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سخن آغاز

اتاق اصناف یک��ی از اتاق های 3 گانه ایران اس��ت اما این 
اتاق از نظ��ر تعداد عضو و س��هم در تولی��د ناخالص ملی 
چندین برابر دو اتاق دیگر ق��درت دارد. تعداد واحدهای 
صنفی زیرمجموعه ای��ن اتاق در حال حاض��ر بیش از 2 
میلیون و 187 هزار نفر اس��ت. این تع��داد واحد صنفی 
زیر نظ��ر بیش از 8 ه��زار اتحادی��ه صنف��ی فعالیت می 
کنند. تع��داد این اتحادیه صنفی به حدی زیاد اس��ت که 
نمی توان انتظار داش��ت نظ��ر آنها به خوب��ی در اقتصاد 

اجرایی شود. به همین دلیل معموال شاهد نارضایتی این 
اتحادیه ها از اتاق های اصناف و در عوض عدم اثرگذاری 
این اتحادیه ها در بخش اقتصاد کالن هس��تیم. از سوی 
دیگر علی رغم تالش های قابل توجه��ی که در مدیریت 
اصناف صورت گرفته است هنوز هم اتاق بازرگانی بازیگر 
نقش اول بخش خصوصی محس��وب می ش��ود. ش��اید 
بزرگترین مش��کل امروز اصناف مسئله س��اماندهی این 
تعداد واحد صنفی باشد. مصوبه اخیر هیات عالی نظارت 
بر س��ازمان های صنفی کش��ور مبنی بر کوچک س��ازی 
اتحادیه های صنفی گامی مناس��ب برای بهبود وضعیت 
اصناف است اما به نظر می رس��د برای ارتقا بحث اصناف 
باید شاهد شکل گیری هرچه بهتر یک ساختار مدرن در 

اصناف باشیم.

اصناف نيازمند ساماندهی

وزیر اقتصاد، گردشگری و فرهنگ اتریش در گفت و گو با اتاق خبر پاسخ داد

 اصلی ترین مانع همکاری های اقتصادی
 بین ایران و اتریش چیست؟
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الریجانی رییس مجلس شد
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سياست
دالیل لغو مراسم حج امسال

اتاق خبر: س��عید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت 
با افش��اگری کارش��کنی عربس��تان در موض��وع حج، 
از محتوای 11 بن��د منفی تحکم آمیز س��عودی ها در 
تفاهم نامه ای که دولت ایران حاضر به امضای آن نشد، 

پرده برداشت.
وی گف��ت: دول��ت عربس��تان بی��ش از 11 بن��د را به 
تفاهم نامه حج ایران و این کش��ور اضاف��ه کرده بود که 

سال های گذشته خبری از آنها نبود.
وی که پیش تر دو م��ورد از این بنده��ا را اعالم کرده 
بود، یادآور شد: محدودیت در استفاده  زائران ایرانی از 
هواپیمای ش��رکت های داخلی و صدور ویزا در کشور 
ثالث از جمله  این بندهای منف��ی تفاهم نامه حج بود 
که بعد از س��اعت ها رایزنی نظر آنها در این باره تغییر 
کرد؛ اگر چه در موض��وع صدور ویزا در خ��اک ایران، 
هیچ هماهنگی و توافقی بین وزارت خارجه عربستان 
و حافظ منافع آنها در ایران یعنی س��فارت س��وئیس 

صورت نگرفته بود.
وی بیان کرد: تفاهم نامه پیش��نهادی عربس��تان کامال 
یک طرفه بود و روح تفاهم نامه های قبل��ی در آن جریان 
نداشت. برداشت ما این بود که اگر دولت عربستان اعتقاد 
دارد حج از مس��ائل سیاسی جداس��ت، پس چرا چنین 
تفاهم نام��ه ای را آن هم با تاخیر و با اعم��ال محدودیت، 
تنظیم می کند؟ ما به آنها متذکر ش��دیم که اس��تفاده از 
ناوگان هوایی داخلی حق زائران ایرانی است و قانع کردن 

طرف سعودی حدود سه ساعت و نیم زمان برد.
اوحدی اف��زود: در خص��وص ص��دور ویزا نی��ز وزارت 
حج عربس��تان هیچ اراده ای نداش��ت و در دور نخست 
مذاک��رات، صراحت��ا اع��الم ک��رد ک��ه باید ب��ا وزارت 
خارجه ش��ان هماهنگ کن��د و تاکید ک��رد راهکاری 
تبیین نکرده اند. این چگونه ممکن است؟ ما برای امضا 
تفاهم نامه به عربس��تان رفته بودیم. دولت این کش��ور 
با ایران رواب��ط سیاس��ی اش را قطع کرده اس��ت، مگر 
می توانستند راهکاری نداشته باشند؟ مساله آن است که 
عربستان اراده جدی برای نپذیرفتن زائران ایرانی داشت 

و می خواست با خریدن زمان، مانع حج ایرانی ها شود.
وی همچنین درباره دستور عربستان برای استفاده  
زائران ایرانی از »مچ بن��د الکترونیکی«، توضیح داد: 
متاس��فانه رس��انه های ایرانی به موضوع دستبند، 
درس��ت نپرداختند. خود س��ازمان حج استفاده از 
چنین دس��تبندی را به عنوان جایگزین کارت های 
PVC که در فاجعه منا مخدوش و شناسایی زائران 
را دشوار کرد پیشنهاد کرده بود، ولی مساله آنجا بود 
که دولت عربستان صراحتا اعالم کرد این مچ بندها 
را خودش طراحی می کند و به ایران اجازه نمی دهد 

طرح خود را اجرا کند.

اتاق خبر: حس��ن روحانی رئیس جمهوری اسالمی ایران 
که به آذربایجان غربی سفر کرده بود، در اجتماع پرشور 
مردم ارومیه گفت: پیام مردم ایران در انتخابات پرش��ور 
گذشته ‘آری’ به همصدایی مسئوالن و رونق اقتصادی 

و ‘نه’ به خشونت و افراطی گری بود.
حجت االس��الم روحانی روز یکشنبه در ورزشگاه تختی 
این شهر افزود: مردم ایران اسالمی در انتخابات مجلس 
ش��ورای اس��المی و مجلس خبرگان رهبری، حضوری 
پرش��ور داش��تند به طوری که بیش از 62 درصد مردم 
کش��ور و 66 درص��د م��ردم آذربایجان غرب��ی در پای 

صندوق های رای حاضر شدند.
وی اضافه کرد: این حضور پرش��ور نشان دهنده اعتماد 
مردم ب��ه مجریان انتخابات و س��الم ب��ودن رقابت های 
انتخاباتی ب��ود.وی اظهار کرد: مردم ایران اس��المی در 
این انتخابات همچ��ون انتخابات س��ال 92 ‘آری’ ها و 
‘نه’ هایی را ابراز کردند که مهمترین آنها آری به بهبود 
معیشت، همصدایی و وحدت مس��ئوالن برای توسعه و 

رونق اقتصادی بود.
رئیس جمهوری اس��المی ای��ران ادام��ه داد: همچنین 
مردم کش��ورمان در این انتخابات پرش��ور به فرهنگ، 

هویت اسالمی، فرهنگ و هویت ملی ‘آری’ گفتند.
روحان��ی گفت: ‘ن��ه’ م��ردم در ای��ن انتخاب��ات نیز به 

خش��ونت، افراطی گری، ش��عارهای بی محاب��ا و ایجاد 
کننده شکاف بین ایران و جهان بود.

وی همچنی��ن ب��ا قدردان��ی از م��ردم غیور و م��رزدار 
آذربایجان غربی اف��زود: ایران عزیز م��ا در حال حاضر، 
سراسر امنیت، ثبات و نشاط اس��ت که باید قدردان این 

نعمت الهی باشیم. 
روحانی در بخش دیگری از س��خنان خود با بیان اینکه 
دنیای سیاس��ت عرصه امتیاز دادن نیست، بلکه عرصه 
امتیازگرفتن و فراهم کردن ش��رایط مناسب برای کار و 
 اشتغال مردم و حرکت آنها به سمت تعالی است،  اظهار 
کرد: چرا کاری کنیم که مردم ما از حقوق مس��لم خود 
محروم بمانند؛ چرا در اس��تانی مانند آذربایجان غربی با 
این  همه عظمت و همسایگی با سه کشور و در شرایطی 
که از آن ب��ه عن��وان دروازه ایران ب��ه اروپ��ا و غرب یاد 
می شود، همچنان جوانان تحصیلکرده و دانشگاهی باید 

نگران اشتغال و کار خود باشند.
رئیس جمه��ور ب��ا تأکید ب��ر اینکه در گذش��ته برخی 
بی تدبیری ها در کش��ور اتفاق افتاد، خاطرنش��ان کرد: 
زمانی در کش��ور وفور درآمد نفتی بود و نفت 147 دالر 
فروخته می شد و سالیانه بیش از 80 میلیارد دالر صرف 
واردات کاال به کش��ور می ش��د، اما برای مردم اشتغال 

فراهم نشد.

مساله اول کشور رونق اقتصادی و اشتغال جوانان است
روحانی در اجتماع پرشور مردم ارومیه

 اتاق خبر: با ش��مارش آرای مربوط به انتخاب رئیس 
موقت مجلس، علی الریجانی همچنان رئیس مجلس 
باقی ماند. از مجم��وع 281 رأی علی الریجانی با 173 

رأی رئیس موقت مجلس دهم شد.
عارف دیگر کاندیدای ریاس��ت مجلس 103 کس��ب 
کرد. در همین راس��تا پس از این اع��الم، غریو صلوات 
نمایندگان بر مجلس طنین انداز ش��د و پس از تبریک 
عارف به الریجانی تعدادی از نمایندگان برای لحظاتی 

با دست زدن وی را تشویق کردند.
در همین راس��تا با مش��خص ش��دن ریاس��ت موقت 
مجلس و هیات رییس��ه آن، محمدرضا عارف منتخب 
م��ردم تهران ب��ا بی��ان اینکه مجل��س ده��م باید در 
راستای پیاده س��ازی 24 بند اقتصاد مقاومتی تالش 

کن��د، اف��زود: توجه به 
اقتصاد دان��ش بنیان از 

شرایط  بهبود  ضروریات 
اقتصادی کشور است.

وی اجرایی شدن سیاس��ت های کلی علم و فناوری را 
برای بهبود ش��رایط، مهم خواند و تصریح کرد: سهم 
اقتصاد دان��ش بنیان باید از تولی��د ناخالص داخلی به 

زودی به 50 درصد برسد.
عارف ادام��ه داد: باید ب��ا همکاری ج��دی مجلس به 
ویژه کمیس��یون آموزش و تحقیقات، در مسیر تحقق 
سیاس��ت های رهبر معظم انقالب در راستای اقتصاد 
مقاومتی و تکیه به اقتصاد دانش بنیان و فناوری های 

نوین حرکت کنیم.

الریجانی ریيس مجلس شد



اقتصاد  ی3

گوشه کنار اقتصاد  

مذاکرات گازی ایران با اعراب خليج فارس 
متوقف شد

ات�اق خبر: مع��اون وزیر نفت ب��ا تایید 
توق��ف روند مذاک��رات ای��ران با برخی 
از کش��ورهای عربی برای ف��روش گاز، 
گفت: »ش��رایطی که با عربستان پیش 

آمد، برخی از کش��ورهای عرب��ی را نگران 
کرده اس��ت« به گزارش  روابط خاص سیاسی 

جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی بر روند مذاکرات 
امضای قراردادهای صادرات گاز طبیعی با برخی از کشورهای 
حاشیه جنوبی خلیج فارس همچون کویت و امارات متحده 
عربی تاثیر گذاشته است. بر این اس��اس هم اکنون با وجود 
عالقه و نیاز کش��ورهای عربی ب��رای واردات گاز طبیعی از 
ایران، از مذاکرات فروش گاز طبیعی با برخی از این کشورها 
متوقف شده است. حمیدرضا عراقی درباره آخرین وضعیت 
مذاکرات گازی ایران با برخی از کش��ورهای حاشیه جنوبی 
خلیج فارس، گفت: صحبت های زیادی با برخی از کشورهای 
عربی خلیج فارس برای فروش گاز طبیعی انجام شده است. 
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تایید توقف روند مذاکرات 
گازی با برخی از این کشورها از ذکر نام کشورهای عربی طرف 
مذاکره با ایران خودداری کرد و اظهار داشت: »شرایطی که با 
عربستان پیش آمد برخی از کشورهای عربی را نگران کرده 

است.
بدهی شرکت نفت ایران ۵۲ ميليارد دالر شد

اتاق خبر: یک مق��ام مس��ئول نفتی، حجم 
بدهی های ش��رکت ملی نفت ای��ران را 52 
میلی��ارد دالر اعالم کرد.به گ��زارش  علی 
کاردر، حجم بدهی های شرکت ملی نفت 

ایران را حدود 52 میلی��ارد دالر اعالم کرد 
و گفت: از ای��ن رقم، ح��دود 40 میلیارد دالر 

مربوط به بانک مرکزی اس��ت و بقیه به دیگ��ر بانک های تجاری 
تعلق دارد. معاون سرمایه گذاری و تامین منابع مالی شرکت ملی 
نفت با اشاره به اس��تمهال زمان پرداخت این بدهی تا پایان سال 
95 تصریح کرد: تبصره های قانونی ویژه ای در برنامه ششم توسعه 
لحاظ شده که بر مبنای آن، بازپرداخت بدهی 52 میلیارد دالری 
شرکت ملی نفت ایران از محل درآمدهای مازاد دولت انجام گیرد.

 کاهش نگران کننده سرمایه گذاری 
در اقتصاد ایران

اتاق خب�ر: یک کارش��ناس اقتصادی با 
اشاره به کاهش 15.6 درصدی تشکیل 
س��رمایه  ثابت ناخالص )سرمایه گذاری( 
و رش��د منفی بخش های مهم اقتصاد در 

سال 94، گفت: ش��اخص ها نشان می دهد 
در حال خ��روج از رک��ود هم نیس��تیم.محمد 

جواد ش��ریفی زاده در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی  با اشاره 
به جزئیات آمار و ارقام رشد اقتصادی س��ال 94 اظهارداشت: 
این ارقام نشان می دهند که اقتصاد ایران همچنان دچار رکود 
اس��ت چرا که بخش های موثر اقتصاد مانند صنعت و خدمات 
همچنان منفی هستند.وی افزود: بخش کشاورزی تنها بخش 
مثبت اقتصاد ایران در س��ال گذش��ته بوده که تاثیر زیادی بر 

مثبت شدن عدد کلی رشد اقتصادی داشته است.
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اتاق خبر: معاون امور بندری و مناطق ویژه سازمان بنادر 
و دریانوردی با اشاره به جزئیات قرارداد با کشور هند برای 
توسعه بندر چابهار، گفت: فاینانس 150 میلیون دالری 

در اختیار پروژه های بندری قرار می گیرد.
جلیل اسالمی  در خصوص توافقاتی که میان ایران، هند 
و افغانستان انجام شده است، گفت: این قرارداد مربوط به 
سه سند حمل و نقل میان سه کش��ور بوده که نخستین 
قرارداد مربوط به قرارداد س��رمایه گ��ذاری هند در بندر 
چابهار ب��ه ارزش 85 میلیون دالر و به ص��ورت BOT و 

برای مدت 10 سال است.
وی با بیان اینکه براس��اس این ق��رارداد تجهیزات پایانه 
کانتینری فاز یک بندر شهید بهش��تی چابهار قرار است 
توسط شرکت هندی تامین شود، اظهار داشت: همچنین 
طرف هندی به عنوان بهره بردار و اپراتور در 10 س��ال از 
این پایانه بصورت مشترک با شرکت ایرانی بهره برداری 
می کند. معاون امور بندری و مناطق ویژه س��ازمان بنادر 
و دریانوردی با اعالم اینکه س��ند دوم مربوط به توافقنامه 
ای است که با بانک هند به امضا رس��یده است، گفت: در 
گذش��ته این توافقنامه به امضا رس��یده بود که ارزش آن 

150 میلیون دالر بود و االن مقرر ش��ده ک��ه این رقم به 
صورت فاینانس برای توسعه و اجرای پروژه های بندری 

و دریایی در اختیار ایران قرار گیرد.
اسالمی با به بخش سوم این سند همکاری اشاره کرد و 
افزود: سند سوم مربوط به تفاهم نامه میان ایران، هند 
و افغانس��تان اس��ت که برای افزایش ترانزیت و توسعه 
حمل و نقل دریایی میان این س��ه کش��ور با محوریت 

بندر چابهار منعقد شده است.
منبع: مهر

جزئیات قرارداد بندری ایران و هند

 فاینانس ۱۵۰ میلیون دالری هند

ردپای سعودی ها در قطع مذاکرات گازی ایران با اعراب
اتاق خبر: قط��ع روابط یک جانبه عربس��تان 

صعودی ب��ا ای��ران و البی های گس��ترده 
بزرگتری��ن تولیدکننده نف��ت در جهان با 
سایر کشورهای حوزه خلیج فارس منجر 
به این ش��د تا به تازگی اعراب خلیج فارس 

روند مذاکرات گازی را متوقف کنند و به گفته 
معاون وزیر نفت ش��رایطی که با عربس��تان پیش 

آمد، برخی از کش��ورهای عربی را نگران کرده است. 
قطع مذاک��رات در حالی صورت گرفته ک��ه برخی از 
کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس گاز کافی 
برای تامین نیازهای خود ندارند. این کش��ورها عالقه 
مند به واردات گاز طبیعی از ایران هستند و قطعا عدم 
تامین گاز به ضرر این کش��ورها خواهد بود. این مقام 
مس��ئول اظهار داشته که کش��ورهای عربی به دنبال 

واردات گاز طبیع��ی از ای��ران در فصول گرم و 
تابس��تان هس��تند که در این فصل هم گاز 
مازاد و کافی برای صادرات به کش��ورهای 
عربی حاش��یه جنوب��ی خلیج ف��ارس در 

اختیار داریم.
بدون تردید کش��ورهای حوزه خلیج فارس 
عالقمند خری��دگاز طبیعی از ایران هس��تندو در 
این بین کش��ور عمان که طی س��ال های اخیر روابط 
دیپلماتیک خوبی با تهران داش��ته همچنان مشتری 
اصلی گاز طبیع ای��ران خواهد بود و طی یادداش��ت 
تفاهمی که سه س��ال پیش منعقد ش��د دو طرف در 
احداث خط لوله گاز ایران توافق کردند و با این اوصاف 
تا اطالع ثانوی مشتری اصلی گاز ایران در حوزه خلیج 

فارس عمان خواهد بود.

اتاق خبر: حمید حاج اس��ماعیلی اظه��ار کرد: بی 
تردید دولت باید همه بی��کاران و افراد کارجو 
را مش��مول بیمه بی��کاری ق��رار بدهد ولی 
متاس��فانه تعداد کس��انی که از بیمه بیکاری 
استفاده می کنند بسیار اندک است به نحوی 

که کمتر از 200 هزار نفر و در حدود 170 هزار 
نفر اس��ت لذا برای جلوگیری از س��وء استفاده های 

احتمال��ی، امور مربوط ب��ه بیمه بی��کاری باید همچنان 
تحت نظارت وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی باشد.

وی ادام��ه داد: بیمه بی��کاری یکی از خدم��ات قانونی 
است که از طریق سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار 
نظارت و پرداخت می ش��ود لذا واگ��ذاری آن به بخش 

خصوصی م��ی تواند محل س��وء اس��تفاده برای 
سودجویان باشد.

حاج اس��ماعیلی تصریح کرد: صندوق تامین 
اجتماعی در یک دهه گذش��ته با مش��کالت 
مالی گس��ترده روبرو ش��ده اس��ت به همین 
علت نتوانستیم خدمات بیمه بیکاری را توسعه 
بدهیم و برای کارجویان فرصت شغلی فراهم کنیم 
لذا چون واگ��ذاری بیم��ه بیکاری به بخ��ش خصوصی 
امکان سوء اس��تفاده را افزایش می دهد و صندوق تامین 
اجتماعی ه��م قدرت و ت��وان پرداخت بیم��ه بیکاری را 

ندارد قطعا مشکل ساز خواهد شد
منبع: ایسنا

تعداد مقرری بگيران بيمه بيكاری چقدر است؟



 اتاق4
 بازرگانی

راهروهای اتاق
مدیریت دولتی بر حمل ونقل باعث عقب 

ماندگی کشور
در  ش��کوری  به��رام  خب�ر:  ات�اق 
نشس��ت کارشناس��ی تاثیر توسعه 
زیرس��اخ�ت های حم��ل و نق��ل 
جاده ای ریل��ی و دریای��ی در اتاق 
بازرگان��ی ایران اظهار کرد: س��ند 
چشم انداز که نگاه توس��عه ای دارد 
همه بخش ها از جمله حم��ل و نقل را 
شامل می شود. در این رابطه با پازلی روبرو هستیم 

که هر بخش آن مکمل بخش دیگر است.
وی افزود: معدن و درآمده��ای آن می تواند جایگزین خوبی 
برای درآمدهای نفتی کشور باشد که توسعه آن در گرو توسعه 
و مهیا شدن زیرس��اخت ها بویژه  در بخش حمل و نقل است. 
البته بخش خصوص��ی در این باره نگرانی های زی��ادی دارد.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ادامه 
داد: در راستای تغییر وضعیت حمل و نقل در سند چشم انداز 
شرایطی دیده شده است که امکان توسعه بخش های دیگری 
نظیر مع��دن در ای��ران را فراهم می کند. ما در حال بررس��ی 
نیازهای صنعت، معدن برای بهبود حمل و نقل کشور هستیم.

بانک مرکزی نوسانات نرخ ارز را کنترل کند
اتاق خبر: رییس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی تهران نرخ در نظر 
گرفته ش��ده ب��رای ارز تک نرخی 
را متاثر از عرضه و تقاضا دانس��ت. 
مس��عود خوانس��اری رییس اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
تهران در گفت و گو با اتاق خبر در حاشیه 
نشست تجاری ایران و اتریش با بیان اینکه ارز نیز مانند سایر 
کاالها تحت تاثیر عرضه و تقاضا است، گفت: من فکر می کنم 
قیمت ارز باید در بازار و با توجه به عرضه و تقاضا تعیین شود. 
در شرایط تک نرخی ش��دن ارز، باید بانک مرکزی با مدیریت 

و نظارت بربازار ارز بتواند از نوسانات قیمتی ارز جلوگیری کند.

سفر رئيس جمهوری کره جنوبی فرصتی 
برای انتقال تكنولوژی به ایران است

اتاق خبر: رئیس ات��اق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کش��اورزی گرگان گفت: بعد 
از برجام یکی از خواس��ته های مردم 
و رهبری شکوفایی اقتصادی کشور 
است.رمضان بهرامی افزود: این کشور 
مهم آسیایی جزء کشورهای اقتصادی 
قدرتمند دنیا به شمار می رود و باید از این 
ظرفیت در عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی در کشور نهایت بهره 
را برد.وی ادامه داد: سئول می تواند نیاز ما را در بخش تکنولوژی در 
حوزه های مختلف از جمله راه سازی، معادن، صنایع خودروسازی، 
الکترونیک، ساختمان، توسعه ماشین آالت کارخانه ها و نظایر آن 
تامین کند.بهرامی افزود: امروز چین که به عن��وان اقتصاد بزرگ 
دنیا به شمار می رود از برندهای کره جنوبی به ویژه در بخش مونتاژ 
خودرو استفاده می کند و ما نیز باید با لحاظ کردن توصیه های رهبر 
معظم انقالب درخصوص اقتصاد مقاومتی از تکنولوژی موفق آنها 

برای توسعه اقتصاد کشورمان نهایت بهره برداری را داشته باشیم.

 روابط اقتصادی ایران و اتریش؛ 
بازی برد برد برای هردو طرف
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اتاق خبر: فردریش اش��تیفت سفیر 
اتریش در ایران در گف��ت وگو با اتاق 
خب��ر با بی��ان اینکه ح��دود 50 تاجر 
و ب��ازرگان اتریش��ی ب��رای مذاک��ره 
با همتای��ان ایران��ی خود ب��ه تهران 
آمده ان��د تصریح کرد: تجار اتریش��ی 
احس��اس خوبی در مورد همکاری با 
تجار ایرانی دارند. ای��ران از نظر منابع 
انرژی و جمعیت تحصیل کرده بسیار 
غنی است و زیرساختارهای مناسبی 
برای توس��عه دارد . در واقع ارتباطات 
تجاری میان ایران و اتریش یک بازی 

برد برد برای هر دو طرف است.
اش��تیفت ادامه داد: امیدورا هس��تیم 
که تجار ایرانی نیز برای آغاز همکاری 
های ت��ازه در زمینه ه��ای تجاری به 
اتریش بیایند و ش��رکت های اتریشی 
به طور کامل آماده همکاری هستند. 
با توجه به صحبت های صورت گرفته 
از س��وی مقامات ایلت کرنتن اتریش، 
ایران می تواند نق��ش گذرگاه و قطب 
تجاری را در منطقه بازی کند. س��فیر 
اتری��ش در ایران با اب��راز امیدواری از 

افزایش هم��کاری ها با ای��ران گفت: 
ایران و اتریش هم��واره روابط خوبی 
با یکدیگر داش��ته اند و این روابط در 
حال پیش��رفت اس��ت. علیرغم وجود 
برخ��ی اختالف ه��ا در ط��ول تاریخ، 
اتری��ش همواره ب��ه دیده احت��رام به 
م��ردم ایران ن��گاه کرده اس��ت و فکر 
می کن��م هر دو ط��رف فرصت خوبی 
برای افزایش روابط تجاری، سیاس��ی 

و فرهنگی ب��ا یکدیگر دارن��د. وی در 
مورد برخ��ی انتقاداتی که تجار ایرانی 
در زمینه اخذ ویزا دارند گفت: اتریش 
عضو پیمان ش��نگن است و این کشور 
اعطای ویزا را براساس قوانین شنگن 
انجام م��ی ده��د. ایرانیان بس��یار از 
اتریش در طول سال دیدن می کنند 
و دولت اتریش تالش می کند که این 

رویه را برای ایرانیان تسهیل کند.

مجلس دهم مسابقه تصویب 
طرح های جدید را متوقف کند

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران توقف مس��ابقه تدوین و 
تصویب طرح های جدید را مهم ترین انتظار اقتصادی از 
مجلس دهم عنوان کرد و گفت: به جای تصویب قوانین 
جدید باید مقررات مخ��ل و مانع کس��ب و کار اصالح و 
حذف ش��ود. نایب رییس ات��اق بازرگانی ای��ران تصریح 
کرد: مجل��س دهم به لح��اظ ترکی��ب نماین��دگان به 
نوعی اس��ت که نمایندگان دوره اولی ی��ا جدید اکثریت 
را دارند و به نظر می ر س��د که متوسط دانش نمایندگان 
مجلس افزایش پیدا کرده اس��ت. ضم��ن اینکه لیدرها و 
چهر های سرش��ناس هر دو طی��ف اف��راد کار آزموده و 
پخته ای هستند که می توانند اولویت ها و تمرکز مجلس 
را پیش ت��ر هدایت کنن��د. وی درباره مهمتری��ن انتظار 
اقتص��ادی از مجلس دهم گف��ت: کاری ک��ه از مجلس 
جدید انتظار داریم این است که مسابقه تدوین و تصویب 
طرح های جدی��د را متوقف کن��د و به دنبال این باش��د 
که در تعام��ل با دولت به اصالح قوانی��ن موجود و حذف 

قوانین و مقررات مخل و موانع کسب و کار بپردازد.

سه استراتژی توسعه صنعتی 
کشور در عمل عقيم ماند

نایب رئی��س اتاق ای��ران و چین گفت: پ��س از انقالب 
اسالمی سه مرتبه اس��تراتژی توسعه صنعتی در وزارت 
صنعت نوش��ته ش��د، اما چون بر مبنای کالن توس��عه 
اقتصادی نبود، همه این طرح ها عقیم ماند و هیچ کدام 
اجرا نش��د. مجیدرضا حریری در گفت وگ��و با خبرنگار 
اقتص��ادی خبرگ��زاری ف��ارس، در مورد اس��تراتژی 
صنعتی دولت و تأثیر آن و مشخص شدن سهم صنایع 
در توس��عه اقتصادی کش��ور، اظهار داش��ت: مش��کل 
ما نداشتن اس��تراتژی صنعتی نیس��ت، بلکه نداشتن 
نسخه ای برای اقتصاد ملی است و اینکه سهم هر بخش 
از جمله صنعت، کش��اورزی، حمل و نقل، بانک و سایر 
خدمات در درآمد ناخالص مل��ی )GDP( چند درصد 
است.نایب رئیس اتاق ایران و چین، نداشتن استراتژی 
توس��عه صنعتی را نقطه ضعف��ی برای اقتصاد کش��ور 
دانس��ت و تصریح کرد: اکن��ون رفتارهای م��ا در حوزه 
اقتصاد کش��ور، خود به خودی است و هر روز یک اتفاق 

می افتد که ما برای آن پیش بینی  نکرده ایم.
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گفت وگو

اعضای کميسيون واردات و امور بازرگانی خانه 
اقتصاد ایران در گفت و گو با اتاق خبر مطرح کردند

توقف واردات مواد خام ، دليل پيشی 
گرفتن صادرات از واردات

اتاق خبر: در حالی که وزیر صنعت از 
پیش��ی گرفتن صادرات به واردات در 
اوایل س��ال جاری خبر داده که برخی 
از کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ رکود 

موجود در صنایع کش��ور این وضعیت را 
برای اقتصاد کش��ور رقم زده اس��ت.در همین 

راستا گفت و گویی را با اعضای کمیس��یون واردات و امور 
بازرگانی خانه اقتصاد ای��ران در خصوص صحت آمارهای 
ارایه شده در پیشی گرفتن صادرات از واردات وتأثیر نوسان 

نرخ ارز مبادله ای بر کاالهای وارداتی انجام داده ایم:
پرهام رضایی عضو کمیسیون واردات و امور بازرگانی خانه 
اقتصاد ایران در خصوص تأثیرگذاری نوسان نرخ ارز مبادله 
ای پس از تک نرخی شدن ارز، در قیمت کاالهای وارداتی 
عنوان کرد: طبیعتا نوس��ان نرخ ارز مبادل��ه ای بر قیمت 
کاالهای وارداتی تأثیرگذار خواهد بود اما در بلندمدت پس 
از تک نرخی شدن ارز این نوسانات باعث بهبود بازار خواهد 
شد چرا که تنها یک نرخ برای ارز تعریف شده است و دیگر 
رانتی در نرخ ها وجود نخواهد داش��ت.وی ضمن اشاره به 
مهیا نبودن ش��رایط برای تک نرخی شدن ارز گفت: هنوز 
نتوانس��ته اند قیمت ارز را آزاد بگذارند تا این نرخ به ثبات 
برس��د و هم چنان کنترل ها روی قیم��ت ارز وجود دارد.

رضایی بیان داشت: اگر ارز را آزاد بگذارند تا خود ارز قیمت 
خود را پیدا کند، این روند هم برای صادرکننده و هم برای 
واردات کننده مطلوب خواهد بود.این عضو کمیسیون امور 
بازرگانی و واردات خانه اقتص��اد ایران در خصوص صحت 
آمار پیشی گرفتن صادرات از واردات در سال گذشته بیان 
کرد: اگر صادرات از واردات پیشی گرفته باشد تنها دلیل آن 
از بین رفتن تحریم ها و رونق صادرات نفتی و پتروشیمی 
است چرا که در بخش خصوصی بعید می دانم صادرات از 

واردات پیشی گرفته باشد.
تک نرخی شدن ارز، منوط به خواست دولت

در ادام��ه کاظ��م کریم��ی  دیگ��ر عض��و 
کمیسیون امور بازرگانی و واردات خانه 
اقتصاد ایران در خصوص تأثیر نوسان 
نرخ ارز مبادله ای بر کاالهای وارداتی 
گفت: نرخ ارز مبادله ای در حال حاضر 

کمتر م��ی توان��د تأثیری ب��ر کاالهای 
وارداتی داشته باش��د چرا که تبادالت ارزی 

ما در حال حاضر به صورت غیر بانکی انجام می ش��ود، به 
همین جهت تأثیر نوس��ان نرخ ارز مبادله ای اندک شده 
است.وی ضمن اشاره به صحت داشتن خبر پیشی گرفتن 
ص��ادرات از واردات اظهار داش��ت: البت��ه از این منظر که 
صادرات ما جزو صادرات نفتی به حساب می آید این خبر 
می تواند صحت داشته باش��د. اما این که حجم تجارت به 

چه میزان است از اهمیت بیش تری برخوردار است.
این عضو کمیس��یون امور بازرگانی و واردات خانه اقتصاد 
افزود: دلیل پایین آم��دن آمار واردات به ص��ادرات فعال 
نبودن صنایع کشور و نبود لزوم واردات مواد اولیه و اساسی 

به کشور بوده است.

ابراهیم جمیلی| رییس خانه اقتصاد ایران|
اتاق خبر : در حال حاضر وقتی دارنده سرمایه بدون دردسر 
پول خود را در بانک گذاشته و 22 درصد سود معاف از مالیات 
می گیرد دیگر کمتر س��رمایه گذاری تمایل به بردن سرمایه 
خود به بخش پر دس��ت انداز تولید و صنعت را خواهد داشت. 
سیاس��ت های موجود حمای��ت از تولید داخ��ل و کارنامه نه 
چندان مورد قبول در این بخش نش��ان می دهد که قطع به 
یقین برنامه جدی برای هدایت سرمایه ها به سمت صنعت در 

دستور کار دستگاه های ذی ربط وجود نداشته است.
طبق اسناد باالدستی و سند چش��م انداز قرار است که ایران 
در سال 1404 قدرت اول اقتصادی منطقه باشد اما باید توجه 
داش��ت که با ادامه این روش نه تنها رس��یدن به این جایگاه 
غیرممکن است بلکه با این روش قطعا جایگاه خود را حتی از 
وضعیت فعلی نیز از دس��ت خواهیم داد. باید توجه داشت که 
وقتی سرمایه گذاری را تش��ویق نکنیم بعد از چند سال افت 
شدید به وجود می آید. از طرفی دیگر غفلت از رشد اقتصادی 
و توجه بیش از حد دولت به سیاس��ت کاهش تورم است که 
همچون ترمزی جلوی سرعت ماشین اقتصاد کشور را گرفته 
اس��ت.به عقیده نگارنده باید فکری به حال رکود کشور کرد. 
بسته خروج از رکود دولت تقریبا بالاثر بوده است؛ چرا که این 
روش کوتاه مدت تنها توانست دو خودروساز بزرگ کشور را از 

ورشکستگی نجات دهد.
لذا سیاس��ت های موجود نش��ان می دهد که توجه کافی به 
س��ایر واحدهای تولیدی نبوده اس��ت و در این شرایط انتظار 
افزایش س��رمایه گذاری انتظاری بی مورد است و حاصل آن 
کاهش 14 درصد مجوز س��رمایه گ��ذاری در بخش صنعت، 
کاهش 36 درصدی پروانه اکتش��افات معدن و رش��د منفی 
24 درصد تولیدات صنعتی در س��ال گذش��ته می ش��ود. در 
حال حاضر بزرگترین مشکل اقتصادی کشور ریشه در بخش 
اشتغال و تولید دارد لذا باید سیاست های به گونه ای تنظیم 
شود که برطرف شدن دس��ت اندازهای تولید در اولویت قرار 
گیرد. در این میان برخی از مشکالت صنعت به فروش برخی 

به صادرات و برخی دیگر به مش��کالت تولید در کشور باز می 
گردد که باید برنامه ریزی های الزم در این زمینه صورت گیرد.

البته در این راه از مشکالت ناخواسته برای دولت نیز نباید غافل 
شد. افت قیمت نفت یکی از مش��کالتی بود که دولت یازدهم 
را برای رسیدن به برنامه های مورد نظر خود غافلگیر کرد اما 
با این وجود نباید برنامه های کشور را برای خروج از وضعیت 
فعلی به تعویق انداخت. ما باید ببینیم برای خروج از رکود باید 
چه کار کنیم. در این میان اگرچه کاهش تورم 45 درصدی به 
زیر 15 درصد ارزشمند اس��ت ولی شرایط ادامه رکود، فاجعه 

بار است.
باید مقداری به این فک��ر کنیم که رونق اقتص��ادی بر گردد. 
بعضی از اقتصاددانان فکر می کنند با ادامه این وضعیت حتی 
امکان بازگش��ت تورم نیز وجود دارد ولی ب��ه عقیده نگارنده 
بازگش��ت دو الی س��ه درصد از تورم نتایج زیان ب��اری برای 
کش��ور نخواهد داش��ت؛ لذا بهترین راه این اس��ت که تالش 
ش��ود رونق اقتصادی به کشور برگردانده ش��ود.در این مسیر 
تسویه بدهی های دولت به ش��رکت های خصوصی و تحقق 
بودجه های عمرانی و سیاست های تشویقی و نه تنبیهی برای 
صنعت و تولید کشور می تواند چراغ راهی برای روشن کردن 
بخش تولید و صنعت کشور باشد؛ بخشی که به باور بسیاری از 

اقتصادانان موتور اقتصاد کشور است.

نبود مشوق های سرمایه گذاری دلیل افت صنعت

اتاق خبر: حمید میرمعینی نایب رییس کمیسیون 
بازار سرمایه خانه اقتصاد ایران در خصوص مهیا 

بودن شرایط برای تک نرخی شدن ارز عنوان 
کرد: ش��رایط برای این امر ب��ه هیچ عنوان 
مهیا نیس��ت؛ در هر کاری بایستی اصالح 
ساختارها ش��کل گیرد. وی ضمن اشاره به 

پیش زمینه های تک نرخی شدن ارز گفت: در 
ابتدا باید استانداردها و محورهای توسعه مشخص 

شود؛ ما شاخص های اقتصادی کشورهای توسعه یافته و یا 
بازارهای نوظهور را پیش رو داریم، که تمام این ها به صورت 
علمی و تئوریک اثبات ش��ده هس��تند. میرمعینی در ادامه 
افزود:گام اول این است که در مورد اولویت بندی این شاخص 
و محور ها ی توسعه صحبت شود. در گام دوم برای رسیدن به 
ارز تک نرخی بایستی بسترها و پیش زمینه های آن، چه به 
لحاظ اقتصادی و سیاسی از جمله؛ کاهش تحریم ها و روان 
شدن مبادالت بین المللی مهیا شود.نایب رییس کمیسیون 

بازار س��رمایه خانه اقتصاد ایران توضیح داد: بسترهای 
دیگری مثل راه اندازی بورس ارز بحث سیاس��ت 
های پولی و مالی دولت، بحث کاهش وابستگی 
درآمدهای دولت به نفت از دیگر پیش زمینه 
های الزم در تک نرخی ش��دن ارز است. تمام 
این موارد،کارهای زمان بری هستند. این استاد 
دانشگاه ضمن اشاره به محدودیت های موجود در 
تک نرخی شدن ارز تصریح کرد: اولین محدودیتی که 
در این زمینه وجود دارد؛ محدودیت های سیاست های بین 
الملل و سیاست های داخلی است که این مسائل نیز در بحث 
کالن نظام تصمیم گیری می شود. وی در خصوص این سؤال 
که اگر ارز تک نرخی شود، پیشنهاد ش��ما چه عددی است 
بیان داش��ت: نمی توان عددی را پیش بینی کرد چراکه نرخ 
ارز متناسب با ارزش ذاتی پول ملی تعیین می شود و پول ملی 
هم متغیرها و فاکتورهای اصلی بسیاری دارد. بایستی مکانیزم 

بازار آزاد رقم نرخ ارز را تعیین کند.

نایب ریيس کميسيون بازار سرمایه خانه اقتصاد ایران در گفت و گو با اتاق خبر مطرح کرد
محاسبه نرخ ارز با ارزش ذاتی پول ملی
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دولت با اختصاص مشوق صادراتی به 
مرغداران موافقت کند

اتاق خب�ر: محم��د یوس��فی درباره 
درخواس��ت اخی��ر وزی��ر جه��اد 
ارش��د  مقام��ات  از  کش��اورزی 
دولت��ی مبن��ی ب��ر اختص��اص 
مش��وق صادراتی به مرغ��داران 
اظهارداشت: حدود 95 درصد مرغ 
تولیدی کشور مصرف داخلی دارد و 

نزدیک به 5 درصد آن صادر می شود.
وی اظهارامیدواری کرد که خواسته وزیر جهادکشاورزی تحقق 

پیدا کند و شرایط صادرات مرغ از کشور تا حدودی بهبود یابد.
رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوش��تی در پاسخ به این 
پرسش که آیا اختصاص 100 میلیارد تومان، اقدام موثری برای 
ایجاد تحرک در بازار صادرات مرغ است؟ گفت: فعال اقدام خوبی 

و بهتر از این است که هیچ کاری انجام نشود.
یوسفی، عوامل تغییر در شرایط کنونی بازار مرغ را مورد اشاره 
قرار داد و اظهارداشت: برای بهبود ش��رایط بازار این کاال یا باید 
تولید کاهش پیدا کند یا مصرف زیاد ش��ود و یا اینکه صادرات 
رونق یاب��د. وی با تاکید بر اینکه رونق یافت��ن صادرات بهترین 
عاملی است که می تواند شرایط بازار را تغییر دهد، افزود: در حال 
حاضر وضعیت صادرات چندان مطلوب نیست، چون ما رقبایی 

داریم که می توانند مرغ خود را ارزان تر عرضه کنند.

 پيشنهادهاي بخش خصوصي
 براي بهبود کسب وکار

اتاق خبر: در ش��رایط کنوني که رکود 
گریبان بس��یاري از صنایع کشور را 
گرفته است، صنعتگران معتقدند؛ 
با تصویب قانون رفع موانع تولید، 
دولت نش��ان داد ک��ه پذیرفته 
اس��ت صنایع دچار مش��کالتي 
خارج از اختیار خود شده اند و نیاز 
به حمای��ت دارن��د. در همین زمینه 
البته اتاق بازرگاني معتقد است که این قانون 
هنوز ضعف هایي دارد و لذا این نهاد پیشنهاد داده  است به جاي 
صندوق بیمه بیکاري، صندوق پیشگیري از بیکاري ایجاد شود. 
همچنین الزم است با تشکیل یک کمیته استاني و یک کمیته 
کشوري، مشکالت و موانع قانوني کسب و کار صنایع را بررسي 
کرده و براي صنایعي که واجد شرایط شناسایي مي شوند، دوره 

احیا با سقف سه سال درنظر گرفته شود.
به این صورت که بدهي آنها محاس��به و قید شود و تا سقف سه 
سال فریز ش��ده و دراین سه سال هیچ فش��ار دیگري به واحد 
تولیدي وارد نش��ود تا بتواند فرصت تنفس و س��رپا ایستادن 
پیدا کرده و پس از مدت لحاظ ش��ده نس��بت ب��ه بدهي اولیه 
خود که ثابت مانده، اقدام کند. در این راس��تا و با هدف بررسي 
چالش هاي حقوقي و قانوني کسب و کار در ایران، تشکل هاي 
صنعت نس��اجي کش��ور در دیدار با مدیران اتاق بازرگاني، به 
طرح چالش هاي خود پرداختند. به اعتقاد آنها، یکي از مسائل 
بسیار جدي صنعت نساجي، مالیات و روش مالیات گیري است 
و با وجودي که گفته شده قانون مالیاتي اصالح شده و از تاریخ 
مشخصي الزم االجراست تا امروز هیچ روش مالیاتي جدیدي به 

فعاالن اقتصادي اعالم نشده است.

تشكل 
ها

اتاق خبر:  زماني وجود NGOها یکي 
از معیارهاي مهم توسعه یافتگي سیاسي 
و اجتماع��ي ه��ر کش��وري محس��وب 
NGO مي ش��د اما امروز در کنار بحث
NGO ها به اندازهINGO ها موضوع

ها و حتي در برخي موارد بیش��تر داراي 
اهمیت شده است. اگر روزگاري توسعه 
اقتصادي را در گرو گسترش تشکل هاي 
بخ��ش خصوص��ي مي دانس��تیم امروز 
ناچاریم با شرایط جدید بازارهاي جهاني 
کناب بیاییم و در این صورت تشکل هاي 
بین المللي به اندازه تش��کل هاي داخلي 
داراي اهمی��ت مي ش��ود. با ای��ن وجود 
بین الملل��ي  اتحادی��ه  گزارش ه��اي 
تشکل ها نش��ان مي دهد که سهم ایران 
تنه��ا 0.06درص��د از کل تش��کل هاي 

بین المللي جهان است.
دقیق ترین آمار از تعداد س��ازمان هاي 
غیردولت��ي بین المللي یا تش��کل هاي 
بین المللي توسط اتحادیه انجمن هاي 
ب��ر  مي ش��ود.  منتش��ر  بین الملل��ي 
این اس��اس بی��ش از 68هزار تش��کل 
بین الملل��ي در ای��ن س��ازمان به ثبت 
رسیده است. این تشکل ها باید مرکزي 
را براي انجام فعالیت هاي خود مشخص 
کنند و طبیعتا این موضوع باعث تمرکز 
آن تش��کل در کش��ور مذکور مي شود. 
بر همین اس��اس س��هم هر کش��ور از 
تش��کل هاي بین الملل��ي ب��ر اس��اس 
تعداد تش��کل هایي که آن کش��ور را به 
عنوان دفتر مرکزي خ��ود برگزیده اند 
مشخص مي شود. بر اساس آخرین آمار 
اتحادیه انجمن ه��اي بین المللي تعداد 

تش��کل هاي بین المللي ک��ه در ایران 
حضور دارند تنها 43عدد اس��ت. براي 
درک بهتري از این موض��وع نگاهي به 
وضعیت سایر کشورهاي جهان در این 
رابطه مي اندازیم. رکورددار تشکل هاي 
بین المللي ایاالت متحده امریکا است. 
محوریت این کش��ور در مسائل جهاني 
باعث ش��ده اس��ت که 6 ه��زار و 670 
تشکل بین المللي دفتر مرکزي خود را 
در این کشور دایر کنند. در حقیقت 9.8 
درصد تشکل هاي بین المللي جهان در 
ایاالت متحده امریکا حضور دارند. این 
روزها ات��اق بازرگاني ای��ران بیش از هر 
زمان در س��فرهاي خارجي براي البي 
کردن براي بهبود اقتص��اد ایران فعال 
ش��ده اس��ت. رییس اتاق ایران نه دیگر 
در همه سفرهاي رییس جمهور بلکه در 
اکثر سفرهاي تمام رجال سیاسي درجه 
اول مانند وزیر ام��ور خارجه با هیاتي از 
بخش خصوص��ي حض��ور دارد. روالي 
که از کش��ورهاي بزرگ مانند ایتالیا و 

فرانس��ه آغاز ش��د امروز به کشورهاي 
کوچک اروپاي شرقي رسیده است. اما 
انتقادات زیادي به این س��فرها و میزان 
اثرگذاري آنها وارد است. شاید اگر ایران 
به جاي س��فر با برنامه یي مش��خص به 
وضعیت حض��ور خ��ود در عرصه هاي 
اقتصادي بین المللي مي پرداخت امروز 
شاهد ش��کل گیري وضعیتي به مراتب 
بهتر ب��راي ق��درت چانه زن��ي اقتصاد 
ایران مي بودیم. دولت ام��روز به دنبال 
توسعه از طریق تش��کل ها با رویکردي 
به اقتصاد جهاني اس��ت و در این راه از 
اتاق بازرگاني استفاده مي کند در حالي 
که اتاق ه��اي بازرگاني در معیار جهاني 
ب��ه ش��کل IGO و ن��ه INGO دور 
یکدیگر جمع مي ش��وند. تقویت سهم 
ایران در تشکل هاي بین المللي و حضور 
مدیراني ایراني در راس این تش��کل ها 
مي تواند، باعث شود که بسیاري از کارها 
و پروژه هاي ایران با س��رعت بیش��تري 

انجام پذیرد.

خروج ۱0 برند نوشابه از چرخه توليد
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سهم ۰.۰6 درصدي ایران از تشکل هاي بین المللي

 اتاق خب�ر: احم��د ح��داد مق��دم در گفت  و 
گ��و ب��ا خبرن��گار اقتص��ادی دبی��ر انجمن 
تولیدکنندگان نوش��ابه گفت: رکود بازار و 
وضعیت نامناسب تولید باعث شده 10 برند 
تولیدکننده نوشابه تغییر مالکیت دهند و 

یا به صورت کامل از بازار خارج شوند.
 احمد حداد مقدم اظهار داش��ت: رکود موجود 

در اقتصاد کش��ور بر تمام صنایع تأثیرگ��ذار بوده و 
تولید صنعت نوشابه سازی را نیز کاهش داده است.

وی ادام��ه داد: قباًل کارخانه های تولید نوش��ابه با س��ه 
شیفت کاری فعال بودند اما هم اکنون تولید کارخانه ها 

به یک شیفت کاهش یافته است.
حداد مقدم تأکی��د کرد: هرچن��د در این ش��رایط نیز 
می گویند که کارخانه ها فعال هس��تند، اما واقعیت این 
است که نمی توانند با ظرفیت کامل تولید داشته باشند.

وی با بیان اینکه برخی تولیدکنندگان نوشابه به سمت 
تولید ماءالش��عیر یا آب تغیی��ر تولید داده ان��د، گفت: 
طی سه سال اخیر رکود باعث ش��ده که حدود 10 برند 

تولیدکننده نوشابه، تغییر مالکیت دهند و یا به 
طور کامل از بازار خارج شوند.

دبی��ر انجم��ن تولیدکنندگان نوش��ابه در 
واکنش به این موضوع ک��ه در حال حاضر 
تخفیف هایی از سوی کارخانه های نوشابه 
ارائه می ش��ود، اما تولیدکنن��دگان حاضر 
نیس��تند قیمت کاال را کاهش دهند و قیمت 
پایین تری را بر روی محصول خود درج کنند، گفت: 
در حال حاضر در فروش��گاه های ب��زرگ دنیا، برندهای 
معتبر جهانی برای رقابت با یکدیگر، محصوالتش��ان را 
با تخفیف عرضه می کنند و یا به جای یک محصول، دو 
محصول را به مشتری ارائه می کنند.وی افزود: تخفیف، 
راهکاری برای گسترش بازار اس��ت که تولیدکنندگان 
ایرانی نیز از آن اس��تفاده می کنند.ح��داد مقدم با بیان 
اینکه در کشوری مانند ترکیه 80 درصد کاالها از طریق 
فروش��گاه های بزرگ عرضه می  ش��ود، گف��ت: در ایران 
94 درصد فروش کاال توسط س��وپرمارکت ها و مغازه ها 

صورت می گیرد که امکان کنترل قیمت ها وجود ندارد.
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تكنولوژی و د  انش

MSI و توليد رایانه ای خاص که در یک 
کوله پشتی قرار دارد!

اتاق خبر: آیا ت��ا حدی ب��ه کامپیوتر خود 
وابس��ته ش��ده اید ک��ه دوس��ت دارید 

همیش��ه به آن دسترس��ی داش��ته 
باش��ید؟ اگر این گونه است بد نیست 
بدانید ک��ه MSI رایان��ه ای را تولید 
کرده ک��ه مانند ی��ک کوله پش��تی 

می توانید آن را با خود حمل کنید.
ممکن اس��ت در نگاه اول این ایده احمقانه 

به نظ��ر برس��د، ام��ا MSI همیش��ه در ن��وآوری در تولید 
کامپیوترهایش معروف ب��وده و این بار ه��م با هدف مهمی 
دس��ت به تولید این محصول زده، این هدف همان واقعیت 
مجازی اس��ت که بحث پر طرفدار این روزهاس��ت. مطمئنا 
گیمرهای زی��ادی طرفدار ای��ن رایانه خواهند ش��د، زیرا با 
اس��تفاده از آن امکان بازی و غرق ش��دن در دنیای واقعیت 

مجازی در هر مکان و زمانی را خواهند داشت.
شاید روزی برس��د که کامپیوترهای ش��خصی تا حدی 
کوچک شوند که در کوله پش��تی یا حتی جیب ما جای 
بگیرند، اما فعال آن روز مشخص نیست و تا آن زمان این 
رایانه برای کسانی که عالقه به بازی های واقعیت مجازی 

دارند مناسب ترین گزینه است.

اندروید N همچنان در انتظار یک دسر 
خوشمزه هندی

اتاق خبر: طبق س��نت گوگل، نسخه های مختلف 
اندروی��د به ترتی��ب الفبای انگلیس��ی و با 

استفاده از اسم دس��رهای مختلف نام  
گذاری می شوند، نسخه های قبلی که 
از اندروید 1.5 تا 6 را شامل می شوند 
 Cupcake. Donut. به ترتی��ب

 Eclair. Froyo. Gingerbread.
 Honeycomb. Ice Cream

 Sandwich. Jelly Bean. KitKat.
Lollipop. Marshmallow نام گرفتند.

حال نوبت به چهاردمین حرف از الفبای انگلیس��ی یعنی همان 
N رسیده که بحث های زیادی را درباره نام احتمالی نسخه هفتم 
اندروید در بین کاربران اینترنت به راه انداخته است. همان طور 
که می دانی��د گوگل تصمی��م دارد در تعیین نام این نس��خه از 
کاربران کمک بگیرد و از همه دعوت کرده تا نام پیشنهادی خود 
را در وب سایت اندروید با دیگران به رای بگذارند. محتمل ترین 
نام ها از نظر بس��یاری از کاربران Nougat و Nutella بودند، 
اما با این حال هنوز بس��یاری از کاربران از ملل مختلف به دنبال 
پیدا کردن نام یک دس��ر بومی خود و پیش��نهاد آن هستند. در 
حال حاضر یک دسر از جنوب هند که Neyyappam نامیده 
می شود در صدر این نظرس��نجی قرار دارد. طبق آن چه که در 
 Neyyappam ،اینترنت راجع به این خوراکی نوشته ش��ده
گوشت شیرین اس��ت که غذای سنتی ایالت جنوبی کراال است 
و با برنج و شکر زرد آن را سرخ می کنند. با توجه به این که تلفظ 
نام این خوراکی هندی کمی برای سایر زبان ها دشوار است، آیا 
گوگل به نظر سنجی احترام گذاشته و این اسم را انتخاب می کند 
و یا اصال این نام تا روز نهم ژوئن که نظرسنجی به پایان می رسد 

همچنان در رتبه اول باقی خواهد ماند؟!

اتاق خبر:  Quora  وبس�ایتی برای پرسش و پاسخ 
اس�ت که در آن، س�واالت و پاسخ هایش�ان تماما 
توسط کاربران ارائه و سازماندهی می شوند. چندی 
پی�ش یک�ی از کاربران این س�ایت این پرس�ش را 
مطرح کرد: صدایی که در زم�ان مطالعه درون خود 

میشنویم از کجا می آید؟
در ادامه نیز پل کینگ، عصب شناسی که از کاربران 
این سایت است پاس�خ خود برای آن را مطرح کرد 

که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
فرضیات متعددی در این ب�اره وجود دارند که البته 
هیچکدامش�ان هم قطعیت ندارند. در مورد پدیده 
»صدای درون« هم بای�د بگوییم زمانی رخ می دهد 
که ف�رد در زمان تفکر کردن م�ی تواند صدای خود 
را بشنود؛ این در واقع همان »صدای سکوت« است 

که فعالیت های روزانه شما را نَقل می کند.
وقتی حرف های خود به یک نفر و پاس�خ او را تصور 
می کنید، در واقع نوع�ی ص�دا را در درونتان »می 
ش�نوید« که احس�اس می کنید واقعی نیست. این 
نوع تخیل صوتی را می توان اندکی ش�بیه به تخیل 
بص�ری دانس�ت؛ جایی که م�ی توان ب�دون دیدن 
چیزی آن را در ذهن خود تصور کرد )مثل خیال یک 

قورباغه و زوم کردن روی یکی از چشمهایش(.
ام�ا یکی دیگ�ر از کارب�ران س�ایت Quora نیز به 

پدیده دیگری به نام بیان ذهنی اشاره کرده… عمل 
خواندن در واقع باعث فعال شدن ماهیچه ها درون 
گردن، تارهای صوتی و گاهی اوقات لب ها می شود. 
وقتی ما حرف زدن ی�اد می گیریم م�ی آموزیم که 

چطور با استفاده از دهان خود صدا ایجاد کنیم.
برای یادگیری خوان�دن هم الزم اس�ت که مطالب 
را با صدای بلن�د بخوانیم که درای�ن صورت هم می 
توانیم صدای خود را بش�نویم. اما همینکه تصمیم 
می گیریم بدون صدا مطالب را بخوانیم و بلندخوانی 
مان را سرکوب کنیم، ماهیچه هایی که به آنها اشاره 
کردیم احتماال همچنان حرکاتی آرام و خفیف دارند 
و این می شود که می توانیم همچنان صدای خود را 

در درونمان بشنویم.
در داخ�ل مغز نوعی بس�ته عصبی وج�ود دارد که 
 arcuate fasciculus تارهای کمانی یا اصطالح�ا
خوانده می ش�ود و بخ�ش مربوط به س�خت گفتن 
درون مغ�زی )ناحیه بروکا( را ب�ه قیمتی متصل می 
کند که به درک ما مربوط می شود )ناحیه ورنیک(. 
این بسته عصبی آنطور که مش�خص شده در ایجاد 

صدای درون نقش ایفا می کند.
جال�ب اس�ت بدانید ک�ه در اس�کن های مغ�زی با 
اس�تفاده از دس�تگاه FMRI مش�خص ش�ده که 
صدای درون باعث فعال شدن ناحیه بروکا می شود.

 چرا در زمان مطالعه
 صدایی در درونمان می شنویم؟ 
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پیام رسان LINE به آمار فوق العاده 500 میلیون دانلود در پلی استور دست یافت
اتاق خبر: با وجود پیام رسان هایی مثل واتس 

اپ و فیس��بوک مس��نجر در پلی استور که 
جامعه کاربرانش��ان مرز یک میلیارد نفر را 
هم گذرانده اند، س��خت است که بخواهیم 
اپلیکیش��ن های کمتر ش��ناخته شده ای 

همچون LINE را به ان��دازه این دو رقیب 
قدرتمند محبوب و پرطرف��دار توصیف کنیم. 

اما حقیقت حداقل در مورد LINE این گونه نیست، 
چرا که این پیام رس��ان ژاپنی به تازگی موفق شده تا به 
تنهایی در پلی استور از مرز 500 میلیون دانلود گذر کند. 
این آمار و ارقام نه تنها از رش��د و افزایش محبوبیت الین 
در کنار رقبای قدرتمندترش حکایت دارد، بلکه نشانگر 
آن است که روز به روز بر محبوبیت اپلیکیشن های پیام 
رس��انی در میان مردم اضافه می گردد. کارب��ران با این 
استقبال روزافزون ثابت کرده اند که استفاده از اپلیکیشن 

های پیام رس��ان و قابلیت های شان را به روش 
های سنتی مثل برقراری تماس های تلفنی 
و پیام��ک زدن ترجیح م��ی دهند.الین از 
منظر امکانات اپلیکیشن کاملی است، هم 
مثل واتس اپ و فیسبوک مسنجر قابلیت 
 Hangouts تماس تلفنی دارد و هم مثل
گوگل امکان برقراری تم��اس های ویدئویی را 
فراهم می کند. به غیر از این امکانات دیگری همچون 
بازی ها، اس��تیکرها و اموجی ها را هم م��ی توان از دیگر 
خصوصیاتی دانس��ت که باعث محبوبیت الین در میان 
کاربران در سراس��ر دنیا ش��ده اند. البته تنها قابلیتی که 
نبودش در LINE احس��اس می ش��ود، وجود چت بات 
هاس��ت که هم اکنون در تلگ��رام از محبوبی��ت باالیی 
 Allo برخوردارند و گوگل هم قرار است به زودی در اپ

قابلیت های هوشمند آنان را به کار بگیرد
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ردیابی شدن قطعات خودرو 
اتاق خبر: در حالی ک��ه چندی پیش 
وزی��ر صنع��ت از خودروس��ازان 
خواس��ت از خری��د قطع��ات 
ای��ن  توزی��ع  و  بی کیفی��ت 
قطع��ات در ش��بکه خدم��ات 
پس از فروش خود جلوگیری 
کنند، عرضه کنن��دگان خودرو 
در کش��ور موظف شده اند نسبت به 
ایجاد سیستم ردیابی قطعات خودرو، اقدام 
کنند.  در این رابطه در جلس��ه ش��ورای سیاست گذاری 
خودرو وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد که هیچ 
یکی از ش��رکتهای خدمات پس از فروش خودروسازان 
حق ندارن��د قطع��ات بی کیفی��ت را از خارج از ش��بکه 
خودروس��از خریداری کنند و تامین همه قطعات یدکی 
بای��د از قطعات اصل��ی صورت گی��رد. ای��ن موضوع در 
تدوین اصالحی��ه آیین نام��ه اجرایی قان��ون حمایت از 
حق��وق مصرف کنندگان خ��ودرو مدنظر ق��رار گرفته و 
عرضه کنندگان خودرو موظف ش��ده اند نسبت به ایجاد 

سیستم ردیابی قطعات خودرو اقدام کنند.

سرمایه گذاری ۲.3 ميليارد یورویی مرسدس 
بنز برای توسعه موتورهای پاک دیزل 

مرسدس بنز به تازگی از یک موتور 
دیزل��ی جدی��د رونمای��ی کرده 
اس��ت ک��ه در کالس E مورد 

استفاده قرار خواهد گرفت.
از ویژگی های ای��ن موتور می 
توان ب��ه یک سیس��تم موثرتر 
در بخش خروجی گازهای اگزوز 
اشاره کرد.به واس��طه این تکنولوژی 
گازهای خروجی توربو ها دوباره در محفظه احتراق مورد 
مصرف قرار می گیرند، هرچند مفهوم اصلی چنین کاری 
از مدت ها پیش به عنوان سامانه EGR وجود داشت، اما 
مرس��دس بنز این تکنولوژی را به س��طح جدیدی ارتقاء 
داده است. بدین ترتیب میزان انتشار دی اکسید کربن و 

NOX به مقدار بسیاری کاهش یافته است. 

مردم ماشين های بدون راننده را دوست ندارند 
خودروها هر روزه با اس��تفاده از کمربندها، 
کیس��ه های هوا، ترمزهای پیشرفته 
و فناوری ه��ای هوش��مند ایمن تر 
می شوند، اما انس��ان ها هر روزه در 
کنار ساختارهای سرگرم کننده یا 
عوامل فیزیکی و عصبی بی دقت تر 
می شوند و هنوز غیرقابل اعتمادترین 

عنصر رانندگی به شمار می آیند. 
با این روند می توان گفت هر چه فناوری بهتر می ش��ود، رانندگان 
بی دقت و غیرقابل اعتماد می شوند و ما به نتایج دلخواه خودمان 
نمی رس��یم. با تمامی این اوص��اف و با وجود اینکه ش��رکت های 
خودروساز، رقابت س��ختی را برای س��اخت اتومبیل های کامال 
خودمختار و بدون سرنش��ین در پیش گرفته اند، مطالعات نشان 

می دهند مردم عالقه چندانی به این خودروها ندارند.
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اتاق خبر: دکتر مهدی جمالی، مدیر عامل گروه خودروسازی 
سایپا در حاشیه افتتاح این مرکز ضمن قدردانی از تالش های 
مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا خواستار ادامه این روند در حوزه 
طراحی محصوالت جدید شد. وی توجه به طراحی محصول را 
از مهمترین سیاست های سایپا دانست و گفت : سایپا می تواند 
تبدیل به یکی از بهترین شرکت های طراحی خودرو در منطقه 
شود .مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا با اشاره به لزوم توجه 
به پیشرفت های طراحی و فنی صنعت خودرو در جهان تصریح 
کرد: طراحی محصوالت جدید و ایجاد ن��وآوری در حوزه های 
مختلف تولیدی می تواند سالئق مشتریان را در بازارهای داخلی 

و خارجی به خوبی پوشش دهد .
وی تداوم این روند را عاملی مؤث��ر برای اعتالی صنعت خودرو 
و س��ایپا خواند و اقدام  های صورت  گرفت��ه را گامی مهم برای 
برداش��تن قدم  های بزرگتر در حوزه طراحی محصول در گروه 

خودروسازی سایپا عنوان کرد.
دکتر جمال��ی  افزود : ح��وزه تحقی��ق و طراحی ب��رای گروه 
خودروسازی سایپا از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است و در 
این خصوص امکانات الزم در اختیار این مجموعه قرار خواهد 
گرفت .مدیرعامل گروه خودروس��ازی سایپا طراحی پلت فرم 
های جدید را عامل ورود گروه سایپا به باشگاه تولبد کنندگان 
برتر جهانی دانست و گفت : در تمامی ارتباطات خود با شرکت 
های مطرح جهانی الگوب��رداری و انتقال دان��ش روز به داخل 

کشور را مد نظر قرار خواهیم داد .
بر اس��اس این گزارش مرکز واقعیت مجازی خ��ودرو که برای 
اولین ب��ار در صنعت خ��ودرو به وج��ود آمده اس��ت با تالش 
متخصصان داخلی و هم��کاری تأمین ش��رکت آلمانی ایجاد 
شده و تأثیر بسیار زیادی در فرآیندهای مهندسی و تحلیل های 
طراحی در حوزه مهندس��ی ایفا خواهد کرد.ای��ن مرکز که با 

هدف کاهش هزینه  های طراحی و همچنین کم ش��دن زمان 
طراحی ایجاد ش��ده ، دارای دو بخش پاور وال و تونل است که 
هر کدام از این بخش  ها با کاربردهایی مجزا نقش تأثیرگذاری 
در فرآیندهای طراحی در مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا خواهد 
گذاشت.بخش پاور وال این مرکز با صفحات سه بعدی به صورت 
یک به یک برای نمایش کامل خودرو با قابلیت نمایش فول اچ 
 دی به نمایش گذاشته شده است به  گونه  ای که این تصاویر به 
وسیله 16 پروژکتور پخش شده و نمایش آن با کیفیت بسیار 
باالیی همراه خواهد بود.گفتنی است از قابلیت های بخش پاور 
وال این اس��ت که این سیس��تم می تواند تصاویر یک خودرو و 
همچنین رنگ و بافت قطعات را به  گونه  ای همزمان و به شکل 
سه  بعدی نمایش دهد و به وس��یله این بخش می توان زوایای 
مختلف یک خودرو را بررس��ی و تمامی ابعاد زیر و روی خودرو 

را مشاهده کرد.
 کاربرد اصلی بخش پاور وال در استایل ظاهری خودرو است 
به  گونه  ای که پیش از س��اختن مدل های فیزیکی در پروژه  
های طراحی، با ش��بیه  س��ازی طرح از طریق مدل  های سه 
 بعدی و طراحی اج��زا و بخش های مه��م در خودرو ضمن 
شناخت موارد و مش��کالت احتمالی می توان تغییرات مورد 

نیاز را در حوزه طراحی خودرو انجام داد.

 اولین مرکز واقعیت مجازی 
صنعت خودرو افتتاح شد 

ات�اق خب�ر: عض��و انجم��ن وارد کنن��دگان خ��ودرو از 
زمینه س��ازی برای ورود گروه صنعتی تویوتا به ایران خبر 
داد. عبدالرضا فهمیمی اظهار داش��ت: م��ا معتقدیم وقتی 
قرار است در کش��ور س��رمایه گذاری انجام شود باید یک 
توافق بلند م��دت صورت بگیرد و برای رس��یدن به چنین 
توافقی باید منتظر زمان مناسب باشیم. باید در نظر داشته 
باشیم که مش��کالتی که کشور 8 س��ال با آن درگیر بوده 
را نمی توان یک ش��به حل کرد. در بحث س��رمایه گذاری 
مس��تقیم خارجی خصوصا در صنعت خودورس��ازی نیز 
همین مسئله مطرح است.مدیرعامل نمایندگی تویوتا در 
ایران تصریح کرد: با توجه به ظرفیت خوب ایران در زمینه  
انرژی ارزان و نیروی کار تحصیلکرده، کش��ورمان بهترین 
مکان برای س��رمایه گ��ذاری در خاورمیانه ش��ناخته می 
ش��ود. از همین رو ما مذاکراتی را با تویوتا انجام داده ایم اما 
حضور آنها در کش��ور نیازمند وجود برخی زیر ساخت ها و 
قوانین تشویقی است. وی ادامه داد: ما هنوز نتوانستیم به 
صورت کامل حوزه تجارت کشور را فعال کنیم و به راحتی 
پول را جا به جا کنیم. از طرف دیگر وج��ود برخی قوانین 
اضافی و دست و پاگیر نیز سبب می شود که سرمایه گذار به 
راحتی در کش��ور حضور پیدا نکند.فهیمی تصریح کرد: به 

طور مثال یک خودرویی که امروز وارد می ش��ود ابتدا باید 
در مورد صفر کیلومتر بودن تائیدیه بگیرد. س��پس توسط 
سازمان بازرسی در گمرک کنترل ش��ود و بعد از طی این 
مراحل، اداره شماره گذاری ورود می کند و می تواند خودرو 
را ش��ماره نکند. این قبیل رفتارها و قوانین زائد سبب می 
شود که س��رمایه گذار قید کار کردن در کشور را بزند زیرا 
ریسک کار باال می رود.عضو انجمن وارد کنندگان خودرو 
ادامه داد: ما امیدواریم اصالحاتی که مد نظر دولت اس��ت 
هر چه زودتر اجرا ش��ود تا از پیچیدگی قوانین تجارت در 
کشور کاس��ته ش��ود و ما بتوانیم تبدیل به مرکز صادرات 

تویوتا در منطقه شویم.

زمينه سازی برای ورود تویوتا به ایران 



یاد  د  اشت
ناکارآمدی در صنعت گردشگری

اتاق خبر: عوامل بس��یاری در توسعه گردشگری 
یک کشور تأثیر گذار هس��تند که مهم ترین آن ها 
عزم ملی است. برای تصریح این سخن می توان به 
قابلیت تأثیرگذاری دولتمردان در این حوزه  اشاره 
کرد. اگر سیاس��تمداران جذب گردشگر را از جمله  
اهداف و برنامه ریزی های اصلی کش��ور قرار دهند 
راه دس��تیابی به موفقی��ت در این ح��وزه هموارتر 
خواهد ش��د.  در همین راس��تا مقام معظم رهبری 
طی گفته های خود در برخی از س��فرهای استانی 
راه توسعه برخی شهرها را توسعه گردشگری مطرح 
کرده اند. نش��انه دیگر توجه کنونی سیاستمداران 
ایران��ی ب��ه صنع��ت گردش��گری در نظ��ر گرفتن 

جایگاهی برای آن در برنامه ششم توسعه است.
البته عزم و ارداه ملی تنها مربوط به حکومت نیست 
بلکه جامعه نیز باید در آن مش��ارکت داشته باشند. 
این امر تنها با افزایش س��طح آگاهی مردم به دست 
می آید بنابراین باید ب��رای افراد جامعه برنامه های 
آموزش��ی در خصوص میزان اهمیت این صنعت و 
نحوه برخورد با گردش��گران ترتی��ب داد.  در وهله 
نخست این کالس های آموزش��ی باید برای برخی 
فع��االن صنفی مانن��د رانن��دگان وس��ایل نقلیه، 
هتلداران و ... برگزار ش��ود چراکه بیش از س��ایرین 
با گردش��گران در ارتباط هس��تند ام��ا در مجموع 
باید این آموزش ها در س��طحی گسترده برای تمام 
اعضای جامعه باش��د تا جایی ک��ه فرهنگ گردش 
پذیری و نحوه صحیح برخورد با آن ها در کس��وت 
میزبان در ما نهادینه ش��ود. بهترین راه برای دست 
یابی به این هدف آغاز آموزش های الزم در س��نین 

پایین و مدارس است. 
عامل دیگر ج��ذب گردش��گران، امنی��ت موجود 
در کش��ور مقصد اس��ت که ایران در حال حاضر به 
عنوان یکی از امن ترین کشورهای منطقه شناخته 
می ش��ود.  با توجه به جاذبه های گردشگری ایران 
باید گفت این کش��ور به صورت بالق��وه مورد توجه 
گردش��گران خارجی اس��ت البته وجود این عوامل 
بدون توجه کردن به زیر ساخت ها فاقد ارزش است 
بنابراین قبل از هر اقدامی باید قابلیت ها و ظرفیت 
ها در خصوص راه ها، جاده ها و تعداد هتل ها را باال 
برد و بر اس��اس برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت 

در این حوزه سرمایه گذاری کرد.
در مجم��وع نباید این نکت��ه را از یاد ب��رد که امروزه 
در دنیا این صنع��ت به عنوان عاملی مه��م در رونق 
اقتصاد شناخته می ش��ود چرا که درآمد آن با توجه 
مشاغل بس��یاری که درگیر هستند در سطح جامعه 
توزیع می شود، ارزآوری دارد و به عنوان صنعت سبز 
شناخته می شود؛ این اصطالح به این معنا است که 
گردش��گری منجر ب��ه تخریب و آلودگی در کش��ور 

مقصد نمی شود و سود باالیی نیز به همراه دارد.

گفت
 و
گو

اتاق خبر: وزیر اقتصاد، گردش��گری 
و فرهنگ اتریش اصل��ی ترین مانع 
همکاری های اقتص��ادی بین ایران 

و این کشور اروپایی را تشریح کرد.
وزیر اقتصاد، گردش��گری و فرهنگ 
ایالت کرنتن اتری��ش ایران را دارای 
فرصت های بس��یاری برای سرمایه 
گ��ذاری از س��وی ش��رکت ه��ای 

اتریشی توصیف کرد.
کریس��تین بنگ��ر وزی��ر اقتص��اد، 
گردش��گری و فرهنگ ایالت کرنتن 
اتری��ش در گف��ت و گوی��ی ک��ه با 
خبرنگار ات��اق خبر با اع��الم وجود 
فرصت ه��ای تجاری بس��یار خوب 
در ایران برای تجار اتریش��ی گفت: 
من بس��یار خوش��حالم که ایرانیان 
از این موقعیت اس��تقبال کرده اند. 
روابط ایران و اتریش س��ابقه بسیار 
زیادی دارد و همچنان در حال رشد 
اس��ت. هیات تجاری اتریشی با افراد 
زب��ده و متخصص��ی در زمینه های 
مانند جلوگیری از اتالف آب، انرژی 
خورشیدی، صنعت توریسم، ساخت 
و س��از به ایران آمده است و فکر می 
کن��م فرصت ه��ای تجاری بس��یار 
خوبی ب��رای بازرگانان اتریش��ی در 

زمینه فعالیت در ایران وجود دارد.
بنگر بزرگترین مش��کل را بر س��ر 

راه افزای��ش رواب��ط تج��اری میان 
دو کش��ور را مس��ائلی مانن��د نقل 
انتقاالت پ��ول و رواب��ط بین بانکی 
میان دو کش��ور دانس��ت و با اشاره 
به تالش های بانک های اتریش��ی 
برای حل این مش��کل اش��اره کرد 
و گفت: متاس��فانه در ح��ال حاضر 
مشکالت بس��یاری بر سر راه انتقال 
پ��ول از ایران به اتری��ش و بالعکس 
وجود دارد. با ای��ن حال نمایندگان 
بانک های اتریش��ی مانند رایفهازن 
به ایران آمده اند تا درباره چگونگی 
رفع این مشکل رایزنی های خود را 
انجام دهند و من فکر می کنم که با 
رفع این مشکل، روابط تجاری میان 
دو کش��ور افزایش پیدا خواهد کرد.

وزیر اقتصاد، گردشگری و فرهنگ 
ایال��ت کرنتن با اش��اره ب��ه قابلیت 
ایران در ج��ذب توریس��ت  گفت: 
حدود 50 درصد از درآمد ناخالص 
مل��ی اتری��ش براس��اس صنع��ت 
توریسم ش��کل گرفته اس��ت و این 
باعث ش��ده که اتریش دارای یکی 
از قدرتمند ترین کش��ور های فعال 
در این صنعت باشد. به همین دلیل 
امیدوار هس��تیم که ب��ا طرف های 
ایران��ی در رابطه با تبادل توریس��م 
همکاری های خوبی داشته باشیم.

وی در م��ورد افزایش روابط تجاری 
بین دو کش��ور تاکید ک��رد: آینده 
روابط اقتصادی دو کش��ور را بسیار 

خوب و در حال پیشرفت می بینم.
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وزیر اقتصاد، گردشگری و فرهنگ اتریش در گفت و گو با اتاق خبر پاسخ داد

 اصلی ترین مانع همکاری های اقتصادی
 بین ایران و اتریش چیست؟

پنجشنبه 13 خرداد 1395

مهدی سياووشی کرد

عضو اتاق بازرگانی

در گفت و گوی اتاق خبر با رئيس اتاق بازرگانی ایالت کرنتن اتریش مطرح شد
زمينه های همكاری اقتصادی ایران و اتریش در چه حوزه هایی خواهد بود؟

اتاق خبر: با توجه به ش��رایط کنونی 
ایران، این کش��ور قابلیت تبدیل شدن 
به قدرت تجاری و اقتصادی در منطقه 

خاورمیانه را دارد.
رئی��س ات��اق بازرگانی ایال��ت کرنتن 
اتریش فرصت های تج��اری در ایران 
را برای ش��رکت های این کشور بسیار 

بزرگ و عالی توصیف کرد.
یورگن من��دل رئیس ات��اق بازرگانی 
ایالت کرنتن اتریش در گف��ت و گو با 
اتاق خبر در حاش��یه همایش تجاری 
اتاق بازرگانی ته��ران و هیات تجاری 
ایالت کرنتن اتریش، ب��ا ابراز امیدواری 
به دلیل افزایش فرص��ت های تجاری 
میان دو کشور گفت: من فکر می کنم 
در حال حاضر موقعیت بس��یار خوبی 
برای هم��کاری میان تجار دو کش��ور 
به وجود آمده اس��ت و در طرف ایرانی 

از نظر اقتص��ادی موقعیت خوبی برای 
تبدیل شدن به هاب تجاری و اقتصادی 

در منطقه خاورمیانه وجود دارد.
مندل با بیان اینکه دو ط��رف در حال 
حاضر در حال رفع موانع و مش��کالت 
را بر س��ر راه افزایش مناسبات تجاری 
و سیاسی میان ایران و اتریش مشغول 
هس��تند،تصریح کرد: به غیر از زمینه 

هایی مانند نف��ت و گاز، بخش انرژی 
های تجدید پذیر برای تجار و شرکت 
های اتریش��ی بس��یار جذاب است. با 
این حال در بخش هایی مانند صنایع 
چوب،خدم��ات توریس��م و صنای��ع 
س��نگین نیز صحبت های��ی بین دو 

طرفین ایرانی و آلمانی شده است.
رئی��س ات��اق بازرگانی ایال��ت کرنتن 
اتریش افزود: در زمینه خدمات بانکی 
تالش هایی برای رفع مش��کالت این 
بخش در ح��ال انجام اس��ت و با وجود 
سختی هایی که در ابتدا برای فعالیت 
بان��ک های اتریش��ی در ای��ران وجود 
داش��ت به نظر می رس��د که به زودی 
ش��اهد فعالیت بانک های اتریشی در 
ایران خواهیم بود و این ش��روع خوبی 
برای افزایش رواب��ط تجاری بین ایران 

اتریش خواهد بود.
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تصویر روز:   علی الریجانی برای سومین بار به ریاست مجلس رسید

کشف اولين گالری هنری تاریخ
اتاق خب�ر: تعداد زی��ادی غارن��گاره به 

قدمت 14 هزار و 500 س��ال توسط 
باستان شناسان در اسپانیا پیدا شد 
که ممکن اس��ت قدیمی ترین در 

نوع خود باشد.
 پی��دا ش��دن مجموع��ه ی بزرگی 

از غارنگاره ه��ای متعلق ب��ه 12 هزار 
تا 14 ه��زار س��ال پی��ش در اس��پانیا، 

باستان شناس��ان را به س��مت کش��ف قدیمی ترین گالری 
هنری تاریخ بش��ر س��وق می دهد.تعداد این نقاشی ها که 
روی دیواره ی غار »آکس��ورا« در ش��مال اس��پانیا کشیده 
ش��ده ، حداقل 70 عدد گزارش شده اس��ت. این غار در 50 
کیلومتری ش��هر بیلبائو در ایالت باس��ک واقع است. تصور 
می ش��ود این آثار که در مس��احت 100 مت��ری از این غار 
کشیده ش��ده اند، اواخر دوره پارینه سنگی یعنی 14 هزار و 

500 سال پیش خلق شده باشند.
این عصر از 40 هزار سال پیش شروع شد و تا 10 هزار سال 
پیش ادامه داش��ت. این غارنگاره ها تصاوی��ری از حیوانات 
مختل��ف از جمله گاومیش، اس��ب، بز، گوزن و ... را نش��ان 
می دهد. یکی از این نقاشی ها گاومیش کوهان دار آمریکایی 

است که نیزه هایی به پشتش فرو رفته است.

کاهش بی سابقه گردشگران ترکيه
ات�اق خبر: ترکی��ه یکی از کش��ور های 

منطقه است که س��االنه گردشگران 
زی��ادی را میزبانی می کن��د. اما به 
دلیل مش��کالت امنیت��ی اخیر در 
زمینه بمب گذاری و کش��ته شدن 
گردش��گران، میزان مس��افرانی که 

به این کشور س��فر می کردند کاهش 
ش��دیدی به خود دی��ده و ای��ن کاهش در 

طول 17 سال گذش��ته بی سابقه است.بر اس��اس اطالعات 
منتشر شده، در ماه آوریل تعداد گردش��گرانی که به ترکیه 
سفر کردند 28 درصد کاهش یافته است. عواملی نظیر وجود 
تنش با روسیه و نگرانی های امنیتی در خصوص بمب گذاری 
دالیل این موضوع هستند. البته باید توجه داشت که چنین 
کاهشی در طول 17 سال گذشته بی سابقه بوده است. کاهش 
میزان گردشگران برای اقتصاد این کشور مشکل آفرین است 
و دلیل این موضوع نیز کاهش صادرات و سرمایه گذاری های 
خصوصی است. برخی از اقتصادانان پیش بینی می کنند که 
درآمد ترکیه از صنعت گردش��گری به 8 میلیارد دالر یا یک 
چهارم فعلی خواهد رس��ید. این میزان حدود یک درصد از 

تولید ناخالص ملی را شامل می شود.

اخبار
اتاق خبر:  آئوکیگاهارا که با عنوان های 
جن��گل خودکش��ی، دری��ای درختان 
و بهتری��ن مکان برای مردن ش��ناخته 
می شود، جنگلی اس��ت واقع در شمال 
غربی ک��وه فیجی��در ژاپن اس��ت. این 
جنگل ب��ا مس��احت تقریب��ی معادل 
35 کیلومتر مربع، کمت��ر از 100 مایل 
در غرب توکیو واقع اس��ت. این جنگل 
دارای تاریخچه ای مرتبط با ش��یاطین 
در  اس��اطیر ژاپن اس��ت و به مکانی به 
ش��دت متداول برای خودکشی مبدل 
شده اس��ت، از ای��ن رو آئوکیگاه��ارا به 
عنوان دومین مکان محبوب دنیا برای 
خودکش��ی به ش��مار می رود. از س��ال 
1950، بس��یاری از تاجران ژاپنی وارد 
جنگل ش��ده اند و حده اقل 500 نفر از 
آن ها بازنگش��ته اند، و این آمار هر سال 
بین 10 تا 20 نفر در حال افزایش است 
)78 نف��ر در س��ال 2002، 105 نفر در 
س��ال 2003، 108 نفر س��ال 2004 و 
54 نفر در سال 2010( به همین دلیل 
پلیس نشانه هایی به زبان های ژاپنی و 
انگلیسی برای جلوگیری از خودکشی ها 
با مظم��ون »زندگی هدی��ه ای گرانبها 
از طرف پدر و مادر شماس��ت«، »یکبار 

دیگر ب��ه پدر و م��ادر، خواه��ر و برادر، 
همس��ر و فرزندان خود بیندیش��ید« 
و یا »لطف��اً قب��ل از اینک��ه تصمیم به 
خودکش��ی بگیرید با پلیس مش��ورت 
کنی��د!« در سراس��ر جن��گل و بر روی 

درختان قرار می دهند.
آئوکیگاهارا همچنین به دلیل داشتن 
دو غار، به نام های غار یخی و غار بادی، 
توسط بس��یاری از گردش��گران مورد 
بازدید ق��رار می گیرد. ای��ن جنگل به 
دلیل تراکم بس��یار ب��االی درختانش 
به نام دری��ای درختان ش��هرت دارد. 
آئوکیگاهارا از بسیاری جهات منحصر 

به فرد اس��ت، در این جنگل به ندرت 
حیات وحش وج��ود دارد، و به همین 
علت جنگل بسیار ساکت است. انبوه 
درختان نزدیک به هم، مانع رس��یدن 
نور خورشید و باد می ش��ود و باعث به 
وجود آم��دن فضایی تاریک، بس��یار 
س��اکت و آرام و از طرف��ی عدم وجود 
حیات وحش این مسئله را دو چندان 
می کن��د. همچنین قطب نم��ا در این 
منطقه به درستی کار نمی کند. صدای 
پرندگان و دیگر حیوان��ات که انتظار 
شنیدن آن ها می باشد، وجود ندارد و 

یا به وفور دیده نمی شود.

جنگل آئوکیگاهارا؛ مکانی محبوب برای خودکشی

اتاق خبر: رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر 
جهرم با اشاره به اینکه غار “سنگ اش��کن” این شهرستان 
بزرگترین غار دست ساز خاورمیانه اس��ت گفت: 2 میلیارد 

ریال برای احیا غار “سنگ اشکن” اختصاص یافته است.
محمودرضا نس��ابه اظهار داش��ت: کمیته میراث فرهنگی 
با هدف توج��ه بیش  از پیش ب��ه بافت های تاریخ��ی و آثار 
تاریخی زیر نظر کمیس��یون فرهنگی شورای اسالمی شهر 
جهرم تشکیل شده است.  رئیس کمیسیون فرهنگی شورای 
اس��المی ش��هر جهرم گفت: از جمله اعض��ای این کمیته 
کارشناس��ان ارش��د حقوق، زمین شناسی، نقش��ه برداری، 
جغرافیا، معماری و جمعی از عالقه مندان و پیشکس��وتان 
میراث فرهنگی شهر جهرم هس��تند. وی خاطرنشان کرد: 
با تهیه گزارش��ی از این غار و ارسال آن به س��ازمان میراث 
فرهنگی کش��ور مبلغ 2 میلیارد ریال به غار سنگ اش��کن 
جهرم اختصاص یافت که از مسئوالن کشوری می خواهیم 
برای بازسازی و ش��روع عملیات در مکان مذکور نسبت به 

تخصیص بودجه در نظر گرفته اقدام کنند.

نس��ابه خواس��تار اختصاص ردیف بودجه برای این غار شد 
و گفت: مهم ترین کاری که باید در قبال غار سنگ اش��کن 
انجام ش��ود انجام اقدامات مطالعات��ی و عملیاتی در زمینه 
مقاوم سازی سقف و ستون ها و فراهم س��ازی زمینه جذب 

سرمایه گذار بخش خصوصی است.
غار سنگ شکن جهرم یکی از بزرگ ترین و زیباترین غارهای 
مصنوعی جهان اس��ت که تا همین چند ده��ه پیش تمام 
مصارف سنگ شهر از همین محل تأمین می شده است. این 
غار دست ساز قدمتی بین 150 تا 200 سال دارد و در 185 

کیلومتری جنوب شرق شیراز واقع  شده است.

اختصاص۲ ميليارد ریال برای احيا غار تاریخی سنگ اشكن جهرم


