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اتاق خب�ر: در روزهای اخی��ر عضویت ای��ران  در گروه ویژه 
اق��دام مال��ی) FATF (  موض��وع داغ محافل خب��ری بود. 
موضوعی جنجال آفرینی که از س��ویی با حمایت های دولت 
یازدهم در امضای این قرارداد و از س��وی دیگر مخالفت های 
سرسختانه ای از سوی منتقدان به همراه داشت. اما به منظور 
تنویر اذهان عمومی در این خص��وص به اختصار باید گفت با 
توجه به اینکه ایران عضو نهاد مبارزه با پولش��ویی نیست اما 
شورای نگهبان و دولت در خصوص نوع همکاری های ایران 
با این گ��روه اختالف نظر دارن��د. اما قوه مجری��ه اعالم کرده 
همکاري ایران با FATF  در چارچوب اجراي قانون مبارزه با 
تأمین مالي تروریسم در سال گذشته انجام گرفته است و این 
در حالی اس��ت که این موضوع مورد تصویب شوراي نگهبان 
قرار گرفته است. شوراي نگهبان اما در روزهای اخیر به یکي 
 FATF از مفاد همین قانون اس��تناد کرده که براس��اس آن

نیازمند مصوبه مجلس است. تاکید ش��ورای نگهبان در این 
رویه اس��ت که طبق قانون مبارزه با تأمین مالي ترویس��م به 
دولت ایران اجازه داده مي ش��ود در اجراي این قانون مطابق 
تعهدات بین المللي خ��ود در مبادله اطالع��ات یا معاضدت 
قضایي با س��ایر کش��ورها، با رعایت اصل 77 قانون اساس��ي 
جمهوري اس��المي ایران همکاري کند و بر این اساس اصل 
77 قانون اساسي تأکید دارد موافقتنامه هاي بین المللي باید 

به تصویب مجلس برسد.
دولت تاکید کرده است که تعامل با گروه اقدام مالی از سالها 
قبل در زم��ره برنامه های ش��ورای عالی مبارزه با پولش��ویی 
قرارداش��ته و اقداماتی که منجر به تعلیق اقدامات مقابله ای 
علیه ای��ران ش��ده اند نیز منحصر ب��ه دولت فعلی نیس��ت و 
تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، ضرورتی اس��ت که مستقل از 
بحث برجام و دولت کنونی اس��ت. در این راس��تا بسیاری از 
کارشناسان اعتقاد دارند باید در س��طح سه قوه یک وحدت 
رویه وجود داشته باش��د  تا در جریان مذاکرات و توافقات از 
  FATF بروز مشکالت جلوگیری شود. به طور قطع برقرای با
به نفع اقتصاد  کش��ور اس��ت به بیان واضح تر هر اقدامی که 

ورود ما را به فراتر از مرزها تسهیل می کند حمایت کنیم. 

احسان احمد                ی
روزنامه نگار

FATF جنجال برسر
تدبیر دولت علیه پولشویی

در همین صفحه و 2و 4
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خبر
آماده خرید راکتور هسته اي از ژاپن هستیم

ات�اق خب�ر: رییس س��ازمان انرژي 
اتمي کش��ورمان با بی��ان اینکه ایران 
آماده خرید راکتور هس��ته یي از ژاپن 
است، گفت: به طور قطع اگر پیشنهاد 
یا طرح پیش��نهادي از ژاپن دریافت 
کنیم که از نظر ما جالب باشد، حتما 
آماده ایم تا وارد مذاکرات در این زمینه 
شویم. هرچند ایران تاکنون این موضوع را با طرف ژاپني در میان 
گذاشته است. به گزارش ایسنا، علي اکبر صالحي در گفت وگوي 
خود با خبرگزاري کیودو ژاپن ادامه داد: ژاپن کش��وري بس��یار 
محتاط است بنابراین ما باید تا زماني که مسائل به تدریج تکامل 
پیدا کند، صبر کنیم. ما عجله نداریم هر زمان که ژاپني ها آماده 
باش��ند ما نیز آماده ایم. به گزارش کیودو، چین و روسیه تاکنون 
موقعیت خود را به عنوان تامین کنندگان تجهیزات هس��ته یي 
ایران تثبیت کرده اند. کشوري که در برنامه بلندمدت خود قصد 
دارد با ایجاد بیش از 20 نیروگاه اتمي 20 هزار مگاوات برق تولید 
کند. معاون رییس جمهور همچنین افزود: چند کشور اروپایي 
نیز مذاکرات اولیه با ایران را در این زمینه آغاز کرده اند، اما هنوز 
توافقي حاصل نش��ده اس��ت. وي گفت: چهارمین نیروگاه برق 
هس��ته یي ایران که قصد س��اخت آن را داریم در منطقه مکران 
در جنوب ایران خواهد بود. چیني ها از این منطقه براي انتخاب 
س��ایت بازدید کرده اند اما ما هنوز به توافق نهایي دس��ت پیدا 
نکرده ایم. معاون رییس جمهور ای��ران در ادامه بیان کرد: ژاپن و 
اتحادیه اروپا براي تاسیس یک مرکز عالي در حوزه مسائل ایمني 

در ایران ابراز تمایل کرده اند.
طوالني ترین مرز دریایي ایران در دریاي 

عمان تعیین شد
اتاق خبر: معاون حقوق��ي و بین الملل 
وزارت امورخارجه از تعیین طوالني ترین 
مرز دریای��ي جمهوري اس��المي ایران 
در دری��اي عم��ان خب��ر داد و گف��ت: 
نوآوري اساس��ي در موافقتنام��ه ایران 
و عم��ان مرب��وط به نح��وه اس��تفاده از 
منابع احتمال��ي هیدروکرب��ن موجود 
در محدوده مرز دریایي اس��ت. به گزارش ایرنا، سید عباس عراقچي 
در یادداش��تي نوش��ت: در حالي که برخ��ي کش��ورهاي منطقه و 
کش��ورهاي خارج از منطقه به تنش هاي موجود دامن زده و س��عي 
در تخریب فضاي سیاسي حاکم بر روابط جمهوري اسالمي ایران با 
کشورهاي همسایه دارند، براي نخستین بار بعد از انقالب شکوهمند 
اس��المي و در یک تحول تاریخي یکي از مهم ترین و حس��اس ترین 
اس��ناد و موافقتنامه هاي ایران با کشورهاي همسایه حاشیه جنوبي 
خلیج فارس نهایي شده و طوالني ترین مرز دریایي جمهوري اسالمي 
ایران در دریاي عمان تعیین شده است. معاون وزیر امور خارجه افزود: 
مذاکرات و گفت وگوهاي مربوط به تعیین حدود بین کشورها همواره 
یکي از دش��وارترین و پیچیده ترین مذاکرات در ط��ول تاریخ بوده و 
حتي کش��ورهاي متحد و هم پیمان نیز در خ��الل چنین مذاکراتي 
به اختالفات اساسي رسیده اند که عمدتا به مراجع بین المللي حل و 
فصل اختالف ارجاع شده یا با قدمت هاي طوالني الینحل مانده است. 
عراقچي ادامه داد: این در حالي است که ایران و دولت پادشاهي عمان 
با توجه به روابط بس��یار نزدیک خود و با تکیه بر اصول حسن نیت و 
حسن همجواري مذاکرات پیچیده و دشوار فني و حقوقي مربوط به 

تعیین مرز دریایي خود را با موفقیت به انجام رسانده اند.

اتاق خبر:  همان طور که پیش بیني مي ش��د؛ حاش��یه هاي 
عضویت ایران در FATF که طي روزهاي اخیر در رسانه هاي 
گروه��ي بازتاب  ه��اي فراواني پی��دا ک��رده، مهم ترین بخش 
از پرس��ش هاي خبرن��گاران از س��خنگوي دولت را تش��کیل 
مي داد؛ از یک طرف نمایندگان رس��انه هاي »اصولگرا« تالش 
مي کردند تا با ش��بهه افکني درب��اره محدودیت ه��اي الحاق 
ایران به ای��ن گروه بین الملل��ي هر واکن��ش احتمالي نوبخت 
را تبدیل به یک حاش��یه تازه براي دولت تدبی��ر و امید کنند و 
ازسوي دیگر نمایندگان رس��انه هاي »میانه رو و اصالح طلب« 
قرار داش��تند که به دنبال رس��یدن به یک روایت »مستند« و 
»صریح« از این موضوع، پرس��ش هاي خ��ود را درمورد موضع 
دولت درخص��وص س��رانجام FATF  مط��رح مي کردند. در 
این میان سخنگوي دولت اس��تدالل مي کرد که محل بررسي 
و تطبیق طرح هایي که به طور مستقیم با امنیت ملي ایرانیان 
سر و کار دارد، شوراي عالي امنیت ملي کشور است که به طور 
موشکافانه ابعاد و زوایاي مختلف FATF  را نیز ارزیابي کرده 
اس��ت؛ نوبخت از ائمه جمعه درخواس��ت کرد ک��ه از تریبون 
نمازجمعه به دنبال ترویج عدالت و تقوا باش��ند و این جایگاه را 
تبدیل به محلي براي انتقاد از دستاوردهاي دولتي که منتخب 
ملت است، قرار ندهند. س��خنگوي دولت در پاسخ به پرسش 
»تعادل« درباره اینکه سخنگوي شوراي نگهبان بحث بررسي 
FATF در مجلس شوراي اس��المي را مطرح کرد، نظر دولت 
در این زمینه چیست؟ گفت: »اش��خاص مختلف در ارتباط با 
FATF اگر دنبال پاسخ شفاف هس��تند، وزیر اقتصاد و سایر 
چهره هاي دولتي به طور مبسوط ابعاد قضیه را روشن کرده اند، 
اما به نظر مي رس��د که براي برخي افراد و جریان هاي سیاسي 
استدالل و پاسخ مطرح نیست و تنها انتقاد و مخالفت با دولت 
اس��ت که مطرح اس��ت. این فرآیند درمورد قراردادهاي نفتي 
هم به همین صورت تکرار شد و در ش��رایطي که کشور قطر از 
میادین مشترك برداش��ت هاي فراواني انجام مي دهد، عده یي 
در کشور هنوز درمورد قراردادهاي نفتي فضاسازي هاي بیهوده 
مي کنند.« در کنار این پرسش ها، موضوعات دیگري نیز مانند 
سفر رییس جمهور به ونزوئال و نیویورك، موضوع امالك نجومي 
شهرداري تهران، پرداخت بدهي دولت، بحث مقدمات تنظیم 
بودجه س��ال96، موضع دول��ت فرآیند خروج پتروش��یمي ها 
از بورس و... مطرح ش��د که نوبخت به این پرسش ها پاسخ داد. 
س��خنگوي دولت همچنین از تهیه مقدمات بودجه س��ال96 

براساس سیاست هاي کلي برنامه ششم خبر داد.
 ترويج تقوا و عدالت از تريبون هاي نماز جمعه

نوبخت در پاس��خ به پرس��ش »تع��ادل« درب��اره انتقادات��ي که از 
تریبون هاي عمومي درباره FATF مطرح مي شود با تاکید بر اینکه 
دولت یازدهم در اقدامات و تصمیمات خود به مصالح کشور و منافع 
ملي توجه کاف��ي دارد، گفت: »صرف نظر از اینک��ه این نوع مباحث، 
مباحثي نیس��ت که جمع بندي آن در رس��انه ها و فضاي مجازي و 
گفت وگوي مطبوعاتي رسیدگي شود، FATF  موضوعي تخصصي 
و ملي است. ازسوي دیگر در ش��وراي عالي امنیت ملي که سران قوا، 
فرماندهان نظامي و جمعي از وزرا حض��ور دارند مباحثي که امکان 
دارد منافع ملي را مخدوش کند مورد بحث قرار مي گیرد.«سخنگوي 
دولت همچنین در پاسخ به اینکه س��خنگوي شوراي نگهبان بحث 
بررس��ي FATF را در مجل��س مط��رح کردند، نظر دول��ت در این 
زمینه چیس��ت، تصریح کرد: »اگر به توضیحات تفصیلي سخنگوي 
شوراي نگهبان دقت کنید، مي بینید که مساله را تایید مي کند و در 
چارچوب قانون اس��ت و دولت نیز قبول دارد اگر هر جایي نیازي به 

اجازه مجدد باشد باید کسب ش��ود ولي هیچ گاه این مطلب را مطرح 
نکردند. دولت یازدهم تالش کرد هر آنچه را که مدنظر سوال کنندگان 
است، اصالح کند ولي هر از گاهي فردي یا کارشناسي نظري مي دهد 
بنابرای��ن دولت چه اقدام��ي باید انج��ام دهد تا این گون��ه نظرات را 
تامین کند.«سخنگوي دولت به برخي اظهارنظرها درمورد موضوع 
خودتحریمي در داخل کش��ور پاس��خ داد و گفت: »م��ا هیچ یک از 
تحریم هاي ظالمانه یي که نسبت به ملت بزرگ ایران تحمیل شده را 

قانوني نمي دانیم و به هیچ وجه در کشور اجرایي نمي کنیم.«
 روند صعودي انتقاد از دولت از تريبون هاي عمومي

سخنگوي دولت همچنین در پاسخ به اینکه باتوجه به روند صعودي 
انتقادها از دولت از تریبون هاي نمازجمعه، دولت براي اطالع رساني 
از اقدامات خود چه برنامه یي دارد، اظهار کرد: »رهبر معظم انقالب 
اس��المي نیز در نشس��ت اخیر با دولت، بیان فرمودند که خدمات 
باید به مردم اطالع رساني شود. در هفته اول شهریور، فرصت براي 
تماس با ائمه محترم جمعه وجود داش��ت. به نظر مي رس��د عامل 
اصلي اظهارات اخیر، ناآگاهي نباش��د، هر چند اطالع رس��اني باید 
به صورت مستمر به جامعه و ائمه محترم جمعه انجام شود.«نوبخت 
ادامه داد: »ولي انتظار داری��م از پدران و برادراني که در تریبون هاي 
نماز جمعه سخن مي گویند، با مروت و انصاف درباره خدمات نظام 
جمهوري اسالمي ایران و دولت س��خنان خود را بیان کنند.«یکي 
از خبرنگاران درمورد س��رانجام قرارداد خرید هواپیماي ایرباس و 
موضوع فاینانس پرس��ید که س��خنگوي دولت اظهار کرد: »براي 
اس��تفاده از این فرصت که به نوعي بیع شرط اس��ت،  باید هواپیما 
توسط ما خریداري و مورد استفاده قرار گرفته و از محل آن پرداخت 

صورت گیرد که این موضوع نیازمند مصوبه شوراي اقتصاد بود.
این مصوبه صادر ش��ده و در حال حاضر وزارت راه وشهرس��ازي از 

اختیارات قانوني براي تنظیم قرارداد برخوردار است.«
 جزئیات سفر ريیس جمهور به ونزوئال

عضو کابینه یازدهم همچنین در پاس��خ به س��والي درمورد س��فر 
رییس جمهوري به ونزوئال و شرکت در اجالس جنبش غیر متعهدها 
گفت: »شوراي اطالع رس��اني دولت در این زمینه گزارشي را تهیه 

کرده که مشروح آن اطالع رساني مي شود.«
نوبخت در پاسخ به اینکه برخي مقامات آلماني سفر رییس جمهوري 
به این کشور را منوط به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستي موکول 
کرده اند، اظهار کرد: »نه آلمان و نه هیچ کش��ور دیگري در منزلتي 
نیس��ت که براي ایران تعیین تکلیف کند و این بحث از اساس قابل 
تایید نیست. اگر سفر به آلمان قطعي شود، اطالع رساني خواهد شد 
و در حال حاضر روابط مثبت و مطلوبي میان دو کشور برقرار است.«

یکي از خبرنگاران از نوبخت درمورد برنامه دولت نسبت به برخورد 
با مساله امالك نجومي همانند موضوع فیش هاي حقوقي نجومي 
که در جهت تخریب دولت صورت گرفت س��وال کرد که وي گفت: 
»دولت ترجیح مي دهد این گونه مسائل را به ملت فهیم ایران واگذار 
کند. مردم خوب مي دانند بس��یاري از مسائل با چه منظري مطرح 
مي شود. امیدواریم جمع بندي این گونه مسائل به گونه یي باشد که 

منافع ملي تامین شود.«

FATF روایت نوبخت از واقعیت
در نشست هفتگي نوبخت با خبرنگاران تشريح شد 



اقتصاد                     ی3

گوشه کنار اقتصاد                     

 صادرات محصوالت 
و صنایع معدنی 2 برابر واردات شد

اتاق خبر: از ابتدای س��ال جاری تا 
پایان مرداد م��اه 9۵ ارزش صادرات 
محصوالت معدنی و صنایع معدنی 
از 2.9 میلیارد دالر عب��ور کرد این 
در حالی اس��ت که در همین مدت 
ارزش واردات ای��ن محص��والت به 

کشور به ۱.۴ میلیارد دالر رسید.
همچنی��ن ارزش ص��ادرات ۵ م��اه 

امسال در مقایسه با عملکرد مدت مش��ابه سال 9۴ با رشد 
2۳درصدی همراه شد. در ۵ ماه س��ال قبل ارزش صادرات 
محصوالت معدنی و صنای��ع معدنی ب��ه 2.۳ میلیارد دالر 
رس��یده بود.نکته قابل توجه در تجارت این بخش، رش��د 
صادرات زنجیره فوالد 62درصد، م��س ۴7۱ درصد، روی 
2۴درصد، س��رب ۴۵درصد، مولیب��دن ۱۴7درصد، کروم 
۱۸درص��د و میکا ۸6۱درصد اس��ت. در این م��دت ارزش 
صادرات زنجیره فوالد به یک میلی��ارد و 29۳ میلیون دالر 

و مس به ۴22 میلیون دالر افزایش پیدا کرد. 
 پپش بینی صادرات 2 میلیارد دالری

از مرز بین المللی مهران
اتاق خبر: حش��مت اهلل عس��گری 
اظهار داشت: مرز بین المللی مهران 
تا دو س��ال گذش��ته تنه��ا ویژگی 
صادراتی داش��ت ولی هم اکنون به 
یک مرکز برای ترانزیت کاال تبدیل 
شده و ش��اهد هس��تیم رویه هایی 
همچون حمل یکسره و ورود موقت 
ش��ود.وی اظهار کرد: نیز در ای��ن نقطه م��رزی انجام می 

مجموعه مدیریتی اس��تان برنامه ریزی برای دو برابر شدن 
میزان صادرات از مرز مهران را انجام داده اند، س��ال گذشته 
یک میلیارد و ۴00 میلیون دالر کاال از این نقطه صادر شد و 
بر اساس آخرین آمارها در پنج ماه نخست سال جاری 900 
میلیون دالر کاال از این مرز به کش��ور عراق ارس��ال شد که 
افزایش ۸۸ درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
نش��ان می دهد و پیش بینی می کنیم تا پایان امس��ال این 

مقدار به باالتر از دو میلیارد دالر برسد.
تازه ترین آمار واگذاری های دولتی اعالم شد

اتاق خبر: از ابتدای امس��ال تا نیمه 
ش��هریورماه بالغ بر یک هزار و 69۸ 
میلیارد ریال س��هم دولتی توس��ط 
سازمان خصوصی سازی واگذار شده 
که از این میزان، ۱620میلیارد ریال 
در بورس اوراق به��ادار، 6۴ میلیارد 
ریال در فرابورس ایران و ۱۴ میلیارد 

ریال از طریق مزایده به فروش رسیده است. همچنین از یک 
هزار و 69۸ میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده در این مدت، 
۱۵۵0 میلیارد ریال ب��ه صورت بلوکی، 7۵ میلی��ارد ریال به 
صورت تدریجی و 7۳ میلیارد ریال به صورت ترجیحی واگذار 
شده است. از این میزان واگذاری، ۱۵7۵میلیارد ریال مربوط 
به شرکتهای گروه یک ماده دو قانون اصل ۴۴ و ۱22میلیارد 

ریال مربوط به شرکتهای گروه دو ماده 2 این قانون بوده است.
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اتاق خبر:  مجتبی خس��روتاج - قائم مق��ام وزیر  صنعت، 
معدن وتج��ارت - در همایش اس��تانداران چهار اس��تان و 
س��فرای ایران در پنج کش��ور با بیان اینک��ه قطعاً ظرفیت 
روابط به مراتب بیشتر از اقدامات صورت گرفته است، اظهار 
کرد: در چهار ماهه امس��ال صادرات به این کشورها به رقم 
900 میلیون دالر رسیده است که در صورت تداوم چنین 

رشدی، دستیابی به سه میلیارد دالر امکان پذیر است.
خس��روتاج در بخش دیگری از س��خنان خود در خصوص 
محدوده وظایف و تقسیم کار وزارتخانه ها، سفرا و استان ها 
اعالم کرد که چهار عنصر اساسی در امر صادرات ایفای نقش 
می کنند که یکی شناسایی و نوع کاالی صادراتی است. به 
گفته وی، تش��خیص این امر می تواند در دس��تور کار همه 
فعاالن اقتصادی، سازمان توس��عه تجارت، سفارتخانه ها، 
استانداری ها، تش��کل ها، اتاق ها و ش��رکت های صادراتی 
قرار گیرد چرا که ن��وع کاال و خدمات صادراتی یک موضوع 
پویاس��ت و بر اثر تغیی��رات تکنولوژی و تغییر خواس��ت 

مصرف کنندگان، پی در پی تغییر می کند.
رییس س��ازمان توس��عه تج��ارت اف��زود: از ای��ن رو همه 
بخش های مورد اشاره می توانند در این عرصه فعال باشند 
و اطالعات خ��ود را در اختیار دیگران ق��رار دهند تا زمینه 
هم افزایی ایجاد شود. خسروتاج در بخش دیگری به موضوع 
شناسایی خریداران و مشتریان در کشورهای هدف اشاره 
کرد و گف��ت: در این امر نه تنها س��ازمان توس��عه تجارت، 
بلکه هیات های اعزامی از سوی استان ها و سفارتخانه های 
ایران در خارج می توانند ایفای نق��ش کنند و محدودیتی 
در شناس��ایی خری��داران خارجی از نظر تقس��یم وظایف 
دس��تگاهی وجود ندارد. وی عامل یا عضو س��وم در توسعه 
صادرات را حساس��یت و دقتی دانس��ت که باید از س��وی 
وزارتخانه های مربوطه، سفرا و استانداری ها لحاظ شود. قائم 
مقام وزیر یادآور شد: باید مراقب بود تا افراد صالحیت دار و 

واجد شرایط حضور در بازارهای بین المللی، کاال و خدمات 
ایرانی را در خارج ارایه دهن��د و برای این امر نیاز به تعریفی 
برای فعاالن این حوزه داریم. وی گفت: در این صورت است 
که افراد فاقد صالحیت وارد عرصه نمی ش��وند و به حرفه و 
جایگاه صادرکنندگان واقعی کشور لطمه ای نمی زنند. طبق 
اعالم سازمان توسعه تجارت، رییس این سازمان گفت: دیده 
شده بعضی افراد با رفتار و اقدامات خود به فرهنگ صادراتی 
ایران لطم��ه زده اند، از این رو ما در تالش��یم در مس��یری 
حرکت کنیم که دولت تنه��ا از صادرکنندگان با صالحیت 
و دارای ن��گاه ملی حمایت کن��د. خس��روتاج در ادامه این 
جلسه، عنصر چهارم در توس��عه صادرات غیرنفتی را نحوه 
انجام وظایف دس��تگاه ها عنوان و اظهار کرد: اجرا یا نظارت 
بر اجرای قوانین و مقررات برعهده دستگاه ها و وزارتخانه ها 
اس��ت.  وی گفت: مدیریت درمناطق مرزی برعهده وزارت 
کشور و گمرکات اس��ت، حمایت ها و تش��ویق ها چنانچه 
نیازمند منابع از س��وی دولت باش��د، در مرکز ساماندهی 
خواهد ش��د و برپایی نمایش��گاه و اعزام هیات به خارج از 
کشور از طریق اس��تانداری ها قابل انجام است با این وجود 
هماهنگی آن از طریق صدور دس��تورالعمل و یا یک مرکز 

هماهنگ کننده الزامی است.

اتاق خبر: اس��حاق جهانگی��ری در بازدی��د از مرکز 
پژوهش های کاربردی س��ازمان زمین شناسی و 
اکتشافات معدنی کشور که صبح سه شنبه انجام 
ش��د، اظهار کرد: این مجموعه از مراکز خوب و 

پیشرفته کشور محسوب می شود.
جهانگیری با بیان اینکه ای��ن مجموعه از ظرفیت 

باالی نیروی انس��انی مجرب برخوردار اس��ت، افزود: 
پایگاه اصلی استفاده از این ظرفیت سازمان زمین شناسی است.

وی با تاکید بر اینکه این سازمان علمی و تخصصی است، اضافه 
کرد: این سازمان طی س��ال های اخیر از نظر تجهیزاتی جایگاه 
خوبی را از آن خود کرده اس��ت. معاون اول رئیس جمهور تاکید 
کرد: همه سیستم های کش��ور باید به اطالعات مرکز پژوهش 
های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 
متکی باشند. وی با اش��اره به اینکه باید به مجموع اطالعات این 
مرکز متکی باشیم و با روشی در اختیار دس��تگاه ها قرار گیرد، 
تصریح کرد: مسیر رودخانه ها در کشور به خطوط اتوبان تبدیل 
شده، مسیر رودخانه ها باید مشخص شود. جهانگیری در بخش 
دیگری از س��خنان خود، با اعالم اینکه تا احیای دریاچه ارومیه 
کار فراوانی در پیش رو داریم، گفت: این مرکز یک سازمان پایه و 
بنیادی در کشور است که اطالعات مهمی در راستای بحث های 
توسعه ای کشور می تواند در اختیار قرار دهد. معاون اول رئیس 

جمهور بیان ک��رد: اگر اینگونه گمان م��ی رود که باید 
اختیارات متناسب با این نقش برای سازمان لحاظ 
شود می بایس��ت برای تحقق این مهم الیحه ای 
تنظیم و به مجلس ارائه ش��ود. معاون اول رئیس 
جمهور با تاکید بر اینکه در بخش معادن از دیرباز 
ایرانیان فعالیت خوبی داش��ته اس��ت، با اشاره به 
اینکه تمام معادن بزرگ ای��ران عمدتا رخ نمان بوده و 
سطحی برداشت شده است، افزود: برداشت عمقی در این دسته 
از معادن انجام نشده است. جهانگیری با بیان اینکه نتوانسته ایم 
شرکت های اکتشافی در کشور راه اندازی کنیم، گفت: شرکت 
قوی برای اخذ مجوز اکتشاف در کش��ور وجود ندارد.معاون اول 
رئیس جمهور با تاکید ب��ر اینکه در این زمینه ریس��ک زیادی 
وجود دارد و شرکت های اکتشافی باید تحت پوشش قرار گیرند، 
گفت: ارزش گذاری معادن کار دشواری است، باید امکان خرید 
و فروش به وجود آید. وی با بیان اینکه کشور از پتانسیل معدنی 
باالیی برخوردار است که در این راستا س��ازمان زمین شناسی 
می تواند مثمر ثمر باشد، گفت: در مقطعی قرار داریم که بحث 
اقتصاد مقاومتی توجه به معادن را می طلبد.   جهانگیری با تاکید 
بر لزوم حفاطت از جنگل ها، تصریح کرد: 6 میلیارد دالر واردات 
با پایه معدنی در کشور صورت گرفته و تولید کاغذ از سنگ آهک 

نکته حائز اهمیتی است که باید مد نظر قرار گیرد.

صادرات 2 میلیارد دالری به پنج کشور شمالی

6 میلیارد دالر واردات با پایه معدنی
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راهروهای اتاق

فاطمه دانشور: 
انتظارات اعضای اتاق بازرگانی از رییس جدید

ات�اق خبر:  انتخاب غالمحس��ین 
شافعی به دلیل اینکه وی از جنس 
بخش خصوصی اس��ت و ب��ا توجه 
به اینک��ه پیش از ای��ن رییس اتاق 
بازرگان��ی ایران و فرد خوش��نامی 
بودند می تواند اتفاق مثبتی باشد. 
او با تجارب خود می تواند برخی از 
کاس��تی هایی که طی سال های گذش��ته در اتاق بازرگانی 
به وجود آم��ده را برطرف کند. بنابر این بخ��ش عمده ای از 
انتظاراتی که اعضای ات��اق بازرگانی ایران از ش��افعی دارند 
تاکید بر این اس��ت که بتوان��د اتاق را از ت��ک صدایی خارج 
کند تا حضور هیات نمایندگان اتاق پررنگ تر شود. درحال 
حاضر آنچه که در ات��اق بازرگانی اتفاق افتاده حضور پررنگ 
هیات رییس��ه اس��ت که ض��رورت دارد هی��ات نمایندگان 
جایگزین آن ش��ود، تا به این طریق نظر منتخبان اتاق های 
سراسر کشور در سیاس��ت گذاری در عرصه های اقتصادی 

که در مجلس و دولت صورت می گیرد اعمال شود.
انتظار دیگری که اعضای اتاق از غالمحس��ین شافعی دارند 
این اس��ت که او مذاکره کنن��ده ای مقتدر از س��وی بخش 
خصوصی باش��د. متاس��فانه در زم��ان آقای جاللپ��ور اتاق 
همسویی عمیقی با دولت داش��ت که این در نهایت موجب 
شد با تصمیم گیری های اش��تباه دولت، بخش خصوصی به 
شدت متزلزل شود. در آن دوره اتاق بازرگانی موفق نبود که 
مس��ائل بخش خصوصی را به گوش دولت برساند لذا انتظار 
می رود آقای شافعی با دقت بیشتر این موضوع را دنبال کند 

و حافظ منافع بخش خصوصی باشد.
در دوره آقای جاللپور سیاس��ت گذاری ها به شکلی بود که 
اتاق بخش��ی از بدنه دولت به ش��مار می آمد که این  مسئله 
موجب اعتراض نمایندگان می شد و می توان گفت انتخاب 
آقای ش��افعی به نوعی اعتراض به این همسویی بیش از حد 

با دولت بوده است.
 FATF عضویت ایران در 

دستخوش مسایل سیاسی شد
اتاق خبر: مس��عود خوانس��اری در 
نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، 
 FATF گفت: مسوول اجرای قانون
وزارت امور اقتصادی و دارایی است .  
وی می گوید، بدهی بخش خصوصی 
به شبکه بانکی کش��ور در فصل دوم 
سال نس��بت به فصل اول ۱60 هزار 
میلیارد ریال افزایش یافته اس��ت.  خوانس��اری اف��زود: حجم 
نقدینگی در بهار ۱۳9۵ نس��بت به فصل گذش��ته ۴.2 درصد 
رشد داشته است. س��هم س��پرده های کوتاه مدت از نقدینگی 
کل کش��ور در س��ال ۱۳9۵ افزایش یافته اما سهم سپرده های 
بلندمدت به دلیل کاهش س��ود س��پرده بانک��ی، کاهش یافته 
اس��ت.  رییس اتاق تهران می گوید، باوجودی ک��ه توافق های 
قابل توجهی کس��ب و مقرر شده بانک های س��ینا، پارسیان و 
خاورمیانه در آلمان ش��عبه دایر کنند، نق��ل و انتقال پول هنوز 
با مش��کل مواجه اس��ت.  رییس اتاق تهران با اش��اره به این که 
مبادالت پولی در زمان تحریم از مبادی غیررس��می انجام می 

شد، ابراز امیدواری کرد وضعیت به حالت عادی برگردد.
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اتاق خبر:  این روزها فعالیت رایزن هاي دولتي و تاسیس 
پنجره واح��د گمرکي ب��ه عن��وان دو دغدغ��ه صاحبان 
تش��کلي به ش��مار مي رود. پیش از این فعاالن تش��کلي 
درب��اره چگونگي انتخ��اب رایزن ها چانه زن��ي مي کردند 
و امروز بر این باورند ک��ه رایزن ها نیز بای��د از بدنه بخش 
خصوصي کش��ور تعیین ش��وند تا در این راستا مطالبات 
نماین��دگان بخ��ش خصوص��ي را در برون مرزه��ا مورد 
پیگیري قرار دهند. در همین راس��تا نیز چندي پیش در 
بیس��ت و چهارمین نشست کمیسیون تس��هیل تجارت و 
توسعه صادرات اتاق تهران بحث هایي همچون »مشارکت 
اتاق بازرگاني در تعیین ضوابط انتخاب رایزنان و آموزش 
آنها« مطرح ش��د که در این رابطه کارشناس��ان حاضر در 
این جلس��ه براین باور بودند که با رایزني هاي انجام شده 
با نمایندگان سازمان توس��عه تجارت موضوع بر سر نحوه 
اعزام رایزنان بازرگاني به هم نزدیک ش��ده و احتمال دارد 
ب��ه زودي موافقتنامه یي در این باره حاصل ش��ود که این 

موافقتنامه در این بازه زماني در هاله یي از ابهام قرار دارد.
نایب ریی��س اول اتاق ای��ران و چی��ن درباره نق��ش رایزن هاي 
بازرگاني به »تعادل« گفت: برخي ها درب��اره نمایندگان دولتي 
وزارت صنعت در حوزه رایزن هاي بازرگاني مي گویند که به باور 
بنده این نمایندگان دولت باید ب��ا صاحبان بخش خصوصي در 
تعامل باش��ند؛ چراکه عده دیگري براین باورند که رایزن ها باید 
از بدنه بخش خصوصي کشور تعیین شوند که بنده در پاسخ به 
این نوع اظهارنظرها باید بگویم که نمایندگان بخش خصوصي 
مشغول فعالیت بازرگاني خود هستند و بنابراین چطور مي شود 
که یک تجار در مرزهاي دیگر در حوزه اداري مش��غول فعالیت 
باشد و از طرفي به کسب و کار ش��خصي خود و مطالبه مردم در 

کشور بپردازد؟
 رايزن ها بايد دولتي محور باشند

مجیدرض��ا حریري عن��وان ک��رد: در فضاي کنون��ي اقتصاد 
کش��ورمان نمي توانیم بگوییم که رایزن تج��اري باید از بدنه 
بخش خصوصي یا دولتي باش��د و به نظر بن��ده در بازه زماني 
امروز جاي این ن��وع صحبت ها وج��ود ندارد. درواق��ع، اعزام 
رایزن ها ش��رایط خ��اص خ��ود را دارد؛ چراکه اگر قرار باش��د 
رایزن نیز از بدنه بخش خصوصي تعیین ش��ود نوعي دیپلمات 
محسوب مي شود و بنابراین حوزه فعالیت دیپلمات هم فعالیت 
در بخش هاي امنیتي اس��ت. بنابراین باید براي نماینده بخش 
خصوصي هم کارت دیپلمات تعریف کرد. وي اظهار کرد: البته 
در زمینه فعالیت رایزن ها الگوه��اي مختلف بین المللي وجود 
دارد و به نوعي حوزه فعالیت رایزن ها نیز بسیار گسترده است، 
درواق��ع، اگر قرار باش��د نماینده هاي بخ��ش خصوصي رایزن 
شوند ما ش��اهد محدودیت هاي بس��یاري در این باره خواهیم 
بود؛ چراکه انتخاب رایزن از بدنه بخش خصوصي هم به دالیل 
محدودیت هاي بس��یار با کش��ور ما تطبیق ندارد و بطور کلي 
انتخاب رایزن از بدنه بخش خصوصي هم در آینده به حاش��یه 
خواهد رفت؛ چرا که زیرس��اخت اقتصاد کشور ما دولتي است 
و بنابراین، این نوع محاسبات براي به دس��ت آوردن بازارهاي 
جهان��ي و ارتقا بخش ص��ادرات آن هم از س��وي رایزن بخش 

خصوصي اشتباه از آب در مي آید.

 راه اندازي پنجره واحد فسادآور شد
 حریري با اش��اره ب��ه اینکه زیرس��اخت ها ب��راي ارتباط با 
کش��ورها و توس��عه بازارها فراهم نیس��ت؛ گفت: دردوران 
برجام دولتمردان باید درص��دد تزریق منابع در بخش هاي 
زیرساختي کشور باشند؛ تا به این واسطه ما شاهد پیشرفت 
در حوزه صادرات باش��یم. عالوه براین در حوزه رایزن ها نیز 
مطلوب ترین شکل این اس��ت که این نوع فعاالن )رایزن ها( 

در تعامل با بخش خصوصي کشور باشند.
وي در پاسخ به این پرسش که شما به عنوان متولي اتاق ایران و 
چین تا به امروز در بخش هاي رایزني با مشکلي مواجه شده  اید یا 
خیر گفت: خوشبختانه بنده چندین سال در این حوزه فعالیت 
دارم و در این باره نی��ز رایزن ها کامال در تعامل ب��ا اتاق فعالیت 
داش��ته اند. درواقع، اگر ما در راس��تاي بخش ه��اي اقتصادي و 
تجاري با مشکلي مواجه مي ش��دیم آنها نیز براي برطرف کردن 
مش��کالت در هرلحظه پاس��خگوي ما بوده اند. حری��ري درباره 
فعالیت یک جانبه س��فارت ها هم معتقد اس��ت: دفاتر بازرگاني 
باید بطور جداگانه فعالیت داش��ته باشند و در این بازه زماني نیز 
رایزن ها باید درصدد تاس��یس دفاتر بازرگاني مس��تقل باشند. 
نایب رییس ات��اق ایران و چین همچنین با اش��اره به تاس��یس 
پنجره واحد گمرکي گفت: تاسیس پنجره واحد گمرکي ایده یي 
درست به شمار مي رود اما متاسفانه در این باره زیرساخت هاي 
ما فراهم نیس��ت. درواقع؛ فراهم نبودن زیرساخت ها در پنجره 
واحد فس��ادهایي را براي تجار به بار آورده است که در این راستا 
ما از مس��ووالن گمرکي خواس��تار بازنگري درباره چنین شیوه 

اقدامات شده ایم.
 پیشنهاد رایزن هاي آموزش دیده را با دولتي ها مطرح کردیم

در همین حال؛ عضو هیات رییسه اتاق بازرگاني، صنایع و معادن 
تهران درباره مش��ارکت اتاق بازرگاني در تعیین ضوابط انتخاب 
رایزنان و آموزش آنها به »تعادل« گفت: در دوران پس��ابرجام و 
براي ارتباط با کشورهاي دنیا ما نیازمند رایزن هاي آموزش دیده 
در بخش هاي تجاري و بازرگاني هس��تیم که ای��ن موضوع را به 
عنوان یک مطالبه اصلي به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم 
کرده ایم که هنوز متاس��فانه بطور عملیاتي اقدامي در راس��تاي 
آموزش رایزن هاي بازرگاني در دس��تور کار قرار نگرفته اس��ت. 
فاطمه مقیمي با اش��اره به ارزیابي نق��ش رایزن هاي تجاري که 
نمایندگان دولت به شمار مي روند اظهار کرد: یکي از ویژگي هاي 
رایزن هاي بازرگاني این اس��ت که با برنامه هاي بخش خصوصي 
کشور و قوانین بازرگاني و تجاري آشنا باش��ند تا به این واسطه 
مطالبات بخش خصوصي بطور اصولي و تخصصي در کشورهاي 

مختلف پیگیري شود. 

مشارکت اتاق در ساماندهي دیپلماسي بازرگاني

 اتاق
 بازرگانی
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گفت و گو
کیومرث کرمانشاهی- رییس کمیسیون توسعه 

صادرات خانه اقتصاد ایران 

خروج از رکود با ابزار تقاضای 
صادراتی 

ات�اق خبر: ت��الش برای رس��یدن 
به اه��داف چش��م انداز 20 س��اله و 
ایجاد ظرفیت ه��ای جدید در جهت 
توس��عه صادرات غیرنفت��ی همواره 
از جمل��ه راهبرده��ای بلندم��دت 
کش��ور در عرص��ه اقتص��اد در طول 
س��ال های اخیر بوده است. در تحقق 

این مهم، ارتقای فضای کسب و کار، توسعه و ارتقای خدمات 
پش��تیبانی صادرات، توسعه بنگاه های شایس��ته صادراتی، 
توس��عه محصوالت جدید صادراتی، مان��دگاری در بازارها و 
تنوع بازارهای صادراتی و در نهایت ماندگاری در بازارها و تنوع 
بازارهای صادراتی باید مورد توجه ق��رار گیرد. اقتصاد نفتی 
همواره می تواند پا به پای مسائل سیاسی پرنوسان باشد و برای 
کشور به عنوان ریسک و خطر محسوب شود. تنها راه گریز از 
این ریسک توسعه صادرات غیرنفتی است. بدین ترتیب باید 
بنیان تولید که پش��توانه صادرات غیرنفتی است را تقویت و 
رونق بخشیم. در این راستا توجه و حمایت از صنایع کوچک 
و متوسط از اهمیت بسزایی برخوردار است. بر همین اساس 
تقویت کاال و خدم��ات دانش بنیان موجب ایجاد اش��تغال، 

ارزش افزوده و ارزآوری می شود.
برای توسعه صادرات غیرنفتی معتقدم تا جایی که امکان دارد 
باید از خام فروشی جلوگیری کنیم. به عبارت دیگر باید مواد 
اولیه ای که به صورت خام صادر می شود را در اختیار صنایع 
پایین دستی قرار دهیم که این صنایع مهمترین عامل رشد و 
ترقی برای کشور محسوب می شوند تقویت و گسترش یابند. 
اقتصاد وابسته به نفت موجب ش��ده امروز بسیاری از صنایع 
وبنگاه های تولیدی ورشکسته یا تعطیل شوند. برهمین اساس 
بهترین انگیزه برای خروج اقتص��اد از رکود تحریک تقاضای 
صادراتی است. الزمه این تحریک تقاضا مراوده بیشتر با دیگر 

کشورها است.
تجارت فرامرزی یکی از ۱0 شاخصه بهبود فضای کسب و کار 
است که همه ساله از سوی بانک جهانی اندازه گیری و گزارش 
می ش��ود.بر همین اس��اس ما باید همواره به دنبال تسهیل 
تجارت و بهبود فضای کسب و کار باش��یم و در همین رابطه 

موثرترین عملکرد مقررات زدایی است. 
در خصوص عدم دسترسی ایران به بازارهای اروپایی؛ معتقدم 
تحریم ها کامال لغو نشده و سایه شوم آن همچنان بر سر ایران 
قرار دارد.علی رغم تعهداتی که بعد از برجام و توافق هس��ته 
ای داده ش��د همچنان تحریم های بانکی و نق��ل و انتقاالت 
به قوت خودش باقیس��ت و در این بین هنوز بسیاری از بانک 
های بین المللی، اروپایی و آمریکایی با ای��ران مراوده ندارند. 
بدترین تحریم ها علیه ایران، تحریم های پولی، بانکی، بیمه 
ای و حمل  و نقل بود.  متاسفانه اقتصاد ما غیرشفاف و رانتی 
است و تا زمانی که مشکالت مرتفع نش��ود شرایط به همین 
منوال خواهد بود. در یک بازده زمانی ده سال ما روند خوبی در 
صادرات داشتیم چه شد که اکنون به این اندازه فاصله گرفتیم 
و موقعیت صادرات روز به روز بدتر می ش��ود. در ابتدای سال 
افزایش صادرات تا مرز ۵0 میلیارد دالر هدف گذاری شد اما 
با توجه به روندی که اکنون شاهد آن هستیم دسترسی به این 

هدف ممکن نخواهد بود.

کش��ور ای��ران موقعی��ت و پتانس��یل های منحص��ر به ف��رد از نظر 
س��رمایه گذاری در معادن و صنایع معدنی دارد و در عمده پتانسیل ها 
که برای یک سرمایه گذاری معدنی مورد نیاز است این کشور موقعیت 

ویژه دارد.
کش��ور ایران با دارا بودن 6۸ نوع ماده معدن��ی و ۳7 بیلیون تن ذخایر 
کشف ش��ده و ۵7 بیلیون تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی 
دنیا با دارا بودن 7 درصد منابع معدنی جهان ج��ای گرفته، اما به رغم 
این حجم ذخایر تنها کمتر از یک درصد تولید ناخالص ملی کش��ور را 
تولیدات معدنی تشکیل می دهند که این میزان تولید با ذخایر تناسب 
چندانی نداشته و نشان از این دارد که ایران می تواند در آینده به بهشت 
سرمایه گذاران معدنی تبدیل شود. در صورتی که شرکت های صاحب 
نام در مناطق دس��ت نخورده کویر و همچنی��ن ذخایر عمیق فعالیت 
کنند به ذخای��ر قابل توجهی دس��ت خواهند یافت. در س��ال 20۱2 
س��ازمان تجارت جهانی مطالعات جامعی را برای تامین منابع معدنی 
جهان تا س��ال 20۳۵ انجام داد. در این مطالعات ایران به عنوان یکی از 
تامین کنندگان اصلی مواد معدنی جهانی در ۳0 سال آینده به خصوص 
در بخش سنگ آهن شناخته ش��د. البته کانی های اصلی فلزی شامل 
آهن، س��رب، روی، مس، تیتانی��وم و عناصر کمیاب ک��ه نقش موتور 
توس��عه در جهان جدید را بازی می کند در ایران از نظر ذخایر شرایط 
منحصر به فردی دارد و به رغم استخراج نسبتا کم باتوجه به پتانسیل در 
این کانی ها ایران صادر کننده این مواد است. بهترین روش برای ورود به 
بازار و سرمایه گذاری مواد معدنی ایران تمرکز بر منابع دست نخورده 

عمیق و همچنین مناطق بکر و دست نخورده است و این منابع تشنه 
انجام عملیات اکتشاف، تجهیز و استخراج با تکنولوژی روز دنیا هستند.

ایران در منطقه ای واقع شده که کش��ورهای اطراف آن مانند ترکیه و 
عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس باتوجه به آهنگ رشد و توسعه 
اقتصادی به منابع معدنی نیاز دارند و این در حالی است که این کشورها 
از نظر ذخایر معدنی بسیار فقیر هستند؛ حتی این کشورها در صنایعی 
مانند فوالد سرمایه گذاری هم کرده اند اما مواد اولیه آنها وارداتی است 
و ایران می تواند منبع خوبی برای تامین نیازهای این کش��ورها که به 
سرعت در حال افزایش است محسوب شود.سومین امتیاز ایران برای 
سرمایه گذاری وجود زیربناهای خوب در این کشور است.این پتانسیل 
موجب می شود تولیدات معادن و صنایع معدنی با کمترین هزینه به 
بازار های جهانی عرضه ش��ود.ایران با ۱۸ درصد مناب��ع گاز و 9 درصد 
منابع نفت در بین کش��ورهای معدنی دنیا موقعیت منحصربه فردی 
برای تامین انرژی فعالیت های معدنی به خصوص در فرآوری و فلزات 
دارد و قیمت انرژی در ایران باتوجه ب��ه منابع عمده بعضا تا۵0 درصد 
قیمت جهانی اس��ت و این موقعیت ش��رایطی را فراه��م می کند که 
شرکت های بزرگ کل عملیات مرتبط با معدن را از استخراج، صنایع 
تولید فلزات به خصوص فوالد در ایران با قیمت تمام شده مناسب انجام 
دهند و به بازارهای نزدیک منطقه صادر کنند.کش��ور ایران باتوجه به 
پتانسیل معدنی از 70 سال قبل اولین کشوری بود که تدریس رشته 
معدن و زمین شناسی را دربین کش��ورهای منطقه آغاز کرد و در حال 
حاضر بیش از ۵0 هزار نفر مهندس و تکنس��ین در رشته های معدن، 
متالورژی و کارشناس زمین شناسی تربیت کرده است. این خیل عظیم 
نیروهای متخصص کش��ورهای س��رمایه گذار را از نظر نیروی انسانی 
بی نیاز می کند و این در حالی اس��ت که در س��ایر کشورهای منطقه 
چنین پتانسیلی وجود ندارد. ساختار زمین شناسی ایران از نظر منابع 
معدنی به کشورهای شرقی و شمالی ایران گسترش یافته است. کشور 
افغانستان در غرب ایران، کشورهای آسیای میانه و جمهوری های سابق 
اتحاد شوروی مانند تاجیکستان و ازبکستان منابع معدنی قابل توجه و 
اقتصادی دارند اما نقطه ضعف این کشورها عدم دسترسی به آب های 
آزاد و نداشتن زیربناهای مناسب مانند راه آهن، جاده، نیروی انسانی 

متخصص و انرژی است.

ایران، بهشت سرمایه گذاری معدنی
سعید صمدی – ريیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ايران : 

اتاق خبر:  سیدحمید میرمعینی  با اشاره به نوسانات 
شاخص بورس طی روزهای گذشته گفت: از ابتدای 
س��ال جاری، روند نزول��ی بر ش��اخص های بازار 
سرمایه حاکم شده است و اگرچه در فواصل منفی 
شدن ش��اخص  بورس، گاه دوره های استراحت و 

خیز هم به چش��م خورده ولی هیچگاه روند ثبات یا 
رشد، پایدار نبوده است؛  به همین دلیل اگر روند بلندمدت 

ش��ش ماهه را برای تحلیل این بازار در نظر بگیریم،  ش��اخص 
در اکثر روزه��ا نزولی بوده که این فرآیند نی��ز، عمدتا مبتنی بر 

انتظارات فعاالن بازار سرمایه از آینده اقتصاد ایران بوده است.
تحلیل گر تکنیکال بازار سرمایه افزود: انتظارات مثبت از بازار، عمدتا 
در سه ماهه پایانی سال قبل رخ داده و روندی مبتنی بر خوش بینی 
نسبت به آینده اقتصادی و ایجاد رونق به واسطه تحوالتی ناشی از 
کاهش تحریم ها و ح��ذف محدودیت های مراودات مالی ش��کل 
گرفته؛ اما به مرور زم��ان، خوش بینی ها از بی��ن رفته و واقع بینی 

حاکم شده اس��ت؛ به  نحوی که امید نسبت به اینکه به 
لحاظ اقتصادی، بهبود شرایط بهتر از وضعیت فعلی 
حاصل شود، به صورت کمرنگی به چشم می خورد، 
بنابراین این نگاه کالن اقتص��ادی بر روی عملکرد 
شرکتها اثر گذاش��ته و انتظارات آتی فعاالن بازارها 
را تحت تاثیر قرار داده و در نهایت، منجر به اثرگذاری 
در شاخص های بورس و بازار سرمایه شده است. وی تصریح 
کرد: هر زمان که روندها و ش��اخص های بازار س��رمایه مبتنی بر 
انتظارت آتی اس��ت،  فعاالن بازار اثرات هر روی��داد اقتصادی را بر 
روی سودآوری شرکتها در آینده اندازه گیری می کنند و آن اثرات، 
منجر به افزایش یا کاهش سهام شرکتها می شود؛ در نهایت تاثیر 
اصلی بر روی شاخص بورس است؛ بنابراین اگر جوی که نسبت به 
آینده اقتصادی در میان مدت ش��کل می گیرد، فضای امیدواری و 
خوش بینی نباشد و حتی به بدبینی هم منجر شده باشد،  بورس 

ایران شاخص های مثبت و پایداری را تجربه نخواهد کرد.

حمید میرمعینی- نایب رییس کمیسیون بازار سرمایه خانه اقتصاد ایران

پول تنبل، بازار سرمایه را دور می زند
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یادداشت

شفاف سازی معامالت و ساماندهی بازار 
با اجرای سامانه ثبت معامالت خودرو

اتاق خب�ر: علی فاضل��ی رئیس 
اتاق اصناف ایران در این نشس��ت 
تخصص��ی، اج��رای س��امانه ثبت 
معامالت خ��ودرو و خرید و فروش 
خ��ودرو با ک��د رهگی��ری را مورد 
تاکید قرار داد و گفت: ایجاد تشکل 
های صنفی قدرتمند و کمیسیون 
های تخصص��ی در اولویت ات��اق اصناف ایران اس��ت. وی 
افزود: اخت��الف نظرهای موجود در میان صنف نمایش��گاه 
داران خودرو سبب ش��د تا انجام فعالیت های زیر بنایی در 
حوزه خ��ودرو به کندی صورت بگیرد؛ بعضا دس��تگاههای 
اثر گذار در بخش خودرو نمایش��گاه داران را از میدان به در 
کردند اما با وحدت رویه در صنف نمایشگاه داران خودرو و 
تقویت کمیسیون تخصصی خودرو می توان این مشکالت 
را مرتفع ک��رد. رئیس ات��اق اصناف ایران ضم��ن بیان این 
مطلب که کمیس��یون تخصصی خودرو منجر به تقویت و 
ساماندهی بازار خودرو خواهند شد، این نکته را متذکر شد 
که با اجرای سامانه ثبت مکانیزه معامالت خودرو و تقویت 
کمیس��یون تخصصی می توان به تعریف جامع و صحیحی 
از عملکرد صنف رسید و ضمن ایجاد وحدت رویه، فعالیت 
صنف نمایش��گاه داران خودرو را نیز مورد س��اماندهی قرار 
داد. فاضل��ی با تاکید بر ض��رورت ایجاد تحول در س��بک و 
سیاق معامالت صنفی اظهار داش��ت: اتحادیه های صنفی 
از پتانسیل و توانمندی های وسیعی برخوردار اند و در این 
میان ضرورت دارد که س��بک معامالت صنف��ی با خروج از 

حالت سنتی، دچار تحول و تغییرات نوین شود.
شفاف سازی معامالت خودرو با اجرای سامانه ثبت 

معامالت خودرو
در ادامه این نشس��ت تخصصی، علی ع��وض پور دبیر کل 
اتاق اصن��اف ایران به مذاک��رات صورت گرفت��ه با نیروی 
انتظامی و قوه قضائیه به منظور اجرای طرح س��امانه ثبت 
معامالت خودرو اش��اره کرد و افزود: با اج��رای این طرح 

قطعا شاهد شفاف سازی در معامالت خودرو خواهیم بود.
وی ادامه داد: اگرچه اج��رای کامل طرح ثبت معامالت خودرو 
زمان بر خواهد بود اما بدون ش��ک نتیجه حاصله اثر بخش می 
باش��د. دبیر کل اتاق اصناف ای��ران در عین حال ب��ه این نکته 
اش��اره کرد که وجود کد رهگیری در معامالت خودرو موجب 
حذف واس��طه گران و س��اماندهی امور تجاری و خدمات پس 
از فروش می ش��ود. وی متذکر ش��د: باید تالش ک��رد تا روند 
معامالت از حالت سنتی خارج ش��ده تا به سمت الکترونیکی 
شدن معامالت پیش برویم. عوض پور همچنین ابراز امیدواری 
کرد که تعامالت مثبت اصناف با دولت، دستگاه های اجرایی و 
نیروی انتظامی به اجرای هر چه سریعتر سامانه ثبت معامالت 
خودرو کمک کند. وی تاکید کرد: تا زمان اجرایی ش��دن طرح 
باید جلسات هم اندیش��ی و مشورتی اس��تمرار داشته باشد و 
محدودیت هایی موجود بر س��ر اجرای طرح مرتفع ش��ود تا با 
تجمیع انتظارات و درخواست های سایر دستگاه های دولتی به 
وحدت رویه دست پیدا کنیم. در ادامه جلسه برخی از روسای 
اتحادیه صنفی نمایشگاه داران خودرو کشور ضمن استقبال از 
اجرای طرح مذکور به نکاتی در خص��وص اجرای هر چه بهتر 
طرح اشاره نمودند و اظهار داشتند که اجرای این طرح منجر به 
کاهش دعوای حقوقی در دستگاه های قضایی و ایجاد تحولی 

عظیم در شفاف سازی و سالمت معامالت خودرو خواهد شد.

تشکل ها پنجشنبه 25 شهریور 1395 

اتاق خبر:  اگر به مفهوم تشکل صنعتي براساس تعاریف و مفاهیم 
اس��تاندارد آماري نگاهي بیندازی��م به تعریف نهایي ش��ده ذیل 
مي رسیم: »تشکل صنعتي عبارت اس��ت از: مجموعه یي از افراد 
یا گروه هایي که براس��اس توافق و شرکت داوطلبانه در یک رشته 
صنعتي یا زمینه هاي مرتبط تشکیل مي شود و با ایجاد ساختاري 
ویژه، اساس��نامه و ارکان معین و وظایف مش��خص براي نیل به 
اهدافي تعریف شده فعالیت مي کند.« این تعریف نهایي شده که به 
نظر مي رسد چندان هم رهگشا و هدایت کننده نباشد تعریفي که 
بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایي مرتبط یعني وزارت صنایع و معادن 
به تصویب مرکز آمار ایران نیز رسیده است. تعریفي که جامع و مانع 
نیست بر ضرورت همگرایي تشکل هاي صنعتي و حتي چشم انداز 

منافع ملي تاکید نکرده است.
اما این وظایف مشخص و اهداف تعریف شده که قرار است یک تشکل 
صنعتي به آن برسد چیست و کجاست و رابطه مستقیم و غیرمستقیم 
آن وظایف و اهداف با دیگر تش��کل هاي صنعتي که اتفاقا در بیشتر 
موارد در تعارض یکدیگر است چیس��ت و از سوي دیگر دستگاه هاي 
اجرایي مرتبط با آن اهداف در چه منطقه و م��رزي محدود و معلوم 
مي شود! به گونه یي که پس از فعالیت هاي داوطلبانه یک گروه یا افراد 
عضو یک تشکل خاص در مسیر رس��یدن به اهداف خود به حریم و 
حقوق یک تشکل دیگر تجاوز نشود و واقعاً براساس مصالح جمعي و 
منافع ملي عملیات اجرایي آن گروه تعریف و تنظیم گردد به شکلي 
که هنگام رسیدن به هدف، تشکل دیگر به بن بست نرسد چیزي که 
هم اکنون به وفور مشاهده مي شود. از طرف دیگر اگر بخواهیم ریشه 
این تعارض و واگرایي تشکل هاي صنعتي ایران و شکاف موجود بین 
آنان را بررسي کنیم، نخستین چیزي که به چشم مي آید نحوه اداره 
یک تشکل، چگونگي انتخاب هیات مدیره و دبیرهاي اجرایي و نحوه 
تعامل تش��کل ها با وزارت هاي مرتبط و حتي تعریف ارتباطي آنان با 
اتاق بازرگاني و صنایع معادن به عنوان پارلمان بخش خصوصي است. 
قطعاً براي اینکه یک کشور بتواند از نقش تشکل هاي بخش خصوصي 
نهایت استفاده را ببرد و مدیران دولتي بتوانند به مشورت ارائه شده از 
سوي آنان تکیه کنند باید آن دستگاه اجرایي در جمع بندي به نتیجه 
برسد که راهبرد ارائه شده با مصالح و منافع ملي در تعارض نیست و 
فقط به قصد سودجویي صنفي پیشنهاد نمي شود و تعقل و تدبیر و 

دوراندیشي و مصالح ملي در آن لحاظ شده است.
به حمداهلل در کشور جمهوري اسالمي همه دست اندرکاران اعتقاد 
دارند که منافع ملي مقدم بر منافع شخصي، حزبي و تشکلي است 
پس از لحاظ فرهنگي و خاستگاه قلبي فعاالن این عرصه، با مشکلي 
مواجه نیستیم اما در میدان مهم و پراهمیت آموزش در تشکل ها با 
مشکل جدي و اساسي رو به رو هستیم. مسلما وقتي یک تشکل 
مي تواند با رهنمودهاي تخصصي خود گره از مش��کالت کش��ور 
بگشاید که اعضاي هیات مدیره و خصوصا دبیر اجرایي آن با توجه به 
تغییرات سریع و عمیق علمي و تغییرات فناوري بپذیرد که از لحاظ 
کمي و کیفي ادامه حیات تشکل وابسته به دانش، آگاهي و مهارت 
و بالندگي است و بر همین اس��اس آموزش پذیري به عنوان رکن 
اصلي توسعه اقتصادي و اجتماعي در برنامه هاي یک تشکل باید از 
جایگاه مناسبي برخوردار باشد چرا که در غیر این صورت ایستایي و 
کرختي بر فضاي کاري حاکم شده و تشکل به سمت جمود فکري 
و به عبارت ساده تر دچار لجبازي صنفي مي شود. قطعا بهترین راه 
براي حل این مشکل استفاده از توانایي هاي بالقوه افراد و شکوفایي 
استعدادهاي افراد نخبه یک تشکل است که این مهم باید از وظایف 
اصلي اتاق ه��اي بازرگاني و صنای��ع و معادن و کش��اورزي نیز به 
ش��مار آید که با برگزاري مداوم و برنامه ریزي شده در سمینارها، 
همایش ها و کارگاه هاي آموزشي به مدد فعاالن عرصه صنعت که 

بعضا به صورت سنتي اداره مي شود، بیاید.
یقینا اگر تش��کل هاي صنعتي ما با روش هاي علمي و کاربردي و 
الگوهاي آموزشي جدید آشناتر شود آن وقت به جاي صرف هزینه 

مادي و معنوي جهت رویارویي و نفي همدیگر به اثبات نظریه خود 
از طریق علمي مي پردازند و به رشد و تعالي صنعت خود و کشور 
کمک خواهند کرد. به یاد دارم در جلس��ه یي که جناب آقاي وزیر 
به براي همفکري با تش��کل هاي فوالدي برگزار کردند هر تشکل 
مي خواس��ت بدون تکیه بر علم آمار و عدم اس��تفاده از اطالعات 
صحیح علمي با روش هاي س��لبي فقط حرف خود را به کرس��ي 
بنشاند و مسلما وقتي در یک موضوع واحد تشکل ها نتوانند ارائه 
طریق کنند و فقط به فکر خنثي کردن حرف رقیب خود باشند، 
آن مسوول محترم نیز خط بطالني بر تمام گفته هاي آنان مي کشد 
و دوباره خودش در مصدر مطلق تصمیم گیري قرار مي گیرد یا در 
جلسات اتاق بازرگاني به وفور مشاهده مي شود گاهي اوقات یک 
موضوع ساده با بزرگنمایي به مساله یي الینحل تبدیل شده و بعضا 

نیز با انبوهي از درخواست هاي غیرمنطقي مواجه مي شویم.
اما از همه اینها گذشته براي اینکه یک تشکل بتواند مسیر رشد و پویاي 

ي بهتري را بپیماید معیارهایي به شرح ذیل مي تواند رهگشا باشد:
۱( هیات مدیره تشکل ها از بطن اصناف و صنایع مرتبط با مشارکت 
عمومي و حداکثري انتخاب و با اتکا به آراي کساني که به تفکر کار 

جمعي اعتقاد دارند انتخاب شوند.
2( در کلیه تصمیم گیري هاي یک تشکل صنعتي عالوه بر توجه به 

منافع صنفي خود منافع ملي را هم در نظر گیرند.
۳( نزاع و جدل با دیگر تشکل ها را کنار گذاشته و بر مبناي بحث 

منطقي و علمي به اثبات راي و نظریه هاي خود بپردازند.
۴( تش��کل هاي صنعتي بخش خصوصي از وابس��تگي و اتکا به 
شرکت هاي دولتي فارغ ش��وند و به گونه یي نشود که یک تشکل 
به ظاهر خصوصي فقط از خواسته هاي شرکت هاي بزرگ دولتي 

دفاع کند و فقط تابلوي بخش خصوصي را یدك بکشد.
۵( با توجه به اهمیت مش��ورت و ش��ورا در امور و تایید و تاکید بر 
این امر براي پي بردن به مصادیق روشن تر در موضوعات مطروحه 
از مشورت با دیگر اعضاي تش��کل )هرچند که عضو هیات مدیره 

نباشد( غفلت نشود و از مشارکت فکري آنان بهره مند شوند.
6( پرهیز از خودرایي و اس��تبداد نظري در تشکل و ایجاد زمینه 

انتقاد منطقي و احترام گذاردن به نظرات مخالفان.
7( در هر شرایطي یک تشکل نباید از ارشاد مسووالن براي تحقق 
اهداف غافل ش��ود و اگر تصمیم مدیري در دولت اش��تباه به نظر 

مي رسد شجاعانه اعالم نماید و مطالبه گري در راس امورش باشد
۸( اهمی��ت دادن به آموزش علمي و فن��ي و مباني مي تواند یکي 
از وظایف مهم یک تش��کل صنفي باش��د قطعا آموزش است که 

مي تواند یک تشکل را گرم و پوینده و فعال و با نشاط حرکت دهد.
در پایان تاکید به این نکته ضروري است که مسلما تمام صنعتگران 
و تالش��گران س��ازندگي کش��ور خصوصا نخبگاني که در قالب 
هیات هاي مدیره در تش��کل ها دور هم جمع مي ش��وند با عشق 
و خلوص و وفاداري به کش��ور اس��المي و با امید به س��رافرازي و 
سربلندي کشورمان به داوطلبانه فعالیت مي کنند و درخشان ترین 
افق ها را براي ای��ران اس��المي آرزو دارند. امیدوارم تش��کل هاي 
صنعتي با س��ازماندهي قوي و بهتر و به کارگیري روش هاي نو و 

ابتکاري بتواند این مقصود عالي را عملي کنند.

تشكل تشكل ها و چشم انداز منافع ملي



سالمت7  

اخبار

هندوانه و خواص دارویی؟!
اتاق خبر:  با وج��ود تنوع باالی 
میوه در فصل تابستان اما برخی 
از آنه��ا دارای خ��واص درمان��ی 
منحصربفردی هستند و خوردن 
آنها از گذش��ته در کت��اب های 

پزشکان توصیه شده است.
با وج��ود آنکه خ��وردن هندوانه 

در فصل گرم تابستان بس��یار دلچسب است اما می 
توانید از این میوه لذی��ذ به عنوان یک داروی مکمل 
درمانی هم اس��تفاده کنید و بدن خود را سم زدایی 

کنید.
در هندوانه آب میان بافتی به میزان زیاد وجود دارد 
که با خوردن آن کم آبی بدنتان به دلیل گرمای هوا 

در فصل تابستان برطرف می شود.
س��یترولین یکی از مواد مغ��ذی در هندوانه ، نوعی 
اسید آمینه بس��یار مفید با خاصیت س��م زدایی از 
کلیه، کبد، مثانه و کیسه صفرا است و کمک می کند  

تا عملکرد این ارگان ها در بدن ارتقا پیدا کند.
هندوانه منبع غنی از آنتی اکس��یدان های ضروری، 
بتا کاروتن و گروه ویتامین های C و A است که می 
تواند روند پی��ری در بدن را کند ک��رده و از تخریب 
سلولی جلوگیری کند، سلول های عامل تومورهای 
س��رطانی یا همان رادیکال های آزاد توسط اجزای 

موجود در هندوانه تخریب می شوند.
از دیگر مزایای این میوه مطلوب تابس��تانی مقابله با 
ابتال به بیماری هایی مانند امراض قلبی، آس��م، ورم 

مفاصل و سرطان است.

درمان میگرن چگونه است؟
اتاق خبر:  دکتر کامران احمدی: 
در هنگام حمله میگ��رن اقدامات 

زیر باید صورت گیرد:
۱� یک کیس��ه آب ی��خ بر روی س��ر قرار 
دهید یا هنگامی که حس می  کنید حمله 
میگرن قریب  الوقوع اس��ت صورت خود را 

با آب سرد بشویید.
2� در یک اتاق س��اکت و تاریک به ص��ورت ریلکس و 

آرام استراحت کنید.
۳� از سر و صدا و نور پرهیز کنید.

۴� از عوامل برانگیزاننده میگ��رن مثل بعضی از غذاها، 
استرس و کم  خوابی اجتناب نمایید.

۵� اگر س��ردردتان ش��دیدتر از همیش��ه بود حتماً به 
پزشک مراجعه کنید.

6� ورزش را فراموش نکنید.
7� برای تسکین درد میگرن می  توان از مسکن  های ساده 
مثل اس��تامینوفن، ایبوبروفن و ناپروکسن استفاده کرد. 
در صورت عدم پاس��خ به این داروها می  توان از ترکیبات 

ارگوتامین و سوماتریپتان استفاده کرد.
۸� در بیمارانی که 2 یا بیش��تر از 2 ب��ار در هفته دچار 
سردرد میگرنی می  شوند می  توان به منظور پیشگیری 
از وقوع این حمالت برایش��ان داروهای بتا بلوکر )مثل 

پروپرانولول( تجویز نمود.
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۵ ماده  غذایی که سوخت وساز بدن را کاهش می دهند
اتاق خبر:  یکی از س��اده ترین راه های محقق شدن رویای 
کاهش وزن، افزایش سوخت وس��از ب��دن از طریق مصرف 
مواد غذایی است. نوشیدن چای سبز و استفاده از غذاهای 
بسیار تند از جمله ی این مواد هس��تند که به چربی سوزی 
در بدن کمک می کنند. راه های طبیعی بسیاری نیز وجود 
دارد که شما را در مس��یر صحیح کاهش وزن قرار می دهد. 
اما در این مقاله قصد داریم ۵ ماده ی غذایی را معرفی کنیم 
که با کاهش سوخت وس��از در بدن، فرآیند چربی سوزی را 
کند می کنند و در نهای��ت منجر به چاق��ی و افزایش وزن 

می شوند.
آرد سفید

لی��زا ماس��کوویتز )Lisa Moskovitz( موس��س گروه 
 New York Nutrition( نیوی��ورك  تغذی��ه ی 
Group( در ای��ن ب��اره توضیح می دهد: »آرد س��فید که 
در تولید نان س��فید و پاس��تا به کار می رود، در واقع گندم 
فرآوری ش��ده اس��ت که تمام خ��واص آن اع��م از فیبر و 
آنتی اکس��یدان ها از بین رفته اند. این موادغذایی با طعم و 
ظاهر خوب، ارزش غذایی بس��یار پایینی دارند. وجود فیبر 
در مواد غذایی گوارش را ُکند و احس��اس سیری را طوالنی 
می کند ام��ا چون میزان فیبر در آرد  س��فید بس��یار اندك 
است، ساختار آن س��ریع تر از گندم کامل در بدن شکسته 
ش��ده و به راحتی هضم می ش��ود.«؛ خانم تانیا زاکربرات ) 
Tanya Zuckerbrot( مدیرعام��ل موسس��ه ی اف-

فاکت��ور )F-Factor( در ش��هر نیوی��ورك در این زمینه 
توضیح می دهد: »در غذاهایی که به راحتی هضم می شوند، 
الزم نیست بدن کالری بیش��تری برای گوارش بسوزاند در 
نتیجه ، سوخت و ساز بدن در پایین ترین حالت ممکن قرار 
می گیرد. غذاهای حاوی فیبر مانند نان گندم کامل دارای 
فیبر غیرقابل هضم هس��تند در نتیجه بدن برای شکستن 

ساختار آنها نیاز به سوزاندن کالری بیشتری دارد«
گوشت گاو پرورشی

به گفته ی خان��م زاکرب��رات: »می��زان آنتی بیوتیک ها در 
گوشت گاوهای پرورشی بیشتر از گاوهای علف خوار است. 
سالیان سال ما از اثرات زیان آور این آنتی بیوتیک ها بر روی 
س��المتی خود بی خبر بودیم.« نتایج پژوهشی که در سال 
 Frontier( 20۱۳ در مجله ی تازه های بهداشت عمومی
in Public Health( ب��ه چاپ رس��ید نش��ان می دهد 
آنتی بیوتیک های��ی ک��ه در گاوهای پرورش��ی اس��تفاده 
می ش��ود، برای باکتری های موجود در روده مضر اس��ت. 
تغییر در این باکتری ه��ا بر گوارش اثر منف��ی می گذارد و 
باعث افزایش وزن می شود. به عبارت ساده تر، آنتی بیوتیک 
موجود در گوش��ت باعث چاقی می ش��ود.« برای رفع این 

مشکل از گوشت دام علف خوار استفاده کنید.
سیب غیراُرگانیک

با اینک��ه مص��رف روزان��ه ی س��یب یک��ی از توصیه های 
متداول پزش��کی برای حفظ سالمتی اس��ت اما نتیجه ی 
پژوهش��ی که در مجل��ه ی چش��م انداز بهداش��ت محیط 
)Enviromental Health Perspectives( چ��اپ 
شد نشان می دهد نوع خاصی از قارچ کش ها که در کاشت 
میوه ها و س��بزیجات به کار می رود باع��ث افزایش وزن در 
موش ها می ش��ود، محققان براین باورند ک��ه این افزایش 
وزن در انسان هم اتفاق می افتد. یعنی زمانی که برای حفظ 
س��المتی میوه می خوری��م، در واقع در رون��د کاهش وزن 

خود اختالل ایجاد می کنیم. به توصی��ه ی خانم زاکربرات: 
»لیس��تی از ۱2 میوه و سبزیجاتی تهیه ش��ده است که در 
کاش��ت آن ها مقادیر زیادی آفت کش اس��تفاده می شود. 
سیب در این لیس��ت تقریبا در صدر قرار دارد. برای اینکه 
کمتر در مع��رض آفت کش ها ق��رار بگیری��د، از میوه ها و 
سبزیجات ارگانیک اس��تفاده کنید« برای از بین بردن اثر 
آفت کش ها و باکتری های مضر، تمام میوه ها و س��بزیجات 

را قبل از مصرف بشویید.
اسیدچرب امگا۶

حتما از فواید اسیدهای چرب امگا۳ باخبرید. در میان مواد 
غذایی تخم چیا، گردو، ماهی قزل آالی وحش��ی، و زرده ی 
تخم مرغ سرش��ار از امگا۳ هس��تند. اما تفاوت این ماده با 

اسید چرب امگا6 در چیست؟
اسیدچرب امگا6 در کاهش سوخت و س��از بدن نقش دارد 
و در موادغذای��ی ای مانند کره، ران مرغ و ش��یرینی کوکی 
یافت می شود. به گفته ی خانم زاکربرات: »در رژیم  غذایی 
آمریکایی ها، نس��بت امگا۳ و امگا6 دارای تعادل بوده است 
اما ام��روزه به دلیل ف��رآوری زیاد مواد غذای��ی، رژیم های  
غذایی سرش��ار از روغن ه��ای نباتی و چربی های اش��باع  
هس��تند و این مواد حاوی مقادیر زیادی امگا6 می باشند. 
اس��ید چرب امگا6 در بدن ایجاد التهاب می کند و مصرف 
آن موجب چاقی می شود. آزمایش هایی که بر روی انسان و 
حیوان صورت گرفته است نشان می دهد مصرف زیاد اسید 
چرب امگا6 و نسبت زیاد امگا6 به امگا۳ با چاقی در ارتباط 
اس��ت. حال آنکه مصرف زیاد امگا۳ خطر ابتال به چاقی را 
کاهش می ده��د. نتایج این پژوه��ش در مجله مواد مغذی 
)Nutrients( به چاپ رس��یده اس��ت. همچنین امگا6 
مقاومت به انس��ولین را باال می برد. مقاومت به انسولین به 
این معنا است که کربوهیدرات های مصرفی در بدن تبدیل 

به چربی می شوند.
ذرت

ش��ربت ذرت ح��اوی مقادیر زی��ادی فروکتوز اس��ت. این 
ش��یرین کننده در تولید بس��یاری از غذاهای فرآوری شده 
و نوش��ابه های غیرالکلی به کار می رود. مص��رف این ماده 
»س��ندروم متابولیک« را ایج��اد می کن��د و از عوامل ابتال 
به دیابت، بیمای های قلبی و س��کته ی مغزی اس��ت. این 
ش��یرین کننده م��اده ای ارزان و البت��ه مضر اس��ت. گفته 
می ش��ود که اثر مخرب فروکتوز از شکر بیش��تر می باشد. 
پژوهش��ی ک��ه در مجل��ه ی آمریکای��ی تغذی��ه ی بالینی 
 )American Journal of Clinical Nutrition(
به چاپ رس��ید نش��ان می دهد که به دلی��ل فروکتوز زیاد 
شربت ذرت و اثر مخرب آن بر روی سوخت و ساز بدن، این 

شیرین کننده باعث چاقی می شود.
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 JAC قرارداد فولکس واگن و 
برای تولید خودروهای الکتریکی

اتاق خبر: با وجود همه مش��کالتی 
که گریبان فولکس واگ��ن را گرفته 
این ش��رکت هنوز در میان شرکت 
های چین��ی درپی یافتن ش��ریکی 
برای گس��ترش امپراطوری تجاری 
خود می باش��د. در آخری��ن نمونه از 
این دس��ت فعالیت ها، این شرکت 
یک تفاهم نامه با شرکت چینی JAC به منظور سرمایه گذاری 

حول توسعه وسایل نقلیه الکتریکی در بازار چین امضا کرد.
از آنجا که هنوز هیچ سند رس��می اجرایی امضا نشده بنابراین 
جزییات این همکاری از قبیل میزان سرمایه گذاری و نحوه آن 
پوشیده اس��ت. این تفاهم نامه هنوز یک سند نهایی همکاری 
نیست و باید به تایید مراجع قانونی برای تبدیل شدن به قرارداد 
الزام آور برس��د. طبق گزارش های منابع خب��ری اروپا انتظار 

نمی رود چنین اتفاقی حداقل تا پنج ماه دیگر رخ دهد.

رونمایی نیسان از سنترای توربو 2017
ات�اق خبر: س��نتراهای نیس��ان 
ب��ا آم��ار ۱۱.2 درصد ف��روش تا 
آگوس��ت س��ال 20۱6 عن��وان 
سومین خودروی پرفروش آمریکا 
را از آن خود کردند. انتظار می رود 
 SR نیس��ان های جدید توربوی
آهنگ ادامه دار فروش در بازارهای 
جهان را حفظ کرده و آن را گسترش دهند. در قلب تپنده 
این خودرو یک موتور تزریق مستقیم بنزینی ۱.6 لیتری 
توربوشارژ قرار گرفته است که توان تولیدی آن حدود ۵0 
درصد بیشتر از موتورهای ۱.۸ لیتری SR معمولی است.  
نایب رئیس برنامه ریزی محصوالت نیسان  در این خصوص 
گفت: توربوهای سنترا برای کس��انی طراحی شده اند که 
تمایل دارند ویژگی  سدان های سنتی کامپکت و توربوهای 

پرفورمنس را یکجا داشته باشند. 

ورشوویا ، لیموزینی غیرعادی از لهستان
اتاق خبر: ورش��وویا موتور که نام 
خ��ود را از ش��هر ورش��و، پایتخت 
لهستان گرفته است در این سدان 
جدید که به عنوان دفتر کار متحرك 
بای��د از آن ی��اد ک��رد از دو مانیتور 
ش��فاف ۱9 اینچی، رایانه جاسازی 
شده در خودرو و تجهیزات ارتباطی 
پیشرفته اس��تفاده کرده است. کانسپت ورش��وویا از طریق 
اتصال به اینترنت ماهواره ای می تواند با هر دستگاه موبایل یا 
رایانه دیگری نیز جفت شده و تبادل داده کند. اضافه کردن 
این تجهیزات به این دفتر کار متحرك باعث ش��ده صندلی 
های جلو حذف شوند و این کانسپت تبدیل به یک خودروی 
سه نفره گردد.ورش��وویا با بکارگیری سنس��ورها و دوربین 
های مختلف می تواند حالت سرنش��ینان را تشخیص داده و 
موسیقی مناسب آن حالت را پخش کند یا میزان روشنایی 

کابین و حتی نرمی و سفتی صندلی ها را تنظیم کند. 
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اتاق خبر: گسپر گس��کون، قائم مقام ارشد مهندسی، 
س��ارال دپوت، قائم مقام ارش��د خرید و دلوس موزوس 
قائم مقام ارشد تولید و زنجیره تامین و تیم کارشناسی 
هم��راه در س��فری س��ه روزه از خطوط تولی��د تامین 

کنندگان رنو در ایران بازدید خواهند کرد.
به گفته رامتین اسماعیلی، قائم مقام اجرایی رنوپارس 
این س��فر به منظور بازدید مقامات ارش��د رنو از تامین 
کنندگان داخلی و همچنین ارزیابی و رفع مش��کالت 
آنهاس��ت. این دومین سفر گسپر گس��کون، قائم مقام 
ارش��د مهندس��ی رنو به ایران در س��ال جاری اس��ت. 
انجام این بازدیدها یک��ی از اقدامات چندگانه رنو برای 
تسریع پیوستن قطعه س��ازان ایرانی به زنجیره تامین 
جهانی رنو اس��ت . قائم مقام اجرای��ی رنوپارس در این 
خصوص گفت: یک��ی از اولویت های رن��و در بازارهای 
اس��تراتژیک خود از جمله ایران، رس��اندن نرخ داخلی 
سازی محصوالت به ۸0 درصد است. به همین منظور 
ما در تالش هستیم با انتقال دانش فنی به قطعه سازان 
به آنها کمک کنیم کیفیت و کمی��ت تولیدات خود را 
افزایش دهند. از سوی دیگر ما در تالشیم قطعه سازان 

ایرانی را وارد زنجیره تامی��ن جهانی رنو کنیم. مقامات 
ارشد رنو نیز در همین راس��تا به ایران سفر کرده اند تا 

راه را برای رسیدن به این هدف هموار کنند.
تنها چن��د روز قب��ل از این بازدی��د، مدیران ارش��د و 
کارشناس��ان رنو پارس در همایشی یک روزه با اعضای 
انجمن قطعه سازان فرانسه در ایران دیدار کردند تا آنها 
را تبادل دانش با قطعه س��ازان ایرانی از طریق تاسیس 
ش��رکتهای مش��ترك )جوینت ونچر( تش��ویق کنند. 
برگزاری همایش قطعه س��ازان ایران��ی در پاریس در 
خرداد ماه گذشته نیز یکی دیگر از اقدامات رنو در این 

خصوص بود.

مقامات ارشد رنو به ایران می آیند

اتاق خبر:  کرده و کردار صنعت خودرو در ایران همواره 
مورد توجه بوده، بزرگی و عظمت آن چنان اس��ت که از 
خرد و درشت موضعی پیرامون آن دارند. عده ای چنین 
می پندارن��د که ک��رده و ک��ردار صنعت خ��ودرو اصال 
قابل دفاع نیس��ت و عده ای هم معتقدند که این صنعت 
نقش خود را به عن��وان لکوموتیو صنعت��ی خوب بازی 
کرده اس��ت و ایران ب��دون صنعت خودرو یعن��ی ایران 

نیمه صنعتی 
همچنین صنع��ت مذکور با ف��روش بی��ش از ۳۴ هزار 
میلی��ارد تومان )ح��دود ۱9 درصد کل صنعت( س��هم 
2.7درص��دی از تولی��د ناخالص ملی کش��ور را به خود 
اختصاص داده اس��ت. صنعت خودرو ای��ران برخوردار 
از برند ملی )نظیر س��مند و تیبا( و دانش طراحی بدنه و 
موتور، اکسل و سایر سیس��تم های خودرو بوده و ضریب 
خودکفایی )س��اخت داخ��ل( این صنعت بی��ش از 70 
درصد است.   بیشترین مش��کل از بخش نامشهود است 
و جالب اس��ت بدانیم که امروزه همین بخش نامشهود 
بیشترین سهم از سبد سرمایه در صنعت خودرو جهانی 
را به خود تخصیص داده است. شاید یکی از بزرگ ترین 
خدماتی که می تواند کس��ی برای نجات صنعت خودرو 
ایران انجام ده��د، همین توجه به بخش نامش��هود این 
صنعت اس��ت؛ یعنی توجه ب��ه دانش فنی، اندیش��ه و 
خالقیت کارکنان، مدیران و … . گاه دیده می ش��ود که 
بیشترین تأکید ناقدان بر بخش مشهود صنعت خودرو 
متمرکز اس��ت. گاه��ی می گویند که فروش س��هام به 
ش��رکت های خارجی واگذاری به »ثمن بخس« است و 
چنان می پندارند که دریافت »نقش��ه های فنی« کاری 
اس��ت بس��یار آس��ان! حال آنکه نباید فراموش کرد که 
موضوع اصلی این اس��ت که اصال مشکل صنعت خودرو 
ایران داش��تن »نوس��ازترین و به روزتری��ن خط تولید« 
)بخش مش��هود صنعت خودروس��ازی( نیس��ت؛ بلکه 
مشکل اصلی در نداش��تن »نقشه های فنی و به اصطالح 

تکنولوژی« )بخش نامشهود صنعت خودروسازی( است 
و هر اقدامی که بتواند دسترسی ما را به بخش نامشهود 
صنعت خودرو س��هل تر کند، گام بلندی در مسیر ایجاد 
اقتصاد مقاومتی صنعت خودرو اس��ت. درست است که 
سرمایه گذاری در صنعت نقش بس��یار مهمی دارد؛ اما 
مهم تر از س��رمایه گذاری در صنعت ای��ده و دانش فنی 
است. صنعت خودرو سازی ایران، هم مدت ها زمان داشته 
و هم از س��رمایه خوبی برخوردار بوده؛ اما چرا به نتیجه 
الزم نرسیده اس��ت؟  چون اصال مش��کل در این بخش 
نبوده اس��ت و طرفه آنکه بدانیم ش��رکت های طراز  اول 
دنیا تمایل بیشتری به مشارکت در بخش مشهود صنعت 
خودروسازی دارند تا آنکه بخواهند دانش فنی و ایده های 
اصل��ی را در اختیار دیگران ق��رار دهند. اگ��ر بخواهیم 
واقع بینانه مس��ائل و مش��کالت صنعت خودرو ایران را 
دریابیم و بکوشیم تا مسیر پیشرفت این صنعت را هموار 
کنیم، چاره ای نیست جز اینکه ابتدا شناخت کافی و وافی 
از این صنعت به دس��ت آوریم. صنعت خودرو پدیده ای 
است که تحلیل رفتارهای آن با سطحی نگری و نقدهای 
یکسونگرانه به دست نمی آید. باید از سطح به عمق رفت، 

ریشه ها را یافت.

پیدا و پنهان صنعت خودروسازی
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خبر 
حسن رسولی مدیرعامل اتحادیه تعاونی های کارگران 

)امکان( در گفتگو با اتاق خبر مطرح کرد:

تخفیف ويژه 2۰۰۰ فروشگاه تعاونی
اتحادی��ه  مدیرعام��ل 
تعاونی هاي کارگ��ران  ) امکان 
( از ارائ��ه خدم��ات وی��ژه در 
فروش��گاه هاي تعاونی سراس��ر 
کش��ور به مناسبت هفته تعاون 

خبر داد.
حسن رسولی در مصاحبه 
ب��ا خبرن��گاران  گف��ت: این 

خدمات که از روز ش��نبه ۱۳ ش��هریور به مدت یک 
هفت��ه برای همه کارگران و اعض��ای تعاونی ها درنظر 
گرفته ش��ده اس��ت ش��امل فروش بیش از ۱۴ هزار 

کدکاال زیر قیمت خرید خواهد شد.
وی ب��ا بی��ان اینکه ه��م اکنون بی��ش از 2000 
فروش��گاه تعاونی تحت پوش��ش این اتحادیه فعالیت 
مي کند، افزود: این فروش��گاه ها در این هفته موظفند 
هرگونه فروش با چک را براساس قیمت خرید عرضه 

کنند .
رسولی گفت: این فروشگاه ها همچنین باید فروش 

نقدی خود را زیرقیمت خرید عرضه کنند.
وی با اشاره به اینکه خرید برای همه مردم در 
این فروش��گاه ها آزاد است مهمترین ویژگی این 
فروش��گاه ها را ارزان بودن کاالهای عرضه شده 
 دانست و از اینکه برای این کاالها در فروشگاه هاي

 تعاون��ی مالیات ب��رارزش افزوده اخذ مي ش��ود 
انتقاد کرد . رس��ولی با بیان اینکه سازمان امور 
مالیاتی از فروشگاه ها و واحدهای صنفی کوچک 
و متوس��ط مالیات برارزش افزوده اخذ نمي کند 
از مس��ئوالن خواست برای فروشگاه هاي تعاونی 

نیز شرایط مساوی ایجاد کنند.
انتقاد از تعطیلی فروشگاه هاي تعاونی در کشور  

 مدیرعامل اتحادیه تعاونی ه��اي مصرف کارگران 
ای��ران ) امکان ( از ادامه روند تعطیلی فروش��گاه های 
تعاونی در کشور به بهانه نداشتن جواز فعالیت انتقاد 
کرد.حسن رسولی  گفت: با توجه به اینکه شرکت هاي 
تعاون��ی قانون خود را دارند ای��ن رویکرد کمیته امور 
صنفی وزارت صنع��ت، معدن و تجارت هیچ وجاهت 

قانونی ندارد . 
وی با بی��ان اینک��ه تاکنون ش��رکت هاي تعاونی 
ورامین و زابل تعطیل ش��ده است تاکید کرد: اتحادیه 
تعاونی هاي مصرف کارگ��ران این موضوع را از طریق 
استفس��اریه ای در مجل��س ش��ورای اس��المي دنبال 
مي کند. رسولی وظیفه کمیته امور صنفی را نظارت بر 
سایر فروشگاه هاي فعال در شهر دانست و گفت: اینکه 
گفته مي شود حوزه فعالیت فروشگاه هاي تعاونی فقط 

در کارخانجات خالصه مي شود اصال صحیح نیست.
وی اب��راز امی��دواری کرد: این مش��کل بزودی در 

مجلس شورای اسالمي برطرف شود.

رییس کل بانك مرکزي از وابستگي 3۵ درصدي بودجه به نفت خبر داد :

 1۵ درصد هزینه تجارت بین المللي 
در جیب کاسبان تحریم

اتاق خب�ر: رییس بانک مرکزي با اش��اره به اینکه درآمد کاسبان 
تحریم ۱۵ درصد هزینه تجارت بین المللي و خارجي کش��ور بود، 
گفت: تسویه حس��اب در رابطه با مبادالت تجاري کش��ور از بازار 
سیاه پرهزینه و پرخطر به سمت نظام بانکي از دستاوردهاي دولت 

یازدهم است.
ولي اهلل س��یف دیروز در س��تاد اقتصاد مقاومتي در محل س��الن 
پیامبر اعظم)ص( اس��تانداري کرمان اظهار کرد: ظرفیت اقتصاد 
یک منطقه با قابلیت پیش بیني اقتصاد ارتباط مس��تقیم دارد. وي 
بیان کرد: در سال هاي 9۱ و 92 و اوایل س��ال 9۳ شاهد نرخ هاي 
متفاوت ارز بودیم و نمي توانس��تیم بفهمیم چه خبر است و در این 
شرایط عده یي از سرمایه گذاران در الك خود فرو مي روند و عده یي 
هم به سمت کس��ب درآمدهاي بادآورده حرکت مي کنند که هیچ 
زایندگي و ارزش افزوده یي براي اقتص��اد به وجود نمي آید. رییس 
بانک مرکزي ادامه داد: آرامش در اقتصاد کش��ور وجود دارد و فضا 
را براي فکر کردن به آینده کش��ور و اس��تان باز کرده است. سیف 
عنوان کرد: آرامش خوبي در استان کرمان وجود دارد و پروژه هاي 
مناس��بي در دس��ت اقدام اس��ت که از اس��تاندار کرمان قدرداني 

مي کنم.
 ايجاد آرامش اقتصادي دستاورد دولت يازدهم

سیف با اشاره به آرامش��ي که در اقتصاد کش��ور در دولت تدبیر و 
امید و پس از برجام ایجاد ش��ده اس��ت، تصریح کرد: این آرامش، 
فضا را براي کشور و اس��تان باز کرده اس��ت تا تصمیم گیري ها در 
این فضا بسیار آسان باشد اما در فضاي گذش��ته این کار عملیاتي 
نبود و عظمت برجام و ت��الش دولت در صحن��ه بین المللي نباید 
موجب فراموش��ي این دس��تاورد ش��ود.رییس کل بانک مرکزي 
جمهوري اس��المي ایران با اشاره به دس��تاوردهاي دولت یازدهم 
عنوان کرد: م��ردم نباید تح��والت اقتصادي و عظم��ت برجام در 
صحنه بین الملل��ي را فراموش کنند؛ به طوري  ک��ه برجام فضایي 
را براي ایران ایجاد کرده که سبب ش��ده ایران بتواند به تدریج در 
صحنه بین المللي ورود پیدا کند و همین امر موجب دو برابر شدن 
صادرات نفت، باز شدن نظام بانکي و... شود. ضمن اینکه معادالت 
تجاري کش��ور زماني به گونه یي بود که هزینه کاس��بان تحریم از 
تجارت بین المللي و خارجي کشور ۱۵ درصد بوده، امروز به صورت 

مستقیم با شرکت هاي خارجي صورت مي گیرد.
وي با بیان اینکه آرامش، تعادل اقتص��ادي و آثار مثبت آن از دیگر 
اقدامات مثبت دولت تدبیر و امید و برجام بوده اس��ت، بیان کرد: 
این آرامش و تعادل باعث شده است که در مسیر اقتصاد مقاومتي 
گام برداش��ته و نظام بانکي نی��ز در این فضا باید به رس��الت خود 
بپردازد. س��یف اضافه کرد: دو برابر شدن حجم صادرات نفت، آغاز 
رشد اقتصادي و باز شدن ارتباطات بین المللي نظام بانکي کشور از 

دستاوردهاي دولت یازدهم در بخش ایجاد آرامش اقتصادي بود.
وي تاکید کرد: تس��ویه حس��اب در رابطه با مبادالت تجاري کشور 
از بازار س��یاه پرهزین��ه و پرخطر به س��مت نظ��ام بانک��ي از دیگر 
دس��تاوردهاي دول��ت یازده��م در بحث ایج��اد آرام��ش اقتصادي 
اس��ت درحالي که هزینه کاس��بان تحریم ۱۵ درصد هزینه تجارت 
بین المللي و خارجي کش��ور بود. رییس کل بانک مرکزي ابراز کرد: 
دستاورد ناش��ي از آرامش اقتصادي و تعادل و جلوگیري از نوسانات 
ارزهاي خارجي در کش��ور ما آثار مثبت خود را داشته و فضا را براي 
حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتي باز کرده اس��ت. سیف اضافه کرد: 
نظام بانکي بعد از انقالب اس��المي همواره مورد تقاضا بوده اما از این 

ابزار توسعه و ساماندهي اقتصادي در گذشته به خوبي استفاده نشده 
است و انباشتي از مشکالت را نظام بانکي با خودش به همراه دارد.

 45  درصد دارايي هاي بانكي غیرقابل استفاده است
وي از دارایي ه��اي منجم��د غیرقابل اس��تفاده به عن��وان یکي از 
مشکالت نظام بانکي نام برد و متذکر ش��د: ۴۵ درصد دارایي هاي 
نظام بانکي در انجام وظیفه اصلي این نظام غیرقابل استفاده است. 
تعداد ش��عب براي هر بانک مشخص اس��ت و کمتر یا بیشتر از آن 

باعث مشکل براي بانک مي شود.
رییس کل بانک مرکزي جمهوري اس��المي ایران یک��ي از موارد 
غیرضروري را طلب سرش��ار نظام بانکي از دولت دانس��ت و اذعان 
کرد: یک س��وم از ۴۵ درصد دارایي غیرقابل اس��تفاده نظام بانک، 
مطالبات بانک ها از دولت است و ۱۳تا ۱۴ درصد طلب مردم است 
که این رقم در ابت��داي دولت یازدهم ح��دود ۱۵ درصد بود و قابل 

ذکر است که این میزان در کشورهاي دیگر دو تا سه  درصد است.
س��یف ابراز کرد: طلب بانک ها از مردم حدود ۱۳تا ۱۴ درصد است 

که این رقم در ابتداي کار دولت یازدهم حدود ۱۵ درصد بود.
 وي ادام��ه داد: اج��راي ط��رح تحول بانک��ي حرکتي به س��مت 
برگرداندن ظرفیت بانک ها به جایگاه خود و توانمندس��ازي است. 
رییس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمي بیان کرد: حمایت و در 
مسیر قرار دادن تسهیالت نظام بانکي براي تحقق اهداف اقتصادي 
و اقتصاد مقاومت��ي و اصالح نظ��ام بانکي را در دس��تور کار داریم. 
سیف بیان کرد: مش��کالت نظام بانکي شامل مشکالت ترازنامه یي 
و مشکالت س��وددهي و زیان دهي است. س��یف با بیان این مطلب 
که مشکالت نظام بانکي شامل دو بخش، مش��کالت ترازنامه یي و 
مشکالت سوددهي و زیان دهي است، اظهار کرد: ۴۱7هزار میلیارد 
تومان تسهیالت بانکي طي سال گذش��ته اعطا کرده است که ۵0  
درصد آن تسهیالت تمدید شده بود. س��یف با تاکید بر جلوگیري 
از هدررفت مناب��ع آب عنوان کرد: بانک مرک��زي در دولت یازدهم 
ب��راي جلوگی��ري از هدررفتن تس��هیالت بانک��ي در فعالیت هاي 
بدون بازده اقتصادي گام برم��ي دارد. وي گفت: نظ��ام بانکي باید 
در مس��یر حمایت از ایده هاي جدید در اس��تان کرم��ان حرکت و 
عمل کند و پیش بیني ما این اس��ت که ۴60ه��زار میلیارد تومان 
تسهیالت نظام بانکي کشور در س��ال جاري باشد. رییس کل بانک 
مرکزي جمهوري اسالمي اضافه کرد: مقاوم کردن اقتصاد در برابر 

تکانه هاي خارج کشور از مهم ترین اهداف اقتصاد مقاومتي است.
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تصویر روز:  جمعه سرخابی فوتبال

خبر
اولین شهر در جهان

اتاق خب�ر:  در این قس��مت نگاهی 
خواهیم داش��ت به اولین ش��هر در 

جهان واقع در کشور عراق.
در زمان ه��ای قدیم یعنی حدود 
۳200 س��ال قبل از میالد اولین 
ش��هر ک��ه اوروك نام داش��ت در 
منطقه ای از عراق امروزی شکل 

گرفت. اگر بخواهیم دقیق تر از موقعیت مکانی این شهر 
بگوییم باید به میان رودان در عراق اشاره کنیم.

در این شهر تاریخی حدود ۵0 هزار نفر زندگی می کردند 
که با توجه به آن تاریخ، جمعیت قابل توجهی به حس��اب 
می آمد. وس��عت این ش��هر ۴۵0 هکتار بوده و دیواری به 
طول 9٫۵ کیلومتر به دور ش��هر کش��یده ش��ده بود. این 
ش��هر را می توان مرکز مبادالت تجاری و کشاورزی در آن 
دوران دانست و همینطور از نظر معماری و هنر نیز با توجه 
به کاشی کاری ها و ساختمان های باقی مانده از پیشرفت 
های قابل توجهی برخوردار بوده است.  میان رودان یا همان 
بین النهرین نام منطقه ای است میان رودهای دجله و فرات 
که امروزه در کش��ور عراق واقع ش��ده اند که امروزه بخش 
اعظم آن در همین کشور قرار گرفته است. در زمان هایی 

دور، مدتی، بخشی از کشور ایران محسوب می شده است.

اتاق خبر:  مالدیو س��رزمین جزیره هاست. جزیره های 
کوچیکی که ب��ا فاصله های خیلی کم، این کش��ور زیبا و 
بهش��تی رو می س��ازن. کس��انی که اهل طبیعت و سفر 
هس��تن به خوبی میدونن که جزیره مالدیو به عنوان یکی 
از زیباترین نقاط کره زمین ش��ناخته ش��ده و یه جورایی 
بهش��ت روی زمینه. این جزیره بهش��تی مناس��ب برای 
افرادیه که دنبال آرامش هستن و راه رفتن روی شن های 

طالیی کنار اقیانوس رو دوست دارن.
شاید بش��ه به این کش��ور بهش��تی لقب آروم  ترین جای 
کره ی زمین رو هم داد چون با وجود شور و هیجانی که تو 
ساحل بعضی از این جزیره ها برپاست، باز هم آرامش آبی 

اقیانوس بر تمام این  ها حکومت می کنه.
آب و هوای مالدیو گرمسیریه و طول سال یا گرم و خشکه 

یا گرم و مرطوب.
این جزیره بهش��تی در فصل بهار، تابس��تون و حتی پائیز 
گرم و خش��که اما تو زمس��تون با وجود گرما، رطوبت هوا 
فوق العاده باالس��ت. بارون ه��ای زیادی می ب��اره و باد و 
طوفان هم در جریانه و از اونجایی که نا آرامی دریا حرکت 
قایق ها و کش��تی ها رو محدود میکنه، توریست ها عالقه 
ای به س��فر تو این فصل رو ندارن. ولی بهترین زمان برای 
سفر به مالدیو، فصل بهاره که اونجارو به محیطی مناسب 

برای استراحت و آرامش اعصاب و روان تبدیل می کنه. 
بعضی از جزیره های مالدیو ویژه گردش��گری هستن. تو 
۸۸ جزیره این کش��ور هتل هایی برای اقامت گردشگران 
ساخته شده که بیشتر کارمندانش از مهاجران کشورهای 

همسایه هستن. 
مسیر جزیره ی فرودگاه تا هر کدوم از جزیره ها رو هم میشه 
با قایق یا هواپیماهای دریایی و ی��ا قایق های لوکس تندرو 
طی کرد. هواپیماهای دریایی رو تاکس��ی هوایی میگن که 

خودش به تنهایی یکی از جاذبه های همینجاست.
از هیجان انگیزترین تفریحاتی که می ش��ه تو این جزیره 
بهش��تی انجام داد غواصیه. البته غواصی برای س��اکنین 
جزایر مالدیو خیلی اهمیت داره چون نخست وزیر مالدیو 
به هیات دولت دس��تور داده تا غواصی یاد بگیرن! غواصی 

در سواحل امن و زیبای اقیانوس هند! 
البت��ه فق��ط یک��ی از جنب��ه های غ��واص ب��ودن بحث 

گردش��گری و جذب توریست میش��ه. غرق شدن مالدیو 
تو آب ه��ای اقیانوس بر اثر گرم ش��دن زمی��ن واقعیتیه 
که کم کم به حقیقت می رس��ه. چون ارتف��اع این جزایر 
کمه، پدیده باال آمدن س��طح آب اقیانوس ها و گرم شدن 
زمین باعث میش��ه تا این جزیره های بهشتی غرق بشن 
و از بین ب��رن. به خاطر همین موض��وع غواصی جز اصلی 
ترین کارهایی که س��اکنان این جزایر باید ب��رای دفاع از 

خودشون به صورت حرفه ای بلد باشن.
در کنار غواصی، کارهای دیگه ای هم میش��ه تو سواحل 
زیبای مالدی��و انجام داد، مثل عکاس��ی زی��ر آب که یک 
عکاس همراه ش��ما به زیر آب میاد و وقتی ش��ما مشغول 
لذت  ب��ردن از دنیای زی��ر اقیانوس هس��تین، تصویرتون 
رو ثبت م��ی  کنه؛ به هر ح��ال یک عکس ی��ادگاری کنار 
ماهی های کوچیک رنگارنگ یا مرجان ها، چیزی نیس��ت 

که توی آلبوم هر کسی پیدا بشه.
یکی دیگ��ه از جذاب ترین قس��متهای س��فر ب��ه جزیره 
مالدیو، دوچرخه س��واری در مسیرهای بهشتیه! شما می 
تونین سرتاسر جزیره رو در مس��یرهای مشخص شده با 
دوچرخه طی کنین و از مناظ��ر فوق العاده دیدنی و خیره 

کننده اش، نهایت لذت رو ببرین!
سواحل و  ورزشهای مختلف آبی، کشف جزایر ناشناخته 
با قایق  های آبی یا تاکسی هوایی ها، آشنایی با دنیای زیر 
آب از طریق غواصی و زی��ر دریایی، تفریحات آبی مهیج و 
ماجراجویانه، ماهیگیری در شب و روز، ریلکس کردن در 
آب های گرم و ماس��اژهای حرفه ای، قدم زدن در جزیره 
ای آروم و مدرن و رفت��ن به جزیره رق��ص و.... تمام اینها 
در جزیره مرجانی و زیبای مالدیو برای یک استراحت بی 

دغدغه و آرامش بخش مهیاست.
شما س��عی کنین تو این جزایر انتظار دیدن جای خاص 
یا انجام فعالیت خاص رو نداش��ته باش��ین. سنگین تری 
فعالیتی که باید انجام بدین، شنا و غواصیه. به جای تمام 
کارها، روی شن  های سفید ساحل و زیر سایه ی برگ  های 
پهن گرمسیری دراز بکشین و استراحت، فقط استراحت 
کنین. حاال وقتشه تلفن رو بردارید به یه آژانس مسافرتی 
رنگ بزنید و قیم��ت تور مالدیو رو بپرس��ید البته اگه بعد 

شنیدن قیمت پشیمون نشید !
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تور پاتایا – پوکت

تور استانبول

تور دبی

تور یونان

تور روسیه

تور گرجستان

تور پراگ

تور چک – اتریش – مجارستان
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  قطعه ای از بهشت در زمین به نام مالدیو!


