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 نکات امنیتی 
 د   ر مراود   ات تجاری 

با ترکیه

محسن صالحی نیا اعالم کرد:

 موافقت ستاد    اقتصاد   ی 
د   ولت با تامین مالی 

خود   روسازان از یوزانس

عضو هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانی اعالم کرد:

د   ر گفت و گو ی اتاق خبر با 
د   بیرکل اتاق مشترک ایران و 

ترکیه مطرح شد   

نظام اقتصادی راکد 
نتیجه نبود شفافیت 

اطالعات 

ضرورت اصالح کارکرد 
بانک ها
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رییس خانه اقتصاد ایران اعالم کرد   

بانک ها قفلی به پای تولیدکنندگان
 رئیس کنفدراسیون صادرات ایران 

در گفتگو با اتاق خبر تشریح کرد

50 درصد پارلمان بخش خصوصي تهران سابقه دولتي دارند

سخن آغاز

در هفته گذش��ته بحث اعتب��ارات جدید 16 ه��زار میلیارد 
تومانی به واحدهای صنعتی برخ��اف تصور دولت با واکنش 
مثبت فعاالن بخ��ش خصوصی روبرو نش��د. فع��االن بخش 
خصوصی معتقد هس��تند که نظ��ام بانکی نمی گ��ذارد این 
پول به دس��ت فعاالن واقعی بخش خصوصی برس��د و بخش 
مهمی از این پول ص��رف وام های ضربدری به ش��رکت های 
متعلق بانک ها می ش��ود. در حقیقت اخت��اف نظری که بر 
سر این تس��هیات جدید به وجود آمده اس��ت به هیچ وجه 
پدیده جدیدی نیست و ریشه در دو واقعیتی دارد که چندین 
سال است اقتصاد ایران با آن دس��ت به گریبان است. واقعیت 
اول این اس��ت که نظام اقتص��ادی ایران بانک محور اس��ت و 
مهمترین ابزار تأمی��ن نقدینگی برای بنگاه ه��ای اقتصادی 

به ویژه SMEها بانک ها هس��تند. واقعیت دوم این است که 
بانک ها مدت ها اس��ت به رقیب بخش خصوصی بدل ش��ده 
اند و خود به بنگاه داری می پردازند و ب��ه تبع آن کارایی آنها 
کاهشی محس��وس یافته اس��ت. اصاح نظام بانکی مدت ها 
اس��ت در دس��تور کار قرار دارد اما واقعیت این است که این 
موضوع تا زمان شکل نگرفتن رقابت میان بانک ها امکان پذیر 
نیس��ت. برای مثال بانک ها اعام می کنن��د در یک عملیات 
خودجوش سود س��پرده ها را کاهش داده اند و این در حالی 
است که س��ود تس��هیات همچنان باال باقی مانده است. این 
نشان می دهد که بانک ها کاما با یکدیگر هماهنگ هستند 
و امکان ایجاد رقابت در این شرایط وجود ندارد. شاید بهترین 
کار در چنین ش��رایطی وجود یک رقیب خارجی باش��د. چه 
ایرادی دارد که به بانک های خارجی اجازه داده شود در ایران 
ش��عبی دایر کرده و به فعالی��ت بپردازند. حض��ور یک رقیب 
خارجی خود متضم��ن تغییراتی گس��ترده در نظام بانکی به 
جهت بقا خواهد بود همانطور که امروز خودروس��ازان ایرانی 

به دلیل وجود خودروهای وارداتی مجبور به تحرک شده اند.

ضرورت ایجاد رقیب برای بانک ها

فراز جبلی
سرد     بیر
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خبر
تداوم تهمت های ترکیه به ضرر رابطه دو 

جانبه است
اتاق خبر: »جان کری« وزیر امور 
خارج��ه آمری��کا در دومین تماس 
تلفن��ی که از زم��ان آغ��از کودتای 
نافرجام ترکیه با »داود چاوش اغلو« 
همتای ترک خود داش��ته اس��ت، 
ضمن اعام حمایت واش��نگتن از 
دولت آنکارا، اعتراض خود مبنی بر 

اتهام دست داشتن آمریکا در حوادث اخیر ترکیه را اعام کرد.
اگرچه واش��نگتن در واکنش ب��ه کودتای نظام��ی ترکیه به 
سرعت از »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهوری این کشور 
دفاع کرد، دولت آنکارا همچنان ب��ه دالیلی از جمله موضوع 
پناهندگی »فتح اهلل گولن« رهبر مخالفین ترکیه به آمریکا، 
دولت واش��نگتن را در طراحی برای اجرای کودتا دخیل می 
داند.در این میان، برخی از مقامات ترک از جمله »س��لیمان 
س��ویلو« وزیر کار این کش��ور، آمری��کا را به رابط��ه پنهان با 
نظامیانی که مسوول کودتا بوده اند، متهم می کنند – اتهامی 

که کری به شدت آن را رد کرده است.
باید در روابط بغداد و اربیل بازنگری شود

اتاق خبر: ن��وری مالکی، دبیرکل 
حزب الدعوه  در سفری وارد استان 

سلیمانیه  در شمال عراق شد.
این سیاس��تمدار بلندپای��ه  عراقی 
در ابتدای س��فر خویش ب��ه  دیدار 
جال طالبان��ی رفت و اع��ام کرد 
که  دی��دار وی با طالبان��ی تجدید 
خاطره  با یکی از همرزمان قدیمی بوده  است. نوری مالکی در 
ادامه  س��فر خویش با تنی چند از سیاسیون کرد ماقات کرد 
و دیشب در کنفرانسی خبری به  تش��ریح دیدارهای خویش 
پرداخت. وی در این کنفراس خبری گفت: سفر وی به  منظور 
بررسی مش��کات مابین اربیل و بغداد است و در این دیدارها 
نکات بسیار خوبی بر اساس رویکردی نو به  مشکات به  بحث و 

گفتگو گذاشته  شد.
احتمال حمله تروریستی صفر نمی شود

اتاق خب�ر: »برن��ار کزن��وو« در 
گفتگ��و ب��ا یک��ی از ش��بکه های 
خبری فرانسه با اش��اره به حادثه 
روز پنجش��نبه در ش��هر نی��س 
اظهار داشت: دالیل زیادی وجود 
دارد ک��ه احتمال وق��وع حمات 
تروریس��تی ب��ه صفر نمی رس��د. 
از جمله این عوام��ل به می ت��وان به مخفی ک��ردن افراد 

تروریست اشاره کرد.
وزیر کش��ور فرانس��ه با دفاع از مواضع امنیتی این کش��ور 
گفت: اگر دولت تمهیدات کنونی را اتخاذ نمی کرد اکنون 

شاهد تداوم حمات از سه ماه گذشته تا حال بودیم.
وی در ادامه اف��زود: ما بدنبال راهی ب��رای مقابله با 
تداوم حمات ب��وده و درصدد تقوی��ت توان دفاعی 

این کشور هستیم.
این مقام فرانسوی همچنین وجود ارتباط میان تروریست 

نیس را با اسام گرایی افراطی تایید نکرد.

اتاق خبر: محمدباقر نوبخت اظهار کرد: در این فاصله بر اساس 
آن چه این توافق نامه بود تحریم نفتی جمهوری اس��امی ایران 
برچیده شد و ما توانستیم از منابع ارزی خودمان که در خارج بود 
اس��تفاده کنیم؛ ضمن این که فرصتی فراهم شد که از مشارکت 

بین المللی برای سرمایه گذاری در داخل کشور بهره مند شویم.
وی افزود: در خصوص رفع تحریم نفتی باید بگویم سال گذشته در 
چنین ایامی میزان صادرات نفت کشور با توجه به ضابطه تحریم 
در حد یک میلیون بش��که نفت خام بود که با میعانات گازی به 
حدود یک میلیون و 200 هزار بشکه می رسید. این در حالی است 
که بر اساس گزارش رسمی وزارت نفت میزان صادرات نفت ما در 
خرداد ماه امس��ال روزانه دو میلیون و 568 هزار بشکه شد و این 
وضعیت نشان می دهد رفع تحریم نفتی عما اتفاق افتاده و سقف 

تحریم یک میلیون بشکه برداشته شده است.
وی خاطرنشان کرد: این روزها عده ای اظهار می کنند که از بودجه 
دفاعی کشور کاسته شده است، در حالی که سال گذشته بعد از 
برجام با آزاد ش��دن حدود 1.7 میلیارد دالر از منابع ما در آمریکا، 
این رقم را به اضافه مبالغی که در هند و کشورهای دیگر داشتیم در 
بودجه سال گذشته استفاده کردیم. عده ای تصور می کردند این 
مبلغ در سال 1395 استفاده خواهد شد در حالی که ما کل پول را 

در سال گذشته دریافت و استفاده کردیم.
س��خنگوی دولت یادآور ش��د: از 27 دی ماه س��ال گذشته تا به 
امروز بیش از س��ه میلیارد و 418 میلیون دالر برای 41 طرح در 
سراسر کش��ور س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی انجام شده 
اس��ت. همچنین چهار میلیارد و 200 میلی��ون دالر برای انرژی 
الکتریکی سرمایه گذاری خارجی داشته ایم که با پیگیری استاندار 
آذربایجان ش��رقی از طریق وزارت نیرو و با مجوز شورای اقتصاد 

بخشی از این سرمایه گذاری خارجی به این استان جذب شد.
وی ادام��ه داد: اکنون الیحه اصاح قانون بودجه س��ال 1395به 
مجلس ارایه شده و بخش عمده این اصاح برای الحاق دو تبصره 
35 و 36 برای اصاح نظام بانکی است تا شرایط به گونه ای شود که 

با برداشته شدن موانع آن ها نیز بتوانند بیایند و بانک های ما نیز 
زمینه الزم را داشته باش��ند. از ابتدا عده ای در داخل کشور بنا به 
هر دلیلی و یا اگر به صورت خوشبینانه نگاه کنیم، بیشتر بخاطر 

دلواپسی و نگرانی، موافق با مذاکرات برجام نبودند.
 وی تاکید کرد: سعی نکنیم با مساله برجام به شکل افراط وتفریط 
برخورد و همچنین خیلی مطلق از امتیازاتش صحبت کنیم، یا 
خیلی منفی از کاستی هایش سخن بگوییم؛ برجام قراردادی برد- 
برد اس��ت و هر چند در آن خواسته طرفین بصورت کامل تحقق 
پیدا نکرد اما افکار عمومی جهان معتقد است آن چه که انجام شد، 

به نفع جمهوری اسامی و منطقه شد.
محمد باقر نوبخت در حاشیه بازدید از متروی تبریز در گفت وگو 
با خبرنگاران، خود را حامل س��ام و ارادت وی��ژه هیات دولت به 
مردم غیور استان آذربایجان ش��رقی معرفی و اظهار کرد: ریاست 
جمه��وری انتظ��ار دارد در انتهای این س��فر گ��زارش کاملی از 
پیشرفت طرح های تصویب شده در سفر اس��تانی را ارائه دهم و 
تمامی طرح های مصوب در سفر اس��تانی در زمان مقرر به اتمام 

رسیده و یا تکمیل شوند.

اتاق خبر: اسحاق جهانگیری در سفر به فارس برای افتتاح چند 
طرح صنعتی و کش��اورزی در جمع خبرنگاران بیان کرد: در این 
سفر در ارتباط با مسائل استان و مشکات پیش روی مسئوالن و 

مردم جلسات و گفت و گوهایی خواهیم داشت.
وی افزود: استان فارس از هر نظر اس��تان مهم و تراز اول کشور و 
استانی بزرگ و پر جمعیت است که از نظر تولیدات کشاورزی نیز 
استان مهمی اس��ت به همین دلیل طرح های کشاورزی در این 

استان از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
جهانگیری اظهارداشت: این استان در س��الهای اخیر با کم آبی 
و خشکس��الی روبرو بوده است بنابراین مس��ائل آب استان جزء 
مهمترین مش��کات آن اس��ت که درمورد آن گفت و گوهایی با 

حضور وزیر نیرو خواهیم داشت.
وی اضافه کرد: طرح های خوبی در زمینه آبیاری نوین اجرا شده 
که در این س��فر هم یک طرح چهار هزار هکتاری که در اس��تان 
اجرا شده، به بهره برداری می رسد.معاون اول رئیس جمهوری با 
اشاره به نفت و گاز استان فارس ادامه داد: از نظر نفت و گاز استان 
فارس جایگاه مهمی دارد و در گاز از نظر ذخائر شاید دومین استان 
کشور باش��د به همین دلیل طرح های مهمی در زمینه استفاده 
از این منابع وجود دارد.جهانگیری عنوان داش��ت: امروز با افتتاح 

طرح پتروشیمی با سرمایه گذاری دو هزار و 600 میلیارد تومان 
و حدود 550 مبلیون دالر ارزی و چهار صد میلیارد تومان ریالی 
سرمایه گذاری شده است که جزء مهمترین طرح های پتروشیمی 
کشور اس��ت. وی گفت: پتروشیمی از رش��ته های مهم صنعتی 
ایران است که استان فارس می تواند یکی از مراکزی باشد که این 
صنعت در آن توسعه پیدا کند.جهانگیری افزود: در استان هایی 
که می روم یکی از کارهایم این اس��ت که جلسات ستاد اقتصاد 
مقاومتی را با مسئوالن هر اس��تان برگزار کنم تا بتوانیم موانع و 

مشکاتی که در این زمینه وجود دارد، را برطرف کنیم.

افکار عمومی جهان برجام را به نفع ایران و منطقه می دانند
محمدباقر نوبخت:

اقتصاد مقاومتی مهمترین دستور کار دولت است



اقتصاد                  ی3

گوشه کنار اقتصاد                  

 کارخانه فوالد    چهارمحال و بختیاری
 به بهره برد   اری می رسد   
اتاق خبر: قاس��م سلیمانی د   شتکی 
افزود   : ب��ا بهره ب��رد   اری از طرح فوالد    
سفید    د   ش��ت چهارمحال و بختیاری 
زمین��ه اش��تغال 700 نفر ب��ه طور 
مستقیم و پنج هزار نفر به صورت غیر 
مستقیم فراهم می شود    که بخشی از 
معضل بیکاری جوانان استان برطرف 

خواهد    ش��د   .وی بیان د   اش��ت: عملیات اجرایی طرح مجتمع 
فوالد    سفید    د   ش��ت د   ر تیرماه 86 د   ر زمینی به مساحت 250 
هکتار آغاز شد   ه اس��ت. وی اد   امه د   اد   : اجرای برنامه های پیش 
بینی شد   ه توسعه اقتصاد   ی به منظور رسید   ن به جایگاه مناسب 
تولید    فوالد    د   ر کشور، کاهش وارد   ات بی رویه فوالد    و رسید   ن 
به خود   کفایی د   ر این صنعت، بومی سازی صنعت تولید    آهن 
و فوالد    د   ر کشور و ایجاد    اش��تغال زایی مناسب د   ر استان و ... از 
جمله موارد    ضرورت اجرای این طرح است. وی اظهار د   اشت: 

این طرح شامل د   و واحد    اصلی است.
 روند    تجاری ایران و ترکیه 

بد   ون تغییر پابرجاست
اتاق خبر: کامران وکیل ، با بیان این 
که اقتص��اد    ترکیه زیر س��اخت های 
قوی د   ارد    و با ناآرامی هایی این چنینی 
متزلزل نمی ش��ود   ، گفت: ترکیه یک 
کشور قوی از نظر اقتصاد   ی است که 
د   ر سال گذش��ته 300 میلیارد    د   الر 
صاد   رات غیر نفتی د   اش��ته است. د   ر 

عین حال نیز با زیر س��اخت هایی که فراهم کرد   ه،  بعید    است 
که به د   لیل اتفاقاتی نظیر آنچه اخیرا اتف��اق افتاد   ، د   چار تاثیر 
پذیری شود   . آمار نشان می د   هد    که د   ر سال گذشته پر حجم 
ترین کاالی صاد   راتی ایران به ترکیه فل��ز  روی بود   ه که حد   ود     
90 میلیون د   الر ارزآوری برای ایران د   اش��ته است. همچنین 
مجموعه مواد    معد   نی صاد   ر ش��د   ه به ترکیه طی سال گذشته 

بیش از 140 میلیون د   الر ارزش د   اشته است. 
اقساط وام ۸۰ میلیونی کاهش یافت

با تغییر ضریب اقساط تسهیات صند   وق 
پس اند   از مس��کن یکم بانک مس��کن د   ر 
روش پلکانی ساالنه میزان اقساط پرد   اخت 
شد   ه د   ر س��ال اول نس��بت به روش ثابت 
20 د   رصد    کاهش یافت. با موافقت هیات 
مد   یره بانک مسکن و تغییر ضریب اقساط 
تسهیات صند   وق پس اند   از مسکن یکم 

این بانک از سه د   رصد    به پنج د   رصد   ، مش��تریان بانک با انتخاب روش 
پلکانی ساالنه به جای روش قس��ط ثابت برای باز پرد   اخت تسهیات 
800 میلیون ریالی خرید    خانه د   ر شهر تهران، از این پس به جای مبلغ 
حد   ود    10 میلیون و 30 هزار ریال د   ر س��ال اول، ماهانه حد   ود    هشت 
میلیون و 50 هزار ریال به عنوان قسط پرد   اخت می کنند    که د   ر سال 
د   وم و بعد    از آن هرساله پنج د   رصد    به مبالغ اقساط افزود   ه می شود   . با 
تغییر این ضریب د   ر روش پلکانی س��االنه جد   ید    )ضریب پنج د   رصد   ( 
نسبت به روش پلکانی ساالنه قد   یم)ضریب سه د   رصد   (، میزان اقساط 

سال اول با 9 د   رصد    کاهش به 8 میلیون و 50 هزار ریال رسید   .
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اتاق خب�ر:  رئی��س ات��اق بازرگان��ی ای��ران و چین 
مش��کات ویزایی را یک��ی از موان��ع توس��عه روابط 

اقتصاد   ی با چین د   انست.
اسد   اهلل عسگر اوالد   ی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین و 
عضو هیات نمایند   گان اتاق بازرگانی تهران، د   ر گفت و گو 
با اتاق خبر با اشاره به رفع بسیاری از موانع بانکی و تجاری 
بعد    از اجرای برجام گفت: روابط کنونی ایران و چین عاد   ی 
اس��ت. د   ر حقیقت قبل از اجرای برجام و حت��ی د   ر د   وران 
تحریم ای��ران و چین روابط اقتصاد   ی گس��ترد   ه ای با یک 
د   یگر د   اشته اند   . بعد    از لغو تحریم ها روابط بانکی و فاینانس 
ها بین ایران و چین راه افتاد   ه است ولی مشکات ویزایی و 
سخت گیری های جد   ید   ی از سوی طرف چینی برای تجار 
و کارآفرین��ان وجود    د   ارد   . د   ر حال حاض��ر تاش ها بر این 

است که این مشکل برطرف شود   .
عسگر اوالد   ی با اش��اره به کاهش قیمت نفت د   ر سال جاری 
و تاثیر آن بر روابط اقتصاد   ی ایران و چین اد   امه د   اد   : د   ر س��ال 
2015، مرز مباد   الت تجار یبین د   و کش��ور 37 میلیارد    د   الر، 
د   ر 2014   45 میلیارد    د   الر و د   ر 2013 52 میلیارد    د   الر بود   ه 
است. پیشبینی ما این است که د   ر سال 2016 میاد   ی میزان 
مباد   الت اقتصاد   ی ایران و چین د   ر ح��د   ود    40 میلیارد    د   الر 
باشد   .  رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره این موضوع 
که س��ه بانک د   ر چین د   ر مباد   الت تجاری بین د   و کشور با 
ایرانی ها همکاری می کنند    گفت: به زود   ی هیات تجاری از 
چین برای توسعه روابط تجاری با ایران به کشور می آیند    و 
امید   وار هستیم که روابط بین د   و کشور افزایش د   اشته باشد   . 

عضو هیات نمایند   گان اتاق بازرگانی ته��ران د   ر مورد    علت 
وجود    کاالهای بد   ون کیفیت چینی د   ر بازار ایران اعام کرد   : 
اجناس چینی که از مباد   ی رسمی کشور وارد    بازار ایران می 
شوند    د   ارای کیفیت مناسب هستند   . د   ر حقیقت این کشور 
تولید    کنند   ه اجناس مختلف با کیفیت های گوناگون است. 
اما گاها این اتفاق می افتد    که برای مثال اجناس��ی که قرار 
اس��ت به آفریقا صاد   ر شوند    س��ر از بازار ایران د   ر می آورند    و 
د   ر حقیقت همچنان مش��کل قاچاق همچن��ان گریبانگیر 
اقتصاد    کشور است. با این حال انتقاد   اتی نیز به سازمان های  
د   ولتی نیز وارد    اس��ت که اجناس غیز استاند   ارد    را متروکه و 
بعد    از چند    ماه با حراج ای��ن کاال ها، اجناس بی کیفیت وارد    
کشور می شوند   . با این حال اتاق مشترک ایران و چین آماد   ه 

همکاری برای مبارزه با کاالهای قاچاق با د   ولت است.

اتاق خبر:  شرکت توتال فرانسه بد   ون شک فعال ترین شرکت 
اروپایی د   ر صنایع نفت، گاز و پتروش��یمی ایران د   ر مد   ت زمان 

حد   ود    6 ماهه گذشته تاکنون بود   ه است.
بر این اساس این شرکت فرانسوی پس از امضای قرارد   اد    خرید    
روزانه 160 هزار بش��که نفت خام از ایران، ق��رارد   اد    محرمانگی 
برای توسعه مید   ان نفتی آزاد   گان جنوبی، مذاکرات متعد   د   ی با 
پژوهشگاه صنعت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و توسعه 
فاز 11 پارس جنوبی با شرکت ملی نفت ایران انجام د   اد   ه و حتی 

تاکنون تفاهم نامه هایی را هم امضا کرد   ه است.
د   ر اد   ام��ه فعالیت و تحرک ه��ای توتال د   ر صنعت نف��ت ایران، 
هفته جاری هیاتی متشکل از نمایند   گان این شرکت فرانسوی 
از منطقه ویژه اقتصاد   ی پارسیان به منظور ساخت یک مجتمع 
پتروش��یمی بازد   ید    کرد   ه اند   .این بازد   ید    به د   نبال امضای تفاهم 
نامه همکاری سال گذشته توتال فرانسه و شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی برای طراحی، ساخت، نصب و راه اند   ازی یک مجتمع 
پتروش��یمیایی انجام گرفته و هد   ف توتال از ای��ن بازد   ید    آغاز 
مطالعات و ارزیابی اقتصاد   ی س��اخت یک مجتمع پتروشیمی 

)احتماال پلی اتیلن( د   ر منطقه پارسیان است.
این د   رحالی است که مرضیه شاهد   ایی فرورد   ین ماه سال جاری 
د   ر تش��ریح آخرین وضعیت مذاکرات با توتال فرانسه به منظور 
مش��ارکت د   ر صنایع پتروش��یمی ایران، گفته بود   : براس��اس 
مذاکرات انجام شد   ه، د   و پیش شرط ایران برای شرکت توتال به 
منظور ساخت پتروشیمی د   ر کشور مطرح شد   ه و فرانسوی ها  د   ر 
کنار استفاد   ه از یک سبد    ترکیبی خوراک گاز و مایع، باید    نسبت 

به تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد    صنایع تکمیلی پتروشیمی د   ر 
حاشیه این مجتمع بخش باالد   س��تی پتروشیمی اقد   ام کنند   .

مد   یرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید    بر اینکه توتال 
خواستار ساخت یک مجتمع پتروش��یمی گرید   های مختلف 
پلی اتیلن د   ر ایران اس��ت، اظهار کرد   ه بود   : با مذاکراتی که انجام 
شد   ه، توتال باید    برای س��اخت پتروشیمی از ترکیبی از خوراک 
گاز اتان و خوراک مای��ع همچون میعانات گازی ی��ا نفتا برای 
ساخت پتروشیمی اقد   ام کند   .منطقه ویژه اقتصاد   ی پارسیان با 
همجواری با برخی از میاد   ین بزرگ گازی ایران همچون شانول، 
وراوی، هما، تابناک، پاالیشگاه گاز پارس��یان و پاالیشگاه های 
پارس جنوبی از خوراک کافی گاز طبیعی و میعانات گازی برای 
ساخت و توسعه صنایع پتروشیمی برخورد   ار است.پیش از توتال 
فرانسه، نمایند   گان شرکت باسف آلمان از منطقه ویژه پارسیان 
برای ساخت یک مجتمع پتروشیمی و س��رمایه گذاری حد   ود    
چهار میلیارد    د   الر د   ر صنایع پتروشیمی ایران بازد   ید    کرد   ه بود   ند   .

مشکل صد   ور ویزا برای ورود    به بازار چین

جزئیات تازه از مشارکت توتال د   ر صنایع پتروشیمی ایران

عسگر اوالدی در گفت وگو با اتاق خبر اعالم کرد:



 اتاق4
 بازرگانی

راهروهای اتاق
امنیت سفید با سرمایه خارجی

داغ  بح��ث  خب�ر:   ات�اق 
س��رمایه گذاری خارجی با حضور 
وزیر اطاع��ات در جم��ع فعاالن 
بخش خصوصی پیگیری ش��د. به 
اعتقاد حجت االسام والمسلمین 
سیدمحمود علوی، سرمایه گذاری 
خارجی به نوعی امنیت سفید ایجاد 
می کند. ما باید سرمایه گذاری را تقویت کنیم چرا که تقویت 
سرمایه گذاری، تقویت زیربنایی امنیت است. همچنین وی 
دو بال رشد و شکوفایی کشور را سامت اقتصادی و امنیت 
اقتصادی دانس��ت. از س��ویی 4 مطالبه بخش خصوصی از 
وزارت اطاعات در ش��انزدهمین نشست هیات نمایندگان 
اتاق بازرگانی تهران مطرح ش��د. مسعود خوانساری، رئیس 
اتاق بازرگانی ته��ران از این وزارتخانه خواس��ت تا مبارزه با 
فساد اقتصادی را در دس��تور کار قرار داده و فضای رقابتی را 
برای کس��ب وکار ایجاد کنند. از سویی وی خواس��تار ارائه 
گزارش های مستمر تحلیلی درخصوص عملکرد بنگاه های 
دولتی و ش��به دولتی ب��ه دولت ش��د و رصد ک��ردن اوضاع 
اقتصادی کش��ور را نیز به عنوان مطالبه بخش خصوصی از 
وزارت اطاعات مطرح کرد. مس��عود خوانساری در نشست 
روز گذشته هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن 
تهران گفت: موضوع فساد در بخش های مختلف باعث عدم 
رشد فعالیت های خصوصی و رشد اقتصادی شده است که از 
وزارت اطاعات می خواهیم مبارزه با فساد را با جدیت دنبال 
کند و پیشگیری را قبل از وقوع اتفاق صورت دهد. رئیس اتاق 
بازرگانی، صنایع و معادن تهران گفت: شفاف سازی، حذف 
مجوزهای زائ��د و حذف امضاهای طایی که رانت و فس��اد 
ایجاد می کند، باید از سوی وزارت اطاعات در دستور کار قرار 

گیرد و باید با آنها برخورد فعال شود.
روابط دو کشور باید به سمت 

سرمایه گذاری مشترک سوق پیدا کند
اتاق خب�ر: در ابتدای این جلس��ه، 
رییس اتاق تهران با اش��اره به سطح 
مناس��بات تج��اری ای��ران و برزیل، 
گفت: س��ابقه روابط تج��اری این دو 
کشور به بیش از 100 سال پیش باز 
می گردد و این روابط بر اساس احترام 
متقابل ش��کل گرفته است. مسعود 
خوانس��اری همچنین اقدام برزیل در عدم موافقت با قطعنامه 
سازمان ملل که به منظور تحریم ایران صادر شده بود را ستود. 
خوانساری با اشاره به اینکه برزیل به عنوان یکی از اقتصادهای 
نوظهور، در س��ال های اخیر رش��د قابل توجهی را تجربه کرده 
اس��ت، گفت: ایران و برزی��ل می توانند حجم مب��ادالت خود 
را افزایش دهند و بر اس��اس آنچه پیش بینی ش��ده، آن را به 5 
میلیارد دالر ارتقا دهند.او با بیان اینکه همکاری های اقتصادی 
ایران و برزیل نباید صرفا روی خرید و فروش متمرکز شود، گفت: 
روابط دو کش��ور در فضای جدید باید به سمت سرمایه گذاری 
مشترک سوق پیدا کند. برای مثال، با توجه به اینکه ایران یکی 
از واردکنندگان گوشت از برزیل است، این دو کشور می توانند 
در ای��ن زمینه و در زمینه تولید س��ایر محصوالت کش��اورزی 
سرمایه گذاری مشترکی داشته باشند و عاوه بر تامین نیازهای 
داخلی، محصوالتی مانند گوشت را با برند حال به کشورهای 

همسایه ایران و دیگر کشورهای مسلمان نیز صادر کنند.

اتاق تهران، پیش قد   م د   ر جذب سرمایه گذار خارجی
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اتاق خبر: عضو هی��ات نمایند   گان 
اتاق ته��ران د   ر گفتگو ب��ا اتاق خبر 
د   رخصوص سرمایه گذاری خارجی 
اعام کرد   : اتاق بازرگان��ی تهران د   ر 
جذب هی��ات های س��رمایه گذاری 
که به ایران م��ی آیند    اقد   امات جد   ی 
انجام د   اد   ه اس��ت و همچنین س��عی 
ش��د   ه که اتفاق نظ��ر را د   ر این مورد    

ایجاد    کنند   .
فاطم��ه مقیمی تاکید    ک��رد   : قانونی 
که باید    د   ر س��رمایه گذاری خارجی 
اعمال شود    قانونی است که سازمان 
سرمایه گذاری و بخش های د   ولتی 

تصویب کرد   ه اند   .
وی د   رب��اره برنام��ه ه��ای ات��اق د   ر 
ایجاد    شرایط س��رمایه گذاری های 
مش��ترک گفت: اتاق تس��هیاتی را 
برای  ایجاد    روند    گفت و گو مشترک 
با بخش خصوصی ایجاد    کرد   ه است 
به عنوان مثال د   ر روز د   وش��نبه 20 
تیرماه نشس��تی د   ر س��ازمان بناد   ر 
د   ریانورد   ی انجام ش��د    و د   ر خصوص 

بناد   ر مذاکراتی صورت گرفت.
مقیمی تصریح ک��رد   : د   ر حال حاضر 
اتاق به این سمت می رود    که فعاالن 
بخ��ش خصوص��ی د   ر ح��وزه های 
مختلف د   ر جلس��ات فقط به عنوان 
یک میهمان حضور ند   اش��ته باشند    

بلکه د   ر ارائه راهکارها فعال باش��ند    
تا اتاق تهران به مامن اعتماد    س��ازی 
برای سرمایه گذاری مشترک تبد   یل 

شود   .
عضو هیات نماین��د   گان اتاق تهران 
د   ر پاسخ به این س��وال که آیا د   ولت 
همکاری ه��ای الزم را ب��رای نیل به 
این هد   ف د   اش��ته اس��ت؛ گف��ت: از 
د   ولت د   رخواست هایی برای تسهیل 
ایجاد    این فضا د   اش��ته ای��م و د   ر این 
خصوص 10 مورد    از خواس��ته های 
اتاق به بخ��ش د   ولتی ارائه ش��د    که 
تا حد    ممکن به آن رس��ید   گی شد   ه 

است.
وی با تاکید    بر اینک��ه جذب اعتماد    
بخ��ش خصوص��ی د   ر ح��وزه های 
مختلف اقتصاد   ی می تواند    د   ر ایجاد    

روند    رشد    موثر باش��د    اظهار د   اشت: 
اگر بخش خصوصی د   ر د   اخل امنیت 
د   اشته باش��د    و بتواند    آیند   ه سرمایه 
گذاری خ��ود    را پیش بینی کند    می 
تواند    د   ر ایجاد     همکاری و س��رمایه 
گذاری با همتای خارجی خود    پیش 
قد   م ش��ود   . مقیمی د   راد   ام��ه افزود   : 
ش��رکت های جوین ونچر قطعا می 
تواند    یک ق��د   م خ��وب و مثبت د   ر 
این زمینه باش��د    که منافع برد    برد    
طرفین را به همراه خواهد    د   اش��ت. 
اگ��ر ش��رکت ایرانی د   ر پی کس��ب 
منافع خود    باشد    و مایل به مشارکت 
با سرمایه گذار خارجی باشد    د   ر این 
شرایط ش��رکت خارجی اطمینان 
خاطر د   ارد    که ای��ن منافع د   و طرفه 

و تضمین شد   ه است.

نکات امنیتی د   ر مراود   ات تجاری با ترکیه
د   ر گفت و گو ی اتاق خبر با د   بیرکل اتاق مشترک ایران و ترکیه مطرح شد   

عضو هیات نمایند   گان اتاق بازرگانی تهران د   ر گفتگو با اتاق خبر اعالم کرد   

با توجه به د   رگیری های صورت گرفته د   ر کشور 
ترکیه روابط تج�اری بین ای�ران و ترکیه به چه 

صورتی است؟
تا قبل از وقوع حواد   ثی که رخ د   اد    مرزهای د   و کشور بر 
روی هم باز بود    و رفت و آمد   ها به صورت عاد   ی جریان 
د   اش��ت اما به محض آغاز کود   تا، د   ولت ایران مرزهای 

زمینی و هوایی ترکیه را مسد   ود    کرد   .
د   ر حال حاضر مرزهای بازرگان، رازی و سرو مسد   ود    می 
باش��ند   ، با توجه به اینکه روزانه چند   ین کامیون تجاری 
کشورهای اروپای غربی و کش��ورهای مختلف اروپایی 

کااله��ای خ��ود    را از طریق این مس��یر به کش��ورهای 
ایران، افغانستان و کش��ورهای عربی می رساند   ند    حال 
با مس��د   ود    ش��د   ن این مرزها تراکم کاال د   ر هر د   و مرز به 
وجود    آمد   ه اس��ت، به صورتی که د   ر حال حاضر بیش از 

800 تریلی د   ر پشت مرزهای بازرگان مستقر هستند   
د   ر این ش�رایط تج�ار باید    به چه ن�کات امنیتی 

توجه د   اشته باشند   ؟.
خوشبختانه د   ولت ایران به موقع شرایط حفاظتی مرزها 
را مد    نظر ق��رار د   اد   ،د   ر خصوص امنیت تج��ار نیز پس از 
گش��ود   ن مرزها د   ولت ، گم��رگ و وزارت راه و ترابری بر 
این موضوع نظ��ارت و د   قت عمل خواهند    د   اش��ت. برای 
احتیاط بیش��تر باید    کااله��ای صاد   راتی را ب��ا بیمه بین 

المللی از هرگونه خطر تحت حفاظت قرار د   اد   .
به نظر شما تحوالت ترکیه چه تاثیری د   ر روابط 

تجاری ایران و ترکیه خواهد    گذاشت؟
شرایط تعیین کنند   ه ی این امر خواهد    بود   ، بنا به این 
که یکی از راه های اصلی تجارت به اروپا کشور ترکیه 
است باید    سعی شود    آرامش خود    را برای تجارت حفظ 
کنیم، فقط د   ولت ها باعث رشد    تجاری نخواهند    شد    و 
باید    تاجران و بازرگانان نیز د   ر ص��د   د    یافتن بازارهای 

جد   ید    باشند   .



خانه5
اقتصاد                    پنجشنبه 31 تیر 1395 

شهرام شریعتی

عضو هیأت مد             یره خانه اقتصاد             

د   ید   گاه

آموزش نسل جد   ید    مد   یران، تنها راهکار 
بنیاد   ین برای رفع معضل فساد    اد   اری

اتاق خبر: بر خاف برخی منتقد   ان که فس��اد   های اخیر را 
نوعی بد   عت د   ر د   ولتهای اخیر بر می ش��مارند    معضل فساد    
اد   اری و اقتصاد   ی موضوع جد   ید   ی نیست و تمامی صاحب 
نظران و تصمیم گیران عرصه سیاست و اقتصاد    حتی بد   نه 
میانی و روش��ن فکران د   انش��گاهی د   رباره آن د   ر د   هه های 
گذش��ته، نظرات و آرا مختلفی ارائه نمود   ند   . معضل فساد   ، 
امری د   رون زاست که تمامی مرد   م و مسئولین نسبت به آن 
واکنش نشان می د   هند    ولی هیچگاه راه حلی بنیاد   ین برای 

آن معرفی، تد   وین و تبیین نشد   ه است.
با نگاهی به مش��کاتی نظی��ر آلود   گی هوا د   ر ش��هرهای 
غربی و جنوبی همچنین پایتخت کشور، معضل د   ریاچه 
ارومیه، مس��ئله برجام، مس��ابقات ورزش��ی، مسئله رفاه 
عمومی، بهد   اشت همگانی و ... به راحتی متوجه می شویم 
مسائلی که بیش��ترین د   غد   غه ذهنی و یا به روایتی د   یگر 
مسائل اساسی کشور د   ر سنوات اخیر محسوب می شوند    
مخاطبانی خاص و یا محلی د   ارند    ولی مس��ئله فساد   های 
د   هه های اخی��ر مخاطبانی عام د   اش��ته و تمامی مرد   م به 
آن توجه ویژه ای د   ارند   .افزایش س��طح نظ��ارت بر اموال 
عمومی، بازرسی های جد   ی و گسترد   ه، سخت گیری های 
اطاعاتی، کنترل د   ارایی های مد   یران ارشد    و حتی میانی، 
پیگیریهای های مالیاتی و بیم��ه ای برای مد   یران همه د   ر 
نوع خود    راهکاری کوتاه مد   ت و حتی گاهی فساد   آور است 
و باید    راه حلی اساس��ی برای این مشکل طراحی نمود   .راه 
حلی که د   ر این نوشتار پیشنهاد    می شود    آرمان گرایانه به 
نظر برسد    ولی تنها راه برون رفت ریشه ای از بحران فساد    
به ش��مار می آید   . راهی که تمامی کش��ورهای غیر فاسد    
و کمتر فاس��د    د   نیا آن را تجربه نمود   ه اند   .آموزش نس��ل 
جد   ید   ی از مد   یران متخصص و فساد   ناپذیر از پایین ترین 
مقاطع آموزشی تا باالترین س��طح مد   یریتی روشی است 
که برخی از کشورهای د   نیا آن را تجربه نمود   ه اند   . آموزش 
رفتار مد   یریتی د   ارای 5 اصل اساسی است که استعانت به 
آنها میتواند    د   ر تربیت مد   ی��ران متعهد    و متخصص مفید    
فاید   ه باشد   . اول "روش"که با مهارت ها و تکنیک ها ارتباط 
د   ارد    و باید    به یک فرد    نو پا آموزش د   اد   ه شود    که چگونه و با 
چه الگویی می تواند    نسبت به کنترل فساد    د   ر بد   نه تحت 
مد   یریت خود    برخورد    نماید   . د   وم "آگاهی بخش��ی"به فرد    
اس��ت، یعنی از ابتد   ایی ترین مراحل تحصیل برای کسب 
علوم مد   یریتی، نسبت به ابعاد    کاری که بر عهد   ه او گذاشته 
خواهد    شد    اشراف پید   ا کند    و بد   اند    با چه هد   ف و انگیزه ای 
باید    به جامعه هد   ف وارد    شود   . سوم "د   انش" وچهارم ایجاد    
"ارتباط"بین فضاهای اجتماعی و مد   یریتی است. اعتماد    به 
مد   یریت جوان و پر انرژی و متعهد    همراه با تخصص کافی 
راه حل میان مد   ت کنترل فساد    د   ر کشور محسوب میشود    
و باید    د   ر ش��رایط کنونی همه از پتانسیل های مد   یریتی و 

سرمایه های انسانی جوانان استفاد   ه مفید    نمود   . 

اتاق خبر: با گذشت دو ماه از وعده دولت برای ارائه تسهیات 
16 هزار میلیارد تومانی به بخش صنعت، همچنان 7500 واحد 
تولید در صف دریافت این تسهیات هس��تند، موضوعی که 
رئیس خانه اقتصاد ایران با قاطعیت اظهار کرد که تا پایان سال، 

رنگ این تسهیات دولتی را به خود نمی بینیم.
دولت قرار اس��ت به واحدهای تولیدی کوچک، تس��هیاتی 
معادل 16 هزار میلی��ارد تومان ارائه ده��د؛ ابراهیم جمیلی با 
اشاره به عدم دریافت این تسهیات توسط واحدهای تولید از 
بانکها در برنامه تیترامشب گفت: هنوز بسیاری از کسانی که در 
صف دریافت تسهیات بوده اند، دریافتی از بانکها نداشته اند؛ 
این درحالیست که رکود موجود در امر تولید به دلیل کمبود 
نقدینگی اس��ت، در حال حاضر 800 هزار میلی��ارد تومان به 
عنوان سپرده در بانکها ذخیره شده است چه دلیلی برای انجام 
این کار است؟ تنها دلیل آن این اس��ت که بانکها خود را بنگاه 
اقتصادی می دانند و تا زمانی که آنها خود را بنگاه بدانند طبیعی 
اس��ت که جایی برای بخش خصوصی و واحدهای تولید باقی 
نمی گذارند، بانکها تنها به دنبال افزایش هزینه پول هستند و 
وامهایی با سود 27 تا 36 درصد ارائه می دهند حال این سوال 
مطرح است که نظارت بانک مرکزی کجاست و چرا این سودها 
را دریافت می کنند؛ زمانی که بانکها می گویند س��ود وام 18 
درصد اس��ت یعنی قفلی به پای تولید کنندگان زده اند، زیرا 
دریافت این وامها بسیار زمان بر است و عما کمکی هم به تولید 

کنندگان نمی کند.
رئیس خانه اقتصاد ایران در ادامه گفت: مبلغ 16 هزار میلیارد 
تومان رقم کم و ناچیزی اس��ت و برای رهای��ی از این رکود به 
مبالغ بسیار باالتری نیازمندیم، از س��وی دیگر زمان دریافت 
این تسهیات نیز مهم اس��ت زیرا واحدهای تولیدی کوچک 
هم اکنون به این منابع نیازمندند این درحالیست که اگر همین 
مبالغ 5 ماه دیرتر اعطا ش��ود از آن واحد چیزی باقی نمی ماند 
تا بتواند از آن تسهیات استفاده کنند؛ از سوی دیگر فعالیت 
بانکها نیز مبهم است و نیازمند شفاف سازی در عملکردشان 
هس��تند.او تصریح کرد: به نظر می رسد نظارت بانک مرکزی 
بسیار ضعیف است، بانکها باید اعام کنند که آن مقدار از پولی 
که آزاد شده است کجا صرف ش��ده که قطعا اعام نمی کنند. 
بانکها با کاهش نرخ سود برای سپرده ها عما تعهدشان نسبت 
به س��پرده ها را کاهش دادند و از این طریق کمبود نقدینگی 

خود را برای پرداخت سود به سپرده گذاران جبران کردند.
او افزود: ما هم دوست داریم که با نرخ های بین المللی کار کنیم 
زیرا تنها در این شرایط اس��ت که می توانیم با کاالهای مشابه 
رقابت کنیم،قانونی که وضع می شود باید جامع الشرایط باشد 
نه اینکه بخش��ی اجرا و پاره ای دیگر عقیم گذاشته شود؛ من 
مطمنم که این تسهیات 16 هزار میلیاردی تا پایان سال هم 
به واحدهای تولید اعطا نمی ش��ود زیرا این تعهدی است که 
بانکها باید به آن پایبند باشند که تا به این لحظه این امر مشاهده 
نشده است.دکتر فوالدگر دیگر مهمان حاضر در استودیو گفت: 
دشواری دسترسی به تسهیات بانکی بزرگترین مشکل تولید 
کنندگان اس��ت، البته بانکها تنها راه دریافت تسهیات مالی 
نیستند بلکه ابزارهای جدیدی هم برای دریافت این تسهیات 
وجود دارد اما از آنجایی که دریافت این مبالغ قدری دشوار است 
لذا تولید کنندگان برای دریافت مناب��ع مالی به بیراهه ها می 

روند و عما به بازارهای غیررسمی روی می آورند.
عضور کمیس��یون صنای��ع مجل��س در ادامه اف��زود: یکی از 
آسیبهای اقتصاد کش��ور زیادی منابع مالیست که متاسفانه 

سرگردان است و عما هرجایی هست بجز در صنعت و تولید، 
منابع ارائه ش��ده دولت یعنی همان 16 میلی��ارد تومان قطعا 
کافی نس��یت، اگرچه این منابع نیز هن��وز در اقتصاد صنعتی 
کش��ور تزریق نش��ده، تنها راه نجات از رکود موجود توجه به 
واحدهای تولیدی کوچک است. او تاکید کرد: در 5 سال اجرای 
هدفمندی یارانه ها تنها 3 هزار میلیارد تومان به بخش صنعت 
داده شده که این به معنی عدم تعلق صحیح یارانه ها به بخش 
تولید است؛ نرخ سود کنونی 18 درصد در تولید عما 25 تا 30 
درصد است زیرا بانکها روشهایی را در پیش می گیرد تا به این 
سود برسند، روشهایی که غیرقانونی در جهت افزایش نرخ سود 

بانکی است.
او تصریح کرد: یکی از مش��کل بزرگ ما در عملکرد بانکها این 
بود که درس��ت در زمان کاهش سود س��پرده های مردم، باید 
نرخ سود تسهیات نیز کاهش می یافت که این اتفاق نیفتاد؛ 
حال با عدم رفع موانع این سودهای کاهش یافته نیز همچنان 

سرگردانند و عما در مسیر صنعت هزینه نمی شود.
او ادام��ه داد: در س��ال 85 و 86 دولت پیش��ین در جهت ارائه 
تس��هیات به واحدهای کوچک بود اقدام��ات را آغاز کرد که 
بنا به اعتراف وزیر وقت بیش از 40 درصد از منابع در بخش��ی 
بجز صنعت هزینه شده بود که در عمل این میزان بیش از این 
حرفها بوده و دلی��ل اصلی آن عدم نظارت ب��ر این مقوله بوده 
اس��ت.او گفت: بانکها برای جبران معوقه هایشان شیوه خاص 
خود را دارد به این صورت که بانکها پول دریافتی را پای س��ود 
و جریمه می گذارد و اصل پول را حفظ می کند، به این ترتیب 
وام گیرنده همچنان بدهکار باقی می ماند و هیچگاه بدهی اش 
تصویه نمی شود.کریمی مهمان تلفنی برنامه گفت: در دو ماهه 
نخست امسال نظام بانکی، 49 میلیارد تومان تسهیات داده 
است که 38 درصد کل این تسهیات به بخش صنعت، معدن 
و تجارت تخصیص یافته است، ما در حال حاضر به دنبال تامین 

بودجه 16 هزار میلیارد تومانی تسهیات دولتی هستیم.
س��خنگوی بانک مرکزی در ادامه گفت: این در حالیست که 
آقای نعم��ت زاده اعام کرده که ارائه تس��هیات در فروردین 
امس��ال تا 25 درصد کاهش یافت��ه ، ما آمادگ��ی کافی برای 
ارائه تس��هیات به کارگروه ها را داریم، با وجود اینکه بانکها با 
معوقات مالی و بدهی زیادی روبرو هس��تند ولی در تاشیم تا 
بعد از دریافت طرحها از کارگروه ها نس��بت به ارائه تسهیات 
اقدام کنیم، قانون رفع موانع تسهیات بانکی اباغ شده است 
و روند اعطای تس��هیات به واحدهای تولید ش��روع شده اما 
اینکه ما بخواهیم زمان دقیق ی برای اعطای کل تس��هیات 
به واحدهای صنعتی را بدهیم عما ممکن نیست؛ تقاضا برای 
دریافت تسهیات بسیار باالست اما نکته مهم این است که این 
7500 واحد باید به زودی طرحهای خود را به بانک ارائه دهند تا 

بانکها حداکثر بعد از یک ماه شروع به اعمال نظر کنند.

رییس خانه اقتصاد ایران اعالم کرد   

بانک ها قفلی به پای تولیدکنندگان
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خبر

سال 95؛ سال مساعدتری برای صنایع است
کمیس��یون رئی��س  خب�ر:   ات�اق 

صنایع اتاق ایران ضن اب��راز امیدواری 
از وضعیت صنعت در س��ال 95 گفت: 
جرقه های کوچک��ی در بخش صنعت 
به چش��م می خورد که نش��ان می دهد 
تغییراتی در بازار ایجاد شده و به سمت 

بهتر شدن شرایط حرکت می کنیم.
روغنی با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی برای اختصاص 16 
هزار میلیارد تومان تسهیات به بنگاه های اقتصادی، اظهار 
کرد: اگر مشوق های پیش��نهای دولت عملیاتی شود و منابع 
در اختیار بنگاه های کوچک و متوسط قرار بگیرد،  حتما تاثیر 
مثبت خود را بر آنها خواهد گذاشت.  البته ما شک داریم که 

اصا چنین پولی وجود داشته باشد.
او با اشاره به طرح ناموفق بنگاه های زود بازده در دولت گذشته 
اظهار کرد: این تجربه که دولت بخواهد با تزریق نقدینگی به 
بنگاه ها کمک کند در دولت قبل وجود داشت و منجر به هدر 
رفتن پول شد. بنابراین باید از این تجارب گذشته درس گرفت 
و با برنامه ریزی به بنگاهها تسهیات ارائه شود. اگر پول ها به 
صورت هدفمند به بنگاهها تزریق ش��وند آثار مثبتی دارد. اما 
اگر اینکه صرفا حرکتی تبلیغی باشد و بگوییم برای بنگاهها 
کاری انجام شده، نمی تواند آثار مثبتی برای صنعت کشور به 
ارمغان آورد.بسیاری از فعاالن اقتصادی معتقدند مشکل اصلی 
بنگاه های اقتصادی رکود در بخش تقاضاست نه تولید. بنابراین 
تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی نه تنها راه حل مناسبی 
برای رونق گرفتن این واحدها نبوده بلکه منجر به بدهکار شدن 

آنها به بانکها می شود.
روغنی در این باره توضیح می دهد: این موضوع که در بخش 
تقاضا مشکل وجود دارد، درست است، اما تنها مشکل بنگاه ها 
به کمبود تقاضا خاصه نمی شود. وقتی بنگاهی دچار ضعف 
نقدینگی باشد، نمی تواند تولید مناس��بی داشته باشد. آنچه 
در بازار موجب کاهش تقاضا شده بحث نقدینگی است. بازار 
با کمبود تقاضا رو به رو شده که همین امر روند تولید بنگاه ها را 

مختل کرده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران کمبود تقاضا در بخش بازار 
را مشکل بیشتر کشورهای دنیا دانس��ت و توضیح داد: به جز 
کشور آلمان و فرانسه تقریبا سایر کشورهای اروپایی در زمنیه 
تولید و تقاضا مشکل دارند و بازار آمریکا نیز رو به رشد است. 
این نش��ان می دهد کاهش تقاضا در سطح بین المللی مطرح 
است و همه دنیا با آن دس��ت و پنجه نرم می کنند اما وضعیت 
ایران در این زمینه بدتر اس��ت. ایران ب��ا دو بیماری هم زمان 
مواجه اس��ت. رکود تورمی؛ یعنی رکودی که در کنار آن تورم 
هم ممکن است وجود داشه باشد. اقتصاد کشور ما 80 درصد 
دولتی اس��ت یعنی باید در بخش دولتی تقاضا بوجود آید تا 
بتوان حرکتی را در بازار شاهد بود. دولت نیز درحال حاضر به 
دلیل وضعیت نفت، درآمد خوبی ندارد.روغنی در پایان ضمن 
اشاره به انتخابات ریاست جمهوری درس��ال آینده افزود: در 
مجموع  به نظر می رسد سال 95 سال مساعدتری برای صنایع 
باشد؛ هرچند مشکاتی مثل وارد شدن به انتخابات ریاست 
جمهوری را در پیش داریم که می تواند تاثیرات نامطلوبی روی 
روند فعالیات اقتصادی کشور داشته باشد چرا که بنگاه ها در 

نزدیکی انتخابات تا حدودی تحت تاثیر قرار می گیرند.

تشکل 
ها
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5۰ درصد پارلمان بخش خصوصي تهران سابقه دولتي دارند

ایجاد مرکز آمار اتاق در جهت راستی آزمایی آمارهای دولتی
مجیدرضا حریری د       ر گفت وگو با اتاق خبر:

در اصاحی��ه ای ک��ه در س��ال 1373ب��ر قوانین 
اتاق بازرگانی نوش��ته ش��د به یکی از مسائلی که به 
عنوان وظایف اتاق اش��اره ش��د ایجاد و اداره مرکز 
آمار و اطاعات اقتصادي ب��ه منظور انجام وظایف و 
فعالیتهاي اتاق بود اما در بیش از 20سال که از این 
مصوبه گذشته است هنوز مرکز آمار در اتاق تشکیل 
نش��ده اس��ت. مجیدرضا حریری یک��ی از اعضای 
صاحب نام اتاق به ش��مار می رود که در طول سال 
های طوالنی در اتاق بازرگانی ایران حضور داش��ته 
است و بر مسائل شفاف س��ازی و انتشاراطاعات و 
آمار تاکید زیادی دارد. در ادام��ه گفت و گو با وی را 

می خوانید.
با توجه به اینکه یکی از وظایف اتاق بازرگانی 
انتش�ار آم�ار و اطالعات می باش�د آی�ا این 
مجموع�ه در این موض�وع موفق عم�ل کرده 

است؟
ایجاد مرکز آمار وظیفه اتاق است و همچین خواسته 
اعضای اتاق بر تشکیل آن بوده است ایجاد مرکز آمار 
کمک می کند که آمار های منتش��ر شده دولتی را 
راستی آزمایی کنیم و همچنین منابع آماری کشور 
را بازبینی کنیم تا به عددهایی برسیم که به واقعیت 
نزدیک تر باش��د. زیرا بارها پیش آمده که آمارهای 
رس��می اعام ش��ده مورد تردید قرار گرفته است، 
ولی مرکز آمار غیر دولتی و بی طرفی وجود نداشته 
که این آمارها را بازنگری و در نهایت اعتبار س��نجی 

کند.

آیا ات�اق بازرگانی برنامه ای ب�رای اجرای این 
طرح دارد؟

هر دوره که در ات��اق انتخابات انجام می ش��ود در وعده 
کاندیدا ها به این مسئله اشاره می ش��ود و از نظر قانونی 
جزو وظایف اتاق اس��ت اما متاس��فانه اعضای اتاق آنقدر 
درگیر مسائل روزمره اتاق می شوند که دیگر نمی توانند 
به مسائل زیر بنایی مربوط به مرکز آمار رسیدگی کنند. 

برای تشکیل مرکز آمار شما چه راهکارهایی 
را پیشنهاد می کنید؟

اینکه اتاق بخواهد آمار و اطاعاتی را مستقا و بی 
طرفانه اعام کند کار سختی نیس��ت بلکه کافی 
اس��ت یک مرکز جمع آوری آمار در اتاق تشکیل 
ش��ود. اگر چه این کار یعنی جمع آوری اطاعات 
بسیار پرهزینه اس��ت اما با حذف هزینه های غیر 
ضروری اتاق می تواند یک مرکز آماری تش��کیل 

شود.

اتاق خبر:  تشکل هاي بخش خصوصي قرار است محلي براي 
گفت وگو و تعامل میان فعاالن بخش خصوصي براي اثربخشي 
این فعالیت بخش خصوصي در اقتصاد باشد. با این منظور عاوه 
بر تشکل هاي بخش خصوصي دولت 3 اتاق بازرگاني، اصناف و 
تعاون را به عنوان بخش هاي غیردولتي ایجاد کرد. با این وجود 
حضور گسترده دولتي ها در تشکل هاي بخش خصوصي باعث 
شده است که عما صحبت هاي مطرح شده میان تشکل هاي 

بخش خصوصي با نظرات دولتي ها تفاوت چنداني نکند
 نیمي از اعضاي اتاق پایتخت دولتي هستند

بررس��ي س��وابق دولتي نمایندگان بخش خصوصي چندان 
سخت نیست. تنها کافي اس��ت نگاهي گذرا به رزومه این افراد 
انداخته شود. بر اساس قانون اعضاي اتاق بازرگاني تهران به دو 
گروه دولتي و خصوصي تقسیم مي شود. 40 نفر از طریق راي 
بخش خصوصي به عنوان نمایندگان این بخش در اتاق تهران 

حضور دارند و 20 نفر از طرف دولت معرفي مي شوند
 حضور دولتي ها مانع توسعه صادرات

در همین رابطه اخیرا میزگرد مجازي که با موضوع آسیب شناسي 
عملکرد یک س��اله هش��تمین دوره اتاق هاي بازرگاني با حضور 
برخي اعضا و فعاالن اتاق هاي بازرگاني و تش��کل هاي اقتصادي 
برگزار شد. ولي ملکي عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شوراي اس��امي با بیان اینکه تش��کل هاي مردم نهاد مثل اتاق 
بازرگاني باید از مداخات دولتي به دور باش��د اف��زود: مداخله 
دولت ه��ا به جاي حمای��ت از تش��کل هاي غیر دولت��ي یکي از 

مشکات موجود در کش��ور است. متاس��فانه دولت ها به نقش 
مستقل تشکل ها در بهبود وضع اقتصادي اعتقاد قلبي ندارند.

 حضور گسترده دولتي ها در اتاق ایران
انتقال نمایندگان دول��ت از تهران به ای��ران مي تواند تا حدي 
مش��کل اتاق تهران را حل کند. حضور 20 دولتي ش��رایطي را 
تشکیل مي دهد که همیشه یک س��وم آراي اتاق تهران به نفع 
دولتي ها باش��د. با وجود این انتقال امکان حضور 20 نماینده 
دیگر بخش خصوصي در اتاق تهران ایجاد مي ش��ود و طبیعتا 
اتاق تهران رنگ و بوي بخش خصوصي بیشتري مي گیرد. با این 
وجود مشکل در این اس��ت که دولتي ها در کرسي هاي بخش 

خصوصي نیز تکیه زده اند.
 وضعیتي مشابه در اتاق هاي دیگر

این مش��کل نه فقط در اتاق بازرگاني بلک��ه در 2 اتاق دیگر نیز 
به شدت مشهود است. انتخابات اتاق هاي اصناف و تعاون کاما 
تحت تاثیر سیاست هاي دولت قرار دارد و این دولتي ها هستند 
که از این اتاق ها ب��ه عنوان ابزاري براي دس��تیابي به ابزار خود 

استفاده مي کنند.



سالمت7  

تکنولوژی و د                  انش

پوسیدگی  دندان را ُکند کنید
اتاق خبر:پوس��یدگی، ش��ایع ترین 
بیماری عفونی است که منشأ باکتریال 
و میکروب��ی دارد و از هنگامی که این 
بیماری آغاز می ش��ود تا زمانی که به 
حف��ره تبدیل ش��ود و نیاز ب��ه ترمیم 

داشته باشد
در این زمان دهانش��ویه های فلوراید 

که با دوز باالتر و نس��خه دندانپزش��ک در دسترس هستند، 
موثرتری��ن روش در توق��ف رون��د پوس��یدگی هس��تند و 
فلوراید ه��ای موضعی در مط��ب و زیر نظر دندانپزش��ک از 

راهکارهای دیگر است.
 مدت زمان نه چندان کوتاهی به طول می انجامد و با مدیریت 
و مش��اوره مناس��ب با دندانپزش��ک در این فرصت می توان 
روند رو به پیش��رفت بیماری را متوقف کرده و برای بهبود و 
بازسازی دندان اقدامات شایس��ته ای انجام داد به این معنی 
که پوسیدگی دندان ها تا قبل از تبدیل به حفره در دهان قابل 

برگشت بوده و نیاز به مداخله دندانپزشکی برای ترمیم ندارد .
اما در منزل، حفاظت از طریق رعایت اصولی و بهداشت دهان، 
استفاده منظم از نخ دندان در کنار مسواک زدن و استفاده کمتر 
از میان وعده های شیرین همگی از راه های موثر در متوقف کردن 
روند پوسیدگی است. این پوس��یدگی های اولیه در دندان ها با 
توجه به رعایت استفاده منظم از نخ دندان در کنار مسواک زدن 
و استفاده کمتر از خوردنی های ش��یرین و رژیم غذایی سالم و 
بازرسی منظم و دوره ای سه ماه دندان ها با استفاده از رادیوگرافی 
جهت بررسی پیشرفت یا توقف پوسیدگی از مهم ترین عوامل در 

کنترل پوسیدگی های دندان است

کاشتن ناخن باعث بیماری می شود
اتاق خبر: ی��ک متخصص بیماری های 
پوست و مو گفت: کاشت ناخن منجر به 
تجمع انواع آلودگی ها در زیر ناخن شده 
و احتمال ابتا به بیماری های ویروسی و 

عفونی را افزایش می دهد.
وی اف��زود:در مجم��وع عمل کاش��ت 
ناخن غیرعلمی است و عوارض شدید و 

جبران ناپذیری برای افراد به همراه دارد.  در مجموع عمل کاشت 
ناخن غیرعلمی است و عوارض ش��دید و جبران ناپذیری برای 

افراد به همراه دارد.
عشقی تصریح کرد: پزشکان به هیچ عنوان در مطب های خود 
اقدام به کاش��ت ناخن نمی کنند، اما متاس��فانه آرایشگاه های 
زنانه با انجام کاشت ناخن مردم را به این عمل تشویق و ترغیب 
می کنند. این متخصص بیماری های پوست و مو یادآور شد: در 
عملیات کاشت، ناخن زیرین فرد توسط موادی خاص تخریب 
می ش��ود و ناخنی که از جنس پلی استر و ترکیبات پاستیکی 
اس��ت به وس��یله چس��ب بر روی آن قرار می گیرد. از آنجا که 
ناخن های کاشته شده دارای ترکیبات پاستیکی است، بنابراین 
به صورت 100 درصدی منجر به تخریب ناخن های س��الم فرد 
می شود.عشقی در ادامه گفت: کاشت ناخن دارای عوارض بسیار 
زیادی است که زردی ناخن، کدری، تخریب قسمتی از ناخن، 
تخریب 100 درصدی ناخن و کاهش رشد ناخن جزو آن است 
وی کاشت ناخن را امری بیهوده و غیرعلمی دانست و اظهار کرد: 
بیشترین آلودگی ها در زیر ناخن ها جمع شده و منجر به ابتا به 

انواع بیماری های عفونی و ویروسی می شود.
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هسته انگور را بخوریم یا نه؟

مصرف چای  فله ای آری یا نه؟
اتاق خبر: کارش��ناس ارش��د چای 
س��ازمان غذا و دارو درب��اره مصرف 
چای فله ای توصیه های را ارائه کرد 
و گفت: م��ردم از چای های��ی که بر 
روی بس��ته بندی آنها شماره پروانه 
ساخت و لوگوی س��ازمان غذا و دارو 

درج شده است، استفاده کنند.
علیرضا باق��ر عبیری - کارش��ناس 
ارش��د چای اداره نظ��ارت و ارزیابی 
بر محصوالت غذایی و آش��امیدنی 
با منشأ گیاهی س��ازمان غذا و دارو 
در مورد چ��ای و مص��رف آن اظهار 
داش��ت: تمام��ی چای های س��یاه 
واردات��ی در داخل کش��ور از لحاظ 
اندازه گیری سموم و فلزات سنگین 
که مطابق مقررات مل��ی ایران بوده 
م��ورد آزمایش ق��رار گرفت��ه و بعد 
از آزمایش��ات مختل��ف در اختی��ار 

مصرف کنندگان قرار می گیرد.
تمام��ی چای ه��ای س��یاه وارداتی 
در داخ��ل کش��ور از لح��اظ اندازه 
گیری س��موم و فلزات س��نگین که 
مطاب��ق مق��ررات ملی ای��ران بوده 
م��ورد آزمایش ق��رار گرفت��ه و بعد 
از آزمایش��ات مختل��ف در اختی��ار 

مصرف کنندگان قرار می گیرد.

باقر عبی��ری اضاف��ه ک��رد: تمامی 
کش��ور  در  واردات��ی،  چای ه��ای 
مب��دأ، از مزرع��ه تا کارخان��ه مورد 
تح��ت نظارت های دقی��ق و ظریف 
کارشناسان س��ازمان غذا و دارو قرار 
گرفته و در صورت تایید شرایط فنی 
و بهداشتی مجوزهای الزم برای آنها 

صادر می شود.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه مص��رف 
کنن��دگان از طری��ق اس��تعام از 
سازمان غذا و دارو می توانند نسبت 
به صحت پروانه س��اخت این قبیل 
محصوالت مطلع ش��وند، به ایفدونا 

گفت: ب��ه دلیل ع��دم نگه��داری و 
بس��ته بندی در ش��رایط مناس��ب 
هرگز چای هایی که به صورت فله به 
فروش می رسند مورد استفاده قرار 

نگیرند.
این کارش��ناس ارش��د چ��ای اداره 
نظ��ارت و ارزیاب��ی ب��ر محصوالت 
غذایی و آش��امیدنی با منشأ گیاهی 
س��ازمان غذا و دارو در پایان توصیه 
ک��رد: م��ردم از چای ه��ای که روی 
بسته بندی آنها شماره پروانه ساخت 
و لوگوی س��ازمان غ��ذا و دارو درج 

شده است استفاده کنند.

اتاق خبر: به گفته محققان خوردن دانه برخی میوه ها مانند سیب 
البته به مقدار باال می تواند س��م س��یانور در بدن را افزایش دهد؛ 
درحالی که هس��ته انگور دارای خواص زیادی است.خوردن هسته 

انگور که کمی طعم تلخی دارد، هیچ ضرری به بدن نمی رساند. 
اما مزیت خوردن انگور با هسته:

خوردن دانه برخی میوه ها مانند س��یب البته ب��ه مقدار باال 
می تواند سم سیانور در بدن را افزایش دهد؛ درحالی که هسته 
انگ��ور دارای خواص زیادی اس��ت.خوردن هس��ته انگور که 

کمی طعم تلخی دارد، هیچ ضرری به بدن نمی رساند.
با افسردگی مقابله می کند:

نتایج تحقیق روی موش های آزمایش��گاهی نش��ان داد که 
ترکیبی به نام پروآنتوس��یانیدین که به وفور در هسته انگور 
یافت می شود به افزایش سروتونین و دوپامین در مغز کمک 
می کند .محققان تأکید کردند که پروآنتوسیانیدین همانند 
داروهایی که ب��رای برطرف کردن افس��ردگی بالینی تجویز 

می شود، عمل می کند.
از اضافه شدن وزن پیشگیری می کند:

برخی ترکیب های موجود دردانه های انگور، مانع از باال رفتن 
وزن می شود. این ترکیبات از فعالیت آنزیم هایی که چربی را 

جذب می کند جلوگیری می کند.
دانه  انگور مانع سرطان می شود:

به گفت��ه محقق��ان پروآنتوس��یانیدین و ترکیب های دیگر 
موجود در هس��ته انگور با س��رطان مقابل��ه می کند.برخی 
محقق��ان نیز معتقدن��د که ای��ن ترکیب ها باعث می ش��ود 

سلول های کشنده را از بین ببرند.
واریس را التیام می دهد :

اگر به دنبال درمان برای واریس هستید، بهتر است انگور را با 
دانه بخورید؛ زیرا پروآنتوسیانیدین موجود در انگور عاوه بر 
تقویت رگ های خون باعث بهبودگردش خون نیز می شود. 

هسته انگور در التیام ورم پا در زنان نیز مؤثر است.
برای سالمت قلب مفید است:

ترکیب های موجود در این هس��ته،  کلس��ترول و خطر بروز 
تصلب ش��رائین را نیز کاهش می دهد. ضربان قلب را تنظیم 

می کند و خطر حمله قلبی را به حداقل می رساند.
از پیری زودرس پیشگیری می کند:

انگ��ور غن��ی از آنتی اکس��یدان ب��ا خاصیت خنثی س��ازی 
رادیکال ه��ای آزاد مخ��رب کنن��ده س��لول اس��ت و باعث 
حفظ جوانی پوس��ت می شود.آنتی اکس��یدان های موجود 

درهسته های انگور از ویتامین C و E چند برابر قوی تر است.
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صنعت خود             رو د             ر جهان

جیلی NL3 ،محصول جد   ید    جیلی به بازار 
ایران می آید   

ات�اق خب�ر: جیل��ی NL3 یک 
خود   روی کراس اوور جد   ید    چینی 
اس��ت که د   ر اولین روز نمایشگاه 
خود   رو ش��یراز، توس��ط ش��رکت 
خود   روسازان بم از آن رونمایی شد   .

این خود   رو د   ر بخش طراحی بسیار 
د   گرگون شد   ه و ظاهری به مراتب 
جذابتر از جیلی های قبلی را د   ارد   . NL3 با پیش��رانه 1٫8 
لیتری توربو به بازار ایران عرضه می شود    که 184 اسب بخار 
را با گشتاور 285 نیوتون متر به چرخ های منتقل می کند   . 
وزن این خود   رو حد   ود    د   و تن اس��ت از نظر تقویت شاسی و 
ایمنی د   ر سطح باالیی قرار د   ارد   .همچنین کیفیت ساخت 
NL3 نسبت به برخی خود   روهای چینی متمایز است و از 

نظر امکاناتی د   ر سطح باالیی قرار د   ارد   . 

ورود    مزد   ا 3 مد   ل 2۰17 به بازار
اتاق خبر: مانند    تمام نس��ل های 
جد   ید    مزد   ا 3، گروه خود   روسازی 
مزد   ا آخرین نسخه اش را براساس 
فلس��فه توس��عه انس��ان مح��ور 
گس��ترش د   اد   ه اس��ت. د   ر ای��ن 
خود   رو توجه زیاد   ی به ویژگی ها 
و د   رک انسانی ش��د   ه تا احساس 
خش��نود   ی و رضایت را د   ر رانند   ه و سرنش��ینان به وجود    
آورد   . ای��ن خ��ود   رو کامپکت )جم��ع و ج��ور( و کوچک 
اس��پورت، از اصل و قانون راهنمای نهفت��ه د   ر مد   ل مزد   ا 

رود   ستر MX-5 برای طراحی و ساخت بهره می برد   .
مزد   ا 3 س��ال 2017 که د   ر بازار خانگی به مزد   ا “اکس��ا” 
مشهور ش��د   ه با ش��مار زیاد   ی از ویژگی های جد   ید    وارد    
بازارهای ژاپن شد   . مزد   ا 3 س��ال 2017 به د   لیل استفاد   ه 
 G-Vectoring( از س��امانه کنترلی جی- ویکتورینگ

Control( معروف شد   ه است.

نسخه جد   ید    بنز CLS وارد    بازار می شود   
اتاق خبر: م��د   ل W218 بنزهای 
CLS می��راث منحصرب��ه ف��رد    و 
اصلی این گروه به ش��مار می آیند   . 
ای��ن خود   روها ب��ا ظاهر ش��یک و 
قابلیت ه��ای ب��اال جایگزین ه��ای 
مناس��بی برای س��د   ان های چهار 
د   ر متعارف و مد   ل ه��ای کاربرد   ی 
استیشن هستند   . د   ر حال حاضر گروه خود   روسازی بنز یک 
کوپه چهار د   ر را طراحی کرد   ه، که مجموعه ای از جذابیت ها 
و امکانات جد   ید    را د   ر اختیار مشتریان قرار می د   هد   . بنز اد   عا 
کرد   ه که این مد   ل جد   ید    مش��تریان را وسوسه خواهد    کرد   . 
صفحه های مشبک کرومی طرح الماس، ورود   ی های هوای 
اسپورت، عناصر کرومی و ش��بکه ای، جلو پنجره برجسته و 
الماسی شکل د   ر لوکس تر کرد   ن ظاهر خود   رو موثر بود   ه اند   . 
این نسخه ها به س��امانه تعلیق کنترل مستقیم و چراغ های 
LED با قد   رت تابش ب��اال و چند    منظ��وره و قابلیت تابش 

تطبیقی مجهز هستند   .

خود                  رو پنجشنبه 31 تیر 1395 

اتاق خبر: برجام د   ر ش��رایطی یک س��الگی خود    را پشت سر 
گذاشت که خود   روسازی کش��ور کم و بیش از اثرات آن منتفع 
شد   ه اس��ت. هرچند    به د   لیل پابرجا بود   ن مش��کاتی از جمله 
»مراود   ات بانکی«، تاثیر عملیاتی برجام بر خود   روسازی کشور 
چند   ان قابل لمس نیست، با این حال حد   اقل به لحاظ تئوری، 

نمی توان تاثیر این اتفاق تاریخی را بر صنعت خود   رو انکار کرد   .
برجام از شش ماه پیش قابلیت اجرا و اثرگذاری جد   ی د   ر روابط 
سیاسی و اقتصاد   ی ایران با سایر کشورها را پید   ا کرد   ه است. د   ر 
هر حال، طی این شش ماه مقد   مات الزم برای رخ د   اد   ن اتفاقات 
بزرگ د   ر خود   روس��ازی کشور فراهم ش��د   ه و زمان، سرنوشت 
این اتفاقات احتمالی را مش��خص خواهد    کرد   . بر این اس��اس، 
رخد   اد   های مثبت و منفی پس��ابرجام د   ر خود   روسازی کشور را 
می توان د   ر موارد   ی مانند    »امضای قرارد   اد    ایران خود   رو و پژو«، 
قراد   اد    با بنز و سیتروئن »باز ش��د   ن باب مذاکرات خود   روسازان 
د   اخلی با خارجی ها«، »فراهم ش��د   ن مقد   مات ورود    بی واسطه 
خود   روهای خارجی به ایران«، »د   سترسی کم وبیش به قطعات 
اصلی« و البته »تشد   ید    رکود    بازار خود   رو« خاصه کرد   . اگرچه 
د   ر نگاه اول اینگونه به نظر می رس��د    که برجام نتوانس��ته اثری 
عملیاتی بر خود   روسازی کشور بگذارد   ، با این حال این صنعت 
جزو بخش های اثرپذیر اقتصاد    کش��ور از ناحیه برجام به شمار 
رفته و می توان آثار مثبت و منفی آن را بر این صنعت، لمس کرد   

بد   ون ش��ک بزرگ ترین اتفاق پس��ابرجامی صنعت خود   رو، انعقاد    
قرارد   اد    ایران خود   رو و پژو د   ر سال گذش��ته بود    که سبب شد    این د   و 

شرکت پس از چهار سال جد   ایی، پیوند   ی د   وباره را تجربه کنند   . د   ر 
کل، توافق هسته ای و برجام برای صنعت خود   رو خوش یمن بود   ، چه 
آنکه اوال راه را برای تامین قطعات باز کرد    و د   ر د   رجه د   وم نیز مقد   مات 
حضور خود   روس��ازان خارجی را د   ر »جاد   ه مخصوص« فراهم آورد   . 
صنعت خود   رو ایران پس از قرارد   اد    پلت فرم مش��ترک X90 که د   ر 
اوایل د   هه 80 امضا ش��د   ، د   یگر هیچ قرارد   اد    قابل توجه و مهمی را به 
خود    ند   ید    و این د   ر شرایطی است که برجام زمینه ساز »قرارد   اد    پژو« 
با شرایطی متفاوت از گذشته شد   . اینکه د   یگر خود   روسازان خارجی 
برای صاد   رات محصول به ایران، نیازی به واسطه ند   ارند   ، اتفاقی آنقد   ر 
مثبت است که آن را نیز باید    جزو رخد   اد   های خوب پسابرجام حساب 
کنیم. وقتی تحریم های بین المللی علیه ایران تشد   ید    شد   ، بسیاری 
از خود   روس��ازان د   نیا صاد   رات مس��تقیم محصول به بازار کش��ور را 
قطع کرد   ند    و این موضوع سبب ش��د    خود   روهای خارجی با واسطه 

و د   رنتیجه با صرف هزینه بیشتر، به د   ست مشتریان د   اخلی برسند   . 

  اتفاقات پسابرجامی صنعت خود   رو

اتاق خبر: محسن صالحی نیا با اشاره به جلسه اخیر ستاد    
اقتصاد   ی د   ولت، اظهار د   اش��ت: د   راین جلسه برای تأمین 
مالی واحد   های خود   روسازی به ویژه آنهایی که خود   روهای 
س��رمایه ای از جمله کامی��ون و اتوب��وس تولید    می کنند    

پیشنهاد   اتی مطرح شد   .
وی با بیان اینکه اکثرمشتریان این شرکت های خود   روساز 
باید    محصوالت را به صورت تسهیاتی به فروش برسانند   ، 
افزود   : یکی از پیش��نهاد   ات م��ا اختص��اص یوزانس برای 
تأمین بخشی از قطعات و مواد    اولیه مورد    نیاز این د   سته از 

شرکت های خود   روسای بود   .
معاون وزی��ر صنعت گفت: پی��ش از این بان��ک مرکزی با 
اختصاص یوزانس یک س��اله د   ر کارگروه رفع موانع تولید    
موافقت کرد   ه بود    اما ب��ه د   لیل برخی محد   ود   یت ها تاکنون 

این موضوع اجرایی نشد   ه است.
معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معد   ن و تجارت با تأکید    
براینکه د   رخواستمان د   ر این جلسه اختصاص یوزانس د   و 
س��اله برای این بخش از صنعت و کاالهای سرمایه ای بود   ، 
تصریح کرد   : د   ر نهایت قرار شد    یوزانس 18 ماهه برای این 

موارد    با تأیید    وزارت صنعت اختصاص پید   ا کند   .
صالحی نیا د   رپاس��خ به اینکه آیا این مصوبه از سوی بانک 
مرکزی به مرحله اجرا رسید   ه است یا خیر، افزود   : امید   واریم 
بانک مرکزی مصوبه را د   ر اس��رع وقت به سیس��تم بانکی 
اباغ کند    تا واحد   های تولید   ی مواد    مورد    نیاز خود    را تأمین 
نمایند   .وی د   ر رابطه با رقم پیش��نهاد   ی ب��رای اختصاص 
یوزانس به شرکت های خود   روس��از و کاالهای سرمایه ای، 
تصریح کرد   : بانک مرکزی باید    د   ر این رابطه نظر خود    را اعام 
نماید    اما به اعتقاد    بند   ه رقم یوزانس جوابگوی مشکات این 
واحد   های تولید   ی خواهد    بود   .معاون��ت امور صنایع وزارت 

صنعت، معد   ن و تجارت د   ر مورد    تأمین مالی سایر واحد   ها 
نیز گفت: براساس مصوبه د   ولت قرار ش��د   ه 10 هزار واحد    
صنعتی تسهیات مورد    نیاز خود    را با اختصاص بود   جه 16 
هزار میلیارد   ی د   ریافت کند    به نحوی که واحد   های کوچک 
یک میلیارد    تومان، واحد   های متوس��ط سه میلیارد    تومان 
و طرح های ب��االی 60 د   رصد    پیش��رفت د   و میلیارد    تومان 

تسهیات د   ریافت می کنند   .
وی د   ر پاسخ به این پرس��ش که تولید   کنند   گان معتقد   ند    
این میزان تسهیات نا چیز مشکات آنها را بر طرف نمی 
کند   ، گفت: به اعتقاد    من این میزان تس��هیات با توجه به 

مشکات واحد   های تولید   ی جوابگوی نیاز آنها هست.
صالحی نیا تصریح ک��رد   : البته د   ر موارد    خ��اص واحد   های 
تولید   ی می توانند    با سیستم بانکی تعامل کرد   ه و تسهیات 
مورد    نیاز خود    را د   ریافت کنند    به این معنی است که وزارت 
صنعت ممنوعیتی را برای سایر واحد   های تولید   ی د   رنظر 
نگرفته و آنها می توانند    با توجه به شرایط خود    اقد   ام به تهیه 

تسهیات مورد    نیاز خود    کنند   .

 موافقت ستاد    اقتصاد   ی د   ولت با تامین مالی خود   روسازان از یوزانس



گفت و گو
 رئیس کنفدراسیون صادرات ایران 

در گفتگو با اتاق خبر تشریح کرد
ضرورت اصالح کارکرد بانک ها

اتاق خبر: یکی از ش��اخصه های 
مهم اقتصادی هر کشور تراز تجاری 
و میزان مراودات تجاری آن کشور 
با سایر کشور ها می باش��د، اما در 
سال های گذش��ته اجرای تحریم 
ها روابط تجاری ایران را تحت تاثیر 
قرار داده است. با این حال امید می 

رفت که با لغو تحریم ها ش��اهد تغییراتی در این زمینه 
باش��یم . اتاق خبر برای بررس��ی این موضوع گفتگویی 
داش��ته با محمد الهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات 

ایران که در ادامه به تشریح می خوانید.
پس از لغو تحریم ها وضعیت تج�ارت و مراودات 

تجاری در ایران چه تغییراتی کرده است؟
پس از تحریم ها انتظاراتی ایجاد شد که شاید با اتفاقاتی 
که امروز افتاده اس��ت خیلی نزدیک نباش��د اما واقعیت 
این است که پس از لغو تحریم ها مشکاتی که در حوزه 
حمل و نقل وجود داشت رفع شده و ارتباطات بانکی بین 
کش��ورهایی که پیش از این با آنها کار می کردیم پس از 
برداشته شدن تحریم این امکان ایجاد شد تا محدودیت 
ها از بی��ن ب��رود. همچنین برای م��راودات تج��اری با 
کش��ورهای اروپایی باید برای حواله هایی که تا س��قف 
50هزار یورو به باال بود مجوز دریافت می ش��د که بعد از 
برجام این قانون تغییر کرد و تا حدی سوییفت برقرار شد.

این مسائل به تسهیل فعالیت بخش خصوصی نیز 
کمکی کرده است ؟

این دقیقا تاثیر خود را بر بخش خصوصی بیشتر نشان 
می دهد زیرا دولتی ها شرایط ویژه ای داشتند و کاالهای 
مورد نیاز خود را توسط ش��رکت های دیگر تامین می 
کردند. به عاوه هزینه ای که دول��ت پرداخت می کند 
قابل مقایسه نیس��ت با یک واحد کوچک یا متوسط که 
باید خود این هزینه ه��ا را تامین کند که در نهایت اینها 
موجب باالرفتن قیمت تمام ش��ده کااله��ای تولیدی 
می شود لذا مس��ائل پیش آمده ش��رایط را برای بخش 

خصوصی تسهیل می کند.
آیا کش�ور های اروپای�ی می توانن�د در برقراری 

ارتباط تجاری با ایران خوب عمل کنند ؟
در شروع کار اشتیاق این کشورها برای همکاری زیاد بود ولی 
به مرور که شرایط سخت تر ش��د آن اشتیاق فروکش کرد، 
در حال حاضر در ش��رایط تحریم ها انتظار سرمایه گذاری 
مش��ترک داریم که البته در کوتاه مدت محقق نمی ش��ود 
بلکه در میان مدت و دراز مدت عملی می ش��ود. متاسفانه 
حوزه بانکی ما هنوز به وضعیت نرمال برنگش��ته اس��ت و 
صادر کنندگان مجبور هستند وجه خود را از طریق صرافی 
ها دریافت کند که امکان اس��تفاده از ش��رایط بانکی مانند 
گشایش اعتبارات و فاینانس را ندارد لذا این مسئله در قیمت 
تمام شده کاال تاثیر مستقیم می گذارد که اگر این مشکات 

هم به مرور حل شود هزینه ها کاهش پیدا می کند. 

گفت
 و
گو

اتاق خبر: هنگامی که بحث لغو تحریم ها مطرح ش�د 
پیش بینی ش�د که اقتصاد کش�ور حرکت سریعی در 
مسیر رش�د و شکوفایی داش�ته باش�د اما با گذشت 
نزدیک به یک سال از این ماجرا می بینیم که همواره 
فاصله زیادی با آن انتظارات وج�ود دارد که دلیل آن 
وجود موانعی اس�ت که در طی این مس�یر کارشکنی 
هایی را ایجاد کرده اس�ت. یکی از این عوامل که این 
روزها از طرف فعاالن اقتصادی بسیار مورد انتقاد قرار 
گرفته است و ش�اید عامل اصلی در این کارشکنی ها 
نبود شفافیت در سیستم اقتصادی کشور باشد. اتاق 
خبر برای بررس�ی این موضوع گفتگویی داشته است 
با رضا پدیدار عض�و هیات نمایندگان ات�اق بازرگانی 

تهران که در ادامه می خوانید:
  

با توجه به اینکه از ش�رایط تحریم ها خارج شده 
ایم ش�فاف س�ازی اطالعات چه ظرفیت هایی را 

می تواند در اقتصاد ایجاد کند؟
شفافیت یک اصل به حس��اب می آید که برای شناخت 
ایجاد می ش��ود در علم رفتارشناسی گفته می شود که 
فکر و احساس انسان با ش��ناخت تازه می شود بهترین 

حالت این اس��ت که مدیران ما فکر و احساسشان 
را تازه کنند ت��ا از تلفیق این دوعمل به وجود 

بیاید . زیرا اگ��ر این دو در کن��ار هم وجود 
نداش��ته باش��د عملی صورت نمی گیرد 
.همانطور ک��ه دیده می ش��ود بعضی از 
مدیران یا عوامل دس��ت ان��در کار دچار 
این مش��کل ش��ده اند. اگر بخواهیم در 
بستر اقتصادی به این مسئله نگاه کنیم 

می فهمیم که شفافیت الزمه 
فرایند و پروسه اجرای 
هر طرحی است یعنی 
اگر ش��ما بخواهید با 
تصمیم  ابهام  وجود 
بگیری��د و حرک��ت 
کنید هیچ��گاه آن 
عمل��ی  تصمی��م 
نمی ش��ود. به نظر 
من حداق��ل برای 
کس��انی که دست 
مس��ائل  اندکاران 
وعملیاتی  اجرایی 
بای��د  هس��تند 
ش��فافیت کام��ل 
وجود داشته باشد 
و مقامات مسئول 
باید این شفافیت 
را به بدنه دستگاه 
اجرای��ی  ه��ای 
منتق��ل کنند. در 

واقع اگر از طرف مقامات مس��ئول ابه��ام و یا محافظه 
کاری ای  که منجر به ابهام شود وجود داشته باشد این 
باعث می ش��ود که همواره فعلی صورت نگیرد. چنانکه 
بارها دیده ش��ده اس��ت یک مدیر که هم فکر کهنه ای 
دارد و هم احساس��ی ب��ه مس��ئولیت و جای��گاه خود 
ندارد، کنش و اقدامی کارآمد از خود نش��ان نمی دهد. 
همچنین اگر به کش��ور های توس��عه یافته نگاه کنیم 
در می یابیم گام اول��ی که برای نیل ب��ه موفقیت های 
بیشتر در نظرگرفته شده است شفاف سازی بوده. حتی 
اگر این مس��ئله را در خانواده ببریم م��ی بینیم که در 
وضعیتی که ش��فافیت وجود نداشته باشد اعضا نسبت 
به یکدیگر با دید شک و تردید نگاه می کنند در نتیجه 
هیچگاه به یکدلی و اطمینان الزم برای رش��د و تعالی 

یکدیگر نخواهند دست یافت.
با توجه به وظایفی که برای اتاق بازرگانی تعریف 

شده سهم اتاق در ایجاد این شفافیت چیست؟
یکی از وظایف اصلی اتاق بازرگانی، ش��فاف سازی فرایند 
اقتصادی و صنعتی برای فعاالن در کش��ور اس��ت. یعنی 
اتاق وظیفه دارد کس��انی که فعالیت اقتص��ادی دارند را 
شناسایی س��پس مس��یر کار آنها را پیدا کند و در نهایت 
رابطه آنها را با مجموع مس��یری که دولت و جامعه 
طی می کند را ش��فاف کند. خوشبختانه اتاق 
در این خصوص حرکت های خوبی داشته 
و ش��اید به جرات بتوان گف��ت که اتاق 
بازرگانی ته��ران مقام اول را در ش��فاف 
سازی فرایند فعالیت های اقتصادی برای 

تصمیم گیرندان داشته است.
حرف آخر

به طور کل��ی ش��فافیت اطاعات می 
توان��د کش��ور را ب��ه اقتدار 
برس��اند  ه��ا  برنام��ه  در 
از  را  آن  همچنی��ن  و 
س��رگردانی نجات دهد. 
همانطور که مش��اهده 
می شود در کشور های 
پیشرفته این اصل را 
مبن��ای اقتصاد خود 
ق��رار داده ان��د و به 
وسیله آن توانسته 
های  برنام��ه  ان��د 
توسعه  برای  جامعی 
اقتصادی خ��ود تدوین 
کنند.  انتظار می رود که در 
کشور ما نیز به ضرورت ایجاد این 
امر پی ببرند و نه تنها دولت بلکه 
بخش ه��ای خصوصی تا جایی که 
در وظایف آنها تعریف می شود در 
ایجاد ش��فافیت اطاعات اقدامات 

موثری داشته باشند.
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نظام اقتصادی راکد نتیجه نبود 
شفافیت اطالعات 

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اعالم کرد:
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تصویر روز:   سرانجام کودتا در ترکیه

اتاق خبر: اگر از آن دس��ته از افرادی 
هستید که مناطق خلوت تر را ترجیح 
می دهی��د و اگ��ر دوس��ت داری��د از 
جاذبه های گردش��گری بی نظیر قبل 
از شلوغ ش��دن آن ها دیدن کنید، این 
فهرس��ت ده تایی را به شما پیشنهاد 

می کنیم.
جزیره ی Folegandros، یونان

وقتی صحبت از جزای��ر متعدد یونان 
باش��د، اولین اس��می که به ذهن هر 
کسی می رس��د، جزیره ی سانتورینی 
)Santorini( اس��ت. اما همسایه ی 
این جزیره که در ش��مال غربی جزایر 
 )Cyclades :س��یکلدیز )به التی��ن
قرار دارد، به زودی جای آن را به عنوان 
یک مقصد گردشگری محبوب خواهد 
 ،Folegandros گرفت. جزی��ره ی
معماری و بناهایی مشابه سانتورینی 
دارد؛ س��اختمان های س��فیدرنگ با 
گل هایی که از اطراف آن آویزان هستند 
و کلیس��اهایی با گنبدهای آبی رنگ. 
س��واحل دنج و مناظر ش��گفت انگیز 
نواحی صخره ای این جزیره نیز بسیار 

به سانتورینی شباهت زیادی دارند.
سوالبارد، نروژ

اکن��ون ک��ه روز ب��ه روز ب��ر جمعیت 
گردش��گران ایس��لند اضافه می شود، 
بد نیس��ت تا ب��ه دنبال ی��ک مقصد 
گردش��گری دیگ��ر در ش��مال اروپا 
باشیم که خلوت و دنج باشد. سوالبارد، 
مجمع الجزایری بین نروژ و قطب شمال 
است که در حال حاضر توقف گاه رایگان 
در بین مسیر ندارد و قرار گرفتن آن در 
محلی تقریباً دورافتاده سبب شده که 

س��فر به آن به هزینه و زمان بیشتری 
نیاز داش��ته باش��د. اما با این حال یک 

مقصد گردشگری فوق العاده است، 
آلتو آدیجه، ایتالیا

بخش های مختلف رش��ته کوه آلپ در 
فرانس��ه، اتریش و س��وئیس به خاطر 
مسیرهای کوهستانی و جذاب، توجه 
گردش��گران زیادی را ب��ه خود جلب 
می کنند. افراد زیادی از سراس��ر دنیا 
برای لذت بردن از کوه نوردی، اسکی و 
تفریح در دل طبیعت به این نقاط سفر 

می کنند. 
جزیره ی استردبروک  شمالی، استرالیا

 North( جزیره ی استردبروک شمالی
Stradbroke Island( ی��ک جزیره 
در استرالیا است که در کوئینزلند واقع 
شده  است. این جزیره که استرادی نیز 
نامیده می شود دومین جزیره ی شنی 
بزرگ دنیا اس��ت که از طریق فرابر و در 
 Moreton Bay پارک دریایی مل��ی

قابل دسترسی است.
جزیره ی کولبرا، پورتوریکو

در حالی که بیشتر گردشگرانی که به 
پورتوریکو س��فر می کنند معموالًدر 
هم��ان پورتوریکو یا نهایت��ا جزیره ی 
Vieques اقام��ت می کنن��د، ام��ا 
انتخاب سومی نیز وجود دارد. جزیره ی 
کولبرا کوچک ترین جزی��ره در میان 
مجمع الجزایر پورتوریکو است. سواحل 
شنی سفیدرنگ، بهترین مکان برای 
عاقه مندان به آفتاب گرفتن در ساحل 
است. شناگران و غواصان نیز می توانند 

در آب های زالل و ش��فاف این 
منطقه از جزیره های 

کوچک و صخره های مرجانی اطراف 
لذت ببرند.

ماریبور، اسلوونی
بدون شک در سفر به اروپا انتخاب های 
زیادی پیش روی شما است. شهرهای 
زیبا و رویایی پاریس و رم و صدها شهر 
کوچک و ب��زرگ دیگر. یک��ی از این 
ش��هرها، ماریبور، دومین شهر بزرگ 
اس��لوونی، است. فقط ش��هر لیوبلیانا 
)Ljubljana( پایتخت این کش��ور 
از ماریبور بزرگ تر اس��ت که این شهر 
نیز مانن��د ماریبور کمتر م��ورد توجه 
گردشگران قرار گرفته است. این شهر 
البته ب��ه بزرگی س��ایر پایتخت های 
اروپایی نیست، اما پس از اینکه در سال 
2012 به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا 
انتخاب شد، گردشگران بیش  از  پیش 

به آن توجه نشان دادند.
گیتورن، هلند

هال اش��تات  کوچ��ک  دهک��ده 
)Hallstatt( در اتری��ش به دلیل در 
اختیار داشتن مناظر نفس گیر و دیدنی 
و در دس��ترس بودن، یک��ی از مقاصد 
گردش��گری بس��یار محبوب در اروپا 
است. به دلیل نزدیکی به زالتسبورگ 
)Salzburg(، گردشگران به راحتی 
می توانن��د س��فر ی��ک روزه ای به این 
دهکده ی دیدنی داش��ته باش��ند، از 
مناظر لذت ببرند و عکاس��ی کنند. به 
زودی دهکده ی گیتورن در هلند نیز 

شرایط مشابهی پیدا خواهد کرد.

اخبار   گرد             شگریجاذبه های گردشگری کم تر شناخته شده در جهان
نمایش قدیمی  ترین پاپیروس  های مصر

ات�اق خب�ر: ب��رای اولی��ن ب��ار 
قدیمی تری��ن پاپی��روس مص��ر 
باستان در موزه قاهره برای نمایش 

عمومی گذاشته شده است.
مص��ر  باس��تانی  آث��ار  وزارت 
روز پنج ش��نبه اع��ام ک��رد این 
پاپیروس ها در نزدیکی بندر وادی 

الجرف واقع در 25 کیلومتری شهر زعفرانه کشف شده اند.
این متون باستانی که توس��ط تیمی از محققان فرانسوی و 
مصری در سال 2013 کشف شده اند، جزئیات ساخت هرم 

بزرگ جیزه را به تصویر کشیده اند.
در این پاپیروس ها به زندگی روزمره کارگرانی که در دوران 
خوف��و، فرعون مصر، قطعات بزرگ س��نگ آه��ک را برای 

ساختن هرم جیزه به قاهره می آوردند، پرداخته شده است.
سید محفوظ، یکی از اعضای تیم اکتش��افی، گفت یکی از 
این متون »دفترچه یادداشت روزانه یکی از مقام های دولت 
)مصر باستان(... اس��ت که آمار و جزئیات« کارهایش در آن 
درج شده است.بنا بر اعام وزارت آثار باستانی مصر، حدود 
40 کارگر تحت نظر این مقام دولت مشغول به کار بوده اند.

محفوظ افزود در این متون فهرس��ت مبالغ ارس��ال شده از 
اس��تان های مختلف مصر برای پرداخت حقوق کارگران و 

تهیه غذای آنها قابل مشاهده است.

کشف تازه در شهر پمپئی ایتالیا
اتاق خبر: در جریان کاوش های 
جدید در منطقه ش��هر س��وخته 
ایتالیا، وسایل و جسدهای جدیدی 
کشف شده که سرنخ های تازه ای 
را برای تحقیقات بیشتر در اختیار 

باستان شناسان قرار می دهند.
پمپئ��ی )Pompeii( ش��هری 

باستانی است و در جنوب کش��ور ایتالیا قرار دارد. این شهر 
نزدیک به 1700 سال زیر خاکسترهای آتش فشانی مدفون 
بود. باستان شناسان در جریان کاوش های باستان شناسی در 
یک فروشگاه در حومه شهر  باستانی پمپی در ایتالیا، چهار 
جسد همراه با چندین سکه طا و یک آویز گردنبند یافتند. 
اسکلت های به دس��ت  آمده متعلق به افراد جوانی است که 
به هنگام وقوع آتش فشانی کوه »وزویوس« در79 میادی 
پشت فروشگاه بوده و درنتیجه فوران گدازه ها غافلگیر شده 
و مرده اند. در جریان بررسی های انجام شده در محل کشف 
این اسکلت ها و فروشگاه باس��تانی اجاق هایی کشف شده 
است که باستان شناسان تصور می کنند احتماال کوره هایی 

برای ذوب و ساخت انواع اشیای برنزی بوده است.


