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مهم ترین خبرهای 

سایت اتاق خبر

 اتاق خبر ویکند                

سیاسی، اقتصاد               ی، اجتماعی و فرهنگی

ویتــــــــرین
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 د    ولتی ها 
 شورای گفت و گو را 

به رسمیت نمی شناسند    
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 عوامل تاثیرگذار
  د    ر کاهش 

حجم وارد    ات

رییس کمیسیون مد  یریت 
وارد  ات اتاق بازرگانی ایران:

آمار اعالم شد    ه از میزان 
وارد    ات کاالهای چینی 

اشتباه است

محمد     حسین برخورد    ار:

 خود    روسازی
 یک سال پس از کمپین 

»خود    رو نخرید    «

اتاق د    ر زمینه تحقیقات 
بازاریابی اقد    امی انجام 

ند    اد    ه است
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د  ر جلسه خانه اقتصاد   ایران با جمعی از نمایند  گان مجلس شورای اسالمی مطرح شد  

»حمایت از رشد   اقتصاد  ی ایران« 
جایگزین شعار حمایت از تولید   د  اخلی

سخن آغاز

د  رست یکسال از امضای توافق تاریخی برجام میان ایران 
و گروه 1+5 سپری می ش��ود   توافقی که یکی از پیچید  ه 
ترین پروند  ه های فن��ی –امنیتی را وارد   یک مکانیس��م 
زمانی و چند   مرحله ای برای پایان یافتنش کرد  ه اس��ت. 
طی سال گذشته بی شک مهمترین د  ستاورد   برجام، د  ر 
فضای سیاسی د  اخل کشور ایجاد   امید   د  ر بین مرد  م بود  ه 
است و د  ر عرصه د  یپلماس��ی به نوعی شاهد   یک گشایش 
بین المللی د  ر روابط جامعه بین المللی با ایران بود  یم که 
اوج آن را می توان د  ر برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ د  ر 
تهران، سفرهای متعد  د   د  یپلمات ها و هیات های سیاسی 

و اقتصاد  ی کش��ورهای مختلف و امضای سند  ها و تفاهم 
نامه های هم��کاری متعد  د   مش��اهد  ه ک��رد  . د  ر زمینه 
چگونگی اجرایی شد  ن برجام اما شاهد   هستیم هرچند   
روند   رف��ع تحریم ها آغاز ش��د  ه اس��ت اما ای��ن روند   با 
سرعتی که مرد  م د  ر گام اولیه از آن انتظار د  ارند   چند  ان 
تطبیق ند  ارد   بعضاً برخی س��نگ اند  ازی ها و تهد  ید  ها 
که عمد  تاً از س��وی جمهوریخواه��ان و آمریکایی هایی 
مخالف توافق روی د  اد  ، باعث ُکند   ش��د  ن روند   اجرایی 
ش��د  ن برجام ش��د  . د  ر فضای سیاس��ی د  اخل نیز اد  امه 
رقابت های د  اخل��ی و روی د  اد  ن برخی ح��واد  ث قابل 
تامل نظیر حمله به س��فارت عربس��تان سعود  ی باعث 
ش��د   تا د  ولت د  ر تنگناهایی قرار گیرد   حال باید   د  ید   د  ر 
س��ال پیش رو و بخصوص با توجه به انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا وضعیت و روند   عملیاتی شد  ن بخش 

های باقیماند  ه برجام چگونه خواهد   شد  ؟

یکسالگی برجام

ارد  شیر پشنگ

عضو شورای سرد بیری

رضا پد    ید    ار عضو اتاق بازرگانی تهران

9

 رییس انجمن صنفی د    فاتر خد    مات 
مسافرتی ایران د    ر گفت و گو با اتاق خبر

مشکالت صنعت 
 گرد    شگری ترکیه

زود    گذر است
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یاد          د          اشت
تهد    ید     به وتوی الیحه منع فروش هواپیما 

به ایران

اتاق خب�ر: خبرگ��زاری آسوش��یتد     پرس گ��زارش د    اد    ، 
اکثریت جمهوری خواه مجلس نماین��د    گان آمریکا تد    ابیر 
ت��ازه ای را با هد    ف مس��د    ود     ک��رد    ن ف��روش هواپیماهای 
مسافربری بوئینگ به ایران تصویب کرد    ه است. نمایند    گان 
بعد     از ظهر پنجشنبه طی یک رای گیری شفاهی د    و متمم 
د    ر این زمینه که ب��ه الیحه بود    جه خد    مات مالی پیوس��ت 
ش��د    ه بود     را تصویب کرد    ند    . د    ول��ت باراک اوبام��ا، رئیس 
جمهور آمریکا، گفته اس��ت هر گونه مصوب��ه ای که باعث 
تضعیف توافق اتمی با ایران ش��ود     را وتو خواهد     کرد    . ایران 
ماه قبل رس��ما تایید     کرد     ک��ه برای خری��د    اری هواپیما با 
بوئینگ به توافق رس��ید    ه اس��ت. پیتر روس��کام، نمایند    ه 
اهل ایلینوی که تهی��ه کنند    ه این متمم ه��ا بود     گفت که 
این هواپیماهای مس��افربری ممکن اس��ت مورد     استفاد    ه 
سپاه پاس��د    اران ایران قرار گیرد    . وی گفت:  "د    اد    ن این نوع 
هواپیماها به رژیم ایران به این معنی اس��ت که کاالیی د    ر 
اختیار آنها م��ی گذاریم که می تواند     ب��رای مقاصد     نظامی 
استفاد    ه ش��ود    ." او اد    عا کرد     می توان هواپیماهای بوئینگ 
را طوری بازطراحی کرد     که 1۰۰ موش��ک بالستیک یا 15 

هزار گلوله آرپی جی را حمل کنند    .
یک مد    یر بوئین��گ ماه پیش گفت��ه بود     که د    ول��ت اوباما 
اجرای توافق اتمی را برای امنیت ملی "بس��یار مهم" می 
د    اند    . به گفته وی توافق با بوئینگ اگر عملی شود     به د    لیل 
توافق اتمی )برجام( امکان پذیر می ش��ود    . ایران و قد    رت 
ها نزد    یک به یک سال قبل )روز 1۴ ژوئیه ۲۰15( د    ر مورد     
برنامه اتمی ایران د    ر قبال رفع تحریم های هس��ته ای به 
توافق رس��ید    ه بود    ند     که از ژانویه گذش��ته به اجرا د    رآمد    . 
خوزه س��رانو، نمایند    ه د    مکرات اهل نیویورک د    ر مخالفت 
با این متمم ها گفت ک��ه هد    ف جمهوری خواهان تعضیف 

برجام است.
گزارش ش��د     که اگر طرح تازه د    ر کنگ��ره تبد    یل به قانون 
ش��ود     - یعنی رئیس جمهور آمریکا آن را امضا کند     - می 
تواند     بر س��ایر ش��رکت هایی که قصد     ف��روش هواپیما به 
ایران را د    ارند     اثر بگذارد    ، چون تقریبا همه جت های امروز 
حاوی بی��ش از 1۰ د    رصد     قطع��ات آمریکایی هس��تند     و 

بنابراین به مجوز صاد    راتی آمریکا نیاز د    ارند    .
ایران قرارد    اد    ی ب��رای خرید    اری 1۰۰ فرون��د     هواپیمای 
اروپایی ایرباس امضا کرد    ه اما ایرباس می گوید     اجرای این 
قرارد    اد     کند    تر از حد     انتظار پیش م��ی رود    . آن قرارد    اد     هم 
نیازمند     مجوز صاد    راتی از آمریکاس��ت. به گزارش رویترز، 
براس��اس تفاهمی که میان ایران و بوئینگ امضا شد    ه قرار 
اس��ت ایران ۸۰ هواپیما را بخرد     و ۲۹ هواپیمای د    یگر را با 
حمایت بوئینگ اجاره )لیس��ینگ( کند     و تحویل آنها قرار 

است از ۲۰1۷ شروع شود     و تا ۲۰۲5 اد    امه یابد    .

اتاق خبر: طی هفته ها و روزهای اخیر همچنان موضوع برخورد      
با فیش های حقوقی یکی از مهمترین مسائل و خبرهای روز د     ر 
کشور به شمار می رود      به نحوی که هر روز شاهد      افشاهای جد     ید      
و یا برخورد     ها و آئین نامه های جد     ید      هس��تیم. د     ر همین زمینه 
گزارش یک این هفته گروه سیاس��ی اتاق خبر ب��ه این موضوع 

اختصاص پید     ا کرد     ه است:
   قصد      برخورد      جد     ی د     ولت با معضل د     ریافت های نامتعارف

نایب رئیس کمیسیون بهد     اش��ت و د     رمان مجلس شورای اسالمی 
گفت: با توجه به بیانیه اخیر رئیس جمهوری، د     ولت عزم جد     ی د     ر 
برخورد      با معضل د     ریافت های نامتعارف د     ارد     . سید      مرتضی خاتمی 
د     ریافت های نامتعارف را ناشی از ضعف قوانین و مقررات موجود      د     ر 
این رابطه د     انست و افزود     : عد     ه ای باسوء استفاد     ه از ضعف ها و منافذ 
موجود     ، بی انصافی و بی عد     التی نمود     ه و برد     اشت های کالن از بیت 
المال کرد     ند     . وی اظهار کرد     : رهبر معظم انقالب و ش��خص رئیس 
جمهوری، بر برخورد      ب��ا د     ریافت های نجوم��ی و برگرد     اند     ن اموال 
تاکید      جد     ی د     ارند      و د     ولت نیز به این مسئله با جد     یت وارد      شد     ه است.

خاتمی افزود     : مجلس شورای اسالمی عزم جد     ی د     ارد      تا با تصویب 
قانونی جامع د     ر ای��ن رابطه، منافذ قانونی را ببن��د     د      و مانع تکرار 
چنین وقایعی شود     . نمایند     ه مرد     م ماهنشان و ایجرود      د     ر مجلس 
شورای اسالمی اد     امه د     اد     : البته د     ر گذشته قانون خد     مات کشوری 
به تصویب رسید      که د     ولت می توانس��ت با رفع نواقص آن از بروز 
مش��کالت بعد     ی به میزان زیاد     ی جلوگیری کند     . وی با اشاره به 
اینکه پس از برخورد      با پرد     اخت های نجومی، باید      با تد     ابیر حساب 
شد     ه د     ر جهت منطقی کرد     ن پرد     اخت ها گام برد     اشت، بیان کرد     : 
همزمان با این کار باید      مرد     م را د     ر جریان امور قرار د     اد     ، تا از تحقق 

عد     الت د     ر پرد     اخت ها اطمینان یابند     .
  عاد     النه نیست که این د     ولت هزینه پرخوری عد     ه ای بی 

مسئولیت را بد     هد     
نماین��د     ه مرد     م مالیر د     ر مجلس ش��ورای اس��المی گفت: این 
عاد     النه نیس��ت که د     ول��ت یازد     ه��م، هزینه گران و س��نگین 
پرخوری عد     ه ای ب��ی مس��ئولیت و بی مالحظ��ه، آن هم د     ر 
ش��رایطی س��خت و نفس��گیر را بد     هد     . محمد      کاظمی افزود     : 
امروز د     ولت معقول یازد     هم د     ر برابر بهمنی از نابسامانی ها که 
تازه س��ر باز کرد     ه اند     ، قرار گرفته و انتظاری فراتر از او می رود     . 
نمایند     ه مرد     م مالیر د     ر مجلس د     هم رسید     گی نکرد     ن به حقوق 
های نجومی نامتعارف از همان ابتد     ا را یک اش��تباه سیاسی و 
آرمانی د     انس��ت و گفت: د     ولت یازد     هم که انگار د     ر مید     ان مین 
پا گذاش��ته، احتیاط عمیق، چابکی و د     قت هم��راه با واکنش 
ف��وری الزم د     ارد     . کاظم��ی بیان ک��رد     : موض��وع حقوق های 
نجومی برخی از مد     یران د     ولتی تنها یک نمونه از نابسامانی ها 

و فساد     های اقتصاد     ی است که گریبان د     ولت و ملت را گرفته و 
طبق تاکید     ات رئیس جمهوری این گره کور که از سالیان د     ور 
د     ر ساختار اد     اری کشور ایجاد      ش��د     ه، باید      باز شود     .  وی تاکید      
کرد     : بگذاری��م با برخورد     ی قاطع و ش��فاف از س��وی د     ولت با 
حقوق های نامتعارف، مرد     م طعم عد     الت را بچشند      و از اعتماد      
به د     ولت یازد     هم بیشتر راضی و مفتخر شد     ه و بر حمایت خود      
بیفزایند     . کاظم��ی تصریح کرد     : به د     نبال ص��د     ور بیانیه رئیس 
جمهوری د     رباره حقوق های نامتع��ارف، اینک که پرد     ه از این 
زخم برد     اشته ش��د     ه، باز هم صد     اقت، صراحت و سرعت د     ولت 

امری ضروری است.
  قاطعیت د     ولت د     ر مورد      پرد     اخت های غیر متعارف

رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اس��المی با تاکید      بر 
این که همه پرد     اخت ها باید      مصوبه ش��ورای حقوق د     س��تمزد      
را د     اش��ته باش��د      د     رخصوص پرد     اخت های نامتعارف گفت: باید      
علت بروز چنین عواملی شناسایی ش��ود      و با تقد     یم الیحه جامع 
مانع تکرار چنین اتفاقاتی شد     .  د     اود      محمد     ی رییس کمیسیون 
اصل نود      مجلس شورای اس��المی،  با بیان این که اجرای بند      بند      
بیانیه رییس جمهور ذائقه مرد     م را ش��یرین می کند      د     ر خصوص 
قاطعیت د     ولت د     ر رابطه با پرد     اخت های غیر متعارف اظهار کرد     : 
اقد     ام رییس جمهوری با توجه به اینکه افکار عمومی منتظر است 
تا مسووالن د     ر این خصوص عکس العمل نشان د     هند      بسیار اقد     ام 
خوبی بود     ؛ چرا که د     ر این بیانیه به نکات خوبی اشاره شد     ه است. 
وی افزود     : موارد      مهم و پیشگیرانه د     ر بیانیه رییس جمهوری مطرح 
شد     ه اس��ت؛ از جمله اینکه افراد      را از د     و ش��غله بود     ن منع کرد     ه، 
همچنین کسانیکه د     ر مناصب د     ولتی قرار د     ارند      نتوانند      به عنوان 
هیئت مد     یره د     ر شرکت های مشابه عضویت پید     ا کنند      و رعایت 
حد     االقل و حد     اکثری ها د     ر پرد     اخت ها از نکات خوب بیانیه رییس 

جمهور است.
  گزارش جهانگیری به رییس جمه�وری د     ر مورد      فیش 

های حقوقی
اما د     ر همین هفته گزارش کمیته وی��ژه ای که بعد      از ابالغ رئیس 
جمهوری و به د     ستور اسحاق جهانگیری به منظور بررسی همه 
جانبه مساله فیش های حقوقی، زمینه ها، ابعاد      و موارد      مختلف 
آن تشکیل ش��د     ه بود     ، منتش��ر ش��د     . د     ر گزارش کمیته ویژه که 
برای استحضار رئیس جمهوری، پاسخگویی مناسب به مطالبه 
اجتماعی و س��امان د     هی نظام پرد     اخت ها د     ر همه د     ستگاه های 
د     ولتی و عمومی تهیه شد     ه، ضمن ریشه یابی موضوع، تصمیمات، 
راهکارهای کوتاه و بلند      مد     ت، د     س��تورالعمل هایی را به منظور 
مسد     ود      شد     ن همه منافذ شکل گیری پرد     اخت های غیرمتعارف 

د     ر همه د     ستگاه های د     ولتی و غیر د     ولتی، ارائه کرد     ه است. 

همراهی مجلس با د    ولت د    ر برخورد     با حقوق های نجومی
اتاق خبر گزارش می د    هد    :

د   اود    محمد   یسید    مرتضی خاتمی محمد    کاظمی
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گوشه کنار اقتصاد               

انتشار اوراق مشارکت طرح های معد    نی
اتاق خبر: مهد    ی کرباس��یان ،برای 
تامی��ن مالی بخش مع��د    ن و صنایع 
معد    نی راهکارهای متعد    د    ی تد    ارک 
د    ید    ه ش��د    ه اس��ت که براس��اس آن، 
عالوه بر تامین به ص��ورت فاینانس و 
اختصاص برخی بود    جه های د    ولتی، با 
مجوز د    ولت ۴۰۰ میلیارد     تومانم اوراق 

مشارکت قرار اس��ت برای طرح های معد    نی به زود    ی منتشر 
شود    . معاون وزیر صنعت، معد    ن و تجارت افزود    : بر این اساس 
ساز و کار انتش��ار این اوراق با هماهنگی بانک مرکزی تعیین 
خواهد     ش��د     و اطالعات آن به صورت عمومی منتشر می شود    ، 
البته انتش��ار اوراق براس��اس مصوبه ش��ورای اقتصاد     صورت 
می گیرد    . وی تصریح کرد    : د    ر مرحله اول این اوراق مش��ارکت 
برای د    و طرح معد    نی د    ر حوزه تیتانیوم و طال منتشر می شود     و 
امید    واریم بتوانیم برای برخی د    یگر از طرح ها هم از روش های 
تامین مالی این چنینی بهره گیریم، همچنین قرار اس��ت که 

مد    ت زمان بازپرد    اخت این اوراق نیز ۴ ساله باشد    .
خود    کفایی ۷۰ د    رصد    ی د    ر تولید     پله برقی

اتاق خب�ر: محمد    رضا نعم��ت زاد    ه 
د    ر پنجمی��ن نمایش��گاه بین المللی 
آسانسور و صنایع و تجهیزات وابسته 
د    ر تهران با بیان اینک��ه د    ر تولید     پله 
برق��ی ب��ه ۷۰ د    رص��د     خود    کفای��ی 
رس��ید    ه ایم، گفت: ب��ه ۴ ه��زار پله 
برقی نیاز د    اریم که نش��ان د    هند    ه افق 

روشن این صنعت اس��ت. وی افزود    : همه قطعات آسانسور د    ر 
کشور اس��تاند    ارد    های خود     را د    ارد     و نظارت ویژه ای می شود     و 
د    ر این باره جای نگرانی نیس��ت. نعمت زاد    ه گف��ت: آنچه د    ر 
غرفه های این نمایش��گاه د    ی��د    م، موجب افتخار اس��ت، زیرا 
س��ازند    گان و طراحان توانس��ته اند     خیلی از اج��زا و قطعات 

آسانسور مانند     موتور، گیربکس و د    رهای اتوماتیک را بسازند    .
حاد    ثه ماهشهر 6۰ میلیون یورو خسارت 

د    ر پی د    اشت
اتاق خبر: محمد     رضایی با اش��اره به 
اینکه کارشناسان این شرکت به د    ستور 
مد    یرعامل بیمه ایران از س��اعات اولیه 
بروز حاد    ثه آتش سوزی د    رمحل حاضر 
شد    ند     تا بتوانند     هرچه سریع تر میزان 
خس��ارت وارد    ه را برآورد     کنند    ، افزود    : 
از آنجا ک��ه این مجموع��ه د    ارای بیمه 

نامه تمام خطر نزد     کنسرسیومی متشکل از شرکت های بیمه به 
راهبری بیمه ایران است بزود    ی غرامت تعیین شد    ه د    ر وجه بیمه 
گذار کارس��ازی خواهد     شد    . رضایی د    رپاس��خ به سئوال د    یگری 
د    رخصوص د    لیل بروز این حاد    ثه،تصریح کرد    : نقص فنی یکی از 
پمپ های سه گانه برج تقطیر موجب ایجاد     بخارمواد     اشتعال زا 
به صورت ابرشد    ه که به کوره مجاور سرایت و باعث آتش سوزی 
شد    ه اس��ت. وی د    رباره س��هم بیمه ایران د    راین کنسرسیوم نیز 
گفت : مسئولیت بیمه ایران د    راین کنسرسیوم جبران حد    ود     6۰ 
د    رصد     خسارت وارد    ه است که آماد    گی پرد    اخت آن د    رکوتاه ترین 

زمان ممکن به زیان د    ید    گان وجود     د    ارد    .
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اتاق خبر:  محمد     حسین برخورد    ار د    ر خصوص اهتمام  د    ولت 
برای کاهش میزان وارد    ات کااله��ای بی کیفیت چینی گفت: 
میزان باالی حجم وارد    ات به د    ولت ربطی ند    اش��ته  و به مصرف 
کنند    ه مربوط اس��ت به طوری که نمی ش��ود     مصرف کنند    ه را 

مجبور به مصرف کاالی ایرانی و یا کاالی خارجی کرد    .
وی افزود    : ب��رای اس��تفاد    ه از کاالهای با کیفیت نخس��ت باید     
فرهنگ سازی شد    ه و نقیصه ای که به د    لیل کسب د    رآمد     بیشتر 
به وجود     آمد    ه است و د    ر طی آن برند    های خارجی را پررنگ شد    ه 
اند     را برطرف کرد    ، همین امر باعث کاه��ش نوآوری، تحقیق و 
توسعه، به روز بود    ن تکنولوژی و د    ر نتیجه ترجیح مصرف کنند    ه 

برای خرید     کاالهای خارجی و چینی شد    ه است.
برخ��ورد    ار د    ر رابطه با راه ه��ای موجود     د    ر برط��رف کرد    ن این 
مشکل بیان کرد    : برای از بین برد    ن این معضل باید     برای مرد    م 
روشن سازی کرد     که  اس��تفاد    ه از کاالهای بیگانه چه ضربه ای 
به ساختار کاری و اشتغال کشور خواهد     زد    ، با این گونه فرهنگ 
سازی گرایش مصرف کنند    گان برای خرید     کاالهای خارجی و 
چینی کمتر خواهد     شد    ، از س��وی د    یگر مد    یران نیز باید     نسبت 
به فناوری، نوآوری و تحقیق توسعه همت کرد    ه و تغییرات الزم 

را ایجاد     کنند    .
وی اد    امه د    اد    : د    ر ص��ورت هرگونه جلوگیری د    ول��ت از وارد    ات 
کاالهی چینی باز هم شاهد     این گونه کاالها د    ر بازار خواهیم بود     
چرا که با وجود     راه ها و مرزهای گسترد    ه آبی و زمینی این کاالها 
به صورت قاچاق وارد     کشور خواهند     شد    ، د    ر نتیجه بهترین شیوه 
برای کاه��ش وارد    ات و مصرف کاالهای چینی ارتقای س��طح 
کیفی تکنولوژی، باال برد    ن سطح آگاهی مرد    م، مشتری مد    اری و 

خد    مات پس از فروش  است.

عضو سابق اتاق بازرگانی تهران د    رباره سیاست های د    ولت برای 
اد    امه روبط تجاری ب��ا چین تصریح کرد    : اخیرا سیاس��ت های 
د    ولت د    ر حال س��وق به خرید     تکنولوژی اس��ت اما باید     د    ر نظر 
د    اشت که هیچ یک از این اهد    اف به صورت کوتاه مد    ت عملیاتی 
نخواهد     بود    ، متاس��فانه د    ر ایران اهد    افی که امسال تعریف شد    ه 
است سال بعد     فراموش می شود    .به طور مثال اقتصاد     مقاومتی 
را تنها  د    ر شعار و سربرگ ها استفاد    ه می کنیم و هیچ کسی آن 

را سنجش نمی کند    .
وی ضمن پیش��نهاد    ات خود     برای جلوگی��ری از افزایش آمار 
وارد    ات کااله��ای چینی گفت: اولین راهکار روش��ن س��ازی و 
فرهنگ س��ازی برای مرد    م اس��ت، راهکار د    وم توجه و متمرکز 
شد    ن جد    ی مسئوالن بر پد    ید    ه قاچاق است و سوم کسانی که نام 
مد    یر را با خود     ید    ک می کشند     می بایست وظایف مد    یریتی خود     

را به خوبی انجام د    هند    .

اتاق خبر:  د    ر نهمین نمایشگاه بین المللی بانک، بورس 
و بیمه وزیر اقتصاد     با اش��اره به اهمیت این نمایشگاه 
گفت: بورس، بانک و بیمه س��ه رکن اساس��ی بازار 
مالی و نظام تامین مالی محس��وب می شود     و بد    ون 
یک نظام مالی کارآمد     د    سترس��ی به س��طوح باالی 

اقتصاد    ی امکان پذیر نیست.
طیب نی��ا اد    ام��ه د    اد    : آس��یب شناس��ی اقتصاد    ی کش��ور 

نش��ان می د    هد     تقویت توان مولد     و افزایش تولی��د     د    اخلی که د    ر 
سیاس��ت های اقتصاد     مقاومتی نیز مورد     تاکید     گرفته جزو اصول 
اساس��ی کش��ور اس��ت.وی اد    امه د    اد    : د    ولت تد    بیر و امی��د     پس از 
خارج کرد    ن کشور از شرایط س��خت تورمی تمرکز خود     را بر رشد     
اقتصاد    ی غیرتورمی قرار د    اد    ه و هد    ف کوتاه مد    ت ما رشد     اقتصاد    ی 
5 د    رصد    ی د    ر س��ال ۹5 اس��ت.وی افزود    : علی رغم این که قیمت 
نفت پایین آمد    ه اس��ت اما با مشارکت گس��ترد    ه بخش  خصوصی 
می توان از این بحران عبور کرد     و فرصت های شغلی از د    ست رفته 
را احی��ا و فرصت های جد    ید    ی را ش��کل د    اد    .وی اد    ام��ه د    اد    : هد    ف 
میان مد    ت ما رش��د     اقتصاد    ی ۸ د    رصد    ی د    ر برنامه ششم است ما 
اگر به این رقم نرسیم نمی توان نیازهای شغلی و رفاهی جوانان را 
پاسخ د    هیم و از سایر کشورهای رقیب نیز عقب خواهیم ماند    . وی 
افزود    : ایران ظرفیت های باالیی برای رش��د     اقتصاد    ی د    ارد     اما برای 
رسید    ن به آن نیازمند     اصالحات ساختاری هستیم که یکی از آنها 
توانمند    سازی نظام تامین مالی کشور است که این موضوع توسط 
رهبری نیز مورد     تاکید     قرار گرفته اس��ت.طیب نیا تصریح کرد    : ما 
برنامه اجرایی خروج از تنگنای اقتصاد    ی را که متضمن همکاری 

نظام بانکی با بازار سرمایه است را تد    وین کرد    ه ایم که د    ر 
این طرح افزایش سرمایه بانک ها و خروج تد    ریجی 
بانک ها از بنگاه د    اری و بازار امالک گنجاند    ه ش��د    ه 
اس��ت.وزیر اقتص��اد     و د    ارایی اد    ام��ه د    اد    : موافقت 
مجلس با اصالحیه بود    جه ۹5 کم��ک بزرگی به 
این برنامه خواهد     بود     م��ا پرد    اخت بد    هی های د    ولت 
را ش��روع کرد    ه ایم د    ر حالی که پیش از این اطالع د    قیقی 
از میزان بد    هی د    ولت وجود     ند    اشت اما اکنون با طراحی سامانه ای، 
افراد     مسئول می توانند     به صورت لحظه ای از میزان این بد    هی مطلع 

شوند    .وی اد    امه د    اد    : د    ر تمام این برنامه ها بورس نقش مهمی را د    ارد    .
وی اف��زود    : رونمایی از ب��ازار بد    هی و اوراق رهنی مس��کن می تواند     به 
ارتقای توان تس��هیالت د    هی نظ��ام بانکی منجر ش��ود    ، همچنین به 
بد    هی های د    ولت س��امان د    هد    . د    ر س��ال ۹۴ ، 1۸5 هزار میلیارد     ریال 
اوراق بد    هی عرضه ش��د     و انتظار د    اریم د    ر سال جاری این عد    د     افزایش 
پید    ا کند    . از طرف د    یگر 3 هزار میلیارد     ریال نیز اوراق رهنی بازار مسکن 
منتشر شد     که امید    واریم امسال به 1۰۰ هزار میلیارد     ریال برسد    . وزیر 
اقتصاد     و د    ارایی با اشاره به سهم بازار س��رمایه د    ر اقتصاد     کشور گفت: 
د    ر سال ۹۴ سهم بازار س��رمایه از 3۰ هزار میلیارد     تومان به 1۰۰ هزار 
میلیارد     تومان ا فزایش پید    ا کرد     و امید    وار هستیم د    ر سال جد    ید     اقتصاد     
کشور از بانک محوری به بازار سرمایه محور تغییر جهت د    هد    .طیب نیا 
با اشاره فیش های حقوقی منتشر شد    ه گفت: چالش اخیر فیش های 
حقوقی نشان می د    هد     که کاس��تی هایی د    ر نظام حقوقی کشور وجود     
د    ارد    . این چالش س��بب شد     اقد    امات س��اماند    هی د    ولت برای سیستم 

پرد    اخت حقوق سریع تر شود     و زود    تر به مرحله اجرایی برسد    .

عوامل تاثیرگذار د    ر کاهش حجم وارد    ات

پوزش وزیر اقتصاد     بابت حقوق های نجومی



 اتاق4
 بازرگانی

راهروهای اتاق
کاهش تقاضا اصلی  ترین معضل اقتصاد     ایران

اتاق خبر:   مس��عود     خوانس��اری 
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاد    ن 
و کش��اورزی تهران د    ر مراسم روز 
صنعت نکات��ی را د    رباره ش��رایط 

اقتصاد    ی کشور بیان کرد    :
1- وضعیت تولید     د    ر سه ماهه اول 
امس��ال با توجه به آم��ار وارد    ات و 

صاد    رات مناسب نبود    ه است.
۲- سرمایه گذاری خارجی د    ر کوتاه  مد    ت قابل  جذب نیست و 
بانک ها هم با کمبود     اعتبار مواجه هستند    ، بنابراین سه راهکار 
بیش تر پیش روی د    ولت نیست.تک نرخی کرد    ن ارز، اصالح 
قیمت حامل های انرژی و یارانه تولید     سه مولفه ای است که 

د    ولت باید     د    رباره آنها تصمیم  بگیرد    .
3- اکثر اقتصاد    د    انان معتقد    ند     س��ال ۹۴ یکی از س��خت ترین 
سال های اقتصاد     ایران بود    ه و با توجه به گزارش مرکز آمار ایران 

رشد     بخش صنعت و معد    ن به منفی ۲.5 د    رصد     رسید    ه است.
۴-  برای سال ۹5 رشد     اقتصاد    ی ۴ د    رصد     پیش بینی شد    ه که 
این رشد     عمد    تاً ناشی از افزایش قیمت نفت است که کماکان 

بخش صنعت پیش بینی رشد     مناسبی برای آن نمی شود    .
5-  د    ر سه ماه اول امسال وارد    ات به کشور 13 د    رصد     کاهش 
یافته که بخش عمد    ه آن کاالهای واسطه ای است و صاد    رات 
5 د    رصد     افت کرد    ه اس��ت. این د    و مؤلفه نش��ان می د    هد     که 

صنعت د    ر سه ماه اول امسال هم وضعیت مناسبی ند    ارد    .
6- کاهش تقاضا اصلی  ترین معضل اقتصاد     ایران د    ر شرایط کنونی است.

 تشد  ید   کاهش تقاضا و تولید   
د  ر سه ماهه نخست سال

اتاق خبر: خس��رو فروغان 
د  رباره تشد  ید   کاهش تقاضا 
د رگفت وگو با اتاق خبر بیان 
کرد : یک��ی از اث��رات د  ولت 
فعلی کنترل تورم اس��ت که 
د  ر پی آن ش��اهد   رک��ود   د  ر 
بازار هستیم، همواره کنترل 
و کاهش تورم با رکود   همراه اس��ت، به طور کلی 
کنترل تورم با کاهش تقاضا ارتباط مستقیم د  ارد  ، 
د  ولت د  ر نظر د  اش��ت ک��ه کنترل ت��ورم را بد  ون 
رکود   ایجاد   کن��د   که این امکان پذیر نیس��ت، د  ر 

زمان رکود   تقاضا نیز کاهش می یابد  .
وی افزود  : تولید  ات س��ه ماهه اول س��ال، د  رآمد   
ساالنه کش��ور، اقتصاد   منفی د  و نیم د  رصد  ی د  ر 
صنعت و معد  ن نش��انگر میزان کاه��ش تولید   د  ر 

سال جاری است.
وی د  ر زمین��ه د  الیلی که باعث کاهش تقاضا ش��د  ه 
اس��ت بیان کرد  : کاه��ش تقاض��ا د  اللی��ل زیاد  ی 
د  ارد   و ای��ن کاه��ش د  ر تقاضای کااله��ای خارجی 
نیز مش��اهد  ه می ش��ود  ، اکث��ر واحد  ه��ای صنفی 
تعطیل و نیمه تعطیل اس��ت و تنها اجناس��ی مانند   
کااله��ای قاچاق ک��ه با قیم��ت پایی��ن عرضه می 
ش��وند   فروش باالیی د  ارند  .د  ر ح��ال حاضر قاچاق 
جاینش��ین بس��یاری از موارد   د  یگر ش��د  ه است که 
 د  لیل آن معضالت د  ر وارد  ات و مش��کالتی همچون 
تعرفه های باال است، این معضل به کاالهای تولید  ی 

آسیب زد  ه و کاهش تقاضا را د  ر پی د  ارد  .

 جای خالی بخش خصوصی 
د    ر ابالغیه جد    ید     آقای معاون اول
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ات�اق خب�ر: با تصمی��م هی��ات وزیران 
د    ستگاه های مسئول کمیسیون مشترک 
اقتصاد    ی با کشورهای رومانی، چک، کره 
جنوبی، لهستان و مجارستان تعیین شد     
که د    ر این بین اثری از حضور نمایند    گان 
بخش خصوصی د    ر کمیس��یون مربوطه 

د    ید    ه نمی شود    .
ط��ی ابالغی��ه ی اس��حاق جهانگی��ری 
وزارتخانه های صنعت مع��د    ن و تجارت، 
اقتص��اد     و راه و شهرس��ازی عه��د    ه د    ار 
این مس��ئولیت ش��د    ند     و ای��ن د    ر حالی 
اس��ت که کماکان د    ول��ت اهتمام جد    ی 
ب��رای بکارگیری از ظرفی��ت های بخش 
خصوصی ند    ارد     و ش��واهد     نشان می د    هد     
طی ماه های اخیر که سهم  ارکان مختلف 
بخش خصوصی د    ر مذاکرات با طرف های 
خارجی نهایتا د    عوتی نماد    ین بود    ه است. 
د    ر این زمینه عد    نان موس��ی نایب رییس 
کمیسیون توسعه صاد    ارت اتاق بازرگانی 
د    ر گفت و گو با اتاق خبر اعالم کرد    : قطعا 
د    ر مسائل کالن اقتصاد    ی باید     از ظرفیت 

های بخش خصوصی اس��تفاد    ه ش��ود     و 
تعجب برانگیز است که د    ر ابالغیه معاون 
رییس جمهور اسمی از بخش خصوصی 
برد    ه نش��د    ه اس��ت.وی اف��زود    : اگرچه د    ر 
اقتصاد    ی که ۷۰ الی ۸۰ د    رصد     آن د    ولتی 
اس��ت اتفاق خاصی با اینگونه کمیسیون 
ها نخواهد     افتاد    .نایب رییس کمیس��یون 
توسعه صاد    رات اتاق بازرگانی ایران تاکید     
کرد    : بخش خصوصی خود     اقتصاد     است، 
بخش خصوصی از اقتص��اد     قابل تفکیک 
نیست و بد    ون آن نمیتوان به اهد    اف کالن 

و رشد     اقتصاد    ی د    ست پید    ا کرد    . هر برنامه 
و طرحی که جای��گاه بخش خصوصی د    ر 
محور و مرکزیت آن قرار ند    اش��ته باشد     و 
بخش خصوصی را ناد    ید    ه گرفته ش��ود     به 

نتیجه ای نخواهد     رسید    .
وی ب��ا اعالم اینک��ه به طور کل��ی د    ولتی 
ها ترجیح می د    هند     که پی��رو و د    نباله رو 
اقتصاد     د    ولتی باشند    ، گفت: به طور قطع 
اتاق بازرگانی ایران به ریاس��ت محس��ن 
جالل پور به این ن��وع ابالغیه ها اعتراض 

خواهد     کرد    .

آمار اعالم شد    ه از میزان وارد    ات کاالهای چینی اشتباه است
رییس کمیسیون مد  یریت وارد  ات اتاق بازرگانی ایران:

 اتاق خبر گزارش می د    هد    :

اتاق خبر: س��ید     محمد     جعفری د    ر رابط��ه با آمار 
منتشر شد    ه از سوی یکی از رسانه های اصولگرا 
که اد    عا ک��رد    ه ای��ران از فرود    ین تا خ��رد    اد     ماه 
جاری  ۲ میلیارد     و ۴۰۰ وارد    ات از چین د    اشته 
گفت: این آمار توسط مراجع ذی صالح کشور 

یعنی بانک مرکزی و گمرک اعالم نش��د    ه است. 
تاکنون آمار وارد    ات س��ال ۹5 اعالم نش��د    ه است. با 

توجه به آمارهای ضد     و نقیص آمارهایی قابل استناد     است که 
توسط بانک مرکزی و یا گمرک اعالم شود    .

وی اد    ام��ه د    اد    : کل حج��م وارد    ات د    ر س��ال ۹۴ که از طریق 
بانک مرکزی گمرک اعالم ش��د     ۴1 میلی��ون و ۴۹۰ هزار 
د    الر ب��ا وزن 35 میلی��ون و 6۹ هزار تن  بود    ه اس��ت.رییس 
کمیسیون وارد    ات تصریح کرد    : پس از برجام انتظار می رفت 
که مبد    ا وارد    ات چین به کشورهای اروپایی انتقال یابد     تا بد    ین 
وس��یله اجناس با کیفیت تری د    اشته باش��یم اما متاسفانه 
همچنان شاهد     وارد    ات اجناس چینی هس��تیم.وی افزود    : 
یکی از اهد    اف کمیسیون صاد    رات مد    یریت  و برنامه ریزی د    ر 
خصوص تغیی��ر وارد    ات کاال از کاالهای مصرفی به کاالهای 
سرمایه ای است تا بد    ین وسیله تولید     ملی توسعه پید    ا کند     
و نیز بتوان از مبد    ا چین کااله��ای اروپایی را نیز بتوانیم وارد     
کرد    ه و تنوع و کیفی��ت الزم را برای مصرف کنند    گان فراهم 
نماییم عفری د    ر رابطه با د    اللیل اشباع شد    ن کاالهای چینی 
د    ر بازار تصریح کرد    : یکی از د    اللیل اش��باع ش��د    ن کاالهای 
نامرغوب چینی، تحریم ها بود     که بهانه ای برای مراود    ه بیشتر 
با چین  شد     و از طرفی قیمت ارزان همراه کیفیت نامطلوب 
به اشباع ش��د    ن د    امن زد    ، د    ر حال حاضر  انتظار می رود     که 

تجار به بازارهای با کیفیت تری ورود     پید    ا کرد    ه و نیاز 
مصرف کنند    ه مسیر حرکت وارد    ات تعیین کند    .

وی د    ر خصوص راه های موجود     د    ر کاهش 
میزان وارد    ات کااله��ای چینی اد    امه د    اد    : 
برای کاهش میزان وارد    ات نیاز اس��ت که 
کاالهای چینی و غیر چینی اعم از اروپایی 
و ایرانی را د    ر کنار هم د    اش��ته باش��یم، د    ر این 
صورت مصرف کنند    گان به سمت کاالهای با کیفیت 
گرایش پید    ا کرد    ه و وارد     کنند    گان برای س��ود     بیشتر 
مجبور به کاه��ش وارد    ات کاالهای چین��ی و افزایش 
وارد    ات کاالهای با کیفیت می ش��وند    . جعفری افزود    : از 
سوی د    یگر سیاس��ت گذاری ها می تواند     با سمتی باشد     که 
برای کاالهای با کیفیت و د    ارای اس��تاند    ارد    های بین المللی 
تعرفه های گمرکی کمتری د    ریافت ش��ود     تا به این ترتیب 
وارد     کنند    گان تش��ویق به وارد    ات کاالهای با کیفیت شوند    .

رییس کمیس��یون وارد    ات اتاق بازرگانی د    رب��اره نقش اتاق 
د    ر تغییر مس��یر وارد    ات از چین بیان کرد    : ات��اق بازرگانی و 
کمیس��یون مد    یریت وارد    ات می تواند     ب��ا ایجاد     تعامل بین 
تجار و کشورهای مبد    ا وارد    ات د    ر تسهیل وارد    ات کاالهای با 
کیفیت کمک کند    ، د    لیل وارد    ات بی کیفیت از چین به حجم 
ثبت سفارش تجار ایرانی بر می گرد    د    . د    ر زمان تحریم مرد    م به 
اجبار هر کاالیی را که وارد     کنند    گان به بازار عرضه می کرد    ند     
می خرید    ند     اما با توجه به مسئله برجام و امکان ایجاد     ارتباط 
تجاری با هر کشوری و طبیعتا با تغییر خواسته های مصرف 
 کنند    گان به س��مت تولی��د     و وارد    ات کااله��ای با کیفیت، 

شیوه ی کار وارد     کنند    گان تغییر خواهد     کرد    .



خانه5
اقتصاد                 پنجشنبه 24 تیر 1395 

شب گذشته جمعی از نمایند  گان مجلس شورای 
اسالمی با حضور د  ر جلس��ه هم اند  یشی با خانه 
اقتصاد   ایران که د  ر محل این تشکل انجام گرفت 
د  رباره مسائل اقتصاد  ی روز کشور به بحث و گفت 
و گو پرد  اختن��د  . د  ر ابتد  ای این جلس��ه ابراهیم 
جمیلی، رئیس خانه اقتصاد   ایران با معرفی خانه 
اقتصاد   ایران و د  ستاورد  هایی که این تشکل بخش 
خصوصی تا کنون د  اشته است به بیان تجربیات 
ترکیه د  رب��اره موس��یاد   و فد  راس��یون اتاق های 
بازرگانی این کش��ور پرد  اخ��ت. به گفته جمیلی 
موفقیت موس��یاد   د  ر جمع ک��رد  ن همه فعاالن 
اقتصاد  ی ترکیه د  ر یک تشکل ما را به این نتیجه 
رساند   که جای تشکلی با این الگو د  ر اقتصاد   ایران 
خالی اس��ت و بر همین اس��اس جمعی از فعاالن 
اقتصاد  ی خانه اقتص��اد   را با ه��د  ف اثرگذاری د  ر 
اقتصاد   تش��کیل د  اد  ند  . به گفته وی خانه اقتصاد   
ایران د  ر حال حاضر ن��ه د  رآمد   اتاق های بازرگانی 
را د  ارد   و نه امکانات آنها را ولی با ایجاد   ۸ کمیسیون 
تخصصی موفق ش��د  ه اس��ت که ب��ه مباحث به 
صورت تخصصی بپرد  ازد  . جمیلی تأکید   د  اشت د  ر 
د  وره فعلی شرایط برای همکاری میان تشکل ها و 
مجلس بیش از هر زمان مساعد   است و این جلسه 
قرار است باب شروع همکاری میان خانه اقتصاد   

ایران و نمایند  گان مجلس باشد  .
رئیس خان��ه اقتص��اد   ایران ب��ا تأکید   ب��ر اینکه 
نمایند  گان مجلس می توانند   هر ماه یک جلس��ه 
با نمایند  گان بخ��ش خصوص��ی د  ر خانه اقتصاد   
د  اشته باشند   افزود   بخش خصوصی پیشنهاد  ات 
راهگشایی برای حل مشکالت امروز اقتصاد   د  ارد  . 
وی با تأکید   بر اینکه 13 ماه از عمر د  ولت باقی ماند  ه 
است تأکید   کرد   بی ثباتی د  ر اقتصاد   غوغا می کند   
و صحبت ها د  رباره تغییر مد  یران باعث بی ثباتی 
شد  ه است. به گفته وی مثال صحبت از تغییر رئیس 
بورس باعث شد  ه اس��ت که افراد   با نوسان گیری 
د  ر بورس سود  های کاذب کس��ب کنند  . به گفته 
جمیلی صحبت از ترمیم د  ولت عمال بس��یاری از 
نهاد  های د  ولتی را فلج کرد  ه است.  د  ر این شرایط 

امکان فعالیت اقتصاد  ی امکان پذیر نیست.

  د  رآمد   تولید   به جای نفت
د  ر اد  امه جلس��ه غالمرضا کات��ب عضو هیأت 
رئیسه مجلس ش��ورای اس��المی با اشاره به 
اینکه د  ر سال 13۹5 از نظر اقتصاد  ی و بود  جه 
حتی از س��ال 13۹۴ وضعیت بد  تری د  ارد   و با 
این شرایط و مشکالت خوب است که بنشینیم 
فکر کنیم چگونه می تواند   بعضی از مشکالت 
را حل کرد  . کاتب با اشاره به مشکالت د  اخلی 
مجلس تأکی��د   کرد   هنوز مس��ئله تقس��یم 
کمیسیون ها حل نشد  ه است و اگر ما نتوانیم 
مشکالت د  اخلی کشور را حل کنیم نمی توانیم 
به حل مشکالت کشور بپرد  ازیم. به گفته کاتب 
وقتی به تک تک نماین��د  گان نگاه می کنیم 
پتانسیل های زیاد  ی وجود   د  ارد   اما زمانی که 
کل نمایند  گان د  ور یکد  یگر ق��رار می گیرند   

نمی توانند   از پتانسیل ها استفاد  ه کنند  .

رضا عبد  اللهی نمایند  ه هفت د  وره مجلس د  ر اد  امه 
به بیان تجربیات خود   د  ر د  وره نمایند  گی به ویژه 

د  ر بحث های اقتصاد  ی پرد  اخت. 
به گفته وی وضعیت اقتصاد  ی کش��ور د  ر شرایط 
خوبی نیس��ت و مجلس د  هم بر همین اس��اس 
رسالت سخت و سنگینی د  ارد   و حتی شرایط د  ر 
مجلس د  هم از مجلس نهم سخت تر خواهد   بود  . به 
گفته نمایند  ه اد  وار مجلس مشکالت امروز خود   را 
به شکل رکود   و تورم و بیکاری نشان می د  هد   و د  ر 
شرایط مساوی بین تورم و رکود   حل مشکل رکود   

سخت تر است.
عبد  اللهی با تأکی��د   بر اینکه به نظ��ر وی اقتصاد   
مقاومتی ب��ه معتی قوی ش��د  ن اقتصاد   اس��ت 
افزود   اقتص��اد   مقاومتی اقتصاد  ی اس��ت که اگر 

نفت از 1۰۰ د  الر به 3۰ د  الر رس��ید   همه طرح ها 
متوقف نش��ود   و برای این موض��وع باید   یپذیریم 
که مهمترین بحث قبول اصل رقابت اس��ت. این 
رقابت باید   هم د  ر د  اخل کش��ور اتف��اق بیافتاد   و 
هم د  ر خارج کش��ور. رئیس کمیسیون اقتصاد  ی 
مجلس ششم با اشاره به شعار »حمایت از تولید   
د  اخلی« گفت این ش��عار باید   با شعار »حمایت از 
رشد   اقتصاد  ی ایران« جایگزین شود   چرا که اگر 
رشد   باشد   طبیعتا تولید  ات نیز رشد   خواهند   کرد   
اما حمایت از تولید   د  اخلی الزاما ما را به رشد   نمی 
رساند  . وی تأکید   د  اشت ما با مریضی روبرو هستیم 
که روز به روز تحلیل م��ی رود  . به گفته عبد  اللهی 
د  ر کش��اورزی اگر قیمت آب و س��وخت و منابع 
اولیه را واقعی کنیم و سوبسید   ند  هیم ۹۰ د  رصد   
محصوالت کشاورزی با مشکل روبرو می شوند   و 
این موضع برای صنایع 5۰ د  رصد   است. وی تأکید   

د  اشت باید   بپذیریم که ایران برای تقویت خود   نیاز 
به قبول الگوی رقابت حاکم د  ر جهان د  ارد   وگرنه 
شاید   بتوانیم د  ر د  اخل مرزها به فعالیت اد  امه د  هیم 

ولی د  ر خارج از کشور شکست خواهیم خورد  .
وی اقتصاد   و تحریم را ش��رایطی بسیار سخت تر 
از د  وران جن��گ تحمیلی خواند   و تأکید   د  اش��ت 
تحریم یک جنگ تم��ام عیار بود   ک��ه هنوز هم 
اد  امه د  ارد   اما اگر بپذیریم همه مس��ائل اقتصاد  ی 
به بخش خصوصی واگذار ش��ود   و شرایط را برای 
رقابت آزاد   فراهم کنیم طبیعتا د  ر 1۰ سال آیند  ه 
از کش��ورهایی همچون ترکیه و عربستان جلوتر 
خواهیم بود  . به گفته این نمایند  ه سابق مجلس راز 
موفقیت کره جنوبی قبول اصل رقابت بود   ولی ما 
چون قبول نکرد  ه این هنوز د  ر تولید   پراید   و سمند   

ماند  ه این.عبد  اللهی تأکید   د  اش��ت بهره وری د  ر 
قبل از انقالب 1.65 بود   ولی اکنون به ۰.65 رسید  ه 
است و این به د  لیل فربه ش��د  ن د  ولت د  ر اقتصاد   

است.
عبد  اللهی با اشاره به اینکه د  ر حال حاضر حد  ود   3 
میلیون کارمند   د  ولت د  ر ای��ران وجود   د  ارد   تأکید   
کرد   د  ولت ژاپ��ن 13۰ میلیون جمعیت را با 35۰ 
هزار نفر اد  اره می کن��د  . د  ولت فد  رال آمریکا 3۲۰ 
میلیون جمعیت د  نیا را با ۸۰۰ هزار نفر مد  یریت 
می کند  . وی افزود   ۴۷۰ ه��زار نفر امروز د  ر وزارت 
بهد  اشت حضور د  ارند  . نمایند  ه سابق مجلس افزود   

د  لیلی ند  ارد   که راه یا سد   را د  ولت بسازد  .
وی همچنین با اشاره به مسائل امنیت و ثبات 
د  ر اقتص��اد   ایران گفت س��رمایه به ش��د  ت به 
احساس خطر حساس است پس نباید   شرایطی 
را ایجاد   کرد   که سرمایه گذار از اقتصاد   بترسد   
و فرار کند  . وی با انتقاد   از قوانین برنامه توسعه 
5 س��اله گفت این مووضع احس��اس امنیت و 
ثبات را از بین برد  ه اس��ت و ما به جای آن باید   
به د  نبال قوانین د  ائمی و بلند   مد  ت باشیم.رئیس 
کمیسیون برنامه و بود  جه و محاسبات مجلس 
هش��تم با تأکید   بر این که تعرفه باال خیانت به 
خود   است گفت این کار باعث تضعیف صنایع 
و از بین رفتن رقابت شد  ه است و ما امروز جزو 
3 کش��ور اول از نظر باال بود  ن تعرفه هس��تیم. 
د  ر اد  امه د  اریوش اس��ماعیلی نماین��د  ه مرد  م 
خرامه، سروس��تان، کوار د  رباره تش��کل های 
بخش خصوصی گفت بخش خصوصی وقتی 
به مجلس می آیند   به ند  رت تش��کل ها بیایند   
و روند   مناسبی را پیشنهاد   د  هند   و همیشه به 
د  نبال نگرفتن مالیات و برد  اشتن تعرفه و گرفتن 
وام هس��تند   و این موضوع باعث عد  م همکاری 
تشکل ها و مجلس شد  ه است. وی پیشنهاد   د  اد   
خانه اقتصاد   به این آفت د  چار نش��ود   و به جای 
د  رخواس��ت از مجلس راهکار ارائ��ه د  هد  . وی 
تأکید   کرد   مجلس و کمیسیون ها از همکاری 
با خانه اقتصاد   ایران استقبال می کنند   و احتیاج 
به کارهای کارشناسی خانه اقتصاد   ایران د  ارند  . 

د  ر جلسه خانه اقتصاد   ایران با جمعی از نمایند  گان مجلس شورای اسالمی مطرح شد  

»حمایت از رشد   اقتصاد  ی ایران« جایگزین شعار حمایت از تولید   د  اخلی

 »بهره وری د  ر قبل از انقالب 1.65 بود   ولی اکنون 
به 0.65 رسید  ه است و این به د  لیل فربه شد  ن د  ولت د  ر اقتصاد   است«

..............................................
 »مجلس و کمیسیون ها از همکاری با خانه اقتصاد   ایران استقبال 
می کنند   و احتیاج به کارهای کارشناسی خانه اقتصاد   ایران د  ارند  «
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سهم ۷د    رصد    ي 11میلیون سهامد    ار از 
اقتصاد     ایران

اتاق خبر: د    ر جلسه اخیر اتاق هاي 3گانه رییس اتاق تعاون 
باالخره قبول کرد     که س��هم تعاون د    ر اقتصاد     تنها ۷ د    رصد     
است. د    ر حالي که پیش از این بسیاري از کارشناسان د    رباره 
سهم اند    ک تعاون و عد    م د    سترسي به س��هم ۲5د    رصد    ي از 
تولید     ناخالص ملي صحبت کرد    ه بود    ن��د    ، رییس اتاق تعاون 
ایران ضمن اش��اره به اص��ل ۴۴ قانون اساس��ي توضیح د    اد    : 
اقتصاد     تعاوني به جهت قوانی��ن مخصوصا نص صریح قانون 
اساسي باید     ۲5د    رصد     از سهم اقتصاد     کشور را د    ر اختیار د    اشته 
باش��د    . احکام برنامه پنجم نیز همین امر را حکم کرد    ه اند     اما 
متاسفانه د    ر حال حاضر سهم بخش تعاون از اقتصاد     کشور 6 

یا ۷د    رصد     بیشتر نیست.
رییس اتاق تعاون ایران با گالیه از وضعیت نامناسب بود    جه 
مالي این بخش اظه��ار کرد    : وضعیت بخ��ش تعاون خیلي 
متف��اوت از س��ایر بخش هاي اقتصاد    ي نیس��ت و ش��رایط 
نامناسب اقتصاد    ي کش��ور روي بخش تعاون نیز تاثیرگذار 

بود    ه است.
بهمن عبد    الهي با اش��اره به وجود     مشکالت متعد    د     د    ر بخش 
تعاون اد    امه د    اد    : با توجه به رکود    ي که د    ر بخش تقاضا وجود     
د    ارد    ، فروش کاالها و محصوالت د    ر بازار وضعیت مناس��بي 
ن��د    ارد    . همچنین قیمت تمام ش��د    ه کااله��اي تولید     د    اخل 
باالس��ت که این امر رغبت مش��تریان براي خرید     کاالهاي 
وارد    اتي و خارج��ي را افزایش مي د    هد    . او مش��کل اصلي این 
بخش را همچنان تامین منابع مالي د    انست و گفت: اگر د    ولت 
این مشکل را حل کند     مانع عمد    ه یي از سر راه تعاون برد    اشته 
مي ش��ود    . اتاق تعاون اهد    افي براي خود     ترسیم کرد    ه بود     که 
عواملي همچون عد    م اجراي قوانین، عد    م اجراي احکام توسط 
د    ولت و د    خالت د    ول��ت د    ر امور ج��اري تعاوني ها باعث عد    م 

توفیق این بخش د    ر رسید    ن به اهد    اف خود     شد    .
س��هم ۷د    رصد    ي د    ر اقتصاد     د    ر شرایطي اس��ت که د    ر حال 
حاضر 11میلیون نفر س��هامد    ار تعاون د    ر اقتصاد     وجود     د    ارد    . 
پیش از این سید     حمید     کالنتري معاون وزیر تعاون گفته بود     
د    ر حال حاضر نزد    یک به 11 میلیون سهامد    ار د    ر بخش تعاون 
وجود     د    ارد     که از این تعد    اد     ۴.5میلیون نفر عضو تعاوني هاي 
مصرف و ۲ میلیون نفر عضو تعاوني هاي مرزنشین هستند    . 
وي از تشکیل ۴۲۰۰ تعاوني د    ر سال گذشته خبر د    اد     و میزان 
اشتغالزایي این تعاوني ها د    ر کشور را بیش از 6۲هزار فرصت 
ش��غلي ذکر کرد    . به گفته کالنت��ري، ۴6 د    رصد     تعاوني هاي 
ایجاد     شد    ه د    ر سال گذش��ته توزیعي و خد    ماتي و 56 د    رصد     
تعاوني تولید    ي بود    ه است. معاون وزیر تعاون د    ر اد    امه با بیان 
اینکه د    ر حال حاضر د    ر ش��رایط خروج از رکود     ق��رار د    اریم، 
خاطرنشان کرد    : د    ولت یازد    هم د    رصد    د     است تا امسال به رشد     

اقتصاد    ي 5 د    رصد     د    ست یابد    .

تشکل 
ها
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اتاق د    ر زمینه تحقیقات بازاریابی اقد    امی انجام ند    اد    ه است

د    ولتی ها شورای گفت و گو را به رسمیت نمی شناسند    
 محسن حاجی بابا د    ر گفت وگو با اتاق خبر:

اتاق خبر:   شورای گفت وگو با هد    ف تسهیل و توسعه فعالیت 
بخش خصوصی از 6س��ال پیش آغاز به کار کرد    ه اس��ت. این 
شورا متشکل از نمایند    گان د    ولتی و خصوصی بود    ه که انتظار 
می رود     د    ر طول این مد    ت به د    ستاورد     های چشمگیری د    ست 
یافته باشد    . اتاق خبر برای ارزیابی عملکرد     این نهاد     گفتگویی 
د    اشته با محس��ن حاجی بابا به عنوان کارشناس اقتصاد    ی که 

د    ر اد    امه می خوانید    :
عملکرد     شورای گفت و گو را چطور ارزیابی می کنید    ؟

از د    ید     من قانون بهبود     محیط کس��ب و کار ک��ه ۹۹د    رصد     آن 
تابحال اجرایی نش��د    ه یکی از مواد     آن تفویض شورای گفتگو 
بین د    ولت و بخش خصوصی است د    ر این شورا عملکرد     مثبتی 
د    ید    ه نشد    ه اوال د    ر اغلب جلس��ات یک وزیر بیشتر حضور پید    ا 
نمی کند     ضمن اینکه ای��ن وزیر حق وت��و د    ارد     و با هر مورد    ی 
که مخالفت د    اشته باشد     اعالم می کند     بنابراین این شورا عمال 
عملکرد    ی ند    ارد    . د    ر واقع ما هیچ آماری از مصوبات این ش��ورا 
که د    ر طول این 6سال اجرایی شد    ه باشد     و گره ای از مشکالت 
بخش خصوصی باز شد    ه باشد     ند    اریم که بتوانیم عملکرد     اتاق 
را د    ر طی این مد    ت بررس��ی کنیم تا د    ر یابیم که این شورا چه 

مصوباتی د    اشته و به کد    ام یک از آنها عمل شد    ه است..
آیا این جلس�ات که به صورت نامنظم تشکیل می شود     

نتایجی د    اشته ؟
از این جلسات آیین نامه ای مش��اهد    ه نشد    ه که مبنی بر نتایج 
مثبتی باشد     زیرا به این صورت است که د    ر آن موارد    ی مطرح 
می شود     که اغلب یکی از وزیران با آن مخالفت می کند     و د    یکر 
پیگیری نمی شود    .د    ر واقع این جلس��ات به د    لیل اینکه مثمر 

ثمر نیست و کارایی ند    ارد     به شکل منظم تشکیل نمی شود     .
 آیا نمایند    گان د    ولتی با ش�ورای گفتگ�و همکاری می 
کنند     و عملکرد     آنها د    ر مقایس�ه با د    وره قبل چطور می 

باشد     ؟
حقیقت این است که نماینند    گان د    ولتی اعتقاد    ی به این شورا 

و جلساتی که د    ر آن تشکیل می شود     ند    ارند    ، همچنین شورای 
گفتگو را به رس��میت نمی شناس��ند     و به طبع آن د    ر جلسات 
و کارگروه های آن ش��رکت نمی کنند    . بنابرای��ن نمایند    گان 
د    ولتی مصوبات مربوط به شورای گفت و گو را نمی پذیرند     زیرا 
وقتی مسئوالن آماد    گی ند    اشته باشند     نمی توانند     پاسخی به 

مطالبات فعاالن اقتصاد    ی بد    هند    .
از نظر ش�ما تفاوت ش�ورای گفتگو و کمیت�ه ماد    ه 76 

چیست؟
با اینکه وظایف ش��ورای گفت و گو با کمیته ماد    ه ۷6 متفاوت 
است اما تقریبا عملکرد     یکسانی د    ارند     و این مسئله بستگی به 
مد    یریت این د    و نهاد     د    ارد     که اگر د    رس��ت مد    یریت ش��ود     می 
تواند     نتایج بهتری د    اشته باش��د    . از نظر من ماد    ه ۷6 می تواند     
عملگراتر از ش��ورای گفتگ��و عمل کند    . وظیف��ه کمیته ماد    ه 
۷6 مقررات زد    ایی اس��ت یعنی بررس��ی کند     تا قوانین مزاحم 
را بتواند     حذف کند     اما متاس��فانه کمیته ۷6 از این مسیر د    ور 
شد    ه است و اغلب جلسات، کارشناسی شورای گفت وگو شد    ه 
است. وظیفه اصلی کمیته ۷6 قابل قبول بود    ه است اما عملکرد     
مناس��بی د    ید    ه نش��د    ه اس��ت. د    ر ماه قبل از عملکرد     جلسات 
شورای گفت و گو گزارشی شد    ه بود     که نتایج آنها کامال خنثی 

بود    ه است.

اتاق خبر:  اتاق بازرگانی به عنوان نمایند    ه بخش 
خصوصی د    ر طول چند     س��ال اخیر وظیفه انتشار 
آمار و اطالعات اقتصاد    ی را برعهد    ه د    اش��ته است. 
اتاق خبر د    ر خصوص عملک��رد     اتاق د    راین زمینه 
گفتگویی د    اش��ته اس��ت با رضا پد    ید    ار عضو اتاق 

بازرگانی تهران که د    ر اد    امه می خوانید    : 
همانطور که اط�الع د    ارید     یک�ی از وظایفی 

که برای اتاق بازرگانی تعریف ش�د    ه اعالم و انتش�ار آمار 
و اطالعات می باش�د     عملکرد     ای�ن د    وره ات�اق را د    ر این 

خصوص چطور ارزیابی می کنید    ؟
خوشبختانه اتاق بازرگانی د    ر انتش��ار و اعالم آمارهای اقتصاد    ی 
عملکرد     خوبی د    اشته است. و د    رجلسات رسمی هیات نمایند    گان 
اتاق آخرین تحوالت اقتصاد    ی و آمارهای مربوط به آنها را مطرح 
می کند    . د    ر نتیجه بخش خصوصی  تقریبا ب��ه  اطالعات  کالن 
د    سترسی کامل د    ارد    . د    ر این راستا اتاق بازرگانی بخشی را به عنوان 
بررسی های اقتصاد    ی مشخص کرد    ه که آمار های اقتصاد    ی را به 
صورت روزانه د    ر سایت تلگرامی اتاق می آورد    ند     و اطالعات به روز 

را د    ر اختیار اعضا و فعاالن اقتصاد    ی می گذارند    .
به نظر شما این شفاف شد    ن اطالعات چه کمکی به بخش 

خصوصی خواهد     کرد    ؟
با شفاف شد    ن اطالعات بخش خصوصی می تواند     
راهکار پید    ا کند    . برای مثال آماری که د    ر کمیسیون 
های تخصصی اتاق راجع ب��ه چالش های صنعت 
پتروشیمی اعالم شد     کمک می کند     که د    ریابیم که 
د    ر این خصوص چه سهمی د    ر عرصه های جهانی 
د    اریم ومیزان رقابت پذیری ما چه میزان است، البته 

که همه این اطالعات می تواند     به فعاالن اقتصاد    ی کمک کند    .
با توجه به اینکه بخش�ی از وظایف اتاق بازاریابی و جذب 
سرمایه گذاری های خارجی و مشترک است شفاف سازی 
اطالعات توسط این نهاد     می تواند     تاثیر مثبتی د    ر عملکرد     

آن د    اشته باشد    ؟
آمارها اطالعات کالن را د    ر اختیار ما قرار می د    هد     و برای ما مشخص 
می کند     که د    ر چه وضعیتی قرار د    اریم تا با توجه به آن ها شرایط را 
برای سرمایه گذاری مشترک د    ر حوزه های مختلف اقتصاد    ی ایجاد     
کنیم. د    ر واقع اتاق د    ر زمینه شفاف سازی اطالعات برای بازار یابی و 
جذب سرمایه گذار خارجی اقد    اماتی انجام ند    اد    ه است اما کسانی که 
مایل به سرمایه گذاری هستند     می توانند     با بکارگیری این اطالعات 

د    ر زمینه فعالیت خود     برنامه ریزی بلند     مد    ت کنند    ..



سالمت7  

تکنولوژی و د               انش

با مصرف صبحگاهی این سه نوشید    نی 
بیشتر عمر کنید    !

اتاق خبر:اتاق خبر:نوع نوشید    نی که 
هر روز صبح فنجان خود     را با آن پر می 
کنید     می تواند     ب��ر روی طول عمرتان 
تأثیر گذار باشد    . اشتباه نکنید    ، منظور 
ما از نوشید    نی آب آلو بخارا یا معجون 

های گیاهی بی مزه نیست.
چای

اگر چه مصرف چای منتقد    ان صاحب نظر زیاد    ی د    ارد     و د    ر 
طب سنتی هم کم نیستند     آنهایی که انس��ان را از خورد    ن 
چای منع می کنن��د     اما نتای��ج مطالعه ای ک��ه د    ر مجله  
“Annals of Epidemiology” به چاپ رس��ید    ، اد    عا 
می کند     مصرف چای سبز باعث کاهش میزان بیماری های 

قلبی و مرگ زود    رس می شود    .
قهوه

بر اساس مطالعه ای که اخیراً د    ر وبالگ سالمتی د    انشگاه هاروارد     
منتشر شد    ، افراد    ی که د    ر حد     اعتد    ال قهوه مصرف می کنند    ، عمر 

بیشتری د    ارند    . 
آب

اگر هیچ یک از د    و نوشید    نی باال را د    وست ند    ارید    ، هیچ جای نگرانی 
وجود     ند    ارد    ؛ ه��ر روز صبح یک لیوان آب برای خ��ود     بریزید     و د    ر 
صورت امکان چند     قطره آب لیم��و د    ر آن بچاکنید    . بد    ن هر فرد     

بزرگسال، به طور متوسط از ۷5% آب تشکیل شد    ه است. 

ایرانی ها، رکورد    د    ار رشد     قد     د    ر د    نیا
اتاق خبر: معاون تحقیق��ات و فناوری 
وزارت بهد    اشت،د    رمان و آموزش پزشکی 
گفت: ای��ران د    ر ۴۰ س��ال اخیر رش��د     
سریعی د    ر شاخص های سالمت د    اشته 
است، س��ن امید     به زند    گی زنان به ۸۰ و 
د    ر مرد    ان به ۷6.5 س��ال رس��ید    ه است.

ایران د    ر ۴۰ س��ال اخیر رشد     سریعی د    ر 
شاخص های سالمت د    اشته است، سن امید     به زند    گی زنان به ۸۰ 
و د    ر مرد    ان به ۷6.5 سال رسید    ه است.رضا ملک زاد    ه به مطالعات 
منتشر ش��د    ه اخیر د    ر مجالت معتبر د    نیا که مبنای آنها مقایسه 
وضعیت سالمت و شاخص های مهم سالمت د    ر سطح جهان بود    ه 
است اشاره کرد     و افزود    : براساس این مطالعات، ایران پیشرفت های 
بسیار محسوسی د    ر رابطه با شاخص ها و وضعیت سالمت د    ر د    نیا 

د    اشته است.

تاثیر مثبت ورزش کرد    ن بر زنان بارد    ار
ات�اق خب�ر: کارشناس��ان س��المت 
معتقد    ند     ک��ه ورزش ک��رد    ن د    ر د    وران 
ب��ارد    اری نگران کنند    ه نیس��ت و خطر 
 زایمان زود    هنگام را افزایش نمی د    هد    . ،

بازبینی جد    ید     مطالعات پیشین که د    ر 
مورد     ارتباط بین ورزش کرد    ن د    ر د    وران 
بارد    اری و زایمان زود     هنگام انجام گرفته 

نش��ان می د    هد     که ورزش کرد    ن د    ر این د    وران بی خطر اس��ت. 
ازبینی جد    ید     مطالعات پیشین که د    ر مورد     ارتباط بین ورزش 
کرد    ن د    ر د    وران بارد    اری و زایمان زود     هنگام انجام گرفته نشان 

می د    هد     که ورزش کرد    ن د    ر این د    وران بی خطر است.
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خواص سیب سبز برای پیشگیری از پوکی استخوان و مقابله با پیری

مواد     غذایی مناسب برای کود    کان بد    خواب
اتاق خب�ر:   آیا کود    ک ش��ما د    چار 
کم خوابی اس��ت؟ برای والد    ینی که 
مجبور هس��تند     هر ش��ب با سختی 
زیاد     بچه هایشان را بخوابانند     خواب 
خ��وب روزم��ره مانند     ی��ک آرزوی 
د    ست نیافتنی اس��ت. د    ر اد    امه چند     
ماد    ه غذای��ی معرفی م��ی کنیم که 
خواب آرامی را ب��رای کود    کانتان به 

ارمغان می آورد    .
حبوبات

حبوبات مانند     بسیاری از مواد     غذایی 
که د    ر این مطل��ب به آن ها اش��اره 
کرد    ی��م د    ارای تریپتوفان بس��یاری 
اس��ت. پروتئی��ن های موج��ود     د    ر 
این م��واد     غذایی مفید     ب��ه کود    کان 
بد    خواب کمک می کنن��د     تا خوابی 

عمیق و راحت د    اشته باشند    .
برنج

اضافه کرد    ن برنج به شام آخر هفته 
به خواب کود    کت��ان کمک می کند    . 
برن��ج د    ارای ش��اخص گلیس��می 
باالست. به این معنا که کود    ک شما 
بعد     از خ��ورد    ن برنج د    چ��ار افزایش 
ناگهانی انرژی می ش��ود     ام��ا بعد     از 
چند     س��اعت اف��ت ان��رژی صورت 
گرفته و کود    ک برای خ��واب آماد    ه 

می شود    .
اسفناج

س��بزیجات برگ د    ار مانند     اسفناج و 
کاهو د    ارای تریپتوف��ان بود    ه و برای 
سالمتی ما بس��یار مفید     هستند    . د    ر 
یک رژیم غذایی سالم وجود     اسفناج 
از اهمیت باالیی برخورد    ار است. این 

ماد    ه غذایی به ک��ود    کان کمک می 
کند     تا ب��ه راحتی به خ��واب بروند     و 

خواب آسود    ه ای د    اشته باشند    .
ماهی سالمون

س��المون مانند     انواع د    یگر غذاهای 
د    ریای��ی ب��ه ترش��ح مالتونی��ن و 
سروتونین کمک می کند    . مالتونین 
و س��روتونین هر د    و به خواب راحت 
کم��ک می کن��د    . ماه��ی آزاد     برای 
حفظ س��المت قل��ب ک��ود    کان نیز 

بسیار مفید     است.
گوشت قرمز اما زود    هنگام

وجود     آهن د    ر گوشت قرمز به د    اشتن 
انرژی س��الم د    ر طول روز کمک می 
کند    . گوش��ت قرمز مانند     بس��یاری 
از م��واد     غذای��ی که د    ر ای��ن مطلب 
خواند    ی��د     د    ارای تریپتوف��ان زیاد    ی 
اس��ت که به خواب راحت کود    کان 
کمک می کند    . توصیه می کنیم شب 
ها گوش��ت قرمز به صورت تکه ای و 

زود    هنگام مص��رف کنید     ت��ا زود    تر 
هضم شود    .

پاستاهای تهیه شد    ه از آرد     کامل
پاستای تهیه شد    ه از آرد     کامل باعث 
ترشح انس��ولین می ش��ود     که برای 
گذراند    ن شبی راحت به شما کمک 
می کند    . باید     توجه د    اش��ته باش��ید     
مصرف پاستا با پنیر به د    لیل د    اشتن 
تریپتوف��ان به خواب راحت ش��ما و 

کود    کتان بیشتر کمک می کند    .
مرغ

اگر م��ی خواهی��د     غذایی د    رس��ت 
کنید     که به خواب راح��ت خود    تان 
و کود    کتان کمک کن��د     باید     مرغ را 
د    ر س��بد     خرید    ت��ان بگنجانید    . مرغ 
مانند     فرآورد    ه های لبنی سرش��ار از 
تریپتوفان است و آمینواسید    ی د    ارد     
که به د    اش��تن خوابی راحت کمک 
می کند    . مصرف مرغ تأثیر ش��گفت 

انگیزی روی خواب کود    کان د    ارد    .

اتاق خب�ر: همواره فواید     سیب قرمز به خاطر 
کمک به هضم غ��ذا و کاهش فش��ارخون باال 
مورد    توجه کارشناسان و پزشکان بود    ه و اشاره 
کمتری به سیب سبز شد    ه اس��ت. د    ر اد    امه به 
فواید     خارق العاد    ه این میوه سبز اشاره می شود    .

بهبود     سالمت ریه
مطالعات نشان د    اد    ه اند     که خورد    ن منظم سیب 

سبز به خاطر منبع غنی فالوونوئید    ها، ریسک ابتال به بیماری 
آسم را کاهش می د    هد    . محققان اد    عا می کنند     فالوونوئید    ها 
با کاهش ریسک بروز آسم مرتبط هستند    . همچنین مشخص 
شد    ه است که سیب سبز ریسک سرطان ریه د    ر زنان را تا ۲1 

د    رصد     کاهش می د    هد    .
پیشگیری از بروز لخته خون

سیب سبز حاوی ترکیبات شیمیایی موسوم به روتین است 
که می تواند     از تشکیل لخته های خون پیشگیری کند    . روتین 
می تواند     عملکرد     آنزیم های تس��هیل کنند    ه تشکیل لخته 
خون را متوقف س��ازد    . از اینرو به گفته محققان، این میوه به 

مقابله با بیماری قلبی و سکته کمک می کند    . 
مصرف یک لیوان آب این میوه سبز یا خورد    ن 
یک سیب سبز کامل به حفظ سالمت بیشتر 

شما کمک می کند    .
تقویت متابولیسم

سیب سبز بسیار برای فرایند     هضم غذا مفید     
است. از بروز نفخ پیشگیری کرد    ه و مواد     سمی 
را از مع��د    ه خارج می کند    . از آنجائیکه س��یب س��بز حاوی 
فیبر است روند     هضم را تسهیل می س��ازد     و د    ر نتیجه روند     

متابولیسم تقویت می شود    .
مقابله با پیری زود    رس پوست

از آنجائیکه سیب سبز منبع خوب ویتامین C، ویتامین A و 
آنتی اکسید    ان هاست، به مقابله با عالئم پیری زود    رس پوست 

کمک کرد    ه و سالمت ظاهر پوست را حفظ می کند    .
تقویت بینایی

از آنجائیکه این میوه س��بز حاوی ویتامین A است، قد    رت 
بینایی را حفظ کرد    ه و حتی از آن حفاظت می کند    .
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صنعت خود          رو د          ر جهان

مجلل ترین خود    روی تولید     شد    ه د    ر جهان
اتاق خبر: کمپان��ی بنتلی را 
می ت��وان بد    ون ش��ک یکی از 
لوکس سازترین کمپانی های 
جهان د    ر صنعت خود    روسازی 
د    انس��ت. خود    رویی ک��ه این 
ش��رکت ب��رای س��ال ۲۰1۷ 
تولید     ک��رد    ه. پرچمد    ار و گران 

ترین تولید    ی این کمپانی محسوب می شود    . 
این خ��ود    رو قیمتی براب��ر ب��ا 3۰۰۰۰۰ د    الر د    ارد     و 
س��رعت آن می تواند     ب��ه ۲6۰ کیلومتر بر س��اعت 
 برس��د     که برای یک خود    روی لوکس و مجلل بسیار 

مناسب است. 
ای��ن خ��ود    رو از ی��ک موتور ۴۰۰ اس��ب بخ��اری و 
6.۷5 لیتری نیرو می گیرد     و د    ارای هش��ت سیلند    ر 
می باش��د    . مهمترین بخش آن به د    اخ��ل خود    رو و 
امکاناتی که برای سرنشینان تعبیه شد    ه است برمی 

گرد    د     که هرگونه نیاز افراد     را شامل می شود    .

 د    ختری که نام مرسد    س بنز 
از روی او برد    اشته شد    

اتاق خبر: مرسد    س برگرفته از یک 
نام اس��پانیایی به معنای زیبا و د    لربا 
است و نام د    ختر امیل جلینک، تاجر 
بزرگ اتریشی است و کارل بنز نام او 
را روی محصول خود     گذاش��ت. پد    ر 
این د    ختر نمایند    ه فروش محصوالت 
بنز بود    .بازاری ک��ه امیل جلینک د    ر 
آن فعالیت د    اش��ت، خواستار خود    روهایی با س��رعت و قد    رت 
بیشتر بود    .همین رویکرد     باعث کشید    ه شد    ن پای او به مسابقات 
اتومبیل رانی شد    .د    ر اوایل سال 1۹۰۰ بود     که امیل جلینک با 
نام مستعار مرس��د    س برگرفته از نام د    خترش که د    ر آن زمان 
1۰ سال د    اش��ت وارد     مس��ابقات نایس ویک د    ر اتریش شد    .د    ر 
این مسابقات خود    روهایی که با نام مرسد    س شرکت کرد    ه بود    ند     
خوش د    رخشید    ند     و توانستند     توجهات بسیاری را به جلینک و 

مرسد    س جلب کنند    .

 فولگس واگن
 د    ر ساخت باتری خود    رو ماهر می شود    

اتاق خبر: فولکس واگن که د    رصد    د     
به س��ازی اس��تراتژی فعالیت خود     
ب��رای خ��روج از بح��ران آالیند    گی 
د    یزلی اس��ت اتحاد     ب��ا متخصصان 
باتری خود    روی برق��ی مانند     ال جی 
کمیکال و پاناسونیک را د    ر نظر د    ارد    .

هیات نظارت فولکس واگن همچنین 
س��رمایه گذاری حد    ود     1.۸۹ میلیارد     د    الر د    ر کارخانه هایی د    ر 
نقاط مختلف جهان را مورد     بحث ق��رار د    اد    ه اند    . به گفته منابع 
آگاه، انتظار می رود     تصمیم قطعی د    ر این زمینه تا پایان س��ال 
گرفته شود    .فولکس واگن تایید     کرد    ه د    ر حال بررسی گزینه ها 
بود    ه و مکانهای متعد    د    ی را برای تولید     باتریهایی د    ر نظر گرفته 
که قرار است د    ر د    و تا سه میلیون خود    روی برقی تا سال ۲۰۲5 

مورد     استفاد    ه قرار بگیرند    .

خود               رو پنجشنبه 24 تیر 1395 

اتاق خبر:  بازار خود    رو ایران هم برای خود     حکایتی د    ارد    . خرید     
و فروش ها د    ر بازار همچنان قفل است و خود    روسازان هر چقد    ر 
د    ست و پا می زنند    ، نمی توانند     آنگونه که د    لشان می خواهد     بازار 
را تحریک کرد    ه و خود    روهای د    ر انبار مان��د    ه خود     را به فروش 
برس��انند    ؛ بازار هنوز روی خوش��ی به انبار خود    روسازان نشان 
ند    اد    ه؛ اما تولید    کنند    گان تالش د    ارند     با د    ریافت پیش پرد    اخت  
پایین، مشتری را نسبت به خرید     خود    رو تشویق کنند     و سود     

مشارکتی جذاب را برای مرد    م د    رنظر گیرند    .
خود    روس��ازان البته به خاطر اینکه بتوانن��د     حمایت های وزیر 
صنعت را همچنان با خود     د    اشته باش��ند     و از فرصت  توجه ویژه 
او به صنعت خود    رو، کمال اس��تفاد    ه را ببرند    ، تالش می کنند     تا 
آمارهای تولید     را به نوعی حفظ کرد    ه و ارتقا د    هند     تا شاید     بتوانند     
حمایت های مالی بیشتری را به خود     جلب کنند    ، البته آنها از بازار 
بورس هم غافل نشد    ه و با هر ترفند    ی که ش��د    ه، تالش د    ارند     تا 
سهم عمد    ه ای جذب منابع مالی د    ر د    ست مرد    م را که روانه بازار 
سرمایه می ش��ود    ، به خود     اختصاص د    هند    . د    ر عین حال همین 
خود    روس��ازان، د    ر ی��ک حرکت بی س��ابقه تالش ک��رد    ه اند     تا 
مشتریان را با روش های جذاب فروش جذب خود     کرد    ه و بتوانند     
تش��ویق به خرید     خود    روهایی کنند     که متعهد     به افزایش آمار 
تولید    شان هستند    . این را از آگهی های فروشی که طی روزهای 

اخیر د    ر سایت خود    روسازان منتشر شد    ه است، به خوبی می توان 
مش��اهد    ه کرد    . فروش خود    رو با پیش پرد    اخت های بی سابقه د    ر 
فروش های اقساطی و البته د    ر برخی مواقع، با سود    های مشارکت 
بس��یار باال د    ر فروش های نقد    ی. د    ر این میان، خود    روهایی که 
خود    روسازان برای فروش اقس��اطی با شرایط نسبتا خوب برای 
مش��تریان انتخاب کرد    ه اند    ، از تنوع باالیی برخورد    ار نیس��ت و 
عموما آنها ت��الش کرد    ه اند     خود    روهایی که ش��اید     کمتر اقبال 
مرد    م را د    ر لیس��ت فروش به خ��ود     اختصاص می د    ه��د    ، از این 
طریق بفروشند     اما اینکه چقد    ر این طرح ها مورد     استقبال مرد    م 
واقع می شود    ، موضوعی است که شاید     بهتر باشد     خود    روسازان 

آمارهای فروش خود     به شیوه های جد    ید     را اعالم کنند    .

رونق فروش های انحصاری خود    رو

اتاق خبر: سال گذش��ته تقریبا همین روزها بود     که بازار 
خود    رو ایران با پد    ید    ه ای جد    ید     مواجه شد     و طی آن، بسیاری 
از مش��تریان با تحریم خرید     خود    روه��ای د    اخلی، یکی از 
س��خت ترین د    وران ها را برای خود    روس��ازی کش��ور رقم 
زد    ند    . البته د    ر باب اثرگذاری کمپین مورد    نظر بر رکود     بازار، 
نظرات متفاوتی وج��ود     د    ارد    ، چه آنکه برخی معتقد    ند     این 
کمپین توانست د    ر آن د    وران سبب کاهش خرید     و فروش 
خود    روهای د    اخلی شود     و برخی د    یگر می گویند     راکد     شد    ن 

بازار خود    رو )د    ر آن زمان( ربطی به این ماجرا ند    اشته است.
هرچند     کمپین »خود    رو نخرید    « د    ر ابتد    ا چند    ان اهمیتی 
برای مسووالن و د    س��ت اند    رکاران صنعت خود    رو کشور 
ند    اش��ت، با این حال مانند     گلوله برفی که هر چه می رود     
بزرگ تر می ش��ود    ، رفته رفته جد    ی تر ش��د     و د    غد    غه ای 
بزرگ را برای جاد    ه مخصوصی ها ایجاد     کرد    . کار تا جایی 
پیش رفت که خود    روس��ازان به نوعی ای��ن کمپین را به 
رسمیت شناخته و برای یافتن ریش��ه های آن، به تکاپو 
افتاد    ند    . البته د    ر نهایت، تسهیالت ۲5 میلیونی که د    ولت 
برای خرید     خود    رو د    ر نظر گرفت، س��بب به فراموش��ی 
سپرد    ه ش��د    ن کمپین شد     و خود    روس��ازان یک »نجات 

تاریخی« را تجربه کرد    ند    .
اما با وج��ود     آنکه افکار عمومی، ریش��ه کمپی��ن »خود    رو 
نخرید    « را مرد    می و ناشی از رفتار نامناسب و انحصارگرایانه 
خود    روسازان علیه مشتریان، می د    انست، نه خود    روسازان 
و نه مس��ووالن وزارت صنعت، معد    ن و تجارت، هیچ کد    ام 
زیر بار این موضوع نرفته و به د    نبال د    الیل و عوامل د    یگری 
برای ش��کل گیری کمپی��ن بود    ند    . اتفاق��ا د    ر تحقیقی که 
توسط خود     خود    روس��ازان انجام ش��د    ، آنها به این نتیجه 
رس��ید    ند     که کمپین، نه تنها کار مرد    م نیست؛ بلکه ریشه 
د    ر مخالفان سیاس��ت های د    ولت د    ارد    . به اعتقاد     آنها، چون 
»خود    روسازی« یکی از عوامل اصلی رشد     اقتصاد    ی کشور 
به شمار می رفت )هنوز هم می رود    ( و افکار عمومی رضایتی 

نسبی از عملکرد     د    ولت د    ر حوزه اقتصاد     د    اشتند    ، مخالفان 
می خواستند     با هد    ف قرار د    اد    ن صنعت خود    رو، به نوعی رشد     
اقتصاد    ی را زیر سوال ببرند    . به عبارت بهتر، خود    روسازان بر 
این باور بود    ند     که مخالفان د    ولت می خواهند     از مسیر »جاد    ه 
مخصوص« به د    ولت حمله کرد    ه و با راکد     کرد    ن بازار خود    رو، 
فروش را کاهش د    هند     و د    ر نتیجه تولید     خود    روهای د    اخلی 

را پایین بیاورند     تا رشد     اقتصاد    ی نیز سر به افول بگذارد    . 
اما خود    روس��ازان برای آنکه ثابت کنند     کمپین »خود    رو 
نخرید    « مرد    می نبود    ه و کار مخالفان د    ولت است، به د    الیل 
مختلفی اس��تناد     کرد    ه بود    ند    . د    ر تحقیق خود    روس��ازان 
آمد    ه بود     که مروری بر رسانه های مخالف و منتقد     د    ولت، 
نشان می د    هد     آنها به شد    ت روی مس��ائل اقتصاد    ی زوم 
کرد    ه اند     تا با استفاد    ه از حساسیت جامعه د    ر این مورد    ، به 
نارضایتی عمومی از سیاست های اقتصاد    ی د    ولت د    امن 
بزنند    . به گفته آنها، به جز مباحث سیاسی، اقتصاد     و حوزه 
تاثیرگذارش یعنی خود    روس��ازی نیز ب��ه محور چالش 
تبد    یل و منتقد    ان )رس��انه های مخالف( تا توانسته اند     به 
د    ومین صنعت بزرگ کشور تاخته اند    . خود    روسازان بر این 
باور بود    ند     هرچند     د    ر عقب ماند    گی های کیفی، باال بود    ن 
قیمت محصوالت و خد    مات پس از فروش خود    روسازان 
کشور ترد    ید    ی نیست و مشتریان بحق از آنها شاکی اند    ، اما 

آنها )مشتریان( پشت کمپین نبود    ند    . 

خود    روسازی، یک سال پس از کمپین »خود    رو نخرید    «



گفت و گو
مد    یر آژانس مسافرتی گل سیرتهران گشت د    ر گفت و گو با اتاق خبر

 آسیب پذیری صنعت گرد    شگری ایران
 از بحران های سیاسی منطقه ای

اتاق خبر: س��ایت اتاق خب��ر برای 
راهنمایی بیشتر همراهان خود     برنامه 
معرف��ی آژانس های مس��افرتی را با 
محوریت مصاحبه با مد    یران آژانس 
های مس��افرتی با جد    ی��ت پیگیری 

خواهد     کرد    .
د    ر همی��ن راس��تا با مد    ی��ر آژانس 

مسافرتی گل سیر تهران گش��ت وارد     گفت و گو شد    یم. 
اس��رافیل قیطاس��ی د    ر خصوص خد    ماتی که این آژانس 
ارائه می د    هد    ، گفت: عمد    ه فعالی��ت ما فروش بلیت قطار 
و هواپیما و تور های زیارتی اس��ت. ه��م چنین نمایند    ه 
سازمان حج نیز هستیم اما د    ر حال حاضر امکان فعالیت 
د    ر این زمینه وجود     ند    ارد     بنابراین تورهای سیاحتی یک 

روزه و چند    روزه خارجی د    اریم.
وی د    ر رابطه با وجه تمایز آژانس مس��افرتی گل سیر تهران 
گش��ت نس��بت به س��ایر آژانس ها گفت: این آژانس تمام 
خد    مات مورد     نیاز مسافران را ارائه می کند     و د    ارای مجوز بند     
الف، ب و پ است بنابراین می توانیم د    ر تمام مراحل مسافران 
را همراهی کنیم و خد    ماتی مانند     فروش بلیت را نیز شخصا به 
آن ها ارائه کنیم. این موضوع شامل تورهای د    اخلی و خارجی 
می شود    .اسرافیل قیطاس��ی د    ر اد    امه افزود    : د    ر ماه رمضان 
استقبال مرد    م برای سفر تعریف چند    انی ند    ارد     و تنها تورهای 

زیارتی مشهد     طرفد    اران خاص خود     را د    ارد    .
 وی د    ر خصوص اس��تقبال مرد    م از تورهای ترکیه گفت: 
مرد    م ایران هنوز از کش��ور ترکیه قطع امی��د     نکرد    ه اند     و 
د    رخواس��ت زیاد    ی برای سفر به این کش��ور وجود     د    ارد    . 
برای این حقیقت د    الیل بس��یاری وج��ود     د    ارد     که مهم 
ترین آن ها نزد    یکی و ارزانی اس��ت.مد    یر آژانس مسافرتی 
گل سیر تهران گشت تصریح کرد    : د    ر حال حاضر نیز به د    لیل 
مشکالتی که پیش آمد    ه تخفیف های بی سابقه ای ارائه می 

شود     که منجر به وسوسه بسیاری از هموطنان می شود    .
وی د    ر بخشی د    یگر از صحبت های 
خ��ود     اظهار د    اش��ت: البت��ه آژانس 
های مس��افرتی بنابر منطقه ای که 
حض��ور د    ارن��د     باید     ح��وزه فعالیت 
خ��ود     را مش��خص کنند     ب��ه عنوان 
مث��ال؛ آژانس هایی ک��ه د    ر مناطق 
ثروتمند    نش��ین حض��ور د    ارند     می 

توانند     به تورهای خارجی بپرد    ازند     و اس��تقبال ش��ود    . تور 
های اروپایی د    ر مناطق پایین شهر پاسخگو نیست. د    ر این 
مناطق بیشتر د    رخواست برای سفرهای زیارتی صورت می 
گیرد     بنابراین پس از ماه رمضان تمرکز بر روی س��فرهای 
زیارتی اد    امه می یابد    .مد    یر آژانس مسافرتی گل سیر تهران 
گشت با بیان اینکه حتی سفرهای زیارتی نیز به رونق گذشته 
نیس��ت، مطرح کرد    : مشکالت ایجاد     ش��د    ه د    ر مکه و سوریه 
لطمه های جبران ناپذیری به آژانس های مسافرتی وارد     کرد    ه 

است که باید     قبل از هرچیزی به آنها پرد    اخت.

گفت
 و
گو

اتاق خبر: رییس انجمن صنفی د    فاتر خد    مات مس��افرتی 
ایران مشکالت صنعت گرد    شگری ترکیه را مقطعی د    انست 
و اعالم کرد     که به زود    ی ش��رایط به حالت عاد    ی باز خواهد     

گشت.
محمد     حس��ن کرمانی د    ر خص��وص وقایع اخی��ر ترکیه 
به ویژه حم��الت تروریس��تی فرود    گاه اس��تانبول مطرح 
کرد    : تأثیری که وقای��ع این چنینی م��ی تواند     بر صنعت 
گرد    شگری ترکیه د    اشته باش��د     مقطعی و زود    گذر است. 
به عن��وان مث��ال؛ د    ر ایران نی��ز چند    ی پی��ش حاد    ثه ای 
مشابه با ترکیه اتفاق افتاد     که عوامل آن د    ستگیر شد    ند     اما 

گرد    شگری کش��ور د    چار تحول 
بزرگی نش��د     چراک��ه این قبیل 
وقایع اجتناب ناپذیر هس��تند     و 

د    ر هر کشوری رخ می د    هد    .
وی د    ر تکمی��ل صحب��ت های 
خ��ود     اف��زود    : تنها تف��اوت این 
ح��واد    ث د    ر ای��ران و ترکیه این 
اس��ت که عوامل تروریستی د    ر 
ایران شناسایی و د    ستگیر شد    ند     
اما  هنوز چنین اتفاقی د    ر ترکیه 

رخ ند    اد    ه است.
کرمانی تصریح کرد    : حتی می توان گف��ت که با این اتفاق 
سیس��تم امنیتی د    ر مناطقی مانن��د     ف��رود    گاه را افزایش 
خواهد     یافت و ما د    یگر ش��اهد     بمب گذاری د    ر این منطقه 
نخواهیم بود     البته قشری نیز وجود     د    ارد     که بسیار محتاط 

هستند     و این مسائل مانع سفر آن ها خواهد     شد    .
محمد     حسن کرمانی با بیان اینکه کشوری همچون ترکیه 
سال های بس��یاری اس��ت که د    ر این صنعت تجربه د    ارد    ، 
اعالم کرد    : این کشور د    ر شرایط کنونی چند    ان هم بی د    فاع 
نیست و  تاکتیک های د    فاعی مختص به خود     را د    ارد    . یکی 
از ویژگی های مهم صنت گرد    ش��گری ترکیه این است که 
مس��ئوالن این کش��ور همواره د    ر رویارویی با چالش ها با 
راه حلی جد    ید     رو به رو می ش��وند     و س��الحی د    ر مقابله با 

بحران د    ارند    .وی د    ر این زمینه توضیح د    اد    : مهم ترین سالح 
ترکیه جاذبه های آن است که د    ر ش��رایط کنونی بیش از 
گذشته بر روی انواع جاذبه های گرد    شگری خود     تبلیغ می 
کند     بنابراین نمی توان به ساد    گی صنعت گرد    شگری این 
کشور را نابود     کرد    .کرمانی د    ر رابطه با د    یگر اقد    امات کشور 
ترکیه برای بهبود     شرایط عنوان کرد    : د    ولت ترکیه متوجه 
سیاست های غلط خود     شد    ه و به د    نبال بهبود     روابط خود     

با روسیه است که د    ر این زمینه خوب نیز عمل می کند    .
وی خاطر نش��ان کرد    : د    ر این د    وره کوت��اه که بین این 
د    و کش��ور اخت��الف بود     بهتری��ن فرصت ب��رای جذب 
گرد    شگران توس��ط مسئوالن 
ایران��ی ب��ه د    س��ت آم��د     که 
متأسفانه طبق روال همیشگی 
فرصت س��وزی ش��د    . د    ر چند     
س��ال گذش��ته اگ��ر تغییری 
د    ر تعد    اد     گرد    ش��گران کش��ور 
مشاهد    ه ش��د     این به هیچ وجه 
ارتباط��ی ب��ا عوام��ل بیرونی 
ند    ارد     بلکه ب��ه تحوالت عرصه 
سیاست و منطقه باز می گرد    د    .

کرمان��ی د    ر خصوص وضعیت 
گرد    شگری این کش��ور د    ر ماه رمضان گفت: ترکیه نیز 
کشوری اس��المی اس��ت و به د    لیل فرهنگ خاصی که 
د    ارد     د    رنهای��ت تغییراتی د    ر روال همیش��گی آن ایجاد     
می ش��ود     بنابراین طبیعی اس��ت که تا حد    ود    ی میزان 
گرد    شگران نیز کاهش یابد     اما این اتفاق مقطعی است و 
پس از مد    تی به حالت عاد    ی باز می گرد    د    . رییس انجمن 
صنفی د    فاتر خد    مات مسافرتی ایران د    ر بخشی د    یگر از 
صحبت های خود     د    ر خصوص روابط گرد    شگری ایران و 
ترکیه اظهار د    اشت: د    ر شرایط کنونی ایران نباید     روابط 
گرد    ش��گری خود     را با ترکیه قطع کند     بلکه مس��ئوالن 
جد    ا از گرد    شگر فرستی باید     به د    نبال جذب گرد    شگران 

ترک به د    اخل کشور باشند    .
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رییس انجمن صنفی د    فاتر خد    مات مسافرتی ایران د    ر گفت و گو با اتاق خبر

مشکالت صنعت گرد    شگری ترکیه 
زود    گذر است
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تصویر روز:   مراسم بدرقه پیکر عباس کیارستمی

پی�ش  چن�د          ی  خب�ر:  ات�اق 
تعد          اد          ی از د          انش�گاه ه�ای معتبر 
ترکی�ه تحقیقات�ی د          ر خص�وص 
سوءاستفاد          ه جنس�ی از کود          کان 
د          ر صنعت توریس�م ترکی�ه ارائه 
کرد          ند           و اطالعاتی د          ر این خصوص 

د          ر اختیار خبرنگاران قرار د          اد          ند          .
طب�ق ای�ن تحقیق�ات ترکیه د          ر 
زمره ی کش�ورهایی قرار د          ارد           که 
بیشترین سوءاستفاد          ه از کود          کان 

را د          ر این صنعت می کند          .
به عنوان مث�ال؛ از میان تورهایی 
که آژانس های مس�افرتی ترکیه 
به کش�ور مالد          یو مد          یریت ش�د          ه 
خبرهایی حاکی از سوءاس�تفاد          ه 
از کود          کان د          ر هتل ه�ا وجود           د          ارد           
البته مالد          یو تنها کشوری نیست؛ 
این خب�ر د          ر خصوص ب�الروس و 
روسیه نیز صد          ق می کند          . سال ها 
اس�ت که برگزار کنند          گان تور د          ر 
این کشورها چنین خد          ماتی ارائه 
می کنن�د           اما این اواخر توانس�ته 
اند           این س�بک تور را به کش�وری 
همچون کامبوج نی�ز صاد          ر کنند          . 
د          ر س�ال ۲011 یک گرد          شگر ترک 
د          ر کشور آفریقای جنوبی به د          لیل 
آزار جنس�ی کود          کان د          س�تگیر 
شد           و پس از د          ستگیری با بررسی 
س�وابق این فرد           مشخص شد           که 
د          ر س�ال ۲00۹ نیز به د          لیل س�وء 

اس�تفاد          ه از د          ختران زیر 15 سال 
به د          اد          گاه کش�ید          ه شد          ه است. 
ای�ن فرد           عک�س های خ�ود           و 
د          ختران را د          ر فیسبوک منتشر 
می ک�رد           و ماجراجوی�ی های 
خود           با این کود          کان را د          ر صفحه 
ش�خصی خ�ود           ب�ه اش�تراک 
م�ی گذاش�ت.این تحقیق د          ر 
خص�وص ای�ن وج�ه صنعت 
گرد          ش�گری ترکی�ه اطالعات 
قابل توجه�ی د          ر اختیار ما می 
گذارد           و این نتیجه تحقیقات د          ر 

د          اخل کشور ترکیه است:

بس�یاری از د          ختران نوج�وان د          ر 
فصل تابستان به شهرهای ساحلی 
می گریزند           و د          ر این هنگام اس�ت 
که به د          ست تورگرد          ان های شیاد           
می افتند          . د          ر شهر استانبول نیز از 
این کود          کان د          ر س�الن های ماساژ 
استفاد          ه می ش�ود          . شهر ساحلی 
آنتالیا نیز د          ر زمره شهرهایی قرار 
د          ارد           که بیش�ترین تعد          اد           کوکان 
ربود          ه شد          ه د          ر آن کشف شد          ه اند          . 

این فعالیت غیرقانونی د          ر صنعت 
گرد          ش�گری ترکی�ه تبد          ی�ل ب�ه 
صنعت د          یگری و چه بسا پرسود          تر 
از خود           گرد          ش�گری ش�د          ه اس�ت 
و مب�ارزه با آن به راحتی نیس�ت. 
د          ر این میان تع�د          اد           د          ختران ربود           
شد          ه از پسران بیشتر و میانگین 
س�نی آن ها 15 سال اس�ت؛ این 
د          ختران معموال از خان�واد          ه های 
سنتی ش�رق کش�ور ربود          ه شد          ه 
اند           البته د          ر این می�ان نباید           از یاد           
برد           که چند          ی پیش تعد          اد           زیاد          ی 
د          ختر خرد          سال اوکراینی د          ر یک 
کش�تی تفریحی یافته ش�د          ند          . 
هرس�اله طی مراسمی د          ر کشتی 
های تفریحی ای�ن د          ختران برای 
فروش ب�ه نمایش گذاش�ته می 
شوند          . بسیاری از د          ختران نوجوان 
ساکن اروپای ش�رقی نیز با وعد          ه 
هایی مانند           فعالیت د          ر صنعت مد           
اغفال ش�د          ه و به ترکیه کش�اند          ه 
می ش�وند          . این د          ختران بیش�تر 
ساکن کشورهایی مانند           روسیه، 
اوکرای�ن و بالروس هس�تند          . د          ر 
پای�ان الزم به یاد          آوری اس�ت که 
این تخلف ها تنها از سوی آژانس 
های مسافرتی صورت نمی گیرد           
بلک�ه د          یگر ب�ه یک�ی از خد          مات 
رایج هتل ها و مسافرخانه ای این 

کشور مبد          ل شد          ه است.

برد          ه د          اری جنسی؛ چهره تاریک توریسم ترکیه

اخبار   گرد          شگری
جایگزینی آثار هنری  با نسخه تقلبی

اتاق خب�ر: موزه ه��ا د         ر بریتانیا 
تصمیم گرفته اند          ک��ه آثار هنری 
تاریخی را با نس��خه  تقلبی آن ها 

جایگزین کنند         .
توریس��ت ها کیلومترها برای 
بازد         ید          از آثار هنری مش��هور 
سفر می کنند         ، اما آیا می توانید          

نسخه  تقلبی این آثار را تشخیص د         هید         ؟ این سوالی 
است که یک برنامه ی تلویزیونی بریتانیایی با جایگزین 
کرد         ن آثار هنری مشهور از مخاطبان خود          می پرسد         . 
چالش آثار هنری ب��زرگ به طور مخفیان��ه د         ر حال 
جایگزین کرد         ن نقاشی های مشهور د         ر موزه های ملی 
اسکاتلند          د         ر اد         ینرو، موزه  ملی کارد         یف، گالری هنری 
گیلد         هال د         ر لند         ن، گالری هنری منچس��تر، گالری 
لید         ی لیور د         ر ویرال و گال��ری هنری واکر د         ر لیورپول 
است. به مد         ت یک ماه، گرد         ش��گران می توانند          از این 
موزه ها بازد         ید          و د         ر مسابقه ای شرکت کنند          که نسخه  

تقلبی را شناسایی کنند         . 

مقد        مات ثبت جهانی ابیانه
اتاق خبر: کارشناسان د        فتر ثبت 
جهانی کشور د        ر ابیانه که د        ر پایگاه 
میراث فرهنگی ابیانه برگزار ش��د        ، 
روند         آماد        ه سازی پایگاه، بافت روستا 
و تکمی��ل پروند        ه ی ثب��ت جهانی 
ابیانه بررسی کرد        ه و کارآموزان را د        ر 

جریان آن قرار د        اد        ند        .
احمد         نجیبی مد        یر پایگاه ابیانه به معرف��ی منظر فرهنگی د        ر 
نخستین نشست به معرفی ابیانه، ویژگی های طبیعی و تاریخی 

آن پرد        اخت و به سؤاالت حاضرین د        ر این زمینه پاسخ د        اد        .
الهام نیکوگفتار کارشناس د        فتر ثبت جهانی نیز د        ر این 
نشست با اعالم فصل های مختلف محتوایی پروند        ه ثبت 
جهانی همچون معرفی عمومی، توصی��ف و تاریخچه، 
تبیین ارزش های شخص و اصالت اثر، وضعیت حفاظت 
اث��ر، برنامه ه��ای مد        یریت اث��ر، رصد         کرد        ن و اس��ناد         و 
مس��تند        ات، به بیان د        غد        غه های کارشناس��ان ارزیابی 

یونسکو د        ر ارتباط با هر کد        ام از این فصل ها پرد        اخت.
حمید         بینایی مسئول فنی د        فتر ثبت جهانی به عنوان سومین 
سخنران، توضیحاتی د        رباره حساس��یت های فنی د        ر هرکد        ام 
از بخش ه��ای پروند        ه ثبت به وی��ژه تعیین عرص��ه و حریم بر 
اس��اس ویژگی های مورد         نظر ارزیابان یونس��کو ارائه و بر لزوم 
استاند        ارد        س��ازی روند         ثبت جهانی از ابتد        ای امر و آماد        ه سازی 

همزمان پایگاه، محوطه و پروند        ه تأکید         کرد        .


