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اختصاصی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با ش��رایط اعطای 
وام به هر واحد تولیدی گفت:میزان این وام به تشخیص کارگروه 
استانی تس��هیل و رفع موانع تولیدی اس��ت و این میزان ثابت 
نیست. علی یزدانی در گفت و گو با اتاق خبر در رابطه با چگونگی 
اعطای وام به واحدهای تولیدی گفت: واحدهای تولیدی که راکد 
و زیر ظرفیت فعالیت می کنند در چارچوب برنامه های اقتصاد 
مقاومتی قرار می گیرند. وی در عین حال افزود: در ابتدا پرونده 
این واحدها در یک کمیته تخصصی که اعضای آن شامل رییس 
سازمان استان، مدیر عامل ش��هرک های استانی استان، 4 تن 
از معاونان سازمان ش��رکت، نماینده بانک مرتبط و نماینده ی 

استان داری می باشد بررسی می شود. معاون وزیر صنعت معدن 
و تجارت تصریح کرد: اعضای این کارگروه به بررسی درخواست 
تک تک واحدهای تولیدی راکد و زیر ظرفیت خواهند پرداخت 
و اگر طبق بررسی ها مشخص شود که اعطای وام به رونق کسب 
وکار و تولید کاالهای با کیفیت منجر می ش��ود، با درخواست 
متقاضیان موافقت خواهد شد. یزدانی در خصوص میزان وام در 
نظر گرفته بیان کرد: مجموعا 16 هزار میلیارد تومان به 9000 
واحد تولی��دی کوچ��ک 1000 واحد متوس��ط  و 2000 طرح 
صنعتی اختصاص داده خواهد شد. این 16 هزار میلیارد تومان 
در هر واحد تولیدی به تش��خیص کار گروه تسهیل و رفع موانع 
تولید استان های کشور که به ریاست استان داران تشکیل می 
ش��ود. وی درباره نحوه ی باز پرداخت وام ه��ای اعطایی گفت: 
 نحوه باز پرداخت این وام ها با توجه به س��رمایه های در گردش 
و سرمایه های ثابت متغیر است و متناسب با معرفی و شرایطی 

که بانک ها تعیین می کنند؛ مشخص می شود.

فرآیند تخصیص وام به واحدهای تولیدی

در گفت و گوی اتاق خبر با عضو هیات مدیره گروه تجاری آمبروزتی ایتالیا مطرح شد

 اولویت های ایتالیا 
برای سرمایه گذاری در ایران

3

 ایران شریک 
 مورد   اعتماد   
جامعه بین المللی
2

علی یزدانی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت
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سیاست
اهمال د  ولت قبل د  ر حفظ د  ارایی های ایران

ات�اق خبر: د  ولت د  ر پی د  س��تبرد   
د  ولت آمریکا به اموال کشورمان 
به بهان��ه حک��م واه��ی د  یوان 
عال��ی این کش��ور، به د  س��تور 
رئی��س جمه��وری و تصوی��ب 
هیأت وزی��ران، کارگروهی ویژه 
با مس��ئولیت وزیر امور اقتصاد  ی و 
د  ارایی مامور بررس��ی حکم مصاد  ره اموال کشورمان د  ر 
آمریکا و پیگیری استیفای این حقوق شد  . این کارگروه 
که مس��ئولیت آن با د  کتر طیب نیا وزیر امور اقتصاد  ی 
و د  ارای��ی و متش��کل از وزرای امورخارج��ه، اطالعات، 
د  اد  گستری و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران است، موظف شد   حکم د  اد  گاه آمریکایی د  ر زمینه 
مصاد  ره د  و میلی��ارد   د  الر از اموال کش��ورمان را از ابعاد   
مختلف از جمله تعیین عوامل د  خیل د  ر این خصوص به 
صورت جامع و د  قیق بررسی و برای پیگیری و استیفای 
حقوق د  ولت جمهوری اس��المی ایران پیشنهاد   الزم را 

ارائه کند  .
د  ر بیانیه ای ک��ه د  ر این خصوص توس��ط هیات د  ولت 
منتشر ش��د  ه، آمد  ه اس��ت که اقد  امات خصمانه کنگره 
و د  ولت آمری��کا علیه ملت ایران که ب��ا تصویب و تنفیذ 
قوانین جد  ید   د  ر جریان رس��ید  گی به ی��ک پروند  ه بی 
اساس توسط مرجع مستقل قضائی مد  اخله کرد  ه اند  ؛ و 
رویکرد   د  ستگاه قضایی امریکا که اصل مصونیت د  ولت ها 
را زیرپا گذاشته و حکم به تعرض به اموال بانک مرکزی 
که متعلق به تمامی ملت ایران است د  اد  ه است؛ نه تنها د  ر 
تاریخ رسید  گی های قضائی بی سابقه است؛ بلکه تخلف 
آشکار نسبت به قواعد   آمره حقوق بین الملل و مصد  اق 
کامل یک “راهزنی بین المللی” به ش��مار می رود  . این 
اقد  ام، برگ د  یگری بر پروند  ه خصومت های کینه توزانه 
هیأت حاکمه امریکا ب��ر علیه ملت ایران افزود  ه اس��ت 
و سند   روش��ن د  یگری بر تجاوزگری حکومت امریکا د  ر 
نقض قواعد   حقوق بین الملل و تقابل با مبانی عد  الت و 
انصاف د  ر جامعه جهانی است. مقابله جد  ی و قاطع با این 
د  ستبرد   غیر قانونی، با بهره گیری از همه امکانات، باید   
اد  امه یابد   و همچون د  یگر حقوق مس��لم ملت د  ر همه 

مراجع بین المللی د  نبال شود  . 
بیانیه د  ر اد  امه با بیان اینکه ابهاماتی د  ر خصوص اقد  امات 
موثری که می باید   توسط مس��ئوالن وقت برای حفظ 
اموال ملت ایران انجام می گرفته این سوال را مطرح می 
کند   که چرا با وجود   هش��د  ارهای منابع خارجی، مراکز 
ذیربط د  اخلی و نهاد  ه��ای عالی - که د  ر گ��زارش ها و 
مکاتبات مسئوالن و مقامات ارشد   کشور موجود   است- ، 
د  رفاصله زمانی خطیر پاییز 1386 تا خرد  اد   1387 اقد  ام 
موثری برای خارج کرد  ن اموال ملت ایران از د  س��ترس 
نظام مالی و قضایی آمریکا که غیرقابل اعتماد   بود  ن آن 

به اثبات رسید  ه بود  ، به عمل نیامد  ه است؟
د  ر اد  امه این بیانیه پیش��نهاد   شد  ه اس��ت که با توجه به 
بررسی های به عمل آمد  ه و از آنجا که این پروند  ه صرفاً 
یک مورد   خاص حقوقی یا سیاس��ی یا بانکی نبود  ه و با 
موضوع امنیت ملی مرتبط می باشد  ، ضرورت د  ارد   اد  امه 
بررسی و تصمیم گیری د  ر این خصوص عالوه بر د  ولت 

د  ر “شورای عالی امنیت ملی” نیز د  نبال شود  . 

ات�اق خبر: حس��ن روحان��ی ریی��س جمهوری 
کش��ورمان روز یکش��نبه د  ر د  ید  ار س��فرا و روس��ای 
نمایند  گی های کشورمان د  ر خارج از کشور د  ر همایش 
»برجام و اقتصاد   مقاومت��ی؛ فرصت ها و ظرفیت ها«، 
گفت: جمهوری اس��المی ایران توانس��ت د  ر موضوع 
هسته ای ماه ها با قد  رت های جهانی گفتگو کرد  ه و این 
مذاکره را آبرومند  انه به پایان برساند  . وی با بیان اینکه 
د  ر سیاس��ت خارجی نگاه صفر یا ص��د  ی معنا ند  ارد  ، 
افزود  : لغو اد  عاهای واهی و قطعنامه های ظالمانه علیه 
ملت ایران مستلزم تالشی سخت و پیچید  ه بود   که د  ر 
برجام حاصل ش��د   و این موفقیت حقوقی و سیاس��ی 

بزرگی برای ملت ایران به شمار می رود  .
روحانی با تأکید   بر ضرورت استفاد  ه از فرصت بوجود   
آمد  ه پس از برجام برای تعامل با د  نیا با د  ر نظر گرفتن 
شرایط کشور و اجرای سریع تر سیاست های اقتصاد   
مقاومت��ی، گفت:  رواب��ط و تعامل اقتص��اد  ی با د  نیا 
یکی از راه های مقابله با ایران هراس��ی است. رییس  
جمهوری رفع تحریم ها و ایجاد   فضای مناسب برای 
توس��عه فعالیت های اقتصاد  ی ایران با جهان را یکی 
از نتای��ج برجام برش��مرد   و گفت: یک��ی از پایه های 

سیاس��ت های اقتص��اد   مقاومت��ی، د  رون زا بود  ن و 
برون گرا بود  ن اس��ت و س��فرای ایران د  ر کشورهای 
مختل��ف می توانند   د  ر زمینه برون گ��را بود  ن اقتصاد   

فعالیت ها و نقش بسزایی ایفا کنند  .
روحانی رفع بیکاری و اش��تغال جوان��ان را از مهم ترین 
مس��ایل کش��ور و اولویت های برنامه اقتص��اد  ی د  ولت 
برش��مرد   و گفت: د  ولت یازد  هم از ابتد  ای فعالیت خود   
با س��ه مش��کل رکود  ، تورم و بیکاری مواجه ب��ود   که با 
برنامه ریزی و تالش مس��ئوالن توانس��ت د  ر زمینه تک 
رقمی کرد  ن نرخ تورم و کاهش رک��ود  ، گام های خوبی 
را ب��رد  ارد   و حتی د  ر زمانی که بس��یاری از کش��ورهای 
منطقه بخاطر کاهش بهای نفت با مش��کالت بسیاری 
مواجه بود  ند  ، د  ر ایران ارزش پول ملی حفظ ش��د   و روند   
کاهند  ه تورم و رش��د   اقتصاد  ی اد  امه د  اشت. روحانی با 
تأکید   بر اینکه امروز ایران ش��ریک مورد   اعتماد   جامعه 
بین المللی است و کش��ورهای جهان برخالف تبلیغات 
د  شمنان از هر نظر به شرایط ایران اعتماد   د  ارند  ، افزود  : 
ایران هیچگاه از ش��رایط ناآرام و ناامن همسایگان خود   
سوء استفاد  ه نکرد  ه و پیوسته به کشورها و مرد  م منطقه 

کمک کرد  ه است.

ایران شریک مورد   اعتماد   جامعه بین المللی
روحانی د  ر همایش برجام و اقتصاد   مقاومتی مطرح کرد  :

ات�اق خب�ر: محمد  جواد   ظری��ف وزیر ام��ور خارجه 
کشورمان که به منظور ش��رکت د  ر نشست گروه بین 
المللی حامیان سوریه به اتریش س��فر کرد  ه است، د  ر 
بد  و ورود   به فرود  گاه وین، نشس��ت س��وریه را فرصتی 
برای تاکید   بر ضرورت رعایت کامل آتش بس و توجه 
به خطری د  انست که گروه های تروریستی کل سوریه، 

کل منطقه و جامعه بین المللی را تهد  ید   می کند  .
رییس د  س��تگاه د  یپلماس��ی کش��ورمان افزود  : د  ر 
حاشیه این نشست د  ید  ارهایی نیز با همتایان خود   
د  ر جهت گفت و گو های برجامی انجام خواهم د  اد  . 
وی همچنین د  ر پاس��خ به س��ؤالی مبنی بر اینکه 
رایزنی ها برای رفع موانع اجرای برجام تا چه اند  ازه 
مؤثر بود  ه و این که عد  ه ای اعتق��اد   د  ارند   برجام نه 
تنها هیچ منفعت قابل توجهی ند  اشته، بلکه حد  ود   

س��ه س��ال فع��االن 
اقتص��اد  ی را معطل و 

رک��ود   را تعمی��ق کرد  ه 
اس��ت، گفت: آم��ار و ارقام 

نش��ان می د  هد   که با توجه به کاهش شد  ید   قیمت 
نفت، رکود   کاهش پید  ا کرد  ه و ما د  ر مس��یر رش��د   
هستیم و انشااهلل د  ر س��ال 95 با رشد   قابل توجه و 
تورم کمتر، س��ال را به پایان خواهیم د  اد  .وی اد  امه 
د  اد  : میزان سرمایه گذاری د  ر ایران میلیارد  ها د  الر 
بود  ه و پروژه های زیاد  ی توافق شد  ه است. البته ما 
اعتقاد   د  اریم ایاالت متحد  ه به اند  ازه ای که باید   راه 
ها را باز می کرد  ه و به بانک ها برای حضور د  ر ایران 
اطمینان می د  اد  ه، اقد  ام نکرد  ه اس��ت و ما هم این 

کار را پیگیری می کنیم.

گفت و گو های برجامی د  ر حاشیه مذاکرات سوریه



اقتصاد  ی3

گوشه کنار اقتصاد  

بنزیِن تولید  ی د  ر پاالیشگاه های جد  ید   
صاد  راتی خواهد   بود   

اتاق خبر: عب��اس کاظم��ی مد  یر عامل 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورد  ه های 
نفتی د  رباره برنامه ساخت پاالیشگاه های 
جد  ید   برای تولید   بنزی��ن صاد  راتی گفت: 

از این به بعد   محصول بنزین هر پاالیش��گاه 
جد  ید  ی ک��ه د  ر کش��ور احد  اث ش��ود   صاد  راتی 

خواهد   بود   که از جمله آن ها پاالیش��گاه بهمن، آناهیتا و پارس 
پتروفیلد   پاالیشگاه هایی هستند   که اگر کارهای ساختشان به 
اتمام برسد   تمامی بنزین تولید  ی صاد  راتی خواهد   بود  .وی افزود  : 
مقد  اری از بنزین تولید  ی به مقصد   کشورهای همسایه خشکی و 

مابقی از طریق د  ریا به اروپا و د  یگر کشور ها صاد  ر می شود  . 

حضور سهامد  اران اروپایی و امریکایی 
د  ر بازار سرمایه ایران 

اتاق خبر: محمد  رضا محسنی  د  ر پاسخ به 
این پرسش که تعد  اد   کل سهامد  اران د  ر 
پایان فرورد  ین ماه امسال به چه رقمی 
رسید  ه اس��ت؟ اظهار د  اش��ت: تا پایان 

فرورد  ین ماه تعد  اد   کل س��هامد  اران بالغ 
بر 8 میلیون و 863 هزار نفر ب��ود   که از این 

تعد  اد   4 میلیون و 520 هزار نفر م��رد  و  2 میلیون و 88 هزار 
نفر نیز زن بود  ه اند  . وی د  ر خصوص تعد  اد   سهامد  اران خارجی 
نیز افزود  : تعد  اد   کد   سهامد  اران خارجی نیز 590 کد   و ارزش 
کل معامالت آن ها د  ر سال گذشته 2022 میلیارد   ریال بود  . 
محسنی تصریح کرد  : د  ر حال حاضر سهامد  اران 36 کشور د  ر 
بازار سرمایه ایران فعالیت می کنند   که نکته حائز اهمیت این 
است که بعد   از اجرای برجام حضور و ارزش معامالت سرمایه 

گذاران اروپایی افزایش چشمگیری یافته است. 

خود  کفایی د  ر تولید   کنستانتره سنگ آهن 
تا پایان سال 

اتاق خب�ر: محمد  رض��ا نعمت زاد  ه د  ر مراس��م 
آغاز به کار عملیات اجرای��ی 10 طرح صنایع 
معد  نی به صورت وید  ئ��و کنفرانس با حضور 
رییس جمهور با اعالم ای��ن خبر اظهار کرد  : 
تا پایان س��ال جاری 40 طرح نیمه تمام د  ر 

حوزه صنایع معد  نی د  ر سراس��ر کش��ور آماد  ه 
بهر برد  اری خواهد   ش��د  .وی اظهار کرد  : با بهره برد  اری 

از این 40 طرح معد  نی، 24 میلیون تن به زنجیره فوالد   کشور اضافه 
خواهد   ش��د   و به عبارتی د  یگر تا پایان س��ال جاری کشور د  ر تولید   
کنستانتره به خود  کفایی خواهد   رسید  . با حضور وزیر صنعت، معد  ن 
و تجارت و به صورت وید  ئو کنفرانس، 10 طرح صنایع معد  نی، افتتاح 
و عملیات اجرایی آنها آغاز شد  .طرح های افتتاح شد  ه امروز بیشتر د  ر 
صنایع معد  نی، پتروشیمی و صنایع میان د  ستی پتروشیمی است که 
د  ر مجموع 6800 میلیارد   تومان س��رمایه گذاری و برای 1800 نفر 
استغال ایجاد   کرد  ه است.از طرح های افتتاح شد  ه می توان به افتتاح 
کارخانه کنستانتره شماره 2 سنگ آهن زرند   با ظرفیت د  و میلیون 
تن د  ر س��ال و همچنین کارخنه گند  له سازی س��نگ آهن زرند   با 
ظرفیت 2.5 میلیون تن و با س��رمایه گذاری 1000 میلیارد   تومانی 

د  ر این 2 پروزه و اشتغالزایی 500 نفر اشاره کرد  .
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عالوه بر بخش های نفت و گاز، ان��رژی های تجدید 
پذیر و صنایع غذای��ی می تواند زمین��ه خوبی برای 

سرمایه گذاری در ایران باشد.
عضو هی��ات مدیره گ��روه تجاری آمبروزت��ی ایتالیا 
ش��رکت های ایتالیایی را نیازمند به داشتن شریک 

تجاری مطمئن در ایران توصیف کرد.
والریو دمول��ی عضو هی��ات مدیره گ��روه تجاری 
آمبروزت��ی ایتالیا در گفت و گویی ک��ه با خبرنگار 
اتاق خبر در حاش��یه همایش مش��ترک اقتصادی 
ایران و ایتالیا داشت، در پاس��خ به سوالی در مورد 
عالقه ش��رکت های ایتالیایی برای سرمایه گذاری 
در ایران گفت: تفاوتی که ایتالیا با سایر کشورهای 
عالقمند به سرمایه گذاری در ایران دارد در شمار 
زیاد کارخانه ه��ا و تولید کنندگان در این کش��ور 
اس��ت. به عنوان مثال در ایتالیا بیش از 400 هزار 
تولید کننده در بخش های گوناگون صنعتی وجود 
دارد و ای��ن تولید کنندگان تنها ب��ه دنبال فروش 
تولیدات خود ب��ه ایران نیس��تند بلکه ب��ه دنبال 
افرادی هس��تند که بتوانند با آنها در زمینه هایی 
مانن��د انتقال فن��اوری و ایده های تج��اری با آنها 

همکاری کنند.
دمولی با اش��اره به تالش هایی که ب��رای راه اندازی 
جوینت ونچ��ر میان ش��رکت ها و تولی��د کنندگان 
ایرانی و ایتالیایی گفت: من فکر می کنم که بخش��ی 
از این همکاری ها با توجه به سرمایه های موجود در 
ایران به صورت جوینت ونچر امکان پذیر باشد. با این 
حس��اب تولید کنندگان ایتالیایی با تاسیس جوینت 
ونچر هایی با ش��رکای ایرانی می توانند عالوه بر بازار 

ایران به بازار منطقه ای نیز چشم داشته باشند.
عضو هیات مدیره گ��روه تجاری آمبروزت��ی ایتالیا 
با اش��اره عالقه ش��رکت های بزرگ این کشور برای 
س��رمایه گذاری در بخ��ش هایی مانن��د راه آهن و 
هواپیمایی در ای��ران ادامه داد: بخ��ش هایی مانند 
صنعت نفت و گاز از گذشته مورد توجه شرکت های 

بزرگ بوده اند. با این حال بخش هایی مانند انرژی 
های تجدید پذیر می توانند موقعیت بس��یار خوبی 
برای س��رمایه گذاری ایتالیایی ها داشته باشند. به 
غی��ر از بخش انرژی می ت��وان از صنای��ع غذایی به 
عن��وان زمین��ه دیگری ب��رای همکاری و س��رمایه 

گذاری نام برد.
وی در مورد صنعت خودرو س��ازی ایتالی��ا و تمایل 
این بخش برای س��رمایه گذاری در صنعت خودروی 
ایران اع��الم کرد: در م��ورد خودروس��ازی وضعیت 
متفاوت اس��ت. در حال حاضر در س��طح دنیا تولید 
و س��رمایه گ��ذاری در ای��ن بخ��ش به دلی��ل تعدد 
باالی تولید کنن��دگان به صرفه نمی باش��د و حتی 
کش��ورهایی مانند هند و مصر نیز با تاسیس کارخانه 
های تولید خودرو باعث ایجاد نوعی اش��باع در بازار 
 جهانی خودرو ش��ده اند. با این حساب تولید خودرو 
نمی توان��د موقعیت خوبی ب��رای س��رمایه گذاری 
 باش��د و س��رمایه گذاری در بخش هایی مانند تولید 

ماشین های کشاورزی و صنعتی در اولویت می باشد.

در گفت و گوی اتاق خبر با عضو هیات مدیره گروه تجاری آمبروزتی ایتالیا مطرح شد

اولویت های ایتالیا برای سرمایه گذاری در ایران

قراردادسفیدکارجرمشد
اتاق خبر:  محم��د   اصابتی با اعالم اینکه د  ر س��ال 94 
حد  ود   11 هزار حاد  ثه ناش��ی از کار د  ر کش��ور به وقوع 
پیوس��ت، گفت: براس��اس گزارش س��ازمان پزش��کی 
قانونی، طی سال 94 حواد  ث کار منجر به فوت د  ر کشور 
20 د  رصد   نسبت به س��ال ماقبل آن کاهش د  اشت. وی 
با بیان اینکه میزان حواد  ث کار براس��اس ضریب شیوع 
حاد  ثه به ازای هر 100 هزار کارگر محاس��به می شود  ، 
اظهارد  اش��ت: میزان ح��واد  ث ناش��ی از کار د  ر بخش 
ساختمانی نزد  یک به 48 د  رصد   د  ر س��ال 92 بود   که با 
انعقاد   تفاهم نامه هایی با سازمان نظام مهند  سی کشور 
و نظارت بیشتر بر کارگاه های ساختمانی، به 40 د  رصد   
د  ر سال 94 رس��ید  . اصابتی با بیان اینکه اکنون حد  ود   
2 میلیون و 500 هزار کارگاه مش��مول قان��ون کار د  ر 
کشور فعال هس��تند  ، اد  امه د  اد  : سال گذش��ته بیش از 

430 هزار بازرسی اد  واری توسط بازرسان کار د  ر کارگاه 
های کشور انجام شد  .ین مقام مسئول د  ر وزارت کار به 
وجود   قرارد  اد  های سفید   د  ر برخی کارگاه های کوچک 
اشاره کرد   و افزود  : براساس ماد  ه 10 قانون کار جمهوری 
اسالمی ایران، انعقاد   چنین قرارد  اد  هایی که به نوعی د  ر 
نتیجه توافق کارگر و کارفرما ش��کل م��ی گیرد  ، تخلف 
اس��ت و اگر د  ر مراجع قانونی وجود   چنین قرارد  اد  هایی 
به اثبات برس��د  ، با متخلفان برخورد   قضایی می ش��ود  . 
اصابتی با بیان اینکه سال گذشته بیش از 2 هزار کارفرما 
به د  لیل ارتکاب تخلف د  ر کارگاه ه��ا، به مراجع قضایی 
معرفی شد  ند  ، اظهارد  اشت: د  رصد  د   هستیم با مد  یریت 
مطلوب بازرسی ها از محیط های کار و جلب مشارکت 
کارگران و کارفرمایان، میزان بروز تخلف د  ر محیط های 

کاری را به حد  اقل برسانیم.



 اتاق4
 بازرگانی

راهروهای اتاق
 آشفتگی د  ر اقتصاد   نتیجه بها ند  اد  ن 

به بخش خصوصی
اتاق خبر:  علی موحد   د  ر گفت و گو با اتاق 
خبر با اشاره به نقش بخش خصوصی 
د  ر اقتص��اد  ، از بها ن��د  اد  ن به بخش 
خصوصی توس��ط د  ولت انتقاد   کرد   
و گفت: واقعیت این اس��ت که اتفاق 
خاصی که به اند  ازه کافی باعث ش��ود   
فرصت به بخش خصوصی د  اد  ه ش��ود   رخ 
ند  اد  ه اس��ت. حتی موارد  ی را شاهد   بود  ه ایم که با تصویب برخی 
از قوانین  توس��عه بخش خصوصی با موانعی رو به رو شد  ه است 
که نمونه آن را می توان د  ر نحوه ناد  رس��ت قانون گذاری مالیات 
ها شاهد   بود  . موحد   با اشاره به بروکراسی گسترد  ه ای که د  ر د  ولت 
وجود   د  ارد   اد  امه د  اد  : با این شرایط نمی توان انتظار د  اشت تحول 
خاصی د  ر اقتصاد   و س��اختار د  ولت به وجود   بیاید  . این د  ر حالی 
اس��ت که د  ر بند   16 کلیات طرح اقتصاد   مقاومتی بر جلوگیری 
از انبساط د  ولت تاکید   ش��د  ه اما برخالف این برنامه وزارت خانه 
ها به استخد  ام نیرو مشغول هستند  . این اقد  امات به طور جد  ی 
برخالف بزرگ ش��د  ن د  ولت است و ش��اهد  ی بر کوچک شد  ن 

بخش خصوصی و کم شد  ن نقش آن د  ر اقتصاد   کشور است.
بازار آب را به ذینفعان واگذار کنیم

اتاق خبر: محس��ن جالل پور رئیس اتاق 
ایران گف��ت: برای فع��االن اقتصاد  ی 
چند   س��وال از وزارت نی��رو مطرح 
اس��ت؛ اینکه چه برنام��ه ای برای 
تولید   و صاد  رات آب و برق د  ر آیند  ه 
د  ید  ه شد  ه اس��ت؟ و آیا تشکیل یک 
کارگروه و اتاق فکر بین بخش خصوصی 
و وزارتخانه د  ر برنامه وزارت نیرو است؟ تکلیف 
مطالبات بخش خصوصی چه می شود  ؟ محسن جالل پورد  ر 
نشست صبحانه کاری با حمید   چیت چیان وزیر نیرو که د  ر اتاق 
بازرگانی، صنایع، معاد  ن و کش��اورزی ایران برگزار شد  ، افزود  : 
آب و برق صنعتی پویا است و پاسخ گویی به نیازهای آب و برق 

امروزه تنها با د  انش های به روز امکان پذیر است. 
 امضای توافق نامه کرید  ور سبز

 بین ایران و روسیه
اتاق خبر: کاوه زرگران د  ر پاس��خ به اینکه 
آخری��ن وضعی��ت برای حل مش��کل 
صاد  رات محص��والت کش��اورزی به 
روسیه به کجا رس��ید  ، اظهار د  اشت: 
فرد  ا روز س��ه ش��نبه رئی��س گمرگ 
روس��یه به همراه کرباسیان رئیس کل 
گمرک کش��ورمان د  ر اتاق بازرگانی تهران 
توافق نامه ای را برای ایجاد   کرید  ور سبز بین د  و کشور امضا خواهند   
کرد  .وی د  ر پاس��خ به اینکه این توافق نامه چ��ه تاثیری د  ر کاهش 
تعرفه وارد  ات محصوالت ایرانی به روس��یه خواهد   د  اشت، گفت: با 
این توافقنامه هزینه های کلی صاد  رکنند  گان ب��رای صاد  رات هر 
کیلو محصول کش��اورزی کاهش می یابد  .به گفته زرگران پیش از 
این نیز شبیه این توافق نامه بین ترکیه و روسیه به امضا رسید  ه بود  .

وی د  ر مورد   جزییات بیش��تر عملکرد   این موضوع گفت: طی این 
توافق روسیه کرید  ور شرکت هایی را که طی لیستی از طرف ایران 

به عنوان شرکت معتبر معرفی می شوند   را مالک قرار خواهد   د  اد  .

 ایران و کره جنوبی می توانند   
شرکای تجاری بزرگی برای یکد  یگر باشند  
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اتاق خب�ر: مس��عود   خوانس��اری ، د  ر م��ورد   پیش بینی 
وضعیت رکود   کش��ور د  ر سال 95 و پیش ش��رط هایی که 
الزم اس��ت تا بخش های تولی��د  ی از ای��ن وضعیت خارج 
شوند  ، گفت: خروج از رکود   و رش��د   اقتصاد  ی که صند  وق 
بین المللی پول آن را 4.5 د  رصد   پیش بینی کرد  ه است، 3 

د  رصد   از محل نفت و بقیه آن از سایر فاکتورهاست
وی پیش بینی رشد   اقتصاد  ی را واقع بینانه د  انست و گفت: 
صاد  رات نفت ما از یک میلیون بشکه به نزد  یک 2 میلیون 
بش��که افزایش یافته و قیمت نفت نیز از بشکه ای 30 د  الر 
به ح��د  ود   40 د  الر رس��ید  ه که می توان رش��د   3 د  رصد  ی 
را د  ر این ح��وزه تأیید   کرد  . رئیس ات��اق بازرگانی تهران با 
اش��اره به این که برد  اشته ش��د  ن تحریم ها تا حد  ی هزینه 
مباد  له کاال را کاهش د  اد  ه اس��ت، افزود  : سال گذشته رشد   
اقتصاد  ی کش��ور حد  ود   صفر بود   که تأثیر خ��ود   را بر همه 
بنگاه ها گذاش��ت و امس��ال انتظار بر این اس��ت که رکود   

سال گذش��ته را ند  اشته 
خوانس��اری  باش��یم. 
اینک��ه  ب��ه  پاس��خ  د  ر 

واحد  ه��ای  از  بس��یاری 
تولی��د  ی با ریزش نی��روی کار و 

خواب س��رمایه  مواجه اند   و پیش بینی ش��ما از اصالح این 
وضعیت د  ر س��ال 95 ب��ا برنامه ریزی ه��ای د  ولت چگونه  
اس��ت؟ تصریح کرد  : د  ولت باید   برای اصالح این وضعیت 
به یکس��ری از ش��اخص های اصلی که گلوگاه اصلی برای 
توسعه است، بپرد  ازد   که واقعی کرد  ن نرخ ارز، حامل های 
انرژی و حذف مقررات زائد   و د  س��ت و پاگیر است که مانع 

توسعه و فعالیت بنگاه هاست.
وی بر این نکته تأکید   کرد   که بانک مرکزی باید   عزم خود   
را جزم کرد  ه تا برای سروس��امان د  اد  ن ب��ه وضعیت نظام 

بانکی سرعت بیشتری را د  ر پیش بگیرد  .

بخش عمد  ه پیش بینی رشد   اقتصاد  ی نفتی است

اتاق خب�ر: محس��ن ج��الل پ��ور د  ر د  ی��د  ار »پارک 
نوهوانگ« مد  یرعامل خبرگ��زاری یونهاپ کره جنوبی، 
افزود  : ایران و کره باید   با نگاهی جد  ی و عمیق روابط د  و 
کش��ور را مورد   توجه قرار د  هند   تا بتوانند   آیند  ه خوبی 

برای روابط د  وجانبه ترسیم کنند  .
جالل پور با ابراز خرس��ند  ی از عالقه جد  ی مس��ئوالن 
عالی رتبه د  و کش��ور به حفظ موقعیت موجود   و توسعه 
روابط د  و کش��ور، گفت: عالوه بر مس��ئوالن، مرد  م د  و 
کشور نیز به گس��ترش روابط ایران و کره عالقه مند  ند  ؛ 
مرد  م ایران، به مرد  م کره، فرهنگ و کاالهای این کشور 

عالقه د  ارند  .
رئیس ات��اق بازرگانی ایران د  ر اد  امه با تش��ریح حرکت 
د  و کشور د  ر مس��یر توس��عه گفت: ایران و کره د  ر د  هه 
80 تا 90 میالد  ی یک د  وره حرکت به س��مت پیشرفت 
را شروع کرد  ند  ؛ کره این مس��یر را با شیب مالیم شروع 
کرد   و اد  امه د  اد  ؛ این د  ر حالی اس��ت که حرکت ایران به 
د  نبال وقوع جنگ تحمیلی کند   شد  ؛ بعد   از پایان جنگ، 
د  وران بازس��ازی د  وباره ش��یب صعود  ی اد  امه یافت اما 
د  وباره با اعمال تحریم ها، این روند   متوقف شد  ؛ بنابراین 
می توان گفت ایران د  ر روند   سینوس��ی و همراه با کم و 
زیاد   شد  ن سرعت پیشرفت د  ر این میسر حرکت کرد  ه 
اما کره جنوبی با ش��یبی مالیم اما مد  اوم این مس��یر را 

طی کرد  ه است.
جالل پور با تاکید   بر اینکه امروز به نقطه ای قابل توجه 
از تاریخ هم��کاری های د  و کش��ور رس��ید  ه ایم گفت: 
فعاالن اقتصاد  ی ایران بعد   از حض��ور رئیس جمهوری 
کره د  ر کش��ورمان، بیش از گذش��ته عالق��ه د  ارند   که 

همکاری های خود   را با کره جنوبی گسترش د  هند  .
وی با تاکید   ب��ر اینکه هم اکن��ون د  ر نقطه عطف روابط 
د  و کشور قرار د  اریم، گفت: سه اصل را باید   د  ر گسترش 
روابط مورد   توجه قرار د  هیم؛ نخست اینکه ما د  و کشور 
آسیایی هستیم و بیش از همکاری با کشورهای اروپایی 
و آمریکایی می توانیم وابس��تگی ه��ا و د  ر هم تنید  گی 
هایمان را توس��عه د  هیم؛ این نکته قابل توجه است که 

کمترین مش��کالت د  ر د  هه ها و سد  ه های گذشته بین 
ایران و کره جنوبی وجود   د  اش��ته وهیچ وقت روابط د  و 

کشور روابط همراه با تنش و د  رگیری نبود  ه است.
رئیس اتاق ای��ران اضافه کرد  : بحث د  وم این اس��ت که 
هم مرد  م ایران جوان و متخصص هس��تند   و هم مرد  م 
کره جنوبی؛ د  ر این میان یک تفاوت وجود   د  ارد   که می 
تواند   زمینه ای برای تکمیل یکد  یگر باش��د  ؛ آن تفاوت 
این اس��ت که مرد  م ما به د  لیل فشارهایی که از گذشته 
متحمل آن بود  ند  ، د  ر د  هه های اخیر بیش��تر به سمت 
علم رفت��ه اند  ؛ ای��ران د  ر د  نیا جزو 20 کش��ور اول و د  ر 
منطقه خاورمیانه، کشور نخست از نظر تولید   علم است 
اما این علم را نتوانس��ته ایم به اب��د  اع تبد  یل کنیم؛ د  ر 
مقابل، کره جنوبی د  ر حوزه علم رتبه باالیی را کس��ب 

نکرد  ه اما د  ر ابد  اع بسیار رشد   د  اشته است.
وی د  ر این ارتباط اد  ام��ه د  اد  : اگر این عل��م و این ابد  اع 
با هم جمع ش��وند  ، یک جهش بزرگ بی��ن ایران و کره 
اتفاق می افتد   و این موقعیتی بس��یار مناس��ب است؛ 
ایران د  ارای رتب��ه 20 د  ر تولید   علم و ک��ره د  ارای رتبه 
20 د  ر ابد  اع است و این یعنی اینکه د  و کشور می توانند   

مکمل یکد  یگر باشند  .



خانه5
اقتصاد    پنجشنبه 30 ارد  یبهشت 1395

گفت وگو

د   ر گفت و گو با اعضای کمیسیون نفت،گاز و 
انرژی خانه اقتصاد    بررسی شد   

 راه های جلوگیری از هد   ررفت انرژی 
د   ر پاالیشگاه ها

اتاق خبر: س��االنه بالغ بر 150 میلیارد    مت��ر مکعب گاز د   ر 
جهان تح��ت عن��وان فلرینگ )یا س��وزاند   ن گازها توس��ط 
مش��عل( به مواد    آالیند   ه تبد   یل می ش��ود    که طبق آمارهای 
بانک جهانی این رقم چیزی معاد   ل یک سوم مصرف گاز کل 
اروپا است.ایران با رتبه س��وم جهانی )و رتبه اول خاور میانه( 

جزو این 10 کشور به حساب می آید   .
بر پایه برآورد    هزینه ها، س��الیانه  نزد   یک به سه میلیارد    و 500 
میلیون د   الر گاز همراه نفت یا به عبارتی روزانه حد   ود    25 میلیون 
مترمکعب گاز همراه نفت )معاد   ل گاز تولی��د   ی یک فاز پارس 

جنوبی ( بد   ون استفاد   ه می سوزد    و هد   ررفت می شود   .
د   ر همین راس��تا رض��ا حمزه ل��و، رییس کمیس��یون نفت، 
گاز، انرژی خانه اقتص��اد    ایران د   ر گفت و گو ب��ا اتاق خبر د   ر 
خصوص هد   ررفت ان��رژی اظهار د   اش��ت: یک��ی از علل این 
هد   ررفت ها پروسه فرآیند    تولید    است. د   ر این بخش مقد   اری 

گاز از نفت جد   ا شد   ه و فلر می شود   .
وی اد   امه د   اد   : به هر حال ای��ن امر)هد   ررفت انرژی(  اجتناب 
ناپذیر است؛ اما مسئله این جاست که ما از گاز فلر شد   ه عماًل 

هیچ استفاد   ه ای نمی کنیم.
حمزه لو عنوان کرد   : د   ر حال حاضر تکنولوژی های متعد   د   ی 
د   ر د   نیا برای تبد   ی��ل گاز فلر به محصوالت قابل اس��تفاد   ه و  
ارزشمند    وجود    د   ارد    و الزمه رسید   ن به این مهم، اجازه ورود    

بخش خصوصی است.
ما د   ر مقابل منابع انرژی نسل فرد   ا مسئولیم

د   ر همین زمینه خلیل پوربزرگی د   یگر عضو کمیسیون نفت، 
گاز، انرژی خانه اقتصاد    ایران اظهار د   اش��ت: د   ر ابتد   ا بایستی 
پروژه ها تعریف ش��ود    و د   ر مقابل این تعاریف اقد   اماتی برای 
جلوگیری از این هد   ررف��ت ها صورت گی��رد   . امید   واریم که 
د   ر تحویل پروژه های نفتی کار به کارد   ان س��پرد   ه ش��ود    و ما 

شاهد    تخلفات افراد    نباشیم.
وی د   ر خصوص عل��ل هد   ررفت روزانه میلی��ون ها متر مکعب 
انرژی گفت: علت بزرگ بروز چنین امری ند   اش��تن مد   یریت و 

وحد   ت کلمه بین مسئوالن کشور است.
این عضو کمیس��یون نفت، گاز و انرژی خانه اقتص��اد    ایران د   ر 
بخش د   یگری تأکید    کرد   : ما د   ر مقابل نفت آیند   ه مس��ئولیم و 

بایستی از این نعمت خد   اد   اد   ی به خوبی حفاظت کنیم.

اتاق خبر: د   ر چند    سال اخیر سرفصل جد   ید   ي از گفتمان 
معد   ني نظیر معد   ن محرک و موتور چ��رخ اقتصاد   ، تکمیل 
زنجیره معد   ني، معد   ن به جاي نف��ت و پس از برجام جذب 
س��رمایه گذاري خارجي نیز مورد    توجه واقع شد   ه است که 
هریک از س��رفصل ها ضرورت و قابلیت باالي این بخش را 

نشان مي د   هد   .
بر هیچ یک از فعاالن بخش معد   ن، این مهم پوشید   ه نیست 
که ایران ح��د   ود    7 د   رصد    از ذخایر معد   ن��ي جهان، جزو10 
کش��ور برتر د   رخصوص ذخای��ر معد   ني که ارزش��ي حد   ود    
770 میلیارد    د   الر است. بالطبع مد   یریت این حوزه گسترد   ه 
و ارزش��مند    نیاز به د   اش��تن س��اختاري متمرکز، مد   یریتي 
منس��جم و د   ر عین حال منعطف به طوري که هرروز توسط 
آمار و اطالع��ات د   ریافتي از مراکز معتب��ر د   اخلي و خارجي 
خود    را با محیط اقتصاد    معد   ني د   نیا به روز کند   .  حال باتوجه 
به اهمیت و نقش ای��ن بخش د   ر اقتصاد    نی��ازي مبرم براي 
هماهنگي مد   برانه و هوشمند   انه د   ر این ساختار چند   هویتي 
باید    اعمال ش��ود    چرا که هماهنگ��ي الزم فیمابین معاونت 
معد   ني وزارت صنعت، معد   ن و تجارت، ایمید   رو، س��ازمان 
زمین شناسي، س��ازمان انرژي اتمي، وزارت نفت به د   رستي 
صورت نمي پذیرد    و حتي بعضي اوقات عد   م ارتباط مستمر 
تبد   یل به چاله و چاهک هایي د   ر مس��یر انج��ام پروژه هاي 
بزرگ معد   ني ش��د   ه است.  د   ر بس��یاري از موارد    اطالعات و 
آمار اعالمي توس��ط مرکز آمار ایران متناق��ض با آمار اعالم 
شد   ه از سوي سازمان زمین شناسي یا وزارت صنعت، معد   ن 
و تجارت، سازمان محیط زیس��ت و منابع طبیعي است که 
این اتفاق بس��یار تامل برانگیز اس��ت چرا که د   ر روند    د   ولت 
که تحت مد   یری��ت و سیاس��ت هاي واحد    اد   اره مي ش��ود   ، 
جریان اطالعاتي د   رون بخش��ي با کاستي ها و نواقص فراوان 
مواجه مي ش��ود    و این نقیصه د   ر ارتباط بین نهاد   ها تمامیت 

برنامه ریزي و مد   یریت این حوزه را با عالمت س��وال مواجه 
مي کند   .  از د   یگر آث��ار نقص د   ر اطالعات و آم��ار معد   ني د   ر 
حوزه جذب س��رمایه گذاري خارجي اس��ت. ت��ا زماني که 
آمار و اطالعات ارائه ش��د   ه س��ند   یت و اعتبار خاص معد   ني 
را د   ر برند   اش��ته باش��د    جذب س��رمایه گذاري چه د   اخلي و 
چه خارجي را با مش��کالت عد   ید   ه یي روب��ه رو مي کند    چه 
بس��ا ارائه گزارش هاي اس��تاند   ارد   ، واقعي به همراه اسناد    و 
مد   ارک مي تواند    ق��د   رت اخذ تصمیم را د   ر س��رمایه گذاران 
صنایع معد   ني ایجاد    کند   .  مخل��ص کالم  اینکه فضاي خالي 
به وجود   آمد   ه به عل��ت نبود    اطالعات صحیح ی��ا تناقض د   ر 
اطالعات موجود    باع��ث ایجاد    چال��ش د   ر برنامه ریزي هاي 
کالن و همراه س��اختن برنامه ها با ریسک باال شد   ه است که 
این امر مي تواند    موجب به هد   ررفتن س��رمایه ملي و ایجاد    
مشکالت و پیچید   ه تر شد   ن فعالیت معد   نکاري شود   .  امروز 
حتما محول کرد   ن وظایف د   ایمي هر س��ازمان یا نهاد   ي نه 
به سلیقه مد   یران آن بلکه براس��اس تعاریف مشخص قانون 
مي تواند    سروس��امان و آرایش منظم به ای��ن بخش فقیر از 

ساختار معد   ني ارائه د   اد   .

ریسک اطالعات ناکافي معد   ن
احسان پیری  - د   بیر کمیسیون معد   ن خانه اقتصاد    ایران

اتاق خبر: حوران د   خت عماد   زاد   ه عضو کمیس��یون امور 
گمرکی و حمل و نقل خانه اقتصاد    ایران با اش��اره به لزوم 
وجود    تکنولوژی روز د   ر بحث پنج��ره واحد    گمرک اعالم 
کرد   : ما نیز به وج��ود    چنین امری اعتقاد    راس��خ د   اریم اما 
بایس��تی د   ر کنار تکنولوژی، سیس��تم های د   س��تی نیز 
وجود    د   اشته باشند   .عماد   زاد   ه اد   امه د   اد   : چرا که د   ر صورت 
حذف سیستم های د   ستی و نهاد   ینه نشد   ن سیستم های 
الکترونیکی، نه تنها تجار،آسیب هایی را متحمل خواهند    

شد    بلکه کل سیستم مملکتی نیز متضرر خواهد    گرد   ید   . 
وی با بیان ای��ن مطلب که مش��کالت متع��د   د    و فراوانی 
د   ر بخش گمرک و حم��ل و نقل وج��ود    د   ارد    عنوان کرد   : 
بخش گمرکی د   ر ایران مملوء از مش��کل است؛ از سیستم 
ترخیص، انب��ارد   اری، ترانزیت گرفته تا مس��ائل مرزی و 
گرفتن مجوزات. عماد   زاد   ه افزود   : با این حال باید    به قضایا 
از ابعاد    مختلف��ی نگاه کرد   ، گرچه وجود    مش��کالت موانع 
بسیاری برای پیشرفت این بخش به وجود    آورد   ه است اما 
این حوزه با پیش��رفت هایی نیز رو به رو بود   ه اس��ت. کما 
این که به تازگی صحبت های��ی د   ر خصوص ایجاد    وزارت 
راه و ترابری و حمل و نقل به گوش می رس��د   . وی تصریح 

کرد   :حمل و نقل زیربنای اقتصاد    کشور است، اما متأسفانه 
د   ر کش��ور ما به حمل و نقل آن طور که شایسته است بها 
د   اد   ه نمی ش��ود   .  عماد   زاد   ه د   ر بخش د   یگری افزود   : حوزه 
حمل ونقل پتانسیل فراوانی برای اش��تغال زایی د   ارد    اما 
متأس��فانه بخش گمرک و حمل و نقل با موانع و سد   های 
بس��یار زیاد   ی برای تحقق ای��ن امر مواجه اس��ت.وی د   ر 
خصوص مش��کالت موجود    د   ر قوانین گمرکی گفت: مهم 
ترین مسئله این جاست که قوانین گمرک تفسیر به رأی 
خود    می ش��وند    د   ر حالی ک��ه ما قوانین خوب��ی د   ر بخش 
حمل و نقل د   اریم؛ مشروط به این که عین آن عمل شود    و 

قوانین پیچید   ه نشود   .

مشکالت گمرک چیست؟
د  ر گفت و گو با عضو کمیسیون امورگمرکی و حمل و نقل خانه اقتصاد   بررسی شد  
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شعبه سند  یکای صنایع آسانسور و پله برقی 
ایران و خد  مات وابسته د  ر گلستان تأسیس شد  

اتاق خبر: مجمع عمومی مؤسس��ان 
شعبه سند  یکای صنایع آسانسور 
و پل��ه برق��ی ای��ران و خد  مات 
وابس��ته د  ر گلس��تان روز 22 
ارد  یبهش��ت م��اه ب��ا حض��ور 
نماین��د  ه تش��کل های ات��اق 
ایران د  ر گلس��تان برگزار ش��د   
و  با تصویب اساس��نامه، این شعبه 
تأسیس ش��د  . د  ر این جلس��ه پس از بحث و 
تباد  ل نظ��ر میان اعض��ای حاضر، اساس��نامه انجمن به 
تصویب رس��ید   و روزنامه »تجارت« به عن��وان روزنامه 
کثیراالنتش��ار جهت د  رج آگهی های انجمن تعیین شد  . 
همچنین مبلغ 20 میلیون ریال به عنوان ورود  یه و مبلغ 
10 میلیون ریال به عنوان حق عضویت س��الیانه انجمن 
برای سال 1395 تصویب ش��د  . اد  امه جلسه به برگزاری 
انتخابات تعیین اعضای هیأت مد  یره و بازرس��ان انجمن 
اختصاص یافت و براساس آرای به د  ست آمد  ه »سید  یاسر 
حسینی«، »مرتضی شفیعی«، »د  انیال لطف علی نژاد  «، 
»مهد  ی طبس��ی« و »علی س��پهری« به عنوان اعضای 
اصلی هیأت مد  یره و »میثم جعفری« و »زهرا جعفری« 
به عنوان اعضای علی البد  ل هیأت مد  یره انتخاب شد  ه و 

قبول سمت کرد  ند  .

تشکل تشکل ها اصناف است نه اتاق بازرگاني
اتاق خب�ر: ماج��راي ایجاد   س��اختار 
اتحاد  یه- فد  راسیون- کنفد  راسیون 
از کمیس��یون تش��کل هاي اتاق 
بازرگان��ي ته��ران د  ر د  وره هفتم 
شکل گرفت. د  ر آن زمان د  بیرکل 
ات��اق بازرگاني ته��ران همزمان 
ریاست کمیسیون تشکل هاي اتاق 
بازرگاني، صنایع، معاد  ن و کش��اورزي 
را عهد  ه د  ار بود   و با توجه به قد  رت زیاد   آن موقع محمد  مهد  ي 
راسخ بر تشکل ها به د  نبال ایجاد   طرحي جامع براي ساماند  هي 
تشکل ها بود  . بر همین اساس تحقیقات گسترد  ه یي براساس 
یک بود  جه تحقیقاتي روي ساختار تشکل ها د  ر سایر کشورها 
انجام گرفت که د  ر نهایت منجر به ارائه یک طرح براي ساختار 
تشکلي ایران به نام تشکل تشکل ها ي ایجاد   ساختار اتحاد  یه، 
فد  راس��یون و کنفد  راس��یون بود  . اما راس��خ بع��د   از مد  تي از 
د  بیرکلي کنار رفت و نتوانس��ت این طرح را خود   اجرایي کند   
اما این اید  ه توس��ط معاونت تش��کل هاي اتاق بازرگاني ایران 
پیگیري شد  . براس��اس این تحقیقات س��اختار تشکل هاي 
ایران بسیار گس��ترد  ه و د  ر جهت افقي است د  رحالي که براي 
مد  یریت این تشکل ها تنها چند   نهاد   ماد  ر تعریف شد  ه که به 
د  لیل گسترد  گي این تش��کل ها امکان مد  یریت بر آنها وجود   
ند  ارد  . به همین د  لیل نیاز است که این تشکل ها د  ر تشکل هایي 
باالد  ست مانند   کانون ها یا فد  راس��یون ها عضو شوند   که نه از 
اعضاي حقیقي بلکه فقط از انجمن ها، اتحاد  یه ها، سند  یکاها 
و د  ر یک کالم از تش��کل ها تش��کیل ش��د  ه باش��د   و د  ر این 
فد  راسیون ها نیز بتوانند   د  ر قالب چند   کنفد  راسیون ساماند  هي 

شوند   و د  ر نهایت یک نهاد   بر آنها نظارت کند  .

نوین سازی نظام توزیع

تشکل 
ها

مجری ط��رح د   انه های روغن��ی وزارت 
جهاد    کش��اورزی امروز د   ر مصاحبه ای 
مطبوعاتی د   ر پاس��خ به موض��ع وزارت 
جهاد    کش��اورزی با انجمن روغن نباتی 
کشور گفت: تش��کل فراگیری که قرار 
اس��ت ایجاد    ش��ود   ، تولید   کنن��د   گان، 
مصرف کنند   گان، بخش های صنعتی و 
تمامی اعضای زنجیره را د   رب��ر د   ارد    و با 
انجمن روغن نباتی که د   ر حال حاضر د   ر 
زمینه روغن فعالیت د   ارد   ، متفاوت است.

علیرضا مهاجر افزود   : بعد    از آنکه روغن از 
د   انه گرفته شد   ، وارد    چرخه تبد   یل آن د   ر 

کارخانه روغن نباتی می شود   .
وی خاطرنش��ان کرد   : د   انه روغنی کلزا 
می تواند    د   ر تناوب با برنج د   ر استان های 
شمالی قابل توصیه باشد    و نمی توان د   ر 
استان های غیرش��مالی به جای برنج از 

د   انه های روغنی استفاد   ه کرد   .
مهاجر اد   ام��ه د   اد   : ارقامی د   ر کش��ور وارد    
شد   ه که د   وره رشد    کوتاهی د   ارد    و می تواند    
د   ر ای��ن د   وره تولید    مناس��بی را رقم بزند   .

وی میزان مصرف روغن خام د   ر کش��ور را 
1.2 تا 1.4 میلیون تن برش��مرد    و تصریح 
کرد   : از س��ال های قبل مص��رف روغن به 
س��مت محصوالت غذایی ش��یفت پید   ا 
کرد   ه است، د   ر حالی که د   ر سایر کشورها 
مصرف غذاهای گریل شد   ه همراه با اند   کی 
روغن پ��س از پخت د   ر حال رواج اس��ت؛ 
برای حفظ س��المتی الزم اس��ت مصرف 
روغ��ن را ک��م کنیم.خری��د   اری بیش از 
15 هزار تن کلزا توسط شرکت بازرگانی 
د   ولتیمجری ط��رح د   انه ه��ای روغنی 
وزارت جه��اد    کش��اورزی از برد   اش��ت 
کلزا از 24 اس��فند   ماه خبر د   اد    و یاد   آور 
ش��د   : تاکنون بیش از 15 ه��زار تن کلزا 
از اس��تان های جنوبی و استان گلستان 
برد   اشت شد   ه اس��ت و 70 د   رصد    بهای 

محصولی خرید   اری شد   ه از کشاورزان نیز 
پرد   اخت شد   ه است.مهاجر قیمت خرید    
تضمینی کلزا را د   وه��زار و 530 تومان 
برشمرد    و تأکید    کرد   : این قیمت مناسب 
بود   ه و می تواند    هزینه کرد    کشاورزان را 
پاس��خ د   هد   .وی اظهار د   اش��ت: به د   لیل 
نوس��انات قیمتی روغن، ممکن اس��ت 
کارخانه ها از خرید    محصول کشاورزان 
امتناع کنند    و بد   ین ترتیب کش��اورزان 
نیز که تصمیم گی��ران خاموش جامعه 
هستند   ، س��ال آیند   ه محصول د   یگری 
را جایگزی��ن کنند    ک��ه د   ر این راس��تا 
اقد   امات تشویقی و زیرساخت های الزم 
فراهم شد   ه و مقرر شد   ه است که شرکت 
بازرگانی د   ولتی به مد   ت چهار سال آیند   ه 
محصول کشاورزان را خرید   اری و تحویل 
کارخانه های روغن کشی د   هد    و عالوه بر 
پرد   اخت یارانه مستقیم، تعرفه نیز برای 
وارد   ات روغن وضع ش��ود   .مهاجر د   رباره 
روغن وارد   اتی که ممکن است تراریخته 
باش��د   ، گفت: اتحاد   یه اروپا و کشورهای 

آمریکای��ی مواض��ع مختلف��ی د   رباره 
محصول تراریخته د   ارند   ، زیرا اروپایی ها 
معتقد   ند    که چون مض��رات محصوالت 
تراریخته برای بش��ر مش��خص نش��د   ه 
و برای محیط زیس��ت نیز ثابت نش��د   ه 
اس��ت، می توان با اطالع رس��انی مرد   م 
این محصوالت را تولی��د    و مصرف کرد   ، 
اما آمریکا، کاناد   ا و برزیل که بیش��ترین 
تولید   کنند   گان محصوالت فوق د   ر د   نیا 
هس��تند   ، می گویند    که هن��وز مضراتی 
برای این محصوالت به اثبات نرس��ید   ه، 
پس می توانیم تولی��د    کنیم.وی با اعالم 
اینکه 90 د   رصد    وارد   کنن��د   گان روغن، 
صاحبان کارخانه های روغنی هس��تند   ، 
افزود   : اختی��ار وارد   ات روغن و تولید    آن 
د   ر حال حاضر توس��ط مجلس شورای 
اسالمی و تأیید    شورای نگهبان تا د   و سال 
آیند   ه به وزارت جهاد    کشاورزی محول 
شد   ه است؛ بنابراین می توانیم برنامه های 
خود    را برای وضع تعرفه، میزان تولید    و 

مشوق های صاد   راتی اجرایی کنیم.

کشاورزی از نقصان مقررات ملی رنج می برد  
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 90 د  رصد   وارد   کنند  گان روغن 
صاحبان کارخانه ها هستند  

رئیس س��ازمان نظام مهند  س��ی کش��اورزی و 
منابع طبیعی اس��تان ته��ران ب��ا تأکید   بر 

اهمیت و توس��عه کش��ت های گلخانه ای 
د  ر کش��ور برای افزایش بهره وری گفت: با 
وجود   پیش��رفت د  ر حوزه گلخانه ها، نگاه 
سنتی که بخش کش��اورزی همیشه از آن 

رنج می برد  ه اس��ت، د  ر این ح��وزه نیز د  ید  ه 
می ش��ود  ، این د  ر حالی اس��ت که باید   بتوانیم به 

مسائل علمی نگاه کنیم.
علیرضا بزرگی با اش��اره به افزایش تولید   د  ر گلخانه ها 
نس��بت ب��ه فض��ای ب��از و اس��تفاد  ه از فناوری ه��ا و 
تکنولوژی ه��ای روز د  ر ای��ن عرص��ه اف��زود  : هنوز با 
چش��م اند  از پیش بینی ش��د  ه و ظرفیت ه��ای موجود   

فاصله زیاد  ی د  اریم.وی با تأکید   بر اس��تفاد  ه از 
متخصصان فن ب��رای ایج��اد   تغییرات د  ر 
بخ��ش کش��اورزی و توس��عه گلخانه ها، 
رس��الت اصلی س��ازمان نظام مهند  سی 
کش��اورزی و مناب��ع طبیع��ی را انتقال 
یافته ه��ا و کم��ک ب��ه استاند  ارد  س��ازی 
و مهند  س��ی س��ازی بخش عن��وان کرد   و 
اد  امه د  اد  : متأس��فانه برای رس��ید  ن به این مهم 
اهرم های الزم اجرایی را ند  اشتیم و خالءهای فراوانی 
د  ر قانون تأسیس سازمان د  ید  ه می شد   که فضای ورود   
متخصصان به عرصه را ناهمواره می کرد   که توانستیم 
با بازنگری د  ر قانون تأس��یس و اصالح س��ایر قوانین 

کمی از این ضعف را جبران کنیم.



آی7
تی

تکنولوژی و د  انش

پتنت جد    ید     سامسونگ د    ر رابطه با 
ساعت های هوشمند     مجهز به پروژکتور

اتاق خب�ر: د    ر ب��ازار د    اغ ثب��ت پتنت های 
مختلف، سامس��ونگ ه��م از قافله عقب 
نمان��د    ه و پتن��ت جد    ی��د    ی را به ثبت 
رساند    ه که ساعت های هوشمند     را قاد    ر 
می سازد     تا اش��یا اطراف خود     را اسکن 
کرد    ه و ب��ا پروژکتورهای تعبیه ش��د    ه 

د    اخلی خود     نوعی راب��ط کاربری مجازی 
را روی س��طوح کناری ش��ان ایجاد     کنند    . این 

پتنت جیمز باند    ی، کاربر را قاد    ر می س��ازد     تا رابط کاربری های 
مختلف را بر روی د    ست خود     تجربه کند    . به عنوان مثال کیبورد    ، 
د    کمه های مختلف، نقشه مسیریابی و … را به جای مشاهد    ه از 
روی ساعت هوشمند     د    ر بخشی از د    ست یا انگشتانش و یا حتی 
بازوی خود     ببین��د    . تصور کنید     ک برای تماس با د    وس��تان و یا 
شماره گیری به جای نگاه کرد    ن به ساعت هوشمند    ، روی د    ست 
خود     شماره را مشاهد    ه می کنید     و یا می توانید     نقشه مورد    نظرتان 
را روی بازوی تان ببینید    ! سامسونگ د    ر اطالعات مربوط به این 
پتنت به این نکته نیز اشاره  کرد    ه است که به کمک این قابلیت 
می توان صفحه نمایش را بر روی اشیا د    ورتری همچون د    یوار و 
محیط پیرامون کاربر نیز مشاهد    ه کرد    . هرچند     شاید     این پتنت 
کارب��ران را d ویژگی جذابی مجهز می کند     ک��ه پیش ازاین د    ر 
فیلم های علمی تخیلی نمونه آن را مشاهد    ه کرد    ه ایم اما ذکر این 
نکته نیز ضروری است که پتنت ها به نوعی اید    ه اولیه ای هستند     

که حتی ممکن است هیچ وقت رنگ واقعیت را به خود     نبینند    !

احتمال معرفی هد   ست واقعیت مجازی 
 Android VR

اتاق خبر: گوگل ازجمله شرکت های پیشگام 
د   ر زمینه واقعیت مجازی است. این شرکت 
پیش ازاین اولین هد   ست واقعیت مجازی 
 Google CardBoard خود    را بان��ام
معرفی و روانه ب��ازار کرد   ه اس��ت و اکنون 

ش��ایعات جد   ید   ی از معرفی د   ومین هد   ست 
 Android VR واقعیت مجازی گوگل با ن��ام

منتشر شد   ه اس��ت. د   و روز پیش یک روزنامه نگار کهنه کار د   ر عرصه 
فناوری اع��الم کرد    که گ��وگل د   ر تد   ارک معرفی هد   س��ت واقعیت 
 Google د   ر جریان کنفرانس Android VR مجازی خود    با نام
I/O اس��ت. این خبرنگار اد   عا کرد   ه که این هد   ست واقعیت مجازی 
آمد   ه است تا رقبای خود    همچون هد   ست واقعیت مجازی اچ تی سی 
با نام HTC Vive و هم چنین هد   ست قد   رتمند    Oculus Rift را 
کنار بزند    و تجربه بهتری از واقعیت مج��ازی را به کاربران ارایه کند   . 
طبق اطالعاتی که از این هد   س��ت واقعیت مج��ازی د   اریم گوگل 
د   ر این هد   ست از سیس��تم عامل اند   روید    N بهره خواهد    گرفت اما 
نمی توان د   رباره س��ایر ویژگی های این هد   ست واقعیت مجازی به 
قطع یقین نظر بد   هیم. طبق اخباری که از گوگل منتشرش��د   ه بود    
به نظر می رسید    که این شرکت د   ر حال کار روی نسل د   وم هد   ست 
 Cardboard++ بانام Google CardBoard واقعیت مجازی
اس��ت. هرچند    صد    د   رصد    نمی ت��وان گفت که هد   س��ت واقعیت 
مجازی که احتم��اال د   ر جریان کنفران��س Google I/O معرفی 
خواهد    ش��د    همین هد   س��ت با نام تغییریافته اس��ت یا اینکه پای 
هد   ست واقعیت مجازی د   یگری نیز د   ر میان است. د   رهرصورت باید    

تا هفته آیند   ه و کنفرانس Google I/O منتظر بمانیم!

mPiano، پیانو شگفت انگیز که با همکاری Porsche Design ساخته شد  ه است
اتاق خب�ر: د   نی��ای تکنولوژی به ط��ور د   ائم 

د   ر حال پیش��رفت  اس��ت و هر روز شاهد    
محصوالت مختلف و گاها عجیب و جذابی 
د   ر این حوزه هستیم. اما اگر فناوری های 
جد   ید    با محصول��ی چون پیان��و ترکیب 

شوند    چه خواهد    ش��د   ؟ mPiano حاصل 
چنین ترکیبی اس��ت که با تازگی توسط د   و 

کمپانی آلفا پیانو و پورشه د   یزاین تولید    شد   ه است. 
 Porsche کمپان��ی آلفاپیان��و با هم��کاری ش��رکت
Design پیان��و  جد   ید   ی ب��ه ن��ام mPiano را تولید    
کرد   ه که واقعا ی��ک محصول خیره کنند   ه و زیبا اس��ت 
که حاصل ترکیب تکنولوژی و طراحی نوین محس��وب 
می شود   . یک فعال کنند   ه د   ر زیر هر کلید    قرار د   اد   ه شد   ه 
که به کاربر امکان می د   هد    تا مقاومت و ش��یب هر کلید    
را با استفاد   ه از یک اپلیکیش��ن و از طریق آیپد   ، تنظیم 

کند   . ش��ما حتی می توانید    ن��وع صد   ایی که از 
هر کد   ام از کلید   های د   ستگاه می شنوید    را 
همانند    یک پیانو بزرگ کالس��یک یا یک 
ارگ و حت��ی ترکیبی از ای��ن د   و تعیین 
کنید   . با فشرد   ن هر کلید    یک لرزش آرام 
را د   ر زیر انگشت خود    حس خواهید    کرد    و 
می توان میزان بلند   ی ص��د   ای هر کلید    را نیز 
 mPiano تعیین کرد   . اگرچه هنوز د   ر مورد    قیمت
هیچ اطالعاتی د   ر د   س��ترس نیس��ت، اما این محصول 
قطعا ارزان قیمت نخواهد    بود   ؛ چراکه پیانوی قبلی تولید    
شد   ه توس��ط Porsche Design با قیمت 272699 
د   الر به فروش می رسد   ، ولی خوشبختانه به نظر می رسد    
که mPiano چنین قیمت باالیی ند   اشته باشد   . جالب 
است بد   انید    لید   ی گاگا مد   تی قبل یک عد   د    از این پیانو 

را پیش خرید    کرد   ه است.

اتاق خبر: فرض کنید   که ایاالت متحد  ه پهپاد  هایی 
د  اشته باشد   که بتواند   از د  رون د  ریا حمالت ناگهانی 
د  اش�ته باش�ند  ؟! ش�اید   همچنین چیزی بیشتر به 
د  اس�تان های علمی تخیلی ش�باهت د  اشته باشد   
اما DARPA د  ر حال کار بر روی این پروژه اس�ت. 
این تکنولوژی که UFP نامید  ه می ش�ود  ، به ایاالت 
متحد  ه کم�ک می کند   که د  ر هر زم�ان و هر مکانی، 

حمالت ناگهانی و غیرمنتظره د  اشته باشد  .
UFPکپسول هایی غول پیکر هستند   که د  ارای ۱۵ 
پایه هستند   و د  ر آنها پیشرفته ترین تکنولوژی های 
نظامی وجود   د  ارد  . UFPه�ا د  ر جاهای مختلف د  ر 
قعر اقیانوس ها کاشته می ش�وند   و سپس به خواب 
زمس�تانی می روند  . زمانی که ارتش به آنها د  ستور 
بید  ار ش�د  ن بد  هد  ، آنها بید  ار ش�د  ه و به سطح آب 
می روند   و ب�ا اس�تفاد  ه از محتوای خود   به د  ش�من 
حمله می کنن�د  . محتوای این کپس�ول ها می تواند   

پهپاد  های د  یگر یا موشک  باشد  .
این پروژه بس�یار خالقانه و مفید   بنظر می رسد  ، اما 
چالش هایی نیز بر س�ر راه عملی ک�رد  ن این پروژه 
وجود   د  ارد  . ای�ن چالش ها عبارتن�د   از: د  وام آورد  ن 
به مد  ت طوالنی د  ر قعر آب، ارتب�اط با UFP، نحوه 
رس�ید  ن UFP ب�ه س�طح آب و تس�لیحات د  رون 
UFP. آن ها باید   بتوانند   مد  ت زمان طوالنی د  ر زیر 

فشار بسیار شد  ید   آب د  وام آورند  . ارتباط با جسمی 
که د  ر قعر د  ریا قرار د  ارد  ، چالش بسیار بزرگی است. 
عالوه ب�ر این، UFP بای�د   بتواند   اطالعات�ی د  رباره 

سالمت خود   به ارتش مخابره کند  .
ام�ا این پهپاد  ه�ای ۱.۵ تن�ی چگونه به س�طح آب 
می رون�د  ؟! بد  ن�ه ای�ن پهپاد  ه�ا بگونه ای س�اخته 
می شود   که نس�بت به فش�ار ش�د  ید  ، مقاوم باشد   
و همچنین د  ارای ش�ناوری مثبت باش�د  ، تا بتواند   
به راحت�ی به س�طح آب بیاید  . مس�ئله کالهک نیز 
مسئله مهمی است. اینکه چه چیزی د  ر این پهپاد  ها 
وجود   د  اشته باش�د  ، هنوز جای بحث است،  اما باید   
چیزی باش�د   که عنص�ر غافلگیری را ب�ه حد  اکثر 
برساند  . این کالهک ها می توانند   طیف گسترد  ه ای 
از کاربرد  ها را د  اشته باش�ند  . برخی از این کاربرد  ها 
عبارتن�د   از: گول زد  ن، ب�ه د  ام اند  اخت�ن، تخریب، 

عملیات شناسایی و نجات. 
د  رص�د   زی�اد  ی از اقیانوس های د  نیا عمقی بیش�تر 
از ۲.۵ مای�ل د  ارند   و ای�ن فرصت زی�اد  ی به ارتش 
ایاالت متحد  ه می د  ه�د   تا از این پهپاد  ها اس�تفاد  ه 
کند  . اقیانوس ها ۷۱ د  رصد   س�طح زمین را تشکیل 
می د  هند   و نیروی د  ریایی الزم اس�ت ک�ه بتواند   د  ر 
اکثر این مناطق عملیات انجام د  هد  . سیس�تم های 

بد  ون سرنشین می توانند   این گپ را پر کنند  .

"DARPA د  ر حال کار 
 بر روی پهپاد  های مخفی 
برای زیر آب ها است
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افتتاح بزرگ ترین نمایند   گی فروش 
المبورگینی د   ر د   بی 

اتاق خبر: المبورگینی بزرگ ترین 
نمایند    گی فروش خ��ود     د    ر د    نیا 
را د    ر د    وب��ی افتتاح ک��رد    . این 
ف��روش جد    ی��د      نمایند    گ��ی 
د    ر ج��اد    ه ش��یخ زای��د     واق��ع 
 Al Jaziri ش��د    ه و توس��ط
Motors مد    یری��ت می ش��ود    .

ای��ن نمایند    گ��ی ب��زرگ د    ر فضایی 
به مس��احت 2787 متر مربع س��اخته ش��د    ه و توس��ط 
Carlos Ott طراحی شد    ه است. وی یکی از مهند    سان 
ساختمان اپرای Bastille د    ر پاریس و برج العرب د    وبی 
اس��ت. این س��اختمان جد    ید     عالوه بر د    و فضای نمایش 
خصوصی د    ارای س��ه طبقه از جمله مرکز خد    مات است. 
قسمت جلوی این س��اختمان نمایی شیش��ه ای د    ارد     تا 

المبورگینی ها د    ر د    اخل آن د    ید    ه شوند    .

افزایش فروش خود   روهای جد   ید    د   ر اروپا 
اتحاد   ی��ه  رئی��س  خب�ر:  ات�اق 
خود   روس��ازی اروپا با اعالم آمار 
فوق اف��زود   : م��ا ب��ه باالترین 
س��طح تولید    از آوریل 2008 
رس��ید   ه ایم و باید    گفت پیش 
از آغ��از بح��ران مال��ی جهان 
بزرگتری��ن ضربه ها ب��ه صنعت 

خود   روسازی وارد    شد   .
 ،ACEA با انتشار آمار ماهانه اتحاد   یه خود   روسازی اروپا
فولکس واگن همچنان پس از ماجرای رس��وایی انتش��ار 
گازهای گلخانه ای و با وج��ود    ضررها و جریمه های مالی 
بزرگ همچن��ان به عن��وان بزرگترین خود   روس��از اروپا 
شناخته می شود   . این د   ر حالیس��ت که روند    نزولی سهام 
این شرکت اد   امه د   ارد    و بخش زیاد   ی از سرمایه های این 

خود   روساز د   ر این روند    از بین رفته است. 

اوپل آلمان جد  ید  ترین متهم آالیند  گی 
اتاق خب�ر: طبق گزارش هفته نامه 
اش��پیگل و برنام��ه “مونیتور” 
ش��بکه تلویزیون��ی د  ولت��ی 
ش��ماری  تس��ت   ،ARD
از مد  له��ای د  یزل��ی اوپ��ل 
د  ستگاههایی را نشان د  اد  ه که 
سیستمهای فیلتر د  ر موتورهای 
د  و مد  ل پرفروش آس��ترا و زافیرا را 
غیرفعال می کنند   که به معنای باال رفتن آالیند  گی این 

مد  لها از سطح مجاز است.
اوپل با انتشار بیانیه ای منکر استفاد  ه از نرم افزار تقلب 
د  ر آالیند  گی ش��د   که د  ر حال حاضر د  ر مرکز رسوایی 
فولکس واگن قرار گرفته اس��ت. این خود  روساز که به 
تازگی از س��الهای طوالنی بحران خارج ش��د  ه، اعالم 
کرد   نرم افزار این شرکت هرگز برای فریبکاری برنامه 
ریزی نشد  ه اس��ت و سیس��تمهای کنترل آالیند  گی، 

سیستمهای یکپارچه بسیار پیچید  ه ای هستند  .
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اتاق خبر: د   ر نوشته زیر سعی د   اریم تا برخی از اشتباهات رایجی 
که د   ر کش��ورمان برای خرید   اران خود   رو د   رد   سرس��از می شود    را 
معرفی کنیم؛ بلکه شمایی که این مطلب را مطالعه می کنید    بعد   ها 

به آنها د   چار نشوید   !
خود   رو شاسی بلند    = بیابانگرد    قهار!

متاسفانه بسیاری از مرد   م کش��ورمان هنگامی که خود   روهایی 
همانند    ب ام و X1، مرسد   س GLK، انواع شاسی بلند   های چینی 
همانند    محصوالت لیفان و MVM و برخی د   یگر از کراس اوورها 
را خری��د   اری می کنند   ، انتظ��ار د   ارند    ت��ا آنها بتوانند    پ��ا به پای 
خود   روهایی همانند    تویوتا لند   کروزر و پاژن از تپه های صعب العبور 
بگذرند   . جالب است بد   انید    که د   ر بسیاری از این خود   روها نه تنها 
سیستم انتقال قد   رت به هر د   و محور )به عنوان اساسی ترین نیاز 
یک آفرود   ر( وجود    ند   ارد   ، بلکه حتی امکان س��فارش آن میس��ر 
نیست. پس بهتر است این د   س��ت از خود   روها را به د   لیل تسلط 

بهتر و ابعاد   شان خرید   اری کنید    تا توانایی های آفرود   . 
برند   گرایی، تعصب محور و عد   م توجه به کیفیت و برتری 

محصوالت
بس��یاری آرزوی ورود    مجد   د    خود   روهایی آمریکایی به بازار ایران 
را د   ارند   . حال آنکه با اند   کی مطالعه نش��ریات و رسانه های معتبر 
بین المللی همانن��د    مجالت آمریکای��ی و انگلیس��ی و آلمانی، 
متوجه این امر خواهید    شد    که تعد   اد   ی از محصوالت بنز و ب ام و 
د   ر حد    و اند   ازه های نام و نش��ان این د   و خود   روس��از نیس��تند    و از 
رقبای هموطن خود    همانند    فولک��س واگن و آئود   ی و همچنین 
محصوالت رقیب ولوو و برخی د   یگر از خود   روس��ازان ضعیف تر 
ظاهر شد   ه اند   . کمتر کسی شاید    بد   اند    که آئود   ی سال هاست که 
توسط مؤسسات معتبری همچون JD Power از نظر کیفیت 
محصوالت بارها باالتر از مرس��د   س بنز و آئود   ی قرار گرفته است. 
اما جالب تر از آن این است که د   ر بسیاری از موارد    محصوالت ژاپنی 
و کره ای از نظر کیفتی و ایمنی باالتر از رقبای آلمانی و آمریکایی 

خود    قرار می گیرند   .
برخورد    0 و ۱ با خود   روهای د   ست د   وم

د   ر کشورمان د   قیقاً 2 د   ید   کاه کامالً متناقض پیرامون خود   روهای 
د   س��ت د   وم و کارکرد   ه وجود    د   ارد   ؛ د   سته اول کسانی هستند    که 
خود   روهای د   ست د   وم را همانند    مس��واک کار کرد   ه به د   رد    نخور 
و د   ور اند   اختن��ی می پند   ارن��د    و از خرید    آنه��ا اجتناب می کنند   . 
د   ید   گاه د   وم اما از آن افراد   ی اس��ت که اصرار د   ارند    که خود   روهای 

د   س��ت د   وم به د   لیل آنکه تا حد    امکان نزول قیمت خود    را تجربه 
کرد   ه اند    و آب بند   ی آنها انجام گرفته است، ضرر کمتری را متوجه 
 خرید   ار می کنند    و با بود   جه ای مناس��ب قابل خرید   اری هستند   .

هر د   و ای��ن د   ید   گاه ها کامالً صحیح و قابل اس��تناد    هس��تند   ، اما 
متاسفانه بسیاری از افراد    د   ر مورد    این د   و د   ید   گاه به طور قطعی و 
به قولی »صفر و یکی« برخورد    می کنند   . اما باید    توجه د   اشت که 
2 د   ید   گاه مذکور د   ر حقیقت مضرات و محاسن خود   روهای د   ست 

د   وم را بیان می کنند    و به طور مطلق برقرار نیستند   . 
چون گران است، قطعاً سریع هم هست

زمانی بود    ک��ه د   ر بازار خود   رویی کش��ور، خود   روها به 2 د   س��ته 
گران قیم��ت و ارزان قیم��ت تقس��یم می ش��د   ند   . خود   روهای 
گران قیمت معموالً از عملکرد    فنی مناسب تری برخورد   ار بود   ند    
و شتابگیری بهتر و حد   اکثر سرعت بیشتری د   اشتند   . این مسئله 
خصوصاً د   ر میانه د   هه 70 شمسی بیش از پیش مطرح بو. اما این 
تفکر با ایجاد    تنوع د   ر ب��ازار و ورود    خود   روهایی همانند    پژو 206، 
نیسان ماکسیما و سیتروئن زانتیا و س��پس با ورود    خود   روهای 
وارد   اتی نه تنها این ذهنیت تغییر نیافت، بلکه با ورود    خود   روهای 
وارد   اتی مد   رن تر که به مراتب عملکرد    فنی بهتری از رقبای تولید    
د   اخل د   اشتند   ، به مراتب تقویت شد   . متاس��فانه بسیاری از مرد   م 
از این نکته که وارد    کرد   ن فش��ار بیش از اند   ازه و ب��رد   ن خود   رو تا 
مرزه��ای توانایی های خود    ممکن اس��ت صد   م��ات و خطرهای 
جبران ناپذیری را متوجه خود   رو و سرنشینان آن کند   ، غافلند   . این 
خود   روها برای استفاد   ه شهری و حتی اقتصاد   ی، مصرف سوخت 
مناس��ب و س��واری نرم و راحت پد   ید    آمد   ه اند    و خود   روسازان د   ر 

طراحی آنها کمتر اهمیتی به توانایی های اسپرت ند   اد   ه اند   .

۴اشتباه ایرانیان د   ر انتخاب خود   رو 

اتاق خب��ر: ک��ره جنوبی اعالم ک��رد    نیس��ان موتور د   ر 
آالیند   گی یک شاس��ی بلند    د   یزلی د   س��تکاری کرد   ه و 
قصد    د   ارد    این خود   روس��از را جریمه کرد   ه و از مد   یر آن 

شکایت کند   .
د   ولت کره جنوب��ی اعالم کرد    این خود   روس��از ژاپنی از 
یک د   ستگاه تقلب اس��تفاد   ه کرد   ه که سیستم مد   یریت 
آالیند   گ��ی خ��ود   رو را د   ر ش��رایط رانند   گ��ی معمولی 
غیرفعال می کند   . اما نیس��ان منکر ارتکاب خالف شد   ه 
اس��ت. واحد    کره ای نیس��ان د   ر بیانی��ه ای اعالم کرد    
نیس��ان موتور هرگز هیچ خود   رویی را که تاکنون تولید    
کرد   ه به طور غیرمجاز د   ستکاری نکرد   ه و از د   ستگاه های 
تقلب د   ر خود   روهایش اس��تفاد   ه نکرد   ه است. بر اساس 
گزارش رویترز، وزارت محیط زیست کره جنوبی قصد    
د   ارد    نیسان را به د   لیل د   ستکاری س��طح آالیند   گی د   ر 
شاسی بلند    قش��قایی 330 میلیون وون جریمه کند    و 

برای فراخوان 814 هزار د   ستگاه قشقایی که تاکنون د   ر 
این کشور فروخته شد   ه اند    فرمان خواهد    د   اد   . بر اساس 
گزارش رویترز، کره جنوبی پ��س از اینکه د   ر ماه نوامبر 
نسبت به تقلب فولکس واگن د   ر تستهای د   یزلی مطلع 

شد   ، روی 20 خود   روی د   یزلی تست انجام د   اد   .

نیسان برای آالیند  گی قشقایی جریمه می شود  



یاد  د  اشت
د   ر گفت و گوی اتاق خبر با سخنگوی شرکت 

مخابرات ایران مطرح شد    
طرح تخصیص یارانه متقاطع به نفع 

مرد    م یا اپراتورها؟

اتاق خبر: یارانه متقاطعی ک��ه اپراتور های موبایل برای 
رقابتی کرد    ن بازار د    ر نظر می گیرن��د     د    ر حالی می تواند     
طرح قابل د    فاعی باش��د     ک��ه باعث ایجاد     رقابت ناس��الم 
د    ر بازار نش��ود     و مرد    م ش��اهد     ارائه خد    م��ات هرچه بهتر 

اپراتورها باشند    .
س��خنگوی ش��رکت مخابرات ایران اظهار د    اشت:یارانه 
متقاطعی که اپراتور های موبایل برای رقابتی کرد    ن بازار 
د    ر نظر می گیرن��د     د    ر حالی می تواند     ط��رح قابل د    فاعی 

باشد     که باعث ایجاد     رقابت ناسالم د    ر بازار نشود    .
د    اوود     زارعیان  د    رگفت و گو با ات��اق خبر د    ر د    فاع از طرح  
تخصیص یارانه متقاطعی که اپراتور ه��ای موبایل برای 
پیش��ی گرفتن از یکد    یگر د    ر جذب مش��تری د    ر نظر می 
گیرند     افزود    : این روش می تواند     طرح تش��ویقی باش��د     و 
اپراتور ها برای به د    س��ت آورد    ن بازار آن را به کار گیرند    . 
د    ر صورتی که باعث د    امپینگ وزیان اپراتور ها نباشد     این 

کار می تواند     مفید     و اثر بخش باشد    .
وی با اش��اره به این نکته که سازمان تنظیم مقررات به 
عنوان ناظر، نقش تنظیم کنند    ه را بر عهد    ه د    ارد     تاکید     
کرد    : قاعد    تا نباید     اجازه د    هن��د     که یارانه متقاطع باعث 
ایجاد     رقابت ناس��الم میان اپراتورها ش��ود     د    ر این میام 
مرد    م متضرر شوند    . اپراتورها عالوه بر ارائه ی خد    مات 
باید     به فکر پیش بینی س��رمایه گذاری آیند    ه خود     نیز 
باش��ند     لذا این امر نباید     از حد    ی فرات��ر رود     و د    ر بازار 

اخالل ایجاد     کند    .
رییس سخنگوی مخابرات افزود    : زمانیکه فضای رقابتی 
د    ر عرصه  تلفن همراه جد    ی می ش��ود     و تقاضا د    ر بازار به 
حد     اشباع می رسد     می بایس��ت راهکار های تشویقی د    ر 

د    ستور کار اپراتور ها قرار بگیرد    .
زارعیان افزود    : د    ر بحث تلفن همراه د    و عامل باعث ش��د    ه 
که اپراتورها چنین تصمیمی بگیرن��د     اول همان فضای 
رقابت و چند     اپراتور شد    ن کشور است و د    وم فضای خالی 

و ظرفیت خالی انتقال صوت و د    یتا می باشد    .
وی اظهار د    اش��ت: از راهکار های د    یگر د    ر خصوص ایجاد     
فضای رقابتی س��الم میان اپراتورها می تواند     رعایت کف 
قیمت ها و نیز کف شاخص های کیفیت باشد     و همچنین 
باید     حد    اقل استاند    ارد     های الزم د    ر کیفیت ها لحاظ شود     
تا فضا به گونه ای باشد     که همه اپراتورها به لحاظ حقوقی 

و قانونی از فرصت برابر د    ر ارائه خد    مات برخورد    ار باشند    .
زارعیان اد    امه د    اد    : واقعیت این است که باید     منطقی و 
متناس��ب با توان اپراتور و پیش بینی آیند    ه این روش 
ها پیش گرفته  ش��ود     و نباید     نگاه کوتاه بینانه به سود     

کوتاه مد    ت د    اشته باشیم.

گفت
 و
گو

اتاق خب�ر: نایب رئی��س اتحاد   ی��ه صاد   رکنن��د   گان و 
وارد   کنند   گان میوه ایران موان��ع و مزایای تجارت میوه و 

تره بار با روس ها را تشریح کرد   .
نایب رئی��س اتحاد   ی��ه صاد   رکنن��د   گان و وارد   کنند   گان 
میوه ایران د   ر م��ورد    وضعیت صاد   رات میوه به روس��یه، 
با اعالم وجود    مش��کالتی د   ر زمینه صاد   رات محصوالت 
کش��اورزی، ایران را د   ارای پتانس��یل باال برای صاد   رات 
توصیف کرد   . صد   رالد   ین نیاورانی نای��ب رئیس اتحاد   یه 
صاد   رکنند   گان و وارد   کنن��د   گان میوه ایران د   رگفت و گو 
با اتاق خبر با بی��ان اینکه محصوالت کش��اورزی تولید    

ش��د   ه د   ر ایران از کیفیت خوبی برای 
صاد   رات برخورد   ار هس��تند   ، تصریح 
کرد   : د   ر حقیقت د   ر رابطه با صاد   رات 
محص��والت کش��اورزی به روس��یه 
صاد   رکنن��د   گان با د   و مش��کل تعرفه 
باالی روسیه برای وارد   ات محصوالت 
کش��اورزی از ای��ران و کمب��ود    های 
بخ��ش حمل و نق��ل ریل��ی و هوایی 
ای��ران روبه روهس��تند   . ب��ا این حال 
تالش هایی د   ر حال انجام اس��ت که 
این مش��کالت به زود   ی حل شوند    و 
ش��اهد    افزایش ص��اد   رات محصوالت 

کشاورزی ایران به روسیه باشیم.
 نیاورانی د   ر مورد    علت استقبال پایین 
از محص��والت کش��اورزی ای��ران د   ر 
روسیه، گفت: متاسفانه تجاری که از 

روس��یه به ایران می آیند    به د   لیل آشنا نبود   ن با وضعیت 
کش��اورزی د   ر کش��ور، به جای خرید    از صاد   رکنند   گان 
میوه و اف��راد   ی که د   ر ای��ن زمینه تجربه زی��اد   ی د   ارند    
ترجیح می هند    ک��ه از میاد   ین میوه و تره ب��ار یا به طور 
مستقیم از صاحبان مزارع و باغات خرید    کنند   . به همین 
د   لیل محصوالت خرید   اری شد   ه از س��وی این افراد    فاقد    
کیفیت و اس��تاند   ارد    الزم برای مصرف د   ر روس��یه است 
و همی��ن امر باع��ث کم ب��ود   ن اس��تقبال از محصوالت 
کش��اورزی ایران د   ر این کشور شد   ه اس��ت. نایب رئیس 
اتحاد   یه صاد   رکنند   گان و وارد   کنند   گان میوه ایران اد   امه 

د   اد   : د   ر صورت خرید    از صاد   رکنند   گان میوه، محصوالت 
خرید   اری ش��د   ه با کیفیت باالتری  به آنها عرضه خواهد    
ش��د    زیرا این محصوالت منحصرا برای ص��اد   رات جمع 
اوری و بسته بند   ی ش��د   ه اس��ت. وی ماند   گاری باال را از 
د   یگر ویژگی هایی د   انس��ت که میوه های صاد   راتی ایران 
د   انس��ت و گفت: از نظر بس��ته بند   ی صاد   رات میوه نیاز 
به کارتن های مخصوص د   ارد    که قابل بازیابی اس��ت. به 
همین د   لیل نمی توان میوه ه��ای صاد   راتی را د   ر کارتن 
های معمولی صاد   ر کرد    زیرا باعث به وجود    آمد   ن خرابی 
د   ر محصوالت صاد   راتی خواهد    شد   . این مشکلی است که 
به د   لیل خرید    مس��تقیم محصوالت 
کش��اورزی از س��وی تج��ار روس به 

وجود    می آید   .
نیاوران��ی د   ر مورد    قابلیت د   س��تیابی 
محص��والت کش��اورزی ای��ران ب��ه 
اس��تاند   ارد    های مورد    نظر روس ها د   ر 
زمین��ه محصوالت کش��اورزی گفت: 
اس��تاند   ارد   ی که د   ر مورد    محصوالت 
کش��اورزی باید    رعایت ش��ود    به طور 
کلی د   ر مورد    کیفیت محصوالت است. 
برای مثال د   ر مورد    میوه های صاد   راتی 
محصول مورد    نظر بای��د    اند   ازه معین 
و مش��خصی د   اش��ته و فاق��د    موارد   ی 
مانند    کرم خورد   گی و لکه باش��د   . این 
محص��والت د   ر کش��ور موج��ود    می 
باش��د    و حتی به اروپا که د   ارای قوانین 
سختگیرانه تری د   ر مورد    استاند   ارد    محصوالت کشاورزی 
نسبت به روس��یه می باشد    صاد   ر می ش��ود   . نایب رئیس 
اتحاد   یه صاد   رکنند   گان و وارد   کنند   گان میوه ایران با اشاره 
به محبوبیت محصوالت کش��اورزی ایران د   ر کش��ورهای 
همسایه تصریح کرد   : د   ر حال حاضر محصوالت کشاورزی 
ایران د   ر کشورهای همسایه با اس��تقبال بسیاری مواجه 
و گاهی نس��بت به محصوالت وارد   اتی از سایر کشور ها با 
قیمت باالتری فروخته می ش��ود   . با این ح��ال با توجه به 
مسائل امنیتی د   ر کشورهای همسایه ایران، صاد   رات این 

محصوالت با مشکل مواجه هست.

9

نایب رئیس اتحاد  یه صاد  رکنند  گان و وارد  کنند  گان میوه پاسخ د  اد  

موانع تجارت میوه با روس ها چیست؟

استاند   ارد   ی که د   ر مورد    
کش��اورزی  محص��والت 
باید    رعایت شود    به طور 
کل��ی د   ر م��ورد    کیفی��ت 

محصوالت است
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تصویر روز:   آخرین روز بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

مرمت 2۸ خانه تاریخی توسط شهرد   اری شیراز
اتاق خبر: اتاق خبر: ش��هرد   ار شیراز از 

مرمت 28 خانه تاریخی موجود    د   ر 
بافت قد   یم شیراز خبر د   اد   .

غالمرضا پاک فط��رت بعد   ازظهر 
شنبه د   ر حاش��یه افتتاح د   ومین 
جشنواره هنر و میراث »سی راه« 

افزود   :طی برنامه ری��زی های انجام 
شد   ه شهرد   اری شیراز 28 خانه تاریخی 

که میراث فرهنگی توان بازسازی آنها را ند   اشته مرمت خواهد    
کرد   .وی اد   امه د   اد   : یکی ازاولویت های مهم شهرد   اری شیراز 
احیاء بافت تاریخی و فرهنگی ش��یراز است که د   ر این راستا 
برنامه ریزی های مناسبی د   ر جهت ارائه کاربری های جد   ید    
مد    نظر قرار د   ارد   .ش��هرد   ار ش��یراز تاکید    کرد   : هتل سنتی، 
رستوران سنتی از جمله کاربری های این منازل است که د   ر 
کنار آنها حتی کاربری فرهنگی نیز می توان برای آنها د   ر نظر 
گرفت. پاک فطرت تصریح کرد   : برای رسید   ن به این مهم نیاز 
به سرمایه گذاری بخش خصوصی است که د   ر این راستا نیز 

ضمینه سازی های مناسب نیز انجام شد    است.

د   هکد   ه ای بد   ون جاد   ه با کانال های آب
اتاق خبر: شاید    شما هم تا کنون به این 

فکر افتاد   ه باشید    که د   ر یک د   هکد   ه ی 
کوچک ش��بیه آنچه که د   ر قصه ها 
د   رباره ی آن ها می شنوید   ، زند   گی 
 Giethoorn کنید   . د   هک��د   ه ی
د   ر هلند    یکی از همان د   هکد   ه های 

زیبای��ی اس��ت.د   هکد   ه ی رویای��ی و 
د   ید   نی Giethoorn ک��ه با عنوان »ونیز 

هلند   « نیز ش��ناخته می شود    د   ر س��ال  1230 پایه ریزی شد   ه 
است. د   هکد   ه ای که هیچ جاد   ه یا وس��ایل حمل و نقل مد   رنی 
ند   ارد   ، تنها کانال ها و 176 پ��ل، راه های ارتباطی این د   هکد   ه را 
تشکیل می د   هند   . گرد   ش��گران برای بازد   ید    از این د   هکد   ه باید    
وس��ایل نقلیه ی خود    را بی��رون از آن پارک کنن��د    و پیاد   ه یا با 
استفاد   ه از قایق هایی که whisper boats نام د   ارند    می توانند    
د   ر این د   هکد   ه گرد   ش کنند   . از این رو محیط این د   هکد   ه بسیار 
آرامش بخش است حتی زمانی که سیل توریست ها د   ر گوشه و 
کنار آن د   ید   ه می شود   . حتی د   ر وبسایت این د   هکد   ه نیز به این 
نکته اشاره شد   ه است که د   ر Giethoorn بلند   ترین صد   ایی 
که خواهید    ش��نید   ، صد   ای ارد   ک ها و سایر پرند   گان است؛ یک 
د   هکد   ه ی آرام و رویایی.این د   هکد   ه جاد   ه ای ند   ارد   ، اما این بد   ان 
معنا نیست که شما نمی توانید    د   ر گوشه و کنار آن گرد   ش کنید   . 
تنها صد   ایی که می شنوید   ، صد   ای پرند   گان است. حتی زمانی 

که د   هکد   ه پر از توریست باشد   .

اخبار
اتاق خب�ر: اف��راد    ثروتمند   ، پول هایش��ان 
را ص��رف چیزه��ا و کارهای��ی می کنند    که 
د   ر ذهن م��ا نمی گنجد   . یک��ی از این کارها 
خری��د   ن جزیره برای گذران��د   ن تعطیالت، 
اس��تراحت و فرار از ش��لوغی زند   گی ش��ان 
است. س��لبریتی هایی مثل جورجو آرمانی، 
لئونارد   و د   ی کاپریو، جانی د   پ و ... از کسانی 
هس��تند    که صاحب جزیره ی شخصی اند   . 
بازیگران، خوانند   گان و س��رمایه د   ارانی که 
حساب بانکی آنها عد   د    های نجومی را نشان 
می د   هد   . آن ها ثروتمند   ند   ، آن ها پول هایشان 
را خرج چیزهایی می کنند    که ما حتی تصور 
هم نمی کنیم. راه های مختلفی را برای خرج 
کرد   ن ثروتشان انتخاب می کنند   . بعضی ها 
که بیشتر به س��کوت و طبیعت عالقه د   ارند    

به د   نبال خرید    جزیره ها می روند   .
ریچارد    برانسون

ریچارد    برانس��ون، غول اقتصاد   ی ش��رکت 
ویرجین، جزیره ی نکر را د   ر س��ال 1978 به 
قیم��ت 180000 پوند    )ی��ا 300000 د   الر 
آمریکا یا 1040280000 تومان( خرید   اری و 
برای تبد   یل کرد   ن آن به یک اقامتگاه شخصی 
لوکس، 10 میلیون د   الر )34676000000 
تومان( هزین��ه کرد   . ای��ن اقامت��گاه به طور 
همزم��ان می تواند    میزب��ان 28 نفر باش��د   ، 
که امکان د   اش��تن یک تجرب��ه ی تعطیالت 
ش��خصی با حضور خد   مه ی کاف��ی را فراهم 
می کند   . تمام س��واحل جزیره ی بهشتی سر 

ریچارد    برای بازد   ید    عموم آزاد    است.
جورجو آرمانی

جزی��ره ی  م��د   ،  ط��راح  آرمان��ی،  جوج��و 
اس��کورپیوس را با مبلغ ب��االی 190 میلیون 
د   الر )658844000000 توم��ان( خری��د   اری 

کرد    و کس��انی مانند    بیل گیتس و مد   ونا را که 
د   ر مزاید   ه ی این جزیره ش��رکت ک��رد   ه بود   ند   ، 
شکست د   اد   . این جزیره برای سال های متماد   ی 
د   ر اختیار نسل های مختلف خانواد   ه ی اوناسیس 
بود   . اس��کورپیوس ک��ه د   ر د   ریای ایون��ی و د   ر 
سواحل یونان قرار د   ارد    به خاطر عمارت مجلل 

کاخ صورتی از شهرت زیاد   ی برخورد   ار است.
د   یوید    کاپرفیلد   

جزیره ی موش��ا د   ارای 60 هکتار س��احل 
سفید    و تا حد    زیاد   ی توسعه نیافته است. 
این موضوع به صاحب این جزیره که د   یوید    
کاپرفیلد    شعبد   ه باز اس��ت اجازه می د   هد    
تا د   ر این بهشت اس��توایی سرسبز بکر به 
استراحت بپرد   ازد   . د   یوید    کاپرفیلد    شعبد   ه 
باز مشهور د   هه هشتاد    و نود    میالد   ی است 

که شهرت بسیاری د   ر آن زمان د   اشت.
 اد   ی مورفی

جزیره ی شخصی اد   ی مورفی د   ر باهاما، آن قد   ر 
مرموز اس��ت که تقریباً هیچ کس چیز زیاد   ی از 
آن نمی د   اند   . مورفی این جزیره را د   ر سال 2007 
به قیمت 15 میلی��ون د   الر )52014000000 
تومان( خرید   اری کرد   ه و از آن موقع تا به حال آن 

را کامالً خصوصی نگه د   اشته است.
مل گیبسون

جزیره ی ماگو با 2185 هکتار مساحت 
یکی از بزرگترین جزیره های ش��خصی 
د   ر اقیانوس آرام اس��ت. مل گیبس��ون 

این جزیره را د   ر س��ال 2005 خرید   اری 
کرد   . خد   مه ای ک��ه از این ملک مراقبت 

می کنند   ، تنها ساکنان آن هستند   .
مل گیبسون کارگرد   ان و بازیگر مشهور 
هالیوود   ی اس��ت که از جمله فیلم های 
مهم اون به عن��وان بازیگ��ر می توان به 
شجاع د   ل، میهن پرست و مصائب مسیح 

اشاره کرد   .
د   ومین اقامتگاه ریچارد    برانسون

ریچ��ارد    برانس��ون صاح��ب بی��ش از 
یک جزی��ره ی ش��خصی حیرت انگیز 
اس��ت. او د   ر س��ال 2007 جزی��ره ی 
موس��کیتو را به قیمت 10 میلیون د   الر 
)34676000000 توم��ان( خرید   اری 
کرد   . این جزیره د   ارای 49 هکتار ساحل 
و جنگل های بارانی انبوه است. برانسون 
قصد    د   ارد    ت��ا از این جزیره ب��رای پاس 
د   اشتن تنوع زیستی و پرورش حیوانات 

کمیاب استفاد   ه کند   .
جانی د   پ

جان��ی د   پ تعطیالت��ش را د   ر جزیره ی 
 Little Halls Pond(    لیتل هالز پاند
Cay( می گذران��د   . این جزی��ره ی 18 
هکت��اری د   ارای ی��ک س��احل رؤیایی، 
گیاهان استوایی و حریم شخصی است. 
د   پ ه��ر زمان که احس��اس ناامنی کند    

خانواد   ه اش را به این جزیره می برد   .
جانی د   پ د   ر اغلب فیلم های تیم برتون، 
کارگرد   ان فیلم ها و انیمیشن های فانتزی 
بس��یاری معروفی چون »اد   وارد    د   ست 
قیچی« و »چارلی و کارخانه ش��کالت 
سازی« بازی کرد   ه اس��ت. وی عالوه بر 

فیلم د   ر د   نیای موسیقی نیز فعال است.

معرفی جزایر شخصی بازیگران مشهور


