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عال میرمحمد صادقی در گفت و گو با اتاق خبر: 

در سبک فعلی مالیات ستانی به 
کسبه ظلم می شود

سخن آغاز

تش��کل های اقتصادی زیادی امروز در کش��ور ما وج��ود دارد. 
معروف ترین تش��کل اقتصادی بی ش��ک اتاق بازرگانی است که 
تشکل های اقتصادی زیادی را در درون خود به ثبت رسانده و بر 
اساس قانون متولی ساماندهی تشکل های اقتصادی است به همین 
دلیل صفت تشکل تشکل ها را مس��ئوالن آن برای اتاق به کار می 
برند. همچنین تش��کل های فراوان صنفی در اتاق اصناف به ثبت 
رسیده اند که عمال بیش از 17 درصد تولید ناخالص ملی کشور را 
در اختیار دارند. قوانین زیادی مانند قوانین برنامه چهارم و پنجم، 
قانون بهبود مستمر محیط کس��ب و کار و قانون رفع موانع تولید بر 

اهمیت تشکل گرایی تأکید کرده است. اما هنوز یک سوال اساسی 
در ایران بی پاسخ است. تش��کل های اقتصادی قرار است پیگیر 
منافع ملی کشورمان باشند یا مسئولیت حمایت از اعضای صنف 
خود را دارند؟ اگر در مورد خاصی میان منافع اعضای تش��کل و 
منافع ملی تضاد ایجاد شد، تشکل موظف به حمایت از کدام یک 
است. می توان ادعا کرد که تا کنون تشکل ها منافع صنفی خود را 
به منافع ملی ترجیح داده اند چرا که حیات این تشکل ها به حمایت 
از اعضای آنها بس��تگی دارد. حتی نام تشکل ها نیز مبین حمایت 
آنها از صن��ف خاصی اس��ت. در این میان اهمیت ایجاد تش��کل 
هایی فراگیر و ملی که به مانند چتری بر روی س��ایر تشکل ها با 
پسوندهای بازرگانی و صنعتی و خدماتی قرار گیرد بیش از پیش 
قابل توجه اس��ت. در حقیقت یک حلقه مفقوده در تشکل گرایی 
اقتصادی ایران وجود دارد که همانا تش��کل های فراگیر و ملی با 

هدف همسو کردن اهداف ملی و تشکلی است

قطع روابط تجاری 
ایران و عربستان؛ 
بازی باخت -باخت!

فراز جبلی

سردبیر

تشکل ها، حامی اقتصاد ملی یا منافع صنفی؟



سیاسی2
روی موج خبر

حمله به آبروی نظام!
اتاق خب�ر: حس��ن روحانی رئی��س جمهور کش��ورمان 
بالفاصله پس از حمل��ه گروهی عناصر 
خودس��ر ب��ه اماک��ن دیپلماتیک 
عربس��تان س��عودی اع��الم کرد 
حمله به این اماکن به نوعی حمله 
به آبروی نظام جمهوری اس��المی 
ای��ران در عرصه بی��ن المللی بوده 
اس��ت. وی س��پس در نامه ای مکتوب 
از رئیس دستگاه قضا خواس��ت تا به صورت فوری و اولویت 
دار پرونده مهاجمین به سفارتخانه و کنسولگری عربستان 
سعودی را جهت شناس��ایی و برخورد در دس��تور کار قرار 

دهد.

احساس دوگانه شادی و ناراحتی آیت اهلل
اتاق خب�ر: آیت اهلل هاش��می رفس��نجانی رئیس مجمع 
تش��خیص مصلحت نظ��ام با بی��ان این 
جمله ک��ه »وقتی ش��نیدم درصد 
ناس��ای  نیروه��ای  از  زی��ادی 
آمریکا ایرانی هس��تند، احساس 
دوگانه ای از خوشحالی و ناراحتی 
ک��ردم«، افزود: احس��اس غ��رور و 
افتخار می کنیم که جوان��ان ایرانی در 
مراکز مهم علمی، فضایی، پزش��کی، مهندس��ی، مدیریت 
کارخانه های مه��م جهان حضور دارن��د و ناراحتیم که چرا 
زمینه ای برای ماندن این جوانان در کشور فراهم نشده که 

بمانند و در ایران خدمت کنند.

سرنوشت نامعلوم نوه امام در انتخابات
اتاق خبر: سیدحسن خمینی که یکی از بخت های اصلی 
پی��روزی درانتخابات مجل��س خبرگان 
در حوزه انتخابیه تهران بود به ناگاه 
دچار یک وضعیت نامشخص شده 
اس��ت ماجرا از آنجا شروع شد که 
وی در آزمون تعیین سطح علمی 
و فقهی ش��رکت نکرد چرا که اعالم 
ش��ده بود از وی دعوت نش��ده است و 
این به معنای تایید صالحیتش بصورت غیرمستقیم بود اما 
ساعتی بعد یکی از اعضای ش��ورای نگهبان تاکید کرد برای 
همه داوطلبان پیامک ارسال شده است و اگر کسی در جلسه 

شرکت نکرده باشد به معنی رد صالحیتش خواهد بود!

واکنش آمریکا به تنش ایران و عربستان
اتاق خبر: »جان کربی« س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا 
با بیان اینکه آمریکا به قدرت تعامل و گفتگوی مس��تقیم 
میان ایران و عربستان سعودی باور دارد 
گفت: ما خواس��تار کاهش تنش ها 
هس��تیم. وی افزود تنش میان دو 
کشور به هیچ عنوان به نفع کشور 
نیس��ت و این باع��ث افزایش بی 
ثباتی در کل منطقه خواهد شد لذا از 
طرفین می خواهیم بالفاصله برای خروج 

از این وضعیت تالش کنند.

اتاق خبر: شامگاه ش��نبه گروهی از معترضان به اعدام شیخ 
نمر، رهبر شیعیان عربستان، ابتدا در مقابل سفارت عربستان 
در تهران در چهارراه فرمانیه تجمع کرده س��پس با هجوم به 
داخل س��اختمان به تخریب اموال آن پرداختند و سفارت را 
به آتش کشیدند تا این تبدیل به حرکتی دومینووار از سوی 

برخی کشورهای عربی برای قطع رابطه با ایران شود.
یک روز پس از به آتش کشیده ش��دن س��فارت عربس��تان 
س��عودی در تهران،عادل الجبیر،وزیر خارجه عربس��تان در 
یک کنفرانس خبری در ریاض اعالم کرد این کش��ور روابط 
دیپلماتیک خود با جمهوری اسالمی ایران را قطع کرده و از 
دیپلمات های ایرانی خواس��ت ظرف ۴۸ ساعت آینده خاک 
عربستان را ترک کنند. تلویزیون دولتی العربیه عربستان در 
ساعات نخست صبح دوشنبه با پخش تصاویر "اختصاصی"، 
هیات دیپلماتیک عربستان را پس از ترک ایران هنگام ورود 
به دوبی نشان داده است.در همین رابطه وزارت امور خارجه 
س��ومالی و مصر در بیانیه های جداگانه ای از اقدام عربستان 
در قطع رابطه با ایران استقبال کردند. اما یک روز پس از قطع 
رابطه تهران و ریاض، پادش��اهی بحرین در اقدامی هم سو با 
عربس��تان س��عودی، به کاردار موق��ت ای��ران در منامه ۴۸ 
ساعت فرصت داد تا آن کشور را ترک کند. بحرین از مهر ماه 

گذش��ته روابط خود با ایران را به بهانه های واهی و دروغین 
به پایین ترین س��طح دیپلماتیک تنزل داد با احضار مرتضی 
صنوبری کاردار موقت ایران  تصمیم منامه برای قطع روابط 

با ایران را به وی اعالم کرد.
س��ودان نیز که روزگاری نه چندان دور دارای روابطی بسیار 
حسنه با ایران بود در کمتر از یک روز روابط دیپلماتیکش با 
ایران را قطع کرد در همین رابطه س��اعاتی بعد جیبوتی هم 
به جرگه کشورهایی پیوس��ت که روابط خود را با ایران قطع 
می کنند. این کش��ور آفریقایی که با یمن تنها ۲۰ کیلومتر 
فاصله دریایی دارد، طی س��ال های گذشته کمک های مالی 
و غیرمالی زی��ادی از ای��ران دریافت کرده و حت��ی پارلمان 
این کش��ور هم با هزینه ایران ساخته ش��ده است. این کشور 
همچنین در س��ال ۱۳۸۷ از طریق بانک توسعه صادرات وام 

۱۰ میلیون دالری از ایران گرفته بود.
کویت و قطر نیز سفرایش��ان را از ای��ران فراخواندند و امارات 
متحده عربی بزرگترین ش��ریک اقتصادی ای��ران در جنوب 
خلیج فارس هم روابطش را به س��طح کاردار تنزل داد. بدین 
ترتیب به نظر می رسد س��ال ۲۰۱6 یک سال پرکار و بسیار 
مهم برای دستگاه دیپلماسی کشور در س��طح خاورمیانه و 

منطقه خواهد بود.

دومینوی قطع روابط 
دیپلماتیک اعراب با ایران

پیامد های حمله گروه های خودسر به 
اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی

وزیر س��ابق ارتباطات در پاسخ به اینکه چرا موضوع راه 
اندازی ش��بکه ملی اطالعات در پیش نویس برنامه شش��م 
توسعه حذف شده است گفت: به احتمال زیاد توافقات پشت 
پرده بین وزارت ارتباطات و س��ازمان مدیریت این مسئله را 
از دس��تور کار دولت خارج کرده اس��ت.محمد سلیمانی در 
گف��ت و گو با ات��اق خبر افزود: در  قانون بودجه س��ال 9۳ 
و 9۴ به ترتیب  مبل��غ  ۱۲۰۰و ۱۴۰۰ میلیارد تومان و در 
مجموع ۲6۰۰ میلیارد بنام شبکه ملی اطالعات اختصاص 
یافت و این مبلغ از محل واریزی اپراتورها تامین شد. از سوی 
دیگر در برنامه توس��عه پنجم هم دولت مکلف به راه اندازی 
ش��بکه ملی اطالعات ش��ده اس��ت ولی هم اکنون گزارش 

شفاف و روش��نی به مردم، مجلس و ش��ورای عالی فضای 
مج��ازی در خصوص نحوه هزینه کرد این مبلغ ارائه نکرده 
اس��ت.وی ادامه داد: از س��وی دیگر این ابهام وجود دارد که 
وزارت ارتباطات چه بستری را به عنوان شبکه ملی اطالعات 
مطرح کرده اس��ت و تعریف و چارچ��وب این برنامه به چه 
صورت است؛ قاعدتا بایستی هنگامی که موضوع شبکه ملی 
اطالعات مطرح می شود قیمت اینترنت نیز کاهش و پهنای 
باند وس��یع و گسترده  و قابل دسترس در اختیار مردم قرار 
گیرد.وزیر س��ابق ارتباطات اعالم کرد: ه��دف از راه اندازی 
شبکه ملی اطالعات این است که اطالعات در داخل کشور 

جریان داشته باشد و به خارج از کشور انتقال پیدا نکند.

انتقاد هفته

محمد سلیمانی

چرا اینترنت ملی در برنامه وزیر سابق ارتباطات و فناوری
ششم دیده نشده؟



اقتصادی3

گوشه کنار اقتصاد

سقوط دوباره بورس چین
کشوری تابلوی بورس ش��رکت های مختلف با فونت های 
قرمز رنگ نوشته می ش��ود این به معنی 
رش��د منف��ی و وضعیت نامناس��ب 
تعبیر می ش��ود اما در چین هرگاه 
رنگ فونت ها سبز شد همان معنا 
را می دهد! لذا وقتی س��هامداران 
و ب��ورس بازه��ا در چی��ن ب��ر روی 
تابل��و رنگ های س��بز را م��ی بینند در 
خواهند یافت که احتماالً دچار ضرر مالی ش��ده اند!قبل از 
ش��روع معامالت درصبح روز ۴ ژانویه، اولین روز معامالتی 
سال ۲۰۱6، رس��انه های مالی چین پر از پیش بینی های 
مثبت برای گشایش درب بازارهای کشور “به سمت قرمز” 
بودند. اما هنگامی که درب باز شد، سیل رو “به سمت سبز 
“ بود.در همین روز CSI ۳۰۰، ش��اخص بزرگترین سهام 
کش��ور چین، کاهش ۷ درصد داش��ت، که بدترین شروع 
س��ال برای بازارهای چین تا به حال بوده است.آنها تمایل 
به بازگرداندن آرامش به بازار، هنگامی که در آشفتگی بود، 
داشتند اما چنین شانسی رخ نداد: کمتر از ده دقیقه پس از 
انجام معامالت، اولین مکث از س��ر گرفته شد و شاخص با 
دو درصد کاهش باعث قطع کننده مدار دیگر شد و تعلیق 
در تجارت ب��رای باقی روز ادام��ه یافت.البته تعبیر بیش از 
حد یک روز سبز خطرناک اس��ت، به ویژه برای بازار سهام 
به عنوان فرار از بازار چین. پس از س��قوط در این تابستان، 
قیمت س��هام قوت گرفته بود )زمانی که تجارت باز ش��د، 
CSI ۳۰۰ تا بیش از ۲۰ در ماه آگوس��ت رشد کرد( و این 
امر یک اصالح جدی��د اجتناب ناپذیر به نظر می رس��ید. 
تعدیل کنندگان شروع به کم کردن بس��یاری از اقدامات 
فوق العاده کردند، آنها در ماه های اخیر برای باال نگه داشتن 
بازار تالش کردند.با این اوصاف، این قطعا همان آغازی که 
از سال ۲۰۱6 مقامات چینی برای بازارهای مالی خود امید 
داش��تند، نیس��ت. آنها به طور مداوم ادعا کرده اند که بازار 

بورس نجات میابد و این شرایط موقتی است.

تابستان سختی در پیش داریم
قائم مقام وزیر نیرو ستار محمودی در پانزدهمین همایش 
ساالنه مدیران ارش��د وزارت نیرو اظهار 
داش��ت: بارش های صورت گرفته از 
ابتدای س��ال آبی جاری ت��ا امروز 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
رشد داش��ته اما اگرچه بارش های 
س��ال جاری خوب بوده اما با ظرفیت 
محدود بوده و از آن جای��ی که 6۰ درصد 
بارش های سال در زمستان و ۳۰ درصد در بهار رخ می دهد، 
ما نباید به افزایش محدود بارش ها در فصل سرما دلخوش 
کنیم و غره ش��ویم.وی افزود: تابستان س��ال آینده، شرایط 
دشواری را برای تأمین آب خواهیم داشت، از اینرو نباید فکر 
کنیم چون بارش ها افزایش داش��ته نیاز به مدیریت بهینه 
تأمین، توزیع و مصرف آب نداریم.قائم مقام وزیر نیرو تصریح 
کرد: من از همه ش��ما مدیران ارش��د آب و برق کش��ور می 
خواهم که آمادگی همه جانبه برای پدافند غیر عامل و مقابله 
با حوادث غیرمترقبه داش��ته باش��ید و به یاد داشته باشید 
که شفافیت در اطالع رس��انی، ارائه خدمات و محصوالت با 

کیفیت به مردم ، ضامن تحقق برنامه ها است .

نظرسنجی رویترز از تحلیلگران بازار نفتی حاکی از آن است که 
به رغم کاهش احتمالی تولید خارج از اوپک، از آنجا که رش��د 
تقاضای نفت بعید اس��ت که عرضه در حال افزایش از س��وی 
کش��ورهای ایران و عراق را جذب کند، قیمت نفت در س��ال 

۲۰۱6 احتماالً افزایش قابل توجهی نخواهد داشت.
نظرس��نجی رویترز از ۲۰ تحلیلگر نشان می دهد که متوسط 
قیمت نفت برنت در س��ال ۲۰۱6 برابر با 5۲ دالر و 5۲ سنت 
در هر بش��که پیش بینی ش��ده که 5 دالر و ۴۳ سنت کمتر از 
نظرس��نجی ماه قبل اس��ت. این هفتمین نظرسنجی ماهانه 
اوپک اس��ت ک��ه در آن تحلیلگ��ران قیمت نف��ت را کاهش 

می دهند.
تحلیلگران در نظرس��نجی ماه می پیش بینی کرده بودند که 
متوس��ط قیمت نفت برنت در س��ال ۲۰۱6 برابر با ۷۰ دالر و 
9۰ س��نت خواهد بود اما این پیش بینی را از آن زمان تاکنون 

کاهش داده اند.
این تحلیلگران می گویند که متوس��ط قیمت نفت آمریکا در 

سال ۲۰۱6 برابر با ۴9 دالر و ۷5 سنت خواهد بود، در حالی که 
در ماه نوامبر آن را 5۳ دالر و ۷۳ سنت پیش بینی کرده بودند. 
متوسط قیمت نفت آمریکا در س��ال ۲۰۱5 حدود ۴۸ دالر و 

9۰ سنت بود.
۱۳ نفر از ۱۸ تحلیلگری که در نظرس��نجی اخیر و همچنین 
نظرس��نجی ماه نوامبر حضور داش��تند، پیش بین��ی خود را 
درخصوص متوسط نفت برنت در سال ۲۰۱6 کاهش داده اند. 
متوسط قیمت نفت برنت در سال گذشته میالدی 5۳ دالر و 

۷9 سنت در هر بشکه بود.
تحلیلگرانی که در این نظرسنجی حضور داشته اند درخصوص 
اینکه آیا قیمت های پایین نفت اوپک را به کاهش تولید مجبور 
خواهد کرد اتفاق نظر نداش��تند، به طوری که تعدادی معتقد 
بودند اگر قیمت ها به زیر ۳۰ دالر در هر بش��که برس��د اوپک 
احتماال اقدامات��ی را اتخاذ خواهد ک��رد، در حالی که دیگران 
گفته اند این سازمان تولید خود را کاهش نخواهد داد مگر اینکه 

تقاضا به شکل قابل توجهی سقوط کند.

قیمت نفت در سال 2016 افزایش زیادی نمی یابد

رئیس مجمع واردات علیرضا مناقبی اظه��ار کرد: موضوع 
حمایت از نمایندگان رس��می و مس��ئولیت پذی��ر یکی از 
مقوالت اساس��ی و اجتناب ناپذیر در حوزه تجارت خارجی 
کشور است. این مس��ئله خصوصا در آستانه گشایش های 
پسابرجام از حساسیت بیشتری برخوردار است و به همین 
جهت مجم��ع واردات در دیداره��ای مختلف ب��ا مدیران 
دستگاه های دولتی، خواس��تار توجه بیشتر به این مسئله 
شده است.وی با اشاره به جلس��ه اخیر هیات مدیره مجمع 
واردات با رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان تصریح کرد: در 
خصوص کاالهایی که امکان ثبت نمایندگی آن ها در ایران 
وجود دارد، باید شرایط ثبت سفارش به گونه ای ترتیب داده 
شود که امکان ثبت سفارش فقط برای واردکنندگانی میسر 
باشد که دارای نمایندگی رسمی و ثبت شده هستند. اتفاقا 
این موضوع مورد تایید مرکز امور اصناف نیز قرار دارد، ولی 

متاسفانه در اجرا، چندان مورد توجه قرار نمی گیرد.

مناقبی تاکید کرد: هدفمندسازی 
ک��ه  ش��رایطی  در  واردات 

واردکننده دارای نمایندگی 
ثبت ش��ده در کشور وجود 
دارد و نظام تجارت خارجی 
ما اجازه می دهد که سایرین 

ه��م در آن ردی��ف کاال اقدام 
ب��ه واردات کنند، بی معنا اس��ت. 

البته توجه به این مس��ئله نیز ضرورت دارد 
که مرجع اعطای نمایندگی باید از صالحیت الزم برخوردار 
باشد. یعنی از طرف ش��رکت مادر مجاز در تفویض اعطای 
نمایندگی باش��د، نه اینکه اف��راد بروند و از یک فروش��گاه 
کوچک نامه یک کاغذ بیاورند و نام این کار را اخذ نمایندگی 
رس��می بگذارند. این موضوعی است که ریش��ه بسیای از 

اختالفات در عرصه تجارت خارجی شده است.

تشکل ها
واردات فقط با ثبت نمایندگی صورت گیرد
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با شهرستان ها

لزوم همدلی بین دولت، مجلس و 
بخش خصوصی در دوران پساتحریم

اتاق خبر: محمود مستندی عضو هیآت نمایندگان اتاق 
زنجان ب��ه ضرورت اهمی��ت به بخش 
پس��اتحریم  در  دوران  تولی��د 
اش��اره کرد و گفت: دولت باید 
موانع تولی��د را رفع کند و به 
این ح��وزه در کش��ور بهای 
دوران  در  ده��د.  زی��ادی 
پس��اتحریم بخ��ش تولیدی 
کش��ور را از وضعیت نابس��امان 
اقتصادی نجات خواهد داد.محمود 
مستندی افزود: در اوایل انقالب اس��المی دولت به افرادی 
که فعالیت تولیدی انجام می دادند، وام های یارانه ای اعطا 
می کرد که در این راستا کمک ش��ایانی به رونق واحدهای 
تولیدی می ش��د ولی درحال حاضر خبری از این گونه وام 
ها نیست.مس��تندی به رف��ت و آمد هیآت ه��ای خارجی 
اش��اره کرد و گفت: باید از این فرصت اس��تثنایی بهره الزم 
را برد و بستر الزم برای جذب س��رمایه گذاران خارجی در 
کشور فراهم کرد. در همین رابطه باید قوانینی برای بهبود 
وضعیت اقتصادی تنظیم شود.مستندی به اهیمت بخش 
معدن و لزوم توجه دولت در این زمینه اش��اره کرد و گفت: 
در حوزه معدن براس��اس آمارهای جهانی ایران در بین ده 
کش��ور دنیا قرار دارد و همچنین در منطقه خاورمیانه نیز 
رتبه نخس��ت را به خود اختصاص داده است. باتوجه به این 
اهمیت دولت باید به این حوزه توجه زیادی کند. وی ادامه 
داد: طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس ۷ درصد کل 
ذخایر معدنی در ایران وجود دارد ولی متاسفانه از این ذخایر 

هیچ گونه استفاده ای نمی شود. 

وزیر امور خارجه نگرش مثبتی به 
بخش خصوصی دارد

مجتبی بهاروند عضو هیأت نماین��دگان اتاق بازرگانی 
خراس��ان رض��وی دی��دار وزی��ر امور 
خارجه با اعضا هیأت نمایندگان 
را مثبت ارزیابی کرد و گفت: 
این دی��دار بس��یار مثبت و 
سازنده بود.  در این جلسه 
مس��ائل و مش��کالت اتاق 
مشهد با کشورهای آسیای 
میانه و افغانس��تان با ایش��ان 
مطرح شد و وزیر امور خارجه نیز 
قول پیگیری و هم��کاری دادند.مجتبی 
بهاروند اف��زود: تقاضای هیأت نمایندگان اتاق مش��هد 
در این دیدار افزایش همکاری و تعامل در حوزه تجارت 
خارجی با کش��ورهای هم مرز با این استان بود که وزیر 
امور خارجه نیز اس��تقبال کردند.وی معتقد است: وزیر 
امور خارجه دیدگاه و نگرش مثبتی به بخش خصوصی 
دارند و در وزارت امور خارجه هم توجه ویژه  ای به  امور 
اقتصادی می ش��ود. همچنین انتخاب قائ��م مقامی از 
حوزه اقتصادی توس��ط وزیر امور خارجه نیز باعث می 
شود که مش��کالت بخش خصوصی سریعتر و بهتر حل 

شود.

ات�اق خبر- سوس�ن یحیی پ�ور: از 
آنجایی ک��ه اقتصاد ایران به ش��دت تک 
محصولی اس��ت و وابس��تگی زیادی به 
درآمدهای نفتی  دارد در حال حاضر که 
قیمت نفت در بازارهای بی��ن المللی به 
شدت کاهش داشته؛ دولت به دنبال این 
است که بودجه خود را از محل درآمدهای 
مالیاتی تامین کند؛ اما نگرانی ها و دغدغه 
هایی در بخش خصوصی در رابطه با این 
تصمیم وجود دارد که برای جویا ش��دن 
چند و چون آن و س��ایر مسائل اقتصادی 
گفت و گویی را با عال میرمحمد صادقی 
نایب رئیس اتاق تهران ترتیب داده ایم که 

در ادامه می خوانید.
  همواره در کش�ور با کسری بودجه 
روبرو بوده ایم؛ حال به دلیل کاهش 
درآمدهای نفتی دولت تصمیم دارد 
این کسری را از محل دریافت مالیات 
از بخش خصوص�ی جبران کند؛ نظر 

شما در این خصوص چیست؟
در کشور با کسری بودجه مواجه هستیم 
و آنطور که پیش بینی می ش��ود در نرخ 
نفت هم در ماه های آتی تغییری حاصل 

نمی شود.
باید گفت ک��ه در دریافت مالی��ات باید 
جان��ب انص��اف را رعایت ک��رد. در حال 
حاضر بن��گاه ه��ا و افرادی هس��تند که 
فرار مالیات��ی دارند و برعکس به کس��به 
یا افرادی ظلم می ش��ود. در این مسئله 
بای��د از جان��ب وزارت ام��ور اقتصادی و 
دارایی تجدیدنظر شود تا منابع جدیدی 
شناس��ایی تا از فشار بر کس��به و افرادی 
که نباید مالیات زی��ادی پرداخت کنند؛ 

جلوگیری شود.
 احتم��ال زیادی وج��ود دارد ک��ه تعداد 
زیادی از بنگاه ها ب��ه دلیل اینکه مالیات 
گزافی را به وزارت ام��ور دارایی پرداخت 
می کنند با تعطیلی روبرو شوند. لذا باید 
در دایره تش��خیص تجدیدنظر شود تا به 

نهادی ظلمی نشود.

 در حال حاضر در فص�ل بودجه به 
س�ر می بریم؛ چه توصی�ه هایی به 
مجلس دارید تا بودجه س�نواتی 95 
به مشارکت بیشتر بخش خصوصی 

منجر شود؟
به طور قطع بودجه باید بر تقویت بخش 
خصوصی بنا نهاده ش��ود تا به مشارکت 
هرچ��ه بیش��تر آن در ام��ور تولی��دی 

بیانجامد.
الزم است که در بودجه سنواتی 95 برخی 
از حوزه ها از مالیات معاف شوند. سرمایه 
گذاری باید در برخی از نقاط اش��تغال زا 
افزایش پیدا کن��د. معافیت های مالیاتی 
می تواند برای اقتصاد کش��ور مفید واقع 

شوند.
نباید نرخ مس��اوی برای مالیات بر درآمد 
در شهرهای بزرگ و در مناطق روستایی 
وجود داشته باشد؛ این مس��ئله عادالنه 
نیس��ت و نتیجه آن مهاجرت از روستاها 
به شهرهای بزرگ همچون دوران گذشته 
خواهد ب��ود. باید برای ای��ن موضوع فکر 
اساسی کرد و از مهاجرت ها جلوگیری به 
عمل آورد. در حال حاضر تهران دیگر نمی 
تواند مهاجر بپذیرد. علت مهاجرت عمده 
از روستاها به ش��هرها نبود شغل مناسب 

در روستاها است.
 قرار ب�ود که تک نرخی ک�ردن ارز 
تا پایان امسال نهایی ش�ود ولی باز 
هم مس�ئوالن بانک مرکزی اجرایی 
ک�ردن آن را ب�ه اواس�ط س�ال 95 
موکول کردن�د؛ علت خل�ف وعده 

مسئوالن چیست؟
مشخص نبودن شرایط سیاسی و برجام 
باعث می ش��ود که تصمیم گیری بانک 
مرکزی ب��ه تعوی��ق بیفتد. ب��ه هرحال 
تک نرخی ش��دن ارز یک مس��ئله مهم 
و ض��روری اس��ت که بای��د ب��ه گونه ای 
به سیاس��ت ها جهت داد که به س��مت 
ای��ن مهم حرکت ک��رد. درح��ال حاضر 
صادرکنندگان و تولیدکنندگان از تغییر 

بی قاعده نرخ ارز به شدت نگران هستند. 
در چند ماه اخیر تغییر محسوسی در نرخ 
ارز داده نشده است ولی در عین حال این 
دغدغه وجود دارد که به طور آنی نرخ ارز 
تغییر کند و این برای اقتصاد مملکت به 
ش��دت مضر خواهد ب��ود؛ چونکه امکان 
پیش بینی در امور تولی��دی یا صادراتی 
به دلیل اینکه نرخ ارز نوسان زیادی دارد؛ 

نیست.
 دولتم�ردان در مهار ت�ورم موفق 
عمل ک�رده ان�د؛ ولی همچن�ان ما 
شاهد رکود عمیقی در اقتصاد کشور 
هس�تیم؛ به نظر ش�ما چه سیاست 
هایی برای خ�روج از این بحران باید 

اعمال کرد؟
درحال حاضر پدی��ده رکود تنها منحصر 
به ایران نیس��ت. اغلب کشورها  همچون  
ام��ارات و کش��ورهای اروپای��ی به دلیل 
اینکه تولی��دات آن ها خری��داری ندارد؛ 
گرفتار این بحران هستند و باید گفت که 
این پدیده فراگیر اس��ت؛ اما مسئله رکود 
در ایران به مراتب از بس��یاری از کشورها 
افزون تر است. به نظر می رسد اگر مراحل 
اولیه برجام به طور کامل اجرایی شود؛ در 

آینده شاهد رونق در بازار خواهیم بود.
برای خ��روج از رک��ود الزم اس��ت که در 
سیاس��ت های اقتصادی مملکت تغییر 
اساسی داد. در این راستا باید از روش های 
سنتی اجتناب کرد. باید از حضور سرمایه 
گذاران خارجی به نحو احس��ن استفاده 
کرد تا س��رمایه گذاری مش��ترک برای 
تولید و صادرات افزایش پیدا کند. الزم به 
ذکر اس��ت که تولید تنها نباید به مصرف 
داخلی برس��د؛ کمااینکه در حال حاضر 
نیز برخی تولیدات کشور زائد بر مصرف 

داخلی است.
اکنون صنایع داخلی به ش��دت در رکود 
گرفتار ش��ده اند؛ در صنایع ساختمانی و 
در صنعت س��یمان رکود کم سابقه ای را 
شاهد هس��تیم به گونه ای که متاسفانه 
در حال حاض��ر انباره��ای کارخانجات 
تولید سیمان ما مملو از کرینتر است که 
به فروش نمی رسد. علت آن این است که 
در کشور فقط تولید شده منتهی به بازار 

فروش توجهی نشده است.
همواره باید به فکر توس��عه صادرات بود؛ 
باتوجه به اینکه خوشبختانه کشور ما در 
منطقه ای ق��رار گرفته اس��ت که اطراف 
آن مصرف کنندگان زی��ادی وجود دارد 
می توان به کشورهای همسایه صادرات 
گس��ترده ای را انجام داد. الزم اس��ت که 
تولیدات صادرات محور در کشور توسعه 

داده شود.

اتاق 
بازرگانی

عال میرمحمد صادقی در گفت و گو با اتاق خبر:

در سبک فعلی مالیات ستانی به کسبه ظلم می شود



گزارش

در جلسه کمیسیون کشاورزی خانه اقتصاد ایران مطرح شد

صادرات پایدار مواد غذایی به روسیه
در دهمی��ن جلس��ه کمیس��یون کش��اورزی خان��ه 
اقتصاد بر  بررس��ی هرچه بهتر  برنامه ششم در بخش 

کشاورزی و انحالل سازمان حمایت تأکید شد.
در ابتدای جلس��ه مجی��د افالکی عضو کمیس��یون 
کشاورزی خانه اقتصاد با اسفناک خواندن وضع تولید 
و صنع��ت اعالم کرد: بای��د به فکر راه حل��ی برای این 
ش��رایط بود و این وظیفه خطیر بر عهده خانه اقتصاد 
ایران است که به عنوان یک تش��کل خصوصی با ارائه 
پیشنهادهایی به دولتمردان راه های برون رفت از این 

شرایط را فراهم کند.
وی ادام��ه داد: در مورد ارقامی ک��ه در خصوص تولید 
ناخالص ملی کش��ور به گوش می رس��د می توان این 
چنین ادعا کرد که اوضاع بسیار نگران کننده و نا امید 

کننده است.
افالکی اظهار داش��ت: با کاهش ارزش پول و وضعیتی 
که در سطح کالن کش��ور و تولید به وجودآمده است؛ 
باید ارزیابی کرد ک��ه چه تمهیداتی در س��ال 95  در 

اقتصاد کشور باید اندیشید که شرایط حادتر نشود.
این عضو کمیسیون کشاورزی خانه اقتصاد با بیان این 
که در س��ال 95 تکلیفمان در هیچ حوزه ای مشخص 
نیس��ت اعالم کرد: وضعیت تورم، رکود و میزان بدهی 
های دولت نشان گر این است که چشم اندازی را برای 
س��ال 95 ، نمی توان متصور بود و کسری بودجه سال 
95، تأثیرات تورم زایی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.

افالکی اظهار داش��ت: از تبعات بخ��ش های مختلف 
اقتصاد روبه رو ش��دن با نیروی کار آزاد شده است؛ که 
این امر حاشیه نشینی شهرها و بیکاری گسترده را در 
پی داشته است و متأسفانه متغیرهای منفی همیشه 

در کشور آثار مخربی داشته است.
در ادامه منصور تهرانی رئیس کمیس��یون کشاورزی 
خانه اقتصاد با بیان این که سال 95  در سطح اقتصاد 
کالن بین ۳ تا 5 درصد رش��د خواهیم داش��ت گفت: 
نبای��د بدبینانه به ش��رایط نگریس��ت؛ اما این رش��د 
اشتغال را دربرنمی گیرد چرا که در 5 سال آتی با  نرخ 

بیکاری ۱۲/5 مواجه خواهیم بود.
وی در خصوص جایگزینی بازار روس��یه و اختالفاتی 
که این کش��ور با ترکیه مواجهه اس��ت اظهار داشت: 
هم اکنون ۲۰ صنعت کنسروس��ازی اصل��ی در ایران 
فعالیت می کنند که می توانند وارد بازار روسیه شده 
و درآمدی بالغ بر یک و نیم میلیون دالر برای ایران به 

دست آورند.

ابراهیم جمیلی، دبیرکل س��ابق ش��ورای ایران و عربستان و 
رئیس خان��ه اقتصاد ایران معتقد اس��ت ایران ب��ه دلیل تنوع 
تولید، راحت ت��ر می تواند ب��ازار جایگزین ب��رای محصوالت 
خود پیدا کن��د. او درخصوص بحرین و ام��ارات هم می گوید: 
ما با بحرین ارتباطات تج��اری چندانی نداریم. ب��ا امارات هم 
گرچه تجارت باالیی داریم اما اماراتی ها عاقل تر از آن هس��تند 
که بخواهند روابط تجاری خ��ود را، به خصوص در رکود فعلی 
اقتصاد جهانی، با ما قطع کنند. شاید برخی سخت گیری های 
موضعی را انجام دهند اما بعید است اثرگذاری چندانی داشته 
باش��د. در کل اقتصاد، آرامش می خواهد نه تشنج، باید تالش 
کنیم آرامش حاکم ش��ود.وی در مورد تأثیر تنش بین ایران و 
عربس��تان اظهار داش��ت: ایران و عربس��تان یک بازار مکمل 
داشتند؛ یعنی کاالهای دو کشور، رقابتی با هم ندارند. متأسفانه 
ش��رایط فعلی به جای اینکه بازار کشورهای اسالمی را تقویت 
کند، باعث می شود کشورهای اسالمی در حوزه اقتصاد از هم 
دور شوند. در این بازار بیشتر عربستان تولید می کند تا ایران، 

همچنین تنوع تولیدات ایران بیشتر است و راحت تر می تواند 
بازار جایگزین برای محصوالت خود پیدا کند. عربستان هم در 
صورت تمایل بسیار راحت تر می توانست از بازار ایران استفاده 
کند. در کل بازار ایران برای فعاالن اقتصادی عربستان، جذاب تر 
از بازار عربستان برای ایران اس��ت. وی ادامه داد: ما تنوع تولید 
داریم و عربس��تانی ها با توجه به ش��رایطی که دارند، دلش��ان 
می خواهد در ایران س��رمایه گذاری کنند. همچنین در بحث 
گردشگری، در چند س��ال گذشته رشد داش��ته ایم که حتی 
باعث شد از منطقه ظهران عربستان به مشهد، پرواز مستقیم 
داشته باشیم. این گردشگران از ایران خوششان می آمد و بعد 
از مشهد هم برای دیدن مناظر طبیعی ایران در شمال، به این 
منطقه می رفتند. نوع زندگی ایراني و توریس��م اسالمی، بیش 
از گردش��گری در اروپا موردتوجه توریس��ت های عربس��تانی 
قرار  گرفت. از این گذش��ته، ش��یعیان عربس��تان هم ایران را 
 دوس��ت دارند و عالقه قلبی آنها ب��ه ایران را نمی ت��وان از نظر

دور داشت.

قطع روابط تجاری ایران و عربستان؛ بازی باخت -باخت!

5

در هشتمین جلسه کمیسیون صنعت خانه اقتصاد بر مبارزه 
با قاچاق کاال و حذف تعرفه گذاری های گمرکی تأکید شد.

در ابتدای جلسه ضیاء متحدان نایب رییس کمیسیون صنعت 
خانه اقتصاد با اعالم این که معضل قاچاق مسئله ای آشنا برای 
همگان است عنوان کرد: در حال حاضر آمار قاچاق شناسایی 

شده رقمی بالغ بر ۱5 تا ۳۰ میلیارد دالر است.
متحدان گفت: از تبعات قاچاق می توان به مش��کالتی که این 
امر برای واحدهای صنعتی ایجاد می کند اشاره کرد، در واقع 
قاچاق کاال باعث می شود که صنایع یکی پس از دیگری دچار 

مرگ تدریجی شوند.
در ادامه محمد نجفی س��هی رییس کمیسیون صنعت خانه 
اقتصاد گفت: گاهی اوقات بیان بعضی مسایل می تواند راهگشا 
باشد، وظیفه تشکلی مانند خانه اقتصاد این است که مشکالت 

را شناسایی کند و راهکارهای عملی ارایه دهد.
احمد شریفی دیگر عضو کمیسیون صنعت خانه اقتصاد اظهار 
داشت: تنها راه برن رفت از مشکل قاچاق کاال تقویت صادرات 

اس��ت، که این امر ب��ا وجود 
به��ره ی ۳۰ درص��دی 

امکان پذیر نیست.
ایرج تاج الدین عضو 
هیات مدی��ره خانه 
اقتصاد ب��ا بیان این 
که خاستگاه قاچاق 

تعرف��ه اس��ت عنوان 
کرد: وقتی دولت بر روی 

کاالها تعرفه می بندند قاچاق 
کاال شکل می گیرد.

در ادامه حس��ین کیایی دیگر عضو کمیس��یون صنعت خانه 
اقتصاد اعالم کرد: دولت تعزیرات را که بالی جان تولید است 
از بین بردارد، تمامی اصناف را حمایت کند، و عوارض گمرکی 
را صفر کند در این صورت است که انگیزه قاچاق از بین خواهد 

رفت.

قاچاق کاال عامل مرگ تدریجی صنایع

خانه
خانهاقتصاد 
اقتصاد 
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تشکل ها 

نابسامانی در قیمت گذاری پودر 
شوینده 

 هوش��نگ باالزاده در یک نشس��ت خبری در پاس��خ به 
در  اقتص��ادی  س��وال خبرن��گار 
مورد نابس��امانی موج��ود در 
قیمت گذاری پودر شوینده با 
بیان اینکه عمده اختیارات 
قیمت گ��ذاری  م��ورد  در 
پودر ش��وینده ب��ه انجمن 
صنایع شوینده واگذار شده 
اس��ت، اظهار داش��ت: برای ما 
جای تأسف است که بگوییم برخی 
کاالهای جدید با عنوان اس��تفاده از ترکیب��ات جدیدتر یا 
آنزیم بیشتر به سمت قیمت گذاری های مختلفی می روند 
که البته در چنین ش��رایطی بهترین داور در مورد کیفیت 
محصوالت ش��وینده، مصرف کنندگان هستند.وی با بیان 
اینکه در صنعت شوینده شاهد قیمت گذاری متفاوتی در 
بازار هس��تیم، افزود: در حال حاضر محصوالت شوینده با 
اعمال تخفیف های متفاوت یا ب��ا ترکیبات مختلف عرضه 
می ش��وند و ش��اهد تخفیف های ۲ تا ۳۰ درصدی در بازار 
هس��تیم.عضو انجمن صنایع شوینده با اش��اره به وظیفه 
سازمان حمایت به عنوان دس��تگاه ناظر بر قیمت گذاری 
کاالها، اظهار داشت: بازار شوینده ها سامان خوبی ندارد و در 
حال حاضر برخی محصوالت از نظر کیفیت و ترکیب مواد 
اولیه با شرایط بسیار نابسامانی به مصرف کنندگان عرضه 

می شود.

شیب مالیم کاهش قیمت کاغذ 
سید طاهر ش��بیری با بیان اینکه هیجانی در بازار خرید و 
فروش کاغذ دیده نمی شود، اظهار کرد: 
زمان فعل��ی زم��ان اوج مصرف 
کاغذ اس��ت اما با ای��ن حال 
خب��ری نیس��ت و افزایش 
خرید و فروش کاغذ در بازار 

مشاهده نمی شود.
وی ب��ا اش��اره به رک��ود در 
بازار کاغ��ذ و همچنین تاثیر 
تبلیغ��ات انتخابات خب��رگان و 
مجلس روی این ب��ازار ادامه داد: اول باید 
مشخص شود که کاندیداها چه کسانی هستند و چه مقدار 

می خواهند برای تبلیغات چاپی بودجه صرف کنند.
دبیر س��ندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا با بیان اینکه 
یکی از مصارف عمده کاغذ در بازار ش��ب عی��د برای تولید 
سررسید و هدایای تبلیغاتی است، گفت: در این زمینه نیز 
شدتی که در سال های قبل وجود داشت امسال وجود ندارد 
و با توجه به اینکه زمان صفحه بن��دی و فرم بندی این گونه 
محصوالت نیز رو به اتمام است بعید به نظر می رسد که تاثیر 

زیادی روی بازار کاغذ داشته باشد.
شبیری با بیان اینکه منتظر تاثیر انتخابات و تبلیغات روی 
بازار کاغذ هس��تیم، اظهار کرد: به هر ح��ال منتظر اموری 
هس��تیم اما آنچه قابل دس��ترس تر از سایر مس��ائل است، 
بحث انتخابات است که بتواند بازار چاپ و کاغذ را به گردش 

درآورد.

رئیس اتحادیه فروش�ندگان لوازم شوفاژ و تهویه 
مطبوع تهران اع�ام کرد: رکود در حوزه س�اخت 
و س�از مس�کن منجر به کاهش تقاضا ش�د و این 
موضوع باعث شد تا قیمت سیستم های گرمایشی 

در بازار تا 15 درصد کاهش یابد.
محمدباق�ر معتم�د در گفت و گ�و با ات�اق خبر در 
رابطه با کاهش نرخ سیستم های گرمایشی عنوان 
کرد: پبش از ای�ن قیمت این محص�والت از 2 تا 3 
میلیون تومان بود اما در حال حاضر می توان همان 

محصوالت را از 1 تا 2 میلیون تومان تهیه کرد.
وی با اعام اینکه در حال حاضر س�اخت مس�کن 
متوقف ش�د و این موضوع باعث ش�د تا عرضه از 
تقاضا پیشی بگیرد؛ افزود: س�ال های 91 و 92 اوج 
ساخت مسکن مهر بود و یکی از ویژگی های پروژه 
این بود که می بایس�ت از رادیاتور در ساختمان ها 
اس�تفاده ش�ود. بنابراین کارخانه ها خ�ط تولید و 
نیروی کار را افزایش دادند اما ساخت مسکن مهر 

متوقف ش�د.
بخ�ش  در   معتم�د 

دیگ�ری با اش�اره 
واردات  ب���ه 
ه�ای  سیس�تم 
گرمایش�ی گفت: 
واردات  می�زان 

ای�ن دس�تگاه ه�ا 
در  و  ناچی�ز  بس�یار 

حدود 5 یا 6 درصد اس�ت 
و خوش�بختانه این میزان به گونه ای نیس�ت 

 که ب�رای تولی�د کنن�دگان داخل مش�کل ایجاد 
کند.

این مقام مس�ئول تاکید کرد در صنعت سیس�تم 
ه�ای گرمایش�ی و سرمایش�ی کیفی�ت تولیدات 
 داخ�ل بس�یار بهت�ر از نمون�ه ه�ای خارج�ی

 است.

قیمت سیستم های گرمایشی تا  15 درصد کاهش یافت 

تشکل 
ها

 عضو هیات رییس��ه اتحادیه کش��وری آه��ن و فوالد با 
بیان اینکه بازار آهن در بدترین ش��رایط ممکن به س��ر 
می برد، اعالم کرد: ش��رایط بازار آهن کامال به مس��کن 
وابس��ته اس��ت و تا زمانی که دولت برای بهبود وضعیت 
مس��کن چاره ای نیاندیش��د وضعیت به همی��ن منوال 
خواه��د ماند.محمد ع��ادل پ��ور در گفت و گو ب��ا اتاق 
خبر با تأکید بر اینکه بازار آهن درش��رایط  نامناس��بی 
به س��رمی برد و مدت ها اس��ت که در رکود ف��رو رفته 

اس��ت، عنوان کرد: وضعی��ت بازار آه��ن و فوالد تا 
زمان��ی که مس��کن رونق پی��دا نکن��د و دولت 

 ب��رای بهب��ود آن تمهیداتی نیاندیش��د بهبود
 نخواهد یافت.

 وی با اشاره به رکود  چندین ساله حاکم بر این 
ب��ازار گفت: این رک��ود از س��ال 9۳ رکود 

حاکم شده و تاکنون ادامه یافته است 
کارخانه ه��ا و تولیدات آن ه��ا را نیز 

تحت تأثیر قرار داده است.

عادل پور در ادام��ه افزود:  بای��د از کارخانه داران کمال 
تش��کر را داش��ت که تا ب��ه امروز ای��ن صنع��ت را کنار 
نگذاش��ته اند و با ایثارگ��ری مقاومت ک��رده اند چراکه 
 با تعطیل��ی کارخان��ه ها جمع کثی��ری از م��ردم بیکار 

خواهند شد.
وی تصریح کرد: دولت باید هر چه زودتر در جهت بهبود 
صنعت فوالد کش��ور اقدامات بنیادین��ی همچون ارائه 
بس��ته های حمایتی از صنعت خودروس��ازی ارائه کند.

رئیس اتحادیه آهن فروش��ان اردبیل با اعالم اینکه 
در حال حاضر بس��یاری از پ��روژه های عمرانی 
مانند مس��کن مهر به دلیل نب��ود نقدینگی با 
مشکل مواجه ش��ده اند، اظهار داشت: ساخت 
چندی��ن هزار واحد مس��کن مه��ر مانده 
است و مردم نیز در سردرگمی به سر 
می برند بنابراین تنها راه نجات بازار 
آهن و فوالد وارد ش��دن دولت در 

این عرصه است.

عضو هیات رییسه اتحادیه کشوری آهن و فوالد: 

تحریک بازار آهن با رونق ساخت و ساز 
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تکنولوژی و دانش

ساخت باریک ترین لپ تاپ قابل تبدیل 
جهان

به تازگی لپ تاپی س��اخته ش��ده که می توان آن را در زمره 
منحصربه فردترین سیس��تم های همراه در دنیا به ش��مار 

آورد.ای��ن لپ تاپ ک��ه 9۰۰S Yoga نام 
دارد توسط شرکت لنوو ساخته شده 
و یک��ی از نخس��تین لپ تاپ هایی 
می ش��ود  محس��وب  جه��ان  در 
که ب��ه وین��دوز ۱۰ مجهز اس��ت. 
اس��تفاده از فیب��ر کربن در پوس��ته 

ای��ن محص��ول آن را در زم��ره یکی از 
س��بک ترین لپ تاپ های نوظهور دنیا قرار 

داده به طوری که توجه اصلی کارشناس��ان در این نوآوری 
عمدتا معطوف به وزن کم آن اس��ت.از دیگ��ر ویژگی های 
این لپ تاپ می ت��وان به عمر باالی باتری و ذخیره س��ازی 
انبوهی از اطالعات اشاره کرد، حال آنکه مصرف انرژی آن 
در حد بسیار پایینی است. نمایشگر این محصول جدید از 
نوع تاشو به پش��ت بوده تا به این ترتیب کارآیی آن بیشتر 
شود. در عین حال امکان اس��تفاده از این لپ تاپ به عنوان 
تبلتی که صفحه کلید در زیر آن قفل ش��ده وج��ود دارد. 
این قابلیت صرفا به واسطه وزن کم و باریکی این محصول 
شکل گرفته است. شرکت لنوو اعالم کرده که این محصول 
جدید باریکتری��ن لپ تاپ قابل تبدیل در جهان اس��ت که 
تنها ۷/ ۱۲ میلیمت��ر ضخامت و 99۸ گ��رم وزن دارد. این 
به آن معنا است که مهندسان لنوو محصولی ارائه کرده اند 
که در مقایس��ه با نس��خه قبلی که تنها س��ه م��اه پیش به 
دنیا معرفی ش��د ۱5درصد باریک تر و ۱۱ درصد س��بک تر 
اس��ت. این لپ تاپ از نوع 5/ ۱۲اینچی بوده و نمایشگر آن 
وضوح ۲56۰ در ۱۴۴۰ پیکسلی دارد. پیش بینی می شود 
9۰۰S Yoga س��ر و صدای زیادی در نمایشگاه تجهیزات 

الکترونیکی مصرفی CES ایجاد کند.

نسل چهارم اسمارت واچ های سونی در 
راه است

س��ونی نیز همانند س��ایر تولی��د کنندگان س��اعت های 
هوشمند اندرویدی امسال تصمیم دارد نسل جدید ساعت 

های هوشمندش را به CES ۲۰۱6 بیاورد.
با وجود این که فق��ط ۲ روز تا برگزاری 

نمایشگاه CES در الس وگاس باقی 
مانده است اکنون ش��ایعاتی مبنی 
بر حضور س��ونی در این نمایش��گاه 
جهت معرفی نس��ل چهارم ساعت 

های هوش��مند به گوش میرسد البته 
ال

مبنی بر این که سونی تصمیم دارد چه محصوالتی 
را در این نمایش��گاه رونمایی کند منتشر نش��ده است اما 
شواهد نش��ان میدهد نسل جدید س��اعت های هوشمند 
سونی در این نمایش��گاه معرفی خواهد شد. شرکت سونی 
نسل دوم ساعت هوشمندش را در سال ۲۰۱۳ معرفی کرد 
و پس از آن در سپتامبر س��ال ۲۰۱۴ از نسل سوم آن پرده 
 ۲۰۱6 CES برداشت. حال به نظر میرسد که نمایش��گاه
فرصت مناسبی برای معرفی نسل چهارم ساعت هوشمند 

سونی باشد.

 چالش جدید توییتربرای تعداد کارکترهای هر توییت
 1۴0 یا 10 هزار؟

دل در نمایش��گاه CES س��ال گذشته از پرچمدار 
لپ تاپ ه��ای خود با ن��ام XPS رونمایی کرده بود؛ اما 
این شرکت در نمایشگاه امسال تصمیم به معرفی نسل 
جدید ارزان ترین لپ تاپ خود کرده است.ش��رکت های 
فناوری از نمایش��گاه CES به عن��وان فرصتی ایده آل 
برای به رخ کش��یدن توانایی خود اس��تفاده می کنند 
و از بهتری��ن تلوزیون ه��ا، باریک ترین و قدرتمند ترین 
لپ تاپ ه��ا و پیش��رفته ترین تکنولوژی های خودرویی 
 CES رونمای��ی م��ی کنن��د. ام��ا دل در نمایش��گاه
۲۰۱6 تصمی��م به معرف��ی ارزان تری��ن لپ تاپ خود 
ب��ا ن��ام Inspiron ۱۱ س��ری ۳۰۰۰ گرفته اس��ت.

ای��ن لپ تاپ ۱۱.6 با قیم��ت ۱99 دالر عرضه خواهد 
ش��د. پردازنده های س��لرون و پنتیوم اینتل وظیفه ی 
پردازش را بر عهده دارند و ۲ یا ۴ گیگابایت رم نیز در 
لپ تاپ های اقتصادی دل تعبیه شده اند. نمایشگر این 
لپ تاپ ۱۱.6 اینچی نیز دارای رزولوشن ۷۸6×۱۳66 
اس��ت. امکان انتخاب میان حافظه ی 5۰۰ گیگابایتی 

 ی��ا نمون��ه ی ۱۲۸ گیگابیتی SSD  نیز در دس��ترس
 است.

در ن��گاه اول بدن��ه ی ب��راق و جاذب لک��ه بیش از 
هرچیزی خودنمایی می کند. اما کیفیت ساخت باالی 
این لپ تاپ را می توان یکی از نقاط قوت آن نسبت به 
سایر رقبا عنوان کرد. لپ تاپ های سری استریم اچ پی 
که با بدنه ی پالس��تیکی و در رنگ های متنوع عرضه 
می ش��وند را می ت��وان اصلی ترین رقی��ب محصوالت 

معرفی شده ی دل دانست. 

دل از ارزان ترین لپ تاپ خود با قیمت ۱۹۹ دالر رونمایی کرد

 CES اینتل در جریان برگزاری کنفرانس رس�می خود در نمایش�گاه
امسال، عینک آفتابی با همکاری اوکلی به نمایش گذاشت که می تواند 
با کاربر صحبت کرده و به او تعداد قدم ها و موارد دیگر مرتبط با ورزش را 
گوشزد کند و در واقع برای کاربر به عنوان یک مربی ورزشی باشد.اینتل 
با همکاری اوکلی از عین�ک آفتابی جدید پرده برداش�ت که می تواند 
با کاربر ارتباط برقرارکرده و او را از وضعیت س�امتی آگاه کند. س�خن 
گفتن این عینک با کاربر از طریق هدفون ها صورت می گیرد. رادار که نام 
سیستم این عینک است، می تواند به دستورهای صوتی کاربر نیز پاسخ 
دهد.در این عینک از ماژول Curie اینتل استفاده شده تا بتواند تعداد 
گام ها و عملیات تحت نظرگیری س�امتی را انجام دهد. عینک جدید 

اینتل اواخر سال جاری میادی روانه ی بازار خواهد شد.

اولین پی�ش لرزه های تصمی�م بزرگ توییت�ر برای 
افزای�ش تع�داد کاراکترهای ی�ک تویی�ت در بازار 
سهام مشاهده شد. کاهش 3 درصدی سهام توییتر 
و رس�یدن آن به 21.۸9 دالر برای هر سهم، اثر منفی 
بود ک�ه تصمی�م افزایش تع�داد کاراکت�ر توییتر به 
جای گذاش�ت در حالی که هنوز چنین کاری اجرایی 
نش�ده است.س�ران توییتر دلیل خود ب�رای به اجرا 
رساندن این طرح را رش�د تعداد کاربران توییتر ذکر 
کرده اند، اما مس�ئله ی مهم اینجاست که محدودیت 
1۴۰ کاراکتری توییتر یک مش�خصه اصلی برای این 
ش�بکه ی اجتماعی محس�وب می ش�ود که سال ها 
اس�ت کاربرانش به آن عادت کرده  اند  و  باعث ایجاد 
خاقیت در بین آن ها شده است. پیام های توییتری، 
به شکلی گسترده شده که حاال تصمیم توییتر باعث 
ایجاد موج منفی وسیعی ش�ده است.توییتر در یکی 
دو سال اخیر تغییرات زیادی به خود دیده که بسیاری 
آن را شبیه شدن به فیس بوک برداشت می کنند. اما 
شاید مهم ترین تغییری که توییتر می تواند در بدنه ی 
خود ایجاد کند، همین افزایش تعداد کاراکتر اس�ت.
جک دورسی، یکی از مؤسسان توییتر که سال پیش 
برای سکان داری این شبکه ی اجتماعی بازگشت، در 

اظهارات جدید خود گفته که کمپانی به دنبال راه های 
جدید برای ارسال متن های بلند است. اما این امر باید 
همان حس خاقیت، هوش و سرعتی که محدودیت 
1۴۰ کاراکتری ایجاد کرده را به همراه داش�ته باش�د. 
ما برای ایجاد قابلیت های بیش�تر و ق�درت دادن به 
کاربرانمان در توییتر، ش�رمنده و پریشان نخواهیم 
ش�د.توییتر برخاف س�ال های قبل، ح�اال قابلیت 
اشتراک گذاری عکس و حتی ویدیو را در اختیار دارد 
که بخواهیم حس�اب کنیم، باز به وج�ه ی اصلی این 
شبکه  ی اجتماعی ضربه ای نزده و امکانات مفرحی را 
در اختیار کاربران گذاشته، اما سمت و سویی که این 

شبکه ی اجتماعی پیش گرفته.

با عینک آفتابی 
سخن گوی 
اینتل آشنا 

شوید
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قطعی شد
ساسان قربانی در جمع خبرنگاران با اشاره به عقب ماندگی 
تولید خودرو از برنامه، گفت: احتمال اینکه 
به برنامه تعیین شده برای تولید خودرو 
برسیم، کم اس��ت ولی جبران تولید 
در ماه های آینده برنامه ریزی ش��ده 
است و س��عی می شود عقب ماندگی 
تولی��د را جب��ران کنیم، البت��ه روند 
تولی��د افزایش یافته ول��ی اینکه برنامه 
محقق ش��ود، درصدش کم اس��ت.وی تصریح 
کرد: به نظر می رس��د بعد از برداش��ته ش��دن تحریم ها و 
اجرایی شدن برجام، خودروسازان خارجی که در گذشته 
مذاکرات خود برای حضور در صنعت خودروس��ازی ایران 
را تکمیل کرده اند، وارد بازار ش��وند؛ بر این اساس ژاپنی ها 
به صورت قوی وارد ایران خواهند ش��د و با توجه به هیات 
گس��ترده ای که از ایتالیا به ایران آمدند، به نظر می رس��د 
ایتالیایی ها با توجه به مذاکرات، حضور پررنگی در صنعت 
و بازار خودروی ایران داشته باشندبه گفته قربانی، فرانسه، 
آلمان، اتریش و ترکیه نیز در بازار و صنعت خودروی ایران 
حضور خواهند یافت و اکنون نیز مذاکرات خود را به انجام 
رسانده اند و عالقه مند به همکاری مشترک هستند. البته 
محدودیت های��ی در تحری��م برای خودروس��ازی و قطعه 
س��ازی ایران به وجود آمده بود ک��ه امیدواریم با عملیاتی 
شدن برجام، بسترها برای حضور و مشارکت خودروسازان 
و قطعه س��ازان صاحب نام دنیا با ایران فراهم ش��ود.دبیر 
شورای سیاس��تگذاری خودرو از دو نوع قرارداد مشارکت 
برای همکاری ب��ا خارجی ها در صنعت خ��ودرو خبرداد و 
گفت: اولین نوع قرارداد این است که داخلی سازی قطعات 
خودروه��ای موجود برندهای بین الملل��ی صورت گیرد و 
تولید خودرو در ایران انجام ش��ود و نوع دوم این اس��ت که 
خودروهای جدید در ایران تولید ش��ود که فرآیند این نوع 
تولید، سه سال زمان می برد که البته هر دو نوع را به صورت 
موازی، دنبال م��ی کنیم. در حالت ای��ده آل اگر بتوانیم دو 
درصد از س��هم جهانی صنعت خودرو را به خود اختصاص 

دهیم، شرایط خوبی است.

واردات 717 میلیون دالر خودرو طی 9 
ماه به کشور

طبق آمار تج��ارت خارجی 9 ماهه کش��ور، طی این مدت 
افزون بر ۳۰ هزار و ۴۰۰ خودرو سواری به 
ارزش ۷۱۷ میلیون و ۸5۷ هزار و ۴۴5 

دالر وارد ایران شده است.
بنا ب��ر این گ��زارش همچنین طبق 
آمار رسمی گمرک، در این مدت یک 
میلیارد و ۳6۳ میلیون دالر خودرو به 
همراه قطعات خودرو به کش��ور وارد شده 
اس��ت که این میزان طی ۸ ماهه بالغ بر یک میلیارد و ۲۱۱ 
میلیون دالر بوده است. از لحاظ ارزش دالری ۱۲.55 درصد 

رشد نشان می دهد.
 در مدت ۸ ماه نخست امسال ۲6 هزار خودروی سواری به 
ارزش 6۴6 میلیون و ۱۸۰ هزار و 5۰ دالر وارد کش��ور شده 

است.

تاخی��ر در تحویل خ��ودرو از جمله دالی��ل نارضایتی از 
عملکرد خودروسازان و واردکنندگان خودرو است.

تحویل ن��دادن خ��ودرو در موعد مق��رر در خودروهای 
داخلی بیشتر در تحویل محصوالتی چون تندر 9۰ اتفاق 
افت��اده و در بیش��تر خودروهای وارداتی نی��ز موضوعی 

فراگیر است.
یک��ی از دالیل تاخی��ر در تحویل خودروه��ای وارداتی، 
عدم هماهنگ��ی مناس��ب واردکنندگان خ��ودرو برای 
ش��ماره گذاری و در نتیج��ه تاخیر در ش��ماره گذاری و 

گرفتن پالک خودرو است.
این وضعیت در تدوین اصالحیه آیین نامه اجرایی قانون 
حمایت از حق��وق مصرف کنندگان خ��ودرو مورد توجه 
قرار گرفته اس��ت به گونه ای که عرضه کنندگان خودرو 

پیش از حص��ول اطمینان نس��بت به تامی��ن خودرو و 
ش��ماره گذاری آن در موعد مقرر، مجاز به پیش فروش 

آن نخواهند بود.
در این زمینه در ماده ۷ اصالحیه آیین نامه اجرایی قانون 
حمای��ت از حق��وق مصرف کنندگان خودرو قید ش��ده 
است:” حصول اطمینان از تامین CBU/CKD خودرو 
)واردات قطعات خودرو یا خ��ودروی آماده( و همچنین 
حصول اطمینان از شماره گذاری خودرو در موعد مقرر، 

از جمله شرایط الزم برای پیش فروش خودرو است«.
اصالحی��ه آیین نامه اجرای��ی قانون حمای��ت از حقوق 
مصرف کنندگان خودرو اخیرا در کمیس��یون زیربنایی 
دولت به تصویب رس��یده اس��ت. این قانون پس از ابالغ 
از سوی معاون اول رییس جمهوری، اجرایی خواهد شد.

برگــــزیده 

تویوتا  خودروه��ای 
به زودی بسیار راحت تر 

با گوش��ی های هوش��مند 
ارتباط برق��رار خواهند کرد. 

بزرگ ترین تولی��د کننده ی خودرو 
در جهان در خودروه��ای ۲۰۱۷ خود از 

اس��مارت لینک دیوای��س )SDL( در کنار 
ماژول ارتباط داده ای )DCM( بهره خواهد برد.

SDL  پلتفرم مت��ن باز اتص��ال موبایل به سیس��تم 
چندرس��انه ای خودرو اس��ت که قادر اس��ت محتویات 
نمایشگر گوش��ی هوش��مند را در نمایش��گر داشبورد 

خودرو نمایش بدهد.
 این پلتفرم متن باز برای استاندارد سازی سیستم های 
اطالعاتی و چندرس��انه ای خودروها توس��عه داده شده 
است. در حال حاضر اکثر خودروس��از های پلتفرم های 
خ��اص خ��ود را توس��عه می دهن��د. این مس��اله بدین 
معنا اس��ت که اگر فولکس واگ��ن خود را بفروش��ید و 
بی ام و خری��داری کنید، ق��ادر نخواهید ب��ود اطالعات 
 تنظیم��ات اپلیکیش��ن های داخ��ل خ��ودروی خود را

 

انتقال دهید.
همکاری غول های خودروس��ازی ژاپن و ایاالت متحده 
در استفاده از SDL قطعا باعث رشد این پلتفرم خواهد 
ش��د و باید به انتظار نشست و مش��اهده کرد غول های 
فناوری کوپرتینو و مانتین ویو ب��رای مقابله با این موج 
و توس��عه ی س��رویس های خ��ود چه رون��دی را پیش 

خواهند گرفت.

خودرو
ایــران

قانون جدید درباره پیش فروش خودرو

اتومبیل CES 2016 تویوتا جزئیات برنامه ی خود جهت همکاری با 
فورد را اعالم کرد



اخبار

پلمپ صنوف ارائه دهنده کاالهای IT  با 
کارت گارانتی نامعتبر 

 رییس اتحادیه فناوران رایانه در خصوص نحوه ارائه 
کاالهای مورد تائید این اتحادیه اعالم 

کرد: از اول دی ماه اعالم شد کلیه 
کاالهایی که وارد بازار می شوند 
کارت  کارت  دارای  بایس��تی 
گارانت��ی معتبر باش��ند و کارت 
گارانتی ای معتبر ش��ناخته می 
شود که مورد تائید اتحادیه باشد.

سید مهدی میرمهدی رئیس اتحادیه 
فناوران رایانه تهران در گف��ت و گو با اتاق خبر گفت: 
در ح��ال حاضر کارت ه��ای گارانتی که م��ورد تائید 
اتحادیه است در سایت اتحادیه فناوران رایانه تهران 
موجود می باشد و برای نمونه لوگوی اتحادیه بر روی 
تمام کارت ها درج شده است که مصرف کننده بداند 

کدامیک از کارت های گارانتی دارای اعتبار است.
وی  با بی��ان اینک��ه همچنین هش��دار ج��دی ما به 
فروش��ندگان واحد ه��ای صنفی این اس��ت که توجه 
ویژه ای به موضوع  اعتبار و صحت کارت های گارانتی 
مورد تائید اتحادیه و س��ازمان حمایت داشته باشند؛ 
اظهار داشت:  پیش بینی این است که با این رویه هیچ 
کاالی غیراس��تانداردی در سبد فروش قرار نمی گیرد 
و مس��اله دیگر این خواهد بود که فروش��نده و مصرف 

کننده به حق و حقوق خودشان آگاه خواهند بود.

ایرالین های جنوب شرق آسیا مدل 
مناسب آزاد سازی نرخ پروازها 

علیرضا ش��یرمحمدی فرد کارش��ناس حم��ل و نقل 
هوایی درب��اره میزان اس��تقبال مردم از آزادس��ازی 

نرخ بلی��ت هواپیم��ا گف��ت: حمل و 
نقل هوایی در کش��ور به اندازه ای 

رشد و توس��عه پیدا نکرده است 
که بت��وان ادع��ا کرد م��ردم در 
انتخ��اب وس��یله حم��ل و نقل 
مختار هس��تند. زم��ان اندکی از 

آزادس��ازی گذشته اس��ت و نمی 
توان ارزیابی درستی انجام داد.

علیرض��ا ش��یرمحمدی  ف��رد در گفت و گو ب��ا اتاق 
خبر درباره چگونگی نظارت بر آزادس��ازی نرخ بلیت 
افزود: از زمانی که آزادس��ازی انجام می ش��ود؛ بحث 
عرضه و تقاضا مطرح خواهد ش��د ک��ه قطعا ایرالین 
هایی که خدم��ات بهتری ارائه می کنن��د می توانند 
قیمت های باالت��ری را در ب��ازار پیش��نهاد کنند.به 
گفته وی؛ سیس��تم نظ��ارت تا کنون وجود نداش��ته 
است و درگذشته خدمات استانداردی ارائه می شده 
است که براس��اس آن تمام ش��رکت های هواپیمایی 
مطابق با خدمات خود قیمت مشخصی را تعیین می 
کردند. براین اس��اس هرچند سیس��تم نظارت هنوز 
طراحی نشده اس��ت؛ هم باید تعجیل کرد و هم الزم 
اس��ت دقت زیادی صرف ش��ود تا در حق مشتریان و 

مسافران اجحافی نشود.

گفت
 و
گو

 یکی از دغدغه های بخش خصوصی 
این اس��ت که در دوران پس��اتحریم 
ش��رایط و بس��تر به گونه ای باشد که 
مجال برای نق��ش آفرینی این بخش 
در اقتصاد کشور بیش از پیش فراهم 
ش��ده و از فرصت های به دست آمده 
به نحو احسن استفاده شود. اما اینکه 
چه سیاس��ت هایی باید اعمال ش��ود 
که بس��تر برای این هدف آماده شود؛ 
س��والی اس��ت که ذهن بس��یاری از 
فعاالن اقتصادی را به خود مش��غول 
کرده اس��ت. برای بررسی این موضوع 
و سایر مس��ائل روز گفت و گویی را  با 
رحیم بناموالیی رئیس اتاق بازرگانی 
البرز ترتیب داده ای��م که در ادامه می 

خوانید.  
  به نظر شما در دوران پساتحریم 
چه سیاس�ت های�ی بای�د اعمال 
ش�ود تا بخش خصوص�ی بیش از 
گذشته در ارکان اقتصادی کشور 

مشارکت داشته باشد؟
اگر قرار است که در دوران پساتحریم 
به سمت پیشرفت و توسعه اقتصادی 
حرکت کنیم؛ الزم اس��ت که شرایط 
و بس��تر برای ورود س��رمایه گذاران 
خارج��ی آماده ش��ود تا دان��ش فنی 
و تکنول��وژی خ��ود را به کش��ور وارد 
کنند و بازارهای خ��ود را برای فروش 
کااله��ای داخلی م��ا باز کنن��د تا به 
س��مت تولید صادرات محور حرکت 
کنیم. اگر دولت پای این قضیه به طور 
محکمی بایس��تد و ابزارهای خود را از 
لحاظ امنیتی و اقتصادی فراهم کند؛ 
بخشی از اقتصاد مقاومتی محقق می 

شود.
نباید به گونه ای عمل کرد که سرمایه 
گذاران تنها به قص��د فروش کاالهای 
خود وارد کشور ش��وند و فقط به فکر 

رفاه مردم در ظاهر امر باشیم. 
  گفته می شود اقتصاد مقاومتی 

م�ی توان�د کم�ک ش�ایانی ب�ه 
پیش�رفت و توس�عه اقتص�ادی 
کش�ور کند، در این شرایط بخش 
خصوصی چه نقش�ی را می تواند 

دراجرای این برنامه ایفا کند؟
بخ��ش خصوصی نی��از ب��ه حمایت 
جدی دارد. االن به مدت 5 سال است 
که دولت یارانه ای ب��ه بخش صنعت 
اختصاص نداده اس��ت. البته ضروری 
اس��ت که دولت به ج��ای اختصاص 
یارانه، ۱۰ درصد از س��هم کارفرمای 
تامی��ن اجتماع��ی را بده��د؛ در این 
صورت م��ی تواند ب��ه صنعت کمک 
ش��ایانی کند. عالوه برای��ن معافیت 
های مالیاتی و ع��وارض ناهمگون در 
رابطه ب��ا صادرات قطع ش��ود و دولت 
به افرادی که با ارائه برگ س��بز به امر 
صادرات مشغول هستند در حدود ۱۰ 
درصد جایزه صادرات��ی اعطا کند و از 

بدهی های معوقه کسر نمایند.  
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رئیس اتاق بازرگانی البرز

لزوم الویت منافع ملی بر منافع فردی برای عبور از بحران 

گفت و گو 

نایب رییس اتاق اصناف کشور :
ایجاد 8 میلیون فرصت شغلی توسط اصناف بدون کمک دولت 

طبق آخرین آمارها؛واحده��ای صنفی بدون هیچ گونه حمایتی 
از سوی دولت توانس��ته اند ۸ میلیون فرصت شغلی ایجاد کنند 

اما با توجه به شرایط فعلی برای حفظ این مشاغل این نهاد 
نیازمند حمایت دولت و تسهیالت است. 

عضو هیأت رئیس��ه اتاق اصناف ایران در توضیح این 
مطل��ب در گفت و گو ب��ا خبرنگار ات��اق خبر گفت: 

دولت برای ایج��اد اش��تغال در هر واحد 
صنفی حدود ۲۰۰ تا ۲5۰ میلیون 
تومان باید هزینه کند که اصناف 
به صورت رایگان و بدون کمک 

دولت این اشتغال زایی داشته اند اما با توجه به رکود فعلی برای 
حفظ این مش��اغل دولت باید اقدامات اساس��ی ص��ورت دهد و 
تس��هیالتی را در اختیار این بنگاه های اقتصادی کوچک 

قرار دهد.
جالل الدین محمد شکریه در خصوص نقش اصناف 
در صادرات عنوان کرد: هزینه تولید اگر پایین باشد 
صادرات صورت می گیرد اما در این کشور بخش 
عمده حقوق یک کارگر ب��ه بیمه تأمین 
اجتماعی اختصاص می یاب��د و معادل 

یک ماه از حقوق را باید سنوات دهد.
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عکــــــــس روز:  روستای زیبای هجیج در استان کرمانشاه

 با موســیقی

استقبال از آلبوم جدید قربانی
اتاق خبر: »من عاش��ق چشمت ش��دم« که شامل 
بخشی از موس��یقی تیتراژ های علیرضا قربانی است 

که ۲۷ آذر ماه روانه بازار شده است 
در فاصل��ه کوتاهی موفق ش��ده 

اس��ت به یکی از آثار موسیقی 
پرفروش ماه تبدیل ش��ود. در 
همین زمین��ه علیرضا قربانی 
به خبرن��گاران گف��ت: بدون 

اغراق باید بگوی��م که عالقه ی 
زیاد من برای انتش��ار این آلبوم از 

شور و اش��تیاقی ایجاد ش��د که مردم به 
من منتقل می کردند و می خواس��تند این آهنگ ها را 

داشته باشند.

تمدید کنسرت پالت
اتاق خبر: برگ��زاری کنس��رت پال��ت در مجموعه 

برج میالد تمدید ش��د این گروه که در 
میان جوان��ان طرف��داران زیادی 

دارن��د در ای��ن برنام��ه که در 
روزه��ای پنجش��نبه و جمعه 
هفت��ه آین��ده برگ��زار م��ی 
ش��ود تالش دارن��د قطعاتی 
جدی��د را نیز اج��را کنند الزم 

به ذکر است کنس��رت مذکور به 
منظور حمایت از زن��ان و کودکان بد 

سرپرست برگزار می ش��ود و نیمی در درآمدهای آن 
به این موضوع اختصاص پیدا خواهد کرد.

درگذشت خواننده مشهور
اتاق خبر: خوانن��ده برنده ی جای��زه گرمی آخرین 

بیمارس��تانی  در   ۲۰۱5 س��ال  از  روز 
در ش��هر لس آنجل��س چش��م از 

دخت��ر  او  فروبس��ت.  جه��ان 
ن��ت کینگ  ک��ول پیانیس��ت 
ج��از و خوانن��ده سرش��ناس 
آمریکای��ی ب��ود. ناتالی کول 
اخی��را و ب��ه دلی��ل بیم��اری 

چن��د برنام��ه از جمل��ه  اجرای 
خ��ود در ش��ب کریس��مس را لغ��و 

کرده بود. او در گذش��ته با مش��کالت م��واد مخدر و 
بیماری هپاتی��ت مبارزه می ک��رد و یک ب��ار نیز در 
 س��ال ۲۰۰9 تحت عمل جراح��ی پیون��د کلیه قرار 

گرفته بود.

برگــــزیده 

زلزله در تهران در فیلم مریخی مارتین

اجرای جدید ارکستر ملی به یاد »همایون خرم«

اتاق خبر: »ریدلی اس�کات« در 
فیلِم »علمی تخیل�ِی« جدیدش 
قرار است تنهایِی یک بازمانده ی ناسا در کره ی مریخ 
را به تصویر بکشد. با این که »مریخی«، در میاِن طیِف 
وسیِع منتقدان و مردم، شدیدا تحویل گرفته شده، 
اما درحقیقت، فیلمی ژورنالیستی همراه با بیانیه ای 
بشردوس�تانه از طرِف ناسا به حس�اب می آید، که نه 

برروی زمین جایگاهی دارد و 
نه در مریخ!

اخب�ار می گوی�د که ت�ا آخِر 
هفته زلزله ای می آید و تهران 
را ب�ا خاک، یکس�ان می کند. 
بافاصله بعد از ش�نیدِن این 
خبر، همه کوله بارشان را جمع 
می کنن�د و می زنن�د ب�ه دِل 
جاده های شمال! عده ای دیگر 
در آپارتمانِ شان لم داده اند و 
خاطره تعریف می کنند و گپ 
می زنند ک�ه ناگه�ان متوجه 
می شوند، طوفاِن وحشتناکی 
دارد در و پنجره ی خانه ش�ان 
را به لرزه می اندازد و می شکند 
... این طوفان در حال گسترش 
کل کره زمین را در بر میگیرد 

لذا تعدادی از دانش�مندان ناس�ا به مریخ می روند تا 
ش�رایط زندگی در آنجا را در اقدامی فوری بررس�ی 
کنند. گروهی ش�ش نفره به مریخ آمده اند تا برروی 
آن، تحقیقاِت مختلفی انجام دهن�د و باالخره راهی 
برای زندگی در این کره ی خاکی پیدا کنند. در گیروداِر 
این تحقیقات، ناگهان طوفاِن مهیب ووحشتناکی بلند 

می شود و محققاِن ناسا را مجاب به ترِک اضطراری از 
مریخ می کند. اما در راِه بازگش�ت به سفینه، یکی از 
اعضای گروه، به ناِم »مارک واتن�ی« )مت ِدیمون(، به 
جسِم مجهولی برخورد می کند و از بقیه ی بچه ها، دور 
می افتد و گم می شود. فرمانده که دیگر فکر می کند 
او ُمرده است، دستور می دهد س�فینه را آتش کنند 
و به زمین باز گردن�د. اما او واقعا نمرده اس�ت! فردای 
آن روز، »م�ارک« در نزدیک�ِی 
یک�ی از اقامتگاه هایش�ان در 
مریخ به هوش می آید و تصمیم 
می گیرد تا چهار ساِل آینده که 
گروه�ی دیگر ب�رای تحقیقاِت 
فضای�ی، پ�ا ب�ه ای�ن س�یاره 

می گذارند زنده بماند.
اما ای�ن فیل�م ک�ه ناس�ا برای 
س�اختش از آن حمای�ت کرده 
اس�ت چندان نتوانسته است تا 
رضایت منتقدان را جلب کند در 
همین زمینه یک�ی از منتقدین 
سرش�ناس روزنام�ه نیویورک 
تایمز نوشته اس�ت: »مریخی«، 
ویدیوکلیپی خبری، و بیانیه ای 
بشردوستانه از طرِف ناسا است 
که باالی منب�ر م�ی رود و برای 
مردم در مدِح این سازمان و حقوِق بشِر آمریکایی اش، 
نطق می کن�د! »ریدل�ی اس�کات« مدیحه س�رایِی 
اخبارگونه ی بی هویتی را به خورِد مخاطب می دهد که 
نه قصه ی دراماتیکی دارد، نه شخصیتی در آن شکل 
می گیرد، نه درون مایه اش را به فرم می رساند، نه حس 

و حالی به بیننده منتقل می کند.

ات��اق خبر: ارکس��تر موس��یقی مل��ی ایران ب��ه رهبری 
س��هراب کاش��ف و با مدیریت هنری فرهاد فخرالدینی 
در ت��االر وحدت ی��اد و خاط��ره ی »همایون خ��رم« را 
زنده می کند. بنابراین گزارش ارکس��تر موس��یقی ملی 
ایران ب��ه مدیریت هنری فره��اد فخرالدینی در روزهای 
چهارش��نبه ۲۳ دی ماه و پنج ش��نبه ۲۴ دی ماه ساعت 
۲۱ به رهبری س��هراب کاش��ف و به خوانندگی مجتبی 
عس��گری و محمد کرد، در ت��االر وح��دت روی صحنه 

می رود. ارکس��تر موس��یقی ملی ایران در این کنسرت 
قصد دارد، آثاری را از آهنگسازان بزرگ و شهیر موسیقی 
ملی ایران مانند مرتضی حنانه، حس��ین دهلوی، فرهاد 
فخرالدینی، محمدسعید شریفیان، ازیر حاجی بیک اف، 
خیام می��رزازاده، ش��هرام توکل��ی، علی اکب��ر قربانی و 
زنده یاد همایون خ��رم روی صحنه بب��رد. عالقه مندان 
برای تهیه ی بلیت های این اجرا می توانند به وب س��ایت 

»ایران کنسرت« مراجعه کنند.

اقتصاد تجسمی
معرفی یک فیلم


