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شماره 2

مهم ترین خبرهای 

سایت اتاق خبر

 اتاق خبر ویکند 

سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
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مهر تایید  اتاق 
بازرگانی بر پیش 

نویس برنامه 
ششم
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عضو هیأت رئیسه اتاق تهران در 
گفت و گو با اتاق خبر:

بخش خصوصی 
مجری اقتصاد 
مقاومتی است

پای وام  25   
 میلیونی خودرو

 به آلودگی هوا باز 
شد 

نرخ مالیات بر ارزش 
افزوده در بودجه ۹5 

ثابت باقی ماند

سخنگوی شرکت مخابرات 
ایران در گفت و گو با اتاق خبر 

عنوان کرد

نیاز اعتبار 7200 
میلیارد تومانی برای  

پیشبرد    برنامه ها
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در گفت و گو با دبیر کل خانه اقتصاد ایران  تشریح شد

 آسیب های اقتصادی
 تروریست نامیدن ایران

سخن آغاز

راه دگر باید
برجام اگر یک دستاورد عینی داشت، حضور هیأت های تجاری 
و اقتصادی گس��ترده در ایران بود. هرچند اثرگذاری این هیأت ها 
خود جای بحث دارد اما به هر حال مراودات خارجی از زمان روی 
کار آمدن دولت تدبیر و امید به ش��دت افزایش یافت. هنوز مدت 
زیادی از حل و فصل برجام نگذشته بود که قانون محدودیت صدور 

روادید برای مسافران به ایران مشکل جدیدی بر سر روابط تجاری 
ایران با سایر کشورها پدید آورد. هیأت های تجاری که پیش از این 
حتی برای سنجش شرایط به ایران می آمدند دیگر جرئت حضور 
در ایران را ندارند. هیأت هایی که از قبل هماهنگ شده بودند اکنون 
شاهد لغو مسافرت بسیاری از فعاالن اقتصادی هستند. در این میان 
اتاق بازرگانی با ایجاد کمپینی س��عی کرد مان��ع از امضا این قانون 
توسط رئیس جمهور آمریکا ش��ود ولی پیش از آن که اتاق کاری 
اجرایی برای این کمپین انجام دهد اوباما این قانون را به امضا رساند. 
حال سوال این اس��ت که به چه روش می توان جلوی اجرای این 

قانون ضدایرانی و اثرات شوم آن بر اقتصاد را گرفت؟ 

ظـریف

صدا  وسیما
       علــیه 

فراز جبلی

سردبیر



سیاسی2
روی موج خبر

 تشدید شکاف ها و تفرقه هنر نیست
اتاق خبر: حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی روز سه 
ش��نبه در دیدار با مدیران، مشاوران و 
کارکنان وزارت اطالعات گفت: همه 
باید برای تقویت وحدت و انسجام 
در کشور تالش کرده و تا آنجا که 
می توانیم اختالفات را در مس��یر 
حفظ وحدت کاهش دهیم. روحانی 
همچنین امنیت امروز ایران را در فضای 
ناامن منطقه، مثال زدنی دانست که می بایست با هوشیاری 

از آن حراست کرد.

رئیس جمهور چین در راه تهران
اتاق خبر: »دنگ لی« مدیر کل سیاس��ی در امور آس��یای 
غرب��ی و ش��مال آفریق��ای وزارت امور 
خارج��ه چین که روز س��ه ش��نبه 
میزبان یک گروه خب��ری اعزامی 
از ایران بود، بدون اش��اره به تاریخ 
دقیق این س��فر، انج��ام آن را در 
آینده حتمی دانس��ت و یادآور شد 
که مقدمات سفر »شی« در دست اجرا 
است. وی گفت که ایران و چین دو شریک دیرینه هستند 
و تحقق این س��فر برای دولت پکن و ش��خص »شی جین 

پینگ« رئیس جمهوری اهمیت ویژه ای دارد.

ناخرسندی از نامه کری به ظریف
اتاق خبر: اندیش��کده آمریکایی ش��ورای روابط خارجی با 
درج مقال��ه ای وزیر خارجه ومس��ووالن 
دول��ت آمریکا را به اظه��ار ضعف در 
مقابل ایران متهم کرده و نوش��ته 
اس��ت که ای��ن مس��ووالن بجای 
انتقادو برخورد ج��دی با مواضع 
ایران س��عی دلجویی وعذرخواهی 
درمقابل آن ها را داش��ته اند. نویسنده 
درادامه کری را مورد انتقاد قرارداده اس��ت که بجای تالش 
ب��رای آزاد کردن زندانی��ان آمریکایی از زن��دان های ایران 

محتاطانه سعی می کند به ایرانی ها اهانتی نکند.

پیش خبرهای جهانگیری از یک تخلف 
بزرگ مالی

اتاق خبر: اس��حاق جهانگیری مع��اون اول رئیس جمهور از 
احتم��ال وقوع تخل��ف ب��زرگ مالی در 
دولت قبل خبر داد و گفت: بر اساس 
دس��تور رییس جمه��ور در حال 
پیگیری این موضوع هس��تم. وی 
اف��زود: چندی پی��ش رییس کل 
بانک مرکزی ط��ی نامه ای به رییس 
جمهور اعالم کرد ک��ه در ماه های پایانی 
سال 89 در یک مرحله مبلغ 41 هزار میلیارد ریال و در یک 
مرحله 130 هزار میلیارد ریال از مناب��ع بانک مرکزی بنا به 
دستور مقامی، )برداشت و( به خزانه واریز شده است. این در 
حالی اس��ت که منابع بانک مرکزی متعلق به مردم اس��ت و 

نباید بدون صدور مجوزهای قانونی از آن برداشت شود.

اتاق خبر: شب یلدا مصادف با برنامه پرطرفدار 90 در این هفته 
ش��ده بود و طبق وعده ای که از هفته قبل تر عادل فردوس��ی 
پ��ور داده بود، مصاحب��ه وی با محمد جواد ظری��ف با موضوع 
دیپلماسی ورزشی قرار بود به عنوان برنامه سورپرایزی پخش 
ش��ود، و در حالی که بس��یاری منتظر پخش این برنامه بودند، 
فردوس��ی پور رو به دوربین و خطاب ب��ه مخاطبانش گفت: ما 
برای ویژه برنامه امشب با وزیر امور خارجه گفتگوی ورزشی را 
انجام دادیم که مسووالن صداوسیما صالح ندیدند این مصاحبه 
پخش ش��ود. »ما برای ویژه برنامه امش��ب با وزیر امور خارجه 
گفتگوی ورزشی را انجام دادیم که مسووالن صداوسیما صالح 
ندیدند این مصاحبه پخش شود. انش��اهلل بزودی این مصاحبه 
پخش می ش��ود و من برای اینکه امش��ب مصاحبه روی آنتن 

نرفت از ایشان عذرخواهی می کنم.«
اما این مساله با بازتاب بسیار وسیعی در میان رسانه ها، شبکه 
های اجتماعی و چهره های سیاس��ی مواجه شد، حتی کار به 
موضع گیری مس��تقیم س��خنگوی وزارت خارجه کشید در 
همین زمینه جابر انصاری در کنفرانس��ی خبری گفت: »صدا 
و سیما بخاطر این برخورد غیر مسئوالنه باید پاسخگوی افکار 

عمومی ملت ایران باشد و به س��واالت و ابهامات موجود در این 
زمینه پاسخ دهد« در رس��انه های اجتماعی نظیر فیسبوک، 
توئیتر و اینستاگرام هم بس��یاری از کابران انتقادات شدیدی 
علیه مدیران صدا و س��یما به راه انداختند، و عمدتاً بر این باور 
بودند مدیران این س��ازمان، نگران از افزای��ش محبوبیت وزیر 
امورخارجه بوده اند که مانع از پخش این مصاحبه ش��ده اند و 
برخی نیز با تعابیری شبیه »رسانه میلی« بجای »رسانه ملی« 
این رسانه را متهم به دخالت جهت گیری های سیاسی در عدم 

انتشار مصاحبه ظریف کردند.
در چرایی روی دادن این مس��اله همچنین باید اشاره ای کرد 
به موضع روزنامه های محافظه کار و منتقد دولت نظیر »وطن 
امروز« که دو روز پیش از زمان پخش برنامه 90، با انتشار چند 
گزارش، تحلیل و سرمقاله مجری معروف این برنامه را به سوء 
اس��تفاده از ابزار رس��انه و حمایت از یک جناح خاص سیاسی 
کرد.«گفته می شود وزیر خارجه هم در پیامکی به فردوسی پور 
اینگونه واکنش نشان داده است: »شنیدم فشار آوردند، از طرف 
من هیچ نگران نباشید، پخش نش��دن مصاحبه اصال برای من 

مهم نیست. بی جهت درگیر نشوید.«

صدا وسیما علیه ظریف

اتاق خبر: رفتار صداوس��یما در عدم دادن اجازه 
انتش��ار به مصاحبه دکتر ظریف در برنامه 90 نش��ان 
داد این سازمان متعلق به همه 80 میلیون نفر مردم 
ایران نیست بلکه متعلق به 4 میلیون نفری است که 
در زمان انتخابات ریاس��ت جمهوری به سعید جلیلی 
رای داده اند. مدیران این سازمان تاکید دارند؛ بگویند 
رس��انه ملی تنها متعلق به یک جریان خاص سیاسی 
است و بیان این مسئله و رفتار را زشت و ناپسند هم 
نمی دانند. عملکرد آنها نشان داده حمایت آشکارشان 
از یک دس��ته و گروه در نظر خودشان نه تنها قبحی 
ن��دارد که ض��رورت نیز دارد. این س��ازمان از بودجه 

عموم��ی و مالیات م��ردم اداره می ش��ود اما رفتارش 
عمال دهن کجی به مالیات دهندگان است. آنها نه تنها 
این رفتار را زش��ت نمی دانند بلکه با اعتماد به نفس 
هرچه تمام تر آشکارا نشان می دهند که تصمیمات ما 
به هیچ فردی مربوط نیس��ت. در سازمان صداوسیما 
ن��ه رهبر دولت اصالحات جای��ی دارد نه محمدجواد 
ظریف و نه هیچ استاد دانشگاه مستقل دیگری. فقط 
و فق��ط هم��ان 8 درصدی که به س��عید جلیلی رای 
دادن��د؛ حق دارند. آنها هم آش��کارا ح��ق 9۲ درصد 
مردم را فدای 8 درصد از طرفداران اصولگرای تندرو 

می  کنند.

نقد هفته

صادق زیباکالم

رسانه ملی 8 درصدی!استاد دانشگاه تهران



اقتصادی3

گوشه کنار اقتصاد

پاییز با تورم تک رقمی تمام شد
ریزش ت��ورم بازهم ادامه پیدا ک��رد و مرکز 

آم��ار از کاهش این ش��اخص تا 1۲.6 
درص��د در آذرماه خب��ر داد. این در 
حالی اس��ت که تورم نقطه به نقطه 
تک رقمی ش��ده است.شاخص کل 
کاال و خدمات مصرفی شهری در ماه 

قبل به ۲۲۲.6 رسید که نشان می دهد 
تورم ماهانه آذرماه 1.۲ درصد اس��ت. این در 

حالی اس��ت که تورم نقطه به نقطه)تغییرات شاخص 
در آذر نسبت به ماه مشابه سال قبل( با کاهش حدود 
0.9 درصدی تک رقمی شده و از 10.8 به 9.9 درصد 

رسیده است. 
تورم س��االنه هم که در 1۲.6 درصد ثبت شده حدود 
0.5 درص��د از 13.1 درصد م��اه آبان فاصل��ه گرفته 
اس��ت. بنا بر این گزارش، تورم گروه عمده »خوراکی 
ها، آشامیدنی ها و دخانیات« نیز به 10.3 و تورم گروه 
»کااله��ای غیرخوراکی و خدمات » ب��ه 13.7 درصد 

کاهش یافته است.

خبر خوش برای فعاالن حوزه 
پتروشیمی

مدیر هاب س��وم پتروش��یمی افزود: تاکی��د چندین 
باره دولت بر اس��تفاده از ظرفیت های 

س��واحل مکران در توس��عه و راه 
اندازی هاب س��وم پتروش��یمی 

ایران است.
محمدرض��ا موثقی نیا  با اش��اره 

به اظه��ارات وزیر نف��ت مبنی بر 
تامی��ن 4.5 میلیون تن ات��ان عالوه 

بر خوراک ه��ای موج��ود ب��ا تکمیل طرح ه��ای در 
دست پاالیش��گاهی و تخصیص آن به سرمایه گذاران 
صنع��ت پتروش��یمی و همچنین اعالم در دس��ترس 
ب��ودن متان به می��زان کافی توس��ط وزی��ر نفت، آن 
 را خبر بس��یار خوبی ب��رای س��رمایه گذاران داخلی و

 خارجی دانست.

نوسان قیمت کاالهای خوراکی
در هفته گذش��ته، کاالی خوراکی نوسان قیمت قابل 

توجهی نداش��ته و اغلب با کاهش و یا 
ثبات قیمت همراه ش��دند. اما در 
بین آنها تخم مرغ تنها کاالیی بود 
که تا بیش از چه��ار درصد گران 

شد.
اع��الم بان��ک مرکزی از متوس��ط 

قیمت خرده فروش��ی م��واد خوراکی 
در ته��ران در هفته منتهی ب��ه ۲7 آذرم��اه حاکی از 
ثبات قیم��ت در لبنیات، برن��ج، گوش��ت قرمز، قند 
و ش��کر، چای و روغن نباتی نس��بت ب��ه هفته ماقبل 
اس��ت. در عی��ن ح��ال تخم م��رغ تنه��ا کاالی گران 
ش��ده در هفته گذش��ته بوده و حبوب��ات، میوه های 
 ت��ازه، س��بزیجات و گوش��ت م��رغ کاه��ش قیمت 

داشتند.

قاسم پناهی با اعالم اینکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده در الیحه 
بودجه س��ال 95 نس��بت به الیحه بودجه س��ال 94 تغییری 
نخواهد کرد، افزود: س��ازمان امور مالیاتی ب��ا توجه به این امر 

پیشنهادی تاکنون در این زمینه ارائه نکرده است.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: نرخ مالیات بر 
ارزش افزوده در س��ال 94 به میزان 9 درصد است که در سال 
95 هم 9 درصد خواهد بود و هیچ بحثی درباره تغییر این نرخ 

مطرح نیست.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بودجه ۹۵ ثابت 
باقی ماند

کالن

کاهش 100 میلیارد دالری درآمد نفتی کشور
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: وضعیت کشور وضعیت 
خطیری اس��ت. تحریم های بی سابقه بر کش��ور تحمیل شد و 
بخش عمده ای از این تحریم ها متوجه نظام بانکی کش��ور شد 
و بانک س��په نیز یکی از قربانیان از این شرایط و تحریم های 

ظالمانه بود.
علی طیب نیا افزود:  وضعیت درآمد نفتی روش��ن اس��ت. ما 
در س��ال 90 قریب 120 میلیارد دالر درآمد نفتی داش��تیم و 

برای س��ال جاری چیزی حدود 20 میلیارد دالر، این در حالی 
اس��ت که همه این درآمد وارد بودجه دولت نمی شود. سهمی 
از آن به صندوق توس��عه ملی اختصاص می یابد و بخشی نیز 
سهم ش��رکت ملی نفت ایران می ش��ود. اما آن بخشی که وارد 
بودجه می ش��ود باز همه در دس��ترس دولت نیست. بخشی از 
 درآمدهای نفت��ی ایران در خ��ارج و در حس��اب های مختلف

 بلوکه می شود.

در این ماه اگر چه اخبار سیاسی مهمی در خصوص بسته 
شدن پرونده PMD مطرح شد، اما ابهاماتی در خصوص نرخ 
خوراک شرکتهای پتروشیمی، نرخ باالی سود بانکی و بهره 
مالکانه معادن و از همه مهم تر تشدید روند نزولی قیمت نفت 
و رس��یدن قیمت این محصول به 35 دالر که در سال های 
اخیر بی س��ابقه بوده است، شرایط تاالر شیشه ای را سخت 
تر کرد و موجب تشدید نگرانی و ناامیدی سهامداران شد. به 
این ترتیب اگرچه اواسط دی ماه زمان احتمالی رفع تحریم 
ها اعالم ش��ده است، اما ابهامات اقتصادی و احتمال گزارش 
نامطلوب 9 ماهه ش��رکتها به قدری است که مانع اثرگذاری 
اخبار مثبت سیاس��ی در بازار س��رمایه شده است؛ امری که 
موجب افزایش میانگین زیان س��هامداران در آذر ماه شد و 
میانگین زیان 9 ماهه بورس را تا س��طح 1.6 درصد افزایش 

داد. بر این اساس بورس تهران 
آخرین ماه پایی��ز را در حالی 
س��پری کرد که طی ۲0 روز 
معامالتی مه��م ترین متغیر 
این بازار یعنی شاخص بورس 

هزار و 371 واحد معادل ۲.18 
درصد افت کرد و منجر به شکست 

خ��ط مقاومت 61 هزار واحد و ورود ش��اخص 
به نیمه 61 هزار واحد ش��د. در این ماه حجم و 

ارزش معامالت سهام به ترتیب 9 و 11 درصد رشد کرد و در 
مجموع 9 هزار 13 میلیون س��هم به ارزش 16 هزار و ۲۲9 
میلیارد ریال شد ؛ همچنین در این ماه دفعات معامالت افت 
1.5 درصدی را تجربه کرد و به 576 هزار و 169 دفعه رسید.

بورس
زیان 1.6 درصدی بورس



4
با کمیسیون ها

نبود شایسته ساالری در بدنه دولت
در نهمین جلسه کمیس��یون خانه اقتصاد ایران بر انحالل 
سازمان حمایت و شایسته ساالری در 
بدنه دولت تأکید شد.به گزارش 
اتاق خبر، در ابتدای این جلسه 
محمد فربد یک��ی از اعضای 
کمیسیون کش��اورزی خانه 
اقتص��اد با بیان این که س��وء 
مدیریت هایی در بخش های 
مختلف دولت وجود دارد گفت: 
مس��ئله ای که این روزه��ا درگیر آن 
هستیم بحث سرانه مصرف شیر است.وی با ارائه آمارهایی 
اظهار داشت که نه تنها مصرف س��رانه شیر در سال جاری 
افزایش��ی پیدا نکرده بلکه براساس افزایش قیمت در دولت 
قبل، این مهم کاهش نیز یافته است و همین افزایش قیمت 
آسیب هایی را به حوزه اقتصاد و به تبع آن به مصرف کننده 
وارد کرده اس��ت.وی ادامه داد: مش��کل ما نبود باالنس در 
وضعیت درآمدی م��ردم و هزینه های آنان اس��ت.فربد در 
ادامه سخنان خود اظهار داشت: مصرف لبنیات به خصوص 
ش��یر کاهش پیدا کرده و علت اصلی آن ح��ذف یارانه این 
محصول است که این امر جز فساد دستاوردی نداشته است.

وی خاطرنش��ان کرد: س��هم هزینه های خوراکی در سبد 
هزینه های خانوار 30 درصد است و از این 30 درصد حدود 
10 درصد به لبنیات اختصاص دارد بنابراین نوسان قیمت 
در این بخش بس��یار تحریک پذیر اس��ت.وی در راستای 
صحبت های خود ادامه داد: در مملکت ما شایسته ساالری 
وجود ندارد و تا زمانی که اساس انتخاب مسئوالن بر همین 
اساس باشد مشکالت ادامه خواهد داش��ت.فربد ادامه داد: 
در کش��ورهای توس��عه یافته دامداران و صنع��ت فرآوری 
منافع مش��ترک دارند، امری که در ایران وج��ود ندارد.وی 
خاطرنشان کرد: باید دولت ها بپذیرند کسانی را که تجربه 
دارند به عنوان متصدیان امر جذب کنن��د، در ایران منافع 
گروهی گاهی اوقات باعث نادیده گرفت��ن منافع ملی می 
شود. وی اظهار داشت: منافع ملی ما امروزه این گونه اقتضا 
می کند که سرانه مصرف شیر افزایش پیدا کند و مسائلی 
از قبیل پوکی استخوان، پوس��یدگی دندان، از کار افتادگی 
زود هنگام که گریبان گیر  نسل بعدی کشور خواهد شد به 
مراتب بار هزینه ای بیش ت��ری را برای دولت در پی خواهد 
داشت. وی افزود: اگر دولت مانع سوء تغذیه نشود این بحران 
ها در سال های آتی خود را نشان خواهد داد.مجید افالکی 
دیگر عضو کمیسیون کشاورزی خانه اقتصاد با بیان این که 
ما هیچ گاه گوش ش��نوایی در سیس��تم دولتی نداشته ایم 
گفت: در سیستم اقتصاد کالن کشور هنوز تصمیم نگرفته 
ایم که آیا اقتصاد ما دولتی است یا خصوصی.وی ادامه داد: 
تولید در کشور فدای نوعی تفکر واردات شده است که  این 
امر بر تفکری که می تواند تولید و اش��تغال کش��ور را سر و 
سامان دهد غلبه پیدا کرده است.افالکی خاطرنشان کرد: 
متأس��فانه به یک نرخ رش��د GDP و قیمت ثاب��ت 6 یا 7 
درصد منفی خواهیم رسید که ابعاد خطرناکی در پی دارد.

وی ادامه داد: وقتی در قرن بیست و یکم به نرخ رشد اقتصاد 
6 درصد منفی می رس��یم یعنی زمان را از دس��ت داده ایم 
و جبران این چند س��ال در سیس��تم کالن بین المللی به 
راحتی ممکن نخواهد بود و این طور می شود که می شنویم 
افغانستان به  WTO )سازمان تجارت جهانی( می پیوندد.

خانه
اقتصاد 

با امضای رئیس جمهور آمریکا،  قانون محدودیت صدور 
روادید برای مس��افران به ایران، عراق، س��وریه و سودان 
تصویب ش��د. قبل از تصویب این قانون، ات��اق بازرگانی 
ایران، کمپین��ی با عنوان »روش��نگری علیه آدرس غلط 
تروریس��م«، راه اندازی کرده بود تا مان��ع از تصویب آن 
ش��ود. اما این اتفاق نیفتاد. »مسعود دانشمند«، دبیرکل 
خانه اقتصاد ایران درباره راهکارهای پیش روی ایران در 

شرایط فعلی می گوید.
  حاال که قانون محدودیت صدور روادید تصویب 
شده است، کمپین علیه آدرس غلط تروریسم چه 

وضعیتی پیدا می کند؟
این قانون دو بند دارد. یک بند آن درب��اره نیاز به صدور 
روادید برای اتباع 38 کش��ور جهان از جمله کشورهای 
اروپایی است که در پنج سال گذش��ته به عراق و سوریه 
س��فر کرده اند که در این بند اس��می از ایران نیامده. در 
بند دوم اس��م ایران آمده؛ به عنوان کش��وری که حامی 
تروریسم اس��ت و گفته ش��ده کس��انی که در پنج سال 
گذش��ته به کش��ورهای حامی تروریس��م مث��ل ایران و 
سودان سفر داشته اند برای ورود به آمریکا نیاز به دریافت 
روادید دارند. بحث اصلی در اینجا این است که چرا ما در 
فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار گرفته ایم؛ ما که 
نه تنها حامی تروریسم نیستیم بلکه بارها اعالم کرده ایم 
خود قربانی تروریسم هس��تیم. تمام تالش ما هم از این 
پس باید این باش��د که خودمان را از فهرست کشورهای 

حامی تروریسم خارج کنیم.
   این تالش ب�از هم بای�د از طری�ق کمپین هایی 

مشابه کمپین اتاق بازرگانی انجام شود؟ 
کمپی��ن ات��اق بازرگان��ی حرکت خوب��ی بود، ام��ا فکر 
می کنم تصور ات��اق بازرگانی این نبود ک��ه این قانون به 
این سرعت تصویب ش��ود. س��رعت این کمپین کم بود. 
مشکل دیگر که به نظرم وجود داش��ت و دارد، این است 
که ما هدف گذاری درستی نداش��تیم. مسئله اصلی این 

کمپین یا هر کمپین دیگری که در این زمینه تش��کیل 
ش��ود باید خارج کردن ما از فهرست کش��ورهای حامی 
تروریسم باش��د. در طول این مدت عمده بحث هایی که 
در این زمینه ش��د، حول محور برج��ام می چرخید. این 
قانون ربطی ب��ه برجام ندارد. درمورد برجام مس��ئله این 
بود ک��ه تحریم های مرتبط ب��ا موضوع هس��ته ای ایران 
برداشته شود و دیگر تحریمی مرتبط با مسئله هسته ای 
وضع نش��ود که این اتفاق در حال افتادن است. اما اینکه 
تحریم ه��ای دیگ��ری مث��ل تحریم هایی که مش��مول 
کشورهای حامی تروریس��م می شود، اعمال نشود، بحث 

کامال جداگانه ای است. 
  فک�ر می کنید، س�رمایه گذاری در ای�ران برای 
به ق�دری  توس�عه یافته  و  اروپای�ی  کش�ورهای 
جذابیت داش�ته باش�د که ح�اال که ای�ن مصوبه 
تبدی�ل به قانون ش�ده اس�ت، علی�ه آن اعتراض 

کنند؟
اول اینک��ه همان زمان ک��ه این طرح در کنگ��ره آمریکا 
رأی آورد، خانم موگرینی ب��ه آن اعتراض کرد اما باوجود 
اعتراض��ات صورت گرفت��ه این طرح تصویب ش��د. نکته 
دیگر این اس��ت که برخ��ی از کش��ورهای اروپایی مانند 
انگلستان قوانین شان به گونه ای است که می توانند برای 

اتباعشان دو پاسپورت صادر کنند.
 برای مثال اتباعی که به اس��رائیل س��فر می کنند، برای 
س��فر به اس��رائیل یک پاس��پورت دارند و برای سفر به 
کشورهای اسالمی پاس��پورتی دیگر. ممکن است برخی 
کش��ورهای دیگر هم پس از تصویب ای��ن قانون، قوانین 
داخلی ش��ان را  درجه��ت ص��دور دو پاس��پورت برای 
اتباعش��ان تغییر دهن��د. البته با این کار باز هم مش��کل 
عطف به ماسبق ش��دن این قانون پابرجاس��ت. اما درباره 
س��ؤال ش��ما باید بگوییم که ش��رایط اقتصادی اتحادیه 
اروپا اکنون به ش��کلی اس��ت که نمی تواند از بازار ایران 
منبع : شرق صرف نظر کند.  

آسیب های اقتصادی تروریست نامیدن ایران



یادداشت

عضو هیأت رئیسه اتاق ایران در گفت و گو با اتاق خبر تاکید 
کرد:

مهر تایید بخش خصوصی بر پیش 
نویس برنامه ششم توسعه

اتاق خبر: عضو هیأت رئیس��ه اتاق ای��ران در خصوص 
تفکیک وزارت بازرگان��ی از وزارت صنعت اظهار کرد: 
این انتزاع به طور قط��ع باید انجام ش��ود؛ چون مدت 
زمانی اس��ت که بخش صنعت به فراموش��ی س��پرده 
شده اس��ت. ادغام این دو وزاتخانه اقدام درستی نبود 
و نتایج موردنظر را به بار نیاورد.حس��ین پیرموذن در 
گفت و گو با خبرنگار ات��اق خبر در رابطه با هزینه های 
احتمالی تفکیک دو وزارتخانه افزود: این هزینه چندان 
مورد توجه نیست. با ادغام تنها اس��م وزارتخانه تغییر 
کرد و از تعداد پرسنل و تیم مربوطه کم نشد. انتزاع به 
هرصورت با توجه به بیانات مقام معظم رهبری ضرورت 
دارد.وی در پاسخ به این پرسش که آیا بخش خصوصی 
می تواند در اجرای سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی به 
دولت یاری رساند،گفت: اقتصاد مقاومتی درواقع یک 
اقتص��اد مردمی و مبتن��ی بر بخش خصوصی اس��ت. 
همچنین نقش بخ��ش خصوصی در حیط��ه اقتصاد 
مقاومتی به درستی تعریف شده اس��ت.خزانه دار اتاق 
بازرگانی ایران ادامه داد: اینکه در اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی تا چه ان��دازه دولت به نقش و ظرفیت 
های بخ��ش خصوصی توجه م��ی کن��د، کمی جای 
تردید دارد ولی در این خصوص بای��د با بخش دولتی 
مذاکرات جدی صورت بگی��رد.  پیرموذن در خصوص 
اینکه چه مواردی ضرورت دارد که در بودجه س��نواتی 
سال 95 مجلس شورای اس��المی مطرح شود؛ اذعان 
کرد: اکثر واحدهای تولیدی از نب��ود نقدینگی و عدم 
بازپرداخت بدهی دولت به آن ها و اصالحاتی که توسط 
ش��بکه بانکی انجام ش��د؛ گله مند بودند که این موارد 
برای اینکه واحدهای تولیدی بتوانند با ش��رکت های 
خارجی وارد مذاکره ش��وند؛ الزم اس��ت که در بودجه 
امسال درنظر گرفته شود. عضو هیأت رئیسه اتاق ایران 
تاکید کرد: در این راستا الزم اس��ت که مواد 16 و 19 
بودجه سنوات س��ال جاری در برنامه بودجه سال 95 
لحاظ شود.پیر موذن راهکار ظهور و بروز هرچه بیشتر 
بخش خصوصی در اقتصاد کشور را اجرایی شدن پیش 
نویس برنامه ششم توسعه دانس��ت و گفت: این پیش 
نویس مورد تایید بخش خصوصی و اتاق ایران است و 
ما به طور جدی مصمم هستیم که این طرح را پیگیری 
کرده تا  نقش بخش خصوصی در کشور پررنگ تر شود.

وی در پاسخ به این س��وال که در دوران پساتحریم چه 
سیاس��ت هایی باید اعمال ش��ود ت��ا بخش خصوصی 
فعالیت بیشتری داشته باشد؛ اظهار کرد: باید به آقای 
روحانی و وزیر امور خارجه ب��ه دلیل تحقق وعده های 
خود تبریک گفت. در دوران پس��اتحریم الزم است که 

دولت تیمی را تشکیل دهد تا قوانین تغییر کند.  

نشست بررسی » تجارت ایران و روس��یه در حوزه کشاورزی 
و صنایع غذایی« که با حضور مهن��دس محمود حجتی وزیر 
جهاد کشاورزی، اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، هیات 
رئیس��ه اتاق بازرگانی مشترک ایران و روس��یه در محل اتاق 
بازرگانی تهران برگزار ش��داتاق خبر: در این مراس��م محمود 
حجتی وزیر جهاد کش��اورزی با با بیان اینکه امر تجارت نیاز 
به برنامه ریزی بلند مدت دارد گفت: تجارت بین المللی باید 
مبحثی بلند مدت باشد و برنامه ریزی برای آن نباید مقطعی 
باش��د.حجتی با بیان اینکه در درارتباط با روسیه زیرساخت 
الزم نرم اف��زاری و س��خت اف��زاری در مورد ص��دور کاالی 
کش��اورزی را نداریم، علت این امر را نداشتن ارتباط تجاری با 
این کشور تا قبل از فروپاشی شوروی خواند و افزود: افت قیمت 
روبل را در روسیه یکی از مشکالت صادرکنندگان است و عالوه 
بر داشتن مشکالت در زمینه تعرفه گمرکی ، در مسائل فنی 
نیز روس��ها به دالئل نامعلومی حاضر به داشتن موافقت نامه 

تجاری با ما نشده اند.
وزیر جهاد کش��اورزی با بیان اینکه در حوزه لبنیات ظرفیت 

ه��ای بس��یاری وج��ود دارد ادام��ه داد: ما نم��ی خواهیم به 
واحدهای بی کیفیت متکی باشیم. در حالیکه واحدهای بسیار 
خوبی در بخش دامپروری کشور وجود دارد که از نظر کیفیت 
با واحد های اروپای��ی رقابت می کنند صادرات ما با مش��کل 
مواجه است. زیرا در زمانی که اقدام به صادرات می کنیم نباید 
انتظار داشته باش��یم که در کوتاه مدت به نتیجه و سودآوری 
برس��یم بلکه یک افق بلندمدت را باید مدنظر داشت که بازار 
محصوالت کشاورزی روسیه نیز برهمین اساس است. حجتی 
در ادامه از اختصاص هزار میلیارد تومان یارانه صادراتی برای 
پش��تیبانی از صادرات در بودجه س��ال 95 خبر داد گفت: با 
توجه به اقتص��اد مقاومتی و عزم دولت ، امیدوار هس��تیم که 
ایران بتواند جایگاه صادراتی بلندمدت در کشور روسیه داشته 
باشد.در پایان مراس��م اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران و 
هیات رئیسه اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و روسیه سواالت 
و مش��کالت خود در زمینه های مختلف از جمله مش��کالت 
گمرکی، تخصیص ارزو مش��کالت صدور ویزا را با وزیر جهاد 

کشاورزی در میان گذاشتند.

تجارت نیاز به برنامه ریزی بلند مدت دارد

اتاق 
بازرگانی 5

حسین پیر موذن

خزانه دار اتاق بازرگانی ایران

 اتاق خبر- سوس��ن یحیی پور:  از مش��ارکت و حضور بخش 
خصوصی به عنوان شاه بیت سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی 
یاد می شود و فعاالن اقتصادی معتقد هستند که ورود هرچه 
بیشتر این بخش در اقتصاد به تحقق برنامه ها و اهداف اقتصاد 
مقاومتی منجر خواهد ش��د. این درحالی است که دولت مانع 
جدی احراز این نقش توس��ط بخش خصوصی است و امکان 

جوالن بخش خصوصی را در عرصه ظهور تنگ می کند. 
  بخش خصوص�ی چه کمکی م�ی تواند ب�ه اجرای 

سیاست های اقتصاد مقاومتی بکند؟
بخش خصوصی به معن��ای واقعی مجری اقتص��اد مقاومتی 
است و می تواند به پیشبرد اهداف مورد نظر این برنامه کمک 
بس��یاری کند. همچنین تمام روح حاکم بر اقتصاد مقاومتی 
حمایت از بخش خصوصی است و اجرا برعهده این بخش نهاده 

شده است. 
  به نظر شما در دوران پساتحریم چه سیاست هایی 

باید اعمال ش�ود تا بخش 
فعالی�ت  خصوص�ی 

داش�ته  بیش�تری 
باش�د و س�رمایه 
گ�ذاری در بخش 
افزای�ش  مول�د 

یابد؟
در زمان پساتحریم باید 

احتیاط زی��ادی به خرج 
داد تا به رخدادهای ناگوار سال 

های گذشته برنگردیم. نباید طوری عمل کرد که تنها 
شرکت های خارجی پروژه های بزرگ و ملی را برعهده بگیرند 
و پیمانکاران ما در حد دستیار این ش��رکت ها فعالیت کنند. 
شرکت های داخلی باید قدرتمند عمل کرده و بتوانند در عرصه 

های بین المللی رقابت کنند.  

عضو هیأت رئیسه اتاق تهران در گفت و گو با اتاق خبر:

بخش خصوصی مجری اقتصاد مقاومتی است
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رئیس انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی:

بلیت قطار بدون افزایش قیمت به 
مشتریان عرضه می شود

رئیس انجم��ن صنفی ش��رکت های 
حمل و نقل ریل��ی گفت: بلیت 

قطارهای مسافری هم اکنون 
ب��دون هیچگون��ه افزایش 
قیمتی از س��وی ش��رکت 
های حمل و نق��ل ریلی به 

مشتریان عرضه می شود.
موس��وی  حس��ن  س��ید 

ه��ای  ش��رکت  اف��زود:  ن��ژاد 
خصوصی فع��ال حمل و نقل مس��افری 

راه آهن در ح��ال حاضر ف��روش بلی��ت قطار را ب��ا توجه 
به ادعای س��ازمان حمای��ت از حقوق مص��رف کنندگان 
و تولیدکنن��دگان ب��ا تخفی��ف ب��ه مش��تریان عرضه می 
 کنند تا این مش��کل با مذاک��رات دو طرف برطرف ش��ود.

وی با بی��ان اینکه هیات مدیره ش��رکت راه آهن جمهوری 
اس��المی ایران پس از نشست های کارشناس��ی با اعضای 
انجمن صنفی ش��رکت های حم��ل و نقل ریلی با ش��ناور 
ش��دن نرخ بلیت قط��ار و افزایش قیمت به طور متوس��ط 
هش��ت درصد موافقت کرد، افزود: این تصمیم براس��اس 
ماده 9 قانون دسترس��ی آزاد به ش��بکه حمل و نقل ریلی 
مصوبه س��ال 1384 مجلس شورای اس��المی اتخاذ شده 
و انتظار داریم این ظرفی��ت های قانونی در بررس��ی های 
 نهایی برای تعیین نرخ بلیت قطارهای مسافری لحاظ شود.

مدیرعامل ش��رکت حمل و نق��ل ریلی رجا اظهارداش��ت: 
ب��رای ن��رخ گ��ذاری نهای��ی، بررس��ی ه��ای مش��ترک 
میان فع��االن حم��ل و نق��ل ریل��ی و س��ازمان حمایت 
دارد  ادام��ه  تولیدکنن��دگان  و  از مص��رف کنن��دگان 
و ت��ا اخ��ذ تصمی��م نهای��ی، اکن��ون قیم��ت بلی��ت ب��ا 
 تخفیف و ب��دون هی��چ گونه افزایش��ی عرضه می ش��ود.

وی با بی��ان اینکه تخفیف های اعمالی از س��وی ش��رکت 
های حم��ل و نقل��ی در مقط��ع کنون��ی هم��ان میزانی 
اس��ت که براس��اس نرخ گذاری ش��ناور در ایام غیر پیک 
تعیین ش��ده بود، یادآور ش��د: راه آهن جمهوری اسالمی 
ای��ران ب��ا توجه ب��ه هزین��ه ب��االی قطارهای مس��افری، 
هزینه س��نگین تعمی��ر و نگه��داری قطار ها، احتس��اب 
ترددهای یک س��ر خالی و ضریب اش��غال پایین صندلی 
 ها در ای��ام غیرپیک، ب��ا این افزای��ش نرخ موافق��ت کرد.

به گفت��ه وی، عالوه ب��ر این در س��ال های گذش��ته هیچ 
س��رمایه گذاری جدی��دی در حوزه ریلی ص��ورت نگرفته 
اس��ت و دلیل این عدم س��رمایه گذاری، اقتصادی نبودن 
آن و ض��رر و زیان ش��رکت های ریل��ی اس��ت؛ در نتیجه 
 راه حل نهای��ی در واگ��ذاری تعیین قیمت به بازار اس��ت.

طبق موافقت ش��رکت راه آهن جمهوری اس��المی ایران، 
مقرر بود نرخ بلیت قطارهای مس��افری در بی��ش از 110 
مسیر افزایش یابد، اما سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان اعالم کرد براس��اس مصوبه تیرماه امسال 
س��تاد هدفمند س��ازی یارانه ها، نرخ خدمات حمل و نقل 
ریلی مشمول قیمت گذاری است و هرگونه افزایش قیمت 
بلیت باید با تصمیم این سازمان و کارگروه تنظیم بازار انجام 

شود، لذا افزایش قیمت بلیت قطارها غیرقانونی است.

عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف بر نوین سازی 
نظام توزیع و اصالح قوانین کس�ب و کار تاکید 

کرد.
سعید ممبینی در گفت و گو با اتاق خبر با یادآوری 
جمعیت 25 میلیونی اصناف عن�وان کرد: جمعیت 
باالی این قشر از جامعه نش�ان دهنده آن است که 
باید به خواسته های آن ها رسیدگی کرد و دولت به 
جای ارائه تسهیالت و وام برای بهبود شرایط کسب 

و کار در تسهیل قوانین اقدامی صورت دهد.
وی تصری�ح کرد: یک�ی از راهکاره�ای جلوگیری 
از این رویداد ها تش�کیل واحد صنف�ی منطبق با  
نیاز جامعه اس�ت در حال حاضر می�زان واحد های 
صنفی در س�طح ش�هر بیش از نیاز حقیقی جامعه 
بیشتر اس�ت بنابراین ش�رایط برای بهبود تجارت 
مهیا نیس�ت.ممبینی در پاس�خ به این پرسش که 
برای ایجاد رقابت در بی�ن اصناف چه اقداماتی باید 
ص�ورت داد، گفت: در ح�ال حاضر ب�ه دلیل وجود 
فروش�گاه های زنجی�ره ای و بزرگ ش�اهد ایجاد 
فضای رقابتی هس�تیم ام�ا به دلیل س�طح دانش 
فعاالن صنفی این قشر هنوز نتوانسته است از این 

فضای رقابتی در جهت بهبود شرایط استفاده کند.
عضو هیأت رئیس�ه ات�اق اصن�اف ای�ران در ادامه 

اف�زود: تنها را 
ایج�اد رقابت 

استفاده از امکانات 
روز و نوین سازی 
اس�ت  اصن�اف 
اصناف  بنابرای�ن 
بای�د قب�ل از هر 

اقدام�ی ب�ه فک�ر 
ارتق�اء س�طح خ�ود 

باشند البته در نهایت تمام 
این مسائل به سود مصرف کننده خواهد بود.

وی با اشاره به سهم اندک اصناف در صادرات گفت: 
باید اصالحاتی در وضعیت فعلی صادرات ایجاد کرد 
و تسهیالتی هم چون پش�تیبانی از کاال و خدمات 
پ�س از ف�روش ب�رای آن در نظر گرفت ت�ا مصرف 

کننده های بیشتری را به خود جذب کند. 
رئیس اتاق اصناف اهواز در خص�وص نقش اصناف 
در مجلس مطرح کرد: اصناف همیشه در انتخابات 
جزء اقشار فعال بوده اس�ت و  نهایت تالش خود را 
می کنند تا در آن سهمی داشته باشند و شخصی از 
جامعه خود را در مجلس حمای�ت کنند و به آن رأی 

دهند.

نوین سازی نظام توزیع

تشکل 
ها

نایب رئیس اتاق اصناف ش��یراز بزرگ 
ترین مش��کل بر سر راه کس��ب و کار را 

دولتی بودن اقتصاد کشور دانست.
خس��رو فروغان در گفت و گ��و با اتاق 
خبر در رابط��ه با مش��کالت اصناف و 
مس��ائلی که برای بهبود فضای کسب 
و کار ب��ا آن درگی��ر هس��تند، گفت:  
بزرگترین مانعی که بر س��ر را کسب و 
کار وجود دارد دولتی بودن و دولتی فکر 
کردن اقتصاد باید دانست. مشکل اصلی 
در واقع تجمیع قدرت در دست دولت و 

فربگی آن است.
وی در ادامه اف��زود: در حقیقت هیچ از 

مسئوالن دولتی در راس��تای حل این 
معضل حاضر نیس��تند از ق��درت خود 
بکاهند و ب��ه بخش خصوص��ی واگذار 
کنند و اگر هم چنی��ن اقدامی صورت 
گیرد این واگذاری به صورت مش��روط 

است.
فروغان ب��ا بی��ان اینکه دولت��ی بودن 
اقتصاد تبعات بسیاری دارد، اعالم کرد: 
رانت خواری که به عنوان یک فرهنگ 
در جامعه ی این روزهای ما نهادینه شده 
یکی از تبعات اصلی اقتصاد دولتی است.

نایب رئیس اتاق اصناف شیراز با اشاره 
اولین بار در سال ب��ه اینک��ه ب��رای 

86 قانون��ی برای بهبود فضای کس��ب 
و کار از س��وی اتاق بازرگانی به مجلس 
ارائه و تصویب گردید، گفت:این قانون 
هیچ گاه در دولت سابق به اجرا نرسید و 
دولت فعلی نیز برای عملیاتی کردن آن 
به دلیل نواقصی که دارد با مش��کالت و 

موانعی رو به رو است.
فروغ��ان در ادامه با اش��اره به معضالت 
بسیاری که در مراحل مختلف تجارت 
وج��ود دارد، عن��وان ک��رد: درصورت 
تدوین مجدد قوانین بای��د صفر تا صد 
تجارت را در نظر گرفت و در یک قانون 

کلی به تمام مراحل آن پرداخت.

نایب رئیس اتاق اصناف شیراز :

اقتصاد دولتی مانع اصلی بهبود فضای کسب و کار
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ژاپن از طراحی استادیوم المپیک 2020 
خود رونمایی کرد

همان گونه ک��ه در جریان هس��تید ژاپن به عن��وان میزبان 
المپیک سال ۲0۲0 انتخاب شده اس��ت. هرچند دست کم 

چهار سال تا آن زمان فرصت باقیست با این حال 
از هم اکنون ژاپنی ها در پی آماده س��ازی 

مقدمات ساخت مکان های این رویداد 
جهان��ی برآمده اند. در همین راس��تا 
به تازگ��ی از طرح اس��تادیوم اصلی 
المپیک توکیو رونمایی ش��ده است.

طرح اس��تادیوم جدید المپیک توکیو 
عالوه بر طراحی منحصربه فرد، از انطباق 

کامل با مناظر اطراف و سیستم خطوط جاده ای 
پایتخت این کش��ور برخوردار اس��ت. تا پی��ش از این انتظار 
می رفت زاها حدید طراحی معروف انگلیس��ی تبار، به عنوان 
معماری اصلی این بنا انتخاب شود با این حال به نظر می رسد 
با افزایش هزینه تقریبی ارائه ش��ده از سوی وی به مبلغ ۲.۲ 
میلی��ارد دالر و از س��وی دیگر عدم س��ازگاری ط��رح وی با 
فرهنگ کشور ژاپن، مسئولین این کشور طرح “کنگو کوما 
” معمار برجسته ژاپنی را جایگزین نسخه طراح شده توسط 
حدید کرده اند.بر این اساس استادیوم جدید المپیک ۲0۲0 
توکیو که در طراحی آن از روی یک معبد قدیمی ژاپنی الهام 
گرفته شده، قرار اس��ت بیش از 80 هزار نفر را در خود جای 
دهد. به گفته مقام��ات ژاپنی فاصله جایگاه تماش��ا گران تا 
زمین اصلی چیزی حدود 50 متر بوده ب��ه طوری که گویی 
زمین ورزش��ی درون یک فرورفتگی جای گرفته است.طبق 
آخرین برآوردهای صورت گرفته این طرح برای اجرای کامل 
به 1.6 میلیارد دالر بودجه نیاز دارد که نس��بت به طرح ارائه 
شده از سوی حدید به مراتب کمتر است. کمیته ملی المپیک 
ژاپن پیش بینی کرده که به زودی روند ساخت این ورزشگاه 
توسط چند ش��رکت پیمانکار وطنی آغاز شود و امید می رود 

اواسط سال ۲019 میالدی به مرحله بهره برداری برسد.

دانشمندان می خواهند کاشت و رشد 
سیب زمینی در مریخ را امتحان کنند

برای کاشت سیب زمینی باید شرایط محیطی کره زمین 
در مریخ شبیه سازی شود. از قرار معلوم دانشمندان ناسا 

و موسسه  بین المللی کاشت سیب زمینی 
)CIP( ک��ه در پ��رو واقع اس��ت در 

حال انجام تحقیقاتی برای رش��د 
س��یب زمینی هایی در روی زمین 
هس��تند که ش��رایط آب و هوایی 
مریخ برای آنها لحاظ ش��ده است.

عالقه من��دان علم نجوم ب��ه خوبی 
می دانند که از دیر باز پیش بینی میشود 

روزی فرا خواهد رس��ید که انس��ان ها بر روی کره مریخ 
زندگی کنند، با این حساب باید شرایط جوی این کره بر 
روی زمین کاماًل شبیه سازی شود تا جنبه های مختلف 
زندگی در مریخ بررسی گردد.برای انجام هر چه دقیق تر 
آزمایش کاش��ت س��یب زمینی در مریخ، دانش��مندان 
از خاک صح��رای ال جویا )La Joya( در پرو اس��تفاده 
کرده اند، از ق��رار معلوم این خاک به خاک مریخ ش��بیه 

است. 

 امکان تماس ویدئویی واتس اپ به زودی
  فراهم می شود

گوگل در حال س��اخت اپلیکیشن پیام رسان هوشمند 
جدید برای رقابت با فیس��بوک است. این اپلیکیشن اجازه 
می دهد با دوستان خود حرف بزنید و نیز با پیام دادن به ربات 
گوگل از او سواالت مختلف بپرسید و پاسخ آن ها را دریافت 
کنید.بنابر گزارش جدید منتش��ر شده توسط وال استریت 
ژورنال، گوگل در تالش برای توسعه ی اپلیکیشن پیام رسان 
هوش��مند است. بنابر این گزارش، گوگل بیش از یک سال 
روی این اپلیکیش��ن کار کرده و در حال حاضر مش��خص 
 نیست که چه زمانی شاهد عرضه ی عمومی آن خواهیم بود.

همچنین مشخص نیست که ربات گوگل برای پاسخگویی 
به سواالت تا چه حد قدرتمند خواهد بود اما انتظار می رود 
این ربات همانند موتور جس��تجوی گوگل عمل کرده و در 
صورت امکان پاسخ کاربر را بدهد، اما اگر نتوانست نتیجه ی 
خوب��ی بیابد، لینکی برای یافتن پاس��خ در اختیار وی قرار 
دهد.در این حالت می توانی��د برای اطالع از وضعیت آب و 
هوا به این ربات پیام دهید یا از آن در مورد محل رستوران 
مورد نظر خود س��وال کنید. ظاهرا گوگل اجازه خواهد داد 
تا دیگر توس��عه دهندگان نیز ربات خود را طراحی کنند تا 

از سرویس های آن ها نیز بتوان درون اپلیکیشن  پیام رسان 
استفاده کرد اما خود گوگل این موضوع را تایید نکرده است.

گوگل قصد دارد کابرانی که قصد جس��تجو دارند را از 
دس��ت ندهد چرا که دیگر رقبا مانند فیسبوک نیز در حال 
ساخت ربات پیام رسان هوش��مند هستند. گوگل در حال 
حاضر اپلیکیش��ن  پیام رسان موفقی ندارد، حتی هنگ اوتز 
نی��ز موفق نبوده و به این دلیل ای��ن امر که گوگل به فکر 
اپلیکیش��ن پیام رسان جدید باش��د، کامال طبیعی به نظر 

می رسد.

گوگل برای رقابت با فیسبوک اپلیکیشن پیام رسان هوشمند می سازد

اولین وبس�ایت تاری�خ اینترنت، 25 س�ال قب�ل در چنین 
روزهایی آنالین ش�د. این صفحه که 2۰ دس�امبر سال ۱۹۹۰ 
به حالت عمومی درآمد، یک صفحه در م�ورد نحوه ی انجام 
پروژه ای خاص توضیح داده بود. هر چند این وبسایت بسیار 
کوچک بود اما پایه ای برای ساخت وبسایت های امروزی شد.

اولین وبس�ایت تاری�خ اینترنت، 25 س�ال قب�ل در چنین 
روزهایی آنالین ش�د. این صفحه که 2۰ دس�امبر سال ۱۹۹۰ 
به حالت عمومی درآمد، یک صفحه در م�ورد نحوه ی انجام 

پروژه ای خاص توضیح داده بود.

اولین و ب سایت 
جهان 25 ساله 

شد

اپلیکیش��ن واتس اپ که پیش از این توس��ط فیس��بوک 
خریداری ش��ده، به زودی ویژگی جدید تماس ویدئویی 
را به لیس��ت قابلیت های خود اضافه خواهد کرد تا مجددا 

به روزهای اوج بازگردد.
به زودی وات��س اپ قابلیت تم��اس ویدئوی��ی را ارائه 
خواه��د کرد. این ویژگ��ی جدید ابت��دا ب��رای کاربران 
iOS  و س��پس اندروید عرضه خواهد شد. این کاربران 
می توانند از دو طریق Cellular و WiFi به مکالمه ی 
تصویری بپردازند. به طوری ک��ه یک پنجره ی کوچک 
در باالی بخش لیس��ت ویدئوها اضافه می شود تا تصویر 
پیش نمایش ش��ما را نش��ان بدهد. سپس ش��ما می توانید 
به راحتی بی��ن دو دوربین اصلی و س��لفی گوش��ی برای 
انتخاب یکی از آن ها جابجا شوید. همچنین کاربران قادر 

خواهند بود میکروفون گوشی را نیز غیرفعال کنند.
به احتمال زیاد، نس��خه ای که قابلی��ت مکالمه تصویری 
را در خود ج��ای می دهد 2.12.1۶.2 اس��ت که به زودی 
برای کاربران نسخه ی فعلی یعنی 2.12.12 منتشر خواهد 
شد. واتس اپ عالوه بر تماس ویدئویی، ویژگی چندین 
تب برای چت را نیز فراهم خواهد کرد. به واس��طه ی این 
ویژگی به راحتی می توانید بین سربرگ های مختلف چت 

جا به جا شوید.
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خودرو

به گزارش ات��اق خبر به نقل از ایس��نا، محس��ن جوان در 
نشس��ت خبری اظهار کرد: هفته گذش��ته در سفر معاون 
اول رییس جمهوری به الجزایر قرار داد ایجاد خط تولید در 
این کشور به امضاء رس��ید.وی با بیان این که شرکت سایپا 
الجری ب��ا س��رمایه گذاری 75 درصدی ط��رف الجزایری 
تاسیس شده اس��ت، خاطر نشان کرد: س��ایپا نیز در قبال 
س��هم ۲5 درصدی خود به انتقال دانش فنی و تجهیزات 
به این کش��ور خواه��د پرداخت.مع��اون ص��ادرات گروه 
خودروس��ازی س��ایپا ادامه داد: س��ایت تولیدی در کشور 
الجزایر در زمینی به مس��احت ۲0 هکتار ایجاد و ظرفیت 
اس��می خط تولید در فاز اول ۲0 هزار دستگاه خواهد بود 
که تا پایان س��ال ۲016 و تا ابتدای ۲017 به بهره برداری 
خواهد رسید.وی افزود: میزان س��رمایه گذاری در فاز اول 
پ��روژه ۲0 میلیون دالر اس��ت که 75 درص��د آن از طرف 
الجزایر و ۲5 درصد نیز از سوی سایپا در قالب انتقال دانش 

فنی و تجهیزات تامین خواهد شد.

همه چیز درباره خودروی بزرگ آقا

این روزه��ا در س��ریال هایی ک��ه در فضا ه��ای تاریخی 
 س��اخته می ش��ود یک دوج مش��کی حضور فع��ال دارد .

 به گزارش اتاق خبر ب��ه نقل از عصر ایران ای��ن خودرو در 
سریال ش��هرزاد که این روزها در ش��بکه نمایش خانگی  
پخش می شود مربوط به شخصیت بزرگ آقا با بازی علی 
نصیریان است.یکی از دالیل اختصاص این خودرو  به یکی 
از شخصیت های اصلی سریال سالم بودن و شرایط خاص 
آن بوده است.این دوج کرنت که مدل آن 1949 میالدی  
است در وضعیت بسیار مطلوبی نگهداری شده و با بازسازی 
هایی که در آن انجام گرفت هم اکنون به عنوان یکی از پایه 
های اصلی خودرویی در سریال های تاریخی حضور فعال 
دارد.حمید انتشاری مالک این خودروی 66 ساله درگفت 
و گو با عصر ایران در مورد س��ریال هایی که این دوج در آن 
حضور داشته گفت: این خودرو عالوه بر حضور در سریال  
شهرزاد در سریال های تاریخی معمای شاه، کیما و دندون 
طال که در ش��بکه  نمایش خانگی در حال پخش اس��ت 
حضور داشته است.دوج کرنت جزوء اولین نسل های کرنت 
است که تولید آن از س��ال 1949 آغاز شد و مدل بعدی آن 
در سال 1953 با تغییراتی که مهمترین آن را می توان یک 
تیکه شدن شیش��ه جلوی ذکر کرد.مدل کرنت در دنیا تا 
س��ال 76 ادامه یافت و دوج در س��ال های بعد تولید  مدل 

های دیگری را در دستور کار خود قرار داد.

ماجرا و حواش��ی وام ۲5 میلیون تومانی که بان��ک مرکزی با 
هزینه ای بالغ بر ۲500 میلیارد تومان در اختیار خودروسازان 
قرار داد تا انبارهای آنها تخلیه شود تمامی ندارد. این بار صدای 
مسئوالن از اثرگذاری این طرح در افزایش آلودگی هوا و نادیده 
گرفته شدن سایر بخش های حمل و نقل که می توانست با این 

تسهیالت ترمیم شده و از آلودگی موجود بکاهد، درآمد.
شدت آلودگی هوا در برخی بخش های کشور به ویژه تهران در 
روزهای اخیر موجب اعالم شرایط اضطراری و تعطیلی مدارس 
در پایتخت شده است.قناعتی -عضو هیات رئیسه شورای شهر 
تهران- در این رابطه ب��ه وام ۲5 میلیون تومانی که اخیرا بانک 
مرکزی در قابل بسته تس��ریع رونق اقتصادی ارئه کرد، اشاره 

داشته است.
وی با انتقاد از بودجه محدود حمل و نقل برای کاهش آلودگی 

هوا عنوان ک��رد که اگر دولت و س��ایر س��ازمان ها درصدی از 
اعتبارات خود را به س��المتی مردم در راستای کاهش آلودگی 

هوا تخصیص می  دادند االن در وضعیت هشدار قرار نداشتیم.
قناعتی تاکید دارد که نه تنها دس��تگاه های دولتی کمکی به 
کاهش آلودگی هوا ندارند بلکه تصمیم��ات غلط آنها از جمله 

پرداخت وام ۲5 میلیونی خودرو به این موضوع دامن می زند.
عضو هیات رییسه شورای شهر تهران با اعالم اینکه این انتظار 
وجود داشت تا پولی که خرج تس��هیالت خودرو شد به حمل 
و نقل عمومی اختصاص پیدا می کرد، عنوان کرده اس��ت که 
دولت می توانست این وام ۲5 میلیونی را به نوسازی تاکسی های 
فرسوده بپردازد و یا حداقل می توانست این پول را برای خرید 
واگن در اختیار شهرداری قرار دهد تا مشکالت قطارهای مترو 

حل شود.
برگــــزیده 

 تولید محصوالت سایپا
 در الجزایر 

تصویب بسته چند صد میلیون دالری برای جذب خودروساز برقی 
به گزارش ات�اق خبر به نقل ایس�نا، این اق�دام پس از 
حمایت اکثر قانونگ�ذاران این ایالت از بس�ته مذکور 
انجام گرفت. قانونگذاران ن�وادا هفته پیش دریافتند 
که جیا یوتینگ، میلیاردر چینی از این شرکت نوپا که 
شماری از مدیران سابق تس�ال موتورز را در استخدام 
دارد و هنوز هیچ خ�ودروی مفهومی را رونمایی نکرده 

و محصولی به بازار عرضه نکرده است، حمایت می کند.
ساخت کارخانه فارادی فیوچر 45۰۰ شغل مستقیم در 

نوادا ایجاد خواهد کرد.
بیش از یک س�ال قبل ه�م قانونگذاران نوادا بس�ته 
تش�ویقی به ارزش ۱.3 میلی�ارد دالر را برای س�اخت 
کارخانه باطری سازی تسال در حومه شهر رنو تصویب 

کردند.
مقامات نوادا اظهار ک�رده اند که توافقه�ای مذکور به 
متنوع کردن اقتصاد این ایالت که چندین دهه است به 

کازینوها متکی بوده است، کمک می کند.

خودرو

 پای وام  2۵   میلیونی خودرو
 به آلودگی هوا باز شد 

هانس دیت��ر پ��وچ، رییس هی��ات نظارت ای��ن گروه 
خودروسازی در مصاحبه با نش��ریه “ولت ام سونتاگ” 
اظهار ک��رد: ما س��رگرم برنامه ریزی برای چرخش��ی 

کردن برخی از سمتها هس��تیم تا کسانی 
ک��ه در ای��ن س��متها ق��رار می گیرند، 

به م��دت مح��دودی عه��ده دار آنها 
ک��رد:  خاطرنش��ان  باش��ند.وی 
افزایش چرخش مش��اغل به دلیل 
پیچیدگی باالی بعضی از سمتها، 
ب��رای این ش��رکت چال��ش ایجاد 

خواهد کرد با اینهمه فولکس واگن می تواند از تخصص 
کارمندانش در سراس��ر ش��رکت بهره بگیرد.بر اساس 
گزارش رویت��رز، فولکس واگن اوایل م��اه جاری اعالم 
کرد تنها ش��مار مح��دودی از کارمندانش 
در رس��وایی آالیندگی دخیل ب��وده اند 
و هیچ ش��واهدی از دس��ت داش��تن 
اعضای هیات مدیره در این رسوایی 
که به بزرگترین بح��ران تاریخ این 
خودروساز تبدیل شده است، وجود 

ندارد.

پستهای مدیریتی در فولکس واگن چرخشی می شوند 



گپ
مشاور رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران:

عرضه اپلیکیشن آموزش مهارت 
عمومی با کمک دستگاه های دولتی

حمید ش��ریف نی��ا ضمن تش��ریح 
اقدامات و فعالیت های آموزشی 

وزارت ارتباط��ات اع��الم کرد: 
این وزارتخانه فعالیت هایی از 
قبیل تقویت زیر ساخت های 
موجود، اج��رای آموزش های 

مهارت��ی عموم��ی و همگانی را 
دنبال می کند.

وی در گفتگ��و با ات��اق خبر ادام��ه 
داد: اجرای تفاهم نام��ه هایی با س��ازمان آموزش و 
پرورش برای کمک به تقویت حیطه های آموزش��ی 
در دست اقدام اس��ت و به دلیل اینکه سبک آموزش 
های موجود معلم محور هس��تند، تقویت بنیه علمی 
معلمان یک مساله و شکاف جدی محسوب می شود. 
همچنین بواس��طه نداش��تن علم فن��اوری اطالعات 
حتی اگ��ر ابزارهای��ی از قبیل مدارس هوش��مند در 
اختیارش��ان قرار گیرد از آن بدرس��تی استفاده نمی 

شود.
مش��اور رئیس س��ازمان فناوری اطالع��ات ایران در 
تشریح مفاد طرح مشترک وزارتخانه های ارتباطات 
و وزارت آم��وزش و پرورش اعالم ک��رد: در این طرح 
امکان حضور رایانک )تبلت( دانش آموزی در مدرسه 

مهیا شود.
وی ادامه داد: این تبلت ها مجهز به سیمکارت هایی 
اس��ت که با یک اجرا کننده )النچر( امکان کنترل آن 
از سوی والدین وجود داشته باش��د. همچنین سعی 
براین اس��ت تا تعرفه دیت��ای مورد اس��تفاده دانش 

آموزان متفاوت با تعرفه های رایج باشد.
ش��ریفی تصری��ح ک��رد: در گام اول ای��ن اق��دام از 
س��وی وزارت آموزش و پ��رورش انجام می ش��ود و 
در ص��ورت موفقی��ت این ط��رح، در س��ال آینده به 
 حوزه ه��ای آم��وزش عال��ی و وزارت علوم تس��ری 

خواهد یافت.
مشاور رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران آموزش 
های مهارتی عمومی و همگانی را از دیگر برنامه های 
وزارت ارتباطات خواند و در اینباره اظهار داش��ت: در 
این بخش مباحث همگانی مهارت عمومی که دارای 
متولی ه��ای اجرایی مختلفی هس��تند م��ورد توجه 
قرار خواه��د گرفت. قص��د داریم تا مالت��ی پلتفرمی 
)ویندوز، اندروی��د و آی او اس( را مهی��ا و تهیه کرده 
تا بر اس��اس آن تمامی محتواهای آموزش��ی عمومی 
 اس��تاندارد در قالبی یکپارچه در اختی��ار مخاطبین

 قرار گیرد.
وی ادام��ه داد: با نصب یک اپلیکیش��ن م��ی توان به 
تمامی محتواهای آموزشی که از طریق دستگاههای 
اجرایی مختلف دولتی مانن��د مبارزه با مواد مخدر  از 
س��وی ناجا به عنوان متولی و یا  آموزش های مرتبط 
با بیماری ایدز، بهداشت جنس��ی و ... از سوی وزارت 
بهداشت و س��ایر ارگان، در این پلتفرم های عمومی 

دسترسی پیدا کرد.

گفت
 و
گو

س��خنگوی ش��رکت مخابرات ایران با 
اعالم این مطلب در تشریح برنامه های 
آتی و دس��ت اقدام ش��رکت مخابرات 
گفت: جلس��ات هماهنگی با نهاد های 
مختلف ش��هرداری برای حل موضوع 
جم��ع آوری دکل ه��ای مخابراتی در 

حال انجام است.
مهندس داود زارعیان در پاسخ به سوال 
خبرنگار اتاق خبر در تش��ریح اقدامات 
در دست اجرای شرکت مخابرات ایران 
گفت: برنامه ریزی توس��عه ای شرکت 
مخابرات در س��ه بخش طراحی شده 
است که شامل بخش های تلفن ثابت، 

تلفن همراه و اینترنت پرسرعت است.
وی تصری��ح نم��ود: بر این اس��اس در 

بخ��ش تلفن ثاب��ت با توج��ه به حجم 
تقاضای ساالنه 700 هزار تا یک میلیون 
متقاضی ای که در کش��ور وجود دارد، 
انجام واگذاری های  بروز را در دس��ت 

اقدام است.
زارعیان خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
در بخش تلفن ثابت 110 الی 115 هزار 
مشترک ثبت نام کرده اند که به دالیل 
مالی و تعرفه ای ام��کان واگذاری های 
بروز فراهم نش��ده اس��ت ولی با خرید 
تجهیزات و توسعه شبکه قصد داریم تا 

این مشکل را برطرف نماییم.
وی اف��زود: در بخ��ش واگ��ذاری های 
تلفن همراه مش��کلی وجود ندارد و به 
اندازه کافی ش��بکه ایجاد ش��ده است 

و زیر س��اخت های خوبی فراهم شده 
اس��ت. و برنامه ارتقاء کامل ش��بکه به 
نسل سوم و چهارم را داریم که بتوانیم 
اینترنت با س��رعت ب��اال را در ش��بکه 
تلفن همراه سراسری کنیم. همچنین 
موض��وع ارائه س��رویس ه��ای ارزش 
 افزوده هم در بستر تلفن همراه در حال 

توسعه است.
زارعیان افزود: تمامی این موارد نیازمند 
س��رمایه اس��ت که پیش بینی مبلغی 
در حدود 7۲00 میلی��ارد تومان برای 
توسعه تلفن ثابت و اینترنت در طی 4 
س��ال آینده وجود دارد که ب��ا اصالح و 
تعدیل تعرفه ها این سرمایه گذاری ها 

انجام خواهد گرفت.
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سخنگوی شرکت مخابرات ایران در گفت و گو با اتاق خبر عنوان کرد

نیاز اعتبار 7200 میلیارد تومانی برای  پیشبرد    برنامه ها

گفت و گو 

عضو هیأت نمایندگان اتاق زنجان در گفت و گو با اتاق خبر مطرح کرد:
ضرورت تعامل دولت با بخش خصوصی برای بهبود فضای کسب و کار

عضو هیأت نمایندگان ات��اق زنجان در خصوص چگونگی بهبود 
فضای کسب وکار گفت: الزم است قوانین از ثبات الزم برخوردار 
باش��ند تا امنیت کاری در کش��ور حاص��ل ش��ود. از آنجایی که 
فضای کسب و کار در کش��ور مناسب نیست؛ دولت باید با بخش 
خصوصی تعامل کند.بهروز ضرغ��ام در گفت و گو با اتاق خبر با 
بیان اینکه به چالش کشیدن بخش خصوصی به صالح نیست؛ 

اذعان داشت: دولت نباید با بخش خصوصی سیاسی رفتار 
کند و برای اش��تغالزایی و بهبود اوضاع الزم است حمایت 
های جدی از  بخش خصوصی صورت گی��رد.  وی ادامه 
داد: تا زمانی که فضای کسب و کار کشور رونق پیدا نکند؛ 
س��رمایه گذار خارجی نیز تمایلی به سرمایه گذاری پیدا 
نمی کنند. به منظور تحقق این هدف دولت تنها نباید به 
شعار اکتفا کند و الزم است انگیزه انجام فعالیت اقتصادی 
را در م��ردم برانگیزد.ضرغام درخص��وص رکود حاکم بر 
اقتصاد کش��ور اظهار کرد: دولت برای مبارزه با تورم بهره 
های بانکی را افزایش داد که نتیج��ه آن رکود اقتصادی 

بود. در حال حاض��ر دولت باید این بهره ه��ای بانکی را کاهش و 
پول مردم را از بانک ها خارج کند.عضو هی��أت نمایندگان اتاق 
ایران در خصوص اظهارات دولتمردان فعلی برای تقویت بخش 
خصوصی گفت: دولت فعل��ی این اهتم��ام را دارد که از ظرفیت 
های بخش خصوصی اس��تفاده کند ولی برای اجرایی کردن آن 
ابتدا باید سیاس��ت های اقتصادی باثبات��ی را تعیین کند و خط 
قرمزها به بخش خصوصی اعالم شود تا 
بازخوردهای آن در بلندمدت دیده شود.
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عکــــــــس روز: آغازروزهای  انتخاباتی  وزارت کشور

چهره ها و حاشیه ها

اسمیت علیه ترامپ
اتاق خبر: ویل اس��میت بازیگر مش��هور و ش��ناخته شده 
آمریکایي در گفتگو با شبکه تلویزیوني سي بي اس مورنینگ 

گفته اس��ت اگر قرار باش��د ای��ن حرف هاي 
احمقانه ک��ه درباره مس��لمانان و دیوار 

کش��یدن براي ورودش��ان به آمریکا 
گفته مي شود ادامه پیدا کند، مجبور 
مي ش��ود وارد حوزه سیاس��ي شود. 
اسمیت با اش��اره به حرف هاي دونالد 

ترامپ و ایجاد فضایي ضد مس��لمانان، 
مي گوید: بعید نیست رییس جمهور آمریکا 

بشوم. او در مصاحبه اش افزود: دیگر چه چیزي مهمتر از این 
که بخواهم برایش وارد میدان شوم؟

کت نیم میلیاردی راکی
اتاق خبر: جرج روهان رئیس حراجی هریتیج اعالم کرد که 
کت چرم سیاه استالونه در فیلم »راکی« گرانترین محصول 

فروخته شده در این حراجی بود که به مبلغ 
149 هزار دالر )مع��ادل 545 میلیون 

تومان( به فروش رسید. عالوه بر این 
یک پانچو که این بازیگر در نخستین 
فیلم رمبو به تن کرده بود به مبلغ 60 
هزار دالر فروخته شد. در این حراجی 

اقالم دیگری مانند دستکش بوکس و 
دیگر چیزهایی که ای��ن بازیگر و کارگردان 

مشهور سینما در دوران کاری خود در فیلم های مختلف از 
آن ها استفاده کرده بود به فروش گذاشته شد.

دانسته های فوالدوند از فوزیه
اتاق خبر: حدیث فوالدوند که در سریال »معمای شاه« نقش 
فوزیه را بازی می کند، درباره ی اینکه چقدر نسبت به نقشی 
که به ایفای آن پرداخته، مطالعه داشته است؟ گفت: ب من 

هم مثل سایر بازیگران »معمای شاه« که به 
ایفای نقش  پرداختند، در همین حد که 

شخصیت فوزیه چه کس��ی بوده و در 
چه مقطعی از تاریخ حضور داش��ته 
اس��ت، ش��ناخت داش��تم اما بعد از 
اینکه ایفای این نقش به من س��پرده 

ش��د، چند کتاب از طرف آقای ورزی 
به من معرفی شد که کامل آنها را مطالعه 

کردم. به دلیل اینکه این ش��خصیت زندگی نامه ای 
برای خودش نداشت، خودم هم چند کتاب دیگر درباره این 
شخصیت را به طور جسته و گریخته مطالعه کردم و توانستم 

نسبت به این شخصیت شناخت بیشتری پیدا کنم.

برگــــزیده 

10 راز محبوبیت سریال بازی تاج و تخت

ستارهای مد و سینما در صدر محبوب ترین های 201۵ گوگل

اتاق خبر: س�ریالی که ابتدا قرار بود تنه�ا برای بچه 
های مدرس�ه ای پخش ش�ود اینک پرطرفدارترین 
سریال در حال پخش جهان به ش�مار می رود. اما چه 
ش�د که این س�ریال اینگونه پرطرفدار ش�ده است 
و طرفداران�ش در همه ج�ای دنیا یافت می ش�وند؟ 
آلیس جی. والتن س�عی ک�رده اس�ت در مصاحبه با 
دهها چهره مشهور سینما و منتقدین صاحب قلم راز 
این محبوبیت را کش�ف کند. در همین زمینه ژوزوئه 
 GeekTherapy.com کاردونا درمانگر و بنیانگذار
خاطرنشان می کند که »بازی تاج و تخت بسیار غنی 
تر از برخی از پیش�ینیان خود ظاهر ش�ده است. وی 

می گوید: »این برنامه تلویزیون�ی با این تعداد زیاد 
شخصیت ها و خطوئط داستانی، فوق العاده 

پیچیده اس�ت، و آن چیزی را س�اخته که 
به نظر من در زمره بهترین دنیاهای است 
که تا به ح�ال در یک برنام�ه تلویزیونی 
ساخته شده است. خیلی گیراتر از بیشتر 
برنامه های تلویزیونی است، چون ما را 

به لحاظ ش�ناختی درگی�ر می کند، 
در حال�ی ک�ه آث�ار درام اغل�ب 
مسیرهای داستانی چندگانه ای 

را دنبال می کنند، تا پیش از »بازی 
تاج و تخ�ت« هیچ اث�ری در ژانر 

فانتزی تا این حد پر از خطوط پیرنگ داستان نبود.« 
در نهایت والتن به ۱۰ ویژگی خاص این س�ریال اشاره 
کرده است که در افزایش روزافزون بینندگانش موثر 

بوده است:
این بهترین »دنیا«یی اس�ت که تاکنون ساخته شده 

است: 
۱- به شکل مضحکی هوشمندانه است؛ مغز شما چاره 

ای جز ماندن ندارد
و بخش های دیگری از وجود انس�ان را نیز به فعالیت 

وا می دارد...
2- نمی توانید روی آنچه پیش می آید، حساب کنید

3 -پیچیدگی شخصیت ها مفهوم »خوب« و »بد« را 
مخدوش می کند

4-کهن الگوها عرضه، نابود و بازسازی می شوند
5-شخصیت های متنوع زنان

6-داس�تان گویی از جنبه سیاسی درست و 
دقیق است، حتی اگر زمینه درست نباشد

7-این نمای�ش به ما فانت�زی »قرون 
وسطایی« را نش�ان می دهد تا به 

واقعیت های امروز اشاره کند.
8- ای�ن س�ریال تف�اوت ه�ا 
را نادی�ده نم�ی گی�رد، بلکه 
برایشان ارزش قائل نمی شود.

اتاق خبر: گوگل لیستی از محبوب ترین چهره های 
س�رچ ش�ده در این عظیم تری�ن و پرطرفدارترین 
موتور جستجوی جهان در سال 2۰۱5 منتشر کرده 
است در این لیست اسامی ۱۰ نفر به چشم می خورد 
که عبارتن�د از: کیتی پرایس )هنرپیش�ه، مانکن و 
خواننده بریتانیایی(، ریتا اورا )خواننده، ترانه س�را 
و بازیگر انگلس�تانی(، تیلور س�وئیفت )خواننده و 
ترانه س�رای آمریکایی(، میش�ل کی�گان )بازیگر و 
مدل، از س�وی مجل�ه FHM زیباتری�ن زن جهان 

لقب گرفت�ه(، کی�م کارداش�یان )از مدلهای مطرح 
دنیای رس�انه ها(، کیتلین جنر )ورزش�کار معروف 
آمریکای�ی(، وان دایرکش�ن )یک گروه پ�اپ راک 
پس�رانه بریتانیایی- ایرلندی(، سوزانا رید )میزبان 
برنام�ه »Good Morning Britain«(، جرم�ی 
کالرکس�ون )تهیه کننده برنامه ه�ای تلویزیونی، 
مج�ری و روزنامه نگار بریتانیای�ی(، کیت میدلتون 
)عروس خاندان سلطنتی بریتانیا و همسر شاهزاده 

جورج(


