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سخن آغاز

اس��داهلل عس��گر اوالدی در مصاحبه ای جمله ای را 
از قول جان راکفلر نقل می ک��رد: “زود تر از دیگران 
مطلع شدم، زود تر از دیگران تصمیم گرفتم، زودتر از 

بقیه هم عمل کردم. “
بخش خصوصی با آزمون و خطا متوجه شده است 
که تنها مطل��ع ش��دن از اتفاقات و حت��ی گرفتن 
تصمیمات درس��ت نیس��ت که باعث موفقیت می 
شود بلکه عمل کردن به این تصمیمات خود بخش 
مهمی از اتفاقات اس��ت. مس��ئله ای که به پاش��نه 
آش��یل دولت تدبیر و امید بدل ش��ده است. دولت 
تدبیر و امی��د در تحلی��ل وضعیت موج��ود موفق 
است. همچنین بعضی از تصمیمات آنها به درستی 
اتخاذ می ش��ود اما بین تصمیم گرفته شده تا عمل 

به آن فاصله زیادی اس��ت. این فاصله باعث کاهش 
اثرگذاری تصمیم می شود. ماه ها است که صحبت 
از ترمیم کابینه در میان اس��ت اما دولت به کندی 

این تصمیمات را اجرایی می کند. 
چند هفته پی��ش با اس��تعفای مجتبی خس��روتاج 
از بخش��ی س��مت های خود شایعه ریاس��ت وی در 
سازمان توس��عه تجارت و کنار رفتن ولی اهلل افخمی 
راد بر س��ر زبان ها افتاد. اما 3 هفته وق��ت نیاز بود تا 
این ش��ایعات به واقعیت بدل شود. ش��اید دلیل این 
کار ارزیابی وضعیت اتاق بازرگانی و احتمال ریاست 
خس��روتاج بود که با روش��ن ش��دن ش��رایط عمال 
خس��روتاج باقی مان��دن در دولت را ترجی��ح داد اما 
واقعیت این است که در 3 هفته اخیر سازمان توسعه 
عمال در کارهای خود با مشکل روبرو بود و بسیاری از 
وظایف به دلیل شایعات و گفت و گوهای غیررسمی 
زمین گیر ش��ده بودند. اما دولت به اهمیت یک ماه 
تأخی��ر در تصمیم خود توجهی ندارد. این مش��کلی 
است که امروز در بسیاری از بخش های دولت وجود 

دارد و کمتر کسی متوجه این موضوع است.

تصميماتی كه دير اجرايی می شود

فراز جبلی
سرد        بير

  خسروتاج رییس سازمان 
توسعه تجارت شد
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خبر
تضمين سرمايه گذاری بخش خصوصی 

در آمريکای التين
اتاق خبر:  »محمدج��واد ظریف« 
وزی��ر امور خارجه کش��ورمان گفت 
که دولت جمهوری اس��المی ایران، 
س��رمایه گ��ذاری و اج��رای ط��رح 
های مختلف ش��رکت ه��ای بخش 
خصوصی را در کشورهای آمریکای 
التین از جمل��ه نیکاراگوئه تضمین 
می کند. ظریف با معرفی بخش ه��ای مختلف اقتصادی ایران 
که نمایندگانش او را در س��فر به آمریکای التین همراهی می 
کنند، گفت: بخش دولتی، توافقات و س��رمایه گذاری شرکت 
های بخش خصوصی را تسهیل و تضمین می کند تا اطمینان 
حاصل شود که توافقات احتمالی آنها در نیکاراگوئه اجرا خواهد 
شد.وی تصریح کرد: مردم و دولت ایران و نیکاراگوئه با مقاومت و 
ایستادگی در برابر فشارهای خارجی، همواره در صحنه سیاسی 
و مجامع بین المللی در کنار هم بوده اند و باید این همکاری را در 

عرصه اقتصادی نیز تقویت کنند.
دلجويی وزير دفاع از مجلس

اتاق خبر: پس از آنکه مصاحبه 
ای از س��ردار دهق��ان در رابطه 
با نق��ش مجل��س در خصوص 
موض��وع حضور جنگن��ده های 
روس در پایگاه ن��وژه همدان با 
بازتابهای منفی روبرو ش��د وی 
با ن��گارش نام��ه ای از مجلس 
تالش کرد به س��وءتفاهم ایجاد شده پایان دهد. وی در 
نامه خود نوشته اس��ت:  نمایندگان مجلس، وفق قانون 
اساس��ی می توانند از مس��ایل کش��ور مطلع شده و در 
جریان امور قرار گیرند و بحمداهلل در دوره مس��ئولیت 
اینجان��ب تعام��ل و همکاری هم��ه جانبه ب��ا مجلس 
و نماین��دگان در باالتری��ن س��طح ق��رار دارد. دهقان 
همچنین تاکید کرده اس��ت که ضمن ابراز تاس��ف از 
س��وءتفاهم ایجاد ش��ده تصریح می گ��ردد آنچه من 
گفتم به هیچ عنوان تضعیف شان و جایگاه مجلس و یا 
نمایندگان نبوده و بلکه منظور این بود که اتخاذ چنین 

تصمیمی نیاز به تصویب مجلس ندارد.
وام 5 ميلياردی روسيه به ايران

اتاق خب�ر:  نماین��دگان مجلس 
شورای اس��المی در جلسه علنی 
روز گذشته )چهارشنبه( به دولت 
اجازه دادند تا مبلغ 5 میلیارد دالر 
وام از دولت روسیه برای طرح های 
عمران��ی دریافت کن��د. در جریان 
بررسی الیحه اصالحیه بودجه 95 
در جلسه علنی امروز مجلس پیشنهاد غالمرضا تاجگردون 
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان یک تبصره الحاقی 
به الیحه به تصویب رسید. نمایندگان با 148 رای موافق ، 45 
رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر با 
این پیشنهاد موافقت کردند و به این ترتیب مجوز اخذ وام تا 
مبلغ 5 میلیارد دالر از دولت روسیه برای طرح های عمرانی 

در متن قانون بودجه سال 95 گنجانده شد.

اتاق خبر: حجت االسالم والمسلمین سیدمحمود علوی وزیر 
اطالعات گفت: در جریان مذاکرات��ی که ما با نظر مقام معظم 
رهبری و تصمیم ش��ورای عالی امنیت ملی از س��وی وزارت 
اطالعات درباره مبادله زندانیان ایرانی و آمریکایی داش��تیم، 
امتیازاتی برای کش��ور گرفتیم که یکی از آنها بازگردانی 400 
میلیون دالر بود به همراه س��ود آن بود. وی اف��زود: عالوه بر 2 
میلیارد دالری که توسط آمریکا مورد تعرض قرار گرفته، یک 
میلیارد و 710 میلیون دالر نیز از پ��ول ایران در اختیار آمریکا 

قرار دارد که ماجرای آن به پیش از انقالب بازمی گردد.
وی ادامه داد: پیش از انقالب برای خرید س��الح، 400 میلیون 
دالر به آمریکا داده شد اما این مبلغ از آن زمان در حساب های 
آمریکا وجود داش��ت؛ در جریان مذاکراتی ک��ه ما با نظر مقام 
معظم رهبری و تصمیم شورای عالی امنیت ملی از سوی وزارت 
اطالعات درباره مبادله زندانیان ایرانی و آمریکایی داش��تیم، 
امتیازاتی برای کشور گرفتیم که یکی از آنها بازگردانی این 400 
میلیون دالر بود. این 400 میلیون دالر به همراه یک میلیارد 
و 310 میلیون دالر س��ود آن را برای کش��ور مسترد کردیم و 
امیدواریم که دولت و دیپلماسی دولت موفق شود این پول را 

نیز از چنگ آن ها خارج کند.
بلوکه شدن 2 میلیارد دالر پول ایران

وزیر اطالعات با انتقاد از عدم پیگیری برخی رسانه ها نسبت به 
بلوکه ش��دن 2 میلیارد دالر از پول ایران در آمریکا اظهار کرد: 
پس از آنکه اخیراً 2 میلیارد دالر پول ایران توس��ط دادگاهی 
در آمریکا بلوکه ش��د، برخی در داخل اقدام به فضاسازی علیه 
دولت کردند اما زمانی که معلوم شد این پول بر اثر سهل انگاری 
دولت قبل بلوکه شده است، دیگر هیچ کدام از این رسانه ها به 
موضوع نپرداختند. وی خاطرنش��ان کرد:  این در حالی است 
که 2 میلیارد دالر معادل 7 هزار میلیارد تومان ایران است، اما 
چنانچه ما در جریان فیش های حقوقی بگوییم که حتی هزار 
نفر ماهی 20 میلیون تومان حقوق دریاف��ت کرده اند، در ماه 
می شود 20 میلیارد تومان. حال این پرسش مطرح می شود که 
آیا 20 میلیارد تومان بیشتر است یا 7 هزار میلیارد تومان؟ وزیر 
اطالعات با تاکید بر اینکه مردم هوشیار و بیدار هستند، اظهار 
کرد: مردم موضوع��ات را درک می کنند و می دانند که آیا باید 
برای پایمال شدن 20 میلیارد باید بیشتر حساسیت به خرج 

بدهند یا 7 هزار میلیارد تومان
دغدغه های معیشتی مردم

وزیر اطالعات در ادامه این برنامه تلویزیونی به برنامه های دولت 
برای کاهش دغدغه های معیش��تی مردم اش��اره و با تاکید بر 
اینکه معیش��ت مردم از اصلی ترین دغدغه های دولت یازدهم 
اس��ت اظهار کرد: دولت در جهت کاهش دغدغه های مردم و 

توجه به معیشت آن ها، اقدامات موثری در راستای کاهش نرخ 
تورم انجام داد و توانس��ت تورم را از 46 درصد به زیر 10 درصد 
کاهش دهد. وی با مقایس��ه تغییر قیم��ت برخی محصوالت 
مورد نیاز مردم طی سال های گذش��ته و سه سال اخیر و نیز با 
تاکید بر اینکه کاهش تورم به معن��ای کاهش قیمت و ارزانی 
نیس��ت، اظهار کرد: کاهش تورم به معنای آن است که گرانی 
سرسام آوری که در گذشته وجود داش��ت توسط دولت مهار 
شده و جلوی گران ش��دن روز به روز گرفته ش��ده است. وزیر 
اطالعات با تاکید بر اینکه هنر دولت آن بوده که جلوی افزایش 
قیمت های محصوالت مختلف را گرفته است، گفت: اگر در این 
سه سال با توجه به شرایطی که دولت با آن مواجه بوده، دولت 
نتوانسته نانی بر سفره مردم بگذارد از برداشته شدن تکه ای نان 

از سر سفره مردم جلوگیری کرده است.
ماجرای روحانی و هاشمی در کیش

وی با انتقاد از اظهارات مطرح شده علیه رییس جمهور اظهار 
کرد: متاس��فانه برخی درب��اره رییس جمهور، که براس��اس 
قانون اساسی ش��خص دوم مملکت اس��ت، عناوینی از جمله 
عمروعاص، ساده لوح و خائن نسبت می دهند. علوی با تاکید 
بر اینکه برخی از مخالفان مطالب��ی دروغ به رییس جمهور و 
اطرافیان او نسبت می دهند، اظهار کرد: نوروز امسال از سوی 
این افراد عنوان ش��د که آقای رییس جمهور ب��ه همراه آقای 
هاش��می رفس��نجانی و تعدادی دیگر از جمله بنده به کیش 
سفر کرده ایم و در جلسه ای مش��ترک حضور پیدا کردیم. این 
در حالی است که من بیش از یک سال و نیم است که به کیش 
س��فر نکرده ام. وزیر اطالعات اظهار کرد: اینک��ه دولت از نظر 
رسانه ای در مقابل این تخریب ها واکنشی انجام نمی دهد از یک 
طرف ضعف است اما این ضعف از سر ناتوانی نیست بلکه از سر 

امانت داری است و دولت به دنبال حفظ پول بیت المال است.
لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی

وزیر اطالع��ات در بخش هایی از صحبت های خ��ود با تاکید بر 
لزوم اجرای سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی در کش��ور به توجه 
دولت به اقتصاد مقاومتی اش��اره و خاطرنش��ان ک��رد: دولت به 
اقتصاد مقاومتی معتقد است و به آن عمل می کند. وی با اشاره 
به اقدامات انجام شده از س��وی دولت در زمینه اقتصادی گفت: 
زمانی که دولت کار را به دس��ت گرفت به اندازه بودجه دو سال 
دولت یعنی بیش از 400 هزار میلیارد تومان بدهکار بود به عالوه 
آنکه فضا برای سرمایه گذاران بسیار نامساعد بود اما دولت با این 
وجود دست به کار شد و وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشید 
و امروز صاحب افزایش میزان صادرات نفت و همچنین آزادشدن 
پول های بلوکه شده ایران و فراهم شدن ش��رایط مناسب برای 

مبادله پول های حاصل از فروش نفت به کشور هستیم.

 گزارشی که نخستین بار 
وزیر اطالعات منتشر کرد:

 ایران چه امتیازاتی
  از آمریکا 
گرفته است؟
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گوشه كنار اقتصاد                     

سفر مديران ۲ شركت نفتی چين به تهران
اتاق خب�ر: غالمرضا منوچهری در 
تشریح اهداف برگزاری کمیسیون 
اخی��ر مش��ترک اقتص��ادی ایران 
و چی��ن، گف��ت: در این س��فر، در 
مالقات هایی با وزیر بازرگانی، معاون 
نخست وزیر و هیئت های اقتصادی 
چین انجام شد و چینی ها به منظور 

سرمایه گذار در صنایع نفت و گاز ایران در دوران پسابرجام 
اعالم آمادگی کرده اند. معاون شرکت ملی نفت ایران در امور 
توسعه و مهندسی، تصریح کرد: منابع مالی عظیم شرکتهای 
بزرگ چینی همچون CNPC، ساینوپک و سینوک از یک 
سو و نیاز ایران به جذب س��رمایه از سوی دیگر و همچنین 
راهبردهای توس��عه همکاریهای 2 کش��ور ایجاب می کند، 
صنعت نفت ایران با رویکرد حداکثرسازی منافع ملی، از این 
فرصت به نحو مطلوب بهره مند شود. وی همچنین از سفر 
مدیران ارشد دو شرکت ساینوپک و CNPC چین به تهران 
تا چند هفته آینده خبر داد و افزود: هدف از این سفر انجام، 
مذاکرات مرب��وط به بخش های بازرگان��ی، اقتصادی و فنی 

مرتبط با توسعه این دو میدان نفتی است.
قاچاق پياز زعفران نگران كننده نيست

اتاق خبر: محمدعلی طهماس��بی 
در نشس��تی خبری که به مناسبت 
هفته دولت برگزار شده بود، در پاسخ 
مبنی بر اینکه به گفته کارشناسان،  
قاچاق پیاز زعفران از ایران به کش��ور 
افغانستان طی س��الهای اخیر شدت 
گرفته و این مس��ئله نگ��ران کننده 

است، اظهارداش��ت: وزارت جهاد کش��اورزی با صادرات پیاز 
زعفران مخالف است و هیچ مجوزی برای این کار صادر نکرده 
است. وی گفت: اگر این اقدام انجام می شود قاچاق و غیرمجاز 
اس��ت. اما جای نگرانی در ای��ن زمینه وجود ندارد و ش��رایط 
آنگونه که عنوان می شود حساس نیست، چرا که در کشوری 
مانند افغانستان تولید زعفران نمی تواند چندان اقتصادی و 

پرسود باشد.  
بهره برداری از ۸۳۶ پروژه حمل و نقلی

ات�اق خب�ر: ه��ر س��اله پروژه های 
متعددی در زمینه مسکن و شهرسازی 
و حمل و نقل در هفته دولت به افتتاح 
می رس��د که امس��ال ه��م وزارت راه 
و شهرس��ازی پ��روژه های��ی را برای 
افتتاح در این هفته به اتمام رس��انده 
است. براساس این گزارش، در بخش 

جاده ای از 775 پ��روژه، 37 پروژه به ط��ول 424 کیلومتر و با 
اعتبار 7 هزار و 532 میلیارد ریال از س��وی ش��رکت ساخت و 
توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به بهره برداری می رسد. 
همچنین 166 پروژه از س��وی اداره های کل استان ها به طول 
812 کیلومتر و با اعتبار 9 هزار و 458 کیلومتر افتتاح خواهد 
شد. 553 پروژه به طول 2 هزار و 95 کیلومتر در زمینه احداث، 
بهسازی و آس��فالت راه های روس��تایی با اعتبار 4 هزار و 671 
میلیارد ریال بهره برداری می شود و 19 پروژه توسط سازمان 

راهداری و حمل و نقل جاده ای افتتاح خواهد شد.
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پس از اس��تعفای ولی اهلل افخمی راد از ریاست سازمان 
توس��عه تجارت ای��ران، مجتبی خس��روتاج به عنوان 

جانشین وی تعیین شده است.
روز گذشته افخمی راد برای سومین بار از سمت خود 
به عنوان معاون وزارت صنعت، مع��دن و تجارت و نیز 
رییس کل سازمان توس��عه تجارت ایران استعفا کرد. 
وی از مهر ماه س��ال 1392 س��کان هدایت س��ازمان 

توسعه تجارت را بر عهده داشت.
پس از استعفای روز گذشته افخمی راد، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت ب��ا اس��تعفا وی موافقت ک��رد و طی 
حکمی مجتبی خسروتاج را که پیش از این در سمت 
معاونت بازرگانی این وزارتخانه مش��غول به کار بود به 
عنوان رئیس س��ازمان توس��عه تجارت ایران منصوب 

کرد.
مراس��م تودی��ع افخم��ی راد و معارف��ه خس��روتاج 
س��اعت 14 امروز در س��الن خلیج فارس محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.
همچنی��ن ش��نیده ها حاکی از این اس��ت ک��ه یداهلل 
صادقی که س��ابقه ریاس��ت س��ازمان صنعت، معدن 
و تجارت اس��تان تهران را داش��ته، به عن��وان معاون 
بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین ش��ده 

است.
مجتبی خس��روتاج مدرک تحصیلی لیسانس خود را 
در رش��ته مدیریت اقتصادی قبل از انقالب اس��المی 
در س��ال 1353 از مدرس��ه عالی ریاضیات و مدیریت 
اقتص��ادی کرج )رش��ته مدیری��ت اقتصادی(دریافت 
نموده و پس از انقالب در دانش��گاه صنعت نفت نیز در 
رشته فوق لیسانس مدیریت تحصیالت خود را کامل 
نمود. وی قبل از انقالب نیز ب��رای ادامه تحصیالت در 
رشته فوق لیس��انس و دکتری به خارج از کشور سفر 
نمود و در ط��ول دوره تحصی��ل عضو فع��ال اتحادیه 
انجمن ه��ای اس��المی دانش��جویان آمری��کا و اروپا 

)Muslim Students’ Association( بود.
پس از انق��الب اس��المی در س��ال 1359 وی بعنوان 
مدیرعامل و رییس هیات مدیره مرک��ز تهیه و توزیع 
مواد پالس��تیکی وزارت بازرگانی منصوب گردید. در 

فاصل��ه س��ال های 1360 ال��ی 1368 مناصبی مانند 
مدیریت بازرگانی خارجی ش��رکت بازرگانی دولتی و 
نیز معاونت تجارت خارج��ی وزارت بازرگانی را تجربه 

نموده است
در س��ال 1368 وی بعنوان سرپرست وزارت بازرگانی 
منص��وب گردی��د پ��س از آن ط��ی س��ال های 69 تا 
76 بعن��وان عضو هیات مدیره ش��رکت مل��ی صنایع 
پتروش��یمی و مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی 

فعالیت نمود.
مجتبی خس��روتاج در س��ال 1376 بعن��وان معاون 
وزیر بازرگانی و رییس مرکز توس��عه ص��ادرات ایران 
انتخاب گردید. این مرکز در سال 1382 بدنبال ادغام 
با مراکز تهیه و توزیع کاال، س��ازمان توس��عه تجارت 
ایران نام گرفت. وی تا س��ال 1384 در سمت ریاست 
کل س��ازمان توس��عه تجارت و معاونت توسعه روابط 

اقتصادی وزارت بازرگانی باقی ماند
وی همچنی��ن در فاصل��ه زمانی دولت ه��ای هفتم و 
هش��تم، در مقام نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع و 
معادن ایران، عضویت هیات نماین��دگان اتاق تهران، 
ریاس��ت هیات مدیره دفاتر بازرگانی خارج از کشور و 
عضویت هیات مدیره صن��دوق ضمانت صادرات ایران 

مشغول به فعالیت بوده است.

اتاق خبر: ولی اله افخمی راد در دیدار ب��ا قائم مقام وزارت 
تجارت عراق با اشاره به توافقنامه ای که در سال 93 در 
بغداد به امضای مقامات دو طرف رس��ید، گفت: برای 
افزایش حجم تجارت باید موافقتنامه تجارت آزاد  که 
به امضای دو طرف رس��یده را به اجرا درآورد و برای 

شروع این فرایند می توان با تجارت ترجیحی آغاز کرد 
و به صورت متقابل دیوار تعرفه ای را در مورد برخی کاالها 

کاهش داد. معاون وزیر صنعت با بیان اینکه همجواری ایران و عراق 
و مرز طوالنی بین دو کش��ور، همکاری های اقتصادی دو جانبه را به 
صرفه تر کرده اس��ت، افزود: وظیفه ما این است که روابط اقتصادی و 
تجاری دو کشور را در سطح روابط سیاس��ی ارتقا دهیم و در همین 
راستا انتظار داریم هرگونه تغییر مقررات و قوانین به سرعت به طرف 

مقابل اعالم شود تا برنامه های تجاری دچار اختالل نشود.
وی به الزام ارائه گواهی مبدا از س��وی تجار ایرانی اشاره کرد و خواستار 
آن شد که به منظور س��هولت روند تجارت، طرف عراقی کارشناسانی 

را برای تایی��د مدارک و ی��ا دریافت وجه در مرزها مس��تقر 
کند و از این طریق از مراجعت بی م��ورد تجار ایرانی به 
س��فارت عراق در تهران جلوگیری ش��ود؛ همچنین 
به هیات عراقی پیشنهاد می ش��ود عالوه بر مذاکره و 
خرید مصالح ساختمانی ایران، در مورد صنایع غذایی 
به خصوص روغن، برنج، آرد و ش��کر نیز مذاکراتی را با 
طرف های ایرانی داش��ته باش��ند. افخم��ی راد، به موضوع 
بازپس گیری مناطق عراق از داعش اش��اره کرد و گفت: بازسازی این 
مناطق نیاز به برنامه ریزی و کار و تالش زیادی دارد و شرکت های ایرانی 
می توانند در این زمینه نقش مثبتی ایفا کنند. در این دیدار، ولید حبیب 
الموسوی، قائم مقام وزارت تجارت عراق که ریاست هیات اعزامی از این 
کشور را نیز بر عهده داشت، ضمن تش��کر از مواضع و کمک های ایران 
برای عقب  راندن داعش از سه استان ش��مالی این کشور، گفت: ایران 
نقش بسزایی در شکست داعش در عراق داشته به همین دلیل ذهنیت 

و سمت و سوی فکری عراقی ها افزایش تبادالت تجاری با ایران است.

خسروتاج رییس سازمان توسعه تجارت شد  

درخواست ایران از عراق برای اجرای موافقتنامه تجارت آزاد
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كارآفرينی، اصل مهم در توليد ثروت ملی
اتاق خب�ر: رییس کمیس��یون 
جوانان، کارآفرینی وکسب و کار 
نوین و دانش بنیان اتاق بازرگانی 
ایران در خصوص این کیمسیون 
توضیح داد: این کمیسیون میان 
سایر کمیس��یون های اتاق ایران 
به تازگی تشکیل شده است و در 
سال اول فعالیت خود توانسته عملکرد نسبتا قابل قبولی 
داشته باش��د. غالمحس��ین جمیلی با تاکید بر اینکه در 
جلسات کمیسیون اشتغال به ش��کل فراگیر مطرح می 
ش��ود گفت: علوم دانش بنیان جزو ضروریت هایی است 
که در حال حاضر در کشور مورد توجه قرار گرفته، از این 
حیث کمیسیون توانس��ته نقش مهمی را در میان دیگر 
کمیس��یون های اتاق ایفا کند و به این لحاظ مسئولیت 

برجسته تری بر عهده دارد.
وی افزود: موضوعی که وجود دارد این اس��ت که پیش از 
این بخش خصوصی به بحث جوانان، کارآفرینی و دانش 
بنیان وارد نشده بود که خوش��بختانه در هر سه اولویت 
اصلی کمیس��یون توانس��ته ایم اقدامات خوبی را انجام 

دهیم و به دستاوردهای قابل قبولی دست یابیم.
رییس اتاق بازرگانی استان زنجان اظهار داشت: در بخش 
دانش بنیان توانس��ته ایم با حضور پررنگ در تشکیالت 
مرتبط با این بحث اعم از معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و سایر دس��تگاه های ذی ربط نقش عمده ای 
را در جهت دهی به کارهای عملیاتی ای که در دس��تگاه 
های مختلف برنامه ریزی می شود داشته باشد، این سهم 
را در راستای منفعت جویی بخش خصوصی دنبال کرده 
ایم. وی با اشاره به اینکه بحث دانش بنیان برای بسیاری 
از واحدهای تولیدی و صنعتی داخلی ناآشنا است گفت: 
این بخش جدیدی اس��ت که مورد توجه دولت است لذا 
تعامل همه جانبه ای دارد که قطعا باید مرحله به مرحله 

پایش و ارزیابی شود. 
شفافيت مالی اتاق می تواند الگوی ساير سازمان ها باشد

ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس 
کمیس��یون صنای��ع ات��اق ایران 
معتقد است که عملکرد مالی اتاق 
بسیار شفاف است و این بی انصافی 
اس��ت که عده ای، انگ غیر شفاف 
بودن به آن می زنن��د. او در گفتگو 
با »پای��گاه خب��ری ات��اق ایران« 
می گوید: گزارش تفریغ بودجه س��ال مالی منتهی به سال 
94 کامال مش��هود بود و منابع تامین و مص��رف با جزئیات 
مشخص ش��ده بود. همچنین می بینیم که مصرف هزینه ها 
دقیقا بر اس��اس همان رویه ای که اتاق پیش بینی کره بود، 
انجام می ش��ود و درآمدها ش��فاف و روش��ن اس��ت. رئیس 
کمیس��یون صنایع اتاق ای��ران تاکید کرد: ای��ن بی انصافی 
است که عده ای انگ غیر ش��فاف بودن به اتاق می زنند و آن 
را قبول ندارم. گلپایگانی همچنین می گوید که اتاق به دلیل 
شفافیت مالی خود می تواند الگوی سایر سازمان ها نیز قرار 
گیرد. او ادامه می دهد: هر مجموع��ه ای که باید گزارش کار 
در پایان هر سال ارائه شود، حتما باید شفافیت مالی داشته 
باشد. آن هایی که تحت نظر س��ازمان حسابرسی هستند به 

طور  100 درصد از شفافیت برخوردارند.
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اتاق خبر:  بحث اتاق بازرگانی به علت اهمیتی که در اقتصاد 
دارد باعث ورود سایر نهادها به موضوع انتخابات گشته است. 
فرصتی شد تا پای صحبت های حجت االسالم و المسلمین 
عبدالعلی گواهی نماین��ده ولی فقیه در س��پاه تهران بزرگ 
بنشینیم. وی به عنوان عضو هیات موسس انجمن روحانیان 
کارآفرین کش��ور پیش از این نیز با ات��اق بازرگانی در ارتباط 
بوده است و معتقد اس��ت که ورود دولتی های سابق به بحث 
ریاس��ت اتاق بازرگانی مش��کالت زیادی برای اقتصاد کشور 

ایجاد خواهد کرد.
در ح�ال حاض�ر صحب�ت از کاندیدا ش�دن چند نفر 
برای ریاست اتاق بازرگانی مطرح اس�ت و در کمتر از 
2 هفته دیگر این انتخابات برگزار می ش�ود. بعضی از 
کاندیداها سابقه مدیریت در بخش های دولتی مانند 
معاونت وزیر را داشته اند. از نظر شما آیا حضور دولتی 
ها و دولتی های سابق در بحث مدیریت اتاق بازرگانی 

صحیح است؟
در یک جمله باید بگویم که اصل کار، کار مناس��بی نیست و 
مدیرانی که امروز دولتی هستند و یا حتی سابقه دولتی پیش 
از این داش��ته اند نباید در راس کارهای تش��کل های بخش 
خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی قرار گیرند. دلیل این موضوع 
هم بسیار روشن است و برای تشریح آن باید به وضعیت اتاق 
بازرگانی و نق��ش آن در اقتصاد پرداخت. ات��اق بازرگانی در 
حقیقت یک بخش رابط می��ان مردمی که فعالیت اقتصادی 
می کنند و دولت اس��ت. در حقیقت وقتی می گوییم بخش 
خصوصی منظور همان مردم عادی اس��ت ک��ه یک فعالیت 
اقتصادی مشخص دارند. این بخش خصوصی نیاز به زعامت 
فکری و س��اماندهی دارد که توس��ط تش��کل ه��ای بخش 
خصوصی صورت می گیرد و اتاق بازرگانی بخش مهمی از این 

مسئولیت را عهده دار است. 
منظور شما از تبعات چیست و چه مشکالتی ایجاد می شود؟

باالخره وقتی می گوییم بخش خصوصی و خصوصی سازی 
حرف بس��یار پرمحتوایی اس��ت. منظور از خصوصی سازی 
افزای��ش نقش بخ��ش خصوصی ب��ود اما وقت��ی این بخش 
خصوصی تأثی��ر گذار نباش��د طبیعتا همان نظ��رات دولت 
اجرایی خواهد ش��د. وقتی یک نفر با دیدگاه و سابقه دولتی 
ریاست بخش خصوصی را داشته باش��د طبیعتا اثرگذار این 
بخش کاهش پی��دا می کند. بحث من این اس��ت، وقتی می 
گوییم خصوصی سازی یعنی قبول کرده ایم که تفکر بخش 

خصوصی می تواند راه برون رفت از مش��کالت فعلی باش��د. 
ابزارهایی مانند اتاق بازرگانی نیز قرار اس��ت به کمک بخش 
خصوصی بیاید تا این تفکر اثرگذار باشد. طبیعتا وقتی ریاست 
اتاق بازرگانی در اختیار یک فعال بخش خصوصی باشد قدرت 
بخش خصوصی بیشتر می ش��ود و از این ابزار به نحو بهتری 
استفاده خواهد ش��د اما وقتی یک دولتی س��ابق با تفکرات 
دولتی در راس امور باش��د اثرگذاری کم می شود و دولت می 
تواند به بخش خصوصی امر و نه��ی کند. از طرف دیگر بحث 
وجاهت نیز مطرح است و یک رییس دولتی یا دولتی سابق از 

وجاهت بخش خصوصی می کند.
بعضی این بحث را مطرح می کنند ک��ه دولتی ها حق دارند 
پس از تجربه در بخش دولت از سمت خود کنار رفته و کسب 
و کاری در بخ��ش خصوصی ایجاد کنند ب��ه همین دلیل به 
دلیل علی رغم س��ابقه دولتی مانند معاونت وزیر و مدیرکلی 
هنوز بخش خصوصی محس��وب می ش��وند پس می توانند 

رئیس پارلمان بخش خصوصی نیز باشند.
این که کسی که در س��مت های حس��اس دولتی کار کرده 
است و حاال کسب و کار خصوصی تش��کیل داده است خود 
محل بحث اس��ت. کسی که در س��مت های حساس دولتی 
بوده است به خوبی به وضیت آینده کشور اشراف دارد و دارای 
رانت اطالعاتی است و می تواند چنین کاری واسطه رانت در 
اقتصاد شود. چنین شرایطی می تواند منجر به مفسده هایی 
شود. انشااهلل که همه دوستان سالم هستند و ما شاهد فساد 
از سوی آنها نیستیم اما باید جلوی ایجاد شرایط فساد ایستاد. 

اتاق خب�ر: 14ش��هریور انتخابات ریاس��ت ات��اق بازرگاني 
برگزار مي ش��ود. انتخاباتي که پنجمین رییس اتاق بازرگاني 
ایران را مش��خص خواهد کرد. انتخابات ه��اي اتاق بازرگاني 
همیش��ه داراي ویژگي ه��اي خاص��ي بوده اس��ت و معموال 
حالتي دو قطبي به خود مي گیرد. به مناس��بت 14ش��هریور 
مصاحبه هایي با 2کاندیداي س��ابق ریاس��ت ات��اق بازرگاني 
داش��تیم. اولي محس��ن مهرعلیزاده بود که دو بار کاندیداي 
ریاس��ت اتاق ایران شد. نخس��تین بار در دوره ششم که کنار 
رفتن وي در روز انتخابات باعث پیروزي محمد نهاوندیان شد 
و دومین بار در دوره هشتم از انتخابات انصراف داد تا جالل پور 
رییس شود. نفر دوم سیدرس��ول رنجبران رییس اسبق اتاق 
بازرگاني اصفهان اس��ت که در دوره پنجم ب��ا اختالف 4راي 
در مقابل خاموشي شکست خورد. با این دو کاندیداي سابق 

درباره ویژگي هاي پنجمین رییس اتاق بازرگاني به گفت وگو 
نشس��تیم.هرکدام از ای��ن دو نف��ر در مقطع��ي خ��اص مي 
توانستند رییس اتاق ایران باش��ند و تجربه چندین انتخابات 
رییس  را دارند.به همی��ن دلیل تحلیل آنه��ا درباره انتخاب 

رییس متفاوت از سایر اعضاي هیات نمایندگان است.

ويژگي هاي پنجمين رييس اتاق بازرگاني

حجت االسالم و المسلمين عبدالعلی گواهی نماينده ولی فقيه در سپاه تهران بزرگ

حضور دولتی های سابق در راس اتاق بازرگانی فساد ایجاد می کند

 اتاق
 بازرگانی



خانه5
اقتصاد                       پنجشنبه 4 شهریور 1395 

گفت و گو
 رييس كميسيون صنعت خانه اقتصاد ايران

در گفت و گو با اتاق خبر

 امحاء كاالی قاچاق 
بهترين راه حل است

اتاق خبر: محمود نجفی سهی 
در خصوص امح��اء خودروهای 
قاچاق بیان داش��ت: امحاء این 
خودروه��ا بهتر از ص��ادر کردن 
آن ها اس��ت. قاچاق ن��ه تنها در 
صنعت خودرو بلک��ه در تمامی 
بخش ه��ای اقتصادی آس��یب 

های جبران ناپذی��ری را به اقتصاد کش��ور وارد کرده 
اس��ت. وی افزود: امی��دوارم ک��ه برخورد ب��ا قاچاق، 
برخورد جدی و قاطعی باش��د، به این ص��ورت دیگر 
پدیده مذم��وم قاچاق برای ش��خصی که ب��ه این امر 

مبادرت می کند، صرف نخواهد داشت.
نجفی ادامه داد: در م��ورد کاالی قاچاق امحاء بهترین 
راه حل است، عالوه بر آن بایستی به میزان قیمت کاال 
، صاحب کاال را نیز جریم��ه کرد.وی در بخش دیگری 
در خصوص پای��دار نبودن برنده��ای ایرانی در بخش 
صنایع خانگی اظهار اش��ت:  تبلیغات فراوان اجناس و 
برندهای خارجی و سود فراوانی که از واردات این نوع 
برندها نصیب واردکنندگان می شد، از جمله عواملی 
بودند ک��ه باعث حذف برندهای داخلی ایران ش��دند. 
نجفی ادامه داد: به عبارت بهتر، واردات بی رویه لوازم 
خانگی باعث شد برندهای لوازم خانگی تولید داخل، 
توان خود را برای تولید از دست بدهند.به عنوان مثال؛ 
یخچال ارج در مقابل تبلیغات پخچ��ال های کره ای 
قادر به مقاومت نبود و نتوانست در چرخه تولید باقی 
بمان��د. تمام این ها مس��ائلی بود ک��ه در نهایت باعث 
ش��د برندهای داخلی ناتوان ش��ده و از بین بروند.این 
کارشناس اقتصادی در خصوص این ادعا که برندهای 
داخلی از کیفیت خوبی برخ��وردار نبودند و به همین 
جهت نتوانس��تند در مقابل رقبای خ��ود دوام بیاورند 
گفت: کیفیت هزینه دارد و هزینه آن سرمایه گذاری 
است، اما این که چگونه با تمام گرفتاری های موجود 
می توان به دنبال کیفیت رفت خود مس��ئله ای است 

که باید در نظر گرفته شود.
وی تصریح ک��رد: اوایل انق��الب تمام ل��وازم خانگی 
ما جزء برنده��ای روز دنیا بود، از تلویزب��ون گرفته تا 
ماش��ین لباسش��ویی، در واقع تکنولوژی تولید لوازم 

خانگی در ایران با تکنولوژی روز دنیا تفاوتی نداشت.
نجفی ضمن اش��اره به تأثیر خدمات پ��س از فروش در 
پای��داری برندهای ایرانی بیان داش��ت: نم��ی توان این 
گونه ادعا کرد که کیفیت پایی��ن خدمات پس از فروش 
محصوالت ایرانی از دالیل عدم پایداری برندهای ایرانی 
بوده اس��ت. در حال حاضر  بیش از 400 مدل ماش��ین 
در حال فروش و عرضه اس��ت، در س��ال های آینده چه 
کسی می تواند قطعات این ماشین ها را تأمین کند؟ اگر 
کسی پایین بودن خدمات پس از فروش برندهای ایرانی 
را عاملی برای برت��ری برندهای خارجی م��ی داند حال 
باید دید که برندهای خارجی چگونه می توانند با حجم 

خودروهای وارداتی خدمات پس از فروش را ارائه دهند.

اتاق خبر:  ایام انتخاب رئیس اتاق ایران است و فضا 
کامال به سمت گروه بندی و تیم کشی برای حمایت 
از کاندیداه��ای مورد نظر س��وق پیدا کرده اس��ت. 
به ویژه در روزهای اخیر این موضوع پررنگ تر شده و 
از هر گوشه و کنار صدای اختالف به گوش می رسد. 
اما تصمیمات درس��ت در فضای آرام و منطقی قابل 
اتخاذ است. شرایط فعلی می طلبد که همه افراد دور 

یک محور واحد جمع شوند.
گذش��ته از نظرات ش��خصی و مناف��ع گروهی باید 
منافع ملی را نیز در نظر گرفت. هدف همه ما ارتقای 
بخش خصوصی اس��ت، پس طبیعتا باید ش��رایط را 
به ش��کلی ترتیب داد که در نهایت بخش خصوصی 
تقویت ش��ود. بر هیچ کس پوش��یده نیس��ت که از 
تفرقه و اختالف هیچ گاه تقویت و س��ازندگی ایجاد 
نمی شود. ما نیاز داریم که بخش خصوصی اختالفات 
را کنار گذارد و به خاطر بهبود وضعیت حاضر ش��ود 
ی��ک نف��ر را به عن��وان محوریت بخ��ش خصوصی 
قبول کند. تفاوت آرا طبیعی اس��ت اما مساله اصلی 
این اس��ت که از اتاق بازرگانی به عنوان یک تش��کل 
بخش خصوص��ی تنها یکص��دا بلند ش��ود. هرچند 
وجود نظرات مختلف سودمند است اما در اتاق های 
بازرگانی به اندازه کافی شاهد اختالف نظرها بوده ایم. 
اختالف نظر، رقابت و تش��تت آرا دیگر کافی است و 
امروز اتاق ب��ه فضای��ی آرام ب��رای تصمیم گیری و 
تصمیم س��ازی نیاز دارد. در حالی که اولویت ما این 
است که در فضای اقتصاد مقاومتی از ثمرات برجام 
استفاده ش��ود باید ابزارهایی همچون اتاق بازرگانی 
نیز آماده کمک در این مس��یر باشند. متاسفانه یک 
تفکر غلط در اقتصاد ایران س��ایه افکنده اس��ت که 
هرکس رئیس بود فقط می توان��د انجام وظیفه کند 
و اگر کسی س��مت ریاست نداش��ت امکان فعالیت 
ندارد. ای��ن تفکر غلط بای��د از اقتصاد ای��ران زدوده 
ش��ود که تنها رئیس بار مسوولیت را به دوش بکشد. 
رئیس جدید اتاق بازرگانی باید از تمام امکانات اتاق 
بازرگانی استفاده کند. مهم نیست که افراد از تهران 
هستند یا شهرستان؛ مهم نیست که افراد در هیات 
نمایندگان عضو هستند یا عضو ساده اتاق محسوب 
می شوند بلکه این وظیفه رئیس اتاق بازرگانی است 

که از پتانسیل همه آنها اس��تفاده کند. این انتخابات 
می تواند نش��ان دهنده بلوغ بخش خصوصی باشد و 
امتحانی بر اینکه آیا می تواند اختالفات را کنار گذارد 
و انتخابی از س��ر تفکری برتر و روش��ی واحد داشته 
باشد یا اینکه قرار است وضعیت کماکان در شرایطی 
پر اختالف باقی بماند. آیا این پیام به دولت و مجلس 
داده می ش��ود که بخش خصوصی حافظ منافع ملی 
اس��ت و دوش به دوش ارکان نظام ت��الش می کند 
که موانع تولید برطرف ش��ود و رتبه ریس��ک کشور 
کاهش پیدا کند؟ آی��ا همه حول ی��ک محور جمع 

خواهیم شد؟
امروز اتاق بازرگانی نیاز دارد که بزرگان و چهره های 
تاثیرگذار آن دور یک محور جمع ش��وند و جلسات 
اتاق فکری تصمیم��ات مهمی برای ات��اق بازرگانی 
ای��ران اخذ کن��د. نی��از ب��ه همفکری ب��رای حفظ 
دستاوردهای این تشکل بخش خصوصی بیش از هر 
زمانی حس می شود اما آیا فعاالن بخش خصوصی و 
چهره های اثرگذار حاضر خواهند ش��د دور یک میز 
نشسته و اختالفات و منافع ش��خصی را به نفع اتاق 
بازرگانی کنار بگذارن��د و در انتخ��اب رئیس آینده 
طوری عمل ش��ود که همه از یک نفر حمایت کرده 
و فضای رقابتی تبدیل به فضای رفاقتی شده و همه 
اتاق را کمک کنند و به منافع ملی کمک شود. همه 
دست به دس��ت هم بدهیم و اتاقی بنا شود که همه 
در ساختن آن س��هیم باشند. امید اس��ت بزرگان با 
تشکیل یک جلسه به این امر مهم توجه کامل کنند.

رفع اختالفات، نشانه بلوغ بخش خصوصی

اتاق خبر: کیوان جعفری طهرانی، در خصوص دریافت 
بخشی از سهم واله برزیل توسط چین گفت: برزیل 
هم اکنون نه تنه��ا از نظر بازار س��نگ آهن دچار 
ضعف ش��ده که به ط��ور کلی اوض��اع اقتصادی 
نامطلوبی را تجربه می کن��د. وی در ادامه توضیح 

داد: مع��دن F11D، مع��دن س��نگ آهنی اس��ت 
که قرار اس��ت از سوی واله تا پایان س��ال 2016میالدی 

راه اندازی ش��ود و متاثر از همین بحران مال��ی که اقتصاد برزیل 
را فراگرفته و این کش��ور با آن دست به گریبان است، این معدن 
تا 85درصد پیشرفت فیزیکی داشته اما برای تکمیل آن نیاز به 
تامین اعتبارات بود که چین این وام را در ازای واگذاری 30ساله 

اس��تخراج، به واله برزیل داد. در نتیجه این معامله و با 
به بهره برداری رس��یدن این معدن تا 2 سال آینده 
هزینه تولید س��نگ آهن واله در ای��ن معدن 10 
دالر به ازای هر تن پایی��ن می آید و در همان حال 
ظرفیت تولید سنگ آهن از س��وی واله به بیش از 
400میلیون تن در س��ال می رس��د که این نتیجه 
را می ت��وان مزیت مهمی برای بازار س��نگ آهن جهانی 
برش��مرد. براس��اس آخرین گزارش های مخابره ش��ده قیمت 
س��نگ آهن روز جمعه 5 اوت دوباره فروریخته و به میزان کمتر 
از 60 دالر امریکا در هر تن رسیده است. این امر می تواند ناشی از 

نتیجه و تاثیر روانی این قرارداد باشد. 

مشاور امور بين الملل خانه اقتصاد ايران

احتمال كاهش قيمت جهانی سنگ آهن
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حذف تداخل صنفی، مهمترين ويژگی 
ادغام اتحاديه های همگن است

اتاق خب�ر:  قائم مق��ام وزی��ر صنعت، 
مع��دن و تجارت گف��ت: ادغ��ام اتحادیه 
های صنفی همگن به نفع اصناف اس��ت 
چون بسیاری از مس��ایل صنوف از جمله 
تداخل صنفی را حذف می کند. مجتبی 
خس��روتاج افزود: موضوع اصالح ساختار 
تشکل های صنفی در کشور یک خواست 
عمومی اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف سراس��ر کشور بوده و 
طبق درخواس��ت خود اصناف این موضوع در جایگاه تدوین مقررات و 
قوانین وزارت صنعت ، معدن و تجارت قرار گرفت.وی تصریح کرد: این 
خواسته در اوایل  س��ال جاری در جلسه هیات عالی نظارت مطرح شد 
و اعضای هیات عالی نظارت بر س��ازمان های صنفی برای حل مشکل 
دیرینه اتحادیه های صنفی کش��ور ، ادغام واحدهای صنفی همگن را 
مطرح و مصوب کردند.خسروتاج با بیان اینکه چارچوب و شرایط ادغام 
اتحادیه های همگن در جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی 
مشخص شده است، افزود: اصالحات ساختاری مصوبه ادغام  به صالح  
اتحادیه های صنفی است و مهمترین ویژگی آن حذف تداخل صنفی 
و کاهش مش��کالت نظارتی صنوف اس��ت.وی تصریح کرد: یک واحد 
صنفی در حال حاضر به دلیل تنوع کاال و خدمات��ی که ارائه می دهد، 
بعضا پیش آمده که باید به چند اتحادیه پاس��خگو باشد که این مساله 
مشکالت متعددی را برای واحدهای صنفی ایجاد می کند اما مصوبه 
هیات عالی نظارت باعث می ش��ود که واحدهای صنفی برای نظارت، 

کنترل و سازماندهی شوند.

مردم فريب تبليغات دروغين فروش 
خودرو را نخورند

اتاق خبر: س��عید موتمنی با اش��اره به 
تبلیغات برخی ش��رکت ها در روزنامه ها 
برای پیش فروش خ��ودرو و اعالم قیمت 
های بس��یار ارزانتر از بازار، گفت: بر فرض 
صحت این قیمت ه��ا و ادعاها، حتی اگر 
این شرکت ها مستقیماً واردکننده خودرو 
هم باشند باید از نهادهای ذیربط و اعالم 
شده مجوز دریافت کنند. وی با بیان اینکه متأسفانه تعداد قابل توجهی 
از این شرکت ها فاقد مجوز هس��تند اما برخی روزنامه ها همچنان به 
تبلیغ آنها مشغولند، گفت: فروش مس��تقیم خودرو به مصرف کننده 
توسط شرکت های وارد کننده خالف ماده 89 قانون نظام صنفی است 
و اگر وارد کننده ای خواستار فروش مستقیم خودرو به مصرف کننده 
است، باید حتماً پروانه کسب از اتحادیه نمایشگاه داران دریافت کند. 
موتمنی خاطر نشان کرد: پیش فروش خودرو بر اساس ابالغیه هیأت 
دولت دارای مکانیزم و شرایط خاصی است و هر فروشنده و شرکتی که 
عالقمند به فعالیت قانونی در این حوزه است باید ضمن رعایت مقررات 
مربوط به قانون امور صنفی نس��بت به اخذ مجوز از س��ازمان حمایت 
مصرف کنندگان نیز اقدام کند. وی در خصوص پیگیری های صورت 
گرفته برای برخورد با شرکت های فاقد مجوز مانند مفتاح رهنورد که 
اخطار پلمب این ش��رکت طی هفته های گذشته رس��انه ای شد نیز 
گفت:  بر اساس ماده 12 قانون نظام صنفی، افراد صنفی موظفند قبل 
از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به  کسب و حرفه، نسبت به اخذ 
پروانه کسب اقدام کنند و دفتر مرکزی این شرکت در خیابان ولیعصر نیز 
اخذ پروانه نکرده و اکنون مکان جدیدی را معرفی کرده اند که تا صدور 

پروانه برای آن حدود 2 ماه زمان می برد.

تشکل 
ها

پنجشنبه 4 شهریور 1395 

اتاق خبر:  رس��ول رنجبران رییس 
اس��بق ات��اق بازرگان��ي اصفهان و 
کاندی��داي جریان تح��ول در اتاق 
بازرگان��ي پنجم بود ک��ه با اختالف 
4راي در مقابل علینقي خاموش��ي 
شکس��ت خورد. به بهان��ه انتخابات 
14ش��هریور فرصتي ش��د که پاي 
گفت وگوي وي بنش��ینیم و تحلیل 
وي درباره وضعیت ات��اق بازرگاني 
و ریی��س جدی��د آن را از این عضو 
باس��ابقه اتاق بازرگاني جویا شویم. 
وي در این مصاحب��ه اعالم کرد که 
هی��ات نمایندگان فعلي نس��بت به 
دوره هاي قبلي بس��یار ضعیف شده 
اس��ت و جریانات��ي خ��ارج از اتاق 
براي انتخ��اب رییس تصمیم گیري 

مي کنند.
باتوجه به ش�رایط ام�روز اتاق 
ریی�س بع�دي پارلم�ان بخش 
چ�ه  داراي  بای�د  خصوص�ي 

ویژگي هایي باشد؟
رییس جدید اتاق باید برخالف رییس 
قبلي در یک م��راودات خاص رییس 
ات��اق بازرگاني انتخاب نش��ود و باید 
بتواند براساس توانایي فردي، تجربه 
و دانشي که دارد تعیین شود. رییس 
جدی��د باید بتوان��د در تعامالت چند 
جانبه ضم��ن اینکه به دنب��ال منافع 
بخ��ش خصوصي باش��د و ب��ا تمامي 
فعاالن بخ��ش خصوص��ي ارتباطي 
صحیح داشته باشد با قواي حاکمه و 
سه گانه کشور نیز رابطه خوبي به نفع 

بخش خصوصي برقرار کند.
رییس جدی��د بای��د بتوان��د رکود 
س��خت و پیچی��ده ام��روز اقتصاد 
کش��ور را درک کند و کشتي اتاق را 
به س��ر منزل مقصود برساند. اینکه 
یک نفر راي دارد پاس��خگو نیست 
و باید حتما کس��ي را براي ریاست 
انتخاب کرد که در گذش��ته نش��ان 
داده باش��د توانایي مدیریت بحران 
را دارد. باید قبول کرد شرایط امروز 
بحراني اس��ت و الزم اس��ت رییس 
جدید اتاق به مدیریت بحران واقف 

باشد.
منظورت�ان از م�راودات خاص 

رییس قبلي چیست؟
مراودات خاص روابطي اس��ت که از 
بیرون ش��کل مي گیرد. در این دوره 
عده ی��ي وجود داش��تند ک��ه براي 
رییس ک��ردن کاندی��داي مد نظر 
خود تعامالتي با بخش هایي از هیات 
نماین��دگان برق��رار کردن��د و راي 
جمع کردند ت��ا کاندیداي موردنظر 
آنها ریی��س ش��ود و اتفاق��ا در این 
موضوع موفق ش��دند و رییس دوره 

هشتم را انتخاب کردند.
منظورت�ان از عام�ل بیرون�ي 

دولت است؟
دولت ه��م بخش��ي از عوام��ل بود 
ک��ه روي موض��وع اثرگذار اس��ت. 
دولت همیش��ه پاي محکمي از این 

مراودات است.
در ای�ن یك س�ال و نیم�ي که 
از هی�ات نماین�دگان گذش�ته 
است به نظرتان چه نکته یي در 

هیات رییسه مغفول واقع شد؟
اتاق به لحاظ درآمده��اي مالي در 
وضعیت بس��یار مطلوبي ق��رار دارد 
و امکان��ات بس��یار زیادي داش��ته 
اس��ت. از ط��رف دیگر تعام��الت با 
دولت بسیار خوب بوده است و باید 
دید خروجي چ��ه بوده اس��ت. اگر 
خروجي ها همخواني ب��ا درآمدها و 
ابزارهاي در اختیار ات��اق بازرگاني 
داش��ته باش��د عملک��رد، عملکرد 
خوبي اس��ت وگرنه قطعا م��ا نباید 
بدانی��م. قابل قب��ول  را  خروج��ي 
ش�ما زماني کاندیداي ریاس�ت 
اتاق بازرگاني بودی�د و با 4راي 
در مقاب�ل علینق�ي خاموش�ي 
تف�اوت  خوردی�د.  شکس�ت 
آن دوره ات�اق ب�ا ای�ن دوره در 

چیست؟
اگر ب��ه هی��ات نماین��دگان فعلي 
کیفی��ت  نمي ش��ود،  جس��ارت 
در  بازرگان��ي  ات��اق  نماین��دگان 
دوره هاي گذش��ته به مراتب بهتر از 
کیفیت نمایندگان فعل��ي پارلمان 
بخش خصوصي است. در دوره هاي 
قب��ل بیش��تر هی��ات نماین��دگان 
مشکالت را جس��ت وجو مي کردند 
ولي اکنون بیشتر تقلید مي کنند و 
نگاه مي کنند که گروه ها و جریانات 
به دنب��ال چه هس��تند و آنه��ا نیز 
پیروي مي کنند ام��ا در دوره پنجم 
که ما براي ریاس��ت کاندید ش��دیم 
واقع��ا کیفی��ت هی��ات نمایندگان 

باالت��ر ب��ود و بس��یاري از مس��ائل 
بررس��ي دقیق مي کردند و مسائل 
را کارشناس��انه بررس��ي مي کردند 
اما اکنون بیشتر از یک جریان غالب 
تقلید مي کنن��د و براس��اس تقلید 

اظهارنظر مي کنند.
این موضوع تفاوت زی��ادي را ایجاد 
مي کند و این تفاوت در خروجي ها 
مش��خص اس��ت. اگ��ر خروج��ي 
دوره هاي قبل��ي ات��اق را باتوجه به 
بضاع��ت ان��دک بخ��ش خصوصي 
در آن دوره ه��ا ببینی��د متوج��ه 
مي ش��وید که چه تفاوت زیادي در 
اتاق بازرگاني به وجود آمده است و 
چقدر هیات نمایندگان ضعیف شده 
است. خروجي اتاق ها در آن دوران 

به مراتب بهتر بود.
عل�ت تضعی�ف ات�اق در دوره 

فعلي چیست؟
یک��ي از عل��ل اساس��ي این اس��ت 
ک��ه م��ا اج��ازه نمي دهی��م ات��اق 
خودش باش��د. اگر اعضا براس��اس 
توانمندي هاي دروني تصمیم سازي 
و تصمیم گیري کن��د بهتر مي تواند 

نقش ایفا کند.
پیش بیني شما از این انتخابات 
چیست؟ رییس براس�اس راي 
خود انتخاب مي شود یا براساس 
قدرت الب�ي تهران یا ش�وراي 

روسا انتخاب خواهد شد؟
ت��ا اینجا نش��ان داده ش��ده اس��ت 
ک��ه البي هاي گس��ترده یي ش��کل 
گرفته اس��ت و این البي ه��ا به نفع 
بخش خصوصي و اتاق نیس��ت. باید 
در فضای��ي آرام آدم ه��اي صاحب 
اندیش��ه و فکر خ��ود و برنامه هاي 
خود را عرضه کند. آن برنامه ها باید 
با گذش��ته افراد تطبیق داده شود و 
بر این اس��اس به گزین��ه اصلح راي 
داده ش��ود. اما امروز س��مت و س��و 
این نیس��ت و جریان س��ازي به نفع 

کاندیداهاي خاص است.

مراودات خاص رییس دوره هشتم را مشخص کرد
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اخبار

عامل بروز آلزايمر در نوعی اختالل 
چشمی كشف شد

ات�اق خب�ر:  محقق��ان کش��ور در 
پژوهشگاه رویان به این نتیجه رسیدند 
که عامل سمی آلزایمر با عامل اختالل 

چشمی مشترک است.
دکتر کوروش شاه پس��ند، عضو هیات 
علمی پژوهش��گاه روی��ان در خصوص 
طرح خ��ود با عن��وان »بررس��ی عامل 

سمیت در بیماریهای عصبی« اظهار داشت: در سال 94 موفق 
به کش��ف عامل اصلی بیماری آلزایمر ش��دم از این رو درصدد 
هستم تا با تحقیقات بعدی با سایر محققان کشور در راستای 

درمان آلزایمر گام برداریم.
وی با بیان اینکه اکنون این تحقیق��ات را در ایران با همکاری 
محققان رویان و دانشگاههای برتر ایران انجام می دهیم، عنوان 
کرد: در این تحقیق، به نتیجه رسیدیم که شاید عامل بیماری 
آلزایمر در بقیه اختالالت عصبی هم موثر باشد؛ سایر اختالالت 
عصبی می تواند شامل پارکینسون، اختالالت مغزی، ماکوال، 
اختالالت شبکه ای بینایی، دیابت، س��ندروم داون و ام اس و... 
باش��د. وی با اش��اره به روند این تحقیقات خاطر نشان کرد: ما 
توانستیم فاکتورهایی را که در آلزایمر نقش دارند مورد آزمون 
قرار دهیم که ببینیم این فاکتور در سایر بیماری های عصبی نیز 
تاثیر گذار هست یا خیر. شاه پسند ادامه داد: اگر به این نتیجه 
برس��یم که عامل بیماری آلزایمر در سایر بیماری های عصبی 

نیز حضور دارد می توانیم راهکاری برای درمان آنها ارائه کنیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر یکی از نتایج تحقیقاتمان نشان 
داد که عامل بیماری آلزایمر در بیماری تخریب شبکیه چشم 
نقش مهمی ایفا می کند، اظهار داش��ت: در واقع عامل سمی 

آلزایمر با عامل اختالل چشمی مشترک است. 

 ارتباط سنگ كيسه صفرا 
با ريسک باالی بيماری قلبی

اتاق خبر: به گفته محقق��ان، افرادی 
که تاکنون سنگ کیسه صفرا را تجربه 
کرده اند تا ح��دودی در معرض ابتال به 

بیماری قلبی قرار دارند.
محقق��ان دانش��گاه تولی��ن لوئیزیانا 
دریافتند در گروهی متش��کل از بیش 
از یک چهارم میلیون جمعیت آمریکا، 

افراد دارای سابقه ابتال به سنگ کیسه صفرا 17 درصد بیشتر 
در معرض ابتال به بیماری قلبی در دهه های بعد زندگی ش��ان 
قرار دارند. سنگ کیسه صفرا و بیماری قلبی دارای فاکتورهای 
پرخطر مش��ابهی نظیر چاقی، دیابت نوع2، و میزان ناس��الم 
کلسترول هستند. اما به گفته محققان، این فاکتورهای پرخطر 
نمی توانند به طورکامل نشاندهنده این یافته ها باشند.محققان 
به سرپرس��تی دکتر لو کی، بیش از 269 ه��زار زن و مرد را به 
مدت بالغ بر 30 سال تحت نظر داشتند. تنها 6 درصد از زنان و 
3 درصد از مردان اعالم کرده بودند که تا به حال مبتال به سنگ 
کیسه صفرا شده اند. تیم کی دریافته بود در بین زنان، آنهایی 
که دارای س��ابقه ابتال به کیس��ه صفرا بودند 33 درصد بیشتر 
احتمال ابتال به بیماری قلبی را داشتند و در مورد مردان، سنگ 

کیسه صفرا با 11 درصد افزایش این ریسک مرتبط بود.

پنجشنبه 4 شهریور 1395 

چرا در کشتی و اتومبیل دچار حالت تهوع می شویم؟

اتاق خب�ر: حالت ته��وع در اتومبیل 
و کش��تی یکی از م��واردی اس��ت که 
بسیاری با آن مواجه می شوند و اکنون 
محقق��ان توانس��تند عل��ت آن را پیدا 

کنند.
ایجاد حالت تهوع در کشتی و اتومبیل 
مسئله ای است که برای بسیاری از افراد 
رخ داده اس��ت و برخی برای رها شدن 
از این وضعیت برخی داروه��ا را قبل از 
سوارشدن به اتومبیل و کشتی استفاده 

می کنند.
بر اس��اس گ��زارش تلگ��راف، محققان 
 Cardiff(»کاردی��ف« دانش��گاه 

University( دلی��ل ای��ن اتف��اق را 
عدم تطبیق یافتگی مغز و بهم ریختگی 

حسی می دانند.
 Dr Dean(»به گفته »دی��ن برن��ت
Burnett(، محق��ق و عصب ش��ناس 
دانش��گاه »کاردی��ف«در ای��ن رابط��ه 
می گوید:"وقتی مغز انس��ان دچار عدم 
تطابق حس��ی می ش��ود تصور می کند 
که بدن دچار مس��مومیت شده و ایجاد 
حالت تهوع در واقع واکنشی طبیعی از 
سوی بدن برای دفاع از خود و دفع مواد 

سمی است".
زمانی که س��وار اتومبی��ل، اتوبوس و یا 

کشتی می ش��ویم بدن ما ثابت است اما 
حرکت خودرو یا کشتی باعث می شود 
مای��ع داخل گوش حرکت کن��د و  مغز 
تصور کند که در حال حرکت هس��تیم 
و این تداخل مغزی موجب حالت تهوع 

می شود.
یافت��ن دلی��ل رخ دادن ای��ن حال��ت 
محققان را برآن داشته است که در پی 
یافتن ش��یوه ای برای درمان این حالت 
باشند و توصیه های آنها برای پیشگیری 
از وقوع ای��ن حال��ت اس��تفاده از مواد 
پروتئینی و خوردن وعده غذایی سبک 

و گوش دادن به موسیقی است.

اتاق خب�ر: یک دس��تیار تخصصی 
طب سنتی ایران پرهیزات غذایی در 
مبتالیان به آسم از منظر طب سنتی 

را تشریح کرد.
مری��م مقیمی درب��اره پرهی��زات در 
بیماری تنگ��ی نفس, اظهار داش��ت: 
در هنگام دراز کشیدن به پشت، آسم 
شدت می یابد لذا بیمار آسمی نباید به 

طور طاق باز و به پشت بخوابد.
به گفته وی خواب زیاد مضر اس��ت به 
ویژه خواب روز؛ زیان آورترین مس��اله 
برای این بیماران خوابیدن بعد از غذا 
بدون فاصله زمانی اس��ت. در  صورت 
احساس خستگی و ماندگی به سبب 
بیداری و حرارت در بدن، خواب خیلی 

کوتاه و سبک اشکالی ندارد.
این دس��تیار تخصصی طب س��نتی 
ای��ران ادام��ه داد: بای��داز پرخ��وری، 
خوردن غذاها و نوش��یدنی های سرد 
و تر در آس��م و تنگی نف��س بلغمی و 
رطوب��ی اجتناب کرد. از م��واد غذایی 
تند و محرک و از مصرف همه ترشی ها 

باید پرهیز کند.

مقیمی گفت: مصرف غذاهای س��رخ 
کردن��ی، غذاهای چ��رب و روغن دار، 
ماهی تازه، شیر، ماس��ت، میوه هایی 
مانن��د هندوان��ه، خیار و می��وه های 

تابستانی ممنوع است.
وی خاطرنشان کرد: از مصرف حبوبات 
نفاخ, موادغذایی نفاخ, غذاهای غلیظ 
مثل آش رشته, ماکارونی و ...غذاهای 
قابض ترش, غذاهای مانده، فریزری, 
غذاه��ای کارخان��ه ای، کنس��رو، کال 

تنقالت کارخانه ای باید پرهیز کنند.

این دس��تیار تخصصی طب س��نتی 
ای��ران ی��اداور ش��د: ش��یرینی ها و 
ش��کالت های حاوی رنگ ه��ا و مواد 
نگهدارنده صنعتی, فست فودها )مانند 
همبرگر، پیتزا، سوس��یس، کالباس و 
...( و انواع نوش��ابه های گاز دار و بدون 
گاز صنعتی, س��رکه و آبغوره،, قهوه، 
کاکائو، نسکافه گوشت گاو و گوساله, 
یخ, غذاهای خمیری مانند ماکارونی، 
الویه، قارچ، سیب زمینی، موز باید به 

طور جدی پرهیز کنند.

نبايدهای غذايی در مبتاليان به آسم از منظر طب سنتی
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فورد خودروی خودران اشتراكی طراحی می كند
اتاق خبر:  مارک فیلدز، مدیرعامل 
فورد ب��رای کمک به تس��ریع روند 
خ��ودران،  خودروه��ای  س��اخت 
سرمایه گذاری در شرکتهای فناوری 
س��یلیکون والی را افزای��ش داده و 
سرمایه گذاری در سیستمهای نیمه 
اتوماتیک را س��ه برابر کرده اس��ت. 
همچنین گروه تحقیقاتی پالوآلتوی خود را بی��ش از دو برابر 

افزایش داده و مقرش در سیلیکون والی را توسعه داده است.
مدیرعامل فورد در البراتوار تحقیقات و توسعه این شرکت در 
پالوآلتو گفت: ما برای اینکه نخستین باشیم رقابت نمی کنیم 
و نسبت به اینکه جنرال موتورز با سرمایه گذاری 500 میلیون 
دالری در شرکت لیفت، سهم بیش��تری از خدمات اشتراک 
خودرو بدست آورد نگرانی نداریم. به گفته راج نیر، مدیرمالی 
فورد، این ش��رکت احتم��اال تا س��ال 2025 یا دیرت��ر از آن، 
خودروی خودران بدون فرمان یا پدال برای مصرف کنندگان 
عرضه نخواهد کرد. عرضه نخس��تین خودروی خودران برای 
اشتراک خودرو راه بهتری برای دسترسی به بازار انبوه و عرضه 

خودروهایی با قیمت مناسب است.

افزايش توليد شاسی بلند پرفروش نيسان
اتاق خبر:  بدنب��ال تصمیم انگلیس 
برای خروج از عضوی��ت اتحادیه اروپا، 
در س��ال جاری 20 درصد در برابر دالر 
آمریکا جهش یافت��ه و صادرکنندگان 
ژاپنی را تحت فشار قرار داده است. وون 
کره جنوبی امسال 7.4 درصد در برابر 

دالر آمریکا افزایش داشته است.
پارک دونگ هون، مدیرکل رنو سامسونگ موتور به رویترز گفت: ما 
درخواست برای افزایش تولید روگ به میزان هشت هزار دستگاه در 
س��ال جاری دریافت کرده ایم و این شرکت اکنون در حال بررسی 
امکان تامین تقاضای بیشتر است. وی خاطرنشان کرد نیسان موتور 
پیش از این تولید 125 هزار خودروی روگ در کره جنوبی را در سال 

جاری هدف گرفته بود.

رونمايی خودروی برقی فولکس واگن در پاييز جاری
اتاق خب�ر: هربرت دی��س، مدیرعامل 
برن��د فولکس واگ��ن به مجل��ه آلمانی 
“ویرت ش��افتس ووچ��ه” گف��ت: این 
خودرو قادر خواهد بود بدون شارژ مجدد 
حداکثر 600 کیلومت��ر را طی کند و در 
نمایشگاه خودروی پاریس که اول اکتبر 
برگزار می ش��ود، رونمایی خواهد شد. 
طبق استانداردهای سازمان محیط زیس��ت آمریکا، در حال حاضر 
“مدل اس” تس��ال با 270 مایل یا حدود 435 کیلومتر، طوالنی ترین 
برد را دارد و انتظار عمومی از خودروس��ازان افزایش برد خودروهای 
برقی به باالی 300 مایل یا 482 کیلومتر اس��ت. ارتقای “مدل اس” 
ممکن است برد این خودرو را به 380 مایل یا 611 کیلومتر افزایش 
دهد در حالیکه انتظار می رود آئ��ودی –برند لوکس فولکس واگن- 
یک خودروی برقی با برد 310 مایل در س��ال 2018 معرفی کند. بر 
اساس گزارش بیزنس اینس��ایدر، خودروی آئودی در سال 2018 یا 

2019 به تولید می رسد و به اندازه گلف فولکس واگن خواهد بود.
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اتاق خبر:  سیروس شجاعی برجویی  معاون مالی و اقتصادی گروه 
خودرو سازی س��ایپا، در خصوص افزایش س��رمایه از محل تجدید 
ارزیابی دارایی های شرکت سایپا اظهار کرد: گروه خودروسازی سایپا 
در سال 1394 یکی از بحرانی ترین س��الهای خود را از لحاظ مالی، 
تولید و فروش پشت سر گذاشت، تحریمهای داخلی و خارجی باعث 
کاهش تولید و ایجاد رکود شدید در صنعت خودرو گردیده و بسیاری 
از شرکتهای خودروساز و صنایع وابسته را با مشکالت اساسی مواجه 
نمود و هیچکس فکر نمی کرد تا سالیان س��ال صنعت خودرو کمر 
راست کند و زمزمه هایی مبنی بر الزام دولت به اعطای کمکهای مالی 
برای جلوگیری از تعطیلی صنعت خودرو به عنوان یکی از مهمترین 

صنایع اشتغال زای کشور به گوش می رسید.
وی افزود:  لیکن گروه سایپا در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی با 
تکیه بر توان و استعداد کارکنان متعهد و متخصص خود و با استفاده 
از ظرفیتهای قانونی موجود و اعتماد و همراهی دولت محترم تدبیر 
و امید خصوصا شخص وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت توانست 
بحران موجود را پشت سر گذاشته و بر مشکالت فایق آید، به گونه ای 
که در حال حاضر ش��رایط گروه سایپا در مقایس��ه با چند سال اخیر 
در وضعیت مطلوب تری قرار گرفته اس��ت. هر چند تمام تالش گروه 
سایپا بر بازگرداندن تولید و فروش به س��طح مطلوب و ارتقاء کیفی 
محصوالت و پاسخ به خواست و نیاز مش��تریان با عرضه محصوالت 
جدید می باش��د ولی بزرگترین کاری که در س��ال 1394 در سطح 

شرکت مادر و شرکتهای گروه سایپا انجام شده اصالح ساختار مالی 
از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها بود. شجاعی در پایان گفت: بازنگری 
و سامان دهی ساختار مالی با هدف تس��ریع در خروج از بحران مالی، 
بهره برداری از سرمایه های کوچک و سرگردان با طراحی و پیاده سازی 
روش های نوی��ن جذب نقدینگ��ی مانند طرح  اتو خدمت، توس��عه 
همکاری های بین المللی و مذاک��ره با طرف ه��ای خارجی با هدف 
افزایش و تنوع بخشی سبد محصوالت و توسعه بازارهای صادراتی در 
کنار یافتن شرکای جدید جهت تامین منابع مالی، تاکید بر تحقیق 
و توس��عه در جهت جذب دانش و تکنولوژی نوین و بومی سازی آنها 
به منظور تقویت تولید محصوالت با برند س��ایپا، توسعه توان فنی و 
مهندسی با هدف ارتقا س��طح کیفیت محصوالت. همگی از جمله 
اقداماتی اس��ت که در گروه س��ایپا مورد توجه قرار گرفته اس��ت که 
امیدواریم در سال 1395 بیش از پیش در خدمت به کشور عزیزمان و 
کسب رضایت سهامداران و مشتریان ارجمند گروه سایپا موفق باشیم.

برجام چه اثری روی عملکرد خودروسازان داشت؟

اتاق خبر: بنابر گزارشی که توس��ط شرکت بازرسی کیفیت و 
استاندارد ایران تهیه شده و به تیرماه امسال مربوط می شود، 33 
خودرو داخلی مورد ارزیابی کیفی ق��رار گرفته و با توجه به رده 
قیمتی شان، در پنج گروه دسته بندی شده اند. بر این اساس، 33 
خودرو موردنظر در گروه های قیمتی باالی 100 میلیون تومان، 
75 تا 100 میلیون تومان، 50 تا 75 میلی��ون تومان، 25 تا 50 
میلیون تومان و زیر 25 میلیون تومان گروه بندی شده و معادل 

شرایط کیفی شان، »ستاره« کسب کرده اند.
از جمله نکات قابل توجه گزارش کیفی تیرماه این است که طبق 
آمار اعالمی، 70 درصد از خودروهای تولید داخل )در تیرماه و 
به لحاظ تیراژ( تنها یک ستاره کیفی به دست آورده اند و فقط 
هشت درصد خودروها دارای س��ه ستاره هستند. همچنین بر 
حس��ب »مدل« نیز 52 درصد خودروهای داخل��ی دارای یک 

ستاره کیفی بوده و 21 درصدشان سه ستاره اند.
در روشی که شرکت بازرس��ی لحاظ کرده، خودروهای داخلی 
قابلیت دریافت یک تا پنج س��تاره کیفی را دارند و این در حالی 
است که طی ارزیابی کیفی تیرماه، هیچ کدام از خودروها موفق به 
کسب بیش از سه ستاره نشده اند. سراتو، مزدا3، تندر-90 و رانا 
خودروهایی هستند که در گزارش تیرماه، سه ستاره کیفی به 

دست آورده اند و باقی خودروها دو یا یک ستاره دارند.
اعالم کیفیت خودروها بر حسب »ستاره های دریافتی« در حالی 
است که پیش تر شرکت بازرسی با ارزیابی کیفی خودروها در 9 
معیار مختلف، عددی را به عنوان »مجموع نمرات منفی« برای هر 
خودرو اعالم می کرد و این »عدد« نشان دهنده سطح کیفی بود. بر 
این اساس، هر خودرویی که نمره منفی کمتری دریافت می کرد، 
طبعا از کیفیت باالتری برخوردار بود و هرچه نمره موردنظر باال 
می رفت، نش��ان از پایین ب��ودن کیفیت خودروها داش��ت. این 
جزئیات حاال در شرایطی منتشر نمی شود که مشتریان هم اکنون، 
تنها به کلیات آمار دسترسی دارند و دیگر مشخص نیست مثال 
کدام خودرو بدنه و موتور بهت��ری دارد یا ترمز و تعلیق کدام یک 

ضعیف تر است. البته شرکت بازرس��ی همچنان جزئیات کیفی 
خودروهای داخلی را مورد بررسی قرار می دهد، با این حال، آمار 
مربوطه را به دالیلی که مشخص نیست، منتشر نمی کند. هرچه 
هست، طبق گزارش منتشره، در هر گروه قیمتی، هر خودرویی 
که توانسته ستاره کیفی بیشتری را کسب کند، صدرنشین شده و 
کم ستاره ها نیز در رده های بعدی جای گرفته اند. در این بین، نیو 
مزدا3 با کسب سه ستاره، بهترین خودرو گروه باالی 100 میلیون 
تومانی ها ش��ده، کیاس��راتو نیز با سه س��تاره اش، در صدر گروه 
خودروهای 75 تا 100 میلیونی ها نشسته، جک j5 لقب بهترین 
عضو دسته 50 تا 75 میلیون تومانی ها را به دست آورده، تندر-90 
اتوماتیک با سه س��تاره جایگاه اول گروه 25 تا 50 میلیونی را به 
خود اختصاص داده و در نهایت پراید 132 سایپا با تک ستاره اش 
توانسته بهترین خودرو در دسته زیر 25 میلیون تومانی ها لقب 
بگیرد.با این حساب، هر خودرویی که قیمت باالتری دارد، کیفیت 
بهتری نیز داش��ته و این موضوع نش��ان از رابطه مستقیم سطح 
کیفی با قیمت خودروها دارد.اما نگاهی بیندازیم به ش��لوغ ترین 
گروه موجود در گزارش کیفی تیرماه ک��ه خودروهای 25 تا 50 

میلیون تومان را در خود جا داده است. 

ستاره های کم  فروغ خودروسازی ایران
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ات�اق خبر: کارشناس�ان بخش تش�کلي 
براین باورن�د که کارهاي محس�ن جالل 
پور در ات�اق بازرگاني، صنای�ع و معادن 
نصفه ونیمه رها شده و نمایندگان بخش 
خصوص�ي در این ب�ازه زمان�ي خواهان 
پیگیري مطالباتش�ان هس�تند. در این 
زمین�ه محمدرض�ا نجف�ي من�ش عضو 
و  قطعه س�ازان  انجم�ن  هیات مدی�ره 
نایب رییس خانه صنعت، معدن وتجارت 
تهران ب�ه عملک�رد رییس ج�وان اتاق 
بازرگاني یعني محس�ن ج�الل پور نمره 
بیس�ت مي ده�د و درب�اره ویژگي هاي 
رییس جدید اتاق بازرگان�ي مي گوید: » 
باآنکه ریی�س پارلم�ان بخش خصوصي 
هیچ دستمزد و تسهیالتي درقبال کارش 
اخذ نمي کند بنابرای�ن رییس جدید باید 
دلس�وز باش�د و با جان و دل ب�راي ارتقا 
اقتص�اد کش�ورمان کار کن�د.« در ادامه 
ماحص�ل ای�ن گفت وگ�و را با ای�ن فعال 

تشکلي مي خوانید:
    

آق�اي نجفي من�ش، دو روز پیش محس�ن 
جالل پور در میان اعضاي هیات نمایندگان 
اتاق ایران حاضر شد و خطاب به نمایندگان 
بخش خصوصي گفت ک�ه به »رییس جدید 
ات�اق اعتماد کنی�د«. با این حال نظر ش�ما 

درباره عملکرد محسن جالل پور چیست؟
محس��ن ج��الل پ��ور ب��ه عن��وان یک��ي از 
گزینه هاي مناس��ب پارلمان ات��اق بازرگاني 
به ش��مار مي رفت ک��ه مریضي او نی��ز باعث 
ش��د که از س��مت مهم خود دراین بازه زماني 
کناره گیري کن��د. درواقع، عملکرد مناس��ب 
او در دوره ه��اي اخیر ات��اق بازرگاني منجربه 
آن ش��د که جالل پور در هش��تمین انتخابات 
اتاق بازرگان��ي به عن��وان نماین��ده و رییس 
اتاق بازرگان��ي، صنایع و مع��ادن ایران مطرح 
شود. عالوه بر این در زمان س��کانداري او نیز 
ما ش��اهد اتفاق هاي خوش��ي همچون اجراي 
برجام بودی��م و در این میان نی��ز هیات هاي 
اقتصادي زی��ادي به کش��ورمان ورود کردند. 
یکي از نکات قابل تحس��ین جالل پور ارتباط 
خ��وب او ب��ا اعض��اي دولت��ي ب��ود و همین 
موضوع نیز باعث ش��د ت��ا دولتم��ردان براي 
نخس��تین بار به بخش خصوصي کش��ورمان 
اعتماد کنند و جایگاه��ي را نیز در عرصه هاي 
تصمیم گی��ري ب��راي آنه��ا درنظ��ر گیرن��د. 
درواقع، براي نخس��تین ب��ار بخش خصوصي 
کش��ور در کن��ار دولتم��ردان به ایتالیا س��فر 
کردند و این سفر نیز دس��تاوردهاي زیادي را 
براي کش��ورمان به همراه داشت. یکي دیگر از 
ویژگي هاي جالل پور پرکار و مردم دار بودن او 
بود. عالوه براین این رییس ج��وان به مطالبه 

بخش خصوص��ي و تش��کل ها توج��ه ویژه یي 
داشت و در این زمینه نیز برنامه هاي مهمي را 
درنظر گرفته بود که مریضي او منجربه آن شد 

که برخي کارها نصفه و نیمه باقي بماند.
آی�ا مریض�ي جالل پ�ور تنه�ا عام�ل 
کناره گی�ري او از س�متش ب�ود ی�ا این 

کناره گیري دالیل دیگري هم دارد؟
 دکتره��ا او را از هر ن��وع کار پراسترس��ي منع 
کرده ان��د و دلی��ل قانع کننده تري ب��راي عدم 
فعالی��ت و کناره گی��ري او وج��ود ن��دارد. ب��ه 
هرحال، وضعی��ت بخش تولید م��ا هم منجربه 
برهم خوردگي بخش اقتصاد کشور شده که این 
موضوع همه فعاالن اقتصادي را ناراحت کرده و 
در نهایت امیدواریم با برنامه ریزي ها انجام شده 

چشم انداز روشني براي کشورمان حاصل شود.
در نهای�ت ب�ه عملک�رد جالل پ�ور چه 

نمره یي مي دهید؟
نمره 20؛ چرا که او هرگونه اقدام الزم را براي 
فعاالن بخش خصوصي مورد پیگیري قرار داد 
و به عن��وان نماینده بخش خصوصي کش��ور 
صداي این افراد را )فعاالن بخش خصوصي( به 

گوش دولتمردان رساند.
آیا ش�ما به عنوان کاندی�دا در انتخابات 

ورود خواهید کرد؟
14 ش��هریور زمان نهایي براي انتخاب رییس 
جدید پارلمان بخش خصوصي اس��ت و بنده 
نیز تا به امروز به ای��ن موضوع فکر نکرده ام، اما 

بطورکلي کاندیدا هم نخواهم شد.
ریی�س جدی�د ات�اق بای�د داراي چ�ه 

ویژگي هایي باشد؟
رییس جدی��د اتاق بای��د عالقه من��د و پیگیر 
مطالبات بخش خصوصي باش��د. ب��ه عبارت 
دیگر؛ ریی��س جدید باید ب��راي پیگیري امور 
وقت بگذارد. در واقع یکي دیگر از ویژگي هاي 
رییس اتاق این اس��ت که این فرد باید تعامل 
خوبي با تش��کل ها، قوه قضاییه و دولت داشته 
باش��د؛ چراکه ریی��س جدید ات��اق بازرگاني 

مشاور س��ه قوه اس��ت و بنابراین باید ارتباط 
خوبي با نمایندگان دولت داش��ته باش��د تا به 
این واس��طه بتواند مطالب��ه بخش خصوصي 
کش��ور را پیگیري کند؛ چرا که ای��ن نماینده 
بخش خصوصي در قب��ال اقدامات��ي که قرار 
است انجام دهد نه دس��تمزدي مي گیرد و نه 

تسهیالتي را اخذ مي کند.
بنابراین و باتوجه به نب��ود امکانات الزم یکي از 
ویژگي هاي مهم رییس جدید این اس��ت که با 
جان و دل براي ارتقا اقتصاد کشورمان کار کند.

ای�ن روزه�ا گمانه زني ه�ا بر س�ر ورود 
گزینه هایي همچون »حسین پرموذن« و 
»مسعود خوانساري« براي انتخابات اتاق 
بازرگاني و تکیه زدن بر صندلي »محسن 
جالل پور« است. نظرشما به عنوان ورود 
این افراد به عنوان رییس جدید پارلمان 

بخش خصوصي چیست؟
ای��ن دو ف��رد هن��وز بط��ور رس��مي درباره 
کاندیداتوري س��خني به میان نیاوردند و باید 
اجازه داد تا اعضا خودشان فرد اصلح را انتخاب 
کنند. به عقیده بن��ده این ن��وع گمانه زني ها 
در ش��رایط کنوني درس��ت نیس��ت و فعاالن 
رسانه یي نیز باید درصدد فراهم سازي شرایط 
آرام و مناسب باش��ند. به عقیده بنده این نوع 
گفتمان ها جوس��ازي رسانه یي اس��ت و باید 

براي ورود افراد اصلح صبر کرد.
آیا این دو ف�رد جز اف�راد م�ورد اعتماد 
نماین�دگان بخ�ش خصوصي هس�تند و 
به عبارت دیگر مي توانن�د آرایي را براي 
جانشیني محسن جالل پور کسب کنند؟

به هرحال نمایندگان بخش خصوصي از رییس 
پارلمان انتظاراتي دارند و این انتظارات نیز باید 
توسط یک مدیر اصلح پیگیري شود. این دو فرد 
کارنامه موفقي را ب��راي اعضاي بخش خصوصي 
کش��ور ثبت کرده اند، بنابراین ت��ا روز انتخابات 
باید صبر کرد. در ای��ن بازه زمان��ي و باتوجه به 
رقم خ��وردن دوران برج��ام ما بای��د از هرگونه 

حاشیه س��ازي کناره گی��ري کنیم. ای��ن روزها 
فعاالن بخش��ي خصوصي به دنبال بهبود فضاي 
کسب و کار، ایجاد رونق در دوران برجام هستند. 
برخي براین باورند که دولت ها تا زماني که درآمد 
نفتي دارند زحمت بهبود فضاي کس��ب و کار و 
ارتقاي آن را به خودشان نمي دهند. بنده براین 
باورم که بخش خصوصي نیز به عنوان مشاور سه 
قوه اس��ت و باید در بخش هاي اجرایي کشور به 
آنها میدان دهند. خوش��بختانه در دولت تدبیر 
و امید نیز چنین نگاهي وج��ود دارد و دولت نیز 
مداوم��اً براي بهب��ود فضاي کس��ب وکار از نظر 
فعاالن بخش خصوص��ي اس��تفاده مي کند. به 
عقیده بنده براي بهبود و رونق فضاي کسب وکار 
کافي اس��ت اراده کنیم. آیتم هاي بهبود فضاي 
کسب و کار چندان پیچیده نیست. خوشبختانه 
یا متاسفانه ما شاهد بي شمار قوانین براي بهبود 
فضاي کسب و کار هس��تیم و در این زمینه نیز 
مجلس شوراي اسالمي به تصویب قانون بهبود 
مس��تمر فضاي کس��ب و کار و رفع موانع تولید 
پرداخته اما دراین بازه زماني ش��اهد هس��تیم 
که این قانون )بهبود فضاي کس��ب و کار( هنوز 
جنبه عملیاتي ب��ه خود نگرفت��ه. بنابراین ما به 
عن��وان نماینده بخش خصوصي باید نس��بت به 
 این قضیه مطالبه گر باشیم. اتاق باید پیگیر باشد 
ک��ه اج��راي ای��ن قان��ون چ��ه ش��د. البت��ه 
بخش خصوص��ي بای��د در کن��ار دولت باش��د 
تا با  دولت تعامل داش��ته باش��یم. بن��ده براین 
باورم که همیش��ه منتقد بودن و غر زدن خوب 
نیس��ت که متاس��فانه خیلي از ما فقط همین را 
انجام مي دهیم. تجربه البته نش��ان داده که اگر 

مطالبه گر باشیم مي توانیم اثر هم بگذاریم.
در صحبت ه�اي باال ب�ه تعام�ل دولت و 
بخش خصوصي اش�اره کردی�د. در این 
بازه زماني منابع آگاه خب�ر از ورود افراد 
انتخاب�ات بخش خصوص�ي  دولت�ي در 
مي دهند. نظرشمادر این زمینه چیست؟

 ما به عنوان نماینده بخش خصوصي اعتقادي 
به ورود افراد دولت��ي در بدنه بخش خصوصي 
کش��ور نداری��م. اکثری��ت بخش خصوصي به 
نمایندگان بخش خصوصي راي خواهند داد. 
به عبارت دیگر؛ رییس جدید باید متش��کل از 

نمایندگان بخش خصوصي کشور باشد.
کارشناس�ان از کاندی�د ش�دن عبدالوهاب 
س�هل آبادي به عنوان گزینه نایب رییس�ي 
خب�ر مي دهن�د و ش�ما از صح�ت ای�ن نوع 
خبر مطل�ع هس�تید؟ ارزیابي ش�ما درباره 
کاندیدایي عبدالوهاب سهل آبادي چیست؟

تا روز انتخابات هنوز فرصت باقي مانده و البته 
کاندیدا ش��دن اف��راد نیزمش��خص نمي کند. 
به هرحال در انتخابات ورود افراد آزاد اس��ت. 
دراین زمینه باید بگویم که بخش خصوصي به 

افراد اصلح راي خواهد داد.

رییس جدید نباید منتقد دولت باشد
نجفي منش در گفت و گو با اتاق خبر:
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تصویر روز:  بازداشت خواننده پرحاشیه

ات�اق خب�ر: مقال�ه ی پی�ش رو، تنها مقایس�ه ای 
آماری بر میزان وقوع جرم در این ش�هرها است. 
در واقع هیچ ش�هری در فهرست »خطرناک ترین 
شهرهای آسیا« وجود ندارد. مطالبی که در ادامه 
خواهید خواهند، مقایسه ای بین شهرهای بزرگ 
آسیایی با دیگر شهرهای قاره آسیا به جز مناطق 

جنگ زده به  لحاظ میزان وقوع جرم است.
5. کالنگ، مالزی

کالنگ یکی از ش�هرهای مالزی اس�ت که در ۳2 
کیلومتری غرب کواالالمپور و ۶ کیلومتری شرق 
بندر کالنگ واقع شده اس�ت. تعداد زیادی گروه 
تبه�کاری هم اکن�ون در کالنگ وج�ود دارند که 
ب�ا گروهك های مختلف در س�طح ش�هر فعالیت 
می کنند. بسیاری از این گروه ها، توسط هندی ها 
و چینی ه�ای مقی�م ش�هر اداره می ش�وند. بنا بر 
توسعه ی اقتصادی و سیاس�ت های صنعتِی اتخاذ 
شده در این شهر، تعداد زیادی از کارگران مزارع 
کائوچو از کار خود بر کنار ش�دند که موجب ایجاد 
گروه های تبهکاری میان همین کارگرانی ش�د که 
ش�غل خود را از دس�ت داده بودند. گفته می شود 
بسیاری از این تبهکاران )هندی( در منطقه برای 
چینی ها کار می کردند. بنابراین، با وضعیت پیش 
آمده، هندی ها اکنون فعالیت های تبهکاری خود 

را به راه انداخته اند.
4. گورگان، هند

گورگان در هند ش�هره ی ب�د نامی  اس�ت. تعداد 
خودروه�ای س�رقتی و نی�ز می�زان دزدی اموال 
از 24۷ و ۱۱ فق�ره در دس�امبر 2۰۱4، به ترتیب به 
2۸۶ و ۱۷ م�ورد در س�ال 2۰۱5 افزایش داش�ته 
اس�ت. با این حال، ای�ن تعداد وقوع جرم نیس�ت 

که ش�وکه کننده اس�ت؛ بلکه ماهیت و نوع انجام 
جنایات اس�ت که در خور تأمل اس�ت. ۱۰ مورد از 
دزدی های اتفاق افتاده در س�ال 2۰۱5، با س�الح 
گرم ب�ه انجام رس�یده ک�ه موجب ایج�اد رعب و 
وحش�ت در میان س�اکنان منطقه ش�ده اس�ت. 
وضعی�ت امنی�ت زن�ان نیز در این ش�هر بس�یار 
اسفناک اس�ت. با وجود گزارش های فراوان مبنی 
ب�ر تجاوزهای جنس�ی وحش�یانه در این ش�هر، 
رس�یدن به خانه با خیالی آس�وده، تبدیل به یك 
چالش بزرگ برای زنان گورگان ش�ده اس�ت. هر 
ماه گزارش های زیادی درم�ورد آزار و اذیت زنان 
در خیابان و روز روشن به دس�ت می رسد. دزدی 
و کیف قاپی نیز در گورگان، از جمل�ه جرائم رو به 

افزایش است.
۳. پتالینگ جایا، مالزی

پتالینگ جایا یکی از ش�هرهای مهم مالزی س�ت 
که در ایالت س�النگور واقع ش�ده است. پتالینگ 
ابتدا ی�ك ش�هر کوچك بود ک�ه بعدها در س�ال 
2۰۰۶ به ط�ور رس�می به عنوان ش�هری مس�تقل 
ش�ناخته ش�د. تراک�م جمعی�ت ش�هر، رش�د و 
ش�کوفایی اقتص�ادی و س�یل جماعت�ی ک�ه در 
مکان های مختلف ش�هر پراکنده شده اند، همگی 
از جمل�ه دالی�ل ج�ذب تبه�کاران و مجرمان به 
س�مت این ش�هر اس�ت. عالوه بر این ها، مواردی 
همچون دزدی، س�رقت خودرو، قتل و جنگ های 
وحش�یانه ی تبهکاران نیز در این ش�هر تبدیل به 
امری معمول و رایج ش�ده اس�ت. طی س�میناری 
که توسط شورای ش�هر پتالینگ جایا برگزار شد، 
مشخص شد که این ش�هر، بیشترین میزان وقوع 

جرم و جنایت در ایالت سنگوالر مالزی را دارد.

خطرناک ترین شهرهای آسیا

خبر
آتشفشان خاموشی كه می توانيد وارد آن شويد

اتاق خبر: مح��ل قرارگی��ری این 
 La آتشفش��ان در نزدیکی محله ی
Libertad در شهر پوئبالی کشور 
مکزیک می باش��د، ط��ی قرن های 
اخیر مردم به اش��تباه ن��وک قله ی 
س��ینتری را )ته نشس��ت، ب��ه ویژه 
رس��وبات دهان��ه ی چش��مه های 

معدني که بیشتر از سیلیکا و کربنات کلسیم هستند(، مربوط 
به کیوکسُکِمیت کوچک ترین آتشفشان جهان می دانستند. 
حقیقت این است که کوه آتشفش��ان کیوکسُکِمیت تنها یک 
چشمه ی آب گرم خاموش یا آتشفشان ِگلی محسوب می شود. 
)Cuexcomate واژه ای ناهواتلی )زبانی از خانواده زبان های 
یوتو-آزتک( بوده و به معنای گلدان ِگلی می باش��د(. این باور 
وجود دارد که این آتشفشان در س��ال 1064 از انفجار ماگما و 
مایعات سولفوری و فوران یک آتشفشان فعال به نام پوپوکاتپتل 
در مکزیک که دومین قله ی بلند مکزیک اس��ت؛ شکل گرفته 
اس��ت. به احتمال زی��اد این ف��وران آتشفش��انی جریان های 
ژئوترمیک )وابسته به حرارت مرکزی زمین( را فعال کرده و این 
جریان ها باعث شکستن الیه های سنگ آهک دوران مزوزوئیک 
شده اند؛ سپس رس��وب ترکیبی کربنات کلسیم و سیلیکات 
توده ای به طول 43 فوت و عرض 75 فوت ب��ه وجود آورده اند 

که شکل آن بسیار شبیه مخروط یک آتشفشان کوچک است.

كاهش 50 درصدی ظرفيت تورهای تركيه
اتاق خبر: رئی��س هیئت مدیره 
انجم��ن صنف��ی دفات��ر خدمات 
گردش��گری تهران اعالم کرد که 
آژانس های گردش��گری ظرفیت 
سفر به ترکیه را 50 درصد کاهش 
داده اند.رضا اب��اذری درباره اوضاع 
بازار برای تقاضای س��فر به ترکیه 

پس از اعالم لغو ممنوعیت س��فر به این کشور، گفت:قطعا  
اوضاع خاص ترکیه از لحاظ امنیتی و نحوه پرداختن رسانه ها 
به این موضوع بر مخاطبان سفر به ترکیه بی تأثیر نبوده، اما 
ترکیه همچنان یکی از مقاصد سنتی است که گردشگران 
ایرانی به آن رغبت نشان می دهند.«  اباذری تصریح کرد:با 
این همه آژانس های گردش��گری برای اینکه وضعیت بازار 
مشوش نشود، ظرفیت س��فر به ترکیه را 50 درصد کاهش 
داده اند تا عرضه و تقاضا به یک تعادل نس��بی برس��د. این 
وضعیت تا شهریور ماه ادامه دارد. به اعتقاد این فعال بخش 
خصوصی، اگ��ر این کاهش ظرفیت انجام نمی ش��د عرضه 
افزایش و تقاضا کاهش می یافت؛ در نتیجه حتی بر کیفیت 

خدمات هم تاثیر منفی می گذاشت.


