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جزییات نرخ ارز در بودجه 95
سخن آغاز

اتاق خبر ویکند  آغاز به کار کرد
پایگاه خبری اتــاق خبر که پیش از این بیشــتر در حوزه 
اتاق بازرگانی و با نام اتاق نیوز شــناخته می شد اکنون 
با برند اتاق خبر تــاش دارد که بــه صورتی همه جانبه 
تر بــه مباحث اقتصــادی بپــردازد. در همین راســتا در 
کنار خبرنامه هــای معمول، نیاز به یــک مجله اینترنتی 
اقتصادی بــرای پایان هفته ها کاما احســاس می شــد 
که جمع بنــدی کلی بر مباحث اقتصادی- سیاســی هفته 

داشته باشــد. به همین دلیل از این هفته با مجله اینترنتی 
اتاق خبــر ویکند در کنار شــما خواهیم بــود. این مجله 
هر پنجشــنبه در قالب خبرنامه برای هــواداران اتاق خبر 
 ارســال شــده و از طریق وبســایت اتاق خبر به آدرس
 www.otaghnews.com قابل دانلود اســت. 
همچنین ماهنامه صنعت و اقتصاد به زودی توسط موسسه 

اتاق خبر منتشر خواهد شد.

سید محمد بهشتی شیرازی:
تمایلی به جذب 

 گردشگران   روس
عشرتی    نداریم



سیاسی2
روی موج خبر

آزادی مردم را محدود نکنیم
اتــاق خبر: علــی اکبــر صالحی در 
نخستین کنگره ســربازان صلح 
ایران گفت: در قانون اساسی ما به 
عنوان یکی از مترقی ترین قوانین 
اساسی دنیا آمده است که به بهانه 
حفظ امنیت نمی توان آزادی قانونی 
و مشروع مردم را محدود کرد. وی افزود: 
در آغاز به زمینه های بروز و ظهور خشونت در سطح جامعه 
اشــاره می کنم. یکی از مهمترین دالیل رواج خشونت در 
جوامع امــروزی فقدان تعلیم و تربیت صحیح در ســطح 

خانواده و در سطح اجتماع است.پ

انتخاب معتمدین هیاتهای اجرایی 
اتاق خبر: علی پور علی مطلق دبیر ستاد 
انتخابات کشــور گفت:»تا کنون 
بیــش از 90 درصــد معتمدان 
هیات های اجرایی به هیات های 
نظارت معرفی شــده اند و حدود 
23 درصــد هیات هــای اجرایی 
نیز شــکل گرفته انــد.« وی افزود: 
»نام نویســی از داوطلبان انتخابات پنجمین دوره مجلس 
خبرگان رهبری نیز از ســاعت هشت صبح روز پنج شنبه 
هفته جاری )26آذرماه( آغاز و تا دوم دی ماه ادامه خواهد 

داشت.«

اصالح طلبان با هم رقابت نکنند
اتــاق خبر: هــادی خامنــه ای،دبیرکل 
مجمع نیروهای خط امــام و عضو 
عالی شــورای هماهنگی جبهه 
اصالحات کشــور گفت: »65 تا 
70 درصــد رای مــردم به طیف 
اصالحات است به شرطی که بین 
اصالح طلبان رقابت نشود و موانعی 
مانند تایید صالحیت نداشته باشند. وی 
تاکید کرد: »وقتی طیف اصالحات در چارچوب شــورای 
فرهنگی خود عمل کننــد از روی کار آمدن افراطی ها در 

مجلس جلوگیری خواهد شد.«

تست موشک ها مرتبط با پرونده هسته 
ای نیست

اتاق خبر: محســن رضایی دبیر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام گفت: تست 
موشــک های ایران هیچ ارتباطی 
با موضوع هســته ای ایران ندارد 
و بنابراین ما برای دفــاع از خود 
هیچ محدودیتی قائل نیســتیم. 
وی افزود: با بیان این که بسته شدن 
پرونــده پــی ام دی  و اتهــام نظامی یک 
موفقیت برای کشور ما است اظهار کرد: هرچند تمام این 
موارد صرفا اتهام بود اما بسته شدن این پرونده برای ما یک 
موفقیت است و تست موشک های ایران نیز هیچ ارتباطی با 

موضوع هسته ای ندارد.

درهمیــن زمینه »جان کــری« وزیرخارجه آمریکا روزســه 
شنبه ازتصمیم شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 
درخصوص مختومه شــدن پرونده مربوط بــه »ابعاد نظامی 
احتمالی برنامه هســته ای ایران« موســوم به »پــی ام دی« 
استقبال کرد.کری که درروسیه به سر می برد، دربیانیه ای که 
درمســکو صادر کرد، گفت : از اتفاق نظر اعضای شورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی درتصویب قطعنامه ای دررابطه 
با ارزیابی نهایی 2 دســامبر مدیر کل این آژانــس درباره ابعاد 

نظامی احتمالی برنامه هسته ای گذشته ایران تقدیر می کنم. 
همچنین »فیلیپ هاموند« وزیر خارجه انگلیس نیز روز ســه 
شنبه ضمن استقبال ازبسته شــدن پرونده ادعایی پی ام دی 
ایران توسط شــورای حکام آژانس بین المللی اتمی گفت: این 
یک روز مهم برای تعامل ما با ایران است.شورای حکام آژانس 
بین المللی اتمی گفت: این یک روز مهم برای تعامل ما با ایران 
است.  والدمیر وورونکوف روز سه شنبه درباره قطعنامه شورای 

حکام آژانس اتمی گفت: این ســند در راســتای طرح برجام 
و قطعنامه 2231 شــورای امنیت برای حل و فصل وضعیت 
پیرامون برنامه هســته ای ایران تصویب شده است.وی افزود: 
طرف روســی چند ماه پیش تنظیم چنین قطعنامه ای را )به 
گروه 1+5( پیشــنهاد کرده بود که تالش هــای دیپلماتیک 

گسترده ای برای پیشبرد این تصمیم انجام گرفت.
»یوکیو آمانو« مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز پس 
از پایان نشست شورای حکام در یک کنفرانس خبری گفت که 
برغم تصویب این قطعنامه، هنوز نقاط خاکستری با ایران وجود 

دارد. 
آمانو در ادامــه با بیان اینکه ایران با ســرعت و جدیت در حال 
انجام گام های مقدماتی برای رســیدن بــه روز اجرای برجام 
است، گفت: اما رســیدن به این مرحله تنها به سرعت اقدامات 
ایران وابسته نیست و آژانس هم برای راستی آزمایی از اقدامات 

ایران، نیازمند زمان است.

گزارش آمانو و رفع 
اتهامات امنیتی در پرونده 

هسته ای ایران

صادق زیباکالم در یادداشتی 
اختصاصــی برای اتــاق خبر 
نوشت: هرچند پرونده ایران در 
آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در خصوص پی ام دی مختومه 
اعالم شد و این یک پیروزی بســیار بزرگ برای دیپلماسی 
کشورمان هست، اما شاهد هســتیم اصولگرایان تندرو نه 
تنها از این موفقیت اســتقبال نکردند بلکه شروع کرده اند 
به دنبال یافتن بهانه های جدید برای تداوم آمریکا ستیزی 
هســتند. وی علت این امر را اینگونه تفســیر کرد: »چون 
اگر آمریکاســتیزی را از این جریان ها بگیرید چیز دیگری 
برایشــان نمی ماند بنابراین باید یک بحران و یک تهاجم و 
رویارویی از زیرزمین هم شــده را پیدا و برجسته می کنند 
و از باال از نظر ایدئولوژی توجیح بکننــد.« زیباکالم افزود: 
»با توجه با اینکه بیکاری و رکود وحشــتناکی که در کشور 
مستولی است باید تالش شود با استفاده از مختومه شدن 
پرونده ی پی ام دی در شــورای حکام این مسائل در کشور 

سامان پیدا کند.«

اتاق خبر: محمــد جود ظریف 
وزیــر امور خارجه کشــورمان 
در نیویورک و در کنفرانســی 
خبری با تاکید بر اینکه تعیین 
سرنوشت و آینده سوریه بدون 

اعمال نفوذ و پیش شرط های قدرت های خارجی حق فرد 
فرد مردم سوریه است، پیش شرط های تعیین شده قدرت 
های خارجی را دلیل تداوم جنگ و خونریزی چهار ســال 
اخیر در سوریه برشــمرد.  وی مهمترین هدف از سفر خود 
به نیویورک را شرکت در دور ســوم اجالس در مورد سوریه 
در ادامه مذاکرات وین 1 و 2 عنــوان کرد وگفت: جمهوری 
اسالمی ایران از ابتدا بر این نکته تاکید کرده است که تعیین 
سرنوشت و آینده کشور سوریه بعهده مردم این کشور است. 
وی تصریح کرد: ادامه دسترســی های گروه تروریســتی 
داعش به منابع مالی بویژه از طریق فروش نفت به خریداران 
خارجی و عدم جلوگیری از ورود حامیان و جنگجویان گروه 
تروریستی داعش از خارج به کشــورهای عراق و سوریه از 

بزرگترین معضالت بین المللی محسوب می شود.

بهانه جدید 
آمریکاستیزی

علت تداوم جنگ در 
سوریه!

دیدگاههای هفته 

اتاق خبر: شــورای حکام آژانــس بین المللی انــرژی اتمی 
درنشســت روز ســه شــنبه با تصویب قطعنامه پیشنهادی 
کشورهای 1+5 ، با اجماع، رای به بستن پرونده ای داد که بیش 
از یک دهه عامل فشار، تهدید وتحریم علیه ایران بود.به موجب 
این قطعنامه پرونده موســوم به پــی.ام.دی یا همان مطالعات 
ادعایی بسته می شــود و دســتور کار آژانس از بررسی مسائل 

گذشته وحال ایران معطوف به آینده خواهد شد.



اقتصادی3

گوشه کنار اقتصاد

جدیدترین وضعیت خودروهای اقساطی
جدیدتریــن وضعیــت تحویــل 
خودروهای فروخته شــده در 
طرح تسهیالت 25 میلیون 
تومانــی خریــد خودرو 
اعــالم شــد.به گزارش 
اتاق خبــر به نقــل از 
ایســنا، ایران خودرو و 
سایپا بیش از 100 هزار 
دستگاه از محصوالت خود را در طرح تسهیالت 25 میلیون 
تومانی خرید خودرو عرضــه کردند.از چندی پیش فرایند 
تحویل این خودروها به مشــتریان آغاز شده است. در این 
زمینه مدیر فروش و بازاریابی گــروه صنعتی ایران خودرو 
میزان خودروهای تحویل شــده از سوی این شرکت را 39 
هزار دســتگاه عنوان کرد.مصطفی خان کرمی اظهار کرد: 
تاکنون 39 هزار دستگاه از محصوالت فروخته شده در طرح 
فروش اقساطی وارد پروسه تحویل شده است. از این تعداد 
30 هزار دستگاه خودرو تحویل مشــتریان شده و 9 هزار 
دستگاه خودرو نیز رزرو شده و در فرایند تحویل قرار دارد.

معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا نیز اظهار 
کرد: 50 درصد خودروهای تعهد شــده در طرح تسهیالت 

25 میلیون تومانی، فاکتور یا تحویل مشتریان شده است.

اولتیماتوم آخر به صاحبان حسابهای خاص
بانک ها برای آخرین دفعات به دارندگان حساب های فاقد 
شماره و شناسه ملی هشدار دادند تا هویت حساب خود را 
مشخص کنند؛ حساب هایی که البته در بین آنها ارقام کالن 
هم وجود دارد. در چندماه اخیر بــود که رییس کل بانک 
مرکزی پرده از وجود تعداد قابل توجهی از حسابهای جعلی 
و بدون کد برداشــت و طبق آخرین اطالعات اعالم کرد از 
بین حدود 300 میلیون حسابی که در نظام بانکی کشور 
وجود دارد، 38 میلیون حسابی است که با شماره شناسه 
و کد ملی تطبیق داده نشــده و راکد است. یعنی عملیات 
در این حسابها متوقف شــده تا زمانی که صاحبان آنها کد 
ملی را ارائه کنند.وی گفته بود کــه از این 38 میلیون، 30 
میلیون شناسایی شده و 8 میلیون شناسایی نشده هستند 
این در حالی است که الزامات مبارزه با پولشویی برای کل 
نظام بانکی الزم االجراست و باید دارنده تمامی حسابها از 

هویت کامل قابل شناسایی برخوردار باشند.

کاهش ۲۰ درصدی واردات کاال
رئیس کل گمرک جمهوری اســالمی ایران اعالم کرد: 
از ابتدای امســال تا پایان آبان ماه، مجموعا 27 میلیارد 
دالر کاال به کشور وارد شده است که در مقایسه با مدت 
مشابه ســال قبل 20 درصد کاهش یافته است. رئیس 
کل گمرک جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد: از ابتدای 
امســال تا پایان آبان ماه، مجموعا 27 میلیارد دالر کاال 
به کشور وارد شده است که در مقایســه با مدت مشابه 
سال قبل 20 درصد کاهش یافته است.مسعود کرباسیان 
افزود: کاالهای اساســی، قطعات خودرو، خودرو، فلزات 
و خوراک دام از مهمترین کاالهای وارداتی بوده اســت، 
ضمن اینکــه واردات خودرو به کشــور در هشــت ماه 

گذشته 50 درصد کاهش یافته است.

رئیــس کل بانک مرکزی در پاســخ به این پرســش که نرخ 
پیشــنهادی این بانک برای دالر بودجه 95 چه رقمی است، 
گفت: »این نرخ توســط محمدباقر نوبخت رئیس ســازمان 
مدیریت و برنامه ریزی اعالم می شود. البته هنوز این رقم نهایی 
نشده و نوبخت بعد از تصمیم نهایی آن را اعالم می کند.«ولی 
اهلل سیف درباره اینکه گفته می شــود نرخ دالر در بودجه 95 

همانند امســال 2 هزار و 850 تومان است، گفت: »حدود این 
نرخ همان ارقام اعالم شده است.«

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ دالر 
در بودجه کمتر از نرخ مبادلــه ای خواهد بود نیز گفت: »بعید 
است نرخ آن کمتر از بودجه امســال و همچنین کمتر از نرخ 

دالر مبادله ای باشد.«

جزییات نرخ ارز در بودجه 95

مسکن

شرایط جدید معامله اوراق تسهیالت مسکن اعالم شد
با توجه به افزایش وام مســکن به 60 میلیون تومان، شرایط 
جدید خرید و معامله اوراق تســهیات مسکن در فرابورس 
اعام شد. سرانجام بعد از حدود دو ماه انتظار مصوبه شورای 
پول و اعتبار در خصوص افزایش وام مســکن به 60 میلیون 
تومان به فرابورس اباغ شــد و شــرکت فرابورس ایران در 
خصوص افزایش سقف تسهیات مسکن و تغییر نرخ سود آن 
از محل اوراق اســتفاده از تسهیات مسکن توضیحاتی ارائه 
داد. به این ترتیب و در حالی متقاضیان افزایش وام مســکن 
منتظر اباغ و اجرایی شدن این مصوبه بودند که سرانجام بعد از 
مدتها انتظار این مصوبه به صورت رسمی اباغ شد و شرکت 
فرابورس نیز شــرایط جدید معامله و نرخ اوراق » تسه« را 
اعام کرد. بر این اساس، سقف فردی تسهیات خرید و ساخت 
مسکن از محل گواهی حق تقدم استفاده از تسهیات مسکن در 
تهران 60 میلیون تومان و معادل 120 ورقه 500 هزار تومانی، 
در مراکز استانها و شهرهای بیش از 200 هزار نفر 50 میلیون 
تومان معادل 100 ورقه و در سایر مناطق شهری 40 میلیون 

تومان معادل 80 ورقه تعیین شده است.
 همچنین استفاده از این تســهیات جدید در نمادهای »تسه 
9408 » و نمادهای بعدی امکانپذیر خواهد بود. بر این اساس 
پرداخت تسهیات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از 
تسهیات مسکن صادره در نمادهای » تسه 9407« و ماقبل، 
صرفا تا سقف های تســهیاتی قبلی) 50 میلیون تومان برای 

زوجین و 35 میلیون تومان برای سایر اقشار( امکانپذیر است.
 همچنین برای این اوراق محدودیــت های معاماتی در نظر 

گرفته شده است به طوری که به منظور جلوگیری از افزایش 
بی رویه قیمت، ناشی از افزایش تقاضاهای بیش از سقف فردی 
تسهیات خرید و ساخت مسکن، محدودیت های معاماتی 
اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیات مسکن اعمال می 
شود. در محدودیت های در نظر گفته شده سقف خرید اوراق 
حداکثر 90 ورقه برای هر کد معاماتی در هر جلسه معاماتی 
برای تمامی نمادهای » تسه 9407« و نمادهای ماقبل به قوت 
خود باقی است.محدودیت سقف خرید اوراق گواهی حق تقدم 
استفاده از تسهیات مســکن حداکثر 140 ورقه برای هر کد 
معاماتی در هر جلسه برای تمامی نمادهای » تسه 9408« و 
نمادهای بعدی. محدودیت سقف خرید اوراق گواهی حق تقدم 
استفاده از تسهیات مسکن جدید صادره در نمادهای » تسه 
9407 » و نمادهای بعدی به صورت توام با اوراق قدیم) صادر 
شده در نمادهای » تسه 9407« و نمادهای قبل از آن مجموعا 
به میزان 140 ورقه برای هر کد معاماتی در هر جلســه برای 
تمامی نمادها است و در صورتیکه این محدودیت ها رعایت 
نشود، کل معامات شخص در کلیه نمادها در همان روز ابطال 
خواهد شد و ثبت درخواست های خرید بیشتر از حداکثرهای 
تعیین شده ، صرفا توسط بانک مسکن و یا شرکت کارگزاری 
بانک مســکن انجام خواهد شــد. محدودیت زمانی در نظر 
گرفته شــده برای فروش این اوراق نیز به این صورت است 
که به منظور جلوگیری از انجام معامات سوداگرانه بر روی 
نمادهای معاماتی اوراق گواهی، محدودیت هایی در هنگام 

فروش اوراق در نظر گرفته شده است.



4
پیشتازان آینده 

در کمیسیون توسعه صادرات مطرح شد

حل مشکالت اقتصادی در گرو توسعه 
صادرات غیر نفتی

در هفتمین جلسه کمیسیون توسعه 
صادرات ایران به موضوعاتی از 
قبیل لزوم توجه به زیر ساخت 
دیدگاه  صادراتــی،  هــای 
نهادهای دولتــی به صنایع 
نساجی کشور، نیاز به دخالت 
تشــکل ها در تصمیم سازی 
های های اقتصادی و همچنین 
مشــکالت خاصــی کــه بنگاههای 

خصولتی با آنها مواجه هستند پرداخته شد.
به گزارش اتاق خبر، در ابتدای این جلســه کیومرث فتح 
اهلل کرمانشاهی رئیس کمیسیون توســعه صادرات خانه 
اقتصاد ایران با معرفی و تجلیل از دســتاوردهای سه نفر 
از اعضای حاضر در جلســه بعنوان صادرکنندگان نمونه 
کشوری، از آنها خواست تا ضمن تشریح فعالیت های حرفه 
ای خودشــان، به بیان راهکارها و موانع در موضوع توسعه 

صادرات کشور بپردازند.
لزوم توجه به  زیر ساخت ها برای توسعه صادرات

در ادامه کرمانشــاهی گفت: باور عمیق  من این است که 
مشــکالتی که در حوزه اقتصادی کشــور وجود دارد تنها 
زمانی قابل برطرف شدن هستند که بتوانیم توسعه صادرات 
غیر نفتی را بخوبی مدیریت کنیم و این مورد زمانی اتفاق 
خواهد افتاد که به آن اعتقاد داشــته باشیم که متاسفانه 

اکنون در کشور اعتقادی به صادرات غیر نفتی وجود ندارد.
وی افزود: در حال حاضر تمــام درآمد های ماهیانه دولت 
حاصل از فروش نفت و درآمدهای مالیاتی با رقم پرداختی 
بابت حقوق کارمندان دولت، صندوق های بازنشستگی و 

واریز یارانه ها مبلغی سربه سر است.
کرمانشاهی تصریح کرد: بنابراین تنها راه باقی مانده کمک 
گرفتن از صادرات غیر نفتی اســت که جدی گرفته نمی 

شوند.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات خانه اقتصاد ایران اظهار 
داشت: موضوع دیگر مقایسه میزان صادرات کاالهای غیر 
نفتی با صادرات نفتی اســت تا بتوان فهمید نسبت حجم 
صادرات هر قلم کاالی صادراتی، معادل با فروش چه مقدار 

از میزان فروش نفت است.
وی خاطرنشــان کــرد: بــا در نظــر گرفتــن فعالیت 
صادرکنندگان ممتاز و نمونه کشوری، توصیه من این است 
که باید به مزایای مناطق آزاد گمرکی توجه کرد و باید گفت 

اینها مناطقی هستند که خارج از قلمرو گمرکی هستند.
کرمانشاهی بیان نمود: افسوس حقیقی من این است که 
ای کاش در کشــور ذخائر نفتی وجود نداشت تا ما فارغ از 
وابســتگی های فوق العاده به درآمدهای نفتی در کشور، 
به راحتی قادر به فهمیدن ظرفیت ها و توانمندی حقیقی 
خود بودیم.  وی اعالم نمود: خبر بد این است که بر اساس 
آمار 8 ماهه اول سال، با افت بی سابقه 11 درصدی میزان 
صادرات غیر نفتی مواجه شده ایم. بنابراین این موضوع تا 
زمانی که اعتقادی به صادرات غیر نفتی وجود نداشته باشد 

غیر قابل حل خواهد بود.

خانه
اقتصاد 

رئیس خانه اقتصاد ایران با اشــاره به مشکالت ناشی از ادغام 
دو وزارتخانه صنعت و بازرگانــی، گفت: با توجه به روند کاری 
این وزارتخانه از زمان ادغام تا کنون، بهتر است طرح جداسازی 
این دو وزارتخانه هر چه زودتر اجرایی شود و دولت نیز باید از 
این طرح مجلس حمایت کند و در  اجرایی شدن سریع آن به 

مجلس کمک بکند.
ابراهیم جمیلی اظهار داشت: با گذشت 4 سال از این ادغام،  
صنعت مــا از این اقــدام ضربه خــورده و تجارت هــم از آن 
قانونمندی و هدف گذاری خارج شده اســت. از سوی دیگر 
تغییری در این وزارتخانه نیز ایجاد نشده و کارمندان ، خودروها 
و ساختمانها همان هســتند و به نظر می رسد تنها کوچک 

سازی در واقع در اسم این دو وزارتخانه صورت گرفته است.
وی ادامه داد :جدا سازی این دو وزارتخانه بیشتر به نفع صنعت 
است، زیرا اکنون وزارت صنعت،معدن و تجارت سرگرم امور 
روزمره ای همچون تعیین قیمت مرغ و گوشــت شده و این 

موضوع سبب شده که به صنعت ما ضربه وارد شود.
جمیلی با اشاره به مشکالت صنایع کشور در حال حاضر گفت: 
در هیچ زمان از تاریخ، کارخانجات مــا به این وضع در نیامده 
بودند به طوریکه االن بیــش از 80 درصد واحدهای تولیدی 
ما در شهرک های صنعتی تعطیل هستند و بقیه واحدها نیز 
که مشغول کار هستند با کمتر از ظرفیت خود کار می کنند. 
حال کارخانه هایی که توانستند با این وضعیت سر پا بمانند با 
مشکل کمبود نقدینگی و عدم حمایت بانک ها روبرو هستند 
به طور کلی با این وضعیت اگر تحول در بخش صنعت رخ ندهد 

روزهای خوبی را در پیش روی نخواهیم داشت.

مســعود دانشــمند دبیرکل خانه اقتصاد در خصوص تأثیر 
پرداخت یارانه ها بر تورم  گفت: یارانه نقدی پول پرفشــاری 
است که وارد جامعه می شــود و در نهایت آثار و تبعات منفی 
زیادی  با خود به همراه دارد. وی ادامه داد: قبل از اجرای این 
طرح نظر کارشناسان بر این بود که برای گذر از شرایط واقعی 
کردن قیمت ها و خروج سوبسید از جامعه به مدت یک تا دو 
سال به مردم یارانه نقدی تعلق گیرد و پس از آن این یارانه به 
صورت غیرنقدی به دهک های مختلف جامعه داده شود که 
اجرای آن مانع تأثیر منفی ورود پول پرفشــار )واریز یارانه ها( 

به جامعه می شد.
وی با بیان اینکه اقتصادانان طرح دیگــری را با عنوان کارت 
انرژی ارائه دادند گفت: طرح دیگری که به تیم اقتصادی دولت 
پیشــنهاد شــد با این عنوان که به دهک های ضعیف جامعه 
کارت انرژی تعلق گیرد تا هزینه انرژی این گروه ها پوشــش 

داده شود.
دانشمند با اشــاره به اینکه به جای کمک های نقدی )واریز 
یارانه ها( بهتر بود که فشــار حجم زیاد این پــول را از جامعه 
بگیریم گفت:  پرداخت یارانه ها در طول ماه آثار تورمی مخربی 
را بر اقتصاد به بار می آورد.دبیرکل خانه اقتصاد با اشاره به این 
نکته که باید نیازهای واقعی اقشــار ضعیف جامعه را تأمین 
کنیم، تصریح کــرد: وقتی که دولت قرار اســت قیمت تمام 
حامل های انرژی را واقعی کند نباید دهک های ضعیف جامعه 
تحت فشار قرار بگیرند و بر همین اساس دولت باید یک تا دو 
سال به این قشر یارانه پرداخت می کرد و پس از آن یارانه غیر 

نقدی در اختیار آنان قرار می داد. 

رئیس خانه اقتصاد:
ادغام وزارتخانه های صنعت و بازرگانی به 

صنعت ضربه زد

دبیرکل خانه اقتصاد:
 هدفمندی یارانه ها کمر اقتصاد 

را شکست

هیات رییسه

کمیسیون ها

در جلسه کمیسیون واردات خانه اقتصاد مطرح شد
عزمی برای مبارزه با قاچاق کاال وجود ندارد 

در جلسه کمیسیون واردات خانه اقتصاد موضوع مبارزه با قاچاق 
کاال و ارائه راهکارهای عملیاتی مناسب برای کمرنگ کردن این 
معضل در اقتصاد مطرح شد.به گزارش اتاق خبر، در ابتدای این 
جلسه فرشید دوانی نایب رئیس کمیسیون واردات با تأکید بر این 
که گمرک رابط کلیدی و حلقه ارتباطی واردات و اقتصاد است 
گفت: سرشاخه همه مشکالت آتی و فعلی، بحث قاچاق و مبارزه 
با این امر است. وی ادامه داد: ما به دنبال راهکارهایی هستیم که 
بتوانیم تحت قالب راهکارهای عملیاتی، پیشنهادهایی را برای 
برون رفت و تغییر شــرایط حاضر ارائه دهیم.دوانی خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر یکی از مهم تریــن و جذابترین موضوعاتی 
که احتیاج به کار کارشناسی و ارائه راهکار داد بحث قاچاق کاال 

است.محمدرضا رنجبران عضو کمیسیون واردات گفت: مسئله 
ای که ایجاد مشکل می کند این است که هماهنگی بین سازمان 
ها وجود ندارد، وی با بیان این که هیچ نشستی بین ارگان های 
مختلف اعم از شــهرداری، دارایی، حمل و نقل برگزار نمی شود 
تا بتوان تصمیمی واحد اتخاذ کرد اظهار داشت که عزم ملی برای 
مبارزه با امر قاچاق وجــود ندارد.حمید مظلومیان یکی دیگر از 
اعضای کمیسیون واردات خانه اقتصاد در مورد مشکالت واردات 
کاال و قاچاق چنین گفت: در حال حاضر در کشور یک کمپین 
واردات ستیزی به راه انداخته شده اســت. وی اظهار داشت: در 
وهله اول باید واردات را بهینه سازی کنیم. در همه دنیا این تجار 

هستند که با خود پویایی، فرهنگ و اقتصاد می آورند.



اتاقی ها 

اعضای هیات مدیره کانون زنان بازرگان 
انتخاب شدند

بــازرگان  زنــان  کانــون  نخســتین مجمــع  در 
اســتان تهــران، اعضای هیــات مدیره این تشــکل 
اقتصــادی انتخــاب شــدند و کانون زنان بــازرگان 
 اســتان تهــران فعالیت رســمی خود را آغــاز کرد.

در نخســتین نشســت مجمع کانون زنان بازرگانی 
اســتان تهــران با حضــور موسســین این تشــکل 
پــس از تصویب اساســنامه، انتخابــات هیات مدیره 
ایــن کانون برگــزار شــد و 27 عضو حاضــر در این 
نشســت، نماینــدگان خــود را در هیات مدیــره 
انتخــاب کردند. برابــر اساســنامه، هیــات مدیره 
کانون زنــان بــازرگان اســتان تهران شــامل پنج 
عضو اصلــی و دو عضــو علی البدل و نیــز دو بازرس 
 اســت که بــه مــدت دو ســال انتخاب می شــوند.

در این انتخابات، 10 نفر به عنوان نامزد ورود به هیات 
مدیره و 3 نفر نیز به عنوان نامزد بازرس معرفی شدند 
که در نهایت پس از رای گیری، سیده فاطمه مقیمی 
با 25 رای، عارفــه موالیی با 19 رای، گیتــی توانا با 
17 رای، فرشــته بنی عامریان بــا 17 رای و معصومه 
وثوق با 10 رای به عنــوان اعضای اصلی هیات مدیره 
 کانون زنان بازرگان اســتان تهران انتخاب شــدند.

همچنین، مرجان آقاجان زاده هوشــیار بــا 9 رای و 
مریم ســلطانی با 8 رای به عنوان اعضای علی البدل 

هیات مدیره کانون انتخاب شدند.

واکنش رییس اتاق بازرگانی تهران به 
مصوبه اخیر مجلس آمریکا 

رئیس اتاق بازرگانی تهران مصوبه اخیر مجلس نمایندگان 
آمریکا مبنی بر اینکــه “ ایران را در ردیف کشــورهایی 
همچون ســودان، عراق و ســوریه قرار داده و اعالم کرده 
افرادی که طی پنج ســال گذشــته به این کشورها سفر 
کرده اند و قصد مســافرت به آمریــکا را دارند باید فرآیند 
بررســی ویزا را طی کنند« ظالمانه عنــوان کرد و گفت: 

انتظار بخش خصوصی این اســت که وزارت امور 
خارجه به صورت جدی نســبت به این 

موضوع واکنش نشان دهد.
مسعود خوانساری اظهار کرد: برای 
عربستان  کشــورهایی همچون 
سعودی که مشــکالت متعددی 

با حمایت از گروه های تروریســتی 
در جامعه جهانی ایجاد کرده اســت 

مشکلی پیش رو ندارد. خوانساری 
چنیــن اقدامــی را ظالمانه 
دانســت و گفــت: در فضای 
پســاتحریم اقتصــاد ایران 
که خود را بــرای همکاری و 
همراهی با اقتصــاد جهانی 
آمــاده می کند انتظــار ما از 
وزارت امور خارجه این است 
که به صورت جدی نسبت 
بــه این موضــوع واکنش 

نشان دهد. 

نهمین نشســت هیات نمایندگان اتاق تهران در حالی برگزار 
شد که مهدی کرباســیان، رییس هیات عامل سازمان توسعه 
و نوسازی معادن و صنایع معدنی، ایمیدرو، مهمان و سخنران 
اصلی این گردهمایی بود تا در مورد وضعیت معادن کشور در 
حال حاضر و برنامه های دولت برای توسعه معادن و گسترش 

حضور بخش خصوصی در این حوزه سخن بگوید. 
رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران )ایمیدرو( با حضور در نشست هیات نمایندگان 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به ارائه گزارشی 
از آخرین وضعیت معادن و صنایع معدنی در کشور پرداخت. 
مهدی کرباســیان اظهارات خود را با ذکر مزیت های رقابتی 
بخش معدن آغاز کرد و گفت: »ارزش افزوده در بخش معدن 
و صنایع معدنی طی چند مرحله به دســت می آیــد. ابتدا در 
استخراج ســپس در فرآوری و طی مراحل بعد در محصوالت 
صنایع معدنی نظیر فوالد و تولیدات صنعتــی، ارزش افزوده 

ایجاد خواهد شد.«
وی ادامه داد: »در بخش معدن حداقل از استخراج تا رسیدن 
به صنایع معدنی 3 برابر ارزش افــزوده و در برخی موارد تا 10 
برابر ارزش افزوده ایجاد می شود. بنابراین معدن می تواند نقطه 
شروع توسعه باشد. اما در کشــور ما معدن و صنایع معدنی با 
وجود این پتانسیل همیشه زیر ســایه نفت که البته آن هم در 
حوزه معدن جای می گیرد، قرار داشته است. حوزه معدن مانند 
درختان کوچک موجود در جنگل، نتوانســته رشد مطلوب 

داشته باشد.«
معاون وزیر صنعــت، معدن و تجارت به اســتفاده از ظرفیت 
معدن در کشورهای دیگر اشاره کرد و گفت: »در کشور آمریکا 
به ارزش 64 میلیارد دالر استخراج معدنی صورت گرفته است 
که ارزش آن بعد از فرآوری 578 میلیارد دالر برآورد شده است 
و در بخش صنایع معدنی با ایجاد ارزش افــزوده، ارزش آن به 
2 هزار و 100 میلیارد دالر افزایش یافته اســت. در این کشور 
26 میلیون نفر در بخش های مرتبط با معدن اشتغال دارند و 
سهم معدن از تولید ناخالص داخلی آمریکا 16 درصد است.« 
کرباسیان اظهار داشت: »در ایران سهم معدن از تولید ناخالص 
داخلی کشور 6 درصد است که یک درصد آن مربوط به معدن 

و 5 درصد مربوط به صنایع معدنی است که نسبت به ظرفیت 
این بخش، سهم اندکی محسوب می شود.«

کاهش قیمت محصــوالت معدنــی مهدی کرباســیان در 
ادامه بــه موضوع قیمــت در بخــش محصــوالت معدنی 
اشــاره کرد و افزود: »مســاله ای که بازار نفت را دچار بحران 
قیمت کــرده اســت در مــورد صنایــع معدنی نیــز اتفاق 
افتاده و همچنان ادامــه دارد. به عنوان مثــال قیمت هر تن 
فوالد در ســال 2012 یک هــزار دالر بوده اســت اما در حال 
حاضر به حدود 250 دالر رســیده اســت. برآوردها نشــان 
می دهد که در صنایع معدنی و نفت طی 3 تا 5 ســال آینده، 
 تغییــر چندانی در جهت رشــد قیمــت رخ نخواهــد داد.«

وی افزود: »قرار است طی روزهای آینده بانک مرکزی آمریکا 
نرخ بهره حوزه دالر را اعالم کند که پیش بینی می شود با اعالم 
این نرخ، قیمت ها باز هم کاهش را تحربه کنند. به نظر می رسد 
کشــورهای دنیا از جمله آمریکا به این نتیجه رســیده اند که 

قیمت این گونه محصوالت را پایین نگه دارند.« 
معاون وزیر صنعــت، معدن و تجــارت اظهار داشــت: »در 
دیدارهایی که با مســووالن معدنی در کشــورهای مختلف 
از جمله وزیر معادن اســترالیا داشــتم، همگی بیان داشتند 
که سیاســت اصلی بر پایه کاهش قیمت تمام شده تولیدات 
است و با توجه به شــرایط بازارها، این مهمترین مساله تا 5 یا 
10 سال آینده محسوب می شــود. با این وجود، متاسفانه در 
ایران به دالیل مختلف همچنان به سمت افزایش قیمت تمام 
شده محصوالت پیش می رویم.« کرباسیان تصریح کرد: »در 
مذاکرات با ســرمایه گذاران خارجی در بخش های مختلف از 
جمله فوالد و آلومینیوم، از قیمــت گاز در بازه زمانی طوالنی 

مدت سوال می کنند که متاسفانه جوابی برای آن نداریم.«
رییس هیات عامل ایمیدرو گفت: »در حال حاضر کشور چین 
نقشی کلیدی در بازار صنایع معدنی ایفا می کند چراکه سهم 
این کشور طی سال های گذشته در تولید و مصرف محصوالت 
معدنی افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است. آمارهای سال 
2013 نشــان می دهد که کشــور چین در محصوالتی نظیر 
ســیمان، نیکل، زغال سنگ و ... ســهمی  باالی 50 درصد در 

تولید و مصرف دنیا دارد.«

در نهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران چه گذشت

سایه سنگین نفت، مانع رشد معدن
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گزارش

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی:
معوقات مزد کارگران بیش از ۶7 

درصد است
رییــس اتحادیــه کارگــران 

قراردادی و پیمانی کشــور 
با بیــان اینکــه معوقات 
مزد کارگــران بیش از 67 
درصد اســت، از شــورای 
عالــی کار خواســت تــا 

جلسات دستمزد را بر مبنای 
مــاده 41 قانــون کار پیش ببرد.

به به گزارش اتــاق خبر، فتح اهلل بیات با اشــاره 
برگزاری نشست جدید کارگروه سه جانبه مزد اظهار کرد: 
کشور چه در وضعیت اقتصادی مطلوبی باشد یا در تحریم 
و فشار به سر ببرد هر سال طبق تبصره های یک و دو ماده 
41 قانون کار تکلیف مزد کارگران مشخص شده و از قانون 
تمکین شده است از این رو شــورای عالی کار باید جلسات 
 و مباحث مزد را بر مبنای ماده 41 قانــون کار پیش ببرد.

وی افزود: کارگران از سنوات گذشــته معوقاتی دارند و در 
طول هشت ســال جنگ تحمیلی نیز افزایش دستمزدی 
نداشــته اند به نحوی که برابر آمارها معوقات مزد کارگران 
به بیش از 67 درصد می رســد و بر همین اساس معیشت 
خانوارهای کارگری هم عقب افتاده اســت لــذا باید یک 

تصمیم منطقی برای تعیین مزد عادالنه گرفته شود.

رئیس انجمن ارگانیک ایران:
دولت نسبت به واردات محصوالت 

تراریخته اقدام کند
رئیس انجمــن ارگانیک ایــران به 

واردات محصــوالت تراریخته 
به کشــور اشــاره کــرد و 
گفت: جمهوری اســالمی 
ایران آزمایشــگاه جهان از 
جملــه آمریکا نیســت که 

کشورمان را بازار محصوالت 
تراریختــه )اصــالح ژنتیکی( 

سازد؛ ضروری اســت دولت نسبت 
به بررسی علمی و آزمایشگاهی این مهم اقدام کند. سید رضا 
نورانی افزود: امروزه بسیاری از کشورهای اروپایی ممنوعیت 
ورود محصوالت تراریختــه را اجرا کرده انــد و دولت ایران 
 نیز باید نسبت به ابعاد دقیق این موضوع توجه داشته باشد .

 براساس آمارهای اعالم شده، سال 1392 حدود 16 میلیارد 
دالر محصوالت کشاورزی وارد کشور شد که از این رقم پنج 
میلیــارد دالر محصــوالت تراریخته از جملــه ذرت، کلزا و 
سویا بود؛ 95 درصد ســویا و 98 درصد کلزای دنیا تراریخته 
اســت و از ســوی دیگر 95 درصد روغن ایران وارداتی است 
 که تمام آنهــا از دانه های ســویا یا کلزا به دســت می آیند.

نورانی در این رابطه با بیان اینکه انجمن ارگانیک ایران با ورود 
محصوالت تراریخته به کشور مخالف است، یادآورشد: آمریکا 
اعالم کرده که در سال 2050 جمعیت جهان به 9 میلیارد نفر 
می رسد، بنابراین باید تولید محصوالت تراریخته در دستور 

کار قرار گیرد.

محمدعلی صدیقی  در گفت و گو با اتاق خبر با بیان اینکه در 
حال حاضر ســهم اصناف در صادرات و حضور در بازار جهانی 
ناچیز است اعالم کرد: حضور اصناف در حوزه صادرات بیشتر 
به صورت جانبی و کمک بــه کارخانجات به خصوص در تولید 
قطعات کوچک مانند قطعات خودرو و یا بخش بســته بندی 

کاالی صادراتی است.
وی در ادامه افزود: نقش اصناف در زمینه صادرات بیشتر مربوط 
به صادرات چمدانی است؛ در واقع هر توریستی که وارد کشور 
می شود بیشترین مراودات مالی را با اصناف کشور دارد و این 

رویه ارزآوری باالیی برای کشور خواهد داشت.
رئیس اتاق اصناف تبریز تصریح کرد: از نظر میزان  جاذبه های 
گردشگری کشور ایران در رتبه دهم جهان قرار دارد در صورتی 
که  اکنون سهم کشورمان یک درصد درآمد توریسم کل دنیا را 
دارد. این درآمد فاصله زیادی با  سهم حقیقی ایران دارد و سهم 

ایران باید 10 درصد باشد.
وی در ادامه افزود: یکی از دالیلی کــه واحدهای صنفی ما در 
صورت الحاق ایران به جامعه جهانی قدرت رقابت با ســازمان 

تجارت جهانی را ندارد این است که واحدهای صنفی ما کوچک 
هستند  و سرمایه آن ها تقسیم شده است و هزینه های ثابت 

باالیی نیز دارند.
صدیقی تصریح کرد: در صورت تمایل به وارد کردن اصناف به 
تجارت جهانی و افزایش رقابــت پذیری باید واحدهای صنفی 
یک هم افزایی صورت دهند تا هزینه ها کاهــش یابد و از این 
وضعیت سنتی فعلی خارج شوند بنابراین اگر بتوان با مشارکت 
اصناف واحدهای صنفی کوچک را تبدیل به فروشــگاه های 
بزرگ کرد  در واقــع  با توجه به تجمیع ســرمایه ها و تعدیل 

هزینه ها قدرت اصناف و میزان رقابت پذیری باال خواهد رفت.
عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران با اشــاره به شرکت های 
دانش بنیان و بروز اعالم کرد:  باتوجه به این که خواهان حضور 
در بازارهای جهانی هســتیم در خصوص بازاریابی  باید بروز 
ترین اطالعات را در اختیار داشته باشیم . در عصر حاضر دیگر 
نمی توان  به شکل سنتی به فعالیت های تجاری ادامه داد؛ اگر 
می خواهیم فضای کســب و کار بهبود یابد باید با دانش بروز 

سطح اصناف را ارتقاء دهیم.

عضو اتاق اصناف تهران با اشاره به پیش نویس برنامه 
ششم توســعه در خصوص بهبود شرایط کسب و کار 
اعالم کرد: دولت به عنوان نهادی که با اقتصاد کشور 
از نزدیک در ارتباط نیست نمی تواند برنامه صحیحی 
برای تمامی بخش های آن تدوین کند بنابراین بهتر 
است تا تدوین آن را به اشــخاص مرتبط با این حوزه 

یعنی فعاالن صنفی بسپارند.
   علی توســطی در گفت و گو با اتاق خبر در خصوص 
موفقیت دولت در برنامــه ریزی اقتصادی اعالم کرد: 
مسئوالن در ارتباط مستقیم نیســتند و این حوزه 
را درک نکرده اند و تا به امــروز دخالت ها موفقیت 
آمیز نبوده است. مســئوالن دولتی نمی توانند برای 
واردات و صادرات در بخش هایی مانند کشــاورزی، 
تولیدات بنگاه هــای کوچک و متوســط توزیعی 
راهکارهای صحیحی ارائه کنند چراکه دغدغه اش را 
ندارند  بنابراین بهترین راه استفاده از افراد ذی نفع 

است که در این شرایط اصناف را شامل می شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان ماشین آالت کشاورزی 
با اشاره به لزوم بهبود شــرایط سیاسی کشور برای 

بسترهای  مهیا شــدن 
عنوان  اقتصــادی 

بخواهیم  اگر  کرد: 
کســب  فضای 
و کار را بهبــود 
تنها   بخشــیم 

و  سیاسی  فضای 
حمایت دولت در آن 

تأثیر گذار نیست بلکه 
جلوگیری از قوانین دست 

و پاگیر نیز می تواند در این زمینه موثر واقع شود.
وی با اشــاره به ایجاد فضای رقابتی مورد نظردولت 
مطرح کرد: یک ســری پیش فرض وجود دارد در هر 
علمی یکی از این قوانین انحصــاری وجود دارد که 
ثابت شده و مورد تآیید همگان است؛ در هر شرایطی  
افزایش هزینه ها به کاهش کیفیت می انجامد و فضای 
رقابتی و افزایش فضای رقابت پذیری طبیعتا منجر به 
افزایش کیفیت و پایین آمدن هزینه ها می شود این 

یک فرمول اثبات شده در اقتصاد است.

عضو هیأت رئیســه اتــاق اصناف ایران با اشــاره 
به  ظرفیت های اصناف در حوزه صادرات، عنوان 
کرد: اصناف به جای صادرات مستقیم و حضور در 
بازار جهانی بیشــتر با بهبود فضای سیاسی و رشد 
صنعت توریســم می توانند  در صادرات چمدانی 

نقشی موثری ایفا کنند.

محمد علی صدیقی

نقش صنعت توریسم 
در افزایش صادرات 

چمدانی

  ضرورت بکارگیری از توانمندی های بخش خصوصی در برنامه ششم

تشکل 
ها
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تی

پیشتازان آینده 

با گوشی و یک سونار هوشمند ماهی 
بگیرید

شرکت »دیپر« )Deeper( یک سونار هوشمند مخصوص 
گوشــی های هوشــمند برای ماهیگیری طراحــی کرده 
است. گوشی های هوشــمند در زندگی امروزی انسان ها 
کاربردهای زیــاد و گوناگونی دارند. اما شــاید تاکنون 
فکرش را نکرده باشــید که بتوانید با استفاده از این گجت 
هوشــمند ماهی بگیریــد. ماهیگیــران و عاقه مندان به 
ماهیگیری می توانند گوشی های iOS و اندرویدی شان را 
به جدیدترین دستگاه ماهیگیری مجهز کند. این دستگاه که 
یک سونار هوشمند اســت، »دیپر« )Deeper( نام گذاری 
شــده. دیپر یک ابزار قابل حمل و بی ســیم است که برای 
ماهیگیران آماتور و حرفه ای طراحی شده است. سونار یک 
دستگاه ردیاب زیرآبی است که با استفاده از امواج صوتی، 
تصاویری صوتی از محیــط اطراف به دســت می آورد.
این ابزار دیجیتالی به قاب ماهیگیری آویزان می شــود و 
می توان آن را تا عمق 40 متری درون آب شناور کرد. سپس 
از طریق امواج صوتی گونه های مختلف ماهی در بستر آب 
را پیدا می کند. حسگرهای حرارتی که در این دستگاه تعبیه 
شده، اطاعاتی درباره ی دمای آب در اختیار قرار می دهند. 
به این ترتیب، شما می توانید بفهمید که ماهی ها چه زمانی 

آماده ی گاز زدن به طعمه هستند. 

پایان عمر گوشی هوشمند تا سال ۲۰۲۱
تحقیقات انجام شده نشان از این دارند که تلفن های هوشمند 
امروزی، 10 سال دیگر منسوخ خواهند شد و فناوری های 
دیگر جای آن را خواهند گرفت. بر اســاس مطالعه ای که 
توسط شرکت اریکسون بر روی صد هزار شهروند متعلق 
به 40 کشور مختلف انجام شــده است، تلفن های هوشمند 
در طی 5 سال آینده منسوخ شــده و جای خود را به هوش 
مصنوعی می دهند.نیمی از مشارکت کنندگان در این تحقیق 
بیان کرده اند که رشــد فناوری هــوش مصنوعی تا جایی 
رسیده است که انســان ها می توانند بدون نیاز به تبلت ها 
یا تلفن های هوشمند به تعامل با اشــیاء بپردازند، بنابراین 
فناوری تلفن های هوشمند امروزی تا سال 2021 میادی 
کنار گذاشته می شود.ربکا سدرین انگستروم به عنوان یکی 
از محققان این تحقیق در این باره بیان کرد: در دست داشتن 
یک تلفن هوشــمند، آن قدرها هم کاربردی نیســت. برای 
مثال، زمانی که شخصی در حال رانندگی یا غذا پختن است 
نمی تواند از تلفن همراه خود به خوبی استفاده کند؛ بنابراین 
یکی از هر دو شرکت کننده در این تحقیق بر این باورند که 

تلفن های هوشمند در طی 5 سال آینده منسوخ خواهند شد.
با این وجود باید در نظر داشت که استفاده کنندگان تلفن های 
هوشمند در سراسر دنیا 1.9 میلیارد نفر هستند و این تحقیق 

تنها 0.0052 درصد از آن ها را پوشش داده است.

ویژگی جذابی 
که سامسونگ در 
Galaxy S7 به 

کار خواهد گرفت

آیفون را باید بزرگ ترین منبع درآمد اپل در ســال های 
اخیر بدانیم؛ افزایش فروش این گوشی هوشمند با عرضه ی 
هر نسل باعث شــده تا اپل به درآمد سرشاری دست پیدا 

کند؛ بطوریکه بخش بزرگی از سود خالص 18 میلیارد دالری اپل 
در فصــل چهارم 2014 مربوط به فروش آیفون 6 و 6 اس بود. اما کتی 

هوبرتی، تحلیل گر ارشــد مورگان استنلی خبر از تغییر اوضاع در سال 2016 
میالدی داده اســت.آیفون را باید شاهراهی برای کسب درآمد توسط اپل خواند. این 

کمپانی هر ســاله با عرضه ی نسل جدید آیفون های خود، فروش بیشتری را تجربه می کند؛ 
بطوریکه سال گذشته و پس از عرضه ی آیفون 6 و آیفون 6 اس، این کمپانی رکورد شکنی کرد و در 

ســه ماهه ی چهارم سال 2014 رکورد فروش را بین تمام کمپانی ها به خود اختصاص داد. کتی هوبرتی، 
تحلیل گر ارشــد مورگان استنلی با انتشار گزارشی پیش بینی کرده که بازار گوشی های هوشمند در سال 2016 به همین 
ترتیب نبوده و شاهد تغییراتی در این حوزه خواهیم بود.براساس اعالم هوبرتی، فروش آیفون های اپل در سال 2016 میالدی 
به اندازه ی 5.7 درصد کاهش خواهد یافت. با حساب سرانگشتی می توان به این نتیجه رسید که فروش آیفون های اپل در 
سال آینده ی میالدی از 231 میلیون دستگاه به کمتر از 218 میلیون دستگاه کاهش خواهد یافت.هوبرتی دلیل کاهش 
فروش آیفون های اپل را باال بودن قیمت ها در بازار های جهانی و همچنین اشباع بازار های بین المللی و میزان نفوذ گوشی ها 

در میان کاربران کشور های مختلف خوانده است.

آیفون در سراشیبی سقوط

تا به حال خبرها و شــایعات زیادی درباره پرچمدار 
بعدی سامسونگ یعنی Galaxy S7 به گوش رسیده 
است.در تازه ترین گزارش که در مجله وال استریت 
منتشر شده است ، سامســونگ قرار است در این 
تلفن همراه از صفحه نمایشی حساس به فشار، شبیه 
به آنچه پیشتر در آیفون6 شاهد آن بودیم استفاده 
 Galaxy S7 کند. تاکنون خبرهای زیــادی را درباره
سامسونگ در اخبار خوانده اید. در جمع بندی این 
اخبار و شایعات می توانیم شاهد ویژگی های زیر در 

این تلفن همراه باشیم:
این تلفن همراه در 4 مدل مختلــف به بازار عرضه 
خواهد شــد که بعضی از این مدل ها دارای اسکنر 
رتینا هستند. همچنین احتماال در مدل خیر منحنی 
آن شاهد حتفظه داخلی قابل افزایش خواهیم بود. 
 USB همچنین به احتمال زیاد شــاهد حضور درگاه

نوع C در این پرچمدار هســتیم.همچنین همانطور 
که می دانید دوربین Galaxy s6 شاهد ضعف هایی در 
عکسبرداری در نور کم بود که قرار است در پرچمدار 
سال اینده سامسونگ با دوربینی بهبود یافته برای 
عکسبرداری در شرایط نوری کم طرف باشیم. قابل 
ذکر است که تعدادی از این ویژگی هایی که ذکر شد 
پیش از این در حد شــایعه بود اما با نزدیک شدن به 
زمان معرفی Galaxy S7 رنگ و بویی جدی تر به خود 

گرفته است.
بر طبق تصاویر رندر شده ای که اخیرا از این گوشی 
منتشر شده است ظاهر و طراحی این گوشی به جز 
 s6 دقیقا مانند USB در بخش دوربین پشتی و پورت
است.البته همیشــه تصاویر رندر شده مخصوصا در 
این فاصله زمانی نسبت به معرفی محصول شباهتی 

به محصول اصلی نخواهد داشت. 

موزیال مدت ها اســت که از معرفی نسخه ی 64 بیتی 
مرورگر فایرفاکس خود سر باز می زد؛ اما حاال و مدت ها 
پس از گوگل و مایکروسافت، این شرکت نیز باالخره 
نسخه ی 64 بیتی فایرفاکس را رسما عرضه کرد. موزیال 
باالخره پس از مدت ها انتظار، نسخه ی 64 بیتی مرورگر 
خود را رسما عرضه کرد. البته این به معنای باال رفتن 
سرعت نرم افزاری نیســت؛ اما باعث افزایش امنیت و 

هماهنگی بیشتر اپلیکیشن ها خواهد شد.

موزیال نسخه ی ۶۴ 
بیتی فایرفاکس را 

رسما عرضه کرد
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خودرو

خودروســازی فورد قصد دارد تا ســال 2020 مبلغ 4.5 
میلیارد دالر در گســترش بخــش خودروهای هیبریدی 
و برقی ســرمایه گذاری کند.به گزارش اتاق خبر به نقل از 
رویترز، مارک فیلدز - مدیرعامل فورد - گفت: این شرکت 
نســخه جدیدی از فورد فوکوس الکتریکی را که توان طی 
مسافت 100 مایل را دارد و ظرف 30 دقیقه شارژ می شود، 
ارائه خواهد داد.فورد همچنین برنامه هایی را برای افزودن 
13 خودروی جدید برقی هیبریدی به ناوگان خودروهای 
خود تا سال 2020 دارد و تا این ســال بیش از 40 درصد 
خودروهای فورد الکتریکــی خواهند بود.فیلدز گفت: این 
شرکت سیســتمهای برقی هیبریدی را راهکاری میداند 
که بســیاری از مشــتریان می پســندند.این سیستم به 
رانندگان اجازه میدهد گاهی اوقات از باتریهای شارژ شده 
و گاهی از بنزین استفاده کنند.این باتریها به اندازه باتریهای 
خودروهای برقی- هیبریدی که برای طی مســافت بیش 
از 200 مایل و بیشــتر به آنها نیاز اســت، سنگین و گران 

نیستند.
منبع: ایسنا  

رونمایی از کارخانه یک میلیارد دالری 
خودروساز برقی مرموز

یک شرکت نوپای کالیفرنیایی با هدف به چالش کشیدن 
برتری تســال موتورز در بازار خودروی برقی، کارخانه یک 
میلیارد دالری خود را رونمایی کرد.بــه گزارش اتاق خبر 
به نقل از  ایسنا، شــرکت فارادی فیوچر اعالم کرده است 
ســرمایه گذاری در این کارخانه کــه نزدیک الس وگاس 
نوادا قرار دارد، نخســتین فــاز برای این شــرکت جدید 
محســوب می شــود که هنوز خودرویی به بــازار عرضه 
نکرده است. تسهیالت تولید فارادی فیوچر 4500 شغل 
در منطقه ایجاد خواهد کرد و تیم این شــرکت متشــکل 
از 400 مهندس و مدیر ســابق شرکتهای تســال و ب ام 
و است. شــرکت فارادی فیوچر که در جنــوب کالیفرنیا 
مستقر اســت، جزییات چندانی درباره طرحهای خود یا 
حتی حامیان مالی اش برمال نکرده است. بر اساس گزارش 
ریلکس نیوز، فارادی فیوچر قصد دارد نمونه اولیه خودروی 
برقی خود را در نمایشگاه محصوالت الکترونیکی مصرف 
کننده که ماه ژانویــه در الس وگاس برگزار می شــود، به 
نمایش بگذارد. شرکت تحقیقاتی »سی بی اینسایتس« 
اعالم کرده که یکی از ســرمایه گذاران در فارادی فیوچر، 

یک کارآفرین چینی به نام جیا یوتینگ است. 

اتاق خبر : ســال 2015 میــالدی را در شــرایطی به پایان 
می  رسانیم که خودروســازی جهان اتفاقات خوب و بد زیادی 
را در این سال پشت سر گذاشت. نشریه اکونومیست نیز طبق 
روال هر ســال در ویژه نامه ای به پیش بینی روندهای صنعت 

خودروسازی جهان در سال نوی میالدی پرداخته است. 
  پیش بینی ۵ فناوری خودرویی برای ۲۰۱6

تحلیلگران 5 پیش بینی را برای پیشــرفت تکنولوژی صنعت 
خودرو در سال آینده مطرح کرده اند: 

5- اپــل کارپلی/ اندروید آتــو: خریــداران خودروها خواهان 
جدیدترین تکنولوژی ها هستند، تکنولوژی های کارپلی اپل و 
آتو اندروید گوگل نرم افزارهایی هستند که به طور خودکار به 
تلفن همراه راننده متصل می شوند و در هر مدل خودرویی که 
نصب شوند، صفحه نمایش جلوی داشبورد مطابق با نرم افزار 
گوشی راننده عمل خواهد کرد و نه با سیستم از پیش تعیین 

شده توسط شرکت خودروساز.
4- وزن ســبک تر: در دو دهه گذشته خودروها به طور مستمر 
سنگین تر شده اند.  اما خودروسازان درحال معکوس کردن این 
روند هستند. عالوه بر فورداف-150 مدل 2015 که در مقایسه 
با همتایان خود 700 پوند از وزن خود را از دست داده است، در 
سال 2016 مدل های دیگری هم در این مسیر قرار می گیرند. 
مدل جدید مزدا میاتا 148 پوند ســبک تر از مدل های قبلی 
است، در مدل جدید بی ام و سری 7 از فیبر کربن استفاده شده و 

از وزن این خودرو 190 پوند کاسته شده است.

3- موتورهای توربو: خودروسازان سراسر جهان متوجه شده اند 
که اضافه کردن سیستم القایی به موتورهای کوچک تر به معنی 
افزایش قدرت موتور بدون ازمیان رفتن بهره وری سوخت است. 
در این سیســتم القای الکتریکی به بدنه موتور موجب جذب 
حداکثری بنزین در سیلندر می شود. درنتیجه، خودروسازان 

سراسر جهان از موتورهای توربوشارژر استفاده خواهند کرد.
2- کنترل حرکات بدن: مــدل جدید بی ام و ســری7 دارای 
یک تکنولوژی استاندارد حســاس به حرکات بدن است که به 
راننده امکان می دهد ابزاری مانند اســتریو، سیستم گرمایش 
و ســرمایش و بلوتوث را از طریق حرکت دادن دست خود در 
فضا کنترل کند. این تکنولوژی که اکنون فقط در سری7 بی ام و 
وجود دارد و در سال 2016 بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد، 

احتماال تا سال 2025 در همه خودروها مرسوم خواهد شد.
1- خودکاری بیشتر: گرچه خودروی مرسدس بنز کالس اس 
دارای سیستمی است که به پارک خودرو کمک می کند و یک 
سیستم ناوبری پیشرفته دارد که به این خودرو امکان می دهد 
کم و بیش خودش را براند، اما بی ام وی ســری7 سیستم های 
پیشــرفته تری دارد و در حالی که راننده خارج از خودرو است، 
می تواند به طور خــودکار پارک کند. ســال آینده همچنین 
سیستم آتوپایلوت تســال به بازار عرضه می شود. الون ماسک، 
مدیرعامل تسال ادعا کرده است با این سیستم می توان فاصله دو 
شهر سانفرانسیسکو و سیاتل را پیمود بدون آن که راننده دست 
به فرمان بزند.  منبع اخبار خودرو

برگــــزیده 

پیش بینی صنعت خودرو جهان در سال ۲۰۱۶

سرمایه گذاری ۴.5 میلیارد دالری 

فورد برروی هیبریدی ها

روزی ۱۰میلیارد تومان خسارت خودرو می پردازیم
مدیر بیمه های اتومبیل بیمه ایــران گفت: بیمه ایران به 
طور متوســط روزی ۱۰ میلیارد تومان خسارت در حوزه 
اتومبیل پرداخت می کند.به گزارش اتاق خبر به نقل از 
ایسنا در آذربایجان غربی، عباس فراشیانی در نشستی 
اظهار کرد: سال گذشته بیمه ایران در حوزه اتومبیل در 
کل کشور ۲7۰۰ میلیارد تومان و در نیمه نخست امسال 

۱۵۰۰ میلیارد تومان خســارت پرداخت کرده است.وی 
تصریح کرد:سال گذشــته 8 میلیون بیمه شخص ثالث 
صادر و ۱.۵ میلیون بیمه بدنه در کل کشــور پرداخت 
شده است.وی تصریح کرد: امسال بیمه ایران پرداخت 
خسارت در شعب خســارتی بدون گزارش پلیس را نیز 

دنبال می کند.

خودرو



گزارش

یادداشت

در گفت و گوی اتاق خبر با محمد غرضی عنوان شد

سناریو تفکیک وزارتخانه ها تنها به نفع 
دولت است نه مردم 

محمد غرضی در خصــوص تفکیک 
مجــدد دو وزراتخانــه بازرگانی و 
صنعت گفت: ایــن کار در دولت 
های گذشــته نیز صورت گرفته 
اســت. بطور کلی بنای دولت ها 
براساس مصلحت و نه بصورت کار 

کارشناسی اســت.بنابراین تفاوتی 
نخواهد داشــت که فعالیتها بصورت 

تفکیک شده باشــد یا خیر.غرضی درگفت و 
گو با اتاق خبر خاطر نشــان کرد: برای توسعه دولت بجای 
آنکه ستادها توســعه پیدا کند بدنه توسعه پیدا می کند و 
از آنجا که بدنه مغزی ندارد؛ تفکیــک و یا ادغام تاثیری در 
عملکرد دولت نخواهد داشــت.وی در ادامه افزود: با تغییر 
دولت ها ستادها در وزارتخانه ها تغییر یافته اند و ارجحیت 
در تصمیم گیری ها براساس مصلحت دولت ها انجام شده 
اســت. همچنین باید گفت بحث در مورد این موضوع نه 
در مجلس و نه در دولت هیچ گوش شنوایی ندارد.غرضی 
تاکید کرد: دولت ها هرگز اجازه نداده اند تا ستادی رسمی 
در وزارت ها شکل بگیرد.در صورتی که باید به گونه باشد 

که ستادها در وزارت خانه ها مستقل از وزراء باشد.

 محمدرضا داوطلب:

کنفرانس پاریس؛ اتحاد جهانی علیه 
گرمایش زمین

امسال گرمترین سال کره زمین از زمان 
انقالب صنعتی در قرن هیجدهم بود. 

مصرف ســوختهای فسیلی باعث 
گرم شــدن زمین  طی دو قرن 
اخیر شده است. شرایط بگونه ای 
تغییر کرده که سران 195 کشور 

در پاریــس گرد هم آمــده اند، باال 
آمدن آب در ساحل کشورهای حوزه 

کارائیــب، نابودی جنگل هــای آمریکای 
التین وایجاد خشکســالی در نقاطی از جهان و میلیاردها 
دالر ضرر وزیان ناشی از این گرمایش و ایجاد امنیت قضایی 
و امنیت جهانی در گرو موافقت پیــش نویس کنفرانس 
پاریس اســت. نکته مهم در پیمان پاریــس نحوه کنترل 
و اجرای آن است که قبال توســط پنل های غیر دولتی و 
برنامه هایی که به دولتها اعالم شده است باید در یک برنامه 
زمانبندی شده بتوانند آنها را جایگزین کنند.  اگر کشورها 
طبق برنامه اعالمی عمل نمایند از گرمای کنونی زمین 2 
درجه کاسته خواهد شد و این یک موفقیت بسیار مهم به 
شمار خواهد رفت. در این راه کشورهای صنعتی قول کمک 
به کشورهای فقیر و در حال توسعه را داده اند که از میان این 
کمک ها باید به مبلغ یکصد میلیارد دالراشاره کرد که قرار 
است بتدریج در اختیار کشــورهای فقیر و در حال توسعه 

قرار گیرد. 

گفت
 و
گو

این تصور غلطی اســت که می گویند 
گردشــگران اروپایی با قوانیــن ایران 
مشــکل دارند چراکه آن ها پوشــش 
ایرانــی به خصوص حجاب را بخشــی 
از گردشــگری فرهنگی به حساب می 
آورند و از تجربه کردن آن لذت می برند.

 با توجه به تغییراتی کــه در منطقه و 
موقعیت سیاسی کشور ایران بخصوص 
پس از انجام توافق بر سر برجام هسته 
ای رخ داده اســت امید بر این است تا 
پیامدهــای مثبت آن در حــوزه های 
مختلف از جمله صنعت توریسم خود 
را نشــان دهد برای بررســی این روند 
و چشــم انداز گردشــگری کشور پای 
میراث  پژوهشــگاه  صحبت رئیــس 
فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري، 
سید محمد بهشتی شیرازی نشستیم. 

مشروح گفت و گو در ادامه خواهد آمد:
  ایران از نظر گردشگری و جاذبه 
های توریستی پتانسیل و قابلیت 
بسیار باالیی دارد اما کامال پیداست 
که این صنعت نتوانســته است به 
جایگاهی درخور توجه دست یابد 
و سهم آن در تولید ناخالص ملی 
بسیار اندک است. شما مشکالت 
اصلی گردشگری ایران را در کجا 

می دانید؟
این رویــداد دو دلیل اصلــی داخلی و 
خارجی دارد. در خصوص علت داخلی 
باید گفت موضوع گردشگری در طول 
ســال های پس از انقــالب خیلی پر 
رنگ نبود زیرا مدیریت ارشد کشور در 
تمامی برنامه ریزی های ســال های به 
گردشگری به عنوان یک موضوع مهم 
نگاه نکرد و همیشه بر روی منابع دیگر 
ســرمایه گذاری می کــرد. در واقع به 

گردشگری به عنوان یک موضوع فانتزی 
نگاه می شد. فشارهای خارجی نیز البته 
بی تأثیر نبودند و در طول ســال های 
بعد از پیروزی انقالب اســالمی رسانه 
های کشــورهای قدرتمنــد و مخالف 
نظام تالش بسیار زیادی کردند تا یک 
تصویر تیره از ایران نشــان دهند و در 
نهایت این پــروژه ای که پیش گرفتند 
منجر شد تا عمال کسی رغبت به سفر 
کردن به ایران نداشــته باشد و اسالم 
ستیزی و اســالم هراســی را پررنگ 
کردند. طی ســالهای اخیر هم به دلیل 
پرونده هسته ای هجمه های تبلیغاتی 
شدیدی علیه کشــور وجود داشت اما 
خوشــبختانه مذاکرات هســته ای به 
نتایج مطلوبی دســت یافت و ما شاهد 
یک تغییر رویه دو سویه هستیم. ایران 
در دو سال گذشــته با روند روبه رشد 
افزایش گردشگر خارجی رو به رو شده 
اســت که این رویداد قبل از هر چیزی 
به توافق هسته ای و نحوه برخود ایران 
باز  می گردد. ایران بــا تغییر در رفتار 
خود این شکاف میان چهره حقیقی ما 
و تصور غرب را تا حــدودی پر کند. در 
حقیقت ما با این توافق شاهد تغییرات 
بســیاری خواهیم بود که باید به انتظار 
آن بنشینیم. از جمله آثار این توافق این 
است که تصویری که از ایران در اذهان 
عمومی درست کرده اند تعدیل خواهد 
یافت و زمینه برای این که گردشگران 
بیشتری به ایران  بیاید فراهم خواهند 

شد.
همچنین موضوع مهــم و مرتبط دیگر 
در داخل کشــور به قوانیــن آن باز می 
گردد بطور مثال در برنامه 5 ساله اشاره 
و تأکید شده که میزان گردشگری باید 

5 برابر شود این بیانگر این موضوع است 
که نگاه  مسئوالن به گردشگری تغییر 
کرده است و می خواهند آن را گسترش 

دهند.  
  با توجه به ناامنی های ترکیه که 
خود شما هم به آن اشاره کردید، 
احتماال به زودی بخش عظیمی از 
گردشگران خود را که گردشگران 
روس را شــامل می شود از دست 
خواهند داد. با نظــر گرفتن این 
حقیقت که ایــران تمام امکاناتی 
که ترکیه در اختیار توریست های 
خود قرار می داد، نمی تواند قرار 
دهد، چه میزان امکان اینکه ایران 
بتواند این افــراد را به خود جذب 

کند وجود دارد؟
 گردشــگری را می توان به دو دســته 
کلی تقسیم کرد؛ عشــرتی و فرهنگی. 
کشــور ایران هیچ جذابیتی برای گروه 
اول ندارد و تمایلی نیــز نداریم تا آن ها 
را جذب کنیم اما اگر این گردشــگران 
روس از گروه دوم باشــند خواه ناخواه 
جذب ایران خواهند شــد. در خصوص 
گردشگران داخلی که سوق داده شدند 
به کشوری هم چون ترکیه نیز می توان 
گفت؛ ایران جذابیت های گردشگری 
بسیار باالیی دارد که هنوز حتی ایرانیان 
آن را کشــف نکرده اند. ما باید ظرفیت 
های پنهان خود را کشف کنیم. عمده 
گردشگران در ایران به شیراز و اصفهان 
سفر می کنند در صورتی که ما جذابیت 
های بیشــتری داریم که از آن بی خبر 
هستیم بنابراین برای گردشگران داخلی 
باید تورهای مســافرتی متنوع تری در 
نظر گرفــت تا جذب تورهــای داخلی 

شوند.
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سید محمد بهشتی شیرازی:

تمایلی به جذب گردشگران روس عشرتی نداریم
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آخرین هفته با سینما

الالیی مستندی علیه خشونت منطقه ای
اتاق خبر: منیژه حکمت، ســینماگر پرکار 

الالیي یک پروژه مستند است که در 
حال به پایان رســاندن مستندی 
با عنــوان »الالیی« اســت وی 
در ایــن زمینه گفــت: این پروژه 
از چهار ســال پیش شــروع شد. 
از همان موقع که مشــخص بود 

منطقه دارد به آتش کشیده مي شود 
و اکنــون ناامنــي دامــن کل منطقه را 

نابود گرفته اســت. نبود صلح، بشــر و فرهنگ بشري را 
مي کند. الالیي ها جزوي از فرهنگ شفاهي بشري است که 
در حال نابودي است. همین انگیزه اي شد تا الالیي هایي را 
جمع آوري کنم شاید بتوانم در بستر آنها علیه خشونتي که 

فراگیر شده است مستندي بسازم.

7 قدم برای جیمز باند شدن
اتاق خبر: تهیه کننده فیلم جدید جیمز 

باند با نام »اســپکتر« بــرای تامین 
بخشــی از بودجه 300 میلیون 
دالری مورد نیاز بــرای این فیلم 
شروع به تبلیغ و فروش 7 جنس 
و برندهای مورد اســتفاده بازیگر 

نقش اول این فیلم با این شــعار که 
شــما فقط 7 قدم تا جیمز باند شدن 

فاصله دارید کرده است:
ساعت اومگا مدل Seamaster 300 به قیمت 6350 دالر، 
کت تام فــورد Ivory Windsor Tuxedo به قیمت 5200 
دالر،               سونی اکسپریا Z5 به قیمت 800 دالر،            عینک آفتابی 
وارنه مدل Vintage Glacier به قیمت 600 دالر،دستکش 
روز مال بــری مــدل Black Deerskin بــه قیمت 380 
دالر،          لبــاس یقه  اســکی N.Peal Mock بــه قیمت 306 
دالر،              آستون مارتین مدل DB10 به قیمت 4/6میلیون دالر

سریال »معمای شاه« چقدر هزینه 
داشت؟

علی لدنی تهیه کننده ســریال »معمای شاه« گفت این 
ســریال 20 میلیارد تومان هزینه داشــته که نسبت به 4 
هزار دقیقه ای که در آن تولید شده است رقمی قابل قبول 
است. لدنی افزود: ما در سریال حدود هزار و 500 لوکیشن 
مختلف داریم، کار ما سه سال طول کشید و باید در فصل 
ها و شرایط مختلف کار را پیش می بردیم که سختی های 

زیادی را به دنبال داشت.

برگــــزیده 

وقتی بازیگر مشهور سینما ناآگاهی    و بی خبری را مایه مباهات می داند!

برای خودش   باید متاسف شد یا   ۲ میلیون هوادارش!
 به گزارش اتاق خبر، گفت وگوی تازه یک بازیگر زن 
سینما با یکی از مجریان تلویزیون و پاسخ های عجیب 
این بازیگر به برخی از بدیهی ترین پرسش های قابل 
تصور در حالی به بحث روز بدل شده که سوای دانش 
این چهره و نظایر او، موقعیت اجتماعی که با تکیه بر 
این سطح از سواد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به 
دست آورده محل تامل است.سحر قریشی در برنامه 
دید در شــب با اجرای رضا رشیدپور با پرسش هایی 
مواجه شــد که با صراحت به آنها پاسخ داد و همین 
موضوع بســیار چالش زا بود. البته این گفت وگو، با 
گفته های تاسف آور دیگری نیز همراه بود اما شاید 
هیچ بخشــی تاثربرانگیزتــر از دیالوگ های فوق 
نبود؛ دیالوگ هایی که نشــان می دهد سطح سواد 
عمومی و آگاهی از مســائل روز کشور نزد برخی از 
چهره های مطرح کشورمان تا چه حد پایین است و 
حتی این چهره ها شناخِت حداقلی در خصوص حوزه 
تخصصی شان یعنی سینما نیز ندارند.این نگاه همراه 
با تاسف، صرفاً به واسطه ســطح سواد این چهره ها 
نیست، بلکه به واســطه تاثیرگذاری این چهره ها با 
وجود این سطح سواد محدود است. در واقع نگرانی 
از بابت کم ســوادی چهره هایی چون قریشی وجود 
ندارد، بلکه نگرانی از دو میلیــون و صد هزار دنبال 
کننده صفحه اینستاگرام قریشی است که طبیعتًا 

بخش قابل توجهی از آنها طرفدارانش هستند.شاید 
این حجم طرفدارای و همراهی با چنین چهره ای را 
بتوان در کنار مخاطب محدود نخبگان و نوابغ حال 
حاضر ایران قرار داد که کتب شــناخته شده ترین 
آنها از چند ده هزار نســخه فزونی نمی رود و شاید 
اگر در چنین فضاهایی حضور یابند، مخاطب شــان 
در خوشــبینانه ترین بــرآورد از چندصدهزار تن 
فزونی نیابد.یک نگاه کلی به مخاطبان این بازیگر و 
چهره هایی نظیر او به مدد جادوی تصویر یک شبه 
ره صدساله را پیموده اند، نشان می دهد که قریب به 
اتفاق طرفدارانش از طبقه نوجوان و جوان هستند 
و گروه سنی که عالقمندی ها و سبک زندگی امثال 
قریشــی را پی می گیرد، در رده سنی ۱۲ تا ۲۵ سال 
قابل تعریف است.با این حال تلخ ترین بخش ماجرا که 
نمی توان از کنارش به سادگی گذر کرد این است که 
بخشی از این طیف سنی نیز سبک زندگی و معلوماتی 
شبیه به قریشــی دارند. در واقع قریشی را می توان 
در جمعیت آماری قابل توجهی مشــاهده کرد. به 
همین دلیل اینکه تصور شود چنین عارضه ای در این 
بازیگر محدود شده، یک خیال خام خواهد بود. آنچه 
سحر قریشی نمایندگی کرد، واقعیت تلخ و تصویری 
 از یک گروه اســت که در آینده کشور آثار پررنگی

 خواهد داشت.

تفاخر به تجاهل !  / علی حق شناس 
سحر قریشي در گفتگو با رضارشیدپور در برنامه دید در شب 
تنها خودش نبود، او طیف وسیعي از جوانان ایراني را نمایندگي 
مي کرد که جهل را، ندانستن را، عدم آگاهي را مایه مباهات 
مي دانند. آنها بســیارند. کتاب نمي خوانند. در شبکه هاي 
اجتماعي فقط به جوک و فان و ســوژه هاي خاله زنک روي 
خوش نشــان مي دهند. روزنامه و مجله نمي خرند مگر 
براي خواندن مصاحبه ســتاره اي مثل سحرقریشــي یا 
النازشاکردوست ...براي رفتارشان همان برهان قاطعي را 
دارند که سحر قریشي در برابر رشیدپور گفت: خبرهاي بد 
اذیتم مي کند، پس از هر چه خبر است دوري مي کنم!آنها 
تمایل شدیدي دارند به زندگي سرخوشانه. لذت بردن از 

زندگي در بدوي ترین حالت ممکن ایده آل آنهاست. 
زندگي در تعریف آنها فقط کسب لذت است. پس، 

چه نیازي به آگاهي؟ چه نیازي به دانستن؟ اما 
تاسف آور، تفاخر آنهاست به جهل شان.


