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مهم ترین خبرهای 
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عضو هیأت رئیسه اتاق تهران در 
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نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین مطرح کرد

شوراي گفت وگو، قباي سياسي 
مخالفان بر تن احمد ي نژاد  بود 

سخن آغاز

کاهش درآمد نفتی به نقطه ای رس��یده اس��ت که هزینه یارانه ها با 
درآمدهای نفتی برابر ش��ده اس��ت. سال ها کارشناس��ان از دولت 
خواس��تند که مخارج جاری خود را از نفت تأمی��ن نکند و اکنون 
کاهش قیمت نفت در عمل باعث شده اس��ت که عمال دولت نتواند 
بودجه جاری به جز هزینه یارانه ها را با نفت بپردازد. از سال 67 که 
هزینه جنگ با درآمدهای نفتی برابر شد، ایران با این چالش روبرو 
نبوده اس��ت. س��ال آینده برای اولین بار دولت مجبور است روی 
پای خودش بیاس��تد و بدون نفت کش��ور را اداره کند. در این میان 
به همه اقشار کشور فشارهای اقتصادی وارد خواهد شد. بیشترین 

این فشار بر فعاالن اقتصادی اس��ت که از یک سوی باید مالیات 
بیشتری بپردازند و از سوی دیگر رکود فشار بسیاری بر آنها وارد 
کرده اس��ت. دولت در حال حاضر با یک چالش اساس��ی روبرو 
است. یا باید فشار اقتصادی روی خود را بر فعاالن اقتصادی منتقل 
کند و در بلند مدت شاهد نابودی بس��یاری از صنایع به ویژه بنگاه 
های کوچک و متوسط مقیاس باشد. یا باید فکری اساسی کرده و 
بتواند برای اولین بار بدون پول نفت کشور را اداره کند. در شرایطی 
که فعاالن اقتص��ادی از مش��کالت اقتصادی گوناگ��ون و کمبود 
نقدینگی رنج می برند شاید بهترین محل برای کمک به آنها همین 
پول یارانه باش��د. دولت  یازدهم می تواند این جس��ارت را داشته 
باشد که بدون ترس از انتخابات بعدی یارانه همه مردم را قطع کند 
و این یارانه را به صورت وام به بن��گاه های تولیدی تزریق کند. در 
مقابل بنگاه ها نیز مالیات بیشتری به دولت بپردازند و برای اولین بار 
در چند دهه گذشته کشور با پول مالیات فعاالن اقتصادی اداره شود.

فراز جبلی

سردبیر

پول نفت و معمای یارانه ها

روز موعود برجام 
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سیاسی2
روی موج خبر

عربستان و ترکیه بزرگترین تهدید برای 
صلح بین المللی

اتاق خبر: »دیک بلک« س��ناتور جمهوری خ��واه ایالت 
ویرجینیای آمریکا گفت که عربستان 
سعودی و ترکیه بزرگترین تهدید 
ب��رای امنیت و صل��ح بین المللی 
محسوب می ش��وند. بلک گفت: 
»عربستان با توسعه وهابیت باعث 
شد تروریسم در دنیا گسترده شود. 
اردوغان نی��ز قصد ایج��اد امپراطوری 
عثمانی را در ترکیه داشته و فردی حسابگر، شرور و خطری 

بزرگ برای جامعه بین المللی است.«

آمریکا در پشت پرده حمله به سفارت 
عربستان

اتاق خبر: س��ردار محمدرضا نقدی رییس سازمان بسیج 
مس��تضعفین گفت: پش��ت پرده همه 
دش��منی ها و مش��کالت ما همان 
گونه ک��ه امام راح��ل )ره( فرمود، 
آمریکا بود. پشت پرده به شهادت 
رس��اندن ش��یخ نم��ر و حمله به 
س��فارت عربس��تان در تهران نیز 
آمریکا اس��ت. وی افزود: آمریکا برای 
نفوذ به ای��ران هر کاری می کند در ش��رق و غرب کش��ور 
آموزش و تجهیز گروهک های تروریستی را انجام می دهد، 
حتی در بودجه سال 2016 خود 2 میلیارد و 308 میلیون 
دالر برای دموکراتیزه کردن ایران و چند کشور دیگر اعتبار 

در نظر می گیرد.

ادامه ماجراهای تایید صالحیت نوه امام
ات�اق خبر: آی��ت اهلل محم��د ی��زدی تاکید ک��رد: احراز 
صالحیت نامزدهای مجلس خبرگان 
رهب��ری تنها ب��ه فقهای ش��ورای 
نگهب��ان اختص��اص دارد. رئیس 
رهب��ری  خب��رگان  مجل��س 
خاطرنش��ان کرد: شورای نگهبان 
برای احراز شرایط داوطلبان مجلس 
خبرگان رهبری تحت هیچ فشاری قرار 
نمی گیرد واجازه های اجتهادی که توس��ط مراجع تقلید 

صادر می شود تنها در امور آخوندی است.

واکنش مهناز افشار به یک خبر انتخاباتی
اتاق خبر: مهناز افشار هنرپیشه معروف کشور خبر برخی 
س��ایت ها مبنی ب��ر حض��ور و فعالیت 
انتخاباتی اش به نفع مادرشوهرش 
که خانم سوسن صفاوردی ،همسر 
محمدعلی رامین، است را تکذیب 
ک��رد. وی در اینس��تاگرام خود با 
گذاشتن یک پست اینگونه نوشته 
است: همچنان در کانون اخبار دروغین 
رنگارنگ هستم اینجانب مهناز افش��ار هیچگونه فعالیت 
انتخاباتی نخواهم داشت و تمام اخبار منتشره در این مورد 

کذب محض است.

اتاق خب��ر: در حالیکه روز ش��ماری برای رس��یدن به روز 
موعود در برجام هس��ته ای برای برداش��ته ش��دن بخش 
عمده تحریم ها در حال به پایان رس��یدن اس��ت اما وقوع 
برخی تح��والت و اتفاقات چ��ه در داخل ای��ران و چه در 
آمریکا به نظر می رسد ممکن اس��ت بر اثرات نهایی شدن 
برجام هس��ته ای تاثیر س��وء بگذارد. در همین راستا می 
توان حوادث هفته های اخی��ر را که چندان نامرتبط با هم 

نیستند را مورد بررسی قرار داد:
  قانون محدودیت سفر به ایران

بر کسی پوشیده نیست که برجام هس��ته ای و توافقی که 
اوباما با ایران بر س��ر پرونده هسته ای داش��ته است مورد 
خوش��ایند بس��یاری از گروههای امریکای��ی و البی های 
مختلف قدرت از جمل��ه آیپک نبوده و نیس��ت در همین 
راس��تا جمهوریخواه��ان در آخری��ن روز باقیمانده برای 
تصویب الیحه بودجه قانونی در م��ورد محدودیت ویزایی 
برای س��فر کنندگان به چند کش��ور از جمله ایران وضع 
کردند. بر این اس��اس از ابتدای س��ال 2016 هر شهروند 
کش��وری که دارای رواب��ط دیپلماتیک با آمریکاس��ت و 
برای ورود ب��ه آمریکا نیازمند ویزا نیس��ت، اگر چنانچه به 
ایران سفر کند در اینصورت برای رفتن به آمریکا نیازمند 
گرفتن ویزا و طی یک پروس��ه طوالنی دیپلماتیک خواهد 
بود. این امر بطور مستقیم و غیرمس��تقیم روی توریستها 
و بازرگانان مختل��ف غیرامریکایی برای انتخ��اب ایران به 
عنوان مقصد س��فر یا محل س��رمایه گ��ذاری تاثیر منفی 

خواهد داشت.
  حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان

اما حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در مشهد و تهران 
اقدامی دیگر بود که به نوعی با واکنش ش��دید سعودی ها 
و برخی کش��ورهای همپیمان آنها مواجه ش��د این حمله 
نس��نجیده که گفته می ش��ود پای محفل های بخصوص 
و یا حت��ی عواملی خارج��ی در آن دیده می ش��ود، باعث 
گشت نه تنها عربستان از زیر بار انتقادات بین المللی برای 
اعدام ش��یخ نمر خارج شده و نفسی بکش��د بلکه ایران در 

س��یبل انتقادات بین الملل��ی قرار گیرد و مورد ش��ماتت 
های مختلف قرار گی��رد همچنین کش��ورهای مختلفی 
نیز به تبعیت از عربس��تان اقدام به قطع ی��ا کاهش روابط 
دیپلماتیک خود کردند که این امر شیرینی موفقیت های 

دیپلماتیک اخیر کشور را تا حدی تلخ کرد.
  بازداشت ملوانان آمریکایی 

اما جدیدتری��ن خبری ک��ه می توان��د تا ح��دی بر روی 
توافق هس��ته ای اثرگذار باش��د به خبر منتش��ر شده در 
سه ش��نبه ش��ب باز می گردد خبری که حاکی از آن بود 
نیروی دریایی س��پاه پاس��داران دو قایق آمریکایی با 10 
ملوان سرنش��ین آنها را که گفته می ش��ود حریم دریایی 
ایران را نقض کرده اند را بازداش��ت کرده است. خبری که 
بالفاصله به خبر نخس��ت بس��یاریاز خبرگزاری های بین 
المللی از جمله آسویش��تدپرس و بی بی سی تبدیل شد. 
در همین رابطه دریادار پاسدار علی فدوی، فرمانده نیروی 
دریایی سپاه پاس��داران، در گفتگو با تلویزیون جمهوری 
اسالمی گفت: عصر دیروز ش��ناورهایی شامل 10 تفنگدار 
آمریکایی ک��ه ٩ نفر آنه��ا تفنگدار م��رد و یک نف��ر آنها 
تفنگدار زن بودند در 3 مایلی جزیره فارسی قرار گرفتند و 
بالفاصله به لحاظ عدم حرفه ای عمل کردن نیروها، توسط 
رزمندگان ما در دری��ا توقیف و به جزیره فارس��ی منتقل 

شدند.
  روز موعود برجام

همانطور که اشاره شد توافق تاریخی ایران و گروه 1+5 به 
روزهای حساس خود رسیده اس��ت و گفته می شود طی 
چند روز آینده بخش قاب��ل توجهی از تحری��م های بین 
المللی علیه ایران برداشته می شود اما در این وسط به نظر 
می رس��د می بایس��ت طرفین با دقت و هوشیاری بیشتر، 
دیگر حوادث و وقای��ع را نیز تحت نظ��ر و البته مدیریت و 
کنترل قرار دهند تا این توافق مهم تاریخی دچار خدش��ه 
و تهدیدی قرار نگیرد، توافقی که عملیاتی شدن آن باعث 
قطعاً در ترتیبات امنیتی چند دهه اخیر به نفع ایران موثر 

خواهد شد.

روز موعود برجام 
سایه حمله به سفارت عربستان و بازداشت ملوانان آمریکایی



اقتصادی3

گوشه کنار اقتصاد

آثار لغو تحریم ها آخر سال آینده 
نمایان می شود

قائم مق��ام وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت گفت: آثار 
لغو تحریم ه��ا در بخش های مختلف تا 
اواخر سال 13٩5 بر اقتصاد کشور 

مشاهده می شود.
مجتبی خسروتاج گفت: آثار لغو 
تحریم ها در بخش های مختلف 
بانکی، همکاری ه��ای صنعتی - 
تجاری و انتقاالت دان��ش فنی را در 

یک پروسه زمانی یکساله می توان شاهد بود.
وی با بی��ان اینکه ب��ا لغو تحری��م ها قطع��ا بازارهای 
جدی��دی در بخش ص��ادرات خواهیم داش��ت که در 
سال های تحریم از آن ها محرویم بوده ایم، افزود: این 
موضوع یکی از مهم ترین اهداف صادراتی ما است که 

بعد از برداشته شدن تحریم شاهد خواهیم بود. 

مشوق  صادرات گوشت مرغ اعالم 
شد

محم��د یوس��فی ریی��س انجم��ن پرورش دهندگان 
مرغ گوش��تی اعالم کرد: مش��وق های 
صادرات��ی گوش��ت م��رغ تنها به 
ص��ورت تس��هیالت ارزان قیمت 
است. به این صورت که بر اساس 
ارزش م��رغ ب��ه صادرکنندگان 
وام ب��ا کارم��زد کمت��ر از ح��د 
بانک ه��ا داده می ش��ود.  معم��ول 

وی اظه��ار کرد: برای مث��ال اگر کس��ی 100 میلیون 
تومان گوش��ت مرغ صادر می کن��د 30 میلیون تومان 

تسهیالت ارزان قیمت به او تعلق می گیرد.

12 محموله بنزین وارداتی مرجوع 
شد

رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد از مرجوع ش��دن 12 
محموله بنزین وارداتی غیراستاندارد، 
 150 از  جدی��د  نمونه ب��رداری 
جای��گاه  و احتم��ال بازنگری در 

استاندارد اکتان بنزین خبر داد.
در ش��رایطی که بنزین به عنوان 
متهم اصل��ی آلودگی هوای کالن 
شهرها مطرح اس��ت، رئیس سازمان 
ملی اس��تاندارد به عنوان متولی اصلی آزمون کیفیت 
بنزین پس از گذش��ت دو ماه از آخری��ن اظهار نظرش 
در مورد بنزین، س��کوت س��نگین خود را شکس��ت و 
فرصت کوتاهی را برای پاس��خگویی به برخی ابهامات 
مطرح در این زمین��ه اختصاص داد.نی��ره پیروزبخت 
در مورد آخری��ن اقدامات س��ازمان اس��تاندارد برای 
آزمون کیفیت بنزین اظهار داش��ت: از تیرماه امس��ال 
7 محموله بنزین وارداتی از جنوب کشور و 5 محموله 
بنزین وارداتی از شمال کشور با استانداردهای مدنظر 
ما ع��دم انطباق داش��تند ک��ه از ورود آنها به کش��ور 

جلوگیری شد.

معاون وزیر نفت با اش��اره ب��ه ارزش 6 میلی��ارد دالری تولید 
محصوالت گازی در هر فاز پارس جنوبی، گفت: با احتس��اب 
قیمت های فعلی نفت، پیش بینی می شود به زودی درآمدهای 

گازی از نفت کشور پیشی بگیرد.
رکن الدین جوادی درب��اره آخرین وضعیت توس��عه فازهای 
پارس جنوبی با بیان اینکه بخش خش��کی فازه��ای 17 و 18 
هم اکنون به ظرفیت کامل رس��یده است، گفت: با به ظرفیت 
رسیدن بخش دریایی این پروژه، این فازها سال آینده افتتاح 

می شود.

مدیرعامل شرکت ملی نفت با بیان اینکه عالوه بر فاز 17 و 18، 
فازهای 1٩، 20 و 21 پارس جنوبی تا پیش از تابس��تان سال 
آینده آماده افتتاح خواهد شد، تصریح کرد: در صورت رهایی از 
بحران مالی، باقیمانده فازهای پارس جنوبی هم تا پایان دولت 

یازدهم به بهره برداری خواهد رسید.
معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه پارس جنوبی به عنوان یکی از 
دو قطب تولید انرژی کشور است، گفت: تولید روزانه این میدان 
هم اکنون ٤20 میلیون مترمکعب گاز طبیعی غنی است که 

سهم اساسی در تأمین انرژی کشور دارد.

درآمدهای گاز ایران از نفت پيشی می گيرد

مسکن
ادامه رکود مسکن تا نیمه دوم سال 95

افت قیمت جهانی محصوالت غذایی در سال 2015
سازمان خواربار ملل متحد اعالم کرد: در پی کاهش رشد اقتصادی جهان در سال 2015، بهای مواد غذایی اصلی 
برای چهارمین سال متوالی در مقایسه با س��ال 2014 کاهشی 9.1 درصدی داش��ت، این در حالی است که قیمت 

انرژی و فلزات نیز با افت قابل مالحظه ای در سال گذشته روبه رو شد.
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( اعالم کرد: در پی کاهش رشد اقتصادی جهان در سال 2015، بهای 
مواد غذایی اصلی برای چهارمین سال متوالی در مقایسه با سال 2014 کاهشی 9.1 درصدی داشت، این در حالی 

است که قیمت انرژی و فلزات نیز با افت قابل مالحظه ای در سال گذشته میالدی روبه رو شد.

رییس سابق س��ازمان نظام مهندسی پیش بینی کرد بخش 
مس��کن حداقل تا نیمه دوم س��ال س��ال 1395 در رکود 
خواهد بود.سعید غفرانی اظهار کرد: رکود صنعت ساختمان 
از اقتصاد کالن کش��ور تاثیر می گیرد ک��ه تولید، عرضه 
 و تقاضا در ای��ن بخش را دچار مش��کالتی کرده اس��ت.
وی اف��زود: وج��ود 400 ه��زار خان��ه خال��ی در ش��هر 
ته��ران نش��ان می دهد ک��ه در تهران مس��کن ب��ه اندازه 
 کاف��ی تولید ش��ده و ب��ا نب��ود متقاض��ی مواجه اس��ت.
رییس سابق سازمان نظام مهندسی، کسادی بازار مسکن 
در تهران را ناش��ی از پایین بودن توان متقاضیان دانس��ت 
و گفت: تس��هیالتی که بانکه��ا می دهند ب��رای خانه دار 
ش��دن دهک های پایی��ن و میان��ی کافی نیس��ت؛ چرا که 

 ارقام آن با متوس��ط قیمت خانه فاصله ی بس��یاری دارد.
به گفته ی غفرانی، با این ش��رایط متقاضیان خرید خانه در 
تهران باید حداقل 80 میلیون تومان اندوخته داشته باشند 
که به دلیل نبود چنین منابعی در اقتصاد خانوارها نمی توان 

انتظار رونق بازار مسکن تهران را داشت.



4
مصـــاحبه

عضو هیأت رئیسه اتاق تهران در گفت و گو با اتاق خبر مطرح 
کرد:

تک نرخی شدن ارز منوط به اجرایی 
شدن برجام

س��یده فاطمه مقیمی عضو هیأت رئیس��ه اتاق تهران 
درباره علت خلف وعده مس��ئوالن 
تعوی��ق  در  مرک��زی  بان��ک 
انداختن ت��ک نرخی کردن 
ارز؛  معتقد است: این امر به 
شرایط نابسامان اقتصادی 
باز می گردد و اینکه تحقق 
این امر قطعا ارتباط زیادی 
به اجرایی ش��دن برجام دارد. 
س��یده فاطمه مقیمی در گفت و 
گو با اتاق خبر افزود: در طی مطلوب شدن 
مناس��بات تجاری و اقتصادی؛ قطعا مسئوالن به دنبال 
تک نرخی شدن ارز متناسب با ش��رایط ارز بازار حرکت 
می کنند. ات��اق بازرگانی نیز دراین باره پیش��نهادات و 

نظرات خود را اعالم می دارد.
وی نتیجه مطلوب تک نرخی شدن ارز را ثبات در اقتصاد 
دانس��ت و گفت: با تحقق ای��ن امر در اقتصاد، س��رمایه 

گذاری به درستی تعریف می شود.
این عضو هیأت رئیسه اتاق ایران معتقد است: تک نرخی 
شدن ارز ش��رایطی را فراهم می کند که سرمایه گذار و 
تاجر می توانند پی��ش بینی درس��تی از آینده فعالیت 

اقتصادی خود داشته باشند.
مقیمی خواستار تحقق تک نرخی ش��دن ارز در بودجه 
سنواتی ٩5 ش��د و اذعان کرد: این مسئله حتما باید در 
بودجه قید شود تا بتوانیم هرچه بیشتر به سمت رونق و 

ثبات اقتصادی حرکت کنیم.
عضو هیأت نمایندگان اتاق زنجان د رگفت و گو با اتاق خبر:

قلب بخش خصوصی برای ایران می تپد
هاش��م حاج علی اکبری عضو هیأت نماین��دگان اتاق 
زنجان تک نرخی ش��دن ارز را یک امر حیاتی دانس��ت 
و اظهار کرد: این امر برای اقتصاد کش��ور بسیار اساسی 
و مهم است ولی متاس��فانه دو دهه است که این مهم به 

تاخیر می افتد.
حاج علی اکب��ری در گفت و گو با اتاق خب��ر افزود: الزم 
اس��ت تک نرخی کردن ارز در اولویت برنامه های دولت 
و مسئوالن بانک مرکزی قرار گیرد تا اقتصاد مملکت هم 

جان تازه ای بگیرد.
وی تصریح کرد: با تک نرخی ک��ردن ارز واردکنندگان 
و صادرکنن��دگان می توانند برای اهداف یکس��اله خود 
برنامه ریزی الزم را انجام دهند. متاس��فانه  نوس��ان در 
 نرخ ارز به صادرات و واردات کش��ور صدم��ه زیادی وارد

 کرده است.
این عضو ات��اق ایران مورد مش��ورت ق��رار دادن بخش 
خصوصی در جهت تصویب هرچه بهتر بودجه را ضروری 
دانست و گفت: الزم است همکاری های الزم بین دولت، 
بخش خصوصی و مجلس برای تدوی��ن بودجه صورت 
گیرد تا در س��ال آتی از لحاظ اقتصادی پیشرفت خوبی 
داشته باشیم. به گفته وی؛ با سقوط قیمت نفت، پروسه 

تدوین بودجه با دشواری همراه خواهد بود.

اتاق 
بازرگانی

نطق ه��اي توفاني مجید رض��ا حری��ري د ر د وره هفت��م اتاق 
بازرگاني ایران به یاد  همه ماند ه اس��ت. با یار همیشگي اسد اهلل 
عس��گراوالد ي درباره موضوع مش��کالت قانون��ي پیش روي 

تشکل گرایي د ر ایران به گفت و گو نشستیم.
 کارشناس�ان یکي از مش�کالت اصلي تش�کل ها را 
فضاي قانوني محد ود  توصیف مي کنند . براي مثال اتاق 
بازرگاني به عنوان یک تش�کل مه�م بخش خصوصي 
نهایتا توس�ط قانون مش�اور س�ه قوه تلقي مي ش�ود . 
این فضاي بس�ته قانوني چقد ر مانع پیش�رفت بخش 

خصوصي شد ه است؟
نگاهي به فهرست مجامعي که اتاق های سه گانه د ر آنها د اراي 
کرسي هستند  به خوبي نشانگر این است که فرصت بسیاري 
به اتاق ها براي صحبت کرد ن، اظهارنظر و حضور د ر س��ازوکار 
تصمیم گیري د اد ه شد ه است. مشکل اصلي نه د ر مسائل قانوني 
اختیارات بلکه د ر نوع انتخاب است. سوال اصلي باید  این باشد  
که آیا اتاق ایران واقعا نمایند ه بخش خصوصي است؟ آیا هیات 
نمایند گان و روساي هر کد ام از این اتاق ها واقعا توسط فعاالن 
بخش خصوصي انتخاب مي ش��وند  یا نظارت د ولت بر انتخاب 
افراد  اثر د ارد ؟ وقتي مي گوییم فضاي کسب وکار باید  بهبود  یابد  
و د ولت کوچک شود  طبیعتا باید  شاهد  کاهش د خالت د ولت 

د ر این تشکل هاي بخش خصوصي باشیم. 
 قبل از ورود  به این موضوع بحث اصلي این اس�ت که 
واقعا اختیاري وج�ود  د ارد  که بگوییم به د س�ت بخش 
خصوصي رسید ه یا خیر؟ شما به شوراها اشاره مي کنید  
ولي د ر بس�یاري از ش�وراها نماین�د ه بخش خصوصي 
حتي حق راي ند ارد . د ر این حالت واقعا مش�کل بخش 

خصوصي بود ن نمایند ه است؟
این موض��وع صحیح اس��ت و حت��ي د ر جاهای��ي که بخش 
خصوصي حق راي د ارد ، ی��ک راي وي د ر مقابل چند ین راي 
د ولتي قرار مي گیرد . اما مساله این اس��ت که اگر مي خواهیم 
بخ��ش خصوص��ي د ر سیاس��ت گذاري هاي کالن اقتصاد ي 
د خیل شود  طبیعتا باید  براد ري خود  را د ر حوزه هایي که امروز 
تحت اختیار د ارد  ثابت کند . اگر تش��کل هاي بخش خصوصي 
مي خواهند  براي د ولت نس��خه بپیچند  باید  اول د ر حوزه خود  
موفق عمل کنند . د موکراسي یک د فعه ممکن نمي شود  بلکه 
همین میزان اختیاري که د اریم د رس��ت استفاه کنیم سپس 
به د نبال اختیارات بیشتر باشیم. س��وال اساسي باید  این باشد  

که از همین روزن چقد ر اس��تفاد ه کرد یم. شما مي گویید  چرا 
بخش خصوصي تنها د ر قانون مشاور اس��ت اما من مي پرسم 
آیا تش��کل هایي که د اعیه نمایند گي بخش خصوصي را د ارند  
حتي بلوغ فکري مشاور ش��د ن را هم د اش��ته اند ؟ مشاور باید  
پیگیر و مستقل باش��د . اگر اتاق مي خواهد  مش��اوري د رست 
باشد  باید  تبد یل به نهاد ي مستقل شود  نه بخشي از بد نه د ولت 
و بله قربان گو. اگر از همین امکانات محد ود  به د رستي استفاد ه 
مي شد  طبیعتا خواس��ت جامعه هم د اد ن اختیارات بیشتر به 

تشکل هاي بخش خصوصي بود .
 د ر د وره نهاوند ی�ان اختیارات زی�اد ي از نظر قانوني 
به اتاق بازرگاني د اد ه ش�د . قانون بهبود  مستمر فضاي 
کس�ب وکار م�اد ه 76 قانون برنام�ه پنجم و ش�وراي 
گفت وگ�و را مي ت�وان از مهم تری�ن د س�تاورد هاي 
نهاوند یان برشمرد . استفاد ه از این پتانسیل ها را چگونه 

ارزیابي مي کنید ؟
قوانیني مانند  ش��وراي گفت وگو و کمیته ماد ه 76 د ر حقیقت 
قبایي سیاس��ي بود  که مخالفان بر تن احمد ي نژاد  د وختند  و 
همانطور که د ید یم بعد  از رفتن وي هیچ ک��د ام از این قوانین 
اجرا نش��د . نهاوند یان از اتاق به د ولت رفت و اختیارات بس��یار 
زیاد ي کسب کرد  اما ماد ه 76 چه خروجي د ر این د ولت د است؟ 
د ر د ولت د هم ه��ر روز به د ولت فش��ار مي آورد ند  ک��ه وزرا به 
شوراي گفت وگو نمي روند . حال سوال این است که مگر امروز 
مي روند ؟ آن رفتار و آن قوانین هم سیاسي بود . د ر کجاي د نیا 
یک د ولت آنقد ر بیکار است که تمامي وزراي اقتصاد ي کابینه 
هر 15روز یک بار با بخش خصوصي یک جلسه مفصل د اشته 
باشند ؟ اصوال بعد  از چند  جلس��ه چه موضوعي براي صحبت 
باقي مي ماند ؟ نهاوند یان با نفوذي که د اش��ت تصمیم گرفت 
اتاق را از نظر اند ازه بروکراتیک بزرگ کن��د  تا وزن رییس اتاق 
باال برود . د ر این میان د عواي د و جناح حاکم بر قواي س��ه گانه 
باعث تصویب این قوانین شد . مگر قانون بهبود  مستمر فضاي 
کسب وکار را آقاي نهاوند یان پیش��نهاد  ند اد ؟ حال که وي د ر 
د ولت صاحب اختیار است چرا هیچ کد ام از بند هاي این قانون 
اجرایي نشد ه است؟ از قوانین قانون بهبود  مستمر فقط یک د ر 
هزار اجرایي شد  که د ر عمل مثل تزریق پول نفت به کشور عمل 
کرد . همانطور که پول نفت اقتصاد  را فربه تر ولي ناکارآمد تر کرد  
تزریق یک د ر هزار فروش به اتاق بازرگاني باعث بزرگ تر شد ن 

نظام اد اري اتاق و کاهش کارآمد ي آن شد .

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین مطرح کرد

شوراي گفت وگو، قباي سياسي مخالفان بر تن 
احمد ي نژاد  بود 



هیات رئیسه

معدن نیازمند نقشه راه مناسب است
ش��هرام ش��ریعتی در گفت وگو ب��ا خبرن��گار گروه 
اقتص��ادی آنا با بیان اینکه بس��یاری از کاشناس��ان 
اقتصادی در یک س��ال و نیم اخیر ب��ه برنامه ریزی 
در دوره پس��اتحریم تاکی��د کرده ان��د، اف��زود: اگر 
برنامه ریزی نداشته باشیم پس از رفع تحریم ها هیچ 
چیزی برای ارائه به س��رمایه گذاران خارجی نداریم. 
وی با ابراز تاس��ف از بی توجهی به این موضوع اظهار 
کرد: اکن��ون توافق انجام گرفته اس��ت و هیات های 
خارج��ی در ح��ال ورود ب��رای بررس��ی ش��رایط 

سرمایه گذاری به ایران هستند. 
زمین��ه  در  ب��زرگ  مش��کل  دو  ب��ه  ش��ریعتی 
س��رمایه گذاری خارجی اش��اره کرد و گفت: یکی از 
مش��کالت این اس��ت که تمام هیات ها برای فروش 
کاالی خ��ود به ای��ران س��فر می کنند و م��ا را صرفاً 
به چش��م خری��دار و مصرف کننده کااله��ای خود 

می بینند. 
 وی ادام��ه داد: دومی��ن مش��کل این اس��ت که ما 
بس��ته ای برای ارائه ب��ه این س��رمایه گذاران نداریم 
و حتی برنام��ه ای برای س��فر کردن به کش��ور آنها 
نی��ز نداریم ت��ا ببینی��م آنها چ��ه موقعیت��ی برای 
س��رمایه گذاری م��ا در کشورهایش��ان دارن��د. این 
اس��تاد دانش��گاه با بیان اینک��ه در این ص��ورت در 
پس��اتحریم مش��کالت اساس��ی ایجاد خواهد شد، 
تاکی��د ک��رد: در م��ورد س��رمایه گذاری در بخش 
معدن نیز همین وض��ع وجود دارد و ما هیچ بس��ته 
 س��رمایه گذاری و تکنولوژیک��ی برای ارائ��ه در نظر 

نگرفته ایم.
وی تصری��ح ک��رد: در بخش معدن هزاران مش��کل 
وج��ود دارد ک��ه س��رمایه گذاران داخل��ی کش��ور 
نتوانسته اند با آنها کنار بیایند و چطور می توان توقع 
داشت که سرمایه گذاران خارجی با آن همراه شوند. 
وی افزود: ش��رایط معادن برای واگذاری مش��خص 
نیس��ت و هیچ اطالعاتی درباره عیار و میزان ذخایر 
این معادن در دس��ت نیس��ت ت��ا س��رمایه گذاران 
 بدانن��د ب��ر روی چ��ه چی��زی هزین��ه خواهن��د 

کرد.
وی تجربه 35 سال گذشته را یادآور شد و گفت: در 
این مدت ش��رکت های بزرگی برای سرمایه گذاری 
در بخش معدنی ایران اقدام کردند اما طولی نکشید 
که منصرف شده و کار را رها کردند. شریعتی خاطر 
نشان کرد: ما برای پیشرفت در بخش معدن نیازمند 

نقشه راه مناسب هستیم.

در ابتدای این جلس��ه ضی��اء متحدان رییس کمیس��یون 
بازرگانی داخلی خانه اقتصاد ایران تصریح کرد: اعتقاد دارم  
تحریم هایی که علیه ایران صورت گرفت بس��یار ظالمانه، 
غیر انسانی و ناجوانمردانه بود، اما باید بگویم خودتحریمی 
های ما به موجب بخش نامه ها و قوانین صادره شاید کمتر 
از تحریم های بین المللی نبوده اس��ت. وی با اشاره به این 
مسئله که قطعاَ دارایی و منابع مالی جایی می رود که در آنجا 
موضوع امنیت حاکم باشد؛ اعالم کرد: در این مقطع حساس 
جایی که سرمایه احساس امنیت نکند به سمت طال، ملک، 
ارز و ... گرایش پیدا می کند. متح��دان در خصوص وصول 
مالیات بیان داشت: به شخصه موافق وصول مالیات بوده و 
هستم، چرا که در تمام کشورهای مترقی، دولت ها از طریق 
مالیات کشورش��ان را س��اخته اند، اما قوانین این بخش در 
افتصاد کشورمان نیاز به اصالح دارد. وی ادامه داد: در صورت 

لغو کامل تحریم ها نباید فراموش شود که کشور ما نیاز به 
زیرساخت های جدیدی دارد که این مهم با ورود تکنولوژی، 
سرمایه گذاری و ماش��ین آالت تحقق پیدا خواهد کرد، در 
غیر این صورت فقط خارجی ها می آیند کاالهایش��ان را به 
ما می فروش��ند و می روند. در ادامه حمید مظلومیان یکی 
از اعضای کمیس��یون بازرگان��ی داخلی خان��ه اقتصاد در 
خصوص مالیات و لزوم ش��فاف س��ازی در این زمینه اعالم 
کرد: زیرساخت های ما نواقص فراوانی دارد که برای داشتن 
اقتصادی سالم و پویا باید هرچه سریع تر به آن ها رسیدگی 
ش��ود. وی ادامه داد: یکی دیگر از مش��کالت بخش تولید،  
نیروی انسانی است، مادامی که کارگر به کار و محل فعالیت 
خود عشق نداشته باشد و این فرهنگ تعصب نیروی انسانی 
به کار نهادینه نش��ود، در بخش تولید همواره دچار مشکل 

خواهیم بود.

در جلسه کمیسیون بازرگانی داخلی خانه اقتصاد ایران اعالم شد

ارائه تسهيالت به بنگاه های اقتصادی؛ ضرورتی انکار ناپذیر

5

کیومرث کرمانشاهی رییس کمیسیون توسعه صادرات خانه 
اقتصادایران با توجه به سقوط قیمت جهانی نفت در چند ماه 
اخیر عنوان کرد: باید تمام تالشمان را معطوف به صادرات غیر 
نفتی کنیم و به فکر جایگزینی برای صادرات نفتی باشیم. وی 
ادامه داد: آموزش یکی از ارکان مهم توس��عه از جمله توسعه 
صادرات است؛ با آموزش اس��ت که می توان بازارهای موجود 
را حفظ کرد.کرمانشاهی با بیان این مسئله که کار تشکل ها 
غیر انتفاعی است تأکید کرد: قرار نیست که تشکل ها به سمت 
انتفاع بروند.در ادامه علیرضا حس��ین زاده عضو کمیس��یون 
توس��عه صادرات خانه اقتصاد با بیان این که این تش��کل می 
تواند س��کوی پرتابی برای صادرات باش��د عنوان کرد: من به 
آینده خوشبین نیستم و بر این اعتقاد هستم که دولتمردان 
تالشی برای بهبود اوضاع صادرات انجام نخواهند داد. در ادامه 
فریبا پالش عضو دیگر کمیسیون توسعه صادرات خانه اقتصاد 
بیان داشت: مش��کالتی که بر سر راه توس��عه صادرات وجود 
دارد کاماَل مشخص است اما امری که بدیهی تر به نظر میرسد 
این مسئله است که عزمی برای مقابله با این رکود و مشکالت 

وجود ن��دارد. وی ادامه داد: 
نخس��تین مش��کل ما 

توس��عه  زمین��ه  در 
ص��ادرات نقدینگی 
است، مشکل بعدی 
نداش��تن کیفی��ت 
تولیدی  کااله��ای 

برای ص��ادرات و نبود 
روز  ه��ای  تکنول��وژی 

دنی��ا اس��ت. محم��د مهدی 
طباطبایی عضو دیگر کمیس��یون توسعه 

صادرات خانه اقتصاد ایران گفت: هدف گذاری در صادرات امر 
بسیار مهمی است؛ متأسفانه امروزه بنگاه های ما فشل هستند 
چراکه استراتژی صادرات برای آن ها معنایی ندارد. وی ادامه 
داد: کانالیزه شدن صادرات و تخصص گرایی از بحث های روز 
توسعه صادرات است و در این راستا داشتن کارت تشکل ملی 

برای صادرات الزامی است.

حمایت سياسی دولت از روند صادرات

خانه
خانهاقتصاد 
اقتصاد 
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اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

هيأت رئيسه ادوار گذشته اتاق بازرگانی ایران

اتاق ایرانمجلس وکالی تجار تا از 

پیدایش اتاق بازرگانی ایران با نام مجلس وکالی تجار به سال 1263 

باز می گردد که طی حکم ناصرالدین شاه مجلس وکالی تجار ایرات تشکیل 

داد و حاج محمد حسن امین الضرب به عنوان اولین رئیس آن انتخاب شد. 

در زمان حکومت پهلوی نیز این تشکل به فعالیت می پرداخت. پس از انقالب 

اسالمی با فرمان امام خمینی)ره( گروهی از فعاالن اقتصادی به این تشکل آمدند تا 

قدیمی ترین تشکل بخش خصوصی پا بر جا بماند. اولین هیأت رئیسه این تشکل 

شامل عالء میرمحمد صادقی، میرمصطفی عالی نسب، سید علینقی خاموشی، 

اسداهلل عسگر اوالدی، حبیب لوالچیان، محمدعلی نوید، ابوالفضل کرداحمدی و 

پورشهامی بود. بر اساس قانون، اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

مشاور 3 قوه محسوب می شود و به علت اهمیت و قدمت آن به عنوان 

اولین تشکل در بخش معرفی تشکل های بخش خصوصی در نظر 

گرفته شده است. امروز با قرار گرفتن دبیرخانه شورای گفت و گو 

دولت و بخش خصوصی در این تشکل، اتاق ایران به عنوان 

مهمترین حلقه ارتباطی بخش خصوصی و دولت در 

نظر گرفته شده است.

تحصیالت: کارشناسی
 مدیرعامل صنایع چاپ و بسته بندی کاشفی، رئیس اتاق بازرگاني کرمانشاه در دو دوره، رئیس اتاق اصناف

کرمانشاه ده سال، دبیر اتاق اصناف کشور چهار سال

تحصیالت: کارشناسی ارشد
 مدیرعامل کارخانه تولیدی صنعتی

 شیردستگاه، رئیس هیأت مدیره شرکت آرتا
 خورشید زرین، رئیس هیأت مدیره شرکت

 نورد گستر اردبیل، رئیس خانه صنعت و معدن
 استان اردبیل، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع

 و معادن اردبیل، رئیس کانون کارآفرینان
 استان اردبیل، عضو هیأت مدیره اتاق مشترک

 ایران و گرجستان، رئیس میز مشترک ایران
و آذربایجان

 تحصیالت: کارشناسی ارشد عمران دانشگاه
تهران

 سخنران بخش خصوصی ایران در کنفران
 سهای برلین، لندن، لوزان و پاریس، ارائه

 دهنده بیش از 1۰۰ مقاله علمی و مهندسی در
 ایران و خارج از کشور، مقام هفتم جهان در

 انبو هسازی مسکن در سال 2۰13 ، صادرکننده
 نمونه کشور برای ۸ سال، صادر کننده ممتاز

 کشور برای 2 سال، مقام 99 سال 2۰14
پیمانکاری بین المللی در جهان

 تحصیالت: کارشناسی ارشد
برنامه ریزی و سیستم

 مدیرعامل شرکت آکام تجارت
 صدرا، رئیس هیأت مدیره شرکت

 لیزینگ اقتصاد نوین، مؤسس و
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری آتی

 سامان، عضو هیأت مدیره شرکت های سیمان
 خاش، فارس، خوزستان و کارون، معاون وزارت

 راه و رئیس سازمان حم لونقل و راهداری در دولت
 اصالحات،  معاون وزارت کشاورزی از سال 13۵9

لغایت 136۸

تحصیالت: کارشناسی
 رئیس اتاق ایران دوره هفتم،

 نایب رئیس اتاق ایران دوره
 پنجم و ششم، رئیس اتاق

 خراسان رضوی از سال 13۸3
 تاکنون و نایب رئیس اتاق ایران در دوره

 هشتم، معاون امور استان در اتاق ایران،
 نایب رئیس هیأت مدیره جامعه نیکوکاران،
 مدیرعامل شرکت صادراتی شفیع، مؤسس
 جامعه نیکوکاران یاوری خراسان، سه دوره

صادرکننده نمونه ملی

 تحصیالت: دکترای حرفه ای پزشکی از دانشگاه
تهران

 رئیس هیأت مدیره گروه شرکتهای پرسال، عضو
 هیأت نمایندگان اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن

و کشاورزی تهران و ایران
 ادوار ششم، هفتم و هشتم)، مدیرعامل و عضو)

 هیأت مدیره صندوق توسعه صادرات فراورده
 های نفتی ایران، دبیرکل و عضو هیأت مدیره

 اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و
پتروشیمی ایران

تحصیالت: کارشناسی بازرگانی
 رئیس اتاق کرمان، مسوول نظارت راهبردی
 بر امور کمیسیون صادرات و امور بانکی اتاق

 ایران، عضو هیات مدیره بنیاد نیکوکاری
 ابرار وابسته به اتاق ایران، عضو شورای

 مشاوران، اتاق ایران، عضو شورای پژوهشی
 اتاق ایران، نایب رییس کمیسیون، انضباطی

 اتاق ایران، رییس کمیته راهبردی امور
تشکل های اتاق ایران

  غالمحسین شافعی

  عال میرمحمد صادقی

  محسن جالل پور

   مسعود کرباسیان

   پدرام سلطانی

  محمود اسالمیان

   رحمان سلیمانی

  علینقی خاموشی  محمد نهاوندیان  محمد نهاوندیان

  ابراهیم جمیلی  ابراهیم جمیلی  غالمحسین شافعی

  عال میرمحمد صادقی  عال میرمحمدصادقی  محسن جالل پور

   مسعود دانشمند   مسعود دانشمند   خدامراد احمدی

   محمدرضا بهزادیان   هوشنگ فاخر   پدرام سلطانی

  مجتبی خسروتاج  شجاع الدین بازرگانی  محمود اسالمیان

   محمدباقر رجال   غالمحسین شافعی  رحمان سلیمانی

نایب رئیس: پدرام سلطانیرئیس: محسن جالل پور

نایب رئیس: مسعود خوانساری

خزانه دار: حسین پیرموذننایب رئیس: محمدرضا انصاری

نایب رئیس: غالمحسین شافعی

کیوان کاشفی

دوره هفتم، نیمه دومدوره هفتم، نیمه اولدوره ششمدوره پنجم

تشکل 
ها
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تکنولوژی و دانش

فیلترهای تصفیه هوا از جنس پوسته   بادام 
زمینی

کره ب��ادام زمین��ی و البت��ه خ��ود ب��ادام زمین��ی یکی از 
محبوب ترین خوراکی  ها در دنیا اس��ت که مصارف گوناگون 

صنعت��ی و خانگ��ی دارد. در نتیجه  ی این 
حجم مص��رف ب��اال - و طبیعتا حجم 
کشت باالی این محصول - ضایعات 
زیادی نیز -به واسطه  ی پوسته- در 
کارخانجات فراین��دی این محصول 
تولید می  ش��ود که در اکث��ر مواقع به 

عنوان محصولی ب��ی ارزش دور ریخته 
می  شود.

اما این روال به زودی دچار تغییر خواهد ش��د چرا که به باور 
رائول پیندا اولمدو از دانش��گاه ملی مکزیکو، می  توان از این 
پوسته  ها برای تولید فیلترهای تصفیه  ی هوا استفاده کرد. به 
شکلی ویژه این زیست فیلتر برپایه  ی میکروارگانیسم  هایی 
 Brevibacterium و باکتری Fusarium همچون قارچ
که به ط��ور طبیعی در این پوس��ته  ها رش��د می  کنند عمل 
می  کنند. این میکروارگانیسم  ها قادر هستند با مصرف مواد 
س��می همچون حالل  ها و مواد آالینده آن  ه��ا را به مواد بی 
خطری همچون آب و دی اکس��ید کربن تجزیه کنند. برای 
اینکه این باکتری  ها بتوانند در یک��ی از این فیلترها به اندازه 
کافی رش��د کنند نیز حدود 28 روز زمان الزم است.عالوه بر 
این، به دلیل توخالی بودن این پوس��ته  ها سطح در دسترس 
آن  ها برای تصفیه هوا افزای��ش پیدا می  کند که نتیجه  ی آن 
بهبود عملکرد فیلت��ر خواهد بود. همچنین این س��طح باال 
و توخالی بودن می  توانن��د ذرات معلق در ه��وا را نیز به دام 
انداخته و آلودگی  های ناش��ی از گرد و غب��ار یا آالینده  های 

معلق را نیز برطرف کند.

مایکروسافت قابلیت تست سرعت 
اینترنت را به  Bing اضافه  می کند

خدم��ان آنالین بی ش��ماری هس��تند ک��ه به ش��ما اجازه 
حتی می دهند س��رعت اینترنت خ��ود را بس��نجید، و یا 

به راحتی می توانید با جس��تجوی عبارت 
تست س��رعت در گوگل و یا بینگ به  
راحتی به انبوه نتایج وب س��ایت های 
تس��ت س��رعت دس��ت  یابید. حال 
به نظر می رسد مایکروسافت دوست  

ندارد که ش��ما برای تس��ت س��رعت 
اینترنت خ��ود به  یک وب س��ایت دیگر 

مراجعه  کنی��د، به همین منظ��ور این کمپانی 
سرویس جدیدی را به بینگ افزوده است که سرعت اتصال 
شما را بررس��ی می کند.در طول سال  گذشته مایکروسافت 
قابلیت های زیادی را به  موتور جس��تجوی خ��ود افزوده که 
این وب سایت را از یک موتور جس��تجوی صرف خارج  کند، 
به تازگی یکی از کاربران این جستجوگر تصویری را از بینگ 
در توییتر خود منتشر کرده که یک ویجت تست سرعت را در 
بینگ نشان  می دهد. این ویجت تنها هنگامی  ظاهر می شود 

که شما عبارت “speedtest” را جستجو کنید.
این ویجت فعال برای تمامی کاربران در دس��ترس نیس��ت، 
ش��اید مایکروس��افت تنها یک فاز آزمایش��ی را قبل از ارایه 

رسمی راه اندازی کرده  باشد.

س��الها پی��ش کپلر ی��ا همان فض��ا پیمای ناس��ا که 
کارش پیدا کردن اجس��ام فضایی است، دچار نقص شد 
و همی��ن نق��ص در کار ایجاد اختالل ک��رد. اختاللی که 
البت��ه با وجودش، کپلر توانس��ت ماموریتش را از نو آغاز 
کند و آن را به خوبی به پایان برس��اند. در این ماموریت 
کپل��ر 100 س��یاره ناش��ناخته جدید را کش��ف کرد که 
دور س��تاره های متفاوتی از آنچه پیش از این یافته بود، 
می چرخند.ایان کراسفیلد از دانشگاه آریزونا در کنفرانس 
انجمن نجوم آمری��کا تایید کرد که ماموریت جدید کپلر 
که K2 نام دارد باعث ش��ده است که 100 سیاره جدید 
کشف شود.بیشتر این سیارات جدید با آن هایی که پیش 
از این در ماموریت اصلی کپلر کش��ف شده بودند تفاوت 
دارند. برخی در یک سیستم چند سیاره ای قرار گرفته اند 
و به دور س��تاره هایی که داغ تر و روش��ن تر از ستاره های 
کش��ف ش��ده در ماموریت اصلی هس��تند، می چرخند.

ماموریت جدید به عالوه سیس��تمی را کشف کرده که در 
آن س��ه س��یاره بزرگ تر از زمین وجود دارند. البته باید 

بدانید که K2 فقط به دنبال س��یارات جدید نیست، این 
ماموریت به عالوه به بررس��ی ابرنواخترها و س��یاره هایی 
ک��ه به دور خورش��ید م��ا می چرخن��د، می پردازد.اندرو 
وندربرگ از مرکز فیزیک نجومی اسمیتس��ونیان هاروارد 
در کنفرانس نامبرده اعالم کرد که دانش��مندان در واقع 
23٤ س��یاره کش��ف کرده اند که منتظر تاییدند. در واقع 
هدف اصلی ماموریت این اس��ت که بهترین سیستم ها و 
س��تاره های نزدیک تر به ما شناخته شوند تا بررسی آن ها 

از همین جا روی زمین آسان تر باشد.

ناسا 100 سیاره بیگانه کشف کرده است!

گوگل ویژگی جدیدی را به سرویس مپز خود در اندروید اضافه خواهد 
کرد که باعث می شود تا این سیستم هوش�مند، هوشمندتر نیز شود. 
این ویژگی Driving Mode نام دارد و با توجه به گذشته ی شما مقصد 
بعدی را حدس می زند.Driving Mode به عنوان ویژگی جدید اضافه 
شده به گوگل مپز، نه تنها امکان حدس زدن مس�یر آینده ی شما را به 
صورت هوشمند دارد، بلکه مسیر و وضعیت ترافیکی رسیدن به هدف را 
نیز برایتان نمایش خواهد داد.نسخه ی 9.19 گوگل مپز که با ویژگی حالت 
رانندگی عرضه خواهد شد در مراحل ابتدایی عرضه ی نهایی قرار دارد و 
ممکن است ابتدا در اختیار تمامی کاربران در سراسر دنیا قرار نگیرد.شما 
می توانید این اپلیکیشن را به صورت دستی نیز نصب کنید اما تشخیص 

نحوه ی فعالسازی این ویژگی در حال حاضر اندکی دشوار است.

نسخه  جدید گوگل مپز مقصد 
راننده را حدس می زند

اگر شما هم جزء افرادی هستید که صبح ها خیلی 
دیر از خواب برخاس�ته و اغل�ب از کارهای تان باز 
می مانید، به "راگی" )Ruggie( خوش آمد بگویید. 
س�اعتی متفاوت که تا ش�ما را از جا بلند نکند، به 

آرامش نرسیده و به زنگ زدن ادامه خواهد داد.
 خس�ته از فعالیت های روزانه به تخت می روید، اما 
می دانید که باید فردا سر وقت از خواب بیدار شوید. 
ساعت مدام زنگ می زند و به شما یادآوری می کند 
که زمان بیدار شدن  فرا رسیده، اما خسته تر از آن 
هستید که به این راحتی از رختخواب دل کنده و از 
جای خود برخیزید. در نتیجه دیرتر از خواب بیدار 
شده و مجبورید با عجله و نصفه و نیمه کارهای تان 
را سرو سامان داده و رهس�پار محل کار، دانشگاه، 
مدرس�ه و...ش�وید.در این می�ان ناگزیر اس�ترس 
بیش تری را هم متحمل خواهید ش�د. از طرفی اگر 
ش�لوغی خیابان ها و ترافیک را هم درنظر بگیریم، 
ش�اید حتی یک دقیق�ه زود از خواب برخاس�تن، 
تفاوتی چند ساعته برای شما ایجاد کند. و تازه اگر 
قرار بوده به قرار مهمی برس�ید، اوضاع پیچیده تر 
هم می شود. اینجاس�ت که “راگی” کار گشا خواهد 
بود.اگر به خاطر داشته باش�ید، پیش تر نیز ساعت 
دیگری را به ش�ما معرفی کردیم که به محض زنگ 

زدن، فرار کرده و فرد را به دنبال خود می کش�ید. 
تحرکی که کامال خواب را از س�ر فرد بیرون کرده 
و او را آماده ی فعالیت روزانه می کرد. راگی" نیز در 
همین راستا طراحی شده اس�ت؛ منتها به شکلی 
کام�اًل متفاوت.راگ�ی در اص�ل پ�ادری کوچکی 
اس�ت که از خوابی�دن مجدد ش�ما پیش�گیری 
می کند. ای�ن محصول خاص توس�ط “وینس�ون 
تَ�م" )Winson Tam( و تیم�ی از کارآفرینان 
متسقر در دو ش�هر ونکوور و هنگ کنگ طراحی 
و اجرا شده است. این پادری در اصل ساعت زنگ 
داری است که نس�بت به فشار حس�اس بوده و با 

همی�ن خصوصیت،  کم�ک 
به بی�دار ک�ردن افراد 

کمک  خوش خواب 
می کن�د. در واقع 

به مح�ض زنگ 
زدن، ف�رد باید 
ش�ده  بی�دار 
راگ�ی  روی  و 
بایستد، البته با 

هر دو پا و برای 3 
ثانیه.

راگی، راه کاری مناسب برای بيدار کردن افراد خوش خواب



8
رونمایی از خودرویی عجیب در 

نمایشگاه چین
خودروسازان چینی در حاش��یه نمایشگاه پزشکی و 
زیبایی که در شهر “گوانگجو”)جنوب 
چین( برگ��زار می ش��ود ،خودرو 
لوک��س و عجیب��ی ب��ه نمایش 
گذاش��تنداین خودرو “ب��ی ام و 
Z٤« با عنوان اژدها بوس��یله 30 
هزار تکه اس��تخوان گاو و یک هزار 
و ٩٩٩ ورقه طال توسط تیمی 20 نفره 
در طول سه سال تزئین شده اس��ت.در فرهنگ چین 
،اژدها ،سمبل قدرت است و در بعضی وسایل استفاده 
شده در ماش��ین ها عدد ٩ درنظرگرفته شده که نماد 
جاودانگی بوده و طال نیز میان چینی ها فلزی بس��یار 
پرطرفدار اس��ت.با وجود هزینه و زم��ان مصرفی زیاد 
برای س��اخت آن ،فروش عمومی نداشته و فقط برای 
استفاده و نمایش در جش��نواره های مختلف ساخته 

شده اند.

واکنش فولکس واگن به لبریز شدن 
صبر آمریکا

ماتیاس مول��ر روز دوش��نبه در نمایش��گاه خودروی 
مطبوع��ات  اهال��ی  ب��رای  دیتروی��ت 
س��خنرانی خواه��د داش��ت و روز 
چهارش��نبه برای دیدار ب��ا جینا 
م��ک کارت��ی، مدی��ر س��ازمان 
حفظ محی��ط زیس��ت آمریکا به 
واش��نگتن خواهد رف��ت که یک 
روز پی��ش از پایان مهل��ت فولکس 
واگن برای ارای��ه پیش��نهادات مربوط به 
نحوه تعمیر حدود 600 هزار خودروی دیزلی آالینده 
در آمریکا خواهد بود.اریک اش��نایدرمان، دادس��تان 
کل نیویورک در بیانیه ای اظهار کرد: صبر ما نس��بت 
به فولک��س واگن رو به پایان اس��ت. این ش��رکت در 
ارایه اس��ناد فعالیتهای آمریکایی خود رغبتی نش��ان 
نمی ده��د و درصدد به تاخیر انداختن پاس��خ تا زمان 

تکمیل شدن تحقیقات داخلی خود است.
مدیرعامل فولکس واگن قول داده اس��ت افش��اگری 
کاملی داشته باشد و هفته گذش��ته هم تاکید کرد به 
شکل کامل و س��ازنده با مقامات آمریکایی همکاری 
دارد اما مقامات آمریکایی همچن��ان ناراضی مانده و 
اظه��ار می کنند فولک��س واگن پش��ت قوانین حریم 
خصوصی آلمان پنهان ش��ده تا ش��واهد الزم را ارایه 

نکند.
بر اساس گزارش وال اس��تریت ژورنال، فولکس واگن 
همچنین سریع دست به کار شده و برای خودروهای 
آالینده در آلم��ان راه حل��ی یافته اس��ت و فراخوان 
خودروها در اروپا را ماه ج��اری آغاز می کند. بعضی از 
خودروها یک به روزرس��انی نرم افزاری ساده دریافت 
خواهند ک��رد در حالیکه س��ایرین به اصالح س��خت 
افزاری نیاز دارند اما مش��تریان و واس��طه های فروش 
در آمریکا هنوز درباره نحوه و زم��ان تعمیر خودروها 

اطالعی ندارند.

ش��رکت دایملر آلمان اع��الم کرد: ف��روش خودروهای 
تولیدی مرسدس بنز توسط این کمپانی در سال 2015 
میالدی، رکورد جدیدی را بر جای گذاشته که این رکورد 
قابل توجه، به لطف افزایش ٤0 درصدی فروش لیموزین 
کالس C رق��م خورده اس��ت. ای��ن اتف��اق در حالی رخ 
می دهد که چین برای نخستین بار، با پشت سر گذاشتن 
آمریکا، به بزرگترین بازار عرضه خودروهای لوکس جهان 

تبدیل شده است.
غ��ول خودروس��ازی آلمان که مق��ر اصلی آن در ش��هر 
اش��توتگارت ق��رار دارد در کنفران��س مطبوعات��ی روز 
گذش��ته خود اعالم کرده که فروش جهانی خودروهای 
این کمپانی در ماه دس��امبر با ٩.1 درصد رشد، به 178 
هزار و 17 دس��تگاه افزایش یافته و باعث شده تا کمپانی 

مرسدس بنز، قوی ترین فصل فروش س��ه ماهه خود را با 
فروش ٤٩5 هزار و 15٩ دستگاه خودرو تجربه کند. 

همچنین، فروش محصوالت مرسدس بنز در اروپا، 10.5 
درصد رش��د کرده ضمن اینکه میزان تحویل محصوالت 
این کمپانی در چین با 32.6 درصد افزایش، به 373 هزار 
و ٤5٩ دستگاه رس��یده و این درحالی است که چین در 
زمینه تبدیل ش��دن به تک بازار ب��زرگ محصوالت بنز، 
آمریکا را پشت سر گذاش��ته است. فروش محصوالت بنز 
در آمری��کا 3.8 درصد رش��د کرده و ب��ه 3٤3 هزار و 88 

دستگاه رسیده است.
مرس��دس بنز اعالم کرد: فروش مدل جدی��د لیموزین 
کالس C، در مقایسه با سال قبل، ٤0 درصد، افزایش و به 

٤٤3 هزار و ٩0٩ دستگاه رسیده است.

برگــــزیده 

خودرو
خودرو سازان جهانی

فروش مرسدس بنز در سال ۲۰1۵ چگونه بود؟

مجوز واردات خودروهای »شورلت« و »اپل« صادر شد
س�ازمان توس�عه تجارت ایران در نام�ه ای به مرکز 
واردات و ام�ور مناط�ق آزاد و وی�ژه گم�رک ایران، 
اعالم کرده است: با توجه به نامه دفتر صنایع خودرو 
و نیرومحرکه درباره خودروی س�واری قاب�ل ورود با 
نشان تجاری  Chevrolet ، با رعایت آئین نامه ضوابط 
فنی واردات خودرو و رعایت س�ایر مقررات و مطابق 
با مدل های مندرج در گواهی نمایندگی صادره مرکز 
اصناف و بازرگانان ب�ا اعتبار دوره زمان�ی 29 آذرماه 
9۸، اقدام ش�ود.دفتر نیروی محرکه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اعالم کرده است که واردکننده در نظر 

 TRAX  و AVEO دارد دو مدل خ�ودرو ش�ورولت
کره جنوبی را در حج�م موتورهای 14۰۰ ت�ا 1۸۰۰در 
دو گ�روه شاس�ی بلند و هاچ ب�ک وارد کش�ور کند.
همچنین در مجوز صادر ش�ده ب�رای واردات خودرو 
اُپل هم آمده اس�ت: با توجه به نام�ه صنایع خودرو و 
نیرو محرکه در خصوص خودروی س�واری قابل ورود 
با نشان تجاری  OPEl، طبق قوانین و مقررات اقدام 
 insignia شود. خودرو درخواستی برای این برند نیز
"limousine nb  ب�ا حج�م موت�ور 199۸ اع�الم 

شده است.



پیش بینی اقتصاد ایران در سال 2016
در هفته های پایانی سال 2015 صندوق بین المللی پول 
پیش بینی مجمل ام��ا جامع از وضعیت اقتص��ادی ایران 
در س��ال 2016 ارائه نمود. این گ��زارش در عین حال که 
دورنمای اقتصادی ایران را در س��ال جدید بهتر از سنوات 

پیشین ترسیم می کند، حاوی تذکرات قابل تأملی است.
 بررسی کارشناسان بلندپایه این نهاد نشان می دهد، افت 
ش��دید قیمت نفت، وضعیت نامطلوب صورت های مالی 
بانک ها و بنگاه های اقتصادی و به تعویق افتادن تصمیمات 
ایران در حوزه مصرف و سرمایه گذاری به دوره پساتحریم، 
رشد اقتصادی ایران را از زمستان 13٩3 تاکنون به شدت 
کند نموده اس��ت. در نتیج��ه انتظار می رود رش��د تولید 
ناخالص داخلی از 3 درصد در پایان سال 13٩3 به محدوده 
مثبت 0.5 و منفی 0.5 درصد در انتهای سال 13٩٤ تنزل 
یابد. نرخ تورم نقطه به نقطه در م��اه اخیر به زیر 10 درصد 
کاهش یافت��ه که عمدت��اً از افت نرخ ت��ورم در محصوالت 
غذایی و نوشیدنی ها حاصل شده است و انتظار می رود نرخ 

تورم ساالنه در پایان سال 13٩٤ به 1٤درصد کاهش یابد.
کارشناسان صندوق بین المللی پول وضعیت اقتصاد ایران 
در سال 2016/2017 یا همان س��ال 13٩5 را  با برداشته 
ش��دن تحریم های اقتصادی علیه ایران بسیار مطلوب تر 

بیان می کنند.

تشکلي مادر براي حفظ منافع جمعي
وقتي صحبت از تضاد میان منافع فعاالن بخش خصوصي 
و منافع ملي مي شود، طبیعتا تشکل ها مانند تمام ارکان 
نظام اعم از دولتي و خصوصي و تعاوني موظف هس��تند 
منافع ملي را پیگیري کنند. چنین بحثي کامال طبیعتا و 
بدون جاي بحث است. اما مساله این است که منافع ملي 

چیست؟
منافع ملي مجموع منافع ارکان مختلف کش��ور است. در 
حقیقت مي توان این چالش را به شکل دیگري مطرح کرد. 
اگر میان دو تش��کل بخش خصوصي تضاد منافع وجود 
داشت، تکلیف چیست؟ وقتي مي گوییم منافع یک تشکل 
با منافع ملي در تضاد است یعني منافع یک تشکل با منافع 
قش��ر بزرگ تري مخالف اس��ت که در مجموع مجبور به 
قرباني کردن سود برخي هستیم. براي مثال منفعت کشور 
در بلندمدت جلوگیري از خام فروشي است تا صنایع کشور 
تقویت شود. در این شرایط منافع تشکل هاي معدني الاقل 
در کوتاه مدت با جلوگیري از خام فروشي تضعیف مي شود.

این دو مس��اله در حقیقت دو روي یک س��که هستند و 
جواب تضاد منافع دو تش��کل به س��ادگي ب��راي فعاالن 
اقتصادي مشخص اس��ت. زماني که دو تشکل با یکدیگر 
تضاد منافع دارند، تش��کلي مادر، موظف به میانجیگري 

میان آن دوست. 

گفت
 و
گو

جلس��ات متعددي براي حل مشکالت 
در جه��ت حمای��ت از اتحادیه ه��اي 
صنفي برگزار شد که ش��اید مهم ترین 
این بخش ها را در موضوع مالیات شاهد 

بودیم.
به همین دلیل براي بررسي این پرونده 
به سراغ علی فاضلي رئیس اتاق اصناف 
ایران رفتیم ت��ا در گ��پ و گفتي کوتاه 
چالش میان منافع ملي و منافع تشکلي 

را مورد واکاوي قرار دهیم.
 گاهي شاهد هس�تیم که منافع 
یک قش�ر اقتصادي خاص با منافع 
مل�ي در تضاد قرار مي گی�رد. براي 
مثال اعضاي ی�ک اتحادیه مخالف 
کاهش تعرفه کاالي خاصي هستند 
در حالي ک�ه منافع مل�ي تاکید بر 

وضع این تعرفه دارد. در این شرایط 
تشکل باید کدام سو قرار گیرد؟

دو بحث را باید از یکدیگر تفکیک کرد. 
در حالت کلي همه افراد باید منافع ملي 
را به منافع فردي مقدم بش��مارند. اگر 
بخواهیم به صورت کلي بحث کنیم من 
100درصد مواف��ق اولویت منافع ملي 
بر منافع فردي هس��تم حتي معتقدم 
بسیاري از عارضه هایي که امروز کشور 
به آن مبتالس��ت مانند بحران فس��اد 
به خاطر اولوی��ت دادن منافع فردي بر 

جمعي شکل گرفته است.
اگر چنی��ن دیدگاهي در کش��ور وجود 
داشت مطمئنا وضعیت فساد به شکل 
کنوني نب��ود و ضربه ه��اي مهلکي به 
پیکره اقتصاد وارد نمي آم��د. اما وقتي 

موردي به مس��ائل نگاه شود، مي بینیم 
بعضي تصمیم ها که به ن��ام منافع ملي 
گرفته مي شود مطمئنا اش��تباه است. 
براي مث��ال به بحث مالی��ات بپردازیم. 
از ی��ک طرف دول��ت با بح��ران درآمد 

روبه روست..
 اصوال چرا باید چنین چالشي در 
تشکل هاي ما رخ دهد؟ آیا ساختار 

تشکلي ما دچار مشکل است؟
مطمئنا این مش��کل از ساختار اقتصاد 
ایجاد شده است. بحث فراتر از ساختار 
خود تشکل هاست و همیشه مورد انتقاد 
تش��کل ها نیز بوده اس��ت. نوع تنظیم 
مقررات، آیین نامه ها و قوانین ساختاري 
را ایجاد مي کند که طبیعت��ا ما را با این 

مشکالت روبه رو خواهد کرد
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منافع ملي در صورت حفظ منافع بنگاه ها تامين مي شود

بخش خصوصی

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران
رکود عامل عمده کاهش ارزآوری است

 با اینک��ه دو دهه از وعده مس��ئوالن بانک 
مرک��زی درباره تک نرخی ک��ردن ارز می 
گذرد؛ باز هم ای��ن مهم با این ق��رار بود تا 
پایان امسال نهایی و اجرایی شود به اواسط 
سال ٩5 موکول شد. برخی تحریم ها را و 
عده ای افول بی سابقه قیمت نفت را در این 
خلف وعده مسئوالن موثر می بینند. برای 
درک چرایی این مسئله و سایر موضوعات 
روز گفت و گویی را ب��ا عباس آرگون عضو 
هیأت نماین��دگان ات��اق ته��ران و عضو 
کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران 

ترتیب داده ایم که در ادامه می خوانید.
 قرار بود تا پایان امسال تک نرخی 
کردن ارز انجام ش�ود؛ ول�ی بار دیگر 
این مهم به اواس�ط س�ال 9۵ موکول 
ش�د، به نظر ش�ما چرا بعد از دو دهه 

هنوز مسئوالن نمی توانند این قضیه 
را اجرایی کنند؟

یکسان س��ازی نرخ ارز باعث پیش بینی 
کردن فعالی��ت های اقتصادی در کش��ور 
خواهد ش��د. اگر تصمیم داریم ک��ه ارز را 
تک نرخی کنیم با توجه به اینکه  نرخ ارز 
با رقم 2 هزار و ٩٩7 تومان پیش بینی شده 
اس��ت؛ یک اختالف قریب 20درصدی با 
نرخ آزاد دارد که اگر بخواهیم ارز را یکسان 
کنیم باید بر مبنای نرخی که اکنون جاری 

است تعیین کنیم.
دولتمردان در مهار تورم موفق عمل کرده 
اند؛ ولی شاهد هستیم که همچنان رکود 
بر اقتصاد کشور حاکم است؛ چطور باید از 

این بحران نجات پیدا کرد؟
در کش��ور هزینه زیادی بابت کنترل تورم 

پرداخت کرده ایم؛ باید گفت که همیش��ه 
تورم بد نیس��ت در برخی مواقع نیاز است 
که تورم ایجاد ش��ود. کنترل تورم به نوعی 
باعث شده که بسیاری از صنایع کشور به 
حالت نیمه تعطیل درآیند و رکود عمیق تر 
شود. درحالیکه رونق در کشور وجود دارد؛ 
تورم چندان هم بد نیس��ت. الزم است که 
تورم با مدیریت کاهش پیدا کند. تورم ٤0 
درصدی در عرض یکس��ال به 15 درصد 
رس��یده اس��ت و این اقدام بس��یار ارزنده 
است ولی آسیب هایی زیادی را وارد کرده 
اس��ت. کاهش  تورم نباید به تولید و رونق 

اقتصادی لطمه وارد کند. 

علی ثابتیان

*عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران

محمدمهدي راسخ

*دبیر کل اسبق اتاق بازرگانی تهران

یادداشت
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تصویر هفته 

 با موســیقی

سعید آقاخاني در تدارک ساخت»بیمار 
استاندارد«

اتاق خب�ر: مجموعه تلویزیون��ی »بیمار اس��تاندارد« به 
کارگردانی »سعید آقاخانی« وارد مرحله 

پیش تولید شد. مسعود ردایی تهیه 
کنن��ده س��ریال ن��وروزی بیمار 
استاندارد از وضعیت این سریال 
نوروزی گفت:با نگارش نیمی از 
فیلم نامه بیمار استاندارد توسط 

بهرام توکل��ی پیش تولی��د کار با 
سرعت آغاز شد. لوکیشن ها انتخاب 

و نهایی ش��دند که همه در تهران از جمله  
محله های انقالب، پیروزی، بلوار ارتش و ... قرار دارند.

اسطوره دیزنی درگذشت!
اتاق خب�ر: فرانک آرمیت��ج هنرمند سرش��ناس، طراح 
و تصویرگ��ر معروف »دیس��نی« ک��ه بیش از هم��ه برای 

مشارکت در خلق انیمیشن های کالسیک 
این استودیو مانند »زیبای خفته«، 

»پیتر پ��ن« و »کت��اب جنگل« 
ش��ناخته می ش��ود، در سن ٩1 
س��الگی درگذش��ت. آرمیت��ج 
همچنین طراح چندین نقاش��ی  

دی��واری مع��روف در پارک ه��ای 
دیس��نی بود. این نقاش استرالیایی-

امریکایی روز ٤ ژانوی��ه در خانه اش واقع در 
ایالت کالیفرنیای امریکا از دنیا رفت. آرمیتج در دهه 1٩20 

در ملبورن استرالیا به دنیا آمد.

کامبیز دیرباز دچار سانحه شد
اتاق خبر: کامبیز دیرب��از بازیگر نقش غیاث در س��ریال 

»پش��ت بام تهران« حی��ن تصویربرداری 
س��ریال پرده گوش چپش پاره شد. 

این بازیگ��ر در صفحه ش��خصی 
خود به مخاطبانش گفته اس��ت: 
س��ر صحنه فیلمب��رداری ادامه 
»پش��ت بام تهران« متاسفانه به 
وسیله یک فروند گوش پاک کن، 

پرده گوش چپم پاره ش��د. س��ریال 
»پشت بام تهران« به کارگردانی بهرنگ 

توفیقی و نویس��ندگی س��عید نعمت اله و تهیه کنندگی 
زینب تقوایی که این شب ها از شبکه یک سیما بروی آنتن 
 م��ی رود، اینروزها آخری��ن روزهای تولید خود را س��پری

 می کند.

برگــــزیده 

ستاره هایی که الفبای بازیگری را در تلویزیون آموختند

حمید گودرزی
برخ�الف تمام س�تاره هایی که از 
تلویزی�ون ب�ه س�ینما رفتن�د، 
درخش�ش حمی�د گ�ودرزی در 
س�ینما دوام چندانی نداشت. او 
سال 13۸۰ در مجموعه دانی و من 
به تماش�اگران تلویزی�ون معرفی ش�د و خیلی زود 
توانست طرفدارانی برای خودش دست و پا کند، اما 
اوج شهرتش در تلویزیون یک سال بعد اتفاق افتاد؛ 
وقتی که نقش جوانی عاش�ق پیش�ه را در س�ریال 

مسافری از هند به عهده گرفت. 
صابر ابر

شاید کمتر کسی به یاد بیاورد که 
صابر ابر هم از تلویزیون و با اجرای 
برنامه های تلویزیونی وارد دنیای 
تصویر شد. او بیش�تر از یک دهه 
پیش با اجرای برنامه رنگین کمان 
در شبکه تهران کارش را آغاز کرد و بعد از آن اجرای 
»از کنکور بیشتر بدانیم«، »در صد ثانیه« و »پلک« را 
برعهده گرفت. اگرچه نمی ت�وان او را جزو بازیگران 
پولساز س�ینما به حس�اب آورد، اما حضورش در هر 
فیلمی به استناد جوایز متعددی که از جشنواره های 
س�ینمایی و تئاتری دریافت کرده، به معنای قوت و 

غنای آن فیلم است.
شهاب حسینی

بازیگر مطرح سینما که حضورش 
می توان�د نق�ش تعیین کننده در 
فروش آثار سینمایی داشته باشد، 
اولین حضورش در دنیای تصویر به 
اج�رای تلویزیون�ی بازمی گردد. 
اگرچه تجربیاتی از تئاتر اندوخته ب�ود، اما تقریبا 2۰ 
سال پیش با برنامه اکسیژن به مردم معرفی شد و بعد 
از آن هم در برنامه هایی چون برپا برپا، به رنگ صبح و 
سایه روشن حضور پیدا کرد. بعد از این تجربه ها بود 
که در س�ریال های خان�واده محبوب، پ�س از باران، 
همسفر و پلیس جوان بازی کرد و درست زمانی که به 
ش�هرت و محبوبیت رس�ید، ب�رای ب�ازی در فیلم 
سینمایی رخساره انتخاب ش�د و از تلویزیون رفت.

محمدرضا فروتن
برای محمدرضا فروتن، تلویزیون 
حکم جادو را داشت؛ او در یکی از 
قس�مت های س�ریال س�رنخ به 
کارگردان�ی کیوم�رث پوراحمد 
بازی کرد، اما ب�ه قدری تاثیرگذار 
بود که چند دقیقه بعد از پخش این قسمت از سریال، 
بازی در یک فیلم س�ینمایی آن هم ب�ه کارگردانی 
مسعود کیمیایی به محمدرضا فروتن پیشنهاد شد. 
بعد از آن فروتن فیلم های زیادی در سینما بازی کرد 
که بیشتر آنها هم با مطرح ترین کارگردانان سینما و 

جزو آثار پرفروش و پر سر و صدا بود. 
مهتاب کرامتی

مهت�اب کرامتی هم اولی�ن بار در 
تلویزی�ون دی�ده ش�د. او در یک 
آموزش�گاه بازیگ�ری، مش�غول 
کسب علم و هنر بود که برای بازی 
در نقش هلن انتخاب شد و با مردان 
آنجلس به کارگردانی فرج اهلل سلحشور به تماشاگران 
تلویزیون معرفی شد. یک س�ال بعد، کرامتی با فیلم 
مردی از جنس بلور به کارگردانی س�عید سهیلی به 
سینما راه پیدا کرد و هرگز به تلویزیون بازنگشت، جز 
برای بازی در سریال خاک سرخ به کارگردانی ابراهیم 

حاتمی کیا که در آن خوش درخشید.
رضا عطاران

رضا عطاران تا همین چند س�ال 
و  بازیگ�ران  ج�زو  پی�ش، 
کارگردان ه�ای پ�رکار و موف�ق 
تلویزیونی به شمار می آمد و کسی 
فکرش را نمی کرد سینما چندان 
پذیرای او باش�د چه رس�د به آن که به یک س�تاره 
پولس�از ب�دل ش�ود و حض�ورش در ه�ر فیلم�ی 
تضمین کننده ف�روش میلی�اردی آن فیلم باش�د! 
عطاران اولین فیلم سینمایی اش را سال 76 بازی کرد 
و از آن زم�ان تاکنون در بیش از 3۰ فیلم س�ینمایی 
ایفای نقش کرده است، اما مردم او را با آثاری چون زیر 
آس�مان ش�هر، کوچه اقاقیا، خانه ب�ه دوش، متهم 

گریخت و بزنگاه به یاد دارند. 

اقتصاد تجسمی
سینما

اتاق خبر: در کش�ورهایی که صاحب صنعت س�ینما هستند، بیشتر سوپراس�تارها اولین 
تجربه هایشان را در تئاتر اندوخته اند و بعد وارد دنیای سینما شده اند اما در ایران برای بسیاری 

از چهره های معروف کنونی سینما این راه متفاوت و از دل جعبه جادو شروع شده است: 




