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استرداد پول گردشگران ایرانی 
وظیفه دولت ایران و ترکیه است

حمایت 
سخنگوی دولت 

 از برادر 
رئیس دولت!

سخن آغاز

هنوز ی��ک س��ال از مدیریت فطان��ت بر س��ازمان بورس 
نگذش��ته بود که ش��ایعه کنار رفتن وی مطرح شد. بعد از 
کنار رفتن صالح آبادی خیلی ه��ا انتظار چهره ای همچون 
عبده تبریزی را داش��تند اما ریاس��ت یار قدیمی اس��حاق 
جهانگیری بر بورس چندان نیز با مخالفت بازار سرمایه ای 
ها روبرو نشد به ویژه آن که افت بازار در دوران صالح آبادی 
کام بس��یاری از اهالی بورس را تلخ کرده ب��ود و این تغییر 
ضروری به نظر می رس��ید. با این وجود یک س��ال پس از 
انتخاب فطانت ش��ایعه کنار رفتن وی بر س��ر زبان ها افتاد 
و این شایعه از فروردین س��ال جاری شدیدتر شد. شایعات 
یکی از 2 گزینه اصلی جایگزینی فطانت را شاپور محمدی 
اعالم می کرد اما این ش��ایعه بارها توسط طیب نیا و حتی 

خود محمدی تکذیب ش��د تا باالخره روز س��ه شنبه همه 
پیش بینی ها به حقیقت بپیوندد. کارنامه فطانت بی شک 
با مسئله نرخ خوراک پتروش��یمی و تقویت بازار بدهی گره 

خورده است.
ش��اپور محمدی جنس بازار س��رمایه را خوب می شناسد. 
اقتصادس��نجی دان زنجان��ی دانش��گاه تهران که ریاس��ت 
بورس انرژی را  در کارنامه دارد امروز پس از 3 سال معاونت 
اقتصادی به س��ازمان بورس می رود تا در دوره ای س��خت 
بیش��تر به یاری رفیق دوران تحصیل خود یعنی علی طیب 
نیا بیاید. ش��اپور محمدی در همه س��مت های خود نشان 
داده اس��ت که مردی اهل مش��ورت، آرام، منطقی و پایبند 
به اصول علمی اس��ت که می تواند رابطه خوب س��ازمان و 
فعاالن اقتصادی را رقم بزند. کمتر زمانی صحبت های وی به 
چالشی رسانه ای بدل شده است و مهمترین مسئله نزدیکی 
دیدگاه وی به فطانت درباره بازار بدهی است. حال باید دید 
عمر مدیریت وی به یک سال عمر دولت یازدهم خالصه می 

شود و یا می تواند حکم 5 ساله خود را به انتها برد.

شایعه ای که به واقعیت تبدیل شد

فراز جبلی
سرد       بیر
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یادداشت
ترکیه نقطه سرخط

اتاق خبر: وقایع روزهای اخیر در ترکیه و کودتای 
نافرجامی که علیه دولت این کش��ور روی داد باعث 
شده است طی 72 ساعت اخیر عمده توجهات بین 
المللی به س��مت این کش��ور و خیابان های اصلی 
دو شهر آنکارا و اس��تانبول معطوف شود. کودتا که 
توس��ط گروهی از نظامیان روی داد با گذشت تنها 
4 ساعت رنگ شکست به خود دید و در سپیده مان 
روز بعد و ب��ا ورود قهرمان وار اردوغ��ان به فرودگاه 
استانبول رس��ماً به پایان پذیرفت. کودتای مذکور 
اما قطعاً تاثی��رات قابل توجهی بر عرصه سیاس��ی 
این کشور خواهد گذاشت. در اینجا به نظر می رسد 

اردوغان دو مسیر کامال متفاوت در پیش رو دارد:

نخس��ت در پیش گرفتن یک رویه جدید و آش��تی 
محوران��ه و ت��الش ب��رای کاس��تن از تن��ش ها و 
اختالفاتش با احزاب و رهب��ران مخالف و رقیب که 
همگی در هنگام کودتا پش��ت سرش ایستادند! اگر 
چنین رویه ای را در پیش بگیرد قاعدتاً روح خراش 
یافته دموکراس��ی و حکومت قانون در این کش��ور 
ترمیم یافته و فضای سیاس��ی ترکی��ه منعطف تر 
و پویاتر از قبل می ش��ود. البته ب��رای تغییر در می 
بایست وی تغییراتی اساسی در رویه پیشینش چه 
در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی اعمال 

کند، امری که سخت به نظر می رسد.
ام��ا راه دوم، تاکی��د بر ادامه روند پیش��ین اس��ت 
بخصوص ک��ه اینک می توان��د با اعتم��اد به نفس 
بیشتری در برابر رقبا بایس��تند چراکه معتقد است 
مردم تحت تاثیر پیام او به خیابان ها ریختند و مانع 
تفوق کودتاچیان ش��دند. در این مسیر او همچنان 
بر ریاس��تی کردن سیس��تم کش��ور، انجام تصفیه 
های بیش��تر در ادارات و نهادهای مختلف سیاسی، 
اجتماعی و نظامی دس��ت خواه��د زد و روز به روز 

عرصه را بر مخالفین تنگ و تنگ تر خواهد کرد.
حال باید دی��د آیا کودتای نافرج��ام ترکیه را یکبار 
دیگر به س��رخط پیش��ین باز می گردان��د یا اینکه 
رهبران این کش��ور از این تهدید دفع شده به مثابه 
فرصتی ملی برای بس��ط دموکراسی و همکاری در 

کشور استفاده خواهند کرد؟

ات��اق خبر: ای��ن روزها اخبار بر س��ر 
مس��اله فیش های حقوق��ی و برخی 
تخلف��ات در اطراف دول��ت در حال 
افزایش است در این بین رسانه های 
نزدیک و یا وابسته به جریان محافظه 
کار و منتق��د دول��ت، ن��وک پیکان 
حمالت خود را به سوی برادر رئیس 
جمه��وری نش��انه رفته ان��د. به نظر 
می رس��د هدف اصلی این حمالت، 
تبدیل کردن فریدون به پاشنه آشیل 
روحانی و استفاده از آن در انتخابات 
ریاست جمهوری س��ال آینده است. 
اما این تحوالت باعث شده است تا کم 
کم دولتی ها به فکر واکنش باشند و 
مانع از پیشروی بیش از پیش فضای 
رس��انه ای منتقدین علیه حس��ین 
فریدون شوند به قولی دولتی ها نمی 
خواهند فریدون چش��م اس��فندیار 
روحانی ش��ود! در همین زمینه و در 
جدیدتری��ن واکنش نس��بت به این 
موضوع، س��خنگوی دولت رس��ماً به 
بیان دیدگاهش پرداخته و از فریدون 

حمایت کرده است:
س��خنگوی دول��ت ب��ا انتق��اد از 
اقدامات غیراخالقی برخی رس��انه 
ها علیه دولت گفت: فقط حس��ین 
فریدون مش��مول عنای��ات برخی 
منتقدین نیس��ت بلکه هم��ه ما در 
دولت مشمول این عنایات هستیم. 
نوبخت اظه��ار داش��ت: آن بخش 
از انتق��ادات منصفانه که رس��انه ها 
انجام می دهند حقش��ان است و ما 
موظفیم اگر اش��کالی وج��ود دارد 
خودمان را اصالح کنیم و نسبت به 

وجود اشکال عذرخواه باشم.
س��خنگوی دولت به برخی 
تهمت ه��ا اش��اره کرد و 
افزود: یک رس��انه اقدام 
به این کار ک��رده بود، به 
دلی��ل اینکه ای��ن اقدام 
تشویش اذهان عمومی 
ب��ود،  و تک��رار ش��ده 
بالفاصل��ه پاس��خ آن را 
دادم و ب��ه ق��وه قضاییه 

شکایت کردم.
نوبخ��ت گفت: م��ا روح 
دع��وا  و  ماجراجوی��ی 
نداریم، هر جا اشتباهی 

را  خودم��ان  باش��د 
اصالح می کنیم.

وی اضافه کرد: عمده 
ای��ن  ک��ه  مباحث��ی 
روزه��ا در م��ورد آقای 

فریدون مطرح می شود بحث ادامه 
تحصیل وی است که وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری بیانیه و گزارش 
مش��روحی در این زمینه ارایه کرد. 
تمامی مس��ایل دیگر هم که گمانه 
زنی می شود و همه را هم می توانند 
به هم ارتباط دهند، مراجع نظارتی، 
قضایی و امنیت��ی کنترل می کنند 
و هر چه نتیجه آن باش��د م��ا تابع 
هس��تیم. س��خنگوی دولت ادامه 
داد: قب��ال هم دس��تیار ویژه رییس 

جمهوری به خاطر تحصیالت چند 
روزی در منظر نبود و دیدید که چه 
داستانی به پا ش��د اما بعد مشخص 

شد که نادرست است.
نوبخت ب��ا تاکید ب��ر این ک��ه باید 
منصفان��ه عمل کنیم، یادآور ش��د: 
تش��ویش اذهان عموم��ی و نکات 
منف��ی زودت��ر از دف��اع و مباحث 
مثب��ت در ذهن می نش��یند، نباید 

کاری کنیم، مطلب��ی بگوییم که بر 
کس��ی لکه ای را بچس��بانیم، قطعا 
بس��یاری از افراد که از ای��ن موارد 
مطلع می ش��وند از کذب بودن آن 

اطالع نمی یابند.
وی تصریح ک��رد: اینگون��ه اقدامات 
غیر اخالقی اس��ت، م��ا معتقدیم که 
باید آموزه ه��ای اس��المی را رعایت 
کنی��م، در حال��ی ک��ه این م��وارد با 
آموزهای اسالم فاصله دارد، اینها آن 
فرهنگ اس��المی اس��ت که ما انتظار 

داریم به ویژه از رس��انه های��ی که از 
ما مباحث ارزش��ی و اخالقی مطالبه 
گری دارند، خودش��ان یا أَیَُّه��ا الَّذیَن 
آَمُنوا لَِم تَُقولُ��وَن م��ا ال تَْفَعُلوَن کبر 
مقتا عند اهلل ان تقولوا م��ا ال تفعلون.  
س��خنگوی دولت همچنی��ن درباره 
 مصوبات دولت در س��فرهای استانی گفت: 
رییس جمهوری نس��بت ب��ه تعهدات دولت 

قبل خود را مسئول می داند. 

حمایت سخنگوی دولت از برادر رئیس دولت!
آیا فریدون چشم اسفندیار روحانی است؟

ارد  شیر پشنگ

عضو شورای سرد بیری

نوبخت: ما روح ماجراجویی و دعوا نداریم، هر جا اشتباهی 
باش�د خودمان را اصالح می کنیم. عمده مباحثی که این 
روزها در مورد آقای فریدون مطرح می ش�ود بحث ادامه 
تحصیل وی اس�ت که وزارت علوم، تحقیق�ات و فناوری 

بیانیه و گزارش مشروحی در این زمینه ارایه کرد
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گوشه کنار اقتصاد                    

نقش البی صهیونیستی در لغو 
پروازهای ایرانی

اتاق خبر: ش��نیده ها حاک��ی از این 
اس��ت که ی��ک ایرالی��ن اوکراینی 
وابس��ته به جریان های صهیونیستی 
به بهان��ه تحریم های هوای��ی ایران با 
کارشکنی های گس��ترده قصد دارد 
مانع از انجام پروازهای ش��رکت های 
هواپیمای��ی کش��ورمان در مس��یر 

تهران – کیف شود.این در حالی است که پس از لغو تحریم ها و 
اجرایی شدن برجام ایرالین های ایرانی تالش دارند مسیرهای 
پروازی خود را در سراسر نقاط جهان افزایش دهند و در شرایط 
رقابتی عادالنه وارد بازار بین المللی شوند اما سنگ اندازی ها و 

البی های صهیونیستی این فرصت را می گیرد.
ایرالین ه��ای ایران��ی دو روز در هفته به کی��ف اوکراین پرواز 
دارند این در حالی اس��ت که یک شرکت هواپیمایی اوکراینی 
از چندین سال گذشته جابجایی مسافران ایران – اوکراین را 
در دست داش��ت. حال اینکه پس از حضور موفق ایرالین های 
ایران��ی در این مس��یر این ش��رکت هواپیمای��ی اوکراینی با 
البی های گسترده، تحریم هایی را برای شرکت های هواپیمایی 
کشورمان در اوکراین اجرایی کرده اس��ت.گفته می شود این 
ایرالین وابسته به جریان  صهیونیستی در اوکراین، قصد دارد 
پروازهای هواپیماهای کشورمان در مسیر تهران – کیف را لغو 

کند و برای تحقق این امر اقداماتی هم انجام گرفته است.
 رشد تولید فوالد ایران 

به لطف صادرات
اتاق خبر: س��ید رضا شهرس��تانی 
با بی��ان این که ای��ن افزای��ش تولید 
ف��والد مربوط ب��ه فوالد خام اس��ت، 
گفت: براس��اس آمار، در تولید فوالد 
خام ش��اهد افزایش بودی��م اما تولید 
محصوالت نهایی فوالد کاهش یافته 
است. وی با اشاره به آمار تولید اظهار 

کرد: تولید فوالد به صورت ش��مش و بیلت در سه ماه نخست 
امس��ال معادل چهار میلیون و ۶۹۰ هزار تن بوده اس��ت که 
نسبت به سه ماه اول سال گذش��ته چهار درصد رشد داشته و 
این در حالی است که میزان کل تولید محصوالت فوالدی در 
سه ماه اول امس��ال به چهار میلیون و 2۸3 هزار تن رسید که 
نسبت به زمان مشابه در  س��ال ۱3۹4 با منفی هشت درصد 

کاهش همراه بوده است.
عضو انجم��ن تولیدکنندگان فوالد با اش��اره ب��ه این که اکثر 
صادرات فوالد ایران به صورت شمش است، خاطر نشان کرد: 
الزم است فوالدسازان تمرکز خود را روی صادرات قرار دهند 
و کیفیت و اس��تانداردهای الزم را در این حوزه کسب کنند تا 
توان رقابتی با تولیدکنندگانی مانن��د ترکیه را در بازار جهانی 

به دست بیاورند.
بر اس��اس گزارش انجمن جهانی فوالد، در حالی تولید فوالد 
خام ایران در ش��ش ماهه نخست س��ال 2۰۱۶ با 5.2 درصد 
افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به هشت میلیون 
و ۸۰۶ هزار تن رسید که میزان تولید فوالد خام ۶۶ کشور دنیا 

طی همین زمان با کاهشی ۱.۹ درصدی روبرو بوده است.
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اتاق خبر:  ش��ورای عالی بورس ضمن پذیرش استعفای دکتر 
محمد فطانت به اتفاق آراء شاپور محمدی را بعنوان رییس جدید 

سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب کرد.
شورای عالی بورس و اوراق بهادار با حضور اعضاء و به ریاست وزیر 

امور اقتصادی و دارایی تشکیل جلسه داد.
در این جلسه ضمن معرفی آقایان موس��ویان، طالبی، سعدی 
و محس��نی بعن��وان اعض��ای جدید ش��ورا از زحم��ات آقایان 
پورابراهیمی، زالی، مقدس��یان و خانم فقیه نصی��ری به عنوان 
اعضای سابق که دوره عضویتش��ان به پایان رسید تقدیر شد.بر 
پایه این گزارش، دکترشاپور محمدی به عنوان گزینه پیشنهادی 
هیت مدیره جدید، بعنوان گزینه نهایی ریاست سازمان بورس 
به شورا معرفی و به اتفاق آرا از سوی اعضا به عنوان رییس جدید 
سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شد.گفتنی است فطانت که 
طی ماه های اخیر چند بار استعفای خود را تقدیم وزیر اقتصاد 
کرده بود هم اکنون با حکم طیب نیا به عنوان مشاور وی منصوب 
شد.همچنین الزم به ذکر اس��ت، آقایان محمدی، امیری، فالح 
پور، س��عیدی و عراقچی توسط ش��ورای عالی بورس به عنوان 
اعضای جدید هیأت مدیره این س��ازمان منصوب شدند.دکتر 
شاپور محمدی )، شهرستان خدابنده، اس��تان زنجان( معاون 
اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم جمهوری 
اس��المی ایران، دکتری اقتصادسنجی و توس��عه، عضو هیئت 
علمی )دانش��یار( و مدیر گروه مدیریت مالی و بیمه دانش��کده 
مدیریت دانشگاه تهران را در کارنامه خود دارد.شاپور محمدی 
)، شهرستان خدابنده، اس��تان زنجان( معاون اقتصادی وزارت 
امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم جمهوری اس��المی ایران، 
دکتری اقتصادسنجی و توس��عه، عضو هیئت علمی )دانشیار( 

و مدیر گروه مدیریت مالی و بیمه دانش��کده مدیریت دانشگاه 
تهران را در کارنامه خود دارد.سوابق کاری: نخستین مدیرعامل 
ب��ورس انرژی؛دومین دبیرکل کانون نهادهای س��رمایه گذاری 
ایران؛مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ش��رکت س��رمایه گذاری 
آتیه اندیش��ان مس،عض��و هیئت مدی��ره ش��رکت های تولید 
فرومولیبدن کرمان، سرمایه گذاری مس سرچشمه،کارگزاری 
بانک تجارت،ارزش پرداز آریان؛معاون پشتیبانی پردیس علوم 
اجتماعی و رفتاری دانش��گاه تهران، عضو هیئ��ت داوری بازار 
سرمایه، قائم مقام مدیرعامل ش��رکت مدیریت سرمایه گذاری 
هیمر،عضو شورای سرمایه گذاری بیمه ایران،عضو شورای عالی 
تحقیقات بانک س��په،رئیس کمیته امتحانات سازمان بورس و 
اوراق بهادار،مشاور مدیرعامل و عضو کمیته عالی اعتبارات بانک 
تجارت، عضو شورای تحقیقات سازمان تامین اجتماعی، عضو 

کمیته شاخص سازمان بورس و اوراق بهادار.

اتاق خبر:  ولی اله سیف در دو جلسه کارگروه تسهیل 
و رف��ع موانع تولید و ش��ورای گفت��وی خصوصی 
و دولتی اس��تان آذربایج��ان غربی با اش��اره به 
موضوع اختصاص ۱۶ ه��زار میلیارد تومان برای 
75۰۰ بنگاه تولیدی کوچک و متوس��ط گفت: 

آمار تسهیالت سال گذش��ته به میزان 4۱7 هزار 
میلیارد اس��ت که اگر 5۰ درص��د آن را غیرتمدیدی 

در نظر بگیریم مبلغی بیش از 2۰۰ میلیارد تومان می ش��ود و 
ش��بکه بانکی تنها با اعطای زیر ۱۰ درصد از این مبلغ می تواند 
تس��هیالت ۱۶ هزار میلیارد تومان��ی را برای این بن��گاه ها در 
نظرگیرد. بنابراین محدودیتی برای نظام بانکی در اعطای این 
تسهیالت وجود ندارد و بانک مرکزی با بخش نامه ای، بانک ها 

را برای انجام این کار مکلف کرده است.
رییس شورای پول و اعتبار برگزاری جلسات مشترک کارگروه 
تس��هیل و رفع موانع تولید را زمینه ای ب��رای ایجاد تفاهم بین 
شبکه بانکی و مسئوالن استانی دانست و اظهار کرد: نظام بانکی 
و بنگاه های تولیدی هرکدام مش��کالت خ��ود را دارند و باید به 
تفاهم و درک مش��ترک درخصوص مشکالت یکدیگر برسند. 
بنابراین کارگروه های تس��هیل و رفع موانع تولید در استان ها 
ایجاد شده تا بتوانند زمینه تفاهم را ایجاد و به شناسایی مسائل 
پیش رو کم��ک کنند. رییس کل بانک مرکزی در این جلس��ه 
بر س��رعت عمل نظام بانکی تاکید کرد و گفت: نظام بانکی باید 
فرآیند مشخص و مناسبی درخصوص اعطای تسهیالت به بنگاه 
های تولیدی کوچک و متوس��ط تعریف کند. بانک مرکزی نیز 
در این خصوص موارد چک برگشتی، مطالبات غیرجاری، عدم 

رعایت نس��بت مالکانه و عدم وجود منابع در استان را 
مستثنی کرده است.

وی افزود: شرط اعطای تسهیالت به بنگاه های 
کوچک و متوسط این است که تسهیالت سرمایه 
در گردش به حرکت خط تولید و اس��تمرار آن 
منجر ش��ود. حرکت نیز زمانی صورت می گیرد 
که محصول تولیدی، بازار مناسب داشته باشد و بنگاه 

تولیدی بتواند خلق ارزش کند.
سیف، اثربخشی در افزایش تولید و اش��تغال را شرط الزم برای 
اعطای تسهیالت دانس��ت و گفت: ظرفیت منابع و تسهیالت 
شبکه بانکی محدود است و باید دقت شود این منابع به بخش 
هایی اختصاص یابد که بیشترین اثربخشی را بر افزایش تولید 
و ایجاد اش��تغال دارند.رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر لزوم 
حرکت حساب شده تر نظام بانکی در سال جاری، خاطرنشان 
کرد: س��ال جاری، بنا به تاکید مقام معظم رهبری سال اقدام و 
عمل اس��ت و ما باید در عملکرد پایان س��ال، شاهد رونق بنگاه 
های کوچک و متوسط در کشور باشیم.وی با اشاره به رشد 44 
درصدی تسهیالت پرداختی طی سه ماهه اول سال نسبت به 
دوره مشابه س��ال قبل، تصریح کرد: اولویت اول امسال تزریق 
تسهیالت به عنوان سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی 
است که مشکل نقدینگی دارند.رییس کل بانک مرکزی با تاکید 
 بر نظارت دقیق ب��ر نحوه اعطای تس��هیالت در بانک ها گفت: 
بانک ها بای��د اطمینان حاص��ل کنند که بنگاه ه��ای گیرنده 
تس��هیالت به مرحله تولید رس��یده باش��ند و زمینه بروز سوء 

استفاده گرفته شود.

تعیین رییس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار

عزم نظام بانکی، کمک به تولید و افزایش اشتغال است



 اتاق4
 بازرگانی

راهروهای اتاق
نظام اداری، مدیران را به تصمیم 

نگرفتن تشویق می کند
ات�اق خب�ر:  میزگ��رد ش��ورای 
بخ��ش  و  دول��ت  گفت وگ��وی 
خصوصی با عنوان »چرا مس��ائل 
اقتصاد ایران حل نمی شود؟« عصر 
سه شنبه 5 مرداد ۱3۹5 با حضور 
پدرام س��لطانی نایب رییس اتاق 
ایران و حسن سبحانی اقتصاددان 

و نماینده پیشین مجلس برگزار شد.
پدرام سلطانی در این نشس��ت گفت:  اگر بخواهیم بررسی 
کنیم که چرا مسائل اقتصاد کشور حل نمی شود، باید بگوییم 
که اصوالً مسائل اقتصاد ایران چیس��ت، آیا در سطح کالن 

روی مسائل اقتصاد ایران اشتراک  نظر داریم؟
وی تصریح کرد: نه تنها مس��ووالن دولتی، بلکه اقتصاددان 
ها نیز در خصوص اولویت بندی مس��ایل اقتصادی کشور، 
دیدگاه مشترکی ندارند. اصوالً ما در تعریف موضوع مشکل 
داریم و اش��تراک نظری در این بخش وجود ن��دارد. چرا که 
اگر اشتراکی داشت باید س��ند یا میثاق نامه ای در هر دولت 
نسبت به این موضوعات وجود داشت. نایب رئیس اتاق ایران 
گفت: یکی از مشکالت ما این است که با هر بار تغییر دولت 
یا مجلس، در بر پاش��نه دیگری می چرخد. سلطانی با بیان 
اینکه بخش دوم این سؤال برمی گردد به اینکه اقتصاد ایران 
چیست، بیان داش��ت: باید دید اقتصاد ایران تابع چه الگو و 
چه مکتبی است، آیا اقتصاد ایران از رویکرد سوسیالیستی، 
اقتصاد دس��توری، اقتصاد بازار آزاد یا ب��ه تعبیری از مکتب 

اقتصاد اسالمی تبعیت می کند؟
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران و روش بحث در حوزه اقتصاد 
را تبیین نکرده ایم، تصریح کرد: ما شنیده ایم که اقتصاد ما، 
اقتصاد اسالمی اس��ت. اما روش ها و الگوهای حل مسئله در 

اقتصاد اسالمی را هنوز از اقتصاددانان ندیده و نگرفته ایم.
رفع موانع صادرات به عزم ملی نیاز دارد

ات�اق خب�ر:  موان��ع و مش��کالت 
متعددی بر س��ر راه ص��ادرات قرار 
گرفته است؛ فاضل شنیور این موانع 
را به دو بخ��ش داخل��ی و خارجی 
تقسیم می کند و رفع این موانع را در 
گروه عزم ملی می داند. حضور بخش 
خصوص��ی در بازارهای ص��ادرات 
کم رنگ اس��ت؛ و اما اقتص��اد صادرات مح��ور مدیون فعالیت 
بخش خصوصی است. آمارهای رسمی از ۸5درصدی اقتصاد 
دولتی می گویند و از س��هم ۸۰درصدی بخش خصوصی در 
بازار صادرات. طبق اعالم رسمی رییس کنفدراسیون صادرات 
ایران، ۱۰۰۰ شرکت  بخش خصوصی در س��ال های اخیر  در 
زمینه صادرات فعالی��ت می کنند و این ۸۰درص��د صادرات 
در اختیار این تعداد از ش��رکت ها اس��ت. بخ��ش خصوصی و 
اقتصاد صادرات محور با موانعه و مش��کالت زیادی روبروست. 
فاضل ش��نیور، نایب رئیس کمیس��یون بازرگانی داخلی اتاق 
ایران، موانع صادرات در ایران را از س��ه جنبه بررسی می کند. 
او می گوید: »مس��ائل مربوط به صادرات مانن��د از بین بردن 
موانع صادرات، تش��ویق صادرکنندگان، دادن خدمات الزم و 
مواردی ازاین دست باید موردبررسی قرار گیرد  تا به این امور به 
شکلی گسترده در سمینارها و مجامع علمی از سوی محققان 

و مسئوالن مربوطه در وزارت بازرگانی و صنایع توجه شود.«

شرایط برای حیات بنگاه های اقتصادی سخت شده است

پنجشنبه 7 مرداد 1395 

اتاق خبر: محمد اتابک همکاری های 
اتاق بازرگانی و دولت را خوب ارزیابی 
می کند و معتقد است می توان با این 
فعالیت های مش�ترک ظرفیت های 

بیشتری را در اقتصاد ایجاد کرد.
  

نشست های مش�ترکی که میان 
دول�ت و اعضای ات�اق برگزار می 

شود را چطور ارزیابی می کنید؟
در این نشس��ت ها دو نکته مهم وجود 
دارد یکی اینکه مسائل صنعت و اقتصاد 
را بررس��ی می کنن��د و در آن چاره ای 
کوتاه مدت برای بحران های موجودی 
که ناش��ی از وضعی��ت رک��ود حاکم بر 
اقتصاد کشور اس��ت مطرح می شود که 
ات��اق بازرگانی نگاه خوبی ب��ه آن دارد و 
همچنین اتاق توانس��ته اس��ت نظرات 
و پیش��نهادات خود را  به شکل کامل به 
حاکمی��ت منتقل کند ک��ه در تصمیم 
گیری ها به بخشی از آنها توجه می شود.

به نظر ش�ما دولت فعلی توانسته 
عملکرد خوبی در این نشست ها 

داشته باشد؟
از منظر صنایع و اقتص��اد نمیتوانیم بگوییم که 
دولت توانس��ته تمام انتظارات را پاسخگو باشد. 
درواق��ع انتظار ما ای��ن بود ک��ه در بخش تقاضا 
در صنایع تحریک بهتری ش��ود که انجام نش��د 
همچنین انتظار داش��تیم که دول��ت در رابطه با 

مواردی را که به کارخانجات و بنگاه های اقتصادی 
فشار وارد می کند مانند مالیات و بیمه عملکرد 
بهتری داشته باشد و با تسامح و تساهل نگاه کند 

که متاسفانه هیچ کدام را انجام نداده است.
بخش خصوصی همواره از دولت توقع 
داش��ته که در مرحله رک��ود در بنگاه 
های اقتصادی فش��ار را بیش��تر کند . 
در حال حاضر در بحث مالیات،  بیمه 
و با پرداخت ه��ای غیر متعارفی که بر 
گاز و برق کارخانج��ات وارد می کند 
در ش��رایط مختل��ف از کارخانجات 
و از مص��رف کنن��دگان عم��ده می 
خواهد شرایط برای حیات بنگاه های 
اقتصادی بسیار سخت شده ما انتظار 
داریم که دولت با بخش های خصوصی 
در تسهیل فضای کس��ب و کار همراه 
شود  و تسهیالتی که برای بنگاه های 

اقتصادی در نظر گرفته ش��ده اس��ت 
هنوز اجرایی نشده است. و آنچه که در 
بخش نامه ها و آیین نامه ها آمده است 
با آنچه که فعاالن خصوصی احساس 

می کنند متفااوت است.
بنابر این ش�ما اعتقاد دارید که دولت 
اقدام�ات ب�ه جایی ب�رای خ�روج از 
وضعیت رکود و حل مسائل اقتصادی 

انجام نداده است؟
شاید درست نباش��د که بگوییم دولت 
اقدامات خوبی انجام نداده اس��ت بلکه 
درست تر آن است که بگوییم اقداماتی 
که دولت تا به حال انج��ام داده منتج به 
نتیج��ه خوبی نش��ده چنانکه وضعیت 
رکود همچن��ان باقی اس��ت و صنایع با 
مش��کالت زیادی فعالیت های خود را 

دنبال می کنند..  

وجود 18 هزار قانون مغایر و یک هزار قانون 
مخل کسب وکار در کشور

اتاق خبر:بیست و دومین گردهمایی اعضای 
کمیسیون تس��هیل کس��ب وکار با محوریت 
ارائ��ه گزارش��ی از پیگی��ری مطالبات بخش 
خصوصی از دولت برگزار شد. در این نشست 
نامه ۱۰ بندی ات��اق تهران برای مع��اون اول 
رییس جمهور مورد بررسی قرار گرفت و از آنجا 
که اغلب مطالبات نامه، مرتبط با کمیس��یون 

بود، گزارشی از روند پیگیری آن به اعضا ارائه شد. هم چنین 
در این کمیسیون اعالم شد که هنوز قوانین زیادی در کشور 
وج��ود دارد که برای بهب��ود فضای کس��ب وکار مانع ایجاد 

می کند و سرعت حذف این قوانین هم پایین است
در ابتدای این نشس��ت محمدرضا نجفی منش که ریاست 
کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران را برعهده دارد، 
گزارش��ی از نتایج پیگیری های اتاق ته��ران در خصوص 
نامه ای ک��ه چندی پیش با امضای مس��عود خوانس��اری 
برای اس��حاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ارسال 
ش��ده بود، ارائه کرد؛ نام��ه ای که حاوی ۱۰ درخواس��ت 
و پیش��نهاد در حوزه بیمه، مالیات و رفع برخی مشکالت 
حوزه کس��ب وکار بود. بخش��ی از این مطالبات، مبتنی بر 
همان مش��کالتی بود که کمیسیون تس��هیل کسب وکار 
در طول یک س��ال گذش��ته از فضای کس��ب وکار کشور 

احصا کرده بود.نجفی منش در این نشس��ت 
عن��وان کرد که یک��ی از موارد درخواس��تی 
اتاق تهران معاف ش��دن س��ود تف��اوت نرخ 
تس��عیر ارز صادرات از دریاف��ت مالیات بود 
که س��ازمان ام��ور مالیات��ی با درخواس��ت 
اتاق ته��ران موافقت کرد و بخش��نامه ای به 
امضای رییس کل سازمان امور مالیاتی برای 
حذف این مالیات ابالغ ش��د.  رییس کمیس��یون تسهیل 
کسب وکار اتاق تهران گفت: هم چنین بنا بر این بخشنامه 
صادرکنندگانی که دچار مشکالت و گرفتاری های مالیاتی 
در چند سال گذشته شده اند می توانند با استناد به همین 
بخشنامه مشکالت خود از سال ۱3۹۱ به بعد را حل کنند. 
نجفی منش هم چنی��ن در ادامه به س��ایر مطالبات بخش 
خصوصی از دولت به ویژه در حوزه بیمه اشاره کرد و گفت: 
در عین حال ات��اق تهران خواهان آن بود که حسابرس��ی 
اس��ناد مالی و دفاتر فعاالن اقتصادی که گاه تا ۱۰ س��ال 
قبل را شامل می شد، حداکثر تا شش ماه کاهش پیدا کند. 
سرانجام در جلساتی که با رییس سازمان تامین اجتماعی 
برگزار شد، ایشان پذیرفتند که این بازه دو ساله شود. با این 
همه تالش ما کاهش این مدت به همان شش ماهی است 

که در قانون هم دیده شده است.
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د     ید     گاه

اولویت سازمان زمین شناسی، بهبود 
انتشار اطالعات پایه

پای��ه  اطالع��ات  خب�ر:   ات�اق 
زمین شناس��ی از جمل��ه مهم ترین 
ابزاره��ای الزم ب��رای فعالیت ه��ای 
معدن��ی اس��ت. از طرف��ی دیگ��ر 
جم��ع آوری و تولی��د ای��ن اطالعات 
را نمی ت��وان به طور کام��ل به بخش 

خصوصی محول کرد چراکه این عملیات بسیار پر هزینه است. 
عالوه بر آن در کوتاه مدت و حتی میان مدت نتایج اقتصادی ویژه 
موردنظر بخش خصوصی را به همراه ندارد. از این روس��ت که در 
بسیاری از کشورهای مطرح معدنی جهان، دولت ها ضمن قبول 
کردن این ریسک، وظیفه جمع آوری، تولید و انتشار این اطالعات 
را بر عهده گرفته ان��د.  بر همین اس��اس، در ایران نیز س��ازمان 
زمین شناسی و نقش��ه برداری معدنی کشور در س��ال ۱34۱ با 
کمک سازمان ملل تاسیس شد. وظیفه اصلی این سازمان انجام 
بررسی های زمین شناس��ی و معدنی، برنامه ریزی و جمع آوری 
نتایج فعالیت های زمین شناسی و تهیه نقشه های زمین شناسی 
ایران مقرر شده اس��ت. درحال حاضر با اهتمام این سازمان تمام 
نقشه های زمین شناسی )که از جمله مهم ترین اطالعات مورد نیاز 
برای اکتشاف مواد معدنی است( »مقیاس کوچک« در برگیرنده 
وس��عت باال و دقت پایین، در مقیاس های ۱ به 25۰هزارم و ۱ به 
۱۰۰هزارم تهیه شده اکنون درگیر تهیه نقشه های دارای مقیاس 
بزرگ ۱به 5۰هزارم اس��ت.  با وجود اینکه نظ��ام اطالعات پایه 
زمین شناس��ی در ایران، از دیدگاه ساختاری، به نظر کارآ می آید 
اما با اوج گیری فعالیت های معدنی بخش خصوصی در سال های 
اخیر و نیاز بیشتر به انجام فعالیت های اکتشافی، برخی چالش ها 

مانند ضعف در انتشار اطالعات گریبان فعاالن معدنی را گرفت.
در س��ال های اخیر با گس��ترش نفوذ اینترنت در می��ان جوامع، 
بیشتر کش��ورهای معدنی جهان اقدام به انتشار رایگان اطالعات 
زمین شناس��ی خود در قالب این ش��بکه کرده اند. هدف اصلی از 
اجرای چنین طرحی، نخست تسهیل فعالیت های معدنی و در پی 
آن کاهش ریسک سرمایه گذاری و دوم کاهش امکان سوءاستفاده 
مقامات دولتی و نزدیکان آنها به دلیل کاهش قیمت اطالعات بوده 
است. از جمله موفق ترین این کشورها استرالیا است که نقشه های 
زمین شناسی خود را در سایت ش��بکه اطالعات علوم زمین خود 
بارگذاری کرده اس��ت.  این در حالی اس��ت ک��ه دریافت این نوع 
اطالعات در ایران هنوز با دریافت مبلغی امکان پذیر است و گاه به 
دلیل اخذ بعضی مجوزها متوقف است. در این زمینه در سال های 
اخیر سازمان زمین شناسی با تاسیس پایگاه ملی داده های علوم 
زمین خواست به نحوی پاسخگوی این نیازها باشد اما هم اکنون 
س��ایت مورد نظر فعالیتی ندارد.  همچنین س��ازمان بخش��ی از 
اطالعات مورد نیاز برای اکتشاف مواد معدنی )انواع نقشه های مورد 
نیاز( را در سایت خود قرار داده که از نظر امکان دسترسی راحت تر، 
بسیار مناسب است و نش��ان از مخاطب سنجی دقیق مسئوالن 
آن دارد.  اگر مشخصات نقشه مورد نیاز در قسمت های مشخص 
شده وارد شود، معلوم می ش��ود که تعداد قابل توجهی از نقشه ها 
در سایت بارگذاری نشده اند. به نظر می رسد از جمله اولویت های 
سازمان زمین شناس��ی، بهبود فرآیند انتشار اطالعات پایه زمین 
باشد. این موضوع هزینه های فعالیت های معدنی که اکنون درگیر 
رکودی بی سابقه است را کاهش داده و با کاهش امکان رانت جویی، 
اطمینان عمومی را به دولت و دستگاه های وابسته افزایش می دهد.

اتاق خبر: ابراهیم جمیلی افزود: اگرچه 
بنده با واگذاری مع��دن انگوران به بخش 
دولتی موافق نبودم، اما در ش��رایطی که 
بیش از ۸۰ درصد از مواد معدنی مورد نیاز 
شرکت ها توسط معدن انگوران تأمین می 
ش��ود و در حالی که این معدن از وضعیت 
مناسبی برخوردار نیست، شرکت تهیه و 
تولید مواد معدنی با عملکرد مناسب خود 
بهره برداری مطلوبی از این معدن می کند.

وی اف��زود: بررس��ی صورت ه��ای مالی 
کنسرسیوم صنعت س��رب و روی حاکی 
از آن اس��ت که ای��ن مجموع��ه نیمی از 
سرمایه خود را از دست داده و بدهی قابل 
توجهی را در صورت ه��ای مالی خود به 
ثبت رس��انده و به نظر می رسد مشمول 
ماده ۱4۱ قانون تجارت ش��ده اس��ت. بر 
این اس��اس می توان گفت کنسرسیومی 
که طی هش��ت س��ال فعالیت نتوانسته 
فعالیت مفی��د و کارآمدی انج��ام دهد، 
نمی تواند معدن انگوران را مدیریت کند 
و واگذاری ب��ه آن اجحاف در حق صنعت 
به شمار می رود. این کارشناس ارشد بازار 

با تأکید بر اینکه با واگذاری معدن انگوران 
به کنسرسیوم صنعت و روی مخالف است، 
در این خصوص افزود: به نظر می رس��د 
افرادی که واگ��ذاری معدن انگ��وران به 
کنسرسیوم را پیگیری می کنند، در پی 
رانت خواری هستند. چرا که در شرایطی 
که صنعت نیاز مبرم به تأمین مواد اولیه 
مورد نی��از کارخانج��ات تولی��دی دارد 
نبایس��تی آرامش حاکم بر هم زده شود 

و بحران در بهره ب��رداری از معدن ایجاد 
گردد.از س��وی دیگر تعام��ل و همکاری 
بیشتری شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
با شرکت های تولید کننده الزم به نظر می 
رسد. چرا که در بسیاری از موارد شاهد بی 
مهری این ش��رکت به برخی از واحدهای 
تولیدی هستیم و با توجه به وابستگی زیاد 
شرکت ها به مواد معدنی همکاری بیشتر 

میان آنها امری بسیار مهم تلقی می شود.

کنسرسیوم صنعت روی در تملک معدن 
انگوران کوتاهی کرد

اتاق خبر:  س��عید صمدی در خصوص تأثیر رکود جهانی 
بر معادن غیرفلزی اظهار داشت: ارتباط ما با بازار جهانی در 
معادن غیرفلزی به نسبت معادن فلزی کم تر بوده است، به 
همین جهت می توان گفت این معادن ک��م تر دچار رکود 

جهانی شده اند.
صمدی ادامه داد: به عبارتی دیگر، سایر کانی ها مثل آهک 
سنگ گچ سنگ های ساختمانی، ارتباط تنگاتنگی با بازار 
جهانی ندارند به همی��ن جهت نیز کم ت��ر از رکود جهانی 
تأثیر پذیرفته اس��ت. اما به هر حال، رکود جهانی بر معادن 

غیرفلزی نیز به طور غیر مستقیم تأثیرگذار بوده است.
وی افزود: همان طور که همه می دانند معادن فلزی شامل 
سنگ آهن، طال، سرب، روی و مس می باشد. این ها فلزات 
اصلی هس��تند که ۶۰ درصد ص��ادرات م��واد معدنی ما را 
تشکیل می دهند اما در صادرات کانی های غیرفلزی ارتباط 

ما با بازارهای جهانی کم تر است.
رییس کمیس��یون معدن خانه اقتصاد ایران ضمن اش��اره 
به وجود رکود در بخش معادن غیرفلزی یادآور ش��د: رکود 
معادن غیرفلزی متأثر از رکود اقتصاد داخلی است. به طور 
مثال بخش��ی از معادن غیرفلزی س��نگ های ساختمانی 
هستند؛ سنگ های ساختمانی نیز تحت تأثیر ساخت و ساز 
و مسائل مسکن دچار رکود شده اند. سایر کانی ها نیز تحت 

تأثیر رکودی که در اقتصاد داخل وجود دارد قرار گرفتند.
این فعال معدنی خاطرنش��ان کرد: اگر ش��رایط ساخت و 
ساز بهتر شود،  قطعا رونق سنگ های ساختمانی نیز، بهتر 
خواهد ش��د. صمدی افزود: بیش از ۹۰ درصد سنگ های 
ساختمانی مصرف داخلی دارند و تنها ۱۰ درصد از این کانی 

صادر می شود به همین جهت کم تر تحت تأثیر بازار جهانی 
و رکود می باشد.

وی ضمن اشاره به ظرفیت های موجود در معادن غیر فلزی 
بیان داشت: با وجود رنج گس��ترده کانی ها در این بخش از 
صنعت، می توان گفت ما از ظرفیت های این معادن کمتر 

استفاده کرده ایم.
صمدی ادام��ه داد: در ایران،  معدن تنه��ا در معادن فلزی 
خالصه می ش��ود و مع��ادن غیرفلزی مهج��ور ماندند، در 
حالی که کانی هایی مثل معادن س��نگ گچ، آهن و نمک 
دارای رتبه های جهانی هستند و جای کار فراوانی دارند. اما 
متأسفانه درکشور از ظرفیت های موجود به خوبی استفاده 
نمی کنیم. رییس کمیس��یون معدن خانه اقتص��اد ایران 
یادآور شد: البته برخی از کانی ها به لحاظ هزینه حمل و نقل 
ارزش پایینی دارند و طبیعتا نمی ت��وان در تجارت جهانی 

روی آن ها حساب کرد.

رکود معادن غیرفلزی متأثر از رکود اقتصاد داخلی است
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 اعتقاد دولت به بخش خصوصي 
در حد حرف است

اتاق خبر: ش��وراي گفت وگوي 
دول��ت و بخ��ش خصوص��ي در 
حقیق��ت کارگ��روه مش��ترکي 
اس��ت که میان بخش خصوصي 
و حاکمیت تش��کیل مي ش��ود و 
البته با توجه به مش��کالت بخش 
خصوصي مهم ترین دیالوگ میان 
بخش خصوصي و دولت قرار است در این جلسات برگزار 
ش��ود. اگرچه امروز اتاق بازرگاني به عنوان دبیرخانه این 
شورا روي این مساله مانورهاي زیادي مي دهد اما مساله 
این است که بعضي از چهره هاي قدیمي بخش خصوصي 
به شکل دیگري به این موضوع مي نگرند. در این خصوص 
گفت وگویي با محمد حسین روشنک عضو اتاق بازرگاني 

مشهد داریم که در ادامه مي خوانید. 
  

چنانکه در برنامه هاي ش�وراي گفت وگو آمده اس�ت 
ق�رار براین بوده که جلس�ات این ش�ورا ه�ر 2هفته 
یک بار تشکیل شود اما در حال حاضر شاهد هستیم 
که ای�ن جلس�ات ماه�ي یک بار ی�ا کمتر تش�کیل 

شده اند. به نظر شما دلیل این مساله چیست؟
اجازه بدهید ک��ه اول دلیل ش��کل گیري و ایجاد این 
نهاد و همچنین عملکرد آن را در طي این چند س��الي 
که از ایجاد آن گذشته اس��ت را بررسي کنیم و بعد به 
دالیل لغو ش��دن جلس��ات بپردازیم. در همه دوره ها 
در کش��ور مش��کالت اجرای��ي در قوانی��ن اقتصادي 
وجود داش��ته اس��ت در دولت قب��ل براي ح��ل این 
مس��ائل و نیز ایجاد رونق اقتصادي ایجاد کارگروهي 
میان دول��ت و حاکمیت و در مقاب��ل نهادهاي بخش 
خصوصي با عنوان شوراي گفت وگو پیشنهاد شد که با 
پیگیري هاي مجلس و اتاق بازرگاني این نهاد با اهداف 

و برنامه هاي مشخصي تشکیل شد
با توجه این مسائل همکاري و عملکرد دولت را 

با شوراي گفت وگو چطور ارزیابي مي کنید؟
در دولت فعلي در ظاهر دولت اش��تیاق و تمایل باالیي 
به همکاري و حمایت از بخش خصوصي نشان مي دهد 
اما در عمل کمکي نشده اس��ت. در واقع به همین دلیل 
است که جلسات به ش��کل منظم تشکیل نمي شود و تا 

به امروز نتیجه درستي از آنها دریافت نشده است.
با توجه این مسائل همکاري و عملکرد دولت را 

با شوراي گفت وگو چطور ارزیابي مي کنید؟
در دولت فعلي در ظاهر دولت اش��تیاق و تمایل باالیي 
به همکاري و حمایت از بخش خصوصي نشان مي دهد 
اما در عمل کمکي نشده اس��ت. در واقع به همین دلیل 
است که جلسات به ش��کل منظم تشکیل نمي شود و تا 

به امروز نتیجه درستي از آنها دریافت نشده است.
چنان که بارها بخش خصوصي م��وارد مختلفي را به 
شوراي گفت وگو ارجاع داده اما پاسخ درستي دریافت 
نکرده اس��ت، ب��راي مث��ال در حوزه ص��ادرات بحث 
مالیات برارزش افزوده که از طرف دولت تصویب ش��د 
مش��کالت زیادي را براي تج��ارت و همچنین بخش 
خصوصي ایجاد کرد که تالش شد تا با طرح این مساله 
در ش��وراي گفت وگو از اجراي آن جلوگیري شود اما 

متاسفانه اقداماتي انجام نشد...

تشکل 
ها
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قبل از شوراي گفت  و گو بین بخش خصوصي و دولت گفت و گویي نبود

حذف انحصار کاالهای بی کیفیت چینی دربازار ایران
عباس آرگون د         ر گفت وگو با اتاق خبر:

اتاق خبر: اگر چه بخشی از انتظاراتی که درمورد برجام 
و وضعیت پس�ابرجام به وجود آمده بود با منطق فاصله 
زیادی داشت اما باید پس از یک سال منتظر تغییرات و 
تسهیل بسیاری از اصول کلی در نظام اقتصادی باشیم. 
انتظار می رود با گذشت یک سال از برجام واردات کاالها 
به محدودیت های سابق منحصر نشود.  در این خصوص 
اتاق خبر گفتگویی داشته اس�ت با عباس آرگون، عضو 

هیئت نمایندگان اتاق تهران که در ادامه می خوانید..
  

شرایط پس�ابرجام چه تغییراتی را در فعالیت 
های تجاری ایجاد کرد؟

لغو تحریم ها توانس��ت فضای عموم��ی را تغییر دهد، 
درواقع آن نگاهی که تا پیش از برجام نس��بت به ایران 

وجود داشت که گمان می کردند فضای ایران 
بسته است تغییر پیدا کرد و رویکردشان 
نسبت به کشور مثبت شد. اما مسئله ای 
که در حال حاضر وجود دارد مشکالت 

بانکی و روابط بانکی است..
از نظر ش�ما گذش�ت زمان می 
تواند همه موانع و کارشکنی ها 

را رفع کند ؟
بله قطعا همینطور اس��ت با سپری 
ش��دن زمان، ایران می تواند جایگاه 
اقتصادی خود را در جهان پیدا کند. 
در واقع در طی چند س��ال گذشته 
کشور ما موقعیت و بازار های جهانی 
را از دس��ت داده اس��ت که بدس��ت 
آوردن مجدد آن زمان بر اس��ت. زیرا 

اصل ضروری برای این کار این است که اعتماد طرفین جلب شود 
که قطعا امری زمانبر است .

در شرایط پسابرجام اتفاقات و تحوالتی که ایجاد شده 
توانسته بر فعالیت بخش خصوصی تاثیری ایجاد کند؟

حتما تاثیر خود را گذاش��ته اس��ت و ش��رایط را برای فعالیت بخش 
خصوصی تس��هیل کرده اس��ت اما باید در نظر بگیریم انتظار بخش 
خصوصی چه بوده اس��ت و تا چه ح��د معقول و عملی بوده اس��ت . 
متاسفانه توقع مردم در خصوص بحث لغو تحریم ها و پسابرجام 
آنقدر باال بود حتی که انتظار داش��تند با لغو تحریم ها تمام 
مشکالت یک شبه حل شود که طبیعتا این اتفاق نمی افتد.

لغو تحریم ها می تواند کمک کند تا ما مراودات 
تجاری خود را با کش�ورهای اروپایی توس�عه 
دهیم و تجارت با کش�ور چین تنه�ا انتخاب 

بازرگانان نباشد؟
در واقع ای��ن اتفاقی بود ک��ه در دورن 
تحریم ها افتاد و تج��ار داخلی ناچار 
بودند بازرگانی خود را به کشور چین 
منحصر کنن��د.. اما انتظ��ار می رود 
که باتغییر ش��رایط در پس��ابرجام 
کش��ور چین برای بدس��ت آوردن 
بازار کش��ور ما با س��ایر کشورها 
همچنی��ن کش��ورهای اروپایی 
رقابت کند زیرا در آن صورت ما حق 
انتخاب خواهیم داشت این مسئله 
دیگر برعهده چین است که کیفیت 
کاالهای خود را باال ببرد و یا قیمت ها را 
تقلیل کند. اما این امر مسلم است که بازار 
ایران از انحصار کشور چین خارج می شود.

اتاق خبر:  بای��د پذیرفت که در دول��ت جدید روابط 
حسنه بین دولت و اتاق بازرگاني باعث تقویت شورا 
گفت و گو شده و ش��اید دلیل آن استفاده از یک 
مدیر بخش خصوصي و نه دولتي در راس مدیریت 
اجرایي این شوراست.  با این وجود هنوز انتقاداتي 

به عملکرد این نهاد وارد اس��ت که درب��اره آنها با 
سالح ورزي به گفت وگو پرداختیم.

طبق قانون هر 2 هفته یک  بار جلسه شوراي گفت وگو 
باید برگزار ش�ود اما این جلس�ات ماهي یک  بار برگزار 

مي شود، دلیل این مساله چیست؟
نه براساس آیین نامه و دستورالعملي که تنظیم شده است ماهي 
یک  بار است و تقریبا همیشه برگزار شده است. حداقل در دوره 
مسوولیت من شوراي گفت وگو بخشي بود که جلسات منظمي 
داش��ته اس��ت. درحال حاضر اصوال تقویم دارد و براساس این 

تقویم جلو مي رود.
آیا نتایج مورد انتظار را در شوراي گفت  و گو شاهد هستید؟

خوشبختانه شوراي گفت وگو عملکرد خوبي داشته است. در 
واقع ما باید به دو نکته توجه کنی��م اول اینکه تا به حال بخش 
خصوصي تجربه گفت وگو با بخش هاي دولتي نداشته و این کار 

جدیدي است که براساس قانون این فرصت فراهم شده است.
با توج�ه به تاکیدات�ي که بر هم�کاري دولت در ش�وراي 

گفت وگو داشته اید، مي توانید ارزیابي کنید که این 
میزان همکاري و همفک�ري چه ظرفیت هایي 

براي بخش خصوصي ایجاد مي کند؟
بخش خصوصي به غیر از اینکه به منافع و انتفاع 
بیش��تر خود فکر مي کند همواره دغدغه رش��د 
و بهب��ود وضعیت اقتص��ادي کش��ور را دارد. نظر 
من این اس��ت که ایجاد مش��ارکت و همفکري میان 
دولت و بخش خصوصي در ش��وراي گفت وگو موجب مي شود 
که در نهایت تسهیل ش��رایط کس��ب و کار و در نتیجه بهبود 
ش��اخص هاي اقتصادي را داشته باش��یم که همه اینها زمینه 
موفقیت بخش خصوصي را ایجاد مي کن��د. در واقع در برنامه 
شورا آمده است که باید سیاست ها و اقداماتي در نظر گرفته شود 

که سهم بخش خصوصي را در اقتصاد مشخص کند
برنامه 5 س�ال آینده ش�وراي گفت وگو را چطور پیش 

بیني مي کنید؟
درحال حاض��ر دو موضوع را در ش��ورا پی��ش مي بریم که یک 
س��ري برنامه هاي میان مدت هس��تند براي مث��ال از ابتداي 
امسال در شورا تصویب شده که با توجه به برنامه هاي ۱2ساله 
اقتصاد مقاومتي موضوعاتي که در دستور کار هستند مرتبط با 
برنامه هاي ۱2گانه باشند. بررسي و تحلیل این برنامه ها و فراهم 

کردن ساز وکار براي اجراي بهتر جزو این برنامه هاست...



سالمت7  

اخبار

مصرف قهوه چه فوایدی دارد؟  
ات�اق خبر:کافئین موج��ود در قهوه 
باعث تحریک سیس��تم گرمایی بدن 
می شود. در نتیجه این عمل منجر به 
تبدیل مواد غذایی بدن به انرژی خواهد 
ش��د. مصرف قهوه باعث آرامش روان 
و افزایش ان��رژی بدن می ش��ود و روز 
خوبی را به ارمغان می آورد. نوش��یدن 

قهوه صبحگاهی با ه��ر طعم و رایحه ای، می تواند به ش��روع 
یک صبح خوب منجر شود. در واقع قهوه نه تنها دارای طعمی 
دلنشین، بلکه برای س��المتی نیز مفید است. این نوشیدنی 
اثرات مفید زیادی بر بدن دارد، اما س��ه مورد از آن ها تاثیرات 

قابل توجهی هستند که در ذیل به آن ها اشاره می کنیم:
1. چربی س�وزی: کافئین موجود در قه��وه باعث تحریک 
سیستم گرمایی بدن می ش��ود. در نتیجه این عمل منجر به 
تبدیل مواد غذایی بدن به انرژی خواهد ش��د. قهوه به از بین 
بردن میزان کالری که طی یک روز در بدن تولید می ش��ود، 

کمک می کند.
2. کاهش احتمال ابتال به سرطان: نشریه آمریکایی تغذیه 
بالینی به این مطلب پی برده اس��ت که افرادی که در طول روز 
چهار الی پنج فنجان قهوه مصرف می کنند، تا ۱5 درصد خطر 
ابتال به سرطان روده را کاهش می دهند. البته الزم به ذکر است 
که مصرف زیاد قهوه عدم ابتال به سرطان را تضمین نخواهد کرد.

3. سالمت کبد: بر اساس نتایج تحقیقی در دانشگاه ایالت 
مینه سوتا آمریکا، این نوشیدنی باعث کاهش ابتال به بیماری 
بدخیم هپاتوسلیوالر که یکی از انواع سرطان های مربوط به 

کبد است، می شود.

بیمارستان کوثر استان البرز افتتاح شد
اتاق خبر: بیمارس��تان کوثر اس��تان 
البرز با حضور وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی در استان البرز مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
 با ت��الش و پیگیری های مس��ؤوالن 
اس��تان البرز مبنی بر افزوده ش��دن 
سرانه های درمانی در این استان امروز 

شاهد افتتاح چندین طرح بیمارستانی و خدمات پزشکی در 
این استان هستیم. استان البرز به دلیل وسعت و مهاجرپذیر 
بودن با کمبود سرانه های درمانی و بیمارستانی مواجه است 
که الزم است تدابیر اساسی و ویژه ای برای توسعه این سرانه ها 
در استان البرز اندیشیده ش��ود. رفع محرومیت های درمانی 
و ارتقای خدمات درمانی و بیمارس��تانی در مناطق محروم 
این اس��تان نیز باید یکی از مهمترین اولویت های مسؤوالن 
ذیربط باش��د، چرا که به صورت مستقیم با سالمت مردم در 
ارتباط است. در این راس��تا صبح امروز وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی در سفری یک روزه به استان البرز تعدادی 
از وعده های داده شده مبنی بر توسعه خدمات درمانی در این 
استان را محقق کرده است. دقایقی قبل با حضور سیدحسن 
قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت بیمارستان ۱5۰ تختخوابی 

کوثر استان البرز مورد بهره برداری قرار گرفت.
در این راستا و با تجهیز و راه اندازی این بیمارستان بخشی از 
نیازهای مردم در بخش درمان تأمین می شود، این بیمارستان 
دارای بخش های مراقبت های ویژه ای همچون آی س��ی یو، 

اتاق عمل، جراحی داخلی و اورژانس است.

پنجشنبه 7 مرداد 1395 

نتیجه علت تنگی نفس شهروندان اهوازی اعالم شد
اتاق خبر: دکتر اسماعیل ایدنی در 
سومین کارگروه س��المت و امنیت 
غذایی اس��تان اظهار داش��ت: آب، 
غذا و هوای س��الم س��ه نیاز اصلی 
بش��ر برای سالم زیس��تن است اما 
متأسفانه استان خوزس��تان در هر 
سه موضوع س��المت آب، غذا و هوا 
دچ��ار چالش ها و مش��کالت جدی 

است.
آب، غذا و هوای سالم سه نیاز اصلی 
بش��ر برای سالم زیس��تن است اما 
متأسفانه استان خوزس��تان در هر 
سه موضوع س��المت آب، غذا و هوا 
دچ��ار چالش ها و مش��کالت جدی 

است.
وی ب��ا بیان این ک��ه در ای��ن میان 
موض��وع س��المت ه��وا مهم ت��ر و 
جدی تر ب��وده و ابتدا بای��د در این 
زمین��ه مداخالت اساس��ی صورت 
گی��رد، ادام��ه داد: آلودگی صنعتی 
ناشی از فعالیت کارخانه ها، صنایع، 
خودروها و ریزگردها مهم ترین علل 
آلودگی هوا بوده که سالمت افراد را 
تهدید ک��رده و موجب بیماری های 

حاد و مزمن می شود.
رئی��س دانش��گاه عل��وم پزش��کی 
جندی ش��اپور اه��واز ب��ا اش��اره به 
وق��وع اخت��الالت تنفس��ی پس از 
اولین بارش ه��ای پایی��زی، افزود: 
در س��ه س��ال گذشته ش��اهد بروز 
بیماری حاد تنفسی به دنبال اولین 

بارندگی ها بودی��م که این پدیده در 
مدت زمان کوتاه��ی باعث مراجعه 
تعداد زیادی از اف��راد به اورژانس ها 
و مراک��ز درمانی ش��د به طوری که 
در س��ال ۹2 ظرف 24 ساعت پس 
از اولی��ن ب��ارش پایی��زی  بیش از 
۱۶ هزار نفر با ناراحتی تنفس��ی به 

بیمارستان ها مراجعه کردند.
ایدن��ی تصری��ح ک��رد: از هم��ان 
ابتدای ب��روز این پدیده، دانش��گاه 
علوم پزشکی جندی ش��اپور ضمن 
مقابله ب��ا بح��ران به وج��ود آمده، 
تحقیقات خ��ود را ب��رای علت یابی 
این پدیده آغاز ک��رد که در طی این 
تحقیقات بیش از س��ه هزار پرونده 
پزش��کی مراجعه کنندگان بررسی 
و مش��خص ش��د که تقریباً تمامی 
این افراد، مش��کالت تنگی تنفس و 

آسم داش��ته اند؛ همچنین در ادامه 
تحقیقات نتایج حاصل از مطالعات 
سایر کش��ورها که به نوعی با موارد 
مش��ابه برخ��ورد داش��ته اند جهت 

نتیجه گیری بهتر آنالیز شد.
رئیس ش��ورای عالی نظام پزشکی 
کشور با بیان این که در مدت انجام 
تحقیقات فرضیه های زیادی مطرح 
شد ولی تحقیقات در نهایت فرضیه 
آلرژی زای��ی را تأیی��د ک��رد، گفت: 
بررسی سایر دس��تگاه ها نیز نشان 
داد که ما با یک ن��وع آلرژی فصلی 
با منش��أ پولن های گیاه��ی مواجه 
هس��تیم؛ در واقع در حالت معمول 
اندازه پولن های گیاه��ی 2۰ تا 3۰ 
میکرون بوده و ذرات ب��ا این اندازه 
قادر به ورود به قسمت های تحتانی 

دستگاه تنفسی نیستند. 

کم خوری منجر به کاهش التهاب می شود
اتاق خبر: مطالع��ه جدید محققان نش��ان م��ی دهد با 

خوردن کمتر می توان بروز التهاب را کاهش داد.
مطالعه مش��ترک محققان دانش��گاه واش��نگتن آمریکا 
و دانشگاه برسیا ایتالیا نش��ان می دهد افرادی که میزان 
کالری مصرفی روزانه شان را ۱۰ تا 2۰ درصد کاهش می 
دهند به مدت 2 س��ال از عالئم التهاب مزمن شان کاهش 
می یابد. مطالعه مش��ترک محققان دانش��گاه واشنگتن 
آمریکا و دانشگاه برسیا ایتالیا نش��ان می دهد افرادی که 
میزان کال��ری مصرفی روزانه ش��ان را ۱۰ ت��ا 2۰ درصد 
کاهش می دهند به مدت 2 س��ال از عالئم التهاب مزمن 
ش��ان کاهش می یابد. درحالیکه مطالعات قبلی نش��ان 
داده بود رژیم دارای محدودیت کالری ممکن اس��ت برای 
سیستم ایمنی مضر باش��د، مطالعه جدید نشان می دهد 
رژیم غذای��ی محدود ش��رکت کنندگان ای��ن تحقیق به 
سیستم ایمنی یا توانایی شان در مقابله با عفونت ها اسیب 
نرس��اند. دکتر لوگی فونتانا، عضو تیم تحقیق، در این باره 
می گوید: »کاهش عالئم التهاب از نش��انه های داش��تن 
سالمت بهتر است. چراکه التهاب در ابتال به بیماری قلبی-

عروقی، سرطان و افزایش سن نقش اثبات شده ای دارد.«
در این مطالعه 22۰ فرد س��الم ش��رکت داش��تند که 
گروه��ی از آنان رژی��م غذای��ی طبیعی خ��ود را ادامه 
داده و گ��روه دیگر مجبور به کاه��ش روزانه 25 درصد 
از کالری مصرفی شان ش��دند که پس از گذشت شش 
ماه از شروع مطالعه، مصرف کالری مصرفی آنان در روز 
به 4۸۰ کالری کاهش پیدا ک��رد. همچنین این افراد با 
اس��تفاده از مولتی ویتامین ها و مکمل ه��ای معدنی از 

بروز سوء تغذیه پیشگیری می کردند.



8
صنعت خود               رو د               ر جهان

تویوتای 2017 ویژه آفرود
اتاق خبر:  پ��س از موفقیت های 
اخیر گ��روه خودروس��ازی تویوتا 
 )SUV( در رده شاس��ی بلند های
آفرودی، این گروه خودروس��ازی 
از  تری��م جدی��د  اطالع��ات دو 
 Runner(4( “فوررانر”ه��ای 

2۰۱7 خود را منتشر کرد. 
مجموع��هTRD در فوررانر با توج��ه به ان��واع زمین های 
جغرافیایی برای حرکت، سیستم برنامه یا نوع کنترل حرکت 
برای خودروی آفرودی انتخاب کرده و دستورات را برای اجرا 
به “فوررانر” منتقل می کند. این مجموعه خودرو را در هنگام 
مواجهه با زمین های سنگی، پر افت و خیز و پرحفره در حالت 
ایستاده و تعادلی حفظ می کند. سامانه انتخاب چند منظوره 
زمین، در خور یک شاسی فعال SUV است که خودرو را با 
کویر و صحراهای شنی، ش��رایط پر گل و الی یا بخش های 

سنگالخی کوهستانی هماهنگ می کند. 

پیکاپ تمام الکتریکی تسال در راه است
اتاق خبر: تولید پیکاپ بخشی از 
برنامه جامع تسال است که شامل 
تولید اس یو وی کوچک، کامیون 
و اتوبوس خودران برقی نیز میشود. 
این محصوالت طی س��الهای آتی 
و همزمان با فناوری جدید ش��ارژ 
خورشیدی خودرو، به بازار خواهند 
آمد.طبق گفته ماس��ک محصوالت این طرح )که ش��امل 
کامیون و اتوبوس نیز میشود( س��ال آینده رونمایی خواهد 
شد. در این بین پیکاپ و اس یو وی کوچک شاید زودتر هم 
آماده عرضه ش��ود. اولین پیکاپ تسال میتواند رقیب جدی 
برای مرس��دس X کالس باش��د، البته ب��دون موتورهای 
درونسوز متداول. بحث استفاده از فناوری خودران موضوع 
دیگری بود که الون ماس��ک بدان پرداخت و تاکید کرد در 
تمام محصوالت ارائه ش��ده در این طرح جامع این فناوری 

به صورت نرم افزاری و سخت افزاری توسعه خواهد یافت. 

بدنه عجیب بوگاتی ویرون
اتاق خبر: در هفته های گذش��ته، 
یک بوگاتی وی��رون منحصر به فرد 
در “س��الن خودرویی هفت” برای 
ف��روش نمایش داده ش��د. س��الن 
خودروی هفت یکی از بزرگ ترین 
نمایش��گاه های  لوکس تری��ن  و 
خودرو در جهان به شمار می آید که 
کلسیونرهای خودرو عالقه بس��یاری به آن دارند. قیمت این 
خودروی مدل س��ال 2۰۱4 حدود 3.2 میلیون دالر،برآورد 
شده اس��ت. این خودرو تنها یکی از 45 دس��تگاه خودروی 
منحصر به فردیس��ت که تا کنون در جهان س��اخته ش��ده 
است. این ویرون قطعا یکی از سریع  ترین خودروهای جهان 
نیس��ت، اما یکی از ویژه ترین مدل های سقف دار این خودرو 
محسوب می ش��ود. ترکیب کروم مشکی، س��فید، نقره ای و 
نوارهای کرومی نارنجی روشن قوس دار که روی بدنه خودرو 

می لغزند، یادآور پیچ و قوس ابر خودروهای فرانسوی است. 
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اتاق خبر: هاشم یکه زارع ،با اشاره به همکاری مشترک پژو و 
ایران خودرو در شرایط پس��اتحریم گفت: نخستین محصول 
مش��ترک پژو و ایران خودرو به نام 2۰۰۸ در اس��فندماه سال 

جاری رونمایی و روانه بازار می شود.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، با اش��اره به قراردادهای 
دیگر این شرکت با خودروس��ازی های مطرح دنیا،افزود:ایران 
خودرو در حال مذاکره با ش��رکت س��وزوکی و بنز است،که با 
ش��رکت بنز قرارداد موتور و خدمات پس از فروش نهایی شده 
است و مقرر شده که دو شرکت مشترک یکی شرکت تولیدی 
و دیگری شرکت فروش و خدمات پس از فروش راه اندازی شود.

در شرکت تولیدی مشترک بین بنز و ایران خودرو  5۱ درصد از 
سهام مربوط به ایران و 4۹ درصد مربوط به بنز است

یک��ه زارع ،ادامه داد:در ش��رکت تولی��دی 5۱ درصد از 
س��هام مربوط به ایران و 4۹ درصد مربوط به بنز است و 
در ش��رکت خدمات پس از فروش نیز 5۱ درصد س��هام 

مربوط به بنز و 4۹ درصد ایران است.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو،ب��ا بیان اینکه مجموعا 
ایران خودرو با شش شرکت خارجی در حال مذاکره برای انعقاد 
قرارداد است، تصریح کرد:ایران خودرو با شرکت رنو، یک شرکت 
اروپایی و ژاپنی دیگر درحال انعقاد قرارداد اس��ت و در یکسال 

پایانی دولت یازدهم این قراردادها حتما نهایی می شود.

نخستین محصول مشترک پژو و ایران خودرو 200۸ است

اتاق خب�ر:  محس��ن صالحی نیا با 
اشاره به جلسه اخیر ستاد اقتصادی 
دولت، اظهار داش��ت: دراین جلسه 
ب��رای تأمی��ن مال��ی واحده��ای 
خودروس��ازی به وی��ژه آنهایی که 
خودروه��ای س��رمایه ای از جمل��ه 
کامیون و اتوبوس تولی��د می کنند 

پیشنهاداتی مطرح شد.
وی ب��ا بی��ان اینکه اکثرمش��تریان 
این ش��رکت های خودروس��از باید 
محصوالت را به صورت تس��هیالتی 
به فروش برس��انند، اف��زود: یکی از 
پیش��نهادات ما اختصاص یوزانس 
ب��رای تأمی��ن بخش��ی از قطعات و 
مواد اولیه م��ورد نیاز این دس��ته از 

شرکت های خودروسای بود.
معاون وزی��ر صنعت گف��ت: پیش 
از این بان��ک مرکزی ب��ا اختصاص 
یوزانس یک س��اله در کارگروه رفع 
موانع تولید موافقت کرده بود اما به 
دلیل برخ��ی محدودیت ها تاکنون 

این موضوع اجرایی نشده است.
معاونت امور صنایع وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت با تأکی��د براینکه 
جلس��ه  ای��ن  در  درخواس��تمان 
اختص��اص یوزانس دو س��اله برای 
ای��ن بخ��ش از صنع��ت و کاالهای 
س��رمایه ای ب��ود، تصریح ک��رد: در 
نهایت قرار ش��د یوزان��س ۱۸ ماهه 
برای این م��وارد ب��ا تأیی��د وزارت 

صنعت اختصاص پیدا کند.
صالحی نی��ا درپاس��خ به اینک��ه آیا 
این مصوب��ه از س��وی بانک مرکزی 
ب��ه مرحل��ه اجرا رس��یده اس��ت یا 
خی��ر، اف��زود: امیدواری��م بان��ک 

مرک��زی مصوب��ه را در اس��رع وقت 
ب��ه سیس��تم بانک��ی ابالغ کن��د تا 
واحده��ای تولیدی مواد م��ورد نیاز 
خود را تأمین نماین��د.وی در رابطه 
با رقم پیش��نهادی برای اختصاص 
یوزانس به ش��رکت های خودروساز 
و کاالهای س��رمایه ای، تصریح کرد: 
بانک مرکزی بای��د در این رابطه نظر 
خود را اعالم نماید اما به اعتقاد بنده 
رق��م یوزانس جوابگوی مش��کالت 
این واحدهای تولی��دی خواهد بود.

معاونت امور صنایع وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در مورد تأمین مالی 
س��ایر واحدها نیز گفت: براس��اس 
مصوبه دولت ق��رار ش��ده ۱۰ هزار 
واحد صنعتی تس��هیالت مورد نیاز 
خود را با اختص��اص بودجه ۱۶ هزار 
میلی��اردی دریافت کن��د به نحوی 
که واحدهای کوچ��ک یک میلیارد 
توم��ان، واحدهای متوس��ط س��ه 

میلیارد تومان و طرح های باالی ۶۰ 
درصد پیش��رفت دو میلیارد تومان 

تسهیالت دریافت می کنند.
وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که 
تولیدکنندگان معتقدند این میزان 
تس��هیالت نا چیز مش��کالت آنها را 
بر طرف نمی کند، گف��ت: به اعتقاد 
من این می��زان تس��هیالت با توجه 
ب��ه مش��کالت واحده��ای تولیدی 

جوابگوی نیاز آنها هست.
صالحی نیا تصری��ح ک��رد: البته در 
م��وارد خ��اص واحده��ای تولیدی 
می توانند با سیس��تم بانکی تعامل 
کرده و تس��هیالت مورد نیاز خود را 
دریافت کنند به این معنی است که 
وزارت صنعت ممنوعیت��ی را برای 
س��ایر واحده��ای تولی��دی درنظر 
نگرفته و آنها می توانن��د با توجه به 
شرایط خود اقدام به تهیه تسهیالت 

مورد نیاز خود کنند.

موافقت ستاد اقتصادی دولت با تامین مالی خودروسازان از یوزانس



گفت و گو
 عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران 

در گفت و گو با اتاق خبر  
انحالل سازمان حمایت از مصرف کنندگان 

ضروری است
اتاق خبر: عضو هیات رییسه اتاق 
اصناف ایران ضمن تاکید بر لزوم 
حذف س��ازمان حمایت از مصرف 
کنن��دگان گفت: این س��ازمان از 
تفکر ش��به سوسیالیستی نشات 
گرفته و در ح��ال حاض��ر نیاز به 

وجود همچین سازمانی نیست.
محم��د عل��ی صدیقی در خص��وص حذف س��ازمان 
حمایت از مصرف کنندگان گفت: این سازمان زاییده 
تفکر دهه ۶۰ می باش��د و مربوط به زمانی می ش��ود  
که دیدگاه تش��کیالت دولتی به اصناف منفی بود، به 
طور صریح این س��ازمان نش��ات گرفته از افکار شبه 

سوسیالیستی است.
وی افزود: در ده��ه ۶۰ افکار ضد س��رمایه داری و ضد 
اصناف بوده اس��ت به طوری که تصور می ش��د اصناف 
و تولیدکنندگان قصد دزدیدن و ایجاد بازار سیاه دارند 
اما در حال حاضر این وضعیت را نداریم، بازارها اشباع و 
منطقی تر شده و در حال آماده شدن برای پیوستن به 

WTO هستیم.
صدیقی در رابطه با مثبت بودن نتایج حذف س��ازمان 
حمایت از مصرف کنندگان بیان ک��رد: در حال حاضر 
در وضعیتی ق��رار نداریم که ب��رای واحدهای صنفی، 
تولیدکنندگان و تاجران پاس��بان ق��رار دهیم، به طور 
کلی س��ازمان حمایت از مص��رف کنن��ده در مباحث 

بازاریابی نمی گنجد.
عضو هیات رییس��ه اتاق اصن��اف ای��ران تصریح کرد: 
واحدهای صنفی تالش می کنند با راضی نگه داش��تن 
مش��تریان آن ها را به مش��تری دائم خود تبدیل کنند 
و دیگر نیازی به بودن س��ازمان هایی مث��ل حمایت از 

مصرف کننده نیست.
صدیقی افزود: یکی از دالیل تشکیل این سازمان وجود 
عاملی به نام احتکار  بود و ام��روزه چیزی به نام احتکار 
وجود ندارد، عصر، عصر ارتباطات است و دنیا با انفجار 
اطالعاتی مواجه است به طوری که تعیین قیمت ها در 

اختیار تولید کنندگان و تاجرها نیست.
وی در پاس��خ به س��وال خبرنگار اتاق خبر در خصوص 
زمان حذف سازمان حمایت از تولید کننده گفت: کلید 
حذف سازمان حمایت از مصرف کننده در دولت تدبیر 
و امید زده ش��د و تا یک س��ال آینده همچین سازمانی 

نخواهیم داشت.
عضو هیات رییسه اتاق اصناف در رابطه با توانایی بخش 
خصوصی برای جایگزین شدن سازمان حمایت از صادر 
کنندگان افزود: این س��ازمان محص��ول نگرش خطی 
نگرش مسئوالن آن زمان بوده است، اکنون باید با تفکر 
و نگرش سیستمی پیش رفت و مصرف کنندگان ناظر 
بر جریان و اتفاقات اطراف خود باش��د، اصناف نیز برای 
بازی برد- برد تالش می کنند و ای��ن باعث راضی نگه 
داشتن مصرف کننده می ش��ود به این صورت اصناف 

حمایت کننده مصرف کنندگان می شوند.

گفت
 و
گو

اتاق خبر: انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران استرداد 
پول های گردشگران ایرانی را وظیفه دولت دانست و خواستار 

رسیدگی هرچه سریع تر به این موضوع شد.
محمدحسن کرمانی در گفت گو با اتاق خبر با بیان اینکه دولت 
ترکیه در خصوص استرداد پول ها با مردم ایران همکاری نمی 
کند، اعالم کرد: در ش��رایط کنونی وظیفه اصلی دولت ایران 
رایزنی با مقامات ترکیه است تا پول های مردم را بازگرداند اما 
دولت دقیقا در موقعیتی که باید دخالت کند مسأله را به مردم 
واگذار می کند.وی تصریح کرد: س��ازمان میراث فرهنگی به 
مردم فش��ار می آورد که پول های خود پس بگیرید و از س��فر 
کردن اجتناب کنند اما مردم چگونه باید ای��ن کار را کنند در 
ترکیه نیز هیچ کس پاسخ گو نیست حتی امکان دارد با توجه 
به شرایط آشفته این کشور مسئول رسیدگی به این موضوع در 

میان کودتاگران دستگیر شده باشد.
کرمان��ی در ادام��ه افزود: دولت��ی که 3 م��اه حکومت نظامی 
اعالم می کند نباید توقع حضور توریس��ت را داشته باشد. این 
کارشکنی های دولت ترکیه بی پاسخ نخواهد ماند و در صورت 
ادامه این ماجرا با ارسال بخش نامه ای تمام روابط گردشگری 

خود را با این کشور قطع خواهیم کرد.
رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مس��افرتی ایران در پاسخ 
به چرایی دخالت دولت در س��فر مردم به کشور ترکیه گفت: 
دولت چنین تصوری دارد که مسئول تمام مسائل مردم است 
و باید برای ه��ر حادثه ای قوانین بازدارن��ده ای ارائه کند البته 
ممکن اس��ت پس از رخ دادن یک بالی طبیعی مانند سیل و 
یا زلزله سفر به کشوری ممنوع شود اما آن در شرایط اضطراری 
و موقت است. اگر به خاطر داش��ته باشید در چند روز گذشته 
اتفاقاتی در کشورهایی همچون فرانسه و آلمان رخ داد اما سفر 

کردن به این کشورها ممنوع نشد.

وی اظهار داش��ت:  تنها وظیف��ه دولت در این ش��رایط اطالع 
رسانی است تا مردم شخصا تصمیم بگیرند که آیا سفر کردن به 
این کشور منطقی است یا خیر.کرمانی با بیان اینکه اگر دولت 
به دخالت در چنین مسائلی ادامه دهد به مرور زمان ارج و قرب 
خود را نزد مردم از دست خواهد داد، اعالم کرد: انجمن صنفی 
دفاتر خدمات مس��افرت هوایی و جهانگ��ردی ایران چندی 
پیش نامه ای برای سازمان میراث فرهنگی فرستاد و از آن ها 
خواستار رسیدگی به این مسأله شد.رییس انجمن صنفی دفاتر 
خدمات مسافرتی ایران با اشاره به مشکالتی که ترکیه به دلیل 
مشکالت سیاسی با روس��یه پیدا کرد، عنوان داشت: مسائل 
سیاسی کامال جدا از این مسأله است اگر روابط سیاسی ایران و 
ترکیه قطع شود حتی در صورت تمایل اتباع ایرانی دولت ترکیه 

اجازه ورود ایرانیان را به خاک خود نخواهد داد.
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استرداد پول گردشگران ایرانی وظیفه 
دولت ایران و ترکیه است

محمدحسن کرمانی در گفت و گو با اتاق خبر خواستار شد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

تمام بنگاه های اقتصادی باید صورت های مالی شان را آشکار کنند
اتاق خبر: رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس 

شورای اسالمی مهم ترین اولویت مجلس دهم 
در حوزه اقتصادی را بحث شفافیت اطالعات 
اقتصادی دانست و افزود: شش هزار خیریه 
در کش��ور وجود دارد که یک صفحه کاغذ 

صورت مالی چاپ نمی کنند.
محمدرض��ا پورابراهیمی در جم��ع س��ربازان پادگان 

آموزش��ی ش��هید باهنرش��هر باغین ضمن تش��کر ازتالش��ها و 
زحم��ات فرمانده��ی و عقیدتی سیاس��ی ای��ن پ��ادگان اظهار 
کرد: موض��وع اخی��ری که در بح��ث حادث��ه س��ربازان پادگان 
صفر پنج کرمان اتفاق افتاد تمام کش��ور را متأثر ک��رد. جوانانی 
ک��ه در اثر یک س��هل انگاری ج��ان خوش��ان را از دس��ت دادند 
وغ��م واندوه تلخ��ی را ب��رای مل��ت ای��ران و مجموعه پ��ادگان 
های سراس��ر کش��ور فراهم کردند این ه��ا باید تجربه ای باش��د 
 ک��ه دیگر ش��اهد چنی��ن ح��وادث تلخی در کش��ور نباش��یم.

وی با اش��اره ب��ه عوامل مه��م و مؤث��ردر رش��د و ش��کوفایی و 

پیش��رفت کش��ور افزود؛ نیروی انس��انی جوان، توانمند 
وتحصی��ل کرده س��رمایه های کش��ور محس��وب 
می ش��وند  که می توان��د در رش��د و ش��کوفایی 
کش��ور اث��ر گ��ذار باش��ند و هم��ه م��ا بای��د در 
 راس��تای ارتقای ای��ن توانمندی ها ت��الش کنیم.

وی ب��ا اش��اره ب��ه رتب��ه اول پ��ادگان آمورش��ی 
ش��هید باهنرش��هر باغین در بح��ث پذیرش س��رباز 
در کش��ور اظهار ک��رد: پذیرش تع��داد زیاد از س��ربازان سراس��ر 
کش��ور در این پ��ادگان وظیف��ه م��ا را در مقابل خدمت رس��انی و 
 ایجاد امکانات مناس��ب برای این عزیزان س��نگین تر خواهد کرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ش��ورای اسالمی با تقدیر از 
شهردار شهر باغین برای حضور در جمع سربازان و بررسی مشکل 
کمبود آب این پادگان تصریح کرد: با هماهنگ��ی صورت گرفته با 
مدیریت آب منطقه ای  شهرستان ظرف مدت چند روز آینده مجوز 
جا به جایی چاه این مرکز آموزشی صادر خواهد شد که امیدواریم به 

این جا به جایی مشکل کمبود آب این پادگان رفع شود.
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تصویر روز:   گرمای طاقت فرسای هوا در تهران

اتاق خبر: معموال بیابان ها  را با میزان 
بارشی سالیانه می شناسیم. بیشتر 
نقاط بیابان ها خشک و بایر هستند؛ 
به همین دلیل، شرایط زندگی گرم و 
خشک آنجا، وضعیت را برای گیاهان 
و حیوانات س�خت می کن�د. با این  
حال، گفته می شود حدودا یک سوم 
سطح زمین خش�ک یا نیمه خشک 
اس�ت. بیابان ها را بر اس�اس میزان 
بارش، دلیل بیابان زایی، دمای هوا و 
مکان جغرافیایی ش�ان طبقه بندی 
 می کنند. حیوانات و گیاهانی که در 
بیابان زندگی  می کنند، س�ازگاری 
خاصی برای بقا در ش�رایط محیطی 
سخت و دشوار دارند.از طرفی، بشر 
نیز به  مدت چندین نس�ل، درصدد 
دستیابی به مناطق بیابانی بوده است. 
بادیه نشینان و گروه های بیابان گرد 
معموال برای یافت�ن چراگاهی بهتر 
و دسترس�ی به آبادی ه�ای نزدیک 
کویر، هم�واره در ح�ال جابه جایی 
هس�تند تا بتوانند مکان مناس�بی 

برای زندگی پیدا کنند.
5-  بیابان گبی

این بیابان که در آس�یا واقع ش�ده، 
بخش هایی از شمال و شمال غربی 
چین را پوشش می دهد و تا جنوب 
مغولستان نیز ادامه می یابد. وسعت 
این بیابان در ح�دود یک میلیون و 
2۹۴ هزار کیلومتر مربع است. گبی، 
یک بیابان »سایه باران« است. سایه 
باران به بیابانی گفته می شود که در 
آن، کوه های اط�راف، اجازه ی ورود 
ابرها را نمی دهند و در نتیجه بارانی 
در ای�ن بیابان ها باریده نمی ش�ود. 
بیابان گبی در جهت مخالف کوه های 
هیمالیا ق�رار دارد؛ به همین جهت 

این کوه ها جلوی جریان باد را گرفته 
و اجازه نمی دهند ابرهای باران زا از 
اقیانوس هند به س�مت بیابان گبی 

بیایند. 
۴-  بیابان عرب

ای�ن بیاب�ان در مناط�ق دوردس�ت 
آس�یای غربی واقع ش�ده که بیشتر 
سطح شبه جزیره ی عربس�تان را در 
بر می گی�رد. بیابان عرب با وس�عتی 
ب�ه ان�دازه ی 2 میلی�ون و 33۰ هزار 
کیلومتر مربع بیش�تر یم�ن، خلیج 
فارس، عمان، اردن و ع�راق را احاطه 
کرده اس�ت. مرکز این بیاب�ان یعنی 
ربع الخالی )خانه ی خالی( بزرگ ترین 
پهن�ه ی ممت�د ش�ن روی زمی�ن را 
تش�کیل می دهد. آب و ه�وای اینجا 
بس�یار خش�ک اس�ت؛ به طوری  که 
دمای هوا در یک گستره بسیار گرم و 
در آن سوی طیف شاهد یخبندان های 

بسیار وحشتناک هستیم.
3- صحرای بزرگ آفریقا

این صح�را، به طور کلی س�ومین 
بیاب�ان ب�زرگ و نی�ز بزرگ ترین 
بیابان گرم دنیا اس�ت. این بیابان 
وس�عتی به می�زان ۹ میلی�ون و 
۶5 هزار کیلومتر مرب�ع دارد. این 
بیابان، بیش�تر س�طح آفریقای 
ش�مالی به جز نواحی حاصلخیز 
مغرب، کوهس�تان های اطلس و 
کرانه ه�ای س�احلی در مجاورت 
دریای مدیترانه را پوشانده است. 
بیشتر بخش های صحرای بزرگ 
آفریق�ا از هامادا یا همان دش�ت 
س�نگی و تپه های ش�نی بزرگ 
تشکیل شده است. سطح زمین 
ای�ن بیاب�ان دائما توس�ط وزش 
بادهای مختلف و هر از گاهی هم 

بخاطر بارش های پراکن�ده و نادر 
در حال تغییر شکل است.

 2- بیابان قطب شمال
ای�ن بیاب�ان نواحی قطب ش�مال را 
در بر می گیرد. بیابان قطب ش�مال، 
دومین بیابان بزرگ جهان است که 
وس�عتش به 13 میلیون و ۹85 هزار 
کیلومتر مربع می رسد. بخش هایی 
از ای�ن بیابان مناط�ق تحت کنترل 
کانادا، دانمارک، نروژ، روسیه، سوئد 
و ایاالت متح�ده را در ب�ر می گیرد. 
بارش در این منطقه معموال به صورت 
برف بوده و دمای هوا در زمستان نیز 
تا کمتر از منفی ۴۰ درجه سانتی گراد 
هم می رس�د. این بیابان ب�ا بادهای 
شدیدش شناخته می شود؛ بادهایی 
که ب�رف را باال ب�رده و موجب ایجاد 
این توهم می ش�ود که گویی در این 

منطقه همیشه برف می بارد.
 1- بیابان قطب جنوب

جنوب�گان، دورتری�ن ق�اره ی روی 
زمین اس�ت ک�ه در نزدیک�ی قطب 
جنوب واقع شده است. به طور کلی، 
این بیابان، خشک ترین، بادخیزترین 
و سردترین قاره ی زمین است که در 
عین  حال، بیشترین ارتفاع در میان 
تمامی قاره های دیگر را نیز دارد. کل 
بیابان قطب جنوب، صحرایی  است با 
میزان بارش کمتر از 2۰۰ میلی متر در 
س�ال. دمای هوا معموال بسیار سرد 
ب�وده که ممکن اس�ت ت�ا 8۹ درجه 
س�انتی گراد زیر صفر در زمستان و 
در تابس�تان نیز در برخی مواقع در 
نواحی س�احلی، تا 15 درج�ه باالی 
صفر برسد. به  همین دلیل هیچ کس 
به طور دائمی در این منطقه س�کنی 

نمی گزیند.

بزرگ ترین بیابان های دنیا 

خبر
بهترین شهرهای مدرن آسیا

اتاق خبر:  آسیا به دلیل قدمتی که دارد مهد تمدن های بسیار 
و البته تمام ادیان بوده اس��ت. این قاره ی پهناور چه در بخش 
باستانی و چه در بخش مدرن سرشار از جاذبه های گردشگری 
است. بخش باستانی و سنتی آن اغلب در غرب و بخش مدرن 

آن بیشتر در سمت شرق و جنوب شرقی آن قرار دارد.
بانکوک؛ بانکوک یکی از هیجان انگیزترین شهرهای آسیا و 
قطعا جهان اس��ت. اگر قصد دارید که تنها یک شهر از آسیا 
را بازدید کنید، آن شهر باید بانکوک باشد. بانکوک در واقع 
ترکیبی گیج کننده و در عین حال زیبا از مدرنیته و س��نت 
است. در این شهر شلوغ خرید از بزرگ ترین مراکز خرید دنیا 

می تواند با بازدید از زیباترین معابد دنیا تکمیل شود. 
توکیو؛ شهر غذا و البته پایتخت مد و فشن، جایی که بیشتر 
از دیدن باید تجربه کرد. این شهر بس��یار بزرگ است اما به 
خاطر سیس��تم عالی حمل و نقل عمومی برای رفت و آمد 
هیچ مشکلی وجود ندارد. به توکیو که رفتید حتما از معبد 

سنسوجی هم دیدن کنید.
 پکن؛پایتخت چین شگفت آورترین قصرهای امپراطوری 
مثل شهر ممنوعه را دارد. البته گشت و گذار در این شهر از 
این نظر که محلی ها به هیچ زبان دیگری جز زبان خودشان 
صحبت نمی کنند دشوار خواهد بود. برای گشت و گذار در 
پکن بهترین کار اس��تفاده از تورهایی است که راهنما دارد. 
پکن خانه ی یکی از بزرگ ترین ش��گفتی های دست س��از 

انسان یعنی دیوار چین است.
شانگهای؛ پاریس آسیا درواقع در چند دهه ی اخیر از یک دهکده ی 
ماهیگیری س��اده به یک��ی از صنعتی ترین و چن��د فرهنگی ترین 
ابر ش��هرهای دنیا تبدیل ش��ده اس��ت. ش��انگهای در ضمن یک 
مقصد پرطرف��دار برای خرید اس��ت و آن حس و حال پاریس��ی با 

ساختمان های مجلل و خیابان های سه الینه بیشتر هم می شود. 
هنگ کنگ؛ این مستعمره  قبلی انگلس��تان یک شهر پویا و 
ترکیبی از شرق و غرب بوده، بزرگ و سرزنده است و می توان به 
آن نیویورک آسیا هم گفت. برای غذا خوردن هم رستوران های 
گران قیمت دارد و هم استندهای خیابانی که اتفاقا غذاهای تازه 
و خوشمزه ای هم دارند. گشت و گذار در این شهر با وجود عالیم 
انگلیسی، حمل و نقل عمومی بسیار خوب، خیابان های پیاده رو 

دار و تورهای گشت شهری بسیار آسان خواهد بود.


