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سخن آغاز

اقتصاد در سال 94 بی شک زیر سایه سیاس��ت و عوامل برونزا 
قرار داشت. 2 اتفاق اساسی در اقتصاد ایران در سال 94 وضعیت 
اقتصاد را تغییر داد. اول به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای که به 
خاطر طوالنی شدن اثراتی متفاوت از آنچه تصور می شد را به بار 
آورد. بازار سرمایه پیشاپیش به اخبار واکنش های مثبت خود را 
نش��ان داده بود و بعد از اعالم برجام شاهد افت ارزش بازار سهام 
بودیم. این مذاکرات همچنین منجر به چند س��فر مهم و تاریخی 
رئیس جمهور در کنار بخش خصوصی به کش��ورهای اروپایی 
شد. اتفاق اساس��ی دیگر در اقتصاد س��ال 94 کاهش چشمگیر 
قیمت نفت بود که به دلیل کاهش رش��د و به تبع آن تقاضای غول 

های ب��زرگ اقتصاد جهان به وی��ژه چین رخ داد. ای��ن اتفاق در 
شرایطی بود که عالوه بر قیمت نفت صادرات غیرنفتی نیز از نظر 
ارزشی کاهش قابل توجهی داش��ت و این موضوع باعث تشدید 
رکودی شد که چند سالی است دولت با آن دست به گریبان است. 
اثرات این رکود خود را در شرایط مالی دولت نیز نشان داده است 
و کس��ری بودجه دولت به دلیل عدم تحق��ق درآمدهای مالیاتی 
امروز به معضلی جدی بدل شده است.  در حقیقت سال 94 سال 
رکود همراه با امید به آینده بود. فضای اقتصاد رو به بهبود است اما 
باید قبول کرد که اقتصاد در سال گذشته سال سختی را پشت سر 
گذاشت. با این وجود به نظر می رسد در سال 95 ثمره تالش ها 
و اتفاقات مثبت به ویژه به ثمر رسیدن مذاکرات در اقتصاد ایران 
احساس می شود. در سال آینده نه از انتخابات خبری است و نه 
بازار در انتظار اتفاق سیاسی خاصی متوقف می شود. سال آینده 
سال کار، تالش و برداشت است و به نظر می رسد باالخره پایان 

فصل تلخ رکود را شاهد خواهیم بود.

فراز جبلی

سردبیر

نوروز، فاصله رکود تا رونق

رییس خانه اقتصاد ایران:

 سال 95، سال رونق اقتصاد 
خواهد بود

5

نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با اتاق 
خبر مطرح کرد:

بی ثباتی قیمت ها دغدغه 
بزرگ فعاالن اقتصادی
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اتاق خبر – اردش�یر پشنگ: بی شک س��ال 1394 در 
تاریخ دیپلماسی یک قرن اخیر ایران بطور عام و در سیاست 
خارجی جمهوری اس��امی ایران بطور خاص، یکی از نقاط 
عطف و تاریخی به شمار می رود س��الی که در آن سرانجام 
پس از دو سال مذاکرات فش��رده و ثبت رکوردهای مختلف 
–نظیر تعدد دیدار وزرای خارجه ایران و آمریکا با یکدیگر- به 
یک پرونده بغرنج، پیچیده و بحران زای موجود بنام »پرونده 
هس��ته ای ایران« پایان داد. توافقی که در تابستان گذشته 
میان ای��ران و گروه 1+5 به وقوع پیوس��ت تنه��ا یک توافق 
تاریخی بر سر پرونده هس��ته ای ایران نبود بلکه این توافق 
دارای نتایج و پیامدهایی بس��یار فراتر از عرصه اتمی و حتی 
در قبال تنها ایران بود و به نوعی باعث به چالش کشیده شدن 
نظم حاکم امنیتی در خاورمیانه پس از 35 سال شد.خروج 
ایران از زیر فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد بدون آنکه 
به این کش��ور حمله ای نظامی رخ دهد از جمله مهمترین 
نتایج این توافق تاریخی بود. شکسته شدن تابوی مذاکرات و 
روابط میان ایران و آمریکا پس از 35 سال در اثر این پرونده به 
وفوع پیوست و پس از آن نیز شاهد هستیم در مواردی تعامل 
و دیالوگ میان وزرای خارجه ی دو کشور باقی ماند و این نیز 
یکی دیگر از مهمترین پیامدهای این اتفاق بود.افزایش نگاه 
همکاری جویانه نظام بین الملل و بخصوص کشورهای غربی 
به ایران در منطقه خاورمیانه با محوریت مبارزه با تروریسم 
و رادیکالیسم در کشورهایی نظیر عراق و سوریه یکی دیگر 
از پیامدهای بس��یار مهم این توافق بوده است که تداوم این 

روند می تواند عمًا در سالهای آتی ترتیبات پیشین امنیتی 
موجود که عمدتاً ش��امل نظمها و ائتاف های نهان و آشکار 
علیه ایران ب��ود را بهم ریخته و نظمی جدی��د با حضور موثر 
ایران برقرار س��ازد برای تایید این مدعا می توان به مصاحبه 
اخیر باراک اوباما ،رئیس جمهوری آمریکا، با مجله آتانتیک 
اشاره کرد که بطور صریح تاکید کرده است کشورهایی نظیر 
عربس��تان س��عودی و دیگر متحدین منطقه ای آمریکا در 
خاورمیانه می بایست در مدیریت منطقه به شراکت با ایران 

دست زنند.
اما یکی دیگ��ر از پیامدهای این توافق به عرص��ه داخلی باز 
میگردد. در عرصه داخلی در دو بُعد سیاسی و اقتصادی شاهد 
اثرپذیری گروههای سیاسی و جامعه و بازار ایران از این توافق 
هستیم. نگاه آشتنی جویانه با جامعه جهانی بی شک باعث 
تقویت جایگاه سیاسی دولت حسن روحانی، اصاح طلبان و 
گروههای میانه رو در عرصه سیاسی ایران شد نتایج انتخابات 
مجلس شورای اسامی و تا حدی خبرگان رهبری بخصوص 
در پایتخت، موی��د این ادعاس��ت. اما در عرص��ه اقتصادی 
دولتمردان اقتصادی عمدتاً کوش��یدند ح��ول چند محور 
نظیر کاهش آرام و تدریجی ت��ورم، ایجاد ثبات و جلوگیری 
از ورود شوکهای بخصوص منفی، تاش برای جذب سرمایه 
گذاری خارجی و وارد کردن تکنول��وژی روز در عرصه های 
سابقاً تحریم شده نظیر صنعت هوایی و انرژی و ... به درمان 
اقتصاد به ش��دت بیمار و نحیف دس��ت بزند. با توجه به آثار 
تحریم های کمرشکن و بی نظمی مالی و نیز پدیده ای بنام 

رواج افسارگسیخته فساد اقتصادی در دوران دولت پیشین 
در ایران، طبیعی اس��ت حرکت در عرصه اقتصادی ُکندتر از 

دیگر حوزه ها بوده است.
اما یکی از حوزه های مورد انتقاد در سیاست خارجی ایران، 
به عرصه سیاست منطقه ای باز می گردد در این سال شاهد 
هستیم تحت تاثیر عوامل مختلف خارجی –ترس قدرتهای 
منطقه ای از توافق اتم��ی و نزدیکی ای��ران و آمریکا بهم- و 
داخلی –نگرانی جناح افراطی از قدرت گیری بیش از پیش 
میانه روها و اصاح طلبان- شاهد وقوع حوادثی نظیر حمله 
به سفارت عربستان و متعاقب آن افزایش فشار منطقه ای و 
بین المللی به ایران  بودیم همچنین از سوی دیگر شاهد ادامه 
بحرانهای عراق، س��وریه و یمن و افزایش تنش بین تهران، 
ریاض و تا حدودی آنکارا طی این سال بودیم وضعیتی که تا 
به امروز ادامه داشته و در طول سال آینده نیز اگر توام با نوعی 
تغییر نگاه چه در بین دولتمردان و تصمیم س��ازان سیاست 
خارجی ایران و چه سعودی ها و ترکها نشود ادامه پیدا خواهد 
کرد.در جمع بندی کارنامه سیاست خارجی می توان نمره 
کامًا قابل قبولی برای ایران در نظر گرفت هرچند در عرصه 
دیپلماسی منطقه ای نقدهایی جدی وارد است و در این بین 
نباید از تاش قابل توجه دیپلمهای ارشد ایران تحت رهبری 
محمدجواد ظریف چشم پوشی کرد که بی شک در کنار اراده 
نهایی نظام جمهوری اس��امی برای حل پرونده هسته ای، 
حضور این دیپلماتهای کارکشته یکی از فاکتورهای بسیار 

مهم برای دستیابی به توافق هسته ای بود.

بررسی کارنامه سیاست خارجی ایران در سالی که گذشت:

از آشتی با جامعه جهانی تا تداوم 
تنشهای منطقه ای
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گوشه کنار اقتصاد

ایران از اجرای طرح فریز نفتی 
مستثنی شد

اتاق خبر : الکس��اندر ن��واک امروز در حاش��یه دیدار و 
گفتگو با زنگن��ه وزیر نف��ت ایران در 
پاسخ به این پرس��ش که آیا حق 
ایران اس��ت که از اج��رای طرح 
فریز نفتی ب��ا توجه به ش��رایط 
تحریم های گذش��ته مس��تثنی 
ش��ود؟ گفت: امروز ب��ا وزیر نفت 
ایران درباره اج��رای طرح فریز نفتی 
دیدار و مذاکرات متعددی کردیم و شرایط بازار نفت را 

مورد بررسی قرار دادیم.
وزیر انرژی فدراس��یون روس��یه با تاکید ب��ر اینکه هم 
اکنون بازار جهانی نفت در شرایط متاطمی به سر می 
برد، افزود: در طول یک ونیم سال اخیر با کاهش قیمت 
نفت خام روب��رو بوده ای��م و از این��رو، تولیدکنندگان 

اصلی نفت باید با یکدیگر هماهنگ باشند.
این مقام ارشد روس، تاکید کرد: به عبارت دیگر ایران 
حق دارد ک��ه یک راه خ��اص و منحصربه ف��رد خود را 
داشته باش��د و برای افزایش تولید نفت خام اقدام کند. 
نواک همچنین با اشاره به مذاکرات انجام شده امروز با 
وزیر نفت ایران به منظور توسعه و بهره برداری میادین 
نفت و گاز تایید کرد: در کنار توس��عه میادین، سوآپ، 
LNG و قراردادهای جدید نفت��ی از دیگر محورهای 

مذاکرات با وزیر نفت ایران بوده است.

پول نقد در بازار کم شد
اتاق خبر: همه س��اله در روزهای پایانی سال نیاز مردم 
برای دریافت وجه نقد افزایش می یابد 
و از همین رو فعالی��ت بانک ها نیز 

تشدید می شود.
یک��ی از دالی��ل اصل��ی افزایش 
ساعات کاری ش��عب بانک ها در 
ایام پایان س��ال افزایش نیاز مردم 
به پول نق��د و تش��دید فعالیت های 
بانکی است؛  امس��ال نیز بانک مرکزی در بخشنامه ای 
به بانکدارها خواس��ته بود که شعب کش��یک خود را به 

مردم معرفی کنند.
بانک مرک��زی برای تأمی��ن نیاز مردم به اس��کناس نو 
در س��ال جدید مانند س��الهای قبل تعدادی از شعب 
بانک های خصوصی و دولتی را مأمور توزیع اسکناس نو 
کرد و این بانک ها از روز ش��نبه تا پنجشنبه باید به نیاز 
مردم برای اس��کناس نو بدون هیچ محدودیتی پاس��خ 

دهند.
اما ظاهراً تدابیر بان��ک مرکزی برای تأمی��ن نیازهای 
پولی و بانکی م��ردم در روزهای پایانی س��ال به توزیع 
اسکناس نو و تعیین شعب کش��یک ختم شده آن هم 
درحالی که بانک ها در پاسخ به نیاز مردم برای دریافت 

وجه نقد می گویند: “پول نقد نداریم«.
کاهش پول نقد در نظام بانک��ی درحالی طی روزهای 
پایانی س��ال تش��دید ش��ده که انتظار می رف��ت بانک 
مرکزی تدبیری در این زمینه داش��ته باش��د و مانع از 

سرگردانی مردم شود.

ات�اق خبر:گ��روه ف��والدی میت��ال بزرگتری��ن و 
مط��رح ترین ش��رکت تولی��د کننده ف��والد جهان 
ط��ی ق��راردادی با گ��روه مال��ی گردش��گری که با 
حضور مه��دی جهانگیری رئیس ای��ن گروه و هیات 
همراه ب��ه امضا رس��ید، مدیری��ت بهره ب��رداری و 
تولید ش��رکت ف��والد بناب از ش��رکت ه��ای عضو 
 گروه مالی گردش��گری را به مدت 5 س��ال عهده دار

 شد.
ای��ن ق��رارداد ب��ا محوری��ت انتق��ال دان��ش فنی و 
تکنولوژی روز جهان در این صنعت و با هدف اصاح 
س��اختار نیروی انس��انی و خطوط تولی��د به منظور 
بهینه س��ازی و دسترس��ی به بازارهای منطقه ای و 
جهانی با اتصال به ش��بکه بازاریابی بین المللی گروه 
میتال منعقد ش��ده که با توجه به نیاز بخش صنعتی 
کش��ور به اس��تفاده از تکنولوژی و دانش روز جهان 

و همچنین نی��از بازاره��ای جهانی ب��ه محصوالت 
فوالدی تحولی شگرف در صنعت فوالد ایران را رقم 

خواهد زد.
گروه فوالدی میت��ال به  عنوان غ��ول صنعت فوالد، 
انواع محص��والت فوالدی را در سراس��ر جهان تولید 
و عرضه می کند. این محصوالت ش��امل محصوالت 

فوالد تخت و بلند است.
 محص��والت تخت ش��امل تخت��ال )اس��لب(، ورق، 
ورق ن��ورد گرم ش��ده، ورق ن��ورد سردش��ده، ورق 
 ف��والد گالوانی��زه، ورق آلومینایزش��ده و ورق رنگی

 است.
 محصوالت فوالد بلند نیز ش��امل ش��مش، مفتول، 
میلگرد ساده و آج دار در مقاطع مختلف، سیم، میخ، 
سیم بکسل، انواع مقاطع مانند نبشی، سپری، ریل، 

تیر آهن، پروفیل و انواع لوله است.

نگاه کالن
تردید برای ورود به بازار ایران اشتباه بزرگی است

اتاق خبر: پای��گاه خب��ری تایمز عمان با اش��اره 
به تردی��د س��رمایه گذاران خارجی ب��رای ورود به 
بازار ایران نوش��ت: هنوز تفاس��یری ارائه می شود 
که در آنها نس��بت ب��ه وجود فرصت ه��ای تجاری 
 در ای��ران ابزار تردید می ش��ود که این اش��تباهی

 بزرگ است.
ب��ه رغ��م پی��روزی عملگراه��ا در انتخاب��ات ماه 
گذش��ته پارلمان��ی ای��ران، برخ��ی هن��وز آینده 
دسترس��ی تجاری به ب��ازار ای��ران را زیر س��وال 
می برن��د. هن��وز تفاس��یری ارائ��ه می ش��ود که 
در آنها نس��بت ب��ه وج��ود فرصت ه��ای تجاری 
 در ایران اب��زار تردی��د می ش��ود. این اش��تباهی 

بزرگ است.
آمریکایی ها بای��د طرز فکر خ��ود را تغییر دهند و 
ایران را همانند چین به عنوان یک ش��ریک آماده 
تجارت ببینند. واش��نگتن باید تصمیم خود مبنی 
بر حفظ برخ��ی تحریم ه��ای ای��ران را تغیر دهد. 
این تحریم ه��ا در واقع به ضرر خود آمریکاس��ت و 

موجب محروم شدن شرکت های آمریکایی از بازار 
پرسود ایران می شود.

مشکل واشنگتن سیاس��ی است نه تجاری. شرکت 
ها مش��تاق تجارت با ایران هس��تند، ام��ا مقررات 

تحریمی مانع کار آنهاست. 
به یاد داشته باشید که طی تصمیمی دو دهه پیش 
واشنگتن شرط ملل کامله الوداد را درباره چین به 
اجرا گذاشت و موجب رشد اقتصادی بی سابقه ای 

شد که به نفع همه تمام شد.
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غول صنعت فوالد جهان به ایران می آید



 اتاق4
 بازرگانی

کوتاه از اتاق 
نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با اتاق خبر 

مطرح کرد:
بی ثباتی قیمت ها دغدغه بزرگ فعاالن 

اقتصادی
اتاق خبر: نایب رئیس اتاق بازرگانی ته��ران در ارزیابی 
عملکرد اقتصادی دولت گفت: به نظر می رسد با توجه به 
شرایط دوران تحریم این دولت عملکرد مناسبی داشته و 

نمی توان از آن ناراضی بود.
عاء میرمحمد صادقی افزود: انتظ��ار و توقع از این دولت 
به مراتب بیش��تر از دوره های گذشته اس��ت و با توجه به 
بستری که از لحاظ لغو تحریم ها و انسجام داخلی فراهم 
شده از این دولت انتظار می رود که به منظور رشد و ترقی 

بیشتر کشور هرچه بیشتر فعالیت کند.
وی در رابطه با عملکرد دوره نهم مجلس شورای اسامی 
گفت: هرچند نمایندگان این مجلس از اطاعات و مهارت 
های اقتصادی خوبی برخوردار بودند اما به دلیل ش��رایط 

تحریم نمی توانستند خروجی مناسبی داشته باشند.
میرمحم��د صادقی تصریح ک��رد: نماین��دگان این دوره 
مجلس درحدود 70 تا 80 درصد تغییر ک��رده اند و افراد 
شناخته شده ای نیستند که البته در رابطه با عملکرد آن 
ها در زمان دیگری باید اظهار نظر کرد ولی امید می رود که 

این مجلس بتواند بر مشکات اقتصادی موجود فائق آید.
وی در رابطه با همکاری آتی اتاق بازرگانی و مجلس اظهار 
کرد: با توجه به اینکه سال آینده از نظر اقتصادی متفاوت 
خواهد بود و الزم اس��ت که راهکارهایی برای آن ها ارائه 

شود، درنتیجه اتاق جهت هرگونه همکاری با مجلس اعام 
آمادگی می کند.

نایب رئیس ات��اق تهران یکی از معض��ات بزرگ فعاالن 
اقتصادی را ب��ی ثباتی قیمت ه��ا دانس��ت و اذعان کرد: 
همچنین ثابت نگه داشتن نرخ ارز و فشار مالیاتی از جمله 

مشکات موجود در کشور است.
میرمحمد صادقی در خصوص تبعیض در وصول مالیات 
گفت: الزم است با دقت بیش��تری از اشخاصی که بدهی 

مالیاتی زیادی دارند، این مطالبه صورت گیرد.
وی با بیان اینکه اقتصاد کشور در سال 94 با رکود عمیقی 
مواجه شد، گفت: بحران رکود اقتصاد کشور را با مشکات 
عدیده ای مواجه س��اخت که امیدواریم در س��ال آتی به 
همت مسئوالن و همدلی مردم راه خروج از این مشکات 

را بیابیم.
میرمحم��د صادقی در رابط��ه با تعامات ات��اق بازرگانی 
با کش��ور س��وئیس گفت: عمدتا در زمینه ام��ور بانکی و 
مبادالت پولی توافقات��ی صورت گرفت. انتظ��ار می رود 
رفت و آمد این هیآت ها منجر به گشایش هایی در اقتصاد 

کشور شود.

 اتاق خبر: در روزهاي پایاني س��ال 94 به س��ر مي بریم، 
سالي که اتفاقات سیاس��ي و اقتصادي مختلفي در آن رخ 
داد. با توجه به رس��یدن عمر دولت به نیمه اکثر وضعیت 
اقتصادي ن��ه در اثر سیاس��ت هاي دولت ه��اي قبل بلکه 
نتیجه سیاس��ت هاي خود دولت بود. از س��وي دیگر 94 
س��ال آخر روي کار بودن مجلس ش��وراي اسامي فعلي 
محس��وب مي ش��ود. با این حس��اب ارزیابي عملکرد تیم 
اقتصادي دولت و مجلس ش��وراي اسامي با رویکردي به 
بخش خصوصي مساله یي بود تا درباره آن گفت وگویي را 
با محمد الهوتي، رییس کنفدراسیون صادرات اتاق ایران 

انجام دهیم.
 عملكرد اقتص�ادي دولت را در س�ال 94 چطور 
ارزياب�ي مي كنی�د و پیش بیني ش�ما از س�ال 95 

چیست؟
س��ال94 به چند دلیل براي اقتصاد کشور نادر بوده است؛ 
یکي به این دلیل که کش��ور ش��رایط انتظار را داش��ت و 
همگان منتظ��ر بودند ک��ه نتیج��ه و س��رانجام توافقات 
هسته یي روشن ش��ود. لذا از آغاز س��ال کلید این موضوع 
زده ش��د و تقریبا نزدیک ب��ه 8 تا 9ماه طول کش��ید که 
نتایج مش��خص ش��ود که همین موضوع حالت انتظاري 
را در ب��ازار به وج��ود آورد ک��ه در نتیجه س��رمایه گذار و 
تولیدکنندگان با مشکات عدیده یي مواجه شدند. امیدي 
که به اتفاق��ات آتي وجود داش��ت و ش��رایط نااطمیناني 
فضایي را ایجاد کرده بود که هی��چ حرکتي در آن ممکن 
نبود و مي توان گفت این حالت س��کون و انتظار به اقتصاد 
تا حدي آس��یب زد. کاهش تورم یکي دیگر از موضوعات 
حای��ز اهمیت در س��ال 94 اس��ت ک��ه با سیاس��ت ها و 
جهت گیري هاي درس��ت دول��ت به می��زان قابل توجهي 
کاهش یافت اما متاس��فانه بح��ران رکود اج��ازه نداد که 
 ش��یریني و حاوت کاهش تورم در جامعه احساس شود.

کاه��ش قدرت خری��د م��ردم، محدودیت مناب��ع بانکي، 
بح��ران نقدینگي واحدهاي تولیدي و حاکم ش��دن رکود 
بر اقتصاد کش��ور منجر به ایجاد ش��رایط بي سابقه یي در 
 کش��ور ش��د که کاهش درآمدهاي نفتي به آن دامن زد. 

با توجه به شرایط پساتحریم و ورود هیات هاي تجاري و از 
آنجا که دولت منابع ارزي خود را آزاد کرده اس��ت به طور 
چشم گیري مي تواند قدرت مانور بیشتري از تولید داشته 
باش��د که تمام این موارد نوید  دهنده این اس��ت که سال 
95 سال خوبي براي فعاالن اقتصادي و شهروندان ایراني 
خواهد ب��ود. همچنین پیش بیني رش��د 4 ت��ا 6 درصدي 
نشانگر این است که ش��رایط اقتصادي تغییر کرده و رفاه 

بیشتري براي کشور به ارمغان خواهد آمد.
 چه ارزيابي اي از عملك�رد و برنامه هاي دوره نهم 

مجلس شوراي اسالمي داريد؟
اگر به تم��ام دوره ه��اي مجلس ش��وراي اس��امي نگاه 
کنیم؛ درمي یابیم ک��ه مجلس نهم یکي از مجالس��ي بود 
که به میزان کمت��ري در بعد نظارت��ي ورود پیدا کرد که 
متاس��فانه لطمه هاي جدي از این نظر به کشور وارد شد. 
بریز و بپاش ه��اي دولت قبلي و عمل نک��ردن به قانون به 
نبود نظارت کافي بازمي گ��ردد. در اکثر دوره هاي مجلس 
به مباحث تقنیني توجه شده و کمتر بر امر نظارت تاکید 
شده است؛ این درحالي اس��ت که نظارت از قانون مهم تر 
است و اجراي درس��ت را در پي خواهد داش��ت. شاید اگر 
با توجه به وجود قوانین متعدد به مس��اله وظایف نظارت 
مجلس نگاه ویژه مي شد، مي توانس��تیم شرایط بهتري را 

شاهد باشیم.
 انتظار ش�ما به عنوان فعال اقتص�ادي از مجلس 

دهم چیست؟
از مجلس دهم انتظار داریم که عمدتا به س��مت تس��هیل 
تجارت و شفاف س��ازي اقتصادي گام بردارد به این دلیل 
که کشور براي خروج از ش��رایط کنوني به  شدت نیازمند 
یک تحول اقتصادي اس��ت. اگر مجلس قوانین صادرات و 
واردات را که در برنامه 4 و 5 توس��عه تکلیف ش��ده بود به 
درستي پایش و قوانین زائد را لغو یا اصاح کند و شرایطي 
را فراهم کند تا سرمایه گذاري تا حدي تسهیل و نگراني ها 
برطرف ش��ود. همچنی��ن در بعد اجرا نیز نظارت داش��ته 
باش��د به طور موثري مي تواند در تحول اقتصادي کش��ور 

تاثیرگذار باشد.

ضرورت حرکت دولت به سمت سرمایه گذاري مشترك با 
بخش خصوصي
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کمیسیون ها

لزوم توجه ویژه به صادرات غیرنفتی
اتاق خبر: کیومرث کرمانش��اهی رئیس کمیس��یون 
صادرات خانه اقتصاد ای��ران در خصوص راهکارهای 
اجرایی و عملیاتی خروج از رکود در دوران پسابرجام 
اظهار داش��ت: تعداد زیادی قانون مصوب مجلس که 
محرک کسب وکار است وجود دارد که هنوز اجرایی 
نشده اس��ت .تعداد زیادی هم قوانین مزاحم کسب و 
کار وجود دارد که لغ��و آنان کس��ب و کار را تحریک 

خواهد نمود.
وی افزود: در شرایط فعلی که رکود اقتصادی حاکم و 
صنایع نیازمند نقدینگی اند، سرمایه گذاری خارجی 
و مش��ارکت می تواند بعنوان موتور مح��رک اقتصاد 
نقش مهم��ی ایفا وب��ا تکمیل ظرفی��ت خالی صنایع 
تولیدی صنعتی، معدنی و خدماتی برونزا )صادراتی(، 
مجلس جدید باتنظیم قوانین مترق��ی و بروز پولی و 
بانکی با تثبیت نرخ ارز و پوش��ش نوس��انات نرخ ارز، 
زمینه ورود سرمایه اعم از سرمایه ایرانی و خارجی را 

می تواند مهیا نماید.
معاون کل سابق سازمان توس��عه تجارت تاکید کرد: 
نمایندگان محت��رم بایس��تی باپرهی��ز از جزیره ای 
عمل نمودن و هم افزایی، مس��ائل مل��ی اولویت دار 
را در دس��تور کار قرار دهند. از گذشته عبرت گرفته 
و ب��ا مطالع��ات میدانی وتطبیق��ی و الگ��و گرفتن از 
مجالس مترقی دنیا در ح��وزه قانون گذاری و نظارت 
بدور از جنجال و س��هم خواهی عم��ل نمایند. بنظر 
میرس��د چنانچه مجل��س محترم جدیدب��ا نظارت و 
قانون گذاری، چابک و با برنام��ه عمل نماید خیلی از 

مشکات کسب و کار قابلیت حل و فصل را دارند.
کرمانش��اهی تصریح کرد: تولید و صادرات، خصوصا” 
توجه به صادرات غیر نفتی مهم اس��ت. اگر در همان 
بسته خروج از رکود به اندازه سهم واحدهای تولیدی 
در صادرات صنایع تقویت میش��د قطعا ” بهتر نتیجه 
می گرفتیم. مثالی عرض کنم: س��ال گذش��ته میزان 
ص��ادرات رب گوج��ه فرنگ��ی 350 میلی��ون دالر و 
صادرات خودرو 105 میلیون دالر بوده اس��ت و تمام 
نگاه در بس��ته خروج از رکود به صنایع خودرو سازی 

بود.

اتاق خب�ر: ابراهیم جمیلی، ریی��س خانه اقتص��اد ایران در 
خصوص مهم ترین اتفاق اقتصادی س��ال 94  اظهار داش��ت: 
مهم ترین اتفاق اقتصادی س��ال 94 کاه��ش قیمت نفت بود. 
کاهش قیمت نفت اثرگذاری زیادی را در جهان ازجمله کشور 
ما داشت. کمتر کسی پیش بینی س��رعت کاهش تا این اندازه 
را می کرد. وی در خصوص مهم ترین اش��تباه دولت در اقتصاد 
در س��ال 94 گفت: مهم ترین اش��تباه دولت آن بود که میان 
تورم و رکود، رکود را انتخاب کرد. در حقیقت رکود ایجاد ش��د 
تا تورم کنترل شود. ادامه این رکود به ضرر کل اقتصاد به ویژه 
تولید شد. تولید در شرایط فعلی به هیچ وجه مناسب نیست. با 
این وجود من فکر می کنم با سیاس��ت اقتصادی درست آینده 
روشنی خواهیم داش��ت. با عاقه مندی کش��ورهای اروپایی 
و غیراروپایی برای س��رمایه گذاری در ایران، برج��ام دو با نگاه 

اقتصادی امکان تحقق دارد و افق دید روشن است.

جمیلی هم چنین در خصوص مهم ترین اتفاق اقتصادی سال 
95 بیان داشت: مهم ترین اتفاق ثبات قیمت نفت و طا خواهد 
بود. پیش بینی ها امیدوار کننده است و به نظر می رسد با بهبود 
شرایط اقتصاد جهانی رونق به ایران نیز بیاید. سال آینده برای 
ایران بسیار مهم اس��ت و باید 2 نکته جذب سرمایه خارجی و 
نگاه ویژه به صادرات در قالب تنوع ارزآوری در دستور کار دولت 

باشد.
وی ب��ا پیش بین��ی رون��ق اقتص��ادی در س��ال 95  در رابطه 
با مهم تری��ن برنامه تش��کل ها از جمل��ه خانه اقتص��اد ایران 
گفت:تش��کل ها باید یک حرکت منس��جم داش��ته باش��ند. 
تش��کل ها نباید رقیب هم باش��ند بلکه بای��د مکمل یکدیگر 
باشند. سایق مختلفی در کشور است و بر مبنای این سایق 
تشکل های مختلفی شکل گرفته است. اینکه بخش خصوصی 
تنها در قالب یک یا دو قالب تش��کلی دیده شود پدیده خوبی 
نیست. اینکه نقش تش��کل ها کمرنگ ش��ود هم کار درستی 
نیست. ما نیاز به همدلی داریم. به دلیل تفرقه تشکل ها اکنون 
بخش خصوصی در حال آس��یب دیدن اس��ت. برای انسجام 
بخش خصوصی نیاز به همدلی میان تش��کل ها وجود دارد. از 
فضای رقابتی باید دور ش��ویم. این سیاست ما در خانه اقتصاد 
اس��ت که بخش خصوصی بتوان��د در کنار یکدیگ��ر همراه با 
اقتصاد کشور ش��ویم و راهکارهای حل مش��کات اقتصادی 
را ارائه دهیم. دوره رقابت ها باید تمام ش��ود. انتخابات مجلس 
تمام شد و نباید در سال 95 فضای انتخابات ریاست جمهوری 
 ش��ود. باید س��ال 95 به جای فضای انتخاباتی س��راغ فضای

 همکاری برویم.

رییس خانه اقتصاد ایران:

سال 95، سال رونق 
اقتصاد خواهد بود

5

اتاق خبر: کیوان جعفری طهرانی مشاور بین الملل خانه 
اقتصاد ایران، ضمن تأیید ضرورت ارائ��ه اطاعات به روز و 
دقیق از ظرفی��ت های حوزه مع��دن در ایران به س��رمایه 
گ��ذاران خارجی گفت:« س��رمایه گ��ذاران عاقل خارجی 
فرصت حضور در حوزه هایی مانند راه آهن و توس��عه بنادر 
ایران را ازدست نمی دهند چرا که با هر متر و معیاری امتیاز 
کار در ایران قابل مقایس��ه با بس��یاری از کشورهای مشابه 
نیست. این اتفاق البته منوط به معرفی دقیق ظرفیت های 

داخلی به طرف های خارجی است.«
وی افزود: قرارداد جدیدي که به تازگی میان شرکت فوالد 
س��ازي پوس��کو کره جنوبي با ایمیدرو براي تاسیس یک 
کارخانه فوالد جدید و یک نی��روگاه برق مربوط در منطقه 
آزاد چابهار بسته شده است، نشان می دهد توجیه اقتصادی 
س��رمایه گذاران خارجی با احتمال فراوان منجر به ایجاد 

تمایل آن ها برای سرمایه گذاری در ایران می شود.
این فعال حوزه معدن گفت: س��رمایه گذاران خارجی باید 
به این باور برس��ند که هر کس زودتر به ایران بیاید شأنس 
بیشتري براي حضور موفق در بازار ما خواهد داشت. در کنار 
این قرارداد اخیرا وزیر صنعت، مع��دن و تجارت و معاونت 
معدنی وزارتخانه طی س��فری به افغانستان براي عقد قرار 

داد همکاري در ح��وزه معدني با وزیر مع��ادن و پترولیوم 
افغانستان توافقاتی انجام داده اند که طبق آن قرار است دو 
کشور در توسعه فعالیت هاي اکتشافي در محدوده  طرفین 

مرز ها همکاری کنند.
جعفری طهرانی تأکید کرد: فع��االن معدنی ما باید تصویر 
دقیقی از فرصت های بالقوه ص��ادرات و بازارهای جهانی و 
منطقه ای داشته باشند. به عنوان مثال ما در امارات و قطر 
شانسی برای صادرات س��نگ آهن نداریم چرا که خطوط 
تولید فوالد در این کشورها بر پایه آهن قراضه طراحی شده 
اما می توان امیدوار بود در صورت رفع مشکات دیپلماتیک 
میان ایران و عربستان بتوانیم جای برزیل، سوئد و استرالیا را 

در بازار 8 میلیون تنی سنگ آهن عربستان بگیریم.

ایران بهترین منبع تأمین سنگ آهن عربستان

خانه
اقتصاد 
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اخبار

اتحادیه بین المللي تعاون
اتاق خبر:  بر اس��اس قانون اساس��ي جمهوري اس��امي 
ای��ران، اقتصاد ب��ه 3 بخش اساس��ي 
تقسیم مي ش��ود. بخش دولتي، 
بخ��ش خصوص��ي و بخ��ش 
تعاوني. ای��ن الگ��و در 1886 
توس��ط فرانس��ه پیش��نهاد 
ش��د و در نهای��ت نخس��تین 
مجمع ای��ن اتحادی��ه در 1895 
در لندن صورت پذیرفت. همچنین 
 دبیرخانه این اتحادیه در ش��هر ژنو س��وییس تعیین شد.

الگوي امروزي ش��رکت هاي تعاوني به الگوي تعاوني هاي 
روچدیل معروف اس��ت چرا که این ش��رکت ها نخستین 
بار در ش��هر روچدیل منچستر ایجاد ش��د. همین الگو به 
صورت مدون توس��ط اتحادیه بین المللي تع��اون مطرح 
ش��د و تا به امروز به نام اصول مکتب ش��رکت هاي تعاوني 
 روچدیل م��ورد تاکید بوده اس��ت. این اص��ول عبارتند از:

عضويت آزاد و اختیاري
یعني هر فرد باید در پیوستن به تعاوني یا گسستن از آن آزاد 
باشد. زیرا تعاوني متعلق به کساني است که نیازمند خدماتي 
هستند که تعاوني براي آنها فراهم مي آورد و از سویي ماهیت 
یک نهضت اجتماعي، ایجاب مي کند ک��ه در گردآوري هر 
چه بیشتر عضو تاش کند تا سازمان قدرتمند اجتماعي و 

اقتصادي به وجود  آید و بتواند روي پاي خود بایستد.
اداره امور شركت بر اساس دموكراسي

شرکت تعاوني، ش��رکت اشخاص است نه س��رمایه ها که 
براي وصول به هدفي مشترک دست همکاري به یکدیگر 
داده اند. بنابراین تمام اعضا باید به نسبت مساوي در اتخاذ 
تصمیمات و اداره امور ش��رکت س��هیم بوده و از حقوق و 

وظایف مساوي برخوردار باشند.
 بهره محدود سرمايه

پیش��گامان راچدیل براي توس��عه و پیش��رفت تعاوني ها 
س��رمایه را الزم و ضروري تش��خیص دادند ولي نظر آنها 
اس��تفاده از نیروي فعال افراد براي بهره برداري از سرمایه 
جه��ت رفع نیازه��اي مش��ترک آنها ب��ود نه اس��تفاده از 
 س��رمایه به عنوان ابزاري جهت بهره کشي و استثمار افراد. 

تقسیم مازاد و عواید شرکت به نسبت معامات بین اعضا
انگیزه اصلي فعالیت هاي اقتصادي در شرکت هاي سهامي 
تحصیل س��ود اس��ت. ولي یک تعاوني که با اصول صحیح 
اقتصادي و مدیریت کارآمد اداره مي شود باید سودآور باشد 
و قسمتي از سود حاصله به نسبت معامات و همکاري هاي 
اعضاي بین آنها تقس��یم ش��ود و قس��مت دیگر به عنوان 
ذخیره براي مقابل��ه با زیان هاي احتمال��ي و غیرمترقبه و 

همچنین تقویت بنیه مالي شرکت کنار گذاشته شود.
حفظ بي طرفي در مسائل نژادي، مذهبي و سیاسي

تعاون نهضتي است بین المللي و هدف آن رفع نیاز مشترک 
و بهبود وض��ع مادي و اجتماعي اعضاس��ت. بنابراین براي 
اینکه ش��رکت هاي تعاوني عرصه مبارزات و تبلیغات قرار 
نگیرد باید از دخالت مستقیم در امور سیاسي و گروه گرایي 
همچنین منازعات نژادي و اختاف��ات مذهبي خودداري 
کند در غیر این صورت وحدت داخلي شرکت تامین نشده 

و اصل همیاري و خودیاري آن تحقق نخواهد یافت.
ادامه گزارش را در سايت اتاق خبر مشاهده كنید...

اتاق خبر: امیر حس�ین كاوه اظهار داشت: اخیراً 
تعرف�ه واردات ورق های فوالدی با ضخامت كمتر از 
3 میلیمتر، 20 درصد تعیین ش�ده كه اين اتفاق به 

زيان صنعت لوله و پروفیل كشور است.
وی ادام�ه داد: در ح�ال حاض�ر 120 كارخانه در 
صنعت لوله و پروفیل فوالدی فعال هستند كه نیاز 
آنها به ورق های با ضخام�ت كمتر از 3 میلیمتر در 

سال به حدود 3 میلیون تن می رسد.

وی ب�ا بیان اينكه تعرف�ه واردات اين ورق ها در 
حالی افزاي�ش يافته كه تنها 600 ه�زار تن از مواد 
اولی�ه مورد نی�از صنع�ت داخل از طريق ش�ركت 
ف�والد مبارك�ه به عن�وان تأمین كنن�ده اصلی در 
اختی�ار صنعت ق�رار می گیرد، گف�ت: البته قیمت 
خري�د ورق از ف�والد مباركه ب�رای صنايع داخلی 
 40 درص�د باالت�ر از قیم�ت صادراتی اين ش�ركت 

تمام می شود.

افزایش تعرفه واردات ورق های فوالدی بدون توجه به نیاز صنعت

اتاق خب�ر: آرمان خالقي با وجود جوان بودن سال هاس��ت 
که در بحث تشکل ها حضور دارد و اغلب به عنوان چهره یي 
مطرح در خان��ه صنعت، مع��دن و تجارت ایران ش��ناخته 
مي ش��ود و در این دوره نیز به عنوان عض��و هیات مدیره این 
تش��کل حضور دارد. با پایان یافتن س��ال 94 براي ارزیابي 

وضعیت تشکل ها در سال گذشته سراغ وي رفتیم.
 

 مهم ترين اتفاق سال 94 از منظر تشكلي در كشور 
چه بود؟

مهم تری��ن اتفاق براي تش��کل ها بح��ث انتخاب��ات اتاق هاي 
بازرگاني بود که در س��ال 93 انجام شد ولي تعیین تکلیف آن 
به ویژه شکل گیري کمیس��یون ها و هیات رییسه به سال 94 
موکول ش��د. این انتخابات از این جهت حای��ز اهمیت بود که 
تغییرات زیادي در آن رخ داد و ات��اق بازرگاني تا حد زیادي با 
تغییر چهره هاي معمول روبه رو شد. از طرف دیگر در این دوره 
نوع انتخابات دچار تغییر گسترده در نوع تبلیغات شد و تیمي 
کار کردن عاملي ش��د که برنامه هاي متفاوتي توسط گروه ها 
ارائه ش��ود و طبیعتا انتظاراتي بر مبناي همین برنامه ها شکل 
گرفت. در حقیقت هر گروه براي اصاحات در اتاق برنامه هایي 
داشت و حال با گذشت یک سال از انتخابات این سوال مطرح 

است که چه کاري انجام شد و چه کارهایي باید انجام شود.

 ات�اق در اين دوره ت�ا چه حد توانس�ت برنامه هاي 
ارائه شده در ايام انتخابات را اجرايي كند؟

براي اجراي این برنامه ها، یک س��از و کار دقی��ق مورد نیاز 
است. واقعیت این است که بودجه س��ال 94 در سال 93 به 

تصویب رس��یده بود و احتماال این بهانه در اختیار اتاق است 
که نمي تواند خارج از این بودج��ه به برنامه هاي مدنظر خود 
بپردازد. به هر حال این یک واقعیت اس��ت که عملکرد این 
یک س��ال چندان نتوانس��ت نظرها را به خ��ود جلب کند. 
بخش خصوصي به عنوان موکان ات��اق از آنها انتظار دارند 
برنامه هایي که قول داده اند را اجرا کنند و براي این مهم ساز 
و کاري مش��خص مورد نیاز است. این س��از و کار و برنامه ها 
باید به تصویب هیات نمایندگان برس��د. چون این اتفاق رخ 
نداد طبیعتا انتظارات چندان برآورده نشد. براي مثال از اتاق 
انتظار مي رود که وضعیت تقس��یم بودجه میان تشکل ها را 
مشخص کند. به تبع این موضوع تشکل ها هم تا حد زیادي 

تحت تاثیر شرایط اتاق قرار گرفته اند

پیش بیني ش�ما از وضعیت تش�كل ها در سال 95 
چیست؟

کار تشکل ها اصوال تابع وضعیت اقتصاد است و همه چیز به 
وضعیت اقتصادي مربوط اس��ت. هرچه وضعیت س��خت تر 
باشد تش��کل ها که مرجع مراجعات هس��تند، کار بیشتري 
خواهند داشت. اگر س��ال 95 سالي به س��مت بهبود باشد 
طبیعتا تش��کل ها کار زی��ادي در پیش خواهند داش��ت. ما 
تصمیم داری��م به هر قیمت در س��ال آین��ده از رکود خارج 
ش��ویم پس تش��کل ها باید نقش اساس��ي در ای��ن موضوع 
ایفا کنند. شاید مهم ترین وظیفه تش��کل ها جهت دادن به 
حرکت هاي بین المللي بخش خصوصي باشد. در یک کام 
سال آینده سال کار براي تشکل هاس��ت و نه مثل سال هاي 

اخیر سال حرف زدن.

 ها تشکل
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تی

گوناگون و دانش

اسکات کلی دارنده رکورد بیشترین 
مدت اقامت یک انسان در فضا 

اتاق خبر: در بین تمامی این فضانوردان، اس��کات کلی 
توانس��ته رکورد های جالب��ی را از 

اقامت خ��ود در فض��ا بر جای 
بگذارد، این فضانورد محبوب 
م��دت  بیش��ترین  رک��ورد 
اقامت یک انس��ان در فضا را 

از آن خود کرده است 
ناس��ا پروژه ای برای بررس��ی 

میزان تحمل بدن انس��ان در فضا 
به مدت یک سال داش��ت، در این پروژه اسکات 

کلی توانست در ایس��تگاه فضایی بین المللی برای 340 
روز اقامت کند. ناس��ا پس از این یک سال اقامت دست 
از سر کلی بر نمی دارد و این فضانورد پس از بازگشت به 
زمین نیز باید در بازه های زمانی مشخص آزمایش های 

مختلفی را انجام دهد
کلی به غیر از این ماموریت فضایی، در س��ایر پروژ ه های 
ناس��ا نیز نقش تاثیر گذاری داشته اس��ت. جالب است 
بدانید این فضانورد در 20 سال گذشته مجموعا 4 بار به 
فضا رفته است. دو ماموریت فضایی با شاتل و ماموریتی 
ش��ش ماهه ایس��تگاه فضایی به غیر از ماموریت فعلی 

کلی، پروژه های این فضانورد را تشکیل می دهد.
این کارنامه موفق باعث ش��ده اس��کات کلی با مجموع 
520 روز اقام��ت در فضا، رکورد حض��ور در فضا را میان 
فضانوردان آمریکایی از آن خود کن��د. البته این رکورد 
دیری نخواهد پایید چرا که ِجف ویلیامِز آمریکایی قرار 
است در آینده با حضور خود در ایستگاه فضایی، رکورد 

534 روزه ای را از خود به جای بگذارد.
اس��کات کلی پس از بازگش��ت به زمی��ن در کنفرانس 
خبری متذکر شد که حضور در فضا به مذاق وی خوش 
آمده اس��ت و ممکن است با س��فینه فضایی خصوصی 
مجدد به فضا برگردد. این فضانورد مدعی ش��د سفر به 
فضا در 20 سال آینده راحت تر خواهد شد و می توانید با 

تهیه بلیط، گشت و گذاری در فضا داشته باشید.

گلکسی S7 جز سخت تعمیر 
پذیرترین دیوایس ها است ! 

اتاق خبر: گروه ifix it که در راهنمایی تعمیر دیوایس 
ه��ای مختل��ف معروف اس��ت 
پ��س از اغ��از فروش رس��می 

سامسونگ گلکس��ی اس 7 ، 
دل و روده ی ای��ن دیوایس 
جذاب را بیرون ریخته است 

تا به نحوه ق��رار گیری قطعات 
برای تعمیر راحت تر از 10 نمره بدهد.

 i Fix It رس��یده اس��ت که Edge S7 و S7 حال نوبت
به آنها نمره بده��د که البت��ه نمرات جالب��ی نیز نداده 
اس��ت. این دو دیوایس به دلیل پیچیدگی پتنتی بسیار 
سخت تر نسل گذشته گلکس��ی اس ها تعمیر میشوند. 
جفت پرچمدار سامس��ونگ در س��ال 2016 نمره 3 از 
 10 را گرفته اند که به خاطر پیچیدگی س��خت افزاری 

آنهاست. 

اتاق خبر: در دهه 1940، اکثر هواپیماها بال هایی صاف 
داش��تند. حتی Bell X-1 که دیوار صوتی را شکس��ت، در 
م��دل  اول دارای بال های ص��اف بود، اما بال صاف برای یک 
هواپیما باعث ایجاد مشکل جدی در پایداری هنگام پرواز با 

سرعتی در حد صوت می شود.
در س��ال 1941، یک خلبان به نام رالف ویردن کنترل 
هواپیمای الیتنینگ P-38 خود را از دست داد و در نهایت 
سقوط کرد و جان باخت. این موضوع مهندس جان استک 
را ب��ه فکر مطالعه ب��ر روی جریان هوا در ی��ک تونل بادی 
پر س��رعت انداخت که با اس��تفاده از نوع��ی عکس برداری 

مخصوص انجام شد.
جریان هوا در روی بال  ش��تاب گرفته و باعث باال بردن 
هواپیما می شود. اما استک کشف کرد که این شتاب می تواند 
به معنی این باشد که یک هواپیمایی که با سرعتی کمتر از 

س��رعت صوت در حال حرکت اس��ت، می تواند باعث تولید 
حفره هایی در جریان هوا شود که با سرعتی بیشتر از سرعت 
صوت روی بال ه��ای هواپیما در حرکت خواهد بود و باعث 
تولید تکان هایی می ش��ود. این تکان ها می تواند باال رفتن و 
اوج گرفت��ن هواپیما را کندتر کن��د. به همین دلیل خلبان 

ویردن کنترل هواپیمایش را از دست داد.

چرا بال هواپیما به عقب متمایل است؟!

اتاق خبر: خورشید چه زمانی خاموش خواهد ش�د؟ بر اساس آن چه 
دانشمندان اعالم كردند، انتظار داريم خورشید تا 5 میلیارد سال ديگر 
زنده باش�د. اما اين رقم درباره حیات انسان ها متفاوت است، اقتصاد، 
جنگ هسته ای، بیگانگان فضايی و يا باليای طبیعی حاصل از گرمايش 
جهانی از جمله عوامل نابود كننده كره زمین هس�تند كه اگر از آن ها 
هم جان سالم به در ببريم، بیشتر از يک میلیارد سال ديگر روی زمین 
باقی نخواهیم ماند.بنابراين به لحاظ فنی روشنايی روز تا يک میلیارد 
سال ديگر برای بشر به پايان می رس�د، البته با توجه به فرضیه اشاره 
شده، اگر تا يک میلیارد سال ديگر دوام بیاوريم.اما اگر روشنايی روز 
را وجود خورش�ید تعبیر كنیم، اين مدت بسیار بیش�تر خواهد شد. 
خورشید تا 5 میلیارد س�ال ديگر همچنان به حیاتش ادامه می دهد و 
پس از آن به يک ستاره عظیم الجثه قرمز تبديل خواهد شد كه انفجار 
آن تا مريخ گسترش يافته و ردپای بش�ر در تمامی اين ناحیه را از بین 
می برد. اما جای نگرانی نیس�ت، ت�ا آن زمان از مرگ ما و كس�انی كه 

برای مان مهم هستند میلیون ها سال گذشته است.

تا چند سال دیگر خورشید 
 می تواند زمین را

 روشن کند؟!

اتاق خبر: مشكلی كه تقريبا در مورد همه دستیارهای 
صوتی نرم افزاری و اپلیكیش�ن های تشخیص گفتار 
وجود دارد آن است كه نیاز به اتصال به سرور برای كار 
كردن دارند و پردازش درخواس�ت های شما به صورت 
محلی امكان ندارد. گاهی ما به اي�ن نكته پی می بريم 
كه واقعا همیشه نیازی به اتصال اينترنتی وجود ندارد 
مثال گاهی اوق�ات درخواس�ت های ما بس�یار كوتاه و 
مختصر هستند و آنقدری ساده اند كه واقعا احتیاجی 
به متصل شدن به سرور احس�اس نمی شود.خب حاال 
مشخص شده كه گوگل به دنبال چنین ايده ای است و 
اين شركت اخیرا يک سیستم تشخیص گفتار آفالين 
را توس�عه داده كه آنقدر كم حجم و كوچک هست كه 
بتواند بر روی يک نكسوس 5 كه 3 سال عمر كرده كار 
كند و حجم آن نیز تنها 3/20 مگابايت است. اما بهترين 
نكته در اين مورد آن است كه گفته شده سیستم مورد 
اشاره تا ۷ برابر سريع تر از سیستم های كنونی موجود 

كار كرده و نیز فقط 13 درصد احتمال خطا دارد.
با س�اده س�ازی حدود 3 میلیون صدايی كه اين غول 
فناوری از بخش جستجوها دريافت كرده. اين صدا ها 
هر كدام به 20 بخش مختلف تقس�یم ش�ده اند كه بر 

اس�اس نويز و از جانب يوتیوب انجام شده، بنابراين به 
سیستم مورد اش�اره اجازه داده می ش�ود تا صداهای 
مختلف را بهتر شناسايی كند. گوگل همچنین بر روی 
حالت خاصی از يک مدل تنها، كار می كند كه مخصوص 
دس�تورات صوتی اس�ت.حاال می دانیم كه گوگل ناو، 
اينبار دس�تورات را به صورت آفالي�ن ولی محدود تر 
شناسايی خواهد كرد. با سیستم ياد ش�ده، اين غول 
جستجوگر قادر خواهد بود تا به سرعت رشد بخش های 
مختل�ف كمک كن�د و اين ن�رم افزار بخص�وص برای 
بازارهايی كه س�رعت اتصال خوبی به اينترنت ندارند 
بسیار مناسب است زيرا از نظر كارايی وعملكرد و بهبود 

بسیار خوب به نظر می رسد. 

گوگل سیستم تشخصی گفتار آفالین 
می سازد
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8
قطعات چینی از خدمات پس از فروش 

حذف می شود 
اتاق خبر: رضا حس��ینی در مراس��م آغاز خدمات نوروزی 
ایران خ��ودرو اظهار کرد: در کمیس��یون 
معامات برای تامی��ن قطعات یدکی 
برای سال 1395 هیچ قطعه چینی 
خری��داری نش��ده اس��ت. بنابراین 
قطعات چینی ک��ه در زمان تحریم 
اس��تفاده می ش��د از ش��بکه ح��ذف 
خواهد ش��د.وی با بیان اینک��ه عملکرد 
نمایندگی های خدمات پس از فروش براس��اس شاخص ها 
رصد می ش��ود، خاطرنش��ان کرد: در این زمینه با هرگونه 
تخلفی برخورد می ش��ود به گونه ای که در س��ال 94 تعداد 
37 نمایندگی لغو امتیاز شده، مجوز 29 نمایندگی تعلیق 
شده و 27 نمایندگی خدمات پس از فروش نیز اخطار کتبی 

دریافت کردند.

کاهش قیمت خودروهای بی کیفیت در 
سال ۹۵

اتاق خبر: امیرارسان منصوری با اش��اره به اینکه بازار خودرو 
برخاف انتظارات در روزهای آخر س��ال هم 
رونق نیافته است، اظهار داشت: در حال 
حاضر مردم دست از خرید برداشته اند 
و منتظر تغییرات بازار در س��ال آینده 
هس��تند.رئیس اتحادیه فروشندگان 
خودرو با بیان اینک��ه ورود خودروهای 
جدید را بای��د یکی از دالی��ل رکود خرید 
و ف��روش خودرو دانس��ت، اف��زود: ای��ن در حالی اس��ت که 
شرکت های خودروساز اعام کرده اند تولیدات مشترک آنها با 
شرکای خارجی در س��ال 96 وارد بازار خواهد شد.وی اضافه 
کرد: البته در کنار این موضوع ش��ورای رقابت هم اعام کرده 
که قیمت خودروهای بی کیفیت در س��ال 95 کاهش خواهد 
یافت که همین موضوع خود می تواند مانع خرید خودرو توسط 
مردم در این روزها باشد.منصوری با بیان اینکه در سال آینده با 
گشایش های بین المللی مردم توقع کاهش قیمت ها را دارند، 
گفت: در حال حاضر فروشندگان خودرو به دلیل رکود بازار با 

مشکات زیادی روبه رو شده اند.

تویوتا به دنبال ارائه خودروی چوبی
اتاق خبر: نام آن به گونه ای تداعی کننده لحظات زودگذری 
اس��ت که مردم با اتومبیل های خ��ود دارند. 
درحالی که چوب ممکن اس��ت انتخاب 
معقول��ی نباش��د اما ش��رکت تویوتا 
این تصمیم را گرفت تا مواد س��ازنده 
خ��ود را در طول زمان دس��تخوش 
یکس��ری تغییرات قرار دهد. در گذر 
ای��ن س��ال ها، صنعت خ��ودرو تحوالت 
تدریجی بسیاری را شاهد بوده است که می توان 
به استفاده از چوب در بخش های مختلفی از خودروهای این 
شرکت نیز اشاره داشت.تویوتا مطرح می کند که نسل های 
جدید خودرو می تواند با محیط زیس��ت تطابق بیش��تری 
 داشته باشد که البته این با مفهوم خودرو های سنتی متفاوت

 است. 

اتاق خب�ر: رئیس انجمن خودروس��ازان در م��ورد ادامه 
قیمت گذاری خودرو از س��وی دولت در س��ال 95، از این 
اقدام انتقاد کرد و بر انحصاری نبودن این محصول صنعتی 
تاکید کرد.احمد نعمت بخش رئیس انجمن خودروسازان 
درگفت و گو با ات��اق خبر گفت: در حال حاضر در کش��ور 
حدود 15 خودروساز وجود دارد و در این میان دو خودرو 
ساز بزرگ کشور دامپینگ در بازار انجام نداده اند. در نامه 
ای هم که به دولت در این مورد نوشتیم به این نکته اشاره 
شد که خودرو کاالی انحصاری نیست. با این حال علیرغم 
وعده های داده ش��ده از س��وی دول��ت در م��ورد لغو این 
مسئله در شورای اقتصاد، این اقدام تاکنون صورت نگرفته 
اس��ت.نعمت بخش با تاکید بر انحصاری نب��ودن خودرو، 
قیمت گذاری خودرو از سوی دولت را به عنوان ترمز ورود 
خودرو سازان خارجی دانست و ادامه داد: در شرایطی که 

صنعت خودروسازی کشور نیاز به سرمایه گذاری خارجی 
دارد این گونه قوانین باعث دلس��ردی س��رمایه گذاران و 
فراری دادن آنها می ش��ود. این در حالی است که با تولید 
خودروی با کیفی��ت به صورت جوینت ونچ��ر باعث ورود 

خودروسازان داخلی به بازار های جهانی خواهد شد.
رئی��س انجم��ن خودروس��ازان در مورد مکانی��زم قیمت 
گذاری ب��ا تاکید بر اس��تفاده از تجربیات گذش��ته در این 
صنعت ادام��ه داد: در دهه 70 خ��ودرو در حاش��یه بازار 
به فروش می رفت اما با آغ��از به کار دولت نه��م، این کار 
متوقف شد و مس��ائلی مانند رانت و فس��اد در این بخش 
به وجود آم��د.وی ادامه داد: ب��ا توجه به قان��ون عرضه و 
تقاضا، در صورتی که خودرو در حاشیه بازار به فروش رود 
تنها خریداران واقعی به س��مت خرید خ��ودرو می آیند و 

مسائلی مانند داللی در این بازار از میان خواهد رفت.

خودرو

انتظار بیهوده

دولت در قیمت گذاری خودرو دخالت نكند

اولین شاسی بلند مازراتی
خودرو
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ات�اق خب�ر: مازرات�ی تصاوي�ر رس�می لوانت�ه 
)Levante( را پیش از معرفی رسمی در نمايشگاه 
خودروی ژنو 2016 معرفی كرد. اولین شاسی بلند 
اي�ن تولید كنن�ده ی مط�رح ايتالیايی ب�ر پايه ی 
پلتفرم مشترک گیبلی و كواتروپورت تولید شده 
اس�ت. معماری ديفرانس�یل عقب لوانته در كنار 
قوس بخش انتهايی بدن�ه  ی آن در نگاه اول ياد آور 
جاگوار اف-پیس )F-Pace( اس�ت. خروجی های 
ه�وای س�ه گان�ه در كن�ار خودرو، س�تون س�ی 
ش�كل،  ذوزنق�ه ای 

پنجره های بدون فريم، جلو پنجره ی شش وجهی 
عظیم و ورودی هوای گس�ترده ش�ده در سرتاسر 
سپر جلو، مهم ترين مش�خصه های طراحی بدنه ی 
لوانته است. طرح كش�یده ی چراغ های جلو نیز تا 

حدودی ياد آور طراحی بی ام و سری 3 است.
مازراتی هن�وز اطالعاتی در خصوص پیش�رانه ی 
لوانته منتشر نكرده است. اما به احتمال زياد شاهد 
استفاده از پیشرانه های 6 و ۸ سیلندر توروبوشارژ 
فراری ب�ا حداقل ت�وان 350 اس�ب بخ�ار، در اين 
خودرو باشیم. جعبه دنده ی هشت سرعته، در كنار 
سیستم تعلیق بادی و سیستم چهارچرخ محرک از 

ساير مشخصات كراس اوور مازراتی است. 
طبق ادع�ای مازرات�ی تولید لوانت�ه در كارخانه ی 
میرافیوری شهر تورين آغاز ش�ده است و تحويل 
خودرو به مش�تريان به زودی در س�ال جاری آغاز 
خواهد شد. مازراتی هنوز برچسب قیمتی لوانته را 

اعالم نكرده است.



وضعیت معادن ایران در سال ۹4 چطور 
بود؟

اتاق خب��ر: عضو انجم��ن تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان 
سنگ آهن ایران وضعیت معادن کشور در 

س��ال 94 را یکی از بحرانی ترین سال 
های بخش معدن توصیف کرد.

عض��و  غرق��ی  س��جاد 
و  تولیدکنن��دگان  انجم��ن 

س��نگ آهن  صادرکنن��دگان 
ای��ران در گف��ت و گو با ات��اق خبر 

وضعیت معادن کوچک و متوس��ط کشور 
را در س��ال 94 بحرانی دانس��ت و گفت: سال گذشته به 
علت افت جهانی قیمت سنگ آهن بس��یاری از معادن 
 کوچک و متوسط سال بحرانی را پش��ت سر گذاستند.

صادرکنن��دگان  و  تولیدکنن��دگان  انجم��ن  عض��و 
س��نگ آهن ای��ران در مورد سیاس��ت ه��ای حمایتی 
از بخ��ش مع��دن کش��ور گف��ت: علیرغم وج��ود این 
مش��کات، سیاس��ت های حاکمیتی جه��ت حمایت 
از معدن کش��ور اتفاق نیفتاد و می بینیم که پیش��نهاد 
ح��ذف معافی��ت ه��ای مالیات��ی در م��ورد ص��ادرات 
 محصوالت معدن��ی دردس��تور کار قرار گرفته اس��ت.

وی ادام��ه داد: وض��ع چنی��ن قوانین��ی در حال��ی 
اس��ت که مع��ادن تعطی��ل و نیم��ه تعطیل هس��تند 
و به زحم��ت م��ی توانن��د ب��ه کار ص��ادرات بپردازند 
و ب��رای همی��ن مقدار ک��م ص��ادرات معدن��ی، هزینه 
های گمرک��ی و ص��ادرات افزای��ش پیدا کرده اس��ت. 
تمامی ای��ن اقدام��ات نیز به بهان��ه جلوگی��ری از خام 
 فروش��ی صورت می گیرد که عبارت اش��تباهی است.

غرقی در تش��ریح اینکه چرا عبارت جلوگی��ری از خام 
فروش��ی اش��تباه اس��ت توضیح داد: جلوگیری از خام 
فروشی اساسا واژه اشتباهی است زیرا هر کاالی مصرفی 
برای زنجیره بعدی خود خام محس��وب می شود. برای 
مثال ش��مش فوالد برای تبدیل ش��دن ب��ه ورقه های 
فوالدی مواد خام به حس��اب می آید. ب��ه همین دلیل 
 این عب��ارت ب��رای محصوالت معدن��ی کارب��رد ندارد.

صادرکنن��دگان  و  تولیدکنن��دگان  انجم��ن  عض��و 
س��نگ آهن ای��ران اف��زود: کار مع��دن کار اس��تخراج 
حقیق��ت  در  اس��ت.  آن  تولی��د  و  معدن��ی  م��واد 
 وظیفه ی��ک معدن کار اکتش��اف، اس��تخراج اس��ت. 

غرق��ی ب��ا انتق��اد از سیاس��ت ه��ای اش��تباه در مورد 
مع��ادن، ای��ن سیاس��ت ه��ا را باع��ث تش��دید رکود 
در بخ��ش مع��ادن دانس��ت و گف��ت: عوام��ل دیگری 
در م��ورد رک��ود نق��ش دارن��د اما ای��ن سیاس��ت ها 
 باع��ث تش��دید و افزای��ش آن در این بخش ش��ده اند.

عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن 
وضعیت مع��ادن را برای س��ال آینده را با توج��ه به لغو 
تحریم ه��ا، به تحریم های داخلی اش��اره ک��رد و گفت: 
در این بخ��ش تحری��م های خارجی برداش��ته ش��ده 
اس��ت اما معادن با تحریم های داخلی که ناشی از نبود 
زیرساخت و سیاست های داخلی است. در حوزه فناوری 
و اکتش��اف مش��وقی برای بخ��ش معدن وج��ود ندارد 
 و ش��اهد این هس��تیم که این بخش با مشکات زیادی 

مواجه است.

گو گفت 9
یادداشت

 و
پنجشنبه 27 اسفند 1394

اتاق خبر: از آنجایی که معادن استان زنجان از رکود حاکم 
بر اقتصاد کشور در امان نمانده اند؛ سازمان نظام مهندسی 
معدن زنجان برنامه هایی را به منظور بهبود امور معدنکاران 
و کارگران معدن در نظر گرفته است که برای آگاهی از این 
سیاست ها گفت و گویی را با  مهدی حمیدی رئیس نظام 
مهندسی مهدن زنجان ترتیب داده ایم که در ادامه می آید.

عمده مش�كالت معادن زنج�ان در س�ال 94 چه 
مواردی ب�ود و در جهت رفع آن چ�ه برنامه هايی در 

پیش گرفته شده است؟
از آنجایی ک��ه نزدیک ب��ه 26 معدن س��نگ آهن کوچک 
مقیاس و البته در ح��دود 2 معدن درجه 2 نیز در اس��تان 
زنجان وج��ود دارد؛ پایین آمدن قیمت س��نگ آهن باعث 
ش��ده که در بازار رقابتی هزینه های تمام ش��ده استخراج 
باال رود و هزینه های فروش کاهش پیدا کند که در نتیجه 
تعادل از بین رفته است. معادن اس��تان زنجان نیز از رکود 
حاکم بر اقتصاد کش��ور در امان نمانده ان��د و تقاضای کم 
واحدهای تولیدی منجر به کاهش عرض��ه ماده معدنی در 

استان زنجان شده است.

گفته شده كه يكی از مش�كالت موجود در معادن 
زنجان ك�ه باعث كاه�ش بهره ب�رداری می ش�ود؛ 
فرس�ودگی ماش�ین آالت اس�ت، در اين زمینه چه 

اقدامی صورت گرفته است؟
یکی از راه هایی که از طریق آن می توان قیمت تمام شده را 
کاهش داد؛ نوسازی ناوگان و ماشین آالت موجود در معادن 
اس��ت که قطعا با این اقدام راندمان کار و میزان استخراج و 
بهره وری باال می رود. البته متاسفانه به دلیل وجود رکود بر 
اقتصاد کشور، بهره برداران نتوانستند به درستی این قضیه 
را حل و فصل کنند. البته وعده داده ش��ده که در سال 95 
به این مهم می رس��یم که البته در این راستا صندوق بیمه 
سرمایه گذاری اعتبار خوبی جذب کرده و قرار است در سال 
آتی آن را به حوزه معدن تزریق کند تا بهره برداران به سمت 

خرید ماشین آالت معدنی گام بردارند.

مهمترين برنامه های نظام مهندسی معدن زنجان 
برای سال 95 چیست؟

یکی از برنامه هایی که نظام مهندس��ی مع��دن زنجان در 
پیش گرفته است؛ نظارت بیش��تر بر معادن است. درصدد 
هس��تیم گزارش های دقیق تری از اکتشاف معادن تهیه و 

بررس��ی کنیم تا در صورت نیاز از  طراح اکتشاف خواسته 
شود که از عمل خود دفاع کند. مزیت این اقدام این است که 
کارهای اکتشافی کامل تر انجام می شود و سرمایه گذار با 
میزان ریسک پذیری کار خود آشنا می شود. همچنین در 
این برنامه بر روی طراحی استخراج معدن تاکید شده است 
تا در بازار رقابتی مناسب معادن بتوانند به درستی موقعیت 

خود را حفظ کنند و به فعالیت خود ادامه دهند.
در بحث آموزش پرس��نل نیز تاکید بر این است که اعضای 
نظام مهندسی با تکنولوژی و فناوری روز آشنایی پیدا کنند 
و به همین دلیل بازآموزی در دس��تور کار قرار گرفته است. 
در بحث نظارت بر حفاری چاه نیز قرار است اقدام مشترکی 

با سازمان آب منطقه ای انجام دهیم.
همچنین قرار اس��ت که تفاهم نامه سه جانبه ای بین نظام 
مهندسی معدن و س��ازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره 
کل استاندارد استان زنجان منعقد ش��ود تا بتوانیم هرچه 
بهتر به بهره برداران کمک کنیم و مس��ئول فنی خود را در 
محل مستقر کنیم. در این راس��تا  تاش شد مسئول فنی 
معدن و مسئول کنترل کیفی در هم ادغام شوند تا به جای 
اینکه بهره بردار با 2 نفر و به صورت پاره وقت کار کند با یک 

نفر تمام وقت کار خود را انجام دهد.

پیش بینی ش�ما از وضعی�ت معادن در س�ال 95 
چیست؟

قیمت س��نگ آهن روند رو به صعودی داش��ته و همچنین 
هیأت های تجاری مختلفی به کش��ور وارد شده اند که در 
نتیجه می توان به آینده امیدوار بود. البته در این بین بیش 
از همه به ش��فافیت قانون نیاز داریم که ای��ن قضیه باعث 
ترغیب به شروع س��رمایه گذاری خواهد شد. تغییر مداوم 
درقوانین س��بب می شود که س��رمایه گذار ریسک نکند و 
انگیزه ای ب��رای ورود ب��ه فعالیت های اقتصادی نداش��ته 
باش��د. معادن به صنعت س��اختمان وابسته هس��تند و از 
آنجایی که در این صنعت پیشرفت چشم گیری داشته ایم 

می توان به آینده امیدوار بود.
 از آنجایی که معادن استان زنجان از رکود حاکم بر اقتصاد 
کش��ور در امان نمانده اند؛ س��ازمان نظام مهندسی معدن 
زنجان برنام��ه هایی را به منظ��ور بهبود ام��ور معدنکاران 
و کارگران معدن در نظر گرفته اس��ت که ب��رای آگاهی از 
این سیاس��ت ها گفت و گویی را با  مهدی حمیدی رئیس 
 نظام مهندس��ی مهدن زنجان ترتیب داده ایم که در ادامه

 می آید.

رئیس نظام مهندسی معدن استان زنجان در گفت و گو با 
اتاق خبر مطرح کرد

نظارت بیشتر بر معادن 
در اولویت کاری سازمان 

نظام مهندسی معدن 
زنجان



صاحب امتیاز: غالمحسین جمیلی
سردبیر : سید فراز جبلی 
نشانی: تهران سعادت آباد سرو غربی 
پالك 126 واحد 2  
تلفن: 22343310  
info@otaghnews.com :ایمیل
مدیر هنری: رامین خسروجردی

نوروزانه 

برترین های سینمای جهان در دهه گذشته
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بهترين ها

ات��اق خب��ر – محم��د 
حس��ن گودرزی: هر س��ال بنابر 
س��نتی دیرینه منتقدان ، مجات و 
وب سایتهای س��ینمایی و مرتبط با 
هنر لیس��تی از برترینهای سال را ارائه 
می کنند. لیس��ت بهترینهای س��ال ، 
پرفروش ترینها و حتی بدترینهای سال ! 
هرکدام از این لیستها خوانندگان خاص 
خود را به خود جذب می کند. مجات 
و وب س��ایتهای تخصصی ه��م به کار 
لیست کردن برترینهای تاریخ سینما 
مشغولند. این لیستها در حقیقت یکی 
از بهترین روشهایی است که می توان 
خوانندگان را به س��رعت با بهترینها 
آش��نا ک��رد. در این سلس��له مطالب 
قصد داریم که خوانندگان را با برترین 
فیلمهای سینما در دهه گذشته آشنا 

کنیم.
  Wall-E    وال ئی

وال��ی ئ��ی انیمیش��ن آمریکای��ی و 
محصول س��ال 2008 ب��ه کارگردانی 
اندرو استانتون اس��ت. مدت زمان این 
انیمیشن 98 دقیقه است و جیم ریردان 
و اندرو استانتون نویسندگان فیلم نامه 
آن هس��تند. وال ئی با ف��روش 521.3 

میلیونی 
خ��ود در 
 180 مقابل 
میلیون هزینه س��اخت، 

فیلمی پرفروش بود.
هفتصد سال از ترک زمین توسط انسان ها 
سپری شده، و آنچه که بر روی کره  زمین باقی مانده، 
کوه ها زباله و آهن پاره انباشته است. وال ئی ربات هوشمند 
آشغال جمع کنی است که ماموریت دائمش، فشرده سازی و 
جمع آوری این پسماندها و آلودگی های صنعتی است .روزی 
وال ئی مشغول کار است که سفینه ای غول پیکر از فضا فرود 
می آید و مهمان کوچکی را بهمراه خود می آورد. این مهمان 

ایو نام دارد و ...
The Departed  مرحوم

مرحوم فیلمی آمریکایی و به کارگردانی مارتین اسکورسیزی 
است. این فیلم 151 دقیقه ای محصول سال 2006 و فیلمنامه 
آن توسط ویلیام موناهان نوشته شده که اقتباسی از فیلم هنگ 
کنگی تجارت جهنمی محصول سال 2002 است. بازیگران 
این فیلم عبارتند از لئون��اردو دیکاپریو، م��ت ِدیمون، جک 
نیکلسون، مارک والبرگ، اّلک بالدوین و مارتین شین در نقش 

سروان کوئینان.
یک��ی از ماموران اداره پلیس ش��هر بوس��تون به اس��م بیلی 
کاستیگان )لئوناردو دیکاپریو( از سوی دو تن از فرماندهانش 
یعن��ی کاپیت��ان کوئینان)مارتی��ن ش��ین( و س��رجوخه 
دیگنام)مارک والب��رگ( ماموریت پیدا می کن��د تا بصورت 
ناش��ناس در تش��کیات یک باند گانگستری بس��یار مهم 
و خطرناک که رهب��ری آن برعه��ده فردی به اس��م فرانک 
کاستلو)جک نیکلسون( است نفوذ نماید تا خبرهای آنجا را به 
اداره پلیس منتقل کند . از سوی دیگر یکی از افراد مهم و وفادار 

به کاستلو ...
Crash    تصادف

تصادف به کارگردان��ی پل َهگیس از محصوالت س��ینمای 
آمریکا در سال 2005 است. فیلمنامه این فیلم 112 دقیقه ای 
نوشته پل هگیس و بابی مورسکو است و بازیگران آن ساندرآ 
بوالک، دان چیدل، مت دیلون، بران��دان فریزرو ترنس هوارد 
هستند. تندی نیوتون نیز در نقش کریستین تایر ایفای نقش 
می کند. فیلم تصادف در شش رشته نامزد جایزه اسکار شد و 
در کمال ناباوری و درمیان رقبای قدرتمندی مانند کوهستان 

بروکبک، برنده جایزه اسکار بهترین فیلم شد.
ماجرای فیلم در فاصله زمانی 24 ساعت اتفاق می افتد. فیلم 
ماجرای چند شخصیت را در شهر لس آنجلس نشان می دهد 
که سرنوشت و اتفاقات این افراد به هم مرتبط می کند. این افراد 
یک کارگاه پلیس)دان چیدل( و دستیارش)جنیفر اسپوزیتو( 
، دادستان ش��هر)براندان فریزر( و همسرش)ساندرا بوالک(، 
یک قاچاقچی انس��ان ک��ره ای)دانیل دائه کیم(، دو س��ارق 

خودرو)لوداکریز و الرنز تیت(، پلیسی تازه کار ...
Mulholland Drive    بلوار مالهالند

بلوار مالهالند فیلمی آمریکایی و به کارگردانی دیوید لینچ است 
که خود کار نوشتن فیلمنامه این فیلم را برعهده داشت. این 
فیلم در سال 2001 بر پرده سینما ها ظاهر شد و بازگران آن 
عبارتند از نائومی واتس، الئورا هاریٌنگ و جاستین ثِرو. فیلم 
با فروش 20 میلیون دالری در مقابل هزینه 15 میلیونی خود 

فروش خوبی نداشت.
زنی سیاه موی )الئورا هارینگ( که در اثر تصادفی مجروح شده 
به طور پنهانی به خانه پیرزنی که در حال رفتن به مس��افرت 
است وارد می شود. هنرپیش��ه جوان و بلند پروازی به نام بتی 
)نائومی واتس( ک��ه برای ب��ازی در هالیوود از کان��ادا به لس 
آنجلس آمده هن��گام ورود به خانه خال��ه اش که برای ضبط 
فیلمی به کانادا رفته با زن س��یاه مو روبرو می شود. زن سیاه 
مو که حافظه خود را در اثر تصادف از دس��ت داده در اثر دیدن 
پوستر فیلم گیلدا) 1946( که در باالی آینه قرار دارد خود را 

می کند.ٌبه اس��م هنرپیش��ه اصلی یعنی ریتا معرفی 


