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هند در ایام تحریم یکی از شرکای اصلی تجاری ایران بود و طبیعتا 
پس از تحریم نقش این کشور می تواند در اقتصاد ایران بسیار پررنگ 
تر شود. ساختار اقتصادی نزدیک، وضعیت جغرافیایی و از همه مهم 
تر مسئله ارتباط تاریخی پتانسیل های زیادی را ایجاد کرده است 
که باعث ش��ده هند همیشه در لیست 5 کش��ور اول طرف تجارت 
ایران باشد. اما مسئله این است که اگر بخواهیم به همین میزان از 
توسعه تجاری بس��نده کنیم طبیعتا نمی توان انتظار داشت که به 
حد مطلوبی از استفاده از این پتانسیل ها برسیم. باید قبول کرد که 
صنعت در هند رشد بسیار مطلوب تری نسبت به ایران را تجربه کرده 
است. از نظر ساختاری ایران دارای مشکالت زیادی در صنعت است 
و هند با حل این مشکالت توانسته است به حد باالی از صنعت دست 
پیدا کند. حال ما می خواهیم چرخ را از دوباره اختراع کنیم یا اینکه 

می توانیم از این تجربه اندوخته نهایت استفاده را ببریم. در شرایطی 
که هند آمادگی کامل خود را برای همکاری اقتصادی با ایران نشان 
داده است پس باید ابزاری اندیش��ید که بتوان با کمک آنها نهایت 
استفاده از شرایط را کرد یکی از مهمترین این ابزارها ایجاد شرکت 
های مشترک میان ایران و هند است. دانش و تخصص هندی ها در 
شرایط بازار ایران می تواند نوید بخش رشد در بخش هایی از صنعت 
ایران باشد که تاکنون بکر باقی مانده است. برای این منظور نیاز به 
ایجاد شهرک های صنعتی مشترک کامال احساس می شود. شهرک 
هایی با قوانین هر دو کش��ور س��ازگار و بدون قید و بندهای دیوان 
ساالرانه. همین کار می تواند اقتصاد ایران را کامال در شرایط صنعتی 
هند قرار دهد. شاید بهترین مکان برای شروع چنین شهرک هایی 
در چابهار باشد. موقعیت جغرافیایی چابهار می تواند فرصتی ایده 
آل برای همکاری اقتصادی دو کشور باشد. هند نیز تاکنون تالش 
زیادی برای سرمایه گذاری مشترک در این منطقه داشته است. حال 
اگر دولت و بخش خصوصی بتوانند اولین شهرک صنعت مشترک 
دو کشور را در این منطقه ایجاد کنند طبیعتا می توان انتظار داشت 

که شرکت های مشترک صنایع هندی را در ایران ایجاد کنند. 

شرکت های مشترک، شهرک های مشترک

همه چیز پیرامون ارز تک نرخی در گفت و گوی اتاق خبر با حسین عبده تبریزی

 آيا نظام تخصيص ارز دولتي 
9بايد ادامه يابد؟

 اهميت بحث 
 شفاف سازی 
در حوزه معدن 
5

ابراهیم جمیلی

رئیس شورای بازرگانی مشترک ایران و هند
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سیاست
الریجانی قطعا رییس مجلس می شود

اتاق خبر: سه ش��نبه مجلس نهم شورای اسالمی 
نیز ب��ه کار خود پای��ان داد، تا ب��ا تعیین تکلیف 
سرنوش��ت ریاس��ت خبرگان رهبری، کرس��ی 
ریاس��ت مجلس به مهمترین موضوع گمانه زنی 
ها در سپهر سیاست داخلی کشور بدل شود. در 
همین راستا و با نواخته شدن زنگ پایان مجلس 
نهم و ش��روع بکار مجلس آتی که قرار است روز 
ش��نبه آینده افتتاح ش��ود، در گف��ت و گویی با 
موسی الرضا ثروتی، به بررس��ی گمانه زنی های 
احتمالی ریاس��ت آین��ده مجل��س و همچنین 
عملکرد اقتصادی مجلس نهم پرداخته ایم. این 
عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس نهم در 
ابتدای ای��ن گفت و گوف در مورد ریاس��ت آیت 
اهلل احمد جنتی بر مجل��س خبرگان و همچنین 
گمانه زنی ها در خصوص ریاس��ت مجلس دهم 
ش��ورای اس��المی گفت:ریاس��ت آینده مجلس 
ش��ورای اس��المی قطعا آقای الریجانی خواهند 
بود و ب��رای مجلس خب��رگان نیز پی��ش بینی 
هایی در خصوص ریاس��ت آیت اهلل جنتی وجود 
داشته اس��ت. تاکید بر روی گزینه ریاست آقای 
الریجانی به این دلیل است که تقریبا 40 درصد 
بافت مجلس آینده را اصولگرایان تش��کیل داده 
اند و از می��ان باقی افراد که بصورت مس��تقل به 
مجلس ورود پیدا کرده اند نیز از گزینه ریاس��ت 

آقای الریجانی حمایت می کنند.
این عض��و کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس 
افزود: ب��ا توجه به اینک��ه آقای الریجان��ی نیز از 
حوزه ی انتخاباتی قم بصورت مس��تقل کاندیدا 
ش��دند پس هم اصولگرایان و هم مس��تقلین به 

آقای الریجانی رای خواهند داد.
نماین��ده م��ردم بجن��ورد در مجلس نه��م، در 
خصوص رضایت بخش بودن اقدامات انجام شده 
مجلس نهم و عملکرد اقتصادی آن تصریح کرد: 
بطور کلی مجلس نهم عملکرد خوبی داش��ت و 
تالش های زیادی در خصوص مباحث اقتصادی 
در این مجلس انجام ش��دکه از جمله ی آنها می 
توان به مصوب شدن قوانینی همچون قانون رفع 
موانع تولید، اصالحات اصل 44 قانون اساس��ی 

اشاره کرد.
ثروتی در پایان خاطر نشان کرد: مجلس نهم تالش 
خوبی داش��ت و امیدواریم به همین ترتیب مجلس 
دهم هم اقدامات خوبی را داشته باشد. در این میان 
بحث معیشت مردم، اشتغال و بحث های اقتصادی 
از بحث های اولویت داری هس��تند ک��ه امیدواریم 

انشاهلل در مجلس آینده به آنها توجه شود.

اتاق خبر: روز سه ش��نبه در تاریخ مناسبات منطقه ای 
میان سه کش��ور ایران، هند و افغانس��تان روزی مهم و 
اثرگذار بود. همزمان با سفر ناندرا مودی به ایران، محمد 
اش��رف غنی رییس جمهوری افغانس��تان نیز خود را از 
دوحه قطر به تهران رساند تا سند توافق نامه سه جانبه 

چابهار به عنوان داالنی استراتژیک به امضاء برسد.
این داالن اس��تراتژیک نقطه اتصالی میان هند، ایران، 
افغانستان، آسیای میانه و اروپا بوده و در همین راستا، 
طرح توس��عه چابهار عالوه بر متحول ک��ردن اقتصاد 
منطقه سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از محروم 
ترین استان های کش��ور، می تواند یک نقطه کانونی 
برای پیوند استراتژیک میان ایران و هند باشد. از سوی 
دیگر، باید یادآور ش��د که با توجه به ش��رایط بحرانی 
منطق��ه خاورمیان��ه و کارش��کنی های گس��ترده ای 
که توس��ط برخی از کش��ورهای منطقه در قبال ایران 
صورت می گی��رد که نمون��ه آن ائتالف س��ازی های 
عربستان س��عودی بر علیه ایران اس��ت، وجود متحد 
مهمی همچ��ون هند، می توان��د وزن مع��ادالت را تا 

حدود زیادی به سود ایران افزایش دهد.

در همی��ن خصوص حس��ن روحان��ی روز گذش��ته در 
نشس��ت مش��ترک هیات های عالی رتبه ایران و هند با 
نام بردن از هند به عنوان اقتص��ادی نوظهور در جهان، 
تاکید کرد که امروز پس از برجام و لغو تحریم های ایران 
شرایط جدیدی برای توسعه روابط میان ایران و جامعه 
بین المللی به خصوص هند فراهم شده و باید به بهترین 
شکل از این فرصت استفاده کرد. روحانی در این نشست 
از چابهار به عنوان هاب ترانزیت شمال- جنوب و مرکز 
همکاری های چندجانبه نام برد و افزود، ایران تالش می 
کند تا روابط خود را از حالت تجاری با هند خارج کرده و 

روابط جامع اقتصادی را جایگزین آن کند.
در همین نشست نخست وزیر هند نیز که شعری فارسی 
از بیدل دهلوی برای روحانی خوانده و با زبان اش��اره به 
اهمیت ایران برای کش��ورش صحه گذاشته بود، تاکید 
کرد که ظرفیت ها میان دو کش��ور به حدی اس��ت که 
باید روابط راهبردی می��ان ایران و هندوس��تان برقرار 
شود. مودی چابهار را نقطه آغازی بر روابط شکوفای دو 
کشور دانس��ت و گفت: در طول 5 سال مایلیم که حجم 

مراودات اقتصادی به دو برابر برسد.

پيوند ديپلماسی و اقتصاد در چابهار

عربستان مسئول بستن راه 
حجاج ایرانی است
ات�اق خب�ر: حس��ین جاب��ری 

وزارت  انص��اری س��خنگوی 
امور خارجه کشورمان، صبح 
دوش��نبه در نشست خبری 
هفتگ��ی خ��ود ب��ا اصحاب 

رس��انه، ضم��ن گرامیداش��ت 
س��الروز آزاد سازی خرمش��هر، با 

اشاره به مساله حج امس��ال گفت: موضوع حج در مسیر 
خودش دنبال شده و متاسفانه با ادامه کارشکنی دولت 
عربستان سعودی، مش��کالت همچنان ادامه دارد. وی 
گفت: وظیفه جمهوری اس��المی ای��ران پیگیری انجام 
فرضیه واجب حج ب��وده و ایران با خویش��تنداری این 
موضوع را دنبال می کند؛ و عربستان سعودی در صورت 
اینکه تغییری در وضعیت جاری انجام ندهد، مس��ئول 

سد راه حجاج ایرانی خواهد بود.

 آیت اهلل جنتی 
رییس مجلس خبرگان شد

اتاق خب�ر: آیت اهلل احمد جنتی با کسب اکثریت 
آراء رییس مجلس خبرگان در دوره پنجم شد.

آیت اهلل هاش��م بطحایی عض��و مجلس خبرگان 
روز شه ش��نبه با اعالم این خبر ، گفت : آیت اهلل 
احمد جنتی در اولین جلسه مجلس خبرگان در 
دوره پنجم کاندیدای ریاست این مجلس شد که 
با کسب 51 رای توانس��ت ریاست این مجلس را 
بر عهده بگی��رد. آیت اهلل موح��دی کرمانی نیزبا 
65رای به عن��وان نای��ب ریی��س اول و آیت اهلل 
ش��اهرودی نیز با 63 رای به عن��وان نایب رییس 

دوم مجلس خبرگان انتخاب شدند.
به گزارش ایسنا، براساس رای گیری نمایندگان 
مجلس خبرگان رهبری حجج اسالم سید احمد 
خاتمی و دری نج��ف آبادی به عنوان منش��یان 

هیئت رئیسه برای مدت دو سال انتخاب شدند. 



اقتصاد  ی3

گوشه کنار اقتصاد  

شرط دولت برای پرداخت وام به صنایع 
اتاق خبر: محس��ن صالحی نیا، آن دسته از 

واحدهای صنعتی که مش��مول حمایت 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه 
پرداخت تس��هیالت تکمیل طرح های 
نیمه تمام می شوند، باید متعهد باشند 

که تا پایان س��ال ۹5 طرح ه��ای خود را 
تکمیل کرده، ظرفیت های خال��ی خود را به 

ظرفیت های فعال برسانند و در نهایت، مشکلی هم از لحاظ 
دانش فنی، ظرفیت و توان مدیریت بازار نداشته باشند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اف��زود: وزارت صنعت این 
تس��هیالت را به دلیل رونق بخش��ی به تولید و اتمام طرح های 
نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بس��یار باال در دس��تور کار قرار 
داده اس��ت و طرح هایی که مشمول اس��تفاده از این تسهیالت 
می ش��وند، باید دارای مجوز از س��وی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت یا وزارت جهادکشاورزی در حوزه صنایع تبدیلی باشند. 
صدور مجوزهای معدن الکترونیکی می شود 

اتاق خبر: اسداله کشاورز حقیقت با بیان اینکه 
از ابتدای تیرماه امس��ال تم��ام مجوزهای 

قدیمی )غیرکاداس��تری( فاق��د اعتبار 
خواهد ش��د، اف��زود: تم��ام دارندگان 
مجوزهای معدنی که تاکنون در سامانه 

کاداستر ثبت نام نکرده اند، موظفند ضمن 
ایجاد حساب کاربری در این سامانه از طریق 

مراجعه به سازمان¬ها، نسبت به ارائه اصل مجوزهای قبلی و 
دریافت مجوزهای الکترونیکی)کاداستری( اقدام کنند.

مدیرکل دفتر امور اکتشافات وزارت صنعت، معدن و تجارت 
افزود: از ابت��دای تیرماه ارائه هرگون��ه خدمات به متقاضیان 
فاقد حساب کاربری در سامانه کاداستر توسط سازمان های 
صنعت، معدن و تجارت استان ها متوقف می شود؛ این اقدام 
با هدف تکمیل فرایند اتوماسیون اداری و ایجاد آمار به روز از 

وضعیت بخش معدن انجام خواهد شد. 
تقاضای جهانی نفت به باالی ٩٥ میلیون 

بشکه در روز می رسد 
اتاق خب�ر: تقاضای جهان��ی نفت نیز 
امسال یک میلیون و ٢00 هزار بشکه 
افزایش نش��ان م��ی ده��د؛ تقاضای 
جهان��ی نف��ت در س��ال گذش��ته ۹٢ 

میلی��ون و ۹٨0 هزار بش��که در روز بوده 
که این رقم در س��ال ٢016 ب��ه ۹4 میلیون و 

1٨0 هزار بش��که در روز می رسد س��ه ماهه سوم و چهارم 
امسال تقاضای جهانی برای نفت به باالی ۹5 میلیون بشکه 
در روز می رس��د؛ انتظار بر این است که تقاضا برای نفت در 
سه ماهه س��وم به ۹5 میلیون و 160 هزار بش��که و در سه 
ماهه چهارم به ۹5 میلیون و 1٧0 هزار بشکه در روز برسد.

به گزارش مدیریت اموراوپک و روابط با مجامع انرژی، تقاضا 
برای نفت اوپک در سه ماهه سوم امس��ال با یک میلیون و 
۹00 هزاربش��که افزایش به 3٢ میلیون و ٨00 هزار بشکه 
در روز می رسد، همچنین تقاضا برای نفت این سازمان در 
سه ماهه چهارم با ٢ میلیون و ٢00 هزار بشکه افزایش به 3٢ 

میلیون و ٢٨0 هزار بشکه در روز خواهد رسید. 
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اتاق خبر: محمود حجتی در تنظیم و کنترل بازار محصوالت 
کش��اورزی از طریق تعرفه های واردات، صادرات و تامین بازار 
داخلی طی سال گذشته اقدامات و دس��تورات مناسبی داده 
است اما اینکه تا چه حد این مس��ئله مورد توجه قرار گرفته و 

عملی شده است را باید از آمار و ارقام منتشر شده پرسید.
یکی از مسائلی که همواره وزیر جهاد کشاورزی طی سال های 
صدارتش نسبت به آن حساسیت داش��ت، بی نیازی ایران از 
واردات میوه به دلیل تولید مناسب این محصوالت از نظر کمی 
و کیفی و کنترل واردات برخی میوه های فانتزی و گرمسیری 
مانند موز، نارگیل، انبه، آناناس و ... در راستای حفظ و تنظیم 

بازار داخلی میوه های تولیدی بود.
به گونه ای که این عضو هیات دولت در اواخر سال گذشته که 
میوه های قاچاق به کشور وارد شده بودند، ضمن افشاگری در 
خصوص چگونگی وارد کردن این محموله غیر قانونی به کشور 
گفت: وزارت جهاد کش��اورزی بارها مخالفت خود را با واردات 
میوه به دلیل تولید مناس��ب میوه از نظر کمی و کیفی اعالم 
کرده است و علی رغم وجود مش��کالت متعدد در این زمینه، 
مذاکرات و پیگیری های متعددی برای جلوگیری از این پدیده 
انجام داده است. اما با وجود این مخالفت ها و ایستادگی وزارت  
جهاد کشاورزی مقابل فش��ارهای برخی واردکنندگان میوه، 
س��ال گذش��ته ٧1٧ هزار و 500 تن انواع میوه به ارزش 56٧ 
میلیون و ٧00 هزار دالر به کشور وارد شد که از نظر وزنی 41.4 

درصد و از نظر ارزشی ٢5.5 درصد افزایش داشته است.
جالب تر اینک��ه علی رغم کاه��ش قیمت میوه ه��ای وارداتی 

طی سال گذش��ته در بازار جهانی مشخص نشد چرا همچنان 
قیمت های باالی انواع می��وه خارجی در بازار ادامه داش��ت و 
مصرف کنندگان باید صرفا به خاطر خارجی بودن و نه کیفیت 
و مطلوبیت قیمت های نجومی برای خرید آن ها پرداخت کنند.

البته نگاهی به آمارهای رسمی منتش��ر شده، نشان از کاهش 
11.3 درصدی قیمت انواع میوه ی وارداتی است و بر این اساس 
قیمت متوسط هر کیلوگرم انواع میوه های خارجی وارد شده 
و البته رس��می، با در نظر گرفتن میانگین نرخ 3450 تومانی 
ارز آزاد در س��ال گذش��ته حدود ٢٧30 تومان است.حال باید 
دید وزارت جهاد کشاورزی می تواند امس��ال بازار میوه را بهتر 
از پارسال و البته س��ال های قبل از آن که روند افزایشی داشته 
اس��ت، کنترل کند یا اینکه باز هم زور دالالن و واردکنندگان 
میوه بر تولیدکنندگان و باغ��داران ایرانی می چربد و همچنان 

روند افزایشی واردات میوه ادامه پیدا خواهد کرد.

مخالفت هايی که سد راه ميوه های وارداتی نشد! 

استرالیا و امریکا، در کمین بازار لیتیوم آینده
اتاق خبر: ش��رکت دانش بنیان »ردب��ک فناوریز« که از 
دانش پژوهش��گران دانش��گاه کوئینزلند بهره می برد، به 
تازگی اعالم کرده که به ش��یوه نوینی برای ذخیره انرژی 
خورشید به موثرترین راه، دست یافته است. به گفته این 
ش��رکت واقع در بندر بریزبین، به این ص��ورت، بازارهای 
اس��ترالیا متحول خواهد ش��د و نیاز به لیتیوم به یکباره 
افزای��ش خواهد یافت. ب��ه همین دلیل اس��ت که برخی 
ش��رکت های معدنی مانند آلتورا وارد عمل می شوند. این 
شرکت به ش��دت به دنبال آن اس��ت که زمانبندی پروژه 
لیتیوم »پیلگانگورای« خود را به صورتی مدیریت کند تا 
زمان اتمام آن با شروع دوره تحول باتری ها همزمان شود. 
در این صورت آلتورا خواهد توانست خود را به عنوان یکی 
از مهم ترین ش��رکت های تولیدکننده لیتیوم اس��ترالیا و 

حتی جهان مطرح کند. 
آلتورای اس��ترالیا، تنها نمونه ای از 40 شرکت این کشور 
اس��ت که در حوزه لیتیوم به فعالیت می پردازند. براساس 
آمارهای مرکز زمین شناس��ی امریکا، در س��ال ٢015م، 
اس��ترالیا بیش از هر کش��ور دیگری لیتی��وم تولید کرد. 
تولیدات این فلز در اس��ترالیا در این س��ال به 13 هزار و 
400 تن رسید. ش��یلی با 11 هزار و ٧00 تن، در جایگاه 
دوم تولیدکنندگان جهان قرار گرفت. تا امروز، بیشترین 
مصرف لیتیوم در تولید آلومینیوم، س��رامیک و شیش��ه 
بوده اما باتری های لیتیوم-یون تبدیل به پرکش��ش ترین 
بازار این محصول معدنی شده است. دلیل رشد چشمگیر 
این بازار، همانط��ور که پیش از این هم بیان ش��د، برنامه 

شرکت تسال برای تولید تعداد بیش��تری از این باتری ها 
در سال های آینده اس��ت. گفته می شود تولید باتری های 
لیتیوم-یون یکی از کارخانه های س��ال ٢0٢0م تس��ال، 
از تمام باتری های لیتی��وم یون تولیدی جهان در س��ال 

٢013م بیشتر خواهد بود.
ایران هم با آنکه در حال حاضر نه در بین 10 تولیدکننده 
برتر لیتیوم جهان قرار دارد و نه ذخیره قابل توجهی برای 
آن کشف شده، ممکن اس��ت بتواند با توسعه اکتشاف ها 
و جذب اصولی س��رمایه گذاران خارجی، تبدیل به یکی 
از بازیگران این عرصه ش��ود. معاون اکتش��اف س��ازمان 
زمین شناسی و اکتش��افات معدنی کشور چندی پیش، از 
کش��ف ذخایر غنی لیتیوم در دریاچه نمک قم خبر داده 
بود. بهروز برنا با بیان به اینکه در دریاچه نمک توانسته ایم 
در 40 تا 50 نمونه گرفته شده؛ لیتیوم باالی ٢00 گرم در 
هر تن را به دس��ت آوریم، عنوان کرده بود: در دنیا لیتیوم 
40 گرم در هر تن اقتصادی است و این نشان می دهد که 
کشور در زمینه ماده نادر لیتیوم نیز مزیت های اقتصادی 
زیادی دارد.با این ح��ال برای بهره ب��رداری از این ذخایر 
معدود اما بسیار س��ودآور، نیاز به جذب س��رمایه گذاران 
خارجی وج��ود دارد که با توج��ه به فضای پ��س از رفع 
تحریم ها، امکان آن محتمل تر به نظر می رسد. با این حال، 
منابع لیتیوم ایران از دریاچه نمک به دس��ت می آید و در 
صورتی که استرالیا بتواند راهی ارزان قیمت برای فرآوری 
محصوالت خود به دست بیاورد، کار ایران برای رقابت در 

لیتیوم هم دشوار خواهد شد.



 اتاق4
 بازرگانی

راهروهای اتاق
نهضت کارآفرینی در کشور آغاز می شود

اتاق خبر: رئیس کمیس��یون جوانان، 
کارآفرین��ی و صنایع دس��تی اتاق 
بازرگان��ی ای��ران گف��ت: نهضت 
کارآفرین��ی در کش��ور ب��ا ورود 
خانواده ه��ا برای اش��تغالزایی در 
ص��ورت تصویب مجلس ش��ورای 
اس��المی آغاز می ش��ود. غالمحسین 
جمیلی افزود: مردم باید خود نیز به فکر اشتغال 
فرزندانشان باشند و س��رمایه های خرد خود را در این مسیر 
به کار گیرند. وی یادآورشد: اتاق بازرگانی ایران به دنبال ایجاد 
نهضت کارآفرینی در کش��ور بوده و برنامه ریزی های الزم را 
نیز در این زمینه انجام داده اس��ت. جمیلی اظهار کرد: مردم 
باید متوجه باشند این امکان وجود ندارد که آنان سرمایه های 
خود را در محلی غیر از حوزه اشتغال و تولید، سرمایه گذاری 
کنند و انتظار ایجاد شغل برای فرزندانشان وجود داشته باشد. 
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان 
گفت: نمی توان انتظار داشت که سرمایه های شخصی را در 
محلی که اش��تغالزایی به دنبال ندارد، هزینه کرد و دیگران 

برای اشتغالزایی جوانان وارد عمل شوند.  

۲٥ پیشنهاد برای همکاری ایران و سنگاپور
اتاق خبر: محس��ن جالل پ��ور، رئیس 
اتاق ایران ب��ه همراه عل��ی ربیعی، 
وزیر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی 
و تعدادی از مدی��ران صندوق ها و 
هلدینگ های س��رمایه گذاری به 
سنگاپور سفر کرده اند. هدف از این 
س��فر توس��عه همکاری های اقتصادی 
و تج��اری و گفت وگو ب��ا مقامات دولتی س��نگاپور اس��ت.

رئیس اتاق بازرگانی ای��ران در همایش فرصت های تجاری و 
سرمایه گذاری در ایران که در سنگاپور برگزار شد، به تشریح 
موقعیت ها و تعریف ش��رایط جدید اقتصاد ایران پرداخت و 
٢5 پیشنهاد مش��خص برای همکاری های مشترک ایران و 

سنگاپور مطرح کرد.

 مدیریت دولتی بر حمل ونقل 
باعث عقب ماندگی کشور

اتاق خبر: رئی��س کمیس��یون معدن و 
صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: 
اداره امور حمل و نقل کش��ور توسط 
دولت باعث ش��ده ک��ه در این بخش 
عقب بمانیم و در بخش معدن که تاثیر 
مستقیمی بر هزینه تمام ش��ده دارد 
موفق نبوده ایم. هرام ش��کوری در نشست 
کارشناسی تاثیر توسعه زیرساخ�ت های حمل و نقل جاده ای ریلی 
و دریایی در اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: سند چشم انداز که نگاه 
توسعه ای دارد همه بخش ها از جمله حمل و نقل را شامل می شود. 
در این رابطه با پازلی روبرو هستیم که هر بخش آن مکمل بخش 
دیگر اس��ت.وی افزود: معدن و درآمدهای آن می تواند جایگزین 
خوبی برای درآمدهای نفتی کش��ور باشد که توس��عه آن در گرو 
توسعه و مهیا شدن زیرساخت ها بویژه  در بخش حمل و نقل است. 

البته بخش خصوصی در این باره نگرانی های زیادی دارد.

 در سومين ماه سال
مشکالت اقتصادی همچنان پابرجاست
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 اتاق خبر: علیرغم لغو تحریم ه��ای مرتبط با برنامه 
هسته ایران همچنان مش��کالتی بر سر راه سرمایه 
گ��ذاری خارجی در کش��ور وجود دارد. متاس��فانه 
برخ��ی از افراد انتظ��ار دارند که تمامی مش��کالت 
س��رمایه گذاری خارجی در کش��ور در مدتی کوتاه 
مدت حل ش��ود. ما نیاز به فراهم آوردن بستر های 
مناسب برای سرمایه گذاران خارجی در کشور برای 
شناخت پیدا کردن از وضعیت س��رمایه گذاری در 
کش��ور هس��تیم.با توجه به شرایط کش��ور در حال 
حاضر امکان ندارد سرمایه گذار بدون تحقیق کافی 
و در طی 3 ت��ا 4 ماهی که از لغو تحریم ها گذش��ته 
است س��رمایه خود را به کش��ور بیاورد. در حقیقت 
باید امنیت س��رمایه گذاری در کشور فراهم کنیم و 
برای این کار نی��از به زمان اس��ت. در صورت وجود 
پیش زمینه های س��رمایه گذاری در کش��ور، ایران 
امکان و پتانسیل تبدیل شدن به کشوری پیشرو در 

منطقه برای جذب سرمایه را دارد.
در مورد س��رمایه گ��ذاری در بخش ه��ای اقتصاد 

کش��ور می ت��وان به 
بخش معادن اش��اره 

کرد. س��رمایه گذاری 
ه��ای خارج��ی در بخش 

معدن با توجه به این موضوع که معادن کش��ور از 
نظر درآمد زایی می توانن��د همپای صنعت نفت و 
گاز درایران باش��ند این رویه می تواند برای کشور 
بسیار سود آور باش��د. در حقیقت وضعیتی که در 
مورد سرمایه گذاری در کش��ور در سایر بخش ها 
مشاهده می ش��ود در مورد بخش معدن نیز صدق 
می کند و نمی ت��وان انتظار معج��زه در این مدت 
کوتاه داشت. با این حال مهمترین نکته ای که در 
مورد بخش معادن و صنایعی مانند آن وجود دارد 
پرهیز از خام فروشی اس��ت. در این مورد می توان 
با س��رمایه گذاری های صحیح در کشور امکانات 
و فناوری ه��ای الزم را برای توس��عه این بخش ها 
به وجود آورد و به تدریج خام فروش��ی را در کشور 

متوقف کنیم.

چالش سرمایه گذاری در ایران چیست؟

اتاق خبر: ماه سوم از سال 13۹5 درحالی آغاز شده که 
همچنان مش��کالت اساس��ی اقتصادی کشور سرجای 
خود باقی مانده و متاس��فانه قدم های اساسی برای رفع 

آنها برداشته  نشده  است.
 از س��وی دیگر در همین فضایی که فع��االن اقتصادی 
به تمن��ای بهبود وضعیت اقتصاد کش��ور نشس��ته اند، 
گاهی مج��ادالت بی جهت و منازعات بی م��ورد وقت و 
فکر مدیران کش��ور را گرفته  اس��ت. آنچه تاکنون بارها 
به آنها اشاره ش��ده این نکته اس��ت که فرصت ها برای 
بهبود وضعی��ت اقتصادی کش��ور و خ��روج از رکود به 
ش��دت کم ش��ده و در این وضعیت هر لحظه و هر قدم 
برای ما ارزش و اهمی��ت دارد. این موض��وع را مدیران 
دولتی کشور نیز تایید می کنند، ولی در واقعیت اجرایی 
هنوز تصمیم گیری ها با قاطعیت انجام نمی شود و از آن 
مهم تر کماکان برنامه عملیاتی مشخصی برای خروج از 
رکود اعالم نشده  است. آنچه طی دو سال و نیم گذشته 
تحت عنوان سیاس��ت های خروج از رک��ود هم اجرایی 

شده، مرهمی بر زخم های اقتصادی کشور نبوده  است.
تحلیل فضای پیش روی اقتصاد ایران نش��ان می دهد که 
گاهی مدیران از تصمیم گیری های اصل��ی اقتصاد ایران 
دور شده اند و عمال با برخی سیاست گذاری هایی که انجام 
نمی دهند، فرآیند توس��عه را به عقب انداخته اند. در واقع 
امروز نقد مش��خص ما از دولت بیش از آنکه به اقداماتی 
مربوط ش��ود که انجام می دهد، برآمده از کارهایی است 
که دولت انج��ام نمی دهد. اگ��ر دولت نه��م و دهم بابت 
اقداماتی که صورت دادند، س��رزنش می شوند، امروز هم 
باید دولت را به دلیل کارهایی که انجام نمی دهد، مواخذه 
کنیم. نیاز اس��ت که دول��ت ج��رات تصمیم گیری های 
مهم و اقدام��ات اساس��ی را در دل خود ایج��اد کند. اگر 
این جس��ارت از بین ب��رود، بخش خصوصی ه��م اعتماد 
خود برای حض��ور جدی در فضای اقتصادی را از دس��ت 

می دهد؛ کم��ا اینک��ه همین ام��روز هم ای��ن اتفاق رخ 
داده است. از سوی دیگر متاس��فانه آنچه در مجلس نهم 
رخ داده و می دهد نیز جای تعج��ب دارد. در هیاهوهای 
سیاسی و مجادالت بی ثمر، اتفاقاتی در فضای اقتصادی 
کش��ور صورت گرفته که باید به دقت آن را بررسی کرد. 
بنابراین یکی از خواس��ته های مشخص بخش خصوصی 
از مجلس آینده این اس��ت که در اولین اقدام به بررس��ی 
مصوبات دو ماه گذشته مجلس نهم بپردازد و در صورت 
نیاز در برخی از آنها بازنگ��ری انجام دهد. طی هفته های 
گذش��ته مصوباتی در مجلس به تصویب رسیده که باید 
در مورد آنها تأمل کرد. طی دو سال گذشته بارها و بارها 
از تریب��ون بخش خصوصی به موض��وع یارانه حامل های 
انرژی اعتراض شد. حتی مدیران دولتی نیز اعالم کردند 
که مخالف این رویه  هس��تند و برای تغییر این ش��رایط 
اقدام به بازنگری در رویه ه��ا می کنند. اما در روزهایی که 
سراسر کشور خود را سرگرم گفت وگوها و چانه زنی های 
سیاس��ی کرده  بود، ناگه��ان در الیحه بودج��ه باز هم به 

بنزین دونرخی اشاره شده  است.



خانه5
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گفت وگو

نبود زیر ساخت، بخش معدن را 
به بحران کشاند

اتاق خبر: شهرام شریعتی - عضو هیأت 
مدیره خانه اقتصاد ایران اظهار داشت: 
در کشور به دلیل نبود زیر ساخت های 
الزم و کارآمد، در شرایط رکود جهانی 

با بحران مواجه می شویم. 
شریعتی در این خصوص اش��اره کرد: از دو 

جنبه ی مختلف می توان به این مسئله نگاه کرد اول اینکه 
در حال حاضر در حوزه فعالی��ت های معدنی همه معادن 
دنیا با رکود مواجه ش��ده اند و دیگر اینک��ه وضعیت ما در 

مدیریت رکود جهانی چگونه است.
وی با تاکید بر اینکه فعالیت تولی��دی و صنعتی همواره با 
ریسک مواجه است گفت: آن کسی موفق خواهد بود  که 

توانایی پیش بینی و مقابله با بحران را داشته باشد.
این کارش��ناس افزود: به چند دلیل ما نمی توانیم بحران 
های موجود را مدیریت کنیم که مهم ترین آنها نداش��تن 
زیرس��اخت های الزم و پش��توانه مالی و همچنین منابع 

ارزی مناسب می باشد. 
وی ادامه داد: در سیس��تم قوانین کش��ور قان��ون تعدیل 
نیرو وجود ندارد یعنی همانطور که تولی��د در زمان رونق 
اقتصادی با اس��تخدام نیرو همراه اس��ت باید  در شرایط 
بحران نیز به بخش خصوصی اجازه  داده شود از سیاست 
تعدیل نیرو اس��تفاده کن��د. بنابراین معدن��کاران بخش 
خصوصی به دلیل نداشتن حمایت کافی و همچنین عدم 

توانایی مالی حاضر نیستند ریسک کنند.
ش��ریعتی همچنین نبود حمایت دولت از معدنکار بخش 
خصوصی را دیگر مش��کل مدیریتی این صنعت دانست و 
اظهار کرد: در کشورهای پیش��رفته و کشورهای معدنی 
دولت همواره حامی بخش خصوص��ی و فعاالن این حوزه 
می باشد و آیین نامه های متعددی را برای حمایت از این 

بخش صادر و اجرا نماید.
وی ادامه داد: به عنوان مثال می توان به درگیری معدنکار با 
محلی ها اشاره کرد چنانکه یک معارض روستایی وارد یک 
دعوای حقوقی و قضایی شود دولت در شرایط اوج بحران 
معدن را تعطیل می کند و هیچ توجهی به زیان حاصل از 
این رخداد ندارد و همین نکته باعث می شود که معارضان 
گاهی به عم��د و برای اخ��ذ امتیاز و حتی ب��اج خواهی با 

معدنکاران درگیری ایجاد نمایند.
این استاد دانشگاه اش��اره کرد: عدم شناخت مقوله آینده 
پژوهی در معادن یکی دیگر از عواملی است که باعث شده 
همیشه با مشکالت متعددی در تصمیم گیری ها مواجه 
ش��ویم و تصمیمات آنی جای تصمیم ه��ای مدیریتی و 
کالن را بگیرد. شریعتی تصریح کرد: با پیش بینی بحران 
می توان از بسیاری زیان ها و شکست ها جلوگیری نمود و 
بازار را به کنترل خود در آورد، در این راستا دولت باید اجازه 
بدهد تصمیم گیری در بخش معادن توسط سندیکاهای 
معدن��کاران در بخش خصوص��ی انجام ش��ود. وی افزود: 
پیش��نهاد دیگری که می توان به آن توجه نمود واگذاری 
سهام معادن به جامعه محلی اس��ت. یعنی معدنکاران با 
حمایت دولت نسبت به جذب س��رمایه افراد محلی اقدام 
و آنها را در سرنوش��ت خود ش��ریک نماید تا عالوه بر رفع 

مزاحمت های احتمالی آنها را در سود خود مشارکت دهد.

اتاق خبر: س��عید صمدی، رییس کمیس��یون معدن خانه 
اقتصاد ایران در گف��ت و گو با خبرنگار خان��ه اقتصاد توضیح 
داد:  اگر قرار باشد بخش معدن رشد و توسعه یابد و در صحنه 
جهانی معادالت معدنی و نیز  بحث س��رمایه گذاری خارجی 

حضور  پیدا کند یکی از الزامات اولیه، بحث شفافیت است.
وی ادامه داد: به عبارتی، بحث شفافیت یکی از پیش نیازهای 
س��رمایه گذاری خارجی اس��ت، واگر در دوران تحریم دچار 
نقصانی بودیم، قطعا به دلیل نبود شفافیت بوده است.صمدی 
افزود: از آن جا که کمیس��یون معدن خانه اقتصاد ایران سعی 
می کند به مشکالت زیربنایی حوزه معدن بپردازد و در پی حل 
و یا ارائه راه حل های مسائل بنیادی است، لذا بحث شفافیت به 
عنوان یکی از مشکالت بنیادی و مبانی توسعه بخش معدن در 

این کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
صمدی در خصوص نتیجه بحث شفافیت یادآور شد: شفافیت 
موجب تسهیل فعالیت های اقتصادی می شود. دیگر نتیجه 
ش��فافیت جلوگیری از رانت و فساد اس��ت، از طرف دیگر این 
مهم؛ از جمع آوری و یا به عبارتی تولید مضاعف اطالعات که 
هزینه بردار است جلوگیری به عمل می آورد.وی شفافیت در 
بحث اطالعات را یکی از حوزه های گس��ترده این بحث خواند 
و اظهار داشت: بحث اطالعات می تواند ش��امل اطالعاتی در 
خصوص اطالع��ات ذخایر، مش��خصات ذخایر و ی��ا هر گونه 
اطالعاتی باش��دکه به ش��ناخت یک مع��دن کار در خصوص 
پتانس��یل های معدنی کمک هایی را ارائه دهد.صمدی ادامه 
داد: دومین حوزه شفافیت، حوزه قراردادها است؛ قراردادهایی 
که دولت در ارتباط با معدن، با بخش خصوصی منعقد می کند. 
س��ومین حوزه؛ حوزه درآمدها و مخارج است. باالخص تمام 
مجموعه های دولتی که در حوزه معدن یک سری درآمدها و 
یا مخارج دارند، تمام این ها باید به صورت شفاف در جریان دید 
عموم قرار گیرند.وی با بیان این ام��ر که بحث مذاکرات حوزه 

معدن یکی دیگر از حوزه های گس��ترده بحث شفافیت است 
توضیح داد: بایس��تی هرگونه مذاکره رس��می که در ارتباط با 
معدن در حوزه دولت انجام می شود به صورت شفاف ارائه شود.

 وی مشکل تفسیر متفاوت از قوانین را یکی از مشکالت مهم 
موجود در بخش مع��دن معرفی کرد و اظهار داش��ت: یکی از 
مشکالت موجود این است که تفاسیر از قوانین متفاوت است 
یعنی از یک قانون چندین س��ازمان معدنی برداش��ت ها ی 

متعدد و متفاوتی انجام می دهند.
رییس کمیس��یون معدن خانه اقتص��اد در خصوص وظیفه 
ش��فاف س��ازی بخش خصوصی نیز گف��ت: در مقابل بخش 
خصوصی نیز بایستی فعالیت های خود را شفاف کند. صمدی 
تأکید کرد: هر تصمیم گیرنده ای زمانی که متوجه شود اعمال 
، رفتار و تصمیمات وی به طور شفاف در معرض قضاوت و دید 
عموم خواهد بود طبیعتا س��عی می کند تمام دقت خود را در 
اتخاذ تصمیمات به کار گیرد.وی اعالم ک��رد: البته ما هنوز در 
ابتدای کار هستیم و در نظر داریم این بحث را به عنوان بسته 
پیشنهادی کمیس��یون معدن به ارگان های نظارتی، وزارت 

خانه، مجلس شورای اسالمی ارائه دهیم.

اهميت بحث شفاف سازی در حوزه معدن 

اتاق خب�ر: محم��ود نجفی س��هی - رییس 
کمیسیون صنعت خانه اقتصاد ایران با اشاره 

به لزوم وجود شورای رقابت و سازمان های 
نظارتی در صنعت خودرو اظهار داشت: 
این صنع��ت به دلیل سوبس��ید گرفتن 
از دول��ت و م��ورد حمایت ق��رار گرفتن 

این نهاد؛ از طریق افزای��ش تعرفه واردات، 
بایس��تی مورد نظارت س��ازمان های نظارتی 

باش��د.نجفی در خصوص نح��وه و میزان ای��ن دخالت 
توضیح داد: معتقدم این نوع دخالت و نظارت ها به دلیل 
حاکم نبودن شرایط اجتماعی مناسب  و فرهنگ سازی 
درست،  نه تنها در صنعت خودرو بلکه در تمامی بخش 
های صنعت ضروری جلوه می کند. وی ادامه داد: شرایط 
به گونه ای نیس��ت که بت��وان در بحث قیم��ت گذاری، 
صادرات و واردات دست نهادها و افراد را برای انجام امور 
دلخواهشان باز گذاش��ت، چراکه در این صورت شرایط 
بدتر خواهد ش��د. نجفی تأکید کرد: اقتصاد ما بایس��تی 
تحت نظارت دول��ت و در برخی م��وارد، تحت راهبری 
دولت قرار گیرد. البته این طور نباشد که بخواهد در تمام 
جزییات دخالت کند ولی اگر دولت اقتصاد کشور را رها 

کند شرایط اجتماعی و فرهنگی ما مختل خواهد 
ش��د و به تبع آن ش��رایط اقتص��ادی نیز بدتر 
می ش��ود.وی با بیان این که نظارت شورای 
رقاب��ت در صنعت به وی��ژه صنعت خودرو 
ضروری اس��ت در خصوص عملک��رد این 
صنعت گفت: اگر خودروسازان دفاع مستند 
و واقعی از قیمت تمام شده ی خود ارائه دهند 
و بتوانند هزینه ها را پایین آورده و سوء مدیریت 
ها را به حسن مدیریت تبدیل کنند و با کاهش قیمت ها 
کیفیت بهتری را ارائه کنند، دیگر نظارت شورای رقابت 
الزم نیست.نجفی ادامه داد: در ش��رایطی که نمی توان 
چنین وضعیتی را برای صنعت خودرو متصور بود، دخالت 
نکردن شورای رقابت منطقی نخواهد بود. نجفی ادامه داد: 
اگر مسئله بحث واحدهای داخل شهرک های صنعتی 
است باید گفت خود وزارت صنایع یا در واقع هیچ ارگان 
و وزارت خانه ای به تنهایی قادر به حل مشکالت نیست. 
رییس کمیسیون صنعت خانه اقتصاد ایران با تأکید بر 
مش��ارکت تمام نهادها و حاکمیت برای حل مشکالت 
تولیدی و اقتصادی گفت: بایستی کل حاکمیت به در این 

راه حرکت کند.

چگونگی مدیریت شورای رقابت
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رکود به بازار طال هم رسید
اتاق خبر: محمد کشتی آرای تأکید کرد: 
طبق قانون جدید نظام مالیاتی همه 
طالفروش��ی ها موظف هستند که 
از نرم افزار فروش برخوردار باشند، 
چنان که در هنگام فروش از طریق 
پرینت یا دادن فاکتور میزان خرید 
و فروش خود را مشخص کنند. وی 
با بیان اینکه بر اساس قانون مورد اشاره 
دو سال است که باید اصناف کشور از صندوق فروش یا نرم افزار 
مربوط به آن برخوردار باشند، ادامه داد: برخی از صنوف به شکل 
مرسوم گذش��ته از صندوق فروش اس��تفاده می کنند ولی در 
طالفروشی ها این الزام وجود دارد که از نرم افزار این امر استفاده 
شود و کلیه عملیات خرید و فروش خود را از طریق این نرم افزار 
انجام دهند. کشتی آرای با بیان اینکه 3٢ هزار واحد طالفروشی 
در کش��ور وجود دارد،  ادامه داد: در تهران حدود 3 هزار و ٧00 
واحد طالفروشی وجود دارد که ٢ هزار و ۹00 واحد آنها از مجوز 
و پروانه کسب برخوردار هستند.وی با بیان اینکه طی چند سال 
اخیر برخی از واحدهای طالفروشی به علت رکود موجود در بازار 
و عدم توان در پرداخت مالیات تعطیل ش��ده است،  اظهار کرد: 
رویکرد مردم در خرید طال نیز نس��بت به گذشته تغییر کرده 
است.کشتی آرای با بیان اینکه در فاصله سال ۹3 تا ۹4 در خود 
تهران ٧00 واحد طالفروش��ی تعطیل شده اس��ت به موضوع 
قاچاق طال نیز اش��اره کرد و گفت: بین 15 تا ٢٢ درصد قاچاق 

طال در کشور وجود دارد. 

حذف تعاونی های استانی سهام 
عدالت غیر قانونی است

اتاق خبر: ماش��اء ال��ه عظیمی، دبیر 
کل اتاق تعاون ای��ران و عضو ناظر 
ش��ورای عالی بورس گف��ت: راه 
اندازی و توس��عه صندوق های 
س��رمایه گ��ذاری تخصصی در 
کش��ور در کن��ار حض��ور بانک 
ها و ش��رکت های تامین س��رمایه 
تخصصی در اقتصاد ایران ضروری است.

وی افزود: اتاق تعاون اعتقاد دارد که تامین مالی تخصصی برای 
اطمینان بخش��ی بازار و جامعه هدف، نیازمندان به نقدینگی 
و تامین کنندگان ضرورت داش��ته و باید ب��ا ایجاد واحدهای 
س��رمایه گذاری این امکان را فراهم کرد، تا مردم سرمایه های 
اندک خود را در قالب این صندق ها سرمایه گذاری کنند.بر این 
اساس هر گونه تنوع بخش��ی در حوزه تامین مالی که موجب 
تحرک بخشی صنعت ساختمان و مسکن شود، مورد حمایت 
شورای عالی بورس اس��ت و با موافقت کمیته فقهی ابزار های 
جدید معرفی می شود. عضو شورای عالی بورس گفت: یکی از 
کارهایی که کمیته های فقهی و علمی در سازمان بورس انجام 
می دهد، اینکه الگوهایی که از نظر شرعی و سرزمینی با واقعیت 
های اقتصاد ایران سازگاری دارد، را بومی سازی کند، لذا تعریف 
و راه اندازی صندوق های پروژه یا زمین و ساختمان و یا صندوق 
های قابل معامله مواردی است که مورد حمایت متولیان بازار 
سرمایه اس��ت، به ویژه ابزارهای تامین مالی اسالمی از جمله 
صکوک که همواره در کمیته های تخصص��ی بورس بحث و 

بررسی می شود.

تشکل 
ها

اتاق خبر: دبیر کل انجمن نس��اجی 
کش��ور معتقد اس��ت که برای مقابله 
با قاچاق پوش��اک و کاالهای نساجی 
در کشور در س��ال های گذشته عزم 
جدی و ملی در کش��ور وجود نداشته 
اس��ت. محمد مهدی رئی��س زاده با 
اشاره به این که چالش اصلی صنعت 
و صنعت نساجی در حال حاضر رکود 
و قاچاق اس��ت، می گوید:» قاچاق در 
صنعت پوشاک و نس��اجی مقوله ای 
بس��یار اثر گذار اس��ت که تبدیل به 
پدیده ای ض��د صنعت نس��اجی در 

داخل شده است.«
او در پاسخ به این سوال که چرا باوجود 
چندین س��ال درگی��ری ب��ا قاچاق 
پوش��اک تاکنون در زمین��ه مبارزه و 
جلوگیری از قاچاق پوشاک و نساجی 
در کشور نتوانس��ته ایم موفق باشیم، 
می گوید:» مب��ارزه با قاچ��اق در هر 
کاالیی عزم ملی می خواهد، مثال شما 
در زمینه میوه که امسال به وجود آمد 

یک کار ضربتی صورت گرفت و شاهد 
بودیم بالفاصله هم منشا آن شناسایی 
شد و اقدامات الزم را دولت انجام داد 
و در مناط��ق آزاد ورود میوه را ممنوع 
کرد و فوری در سطح شهر هم هرچی 

میوه قاچاق بود جمع آوری شد و این 
اقدامات تاثیر گ��ذار بودند ولی درباره 
قاچاق پوش��اک و کاالهای مربوط به 
نساجی در این سال ها هیچ وقت این 

عزم وجود نداشته است.«

سهمیه بندی صادرات سیمان به عراق

پنجشنبه 6 خرداد 1395

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

 اتاق خب�ر: دبیر انجم��ن صنف��ی کارفرمایان صنعت 
س��یمان با بیان اینک��ه در انتظار رف��ع ممنوعیت 

صادراتسیمان به عراق هستیم، گفت: دامپینگی 
در صنعت سیمان ایران وجود ندارد و دامپینگ 
س��یمان بین صادرکنندگان ایرانی بحث بسیار 
انحرافی است، زیرا ما تولیدات مان را با قیمت های 

از قبل تعیین ش��ده در کنار م��رز تحویل خریداران 
می دهیم و خری��داران هس��تند که در آن س��وی مرزها 

سیمان را ارزان تر می فروشند. عبدالرضا شیخان با اعالم اینکه 
اخیرا یک هلدینگ سیمانی در ایران قرار است تولیدات خود را 
با برندی عراقی در این کش��ور توزیع کند، اظهار کرد: قرار است 

این هلدینگ سیمانی در عراق آسیابی راه اندازی کند و 
تولیدات کلینکر خود را با برن��دی عراقی در همان 
منطقه توزیع کند، اما فعال صادرات س��یمان به 
عراق ممنوع است و قرار است طبق برنامه ریزی 
انجمن صنفی صادرات س��یمان س��همیه بندی 
شود. شیخان در پاسخ به این س��وال که اگر رفع 
ممنوعیت برای صادرات س��یمان ش��ود چه میزان 
صادرات خواهیم داش��ت، گفت: تقریب��ا ماهانه 400 تا 
500 هزار تن می توانیم س��یمان صادر کنی��م، اگرچه عراق هر 
اندازه که س��یمان بخواهد می توانیم نیاز آن را تامین کنیم اما 

باید میزان صادرات سیمان متعادل و با قیمت مناسبی باشد.

اتاق خبر: کمیسیون صادرات خانه اقتصاد ایران به عنوان 
پیشنهاد س��وم مطرح کرد که محل کار رایزن بازرگاني به 
خارج از سفارتخانه ها منتقل شود تا بخش خصوصي بودن 
این فعالیت بیش از پیش مش��خص ش��ود. در حال حاضر 
رایزن ه��اي بازرگاني در بدنه س��فارت حض��ور دارند و به 
نوعي جزو ارکان دیپلماسي خارجي محسوب مي شوند به 
همین دلیل در ایام تحریم امکان استفاده از پتانسیل هاي 
آنها نب��ود به همی��ن دلیل اگر رای��زن بازرگان��ي دفتري 
مستقل از سفارت داشته باشد، مي تواند به عنوان یک نهاد 
بخش خصوصي با فعاالن اقتصادي کش��ور هدف به بحث 
و گفت وگو بپردازد. همچنین این کمیس��یون پیش��نهاد 
اس��تفاده از رایزنان افتخاري را مطرح کرد. در این زمینه 
کرمانش��اهي اعالم کرد: در حال حاض��ر فعاالن اقتصادي 
ایراني در کشورهاي زیادي حضور دارند که حاضر هستند 
بدون هیچ حقوق و دس��تمزدي و تنها ب��راي منافع ملي 

وظایف یک رایزن بازرگان��ي را انجام دهن��د و مي توان با 
دادن حکم رایزن بازرگاني افتخاري از پتانس��یل هاي آنها 
استفاده کرد. به گفته کرمانشاهي در حال حاضر از شرایط 
رایزن بازرگاني داشتن مدت مشخصي سابقه دولتي است 
ولي این آیین نامه انتخاب پاس��خگوي شرایط پساتحریم 

نیست و باید با تغییر در آن وضعیت را بهتر کرد.

رايزنان بازرگاني از بخش خصوصي انتخاب شوند
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Science Journal یک آزمایشگاه 
علمی در جیب شما

اتاق خبر: ظاهرا گوگل فکر می کند که همه 
ما یک محقق هستیم، پس اپلیکیشنی 

ارایه داده است که اسمارت فون شما 
را تبدی��ل به یک آزمایش��گاه علمی 
 Science می کند! این اپلیکیشن که
Journal ن��ام دارد، ب��ا اس��تفاده از 

سنسورهای گوشی ش��ما، کمیت های 
مختلف مانند دما،  روشنایی و صدا را ثبت و 

ضبط می کند. البته که اپلیکیش��ن های زیادی وجود دارند 
که داده های سنسورهای گوشی را به شما نشان می دهد، اما 
Science Journal رویکرد جامع ت��ری دارد و داده ها را در 
قالب شکل ها و نمودارها نشان می دهد. عالوه بر آن، می توانید 
برای مشاهدات خود،  نوت هایی را تهیه کنید. به عنوان مثال، 
می توانید در هنگام یک مش��اهده، یک نوت صوتی نیز تهیه 
کنید تا جزئیات آزمایش را به خاطر داشته باشید و فراموش 
نکنید. حتی می توانید مشاهدات خود را با هم مقایسه کنید 
و نتیجه بگیری��د. گوگل ب��ا Exploratorium همکاری 
 Science کرده است که کیت های آزمایشگاهی را همراه با
Journal بفروشد. این کیت ها شامل سنسورهای مکمل یا 
سنسورهایی است که گوشی ش��ما ندارد. گوگل حتی نحوه 

سرهم کردن کیت را نیز به شما یاد می دهد.

نام نسخه بعدی سیستم عامل گوگل 
اندروید O خواهد بود

اتاق خبر: ب��ه طور حتم ح��دس زدن حرف 
اول نام نسخه ی بعدی اندروید که پس از 
اندروید N توسعه خواهد یافت، چندان 
سخت نیس��ت، چراکه گوگل از الگوی 
مشخصی که همان ترتیب حروف الفبا 

است، برای نامگذاری نسخه های مختلف 
سیستم عامل خود استفاده می کند. در این 

بین موتوروال با انتشار تیزری تبلیغاتی که به بیان 
قابلیت های موتو جی 4 پالس می پردازد، بصورت رسمی حرف 
اول نسخه ی بعدی اندروید را مش��خص کرده است. گوگل پس 
از آنکه اندروی��د 1.5 را با نام اندروید Cupcake منتش��ر کرد، 
ترجیح داد تا به استفاده از نام دس��رها برای سیستم عامل خود 
ادامه دهد که این موضوع تاکنون نیز ادامه داش��ته است. پس از 
اندروید کیک فنجانی تاکنون تاکنون 11 نسخه از اندروید شامل 
اندروید N توسعه یافته اس��ت. هنوز مشخص نیست که گوگل 
نام اندروید N را چه چیزی انتخ��اب خواهد کرد، اما گزینه های 
بسیار خوش مزه ای مطرح شده اند که از جمله ی آن می توان به 
نوتالی محبوب اشاره کرد. با توجه به اینکه موتوروال به عنوان یک 
تولید کننده ی بزرگ به این موضوع اش��اره کرده، نمی توان این 
موضوع را غیرواقعی و داستان پردازی موتوروال خواند. همانطور 
که اش��اره کردیم، در تیزر تصویری موتو جی 4 پالس، منتش��ر 
شده، موتوروال به این موضوع اشاره کرده که این گوشی هوشمند 
به اندروید مارشمالو، اندروید N و اندروید O بروزرسانی خواهد 
شد. البته این موضوع شاید برای موتوروال گران تمام شود، چراکه 
احتماال هنوز گوگل برنامه ای برای تعیین قابلیت ها و ویژگی های 
اندروید O در سر ندارد و شاید این گوشی هوشمند اصال توانایی 

دریافت این نسخه از اندروید را نداشته باشد.

ات�اق خب�ر: از زمانی ک�ه س�ر ادموند هی�اری در 
س�ال۱۹۵۳ به اوج این قله رس�یده، ه�زاران نفر از 
ماجراجوهای سراس�ر دنی�ا تصمیم ب�ه فتح قله ی 
مرگبار ک�وه اورس�ت گرفته اند. در واقع، بس�یاری 
از مردم هر س�ال می خواهند این چالش را امتحان 
کنند و همین موضوع رفته رفته، زیبایی هیمالیا را 

کم رنگ تر می کند.
 اورست بیشتر شهرت خود را مدیون معروفیت اش 
به عنوان بلندترین کوه جهان است. اما در واقعیت، 
با توجه به تعریف علمی اینگونه نیست. باید بگوییم 
که مرتفع ترین کوه جهان در واقع چیمبورازو است. 
این کوه، یک آتشفشان چینه ای در کشور اکوادور 
است که در بخشی از رش�ته کوه های آند واقع شده 
اس�ت. چون قله ی این کوه دورترین فاصله از مرکز 
زمی�ن را دارد، بنابراین بلندترین نقط�ه ی زمین از 

لحاظ فاصله تا مرکز زمین همین کوه است.
 با توجه به گزارش الی روزنبرگ در نیویورک تایمز 
می توانیم دریابیم که ارتفاع چیمب�ورازو تا ۲۰۵۰۰ 
فوت )۶۲۴۸ متر( باالتر از س�طح دریا می رس�د که 
از این حیث کوتاه تر از اورس�ت ۸۵۲۹ فوتی )۲۶۰۰ 
متر( است، اما این اعداد هنگامی که فاصله از مرکز 

زمین اندازه گیری شود، همگی تغییر می کنند.
 در واقع، از آنجا که زمین صاف نیس�ت، بنابراین در 
استوا به س�مت بیرون برآمدگی دارد و در نزدیکی 
قطب ها نیز حالت مسطح تر پیدا می کند. این به آن 
معنی اس�ت که کوه هایی که در نزدیکی خط استوا 
هس�تند از لحاظ فنی مرتفع ت�ر از کوه های مناطق 
دیگر هس�تند و این اتفاق برای قل�ه ی چیمبورازو 
هم می افتد، چرا ک�ه این قله تقریب�ا در خط میانی 
سیاره ی ما واقع شده اس�ت. این در حالی است که 

اورست در موقعیت ۲۸ درجه ی شمالی است.

 ح�اال س�وال ای�ن اس�ت ک�ه چیمب�ورازو چقدر 
مرتفع تر از اورست اس�ت؟ با توجه به یک گزارش، 
اورس�ت دارای امت�دادی ب�ه فاصل�ه ۳۹۶۵ مایل 
)۶۳۸۲ کیلومت�ر( از مرک�ز زمین اس�ت. در همین 
حال، چیمبورازو امتدادی به ان�دازه ی ۳۹۶۷ مایل 
)۶۳۸۴کیلومت�ر( دارد. اگر چه این فاصله تنها یک 
اخت�اف ۲ مایل�ی ) ۳.۲ کیلومتر( اس�ت، اما وقتی 
س�خن از ثبت رکوردها و عناوین باش�د این مقدار 
ناچیز هم بس�یار پراهمی�ت خواهد ب�ود. در واقع 
همین ۲ مایل کافی اس�ت تا چیمبورازو در جایگاه 
یک قله های دنیا از نظر ارتفاع قرار گیرد و اورس�ت 

را حتی از فهرست ۲۰ قله ی اول نیز حذف کند.
 گفتنی است که این اخبار خیلی هم جدید نیستند. 
NPR یک گ�زارش در م�ورد چیمبورازو در س�ال 
۲۰۰۷ ارایه داده اس�ت. پس چرا اورس�ت همچنان 
تمام عش�ق و ش�ور کوهنوردان را به س�مت خود 
ج�ذب می کن�د و قل�ه ی چیمب�ورازو در این مدت 
تقریبا نادیده گرفته ش�ده است؟ واقعیت این است 
که موضوع تعین کنن�ده در اینجا به نظر می رس�د 

میزان سختی و چالش انگیز بودن صعود باشد.
 اگر شما یک کوهنورد هستید، طبیعتا می خواهید 
س�خت ترین چالش ها را تجربه کنی�د و این همان 
چیزی اس�ت گه اورس�ت پی�ش روی کوهنوردان 
می گ�ذارد. ح�دود ۱۰ روز ط�ول می کش�د تا فقط 
به کمپ اصلی اورس�ت برس�ید. ش�ش هفته برای 
تطبیق با آب و هوا زمان نیاز است و پس از آن ۹ روز 
دش�وار را برای صعود به باال ی کوه پیش رو خواهید 
داش�ت. از س�وی دیگر گزارش روزنبرگ، صعود به 
چیمب�ورازو در حدود ۲ روز طول می کش�د که باید 
به این زمان چن�د روزی را برای رس�یدن به کمپ و 

تطبیق با آب و هوا )حدود دو هفته( اضافه کنیم.

قله  اورست مرتفع  ترين نقطه  زمين نيست

پنجشنبه 6 خرداد 1395

بزرگترين نيروگاه خورشيدی دنيا خودش را سوزاند!
 Ivanpah اتاق خبر: نی��روگاه خورش��یدی

که بزرگتری��ن نی��روگاه خورش��یدی دنیا 
است،  آتش گرفت. البته این آتش چندان 
بزرگ نبود و در یکی از س��ه ب��رج بخار آن 
اتفاق افت��اد. این ب��رج بخ��ار، خاموش و 

آتش نش��انان ب��رای خاموش ک��ردن آتش 
مجبور ش��دند تا ارتفاع 100 مت��ری برج بخار 

باال بروند. آینه  ه��ای زیاد Ivanpah نور خورش��ید 
را به برج های 140 متری منعک��س می کنند و با تبدیل 
آب به بخ��ار،  توربین ها را ب��ه راه می اندازند. علت حادثه 
این بود که برخ��ی از آینه ها خوب تنظیم نش��ده بودند 
و آفت��اب را به ج��ای اش��تباهی منعکس ک��رده بودند. 

ای��ن نیروگاه خورش��یدی که توس��ط گوگل و 
مدیری��ت   BrightSource Energy
می ش��ود و در نزدیکی کالیفرنیا قرار دارد، 
قبال نیز مش��کالتی داش��ته اس��ت. این 
نیروگاه که با وام 1.5 میلیارد دالری دولت 
فدرال ساخته شده و دارای 1٧0 هزار آینه 
است، نتوانس��ته مقدار الکتریسیته مورد نظر 
را تولید کند. در حالتی که هر س��ه ب��رج بخار فعال 
باش��ند، این نیروگاه قادر اس��ت، برق 140 هزار خانه را 
تامین کند. یکی از دیگر مشکالت این نیروگاه، سوزاندن 
و برش��ته کردن پرندگان اس��ت که این مس��ئله، مورد 
اعتراض گروه های مدافع محیط زیست قرار گرفته است. 
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کیفیت خودروهای داخلی بهبود می یابد 
اتاق خب�ر: ساس��ان قربان��ی  اظهار 
کرد: ب��ا اجرای��ی ش��دن برجام 
خودروسازان و قطعه سازان در 
جهت همکاری با شرکت های 
مط��رح بین الملل��ی حرک��ت 
می کنن��د.وی با بی��ان اینکه 
قطع��ات  واردات  تدری��ج  ب��ه 
خودرویی از چی��ن در حال کاهش 
اس��ت، خاطرنش��ان کرد: واردات قطعات از 
ش��رکت های معتبر اروپای��ی جایگزی��ن قطعات چینی 
خواهد ش��د. دبیر انجمن قطعه س��ازان ایران ادامه داد: 
خودروس��ازان و قطعه س��ازان بر همکاری با شرکتهای 
صاحب ن��ام بین الملل��ی و اروپایی متمرکز ش��ده اند که 
این موضوع انتقال تکنولوژی و رش��د کیفیت را به دنبال 

خواهد داشت.

آلفارومئو برگ برنده خود را رو کرد
س��ال ها  از  پ��س  خب�ر:  ات�اق 
مهم تری��ن  س��رانجام  انتظ��ار 
م��دل  تاثیرگذارتری��ن  و 
خودروس��ازی آلفارومئو از راه 
رس��ید و اولی��ن ارزیابی های 
محوط��ه  در  آن  رس��انه ای 
کارخانه بالوکو انجام شد.  اولین 
برداش��ت ها از رانندگ��ی تاثیرگذار 
م��دل آلفارومئو حکای��ت از این داش��ت که 
سری M3 “بی ام و” رقیبی سرس��خت و قدرتمند یافته 
اس��ت. این خبر برای گروه خودروسازی آلفارومئو بسیار 
مثبت است. این خودرو با یک موتور دوقلوی توربو V6 با 
قدرت 503 اسب بخار قصد دارد درس های جدیدی را به 
بزرگترین تولیدکننده سدان های آلمان با قدرت عملکرد 
باال بدهد.  به نظر می رسد جولیا آلفارومئو یک خودرو از 
کف تا سقف مهندسی شده اس��ت.این خودرو سبک به 

فرمان با قابلیت حرکت آسان مجهز است.

نخستین مدیرعامل زن در نیسان 
اتاق خبر: شرکت نیسان موتور مایرا 
گونزال��س، رئی��س ف��روش این 
خودروساز در مکزیک را به عنوان 
مدیرعامل نیس��ان در مکزیک 
انتخاب کرد. او نخس��تین زنی 
اس��ت ک��ه مدیرعامل یک��ی از 
کارخانه های گروه خودروس��ازی 
نیس��ان می ش��ود. به گزارش آتوموتیو 
نیوز، خانم گونزالس 3۹ ساله در تاریخ اول ژوئیه کار خود را به 
عنوان مدیرعامل آغاز خواهد کرد. ایرتون کوسو، مدیرعامل 
50 ساله فعلی نیسان در مکزیک به عنوان معاون دانگفنگ  
موتور و مدیرعامل ش��رکت»خودروهای سواری دانگفنگ 
نیسان«، شریک چینی نیسان منصوب ش��ده است. این در 
شرایطی است که گونزالس و کوسو به همراه یکدیگر موجب 
شده اند سهم نیس��ان از بازار مکزیک به ٢6 درصد برسد که 

باالترین سهم نیسان در کل بازارهای جهان به شمار می رود.
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اتاق خبر:  ‘ذوالکیفلی محمود’ مدیر ارشد اجرایی ماترید 
مالزی که اردیبهش��ت ماه ج��اری به همراه ی��ک هیات از 
بخش خصوصی این کش��ور به ایران سفر کرد، گفت: ایران 

تمایل دارد محصوالت پروتون را به میزان زیاد وارد کند.
براساس گزارش��ی که خبرگزاری رس��می مالزی )برناما( 
منتشر کرده اس��ت، وی اطالعات بیش��تری در این مورد 
ارائه نکرد. ش��رکت زاگرس خودرو بروجرد س��ال 13٧5 
توسط بخش خصوصی در ایران راه اندازی شد و نخستین 
محصول خود را با همکاری ش��رکت پروتون مالزی تولید 
کرد. زاگرس خ��ودرو، تولید محصوالت پروت��ون مالزی از 
جمله ویرا، جن-٢، واجا و س��اگا را در دس��تور کار قرار داد 
اما این کارخانه آذرماه سال 13۹1 به دلیل مشکالت مالی 

تعطیل و بیش از 400 کارگر آن بیکار شدند.
مدیر ارشد اجرایی شرکت توس��عه تجارت خارجی مالزی 
در حالی از تمای��ل ایران برای واردات محصوالت ش��رکت 
خودروس��ازی پروتون سخن گفته اس��ت که دولت مالزی 
اواخر فروردین ماه امسال کمک حدود 400 میلیون دالری 
به این شرکت ارائه کرد تا بدهی های خود را در میان فروش 
ضعیف داخلی این خودرو و شکست های سنگین در عرصه 

رقابت پرداخت کند.
‘مصطفی محمد’ وزی��ر صنعت و تج��ارت خارجی مالزی 
گفته بود که تصمیم کمک مالی به پروت��ون برای فعالیت 
60 هزار کارگری است که به طور مستقیم با تکیه بر آینده 

پروتون زندگی می کنند.
فروش این شرکت خودروسازی در پنجسال گذشته روند 
کاهشی داشته و آنگونه که آمار نش��ان می دهد سهم این 
ش��رکت خودروس��ازی مالزی از بازار داخلی 1٧.٧ درصد 
است که این میزان در س��ال ٢011 میالدی ٢۹.6 درصد 

گزارش ش��ده بود.سازمان تجارت توس��عه خارجی مالزی 
متعهد به همکاری نزدیک با شرکت پروتون است تا بتواند 

ظرفیت های تجاری خود را در صادرات به کار گیرد. 
‘ذوالکیفلی محمود’ اعالم کرد که این س��ازمان، اطالعات 
بازار در مورد کش��ورهای دارای ظرفیت صادرات را به آنها 

ارائه می کند. 
به گفته وی، شرکت پروتون متمایل به توسعه تجارت خود 

است و ظرفیت صادرات به بازارهای خارجی را دارد. 
این مقام مالزیایی در ادامه تصریح کرد: ما کش��ورهایی در 
خاورمیانه، آفریقا، آمریکای التین و آسیا را که با آنها توافق 

تجاری آزاد داریم برای صادرات در نظر گرفته ایم. 
شرکت پروتون قصد دارد با صادرات 100 دستگاه پروتون 
‘پریو’ به شیلی تا پایان ماه جاری میالدی، بار دیگر پس از 

16 سال وارد بازار این کشور شود.
ش��رکت خودروسازی پروتون س��ال 1۹٨3 به دستور 
‘ماهاتیر محمد’ نخست وزیر اسبق مالزی و با سرمایه 
گذاری شرکت دولتی خزانه ملی تاسیس شد و یکسال 
بعد با مشارکت و پشتیبانی فنی شرکت میتسوبیشی 
موتورز، اقدام به تولید نخستین خودروی مالزیایی به 

نام ‘ ساگا’ کرد.

 تالش پروتون مالزی برای بازگشت 
به بازار خودرو ايران 

اتاق خبر: فولکس واگن اع��الم کرد تقریبا 1٢0 هزار 
کارمند این ش��رکت ٢.٨ درصد افزایش حقوق از اول 
سپتامبر و س��پس دو درصد دیگر افزایش از اول اوت 

سال ٢01٧ خواهند داشت.
این خودروس��از برای تامین هزینه های رسوایی نصب 
نرم اف��زار غیرقانون��ی در موتور خودروه��ای دیزلی و 
تقلب در تس��ت آالیندگی دیزلی گرفتار ش��ده ست. 
ای��ن ش��رکت 16.٢ میلی��ارد ی��ورو )1٨.1 میلیارد 
دالر( از درآمدهای سال گذش��ته اش را برای پوشش 
فراخوان ها و س��ایر هزینه ه��ای اص��الح 11 میلیون 
خودروی مجهز به این نرم افزار که در سراسر جهان به 

فروش رفته اند، اختصاص داد.
ام��ا نماین��دگان کارمن��دان فولکس واگ��ن مصرانه 
اصرار داش��تند که آنها نباید بهای اش��تباه مدیریت را 
پرداخت کنند. توافق فولکس واگ��ن توافق ملی برای 
افزایش ٢.٨ درصدی و دو درصدی حقوق 3.٨ میلیون 
کارگر کارخانه را دنب��ال کرد با اینهم��ه زمان اعمال 
این افزایش��ها متفاوت اس��ت. فولک��س واگن معموال 
توافق ملی را دنبال نمی کند و تواف��ق خاص خود را با 
کارکنان��ش دارد.فولکس واگن با وج��ود ضرری که از 

رس��وایی تقلب در تس��تهای آالیندگی متحمل شده 
است، اخیرا اعالم کرد به هر یک از کارمندانش 3۹50 
یورو پاداش برای س��ال ٢015 می ده��د. این پاداش 
ب��دون مالیات که کمت��ر از 5۹00 یورو پ��اداش برای 
سال ٢014 اس��ت، پس از اعالم پاداشهای هنگفت به 
مدیران ارشد این شرکت در ماه گذشته که نارضایتی 
گس��ترده ای در میان کارمندان فولک��س واگن ایجاد 
کرد، داده می ش��ود. اقتصاددانان پیش بینی می کنند 
حقوق و تورم باالتر در آلمان به رش��د تورم کل منطقه 
یورو که در حال حاضر رش��د منفی پیدا کرده اس��ت، 

کمک می کند.

باج به کارمندان ناراضی



یاد  د  اشت
 بزرگترین تهدید اقتصاد ایران 

چگونه رفع می شود؟

حضور هیات های تجاری خارجی در کش��ورمان و 
از س��رگیری روابط اقتصادی با سایر کشورها  قطعا 
با فرصت ه��ا و تهدیدهایی برای اقتص��اد نوظهور 
ایران همراه خواهد بود. ام��ا میزبانی از هیات های 
تجاری خارجی  بعد از دوران تحریم تا به امروز چه 
نفعی برای اقتصاد ایران داشته است؛ سوالی که اگر 
اکنون از فعاالن بخش خصوصی پرسیده شود پاسخ 
ها توام با انتقاد خواهد ب��ود و از طرف دیگر رویکرد 
اکثر دس��ت اندرکاران دولتی هم این اس��ت که با 
گذشت زمان تاثیر حضور مقام های ارشد خارجی 
در اقتصاد ایران روشن خواهد شد.  اما ارکان بخش 
خصوصی از تج��ار و تولیدکننده گرفت��ه تا فعاالن 
شبکه توزیع امیدوار هستند که در نهایت دستاورد 
رفت و آمدها  به این منتهی نشود که کشورمان بازار 
فروش کاالهای خارجی ش��ود و کمت��ر از ظرفیت 
های بخ��ش خصوص��ی در قرارداده��ای دو جانبه 

تجاری بین ایران و سایر کشورها استفاده شود.
جدا از دغدغه های فعاالن اقتصادی شنیده می شود 
که حتی خارجی ها  به دلیل اوضاع آشفته اقتصادی 
و نبود نقدینگ��ی در ایران تمایل دارن��د تا کاالهای 
خود را به صورت نس��یه بفروش��ند و در قب��ال آن از 
بانک مرکزی ضمانت نامه دریافت کنند. ش��کی در 
این نیس��ت که اگر چنین روی��ه ای در پیش گرفته 
شود، اقتصاد کش��ور در مسیر نادس��ت قرار خواهد 
گرفت و سال ها بدهکار و مقروض کشورها خواهیم 
بود. در این راستا برای جلوگیری از چنین مسائلی و 
بهرمندی از فرصت های اقتصادی مدیریت صحیح 
مذاکره با هیات های خارجی باید اولویت برنامه های 
دولتی ها باش��د و بخش خصوصی در تصمیم گیری 
ها ورود کند. به طور یقین خواسته واحد بسیاری از 
فعاالن اقتصادی و مس��ئوالن در مذاکرات اقتصادی 
انتقال تکنولوژی و س��رمایه گذاری توسط سرمایه 

گذاران خارجی در کشورمان است.
هر چند به نظر می رس��د که کش��ورهای پیش��رو در 
صنایع مختلف ب��ه راحتی تکنولوژی های پیش��رفته 
خود را در اختیارمان نمی گذارند اما این موضوع هم با 
بسترسازی دولت و تفویض اختیار به بخش خصوصی 
که توانای��ی چانه زن��ی و فراهم کردن زمین��ه انتقال 

دانش خارجی ها را دارند؛ ممکن خواهد شد.
به طور قطع ایجاد فضای جدید ب��رای تعامل ایران 
با جهان جزو عملکردهای مثب��ت دولت یازدهم به 
شمار می رود اما برای استفاده از این فرصت رویکرد 
دولتی ها باید بر مبنای بکارگی��ری از توانمندهای 
بخش خصوصی باشد و بی شک در صورت مدیریت 
ناصحیح روابط تجاری با خارجی ها دو تهدید برهم 
خوردن ت��راز تج��اری و از بین رفت��ن فرصت های 

شغلی در کمین فضای اقتصادی ایران خواهد بود..

گفت
 و
گو

اتاق خبر: ت�ک نرخی کردن ارز جز مباحثی اس�ت 
که همواره به عن�وان یکی برنامه ه�ای اقتصادی 
دولت مطرح ش�ده و به نظر می رس�د ک�ه دولت 
یازدهم عزمی جدی ب�رای اجرای این برنامه دارد. 
با این حال مش�کاتی در این زمینه ممکن اس�ت 
وجود داشته باش�د و باعث شود تک نرخی کردن 
قیمت ارز از برنامه های دولت خ�ارج و یا با تاخیر 
اجرا ش�ود. در این زمینه اتاق خبر با حسین عبده 
تبریزي کارشناس مساپل اقتصادی گفت و گویی 

داشته که مشروح آن در ادامه می آید:
    

چرا بان�ک مرکزي به دنب�ال نظام ت�ک نرخي ارزي 
است؟

سیس��تم چند نرخ��ي ارز غی��ر از دامن زدن به فس��اد 
گس��ترده به معناي ناپایداري و عدم ثب��ات در بازارهاي 
مال��ي و حت��ي بخش واقع��ي اقتصاد اس��ت. ع��الوه بر 
کس��ب وکارهاي تولی��دي، صنع��ت بانک��داري نی��ز 
به طور ج��دي در معرض آس��یب هاي ناش��ي از تالطم 
افسارگس��یخته ي نرخ ط��ال و ارز ق��رار دارد. انگیزه ي 
س��فته بازي پول تقاضاي نگه��داري ثروت به اش��کال 
نقدتر را تحریک مي کند. چنی��ن انگیزه هایي، پول هاي 
داغي ایجاد مي کند که س��طح منابع قابل اتکاي بانکي را 
به  نس��بت پایین مي آورد، چراکه پول هاي داغ ذخیره ي 
نقدینگي باالیي مي طلبند. بدین ترتیب بانک ها هزینه ي 
پول هایي را مي پردازند که مجبورند قسمت قابل توجهي 
از آن ها را ذخیره کنند. وضعیتي ک��ه به وضوح در میان 
بانک هاي کش��ور قابل مش��اهده اس��ت. پیامد مستقیم 
افزای��ش ذخیره ي نقدینگ��ي، افزای��ش هزینه ي وجوه 
بانک هاي کش��ور اس��ت. بدین ترتیب، رقابت نهادهاي 
فعال در بازار پول به کمک اهرم آشفته ي بازار ارز، باز هم 
هزینه ي وجوه بانک ها را افزای��ش مي دهد. براي مقابله 
با کاهش انگیزه هاي سفته بازي ارز، بانک مرکزي ناچار 

است ارز را تک نرخي کند.
نظام چند نرخي ارز به س��رمایه گذاري مردم در بازارهاي 
س��وداگري نی��ز مي انجام��د. مثال��ي تاریخي بزن��م. در 
زمستان 13۹0، وقتي دامنه ي س��وداگری در ارز و طال از 
معامله گران، سفته بازان، و حرفه اي ها به افراد عادي تسری 
یافت، و عامه ي مردم هم آماده شدند زندگي معمول خود 
را رها کنند تا با فروش وسیله ي نقلیه و فرش زیر پای خود 

به معامل��ه ي ارز و ط��ال روي آورند، خط��ري جدي کل 
اقتصاد را تهدید کرد که بي ش��ک به کارگیري عنوان 

»بحران« براي آن وضعیت گزافه نبود.
غیر از تک نرخي کردن قیمت ارز، بانک مرکزي 
چ�ه کارهایي مي توان�د بکند تا ش�رایط ثبات 

اقتصادي مستحکم تر ش�ود؟ آیا تصمیم بورس و 
بانک مرکزي براي راه ان�دازي بورس ارز، چاره ي کار 

است؟
پاسخ به این س��ؤال مقدمتاً مس��تلزم این است که بازار 
آزاد ارز از جانب بانک مرکزي به رسمیت شناخته شود. 
تنها با چنین اعتقادي اس��ت که ش��انس بانک مرکزي 
براي تنظیم بازار ارز کش��ور افزایش خواه��د یافت. از 
س��ابقه ي اقدامات بانک مرکزي طي دولت قبل این 
نتیجه حاصل مي ش��ود که هرگاه بان��ک مرکزي با 

اقداماتي خارج از حوزه ي تعریف ش��ده ي سازوکارهاي 
بازار، رس��میت بازار آزاد ارز را زیر سؤال برده است، بازار 
نیز متعاقباً ب��ه اقدامات آن مقام ناظ��ر بي توجه مانده و 
حتي به آن اقدام��ات دهن کجي کرده اس��ت. بازار آزاد 
ارز قدرتمند اس��ت و این توانای��ي را دارد که نقدینگي 

قابل توجهي را به سمت خود جلب کند.
در ح��ال حاض��ر، جه��ت مدیریت مناب��ع ارزی کش��ور، 
راه ان��دازی بورس ارز نی��ز به عنوان راه حل پیش��نهاد و در 
مورد آن تصمیم گیري شده اس��ت. در واقع بانک مرکزي 
جمه��وري اس��المي ای��ران مي داند ک��ه با حف��ظ نظام 
چندنرخي ارز، ب��ورس ارز چاره ي کار نیس��ت و یا حداقل 
معتقد اس��ت چنین بورس��ي تس��کیني ب��راي وضعیت 

شکننده ي فعلي است.
آیا نظام تخصیص ارز دولتي باید ادامه یابد؟

وقت��ي مي گویی��م ارز تک نرخي ش��ود، یعني س��ازوکار 
تخصیص ارز دولتي که بس��یار ناکارامد اس��ت، باید جمع 
ش��ود. ارز دولتي آنگاه از طریق بانک مرکزي به بانک ها و 
نهایت��اً در اختیار واردکنن��دگان قرار مي گیرد، و ش��کاف 
قابل مالحظه اي می��ان نرخ بانک و خ��ارج از بانک موجود 
نخواهد بود. در اختیار داش��تن ارز دولتي مزیت اقتصادي 
مهمي محس��وب مي ش��ود. مزیت��ي که موجبات ش��یوع 
فس��اد در تخصیص ارز را فراهم مي آورد. فسادي که مانع 
تخصیص ارز به اشخاصي مي ش��ود که شایسته ترند. بدین 
ترتیب حوزه هاي گسترده اي از رانت قابل شناسایي است. 
در ش��رایط ارز تک نرخ��ي، راه اندازي ب��ورس ارز مي تواند 
از یک س��و با تعدیل قیمت ارز وارداتي و از س��وي دیگر با 

تمرک��ز تصمیم گی��ري 
براي تخصیص ارز، 

تخصیص  فرآیند 
ارز به متقاضیان 

را کاراتر نماید. 
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احسان احمدی

عضو شورای سردبیری اتاق خبر
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تصویر روز:   درخشش خیره کننده سینمای ایران در کن

جزایر قلب مانند دنیا
دیواره ی بزرگ مرجانی سواحل کوئینزلند

این بخش کوچک از دیواره ی بزرگ مرجانی س��واحل 
کوئینزلند خود را شبیه به یک قلب ساخته است.

جزیره ی تاواروآ

شاید باورتان نشود، اما این جزیره وجود دارد. تاواروآ در 
فیجی همان طور که می بینید دقیقا شبیه به یک قلب 
است. جالب است بدانید که یک هتل هم میان درختان 

این جزیره ساخته شده است.

جزیره ی عشق

جزایر قلبی تمامی ندارند. جزیره ی عش��ق در کرواسی 
شبیه به یک قلب شکسته است.

گزارش تصویری جاذبه ها

اتاق خبر| زهره احدی|
 صنعت گردش��گری در ای��ران ظرفیتهای 
بس��یار باالی��ی دارد س��ازمان جهان��ی 
گردشگری نیز بر این امر واقف است تاجایی 
که طبق آخرین بررس��ی های این سازمان 
ایران از نظر میزان جاذبه های گردشگری 
در جایگاه دهم قرار می گیرد.   در خصوص 
میزان اهمیت صنعت گردشگری می توان 
تنها به یک حقیقت اشاره کرد؛ این صنعت 
پس از نفت و خودروس��ازی پردرآمدترین 
صنعت در س��طح جهان اس��ت. در همین 
راستا می توان اضافه کرد که طبق آخرین  
آمار ارائه شده از سوی این سازمان، صنعت 
گردش��گری در س��ال ٢015 درآم��دی 
بالغ ب��ر 1.4 تریلیون دالر داش��ته و حدود 
1میلیارد و ٢50 میلیون نفر در سطح دنیا 

به گردشگری پرداخته اند.
در س��ال های اخیر به دلیل لغو تحریم ها 
ن��گاه جهانگردان ب��ار دیگر متوج��ه ایران 
ش��ده اس��ت و برای س��فر به این کش��ور 
مش��تاق هس��تند اما ب��ه رغم وج��ود این 
فرصت استثنایی آن طور که باید نتوانسته 
در جذب گردش��گر موفقی��ت آمیز عمل 
کند.  عوامل متعددی در شکس��ت صنعت 
گردش��گری در ایران موثر هستند که می 
توان آن ها را به س��ه دس��ته بی��ن المللی، 
منطقه ای و داخلی تقس��یم کرد، در ادامه 

مشروحی از این مشکالت را می خوانید.
الف بین المللی

وجود رقبای جهانی در حوزه گردش��گری: 
فرانسه، اسپانیا و ایتالیا کشورهایی هستند 
که ب��ا ش��نیدن واژه س��فر ناخ��ودآگاه به 
ذهن می آیند و سال ها اس��ت که در زمره 
پربازدیدترین کش��ورهای گردشگری قرار 
دارند. ب��ه عنوان مثال؛ کش��وری هم چون 
فرانسه با وجود اینکه در س��ال گذشته به 
دلیل حمالت تروریستی مشکالت امنیتی 
بسیاری داشت طبق آمار ارائه شده از سوی 
سازمان جهانی گردشگری هم چنان رتبه 
نخست جذب گردش��گر را دارد و در سال 
٢015 ح��دود ٨4 میلیون گردش��گر را به 

خود جذب کرده است. 
تبلیغ��ات منف��ی علیه ای��ران:  پ��س از 

پیروزی انقالب اس��المی و کوتاه ش��دن 
دس��ت کش��ورهای غربی از ایران رسانه 
های رس��می این دولت ها تبلیغات منفی 
نسبت به ایران را آغاز کردند و سعی کردند 
دولت و ملت ایران را تروریست و حامی آن  
نش��ان دهند که تا حدود زیادی هم موفق 
عمل کرده اند چراکه از برخورد ش��گفت 
زده گردشگران خارجی نسبت به مهمان 
نوازی و گشاده رویی ایرانی ها می توان به 

پیش فرض آن ها پی برد.
ب.منطقه ای

وجود رقیبان قدرتمند در خاورمیانه: دبی 
و  ترکیه کش��ورهایی هس��تند که جاذبه 
های گردش��گری زیادی دارند و در س��ال 
ه��ای اخیر فعالی��ت و اقدامات بس��یاری 
در این خصوص انجام دادن��د و به جایگاه 
و موقعیت مناسبی درصنعت گردشگری 
دس��ت یافتند. این کش��ورها ن��ه تنها در 
جذب گردش��گران اروپایی رقی��ب ایران 
محسوب می ش��وند بلکه در حال حاضر 
گردشگران ایرانی نیز س��فر کردن به این 
کشورها را به گردش��گری داخلی ترجیح 
می دهند.کشور ترکیه به رغم ناامنی های 
اخیر این کش��ور هم چن��ان درآمد قابل 
توجهی از طریق گردشگری دارد و تعداد 
ایرانی هایی ک��ه بی توجه به مش��کالت 
امنیتی ترکیه به آن س��فر می کنند رقم 
قابل توجهی است.ناامنی های منطقی ای: 
در چند سال اخیر با ظهور گروه تروریستی 
داعش در منطقه خاورمیانه ش��اهد ایجاد 
ناامنی در بسیاری از کشورهای این منطقه 

هستیم. پیشروی های داعش کشورهای 
س��وریه، عراق و ترکی��ه را دربرمی گیرد 
بنابراین بس��یاری از ش��هروندان اروپایی 
ک��ه از نزدی��ک در جری��ان رخداده��ای 
منطقه نیستند ایران را نیز همچون سایر 
کش��ورهای خاورمیان��ه درگی��ر داعش و 
جنگ های داخلی تصور می کنند و از سفر 

کردن به این کشور اجتناب می کنند.   
ج. داخلی

بی توجهی به صنعت گردش��گری: کشور 
ترکیه بخش عظیمی از درآمد کشور خود 
را از طریق صنعت گردش��گری تأمین می 
کند در حال حاضر بازده��ی این صنعت از 
فروش نفت باالتر است. تا چندی پیش این 
کشور در زمره مقاصد اصلی گردشگری قرار 
داشت. این دستاورد را می توان نتیجه سال 
ها تالش مس��تمر دولت و ملت این کشور 
دانست . با وجود این که کشور ترکیه از نظر 
فرهنگی بسیارغنی است اما جاذبه های آن 

در مقایسه با ایران بسیار ناچیز است. 
قوانین اس��المی: ایران کش��وری اسالمی 
اس��ت و قوانین مختص به خود را در زمینه 
پوش��ش و خوراک دارد ک��ه این خصیصه 
منجر به کاه��ش دامنه تفریح��ات و انواع 
گردش��گری می ش��ود. به عنوان مثال؛ در 
حال حاضر گردش��گران روس��ی که دیگر 
امکان سفربه کش��ورترکیه برایشان وجود 
ندارد نم��ی توان به س��مت ایران کش��اند 
چراکه بخش عظیمی از این افراد به دنبال 
تفریحات س��احلی و عش��رتی هستند که 

چنین خدماتی در ایران ارائه نمی شود.

 چرا سهم ايران از درآمد جهانی 
صنعت گردشگری ناچيز است؟


