
پنجشنبه  20  اسفند 1394 
30 جمادی االول 1437  

10 مارس 2016 

شماره13

مهم ترین خبرهای 

سایت اتاق خبر

 اتاق خبر ویکند 

سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

ویتــــــــرین

9

قاچاق کاال عامل 

رشد منفی بخش 

تولید

4

مدیرعامل ایران خودرو در گفت و گو 
با اتاق خبر اعالم کرد

مذاکره با دو 
خودروساز آلمانی و 

ژاپنی

سینا ایرانپور انبارکی :

مجلس دهم چه 
میزان اقتصادی 

است؟

حسن قالی باف :

بازارسهام ایران 
موفق ترین بورس 

منطقه است

 پدرام سلطانی :

برگز اری دوره های  
MBA  به منظور 

تربیت مدیران 
سازمان های غیر 

انتفاعی 

9

2

3

سخن آغاز

مزد کارگران در س��ال 95 در حالی تصویب ش��د که علی 
رغم پیشی گرفتن رقم معین ش��ده از نرخ تورم انتظارات 
جامعه زحمتکش کارگ��ری برآورده نش��د. این در حالی 
اس��ت که  حتی تصمیم��ات کارگروهایی که ب��ا حضور 3 
جانبه گرا نمایندگان دولت، کارفرمایی و کارگران تشکیل 

می شد نیز در جلسه نهایی تعیین دستمزد لحاظ نشد. 
از طرفی ب��ا توجه ب��ه ثمر نشس��تن توافقات هس��ته ای 
کارگران امیدوار بودند که دس��تمزدها مطابق و یا نزدیک 

به خواسته های آن ها باش��د اما با قدری تامل باید به این 
پرس��ش پاس��خ داد که در نظر گرفتن حداق��ل 812 هزار 
تومان برای کارگر تا چه حد پاس��خگوی نیازهای آن ها 

خواهد بود؟
ش��نیده های حاک��ی از این اس��ت ک��ه وزی��ر کار تالش 
بس��یاری برای تغیی��ر وضعیت کارگ��ران انج��ام داد اما 
باید در نظ��ر گرفت که برخی س��ازمان ها و اف��راد نیز در 
ام��ر  بهب��ود وضعیت معیش��تی این قش��ر س��نگ اندازی 
کردن��د و همچ��ون س��نوات گذش��ته مظلوم واقع ش��دن 
کارگر به یک س��ریال تکراری تبدیل ش��ده اس��ت. اما به 
هرحال طبیعی اس��ت ک��ه جامعه کارگری ای��ن تصمیات 
را از جان��ب دولت خواهد دید و مجددا برای س��ال جدید 
 نیز یادداش��ت م��ی کنی��م" انتظ��ارات جامع��ه کارگری

 برآورده نشد.«

احسان احمدی

روزنامه نگار

 انتظارات جامعه کارگری
 برآورده نشد

عضو هیأت رئیسه اتاق ایران در گفت و گو با »اتاق خبر« خبر داد:

اعالم خواهرخواندگی اتاق های 
4ترکیه و ایران

 شاهکارهایی
  که نباید بازسازی

 شوند
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سیاسی2

اتاق خبر - س��ینا ایرانپور انارکی: س��رانجام انتخابات دهمین 
دوره مجلس ش��ورای اس��امی نیز برگزار و برگزیدگان مردم 
معرفی شدند. همان طور که انتظار می رفت عدم تائید صاحیت 
بس��یاری از چهره ها و ش��خصیت ها موجب ش��د نامزدهایی 
باس��ابقه ناچیز و با تخصص های نامتناسب به مجلس شورای 
اسامی راه یابند. بس��یاری از نمایندگان جدید مجلس دهم 
فارغ التحصیل رش��ته های حقوق، علوم سیاسی، مهندسی و 

پزشکی هستند.
اگرچه مجلس ب��ه این تحصی��ات هم ب��رای قانون گذاری و 
سیاس��ت گذاری کش��ور نیاز دارد اما اکنون با توجه به شرایط 
اقتص��ادی کش��ور و چالش ه��ای موج��ود ض��رورت حضور 
نمایندگانی با آگاهی نسبت به علم اقتصاد و تجارب اقتصادی 
و مالی بیش��تر احساس می ش��ود. البته ش��اید در این زمینه 

قصور بیشتر از سوی مسئوالن تائید صاحیت باشد که کمتر 
متخصص اقتصادی و مدیریتی را برای ورود به مجلس شایسته 
دانس��تند و از س��وی دیگر اقتصاددان ها و اقتصاد خوانده های 
مطرح کشور نیز اقبالی برای نامزدی مجلس دهم از خود نشان 

ندادند.
اکنون بررس��ی س��وابق تحصیات نمایندگان مجلس دهم 
نش��ان می دهد تعداد افراد آگاه و آش��نا با مفاهی��م اقتصادی 
از تعداد انگشتان دو دست نیز کمتر اس��ت. البته بدون تردید 
تخصص اقتصادی در افراد فقط با تحصیات حاصل نمی شود 
و رزومه پژوهشی و فعالیت اجرایی در حوزه اقتصاد و مدیریت 
مالی نیز در این زمینه بسیار اثرگذار است. در میان نامزدهای 
راه یافته ب��ه مجلس چهار نماین��ده نام آش��نا و باتجربه و یک 
چهره جوان اقتصادی مش��اهده می شود. غامرضا تاجگردون 

نماینده مردم گچس��اران، محمدرضا پ��ور ابراهیمی نماینده 
م��ردم کرمان، س��ید کاظم دلخ��وش اباتری نماین��ده مردم 
صومعه سرا و حمیدرضا فوالدگر نماینده مردم اصفهان چهار 
چهره سرشناس و باتجربه مجلس دهم هستند که البته فقط 
نفر نخست تحصیات لیسانس تا دکترا را درزمینه اقتصادی 
گذرانده اس��ت. جوان ترین نماین��ده مجلس ده��م از تهران 
نیز سیده فاطمه حس��ینی دارای تحصیات و سوابق مرتبط 
اقتصادی است. در مجموعه 290 نفر نماینده که البته تعدادی 
از آن ها در دور دوم انتخاب خواهند شد فقط هشت نفر دارای 
تحصیات اقتصادی و یا رشته ها و تجارب مرتبط هستند که 
کمتر از سه درصد جمعیت نمایندگان مجلس دهم را تشکیل 
 خواهند داد. سایر چهره های اقتصادی مجلس در ادامه معرفی

 می شوند.  
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مجلس دهم چه میزان اقتصادی است؟

تخصص و سوابق  نمایندگان اقتصادی مجلس دهم
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غالمرضا تاجگردون: وی 
تحصیالت لیسانس علوم 
اقتصادی، فوق لیسانس 
برنامه ریزی سیستم های 

اقتصادی و دکترای مدیریت 
اقتصاد دارد.

حمیدرضا فوالدگر: وی 
تحصیالت لیسانس مهندسی 

مکانیک، فوق لیسانس و دکترای 
مهندسی صنایع دارد. گرایش 

وی  صنایع و سیستم ها گرایشی 
نزدیک به مدیریت است.

هادی قوامی: وی کارشناسی 
 اقتصاد نظری

 و کارشناسی ارشد و دکترای 
 اقتصاد با گرایش

 برنامه ریزی 
شهری دارد.

محمدرضا پور ابراهیمی: 
وی تحصیالت کارشناسی 

مدیریت بازرگانی، کارشناسی 
ارشد مدیریت بازرگانی 
گرایش مالی و دکترای 

مدیریت مالی دارد.

 محمدحسین حسین زاده 
بحرینی: مقاطع ارشد و 

دکتری اقتصاد را بدون وقفه 
 در دانشگاه عالمه 
 طباطبائی تهران 

سپری کرد.

سید فاطمه حسینی: وی 
فوق لیسانس مدیریت 

اجرایی و دانشجوی دکترای 
مدیریت مالی است که 

سابقه مشاور مالی بیمه ملت 
را هم در رزومه کاری خود دارد.

سید کاظم دلخوش اباتری: 
وی لیسانس مدیریت دولتی، 

فوق لیسانس مهندسی 
اقتصاد دارد و اکنون نیز 

 دانشجوی دکترای
 اقتصاد است.

6-علي محمد احمدي: وی 
 کارشناسی، 

کارشناسی ارشد و دکتری 
 اقتصاد از 

 دانشگاه تربیت مدرس
 تهران دارد.

جعفر قادری: وی لیسانس 
اقتصاد، فوق لیسانس برنامه ریزی 

سیستم های اقتصادی و 
دکترای اقتصاد شهری دارد. 

البته سرنوشت وی در دور دوم 
انتخابات مشخص خواهد شد.
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یک ریال هم خرج نکردم
اتاق خبر: آیت اهلل سیداحمد خاتمی عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان 
رهبری با بیان اینکه در مسئله رقابت ها شکوه خاصی در بین روحانیت 
بود، گفت: بنده در انتخابات مجلس خبرگان یک ریال هم خرج نکردم و 

تنها هزینه من کرایه یک کوپه قطار از قم به کرمان بود. 

حل و فصل مسایل با ایران دشوار است
با  در گفت وگو  عربستان سعودی  وزیر خارجه  الجبیر  اتاق خبر: عادل 
خبرگزاری هند و آسیا مدعی شد که اگرچه ریاض سعی کرده است تا پس 
از انقاب ایران روابط خوب با تهران را توسعه دهد اما به دلیل سیاست های 

دولت این کشور این امر با دشواری رو به رو شده است. 

روی موج خبر



اقتصادی3

گوشه کنار اقتصاد

جبران 5.6 میلیارد مترمکعب کسری 
آب زیرزمینی تا پایان برنامه ششم

اتاق خبر: مش��اور وزیر نی��رو و مدیرعامل ش��رکت 
مدیریت منابع آب ایران گفت: افت 
مخ��ازن آب زیرزمینی با اجرای 
طرح احیا و تعادل بخش��ی آب 
های زیرزمینی تا پایان برنامه 
شش��م توس��عه به حداقل می 

رسد.
محم��د ح��اج رس��ولی ه��ا گفت: 
ط��رح احیا و تع��ادل بخش��ی آب ه��ای زیرزمینی 
با توج��ه به مصوب��ه ش��ورای عالی آب اق��دام های 
مش��ترک وزارتخانه های کش��ور، جهاد کشاورزی، 
راه و شهرس��ازی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور را می طلبد که باید به 
همراه وزارت نیرو برای مدیریت مصرف آب آستین 

باال بزنند.
معاون پشتیبانی بنیاد مسکن:

طرح هادی در ۴۰ درصد روستاهای 
کشور اجرایی شده است

اتاق خبر: معاون پش��تیبانی و امور اس��تانهای بنیاد 
مس��کن کش��ور گفت: طرح هادی 
تمامی ۳2 هزار روس��تای باالی 
20 خانوار کشور تهیه شده که 
در ۴0 درصد این روس��تاها نیز 

طرح هادی اجرایی شده است.
هادی درفشی در سفر یک روزه 
ب��ه قزوین ب��رای معرف��ی مدیرکل 
جدید بنیاد مس��کن در گفتگو ب��ا خبرنگاران گفت: 
بنیاد مسکن متولی ساخت مسکن مهر در شهرهای 
زیر 2۵ هزار نفر جمعیت اس��ت که در این زمینه به 

رسالت خود بخوبی عمل می کند.

قراردادهای نفتی باید کوتاه مدت 
باشد

اتاق خبر:مع��اون رئیس جمهور گف��ت: قراردادهای 
اس��ترس زا مثل قراردادهای نفتی که 
قیم��ت  آن دائماً در حال نوس��ان 
اس��ت و با امور مالی کش��ور در 
ارتباط اس��ت باید کوتاه مدت 
تنظیم شود تا ش��رایط با ثباتی 
را ایجاد کنیم. اله��ام امین زاده 
تصریح کرد: در تنظی��م قراردادها 
باید از هر گون��ه تعجی��ل و بی احتیاطی 
پرهیز ک��رد و برای رس��یدن به این مه��م می توانیم 
آموزش ه��ای تخصصی و فن��ی در این زمین��ه ارائه 
دهیم.امین زاده از دس��تگاه ها و سازمان های مختلف 
دولتی و خصوصی خواس��ت تا قوانین مزاحم کسب 
و کار و س��رمایه گذاری خارجی را شناسایی و معرفی 
 کنن��د تا ب��ا اطاع رس��انی مناس��ب برای رف��ع آنها

 تاش شود.

اتاق خبر: گ��روه فوالدی میت��ال بزرگترین و مطرح 
ترین شرکت تولید کننده فوالد جهان طی قراردادی 
ب��ا گ��روه مال��ی گردش��گری که ب��ا حض��ور مهدی 
جهانگیری رئیس ای��ن گروه و هیات هم��راه به امضا 
رس��ید، مدیریت بهره برداری و تولید ش��رکت فوالد 
بناب از شرکت های عضو گروه مالی گردشگری را به 

مدت ۵ سال عهده دار شد.
تولید و مصرف ف��والد امروزه، یکی از ش��اخص های 
اصلی توسعه یافتگی کش��ورها و جوامع به شمار می 
آید. حض��ور صنعت ف��والد در یک منطقه ب��ر فرایند 
توسعه، فرهنگ، سطح دانش، اشتغال زایی، پژوهش، 
آموزش و تج��ارت آن منطقه تاثیر بس��زایی دارد. در 
واقع در اقتص��اد امروز جهان صنایع ف��والدی را مادر 
صنایع دانس��ته و رش��د توس��عه صنعتی هر کشور را 
وابس��ته به رش��د صنایع فوالدی آن کشور عنوان می 

کنند.

در چهار دهه اخیر در کش��ور بالغ بر ۱۵0 میلیون تن 
فوالد خام تولید و 200 میلیون تن فوالد مصرف شده 
است. این محصوالت فوالدی در س��اخت ساختمان 
های مس��کونی، کارخانه ها، راه های ارتباطی، انتقال 
انرژی و س��یاالت و ... به کار گرفته شده اند که همین 
موضوع خود بیانگ��ر اهمیت فوق الع��اده محصوالت 

فوالدی در توسعه صنعتی کشور است.
س��رمایه گذاری و رش��د صنع��ت فوالد در کش��ور، 
اقتص��ادی و منطقی ب��ه نظر م��ی آید؛ مش��روط بر 
اینکه مح��ل اح��داث، فراین��د تولید، تامی��ن منابع 
طبیعی و ان��رژی و مدیری��ت پروژه صحی��ح انتخاب 
ش��ده باش��د. در ای��ن می��ان حض��ور ش��رکت های 
ب��زرگ و صاحب نام ای��ن صنعت در ای��ران می تواند 
تاثی��ر به س��زایی در رش��د فوالد کش��ور و رس��یدن 
 به س��طح بین المللی هم در تولید و ه��م در کیفیت 

داشته باشد.

غول صنعت فوالد جهان به ایران می آید

نگاه کالن
بازارسهام ایران موفق ترین بورس منطقه است

اتاق خبر: مدیرعامل ش��رکت ب��ورس اوراق بهادار 
تهران در گزارش��ی از عملکرد بازار سرمایه در سال 
جاری گفت: امسال ثبت کد معاماتی سرمایه گذار 

خارجی در تاریخ بورس بی سابقه بود.
حس��ن قالیباف اصل در نشس��ت خبری پایان سال 
ش��رکت بورس اوراق بهادار، ارزش بورس تهران در 
ابتدای امس��ال را دو تریلیون و 8۱0 ه��زار میلیارد 
ریال اعام ک��رد و افزود: ای��ن رقم تا پایان امس��ال 
با رش��د 20 درصدی به س��ه تریلی��ون و ۳70 هزار 

میلیارد ریال رسیده است.
وی درباره ارزش اس��می بازار س��هام نی��ز گفت: در 
ابتدای امس��ال، 9۵۴ هزار میلیارد ری��ال بود که با 
رشد 20 درصدی اکنون به یک تریلیون و ۱۴۵ هزار 

میلیارد ریال رسیده است.
قالیباف اص��ل با بیان اینکه امس��ال ارزش معامات 
خرد و بلوک سهام در بورس تهران به رقم ۳87 هزار 
میلیارد ریال رسید، ادامه داد: کل ارزش اسمی بازار 
بورس تهران ح��دود ۱60هزار میلیارد ریال ناش��ی 

از افزای��ش س��رمایه 
و بقیه بابت س��رمایه 
جدی��د ش��رکت های 

جدید در این ب��ازار بوده 
است.

وی ادام��ه داد: در ب��ازار بدهی، س��ال گذش��ته در 
مجموع ارزش معامات این ب��ازار ۱۵ هزار میلیارد 
ریال بود که امسال تاکنون با رشد ۱۴7 درصدی، به 

۳7 هزار میلیارد ریال رسیده است.
این مق��ام مس��ئول درب��اره معامات آنای��ن نیز 
گفت: پارس��ال ۱96 ه��زار میلیارد ری��ال بوده که 
 با رش��د 9 درصدی ب��ه 2۱0 ه��زار میلی��ارد ریال

 رسیده است.
مدیرعام��ل ش��رکت ب��ورس و اوراق به��ادار تهران 
از صدور 200 ک��د معاماتی بورس برای س��رمایه 
گذاران خارجی در سال 9۴ خبرداد و آمار صدور کل 
معامات بورس امسال را در طول تاریخ این سازمان 

بی سابقه دانست.
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 اتاق4
 بازرگانی

کوتاه از اتاق 
رئیس جمهور ایتالیا به احمد پورفالح اهدا کرد

مهمترین جایزه اقتصاد ایتالیا برای 
رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا

اتاق خبر: »سرجو ماتارال« رئیس جمهوری ایتالیا، جایزه 
»لئوناردو« را ک��ه مهمترین جایزه 
اقتص��ادی کمیت��ه کیفیت این 
کشور محس��وب می شود، به 
» احمد پورفاح« رئیس اتاق 
مش��ترک بازرگان��ی، صنایع، 
معادن و کش��اورزی ای��ران و 

ایتالیا اهدا کرد.
اعطای این جایزه مهم اقتصادی ایتالیا 
به احمد پورفاح، بخاطر کمک وی به توسعه و بهبود روابط 
فرهنگی و اقتصادی میان ایران و ایتالیا اس��ت. اعطای این 
جایزه مهم اقتصادی ایتالیا به احمد پورفاح، بخاطر کمک 
وی به توسعه و بهبود روابط فرهنگی و اقتصادی میان ایران 

و ایتالیا است. 

پیش بینی رییس اتاق بازرگانی تهران از 
میزان رشد اقتصادی 95

اتاق خبر: هیات رییس��ه اتاق بازرگانی تهران با مروری بر 
برخ��ی اتفاق��ات مهم س��ال ۱۳9۴، 
دغدغه اصلی بخش خصوصی را 
در این س��ال دفاع از منافع این 

بخش عنوان کردند.
مس��عود خوانس��اری در این 
زمینه تصریح کرد که به دلیل 
رکود حاکم بر فض��ای اقتصادی، 
امسال یکی از س��خت ترین سال ها به 

لحاظ اقتصادی بوده است.
خوانساری ضمن گذری بر فضای اقتصادی بعد از اجرایی 
ش��دن برجام، اینگونه اظهار کرد که با وج��ود آنکه هنوز 
فضای اقتصادی به طور کامل گشایش نیافته است، فضای 
مثبتی به لحاظ روانی ایجاد ش��ده که تا ان��دازه ای اقتصاد 

ایران را به روی دنیای خارج باز کرده است.

استقبال از مجمع اقتصادی ایران و آلمان 
بی سابقه بود

اتاق خبر: امید یراقی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و 
آلمان استقبال شرکت های آلمانی را 
از اولین مجمع اقتصادی دو کشور 
 در برلین بی س��ابقه و بازخورد 

آن را بسیار مفید دانست. 
وی افزود: اس��تقبال و اشتیاق 
ش��رکت های آلمان��ی بقدری 
زیاد بود که در س��الن اصًا جای 
نشس��تن نب��ود و بی��ش از ۴00 تن 
از  نمایندگان ش��رکت های آلمانی در این نشست شرکت 
کرده بودند. از طرف بخش خصوصی ایران نیز حدود ۱00 
شرکت حضور یافته  بودند. بر اساس بازخوردی که از طرف 
آلمانی داشتیم آنها خیلی خوشحال بودند و جلسات برای 

آنها خیلی مفید بوده است. 

اتاق خبر: نایب رئی��س اتاق بازرگانی ای��ران در رابطه با 
چگونگی تقویت تش��کل های اتاق بازرگانی گفت: الزم 
است که تشکل های اتاق خدمات نوینی را برای اعضای 

خود تعریف کنند.  
پدرام س��لطانی افزود: خدمات ارائه ش��ده توسط تشکل 
ها، به این دلیل ک��ه اعضای تش��کل از یک صنف خاص 
هستند نباید محدود به همان تش��کل شود و همچنین 
تنها مباحث مربوط به خ��ود را بازگو کنن��د.وی با بیان 
اینکه موضوع مهم دیگر در بحث تشکل ها، تقویت بدنه 
نیروی انسانی اس��ت، اظهار کرد: عمدتا در کشور نیروی 
ماهر و آم��وزش دیده برای س��ازمان ه��ای غیرانتفاعی 

همچون تشکل های اقتصادی نداریم که باید تدبیری در 
این خصوص اندیشیده شود.

به گفته سلطانی؛ متاس��فانه دوره آموزشی برای تربیت 
مدیران الیق برای اداره امور وجود ن��دارد. بدین ترتیب 

نیروی انسانی ورزیده در تشکل ها محدود است.
نایب رئی��س ات��اق بازرگان��ی تصریح ک��رد: همچنین 
ضرورت دارد که هیأت مدیره و مدیران ارش��د تشکل ها 
به منظور تهیه و طرح مطلب مهارت های الزم را کس��ب 

کنند.
 وی گفت: متاسفانه تشکل های موجود در اتاق بازرگانی 
اطاعات کافی از ابزارهای چانه زنی با دولت و س��ایر قوا 
را در دس��ت ندارند تا بتوانند از طریق مذاکره حرف خود 
را به کرس��ی بنشانند.سلطانی در پاس��خ به این پرسش 
که چرا در بحث آموزش تش��کل ها، فدراس��یون ها وارد 
عمل نمی شوند، اظهار کرد: فدراسیون ها در کشور تازه 
تاسیس هس��تند و عمدتا از عمر آن ها بیشتر از یکسال 
نمی گذرد. بنابراین الزم است در خود اتاق دوره هایی به 

منظور آموزش مدیران برگزار شود.
 وی گفت: اتاق ای��ران در تفاهم��ی با یکی از دانش��گاه 
های معتب��ر دنیا ق��رار اس��ت دوره ه��ای MBA را به 
منظ��ور تربی��ت مدی��ران س��ازمان ه��ای غیرانتفاعی 
برگ��زار کند.س��لطانی در رابط��ه ب��ا بودج��ه تخصیص 
یافته به تش��کل ها در اتاق گفت: بودج��ه مطابق با ماده 
77 قانون برنامه پنجم توس��عه به تش��کل ها اختصاص 
پیدا می کند. همچنین ش��اهد هس��تیم که در سال 9۵ 
 بودجه تخصیص یافته به تش��کل ها رش��د قابل توجهی 

داشته است.

اتاق خبر: عضو هیأت رئیسه اتاق ایران در رابطه با سفر اخیر 
هیأت اقتصادی ترکیه به ایران گفت: این هیات به ریاس��ت 
رفعت حصار جیکلی اوغلو، رئیس فدراسیون اتاق ها و بورس 
های ترکیه به تهران صورت گرفت که دس��تاوردهای خوبی 
نیز به همراه داشت.حسین پیرموذن افزود: چندی پیش در 
سفری که به اروپا داشتیم قرار شد هیاتی از ترکیه وارد ایران 
شود و همچنین در آینده نزدیک نیز بنده به عنوان نماینده 
کشورمان سفری به ترکیه خواهم داشت.وی به دستاوردهای 
این نشست اشاره ای داش��ت و گفت: قرار است از هفته آتی 
سایت اتاق ایران به س��ایت اتاق آنکارا متصل شود تا بتوانیم 
توانمندی ه��ای تجار 2 ات��اق را به یکدیگ��ر معرفی کنیم.

پیرموذن ادامه داد: در زمینه دانشگاهی نیز قرار است در ماه 
آینده جلسه ای در آنکارا تشکیل شود که مقرر شده  تفاهم 
نامه ای در زمینه ارسال اساتید و دانشجو به امضا برسد.   وی 
تصریح ک��رد: موضوع دیگری ک��ه با طرف ت��رک به تفاهم 
رسیدیم، بحث خواهرخواندگی است که براساس آن هر یک 
از اس��تان های ایران که تمایل دارد با استان های ترکیه در 
زمینه امور اقتصادی به عنوان خواهرخوانده تلقی خواهد شد 

و در این راستا درمورد اردبیل و قونیه به توافق رسیدیم.خزانه 
دار اتاق ای��ران افزود: همچنین قرار اس��ت در امور گمرکی، 
ترانزیتی و خدمات پنجره واحد نیز مذاکراتی بین اتاق ایران و 
آنکارا انجام شود.وی عنوان کرد: در ماه آینده نیز کارگروهی 
در زمینه حکمیت و داوری بین تجار ایرانی و ترک تش��کیل 
خواهد شد.به گفته پیرموذن؛ این نشست به تعبیری اجرایی 
شدن فاز اول رابطه با کشور ترکیه است که در آن نمایندگان 
اتاق های ایران و ترکیه به نتیجه رسیده اند و امید می رود که 
با شناخت از مشکات تجار 2 کشور بتوانیم فازهای بعدی را 

نیز با موفقیت پشت سر گذاریم.

نایب رئیس اتاق ایران در گفت و گو با اتاق خبراعالم کرد

برگزاری دوره های  MBA  به منظور تربیت مدیران 
سازمان های غیر انتفاعی 
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عضو هیأت رئیسه اتاق ایران در گفت و گو با »اتاق خبر« خبر داد:

اعالم خواهرخواندگی اتاق های ترکیه و ایران



هیات رئیسه

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی خانه اقتصاد 
عنوان کرد:

فساد اداری علت اصلی قاچاق میوه
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی 
خانه اقتصاد ایران در ارزیابی رویکرد وزارت جهاد 
کش��اورزی و س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال، 
اظهار کرد: متاسفانه تا به امروز عملکرد ضعیفی را 

از این نهادها شاهد بودیم.
 وی ادام��ه داد: قاچاق در این س��طح وس��یع نمی 
تواند غیرس��ازمانی باشد و شاید فس��ادهای اداری 
باعث گس��ترش آن در کش��ور می ش��ود، در این 
راس��تا باید زیرس��اخت های کش��ور مهیا شود تا 
شاهد قاچاق تا به این میزان باال در کشور نباشیم.

کریم��ی تصریح ک��رد: از زم��ان تولید ت��ا مصرف 
میوه در ب��ازار باید به کیفی��ت و مان��دگاری و در 
 کنار آن بکارگیری صنایع تبدیل��ی توجه ویژه ای

 شود.
عض��و کمیس��یون کش��اورزی و صنای��ع تبدیلی 
خان��ه اقتص��اد ایران ب��ا اب��راز تاس��ف از اینکه در 
کش��ور هدررف��ت زی��ادی در جری��ان تولی��د به 
مصرف محص��والت وجود دارد؛ گف��ت: هدررفتی 
در ح��دود 60 ت��ا 70 درص��د باع��ث باالرفت��ن 
قیم��ت تمام ش��ده محصول می ش��ود ک��ه علت 
اصل��ی آن ب��ه ناکارآم��دی صنای��ع تبدیل��ی و 
 ناهماهنگی ظرفیت کش��اورزی با صنایع تبدیلی

 بازمی گردد.
وی ب��ه نب��ود برنام��ه ای مناس��ب در ح��وزه 
کش��اورزی اش��اره ای داش��ت و عنوان کرد: باید 
مطابق ب��ا ظرفی��ت صنای��ع تبدیل��ی، صادراتی 
و همچنی��ن مناب��ع داخل��ی برنام��ه ری��زی الزم 
انجام ش��ود ک��ه متاس��فانه برخی اوق��ات طرح و 
برنامه ای م��ازاد بر نیازها تنظیم می ش��ود. برنامه 
 ری��زی مناس��ب گام بزرگ��ی در جهت مب��ارزه با 

قاچاق است.
کریمی گفت: میوه های قاچاق که بر ورود آن ها به 
کشور نظارتی وجود ندارد، غالبا ظاهری خوب ولی 
کیفیت پایین��ی دارند که رضای��ت مصرف کننده 

حاصل نمی شود.

اتاق خبر : گردهمایی شش��مین کنگره آسیایی معادن 
که هر دو سال یکبار برپا می ش��ود از ۴ تا 7 اسفند ۱۳9۴ 
)2۳ تا 26 فوریه 20۱6( در کلکته - هند و در محل تاالر 

کنفرانسهای هتل هایت برگزار شد.
طی ده س��ال گذش��ته ای��ن کنگ��ره بین ق��اره ای ویژه 
کشورهای آسیایی هر دو س��ال یکبار همراه با نمایشگاه 
ماشین آالت معدنی به همت دانش آموختگان مهندسی 
معدن، زمین شناس��ی و متالورژ کش��ورهای آس��یایی و 
مؤسسات و تش��کلهای معدنی برگزار می ش��ود و اولین 
گردهمایی آن در ژانویه 2006 برپا ش��د و طبق منش��ور 
کنگ��ره مق��ر دائم��ی آن دفتر کان��ون زمین شناس��ان، 
مهندس��ین معدن و متالورژهای هند MGMI تعیین 
گردید. محور موضوعات ششمین کنگره آسیایی معادن 
بر وضعیت معدنکاری در کش��ورهای آس��یا و در مواجهه 
با کاهش قیمتهای جهانی م��واد معدنی به ویژه کانیهای 
فلزی و محدودیتهای بوجود آمده در توس��عه معدنکاری 

و هم چنین طرح پیشرفت تکنولوژی و تمهیداتی که در 
زمینه گازخیزی ذغالسنگ و طرحهای استحصال گاز با 
متدلوژی « برجا » )بدون اس��تخراج سنتی ذغالسنگ از 
معادن( و جمع آوری و تراکم گاز در راستای حفظ محیط 
زیست و تقلیل در ایجاد گاز دی اکس��یدکربن و گازهای 
گلخانه ای در فضا از موضوعات ب��ا اهمیت دیگری بود که 

در این کنگره مطرح گردید.
دکتر عباس پرورش از اعضای موس��س و منتخب کنگره 
در س��خنرانی خود با عنوان « نگاه به سوی معدنکاری - 
تأمین نیازهای آت��ی، رویارویی با چالش��ها » در جایگاه 
سخنران کلیدی به تش��ریح روند رو به افزایش جمعیت 
جهانی و نیاز روزافزون جوامع به مواد معدنی و ترفندهای 
سیاس��ی در بازار مواد معدنی و بروز مش��کات اقتصادی 
در زمین��ه توس��عه معدن��کاری پرداخت و ب��ر ضرورت 
برنامه ریزی لجستیک و استراتژیک در مقابله با ناهمواریها 
و در راستای بازخیزی و تجدید تابش معدنکاری و توسعه 
صنایع معدنی در کش��ورهای دارای استعداد آسیا تأکید 

نمود.
در قطعنامه نهایی کنگره بر تبادل نظرهای علمی و فنی، 
ارتقاء س��طح علمی و تجربی دانش آموختگان مهندسی 
معدن، زمین شناس��ی کارب��ردی و متال��ورژی و به ویژه 
بر ش��کیبایی و تحمل هر چه بیش��تر در برابر بحرانهای 
اقتصادی دامن گیر بخش معدن و حفاظت از کانسارها و 
واحدهای معدنی تأکید شد و شرکت کنندگان خواستار 
پیوستگی ادامه دار تشکل های تولیدکننده مواد معدنی و 

همدلی معدنکاران در حفظ کیان معدنکاری شدند.       

ششمین کنگره آسیایی 
معادن 2016 در کلکته 

- هند برگزار شد

5

اتاق خبر : کلیتی که هیچ تردیدی در آن نیس��ت این است 
که در بدترین ش��رایط و صرف نظر از اینکه منتخبین جدید 
مجلس از کدام جریان سیاس��ی باش��ند، ب��از مجلس دهم 
با دولت یازدهم همراه تر و هماهنگ ت��ر خواهد بود .رییس 
کمیسیون بازار سرمایه خانه اقتصاد ایران، پیش بینی ها در 
باره جهش های بزرگ در بازار س��رمایه را تا قبل از عید نوروز 

واقع بینانه ندانست.
خدارحمی درب��اره تاثیر نتایج انتخابات اخی��ر بر بازار گفت: 
کلیتی که هیچ تردیدی در آن نیست این است که در بدترین 
شرایط و صرف نظر از اینکه منتخبین از کدام جریان سیاسی 
باشند، باز مجلس دهم با دولت یازدهم همراه تر و هماهنگ 
تر خواهد بود. خدارحمی با بیان اینکه بین تحلیلگران اجماع 
وجود دارد که چشم انداز بازار سرمایه در یکی دو سال آینده 
روشن است، افزود: با افزایش تعامات بین المللی انتظار می 
رود که فضای بانکی ما و تک تک صنایع از جمله بخش آهن 
، فوالد، پتروشیمی ، نفت و گاز و خودرو، روشن تر و مثبت تر 
شود و کمتر تحلیلگری هست که در آن تردید داشته باشد، 
اما بین تحلیلگران در زمان اثرگذاری آن اختاف نظر وجود 

دارد.دبیر کل کانون نهادهای س��رمایه گذاری در ادامه، با رد 
هرگونه اثر آنی متغیرها بر بازار گفت: وقتی قرار اس��ت ما در 
فضای بین المللی از س��ال آینده تعامات جدی تری داشته 
باش��یم، محیط و متغیرهای تحلیلی متفاوت خواهد بود اما 
متاسفانه این موضوع را برخی تحلیلگران در محاسبات خود 
لحاظ نمی کنند. وی گفت: در اینکه آن تعامات بین المللی 
ارمغان هایی برای صنایع ما خواهد داشت، شکی وجود ندارد. 
ولی باید بپذیریم که بازار و تحلیل قطعا با قبل متفاوت است ، 
رقبا و مشارکت کنندگان متفاوت اند و سطح تحلیل متفاوت 

از قبل است.

پیام بازار سرمایه برای نمایندگان منتخب مجلس

خانه
اقتصاد 
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۳ میلییون تن فوالد روی زمین مانده 
است

اتاق خبر: بهرام س��بحانی با اش��اره به وضعیت فعلی 
واحده��ای ف��والدی کش��ور، اظهار 
داش��ت: تولیدکنندگان فوالد 
به همراه ایمی��درو برای حل 
مشکات واحدهای فوالدی 
کش��ور اقدام به تهیه بسته 
حمایتی ب��رای این صنعت 
کرده بودند که هنوز به تصویب 

نهایی مسئولین نرسیده است.
وی با بی��ان اینکه ح��ذف ارز مبادالتی ب��رای واردات 
۴ محصول فوالدی یکی از تصمیمات مناس��ب برای 
تولیدکنندگان فوالد بوده اس��ت، افزود: افزایش تعرفه 
فوالد هم قرار ش��ده به محض تصویب نهایی در اوایل 

سال آینده اجرایی شود.
رئیس انجمن تولیدکنن��دگان فوالد اضاف��ه کرد: در 
این بس��ته حمایتی پیش��نهادات مختلفی برای ارائه 
تسهیات ارزان و ثابت نرخ انرژی به واحدهای تولیدی 

پیشنهاد شده بود که امیدواریم اجرایی شود.
 سبحانی با بیان اینکه موضوع خرید دین برای بخش 
های فوالدی مورد موافقت بانک مرکزی قرار گرفته و 
حتی به تعدادی از بانک ها هم اباغ شده است، گفت: 

هنوز این موضوع هم عملیاتی نشده است.
وی با بیان اینکه هن��وز تقاضا در بازار ف��والد افزایش 
نیافته اس��ت، تصریح کرد: ام��روز ح��دود ۳ میلیون 
ت��ن محص��ول در کارخانج��ات ف��والدی روی زمین 
اس��ت، برخی واحدها هم برای جبران نقدینگی خود 

محصوالت خود را با ضرر صادر می کنند.
رییس اتحادیه گل فروشان:

همه گل فروش شدند
اتاق خبر: اکب��ر ش��اهرخی از رونق بازار گل فروش��ان در 
روزهای پایانی س��ال خبر داد و گفت: 
بازار گل فروشان همچنان کساد 
است و امیدواریم که در روزهای 
پایانی س��ال، بازار از کسادی 
 خ��ارج ش��ود و رون��ق بگیرد.

تش��ریح  ب��ه  ادام��ه  در  وی 
مشکات صنف گل فروشان در 
شب عید اش��اره کرد و افزود: امسال 
بازار در رکود و کسادی بود و گل فروش��ان امیِد خود را به 
بازار ش��ب عید دوختند اما حاال در ایام پایانی سال شاهد 
هس��تیم که برخی صنف ها نیز گل فروش شدند به گونه 
ای که صنف آرایش��گران، میوه فروشان و حتی اماکی ها 
 به ف��روش گل در واحدهای صنفی خود اق��دام می کنند.

رئیس اتحادی��ه گل فروش��ان ب��ا انتق��اد از تداخل های 
صنفی در ش��ب عید گف��ت: روزان��ه چندین ش��کایت از 
واحدهای گل فروشی به دست ما می رس��د و ما هم مدام 
در حال نامه نگاری با اصناف دیگر ب��رای جلوگیری از این 
تداخل صنفی هس��تیم اما واقعیت این اس��ت که کاری از 
 دس��ت ما برنمی آید و تنها می توانیم نامه به اتحادیه های

 دیگر بزنیم.

اتاق خبر: طبق سنت هرساله با نزدیکی عید نوروز مردم 
به خرید مایحتاج زندگی خود  روی می آورند اما متأسفانه 
در سال های اخیر به دلیل  مشکات معیشتی به خصوص 
در شهر های بزرگ و وجود برخی سوءاس��تفاده ها از این 
آشفته بازار شب عید، شاهد بروز گران فروشی در اقامی 
که مصرف کنندگان با آن ها س��ر و کار دارند هس��تیم. به 
رغم بازرسی های بسیاری که ازسوی اتحادیه ها و سازمان 
تعزیرات صورت می گی��رد و با توجه به رش��د قارچگونه 
دستفروش��ان هم چنین اعت��راض واحده��ای صنفی در 
نقاط مختلف شهر تهران به پدیده دستفروشی فضای بازار 
هم چون سال های گذشته در آش��فتگی بسر می برد.  به 
همین بهانه اتاق خبر برای آگاهی بیشتر مصرف کنندگان 
از نرخ مصوب کاالهای پرمصرف مصاحبه هایی با روسای 

اتحادیه ترتیب داده است.
میوه و صیفی جات 

حسین مهاجران رییس اتحادیه میوه و تره بار با بیان اینکه 
میوه فروش��ان از نظر میوه های پرمصرف شب عید تأمین 
هستند، اعام کرد: نرخ هر کیلوگرم سیب از ۱۵00 تومان 
تا ۳000 و پرتقال تامسون از ۱۵00 تومان تا 2000تومان 
در بازار یافت می شود.وی در رابطه با نرخ سایر میوه های 
مورد نیاز مصرف کنندگان اظهار داش��ت: در حال حاضر 
نارنگی به صورت محدود در بازار یافت می ش��ود بنابراین 
تنها نوع موجود در ب��ازار نارنگی بندرعباس اس��ت که از 
۱2000 تومان تا ۱8000 تومان عرضه می ش��ود. موز نیز 

از ۳200 تومان تا ۳۳00 است.
شیرینی  

عل��ی به��ره من��د ریی��س اتحادیه 
قن��ادان  اظه��ار ک��رد: قیم��ت 
پن��ج ن��وع ش��یرینی ک��ه ب��ه 
ط��ور معم��ول ش��امل ن��رخ 

گذاری می ش��ود، برای ش��ب عی��د تعیین ش��د که نرخ 
 این محصوالت تغییری در مقایس��ه با س��ال قب��ل ندارد.

وی افزود: قن��ادان فعالیت خود را ب��رای تامین نیاز مردم 
از اکنون آغ��از کرده اند و مش��کلی در خص��وص مصرف 
شیرینی شب عید نداریم.وی ادامه داد: قیمت هرکیلوگرم 
ش��یرینی گل محمدی ۱2 هزار تومان، ش��یرینی برنجی 
۱2 ه��زار و ۵00 توم��ان، ش��یرینی تر ۱۵ ه��زار تومان، 
ش��یرینی پاپیون و زب��ان ۱2 ه��زار و ۵00 تومان و کیک 
 یزدی 9 هزار تومان مصوب و به قنادان اعام ش��ده است.

خشکشویی   
ریی��س اتحادیه خشکشویی و لباسش��ویی از ثبات نرخ 
خدمات خشکشویی در سال 9۵ خبر داد.ابوالفضل رجب 
زاده در خصوص تغییر نرخ خدمات اتحادیه خشکش��ویی 
گفت: افزایش قیمت در این حوزه برای ایام نوروز نخواهیم 
داش��ت و قیمت ها طبق روال سابق در س��ال آینده ادامه 
خواهد یافت.وی ن��رخ انواع خدمات را تش��ریح کرد: نرخ 
مصوب خدمات لباسش��ویی و خشکش��ویی از نوع درجه 
یک برای اتوی کت و ش��لوار ۱0 هزار تومان، اتو به همراه 
خشکش��ویی ۱8 هزار تومان، اتوی ک��ت 6000 تومان و 
همراه با خشک شویی ۱۱ هزار تومان، اتوی شلوار ۴000 
تومان و همراه با خشک ش��ویی 7000 توم��ان، اتوی بلوز 

۴000 تومان و همراه با خشک شویی 7000 تومان است.
رجب زاده در ادامه افزود: اتوی مانتوی ساده 6۵00 تومان 
و همراه با خشک ش��ویی ۱۱ هزار تومان، ات��وی پیراهن 
مردانه ۴000 تومان همراه با خشک شویی 7000 تومان 
و اتوی دامن ۴000 تومان همراه با خشک ش��ویی 7000 
تومان اس��ت. همچنین اتوی هر مترمربع پرده پارچه ای 
2000 توم��ان همراه ب��ا خشک ش��ویی ۴۵00 تومان و 
اتوی هر مترمربع پرده ت��وری ۱۵00 توم��ان و همراه با 

خشکشویی 2200 تومان محاسبه می شود.

 ها تشکل
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گوناگون و دانش

الشخورها با کمک فناوری، در خدمت 
مبارزه با آلودگی های شهری لیما می روند

اتاق خب��ر : الش��خورها به ظاه��ر موجوداتی نیس��تند که ما 
بخواهیم از آنها در ش��هرها اس��تفاده 

کنیم و ب��ه مانند حیوان��ات دیگر 
سودی مستقیم یا نیمه مستقیم 
از آنها ببریم. ولی در کش��ور پرو 
و شهر لیما، کاربرد تازه ای برای 
الشخورها پیدا ش��ده است، به 

آنها مأموریت داده ش��ده است که 
مشکل کانون های پر از زباله این شهر 

را برطرف کنند.
مقام��ات ای��ن ش��هر، دوربین ه��ای GoPro و GPS ب��ه 
الش��خورهای بومی این ناحیه متصل کرده اند. به این ترتیب 
به تناس��ب تجمع آنها در نقاط پر از زباله، آنها می توانند نقشه 

پراکندگی کانون های پرزباله را مشاهده کنند.
اس��م این پروژه را Gallinazo Avisa با هشدار الشخورها 
نهاده اند. فعا ۱0 الش��خور به خدمت گرفته ش��ده اند، به این 
ترتیب مناطق غیرقانونی انباش��ت زباله به آس��انی شناسایی 

می شوند.
لیما شهری ۱0 میلیون نفری است و با سالهاست که با مشکل 
زباله در حال جدال اس��ت. یک پنجم زباله های این ش��هر به 

صورت غیرقانونی انباشت می شوند.

سیلیکون ولی علیه دونالد ترامپ! تیم 
کوک، ایالن ماسک و لری پیج در یک 

نشست پشت درهای بسته شرکت کردند
اتاق خبر :  رئیس ش��رکت اپل – تیم 

ک��وک-، رئیس ش��رکت تس��ا 
رئی��س  ماس��ک-،  -ای��ان 
آلفابت- لری پیج و نیز مؤسس 
نپستر -شان پارکر- به گزارش 
هافینگتون پس��ت به تازگی در 

همایشی شرکت کردند که موضوع 
اصلی آن، پیش��گیری از نامزدی دونالد 
ترامپ از سوی حزب جمهوری خواه بود.

ای��ن دی��دار، در قالب نشس��ت جهانی س��االنه انس��تیتوی 
American Enterprise انجام ش��د. مح��ل برگزاری آن 
هم در یک جزیره خصوصالبته عاوه ب��ر این رهبران فناوری، 
سیاستمدارانی از حزب جمهوری خواه، از جمله رهبر اکثریت 
سنا -میچ مک کونل- و نیز مشاور سابق رئیس جمهور -کارل 

روو- هم در همایش شرکت داشتند.
این همایش، بر روی رس��انه ها بس��ته بود و ما هیچ اطاعی از 

توافقات و بحث های صورت گرفته نداریم.
طبق روال خبرهای این روزها، جدال اپل با FBI بر سر قضیه 
رمزنگاری گوش��ی های آی فون و خودداری اپل در ایجاد یک 
»در پش��تی« برای دور زدن این رمزنگاری هم در این همایش 
مطرح شد.البته باید توجه داش��ت که حضور رهبران تجاری 
در همایش هایی مثل این، چیز رایجی اس��ت و واقعا نمی شود 
از روی آنها پی به ترجیهات و س��وگیری سیاسی آنها برد. تنها 
چیزی که دس��تگیر ما می شود این اس��ت که سیلیکون ولی، 

دارای وزن و اعتبار خاص خود در دنیای سیاست است.

اتاق خبر : ری تاملینس��ون، مخت��رع ایمیل پس از 
7۴ س��ال زندگی، دیروز درگذشت. او اولین ایمیل را در 
س��ال ۱97۱ زمانی که در ش��رکت BBN کار می کرد، 
ارسال کرده است. این ش��رکت یکی از توسعه دهندگان 
 ARPANET اصلی نسخه های اولیه ی اینترنت یعنی

بوده است.
بس��یاری از اف��راد ای��ده ی ارس��ال پی��ام را در س��ر 
می پروراندند و حتی نس��خه های اولیه ای وجود داش��ت 
که به ش��ما اجازه م��ی داد تا پیام های��ی را بین کاربران 
ی��ک کامپیوت��ر واحد رد و ب��دل کنید. اما تاملینس��ون 
SNDMSG را مط��رح کرد ک��ه پیام را ب��ه کامپیوتر 
شخص گیرنده  ارسال می کرد. این برنامه ،  اولین برنامه ی 

پیام رسان شبکه ای بود.
او همچنی��ن تصمی��م گرفت که از س��مبل @ برای 

مش��خص کردن کاربر از هاس��ت بهره ببرد. این سمبل 
بعدها استفاده ی جهانی پیدا کرد.

متاسفانه محتوای اولین ایمیلی که تاملینسون ارسال 
کرده از خاطر وی پاک ش��ده اس��ت اما اختراع او باعث 
می ش��ود تا نام ری تاملینس��ون برای همیشه در تاریخ 

ثبت شود.

مخترع ایمیل و عالمت @ در سن ۷۴ سالگی درگذشت

اتاق خبر : ش�رکت های چینی در ح�ال حاضر دوران س�ختی را برای انجام 
امور تجاری خود با آمریکا پش�ت س�ر می گذارند )که البته دلیل اصلی آن 
ترس از فعالیت های جاسوسی است(. با این وجود باید بدانید که این شرایط 
در حال بدتر شدن اس�ت. منابع مرتبط با خبرگزاری رویترز اعالم کرده اند 
که وزارت اقتصاد امریکا در حال تنبیه کردن زدتی ای با تحریم هایی بسیار 
سنگین است که اجازه نمی دهد تا این شرکت از محصوالت تولیدکنندگان 
آمریکایی برای خود استفاده کند و حق وارد کردن این دسته از محصوالت 

را ندارد.
بر اس�اس این اطالعات از روز هش�تم ماه مارس به بعد، تمامی شرکت های 
آمریکایی باید برای انجام تجارت و ارس�ال هر چیزی به شرکت زدتی ای، از 
دولت امریکا مجوز ویژه بگیرند. البته این موضوع چندان ساده نیست و در 
بیشتر شرایط این دسته از درخواست ها رد می شوند. البته گفته می شود که 
این شرایط به عنوان جریمه هایی برای شکس�تن قوانین ارایه فناوری های 

آمریکای به کشور ایران برای این شرکت در نظر گرفته  شده اند.

ZTE به خاطر ارتباط با 
ایران تحریم شد

اتاق خبر:اپل با کمک محققان امنیتی، اولین حمله 
سایبری با استفاده از باج افزار )بدافزاری که فایلهای 
کامپیوت�ر ش�خص را رمزگ�ذاری ک�رده و در ازای 
دسترسی به آن، درخواست پول می کند( را متوقف 
کرد. این اولین حمله در نوع خ�ود به کامپیوترهای 
اپل توسط باج افزارهاست که معموال کاربران ویندوز 
را هدف ق�رار می دهند. بناب�ر اعالم اپ�ل، باج افزار 
کی رنجر )KeRanger( در درون کالینت بیت تورنت 
ترنسمیشن )Transmission( قرار داشته است. 
ترنسمیش�ن نیز در وب س�ایت خود اعالم کرده که 
تمامی کاربرانی که نسخه 2.9 را داشته اند، باید فورا 

به نسخه 2.92 بروزسانی کنند.
تا به حال معلوم نیس�ت که حمله کنن�دگان چگونه 
توانس�ته اند نس�خه دستکاری ش�ده ترنسمیشن 
را روی س�ایت آن ق�رار دهند. هر چند دس�تکاری 
نرم افزارهای قانونی راهی معمول است. کی رنجر پس 
از نصب سه روز منتظر می ماند و سپس به مرکز فرمان 
متصل می شود. کی رنجر قادر به رمزگذاری 300 نوع 

فایل است. مبلغ باج، یک بیتکوین یا 404 دالر است.
متاسفانه راه حل های دفاعی کمی در برابر باج افزارها 

وجود دارد. ضدویروس ها غالبا توانایی کشف آنها را 
ندارند، به دلیل اینکه حمله کنن�دگان دائما در حال 
اعمال تصحیحات بر روی آن ها هس�تند تا بتوانند 
سیس�تم های امنیتی را گول بزنند. بهتری�ن راه در 
برابر این حمالت، پشتیبان گرفتن از فایل ها و سپس 
ایزوله کردن فایل های پشتیبان به گونه ای که آلوده 
نش�وند، اس�ت. هر چند در مورد ای�ن حمله خاص، 
کی رنجر حت�ی به فایلهای پش�تیبان اپل نیز حمله 

کرده است!
باج افزارها نزدیک به یک دهه است که حضور دارند، 
اما در س�ال های اخیر تعداد آن ها به شدت افزایش 

داشته است. 

اپل اولین حمله باج افزاری علیه 
کاربران مک را دفع کرد
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8
تندر جدید سال آینده وارد بازار ایران 

می شود 
اتاق خب��ر: مدیرعامل رنو پ��ارس ازتغیی��ر خودروی 
تندر-90 و عرض��ه آن در ب��ازار ایران 
در س��ال آین��ده خب��ر داد. پیمان 
کارگر در م��ورد وضعی��ت رنو در 
بازار خ��ودروی ایران گف��ت: رنو 
برنام��ه  دارد تا در ای��ران به عنوان 
ی��ک ش��ریک اس��تراتژیک برای 
خودروسازان ایرانی حضور داشته باشد 
و در این راه انتقال تکنولوژی چه در زمینه قطعه سازی 

و چه در زمینه ساخت خودرو در دستور کار قرار دارد.
وی در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر اینکه آیا این فیس 
لیفت همان تغییرات انجام گرفته در رومانی اس��ت یا 
خیر گفت: فیس لیفت انجام شده با سرمایه گذاری هایی 
که در این بخش انجام گرفت، ب��رای اولین بار در ایران 
انجام می ش��ود ک��ه در آن ۳۵ درصد از خ��ودرو تغییر 

خواهد کرد. 

خودرو در ایران گران تولید می شود 
اتاق خبر: مدیر عامل ش��رکت خودرو س��ازی ولوو در 
خص��وص خودروس��ازی ای��ران گف��ت: 
شرکت های خودروس��ازی در ایران 
هزینه های سربار زیادی دارند و به 
خریداران نی��ز هزینه های اضافی 

تحمیل می کنند.
مارتی��ن النس��تد اف��زود: خودرو 
س��ازهای ای��ران محص��والت خود 
را گران تولید م��ی کنند و این به س��بب 
داشتن هزینه های س��ربار و اضافی است.از سوی دیگر 
مصرف س��وخت ب��اال در خودروهای تولیدی س��بب 
ش��ده هزینه های زیادی به خریداران تحمیل شودکه 

مهم ترین علت آن وجود سوبسید سوخت است.
وی تصریح کرد: اگر سوبس��ید س��وخت به طور کامل 
هم برای تولید کننده و ه��م برای مصرف کننده حذف 
شود خواهید دید ایده ها و تفکر های جدیدی به وجود 
خواهد آمد و س��بب تح��ول در تولی��د و نهایتا قیمت 

خودرو خواهد شد.

۳۸ هزار خودرو به ارزش ۲۸5۸ 
میلیارد تومان وارد کشور شد 

آمار تج��ارت خارجی گم��رک جمهوری اس��امی 
ایران نشان می دهد، در ۱۱ ماه سال 
جاری ۳7 ه��زار 9۳0 خودرو به 
کش��ور وارد شده اس��ت.ارزش 
این تعداد خ��ودرو بالغ بر 97۵ 
دالر،  ه��زار   ۱97 و  میلی��ون 
معادل 28 ه��زار و ۵80 میلیارد 
و ۱98 میلی��ون ری��ال بوده اس��ت.

همچنی��ن کل واردات خودرو به هم��راه قطعات آن 
طی این مدت ۱ میلیارد و 7۵۱ میلیون و ۵۳۴ هزار 
دالر معادل ۵۱ ه��زار و ۳6۴ میلیارد و 77۳ میلیون 

ری��ال ارزش دارد.

اتاق خبر: مدیرعامل س��ایپا با بیان اینکه بزرگترین مشکل 
این شرکت سرمایه در گردش بود، گفت: تا پایان سال گذشته 
بدهی این ش��رکت س��ه هزار و 200 میلیارد تومان بود اما با 
مهندسی مالی انجام شده تا پایان سال جاری این موضوع حل 
خواهد شد.مهدی جمالی در خصوص برخی خبرها مبنی بر 
احتمال تغییر مدیرعامل ش��رکت خودروسازی سایپا، اظهار 
داش��ت: من اصًا به این ش��ایعات توجهی ندارم. هر کجا که  
رفته ام براس��اس یک برنامه مدون کار کرده ام. در سایپا هم 

برنامه های خود را شروع کرده ام.
وی با اشاره به اینکه تا پایان امسال سهامداران شاهد وضعیت 
مناسب این ش��رکت خواهند بود، افزود: در س��ال آینده هم 
مصرف کنندگان شاهد اقدامات من در شرکت سایپا خواهند 
بود. مطمئن باشید روند سایپا به طور کامل تغییر کرده و بازار 

سهام وضعیت فعلی شرکت را نشان می دهد.
مدیرعامل سایپا در رابطه با بدهی های این شرکت هم گفت: 
این موضوعات حتماً مرتفع خواهد شد. در شرکت مهندسی 
مالی انجام شده و از این بعد دریافت تسهیات به راحتی انجام 
می ش��ود.وی در خصوص همکاری های بین المللی سایپا با 
ش��رکت های خودروس��ازی افزود: سایپا قرار نیس��ت با پژو 
همکاری کند بلکه امروز در حال مذاکره با سیتروئن هستیم 
عاوه بر آن مذاکره با “کیا” نیز آغاز ش��ده اس��ت.مدیرعامل 
س��ایپا اضافه کرد: عاوه بر این دو ش��رکت، با رنو نیز در حال 
مذاکره هستیم، البته رنو در تولید مشترک قرار نیست با ایران 

خودرو همکاری کند.

خودرو

مذاکره همزمان سایپا انتظار بیهوده
با »رنو«، »سیتروئن« و 

»کیا« 

تولید ۳۰۰ هزار خودرو جدید با برند ایران
خودرو
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اتاق خبر: محس�ن صالحی نیا  با تشریح جزئیات 
جدید از قرارداد پ�ژو اظهار داش�ت: در قرارداد 
جدید ایران خودرو و پژو، یک ش�رکت مستقل 
ایجاد خواهد شد که نام این شرکت تا پایان سال 

مشخص می شود.
وی تصریح کرد: در این ش�رکت جدید، هر کدام 
از طرفین سهم 50 درصدی دارند و هر اقداماتی 
که در این شرکت انجام می شود، مستقل از ایران 
خودرو و پژو خواهد بود و در واقع به نام ش�رکت 

مشترک ثبت می شود.
وی ادامه داد: در اولین اقدام ش�رکت مشترک، 
یک پل�ت ف�رم تعریف ش�ده که س�ه محصول 
ب�ر روی آن تولید خواهد ش�د و برای س�ال اول 
و بخش�ی از س�ال دوم فعالی�ت ش�رکت، ای�ن 
س�ه محص�ول توس�ط ش�رکت جوین�ت ونچر 
تولید خواهند ش�د.وی ب�ا بیان اینک�ه هیچ گاه 
ش�رکت مش�ترکی به صورت جوینت ونچر بین 
خودروسازان ایرانی و خارجی تعریف نشده بود، 

گفت: حتی در همکاری 
خودروس�ازان  و  رن�و 
ایران�ی نیز این مس�ئله 
در  نگرف�ت،  ش�کل 
ق�رارداد رن�و نی�ز یک 
ش�رکت به نام رنو پارس 
تش�کیل ش�د ک�ه 26 
درص�د س�هام آن ب�ه 

ایران خودرو، 26 درصد به سایپا و بقیه آن به رنو 
اختصاص داشت که فقط تأمین قطعات تندر 90 

را در شبکه رنو انجام دهد.
وی اف�زود: ع�الوه بر س�هم 50 درص�دی ایران 
خ�ودرو از تولی�د 250 هزار دس�تگاه ش�رکت 
جوینت ونچر، حدود 600 هزار دس�تگاه خودرو 

نیز در ایران خودرو تولید خواهد شد.
وی ب�ا بیان اینک�ه تولید ش�رکت جوینت ونچر 
ای�ران خ�ودرو و پ�ژو در پایان س�ومین س�ال 
همکاری دو شرکت به 250 هزار دستگاه خواهد 
رس�ید، گفت: هم اکنون بیش�ترین تیراژ تولید 
ایران خودرو وابس�ته به پژو اس�ت و این شرکت 
در ح�ال ب�ه روز رس�انی محصوالت پ�ژو از نظر 
اس�تاندارد مصرف س�وخت، نص�ب موتورهای 
ی�ورو 6، اس�تانداردهای جدی�د آالیندگ�ی، 
 تن�وع، ص�ادرات و رضایت من�دی مش�تریان

 است.
به گفته صالحی نیا، تولید پژو 207 طی دو تا سه سال 
ادام�ه خواهد داش�ت، تولید 
پ�ژو 206 نیز ادام�ه می یابد و 
تولید این محصوالت تا وقتی 
که به لحاظ تی�راژ اقتصادی، 
تأمی�ن قطع�ه و پ�اس کردن 
اس�تانداردهای مص�وب و تا 
زمانی که مشتری دارد، ادامه 

خواهد داشت.



یک نماینده مجلس در گفت و گو با اتاق خبر عنوان کرد

قاچاق کاال عامل رشد منفی بخش تولید
اتاق خبر: نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای 
اسامی و عضو کمیس��یون صنایع و معادن در مورد 
علت رش��د منف��ی صنعت کش��ور، ای��ن موضوع را 
 مرتب��ط با وضعی��ت کلی اقتصاد کش��ور دانس��ت. 

سید هادی حس��ینی علت اصلی رشد منفی صنایع 
کش��ور را وضعیت کلی اقتصاد کشور و رکود دانست 
و گف��ت: دالیل دیگری نی��ز در ای��ن وضعیت مانند 
فش��ارهای ناش��ی از تحریم، باال بودن هزینه تولید، 
افزایش دس��تمزد کارگ��ران و پایین آم��دن قدرت 

خرید مردم نیز در این وضعیت نقش دارند.
حس��ینی در م��ورد تاثیر کاه��ش قیم��ت نفت بر 
صنعت کش��ور گفت: کاه��ش قیمت نف��ت در این 
زمینه بی تاثیر نیس��ت ام��ا باید به ای��ن نکته توجه 
داش��ت که بخش صنعت و تولید در کش��ور بیشتر 
به بخ��ش خصوص��ی وابس��ته اس��ت و نوس��انات 
 قیمت نف��ت تاثی��ر خاص��ی در این بخش ن��دارد. 

نماین��ده م��ردم قائمش��هر ب��ا بی��ان اینک��ه نفت 
زیربن��ای اقتص��اد کش��ور محس��وب م��ی ش��ود 
اف��زود: در چنین ش��رایطی م��ی توان ه��ر عاملی 
را ب��ه نف��ت ارتب��اط داد ام��ا نم��ی ت��وان تمامی 
 مش��کات اقتص��اد کش��ور را ب��ه نف��ت مرتب��ط 

دانست.
عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن با ذک��ر مثالی از 
هزین��ه های ب��االی بانک ه��ا ادامه داد: متاس��فانه 
در کش��ور به دالی��ل مختل��ف بانک ها س��ودهای 
باالی��ی را ب��رای وام ه��ای اختصاص داده ش��ده به 
تولیدکنن��دگان دریاف��ت می کنن��د و همین باعث 
افزایش قیم��ت تم��ام ش��ده کاال خواهد ش��د. در 
کنار این مس��ائل وجود مس��ائلی مانند قاچاق کاال 
 در کش��ور باعث ضربه خوردن تولید ش��ده اس��ت.

حس��ینی در مورد چگونگی خروج صنایع کش��ور از 
رکود و رشد منفی برکم شدن دخالت های دولت در 

بخش تولید کشور تاکید کرد.
 وی ادام��ه داد: وج��ود قاچاق باع��ث ضربه خوردن 
ش��دید به تولی��د ش��ده اس��ت و یک��ی از راه های 
 خ��روج از ای��ن وضعی��ت جلوگی��ری از قاچ��اق

کاال است. 
ضمن اینک��ه بانک ه��ا باید ب��ا پایین آوردن س��ود 
 بانکی ب��ه تامین س��رمایه برای تولی��د کمک کنند.

نماین��ده م��ردم قائمش��هر ب��ا تاکی��د ب��ر اصاح 
 سیس��تم بانک��ی، ای��ن کار را موثر بر تولید کش��ور 

دانست.
 وی افزود: با کاهش سود بانکی مردم سرمایه خود را 
به جای انباشت در بانک ها در صنایع و با هدف تولید 
ب��ه کار خواهند بس��ت و باعث رون��ق بخش صنعت 

کشور خواهند شد. 

گو گفت 9
سید هادی حسینی

*نماینده مجلس

گپ و گفت

 و
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اتاق خبر: مدیرعامل ایران خ��ودرو در مورد قراردادهای 
جدید خودرویی این ش��رکت با خودروسازان خارجی با 
اعام اینکه از میان خودروسازان خارجی تاکنون حضور 
شرکت فرانسوی پژو حتمی شده اس��ت از مذاکره با دو 

خودرو ساز آلمانی و ژاپنی خبر داد.
هاشم یکه زارع مدیرعامل ایران خودرو در گفت و گویی 
که با اتاق خبر داش��ت با اش��اره به حضور خودروسازان 
آلمانی و ژاپنی در ایران و مذاکره با این شرکت ها گفت: 
در بین خودروسازان خارجی که به ایران آمده و با ایران 
خودرو مذاکره داش��ته ان��د حضور مجدد پ��ژو تاکنون 

حتمی شده است.
مدیرعام��ل ای��ران خ��ودرو در م��ورد فولک��س واگن 
و حض��ور ای��ن ش��رکت در ای��ران گف��ت: مذاکراتی با 
ش��رکت آلمانی فولکس واگن انجام ش��د ولی به دلیل 
اینکه این ش��رکت در گذش��ته ش��ریک تج��اری خود 
را در ای��ران داش��ت، ترجی��ح دادی��م ک��ه در تجارت 
ش��رکت دیگری وارد نش��ویم و این ش��رکت با شریک 
 قبلی خ��ود در ای��ران هم��کاری خ��ود را ادام��ه دهد.

وی در مورد حضور ش��رکت آلمانی بنز و شرکت ژاپنی 
نیس��ان، افزود: به علت اینک��ه ایران خ��ودرو از ورود به 

مسائل تجاری ش��رکت های دیگر اجتناب داشته است 
مذاکرات با فولکس واگ��ن را متوقف ک��رد. اما در مورد 
بنز و نیسان مذاکرات با این شرکت ها خارجی همچنان 

ادامه دارد.
یکه زارع در مورد برنامه های ش��رکت ای��ران خودرو در 
س��ال آینده به افزایش تولیدات این ش��رکت اشاره کرد 
و ادامه داد: امس��ال در تاش هستیم که تولید خودروی 
خود را در مقایسه با امسال در حدود ۱0 درصد افزایش 
دهیم. به هرحال در س��ال آینده ق��رارداد های جدیدی 
را با شرکت های دیگر خواهیم بس��ت و اسفند ماه سال 
آینده نیز ای��ران خودرو محص��ول جدید پ��ژو را تولید 

خواهد کرد.
مدیرعام��ل ای��ران خ��ودرو در م��ورد قرارداده��ای 
جدید ایران خودرو با پژو اش��اره کرد و ب��ا توجه به این 
موض��وع گفت: ش��رکت ه��ای بس��یاری در گذش��ته 
و به دلیل تحریم ها ش��رکت پ��ژو ایران را ت��رک کرد و 
باعث مش��کات بس��یاری برای ای��ران خودرو ش��دما 
در قرارداده��ای جدید با این ش��رکت پیش��بینی های 
 الزم ب��رای جلوگی��ری از تک��رار ای��ن وضعی��ت انجام 

شده است.

اتاق خبر: دبیر کل خان��ه کارگر در رابطه ب��ا رای اخیر 
دیوان عدالت اداری مبنی بر منتفی شدن افزایش حقوق 
به تناسب نرخ تورم گفت: دیوان حق ورود به این موضوع 
را ندارد چراکه این مجموعه مامور به رفع تظلم اس��ت و 

اصل اجرای ماده ۴۱ قانون کار است.
علیرض��ا محج��وب در رابطه ب��ا گفته رئی��س اتحادیه 
کارگران ق��راردادی و پیمان��ی مبنی ب��ر اینکه حقوق 
کارگران باید به ش��کل پلکانی و ظرف پنج سال افزایش 
پیدا کند، اظه��ار کرد: به احتمال زی��اد منظور این مقام 
مس��ئول این بوده که آن میزان از تورم��ی که پرداخت 
نش��ده که معوقه کارگران اس��ت در باب تورم، در عرض 
۵ س��ال پرداخت ش��ود. گفت��ه وی بدین معنا نیس��ت 
که معوق��ات در عرض پنج س��ال پرداخت ش��ود که در 
اینصورت بهتر اس��ت همین امروز پرداخت شود چرا در 

عرض ۵ سال این اقدام را انجام دهند؟!

وی در رابطه با جلسات 
دس��تمزد  تعیی��ن 
در  گف��ت:  کارگ��ران 
حال حاضر ک��ه هنوز 

جلس��ات اولیه به پایان 
فراکس��یون  و  نرس��یده 

کارگری مجلس در گزارشی 
تعیی��ن حداق��ل دس��تمزد کارگری 

در س��ال 9۵ را براساس دو ش��اخص نرخ تورم و 
حداقل معیشت یک خانوار اعام کرده است.

به گفته محج��وب؛ به دلیل اینکه دس��تمزدها به زودی 
تعیین خواهد ش��د، مجلس آتی در آن تاثیری نخواهد 
داش��ت. وی در رابطه با رویکرد مجلس دهم نس��بت به 
معیشت کارگران گفت: باید ترکیب مجلس تعیین شود 

تا بتوان در رابطه با این موضوع اظهار نظر کرد.

واکنش محجوب به رای دیوان عدالت در زمینه تعیین مزد 
کارگران

مدیرعامل ایران خودرو در گفت و گو با اتاق خبر اعالم کرد

مذاکره با دو خودروساز آلمانی و ژاپنی
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تصویر روز  

اتاق خب�ر: س�ینمای جه�ان تاکنون 
شاهد شاهکارهای مختلفی بوده است که بعضاً این 
فیلم ها با توجه به موفقیت هایش�ان در دوره های 
دیگری توس�ط کارگردانانی دیگر دوباره بازسازی 
و بازتولید ش�ده اند؛ امری ک�ه دارای طرفداران و 
مخالفان سرس�خت خود اس�ت در گ�زارش آخر 
هفته به چند شاهکار سینمایی اشاره می شود که 
بسیاری متفق القول هس�تند نمی بایست آنها را 

بازسازی کرد.
1 - باشگاه مشت زنی

ش�اهکار به تمام معنا و اولین قانون باشگاه مشت 
زنی این اس�ت که نباید راجع به آن صحبت کنیم، 
وقت�ی نمی ش�ود راجع به�ش صحبت ک�رد پس 
طبیعت�ا نمی ش�ود فیلم دیگ�ری ه�م از روی آن 
ساخت. چرا نباید بازسازی شود: با توجه به این که 
فیلم به صورت مس�تقیم طبقه  خاص اجتماعی را 
هدف قرار داده و بر ضد مصرف گرایی ساخته شده 

است.
2 - زیبایی آمریکایی

چرا نباید بازسازی شود: با تماشای دوباره »زیبایی 
آمریکای�ی« متوجه می ش�ویم که کار دش�واری 
اس�ت، تمام الیه هایی ک�ه فیلم ب�ه آن می پردازد 
را با یک بار دیدن متوجه ش�ویم. از س�ویی دیگر 
لس�تر با نقش آفرینی زیبای کوین اسپیسی یکی 
از پیچیده ترین ضدقهرمان های س�ینما را تجسم 
بخش�یده اس�ت که اتفاق�ات رخ داده ب�رای او و 

سرهنگ فیتز دقیقا مناسب همان دوران است. 
3 - فارست گامپ

چرا نباید بازسازی شود: اگر فیلم »فارست 
باش�ید  داش�ته  دوس�ت  را  گام�پ« 

متوجه ای�ن واقعیت خواهی�د بود که 
عالقه ای به ادامه ارتباط ب�ا او ندارید. 
زی�را تام هنک�س در قالب »فارس�ت 
گامپ« تلفیقی از ش�خصیتی س�اده و 

ماجراهایی عجیب را ارائه داده است که 
حاضر به تکرار آن لحظات نخواهیم بود. این 

مساله به اندازه ای ریشه در پرحرف بودن کاراکتر 
اصلی دارد و شما دوست دارید همه چیز همان گونه 
که بوده و هست بماند و ش�اید با کمی اغراق بتوان 
ادعا کرد کس�انی که فیلم را دوس�ت دارند حاضر 
نیس�تند لحظه ای دیگر در اتوبوس یا تاکس�ی در 

کنار گامپ بنش�ینند و دوباره به خاطراتش گوش 
دهند.  

4 - لبوفسکی بزرگ
چرا نباید بازس�ازی ش�ود: در کل بازس�ازی آثار 
برادران کوئ�ن کار عاقالن�ه ای به نظر نمی رس�د، 
تنها اشخاصی که قادر به بازس�ازی این آثار خاص 
هستند خودتان و جوئل کوئن هس�تید، به عالوه 
هیچ بازیگر دیگری بهتر از ج�ف بریجز نمی توان 

یافت که تا این اندازه دود )رفیق( باشد.
5 - رفقای خوب

چرا نباید بازس�ازی ش�ود: وجود ش�خصی چون 
اسکورسیزی در ژانری که در آن تبحر دارد به کنار، 
تیم بازیگری تکرار نشدنی به نظر می رسند، دنیرو، 
پش�ی و لیوتا به اندازه ای در نقش هایش�ان خوش 
نشس�ته اند که نمی توان جایگزین مناسبی برای 

آن ها متصور بود، فیلم بی نهایت هوشمندانه، بامزه و 
پیچیده است.

6 - محرمانه لس آنجلس
چرا نباید بازس�ازی ش�ود: س�وال ندارد! این فیلم به 
صورت عجیبی کامل و بدون نقص است و نه چیزی باید 
به آن اضافه کرد و نه می توان چیزی از آن کم کرد. با هر 
دیدی بخواهید فیلم را بررسی کنید متوجه می شوید از 
داستان تا طریقه ساخت آن احتیاجی به تکرار یا ترمیم 
در قالب امروزی را ندارد و از جلوه های ویژه چشم گیر و 

یا تصویر سه بعدی هم که بی نیاز است.
7 - رستگاری در شاوشنگ

چرا نباید بازس�ازی ش�ود: ماجراهای فیلم در دهه 40 
رخ می دهد، خود فیلم در دهه 90 س�اخته شده است، 
زمانه ما چه چیزی دارد که بت�وان به ماجراهای فیلم و 

یا ساختارش اضافه کرد؟ تصویر سه بُعدی از روبات ها؟
8 - فهرست شیندلر

چرا نباید بازسازی شود: چون تنها استیون اسپیلبرگ 
است که می تواند در دهه نود استودیوهای فیلمسازی 
را راضی کند. فیلمی سیاه و سفید درباره وقایع جنگ 
جهانی دوم بس�ازد و در حی�ن این که با احساس�ات 
تماشاگرش بازی می کند انتهای اثرش افسرده کننده 

نباشد.  
9 - مسیر سبز

چرا نباید بازسازی شود: استیفن کینگ می گوید این 
بهترین فیلمی است که از روی آثار وی اقتباس شده، 
در نظر داش�ته باش�ید فیلم »درخش�ش« نیز توسط 
استاد کوبریک اقتباسی از آثار او است، بنابراین زمانی 
که هالیوود توانس�ت آثار دیگر این نویسنده بزرگ را 
به درجه ای برس�اند که خودش هم راضی باشد به فکر 

بازسازی چنین اثری بیافتد. 
10 - نجات سرباز رایان

چرا نباید بازس�ازی ش�ود: زیرا سکانس 
پیاده ش�دن نیروه�ا در س�احل ابتدای 
فیلم از چیزی که هست بهتر نمی شود، 
ما هنوز ه�م گاهی کابوس این س�کانس 
فوق العاده را می بینیم، بدون این س�کانس 
شاید نیمی از جذابیت های فیلم خدشه دار شود. 
بنابراین زمانی نیمی از جذابیت یک فیلم بزرگ هنوز 
در ضمیر ناخ�ودآگاه مخاطبین س�ینما کارایی دارد 
بازسازی همان سکانس بی مورد است و بازسازی ادامه 

فیلم غیرضروری.

شاهکارهایی که نباید بازسازی شونداقتصاد تجسمی بهترین ها


