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پـروند     ه  ویـژه

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران:

اتاق ایران کاغذ بازی را کنار بگذارد
سخن آغاز

ماجرای فیش های حقوقی تا کنون دوسری قربانی داشته است. در 
مرحله اول سونامی تغییرات مدیران بانکی و در مرحله دوم هیأت 
 عامل صندوق توس��عه ملی ب��ه دام این ماج��را افتادند. تنش های

این هفته مجلس میان فاطمه حسینی و چند نماینده مجلس به 
ویژه نایب رئیس به خوبی نش��ان داد که این ماج��را به این زودی 
پایان نخواهد یافت. اما مس��ئله اساسی این اس��ت که از چه زاویه 
ای به این مسئله نگاه شود؟ بسیاری این پرونده را در زمره پرونده 
های رانت خواری دانس��تند، برخی با عینک سیاس��ی به مسئله 
نگاه کردند و برخی دیگر از زاویه فس��اد اداری در ساختار اقتصاد 
ایران به آن پرداختند. حقیقت این است که تمام این پرداختی ها 

زیر نظر نظام حقوقی مش��خصی صورت گرفته است و اگر ایرادی 
وجود دارد مشکل از نظام حقوقی کشور است.

اما زاویه ای که خطری به مراتب بزرگتر از یک پرونده مش��کل در 
نظام حقوقی یا حتی رانت خواری در کش��ور محس��وب می شود 
مشکل ش��کاف طبقاتی است. برای بس��یاری از فعاالن اقتصادی 
حقوق های 60 یا 70 میلیونی قابل درک اس��ت ولی مشکل این 
اس��ت که این حقوق برای بس��یاری از مردم معادل 60 یا 70 ماه 
کار است. ما در کش��وری زندگی می کنیم که بس��یاری از مردم 
حقوق هایی زیر یک میلیون تومان در م��اه زندگی می کنند و در 
خیابان ها ماشین هایی در تردد است که اگر تا پایان عمر به حقوق 
خود دس��ت نزنند قادر به خرید آنها نیستند. مشکل اصلی کشور 
نه حقوق های نجومی بلکه فاصله آن با حقوق مردم عادی اس��ت. 
پدیده ش��کاف طبقاتی امروز خود را در قال��ب فیش های حقوقی 
نشان داد اما این مش��کل در بلند مدت می تواند اثراتی به مراتب 

سنگین تر نه فقط بر اقتصاد بلکه بر جامعه ایران بگذارد.

فیش های حقوقی، رانت خواری یا شکاف طبقاتی؟

فراز جبلی

سردبیر

 سفیر ایران 
در فرانسه اعالم کرد: 

در گفت وگوی اتاق خبر با معاون سابق 
سازمان توسعه تجارت مطرح شد

 چالش های
 پیوستن ایران 

WTO به
3و9
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یادداشت
رییس جمهور در جلسه مشترک دولت و مجلس:

یکی از اهداف اصلی برجام ایجاد تحرک 
مثبت اقتصادی بود

حسن روحانی رییس جمهوری کشورمان یکشنبه شب و 
در جلسه مشترک دولت و مجلس شورای اسالمی، اهتمام 
و تالش اصلی دولت را حل و فصل معضالت اقتصادی کشور 
دانست و اظهارداشت: یکی از اهداف اصلی مذاکرات هسته 
ای نیز ایجاد حرکتی مثبت در اقتصاد بود چرا که ش��رایط 
دوران تحریم ، با عزت یک ملت بزرگی همانند ملت ایران 
همخوانی نداشت و گاهی حتی در مواردی، برخی اقدامات 

به ظاهر کشورهای دوست هم غیرقابل تحمل بود.
رئیس جمهوری با اشاره به برنامه های گسترده دولت برای 
کاهش تورم، خروج از رکود و حرکت به سمت رونق و توسعه 
گفت: باید برای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال برای جوانان، 

همه قوا و نهادها در کنار هم قرار گیرند.
روحانی با اش��اره ب��ه اینکه خواس��ت مردم، ح��ل و فصل 
معضالت و مشکالت اقتصادی است، ادامه داد: در مقایسه 
با کشورهای منطقه و همسایه می توانستیم بهتر از شرایط 
کنونی باشیم و رسیدن به رشد 8 درصدی، تورم تک رقمی، 
تک نرخی شدن بیکاری و جذب سرمایه داخلی و خارجی 

امری پیچیده مشکل و ناممکن نیست.
رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه برای ایجاد رونق در کشور 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی ضروری است، اظهار داشت: 
باید فضای کس��ب و کار مهیا تا در نتیجه آن سرمایه  جذب 
شود.روحانی همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر رتبه 
ایران در فضای کسب و کار از 153 به 118 بهبود یافته است، 
گفت: اما کماکان نیاز به کار بیشتر در این زمینه وجود دارد و 
تالش کردیم تا مشکالت، قوانین مزاحم و مجوزها را در دولت 
کاهش دهیم. رئیس جمهوری در ادامه سود باالی تسهیالت 
بانکی و ضعیف بودن توانمندی بانک ها را دو مشکل اساسی 
در نظام بانکی کشور دانس��ت و گفت: برای رفع این مشکل 
یکی از گام های اساسی ساماندهی نظام بانکی است و در این 
راستا در ستاد اقتصادی دولت طرحی تهیه و تدوین شده که 
در روزهای آینده از آن رونمایی خواهد شد. روحانی با اشاره به 
اینکه برای حل و فصل مسایل بانکی باید چند اقدام اساسی 
و فوری انجام گیرد، اظهارداش��ت: در اصالحیه بودجه که به 
زودی تقدیم مجلس شورای اسالمی خواهد شد، راهکارهای 
برطرف کردن برخی از مشکالت بانکی از جمله انتشار اوراق 
بهادار مورد توجه قرار گرفته است و در برخی موارد نیازمند 
مجوزهایی از مجلس هس��تیم تا بتوان س��ود تسهیالت را 
کاهش و قدرت بانک ها برای ارایه تسهیالت را افزایش دهیم.

رییس جمهوری همچنین خاطرنشان کرد: رئیس جمهوری 
با اش��اره به تالش های دولت برای رونق اقتصادی در کشور، 
گفت: در سال 93 شاهد رشد 3 درصدی بودیم اما در 94 به 
دلیل نوسانات قیمت نفت با مشکالتی مواجه شدیم و اکنون 

نیز وجود همین نوسانات، از مشکالت دولت است.

موضوع فیش های حقوقی نجومی، همچنان پس از گذش��ت 
چندین روز از افش��ای آن همچنان جزء یکی از خبرسازترین 
مسایل در محافل عمومی و رسانه ای اس��ت. پس از برکناری 
مدیر عامل بانک رفاه کارگران به عنوان نخستین فردی که فیش 
حقوقی وی افشاء شد، مدیران عامل چند بانک دیگر از جمله 

بانک صادرات و بانک ملت نیز تغییر پیدا کردند.
استعفای دسته جمعی صندوقی ها

پس از این ماجرا در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی که 
ظهر شنبه و به ریاست رییس جمهوری تشکیل شد،  گزارش 
ناظر صندوق از مس��تندات و ضوابط اداری مربوط به پرداخت 
حقوق و مزایای رییس و اعضای هیات عامل ارائه ش��د. گفتنی 
اس��ت، پس از گزارش رییس هیات نظارت بر صندوق، هیات 
امنا موضوع درخواست استعفای جمعی رییس و اعضای هیات 

عامل صندوق توسعه ملی را بررسی و با آن موافقت کرد.
در عذرخواهی و جبران اشتباه، لکنت نداریم

در همین راستا، حجت االسالم پورمحمدی وزیر دادگستری در 
همایش ملی تکریم از کارفرمایان نمونه با بیان اینکه این دولت 
از روز اول مبارزه جدی اش مبارزه با فس��اد بوده و هیچ حریم و 

حاشیه امنی برای هیچ کس قائل نش��ده است، گفت: ماجرای 
فیش های حقوقی و جابه جایی هایی که دولت بدون تعارف انجام 
داد در آینده س��ند افتخار این دولت خواهد شد. پور محمدی 
تصریح کرد: ما دست کس��انی که این فیش ها را منتشر کردند 
می  بوس��یم، همان  طور که رئیس جمهوری تاکی��د کردند در 

عذرخواهی و جبران اشتباه، لکنت نداریم.
تعیین سقف برای حقوق مدیران دولتی

علی طیب نیا، وزیر اقتصاد نیز در رابطه با خبرهای مربوط به تعیین 
سقف برای حقوق مدیران دولتی گفت: تعیین سقف حقوقی برای 
مدیران را من به شرکت ها ابالغ کرده ام که سقف پرداخت ها فعال 
محدود شود تا تصمیمات اساس��ی در زمینه موضوع پرداخت ها 
اتخاذ و اعمال ش��ود. وی همچنین  بیان کرد:  برنامه ما این است 
که منطبق با شاخص های »کارآمدی« و »عدالت«، نظام پرداخت 
را ساماندهی کنیم تا مشکالت نظام پرداخت در کشور حل شود. 
الزم به توضیح اس��ت که در روزهای گذشته اخباری منتشر شد 
مبنی بر اینکه حداکثر دریافتی مدیران عامل بانک ها 19 میلیون 
و 500 هزار توم��ان و حداکث��ر دریافتی ماهانه مدی��ران عامل 

شرکت ها 11 میلیون و ۲00 هزار تومان باشد.

اقدام دولت در موضوع فیش های حقوقی سند افتخاری در آینده است
داستان دنباله دار فیش های حقوقی:

اتاق خبر: صادق زیبا کالم اس��تاد علوم سیاس��ی دانش��گاه 
تهران در یادداش��تی برای اتاق خبر، به بررسی نتایج خروج 
بریتانیا از اتحادیه اروپا پرداخ��ت و در ادامه تاثیر این خروج 
را در روابط میان ایران و انگلستان بررسی کرد. در یادداشت 

زیباکالم آمده است:.
س��ردی حاکم بر روابط ایران و بریتانیا تا مادامی که تجدید 
نظری در سیاس��ت خارجی ما و حرکت به س��مت سیاست 

تنش زدایی رخ ندهد، ادامه خواهد یافت. 
جدایی انگلس��تان هیچ تاثی��ری در روابط ای��ران و بریتانیا 
نخواهد داشت و چیزی را نیز در این میان تغییر نخواهد داد.

بنابراین نباید فکر کنیم چون انگلستان از این اتحادیه خارج 
می شود س��عی خواهد کرد تا خود را به ما نزدیک تر نماید و 

چنین چیزی قطعا اتفاق نخواهد افتاد.
در عین حال گمان می رود که اتفاقاتی که بعد از اعالم نتایج 
رفراندوم صورت گرفته است به طریقی نشان دهنده ی این 
است که این تصمیم، تصمیمی نبوده اس��ت که با استقبال 

رهبران سیاسی انگلستان روبرو شده باشد.
همچنین نتیجه این رفراندوم نه با استقبال رهبران سیاسی 
انگلستان و نه با استقبال رهبران کش��ورهای مهم اروپا نیز 

مواجه نشده است.
این اس��ت که گمان م��ی رود که در جری��ان مذاکرات برای 
چگونگی قطع روابط میان انگلس��تان و اتحادیه اروپا، عجله 
ای در کار نخواهد بود و این فرایند یک مس��یر طوالنی را هم 
با خواست انگلستان و هم طرف اروپایی طی کرده و طرفین 
اصراری بر اینکه این طالق خیلی سریع اتفاق بیفتد، ندارند. 

بنابراین این طالق و جدایی زمان بر خواهد بود.
در نهایت نی��ز آن چه که مربوط به روابط ایران و انگلس��تان 
می ش��ود این اس��ت که تغییری در روابط ایران و انگلستان 
 بوجود نیام��ده و همان وضعیتی که در جریان اس��ت، ادامه 

خواهد یافت.

جدایی انگلستان هیچ تاثیری در روابط ایران و بریتانیا نخواهد داشت

د     کتر صاد     ق زیباکالم

استاد      د     انشگاه تهران



اقتصاد     ی3

گوشه کنار اقتصاد     

هند ۵۰۰ میلیون دالر از بدهی ایران را 
پرداخت کرد

اتاق خبر: اکانامی��ک تایمز به نقل 
از دو منبع آگاه اعالم کرد: ش��رکت 
ب��زرگ نفتی »اس��ار« هن��د 500 
میلیون دالر از بدهی نفتی خود را با 
ایران تس��ویه کرد. منابع آگاه اعالم 
کردند این شرکت نفتی طی همین 
هفته این مبل��غ پ��ول را پرداخت 

کرده است. شرکت »اسار« هند که روزانه 400 هزار بشکه 
نفت از ایران خریداری می ک��رد در مجموع 3 میلیارد دالر 
به ایران بدهی داشت که بعد از اعمال تحریم های آمریکا و 
اتحادیه اروپ��ا علیه ایران تا این زم��ان پرداخت نکرده بود. 
براس��اس این گزارش، برخی از این تحریم ها اوایل امسال 
و بعد از اینکه ایران و گروه 1+5 به توافق رس��یدند لغو شد 
و براساس این توافق پول های بلوکه شده ایران در خارج از 
مرزها قابل پرداخت شد.پاالیشگاه های هندی بدهی  های 
ایران را به یورو و از طریق اس��تات بانک هند و بانک  بانک 

آلمانی پرداخت می کنند.
مشکالت اداری مانع سرمایه گذاری 

یک شرکت خودروساز در البرز
اتاق خبر: عزیز اکبریان در جلسه ستاد 
اقتصاد مقاومتی استان البرز اظهار کرد: 
بارها اعالم ش��ده البرز اس��تان ویژه ای 
اس��ت اما باید دید چه اقداماتی در این 
استان انجام شده اس��ت.وی با تاکید بر 
اینکه نظام حکومتی ما متمرکز اس��ت 
اما تمام تصمیمات غی��ر متمرکز اخذ 

می شود، افزود: متاسفانه تنها خوب صحبت می کنیم و در مقام 
عمل بر نمی آییم. نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به اینکه یک سال و نیم گذشته بازدیدی به همراه استاندار 
البرز از یک شرکت خواهان سرمایه گذاری در بخش خودرو انجام 
شد، خاطرنشان کرد: مشکالت اداری به منظور جذب پروانه این 
شرکت با اداره کل راه و شهرس��ازی وجود دارد که برطرف نشده 

است و برطرف نخواهد شد.
روابط بانکی ایران و ترکمنستان برقرار می شود

اتاق خبر: رحمت اله خرمالی گفت: 
یک��ی از راه ه��ای گس��ترش روابط 
تسهیل امر رفت و آمد بین کشورها 
و همچنین تس��هیل در ام��ور بانکی 
اس��ت و دولت ایران در ای��ن زمینه 
تالش جدی دارد که تج��ار ایرانی با 
شرایط راحت تری با تجار و بازرگانان 

ترکمنستان تجارت کنند، ضمن اینکه فرصت مناسبی برای 
تجار ایرانی پیش رو اس��ت که محصوالت وکاالهای باکیفیت 
و ارزان خود نس��بت به رقبا را به تجار و بازرگانان ترکمنستان 
ارایه کنند. رایزن بازرگانی جمهوری اس��المی ای��ران افزود: 
بازرگانانی که تمایل به کار در ترکمنستان دارند باید پیش از 
حضور در بازار، رفتار مصرفی ترکمن ها در سالیان گذشته علی 
الخصوص پارس��ال را رصد کنند و با توجه به پنج قلم کاالیی 

اصلی وارداتی به این کشور، وارد بازار شوند.
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اتاق خبر:  یک کارشناس مس��ائل اقتصادی در مورد احتمال 
پیوس��تن ایران به س��ازمان تجارت جهانی، ورود ایران به این 

سازمان را منوط به تایید آمریکا اعالم کرد.
بهمن آرمان کارشناس مس��ائل اقتصادی در گفت و گو با اتاق 
خبر با اشاره به تالش های ایران برای پیوستن به سازمان تجارت 
جهانی گفت: سازمان تجارت جهانی یک تشکیالتی است که 
مقررات داد و ستد کاال را بین کشور ها تعیین  می کند و در بین 
کشور هایی که تاکنون به این سازمان پیوسته اند کشورهایی 
وجود دارند که از نظر اقتصادی در رتبه پایین تری از ایران قرار 
دارند. بنابراین ورود ایران به این س��ازمان امکان پذیر است اما 
ورود کشور های جدید منوط به تایید آمریکا به عنوان بزرگترین 

اقتصاد جهان است.
آرمان با اشاره به مشکالت ورود روسیه به سازمان تجارت جهانی 
به دلیل مخالفت های آمریکا گفت: در رابطه با ایران، آمریکایی 
ها اخیرا گفته اند با ورود ایران به این س��ازمان مشکلی ندارند و 
در حال حاضر همه چیز به تصمیم مقامات ایرانی بستگی دارد. 
متاسفانه رس��انه های گروهی در ایران بدون داشتن اطالعات 
کافی این مطل��ب را عنوان می کنن��د که با ورود ای��ران به این 
سازمان تعرفه های گمرکی برداشته می ش��ود و با ورود آزادانه 
کاالها به کش��ور صنایع داخلی و تولیدات ملی کشور به ورطه 
نابودی می افتند.این کارش��ناس مس��ائل اقتصادی افزود: این 
عقیده که با ورود آزادانه کاالها به کشور صنایع داخلی کشور از 
بین خواهد رفت اشتباه اس��ت. برای مثال آمریکا با وضع تعرفه 
گمرکی باال بر واردات ارزان قیمت محصوالت فوالدی چین از 

ورود بی رویه این محصول به آمریکا جلوگیری کرد.وی در مورد 
آمادگی اقتصاد ایران برای پیوس��تن به سازمان تجارت جهانی 
تصریح کرد: باید به ای��ن واقعیت توجه کرد ک��ه اقتصاد ایران 
بسیار پرتنش است و دارای ساختار منسجم و مشخصی نیست. 
به همین دلیل نیاز اس��ت که اصالحاتی در زمینه اقتصادی در 
ایران صورت بگیرد. با این حال اگر اراده سیاس��ی برای ورود به 
این سازمان وجود داشته باشد، با توجه به ظرفیت های اقتصادی 
ایران پذیرش در س��ازمان تجارت جهانی بسیار قابل دسترس 
است.آرمان افزود: در شرایط فعلی صنایع ساخت لوازم خانگی 
در ایران بعد از ورود به سازمان تجارت جهانی با ورود محصوالت 
مشابه دوام نخواهد آورد. با این حال با ورود به این سازمان مردم 

می توانند از کاالهای مشابه ولی با کیفیت باال استفاده کنند.

پیوستن ایران به WTO مشروط به موافقت کاخ سفید

ات�اق خب�ر: دبی��ر کل اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و 
صادرکنندگان محصوالت معدنی ایران در گفتگو 

با اتاق خبر در خصوص اکتش��اف معادن توضیح 
داد: اکتش��اف در ایران طی مراحل��ی انجام می 
ش��ود و وزارت صنعت، معدن و تجارت در بحث 
معادن نماینده دولت است که هر فعال اقتصادی 

واجد شرایط با بررس��ی ظرفیت های معدنی از این 
وزارتخانه متقاضی کسب پروانه اکتشاف می شود.

کامران وکی��ل دراینباره افزود: هر ف��ردی که صالحیت مالی 
و فنی داشته باش��د می تواند در اخذ پروانه کسب اقدام کند و 
در صورتی که در آن ناحیه معارضی وجود نداشته باشد به فرد 
متقاضی گواهی کسب می دهند که با توجه به آن پروانه بهره 

برداری داده می شود.
وی با اش��اره به اینکه فع��االن معدنی هزینه ه��ای زیادی را 
صرف زیرس��اخت ها می کنند گفت: برای جبران این هزینه 
ها معدنکاران تالش می کنند تا نهایت اس��تخراج و بازدهی را 
داشته باش��ند که در غیر اینصورت ضرر می کنند و درنهایت 

میزان کسب سود کمتر از هزینه های تمام شده خواهد بود.
دبیر کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت 
معدنی ایران با ی��ادآوری اینکه معدنکاران ت��ا جایی که بازار و 
تقاضای موثر در بازار جواب دهد تولید می کنند تصریح کرد: 
متاسفانه به دلیل اینکه صنایع معدنی ایران ارتباطی با بازارهای 
جهانی ندارد شرایطی ایجاد ش��ده که معدنکاران قادر نباشند 
تمام ظرفیت معادن را اس��تخراج و به بازارهای جهانی صادر 
کنند.وی توضیح داد: قیمت سنگ آهن بندرعباس در سه سال 
پیش برای هر تن 1۲0 دالر بود و این باعث می شد بسیاری از 

معدنکاران بیشتر از سقف تعیین شده استخراج داشته 
باشند اما با کاهش نرخ س��نگ آهن تا 40 دالر می 
بینیم آن معادن که زمانی بیش از سقف تعیین 
شده استخراج می کردند تعطیل شده و نتوانسته 

اند با آن قیمت به کار خود ادامه دهند.
وکیل اظهار کرد: ظرفیت اس��تخراج باید با بازار 
همخوانی داشته باشد و تنها راه حل این مسئله این 
است که میزان عرضه با تقاضا را برابر کنیم که در حال حاضر 

تقاضای بسیاری از معادن ما از میزان ظرفیت آنها کمتر است.
وی با اشاره به اینکه پروانه بهره برداری یک سند 10یا 15 ساله 
اس��ت گفت: نمی توان پیش بینی کرد که در طول سال های 
آینده وضعیت قیمت ها و هزینه های استخراج چطور خواهد 
بود. بنابرای��ن فعاالن این صنعت مجبور هس��تند که در زمان 
کاهش قیمت تولید را کاهش دهند تا بتوانند از پس هزینه های 

تمام شده برآیند.
وکیل با یادآوری اینکه توجه مسئوالن به این صنعت به دلیل 
ظرفیت موجود در کش��ور ضروری اس��ت گفت:  یک معدن 
ممکن است بیش از 100هزار تن در روز ظرفیت تولید داشته 
باشد اما نمی تواند بیشتر از 5هزار تن کامیون پیدا کند که این 
مواد معدنی را به بنادر برس��اند و یا صنایع تبدیلی انقدر ایجاد 
نشده که تمام ظرفیت معادن تولید شود. وکیل در پایان حمل 
و نقل را یکی از زیرساخت هایی مهم در زمینه معادن دانست و 
افزود: حمل ونقل جاده در ایران به رغم آنکه از کیفیت مناسبی 
برخودار نیست نسبت به سایر کشورها گرانتر می باشد بسیاری 
از معادن که از بنادر دور هس��تند به دلیل مسائل حمل و نقل 

نمی توانند مواد معدنی خود را به دیگر کشورها صادر کنند.

ایجاد تقاضای موثر اقتصاد معدنی را توسعه می دهد



 اتاق4
 بازرگانی

راهروهای اتاق
فرصت های جدید برای معادن

اتاق خب�ر:   عضو ات��اق بازرگانی 
زنجان در گفتگو با اتاق خبر تصریح 
کرد: یک��ی ازمنابع تولی��دات غیر 
معدنی در ایران معادن هستند که 
اگر دولت به آنها بها بدهد در آینده 
ای نزدی��ک نق��ش جایگزین نفت 
را ایفا خواهد ک��رد و درحال حاضر 
تولیدات معدنی پس از تولیدات نفتی حرف اول را در میزان 

تولیدات داخلی ملی می زنند.
محمود مس��تندی ادامه داد: انتظار می رود که بخش های 
دولتی همت گذارند و از معدنکاران حمایت کند تا از ظرفیت 
های موجود در این صنعت در کس��ب در آمدهای کشوری 

نهایت استفاده بشود.
عضو اتاق بازرگانی زنجان در خصوص ظرفیت های اس��تان 
زنجان در تولیدات داخلی ملی اظهار کرد: بزرگترین صادرات 
اس��تان زنجان مربوط به حوزه معدن می باش��د که حدود 
80 درصد از صادرات این اس��تان مربوط به معادن س��رب 
و روی اس��ت.وی افزود: حوزه های دیگری در استان زنجان 
مانند کشاورزی، آی تی، صنایع دستی می توانند در میزان 

تولیدات داخلی ملی سهم به سزایی دااشته باشند.
مستندی با اش��اره به اینکه برای جذب س��رمایه گذارهای 
خارجی بحث مسائل سیاسی مطرح است گفت: تازمانی که 
مشکالت سیاسی برطرف نشود سرمایه گذار خارجی تمایلی 

به ورود به ایران نخواهد داشت.
عضو اتاق بازرگانی زنجان افزود: امید است که دولت و بخش 
های دولتی در تامین زیرساخت ها برای جذب سرمایه گذار 
خارجی اقدامات الزم و مکفی را انجام دهند تا راه را برای ورود 
آنها هموار سازند.وی در این خصوص اظهار کرد: دولت باید 
نگاه ویژه ای به سرمایه گذاران خارجی داشته باشد زیرا ورود 
این افراد به اقتصاد کشور می تواند ظرفیت های بالقوه تولید 
را به وضعیت بالفعل تبدیل کند؛ بعضی از زیرس��اخت های 
ضروری برای نیل به این هدف عبارتند از: مس��ائل مالیاتی، 
بیمه و تضمین س��رمایه که همه در صورت ش��فاف سازی 
اقتصاد ممکن می باشد. مستندی با اعالم اینکه دولت ملزم 
است که امنیت سرمایه ی سرمایه گذار خارجی را تضمین و 

در اقتصاد کشور شرایط ثبات را برقرار کند.

جالل پور: باافزایش سرمایه بانک ها 
شاهد کاهش بیشتر نرخ سود خواهیم بود

اتاق خبر: محس��ن ج��الل پور 
گفت: معموال اگر فرصت داش��ته 
باش��م، س��عی می کنم رویکرد 
ش��ورای پول و اعتب��ار را توضیح 
دهم که معم��وال در ای��ن دوره، 
دس��توری نیس��ت و مبتن��ی بر 
تمایالت بازار تنظیم ش��ده است. 
یعنی این گونه نیس��ت که ش��ورای پول و اعتب��ار بدون 
تمایالت بازار، مصوبه ای داش��ته باش��د که بر اساس آن، 
نرخ سود بانکی، یک باره و به صورت دستوری کاهش پیدا 
کند. وی افزود: با توجه به این رویه، بانک ها در هفته های 
گذش��ته عالیمی مبنی بر تمایل بازار به کاهش نرخ ها را 
انعکاس دادند تا این که امروز نرخ های جدید به ش��کلی 

منطقی و معقول در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.

اتاق ایران کاغذ بازی را کنار بگذارد

پنجشنبه 17 تیر 1395 

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران:

اتاق خبر:  ب�ا توجه به اینکه بیش از 
یک س�ال از عمر دوره هشتم اتاق 
های بازرگانی می گ�ذرد، عملکرد 

اتاق را چطور ارزیابی می کنید؟ 
عملکرد اتاق بازرگانی به صورت کلی در 
یکس��ال اخیر، فراهم کردن زمینه های 
تعامل موثر با مقامات مس��ئول مرتبط 
و تصمیم گیرنده در خصوص توس��عه 
اقتصادی کش��ور ب��وده اس��ت.از دیگر 
عملکردهای اتاق افزایش توان مقاومت 
و پایداری واحدهای اقتصادی که دچار 
رکود و ضعف اقتصادی شده اند در کنار 
هدف گ��زاری های دولت اس��ت، برای 
تحقق این امردر بازار س��رمایه و هدف 
گزاری های ص��ادرات اقداماتی صورت 
گرفت که به دلیل موانع��ی مانند بدنه 
میانی دول��ت )مدیران و کارشناس��ان( 

تاثیر گذاری این امر کم بود.
در مجموع سیاست ها و روش هایی که 
اتاق بازرگانی در این یکسال انجام داده 
اس��ت صیانت ازایجاد قدرت اقتصادی 
ب��رای واحده��ای تولی��دی، فع��االن 

اقتصادی و توسعه صادرات بوده است.

در ح�ال حاضر ات�اق ای�ران و اتاق 
تهران دارای چه نواقصی است؟

از نواقصی که اتاق ای��ران دارد زیاد بودن 
نظام بوروکراس��ی و کاغذ بازی اس��ت، 
اتاق ایران باید از تفک��ر وزارت خانه ای و 
نگاه دولتی خارج شود و نیز در خصوص 
شناس��ایی و حذف موانع کس��ب و کار 

تالش بیشتری را انجام دهد.
به ط�ور کلی بهتری�ن برنامه ریزی 
اتاق ای�ران و ته�ران در یکس�ال 

گذشته چه بوده است؟
مهمترین اقدام ص��ورت گرفته در این 

یک سال هوش��یار کردن دولت نسبت 
به فعاالن اقتصادی بوده اس��ت به گونه 
ای که در اخذ یک تصمیم به طور قطع 
نظر فعاالن اقتصادی به کار برده ش��ود، 
از دیگر اقدامات صورت گرفته برطرف 
کردن موانع کس��ب و کار ب��وده که به 
نتایج مطلوبی ختم ش��ده است، شفاف 
س��ازی و تفکیک اقتصاد زیر زمینی از 
اقتصاد ش��فاف از اقداماتی بوده اس��ت 
که خوش��بختانه این امر باعث کاهش 
قاچاق از ۲0 میلیارد دالر به 14 میلیارد 

دالر بوده است.

حال وهوای تازه سرمایه گذاری در ایران
اتاق خبر: دسته نخست شامل سرمایه گذاری های مبتنی بر 
منابع طبیعی و زیرزمینی ایران است که اهم آنها نفت، گاز، 
مواد معدنی و همچنین صنایع مرتبط مانند پتروش��یمی، 
ف��والد، مس و... هس��تند. دس��ته دوم ش��امل بخش هایی 
می شود که به شرایط جغرافیایی و ژئوپلتیکی ایران مربوط 
اس��ت. کش��ور ما در موقعیتی قرار دارد ک��ه می تواند محل 
تالقی اقتصاد خاورمیانه، آسیا، کشورهای مستقل همسود 
و اروپا باش��د. از طرف دیگر ایران کش��وری پهناور است، به 

همین دلیل س��رمایه گذاری در تمامی حوزه های 
حمل ونقل از جاده و راه آهن گرفته تا حمل ونقل 
هوای��ی و دریایی و همچنی��ن دیگر بخش های 
لجس��تیکی می توان��د از جذابیت بس��یاری در 
این کش��ور برخوردار باشد. دس��ته سوم شامل 

بخش هایی می ش��ود که برپایه تاری��خ، فرهنگ و 
ش��رایط آب وهوایی ما بنا ش��ده اند. در صدر 

همه این ها صنعت گردشگری قرار 
دارد ک��ه در می��ان ش��هروندان 
سرتاس��ر جهان و گردشگرانی 
که هر سال وارد ایران می شوند 
از شهرت باالیی برخوردار است، 
از این رو خدمات مرتبط با حوزه 
گردشگری نیز می تواند محل 
مناسبی برای سرمایه گذاری 
باش��د.عالوه بر ای��ن، صنعت 
غذایی و صنای��ع مرتبط با آن 

نیز از زمینه های در دسترس ایران 
برای سرمایه گذاری است. دسته چهارم 

بر نیروها و منابع انس��انی ایران تکیه دارد. ایران نس��بت 
به جمعیتش در جهان از بیش��ترین نیروی مهندس��ی 
برخوردار است؛ تعداد مهندسان نسبت به جمعیت این 
کش��ور حتی از ایاالت متحده امریکا و دیگر کشورهای 
پیشرفته نیز بیشتر است. نیروی کار جوان، تحصیلکرده 
و با استعداد به طور انبوه در دل ایران نهفته است. صنایع 
مرتبط ب��ا فن��اوری مانند فن��اوری اطالع��ات و صنایع 
دارویی از دیگر بخش های جذاب برای س��رمایه گذاری 
در آینده هس��تند. اس��تارت آپ ها در ایران مانند 
س��تاره هایی می درخش��ند. تع��داد زی��ادی از 
 Berlin iBridge اس��تارت آپ های ایرانی در
سال ۲015میالدی )نشست ساالنه مبتکران 
ایران ب��رای مالقات ب��ا ایرانیان مقی��م خارج( 
شرکت کردند؛ به این ترتیب ماهیت سرمایه گذاری 
در ایران به س��رعت در حال تغییر اس��ت. 
دس��ته پنجم س��رمایه گذاری ها نیز بر 
ب��ازار مصرف کنن��ده بنا شده اس��ت. 
ای��ران افزون ب��ر 80میلی��ون نف��ر 
جمعی��ت دارد. ای��ن کش��ور ب��ه 
همراه همس��ایه های خ��ود بازار 
300میلی��ون نفری را تش��کیل 
می ده��د، ب��ه همی��ن دلی��ل 
ب��ازار مصرف کنن��ده، کاالهای 
مرتب��ط ب��ا خ��ودرو و دیگ��ر 
موارد مش��ابه زمینه ه��ای جذابی 
ای��ران  در  س��رمایه گذاری   ب��رای 

 به شمار می آیند.
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دیدگاه

لزوم اعتبارسنجی در طرح های صنعتی و معدنی

اتاق خبر: درخصوص علل خ��روج نقدینگی از بخش صنعت 
و مع��دن و ورود آن به س��ایر مداخ��ل جذب س��رمایه، دالیل 
متعددی عنوان گردیده ک��ه بحث درباره ماهی��ت آنها در این 
مقال نمی گنجد ول��ی در کنار همه علل و عوام��ل، آن چیز که 
حائز اهمیت اس��ت این اس��ت که هیچ گاه اطالعات موجود در 
بسته های پیش��نهادی یا FS های تهیه شده از سوی صاحبان 
صنایع، مطلوب سرمایه گذاری نمی باش��د. ارائه نظام اطالعات 
کاال یا خدمات، سالیان طوالنی است که به عنوان یکی از ضوابط 
اصلی ارائه محصول در دنیا جاری و ساری است بنابراین اقتصاد 
و مدیریت حاکم بر آن مخصوصاً در امر س��رمایه گذاری نیاز به 
اطالعات اولیه الزم برای تصمیم گیری های س��رمایه ای دارد.

این در حالی اس��ت که سیس��تم تهیه خدمات امکان سنجی 
فنی و مالی در ایران هیچگاه نتوانسته اس��ت نیازهای اساسی 
س��رمایه گذاران را تامین نماید و اصوالً همه طرح ها و پروژه ها 
دارای نسخ مختلف پیشنهادهای سرمایه گذاری هستند. حتی 
این روال اشتباه تا جایی پیش می رود که گاهی برخی شرکت ها 
به هر س��رمایه گذار نس��خه متفاوتی از طرح مالی و اقتصادی 
را ارائه می کنند ک��ه این نقیصه باعث  ش��ده نتوان تصمیمات 
صائبی را از سوی مدیران س��رمایه گذاری انتظار داشت. ایجاد 
بنگاه ها یا موسسات اعتبارس��نجی معتبر یکی از کارآمدترین 
روش��هایی اس��ت که میتوان به کمک آن طرح های غیرحرفه 
ای را س��اماندهی نمود. در بیانیه س��رمایه گذاری که توس��ط 
کمیسیون معدن خانه اقتصاد تدوین گردیده بود پیشنهاد شده 
که بسته های سرمایه گذاری نیاز به موسساتی دارند که اعتبار 
آنها بتواند بسته پیش��نهادی بخش معادن یا صنایع معدنی را 
ممهور به مهر خود، تایید می نماید و سرمایه گذار با تکیه بر این 
تاییدیه بتواند پیشنهاد س��رمایه گذاری خود را در اختیار بانک 
ها و موسسات مالی و س��رمایه ای قرار دهد از طرفی موسسات 
س��رمایه گذار هم می توانند با اعتم��اد به اینگونه موسس��ات 
بروکراس��ی رایج اخذ تصمیم را کوتاهتر نمایند.در نوشته های 
قبل بر این نکته اشاره های مکرر گردید که ساماندهی سیستم 
های مدیریتی و یکسان سازی مکانیزم تصمیم گیری و مخصوصاً 
ایجاد وحدت رویه در تصمیم گیری یکی از اصول درمان مشکل 
پراکنده کاری و اختالط موضوعی در ن��گارش طرح های فنی 
و اقتصادی است و باید موسس��ه یا نهادی خاص متولی این امر 
در بخش صنعتی و معدنی کش��ور ش��ود. به علت وجود همین 
نقصان اس��تراتژیک هیچ کدام از گزارش های معدنی در کشور 
اطمینان الزم را برای س��رمایه گذاری ندارند و اکنون که زمزمه 
های گشایش درهای تجارت ایران به روی دنیا شنیده می شود 
ناچاریم که اس��تاندارد هایی جامع، برای حل معضل یادش��ده 
بیابیم. بهترین راه در این میان تدوین دانش و استاندارد در امر 
گزارش نویسی و ایجاد شفافیت در ارائه اطالعات معدنی است. 
تنویر اطالعات مخصوصاً در مقوله سرمایه گذاران خارجی، که 
برای اولین بار وارد ایران می ش��وند باعث ایجاد احساس اعتماد 
و امنیت می شود و ارائه اطالعات شفاف می تواند به عنوان یکی 
از محورهای جذب س��رمایه مورد توجه قرار گی��رد. این امر در 
خصوص مع��ادن و صنایع معدنی که عموماً به صورت س��نتی 

اکتشاف و بهره برداری می شوند دارای اهمیت بیشتری است.

 اتاق خبر: کیومرث کرمانشاهی در خصوص وضعیت بازار 
زعفران گف��ت: زعفران ج��زء کاالهای اس��تراتژیک و مهم 
تولیدی-صادراتی کشور اس��ت. بیش از 95 درصد زعفران 
تولیدی دنیا به ایران اختص��اص دارد.زعفران مصارف فوق 
العاده عدیده ای دارد که فرهنگ و آموزش اس��تفاده از آن، 

بایستی در دستور کار قرار گیرد.
رییس کمیس��یون توس��عه صادرات خانه اقتصاد ایران ضمن 
اش��اره به کاهش صادرات این کاال اظهار داش��ت: بیش از صد 
سال اس��ت که زعفران ایران به دلیل عدم برنامه ریزی و هدف 
گذاری مشخص صادراتی، به صورت فله به اسپانیا و دبی صادر 
می شود و ارزش افزوده و اش��تغال حاصل از صادرات، به خارج 
از مرزهای کشور منتقل می شود. راه حل مدیریت مهم ترین 
کاالی کش��اورزی موجود یعنی زعفران، تأسیس یک شرکت 
مدیریت صادرات توسط شورای ملی زعفران است. این شرکت 
مدیریت صادرات بایستی تمام مراحل کاشت، داشت و برداشت 
را به نحوی مدیریت کند که منافع تمامی تش��کل ها و شورای 
ملی و تمام اش��خاصی که در مراحل کاشت تا برداشت حضور 

دارند، سنجیده و در نظر گرفته شود.
 متأسفانه رفتار تجاری نادرست صادر کنندگان ما باعث شده 
است که کاالهای استراتژیکی مانند پسته و زعفران به صورت 
فله صادر شوند. به طور مثال زعفران در ظرف های 30 کیلویی 
و پسته در کیس��ه های 50 کیلویی به خارج از کشور صادر می 
شود. وی در خصوص راه حل برون رفت از این وضعیت عنوان 
کرد: راه حل برون رفت از افت شدید صادرات زعفران این است 
که صندوق توس��عه زعفران تأس��یس ش��ود و این صندوق، با 
تعدادی از ش��رکت های تخصصی که در کار صادرات تخصص 

دارند به تعیین بازارهای هدف بپردازند. پیش��نهاد جدی من 
این است که در اس��رع وقت میز ملی زعفران تشکیل شده و به 
بررسی مسائل و هدف گذاری صادرات این کاالی استراتژیک 
پرداخته شود.در همین راستا بایستی شرکت مدیریت صادرات 
تأس��یس ش��ود، صندوق ضمانت ص��ادرات فع��ال ترگردد و 
مجموعه حمایتی مثل بانک توسعه صادرات به کمک صادرات 
زعفران بیایند. اگر این جریانات و روندها شکل نگیرد، در سال 

های آتی نیز زعفران ایران به اسم زعفران اسپانیا صادر می شود.
کرمانشاهی با اش��اره به پیشی گرفتن افغانس��تان بر ایران در 
صادرات زعفران تصریح کرد:  زعفران ایران در خطر است. علت 
این است که هیچ برنامه و هدفی برای این محصول وجود ندارد، 
کشت این محصول استراتژیک در کشور توسعه نیافته و مراقبت 
های الزم و کافی از این محصول پراهمیت صورت نگرفته است. 

در گفت وگوی اتاق خبر با معاون سابق سازمان توسعه تجارت مطرح شد

واکاوی عملکرد نادرست صادرکنندگان زعفران

اتاق خبر:  مس��ائل و مشکالت بازرگانان بس��یار زیاد است، به 
جرأت می توان گفت خود تحریمی های ما بسیار آسیب زننده 

تر از تحریم های دیگر کشورها بوده است.
بس��یاری از کارشناس��ان اقتصادی معتقدند بایس��تی شرایط 
تخصیص ارز یکسان شود، چرا که این ش��رایط ناعادالنه بوده و 
باعث ناسالم ش��دن فضای رقابت تجاری می گردد. به واقع می 
توان گفت ت��ک نرخی بودن ارز نش��ان دهنده اقتص��اد ثابت و 
دونرخی بودن ارز نش��ان دهنده اقتصاد ناپایدار است. در همین 
راستا گفت گویی را با اعضای کمیس��یون واردات خانه اقتصاد 
ایران در خصوص کاهش تخصیص نرخ ارز مبادله ای و اثرات این 

طرح داشته ایم که در ادامه می خوانید:
افش��ین ترک پور عضو کمیس��یون واردات خانه اقتصاد ایران 
در خصوص تأثیرات کاه��ش تخصیص ن��رخ ارز مبادله ای به 
تجارگفت: تخصیص نرخ ارز با قیمت های متفاوت به تجار می 
تواند مسئله س��از باش��د، به طوری که عده ای می توانند از ارز 
مبادله ای بهره مند شوند و عده ای نمی توانند. این مسائل باعث 
بروز مشکالتی خواهد شد و ممکن اس��ت دوباره بحث اولویت 

بندی ها پیش آید. در کل به نظر من این روند مثبت نخواهد بود.
وی افزود: تخصیص ارز مبادله ای کامال امری بی معنی است و 
قطعا پیامدهای نامطلوبی به دنبال خواهد داشت. بایستی بحث 
ارز مبادله ای و بحث ثبت س��فارش برچیده شود، چرا که تنها 

دستاورد این امر به وجود آمدن شغل داللی ارز است.

این عضو کمیس��یون واردات خانه اقتصاد ای��ران تصریح کرد: 
مسائل و مشکالت بازرگانان بسیار زیاد است، به جرأت می توان 
گفت خود تحریمی های ما بسیار آسیب زننده تر از تحریم های 

دیگر کشورها بوده است.
تخصیص ارز مبادله ای، تبعیض است

وحید نوراللهی عضو کمیسیون واردات خانه اقتصاد ایران، در ارزیابی 
روند کاهش تخصیص نرخ ارز مبادله ای اظهار داشت: اثر مثبت این 
روند ترغیب بازرگان��ان برای واردات کاال با ارز قیمت پایین اس��ت، 
طبیعتا این روند باعث می ش��ود که قیمت تمام شده محصول کم 
تر بوده و سود بیش تری نصیب بازرگانان شود.این عضو کمیسیون 
واردات خانه اقتصاد ایران، تأکید کرد: زمانی ک��ه این ارز به عده ای 
تعلق گیرد و به عده ای تخصیص نیابد، در واقع یک نوع تبعیض است. 
وی افزود: تک نرخی ش��دن ارز قطعا تأثیرات مثبتی در پی خواهد 

داشت، اما نوع اجرایی شدن آن نیز حائز اهمیت است. 

اعضای کمیسیون واردات خانه اقتصاد ایران در گفت و گو با اتاق خبر مطرح کردند
جلوگیری از تبعات ارز مبادله ای با تک نرخی شدن ارز

شهرام شریعتی

عضو هیئت مدیره خانه اقتصاد
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موازی کاری تشکل ها به تضعیف 
بخش خصوصی منجر شود

اتاق خبر: نائب رییس هیات مدیره 
سندیکای صنایع آسانس��ور و پله 
برقی ایران در گفتگو ب��ا اتاق خبر 
اعالم کرد: موازی��کاری در فعالیت 
تش��کل ها در نهایت م��ی تواند به  
تضعی��ف بخش خصوص��ی منجر 
ش��ود مس��لما در صورتی که یک 

تشکل منسجم عمل کند قدرت و توانایی بیشتری دارد.
ایرج نیازی اربابی با تاکید بر ضرورت رفع موازی کاری تشکل 
ها افزود: این مسئله می تواند در فعالیت واحدهای طراحی، 
تولید بازرگانی و حت��ی نیروی کار تاثیر گذار باش��د و آن ها 

عملکرد بهتر در کنار بازدهی بیشتر خواهند داشت.
وی ابالغ دس��تورالعمل از یک منبع را برای کلیه بخش های 
مختلف قابل اجرا دانس��ت و گفت: در این ش��رایط تصمیم 
گیری راحت تر و دستورالعمل های صادره اجرایی خواهند 
بود.این فعال تشکلی اظهار داشت: در اساسنامه اولیه تشکل 
ها ضعفی وجود دارد که نتوانس��ته اس��ت واحدهای صنفی 
و صنعتی را یکپارچه کند. این ضعف در زمان ایجاد تش��کل 
ها باعث شده که این دو نتوانند به صورت یکپارچه همکاری 
داشته باشند ودر طول زمان بخش های صنفی به شکل مجزا 

انجمن هایی را به ثبت رسانده اند.
عضو سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران توضیح داد: 
در حال حاضر دستورالعمل هایی صادر شده است که افرادی 
که در واحدهای صنعتی فعالیت دارند عالوه بر داشتن پروانه 
باید جواز کسب نیز داش��ته باش��د و این ایرادی است که بر 

دستورالعمل های وزارتخانه ها وجود دارد.
وی همچنین افزود: در آغاز شکل گیری تشکل ها و اتحادیه 
ها دو  وزارتخانه وجود داش��تند یکی وزارت صنایع و دیگری 
وزارت بازرگان��ی بود که بعدها با ن��ام وزارت صنعت معدن و 
تجارت تلفیق شدند در زمانی که این دو وزارتخانه ادغام نشده 
بودند بخشی از آنها گواهی های صنعتی می گرفتند و بخشی 

دیگر زیر نظر اتحادیه ها جواز کسب می گرفتند.
نیازی اربابی گفت: خوش��بختانه اتاق های صنعت و معدن و 
اتاق اصناف برای همکاری با یکدیگر تفاه��م نامه ای را ثبت 
کرده اند که چنانکه ضعفی در فعالیت یک��ی از اتاق ها، مثال 
اتاق بازرگانی باشد توس��ط اتاق اصناف رفع شود. درصورتی 
که فعالیت این اتاق ها یکپارچه شود و اتاق بازرگانی به عنوان 
متولی بخش خصوصی تصمیم گیری کن��د موفق تر عمل 

خواهند کرد.
وی در خصوص عملکرد اتاق اذعان داشت: درمدیریت جدید 
اتاق برنامه ریزی خوبی شده که پیشنهاد داده شده که همه 
اعضای اتاق ها جمع ش��وند و در بحث خصوصی س��ازی بر 
مبنای دستورالعمل های کشوری، کارهای اجرایی را به این 

شرکت واگذار کنند.
نائب رییس هیات مدیره سندیکای صنایع آساسور و پله برقی 
ایران در پایان گفت: اتاق بازرگانی در جایگاهی قرار دارد که 
می تواند به عنوان مشاور کنار دولت حضور داشته باشد و در 
این جلسات به عنوان بازرس مس��ائل مربوط به اتاق ها را به 
روش مناس��ب مطرح کند که این موضوع به شفاف سازی و 

تصمیم گیری بهتر خواهد انجامید.

تشکل 
ها
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عضو خانه معدن ایران اعالم کرد:

شایسته ساالری، اصل رعایت شده در بدنه بخش خصوصی
اتاق خبر:   

یکی از مسائلی که همیشه در میان 
اعضای تش��کل ها مطرح بوده است 
تغییر کارمندان تش��کل ها با تغییر 
هیات رییس��ه این مجموعه ها می 
باش��د. اهمیت این مس��ئله به این 
دلیل است که همواره برای آموزش 
و تخصیص مهارت به اف��راد هزینه 
زیادی صرف می ش��ود اما پس از از 
اتمام دوره هیات رییس��ه این اعضا 
تغییر می کنند و افراد جدیدی برای 
این جای��گاه ها معرفی می ش��وند. 
اتاق خبر در این خصوص گفتگویی 
داشته با بهرام ش��کوری عضو خانه 

معدن ایران که در ادامه می خوانید:
وضعیت امنیت شغلی کارمندان 

تشکلی چگونه می باشد؟
فع��االن اقتص��ادی در ط��ی س��ال 
های متمادی حض��ور در این فضاها 
یکدیگ��ر را می شناس��ند و با تغییر 
اعضای هیات رییسه کارمندانی که 
تغییر می کنند در حد دبیر تش��کل 
می باشد. اغلب سایرین اعضا تغییر 
چندانی نم��ی کنند زی��را نیروهای 
ب��رای  کارش��ناس  و  متخص��ص 
مجموعه مفید و ارزشمند می باشد. 
در واقع در فعالیت بخش خصوصی 
و تشکل ها نیروی انسانی متخصص 
و با مهارت به عنوان س��رمایه تلقی 
م��ی ش��ود و به هی��چ وج��ه حاضر 
نیستند آنها را از دست بدهند اما در 
ش��رایطی که کارمندان نتوانند نیاز 
های مجموعه  را برطرف کند لزومی 
به جذب آنها نمی باش��د و می تواند 

جایگزین بیاورد
آی�ا در ش�رایط فعل�ی کارمندان 
تش�کلی می توانند به ای�ن کار به 

عنوان شغل بلند مدت نگاه کنند؟
واقعی��ت این اس��ت که در تش��کل ها 
آنچه ثب��ات ش��غلی ایجاد م��ی کند 
قراردادها نیس��تند بلکه عملکرد افراد 
می باش��د، در بخش ه��ای خصوصی 
وضعی��ت کارمن��دان ق��راردادی می 
باش��د و قرارداده��ای پرس��ونل ه��ر 
3ماه تمدید می ش��ود ام��ا در بعضی 
بخ��ش ه��ا کارمندانی حض��ور دارند 
ک��ه س��ابقه کاری آنه��ا در مجموعه 
به ۲0س��ال م��ی رس��د. در نهادهای 
دولت��ی نی��ز این مس��ئله اتف��اق می 
افتد ک��ه با تغیی��ر دولت ها بس��یاری 
از مس��ئوالن و کارکن��ان برکن��ار می 
شوند و یا حوزه فعالیت آنها تغییر می 
 کند. ب��ا توجه به این که در تش��کل ها

همه افراد مجموعه در پ��ی منافع آن 
صنف و تشکل هس��تند وضعیت بهتر 
می باش��د در نتیجه یکی از منابعی که 
می تواند مناف��ع واحدها را تامین کند 
نیروی انسانی هستند بنابراین هیچگاه 
اتفاق نمی افتد که افراد هیات رییس��ه 
های جدید تشکل ها حاضر شوند این 
نیروهای متخصص را تغییر دهند مگر 
آنکه ان نیرو توانایی برآوردن انتظارات 
مجموعه را نداشته باش��د. در واقع در 
بخش ه��ای خصوصی امنیت ش��غلی 
کارمندها را مه��ارت و کیفیت کار آنها 
تامین م��ی کن��د .اما در بخ��ش های 
دولتی معیار وابستگی افراد به جناح و 
سازمان ها می باشد بنابراین پایداری 

افراد در تشکل ها بیشتر است.
در طی چند س�ال اخی�ر مجلس 
کارمن�دان را ب�ه ص�ورت دائمی 
استخدام کرده اس�ت از نظر شما 
این مسئله می تواند مانع مدیریت 

هیات رییسه جدید باشد؟
اگر اس��تخدام ها بر مبنای درست و 
شایسته س��االری انجام شود جذب 
دائمی کارمندان نمی تواند مشکلی 

در مدیریت های جدید ایجاد کند.
وضعی�ت کارمن�دان را در اتاق 
بازرگان�ی چط�ور ارزیاب�ی می 

کنید؟
در ات��اق بازرگان��ی نی��ز ب��ا ورود 
از  تع��دادی  جدی��د  مدیره��ای 
کارمن��دان تغیی��ر م��ی  کنن��د اما 
حقیقت این است که بسیاری از افراد 
که در دوره های مختل��ف به عنوان 
عض��و و کارمند انتخاب می ش��وند 
همان هایی هستند که در دوره ها ی 
پیشین به عنوان متخصص در اتاق 
فعالیت می کردند.اصوال کارمندان 

کارش��ناس و دارای مهارت تغییری 
نمی کنند و این مس��ئله درست می 
باش��د زیرا اگر این افراد به درس��تی 
جذب ش��ده باش��ند  ضرورتی برای 

تغییر آنها وجود ندارد.
 در س�ایر کش�ورها وضعی�ت 
کارمندان تشکلی به چه صورت 

می باشد؟
در کش��ورهای دیگر وضعیت کارکنان 
مانند ای��ران نمی باش��د بلکه تش��کل 
ها همواره س��عی م��ی کنن��د کارهای 
کارشناس��ی را برون س��پاری کنند در 
واق��ع در اتاق ه��ای بازرگان��ی آموزش 
ه��ای متمرک��زی داده می ش��ود و در 
آموزش ها از فضاهای علمی و دانش��گاه 
ها اس��تفاده می ش��ود. در این کشورها 
تالش می ش��ود که تشکل ها و سیستم 
هایی از این دست را با حداقل نیرو اداره 
کنند بنابراین الزم است که در ایران این 
الگوها بکارگرفته ش��ود و با ترویج برون 
سپاری از اتالف نیروی انسانی و هزینه 
های ناش��ی از آن جلوگیری شود. یکی 
از اصولی که به بازدهی بیش��تر نیروی 
انس��انی کمک می کند بحث پاداش و 
مزایایی می باش��د که ب��ا توجه به نقش 
افراد و تخصص برای آنها در نظر گرفته 
می شود. این حقیقت وجود داردکه اگر 
افراد بدانند با توجه به فعالیت بیشتر از 
حقوق و مزایای بیش��تری بهره مند می 
ش��وند قطعا تالش خود را بیش��تر می 
کنند که در نهایت به پیشرفت مجموعه 
و رضایت کارمندان می انجامد. در بحث 
فییش ه��ای حقوقی که اخی��را مطرح 
شده اس��ت این مس��ئله وجود دارد که 
بای��د در نظر بگیریم که ب��ا چه معیاری 
صالحیت اف��راد را ب��رای تعیین حقوق 

افراد در نظر می گیریم. 

اگر اس�تخدام ها بر مبنای درست و شایسته س�االری انجام شود جذب 
دائمی کارمندان نمی تواند مشکلی در مدیریت های جدید ایجاد کند
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تکنولوژی و د     انش

ارسال همزمان یک پست به چند زبان در 
فیسبوک امکانپذیر شد

اتاق خبر:کمپانی فیس��بوک به تازگی 
از یک اب��زار ترجمه خ��ودکار جدید در 
قالب »ارس��ال کنن��ده چندزبان��ه« یا 
 )multilingual composer(
رونمایی کرده که به کارب��ران اجازه می 
دهد، در هنگام ارسال یک مطلب، آن را 
به چند زبان مختلف ارسال نمایند. مثاًل 

می توانید پست خود را به زبان انگلیسی نوشته، اما به اسپانیایی 
منتشر کنید. در این صورت اگر یکی از دوستان شما زبان حساب 
فیس��بوک خود را اسپانیایی انتخاب کرده باش��د، پست شما در 

همین زبان برای او نمایش داده خواهد شد.
این قابلیت جدید در اختیار تمام 45 زبانی که فیسبوک در حال 
حاضر برای ترجمه پش��تیبانی می کند، قرار دارد. کافیس��ت به 
بخ��ش »preferences« در تنظیمات حس��اب کاربری خود 
 »post in multiple languages« مراجعه نموده و گزین��ه
را انتخاب نمایید.بزرگترین ش��بکه اجتماعی دنیا قابلیت ارسال 
پست چندزبانه را از یک سال پیش برای حساب های تجاری، به 
صورت آزمایشی، فعال کرده بود. طبق اعالم این شرکت، در طی 
این مدت بیش از 5 هزار صفحه مطلب با همین روش منتشر شده 
که حدود 70 میلیون بار دیده ش��ده اند. از ای��ن میان، حدود ۲5 
میلیون بازدید از زبان دوم تعیین شده برای این پست ها صورت 
گرفته است. ضمن این که به طور روزانه حدود 300 میلیون نفر 
لینک دسترسی به نسخه ترجمه شده پست های مذکور را در فید 

خود دریافت نموده اند.

 دستگاه تصفیه هوایی که آالینده ها را 
به سنگ های زینتی بدل می کند

اتاق خبر: اخیرا طراحی اعالم کرده که 
موفق به س��اخت بزرگ ترین سیستم 
تصفیه هوا در تاریخ شده و مدعی است 
که می توان از این دستگاه برای پاکسازی 
برخی از آل��وده ترین ش��هرهای جهان 

استفاده نمود.
Daan Roosegaarde کارآفری��ن 

36 ساله ای که این تصفیه کننده هوا را طراحی کرده نخستین 
بار دو سال پیش و همزمان با س��فرش به پکن پایتخت چین، به 
فکر ساخت دستگاه تصفیه هوای خود افتاد. او به یاد دارد که دود 
موجود در هوا دیدن شهر از داخل پنجره اتاقش در طبقه 3۲ هتل 
را غیرممکن کرده بود. همین امر باعث شد که دان طراحی تصفیه 
کننده هوای خود به ن��ام Smog Free Tower را آغاز نماید. 
این سیس��تم در اصل نوعی برجک هفت متری است که در هر 
ساعت 1400 وات برق مصرف می کند )یعنی به اندازه یک کتری 
برقی( و قادر اس��ت 30 هزار متر مربع هوا را پاکسازی نماید.این 
برجک از تکنولوژی یونی برای جذب آالین��ده های ریزی چون 
PM۲.5 و PM10 موجود در هوا و انتش��ار هوای پاک استفاده 
می کند و طبق اطالعات ارائه ش��ده از سوی س��ازنده اش هوای 
پیرامونی بعد از عبور از داخل آن درحدود 75 درصد پاک تر می 
شود.ذرات دود فشرده بعد از آنکه به مدت 30 دقیقه تحت فشار 
قرار گرفتند در داخل یک مکعب رزینی مهر و موم می ش��وند و 
حاصل کار را می توان همانطور که در تصویر مشاهده می کنید در 

صنایع جواهرسازی مورد استفاده قرار داد.

پنجشنبه 17 تیر 1395 

بازگشت سونی به صنعت رباتیک

تشخیص علت گریه نوزاد  با گهواره هوشمند

اتاق خبر: س��ونی قصد دارد به صنع��ت روباتیک باز گ��ردد. این 
کمپانی محصولی ب��ه ن��ام AIBO را پیش  از ای��ن معرفی کرده 
که یکی از بهترین و محبوب ترین س��گ های روباتی��ک در اواخر 
دهه 90 میالدی به ش��مار می رفت. اما در پی ضررهای سنگین و 
تغییر ساختار شرکت در سال ۲006، تمامی فعالیت های مرتبط با 
این حوزه و نیز بخش هوش مصنوعی آن لغو ش��د. حاال حدود یک 
دهه بعد و در شرایطی که سونی مش��کالت درآمدهای مالی خود 
را تقریبا برطرف کرده، قصد دارد دوب��اره به صنعت روباتیک و نیز 

 Kazuo حوزه هوش مصنوعی بازگردد. مدیرعامل سونی
Hirai به تازگی اع��الم کرده این 

کمپانی تصمیم گرفته دوباره 
یکی از بازوه��ای خود که 

بخش روباتیک اس��ت را 
فعال کن��د. درحالیکه 
وی جزئی��ات دقیق��ی 
در مورد ن��وع ربات های 

مدنظ��رش بی��ان نکرده، 

اما به این نکته اش��اره داش��ته که ش��رکت متبوعش قادر به تولید 
محصوالتی است که با احساسات کاربران ارتباط برقرار کنند. بنابه 
اعالم گزارشی از وال استریت ژورنال، Hirai همچنین اعالم کرده 
که استراتژی حوزه روباتیک این کمپانی همان است که قبال دنبال 
می کرده است، بنابراین به نظر می رسد سونی احتماال تصمیم گرفته 
تا مجددا محصوالتی را ب��رای کاربران عادی تولی��د و عرضه کند. 
درحالیکه ش��رکت مورد بحث روی اس��تراتژی های سخت افزاری 
خود حس��اب باز کرده، و عالوه بر 
این سونی روی یک استارتاپ 
 Cogitai آمریکایی به نام
نیز س��رمایه گذاری کرده 
که این اس��تارتاپ نیز به 
طور خاص سیستم های 
هوش��مندی را توسعه 
می ده��د که ق��ادر به 
یادگی��ری از محی��ط 

اطراف خود هستند.

اتاق خبر:  نِست واحدی اس�ت که زیر نظر شرکت مادر 
تخصصی گوگل ب�ه نام آلفاب�ت کار می کن�د و حاال در 
جدیدترین پروژه خود قصد دارد تکنولوژی هوشمندش 

را به اتاق خواب کودکان بیاورد.
پنجشنبه هفته گذشته، این شرکت پتنتی را در اداره 
عالئم تجاری و پتنت ه�ای آمریکا به ثبت رس�اند که 
به نوعی گه�واره یا تحت خواب هوش�مند بهره مند از 
حسگر مربوط می شد حس�گرهای تعبیه شده درون 
این تخت خواب قادرند کارهایی نظیر نظارت بر حرکت 
کودک را انجام دهند و ب�رای اطمینان از حفظ امنیت و 
ایمنی ک�ودک فاکتورها و عوامل محیط�ی مختلف را 
تحت نظر بگیرند. برای نمونه می توانید حسگر را طوری 
برنامه ریزی کنید که در صورت گرم یا سرد شدن بیش 
از اندازه اتاق هشداری را برای موبایل شما ارسال نماید. 
اما این حسگرها کارکردهای دیگری هم دارند و مثال با 
توجه به حرکات کودک در خواب تش�خیص می دهند 
که بیدار ش�ده یا خیر و ش�ما را در جریان این مس�اله 
قرار می دهند. اگر هم کودک پوش�ک خ�ود را خیس 

کرده باش�د یا بیش از اندازه سرفه و عطسه کند باز هم 
به ش�ما خبر می دهند.اما جالب ترین بخش این تخت 
خواب توانایی تشخیص اتفاقاتی اس�ت که برای نوزاد 
رخ داده و در ادام�ه، واکن�ش به این مس�ائل. به عنوان 
مثال اگر کودک شما ش�روع به گریه کند، تخت خواب 
ابزار س�رگرمی متصل به آن را فعال می کند تا اشکال 
کارتونی و انیمیشن های کودکانه را روی سقف برایش 
نمایش دهد و نوزاد را آرام کند. این سیستم همچنین 
می تواند آهنگ های آرامش بخش را از طریق اسپیکر 
یکپارچه سازی شده با تخت پخش کند.  در پتنت ثبت 
شده توسط نس�ت همچنین به الگوریتمی اشاره شده 
که می تواند گری�ه های مختلف ن�وزاد را تحلیل کرده 
و دریابد که آیا یک گریه خاص ب�ه خاطر نیاز کودک به 
تعویض پوشک اس�ت یا اینکه نوزاد گرسنه است؟ در 
مرحله بعد، گهواره تالش می کند که نوزاد را آرام کند 
و همزمان نیز هشداری را برای موبایل یکی از والدینش 
می فرستد که حاوی پیش بینی هایش در مورد مشکل 

احتمالی رخ داده برای کودک است.
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صنعت خودرو در جهان

اسمارت فورتو کابریو ۲۰۱۷ ، ارزان قیمت 
ترین خودروی کروک

اتاق خبر: کابریو جدید با گیربکس 
دستی از 18 هزار و 900 دالر شروع 
میشود که آن را به تنها خودروی زیر 

۲0 هزار دالر در بازار تبدیل می کند.
نزدیک ترین رقیب اس��مارت فورتو 
کابریو، فیات 500c است که قیمت 
آن از ۲0 ه��زار و 395 دالر ش��روع 
می شود. اما اگر مشتری خواهان گیربکس اتوماتیک دو کالچی 
شش دنده روی خودرو باشد، قیمت کابریو ۲017 به 19 هزار و 
890 دالر افزایش خواهد یافت. اس��مارت فورتو در سال جاری 
میالدی عرضه ش��د اما نس��خه کروکی آن با تاخی��ر وارد بازار 
خواهد شد. این خودرو از یک موتور یک لیتری توربوشارژ سه 
سیلندر با 89 اسب بخار نیرو بهره می برد. این مقدار نیرو باعث 
میش��ود که صفر تا 100 این خودرو رقمی معادل 10٫4 ثانیه 

باشد. کابریو ۲017 در رنگهای متنوع عرضه خواهد شد.

معرفی سیتروئن C3 مدل ۲۰۱۷ 
اتاق خبر:سیتروئن رسماً نسل سوم 
این هاچبک کوچک را رونمایی نمود 
درحالی ک��ه در طراحی به ش��دت از 
C4 کاکتوس الهام گرفته و همچنان 
متفاوت ب��ودن ی��ک س��یتروئن را 
نش��ان می دهد.س��قف ب��ا ش��یب 
مالیم، چراغ های باری��ک در اطراف 
جلوپنجره، چراغ های اصلی جلو درست در زیر آن ها و چراغ های 
عقبی که از DS 3 الهام گرفته اند، از موارد قابل ذکر در طراحی 
C3 جدید هس��تند. س��یتروئن این هاچبک ش��هری را با 36 
ترکیب رنگی عرضه می کند که شامل 9 رنگ برای بدنه و 3 رنگ 
برای سقف می ش��ود درحالی که طراحی داخلی نیز با چهار تم 
مختلف ارائه می شود ازجمله تم Urban Red که شامل پنل 
قرمزرنگ داشبورد و دوخت قرمزرنگ می شود. لیست پیشرانه 
 PureTech شامل سه نمونه 3 سیلندر بنزینی C3 نسل سوم
با قدرت های 67، 81 و 110 اس��ب بخار و دو واحدهای دیزلی 

Blue HDi با قدرت 75 و 100 اسب بخار می شود.

شاسی بلند جدید MVM رویت شد 
اتاق خب�ر: در عکس های رس��یده 
مشخص است که این خودرو مربوط 
به یکی از محصوالت شرکت مدیران 
خودرو و به نظر نسل سوم خودروی 
MVM X33 می باشد. این خودرو 
شاسی بلندی زیبا و اسپرت می باشد 
و ظاهر کلی این خ��ودرو با طراحی 
مدرن و به روز حس خوبی از حرکت ب��ه بیننده می دهد. جلو 
پنجره چند ضلعی این خودرو با کاور دور فلزی و لوگوی س��ه 
بعدی MVM چهره این خودرو را بس��یار جذاب کرده است. 
در داخل این خ��ودرو طراح��ی نامتقارن، پنل LCD س��ایز 
بزرگ و طراحی دو رنگ ب��ه کمک خط هایی به رنگ قرمز این 
خودرو را تبدیل به خودرویی خاص و جوان پسند کرده است. 
خودروهایی این چنین با ظاهر اسپرت به طور قطع مشتریان 

بسیاری را در بازار جذب خواهد کرد. 
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اتاق خب�ر:  صنعت خودروس��ازی ای��ران و بازار خ��ودرو در 
کش��ور بعد از عید با فراز و نشیب بس��یاری رو به رو بود. شاید 
بتوان گفت بیش��ترین اخبار در صنعت خودرو سازی ایران، 
بحث ورود خودروس��ازان خارجی برای آغاز س��رمایه گذاری 
در صنعت خودروس��از بود. با این حال این اخبار باعث نش��د 
که صنعت خودروس��ازی و بازار خودرو از رکود خارج شوند. با 
توجه به این شرایط به نظر می رسد که اعطای وام ۲5 میلیونی 
خرید خودرو در سال گذشته تنها نقش نوعی ُمسکن را در بازار 
خودرو داشته است و بازار خودرو کشور همچنان با رکود دست 
و پنجه نرم می کند و این روند با شروع ماه رمضان تشدید شده 
است.مسئوالن فروش ش��رکت های ایران خودرو و سایپا که 
لقب بزرگترین کشور یدک می کشند در ماه گذشته بر افزایش 
قیمت خودرو تاکید کردند و ش��اهد این اظهارات آنها مصوبه 
شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو در پایان ماه رمضان 
است .اما برخالف اظهارات مدیران فروش ایران خودرو و سایپا 
مبنی بر افزایش قیمت ها، تحرکی در بخش تقاضا ایجاد نشد و  
نخریدن خودرو از سوی متقاضیان، نشان از رکودی پایدار در 

بازار خودرو دارد.
در گفت و گو با یک نمایش��گاه دار خودرو در غرب تهران وی 
با اش��اره به رکود ش��دید در بازار خودرو گفت: متاسفانه این 

وضعیت رکودی در بازار همچنان ادامه دارد و  در هفته گذشته 
شاهد فروش بسیار پایین در نمایش��گاه های منطقه غرب و 
سراسر تهران بوده ایم. به نظر می رسد که این وضعیت تا اخر 
ماه مبارک رمضان ادامه داشته باشد. این نمایشگاه دار در انتها 
ابراز امیدواری کرد که وضعیت بازار خودرو بعد از ماه رمضان 
رو به بهبود رود.دالیل مختلفی در مورد علت کم شدن تقاضا 
برای خرید خودرو در بازار ایران بیان می ش��ود اما مهمترین 
دلیل برای این موضوع باال بودن هزینه خرید خودرو برای مردم 
است. در حقیقت می توان گفت که هزینه خرید خودرو داخلی 
تناس��بی با کیفیت آن ندارد و قیمت خ��ودرو های خارجی و 

وارداتی نیز باالتر از توان اکثر مشتریان می باشد. 

تداوم رکود در بازار خودرو 

اتاق خبر: علی آهنی در خصوص آخرین اطالعات مربوط به 
قرارداد های اقتصادی با فرانسه ضمن بیان اینکه سفر روحانی 
به فرانسه به عنوان اولین سفر رسمی رئیس جمهور ایران به 
این کشور بعد از انقالب بسیار حائز اهمیت بود، خاطرنشان 
کرد: در این سفر سی و پنج سند مهم امضا شد که برخی از 

این ها از جمله نقشه راه روابط بسیار اصلی و کلیدی بود.
این دیپلمات عالی رتبه کش��ورمان افزود: سند تفاهم برای 
تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی که اولین بار در طول 
تاریخ روابط بوده اس��ت س��ند برقراری دیالوگ سیاسی در 

سطح عالی بین دو کشور بود.
او اضافه کرد: در کنار این، س��ازمان های گوناگون هر کدام 
س��ند های مختلفی را در حوزه های مختلف امضا کردند که 
مجموعه این ها مسئولیت س��نگینی را برای پیگیری پیش 
روی ما گذاشت اما خوشبختانه دستگاه های مختلف کارشان 

را انجام می دهند و گام های خوبی برداشته شده است.
آهنی با بیان اینکه برای اولین بار یک ش��رکت و گروه مهم 
صنعتی در حوزه خودرو حاضر به س��رمایه گذاری مشترک 
با ایران ش��ده اس��ت، گفت: با پیگیری های به عمل آمده و 
خبری که دارم، سند در تهران امضا شده و به زودی عملیاتی 
می شود که شامل تولید سه نوع خودرو و مهم تر از آن انتقال 
تکنولوژی و صادرات تولید اس��ت که این برای اولین بار در 
تاریخ روابط اقتصادی ایران با س��ایر کشور هاس��ت که دارد 

اتفاق می افتد.سفیر کشورمان در فرانسه اظهار داشت: رنو هم 
مذاکرات را ادامه داده است و سیتروئن هم با سایپا در مراحل 
نهایی است.آهنی با بیان اینکه در رابطه با ایرباس مذاکرات 
جلو رفته و مراحل نهایی را طی می کند، افزود: مشکل اصلی 
قرارداد ایرباس مشکل بانکی و تامین مالی است که مذاکرات 
خوبی در این زمینه صورت گرفته است. البته ایرباس همواره 

منتظر مجوز اوپک و خزانه داری آمریکاست.
او گفت: به نظر می رس��د با توجه به مذاکرات با بوئینگ، کار 
ایرباس تس��ریع خواهد ش��د، چرا که آمریکایی ها با توجه 
به رقابتی که بین بوئینگ و ایرباس هست اجازه نمی دهند 
به راحتی یک بازار چند میلیارد یورویی از آن ایرباس ش��ود 
و خودش��ان بی نصیب بمانند؛ به این ترتیب پیشرفت کار با 
بویینگ، کار با ایرباس را نیز تس��ریع می کند.این دیپلمات 
عالی رتیه ایران��ی در خصوص روش حل برخی مش��کالت 
بانکی گفت: بانک ها و سرعت عمل در کار نقل و انتقال بانکی، 
مستلزم رفع اشکال اساسی از سوی آمریکایی هاست. آن ها 
می گویند ما تحریم های ثانویه مربوط به بحث هس��ته ای را 
لغو کردیم و ش��رکت ها می توانند وارد معامله با ایران شوند، 
اما از آن طرف به شرکت ها اولتیماتوم می دهند که اگر با ایران 
وارد معامله شوند جریمه خواهند ش��د. لذا این باعث شده 
شرکت ها و بانک های اروپایی نگران شوند که شاید مشمول 

مجازات شوند و این زیرکی ای است که آمریکایی ها دارند.

 امضای 
 سند همکاری تولید 

سه نوع خودرو 

سفیر ایران در فرانسه اعالم کرد: 



دیدگاه
اطالعات پنهان، چالش سرمایه گذاری معدنی
سعید صمدی | رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران|

سرمایه گذاری خارجی، موضوعی جدید نیست که به تازگی 
به آن توجه شده باشد بلکه پیشینه آن به 50 سال می رسد.

موضوع استفاده از سرمایه گذاری خارجی در معادن ایران از 
دهه 1340 تاکنون بر سر زبان ها بوده است. پیش از انقالب، 
ش��رکت هایی مانند ریوتینتو، سکشن تراس��ت و ش��رکت 
ژاپنی میسوئی در معادن کوش��ک و سرچشمه و قلعه زری 
مشارکت داش��ته اند. پس از انقالب هم ایران میزبان برخی 
از ش��رکت های معدنی جهان مانند نرمان��دی، ریوتینتو، 
انگلوکورپریشین و یونیون ریسورز اس��ترالیا بوده است. با 
این حال، هنوز هم مشکالت فراوانی برای آنها وجود دارد و 
همکاری های فرامرزی در بخش های معدنی کشور چندان 
پررنگ نبوده است. در حقیقت، ذخایر معدنی ایران یا فقط به 
وسیله فعاالن داخلی مورد بهره برداری قرار گرفته یا هنوز هم 

بکر و دست نخورده باقی مانده است. 
به طور کلی، عواملی را که مانع از جذب سرمایه گذاری شده، 
می توان به ۲ بخش موانع کلی اقتصاد و موانع خاص بخش 
معدن تقس��یم بندی کرد. از موانع کلی می توان به حمایت 
ناکافی از س��رمایه گذاران خارجی در کشور، نوسان قوانین 
و بی ثباتی، ش��فاف نبودن رویه های قانونی و سیاست های 
دولتی، حج��م بیش از ح��د قوانین و همچنین ش��فافیت 
نداش��تن اقتصاد و قابلیت پایین پیش بین��ی آینده اقتصاد 

اشاره کرد. این موانع باید به تدریج از بین بروند.
در حوزه معدنی ه��م با مش��کالت زیادی روبه رو هس��تیم. 
درحال حاضر، به بخش خصوصی بهای کافی داده نمی شود تا 
در مذاکرات و همکاری های بین الملل نقش آفرینی کند. این 
در حالی اس��ت که تجربه نش��ان داده شرکت های خصوصی 
می توانند موفقیت های بیش��تری نس��بت ب��ه بخش دولتی 
به دست آورند. اصل 44 قانون اساسی نیز بر این موضوع تاکید 
می کند. ش��اید بتوان یکی از دالیل این تفاوت عملکردی در 
ش��رکت های خصوصی و دولتی را ناشی از نگاه آنها به مسائل 
دانست. دولتی ها با توجه به آنکه از تغییرات و تحوالت سیاسی 
اثر می پذیرند، نمی توانند برای دوره های بلندمدت برنامه ریزی 
کنند. این در حالی اس��ت که بخش خصوصی مستقیم باید 
از منافع خ��ود دفاع کند و ب��ه همین دلی��ل برنامه ریزی ها و 
تصمیم گیری های بلندمدتی انج��ام می دهد. نقش دولت در 
این میان باید بر حمایت و توانمندسازی شرکت های خصوصی 
متمرکز شود و اقدام به برگزاری نمایشگاه ها و کنفرانس های 
بین المللی کند. با این حال، برگزاری این رویدادهای بین المللی 
به تنهایی نمی تواند منجر به جذب سرمایه گذاران خارجی و 
توسعه معدنی شود. سرمایه گذاران نیاز به اطالعات تفصیلی 
دارند که متاس��فانه در ایران نمی توانند ای��ن اطالعات را پیدا 
کنند. درباره معادن و ذخایر ایران اطالعات تفصیلی و دقیقی 
وجود ن��دارد و در گزارش ها ب��ه ارائه اطالعات کلی بس��نده 
ش��ده اس��ت. از طرفی، برای آنکه س��رمایه گذاران بتوانند به 
این اطالعات اعتماد کنند، بای��د گزارش های داخلی به تایید 
موسس��ات بین المللی اعتبارسنجی برس��ند. درحال حاضر 
تنها یکی دو مورد از اطالعات ای��ران در زمینه ذخیره هایش 

اعتبارسنجی شده است.

گفت
 و
گو

اتاق خبر- گروه اقتصادی: اقتصاد ایران در حال حاضر فاقد شرایط و 
استاندارد های الزم برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی است و علت 

این امر صادرات محور نبودن اقتصاد ایران است.
در س��ال های اخیر رویای ورود به س��ازمان تجارت جهانی رفته رفته 
رنگ واقعیت به خود گرفت و ایران  عضو ناظر این س��ازمان شد. با این 
حال برخی از کارشناس��ان در مورد حضور ایران در این سازمان با شک 
و شبیه اظهارنظر می کنند. این دس��ته از کارشناسان عقیده دارند که 
شرایط اقتصاد ایران در حال حاضر برای حضور در این سازمان و تن دادن 
به شرایط تجاری و دادو ستد بین کش��ورهای این سازمان باعث ضربه 
خوردن اقتصاد متزلزل ایران خواهد شد. در مقابل عده ای دیگر عقیده 
دارند که ایران باید دیر یا زود به این سازمان بپیوندد و از مزایای اقتصاد 
و دادو ستد آزاد میان کشورهی عضو این سازمان بهره مند شود. در این 
زمینه اتاق خبر گفت و گویی با جمشید پژویان کارشناس کالن مسائل 

اقتصادی داشته است که مشروح آن در ادامه می آید:
ارزیابی ش�ما از تصمیم ایران برای پیوستن به سازمان تجارت 
جهانی چیست؟ به نظر شما اقتصاد ایران آمادگی پیوستن به 

این سازمان را دارد؟
به نظر من اقتصاد ایران در حال حاضر فاقد شرایط و استاندارد های 
الزم برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی است. دلیل این امر این 
است که ایران به طور عمده در شمار کشور های واردت کننده کاال 
و محصوالت صنعتی و کش��اورزی بوده و در زمینه صادرات کاال در 
بازار های جهانی موفق نیست. حتی در داخل کشور تولیدات ایرانی 
به قدری تولیدات داخلی کیفیت پایین و قیم��ت باالیی دارند که 
علیرغم تمام س��خت گیری های گمرک در ایران، تولیدات داخلی 
توان رقابت با همتایان خارجی خ��ود را ندارند. در صورتی که ایران 
وارد سازمان تجارت جهانی شود این کشور مجبور به پایین آوردن 
تعرفه های  گمرکی خواهد ش��د و نتیج��ه آن ورود انبوه کاالهای 
خارجی به کشور و ضربه خوردن تولیدات داخلی می شود. پیوستن 
به س��ازمان تجارت جهانی در صورتی که ایران خود کش��ور صادر 
کننده محسوب می شد این امر می توانست به نفع کشور باشد اما در 

شرایط کنونی سودی عاید اقتصاد ایران نخواهد شد.
اما کشورهایی که از نظر اقتصادی ضعیف تر از ایران می باشند 

در این سازمان عضوهستند.
از نظر اقتصادی به دلیل درآمد نفتی، باعث ش��ده ک��ه درآمد ناخالص 
داخلی ایران افزایش پیدا کند اما کاالهای تولید ش��ده در ایران اصوال 
فاقد بازار مناسب برای صادرات به کشورهای دیگر را ندارند و اصوال توان 
رقابت با کشورهای رقیب را ندارند. در حقیقت کشورهایی مانند چین، 
ترکیه و پاکستان ش��رایط بهتری برای صادرات کاالهای خود دارند و 
این کاال ها قیمت تمام شده پایین  تری نس��بت به کاال های ایرانی در 
این کشور ها دارند. درست اس��ت که ایران اقتصادی به مراتب قویتر از 
برخی از کشورهای آفریقایی عضو سازمان تجارت جهانی دارد اما مسئله 
دستیابی به بازار این کشور ها است که در حال حاضر ایران شرایط این 

کار را ندارد.
دالیل شرایط بهتر صادرات کاال از سوی این کشور ها چیست؟

در ایران و به خصوص در بخش صنعت با نبود کارایی رو به رو هستیم. 
علت این امر معیوب بودن س��اختار اقتصاد کش��ور است که متاسفانه 
شاهد هستیم که هیچکدام از دولت هایی که در ایران به روی کار آمدند 
تالشی برای اصالح ساختار اقتصاد کش��ور انجام نداده اند. برای مثال 

دولت یازدهم دو سیاست اقتصادی را در سطح کالن کشور به کار گرفت 
که هر دوی آنها کامال اشتباه بود و به هیج نتیجه ای نداشت. در حقیقت 
دولت به جای اصالح س��اختار و ایجاد بهره وری  به انجام این سیاست 
ها دست زد. ایران کشوری است که از نظر اقتصادی دارای مزیت های 
بسیار خوبی است اما فاقد توان مدیریتی اقتصادی می باشد که همین 

امر باعث ضربه زدن به اقتصاد کشور شده است.
به دو اشتباه بزرگ دولت یازدهم اش�اره کردید. این دو اشتباه 

بزرگ چه بود؟
یکی از این اشتباهات را می توان در اعطای وام ۲5 میلیونی برای خرید 
خودرو دانست. در واقع در شرایطی که کشور با مشکالت کالن در سطح 
اقتصادی رو به رو است اعطای این وام هیچگونه جای دفاع ندارد. اعطای 
این وام برخالف انتظار دولت نتوانست که صنعت خودروسازی به رونق 
مورد نظر برساند و باعث شد که این صنعت دوباره به وضعیت رکودی 
خود بازگردد. در حقیقت اعطای این وام تنها باعث خلوت تر کردن انبار 
های خودروسازان کشور شد و در نهایت مردم را برای بازپرداخت اقساط 
این وام بدهکار کرد و همچنان شاهد ساخت سایست خودرو های بی 

کیفیت  و با قیمت های باال باشیم.
اشتباه دوم طرحی بود که هنوز به مرحله اجرا در نیامده است. این طرح 
اعطای وام 10 میلیونی برای خرید ل��وازم خانگی ایرانی به متقاضایان 
اس��ت. باید به جای اعطای وام برای خرید تولی��دات داخلی به مردم و 
بدهکار کردن آنها، تولید کننده های داخل��ی را توانمند کرد تا مصرف 
کنندگان خود به سوی خرید کاالی ایرانی بروند و کاال های تولید داخل 
را به مشابه خارجی ترجیح دهند. باید توجه کنیم که بخش صنعت با 
رکود دست و پنجه نرم می کند و مردم فاقد توان خرید به دلیل پایین 

آمدن درآمد سرانه خود هستند.
اما تورم کاهش پیدا کرده است.

بله تورم کاهش پیدا کرده اس��ت اما این کار هنر نیس��ت. اقتصاد های 
کشورهای امریکای جنوبی و ترکیه سی سال پیش با تورم های باال رو به 
رو بوده اند اما در حال حاضر این کشورها از نظر اقتصادی جز کشورهای 
پیشرو به ش��مار می روند. در حقیقت نرخ تورم را دولت تبدیل به یک 

هیوال برای بهانه ای برای اقدامات اشتباه دولت شده است.
به عنوان سوال آخر در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت 
جهانی چه اقداماتی باید انجام شود که مشکالت پیوستن به این 

سازمان کمتر شود؟
در صورت پیوس��تن ایران به س��ازمان تجارت جهانی باید تعرفه های 
گمرکی پایین تر بی��اورد و تالش کند که  کاالهای تولی��دی خود را با 

کیفیت و قیمت مناسب عرضه کند.
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جمشید پژویان در گفت و گو با اتاق خبر تشریح کرد

 دو اشتباه استراتژیک دولت 
در پیوستن به سازمان تجارت جهانی
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تصویر روز:   رنگ  و زندگی- وروتسواف، لهستان

اخبار   گردشگری
سفر گردشگران فضایی  چین به استراتوسفر

کمپان��ی  ی��ک  خب�ر:  ات�اق 
چین��ی قص��د دارد در یک طرح 
ماجراجویانه برای س��فر به لبه ی 
الیه ی استراتوسفر و سپس فرود با 
چتر نجات، برای گردشگران، بازار 
تازه ای در صنعت گردشگری خود 
ایجاد کند.ش��رکت فناوری های 

فضایی چین اع��الم کرده که ب��ه زودی آزمایش تجهیزات 
فضایی خود را در ماه های آینده آغاز می کند و در مرحله ی 
بعدی کار ثبت نام از داوطلبان برای فرود با چترهای نجات 

این شرکت انجام خواهد شد.

سقوط رتبه گذرنامه انگلیس از یازدهم به سی ام
اتاق خبر: ارزش گذرنامه بریتانیا 
در پی رای مثبت مردم انگلیس به 
ترک اتحادی��ه اروپا به میزان قابل 
مالحظه ای کاه��ش یافت.ارزش 
گذرنامه ی انگلیس که پیش از رای 
مثبت به برگزیت در میان باالترین 
رتبه های جهان ب��ود، در پی رای 

مردم این کش��ور به ترک اتحادیه ی اروپا، از رده یازدهم به 
سی ام سقوط کرد و حق ش��هروندان این کشور برای سفر 
مورد تهدید قرار گرفت.کیفیت ش��اخص ملیت که رتبه ی 
گذرنامه ی هر کشور را بر اساس میزان ارزشمندی آن برای 
سفر از مکانی به مکان دیگر تعیین می کند، تاکنون گذرنامه 

انگلیس را در میان گذرنامه های برتر جهان قرار داده بود. 

توصیه های سفارت ایران برای سفر به ترکیه
ات�اق خبر: س��فارت کش��ورمان 
در آنکارا مج��دد در م��ورد رعایت 
توصیه ه��ای ایمنی س��فر و اقامت 
در ترکی��ه تاکی��د ک��رد. پی��روی 
اطالعیه ه��ای قبل��ی در خصوص 
رعای��ت توصیه های ایمنی س��فر و 
اقامت در ترکیه از عموم هموطنان 

مقیم و مسافران گرامی عازم شهرهای مختلف ترکیه درخواست 
می شود در ایام اقامت حتی المقدور از حضور در مراکز تجمع و 
پررفت و آمد خودداری کرده و به توصیه های مقامات ذی صالح 
امنیتی ترکیه دقت کنند.همچنین ضمن آرزوی سالمت برای 
هموطنان گرامی انتظار می رود، در صورت بروز هرگونه مشکل 
و یا حادثه ی غیرمترقبه سریعا با سفارت یا یکی از نزدیک ترین 
سرکنسولگری های جمهوری اسالمی ایران در ترکیه، تماس 

حاصل تا ضمن پاسخگویی اقدام مقتضی انجام پذیرد.

پاساژهای پاریس
در پاساژهای مس�قف و طاق دار 
پاریس که هم�ان مراک�ز خرید 
اصل�ی این ش�هر هس�تند قدم 
بگذارید و عالوه بر خرید، معنای 
واقعی زیبایی را هم با چشمانتان 
نظاره گر باش�ید. گال�ری ویوین، 
پاساژ پانوراما، گالری ویرو دودا و 
پاساژ کولبرت همگی پاساژهای 
اصلی این شهر هس�تند که پر از 
بوتیک، کتاب فروش�ی، مغازه ی 
دیگ�ر  و  کاف�ه  عتیقه ج�ات، 
مکان های اصیل پاریس هستند 
و دیدنشان لذتی کامال فرانسوی 

و اصیل نصیبتان می کند.

بازدید از سنت شاپل
س�نت ش�اپل با قاطعیت یکی 
از زیباتری�ن و فوق العاده ترین 
کلیس�اهایی اس�ت که در دنیا 
وج�ود دارد. ب�ا بازدی�د از این 
کلیس�ا ب�ه تماش�ای معماری 
گوتی�ک و پنجره ه�ای رنگی 
متعل�ق ب�ه ق�رن س�یزدهم 
بنشینید و ش�کوه و زیبایی را 

در یک جا نظاره گر باشید.

گورستان پر الشز
پر الش�ز یک گورس�تان معمولی 
نیست، بلکه خانه  ابدی بسیاری از 
نویس�ندگان، آهنگسازان و دیگر 

هنرمندان است. 

کاخ توکیو
مس�لما بروزتری�ن، جالب ترین و 
سرزنده ترین فضا برای هنر معاصر 
در پاری�س کاخ توکیو اس�ت. این 
مجموعه فعال به دلیل بازگش�ایی 
نمایش�گاه های بیش�تر و اضاف�ه 
ک�ردن مجموعه ه�ای جدیدت�ر 
بسته اس�ت و بزودی در ۲۳ ژوئن 

بازگشایی می شود.

باغ تویلری
در حد فاص�ل موزه  ل�وور و 
میدان کنکورد، باغ تویلری 
واقع شده اس�ت. فضای این 
باغ کامال فرانسوی و آرامش 
بخش است و می تواند محیط 
مناسبی برای فرار از شلوغی 
شهر و اس�تراحت باشد. در 
میان پ�ارک دو ح�وض و دو 
چ�رخ و فلک ق�رار دارند. از 
ماه ژوئن تا آگوس�ت در این 

جا کارناوال برپا می شود.

موزه ی لوور
مس�لما س�فر به فرانسه بدون 
بازدید از م�وزه ی ل�وور کامل 
نخواه�د ش�د. ای�ن م�وزه که 
بخاطر ش�کل جالب ظاهری و 
ه�رم مانندش از دوردس�ت ها 
ه�م قاب�ل تش�خیص اس�ت، 
خان�ه ی مجموع�ه ای ب�زرگ 
متش�کل از ۳۸۰۰۰۰ ش�ی ب�ا 
هن�ری  اث�ر   ۳۵۰۰۰ و  ارزش 
است. مسلما بازدید از موزه ی 
لوور آرزوی تمام هنر دوستان 

خواهد بود.

اتاق خبر: فرانسه برترین مقصد گردشگری دنیا است و برای این موقعیتش دالیل بسیاری هم دارد. نقاشی، 
دکوراسیون، مد، معماری، غذا و آشپزی، موس�یقی، طبیعت، زیبایی شهری و غیره در این کشور به ویژه 
ش�هر رمانتیک پاریس در حد اعالی خود قرار دارند. وارد پاریس که می ش�ویم گویی دنیا ش�کل و رنگ 
دیگری به  خود می گیرد، شکل و رنگی خاص و رمانتیک که هر بیننده ای را مسحور می کند. مهم نیست به 

چه حوزه ای عالقه مندید، پاریس هر چه دوست دارید با باالترین سطح ممکن در اختیارتان قرار می دهد.

در پاریس چه کنیم؟


