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سخن آغاز

اتاق خبر : 90 روز پس از سفر حس��ن روحانی به رم شاهد 
سفر ماتئو رنتزی نخس��ت وزیر این کش��ور به تهران هستیم 
س��فری که در صدر یک هیات عالیرتب��ه 250 نفری تجاری 
انجام ش��د. ایتالیایی ها که دارای روابط گس��ترده و تاریخی  
ای��ران از دوران امپرات��وری ه��ای دوگانه و ب��زرگ روم و 
هخامنشی –ساسانی تا سده و سالهای معاصر بوده و هستند؛ 
همواره در این سالها تالش داشته اند تا با پرهیز از ورود غیر 
ضروری به مباحث و مش��کالت سیاس��ی ایران در منطقه و 

عرصه بین المللی، به حفظ روابط و گسترش آن دست زند.

روابط پیش از تحریم ها
ایران و ایتالیا طی چند دهه اخیر و ت��ا پیش از اعمال تحریم 
های بین المللی همواره دارای روابط رو به رشد با محوریت 
اقتصاد و فرهن��گ بوده ان��د، در این مقطع حج��م مبادالت 
سالیانه طرفین به رقم 8 میلیارد دالر رسید رقمی که ایتالیا را 
در زمره یکی از اصلی ترین شرکای اقتصادی ایران قرار داده 
بود. ایتالیایی ها همچنین در حوزه های سیاسی و بخصوص 
فرهنگ��ی و اجتماعی رواب��ط نزدیکی را با ای��ران پی ریزی 
کردند یکی از نمادهای این مس��اله ب��ه واکنش دولت و ملت 
این کش��ور بعد از وقوع زلزله بم باز می گردد، رئیس دولت 
این کشور نخس��تین رهبر غربی بود که پیام همدردی اش با 
دولت و ملت ای��ران به عنوان دو ملت ب��زرگ و دارای پیوند 
گسترده در طول تاریخ منتش��ر کرد و کمک های موثری نیز 
ادامه مطلب در صفحه 2 روانه ایران شد. 

اردشیر پشنگ

دبیرتحریریه اتاق خبر

ُرم پرچم دار توسعه روابط با تهران

مهدی معصومی اصفهانی در گفت و گو با اتاق خبر:

نگاه به بخش کشاورزی اقتصادی 
4نیست

نگاه ما در همکاری با ایتالیا و دولت شما، نگاهی متفاوت و 
2مثبت است
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ات�اق خب�ر: حض�رت آی�ت اهلل خامن�ه ای 
رهب�ر معظ�م انق�اب اس�امی عص�ر امروز 
)سه ش�نبه( در دیدار آق�ای »متئ�و رنتزی« 
نخس�ت وزیر ایتالیا با اش�اره ب�ه روابط خوب 
دو کش�ور در گذش�ته و اس�تقبال از افزایش 
همکاریه�ا، مش�کل و ضع�ف رفت وآمدهای 
اخیر هیئت های اروپایی به ایران را محسوس 
نب�ودن نتای�ج عمل�ی مذاک�رات خواندن�د و 
خاطرنش�ان کردن�د: نگاه م�ا در هم�کاری با 
ایتالیا و دولت ش�ما، نگاهی متف�اوت و مثبت 
اس�ت و امیدواری�م این س�فر نی�ز در جهت 

تقویت همین دیدگاه باشد.
حض�رت آی�ت اهلل خامن�ه ای رفت�ار ایتالیا را 

در دوران اِعم�ال تحریمه�ای تحمیل�ی علیه 
ایران، منطقی ت�ر از برخی کش�ورهای غربی 
برش�مردند و گفتن�د: جمه�وری اس�امی از 
پیشرفت روابط با ایتالیا در زمینه های مختلف 
اقتص�ادی  به وی�ژه در بخ�ش همکاریه�ای 

استقبال می کند.
رهب�ر انق�اب، مس�ئله مه�م در رفت وآمد و 
مذاکرات خارجی را عملیاتی و اجرایی ش�دن 
توافقات خواندند و خاطرنش�ان کردند: بعضی 
دولته�ا و ش�رکتهای اروپای�ی در رفت وآمد 
به ای�ران و مذاکره هس�تند ام�ا محصول این 

مذاکرات تاکنون محسوس نبوده است!
رهب�ر انق�اب افزودن�د: ع�ده ای تقصیر این 

مسئله را به گردن امریکاییها می اندازند که با 
توجه به س�ابقه و رفتار آنها ای�ن ارزیابی قابل 
قبول به نظر می رس�د، همچنان که اکنون نیز 
در اجرای تعهدات خود در مذاکرات هسته ای 
آنچنان که باید، عمل نمی کنن�د و با اظهارات 
و اقداماتش�ان، طرفهای مقاب�ل را از همکاری 
با ای�ران می ترس�انند.همچنین آق�ای رنتزی 
گفت: اراده ایتالی�ا کامًا در جه�ت احترام به 
توافقات قرار دارد و بر همین اس�اس معتقدیم 
که با توافق هسته ای باید تحریمها علیه ایران 
برداش�ته ش�ود و ما نیز نگران نبوده و مصمم 
هس�تیم که بر طب�ق قولی ک�ه داده ایم، عمل 

 کنیم.

رهبر انقالب خطاب به نخست وزیر ایتالیا:
نگاه ما در همکاری با ایتالیا و دولت شما، نگاهی متفاوت و مثبت است

ادامه از صفحه اول

روابط حین تحریم
اما پیچیده ش��دن پرونده هس��ته ای ایران 
باعث ش��د تا سیاس��ت و رواب��ط خارجی 
بسیاری از کش��ورها از جمله اروپایی ها 
متاثر از آن ش��ود در این بین ایتالیا یکی از 
کشورهایی بود که سعی نمود به رغم تاکید 
ش��ورای امنیت، با آهنگ ُکندتر و ش��دت 
کمتری دست به تحریم علیه ایران بزند. در 
این مقطع همچنین از منظر سیاسی مقامات 
رم برخالف همپیمانان خود در برلین، لندن 
و پاریس از ص��دور اعالمیه ها و یا گرفتن 
مواضع خصمانه و شدید اللحن علیه ایران 
خودداری می کردند. ب��ا این حال مبادالت 
طرفین با کاهش 75 درصدی مواجه ش��د 

و طی یک پروس��ه دس��ت کم 10 س��اله 
طرفین ساالنه 2 میلیارد دالر تبادل مالی با 

یکدیگر داشتند.

روابط پساتحریم
اما با دستیابی ایران و گروه 1+5 به توافق 
بر سر پرونده اتمی، شاهد نوعی رنسانس 
در روابط خارجی کشور هستیم در این بین 
کشورهای مختلف اروپایی سعی داشته و 
دارند تا در فاصله کمتری به احیای روابط 
خود با ایران بخص��وص در حوزه اقتصادی 
و صنعتی دس��ت زنند لذا شاهد سفر هیات 
های عالیرتبه آلمانی، فرانسوی، اتریشی، 
انگلیسی، اس��پانیایی و ایتالیایی به ایران 

بوده و هس��تیم. در این بی��ن ایتالیایی ها با 
توجه به س��وابق بهتر خود با ایران سعی در 
پرچم داری در ارتقای روابط اروپایی ها با 
ایران را دارند. انتخاب رم به عنوان نخستین 
مقصد اروپایی رئیس جمهور پس از برجام 
و متعاقب آن س��فر نخس��ت وزیر ایتالیا با 
هیاتی عالیرتبه از مقامات و تجار در کمتر 
از سه ماه و نیز سخنانی که مقامات ارشد دو 
طرف در حین دیدارهای دوجانبه ابراز کرده 
اند، همگی حاکی از آن است که هم تهران 
و هم رم از پرچمداری ایتالیا و در اولویت 
قرار گرفتن این کش��ور ب��رای افزایش و 

بسط ارتباطات استقبال می کنند.

امضای 56 سند همکاری
36 س��ند هم��کاری در مجموع س��فر 

رئیس جمه��ور ایران ب��ه ایتالی��ا )28 
س��ند( و نخس��ت وزیر ایتالیا به ایران 
)7 س��ند( به امض��ای طرفین رس��یده 
اس��ت که 8 س��ند از آن هم��کاری اش 
عمل��ی ش��ده اس��ت. ارزش س��ندهای 
امضا ش��ده در رم بی��ش از 18 میلیارد 
دالر اس��ت و پیش بینی می شود دست 
کم ارزش س��ندهای هم��کاری تهران 
رقمی مع��ادل 7 میلیارد دالر باش��د که 
مجموعًا از توافقاتی 25 میلیارد دالری 
حکایت دارد همه و همه نش��انه عملی 
ارتق��ای روابط طرفی��ن و پرچم داری 
رم ب��ا چراغ س��بز تهران جه��ت تبدیل 
شدن به ش��ریک نخس��ت اقتصادی در 
 اروپا دس��ت کم در بازده زمانی کوتاه

 مدت است.

ُرم پرچم دار توسعه روابط با تهران
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گوشه کنار اقتصاد

بن نقدی ۹۵ کارگران ثابت ماند
اتاق خبر: با تصمیم ش��ورای عالی کار پرداخت بن نقدی 
کارگران در س��ال ۹۵ نیز بدون افزایش 
نسبت به س��ال جاری ماهیانه ۱۱۰ 
هزار تومان است و در مجموع ۱.۳ 
میلیون تومان بابت ۱۲ ماه کارکرد 
قابل پرداخت خواه��د بود. این در 
حالی است که نمایندگان کارگری 
خواس��تار افزایش مجم��وع دریافتی 
نیروی کار در س��ال آینده به میزان حدود ۴۰۰ 
هزارتومان بودند .کارفرمایان باید طبق روال سال جاری و 
در پایان هر ماه، مبلغ بن نقدی را در قالب حقوق و مزایای 

مشموالن قانون کار منظور و پرداخت کنند.

وزارت نفت افزایش قیمت بنزین را 
تکذیب کرد

اتاق خبر: وزارت نفت اعالم کرد »بی��ژن زنگنه وزیر نفت 
در روزه��ای اخیر اظهارنظ��ری مبنی بر 
افزایش قیمت بنزین نداشته است و 
بر همین اساس انتشار برخی اخبار 
در رسانه ها درباره افزایش قیمت 

بنزین تکذیب می شود.«
این اطالعی��ه تاکید کرده اس��ت 
رسانه ها از انتشار شایعات و گمانه زنی 
در این زمینه خ��ودداری کنند. این در حالی 
است که وزیر نفت در حاشیه مذاکره با همتای هندی در 
اتاق بازرگانی تهران از »احتمال« افزایش قیمت بنزین در 

سال جاری خبر داد.

انحالل کانون و انجمن لیزینگ ایران
اتاق خب��ر: درپی درخواس��ت ات��اق بازرگان��ی و بانک 
مرک��زی جمه��وری اس��المی ایران 
مبن��ی ب��ر ادغ��ام تش��کل های 
م��وازی ب��ه منظ��ور دس��تیابی 
ب��ه حداکث��ر بهره وری تش��کل 
ها، دو تش��کل کان��ون و انجمن 
لیزین��گ منح��ل و » انجمن ملی 
لیزین��گ ای��ران « ط��ی مش��ارکت 
ش��رکت ه��ای لیزین��گ دارای مج��وز بان��ک مرکزی 
 و عضوی��ت ات��اق بازرگان��ی و برگ��زاری انتخاب��ات، 

تاسیس شد.

پیشنهاد تشکیل بانك تخصصي صنایع 
کوچك و متوسط ارائه شده است

ات��اق خبر: مع��اون وزی��ر صنع��ت، معدن و تج��ارت و 
مدیرعام��ل س��ازمان صنایع کوچک 
و ش��هرکهاي صنعتي ایران گفت: 
این سازمان با توجه به ماموریت 
مه��م خ��ود در زمین��ه تقویت 
صنایع کوچک، پیشنهاد تشکیل 
بانک تخصصي صنای��ع کوچک و 
متوسط را به مراجع تصمیم گیر ارائه 

کرده است.

اتاق خبر: همزمان با سفر نخست وزیر ایتالیا به تهران، 
شرکت ملی نفت ایران و انی ایتالیا هفته جاری قرارداد 
فروش روزانه ۱۰۰ بش��که نفت خام را امضا و عملیاتی 

می کنند.
همزمان ب��ا س��فر دو روزه »مانتو رنتز« نخس��ت وزیر 
ایتالیا به تهران، هفت��ه جاری دو ق��رارداد بزرگ نفتی 
بین ش��رکت ملی نفت ایران، انی و س��ایپم ایتالیا امضا 

خواهد شد.
گزارش ها از وزارت نفت حاکی از آن است که با حضور 
رئیس جمهور و نخس��ت وزیر ای��ران و ایتالیا، مدیران 
ش��رکت ملی نفت ایران و ان��ی ایتالیا ق��رارداد فروش 
روزانه ۱۰۰ هزار بش��که نفت خ��ام را امضا می کنند که 

احتمال این قرارداد یکساله و قابل تمدید خواهد بود.
بی��ژن زنگنه وزی��ر نفت هم بهمن ماه س��ال گذش��ته 
از امضای قرارداد ف��روش نفت خام ایران ب��ه ایتالیا در 
اواسط سال جاری در تهران خبر داده و گفته بود: عالوه 
بر امضای قرارداد ف��روش نفت، تفاهم نام��ه دیگری با 
ش��رکت انی ایتالیا به منظور توس��عه یک میدان نفتی 

)فاز سوم میدان نفتی دارخوین( امضا خواهد شد.

سیدمحس��ن قمصری مدیر ام��ور بین الملل ش��رکت 
ملی نف��ت ایران نی��ز در همین رابطه اع��الم کرده بود: 
پس از امضای قراردادهای فروش نفت با چند ش��رکت 
اروپای��ی همچون توت��ال فرانس��ه، قراردادهای جدید 
دیگری ب��رای ص��ادرات نفت ب��ه اروپا امضا ش��ده اما 
تاکنون عملیاتی نش��ده اس��ت.ر کنار امض��ای قرارداد 
فروش روزان��ه ۱۰۰ هزار بش��که ای نفت خ��ام به انی 
ایتالی��ا، پاالیش��گاه »س��اراس« ایتالیا هم خواس��تار 
امضای ق��رارداد روزانه ۶۰ تا ۷۰ هزار بش��که نفت خام 
از شرکت ملی نفت ایران اس��ت.عالوه بر این، قرار است 
در ته��ران ق��رارداد دیگری بین ش��رکت مل��ی نفت یا 
شرکت ملی گاز ایران با شرکت سایپم ایتالیا به منظور 
س��اخت یک خطو لوله بزرگ انتقال گاز طبیعی ایران 
امضا ش��ود.حمیدرضا عراقی معاون وزی��ر نفت اخیرا با 
بیان اینکه توافق نامه س��اخت خط لوله نهم سراس��ری 
پیشتر در س��فر رئیس جمهوری به رم با شرکت سایپم 
ایتالیا امضا ش��ده بود، گفته اس��ت: ب��ه زودی قرارداد 
 نهایی س��اخت این خط لوله انتقال گاز با س��ایپم امضا 

خواهد شد. 

قرارداد  فروش نفت ایران به ایتالیا امضا خواهد شد

نگاه کالن
تولید لبنیات در ایران با برند آلمانی

اتاق خب�ر: معاون وزیر جهاد کش��اورزی با اش��اره به 
»امضای پروتکل های بهداش��تی در بخش دامپزشکی 
میان ایران و آلم��ان« گفت: براس��اس مذاکراتی که با 
آلمانی ها انجام ش��د، درص��دد تولید لبنی��ات، مرغ و 
تخم مرغ به صورت مش��ترک در ایران با برند آلمانی و 

صادرات آنها هستیم.
حس��ن رکن��ی درخص��وص برنام��ه ای که دام��داران 
برایکاهش تدریجی تولید ش��یرخام در سال جاری به 
دلیل قیمت پایین این محصول دارند، اظهار کرد: یکی 
از چالش هایی که در ۲ س��ال گذش��ته وجود داش��ته، 
خرید شیرخام دامداران توس��ط صنایع لبنی به کمتر 
از نرخ مصوب بوده اس��ت و هنوز هم ش��رایط منطقی 
پیدا نکرده  و این کش��مکش میان دام��داران و صنایع 
لبنی ادامه دارد.مع��اون وزیرجهاد کش��اورزی با بیان 
اینکه چالش جهانی درباره ش��یر وج��ود دارد، یادآور 

اروپایی  شد: ش��رکت های 
محدودی��ت تولی��د خود را 

برداش��ته اند و رقاب��ت ب��رای 
ص��ادرات در دنیا افزای��ش یافته 

است، اما این به آن معنی نیست که ما نتوانیم صادرات 
داشته باشم، زیرا بازار های منطقه را در اختیار داریم.

رکنی با بیان اینکه سال گذشته ۶۰۰ هزارتن صادرات 
محصوالت لبنی وجود داش��ت اضافه ک��رد: باتوجه به 
اینکه کش��ور های اطراف ما وارد کننده لبنیات هستند 

این مزیت برای تولید و صادرات ما وجود دارد.
وی با اش��اره به اینکه باید ش��رایطی فراه��م آورد که 
ص��ادرات لبنی��ات، ب��رای صادرکننده نی��ز اقتصادی 
باش��د،گفت: باید حضور دربازارهای منطقه پررنگ تر 
ش��ود که با  تنوع محصوالت لبنی ما؛ این امکان فراهم 

است.
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 اتاق4
 بازرگانی

کوتاه از اتاق 
رئیس اتاق بازرگانی البرز در گفت و گو با اتاق خبر

رکود؛ عامل تضعیف بخش خصوصی در 
سال ۹4

اتاق خبر: رئی��س ات��اق بازرگانی البرز ش��رایط بخش 
خصوص��ی در س��ال ۹۴ را بس��یار بد 

توصیف کرد.
رحیم بنا موالیی رکود را عامل 
اصلی تضعیف بخش خصوصی 
در س��ال ۹۴ دانس��ت و اضافه 
کرد: ب��ا توجه به ش��رایط بازار 
بخش خصوص��ی دوران خوبی را 
نداش��ت و در این میان برخی سازمان 
ها و ش��رکت ها نی��ز به برخی از ش��رکت ه��ای خوش 

حساب از نظر پرداخت مالیات نیز فشار وارد می شد.
بنا موالیی به آمارهای بانک مرکزی در مورد چک های 
برگشتی اش��اره کرد و گفت: آمار چک های برگشتی در 
سال ۹۴ نش��انگر وضعیت مالی ضعیف بخش خصوصی 

در سال گذشته است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق زنجان در گفت و گو با اتاق خبر

اهمیت به تولید سرلوحه شعار امسال
اتاق خبر : عضو هیأت نماین��دگان اتاق زنجان گفت: در 
حال حاض��ر به منظور تحق��ق اقتصاد 
مقاومت��ی وضعی��ت واحده��ای 
تولیدی بس��یار با اهمیت است 
و اکن��ون زمانی اس��ت که باید 

از  شعار به عمل برسیم.
محم��ود مس��تندی اف��زود: در 
اوایل انقالب به بخش تولید یارانه 
هایی اختصاص پیدا می کرد که برای 
تولیدکنندگان رغبت و انگیزه زیادی برای فعالیت ایجاد 
می کرد اما متاس��فانه امروزه اش��خاص به دلیل شرایط 

سخت اقتصادی موجود به داللی روی می آورند.
با موافقت وزیر صنعت اجرایی می شود

حذف کارت بازرگانی
 ات��اق خب��ر: کارت بازرگان��ي، ک��د اقتص��ادي و پروانه 
بهره ب��رداري ک��ه عم��ال اب��زاري براي 
شفاف س��ازي معام��الت و فعالیت 
اقتص��ادي و تج��اري هس��تند، 
طي سال هاي گذشته، بعضا به 
عن��وان ابزارهاي سوءاس��تفاده 
برخي سودجویان قرار گرفته اند 
تا ب��ا هدف ع��دم پرداخت حقوق 
دولتي اعم از مالیات و حقوق ورودي 
گمرکي، به روش هاي غیرقانوني متوس��ل شوند. به طور 
مثال اواخر سال گذشته بود که خبر واردات ۷۰۰پورشه با 
سوءاستفاده از کارت بازرگاني یک زن مرزنشین خبرساز 
ش��د.این خبر تنها بخش کوچکي از سوءاس��تفاده هاي 
کارت هاي بازرگاني در س��ال هاي اخیر بوده است؛ از این 
رو، ظاهرا پاي دولت به بررسي پرونده تخلفات کارت هاي 
بازرگان��ي که ص��دور آن را اتاق ه��اي بازرگاني اس��تاني 

برعهده دارند، باز شده  است. 

اتاق خبر: نایب رئیس کمیس��یون کش��اورزی، آب 
و صنایع غذایی اتاق تهران با بیان اینکه در راس��تای 
تحقق سیاس��ت ه��ای اقتص��اد مقاومت��ی در بخش 
کش��اورزی باید ۲ نکته اساس��ی را مدنظر ق��رار داد؛ 
اظهار کرد:  در این راس��تا افزایش بهره وری و توسعه 
بخش اقتصادی و بازرگان��ی از جمله موضوعات مهم 

هستند.
مه��دی معصومی اصفهان��ی افزود: عمدت��ا در بخش 
کش��اورزی در حوزه به��ره وری و اقتصادی بس��یار 
ضعیف عم��ل می کنی��م و حتی ب��ا تولی��د بهترین 
 محص��والت نی��ز امکان��ی ب��رای ص��ادرات آن ه��ا 

نداریم.
وی ادامه داد: در زمینه تولید مرغ، تخم مرغ، ش��یر و 
... در حالی با مازاد تولید مواجه هس��تیم که صادرات 
آن ها با معضالت زی��ادی روبرو اس��ت. بدین ترتیب 
در بحث اقتصاد مقاومتی در حوزه کش��اورزی مقوله 

اقتصاد نیازمند توجه ویژه ای است.
معصومی اصفهانی در رابطه با نقش بخش خصوصی 
در زمینه کش��اورزی در راس��تای تحقق شعار امسال 
گفت: متاس��فانه بخش خصوصی هم��واره در زمینه 
کشاورزی ضعیف عمل کرده و هیچگاه نگاه اقتصادی 
و صادراتی به دلی��ل خرید تضمینی ب��ه این حوزه از 

اقتصاد نداشته است.
وی تصریح کرد: الزم اس��ت بخش خصوصی شرکت 
هایی که تخصص و مه��ارت الزم به منظ��ور تجارت 
محصوالت کش��اورزی دارند را تاس��یس کند تا این 
ش��رکت ها محصوالت خاصی من جمله محصوالت 

لبنی و ... را در جهت صادرات آن ها سفارش دهند.
معصومی اصفهانی ب��ا بیان اینکه می ت��وان برخی از 
محصوالت کش��اورزی را در ایران به ص��ورت گلخانه 
ای تولید و صادر کرد؛ اظهار کرد: البته ش��رکت هایی 
با این هدف فعالیت می کنند اما نکته قابل توجه این 
اس��ت که در آن ها بخش بازرگانی از حوزه کشاورزی 

قوی تر است.
وی تاکید کرد: الزم اس��ت محصوالتی مطابق با نیاز 
کش��ور تولید و بعد از آن برای ص��ادرات آن ها برنامه 

ریزی مناسبی کرد تا محصوالت در کشور انبار نشود.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در رابطه 
با نقش بخش دولتی برای حرکت بخش کش��اورزی 
در راس��تای اقتص��اد مقاومت��ی گف��ت: دول��ت باید 
زیرس��اخت ها و قوانین بلندمدتی تدوین و درمقابل 
قوانین مزاحم و دست و پاگیر را حذف کند تا مطابق 

با آن ها تولیدات محصوالت کشاورزی صورت گیرد.
وی عن��وان کرد: تدوی��ن قوانین بلندم��دت منجر به 
انعق��اد قراردادهای درازمدت توس��ط ش��رکت های 
تولیدکننده و بازرگانی خواهد شد. در غیر اینصورت 
تمامی تالش هایی که درجهت برندسازی و بازاریابی 
صورت می گی��رد در کوتاه مدت از بین م��ی رود. به 
منظور س��اماندهی امور، دولت باید در جهت تدوین 

قوانین ثابت و ماندگار تالش کند.
به گفته معصومی اصفهانی؛ در راس��تای پیاده سازی 
اه��داف اقتص��اد مقاومتی دول��ت باید زیرس��اخت 
 ه��ای الزم را آم��اده و بخ��ش خصوص��ی آن را

| اجرا کند.
وی ب��ه تش��کیل دو کمیت��ه »اقتص��اد مقاومتی« و 
»بررس��ی طرح های نیمه تمام« اش��اره کرد و گفت: 
عمدتا تم��ام بح��ث هایی ک��ه درخص��وص اقتصاد 
مقاومتی طرح می ش��ود مربوط ب��ه بخش خصوصی 
اس��ت و ضرورت تش��کیل این کمیته ه��ا در اتاق به 

شدت احساس می شود.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون کش��اورزی اتاق تهران 
با بی��ان اینکه در تولی��د تمام محص��والت نمی توان 
خودکفا بود؛ اذعان داش��ت: به دلیل مشکالتی چون 
بح��ران آب نمی توان انتظار داش��ت که تم��ام تولید 
غالت در کش��ور انجام ش��ود بلکه در این ارتباط باید 
کیفیت و بهره وری محصوالت باال رفت��ه و در مقابل 

هزینه تمام شده آن ها کاهش پیدا کند.
به گفت��ه معصوم��ی اصفهانی؛ متاس��فانه بس��یاری 
از محص��والت ک��ه توانایی تولی��د آن ها ب��ا کیفیت 
باال در کش��ور وج��ود دارد نی��ز از کش��ورهای دیگر 
 وارد می ش��ود ک��ه در این خص��وص باید چ��اره ای

 اندیشیده شود.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران در گفت و گو با اتاق خبر

نگاه به بخش کشاورزی اقتصادی نیست

پنجشنبه 26 فروردین 1395



هیات رئیسه

ابراهیم جمیلی

حضور کمرنگ بخش خصوصی در احیای 
روابط با اقتصاد جهانی

بازار ۸۰ میلیونی ایران و امکان بهره گیری از مسیر ایران برای 
حضور در بازار چند صد میلیونی منطقه، فرصت ارزشمندی 
اس��ت که موجب ش��ده تا هیات های تجاری کش��ورهای 
مختلف در صف س��فر به ایران قراربگیرند.  حض��ور تجار و 
فعاالن اقتصادی دیگر کشورها در ایران پس از تحریم تأیید 
کننده جایگاه مهم ایران در اقتصاد منطقه است و کشورهای 
دیگر تالش می کنند تا از این فرصت به نفع خود اس��تفاده 
کنند، اما باید مراقب بود که مبادا این مسیر یک طرفه شده و 

سهم ایران به واردات کاال محدود شود.
حضور تجار و فعاالن اقتصادی دیگر کش��ورها در ایران پس 
از تحریم تأیید کننده جایگاه مهم ای��ران در اقتصاد منطقه 
است و کش��ورهای دیگر تالش می کنند تا از این فرصت به 
نفع خود استفاده کنند، اما باید مراقب بود که مبادا این مسیر 

یک طرفه شده و سهم ایران به واردات کاال محدود شود. 
منفی بودن سهم خواهی گروهی از شرایط جدید

در این خصوص رئیس خانه اقتصاد ای��ران با مثبت ارزیابی 
کردن حض��ور هیات های تج��اری در ایران، اظهارداش��ت: 
آنچه باید مد نظر قراربگیرد این اس��ت که به دلیل قریب به 
یک دهه تحریم  ایران بسیاری کش��ورها از فضای اقتصادی 
کش��ور دور بوده اند و نمی توان توقع داش��ت ک��ه بالفصله 
پس از حض��ور هیات ه��ای تج��اری، مذاکرات ب��ه نتیجه 
رس��یده و قرارداد منعقد ش��ود. ابراهیم جمیلی با اشاره به 
تبلیغات منفی که علی��ه ایران صورت گرفته اس��ت، گفت: 
هیات های تجاری پس از حضور در ایران متوجه می ش��وند 
که ش��رایط با آنچه در تبلیغات ضد ایرانی ص��ورت گرفته، 
 متفاوت اس��ت و این م��ی تواند ب��ه احیاء رواب��ط دوطرفه

 کمک کند. 
مثبت بودن حضور هیاتهای خارجی در ایران

وی ضمن ارزیاب��ی مثبت از حضور هیات ه��ای خارجی در 
ایران، تعداد اندک هیات های تجاری اعزامی از ایران را نکته 
منفی دانس��ت و توضیح داد: اگر قراراس��ت بر روی صادرات 
محصوالتمان تمرکز کنیم حداقل باید سه برابر هیات هایی 
که پذیرفته می شوند، هیات های تجاری از کشور اعزام شوند 
و هر هفته شاهد اعزام این هیأت ها باشیم. وی توجه به حقوق 
بین الملل در انعقاد قراردادها را از الزامات مهم از س��رگیری 
روابط اقتصادی دانس��ت و تصریح کرد: تمامی شرکت های 
بزرگ در انعقاد قراردادهایش��ان از وکالی آش��نا به حقوق 
بین الملل استفاده می کنند و در این خصوص اتاق  بازرگانی، 
خانه اقتصاد و خانه صنعت و معدن و در کل تمامی تشکل ها 
باید به فعاالن اقتصادی مش��اوره و آموزش داده و ایش��ان را 

راهنمایی کنند. 

اتاق خبر: کیومرث کرمانش��اهی رئیس کمیسیون صادرات 
خانه اقتصاد ایران گفت : منابع آزاد ش��ده از محل حذف یارانه 

۲۴ میلیون نفر باید صرف حمایت از بخش تولید شود. 
کیومرث کرمانش��اهی افزود : درحال حاضر صنایع کش��ور به 
دلیل رکود در وضعیت بحران به س��ر می برن��د به طوری که 
بس��یاری از واحدهای صنعتی تعطیل و برخی زی��ر۵۰ و ۳۰ 

درصد ظرفیت فعالیت می کنند .
وی گفت : در حال حاضر بنا به گفته تشکل های تولیدی حدود 
۳ تا ۴ میلیون تن فوالد و همچنین میزان قابل توجهی سیمان 
در انبارها باقی است که س��ایر محصوالت تولیدی نیز چنین 
سرنوش��تی دارند که باید برای صادرات این محصوالت فکری 

شود.
کرمانش��اهی تا کید ک��رد: که ب��رای فروش محص��والت به 

کشورهای همسایه باید مزیت قیمتی ایجاد کرد. وی بر این باور 
است که چین با عرضه محصول با قیمت پایین بازار کشورهای 
همسایه را به خود اختصاص داده اس��ت وکاالهای ایرانی نیز 
بجای اینک��ه درانبارها باقی بماند بهتر اس��ت به قیمت پایین 
تر روانه بازارها ش��ود و دولت نیز مابه التفاوت آن را از محل ۳۰ 

درصد سهم تولید از هدفمندی یارانه ها جبران کند .
به گفته معاون کل پیشین سازمان توسعه تجارت ایران ، توسعه 
صادرات غیرنفتی از مسیر بهبود وضعیت واحدهای صنعتی و 
رونق گرفتن تولید می گذرد و برای شناسایی مشکالت و موانع 
پیش روی واحدهای صنعتی ب��ا توجه به وضعیتی که صنعت 
و تجارت کشور با آن روبرو است، تش��کیل ستاد بحران تولید 

ضروری است که پیشنهاد آن نیز مطرح شده است .
کرمانشاهی تاکید کرد: برای رسیدن به توسعه و تحقق اقتصاد 
مقاومتی باید ارتباط بین دانش��گاه و بخ��ش صنعت ، معدن 
، کشاورزی و خدمات تقویت ش��ود و از طرف دیگر برای رشد 
تولید و صادرات باید صنایع کوچک و متوسط مورد توجه قرار 

گیرد.
وی به مقایس��ه ارزآوری محصولی از صنایع ب��زرگ وصنایع 
کوچک کش��ور پرداخت و گفت : س��ال ۹۳ صادرات صنعت 
خودرو سازی کش��ور که از همه رانت های دولتی نیز استفاده 
ک��رده ۱۰۷ میلیون دالر ب��ود، در صورتیکه ص��ادرات یکی از 
صنایع کوچک بخش کشاورزی یعنی رب گوجه فرنگی رقمی 
در حدود ۳۷۰ میلیون دالررا نشان می دهد، یعنی این صنعت 
کوچک ۳ برابر صنعت خودرو برای کشور ارز آوری داشته است. 
بنابراین توجه به صنایع کوچک و متوسط بسیار ضروری است 

که در اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه قرار گیرد .

4 میلیون تن فوالد انبار 
شده است! 

5

اتاق خب�ر: وی در خصوص مش��کالت موج��ود میان 
معدن کاران و فعاالن محیط زیست گفت: الزمه معدن 
کاري در تمام دنیا این اس��ت که زمین ش��کافته شده و 
آنچه در دل زمین اس��ت، بیرون آورده شود که طبعا با 
تخریب هایي همراه اس��ت. درس��ت مثل عمل جراحي 
قلب که پزشک مجبور به ش��کافتن پوست و انجام عمل 
جراحي مي ش��ود. هرچند دو تفاوت بزرگ بین این دو 
عمل وجود دارد؛ اول این ک��ه عمل جراحي کوتاه مدت 
اس��ت و پس از چند س��اعت به پایان رس��یده و پوست 
بخیه زده مي ش��ود، اما معدن کاري یک مساله طوالني 
مدت است. دوم این که پزش��ک جراح کامالروش بخیه 
زدن را بلد اس��ت، اما مع��دن کاران ما بعضا متاس��فانه 
نگرش فني به بحث بازتوان بخش��ي در محدوده معدني 

و احیاي مناطق را ندارند. 
زینال زاده افزود: همه مش��کالت به معدن کاري برنمي 
گردد، بعض��ي از بهره برداران معدن��ي ما متخصص این 
امر نیس��تند و عل��م و دانش فن��ي آن را ندارن��د و بهره 
برداري اش��تباه از معدن باعث مي ش��ود که دورریز یا 
باطله ماده معدني زیاد ش��ود. طبیعتا وقتي این دورریز 
زیاد مي ش��ود، به هم ریختگي ک��ه در عرصه ایجاد مي 
کند، باعث نگراني فعاالن و دوس��تداران محیط زیست 

مي ش��ود.وی ادام��ه داد: ما مع��دن کارها نی��از داریم 
اطالعاتم��ان را درب��اره محیط زیس��ت و منابع طبیعي 
باالببریم، ولي نه با هیاهو بلکه با آموزش. نگراني فعاالن 
محیط زیس��ت کاالطبیع��ي و منطقي اس��ت. اما باید 
بدانیم که ما همگي در کن��ار هم روي یک زمین زندگي 
مي کنیم و مع��دن کار نه قصد تخری��ب دارد و نه قصد 
نابود کردن نعمت هاي خداداي را و ن��ه این که غاصب 
یا مهاجم اس��ت. اما نوع روش معدن کاري این است که 
زمین شکافته ش��ود و نعمتي که خدا براي ما قرار داده 
از دل سنگ سخت بیرون بکش��یم، ولي باید پس از آن 
با روش ها و راهکارهایي که وج��ود دارد، مناطق احیا و 
بازسازي ش��ود اما نگراني فعاالن محیط زیست در سال 

ها اخیر باعث شده که فقط زشتي کار را ببینند.

آیدین زینال زاده - نایب رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران مطرح کرد:

رفع مشکالت زیست محیطي معدن کاري؛ بزودي

خانه
اقتصاد 
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6
اخبار

هشدار درباره نابودی دام های 
مازندران با تب برفکی

اتاق خب��ر: رئی��س اتحادیه صنع��ت دامپروری اس��تان 
مازندران با هش��دار نسبت به اینکه تب 
برفکی بیماری خطرناکی اس��ت 
که می تواند منج��ر به نابودی 
دام های مازندران شود، گفت: 
دامداران نس��بت به آگاهی از 

بیماری باید هوشیارتر باشند.
 اله یار ولی زاده گف��ت: از حدود 
شش تا هفت ماه پیش در کشور و از 
حدود ۲ تا ۳ ماه قبل مشکل بیماری تب برفکی در استان 
مازندران دیده ش��ده اس��ت.وی با خطرناک عنوان کردن 
بیماری تب برفکی برای دام گفت: این بیماری هرچند بین 
انسان و دام مشترک نبوده و برای انسان خطرناک نیست 
ولی این نوع از تب برفکی دام های سنگین را نیز مبتال می 
کند و موجب از بین رفتن آنان خواهد شد.رئیس اتحادیه 
صنعت دامپروری اس��تان مازن��دران ادام��ه داد: به دلیل 
محدودیت ش��رکت رازی که تولید کننده س��رم بیماری 
است مقرر شد در صورت مشاهده بیماری و خسارت اقدام 

به واکسینه کردن دام صورت گیرد.

شرایط صادرات مبل قم به خارج کشور 
فراهم شود

اتاق خبر: رئیس اتحادیه درودگران اس��تان قم توجه به 
افزایش ص��ادرات مبلمان و س��امان دادن 
به این بخ��ش را از جمل��ه موارد 
مهم ب��رای صنع��ت درودگری 
قم دانس��ت. قم دومین قطب 
صنعت مبلمان در ایران است 
که نزدیک ب��ه ۹5 درصد از 
تولیدات این استان به شهرهای 
مختل��ف ص��ادر می ش��ود و بین 
20 تا 30 درصد از چوبی ک��ه در مبلمان 
سازی قم اس��تفاده می ش��ود وارداتی و عمده آن نیز از 
گرجس��تان اس��ت.این صنعت در حال حاض��ر روزهای 
رکود خود را طی می کند گرچ��ه به گفته رئیس اتحادیه 
درودگران قم در میان گذاش��ته اس��ت در اسفندماه سال 
گذش��ته بازار تکان کوچکی را ب��ه خود دی��ده اما این 
مق��دار جواب گوی می��زان تولیدات قم نیس��ت.مجتبی 
صفایی در ادام��ه بازار این صنعت در ح��ال حاضر و در 
اوایل س��ال جدید را همچنان راکد توصیف و ادامه داد: 
بازار مبلم��ان و صنعت درودگری را ب��ه دو دوره 6 ماه 
تقسیم می کنند و گرچه در روزهای منتهی به عید بازار 
رونقی را به خود دید اما با ای��ن وجود می توان گفت که 
بازار در 6 ماه پایان س��ال گذش��ته همچن��ان راکد بوده 
اس��ت.وی با اش��اره به اینکه رونق فروش در 6 ماه اول 
سال از اردیبهشت ماه محاسبه می شود در سخنان خود بر 
این نکته نیز اشاره داشت که با وجود رکود سال گذشته 
نمی توان این گونه پیش بینی کرد که روال سابق بر بازار 
بعد عید نیز حاکم باش��د و باید دید که 6 ماه اول س��ال 

روند بازار به چه شکل است.

اتاق خب�ر: رییس اتحادی�ه آهن فروش�ان تهران 
تأکید کرد: باتوجه به تحوالت قیمت جهانی فوالد، 
س�رمایه گذاری در بازار داخلی ای�ن محصول در 

سال 95 سودآور خواهد بود.
محمد آزاد با بیان اینکه اکن�ون بهترین موقعیت 
برای س�رمایه گذاری در ب�ازار  آهن اس�ت، اعام 
کرد: قیمت ها بسیار ارزان است اما به دلیل نوسان 
قیمت جهانی ف�والد به زودی ش�اهد افزایش نرخ 

اینگونه محصوالت در بازار داخلی خواهیم بود.
وی تصریح کرد: نرخ آه�ن آالت در بازار جهانی و 
در کش�ورهای مختلف از 30 تا 80 دالر در نوس�ان 

اس�ت و ای�ن رون�د باعث 
شده تا نتواان قیمت فوالد 
در ب�ازار داخ�ل را پی�ش 

بین�ی ک�رد.  آزاد ب�ا اعام 
اینکه ب�ازار ب�ه دلی�ل توقف 

پروژه های�ی مانند مس�کن مهر در 
رکود به س�ر می برد، گفت: در س�ال 95 به 

دلیل وام هایی ک�ه بانک ها در اختی�ار مردم قرار 
می دهند انبوه سازان برای س�اخت و ساز انگیزه 
 دارند و با این وضعیت بازار آهن آالت از رکود خارج 

خواهد شد. 

سرمایه گذاری در بازار کدام صنف سودآور است؟

اتاق خبر: علی فاضلی رییس اتاق اصن��اف ایران به همراه 
اعضای هیات رئیس��ه و مدیران اتاق با دکتر علی الریجانی 

رییس مجلس شورای اسالمی دیدار و گفت و گو کرد.
علی فاضلی  با بیان توانمندی ه��ای اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي اصناف گفت: تحقق اقتص��اد مقاومتی در تمامي 
بسترهاي اقتصادي و فرهنگي و همچنین ایجاد اشتغال به 
عنوان مطالبه نخست کشور جز با مشارکت اصناف و بنگاه 

های کوچک ممکن نیست.
وی همچنین با ارایه گزارش��ی از وضعیت جاري ۳ میلیون 
واحد صنفي و ۹۰۰۰ تش��کل صنفي کشور و تشریح برنامه 
های امس��ال اتاق اصناف ایران، افزود: اصناف به رغم ایجاد 
و حفظ ۶.۵ میلیون ش��غل بدون س��ربار دولت و دارا بودن 
سهم ۱۷.۵ درصدی در تولیدناخالص داخلی و برخورداری 
از ۲۴ میلیون نفر جمعیت مستقیم و وابسته کشور، از هیچ 

جایگاهی در برنامه های توسعه برخوردار نیستند.
رییس ات��اق اصناف ایران تاکی��د کرد که اصن��اف با موانع 
ج��دی کس��ب و کار مواج��ه هس��تند، و از رییس مجلس 
خواس��ت در بررس��ي الیحه برنامه شش��م توسعه مجلس 
ش��ورای اس��المی از اصناف و بنگاه های کوچک از طریق 
حذف قوانین مضر، اصالح برخ��ی قوانین و تصویب قوانین 

جدید حمایت کند.
رییس اتاق اصناف در خصوص سومین پیشنهاد ارایه شده 
به کمیس��یون هاي رس��یدگي کننده احکام دائمي گفت: 
اتاق پیش��نهاد داد تا به منظور انجام بهینه وظایف مندرج 
در قانون نظام صنفی و هم چنین  حمایت از توسعه و نوین 

س��ازی بنگاههای خرد، کوچک و متوسط، کلیه واحدهای 
صنفی چهار در هزار سود ناشی از فروش کاال و ارائه خدمات 
خود را که مبنای محاسبه مالیاتی قرار گرفته، پس از کسر 

مالیات  به حساب اتاق اصناف واریزکنند.
فاضلی ادامه داد: اجرای سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی 
نیازمند اصالح  برخی قوانین کشور اس��ت که از جمله می 
توان به اصالح قانون نظام صنفی، بهبود فضای کسب و کار، 
بازنگری قوانین مالیاتی بخص��وص مالیات بر ارزش افزوده، 

بانکی و بیمه اشاره کرد.
فاضلی ب��ا بیان اینک��ه در ش��رایط فعلی اصن��اف در راس 
تحقق برنام��ه  اقتص��اد مقاومت��ی ق��رار دارند، اف��زود: با 
توجه به پتانس��یل های عظیم اصناف بخص��وص در بحث 
ایجاد اش��تغال ، الزم اس��ت دولت و مجلس در برنامه های 
 توس��عه بویژه برنامه شش��م، نق��ش اصن��اف در اقتصاد را

 پررنگ ببیند.
رییس مجلس شورای اس��المی نیز در این دیدار خطاب به 
فاضلی رییس اتاق اصناف ایران گفت: شما به واسطه ارتباط 
خوبی که با دولت و مجلس دارید، مس��ایل اساسی و اصلی 

اصناف را باارائه راهکارهای دقیق و اجرایی منتقل کنید.
دکت��ر الریجانی افزود: وج��ود قوانین مخل کس��ب وکار و 
اجرای ناصحیح برخ��ي قوانین  از جمله  قان��ون مالیات بر 
ارزش اف��زوده و دریافت مالیات از تمام زنجیره داد و س��تد 
به ج��ای دریافت از خری��دار نهایی، اصناف را با مش��کالت 
جدی مواجه کرده است و من بواس��طه ارتباطم با اصناف از 

آن اطالع دارم.

 ها تشکل
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فاضلی در دیدار هیات رئیسه و مدیران اتاق اصناف با رییس مجلس شورای اسالمی:

 تحقق اقتصاد مقاومتی بدون مشارکت اصناف 
ممکن نیست



آی7
تی

گوناگون و دانش

سامسونگ در بازار نیمه هادی ها به 
اینتل نزدیك می شود

اتاق خب��ر: سامس��ونگ به عنوان یک ش��رکت بزرگ 
بازاره��ای  در  س��خت افزاری، 

ب��ه  مش��غول  مختلف��ی 
فعالیت اس��ت. این شرکت 
تولی��د  زمین��ه ی  در 
نیمه هادی ها نیز س��ابقه ی 
طب��ق  و  دارد  درخش��انی 

آماری ک��ه به تازگی منتش��ر 
شده، س��هم این ش��رکت از بازار 

این مواد به ۱۱.۶ درصد رسیده که رشدی ۰.۹ 
درصدی داشته است.

کمپان��ی ب��زرگ سامس��ونگ ک��ه ب��ه عن��وان غول 
الکترونیک ک��ره نیز ش��ناخته می ش��ود، در زمینه ی 
تولید قطع��ات الکترونیک��ی و س��خت افزار، تخصص 
باالیی دارد و در بازارهای مختلف این صنعت حضوری 
پررنگ دارد. این ش��رکت در ب��ازار تولید نیمه هادی ها 
که اس��تفاده ی زی��ادی در صنعت الکترونی��ک دارند، 
رقیب اصلی ش��رکت بزرگ اینتل اس��ت و در س��ال 
جاری با رشدی ۰.۹ درصدی، فاصله ی خود را با اینتل 

در سهم این بازار کاهش داده است.
سامس��ونگ در ح��ال حاض��ر ۱۱.۶ درص��د از ب��ازار 
نیمه هادی ه��ا در جه��ان را در اختی��ار دارد و این در 
حالی اس��ت که رتبه ی اول تولید نیمه هادی ها متعلق 
به شرکت اینتل است که سهمی ۱۴.۸ درصدی از این 
بازار را به خ��ود اختصاص داده. آمارها نش��ان می دهد 
فاصله ای این دو ش��رکت درطول س��الیان گذشته در 

حال کم شدن است.
 این فاصل��ه در س��ال ۲۰۱۲ برابر ب��ا ۵.۳ درصد بود؛ 
در س��ال ۲۰۱۳ این مق��دار ب��ه ۴.۲ درصد رس��ید و 
حال ش��اهد آن هس��تیم ک��ه فاصله ی س��هم این دو 
ش��رکت ب��زرگ از ب��ازار نیمه هادی ها ب��ه ۳.۲ درصد 
در س��ال ۲۰۱۵ رس��یده اس��ت. رتب��ه ی س��وم بازار 
نیمه هادی ها ب��ه ش��رکت SK Hynix تعل��ق دارد 
 که با س��همی ۴.۸ درص��دی، باالت��ر از کوال��کام قرار 

گرفته است.

نسخه صورتی رنگ اکسپریا Z۵ در 
راه است

 Z۵ اتاق خبر: س��ه ماه بعد از آنکه س��ونی از اکس��پریا
رونمای��ی ک��رد، ش��ایعاتی وجود 

داشت که این شرکت ژاپنی از 
نس��خه صورتی این گوش��ی 
نی��ز رونمایی خواه��د کرد. 
حاال و در جدیدترین خبرها 
 Z۵ گفته ش��ده که اکسپریا

صورت��ی رن��گ در ۱۲ آوریل 
معرفی  می شود.

متاس��فانه اخباری از اینکه این مدل در چه بازارهایی 
عرضه خواهد شد، در دسترس نیس��ت، اما کشورهای 
 هنک کن��گ، چی��ن و تای��وان احتم��اال در لیس��ت

 هستند.

اتاق خبر: در طول س��ه ماهه ابتدایی سال ۲۰۱۶، اپل 
موفق شد ۴.۶ میلیون دستگاه مک به فروش برساند که این 
مقدار برابر با ۷.۱ درصد از کل بازار کامپیوتر های شخصی به 
حس��اب می آید. در سه ماهه مشابه س��ال ۲۰۱۵، اپل ۴.۵۶ 
میلیون دس��تگاه مک به فروش رس��اند که در آن زمان ۶.۴ 
درصد از این بازار را در اختیار گرفت.در حالی که اپل تنها ۱ 
درصد رش��د فروش در بازار مک ها داشته، اما به صورت کلی 
بازار پی سی ها حاال با فروش کلی ۶۴.۸ میلیون عددی نشان 
دهنده افتی ۹.۶ درصدی نسبت به سه ماهه مشابه در سال 
۲۰۱۵ اس��ت. در سه ماهه ابتدایی س��ال ۲۰۱۵ به صورت 
کلی ۷۱.۷ میلیون عدد پی سی فروش رفته بود. در بین همه 
تولیدکنندگان فعال در بازار پی سی ها، اچ پی و لنوو بیشترین 
کاهش فروش را تجربه کرده اند. به طوری که فروش لنوو از 
۱۲.۵ میلی��ون واحد به ۱۱.۴ میلیون در س��ه ماهه ابتدایی 

۲۰۱۶ رس��یده و اچ پی نیز از ف��روش ۱۳.۵ میلیون واحدی 
حاال به فروش ۱۲.۵ میلیون واحدی افت داش��ته است.اپل 
با در اختیار داشتن ۷.۱ درصد از بازار پی سی در رتبه پنجم 
جهانی بازار پی سی ها قرار گرفته و به ترتیب بعد از لنوو )سهم 
۱۹.۳ درصد(، اچ پی )س��هم ۱۷.۶ درصد(، دل )سهم ۱۴.۱ 

درصد( و ایسوس )سهم ۸.۳ درصد( قرار گرفته است.

افت ۹.۶ درصدی بازار پی سی ها در سه ماهه اول ۲۰۱۶

اتاق خبر: ال جی به تازگی آماری از پیش بینی درآمد س�ه ماهه ی اول سال ۲0۱۶ 
خود منتش�ر کرده که درآمد این ش�رکت را در این مدت 55۱ میلی�ارد وون کره 
)معادل ۴۴۱ میلیون دالر( عنوان کرده اس�ت. این رقم نسبت به درآمد ال جی در 
دوره ی مشابه س�ال ۲0۱5، رش�د ۶۶ درصدی داشته اس�ت و نظریات بسیاری از 

تحلیل گران را نقض کرده است. 
ش�رکت ال جی در آماری که به تازگ�ی از پیش بینی این ش�رکت در مورد درآمد 
سه ماهه ی اول سال ۲0۱۶ منتشر کرده است، خبر از رشد ۶۶ درصدی درآمد داده 
و عنوان کرده است که این درآمد در حدود ۴۴۱ میلیون دالر پیش بینی می شود. 
ال جی این مقدار افزای�ش درآم�د را در تمامی حوزه های محصوالت�ش، از لوازم 

خانگی تا تلفن های هوشمند بدست آورده است.
البته پیش بینی می ش�ود که این افزایش درآمد تا سه ماهه ی بعدی ادامه نداشته 
باشد و با افتی ۴.5 درصدی روبرو ش�ود. اما محصولی که می تواند ال جی را از این 
افت درآمد نجات دهد، گوش�ی هوشمند ال جی جی 5 اس�ت که به نظر می رسد 

طرفداران و مشتریان زیادی در سرتاسر جهان داشته باشد. 

پیش بینی رشد 
66 درصدی درآمد 
ال  جی در سه ماهه 

اول 2016

ات�اق خب�ر: بیس�ت و یک�م فروردی�ن م�اه مطمئنا 
ب�رای کارشناس�ان اس�پیس اکس )SpaceX( روز 
خاطره انگیزی به حس�اب خواهد آمد چرا که باالخره 
موفق ش�دند پس از چهار بار تاش با موفقیت موشک 
فالکون 9 را به سوی ایستگاه فضایی بین المللی پرتاب 

و با موفقیت بر روی دریا فرود آورند.
این موشک حاوی کپسول باری موسوم به اژدها حاوی 
3۱۷5 کیلو محموله برای فضانوردان ایستگاه فضایی 
بین المللی بود ک�ه پس از پرت�اب موفقیت آمیز و جدا 
شدن کپسول باری، موشک فالکون به صورت عمودی 
در سکوی شناور بدون سرنشینی که برای فرود آن در 

دریای فلوریدا آماده شده بود، فرود آمد.
این کپس�ول باری قرار است فردا یکشنبه به ایستگاه 
بین المللی فضای�ی برس�د و دو ویژگی بارز کپس�ول 
اژدها را می توان توانایی بازگش�ت ب�ه زمین و محفظه 
ذخیره س�ازی بیرونی آن دانس�ت. در ضمن کپسول 
اژدها ح�اوی یک ماژول بادی اس�ت که قرار اس�ت به 
ایستگاه بین المللی متصل شده تا عملکرد ماژول های 
اقامتی بادی در فضا س�نجیده شود.اسپیس اکس که 
تحت نظارت ایان ماسک فعالیت می کند البته پیش 

از این موفق به فرود این موشک بر روی زمین شده بود 
اما این نخستین فرود بر روی دریا به حساب می آید و با 
توجه به اینکه بیشتر فرود های صورت گرفته قرار است 
بر روی دریا انجام شود، با این موفقیت شاهد بازیابی و 
استفاده مجدد راکت های مورد استفاده در پرتاب های 
فضایی  و صرفه جویی در هزینه های سنگین سفرهای 
فضایی خواهد انجامید.اسپیس اکس دلیل اهمیت فرود 
بر روی آب که در نگاه اول س�خت تر به نظر می رسد را 
کاهش مصرف سوخت موشک در هنگام فرود دانسته 
چرا که یک س�کوی ش�ناور آبی می تواند جابجا شده 
و خود را به محل فرود موش�ک نزدیک کند تا نیازی به 

جابجایی دقیق موشک در هنگام فرود نباشد.

موشک فالکون 9 اسپیس اکس باالخره با 
موفقیت بر روی دریا فرود آمد
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8
فروش باالی فورد موستانگ در آلمان

اتاق خبر: فورد موستانگ در کمال شگفتی توانسته در ماه 
مارس نسبت به آئودی TT و پورشه ۹۱۱ فروش بهتری را 

در کشور آلمان کسب کند
تاکنون ۷۰۸ دس��تگاه آئودی تی تی و 
۷۵۲ دستگاه پورشه ۹۱۱ )به عنوان 
بهترین خودروی آلمانی با عملکرد 
ب��اال( فروخته ش��ده، ف��ورد موفق 
شده ۷۸۰ دستگاه موس��تانگ را در 

سرزمین ژرمن ها به فروش برساند
نکته ی جالب اینجاست که موستانگ نسبت 
به رقبای خود ارزان تر نیس��ت. هر دو نسخه ی اکوبوست و 
V۸ موستانگ نسبت به آئودی  تی تی قیمت باالتری دارند. 
قیمت پایه ی موستانگ مجهز به پیشرانه ی اکوبوست ۲.۳ 
لیتری از ۳۸ هزار یورو )۴۳ هزار و ۳۰۰ دالر( آغاز می شود 
در حالی که ب��رای مدل دیفرانس��یل جل��وی تی تی باید 

حداقل ۳۵ هزار و ۵۹۵ یورو )۴۱ هزار دالر( بپردازید.

بنز کالس وی در ناوگان تاکسیرانی 
ایران

اتاق خبر: بنز کالس وی قرار اس��ت ب��زودی با همکاری 
ایران خ��ودرو و کمپانی بن��ز وارد ناوگان 
تاکسیرانی ایران شود.بنز کالس وی 
قرار است بزودی با همکاری ایران 
خودرو و کمپانی بن��ز وارد ناوگان 
تاکس��یرانی ایران شود.به گزارش 
بلومبرگ، طبق قراردادی که میان 
ایران خ��ودرو و کمپانی بن��ز منعقد 
شده قرار اس��ت تعدادی از خودروهای بنز 
کالس وی وارد ناوگان تاکس��یرانی ایران ش��ود.پیش 
از این درباره م��دل خودرویی که قرار اس��ت به ناوگان 
تاکسیرانی ایران وارد شود، خبری منتشر نشده بود اما 
بلومبرگ بتازگی گزارش داده که خودروی مورد توافق 

ایران خودرو و بنز، بنز کالس وی است.

سرمایه گذاری میلیاردی رنو در مراکش
اتاق خبر: خودروساز فرانسوی رنو با مراکش توافقنامه ای را 
برای سرمایه گذاری بیش از یک میلیارد 
دالر و ایج��اد ۵۰ هزار ش��غل در این 
کشور ش��مال آفریقا امضا کرد.وزیر 
صنعت مراکش پ��س از امضای این 
توافقنامه در حضور محمد شش��م، 
پادش��اه این کش��ور اظهار کرد: این 
پروژه اس��تراتژیک ۵۰ هزار شغل جدید 
ایجاد خواهد کرد و مجموع س��رمایه گذاری آن به بیش از 
۱۰ میلیارد درهم مراکش می رس��د.برنارد کامبیه، مدیر 
فعالیتهای رنو در منطقه آفریقا، خاورمیانه و هند نس��بت 
به این توافق خوش بین بود و اظهار کرد: توافقنامه مذکور 
درآمد این ش��رکت در مراکش را دو براب��ر خواهد کرد و تا 
چند س��ال آینده به دو میلیارد یورو می رساندوی در ادامه 
افزود: محصوالت رنو که تاکنون در دو کارخانه در مراکش 
تولید شده اند بهترین کیفیت را در میان محصوالت همه 

کارخانه های این خودروساز در جهان را داشته اند.

اتاق خب�ر: معاون وزیر صنع��ت از آغاز فعالیت رس��می 
شرکت مشترک ایران  و پژو از اردیبهشت ماه سال جاری 
خبرداد و اعالم ک��رد: اخذ مج��وز از وزارت اقتصاد، ثبت 

شرکت و انتخاب مدیران در حال انجام است.
محس��ن صالحی نیا در خص��وص آخری��ن وضعیت آغاز 
عملیاتی همکاری مش��ترک ایران  خ��ودرو و پژو گفت: 
آنچه به عنوان س��رمایه گذاری خودروسازان خارجی در 
ایران تعریف شده، ورود س��رمایه به عنوان جوینت ونچر 
است  که سرمایه گذاری به صورت ۵۰-۵۰ صورت گیرد؛ 
در این حالت آورده طرف خارجی، ۵۰ درصد اس��ت که 
طی سه مرحله به صورت س��رمایه گذاری مستقیم ورود 

می کند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تج��ارت افزود: در این میان، 
شرکت مس��تقل میان ایران  خودرو و پژو تشکیل شده و 
خط تولید دایر خواهد ش��د، در عین حال اکنون شرکت 
مشترک ایرانی- فرانس��وی میان دو خودروساز در حال 
ثبت است و پس از آن، مراحل جوینت ونچر باید سپری 
شود، چراکه باید از سوی سازمان سرمایه گذاری خارجی 
وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی مجوزه��ای مربوطه ارایه 

شود و سپس مراحل ثبت شرکت را بگذراند

وی تصریح کرد: پیش بینی می ش��ود ش��رکت مشترک 
ایرانی- فرانسوی این دو کمپانی خودروساز از اردیبهشت 
ماه عمال اتف��اق افتد و وارد مراحل اجرایی ش��ود، پس از 
آن باید اعضای هیات مدیره، مدیرعامل، مدیران میانی و 

سرپرستان سایر بخش ها تعیین شود
پیش از این، هاش��م یکه زارع با اش��اره به انعق��اد قرارداد 
ایران خودرو با پژو فرانسه گفته بود، این قرارداد چندین 
ویژگی مهم دارد؛ از جمله موجب شد تا سرمایه خارجی 
وارد کشور شود. از س��وی دیگر، موجب اشتغال زایی می 
شود و هم در سطح تولید و هم برای قطعه سازان و انتقال 
دانش فنی براساس منویات مقام معظم رهبری که همان 

اقتصاد مقاومتی است.
مدیرعامل گ��روه صنعتی ای��ران خودرو اف��زود: یکی از 
ویژگی های مهم این قرارداد این است که فرانسوی ها با 
شرکت ایران خودرو طرف نیستند بلکه در قالب تاسیس 
یک ش��رکت مش��ترک بین دو طرف ایرانی و فرانسوی، 
س��ود حاصل از فروش به صورت نصف نصف تقسیم می 
شود که در طول سال اول، تنها ۴۰ درصد خودروی تولید 
بومی است و در چهارسال این درصد به عدد ۷۰ می رسد 

و به همین اندازه تراز مالی شرکت نیز مثبت می شود.

خودرو

انتظار بیهوده

آغاز فعالیت رسمی شرکت مشترک ایران و پژو از اردیبهشت

رونمایی از نسل دوم لکسوس
خودرو
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اتاق خبر: اخیرا ش�ایعاتی به گوش می رسد که نسل 
دوم خودروی جذاب لکس�وس LFA در نمایش�گاه 
خودروی توکیو ۲0۱9 رونمایی خواهد ش�د که نشان 
می دهد این خودروس�از ژاپنی برای عرضه ی نس�ل 
جدید LFA عجل�ه ی زیادی ندارد. ول�ی به هر حال 
خیلی ها مانند ما از رونمایی نسخه ی دوم این خودرو 

خوشحال خواهند شد.
این گمانه زنی ها و ش�ایعات براساس اطاعاتی است 
که وب س�ایت ژاپنی Response و شرکت طراحی 
Fogilo Design در ژاپ�ن ارائه کرده اند. براس�اس 
اطاعات به دس�ت آمده از ترجمه ی این سایت های 
ژاپنی به کمک ترجمه ی گوگل، به نظر می رسد نسل 
جدید لکس�وس LFA از یک پیشرانه ی 3.۷ لیتری 
V8 با توان شگفت انگیز 800 اسب بخار بهره می برد 

که نس�بت به نسخه ی قبلی ۲۴0 اس�ب بخار بیشتر 
اس�ت. ضمن اینکه باید دقت کنید تعداد سیلندرها 
۲ عدد کمتر ش�ده و حجم موتور نیز ۱۱00 سی س�ی 

کاهش یافته است.



نرخ خدمات آرایشگاه ها تا 2۵درصد 
افزایش می یابد

اتاق خبر: رئیس اتحادیه صنف آرایشگران مردانه تهران اعالم 
کرد: نرخ خدمات آرایشگاه های مردانه 

تهران در سال ۹۵ از ۲۰ تا ۲۵ درصد 
افزایش خواهد یافت.

مصطفی گواهی با اعالم این مطلب 
در خصوص علت تأخیر در ابالغ نرخ 

های امس��ال گفت: نرخ های جدید 
اتحادیه باید تا پایان س��ال ۹۴ اعالم می 

شد اما با توجه به اینکه تعرفه ها باید توسط سازمان صنعت، 
معدن و تجارت به تصویب برس��د؛ پیش بینی می شود نرخ 

های سال جاری تا اواخر اردیبهشت اعالم شود. 
وی با انتقاد از اینکه تعرفه خدمات صن��وف از عهده اتحادیه 
ها خارج اس��ت؛ افزود: متخصص ترین افراد در حوزه اصناف 
اشخاصی هس��تند که در آن فعالیت می کنند بنابراین باید 
مسئولیت نرخ گذاری و بسیاری از مسائل مربوط به آن ها را به 

خودشان واگذار کرد.
رئیس اتحادیه صنف آرایش��گران مردانه در تشریح نرخ های 
فعلی آرایشگاه های مردانه اظهار داشت: در حال حاضر تعرفه 
های خدماتی آرایشگاه های درجه یک مردانه تهران ۱۵ هزار 
تومان، درجه دو ۱۲ هزار تومان و در جه س��ه ۱۰ هزار تومان 

است.
رییس اتحادیه پرنده و ماهی:

مرغ 600 تومان گران می شود
اتاق خبر: رییس اتحادیه پرنده و ماهی از افزایش ۶۰۰ 

تومانی نرخ مرغ در هفته آینده خبر داد.
مهدی یوس��فخانی با بی��ان اینکه 

نرخ ه��ر کیلوگرم م��رغ ۵۴۰۰ 
تومان است، اعالم کرد: قیمت 
ای��ن کاال در هفت��ه آین��ده با 
افزای��ش ۶۰۰ تومان��ی رو به رو 

خواهد شد.
وی با اش��اره ب��ه اینک��ه هرس��اله در 

فروردین م��اه این کاال ب��ا کاهش قیم��ت مواجه می 
ش��ود، عنوان کرد: علت این رخداد به کاهش تقاضای 
ناگهانی مص��رف کننده باز می گردد ام��ا این کاهش 
قیمت موقتی اس��ت و با پای��ان این م��اه قیمت ها به 

حالت سابق باز می گردد.
رییس اتحادیه پرنده و ماهی  در بخشی دیگر از گفت 
و گ��و ازثبات قیمت در ب��ازار ماهی خب��ر داد و اظهار 
داش��ت:  هر کیلوگ��رم ش��یرجنوب ۲۸۰۰۰ تومان، 
کپ��ور ۱۴۰۰۰ توم��ان، ق��زل آال ۱۲۰۰۰ توم��ان، 
ش��یرنیزه ای ۱۶۰۰۰ تومان، تیالپیا ۱۹۰۰۰ تومان، 
آمور جنوب )س��فید پرورش��ی(  ۱۵۰۰۰ تومان، آزاد 
دزفولی ۹۰۰۰تومان، هامور جن��وب ۲۵۰۰۰ تومان 
و حلوا سیاه ۱۹۰۰۰ تومان، س��فید دریایی ۲۵۰۰۰ 
توم��ان، ش��وریده ۲۳۰۰۰تومان، س��رخو ۱۹۰۰۰ 
توم��ان، س��المون ۳۵۰۰۰ تومان، سنگس��ر طالیی 
۱۶۰۰۰ تومان، س��ارم ۸۰۰۰ توم��ان، گیش ۸۰۰۰ 
 و سنگس��ر ش��هری ۱۳۰۰۰ توم��ان در ب��ازار یافت 

می شود.

گو گفت 9
گفت وگو 

 و
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اتاق خبر: اتاق های مشترک حلقه واسط بین تجار برای 
افزایش حجم صادرات و واردات و همچنین ابزاری بسیار 
مهم و کلیدی در سطح مراودات تجاری تلقی می شوند و 
عملکرد و فعالیت های آن ها ارتباط تنگاتنگی با ش��رایط 

اقتصادی و سیاسی روز دارد.
اتاق های مشترک درواقع اتاق های منطقه ای و تخصصی 
محسوب می شوند که وظیفه توسعه روابط به منظور حل 
و فصل مشکالت، تس��هیل و تس��ریع مبادالت تجاری و 
بسترسازی مناسب جهت س��رمایه گذاری های مشترک 
را فراهم می کنند. این اتاق ها حلقه واسط بین تجار تلقی 
می شوند که عملکرد آن ها به شرایط اقتصادی و سیاسی 
کش��ور مربوط اس��ت. البته عواملی چون تصدی طوالنی 
مدت روس��ای این اتاق ها و نحوه انتخابات منجر به راکد 
شدن و پویا نبودن اتاق های مش��ترک شده که در همین 
رابطه و به منظور بررس��ی عملکرد اتاق های مش��ترک و 
ارزیابی نقش آن ها در اقتصاد بی��ن الملل گفت و گویی را 
با محمد الهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق ایران 
و عضو هیأت نمایندگان اتاق ته��ران انجام داده ایم که در 

ادامه می خوانید.

  ارزیابی ش�ما از کارنامه فعالی�ت و عملکرد اتاق 
های مشترک چیست؟

اتاق های مشترک ابزار مهمی به منظور افزایش مراودات 
تجاری مابین کش��ورها هس��تند و این تجربه در بسیاری 
از کشورها دیده ش��ده و نتایج مثبتی نیز به همراه داشته 
اس��ت. اما این موضوع که اتاق های مش��ترک در ایران تا 
چه اندازه توانسته اند در سطح روابط تجاری بین ۲ کشور 
تاثیرگذار باشند، نیازمند بررس��ی و تحلیلی دقیق است. 
عمال بعضی از اتاق های مشترک بس��یار فعال و پویا عمل 
کرده اند و  توانس��ته اند راندمان تج��ارت را افزایش دهند 
البته این موضوع به ش��رایط سیاس��ی و اقتصادی کشور 
نیز مربوط اس��ت، به عنوان مثال در دوره اعمال تحریم ها 
ارتباط ما با کشورهایی همچون چین، هند، ترکیه و حتی 
امارات افزایش قابل مالحظه ای داشته است ولی درمقابل 
تعامالت با کشورهای اروپایی و بعضا اتاق های قدیمی تر 

به دلیل اعمال محدودیت ها کاهش پیدا کرده بود.
لذا می توان گفت که اتاق های مشترک حلقه واسط بین 
تجار برای افزای��ش حجم ص��ادرات و واردات و همچنین 
ابزاری بسیار مهم و کلیدی در سطح مراودات تجاری تلقی 

می شوند و عملکرد و فعالیت های آن ها ارتباط تنگاتنگی 
با شرایط اقتصادی و سیاسی روز دارد.  البته ناگفته نماند 
که برخی از اتاق های مش��ترک کارایی چندان مناس��بی 
نداش��تند و بعضا ش��اهد بودیم که هیأت مدیره این اتاق 
ها برای مدت زمان��ی طوالنی و بدون هی��چ گونه فعالیت 
مطلوبی در راس کار بوده اند که این موضوع س��بب راکد 
شدن برخی از اتاق های مشترک شد که البته با تغییراتی 
که در نحوه انتخابات اتاق بازرگانی به وجود آمد، ما شاهد 
تحوالت چش��م گیر و مثبتی در نوع فعالی��ت این اتاق ها 

شدیم.
لذا با تغییر در رویکر اتاق ای��ران و اهمیت دادن به جایگاه 
اتاق ه��ای مش��ترک در دوره جدید و همچنی��ن اعمال 
تغییرات��ی در انتخابات ات��اق،  امید م��ی رود در آینده ای 
نزدیک  شاهد تاثیر قابل مالحظه ای از اتاق های مشترک 

در تراز تجاری کشورها باشیم.

  اتاق های مش�ترک تا چه ان�دازه در اقتصاد بین 
الملل تاثیرگذار هستند؟

اتاق های مش��ترک تجربه موفقی در دنیا بوده اند و بعضا 
در بسیاری از کشورها تعیین کننده راهبردهای اقتصادی 
هس��تند. در کش��ورهای اروپایی که اتاق های مش��ترک 
قدرت و اختیار بسیار وس��یعی دارند می توانند به واسطه 
این قدرت و اختیار ارتباطات بین ۲ کش��ور را در س��طح 
بسیار باالیی ارتقا ببخش��ند. در رابطه با ایران توجه به این 
نکته حائز اهمیت است که ما در مرحله گذار قرار داریم و 
انتظار می رود که ش��اهد چنین رویدادهایی در آینده ای 
نه چندان دور باش��یم. البته به ش��رطی که فعاالن بخش 
خصوصی نیز بعضی از این اتاق ها را از سکون خارج کرده و 

به شکل فعال و پویا درآوردند.

  پیش�نهاد ش�ما برای بهبود وضعی�ت اتاق های 
مشترک چیست؟

این موضوع بستگی به سیاست ها و برنامه های منتخبان 
اتاق های مشترک دارد. برگزاری نمایشگاه و کالس های 
آموزش��ی منجر به افزایش س��طح تعامالت بین کشورها 
خواهد شد و همچنین اتاق ایران نیز به عنوان متولی اتاق 
های مشترک الزم است ش��رایط حمایت و حضور اتاق ها 
را در سفرهای خارجی و هیأت های تجاری فراهم کند تا 

اتاق های مشترک نیز به درستی نقش خود را ایفا کنند.

رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق ایران اعالم کرد

اتاق های مشترک حلقه واسط 
 تجار به منظور افزایش

 مبادالت تجاری
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تصویر روز : هوای دلپذیر  در تهران 

بهترین ها

     بازیگران ایرانی و عمل های زیبایی
تعداد چهره هاي سرشناسي که از عمل زیبایی کمک گرفته اند و گویي روزها را به عقب بازگردانده اند کم نیست. چهره آنها نسبت به 

گذشته تغییرات شاخصي را تجربه کرده که البته این تحوالت در مسیري مثبت پیش رفته است.
به گزارش اتاق خبر، ش��اید روزها جلو بروند و عددي که با عنوان »س��ن« همیش��ه همراه م��ا جلو مي آید باال ب��رود اما این دلیل 

قانع کننده اي نیست که چهره ها هم به تناسب باال رفتن این عدد پیر و فرسوده شوند! 
حداقل این روزها چنین تناسبي کامال مختل شده است؛ آن هم به مدد متد پیشرفته پزشکي که قدرت خلق زیبایي را زیر دستان 
متبحر متخصصان این زمینه آورده است و البته که این علم و استفاده صحیح  از آن به خصوص براي ترمیم و بازسازي نقاط ضعف 

چهره اتفاق مثبت و قابل توجهي است. 
در همین راستا تعداد چهره هاي سرشناس��ي که از همین مقوله کمک گرفته اند و گویي روزها را به عقب بازگردانده اند کم نیست. 

چهره آنها نسبت به گذشته تغییرات شاخصي را تجربه کرده که البته این تحوالت در مسیري مثبت پیش رفته است. 
با این وصف شما قرار است یک »قبل« و »بعد« ویژه را از نظر بگذرانید؛ قبل و بعدي که براي چهره هاي مشهور اتفاق افتاده و امروز 

آنها را خیلي بهتر از دیروزشان کرده است. 

جراحي بیني چهره ش�یا خداداد را نس�بت به 
گذشته اش متفاوت کرده است. صورت او بازتر 
شده و بیني جدید حسابي به چهره اش مي آید؛ 
البته تغیی�ر رنگ و مدل ابرو هم او را نس�بت به 
س�ال هایي که جوان تر بود، کاما متفاوت کرده 
که این تفاوت اتفاق مثبتي در چهره او محسوب 

مي شود. 

ش�اید در ابت�دا متوجه جزیی�ات تغییر صورت 
محسن یگانه نشوید و فقط یک تحول بزرگ را 
به چشم ببینید اما کمي که دقیق شوید متوجه 
می شوید صورت محسن یگانه حسابي باز شده 
اس�ت؛ البته مي توان تغییرات صورت محس�ن 
یگانه در تغییر مدل مو و استایل چهره اش را هم 

در تحوالت صورتش دخیل دانست. 

او هم جزو کس�اني است که حس�ابي از پیشرفت 
علم در زمینه زیبایي بهره برده اس�ت. قبل و بعد 
نگار فروزن�ده دربرگیرنده تفاوت هاي مش�خصي 
است که جراحي بیني مي تواند یکي از آنها باشد. 
جدا از همه اینها چه�ره نگار فروزن�ده این روزها 
نس�بت به قبل بیش�تر جاافتاده که خ�ب یکي از 

دالیلش مي تواند همین اعمال تغییرات باشد. 

بانوي باوقار س�ینما و تلویزیون ایران که مدتي است 
از ب�ازي کنار کش�یده و روزهاي آرام�ي را در جزیره 
کیش مي گذراند، بین کساني قرار مي گیرد که قبل و 
بعد متفاوتي در چهره را تجربه کرده اند. او این روزها 
نسبت به دهه سوم زندگي خود به مراتب تر صورت به 
مراتب بهتري دارد که جراحي بیني مي تواند یکي از 

این فاکتورهاي تاثیرگذار باشد. 

شیال خداداد

محسن یگانه

نگارفروزنده

کتایون ریاحی
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