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مهم ترین خبرهای 

سایت اتاق خبر
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سخن آغاز

در هفته گذش��ته اتاق خبر اظهارنام��ه ای که 3 عضو هیأت 
نمایندگان علیه هیأت رئیس��ه به قوه قضائی��ه ارائه داده اند 
را رس��انه ای کرد و به صورت اش��تباه آن را شکایت نامید. 
این دومین چالش ات��اق بازرگانی با ق��وه قضائیه به خاطر 
اعتراض اعضا اس��ت و در ابتدای س��ال نیز یک ش��کایت 
توسط بعضی اعضا در مورد آیین نامه شورای عالی نظارت 
بر انتخابات ارائه ش��د. قصد این نیس��ت که در این موارد به 
دنبال مقصر بگردیم بلکه یک س��وال اساسی مطرح است؛ 

چرا اتاق نمی تواند این مش��کالت را از طریق گفت و گوی 
درونی خود حل کند؟ مشکالت همیشه در هر نهادی وجود 
دارد ولی سوال این اس��ت که چرا اعضا حاضر نیستند این 
مشکالت را از طریق راه حل های درون گروهی حل کنند؟ 
در دیدارهایی که اتاق با مس��ئوالن قوه قضائیه داشته است 
بارها این درخواست مطرح شد که اتاق به بخشی از پرونده 
های اقتصادی رس��یدگی کند ت��ا هم این پرون��ده ها بهتر و 
کارشناسی تر بررسی ش��ود و هم باری از دوش قوه قضائیه 
و دادگس��تری برداشته شود. حال شاهد هس��تیم که پرونده 
های اتاق روز به روز در حال افزایش است. شاید وقت آن 
رسیده باشد که یک بار از خودمان بپرس��یم برای چه اتاق 
نمی تواند با گفت و گو و قانع کردن اعضای خود مشکالت 
را حل کند ت��ا نهادهای دیگ��ر مجبور به ورود به مس��ائل 

داخلی اتاق نشوند.

فراز جبلی 

           سردبير

 چرا اتاق در حل مشكالت درونی 
خود عاجز است؟

محمد مهدی راسخ در گفت و گوی تصویری با اتاق خبر مطرح کرد

رشدو اشتغال، اولویت های برنامه 
ششم توسعه

9

برای مشاهده مصاحبه تصویری 

اتاق خبر اینجاکلیک کنید

2

اظهارنامه 3 عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران بر عليه هيأت رئيسه

باب شکایت از اتاق بازرگانی باز شد
4
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سياسی2

روی موج خبر
فتاوای جديد رهبری برای انتخابات

اتاق خبر: در آستانه انتخابات مجلس شورای اسالمی 
و مجلس خبرگان رهبری در 
هفتم اس��فندماه 1394، 
دفتر اس��تفتائات مقام 
معظ��م رهب��ری ب��ه 
اس��تفتائات  برخ��ی 
انتخاب��ات،  پیرام��ون 
فت��اوای  ب��ا  مطاب��ق 
حض��رت  آیت اهلل العظم��ی 
خامنه ای پاس��خ داده است. یکی 
از س��ئواالت مهم به این شرح اس��ت: »آیا شرکت در 
انتخابات جمهوری اس��المی ایران شرعا واجب است 
و عدم ش��رکت ح��رام اس��ت؟« پایخ مق��ام معظهم 
رهب��ری اینگونه بوده اس��ت: »ش��رکت درانتخابات 
نظام جمهوری اسالمی برای افراد واجد شرایط، یک 

وظیفه شرعی، اسالمی و الهی است.«

تنها اميد کافی نيست!
اتاق خبر: غالمحس��ین کرباس��چی در مشهد، اظهار 
کرد: ما به تش��کیل مجلس��ی 
ص��د درص��د اصالح طلب 
امی��دوار هس��تیم ام��ا 
این امی��د ب��ه تنهایی 
وی  نیس��ت.  کاف��ی 
ادامه داد: ه��م اکنون 
در  مناس��بی  ش��رایط 
سراسر کش��ور برای جبهه 
اصالحات و اعت��دال وجود دارد 
و جای امیدواری زیادی اس��ت که بتوانیم مجلس��ی 
قوی و همگام ب��ا برنامه ه��ای دولت بس��ازیم. وی با 
اش��اره به فعالیت اصولگرای��ان در انتخابات پیش رو، 
گفت: اصولگرای��ان در واقع رقبای ما هس��تند که در 
حال فعالیت هستند و ما باید تالش کنیم فعالیتمان 

مؤثرتر از آنها باشد.

محدوديتهای ليست اصالح طلبان
ات��اق خب��ر: محمدرض��ا ع��ارف رئی��س ش��ورای 
سیاست گذاری اصالح طلبان 
در دیدار جوان��ان اصالح 
اظهارداش��ت:  طل��ب 
لیست 30 نفره اصالح 
طلب��ان ی��ک لیس��ت 
ائتالفی و در راس��تای 
ائت��الف 92 اس��ت. وی 
ب��ا بی��ان اینک��ه راه ح��ل 
مشکالت کش��ور در درون کشور 
اس��ت، افزود: جریان اصالحات به این راهبرد رسیده 
که همیشه باید حضور جدی در صحنه داشته باشد. 
عارف تاکید ک��رد: جریان اصالح��ات نمی تواند کنار 
بکش��د، نمی توانستیم برای لیس��ت به هر حزب یک 
س��همیه بدهیم چون 25 حزب در ش��ورای سیاست 

گذاری عضویت داشتند.

اتاق خبر: س��رانجام پس از کش و قوس��های بسیار گروهها و 
جریانهای اصلی شرکت کننده در دو انتخابات مجلس شورای 
اسالمی و مجلس خبرگان رهبری لیست های انتخاباتی خود 
را تعیین و منتشر کردند، لیس��ت هایی که از یکسو تا پیش 
از نهایی شدن ش��اهد نوعی رقابت و گاه دعوای درون لیستی 
بین مدعیان و داوطلبان قرار گرفتن در لیست بود و از سوی با 
بسته شدن لیست ها شاهد نوعی دیگر از رقابت، اینبار رقابت 
بین لیستی برای پیروزی در انتخابات خواهیم بود. در ادامه با 
توجه به اهمیت این موضوع بخصوص در پایتخت لیست های 

مهم اصالح طلبان، حامیان دولت و اصولگرایان خواهد آمد:
 لیست خبرگان یاران اعتدال به سرلیستی روحانی

حسن روحانی، هاشمی رفس��نجانی، محمد امامی کاشانی، 
ابراهیم امینی، سید محمود علوی، قربانعلی دری نجف آبادی، 
محمد محمدی نیک ) ری ش��هری(، س��ید محمد سجادی 
عطاآب��ادی، محمد علی موح��دی کرمانی، محس��ن قمی، 
سید ابوالفضل میرمحمدی، محمد علی تسخیری، محسن 
اسماعیلی، سید هاش��م بطحائی، محمد علی امین، محمد 

حسن زالی.
 فهرست معروف به جامعتین برای مجلس خبرگان

علی اکبر مشکینی، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد یزدی، 
احمد جنتی، سیدمحسن خرازی، رضا استادی، محمد امامی 
کاشانی، محمدتقی مصباح یزدی، محمد محمدی گیالنی، 
غالمرضا رضوانی، محمدباقر باقری کنی، قربانعلی دری نجف 
آبادی، عبدالنبی نمازی، حسن روحانی، غالمرضا مصباحی 

مقدم و محسن کازرونی.
 فهرست اصالح طلبان برای مجلس خبرگان

اکبر هاش��می رفس��نجانی بهرمانی، علی مومن پ��ور، رضا 
اس��تادی مقدم، سیدمحس��ن آقامیرمحمدعلی )خرازی(، 
سیدمحس��ن موس��وی تبریزی، محمدرضا توسلی، حسن 
روحانی، محمدباقر باقری کنی، هاش��م هاشم زاده هریسی، 

غالمرضا رضوانی، قربانعلی دری نجف آبادی و محسن قمی.
 فهرست اصالح طبان و دولت برای انتخابات مجلس 

در تهران
محمدرضا عارف، فری��ده اوالد قباد، محمد رض��ا بادامچی، 
کاظم جاللی، سهیال جلودار زاده، فاطمه السادات حسینی، 
الیاس حضرتی، غالموضا حی��دری، فاطمه ذوالقدر، علیرضا 
رحمتی، ابوالفضل سروش، فاطمه سعیدی، پروانه سلحشور، 

رحیم سمیحانی راد، طیبه سیاووشی، مهدی شیخ، محمود 
صادق��ی، محس��ن علیجانی زمان��ی، محمد ج��واد فتحی، 
مصطفی کواکبی��ان، احمد مازن��ی، پروانه ماف��ی، علیرضا 
محجوب، داوود محمدی، علی مطهری، سید فرید موسوی، 
محمدرض��ا نجفی، به��روز نعمت��ی، محمد عل��ی وکیلی و 

عبدالرضا هاشم زائی.
 لیست اصولگرایان برای انتخابات مجلس در تهران

مرتض��ی آقاتهران��ی، یحی��ی آل اس��حاق، فاطم��ه آلی��ا، 
سیدمحمدحس��ن ابوترابی ف��رد، الل��ه افتخ��اری، زه��ره 
الهیان، مهرداد بذرپاش، احم��د توکلی، محمدنبی حبیبی، 
غالمعلی حدادعادل، پرویز داوودی، مجتبی رحماندوس��ت، 
فاطم��ه رهب��ر، علیرض��ا زاکانی، محم��د س��لیمانی، زهره 
طبیب زاده ن��وری، محمدجواد عامری ش��هرابی، حجت اهلل 
عبدالملکی، لطف اهلل فروزنده، س��یدعلی قریشی، اسماعیل 
کوث��ری، غالمرض��ا مصباح��ی مق��دم، حس��ین مظف��ر، 
سیدمس��عود میرکاظمی، الیاس ن��ادران، محم��د ناظمی 
اردکانی، س��یدمحمود نبوی��ان، بیژن نوب��اوه وطن، مرضیه 

وحیددستجردی و مهدی وکیل پور
 لیست 20 نفره صدای ملت مورد حمایت علی مطهری

علی مطهری؛  حسن سبحانی، کاظم جاللی، حسن غفوری 
فرد، علیرضا محجوب،  بهروز نعمتی،  الیاس حضرتی،  محمد 
خوش چهره،  سهیال جلودارزاده،  مصطفی کواکبیان،  حجت 
االس��الم محمد صالحی منش،  محمدعلی وکیلی،  حسین 
شیخ االس��الم،  محمدرضا دش��تی اردکانی،  حسن بیادی،  
پروانه ماف��ی،  محمود صادقی،  محمدرضا عالیی،  محس��ن 

عابدینی پور و سید محمد حسینی.
 فهرست نامزدهای عضو جبهه پایداری در تهران

مرتضی آقاتهرانی، روح اهلل حس��ینیان، عل��ی اصغر زارعی، 
محمد سلیمانی، سید محمود نبویان، غالمعلی حداد عادل، 
ناصرس��قای بی ریا، مس��عود میر کاظمی، محمد سلیمانی، 
اس��ماعیل کوثری، مه��دی کوچ��ک زاده، حمید رس��ایی، 
قاسم روانبخش، فاطمه آلیا، زهره طبیب زاده، زهره سادات 
الجوردی، بتول نامج، حس��ن حمید زاده، بیژن نوباوه، سید 
مهدی هاش��می، علی خطیبی ش��ریفی، محمد اسماعیل 
کفایت��ی، علیرضا مرندی، خلیلی��ان، باباپور، حس��ین طال، 
جوانمردی، دهقانی، حسین استاد آقا، محمد جواد محمدی، 

علیرضا صفار زاده

گام به گام با انتخابات 7 اسفند

دعوای درون لیستی و رقابت بین لیستی!
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اقتصادی3

گوشه کنار اقتصاد

واردات 600 هزار تنی برنج
اتاق خبر: مس��یح کش��اورز در رابطه با واردات برنج توسط 
دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: وقتی 
قبول می کنیم که برنج دومین کاالی 
استراتژیک کش��ور است به همان 
اندازه هم باید در مدیریت آن کوشا 
باشیم. باید بدانیم اگر امسال 300 
هزار تن برن��ج می خریم چه زمانی 
باید آن را بفروشیم که قبل از گذشتن 

تاریخ مصرفش وارد بازار شود.
بنا بر این گزارش به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: باید بدانیم 
که این میزان برنج نباید یکجا وارد بازار ش��ود چون باعث 
می شود که دولتی ها ضرر کنند و نتوانند به قیمت مناسبی 

برنج وارداتی را بفروشند.
دبیر انجمن وارد کنن��دگان برنج اضافه ک��رد: به دولت ها 
پیش��نهاد کردی��م ک��ه ب��ا تعاون��ی بخ��ش خصوص��ی 
همکاری هایی ش��کل بگیرد و بخش خصوص��ی از طریق 
تعاونی هایش برنج دولتی ها را در زمان مناس��ب و با قیمت 

مناسب به فروش برساند.
کشاورز خاطر نشان کرد: شرکت بازرگانی دولتی در سال 
1392 با وارد کردن 460 هزار تن برنج، قیمت جهانی این 
کاال را از 800 به 1400 دالر رس��اندند؛ این موضوعات باید 
مدیریت شود. آنها باید با بخش خصوصی هماهنگ باشند 
و ببینند که بخش خصوصی چه زمانی و از چه کسی برنج 
می خرد. با این هم��کاری بین دول��ت و بخش خصوصی، 
مسئوالن دولتی  می توانند با خرید برنج با کیفیت و با قیمت 

پایین تر انبار خود را شارژ کنند.

ظرفيت توليد برق بادی از 6 هزار 
مگاوات گذشت

اتاق خبر: ایران کش��وری بادخیز اس��ت و تاکنون در 
نقاط مختلف کش��ور کریدورهای بادی 
بزرگی شناس��ایی ش��ده ان��د اما 
توسعه بهره برداری از انرژی باد 
به منظور تولی��د برق موضوعی 
اس��ت که به ُکن��دی پیش می 
رود.در ح��ال حاضر ب��ا در مدار 
بهره ب��رداری بودن نی��روگاه 20 
مگاواتی کهک در قزوی��ن، نیروگاه 1.5 
مگاواتی خواف در خراس��ان رضوی، نیروگاه 28.38 
مگاواتی نیش��ابور در خراس��ان رضوی و نی��روگاه 4 
مگاواتی نیشابور در خراس��ان رضوی، ظرفیت فعلی 
بهره برداری ش��ده تولید برق از انرژی باد در کش��ور 
53.88 مگاوات اس��ت.اما موضوع تولید برق از انرژی 
باد به پروژه های در مدار بهره برداری ختم نمی شود. 
تاکنون قرارداد خرید تضمینی برق با نیروگاههایی به 
مجموع ظرفیت 1410.5 مگاوات ک��ه هم اکنون در 
حال احداث هس��تند به امضا رسیده است.همچنین، 
نیروگاهه��ای بادی ب��ه مجموع ظرفی��ت 4930.45 
مگاوات در مراح��ل مختلف کس��ب موافقتنامه های 
اولیه یا مجوزهای مطالعه امکانس��نجی قرار دارند که 
در مجموع حج��م ظرفیت پرونده ه��ای بادی وزارت 

نیرو را به 6394.83 مگاوات رسانده است.

اتاق خبر:س��ید علی عباس��ی فعال و کارش��ناس بازار 
سرمایه درباره ش��رایط بازار پس از لغو تحریم ها گفت: 
رویکرد همه س��هامداران در بازار س��هام می تواند با هم 
تفاوت های ش��گرفی داش��ته باش��د ولی بی شک همه 
س��رمایه گذاران به فکر س��رمایه گذاری در یک مکان 
امن هستند؛ همین نگاه در بازار سهام نیز وجود دارد که 
سهامداران به فکر خرید سهام هس��تند اما تمایل دارند 
این خرید را زمان��ی انجام دهند ک��ه از باالترین ضریب 
امنیتی برخوردار باشند، چراکه حفظ سرمایه بر  کسب 
س��ود اولویت دارد.وی افزود: به همین دلیل باید چالش 
های پیش رو در س��رمایه گذاری پس��ابرجام را با دقت 
بیشتری مورد نظر قرار داد، چراکه هر نگاهی نمی تواند 
نگاهی ت��ام و نافذ برای آینده نگری در س��رمایه گذاری 
ایمن باشد. شاید در نگاه عموم مردم در این مدت کوتاه 

پس��ابرجام این تصور بوجود آمده باشد که هجوم بسیار 
زیادی به سمت بازار سهام ش��ده است ولی واقعیت این 

است که ما شاهد هجوم سرمایه بودیم نه سرمایه گذار.
ای��ن کارش��ناس ب��ورس گف��ت: صنایعی که نس��بت 
هزینه های مال��ی به س��ود عملیاتی در آن ه��ا معقول 
تر اس��ت، بیش��تر مورد اقبال قرار می گیرند البته و در 
همین بین بس��یاری ش��رکت ه��ا و گروه ه��ای گمنام 
مانند ش��رکت های دارویی، ش��رکت های ساختمانی و 
ش��رکت های معدنی که صاحب هزینه کم و سود آوری 
باالیی هستند. البته ش��رکت های کم هزینه تر بی سر 
و صداتری هم در حال رش��د هستند و مس��یری بسیار 
پرشتاب تری نس��بت به باقی ش��رکت ها دارند ولی در 
یک فضای ساکت و به دور از هیاهو که مختص برخی از 

شرکت ها در بازارسهام است.

در پسابرجام چه سهمی بخریم؟

نگاه کالن
نفت تا 3 سال ديگر ۸0 دالر می شود

اتاق خبر: رئیس شرکت پترولیوم اینترنشنال کویت 
گفت، قیمت نفت ممکن است تا اواسط سال 2017 

به رقم 50 تا 60 دالر برسد.
بنا بر این گزارش به نقل از تس��نیم؛ بخیت الرشیدی 
گفت، قیمت ها احتماال در بازه زمانی سه سال به 60 

تا 80 دالر خواهد رسید.
این مقام نفتی کویت��ی که در کنفران��س های نفتی 
لندن ش��رکت کرده بود افزود: »ب��ازار جهانی نفت 
در حال طی کردن روند اصالحی اس��ت و ما به کف 

قیمت ها رسیده ایم.«
الرش��یدی، عامل افت قیمت نفت را م��ازاد عرضه 
در بازار و تقاضای کند آس��یا و ب��ه خصوص چین 

دانست.
وی در پاس��خ به این س��وال که آیا اص��ال قیمت ها 
مجددا ب��ه 100 دالر خواهد رس��ید گف��ت: »ما به 
محدوده قیمت 60 تا 80 دالر خواهیم رس��ید، اما 3 

سال زمان نیاز داریم.«
موسس��ه جادوا اینوس��تمنت در گزارش اخیر خود 
اعالم کرده که دوره فعلی قیمت های پایین نفت در 
کل س��ال 2016 ادامه خواهد یافت که ناشی عرضه 

باالی نفت است.
در ای��ن گ��زارش ک��ه ب��ا 

عنوان »اقتصاد عربستان در 
سال 2016 منتشر ش��ده، تاکید 

ش��ده که رقابت بین اعضای اوپک برای به دس��ت 
آوردن سهم بیشتر از بازار، عامل اصلی ادامه مازاد 

عرضه در بازار خواهد بود.
آماره��ای اوپ��ک نش��ان می ده��د عرض��ه نفت 
کش��ورهای غیر عضو این س��ازمان در سال 2016 
نسبت به سال قبل، نیم میلیون بشکه در روز کاهش 

خواهد یافت.
در بین بزرگترین تولید کنن��دگان غیر عضو اوپک 
تولید نفت روسیه و امریکا نس��بت به سال گذشته 

کاهش خواهد داشت.
کاهش تولید نفت روس��یه و آمریکا تا حدودی در 
نتیجه افزایش نیم میلیون بش��که ای اعضای اوپک 
جب��ران خواهد ش��د. انتظ��ار می رود بخ��ش عمده 
افزایش نف��ت اوپک ناش��ی از بازگش��ت ایران به 
بازار باشد. اوپک همچنین شاهد افزایش نه چندان 

قوی تولید نفت عراق خواهد بود.
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 اتاق4
 بازرگانی

کوتاه از اتاق 
محسن مهرعلی زاده عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با 

اتاق خبر اعالم کرد

کاهش توليد نتيجه کمبود نقدينگی
 اتاق خبر: محسن مهرعلی زاده عضو اتاق بازرگانی تهران 
و رئیس س��ابق س��ازمان تربیت بدنی 
کشور در پاسخ به س��والی در مورد 
کمبود نقدینگی در بخش صنایع 
و تاثی��ر آن بر تولیدات کش��ور 
با اش��اره به آماری که در جلسه 
ات��اق بازرگانی ته��ران درباره آن 
صحبت شد این وضعیت را ناشی از 
کم شدن تولید و نتیجه کمبود نقدینگی 
دانست.مهرعلی زاده گفت: ما در حدود 30 درصد کاهش 
تولید و فروش را در مقایس��ه با سال گذش��ته داشته ایم. 
این کمبود نقدینگی باعث می ش��ود که سرمایه گذاری و 
تامین مواد اولیه به سختی صورت بگیرد و در نتیجه تولید 
کشور با افت روبه رو ش��ود. این وضعیت اثر بسیار مخربی 
بر اقتصاد کش��ور خواهد داش��ت و به نظر من بانک ها باید 
در این زمینه همکاری بیش��تری نش��ان دهند. عضو اتاق 
بازرگان��ی تهران در مورد مش��کالت دریاف��ت وام از بانک 
ها برای تولی��د کنندگان با اش��اره به نرخ باالی س��ود وام 
بانکی گفت: این س��ود باالی بانکی ب��رای تولید کنندگان 
صرفه اقتصادی ن��دارد و در عین حال همی��ن وام بانکی را 
 بانک ها به زحم��ت به تولید کنن��دگان ارائ��ه می دهند. 

رييس اتاق بازرگانی ايران:
با وزارتخانه های بی توجه برخورد 

می شود!
اتاق خبر : رییس اتاق بازرگانی ای��ران اظهار کرد: در 
س��ه ماهه ابتدایی س��ال 95 مهلت 
اختیاری وزارتخانه ها در حذف 
قوانین زائد به پایان می رس��د 
و پ��س از آن ه��ر ف��ردی که 
احس��اس کند مج��وزی که 
باید کس��ب کند اضافه اس��ت 
می تواند ش��کایت کرده و در این 
زمینه با وزارتخانه ب��ی توجه برخورد 

خواهد شد.
محس��ن جالل پور رییس اتاق بازرگانی ای��ران اظهار 
کرد: وزیر ام��ور اقتص��اد و دارایی گ��زارش جامعی از 
آخرین وضعیت حذف قوانین مزاحم را در جلس��ه ارائه 
داده اس��ت که بر این اس��اس 2 ه��زار و 200 مجوز تا 
به امروز احصاء ش��ده اس��ت. همچنی��ن وزارت جهاد 
کش��اورزی موف��ق ش��ده از 430 مج��وز ، 339 مورد 
را لغو کند. س��ازمان بورس نیز توانس��ته از 91 مجوز ، 
50 مورد را ح��ذف کرده و وزارت صنعت نیز بس��یاری 
از مجوزها را برداشته اس��ت.جالل پور همچنین گفت: 
در سه ماهه ابتدای سال 95 مهلت اختیاری وزارتخانه 
برای حذف قوانین زائد به پایان می رس��د و پس از آن 
لغو این قوانین زائد دیگر اختی��اری نخواهد بود و از آن 
پس هر فردی که مجوز پیش روی خود را اضافه ببیند 
می تواند ش��کایت کرده و باید این موضوع مورد توجه 
وزارت خانه مربوطه قرار بگیرد که اگر نسبت به آن بی 

توجهی کند امکان برخورد با آن وجود خواهد داشت.

حس��ین معروف، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگاني ایران و 
یکي از نمایندگان اتاق بازرگاني بوشهر است. با وي درباره این 

اظهارنامه و علت اصلي این موضوع به گفت وگو نشستیم.
  ماجراي شكایت شما از اتاق بازرگاني چیست؟

اوال ات��اق بازرگان��ي یک واح��د حقوقي مفصل و متش��کل از 
حقوقدانان زبده دارد که در آنجا مش��غول به کار هس��تند و از 
فعاالن بخ��ش خصوصي و ات��اق بازرگاني حق��وق مي گیرند. 
طبیعتا هر دانشجوي س��ال اول حقوق مي داند که اظهارنامه 
به معني شکواییه یا دادخواس��ت نیست و هنوز هیچ شکایتي 
علیه اتاق مطرح نش��ده ولي با این وجود رواب��ط عمومي اتاق 
بازرگاني اعالم کرده اس��ت که ما از آنها شکایت کرده ایم. دوما 
شکایت نکردن ما به این معني نیس��ت که از حق قانوني خود 
براي شکایت گذشته ایم. اگر ما در گرفتن پاسخ از اتاق بازرگاني 
به صورت غیررس��مي دچار مش��کل ش��ویم حتما به صورت 
رس��مي آن را پیگیري خواهیم کرد. آق��اي جالل پور، رییس 
اتاق بازرگاني هم بعد از تذک��ري که من در صحن علني هیات 
نمایندگان دي ماه دادم، اعالم کرد که م��ا آزادیم از روش هاي 

دیگر این موضوع را پیگیري کنیم.
 این اظهارنام�ه یك ماه پیش نوش�ته ش�د و به اتاق 
بازرگاني تسلیم شد. در این مدت شما هیچ عملي براي 
رسانه یي كردن این شكایت نداشتید. چرا اتاق خود این 
موضوع را رسانه یي كرد و در س�ایت خود اعالم داشت 

كه شما از اتاق شكایت كرده اید؟
به نظر من اتاق ت��الش دارد با بیانیه یي که صادر کرده اس��ت، 
تشکل ها را در مقابل ما قرار دهد. ما هم ابایي نداریم که در مقابل 
تش��کل ها یا هر کس دیگري بایس��تیم. بحث ما این است که 
قانون باید تحت هر شرایطي اجرا شود و ادعاي ما نیز یک ادعاي 
قانوني است. مهم نیست چه کسي از قانون نفع مي برد یا ضرر 
مي کند بلکه اتاق موظف است تحت هر شرایطي به قانون عمل 
کند. در مقابل این اظهارنامه هم اتاق باید یک جواب قانع  کننده 

ارائه کند وگرنه با شکایت روبه رو خواهد شد.
  موضع شما در قبال تشكل ها چیست؟

بحث ما اصال تشکل ها نیست و مخاطب ما اتاق بازرگاني است. 
اتاق باید به تکلیف قانون��ي خود عمل کند ف��ارغ از اینکه چه 
کسي متاثر از این قانون مي ش��ود. ما مخالف عمل غیرقانوني 
هستیم و به هیچ  وجه بحثي درباره تشکل ها نداریم. مساله این 
است که 2 گروه اتحادیه ها و سندیکاها، حق عضویت در هیات 
نمایندگان اتاق بازرگان��ي را دارند. قانون در این مورد بس��یار 
شفاف صحبت کرده پس حضور س��ایر تشکل ها که به دعوت 
اتاق صورت گرفته است، خالف قانون محسوب مي شود. ما در 
مرحله اول به صورت شفاهي سپس کتبي به اتاق تذکر دادیم 
و در نهایت در قالب یک اظهارنامه قانوني این موضوع را به اتاق 
منتقل کردیم. تصور ما این بود که در این مرحله اتاق به وظایف 
قانوني خود عمل خواه��د کرد ولي باید گفت ک��ه بیانیه اتاق 
بسیار ناامید کننده بود و به نظر مي رسد قصد دارند همان روش 

غیرمعمول را در پیش گیرند.
 شما علت اصلي این كار اتاق را چه مي دانید؟

بحث تشکل سازي توس��ط اتاق بازرگاني بس��یار جدي است. 
در کش��ورهاي دیگر تشکل بر مبناي نیاز ش��کل مي گیرد. در 
حقیقت عده یي فکر مي کنند تشکل منافع آنها را تامین مي کند 
پس در کنار هم یک تش��کل را ش��کل مي دهند. در ایران این 
ساختار وجود ندارد ولي عده یي اصرار دارند از باال تشکل سازي 
کنند. اتاق خود اقدام به دعوت اعضا و ساخت تشکل براي آنها 
مي کند و من تا به امروز دلیل ای��ن کار را درك نکرده ام. در این 
مسیر بذل و بخشش هاي زیادي هم صورت مي گیرد. از ابتداي 
س��ال تاکنون 2 میلیارد و 700 میلیون تومان پول نقد به این 
تشکل ها تزریق شده است و قرار اس��ت این مبلغ به 5 میلیارد 

تومان افزایش پیدا کند. 

مقابل تشکل سازي هاي اتاق بازرگاني مي ایستیم
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3 عضو هی��أت نماین��دگان اتاق ای��ران به دلی��ل حضور 
غیرقانونی برخی تشکل ها در هیأت نمایندگان اتاق ایران 

اظهارنامه ای قانونی به اتاق بازرگانی ارسال کردند.
خانم »فاطمه دانش��ور« و آقایان »سیدحسین معروف« و 
»محسن چمن آرا« ضمن استناد به بند )ك( ماده 11 قانون 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که صراحت 
بر حضور اتحادیه ها و سندیکاها در ترکیب هیأت نمایندگان 
اتاق ایران دارد، از طریق یکی از وکالی دادگستری مبادرت 
به تقدیم و ارسال و ابالغ اظهارنامه ای به کلیه اعضای هیأت 
رئیسه کنونی اتاق ایران کرده اند. بر اساس این اظهار نامه با 
توجه به مشخص بودن عنوان تشکل هایی که حق حضور 
در هیأت نمایندگان را دارند حضور برخی از تش��کل ها به 
ویژه تشکل هایی که اخیرا توسط خود اتاق بازرگانی ایجاد 

شده است غیرقانونی بوده و آنها به این رفتار اعتراض دارند.
به گ��زارش ات��اق خبر پی��ش از ای��ن این 3 عض��و هیأت 
نمایندگان در نامه ای به هیأت رئیسه مراتب اعتراض خود 
را اعالم کرده بودند و حتی حس��ین معروف در تذکری در 
صحن علنی به این موضوع اش��اره کرده ب��ود. این دومین 
ورود قوه قضائیه به پرونده های اتاق بازرگانی محسوب می 
ش��ود. پیش از این بعضی از اعضای اتاق بازرگانی در دیوان 
عدالت اداری به خالف قانون بودن آیین نامه مصوب شورای 
نظارت ش��کایت کرده بودند که این موض��وع همچنان در 
حال پیگیری اس��ت. البته الزم به ذکر است که این 3 عضو 
در حال حاضر تنها اظهار نامه ای علیه اتاق بازرگانی ارسال 
کرده اند که در سایت اتاق بازرگانی به اشتباه شکایت ذکر 

شده است.

اظهارنامه 3 عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران بر عليه هيأت رئيسه
باب شکایت از اتاق بازرگانی باز شد



هيات رئيسه

رفع تحريم هنوز عملياتي نشده است
ات�اق خب�ر: رف��ع تحری��م ه��اي بانک��ي بحث 
داغ ای��ن روزه��اي محاف��ل اقتص��ادي اس��ت؛ 
برخ��ي عنوان م��ي کنن��د هن��وز ای��ن تحریم ها 
پابرجاس��ت و برخ��ي دیگ��ر م��ي گوین��د تحریم 
ه��ا برداش��ته ش��ده و ال. س��ي گش��ایش یافت��ه 
 اس��ت و نق��ل و انتق��ال پ��ول ب��ه راحت��ي انجام 

مي شود.
  اما حقیقت این اس��ت ک��ه تحریم ه��ا روي کاغذ 
برداش��ته ش��ده و هن��وز وارد مرحل��ه عملیات��ي 
نش��ده اس��ت. اصل قضیه این اس��ت ک��ه تحریم 
س��وئیفت برداش��ته ش��ده اما اکنون وارد مراحل 
اداري بی��ن الملل��ي ش��ده و هن��وز وارد مرحل��ه 
عملیاتي نش��ده اس��ت. برقراري س��وئیفت داراي 
مراحلي اس��ت که ب��راي عملیاتي ش��دن آن نیاز 
 به ی��ک پروس��ه اداري و تائی��د بانک ه��اي عامل

 دارد.
 تاکنون لغ��و تحریم بان��ک هایي که اتصالش��ان با 
س��وئیفت قطع بوده، عملیاتي نش��ده است که این 

امر نیاز به گذر زمان بیشتري دارد.
 از زم��ان اع��الم رف��ع تحری��م ها ت��ا زم��ان ابالغ 
ب��ه بان��ک ه��ا فرآیندي نی��از اس��ت که اگ��ر این 
 فرآین��د عملیاتي نش��ود اج��راي آن کام��ل انجام 

نمي شود.
 اما چه در گذش��ته و چه اکنون برخ��ي بانک هاي 
داخلي با شرایط محدود امکان استفاده از سوئیفت 
را داش��تند. از س��وي دیگر، این که عنوان مي شود 
ال.س��ي گش��ایش یافته، از طریق همین بانک ها 
انجام شده است.آنچه مشخص است هنوز مجموعه 
نظام بانکي کشور با مجموعه بانک هاي بین المللي 
به صورت کام��ل رابطه برقرار نکرده اس��ت و نقل و 
انتقال��ي از س��وي بانک ه��اي ایراني در فهرس��ت 
تحریم ب��ه بانک هاي خارجي انجام نش��ده اس��ت 
و همه نقل و انتق��االت از طریق بان��ک هایي انجام 
 مي شود که در زمان تحریم از این امکان برخوردار

 بودند.
دبیركل خانه اقتصاد ایران  

اتاق خب��ر: در این جلس��ه س��ادینا آبای��ی، از اعضای 
کمیس��یون توس��عه ص��ادرات خان��ه اقتص��اد ایران 
با اش��اره ب��ه مش��کالت موج��ود در بخش ص��ادرات 
بیان ک��رد: ص��ادرات کش��ور ب��ا معیاره��ای جهانی 
فاصله بس��یاری دارد و با  وجودس��طح پایی��ن فعالیت 
ه��ای بازرگان��ی و اس��تانداردهای جهان��ی، حض��ور 
 م��ا در بازارهای بی��ن المللی به س��ختی ام��کان پذیر 

خواهد بود. 
در ادامه باقر دزفولی اظهار داش��ت: صادرات کشور به 
دلیل نداش��تن یک متولی همیشه آس��یب پذیر بوده 
است، امید اس��ت که در آینده ای نزدیک این مهم رفع 

گردد. 
وی در خص��وص نبود نقدینگ��ی برای انج��ام فعالیت 
ه��ای صادرات��ی ی��ادآور ش��د: دول��ت قبل��ی مبلغی 

در ح��دود 5 میلی��ارد توم��ان ب��رای انج��ام فعالیت 
ه��ای صادرات��ی تح��ت عن��وان نقدینگ��ی در اختیار 
بانک توس��عه ص��ادرات ق��رار داده بود که متأس��فانه 
 دول��ت فعل��ی اهمیت��ی ب��رای ای��ن موض��وع قائ��ل 

نشده است.
در ادامه فرزاد طباطبایی یزدی با اشاره به نبود فرهنگ 
صادراتی در کش��ور اعالم ک��رد: بازرگانان م��ا به دلیل 
بهره مند شدن از س��ود موقت و کوتاه مدت بسیاری از 

بازارهای موجود و مناسب را از دست دادند.
در ادام��ه احد امیراحمدی در خص��وص مغفول ماندن 
بخش صادرات تأکی��د کرد: رفت آمده��ای گروه های 

تجاری به ایران و بالعکس، تنها برای واردات  است.
 متأس��فانه صادرات مقوله ای اس��ت که به هیچ عنوان 
ج��دی گرفت��ه نش��ده اس��ت. در ادام��ه محمدرض��ا 
نازآب��ادی دیگر عضو کمیس��یون توس��عه ص��ادرات 
خان��ه اقتص��اد ای��ران در خصوص نی��از پ��روژه های 
خارج از کش��ور به حمایت مال��ی دولت عن��وان کرد: 
آیین نامه های��ی در جهت حمای��ت از صادرکنندگان 
وج��ود دارد ام��ا هن��وز اتفاق��ی در ای��ن ح��وزه رخ 
ن��داده اس��ت و حت��ی صادرکنن��دگان نمون��ه نی��ز 
 موفق ب��ه اس��تفاده از جای��زه ه��ای صادرات��ی خود 

نشده اند.

در کميسيون توسعه صادرات خانه اقتصاد 
ايران مطرح شد

انتظار نافرجام صادرکنندگان 
 نمونه برای دریافت 
مشوق های صادراتی

5

ات��اق خبر:ابراهیم جمیل��ی؛ مدیر گ��روه صنعتی و 
معدنی زرین در گفتگو ب��ا خبرنگار معدن 24 با بیان 
این مطلب گفت: کارخانه تولید کنس��انتره سرب و 
روی را کن��ار معدن مه��دی آباد در 3 ف��از از ابتدای 
فروردین ماه س��ال جاری  در حال احداث و تکمیل  
هس��تیم. وی در ادامه افزود: فاز نخست این پروژه با 
ظرفیت 50 هزار تن تولید کنسانتره سرب و روی در 

مراحل پایانی قرار دارد.
جمیلی خاطر نش��ان کرد: فاز دوم ب��ه ظرفیت 150 
هزار تن و فاز سوم با ظرفیت 300 هزار تن در دست 

انجام است.
جمیلی بیان داش��ت: با توجه به عمر 50 ساله معدن 
س��رب و روی مهدی آباد از زمان اکتش��اف تاکنون 
چنی��ن کاری در منطقه صورت نگرفت��ه بود و قطعا 

انجام این پروژه ریسک باالیی را به همراه داشت.
وی در پاسخ به این س��وال خبرنگار معدن 24 که آیا 
در تکمیل فازهای  2 و 3 کارخانه تولید کنسانتره از 
سرمایه گذار خارجی اس��تفاده خواهید کرد یا خیر 
گفت: در فاز اول این پروژه به دلیل تحریم های بین 
المللی به صورت مس��تقل جلو رفتیم ولیکن با توجه 
به اجرای برجام و شرایطی که بعد از برجامدر کشور 

پیش آمده ب��ه دنبال 
خارج��ی  ش��ریک 
تاکنون  و  هستیم 
با ش��رکت هایی 
از استرالیا، کانادا 
 و چین مذاکراتی 

داشته ایم.
جمیل��ی ب��ا تاکید 

ه��ای  هم��کاری  ب��ر 
و  وزارت صنع��ت، مع��دن 

تجارت و سازمان توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع 
معدن��ی در اجرای ای��ن پ��روژه گفت: بس��یاری از 
تولیدکنندگان شمش س��رب و روی در کشور پایین 
تر از ظرفی��ت های واقع��ی کارخانه در ح��ال تولید 
 هس��تند و دلیل اصلی آن کمبود کنس��انتره سرب 

و روی است.
وی در پای��ان اف��زود: ب��ا اح��داث ای��ن مجتم��ع 
عظی��م صنعت��ی و معدن��ی در منطق��ه مه��دی 
آباد بی��ش از ه��زار نفر اش��تغال مس��تقیم و بیش 
 از 5 ه��زار نف��ر اش��تغال غی��ر مس��تقیم فراه��م 

خواهد شد.

مدیر گروه صنعتی و معدنی زرین در گفتگو با معدن 24 خبر داد:

اولین کارخانه تولید کنسانتره سرب و روی در مهدی آباد آماده راه اندازی  

خانه
اقتصاد 
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اخبار

قيمت تمام شده کاغذ به زودی کاهش 
می يابد

اتاق خبر: س��ید طاهر ش��بیری با بیان این که از حدود سه 
ماه پیش باید س��فارش ها در بازار کاغذ 
و کارتن به رون��ق می افتاد، اظهار 
ک��رد: این اتفاق نیفتاده اس��ت 
اما طی دو - سه هفته گذشته 
ش��نیده ها حاکی از این است 
که مقدار کم��ی در بازار کارتن 
تحول ایجاد ش��ده و این بازار رو 
به بهبود می رود.وی ب��ا بیان این که 
تقویم عملیاتی تجاری ما و کارتن س��از ها مطابقت با میزان 
فروش فصلی در س��ال های گذش��ته ندارد، ادام��ه داد: به 
هرحال امیدواریم که این تحول جزئی شروع نقطه رشد در 
صنعت باشد و فقط محدود به انتهای سال نباشد اما در مورد 
کاغذ چاپ و تحریر و روزنامه وضعیت تغییری نداشته است.

دولت برنامه تقسيم بندی سوخت در 
کشور را تغيير می دهد

اتاق خبر: حمیدرض��ا صمدی در یک نشس��ت خبری با 
اع��الم اینکه دول��ت در س��ال آینده 
ارائ��ه  و  تقس��یم بندی  برنام��ه 
س��وخت در کش��ور را تغیی��ر 
اظهارداش��ت:  داد،  خواه��د 
برنامه سوخت رسانی به کشور 
و جایگاه های عرضه سوخت در 

سال 95 تغییر خواهد کرد.
وی با بیان اینکه هنوز نم��ی توان در 
مورد سوخت عرضه شده در کش��ور که دارای استاندارد 
یورو 4 اس��ت ی��ا خیر نظ��ر قطع��ی را داد، اف��زود: البته 
نمی توانی��م بگوییم که بنزی��ن یورو 4 در کش��ور توزیع 
نمی شود، زیرا اعداد مربوط به ظرفیت پاالیشگاه ها نشان 
می دهد که ح��دود 70 تا 75 درصد بنزین 8 کالن ش��هر 

دارای استاندارد یورو 4 است.

گوشت گوسفندی گران شد
ات��اق خبر: عل��ی اصغر ملک��ی از افزایش مج��دد قیمت 
گوشت گوس��فندی در هفته گذشته 
خبر داد و اظهارداش��ت: در حال 
حاضر قیمت هرکیلوگرم شقه 
بدون دنبه عرض��ه به مغازه دار 
بین 30 ت��ا 31 ه��زار تومان و 
عرضه به مش��تری بین 33 تا 
34 هزارتومان اس��ت.وی دلیل 
این امر را کمبود عرض��ه عنوان کرد 
و افزود: با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال هستیم، 
عرضه دام در بازار به آن میزانی که باید باش��د، نیس��ت.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه نمی توان 
پیش بینی ک��رد در روزهای آینده وضعیت ب��ازار به چه 
صورت خواهد بود، اضافه ک��رد: برنامه  هایی برای واردات 
گوشت قرمز به کشور وجود دارد و ممکن است در صورت 

عرضه  محصول وارداتی به بازار، قیمت ها متعادل شود.

اتاق خبر: رئیس اتحادیه عینک س��ازان و عینک 
فروشان با بیان اینکه عینک های آفتابی مناسب، چشم 
را از اش��عه یووی مصون می دارند، اعالم کرد: متاسفانه 
به خاطر نبود اطالع رسانی صحیح، مردم به عینک های 

قالبی و دست فروشان روی آورده اند.
حمید ثابت قدم با اشاره به اینکه مردم باید از خطر 
عین��ک های قالبی آگاه باش��ند، گف��ت: عینک آفتابی 
استاندارد چش��م را از اشعه یو وی مصون نگه می دارد 
اما متاس��فانه به خاطر نبود اطالع رسانی صحیح، مردم 

به عینک های قالبی و دست فروشان روی آورده اند.
وی در ادام��ه افزود: مردم تنه��ا از واحدهای صنفی 
دارای جواز کسب خرید و از فروشندگان فاکتور دریافت 
کنند تا در صورت بروز هر گونه مشکلی اتحادیه بتواند 

به تخلفات رسیدگی کند.
 ثاب��ت قدم  با تأکی��د بر اینکه اس��تفاده صحیح از 
عینک نیازمند فرهنگسازی است، گفت: در کشورهای 
اروپایی با وجود اینکه آب و هوای معتدلی دارند عینک 
آفتابی را یکی از الزامات پوش��ش خود می دانند اما در 

کشوری همچون ایران چنین نیست.  
وی در بخ��ش دیگری با بیان اینک��ه لغو تحریم ها 
در ش��رایط بازار عینک بس��یار موثر واقع خواهد ش��د، 
اع��الم کرد: ح��دود 85 درصد عینک ه��ای موجود در 

بازار وارداتی هس��تند و در گذشته از واردات عینک به 
خصوص از کش��ورهایی همچ��ون آلمان جلوگیری می 

شد.
رئیس اتحادیه عینک س��ازان و عینک فروش��ان در 
خصوص قیم��ت گذاری انواع عینک عن��وان کرد: نرخ 
عینک طبی و آفتابی ارتباط مس��تقیمی با قیمت یورو 
و دالر دارد؛ اگ��ر دولت در تثبیت ن��رخ این دو اقدامی 
صورت دهد ب��ه وارد کنندگان این حوزه کمک بزرگی 

کرده است.

نکات مهم برای خرید عینک آفتابی استاندارد

اتاق خب�ر: عضو هیأت رئیس��ه ات��اق اصناف ای��ران در 
خصوص معافیت برخی اصن��اف از  طرح تجهیز صندوق 
مکانیزه فروش مطرح کرد: معافی��ت راه حل نواقص این 
طرح نیست؛ به جای معافیت، تمامی اصناف را باید طبقه 
بندی  کرد و برخی صنوف را در اولوی��ت پایین تری قرار 
داد.محمدعل��ی صدیقی با بی��ان اینک��ه معافیت برخی 
اصن��اف از نصب صندوق مکانیزه فروش صحیح نیس��ت، 
اعالم کرد: معافیت راه حل نقاط ضعف این طرح نیس��ت 
بلکه باید اصناف و رس��ته ها را طبقه بندی کرد و به جای 
اینکه اصناف جزء کامال از طرح کنار گذاش��ته شوند باید 

در اولویت پایین تری قرار بگیرند.
وی در خص��وص نواقص طرح باران عن��وان کرد: پیش از 
اجرای  این طرح باید وارد بحث آموزش صندوق مکانیزه 
فروش شد چراکه بس��یاری از اصناف سواد استفاده از این 
دستگاه ها را ندارند بنابراین طرح باران نیز در این شرایط 

به نتایج مورد نظر نخواهد رسید.
صدیقی تصریح کرد: توزیع صندوق های مکانیزه فروش 
در شرایط فعلی مانند این اس��ت که آخرین مدل هواپیما 
را اختیار ش��خصی قرار دهیم که به هیچ عن��وان توانایی 
اس��تفاده از آن را ندارد.وی در ادامه افزود: باید به صورت 
کارشناسانه وارد این حوزه ش��د و منافع جامعه و اصناف 
را در نظر گرفت؛ ای��ن حقیقت را نیز نبای��د از یاد برد که 
در این حوزه با زور و اجبار به نتیجه نخواهیم رس��ید.عضو 
هیأت رئیس��ه اتاق اصناف ایران با اش��اره ب��ه اینکه نباید 
تنها اصناف ش��هرتهران را معیار قرار داد، گفت: هر شهر و 
استان را باید با توجه به شرایط خاص آن سنجید؛ جامعه 
اصناف ایران طیف بسیار گس��ترده ای را شامل می شود 
و افرادی از اقش��ار گوناگون را در خود جمع کرده اس��ت 
بنابراین قانونگذاری بر اس��اس معیار قرار دادن پایتخت 

اشتباه است و به نتایج مطلوب نخواهد رسید.

نواقص طرح تجهیز اصناف 
به صندوق مکانیزه فروش

 ها تشكل
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تی

گوناگون و دانش

کشف عامل ژنتيكی برای از کار انداختن 
روند چاقی

در مورد چاقی و دالی��ل محتمل برای آن هن��وز ابهامات و 
پرس��ش های زی��ادی پی��ش روی 

ما وج��ود دارد؛ اما دانش��مندان 
آلمانی باور دارند ک��ه به وجود 
یک سوییچ ژنتیکی پی برده اند 
که می توان با اس��تفاده از آن به 

طور موثری روند چاقی را فعال یا 
غیرفعال ساخت.

در واقع دانش��مندان اخیرا توانس��ته اند 
یکی از همین برچس��ب های ژنتیکی را شناسایی 

کنند و این برچس��ب بیش��تر از اینکه ش��بیه ی��ک دیمر 
تنظیم گر عمل کند، ش��بیه کلید روش��ن و خاموش عمل 
می کند. اندرو پاسپیسیلیک )Andrew Pospisilik( از 
انستیتوی مکس پالنک و سرپرس��ت گروه پژوهشی در این 

زمینه می گوید:
هنگامی که سوییچ فعال می شود، در ادامه، یک تصمیم برای 
باقی طول عمر فرد و بر اساس فرایندهای پس زایشی گرفته 
می شود که بر پایه ی این فعالسازی ممکن است شاهد یک 
فنوتیپ پایدار، الغر و یا فربه باشیم.تاثیر این امر همانند یک 
سوییچ برای المپ روشنایی است و حالت روشن و خاموش 

آن به منزله ی الغری و چاقی خواهد بود. 
نوع ویژه ای از ژن ها موس��وم به تریم Trim28( 28( وجود 
دارد و بر پایه ی پژوهش ها ثابت شده اس��ت که این ژن وزن 

فرد را کنترل می کند.

باگ تاريخ در سيستم عامل iOS را 
چگونه برطرف کنيم؟

روز جمعه خبری منتش��ر ش��د مبنی بر اینکه باگ موجود 
در بخش تاریخ iOS باعث می ش��ود 

برخی دستگاه های مبتنی بر این 
سیس��تم عامل کارایی خود را 
از دس��ت بدهند. امروز روشی 
س��اده برای حل این مش��کل 
منتشر شده است. این باگ که 

بسیاری از محصوالت اپل شامل 
تمام گوشی های این کمپانی شامل 

آیپد مینی آیفون 5 اس، تمامی آیپدها ش��امل آیپد ایر و 
2 و تمامی نسل های بعد از آنها و نسل ششم آیپادتاچ را دچار 
مشکل کرده باعث می شود تاریخ تمامی دستگاه های مبتنی 
بر نسخه ی 64 بیتی آی اواس روی اول ژانویه 1970 یعنی 
اولین روز آغاز ب��ه کار یونیکس قرار گیرد.بع��د از این تاریخ 
دس��تگاه های مبتنی بر یونیکس زمان را براس��اس ثانیه ها 
دنبال می کنن��د و چون زمان به صورت ی��ک عدد 32 بیتی 
 64 iOS ذخیره می ش��ود و به این دلیل ابزارهای مبتنی بر
بیتی در نزدیکی زمان صفر دچار مش��کل می ش��وند.امروز 
برای برطرف کردن این باگ راه حلی س��اده منتشر شده که 
براساس این گزارش کافی است یک بار باتری دستگاه شما 
کامال خالی شود. بعد از تخلیه ی کامل ش��ارژ باتری، تاریخ 
دستگاه به صورت خودکار به تاریخ و زمان فعلی بازمی گردد.

اگر با این مش��کل روبرو ش��ده اید در صورت تست روش باال 
می توانید در بخش نظرات ما را از نتیجه ی آن باخبر کنید.

به تازگی و در پژوهش��ی که درباره ی مدیتیشن انجام 
شد، مشخص ش��ده اس��ت که از نظر زیست شناختی هم 
شواهدی برای توان مدیتیش��ن در درمان و کاهش برخی 

ناسازگاری های جسمی وجود دارد.
در س��ال های اخیر ثابت ش��ده است که ذهن آگاهی یا 
)mindfulness meditation( به طور عمده با بسیاری 
از منفعت های حوزه ی س��المت برای انس��ان مرتبط بوده 
اس��ت. در این میان می توان به تغییر وضعیت س��لو ل های 
سرطانی و همچنین تقویت سالمت قلب اشاره کرد. اکنون 
طی یافته هایی که در نوع خود جدید به نظر می رس��ند و 
در یک پژوهش نش��ان داده شده است که مدیتیشن واقعا 
می تواند روی تغییر شکل، حجم و اتصاالت مغز انسان تاثیر 
داش��ته باش��د. اما تا به حال هیچ کس نمی دانست که این 
تغییرهای مغزی چگونه و به چه طریق می توانند س��المت 

کلی بدن ما را تحت تاثیر قرار دهند؟
طی این بررس��ی ها نش��ان داده ش��ده اس��ت که افراد 
بزرگس��الی ک��ه در مع��رض اس��ترس های ش��دید بوده و 
همچنین از مدیتیشن برای بهبود وضع ذهنی خود استفاده 
کرده اند نه تنها از اتصاالت مغزی متفاوتی نسبت به دیگران 

برخوردار ش��ده اند، بلکه عالوه بر آن سطح شاخص زیستی 
مربوط به التهابات جس��می هم در بدنشان کاهش داشته 

است.
اسکن های مغزی قبل و بعد از این دوره ی درمانی نشان 
داد مغز افرادی که از مدیتیش��ن اس��تفاده کرده اند دارای 
اتصاالت س��اختاری بیش��تری بود که این امر به آن معنی 
اس��ت که سلول های مغزی در نواحی مرتبط با فرایندهای 
دقت و س��ازماندهی ذهنی در این افراد عملکرد بهتری را 
نس��بت به قبل از انجام بازدرمانی داش��ته اند. این در حالی 
بود که تغییرات گفته شده در افرادی که تنها از استراحت 

معمولی استفاده کرده بودند مشاهده نشد.

اثبات تاثیر مدیتیشن بر کاهش التهاب  های جسمی

در ش�رایطی كه بیش از همه در انتظ�ار معرفی پرچم�دار جدید این 
ش�ركت یعنی G5 در ای�ن مراس�م هس�تیم، ال جی امروز با معرفی 

استایلوس 2 خبر از نمایش این گوشی هوشمند در MWC 2016داد.
گوشی هوش�مند جدید ال جی Stylus 2 نام دارد و درست مثل نسل 
قبلی خود باز هم یك گوشی هوشمند باالرده به حساب نمی آید با این 
حال از نظر طراحی ظاهری، به لطف قاب فلزی كه دارد، زیباتر از نسل 

پیشین خود به نظر می آید. . 
 ، 720p 2  به نمایشگر 5.7 اینچی با رزولوشن Stylus گوشی هوشمند
پردازنده ۴ هسته ای 1.2 گیگاهرتزی كه به نظر می رسد اسنپدراگون 
۴10 باشد، 1.5 گیگابایت رم و 16 گیگابایت حافظه داخلی كه می توان با 
استفاده از كارت حافظه خارجی میزان آن را افزایش داد، مجهز است. 
این گوشی هوشمند از LTE  پشتیبانی می كند و 7.۴ میلمتر ضخامت 
و همچنین 1۴5 گرم وزن دارد و ال جی باتری ۳000 میلی آمپر ساعتی 

را برای تامین انرژی مورد نیاز آن در نظر گرفته است.  Stylus 2 ال جی معرفی شد

مواد دارای حافظه  ی ش�كلی می   توانند پ�س از تغییر 
ش�كل با اعمال محركی خ�اص به ش�كل اولیه  ی خود 
برگردند قابلیتی ك�ه می   تواند كاربردهای بس�یاری از 
لباس  های ورزشی تا یخچال فریزر  هایی با كارایی بیشتر 
داشته باش�د. گروهی از دانشمندان تصمیم گرفتند از 
قابلیت  های این دس�ته از مواد در كاربردهای پزشكی 
بهره بگیرند. آن  ها برای این كار از پلیمرهایی استفاده 
كردند كه با دریافت گرمای بدن به ش�كل اولیه  ی خود 
برمی گردند قابلیتی كه پیش�تر در این دس�ته از مواد 
برای ساخت خودروها یا مواد اولیه  ی ساختمانی به كار 
گرفته ش�ده بود با این تفاوت كه موادی كه در آن جا به 
كار رفته بود در دمای بس�یار باالیی فعال می   شدند در 
نتیجه به انرژی خارجی بس�یار باالیی برای فعال كردن 
آن  ها نیاز اس�ت.اما اگر بتوان این مواد را به سادگی و با 
استفاده از تماس با پوست به تغییر شكل و بازگشت به 

شكل مورد نظر ما واداشت پیشرفت بزرگی در ساخت 
انواع ابزارهای مورد استفاده از پزشكی رخ خواهد داد. 
برای دستیابی به چنین هدفی، پژوهشگران دانشگاه 
روچستر االستومری را توس�عه داده اند كه می   توان آن 
را به انواع اشكال در آورد و سپس با اعمال دمایی حدود 
۳5 درجه  ی سانتی گراد كه قدری زیر دمای بدن است، 

آن  ها را به صورت اولیه برگرداند.

پلیمری که با گرمای بدن به شکل 
اصلی خود برمی گردد
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8
"GS F پاسخ کوبنده لكسوس به

 آلمانی ها 
 GS به گزارش اتاق خبر به نقل از  اخبار خودرو ، لکسس
F ، س��دان سایز متوس��ط لوکسی می 
باشد که توانسته است آمیخته ای از 
ظرافت و قدرت را در کنار عملکرد 
بس��یار متفاوت به نمایش بگذارد. 
این خودرو با استفاده از پیشرانه 8 
سیلندر 5 لیتری با قدرت 467 اسب 
بخار در 7100 دور در دقیقه و مجهز به 
سیستم 4S-D )تزریق مستقیم 4 زمانه( توانسته است 
به عنوان کابوس��ی بزرگ برای رقبای آلمانی خود یعنی 
BMW M5 و مرس��دس بنز AMG S E63  تبدیل 

گردد.
 سیس��تم انتقال قدرت GS F  دارای 8 دنده اس��ت که 
حس لذت تعویض دنده را در س��رعت باال ب��ه خوبی به 
راننده منتقل می کند. ش��یفت روی فرمان هم به تجربه 

شتاب مستقیم کمک می کند.
استفاده از چرخه اتکینس��ون باعت ارتقاع 14 درصدی 
GS F در قدرت و گشتاور ش��ده است. همچنین بهبود 

عملکرد زیست محیطی را نیز بهبود بخشیده است.
در نهایت می توان گفت ک��ه این خودرو تعریف جدیدی 
از سدانهای خانوادگی اسپرت می باش��د که در عین بی 
ادعایی می توان��د حریفان آلمانی خود را مورد خش��م و 

غضب سامورایی گونه خود قرار دهد.

نخستين حضور مستقيم شرکت 
بی ام دبليو در نمايشگاه خودروی 

اصفهان 
به گ��زارش اتاق خبر به نقل از واحد رس��انه ش��رکت 
نمایش��گاه های بین الملل��ی اس��تان 
وال،  ام ج��ی، گری��ت  اصفه��ان، 
ام وی ام، سوبارو، مزدا، هیوندای، 
بی وای دی، جک، لیفان، س��انگ 
یانگ، میتسوبیش��ی، هوندا، رنو 
و بی ام دبلی��و از جمل��ه برندهای 
حاضر در این نمایش��گاه هستند که 
امسال در 10 هزار مترمربع فضای نمایشگاهی به ارائه 

محصوالت و خدمات جدید خود می پردازند.
این نخستین حضور شرکت معتبر بی ام دبلیو به  طور 
مس��تقیم در این نمایشگاه اس��ت. همچنین حضور 
برندهای میتسوبیش��ی ژاپ��ن و رنو فرانس��ه از دیگر 

ویژگی های این نمایشگاه به شمار می آید.
آزمودن خودرو یکی از برنامه ه��ای جذاب این رویداد 
خواهد بود. در ای��ن بخش عالقه مندان می توانند پس 
از ثبت نام، خودروی م��ورد عالقه خود را انتخاب کرده 
و پس از سوار شدن، گزینه های مختلف و ویژگی های 
خودرو را از نزدیک ارزیابی کنند.دوازدهمین نمایشگاه 
بین المللی صنعت خودرو اصفه��ان، 28 بهمن تا یکم 
اسفند ماه در محل نمایش��گاه های بین المللی استان 
اصفهان و طی س��اعات بازدید 15 ت��ا 22:30 برگزار 

می شود.

اتاق خبر: محمدرضا نجفی منش عضو هیات مدیره انجمن 
قطعه س��ازان خودرو وضعیت بازار خودرو را برای سال آینده 

بدون تغییر خاصی پیش بینی کرد.
نجفی من��ش در گفت و گو با اتاق خبر در حاش��یه نشس��ت 
اعضای ات��اق بازرگانی تهران، در پاس��خ به س��والی در مورد 
وضعیت بازار خودرو گفت: برای این بازار تغییرات محسوسی 
را پیش��بینی نمی کنیم. دلیل ای��ن امر رون��د طوالنی ورود 
محصوالت جدید به بازار است. بنابراین تولید خودرو در سال 
آینده تقریبا معادل تولید امسال خواهد بود. اما پیشبینی ما 
این است که از سال آینده میزان تولید به تدریج روند افزایشی 

به خود بگیرد و بازار خودرو رونق بیشتری به خود ببیند.
نجفی منش در مورد احتمال کاه��ش قیمت خودروبه دلیل 
اجرای برجام، این نظرات را غیرکارشناسی دانست و آن را به 

خواب آشفته تشبیه کرد. وی در ادامه گفت: همچین خواب 
های آش��فته ای نبینید. قیمت خودرو نه تنها به هیچ عنوان 
کاهش پیدا نمی کند بلکه افزایش خواهد کرد. علت این امر 

عواملی مانند افزایش نرخ ارز و هزینه دستمزد کارگران است.
عضو هی��ات مدی��ره انجمن قطعه س��ازان خ��ودرو در مورد 
پیشنهاد خود برای رونق گرفتن صنعت خودرو سازی کشور 
گفت: دولت یک بار برای بیرون اوردن این صنعت از رکود به 
این صنعت از طریق دادن وام 25 میلیونی خرید خودرو تالش 
کرد که رونق را به این بازار برگرداند و در این زمینه نیز موفق 
عمل کرد. میزان اس��تقبال مردم نیز باعث شد وامی که برای 
یک دوره ش��ش ماهه برنامه ریزی ش��ده بود در کمتر از یک 
هفته تمام ش��ود. دولت می تواند دادن این گون��ه وام ها را به 

صورت های مختلف ادامه دهد.

خودرو

انتظار بيهوده

کاهش قیمت خودرو خواب آشفته است!

ورود شاسی بلند شورولت به ايران! 
خودرو

اتاق خب�ر : این خ�ودروی زیب�ا هن�وز نیامده با 
چهره ای آرایش ش�ده و جدید در نمایشگاه بین 
الملل�ی اتومبیل ش�یكاگو حاضر شد. ش�ورلت 
تراك�س خودروی�ی در كالس ك�راس اووره�ای 
كوچك شهری است كه بر پایه پلت فرم مشترک 
با هاچ ب�ك كوچ�ك ش�ورولت یعنی س�ونیك 

طراحی شده است.
از نظر طراحی ظاهری ش�ورلت تراك�س 2017 با 
ادغام چهره خودرو هایی هم چ�ون مالیبو، كروز 
و ول�ت فیس لیف�ت ش�ده و رخ مدرن ت�ری را به 

نمایش گذاش�ته اس�ت. جلوپنج�ره تراكس 
دس�ت خوش تغییرات گس�ترده ش�ده 

و حاال ب�ا جلو پنج�ره ش�ش ضلعی با 
حاشیه كرومی و یك ورودی كوچك 
ه�وا در می�ان دو چ�راغ پیش�انی 
طراحی شده اس�ت. چراغ های جلو 
از حالت مربعی ش�كل خارج شده و 

حاال به صورت كش�یده و پیشرفته تر 
از  آن  داخ�ل  در  و  می كنن�د  وانم�ود 

چراغ ه�ای مخص�وص روز )دی الیت( اس�تفاده 
ش�ده اس�ت. فرم مه ش�كن ه�م مثل گذش�ته 
حال�ت دایره ای ش�كل خ�ود را حفظ ك�رده ولی 
 حاش�یه آن با قابی جدید بازطراحی ش�ده است.
مهم ترین تغییرات داخل كابین را باید نمایش�گر 
7 اینچی لمسی، صفحه كیلومتر جدیدتر به همراه 
یك صفح�ه نمایش بازطراحی ش�ده در وس�ط و 

استفاده از تریم كروم دانست.
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صندوق تامين اجتماعی حياط خلوت 
گروهی خاص در ايران

اتاق خبر: کامال روشن است که همیشه اولین شرطی که وارد 
می شود و برخی از گروههای سیاس��ی در نزاع های فنی آنرا 
دنبال می کنند بحث منافع اس��ت و باید گف��ت این موضوع 
در بخش صندوق های بیمه تامین اجتماعی نمود بیش��تری 
دارد چراکه اینگونه صندوق ها حیاط خلوت برخی گروه های 
خاص در ایران شده اس��ت.از ابتدای انقالب تا به امروز چون 
حوزه جامعه کارگری کامال در اختیار گروه خاصی بوده است 
آنها همواره دست اندازی و مانور بیشتری را در صندوق تامین 
اجتماعی داش��ته اند و هم اکنون همین گروه در بدنه دولت 
حضور دارند و فشار و البی آنها به وزیر برای مقاومت و حمله 
به  گروه و کس��انی که از ادغام صندوق ها صحبت می کنند 
این شرایط را ایجاد کرده اس��ت که آنها منافعی را که در طی 
چندین سال در س��ازمان تامین اجتماعی دنبال می کنند از 
بین خواهد رف��ت و باید توجه کرد هنگامی که این س��ازمان 
در اختیار گروه سیاس��ی خاصی قرار می گیرد، بیش از 150 
ش��رکت تحت پوش��ش آن ها قرار می گیرد و این شرکت ها 
کارمندان ارشد، روس��اء و اعضای هیات مدیره ای را دارد که 
همه آنها دستمزد باالیی دارند و وقتی که منافع این گروههای 
سیاسی از طریق نفوذ افرادشان در این شرکتها تامین می شود 

می تواند منابع مالی این گروهها را تا چندین دهه تامین کند. 

آرامش ايران و پرخاش سعودی ها
ات��اق خبر: ایران و عربس��تان س��عودی از چند ماه   گذش��ته 
و به خص��وص بع��د از ب��ه نتیج��ه رس��یدن گفت وگوهای 
هس��ته ای ایران ب��ا گ��روه 1+5 رواب��ط پرفرازونش��یبی را 
ط��ی می کنن��د. مس��ائلی همچ��ون اعدام ش��یخ نم��ر در 
عربس��تان و در پ��ی آن حمل��ه ب��ه س��فارت آن کش��ور در 
ایران، رواب��ط تهران-ری��اض را وارد دور جدی��دی از تالطم 
 کرد و ب��ه قط��ع رواب��ط عربس��تان با ته��ران منجر ش��د.

ام��ا ط��ی ای��ن م��دت هم��واره ش��اهد موضع گیری های 
مس��المت جویانه از س��وی ایران در قبال عربس��تان بوده ایم 
زیرا ایران به دنبال اس��تقرار آرامش و صلح در منطقه است و 
بنابراین همواره بر راه حل های سیاسی و مسالمت آمیز تاکید 
دارد. در واقع مبنا از سوی جمهوری اسالمی ایران، گفت وگو 
و همکاری است و در این میان عربستان باید انتخاب کند که 
می خواهد به روش مخاصمه و دشمنی در منطقه ادامه دهد 
یا به روش عقالنی، منطقی و گفت وگو. درخصوص رفتارهای 
ریاض در برابر تهران باید به این نکته توجه داشت که در مقطع 
فعلی عربس��تان احس��اس می کند همه چیز را از دست داده 
اس��ت، بنابر این با باال بردن سطح توقعات و ادعاهایش تالش 

دارد به نوعی برخی خواسته هایش را عملی کند. 

گو گفت 9
احسان احمدی

*روزنامه نگار

صباح زنگنه
* کارشناس مسائل خاورميانه 

يادداشت

 و
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اتاق خبر: رئیس اتاق بازرگانی تهران در حاشیه نشست 
نهمین جلس��ه هیأت نمایندگان اتاق ای��ران گفت: با فرا 
رسیدن برجام امیدواری زیادی در جامعه و به ویژه در بین 

فعاالن اقتصادی ایجاد شده است.
مسعود خوانس��اری افزود: از این رخداد بزرگ باید به نفع 
اقتصاد کشور استفاده کنیم و در این بین الزم است که که 

به بخش خصوصی فرصت بروز هرچه بیشتر داد. 
وی تصریح ک��رد: باید ب��ه آینده امی��دوار ب��ود و نباید با 
اقدام��ات نابجا امی��دواری را به ی��اس تبدیل ک��رد. باید 
مقدماتی فراهم ش��ود تا هر چه بیش��تر به سمت اقتصاد 
رقابتی و صادرات محور حرکت کرد و این روند باید پایدار 

باشد. 
خوانس��اری گفت: نمی ت��وان تمام مش��کالت موجود در 
کشور را به تحریم ها ارتباط داد بلکه کشور همواره از سوء 
مدیریت رنج برده اس��ت و این امر خ��ود منجر به مصائب 

زیادی در اقتصاد شده است. 
رئیس اتاق بازرگان��ی تهران در رابطه ب��ا چگونگی هموار 
کردن مس��یر تحقق رش��د 8 درصدی در اقتصاد کشور، 
اظهار کرد: رس��یدن به این هدف بسیار دشوار خواهد بود. 

چونکه برای رسیدن به رشد 8 درصدی حداقل نیاز داریم 
که در حدود 50 میلیارد دالر س��رمایه گذاری خارجی را 

جذب کنیم.   
وی تاکید کرد: البته برای رس��یدن به این میزان رش��د 8 
درصدی به س��رمایه گذاری داخلی زیادی هم نیاز اس��ت 
که فراهم کردن این مهم کار س��ختی است ولی ناشدنی 

نیست. 
خوانس��اری در رابطه با تقوی��ت اقتصاد دان��ش بنیان در 
کشور اذعان داش��ت: مهم ترین بحثی که در برنامه ششم 
توسعه باید به آن پرداخته شود، برطرف کردن مشکالت و 
تنگناهایی است که در مملکت وجود دارد. چونکه اقتصاد 
دانش بنیان یک پدیده جدید است، الزمه آن این است که 

در ابتدا مشکالت محیط کسب و کار را رفع کنیم. 
وی در رابطه با ورود 84 میلیارد دالر س��رمایه خارجی به 
کش��ور و چگونگی هدایت آن گفت: مهم ترین موضوعی 
که در بحث سرمایه گذاری باید به آن توجه ویژه ای شود 
این است که پول ها و س��رمایه هایی که از خارج از کشور 
وارد می شود را در پروژه هایی که صادرات محور هستند، 

وارد کنیم.

اتاق خبر: ناصر ریاحی رئیس اتحادیه واردکنندگان 
دارو و عضو هیأت نمایندگان ات��اق تهران در رابطه با 
معضل بیکاری و بهبود فضای کس��ب و کارگفت:  در 
این راس��تا آنگونه که در کمیته پس��اتحریم مطالعه 
شده اس��ت و به منظور دس��ت یابی به اهداف برنامه 
ششم توس��عه به میزان سنگینی به س��رمایه گذاری 
خارجی نیاز است، به این دلیل که منابع داخلی کافی 

نیست.
وی گفت: در س��فری که در معی��ت رئیس جمهور به 
کش��ورهای اروپایی داشتیم، آن ها خواس��تار بهبود 
قوانین اقتصادی، بازرگانی و تج��اری در ایران بودند 
و به تعبیری تضمین س��رمایه را طلب می کردند که 
طبیعی است که در این شرایط س��رمایه های خود را 

به کشور وارد می کنند.
ریاحی در واکنش به اظهارنظ��ر رئیس جمهور مبنی 
بر اینک��ه تحریم ها ایران را 60 س��ال ب��ه عقب رانده 

اس��ت، اظه��ار ک��رد: 
کامال ب��ا ای��ن گفته 
موافق هستم. چونکه 
در این ده س��الی که 
ارتباط تجاری فعاالن 

اقتصادی کش��ور با دنیا 
قطع شده اس��ت، به اندازه 

زیادی ش��رایط از لحاظ قوانین و 
قواعد تغییر کرده است که نمی توان خود را با 

شرایط دنیا تطبیق داد.
وی گف��ت: آنچی��زی که دولت مدعی ش��ده اس��ت؛ 
کوچ��ک ک��ردن دول��ت و تقویت بخ��ش خصوصی 
اس��ت ول��ی آنچ��ه ک��ه در بودجه مش��اهده ش��ده 
اس��ت؛ افزای��ش 30 درص��دی هزینه ه��ای جاری 
 دولت اس��ت که قطع��ا مفه��وم آن کوچک س��ازی

 دولت نیست. 

رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در گفت و گو با اتاق خبر مطرح کرد:
تضمین سرمایه شرط ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور

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

تقویت اقتصاد دانش بنیان در گرو بهبود فضای کسب و کار

 video
محمد مهدی راسخ در گفت و گوی تصویری با اتاق 

خبر مطرح کرد

رشدو اشتغال، اولویت های 
برنامه ششم توسعه

برای مشاهده مصاحبه 

تصویری اینجاکیلیک کنید

http://www.otaghnews.com/news/318896
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تصویر روز - پرویز پرستویی برنده بهترین بازیگر مرد جشنواره فیلم فجر

اتاق خبر: ط�ی دهه ه�ای اخیر در می�ان فیلم های 
تولیدی هم�واره فیلم ها و س�ریال های موس�وم به 
وس�ترن از طرفداران ویژه ای برخوردار بوده است، 
در این گزارش بنا به فاكتوره�ا و انتخابهای مختلف 
اسامی 10 فیلم وسترن برتر در تاریخ سینما كه دیدن 
آنها به سینما دوستان و بخصوص عالقمندان به فیلم 
های وسترنی و هیجانی توصیه می شود، خواهد آمد:

10. تك ستاره )1996( كارگردان: جان سیلس
این فیلم اسرارآمیز جان سیلس بیشتر یك داستان 
پلیسی اگزیستانسیالیس�تی در لوكیشینی در مرز 
تگزاس و مكزیك اس�ت تا یك وس�ترن تمام عیار 
كه البته ش�اهكار س�یلس و یكی از نادی�ده گرفته 
ش�ده ترین فیلم های دهه نود هم حساب می شود. 
كریس كوپر در "تك ستاره" نقش سم دیدز، كالنتر 
كنجكاو ایالت تك س�تاره )تگزاس( را بازی می كند 
كه س�عی دارد از راز قتل 25 س�اله كالنتر متعصب و 

سادیستیك پیشین این منطقه پرده بردارد.
9. میانبر میك )2010( كارگردان: ِكلی رایكارد

سیاری از وس�ترن هایی كه در این لیست از آنها یاد 
ش�د، تمایل به انحراف از این ژانر داشتند، ولی فیلم 
كلی رایكارد در واقع یك ضد وس�ترن واقعی است، 
حتی می ت�وان گفت یك ض�د فیلم اس�ت. "میانبر 
میك" ماللت و بالتكلیفی غربی، خش�ونت نهادینه 
ش�ده در آن كه در همه جا آن را م�ی بینیم و نه فقط 

تیراندازی ها را بررسی می كند.
8. سه تدفین ِملكیاِدس اِسترادا )2005( كارگردان: 

تامی لی جونز
اولین تجرب�ه كارگردانی تامی لی جون�ز فیلمی بود 
كه روایتی خاص و موضوعی داش�ت و نوعی حكمت 
اخالقی تجرب�ه ش�ده آن را فرا گرفته ب�ود كه جونز 
اغلب به عن�وان یك بازیگر چنین چی�زی را از خود 
نش�ان می ده�د. در فیلم "س�ه تدفی�ن ملكیادس 

اس�ترادا" بَری پِپر نقش یك نگهبان م�رزی را بازی 
می كند كه رمه دار مكزیكی جوانی به نام یاد شده در 

عنوان فیلم را هدف گلوله قرار داده و می كشد.
7. ۳:10 به یوما )2007( كارگردان: جیمز منگولد

بسیاری از وس�ترن ها ایده های بزرگ و عظیمی زیر 
الیه بیرونی دارند: جنگ بین تمدن و بربریت، رابطه 
فرد با جامعه، تمایز بین واقعیت و افس�انه. ولی همه 
آنها باالخره به داس�تان برمی گردند و داستان فیلم 
دوباره سازی شده "۳:10 به یوما"  یك داستان قرص و 

پر است كه المور لئونارد آن را نوشته است. 
6. ش�جاعت واقعی )2010( كارگ�ردان: جوئل و ایثان 

كوئن
لحن ب�ی حالت و زب�ان محل�ی كامالً ب�اروک چارلز 
پورتیس رمان نویس برای وس�ترنی درباره دختری 
جوان و پیرمرد یك چشم مس�تی كه در جستجوی 
انتقام است، تركیب مناسب و درخوری برای برادران 

كوئن بود. 
5. رقصن�ده با گ�رگ ه�ا )1990( كارگ�ردان: كوین 

كاستنر
وقتی كاستنر این فیلم حماس�ی را ساخت، وسترن 
دیگر بی معنی ش�ده بود و در ابتدا برخ�ی این فیلم 
وس�ترن س�ه س�اعته با زیرنویس ه�ای طوالنی را 
مسخره می كردند و این برای غرق كردن كارگردانی 
تازه وارد كافی بود. ولی وقتی باالخره فیلم اكران شد، 
مخاطبین و بیش�تر منتقدین از این فیلم طرفداری 

كردند. 
۴. ترور جس�ی جیم�ز به دس�ت رابرت ف�ورد بزدل 

)2007( كارگردان: اندرو دامینیك
از نام طوالن�ی ای�ن فیلم دلس�رد نش�وید و نگران 
این نباش�ید كه پایان فیلم چطور خواه�د بود. لذت 
این فیلم به تماش�ای صحنه ه�ای مهیج، پ�ر تب و 
تاب و زیبای آن اس�ت. اندرو دامینی�ك این فیلم را 
كارگردانی نموده و برد پیت نقش جسی جیمز را بازی 

می كند و هیچ فیلم دیگری را پیدا نمی كنید كه بهتر 
از این فیلم از كاریزمای كور كننده س�تاره اش بهره 

ببرد.
۳. جایی ب�رای پیرمردها نیس�ت )2007( كارگردان: 

جوئل و ایثان كوئن
 Border همان قضیه مرگ وسترن كه در س�ه گانه
كورمك م�ك كارتی مط�رح بود، ب�رای “جایی برای 
پیرمردها نیس�ت” نیز صادق است. وس�ترن ژانری 
اس�ت كه بر معرفت ذاتی انس�ان ها، روح شكس�ت 
ناپذیر آنه�ا و پیروزی مس�لم نیكی بر ب�دی مبتنی 

است.
2. َجنگوی آزاد ش�ده )2012( كارگ�ردان: كوئنتین 

تارانتینو
نزول وس�ترن به عنوان یك ژانر محبوب با صعود آن 
به عنوان ژانری با پرس�تیژ همراه شد. ولی كوئنتین 
تارانتینو رویای وسترنی وحش�ی تر و متفاوت تر را 
در س�ر می پروراند. با فیلم "جنگوی آزاد شده" این 
فیلمساز وسواس�ش نسبت به وس�ترن اسپاگتی را 
كاماًل آزاد كرد و به س�ینمای فوق وحشی و خشونت 
بار، سیاسی و دیوانه وار سرجو لئونه ادای احترام كرد.

1. نابخشوده )1992( كارگردان: كلینت ایستوودچ
كلینت ایستوود با مطالعه قهرمان كالسیك وسترنی 
كه جان وین به تصویر می كش�ید، و برگرداندن آن و 
آش�كار كردن روی تاریك آن، به نقطه اوج س�ینما 
صعود كرد و تبدیل به یك ستاره ش�د. حالت اخم او 
اول-تیراندازی-كن-بعد-س�وال-كن  ویژگ�ی  و 
ای�ن ضدقهرمان ب�ود ك�ه او را س�تاره ك�رد. دراین 
فیلم ایس�توود نق�ش هفت تیرِك�ش پیری ب�ه نام 
ویلیام مان�ی را بازی می كند كه توب�ه اش را كنار می 
گذارد ت�ا نوعی عدال�ت را جاری كند ك�ه قبالً هرگز 
در موردش فك�ر نكرده ب�ود. كل پیام ای�ن فیلم در 
 این نقل ق�ول از مانی نهفته اس�ت: "كش�تن یه آدم 

خیلی حرفه".

10 فیلم وسترن برتر تاریخ سینما که باید دیداقتصاد تجسمی بهترین ها


