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اتاق خبر: وقتي به آمار ورودي هاي دانش��گاهي 
كشور در دو يا سه دهه پيش نگاه مي كنيم، تعداد 
بااليي از داوطلبان آزمون در قديم خواس��تار ورود 
به دو رشته زمين شناسي و مهندسي معدن بودند 
و اميد به آينده ش��غلي و حرفه يي و تامين معاش 
را مي توان يك��ي از دالي��ل اصلي آنها برش��مرد. 
ولي در دهه گذش��ته س��ير ورود به دانشگاه ها در 
رش��ته هاي فوق الذكر ش��يب نزولي را طي كرده 
كه تاكن��ون علل و عوام��ل بروز اين مهم توس��ط 

متوليان امر مورد بررس��ي و واكاوي قرار نگرفته و 
اين در حالي اس��ت كه در بس��ياري از دانشگاه ها، 
حتي ظرفيت مقطع كارشناسي ارشد گرايش هاي 
مذكور نيز تكميل نمي ش��ود و امكانات، تجهيزات 
و آزمايشگاه هاي رش��ته هاي ياد ش��ده به سمت 

استهالك كامل پيش مي روند.
از طرف ديگ��ر فارغ التحصيالن رش��ته هاي فوق 
نيز سرنوش��تي مش��ابه را تجربه كرده اند. بررسي 
بازار كار نشان مي دهد كه سهم بس��يار پاييني از 
جذب در رش��ته هاي تخصصي ب��راي متخصصان 
اين علوم وجود دارد و كارشناس��ان مذكور عموما 
در مشاغلي غير از آنچه در دانشگاه ها آموخته اند، 

مشغول فعاليتند. 
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قهقرا، آخرین مقصد معادن در ایران
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دخالت های دولت است
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خبر
حواشی های یک انتشار یک فایل صوتی

اتاق خبر:  انتش��ار يک فايل صوتی منتس��ب به آيت اهلل 
منتظری در خصوص برخی حوادث سياس��ی س��ال 1367 
باعث بروز واكنش هايی در سطح رسانه ها و برخی چهره های 

سياسی شد. 
احضار منتشر کننده فایل صوتی به دادگاه

دادستان كل كش��ور در پاسخ به س��والی درباره فايل صوتی 
منتشر شده اخير خبر داد: آن فردی كه اين كار را انجام داده به 
دادسرا احضار شده است. حجت االسالم و المسلمين محمد 
جعفر منتظری در حاشيه مراسم تشييع پيكر مطهر دو تن 
از شهدای مدافع حرم در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال 
خبرنگاری مبنی بر اين كه آيا در رابطه با فايل صوتی منتشر 
شده از س��وی بيت آيت اهلل منتظری پيگيری قضايی انجام 
شده است يا خير ؟ پاسخ داد : فردی كه اين كار را انجام داده 
است به دادسرا احضار شده كه وابس��ته به بيت آن فرد است 
اين پرونده تمام نشده است، در حال بررسی است، البته فرد 

متخلف به دادسرا تعهدات الزم را داده است.
واکنش مطهری به انتشار فایل صوتی آیت اهلل منتظری

نايب رييس مجلس شورای اسالمی 
اظهارات اخير منتشر ش��ده آيت اهلل 
منتظ��ری را از س��ر دلس��وزی برای 
انقالب اس��المی عنوان كرد و با بيان 
اينكه روشن نيست نگرانی ايشان به 
جا بوده يا نه خواستار ارائه توضيحاتی 
از سوی رييسی، نيری و پورمحمدی 
در اين رابطه شد. علی مطهری در يادداش��تی آورده است: »در 
صحت انتس��اب اين فايل به آيت اهلل منتظری ترديدی نيست. 
قبال اين مطلب چاپ شده بود. البته صحبت های ايشان از روی 
دلس��وزی و خيرخواهی برای انقالب اس��المی بوده ولی اين كه 
نگرانی ايشان جا داشته يا نه و اصال ماجرا چه بوده، درست برای 
ما روشن نيس��ت. اين كه آيا حكمی از طرف امام)ره( بوده يا نه، 
و اگر بوده چه بوده و آيا اين حكم درس��ت اجرا شده يا نه، روشن 
نيست و اطالعات ما ناقص است. خوب است آقايان رئيسی، نيری 
و پورمحمدی كه در متن قضيه بوده اند توضيح بدهند و موضوع 
را برای مردم روشن كنند و البته اگر قصوری هم در نحوه اجرای 
حكم بوده است عذرخواهی شود. ولی به طور كلی انقالب اسالمی 
ما در مقايسه با س��اير انقالبها با مخالفان خود با رأفت بيشتری 

برخورد كرده است و نبايد چهره آن مخدوش جلوه داده شود.«
واکنش بیت امام به فایل صوتی: تحریف شده است

س��يد حس��ن خمينی توليت 
آس��تان امام خمينی نسبت به 
انتش��ار فايل صوت��ی منتظری 
واكنش نش��ان داد و گفت: جای 
سوال دارد برخی كسانی كه اين 
نقطه را هدف ق��رار می دهند به 
چه اميدی و با چه هدف، مالك 
و تحليلی يكی از عميق ترين محورهای وحدت ملی را 
هدف قرار می دهند؟ البته يقين دارم كه از اين كار بهره 
ای نمی برند؛ اما بازگو كردن سخنانی كه دروغ بودنشان 
معلوم شده و بی اساس اس��ت، چه فايده ای دارد؟  البته 
اين اولين بار نبوده و آخرين ب��ار هم نخواهد بود و مانند 
همان كسانی كه نسبت به علی)ع( بغض داشتند، كسانی 
نس��بت به امام و انقالب بغض دارند و تا آخر نيز خواهند 

داشت اما خداوند آن محبت را دلها قرار داده است.

اتاق خبر: صبح روز چهاش��نبه خبرگزاری اسپتونيک روسيه 
برروی خروجی خود نوشت: تعدادی از جنگنده بمب افكن های 
روسيه در پايگاه شكاری نوژه همدان مستقر ش��ده اند و از آنجا 
به سوی س��وريه و مواضع داعش حمله می كنند. اما اين خبر با 
واكنش های مختلفی در بين مقامات و نيز برخی كارشناسان و 

تحليلگران كشور مواجه شد:
تایید حضور روسها توسط شورای عالی امنیت ملی

همزمان با اعالم خبر اس��تقرار بمب افكن های روسيه در ايران 
توسط وزارت دفاع اين كشور، دبير شورای عالی امنيت ملی هم 
تلويحا اين خبر را تأييد كرد. ، علی شمخانی در واكنش به انتشار 
برخی خبرها مبنی بر استفاده روسيه از فضا و امكانات ايران برای 
حمله به تروريست ها در س��وريه گفت: همكاری های تهران - 
مسكو برای مبارزه با تروريسم در س��وريه راهبردی است و ما در 

اين زمينه تبادل ظرفيت و امكانات داريم.
فالحت پيشه: حضور روسها در همدان نقض قانون اساسی است

حشمت اهلل فالحت پيشه نماينده اس��الم آباد غرب در مجلس 
شورای اسالمی در سخنان پيش از دس��تور جلسه روز گذشته 
مجل��س، ضمن قرائ��ت اص��ل 146 قانون اساس��ی، اس��تقرار 
هواپيماهای روس��يه در همدان را نقض صريح قانون اساس��ی 
قلمداد كرد و در اي��ن زمينه به رئيس مجلس و مقامات ارش��د 

كشور هشدار داد.
اين نماينده مجلس افزود: استقرار هواپيماهای روسی در پايگاه 
هوايی شهيد نوژه همدان مطرح شده اس��ت كه بر اساس اصل 
146 قانون اساس��ی اس��تقرار هرگونه پايگاه نظامی خارجی در 
كشور حتی برای استفاده صلح آميز ممنوع است منتهی شايد 
ناظر به بند يک اصل 176 به احتمال زياد بحث وظايف شورای 
عالی امنيت ملی در اين خصوص مطرح ش��ود ك��ه به نظر بنده 
اين وظايف اس��ت و جزو اختيارات محس��وب نمی شود. عضو 
كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس دهم با تاكيد بر 
اين كه سياست خارجی كشور روسيه بسيار متفاوت و در بعضی 
اوقات متالطم و دارای نوسان است، اظهار داشت: روسيه در سال 
1990 و 1991 ميالدی با كش��ورهای غربی در اقدامات نظامی 
همكاری كرده و در س��ال 1994 ميالدی عضو طرح مشاركت 
برای صلح ناتو شد كه زمانی در جناح ورش��و و در مقابل ناتو بود 

و نبايد فراموش كرد قدرت ها در قالب مالحظات عمل می كنند.
هم حضور جنگنده ها و هم شليک موشكها نقض قانون است

 همچنين دكتر افشار س��ليمانی سفير س��ابق ايران در باكو در 
صفحه ش��خصی اش در يك��ی از ش��بكه های اجتماع��ی، اين 
حضور روس��يه در تهران را نقض صريح اصل 146 قانون اساسی 

و در نتيجه آن را غيرقانونی خطاب كرد. س��ليمانی افزوده است: 
استقرار هرگونه پايگاه نظامی خارجی در كشور هرچند به عنوان 
اس��تفاده های صلح آميز باشد ممنوع اس��ت. وی تصريح كرده 
است بر اين اساس استقرار جنگنده های روسيه در پايگاه هوايی 
همدان برخالف نص صريح قانون است چرا كه حكم قانون در اين 
خصوص مطلق است و هيچ قيد و بندی اعم از موقتی يا دائم ندارد.

سليمانی حتی شليک موشک های كروز روسيه از دريای خزر به 
سوی سوريه كه استفاده از آسمان ايران است را نيز شامل همين 

اصل قرار داده و آن را نقض ديگر قانون اساسی تفسير كرده است.
ايران هيچ پايگاه نظامی در اختيار روسيه قرار نداده است

علی الريجانی در جلس��ه علنی ديروز - چهارش��نبه - مجلس 
شورای اسالمی اين مطلب را در پاسخ به اخطار اصل 146 قانون 
اساسی حشمت اهلل فالحت پيشه نماينده اسالم آباد غرب مبنی 
بر ممنوعيت اس��تقرار هرگونه پايگاه نظامی خارجی در كشور 
حتی برای استفاده صلح آميز بيان كرد. الريجانی رييس مجلس 
شورای اسالمی در پاس��خ به اين اخطار تاكيد كرد : استناد شما 
)فالحت پيشه( به اصل 146 قانون اساسی است و موضوع يكی 

از بندهای اصل 110 مربوط به شورای عالی امنيت ملی است.
وی افزود: بر اس��اس اصل 146 قانون اساس��ی استقرار هرگونه 
پايگاه نظامی و خارجی در كشور ممنوع است و بايد توجه داشت 
ايران پايگاهی در اختيار كشوری قرار نداده است و اينكه با روسيه 
به عنوان متحد در مسائل منطقه مانند سوريه همكاری داريم به 
اين معنا نيست كه ما پايگاه به روس��يه از نظر نظامی داده ايم و 
اگر در رسانه ها كس��ی اين را مطرح كرده است، موضوع تكذيب 
می شود. عضو ش��ورای عالی امنيت ملی تصريح كرد: ايران يک 
همكاری با روسيه دارد و اين به دليل بحران تروريستی كه توسط 
برخی از كشورهای مخرب منطقه و آمريكايی ها ايجاد شده است 
بنابراين ما فكر می كنم روسيه تلقی درستی از منطقه پيدا كرده 
و در اين يک سال اخير همكاری آنها با ايران در زمينه حل بحران 

تروريستی در منطقه آغاز شد. 
الريجانی ادامه داد: در مسئله سوريه همكاری نزديكی با روس 
ها داريم و فكر می كنيم بعد از اين مدت روشن شد كه نظرات 
ايران در مسئله سوريه كه مراقبت می كرد مبنی بر اين كخه 
در كل منطقه آشوب به پا نشود، صحيح بوده است. وی افزود: 
خرسنديم از اين كه روسيه در مسئله يمن نيز توجه بيشتری 
پيدا كرده اس��ت بنابراين آراء ايران با اين كشور در حل بحران 
ترويستی منطقه نزديک اس��ت و همكاری در اين خصوص با 
روس ها انجام می ش��ود اما به هيچ وجه هيچ پايگاه نظامی به 

روسيه و نه به هيچ كشور ديگری داده نشده است.

حواشی بر سر حضور جنگنده های روسیه در پایگاه هوایی نوژه همدان:

حضور روسها در همدان؛ نقض یا عدم نقض قانون اساسی؟!



اقتصاد                     ی3

گوشه کنار اقتصاد                     

آفت زدگی یک میلیون هکتار جنگل زاگرس 
و 50 هزار هکتار شمشادزارهای شمال

اتاق خبر: فريبرز غيبی گستره كل 
جنگل های شمش��اد ش��مال كشور 
را 70 هزار هكتار عن��وان و بيان كرد: 
امروز خش��كيدگی شمش��ادزارهای 
ش��مال كش��ور خود معضلی جدی 
است چنانكه نيمی از اين شمشادها 

خشكيده است.
وی افزود: اين خشكی و گرما خود موجب طغيان برخی آفت 
ها شده است كه از جمله آنها آتشک و پروانه شب پره شمشاد 
است كه دو سوم شمش��ادها را درگير كرده اس��ت. وی اظهار 
كرد: در اين ميان آفت ش��ب پره، وارداتی است و امروز جنگل 

های شمشاد شمال كشور را بشدت تهديد می كند.
وی تصريح كرد: بايد سازمان حفظ نباتات در بحث ورود بذر، 
نهال و گونه های گياهی وارداتی دقت نظر بيش��تری داشته و 

كنترل و قرنطينه آنها را با حساسيت بيشتری دنبال كند.
سقوط مصرف گازوئیل و جهش بنزین

اتاق خبر: س��يدناصر سجادی درباره 
آخرين وضعيت مصرف فرآورده های 
نفتی از ابتدای س��ال جاری تاكنون، 
گفت: از ابتدای امسال تاكنون متوسط 
مص��رف بنزين كش��ور ح��دود 73.9 
ميليون ليتر در روز بوده كه در مقايسه 
با مدت مشابه سال گذشته 3.۲ درصد 

افزايش مصرف داش��ته است. مديرعامل ش��ركت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ايران با اعالم اينكه در طول 147 روز نخست 
سال جاری متوس��ط مصرف گاز مايع حدود ۵ هزار و 370 تن 
در روز بوده كه در مقايس��ه با مدت مشابه سال گذشته مصرف 
اين فرآورده نفتی با 1.۵ درصد كاهش همراه بوده است، تصريح 
كرد: عالوه بر اين در طول اين مدت متوس��ط مص��رف روزانه 
گازوئيل حدود 7۲.۵ ميليون ليتر در روز بوده كه در مقايسه با 
مدت مشابه پارسال 9.1 درصد كاهش مصرف همراه شده است.

هیچ توسعه ای در معادن نداشته ایم
اتاق خبر: كامران وكيل ب��ا بيان اينكه 
رش��د در ح��وزه مع��دن ش��اخص ها و 
مشخصه های خود را دارد، گفت: صرف 
افزاي��ش ارزش ص��ادرات محص��والت 
معدن��ی نمی توان��د دليلی ب��ر عملكرد 
صحيح يا دستاورد س��ازمانی باشد، چرا 
كه قيمت مواد معدنی پيوس��ته در حال 

تغيير اس��ت. وی افزود: مس در سال گذشته قيمتی معادل 3۵00 
دالر داشت اما قيمت جهانی اين فلز امس��ال به ۵000 دالر رسيده 
است و اگر كسی صادرات اين فلز را با حجم مساوی در دو سال اخير 
داشته باشد نمی تواند صرف افزايش درآمدی را كه به علت افزايش 
قيمت جهانی مس حاصل شده اس��ت را به عنوان دستاورد معرفی 
كند. رئيس اتحاديه توليدكنندگان و واردكنندگان مواد معدنی با 
اشاره بر اين كه توسعه عالوه بر آمار كاغذی بايد نمود داشته باشد، 
عنوان كرد: نمی شود 30 درصد افزايش صادرات را توسعه به حساب 
آورد، چرا كه قطعا و به وضوح در حوزه هايی مانند فوالد، سنگ آهن 

و مس كه توسط ايميدرو  اعالم شده، توسعه ای اتفاق نيفتاده است.
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ات�اق خبر:  ب��ا روی كار آم��دن دولت 
يازده��م و چرخش نگاه ه��ا به حمايت 
از صنايع داخلی، بومی س��ازی صنعتی 
دوباره م��ورد توجه قرار گرفته اس��ت. 
از آنجاي��ی ك��ه فن��اوری و دانش فنی 
مقدماتی تري��ن عوام��ل بومی س��ازی 
صنعتی اس��ت وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با اضافه كردن پيوست فناوری 
به قراردادهای خارجی ورود دانش فنی 
و تسهيل در بومی س��ازی صنعتی را از 
شروط سرمايه گذاری های خارجی قرار 
داده اما به گفته كارشناسان بومی سازی 
صنعتی تنها در دانش فن��ی و فناوری 
خالصه نمی ش��ود؛ ب��ه عب��ارت ديگر 
قيمت تمام شده توليد و به صرفه بودن 
س��رمايه گذاری در بخش های مختلف 
عامل مهمی اس��ت كه در بومی سازی 

صنعتی نقش بسزايی دارد.
رضا رحمانی، قائم مق��ام وزير صنعت، 
مع��دن و تج��ارت در ام��ور تولي��د در 
توضيح برنامه های اي��ن وزارتخانه برای 
بومی س��ازی صنايع به صم��ت گفت: 
بومی س��ازی صنعت��ی از طري��ق ورود 
دان��ش فنی ب��ه كش��ور از اولويت های 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اس��ت، 
در همين راس��تا در ش��رايط پسابرجام 
با ورود ش��ركت های خارجی به كشور 
وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت برای 
نخس��تين بار پيوس��ت فن��اوری را در 
قراردادها تعري��ف كرده اس��ت. بر اين 
اس��اس در تمامی قراردادهای صنعتی 
ب��ا پيوس��ت فن��اوری ورود دانش فنی 
به كش��ور و ارتقای توان ساخت داخل 
مورد توجه قرار گرفته تا همكاری های 
خارجی منجر به بومی س��ازی صنعتی 
در كش��ور ش��ود. رحمانی درباره روند 

بومی س��ازی صناي��ع پ��س از انقالب 
اس��المی گف��ت: در چند ده��ه اخير 
ظرفيت های خوب��ی در كش��ور ايجاد 
شده كه در مقايسه با قبل از انقالب يک 
تحول بزرگ صنعتی در كشور به وجود 
آمده اس��ت. در يک دهه گذشته نيز در 
صنايع پيشرفته، علوم فناورانه همچون 
داروس��ازی و هوافضا پيش��رفت هايی 
حاصل شده كه محصوالت قابل رقابت 

با دنيا توليد می شود.
دبيركل خانه صنع��ت، معدن و تجارت 
با تاكيد بر اينكه اصرار بر بومی س��ازی 
صنايع بدون مزيت نيز مانع اس��تقالل 
صنعت��ی خواهد ش��د، گف��ت: ارتقای 
فن��اوری و دان��ش فن��ی، شناس��ايی 
صنايع مزيت دار، ايجاد فضای مناسب 
كس��ب وكار، افزاي��ش رقابت پذي��ری 
صنعتی، كاهش وابستگی در مواد اوليه 
و در نهاي��ت كاهش قيمت تمام ش��ده 
ازجمله مهم ترين عوامل بومی س��ازی 
صنعتی اس��ت. مرتضوی جلوگيری از 
قاچاق را يكی ديگر از عوامل پررنگ در 
بومی س��ازی صنعتی عن��وان و تصريح 
كرد: با وجود مشكالت زياد در بسياری 
از صنايع به بومی سازی مناسبی دست 
يافته ايم اما قاچاق كاال حيات اين صنايع 
را به خط��ر انداخته و صرف��ه اقتصادی 

در بومی س��ازی را از بي��ن برده اس��ت. 
وی با بيان اينك��ه در مجموع 30درصد 
از تولي��د ناخال��ص مل��ی را صنع��ت و 
كش��اورزی تامين می كند اظهاركرد: با 
وجود اين حجم توليد، حدود 30درصد 
وابس��تگی ب��ه واردات وج��ود دارد اما 
واردات بيش از حد و قاچ��اق در برخی 
بخش ها تولي��دات را تح��ت تاثير قرار 
داده اس��ت. در حال حاضر ضعف عمده 
صنايع كش��ور در توليد ماش��ين آالت 
و ماش��ين ابزارهای صنعتی اس��ت كه 
در ص��ورت بومی س��ازی در اين بخش 
می توان سهم وابس��تگی صنعتی را به 
ش��دت كاهش داد. بنابر اين گزارش، با 
توجه به عوامل تاثيرگذار بر بومی سازی 
صنعتی و فاصله گرفتن كش��ور از اين 
امر در يک دهه گذش��ته دولت يازدهم 
درصدد است تا با سياست های حمايتی 
از توليد داخل و تسهيل در ورود دانش 
فنی، روند رش��د بومی س��ازی صنعتی 
را در كش��ور احيا كند اما در اين مسير 
پرفرازونش��يب وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به تنهايی نمی تواند موفق باشد 
بلكه در كنار آن مجلس شورای اسالمی، 
نهادهای نظارتی در مبارزه با قاچاق كاال 
و فرهنگ س��ازی در امر تولي��د و دانش 

می تواند نقش موثری داشته باشد.

اتاق خب�ر: »علی طيب نيا« در مراس��م گراميداشت روز 
خبرنگار در محل باشگاه بانک سپه افزود: امسال، سالی 
ويژه در تاريخ اقتصادی كشور است؛ سالی كه در آن 
پس از پشت سر گذاشتن يک دوره طوالنی تحريم 
های گسترده و كم نظير در عرصه بين المللی شاهد 

حذف محدوديت ها و كاستی های ناشی از فشارهای 
سياسی و اقتصادی هستيم.

به گفته وزير امور اقتصادی و دارايی، تحريم ها، ضعف ها، كاستی ها و 
آسيب های كشور را به ما شناساند و دريافتيم اقتصادی كه درآمدش 
وابسته به نفت و توليد و مصرفش وابسته به واردات و روابط خارجی 
باشد، نمی تواند در مقابل تكانه ها مقاومت كند.طيب نيا تصريح كرد: 
سياست های اقتصاد مقاومتی بر اساس چنين درك صحيحی از نقاط 
ضعف و آسيب های كشور تنظيم و ابالغ شد كه هدف آن دستيابی به 
رشد اقتصادی مستمر و پايدار است تا فقر را ريشه كن كند، نابرابری ها 
را كاهش و رفاه را در جامعه افزايش دهد.وی گفت، امروز شاهديم يک 

عزم مشترك بين مسووالن برای تحقق اقتصاد مقاومتی 
شكل گرفته و مقام معظم رهبری شخصا پيگير اهداف 
آن هستند و اين فهم مشترك پشتوانه كشور است. 
طيب نيا تاكيد كرد، اصحاب رسانه می توانند نقش 
مهمی در دستيابی به اين هدف مشترك ايفا كنند 
كه مهمترين الزمه آن اشاعه اين فهم مشترك است. 
اين عضو كابينه دولت يازدهم افزود: همانطور كه در دوران 
تحريم ها به عنوان شديدترين جنگ اقتصادی طول تاريخ، آثار آن را 
به حداقل رسانديم، امسال نيز بايد از گشايش های بين المللی ايجاد 
شده كمال استفاده را بكنيم. طيب نيا در پايان نقد منصفانه و آگاهانه و 
اطالع رسانی شايسته توفيقات دولت را ابزارهايی برای شناسايی نقاط 
ضعف سياست ها و ايجاد روحيه اميد و اعتماد به مسووالن توصيف 
كرد كه توسط خبرنگاران به ثمر می نشيند و گفت: اعتماد، سرمايه 
اجتماعی اس��ت كه با كاهش هزينه ه��ای اداره جامع��ه، توفيق در 

سرمايه گذاری ها را به دنبال خواهد داشت.

دورخیز دوباره ایران برای بومی سازی صنایع

تحریم ها نقاط ضعف اقتصادی کشور را برمال کرد
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راهروهای اتاق

جالل پور غالم حلقه به گوش جهانگیری است
اتاق خب�ر: پرويز حس��ابی عضو 
س��ابق هي��ات نماين��دگان ات��اق 
بازرگان��ي ته��ران و اي��ران درباره 
اس��تعفای رئيس ات��اق بازرگانی، 
گفت: آقای جالل پ��ور غالم حلقه 
به گ��وش دول��ت و ش��خص آقای 
جهانگي��ری اس��ت. روز 16 ژانويه 
كه اسماً تحريم ها برداشته ش��د، اطالعات غلطی را در مورد 
گشايش سوئيفت به آقای جهانگيری دادند و وی هم همين 
اطالعات را به رئيس جمهور منتقل كرد. تا همين امروز هم 
سوئيفت باز نشده و حل مشكالت مرتبط با بانک های كشور 
صحبت نادرستی اس��ت. پس از آن آقای جالل پور در رسانه 
ملی حاضر شدند و صحبت از اين گشايش های بانكی كردند. 
اختالفات از اين جا آغاز و شكاف ميان هيأت مديره ايجاد شد. 
همچنين اختالفات بين نمايندگان تهران و شهرس��تان ها 

افزايش پيدا كرد؛ تا ايشان از بيماری قلبی صحبت كنند.
 عضو اتاق بازرگانی تهران افزود: اكنون در مرحله برنامه ريزی 
و رايزنی برای البی ورود افراد تعيين ش��ده خاص خودشان 
هستند. در مهمانی های آن چنانی صحبت هايی برای انتصاب 
سياسی جايگزين آقای جالل پور می كنند تا از اين موقعيت 
و جايگاه سوءاستفاده كنند. اين اواخر همكاری هيأت رئيسه 
با آقای جال ل پور كمرنگ شده بود چرا كه مسائل مربوط به 
اتاق كاماًل دولتی و سياسی شده است. آقای جالل پور موضوع 
اس��تعفای خودش��ون را تحويل اتاق بازرگانی ايران و حتی 
تحويل رئيس اتاق كرمان دادند. بايد س��ريعاً تشكيل جلسه 
فوق العاده می شد تا به اين وضعيت رس��يدگی شود. اما اين 

جلسه به روز يكشنبه آخر مردادماه موكول شد.
استعفای رییس اتاق بازرگانی ایران بهانه 

تراشی نیست
اتاق خب�ر: عالءالدين ميرمحمد 
صادقی، به عنوان باس��ابقه ترين و 
قديمی ترين عضو اتاق در اين زمينه 
ديدگاه روشنی دارد: »بايد در اسرع 
وقت، در جلسه هيات نمايندگان يا 
در جلسه ای فوق العاده رئيس اتاق 

ايران تعيين شود.«
به گزارش روابط عمومی ات��اق بازرگانی ميرمحمد صادقی، 
نايب رئيس اتاق تهران با اش��اره به مالقات خود با محس��ن 
جالل پور، ضمن ابراز نگرانی از وضعيت سالمت او می گويد: 
»افراد مختلفی قبل و بع��د از انقالب به عن��وان رئيس اتاق 
انتخاب ش��ده اند ام��ا دوران رياس��ت جالل پ��ور را يكی از 
اس��تثنائی ترين زمان های مديريت اتاق ايران م��ی دانم؛ او 
بين روسا يكی از فعال ترين و پرتالش ترين و صميمانه ترين 
افرادی بود كه در اتاق زحمت كش��يد و نام اتاق را بلند آوازه 
كرد. ايشان به قدری پرتالش بود كه شخصا چندين بار به او 

تذكر دادم كه مراقب سالمتی خود باشند.«
ميرمحمد صادقی گف��ت: »از جمله اخالق ه��ای جالل پور 
اين اس��ت كه وقتی مس��ئوليتی را قبول می كند، تا به ثمر 
رساندن آن دس��ت از تالش برنمی دارد كه در مدت رياست 
نيز همينطور بود. طبيعتا هركس كه چنين فش��ار كاری به 
خودش وارد كند دچار عارضه ای می شود و با توجه به سابقه 

بيماری قلبی جالل پور، اين اتفاق افتاد.«
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اتاق خبر:  در حالی كه تمام توجه ها به سمت انتخابات رئيس جلب شده 
است اما عده ای از هم اكنون كليد انتخابات نايب رئيسی را زده اند. با توجه 
به اينكه چند نفر از كانديداهای رياست در حال حاضر عضو هيأت رئيسه 
محسوب می ش��وند احتمال اينكه با انتخاب يكی از آنها يک كرسی نايب 
رئيس��ی يا خزانه داری در هيأت رئيسه خالی شود كامال محتمل است. بر 
اين اساس عده ای از چهره ها از هم اكنون كار انتخاباتی خود برای عضويت 
در هيأت رئيس��ه را آغاز كرده اند. اين در حالی است كه هنوز سمت خالی 
برای آنها وجود ندارد اما اين اف��راد با آينده نگری در حال البی با گروه های 
مختلف برای نايب رئيسی هستند. نگاهی به وضعيت چند نفر از اين افراد 

می اندازيم.
عبدالوهاب سهل آبادی

رئيس خانه صنعت ايران كه به واس��طه اين سمت موفق به كسب كرسی 
رياس��ت اتاق بازرگانی اصفهان ش��د امروز يكی از گزينه های جدی نايب 
رئيسی است. وی در تماس با چندين نفر از اعضای هيأت نمايندگان اتاق 
ايران اعالم كرده اس��ت كه قطعا كانديدای عضويت در هيأت رئيسه است 
و حتی اگر ش��ورای روس��ای اتاق های بازرگانی با اين بحث مخالف باشد 
كانديدا خواهد شد. وی برای اين سمت روی رای خانه صنعتی ها در هيأت 
نمايندگان اتاق بازرگانی حساب كرده است و در حال رايزنی با كانديدای 
شهرستانی رياس��ت برای جلب حمايت وی در قبال دادن آرای خانه ای 
ها برای رياست است. س��هل آبادی در ابتدای استعفای جالل پور توسط 
رسانه های نزديک به وی به عنوان گزينه رياست پيشنهاد شد ولی تقريبا 

مشخص بود كه قصد اصلی وی كسب كرسی هيأت رئيسه است.
علی دیلمقانیان

در جلسه شورای روسای شهرس��تان ها، زمانی كه بحث تعداد 
آرای در اختيار هر رئيس مطرح بود حسن انتظار اعالم كرد كه 
يكی از اعضای هيأت نمايندگان اروميه قطعا كانديدای عضويت 
در هيأت رئيسه اس��ت اما از حمايت رئيس اين اتاق برخوردار 
نيس��ت. منابع آگاه می گويند فرد مورد بحث علی ديلمقانيان 
نايب رئيس اتاق اروميه است كه ارتباط بسيار نزديكی با ائتالف 
برای فردا به ويژه پدرام س��لطانی دارد و قرار اس��ت با حمايت 

سلطانی برای نايب رئيسی كانديدا شود.
جمال رازقی

اما ديلمقانيان تنها گزينه نزديک به تهران نيست. در همان جلسه شورای 
روسا صحبت های جمال رازقی در زمينه نفی ش��ورا و نحوه رای گيری به 
شدت ش��بيه به صحبت هايی بود كه پيش از اين توس��ط پدرام سلطانی 

مطرح شده است. شايعات زيادی درباره ارتباط حسنه ميان رئيس جديد 
اتاق شيراز و طيف تهران به ويژه پدرام س��لطانی وجود دارد. رازقی كه در 
دوره های قبل سابقه رياست اتاق شيراز را داشت در اين دوره با انتخاباتی 
ميان دوره ای مجددا به س��مت خود بازگش��ت تا خود را ب��ه عنوان يک 

كانديدای شهرستانی مورد حمايت تهرانی ها مطرح كند.
محمود توالیی

از ديگر كس��انی كه از هم اكنون كار كانديدا ش��دن خود را برای 
عضوي��ت هيأت رئيس��ه آغاز كرده اس��ت م��ی توان ب��ه محمود 
تواليی رئيس اتاق بازرگانی كاشان اش��اره كرد. با اين حساب دو 
رئيس اتاق اس��تان اصفهان هر دو كانديدای نايب رئيسی هستند 
تا وضعي��ت انتخابات از اين هم پيچيده تر ش��ود. ب��ه ويژه آن كه 
صحبت هايی درباره كانديدا ش��دن رئيس س��ابق ات��اق اصفهان 
يعنی رس��ول رنجبران هم مطرح اس��ت. حال بايد دي��د كانديدا 

شدن 3 نفر از يک استان چه بازخوردهايی خواهد داشت.
اما ليست كانديداهای نايب رئيسی به همين جا ختم نمی شود. تا كنون 
چندين نفر ديگر نيز صحبت هايی مبنی بر نايب رئيسی مطرح كرده اند. 
از جمله آنها ۲ عضو ديگر ش��ورای روسای شهرس��تان ها و 3 عضو از اتاق 
بازرگانی تهران را می توان نام برد. اين در حالی است كه هنوز سمت خالی 

در اين رابطه وجود ندارد و افراد پيشاپيش به دنبال تقسيم سمت هستند.

اتاق خبر: به نظر می رس��د دولت از س��ه چالش مهم 
اقتصاد ايران توانسته دو چالش را روی ريل عقالنيت 
بين��دازد و ش��رايط را ب��رای محقق ش��دن تورم 
تک رقمی و رشد مستمر اقتصادی مهيا كند؛ اما 
با توجه به اينكه كش��ور هنوز از بيكاری، به عنوان 

چالش س��وم رنج می برد، آيا دولتمردان می توانند 
به موازات نسخه خود برای مهار تورم و خروج از ركود، 

اقتصاد اي��ران را به س��متی هدايت كنند كه رش��د غير تورمی 
اشتغال زا به وجود آيد؟

مهدی پورقاضی، عضو هيئت نمايندگان ات��اق ايران به پايگاه 
خبری اتاق اي��ران می گويد: »ترخ تورم 9.7 درصد ش��ده و بعد 
از ۲۵ س��ال باالخره تورم تک رقمی شده است. دولت يازدهم از 
سال 9۲ كه برسركار آمد، كاهش نرخ تورم را در دستور كار خود 
قرار داد و باالخره هم به هدفش رس��يد. به هرحال در سال 9۲، 
نرخ تورم 34.7 درصد بود و حاال ۲۵ درصد كاهش داشته است. 

البته دولت هنوز هم بر كاهش بيشتر نرخ تورم تالش می كند.«

او تاكيد می كند: »نرخ ت��ورم در حالی كاهش پيدا می 
كند كه عده ای معتقدند اين تورم تک رقمی به بهای 
تعميق ش��دن ركود رخ داده است. اما گروهی هم 
معتقدند كاهش نرخ تورم، به پيش بينی پذيرتر 

شدن اقتصاد كمک كرده است.«
پورقاضی، رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق 
ته��ران معتقد اس��ت: »پديده های اقتص��ادی به هم 
مرتبط هستند. نمی توان گفت كه كاهش تورم هيچ اثری روی 
ركود نداشته است. به هرحال، تاثيری در ركود داشته است. اما 

در يک اقتصاد موفق، نرخ تورم باال نيست.«
به گفته پورقاضی، اگر انضباط مالی بيش��تر و ورود پول به بازار 
كار كنترل شده باشد ، در آن از ريخت و پاش ها و هزينه های كه 
سال های گذشته می شده و می توانس��ته يک رونق صوری را به 
وجود آورد، كم می شود. او كاهش تورم را مثبت ارزيابی می كند 
كه می تواند روی سرمايه  گذاری، آرامش خاطر، ثبات در اقتصاد و 

برنامه ريزی درآينده اقتصاد تاثيرگذار باشد.

تورم تک رقمی، مقدمه رشد غیر تورمی اشتغال زا است

تالش ها برای سمتی که هنوز خالی نیست آغاز شد

کاندیداهای نایب رئیس البی خود را آغاز کرده اند

 اتاق
 بازرگانی

محمود توالیی

عبدالوهاب سهل آبادی

جمال رازقی

علی دیلمقانیان
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نایب رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
لزوم سنجش میزان هزینه و سود محصوالت معدنی

اتاق خبر: آيدي��ن زينال زاده در 
خصوص جايگزين��ی درآمدهای 
معدنی با نفت در اقتصاد مقاومتی 
گفت: بحث جايگزينی درآمدهای 
معدنی موضوعی است كه در مورد 
آن بحث و بررس��ی های فراوانی 
صورت گرفته اس��ت. اين موضوع 

موافقان و مخالفان خود را دارد. اما من احساس می كنم 
كه موافقان اين موضوع به جهت عالقه ای كه به معدن 
دارند كمی احساسی با اين مسئله برخورد می كنند.  وی 
ادامه داد: واقعيت امر اين اس��ت كه گرچه بخش معدن 
پتانسيل جايگزينی درآمدهای نفتی را دارد اما با شرايط 
فعلی و وضعيتی كه معادن با آن رو به رو هستند اين امر 

بعيد به نظر می رسد.
به گزارش اتاق خب��ر، زينال زاده تصريح كرد: بايس��تی يک 
فرصت چندساله برای تحقق اين موضوع قائل شد. به عبارتی؛ 
در كنار فراهم آوردن زيرس��اخت ها، نياز به يک برنامه بلند 
مدت برای توليد محصوالت با ارزش افزوده بيش تر احساس 
می شود. وی در همين راستا تأكيد كرد: البته بايد  نيم نگاهی 
نيز به بازار جهانی داشته باش��يم و ببينيم كه صادرات مواد 
معدنی به چه ص��ورت می تواند ارزآوری بي��ش تری را برای 
كشور به همراه داشته باشد. به عنوان مثال: برخی مواد معدنی 
وجود دارد كه اگر فرآوری ش��وند ارزش اف��زوده برای آن ها 
ايجاد می ش��ود اما بايد ديد كه چقدر هزينه كرديم كه اين 
ارزش افزوده ايجاد شود. نايب رييس كميسيون معدن خانه 
اقتصاد ايران بيان داشت: بايد ديد ملی داشته باشيم و هزينه 

و سود محصوالت را بسنجيم.
اين كارشناس بخش معدن اظهار داشت: اگر خواهان ارتقاء 
در درآمدهای معدن��ی و جايگزينی آن ب��ا درآمدهای نفتی 
هستيم نيازمند يک برنامه حداقل ميان مدت و يک استراتژی 
هس��تيم كه تمام حلقه های معدنی از جمله اكتشاف، بهره 
برداری و فرآوری در آن ديده ش��ود. بايستی ظرفيت سازی 
ها متناسب با هم انجام شود كه بتوانيم فرآيند معدن كاری  

برای  70 نوع ماده معدنی شاهد باشيم.
زينال زاده ادامه داد:گاهی اوقات در يک بازه زمانی  اتفاقاتی 
در دنيا  برای برخی از مواد معدنی رخ می دهد كه در مقاطعی 
افزايش قيمت موقتی برای آن ها به وجود می آيد و همه در 
كشور به سمت آن ماده معدنی هجوم می برند. زمانی كه تب 
اين مواد معدنی تمام شود، خيلی از معادن رو به تعطيلی می 
روند و س��رمايه گذاران از آن معادن روی گردان می ش��وند. 
و تمام اين مس��ائل به اين دليل اس��ت كه ما كنترلی بر روی 
توليد نداريم. وی افزود: اگر استراتژی داشته باشيم می توانيم 
تعيين كنيم كه چه نوع ماده معدن��ی در چه مرحله ای می 
تواند برای كشور ارزآوری داشته باشد و آن زمان است كه می 
توانيم مزايای خود را بشناسيم. اگر اين اتفاقات رخ دهد مانند 
بسياری از كشورهای ديگر كه در بازارهای جهانی حرف اول 
را می زنند ما نيز می تواني��م روی درآمدهای منابع معدنی 
حساب كنيم. زينال زاده در خصوص نتايج مذاكرات با هيأت 
های خارجی بيان داش��ت: مذاكرات را هي��أت های عالی از 
وزارت صنعت معدن تجارت ش��ركت می كنن��د و به ندرت 
پيش می آيد كه مديران كل وارد اين مذاكرات شوند و روند و 

نتيجه مذاكرات نيز بازتاب ندارد.

ادامه از صفحه اول
ش��ايان ذكر اس��ت كه جذب اعضاي هيات علمي 
نيز به ندرت ص��ورت مي گيرد و تقريب��ا هر فردي 
كه قصد انجام تحصي��الت عاليه در اين رش��ته ها 
را دارد به راحتي وارد مقاط��ع تحصيالت تكميلي 
خواهد ش��د كه اين امر با توجه ب��ه جايگاه جهاني 
گرايش هاي مشابه، نش��انگر اين است كه »ايران« 
به هيچ عنوان جايگاه مطلوبي را در بين كشورهاي 
ديگر دارا نيست. چندي پيش متولي سازمان نظام 
مهندس��ي معدن كش��ور از كاهش و ع��دم تحقق 
بودجه س��ازمان خبر داد و تامين نشدن بودجه را 
موجب كندي آهنگ رشد اين سازمان عنوان كرد 
و ت��داوم اين وض��ع را مانع بزرگي براي گس��ترش 
فعاليت ها و اجراي كامل وظايف آن نهاد دانس��ت. 
با بررس��ي اين موضوع و براس��اس م��اده ۲ قانون 
نظام مهندس��ي معدن، اهداف و وظايفي بر عهده 
س��ازمان نظام مهندسي گمارده ش��ده كه كاهش 
بودجه، نخس��تين اثر خ��ود را روي كارك��رد اين 
س��ازمان خواهد داش��ت.حفظ و افزايش بهره وري 
و منابع معدني، تنس��يق امور مربوط به مش��اغل و 
حرفه هاي فني و مهندس��ي از فعاليت هاي معدني، 
تامين موجبات رش��د و اعتالي مهندس��ي معدن 
در كش��ور، ترويج اصول فني و مهندسي معدن در 
فعاليت هاي معدن��ي، باال ب��ردن كيفيت خدمات 
مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات، ارتقاي 
دانش فني صاحبان حرفه ها در بخش معدن، وضع 
مقررات ب��راي اطمينان از رعاي��ت اصول HSE و 
نظارت بر اج��راي آن، فراهم كردن زمينه همكاري 

ميان وزارت صمت و تشكل هاي مهندسي حرفه يي 
و صنعتي در بخ��ش مع��دن و در نهاي��ت ايجاد و 
تحكيم روابط حرفه يي در س��طح ملي و بين المللي 
و معرفي نمايندگان براي شركت در مجامع علمي 
و فني بر عهده سازمان نظام مهندسي معدن بوده، 
ولي سير كاهش بودجه اين س��ازمان باعث خواهد 
ش��د تمام ش��اكله اين س��ازمان با رك��ود و اخالل 
روبه رو شود. از آنجا كه سازمان مذكور بزرگ ترين 
تش��كل غيردولتي )NGO( معدني در ايران است 
بنابراين تضعيف آن به تضعي��ف مديريت آموزش، 
اجرا و نظارت در معدنكاري ايران منجر خواهد شد 
و آثار آن كه برگرفته از نظ��ام نامطلوب مديريت و 
برنامه ريزي است، ريش��ه هاي اعتالي اين علوم را 
تضعيف مي كند.  س��ومين اعالم خطر در خصوص 
وضعيت نابهنجار آين��ده معدن��كاري در ايران، به 
نحوه عملكرد سازمان زمين شناس��ي و اكتشافات 

معدني در ايران باز مي شود.

شهرام شریعتی، عضو هیات مدیره خانه اقتصاد ایران:

قهقرا، آخرین مقصد معادن در ایران

اتاق خبر: بايستی مس��ئوالن از بخش پاسخ گويی 
استعالمات گمركی ديدار داشته و از مشكالت و 

ناهماهنگی های اين بخش مطلع شوند.
محمود اشتری عضو كميسيون امور گمركی 
و حمل و نقل خانه اقتصاد اي��ران در خصوص 

مش��كالتی كه مخابرات ب��رای ترخيص برخی 
كاالها به وجود می آورد گفت: گرچه اين روند در سال 

گذشته متداول نبوده اس��ت اما از اوايل سال 9۵ ،گمرك در 
ترخيص برخی كاالها به اعالم نظر مخابرات رجوع می كند. 

كه اين امر با مشكالتی همراه بوده است.
وی ادامه داد: زمانی كه برنامه و يا سيس��تمی نوشته و اعمال 
می ش��ود بايس��تی تمام زوايای آن مورد بررسی قرار گرفته 
باشد. مهم ترين مش��كلی كه اين روند برای اظهاركنندگان 
كاالها ايجاد كرده اس��ت؛ عدم تس��لط كاربران و پرس��نل 

مخابرات به نرم افزار جديد می باشد.
اشتری افزود: عدم آشنايی و تسلط كارمندان به سيستم باعث 

اخالل كار در روند ترخيص كاالها ش��ده و تمام اين 
مسائل و س��هل انگاری ها، باعث از دست دادن 
بازار و نارضايتی طرف های خارجی برای تأمين 
قطعات مورد نياز داخلی خواهد شد.اين عضو 
كميس��يون گمرك خانه اقتصاد ايران تصريح 
كرد: بايس��تی مس��ئوالن از بخش پاسخ گويی 
استعالمات گمركی ديدار داشته باشند و از مشكالت 
و ناهماهنگی های اين بخش مطلع شوند. اشتری تصريح كرد: 
البته كه ما به عنوان اظهاركنندگان گمركی موظف هستيم 
استعالم كاالی وارداتی خود را از نهادهای مختلف اخذ كنيم 
اما مس��لط بودن كارمندان و پرس��نل بخش های مختلف 
اداری،  برای انجام امور اظه��ار كنندگان نيز نقش مهمی در 
روند تسريع ترخيص كاالها خواهد داشت. اين فعال اقتصادی 
توضيح داد: مش��كل ديگر پاس��خ گو نبودن كارشناسان به 
اظهاركنندگان كاالهاست، و تمام اين موارد باعث كند شدن 

چرخه ترخيص كاال و دلسردی بازرگانان می شود.

عضو کمیسیون امور گمرکی و حمل و نقل خانه اقتصاد ایران مطرح کرد

ضعف سیستم های اداری در ترخیص کاالها
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طرح باران به کنترل و ردیابی شبکه 
قاچاق کمک می کند

اتاق خبر: مجری طرح باران اتاق 
اصناف ايران گف��ت: اين طرح موجب 
ش��فافيت اطالعات اقتصادی و تحقق 

عدالت مالياتی در جامعه می شود.
حميدرضا س��عداله اف��زود: عملكرد 
اقتصادی اصناف با اجرای طرح باران 
و نصب صندوق مكانيزه فروش شفاف 
سازی می شود. وی همچنين اظهارداشت: ماليات اصناف ساالنه 
براساس توافق س��ازمان امورمالياتی و اتحاديه ها بدون اطالعات 
دقيق، تعيين و دريافت می ش��ود كه براين اساس اصناف ضعيف 

ماليات بيشتر واصناف قوی ماليات كمتری پرداخت می كنند.
 مجری طرح باران ات��اق اصناف ايران با اش��اره ب��ه اينكه نصب 
صندوق های مكانيزه فروش سبب ش��فافيت اطالعات اقتصادی 
اصن��اف و دريافت مالي��ات عادالنه می ش��ود، گفت: بر اس��اس 
قانون ماليات برارزش افزوده و قانون ماليات های مس��تقيم نصب 

صندوق فروشگاهی در اصناف اجباری است.
 وی اف��زود: اين طرح با س��رمايه گ��ذاری ش��هرداری ها، بخش 

خصوصی، بانک ها و غيره اجرايی می شود.

ادغام سازي اتحادیه ها و تاسیس بانک 
اصناف در پیچ و خم راهروي سازمان ها

اتاق خبر:  باتوجه به رقم خوردن 
دوران پسابرجام و فصل تازه ارتباطات 
متوليان امور بانك��ي و اصناف خبر از 
تاس��يس بانک اصناف دادن��د. بانک 
اصناف كه اساس��نامه آن با س��رمايه 
اوليه »۲۵ميليارد تومان« در سال84 
تدوين شده بود، اما به نظر مي رسد كه 
اين مقوله همچنان در پيچ و خم مراحل اداري گير كرده. اكنون 
عالوه بر تاس��يس بانک اصناف براي افزايش س��رماي  گذاري در 
بنگاه هاي خرد و متوسط دغدغه ديگر بندهاي قانون نظام صنفي 

همچون طرح ادغام سازي اتحاديه ها مطرح است. 
در همين راس��تا، ريي��س كميس��يون ارتباط��ات درباره تاس��يس 
بانک اصناف گف��ت: در اين بازه زماني اقتصاد تاس��يس بانک اصناف 
نياز متوليان صنوف اس��ت و متاس��فانه صنوف نيز بار ديگر نس��بت 
به داشتن يک موسس��ه مالي ناديده گرفته ش��دند. علي توسطي در 
ادامه عنوان كرد: درحال حاضر ما ش��اهد فعالي��ت برخي واحدهاي 
صنفي ب��دون پروانه كس��ب و كار هس��تيم و اين ن��وع موضوع ها در 
بخش اقتصادي كش��ورمان به عنوان يک معضل ياد مي شود. در اين 
زمينه بايد گفت كه اگر موسس��ه اعتباري در بخ��ش اصناف فعاليت 
مي كرد قطعا، شناس��ايي صن��وف داراي پروانه يا فاقد پروانه كس��ب 
و كار كام��ال مش��خص مي ش��د و باوج��ود چنين ش��رايطي اصناف 
مي توانس��تند خدمات ارزنده تري را به اعضاي خ��ود اعطا كنند. وي 
با بي��ان اينكه ايجاد ي��ک بانک پروس��ه طوالني مدت��ي دارد، افزود: 
متاسفانه بروكراسي هاي اداري در كشور ما بيداد مي كند، اين موضوع 
درحالي اس��ت كه قانون گذار در زمينه راه اندازي پنجره واحد تاكيد 
داشته، به هرحال يكي از مزاياي اجراي اين بند از قانون اين است كه 
سرمايه گذار درگير مولفه هاي اداري نمي شود، به عبارت ديگر، ما در 
بحث قوانين و مقررات ديگر هيچ كم و كاستي نداريم و به اندازه كافي 
قوانين الزم از سوي مجلس ش��وراي اسالمي تدوين ش��ده است اما 
دستگاه هاي اجرايي نسبت به اجراي بندهاي قانوني بي اعتنا هستند.

تشکل 
ها
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اتاق خبر:  اين روزها درحالي به تعداد 
بنگاه هاي دولتي افزوده مي ش��ود كه 
متوليان بخش تش��كلي از اي��ن روند 
اظهار نگران��ي و ناراحتي م��ي كنند. 
خصوصي س��ازي و اجراي اصل 44 در 
بخش اقتصادي كش��ور را بارها از زبان 
نمايندگان بخش خصوصي شنيده ايم 
و اي��ن موضوع درحالي اس��ت كه تا به 
امروز اين نمايندگان بخش خصوصي 
خود بله قربان گوي نمايندگان دولت 
هس��تند و تا به ام��روز ب��راي اجرايي 
شدن اين ماده قانوني)اصل44 )اقدام 
موث��ري را ب��راي عملياتي ش��دن آن 
انجام نداده ان��د. با اين ح��ال؛ رييس 
خانه صنعت، معدن و تج��ارت تهران 
و همچنين رييس كميس��يون انر ژي 
اتاق بازرگاني، صنايع و مع��ادن ايران 
يكي از داليل رشد خصولتي ها و آسيب 
هاي جدي امروز اقتصاد كش��ورمان را 
پديدار شدن اتحاديه هاي بازنشستگي 
مي دانند و مي گويند كه اصل فلسفه 
تش��كيل اين نوع اتحاديه ها روي كار 
آمدن مدي��ران بازنشس��ته دولتي در 
راس امور تشكلي اس��ت؛ اين موضوع 
درحالي اس��ت كه به گفت��ه آنها اصل 
تاسيس تعاوني ها بايد خدماتي براي 
رفاه عموم��ي كاركن��ان وزارتخانه ها 
محسوب شود كه متاس��فانه اين رويه 
در فعالي��ت هاي تش��كل هايي چون 
اتحاديه ها به كار گرفته نش��ده است. 
رشد بخش خصولتي ها و عدم اجراي 
اصل 44 رييس كميسيون انرژي اتاق 
بازرگاني و صنايع و معادن ايران درباره 
ويژگي هاي تش��كل هاي بين المللي 
به »تعادل« مي گويد: متاس��فانه يكي 
از عواملي كه منجر به ضعف تش��كل 
هاي داخلي ايران در مقايسه با تشكل 
هاي بين المللي شده اس��ت، اقتصاد 
دولت محور اس��ت و براي اينكه ما نيز 
بتوانيم رون��د رو به رش��دي را همانند 
تشكل هاي توسعه يافته به كار گيريم 
اين است كه از اصل بليه اقتصاد دولتي 

مح��ور نجات يابي��م. اين بليه ناش��ي 
از اين اس��ت كه بروكرات ه��ا دايما به 
دنبال ايجاد امپراتوري براي خودشان 
هستند و قوانيني را وضع مي كنند كه 
به دنبال آن شركت هاي دولتي را ايجاد 
نكنند. قانون مي گويد ش��ركت هاي 
دولتي نباي��د در ام��ر تجارتي دخالت 
كنند. اما متاسفانه هم اكنون ما شاهد 
تجارت ش��ركت هاي دولتي هستيم 
كه 90درصد بخش اقتصاد را بر عهده 
گرفته اند و به نوعي خصولتي س��ازي 
را رواج داده اند. علي ش��مس اردكاني 
در ادامه توضي��ح داد: در بخش انرژي 
نيز ما ش��اهد فعاليت تج��اري دولتي 
ها هستيم. اجرايي ش��ود اما متاسفانه 
در زمينه اجراي اين قان��ون تا به امروز 
گامي برنداشته اند؛ نظر ش��ما در اين 
زمينه چيست؛ مي گويد: براي اجراي 
اصل 44 تش��كل ها به عنوان واس��طه 
دولت و بخش خصوص��ي نمي توانند 
اقدام موث��ري را انجام دهند جز آنكه با 
يكديگر دعوا نكنند؛ چراكه اگر تشكل 
ها بخواهند اق��دام موثري انجام دهند 
برخي افراد دولتي مانع تراشي مي كنند 
و در نهايت نيز اگر از همين نمايندگان 
دولت درباره چرايي عدم اجراي برخي 
از موضوع ها جويا ش��ويم آنه��ا نيز در 
جواب م��ي گويند؛ آق��اي وزير گفته. 

تاسيس اتحاديه هاي بازنشستگي؛ عامل 
آشفته بازار اقتصاد امروز از سوي ديگر؛ 
ريي��س خانه صنعت، مع��دن و تجارت 
تهران درباره چرايي رش��د خصولتي ها 
در بخش تشكل گرايي به »تعادل« مي 
گويد: متاسفانه اين روزها بخش اعظمي 
از بنگاه هاي ما خصولتي محور هستند و 
به دس��تور وزرا اقدام هاي الزمه را انجام 
مي دهند. يكي از دالي��ل عمده پديدار 
شدن خصولتي ها اين است كه دولتي ها 
اتحاديه يي را به نام اتحاديه بازنشستگان 
تاسيس كردند كه تمام قوانين موجود 
را دور مي زنند. محمدرضا مرتضوي در 
ادامه توضيح داد: به عبارت ديگر؛ قوانين 
منع مداخالت دولت را توسط تشكيل 
اتحادي��ه هايي همچون بازنشس��تگان 
ناج��ا، وزارت كش��اورزي، نف��ت و نيرو 
تاسيس كردند تا مديران بازنشسته اين 
نوع ارگان ها در راس امور اتحاديه هاي 
مختلف فعاليت خود را آغاز كنند. وي با 
اشاره به اينكه تاس��يس اين نوع تعاوني 
ها با چنين رويه هايي منجر به فساد در 
اقتصاد كشور مي شود، تصريح مي كند: 
اصل تاس��يس تعاوني ها بايد خدماتي 
براي رفاه عمومي كاركنان وزارتخانه ها 
محسوب شود كه متاسفانه اين رويه در 
فعاليت هاي تشكل هايي چون اتحاديه 

ها به كار گرفته نشده است. 

اقتصاد دولتي رشد خصولتي ها را به دنبال داشت

خسروتاج: تاخیر در ادغام اتحادیه های همگن را به صالح نمی دانم
اتاق خبر:  مجتبی خس��روتاج روز سه شنبه در نشست هم 

انديش��ی اعضای فراكس��يون اصناف مجلس شورای 
اس��المی با هيات رئيس��ه اتاق اصناف ايران افزود: 
واحدهای صنفی از ادغام اتحاديه ها اس��تقبال می 
كنند اما برخی اتحاديه ها هنوز مقاومت هايی دارند. 

وی در اين نشس��ت كه در محل اتاق اصن��اف ايران 
برگزار ش��د، اضافه كرد: هيات عالی نظارت بر س��ازمان 

های صنفی تصويب كرد كه اصالحات ساختاری كه  مدت ۲0 سال 
مورد بحث واقع شده است، اكنون انجام شود و اين طبيعی است كه 
مقاومت هايی هم صورت بگيرد. خسروتاج ادامه داد: برخی از اتحاديه 
ها هم می گويند كه طرح ادغام اتحاديه های همگن را يک سال عقب 

بياندازيم؛ اما وقتی اين كار صحيح انجام می گيرد، تاخير در 
آن به صالح كشور نيست.وی با بيان اينكه شرايط ادغام 
اتحاديه های همگن در مصوب��ه هيات عالی نظارت 
نيز آمده است، گفت: با ادغام اتحاديه های همگن و 
مشابه، شاهد تسهيل در نظام تصميم سازی خواهيم 
بود ضمن اينكه وقت هم گرفته نمی شود و شكايات 
كمتر خواهد شد. خسروتاج همچنين ادغام اتحاديه های 
همگن را در جهت آس��ايش و رفاه حال واحدهای صنفی دانست 
و افزود: بسياری از صنوف در شهرس��تان ها از تداخل اتحاديه های 
مختلف در كارشان گله مند هستند و می خواهند كه با ادغام ، تنها 

يک اتحاديه بر فعاليت آنها نظارت داشته باشد.



سالمت7  

اخبار

شناسایی دو پروتئین مرتبط با عارضه 
میکروسفالی

اتاق خب�ر: محقق��ان توانس��تند دو 
پروتئين را در ويروس زيكا شناس��ايی 
كنند كه علت بروز عارض��ه مادرزادی 

ميكروسفالی در نوزادان است.
»ژن ژائو« از دانشگاه كاليفرنيای جنوبی 
و يكی از محققان اين مطالعه گفت: در 
اين بررسی دو پروتئين در ويروس زيكا 

شناسايی شد كه عامل عارضه مادرزادی ميكروسفالی است و 
می تواند گام كوچكی جهت پيشگيری از انتقال ويروس زيكا از 

مادر آلوده به نوزاد باشد.
به گفته اي��ن محقق، اين بررس��ی ب��رای اولين بار به ش��رح 
پروتئين های مرتبط با ميكروسفالی در ويروس زيكا پرداخته 
و جهت انجام تحقيقات بيشتر برای پيشگيری و درمان كمک 
كننده است. هر چند الزم است مطالعات بيشتری برای تأييد 
اين ادعا انجام ش��ود. ويروس زيكا حاوی 10 پروتئين است اما 
تنها دو م��ورد از آن ها يعنی NS4A و NS4B ممكن اس��ت 
علت عدم شكل گيری مغز جنين باشد. اين يافته ها بر اساس 
بررسی روی س��ه نس��ل از ويروس زيكا موجود در سلول های 
بنيادی عصبی جنين انس��ان در س��ه ماه دوم بارداری بدست 
آمده  است. در اين بررسی آمده است: پروتئين زيكا روی عملكرد 
صحيح عمليات اتوفاژی تاثير می گذارد. اتوفاژی به طور معمول 
پاتوژن ها )عوامل بيم��اری زا( را از بين می ب��رد هرچند وقتی 
»فالوی ويروس «ها از جمله زيكا، تب دنگی و هپاتيت  C، يک 
سلول را آلوده می كند، اتوفاژی به ويروس كمک می كند تا به 
سرعت تكثير شود.  ويروس زيكا ميزان فعاليت ها را در فرايند 
اتوفاژی افزايش داده و از انرژی و مواد مغذی موجود برای تكثير 

بهره می گيرند. 

دیابتی ها در معرض این عفونت ها قرار دارند
ات�اق خبر: يک فوق تخص��ص غدد و 
متابوليس��م گفت: بيماران ديابتی در 
معرض عفونت ه��ای پوس��تی، مثانه 
و كلي��ه و عفونت های دهان��ی و ريوی 
هستند.  دكتر حسن گنجی زاده اظهار 
كرد: بيماران مبتال به ديابت به دليل قند 
خون باال و آس��يب اعصاب و مشكالت 

عروقی در معرض خطر باالتری ب��رای ابتال به برخی عفونت ها 
قرار دارند. وی ب��ا بيان اينكه قند خون ب��اال باعث از بين رفتن 
عملكرد مناسب سيستم ايمنی بدن می شود، افزود: همچنين 
ابتال به ديابت در طول زمان می تواند س��بب آسيب به اعصاب 
شود و مشكالتی را برای بيمار ايجاد كند. به عنوان مثال آسيب 
عصبی باعث از بين رفتن حس در پاها ش��ده و حتی چنانچه 
بريدگی در پا ايجاد شود يا توس��ط اشيای نوك تيز، آسيبی در 
پای فرد بيمار ايجاد ش��ود، وی متوجه نخواهد ش��د. چنانچه 
آسيب زخم به موقع درمان نش��ود، به زخمی باز تبديل شده و 
دچار عفونت خواهد ش��د. اين فوق تخصص غدد و متابوليسم 
با اش��اره به اينكه مش��كالت عروقی از ديگر عوارضی است كه 
بيماران مبتال به ديابت را در معرض خطر باالتری برای ابتال به 
عفونت قرار می دهد، افزود: ديابت در طول زمان می تواند منجر 
به آسيب های عروقی ش��ود؛ به گونه ای كه جريان خون محل 

آسيب ديده كم شده و ترميم به خوبی انجام نخواهد شد.
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درمان سوء هاضمه با طب سنتی

ات�اق خب�ر:  در تابس��تان و فص��ول 
گ��رم ش��رايطی فراه��م می ش��ود كه 
بيماری ه��ای فصلی مانند اس��هال، وبا 
و مس��موميت های غ��ذا از طريق مواد 

غذايی منتقل شده و گسترش يابند.
علی بهادری، متخصص طب سنتی ،با 
بيان اينكه عالئم ناش��ی از مسموميت 
غذا يا به دلي��ل آلودگی ه��ای انگلی يا 
باكترياي��ی اس��ت، گفت: مس��موميت 
غذايی معموال در فصل گرم��ا به دليل 
فاسد شدن س��ريع تر مواد غذايی شايع 
اس��ت و دارای عالئمی مثل اس��تفراغ، 
اس��هال، ته��وع، س��ردرد و درده��ای 

شكمی است
وی تأكي��د ك��رد: در چنين ش��رايطی 
ابتدا توصيه می ش��ود كه مي��زان آب از 
دست رفته بدن جبران شود. به همين 
دليل خوردن مايع��ات مثل آب، چای و 

آب ميوه مناسب است.

بهادری اضافه كرد: برای درمان، معموال 
مصرف گياه��ان و عرقي��ات بين مردم 
رواج دارد كه اش��تباه هم نيس��ت. مثال 
توصيه می ش��ود از زنجبيل اس��تفاده 
كنيد. در طب س��نتی مصرف زنجبيل 
بع��د از مس��موميت ناش��ی از خوردن 
ميوه های ت��ازه اما آلوده، توصيه ش��ده 
اس��ت. آثار ضدباكتری و ضدانگلی آن 

نيز در طب رايج به اثبات رسيده است.
وی ب��ا بيان اينك��ه همچني��ن توصيه 
می ش��ود هنگام مس��موميت غذايی، 
س��ير، دارچي��ن، س��يب، م��وز و ليمو 
مصرف ش��ود، اف��زود: از دي��دگاه طب 
س��نتی برخ��ی خوراكی ه��ا خ��واص 
ضدقارچی داش��ته و پس از مسموميت 
كارب��رد دارن��د، مثال س��ير ب��ه دليل 
خاصيت ضد باكتريايی و ضد ويروسی 
سيستم ايمنی بدن را تقويت می كند و 
به هنگام مسموميت خوردن آن توصيه 

می شود. به هنگام مسموميت، پتاسيم 
بدن اف��ت می كند. ب��ه همي��ن دليل 
جبران آن با خوردن موز و سيب توصيه 

می شود.
وی خ��وردن ليم��و و مص��رف ريحان 
در ماس��ت را مفي��د دانس��ت و عنوان 
كرد: اس��تراحت كردن، عدم استعمال 
دخانيات، نخوردن كافئين مثل قهوه و 
نخوردن خودسرانه دارو از نكاتی است 

كه بايد رعايت شود.
اين متخصص طب سنتی با بيان اينكه 
مصرف جوش��انده ش��يرين بيان، ريشه 
زنجبيل و گ��ون و همچني��ن دارچين 
نيز به رف��ع مس��موميت غذايی كمک 
می كند، افزود: برای كاهش تهوع ناشی 
از مس��موميت می توان روزی سه بار و 
هر بار ح��دود ۲۵0 ميلی گ��رم عصاره 
زنجبيل را ك��ه در داروخانه ها به فروش 

می رسد، مصرف كرد.

اتاق خب�ر: يک فوق تخص��ص غدد و متابوليس��م گفت: 
بيماران ديابت��ی در معرض عفونت های پوس��تی، مثانه و 

كليه و عفونت های دهانی و ريوی هستند.
 دكتر حس��ن گنجی زاده اظهار كرد: بيم��اران مبتال به ديابت 
به دليل قند خون باال و آس��يب اعصاب و مشكالت عروقی در 

معرض خطر باالتری برای ابتال به برخی عفونت ها قرار دارند.
وی با بيان اينكه قند خون باال باعث از بين رفتن عملكرد 
مناسب سيستم ايمنی بدن می شود، افزود: همچنين ابتال 
به ديابت در طول زمان می تواند س��بب آسيب به اعصاب 
شود و مش��كالتی را برای بيمار ايجاد كند. به عنوان مثال 
آس��يب عصبی باعث از بي��ن رفتن حس در پاها ش��ده و 
حتی چنانچه بريدگی در پا ايجاد ش��ود يا توس��ط اشيای 
نوك تيز، آسيبی در پای فرد بيمار ايجاد شود، وی متوجه 
نخواهد شد. چنانچه آسيب زخم به موقع درمان نشود، به 

زخمی باز تبديل شده و دچار عفونت خواهد شد.
اين فوق تخصص غدد و متابوليس��م با اش��اره ب��ه اينكه 
مشكالت عروقی از ديگر عوارضی است كه بيماران مبتال 

به ديابت را در معرض خطر باالت��ری برای ابتال به عفونت 
قرار می دهد، افزود: ديابت در طول زمان می تواند منجر به 
آسيب های عروقی شود؛ به گونه ای كه جريان خون محل 

آسيب ديده كم شده و ترميم به خوبی انجام نخواهد شد.
وی خاطرنش��ان ك��رد: چنانچه بيم��ار مبتال ب��ه ديابت 
فكر می كند كه ممكن اس��ت دچار عفونتی ش��ده باشد، 
بايد پزش��ک يا پرس��تار خود را در جريان بگذارد؛ چراكه 
بيماران ديابتی در صورت ابت��ال به عفونت در معرض ابتال 

به كتواسيدوز ديابتی خواهند بود.

دیابتی ها در معرض این عفونت ها قرار دارند
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نمایش رسمی هیوندایی i30 جدید
ات�اق خب�ر: رون��ق خودروه��ای 
كامپكت در اروپا افزايش يافته است 
و هر روز بيشتر می شود. در اين راستا 
خودروس��ازان در رقابتی تنگاتنگ 
به توسعه كامپكت ها می پردازند و با 
گزينه هايی مختلف مش��تريان را به 
سمت خود جلب می كنند. يتر شيير 
مدير ارشد طراحی هيوندايی پس از نمايش جزئيات كمی در 
تيزر رسمی مدل جديد i30 در اين خصوص گفت: مدل های 
جديد i30 برای عموم طراحی شده اس��ت و ما در طراحی اين 
خودرو روی طيف وس��يع و گس��ترده ای از س��اليق، عاليق و 
تفكرات تمركز كرده ايم. اين طراحی يک تكامل در زبان طراحی 
هيوندايی موتور به شمار می آيد. خطوط شناور طبيعی، سطوح 
اصالح شده و بدنه ای با قوس و انحنای هنرمندانه ظاهری بدون 

زمان انقضاء برای مشتريان خلق كرده اند. 

تولید جنسیس کوپه متوقف شد
اتاق خبر: باور خبر بازنشستگی اين 
خودرو كه توسط سخن گوی شركت 
هيوندايی اعالم شد سخت و غيرقابل 
باور است، اما به زودی اين اتفاق رخ 
خواهد داد. جنسيس كوپه در سال 
۲009 به عنوان مدل ۲010 توليد 
شد و اينک پس از 8 سال درعنفوان 
جوانی بازنشسته می شود. اين خودرو ۲+۲ صندلی كه در طول 
سال های گذشته طرفداران زيادی نيز پيدا كرد، با يک موتور 4 
سيلندر يا V6 و با قابليت چرخ های عقب توليد می شد.با تمام 
اين مشخصات جنس��يس كوپه به نحوی به نيسان Z يا مزدا 
RX-8 نزديک می شود. ش��ايد در آينده دلتنگ مقايسه اين 
خودرو با ديگر اتومبيل های جهان شويم. با وجود ۲ فيس ليفت 
در طول 7 س��ال، جنس��يس كوپه تكان چندانی ب��ه دنيای 
خودروهای اسپورت نداد.جنسيس در نظر دارد تا سال ۲0۲0 
ميالدی، شش خودروی مختلف را به بازار عرضه نمايد و حتی 
نام دو مورد از آنها نيز مشخص شده است. يكی از آنها G80 نام 
دارد كه س��دانی كوچک خواهد بود و ديگریG70   است كه 

ظاهرا به شكل يک سدان اسپورت ساخته می شود.

دور دنیا در ۸0 روز با موتورسیکلت برقی
اتاق خبر: گرچه سيستمهای موتوری 
برقی از جمله موتورسيكلتها به سرعت 
در حال گس��ترش در سراس��ر جهان 
هس��تند و هر روز بر قابلي��ت و ايمنی 
آنها افزوده می ش��ود اما محدود بودن 
برد حركتی آنها با توجه به توان ذخيره 
شده در باتری همواره به عنوان چالش 
اصلی فراروی محققان اين عرصه خودنمايی می كند.اكنون گروهی 
از محققان دانشگاه فناوری آيندهوون هلند در نظر دارند سفر جالب 
توجهی را به دور دنيا ترتيب دهند كه در آن از موتورس��يكلتهای 
برقی ساخت خودشان استفاده می شود. اين سفر 80 روز به طول 
می انجامد.اين برنامه مهيج كه Storm World Tour نام دارد 
با هدف نشان دادن قابليتهای ويژه اين نوع سيستمهای حركتی و 

مزايای حمل و نقل مبتنی بر وسايل برقی برگزار خواهد شد.
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اتاق خبر:  هفته گذشته خبر راه اندازی سامانه اتوبوس تونلی موسوم 
به )TEB( در رسانه ها منتشر ش��د؛ اما آيا واقعا اينگونه بوده است؟ 
گزارش های جديدی محلی نشان ميدهد خبر مربوط به اين اتوبوس 

آينده نگرانه در واقع فقط يک كالهبرداری رسانه ای بوده است.
ابر اتوبوس چینی

به گزارش اتاق خبر به نقل از caradvice ، پس از طوفانی كه ايده 
اين اتوبوس در فضای مجازی ايجاد كرد، هفته گذشته به نقل از منابع 
چينی خبر راه اندازی آزمايشی آن مخابره شد اما تقريبا هيچ يک از 

منابع خبری چينی به اين موضوع نپرداخته بودند.
اين خبر تنها در دو س��ايت چين��ی و آن هم به منظور نش��ان دادن 
عملياتی شدن طرح جهت جذب سرمايه گذاران منتشر شده است. 
گزارش های حاكی از آن است كه نه تنها مسير ريلی 300 متری اين 
اتوبوس در شرايط واقعی ترافيک راه اندازی نشده ، بلكه اصال چنين 

سرويسی در شهر كينهوآنگداو ايجاد نشده است.
مورد ديگری كه عجيب به نظر ميرسد محدوديت ارتفاع ۲٫1 متری 
برای اين اتوبوس است درحالی كه محدوديت ارتفاع قانونی در چين 
دقيقا دو برابر و 4٫۲ متر ميباشد. ديگر موردی كه هنوز پاسخ درستی 
به آن داده نش��ده اين اس��ت كه از آنجا كه اين اتوبوس بر روی ريل 
حركت ميكند به نوعی از ويژگی های قطار برخوردار ميباشد. پس 

بدين ترتيب در پيچ ها چگونه ميپيچد ي��ا از تقاطع ها چگونه عبور 
ميكند ؟ ايستگاه های ساخته شده برای مسافرگيری نيز ساختاری 
ضعيف و سرهم بندی شده داشتند كه منابع چينی مدعی شده اند 
تنها ظرف دو ماه ساخته شده است. سيستم های تهويه مطبوع قرار 
گرفته در كنار چرخ ها كه شبيه نمونه های خانگی ميباشد نيز نشان 

ميدهد TEB الزاما يک شاهكار تكنولوژی محسوب نميشود.
فراتر از همه اينها سيستم چرخ های TEB كامال مشابه چرخ های 
چرثقيل های بزرگ بارگيری در بنادر است، كه يک مكانيزم معمول 
مكانيكی بوده و به هيچ وجه از نظر فناوری، پيش��رفته محس��وب 
نميش��وند. به هر ش��كل اتوبوس TEB هنوز يک نمونه اوليه باقی 
ميماند و شايد انتظار پذيرفتن چنين وسيله ای غيرمعمولی از چينی 

های محافظه كار اندكی زود باشد.

خبر راه اندازی ابر اتوبوس چینی جعلی از آب درآمد !

اتاق خبر:  چند س��الی می ش��ود كه نقش خ��ودرو به عنوان 
دارايی كاهش يافته و نق��ش مصرفی آن افزايش يافته اس��ت 
اين در ش��رايطی اس��ت كه پيش از اين، خ��ودرو نقش جذابی 
به عنوان دارايی ايفا می كرد.در حالی اين موضوع مطرح اس��ت 
كه خودرو در برخ��ی مقاطع زمانی نقش كاالی س��رمايه ای و 
مواقع ديگر حكم كاالی مصرفی را در بازار داشته است. آنگونه 
كه كارشناس��ان می گويند تغيير نقش خودرو از س��رمايه ای 
به مصرفی يا بالعكس با فراز و نش��يب های بازار خ��ودرو ارتباط 
مستقيم داش��ته اس��ت؛ به طوری كه كاهش و افزايش عرضه و 
تقاضا در بازار موجب تغيير نقش خودرو در بازار می ش��ود. مثال 
در سال 91 همزمان با تشديد تحريم ها و كاهش عرضه، خودرو 
حكم كاالی سرمايه ای پيدا كرد يا مثال در دوران جنگ تحميلی 
خودرو حكم كاالی سرمايه ای را پيدا كردو تا اواسط دهه 70 نيز 
همچنان اين روند ادامه داشت. به اعتقاد كارشناسان عامل موثر 
در س��رمايه ای بودن خودرو به دخالت خودروس��ازان در بازار و 

همچنين عرضه، ارتباط مستقيم داشت.
به دليل اينكه تفاوت قيمت كارخانه و بازار خودروهای داخلی 
در آن دوران بس��يار زياد بود، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
وقت تصميم گرفت نرخ كارخانه و بازار را به هم نزديک كند. از 
همين رو بود كه كميته قيمت گذاری خودرو به عنوان مرجعی 
برای تعيين قيمت  تشكيل شد. بنابراين قيمت خودرو براساس 
حاش��يه بازار تعيين و اين موضوع موجب ش��د ك��ه از اوايل 
دهه 80 به بعد خ��ودرو تبديل به كاالی مصرفی ش��ود. روند 
قيمت گذاری بر اساس حاشيه بازار تا سال 1390 ادامه داشت 
و همين موضوع موجب ش��د كه قيمت خودرو در كارخانه و 
بازار تفاوت چندانی با يكديگر نداشته باشد. با اين وجود دولت 
دهم با آش��فتگی بازار خودرو در تصميمی سازمان حمايت را 
مسوول اين قضيه قرار داد. اين سازمان نيز در سه مرحله اقدام 
به افزايش قيمت خودرو كرد و اين موضوع مصادف با روزهای 
تحريم و كاهش عرضه خ��ودرو در بازار ب��ود. همين موضوع 
موجب ش��د كه قيمت بازار و كارخانه باز هم فاصله ای فاحش 
پيدا كند و بار ديگر خودرو به كاالی س��رمايه ای تبديل شود. 

كمی بعد از اين اما شورای رقابت وارد حيطه قيمت گذاری شد 
و اين شورا تاكنون توانسته فاصله قيمتی ميان بازار و كارخانه 
را از بين ببرد. در طول س��ال های اخير نيز با وجود آنكه توليد 
خودروس��ازان با افت و خيز همراه بوده ام��ا خودرو همچنان 
كاالی مصرفی بوده است. براين اساس كارشناسان معتقدند، 
در شرايط كنونی ديگر خودرو به كااليی مصرفی تبديل شده 
كه اين موضوع منطبق با اصول و چارچوب های جهانی است. 
در اين زمينه اما كارشناس��ان در بررس��ی داليل تغيير مسير 
سرمايه ای بودن اين كاال به مصرفی را در عواملی چون عرضه 

و تقاضا و تغيير شكل بازار حائز اهميت می دانند.
هرچند روند پرفراز و نشيب خودروسازی، نقش خودرو به عنوان 
كاالی س��رمايه ای يا مصرفی را رقم زده اس��ت، ام��ا آنگونه كه 
مش��خص اس��ت، تعيين كننده ترين عامل در اين ميان بحث 
عرضه و تقاضا اس��ت. به طوری كه مشخص اس��ت دخالت در 
عرضه خودرو در بسياری از مواقع يكی از سياست هايی بوده كه 
برخی دولت ها به منظور پيگيری اهداف خود از آن بهره برده اند. 
بر همين اساس نيز كارشناسان معتقدند كه در شرايط كنونی 
عرضه و تقاضای خودرو در بازار به گونه ای است كه موجب شده 
فاصله قيمتی ميان كارخانه و بازار بس��يار به هم نزديک باشد؛ 
بنابراين خريد خودرو به عنوان كااليی سرمايه ای به صرفه نيست.

خودرو، کاالی سرمایه ای یا مصرفی؟
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اتاق خبر: ولی تیم�وری مدیرکل نظارت 
و ارزیابی خدمات گردش�گری س�ازمان 
میراث فرهنگی، گردشگری در آخرین 
گفت و گوی خود دموکراس�ی در تشکل 
های بخش خصوص�ی را زیر س�وال برد 
و در بخش�ی دیگر تجمیع تش�کل های 
گوناگ�ون صنع�ت گردش�گری زیر نظر 
سازمان میراث فرهنگی را پیشنهاد داد. 
سایت اتاق خبر در رابطه با این اظهارات 
گفت گویی با محمد حسن کرمانی رییس 
انجمن صنفی دفاتر خدمات مس�افرتی 
ای�ران ترتی�ب داد. وی در خصوص این 
اظه�ارات پ�س از توضی�ح بس�یاری از 
مشکالت تش�کل ها و دولت گفت: تنها 
مشکل بخش خصوصی دولت و دخالت 
های او اس�ت و فع�االن بخش خصوصی 
با یکدیگ�ر مش�کلی ندارن�د. در ادامه 

مشروح این گفت و گو را می خوانید.
     

»ولی تیموری«، مدیرکل نظارت و ارزیابی 
خدم�ات گردش�گری س�ازمان می�راث 
فرهنگی، گردشگری، در آخرین مصاحبه 
خود اظهارداش�ته است که تش�کل ها در 
ایران دموکراتیک نیس�تند، نظر ش�ما در 

خصوص این ادعا چیست؟
تشكل های بخش خصوصی در چارچوب قانون 
و با حض��ور يک ش��خص ناظر از س��وی دولت 
انتخابات خود را برگزار می كنند. اين شخص با 
اين ادعا به عنوان كارمند دولت، خود دولت را زير 
سئوال می برد و اين توهين به خود دولت است. 
به عبارتی ديگر كسی كه به صورت دموكراتيک و 
با برگزاری انتخابات روی كار نيامده حق ندارد در 
خصوص انتخابات اظهار نظر كند و صحيح بودن 

آن را زير سوال ببرد.
فرآيند انتخابات در بخش خصوصی به صورتی 
اس��ت كه نمی توان نس��بت به آن معترض بود 
چراكه پس از ارسال نتايج در صورت اعتراض به 
رغم وجود ش��خص ناظر دولتی دولت با هم می 
تواند نتيجه انتخابات را رد كن��د. در واقع مقصر 
اصلی اطرافيان اين ش��خص در ات��اق بازرگانی 
هستند كه به اصطالح نماينده بخش خصوصی 
هس��تند اما در مقابل وی مقهور مان��ده و اجازه 

دادند هرچه می خواهد بگويد.
وی در بخش دیگ�ری از صحبت های خود 
پیش�نهاد ک�رده اس�ت که تش�کل های 
گوناگون صنعت گردشگری مانند انجمن 
هتلداری، تورگردانی و ... زیرنظر س�ازمان 
گردشگری یکی ش�وند، آیا شما نیز با این 

پیشنها هستید و یا خیر؟
به باور من اين اظهار نظرها فاقد ارزش است و تنها 
بازار را مشوش می كند. نمی دانم چرا دولت سر 
جنگ با بخش خصوص��ی دارد. چنين تصوری 

ايجاد می كنند كه به طور روزانه دولت و بخش 
خصوصی با يكديگر در جنگ هستند. اين جنگ 
به زيان دو طرف اس��ت چراكه اين دو بس��ياری 
از انرژی خود را هدر می دهند. با اين ش��رايط از 
مديريت بحران های اقتصادی عاجز می شوند. 
شايد به زيان دولت تمام می ش��ود اگر با بخش 
خصوصی درگير نباش��د. تش��كل های بخش 
خصوصی در چارچوب قوانين تشكيل شده اند 
در شرايطی نيستند كه هركسی به آن متعرض 
شود. اين وقايع دولت نشان می دهد كه برخالف 
ادعای خود در جهت منافع بخش خصوصی قدم 
برنمی دارد. در بخش خصوصی شكافی نبوده و 
نيست و اين افراد تنها به فكر منافع سازمانی خود 

هستند.
با ای�ن اوصاف آیا ش�ما در ای�ن خصوصی 

اقدامی صورت داده اید؟
بله، در اين خصوص انجمن ما ش��كايتی تنظيم 
كرده است. دليلی ندارد كه ما بر اساس اوهام اين 
افراد پيش برويم بخش خصوصی محل كس��ب 
تجربه دولت نيست. اين افراد فاقد تجربه هستند. 
تنها مشكل ما دولت است بخش خصوصی درون 
خود مشكلی ندارد كس��ی كه ايجاد مشكل می 

كند و تفرقه می اندازد دولت و نمايندگان دولت 
هستند. حتی گاهی اوقات بخشنامه های دولت 
با قوانين در تضاد هس��تند هيچ ي��ک از فعاالن 

صنفی از دولت راضی نيست.
اکثر تش�کل های مرتبط با ای�ن بخش به 
صورت تخصصی ب�ر جزئ�ی از آن تمرکز 
دارند و هیچ تش�کلی نیست که در معنای 
عام این صنعت را کامال در بر بگیرد، به نظر 
ش�ما بهتر نیست که س�عی کنیم صنعت 
گردش�گری را با ایجاد یک تش�کل مادر 
س�ازمان دهی کنیم؟ آیا کمیسیون های 
گردشگری اتاق بازرگانی ایران توانسته اند 

این نقش را ایفا کنند؟
اين كميس��يون  تنها اس��م صنعت گردشگری 
را يدك می كش��د؛ انجم��ن صنفی م��ا وجود 
دارد و تش��كل اصلی اين صنعت اس��ت. شكل 
گيری كميس��يون نيز برای خود داستانی دارد 
كه هي��چ ارتباطی با تالش برای بهبود ش��رايط 
صنعت گردش��گری ندارد.  در واقع هدف پشت 
اين تصمي��م تنها كاس��تن قدرت تش��كل ها 
در ات��اق بازرگانی ب��ود. با وجود اينكه تش��كلی 
برای گردش��گری در اتاق بازرگان��ی وجود دارد 

كميسيونی نيز برای آن تشكيل دادند! در توجيه 
اين اقدام گفتند اين كميسيون مشورتی است! 

اين تشكل برای چيست؟
اگر رييس اين كميس��يون ش��خصی از بخش 
خصوص��ی و فع��ال در اين ح��وزه ب��ود امكان 
پذيرفتن كميسيون گردشگری وجود داشت اما 
مشكل اصلی در ساختار آن است كه رييس تمام 
كميسيون ها يک نفر است. در چنين شرايطی 
ام��كان دارد كميس��يون گردش��گری زيرنظر 
ش��خصی كه صادر كننده ميوه است قرار گيرد. 
اين فرد تخصص��ی در حوزه گردش��گری ندارد 
چگونه می تواند در خصوص مس��ائل اين حوزه 
اظهارنظر كند. اين كميسيون ها تنها راهی برای 
حذف افراد متخصص بود كه موفق نيز عمل كرد.

كميسون گردشگری تنها ماهی يک بار جلسه 
برگزار می كن��د، بنابراي��ن كاری از پيش نمی 
برند.  فعاليت در اين بخش يک ش��غل اس��ت، 
اتاق بازرگانی از اش��خاصی حمايت می كند كه 
آن ها به اسم حمايت از فعاالن بخش خصوصی 
گردشگری وارد مجلس می شوند اما نه تنها اقدام 
مثبتی نمی كنند بلكه سد راه بخش خصوصی 
نيز می شوند. زمانی كه در دوره پيشين مجلس 
بحث ماليات ها مطرح شد هماهنگ كرده بودند 
ت��ا از ورود م��ن و نماين��دگان بخش خصوصی 
جلوگيری ش��ود اما ما با هماهنگ��ی، در يكی از 
راهروها انجام داده بوديم از دری ديگر وارد شده و 

از حق بخش خصوصی دفاع كرديم.
ماجرای پول های آژانس های مس�افرتی 
ایران ک�ه در ترکیه گرو مانده ب�ود به کجا 
رس�ید؟ دول�ت در ای�ن زمینه ب�ا انجمن 

همکاری کرد؟
دولت و بخش خصوصی در مسائل داخلی با هم 
اختالف زيادی دارند اما زمانی كه مس��ائل برون 
مرزی پيش می آيد با يكديگ��ر هماهنگ قدم 
برمی دارند. تركيه س��ه ماه ش��رايط فوق العاده 
اعالم كرده بنابراين خود مردم به سفر نمی روند. 
در ح��ال حاضر پرواز صورت م��ی گيرد و منعی 
ندارد اما تورهای دسته جمعی برگزار نمی شود 
تا زمانی خود اين كشور به شرايط فوق العاده خود 
واقف است اين نوع تور برگزار نمی شود. مسائل 
سياسی كامال جدا از اين مسأله است اگر روابط 
سياسی ايران و تركيه قطع شود حتی در صورت 
تمايل اتب��اع ايرانی دول��ت تركيه اج��ازه ورود 

ايرانيان را به خاك خود نخواهد داد.
 اين موضوع باعث ش��د ط��رف ت��رك قراردادها از 
بازپرداخت پول آژانس های ايرانی امتناع كند و آن 
پول را در عوض خس��ارت به نفع خود ضبط كردند. 
اما در نهايت با هم��كاری انجمن آژانس های تركيه 
بخش��ی از اين پول ها بازگشته اس��ت اما ما اطالع 
نداريم به چه ميزان است و در حال حاضر با بخشنامه 
ايی از اعضای انجمن می خواهي��م اگر هنوز به اين 

موضوع اعتراضی دارند به ما اطالع دهند.

تنها مشکل بخش خصوصی دخالت های دولت است
رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران در گفت و گو با اتاق خبر:
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تصویر روز:  »بلند شو مرد« تیتر یک کاربران فضای مجازی برای اشک های محمد بنا

سوغات روسيه چيست؟ با مهم ترين سوغات شهرهای مسكو 
و س��نت پترزبورگ همچون عروسک ماتروش��كا، كهربای 
روسی و ظروف خلخوم آشنا می شويم و برخی از مراكز خريد 

سوغات را در اين شهرها معرفی می كنيم.
روسيه يكی از كشورهای پهناور جهان و همسايه دريايی ايران 
است، كه نيمی از آن در آسيا و نيم ديگر آن در اروپا واقع شده 
است. روسيه جاذبه های گردشگری و تاريخی بسياری را در 
خود جای داده و هرس��اله تعداد زيادی گردشگر را از سراسر 
دنيا به خود جذب می كن��د. اين روزها يك��ی از مقصدهای 
گردش��گران ايرانی هم كش��ور روسيه اس��ت. از بزرگ ترين 
دغدغه های مسافران ايرانی در هر سفر، تهيه بهترين سوغات 

است تا نشان دهند كه در اين سفر به ياد نزديكانشان بوده اند.
در اين مقاله از كجارو، با معرفی سوغاتی های كشور روسيه به شما 
در ش��ناخت و انتخاب بهتر كم��ک می كنيم تا از س��فر خود لذت 
بيشتری ببريد. اگرچه روسيه كشور پهناوری است اما شهر مسكو و 
سن پترزبوگ طرفداران بيشتری دارد و ما در اين مقاله سوغاتی هايی 
را معرفی می كنيم كه به عنوان س��وغات مس��كو و س��وغات سن 
پترزبورگ شناخته شده اند. از جمله اين موارد عروسک ماتروشكا، 
جعبه های طراحی ش��ده، والنكی ، كهربا و خولخوم هستند كه در 

ادامه توضيحاتی درباره ی هركدام می آوريم.
ظروف خولخوم روسیه

 ،)russian khokhloma( ظ��روف خولخ��وم روس��يه
ظروفی از جنس چوب هستند كه زمينه طاليی رنگ دارند و 
طرح های زيبای سنتی بر روی آن ها ايجاد شده اند. برای ايجاد 
اين رنگ طاليی، سطح ظرف را با تركيب خاصی می پوشاند 
و در كوره قرار می دهن��د. اين ظرف در نهايت رنگ طاليی به 
خود می گي��رد و روی آن با طرح هايی مزين می ش��ود. گل، 
ش��اخه و دانه های قرمز رنگ تمشک عناصر سنتی خولخوم 
هس��تند. توصيه می كنيم خريد اين ظروف زيبا را به عنوان 

سوغات روسيه از ياد نبريد.

عروسک ماتروشکا روسیه
 russian doll( عروسک ماتروش��كا
matryoshka( ك��ه بابوش��كا ن��ام 
روسی آن هاست، از ماتريونا و ماتريوشا 
به معن��ای مادربزرگ اله��ام گرفته اند. 

اين عروسک ها مجموعه ای از دخترانی هستند كه لباس گلدار رنگی 
به تن دارند و همه به يک شكل هس��تند و تنها در اندازه متفاوت اند و 
به صورت تودرتو داخل هم قرارگرفته اند. اين نحوه چيدمان جذابيت 
خاصی برای اين عروسک ها پديد آورده است. حدود قرن 19 ميالدی 
اين عروسک ها جايگاه خوبی كس��ب كردند و به عنوان هديه و نماد 
روسيه شناخته ش��دند. س��اخت دختران چوبی لپ قرمزی يكی از 
صنايع دستی سنتی روسيه بود و امروز هنرمندان معاصر اين هنر را 
به اشكال ديگر هم تعميم داده اند. اين هنر زيبا امروزه به عنوان بهترين 

سوغات مسكو و ديگر شهرهای توريستی روسيه شناخته می شود.
جعبه های نقاشی شده روسیه

يكی از بهترين سوغات و هديه هايی كه می توان از روسيه تهيه كرد، 
جعبه هايی است كه با ظرافتی خاص و هنرمندانه طراحی شده اند. 
اغلب طرح های آن ها از داستان های قديمی اقتباس شده است. اين 

جعبه های عالوه بر كاربردهای بسيار، زيبايی خيره كننده ای دارند.
والنکی روسیه

والنكی )russian valenki( يا چكمه نمدی نوعی پاپوش 
است، كه قدمت آن به 1۵00 سال قبل بازمی گردد. هدف از 
س��اخت آن برای راه رفتن روی يخ و برف در فصل زمستان 
بوده اس��ت. ابتدا تولي��د اين چكمه به صورت س��نتی انجام 
می شد اما بعدها به صورت صنعتی توليد شد. در نوع صنعتی 
از تركيبات شيميايی هم استفاده می كنند ولی در نوع سنتی 
پش��م را قالب می زنند. ام��روزه هم در برخ��ی از كارگاه های 
كوچک می توان توليد سنتی اين چكمه ها را ديد. چكمه های 
نمدی در برابر سرما از پا محافظت می كنند اما ضدآب نيستند 
و بايد به همراه آن ها از كفش های الستيكی هم استفاده كرد. 

خبرسوغات روسیه
آرامگاه »آبش خاتون« در معرض نابودی است

ات�اق خب�ر: آبش خات��ون تنها 
فرمانروای زن ف��ارس بوده كه در 
قرن هفتم هجری می زيس��ته و 
بنابر اسناد تاريخی، نزديک به 11 
سال بر فارس حكومت كرده است. 
وی دختر »س��عد بن ابی بكربن 
سعيد زنگی« و همسر  پسر هالكو 

خان مغول و آخرين اتابک از خاندان سلغريان است.
اين زن سال 66۲ قمری فرمانروای فارس بوده و بر اساس 
مستندات موجود او در زمان حكمرانی خود فعاليت های 

زيادی برای پيشرفت شهر انجام داده است.
مقبره آبش خاتون كه به نام رباط آبش نيز شناخته می شود 
بنايی سه طبقه بوده؛ اطراف مقبره با كاشی های نفيسی 
تزئين شده كه بسياری از آنها از بين رفته است. در داخل 
بنا و در حياط آرامگاه، دو س��نگ قبر ب��ا معجری آهنی 
قرار دارد.آبش خات��ون در دوران حكومت و زندگی خود 
در فارس و ش��يراز، فعاليت های بس��ياری برای پيشرفت 
سرزمين اش انجام داده است. به گواه تاريخ اين فرمانروای 
زن در سال های 6۲3 تا 68۵ هجری قمری اقدام به ساخت 

مدرسه، كاروانسرا و ديگر بناهای عام المنفعه كرده است.

خط جدید تله کابین توچال راه اندازي مي شود
اتاق خبر:  مدي��ر عامل مجموعه 
تفريحي ورزشي تله كابين توچال 
از اجرايي شدن پروژه احداث خط 
جديد تله كابين در ستاد بنياد خبر 
داد و گفت: در آينده اي نه چندان 
دور ش��اهد عمليات و ساخت اين 

پروژه عظيم خواهيم بود.
 س��يد محمد رضا پرهيزكار كه به مناسبت روز خبرنگار در 
بازديد از پروژه هاي در دس��ت بهره برداري و در دست اقدام 
سخن مي گفت، يادآور شد: بهره برداري از اين خط جديد 
بين 3 تا۵ سال زمان خواهد برد، ضمن اينكه تمامي تالش 
بخش فني مجموعه، ارتقاي سطح ايمني تله كابين است ، 
به همين جهت ش��ركت تله كابين توچال اولين ش��ركتي 
است كه براساس اقدامات جديد استاندارد، توانسته مجوز 
بهره برداري از استاندارد ايران را اخذ نمايد. وي افزود: بريا راه 
اندازي اين خط جديد كه تا ظرفيت 1۵00 نفردر ساعت كار 
مي كند، ۵0 ميليارد ريال اعتبار مورد نياز است كه تمامي 
اين تالش ها براي بهره وري بيشتر و بهينه خدمات مجموعه 
توچال نظير تسهيل استفاده آحاد هموطنان از طيف هاي 
گسترده جامعه، پيرو منويات مقام معظم رهبري است كه 

در بازديد ايشان از مجموعه تكليف فرموده اند.


