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سخن آغاز

همچنان که در سیاس��ت خارجی عصر جهان دو قطبی و 
بهره بردن از تضاد دو بلوک ابر قدرت گذش��ته اس��ت، در 
سیاست داخلی نیز این رقابت دو قطبی از کارکرد افتاده و 
تنها در یک توازن قوا، آنچنان که در توافق هسته ای نمود 

یافت می توان راه را بسوی توسعه همواره کرد.
 همزمان با حصول توافق هس��ته ای در چارچوب برنامه 
جامع اقدام مشترک )برجام(، آنچه بیش از پیش در سپهر 
سیاس��ی کش��ور ضروری می نماید، توازن قوا به عنوان 
یک تئوری پایه در علم سیاس��ت اس��ت. به نظر می رسد 

که دس��تگاه دیپلماس��ی ایران پس از یک قرن و از زمان 
مرحوم میرزا تقی خان امیرکبیر که به س��مت موازنه منفی 
متمایل بود و بنا به اقتضای ش��رایط و نظام جهانی در آن 
زمان و دوران پس از آن، همچنان بر این اصل تاکید دارد، 

در دوران پسا توافق راهبردی جدید اتخاذ کرده است.
همچنان که در سیاس��ت خارجی عصر جهان دو قطبی و 
بهره بردن از تضاد دو بلوک ابر قدرت گذش��ته اس��ت، در 
سیاست داخلی نیز این رقابت دو قطبی از کارکرد افتاده و 
تنها در یک توازن قوا، آنچنان که در توافق هسته ای نمود 

یافت می توان راه را بسوی توسعه همواره کرد.
امروز دیگر جنگ س��رد تمام ش��ده و ایدئول��وژی های 
بزرگ بش��ری به زوال رفته اند؛ اینک زم��ان یک انتخاب 

تاریخی است و مجالی برای تاخیر نیست. 
ادامه در صفحه 2

محمدرضا ستاری

روزنامه نگار- عضو تحریریه اتاق خبر

دیپلماسی جذب سرمایه گذاری خارجی

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران خواستار شد

بازاریابی پاشنه آشیل صادرات
10
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 بازگشت رونق 
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دیپلماسی جذب سرمایه گذاری خارجی
ادامه از صفحه اول

در این زم��ان جنگ بین دولت ه��ا تقریبًا نامحتمل اس��ت و 
تامین امنیت از طریق یکجانبه گرایی به تاریخ پیوسته است. 
با نگاهی به روند جنگ س��رد میان دو ابرق��درت و ذخیره و 
انباشت سالح های هس��ته ای در زرادخانه ها تنها به منظور 
تامین امنیت، این فکر متبادر می ش��ود که انسان با پی گیری 
این راهبرد تا چه ح��د می تواند منطق خود را از دس��ت داده 
باش��د.در نظم کنونی بین المل��ل بزرگترین دش��من امنیت 
خود امنیت اس��ت. نگاه کنیم به صدام، حافظ اسد و قذافی. 
هرچه داش��تند به پای امنیت گذاشته و دس��ت آخر آن چه 
که قربانی شد، امنیت کشورش��ان بود. اکنون امنیت مشترک 
مطرح است تا سرچش��مه خطر خشکانده ش��ود، نه این که 
دایم خود را ب��رای خطر آماده کرد. بای��د بدانیم که موقعیت 
ایران ما استثنایی است. این سرزمین تشنه سرمایه گذاری و 
همکاری است و اگر قرار باشد گشایشی صورت بگیرد، باید 
همه نهادهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی خود را 
دریابیم.زمانی بود که گفته می شد باید مستقل باشیم و برای 
مستقل بودن نیز باید خودکفا بود. امروز این تئوری به عنوان 

ش��عار به کار صندوقچه تاری��خ می آید. اگر چ��ه در توافق 
هسته ای استقالل خود را به رخ کش��یدیم، اما باید بدانیم که 
استقالل در خودکفایی نیست، بلکه در همکاری است و تنها 
با همین راهبرد اس��ت که نفوذمان در س��ایر کشورها امکان 
پذیر خواهد ب��ود. پس از جنگ جهان��ی دوم، آلمان و ژاپن 
دو کشور شکست خورده ای بودند که هنوز آمریکا در آنجا 
پایگاه دارد؛ اما امروز اگر بپرسیم که کدام کشورها بیشترین 
نفوذ را در آمریکا دارند؟ پاسخ قطعًا این است: آلمان و ژاپن.

در اینجا س��خن دکتر قاس��م افتخاری که به حق می توان از 
وی به  عنوان استاد اساتید علوم سیاسی ایران نام برد، جان 
کالم را به خوبی می رس��اند. در دروان جدی��د، دیوارهای 
نفوذ ناپذیر مرزها فقط در نقش��ه ها نمایان اس��ت و جلوی 
این س��یل به راه افتاده را نمی توان گرفت. باید وارد گود شد 
و توافق می تواند ما را وارد این گود کند. باید متوجه باش��یم 
که کارهای مطلوب هم��واره راه خود را پیدا م��ی کنند. در 
دنیایی که امروزه به مثابه نمایشگاه است و هر کشوری در آن 
غرفه ای دارد، بازدیدکنندگان این نمایشگاه به دنبال کاالی 
مطلوب خود می گردند. در چنین دنیای پررقابتی نمی توان 

کاالی مادی و معنوی بنجل تولید کرد و انتظار استقبال از آن 
را هم داش��ت.به همین دلیل و با نگاهی گذرا به س��یر تحقق 
توافق هس��ته ای و اجرایی شدن رس��می آن از دی ماه سال 
گذش��ته تاکنون، می توان گفت:این توافق اس��ت که مس��یر 
را برای هم��کاری و پیوندهای محکم سیاس��ی، اقتصادی 
و فرهنگی ما با جهان گش��وده اس��ت. اکنون مفهوم معامله 
از بازار به سیاس��ت آمده اس��ت: بازی برد- برد؛ چیزی می 
دهیم و چیزی می گیریم. این است اس��تراتژی دوران تازه. 
در همین چارچوب است که به طور بی سابقه ای شاهد تردد 
هیات های مختلف سیاس��ی- اقتصادی به کش��ور هستیم. 
حال که گام اول یعنی آغاز تعامل با نظام بین الملل در قالب 
توافق هس��ته ای به ثمر نشسته اس��ت، بیش از گذشته لزوم 
تدوین دیپلماس��ی اقتصادی در راهبرد سیاست های کالن 
کشور قابل لمس اس��ت. باید تاکید کرد که جذب سرمایه و 
فناوری ه��ای خارجی فرآین��دی چند مرحله ای اس��ت و 
نخستین شرط تحقق آن نیز اصالح و تقویت نهادهای مالی 
و اقتصادی در داخل کشور به عنوان بستری برای به رشد و 

شکوفایی این سیاست است.

اتاق خبر: در نظام حقوق بین االملل 
نهادی  بنام مصونیت دولتها وجود دارد. 
مطابق ای�ن نهاد که ام�روزه به یکی از 
قواعد حقوق بین المل�ل عرفی تبدیل 
ش�ده اس�ت؛ هی�چ دولتی نم�ی تواند 
اقدام�ات و عملک�رد دول�ت دیگری را 
در محاک�م داخلی خود مورد محاکمه و 
تعقیب قرار دهد و به مس�ئولیت مدنی 
و یا کیفری دولت خارجی اس�تناد کند، 
مگر در حالتی اس�تثنائاتی که در نظام 
حقوق بین الملل در پرتو تحوالت چند 

دهه اخیر پذیرفته شده است.
بنظر می رس�د این اقدام�ات مورد 
ادعا، که بموجب آنها محاکم آمریکایی 
علیه جمهوری اس�امی ایران اقدام به 
ص�دور رای کرده ان�د و همچنین اقدام 
اخیر دیوان عال�ی مبنی بر صدور جواز 
اجرای این احکام محلو مبنایی در حقوق 
بین الملل ندارد و مش�مول استثنائات 
در مصونیت دولتها ق�رار نمی گیرد.در 

این میان یک�ی از اس�تثنائات مهم در 
مصونیت دولته�ا، اس�تثناء معروف به 
ش�به جرم یاTort Exception  است. 
در این اس�تثناء، اگر اقدامات مجرمانه 
دولتی در خاک دولت مقر دادگاه انجام 
شده باشد و آن اعمال منتسب به دولت 
خوانده باشد، دولت مقر دادگاه می تواند 
دولت مربوطه را تحت تعقیب قرار دهد.
ولی در این دعاوی که علیه دولت ایران 
مطرح شده اس�ت، این موضوع عمدتا 
مرب�وط به اقدامات�ی بود ک�ه منجر به 
آسیب جانی و جس�می به اتباع ایاالت 
متحده آمریکا که در خارج از آن کشور 
مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته اند 
و نیز علیه آنها گ�روگان گیری صورت 
گرفت�ه و یا انفجار مقر آمریکایی ها می 
باش�د. پس این اقدامات در محل کشور 
مقر دادگاه یعنی آمریکا صورت نگرفته 
است و محل آن یا در سرزمین فلسطین 
اشغالی یا کشور لبنان قرار داشته است .
با این حال محاک�م آمریکایی مدعی 
این بودند که گروههایی که این اعمال را 
انجام داده اند رفتارشان به نوعی منتسب 
به ایران است و دولت ایران از آنها حمایت 
ک�رده اس�ت. صرفنظر از صحت و س�قم 
معیار مورد اس�تفاده در انتس�اب اعمال 
این گروهها به ای�ران که این موضوع نیز 
مورد انتقاد حقودانان قرار گرفته اس�ت، 
نفس برقراری این اس�تدالل حقوقی نیز 

زیر سوال رفته است.

اتاق خبر: عباسعلی منصوری آرانی 
عضو کمیس�یون سیاس�ت خارجی و 
امنیت مجلس در گفت و گو با اتاق خبر 
درمورد مهمترین رویکرد مجلس آینده 

و نحوه تعامل آن با دولت گفت:
عقی�ده من این اس�ت ک�ه مجلس 
دهم، مجلس�ی منطقی، چارچوبه ای و 
فراجریانی اس�ت و می تواند تشخیص 
ده�د ک�ه ب�ا موضوع�ات راهب�ردی، 
تاکتیک�ی و میدان�ی چ�ه برخ�وردی 
داش�ته باش�د. بنابراین بنظر می رسد 
تعاملی منطقی می�ان دولت و مجلس 
وجود داشته باشد و در سایه این تعامل 
حرکت�ی رو ب�ه جلو در کش�ور بوجود 

بیاید.
وی درمورد مهمترین اولویت مجلس 
دهم اظهار داشت: مجلس دهم باید سه 
برنام�ه کوتاه مدت، می�ان مدت و بلند 
مدت را در دس�تور کار خود قرار دهد، 
ک�ه در کوت�اه مدت و می�ان مدت این 
مجلس اجرایی شود و در بلند مدت نیز 
تا مجلس یازدهم پیگیر مسایل مربوط 

به کشور باشد.
بدون ش�ک بیکاری جوان�ان ما که 
رقمی در حدود 7 میلیون نفر را شامل 
می شود یک گرفتاری بزرگ به حساب 
می آی�د که  ح�ل این مش�کل باید با 
کمک به تولید داخلی و به عبارت دیگر 
حرکت در چهارچوب اقتصاد مقاومتی 

عملیاتی شود.

همچنین مجلس دهم حتما باید نظر 
خود را به س�مت مشکات معیشتی و 
گرفت�ار ی های اقتصادی معطوف کند. 
باید با دیدی صادرات محور و ورود ارز 
به کشور بتوان امید و نشاط و حرکت را 
به جامعه ای که نیازمند آن است تزریق 
کرد. الزمه ایجاد این نشاط در سایه ی 
این اس�ت که بتوانیم در بعد اقتصادی 
کارآمد جلوه کردهتا مردم بتوانند این 
تحول اقتصادی را در کوتاه مدت و میان 
مدت لمس و آثار اقتصاد پویا در کشور 

را مشاهده کنند.
البته باید خاطرنشان کنم  که بدلیل 
وجود فشارهای اقتصادی سختی که در 
این س�الها مردم آن را تجربه کرده اند، 
بسیار سخت است تا بتوان نوید وعده 
های بلند مدت را داد. عدم رعایت این 
نکنه ممکن است موجبات جلب توجه 
جامعه به سوی شعارهای پوپولیستی را 

فراهم بیاورد.

رفع مشکالت معیشتی و اقتصادی، اولویت مجلس دهمحکم دیوان عالی آمریکا تخطی از حقوق بین الملل است



اقتصادی3

گوشه کنار اقتصاد

 عالقه مندی تهران-استکهلم 
برای افزایش تراز تجاری

اتاق خب�ر : در دی��دار وزی��ر صنعت 
کش��ورمان با وزیر محیط زیس��ت 
سوئد بر ارتقای س��طح مبادالت 

تجاری دو کشور تاکید شد.
محمدرضا نعم��ت زاده در دیدار 
وزیر محیط زیس��ت و انرژی سوئد 
و هیات همراه با اش��اره به تحریم های 
ظالمانه بر علیه کشورمان، گفت: در زمان تحریم، شرکت 

اسکانیا همکاری خود را با ایران حفظ کرد.
وزیر صنعت، مع��دن و تجارت، حجم مب��ادالت تجاری 
دو کشور ایران و سوئد را در گذشته بالغ بر ۳۰۰ میلیون 
دالر و بس��یار ناچی��ز توصیف ک��رد و گفت: ب��ا توجه با 
س��ابقه ارتباطات تاریخی کشورمان با س��وئد،  پتانسیل 
همکاری های مشترک وجود دارد و می توانیم به عنوان 

هاب منطقه خاورمیانه برای این کشور قرار بگیریم.
طی حکمی صورت گرفت؛

اختیار جدید وزیر اقتصاد به سازمان مالیاتی
اتاق خب�ر :  وزیر اقتص��اد، اختیار مواد 
۱۲ و ۱۳ قانون رسیدگی به تخلفات 
اداری را به رئیس کل سازمان امور 

مالیاتی کشور تفویض کرد.
علی طیب نیا اختیار م��واد ۱۲ و 
۱۳ قانون تخلفات اداری را به رییس 
کل سازمان امور مالیاتی کشور تفویض 
کرد. در حکم علی طیب نیا برای سید کامل تقوی نژاد می 
خوانیم: در راستای سالم سازی محیط اداری و تسریع در 
رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان، بدینوسیله اختیار 
مواد ۱۲ و ۱۳ قانون رس��یدگی به تخلفات اداری مصوب 

۱۷ آذرماه ۱۳۷۲ به جنابعالی تفویض می شود. 
نظام نوین ترویج کشاورزي کشور 

طراحي شد
اتاق خبر:  قائم مقام سازمان تحقیقات، 
آم��وزش و ترویج کش��اورزي وزارت 
طراح��ي  از  کش��اورزي  جه��اد 
نظام نوی��ن تروی��ج فعالیت هاي 
کشاورزي در سطح کشور خبرداد. 
غالمحسین طهماسبي افزود: شرایط 
اقلیمي در دنیا با س��رعت در حال تغییر 
است که گرم شدن کره زمین، بحران آب که دنیا با آن روبرو 
است و اثرات این تغییر اقلیمي در کش��ور ما به عنوان یك 

سرزمین خشك و نیمه خشك مي تواند گسترده باشد.
محدودیت فروش ارز صادرات طال لغو شد

اتاق خب�ر: معاون س��ازمان توسعه 
تجارت ای��ران از تصمیم دولت 
ب��رای رون��ق ص��ادرات ط��ال 
خب��رداد و گف��ت: از این پس 
صادرکنندگان ط��ال می توانند 
ارزهای حاصل از ص��ادرات را با 

نرخ بازار آزاد به بانك ها بفروشند.

رئیس کل بانك مرکزی گفت: از بانك های آفریقای جنوبی 
برای برقراری روابط بانکی و باز کردن حس��اب های متقابل 
دعوت می کنیم.ول��ی اهلل س��یف در دیدار با وزی��ر دارایی 
آفریقای جنوبی با تاکید بر اینک��ه تحریم ها در حال حاضر 
محدودیتی در فعالیت بانکی ما با دیگر کشورها جز آمریکا 
ایجاد نمی کند گفت: در توافق ایران و کشورهای ۱+۵ تمام 
تحریم های مرتبط با برنامه هسته ای ایران برداشته شده اما 
تحریم های اولیه باقی مانده اس��ت که ارتباطی با مذاکرات 
هس��ته ای ندارد.رئیس کل بانك مرکزی با اشاره به روابط 
مثبت بانکی بین ایران و آفریقای جنوب��ی قبل از برقراری 
تحریم ها اظهارداشت: در شرایط تحریم، وقفه ای در روابط 
بین دو کشور ایجاد ش��د که پس از رفع تحریم ها باید برای 

بهبود بیشتر روابط تالش کنیم.
وی ظرفیت های همکاری اقتصادی دو کشور را بسیار باال 
دانس��ت و تصریح کرد: پیش نیاز تحقق این ام��ر، برقراری 
روابط بانکی و فراهم کردن تس��هیالت ب��رای فعالیت های 
اقتصادی متقابل اس��ت؛ بنابراین برای ایجاد این ش��رایط 

آمادگی داری��م و در این راس��تا از بانك مرکزی و بانك های 
آفریقای جنوبی برای برق��راری روابط بانک��ی و باز کردن 
حس��اب های متقاب��ل دعوت می کنیم.س��یف اف��زود: ما 
آفریقای جنوب��ی را مرکزیت قاره آفریقا می شناس��یم که 
می توان��د دروازه برقراری روابط بانکی ما با کل قاره باش��د. 
رئیس ش��ورای پول و اعتبار ب��ا ابراز امی��دواری از برقراری 
دوباره روابط اقتصادی و بانکی در س��طح گسترده بین دو 
کشور، اظهارداشت: س��رمایه گذاری های خوبی در گذشته 
بین ایران و آفریقای جنوبی از جمله شرکت MTN وجود 
داشته و در حال حاضر نیز زمینه چنین سرمایه گذاری هایی 
ایجاد شده؛ ما نیز باید تالش کنیم این موضوعات از حمایت 
کامل بانکی دو کشور برخوردار ش��ود.وی با اشاره به اینکه 
بانك های کوچك و متوسط در برقراری ارتباط با بانك های 
ایران مش��کلی ندارن��د اف��زود: بانك های ب��زرگ به دلیل 
جریمه هایی که از طرف آمریکایی ها اعمال شد از برقراری 
روابط بانکی با ای��ران، هراس و تردید دارن��د و این موضوع 

باعث ُکندی در عادی سازی روابط بانکی شده است.

سیف اعالم کرد:

گسترش مناسبات بانکی با آفریقای جنوبی

تجارت
پنجره واحد مجازی میان گمرکات ایران و ترکیه ایجاد می شود

گمرک جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد: انجام مقدمات 
ایجاد پنجره واحد مجازی ب��رای تبادل اطالعات گمرکی 
میان ای��ران و ترکیه، دو طرفه و ش��بانه روزی ش��دن مرز 
بازرگان و بازگشایی مرز سرو- اسن دره در اردیبهشت ماه، 

در دستور کار گمرکات دو کشور قرار گرفته است.
درب تج��اری م��رز س��رو)آذربایجان غربی(- اس��ن دره 
)ترکیه( با توجه ب��ه ناامنی های به وجود آمده در س��مت 
ترکیه از ۳۱ مردادماه پارس��ال بس��ته ش��د به طوری که 
هیچ گونه وس��یله نقلیه از جمله کامیون و س��واری از این 
مرز تردد نمی کند.براس��اس این گزارش، به دنبال س��فر 
رئیس جمهوری کش��ورمان به ترکیه، ط��رف ترک اعالم 
کرد مدرنیزاسیون دروازه مرزی اس��ن دره در قالب برنامه 
اصالحات مرزی ترکیه در آینده نزدی��ك به اتمام خواهد 
رس��ید؛ رئیس گمرک ترکیه نی��ز در نامه رس��می برای 

بازگشایی در اردیبهشت ماه اعالم آمادگی کرده است.
همچنین با توج��ه ب��ه محدودیت های س��اعت کاری و 
گس��ترش مبادالت کاال و افزای��ش تردد مس��افر، ایجاد 

م��رزی  مش��ترک  دروازه 
در م��رز رازی )آذربایج��ان 

غربی(- کاپی کوی)ترکیه( مورد 
توافق واقع ش��د و طرفین بر ایجاد 

زیرس��اخت های جاده ای مورد نیاز توسط دو طرف توافق 
کردند و مقدمات اجرای آن فراهم ش��ده و به زودی زمان 
دقیق اجرا اعالم خواهد ش��د. ایجاد پنجره واحد مشترک 
مرزی بین گمرکات کش��ورهای ایران و ترکیه با توجه با 
امضای یادداشت تفاهم تبادل اطالعات بر خط بین دولت 
ایران و ترکیه در ۱9 فروردین ماه س��ال 94 در تهران، در 
بیست و پنجمین کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی 

دو کشور مطرح و اجرا شدن آن مورد تأکید قرار گرفت.
در این زمین��ه گمرک ای��ران آمادگی کام��ل خود را 
برای برق��راری تبادل اطالع��ات از طریق پنجره واحد 
تجاری فرام��رزی اعالم کرد و گم��رک ترکیه در حال 
انجام مراحل قانونی اخذ مجوزه��ای الزم برای تبادل 

الکترونیکی اطالعات است.
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 اتاق4
 بازرگانی

کوتاه از اتاق 
نایب رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران:

حذف تعرفه ترجیحی پوشاک ترکیه ، 
حمایت از تولیدات داخلی است

اتاق خب�ر: نایب رئیس کمیس��یون 
تس��هیل کس��ب و کار اتاق تهران 
معتقد اس��ت که برداشته شدن 
تعرفه ترجیحی پوشاک ترکیه 
می تواند به رونق صنعت پوشاک 
کش��ور کمك کند و روی واردات 
رسمی پوشاک از ترکیه تاثیر بگذارد 
و در راس��تای حمایت از تولیدات داخلی 
صنعت پوشاک و نساجی کش��ور باشد. دبیرکل انجمن 
نس��اجی کش��ور اعالم کرد که وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در کتاب مقررات صادرات و واردات در س��ال 9۵ 
در تعرفه ترجیحی پوش��اک با ترکیه تجدید نظر کرده 

است و تعرفه حذف شده است.
احمد کیمایی اس��دی با اعالم رضای��ت از این موضوع  
گفت:»برداش��ته ش��دن تعرفه ترجیحی تاثیر مهمی 
روی واردات رسمی پوشاک از ترکیه خواهد گذاشت به 
خصوص اگر تعرفه های جدید باال در نظر گرفته شود و 
این می تواند حمایت از تولیدات داخلی صنعت پوشاک 
و نساجی باشد که در س��ال های گذشته و بعد از وضع 
تعرفه ترجیحی با ترکیه بیش از گذشته تحت فشار قرار 

گرفتند.« 
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد:» اگرچه 
حذف تعرفه ترجیحی می تواند کمك کننده به صنعت 
نساجی و پوشاک کشور باش��د اما اقدام مهمی که باید 

صورت بگیرد مبارزه با قاچاق پوشاک و نساجی است.«
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران مطرح کرد:

مخالفت بخش خصوصی و دولت با دو 
نرخی شدن بنزین

فرهاد فزونی، عضو هیئت نمایندگان 
اتاق ته��ران در واکن��ش به تالش 
مجلس ب��رای دو نرخ��ی کردن 
بنزی��ن و مخالفت دول��ت در این 
باره گفت: مجلس شورای اسالمی 
از سر لج و لجبازی نه به صالح ملت 
و منافع ملی، دو نرخی کردن بنزین را 
مطرح می کند. دو نرخی کردن بنزین به نفع کشور نیست و 
گویا این مسئله بیشتر برای لجبازی با دولت یازدهم مطرح 
ش��ده و جای تاس��ف دارد.فزونی گفت: خواسته مجموعه 
اقتصادی کشور این اس��ت که ارز تك نرخی شود با بتوانیم 
یك سری از مشکالت را حذف کنیم و جلوی رانت خواری 
را بگیریم. دو نرخی کردن بنزین بط��ور حتم فضایی برای 
رانت خواری ایجاد می کند و فساد به بار خواهد آورد. به هیچ 
وجه به صالح کشور نیست. نه وزیر نه معاونان و هیچ کدام از 
اعضای دخیل دولت در این مسئله و فعاالن بخش خصوصی 
ب��ا دو نرخی ک��ردن بنزی��ن موافق نیس��تند. عضو هیئت 
نمایندگان تهران ادامه داد: چی��زی که ما می خواهیم این 
اس��ت که قیمت بنزین را در محل توزیع که مخازن وزارت 
نفت یا پاالیشگاه هاست یکسان باشد. و هزینه حمل نه به 

عهده دولت بلکه بر عهده جایگاه داران باشد.

اتاق خب�ر: رئیس ات��اق بازرگانی ته��ران در مورد 
ریسك س��رمایه گذاری در ایران با اشاره به نقش  
تحریم ها در اقتصاد، این امر را موجب عقب ماندن 

کشور از سایر کشورهای دنیا دانست.
مسعود خوانساری گفت: باید این موضوع را قبول 

کرد که ارتباط اقتصاد ما با دنیا به مدت ۱۲ سال 
قطع بوده اس��ت و در این مدت ما نتوانسته 
ایم ک��ه اقتصاد خ��ود و به خص��وص نظام 
بانکی ایران را متناس��ب با پیش��رفت های 

کشورهای دیگر توسعه دهیم.
خوانساری ضمن اش��اره به تغییرات قوانین 
بانکی در دنیا و دور ماندن نظام بانکی از این 

تغیی��رات را در پایین آم��دن رتبه بندی 
ای��ران تاثی��ر گذار دانس��ت و 

اف��زود: طبیع��ی اس��ت با 
توجه شرایط فعلی کشور 
که بعد از رف��ع تحریم ها 
به وجود آمده بازگش��ت 
ب��ه وضعی��ت ع��ادی و 
ش��رایط قب��ل از وضع 

تحریم ها زمان بر باشد.
رئی��س ات��اق بازرگانی 
ته��ران ب��ا تاکی��د ب��ر 
شرایط کنونی اقتصادی 
داخلی ای��ران و ارتباط 

آن ب��ا افزایش ریس��ك 
س��رمایه گ��ذاری تصریح 

ک��رد: در صورتی که اقتصاد 
کش��ور در بهترین ش��رایط 
رش��د ۵ درصدی را در سال 

9۵ تجربه کند، می ت��وان امیدوار بود که وضعیت 
اقتصادی به س��ال 8۳ بازگردد. ب��ا این حال همه 
ما امیدوار هس��تیم که ای��ن اتفاق هرچ��ه زودتر 
رخ دهد و ش��اهد بازگش��ت ش��رایط اقتصادی به 
وضعیت مطلوب باش��یم.  وی در مورد رتبه ایران 
و ش��اخص رتب��ه بن��دی س��رمایه گذاری 
گفت: رتب��ه B+ برای کش��ور ما به طور 
حتم رتبه خوب و مناس��بی نیست. به 
علت مش��کالتی که در این چند سال 
ب��رای اقتصاد کش��ور و ب��ه خصوص 
نظام بانکی کش��ور پیش آمده اس��ت 
رتبه بن��دی ایران بس��یار کاهش پیدا 
کرده بود. ام��روز علیرغم ای��ن که این 
رتبه تا ح��دود زی��ادی بهبود 
پی��دا کرده نیاز اس��ت که 
ت��الش بیش��تری برای 
بهتر ش��دن ای��ن رتبه 
بگیرد.  ص��ورت  بندی 
خوانس��اری در پاس��خ 
ب��ه س��والی در م��ورد 
بازرگانی،  حذف کارت 
با اش��اره ب��ه مذاکرات 
و رایزنی ه��ای صورت 
گرفته اعالم کرد: درباره 
این موض��وع صحبتهایی 
مبن��ی ب��ر ام��کان حذف 
در  بازرگان��ی  کارت 
گرفت.  ص��ورت  درازم��دت 
اما حذف ای��ن کارت در کوتاه 

مدت امکان پذیر نیست.

مسعود خوانساری در گفتگو اتاق خبر

بازگشت رونق به اقتصاد کشور زمان بر است

پنجشنبه 9 اردیبهشت 1395

اتاق خبر: عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با 
بیان اینکه دولت با نگاه حمایت از تولید داخلی، تعرفه 
های 9۵ را تعیین کرده است؛ اظهار کرد: دولت و بخش 
خصوصی نگرش��ی متفاوت به تعیین تعرفه ها و یا سایر 
مس��ائل اقتصادی دارند ک��ه  این امر بازخ��ورد و نتایج 

مناسب و مثبت نخواهد شد.
عباس آرگون افزود: در حال حاضر نگاه همه جانبه 
به موضوعات وجود ندارد و هر بخشی با زاویه خود 

به مسائل نگاه می کند.
وی گفت: دولت تالش کرده تا سطح عمومی تعرفه 
ها را کاهش دهد اما در برخی رش��ته های تولیدی 
و تجاری س��طح عمومی تعرفه ها نس��بت به سال 
قبل افزایش داش��ته که محدودیت های��ی را برای 

تولیدکنندگان در برخواهد داشت.
آرگون ادام��ه داد: اگر تعامل و همفک��ری الزم در 
مس��یر تعیین تعرفه و س��ایر موضوعات اقتصادی 

در کش��ور بین صاحب 
نظران دولت��ی و بخش 

خصوص��ی وجود داش��ته 
باش��د، قطع��ا نتای��ج بهت��ر و 

جامعی خواهیم داش��ت. آرگون تصریح کرد: الزم 
اس��ت یك نگرش سیس��تمی بر تمام امور کشور 
حاکم باش��د و در این راستا الزم اس��ت نگاه خود 
را چه در بخ��ش خصوصی و چ��ه در بخش دولتی 

اصالح و از تمام نقطه نظرات بهره ببریم.
وی درخصوص پارامترهای تعیین تعرفه در کشور 
گفت: باید به س��متی حرکت کنیم که در تعامالت 
بین المللی منزوی نش��ویم و تعامل س��ازنده ای با 
جامعه بین المللی برقرار کنیم. در این راس��تا الزم 
اس��ت تمام موانع موجود تعرفه ای و غیر تعرفه ای 
را در کش��ور کاهش دهیم تا بتوانیم خود را با سایر 

کشورها تطبیق دهیم.

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران در گفت و گو با اتاق خبر تاکید کرد

تسهیل ورود کاالی قاچاق با افزایش تعرفه
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اقتصاد 

یادداشت
شهرام شریعتي- عضو هیات مدیره خانه اقتصاد ایران

تشکل ها و پدیده قاچاق
اتاق خبر: مبارزه تاثیرگذار 
خص��وص  در  کارآم��د  و 
مقوله قاچ��اق کاال، یکي از 
محورهاي اساسي در تحقق 
مقاومتي محسوب  اقتصاد 
مي شود بنابراین باید به آن 
به عنوان زمینه ساز حمایت 
عملي از تولی��دات داخلي 

نگریسته شود. در سیاس��ت هاي اقتصاد مقاومتي طبیعتا 
این بحث مي تواند به شاه کلید حل بسیاري از مشکالت بدل 
شود. در حقیقت موضوع قاچاق به نوعي است که چندین 
بخش از اقتصاد ایران از جمله صنعت، بازرگاني، شبکه هاي 

توزیع و حتي حمل و نقل را تحت تاثیر قرار داده است.
تصویب قوانیني نظی��ر قانون مب��ارزه با قاچ��اق ارز و کاال، 
آیین نامه اجرایي قانون مذکور، تش��کیل ش��عب تخصصي 
رسیدگي به جرایم قاچاق، تشکیل شعب بدوي و تجدیدنظر 
ویژه مب��ارزه با قاچاق، ارائه گزارش هاي س��ه ماهه توس��ط 
مراجع قضایي و... همه از اقداماتي بوده اند که قانونگذار براي 
جلوگیري از ارتکاب قاچاق کاال و ارز پیش بیني کرده اند ولي 
بررسي هاي انجام شده موید آن است که اقدامات مذکور چه 
از سوي قانونگذار و چه از س��وي مجریان نتوانسته مشکل 
قاچاق کاال را در کش��ور ب��ه نحوي مطل��وب مدیریت کند.

انحصاري ک��ردن نقش دولت ب��دون درنظرگرفتن اهمیت 
تشکل هاي بخش خصوصي در موضوع مطروحه، مخصوصا 
در س��نوات اخیر باعث ش��ده که بخش خصوصي به عنوان 
یکي از عوامل اصلي قاچاق در کش��ور قلمداد شود. در حالي 
که از قاچاق بیشتر کارخانه ها و کارگاه هاي کوچك و متوسط 
مقیاس که بنیه مالي کمتري دارند و اتفاقا اکثر آنها به بخش 
خصوصي تعلق دارند، آس��یب دیدند اما بسیاري از انگشت 

اشاره ها به سمت بخش خصوصي نشانه رفت. 
اقدامات پیشگیرانه یي نظیر اقدامات نظارتي و تنبیهي باهدف 
ریش��ه کني قاچاق، جز وظایف قانونگذار محسوب مي شود، 
ولي راهب��ري و تبیین اس��تراتژي آن، تنه��ا از مصدر بخش 
خصوصي و تشکل هاي صنفي آنها امکان پذیر است تا بتوان به 
کمك آنها، مصادیق قاچاق کاال را آن گونه که در واقعیت ظهور 
دارد، ترسیم و تبیین کرد. در این میان تعیین سهم بخش هاي 
مختلف کشور از قاچاق کاال از برنامه هایي است که باید مورد 
مداقه قرار گیرد. در صدر کاالهاي قاچاق بسیاري از کاالهایي 
است که یا توسط بخش خصوصي تولید مي ش��ود یا واردات 
آن انجام مي ش��ود. ورود ه��ر کاالهاي قاچ��اق، یك فرصت 
اش��تغال مولد را از تولید کننده داخلي س��لب مي کند و این 
مهم مي تواند به عنوان نوعي فرصت سوزي جدي تلقي شود. 
قاچاق کاال معلول عوامل متعددي اس��ت. ضعف تولیدات 
ملي و داخلي، سیستماتیك نبودن نقل و انتقال ارز، نقص 
در مبادي ورودي و سیستم گمرکات، ازجمله مواردي که 
مي توان آنها را عامل توس��عه قاچاق کاال دانست. تشکل ها 
همچنین مي توانند با ارائه واقعیت هاي الزم در این خصوص 
در تصمیم س��ازي براي مدیران تصمیم گی��ر بخش هاي 
فوق الذکر، مش��ارکت ویژه کنند. حض��ور نماینده فعال و 
غیرمنفعل بخش خصوصي در نهادهاي اساس��ي مي تواند 

این حرکت را تسریع بخشد. 

اتاق خبر: کارشناس��ان اقتصادی بر ای��ن باورند که 
کاهش نرخ به صورت دس��توری موجب می ش��ود 

سپرده ها از نظام بانکی خارج شود.
مس��عود دانش��مند دبیرکل خانه اقتصاد ایران در 
گفتگو ب��ا خبرن��گار اقتصادی باش��گاه خبرنگاران 
جوان، اظهار داش��ت: ب��ا توجه به اینک��ه نرخ بهره 
در کش��ور تابع بازار اس��ت نمی توان آن را بصورت 

دستوری کاهش داد.
وی افزود: این مس��ئله در دولتهای گذش��ته بارها 
اتفاق افتاده و بصورت تجربی به اثبات رس��یده که 
کاهش نرخ به��ره بصورت دس��توری باعث خروج 
س��پرده ها از نظام بانک��ی و حرکت آن به س��مت 
بازارهای غیررس��می می ش��ود و این ام��ر امکان 
تس��هیالت دهی بانکها را کاه��ش داده و نیاز بازار 

برای اخذ تسهیالت راتأمین نخواهد کرد.
دانش��مند همچنین تصریح کرد: تا زمانی که نرخ 
بهره بانکی با ن��رخ بازار و نرخ س��ود بازدهی تولید 
متفاوت اس��ت معوقات بانکی حاصل می شود که 
این امر اس��اس ش��کل گیری بازار غیررسمی را به 

دنبال خواهد داشت.
دبیرکل خانه اقتص��اد ایران در پای��ان تأکید کرد: 
انتظار می رود تا بانك مرکزی با تهیه دستورالعمل 
های مربوط به سپرده های بانکی و نظارت دقیق بر 
نحوه اج��رای آن بتواند بدون دخالت مس��تقیم در 
نرخ سود، این موضوع را مدیریت و ساماندهی کند. 

مسعود دانشمند – دبیرکل خانه اقتصاد ایران

کاهش نرخ سود بانکی 
اقتصاد را به کدام سو 
می برد؛ بقا یا نابودی ؟

اتاق خبر: ایجاد توافق��ات بین المللي میان ایران و 
کشورهاي ۱+۵ در ابتداي س��ال 94، نویدبخش 
تح��ول در فض��اي سیاس��ي و اقتصادي ب��ه نفع 
کشورمان بود. در س��ال 94، صنعتگران و فعاالن 
اقتصادي، چش��م انداز خوبي را براي سال 9۵ در 
نظر داش��تند. به واقع، در این ب��ازه زماني، برخي 
باورها مبني بر بهبود ش��رایط اقتصادي و سیاسي 
مطرح مي شود؛ بي ش��ك با وجود نامگذاري سال 
9۵، مبني ب��ر »اقتصاد مقاومتي؛ اق��دام و عمل« 
و همت دولتمردان مبني بر بهبود فضاي کس��ب 
و کار، امیدواری��م ب��ا وج��ود رفع موان��ع چنین 

انتظاراتي اجرایي شود.
اما براي بهبود ش��رایط، زمان زیادي نیاز است تا 
آنچه اذهان عمومي به آن مي اندیش��د، رخ دهد. 
ما نباید فراموش کنیم که تحریم هاي نابرابر علیه 
ایران، خس��ارت هاي جبران ناپذیري را به اقتصاد 
کش��ور متحمل ک��رد؛ حال ب��ا به دس��ت آوردن 
فرصت هاي جدید، باید درصدد برنامه منس��جم 
و جامع برآییم. یک��ي از انتظ��ارات در دوران لغو 
تحریم ها، این اس��ت ک��ه برنامه ی��ي را در زمینه 
ج��ذب س��رمایه گذاري خارج��ي درنظر گیریم. 
بنابراین ما هم به عنوان نماینده بخش خصوصي، 
بر این باوریم که با وجود مهیا شدن شرایط فعلي 
و باز ش��دن در هاي بین المللي ب��ه روي اقتصاد، 
اقتصاد کش��ور نیازمند جذب سرمایه گذار داخلي 
و خارجي اس��ت؛ چرا که ما طي س��ال هاي اخیر، 
به درآمدهاي نفتي اتکا داش��تیم و حاال با کاهش 

این درآمدهاي مل��ي، باید به س��مت درآمدهاي 
غیرنفتي حرکت کنیم.

متاس��فانه زیرس��اخت هاي ای��ران ب��راي دوران 
لغو تحریم آماده نیس��ت. سال گذش��ته قرار شد 
طرح هاي نیم��ه تمام کش��ور در اختی��ار بخش 
خصوصي قرار گیرد، اما ما ش��اهد این هستیم که 

این نوع گفتمان ها در حد حرف باقي مانده است.
اما نکته مهم��ي که در این میان الزم اس��ت، قید 
شود آن است که متاس��فانه برخي کشورها، ایران 
را تنها مقصدي براي فروش اق��الم تولیدي خود 
درنظر دارن��د که امیدواریم امض��اي تفاهمنامه و 
قراردادها در این فضاي اینچنین��ي، در نهایت به 

نفع صنعت ایران تمام شود.
به طور کل��ي باید گف��ت که ب��ا وجود ب��ازار 8۰ 
میلیوني و پتانسیل هایي که در اختیار داریم، باید 
منتظر رخ دادن اتفاق هاي خوش در انتهاي سال 

9۵ باشیم.

علی صدری- نایب رییس خانه اقتصاد ایران
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گزارش

نفرت از صدا اختاللی ژنتیکی

اتاق خبر: یك روان شناس گفت: اگر از صدای جویدن 
غذا توس��ط دیگران، صدای تلویزیون، ص��دای موبایل 
اعضای خانواده و مواردی از این دس��ت به طور افراطی 

رنج ببریم، دچار اختالل میسوفونیا هستیم.
 نسرین یوس��فی اظهار کرد: حساسیت معمولی نسبت 
به صداه��ای بلند ی��ا منزجرکننده، طبیعی اس��ت. اما 
برخی به هیچ عن��وان طاقت این طور صداه��ا را ندارند، 
در برابر بروز آن عصبی می ش��وند و به ش��دت واکنش 
نش��ان می دهند. طوری که حتی ممکن است اطرافیان 
احس��اس آزردگی خاط��ر و ناراحت��ی ک��رده و با خود 

بیندیشند که این فرد برایشان ادا در می آورد.
ای��ن روان ش��ناس ادام��ه داد: برخی تحقیقات نش��ان 
می دهد که میس��وفونیا )نفرت از صدا( ژنتیکی است و 
بیشتر به صداهای دهانی مربوط می شود. در واقع، برای 
بیش��تر انس��ان ها، دورهمی و مهمانی های خانوادگی 
لذت بخش اس��ت و یك تجربه عالی محسوب می شود، 
اما برای مبتالیان به میس��وفونیا ای��ن وضعیت چندان 
خوشایند نیست؛ چراکه وقتی در جمعی قرار می گیرند 
از صداهایی مثل خوردن غذا، باز و بس��ته شدن درب و 
خندیدن طوالنی رنج می برند. ب��ه همین خاطر، اغلب 

تنهایی را به رفت و آمد با اقوام ترجیح می دهند.
وی با تاکید بر این که مبتالیان به نفرت از صدا، دوستان 
مح��دودی دارند، تصریح ک��رد: این اصطالح در س��ال 
۲۰۰۰ در تمای��ز با اختالل هراس از ص��دا )فنوفوبیك( 
و برای کس��انی ب��ه کار رفت ک��ه اعصاب ش��ان با صدا 
تحریك می شد. البته هنوز روش مشخصی برای درمان 
کامل میس��وفونیا وجود ندارد و علت ابتال به آن نیز در 
صد در صد قابل تشخیص نیس��ت. اما محققان معتقدند 
که نفرت از صدا، به خود صداها مربوط نمی ش��ود. بلکه 
می تواند ناش��ی از خاطرات ناخوش��ایندی باشد که در 

کودکی برای فرد اتفاق افتاده است.
یوس��فی خاطرنش��ان کرد: مثال ممکن اس��ت کودکی 
از ص��دای آدام��س جوی��دن م��ادرش رنج بب��رد و به 
همین خاطر، در بزرگس��الی از ص��دای آدامس جویدن 
بیزار شده و نسبت به آن واکنش نشان دهد. به هر حال، 
میسوفونیا می تواند زندگی شخصی و اجتماعی را برای 
فرد دشوار کند و منتج به از دس��ت دادن موقعیت های 
اجتماع��ی مطلوب ش��ود. از ای��ن رو، برخی پزش��کان 
معتقدند که رفتار درمانی و ش��ناخت درمانی می تواند 
تا حد زیادی از حساس��یت زیاد نس��بت ب��ه صداهای 

نامطلوب بکاهد.

 سالمت
پنجشنبه 9 اردیبهشت 1395

6خوراکی برای طول عمر بیشتر
 اتاق خبر: طول عمر بیش��تر، همواره آرزوی بش��ریت بوده است. 
مسن ترین شخص جهان، س��وزانا ماشت  جونز، ۱۱۶ س��اله، اکثراً 
صبح ها از خوردن غذاهای س��الم و تقویت کنن��ده قلب مثل بیکن، 
تخم مرغ، و بلغور لذت می برد. به جز اینکه جونز با این صبحانه - که 
به نظر می آید خیلی خوشمزه می آید - دهه ها دستاورد علم تغذیه 
را برهم زده، بی شك راز اصلی طول عمر و سالمتی او است. گذشته 
از تخم مرغ و بلغور، غذاهایی وجود دارند که اگر هر روز به قدر کافی 
میل شوند ممکن است برای طول عمر یك شخص مفید باشند.   علم 
دریافته است که آنتی اکسیدان ها می توانند با بیماری های مرتبط با 

سن مثل عارضه قلبی و بعضی سرطان ها مبارزه کنند. طبیعت 
به ما کهکشانی ارزنده از این مولکول ها را به صورت خوراکی های 
کامل و خوشمزه، مثل توت ها، سیر و خیلی خوراکی های دیگر، 
ارزانی داشته اس��ت. فهرس��ت زیر را بخوانید تا کشف کنید چه 
خوراکی هایی را پژوهشگران با طول عمر و خوشبختی هم بسته 
می دانند. س��پس یك کاس��ه بزرگ از آنها را بردارید، نوش جان 
کنید و از زندگی خودتان بهترین ل��ذت را ببرید. در ادامه، به نقل 
از بازده،۶  خوراکی معرفی می شوند که پژوهش های متعدد نشان 

داده اند روی طول عمر انسان تأثیر می گذارد.

 شکالت سیاه
اجازه دهید با یك خبر عالی شروع کنیم. شکالت سیاه پر از فالونوئیدها 
و آنتی اکسیدان ها اس��ت. هر دو از التهاب و لخته های خونی پیشگیری 
می کنند. پژوهش ها نشان می دهند که التهاب با سالخوردگی و امراض 
مرتبط با سالخوردگی هم بسته هس��تند، پس خوراکی های ضد التهاب، 

کلیدی برای عمر طوالنی تر محسوب می شوند.

بروکلی
س��بزی های چلیپای��ی  مث��ل بروکلی ح��اوی مواد ش��یمایی 
پیش گیرنده از س��رطان مث��ل س��ولفورافان هس��تند. در یك 
مطالعه دریافتند که بروکلی خوره��ا از آنها که رژیم غذایی بدون 

سبزیجات داشتند طوالنی تر عمر کرده اند.

1

2

آجیل ها
اخی��راً در یك تحقیق پی برده ش��د که خوردن فقط یك مش��ت 
آجیل در هر روز می تواند طول عمر یك ش��خص را افزایش دهد. 
یافته ه��ای آن تحقیق به ویژه نش��ان می دهند ک��ه آجیل خورها 
در معرض ریس��ك مرگ پایین تری از بابت امراض تهدیدکننده 

زندگی مثل دیابت و سرطان هستند.

3

چغندرها
این خوراکی های زیبا سرش��ار از ترکیب هایی 
 به نام بتائین هس��تند که ق��درت ضدالتهاب 

نیز دارند.

روغن زیتون
به دفعات تاکید ش��ده اس��ت رژی��م غذایی مدیتران��ه ای، که 
ستاره و بازیگر اصلی آن روغن زیتون است، یکی از سالم ترین 

روش های تغذیه در جهان است. 

4

6

گوجه فرنگی ها
این میوه آب دار مدت ها اس��ت که با سالمتی انس��ان هم بسته است. 
آمریکایی ها گوجه فرنگ��ی و فرآورده ه��ای گوجه فرنگ��ی را به وفور 
می خورند، و این چیز خوبی است: تحقیقات نشان داده اند که خوردن 
گوجه فرنگی ریسك بعضی سرطان ها، امراض قلبی و عروقی، و پوکی 
اس��تخوان را کاهش می دهند. گوجه فرنگی ها منبع خوبی از ویتامین 

سی و مقدار متنابهی از یك نوع آنتی اکسیدان به نام لیکوپن است.
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گوناگون و دانش

آیا روبات ها می توانند در آینده همه 
کارهای انسان را انجام دهند؟

اتاق خبر: تردیدی نیس��ت ک��ه روبات ها 
در آینده می توانند بس��یار از کارهای 

انس��ان را انج��ام دهن��د. در حال 
حاض��ر روبات های��ی تج��اری در 
بازار موجود هس��تند ک��ه قادرند 
ام��وری از قبی��ل پخت��ن کلوچه، 

ت��ا ک��ردن حول��ه و تع��ارف کردن 
نوش��یدنی را انجام دهند. شاید انجام این 

امور چندان هم هیجان انگیز به نظر نیاید اما در مقایسه 
با روبات هایی که در خطوط تولید کارخانجات اعمالی 

تکراری و قابل پیش بینی را انجام می دهند بسیار هم جالب است.
به س��ختی می توان اموری را یافت که روبات ها به طور کلی از 
انجامش عاجز باش��ند اما مهم ترین چالش��ی که در دراز مدت 
پیش روی متخصصین قرار دارد رسیدن به رفتارهای فیزیکی 
سریع انس��انی و همچنین س��ازش پذیری خاصی است که در 
انسان ها دیده می ش��ود. روز به روز بر مهارت روبات ها در انجام 
امور مختلف افزوده می شود با این همه هنوز راه درازی تا ساخته 

شدن ماشین های هوشمند و چندمنظوره در پیش است.

اجرای ویندوز موبایل 10 بر روی 
نمایشگر خودرو!

اتاق خب�ر: ش��اید وین��دوز ۱۰ 
موبایل با کاه��ش فروش مواجه 
باش��د، ام��ا ش��باهت هایی ب��ا 
اندروی��د و iOS دارد، از جمله 
روی  را  آن  می ت��وان  اینک��ه 

نمایشگر ماشین نش��ان داد! متیو 
جانسون این خبر را روی توییتر منتشر 

کرده و گفته است که ویندوز ۱۰ موبایل می تواند روی نمایشگر 
ماشین کار کند، اگر کانکتور مناسب داشته باشید. 

ساخت باتری هایی با عمر بینهایت با 
استفاده از نانو وایرها

اتاق خبر: محققان دانشگاه کالیفرنیا 
در ایروی��ن، باتری مبتن��ی بر نانو 
وایرها ساخته اند که می تواند صدها 
هزار بار شارژ شود. این کشف مهم 
می تواند به ساخت باتری های با بازه 

عمر تقریبا بی نهایت برای اس��تفاده 
در کامپیوتر ها، گوش��ی های هوشمند، 

وسایل خانه، ماشین ها و فضاپیماها منجر شود.مدت زیادی است که 
دانشمندان در پی استفاده از نانو وایرها در ساخت باتری هستند. نانو 
وایرها که هزاران بار از موی انسان باریکترند، بسیار هادی هستند و 
به دلیل سطح زیاد قادر به نگهداری و انتقال الکترون هستند. البته 
نانو وایرها بسیار شکننده هستند و نمی توانند بارها شارژ و دی شارژ 
شوند. در باتری های لیتیوم یون، نانو وایرها گسترده و نهایتا شکننده 
می شوند.محققان دانشگاه کالیفرنیا این مشکل را حل کردند. آنها نانو 
ذره های طال را با الیه ای از دی اکس��ید منگنز و سپس نانو وایرهای 
حاصله را با الکترولیتی از جن��س ژل Plexiglas پوش��اندند. این 

ترکیب، قابل اعتماد و در مقابل شکستن، مقاوم است.

اتاق خبر: اگر حافظه قوی داش��ته باش��ید، ش��اید 
بخاط��ر آورید که مدیرعامل هواوی، ریچارد وو، چندان 
عالقه ای به نمایشگرهای QHD نداشت. علت چه بود؟ 
از نظر آقای وو، انسان ها قادر به تمایز بین نمایشگرهای 
HD و نمایشگرهای QHD نیستند. اما از آنجایی که 
تنها چیزی که تغییر نمی کند، خود تغییر اس��ت، آقای 

وو نظر خود را تغییر داده است.
علت تغییر نظر آقای وو تنها یك چیز است: واقعیت 
مجازی! آقای وو در پس��تی در س��ایت میکروبالگینگ 

چینی Weibo گفته است:
 ۲K س��ال گذش��ته، من قطعا گوش��ی با نمایشگر
نمی خری��دم چون مصرف انرژی زیادی داش��ت و بنظر 
من تفاوتی با دیگر نمایشگرها نداشت. اما حاال من نظر 
خود را عوض کرده ام و از آنجایی که واقعیت مجازی را 

دوست دارم، گوشی بعدی من ۲K خواهد بود.
البت��ه به احتمال زیاد، منظور آقای وو از ۲K همان 
QHD اس��ت، چون تا بح��ال نمایش��گری ۲K برای 

موبایل ساخته نشده اس��ت. البته در نظر داشته باشید 
ک��ه این تغییر نظ��ر آقای وو یك هفت��ه بعد از معرفی 

هدست واقعیت مجازی هواوی اتفاق افتاد!

اسمارت فون بعدی هواوی به نمایشگر QHD مجهز می شود

اتاق خب�ر :  ماج�را از این قرار اس�ت ک�ه تکنولوژی 
Quick Charge 3.0 ک�ه در این دو پرچم�دار قرار 
 USB .3.1 ناس�ازگار اس�ت USB Type-C دارد، با
Type-C 3.1 تاکید دارد که پ�ورت Vbus باید بین 
 Quick 4.45 و 5.25 ولت نگه داش�ته ش�ود. ول�ی
Charge کوالکام ولتاژ را بین 9 و 12 نگه می دارد، که 

آشکارا حدود گفته شده را نقض می کند.
کوالکام در جواب به س�وال درباره این وضعیت پاسخ 
داده اس�ت: »Quick Charge کوال�کام بگون�ه ای 
طراحی ش�ده اس�ت که از کانکتور مس�تقل باش�د. 
این تکنول�وژی می توان�د در دس�تگاه های مختلف 
 ،USB Type-A با کانکتورهای مختل�ف از جمل�ه
میک�رو USB و USB Type-C کار کن�د. زمانی که 
 Quick Charge یک سازنده تصمیم می گیرد که از
اس�تفاده کند، این اختیار را دارد که ولتاژ را بسته به 
نوع کانکتور انتخاب یا تنظیم کن�د. ما تا به حال هیچ 
 USB گزارش�ی از عملکرد بد این تکنول�وژی، چه با
Type-C و چ�ه ب�دون آن، نداش�ته ایم. در کوالکام 
ما همیش�ه بدنبال بهترین راه حل ها برای مشتریان 
 Quick و مصرف کنندگان خود هس�تیم. کوال�کام

Charge یک�ی از بهترین تکنولوژی ها برای ش�ارژ 
سریع است و نزدیک به 70 س�ازنده آن را در 200 نوع 
دس�تگاه بکار گرفته اند و تع�داد زیادی نی�ز در حال 

توسعه هستند.«
ای�ن بیانی�ه در ظاه�ر ای�ن اطمین�ان را می دهد که 
هیچ مش�کل ایمنی وجود ندارد و تا بح�ال نیز هیچ 
مشکلی به کوالکام گزارش نشده اس�ت. اما در باطن 
 USB جواب خاصی به نگرانی ها درباره م�ورد خاص

Type-C نداده است.
در حالیکه روابط عمومی کوالکام سعی بر آن دارد که 
نگرانی ها را کاهش دهد، تعداد کمی محصول در بازار 
وج�ود دارد ک�ه از دو تکنول�وژی USB Type-C و 
Quick Charge استفاده کنند. اگرچه تا بحال هیچ 
گزارش�ی درباره این مشکل وجود نداش�ته است اما 
این بدین معنا نیس�ت که در آینده نیز وجود نخواهد 
داشت. این مشکل ممکن است در صورت استفاده از 

کابل های طرف سوم حادتر نیز شود.
البته این مش�کل ش�اید فعا چندان حاد نشود، چون 
سامسونگ در پرچمداران خود، گلکسی S7 و گلکسی 

Edge S7 از USB Type-C استفاده نکرده است.

 پاسخ کوالکام به نگرانی ها 
دربار ه نسل جدید کابل های شارژ
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نرم افزار جنجالی فولکس واگن در 

آئودی طراحی شد
اتاق خبر: گزارش ای��ن روزنامه آلمانی 
نشان می دهد این نرم افزار جنجالی 
سالها پیش از اینکه فولکس واگن 
از آن ب��رای تقل��ب در تس��تهای 
آالیندگ��ی دیزلی اس��تفاده کند، 

وجود داشته است.
فولکس واگن که بزرگترین خودروساز 
اروپاست، سپتامبر گذش��ته اقرار کرد با استفاده از این 
نرم افزار موتورهای حدود ۱۱ میلیون خودروی دیزلی 
برندهای فولکس واگن، آئودی، پورشه، اسکودا و سیت 
را دس��تکاری کرده تا میزان آالیندگی اکسید نیتروژن 

آنها را کمتر از سطح واقعی نشان دهد.
بر اس��اس گزارش هندلزبالت که به نقل از منابع آگاه 
صنعتی بوده است، مهندس��ان آئودی در سال ۱999 
نرم افزاری را طراحی ک��رده بودند که قادر بود بعضی از 
قابلیتهای موتور را غیرفعال کند اما هرگز توس��ط این 

برند لوکس مورد استفاده قرار نگرفت.

ضرر چند صد میلیونی تویوتا از زلزله ژاپن 
اتاق خبر: تویوتا در بیانی��ه ای اعالم کرد 
شیفتهای تولید اواخر هفته گذشته در 
کارخانه های کیوشوی توکیو متوقف 
ش��د و هفته جاری به سایر خطوط 
مونتاژ این شرکت گس��ترش یافت. 
ویرانگرترین زلزله ژاپ��ن از ماه مارس 
س��ال ۲۰۱۱ روز پنج شنبه جنوب جزیره 
کیوشو را لرزاند و تولید موتور و سایر قطعات شرکت آیسین 
سیکی، تولید تراشه رنسانس الکترونیکس و میتسوبیشی 
الکتریك و تولید موتورسیکلت هوندا موتور را متوقف کرد. 
ضرر تولید تویوتا ممکن اس��ت به ۵۶ ه��زار خودروی برند 
تویوتا و لکس��وس و ۷۵۰۰ خودروی برند دایهاتسو موتور 
برسد.تویوتا و شرکتهای تابعه اش سال گذشته بیش از چهار 
میلیون خودرو در ژاپن تولید کردند که 4۰ درصد از تولید 
جهانی آنها بود. سهم نیس��ان موتور و هوندا موتور از تولید 

داخلی خودرو در ژاپن به ترتیب ۱۷ و ۱۶ درصد است.

دوچرخه  BMW با قیمت 1۵۸۵ دالر 
اتاق خبر:  این دوچرخه با الهام از بی ام و 
۳۶۵ اسب بخاری M۲ کوپه ساخته 
ش��ده اس��ت و به طور انحصاری بر 
روی ق��اب آلومینیوم��ی بدنه آن، 
از رنگ آب��ی )دقیقا هم��ان رنگی 
که ب��ر روی ب��ی ام و M۲ اس��تفاده 
شده اس��ت( اس��تفاده ش��ده که آن 
را متمای��ز از ه��ر دوچرخه دیگری می کند. قس��مت 
باالیی تنه و پش��ت فرمان این دوچرخه هم به صورتی 
برجسته و قوس دار طراحی ش��ده که همانند مخزن 
سوخت موتورسیکلت ها درآمده اس��ت. بر روی تنه و 
در زیر صندلی نش��یمنگاه هم از لوگوی بی ام و M۲ و 
همچنین در جلوی دوچرخ��ه هم پالکی تحت عنوان 

)BMW M Bike( نقش بسته است.

اتاق خبر: لیزینگ خودرو در ای��ران هر چند از روز های اوج 
خود در اواخر دهه 8۰ فاصله گرفته است، اما آنچه همچنان 
پابرجا اس��ت، اخبار مربوط به تخلف��ات و کاله برداری های 
چند میلیارد تومانی با عنوان “لیزینگ خودرو” اس��ت امری 
که بیش از هر چیز می توان آن را ناشی از ضعف قوانین و عدم 
نظارت نهاد های مسئول در این زمینه دانست که در نهایت 

منجر به سرگردانی و زیان خریداران خودرو می شود.
 علی ارس��الن منصوری رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
و فروش��ندگان خ��ودرو تهران گف��ت: در ح��ال حاضر 
واحدهای صنفی بدون مجوز رسمی بزرگ ترین مشکل 

این صنف است.
 وی در ادامه اف��زود: از 4 هزار نمایش��گاه خری��د و فروش 
اتومبیل در تهران فقط هزار واحد پروانه صنفی دارند و بقیه 

بدون پروانه  فعالیت می کنند.
 منصوری در خصوص ش��رکت های لیزینگ خودرو نیز 

گفت: تعداد زیادی از ش��رکت های لیزین��گ خودرو در 
کش��ور از طریق آگهی های رس��می تبلیغات می کنند و 
متاسفانه بعد از دریافت ودیعه نقدی از مردم به تعهدات 
خود عم��ل نمی کنند و حت��ی در برخی م��وارد اقدام به 

کالهبرداری می کنند.
 ارس��الن مصنوری افزود: بهترین راهکار ب��رای جلوگیری 
از کالهبرداری و موارد تخلف دیگر، این اس��ت که مردم با 
اتحادیه تماس بگیرند و دسته صنفی یا پروانه این واحد ها را 
بررسی کنند.  وی با اشاره به اینکه تمام خرید و فروش های 
خودرو باید از گلوگاه اتحادیه خ��ودرو صورت گیرد، افزود: 
اتحادیه این مجوز را دارد که واحدهای صنفی خطاکار را در 

عرض ۷۲ ساعت بعد از گزارش و تائید پلمپ نماید.
 رئیس اتحادیه فروش��ندگان خودرو  گفت: متاسفانه تعداد 
کالهبرداری ه��ای خ��ودرو در جامعه زیاد ش��ده و این امر 

موجب افزایش قیمت خودرو در بازار می شود.

خودرو

خبر

کالهبرداری شرکت های لیزینگ فاقد مجوز 
معضل بازار خودرو

معرفی بی ام و M235i کوپه هامان
خودرو
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اتاق خبر ،شرکت تیونینگ سویسی، DS، به یکی 
از فروش�گاه های برتر محصوالت ش�رکت مطرح 
هامان )Hamann( تبدیل ش�ده اس�ت. آخرین 
پروژه ی شرکت های مذکور نمونه ی روباز بی ام و 
M235i است که تحت بهینه سازی های مختلفی 
قرار گرفته اس�ت. ب�ی ام و M235i کانورتیبل از 
پیش�رانه ی بس�یار قدرتمند و ایده آلی بهره می 
 M235i برد که در نوع خود ش�اهکار است. مانند
کوپه، این خودرو نیز به توربوشارژر دو قلو در کنار 
پیشرانه ی شش سیلندر خطی که عملکرد باالی 
سری M را به یدک می کش�د، مجهز شده است. 
این پیش�رانه به جعبه دن�ده خودکار ۸ س�رعته 
یا نمونه ی ۶ س�رعته دس�تی برای انتق�ال توان 

تولیدی، مجهز شده است.

سیستم خنک کاری، 
احت�راق  مدیری�ت 

تیونین�گ  و  پیش�رانه 
ص�دای موت�ور تمام�اً ب�ه 

صورت انحصاری مانند خودروهای س�ری دو رده 
عملکردی M تقویت شده اس�ت. توان خروجی 
این پیش�رانه ی 3 لیتری حداکثر 320 اسب بخار 
اس�ت که مابین دور موت�ور 5۸00 ت�ا ۶000 دور بر 
دقیقه تولید می شود.جعبه دنده خودکار هشت 
سرعته اسپرت با قابلیت النچ کنترل، موجب می 
شود تا M235i تنها به 4.۸ ثانیه برای رسیدن به 
سریع 100 کیلومتر بر ساعت احتیاج داشته باشد. 
س�رعت نهایی خودرو نیز به طور الکترونیکی به 

250 کیلومتر بر ساعت محدود شده است.



ظرفیت ایجاد ساالنه ۲00 هزار شغل 
در اصناف

اتاق خب�ر: رییس اتاق اصن��اف ایران 
در دیدار با مش��اور ریی��س جمهور 
در ام��ور اقتص��ادی، مس��تندات 
مربوط به برنامه ه��ای اجرایی اتاق 
اصن��اف به منظ��ور پیاده س��ازی 

سیاس��ت ه��ای اقتص��اد مقاومتی 
در س��ال 9۵ را به وی ارائه ک��رد. علی 

فاضلی در دیدار با دکتر مس��عود نیلی با بیان 
آخری��ن وضعیت عملک��رد اتاق اصن��اف و توانمن��دی ها و 
ظرفیت های اصناف گفت: اصناف در ص��ورت حمایت قادر 
است ساالنه حداقل ۲۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد 
کند. وی با بیان اینکه در حال حاضر ح��دود ۶۳۰ هزار واحد 
صنفی تولیدی در کشور فعالیت دارند، افزود: بخشی از صنوف 
که از ظرفیت تولید در صادرات و اشتغالزایی پایدار برخوردار 
هستند، نیاز به اصالح و نوین س��ازی دارند که دولت باید در 
این زمینه تسهیالت الزم را فراهم کند.فاضلی با بیان اینکه 
مزیت های اصناف در صنایع کوچك و متوسط و همچنین 
بخش خدم��ات و خدمات فن��ی باید مدنظر دولت باش��د، 
گفت: اصناف جمعیتی بالغ بر ۲4 میلیون نفر را تش��کیل 
می دهند که بدون کمك دولت تاکنون ۶.۵ میلیون شغل 
ایجاد کرده ان��د و اکنون ه��م قادرند در ص��ورت حمایت 
س��االنه ۲۰۰ هزار فرصت ش��غلی در کش��ور ایجاد کنند. 
رییس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: اتاق اصناف ایران ۱۱ 
برنامه عملیاتی در زمینه اش��تغال تدوین کرده اما نیازمند 
معافیت هدفمند مالیات ها، اصالح و نوین س��ازی اصناف 

از طریق حمایت دولت و همچنین حذف واسطه ها است.
دبیرکل انجمن نساجی ایران:

باید عزم ملی برای مقابله با قاچاق 
پوشاک در کشور وجود داشته باشد

اتاق خبر: دبیر کل انجمن نساجی کشور 
معتقد اس��ت که برای مقابله با قاچاق 

پوشاک و کاالهای نساجی در کشور 
در سال های گذش��ته عزم جدی و 
ملی در کش��ور وجود نداشته است. 
محمد مهدی رئیس زاده با اشاره به 

این که چالش اصلی صنعت و صنعت 
 نساجی در حال حاضر رکود و قاچاق است، 

می گوید:» قاچاق در صنعت پوشاک و نساجی مقوله ای بسیار 
اثر گذار اس��ت که تبدیل به پدیده ای ضد صنعت نساجی در 
داخل شده است.« او در پاس��خ به این س��وال که چرا باوجود 
چندین سال درگیری با قاچاق پوشاک تاکنون در زمینه مبارزه 
و جلوگیری از قاچاق پوشاک و نساجی در کشور نتوانسته ایم 
موفق باشیم، می گوید:» مبارزه با قاچاق در هر کاالیی عزم ملی 
می خواهد، مثال شما در زمینه میوه که امسال به وجود آمد یك 
کار ضربتی صورت گرفت و شاهد بودیم بالفاصله هم منشا آن 
شناسایی شد و اقدامات الزم را دولت انجام داد و در مناطق آزاد 
ورود میوه را ممنوع کرد و فوری در سطح شهر هم هرچی میوه 
قاچاق بود جمع آوری شد و این اقدامات تاثیر گذار بودند ولی 
درباره قاچاق پوشاک و کاالهای مربوط به نساجی در این سال 

ها هیچ وقت این عزم وجود نداشته است.«

 بخش
خصوصی 9

خبر
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اتاق خبر: رئیس اتحادیه ل��وازم خانگی درباره توزیع 
کارت اعتب��اری خرید کاال گفت: ای��ن کارت در پایان 
فروردین ماه توزیع ش��د و هم اکنون کارکنان آموزش 
و پرورش، بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری 
و تامی��ن اجتماعی می توانند از مزای��ای این کارت به 

مدت ۳ ماه استفاده کنند.
محمد طحان پور در خصوص ایرادات این طرح اظهار 
کرد: مشکالت این طرح با اختصاص کارت های خرید 
کاال ب��ه تعداد بیش��تری از افراد و در نظ��ر گرفتن وام 
خرید کاال تا سقف ۶ میلیون تومان و اقساط ۲4 ماهه 

اصالح شد.  
وی ادام��ه داد: در حال حاضر ایرادی ک��ه می توان به 
این طرح وارد کرد این اس��ت که درصورت خرید یك 
کاال به هیچ وجه امکان تعویض آن وجود ندارد. در این 
شرایط بهتر است مشموالن کارت اعتباری با بررسی 
کام��ل و در قیاس ب��ا کاالهای اتحادیه ل��وازم خانگی 
محصوالت م��ورد دلخواه خ��ود را خری��داری کنند.

طحان پ��ور در خصوص ط��رح م��وازی اتحادیه لوازم 

خانگی با کارت اعتب��اری وزارت صنعت گفت: در این 
زمینه با بانك های مربوطه به توافق نرسیدیم، چونکه 
بانك ها سودی غیرمتعارف را پیش��نهاد دادند که در 
صورت پذیرش در حق مردم اجحاف می شد و اتحادیه 
لوازم خانگی ب��ه هیچ وجه با این ام��ر موافق نبود.وی 
با بیان اینکه هدف اتحادیه ل��وازم خانگی تامین رفاه 
مردم اس��ت؛ اظهار کرد: در صورت پذیرش س��ود ۲۶ 
درصدی بانك، اتحادیه به عامل گرانفروش��ی تبدیل 
می ش��د که که با اه��داف اصلی آن منافات داش��ت. 
درواقع تمام حسن کارت های اعتباری وزارت صنعت 
نیز به سود ۱۲ درصدی اس��ت که تعیین شده، در غیر 
اینصورت کاالی قسطی در سایر وزارتخانه ها، شرکت 
های تعاونی و فروش��گاه ها یافت می شود. طحان پور 
تعدد کارخانج��ات موجود را یکی از مش��کالت حال 
حاضر اقتصاد کش��ور دانس��ت و اظهار کرد: متاسفانه 
بیش از نیاز در کش��ور کارخان��ه و واحدهای تولیدی 
 وج��ود دارد ک��ه منج��ر به مغش��وش ش��دن فضای 

بازار می شود.

اتاق خبر: با گرم ش��دن هوا، بازار خرید انواع کولر 
در بازارهای کش��ور رون��ق می یاب��د و مکان های 
توزیع کنن��ده ای��ن کاال در رقابتی مث��ال نزدنی 
برندهای مختلفی از کولرهای آبی و گازی را عرضه 
می کنند. علی رغم اس��تقبال چش��م گیر مردم از 
کولرهای گازی یا همان اس��پیلیت هنوز هم  بازار 
کولرهای آبی داغ اس��ت و مش��تریان زیادی را به 

خود جذب می کند. رئیس اتحادیه فروش��ندگان 
لوازم ش��وفاژ و تهویه مطب��وع در رابطه با وضعیت 
بازار کولره��ای آبی و گازی گف��ت: هرچند انتظار 
می رفت ک��ه مردم اس��تقبال بیش��تری از خرید 
انواع کولر داشته باش��ند اما به دلیل کاهش قدرت 

خرید،  بازار این محصوالت همچنان راکد است.
محمدباقر معتمد در رابطه با قیمت انواع کولر آبی 
در بازار گفت: در حال حاضر کولر آبی پرتابل بین 
۲۷۰۰۰۰ تومان تا ۲8۰۰۰۰ توم��ان و کولرهای 
8۰۰۰ با قیم��ت 8۰۰۰۰۰ تومان ت��ا 8۵۰۰۰۰ 
تومان در بازار به فروش می رس��د که با افزایش ۵ 

تا 8 درصدی نسبت به سال قبل روبرو شده است.
وی در رابط��ه ب��ا قیم��ت کولره��ای گازی نی��ز 
اعالم کرد:  ه��م اکنون کولره��ای گازی با قیمت 
۱۵۰۰۰۰۰ تومان ت��ا  ۲8۰۰۰۰۰ تومان در بازار 
عرضه می ش��ود و این کاالها نس��بت به سال قبل 
۶ تا ۱۲ درصد افزایش قیمت داش��ته که این رقم 

پایین تر از نرخ تورم است.
معتمد ب��ا بیان اینک��ه اس��تقبال م��ردم از تولیدات 
داخلی افزایش پیدا کرده، گفت: از آنجایی که شرایط 
 س��خت روزهای تحریم را پش��ت سر گذاش��ته ایم،

 بازار محصوالت داخلی نیز رونق داشته است.

رئیس اتحادیه لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع در گفت و گو با اتاق خبر اعالم کرد

افزایش 1۲ درصدی قیمت کولرهای گازی+قیمت

 در گفت و گوی اتاق خبر 
با رییس اتحادیه لوازم خانگی تشریح شد

 جزییات جدید
  از کارت اعتباری 
خرید کاال



عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو عنوان کرد
مشکل از نظارت است نه قطعات

اتاق خب�ر: کیفیت پایی��ن خودروهای 
ایرانی همواره جز مواردی بوده است 
که مش��تریان خودور در ایران ازآن 
همواره شکایت داش��ته اند. در این 
مورد ب��ا محمدرض��ا نجفی منش 
عضو هیات مدیره انجمن سازندگان 
قطعات خودرو گفت و گویی با اتاق خبر 

داشت که مشروح آن در ادامه می آید: 
    

برخی علت کیفی�ت پایین خودروه�ای ایرانی به 
علت کیفیت پایین قطعات ب�ه کار رفته در آن می 

دانند. نظر شما چیست؟ 
علت کیفیت پایین خودروهای تولیدی کشور را، به علت 
قدیمی بودن فناوری به کار رفته در خودروهای تولیدی 
داخل است و قطعات ساخته ش��ده توسط قطعه سازان 

دقیقا مشابه سفارش خودروساز می باشد.
علت مش�کاتی که قطع�ات خودرو ه�ای ایرانی 

دارند چیست؟
مشخصات فنی قطعات توسط خودروسازان به قطعه سازان 
داده می شود و قطعه سازان براساس سفارشی که گرفته اند 
قطعات را تولید می کنند. در این شرایط افرادی که قطعات 
را تحویل می گیرند باید آنها را از نظر کیفیت بررسی کنند 
تا در صورت وجود اشکال، آن را عودت دهند.در روند تولید 
یك محصول، پایان یك مرحله به منزله شروع مرحله بعدی 
می باشد. در چنین ش��رایطی هر فردی که مسئولیت هر 
بخش را برعه��ده دارد باید بر مراحل ورود، آماده س��ازی و 
خروج محصول تولیدی نظارت کافی داشته باشد. به همین 
دلیل مشکل کیفیت پایین قطعات به افراد تحویل گیرنده 
قطعات بازم��ی گردد که ب��ر محصول تحویل داده ش��ده 
نظارت کافی نداشته اند. در این شرایط تولیدکننده باید از 

کیفیت کار نهایی و مواد خام مطمئن باشد.
برخی از افراد علت مشکات خودروهای ایرانی در 
قدیمی بودن فناوری های ب�ه کار رفته در آنها می 

دانند. نظر شما چیست؟ 
متاسفانه شاهد این هس��تیم که در ایران، خودروهایی با 
فناوری های قدیمی و حتی متعلق به بیش از ۱۰ س��ال 
پیش همچنان ساخته می شود. به عقیده من باید صنعت 
خودروسازی ایران تولید این خودرو ها به تدریج متوقف 
کند زیرا دلیل عمده کیفیت پایین خودروهای داخلی به 
قدیمی بودن فناوری به رفته در آنها بازمی گردد. موردی 
که در این زمینه می توان به آن توجه کرد تولید خودروی 
پیکان در ایران است. این خودرو که با تکنولوژی 4۰ سال 
پیش ساخته شده بود، باعث بروز نارضایتی خریداران و 
بروز بدبینی در میان مشتریان صنعت خودروسازی ایران 
شده بود. در چنین ش��رایطی تولید هر خودرو در کشور 
نباید بیش از ۱۰ س��ال ادامه داشته باشد و حتی با وجود 
داشتن مش��تری و بازار خرید باید س��اخت خودروهایی 
با فناوری بیش از ده س��ال قبل متوقف شوند. تولید این 
خودرو در کش��ور در کنار تولید خودروهای��ی با فناوری 
جدید تر باعث شده که مردم رضایت نسبی در مورد این 

خودروهای تولید داخل داشته باشند.

گفت و گو

 وگو گفتپنجشنبه 9 اردیبهشت 101395

اتاق خبر: از آنجایی که زنجیره کش��اورزی از مزرعه تا سفره 
تابع تصمیمات و حمایت های دولت است. در تمام دنیا بخش 
خصوص��ی در فضایی فعالیت م��ی کند که زیرس��اخت های 
قانونی و فیزیکی آن توسط دولت مهیا ش��ده باشد. در همین 
رابطه احمد صادقیان، رئیس کمیس��یون کشاورزی و صنایع 
غذایی اتاق بازرگانی تهران معتقد اس��ت؛ ف��رآوری و صادرات 
محصوالت، انتقال تکنولوژی تولید و بس��ته بندی، شناسایی 
س��الیق و اس��تاندارهای بازارهای هدف، تولید صادرات محور 
و پرهیز از تولید کور، اس��تفاده بهینه از منابع و حتی فرآوری 
ضایعات کشاورزی و باغی و تبدیل بخش غیر قابل مصرف آن به 
انرژی از یکسو و پشتیبانی از سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 
و تس��هیل قوانین و مقررات از جمله برنامه هایی است که الزم 
است وزارت جهاد کشاورزی در سال اقتصاد مقاومتی به منظور 
توسعه حوزه کشاورزی باید اتخاذ کند. در ادامه مشروح گفت و 

گوی اتاق خبر با این فعال اقتصادی را می خوانید.
    

باتوجه به نامگ�ذاری امس�ال تحت عن�وان »اقتصاد 
مقاومتی؛ اق�دام و عمل« به اعتقاد ش�ما مصداق های 

اصلی اقتصاد مقاومتی در حوزه کشاورزی چیست؟
کشاورزی و حلقه های موثر بر آن یکی از ارکان اصلی اقتصاد 
و از بخش های چهارگانه اتاق بازرگانی است که عالوه بر نقش 
مستقیم آن در تامین نیاز خوراک و امنیت غذایی، تاثیر مهمی 

در ارزآوری و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی کشور دارد.
تالش وزارت جهاد کش��اورزی سبب شد تا تراز تجاری بخش 
کش��اورزی افزایش و از منفی هش��ت و یکدهم میلیارد دالر 
در س��ال 9۲ به منفی چهار میلیارد دالر در سال 94 رسیده و 
واردات مازاد بر مصرف با هدف حمایت از تولید نیز به میزان ۳۰ 
درصد کاهش یابد. اگرچه این رشد به قدری مهم و اثر گذار بود 
که یکی از عوامل مثبت شدن تراز تجاری کل کشور بعد از ۳۷ 
سال است، با اینحال منفی بودن تراز تجاری بخش کشاورزی به 
معنای لزوم اقدام و عمل بیشتر در جهت افزایش تولید صادرات 

محور و حمایت های کارشناسی و قانونی از این موضوع است.
دولت و در راس آن وزارت جهاد کشاورزی که پرچمدار 
حمایت از کش�ت، فرآوری و برداش�ت بر مبنای دانش 
فنی و فناوری است؛ الزم است چه استراتژی هایی در 

جهت توسعه کشاورزی اتخاذ کنند؟
نگاه کارشناس��ی دولت در تجمیع اراضی، ایجاد و توس��عه 
کش��اورزی مکانیزه و صنعتی باتوجه به کمب��ود منابع به 
ویژه آب قابل تقدیر اس��ت. ت��داوم برنامه ری��زی و حرکت 
دولت در این مسیر س��بب می ش��ود تا با گسترش کشت 
فراس��رزمینی در خصوص ارزاق عموم��ی و افزایش دانش، 
تخصص و اس��تفاده از روش های نوین در کشت گلخانه ای 

اقدامات موثری را در توسعه کش��اورزی انجام دهیم. دولت 
و در راس آن وزارت جهاد کش��اورزی م��ی تواند پرچمدار 
حمایت از کشت، فرآوری و برداش��ت بر مبنای دانش فنی 
و فناوری جهانی باش��ند و با برنامه ریزی صحیح و مدیریت 
اصولی زمینه را برای فرآوری و توسعه تولید و استاندارسازی 
محصوالت کشاورزی بر مبنای دستورالعمل های بین المللی 
در مبدا تولید رقم بزن��د. در این مهم دول��ت باید با تعریف 
قوانین حمایتی نسبت به جلب اعتماد و جذب دانش فنی 
کشورهای پیش��رو اقدام کرده و ش��رایط را برای بازرسی و 
ارزیابی کیفی و بهداشتی محصوالت در مبدا و صدور گواهی 
های الزم توسط س��ازمان های بین المللی فراهم کند. قدم 
مهم بعدی در توسعه بازارسازی و بازاریابی بین المللی ایجاد 
شرکت های مدیریت صادرات قوی و حرفه ای جهت افزایش 

گستره صادرات در بخش کشاورزی با حمایت دولت است.
دولت باید ب��ا تعریف اس��تراتژی مش��خص و پای��دار زمینه 
سیاس��تگذاری مطابق با تفکر تجارت جهانی را در بخش های 
مختلف کشاورزی فراهم کند. سیاستگذاری درست در بخش 
شیالت، فشار بر ذخایر آبزیان در جنوب و شمال کشور را تعدیل 
می کند. دولت می تواند با ترویج دانش فنی و فرهنگ سازی در 
مصرف و تولید سبب حفاظت از ذخایر موجود شود. همچنین 
وزارت جهاد کشاورزی مقدمات الزم را جهت هدایت اعتبارات و 
حمایت ها برای بهبود بازار در بخش های تولید، توزیع، آموزش 

و ارتقا دانش صیادان و آبزی پروران را فراهم کند.
در بخش دام و طیور تاکنون چه اقدامات برجس�ته ای 
صورت گرفته و نیاز است که چه برنامه هایی به منظور 

توسعه صادرات این صنعت پیش گرفته شود؟
در بخش دام و طیور به خصوص مرغ تخم گذار نیز فعاالن این 
بخش نیازمند نگاه ویژه دولت بویژه در برنامه شش��م توسعه 
هستند. دولت با شناس��نامه دار کردن تخم مرغ و ایجاد پایانه 
های جمع آوری، توزیع و کمك ب��ه فراهم کردن ناوگان های 
اختصاصی حمل تخم مرغ عالوه بر حمایت از حقوق مصرف 
کننده داخلی با پش��تیبانی از واحدهای صنعتی اس��تاندار و 
توانمند، امکان صادرات این محصول به س��ایر بازارهای هدف 

حتی اروپا را فراهم خواهد کرد.
در بحث م��رغ نیز که مهم ترین معضل آن قیمت تمام ش��ده 
باالی محصوالت اس��ت دولت باید نس��بت به اصالح ساختار 
صنعت مرغداری توجه وی��ژه کرده و با به کارگیری مش��وق 
های الزم افزایش صادرات را جایگزین سیاست کاهش تولید 
کند. جهت جلوگیری از متضرر ش��دن تولیدکننده، سیاست 
دولت باید به گونه ای باشد تا شرکت های موظف دولتی نظیر 
پشتیبانی امور دام، توزیع و فروش مرغ را به تشکل های بخش 

خصوصی واگذار کند.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی 
اتاق تهران خواستار شد

 بازاریابی
  پاشنه آشیل
 صادرات
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جدیدترین فیلم های جهان سینما
اتاق خبر: کیث کیمبل، از وبسایت متاکریتیک هر هفته آخرین اخبار، آپدیت ها، تریلرها و مطالب مربوط به فیلم های سینمایی که قرار است در طول ماه 
های آینده روی پرده س�ینماهای دنیا بروند را گردآوری و منتشر می کند. متاکریتیک وبسایتی تجاری اس�ت که نقدهای منتقدین در خصوص فیلم های 
سینمایی، بازی ها، آلبوم های موس�یقی، س�ریال ها، دی وی دی ها و اخیراً کتاب ها را جمع آوری می نماید. بنابراین می توانید موثق ترین اخبار در مورد 

فیلم های مورد عاقه خود و ستاره هایی که قرار است در این فیلم ها بازی کنند را در اینجا بخوانید.

فیلم جدید اس��تیون اس��پیلبرگ بعد از فیلم آخرش یعنی “پل جاس��وس ها”، 
اقتباسی از کتاب “غول بزرگ دوس��ت داشتنی” )The BFG( نوشته رولد دال 
است. اسپیلبرگ در اولین فیلم اکشن-زنده س��ه بعدی خود، مارک رایلنس که 
امسال برنده جایزه اس��کار ش��د را برای دوم در فیلمش بکار می گیرد، ولی این 
بار رایلنس کاراکتر بسیار متفاوتی را جان می بخش��د: وی در نقش غول بزرگ 
دوست داشتنی در عنوان فیلم بازی می کند. این قصه ماجرای دخترک ده ساله 
یتیمی به نام سوفی )با بازی روبی بارنهیل( ساکن ش��هر لندن را دنبال می کند 
که توسط غول بزرگ دوست داشتنی ربوده می ش��ود و به کشور غول ها، یعنی 
جاییکه این غول زندگی می کند و کشور رویاها، یعنی جاییکه این غول در آنجا 

کار می کند، برده می شود. 

غول بزرگ دوست داشتنی

در فیلم “همسایه ها ۲” که دنباله ای بر فیلم “همسایه ها” محصول سال ۲۰۱4 
اس��ت، س��ث روگن و رز بایرن در نقش های مك و کلی رادنر ن��زد بیننده برمی 
گردند. آنها که ح��اال فرزند دومش��ان را در راه دارند، آماده اند تا به حومه ش��هر 
نقل مکان کنند، ولی وقتی دختران کاپا نو به خانه بغلی اسباب کشی می کنند، 
آنها قطعاً دعوای دیگری پیش رو دارند. آنها با کمك ت��دی )با بازی زک افرون( 
و دوستانش��ان جیمی )آیك بارینهولت��ز( و پائوال )کارال گالو( با ش��لبی )کلوئی 
گریس مورتز( و خواهرانش وارد مبارزه والدین علیه خواهران می ش��وند. دیگر 
بازیگران این فیلم عبارتند از: سلنا گومز، دیو فرانکو، لیزا کودرو و کامرون داالس. 
 Sorority :۲ Neighbors( ”فیلم “همس��ایه ها ۲: خیزش انجمن خواهران

Rising( به کارگردانی نیکوالس استولر، روز ۲۰ مه ۲۰۱۶ اکران می شود.

همسایه ها ۲

در اولین تریلر فیلم سینمایی “روگ وان: داس��تانی از جنگ های ستاره ای” 
)Rogue One: A Star Wars Story( مانن��د فیلم “جنگ س��تارگان: 
نیرو برمی خیزد” از خاطرات طرفداران از س��ه گانه اصلی “جنگ های ستاره 
ای” برای ایجاد حسی نوستالژیك استفاده شده است. موسیقی فیلم نیز آشنا 
است. “ستاره مرگ” در حال ساخته ش��دن است و نابودگران ستاره ای دور و 
بر آن را گرفته اند. ای تی-ای تی ها به نیروهای زمینی حمله می کنند. حتی 
مان موثما نیز در این فیلم حضور دارد. ولی شاهد هیچ جدای ای نیستیم. این 
فیلم که پس از اپیزود س��وم و قبل از اپیزود چهارم اتف��اق می افتد، ماجرای 
جین ارسو )با بازی فلیسیتی جونز( را دنبال می کند که به خدمت گرفته می 
شود تا در مأموریت دزدیدن نقشه های ستاره مرگ کمك کند. گرث ادواردز 
)کارگردان فیلم “گودزیال”( این فیلم را کارگردانی می کند و بازیگرانی مانند 
دیه گو لونا، بن مندلسون، دانی ین، جاینگ ون، مدس میکلسن، آلن تودیك، 
ریز احمد و فارس��ت ویتاکر در فیلم “روگ وان” نق��ش آفرینی می کنند که 

قرار است شانزدهم دسامبر ۲۰۱۶ روی پرده سینماها برود.

روگ وان: داستانی از جنگ های ستاره ای
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تصویر روز:   جامعه فوتبال ایران در سوگ از دست دادن اوالدی

یادداشت

توریسم ترکیه و اشتباهات چهارگانه سیاسی

اتاق خبر : اقتصاد کش��ور ترکیه بر پایه صنعت توریسم بنا 
شده اس��ت بنابراین با در نظر گرفتن این حقیقت سیاست 
دولتمردان آن نیز همواره در راستای پیشبرد این صنعت به 
کار گرفته می شده اس��ت. در کمتر از دو سال شاهد بحرانی 
در صنعت توریسم این کشور هستیم. کانون این بحران نه در 
توریسم بلکه در سیاست است. دولت کنونی ترکیه در سال 
های اخیر اشتباهات متعددی مرتکب شده است که در حال 
حاضر صنعت توریسم این کش��ور تاوانش را می پردازد این 

اشتباهات را می توان در 4 دسته کلی طبقه بندی کرد:
۱. ورود به بحران س��وریه: بزرگ ترین اش��تباه دولت ترکیه 
این بود که وارد مسائل داخلی سوریه شد چرا که تنها نتیجه 
این دخالت۲ میلی��ون و ۷۰۰ هزار پناهجوی س��وری بودند 
که به سمت این کشور سرازیر ش��دند. این پناهجویان خود 
به دو دسته تقسیم می شدند دسته نخس��ت که نه پول و نه 
کار داش��تند بنابراین در ش��هرهای بزرگ و توریستی مانند 
اس��تانبول و آنکارا به تکدی گری روی آوردند. دسته ی دوم 
این مردم که پول داش��تند با قاچاقچیان انسان زد و بند می 
کردند تا از دریا راهی اروپا ش��وند. سال گدش��ته دریای اژه 
پر از کش��تی های قاچاق انس��ان بود. دولت ترکیه نیز عمدا 
با این موضوع مقابله نکرد چرا که دول��ت نیز عالقه چندانی 
به این آوارگان نداش��ت. نتیجه این سیاست تنها این بود که 
سال گذشته ساحل زیبای اژه تبدیل به سنبل مرگ کودک 
سوری قرمزپوش شد. کدام گردشگری حاضر است در چنین 

ساحلی و با چنین پیشینه ای قدم بزند و حمام آفتاب بگیرد؟
۲. حضور عناص��ر داعش در ترکیه: ترکی��ه برای جذب 
توریست بیشتر مرزهای کشور خود را به روی هرکسی 
بدون در نظر گرفتن هیچ گونه نظارتی باز کرد در نتیجه 
افراد وابسته به گروه تروریس��تی داعش به راحتی وارد 
کشور شدند و برای خود پایگاه تش��کیل دادند و پس از 
مدتی مانند بمبی میان گردشگران منفجر شدند. کدام 
گردشگر حاضر اس��ت به کشوری س��فر کند که در هر 

لحظه خطر انفجار و مرگ وجود دارد؟
۳. از دس��ت دادن توریس��تهای روس: مورد هدف قرار دادن 
هواپیمای روسی اشتباه بزرگی بود اما اشتباه بزرگ تر از آن 
به میان کشاندن ناتو در این ماجرا بود. با تمام این حرف ها تیر 
خالص را اردوغان با فریاد دستور شلیك را من دادم به روابط 
ترکیه و روسیه زد و باعث شد که این کشور گردشگران روسی 

که تنها امید بهبود اوضاع توریسم بودند را از دست بدهد.
ادامه یادداشت را در سایت اتاق خبر مطالعه کنید.

4 جزیره زیبا در اقیانوس اطلس

زهره احدی

خبرنگار تریستان، دا کونا

تریس��تان دا کونا یك گروه جزیره ی دورافتاده  با منش��ا 
آتشفشانی هستند که طبیعت و حیات وحشی شگفت 
انگیز را ارایه می دهن��د. این جزایر پس اینکه کاش��فی 
پرتغالی به نام کریس��تان دا کونا در سال ۱۵۰۶ میالدی 
آن ها را کشف کرد، به این نام خوانده شدند. تنها ۳۰۲ نفر 

در این منطقه زندگی می کند.

فرناندو دی نوروها، برزیل

مجموع الجزایر فرنان��دو دی نوروها از ۲۱ جزیره تش��کیل 
شده اس��ت. این جزایر ۳۵4 کیلومتر از خط ساحلی برزیل 
فاصله دارند. به خاطر جریان اس��توای جنوبی، آب های این 
ناحیه بسیار گرم هس��تند، از همین رو می توان بدون لباس 
غواصی در عمق 4۰ متری هم ش��نا کرد. چشم انداز دریایی 
این جزایر دارای چندین تونل، دره و صخره های زیبایی است 

که تجربه ی گشت و گذار در آن ها را هیجان انگیز می کنند.

اتاق خبر: اقیانوس اَطلَس یا اقیانوس آتالنتیك، دومین اقیانوس بزرگ دنیا اس��ت که قاره های آفریقا و اروپ��ا را از قاره آمریکا جدا 
می کند. در این اقیانوس بزرگ صدها جزیره ی کوچك با ویژگی های خاص و منحصربه فردی وجود دارد.

جزیره پورتو سانتو، پرتغال

جزیره ی پورتو سانتو در 4۳ کیلومتری شمال شرقی مادیرا 
در پرتغال قرار دارد. این جزیره ی خالی از س��کنه در اوایل 
قرن پانزدهم میالدی کشف شد.  درس��ت مانند مجموع 
الجزایر مادیرا پورتو سانتو هم بافتی سنگی، سواحل شنی و 
زیبایی مثال زدنی دارد. پایتخت این جزیره یعنی شهر ویال 

بالیرا زمانی خانه ی کریستف کلمب بوده است.

جزایر قناری، اسپانیا

مجموع جزایر قناری ش��امل گروهی از جزیره های 
پراکنده در دریا است. 

ال پالم��ا و تنری��ف محبوب ترین جزای��ر این ناحیه 
در میان گردش��گران به ش��مار می رود. هر س��اله 
گردش��گران زیادی برای ل��ذت بردن از س��واحل 
بیش��مار، طبیعت بک��ر و تفرجگاه ه��ای بی عیب و 

نقص به این منطقه سفر می کنند.
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