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مهم ترین خبرهای 

سایت اتاق خبر

 اتاق خبر ویکند 

سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

ویتــــــــرین
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اعتماد به بخش 
خصوصی الزمه 

بهره مندی از 
فرصت های 

پساتحریم
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اولین گزارش 
رسمی رکود در ۹۴ 

منتشر شد

ضرورت تدوین یک 
بودجه ریاضتی

پیش بینی نرخ ارز 
در سال ۹5

 گزارش از تجمعات 
مبل فروشان

نمایشگاه های 
دایمی برگزار نکنید
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رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران:

تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن   
به مصلحت کشور نیست

سخن آغاز

از زم��ان روی کار آمدن دولت تدبی��ر و امید صحب��ت از تفکیک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود داش��ت. دیدگاه های حدی 
دولت مهرورزی که منجر به ادغاماتی یک ش��به شد در عمل نشان 
داد که اثربخش نیست. حتی در برهه هایی گزینه هایی برای وزارت 
صنعت، معدن و وزارت بازرگانی مطرح شد. اما اکنون دولت در پیش 
نویس برنامه ششم توسعه پیشنهاد انتقال بخش بازرگانی به وزارت 

امور اقتصادی و دارایی را مطرح کرده اس��ت. دیدگاه های مختلفی 
درباره تفکیک یا ع��دم تفکیک در ای��ن وزارتخانه مطرح اس��ت 
ولی سوال اساسی این اس��ت که اصوال باید در کنار موضوع مهم و 
پراهمیتی همچون برنامه ششم توسعه مسئله تفکیک این وزارتخانه 
را مطرح کرد؟ مطمئنا کسانی که از نزدیک با وزارت صنعت، معدن 
و تجارت آشنا هس��تند قبول دارند که این وزارتخانه کارایی الزم را 
ندارد ولی سوال این است که آیا تفکیک ش��تاب زده و بدون برنامه 
ریزی، دولت را از چاله به چاه نمی اندازد؟ برنامه ششم خود به اندازه 
کافی محل مناقشه خواهد بود و عمر این مجلس برای بررسی بودجه 
و برنامه ششم بسیار کوتاه است؛ در این شرایط چگونه می توان انتظار 

داشت که در این تغییرات ساختاری اتفاقات درستی رخ دهد؟

شکسته شدن    رکورد   ثبت نام کاندیده ها

فراز جبلی

سردبیر

وزارت صمت و حکایت چاله و چاه
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آغاز رسمی ماراتن انتخابات 



سیاسی2
روی موج خبر

چرا باهنر نیامد؟
اتاق خب�ر: محمدرضا باهن��ر سیاس��تمداری که با 
هفت د��وره حضور د��ر پارلمان 
رکوردد��ار نمایندگ��ی د��ر 
مجلس ب��ود در ای��ن دوره 
برخ��اف انتظار ثب��ت نام 

نکرد.
 وی د��ر پاس��خ به س��والی 
درب��اره عد��م کاندیدات��وری 
اش د��ر انتخاب��ات مجل��س ده��م 
گفت که یک قهرمان قبل از اینک��ه مدال طایش را 
 از دست بدهد خودش باید تش��ک را ببوس��د و کنار

 بکشد.

جرابلس در دست داعش بماند!
اتاق خب�ر: احمد د��اود اوغلو نخست وزی��ر ترکیه 
بار دیگ��ر تاکی��د ک��رد مانع از 
جرابلس  شه��ر  آزادس��ازی 
در شمال س��وریه توس��ط 
نیروهای ُک��رد خواهد شد 
بدی��ن ترتی��ب وی بط��ور 
غیرمستقی��م اما مش��خص 
خواه��ان تداوم س��یطره گروه 
تروریستی داعش بر این شهر سوری 
است. الزم به ذکر اس��ت که ترکیه به شدت نگران از 

قدرت گیری بیش از پیش ُکردها است.

انتقاد از اوباما بخاطر ایران
اتاق خبر: ۱۱ نفر از س��ناتورهای ح��زب دموکرات 
آمریکا در نامه ای به باراک اوباما 
رئی��س جمه��وری آمریک��ا 
نگران��ی خ��ود را نسب��ت 
به عد��م پاس��خ آمریکا به 
ایران  آزمایش��ات موشکی 

اعام کردند.
 بر این اس��اس »کل��ی آیوت« 
و »م��ارک کرک« ب��ه نمایندگی از 
سناتورهای دموکرات در این نامه نوشتند: کاخ سفید 
تا کنون واکنش مناس��بی نسبت به آزمایش موشک 
بالستیک ایران نشان نداده است و این از نظر احزاب 

دیگر ضعف محسوب می شود.

وعده شکست کامل داعش
اتاق خبر: حیدر العبادی نخس��ت وزیر عراق پس از 
آزادی کامل شه��ر رمادی از دست 
داعش، با حض��ور در این شهر 
د��ر کنفرانس��ی مطبوعاتی 
وعده داد که در سال 20۱6 
ارتش ع��راق شه��ر موصل 
را آزاد خواهد ک��رد تا بدین 
ترتیب مه��ر پایان��ی باشد بر 
حضور گروه تروریستی داعش در 

سرزمین بین النهرین.

اتاق خب�ر: انتخابات آتی د��ر ایران بسیار مهم اس��ت برخی 
همچون آیت اهلل هاشمی رفسنجان��ی از آن با عنوان انتخابات 
سرنوشت ساز یاد کرده اند انتخاباتی که شاید مسیر آتی نظام 
در عرصه های کان بین المللی و داخلی روشن کند. در همین 
راس��تا در هفته ای که گذشت مهلت ثبت نام کاندیداهای دو 
مجلس خبرگان و شورای اس��امی به پایان رسید و مشخص 
شد در تعداد ثبت نام کاندیداه��ا رکوردهای جدیدی هم برای 

مجلس شورای اسامی و هم مجلس خبرگان ثبت شده است.
رکورد ثبت نام

نام نویس��ی از داوطلب��ان نمایندگی پنجمین د��وره مجلس 
خبرگان رهبری از 26 آذرماه آغاز و د��وم دی ماه با نام نویسی 
80۱ داوطلب به پایان رسید . به این ترتیب برای هر کرسی ۱0 
نفر با یکدیگر رقابت می کنند. نام نویسی از داوطلبان نمایندگی 
پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری از 26 آذرماه آغاز و دوم 
دی ماه با نام نویسی 80۱ داوطلب به پایان رسید . به این ترتیب 
برای هر کرسی ۱0 نفر با یکدیگر رقابت می کنند. این در حالی 
اس��ت که در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اس��امی 
در س��ال ۱390، پنج هزار و 395 داوطلب نام نویسی کردند. 
همچنین در انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسامی 
در سال ۱378، 6 هزار و 860  نفر برای نمایندگی مجلس ثبت 

نام کرده بودند.
استقبال روحانی از ثبت نام ها

اما عالی ترین رئی��س اجرایی انتخابات کش��ور یعنی شخص 
رئیس جمهور از ثبت نام گسترده در انتخابات اس��تقبال کرد 
و اظه��ار امیدواری کرد در پرت��و یک انتخابات باشک��وه، افراد 
تأثیرگذار با تجربه، با تدبیر و توانمند برای خدمت هر چه بیشتر 
به کشور به مجلس راه یابند. وی ابراز امیدواری کرد مردم با شور 
و نش��اط در این انتخابات شرکت کنند تا همانند سال 92 در 

سال 94 نیز حماسه ای دیگر آفریده شود. 
تاسف از ثبت نام زیاد

اما از س��وی دیگر رئیس عال��ی ترین نهاد نظارت��ی انتخابات 
کشور که وظیفه بررس��ی صاحیت کاندیداها را بر عهده دارد 
با انتقاد و ابراز تاسف از ثبت نام زیاد برای این دو انتخابات گفت: 
متاس��فانه آمار ثبت نامی ها چه در خبرگان و چه در مجلس 
شورای اسامی بسیار باال رفته اس��ت. سوال ما این است که آیا 
همه کسانی که برای انتخابات خبرگان ثبت نام کردند خود را 
مجتهد می دانند؟  آیا همه کسانی که برای انتخابات خبرگان 
ثبت نام کردند خود را مجتهد می دانند؟ کسانی که حتی یک 
صفحه به زبان عربی نمی توانند قرائت کنن��د با چه انگیزه ای 
ثبت نام کرده اند چرا این طور این افراد زحمت درست می کنند.

اتاق خبر: عباس فاح��ی باباجان از نماینده مردم اهر 
در مجلس شورای اس��امی از معدود نمایندگان فعلی در 
مجلس است که برای انتخابات آتی که در اسفندماه برگزار 
می شود ثبت نام نکرده است، این عضو کمیسیون عمران 
مجلس در گفت و گویی اختصاصی با اتاق خبر گفت: من 
حرکت مجلس و نمایندگان را حرکتی رو به جلو نمی دانم. 
با توجه به ثبت نام هایی که برای دوره جدید صورت گرفته 
است ارزیابی من  این است که افرادی که در دوره های قبل 
مجلس حضور داشتند افرادی کارس��ازتر و متخصص تری 
بودند، به این دلیل که  این  افراد در ضمن داشتن عملکرد 
صحیح حرفهای دهن پرکنی را نمی زدند و بر همین اساس 

نتوانستن��د تا در دوره های بع��د رای کسب کنند و بدین 
ترتی��ب مجلس و مردم از نعمت وجود بهره مند نش��دند. 
مقام معظم رهبری تعبیری در مورد مجلس متعهد داشتند، 
ک��ه من  رعایت ای��ن فضا را در دوره آیند��ه بدتر از دوره 
نهم پی��ش بینی می کنم و فکر می کن��م ثبت نام تعداد 
زیاد��ی از افراد در این دوره از مجلس و داشتن این فکر از 
سوی کاندیداها که من هم می توانم سبک شمردن موضوع 
نمایندگی در مجلس شورای اسامی است. به همین دلیل 
بطور کلی برداشتم این اس��ت که در عمل تفاوت چندانی 
می��ان منتخبین مجلس فعلی )نهم( با مجلس آتی )دهم( 

نخواهد بود. 

نگاه هفته

عباس فالحی باباجان

تفاوتی بین مجلس نهم نماینده مجلس
و دهم نیست!

آغاز رسمی ماراتن انتخابات 

شکسته شدن رکورد ثبت نام کاندیده ها



اقتصادی3

گوشه کنار اقتصاد

کدام کشور ها مهمترین بازارهای 
صادراتی ایران هستند؟

سازمان توسعه تجارت ایران اعالم کرد : 
چین نخستین شریک تجاری کشورمان 
در هش��ت ماه��ه 94 ، چه��ار میلیارد و 
784 میلی��ون دالر کاالی صادرات��ی 

ایران را بدون احتس��اب میعانات گازی 
جذب کرد که از نظر ارزش��ی ،س��هم 19.4 

درصدی از کل صادرات را داش��ت ، که در مقایسه با مدت 
 مشابه در س��ال 93 کاهش 25 درصدی را نش��ان می دهد .
عراق دومی��ن طرف تج��اری ای��ران در ای��ن دوره ، چهار 
میلی��ارد و 248 میلی��ون دالر از کااله��ای صادرات��ی 
کش��ورمان را به خود اختص��اص داد ک��ه 17.4 درصد از 
ارزش ص��ادرات کش��ورمان ب��ود و نس��بت ب��ه عملکرد 
 م��دت مش��ابه س��ال گذش��ته دو درص��د رش��د داش��ت.
ام��ارات متح��ده عربی نی��ز در جایگاه س��ومین ش��ریک 
تجاری قرار گرفت و س��ه میلیارد و 514 میلی��ون دالر از 
کاالی صادرات��ی ای��ران را جذب کرد ک��ه 14.3 درصد از 
ارزش کل صادرات ای��ن دوره را دربر می گیرد و نس��بت 
 به دوره مشابه در س��ال قبل 41 درصد رشد نشان می دهد.
هند ، هش��ت ماهه 94 ، با جذب یک میلیارد و 875 میلیون 
دالر کاالی صادرات��ی ای��ران ، 7.6 درص��د از ارزش 
صادرات این دوره را از آن خود کرده اس��ت و در مقایس��ه 
 ب��ا م��دت مش��ابه پارس��ال ، رش��د 24 درصدی داش��ت.
افغانس��تان هم ی��ک میلی��ارد و 654 میلی��ون دالر کاالی 
صادراتی ایران را در دوره این گزارش به خود اختصاص داد 
،که 6.7 درصد از کل ارزش صادرات این مدت را ش��امل 
می شود و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ، دو درصد 

رشد نشان می دهد.

اولتیماتوم دوباره نسبت به واگذاری 
کارت بازرگانی به غیر

وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت ط��ی اطالعی��ه ای به 
اتاق های بازرگانی نس��بت ب��ه واگذاری حق اس��تفاده از 

مزایای کارت بازرگان��ی به غیر، به دارندگان 
کارت بازرگانی هش��دار داده است.اتاق 

بازرگان��ی به عن��وان متول��ی اجرایی 
صدور کارت بازرگانی بر این موضوع 
تاکی��د دارد ک��ه نباید فراین��د صدور 
کارت بازرگانی ب��رای فعاالن اقتصادی 

که در زمین��ه ص��ادرات و واردات فعالیت 
دارند با سختی همراه شود بلکه باید این فرایند تسهیل شود.
اما در مقابل وزارت صنعت به عنوان سیاس��ت گذار اصلی 
در زمینه صدور کارت بازرگانی قائ��ل به محدودیت ها و 
ضوابط بیش��تری برای کارت بازرگانی اس��ت و تابستان 
امس��ال هم در بخش نامه ای ش��ش بندی که از سوی وزیر 
صنعت ابالغ ش��د ش��رایط و ضوابط جدید ب��رای صدور 
کارت بازرگانی در نظر گرفته شد.در همین زمینه به تازگی 
وزارت صنعت ط��ی نامه ای که ب��ه اتاق ه��ای بازرگانی 
سراسر کشور  ارسال کرده ، به فعاالن اقتصادی نسبت به در 
اختیار قرار دادن کارت بازرگانی به غیر هشدار داده است؛ 
موضوعی که به عنوان یکی از معضالت جدی اس��تفاده از 

کارت ها بازرگانی همواره مطرح بوده است.

در حالی بانک مرکزی گزارش نماگره��ای اقتصادی بهار 94 
را منتشر کرد که نرخ رشد اقتصادی س��ه ماهه که مهمترین 
شاخص این گزارش اس��ت، اعام نش��ده اس��ت، ه��ر چند، 

نشانه های "رکود" در گزارش بانک مرکزی نمایان شده است.
بانک مرکزی شب گذشته گزارش نماگرهای اقتصادی بهار 94 
را منتشر کرد. در این گزارش که جای آمار نرخ رشد اقتصادی 

در بهار 94 خالی اس��ت، نرخ رشد اقتصادی سال 93 با نفت 3 
درصد و بدون نفت 2.8 درصد اعام شده است.

پیش از ای��ن مسئوالن اقتصادی کش��ور از کاهش شدید نرخ 
رشد اقتصادی در سال 94 در مقایسه با سال 93 خبر داده و 
4 وزیر هم در نامه ای به رئیس جمهور نسبت به بحرانی شدن 

اوضاع اقتصادی هشدار داده بودند.

اولین گزارش رسمی رکود در ۹۴ منتشر شد

کالن

نرخ تورم در آذر ماه به ۱۳.۷ درصد رسید
بانک مرکزی نرخ تورم میانگین در پای��ان آذر ماه را با ۰.6 
درصد کاه��ش 13.7 درصد و ت��ورم نقطه به نقط��ه در این 
ماه را ب��ا ۰.8 درصد کاهش نس��بت به ماه قب��ل 9.4 درصد 
محاس��به کرد.خالصه نتایج به دس��ت آمده از شاخص بهای 
کاالها و خدمات مصرفی در مناطق ش��هری ایران براساس 

س��ال پایه 1۰۰=139۰ به ش��رح 
زیر است:  ش��اخص بهای کاالها و 

خدمات مصرفی در مناطق ش��هری 
ایران در آذرم��اه 1394 به عدد 231.6 

رسید که نسبت به ماه قبل 1.3 درصد افزایش یافت.

بان��ک مرک��زی در گزارش��ی از کاه��ش قیمت و حجم 
معامات بازار مسکن شهر تهران د��ر 9 ماه��ه اول امس��ال 

نسبت به ماه مشابه سال قبل خبرداد.
در آذرماه ۱394 تعداد معامات آپارتمان های مسکونی 
شهر تهران به ۱2638 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه 
قبل 4.8 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 2.8 

درصد کاهش نشان می دهد.
همچنین در آذرماه متوس��ط قیمت خرید و فروش یک 
مت��ر مربع زیربن��ای واحد مسکونی معامله شد��ه از طریق 
بنگاه های معامات ملکی شهر تهران 38.8 میلیون ریال بود 
که نسبت ب��ه ماه قبل با 0.6 درصد افزایش و نسبت به ماه 

مشابه سال قبل با ۱.2 درصد کاهش همراه بوده است.

مسکن
میانگین قیمت مسکن تهران متری ۳.۹میلیون تومان شد

صنعت گاز ایران در دوران پساتحریم امکان جذب بیش 
از ٤٠ میلیارد دالر سرمایه گذاری را به روشهای BOO و 
BOT دارد.مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران  با بیان این 
مطلب اظهار کرد: حمیدرضا عراقی با اشاره به موقعیت 
اس�تراتژیک ایران در منطقه و جهان افزود: ایران با دارا 

بودن مزیتهایی از جمله کوتاهترین مس�یر به بازارهای 
گاز، بزرگترین ظرفیت تولی�د گاز در جه�ان، دارا بودن 
زیرس�اختهای بزرگ برای صادرات گاز به نقاط مختلف، 
نیاز به حداقل س�رمایه گذاری و داشتن امکان صادرات، 

می تواند به راحتی روابط بین الملل خود را افزایش دهد.

ظرفیت ۴٠ میلیارد دالری صنعت گاز برای سرمایه گذاری در پساتحریم



4
ضرورت تدوین یک بودجه ریاضتی

کیوان کاشفی عضو هی��أت رئیسه اتاق ای��ران با بیان 
اینکه دوران پساتحریم فضای جدید��ی نخواهد بود، 
اظهار ک��رد: درواقع در ای��ن دوره به 
برنامه و نظمی ک��ه در کل دنیا 
حاکم اس��ت؛ می رسیم. در 
این فض��ا ارتباطات جهانی 
افزای��ش پیدا م��ی کند و 
هی��أت ه��ای مختلفی به 
منظور سرمایه گذاری های 
مش��ترک و ف��روش کاالی 

خود وارد کشور می شوند.
دوران  در  اف��زود:  کاش��فی  کی��وان 
پساتحریم باید به سیاس��ت گذاری های داخلی کشور 
جهت دهیم تا از باز ش��دن در کشور به س��وی سرمایه 
گ��ذاران خارجی بیش��ترین س��ود را ببری��م. در حال 
حاضر بزرگتری��ن دغدغه بخش خصوص��ی واردات 
ب��ی رویه کااله��ای خارج��ی اس��ت.وی درخصوص 
نقش بخش خصوصی در اجرای سیاس��ت های اقتصاد 
مقاومتی گف��ت: ارکان این برنامه ب��ر بخش خصوصی 
مستقر است. از واحدهای تولیدی بزرگ تا کوچک باید 
این برنامه را اجرایی کنند و به غی��ر از مردم هیچ نهادی 
مجری آن نیس��ت.عضو هیأت نمایندگان ات��اق ایران 
درباره بودجه سنواتی سال 95 گفت: باتوجه به کاهش 
درآمده��ای نفتی دولت،  کمبود نقدینگی و فش��ارهای 
مالیاتی بر بخش خصوصی به هیچ وجه به بودجه س��ال 

آتی امیدوار نیستم.

برجام تنها تحریم های ثانویه را لغو 
می کند

محمد الهوتی در مورد تاثیر اجرایی ش��دن برجام بر 
روند صادرات و مبادالت تجاری 
کش��ور، خاطرنش��ان کرد: با 
توجه به اینک��ه تحریم های 
اولیه برداش��ته نمی ش��ود 
بلک��ه تحریم ه��ای ثانویه 
و مرتب��ط ب��ا فعالیت های 
هس��ته ای برداشته می شود، 
قرار اس��ت طب��ق م��اده 27 
برجام کمیته ای تش��کیل ش��ود تا 
نحوه تجارت با ای��ران بازتعریف و عمال یک ماه آینده 
بین اتحادیه اروپا و آمری��کا کار اجرایی در این زمینه 
آغاز ش��ود.وی اضافه کرد: قرار اس��ت در این کمیته 
ظرف دو ماه آیین نام��ه ای را تدوین کنند،اما در نهایت 
15 تا 16 تحریم بانکی برطرف شده و سوئیفت برقرار 
می شود که حداقل تجارت با ش��رق آسیا و خاور دور 
مانند ژاپن و کره آسان تر برقرار می شود.به گفته عضو 
هیات نمایندگان ات��اق بازرگانی تهران صادرکنندگان 
به دلیل عدم امکان دریافت گشایش اعتبارات توسط 
خریداران طی 7-8 سال گذشته از بسیاری فرصت ها 
مسائل محروم بوده اند ولی از آن طرف هم برای خرید 
مواد اولیه ام��کان گش��ایش LC را نداش��تند و اینها 
نکاتی اس��ت که با اجرایی ش��دن برجام سبب روان تر 
شدن تجارت می شود.  منبع فارس

سوسن یحیی پور: در شرایط کنونی اقتصاد کشور در انتظار 
رونق و گشایش اس��ت؛ در این میان برخی فعاالن اقتصادی 
نگرانی خود را از احتمال فرصت س��وزی در این دوره و در 
دوره پس��ا برجام ابراز کرده اند. در این دوره اگرچه برخی از 
محدودیت ها برداشته می شود ولی اگر نتوان به درستی از این 
شرایط استفاده کرد هیچ تغییری ایجاد نمی شود و شاهد هیچ 

رونقی در عرصه اقتصاد نخواهیم بود. 
 چگونه می ت��وان در این دوره نقش و مش��ارکت بخش 

خصوصی را در اقتصاد کشور پررنگ کرد؟
این فرصت س��وزی عمال اتفاق می افت��د. در حال حاضر که 
س��رمایه گذران خارجی درحال ارزیابی طرف های ایرانی 
هستند به بخش خصوصی هنوز اعتماد نشده و آن را در حوزه 
های مختلف مشارکت نمی دهند. بدین ترتیب عمال در حال 
فرصت سوزی در بخش خصوصی هستیم. اگر توجه به بخش 
خصوصی به عنوان یک رویکرد مورد توجه و بخشنامه اصلی 
دولت است، باید به طور عملی نگاه و رفتار خود را تغییر دهد. 

 گفته می شود بخش خصوصی ارتباط مستقیمی با تحقق 
سیاست های اقتصاد مقاومتی دارد و می تواند به اجرای آن 

کمک شایانی کند؛ نظر شما چیست؟
درست است که به واسطه ش��رایط خاصی در کشور اقتصاد 
مقاومتی شکل گرفته ولی این سند مقید به زمان و دوره خاص 
نیس��ت. عده ای معتقدند این برنامه برای زمان تحریم تدوین 
شده و در دوره پس��اتحریم چندان کارایی ندارد. در حالیکه 
امروز اقتصاد مقاومتی یک ابزار کارآمد برای س��اماندهی و 
بازسازی وضعیت نابس��امان اقتصادی کش��ور خواهد بود. 
همچنین به کش��ور فرصت رسیدن به ش��رایط ایده آل را می 

دهد. 
چه توصیه هایی ب��ه مجلس دارید تا بودجه س��نواتی 95 به 

مشارکت و حضور هرچه بیشتر بخش خصوصی منجر شود؟
متاسفانه هر سال سهم بودجه های جاری و هزینه های دولت 
نسبت به سال قبل رشد داش��ته و این درحالیست که این امر 
با سیاست های کالن کش��ور منافات دارد. در این راستا الزم 
اس��ت که دولت برنامه های جدی ب��رای کاهش هزینه های 
جاری خود داشته باش��د و هر اندازه بتواند درآمدها وبودجه 
هایی را به فعالیت عمرانی کش��ور تخصیص دهد؛ قطعا مفید 

واقع می شود. 

رئیس اتاق زنجان در گفت و گو با اتاق خبر تاکید کرد:

اعتماد به بخش خصوصی الزمه بهره مندی 
از فرصت های پساتحریم

اتاق 
بازرگانی

علی ش��مس اردکانی عضو هی��أت نمایندگان ات��اق ایران 
به دوران پس��اتحریم اش��اره ک��رد و گفت: در ح��ال حاضر 
کش��ورهایی که ضد جمهوری اسالمی ایران هس��تند بعد از 
شکس��ت در برجام، عملیات ایذایی غیرمستقیمی انجام می 
دهند. به عنوان مثال البی صهیونیست ها یک قانون مضحکی 
را تصویب کرده اند که کش��ورهایی که با آمریکا قرارداد الزم 
االجرا دارند؛ اگر با ایران وارد سرمایه گذاری مشترک شوند از 
طرف آمریکا لغو ویزا می شوند.علی شمس اردکانی در گفت و 
گو با اتاق خبر ادامه داد: آمریکا به تعهدات خود پایبند نیست. 
تعدادی ش��ارالتان بین المللی در آمریکا مشغول به فعالیت 

هستند که متاثر از البی صهیونیست 
ها عمل می کنند. جای تاس��ف دارد 
که ابرقدرتی همچ��ون آمریکا آلت 

دس��ت تع��دادی آدمک��ش حرفه ای 
است. افرادی که از کاربرد هیچ سالحی ابایی 

ندارند.شمس اردکانی خواستار تقویت بخش خصوصی شد 
و گفت: دولت باید حقوق بخش خصوص��ی را بیش از پیش 
رعایت کند تا این بخش اقدامات س��ازنده ای داش��ته باشد.

خوش��بختانه اتاق بازرگانی به موقع اقدام کرد و به آمریکا و 
کشورهای دیگر در این خصوص نامه نوشت. 

نامه نگاری بخش خصوصی ایران با سنای امریکا



با کمیسیون ها

آینده تاریک در انتظار صنعت خودرو 
سازی ایران

وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت ب��ا توجه ب��ه اهداف 
چشم انداز و با الهام از سیاستهای مقاومتی و باالخص توجه 

به بهره برداری از تمامی توانایی های 
داخلی در جهت زایش درونی 

و توسعه تعامالت و تجارت 
ب��ا رویک��رد  بین الملل��ی 
برون نگ��ری ، وظیف��ه خود 
دانس��ته ک��ه ب��رای هموار 

کردن راه فع��االن اقتصادی 
و روان س��ازی فعالیت هایشان ، 

راهبردها ، رویکردها و سیاست های 
خود را تحت عنوان برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن 

و تجارت تدوین و منتشر کند.
در این رابطه  محمود نجفی رئیس کمیسیون صنعت خانه 
اقتصاد ایران در گفت و گو با ات��اق خبر در خصوص متن 
س��ند راهبردی وزارت صنعت در بخش خ��ودرو گفت: 
تجربه ثابت کرده است که ما در برنامه ریزی های بلندمدت 
هیچ گاه موفق عمل نکرده ایم و اگر می خواهیم که به اهداف 
مورد نظر برسیم باید برای هر سال برنامه مشخصی داشته و 

براساس آن عمل کنیم.
نجفی در خصوص بهینه س��ازی مصرف سوخت با تولید 
خودروه��ای هیبریدی اظهار داش��ت: قیمت تمام ش��ده 
خودروهای هیبریدی بس��یار باالس��ت و این یک ایده آل 
است که دولت ش��رایط فروش آن به مصرف کننده را مهیا 

کند.
هم چنین مس��عود ش��ادلو نایب رئیس کمیسیون صنعت 
خانه اقتصاد با بیان این که هرچه حاش��یه سود کمتر باشد 
انگیزه ای برای س��رمایه گذاری وجود ندارد و پراکندگی 
سود کم نیز به رقابت محدود منجر خواهد شد، اعالم کرد: 
با توجه به این مسئله که دولت انحصار قابل توجهی برای 
خودروسازان داخلی قرار داده است حاشیه سود متوسط 
این صنعت در ایران بیش��تر از متوسط حاشیه سود جهانی 

است.
وی افزود:  همین حاشیه سود باال باعث می شود که خودرو 

سازان داخلی به کار خود ادامه دهند .
ش��ادلو با بیان این که پراکندگی حاشیه سود باال ریسک 
صنعت را افزایش م��ی دهد گفت:  به ط��ور مثال صنعت 
داروس��ازی دارای حاش��یه س��ود 32 درصد است، اما 
پراکندگی س��ود خودرو س��ازی 12 درصد اس��ت این 
بدین معنی اس��ت که ضریب سقوط و ریس��ک آن پایین 
تر از دیگر صنایع اس��ت و دولت با انحصار واردات عماَل 
این ریس��ک را به نفع خودروس��ازان داخلی کاهش داده 
اس��ت  با توجه به همه این مسائل پیش��رفتی را برای این 
صنعت تا سال 1404 متصور نیستم چراکه خوروسازان 
داخلی به حاشیه س��ود باالی 5/4 درصد عادت کرده اند 
و کیفیت را ارتقاء نم��ی دهند.وی ادامه داد: این حاش��یه 
س��ود باالی نزدی��ک 10 درصد باعث ش��ده اس��ت که 
خودروس��ازان داخلی برنام��ه ای معین و م��دون برای 
بهبود کیفیت تا سال 1404 را نداش��ته باشند، که این غیر 
 مستقیم س��قوط کیفیت و حفظ وضع موجود را به دنبال 

دارد.

در هشتمین جلسه کمیسیون توسعه صادرات خانه اقتصاد ایران 
بر توسعه صادارت با بهرمندی از طرح اعزام هیات های تجاری 
تأکید شد.در ابتدای این جلسه ابراهیم جمیلی رئیس خانه اقتصاد 
ایران گفت: به طور حتم کمیسیون توسعه صادرات می تواند در 
بدنه اقتصاد کشور  اثرگذار باشد چراکه یکی از نیازهای اساسی 
ما توس��عه صادرات است.وی پیش��نهاد کرد: بایستی در بخش 
تجارت ارتباطاتم��ان را از طریق برگزاری نشس��ت با رایزنان 
اقتصادی دیگر کش��ورها قوی تر کنیم.جمیلی اف��زود: می توان 
بر مبنای اولویت بازارهای هدف س��فیر یا کاردار یا وابسته های 
اقتصادی را به کمیس��یون های خانه اقتصاد دعوت کرد تا از این 
طریق میزان مراودات تجاری با کشورها را گسترش داد.رئیس 
خانه اقتصاد ایران تصریح کرد: : مشکل ما این است که خودمان 
نیز تالشی برای افزایش صادرات انجام نمی دهیم چراکه برنامه 
جامعی برای شناسایی بازارهای هدف نداریم.در ادامه کیومرث 
کرمانشاهی رئیس کمیسیون توسعه صادرات خانه اقتصاد اظهار 

داشت: متأسفانه سند راهبرد توسعه صادرات که در سال 1391 
با تمام گرفتاری هایی که در راس��تای تصویب آن وجود داشت 
به فراموشی سپرده ش��ده اس��ت، اعالم کرد: این سند بیان کننده 
چش��م اندازها، نقاط ضعف، تهدیدها و فرصت هاست و اهداف 
کّمی برای توس��عه صادرات مشخص کرده اس��ت که می تواند 
راهگشا باش��د.در ادامه باقر دزفولی یکی از اعضای کمیسیون 
توسعه صادرات خانه اقتصاد در رابطه با پیوستن ایران به سازمان 
تجارت جهانی گفت: متأسفانه به نظر نمی رسد که آمادگی الزم 
برای رسیدن به این جایگاه را داش��ته باشیم، چرا که صادرات ما 
هنوز متولی ندارد.در ادامه سارینا آبایی عضو کمیسیون صادرات 
نیز طی س��خنانی اظهار داش��ت: امروزه صادرات و اجزای آن، 
همچنین شیوه و ش��کل صادرات تغییر کرده است که متأسفانه 
ما توجهی به این مس��ائل نمی کنیم.آبایی تصریح کرد: می توان 
بازاریابی ش��بکه ای را برای توس��عه صادرات مهیا کرد، اما باید 

بدانیم که چه چیزی می خواهیم صادر کنیم.

رئیس خانه اقتصاد ایران در جلسه کمیسیون توسعه صادرات تاکید کرد

اعزام هیات های تجاری به  کشورهای هدف

خانه5
اقتصاد 

در پنجمین جلسه کمیسیون خانه اقتصاد آفت های دو نرخی 
بودن ارز و اقتصاد دستوری بررسی شد.

در ابت��دای این جلس��ه ابراهیم جمیلی رئی��س خانه اقتصاد 
ایران با بی��ان نقطه نظرات و پیش��نهادات خود گف��ت: اگر به 
دنبال اقتصادی فعال و پویا هستیم باید توجه ویژه ای به بازار 
سرمایه داشته باش��یم.در ادامه محمد مهدی مؤمن زاده نایب 
رئیس کمیس��یون بازار س��رمایه خانه اقتصاد گفت: در حال 
حاضر زمینه کاهش نرخ س��ود بانکی وجود ن��دارد.در ادامه 
محمد امین خانلرخانی عضو کمیسیون بازار سرمایه کمیسیون 
خانه اقتصاد با ارائه پژوهش��ی در خصوص بررسی شاخص 
نرخ بورس از س��ال 1376 تا 1393 اعالم کرد: براساس این 
آمارها  می توان نتیجه گرفت که با کاهش یا افزایش دستوری 
نرخ بهره نمی توان انتظار خاصی در بازار س��رمایه داشت.در 
ادامه س��عیده امیر احمدی دیگر عضو کمیسیون بازارسرمایه 
خانه اقتصاد با ارائه آمارهایی به بررسی و پیش بینی نرخ ارز 

در سال 95 پرداخت و اعالم کرد: اگر 
شرایط برهمین اساس تا سال آینده 
پیش رود و نرخ دارای��ی های ارزی 

به نقدینگی 31 درصد باش��د می توان 
پیش بینی کرد که دولت با یک رفتار منطقی 

نرخ ارز را در سال 95 تا 3446 تومان در بازار آزاد مدیریت 
کند.در ادامه ابراهیم عنایت دیگر عضو کمیسیون بازار سرمایه 
خانه اقتصادنیز طی سخنانی گفت: ما در ارتباط با دولت های 
خارجی و سرمایه گذاری این شرکت ها با مشکل دو نرخی 
بودن ارز مواجه هس��تیم؛ این دو نرخی بون ارز موجب شده 
است که سرمایه گذاران خارجی تمایلی برای سرمایه گذاری 
در ایران نداش��ته باشند.در ادامه حس��ین سلیمی دیگر عضو 
کمیسیون بازار سرمایه خانه اقتصاد گفت: امیدواریم انتخابات 
بدون حاشیه باشد و مشکل جدیدی به فضای پر آشوب تولید 

و صنعت تحمیل نکند.

پیش بینی نرخ ارز در سال 95



6
گزارش

تعطیلی ۱65واحد سنگ بری در استان 
لرستان

رئیس هیئت مدیره انجمن سنگ بران استان لرستان گفت: 
165 واحد تولیدی س��نگ بری در استان 

لرستان تعطیل شده است.
صف��ر زارع  اظهار داش��ت: در 
اس��تان لرس��تان بیش از 370 
واحد سنگبری مشغول فعالیت 
بوده که تا ابتدای پائیز امس��ال 
165 واحد به دلیل مش��کالت 
موجود به تعطیلی کش��یده ش��ده 

اس��ت.وی ب��ا بی��ان اینک��ه از 
مجموع 120 واحد سنگبری بروجرد بیش از 35 

واحد آن تعطیل شده است، اظهار داشت: بیشتر واحدهای 
فعال سنگ بری اس��تان لرستان و شهرس��تان بروجرد هم 
اینک با کمتر از نیمی از ت��وان و ظرفیت خود با حداکثر 6 
ساعت کاری در روز فعالیت می کنند که این میزان ساعت 
کاری در گذش��ته بیش از 12 س��اعت در طول روز بوده 
است.رئیس هیئت مدیره انجمن سنگ بران استان لرستان 
تشدید رقابت منفی میان س��نگبری های استان لرستان و 
این شهرس��تان را از عوامل رکود در فروش تولیدات این 
واحدها برش��مرد و افزود: در واحدهای سنگ بری استان 
لرستان تنها یک نوع س��نگ فرآوری و تولید می شود که 
این موض��وع رقابتی منفی میان س��نگبری ها در تصاحب 
بازار ف��روش به وج��ود آورده ب��ه گونه ای ک��ه هیچگاه 
س��نگ های تولیدی به قیمت واقعی به فروش نرس��یده و 

همواره زیر قیمت تمام شده به فروش می رسد.

۱۱۴ شبکه اجتماعی فعال کشور 
سرگرمی محور هستند

دکتر ابوالحس��ن فیروزآبادی در همایش شبکه های 
اجتماع��ی فرصت ه��ا و تهدیده��ا ادام��ه داد: بیش 
از 114 ش��بکه اجتماع��ی فع��ال 
در کش��ور متمرک��ز ب��ر حوزه 
سرگرمی هستند و باید برای 
مدیری��ت فض��ای مج��ازی 
تحول��ی ایجاد ش��ود. بنا بر 
این گ��زارش به نق��ل از مهر؛ 
رئیس ش��ورای عال��ی فضای 
مجازی، فضای مج��ازی را نوپا، 
مبه��م، پیچی��ده و در ح��ال تکمیل دانس��ت و گفت: 
هم��ان گونه که فن��اوری ب��ه عنوان ض��رورت خود 
را به بش��ر امروز تحمیل کرده اس��ت فضای مجازی 
نیز جایگاه خود را به عنوان ی��ک ضرورت بی بدیل 
پیدا کرده اس��ت. وی ادام��ه داد: بح��ث در مدیریت 
فضای مجازی به معن��ای محدودکردن نیس��ت چرا 
که اصوال ب��ه دلیل قابلی��ت های این فن��اوری  نمی 
ت��وان آن را محدود کرد بلکه باید به س��مت مدیریت 
اجتماع��ی و فرهنگ��ی آن پی��ش رف��ت. درح��وزه 
فضای مجازی، باید س��ازمان هایی مانند بهزیس��تی 
 و آم��وزش و پ��رورش پیوس��ت های��ی را تدوین و

 اجرا کنند.

نوین سازی نظام توزیع

تشکل 
ها

 از آغاز این هفته شاهد شکل گیری 
اعتراضات��ی در بازارهای گوناگون 
مبلمان تهران بودی��م؛ آخرین تجمع 
روز یکش��نبه در بازار مبلمان یافت 
آباد شکل گرفت. طبق گفته بسیاری 
از کس��به فعال در این ب��ازار، دلیل 
ای��ن تجمع��ات برگزاری ب��ی رویه 
نمایش��گاه های مبلمان در کش��ور 
ب��ه خصوص ش��هر تهران اس��ت. با 
توجه به برگ��زاری این نمایش��گاه 
ها ب��ازار مبلمان در ش��رایط خوبی 
به س��ر نمی برد. بس��یاری از فعاالن 
صنفی مس��ئوالن اتحادی��ه را مقصر 
اصلی این رخداد می دانند و ش��نیده 
ها حاکی از آن است که معترضان با 
بیان شعارهایی خواس��تار برکناری 
رئیس اتحادی��ه درودگ��ران و مبل 

سازان شدند.
یکی از کس��به فعال در منطقه یافت 
آب��اد در رابط��ه ب��ا ای��ن تجمعات 
گف��ت: دلیل اصل��ی ای��ن اعتراض 
ها برگ��زاری نمایش��گاه ه��ای بی 
رویه مبلمان اس��ت. برگ��زاری این 

نمایش��گاه ه��ا تأثیر مس��تقیمی بر 
رفت و آمد مردم ب��ه بازار یافت آباد 
داش��ته و از زمانی که این نمایشگاه 
ها شروع به فعالیت کرده اند بازار ما 
کساد شده اس��ت. افرادی که در این 
نمایش��گاه ها فعالیت می کنند افراد 
سودجویی هس��تند که کاالهایی با 
کیفیت پایین و ارزان ب��ه مردم ارائه 
می کنند.این فعال صنفی توضیح داد: 
این رویه در فضای کسب و کار این 
صنف تاثیرگذاش��ته اس��ت. مصرف 
کنن��دگان ب��ه غلط م��ا را اف��رادی 
سودجو می شناس��ند البته که ما نیز 
به فکر سود هستیم اما به دلیل اینکه 
در مکانی ثابت حضور داریم کیفیت 
کاالی��ی که ب��ه مصرف کنن��ده ارائه 
می دهیم نیز برای م��ا دارای اهمیت 
اس��ت اما برای ی��ک غرف��ه دار در 
نمایشگاه چنین نیس��ت اعتراضات 

ادامه خواه��د یافت.ب��ه گفته یکی 
از فعاالن صنفی ج��وان اعتراضات 
در روزهای آتی نی��ز ادامه خواهد 
یافت. وی در خصوص چرایی این 
موضوع گفت: مأموران و مسئوالن 
یک شنبه با پخش کردن این شایعه 
که مس��ئوالن به دلی��ل اعتراضات 
نمایش��گاه را لغو کرده اند توانستند 
م��ا را متفرق کنن��د ام��ا تبلیغ های 
این نمایش��گاه همچن��ان از صدا و 
سیما پخش می ش��ود.او ادامه داد: 
هم��ان روز نیز مش��خص ب��ود این 
حرف دروغ اس��ت. هم��ه کارهای 
نمایشگاه انجام ش��ده است.  اجاره 
غرفه ها را نیز از ش��رکت کنندگان 
گرفته ان��د بنابراین لغو نمایش��گاه 
تنها به دلیل چنی��ن اعتراضاتی دور 
از ذه��ن و بعید ب��ه نظر می رس��د.

وی تاکید ک��رد: مدت ها اس��ت که 
اقتصاد کش��ور در رکود عمیقی فرو 
رفته است اما ش��رایط ما از مهر ماه 
 امس��ال به بدتری��ن وضعیت ممکن 

رسیده است.
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نمایشگاه های دایمی برگزار نکنید

مصرف کنندگان به غلط ما را 
افرادی سودجو می شناسند 
البته که ما نیز به فکر س�ود 

هستیم

تفاهم نامه مذکور در پی تاس�یس دبیرخانه مش�ترک 
اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون ایران در س�طح ملی 
امضا ش�ده اس�ت.موضوع تفاهم نامه ش�امل تقویت و 
توس�عه و همکاری تمام ارکان بخش خصوصی اس�تان 
کرمانش�اه در انجام رس�الت خویش با ه�دف کمک به 
توس�عه اقتصادی اس�تان با بهره گیری از کلی�ه توان و 
ظرفی�ت ات�اق بازرگانی، صنای�ع، معادن و کش�اورزی، 
اتاق اصناف و اتاق تعاون کرمانش�اه با تاسیس دبیرخانه 
 مش�ترک بخش خصوصی در اس�تان کرمانش�اه است.
تاس�یس دبیرخانه مش�ترک بخ�ش خصوص�ی برای 
هماهنگی بیش�تر تمام دس�تگاه ها، نهادها و س�ازمان 
های دولت�ی، دریافت دس�تورالعمل ها، توزیع درس�ت 
مناب�ع و امکانات و مس�ئولیت ها و ایجاد بس�تری بهتر 
ب�رای خدم�ت ب�ه بخ�ش خصوص�ی و دولتی اس�تان 

 کرمانش�اه نیز در راس�تای تفاهم نامه یاد ش�ده است.
مطاب�ق م�اده س�ه ای�ن تفاه�م نام�ه، فعالی�ت ه�ای 
آموزش�ی، پژوهش�ی و مطالعات�ی مش�ترک ، فعالیت 
های ع�ام المنفع�ه و خیری�ه و همچنی�ن فعالیت های 
فرهنگی اجتماعی مش�ترک، صدور بیانیه ه�ا و اعالم 
موضوع های مش�ترک و همچنین اع�الم حمایت های 
مش�ترک از اقدام�ات و فعالیت ه�ای مرتب�ط با بخش 
خصوصی توس�ط دس�تگاه های دولتی از جمل�ه موارد 
 همکاری بین س�ه اتاق اس�تان کرمانش�اه خواهد بود.
مدت تفاهم نامه از امسال به مدت چهار سال و تمدید آن 

با توافق طرفین امکانپذیر است.

تفاهم نامه همکاری سه اتاق کرمانشاه امضا شد
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تکنولوژی و دانش

لمس کاربری که هزاران 
کیلومتردورترازشماست

محققان ژاپنی توانس��تند هولوگرامی قابل لمس بس��ازند. بدین 
ترتیب دو کارب��ر در دو مکان متف��اوت می توانند باهم دس��ت 

داده و حت��ی دس��ت های یکدیگ��ر را لمس 
کنند. سیستم اینتراکتیو و ابداعی موسوم 

به  haptoclone اس��ت ک��ه اجازه 
می دهد تا »تله پاتی« به صورت لمسی 
انجام شود.مطابق تصاویری که مشاهده 
می کنید، ش��ما تصویری هولوگرافیک 

ارس��ال می کنید و درواقع دستتان از یک 
جعبه به جعبه دیگری که دست دوستتان قرار 

دارد، قرار می گیرد.اجازه لمس هولوگرافیک از سوی دوستتان 
بدین معناست که انگار دودست یکدیگر را لمس می کنند.محققان 
دپارتمان علوم پیچیده و مهندس��ی دانشگاه توکیو / DCSE با 
ابداع این روش درحال توسعه سیستمی واقعی-مجازی هستند 
تا یکی از رؤیاهای قدیمی بش��ر را در مورد تله پاتی به واقعیت 
تبدیل کنند.»یاسوتوش��ی ماکینو« یکی از محققینی اس��ت که 
هپتوکلون را ابداع کرده اس��ت مثال جالبی از هپتوکلون می زند. 
وی می گوی��د تصور کنید یک روز برای تماش��ا ب��ه باغ وحش 
می روید و از طری��ق هپتوکلون می توانید با یک ش��یر در قفس 
دس��ت داده و او را لمس کنید!این محققان پیش ت��ر ایده خود را 
در کنفرانس بین المللی گرافیک کامپیوتری و فناوری های نوین 
/ SIGGRAPH 2015 در لس آنجل��س در بخش واقعیت 

مجازی، مطرح کرده بودند.

ساخت مدل ریاضی برای نوارهای راه راه 
روی بدن حیوانات

گروهی از پژوهش��گران دانش��گاه هاروارد توانسته اند خطوط 
نواری را که روی ب��دن برخی حیوانات همچ��ون ببر و گورخر 

دیده می ش��ود با معادالت ریاضی شبیه سازی 
کنند. گفته می ش��ود که با اس��تفاده از این 

مدل  می ت��وان به منش��ا پیدای��ش این 
نوارها و دلیل تفاوت آنها در حیوانات 
مختلف پی برد.پشت بدن ببر به صورت 
راه راه نقاشی شده است. این خطوط به 

فواصل مس��اوی و عمود بر ستون فقرات 
کش��یده ش��ده اند. دانش��مندان درباره ی دلیل 

پیدایش این نوارها اطالعی ندارند، اما از س��ال 950 ا برخی از 
آنان سعی کرده اند تا برای نوارهای روی بدن حیوانات مدل های 
ریاضی بسازند. اکنون گروهی از دانشگاه هاروارد مجموعه ای 
از این مدل ها و خطوط را در یک معادل��ه ی واحد وارد کرده اند 
تا پی ببرند که چه عواملی در ش��کل و ظاهر ای��ن نوارها موثر 
هستند. نوارهای راه راه به طور شفت انگیزی از نظر ریاضی به 
راحتی می توانند مدل شوند. نخستین مدل ها در این زمینه توسط 
آران تورینگ )Aran Turing( ریاضی دان بریتانیایی انجام 
شد. این الگوها وقتی پدیدار می ش��وند که دسته ای از موادی که 
با هم برهم کنش دارند امواجی با تراکم های ب��اال و پایین تولید 
می کنند. برای مثال، می توان به م��وادی همچون رنگ دانه، یک 
ماده شیمیایی، یا یک سلول خاص اشاره کرد. اما مدل ارایه شده 
توسط تورینگ نمی تواند به یک سوال مهم پاسخ دهد و آن این 
پرسش است که چه عاملی باعث می ش��ود تا این نوارها در یک 

حیوان در الگویی خاص شکل بگیرند.

جی میل بدون پسورد شد

نسخه دوم عینک گوگل در راه است

برای مشهور شدن یا دیده شدن رعایت بعضی اصول و نکات میتواند به مشهور 
شدنتان کمک شایانی کند.انسان برای این ساخته شده است که خود را در میان 
باقی موجودات به صورت مشخصی نشان دهد. ما ساخته نشده ایم که در جامعه 
یا رفتاری حل شویم بلکه میخواهیم مشخص باشیم و دیده شویم. ما نمیخواهیم 
یکی از آن ۹۹ درصد عکس معمولی باشیم بلکه میخواهیم ۱ درصد خاص باشیم.
یکی از اصلی ترین کارهایی که میتوانید برای دیده شدن انجام دهید کشف رفتار 
و باورهای کاربران است. یعنی به جای این که پست هایی قرار دهید که مخاطبی 
ندارد پس�ت هایی بگذارید که دیده میشوند.براساس تحقیقات انجام شده مردم 
بسیار با پست هایی که باعث خنده ی آنها میشود ارتباط برقرار میکنند و بدون 

آن که حتی درخواست کنید دوستان خود را هم تگ میکنند.
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مهندسان گوگل سیس��تم جدید الگین داخل اکانت گوگل 
بدون پسورد را با موفقیت انجام دادند.

 سیس��تم جدید بدون پس��ورد، برای اولین الگی��ن باید از 
طریق گوشی های موبایل انجام شود و طبق اسکرین شاتی 

که در پایین می بینید؛ عمل می کند.
برای ای��ن کار ابتدا باید موبایلتان به روز ش��ده باش��د و با 
اپلیکیش��ن گوگل سازگاری داش��ته باش��د. اگر کاربری 
یک بار از این روش اس��تفاده کند، می توان��د بدون الگین 
کردن در دفعات بعدی چه از روی موبایل یا از روی رایانه 
و لپ تاپ، بدون پسورد وارد حس��اب کاربری خود شده و 

از سرویس های مختلف گوگل بهره مند شود.

برای استفاده از روش بدون پسورد، یک کد مخصوص به 
موبایلتان ارسال می شود و اگر تأیید کردید، عملیات الگین 

بدون مشکل انجام می شود.
البته هنوز می توانید از روش با پسورد نیز استفاده کنید.

به گفته کارشناس��ان ای��ن روش در کن��ار مزیت هایی که 
دارد، ازنظر امنیت��ی باکس کاربر را درخط��ر واقعی هک 
ش��دن توس��ط س��ازمان های امنیتی بزرگ که از خدمات 
اپراتورهای موبایل بهره برداری فنی می کنند، قرار می دهد.
هرچند این روزها کمتر کس��ی اس��ت که مانند گذشته به 
جی میل س��ر می زند اما ظاهراً باید به زودی با جی میل هم 

خداحافظی کنیم!

پروژه عینک گوگل یک��ی از پرامیدترین دس��تگاه هایی 
بود که پس از تصمیم گوگل مبنی بر نگه داش��تن آن 

در س��طح تحقیقاتی و غیرمصرفی خیل��ی زود به 
فراموشی س��پرده ش��د.اما جانش��ین این پروژه 
موس��وم به نس��خه تجاری عینک گوگل پروژه 
ای اس��ت که اکنون توس��ط تونی فادل موس��س 

نس��ت اداره می ش��ود ب��ه خوب��ی پیش می��رود و 
ظاهرا برای رونمایی رس��می آماده می ش��ود. تصاویر 

 جدیدی از این وس��یله توس��ط گوگل منتش��ر ش��ده است.
فادل پ��روژه عینک گ��وگل را اوایل امس��ال تحویل گرفت. 
وی یک��ی از کهن��ه کاران صنعت س��خت افزار اس��ت که از 
س��وی اپل تحس��ین ش��ده و زمانیکه ش��رکت نس��ت را در 
س��ال 2014 خری��داری ک��رد به گ��وگل پیوس��ت.اگرچه 
عین��ک جدید گ��وگل ب��ا نس��خه قبل��ی در ظاه��ر چندان 
متف��اوت ب��ه نظ��ر نمی رس��د، ی��ک نکت��ه جدید اینس��ت 
 که اکن��ون کارب��ر ق��ادر خواهد ب��ود که عین��ک را ت��ا کند.

همچنین عین��ک جدید س��خت اف��زار بهت��ری دارد و یک 

پردازنده اینت��ل اتم به هم��راه بات��ری بهتر، وای ف��ای قوی 
تر و مدیریت ارتقا یافته گرما روی آن س��وار ش��ده اس��ت.  
باتریه��ای خارج��ی ب��رای ای��ن محص��ول در نظ��ر گرفته 
 ش��ده اند که به ص��ورت آهن ربای��ی به عینک می چس��بند.

گوگل از برنامه نویس��ان دعوت کرده که اپلیکیشن های ویژه 
ای را در زمینه های بهداش��ت و درمان، آموزش و تولید برای 

این عینک بنویسند.

رعایت 
نکاتی شما 
را مشهور 

می کند
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طرح جدید جایگزینی خودروهای 
فرسوده با سود ۱6درصد

وزیر صنعت از طرح جدید دولت برای جایگزینی 170 
ت��ا 200 هزار خ��ودروی فرس��وده با 
س��ود 16درص��د خب��ر داد و در 
پاس��خ به اینکه آیا قبول دارید 
کیفیت م��ورد انتظ��ار خودرو 
متناس��ب با قیم��ت پرداختی 
نیس��ت؟گفت: نه، م��ن خودم 
7 سال اس��ت که سمند سوار می 
ش��وم و مش��کلی در آن نمی بینم. 
محمدرضا نعم��ت زاده با اش��اره به اینکه 
یکی از مش��کالت ما در حوزه خودروس��ازان، خدمات 
پس از فروش است افزود: در این زمینه جلسات مکرری 
گذاش��ته ایم و موضوع ماه به ماه ارزیابی می شود حتی با 
مواردی که رضایت مشتری را به همراه نداشتند برخورد 
ص��ورت گرفته اس��ت. وی گف��ت: م��ا در خودروهای 
خارجی نیز محصوالت خوب و بد داری��م و البته تالش 
 می کنیم خ��ودروی داخلی را هم روز ب��ه روز بهتر کنیم.

نعم��ت زاده اف��زود: ه��ر دو هفت��ه ی��ک ب��ار ب��ا 
خودروس��ازان و انجم��ن قطع��ه س��ازان جلس��ه دارم 
و یک��ی از بح��ث هایی ک��ه داری��م، موض��وع کیفیت، 
 خدم��ات بع��د از ف��روش و رضایت مش��تری اس��ت.

وی گفت: در این دو س��ال روند رو به بهبود بوده، البته این 
بدان معنا نیس��ت که در یک میلیون خودرو، 10 خودرو 
عیب اصلی پی��دا نکند که البته این مقدار هم نباید باش��د. 
وزیر صنعت در پاسخ به اینکه آیا قبول دارید کیفیت مورد 
انتظار متناسب با قیمت پرداختی نیست؟ افزود: خیر چنین 
چیزی نیست، من خودم 7 س��ال است که سمند سوار می 
شوم و مش��کلی در آن نمی بینم، البته باید گفت که مردم 

خیلی خوب از تولیدات داخل حمایت کردند.

عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی:

خودروسازان برای افزایش کیفیت 
هزینه    نمی کنند 

عضو هی��ات علمی دانش��گاه عالم��ه طباطبایی معتقد 
اس��ت: خودروس��ازان از انجام هزینه ه��ای الزم برای 
افزایش کیفی��ت خودروهای داخلی 
خودداری می کنند. امراهلل امینی 
اظهار ک��رد: کیفی��ت یک کاال 
رابط��ه مس��تقیمی ب��ا هزینه 
صرف ش��ده در فراین��د تولید 
آن دارد.بن��ا بر ای��ن گزارش 
به نق��ل از ایس��نا؛ وی ب��ا بیان 
اینک��ه متاس��فانه خودروس��ازان 
برای افزایش کیفیت محصوالتش��ان هزین��ه نمی کنند، 
خاطرنش��ان کرد: دلیل این موضوع نیز انحصاری بودن 
بازار خودروی ایران است.این کارشناس صنعت خودرو 
ادامه داد: وقتی مصرف کنندگان ایرانی انتخابی جز خرید 
چند مدل خ��ودروی داخلی ندارند خودروس��ازان نیز 
انگیزه ای برای صرف هزینه در راس��تای ارتقای کیفیت 

محصوالتشان پیدا نمی کنند.

اگرچه افشای رسوایی باورنکردنی غول خودروسازی آلمانی 
دنیای خودرو را مبهوت کرد اما اخبار مهم دیگری هم در س��ال 
جاری نظرها را جلب کرد. به گزارش اتاق خبر، پایگاه اینترنتی 
اتوموتیو نیوز در گزارش��ی به بررس��ی مهمتری��ن اخبار دنیای 
خودرو در س��ال 2015 از رس��وایی آالیندگی فولکس واگن 
گرفته تا پیشنهاد جنجالی مدیرعامل فیات کرایسلر برای خرید 
جنرال موتورز پرداخت که بر اس��اس رای کارمندان این پایگاه 

به این ترتیب هستند:
رسوایی آالیندگی دیزلی فولکس واگن

خودروهای دیزل��ی پاک فولک��س واگن و آئودی ب��ازاری را 
برای این دو برن��د آلمانی در آمریکا فراهم ک��رده بودند تا اینکه 
چند ماه قبل فاش شد فولکس واگن با استفاده از یک نرم افزار 
که کنترلهای آالیندگ��ی را در زمان انجام تس��ت فعال و پس از 
آن غیرفعال می کند، در تس��تهای آالیندگی آمریکا تقلب کرده 
اس��ت. این گروه خودروس��ازی در حالی که تالش می کند این 
رسوایی را حل و فصل کند، مغضوب دولتمردان آمریکایی واقع 
شده است. رسوایی مذکور به قیمت ش��غل مارتین وینترکورن، 
مدیرعامل فولکس واگن و همچنی��ن اولریش هاکنبرگ، مدیر 
تحقیقات و توسعه آئودی و مدیران دیگر این گروه خودروسازی 
تمام ش��د. هانس دیتر پوچ، رییس هیات مدیره فولکس واگن 
اقرار کرده است مهندس��ان این ش��رکت نرم افزار غیرقانونی را 
طراحی کردند زیرا نمی توانس��تند خودروهای��ی طراحی کنند 
که مطابق ب��ا مقررات آالیندگی س��خت گیرانه آمریکا باش��د. 
این رس��وایی با مخدوش ک��ردن وجهه فولکس واگ��ن در نزد 
 مشتریان، احتماال یک مش��کل بلندمدت برای این خودروساز 

خواهد بود.

افزایش فروش و حداکثر سقف ممکن
سال 2015 س��ال خوبی برای صنعت خودرو بوده است و بنظر 
می رسد مجموع فروش خودروهای سواری در آمریکا امسال 
از 17 میلیون دستگاه عبور می کند و رکورد 17.4 میلیونی سال 
2000 را می شکند. بازار خودروی آمریکا امسال برای ششمین 
سال متوالی رشد می کند که به گفته تحلیلگران و مدیران صنعت 
خودرو، متاثر از عواملی مانند فرسوده شدن ناوگان خودروها و 

بهبود اوضاع اقتصادی است.
مذاکرات فشرده با اتحادیه کارگری قدرتمند

کارگران عضو اتحادی��ه “یونایتد اتوموبیل ورک��رز” در طول 
مذاکرات امسال با سه خودروساز بزرگ اهل دیترویت اعتصاب 
نکردند اما این مذاکرات کامال دش��وار و فشرده بود اما سرانجام 
با توافق این اتحادیه ب��ا جنرال موتورز و ف��ورد موتور به پایان 
رس��ید. توافقات مذکور پس از توافق اکتبر میان این اتحادیه و 
فیات کرایسلر اتوموبیل که س��ومین خودروساز بزرگ آمریکا 
به شمار می رود، حاصل ش��د و تحت توافقهای مذکور، تا سال 
2019 هزینه های نیروی کار ساعتی به طور متوسط به 60 دالر 

برای هر کارگر خودرو افزایش خواهد یافت.
گوشیهای هوشمند روی چهار چرخ

سالها خودروس��ازان دوست داش��تند بگویند خودروهایشان 
به تلفنهای هوش��مندی روی چهار چرخ تبدیل می شوند. بنظر 
می رسد س��ازندگان تلفن هوش��مند با این حرف موافق هستند 
اما گویا خود آنها هم به این باور رسیده اند که تلفنهای هوشمند 
س��یار بس��ازند. امس��ال اخباری از اپل درز کرد که این شرکت 
 س��رگرم کار روی پروژه خ��ودروی برقی به نام پ��روژه تایتان

 است. 

خودرو

داغ ترین اخبار خودرو در سال 2٠۱5

از آالیندگی فولکس واگن تا بحران ایربگ تاکادا

س��ال 2015 برای صنعت خودرو با مش��کالت بسیار زیادی 
همراه ب��ود. ای��ن مش��کالت باعث ش��دند تا ش��رکت های 
خودروس��ازی اقدام ب��ه فراخوانی تعداد بس��یار زی��ادی از 
نمونه های تولیدی خود کنند.. مشکالت سوئیچ های استارت 
خودروهای جنرال موتورز که منجر به آتش گرفتن خودروها 
می شد، رسوایی خودروهای دیزل فولکس واگن که مشکالت 
عمده ای برای این شرکت به وحود آورد و مشکالت ایربگ های 
تاکاتا ک��ه باعث باز ش��دن ناگهان��ی آن ها می ش��د، از جمله 
نقص های فنی خودروها بود که تولید کننده ها برای رفع آن ها 

اقدام به فراخوانی تعداد زیادی از خودروهای خود کردند.
فراخوانی یک عدد رولزرویس گوست

ش��اید مالکان آن دو عدد پورشه 
کاین احس��اس وی��ژه ای هنگام 
فراخوان��ی خودروه��ای خود 
داشتند، اما رولزوریس پا را از این 

هم فراتر گذاشته و در سال 2015 
یک عدد گوست را برای انجام اقدامات 

الزم فراخوانی کرد. روزلزرویس متوجه ش��ده بود که ایربگ 
جانبی یکی از خودروهای خ��ود در ایاالت متحده، احتماال با 
ضربه ی جانبی باز نشده و سرنشین دچار مشکل شود. به همین 
دلیل با فراخوانی آن خودروی خاص، اقدام به تعویض قطعات 

الزم کرد..

عجیب ترین فراخوانی های خودرویی در سال ۲۰۱۵ 



یادداشت

خبر

لزوم تحول بنیادین در کاهش تصدی 
گری دولت

قرار است کارت های اعتباری به بخش��ی از شهروندان در 
جهت کمک به معیشت و رفاه آن ها ارائه شود. در وهله اول، 
زوج های جوان تحت ش��رایطی می توانند از این کارت ها 
اس��تفاده کنند. در وهله دوم 2 میلیون و 700 هزار تومان به 
بازنشس��تگان تامین اجتماعی تا میزان یک س��وم حقوق 
ضربدر 3 برای خرید از  فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی 
ها همچون سپه، رفاه، شهروند و فرهنگیان اهدا می شود.البته 
الزم به ذکر اس��ت که این نوع کارت ه��ا را نمی توان کارت 
اعتباری خواند زیرا برای دریافت کارت اعتباری یا کردیت 
کارت باید یک تاجر یا فعال اقتصادی یا هر ش��هروندی از 
درآمد مکفی و حساب های بانکی موجهی برخوردار باشد، 
همچنین رکورد اعتباری خوبی داشته باشد یعنی هیچ گاه در 
پرداخت دیون خود تخطی یا دیرکرد نکند و این امر مربوط به 

حساب بانکی او نیست.

زیرساخت ها برای تولید صادرات 
محور فراهم شود

عضو هیأت نمایندگان اتاق زنجان با بیان اینکه زیرساخت 
های کشور به منظور تولید صادرات محور 

بای��د مهیا ش��ود؛ اظهار ک��رد: تولید 
در کش��ور باید رونق پی��دا کند تا 
به توسعه و پیش��رفت اقتصادی 
هاش��می  برس��یم.عبدالمجید 
افزود: م��واردی همچ��ون امور 

مالیاتی، ارزش افزوده، قوانین کار 
و همچنین برنامه بانک ها باید اصالح 

شود تا زمینه ش��کوفایی اقتصادی در کشور 
ایجاد شود.

وی ادام��ه داد: دولت باید عزم جدی و راس��خی برای تغییر 
در وضعیت اقتصادی داش��ته باش��د و زمینه و بستر الزم برا 

سرمایه گذاری را آماده کند.
هاشمی به جلسه کمیس��یون بیمه و مالیات اتاق ایران اشاره 
کرد و گفت: در این جلس��ه مش��کالت حوزه بیمه، مالیات 
و ارزش افزوده مطرح ش��د. قرار ش��د که بعد از بررسی این 

موضوعات، نتیجه کار به مجلس ارائه شود.
به گفته وی؛ الزم است که رقم ارزش افزوده با توجه به تورم 
و بحران رکود در کش��ور از 10 درصد کاهش یابد تا چرخ 
اقتصاد حرکت کند. به عقیده من این رقم با توجه به شرایط 

فعلی ناعادالنه است.
هاش��می معتقد اس��ت: من کامال با این اق��دام موافقم. بهتر 
اس��ت که ام��ور بازرگانی زیرنظ��ر وزارت اقتصاد باش��د. 
بازرگان��ی و صنعت دو حوزه مس��تقل هس��تن. ب��ا وجود 
 تحمیل هزین��ه به جامعه الزم اس��ت ک��ه این اق��دام انجام 

شود.

گفت
 و
گو

 وزارت صنعت، مع��دن و تجارت پس 
از تصویب مجلس ش��ورای اسالمی در 
8 تیر 1390 و تصویب ش��ورای نگهبان 
در 12 تیر با هدف کوچک سازی دولت 
با دغام دو وزاتخان��ه صنایع و بازرگانی 
انجام شد. حال چندی اس��ت که زمزمه 
های تفکیک مجدد این وزارتخانه شنیده 

می شود.
حال برای بررسی این قضیه و چگونگی 
افزای��ش مش��ارکت بخ��ش خصوصی 
در دوره پس��اتحریم گف��ت و گویی را با 
ابوالفضل روغنی گلپایگانی عضو هیأت 
نمایندگان اتاق ایران و رئیس کمیسیون 
صنایع اتاق ایران ترتی��ب داده ایم که در 

ادامه می خوانید.
  نظر ش��ما درباره این تفکیک مجدد 
چیس��ت و آیا هزین��ه ای را ب��ه جامعه 

تحمیل می کند؟
خیر، من کامال با این امر مخالفم. تصمیم 

ادغام این دو وزارتخانه با هدف کوچک 
سازی دولت کامال هدف درستی بود ولی 
اشکال در اجرا و پیاده س��ازی به وجود 
آمد. متاس��فانه افراد کاردان و شایس��ته 
تصدی امور را بر عه��ده نگرفتند. در آن 
زمان بس��یار حیاتی بود که جناب وزیر 
دو قائم مقام برای ح��وزه های صنعت و 
بازرگانی معرفی کند تا امور به درس��تی 
در مسیر مناسب قرار گیرد ولی این اتفاق 
نیفتاد. ادغام این دو وزارتخانه انجام شد 
ولی نه از  تع��داد پرس��نل اداری و نه از 
ساختمان ها کم نشد و اتفاقا بروکراسی 
اداری بی��ش از پیش ش��دت گرفت. در 
حال حاضر الزم اس��ت که اش��کاالت 
برطرف ش��ود. تفکیک به هی��چ وجه به 

مصلحت کشور نیست.
 اکنون ک��ه در فصل بودجه هس��تیم؛ 
چه پیش��نهادات و توصیه های��ی را به 
مجلس دارید که بودجه سنواتی 95 به 

مشارکت بیشتر بخش خصوصی منجر 
شود؟

در جلس��ه برنام��ه شش��م توس��عه من 
پیش��نهاد کردم که الزم اس��ت بودجه در 
شرایط نرمال دیده ش��ود؛ نه بدبینانه و نه 

خوشبینانه.
الزم اس��ت که بودجه با توجه به واقعیت 
های روز برنامه ریزی شود. البته تدوین 
بودجه بلندپروازانه چندان هم بد نیست 
ولی گاهی این امر منجر می ش��ود که از 
مسیر اصلی و درست منحرف شویم. در 
درجه اول بودجه کام��ال باید واقع بینانه 
باش��د و در درجه دوم تا جایی که مقدور 
اس��ت از اتکای به درآمده��ای نفتی کم 
و این درآمد ها صرف س��رمایه گذاری 
در داخل کش��ور ش��ود. باید به س��مت 
درآمدهای غیر نفتی حرک��ت کنیم؛ این 
به معنای حرکت به س��مت حجیم کردن 

بخش خصوصی است. 
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رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران:

تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن   به مصلحت کشور نیست

گفت و گو 

دلیل گران شدن گوشت قرمز چیست؟
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی صحبت های مدیر 
کل مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی 

در خصوص علت گرانی گوشت قرمز را رد کرد.
علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه فروش��ندگان گوشت گوسفندی 
تهران در گفت و گو با اتاق خبر در واکنش به اظهارات مالصالحی 
گفت:  دالالن همیشه در هر بخشی حضور داش��تند و این رویداد 
جدید نیست؛ دلیل اصلی گران شدن گوشت قرمز روبه اتمام بودن 
دام  مورد نیاز اس��ت.وی در ادامه افزود: در مراسم اربعین حسینی 
تعداد زیادی از دام ها بی رویه ذبح شدند که این رخداد خارج برنامه 
بود و تولیدکنن��دگان آن را پیش بینی نکرده بودن��د که این ذبح بی 
رویه در نهایت منجر به کمبود گوشت قرمز شد. ملکی در خصوص 
سایر عوامل گرانی گوشت قرمز اظهار داشت: در این میان باال رفتن 
قیمت دالر نیز بی تأثیر نیس��ت؛ این رخداد برای بسیاری از افراد 

ایجاد انگیزه کرد تا دام خود را صادر کنند و سود بیشتری ببرند.وی 
در در رابطه با سایر مش��کالتی که تولیدکنندگان در سال جاری با 
آن درگیر بودند، عنوان کرد: گرانی علوفه نیز منجر به توجه کم تر و 
کاهش مدت زمان نگه داری از دام ها شد؛ در نهایت دام های امسال 

به پرواری گذشته نبودند.

محمود جام ساز

کارشناس مسائل اقتصادی
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عکــــــــس روز: هوای تهران همچنان زیر خط هشدار

اخبار هفته

فروش میلیاردی جنگ ستارگان
اتاق خبر: »جنگ س��تارگان: نیرو بیدار می ش��ود« 
همچنان با اس��تقبال وس��یع بین المللی و شکس��تن 

رکورده��ای جدی��د ب��ا س��رعت به 
پی��ش م��ی رود و در جدیدترین 

توانس��ت  اش  رکوردش��کنی 
دالر  میلی��ارد  ی��ک  رک��ورد 
ف��روش در کمت��ر از یکم��اه را 
بدس��ت آورد که در ن��وع خود 

بس��یار قابل توجه است. همچنین 
»جنگ س��تارگان« تا همین حاال از 

رکورد »دنیای ژوراسیک« نیز عبور کرده که به این 
رقم در روز هشتم و نهم اکرانش در ماه ژوئن امسال 

رسیده بود.

کسی به سراغم نیامد!
اتاق خب��ر: ع��زت اهلل انتظامی بازیگر پیشکس��وت 

س��ینمای ایران گف��ت: علیرغم وعده 
های قبل��ی هنوز مرا ب��رای بازی 

در »قاتل اهل��ی« دعوت نکرده 
اند و این در حالی اس��ت که من 
چند ماه اس��ت در انتظار بازی 
در این فیلم به س��ر می برم. وی 

اف��زود: فیلمنامه »قات��ل اهلی« 
یکی از بهتری��ن فیلمنامه هایی بود که 

من طی س��ال های اخیر خوانده بودم و ش��خصیتی 
که قرار ب��ود در ای��ن فیلم ب��ازی کنم برایم بس��یار 
جذاب و دلنش��ین بود و به همین دلی��ل پذیرفتم که 
 علیرغم ش��رایط جس��مانی نامناس��ب در این فیلم

 بازی کنم.

بازی تاج و تخت بازم رکورد زد
اتاق خب��ر: س��ریال پرطرف��دار تاج و 

تخت رکوردی جدید زد اما اینبار 
در دانل��ود غیرقانون��ی توس��ط 
آخری��ن  اینترنت��ی!  کارب��ران 
قس��مت فصل پنج این س��ریال 
تقریبا 14.4 میلیون بار از طریق 

نرم اف��زار BitTorrent دانلود 
شده است. این سریال، نزدیک ترین 

 The( »رقیب اش یعنی »م��ردگان متحرک
Walking Dead(، را شکس��ت داد. م��ردگان 
متحرک 6.9 میلی��ون بار به این طریق دانلود ش��ده 

است. 

برگــــزیده 

درگذشت نویسنده شب بخیر کوچولو و قصه ظهر جمعه
اتاق خبر: نویسنده قدیمی، 
ذوق  خ��وش  و  خ��الق 
رادیوی ایران درگذش��ت 
خان��م معصوم��ه ذب��اح، 
همس��ر زنده یاد حس��ین 
ش��یدایی - بازیگر تئاتر، 
سینما و تلویزیون - متولد 
در   1338 اس��فند   16
ش��هر خرم آباد بود. او از چند س��ال پیش در تهران اقامت 

کرده، ع��الوه بر تحریری��ه مجله کیهان بچه ه��ا و مجالت 
رشد، با ش��بکه های مختلف رایدویی نیز همکاری داشت. 
"شب به خیر کوچولو"، "قصه ی ظهر جمعه"، "شکرستان"، 
"بوی گل آفتاب"، "ورزش، نش��اط، ک��ودک"، "قاصدک" 
و "قطار قطار س��تاره" از مهم ترین کارهایی ب��ود که ذباح 
به عنوان نویس��نده و س��ردبیر با آن ها همکاری داش��ت. 
معصومه ذباح از چند س��ال پیش با بیماری سرطان درگیر 
بود تا آن که همزمان با میالد رسول اکرم )ص( در 56 سالگی 

درگذشت. 

آخر هفته با دیرین دیرین
اتاق خبر: مجموعه کارتونی دیری��ن دیرین با درونمایه و پیام 
های طنز اجتماعی طی دو س��ال اخیر یکی از پرطرفدارترین 
س��اخته های داخلی به ش��مار می رود که هر روز بر ش��مار 
هواداران آن در صفحات مخصوص ش��بکه های اجتماعی از 
جمله در فیسبوک، تلگرام و اینس��تاگرام افزوده می شود، اما 
چگونه این مجموعه و سوژه های جالبش ساخته می شوند؟ 

برای یافتن پاسخ این پرسش متن مصاحبه زیرا را بخوانید:
انیمیش��ن های  مجموع��ه  کارگ��ردان  درخش��ی،  عل��ی 
»دیرین دیری��ن« درب��اره ای��ده آغازین تولید ای��ن مجموعه 
انیمیشن می گوید: دو س��ال پیش که این موضوع عنوان شد، 
من احساس کردم امکان اینکه یک مجموعه انیمیشن روزانه 
را تولید کنی��م، وجود دارد.درخش��ی ادامه داد: پ��س از آنکه 
طرح اولیه را نوشتیم، شروع کردیم به نوشتن و اتود زدن. پس 
از حدود 9 ماه نوش��تن و کار کردن باالخره توانستیم به نتیجه 
برسیم و حاصل کار آن چیزی شد که ش��ما در حال حاضر از 

تلویزیون و در شبکه های اجتماعی مشاهده می کنید.
همچنین محمد ابوالحسنی - تهیه کننده مجموعه 

انیمیش��ن های »دیرین دیری��ن« با اش��اره به 
آیتم های 70 ثانیه ای »دیرین  دیرین« اظهار 
کرد: این مدت زمان کوت��اه را انتخاب کردیم 
تا عالوه  بر اینک��ه حرفم��ان را در آن بزنیم، 

برای مردم جذاب باشد 

و به راحتی در ش��بکه های اجتماعی منتشر شود.ابوالحسنی 
درباره نح��وه انتخ��اب موضوعات مجموعه انیمیش��ن های 
»دیرین دیرین« با اش��اره به رویک��رد اجتماعی این مجموعه 
گفت: ما ش��ورایی برای بررس��ی موضوع��ات این مجموعه 
انیمیشن  داریم که در آن بیشتر دغدغه های اجتماعی مردم را 
شناسایی می کنیم و پس از انتخاب سوژه ها گروه نویسندگان 

ما شروع می کنند به نوشتن هر آیتم از این مجموعه.
او در پای��ان س��خنانش به میزان اس��تقبال ب��االی مخاطبان 
از مجموع��ه انیمیش��ن های »دیرین دیری��ن« اش��اره کرد و 
با بیان اینکه ما یک طنز خانوادگی، س��الم و مفید عرضه می 
کنی��م، اظهار ک��رد: زمان��ی که در جش��نواره های انیمیش��ن 
کش��ورهای خارج��ی ش��رکت می کنم، ب��رای آنه��ا خیلی 
جالب اس��ت که م��ا انیمیش��ن روزان��ه کار می کنی��م. چون 
انیمیش��ن کار بس��یار س��ختی اس��ت، ب��رای مث��ال 40 نفر 
 درگیر پ��روژه »دیرین دیرین« هس��تند تا م��ردم آن را ببینند

 و لذت ببرند.


