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سخن آغاز

اقتصاد ایران، اقتصادی بیمار، فاس��د و دولتی اس��ت که 
بنا نیس��ت به صرف بدس��ت آمدن و تحقق برجام در آن 
معجزه ای رخ دهد. بنابراین تا زمانی که اقتصاد کش��ور 
دولتی اس��ت، رونق، پیش��رفت و توس��عه اقتص��ادی را 

نخواهیم داشت.
به نظر می رسد راه حل مناسب برای حل مشکالت فعلی 
اقتصاد ایران و خروج از رکود، تبدیل آن به اقتصادی آزاد 
همانند جوامع دیگری است که با داشتن این نوع اقتصاد 

به موفقیت رسیده اند.
یگانه و تنها اس��تراتژی کالنی که برای اقتصاد ایران باید 

تدوین آن انجام شود، این است که اقصاد ایران باید از زیر 
بال حکومت خارج شده و اقتصاد آزاد را در پیش بگیرد. 
ای��ن کار در ترکیه، آرژانتین، برزیل، هند و دهها کش��ور 
دیگر موفقیت آمیز عمل نموده است. در شرایط فعلی با 
توجه به اینکه تمامی امور در دست حکومت و دولت قرار 
دارد، بخش خصوصی امکان انجام هیچ فعالیتی را ندارد. 
به عنوان مثال در بحث قضیه ورود شورلت به ایران شاهد 
بودیم که مجلس به راحتی و بدون مطالعه و بررسیهای 
الزم و داش��تن توجه به برنامه ریزی ها و تبعاتی که برای 
بخش خصوصی بوجود خواهد آمد تنها با یک نطق، رای 
به ممنوعیت واردات آن داد. بدیهی اس��ت که در چنین 
شرایطی نمی توان امیدی به فعال بودن بخش خصوصی 
داش��ت. بنابراین همکاری ه��ا در مجموع��ه دولت، قوه 
قضایی��ه و مجل��س باید ب��ه گونه ای باش��د ک��ه بخش 

خصوصی احساس کند در کشور قانون حاکم است.

اقتصاد آزاد راهکاری برای عبور از بحران 

رئیس اتحادیه صنف فرش دستباف در گفت و گو با اتاق خبر تاکید کرد

 صادرات فرش ایرانی 
در گرو رویکرد نوین در رشد

6

ارائه بسته سرمایه گذاری 
خارجی معدن به ایمیدرو
5

دکتر صادق زیباکالم

استاد دانشگاه تهران
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سیاست
گزارش اتاق خبر از دالیل برکناری وزیر نفت عربستان:

عوامل منطقه ای موثر در برکناری النعیمی
اتاق خبر : دربار عربستان اعالم کرد، به 
دستور پادشاه این کشور صالحیت 
برخی از وزارت خانه های سعودی  
لغو و در برخی از آنها نیز بازنگری 
های��ی ص��ورت خواه��د گرفت. 
در همی��ن راس��تا، بنا بر دس��تور 
سلطنتی، علی النعیمی وزیر نفت این 
کشور پس از 21 سال از سمت خود برکنار و 
خالد الفالح به عنوان وزیر انرژی، صنعت و معدن معرفی شد.

از سوی دیگر، هر چند دس��تیابی به ساختار پیشرفته 
اقتصادی و کاهش وابس��تگی به نفت ب��ه عنوان دالیل 
عمده تغییرات ساختاری در وزارت خانه های عربستان 
مطرح می ش��ود، اما برکناری النعیمی پس از 21 سال 
به عنوان بزرگترین جابجایی در س��اختار سیاسی این 
کش��ور، حاکی از دگردیس��ی در سیاس��ت داخلی در 
راستای تغییر راهبرد سیاست خارجی عربستان است.

در همین خصوص، بهروز نامداری پژوهش��گر مسایل 
انرژی در گفت و گ��و با اتاق خبر گفت:بنظر می رس��د 
علت عمده برکناری علی النعیمی از پست وزارت نفت 
عربستان بعلت اختالفاتی است که اخیرا  بر سر موضوع 
تغییر ساختار شرکت نفت و خبر فروش 5 درصد از سهام 
شرکت نفت عربستان رخ داده است. در بحث های بین 
المللی این تغییر لزوما به معنای تغییر سیاس��ت های 
کلی عربس��تان نیس��ت.توجه به این نکته نیز ضروری 
اس��ت که رویکرد افزایش میزان تولید و کاهش قیمت 
نفت از س��وی عربس��تان به منظور جلوگیری از تولید 
نفت شیل صورت می گیرد.وی افزود: همچنین اگرچه 
عربستان و ایران در حوزه اس��تراتژیک و حتی خارج از 
عرصه بازار نفت، دچار تضاد هستند، ولی در مورد یکی 
از دالیل برکن��اری علی النعیمی از س��متش در وزارت 
نفت عربس��تان می توان به ناتوانی وی در اقناع ایران در 
جلب مش��ارکت در طرح فریز نفتی نیز اش��اره کرد.  به 
این ترتیب با این برکناری هرچند سیاس��ت های کلی 
دولت عربستان دستخوش تغییر نخواهند شد، ولی این 
احتمال وجود دارد که ب��ا این تغییر در طی مدت زمانی 
معین بازار نفت دچار نوس��اناتی باش��د.این پژوهشگر 
مس��ایل انرژی اضافه کرد: از آنجایی که کل س��اختار 
اقتصاد سیاسی عربستان بسیار وابس��ته به نفت است، 
تحوالت اساسی منطقه خاورمیانه حاکمیت عربستان 
را مجاب کرده است تا ساختار اقتصاد سیاسی را عوض 
کند. و این تغییرات تنها به امور نفتی محدود نمی شود 
و حوزه نفت اولین مورد از ایجاد تغییرات نیز محسسوب 
نمی شود.نامداری گفت:  هر چند خلیل الفالح که هم 
اکنون جایگزین علی النعیمی شده است دارای برش و 
وزنی همانند همتای سابق خود نیست، ولی الفالح مدیر 
عامل آرامکو بوده و بنابراین با س��اختار اوپک آشناست.

وی افزود: هم اکنون عربستان با داشتن سهم 10 و نیم 
الی یازده میلونی در تولید نفت بزرگترین اهرم تعادل و 
باالنسر سازمان اوپک محسوب می شود. پس کماکان 
عربستان می تواند با همان کارتی که در اختیار دارد به 

بازی نفتی خود ادامه دهد.

ات�اق خبر: علی خرم س��فیر س��ابق ای��ران در مقر 
اروپایی س��ازمان مل��ل در گفت وگویی ب��ا اتاق خبر در 
خصوص رابطه میان دیپلماس��ی و رونق اقتصادی گفت: 
ابزار دیپلماسی در خدمت اقتصاد، رونق اقتصادی، رشد 
و توسعه کشور، احیای صنعت، افزایش صادرات، افزایش 
تولی��د، آوردن تکنول��وژی های جدید و م��درن، آوردن 
سرمایه خارجی اس��ت. این موضوع  به این معنی است 
که تمام هدف و تالش دیپلماسی در جهت فراهم آوری 
این امکانات برای کش��ور اس��ت تا بدین ترتیب کسانی 
ک��ه در بخش اقتصاد، صنعت، تولی��د، بیمه و ... فعالیت 
م��ی کنند؛ از فوای��د کلی آن به بهترین ش��کل ممکن 
بهره ببرند. بر این اس��اس در میان دس��تاورد های قابل 
لمس قضیه توافق هسته ای ایران نیز این موضوع نقشی 

کلیدی ایفا می کند.
وی ادامه داد: کش��ور ما در عرض 37 س��ال گذشته، 
بطور کلی مورد تحریم بوده و در عرض ده سال گذشته 
نی��ز تحت تحری��م همه جانبه ی جه��ان و در راس آن 
ش��ورای امنیت س��ازمان ملل قرار داشته است. بنابراین 

طی ده سال گذشته که روابط کشور با جهان بطور کلی 
متوقف ش��ده بود و در این 37 س��ال نیز روابطی کژدار 
و مریضی را ش��اهد بوده ایم. س��فیر سابق کشورمان در 
مقر اروپایی س��ازمان ملل در خص��وص وضعیت بخش 
خصوصی در روند تعامالت دیپلماس��ی اقتصادی کشور 
گفت: بخش خصوصی در حوزه دیپلماسی مشکلی ندارد 
و حتی موضوعی جلو برنده و تس��هیل کننده به حساب 
می آید. اما زمانی که بخش خصوصی جرات این را ندارد 
تا س��رمایه گذاری انجام دهد موضوع شکلی پیچیده و 
فاقد راه حل را به خود می گیرد. در این وضعیت باید از 
خود بخش خصوصی بپرسیم که چه زمانی آمادگی آن 
را دارند و چه ضمانت هایی را در موضوع سرمایه گذاری 
درخواس��ت دارند. بخش خصوصی کشور در حال حاضر 
ترجیح می دهد تا در زیر سایه امنیت یک سرمایه گذار 
خارجی حرکت داش��ته باش��د. بنابراین این مشکالت را 
بای��د برطرف کرد تا بخش خصوصی این قدرت و جرات 
را داشته باشد تا سرمایه گذار خارجی قوی تر عمل کند 

و البته خرده پا محسوب نشود.

دیپلماسی اقتصادی و جایگاه بخش خصوصی

اتاق خب�ر: حس��ین جابری انصاری س��خنگوی 
وزارت خارجه کش��ورمان در نشس��ت خبری این 
هفته خود در پاسخ به س��والی درباره تعهد دولت 
عربس��تان س��عودی برای حج تمتع، گف��ت: روز 
گذش��ته جلس��ه ش��ورای عالی حج برای بررسی 

آخرین تحوالت حج برگزار شده است.
وی افزود: متاس��فانه کارشکنی عربستان سعودی 
برای تس��هیل روند اجرای کارها که هر سال انجام 
می ش��د از مدت ها قب��ل تاکنون ادامه داش��ته و 
اگر این روند کارش��کنی تا روزهای آتی که امکان 
پیگیری مسایل اجرایی حج وجود دارد، ادامه یابد، 
عمال دولت عربستان، سد راه اعزام زائران و حجاج 
بیت اهلل الحرام از س��وی جمهوری اس��المی ایران 

شده است.
س��خنگوی دس��تگاه دیپلماس��ی ادام��ه داد: ما 
تا آخرین لحظ��ات امیدواری��م عربس��تان از این 

روی��ه  و  سیاس��ت 
اش��تباه خود دس��ت 

ب��ردارد و ب��ه وظیف��ه 
طبیع��ی و بدیه��ی خ��ود 

که میزبانی حج و افتخاری برای این دولت اس��ت، 
متعهد و ملزم باش��د.جابری انصاری اظهار داشت: 
اگر این رویه در پیش گرفته عربس��تان س��عودی 
ادامه یابد، متاس��فانه امکان اع��زام حجاج فراهم 
نخواهد شد. وی همچنین درخصوص پیگیری ها 
گفت:نتایج بررس��ی های کمیته ای که به دستور 
ریی��س جمهوری ب��رای موضوع 2 میلی��ارد دالر 
دارایی ایران توقیف ش��ده در آمریکا تشکیل شده 
بود، به ش��ورای عالی امنیت ملی ارائه شده است. 
وی اظهار داشت:پس از جلسه شورای عالی امنیت 
ملی، نتیجه بررسی های این کمیته و اقداماتی که 

صورت گرفته در قالب بیانیه ای ارائه خواهد شد.

با ادامه روند فعلی، اعزام به حج منتفی است 
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گوشه کنار اقتصاد

مصرف بهینه، تنها سد خاموشی در کشور
اتاق خبر : مدیریت مصرف برق به معنای تغییر 

نگرش آگاهانه مصرف کنن��دگان در مورد 
تجهیزات پرمصرف و نحوه بهره برداری و 
زمان استفاده ازآنها است، هر ساله با شروع 
استفاده از تجهیزات سرمایشی در شروع 

فصل گرم، ب��رای پوش��ش نیازحداکثری 
مصرف برق لزوم برنامه ریزی ومدیریت مصرف 

برق در فصل تابستان بیش از پیش آش��کار می شود. هوشنگ 
فالحتیان، معاون وزیر نیرو در امور ب��رق و انرژی گفت:تمامی 
تمهیدات الزم برای تامین برق تابستان سال 1395 انجام شده 
اس��ت، اما تکیه ما به مدیریت مص��رف صرفه جویی و مدیریت 
در تقاضا اس��ت.وی با بیان این که تمامی مردم، صنایع، بخش 
کشاورزی، تجاری و تمام بخش های عمومی باید در نوع مصرف 
خود توجه داشته باشند، اظهار کرد: درخواست ما این است که 
حداقل 10 درصد صرفه جویی نسبت به س��ال 1394 صورت 
بگیرد که اگر این اتفاق بیفت��د می توانیم این وعده را بدهیم که 

هیچ خاموشی نداشته باشیم.

 تولید ساالنه ۴۷۰ تن عسل مرغوب 
در شهرستان نهاوند 

اتاق خبر: حس��ین خردمن��د معاون فنی 
اداره جهاد کش��اورزی نهاون��د از تولید 
س��االنه 470 تن عس��ل مرغ��وب در 
شهرس��تان نهاوند خبر داد.وی تعداد 
کلنی های زنبورعس��ل در نهاوند را 3۸ 

هزار فروند عن��وان کرد و گف��ت: میزان 
تولید س��االنه از این کلنی ها 470 تن عسل 

مرغوب است که از مزارع گشنیز، کلزا، آفتابگردان و یونجه ها 
تغذیه می کنند. خردمند ایجاد و راه اندازی کارخانه فرآوری 
عس��ل در شهرس��تان با توجه به تولیدات زیاد و مراجعات 
زنبورداران از سایر نقاط کشور همچون اصفهان را ضروری 
دانست و گفت: عسل تولیدی نهاوند به علت وجود هزاران 
هکتار انواع باغات میوه و کشت گیاهانی مانند کلزا، گشنیز، 
آفتاب گردان و وج��ود منابع طبیعی بکر و گ��ون کوهی از 
مرغوبیت بس��یار باالیی برخوردار است و بیشتر استان ها و 

شهرها، خواهان عسل نهاوند هستند.

رشد مصرف بنزین به یک درصد رسید 
اتاق خبر: سید ناصر س��جادی درباره مقدار 

مصرف بنزین در س��الهای اخی��ر گفت: با 
گذشت بیش از یکس��ال از توزیع بنزین 
هزار تومانی، پارسال مصرف بنزین نسبت 
به سال 93 رشد 2 درصدی را تجربه کرد.

وی، با بیان این که رش��د مصرف در سالهای 
پیش از تک نرخی ش��دن بنزین ٦ تا 7 درصد بوده 

اس��ت، افزود: س��ال 93 با مصرف ٦9 میلیون و ٦00 هزار لیتر 
شاهد رش��د 1,7 درصدی بودیم، در حالی که مصرف بنزین در 
سال 92 با ٦۸ میلیون و ٦00 هزار لیتر 7.7 درصد رشد داشته 
است.س��جادی ادامه داد: پارس��ال با مص��رف 71 میلیون لیتر 
بنزین رش��د مصرف به 2,1 درصد رس��ید.وی، میانگین رشد 
مصرف در سالهای چند نرخی بودن بنزین از سال ۸5 تا سال 93 

را میانگین باالی ٦ تا 7 درصد طبق آمارها اعالم کرد.
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اتاق خبر: اوضاع صنعت همچنان نامناس��ب اس��ت. 
رکود گریبانگیر طرح های صنعتی است و بسیاری از 
صنایع رو به تعطیلی رفته اند. ه��ر روز یک اتحادیه یا 
انجمن آمار واحدهای صنعتی تعطیل یا نیمه تعطیل 
را اعالم می کند و چشم انتظار می ماند تا بلکه دولت، 
ش��رایط ویژه تری را برای ب��ه مدار ب��از گرداندن این 
طرح ها در نظر بگی��رد. برخی می گوین��د باید منابع 
مالی جدید تامین ش��ود و برخی دیگ��ر معتقدند که 
باید فضای عمومی کسب و کار در کشور را فعال کرد.

تا ای��ن لحظه که حدود س��ه س��ال از روی کار آمدن 
دول��ت یازده��م می گ��ذرد، اوض��اع صنع��ت بهبود 
چندانی نیافته است. سال 92 که اولین سال انتخاب 
محمدرضا نعمت زاده به عن��وان وزیر صنعت، معدن 
و تجارت بود، به روال س��ال 91 گذش��ت و رشدهای 
منفی، همچنان گریبانگیر بخش صنعت کش��ور بود؛ 
س��ال 93 هم که اوض��اع اندکی بهبود یافت و رش��د 
صنعتی و معدنی برای کش��ور حاصل شد، تنها بار بر 
دوش صنعت خودرو و پتروش��یمی بود که آن هم با 
تکمیل خودروهای در انبار مان��ده و بدون قطعه، این 
رشد حاصل ش��د و مجدد که این تولیدات تکمیل و 
روانه بازار شد، مجدد رش��د صنعتی کشور رو به افول 
گذاشت تا جایی که در سال 94 رشد صنعت دوباره به 

مدار منفی بازگشت.
اکنون دولت اما تصمیم گرفته تا بعد از س��ه س��ال، 
تصمیمی برای اتمام طرح های نیمه تمامی در بخش 

صنعت بگیرد که بار مالی آنها، دیگ��ر پروژه را از حیز 
انتفاع خارج کرده اس��ت. محمدرضا نعمت زاده، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت هم پیشنهادی به دولت ارائه 
داده که ش��رایط پرداخت 1٦ هزار میلیارد تومان وام 
برای 22۸ طرح صنعتی نیمه تمام با پیشرفت باالی 

٦0 درصد، تسهیل شود.
آنگونه که محمدرض��ا مس فروش، رئیس س��ازمان 
صنعت، معدن و تجارت اس��تان ته��ران می گوید: در 
بررسی هایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام 
داده، 22۸ طرح صنعتی با پیشرفت باالی بیش از ٦0 
درصد تعیین شده اس��ت که با تزریق منابع، تکمیل 
ش��وند. در این میان، 1٦ هزار میلی��ارد تومان منابع 
مالی از س��وی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای این 

طرح ها به دولت پیشنهاد شده است.

 طرح ویژه نعمت زاده برای پرداخت وام 
به بدهکاران بانکی

تولید
 رفع محدودیت اعطای تسهیالت 

به واحدهایی که بدهی غیرجاری بانکی دارند
اتاق خبر:  علی یزدانی در جلس��ه ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید استان فارس که در شیراز برگزارشد، گفت: 
س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ای��ن وزارتخانه را 
مکلف به فعال کردن هفت ه��زار و 500 واحد صنعتی 
در کش��ور کرده اس��ت.معاون وزیر صنع��ت، معدن و 
تجارت با اش��اره به برنامه ریزی دولت ب��رای اجرایی 
کردن سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی خاطرنش��ان 
کرد:  وزارت صنع��ت،  معدن و تج��ارت، این ماموریت 
را حداقل تعهد خود می داند و پیگی��ر باز فعال کردن  
10ه��زار واح��د صنعتی  غی��ر فع��ال و واحدهای که 

زیرظرفیت اسمی فعالیت می کنند، می باشد.
 مدیرعام��ل س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرکهای 
صنعتی ایران با بی��ان اینکه از ۸7 ه��زار و ٦59 واحد 
صنعتی کش��ور، 37 هزار و 120واحد در ش��هرکها و 
نواحی صنعتی کش��ور مستقر هس��تند، خاطرنشان  
کرد:  از مجموع صنایع کش��ور، 79 ه��زار و 13۸ واحد 
صنعتی کوچک و هف��ت ه��زار و ۸00 واحد صنعتی 
متوسط و بزرگ هستند. بنا بر اعالم این مقام مسئول، 

صنایع کوچک ب��ه صنایعی که تا 49 نف��ر نیروی کار 
دارند و صنایع متوس��ط به صنایعی ب��ا نیروی کار بین 
50 تا 99 نفر گفته می ش��ود و صنایع بزرگ هم افزون 

بر 100 نیروی کار دارند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:  از میان 37 
هزار و 120 واحد مستقر در شهرکهای صنعت کشور، 
34 هزار و 53۸ واحد صنعتی  کوچک هستند. یزدانی 
گف��ت:  دو ه��زار و 42۸ واحد در ش��هرکهای صنعتی 
استان فارس مستقر هس��تند که دو هزار و 3٦1 واحد 
آن را صنایع کوچک تش��کیل می دهند که 13 درصد 

آنها غیر فعال هستند.



 اتاق4
 بازرگانی

راهروهای اتاق
 علت ناکامی بخش خصوصی

 در عقد قرارداد با خارجی ها
اتاق خبر: محمد الهوت��ی در گفت و گو 
با اتاق خبر با بیان این نکته که بخش 
بزرگی از اقتصاد کشور دولتی است 
تصریح کرد: ای��ن موضوع که بخش 
خصوص��ی در عقد ق��رارداد با هیات 
های تج��اری خارجی نتوانس��ته اند 
موفق عمل کنند تا ح��دودی صحیح می 
باش��د. با این حال به دلیل اینکه در ح��دود ۸0 درصد از اقتصاد 
کشور به بخش دولتی وابسته می باشد، ش��رکت ها و بازرگانان 
خارجی ترجیح می دهند با این ش��رکت ها وارد مذاکره شوند. 
در این میان نمی توان حضور ش��رکت های ب��زرگ دولتی را در 
بخش های م��ورد عالقه خارجی ها مانند نف��ت و معدن نادیده 
گرفت.الهوتی به بی ثبات بودن قوانین در ایران اشاره کرد و افزود: 
در حوزه هایی سرمایه گذاری پرخطر به نظر می رسد، خارجی 
ها ترجیح می دهند که توافقات اقتصادی بی��ن دو دولت انجام 
بگیرد. علت این کار دادن تضمین های کافی از سوی دولت برای 

سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی کشور می باشد.
صادرات غیر نفتی در مسیر کاهش

اتاق خبر: نای��ب رئیس ات��اق بازرگانی 
استان البرز با تش��کیک درآمار حمل 
ونقل و ترانزیت اعالم ش��ده درمورد 
رونق تجارت خارجی،ازتوقف طوالنی 
مدت کامیون های ترانزیت در جنوب 
کشورابراز نگرانی کرد. بیتابیات، نائب 
رئیس اتاق بازرگانی اس��تان الب��رز و فعال 
صنعت حمل ونقل بااعالم اینکه سیس��تم جدیدگمرکی کمک 
بزرگی به صنعت حمل ونقل وصادرات کاالی کشورخواهدکرد، 
گفت: س��امانه جام��ع گمرک��ی جدیدی ک��ه برای اس��تفاده 
درگمرک وامرترخیص وصادرات کاالبه کارمیرود. این س��امانه 
جدیدبس��یارکاربردی و متناس��ب بانیازهای فعاالن این بخش 
است امابه دلیل مشکالت زیرساختی موجوددرکشورازظرفیت 
های این س��امانه استفاده بهینه وکامل نمیش��ودوهمین باعث 

بروزنارضایتی بین کاربران این سامانه شده است.
زیان ۴5 تا 5۰ درصدی به صادرکنندگان 

محصوالت کشاورزی
ات�اق خب�ر: عضو هی��ات رئیس��ه اتاق 
بازرگانی البرز در مورد وضعیت بخش 
کش��اورزی و ص��ادرات محصوالت 
کش��اورزی، را اس��فبار توصیف کرد.

س��ید احمد میرجلیل��ی عضو هیات 
رئیسه اتاق بازرگانی البرز و عضو اتحادیه 
ملی میوه و تره بار در گفت و گویی که با اتاق 
خبر داشت با توصیف سال 94 به عنوان سالی اسفبار برای بخش 
کشاورزی کشور، اعالم کرد: سال 94 سالی بسیار بد برای بخش 
کشاورزی بود و در این مدت که از س��ال 95 کذشته است تغییر 
خاصی را نسبت به سال گذشته مشاهده نمی کنیم. میرجلیلی با 
اشاره به مشکالتی که در زمینه تولید محصوالت پائیزه کشاورزی 
وجود داشته است گفت: متاسفانه سال گذشته در بخش صادرات 
محصوالت پائیزه مانند س��یب و کیوی با ضرر های بسیار باالیی 

مواجه شدیم. میزان این زیان در حدود 45 تا 50 درصد بود.

اتاق خبر: »میزبانی های چندس��اعته« این تنها سهم 
بخش  غیردولت��ی اقتصاد ایران از رف��ت و آمد ٦4هیات 
خارجی از 1٦کش��ور دنیا اس��ت.قرارداد ب��ا خارجی ها 
تنها سهم شبه دولتی ها می ش��ود و سر بخش خصوصی 

بی کاله مانده است.
رفتار دولت روحانی در مواجهه ب��ا هیات های خارجی، 
دیگر برای بخش خصوصی غیرقابل تحمل ش��ده است. 
هر هیات تج��اری که می آید، دول��ت امانش نمی دهد و 
زمینه را برای ش��کل گیری همکاری با ش��به دولتی ها و 

دولتی ها را برایش فراهم می سازد.
گویا مذاکره و انعقاد ق��رارداد با خارجی ه��ا، تنها برای 
ش��رکت های دولتی طراحی شده است و ش��اید هم در 
نادر مواردی، نوبت به تش��کلی از بخش خصوصی برسد 
که پای میز امضای تفاهم نامه و نه قرارداد، با طرف های 
خارجی خود بنش��یند. البته نه اینکه پ��ای میز مذاکره 
ننشیند بلکه پشتوانه ای از دولت ندارد که مذاکره اش با 

طرف خارجی، به قرارداد منجر شود.
اکنون که به گواه آمارهای رس��می دولت، سال گذشته 
٦4 هی��ات خارجی ب��ا 477 نف��ر از 1٦ کش��ور دنیا به 
ای��ران آمده ان��د، اکثر ای��ن هیات ها ه��م مالقات هایی 
ب��ا بخش خصوص��ی ای��ران در اتاق ه��ای بازرگان��ی 
داش��ته اند و حتی در م��واردی هم، در حض��ور مقامات 
دولت��ی، تفاهم نامه های هم��کاری میان تش��کل های 

بخش خصوصی ایران و س��ایر کش��ورهای دنیا به امضا 
رسیده است اما حال که همین تش��کل ها و اعضایشان 
می خواهند تفاهم نامه ها را به مرحله اجرایی رسانده و به 
قرارداد میان اعضای خود با شرکت های خارجی منتهی 
کنند، دولت چندان حمایتی از آنه��ا نمی کند و حاضر 

هم نیست ضمانت این بخش را به عهده گیرد.
البته برخی کارشناس��ان هم به رفتار س��رمایه گذاران 
خارج��ی در مواجهه ب��ا اقتصاد ای��ران اش��اره دارند و 
می گویند که خود س��رمایه گذاران خارجی می خواهند 
که طرف حسابشان دولت باشد. آنها در واقع، می توانند 
در موارد اختالفی احتمال��ی، موضوع را از طریق مراجع 
دولتی خود پیگیری کنند و وقت��ی هم یک پای معامله 
دولت باشد، به طور قطع تضمین بیشتری در مواجهه با 

احیای ضرر و زیان احتمالی، وجود خواهد داشت.
به هرحال به نظر می رس��د که اقتصاد ایران عزم خود را 
جزم کرده تا مجدد به جاده افزایش سهم شبه دولتی ها 
و دولتی ها در اقتصاد برگردد. همین بخش خصوصی را 
همچنان نحیف نگ��ه  دارد تا در نهای��ت، در واگذاری ها 
هم، برگ برنده را باز هم به ش��به دولتی ها بدهد. همان 
موضوعی که البته حسن روحانی هم تلویحا در اشاره به 
دو وزیر کابینه خود، آن را مورد توجه قرار داد؛ موضوعی 
که او در مقاوم��ت برخی اعضای دولت خ��ود در مقابل 

خصوصی سازی به آن اشاره کرد.

میزبانی های چندساعته؛ سهم بخش خصوصی از برجام

پنجشنبه 23 اردیبهشت 1395

اتاق خبر: رئیس کمیس��یون کش��اورزی اتاق تهران با 
بیان اینکه صادرات ٦.5 میلی��ارد دالری صنایع غذایی 
در س��ال93 به 5.٦ میلیارد دالر در سال گذشته کاهش 
یافت، گف��ت: افت ص��ادرات محص��والت غذایی تامل 

برانگیز است.
کاوه زرگران در نخستین نشست کمیسیون کشاورزی 
و صنایع غذای��ی اتاق ته��ران در س��ال 95، گفت: آمار 
تجارت خارجی محصوالت کش��اورزی و غذایی در سال 
گذش��ته حکایت از کاه��ش ص��ادرات و واردات عمده 
محص��والت دارد، براین اس��اس ص��ادرات محصوالت 
غذای��ی 13 درصد، صادرات ش��یرینی و ش��کالت 1۸ 

ص��ادرات  و  درص��د 
ماکارون��ی 22 درص��د 

کاهش یافته است.
رئیس کمیسیون کشاورزی و 

صنایع غذایی اتاق تهران اف��زود: کاهش وزنی صادرات 
مواد غذایی حایز اهمیت است و دالیل متفاوتی از جمله 
اتخاذ برخی سیاست های نادرس��ت در این حوزه دارد، 
ضمن اینکه اعالم شد کاهش ارزشی واردات و صادرات 
به دلیل کاهش قیم��ت محصوالت کش��اورزی و مواد 
غذایی در جهان است و از این منظر مالک مناسبی برای 

مقایسه محسوب نمی شود.

افت صادرات محصوالت غذایی تامل برانگیز است



عضو کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران در گفت و گو با اتاق خبر پاسخ داد

نیاز بخش معدن چیست؟ 
اتاق خبر: این عضو کمیسیون معدن 

خانه اقتص��اد ایران اظهار داش��ت: 
هدف مش��ترک موج��ود در بخش 
معدن، استخراج س��نگ از معادن 
می باشد، که تعریف حاضر را منابع 

طبیعی به رس��میت نمی شناسند و 
معتقدند جداسازی س��نگ از دل زمین 

به معنای تخریب محیط زیس��ت است. مهرداد شکوهی 
رازی اظهار داش��ت: هدف مش��ترک موج��ود در بخش 
معدن، اس��تخراج س��نگ از معادن می باشد، که تعریف 
حاض��ر را مناب��ع طبیعی به رس��میت نمی شناس��ند و 
معتقدند جداسازی سنگ از دل زمین به معنای تخریب 
محیط زیس��ت اس��ت؛ این ها مسائلی اس��ت که باید به 
تعریف مشترکی درباره آن ها رسید. این عضو کمیسیون 
معدن خانه اقتصاد ایران در خصوص مصداق های اصلی 
اقتصاد مقاومتی در ح��وزه معدن بیان داش��ت: در واقع 
منظور از اقتصاد مقاومتی ایستادگی و تزلزل ناپذیری در 
مقابل ضربه ها و شوک های وارد شده از خارج است، که 
بتوانیم در مقابل این گونه مس��ائل، بدون این که اقتصاد 

ما دچار مشکل شود مقاومت کنیم.
وی ادامه داد: از نظر من اقتص��اد مقاومتی در حوزه معدن 
بدین معنی اس��ت که مواد اولیه صنایع مورد نیاز خود را 
از معادن خود تأمین کنیم، چرا ک��ه وقتی نیازمند خارج 
باش��یم در مقابل ش��وک ها و مس��ائلی همانن��د تحریم 
تأثیرپذیر و ش��کننده خواهیم بود. ش��کوهی اضافه کرد: 
مسئله دیگر چرخه ارزش افزوده است، بایستی این چرخه 
به نحوی تنظیم گردد که عالوه بر ایجاد اش��تغال و تولید 
مواد اولیه، تولید ثروت نیز داش��ته باشیم. وی تأکید کرد: 
چرخه تولید و صنایع پایین دس��تی باید به نحوی تنظیم 
ش��ود که مواد اولیه ما از حداکثر ارزش اف��زوده برخوردار 
باش��د؛ در ضمن آن بخش از م��واد معدن��ی صادراتی ما 
طوری اس��تفاده گردد که بتوانیم باالترین ارزش افزوده را 
برای مملکت خود ایجاد کنیم. این عضو کمیسیون معدن 
خانه اقتصاد ایران با اشاره به نگرانی های موجود در بخش 
معدن گفت: اصلی ترین نگرانی موجود؛ چالش هایی است 
که دس��تگاه های مختلف داخلی به دلیل نیازمندی های 
خود، برای معدن کاران ایجاد می کنند. ش��کوهی افزود: 
هدف مش��ترک موجود در بخش معدن، استخراج سنگ 
از معادن می باش��د، ک��ه تعریف حاض��ر را منابع طبیعی 
به رس��میت نمی شناس��ند و معتقدند جداسازی سنگ 
از دل زمین به معنای تخریب محیط زیس��ت اس��ت؛ این 
ها مسائلی اس��ت که باید به تعریف مش��ترکی درباره آن 
ها رسید. وی تصریح کرد: از س��وی دیگر ما معدن کاران 
در مناطق دورافتاده عالوه بر ایجاد اش��تغال و جلوگیری 
از مهاج��رت بی رویه به کالن ش��هر ها، تولی��د ثروت می 
کنیم؛ در مقابل تمام این مس��ائل ما نیز بای��د از امتیازاتی 
بهره مند شویم و مورد حمایت دولت قرار گیریم. شکوهی 
با بیان این ک��ه در بخش معادن با مش��کالتی نظیر حمل 
مواد معدنی به معادن و سقوط قیمت مواد معدنی در دنیا 
مواجه هستیم یادآور شد: دولت بایستی پشتیبان معدن 
کاران باش��د نه این که با افزایش عوارض و مسائلی از این 

دست بخواهد رکود خود را جبران کند. 

ارائه بسته پیشنهادی سرمایه گذاری خارجی به ایمیدرو مهم 
ترین موضوع نشست خبری کمیس��یون معدن خانه اقتصاد 

ایران بود.
در ابتدای این جلسه س��عید صمدی رییس کمیسیون معدن 
خانه اقتصاد ایران در خصوص بحث س��رمایه گذاری خارجی 
در بخش معدن گفت: یکی از مهم ترین مسائلی که علی رغم 
پتانس��یل های موجود در بخش معدن با آن روبه رو هس��تیم 
بحث سرمایه گذاری خارجی هست. سرمایه گذاری خارجی 
به دو جهت برای هر صنعتی به خصوص بخش معدن مهم است 
نخست وارد کردن نقدینگی به این حوزه است و دیگر این که 
همراه با نقدینگ��ی، دانش فنی ،تکنول��وژی جدید و مدیریت 

معدنی را وارد کشور و نظام معدنی می کند.
وی تأکید کرد: علی رغم پتانسیل های موجود کشور ما توفیقی 
در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه معدن نداشته 
اس��ت.صمدی تصریح کرد: بعد از برجام ورود سرمایه گذاری 
خارجی مطرح گردید؛ اما عموما ط��رف مذاکره این هیأت ها 
دولت بوده اس��ت و بخش خصوص معدن��ی در جریان نتیجه 
مذاکرات قرار نگرفته است.وی یادآور شد: طبق اصل 44  قانون 
اساسی؛ دولت، شرکت های دولتی، سازمان های دولتی معدنی 
از سرمایه گذاری جدید منع شدند مگر یک سری موارد خاص. 
صمدی ادامه داد: اگر قرار است دولت در سرمایه گذاری های 
خارجی حضور داشته باشد بایستی بخش کوچکی در مقابل 
بخش خصوصی بزرگ قرار گیرد؛ و صرف��اً وظیفه حاکمیتی 
خود را انجام دهد. صمدی با بیان مش��کالت موجود بر سر راه 
سرمایه گذاران خارجی در بخش معدن اظهار داشت: سرمایه 
گذار خارجی برای س��رمایه گذاری در معادن نیاز به کس��ب 
اطالعات��ی دارد، در دنیا اطالعات اولیه عموما در هر س��طحی 
اعتبارسنجی می شود و بر اس��اس این اطالعات سرمایه گذار 
خارجی به سرمایه گذاری در آن کشور روی می آورد. وی ادامه 
داد:  متأس��فانه هیچ کدام از معادن و ذخایر ما اعتبار س��نجی 
جهانی نشده اند به همین جهت عموما سرمایه گذاران با شک 
وارد این عرصه می ش��وند. صمدی اضافه کرد: بحث همکاری 
گذشته، از بحث های دیگر علل توفیق نیافتن سرمایه گذاری 
خارجی محسوب می شود، چرا که دنیای معدن دنیای کوچکی 
است و تمام شرکت ها از ذخایر معدنی موجود اطالع دارند. وی 
ادامه داد: متأسفانه کش��ور ما با انبوهی از پرونده های سرمایه 
گذاری خارجی روبه رو است که عمدتا با عدم توفیق و ناکامی 
همراه بوده است. اگر می خواهیم بحث سرمایه گذاری جدید را 
مطرح کنیم ابتدا به س��اکن بایستی اختالفات گذشته به طور 
مس��المت آمیز رفع گردد. صمدی گفت: بحث دیگر ، موضوع 
ثبات قوانین و مصوبات معدنی اس��ت و مشکل دیگر موضوع 

ایجاد فرهنگ معدن کاری در کشور است. صمدی در خصوص 
لزوم وجود پنجره واحد در بخش معدن گفت: هر سرمایه گذار 
خارجی که وارد کشور می شود تمایل دارد که طرف حساب آن 
یک نفر یا یک مجموعه باشد، مسئله ای که در دنیا با نام پنجره 
واحد شناخته می شود. وی افزود: نماینده حاکمیت در بخش 
معدن کشور ما؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت است. سرمایه 
گذار خارجی خواهان این اس��ت که تمام مجوزها و اختیارات 
بر عهده ارگانی واحد باش��د تا به طور مستقیم با مجموعه ای 
واحد مذاکره کند. رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران 
در بخشی دیگر از صحبت های خود در رابطه با تفاوت قیمت 
ذغال س��نگ تولید داخل و وارداتی گفت: با احتس��اب هزینه 
حمل و نقل و سایر هزینه های جانبی گاهی تولید داخل ارزان 
تر از وارداتی آن تمام می شود اما متأس��فانه کشور ایران برای 
یک میلیون تن نیز با بحران رو به رو  است.صمدی با بیان اینکه 
کمیس��یون معدن خانه اقتصاد ایران به حوزه معدن با نگاهی 
اقتصادی می پردازد، اع��الم کرد: رویکرد خان��ه معدن و این 
کمیسیون با یکدیگر تفاوت دارد. هر کدام از ما با نگاهی متفاوت 
به امور معدن م��ی پردازیم و مکمل یکدیگر هس��تیم. وی در 
خصوص قراردادهایی که با هیأت های خارجی منعقد می شود، 
اظهار داشت: تا زمانی که قراردادهای خارجی منجر به سرمایه 
گذاری و شروع به فعالیت نش��ود؛ قراردادها فاقد ارزش است. 
رییس کمیسیون معدن در رابطه با بسته های پیشنهادی که 
کمیس��یون معدن به دولت ارائه کرده است، گفت: مهم ترین 
این ها بسته سرمایه گذاری خارجی است که به وزارت خانه نیز 
ارسال شده است.در ادامه حسن نیک کار اصفهانی نایب رییس 
کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران با اشاره به هماهنگ نبودن 
وزارت خانه در داخل تش��کیالت خود عنوان کرد: متأس��فانه 
دولت در عوض بدهی های خود، معادن موجود را تکه تکه کرده 
و هر قسمتی را به کسی می دهد که قادر به ارائه طرح جامعی 
نیست. وی یادآور شد: بایستی سیاست هایی تدوین گردد که 
بخش خصوصی به فعالیت های خود ادامه دهد و دخالت بخش 
دولتی محدود شود مگر در موارد خاص. نباید بخش خصوصی 

تابع بی سیاستی وزارت صنعت، معدن و تجارت گردد.
وی  در رابطه با واگذاری مع��ادن به بخش خصوصی گفت: 
در واقع  آغاز این برنامه به س��ال 90 و دولت س��ابق باز می 
گردد که قصد داش��تند با واگذاری این مع��ادن بدهکاری 
های دولت را تس��ویه کنند . در نهایت،  با اتمام کارشناسی 
ها و بررسی ها  این واگذاری در سال 92 عملیاتی شد. وی در 
خصوص عملکرد اینگونه نهادها اظهارداشت: این نهادها به 
ظاهر بخش خصوصی هستند اما در حقیقت جدا از دولت و 

سیاست های آن نیستند.

دیدگاه

خودرو 5
در نشست مطبوعاتی 
کمیسیون معدن خانه 
اقتصاد ایران مطرح شد

ارائه بسته سرمایه 
گذاری خارجی 
معدن به ایمیدرو
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اخبار

بهرمند برای چهارسال دیگر رییس 
اتحادیه قنادان تهران شد

ات�اق خب�ر: انتخاب��ات اتحادی��ه 
قن��ادان ته��ران روز دوش��نبه 
برگزار ش��د و عل��ی بهرمند با 
حداکثر آرا برای چهار س��ال 
دیگر ب��ه عن��وان رییس این 
اتحادیه شد.الزم به ذکر است 
این مقام مس��ئول اصالح قانون 
حری��م صنفی؛ شناس��نامه دار کردن 
کارگران صنف و حض��ور موفق فعاالن صنف قنادی 
در نمایشگاه های بین المللی شیرینی و شکالت را 

از مهم ترین برنامه های خود اعالم کرده بود.

رئیس اتاق تعاون خوزستان مطرح کرد:
اعزام هیئت های تجاری از اهداف 
تفاهمنامه با شرکت بازرگانی هلند

اتاق خبر: رئیس اتاق تعاون خوزستان 
گفت: اع��زام هیئت ه��ای تجاری، 
س��رمایه گذاری در سایر کشورها 
و حف��ظ مناف��ع در معام��الت 
صورت گرفته که تحت نظارت دو 
طرف انجام شده باش��ند، از اهداف 
تفاهمنامه با شرکت بازرگانی هلند است.

رئیس اتاق تعاون خوزستان گفت: اعزام هیئت های تجاری، 
سرمایه گذاری در سایر کش��ورها و حفظ منافع در معامالت 
صورت گرفته که تحت نظارت دو طرف انجام ش��ده باشند، 
از اهداف تفاهمنامه با ش��رکت بازرگانی هلند است.مرتضی 
رخیصی درباره تفاهمنامه اتاق تعاون و ش��رکت مش��اوران 
بازرگانی هلند اظهار کرد: ای��ن تفاهمنامه با هدف همکاری 
و مس��اعدت در زمین��ه معرفی و تأمی��ن ب��ازار دو طرف در 
کشورهای خود و تهیه محصوالت مورد نیاز منعقد می شود.

وی با بیان اینکه بحث کشاورزی با توجه به کمبودهای آبی 
که هرساله با آن مواجه هس��تیم در اولویت است یادآور شد: 
سیاست دولت بر کشت گلخانه ایی است پس باید تکنولوژی 
گلخانه ایی را در اس��تان خوزس��تان ترویج کنیم.این فعال 
بخش تعاون خاطرنش��ان کرد: تخصص این هیئت هلندی 
سرمایه گذاری در بخش های کشاورزی، آبزی پروری، گل و 
گیاه، صنایع دستی، 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 ش��ناخت قابلیت های 
اقتصادی دو طرف به دست آید.رئیس اتاق تعاون خوزستان 
تصریح کرد: اعزام و پذیرش هیئت های تجاری و بازاریابی و 
سرمایه گذاری در کشورهای مختلف و حفظ و تامین منافع 
در معامالت صورت گرفته که تحت نظ��ارت دو طرف انجام 
شده باش��ند در ردیف اهداف این تفاهمنامه است.رخیصی 
ادام��ه داد: بحث های صنعتی، کش��اورزی، گردش��گری و 
س��رمایه گذار در این تفاهمنامه مطرح ش��ده ت��ا بتوانیم با 
استفاده از توانمندی و تجربه این هیئت هلندی برای جلب 
سرمایه گذار، فروش محصوالت و اس��تفاده از برندهای بین 

المللی به رونق بخش تعاون کمک کنیم.
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اتاق خبر:تحریم ها باعث ش��د که صنعت فرش بافی ایران 
بازار خود را در س��طح جهان از دس��ت بدهد و کش��ورهایی 
مانند هند جایگاه ایران را در ب��ازار جهانی به خود اختصاص 
دهند. بی ش��ک کاهش قیمت تمام ش��ده نقش پررنگی در 

رونق صادرات فرش دستباف خواهد داشت.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان فرش دستباف تهران 
با اعالم ای��ن مطلب در مورد مش��کالت صادرات فرش 
دس��تباف ایران بعد از لغو تحریم ها بازگش��ت مجدد 

ایران را به بازار فرش جهان را نیازمند زمان دانست.
س��ید مجتب��ی عراقچ��ی رئی��س اتحادی��ه صن��ف 
فروش��ندگان فرش دس��تباف ته��ران با بی��ان اینکه 
ص��ادرات فرش ایران ب��ه دلیل تحریم ه��ای مرتبط با 
برنامه هسته ای  با مش��کل مواجه شده بود، اعالم کرد: 
تحریم ها باعث ش��د که صنعت فرش باف��ی ایران بازار 
خود را در س��طح جهان از دس��ت بدهد و کشورهایی 
مانن��د هند جای��گاه ای��ران را در بازار جهان��ی به خود 

اختصاص دهند.
عراقچی در مورد علت رونق فرش بافی هند و استقبال 
از فرش های بافت این کش��ور گفت: ف��رش های بافت 
هند، به دلی��ل ارزان ب��ودن نیروی کار در این کش��ور 
قیمت تمام شده کمتری دارند و به همن دلیل توانسته 
اند توج��ه مش��تریان فرش ه��ای ایرانی را به س��مت 

تولیدات خود جلب کنند.
رئی��س اتحادیه صنف فروش��ندگان فرش دس��تباف 
تهران ادامه داد: فرش��بافی یک هنر- صنعت است. در 
زمینه فرش ه��ای هنری و تزئینی، ف��رش های ایرانی 
همچنان با اقبال جهانی روبه رو هس��تند اما در زمینه 
فرش ه��ای تج��اری و ارزان قیمت، فرش��بافی ایران 
توانایی رقابت با کش��ورهایی مانند هند، پاکس��تان و 
افغانستان را به دلیل ارزان بودن کارگر در این کشورها 

را ندارند.
وی با تاکید بر نقش حمایت دول��ت در زمینه صادرات 
فرش دستباف، گفت: در صورتی که دولت از فرشبافی 
و فرش��بافان حمایت کافی نداش��ته باش��د ما قادر به 
بازپس گیری جایگاه خود در بازار جهانی نخواهیم بود.

عراقچ��ی در مورد بحث ص��ادرات فرش دس��تباف به 
آمریکا اعالم کرد: در حال حاض��ر فرش های قدیمی و 
دس��تباف به این کشور صادر می ش��ود ولی این میزان 

از صادرات به اندازه ای نیس��ت که باعث تحریک بازار و 
تحول در بازار فرش ایران ش��ود. در حقیقت این کشور 
خواهان فرش های تجاری اس��ت اما ب��ه دلیل قیمت 
باالی فرش های ایران در حال حاضر صادرات فرش به 

این کشور بسیار اندک است.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان فرش دستباف تهران 
با ابراز امیدواری نس��بت به بازپس گی��ری بازار فرش 
ادامه داد: بازپس گیری ای��ن بازار نیاز به حمایت دولت 
دارد. فرش ایران برندی ش��ناخته ش��ده در تمام دنیا 
اس��ت و علیرغم این حسن ش��هرت بازپس گیری این 

بازار نیاز به زمان دارد.
وی روش ف��روش ف��رش در کش��ورهای اروپای��ی و 
امریکای��ی را اینگون��ه توصی��ف ک��رد: ام��روزه فرش 
ه��ای تجاری در فروش��گاه ه��ای زنجی��ره ای و حتی 
سوپرمارکت ها به فروش می رسد. با توجه به خوشنام 
بودن ف��رش ایران در دنیا، ش��رکت ه��ای آمریکایی و 
ایرانیان مقی��م آمریکا برای خرید ف��رش های ایرانی و 
واردات این فرش ه��ا به آمریکا ابراز عالق��ه کرده اند و 
تمایل خود را برای فر به ایران برای واردات فرش نشان 

داده اند.
عراقچی از اروپا نیز به عنوان مش��تری همیشگی فرش 
ه��ای ایرانی نام ب��رد و ادام��ه داد: به ط��ور کلی فرش 
های ایرانی در تمامی دنیا خری��دار دارند ولی به دلیل 
وضعیت اقتصادی به وجود امده در دنیا این کش��ورها 
عالقه ای به خری��داری ف��رش از ای��ران ندارند. حتی 
کش��ورهای عربی نیز با پایین آم��دن واردات فرش را 
از ایران متوقف ک��رده اند. در حقیقت م��ی توان گفت 
خریداران فرش ایرانی بیش��تر مجموع��ه داران و افراد 
ثروتمند هستند که فرش های ایرانی را در مزایده های 

معروف خریداری می کنند.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان فرش دستباف تهران 
تصریح ک��رد: در ح��ال حاضر مهمترین مس��ئله برای 
مش��تریان جهانی قیمت فرش اس��ت نه نقشه و طرح 
های آن. در واقع فرش تبدیل به کاالیی یک بار مصرف 
شده است و از حالت یک کاالی سرمایه ای خارج شده 
اس��ت. به همین دلیل مش��تریان آمریکایی و اروپایی 
ترجیح می دهن��د فرش هایی با نقوش س��اده و مدرن 

که متناسب با خانه های امروزی باشد را داشته باشند.

 ها تشکل
رئیس اتحادیه صنف فرش دستباف در گفت و گو با اتاق خبر تاکید کرد

صادرات فرش ایرانی در گرو رویکرد نوین در رشد



فناوری7

گوناگون و دانش

ساخت اسمارت فون هولوگرافیک توسط 
محققان

ات�اق خبر: االن س��ال 201٦ اس��ت 
و ما هن��وز ماش��ین های پرنده یا 

هولوگ��رام نداری��م، ام��ا به آن 
سمت در حال حرکت هستیم. 
محققان دانش��گاه کویینز یک 
اس��مارت ف��ون هولوگرافیک و 

منعط��ف س��اخته اند. البته دقت 
آن 1٦0 * 140 اس��ت ک��ه ک��م بنظر 

می رسد. اس��م این اس��مارت فون، HoloFlex است.گرچه 
دقت کم است، اما به ش��ما اجازه می دهد که با چرخاندن یک 
جسم سه بعدی آن را از تمام زوایا نگاه کنید. این اثر با استفاده 
از ترکیب یک نمایش��گر منعطف OLED و آرایه میکرولنز 
متش��کل از 1٦000 لنز  ریز fisheye )لنزهایی که زاویه دید 
1۸0 درجه دارند( ساخته شده اس��ت. تصاویر در بلوک های 
دایره ای 12 پیکسلی رندر می ش��وند که این بلوک ها، تصویر 
سه بعدی را می سازند.این قسمت هولوگرام اسمارت فون بود، 
راجع به قسمت منفعطف آن چه می توان گفت؟ برای اینکه 
این اتفاق بیفتد، محققان از یک سنس��ور مخصوص استفاده 
کرده اند که با حرکت شی دور محور Z منطبق است. اگر این 
مورد و تعداد رندرهایی که الزم است را در نظر بگیریم، آن وقت 
 Adreno می فهمیم که چرا محققان از اسنپدراگون ۸10 و

430 برای این گوشی استفاده کرده اند.

واقعیت مجازی و کمک به بیماران دارای پارانویا
اتاق خبر: در ح��دود 1 یا 2 درصد 

جمعی��ت، مبت��ال ب��ه پارانوی��ا 
هس��تند که ویژگ��ی مرکزی 
مانند  روان��ی  بیماری ه��ای 
ش��یزوفرنی اس��ت. بیماران 
اعتم��اد کم��ی ب��ه دیگران 

دارند و فکر می کنند که دیگران 
قصد صدمه زدن به آنها را دارند. این 

وضعیت ممکن اس��ت چنان حاد ش��ود که بیمار حتی از 
ترک خانه هم خودداری کند. مکانیسم هایی مانند کاهش 
تماس چش��می، خودداری و کوتاه ک��ردن موقعیت های 
اجتماعی، وضعی��ت را بدتر می کنند، چ��ون بیماران فکر 
می کنند که چون آنها از مکانیس��م های دفاعی اس��تفاده 

کرده اند، صدمه ندیده اند.
سرپرس��ت تیم، پروفس��ور دنیل فریمن می خواست بداند 
که آیا بیماران قادر هس��تند که دوباره ی��ک موقعیت را یاد 
بگیرن��د و از مکانیس��م های دفاعی خ��ود اس��تفاده نکنند 
یا خیر؟! بودن در موقعیت��ی که بیماران از آن می ترس��ند، 
چون اضطراب زیادی تولید می کند، برای آنها بسیار دشوار 
اس��ت. تیم تحقیق برای اینکه بر این چال��ش غلبه کنند، با 
اس��تفاده از واقعیت مجازی، موقعیت هایی را که بیماران از 
آن می ترس��یدند، بازس��ازی کردند.. این تحقیق با استفاده 
از روش های روانشناسی مبتنی بر مش��اهده و هدست های 
واقعیت مجازی پیش��رفته بوده است. هدس��تی که در این 
مطالعه بکار رفته، nVisor SX111 با قیمت 24000 هزار 

دالر است که برای آموزش های نظامی و مشابه بکار می رود.

اتاق خبر: سال گذشته در جریان کنفرانس شرکت گوگل 
سروکله پروژه ای بانام Soli پیدا شد، پروژه ای که به اعتقاد 
اکثر کارشناس��ان یکی از بلندپروازانه تری��ن و جذاب ترین 
پروژه های گوگل اس��ت. این پ��روژه در واق��ع درباره تولید 
حسگرهای بسیار کوچکی اس��ت که کاربران بدون لمس 
آن ها می توانند دس��تورات مختلف را صادر کنند. به عنوان  
مثال بدون لمس دکمه ولوم رادی��و، صدای آن را کم یا زیاد 
کنند! این حسگرها می توانند عملکردهای فیزیکی کاربر را 
به راحتی تش��خیص دهند و در گجت های مختلف و برای 
کارایی های متفاوت مورد استفاده قرار بگیرند. هرچند این 
پروژه جذاب، گ��وگل را تحت تأثیر قرار داد و این ش��رکت 
به ش��دت به اجرای این طرح عالقه مند بود اما با پیوس��تن 
رجینا دوگان مدیر بخش تکنولوژی و آزمایش��گاه گوگل 
و مدیر این پ��روژه به فیس ب��وک، گمانه زنی هایی مبنی بر 
متوقف شدن این پروژه مطرح شد اما گوگل به تازگی اعالم 
کرده است که این پروژه جذاب لغو نشده و در حال پیگیری 

است.به تازگی نیز فهرستی از کارمندان تازه استخدام شده 
در گوگل منتشرش��ده ک��ه در میان آن ها ن��ام یک معمار 
نرم افزار جهت هماهنگ��ی و طراحی پروژه های گجت های 
پوشیدنی به چش��م می خورد. عالوه بر این، هفته  گذشته 
گوگل فرمی را برای اس��تخدام یک مهندس س��خت افزار 
جهت هماهنگی حسگرها در پلتفرم های مختلف منتشر 
کرد. بنابراین طبق ش��واهد و اطالعات منتشرشده، گوگل 
نه تنها این پروژه جالب را کنار نگذاشته بلکه در فکر توسعه 

هرچه زودتر این پروژه و رقابت با سایر رقبا است.

گوگل در حال کار برروی پروژه بلندپروازانه ای با نام Soli است
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اتاق خبر: با وجود این که سازندگان خودروهای لوکس 
معموال ب��ر روی کار اصلی خود تمرک��ز دارند و به دنبال 
دخالت در سایر کسب و کارها نیس��تند، اما تعداد کمی 
از این خودرو س��ازان س��عی کرده اند در ب��ازار پر رونق 
گوشی های هوشمند هم بخت خود را بیازمایند. ممکن 
است عجیب به نظر برس��د که از یک خودروساز انتظار 
تولید گوشی های هوشمند را داشته باشیم و در واقعیت 

هم همین طور است.
این بار بوگاتی، ش��رکت فرانسوی س��ازنده خودروهای 
لوکس ک��ه در چند ماه اخیر با معرفی س��وپر اس��پرت 
جدید خود، شیرون، در صدر خبرها قرار گرفته به دنبال 

طراحی و تولید یک گوشی هوشمند است.
چند روز قبل خبری از همکاری لندرور با یک ش��رکت 
 Bullitt بریتانیای��ی فعال در ح��وزه فن��اوری به ن��ام
Group برای تولید یک اسمارت فون منتشر شد، این 
گوش��ی طراحی خاص خود را خواهد داش��ت و مناسب 
ماجراجویان��ی اس��ت ک��ه عاش��ق ورزش های��ی مانند 
دوچرخه س��واری، کوه نوردی و … هستند. این گوشی 
همچنین با لوگو لندرور و تعدادی اپلیکیشن اختصاصی 
عرضه می ش��ود که به کاربران اجازه ارتب��اط با لندرور و 
آگاهی از محصوالت جدید این خودرو س��از را می دهد. 
در حالی که حتی لندرور هم دست به چنین اقدامی زده 
است، تولید گوشی بوگاتی برای جذب مشتریان بیشتر 

دور از ذهن نیست.
بر اس��اس اطالعاتی که این طرح در اختیار ما گذاشته، 
بوگاتی Chronos مجهز به ی��ک صفحه نمایش 5.5 
اینچ��ی از نوع LCD اس��ت که مش��ابه صفحه نمایش 
 Quad HD ٦ پالس اس��ت اما رزولوش��ن آنs آیفون
اس��ت. دوربین های��ی که ب��رای این گوش��ی لوکس در 

نظر گرفته ش��ده دارای لنزهای 23 و 1٦ مگاپیکس��لی 
هس��تند، حافظه داخلی ٦4 گیگابایت اس��ت و می توان 
با اس��تفاده از میک��رو SD ب��ه آن 25٦ گیگابایت دیگر 
اضافه نمود، رم 4 گیگابایتی و باتری 4020 میلی آمپری 
هم از دیگر مش��خصاتی است که این گوش��ی را در رده 

پرچم داران مطرح حال حاضر قرار می دهد.
در ظاهر این گوش��ی از رنگ های مختلفی استفاده شده 
که شامل سفید و س��یاه در جلوی گوش��ی و رنگ های 
خاکس��تری، قهوه ای روش��ن، س��فید و س��یاه در قاب 
پشتی اس��ت. هیچ کلیدی در جلوی گوش��ی قرار ندارد 
اما در پشت گوش��ی یک کلید با لوگو بوگاتی و سنسور 
تشخیص اثر انگشت قرار گرفته که بین دو کلید تنظیم 
ص��دا و در زیر دوربی��ن اصلی جای خوش کرده اس��ت، 
درس��ت مش��ابه با آن چه در پرچم داران گذشته ال جی 
ش��اهد بودیم. در کنار این کلیدها ی��ک فالش LED و 
4 بلندگوی اس��تریو کوچک هم قرار گرفته که طراحی 

ساده و زیبایی به گوشی بخشیده است.

بوگاتی Chronos؛ گوشی هوشمندی که 
رقیب پرچم داران امروزی خواهد بود!
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اتاق خبر: با حصول توافق هسته ای، فارغ از اظهارات موافق و 
مخالف می توان تغییرات محسوسی را در فضای کشور مشاهده 
نمود. بر این اساس در بعد اقتصادی و سیاسی می توان به ورود 
هیات های اقتص��ادی مختلف به کش��ور و از بین رفتن فضای 
ایران هراسی اشاره کرد. با این تفاسیر به نظر می رسد اهمیت 
حل موضوع هسته زمانی پر رنگ تر خواهد شد که بتوان از این 
دستاورد در دوره ای طوالنی، با تدوین استراتژی کالن در عرصه 
ی دیپلماسی اقتصادی بهره بیشتری برد. اتاق خبر می کوشد 
تا با استفاده از نظرات مختلف کارشناسان و متخصصین روابط 
بین الملل به بررس��ی ابعاد و رابطه متقابل موضوع دیپلماسی 
و رونق اقتصادی بپردازد. در همین راس��تا حسن بهشتی پور 
کارشناس روابط بین الملل در خصوص ابعاد مختلف دیپلماسی 
اقتصادی دیدگاه هایش را با اتاق خبر مطرح کرد که مشروح آن 

در ادامه می آید:
رابطه بین برجام و افزایش ترافیک س�فرهای خارجی 

هیأت اقتصادی چیست؟
 در زمان قبل از دستیابی به توافق هسته ای تحت عنوان برجام، 
تحریم های گس��ترده ای علیه ایران وجود داشت که از لحاظ 
س��طح، عمق، گس��تردگی و تنوع در طول تاریخ ایران و حتی 
تاریخ جهان بی س��ابقه بود. ولی با حص��ول برجام عمال بخش 
وس��یعی از این تحریم ها برداش��ته شده اس��ت و این موضوع 
پیامدهای مثبت بس��یاری از جمله افزایش رف��ت و آمدهای 
دیپلماتیک و نیز هیات های اقتصادی بدنبال داشته است که در 

کل چشم انداز روشنی را برای کشور ایچاد کرده است.
هم اکنون هیات هایی که وارد کشور می شوند توریست تلقی 
نشده و این افراد در پی بررسی زمینه های همکاری و چگونگی 
حضورشان در بازار ایران می باشند. در این میان ایران نیز باید از 
این فرصت استفاده برای افزایش صادرات خود به نحو مطلوب 
بهره برداری کن��د. بنظر من نفس رف��ت و آمدهایی که وجود 
دارد بسیار بهتر و مناسب تر از زمانی اس��ت که از حضور هیچ 
هیات ایرانی در سایر کشورها استقبال نمی شد و یا هیچ هیات 

خارجی به کشور ورود پیدا نمی کرد.
تا چه میزان 1+5 به تعهدات اقتصادی اش عمل کرده است؟ 

تعهدات 5+1 در چارچوب برجام اس��ت و براساس آنچه که در 
این چارچوب وجود داشته است، تحریم های نفت، پتروشیمی، 
صادرات گاز، فلزات گرانبها برداش��ته شده اس��ت. با این حال 
هم اکنون بزرگترین مش��کل در پیش رو مشکل تبادالت بین 
المللی بانکی اس��ت که به نظر می رس��د عمده ترین دلیل آن 
حضور پررنگ صهیونیستها و افرادی اس��ت که از ابتدا مخالف 

توافق برجام بوده اند، می باشد. این افراد با تمامی امکاناتی که در 
اختیار دارند سعی در ایجاد مانع در اجرای برجام دارند.

بنابراین عمده ترین مشکل پیش روی کشور در بحث تبادالت 
بانکی و انتقال دالر است و این مانعی است که باید به مرور زمان 
آن را بر طرف نم��ود. همچنین در بخش ه��ای دیگر از جمله 
بخش های کشتیرانی، بیمه نیز تحریم های قابل توجهی لغو 
شده اند، ولی وضعیت آن هنوز عادی نشده است و برای حل این 
موضوعات نیز به گذر زمان احتیاج است. با این حال وضع فعلی 

کشور بسیار مناسب تر از دو سال گذشته ارزیابی می شود.
آیا نیاز ب�ه تدوین ی�ک اس�تراتژی کالن در راس�تای 

دیپلماسی و رونق اقتصادی می بینید؟ چرا؟
موضوع تدوین اس��تراتژی کالن در راس��تای همسوسازی و ایجاد 
همپوشانی و داشتن پیوستگی بین سیاست های اقتصادی، سیاست 
های فرهنگی و دیپلماس��ی کشور از سوی س��ه دولت گذشته در 
دست انجام بوده است ولی هیچگاه موفق به اجرایی کردن کامل آن 

نشده اند و از دالیل آن نیز اطالع روشنی وجود ندارد.
به روشنی می تواند دریافت که اقدام اثر بخش زمانی رخ خواهد 
داد که این سه موضوع مانع و نفی ای را در سر راه یکدیگر ایجاد 

نکنند.
چ�ه ارگان های�ی در کن�ار وزارت خارجه می بایس�ت 

همکاری و فعالیت داشته باشند؟
در میان مهم ترین ارگان های ذیصالح می توان از وزارت اقتصاد 
به عنوان مهم ترین آنها اش��اره کرد، همچنین وزارت اطالعات 
در بحث امنیت و جمع آوری اطالعات محیط، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، وزارت ارشاد نام برد و این ارگانها باید در بخش 
های بین الملل خود با وزارت امور خارجه همکاری مناس��ب و 

مشترک داشته باشند.
در این وضعیت بخش خصوصی در تعامالت دیپلماسی 

اقتصادی چیست؟ 
در س��ایر کش��ورها بخش خصوصی در هنگام انجام س��رمایه 
گذاری سعی می کند تا با جذب دانش��جویان کشور مقصد از 
طریق پشتیبانی و اعطای بورسیه اقدام و به این ترتیب با کمک 

آنها به معرفی کاالها و خدمات خود مبادرت می کنند.
در ایران نیز به نظر می رس��د بخش خصوصی با پذیرفتن این 
ریسک در خصوص سرمایه گذاری بر روی منابع انسانی برای 
شناسایی هرچه بهتر بازارهای کشور مقصد، به عنوان مکمل 
روابط خارجی بتواند از این فرصت استفاده کرده و با این نقش 
آفرینی کارها به دقیق ترین و س��ریع ترین شکل ممکن قابل 

انجام خواهد بود.

رئیس انجمن ملی خرما در گفت و گو با اتاق خبر تشریح کرد
آخرین آمارها از میزان صادرات و تولید خرما

اتاق خبر: رئیس انجمن ملی خرمای کشور میزان دو 
کش��ور چین و هند را از اهداف صادرات خرمای کشور 
خواند. محسن رشید فرخی رئیس انجمن ملی خرمای 
کش��ور با بیان اینکه صادرات خرما رو به افزایش است، 
تصریح کرد: س��ال گذش��ته به دلیل مس��ائل زیس��ت 
محیطی و تغییرات اقلیمی تولی��د و در نتیجه صادرات 
خرما در کش��ور با مش��کل مواجه ش��ده بود. به همین 
دلیل قیمت خرم��ا در س��ال گذش��ته افزایش قیمت 
داشت. با این حال با وجود تمام این مشکالت، در سال 
گذش��ته در حدود 240 تا 2٦0 میلی��ون دالر صادرات 

خرما داشته ایم.  
رشید فرخی با اش��اره به روس��یه و ترکیه به عنوان وارد 
کننده خرما از ایران، گفت: در کنار ترکیه و روسیه، اروپا 
و کش��ورهای آمریکای ش��مالی از جمله وارد کنندگان 
خرم��ا از ایران بوده اند. به این کش��ورها نی��ز باید هند را 
اضافه کرد که به تازگی به جمع مش��تریان خرمای ایران 
پیوس��ته اس��ت. با این حال انجمن ملی خرم��ای ایران، 
تالش دارد که با توجه به پتانسیل باالی چین، این کشور 

را نیز به جمع خریداران خرمای ایران اضافه نماید.
رئی��س انجمن ملی خرمای کش��ور ادام��ه داد: باید در 
این میان به این نکته توجه داش��ت ک��ه باید توازنی در 
میان ص��ادرات این محص��ول و مص��رف آن در داخل 
کش��ور به وجود بیاید. خرما در فرهنگ و سفره تغذیه 
ایرانیان نقش به سزایی دارد و در نتیجه برخالف پسته 
که محصولی ص��ادرات محوراس��ت، ۸0 درصد تولید 
خرمای کش��ور مصرف داخلی دارد. به همین دلیل به 
هم خوردن این ت��وازن و تمرکز بی��ش از حد بر بخش 
صادرات، موجب بروز مش��کل ب��رای مصرف کنندگان 

داخلی این محصول خواهد شد.
رئیس انجمن ملی خرمای کشور در مورد نوع محصول 
خرمای صادراتی کش��ور، با اعالم اینکه در حال حاضر 
س��عی بر این اس��ت که محصوالت جانبی خرما صادر 
ش��ود گفت: به دلیل تحریم ها، تولی��د خرما در بخش 
صنایع تبدیلی از سایر کشورهای دنیا عقب ماند. برنامه 
انجمن ملی خرما  بر این اساس است که خرمای درجه 
2 و 3 به صورت خام فروش��ی به کشور های دیگر صادر 
نشود بلکه با اس��تفاده از فناوری های جدید، به صورت 
محصوالتی مانند شیره، شربت، س��رکه و قند خرما به 
کشورهای هدف صادر ش��ود. با این حال علیرغم تالش 
های اس��تان هایی مانند کرمان، خوزس��تان و بوشهر 

همچنان در ابتدای این راه هستیم.

گفت و گو
 حسن بهشتی پور در گفت و گو با 

اتاق خبر تشریح کرد:

 دیپلماسی 
 و رونق 

اقتصادی 
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 ثبت چشمه معدنی دیگ رستم 
در فهرست آثار ملی

اتاق خبر: چش��مه ی دیگ رس��تم، 
یکی از چش��مه های معدنی مهم 
اس��تان خراس��ان جنوبی است، 
که به تازگی در فهرس��ت میراث 

طبیعی و ملی به ثبت رسید است.
پرون��ده پیش��نهاد ثبت چش��مه 

معدنی دیگ رس��تم طبس در جلسه 
کمیته ثبت و حریم میراث طبیعی ک��ه در تاریخ ۸/2/95 
در س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
کشور برگزار شد، پس از تائید کارشناسان در فهرست آثار 

طبیعی-ملی ثبت شد.
زهرا رضایی ملکوتی کارشناس ثبت میراث طبیعی استان 
خراسان جنوبی در این خصوص گفت: چشمه رستم یکی 
از چشمه های معدنی در جنوب خراسان جنوبی است که به 

دیگ رستم شهرت دارد.
او گفت که، دیگ رستم چشمه ای است که در اطراف محل 
جوشش آن و مس��یری که آب به طرف پائین طی می کند 
همه به رنگ زرد است، که علت آن وجود گوگرد در داخل 
این چش��مه اس��ت.به گفته ملکوتی، حرارت آب چشمه 
بسیار باال و در محل خود چش��مه در آستانه ی جوشیدن 
اس��ت. پس از طی حدود 200 متر آب به داخل استخری 
هدایت می شود. طی این مس��یر، آب کمی از گرمای خود 
را از دست می دهد و در محل اس��تخر حرارت آن به حدی 
است که می توان در داخل آب ش��نا کرد. به علت حرارت و 
امالحی که این آب دارد از آن برای رفع دردهای رماتیسمی 

و آب درمانی استفاده می شود.

واکنش به تخریب غار تاریخی نخجیر
ات�اق خب�ر: ب��ا وج��ود مس��تندات 

غارشناس��ان و غارنوردان از ش��روع 
عملیات حفر تون��ل و ایجاد دهانه 
خروجی غار چال نخجیر در اراک 
که تاییدی بر تهدی��د جدی این 
اث��ر طبیعی زنده اس��ت،  مدیرکل 

می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردشگری استان مرکزی این مستندات 

را کذب می خواند.  س��یدمحمد حس��ینی درباره ش��روع 
عملیات تونل غار چال نخجیر بیان کرد: این عملیات هنوز 
شروع نشده است، اما اگر اعتبار آن از هر زمانی تامین شود 
این کار را انجام می دهیم، زیرا درباره این موضوع مطالعات 
کافی صورت گرفته است. او ادامه داد: غارشناسانی که علیه 
عملیات این غار صحبت می کنن��د، اطالعات کافی در این 
زمینه ندارند و اظهارنظرات آنها برای ما تخصصی نیس��ت. 
متاسفانه آنها به دنبال شایعه پراکنی و ایجاد جو نامساعد 
و جلوگیری از انجام کارهای مفید هستند تا جلوی عملیات 
تخصصی را بگیرند. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان مرکزی افزود: ش��روع دوباره عملیات 
تونل غار نخجیر دروغ است و من اعالم می کنم عملیاتی در 
این غار شروع نشده است. این دروغ پردازی ها به همه صدمه 
می زند و متاسفانه برخی از رسانه ها بدون مطالعه و بررسی 

به این موارد می پردازند.

اخبار

اتاق خبر: بی��ش از 150 نوع ماه��ی متفاوت در خلیج 
فارس یافت می ش��ود. اغلب آبزیان خلی��ج فارس به جز 
چند مورد که وارد آب های کارون، بهمن ش��یر و اروند 
می ش��وند، در آب های ش��ور زندگی ک��رده و در همان 
جا تخم ریزی و تولیدمثل می کنن��د. از مهم ترین انواع 
ماهی های تجاری خلیج ف��ارس می توان به زبیده، حلوا 
سفید، قباد، شیر ماهی، ش��انک، سنگسر، پیش ماهی، 
هامور، س��یکین، کارفه، طوطی، حلوا س��یاه، شوریده، 

خبور، کفشک، سرخو، خابور و سبور اشاره کرد.
ماهی های تزیینی خلیج فارس

خلیج ف��ارس مأمن صدها 
گونه ماهی تزیینی است که 
برخی از نمونه های آن مانند 
گونه امپراتور در جهان نادر 
هستند. از دیگر ماهی های 
تزیینی می ت��وان جراح دم 

زرد، آنتن دار، دلقک آبی، کاردینال، هامور، سقماهی، دم گاری، 
نئون، آرایشگر، صندوق ماهی شاخدار، خروس دریایی، پیکاسو، 

ملوان، چیتی، شقایق، ژله و پیکاسوی مشکی را نام برد.
سینگو یا خرچنگ خلیج فارس

مردم کرانه ه��ای خلیج 
فارس به خرچنگ سنگو 
ی��ا س��ینگو می گویند. 
زیس��تگاه  فارس  خلیج 
انواع س��ینگوها اس��ت 
که از جمل��ه می توان به 

سینگو آدمی، سینگ گلکری، سینگو شه یوب، یسنگ 
باکمال، س��ینگ گاری، سینگو مأل، س��ینگو مرجان و 

خرچنگی با رنگ قرمز اشاره کرد.
میگوی خلیج فارس

یکی از محصوالت ارزشمند 
خلیج فارس و دریای عمان 
میگو اس��ت. میگوی خلیج 
فارس از جنس پناناس است 
و بی��ن 7 تا 15 س��انتی متر 
طول دارد. میگ��و از خانواده 

سخت پوستان اس��ت که در اغلب آب های جهان اعم از آب شور 
و ش��یرین یافت می ش��ود. میگو منبعی غذایی برای موجودات 
دریایی و انسان ها است. همانند سایر غذاهایی دریایی، سرشار از 
کلسیم، فسفر، ید و پروتئین است. همچنین میگو دارای 122 تا 
251 میلی گرم کلسترول است. فصل صید میگو معموال از مرداد 
تا اواسط آبان هر سال اس��ت و پس از آن چون فصل تخم گذاری 
میگو فرا می رسد، ممنوعیت صید آغاز می شود و تا اردیبهشت 

ادامه می یابد. صید میگو سالی دو بار انجام می شود.
نهنگ های خلیج فارس
11 گون��ه از تیره بالن ها 
و وال ها در خلیج فارس 
از  می کنن��د.  زندگ��ی 
جمله بزرگ ترین آبزیان 
ح��ال حاض��ر جه��ان، 
نهن��گ آب��ی اس��ت که 

طولی بین 20 تا 3٦ مت��ر و وزنی بی��ن ٦0 تا 17۸ تن 
دارد و س��رعت آن به ۸ تا 30 مایل در س��اعت می رسد. 

این نهنگ بچه ای به ط��ول 7 مت��ر و وزن 7 تن به دنیا 
می آورد که روزی ٦00 لیتر ش��یر می خ��ورد، اما غذای 

مادر منحصر به سخت پوستان و پالنکتون ها است.
الک پشت های خلیج فارس

بیش از 200 میلیون س��ال 
اس��ت که الک پش��ت های 
دریای��ی در آب های نواحی 
گرمس��یری و ف��الت قاره 
زندگی می کنن��د. جانوران 
انگش��تان  ک��ه  بزرگ��ی 

دس��ت و پاهایش��ان به باله هایی برای ش��نا تغییر شکل یافته 
و از آنها ش��ناگران قابلی ساخته اس��ت. پنج نوع از هشت نوع 
الک پش��ت های دریایی که در جهان وج��ود دارد در آب های 
خلیج فارس و دریای عمان زندگی می کنند. الک پش��ت پوزه 
عقابی یکی از این گونه ها اس��ت که به ش��دت در معرض خطر 
انقراض قرار دارد. این الک پش��ت در خلیج فارس از همنوعان 

خود در جهان کمی کوچک تر و کم وزن تر است.
دلفین های خلیج فارس
دلفین ها که در زبان فارسی 
به آنها تخس هم می گویند، 
باهوش ترین حی��وان آبزی 
تلق��ی می ش��وند. دلفین ها 
در بیش��تر نواح��ی خلی��ج 
فارس به وی��ژه در آب های 

تنگه هرمز و آب های بین جزایر دیده می ش��وند. یکی از انواع 
دلفین ها به نام پوریوبز در جنگل های حرا به طور دائم زندگی 
می کند و دلفین های بینی بطری در جنوب جزیره قش��م و در 
مجاورت جزیره هنگام و ساالرک و هرمز زندگی می کنند و از 

گونه های بومی منطقه نیز محسوب می شوند.
کوسه های خلیج فارس
از  جزی��ی  کوس��ه ها 
غضروف��ی  ماهی��ان 
هس��تند ک��ه در خلیج 
فارس و دری��ای عمان 
19 گون��ه از آنه��ا در 
قالب چه��ار خان��واده 

زندگی می کنند. کوسه ها حالل گوش��تند و از 400 
گونه شناسایی شده در دنیا 20 گونه مهاجم هستند 
که از این میان نیز فقط س��ه گونه ب��ه نام های ببری، 
سفید و ماکو اشتباهی به انس��ان حمله می کنند که 

خوشبختانه این گونه ها در خلیج فارس وجود ندارد.
آبسنگ های مرجانی خلیج فارس

مرجانی  آبس��نگ های 
زیباترین چش��م اندازها 
را در خلیج فارس خلق 
که  می کنن��د، چن��ان 
ش��اید از نظ��ر زیبایی، 
هی��چ محی��ط طبیعی 

دیگ��ری در جهان قابل مقایس��ه با مناط��ق مرجانی 
نباش��د. صدها و بلکه هزاران موجود کوچک و بزرگ 
با رنگ های زیبا و متنوع و بسیار شگفت انگیز، منظره 
بدیع و شگفت آوری را در مقابل چشمان بیننده پدید 

می آورد که توصیف آن امکان ندارد.

آشنایی با آبزیان شاخاب پارس
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سینما

موفق ترین زنان هالیوودی را بشناسید!
اگر می خواهید با زیباترین زنان هالیوودی آشنا شوید، با ما همراه باشید.

لوپیتا نیونگو
 لوپیت��ا نیونگو بازیگ��ر و کارگ��ردان کنیایی- 
مکزیکی اس��ت. وی بعد از فارغ التحصیلی اش 
از دانشکده همپش��ایر در رشته مطالعات فیلم 
و سینما، ش��روع به همکاری به عنوان دستیار 
تهیه کننده با چند فیلم کرد. اولین پروژه بزرگ 
او در س��ال 200۸ و در فیلم کوت��اه »رودخانه 
غربی« اتفاق افتاد. بع��د از مدتی لوپیتا نیونگو 
موفق به دریافت مدرک کارشناسی ارشد خود 
از مدرسه نمایش دانش��گاه ییل  شد و در ادامه 
در اولین فیلم مشهورش »12 سال بردگی« که 
به کارگردانی اس��تیو مک کوئین بود، شروع به 

ایفای نقش کرد.

نینا دوبرو
نینا دوبرو هنرپیش��ه بلغاری کانادایی است 
که از جمله کارهای وی س��ریال »خاطرات 
خون آشام« می باشد که هم اکنون از شبکه 
س��ی دابلیو پخش می ش��ود. او برای نقش 
کاترین پی��رس و الینا گیلبرت در س��ریال 
خاطرات خون آش��ام مش��هور ش��ده است. 
 J. B. Tyrrell دوبرو در مدرس��ه دولت��ی
حض��ور یاف��ت، جای��ی ک��ه او حض��ور در 
کالسهای باله و موس��یقی جاز و رقابت در 
ژیمناس��تیک ریتمیک را آغاز کرد، سپس 
در مدرسه وکس��فورد دانش��گاهی هنر در 
اس��کاربرو، انتاریو و دانش��گاه رایرسون در 
تورنتو در رشته جامعه شناسی حضور یافت 
اما آنجا را در س��ال 200۸ ب��ه دنبال حرفه 

بازیگری ترک کرد.

آنجلینا جولی
آنجلینا جولی هنرپیش��ه، طراح جواهرات، 
خیر مدرس��ه  س��از در کش��ورهای محروم 
و »سفیر حس��ن نیت س��ازمان ملل متحد 
در امور پناهن��دگان« اهل ای��االت متحده 
آمریکا است. او بارها و بارها توسط مجله ها 
و مراس��م های مختلف به عنوان زیباترین، 
جذاب ترین و بهترین م��ادر بازیگر انتخاب 
شده است. هم چنین توانسته سه بار جایزه 
گلدن گلوب، دو بار جایزه اتحادیه بازیگران 
سینما و یک بار جایزه اس��کار را برنده شود. 
او پس از ازدواج با برد پی��ت، از نام »آنجلینا 

جولی پیت« استفاده می کند.

کایرا نایتلی
کایرا نایتلی هنرپیش��ه انگلیس��ی است. 
وی کار بازیگ��ری خود را از س��ال 1993 
آغاز کرد و از س��ال 2002 و پ��س از بازی 
در فیلم های مثل »ب��کام کات دار بزن« و 
»دزدان دریایی کارائی��ب: نفرین مروارید 
سیاه« به ش��هرت جهانی رس��ید. نایتلی 
پس از بازی در چند فیلم موفق ش��د برای 
بازی در نقش الیزابت بنت در فیلم »غرور و 
تعصب«، نامزد جوایز اسکار و گلدن گلوب 
بهترین بازیگر نقش اول زن ش��ود. 2 سال 
بعد نیز برای بازی در فیلم »کفاره«، برای 
دومین بار نامزد جایزه گل��دن گلوب و در 
س��ال 2015 بخاطر بازی در فیلم »بازی 
تقلید« نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین 

بازیگر نقش مکمل زن شد. 

شارلیز ترون
شارلیز ترون در جنوب آفریقا متولد شد اما برای 
گذراندن دوره ه��ای مورد عالوه هن��ری اش، به 
آمریکا نقل مکان کرد. ت��رون کار خود را از اواخر 
ده��ه 90 و با ب��ازی در فیلم هایی چ��ون »2 روز 
در دره«، »ج��و یانگ نیرومن��د«، »وکیل مدافع 
ش��یطان« و »قوانین خانه س��ایدر« آغاز کرد. او 
برای بازی در نقش قاتل سریالی زن در »هیوال« 
توانست عالوه بر کسب نقدهای مثبت منتقدین، 
جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن را ببرد و 
اولین آفریقایی باشد که در رده بازیگران، موفق به 
کسب اسکار می شود. همچنین وی برای بازی در 

فیلم »سرزمین شمالی« نامزد جایزه اسکار شد.

مونیکا بلوچی
مونیکا بلوچ��ی مانکن، مدل عکاس��ی و 
بازیگر ایتالیایی می باش��د  ک��ه کار خود 
را از س��ن 13 س��الگی آغاز کرده اس��ت. 
چهره خاص ایتالیایی او باعث می شود که 
تهیه کنندگان به عنوان بازیگر از او دعوت 

به همکاری کنند.
اولی��ن حض��ور هالی��وودی او در نق��ش 
عروس دراکوال در فیل��م »دراکوالی برام 

استوکر« فرانسیس فورد کاپوال بود.
درخش��ش جهانی بلوچ��ی اما ب��ا فیلم 
»مالنا« جوزپه تورناتوره رخ داد. مشخصه 
منحصر به  فرد او در این فیلم این بود که 
او بدون داشتن دیالوگی و تنها با حرکات 
بدن و ص��ورت خ��ود تا حد یک س��تاره 

درخشید.

پنه لوپه کروز
پنه لوپه کروز بازیگر اس��پانیایی است که در سن 
15 س��الگی توس��ط ی��ک آژانس اس��تعدادیابی 
شناخته شد، سپس اولین کار بازیگری خود را در 
1٦ سالگی با حضور در تلویزیون آغاز کرد و در پی 
آن و در همان سن با ش��رکت در فیلم »خامون«، 
»خام��ون« )1992( پا ب��ه عرصه س��ینما نهاد و 
مورد توجه منتقدان قرار گرفت. از برجسته ترین 
فیلم های او می ت��وان »ول��ور« )200٦( که نامزد 
گلدن گل��وب و جای��زه اس��کار و فیل��م »ویکی 
کریستینا بارس��لونا« که برنده جایزه اسکار شد را 
نام ب��رد. او اولین بازیگر اس��پانیایی در تاریخ  می 

باشد که موفق شد جایزه اسکار را از آن خود کند.

بیانسه
بیانس��ه خواننده و هنرپیش��ه آمریکایی سبک 
آر اند بی اس��ت که در شهر هوس��تون، تگزاس، 
چشم به جهان گش��ود. او در آغاز به خاطر اینکه 
خواننده اول گروه »دستینیز چایلد« بود مشهور 
شد. پس از یک دوره از کارهای موفقیت آمیز با 
گروه بیانس��ه، آلبوم خود را به نام »دیوانه وار در 
عش��ق«وارد بازار کرد. این آلبوم تبدیل به یکی 
از بزرگترین آلبوم های آن س��ال ش��د و بیانسه 
برای آن 5 جایزه گرمی به دس��ت آورد. بیانسه 
همچنین در عرصه س��ینما نیز موفقیت هایی را 
به دس��ت آورده و در فیلم ه��ای هالیوودی مثل 
»پلنگ صورت��ی« و »دختران رویای��ی« بازی 
کرده  اس��ت. همس��ر او جی زی رپر و خواننده 
هیپ پاپ مشهور است. او در سال 200۸ با جی 

زی رپر و خواننده هیپ پاپ مشهور ازدواج کرد.



تسال برای مدل اس بسته باتری ۷5 کیلو 
وات ساعتی ارایه خواهد کرد 
اتاق خبر: تس��ال به زودی نس��خه ای 
از م��دل اس را ب��ا بس��ته ی باتری 75 
کیلووات س��اعت در کنار نسخه های 
کنون��ی 90 و 70 کیل��ووات س��اعت، 

روانه ی بازار خواهد کرد. این اقدام تس��ال 
با توجه ب��ه عرضه ی مدل ایکس با بس��ته ی 

باتری 75 کیلووات ساعت، چندان هم دور از انتظار نبود. طبق 
اعالم برخی از نشریات این بسته ی باتری جدید به عنوان نیروی 
محرک در نسخه  ی میان رده ی مدل اس قرار خواهد گرفت. اما 
برخی از رس��انه ها اعم از Verge نظر دیگری دارند و این اقدام 
تسال را مبنی بر حذف نسخه ی 70 کیلووات ساعتی مدل اس 
به مرور زمان می دانند.منابع مختلف گزارش می دهند که تسال 
سه هزار دالر بابت بسته ی باتری جدید خود به قیمت خودرو 
اضافه خواهد کرد که به احتمال زیاد این هزینه برای نسخه ی 

چهارچرخ متحرک 5000 دالر خواهد بود.

 هیوندای النترا ۲۰۱۷ 
از ۲۱ هزار و ۴۸5 دالر قیمت خورد 

اتاق خبر: اقتصادی ترین پکیج قیمت 
پیش��نهادی برای این خودرو از 21 
ه��زار و 4۸5 دالر ش��روع میش��ود 
که 3500 دالر باالت��ر از قیمت پایه 
این خ��ودرو اس��ت. این خ��ودروی 

اقتصادی از یک موتور چهار س��یلندر 
1,4 لیتری توربوشارژ با حداقل 12۸ اسب 

بخار نیرو و 15٦ نیوتن متر گش��تاور بهره می برد. نیروی 
موتور بوس��یله یک گیربکس هفت دنده دو کالچی به به 
چرخها منتقل می ش��ود. از همه مهمت��ر، این خودروی 
اقتصادی به کورد بهره وری مصرف س��وخت 3,7 لیتر در 
هر ٦4 کیلومتر  در ش��هر یا جاده و مصرف 3,7 لیتری در 
هر 5٦ کیلومتر بر ساعت در سیکل ترکیبی رسیده است. 
جدا از موتور کم مصرف، این خ��ودرو از چراغهای جلو ال 
ای دی همیشه روشن، تشخیص نقطه کور راننده، فرمان 

دور چرم و صندلی گرمکن دار جلو بهره مند است. 

خودروسازان موظف به پرداخت سود 
انصراف شدند 

آیین نام��ه  اصالحی��ه  خب�ر:  ات�اق 
اجرای��ی قان��ون حمای��ت از حقوق 

خ��ودرو  مصرف کنن��دگان 
چندی پیش ب��ا ابالغ مع��اون اول 
رییس جمه��وری اجرای��ی ش��د. 

ب��ر طب��ق م��اده 7 ای��ن آیین نامه، 
خودروسازان و واردکنندگان خودرو در 

صورت انصراف مصرف کنندگان از خرید، ملزم به پرداخت 
س��ود انصراف بر مبنای وجوه واریزی آنها خواهند بود. در 
این قانون حداقل س��ود انص��راف در روش های مختلف 
فروش خودرو اعم از تحویل ف��وری، پیش فروش قطعی، 
پیش فروش عادی، مشارکت در تولید و سفارشی تعداد 
محدود، مع��ادل حداکثر س��ه درصد کمتر از نرخ س��ود 

سپرده یک ساله نظام بانکی تعیین شده است. 

اتاق خبر: گروه خودرو مرکز مطالعات سیاس��ت گذاری 
صنعتی دانش��گاه امیرکبی��ر در بیانیه ای با بی��ان اینکه 
همکاری گروه س��ایپا با شرکت س��یتروئن ارزش افزوده 
جدیدی در حوزه انتقال تکنولوژی ایجاد نمی کند، تاکید 
ک��رد: ورود بی ضابطه خودرو س��ازان خارج��ی موجب از 
دس��ت رفتن فرصت هایی همچون بازار فروش و تضعیف 

توان داخلی خواهد شد.
در بخش��ی از ای��ن بیانیه آمده اس��ت:  اخی��را در خبرها 
گمانه هایی مبنی بر فروش قس��متی از س��هام س��ایپا به 
س��یتروئن بود تا اینکه روز گذشته منصور اعظمی رئیس 
هیئت عامل س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران 
)ایدرو( از نهایی ش��دن همکاری س��یتروئن و سایپا خبر 
داد و گفت »ح��دود 1۸ تا 24 ماه آینده تولید مش��ترک 

سیتروئن و سایپا وارد بازار ایران می شود«.
گروه خ��ودرو مرک��ز مطالعات سیاس��ت گذاری صنعتی 
دانشگاه امیرکبیر با اشاره به مش��کالت مالی گروه سایپا 
و تصمیم سازمان گسترش و نوسازی به تغییر مدیر عامل 

و انتصاب مدیرعامل جدید افزود: به نظر می رس��د وزارت 
صنعت و گروه س��ایپا راه برون رفت از این معضالت را در 
پاک کردن صورت مسئله و فروش قسمت قابل توجهی از 

سهام یکی از مهمترین زیرمجموعه های خود می بینند.
در بخش دیگری از این نامه تصریح ش��ده است: در سال 
197٦ ب��رای جلوگی��ری از ضرر ش��رکت س��یتروئن، با 
پیش��نهاد دولت فرانسه این شرکت با ش��رکت پژو ادغام 
ش��د. پس از این تاریخ این دو ش��رکت از پل��ت فرم های 
مشترک برای تولید محصوالتشان استفاده می کنند که 
در جدول ذیل خودروهای تولید ش��ده ب��ر روی پلت فرم 
های PF2 ،PF1 و PF3 )پلت فرم دو دهه ش��رکت پژو 

سیتروئن( مشاهده می شود.
مرک��ز مطالع��ات سیاس��ت گذاری صنعت��ی دانش��گاه 
امیرکبی��ر یادآور ش��د: با توجه ب��ه قرارداد اخی��ر ایران 
خودرو با ش��رکت پژو، همکاری گروه س��ایپا با ش��رکت 
س��یتروئن چه ارزش اف��زوده جدیدی در ح��وزه انتقال 

تکنولوژی می تواند ایجاد کند؟

اخبار

خودرو 11
 ورود بی ضابطه خودرو سازان خارجی 

موجب تضعیف توان داخلی می شود 

دانشگاه تگزاس شمالی، خودرویی با توانایی تشخیص مواد مخدر تولید خواهد کرد 
خودرو

پنجشنبه 23 اردیبهشت 1395

اتاق خبر:  برای حمل آس�ان تر، این دس�تگاه در 
 Energi یک خودرو س�دان فورد فیوژن، نسخه
PHEV تعبیه خواهد شد. سپس این خودرو در 
بین مناطق و جوامع مختلف رانده خواهد ش�د تا 
آزمایش ها و اندازه گیری های مربوط به توسعه ی 

آن، انجام شوند.
اما چندی است که کاربرد بس�یار بهتری برای 
این دس�تگاه پیدا ش�ده اس�ت؛ این دس�تگاه 
در واق�ع می تواند ی�ک وس�یله قدرتمند برای 
کش�ف مواد مخدر باش�د و در اجرای قانون به 

مقامات کمک کند.
 INFICON این خودرو با همکاری مش�ترک با
شاخه ی شرق نیویورک، ش�رکتی که تجهیزات 
تحلیل ذرات معلق هوا را می س�ازد، تولید شده 
است. برای قراردادن این تجهیزات در خودروی 
فیوژن صندلی مس�افر برداشته می شود و پس از 
نصب تجهیزات، این دس�تگاه می تواند تا فاصله 

دو کیلومت�ری، منب�ع حضور م�واد مخ�در را با 
مختصات دقیق آن پیدا کند.

نسخه نهایی این طیف س�نج جرمی به اندازه ای 
کوچک می ش�ود ک�ه در ی�ک کیف دس�تی جا 
خواه�د ش�د و می ت�وان از آن در خودروه�ای 
معمولی پلیس استفاده کرد. قسمت حساس این 
دس�تگاه که نقش بینی را ایفا می کند در نس�خه 
های فعلی در کنار آینه بغ�ل صندلی کنار راننده 

نصب شده است.
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تصویر روز:   تداوم دیپلماسی فعال ایران

روغن نارگیل بهترین ضد آفتاب دنیا
اتاق خبر: بررسی ها نشان داده روغن 

نارگیل می تواند تاثیری مشابه و 
حتی بهت��ر از ض��د آفتاب های 
موجود در بازار داش��ته باش��د. 
به گ��زارش ات��اق خبر،روغن 
و  نارگی��ل خ��واص داروی��ی 

پزشکی بس��یاری دارد و استفاده 
منظ��م از آن س��المت پوس��ت را 

تضمین می کند. بررسی ها نشان داده این روغن 
بهترین ضد آفتاب طبیعی اس��ت که از پوست در مقابل 
تابش نور خورشید محافظت می کند. بسیاری از کرم ها 
و لوس��یون های ضد آفتاب موجود در بازار بس��یار گران 
هس��تند و اثر جانبی بر روی پوس��ت دارند به طوری که 
برخی مواد موجود در آن س��بب وارد شدن سم به منافذ 
پوستی و خون می شود اما روغن نارگیل ماده ای طبیعی 
اس��ت که هیچ گونه آثار مخربی بر س��المتی ندارد. قرار 
گرفتن طوالنی م��دت در مقابل نور خورش��ید می تواند 
خطر ابتال به سرطان پوست، س��وختگی پوست و پیری 

زودرس را افزایش دهد. 

چرا مغز انسان بزرگ است؟
ات�اق خب�ر: محقق��ان دانش��گاه 

ش��یکاگو می گوین��د ک��ه عل��ت 
بزرگ تر بودن مغز انس��ان از سایر 
پس��تانداران را کش��ف کرده اند. 
علت ای��ن ام��ر متابولیس��م بدن 
انسان اس��ت. عملیات متابولیسم 

در انسان ها بیشتر از سایر پستانداران 
اس��ت، چرا که چربی بدنی بیش��تری داش��ته و متعاقباً 
ذخیره انرژی بیشتری برای سوخت متابولیسم مورد نیاز 
آن وج��ود دارد که این عوامل در نهایت منجر به رش��د و 
توس��عه مغز انسان می ش��ود. در این تحقیق ویژگی های 
انس��انی 141 انس��ان با 27 ش��امپانزه، 11 اورانگوتان، 
10 گوری��ل و هش��ت بونوبو )نوع��ی گوریل ب��ا صورت 
مش��کی( مورد مقایس��ه قرار گرفت. زمان مقایسه اندازه 
بدن، انس��ان ها در روز 400 کالری بیش��تر از ش��امپانزه 
و بونوب��و، ٦35 کالری بیش��تر از گوری��ل و ۸20 کالری 
بیش��تر از اورانگوتان مصرف می کردن��د.درک این روند 
فش��ارهای تکاملی و مکانیزم های فیزیولوژیکی س��هیم 
در تنوع اس��تراتژی های متابولیک��ی در بین ریخت های 
انسانی ممکن اس��ت تالش برای بهبود و ارتقای سالمت 
متابولیکی را در انسان های جوامع صنعتی افزایش دهد. 

این پژوهش در مجله “Nature” منتشر شده است.

اخبار

اتاق خبر: بهترین دارو برای آل��رژی، اجتناب از آلرژن 
ها است و یک پزشک متخصص آلرژی می تواند به شما 
بیاموزد چطور خود را از محرک ه��ای این بیماری دور 
نگه دارید، آنهم ب��ه طور رایگاه و ب��دون نیاز به مصرف 
دارو.عالئم سرماخوردگی شما ادامه دارد: سرفه و عالئم 
ناشی از سرماخوردگی ویروس��ی در عرض چند هفته 
باید از بین برود اما اگر این عالئ��م همچنان ادامه دارد 
و یا به طور مداوم در یک الگو مانند خواب ش��بانه یا در 
بهار خود را نش��ان می دهد، اتمال ابتال به آلرژی وجود 
دارد. سردرد نیز می تواند نش��انه درگیری سینوس ها 
ناش��ی از آلرژی باشد. حتی س��ردردهای کسل کننده 
و تکرار شونده نیز می توانند نش��انه آلرژی باشند. یک 
متخصص آلرژی می تواند در تعیین این که شما با این 
عالئم درگیر آلرژی هس��تید، یا نه، کمک کند.سرفه و 
عالئم ناشی از س��رماخوردگی ویروسی در عرض چند 
هفته باید از بین برود اما اگ��ر این عالئم همچنان ادامه 
دارد و یا به طور مداوم در یک الگو مانند خواب ش��بانه 
یا در بهار خود را نش��ان می دهد، اتمال ابتال به آلرژی 

وجود دارد.
ابتال به اس��هال بعد از دریافت وعده ه��ای غذایی: اگر 
ش��ما به این عالمت مبتال می شوید، پزشک متخصص 
آلرژی می تواند آزمون حساسیت غذایی را انجام دهد تا 
مشخص شود به کدام دس��ته از مواد غذایی حساسیت 
دارید. بثورات جلدی، کهیر، تورم، و مش��کالت تنفسی 
نی��ز از دیگر عالئم حساس��یت های غذایی هس��تند و 
معموال 2 س��اعت بعد از مصرف وعده غذایی ظاهر می 

شوند.
حساسیت به آس��پرین: بروز واکنش نسبت به این دارو 
شایع است و در صورت حساسیت نس��بت به آسپرین 
ممکن اس��ت نس��بت به س��ایر داروهای ضد التهابی 
غیر اس��تروئیدی مانند ایبوپروفن، ناپروکس��ن و ... نیز 
حساسیت وجود داشته باشد. حساسیتبه آسپرین خود 
را با کهیر، خارش پوس��ت، آبریزش بینی، تورم لب ها، 
زبان یا صورت، و در موارد ش��دیدتر آنافیالکسی نشان 

می دهد. ب��ه عنوان جانش��ین این داروه��ا می توان از 
استامینوفن اس��تفاده کرد، ولی پیش از مصرف باز هم 

باید نظر پزشک متخصص آلرژی را جویا شد.
رینیت بارداری: خیلی از خانم ه��ای باردار که مبتال به 
گرفتگی بینی می شوند و قبل از بارداری سابقه ابتال به 
آلرژی را نداش��ته اند، باید بدانند به دلیل تغییر سطح 
هورمون های بدن، به این بیماری دچار شده اند. تست 
های آلرژی برای تش��خیص مفیدن��د. آزمایش آلرژی 
پوست در طی بارداری انجام نمی ش��ود، زیرا احتمال 
خطر برای مادر و جنین دارد. پزشک متخصص آلرژی 
می تواند تعیین کند که فرد مبتال ب��ه رینیت بارداری 
اس��ت و یا آلرژی. همچنین با تعیین و تجویز داروهای 
امن می توان��د عالئم رینیت ب��ارداری ش��امل تورم یا 
گرفتگی بینی را کاهش داد.خارش صبحگاهی چشم: 
اگر ش��ما با خارش چش��م از خواب بیدار می شوید و یا 
اغلب در نیمه های ش��ب دچار س��رفه های مکرر می 
ش��وید، این یعنی به وجود گرد و غبار در اطراف محل 
خواب خود حساسیت دارید و پزشک متخصص آلرژی 
برای تعیین این آلرژن ها و راه های رس��یدن به خواب 
بهتر به ش��ما کمک خواه��د کرد.حساس��یت به آنتی 
بیوتیک ها: پنی سیلین یکی از رایج ترین آنتی بیوتیک 
هایی است که اغلب مردم به آن حساسیت دارند و این 
را بنیاد ملی آس��م و آل��رژی آمریکا اعالم کرده اس��ت. 
حساسیت به این دارو می تواند بصورت بثورات جلدی، 
کم خون��ی، ورم راه هوایی بخصوص حنجره، اسپاس��م 
راه هوایی و مهمتر از همه به صورت آنافیالکسی اتفاق 
بیفتد. البته بعضی م��وارد افراد به دنب��ال مصرف پنی 
س��یلین و س��ایر آنتی بیوتیک ها دچار عوارضی مثل 
عوارض گوارشی می شوند که حساسیت محسوب نمی 
شود و در واقع خیلی از افرادی که فکر می کنند به پنی 
سیلین و سایر آنتی بیوتیک ها آلرژی دارند، در اشتباه 
هس��تند. یک متخصص آلرژی می تواند با انجام تست 
پوستی سریع تعیین کند که شما به پنی سیلین یا آنتی 

بیوتیک دیگری حساسیت دارید یا نه.
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