمریکایی 
ش��رکت مرس��دس بنز اعالم کردند که این ش��رکت باید 
تحقیقات داخلی خود را آغاز ک��رده و فرآیند صدور مجوز 
و تأیید کیفیت قطعات مربوط به سیستم اگزوز خودروهای 

خود در آمریکا را مورد بازبینی قرار دهد. 

به دنبال ساخت خودرویی حتی ارزانتر 
از مدل 3 هستیم

اتاق خبر: الون ماس��ک مدیرعامل تسال 
در کنفران��س راهکاره��ای حم��ل و 
نقل آینده که اخیرا در اس��لو برگزار 
شد درباره تس��ال مدل 3 گفت: من 
بسیار هیجان زده ام که توانسته ایم 
خودرویی تولید کنیم که بیشتر مردم 
از عهده خری��د آن بر می آین��د. در آینده 
نیز خودروهای بیشتری خواهیم س��اخت که حتی ارزانتر 
خواهند بود. مدیرعامل تسال افزود: قیمت 35 هزار دالری 
مدل 3 با توان خرید طبقه متوس��ط جامعه سازگار است و 
این خودرو را در دسترس تقریبا نیمی از خریداران احتمالی 
خودرو قرار می دهد. وی گفت: با خودروهای نس��ل چهارم 
و کوچک تر، ما در نهایت در جایگاهی خواهیم بود که فکر 
میکنم تقریبا همه بتوانند این خ��ودرو را بخرند. خودروی 

ارزانتر تسال احتماال در پنج سال آینده تولید خواهد شد. 

شورلت به ایران خدمات پس از 
فروش نمی دهد

اتاق خبر: میثم رضای��ی رئیس انجمن 
واردکنندگان  کارفرمای��ی  صنف��ی 
خودرو در م��ورد واردات ش��ورلت 
گفت: متأسفانه در سال های گذشته 
مرس��وم بود که بعضی از شرکت ها 
نمایندگی رسمی واردات خودروهای 
خارجی را از شرکت های واسطه دریافت 
می کردند که در زمینه واردات شورلت نیز این اتفاق افتاده 
اس��ت. رئیس انجمن صنفی کارفرمای��ی واردکنندگان 
خودرو اضافه کرد: واردات محصوالت شورلت به کشور در 
حالی صورت می گیرد که در س��ایت رسم این خودروساز 
آمریکایی تأکید شده به 5 کشور خدمات فروش و پس از 

فروش ارائه نمی کند که یکی از آنها ایران است.

اتاق خبر: سانگ یانگ با عرضه یک مدل جدید در هر سال و 
نیز تمرکز روی سوخت های جایگزین طی پنج سال آینده به 

رویکرد مدل گرایانه خود ادامه خواهد داد.
آناند ماهیندرا رئیس گروه ماهیندرا که مالک س��انگ یانگ 
اس��ت به اتو اکس��پرس گفت که رش��د اخیر نرخ فروش این 
شرکت موجب ترغیب این شرکت به عرضه مدل های بیشتر 
خواهد شد: »تغییرات زیادی در راه است و می توانید در چهار 
یا پنج سال آینده انتظار یک مدل جدید در هر سال را داشته 
باشید. ماهیندرا به تفصیل بیان کرد که بهبود نرخ فروش این 
برند در بریتانیا ک��ه در رأس آن SUV جدید ش��رکت با نام 
Tivoli قرار دارد به این معناس��ت که تعهد این برند به این 
بازار نیز بی��ش از پیش خواهد ب��ود. » Tivoli یک موفقیت 
بزرگ برای ما بود و در نتیجه بازار بریتانیا در مقایس��ه با سایر 

بازارها برای عرضه مدل های جدید در اولویت خواهد بود.
Tivoli XLV مدلی جدید اس��ت که در ادامه س��ال روانه 
بازار خواهد ش��د و تقریباً می توان گفت نسخه کشیده تری از 
همان SUV فعلی موجود در بازار است. رؤسای این شرکت 
همچنین در حال بحث در خصوص امکان ساخت یک نسخه 
کروک از Tivoli هس��تند. چندی پیش در نمایش��گاه ژنو 
م��دل SIV-2 را دیدیم که تصوری از یک SUV هم س��ایز 
با قش��قایی به ما ارائه ک��رد که از یک سیس��تم انتقال قدرت 
هیبری��د 48v بهره می ب��رد. مدل های جدید بعدی ش��امل 
مدل هایی جایگزین برای SUV سایز بزرگ Rexton  و ون 

Turismo خواهند بود؛ اگرچه، نباید این انتظار را از شرکت 
داش��ته باش��یم که اصالت خود در تولید خودروهای 4*4 را 
کنار بگذارد. همچنین گفته می شود گروه ماهیندرا در صدد 
است یک موتور توربو سه س��یلندری بنزینی طراحی کند تا 
شاید بتواند از آن در مدل های Tivoli سال آینده بهره گیرد. 
طبق گفته »پروین ش��اه«، رئیس بخش خ��ودرو این گروه، 
توس��عه و تولید مدل های کاماًل برقی در حال بررسی هستند 
 e2oاما این برند فعاًل در نظر دارد ب��ا تمرکز روی مدل جدید
city car که هفته پیش عرضه ش��د، در جهت مطرح کردن 
نام ماهیندرا به عنوان یک خودروساز استفاده کننده از نیروی 

الکتریک در خودرو استفاده کند.
شرکت سانگ یانگ در س��ال 2011 توسط ش��رکت اصالتاً 
هندی ماهیندرا از ورشکستگی نجات یافت و آنها ٧0 درصد 
س��هام این برند کره ای را خریداری کردند. در س��ال 2015، 
ماهیندرا همچنین تأیید کرد که ق��راردادی به ارزش حدود 
132 میلیون پوند مبنی بر خرید ش��رکت طراحی ایتالیایی 
Pininfarina به امضا رس��انده است. آناند ماهیندرا در این 
باره اعالم کرد که اس��تقالل ش��رکت Pininfarina حفظ 
خواهد شد اما اضافه ش��دن این شرکت به مجموعه ماهیندرا 
موجب ارتقای سطح حساس��یت به طراحی در گروه خواهد 
شد که این شامل سایر برندهای گروه نیز می شود. حال برای 
دیدن اینکه آی��ا خرید Pininfarina تأثیری روی س��انگ 

یانگ خواهد گذاشت یا خیر باید صبر کرد.

خودرو

عرضه پنج مدل جديد سانگ يانگ تا سال ۲۰۲۱اخبار

صادرات ۷0 هزار خودرو در سال ۹5 را هدف گذاری کرده ایم
خودرو
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اتاق خبر: معاون صنایع وزارت صنعت،معدن و تجارت 
در خصوص برنامه های ای�ن وزارت خانه برای صنعت 
خودروسازی کش�ور گفت: ما در س�ال جاری برنامه 
گس�ترده ای برای خودروس�ازی کش�ور داریم و در 
نظر داریم رکوردهای جدی�د در این صنعت به وجود 
بیاوریم. محس�ن صالحی نیا ادام�ه داد: میزان تولید 
خودرو ما در س�ال گذش�ته یک میلی�ون و ۱۰۰ هزار 
دستگاه بوده که نسبت به سال ۹3 کاهش داشته اما 
امیدواریم در س�ال ۹۵ این رقم به ی�ک میلیون 3۰۰ 
هزار دس�تگاه برس�د. وی افزود: بر اس�اس سیاست 
اقتصاد مقاومتی و توجه ویژه به صادرات، انتظار داریم 
بتوانیم در سال جاری ۶۵ تا 7۰ هزار دستگاه صادرات 

داشته باش�یم. صالحی 
نیا تصریح ک�رد: صنعت 

خودروس�ازی از صنای�ع 
پایه در کشور است و ما باید تا 

سال ۱۴۰۴ به تولید 3 میلیون خودرو در سال برسیم و 
با برنامه ریزی هایی که انجام ش�ده می توانیم به این 
رقم برسیم. وی سال ۹۵ را برای خودورسازی کشور، 
س�ال ش�کوفایی دانس�ت و تصریح کرد: با توجه به 
قراردادهایی که با شرکت های مطرح خارجی به امضا 
رسیده و نهایی ش�دن تاسیس شرکت های مشترک 
)جوینت ونچر( چ�ه در تولی�د داخل و چ�ه در بازار 

صادرات شاهد شکوفایی خواهیم بود.



رییس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان عینک 
خواستار شد

 رفع تداخل کاری عینک فروشان 
با چشم پزشکی ها

اتاق خبر: رییس اتحادیه فروشندگان 
و تولیدکنندگان عینک تهران گفت: 
متاسفانه تداخل کاری صنف عینک 
با چشم پزش��کی هایی که مبادرت 
به فروش این کاال می کنند؛ از مهم 

ترین مش��کالت اعضای این اتحادیه 
اس��ت. حمید ثابت ق��دم  اع��الم کرد: 

بیمارس��تان ها درمانگاه ها، مطب ه��ا به صورت 
غیرقانونی اقدام به فروش عینک می کنن��د و هیچ مجوزی از 
این اتحادیه ندارند. وی افزود: با توجه به اینکه بازرسان اتحادیه 
اجازه ورود به این اماکن برای نظ��ارت بر فروش عینک ندارند، 
هیچ تضمینی نیز برای اطمینان از اصالت عینک فروخته شده 
وجود ندارد. رییس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان عینک 
تهران ادامه داد: برای رفع این مشکل دیداری با وزیر بهداشت 
صورت گرفته اس��ت تا ازعرض��ه عینک در مراکز بهداش��تی 
جلوگیری به عمل آید.ثابت قدم گفت: تعرف��ه واردات عینک 
طبی و آفتابی در حال حاضر به ترتیب 20 و ٧ درصد است که با 
توجه به اینکه این محصول در کشور تولید نمی شود و جزء نیاز 
های مهم مردم است باید از تعرفه واردات آن دوباره کاسته شود 
که این در خواست به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده 
است. ثابت قدم افزود: به مردم توصیه می شود که عینک مورد 
نیاز خود را تنها از واحد های داری پروانه کسب خریداری کنند. 

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان خبر داد:
 کاهش تعداد کتابفروشی ها 

در سطح شهر تهران
ات�اق خبر: رئی��س اتحادیه ناش��ران و 

کتابفروشان گفت: براساس آمار خانه 
کتاب، میزان فروش کتاب در سال 
94 نه تنها رش��د نداشته بلکه دچار 
کاهش قابل توجهی نیز داشته است.

محمود آم��وزگار رئی��س اتحادیه 
ناش��ران و کتابفروش��ان گفت: میزان 

فروش کتاب در فروردین ماه امس��ال نسبت 
به ماه مشابه سال گذشته 15 درصد افزایش داشت که برخی 
کارشناس��ان سیاس��ت طرح عیدانه وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی از طریق کتاب فروش��ی ها و تخفیف 20 درصدی به 
خریداران کتاب را در این رشد موثر می دانند. وی افزود: هزینه 
های ما برای شغل کتاب فروشی مشابه سایر مشاغل است اما 
از حیث درآمد قابل مقایسه با دیگر مشاغل نیستیم؛ به همین 
دلیل هم اکنون شاهد کاهش تعداد کتاب فروشی ها در سطح 
شهر هستیم. رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان متذکر شد: 
با توجه به نقش مهم ناشران و کتابفروشان در ارتباط با سالمت 
و بهداش��ت روانی و فرهنگی باید تمهیدات جدیدی برای این 
قشر اندیشیده شود. وی با اش��اره به وجود 500 واحد صنفی 
دارای پروانه کس��ب از اتحادیه ناش��ران و کتابفروشان گفت: 
اعمال معافیت مالیاتی کتابفروش��ی ها منوط به داشتن جواز 
اتحادیه است و کتابفروش��ی هایی که جواز از اتحادیه ندارند، 

برای داشتن پروانه کسب به اتحادیه مراجعه  کنند.

 بخش
خصوصی 9

اخبار

پنجشنبه 16 اردیبهشت 1395

اتاق خبر :حسام عقبایی در گفتگو با اتاق خبر در پاسخ 
به اینکه علی رغم اعالم ش��ما مبنی ب��ر افزایش نیافتن 
نرخ اجاره بها؛ چ��را در برخی مناطق اج��اره ها افزایش 
یافته اس��ت؛ گفت: ع��ده ای به دنبال منافع ش��خصی، 
س��ودجویی و به دنب��ال س��وداگری در بازار هس��تند و 
قصد ایجاد م��وج روانی را دارند، این اف��راد قیمت اجاره 
بها را با س��ود بانکی مقایس��ه می کنند، آن ها این تفکر 
را دارند که بر اس��اس سودی که بانک نس��بت به بهای 
مس��کن آن ها می ده��د باید اج��اره ی خ��ود را تعیین 

با کنند و برخی نیز قص��د دارند که نرخ اج��اره بها را 
ت��ورم موج��ود در جامعه تطبی��ق دهند 

که این فرضیه ای غلط و مقایس��ه ای 
اشتباه اس��ت که اجاره مس��کن را با 
توجه به س��ود بانکی یا گران ش��دن 
بنزین و نان و گوشت مشخص کنیم.

وی اصلی ترین ش��اخص اجاره بها 
در س��طح کش��ور را  قیمت مسکن 

دانس��ت و در این رابطه گفت: ارزش 
ملک اعم از تجاری و مسکونی و اداری 

اصلی ترین معی��ار برای تعیین 
اج��اره بها اس��ت، 

مشخص  هنگام 
ک��ردن اج��اره 

بها هر ملک 
و امالک��ی 
بر حس��ب 

قیم��ت 

آن ملک اجاره آن واحد مش��خص می ش��ود. رییس 
اتحادیه ی مشاوران امالک تهران ادامه داد: با توجه 
به افزایش نیافتن قیمت مسکن در سال 95 و ثبات 
قیمت آن و پیش بینی ما برای افزایش نیافتن قیمت 
مسکن تا ش��هریور ماه، باال رفتن اجاره بها نه از نظر 
عرفی و نه از نظر قانونی، عقلی، اقتصادی و ش��رعی 
درست نیس��ت و دلیلی برای افزایش اجاره ها وجود 
ندارد. عقبایی افزود: بر این اس��اس ما هیچ افزایشی 
را در نرخ رهن و اجاره ی مس��کن، مغازه، واحدهای 
تجاری و اداری در ایران و تهران نخواهیم داشت، لذا 
هم رسانه ها و هم کارشناسان باید از این افزایش 
حباب گونه که برخ��ی افراد س��ودجو آن را 

کلید زده اند جلوگیری کنند.
وی گفت: در زمانی که قیمت مس��کن طی 
یک س��ال افزایش داش��ته باش��د، قیمت 
اجاره به��ا نیز ب��ه نس��بت آط    ن باال می 
رود که در س��ال 95، این افزایش قیمت را 
نخواهیم داش��ت پس نباید اجازه دهیم که 
افرادی س��ودجو در جهت اهداف خود و به 
صورت حباب گونه قیم��ت اجاره بها 
را باال ب��رده و وضعیت بازار 
مس��کن را دچ��ار 

آشفتگی کنند.

در گفت و گوی اتاق خبر با رییس اتحادیه مشاوران امالک مطرح شد

 واکنش عقبايی به افزايش نرخ اجاره بها 
در برخی مناطق

رئیس اتاق تعاون خوزستان مطرح کرد:

اعزام هیئت های تجاری از اهداف تفاهمنامه با شرکت بازرگانی هلند

اتاق خب�ر: رئیس ات��اق تع��اون خوزس��تان گفت: 
اعزام هیئت های تجاری، س��رمایه گذاری در س��ایر 
کشورها و حفظ منافع در معامالت صورت گرفته که 
تحت نظارت دو طرف انجام ش��ده باش��ند، از اهداف 

تفاهمنامه با شرکت بازرگانی هلند است.
مرتضی رخیص��ی درب��اره تفاهمنامه ات��اق تعاون و 

ش��رکت مش��اوران بازرگانی هلند اظهار ک��رد: این 
تفاهمنامه با ه��دف همکاری و مس��اعدت در زمینه 
معرفی و تأمی��ن بازار دو طرف در کش��ورهای خود و 

تهیه محصوالت مورد نیاز منعقد می شود.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه بح��ث کش��اورزی ب��ا توجه به 
کمبودهای آبی که هرس��اله با آن مواجه هستیم در 
اولویت اس��ت یادآور ش��د: سیاس��ت دولت بر کشت 
گلخانه ایی است پس باید تکنولوژی گلخانه ایی را در 

استان خوزستان ترویج کنیم.
این فعال بخ��ش تعاون خاطرنش��ان ک��رد: تخصص 
این هیئ��ت هلن��دی س��رمایه گذاری در بخش های 
کش��اورزی، آبزی پروری، گل و گیاه، صنایع دس��تی، 
روش های نوین آبیاری، صنایع وابسته به پتروشیمی 
است. رخیصی افزود: برگزاری و اجرای نمایشگاه های 
مختلف عرضه محص��والت و توانمن��دی دو طرف در 
کش��ورهای خود یکی دیگر از بندها و اولویت های ما 
در این تفاهمنامه اس��ت تا قدیم در راستای شناخت 

قابلیت های اقتصادی دو طرف به دست آید.
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رئیس کانون انجمن های صنفی جایگاه داران سوخت کشور در گفت وگو با اتاق خبر گفت:

فساد و رانت، ارمغان بنزين دو نرخی

 طرح دو نرخی ش��دن قیمت بنزین در کشور تاکنون 
باعث بحث و جدل های زیادی در کش��ور شده است. 
برخی از منتق��دان این طرح، دو نرخی ش��دن بنزین 
را فس��اد آور و باعث ایجاد رانت در کش��ور می دانند 
و در مقاب��ل موافقان، این طرح را باع��ث جلوگیری از 
قاچاق سوخت و باعث کاهش مصرف بنزین در کشور 
ارزیابی می کنن��د. در این زمینه با ات��اق خبر با ناصر 
رئیس��ی فرد رئیس کانون انجمن های صنفی جایگاه 
داران کشور گفت و گویی داشته است که مشروح ان 

در ادامه می آید:
دونرخ�ی ش�دن قیم�ت بنزین 
چه تاثیری بر مص�رف بنزین در 

کشور خواهد داشت؟
من ب��ه صورت مک��رر در ای��ن مورد 
صحبت کرده ام و بازهم بر این گفته 
پافشاری می کنم: چند نرخی شدن 
قیمت بنزین به دلیل فساد آور بودن 
آن درجامعه و اینکه اجرای ان بسیار 
هزینه بر است به نفع اقتصاد کشور 
نیست. متاسفانه کسانی که از طرح 
حمایت ک��رده اند از تاثی��رات منفی 
اجتماع��ی و اقتصادی آن بر کش��ور 
بی اطالع بوده اند. نکته تاسف بار تر 
در این موضوع این است که طراحان 
این طرح به هیچ عنوان بحث هزینه 
 و فای��ده را در ای��ن موض��وع لحاظ

نکرده اند.
ام�ا حامی�ان ای�ن ط�رح، ادع�ا 

می کنن�د طرح ف�وق در راس�تای جلوگیری از 
مسائلی همچون قاچاق است.

این طرح به هیچ عنوان نمی تواند در مورد جلوگیری 
کردن از قاچاق موثر باش��د. در گذش��ته ای��ن کار به 
وسیله تانکر انجام می شد و در حال حاضر این کار به 
وسیله وانت و گالن انجام می شود. در حقیقت ماهیت 
قاچاق س��وخت و میزان آن مانند گذشته است و تنها 
نوع و شیوه حمل تغییر کرده اس��ت. در حقیقت می 
توان گفت که عرضه بنزین با کارت سوخت و سهمیه 

بندی بنزین تنها باعث راحت تر شدن کار قاچاقچیان 
شد. ما باید به تدریج قیمت بنزین را واقعی و در سطح 
قیمت دیگر کش��ورهای منطقه برس��انیم ت��ا قاچاق 
سوخت از کش��ور برای قاچاقچیان سوخت به صرفه 
نباشد.در داخل کشور نیز متاس��فانه به واسطه گران 
شدن نرخ بنزین جو روانی بدی در داخل کشور پدید 
خواهد آمد اما می توان با مدیری��ت و نظارت صحیح 
بر قیمت ها این مس��ئله را کنترل کرد. در این صورت 
حتی در صورت دو برابر ش��دن قیمت بنزین، قیمت 
کااله��ای اساس��ی در س��بد خانوار 
ها بس��یار کم افزای��ش خواهد کرد و 
حتی می توان گفت که تغییر خاصی 

نخواهد کرد.
چگونه می توان جامع�ه را برای 
افزایش قیم�ت بنزین آماده کرد  
تا ج�و  روانی این موض�وع کمتر 

شود؟
باید مردم را توجیه کرد که بنزین نیز 
یک کاالی مصرفی اس��ت و می توان 
مصرف آن را مدیریت ک��رد. در این 
ش��رایط می توان امیدوار بود که جو 
روانی حاصل از افزایش قیمت بنزین 

در جامعه به حداقل برسد.
با این حس�اب به نظر می رس�د 
که ش�ما با طرح دو نرخی ش�دن 

بنزین مخالف هستید؟
من و همکارانم در این بخش به طور 
کامل با س��همیه بن��دی بنزین، دو 
نرخی شدن و پلکانی ش��دن و در نهایت این سیستم 
کنونی اس��تفاده از کارت س��وخت مخالف هس��تیم. 
با این حال می ت��وان از این فناوری کارت س��وخت و 
سامانه هوشمند س��وخت به نحو بهتری استفاده کرد 
و ای��ن کار را می توان ب��ا مجهز کردن جای��گاه های 
س��وخت و پمپ های بنزین به دس��تگاه های کارت 
خوان مانند آنچه که در اصفهان اجرا ش��د، انجام داد. 
 در این حالت می توان از فرس��وده شدن اسکناس نیز 

جلوگیری کرد.

ناصر رئیسی فرد:
این طرح به هی�چ عنوان نمی 
توان�د در م�ورد جلوگی�ری 
کردن از قاچاق موثر باشد. در 
گذشته این کار به وسیله تانکر 
انجام می شد و در حال حاضر 
این کار به وسیله وانت و گالن 

انجام می شود

رضی حاجی آقامیری 
تاثیر منفی بی ثباتی نرخ ارز در بخش صادرات 

اتاق خبر: مطابق با گزارش صندوق بین 
المللی پول در س��ال 2015 اقتصاد 
ایران با کسب مقام هجدهم، با 24 
میلیارد دالر افزایش، نسبت به سال 
قبل، 1381 میلیارد دالری ش��ده 

است. ترکیه ی 15٧6 میلیارد دالری 
نیز در همین سال در رتبه هفدهم جهان 

قرار داشته اس��ت. براس��اس همین گزارش، 
اقتصاد ایران در سال 2014، 135٧ میلیارد دالری بوده است. 
چین به عنوان اقتصاد اول جهان 14 برابر و هند که مقام سوم را 
داراست، 5.8 برابر اقتصاد ایران است. هیچ یک از آن ها نه تنها 
نفت ندارند بلکه اقتصاد آن ها تک محصولی نیس��ت و به طور 
مس��تقیم بر تولید صادرات محور متمرکز است.  صندوق بین 
المللی پول پیش بینی می کند؛ اقتصاد ایران در س��ال جاری 
با ٧8 میلیارد دالر افزایش، 1459 میلیارد دالری خواهد شد.  
همچنین مطابق با آمارهای منتشر شده برخی سازمان ها، تراز 
تجاری ایران با مازاد 916 میلیون دالر در س��ال 94 نسبت به 
سال قبل مثبت شده است و این درحالیست که صادرات ایران 
در این سال با 16.11 درصد کاهش نسبت به سال قبل، معادل 
42 میلی��ارد و 415 میلیون دالر گزارش ش��ده و باز در همین 
س��ال ما با کاهش��ی معادل 22.53 درصد، 41 میلیارد و 499 

میلیون دالر واردات را تجربه کرده ایم.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران

حسن مرادی
دو نرخی کردن قیمت بنزین طرحی چالش زا

اتاق خبر:  دو نرخی ک��ردن قیمت بنزین 
همواره یک��ی از چال��ش برانگیز ترین 

مس��ائل در طرح هدفمندی یارانه ها 
بوده اس��ت و با توجه به حساسیت زا 
بودن ای��ن مطل��ب، در بخش حمل 

و نقل نیاز اس��ت که به آن توجه الزم 
بش��ود. در مجلس شش��م مقرر شد که 

س��االنه درصدی مطابق نرخ تورم به نرخ بنزین 
اضافه شود. در مجلس هشتم بحث فوب خلیج فارس مطرح شد 
و قرار شد که نرخ بنزین برای جلوگیری از قاچاق بنزین، با نرخی 
نزدیک به فوب خلیج فارس تعیین گردد. در س��ال های جاری با 
توجه به اینکه نرخ نفت و فراورده های نفتی تغییر زیادی نکرده 
است، نماینده های مجلس هم به دنبال این بودند که نرخ بنزین 
نیز تغییری نداشته باشد. با توجه به کاهش درآمدهای دولت در 
صورت تغییرنک��ردن قیمت بنزین، نمایندگان برآن ش��دند که 
دولت با دو نرخی کردن قیمت بنزین کاهش بودجه خود را جبران 
کند. به دلیل نبود سازوکار الزم برای اجرای این طرح، زمینه برای 
بروز مسائلی مانند فساد، سواستفاده و رانت در کشور به وجود می 
آید. در این شرایط با توجه به اینکه خودروهای دولتی و عمومی از 
سهمیه جداگانه و بیشتری استفاده می کنند زمینه برای فروش 

سهمیه خود را در بازار آزاد مناسب خواهد دید.  
مشاور سازمان توسعه تجارت

یادداشت

دیدگاه
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جلیل چرخیان
بحران در منطقه بهترین فرصت برای 

توریسم ایران
اتاق خبر:  تنها یک دلیل برای پیشرفت صنعت 

توریسم ترکیه وجود دارد و آن تالش بی 
دریغ و هدفمند تم��ام نهادهای این 
کشور در راستای بهبود شرایط این 
صنعت اس��ت. حتی در حال حاضر 
به رغم لطم��ات جب��ران ناپذیری 
که بس��یاری از فع��االن این صنعت 

و هتلداران متحمل ش��ده اند در هفته 
های گدشته کارگاه هایی تشکیل شد تا شاید 

بتوانند این بحران را حل کنند.
 برای آگاهی بیشتر از میزان اهمیتی که این کشور برای توریسم 
قائل است می توان به حمایتی که از راهنمایان گردشگری در 
این کشور می شود اشاره کرد؛ به صورتی که بارها مشاهده شده 
با افرادی که بدون کارت راهنمای گردشگری این کشور در این 

زمینه فعالیت می کنند به شدت برخورد می شود.
با وجود تمام تالش های نهادهای مردمی ترکیه برای پیشبرد این 
صنعت در ماه های اخیر این کشور به دلیل مسائل سیاسی تمام 
گردشگران روس خود را از دست داده است البته این موضوع تنها 
عامل بحران ساز نیست بلکه نبود امنیت کافی نیز عاملی موثر در 
تشدید این معضل است.  این ناامنی در سال های گذشته از سایر 
کشورهای این منطقه مانند مصر، لیبی و تونس آغاز شد و مانند 
زنجیره ای به کشور ترکیه رسید. نکته قابل توجه در تمامی این 
کشورها این است که همه آنها جز مقاصد اصلی گردشگری در این 
منطقه محسوب می شدند اما اکنون  با کنار گذاشته شدن آخرین 
حلقه این زنجیر یعنی ترکیه ایران به تنها کشور قابل اعتنا از سوی 
گردشگران اروپایی و آمریکایی تبدیل شده است. اما ایران باوجود 
این همه جاذبه و امنیت هنوز نتوانس��ته از این فرصت بادآورده 
استفاده کند و این گردشگران س��رگردان را به خود جذب کند.

امنیت ایران در میان اروپایی ها به قدری شهرت یافته است که اگر 
پای صحبت گردشگران اروپایی این کشور بنشینید این نکته را 
یکی از ویژگی های مهم ایران ذکر می کنند.ناهنجاری و آشفتگی 
موجود در منطقه  بهترین فرصت را برای ایران فراهم کرده که با 
کمی هوشمندی می تواند بیشترین بهره را برد. بسیاری از مردم 
سراسر دنیا درباره ایران کنجکاو  و مایل به سفر کردن به این کشور 
هستند اما مس��ئوالن اقدامات الزم را صورت نمی دهند. یکی از 
دالیلی که برای نیامدن گردش��گران ذکر می شود قوانین خاص 
ایران به عنوان کش��وری اسالمی است. این تفکر ش��اید تا اندازه 
ای صحیح باش��د اما اگر بخواهیم آن را عامل اصلی بدانیم بسیار 
نادرست اس��ت چراکه ایران به عنوان کش��وری باقدمت فراوان 
از نظر  گردش��گری فرهنگی برای بس��یاری از فرهنگ دوستان 
دارای اهمیت است. برای گردشگران فرهنگی قوانین خاص ایران 
چندان اهمیتی ندارند و حاضرند آن را بپذیرند تا فقط بتوانند از 
زیبایی های ایران بهره مند ش��وند. در این شرایط مسئوالن باید 
به فکر زیرساخت ها باشند و  به دنبال راهکارهایی باشند تا بتوانند 
افزایش تعداد پرواز ها و اس��کان گردش��گران است. گردشگران 
اروپایی و آمریکایی تنها گروه گردشگران نیستند که ایران باید آن 
ها را جذب کند بلکه خود ایرانی ها نیز باید ترغیب به گردشگری 
داخلی شوند. جفای بزرگی است اگر هم وطنان ما از زیبایی های 
ایران فقط جاده تهران- شمال را بشناسند و یک گردشگر آلمانی 

از آن ها بیشتر از ایران بداند و از زیبایی های بهره مند شود.
کارشناس مسائل گردشگری

یادداشت

اتاق خبر: کشور ترکیه با توجه به موقعیت جغرافیایی خاصی 
که دارد پلی میان دو دنیای شرق و غرب محسوب می شود. این 
موضوع همواره برای ترکیه زیان ها و سودهای بسیاری داشته 
اس��ت؛ از جمله فواید آن می توان به رشد صنعت گردشگری 
اشاره کرد. فرهنگ این کش��ور نتیجه هم آمیزی دنیای شرق 
و غرب اس��ت و این پدیده چه در رفتارهای اجتماعی و چه در 

معماری بناهای تاریخی نمود آشکاری دارد.
 با توجه به این ویژگی این کش��ور تا س��ال گذشته از نظر 
تعداد بازدیدکنندگان و درآمد صنعت گردشگری یکی از 
ده کشور برتر جهان ش��ناخته می شد اما طی این مدت به 
یک باره ورق برگشت و طبق آخرین آمار ارائه شده میزان 
گردشگران خارجی در ماه مارس 2016 نسبت به همین 
ماه در س��ال گذش��ته 12.84 درصد کاهش یافته است. 
با بررسی وقایع ماه های گذش��ته دالیل بسیاری می توان 
برای این پس��رفت برش��مرد؛ این موارد از مسائل سیاسی 
تا اجتماعی را ش��امل می شود که در نوش��تار پیش رو به 

مهمترین آنها اشاره خواهد شد:
چگونگی رونق صنعت گردشگری

یکی از عومل اصلی پیشرفت صنعت گردشگری در این کشور 
فارغ از بحث جاذبه های گردش��گری همسویی سیاست های 
دولت ترکیه با منافع اقتصادی اس��ت. نمونه ب��ارز و اصلی این 
همسویی در سیاست و گردشگری به س��ال 1982 و تصویب 
قانون تشویق گردشگری از سوی تورگوت اوزال رییس جمهور 

وقت باز می گردد.
نقش سیاست در صنعت گردشگری

اما همانطور که اش��اره شد طی یکسال گذش��ته توریسم در 
ترکیه با افول مواجه ش��ده در همین زمینه بس��یاری از افراد 
ش��رایط کنونی این حوزه را متأثر از وقایع یک س��ال گذشته 
مانند دخالت دولت اردوغان در مسائل سوریه و هدف قرار دادن 
هواپیمای روس می دانند اما رحمت حاجی مینه کارش��ناس 
مس��ائل ترکیه برخالف این تصور می گوید: »حقیقت امر این 
است که از سال 2002 و با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه 
)AKP( این تغییرات آغاز ش��د و عواملی مانند تنش با حزب 
کارگران کردستان )pkk( و ایجاد دشمنی در روابط سیاسی 
خود با کشورهای همسایه از جمله سوریه دست به دست هم 
دادند و به تدریج امنیت این کش��ور و وجهه بین المللی آن را 

خدشه دار کردند.«

امنیت اساس گردشگری
موقعیت گردشگری یک کشور بسیار متغیر است و تحت 
تأثیر مس��ائل مختلف می تواند قرار گیرد بنابراین فعاالن 
این حوزه همواره باید برای اتفاقات ناگهانی آماده باش��ند. 
اعتباری که یک کشور در این مسیر به دست می آورد می 
تواند با یک اتفاق ساده از بین برود چه رسد به وقوع ترورها 
و انفجارها و ناامنی های ناشی از آن!   این اتفاق برای ترکیه 
نیز رخ داد؛ از طرفی تروریست های وابسته به گروه داعش 
که با حضور پناهجویان س��وری فرصت عرض اندام پیدا 
کردند، مانند بمب های متحرک در سراسر کشور پخش 
ش��دند و از طرف دیگر دولت ترکیه ب��ا توجه به مجموعه 
تحوالت کردها در داخل کش��ور و نیز در س��وریه، یکبار 
دیگر جنگ با پ.ک.ک را پس از چند س��ال آتش بس از 
سر گرفت و به همین دلیل بسیاری از شهرهای کردنشین 
ترکیه تبدیل به عرصه نبرد اعض��ای پ.ک.ک با نیروهای 

امنیتی و پلیس این کشور شد.
راه حل های موقتی؛ دوپینگ اکراینی

متأس��فانه پی��ش از آن که دول��ت اردوغ��ان به خ��ود بیاید 
گردش��گری فلج و اقتصاد ترکیه با بحرانی بزرگ رو به رو شد. 
این دولت به جای تالش در بهبود بخش��یدن شرایط و جبران 
اشتباهات سیاسی همچون بهبود روابط با روس ها و کردها به 

دنبال منابع اقتصادی جایگزین گشت.
در همین خصوص »اسماعیل محمودی« ،کارشناس مسائل 
خاورمیانه، می گوید: »چندی پیش اردوغان مرزهای اروپایی 
کش��ور خود را به روی پناهجویان سوری گش��ود و این مردم 
س��عی می کردند از طریق دریا راهی کشورهای اروپایی شوند 
بنابراین دولت ترکیه از این طریق پول کثیفی به دست  آورد. 
در کنار این دولت ترکیه از پناهجویان سوری به عنوان سالحی 
اس��تفاده کرده و از کش��ورهای اروپایی نیز برای جلوگیری از 
ورود آن ها اخاذی می کند. راه حل دیگر این دولت برای تأمین 

بودجه غارت منابع نفتی و گازی اقلیم کردستان است.«
براساس گزارش های ارائه شده دولت ترکیه به دنبال جایگزین 
کردن گردش��گران اکراینی به جای روس های از دست رفته 
بودند اما در این خصوص نتوانس��تند دس��تاورد چشمگیری 
داشته باشند. هر چقدر تالش به جذب گردشگر کنند باز هم 

پر کردن بیش از 2 میلیون گردشگر روس امری سخت است.
ادامه گزارش را در سایت اتاق خبر مشاهده کنید.

اتاق خبر گزارش می دهد

گردشگری ترکیه در کما

اتاق خبر- زهره احدی|  اقتصاد کشور ترکیه بر پایه صنعت گردشگری بنا شده است بنابراین واضح 
اس�ت که با رخ دادن وقایعی مانن�د بمب گذاری ها، تیرگ�ی روابط بین المللی و هج�وم  پناهجویان 
سوری این صنعت با چالش هایی مواجه شده است. در همین راس�تا اتاق خبر طی پرونده ای ویزه با 

کارشناسان این حوزه گفت و گوهایی صورت داده است که مشروح آن را در ادامه می خوانید.  

پـرونده  ويـژه
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تصویر روز:   آغاز بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

رحمت حاجی مینه
توریسم ترکیه زیر گیوتین ناامنی!

اتاق خبر: در توسعه صنعت گردشگری 
عوامل تأثیرگذار بسیاری وجود دارد 

که مهم تری��ن آن ه��ا را می توان 
وجود جاذبه گردش��گری و امنیت 
آن کشور دانست. با در نظر گرفتن 
عوامل ذکر شده کشوری هم چون 

ترکیه از نظر جاذبه های گردش��گری 
فرهنگی و تفریحی بس��یار غن��ی و از دیرباز 

مورد توجه گردش��گران سراسر جهان بوده اس��ت. در کنار 
این عوامل، ارزانی نس��بی ترکیه نیز این کش��ور را به یکی از 
مقاصد اصلی ایرانیان و بسیاری از توریست های کشور های 
دیگر مبدل ساخته اس��ت اما وقایعی که در ماه های اخیر در 
این کشور روی داده نگاه گردش��گران ایرانی را نسبت به این 

مقصد گردشگری تغییر داده است.
کارشناس مسائل خاورمیانه

دکتر اسماعیل محمودی
سایه سنگین جنگ با کردها 

برصنعت توریسم ترکیه
ات�اق خب�ر: صنع��ت توریس��م 
تابه امروز ب��ه عنوان یک��ی از راه 
های اصلی کس��ب درآمد کشور 
ترکیه ش��ناخته می ش��د و طبق 

آخرین آمارها تا پی��ش از وضعیت 
بحرانی اخیر در داخل این کشور، بیشتر 

گردشگران ترکیه را مردم کشورهای عربی و روسیه تشکیل 
می دادند و این موضوع با درنظر گرفتن وقایع اخیر برای این 
کشور مش��کل آفرین شده اس��ت. در ماه های اخیر با توجه 
به سیاس��ت های خاصی که رجب طی��ب اردوغان رییس 
جمهور این کشور پیش گرفته است روابط ترکیه با بسیاری 
از کشورها رو به وخامت رفته است اما مورد هدف قرار دادن 
هواپیمای روس��ی روابط کش��ورهای ترکیه و روسیه را در 
تمامی حوزه ها تحت الشعاع قرار داد تا جایی که ترکیه تمام 
گردشگران روس خود را از دست داد.  در خصوص کشورهای 
عربی نی��ز باید گفت این کش��ورها بنا بر دالیل سیاس��ی و 
مشکالت منطقه ای توجه خود را از کشور ترکیه برگرفت و 

بر کشورهای اروپایی تمرکز کرد.
کارشناس مسائل خاورمیانه

یادداشت

یادداشت

اتاق خبر:  صنعت توریسم ترکیه از ابتدای امر تاکنون با چالش 
های بسیاری رو به رو شده است؛ زلزله مارمارا، آنفلونزای مرغی، 
آنفلونزای خوکی،کش��مکش با کردها و اکنون نی��ز با بحران 
روسیه روبه رو شده است. مسلما س��والی که ذهن بسیاری از 
افراد را  به خود مش��غول کرده این است که گردشگری ترکیه 

به کدام سو می رود؟
تورگوت اوزال در س��ال 1980 با به تصویب رس��اندن قوانین 
تش��ویقی در زمینه گردش��گری توانس��ت تأثیر به سزایی در 
رونق این صنعت داش��ته باش��د با وجود این قوانین و حمایت 
ها گردش��گری این کش��ور الجرم به دلیل جبر جغرافیایی با 
مش��کالتی مواجه ش��د. ش��رایط کنونی نیز یکی دیگر از این 

مشکالت است که فعاالن این حوزه با آن درگیر شده اند.
گذشته، حال و آینده گردشگری ترکیه

با نگاهی گذرا به مس��یری ک��ه ترکیه در راه توس��عه صنعت 
گردشگری پشت سر گذاشته متوجه می شویم که این مسیر 
چندان راحت نبوده است. پیش از هرچیزی باید یادآور شد که 
صنعت گردشگری ترکیه به قبل و بعد از اقدامات تورگوت اوزال 
در سال 1980 تقسیم می شود. این رییس جمهور توانست در 
سال 1982 قانونی تحت عنوان »حمایت از توریسم« تصویب 
کند. این قبیل اقدامات اوزال نوید پیشرفت سریع این صنعت 
را می داد اما با ش��ورش های پ.ک.ک در اواخر دهه هشتاد و و 

اوایل دهه نود تمام محاسبات و پیش بینی ها غلط از آب درآمد.
بحرانی به نام پناهجویان سوری

تعداد پناهجویان س��وری در ترکیه به جایی رسیده است که 
برای شمارش آن ها به راحتی می توان از واحد میلیون استفاده 
کرد طبق آمارها میزان بودجه ای که صرف این افراد ش��ده از 
مرز 10 میلیار دالر عبور کرده است. شاید با مطرح کردن این 
موضوع این سوال برای برخی ایجاد شود که پناهجویان سوری 
چه ارتباطی با گردشگری دارد؟ تنها پاسخی به این افراد می 
توان داد این است؛ تبعات این سیل انسانی در ترکیه به حدی 
بود که با خود مشکالتی مانند تروریست های وابسته به داعش 

و شورش های داخلی را به دنبال آورد.

تبعات ترور در ترکیه؛ این کشور خطرناک است نروید
از طرفی تروریس��ت های وابس��ته به گروه داعش که با حضور 
پناهجویان سوری فرصت عرض اندام پیدا کردند و مانند بمب 
های متحرک در سراس��ر کشور پخش ش��دند و از طرف دیگر 
اعضای گ��روه پ.ک.ک که با اس��تفاده از این آش��فته بازار به 
درگیری با نیروهای پلیس در سطح شهر پرداختند یک ترس 
جمعی در میان مردم و گردش��گران احتمالی این کشور ایجاد 
کردند. با انتشار این اخبار، بسیاری از رسانه های خارجی اذهان 
عمومی را به این س��مت که »ترکیه خطرناک اس��ت؛ نروید« 
هدایت کردند. در این میان تنها گردشگری این کشور زیان دید 

و فلج شد.
از دست دادن همراهان روس

گویا راه دادن به پناهجویان سوری و درگیری با پ.ک.ک برای 
حوزه گردشگری کافی نبود که دولت ترکیه با هدف قراردادن 
هواپیمای کشور روسیه و تیره و تار ش��دن روابط این دو کشور 

مشکلی بر مشکالت این صنعت افزود.
برای آگاهی از تأثیر مهم گردش��گران روس تنه��ا به یک آمار 
ساده اکتفا می کنم؛ در سال 2015 حدود 128٧0 نفر به شهر 
ساحلی آنتالیا س��فر کردند اما پس از این اتفاق در سال 2016 
این رقم به 242٧ نفر کاهش یافت. با یک حساب سرانگشتی 
می توان گفت صنعت گردش��گری ترکیه سقوط 81 درصدی 

داشته است.
شرایط کنونی

ترکیه در ش��رایط کنونی باید پیش از شروع به جذب مجدد 
گردش��گران و تبلیغ در این زمینه به حل مشکالت داخلی و 
منطقه ای بپردازد. در این مسیر نکاتی حیاتی وجود دارد که 
آن ها را نباید از یاد برد؛ موقعیت گردشگری یک کشور بسیار 
متغیر است و تحت تأثیر مسائل مختلف می تواند قرار گیرد 
بنابراین فعاالن این حوزه همواره باید برای اتفاقات ناگهانی 
آماده باشند. پس از کشمکش های بسیار باالخره دولت ترکیه 
به این نتیجه رسیده است که باید برای این صنعت نیمه جان 

اقدامی صورت دهد.  

صنعت گردشگری ترکیه به کدام سو می رود؟


