
پنجشنبه  2  اردیبهشت  1395 
10 رجب 1437  
19 آپریل 2016 

شماره18

مهم ترین خبرهای 

سایت اتاق خبر

 اتاق خبر ویکند 

سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

ویتــــــــرین

5

میزان رشد 

اقتصادی دنیا بر 

ایران بی تأثیر است

4

کم کاری مجلس نهم 
 در تصویب قوانین
 اصالح شده نظام 

صنفی

 باید فضای امید
 در کشور ایجاد 

کنیم

حمایت مشروط 
زنگنه از طرح فریز 

نفت

مقیمی:با طرح 
حذف کارت 

بازرگانی مخالفم

6

2

3

سخن آغاز

صحب��ت و مصاحبه برای مس��ئوالن اقتصادی کش��ور به 
ویژه وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی مانند حرکت 
در میان میدان مین اس��ت. یک قاعده نانوش��ته می گوید 
همیش��ه وزیر اقتصاد، رئیس کل بان��ک مرکزی و اصوال 
مس��ئولین اقتصادی س��اکت ترین افراد در کابینه هستند. 
وقت��ی که جلس��ات هیأت ه��ای دولت در هر کش��وری 
پایان می یاب��د اخم یا لبخن��د وزیر اقتص��اد دارای معنی 
می ش��ود. این قاعده به یک دلیل مشخص در تمام جهان 
رایج اس��ت. حجم اثر صحبت های یک وزیر یا مس��ئول 

اقتصادی بر اقتصاد بس��یار سنگین اس��ت. به همین دلیل 
مصاحبه برای وزی��ر اقتصاد و رئی��س کل بانک مرکزی 
به میدان مین تشبیه می ش��ود. در یک میدان مین، اشتباه 
فرد نه تنها باعث آس��یب ب��ه خود بلکه باعث آس��یب به 
بخش های دیگر نیز می شود. ش��اید این قاعده ای باشد 
که رئیس کل بانک مرکزی بس��یار کم با آن آش��نا است. 
در ابت��دای کار وی صحبت هایی که درب��اره نرخ ارز در 
اتاق بازرگانی انجام داد، حرکت نرخ ارز را معکوس کرد. 
حال صحبت های سیف درباره سوئیفت، برجام ومبادله با 
دالر بار دیگر خبرساز شد و حتی باعث کاهش معنی دار 
شاخص بورس گشت. این صحبت ها کامال مشخص بود 
که کارکرد سیاس��ی برای چانه زنی با طرف دیگر مذاکره 
دارد اما عدم توجه به اهمیت موض��وع و تبعات آن باعث 

مشکلی بسیار جدی تر در جامعه شد.

فراز جبلی

سردبیر

راه رفتن بر روی میدان مین

منتخب مردم تهران در مجلس دهم و عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران مطرح کرد:

ایجاد پل ارتباطی میان پارلمان 
بخش خصوصی و مجلس

4

بن نقدی 110 هزار تومانی 
پاسخگوی نیازهای جامعه 

کارگری نیست

9



سیاسی2

پیگیری توافقات برجام توسط ظریف در نیویورک

پنجشنبه 2 اردیبهشت 1395

اتاق خبر: محمد جواد ظریف وزیرخارجه كشورمان گفت : در حاشیه اجالس های سازمان 
ملل در نیویورك در دیدار با جان كری ، اجرای جدی برجام از س��وی واشنگتن و جلوگیری 
از مداخالت آمریكا در ممانعت از ارتباطات موسس��ات بانكی و مالی سایر كشورها با ایران را 

دنبال می كنیم.
به گزارش ایرنا،محمد جواد ظریف روز دوشنبه در بدو ورود به نیویورك در جمع خبرنگاران، 
شركت در دو اجالس اهداف توسعه پایدار ،امضای تعهدات كنوانسیون تغییرات آب و هوایی 
كه در پاریس انجام شد و همچنین دیدارهای دوجانبه با سران دیگر كشورها را از اهداف سفر 

و برنامه های خود و هیات همراه به امریكا ذكر كرد.
ظریف خاطرنشان كرد، تعهدات اعالم شده از سوی ایران در كنوانسیون تغییرات آب و هوایی 
با تصویب دولت به امضا خواهد رس��ید. وی همچنین اجالس اهداف توس��عه پایدار ۲۰۳۰ 
را حول محور معرفی برنامه های كش��ورها و توقع��ات آنها از جامعه بین المل��ل عنوان كرد. 
وزیر خارجه كش��ورمان ادامه داد ، این س��فر فرصت خوبی برای جلوگیری از اجرای طرح ها 
و اقدامات گروه های معاند ایران در فضاس��ازی های پس��ا برجام كه با هدف ایران هراسی در 

جریان است، از طریق مصاحبه ها و نشست ها با مجامع فكری و آكادمیك آمریكا است .
ظریف اذعان داش��ت، با توجه ب��ه ضرورت پیگی��ری اجرای ج��دی برجام توس��ط آمریكا 

روز س��ه ش��نبه نشس��ت دوجانبه ای با جان كری وزیر خارجه آمریكا خواهیم داشت. وزیر 
خارجه كش��ورمان با بیان این كه با وجود این كه منعی در ارتباطات سالم اقتصادی با آمریكا 
از سوی ایران وجود ندارد و ما نیز به دنبال ارتباطات اقتصادی با آمریكا نبوده ایم، اظهار كرد، 
آمریكایی ها در مصوبات كنگره مشكالتی دارند كه برجام بدنبال تغییر این مصوبات نبود بلكه 

برجام بدنبال عدم مداخله آمریكا در ارتباطات ایران با سایر كشورها بود.
ظریف خاطرنش��ان كرد، پیگیری های روزهای اخیر ولی اهلل س��یف، رییس بانك مركزی و 
اینجانب و پس از آن همكارانمان در جلسه كمسیون مش��ترك كه روز جمعه در وین برگزار 
خواهد شد، همه با هدف جلوگیری از مداخالت آمریكا از طرق قوانین قبلی خود در ممانعت 

از ارتباطات موسسات بانكی و مالی سایر كشورها با ایران است.
وی گفت ، آمریكا در س��ال های گذش��ته مجموعه ای موان��ع و مقرراتی برای ای��ران ایجاد 
كرده بود كه ای��ن موانع و مق��ررات با وجود برج��ام از نظر قانونی رفع ش��ده اس��ت. رئیس 
دس��تگاه دپیلماس��ی ایران ادامه داد، در این مرحله نوبت به اطمینان س��ازی به موسساتی 
اس��ت كه در گذش��ته به علت وجود ای��ن موانع در ارتباطاتش��ان ب��ا ایران خس��ارت دیده 
 اند ك��ه باید به هم��ه آنها ای��ن اطمین��ان داده ش��ود در آین��ده از این ارتباطات خس��ارت

 نخواهند دید.

اتاق خبر: معاون اول رئیس جمهوری 
با بیان اینكه باید فضای امید در كشور 
ایجاد كنیم، گفت: رفع مشكل بیكاری 
و توجه به اشتغال یكی از دغدغه های 
مسئوالن و به ویژه دولت یازدهم است. 
جهانگی�ری اضافه ك�رد: گاهی برخی 
افراد تالش می كنند كه یاس و ناامیدی 
در كشور ترویج كنند اما نتیجه این كار 

چیست؟ آیا مشكلی حل می شود؟ باید 
ب�ه آنها بگویم كه به طور قطع این گونه 
كارها جز ناامیدی در كشور ثمری دیگر 

ندارد و هیچ مشكلی حل نمی شود.
وی ب�ا بیان این ك�ه هیچ كس نباید 
چوب الی چرخ حركت توس�عه كشور 
بگ�ذارد گفت: بای�د س�خنان مثبت و 
امی�دوار كنن�ده در جامع�ه رواج پیدا 
كند و مردم باید مش�اهده كنند كه در 
همین ش�رایط می توان كارهای مثبت 
و اقدام�ات تولیدی و موف�ق انجام داد. 
مع�اون اول رئیس جمهوری با بیان این 
كه ایران در منطقه ای پرآشوب و ناآرام 
ق�رار دارد گفت: باید دس�ت مرزداران 
كش�ور را ببوسیم كه با شجاعت كشور 
را در مقاب�ل ناامنی ها حف�ظ كرده اند 
ودشمنان نتوانسته اند كمترین خاللی 

در امنیت بوجود آورند.

اتاق خبر: وزیر امورخارجه آمریكا 
گف�ت: واش�نگتن ت�الش م�ی كند 
امكان�ی را فراهم كند ت�ا بانك های 
آمریكایی بتوانند در زمینه هایی كه 
پ�س از توافق هس�ته ای ممنوعیتی 
ب�رای آنها وج�ود ن�دارد، ب�ا ایران 
باشند.»جان  مالی داش�ته  مبادالت 
كری« روز س�ه ش�نبه با بیان اینكه 
آمریكا به س�ختی تالش می كند تا 
در مورد ایران جانب انصاف را رعایت 
كند، تصریح كرد، باید به ایران اجازه 
داده شود به آن چه كه در چارچوب 
برجام مس�تحق آن است دست یابد 
و ای�ن حرفی اس�ت كه ه�م رییس 
جمه�ور آمری�كا زده و هم من و هم 
وزی�ر خزان�ه داری آمری�كا. وی كه 
با ش�بكه خبری ام اس ان بی س�ی 
گفت وگو می كرد، افزود: این كشور 

تاكن�ون به تعهدات خ�ود در برجام 
ب�ه خوبی عم�ل كرده اس�ت.باراك 
اوبام�ا رییس جمه�وری آمریكا روز 
جمعه گذش�ته اعالم ك�رد كه قصد 
ندارد با لغ�و محدودیت های موجود 
ب�ه بانك های خارجی اجازه بدهد به 
دالر و از طریق نظام بانكی آمریكا با 

ایران كار كنند.

تالش برای برقراری مبادالت بانکی میان ایران و آمریکاباید فضای امید در كشور ایجاد كنیم

استفاده كنند. اوباما همچنین گفت كه 
دولتش برای شركت های خارجی روشن 
خواهد كرد ك�ه چطور با ای�ران معامله 
 داشته باش�ند كه آمریكا آنها را تحریم 

نكند.



اقتصادی3

گوشه کنار اقتصاد

صادرات یک میلیون تن سیمان 
اتاق خبر : مع��اون فنی و تولید س��یمان مازندران گفت: 
آمادگ��ی هرگونه هم��كاری در حوزه 
ص��ادرات كلینك��ر و س��یمان و 
همچنین تبادل خدمات فنی به 

كشور قرقیزستان را داریم.
مس��عود محم��ودی من��ش در 
نشس��ت ب��ا هیئ��ت اقتص��ادی 
قرقیزس��تان در كارخان��ه س��یمان 
مازندران با اش��اره به ظرفی��ت تولید ش��ركت تولیدی 
سیمان مازندران بیان داشت: كارخانه سیمان مازندران 
با برند تولید سبز و كیفیت برتر ساالنه دو میلیون و 5۰۰ 
تن كلینكر و سه میلیون تن سیمان تولید می كند كه از 
این مقدار تولید یك میلیون تن محصوالت در بازارهای 

داخلی و خارجی صادر می شود.
محمودی منش گفت: شركت سیمان مازندران با ظرفیت 
باالی تولید به عن��وان یكی از بزرگ تری��ن تولیدكننده 
سیمان در كشور و صادركننده برتر در خاورمیانه با حفظ 
باالترین استانداردهای كیفی و تأمین رضایت مشتریان 

شناخته شده است.

البرز صاحب پایانه صادراتی می شود؟ 
اتاق خبر: مدیر عامل س��ازمان همیاری شهرداری های 
البرز از احتمال ایجاد پایانه صادراتی استان تا پایان سال 
خبر داد.مصطفی باقرنژاد اظهار كرد: ایجاد پایانه صادراتی 
یك��ی از مهم ترین اقدامات ب��رای س��اماندهی واردات و 

صادرات استان محسوب می شود.
باقرنژاد خاطرنشان كرد: البرز از ظرفیت زیادی در بخش 
اقتصاد، صنعت و تولید برخوردار اس��ت 
كه ایجاد پایان��ه صادراتی می تواند 
بخشی از این ظرفیت ها را نمایان 
كند.وی توضی��ح داد: هم اكنون 
بس��یاری از اس��تان های كش��ور 
دارای پایانه صادراتی هس��تند اما 
البرز هنوز از این امكان بی بهره است كه 

همین امر فعالیت تجار را با مشكالتی مواجه كرده است.

افزایش تجارت ایران و فنالند 
اتاق خبر: هری كمرانین ظهر ش��نبه در خ��الل دیدار با 
تجار زنجان در محل اتاق بازرگانی این 
استان افزود: هدف از سفر به زنجان 
آشنایی بیش��تر با پتانسیل ها و 
امكانات صنعتی و ش��ركت های 
صنعتی این اس��تان اس��ت.وی 
بابیان اینكه معرفی پتانسیل های 
كش��ور فنالند در بحث تجارت هدف 
دیگر برای این س��فر بود، ادامه داد: این سفر گسترش و 
بهبود رابطه را تقویت می كند و ما از تجار زنجانی دعوت 
می كنیم كه به كشور فنالند سفركرده تا تكنولوژی ها و 
تولیدات بین دو كشور به خوبی معرفی و استفاده شود.

كمرانین تأكید كرد: استان زنجان پتانسیل های خوبی در 
حوزه های كشاورزی و صنعتی و معدنی دارد كه می توان 

از این بازار به خوبی استفاده كرد.

اتاق خب�ر :  بیژن زنگنه وزیر نفت گفت: ما به اعضای 
اوپك و برخی كش��ورهای غیرعض��و اوپك گفتیم كه 
باید واقعیت بازگشت نفت ایران را به بازار درك كنند 
و اگر ایران بخواهد تولید نفت را در س��طح ماه ژانویه 
تثبیت كند بدان معناس��ت كه هی��چ اتفاقی در رفع 

تحریم های این كشور نیفتاده است
وی افزود : ما به این نتیجه رسیدیم كه نشست دوحه 
برای كس��انی اس��ت كه می خواهند طرح فریز نفتی 
را امضا كنند و اگر می خواس��تیم نماین��ده ای از ایران 
در این نشس��ت حضور داشته باش��د برای این بود كه 

حمایت خود را از این طرح نشان دهیم.
وزیر نفت با تأكی��د بر اینكه ایران از ط��رح فریز نفتی 
حمایت می كن��د، ام��ا آن را كافی نمی دان��د، یادآور 
ش��د: ما به اعضای اوپك و برخی كشورهای غیرعضو 
اوپك همچون روسیه كه با ما در ارتباط بودند گفتیم 
كه باید واقعیت بازگش��ت نفت ای��ران را به بازار درك 
كنند زیرا اگر ایران بخواهد تولید نفت را در سطح ماه 

ژانویه تثبیت كند بدان معناس��ت كه هیچ اتفاقی در 
رفع تحریم های این كشور نیفتاده است.

وزیر نف��ت با ابراز اینك��ه ایران پیش از لغ��و تحریم ها 
در نشس��ت های متعدد با اعضای اوپ��ك و همچنین 
نوشتن نامه، بازگشت نفت ایران را به بازار یادآور شده 
بود و اعضای اوپك نیز این موض��وع را منظور كردند، 
افزود: اعضای اوپ��ك نیز به طور عمومی با بازگش��ت 

ایران به بازار نفت برخورد مثبتی  داشتند.
زنگنه بازگش��ت به بازار نفت را حق ایران دانس��ت و 
با ی��ادآوری اینكه ایران نقش��ی در نامتع��ادل كردن 
بازار نداش��ته اس��ت و زمانی كه بازار نامتعادل ش��ده 
و عرضه بی��ش از تقاض��ا بوده اس��ت ای��ران حداقل 
تولی��د تاریخی خود را داش��ته اس��ت، تصری��ح كرد: 
انص��اف و منطقی نیس��ت و كس��ی ه��م نمی تواند از 
ایران چنی��ن انتظاری داش��ته باش��د ك��ه تحریمی 
 خودخواسته بر خود تحمیل و با دست خود خودش را

 تحریم كند.

حمایت مشروط زنگنه از طرح فریز نفت

نگاه کالن
فوالد همچنان در مسیر رشد تولید 
اتاق خبر: ایمیدرو گزارش داد: انجمن جهانی فوالد 
پیش بینی كرده كه تقاض��ای جهانی فوالد به دنبال 
كاهش سه درصدی در س��ال ۲۰15 در سال ۲۰16 
با ۰.8 درصد كاهش به 1448 میلیون تن برسد. اما 
در سال ۲۰17 با 4 درصد افزایش به یك هزار و494 

میلیون تن خواهد رسید.
انتظار می رود كه در سال ۲۰16 تقاضای فوالد چین 
كاهش یابد درحالی كه رشد آهس��ته اما یكنواخت 
برخی از مناطق اصلی مانن��د NAFTA و اتحادیه 
اروپا انتظار می رود. همچنین تقاضای فوالد درخارج 
از چین در سال ۲۰16 رشد 1.8 درصدی و در سال 

۲۰17 رشد ۳ درصدی خواهد داشت.
كاهش ش��دید فعالیت های بخش عمرانی منجر به 
كاهش در بخش های تولیدی شده، به ویژه در بخش 
محصوالت فلزی و رش��د كندتر بخش خودروسازی 

بهبودبخ��ش س��اخت در 
آینده نزدی��ك پیش بینی 

نمی ش��ود. تقاض��ای فوالد 
چین در س��ال ۲۰16 حدود 4 

درصد و در س��ال ۲۰17 حدود س��ه درصد كاهش 
خواهد یافت.

در حالی  كه اقتصاده��ای توس��عه یافته تحت تاثیر 
شرایط بد اقتصادی هس��تند انتظار می رود كه روند 
بهبود پایداری را داشته باشند. تقاضای فوالد در این 
كشورها در س��ال ۲۰16 افزایش 1.7 درصدی و در 

سال ۲۰17 افزایش 1.1 درصدی خواهد داشت.
همچنین تقاض��ای فوالد در اتحادیه اروپا در س��ال 
۲۰16 و ۲۰17 به ترتی��ب 1.4 درصد و 1.7 درصد 
افزایش خواه��د یافت. در امریكا نی��ز به ترتیب ۳.۲ 

درصد و۲.7 درصد افزایش خواهد یافت.
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 اتاق4
 بازرگانی

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

مقیمی:با طرح حذف کارت بازرگانی 
مخالفم

اتاق خبر:عضو هیأت رئیس��ه ات��اق ته��ران در رابطه با 
احتمال ح��ذف كارت بازرگانی گفت: 
به هیچ عنوان ب��ا این طرح موافق 
نیستم چراكه احتمال تغییر در 
نحوه صدور كارت وجود دارد اما 
صدور كارت یك مقوله نظارتی 
اس��ت و ح��ذف آن ب��ه صالح 

نیست.
س��یده فاطمه مقیم��ی اف��زود: امكان 
دارد چهار بخ��ش صنعت، معدن، كش��اورزی و تجارت 
اتاق بازرگانی گس��ترده تر و حوزه خدماتی به آن اضافه 
ش��ود تا بتوانیم مخاطبان بیش��تری را از سطح جامعه 
به مجموعه خود وابس��ته كنیم. در این راس��تا به آن ها 
خوراك و آموزش های الزم ارائه می شود و بر عملكرد آن 

ها نظارت خواهد شد.
وی ادامه داد: در اتاق های بازرگانی سراس��ر كش��ور كار 
اجرایی ص��ورت  نمی گیرد بلكه ام��ر نظارتی انجام می 
ش��ود و قطعا كارت بازرگانی موجب وابستگی مجموعه 

های اقتصادی به اتاق بازرگانی خواهد شد.
مقیمی در واكنش به اظهار نظر برخی از فعاالن اقتصادی 
در این خص��وص كه ح��ذف كارت بازرگان��ی منجر به 
جلوگیری از اقدامات غیرقانونی خواهد شد، گفت: سوال 
اینجاست كه اگر كارت بازرگانی حذف شود، هیچ گونه 
اقدام غیرقانون��ی صورت نمی گیرد؟ آیا تنها با داش��تن 
كارت بازرگانی تخلفات در سطج جامعه انجام می شود؟ 
در این صورت بجای حل كردن مس��ئله، صورت مسئله 

پاك می شود.
عضو هیأت رئیس��ه اتاق تهران همچنی��ن الزمه تحقق 
شعار امس��ال را باور عمل به شعار دانس��ت و اظهار كرد: 
برای رس��یدن به اهداف این ش��عار بای��د اهتمام جدی 

صورت بگیرد.
وی با ابراز خوش��حالی از این موضوع كه شعار امسال به 
دلیل اشاره به اقدام و عمل، در حد یك شعار باقی نخواهد 
ماند، اذعان داشت: این شعار بدان معناست كه به دنبال 
اجرایی شدن یك تحقق آرمانی هستیم و خوشبختانه 
مقام معظ��م رهبری نیز با اش��اره به چنی��ن موضوعی 

شرایط را نظام مند كردند.
مقیمی گف��ت: قاعده ام��ر در اق��دام به ی��ك كار، ارائه 
زیرساخت های قانونی اس��ت كه در این راستا مجموعه 
های مربوطه بایستی راه اندازی شود. به تعبیری قانونی 
كردن تسهیل شرایط و قوانین مربوط به اجرایی شدن، 
من جمله قانون بهبود مس��تمر فضای كس��ب و كار كه 
آیین نام��ه آن اجرایی و چندی پیش توس��ط ریاس��ت 

جمهوری امضا شد، باید مدنظر قرار گیرد.
وی تاكید كرد: درواقع الزم است كه در تدوین چارچوب 
ها به عنوان ملزومات اولیه دقت بیش��تری ش��ود تا در 
مرحله بعدی به بحث ارتقا تولید برس��یم. بدین ترتیب 
كه در ازای تولید با كیفیت، اشتغالزایی و رونق صادرات 
انجام شود. بدین صورت نیازهای كشور به درآمدزایی از 

محل فروش محصوالت غیرنفتی بدل می شود.

اتاق خبر: سهیال جلودارزاده از چهره های سیاسی بود كه 
حتی در دوره ای به عضویت هیأت رئیسه مجلس رسید اما 
در سال های اخیر بیشتر در پارلمان بخش خصوصی دیده 
ش��د. وی به عنوان نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت به 
هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ب��ه تبع ایران آمد 
و در آنجا باعث اثربخش��ی زیادی در امور بانوان ش��د. حال 
مج��ددا وی از اتاق در انتخابات مجلس ش��ورای اس��المی 
ش��ركت كرد تا در دوره بعد ش��اهد حضور وی در پارلمان 
اصلی كش��ور باش��یم. از برنامه های وی ایج��اد پلی مابین 

فعاالن بخش خصوصی و مجلس نام برده می شود.
 درحال حاضر كه مجلس ش�ورای اسالمی درحال 
تدوین بودجه 95 است، به نظر شما الزم است به چه 

مواردی اهمیت بیشتری داده شود؟
توجه ویژه به بخش تولید در تدوین بودجه 95 بسیار حائز 
اهمیت اس��ت و باید بدان بهای الزم داده ش��ود. همچنین 
باتوجه به نوس��انات ن��رخ ارز، كاهش می��زان نقدینگی در 
كشور و بدهی های بخش خصوصی به سازمان امور مالیاتی 
و نیز تامین اجتماعی، الزم اس��ت تمهیدات و تس��هیالت 
الزم به منظور بهبود امور در نظر گرفته ش��ود.  عالوه براین 
س��الیان متمادی اس��ت كه جایزه صادراتی درنظر گرفته 
نش��ده درحالیكه این امر می تواند كم��ك دو جانبه ای هم 
به بخش صادرات و هم به بخش تولی��د كند. بدین معنا كه 
اگر صادرات در كشور رونق بگیرد؛ تولید نیز می تواند جانی 
دوباره گرفته و به حیات خود ادامه دهد.  ركود و مشكالت 
نقدینگی بخش صنعت كش��ور نیز از جمله مس��ائل بسیار 
مهم و حیاتی هس��تند كه باید در بودجه 95 در مورد آن ها 

چاره اندیشی شود.  
 به عقیده ش�ما به منظور تحكیم رواب�ط بین اتاق 
بازرگانی و مجلس شورای اسالمی چه اقداماتی باید 

صورت بگیرد؟
در این راستا الزم است روابط مابین اتاق بازرگانی و مجلس 
شورای اس��المی س��ازمان یافته و نهادینه ش��ود و ارتباط 
تنگاتنگی بین كمیس��یون های مجلس و كمیسیون های 

مشابه آن در اتاق بازرگانی برقرار شود. 
همچنین در نشست های مشترك اتاق بازرگانی و مجلس 
ضرورت دارد قوانین قدیمی كه مربوط به شرایط انقباضی 

بوده، بررسی ش��ود تا  نمایندگان مجلس مجموعه قوانینی 
متناس��ب با مقتضی��ات روز تصویب كنند ت��ا درنتیجه راه 
پیوستن به س��ازمان تجارت جهانی هموار شود. به هرحال 
ایجاد تغییر و تحول در فضای كنونی كش��ور تنها در گروی 
تعامل و نشس��ت مش��ترك بین اتاق بازرگان��ی و مجلس 

شورای اسالمی به دست می آید. 
  در همین رابطه ش�ما به عنوان عضو اتاق بازرگانی 
و همزمان نماینده مجلس شورای اسالمی چه برنامه 

هایی را درنظر دارید؟
راه یافتن خود را ب��ه مجلس فرصتی می دان��م برای ایجاد 
ارتباطی سازنده بین اتاق بازرگانی و مجلس تا از این طریق 
مش��كالت و پیش��نهادات اعضای اتاق را به گوش مجلسی 

ها برسانم. 
 باتوجه به نامگذاری امس�ال تحت عنوان »اقتصاد 
مقاومتی؛ اق�دام و عم�ل«؛ چگونه می ت�وان به این 

شعار جامعه عمل پوشاند؟
درحال حاضر هم��گان از این موضوع صحب��ت می كنند و 
دولت نی��ز برنامه های خ��ود را در این خص��وص در برنامه 
ششم توس��عه و همچنین سند چش��م انداز 14۰4 لحاظ 
كرده اس��ت. درواقع بس��تر و زمینه برای تحقق و اقدام به 
ش��عارهای مطرح شده فراهم اس��ت.  از آنجایی كه درحال 
حاضر ما به میزان یك چهارم كشورهای همسایه دستمزد 
پرداخت می كنیم، الزم اس��ت به جایگاه نیروی انسانی در 
بحث اقتصاد مقاومتی، برنامه شش��م توس��عه و سند چشم 
انداز 14۰4 توجه ویژه ای ش��ود ت��ا از مهاجرت نیروی كار 
به سایر كش��ورها جلوگیری به عمل آید. گفتنی است كه با 
حداقل دستمزدی كه به كارگران پرداخت می شود؛ آن ها 
رغبتی به انجام كار ندارند و در نتیج��ه ما نیروی كار ماهر، 
متخصص و دلس��وز خود را از دس��ت می دهیم كه این به 
معنای لطمه ای بزرگ به اقتصاد كشور است. سوء استفاده 
از نیروی انس��انی و توجه نكردن به نیروی كار متخصص و 
باانگیزه مان��ع تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد ش��د. باید در 
تمام اركان اقتصادی عادل باشیم؛ اگر از توازن عدول كنیم 
موفقیت حاصل نخواهد شد. باید عادل، متین و عاقل رفتار 
كرد تا س��رمایه دار و كارگر در كنار یكدیگر فعالیت سازنده 

ای داشته باشند.  

منتخب مردم تهران در مجلس دهم و عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران مطرح کرد:

ایجاد پل ارتباطی میان پارلمان بخش خصوصی و مجلس
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هیات رئیسه

کیوان جعفری طهرانی – مشاور بین الملل خانه اقتصاد ایران

تولید و اقتصاد مقاومتی
اتاق خبر: در ادبیات اقتصادي، می��زان توانایی یك اقتصاد 
در بازگشت به وضعیت اولیه یعنی وضعیتی متعادل پیش 
از بروز شوك های برونزا، شاخص مقاومت آن اقتصاد تعبیر 
می شود. وضعیت تعادلي نیز با سنجش متغیرها و شاخص 
های عمده اي از جمله نرخ رش��د اقتصادي، اشتغال و تورم 

پس و پیش از بروز شوك هاي برون زا ارزیابی می شود.
توانایی مقاومت یك اقتصاد در مقابل ش��وك ها، محصول 
اعم��ال سیاس��ت هاي مناس��ب اقتص��ادي و اس��تقرار 
ساختارهاي انعطاف پذیری است كه اقتصاد را از تالطم هاي 
داخلي و خارجي با كمترین هزینه عبور می دهد. به عبارت 
دیگر عالوه بر اینكه برای مقاوم سازی اقتصاد، باید به طور 
همزمان زمینه سازي براي كاهش احتمال وقوع نوسانات 
ش��وك آفرین را دنبال كرد، افزایش توانایي كنترل تبعات 
یك ش��وك یا بحران نیز به شدت الزم اس��ت.واقعیت این 
اس��ت كه تحریم های ظالمانه ای كه طی سال های اخیر 
علیه كشورمان اعمال شد و به خاطر نبود آمادگی الزم در 
اقتصاد كشور، تكانه های شدیدی را نیز در برخی حوزه ها 
مانند بازار ارز، بازار س��رمایه و حتی بخش واقعی اقتصاد به 
دنبال داشت.تردیدی نیست كه ما قبل از تحریم ها هم در 
حوزه اقتصاد، مشكالت ساختاري داشتیم و این مشكالت 
با تحریم ها بیشتر ش��د به حدي كه نرخ رشدهاي باالیي را 
تحت تاثیر این مشكالت س��اختاري تجربه نكردیم. با این 
حال اما اكنون كه با رفع تحریم ه��ا، هزینه واردات كاهش 
مي یابد ای��ن اتفاق البت��ه مانند ی��ك تیغ دو لبه اس��ت، 
مدیریت صحیح از سوي دس��تگاه هاي مسئول و نهادهاي 
سیاس��تگذار مي تواند به س��وق یافت��ن واردات ارزان تر به 
سمت كاالهاي واسطه اي و مواد اولیه منجر شود كه نتیجه 
آن كاهش قیمت تمام ش��ده محصوالت داخلي است ولي 
در صورت كم توجهي، حجم بیشتري از واردات ارزان تر را 
كاالهاي مصرفي ب��ه خود اختصاص مي ده��د كه با توجه 
به محدودیت هاي ارزي، مش��كالت جدیدي را برای تولید 
داخلی و اشتغال در كشور ایجاد مي كند.از این رو باید و باید 
و باید با اجرای دقیق شیوه های اقتصاد مقاومتی از مزایای 
نبود تحریم ها استفاده كنیم و از پیامدهای ناگوارش پرهیز. 
اتكا به توان داخلی، افزایش به��ره وری و ایجاد تعادل میان 

استفاده از توان داخلی و خارجی از جمله این بایدها است.

اتاق خبر: در  سیزدهمین جلسه كمیسیون توسعه صادرات  
خانه اقتصاد ایران بر لزوم اجرایی شدن كامل بندهای اقتصاد 
مقاومتی و افزایش صادرات ب��ه خصوص صادرات غیرنفتی در 

سال پیش رو تأكید شد.
 در ابتدای این جلسه ابراهیم جمیلی رییس خانه اقتصاد ایران 
ضمن تبریك سال نو و هم چنین تقدیر از عملكرد كمیسیون 
توسعه صادرات خانه اقتصاد ایران در خصوص پیش بینی رشد 
اقتصادی در سال 1۳95 افزود: به عقیده من در 6 ماهه نخست 
سال به دلیل تصویب نشدن بودجه، به خصوص بودجه عمرانی 
كه می تواند محرك بخش اقتصادی كش��ور باشد؛ شاهد هیچ 
گونه اتفاقی در اقتصاد كش��ور نخواهیم ب��ود.وی ادامه داد: در 
سطح بین المللی نیز فضای جهانی منهای آمریكا تا حدی به 
روی ایران گشوده شده است. جمیلی تصریح كرد: بزرگ ترین 
ماحصل برجام در واقع اختالف افكندن بین اروپا و آمریكاست، 
و این امری بس��یار ارزش��مند اس��ت.جمیلی اف��زود: یكی از 
اشتباهات دولت این بود كه توقع مردم را از دستاوردهای برجام 
زود بازده كرد در حالی كه این دستاورد در طوالنی مدت خود 
را نشان خواهد داد.وی ادامه داد: پیش زمینه هایی برای رشد 

اقتصادی همانند تك نرخی شدن ارز و ثبات نرخ ارز وجود دارد 
كه با ادامه این روند حدس من این است كه در سال 95 با یك 

رشد 1/5 تا ۲ درصد روبه رو خواهیم بود.
س��رمایه گذاری بر روی ظرفیت های كشور؛ مهم ترین بحث 

اقتصاد مقاومتی
در ادامه كیومرث كرمانش��اهی رییس كمیس��یون توس��عه 
صادرات خانه اقتصاد ایران در خصوص حجم تجارت خارجی 
كشور در سال گذشته یادآور شد: حجم تجارت خارجی كشور 
نسبت به گذشته پایین آمده است و این یعنی این كه ركود بر 

بازار حاكم بوده است.
وی در توضیح عملكرد تجارت خارجی در سال گذشته افزود: 
در سال 94 در تجارت خارجی نه تنها ش��اهد رشدی نبودیم 
بلكه دچار عقبگرد نیز بوده ایم.كرمانش��اهی اظهار داشت: به 
اعتقاد من در سال پیش رو هم باید عقب ماندگی سال گذشته 
جبران گردد و هم به رش��دی كه پیش بینی شده است دست 
یابیم و تمام این مسائل در صورتی امكان پذیر است وعده های 
دولت در زمینه تك نرخی شدن ارز، كنترل تورم و غیره عملی 
شود.كرمانشاهی افزود: در واقع مهم ترین بحث اقتصاد مقاوتی 
نیز تأكید بر سرمایه گذاری روی مزیت های موجود در كشور 
اس��ت. در دنیای فعلی اگر خواهان پیشرفت هستیم، بایستی 

براساس برنامه حركت كنیم.

در جلسه کمیسیون توسعه صادرات خانه اقتصاد ایران 
مطرح شد

اقتصاد مقاومتی؛ 
سرفصل مدیریتی توسعه 

اقتصادی کشور

5

اتاق خبر: رییس كمیس��یون صنعت خانه اقتصاد ایران در 
خصوص تأثیرگذاری شرایط پساتحریم بر اقتصاد ایران اظهار 
داشت: به اعتقاد من موضوع اصلی و اساسی این است كه چه 
در دنیا كاهش رش��د اقتصادی اتفاق بیفتد و چه این موضوع 
رخ ندهد، در كشورمان رش��د اقتصادی قابل توجهی به وقوع 
نخواهد پیوست. دلیل این موضوع آن اس��ت كه باوجود آغاز 
س��ال جدید، عماًل هنوز دولت حركت و اقدامی را انجام نداده 
اس��ت و اگر با این رویه پیش برود، س��ال 95 را هم برای رشد 

اقتصادی از دست داده ایم.
این در حالی اس��ت كه تا آغاز به كار مجل��س دهم هم عماًل 
سه ماه از سال گذش��ته اس��ت. موضوع قابل توجه این است 
كه با وجود گذش��ت چند ماه از آغاز اج��رای برجام، تولید به 
حركت درنیامده اس��ت و اقدامی هم انجام نش��ده كه بخش 
تولید حركت كند. قاعدتاً اگر قرار باشد اقدامی در زمینه حل 
مشكالت و معضالت بخش تولید انجام ش��ود، كار زمان بری 

خواهد بود.
نجفی سهی با اش��اره به بی تأثیر بودن كاهش رشد اقتصادی 
دنیا بر رش��د اقتصادی كش��ور تصریح كرد: ب��ه دلیل اینكه 
خودمان مش��كل داریم و ما در كش��ورمان حتی برای یك تا 
۲درصد رش��د اقتصادی هم برنامه ری��زی نكرده ایم. كاهش 
رشد اقتصادی در كش��ور ما ارتباطی با سیستم جهانی ندارد 

كه تأثیری در كار ما بگذارد. این در حالی اس��ت كه مباحثی 
كه اخیراً در مورد برجام و اج��رای آن پیش آمده موضوعات و 

حركات ایجاد شده را تحت تأثیر قرار می دهد.
وی در خصوص الحاق كشور به سازمان تجارت جهانی گفت: 
به اعتقاد من در حال حاضر پیوستن ایران به سازمان تجارت 
جهانی اصاًل به مصلحت نیس��ت، زیرا عالوه بر اتفاقاتی كه در 
سطح جهان به وقوع می پیوندد، زیرس��اخت ها آماده نیست 
و اگر درهای كش��ور را باز كنیم در كوتاه مدت تولید داخلی از 
بین خواهد رفت، به این دلیل كه ش��رایط رقابتی نیست. اگر 
شرایط رقابتی شود و مش��كالت موجود در بخش تولید حل 
شده و وضعیت زندگی مردم مناسب شود، می توانیم درهای 
كشور را باز كنیم. در غیر این صورت هر كاری كه در این زمینه 

انجام شود، به ضرر است.

محمود نجفی سهی؛ رییس کمیسیون صنعت خانه اقتصاد ایران

میزان رشد اقتصادی دنیا بر ایران بی تأثیر است

خانه
اقتصاد 
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اخبار

خسارت جبران ناپذیر سیل به زنبورداران 
ایالمی

اتاق خب��ر: رییس اتحادی��ه زنب��ورداران اس��تان ایالم 
از وارد آم��دن خس��ارت ج��دی ب��ه 
كلونی ه��ای زنب��ور عس��ل در 
مناطق مختلف اس��تان خبر 
ش��یروانی اظهار  داد.رض��ا 
كرد: بارش های اوایل س��ال 
جاری طبیعت استان را زنده 
و با نش��اط كرده و نوید سال پر 
گلی را ب��رای زنبورداران اس��تان 
داشت كه شوربختانه به دنبال بارش های شدید روزهای 
اخیر در س��طح استان خس��ارت های جبران ناپذیری به 
كلونی های زنبور عسل استان وارد شد. وی با بیان این كه 
در بس��یاری از مناطق به علت بارش تگرگ و وقوع سیل، 
خسارت زیادی به كندوهای زنبور عسل وارد آمده، افزود: 
در مناطق مختلف اس��تان از جمل��ه صالح آباد، هلیالن، 
بدره و س��ایر نقاط زنبورداران با خس��ارت جدی مواجه 
ش��ده اند. رئیس اتحادیه زنبور داران استان خاطرنشان 
كرد: بالغ بر 1۰۰ هزار كلونی زنبور عسل در سطح استان 
وجود دارد كه در اوایل س��ال جاری با توجه به بارش ها و 
وجود گل و گیاه فراوان در طبیعت اس��تان، انتظار تولید 
عسل قابل توجهی داشتند كه در جریان بارش های شدید 
روزهای گذشته خس��ارت های جبران ناپذیری به مزارع 
آنها وارد ش��ده است. شیروانی با اش��اره به این كه حدود 
5۰۰۰ نفر زنبوردار در س��طح استان مشغول فعالیت در 
این بخش هستند، تصریح كرد: با توجه به بارش تگرگ 
در روزهای اخیر متأسفانه گرده و گل از بین رفته و بدون 
شك ادامه حیات زنبورها در این مناطق با مشكل مواجه 

خواهد شد كه كوچ كلونی ها به مناطق پر گل را می طلبد.

خسارت شدید سرمازدگی به تولید ۳ 
محصول باغی

اتاق خبر: رئیس اتحادیه باغداران استان تهران با بیان اینكه 
درختان گوجه س��بز، بادام و زردآلو بر 
اثر سرمازدگی های اخیر، آسیب 
شدیدی دیده اند، گفت: درباره 
دیگر محصوالت ت��ا خردادماه 

نمی توان اظهارنظری  كرد.
مجتبی شادلو درباره خسارات 
وارد ش��ده به تولی��د محصوالت 
باغی در پی س��رما زدگی های اخیر، با 
بیان اینكه امسال فصل بهار یك ماه زودتر از موعد مقرر آن 
فرا رسید، اظهارداشت: خوشبختانه به همین دلیل، گلدهی 
درختان نوار نیمه گرمس��یری  تا نزدیك نوار سردسیری 

كشور منتج به میوه شده بود و سرما تاثیری بر آنان نداشت.
وی با اش��اره به اینكه ش��دت س��رما در نوار سردس��یری 
كش��ور بیش��تر از دیگر نقاط ب��ود، گفت: در ای��ن مناطق 
درخت��ان میوه های��ی مانن��د گوج��ه س��بز، ب��ادام و 
زردآل��و آس��یب ش��دیدی دیدند، ضم��ن اینك��ه در نوار 
 سردس��یری میزان درخت��ان میوه های مذك��ور چندان 

زیاد نیست.

اتاق خب�ر: تفاهم نامه همكاري س�ه جانبه ‘ 
اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و كشاورزي اهواز’ 
، ‘ اتاق اصناف اهواز’ و ‘ اتاق تعاون خوزس�تان 
‘ ب�ا یكدیگ�ر در راس�تاي توس�عه ارتباطات و 

همكاري مشترك منعقد شد.
از بنده�اي ای�ن تفاه�م نام�ه ك�ه در محل 
ات�اق بازرگاني اهواز منعقد ش�د هم�كاري در 
خصوص ارتقاي آموزش اعض�اي اتاق بازرگاني 
صنایع، معادن و كش�اورزي اهواز و اتاق تعاون 
خوزستان، و اعطاي تخفیف ویژه براي تحصیل 
در رش�ته هاي مرتبط در واحد آموزشي مجمع 
ام�ور صنفي اه�واز ،و هم�كاري و برنامه ریزي 
در جه�ت ایجاد رش�ته هاي جدی�د و مرتبط با 
تجارت، صنعت و س�رمایه گذاري در این واحد 

است.
همچنین استفاده از امكانات واحد آموزشي 
مجم�ع امور صنف�ي اه�واز از جمله اس�اتید و 
كالس ه�ا براي برگ�زاري دوره هاي آموزش�ي 
كوتاه م�دت، همكاري و مش�اركت در خصوص 
پذی�رش هیات ه�اي تج�اري خارج از كش�ور 
ب�راي ج�ذب س�رمایه گ�ذار و اع�زام هی�ات 

تجاري به خارج از كش�ور براي كس�ب و انتقال 
 تكنولوژي و ف�ن آوري از جمله مفاد این تفاهم 

نامه است.
از دیگ�ر مف�اد آن م�ي ت�وان به مش�اركت 
در ط�رح هاي پژوهش�ي و مطالعات مش�ترك 
اس�تاني، تش�كیل كارگروه مش�ترك بین سه 
اتاق براي بررس�ي مس�ائل و مشكالت مبتال به 
بازرگان�ان، اصن�اف و تعاوني ه�ا در بخش هاي 
مختلف صنعتي، تولیدي، توزیعي، تش�كل ها و 

تعاوني ها اشاره كرد.
واحد آموزش�ي مجمع امور صنفي اهواز زیر 

نظر دانشگاه علمي كاربردي فعالیت مي كند.

تفاهم نامه سه اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون خوزستان منعقد شد

اتاق خبر: عضو هیأت رییسه اتاق اصناف ایران گفت: برخی 
از نمایندگان مجلس نهم با اولویت قرار دادن مسائل سیاسی 
و كم كاری در س��ال94 تصویب اصالح قان��ون نظام صنفی 

كشور را به تعویق انداختند.
محمدعلی صدیقی ب��ا بیان اینكه برنامه ات��اق اصناف برای 
اصالح قانون نظام صنفی در سال 95 به نتیجه خواهد رسید، 
اعالم كرد: مجلس نهم بیش��تر به س��مت مس��ائل سیاسی 
گرایش داش��ت و نماینده ها نیز در این زمینه كم كاری می 

كردند.
وی در ادامه افزود: طبیعی است كه در چنین شرایطی برنامه 
های اتاق به تعویق افتاد اما ب��ا روی كار آمدن مجلس دهم 

شرایط تغییر خواهد كرد.
صدیقی تصریح كرد: مجلس نهم با پیش آمدن مسائلی هم 
چون برجام، توافق هس��ته ای و انتخاب��ات مجلس دهم به 

مسائل سیاسی توجه بیشتری داشتند.

وی با تأكی��د ب��ر اینكه ات��اق اصن��اف در فروردی��ن ماه با 
نمایندگان منتخب مجلس دهم، محمدرض��ا عارف و علی 
الریجانی دیدارهایی ترتیب دادند، گفت: با توجه به صحبت 
های صورت گرفته در این جلس��ات بدون ش��ك در مجلس 
دهم رسیدگی به مشكالت اقتصادی در اولویت نخست قرار 

خواهد گرفت.
صدیقی در ادامه افزود: ات��اق اصناف با تمام توان در س��ال 
95 مش��كل اصالح قانون نظ��ام صنفی را رف��ع خواهد كرد 
چراكه این موضوع سایر برنامه های اتاق را نیز تحت الشعاع 
خود قرار داده اس��ت.عضو هیأت رییس��ه اتاق اصناف ایران 
در خصوص نقش ای��ن نهاد و مردم در انتخاب��ات دوره دهم 
مجلس شورای اس��المی گفت: اتاق اصناف در انتخابات این 
مجلس نقش بس��زایی در ترغیب مردم به رأی دادن داشت. 
اكنون وظیفه اتاق اصناف، دولت و مجلس است تا مشكالت 

معیشتی مردم را برطرف كنند.

 ها تشکل
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تی

گوناگون و دانش

رونمایی ازجدیدترین ربات انسان نما و 
باهوش چینی

اتاق خبر: دانش��گاه علم و صنع��ت چین اخی��را از یك ربات 
انسان نما به نام جیا جیا رونمایی كرده 

است. این نمونه نس��بت به ربات 
اسكارلت جوهانسون هنرپیشه 
هالیوودی ش��باهت بیش��تری 
به انس��ان دارد. جیا جیا توانایی 
صحبت كردن و برقراری تعامل 

با انس��ان ها را، با تغیی��ر حالت در 
چهره دارد. این ربات می تواند احساس 

نارضایتی از مكالمات غیر دوس��تانه را بیان كند. این 
ربات در واكنش شخصی كه سعی می كند از وی عكس بیاندازد 
می گوید: ” وقتی می خواهی از من عكس بیاندازی زیاد به من 

نزدیك نشو! این كار باعث می شود صورتم چاق به نظر برسد.”
تیم سازنده سه سال را برای طراحی این ربات صرف كرده اند تا 
زمان حركت دهان و نگاه كردن طبیعی به نظر برسد. با این حال 
تازه درمورد گریه كردن،  خندیدن و حركت طبیعی دس��تان 
ربات به نتیجه رسیده اند. احتماال این تغییرات در نسخه بعدی 
این ربات پیاده سازی ش��ود، چراكه محققان قصد ادامه كار بر 
روی جیا جیا را دارن��د اگرچه برنامه خاصی ب��رای تولید انبوه 
وجود ندارد. چن ش��یائوپنگ مدیر تیم امیدوار است در آینده 

یادگیری و قابلیت تشخیص چهره نیز به این ربات اضافه شود.

عرضه اینترنت وایرلس بجای گوگل 
فایبر در مناطق روستایی

اتاق خبر: در پنج سال گذشته، گوگل فایبر رقیب سر سختی 
اینترنت��ی در  اپراتوره��ای  ب��رای 

ایاالت متح��ده بوده اس��ت. اما 
مكان ه��ای روس��تایی محیط 
امنی ب��رای انحص��ار اپراتورها 
بوده است، چون هزینه ساخت 
زیرساخت های اینترنت فیبری 

بسیار گران اس��ت و برای گوگل، 
یك كاب��وس مالی خواهد ب��ود. اما این 

وضعیت قرار است تغییر كند. امروز كرگ بارات، معاون 
ارش��د آلفابت، در مصاحبه ای گفت كه آلفابت قرار اس��ت در 
جاهایی كه هزینه راه اندازی فیبر گران است، اینترنت وایرلس 
عرضه كند. بارات، كه مس��ئول پروژه ه��ای فیبری آلفابت نیز 
هست، همچنین گفت كه این ش��ركت در حال آزمایش چند 

تكنولوژی مختلف وایرلس است.
اگر از منظر تاریخی نگاه كنیم، تكنولوژی وایرلسی كه معموال 
جای فیبر نوری را می گیرد، سرعت كمتری نسبت به آن دارد. 
اما گوگل از تكنولوژی جدیدی برای اینكار استفاده می كند و 
اخیرا، پتنتی را برای استفاده از طیف های بازه ۳.5 گیگاهرتز 
به ثبت رسانده است. گوگل در حال آزمایش این تكنولوژی در 
شهر كانزاس، اولین شهری كه اینترنت پرسرعت گوگل در آن 

عرضه شد، است.
این حركت بسیار جس��ورانه اس��ت و به همین دلیل بارات از 
ارایه هرگونه اطالعات خاص مانند زمان یا مكان هایی كه قرار 
اس��ت این تكنولوژی وارد ش��ود، خودداری كرد. در هر حال، 
 انتظار می رود كه بزودی اینترنت گوگل را در جاهای بیشتری

 ببینیم.

ات�اق خبر: این روزها ه��ر چیزی را می توان به 
فیلم تبدیل كرد. س��ال گذشته اخباری متتشر شد 
كه سونی حقوق فیلمی درباره اموجی را خریداری 
كرده است و حاال اخبار بیشتری از این فیلم انتشار 

یافته است.
شاید بسیاری از شما به این فكر كنید كه فیلمی 
درباره اموجی ها چگونه اس��ت؟ حدس زده می شود 
ك��ه همانط��ور ك��ه فیل��م Inside Out، درباره 
احساس��ات بود، فیلم اموجی نی��ز همین مضمون 
را داش��ته باش��د. كریستین بلس��ون، رئیس بخش 

انیمیشن سونی می گوید:
درون گوش��ی، جهانی پنهانی وجود دارد و ما از 
طریق اپلیكیشن های پیام رسان به آن وارد می شویم 
و دره اموجی را كش��ف می كنیم ك��ه اموجی های 

سخت كوش در آن زندگی و كار می كنند.
س��ونی باید با برندها و اپلیكیش��ن های مختلف 
وارد مذاكره ش��ود تا بتوان��د از اموجی های آنان در 
فیلم اس��تفاده كند. به عنوان مثال، در یك صحنه 
اموجی ه��ا می توانن��د از رودی پایی��ن برون��د كه 

نمایانگر پخش آنالین موس��یقی است و اسپاتیفای 
باید مجوز اینكار را تایید كند. البته اسپاتیفای قبال 
گفته بود ك��ه در این فیلم حضور خواهد داش��ت. 
احتم��ال می رود ك��ه فیس بوك نی��ز در این فیلم 

حضور داشته باشد.
البت��ه بای��د كمی به دیده ش��ك به ای��ن فیلم 
ن��گاه ك��رد، چ��ون واضح اس��ت كه س��ونی قصد 
دارد از رون��د دنی��ای تكنول��وژی ب��ه نف��ع خ��ود 
اس��تفاده كن��د و از آن درآمدزایی داش��ته باش��د. 
 اما ش��اید هم فیل��م خوب��ی از آب درآمد كس��ی 

چه می داند!

ساخت فیلم اموجی توسط سونی

اتاق خبر: در بخش اندروید ردیت، تصویری مش�ابه از نكسوس اچ تی سی فاش 
شده است. اگر طراحی اچ تی سی ۱۰ را دوست دارید، اچ تی سی به زودی دستگاهی 

به همین شكل از سری نكسوس معرفی خواهد كرد.
اچ تی س�ی ۱۰ به تازگی به عنوان پرچم دار ش�ركت تایوانی معرفی ش�ده اس�ت. 
اچ تی س�ی ۱۰ از پردازنده ای قوی، سنسور اثر انگشت و نمایش�گری با كیفیت و 

نرم افزاری به روز برخوردار است.
این طور كه از تصویر فاش ش�د این دستگاه مشخص شد، گوشی جدید نكسوس 
از بدنه ای با حاشیه های بسیار اندك به دور نمایشگر برخوردار است و بلندگو های 
استریو جلوی دستگاه جایگزین دكمه خانگی و حس�گر اثر انگشت شده است. 
سنسور اثر انگش�ت به دكمه ای دایره ای تبدیل ش�ده و در قسمت پایینی بخش 

دوربین قرار گرفته است.

 نکسوس اچ تی سی
 در ردیت رویت شد

اتاق خبر :در ماه گذش�ته س�رانجام مایكروسافت 
آپدیت ویندوز ۱۰ نس�خه موبایل را برای گوشی های 
خود با سیستم عامل 8.۱  ارایه داد. این بروزرسانی در 
 Lumia .43۰ Lumia ابتدا برای دستگاه هایی چون
 .54۰ Lumia 535 Lumia .532 Lumia .435
 Lumia .64۰ Lumia ۱ رم وGB 635 ب�ا Lumia
 Lumia 83۰ و Lumia .735 64۰XL. Lumia

93۰ عرضه شد.
با این حال این نس�خه منتشر شده، سیستم عاملی 
32 بیتی است و این سیستم عامل برخالف ساختار 
اسنپدراگون است كه برای كار با سیستم عامل های 
64 بیت�ی طراحی ش�ده اس�ت. خبر خ�وب اینكه 
مایكروسافت از انتشار نسخه 64 بیتی ویندوز ۱۰ در 

آینده نزدیك خبر داده است.
مایكروسافت این توسعه را مدیون دیو كاتلر 74 ساله 
است كه افتخارات زیادی برای مایكروسافت و صنعت 
كامپیوتر دارد. به گفته مایكروسافت، كاتلر در كمك 
به ارایه سیستم عامل 64 بیتی مایكروسافت نقش 

بسزایی داشته است. او در این باره می گوید:
ه�م اكن�ون، در پاس�خ ب�ه س�وال برخی ك�ه چرا 
مایكروسافت سیستم 64 بیتی را توسعه می دهد باید 
بگویم كه امروزه اكثر كامپیوترها 64 بیتی هستند و 
حتی گوش�ی های ما نیز در آینده 64 بیتی خواهند 

شد.
اینطور كه پیداست نسخه 64 بیتی ویندوز ۱۰ موبایل 
بزودی منتش�ر خواهد ش�د. در مورد زمان انتش�ار 
اطالعاتی در دس�ت نیست و بی ش�ك افراد زیادی 
منتظر این نس�خه هس�تند. البته باید به این نكته 
توجه داشت كه نسخه 64 بیتی به رم، رجیسترهای 
نی�از بهینه ت�ری  ان�رژی  و البته مص�رف   CPU"

 خواهد داشت.

مایکروسافت: نسخه 64 بیتی ویندوز 10 
موبایل در راه است
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آزمایش خودروی خودران فورد در 

تاریکی 
اتاق خبر: فورد در روز دوش��نبه اعالم كرد كه توانسته 
یك مدل ف��ورد فیوژن خ��ودران را در 
تاریكی مطلق ب��ا موفقیت آزمایش 
كند. ای��ن آزمایش در ش��رایطی 
ص��ورت گرفته كه نه چ��راغ های 
خودرو روش��ن بوده و نه مس��یر 
از هیچگون��ه سیس��تم روش��نایی 
برخوردار بوده اس��ت.تاریكی مس��یر 
آزمایش به ح��دی بوده ك��ه دیدن خود ماش��ین نیز 
بدون دوربین های دید در ش��ب میسر نبوده است. این 
محصول فورد توانست با متوسط س��رعت 6۰ مایل بر 
س��اعت راهی پر پیچ و خم را طی كند.ف��ورد به تازگی 
تعداد خودروهای ب��دون راننده اش را س��ه برابر كرده 
است. حاال حدود ۳۰ دس��تگاه فورد فیوژن خودران در 
حال تردد در خیابان های ایالت های كالیفرنیا، آریزونا 
و میشیگان هستند. بنابراین در حال حاضر این شركت 
بزرگترین ناوگان خودروهای ب��دون راننده را در میان 

تمام خودروسازان دنیا دارا است.

رولزرویس تعدادی از سفارشات 
عجیب مشتریانش را منتشر کرد 

 )Rolls - Royce( اتاق خبر : اگر مشتریان رولزرویس
بخواهند كه چرم استفاده شده در فضای 
داخل به رن��گ آدام��س بادكنكی 
صورتی باشد، كمپانی بریتانیایی 
این خواس��ته را به قیمت گرفتن 
هزین��ه گزافش اجاب��ت می كند. 
افتخارات رولزروی��س  از  یك��ی 
ب��رآورده ك��ردن تمام خواس��ته های 
مشتریان برای شخصی س��ازی خودروی لوكس خود 
اس��ت.خریداری دیگر تری��م داخلی صورت��ی را برای 
رولزروی��س خود س��فارش داده بود. البته ن��ه هر رنگ 
صورتی، بلكه رن��گ صورتی كه با تیش��رتی كه وی به 
تن داشت دقیقاً سازگار باش��د. همچنین او رنگ قرمز 
مخصوصی را برای نمای خارجی خودرو نیز س��فارش 
داده بود. این انتخاب رنگ ها نش��ان می دهد سلیقه را با 

پول نمی توان خرید كه در این مورد كاماًل صادق است.

فروش بیش از یک میلیون خودروی 
هیبریدی توسط لکسوس 

 4۰۰h RX به گ��زارش ات��اق خبر ،از زم��ان معرف��ی
در آوری��ل ۲۰۰5، برند لوك��س تویوتا 
یعنی لكس��وس تا به امروز بیش از 
یك میلیون دس��تگاه خ��ودروی 
هیبری��دی را به فروش رس��انده 
است.لكسوس به تدریج خانواده ی 
خودروهای هیبریدی خود را پس 
از معرف��ی 4۰۰h RX افزایش داده 
است. پس ازاین خودرو، در سال ۲۰۰6 مدل 
45۰h GS و سال ۲۰۰7 مدل 6۰۰h LS به خط تولید 

اضافه شده اند.

اتاق خبر: با تصویب اصالحیه آیین نامه اجرایی قانون حمایت 
از حقوق مصرف كنندگان خودرو، ش��ركتهای خودروس��از و 
واردكننده خودرو در صورت تاخیر در تعمیر خودروها، مكلف 
به ارائه خودروی جایگزین یا پرداخ��ت جریمه توقف خودرو 

خواهند بود. 
براس��اس آیین نام��ه پیش��ین قان��ون حمای��ت از حق��وق 
مصرف كنن��دگان خ��ودرو، عرضه كنندگان خ��ودرو مكلف 
بودند در صورتی كه خودروهای تح��ت گارانتی آنها به دلیل 
كمبود قطعه یا زمان بر ش��دن تعمیرات، بیش از دو روز كاری 
یا مدت زمان اس��تاندارد تعمیرات، در تعمیرگاه متوقف شود، 
به مالك آن جریمه  خواب خ��ودرو پرداخت كنند.با این حال 
خودروس��ازان و واردكنن��دگان خ��ودرو به ای��ن قانون عمل 
نمی كردند به گونه ای كه براس��اس ارزیابی كه س��ال گذشته 
صورت گرف��ت، عرضه كنندگان خودرو تنها به ش��ش درصد 

مش��موالن دریافت ای��ن خس��ارت، جریمه توق��ف خودرو 
در تعمی��رگاه را پرداخ��ت كردند.این وضعی��ت در تدوین و 
تصویب اصالحیه آیین نامه اجرایی قان��ون حمایت از حقوق 
مصرف كنندگان خودرو مورد توجه قرار گرفته است به گونه ای 
كه در قانون جدی��د بر پرداخت این خس��ارت تاكی��د و ارائه 
خودروی جایگزین به مصرف كنندگان نیز پیش بینی ش��ده 
اس��ت در قانون جدید تاكید ش��ده كه اگر خودروی سواری 
تحت گارانتی به دلیل نبود قطعه یا زمان بر ش��دن تعمیرات 
در تعمیرگاه های خودروسازان و واردكنندگان خودرو متوقف 
شود، این شركتها یا باید خودروی جایگزین مشابه در اختیار 

مالك آن قرار داده و یا خسارت خواب خودرو را پرداخت كنند.
میزان جریمه خواب خودرو برای خودروهای س��واری معادل 
روزانه پانزده ده هزارم قیمت فروش خودرو تعیین شده است 

كه باید به مالك آن پرداخت شود.

خودرو

انتظار بیهوده

خودروی جایگزین در صورت تاخیر در تعمیر 

دردسر جدید خودروهای هیبریدی
خودرو
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اتاق خبر:ش�ركت »پیس” نزد كمیسیون تجارت بین 
الملل�ی آمریكا ش�كایت نقض امتی�از علیه فولكس 
واگ�ن، پورش�ه و آئ�ودی را مطرح كرد و مدعی ش�د 
این گروه خودروس�ازی آلمانی از فناوری موتورهای 

هیبریدی بدون پرداخت حق امتیاز استفاده می كند.
این ش�ركت بدنبال حكمی برای ممنوعی�ت واردات 

خودروهای هیبریدی این برندها به بازار آمریكاست.
فولكس واگن بیش�تر برای موتورهای دیزلی معروف 
است با اینهمه ش�ركت “پیس” و ش�ریكش كه بنیاد 
غیرانتفاعی اَبل اس�ت اعالم كردند بیش از یك دهه 
تالش كردند انحصاری ب�ودن امتیاز انحصاری خود را 
به فولكس واگن گوشزد كنند.خودروهای هیبریدی 
معدودی كه توسط فولكس واگن و برندهای این گروه 
خودروسازی س�اخته ش�ده اند در ابتدای سال 2۰۱۰ 
در آمریكا فروخته ش�دند و این ش�ركت اكنون كه با 
جنجال مربوط به دس�تكاری موتورهای دیزلی برای 
پنهان ك�ردن آالیندگی آنها روبرو ش�ده، به طراحی 

هیبری�دی  مدله�ای 
معطوف شده است.

شركت “پیس” با شكایت 
به كمیس�یون تج�ارت بین 

الملل�ی آمری�كا ت�الش می كن�د 
فولك�س واگ�ن را ب�ه پرداخت حق 

امتیاز وادار كند. استراتژی مذكور در گذشته مثمرثمر 
بوده است. تویوتا در سال 2۰۱۰ پیش از اینكه بررسی 
ش�كایت  “پیس” آغاز ش�ود با این ش�ركت به توافق 
رسید و هیوندای هم در دس�امبر پس از شكست در 
یك ش�كایت 28.9 میلیون دالری، موافقت كرد حق 
امتیاز پرداخت كن�د. اما فورد موتور ك�ه پیش از این 
برای مجوز اس�تفاده از یكی از امتیازه�ای “پیس” را 
دریافت كرده بود همچنان مقاومت می كند.بر اساس 
گزارش بلومبرگ، “پیس” توسط الكس سورینسكی، 
یك مهندس روس كه از اتحادیه جماهیر ش�وروی به 

آمریكا مهاجرت كرد تاسیس شده است.



کارشناس خودرو:

رقابت پذیری صنعت خودرو با افزایش 
کیفیت   محصوالت

اتاق خبر: با توجه به قدرت خرید پایین م��ردم در ایران، 
خودروسازان داخلی باید در زمینه آسان تر شدن شرایط 
خرید خودرو داخل��ی و باالتر ب��ردن كیفیت محصوالت 

تولیدی خود كار كنند.
بهرام شهریاری كارش��ناس صنعت خودرو به تسهیالتی 
كه خودروسازان خارجی در اختیار مشتریان ایرانی خود 
قرار می دهند اشاره كرد و این كار را باعث جلب مشتریان 
ایرانی دانس��ت. وی در این م��ورد افزود: خودروس��ازان 
داخلی برای از دس��ت ندادن ب��ازار مجبور هس��تند كه 
تس��هیالت و امكانات بهتری را برای محصوالت تولیدی 
خود در نظ��ر بگیرند و درنهایت ش��رایط خری��د را برای 

مشتریان خود راحت تر كنند.
شهریاری با اش��اره به قدرت پایین خرید مردم در كشور 
گفت: با توجه ب��ه قدرت خری��د پایین م��ردم در ایران، 
خودروسازان داخلی باید در زمینه آسان تر شدن شرایط 
خرید خودرو داخل��ی و باالتر ب��ردن كیفیت محصوالت 
تولیدی خود كار كنند. در غیر این صورت خودروس��ازان 
خارجی با توجه به ش��رایط خرید بهتری ك��ه دارند می 
توانند بازار خودروی ایران را به راحتی تصاحب كنند.این 
كارش��ناس صنعت خودرو در مورد رایزنی خودرو سازان 
داخلی برای افزایش هزینه واردات خودرو به كشور، گفت: 
این اقدام از سوی خودروسازان ایرانی طبیعی است، زیرا 
در هر كش��وری تولید كنندگان تالش می كنند كه بازار 
داخلی كشور را از دست ندهند.شهریاری با ذكر مثالی در 
مورد تفاوت نرخ س��ود بانكی در ایران و چین ادامه داد: با 
توجه به این ش��رایط نمی توان به بهانه افزایش رقابت در 
كشور، تمامی ابزار را در اختیار رقبای خارجی قرار داد. در 
این میان و با توجه به ش��رایط خودروسازان داخلی باید با 
افزایش كیفیت محصوالت و ایجاد تنوع در تولیدات خود 
مشتریان بیش��تری را جذب كنند.این كارشناس صنعت 
خودرو با اش��اره به عملكرد صنعت خودروسازی ایران در 
سالیان قبل اعالم كرد:  در گذشته به دلیل اینكه واردات 
خودرو به كشور بسیار محدود بود مسئله ای به نام رقابت 
در میان خودروس��ازان وجود نداشت.شهریاری در مورد 
تعرفه وضع ش��ده ب��ر واردات خودرو  گف��ت: در صورتی 
محیط كسب و كار را بررسی كنیم خواهیم دید كه شرایط 
تولید در كشور ما و كشورهای دیگر با یكدیگر تفاوت های 
بس��یاری دارد و به همین دلیل می توان وضع تعرفه را به 

عنوان روشی برای كمك به تولید كنندگان به كار برد.

گو گفت 9
یادداشت

 و
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اتاق خبر: باتوجه به مجموع دستمزد كارگران، بن نقدی 
بسیار پایین در نظر گرفته ش��ده و كفاف زندگی كارگران 

را نخواهد داد.
شورای عالی كار در اسفندماه سال 94 بعد از كش و قوس 
های بسیار حداقل دس��تمزد كارگران را 81۲ هزار تومان 
تعیین كرد. باتوجه به این افزایش، جامعه كارگری انتظار 
تغییر در میزان بن نقدی را  نیز داشت كه ناباورانه شورای 
عالی كار آن را  بدون افزایش نس��بت به س��ال قبل 11۰ 
هزار توم��ان تصویب كرد. در همین راس��تا برخی از گروه 
های كارگری معتقدن��د كه نماین��دگان كارگری اهتمام 
الزم جهت افزایش دستمزد و مزایای كارگران را در جلسه 
ش��ورای عالی كار از خود نش��ان ندادند و این امر منجر به 
نادیده گرفتن حقوق كارگران شد. حال بررسی این قضایا 
و ارزیابی این موض��وع كه تا چه اندازه ارقام تعیین ش��ده 
مطالبات كارگران را ب��رآورده خواهد ك��رد؟ اتاق خبر را 
برآن داش��ت كه گفت و گویی را با حمید حاج اسماعیلی، 

فعال كارگری ترتیب دهد كه در ادامه می خوانید.
 با تصمیم ش�ورای عال�ی كار بن نق�دی كارگران 
بدون افزایش نسبت به سال گذش�ته، ماهیانه ۱۱۰ 
هزار تومان تعیین شده اس�ت، به نظر شما این رقم 

می تواند انتظارات جامعه كارگری را برآورده كند؟
انتظار بر این ب��ود كه میزان بن نقدی كارگران متناس��ب 
با دس��تمزد آن ها تعیین ش��ود؛ براین اس��اس با افزایش 
دس��تمزد، رقم بن نیز افزایش پیدا می كرد كه متاسفانه 
ش��اهد چنین موضوع��ی نبودی��م. دول��ت و كارفرمایان 
بنا به ه��ر علتی با افزایش دس��تمزد ش��ورای عالی كار به 
میزان ۲ درصد بیش��تر از نرخ تورم موافق��ت كردند اما در 
رابطه ب��ا بن نقدی افزایش��ی را قبول نكردن��د. به هرحال 
باتوجه ب��ه مجموع دس��تمزد كارگران، بن نقدی بس��یار 
 پایین در نظ��ر گرفته ش��ده و كفاف زندگ��ی كارگران را 

نخواهد داد.
باید این نكته اساسی را مدنظر قرار دهیم كه این مشكالت 
مربوط به امسال و سال گذش��ته نیست و تعیین دستمزد 
كارگران به گونه ای كه نیاز و معیشت آن ها را تامین كند، 
همواره در ش��ورای عالی كار مطرح بوده است. این قضیه 
بدین معناست كه مكانیزم فعلی نتوانس��ته كارآمد باشد 
و شرایط را برای دریافت دس��تمزد مكفی توسط كارگران 

تسهیل كند.

 به نظر ش�ما چه موانعی بر س�ر راه  تحقق شرایط 
ایده آل و مطلوب برای جامعه كارگری وجود دارد؟

 هرس��اله تالش زیادی از جانب جامعه كارگری در جهت 
ایجاد ش��رایط جدید و ایده آل در ش��ورای عال��ی كار به 
منظور افزایش دس��تمزدها صورت می گیرد كه متاسفانه 
به دلیل مش��كالت موجود در بازار كار، با بن بست مواجه 
شده اس��ت. همچنین كارفرمایان و دولت به دلیل شرایط 
بحرانی و ركود در اقتصاد كش��ور انگی��زه الزم جهت این 
مه��م را نداش��تند و با وجود ت��الش های زیاد دس��تمزد 

كارگران به دستمزد واقعی نزدیك نشده است.
در رابطه با مش��كالتی كه مانع برآورده ش��دن انتظارات 
جامع��ه كارگری می ش��ود، می ت��وان به ش��كوفا نبودن 
اقتصاد مملكت اشاره كرد. اقتصاد ما اقتصادی رو به رشد 
نیست و این موضوع، عامل مهم و اساسی  بروز بسیاری از 
معضالت من جمله پایین بودن دستمزد و بیكاری است، 
بنابراین به منظور ارتقای زندگی و دس��تمزد كارگران در 
ابتدا بایستی در اقتصاد رونق چش��مگیری ایجاد شود كه 
این موضوع از تس��لط كارگران و كارفرمایان خارج است و 
به سیاس��تگذاری ها و برنامه های درس��ت و بجای دولت 
مربوط می شود تا بتواند شرایط دش��وار فعلی را به سمت 

بهبودی اوضاع سوق دهد.
 در ش�رایط فعلی مه�م تری�ن مطالب�ات جامعه 

كارگری از دیدگاه شما چیست؟ 
هفت��ه كارگر زمان مناس��بی ب��رای توجه ویژه به مش��كالت 
جامعه كارگری اس��ت كه می ت��وان مهم تری��ن آن را امنیت 
شغلی و ایجاد اش��تغال در كش��ور دانس��ت. باتوجه به اینكه 
در حال حاضر با بحران بیكاری در كش��ور مواجه هس��تیم و 
بسیاری از كارگران هر روزه ش��غل خود را به دالیل مختلفی 

از دس��ت م��ی دهن��د، س��ازمان ها و 
دلس��وزان جامعه كارگری باید به 

این موضوع توجه اساسی نشان 
دهن��د. نهادینه ك��ردن حقوق 
كارگ��ر نیز ك��ه عص��اره قانون 
كار در هر كش��وری محس��وب 

لفه می ش��ود نیز از جمله  مو
كه  است  هایی 

باید پیگیری  
كرد.

بن نقدی 110 هزار تومانی پاسخگوی نیازهای جامعه 
کارگری نیست
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تصویر روز:   ایستگاه قطار سمنان میزبان رئیس جمهوری

 The Jungle( جن�گل"  "كت�اب 
Book( فیل�م اكش�ن-زنده و پ�ر از 
جلوه های ویژه كامپیوتری جدید جان 
فاورو است كه نسخه جدیدی از فیلم 
انیمیشن كالسیك دیزنی به همین نام 
اس�ت كه در س�ال ۱967 ساخته شد. 

نیل ِس�تی، در نقش موگل�ی بازی می 
كند، بچه یتیمی ك�ه در خانواده گرگ 
ها بزرگ شده و ببری به نام شیرخان )با 
صداپیشگی ادریس البا( آنها را تهدید 
می كند و موگلی مجبور می ش�ود كه 
خانه اش یعنی جنگل را ترك كند. سفر 
موگلی با راهنمایی پلنگی به نام باقیرا 
)ب�ا صدای ب�ن كینگزل�ی( و همراهی 
خرسی به نام بالو )با صدای بیل ماری( 
شامل برخورد با مار پیتونی به نام كا )با 
صداپیشگی اس�كارلت جوهانسون( و 
كینگ لوئی )با صدای كریستوفر واكن( 
می ش�ود كه س�عی دارد راز درس�ت 
كردن آتش را از موگلی یاد بگیرد. این 
فیل�م پر از لحظه های مهیج و اكش�ن 

است.

اولی�ن تجربه  َس�ندبرگ  دیوید 
كارگردانی فیلم بلند خود را با بلند 
كردن فیلم كوت�اه 3 دقیقه ای اش 
به تحقق می رس�اند. این داس�تان 

كه اریك هایِس�رر، كارگردان فیلم 
“مقص�د نهای�ی 5”، آن را نوش�ته 
ماجرای ربه كا )با بازی ترس�ا پالمر( 
را دنب�ال م�ی كن�د كه ت�رس های 
دوران كودك�ی اش با دی�دن برادر 
كوچكت�رش مارتین )با بازی گابریل 
بیتم�ن( برم�ی گ�ردد و ب�رادرش 
نی�ز هم�ان رویداده�ای ترس�ناك 
را با ظاهر ش�دن زن�ی غریبه كه با 
مادرش�ان )با بازی ماریا بلو( نسبت 
دارد، تجربه می كند. فیلم سینمایی 
 )Lights Out( ”چراغ ها خاموش“
روز 22 ج�والی 2۰۱6 اكران خواهد 

شد.

با موفقی�ت مالی حیرت انگیز فیلم 
سینمایی "آلیس در سرزمین عجایب" 
)Alice in Wonderland( در س�ال 
2۰۱۰ كه بی�ش از ۱ میلیارد دالر در كل 
دنیا فروش داشت، شكی وجود نداشت 
ك�ه دنباله ای برای آن س�اخته خواهد 
ش�د، به خصوص اینك�ه لوئیس كارول 
در سال ۱87۱ دنباله ای برای آن نوشته 
ب�ود. این بار، جیمز بابین، تیم برتون را 
ب�ه عنوان كارگ�ردان انتخ�اب كرده و 
بازیگران اصلی فیلم: میا واشیكوفسكا، 
جان�ی دپ، آن هاتاوی و هلن�ا بونهام 
كارت�ر تغییری نك�رده ان�د. صداهای 
آشنای آلن ریكمن، توبی جونز، استیون 
فرای، مایكل ش�ین و تیموتی اسپال را 
دوباره خواهیم شنید و بازیگران جدید 

این فیلم، ریس آیفانز در نقش پدر مد 
هتر و ساشا بارون كوهن در نقش تایم 
بازی می كنند. فیلم سینمایی “آلیس 
 Alice Through the( ”آنسوی آینه
Looking Glass( روز 27 م�ه 2۰۱6 

روی پرده سینماها خواهد رفت.

جیم�ز ون پ�س از كارگردانی فیلم 
"خش�مگین 7"، دوب�اره ب�ه ژانری كه 
ب�ه خاطرش ش�هرت یافته یعن�ی ژانر 
وحشت بازگشته و دنباله فیلم "احضار 
روح" كه در س�ال 2۰۱3 س�اخته ش�د 
را م�ی س�ازد. ورا فارمی�گا و پاتریك 
ویلس�ون دوب�اره در نقش ل�ورن و اد 
وارن، كارآگاه ه�ای ام�ور فراطبیع�ی، 
بازی می كنند كه به ش�مال لندن سفر 
می كنند تا به زنی )با بازی فرانس�یس 
اوكان�ر( كه ب�ه همراه چه�ار فرزندش 
در خانه ای زندگی می كند كه توس�ط 
ارواح خبیث تسخیر شده، كمك كنند. 
فیلم سینمایی ترسناك"احضار روح 2" 

)The Conjuring 2( ك�ه بر اس�اس 
اِنفیلد” س�اخته شده  ماجرای”ش�بح 
روز دهم ژوئن 2۰۱6 به نمایش عمومی 

درمی آید.

کتاب جنگل

چراغ ها خاموش

آلیس آنسوی آینه 

احضار روح

اتاق خبر: كیث كیمبل، از وبسایت متاكریتیك هر هفته آخرین اخبار، آپدیت ها، تریلرها و مطالب مربوط به فیلم های سینمایی كه قرار است در طول ماه های آینده 
روی پرده سینماهای دنیا بروند را گردآوری و منتشر می كند. متاكریتیك وبسایتی تجاری است كه نقدهای منتقدین در خصوص فیلم های سینمایی، بازی ها، آلبوم های 
موسیقی، سریال ها، دی وی دی ها و اخیراً كتاب ها را جمع آوری می نماید. بنابراین می توانید موثق ترین اخبار در مورد فیلم های مورد عالقه خود و ستاره هایی كه قرار 

است در این فیلم ها بازی كنند را در اینجا بخوانید.

جدیدترین ها    بر پرده سینمای جهانی بهترین ها


