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سخن آغاز

صادق زیبا کالم استاد دانش��گاه تهران در یادداشتی اختصاصی 
برای وبسایت اتاق خبر به تحلیل چرایی شکست اصولگرایان، 
مش��خصات و اولویت های مجلس دهم و سرنوست و وضعیت 

اصولگرایان شکست خورده پرداخته است.
اتاق خبر – سرویس سیاسی: انتخابات هفتم اسفند نتایج شگفت 
انگیزی داش��ت بخصوص آنچه که در تهران به وقوع پیوس��ت 
برای بسیاری قابل پیش بینی نبود مردم نش��ان دادند گوششان 
بدهکار تبلیغات گسترده رسانه ای س��الهای اخیر اصولگرایان 
افراطی نبوده و نیست و مسیری دیگر را انتخاب کردند اینکه چرا 

اصالح طلبان پیروز شدند، مهمترین اولویت های مجلس دهم 
چه خواهد بود و اصولگرایان بازنده چه راهی را در پیش خواهند 

گرفت را در نوشتار پیش رو مورد بحث قرار می دهم.
 چرایی پیروزی ائتالف اصالح طلبان

به باور من یکی از مهمترین عوامل پیروزی به ترکیب لیست امید 
و حامیان دولت باز می گردد لیس��تی فراجناحی و متشکل از سه 
طیف گس��ترده که دراین مقطع زمانی دغدغه ه��ا و نگرانی های 
مشترک داش��تند که بیش��تر آنها به نوعی از چهره های نزدیک به 
دولت محسوب می شدند البته برخی دیگر از این چهره ها چندان 
با دولت ارتباط نداشتند بطور مثال آقای کاظم جاللی یا آقای علی 
مطهری نزدیکان دول��ت نبودند. بنابراین می توان گفت این س��ه 
جریان اصالح طلبی، اعتدالی و اصولگرایان میانه رو توانس��تند 
تحت عنوان ائتالف شورای هماهنگی اصالح طلبان تمامی آرای 
تهران و برخی ش��هرهای مهم را از آن خود کنند و با یک پیروزی 
ادامه در صفحه 2 شگفت انگیز راهی مجلس شوند.   

دکتر صادق زیبا کالم

 استاد دانشگاه تهران

 اقتصاد و مبارزه با فساد اولویت 
مجلس دهم

پیش بینی خسروتاج درباره وضعیت 
صنایع و معادن در سال 95

9

 نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران در 
گفت و گو با اتاق خبر

افزایش هزینه های جاری 
دولت با شعار کوچک سازی 

منافات دارد
4



سیاسی2

روی موج خبر
بر مدار اعتدال

با روش��ن ش��دن نتایج نهایی دو انتخابات همزمان مجلس 
شورای اس��امی و مجلس خبرگان رهبری، به نظر می رسد 
پیروز این دو انتخابات سرنوشت ساز را جریان اعتدالی و میانه 
را می بایس��ت نامید. جریانی که از نظر فکری هرچند دارای 
یک مشی و خط روش��ن و دقیق نیس��ت اما از نظر رفتاری، 
مصلحت اندیش��ی و کاربردی توانسته است بخش های قابل 
توجهی از دو جریان اصلی دو دهه اخیر سپهر سیاسی ایران 
،یعنی اصاح طلبی و اصول گرایی، را زیر چتر خود قرار دهد. 
گریز از خطرات عدی��ده و فزاینده بین الملل��ی و منطقه ای، 
جلوگیری از تکرار فاجعه بار قدرت گیری تندروان سیاسی در 
داخل و ایجاد یک فضای باز رقابتی و مبارزه با فس��اد بصورت 
تدریج��ی، مرحله به مرحل��ه و البته با س��رعت آرام از جمله 
ویژگی های این جریان جدید اس��ت.این ویژگی ها به کمک 
یک عامل دیگر که همانا تایید محدود صاحیت کاندیداهای 
اصاح طلب و اعتدالیون بود دس��ت به دس��ت هم داد تا سه 
جریان مختل��ف اصاح طلبان، اعتدالی��ون و محافظه کاران 
راست سنتی در یک اتحاد ناخواسته اما موثر برای جلوگیری 
از پیروزی جریان نزدیک به جبه��ه پایداری در یک صف قرار 
بگیرند. اوج این امر را در اضافه کردن سه نفر اصولگرا به لیست 
امید در تهران، سرلیست شدن علی الریجانی در لیست امید 
قم و مناطق دیگر قابل مش��اهده است.انس��جام نسبی این 
جریان در کنار حمایت های رهبران رس��می و غیررس��می 
اصاح طلب از لیس��ت های امید نهایتاً با اس��تقبال نس��بی 
عمومی مواجه شد و در نهایت شاهدیم که بر اساس آنچه که 
وزارت کشور اعام داشته است »از 290 کرسی مجلس دهم، 
83 کرسی به اصاح طلبان، 78 کرس��ی به اصولگرایان، 60 
کرسی به مستقلین و 5 کرسی به اقلیت های دینی اختصاص 
یافت و تکلیف 64 کرسی باقی مانده در مرحله دوم مشخص 
خواهد شد.« همچنین »از 88 کرسی مجلس خبرگان پنجم، 
27 کرسی به لیست مورد حمایت اصولگرایان، 20 کرسی به 
لیس��ت مورد حمایت اصاح طلبان و 6 کرسی به مستقلین 
اختصاص پیدا کرده است و 35 نفر نیز در لیست اصولگرایان 
و اصاح طلبان مشترک هس��تند.«تا پیش از انتخابات هفتم 
اسفند سه جریان مذکور موفق شده بودند تا در پرونده هسته 
ای یک همکاری عملگرایانه و موفق را در کارنامه ش��ان ثبت 
کنند، جدای از ت��اش های جدی دولتم��ردان و بخصوص 
دستگاه سیاس��ت خارجی، در مجلس طیف راست محافظه 
کار نزدیک به الریجانی بیش��ترین همراهی را با دولت برای 
به سرانجام رساندن توافق هس��ته ای از خود نشان داد، البته 
نباید این مه��م را هم دور از نظر گرفت که پرونده هس��ته ای 
یک پرونده ملی و فراجناحی و م��ورد حمایت نظام و رهبری 
بود و این مساله تاثیر بسزایی در همراهی اصولگرایان با دولت 
و اصاح طلبان داشت، حال باید دید خط اعتدالی که موفقیت 
نسبی در انتخابات بدست آورده است در موضوعات مهم پیش 
رو در مجلسین آتی آیا خواهند توانست یکبار دیگر همکاری 
اس��تراتژیک و موثر داشته باش��ند یا کم کم با حذف جریان 
تندرو، اینان مرزبندی های سیاس��ی مشخص تر و در نتیجه 

رفتارهای سیاسی متفاوت تری را بروز خواهند داد؟

دکتر صادق زیبا کالم – استاد دانشگاه تهران

اقتصاد و مبارزه با فساد اولویت مجلس دهم
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ادامه از صفحه اول:
 ج��دای از مس��اله ائت��اف، از 
نظ��ر کارنام��ه و رزوم��ه هم 
بای��د گفت عل��ت اینکه این 
طی��ف توانس��تند ب��ه این 
پیروزی دس��ت پیدا کنند و 
اصولگرایان شکست سنگینی 
بخورند به این بر م��ی گردد که 
این کارنامه اصولگرایان بود که عامل موثر در انتخاب 
مردم بود یعنی مردم به گفتمانی که به مدت 6 س��ال 
بصورت ش��بانه روزی بجای پرداختن به مسائل مهم 
عمدتاً وقت خود را ص��رف فتنه و 9 دی کردند یک نه 
بزرگ گفتند به عبارتی دیگر مردم حرف اصولگرایان 
در خصوص این مس��ائل را باور نکردند و لذا رای خود 

را به رقیب آنها دادند.
 تاثیر انتخابات بر سیاست داخلی 

با توجه به ترکیبی که راهی بهارستان شده است فکر 
می کنم در مجلس آتی تعداد نمایندگان مس��تقل و 
قوی بیشتر خواهد شد وزن پارلمان هم افزایش پیدا 
می کن��د و در کل مجلس از یک رون��د و وضعیت بله 
قربان گوی��ی مطلق فاصله خواه��د گرفت و خود این 
امر یک تحول بسیار مهم و خوب برای کشور به شمار 

می رود.
 اولویت های مجلس آینده

من فکر می کن��م مهمترین اولویت ای��ن مجلس در 
حوزه اقتصادی باید باش��د. به دلیل این که وضعیت 
اقتصادی کش��ور خ��راب اس��ت. در ح��ال حاضر در 
ح��دود 8 میلیون نفر بیکار در کش��ور وج��ود دارد و 
رکود وحش��تناکی در اقتصاد حاکم است. بسیاری از 
واحدهای تولیدی بسته ش��ده یا در بهترین حالت در 
یک شیفت کار می کنند. دولت بدهی وحشتناکی را 
دارد بنابراین وضعیت دولت از نظ��ر اقتصادی جالب 
نیس��ت. لذا یکی از اولویت های مهم اقتصاد اس��ت. 

اصاح قان��ون انتخابات یک��ی دیگ��ر از اولویت های 
مجلس اس��ت تا آن چیزی که اعمال سایق و عایق 
فردی یا جناحی در بحث انتخابات اس��ت نس��بت به 
گذشته بهتر شود و یک س��از و کار مشخص تر ایجاد 
شود. یکی دیگر از مهترین اولویت های کاری مجلس 
آتی مبارز با فس��اد خواهد بود که می بایس��ت در این 
مسیر قوانین محکم تر و کاربردی تری را وضع کنند و 

بر عمکلرد نظارتی شان بیافزایند.
 تاثیر انتخابات بر سیاست خارجی

اما در حوزه سیاست خارجی من فکر نمی کنم نتایج 
انتخابات هفتم اسفند و خود مجلس شورای اسامی 
تاثیر خاصی بگذارد. در واقع همان سیاس��ت اعتدالی 
که آق��ای روحانی در پیش گرفته اس��ت و سیاس��ت 
همکاری با غرب و تنش زدایی و اینکه اصرار نداش��ته 
باشیم با دیگران دشمنی داشته باشیم همچنان ادامه 

پیدا خواهد کرد.
 توصیه به اصولگرایان 

ام��ا سرنوش��ت و وضعی��ت اصولگرای��ان بازن��ده در 
انتخابات چگونه خواهد بود؟ به نظرم ش��اید بد نباشد 
این افراد از خود س��وال می کردند که چ��را مردم به 
آنها اقبالی نداشتند. ش��اید از خود می پرسیدند این 
که ش��ش س��ال دیگران را متهم به فتن��ه، مزدوری 
و وابس��تگی کردیم چق��در از حرف های م��ا را مردم 
باور کردند؟ ش��اید بد نمی ش��د که از خود انتقاد می 
کردند. اما از نظر من ای��ن افراد ای��ن کار را نخواهند 
ک��رد و همچن��ان طلبکارانه به حیات سیاس��ی خود 
ادامه خواهن��د داد. گناه را مطابق معم��ول به گردن 
امری��کا، انگلی��س و بی بی س��ی خواهن��د انداخت و 
هم��ان روش را ادام��ه خواهند ش��د. برخی مش��اور 
خواهند ش��د، برخی مع��اون و وارد بنی��اد هایی که 
چندان ارتباطی ب��ا دولت ندارند خواهند ش��د و وارد 
 مجمع تش��خیص مصلحت. به هر حال ای��ن ها بیکار

نخواهند ماند. 

اردشیر پشنگ
* دبیر تحریریه اتاق خبر



اقتصادی3

گوشه کنار اقتصاد

 WTO آیا ایران به کمک آنکتاد وارد
می شود؟ 

وزیر صنعت، معدن و تجارت با آنکتاد دیدار داشت تا درباره 
وضعیت تجارت ایران صحبت کنند و در 
نهایت به توافقاتی رسیدند.اتاق خبر 
- جمهوری اسامی ایران و آنکتاد) 
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان 
ملل ( در همکاری هایی در زمینه 
تجارت به خصوص قس��مت مربوط 
به سازمان تجارت جهانی توافق کردند.

به دعوت وزارت صنعت، معدن و تجارت، آقای یهاکیم ریتر، 
معاون دبیر کل آنکتاد در 27 فوریه 20۱6 برای ماموریت به 
ایران آمد. هدف این ماقات این بود که درباره کمک های 
فنی امکان پذیز و ظرفیت س��ازی که آنکت��اد می تواند در 
زمینه اصاحات مربوط به تجارت ایران در الحاق به سازمان 
تجارت جهانی فراهم کند صحب��ت کنند.معاون دبیر کل 
آنکتاد با تعدادی از نمایندگان وزارتخانه ها و سازمان های 
دولتی، از جمله وزارت امور خارجه،سازمان توسعه تجارت، 
سازمان س��رمایه گذاری، اقتصادی و فنی ایران و موسسه 

مطالعات تجارت و تحقیقات دیدار کرد.

انتقاد به سرمایه گذاری خارجی در نفت 
غیر منطقی است 

غامرضا مصباحی مقدم گفت: اگر قرارداد ها از نقطه نظر 
حقوقی مشکلی نداشته باشند، سرمایه 
گذاری بلن��د م��دت در بخش نفت 
از س��وی ش��رکت های بین المللی 
خارجی منع��ی ندارد.ات��اق خبر: 
غامرض��ا مصباحی مق��دم عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
نه��م درب��اره انتق��ادات وارد ش��ده به 
قرارداده��ای جدید نفتی گفت: اصل مس��ئله و س��رمایه 
گذاری شرکت های خارجی را مثبت تلقی می کنم ولی باید 

به دقت قرارداد ها مورد مطالعه قرار گیرند.

سوئیفت از ۱۰ روز قبل برقرار است 
مدیرعامل بانک صنعت و معدن با بیان اینکه سوئیفت از ۱0 
روز قبل در شبکه بانکی ایران برقرار شده 
است، گفت: ال سی همراه با سوئیفت 

گشایش شده است.
اتاق خبر: علی اش��رف افخمی در 
نشس��ت امروز هیات نمایندگان 
اتاق بازرگان��ی و صنای��ع و معادن 
ته��ران در پاس��خ به برخ��ی مباحث 
مطرح ش��ده در خصوص ع��دم برقراری س��وئیفت گفت: 
از ده روز قبل، ارتباط بانک های ایرانی با س��وئیفت برقرار 
شده و اکنون هم سوئیفت باز اس��ت و حتی ال سی همراه 
با سوئیفت نیز گشایش شده است.مدیرعامل بانک صنعت 
و معدن افزود: البته در روز اجرایی شدن برجام، بانک های 
ایرانی توانستند ال س��ی گش��ایش کنند اما گشایش ال 
س��ی در این روز به روش س��نتی بود، چراکه بانک ها رمز 
 سنتی برای گشایش ال س��ی در قبل از تحریم در اختیار

 داشتند.

قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی از اتمام پروژه مسکن مهر 
تاپایان س��ال 95 خبر داد و گفت: برای تامین خدمات زیر 

بنایی و روبنایی ۱0 هزار میلیارد تومان نیاز داریم.
احمد اصغری مهرآبادی( در حاش��یه افتت��اح چهار هزار و 
300 واحد مسکن مهر واقع در شهرک ابریشم استان البرز 
اظهار کرد: تاکید دولت و وزیر راه و شهرسازی بر اتمام پروژه 
مسکن مهر تا پایان سال 95 اس��ت لذا ما تاش می کنیم 
که با همکاری استانداران و فرمانداران این امر محقق شود.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: البته ممکن است 
درصد بس��یار کمی از این پروژه ها به دلی��ل تاخیر در آغاز 
ساخت، بروز اختاف میان هیات مدیره تعاونی با سازندگان 
و یا وجود پرونده در مراجع قضایی، همچنان نیمه کاره باقی 
بماند اما تاکید دولت بر اتمام هرچه سریعتر این پروژه است.

وی متذکر ش��د: از مجموع دو میلی��ون و 2۱6 هزار واحد 
مس��کن مهر که از ابتدای این طرح توسط بانک های عامل 
قرارداد مشارکت مدنی بسته ش��ده، تاکنون یک میلیون و 
875 هزار واحد به اتمام رس��یده و 350 ه��زار واحد نیز در 

مراحل مختلف س��اخت ق��رار دارد.مهرآبادی با اش��اره به 
افزایش سقف فردی تسهیات در دولت یازدهم از 25 به 35 
میلیون تومان بیان کرد: این اقدام با اخذ مصوبه از ش��ورای 
پول و اعتبار به منظور تس��ریع در روند تکمی��ل پروژه ها و 
اسکان هرچه س��ریعتر خانواده ها صورت گرفت.قائم مقام 
وزیر راه و شهرسازی سوالی در زمینه مشکات زیرساختی 
پروژه های مسکن مهر را اینچنین پاسخ داد: حسب دستور 
معاون اول رئیس جمهور، با تشکیل کمیته ای در وزارتخانه 
میزان اعتبار مورد نیاز در ای��ن زمینه برآورد و تقدیم دولت 
شد که در نهایت نیز مقرر ش��د  این مبلغ از سوی سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی تامین ش��ود.مهرآبادی اشاره کرد: 
بنابر برنامه ری��زی های ص��ورت گرفته قرار ب��ود تا پایان 
سال جاری 700 هزار واحد مس��کن مهر تکمیل و تحویل 
متقاضیان شود که تاکنون )با احتس��اب پروژه امروز( 675 
هزار واحد افتتاح ش��د و طی هفته آینده نیز با بهره برداری 
از پروژه های پنج استان دیگر کش��ور، این تعداد واحدهای 

افتتاح شده از مرز 700 هزار عبور می کند.

پرونده مسکن مهر تا پایان 95 بسته می شود 

نگاه کالن
رشد ۱2 درصدی معادن دور از ذهن است 

کیوان جعفری طهرانی: در حال حاضر در س��طح جهانی 
با توجه به بحران به وجود آمده چش��م انداز روشنی برای 

بخش معدن به چشم نمی خورد. 
ات��اق خب��ر- کی��وان جعف��ری طهران��ی عض��و هیات 
مدی��ره انجم��ن تولید کنندگان س��نگ آه��ن در مورد 
برخی پی��ش بین��ی ه��ا در م��ورد رش��د ۱2 درصدی 
معادن در س��ال آین��ده، احتم��ال به واقعیت پیوس��تن 
 ای��ن پیش��بینی را بعی��د و دور از ذه��ن توصی��ف کرد.

جعف��ری طهران��ی در گفت و گ��و با ات��اق خبر ب��ا ذکر 
مثال��ی در مورد تولید س��نگ آهن در س��ال گذش��ته و 
کاهش می��زان تولی��د آن گفت: امس��ال تولید س��نگ 
آهن به ط��ور کام��ل از م��دار تولی��د خارج ش��د. علت 
ای��ن اتفاق خ��روج بخ��ش خصوص��ی از بخ��ش معدن 
و ب��ه خص��وص تولی��د س��نگ آهن اس��ت ک��ه باعث 
 اف��ت تولی��د در بخ��ش مع��ادن کش��ور ش��ده اس��ت.

وی ادام��ه داد: با توجه به مس��ائل موجود که در س��طح 
جهان و ایران به وجود آمده اس��ت به نظر می رس��د سال 
20۱6 س��ال خوبی برای بخش معدن نخواهد بود و این 

بخ��ش همچن��ان ب��ا رکود 
دس��ت و پنجه ن��رم خواهد 

کرد. عضو هیات مدیره انجمن 
تولید کنن��دگان س��نگ آه��ن با 

تاکید بر فراه��م نبودن زمینه رش��د و توس��عه معادن و 
صادرات محصوالت معدنی گفت: در صورتی که ش��رایط 
برای بخش معدن بهتر ش��ود می توان انتظار رش��د قابل 
قبول این بخش را در س��ال 96 و یا س��ال 20۱7 داشت. 
 اما انتظار رش��د باال در س��ال آین��ده دور از ذهن اس��ت.

جعفری طهرانی با تاکید بر تاثی��ر چین بر بخش معدن، 
بخش مس��کن را یکی از بخش هایی خوان��د که مصرف 
کننده محصوالت معدنی مانند آهن اس��ت. وی در پاسخ 
به س��والی در مورد تاثیرپذیر بودن این بخش از تحوالت 
جهانی گفت: با توجه به رکودی که در بخش مس��کن به 
عنوان یکی از بخش های مصرف کننده محصوالت معدنی 
شاهد هس��تیم، بخش معدن باید برای فروش تولیدات 
خود به بازار خارجی توجه کند تا بتواند به رشد قابل قبول 

برسد.
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 اتاق4
 بازرگانی

کوتاه از اتاق 
عضو هیأت رئیسه اتاق تهران در گفت و گو با اتاق خبر مطرح 

کرد

همکاری تجاری با کشورها به شرط 
تنظیم قراردادهای برد - برد

اتاق خب��ر: عضو هیأت رئیس��ه ات��اق ته��ران در رابطه با 
عاقمندی حزب آن��گا مرکل جهت 
فعالیت ه��ای اقتص��ادی در ایران 
گفت: طبیعتا زمانی که ش��رایط 
و زمین��ه ها س��ازگار می ش��ود، 
ارتباطات تجاری نیز ش��کل می 
گیرد و هر کش��وری درصدد است 
که در این می��ان گوی س��بقت را از 
دیگری برباید.س��یده فاطمه مقیمی افزود: با 
توجه به اینکه رقبای تجاری چون ایتالیا و فرانس��ه تفاهم 
نامه هایی را با ای��ران منعقد و راهکارهایی برای اس��تفاده 
بیش��تر از فرصت ها تعریف ک��رده اند، کش��ور آلمان نیز 
آمادگی خود را جهت س��رمایه گذاری در ایران اعام کرده 
است. وی به نشست رئیس اتاق تهران با مشاوران اقتصادی 
آنگا مرکل اشاره ای داشت و گفت: این هیأت آمادگی خود 
را جهت همکاری با شرکای تجاری ایرانی اعام کرده است 
و امید می رود که حرکت اقتصادی مثبتی در این راس��تا 
صورت گیرد. مقیمی تصریح کرد: زمینه سازی در ارتباط با 
قوانین و مقررات و همچنین همسویی تکنولوژی با شرایط 
روز از جمله عواملی هستند که می توانند جهت استفاده از 
این فرصت کمک ش��ایانی کنند. وی ادامه داد: همکاری با 
شرکای خارجی می تواند زمینه رشد خوبی را برای اقتصاد 
کشور رقم بزند البته به شرطی که قراردادها به صورت برد- 
برد تنظیم شود. در اینصورت طرفین می توانند از همکاری 

ها بهره وری الزم را ببرند.
رئیس کمیسیون خدمات فنی- مهندسی اتاق زنجان تاکید 

کرد

صدور ضمانت نامه بانکی عمده مشکل 
شرکت های فنی- مهندسی

اتاق خب��ر : رئیس کمیس��یون خدمات فنی- مهندس��ی 
اتاق زنجان در رابطه با مش��کل اصلی و 
عمده در زمینه صدور خدمات فنی 
مهندس��ی گفت: عمدتا مشکل 
ش��رکت های فنی- مهندس��ی 
به صدور ضمان��ت نامه بانکی باز 
می گ��ردد که ابتدا بای��د تدبیری 
در ای��ن خصوص اندیش��یده ش��ود.

بهروز ضرغام در گفت و گو با اتاق خبر افزود: 
در دوران تحریم زمانی که ش��رکت ه��ای خدمات فنی- 
مهندسی کشور ما وارد مناقصه با طرف های خارجی خود 
می شدند با مشکل اعتبار ضمانت نامه بانکی مواجه بودند. 
این یک اصل اساس��ی در تمام قراردادهاس��ت که اگر رفع 
شود س��بب انعقاد قرارداد بویژه در پروژه های پیمانکاری 
خواهد شد.وی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد زیادی از 
شرکت های پیمانکاری در کشور عراق فعالیت می کنند؛ 
اظهار کرد: اکنون فضا برای فعالیت در حوزه خدمات فنی- 
مهندسی باز اس��ت و اخیرا نیز از چند کشور آسیای میانه 
دعوت به عمل آمده تا فعالیت هایی را در کشور آغاز کنند.  

اتاق خبر : نایب رئیس اتاق بازرگانی ته��ران: همواره بودجه 
نش��انگر رویکرد دولت بوده و در برنامه های آتی تاثیرگذاری 
زیادی دارد اما متاسفانه دولت با افزایش هزینه های جاری خود 

روند کوچک سازی را اجرایی نکرده است. 
حامد واحدی در گفت و گو با ات��اق خبر افزود: رویکرد افزایش 
هزینه های جاری دولت که مانع کوچک س��ازی دولت است 
تنها در این دولت به کار گرفته نشده و همواره حمایت از بخش 

خصوصی در حد شعار بوده و در عمل دیده نشده است. 
وی تصریح کرد: عمدتا الزم است که بحث توانمندسازی بخش 
خصوصی توس��ط دولت و وزارتخانه های بزرگ صورت گیرد. 
درواقع دولت نقش پدری خود را در قبال فرزند خویش یعنی 

بخش خصوصی انجام نمی دهد. 
واحدی با بیان اینکه بخش خصوصی باید حق خود را از دولت 
مطالبه کند، اظهار کرد: از آنجایی که قیمت نفت کاهش پیدا 
کرده بهترین زمان است که دولت با قدرت بایستد و اعام کند 
که پروژه های ملی را م��ی تواند بر عهده بگی��رد. عضو هیأت 
رئیس��ه اتاق تهران گفت: دولت هزینه های ج��اری خود را در 
بودجه افزایش داده اما از طرفی درآمدهایی که شناسایی کرده، 
درآمدهای واقعی نیست و ما در نهایت با کسری بودجه مواجه 
خواهیم شد. واحدی معتقد است: به نظر می رسد که سال آتی 
بهترین فرصتی اس��ت که بخش خصوصی بتواند پتانسیل ها 
و ظرفیت های خود را اثبات کند و اموری که منجر به توس��عه 

کشور می شود را به بخش خصوصی واگذار کند.
وی در رابطه با زمان ش��کوفایی و رونق اقتص��ادی اظهار کرد: 
قطعا اگر اتفاق ناخوش��ایندی رخ ندهد، ظرف 3 تا 4 ماه آینده 

می توان با یک روند مثبت آغاز رونق اقتصادی را شاهد بود.   
واحدی در رابطه با رقم 8 درصدی رشد اقتصادی، عنوان کرد: 
این رقمی که دولت اعام کرده قطعا یک امر دس��ت نیافتنی 
اس��ت و بنده معتقدم در حدود 3 تا 5 درصد با توجه به شرایط 

فعلی بتوان به رشد اقتصادی رسید. 
وی انتظار خود از مجل��س را همگرایی با دیگ��ر قوا به منظور 
خروج از رکود دانس��ت و گفت: ض��رورت دارد که مجلس آتی 
بدون تقابل با دیگر نهادها و وابستگی به قوه ای خاص، به اصل 
ماجرا پرداخته و اهمیتی به حواشی ندهد. مجلس آینده باید 

اشکاالت خود و دیگر ارگان ها را بررسی و پایش کند. 
نایب رئیس اتاق بازرگان��ی تهران در رابطه با مقوله س��رمایه 
گذاری در کش��ور گفت: مادامی که محیط کسب و کار بهینه 
نشود نمی توان انتظار ورود س��االنه 50 میلیارد دالر سرمایه 

گذاری خارجی به کشور داشت. 
به گفته واحدی؛ الزم اس��ت ابتدا از س��رمایه گ��ذاران داخلی 
حمایت شده و قوانین و مجوزهای دس��ت و پاگیر رفع شود تا 
بخش خصوصی به معنای واقعی شکل گیرد. وی عنوان کرد: 
امید می رود  که در س��ال آتی حمای��ت از بخش خصوصی به 

معنای واقعی انجام شود و مسائل سنتی کنار گذاشته شود. 

اتاق خب�ر : نایب رئیس کمیس��یون انرژی اتاق بازرگانی 
تهران انتظارات خود را از مجلس آت��ی اعام کرد و گفت: 
بهبود فضای کسب و کار، اصاح قوانین و همچنین ارتقای 
نقش بخش خصوصی در مجلس از جمله خواس��ته های 
اصلی بخش خصوصی اس��ت.حمیدرضا صالحی در گفت 
و گو با اتاق خبر افزود: مجلس آین��ده باید قوانین موجود 
را اصاح کند تا به ش��رایطی برس��یم که فضا برای بهبود 
فضای کسب و کار آماده و مهیا ش��ود.وی تصریح کرد: در 

حال حاضر در شاخص کس��ب و کار در بین سایر کشورها 
از رتبه خوبی برخوردار هس��تیم و در این راستا الزم است 
مجلس تمام هم و غم خود را در جهت بهبود و پایین آوردن 
این شاخص به کمک اتاق بازرگانی و بخش خصوصی  قرار 
دهد.صالحی ادام��ه داد: اگر مجلس فض��ا را برای حضور 
بخش خصوصی فراهم کند؛ اقدام شایس��ته ای در عرصه 
اقتصادی انجام داده که این امر موجب رش��د اقتصادی و 

افزایش تولید ناخالص ملی می شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با اتاق خبر

افزایش هزینه های جاری دولت با شعار کوچک سازی 
منافات دارد
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نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با اتاق خبر خواستار شد:

اصالح قوانین مهم ترین خواسته بخش خصوصی از مجلس آتی



با خانه اقتصادی ها

سید حمید میرمعینی

نتیجه انتخابات برای بورس مهم است
با اجرایی ش��دن برجام و لغو تحریم ه��ا، بازار بورس 
روند مثبتی داش��ته اس��ت. انتظار نمی رف��ت با این 
ش��رایطی که در صنعت خودروس��ازی اتفاق افتاده 

است، شاخص ها با این سرعت رشد کنند.
گزارش ه��ای بس��یاری از صنعت ها برای س��ال آینده 
گزارش��ات بس��یار خوب��ی اس��ت، هرچن��د همچنان 
ب��ا ابهام های��ی مواج��ه هس��تیم؛ ابهام های��ی مانن��د 
چگونگی ورود س��رمایه گذاران خارجی، مش��ارکت در 
سرمایه گذاری، قیمت نفت در سال آینده، سیاست های 
اقتصادی دولت و مهم ترین آن ه��م موضوع انتخابات 
است. با روشن شدن نتایج انتخابات شاهد تحوالت در 
بورس خواهیم بود و بازار ه��م از نتیجه انتخابات چند 
روز آینده استقبال می کند. اگر نتایج انتخابات متناسب 
با انتظارات بازار سرمایه نباش��د، احتمال می رود روند 
ب��ورس تغییر کن��د. تحلیل هایی درب��اره اینکه بورس 
می تواند تا 58 ماه آینده روند رش��د خود را ادامه دهد 
و ما می توانیم تا پنج س��ال آینده بورس فعالی داش��ته 
باشیم. وجود دارد. این مس��اله نیاز به اطاعات بنیادی 
دارد. بازار ایران ثاب��ت کرده که در تحلی��ل تکنیکال، 
عدم وجود داده های قابل اتکا و طوالنی مدت مشاهده 
می ش��ود و هنوز تحلیل تکنیکال به درستی نمی تواند 
پیش بینی های قابل قبولی ارائه دهد. نمی توانیم روی 
تحلیل تکنیکال حس��اب باز کنیم که این روند مثبت 
ادامه دار خواهد بود. البته اگر ب��ه صورت بنیادی مانند 
اینکه مجلس همراه با دولت ب��ه وجود آید تا بتوانند در 
آینده سیاس��ت های اقتصادی متناس��ب با بازار بورس 
را ارائه دهند، مطمئنا بازار س��رمایه می تواند رشد قابل 
توجهی داش��ته باش��د. بورس تهران بازاری با ظرفیت 
باال و با استعداد بوده و با بهبود شرایط اقتصادی، شاهد 
رشد بازار بورس هستیم. ش��اید بتوانیم روند غیر قابل 
تکراری در بورس شاهد باش��یم و رکورد های جدیدی 
در بازار س��رمایه رقم بزنیم. همه پی��ش بینی هایی که 
ارائه ش��ده به ظرفیت ها و داده هایی مربوط می شود که 
از لحاظ سیاسی و اقتصادی حمایت شوند. بازار سرمایه 
بازار پیش نگری بوده و انتظارات آت��ی را ارزش گذاری 

می کند و این مسائل شاخص را می سازد. 

رییس کمیس��یون معدن خانه اقتصاد ای��ران در گفت وگو با 
صمت، نتیجه انتخابات اخیر مجلس شورای اس��امی را از 2 
نظر مثبت ارزیابی کرد. سعید صمدی گفت: در مرحله نخست، 
حضور مردم بسیار گسترده و قابل توجه بود که باعث صابت و 
استحکام نظام می شود. این موضوع به این دلیل اهمیت دارد 
که هر قدر نظام سیاس��ی کشور مستحکم تر باش��د، در روابط 
خارجی و مذاکرات با کش��ورهای دیگر، موفق تر خواهیم بود. 
در این ش��رایط، دولت های خارجی حس��اب بیش��تری روی 
طرف های مذاکره ایران��ی باز خواهند ک��رد، راحت تر مذاکره 
می کنند و ش��رایط بهتری را ه��م در نظر می گیرن��د. در این 
صورت، توانای��ی چانه زنی ای��ران در مقابل ش��رکای خارجی 
افزای��ش می یابد. صم��دی ادام��ه داد: اما نتیج��ه انتخابات و 

نماینده های راه یافته به مجلس ش��ورای اس��امی هم دلیل 
دیگری است که می تواند کش��ور را در راه رس��یدن به اهداف 
اقتص��ادی و معدنی خود ی��اری کند. به ط��ور کلی طرف های 
خارجی تمایل دارند درباره دولت اطاعات کافی داشته و بدانند 
با چه کس��انی در حال مذاکره هستند. به طور طبیعی، هر قدر 
دولت از قدرت و تکیه گاه مستحکم تری برخوردار باشد، در این 
راه موفق تر خواهد بود. سرمایه گذاران خارجی هر قدر احساس 
کنند که ماندگاری یک سیاست بیشتر است، راحت تر با دولت 
آن مذاکره کرده و حاضرند امتیازهای بیش��تری به آن بدهند. 
تشکیل مجلسی که تا حدی همس��وی دولت باشد، مسئوالن 

دولتی را در این راه یاری می کند.
عقالنیت، زمینه توسعه معدن

رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران ابراز امیدواری کرد با 
ورود این افراد که تجربه و درایت بیشتری دارند، حرف نهادهای 
اجرایی، بخش خصوصی، فعاالن عرصه صنعت و معدن و مردم 
بهتر شنیده شده و به همان نس��بت فضای کسب وکار بهتری 
را برای فعالیت فراهم کنند. از طرف دیگر بین نمایندگان دور 
دهم می توان تعدادی از فعاالن قدیمی با تجربه صنایع و معادن 
کشور را مش��اهده کرد که دید عمیق تری نسبت به مشکات 
موجود دارند و می توان نس��بت به آینده اقتص��ادی و معدنی 

کشور امیدوار بود.

نگاه سرمایه گذاران خارجی به ترکیب مجلس دهم 
شورای اسالمی

امید برای تحول بخش 
معدن 

5

محمود نجفی  سهی، مدیرعامل شرکت مجانس و رییس 
کمیس��یون صنعت خانه اقتصاد ایران معتقد است، برای 
هدایت سرمایه ها به بخش تولید، باید برنامه فعالیت های 
اقتصادی مش��خص باش��د و برنامه کوتاه مدت نباشد و با 

چند دستورالعمل و آیین نامه زیر و رو نشود.
در حال حاض��ر بخش های تولی��دی به ش��دت نیازمند 
نقدینگی و سرمایه هس��تند. در ش��رایطی که نرخ سود 
بانکی به میزان 2 درصد کاهش یافت��ه و احتمال خروج 
بخش��ی از س��پرده گذاری های موجود در بانک ها وجود 
دارد، بای��د چ��ه اقداماتی انجام ش��ود تا این س��رمایه ها 
موجب افزایش تورم نشود و به سمت بخش های تولیدی 

هدایت شود؟
قاعدتاً بخشی از این س��رمایه ها به سمت بازارهای کاذب 
خواهد رفت. اما اعتقاد من این اس��ت که در حال حاضر 
دول��ت، بانک مرک��زی و وزارت امور اقتص��ادی و دارایی 
ارتباط خیل��ی تنگاتنگ و صددرصدی را بین نرخ س��ود 
تسهیات و نرخ سود س��پرده ها قائل شده اند.در صورتی 
که براس��اس صورت ه��ای مال��ی بانک ها در ب��ورس که 
صورت حساب های مورد تأیید بانک مرکزی و وزارت امور 
دارایی و اقتصادی و بورس اس��ت، هزینه تمام شده پول 
برای سیستم بانکی، عددی بس��یار پایین تر از آن چیزی 

است که امروز در حال سود گرفتن از آن هستند.
دولت می تواند این فاصل��ه را برنامه ریزی کند و مقداری 

فاصل��ه را کاهش دهد، بدون اینکه دس��ت به نرخ س��ود 
س��پرده ها بزند. مفهوم کلی آن این اس��ت که نرخ سود 
تس��هیات بانکی را کاهش دهد و نرخ سپرده های بانکی 
را ثابت نگاه دارد و به این ترتیب، ای��ن نگرانی که پول از 
سیستم بانکی خارج می شود و وارد کارهای داللی شود، 
کاهش پیدا می کند. بدین ترتیب مقداری سیستم بانکی 
نیز منطقی ت��ر عمل می کن��د، یعنی قیمت تمام ش��ده 
پول ب��ه اضافه یک کارم��زد منطقی را از م��ردم دریافت 
می کنند؛ نه اینکه اگر قیمت تمام ش��ده پ��ول برای آنها 

۱5درصد است از مردم 30 درصد سود دریافت کنند.

برنامه فعالیت های اقتصادی مشخص باشد

خانه
اقتصاد 
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اخبار

 نظارت کامل بر قیمت و کیفیت کاال 
در نمایشگاه های بهاره

اتاق خب��ر: رئیس اتاق اصناف ایران ب��ر نظارت کامل 
بر کیفیت ، اصالت و قیمت کاالها 
در نمایشگاه های بهاره تاکید 

کرد.
علی فاضل��ی رئی��س اتاق 
اصن��اف ایران گف��ت : ارائه 
کاالی پلمپ ش��ده ، حضور 
مس��تقیم تولید کننده دارای 
جواز کس��ب و کنترل قیم��ت ها از 

الزامات تشکیل نمایشگاه بهاره امسال است .
رئیس اتاق اصناف ایران راه اندازی نمایش��گاه بهاره 
را از ۱2 اس��فند در سراسر کش��ور اعام کرد و گفت:  
راه اندازی حراج های فصلی و ف��روش فوق العاده نیز 
از دیگر برنامه های اتحادی��ه ها برای تنظیم بازار عید 

است.
وی با اش��اره به الزام نصب پاک های اتحادیه صنفی 
و مجوز آن بر س��ر در مغازه ها در زمان حراج و فروش 
ویژه ادام��ه داد: کاالهای��ی که در بن��گاه های عرضه 
کننده ویژه عرضه می ش��ود مش��مول حداقل ۱5 تا 
20 درصد تخفیف اس��ت.رئیس ات��اق اصناف با بیان 
اینکه مردم نباید از بنگاه هایی که مهر و نشان رسمی 
ندارند ، کاال خریداری کنند ، افزود : برای جلوگیری 
از عرضه کاالی بی کیفیت در زمان فروش فوق العاده 
بخشنامه ای به س��ازمان های بازرسی سراسرکشور 
اباغ ش��ده اس��ت تا نظارت و کنت��رل در هفته های 
باقی مانده تا ش��ب عید ب��ه کمک نیروهای بیش��تر 
شدت بگیرد.فاضلی افزود : به منظور حمایت از تولید 
کنندگان داخل در نمایشگاه بهاره فقط کاالی ایرانی 
 و ب��ا تخفیف حداق��ل ۱5 درصد عرضه خواهد ش��د.
متوسط اعضای تعاونی ها ۱۹ نفر شد

اتاق خب��ر: در بهمن ماه س��ال ۱394 تع��داد 4۱4 
تعاونی و ی��ک اتحادیه به منظور انجام 
فعالیت ه��ای مختلف اقتصادی 
در کل کش��ور تش��کیل و به 
ثبت رس��یده ان��د. اعضای 
تعاون��ی ه��ا 8063 نف��ر و 
تعداد فرصت شغلی 6342 

نفر اعام شده است.
س��رمایه اولیه حدود 56 میلیارد 
ریال و متوس��ط تعداد اعضای و فرصت شغلی مربوط 
به این تعاونی ها به ترتیب ۱9 و ۱5 نفر است. بررسی 
توزیع جغرافیای��ی این تعاونی ها حاکی از آن اس��ت 
که بیشترین تعداد تعاونی ثبت ش��ده به استان های 

تهران و فارس با تعداد 55 تعاونی تعلق دارد.
بیش��ترین تعداد تعاون��ی های ثبت ش��ده به ترتیب 
در فعالیت ه��ای »صنعت« و »کش��اورزی« با ۱07 و 
۱02 واحد هستند. تعاونی های کشاورزی با 2006 و 
ساختمان با ۱587 نفر دارای بیشترین اعضا هستند، 
همچنین بیشترین فرصت ش��غلی مربوط به تعاونی 
های »صنعت« و »کش��اورزی« با ۱665 و ۱367 نفر 

است.

شرکت های خارجی باید از بازار بزرگ خودرو ایران استفاده کنند

اتاق خبر: رئی��س اتحادیه آجیل و خش��کبار از ثبات قیمت 
انواع آجیل و خشکبار در نوروز 95 خبر داد.اتاق خبر: مصطفی 
احمدی در خصوص تغییر نرخ خدمات انواع آجیل و خشکبار 
گفت: نرخ این مواد غذایی وابسته به میزان عرضه و تقاضا است 
و با توجه به اینکه میزان تولید داخل پاسخگوی نیاز مردم است 
تغییری در قیمت ها نخواهیم داشت.وی با بیان اینکه شرایط 
آب و هوا  تأثیر مثبتی در میزان تولید داشته است، اعام کرد: 
با توجه وضعیت کنونی، سال آینده نیز میزان تولید باال خواهد 
بود بنابراین این اق��ام افزایش قیمتی در س��ال 95 به خود 
نخواهند دید.احمدی در رابطه با ش��رایط فعلی بازار گفت: در 
حال حاضر بازار نس��بت به دوماه گذشته در شرایط بهتری به 
سر می برد البته این بهبود ش��رایط تنها به دلیل نوروز است و 

پس از آن بازار به شرایط سابق باز می گردد. وی با اعام اینکه 
تنها ۱0 درصد اقام مورد نیاز این بازار از طریق واردات تأمین 
می شود، اظهار داش��ت: بادام هندی تنها کاالیی است که در 
ایران تولید نمی ش��ود بنابراین این کاال تنه��ا کاالی وارداتی 
در بین انواع آجیل و خش��کبار محس��وب می شود.احمدی 
در بخش دیگری  تصریح ک��رد: تعرفه واردات ب��ادام هندی 
40 درصد اس��ت و اتحادیه آجیل و خش��کبار در پی آن است 
تا جایی که ممکن اس��ت این تعرفه را کاهش دهد تا نرخ این 
کاال نیز در بازار کاهش یابد.رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار در 
خصوص وضعیت بازرسی در این اتحادیه صنفی اظهار داشت: 
از ۱ اسفندماه بازرسی های ویژه برای این بازار آغاز و نسبت به 

ماه های گذشته تشدید شده است.

 ها تشکل
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ثبات نرخ انواع آجیل و خشکبار در آستانه نوروز

اتاق خبر: کیم یونگ گوئن با حضور در س�ومین 
همایش بین المللی صنعت خودرو با اشاره به اینکه 
صنعت خودروسازی جهان با واقعیت ها و چالش های 
مختلفی روبروس�ت، اظهار داش�ت: فروش خودرو 
در س�ال گذشته 89 میلیون دستگاه بوده است که 
پیش بینی می کنیم ب�ا توجه به کاهش قیمت نفت 
در اروپا و آمریکا تقاضا 1.9 درصد افزایش و فروش 
خودرو ب�ه 91 میلیون دس�تگاه برس�د.وی با بیان 
اینکه خودروس�ازان فرانسوی، آلمانی و اسپانیایی 
به همراه خودروسازان اروپای شرقی به رونق خوبی 
دس�ت پیدا کرده اند، افزود: در منطق�ه خاورمیانه 

43 میلیون تقاضا در س�ال گذش�ته که بیشتر آن 
خودروهای شاس�ی بلند بودند بوجود آمده اس�ت.
رئیس انجمن جهانی خودروسازان خاطرنشان کرد: 
امروز علی رغم تمام مش�کالت صنع�ت خودروی 
ایران در شرایط جدیدی قرار گرفته است و در مسیر 
مناسب حرکت می کند. سال گذشته یک میلیون و 
300 هزار دس�تگاه در این کش�ور به فروش رسیده 
اس�ت که این موضوع نش�ان می دهد بازار ایران در 
آینده بازار بزرگی در صنعت خودرو به ش�مار آمده 
و شرکت های خارجی باید از این پتانسیل استفاده 

کنند.



آی7
تی

گوناگون و دانش

با استفاده از فیس بوک الگوی خواب 
دوستان خود را کشف کنید

اتاق خبر:یک توس��عه دهنده ی نرم افزار دانمارکی روش��ی 
برای ردیابی و تشخیص الگوی خواب 

دوس��تان فیس بوک��ی یافته که 
فقط بر اس��اس فعالی��ت های 
فرد مور نظر در این ش��بکه ی 
اجتماعی صورت م��ی پذیرد.

 Søren ابزار یاد ش��ده توس��ط
Louv-Jansen توس��عه یافته 

و پای��ه ی عملکرد آن برچس��ب های 
زمانی اس��ت که فیس بوک از فعالیت های کاربران 

خود در سایت و مسنجر به ثبت رس��انده و ذخیره می نماید. 
از آنجا که بیشتر مردم این شبکه اجتماعی را پیش از خواب یا 
در ابتدای صبح چک می کنند، »لو جانسن« توانسته بر اساس 
آن عادت خواب و الگوی زمان اس��تراحت کاربران این سایت 
را کش��ف نماید.البته این ابزار فقط برای دوستان -شخص- و 
کسانی کاربرد دارد که به طور مرتب فیس بوک خود را چک 
می کنند.برنامه نویس یاد ش��ده، هفته گذشته کدهای ابزار 
خود را در GitHub گذاش��ته و عملک��رد آن را نیز به طور 
کامل توضیح داده اس��ت. این نرم افزار، هر ۱0 دقیقه یک بار 
پایگاه داده فیس بوک شخص مورد نظر را چک کرده و با رسم 
نمودار قادر خواهد بود الگوی خواب فرد را استخراج نماید.جا 
دارد اشاره نمائیم که کمپانی فیس بوک به هیچ عنوان این نرم 
افزار را تائید نمی نماید و عملکرد آن را خاف قوانین و مقرارات 
س��ایت خود می داند. همچنین بر اساس گزارش »واشنگتن 
پس��ت« تاکنون یک هزار نفر این کدها را دانلود نموده اند و از 
این رو این شبکه اجتماعی از برنامه نویس یاد شده خواسته تا 
ابزار یاد شده را از دسترس عموم خارج نماید.او اعام داشته او 
با این کدها خواسته به کاربران سراس��ر جهان نشان دهد که 
چقدر راحت می توان با اطاعاتی که در دس��ترس همه قرار 

دارند، داده های شخصی یک فرد را به دست آورد. 

تولید سری اکسپریا Z همچنان ادامه 
خواهد داشت

اتاق خب��ر: در چند وقت اخی��ر و پس از معرف��ی رده جدید 
اکسپریا ایکس از س��وی س��ونی موبایل، ش��ایعاتی بسیار 

زیادی درب��اره جایگزینی این س��ری 
ب��ا رده مع��روف Z ک��ه متعل��ق 

ب��ه پرچ��م داران ای��ن کمپانی 
هم اس��ت، ش��نیده می ش��د. 
حت��ی اش��ارات خود س��ونی 
موبایل در یکبیانیه، بس��یاری 

را مطمئ��ن ک��رد ک��ه دیگ��ر 
بایس��تی ب��ا س��ری Z خداحافظی 

کنیم  رواب��ط عموم��ی س��ونی موبای��ل در ارتباط ب��ا این 
موض��وع، قوی��ا تاکید ک��رد که س��ری Z همچنان ب��ه کار 
خ��ودش ادام��ه خواه��د داد و رده X جایگزین آن نیس��ت 
و تنها یک بخ��ش جدید در س��ونی موبایل اس��ت. البته در 
پاس��خ به این پرس��ش که آیا پرچم دار بعدی سونی موبایل 
اکسپریا Z6 خواهد بود، آن را قطعی ندانس��ته و تنها بر این 
 موضوع تاکید ش��د که س��ری اکسپریا Z س��ونی همچنان 

پابرجاست.

ات�اق خبر: به تازگی مس��ئولین واحد ام��داد و نجات 
ساحلی در کشور استرالیا تصمیم گرفته اند از پهپادها برای 
شناسایی موقعیت کوسه ها و کمک رسانی به شناگرانی که 
در معرض خطر حمله آنها قرار دارند، استفاده نمایند.اولین 
پرواز آزمایشی این پهپاد نجات مجهز به دوربین از این هفته 
در سواحل نیو ساوت ولز آغاز می شود. در سال گذشته ۱4 
مورد حمله کوسه به انسان در این ایالت به ثبت رسیده که 
یکی از این موارد منجر به مرگ شده است.پهپاد ۱80 هزار 
دالری فوق که »Little Ripper« نامیده می شود مجهز 
به یک دوربین با دقت بسیار باال است. تصاویر گرفته شده با 
این دوربین به طور مستمر برای ایستگاه زمینی ارسال می 
شود.ضمناً این پرنده یک بسته نجات هم به همراه دارد که 
م��ی تواند در مواقع ض��روری آن را برای فرد گرفتار در آب 
پرتاب کند. این بس��ته محتوی تجهیزات پزشکی ضروری، 

اب��زار دور کننده کوس��ه و یک قایق بادی با ظرفیت س��ه 
سرنشین است.باتری این پهپاد به آن اجازه می دهد تا ۱50 
دقیقه در آس��مان بماند و تیم توسعه دهنده اش در تاش 
هس��تند تا قابلیت تشخیص خودکار کوس��ه ها را برای آن 
فراهم سازند. در حال حاضر ۱7 مورد از این پهپادها در حال 

گذراندن دوره آزمایشی هستند.

استرالیایی ها از پهپاد برای رهگیری کوسه ها و نجات قربانیان آنها بهره می برند

اتاق خبر: س�اعت را باید یک�ی از گجت های�ی خواند که گیک ها یا عاش�قان 
گجت به آن عالقه  ی زیادی دارند. در صورتی که ش�ما نی�ز از جمله ی این افراد 
 هس�تید، پس س�اعت جدید HYT  از س�ری H می تواند نظر ش�ما را به خود 

جلب کند.
کمپانی HYT س�اعت جدیدی را از س�ری H طراحی کرده که در آن به جای 
اس�تفاده از عقربه برای نمایش زمان از س�اختار دیگری اس�تفاده شده است. 
البته نباید این محصول را با س�اعت هوش�مند اش�تباه بگیرید. ساعت جدید 
HYT از مایعی مخصوص درون لوله هایی که به زیبایی طراحی ش�ده اند، برای 
نمایش زمان استفاه می کند. این ساعت از مکانیزم هیدرومکانیک برای نمایش 
زمان بهره می گیرد. براساس اطالعات ارائه شده، HYT و دیگر برند نزدیک به 
این کمپانی که Preciflex نام دارد، بودجه ای ۲3 میلی�ون دالری را در اختیار 
گرفته اند تا نس�خه های مختلفی از این س�اعت  را با قیمت های ارزان تر تولید 
و روانه ی بازار کنن�د. یکی دیگر از اه�داف تخصیص این بودجه، تولید نس�ل 

جدیدی از ساعت های هیدرومکانیک است.

ات�اق خبر: نظریه ی گس�یختگی جهان هس�تی جزو 
مهم ترین نظریات نابودی جهان اس�ت ک�ه بحث ها و 
تحقیقات زیادی را در بین دانش�مندان به راه انداخته 
اس�ت. طبق این نظری�ه، جهان هس�تی ک�ه در حال 
منبس�ط ش�دن اس�ت، زمانی به حد نهایی انبس�اط 
می رس�د و در نتیجه تمامی فواصل جهان هس�تی به 
بی نهایت تبدیل می شوند و تمامی مواد موجود از بین 
می روند.با توجه به مطالعاتی که روی س�وپرنوا انجام 
ش�د، نظری�ه ی انبس�اط جهان هس�تی ثابت ش�ده 
اس�ت. س�رعت این انبس�اط همواره در حال افزایش 
اس�ت و احتماال روزی به حد نهایی خود برس�د. دلیل 
این انبس�اط، انرژی س�یاه اس�ت که دانش�مندان به 
فرمول هایی برای محاسبه ی آن دست یافته اند. طبق 
محاسبات دانشمندان که با توجه به فرمول های انرژی 
سیاه و نرخ انبساط جهان هستی انجام شده است، اگر 
نظریه ی گس�یختگی جهان درست باش�د، این اتفاق 
در حدود ۲.8 میلیارد س�ال دیگر )یعنی 1.۲ برابر عمر 
کنونی جهان هس�تی( اتفاق خواهد افتاد. محاسبات 
قبلی زمانی حدود ۲۲ میلیارد سال را تخمین زده بودند. 

این زمان قب�ل از زمان تخمین زده ش�ده ب�رای مرگ 
خورشید در ۵ میلیارد س�ال آینده یا زمان 4 میلیارد 
س�الی تا برخورد کهکش�ان راه ش�یری با کهکش�ان 

همسایه یعنی آندرومدا است.
اتفاق افت�ادن یا نیفت�ادن این نظریه، به مق�دار انرژی 
مرموز سیاه بستگی دارد. اگر این انرژی در حال افزایش 
باشد، امکان گسیختگی جهان هستی باال است وگرنه 
بای�د به نظری�ات دیگری مانند فش�ردگی ب�زرگ که 
حرکتی برخالف انفج�ار بزرگ یا Big Bang اس�ت 
بپردازیم. البته نظریه ی پارگی جهان نیز ممکن است 
هیچ  گاه اتفاق نیفتد و جهان هستی به انبساط خود تا 

بی نهایت ادامه دهد.

تا نابودی جهان هستی چقدر زمان 
باقی است؟
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HYT با کنار گذاشتن 
عقربه، از لوله و مایعات 

برای نمایش ساعت 
استفاده می کند



8
احتمال حذف چینی ها از بازار خودروی 

ایران
اتاق خبر: محس��ن صالحی نیا ام��روز در حاش��یه افتتاح 
صنع��ت  توانمندی ه��ای  نمایش��گاه 
خودرو در پاس��خ به پرسش��ی مبنی 
بر سرنوشت خودروس��ازان چینی 
در بازار ای��ران اظهار ک��رد: با توجه 
به تعرفه های تعیین شده چینی ها 
باید به سرعت توس��عه ساخت داخل 
محصوالت ش��ان را مدنظر قرار دهند در 
غیر این صورت س��ال آینده از بازار خ��ودروی ایران حذف 
خواهند ش��د.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان 
این که قرار داد س��ایپا با رنو مش��ابه قرار داد ایران خودرو با 
پژو خواهد بود، گفت: به عنوان مثال با عقد قرار داد شرکت 
مشترکی تاسیس شده که 50 درصد آن متعلق به رنو و 50 

درصد آن متعلق به سایپا خواهد بود.

کیفیت پایین نیمی از سواری های 
داخلی

اتاق خبر: براساس نتایج ارزیابی کیفی سواری های تولیدی 
در دی ماه امس��ال، 48 درصد سواری های 
تولیدی در کش��ور تنها یک س��تاره از 
پنج ستاره کیفی را کسب کرده اند.؛ 
در این ارزیابی، بس��ته ب��ه کیفیت 
س��واری ها بین یک تا پنج س��تاره 
کیفی ب��ه آنها تعلق می گی��رد و یک 
ستاره، بیانگر پایین ترین سطوح کیفیت 
در س��واری ها اس��ت.همچنین 34.5 درص��د 
س��واری های تولیدی در کشور نیز تنها دو س��تاره از پنج 
ستاره کیفی را کس��ب کرده اند. ۱7.5 درصد سواری های 
تولیدی در دی ماه نیز س��ه ستاره از پنج س��تاره کیفی را 
کس��ب کرده اند.نکته قابل توجه این است که هیچ کدام از 
سواری های داخلی نتوانسته اند چهار یا پنج ستاره کیفی را 
کسب کنند و با کیفیت ترین سواری های داخلی تنها سه 

ستاره کیفی دارند.

میزان استقبال از خودروهای چینی 
کاهش یافته است 

 اتاق خبر: رئی��س اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو اعام 
کرد: میزان استقبال مردم از خرید خودرو 
های چینی در 6 ماهه گذشته کاهش 
یافته است.علی ارسان منصوری در 
گفت و گویی که با اتاق خبر داش��ت 
در مورد ب��ازار فروش خ��ودرو های 
چینی گفت: در ح��ال حاضر فروش 
این خودروها با افت مواجه ش��ده است و 
به نظر می رس��د که مانند گذش��ته مردم از این خودرو ها 
اس��تقبال نمی کنند. وی با رد برتری خ��ودرو های ایرانی 
نس��بت به خودرو های چینی گفت: خ��ودرو های چینی 
دارای آپشن ها و برتری هایی نسبت به خودروهای ایرانی 
هستند و به همین دلیل این موضوع که خودرو چینی تنها 

ظاهر بهتری نسبت به خودروی ایرانی دارد صحیح نیست.

 اتاق خبر: در رتبه بندی س��ال 20۱6 یک مجله برند لوکس 
آئودی فولک��س واگن و س��وباروی فوجی هوی اینداس��تریز 
برترین برندهای خودرو ش��ناخته ش��دند و این نشریه همه 
مدلهای ای��ن برندها را که تس��ت کرده بود ب��ه خوانندگانش 

توصیه کرد.
 برندهای لوکس لکس��وس تویوت��ا موتور و پورش��ه فولکس 
 Consumer واگن و ب ام و در رتبه های برتر بعدی نش��ریه
Reports قرار گرفتند. مزدا که یک برند غیرلوکس و مستقل 
اس��ت در رتبه شش��م جای گرفت. بوییک به عنوان تنها برند 
آمریکایی برتر در رتبه هفتم قرار گرفت و م��زدا، تویوتا، کیا و 

هوندا فهرست ۱0 برند برتر را کامل کردند.
 مجله مذکور در این گزارش که شامل 30 برند بود اعام کرد 
قابلیت اطمینان خودرو و تستهای ایمنی و همچنین تستهای 
جاده ای را برای دادن توصیه به خوانندگان مورد ماحظه قرار 

داده است.

 برند فیات شرکت فیات کرایسلر اتوموبیل در آخرین رتبه قرار 
گرفت و بدترین برند در میان همه برندها ش��ناخته شد. همه 
مدلهای مورد بررسی این شرکت در سه رتبه انتهایی فهرست 

قرار گرفتند.
 در میان برندهای آمریکایی هم بجز برند گران قیمت بوییک 
جنرال موتورز، س��ایر برندها عملکرد خوبی نداشتند. لینکلن 
فورد و شورولت جنرال موتورز به دلیل امتیازهای پایینی که در 
زمینه قابلیت اطمینان بدست آوردند در رتبه های میانی قرار 
گرفتند. این نشریه به طور ناشناس خودروهایی که می خواهد 
تست کند را از نمایندگیهای فروش خریداری می کند و حدود 
50 تست شامل تس��ت ترمز و اقتصاد س��وخت برای ارزیابی 
عملکرد خودرو انجام می دهد. رتبه بندی این نشریه از سوی 
 Consumer صنعت خودرو از نزدیک دنبال می ش��ود زیرا
Reports یک��ی از اصلی تری��ن منابعی اس��ت ک��ه مصرف 

کنندگان برای دریافت توصیه خرید به آن مراجعه می کنند.

خودرو

انتظار بیهوده

معرفی بهترین و بدترین برندهای خودرو

نیسان شریک جدید ایران خودرو؛ قیمت خودروی ژاپنی کمتر از ۴۰ 
میلیون می شود؟

خودرو
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 اتاق خب�ر: در حال�ی که چن�د هفته از اع�الم خبر 
انتخاب ششمین شریک گروه صنعتی ایران خودرو 
می گ�ذرد، ش�نیده ها از انتخاب نیس�ان ب�ه عنوان 
ش�ریک بزرگترین خودروس�از خاورمیانه حکایت 
دارد.به نظر می رسد که ایران خودرو، نیسان ژاپن را 
به عنوان ششمین شریک تجاری خود انتخاب کرده 
و بر اساس خبرهای منتشر شده مدیران ایران خودرو 
در حال مذاکره با مسئوالن نیس�ان ژاپن هستند تا 

بتوانند شراکت مؤثری را با هم آغاز کنند.
بر اساس برآوردهای کارشناسان خودرو، نیسان جزو 
معدود شرکت هایی است که می تواند به ایران خودرو 
کمک کند تا اتومبیل های با فناوری باال و قیمت زیر 

40 میلی�ون تومان�ی ب�ه ب�ازار عرض�ه کند.تولید 
خودروهای با فن�اوری و کیفیت ب�اال در کنار قیمت 
ارزان در توان تعداد کمی از ش�رکت های دنیا است. 
نیس�ان و فیات دو برند معتبر جهانی هستند که در 
زمینه تولید اتومبیل هایی با این مشخصات مهارت 
بسیاری دارند.اما در این میان برخی منتقدان مونتاژ 
بر این باورند که انتخاب شرکای متعدد تجاری سبب 
خواهد ش�د تا صنعت خودرو ایران وابسته به خارج 
ش�ده و نتواند برای بازار ایران محصول مناسبی را به 
تولید برساند.به اعتقاد آنان بهتر است ایران همانند 
هند ک�ه از رنو خواس�ت خ�ودرو کوئید را ب�ه تولید 
برساند، از بزرگان صنعت خودرو بخواهد که با توجه 
به سطح درآمد و فرهنگ عمومی کشور، خودرویی 
را برای قشر متوسط به پایین به تولید برساند.بدین 
ترتیب باید منتظر بود و دید تولید خودروهای 
نیسان در ایران از چه زمانی آغاز می شود و 
این تولیدات با قیمت ارزان به بازار عرضه 

خواهند شد یا نه؟



الیحه حمایت از تولید کامل و جامع 
است

اتاق خبر: نایب رئیس اول مجلس ش��ورای اسامی ایران 
در دوره نهم، از قانون رفع موانع تولید و بهبود کسب و کار 
به عنوان اقدام مجلس برای توسعه تولید و رونق اقتصادی 
 نام برد و این قانون را قانون جام��ع و کاملی توصیف کرد.

حجت االسام والمسلمین س��ید محمد حسن ابوترابی 
فرد نای��ب رئیس اول مجلس ش��ورای اس��امی در گفت 
و گویی که با خبرنگار اتاق خبر داش��ت وض��ع قانون رفع 
موانع تولی��د و بهبود کس��ب و کار را اق��دام مهم مجلس 
ب��رای رونق تولی��د در کش��ور دانس��ت و گف��ت: الیحه 
حمای��ت از تولید که ب��ا هم��کاری و حمای��ت دولت در 
 مجلس به تصویب رس��ید، قانون کامل و جامعی اس��ت.

ابوترابی فرد از رضایت تولید کنن��دگان از این قانون خبر 
داد و در ادام��ه گف��ت: عم��وم کار آفرینان��ی از این قانون 
 بس��یار رضایت داش��تند و بر اج��رای آن تاکی��د کردند.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسامی ایران با اعام اینکه 
از تولید در بودجه س��ال 95 حمایت شده است، گفت: در 
بودجه س��ال 95 نگاه ما معطوف به حمایت از تولید است. 
در قانون برنامه ششم توسعه که در حال حاضر در مجلس 
در دس��ت بررسی است س��عی ش��ده که از تولید و بهبود 

فضای کسب حمایت شود.

بی تاثیر بودن حذف صفر از پول ملی بر 
اقتصاد

هی��ات  عض��و  و  اقتص��ادی  خبر: تحلیلگ��ر  ات��اق 
علم��ی دانش��گاه عام��ه طباطبای��ی در م��ورد حذف 
صف��ر از پ��ول مل��ی اع��ام ک��رد ک��ه ای��ن اق��دام در 
 اقتص��اد کش��ور تاثی��ر خاص��ی نخواه��د گذاش��ت.

مهدی تق��وی تحلیلگر اقتص��ادی و عضو هی��ات علمی 
دانشگاه عامه طباطبایی در مورد حذف صفر از پول ملی 
این اقدام را در کش��ورهای دیگر مسبوق به سابقه دانست 
و ادامه داد: در حال حاضر با وجود تورم در کش��ور اضافه 
کردن صفر و حذف آن اقدامی عجیب به ش��مار نمی رود. 
این امر در دنیا و در کش��ورهایی مانند آمریکا و ایتالیا نیز 
 انجام شده و تاثیر خاصی بر اقتصاد کشور ها نداشته است.

تقوی ب��ا رد تاثیر روان��ی حذف صفر از پول ملی کش��ور، 
مدافعان این نظریه را نا آشنا با علم اقتصاد دانست و گفت: 
در س��ایر کش��ور این گونه اقدامات انجام ش��ده است. در 
حقیقت با باالتر رفتن تورم مردم نیاز بیشتری به پول برای 
مبادالت خود پیدا می کنند و اضاف��ه کردن صفر به پول 

ملی با همین هدف صورت می گیرد.

گو گفت 9
سید محمد حسن ابوترابی فرد

*نایب رئیس اول مجلس شورای اسالمی

پدرام سلطانی
* نایب رییس اتاق ایران

یادداشت

 و
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پیش بینی خسروتاج درباره وضعیت صنایع و معادن در سال 95
اتاق خبر: بخش معدن در کش��ور با توجه به کم شدن 
درآمد های دول��ت از تولید و صادرات نف��ت به عنوان 
جایگزینی برای درآمد های نفتی مطرح شده است. در 
این میان نی��ز برخی عقیده دارند ک��ه بخش معدن در 
کشور به خام فروشی عادت کرده است و این نمی تواند 

در دراز مدت به نفع اقتصاد کشور باشد. 
در عین حال رکود جهانی مواد معدنی باعث ش��ده که 
امید ها به رونق بخش معدن در کش��ور چندان پررنگ 

نباشد.
به همین بهانه گف��ت و گویی را با مجتبی خس��رو تاج 
معاون وزیر صنعت در حاشیه مراسم روز ملی حمایت 
از حقوق مص��رف کننده ترتیب داده ای��م که در ادامه 

می خوانید.
یکی از مش��اوران وزیر صنعت، معدن و تجارت در این 
هفته اعام کرده بود که بخش معدن در سال آینده در 

حدود ۱2 درصد رشد خواهد داشت.
  این صحب�ت ها و پی�ش بینی ها را ت�ا چه حد 

منطقی می دانید ؟
خیلی می تواند منطقی باشد. مسئوالن وزارت صنعت، 
معدن و تجارت چ��ه در بخش معدن و چ��ه در بخش 
تجارت پروژه ه��ای مهم معدنی را دنب��ال می کنند تا 
زنجیره تولید کامل ش��ود. یکی از مش��کاتی که ما در 
زمینه معدن داریم مش��کاتی اس��ت ک��ه در زنجیره 
تبدیل م��واد معدنی به کاالی مصرفی وج��ود دارد. در 
بعضی از حلقه ه��ای مهم این زنجیره ما با کس��ری رو 

به رو هستیم.
به عنوان مثال برخاف تولید س��نگ آهن و کنستانتره 

در بخش گندله با کسری رو به رو هستیم.
 به همین دلیل از س��رمایه گذاران داخل��ی و خارجی 
برای ط��رح ه��ای معدنی دع��وت به هم��کاری کرده 
ای��م و امی��دوار هس��تیم که ب��ا توج��ه به ش��رایطی 
که در ب��ازار نف��ت امروز ب��ه وج��ود آمده اس��ت باید 
س��رمایه گ��ذاری در بخش مع��ادن را توس��عه دهیم 
 ت��ا بخش��ی از هزینه ه��ای کش��ور از طری��ق معادن 

تامین شود.
  و البته بدون خام فروشی !؟

به طور حتم ب��دون خام فروش��ی. این زنجی��ره که به 

آن اش��اره ش��د برای جلوگیری از صادارت کنستانتره 
 اس��ت که خام فروش��ی در ای��ن بخش انج��ام نگیرد.

به سنگ آهن اشاره کردید. 
  با توجه به اینکه بازار س�نگ آه�ن در دنیا بی 
رونق ش�ده اس�ت چط�ور صحبت از  رش�د 1۲ 

درصدی می شود ؟
آهن یکی از کاال های اساسی هر اقتصاد هر کشور است 
و هیچ کش��وری خود را بی نیاز از فوالد نمی بیند. برای 
مثال امروزه در صنعت س��اختمان بخش بزرگی از این 

صنعت به فوالد متکی است.
 این وابستگی در مورد س��اختمان های صنعتی بسیار 

بیشتر است. 
بنابراین این کاال مورد نیاز کش��ور ها است و این تصور 
که نیاز دنیا به آهن کمتر ش��ده اس��ت تصور اشتباهی 

است.
همه کاال ها در ط��ول تاریخ در دوره ای با رش��د تولید 
و کاهش قیم��ت مواجه می ش��ود. بنابرای��ن برخی از 
تولید کنندگان که قادر به تولید با هزینه باال نیس��تند 
از چرخه حذف می ش��وند. به همین خاطر تولید کم و 

قیمت ها باال می رود.
 به همین دلیل اگر ما به این موضوع نوسانات فصلی که 
با تاثیر از رقابت های بین المللی صورت می گیرد دقت 
داشته باشیم، متوجه خواهیم ش��د که تولید باال باعث 
کم شدن قیمت کاال خواهد شد. بنابراین در صورتی که 
خواس��تار ورود به عرصه رقابت های جهانی باشیم باید 
 به این نکته توجه کنیم که بازار هم��واره با افت و خیز

 مواجه است.
  با توجه ب�ه لغو تحریم ها، پیش�بینی ش�ما از 

وضعیت صنعت در سال آینده چیست؟
 من در این بخ��ش اعتق��اد دارم صحبت ه��ای آقای 
رنانی در م��ورد اقتص��اد بس��یار قابل توجه ب��ود. وی 
معتقد اس��ت فضای کان سیاس��ی کش��ور بس��یار بر 
اقتص��اد و صنعت کش��ور تاثیر گ��ذار اس��ت. من هم 
اعتقاد دارم ک��ه این انتخاب��ات، میزان حض��ور مردم 
در ای��ن انتخاب��ات و حضور س��لیقه ه��ای مختلف در 
 مجلس می تواند نقطه قوتی ب��رای صنعت و اقتصاد ما 

باشد.
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تصویر روز - برندگان اصلی جوایز اسکار  

 به گ�زارش اتاق خب�ر، در مراس�م اس�کار ۲016 که 
اجرای آن بر عهده »کریس راک« کمدین آمریکایی 
است، برگزیدگان در ۲4 ش�اخه گوناگون سینمایی 
معرفی ش�دند که البته اوج آن که بسیاری انتظارش 
را می کشیدند نه انتخاب بهترین فیلم بلکه انتخاب 
بهترین بازیگر مرد بود که سرانجام پس از شش دوره 
کاندیداتوری لئوناردو دی کاپریو موفق ش�د نش�ان 

طالیی رنگ اسکار را از آن خود کند.
 فهرست کامل برندگان اسکار ۲016 

 بهترین فیلم بلند
نامزدها: »بازگشته«، »کمبود بزرگ«، »مکس دیوانه: 
جاده خش�م«، »اتاق«، »کانون توج�ه«، »مریخی«، 

»بروکلین«، »پل جاسوس ها«
برنده:

بهترین کارگردانی
نامزده�ا: »آدام مک کی« کمبود ب�زرگ، »آلخاندرو 
گونزالز ایناریتو« بازگش�ته؛ »تام مک کارتی« کانون 
توجه؛ »جورج میلر« مکس دیوانه: جاده خشم؛ »لنی 

آبراهامسون« اتاق
برن�ده: »الخان�درو گونزال�ز ایناریت�و« ب�رای فیلم 

»بازگشته«
 بهترین بازیگر نقش اول مرد

نامزدها: »برایان کارنس�تون« ترامبو؛ »مت دیمون« 
مریخی ؛ »لئون�اردو دی کاپریو« بازگش�ته؛ »مایکل 
فاسبندر« استیو جابز؛ »ادی ردماین« دختر دانمارکی

برنده:
 بهترین بازیگر نقش اول زن

نامزدها: کیت بالنش�ت« کارول؛ »بری الرسن« اتاق؛ 
»سیبرشا رونان« بروکلین؛ »شارلوت رامپلینگ« 4۵ 

سال؛ »جنیفر الورنس« جوی
برنده: »بری الرسن« برای فیلم »اتاق«

 بهترین بازیگر نقش مکمل مرد
نامزده�ا: »کریس�تین بیل« کس�ری ب�زرگ؛ »تام 
هاردی« بازگشته؛  »مارک رافلو« کانون توجه؛ »مارک 
رایلنس« پل جاس�وس ها؛ »سیلوس�تر اس�تالونه« 

اعتقاد
برنده: »مارک رایلنس« برای فیلم »پل جاسوس ها«

 بهترین بازیگر نقش مکمل زن
نامزدها: »جنیفر جیسون لی« هش�ت نفرت انگیز؛ 
»رونی م�ارا« کارول؛ »راش�ل آدامز« کان�ون توجه؛ 
»آلیس�یا ویکاندر« اکس مش�ینا؛ »کیت وینزلت« 

استیو جابز
برنده: »آلیسیا ویکاندر« برای فیلم »اکس مشینا«

 بهترین فیلم غیرانگلیسی
نامزده�ا: آغ�وش ش�یطان )کلمبیا(؛ موس�تانگ 
)فرانسه(؛ پسر شائول )مجارس�تان(؛ ذیب )اردن(؛ 

یک جنگ )دنمارک(
برنده: پسر شائول )مجارستان(

 بهترین فیلم نامه اقتباسی
نامزدها: کس�ری بزرگ؛ بروکلی�ن؛ کارول؛ مریخی؛ 

اتاق
برنده: کسری بزرگ

 بهترین فیلم نامه اصلی
 Inside نامزدها: پل جاس�وس ها؛ اکس مکش�ینا؛

Out؛ کانون توجه؛ از کف خیابان های کمپتون
برنده: کانون توجه

 بهترین مستند بلند
نامزده�ا: امی، س�رزمین کارتل، نگاه س�کوت، چه 

اتفاقی افتاد آقای سایمون؟
برنده: امی

انیمیشن بلند

نامزدها: آنومالیس�ا؛ Inside Out؛ ش�ان دش�یپ 
)گوسفند ناقال(؛ وقتی مارین آنجا بود

Inside Out :برنده
بهترین تدوین

نامزدها: کس�ری بزرگ؛ مکس دیوانه: جا ده خشم؛ 
بازگشته؛ جنگ س�تارگان: نیرو برمی خیزد؛ کانون 

توجه
برنده: مکس دیوانه: جا ده خشم

 بهترین موسیقی متن
نامزدها: پل جاس�وس ها؛ کارول؛ هشت نفرت انگیز؛ 

سیکاریو؛ جنگ ستارگان
برنده: »انیو موریکونه« برای فیلم »هشت نفرت انگیز«

بهترین ترانه اصلی
نامزدها: پنجاه طیف خاکستری؛ریسینگ استیشن؛ 

جوانی؛ شکار زمین؛ شبح
برنده: ترانه »نوشتن روی دیوار« از »سم اسمیت« در 

فیلم »شبح«
بهترین فیلم برداری

نامزدها: بازگشته؛ کارول؛ هشت نفرت انگیز؛ مکس 
دیوانه: جاده خشم؛ سیکاریو

برنده: بازگشته
بهترین طراحی لباس

نامزدها: کارول؛ س�یندرال؛ دخت�ر دانمارکی؛ مکس 
دیوانه: جاده خشم؛ بازگشته

برنده: مکس دیوانه: جاده خشم
 بهترین مستند، موضوع کوتاه

نامزدها: تیم 1۲؛ چو آنس�وی خط�وط؛ کلود لنزمن؛ 
دختری در رودخانه؛ آخرین روز آزادی

برنده: دختری در رودخانه
نامزدهای چهره پردازی

نامزدها: مکس دیوانه؛ بازگشته؛ پیرمرد 100 ساله که از 
پنجره باال رفت و ناپدید شد

برنده: مکس دیوانه: جاده خشم
بهترین طراحی تولید

نامزده�ا: پل جاس�وس ها؛ دخت�ر دانمارکی؛ مکس 
دیوانه: جاده خشم؛ مریخی؛ بازگشته

برنده: مکس دیوانه: جاده خشم
 بهتری میکس صدا

نامزدها: پل جاس�وس ها؛ مکس دیوانه: جاده خشم؛ 
مریخی؛ بازگشته؛ جنگ ستارگان: نیرو برمی خیرد

برنده: مکس دیوانه: جاده خشم

اسکار بدهی اش به  دی کاپریو را صاف کرد!


