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وضعیت فوق العا ده در اتاق بازرگانی ایران 

معمایاستعفایجاللپور

اکنوننباید
بهفکرجایگزین

باشیم

سخن آغاز

هنوز چند ساعتی از استعفای جالل پور نگذشته بود 
که گروه بندی ها برای تعیین رئیس جدید آغاز شد. 
گذش��ته از علت اس��تعفا این نکته که اتاق نتوانسته 
قوام الزم برای حفظ خود بدون حضور رئیس را پیدا 
کند خود یک نمره منفی برای اتاق هشتم محسوب 
می ش��ود. زمان��ی جالل پ��ور اعالم می ک��رد برای 
جلوگیری از چند قطبی شدن اتاق و به قول خودش 
مقابله با جنگ های حیدری و نعمتی به فکر ریاست 
افتاد. اما واقعیت این اس��ت که کنار رفتن محس��ن 
جالل پور به خوبی نش��ان داد که سکوت فعلی تنها 

شرایطی تعادلی و در عین حال موقتی بوده است.
حال با گذش��ت چند روز چه��ره های زی��ادی در حال 

س��بک س��نگین کردن اوضاع با هدف حضور احتمالی 
در انتخابات هس��تند. ای��ن حق تمام��ی اعضای هیأت 
نمایندگان اس��ت که بتوانن��د خ��ود را در معرض رای 
نماین��دگان پارلم��ان بخ��ش خصوصی گذاش��ته و بر 
کرسی ریاس��ت تکیه بزنند. با این وجود هنوز یک خط 
قرمز مهم در این مس��یر وجود دارد و آن دولتی ش��دن 
اتاق با ریاست چهره های دولتی و یا دولتی سابق است. 
مس��ئله اصلی این اس��ت که حضور یک فرد دولتی یا با 
سبقه دولتی در عمل بازگش��ت به گذشته ای محسوب 
می شود که برای تبدیل آن به ریاست یک فرد از جنس 
واقعی بخش خصوصی هزینه زیادی پرداخت شد. شاید 
شایسته ترین کار این باش��د که دولتی ها و دولتی های 
س��ابق خود از حضور در این رقابت چش��م پوشی کنند 
اما مسئله مهمتر این است که کاندیداهای احتمالی در 
صورت مش��اهده حضور یک دولتی به نفع یکدیگر کنار 
روند تا برای سومین بار ش��اهد حضور یک رئیس کامال 

خصوصی در پارلمان بخش خصوصی باشیم.

دولت و دولتی سابق خط قرمز برای رئیس جدید

فراز جبلی
سرد        بیر
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واکنش رییس خانه اقتصاد ایران 
به استعفای جالل پور:
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خبر
پاسخ وزارت خارجه به نامه یکی از آمرین حمله به سفارت 

عربستان سعودی:

 حمله به اماکن دیپلماتیک 
توجیه پذیر نیست

اتاق خبر: س��خنگوی وزارت 
امور خارجه اظهارات سرکرده 
مهاجمان به سفارت عربستان 
در تهران را بی پایه و اس��اس 
دانس��ت و گف��ت: حمل��ه به 
اماک��ن دیپلماتی��ک خ��الف 
قانون، غیر اخالق��ی و مردود 

است و با هیچ بهانه ای قابل توجیه نیست.
بهرام قاس��می در واکنش به برخی ادعاهای مطرح 
ش��ده در ب��ه اصط��الح نامه سرگش��اده س��رکرده 
مهاجمان به سفارت عربس��تان در تهران، اظهارات 
وی را بی پایه و اس��اس و مردود دانست. سخنگوی 
وزارت امور خارجه امروز س��ه ش��نبه در بیانیه ای ، 
ضمن ابراز ناخرس��ندی از حمله این افراد خودس��ر 
و ناآگاه ب��ه اماک��ن دیپلماتی��ک که پرون��ده آنان 
نزد محاکم قضایی مفتوح اس��ت، اقدام��ات آنان را 
در راس��تای خواست دش��منان کش��ور بویژه رژیم 
سرکوبگر و تروریست پرور آل سعود خواند و خاطر 
نشان کرد: هیچ عقل سلیمی اقدام در جهت منافع 
دشمنان و همپیمانان صهیونیس��ت های غاصب و 

کودک کش را نمی پذیرد.
وی مجددا تأکید کرد: حمل��ه به اماکن دیپلماتیک 
خالف قانون ، غیر اخالقی، مذموم و مردود است و با 

هیچ بهانه ای قابل توجیه نیست.
حس��ن کردمیهن، متهم آمریت حمله به س��فارت 
عربستان سعودی روز گذشته در نامه ای سرگشاده 
به رئیس جمهوری، ضمن ش��رح جزئیات مکالمات 
خود در ش��ب حادثه ب��ا حمله کنن��دگان، با لحنی 
تند از محاکمه و ن��وع برخورد با آنه��ا انتقاد کرده و 
در آن، از » حس��ن روحانی« خواسته است دستگاه 
دیپلماسی را به دلیل زیرپاگذاشتن عزت ملت ایران 

به دادگاه معرفی کند. 
او در نامه طوالن��ی اش، با دف��اع از حمله کنندگان 
به سفارت عربستان نوشته اس��ت:» چرا به جوانان 
انقالبی تهمت می زنند؟ چرا ب��ه غیرت این بچه ها 
انِگ مجرم بودن می چس��بانند؟.... اتفاقا اینها برای 
امنیت کش��ور آمدند! قصدش��ان امنیت کشور بود! 
اجتماعشان امنیت کشور بود! شعارهایشان امنیت 
کش��ور بود« کردمیهن همچنین خواستار محاکمه 
ماموران نیروی انتظامی به اتهام »عملکرد ضعیف و 
غیرمسئوالنه« در حادثه حمله به سفارت عربستان 

شده است.
حادث��ه حمل��ه ب��ه س��فارت عربس��تان در تهران 
ش��بانگاه ش��نبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ پس از اعدام شیخ 
نمر روحانی سرش��ناس شیعی این کش��ور از سوی 
آل س��عود رخ داد و در جریان آن، گروهی از حمله 
کنندگان وارد ساختمان مذکور شده و بخشی از آن 
را آتش زدن��د. این حمله با واکنش��های بین المللی 
 و قطع روابط سیاس��ی ایران و عربس��تان سعودی

 همراه شد.

اتاق خب�ر: گفت و گ��وی اخیر رئیس 
جمهوری در تلویزیون با بازتاب و واکنش 
های مختلفی در س��طح جامعه مواجه 
شده اس��ت وی در بخشی از این گفت و 
گوی خود، به اهمیت برجام اشاره کرد 
و به نوعی ب��ه منتقدین برجام پاس��خ 
گفت. در ادامه مهمترین بخش های این 

مصاحبه تفصیلی خواهد آمد:
از عید نوروز وعده من ب��ه مردم این بود 
که امسال سال بهتری خواهد بود، سال 
۹۴ سال مش��کالت فراوان برای مردم و 

دولت بود. 
امیدوار بودم که امس��ال سال گشایش 
ها باش��د. االن که ۴ ماه از سال گذشته 
است بسیار امیدوارتر از روز اول سال به 
آینده کشور و اقتصاد، مسایل اجتماعی 

و امنیت ملی بسیار امیدوارم.
 از نظ��ر امنیتی دولت ای��ن افتخار را 
دارد در طول این سه سال در کنار قوای 
مسلح و همت مردم یک آرامش و ثبات 
بی نظیری را در س��ال های گذش��ته و 
همچنین ماه های اولیه امس��ال شاهد 

بودیم و این ثبات ادامه خواهد یافت.
 ایران منطقه ثبات است و در امنیت و 
ثبات کشورهای همسایه تاثیر گذار بوده 

و خواهد بود.
 امیدوارم به رش��د 5 درصدی دست 
یابیم و عالمت ها هم همین را می گوید. 
در ۴ ماه گذش��ته رش��د برق صنعتی 
بیش از ۴ ماه اول س��ال گذشته است، 
این مصرف عالمتی برای رشد فعالیت 

صنعتی و کشاورزی است.

 صادرات ما در سال گذشته ۱۱ درصد 
بوده و امسال به ۱۳.۴ درصد رسیده است.

 آم��اری ک��ه اخیرا ب��ه من رس��ید 
خوشبختانه در یکسال گذشته قاچاق 
با کاهش قابل مالحظ��ه ای روبرو بوده 
اس��ت. از ۲5 میلی��ارد ب��ه ۱5 میلیارد 

رسیده است.
 س��ال گذش��ته صادرات ب��ه واردات 
پیشی گرفت، امسال هم در چهارماهه 

اول این رشد را شاهد هستیم.
 مسیر حرکت امسال به سمت حرکت 

مثبت اقتصادی است.
 از هم��ه کارکن��ان صنع��ت نف��ت، 
مدیران و مس��ئوالن نفت سپاسگزاری 
کنم، کاری که چند ماه بعد از برجام که 
حتی دیگران هم دچار تعجب شدند که 
چطور در زمان کوتاهی تولید نفت را باال 
بردیم و در صادرات نفت خام و میعانات 
حرکتی را پیش بگیریم ک��ه تقریبا به 

حالت قبل از تحریم برسیم. 
 وضعیت تولید نفت خ��ام و میعانات 

گازی پیش از برجام در ۱0 ماه نخست 
س��ال ۹۴ به این گونه بود که مجموعه 
تولی��د نفت خ��ام و میعان��ات گازی ۳ 
میلیون و ۲50 هزار بوده ام��ا االن به ۴ 
میلیون و ۱5۴ هزار بشکه رسیده است. 

 بعد از برجام در دسترسی به پول نفت 
هم دست ما باز شده است. 

 نف��ت را به ی��ورو می فروش��یم و به 
حس��ابی که تعیین می کنیم واریز می 
شود، امروز حدود ۴00 بانک خارجی با 

ما در ارتباط هستند. 
 تبدیل پول نف��ت و حق نقل و انتقال 

نیز از دیگر مشکالت قبل از برجام بود 
 در برجام فرصت خوبی برای مس��اله 

بیمه ، کشتی رانی ایجاد شده است
 اگر برجام اجرا نمی ش��د امروز نمی 

توانستیم نفت خود را بفروشیم 
 اگر برجام اجرا نمی ش��د دسترسی 
به اموال کشور میسر نبود و در بسیاری 
ازموضوع��ات از جمله پتروش��یمی – 
صنعت خودرو – فلزات در تحریم بودیم 

اگربرجامنبودفروشنفتیهمنداشتیم
مهمترین نکات سخنان رئیس جمهوری در تلویزیون:

گزارش رییس جمهوری به مردم بسیار امیدوارکننده و اطمینان بخش بود
نماینده م��ردم تهران در مجلس ش��ورای اس��المی 

گزارش شب گذشته رییس جمهوری به مردم را 
بسیار امیدوار کننده و اطمینان بخش دانست 
و گفت: آق��ای روحانی برنامه ه��ای خوبی را 

برای آینده کشور ارائه کرد.
گزارش ریی��س جمه��وری به مردم بس��یار 

امیدوارکننده و اطمینان بخش بود
محم��ود صادق��ی ام��روز - چهارش��نبه - در گف��ت وگو 
ب��ا خبرن��گار پارلمان��ی ایرن��ا اف��زود: ریی��س جمهوری 
دس��تاوردهای دولت را در زمینه های مختلف بویژه آثار و 
پیامدهای توافق هس��ته ای و گش��ایش هایی که با از بین 

رفتن تحریم ها ایجاد شده تشریح کرد.
وی ادام��ه داد: رییس جمه��وری اظهار داش��ت که برجام 
اثراتی در از بین بردن تحریم ها، فروش نفت و روابط بانکی 
ایران به وجود آورده ک��ه این اخبار بس��یار امیدوار کننده 
اس��ت.عضو هیات رییس��ه فراکس��یون امید مجلس دهم 
خاطرنش��ان کرد: گزارش رییس قوه مجری��ه در موضوع 

اقتصادی نیز امیدبخش بود رییس جمهوری از ثبات 
و آرامش در اقتصاد س��خن گفت و بیان کرد که 
تورم های باالی ۴0 درص��د که در دولت قبل 
وجود داش��ته به حدود ۱0 درصد نزول یافته 
اس��ت.صادقی تصری��ح کرد: آق��ای روحانی 
همچنین برنامه ه��ای خوبی را ب��رای آینده 
ارائه کرد که در س��ال ۹5 ما با رشد پنج درصدی 
در کش��ور مواجه خواهیم ب��ود و این موضوع در اش��تغال 
زایی تاثیر بس��زایی دارد.وی تاکید کرد: رییس جمهوری 
همچنین بیان کرد که اگر عهد ش��کنی های طرف مقابل 
نبود ما بهتر و با سرعت بیشتری می توانستیم به اهدافمان 

در برجام برسیم.
نماینده م��ردم تهران در مجلس دهم افزود: برداش��ت من 
از سخنان رییس جمهوری این اس��ت که وی از آثار برجام 
رضایت دارد زیرا برجام تهدید را از کش��ور دور و گش��ایش 
هایی را در کشور ایجاد کرد ولی در عین حال بیان کرد که 

باید مراقب عهدشکنی طرف مقابل باشیم.
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گوشه کنار اقتصاد                     

ضرورت توجه به نیازهای بازار هدف 
صادراتی فرش دستباف
اتاق خبر: مجتبی خسروتاج گفت: 
ف��رش دس��تباف دارای کارکردهای 
هن��ری، فرهنگ��ی، اش��تغالزایی و 
ارزآوری ب��ه ویژه در ش��رایط اقتصاد 
مقاومتی اس��ت و این تولی��د بومی و 
ملی، نیازمند حمایت رسانه ای است 
و رس��انه ملی نباید با خط کش بنگاه 

های تجاری به تبلیغات فرش بنگ��رد. قائم مقام وزیر صنعت، 
معدن و تجارت با اش��اره به برگزاری نمایشگاه فرش دستباف 
ایران در هفته نخس��ت ش��هریورماه، افزود: نمایش��گاه فرش 
دستباف ایران، بزرگترین نمایشگاه فرش دستباف در سراسر 
دنیا است که با مشارکت بیش از ۷00 شرکت کننده از سراسر 
کشور رویدادی مهم و درخور توجه بوده و شایسته است افکار 

عمومی اطالع مناسبی از آن پیدا کنند.
طرح تغییر تعطیالت به دولت رفت

اتاق خبر: ولی اله افخمی راد، به دلیل 
اینکه تعطیالت آخر هفته در ایران را 
روزهای پنجش��نبه و جمعه تشکیل 
می دهند و سایر کش��ورهای دنیا نیز 
شنبه و یکش��نبه را تعطیل هستند، 
عمال در امر تجارت خارج��ی، ۴ روز 
در هفته را بدون داشتن کوچکترین 

فرصتی برای کار با دنیا سپری می کنیم که بر این اساس ضرر 
و زیانی که متوجه صادرکنندگان و تجار کشور است، آمارهای 

تجارت خارجی را نیز دچار مشکل می کند.
معاون وزیر صنع��ت، معدن و تجارت افزود: حتی در س��ه روز 
باقیمانده از هفته نیز که به صورت کامل، فرصت کار کردن با 
اروپایی ها وجود دارد نیز، به دلیل اختالف افق، برخی ساعات 
را از دس��ت می دهیم و نمی توانیم با خارجی ها تماسی داشته 
باشیم، بنابراین در طرحی که وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به دولت ارایه کرده است، درخواست کردیم تا تغییر تعطیالت 

صورت گیرد تا به تجارت خارجی کشور نیز کمک کند.
یزد بیشترین و سمنان کمترین نیاز 

مصرفی برق در صنایع
ات�اق خبر: تغیی��رات هفتگی متوس��ط 
دمای وزنی هجده هفته گذش��ته نش��ان 
می دهد به طور متوس��ط دم��ای وزنی هوا 
۲۴.۴۹ درجه ب��وده که به طور متوس��ط 
۲.۷۸ درجه بیشتر از سال قبل ۱.5۷ درجه 
بیش��تر از هفته گذشته اس��ت همچنین 
کل ان��رژی م��ورد نیاز مص��رف اصالحی 

در هفته هجدهم ۷ میلی��ون و ۶55 هزار و ۲۶۷ مگاوات س��اعت بوده 
که نس��بت به هفته قبل در س��ال جاری ۸۲.5 درصد افزایش را نشان 
می دهد. عالوه بر ای��ن کل انرژی مورد نیاز مص��رف اصالحی در هفته 
هجدهم در مقایسه با هفته متناظر س��ال قبل ۸۳.۱5 درصد افزایش 
  را نش��ان می دهد و  حداکثر نیاز مصرف اصالحی در پیک شبانه هفته 
هجدهم 50 هزار و ۳5۸ مگاوات گزارش ش��د که نسبت به هفته قبل 
در سال جاری ۹۷.5 درصد و نسبت به هفته متناظر سال قبل ۴۱.۱۴ 

درصد افزایش را نشان می دهد.
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اتاق خبر: ابراهی��م جمیلی که ریاس��ت خانه اقتصاد 
ای��ران را بر عه��ده دارد گفت: طی یک س��ال گذش��ته 
بخش خصوصی ش��رایط خاصی در داخل کش��ور و در 
سطح بین المللی داش��ت چراکه توقع بخش خصوصی 
و دولت بس��یار باال رفته بود. به همین دلیل رییس اتاق 
بازرگانی به دلیل سفرهای متعدد و بار مسوولیتی که بر 
دوش داشت، متضرر ش��د.وی در پاسخ به این سوال که 
آیا با اعالم این اس��تعفا، در روال کار بخش خصوصی که 
تازه در حال شکل گرفتن بود، وقفه ای ایجاد می شود یا 
خیر، خاطرنشان کرد: قطعا حضور نداشتن رییس اتاق 

بازرگانی در کارهای اتاق وقفه می اندازد.
جمیلی افزود: در حال حاضر حرف و حدیث های زیادی 
زیادی در خصوص تغییر رییس اتاق بازرگانی می شنویم 
که هیچ کدام درس��ت نیس��ت و بای��د در این خصوص 

شرایط سنجیده شود.
رییس خانه اقتصاد ایران در رابطه با بیانیه اتاق بازرگانی 
ایران و تصمیم هیات رییسه این اتاق اظهار کرد: تصمیم 
هیات رییس��ه اتاق بازرگانی ایران تصمی��م خوبی بود و 
در حال حاضر سالمت آقای جالل پور مهم ترین مساله 
اس��ت. در ش��رایط کنونی نیاز اس��ت تا هیات رییسه با 

حداکثر توان به کارهای اتاق بازرگانی رسیدگی کنند.
وی در پاسخ به این سوال که به جز جالل پور چه شخصی 
برای ریاست اتاق بازرگانی ایران مناسب است، گفت: با 
شرایطی که ایجاد ش��ده اس��ت، نباید بالفاصله به فکر 
جایگزین باشیم و نباید مریضی رییس اتاق را برای تغییر 
وی بهانه قرار دهیم بلکه باید برای ایشان آرزوی سالمتی 

کنیم چرا که به نفع اتاق بازرگانی است که در حال حاضر 
رییس این اتاق تغییر نکند.جمیلی افزود: از همین رو باید 
همگی دست به دس��ت هم دهیم تا نبود آقای جالل پور 
احساس نشود و در این مدت وی بتواند سالمتی خود را 
به دست آورد.وی گفت: اتاق بازرگانی دارای چهار نایب 
رییس و دبیر کل و اشخاص دیگری است که می توانند 
در این مدت به کارهای اتاق رس��یدگی کنند. حتی بعد 
از اینکه جناب جالل پور از بس��تر بیماری خارج شوند، 
نیاز است تا بقیه اش��خاص اتاق به ایشان کمک کنند تا 
تمام بار مس��وولیت بر دوش یک نف��ر نیفتد.عضو اتاق 
بازرگانی ایران در پایان افزود: اکنون زود اس��ت تا به فکر 
رییس جدید برای اتاق بازرگانی باشیم چرا که باید با خرد 
جمعی این تصمیم گرفته ش��ود و باید دید که وضعیت 

سالمتی رییس فعلی اتاق چطور پیش می رود.

اتاق خبر:  علی یزدانی در مراس��م معرفی مدیرعامل 
جدید شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی 
در مشهد افزود: طبق تکلیف س��تاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی به این وزارتخانه، باید هفت هزار 
و 500 بنگاه و واح��د صنعتی راکد و زیر ظرفیت 

تا پایان سال احیا و فعال ش��ود که با اقدامات انجام 
شده این تعداد به ۱0 هزار واحد افزایش خواهد یافت.

وی اظهارک��رد: همچنین ۲ه��زار واحد صنعتی با پیش��رفت 
فیزیکی بیش از ۶0 درصد نیز تا پایان س��ال در کش��ور به بهره 
برداری می رسد.او با اش��اره به فعالیت ۹50 ش��هرک و ناحیه 
صنعتی در کش��ور گفت: از این تعداد به ۷۸0 شهرک در حال 

واگذاری زمین در قالب حق بهره برداری هستیم.
یزدانی افزود: هم اکنون دس��ت کم در ۱۲ استان کشور افرادی 
بدون قرارداد زمی��ن را تصرف و در آن کارخانه س��اخته اند که 
بخش��نامه هایی برای س��اماندهی این موارد صادر و ابالغ شده 
است. وی با بیان این که طی س��ال های اخیر حدود چهار هزار 
میلیارد ری��ال جریمه برای صنعتگران ش��هرک های صنعتی 
کش��ور به خاطر پرداخت نکردن به موقع اقس��اط اعمال شده 
بود، اظهارکرد: با هدف حمایت دولت از صنایع، در سال جاری 
۹0 درصد این جریمه ها مشمول بخشودگی شده و ۱0 درصد 
دیگر نیز به مدت یکسال تقسیط شد. مدیرعامل سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی کش��ور ادامه داد: همچنین در 

راستای حمایت دولت از بخش صنعت و تولید، امسال 
هیچ افزای��ش قیم��ت در 500 ش��هرک و ناحیه 
صنعتی کشور اعمال نش��د. وی با بیان اینکه ۶ 
هزار و ۸00 ش��هرک و ناحیه صنعتی در کشور 
زیانده هس��تند، گفت: مانعی در وزارت صنعت 
برای توسعه سرمایه گذاری وجود ندارد. او افزود: 
هم اکنون در خراس��ان رضوی ۴5 ش��هرک و ناحیه 
صنعتی مصوب وجود دارد که در ۳۷ناحی��ه آن زمین در قالب 

انتفاع واگذار می شود.
یزدانی گفت: همچنین در این استان بیش از ۲ هزار و ۲۷۳ بنگاه 
صنعتی دارای پروانه بهره برداری هس��تند. وی ادامه داد: تعداد 
طرح های صنعتی دارای جواز تاسیس در کشور به بیش از ۹۸ 
هزار و ۷5۱طرح می رسد که سهم خراسان رضوی از این تعداد 
حدود هفت هزار طرح صنعتی است. معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجارت تاکیدکرد: اگر س��رمایه گذار مایل به سرمایه گذاری 
برای ایجاد واحد صنعتی در مناطق کمتر توس��عه یافته کشور 
باشد از تس��هیالت خاصی بهره مند خواهد شد که تخفیف 50 
درصدی حق انتفاع در نواحی و شهرک های صنعتی از جمله این 
تسهیالت است. وی با بیان این که مجلس شورای اسالمی نیز 
در کنار دولت باید از توان خود برای رونق صنعت استفاده کند، 
گفت: مجلس با توان قانونی خود می تواند بسیاری از موانع پیش 

روی تولید را با طرح های ۲ فوریتی حل کند.

واکنش رییس خانه اقتصاد ایران به استعفای جالل پور:

اکنوننبایدبهفکرجایگزینباشیم

فعال شدن 10هزار واحد صنعتی راکد



 اتاق4

 بازرگانی
راهروهای اتاق

پس لرزه هاي استعفاي جالل پور
اتاق خبر: بعضي از اعضاي هیات 
نمایندگان مي گویند برگزار نشدن 
انتخابات میان دوره بیش از هر کس 
به سود پدرام س��لطاني خواهد بود. 
وي در ح��ال حاضر نایب رییس اول 
است و در صورتي که جالل پور براي 
انجام وظایف رییسي در اتاق حضور 
نداشته باشد تا زمان انتخابات مجدد وي مسوولیت کارها را بر 
عهده مي گیرد. هرچند از سلطاني به عنوان یک گزینه اساسي 
براي کاندیداي ریاس��ت اتاق ایران نام برده مي شود اما با این 
روش وي بدون انتخابات مي تواند ریاست را در عمل به دست 
گیرد. اما به نظر مي رس��د کنار رفتن جالل پور نیز چندان با 

خواست وي نبوده است.
وي در پیام اس��تعفاي خود جمالتي کلیدي داشت که شاید 
کمتر به آن اش��اره ش��د. وي در متن اس��تعفاي خود نوشت 
»امروز اقتضاي خدمت به شما، اس��تعفا از ریاست اتاق ایران 
است.« بعضي از فعاالن اقتصادي این جمله را مربوط به مساله 
فشارهاي دیگر بر جالل پور به استعفا مي دانند. بعضي از فعاالن 
اقتصادي از این موضوع تعجب مي کردند که تنش و مشکالت 

جسمي براي مدیران بنگاه هاي اقتصادي امري طبیعي است.
جالل پور در مصاحبه هاي ش��روع به کار خود بارها از کسب و 
کار بزرگ خود س��خن گفت و طبیعتا چنین تنش هایي باید 
براي وي عادي باشد. در این میان شایعاتي جز بیماري مانند 
مسائل خانوادگي و حتي سیاس��ي و همچنین احتمال پس 
گرفتن اس��تعفا مطرح بود. از سوي دیگر عدم حضور محسن 
کریمي پور مشاور ارش��د وي به مدت بیش از یک ماه در اتاق 
بازرگاني، باعث ش��ایعاتي درباره برنامه ریزي شده بودن این 

استعفا مي دانند.
فعالیت بانک ها در بازار ارز فساد را کم می کند

ات�اق خب�ر: بانک مرک��زی به 
تازگ��ی مج��وز فعالی��ت آزادانه 
بانک ها را در ب��ازار ارز صادر کرده 
است. این مسئله در روزهای اخیر 
به یک��ی از مهم تری��ن خبرهای 
حوزه پولی و بانکی کشور تبدیل 
ش��ده اس��ت.به اعتق��اد احمد 
حاتمی یزد، مدیر عامل سابق بانک صادرات،این قدم مهم 
و پیشرفتی جهت آزادس��ازی اقتصاد از محدودیت های 
خفه کنن��ده اس��ت. محس��ن حاجی بابا، نای��ب رئیس 
کمیس��یون بازار پول و س��رمایه اتاق ای��ران « این اقدام 
بانک مرک��زی را مثبت ارزیابی می کن��د و در توضیح آن 
می گوید:»این اقدامی برای تک نرخی شدن ارز است. دو 
نرخی بودن فساد را به دنبال دارد و فعالیت آزادانه بانک ها 
در بازار ارز می تواند مثبت باشد.حدود ۲0 میلیارد دالر از 
نقدینگی مردم در منازل است. ارزهای غیرفعالی هستند 
که ممکن است بعضی از آن ها هم سیاه باشند. نگه داشتن 
این پول ها در خانه اقتصاد کش��ور را دچار مشکل و تورم 
نهفته ای ایجاد می کند.« حاجی بابا ادامه می دهد:»بانک 
مرکزی باید از هر ن��وع ارزی مراقبت کند ک��ه از عرصه 
اقتصاد کشور خارج نشود. اما محدود کردن ارزی که می 
تواند به شبکه بانکی وارد شود اقتصاد را محدود می کند. 
بانک مرکزی کاری به منشا ارز نداشته باشد و اجازه دهد 

در شبکه بانکی خرید و فروش و سپرده گذاری شود.«

کاندیداهاياحتماليریاستاتاقایران
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اتاق خبر:  نشانه هاي زیادي مبني بر اینکه احتماال اتاق بازرگاني 
آبستن اتفاقاتي است به گوش مي رس��ید. بیش از یک ماه دیده 
نشدن محسن کریمي پور، مشاور ارش��د جالل پور و خبرهایي 
که از بیماري وي به گوش مي رسید همچنین فشارهایي که از 
جهت هاي مختلف به جالل پور مي آم��د احتمال تحوالت اتاق 
را بسیار زیاد کرده بود. با این وجود هیچ کس انتظار نداشت که 
این موضوع اینقدر س��ریع رخ دهد. به همین دلیل تقریبا هیچ 
کس براي این موضوع کامال آماده نبود. اما جلساتي از قبل براي 
بررسي موضوعات اتاق بازرگاني مشخص شده بود. حال بسیاري 
این سوال را مطرح مي کنند که گزینه هاي جایگزین جالل پور 

چه کساني هستند؟
 دومین انتخابات میان دوره اي رییس اتاق

این دومین بار است که براي ریاست اتاق در میان دوره انتخابات 
برگزار مي شود. در دوره قبل نیز این موضوع رخ داد و در نهایت 
رییس جدید از میان هیات رییسه انتخاب شد. در این دوره نیز 
فعاالن اتاق بازرگاني بیش��ترین ش��انس را به چهره هاي حاضر 
در هیات رییس��ه مي دهند. به ویژه آنکه تنها ۱۴ماه از انتخابات 
قبلي گذشته است پس طبیعتا کساني که بیشترین راي را در 
انتخابات ۱۴ماه پیش آورده اند امروز بیشترین شانس را خواهند 
داشت.  با این وجود هیات رییسه به احترام جالل پور سعي دارد 
این موضوع در سکوت برگزار ش��ود و تمام تالش آنها به حفظ 
جالل پور در سمت خود است اما موضوعاتي چون غیبت مشاور 
ارشد وي عمال مساله بازگشت وي را در هاله یي از ابهام قرار داده 
است. بر این اساس ۴ احتمال براي ریاست اتاق بازرگاني در ادامه 

دوره هشتم مطرح شده است.
 حالت اول: ریاست شهرستان ها

نخستین احتمال براي جایگزیني جالل پور ریاست یک نفر از 
شوراي روس��اي اتاق هاي شهرستان هاست. این شورا متشکل 
از روساي شهرس��تان ها مدتي اس��ت که قدرت زیادي در اتاق 
بازرگاني پیدا کرده است. شروع قدرت روساي شهرستان ها به 
کنار رفتن نهاوندیان و تالش آنها براي ریاست یک شهرستاني 
آغاز شد. براي نخس��تین بار حمایت این شورا به اضافه حمایت 
طیف سنتي باعث پیروزي یک شهرس��تاني بر اتاق ایران شد تا 
غالمحسین شافعي، رییس اتاق ایران ش��ود. اما اوج این گروه را 
باید در انتخابات این دوره هیات نمایندگان دانس��ت. مذاکرات 
طوالني شوراي روسا با گروه ائتالف براي فردا منجر به انتخاب 
محسن جالل پور به عنوان رییس و کسب ۳ کرسي دیگر هیات 
رییس��ه ش��د. درحال حاضر بیش از ۱50راي از ۴۱5 راي اتاق 

ایران در اختیار این گروه است.
گزینه اصلي مطرح ش��ده توسط این گروه حس��ین پیرموذن، 
رییس اتاق بازرگاني اردبیل و خزانه دار فعلي اتاق بازرگاني ایران 
است. وي رابطه بسیار خوبي با شهرستان ها، دولت و مجلس دارد 
و به نظر مي رسد از اقبال خوبي براي ریاست اتاق بازرگاني ایران 

برخوردار باشد.
 حالت دوم: ائتالف فردا

در س��وي مقابل تالش ائتالف فردا در ۱۸ اس��فند ۲ سال قبل 
تنها منجر به کس��ب اتاق تهران و ۳ کرس��ي هیات رییسه اتاق 
ایران گش��ت اما مهم ترین برنامه آنها یعني کسب ریاست اتاق 
ایران چندان موفقیت آمی��ز نبود. در نهایت ای��ن جالل پور بود 
که به ریاست اتاق ایران رسید و روس��اي ائتالف فردا تنها براي 

نایب رییسي کاندیدا شدند.
این گ��روه ارتباط خوبي با دول��ت دارد و در عین ح��ال ۳۶ راي 
تهران را در اختی��ار دارد. همچنین البي هاي ق��وي این گروه با 
تشکل ها باعث شده که گزینه این گروه بتواند شانس خوبي براي 
ریاست داشته باشد. با این وجود هنوز درباره کاندیداي این گروه 
بحث هایي مطرح است. ریاست ائتالف براي فردا بر عهده مسعود 

خوانساري است که ریاس��ت اتاق تهران و نایب رییسي ایران را 
عهده دار است. با این وجود مشغله اتاق تهران، راي درون گروهي 
براي داش��تن یک س��مت همچنین شکست ۳ س��ال قبل در 
انتخابات ریاست باعث شده که پدرام سلطاني به عنوان گزینه 
این گروه مطرح باشد. سلطاني دومین دوره نایب رییسي خود را 

مي گذراند و راي خوبي در هیات نمایندگان ایران دارد.
 حالت سوم: حضور یك دولتي

وقوع هر کدام از دو حالت باال باعث ایجاد تنش میان چهره هاي 
مختلف هیات نمایندگان مي شود. یکي از راهکارهاي جلوگیري 
از صف بندي در هیات نماین��دگان معرفي یک رییس از جنس 
دولتي اس��ت. تجربه موفق نهاوندیان همچنین ارتباط حسنه 
اتاق و دولت در دوره هشتم این احتمال را پررنگ کرده است. در 
این میان قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت یعني مجتبي 
خسروتاج هم سابقه طوالني حضور در هیات نمایندگان را دارد 
و هم ۳سال قبل کاندیداي ریاست اتاق ایران محسوب مي شد. 
به همین دلیل اگر دولت تصمیم بگیرد یک دولتي را بر سر کار 
قرار دهد یک گزینه مناسب محسوب مي شود. هر چند از منصور 
معظمي نیز براي این سمت نام برده مي شود. با این وجود شانس 

این موضوع با توجه به شعار پارلمان بخش خصوصي کم است.
 حالت چهارم: حضور یك چهره بي طرف

اما در ای��ن میان حالت چهارمي هم مطرح اس��ت. ب��ا توجه به 
احتم��ال درگیري در ات��اق ای��ران مي توان بر س��ر یک گزینه 
بي طرف از چهره هاي قدیمي توافق کرد به شرط آنکه دخالتي 

در ریل گذاري فعلي اتاق نکند.
این موضوع مي توانست در چند ماه آخر هیات نمایندگان اتاق 
ایران رخ دهد اما هنوز ۲سال و نیم از این هیات نمایندگان باقي 
مانده و چنین موضوعي بسیار بعید است. با این وجود چهره هایي 

همچون عالمیرمحمد صادقي براي این سناریو مطرح مي شود.
 آغاز جلسات البي

هر چند جالل پ��ور دیروز اس��تعفا داد اما کارکش��ته هاي اتاق 
بازرگاني از چندي قبل جلس��اتي درباره بررسي تحوالت اتاق 
را در دس��تور کار قرار دادند. براساس برنامه ریزي صورت گرفته 
روز سه شنبه تمامي کساني که سابقه عضویت در هیات رییسه 
اتاق بازرگاني را داشته اند در خانه اقتصاد ایران گرد یکدیگر جمع 
مي شوند. به نظر مي رسد، اتحاد سنتي ها در این جلسه مجددا 
شکل خواهد گرفت و ش��اید در انتخابات آتي نیز این جلسه اثر 

چشمگیري داشته باشد.
همچنین روز سه شنبه به دعوت سیدحمید حسیني از روساي 
گروه خواس��تاران تحول و مجیدرضا حریري از مسووالن گروه 
پیش��گامان جلس��ه یي میان چهره هاي قدیمي ات��اق به ویژه 
چهره هاي نزدیک به تحول و پیش��گامان برگزار خواهد شد.از 
هم اکنون بازار البي در اتاق ایران بسیار داغ است و به نظر مي رسد 
جلسات چند روز آینده، سرنوش��ت اتاق نه فقط در دوره هشتم 

بلکه پس از آن را نیز روشن خواهد کرد.
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عضو کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
ساماندهی معادن شن و ماسه؛ راه کاهش آلودگی

اتاق خبر:  مهرداد شکوهی رازی 
درخصوص برنامه های ساماندهی 
معادن استان تهران که بیشترین 
آنها را شن و ماسه تشکیل می دهد 
زیس��ت محیطی  بحث ه��ای  و 
بس��یاری به هم��راه دارد، اظهار 
کرد: ضواب��ط تعیین ش��ده برای 

معادن ش��ن و ماسه متکی به مش��خصات فنی نیست. به 
عنوان مثال در شهرک قدس تنها تا عمق۲0 متری می توان 
حفاری کرد؛ یعنی برداشت شن و ماسه تا عمق ۲0متری 
ممکن است. این درحالی است که امکان پذیر است تا عمق 
۱50متری شن و ماسه خوبی وجود داشته باشد و با تکیه 
بر برداشت صحیح و فنی بتوان نسبت به برداشت آن اقدام 
کرد. به گفته وی عمق معدن ش��ن و ماسه تابعی از عرض 
قابل بهره برداری است و شیب ایستایی طبیعی آن ۴5درجه 
است؛ یعنی اگر شن و ماسه به ش��کل کوپه ای با زاویه ۴5 
درجه شیب در یک مکان قرار گیرد، خطری نخواهد داشت. 
شکوهی رازی به ساماندهی معادن شن و ماسه اشاره کرد 
و گفت: یکی از برنامه ها برای ساماندهی معادن شن و ماسه 
ادغام آنهاست زیرا در این صورت افزایش سطح بهره برداری 
و به��ره وری ایجاد ش��ده و می ت��وان با ایج��اد پیت بزرگ 
)حفره ای عمیق( با شیب مناسب، مسائل ایمنی را رعایت 
کرد و تا عمق باال و جایی که با محدوده های اعالمی سازمان 
آب تالقی نکند، فعالیت را ادام��ه داد. وی همچنین درباره 
راهکارهایی که می تواند آلودگی حاصل از معادن ش��ن و 
ماسه را به کمترین حد ممکن برساند نیز اظهار کرد: زمانی 
که فعالیت معادن شن و ماسه گسترش پیدا کرده و افزایش 
درآمد داشته باش��د، می توان نسبت به نصب دستگاه های 
تصفیه هوا اقدام کرد یا با پاشیدن آب هنگام بهره برداری یا 
مرطوب نگهداشتن سیستم در زمان تفکیک بک فیلترها 

تمامی آلودگی ها را گرفت و در آن هوا نفس کشید.
وی آموزش کارگران معدنی را یکی از موارد مهم و اساسی 
در بخش معدن دانس��ت و افزود: وزارت تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی، می تواند برنامه ای برای آموزش کارگران معدنی 
به شکل فنی و حرفه ای در دس��تور کار خود قرار دهد و با 
اعطای گواهینامه به آنها زمینه فعالیت حرفه ای و اصولی 
را در معادن ایجاد کند.ش��کوهی رازی درباره مش��کالت 
و چالش های موجود درباره گزارش های فنی که از س��وی 
مسئوالن فنی ارائه می ش��ود نیز اینگونه پاسخ داد: برخی 
مس��ئوالن فنی برای تهیه گزارش در مع��ادن حضور پیدا 
نمی کنند چرا که پوشش مالی مناس��بی برای آنها وجود 
ندارد تا انگیزه ای برای حضور در معادن داش��ته باشند. از 
این رو برخی از کارفرمایان با پرداخت یک مبلغ مش��خص 
به مسئوالن فنی تنها گزارش فنی را امضا می کنند. وی بر 
این باور است که باید ابعاد گزارش دهی با ابعاد معدنکاری 
منطبق باش��د. بنابراین نظام مهندسی معدن باید بر نحوه 
بهره برداری از معادن، اتالف نشدن منابع طبیعی، رسیدگی 
به امور مسئوالن فنی نظارت داشته باشد. درحالی که تمام 
موارد یادشده آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته و دلیل 

آن نبود بودجه مورد نیاز برای این بخش است. 

اتاق خبر: جلس��ه هفتم کمیسیون بازار 
سرمایه خانه اقتصاد ایران با حضور عیسی 
رضایی مدیرعامل مؤسسه مالی و اعتباری 
کوثر و فض��ل اهلل معظمی عض��و هیأت 

مدیره بانک کارآفرین برگزار شد.
در ابتدای جلس��ه ابراهیم جمیلی رییس 
خانه اقتصاد ایران با اش��اره به مش��کالت 
موج��ود در نظ��ام بانک��ی کش��ور اظهار 
داشت: تا زمانی که راه حلی از سوی بخش 
خصوصی برای تغییر شرایط موجود ارایه 
نش��ود، نمی توان چش��م انداز مثبتی را 
متصور بود. بایستی ضمن ارائه مشکالت 

راه حل ها را نیز بیان کرد.
بازار سرمایه، تافته جدا بافته نیست

در ادام��ه به��روز خدارحم��ی ریی��س 
کمیس��یون بازار س��رمایه خان��ه اقتصاد 
ایران اظهار داش��ت: به تصور این که بازار 
سرمایه می تواند متفاوت از اقتصاد کشور 
باش��د، فش��ار کاذبی بر روی بازار سرمایه 
احساس می ش��د. این در حالی است که 
اگر در بلندمدت بازار سرمایه بخواهد جدا 
از متغیرهای کالن اقتص��ادی و در خالف 
جهت اقتصاد حرکت کند ب��ه طوری که 
اقتصاد در رک��ود و بازار س��رمایه پر رونق 
باش��د، به حبابی بودن بازار سرمایه متهم 

خواهد شد.  
وی ضمن اش��اره به دغدغ��ه هایی که در 
حال حاضر در حال تبدیل شدن به چالش 
هستند گفت: امروزه استانداردهای بین 
المللی حس��ابداری به یک چالش جدی 

تبدیل شده است.
خدارحمی افزود:گره مفق��وده ای که در 
نظام بانکی وجود دارد نهاد ریتینگ و رتبه 
بندی است. در ایجاد مؤسسات ریتینگ 
نیز، هم تجربه بین المللی و هم نهادهای 

مستقل داخلی نیازمند است.
رییس کمیسیون بازارسرمایه خانه اقتصاد 

ایران توضیح داد: امروزه ۱0۸ کشور دنیا 
ت��ورم زیر 5 درص��د را تجربه م��ی کنند، 
برنامه تمام دنیا تا س��ال ۲0۲0 ریشه کن 
کردن تورم ب��االی 5 درصد اس��ت و این 
الزام برای تمام کش��ورها وج��ود دارد،که 
قطعا هزینه بردار نیز هست. اما اگر نگاه ما 
بلندمدت است بایس��تی این هزینه ها را 

بپردازیم.
مس�یر پی�ش روی بانك ها مس�یر 

صرافی است
عیس��ی رضایی مدیرعامل مؤسسه مالی 
و اعتباری کوثر، با اشاره به نبود یک مدل 
اقتصادی واحد در ایران اظهار داش��ت: در 
نظام بانکی فعلی بخش نامه ها بدون توجه 
به محیط اقتصادی صادر شده و اوضاع را 
تش��دید می کند. فلذا امیدی به گشایش 

شرایط در اوضاع کنونی وجود ندارد.
مدیرعام��ل مؤسس��ه اعتب��اری کوثر در 
خصوص برخورد با سرمایه گذاران خارجی 
گفت: تبعات ترسی که در سرمایه گذاران 
خارجی ایجاد می کنیم، خ��ود را در نظام 

بانکی و اقتصادی نشان می دهد.
رضایی تأکید ک��رد: زندگی در ش��رایط 
تورمی به مراتب بهتر از شرایط رکود است.

وی در خصوص راه حل ه��ای برون رفت 
از این شرایط عنوان کرد:  بایستی به طور 

ضربتی و اورژانس��ی اقدام ک��رد تا بتوان 
مش��کالت نظام بانکی را به س��رعت حل 
نمود. یکی از این راه حل ها این اس��ت که 
دولت از طریق بانک مرک��زی ۱00 هزار 
میلیارد تومان تزریق نقدینگی کند تا این 

پول ها به صنایع کوچک و متوسط برسد.
دولت؛ بزرگ ترین بدهکار سیس�تم 

اقتصادی کشور
در ادام��ه فضل اهلل معظم��ی عضو هیأت 
مدی��ره بان��ک کارآفرین اظهار داش��ت: 
مش��کل بانک ها مش��کل صنایع است، 
در حال حاض��ر دائما با صنایع��ی روبه رو 
هستیم که نمی توانند بدهی های خود را 
پرداخت کنند. اگ��ر در برخی بانک ها نیز 
مشکل نقدینگی وجود ندارد دلیل آن این 
اس��ت که ۷5 درصد سپرده های آن بانک 
مربوط به اش��خاص حقیقی و نه حقوقی 
اس��ت. این در حالی اس��ت که ۸0 درصد 
تسهیالت به اش��خاص حقوقی ارائه می 
شود.معظمی در خصوص پرداخت نکردن 
بدهی های دولت توضیح داد: ادامه چنین 
شرایطی باعث ایجاد ساختاری شده است 

که در آن دولت بزرگ ترین بدهکار است.
وی در ادامه مش��کالت نظام بانکی گفت: 
دستورالعمل ها سیس��تم بانکی را بسیار 

شکننده کرده است. 

شکنندهشدنسیستمبانکیکشور

اتاق خب�ر:  محمود اش��تری از اعضای کمیس��یون امور 
گمرکی و حمل و نقل خانه اقتصاد ای��ران نیز در خصوص 
کاهش تخصیص نرخ ارز مبادل��ه ای در روند تجارت گفت:  
دس��ت رس��ی به ارز مبادله ای بسیار سخت ش��ده است و 
همانند گذشته تنها برخی از شرکت های خاص می توانند 
از آن استفاده کنند. به عبارتی بهتر می توان گفت از ابتدا به 
ساکن ارز مبادله ای مسأله قابل ملموسی برای شرکت های 

کوچک و متوسط نبوده است.
وی افزود: در واقع این امر مش��کلی از بازرگانان معمولی که 
چرخ اقتصاد به دوش آن هاس��ت حل نکرده اس��ت و ابزار 

کارآمدی برای این قشر از بازرگانان نبوده است. 
اش��تری هم چنین در همین باره عنوان کرد: استفاده از ارز 
مبادل��ه ای مکانیزم خوبی برای ش��رکت هایی که فعالیت 
متداوم داشتند، نبوده است.وی ادامه داد:  بهترین مسئله ای 

که می تواند به اقتصاد کشور کمک کند، تک نرخی شدن ارز 
است، امیدواریم در ماههای آتی با توجه به پایین آمدن نرخ 

سود بانکی؛ ارز نیز تک نرخی شود.

ارز مبادله ای ابزاری ناکارآمد.
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بحرانی به نام  انتخاب جانشین جاللپور
اتاق خب�ر:در روزهای اخیر 
استعفای محس��ن جالل پور 
رئیس ات��اق بازرگان��ی ایران 
بس��یار خبرساز ش��ده است.  
این استعفا با واکنش اعضای 
اتاق ه��ای بازرگان��ی رو به رو 
شده است و بحث های زیادی 
برای جانش��ینی جالل پور صورت گرفته است. در 
این زمینه اتاق خبر گفت و گویی با حسین طوسی 
رئیس دوره اول ات��اق البرز صورت داده اس��ت که 

مشروح ان در ادامه می آید:.
در حال حاضر وضعیت اتاق بازرگانی ایران را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
تا جایی که من اطالع دارم اتاق ها از ابتدای س��ال 
۹۴، افت کیفی را در تمامی اتاق ه��ا از جمله اتاق 
ایران مش��اهده می کنیم. در حقیقت اختالف نظر 
و تکروی را در اتاق ها می بینیم این در حالی است 
که اتاق بازرگانی یک تشکل مردم نهاد و متکی به 
نظرات اعضا اس��ت و باید از تجارب اعضا اس��تفاده 
کند. با این حال این مس��ئله در اتاق ها وجود ندارد 
و بس��یاری از افراد باتجربه در زمینه های مختلف 
اقتصادی در اتاق ها به بازی گرفته نمی ش��وند. از 
طرفی روابط با سازمان های دولتی مطلوب نیست 
و در این شرایط اتاق های بازرگانی تبدیل سازمان 
کوچک خود محوری می شود که تاثیری در قوانین 
و دادن تس��هیالت در جه��ت رونق کس��ب و کار 

ندارد..
در روز ه�ای اخی�ر آقای جالل پور از س�مت 
ریاس�ت اتاق بازرگانی ایران اس�تعفا دادند. 

عملکرد آقای جالل پور را چطور می بینید؟
استعفا در هر بخشی پیش می آید و فرهنگ استعفا 
در همه جای دنیا وجود دارد. این طبیعی اس��ت که 
وقتی ش��خص خود را در انجام وظایف خ��ود ناتوان 
می بیند از کار کناره گیری کند. آقای جالل پور هم 
در مطلب بلند باالیی که به طور وس��یع در رسانه ها 
پخش ش��د اظهار کردند که بیمار هس��ت. سالمتی 
افراد بس��یار مهم اس��ت اما قانونا وی باید براس��اس 

قانون استعفای خود را در هیات نماینگان طرح کند.
یعنی این اقدام آقای جالل پور غیر حرفه ای بود ؟

بله. به نظر من این کار آق��ای جالل پور عجیب بود 
که قبل از اطالع هی��ات نمایندگانی که به وی رای 
دادند اس��تعفای خود را در رس��انه ها پخش کند و 
مطالبی را عنوان کنند که ربط چندانی به اس��تعفا 

دارد.
پس شما انتظار نداشته اید که فردی با تجربه  

مانند جالل پور این اقدام را انجام دهد ؟
نه. به نظر من این بسیار عجیب است. نخست وزیر 
بریتانیا نی��ز برای احترام به رای مردم اس��تعفا می 
دهد و انتقال قدرت در یکی از کشور های قدرتمند 
از نظر اقتصادی به راحت��ی صورت می گیرد. اما در 
ش��رایط فعلی با این کار آقای جالل پ��ور به دلیل 
مسئله انتخاب جانش��ین، در اتاق بحران به وجود 

خواهد آمد.

تشکل 
ها
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وهمچنانبندادب...

گمانه زني درباره رییس جدید اتاق بازرگاني آغاز شده است. از 
چهره هاي متفاوتي به عنوان کاندیداي ریاس��ت اتاق بازرگاني 
نام برده مي شود. طبیعتا رییس باید در هیات نمایندگان فعلي 
عضو باشد. اما موضوعي که اکثر اعضا حتي هیات نمایندگان از 
آن بي اطالع هستند عدم امکان کاندیدا شدن بیش از ۱00نفر 
از اعضاي هی��ات نمایندگان یعن��ي نمایندگان تش��کل ها در 
انتخابات رییس اس��ت. مس��اله یي که در اتاق بازرگاني به بند 

ادب مشهور است.
در دوره چه��ارم مجل��س مرح��وم بهاءالدی��ن ادب از انجمن 
ش��رکت هاي س��اختماني به عنوان عضو هیات رییس��ه اتاق 
بازرگان��ي انتخ��اب و پ��س از آن به عن��وان نماین��ده مجلس 
شوراي اسالمي شهر سنندج انتخاب شد. در این دوره علینقي 
خاموشي نیز رییس اتاق بازرگاني ایران و در عین حال نماینده 
مجلس شوراي اسالمي بود. حضور دو نماینده مجلس شوراي 
اسالمي در هیات رییس��ه اتاق بازرگاني مشکالت زیادي را در 
این هیات رییسه ایجاد کرد. ادب عقایدي اصالح طلبانه درباره 
اتاق هاي بازرگاني داشت و صحبت هاي وي بعد از مدتي منجر 
به ایجاد جریاني در اتاق شد که بعدها به نام تحول مشهور شد. 
در نهایت اختالف میان ادب و خاموش��ي باعث شد که رییس 
کهنه کار ات��اق بازرگاني راه ح��ل دیگري را ب��راي این موضوع 
در نظر بگیرد. این اختالف��ات منجر به ایج��اد اصالحیه یي بر 
آیین نامه هی��ات نمایندگان اتاق بازرگاني ش��د. به موجب این 
اصالحیه اعضاي هیات نمایندگان که از سوي تشکل ها در اتاق 
بازرگاني حضور داشتند نمي توانستند کاندیداي هیات رییسه 
اتاق ش��وند. این بند که به بند ادب معروف شد پس از گذشت 
س��ال ها همچنان مانعي براي فعالیت اتاق بازرگاني به ش��مار 

مي آید.
این در حالي اس��ت ک��ه طي چند س��ال اخی��ر ماموریت هاي 
جدی��دي براي ات��اق بازرگان��ي ایران ب��ه عنوان نم��اد بخش 
خصوصي تدوین و تبیین شده که ساماندهي و ضرورت پویایي 
تش��کل هاي اقتصادي از جمله مهم ترین آنها به شمار مي آید. 
در واقع اتاق بازرگاني ایران مجموعه یي از تشکل هاس��ت و در 
حمایت از تش��کل ها همواره پیش قدم بوده اس��ت. تش��کل ها 
به علت احاطه یي که به رش��ته فعالیت هاي متع��دد در جامعه 
دارند، مي توانند نقش ارش��ادي و هدایتي سرمایه گذاران را در 
انباشت س��رمایه مولد و ایجاد فرصت هاي  اشتغال و در نهایت 
کمک به رش��د و پیش��رفت اقتصادي برعهده گیرند و از اتالف 
منابع محدود ولي قابل اس��تفاده کش��ور جلوگیري کنند. در 
واق��ع در زماني که اتاق بازرگاني ش��عار تش��کل تش��کل ها را 
مطرح مي کند، نمایندگان تش��کل ها حق حضور در انتخابات 
رییس را به خاطر ی��ک دعواي قدیمي می��ان دو چهره بخش 
خصوصي ندارند. حال این س��وال مطرح اس��ت آیا این افراد به 
مثابه بسیاري دیگر که در چندین حوزه مختلف کار و فعالیت 
مي کنند؛ نمي توانس��تند در دو جبهه خدم��ت کنند؟ آیا اینها 

ناکارآمد بودن��د؟ یا باید دنب��ال دالیل دیگري باش��یم؟! البته 
این انتظار وجود داش��ت تا اصالحیه مزب��ور در بازبیني مجدد 
تغییر کند و با این تغییر، بازنگري اساسي در تقویت تشکل هاي 
اتاق بازرگاني ص��ورت گیرد و نیز اتاق از هجم��ه این جمله که 
تش��کل ها ضعیف هس��تند در امان بماند در نهایت در بازبیني 

مجدد آیین نامه این بند اصالح شد.
قطعا نخس��تین و مهم ترین وظیفه تشکل ها مسوولیت پذیري 
و پاس��خگویي اس��ت. به نظر من باید وظایف��ي از قبیل مبارزه 
با مفاس��د اقتصادي، شفاف س��ازي عملکرد بانک ه��ا در قبال 
تسهیالت بانکي، آمایش سرزمین، حضور در بازارهاي جهاني و 
آموزش در حوزه هاي مختلف اقتصادي سرلوحه امورتشکل ها 
قرار گیرد. هرچند براي این مهم اتاق بازرگاني، دولت و مجلس 
عزم راس��خ دارند اما این به تنهایي کافي نیس��ت وتش��کل ها 
باید عالوه بر امور تصدیگري، آمادگ��ي الزم براي پرداختن به 
امور نظارتي را نیز کس��ب کنند و درحوزه اخالق کس��ب و کار 
نیز نقش قابل مالحظه یي برعهده بگیرند. تش��کل ها به عنوان 
موتور محرکه تولید و اش��تغال تلقي مي ش��وند و قطعا تنها از 
این طریق اس��ت که مي توانی��م با به کارگیري توان تش��کل ها 
و بهره ب��رداري از ظرفیت ه��اي آنه��ا در اقتص��اد، مزیت هاي 
سرمایه گذاري در کشور را به سرمایه گذاران خارجي و ایرانیان 
مقیم خارج انتقال دهیم و منابع مالي الزم براي توسعه صنعتي 

و معدني کشور را فراهم کنیم.
بند ادب هنوز هم در اتاق بازرگاني وجود دارد و این موضوع به 
خاطر یک تفسیر از قانون اس��ت. در قانون ذکر شده که هیات 
رییسه از میان منتخبان هیات نمایندگان انتخاب مي شوند در 
حالي که نمایندگان تش��کلي نیز خود از سوي تشکلي انتخاب 
ش��ده اند و طبیعتا حق دارند در انتخابات حضور داشته باشند. 
اتفاقا در دوره هشتم شاهد حضور چهره هاي مطرحي در میان 
چهره هاي تش��کلي هس��تیم که این افراد مي توانند به عنوان 
کاندیداهایي مطرح براي ریاست اتاق بازرگاني مطرح شوند اما 
به دلیل به روز نشدن این ماده از آیین نامه عمال این موضوع به 

دست فراموشي سپرده شده است.
در حال حاضر نمایندگان دولت و حتي دولتي هایي که شرکت 
آنها داراي کارت بازرگاني است، ش��انس ریاست اتاق بازرگاني 
را دارند اما در ای��ن میان نماینده تش��کل هایي که اعضاي آنها 
چند هزار نفر اس��ت و در اقتصاد کش��ور کامال اثرگذار هستند 
امکان حضور در ای��ن انتخابات را ندارند. به نظر مي رس��د این 
کار باعث دلسرد ش��دن تش��کل ها از حضور در اتاق بازرگاني 
مي شود. تش��کل ها سال هاس��ت که از اتاق بابت نشنیده شدن 
صحبت هاي آنها گالیه دارند و ای��ن انتخابات مي تواند بار دیگر 
زخم کهنه مشکل تش��کل ها با اتاق بازرگاني را زنده کند. براي 
حل این مشکل مي توان به سادگي از مجلس درباره قانون اتاق 
بازرگاني استعالم گرفت و نظر مجلس مي تواند منجر به حضور 

نمایندگان تشکل ها در انتخابات آتي شود.



سالمت7  

اخبار

بوی بد دهان نشانه چیست؟  
اتاق خبر: اتاق خبر: بوی بد دهان یک 
بیماری است که تقریبا در همه جوامع 
کم و بیش وجود دارد و در صورت عدم 
درمان می تواند منجر به آس��یب های 

جدی روحی و جسمی شود.
یک دندان پزشک گفت: بوی بد دهان 
از موارد شایع و البته قابل درمان است 

که به علت وجود خرده های غذایی بودار در البالی دندان ها 
ایجاد می شود یا عالمتی از یک بیماری است.

مهسا صحرانش��ین  اظهار کرد: گرس��نگی، خشکی دهان و 
عدم رعایت بهداشت، بیماری هایی نظیر گوش، حلق و بینی، 
التهاب س��ینوس ها، لوزه ها و در نهایت بیماری های دستگاه 

گوارش و ریه از علل ابتال به بوی بد دهان است.
 وی افزود: بوی بد دهان یک بیماری است که تقریبا در همه 
جوامع کم و بیش وجود دارد و در صورت عدم درمان می تواند 

منجر به آسیب های جدی روحی و جسمی شود.
صحرانشین با اشاره به علت بوی نامطبوع دهان، تصریح کرد: 
عالوه بر بیماری های مذکور، باکتری ه��ای مولد بوی دهان 
در سطح زبان وجود دارند که با مس��واک زدن بر سطح زبان، 
برطرف می ش��وند.عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
ش��هرکرد افزود: گاهی بوی بد دهان با منش��اء غیربیماری، 
خود را نشان می دهد که علت اصلی ایجاد آن عادات غذایی 

و کشیدن دخانیات است.

فواید آب نارگیل
اتاق خبر: برخالف سایر میوه ها 
که آب آنها از فشرده شدن آنها به 
دس��ت می آید، آب نارگیل مایعی 
غلیظ در وس��ط میوه آن اس��ت 
که بیش ترین ح��د آن در نارگیل 
نرس��یده و س��بز وجود دارد. این 
آب میوه ام��روزه از محبوب ترین 

نوشیدنی های جهان است نه تنها به خاطر طعم و مزه 
منحصربه فرد آن بلکه به دلیل ترکیبات مغذی و فواید 
بی مثل و مانند آن برای س��المتی. در اینجا بد نیست 
تاثیرات ارزش��مند و قابل توجه مص��رف آب نارگیل بر 

بدنمان را با هم بررسی کنیم:
کاهش وزن

برخالف خود نارگیل، محتوای چربی آب نارگیل واقعا کم 
است؛ بنابراین شما قادر خواهید بود مقادیر باالیی از آن را 
بدون نگرانی از اضافه وزن و چاق شدن مصرف کنید. هر 

لیوان آب نارگیل چیزی حدود 50 کیلوکالری انرژی دارد
پاکسازی معده

اگر ش��ما هم فردی مبتال ب��ه زخم مع��ده و درد معده 
هستید، برای یک بار هم که شده آب نارگیل را برای آرام 
کردن معده تان امتحان کنید. به خصوص برای افرادی 

که به طور مکرر احساس تهوع و استفراغ دارند.
کاهش فشارخون

یکی از دالیل شایع بیماری فشارخون عدم تنظیم سطح 
الکترولیت ها در خون اس��ت. از آنجایی که آب نارگیل 
حاوی تمام الکترولیت ها و آن هم در س��طح مورد نیاز 
برای حفظ سالمت بدن اس��ت می تواند کاهنده خطر 

فشارخون باشد. 
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5روشسنتیبرایرفعگرمازدگی
اتاق خبر: 

هن��گام گرمازدگ��ی زی��اد رگ های س��طحی ب��دن باز 
می ش��وند و تبخی��ر آب از س��طح ب��دن به چن��د برابر 
افزایش پیدا می کند. در نتیج��ه امالح خون تقلیل یافته 
و قلب و مغز قدری ناراحت می ش��وند! طوری که گاهی 
ناراحتی های قلبی و روانی عارض می ش��ود. در ادامه به 

چند روش سنتی درمان آن اشاره می شود.
1 شربت سکنجبین

هوای داغ تابستان بسیاری از مردم را دچار گرمازدگی می کند و 
متخصصان طب سنتی معتقدند که مصرف شربت سکنجبین 

برای رهایی از گرمازدگی این روزها بسیار مفید است.
نوشیدن ش��ربت س��کنجبین منافع بس��یاری دارد. یکی از 
منافع سکنجبین این اس��ت که چون آن را با یخ خنک کرده و 
می نوشند، صفرا را می برد و از التهاب حرارت معده می کاهد و 

آن چه بلغم در معده و روده ها باشد، خارج می کند.
اگر سکنجبین را با ریشه و تخم کاسنی مخلوط کرده و کمی 
گالب به آن اضافه کنند، نوش��ابه ای پر س��ود و ش��گفت آور 
می ش��ود، به خصوص برای کس��انی که جگر و معده ای گرم 
داش��ته یا دچار گرفتگی معده ش��ده اند و نیز برای کسانی که 
مبتال به نفخ هس��تند منافع زیادی دارد، اما برای مبتالیان به 

زخم معده و روده، مضر است.
2  عناب و شکر

برای رفع گرمازدگی بهتر اس��ت عناب را در آب جوشانده و با 
کمی شکر به صورت خنک میل کنید. همچنین خوردنی های 
سرد و تر مانند گل بنفشه، خاکشیر، هندوانه و تخم خیارین 
)خیار، کدو، هندوانه و خربزه( نیز توصیه می شود. البته بهترین 
دارو برای رفع گرمازدگی دم کرده عناب و زرش��ک است که 

همراه با مقداری شکر میل می شود.
3  خاکشیر یخ زده و شربت آب لیمو

استفاده از خاکشیر یخ زده و شربت آب لیمو برای جلوگیری از 
گرمازدگی موثر است. برای جلوگیری از اسهال و تأثیر خنکی، 

خاکشیر باید به ش��کل یخ زده یا همراه خرده یخ مصرف شود، 
در غیر این صورت ملین و اسهال آور اس��ت. با توجه به گرمی 
 C و آلودگی هوا، مصرف آب لیمو نیز به دلیل داشتن ویتامین
که دارای خاصیت ضدعفونی کننده است، توصیه می شود و نیاز 
است هر دو روز یک بار، یک عدد لیمو در آب مصرفی استفاده 

شود.
4  به لیمو

به لیمو گیاهی به صورت درختچه است که از برگ آن استفاده می شود. 
این گیاه از قدیم در طب س��نتی ایران به عنوان آرام بخش، ضد تشنج، 
ادرارآور، رفع کننده  سرگیجه و تپش قلب مورد استفاده بوده و در حال 

حاضر نیز از آن استفاده می شود.
5  هندوانه

هندوانه یک میوه تابستانی لطیف، آبدار، خنک کننده، آرام بخش 
و مسکن التهابات درونی اس��ت که اصوال برای رفع عطش در اوج 
گرمای تابستان مصرف می شود و مورد پس��ند بسیاری از مردم 
است. طبیعت هندوانه سرد و تر است و برای افراد گرم مزاج بسیار 
مطلوب است. مربای پوست هندوانه برای رفع حرارت بدن، رفع 

تشنگی و گرمازدگی بسیار مفید است.

3 فایده سحرخیزی
اتاق خبر: سحرخیزی ش��اید برای خیلی از ما یک 

هدف سخت باشد؛ س��بک زندگی امروزی در 
اکثر خانواده ها س��اعت های خواب و بیداری 
را تغییر داده اس��ت و همین مورد مشکالت 
زیادی را به وجود آورده است. مطمئن باشید 
سحرخیز بودن یکی از پله های موفقیت شما 

خواهد بود پس همین امروز برنامه خود برای زود 
بیدار شدن از خواب را آغاز کنید.در ادامه ما ۳ دلیل دیگر 

در مورد اهمیت سحرخیزی را برای شما بازگو کرده ایم :
1. صبحانه:هم��ه می دانی��م ک��ه صبحان��ه مهم تری��ن 
وعده غذایی روز اس��ت، اما همچنی��ن می دانیم که یکی 
از وعده ه��ای غذایی اس��ت که بیش��تر از دیگ��ر وعده ها 
حذف می ش��ود.خوردن ی��ک صبحانه کام��ل می تواند 

دستاوردهای زیادی برای شما داشته باشد : 
یک وعده غذایی کامل، سرشار از مواد مفید، ویتامینها و 

مواد معدنی را دریافت می کنید.
توانای��ی و عملکرد ش��ما در کاره��ای روزان��ه را افزایش 
می دهد.برای درست کردن یک صبحانه کامل ۱0 دقیقه 

زودتر از خواب بیدار ش��وید. حتی اگر عجله دارید، 
موز و ماس��ت را به همراه خ��ود ببرید که یک 

صبحانه دلچسب و مقوی است.
2. ورزش:ورزش ک��ردن در صب��ح یکی از 
بهترین راه هایی اس��ت ک��ه روز خ��ود را به 
جریان بندازید. موجب افزایش انرژی می شود 
و همچنین کمک می کند که خ��واب بهتری در 
شب داشته باشید. کسانی که نزدیک به زمان خواب ورزش 
می کنند، بسیار س��خت تر به خواب می روند. آن را بخشی 
از برنامه صبح خود قرار دهید که به زودی به ش��ما امکان 

ضعف و بیحالی کمتر و هشیاری بیشتر را می دهد.
3.  تمدد اعصاب:ش��ما پس از چند بار قطع کردن صدای 
زنگ س��اعت از خواب بیدار می ش��وید و پس از آن متوجه 
می شوید که دیر است. شما برای آماده شدن هرچه سریع تر 
عجله می کنید. سپس شما با ترافیک صبح مواجه می شوید 
و حتی شاید برای یک جای پارک به درد سر بیفتید. همه ی 
این مشکالت به خاطر دیر بیدار ش��دن به وجود می آید که 

موجب ناراحتی و از دست دادن تمرکز می شود.
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تویوتا هیجان انگیزترین مدل یاریس 
را به بازار می فرستد

اتاق خبر: تویوتا قص��د دارد به این 
وضعی��ت نابه هنجار یاری��س پایان 
ده��د و آن را ب��ه یک��ی از س��رگرم 
کننده تری��ن هاچ بک ه��ای جهان 
تبدیل کند.در طول ۹ ماه گذش��ته، 
تیم »گازو« – بخش سرعتی تویوتا- 
روی توس��عه دو مدل از خودروهای 
رالی WRC یاریس کار کرده اس��ت.گروه اصلی این طرح در 
این زمان خودروهایWRC یاری��س را روی انواع زمین های 
جغرافیایی و در طول یک مس��یر ۴ ه��زار و ۸۲۸ کیلومتری 
ارزیابی کرده ان��د. تالش این گروه برای حل و رفع مش��کالت 
خسته کننده خودروهای رالی صورت گرفته است. تویوتا قصد 
دارد قبل از ورود خودروهای س��طح باالی رال��ی خود در این 

کالس درسال آینده، تمام نواقص موجود را برطرف کند. 

رونمایی از خودروی سنگین تمام الکتریکی
اتاق خب�ر: خودروس��از آلمانی با 
رونمایی از خودروی سنگین تمام 
الکتریکی خ��ود گفته اس��ت این 
فناوری در اوایل دهه آینده میالدی 

وارد خط تولید خواهد شد.
البته اگر فکر میکنید این خودروی 
نوظه��ور جه��ت حم��ل بارهای 
سنگین بین کشورها استفاده خواهد ش��د بهتر است درباره 
ایده خود تجدیدنظر کنی��د. این کامیون با ب��رد ۱۲۴ مایل 
فعال فقط در مس��افت های کوتاه درون شهری و بین شهری 
نزدیک به کار گرفته خواهد شد. پیش از این مرسدس بنز که 
۹0 درصد سهام میتسوبیشی را در اختیار دارد کامیون سبک 
بدون آالیندگی را بر پایه میتسوبیشی فوسو تولید کرده بود. 
البته این خودرو از فناوری سلول های سوختی بهره میبرد و 

تنها ۶۲ مایل برد داشت. 

چه تعداد مرسدس بنز وارد کشور شده است ؟
ات�اق خب�ر: طب��ق آم��ار گم��رگ 
جمهوری اس��المی ای��ران در خرداد 
ماه سال جاری ۱۷ دس��تگاه سواری 
بنز وارد کشور ش��ده، که از این تعداد 
بیش��ترین آم��ار واردات مرب��وط به

E۲50مدل بوده اس��ت؛ البته در بین 
این خودروها یک دس��تگاه مرسدس 
مدل E۲00نیز وجود دارد. خودروهای ف��وق در اروپا بین ۶5 تا 
۷5هزار دالر قیمت گذاری می ش��ود که )با احتس��اب نرخ دالر  
۳500 تومان( چیزی حدود ۲۶0 میلیون تومان تمام می ش��ود؛ 
این درحالی اس��ت که اتومبیل های وارد ش��ده در بازار با توجه 
به آپش��ن های مختلف از ۴۳0 تا 5۶5 میلیون تومان به فروش 
می رسد. مرس��دس بنز کالس E جزء کالس های نسبتا ارزان و 
اقتصادی این کمپانی است اما در کش��ور ما در زمره لوکس ترین 
هاست؛ از ویژگی های فنی این خودروی آلمانی می توان به موتور 
۴ سیلندری که با استفاده از گیربکس هفت دنده تیپ ترونیک 
حجم ۱۹۹۱ سی سی خودرو را به چرخ ها منتقل می کند، اشاره 

کرد که صفر تا صد کیلومتر را در ۷٫۴ ثانیه طی می کند .

خود                     رو پنجشنبه 14 مرد اد  1395 

ات�اق خبر: ام��راهلل امین��ی اظه��ار کرد: 
فرهنگ فراخ��وان و حل عی��ب رایگان 
خودروه��ای عرض��ه ش��ده از س��وی 
خودروس��ازان مطرح در جهان حاصل 
رقابتی بودن بازار خودرو در این کشورها 

است.وی با بیان اینکه خودروسازان بزرگ 
جهان رقاب��ت ش��دید و تنگاتنگی ب��ا یکدیگر 

برای کس��ب بازار و ف��روش محصوالتش��ان دارند، 
خاطرنش��ان کرد: به دلیل همین رقابت اس��ت که 
این ش��رکتها در صورت بروز کوچک ترین عیب در 
خودروهای تولی��دی خود به س��رعت خودروهای 
معیوب در سراسر جهان را برای حل عیب فراخوان 

می کنند.
این کارش��ناس صنعت خودرو ادام��ه داد: درواقع 
فرهن��گ فراخوان نش��ان دهنده ال��زام و پایبندی 
خودروس��ازان جهان به تضمین کیفیت و کارکرد 

صحیح خودرویی اس��ت که به مش��تریان 
فروخته ان��د و از ای��ن طریق ب��رای خود 

کسب اعتبار می کنند.
وی اف��زود:  ام��ا در ای��ران ب��ه دلی��ل 
انحص��اری و غی��ر رقابت��ی ب��ودن بازار 
خودرو، نه خودروسازان و نه واردکنندگان 
خودرو تعهد الزم را نسبت به کارکرد صحیح و 
حل عیب خودروهای فروخته از سوی خود ندارند. 
امینی با بیان اینکه تا زمانی که بازار خودروی ایران 
انحصاری اس��ت نباید امی��دی به ایج��اد فرهنگ 
اقداماتی همچ��ون فراخوان خودروه��ای معیوب 
را داش��ت، تصریح ک��رد: در صورت از بی��ن بردن 
انحصار از بازار خ��ودروی ایران هم خودروس��ازان 
و ه��م واردکنن��دگان خودرو برای کس��ب س��هم 
بیش��تر از بازار مجبور به ارائه خدمات مناس��ب به 

مصرف کنندگان خواهند بود.

چرا خودروها در ایران فراخوان نمی شوند؟!

اتاق خب�ر:  ریی��س انجمن صنفی 
ش��رکت های خدمات پس از فروش 
خ��ودرو تاکید کرد: قطع��ات یدکی 
مورد استفاده در شبکه نمایندگی ها، 
اصلی و با کیفیت هس��تند به طوری 
ک��ه نمایندگی ه��ا خ��ود را ملزم به 
ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان 

می دانند.
مهندس مصطف��ی وحی��دزاده در 
س��خنانی با اش��اره به دس��تور وزیر 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت مبنی 
ب��ر اس��تفاده از قطع��ات اصل��ی در 
نمایندگی ها، از حسن توجه مقامات 
ارش��د دولت ب��ه مقول��ه کیفیت در 
خدم��ات پ��س از فروش اس��تقبال 
ک��رد و گف��ت: ب��دون ش��ک تمام 
نمایندگی ه��ای ارائ��ه خدمات پس 
از فروش خودرو تابع سیاس��ت های 
خودروس��ازان هس��تند و مقول��ه 
رضایت مش��تری از کیفیت خدمات 
برای آنها از اهمیت باالیی برخوردار 
اس��ت. به همی��ن منظ��ور حتما در 
ارائه خدمات تعمیرگاهی از قطعات 
اصلی مورد تایید خودروساز استفاده 
می ش��ود و قطعات متفرقه جایی در 

نمایندگی های رسمی ندارند.
وی در ادامه ب��ا بیان اینک��ه یکی از 
دالیل مراجعه مش��تریان به شبکه 
نمایندگی های خودروس��ازان برای 
دریاف��ت خدم��ات، اطمین��ان آنها 
نسبت به اس��تفاده از قطعات اصلی 
مورد تایید تولید کننده خودرو است، 
افزود: به همین دلیل رضایت آنها از 

کیفیت قطعات یدکی مورد استفاده 
در شبکه نمایندگی ها افزایش یافته 
اس��ت. مهندس وحیدزاده ادامه داد: 
فرآیند تامی��ن و توزی��ع قطعات در 
شبکه تابع استانداردهای خودروساز 
اس��ت به طوری که قب��ل از تامین 
قطعات، فرآیند کنترل نمونه قطعه 
شامل انجام تست های آزمایشگاهی 
و عملکردی مطابق اس��تانداردهای 
س��خت گیرانه توس��ط مهندسی و 
کیفیت انج��ام می پذی��رد و جهت 
اطمینان از کیفیت قطعات تولیدی. 
قبل از تائی��د قطعه نمون��ه. فرآیند 
تولید س��ازندگان مورد ارزیابی قرار 
می گیرد. وی گفت: یکی از مشکالتی 
که صنعت خودرو در س��الهای اخیر 
با آن مواجه ب��وده رش��د روزافزون 
قطعات تقلبی و ب��ی کیفیت در بازار 

قطعه اس��ت ک��ه موج��ب تحمیل 
هزینه های گزاف ب��ه مالکان خودرو 
می گ��ردد. ریی��س انجم��ن صنفی 
ش��رکتهای خدمات پ��س از فروش 
خودرو تاکی��د کرد: ن��گاه مهندس 
نعمت زاده به صنعت خودروس��ازی 
همواره ب��ر ارتقاء خدم��ات و کیفیت  
بوده و این نگاه حمایت��ی قطعا اثرات 
مثبتی در رشد فعالیت ها و توانمندی 
صنعت کشور خواهد داشت. مهندس 
وحیدزاده گفت: یکی از مواردی که در 
انجمن خدمات پس از فروش خودرو 
همواره مورد تاکید و نظارت قرار دارد، 
افزایش کیفی��ت خدمات اس��ت که 
شرکت های ارائه دهنده خدمات را به 
رعایت استانداردها و دستورالعمل ها 

ملزم می کند.

همهنمایندگیهاخدماتپسازفروش
ملزمبهاستفادهازقطعاتیدکیباکیفیتهستند



گفت
 و
گو

ات�اق خب�ر: در کش��ورهایی ک��ه 
دارای جمعی��ت مس��لمان زی��ادی 
ابزاره��ای  از  اس��تفاده  هس��تند، 
مالی متع��ارف مانن��د اوراق قرضه، 
کارآی��ی و مقبولیتی ن��دارد. بر این 
اس��اس دولت ه��ا و ب��ازار س��رمایه 
فع��ال در کش��ورهای اس��المی که 
به دنب��ال تأمی��ن مال��ی و مدیریت 
بدهی خود هس��تند، نیازمند یافتن 
اص��ول  براس��اس  جایگزین های��ی 

اسالمی هستند.
در س��ال های اخیر رش��د ابزارهای 
مالی اس��المی که به صکوک شهرت 
یافته بس��یار چش��مگیر بوده است. 
کش��ورهای بحرین، مال��زی، قطر و 
آلمان به عن��وان پیش��گامان در این 
زمینه شناخته ش��ده اند که در حال 
حاضر در ای��ران نیز از آن اس��تفاده 

می شود.
در حال��ت کلی می ت��وان صکوک را 
اوراق به��ادار مبتن��ی ب��ر دارایی، با 
درآمد ثابت یا متغیر، قابل معامله در 
بازار ثانویه و مبتنی بر اصول شریعت 
دانس��ت. از صکوک به عنوان »اوراق 
قرضه اسالمی« یاد می شود که هدف 
از بکارگیری صکوک به عنوان ابزاری 
جدید در بانکداری اس��المی، تقلید 
از اوراق قرض��ه مبتن��ی ب��ر بهره در 
بانکداری معمول نیست، بلکه ایجاد 
ابزاری ابتکاری اس��ت که منطبق بر 

قوانین شریعت اسالم باشد.
صک��وک به عن��وان اوراق به��ادار با 
پشتوانه مالی تعریف می شود که باید 
خود دارای ارزش باش��د و نمی تواند 
براساس فعالیت های س��فته بازی و 
س��وداگرانه و درواق��ع فعالیت هایی 
که بدون خلق ارزش و کارهس��تند، 
س��ودآوری داشته باش��د. با استفاده 
از ابزار صک��وک بنگاه های اقتصادی 
مختلف ازجمله شرکت های معدنی 
می توانند منابع مال��ی خود را تامین 
کنن��د. در این ب��اره با مجی��د پیره، 
کارش��ناس مالی اس��المی سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار ب��ه گفت وگو 

نشستیم که در ادامه می آید.
ابزار مالی صکوک چیس�ت و چه 

کاربردی دارد؟
صکوک یکی از ان��واع ابزارهای مالی 
اس��ت که می تواند ب��رای بنگاه های 
اقتص��ادی به عنوان راه��کاری برای 

تامین مالی مورد استفاده قرار گیرد.
چ�ه  قرض�ه  اوراق  و  صک�وک 

تفاوتی با یکدیگر دارند؟
تفاوت صکوک با اوراق قرضه در این 
است که سودی که در فرآیند انتشار 
صکوک به س��رمایه گذاران پرداخت 
می ش��ود باید بر مبنای قراردادهایی 
باش��د که مورد تایید شریعت اسالم 
هس��تند. مانند قرارداده��ای اجاره، 

سلف، مضاربه و مشارکت.
تفاوت صک�وک بانك ه�ا و بازار 

سرمایه در چه مواردی است؟
صک��وک یک��ی از ابزاره��ای مالی با 
کارکرد تامین مالی اس��ت. در کشور 
ما صکوک هم در نظام بانکی و هم در 
بازار سرمایه منتش��ر می شود و برای 
تامی��ن مالی ش��رکت ها و بنگاه های 
اقتص��ادی م��ورد اس��تفاده ق��رار 

می گیرد.
در سیستم بانکی استفاده از صکوک 
در فرآیند انتش��ار اوراق مش��ارکت 
انجام می ش��ود اما در بازار س��رمایه 
عالوه بر اینکه شرکت ها می توانند از 
اوراق مشارکت اس��تفاده کنند، انواع 
دیگری ه��م از صکوک وج��ود دارد 
که به عنوان نمون��ه می توان به اوراق 
اجاره و اوراق مرابحه اش��اره کرد. از 
این رو بنگاه ها می توانند برای تامین 
مالی از صکوک موجود، هم در نظام 
بانکی و هم در بازار سرمایه استفاده 

کنند.
آی�ا ش�رکت های معدن�ی نی�ز 
می توانند از صک�وک موجود در 
بازار س�رمایه ب�رای تامین مالی 

خود استفاده کنند؟
صکوک می تواند ب��رای تامین مالی 
شرکت های معدنی نیز کاربرد داشته 
باش��د. ب��رای نمون��ه در صورتی که 
ش��رکت های معدنی بخواهند برای 

خرید ل��وازم و تجهی��زات خاصی از 
صکوک اس��تفاده کنند، می توانند از 
صکوک مرابحه که در بازار س��رمایه 
وجود دارد استفاده کرده و قطعات و 
تجهیزات مورد نیاز خود را خریداری 

کنند.
ام��ا در صورت��ی ک��ه ش��رکت های 
معدن��ی قص��د تامین مالی داش��ته 
باشند و نخواهند تجهیزات خاصی را 
خریداری کنند، صکوک اجاره برای 
آنها مناسب تر خواهد بود. این اوراق 
به��ادار هم اکن��ون در بازار س��رمایه 
وج��ود دارد و از محل ب��ورس تامین 
مال��ی می ش��وند. اگر ش��رکت های 
معدنی می خواهند پ��روژه خاصی را 
بسازند و برای بهره برداری و تکمیل 
طرح های معادن، صکوک اس��تثناء 
پیشنهاد می ش��ود و براساس فرآیند 
معدن��ی  ش��رکت های  مش��خصی 

می توانند از آن استفاده کنند.
صک�وک مرابح�ه و اج�اره چ�ه 

تفاوتی با یکدیگر دارند؟
تفاوت این ۳ صک��وک در قراردادی 
اس��ت که هرک��دام از آن اس��تفاده 
می کنند. در صکوک اجاره از قرارداد 
اجاره استفاده می ش��ود و از آنجایی 
ک��ه در ق��رارداد اجاره، س��ودی که 
س��رمایه گذاران دریاف��ت می کنند، 
اجاره بهایی اس��ت ک��ه ای��ن بنگاه 
اقتصادی می پ��ردازد و ب��ا توجه به 
اینکه نرخ اجاره بها نیز نرخ مشخص 
و معینی اس��ت، از این رو تامین مالی 
شرکت ها از محل انتشار اوراق اجاره 
برای سرمایه گذاران یک درآمد ثابت 
و برای بنگاه های اقتصادی نیز هزینه 
ثابتی به هم��راه خواهد داش��ت، در 
حالی که اگر صک��وک دیگری مانند 

مضاربه و مش��ارکت مورد اس��تفاده 
ق��رار گیرد، ن��رخ بازدهی ک��ه برای 
س��رمایه گذاران به همراه دارد، نرخ 
متغیری اس��ت و به همان ترتیب آن 
مبلغی ک��ه بنگاه اقتص��ادی نیز باید 

بپردازد هم رقم متفاوتی خواهد بود.
بی��ن صک��وک اج��اره و مرابح��ه از 
نظر هزین��ه ای که بن��گاه اقتصادی 
می پردازد و ثابت بودن آن ش��باهت 
وجود دارد. یعن��ی هم صکوک اجاره 
و ه��م مرابحه ن��رخ س��ود ثابتی به 
همراه دارند، ام��ا تفاوت بین صکوک 
اج��اره و مرابحه در این اس��ت که در 
اوراق اج��اره، دارای��ی مش��خصی از 
فروشنده معینی خریداری می شود 
و در قالب ق��رارداد اجاره به ش��رط 
تملی��ک در اختیار بن��گاه اقتصادی 
قرار داده می شود. از این رو این بنگاه 
اقتصادی در پایان م��دت قرارداد که 
همان سررس��ید اوراق است، مالک 
آن دارایی مشخص می ش��ود اما در 
صک��وک مرابح��ه از آنجای��ی که از 
قرارداد مرابحه اس��تفاده می ش��ود، 
ش��رکت متقاض��ی تامی��ن مالی از 
همان ابتدا مالک آن دارایی مشخص 
می شود. بنابراین از نظر زمان انتقال 
مالکیت بی��ن این دو ن��وع صکوک 
تفاوت وجود دارد. ام��ا از این نظر که 
نرخ س��ود و هزینه های ش��ان به چه 
صورت است، هر دو از انواع صکوک با 

درآمد ثابت محسوب می شوند.
تفاوت صکوک استثناء با مرابحه 

و اجاره چیست؟
صکوک استثناء برای مواردی بیشتر 
کاربرد دارد و طراحی شده که هدف 
ساخت یک پروژه مشخصی است. در 
صورتی که ش��رایط به گونه ای باشد 
که ش��رکتی بخواهد طرح ی��ا پروژه 
مشخصی را بس��ازد و سرمایه گذاران 
بخواهند از محل منافع حاصل از آن 
طرح سود به دس��ت آورند، از صکوک 
اس��تثناء اس��تفاده می ش��ود. یعنی 
در صکوک اس��تثنا دارای��ی در حال 
حاض��ر تکمیل نش��ده ام��ا در اوراق 
اجاره و مرابحه یک دارای��ی آماده یا 
خریداری می ش��ود یا در قالب اجاره 
به ش��رط تملیک واگذار خواهد شد. 
از این رو در صکوک اس��تثناء دارایی 
یا می خواه��د به طور کامل س��اخته 
شود یا آن دارایی مشخص، به صورت 

نیمه تمام وجود دارد.
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صکوک،راهمیانبرتامینمالیمعدنیها
کارشناس مالی اسالمی سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد 
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تصویر روز:   قهرمانی بستکتبالیست های جوان ایران در آسیا

اتاق خبر: سفر به ار وپا بدون دیدن شهرهای بزرگ 
کامل نمی ش�ود. صد البته که پاریس و رم بس�یار 
زیبا و خیره کننده هستند، اما اروپا پر از شهرهای 
کوچك اس�ت که به همان اندازه ج�ذاب و اصیل 
هس�تند و واقعا دست کم گرفته ش�ده اند. در این 
مقاله به 1۰ مورد از بهشت های کوچك اروپا اشاره 

می کنیم که ارزش بازدید کردن را دارند.
لوبك، آلمان

اگر قصد س�فر به اروپ�ا را داری�د، حتما لوب�ك را در 
فهرس�ت خود قرار دهی�د. آب نبات های این ش�هر 
بندری آلمان بسیار مشهور هستند. لوبك یك شهر 
متراکم قدیمی و مملو از معماری های قرون وس�طی 
جذاب هستند مانند »هولس�تن گیت« که متعلق به 
قرن 15 میالدی است و هفت برج کلیسا. به این شهر 

بروید و در خیابان های سنگ فرش آن قدم بزنید.
تروندهایم، نروژ

قدیمی ترین شهر نروژ تاریخ و فرهنگ بسیار غنی دارد 
و ظرفیت این را دارد که یك آخر هفته ی طوالنی را در 
این شهر بگذرانید. این شهر که پایتخت سابق نروژ در 
روزهای ش�کوه وایکینگ ها بود، آث�ار دیدنی زیادی 
دارد، از قلعه ی قرون وس�طی گرفته تا کلیسای جامع 

نیداروس که در سال 1۰۷۰ میالدی ساخته شده است. 
کورک،  ایرلند

کورک شهر کوچکی با 11۹۰۰۰ نفر جمعیت است 
که آن طور که باید شناخته نشده است به خصوص 
کافه های سنتی، کافه های نس�ل جدید و اجرای 
موس�یقی زنده که ارزش بازدید را دارد. اهل این 
شهر در میان دیگر شهرهای ایرلند، بسیار خوش 

سرزبان بوده و همواره آماده ی گفتگو و شوخی و 
ایجاد روابط دوستانه هستند. 

لیوبلیانا، اسلوونی
لیوبلیانا، پایتخت اس�لوونی، گوهری کشف نشده 
است. مناظر این شهر یادآور ش�هر پراگ است که 
پل هایی بس�یار زیبا و معماری های س�بك باروک 
ش�هر را آذین کرده اس�ت. در این ش�هر کافه ها و 
موزه های زیادی وج�ود دارد که یک�ی از آن ها زیر 
زمین قرار گرفته و پر از اسکلت است. این شهر یك 

قلعه نیز دارد که متعلق به قرون وسطی است.
پیلسن، جمهوری چك

پیلسن شهری اس�ت که ش�ب های آن با لبخندی 
س�رخوش پایان می پذی�رد و زیبای�ی آن اجتناب 
ناپذیر اس�ت. رستوران های س�نتی چك و میدان 
قدیمی و رویایی شهر، پیلس�ن را به شهری تبدیل 
کرده اس�ت که 1۶۷۰۰۰ نفر بازدیدکننده دارد. این 

شهر با قطار فقط چند ساعت از پراگ فاصله دارد.
تورون، لهستان

ش�اید مس�احت تورون یك پنجم ورش�و باشد، 
اما ویژگی ه�ا و جاذبه های�ش به اندازه ی ورش�و 
اس�ت. این ش�هر که کنار رودخانه ی »ویستوال« 
ق�رار گرفت�ه، ب�ه خاط�ر داش�تن قدیمی ترین 
ساختمان های لهستان شهرت دارد، از ویرانه های 
قلعه ی »شوالیه توتن« تا کلیسای جامع که در آن 
ستاره شناس معروف، »نیکالس کوپرنیك«، غسل 
تعمید داده ش�ده است. ش�یرینی های زنجبیلی 
این شهر بسیار مشهور هستند که از دوران قرون 

وسطی تاکنون در این شهر پخته می شوند.

خبرزیباترینشهرهایکوچکاروپا
درآمد یک میلیون دالری ایران در صنعت 

گردشگری
اتاق خبر: آمار درآمد ارزی حاصل 
از گردشگری در چهار ماه نخست 
امسال را ۲.۸5 میلیارد دالر اعالم 
کرد که ای��ن رقم گوی��ای درآمد 
متوس��ط روزانه ۲۳ میلیون دالر 

برای گردشگری کشورمان است.
از ابت��دای س��ال ۹5 تاکن��ون ۲ 

میلیارد و ۸50 میلیون دالر ارز از ورود گردشگران خارجی 
به کشور بدست آمده که با این حساب، به دوسوم از اهداف 
برنامه رس��یده ایم، چراکه قرار بود در این مدت درآمد ارزی 
حاصل از گردشگری بیش از چهار میلیارد دالر باشد.رئیس 
سازمان توسعه تجارت که در هم اندیشی جامعه تورگردانان 
بخش خصوصی و دولتی سخن می گفت، آمار درآمد ارزی 
حاصل از گردشگری در چهار ماه نخست امس��ال را ۲.۸5 
میلیارد دالر اعالم کرد که این رقم گویای درآمد متوس��ط 

روزانه ۲۳ میلیون دالر برای گردشگری کشورمان است.

نگاه کارشناسان یونسکو به  یزد
اتاق خب��ر: قرار اس��ت ت��ا کمتر از 
یک م��اه آین��ده ارزیابان س��ازمان 
علم��ی، فرهنگ��ی و تربیت��ی ملل 
متح��د )یونس��کو( برای بررس��ی 
وضعیت باف��ت تاریخی ش��هر یزد 
و ارائه گ��زارش ارزیابی ب��رای ثبت 
جهانی باف��ت تاریخی ش��هر یزد از 

این بافت دیدن کنند.حمدحس��ن طالبیان ب��ا همراهی تیم 
کارشناسی از بافت تاریخی ش��هر یزد بازدید کرد و در جریان 
آخرین وضعیت اقدمات صورت گرفته در راستای ثبت جهانی 
این بافت تاریخی قرار گرفت. وی در ادامه تصریح کرد:تاکنون 
چغازنبیل، میدان امام اصفهان، تخت جمشید، تخت سلیمان، 
ارگ بم، پاسارگاد، س��لطانیه، بیستون، مجموعه قره کلیسای 
آذربایجان، س��ازه های تاریخی � آبی شوشتر، بازار تبریز، بقعه 
شیخ صفی الدین اردبیلی، نه باغ ایرانی شامل اکبریه بیرجند، 
فین کاشان، ش��اهزاده ماهان، ارم ش��یراز، عباس آباد بهشهر، 
چهلستون اصفهان، دولت آباد یزد، پاسارگاد شیراز، پهلوان پور 
یزد )در مجموع به عنوان یک اثر(، گنبد قابوس، مسجد جامع 
اصفهان، کاخ گلستان، شهر سوخته، محوطه باستانی شوش، 
چشم انداز فرهنگی میمند و یازده قنات تاریخی ایران )که دو 
قنات زارچ و حسن آباد مشیر � دهنو از استان یزد جزء این یازده 
قنات هستند( از کشور ایران به ثبت جهانی یونسکو رسیده اند و 
قرار است بافت تاریخی شهر یزد در کنار این آثار به عنوان اولین 

بافت تاریخی شهری کشور ایران به ثبت جهانی برسد.


