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اتاق خبر: یک��ی از چارچوب هایی که در نظ��ام اقتصادی یک 
کش��ور وجود دارد ایجاد یکپارچگ��ی در برنامه های اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی کشور اس��ت و این برنامه ها نباید تنها به 
ش��کل مکتوب باش��ند بلکه باید به صورتی طراحی شوند که 
بتوان به واسطه آنها به برنامه های بلندمدت دست یافت. برنامه 
جامع باید به گونه ای تدوین شود که همه حوزه ها را شامل شود 
و میان آن ها ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم وجود داشته باشد 
لذا ضروری است همه ظرفیت ها و کمبود هایی که وجود دارد 
را بررسی و با توجه به آن ها اهداف را مشخص کنیم . متاسفانه 
مشکلی که در نظام برنامه ریزی کشور ما وجود دارد این است 
که برنامه ها به شکل آرمانی تدوین می شود اما به دلیل کمبود 
منابع موجود به نتیجه نمی رسد و موجب می شود سایر طرح ها 
و برنامه ها نیز مسدود شوند که در نهایت به اتالف انرژی و نیرو 
می انجامد. یکی از این طرح ها که طی چند س��ال اخیر با این 

مشکالت مواجه ش��د طرح توس��عه مناطق آزاد بود. در دولت 
فعلی مجددا بحث ایجاد و گس��ترش این مناطق لحاظ شد با 
وجود اینکه هنوز گزارش جامعی از برنام��ه مناطق آزاد که در 
سال های اخیر شکل گرفته بود منتشر نشده است. در صورتی 
که باید به عملکرد این مناطق ویژه که در س��ال های گذش��ته 
مورد توجه بوده اند مراجعه کنیم و دریابیم ک��ه آیا  تا به امروز 
توانس��ته ایم به اهدافی که مورد نظر بوده است دست یابیم. آیا 
توسعه این مناطق تاثیری در توسعه اقتصادی کشور داشته است 
؟ همچنین آیا این امر در افزایش و رونق صادرات نقشی ایفا کرده 
است؟ با بررسی این مس��ائل می توانیم ارزیابی کنیم که ایجاد 
مناطق آزاد جدید به صالح اقتصاد کشور است یا خیر. در واقع 
مناطق ویژه اقتصادی که طبق مصوبات در کشور ایجاد شده اند 
در حال حاضر نتوانسته اند موفق عمل کنند لذا تعطیل شده اند 
و تنها بر روی کاغذ مورد تایید دول��ت و مجلس قرار گرفته اند. 
مسئله ای که در این راستا وجود دارد این است که نظام نظارتی 
قابل قبولی وجود ندارد که دلیل این امر را جویا ش��ود و در پی 
اصالح آنها بپردازند. این نشان دهنده این است که ما در تدوین 
برنامه های مربوط به مناطق آزاد نتوانسته ایم همه جوانب را در 

نظر بگیریم و در حال حاضر با معضالت جدی مواجه هستیم.

بررسی چالش های مناطق آزاد ایران

بازنگری در برنامه های توسعه مناطق آزاد

صفحه3

حيدر مستخدمين حسينی

 كارشناس  اقتصاد كالن
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خبر
 تبادل نظر براي خروج سریع تر

سوریه از بحران
اتاق خبر: حس��ین جاب��ري انصاري، 
وزارت  آفریقای��ي  و  عرب��ي  مع��اون 
خارجه کش��ورمان ک��ه براي دی��دار با 
مقامات س��وریه به دمشق س��فر کرده 
ب��ود درخص��وص دی��دارش با بش��ار 
اس��د رییس جمه��وري س��وریه، وزیر 
خارج��ه و مع��اون وزی��ر خارج��ه این 
کشور اظهار داش��ت: گفت وگوهاي مفصلي داشتیم و در ارتباط با 
مسائل مختلف مرتبط با شرایط س��وریه و همکاري هاي دو کشور 
تبادل نظر کردیم. وي: هماهنگ سازي سیاس��ت هایي که در این 
مرحله باید پیگیري شود، مسائل انساني و ابعاد سیاسي و امنیتي 
بحران سوریه، مجموعه اقدامات و تالش هایي که باید با همکاري 
یکدیگر و همکاري دیگر کشورهاي منطقه و جهان و کشورهایي 
که دیدگاه هاي مش��ترکي با آنها درباره این وضعی��ت داریم انجام 
شود از دیگر محورهاي گفت وگو با مسووالن سوریه بود.به گزارش 
ایرنا، جابري انصاري بیان کرد: براي کمک کردن به خروج سریع تر 
س��وریه از بحران موجود و پایان درد و رنجي که ملت سوریه در اثر 
ادامه بحران فعلي دارند تبادل نظر شد.جابري انصاري افزود: درباره 
بي ثباتي، ناامني، افراط گرایي و تروریس��م که فقط مساله سوریه 
نیست بلکه مساله همه منطقه و کشورهاي جهان است و مشکالتي 
براي همه کش��ورها و ملت هاي منطقه و جهان داش��ته است که 
رایزني هاي مفصل و جدي داش��تیم. در همین راستا ولید المعلم، 
وزیر امور خارجه سوریه نیز در دیدار با حس��ین جابري انصاري و 
هیات همراه وي در دمشق، خواستار برگزاري نشست هاي دوره یي 
مشترك براي تحقق اهداف راهبردي مشترك طي مرحله آتي شد.

ضرورت ایجاد اشتغال در سال 
پایاني دولت

اتاق خبر: محمد ش��ریعتمداري، 
مع��اون اجراب��ي رییس جمهوري 
گفت: یکي از بهتری��ن دارایي هاي 
این دول��ت، امی��د و اعتم��اد مردم 
اس��ت و باید به این مهم توجه ویژه 
و در بی��ان عملکرد دول��ت در حوزه 
ارائ��ه خدمات، اطالع رس��اني انجام 
ش��ود. معاون رییس جمهور همچنین از ضرورت ایجاد اشتغال 
در س��ال پایاني فعالیت هاي دولت تاکید کرد. ب��ه گزارش ایرنا، 
ش��ریعتمداري در نشست ش��وراي اداري اس��تان گلستان در 
گرگان افزود: در گزارش دهي باید با مردم صادق بوده و عملکرد 
به صورت درست گفته شود. انجام نظارت عیني بر اجراي طرح ها 
کمک بیشتري براي رسیدن به اهداف دولت تدبیر و امید خواهد 
کرد. شریعتمداري بر اولویت بندي اجراي طرح ها در سال پایاني 
فعالیت دولت یازدهم تاکید کرد و گفت: همه مدیران دستگاه ها 
در استان ها حتما طرح هاي اولویت دار تاثیرگذار در زندگي مردم 
و قابل بهره برداري تا پایان سال را انتخاب کرده و مورد پیگیري 
قرار دهند. معاون اجرایي رییس جمهوري گفت: امروز کشور نیاز 
به اش��تغال خرد دارد و باید در این حوزه ش��تاب کرد. وي افزود: 
در یک س��ال باقي مانده از عمر این دولت اجراي طرح ها ازجمله 
تکاپوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، ارائه تسهیالت معاونت 
توسعه روستایي در حمایت از کارآفرینان روستایي، خوداشتغالي 
کمیته امداد باید در حوزه ایجاد اشتغال خرد در کشور مورد توجه 

و عمل بیش از گذشته قرار گیرد. 

اتاق خبر:   رییس جمهوری اس��المی ایران در دیدار 
نخس��ت وزیر بریتانی��ا، برنامه جامع اقدام مش��ترك 
)برجام( را تحولی بزرگ، نمادی برای حل اختالفات و 
پایه ای برای همکاری ها دانست و تاکید کرد که همه 
طرف ها باید به اجرای دقیق و بهنگام تعهدات خود در 

برجام، پایبند باشند.
حجت االسالم و المسلمین دکتر حس��ن روحانی در 
این دیدار که عصر س��ه ش��نبه به وقت محلی )بامداد 
چهارشنبه به وقت تهران( و در حاشیه نشست مجمع 
عمومی س��ازمان ملل متحد انجام ش��د، تصریح کرد: 
ایران به طور کامل ب��ه تعهدات خود عم��ل کرده و تا 
زمانی که طرف مقابل به تعهداتش پایبند باشد، ما هم 

پایبند خواهیم بود.
روحانی، بهره مندی ایران از فضای مثبت اقتصادی را 
جزو تعهدات برجام برش��مرد و اظهارداشت: تا برخی 
مش��کالت فن��ی در زمینه بان��ک و بیمه حل نش��ود، 
تعهدات طرف مقاب��ل به انجام نرس��یده و دولت های 
اروپایی باید به بانکهای بزرگ ب��رای همکاری با ایران 
اطمینان دهند و لندن می تواند ق��دم اصلی را در این 
زمین��ه بردارد.رییس جمه��وری با ابراز خرس��ندی 
از بهبود و توس��عه رواب��ط تهران - لندن در س��الهای 
اخیر، افزود: با احترام متقاب��ل و تمرکز بر همکاری در 
چارچوب منافع مش��ترك می توانی��م بر ذهنیت های 

منفی تاریخی غلبه کنیم.
روحانی اظهارداش��ت: نتایج همکاری دو کشور را طی 
سالهای اخیر در مذاکرات هسته ای دیده ایم و اکنون 
نیز فرصت برای توس��عه روابط اقتصادی، سیاس��ی و 
فرهنگی و استفاده از ظرفیت ها به نفع دو ملت فراهم 

اس��ت. رییس جمهوری در بخش دیگری از س��خنان 
خود به موضوعات منطقه حس��اس خاورمیانه اش��اره 
کرد و ب��ا تاکید بر اینک��ه 'منطقه ما مس��ایل پیچیده 
ای دارد و جز راه حل سیاسی مس��یری برای حل آنها 
وجود ندارد ' ، گفت: ایران آماده هم��کاری با اتحادیه 
اروپا، انگلیس و کشورهای منطقه برای ثبات و امنیت 

بویژه در سوریه ، عراق و یمن است.
'ترزا می' نخس��ت وزیر بریتانیا نیز در این دیدار با ابراز 
خرسندی از توس��عه روابط دو کش��ور در عرصه های 
سیاسی و اقتصادی طی سالهای اخیر گفت: از افزایش 
سطح مناسبات دو کشور در همه عرصه ها حمایت می 
کنیم. نخست وزیر بریتانیا اظهارداشت: لندن حمایت 
خود را از گام مه��م برجام ادامه خواه��د داد و معتقد 
اس��ت طرفین باید به اصول توافق شده متعهد باشند.

وی با بیان اینکه ب��رای حل مش��کالت بانکی و بیمه 
ای و بهره مندی اطمینان بخ��ش ایران از فرصت های 
اقتصادی در ح��ال هماهنگی با طرفی��ن برجام برای 
اقدامات الزم هستیم، تصریح کرد: بریتانیا یک هیات 
بانکی را ب��رای مذاکرات و همکاری ه��ای فنی با بانک 

مرکزی ایران راهی تهران می کند.

بهره مندی ایران از فضای مثبت اقتصادی جزو تعهدات برجام است

هدف اصلی دشمن اخالل در اقتصاد کشور است

حضرت آیت اهلل خامنه ای هدف اصلی دشمن در شرایط کنونی را 
اخالل دراقتصاد کشور دانستند وتصریح کردند: دشمن به دنبال بد 
شدن شرایط اقتصادی مردم و در نهایت ایجاد نارضایتی از اسالم و 

نظام اسالمی است.
به گزارش خبرگزاری مهر  به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام 
معظم رهبری،  همزمان با عید سعید غدیر خم، عید امامت و والیت، 
و عیُد اهللِ االَکبر، صبح امروز )سه ش��نبه( هزاران نفر از قش��رهای 
مختلف مردم با حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای رهبر معظم انقالب 

اسالمی، در حسینیه امام خمینی )ره( دیدار کردند.
رهبر انقالب اسالمی در این دیدار ضمن تبریک عید سعید غدیر 
خم، مهمترین پیام ماج��رای غدیر را تعیی��ن »امامت« به عنوان 
ضابطه و قاعده حکومت در اسالم بیان کردند و با اشاره به ویژگیهای 
منحصر به فرد حضرت عل��ی)ع( به وی��ژه خصوصیات حکومتی 

ایشان، الزمه تمس��ک به والیت امیرالمومنین علی)ع( را حرکت 
در مس��یر خصوصیات و عمل به توصیه های آن شخصیت ممتاز 
دانستند.ایشان با اش��اره به برخی تعابیر که از عید غدیر به عنوان 
»عید بزرگ الهی« یاد کرده اند، گفتند: عل��ت این تعابیر، رویداد 
بسیار مهمی اس��ت که در ماجرای غدیر محقق شد و آن، تعیین 

ضابطه و قاعده ی حکومت در اسالم است.
ایشان افزودند: این ضابطه، همان امامت و والیت در جامعه اسالمی 

است که به دستور خداوند و به وسیله پیامبر اسالم)ص( اعالم شد.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنش��ان کردند: عالوه بر تعیین ضابطه، 
حضرت عل��ی)ع( به عن��وان مص��داق امامت معرفی ش��دند که 

شخصیتی بزرگ، نورانی، قدسی و غیرقابل خدشه بودند.
ایش��ان افزودند: البته هیچ کس در مقام امام��ت و رهبری جامعه 
اس��المی به قله بی همت��ای امیرالمؤمنین دسترس��ی ن��دارد و 
بزرگ ترین شخصیتهای علمی و عرفانی تاریخ اسالم همچون امام 
بزرگوار ما که ش��خصیتی بزرگ، جامع االطراف و برجسته بود، در 
مقابل امیرالمؤمنین)ع( همچون ش��عاع و پرتوی از نور خورشید 

هستند.
ایشان در جمع بندی این بخش از سخنان خود تأکید کردند: واقعه 
غدیر، پایه گذاری قاعده حکومت در جامعه اسالمی است و نشان 
می دهد اسالم به غیر از ضابطه امامت و والیت، مدل های حکومت 
های سلطنتی، شخصی، زر و زور، زیاده خواه، متکبر، پیرو شهوات و 

اشرافی را قبول ندارد.



اقتصاد                     ی3

گوشه كنار اقتصاد                     

افزایش 14.5 درصدی توليد شمش 
فوالد در كشور

اتاق خبر: ش��رکت های فوالد ساز 
کش��ور در مردادماه، ی��ک میلیون 
و 527 ه��زار و 463 ت��ن فوالد خام 
تولید کردند که این می��زان تولید  
در مدت مشابه س��ال گذشته، یک 

میلیون و 333 هزار و 318 تن بود.
7 میلی��ون و 588 ه��زار و 41 تن 

فوالد از ابتدای امسال تا پایان مرداد 
ماه شمش در کشور تولید ش��د ، که این میزان تولید نیز در 
مقایسه با تولید 7 میلیون و 206 هزار و 146 تنی پارسال در 

همین مدت، 5.3 درصد افرایش یافته است.
براساس این گزارش شرکت های بزرگ فوالد ساز هر شامل 
»فوالد مبارکه« 2 میلیون و 288 ه��زار و 504 تن، »فوالد 
خوزس��تان« یک میلیون و 477 ه��زار و 442 تن، »ذوب 
آهن اصفهان« یک میلیون و 48 ه��زار و 487 تن، »فوالد 
هرمزگان« 438 هزار و 302 تن، »س��با« 289 هزار و 161 
تن، »فوالد خراس��ان« 242 هزار و 50 تن، »فوالد آلیاژی 
ایران« 154 هزار و 334 تن و نیز »گروه ملی صنعتی فوالد 

ایران« 22 هزار و 161 تن فوالد خام تولید کردند.
استخراج بيش از یک ميليون تن مواد 

معدنی از معادن استان زنجان
اتاق خب�ر: ناصر فغف��وری اظهار 
ک��رد: پروژه ه��ای مهم��ی در پنج 
ماهه نخست امسال توسط سازمان 
صنعت، معدن و تجارت در اس��تان 
به بهره برداری رسیده است که آغاز 
به کار نخستین واحد آهن اسفنجی 
استان توسط س��رمایه گذار چینی، 
راه ان��دازی بزرگ ترین و مدرن ترین 

کارخانه تولید کاغذ کشور توسط ش��رکت راشاکاسپین و 
راه اندازی مدرن ترین واحد ریس��ندگی استان با تکنولوژی 
سوئیس توسط ش��رکت پویاریس از جمله اقدامات انجام 
گرفته در حوزه صنعت اس��تان زنجان بوده است که اتفاق 

مهمی در رتبه صنعتی استان و اشتغال زایی در استان است.
بهره برداری از 4835 واحد مسکن مهر

اتاق خبر: محس��ن نریمان مع��اون وزیر 
راه و شهرس��ازی در مراس��م بهره برداری 
از واحدهای مس��کن مهر در ش��هر جدید 
هشتگرد هدف از حضور خود را بهره برداری 
بخشی از واحدهای مسکن مهر که فرصت 
افتتاح آنها در هفته دولت ب��ه دلیل تراکم 
برنامه ها پیش نیامده بود، اعالم کرد و گفت: 

امروز 4 هزار 835 واحد مسکن مهر ش��هرجدید هشتگرد بهره برداری 
شد. سید شمس میریان مدیر عامل شرکت عمران شهرجدید هشتگرد 
نیز گفت: امروز 6 طرح عمرانی در ش��هرجدید هشتگرد به بهره برداری 
رس��ید که ش��امل افتتاح بلوار 81 متری خلیج فارس با اعتبار 45000 
میلیون ریال و کلنگ زنی 12 مدرسه 12 کالسه که برای هرمدرسه 4و 
نیم میلیارد ریال اعتبار برآورد شده و کلنگ زنی خانه فرهنگ با اعتبار 14 
میلیارد و 450 میلیون ریال و سالن ورزشی و مجتمع تجاری و کالنتری 

فاز 7 می باشد.
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اتاق خبر:  فعاالن اقتصادی معتقدند مناط��ق آزاد و ویژه 
اقتصادی موجود طی دهه های گذش��ته کارکرد مطلوب و 
مفیدی نداشته اند و به منافذی برای قاچاق و حیات خلوت 
عده ای جهت رانت جویی و فشار بر تولیدکنندگان تبدیل 
ش��ده اند.  بر این اس��اس، تش��کیل 19 منطقه جدید، جز 
افزایش منافذ قاچاق و رانت جویی، دستاوردی برای کشور 

به ارمغان نخواهد آورد.  
در واقع با پیش��نهاد دول��ت برای تاس��یس مناطق آزاد 
جدید این س��وال مطرح می ش��ود که 20 منطقه آزاد و 
ویژه اقتصادی که در س��ال های گذش��ته تشکیل شده 
چه ثمره ای برای اقتصاد کشور داشته که نیاز به تاسیس 
مناطق آزاد بیشتری باش��د. درحالیکه فعاالن اقتصادی 
معتقدند این مناطق نه تنها منجر به توس��عه اقتصادی 
کشور نش��ده بلکه روزنه ای برای ورود کاالهای قاچاق و 
دالل بازی به وجود آورده اس��ت که در نهایت هم موجب 
افزایش قیمت  ب��ه خصوص قیمت زمین در ش��هرهای 

مرزی شده است.
مناطق آزاد ایران بدالیل متعددی طی این سالها نتوانستند 
به کارکرد مطلوب خود دس��ت پیدا کنند و از گرد رقابت با 
همتایان خود جاماندند؛ همین مس��اله موجب ش��د این 
مناطق به فرصت طالیی رانت خواران تبدیل شوند؛ از زمین 

خواری و دریاخواری گرفته تا قاچاق و فرار مالیاتی.
در تمام دنیا پیش از تاس��یس مناطق آزاد، زیرس��اختهای 
الزم از جمله در زمینه فناوری اطالعات، نیروی کار، صنایع 
پشتیبانی، زیربناها و خدمات در سطح جهانی، پشتیبانی 
قانونی دولت، انتخاب مکان استراتژیک و سازمان مسئول 
تامین و پیش بینی ش��ده و س��پس اقدام به تاس��یس این 
مناطق می شود اما متاسفانه در کشور ما بدلیل عدم پیش 
بینی این موارد، مناطق آزاد موجود هنوز از فقدان بسیاری 
از زیرس��اختها رنج می برن��د و با اعتبارات قط��ره چکانی و 
با روندی کند در حال توس��عه این زیرس��اختها هستند و 
تاسیس مناطق آزاد جدید نیز فشار مضاعفی را به اعتبارات 
این حوزه وارد خواه��د کرد.یکی دیگر از  مس��ائل مهم در 
تشکیل مناطق آزاد، اس��تراتژیک بودن موقعیت منطقه و 

بهره مندی از حداقل امکانات است؛  اغلب مناطق آزاد موفق 
جهان در مناطق خاص جغرافیایی که دسترسی به آب های 
آزاد دارند، تشکیل شده است. اما متاسفانه در کشور مساله 
کامال برعکس است، یعنی مناطق آزاد را به عمد در مناطقی 
تاسیس می کنند که جزو مناطق محروم است؛ به این امید 
که فعالیت منطقه آزاد منجر به توسعه منطقه محروم شود. 
تشکیل منطقه آزاد چابهار در منطقه محروم بندر چابهار از 
جمله نمونه های بارز این سیاست است.   یکی از موضوعاتی 
که در پیش��نهاد الیحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه تجاری از 
سوی دولت مطرح شده، این است که دولت تحت فشارهای 
سیاسی برخی نمایندگان مجلس این الیحه را مطرح کرده 
است و در واقع نه تنها پش��تیبانی علمی ندارد بلکه همین 
موضوع یکی از نشانه های ایجاد رانت در این مناطق است. 

موضوعی که فعاالن اقتصادی هم به آن اذعان دارند.
ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی و 
صنایع و معادن ایران در گفتگو ب��ا مهر در خصوص الیحه 
ایجاد مناطق آزاد جدید، اظهار داش��ت: ما قبال به صراحت 
نظر اتاق را اعالم کردیم. ات��اق مخالف این تصمیم صریح و 
تند دولت برای ایجاد مناطق آزاد جدید است و به نظر ما کار 

کارشناسی بر روی آن انجام نشده است.
روغنی با بیان اینکه تشکیل مناطق جدید کمک به تولید و 
صنعت کشور نیست بلکه به رانت و رانت جویی و قاچاق کاال 
کمک می کند، اظهار داشت:انتظار می رود مجلس تصمیم 

درستی در این ارتباط بگیرد.

اتاق خبر: محمدرض��ا نجفی در گفت وگو با ایس��نا 
گفت: تاکید مقام معظم بر اس��تفاده کاالی ایرانی 
یک راهبرد و جهت گیری درس��ت است اما برای 
عملیاتی شدن این راهبرد باید زیرساخت های 
الزم ه��م در حوزه مصرف و ه��م در حوزه تولید 

به وجود آید؛ ب��ه عبارت دیگر ب��رای جامه عمل 
پوش��اندن به این فرمایش ضرورتا باید تولید رقابتی 

داشته باشیم.
نایب رییس مجمع نماین��دگان تهران با بی��ان اینکه تا زمانی 
که کاالی ایرانی نتواند پی��روز رقابت در کیفیت، قیمت و زمان 
تحویل باشد، نخواهد توانست س��هم بازار داخلی را از آن خود 
کند، گف��ت: زمانی می توان نس��بت به فراگیر ش��دن مصرف 
کاالی ایرانی امیدوار شد که تولید جای خود را در بازار مصرف 
باز  کند و سهم مناسبی را به دس��ت آورد و این نمی شود مگر 
کاالی ایرانی با کیفی��ت و با قیمت و در زمان مناس��ب به بازار 
عرضه شود. هر نقص و اش��کالی به هر یک از سه عنصر مذکور 
وارد باشد به طور طبیعی از سهم کاالی ایرانی کاسته و بر سهم 

رقبای خارجی افزوده می شود و س��هم کاالی ایرانی 
از بازار مصرف از دس��ت می رود.وی در پاس��خ به 
این پرس��ش که با وجود مش��کالت ساختاری، 
اجرایی و فنی خودروسازان و خودروهای ایرانی 
صنعت خودرویی کشور توان رقابت با برندهای 
خودروسازی جهان را دارد، گفت که اگر مدیران 
صنعت خودروسازی کش��ور وضعیت جاری را ادامه 
دهند و مس��یر وصله و پینه کردن و بهب��ود تدریجی را دنبال 
کنند، این روند نسبتی با نیازهای جامعه ندارد. نماینده مردم 
تهران در مجلس در ارزیابی از عملکرد خودروس��ازان کش��ور، 
گفت: با جهت گیری و ش��تابی ک��ه در  خودروس��ازان داخلی 
می بینم، گمانم این است که تا ش��رایط رقابتی و غیررانتی به 
وجود نیاید،  تحقیق و توس��عه ارتقاء نیابد، قیمت تمام ش��ده 
کاهش نیابد، ارتقاء کیفیت حاصل نش��ود، خودروهای پیش 
خرید شده به موقع تحویل نش��ود و  توجه کافی به نیازهای به 
حق مشتریان نشود، نمی توان به افزایش کیفیت خودروهای 

ایرانی و رضایت مشتریان از آنها امیدی داشت.

بررسی چالش های مناطق آزاد ایران

خودرو ایرانی باید با کیفیت و قیمت مناسب به بازار عرضه شود



4
راهروهای اتاق

 FATF عضویت ایران در 
دستخوش مسایل سياسی شد

اتاق خبر:  مس��عود خوانس��اری 
در نشس��ت هیات نمایندگان اتاق 
تهران، گفت: مسوول اجرای قانون 
FATF وزارت ام��ور اقتص��ادی و 

دارایی است .
وی م��ی گوی��د، بده��ی بخ��ش 
خصوصی به شبکه بانکی کشور در 
فصل دوم سال نس��بت به فصل اول 160 هزار میلیارد ریال 
افزایش یافته اس��ت. خوانس��اری افزود: حجم نقدینگی در 
بهار 1395 نسبت به فصل گذش��ته 4.2 درصد رشد داشته 
است. سهم سپرده های کوتاه مدت از نقدینگی کل کشور در 
سال 1395 افزایش یافته اما سهم سپرده های بلندمدت به 

دلیل کاهش سود سپرده بانکی، کاهش یافته است.
رییس اتاق تهران می گوید، باوج��ودی که توافق های قابل 
توجهی کس��ب و مقرر ش��ده بانک های س��ینا، پارسیان و 
خاورمیانه در آلمان شعبه دایر کنند، نقل و انتقال پول هنوز 

با مشکل مواجه است.
رییس اتاق تهران با اشاره به این که مبادالت پولی در زمان 
تحریم از مبادی غیررس��می انجام می ش��د، ابراز امیدواری 

کرد وضعیت به حالت عادی برگردد.
كارآفرینی باید به سنت تبدیل شود

ات�اق خب�ر: سیدحس��ین 
س��لیمی گفت: کارآفرینان 
باید مورد تشویق قرار گیرند. 
باید دیده شود چه روشی را 
در پیش گرفته اند که موفق 
شده اند. حتی باید نقش مهم 
کتاب های  در  کارآفرین��ان 

دبستان نیز آورده شود.
این عضو هی��ات نمایندگان اتاق ای��ران معتقد 
اس��ت اگر در جامعه ای ب��ه کار آفری��ن و کار او 
اهمیت دهن��د، الگویی برای جوانان می ش��وند 
که آنه��ا ه��م روزی هم��ان راه��ی را بروند که 

کارآفرینان رفته اند.
س��لیمی ادام��ه داد: وقتی نس��ل جدی��د ببیند 
کارآفرین��ان چق��در ب��رای اجتم��اع خ��ودش 
دلس��وزی کرده، این تفکر به تمام افراد تس��ری 
پیدا می کند که افراد در قبال جامعه مس��ئولیت 
اجتماعی دارن��د و اگ��ر می توانن��د کارآفرینی 
کنند، باید انج��ام دهند.او درباره دی��دگاه افراد 
جامع��ه به س��رمایه داران گفت: دی��دگاه برخی 
افراد به س��رمایه دار، دیدگاه ظلم و س��تم بود و 
فکر می کردند که س��رمایه داران ضد کارآفرینی 
هس��تند اما وقتی جامعه متوجه شود کارآفرین 
برای صدها یا ه��زاران نفر کار و اش��تغال ایجاد 
کرده، به کارآفرینی ارزش می دهند و نس��ل در 

نسل  این فرهنگ را ادامه می دهند.
س��لیمی معتق��د اس��ت کارآفرین��ی و احترام 
گذاشتن به کارآفرین باید به سنت تبدیل شود، 
چرا که اگر جوان��ان ببینند چنی��ن احترامی به 
کارآفرینان گذاشته می ش��ود خودشان ترغیب 

می شوند به این سمت بروند.
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اتاق خبر:  
با این وجود هنوز بحث هاي زیادي درباره وضعیت تشکل ها وجود 
دارد. مسائلي همچون حضور تشکل هایي که قانونا نباید در هیات 
نمایندگان حضور پیدا کنند و همچنین تشکل هایي که در هیات 
نمایندگان نیستند ولي قانونا حق حضور دارند مورد بحث زیادي 

قرار گرفته است.
 نگاهي به قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار وظایف روشني را در حیطه 
بحث تشکل ها در اختیار اتاق بازرگاني گذاشته است. بر اساس این 
قانون تشکل هاي اقتصادي تشکل هایي است که براي حفظ حقوق 
و منافع مشروع و قانوني اعضا و ساماندهي فعالیت و بهبود وضعیت 
اقتصادي اعضا اعم از حقیقي و حقوقي، به موجب قانون یا به صورت 
داوطلبانه توس��ط مدیران صنایع و معادن، کش��اورزي، بازرگاني، 
خدمات و نیز صاحبان کسب یا پیش��ه یا حرفه و تجارت نزد اتاق ها 
یا س��ایر مراجع قانوني ثبت شده یا مي شوند. همچنین تشکل هاي 
اقتصادي سراسري: آن دسته از تشکل هاي اقتصادي که در چندین 
استان کشور شعبه و عضو داشته باش��ند و تعیین آنها بر عهده اتاق 
بازرگاني است. بر اس��اس ماده 5 این قانون اتاق ها مکلفند فهرست 
ملي تشکل هاي اقتصادي را تهیه و تغییرات آن را اعالم کنند. در آن 
دسته از فعالیت هاي اقتصادي که فاقد تشکل فعال هستند، اتاق ها 
موظفند براي س��اماندهي، ایجاد و ثبت تشکل هاي اقتصادي فعال 
زمینه هاي الزم را ایجاد کنند و در فعالیت هایي که تشکل هاي موازي 
وجود دارد، زمینه ادغام، شبکه س��ازي، یکپارچه س��ازي و انسجام 
تش��کل هاي موازي را فراهم کنند.در حقیقت وظیفه اتاق بازرگاني 
در زمینه تش��کل ها بحث س��اماندهي به این تشکل هاست به ویژه 
آنکه تشکل هاي زیادي در خارج از اتاق بازرگاني به ثبت رسیده اند و 

طبیعتا آنها نیز به کمک براي افزایش کارآیي خود نیاز دارند.
 نگاهي به تشكل هاي ثبت شده در اتاق

در حال حاضر حدود 180 تش��کل ملي و 120 تش��کل اس��تاني 
در اتاق بازرگاني به ثبت رس��یده در حالي که س��هم تشکل ها در 
هیات نماین��دگان اتاق ایران تنها حدود 130 تش��کل اس��ت. در 
حقیقت بر اس��اس آیین نامه بسیاري از تش��کل ها امکان دریافت 
کرس��ي در هیات نمایندگان اتاق ایران را نداش��ته اند. از س��وي 
دیگر حضور برخي تشکل ها در هیات نمایندگان اتاق ایران مورد 
انتقاد بود. بر اس��اس قانون اتاق بازرگاني هی��ات نمایندگان اتاق 
ایران از منتخبین اتاق هاي سراسر کشور و نمایندگان اتحادیه ها 
و سندیکاهاي وابس��ته به اتاق تشکیل مي ش��ود. به همین دلیل 
بسیاري از کارشناسان به حضور تشکل هاي با عناوین دیگر مانند 
انجمن ها که خالف نص صریح قانون است انتقاد مي کنند. در دوره 
جالل پور تالش ش��د با ایجاد ش��بکه هرمي ناکارآمدي تشکل ها 
پوشش داده شود. براي مثال در خرداد 95 جالل پور در مصاحبه یي 
اعالم کرد متاسفانه در مدتي که من رییس اتاق بازرگاني هستم، 
تشکل هاي ما از موقعیت ها اس��تفاده نکردند و سستي و کم کاري 
گذشته را با خودش��ان به همراه دارند. ما هنگامي مي توانیم نظام 
تشکلي را ش��کل دهیم که دو طرف آمادگي داش��ته باشند. یک 
طرف باید دولت و نظام حاکمیتي و قواي سه گانه را آماده کنیم که 
نظام تشکلي را بپذیرند و آمادگي واگذاري مسوولیت و حضور آنها 
در تصمیم گیري را اصل و مبنا ق��رار دهند و یک طرف دیگر اینکه 
تشکل ها خود را براي این سازوکار آماده کنند. من این آمادگي را در 

تشکل ها نمي بینم. قطعا اگر تشکل ها خود را آماده و همراه نکنند، 
ما در برنامه هاي خود این موضوع را داریم که به آنها اخطار دهیم. 
سپس در مجامعي که برگزار مي کنند به صورت کتبي این اخطار 
را اعالم کنیم و نهایتا در صورتي که این اخطار ها را نادیده گرفتند، 
درخصوص تش��کیل تش��کل جدید اقدام کنیم. اما این موضوع 
خواسته ما نیست. ما مي خواهیم تشکل هاي بزرگ خودشان را با 
جایگاه هایي که برایشان تعریف مي ش��ود، همراه کنند.جالل پور 
در خرداد 95 تاکید داشت اتاق بازرگاني سعي دارد که تشکل هاي 
موازي را در قالب فدراسیون و کنفدراسیون ها تجمیع کند و هریک 
در نقش خود ظاهر شوند. در واقع هر تشکل در هر نقشي که قوي تر 
است، ظاهر ش��ود و تصمیم گیري کند. ما مي خواهیم به سیاست 
تش��کل هاي ملي، فدراس��یون ها و کنفدراس��یون ها جامه عمل 
بپوشانیم. هر یک از تشکل هایي که نتوانست با این سیاست گذاري 
همراه شود، باید با تش��کل هاي موازي خود ادغام شود و عملکرد 

یکپارچه یي را در بدنه بخش خصوصي شکل دهد.
 برنامه شافعي براي تشكل ها

با کنار رفتن جالل پور از مسند ریاست شافعي این بار کار سخت تري 
درباره تشکل ها نسبت به دوره قبلي ریاس��ت خود دارد. وضعیت 
تشکل ها از دوره قبل نیز نابسامان تر است و تشکل هاي زیادي به 
صورت صوري و از باال ایجاد شده است بدون آنکه ساختار کافي در 

این تشکل ها وجود داشته باشد.
ش��افعي در نخس��تین مصاحبه یي که در آن خبر از کاندیدا شدن 
خود داد اعالم کرد در زمان ریاس��ت اول م��ن بحث همکاري میان 
تش��کل هاي بخش خصوصي مطرح ش��د و در این دوره نیز ائتالف 
مبارك و میموني در بخش خصوصي ش��کل گرفت که قدم اول آن 
ایجاد دبیرخانه 3 اتاق بازرگاني، تعاون و اصناف بود. در حقیقت این 
موضوع نباید به اینجا ختم ش��ود و برنامه من بسیار گسترده تر بود. 
ما تصمیم داریم که حرکتي هماهنگ براي گسترش فعالیت هاي 
مشترك فعاالن بخش خصوصي داشته باشیم. بحث تنها مربوط به 
3 اتاق که قانون به آنها اشاره داشته است نیست. تعداد بسیار زیادي 
تشکل در نهادهاي مختلف به ثبت رسیده است که همه آنها باید زیر 
یک پرچم جمع ش��ود. از نظر من تمامي آنها پتانسیل هاي زیادي 
دارند و این پتانسیل ها باید به کار گرفته شود. اگر فضا براي حضور این 
تشکل ها باز باشد، مي توانیم انتظار داشته باشیم که تغییرات اساسي 
در شرایط تمام فعاالن بخش خصوصي رخ دهد. تمام این تشکل ها 
در نهایت مي خواهند، مش��ورت و راهکار به دولت ارائه دهند و این 
چند صدایي قواي 3گانه را با مشکالت زیادي روبرو مي کند. تا زماني 
که این اتحاد شکل نگیرد مش��ورت ها کارساز نیست. صداي بخش 
خصوصي باید واحد باشد تا تصمیم گیرندگان تردید نداشته باشند 

که تصمیمي که مي گیرند با نظر بخش خصوصي همخواني دارد.

نياز به تجدیدنظر کلي در بخش تشكل ها

 اتاق
 بازرگانی
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گفت و گو
بهروز خدارحمی، ریيس كميسيون بازار سرمایه خانه 

اقتصاد ایران  

  FATF پيوستن به 
راهی برای مبارزه با پولشویی 

اتاق خبر: به��روز خدارحمی، 
رییس کمیسیون بازار سرمایه 
خانه اقتصاد ایران در این راستا 
گفته است که FATF یکی از 
الزامات جهانی ش��دن است تا 
بتوانیم تعامل با دنیای خارج را 

شکل بدهیم.
وی با بیان اینکه ما نس��بت به 

تغییرات بین الملل��ی نمی توانیم بی اعتنا باش��یم، 
گفت: یک راه حل درب��اره پدیده های نوظهور پاك 
کردن صورت مس��اله اس��ت و اینکه بگوییم ما این 
موضوع را به رسمیت نمی شناسیم اما در حوزه های 
مختلف باید پاس��خگو باش��یم و مجبور هستیم تا 
هزینه های زیادی را بابت فعال نبودن در این حوزه 

بپردازیم.
دبیرکل کان��ون نهادهای س��رمایه گ��ذاری ایران 
با بی��ان اینکه م��ا در 90 درصد مس��ائل مربوط به 
پولش��ویی با دنیا اجماع داریم، اف��زود: تنها در 10 
درصد ممکن است اختالف نظرهایی وجود داشته 
باش��د که آن هم مربوط به موضوع خرید و فروش 
الکل است که در برخی از کش��ورها مجاز شناخته 

می شود.
خدارحم��ی در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه علت 
مخالفت ها برای الحاق به FATF چیس��ت، گفت: 
دلیل منطق��ی برای ای��ن موضوع وجود ن��دارد اما 
بهترین موضع این است که همه ارکان دلسوز نظام 
کمک کنند تا در قالب منافع کش��ور حرکت کنیم 
و بی رحمانه و بدون اینکه اش��راف و آشنایی با این 

موضوع داشته باشیم در مورد آن اظهار نظر نکنیم.
رییس کمیسیون بازار س��رمایه خانه اقتصاد ایران 
با اش��اره به کندی مراودات بانکی خاطر نشان کرد: 
پیدا کردن کارگزاری در بانک های بزرگ کار آسانی 

نیست و باید به ابعاد مختلف آشنایی داشت.
وی افزود: با توجه به هزینه بر ب��ودن این مراودات، 
نیازمند یکپارچگی و شفافیت در فضای بین المللی 
هستیم و قرار نیس��ت اطالعات محرمانه کشور که 
مربوط به ارگان ها و نهادهای امنیتی اس��ت افش��ا 
ش��ود. این اتفاق انقدر از اهمیت برخوردار است که 
کلود بارتول��ون، رییس مجلس فرانس��ه نیز گفت: 
کشور ما درصدد است، فعالیت هایی را در چارچوب 
انتق��ال تجربه و هم��کاری فنی برای پیاده س��ازی 
استانداردهای FATF با ایران انجام دهد تا بتواند 
بر ایاالت متحده فش��ار آورد و در ای��ن زمینه آماده 

حمایت و همکاری با ایران هستیم.
خدارحمی درباره اقدام های گ��روه ویژه اقدام مالی 
)FATF( در سطح جهانی گفت: هر چند در زمینه 
گروه ویژه اقدام مالی حساسیت هایی وجود دارد اما 
این مساله فقط مربوط به ایران نیست و این مساله 

در کشورهای دیگر نیز وجود دارد.

اتاق خبر: نکته ای که پیش از هر چیز باید به آن اش��اره شود، این 
است که اگر دولت هر کاری در زمینه اقتصاد انجام می دهد، نمی توان 
گفت چون سال آخر دولت است به خاطر اینکه می خواهد برای سال 
بعد رای آورد این کار را انجام می دهد. مگر قرار اس��ت دولت فقط برای 
رای آوردن کار کند؟ وظیفه دولت ایجاد رفاه عمومی است و باید کاری 

کند که رفاه و رونق در اقتصاد اتفاق بیفتد. 
با این اوصاف می توان گفت دولت بزرگ ترین بدهکار بانکی اس��ت اما 
همواره در طول تاریخ دولت ها بزرگ تری��ن بدهکاران بانکی بوده اند و 
این مساله چیزی نیست که منحصر به همین دولت و کشور ما باشد. 
حال اینکه دولت چگونه می خواهد بدهی ه��ای خود را پرداخت کند، 

مساله ای است که در این زمینه مطرح می شود. 
برای پرداخت بدهی های دولت راهکار های بس��یاری وج��ود دارد، از 
جمله اینکه دولت می تواند از طریق کوچک ک��ردن حجم خود، عدم 
سرمایه گذاری جدید، افزایش واگذاری ها و شفاف کردن اقتصاد بخش 
زیادی از مشکالت مالی خود را رفع کند. همچنین دولت باید کشور را بر 
مبنای مالیات اداره و از فرار های مالیاتی جلوگیری کند. مبارزه با قاچاق 
نیز باید با پیگیری بیشتری دنبال شود همچنین در جهت تقویت تولید 

باید قدم های موثری توسط دولت برداشته شود. 
راهکار کوتاه مدت نیز این اس��ت که دولت از طریق انتشار اوراق بدهی 
خزانه یا اوراق مشارکت، نقدینگی ها را جمع کند که این باعث می شود 

هم تورم کاهش پیدا کند و هم بدهی ها پرداخت شود. 
راهکار دیگر این است که دولت ش��رکت هایی که در آن سهام دارند را 

واگذار کند با این وجود باید توجه داشت که این واگذاری باید واگذاری 
درست باشد نه اینکه تجربه آنچه در واگذاری سهام عدالت پیش آمد 
تکرار شود و هم طرح های توسعه اجرا نش��ود هم شرکت ها با مشکل 
مواجه شوند. در واقع اگر این واگذاری ها درست انجام شود بسیاری از 

مشکالت دولت نیز حل خواهد شد. 
همچنین راه دیگری ک��ه پیش روی دولت ق��رار دارد، انتش��ار اوراق 

مشارکت ارزی است.
با توجه به اینکه بعد از برجام روابط اقتصادی ایران با کشور های دیگر 
بهبود پیدا کرده اس��ت احتمال اینکه از این اوراق در س��ایر کشور ها 
استقبال شود نیز باالست به خصوص با توجه به اینکه بهره بانک ها در 
سایر کشور ها کم یا حتی منفی است استقبال کشور های دیگر از اوراق 
مشارکت ارز می تواند راهکار مناسبی برای تامین نقدینگی دولت باشد و 
پول جدیدی نیز برای بازار تامین شود که پایه پولی کشور را نیز افزایش 
ندهد. با این حال، اگرچه سال هاس��ت که صحبت از خصوصی سازی، 
واگذاری و در یک کالم کوچک کردن دولت اس��ت اما طی تاریخ دیده 
ش��ده که دولت های مختلف که سیاس��ت های مختلفی را نیز دنبال 
می کردند، نسبت به خصوصی سازی مبادرت نکرده و دولت ها همچنان 
بزرگ باقی مانده اند.در این زمینه پیش از هرچیز باید در نظر داشت که 
دولت ها باید براس��اس برنامه حرکت کنند. اینکه وقتی دولتی تغییر 
می کند تمام برنامه های کش��ور نیز تغییر کند نه منطقی و نه درست 
است. با این وجود این س��وال به وجود می آید که چرا خصوصی سازی 
سال هاست که عملیاتی نشده است؟ در پاس��خ باید گفت گذشتن از 
قدرت به هر حال سخت است. دولت کارمندان زیادی دارد و فرهنگ 
عمومی کشور نیز به گونه ای است که هیچ فردی حاضر نیست به خاطر 
اصالح ساختار کشور از خود گذشتگی نشان دهد. تصور عمومی بر این 

است که برای داشتن رفاه باید کارمند دولت بود. 
با این تفاس��یر، ما باید تالش کنی��م حجم دولت کم ش��ود به طوری 
که دول��ت باید وظیف��ه نظارتی و هدایتی برعهده داش��ته باش��د، نه 
اینکه بن��گاه داری کند. همچنی��ن دولت بای��د از نقش داش��تن در 
سیاستگذاری های جزء و دخالت در اقتصاد بپرهیزد، کمااینکه در حال 
حاضر برخی از شرکت هایی که اقتصاد کشور را اداره می کنند در ظاهر 

خصوصی هستند ولی مدیران آنها توسط دولت انتخاب می شود.

فرار از تنگنای مالی، چگونه؟
ابراهيم جميلی – ریيس خانه اقتصاد ایران : 

اتاق خبر:  
برخی از کارشناس��ان بازار سرمایه معتقدند 
بررسی عملکرد بازار بورس اوراق بهادار نشان 
می دهد که بازار س��رمایه در عمل، جایگاه 
واقعی و شایسته خود را در اقتصاد ملی کشور 

بدست نیاورده است.
گفتنی است در ش��رایطی که بورس تهران از نیمه 

دوم دی م��اه 92 تا کنون ری��زش ممت��دی را به دالیل 
مختلفی از جمله افت قیمت نف��ت، ریزش قیمت ها در 
بازارکاالیی و همچنین ضعف در س��اختار اقتصاد کالن 
کش��ور  را تجربه کرده است اما بس��یاری از کارشناسان 
مشکالت س��اختار و قوانین متعدد را عامل رکودی آن 
عنوان می کنند و معتقدند س��ازمان بورس نباید از حل 
این مشکالت غافل شود، چرا که این ضعف های ساختاری 
موجب کاهش کارآیی. نقدش��وندگی و ایجاد رفتارهای 

سلیقه ای در بازار سهام ش��ده  و در شرایط فعلی 
بی اعتمادی را تشدید می کند.

در همی��ن رابط��ه ابراهیم عنای��ت، عضو 
کمیس��یون ب��ازار س��رمایه خان��ه اقتصاد 
ایران بیان کرد: موضوع س��هام ش��ناور آزاد 
نکته بسیار مهمی اس��ت که باید مورد توجه 
مسئوالن قرار گیرد علی رغم آنکه تعداد زیادی از 
شرکت ها با سرمایه های باال در بورس پذیرفته شده اند اما 
متاسفانه درصد سهام شناور آزاد آنها بسیار پایین است 
به همین دلیل در قمیت دیگر س��هام ها تاثیر می گذارد 

و باعث ایجاد صف های خرید و فروش طوالنی می شوند.
وی افزود: اگر درصد سهام ش��ناور آزاد را به استاندارد 
20 درصد برس��انیم کمک بزرگی در نقد شوندگی و 
جلوگی��ری از س��فته بازی ک��رده  و قیمت س��هام ها 

متعادل تر خواهد شد.

ابراهيم عنایت – عضو كميسيون بازار سرمایه خانه اقتصاد ایران

سهام شناور آزاد باید افزایش یابد
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تشکل تشکل ها و چشم انداز منافع ملي
اتاق خب�ر: اگر به مفهوم تش��کل 
و  تعاری��ف  براس��اس  صنعت��ي 
مفاهیم اس��تاندارد آماري نگاهي 
بیندازیم ب��ه تعریف نهایي ش��ده 
ذیل مي رسیم: »تش��کل صنعتي 
عبارت است از: مجموعه یي از افراد 
یا گروه هایي که براس��اس توافق و 
شرکت داوطلبانه در یک رشته صنعتي یا زمینه هاي مرتبط 
تشکیل مي شود و با ایجاد ساختاري ویژه، اساسنامه و ارکان 
معین و وظایف مش��خص براي نیل به اهدافي تعریف شده 
فعالیت مي کند.« این تعریف نهایي شده که به نظر مي رسد 
چندان هم رهگش��ا و هدایت کننده نباش��د تعریفي که بنا 
به پیشنهاد دس��تگاه اجرایي مرتبط یعني وزارت صنایع و 
معادن به تصویب مرکز آمار ایران نیز رسیده است. تعریفي 
که جامع و مانع نیس��ت بر ضرورت همگرایي تش��کل هاي 

صنعتي و حتي چشم انداز منافع ملي تاکید نکرده است.
اما این وظایف مش��خص و اهداف تعریف شده که قرار است یک 
تشکل صنعتي به آن برسد چیست و کجاست و رابطه مستقیم 
و غیرمس��تقیم آن وظایف و اهداف با دیگر تشکل هاي صنعتي 
که اتفاقا در بیش��تر موارد در تعارض یکدیگر اس��ت چیست و از 
س��وي دیگر دس��تگاه هاي اجرایي مرتبط با آن اه��داف در چه 
منطقه و مرزي محدود و معلوم مي ش��ود! به گونه یي که پس از 
فعالیت هاي داوطلبانه یک گروه یا افراد عضو یک تش��کل خاص 
در مس��یر رس��یدن به اهداف خود به حریم و حقوق یک تشکل 
دیگر تجاوز نش��ود و واقعاً براس��اس مصالح جمعي و منافع ملي 
عملیات اجرایي آن گ��روه تعریف و تنظیم گردد به ش��کلي که 
هنگام رسیدن به هدف، تش��کل دیگر به بن بست نرسد چیزي 
که هم اکنون به وفور مشاهده مي شود. از طرف دیگر اگر بخواهیم 
ریشه این تعارض و واگرایي تش��کل هاي صنعتي ایران و شکاف 
موجود بین آنان را بررسي کنیم، نخس��تین چیزي که به چشم 
مي آید نحوه اداره یک تش��کل، چگونگي انتخاب هیات مدیره و 
دبیرهاي اجرایي و نحوه تعامل تش��کل ها با وزارت هاي مرتبط و 
حتي تعریف ارتباط��ي آنان با اتاق بازرگان��ي و صنایع معادن به 
عنوان پارلمان بخش خصوصي است. قطعاً براي اینکه یک کشور 
بتواند از نقش تشکل هاي بخش خصوصي نهایت استفاده را ببرد 
و مدیران دولتي بتوانند به مشورت ارائه شده از سوي آنان تکیه 
کنند باید آن دس��تگاه اجرایي در جمع بندي به نتیجه برسد که 
راهبرد ارائه شده با مصالح و منافع ملي در تعارض نیست و فقط 
به قصد سودجویي صنفي پیشنهاد نمي ش��ود و تعقل و تدبیر و 

دوراندیشي و مصالح ملي در آن لحاظ شده است.
به حمداهلل در کشور جمهوري اسالمي همه دست اندرکاران اعتقاد 
دارند که منافع ملي مقدم بر منافع شخصي، حزبي و تشکلي است 
پس از لحاظ فرهنگي و خاستگاه قلبي فعاالن این عرصه، با مشکلي 
مواجه نیستیم اما در میدان مهم و پراهمیت آموزش در تشکل ها با 
مشکل جدي و اساسي رو به رو هستیم. مس��لما وقتي یک تشکل 
مي تواند ب��ا رهنمودهاي تخصصي خود گره از مش��کالت کش��ور 
بگشاید که اعضاي هیات مدیره و خصوصا دبیر اجرایي آن با توجه 
به تغییرات س��ریع و عمیق علمي و تغییرات فناوري بپذیرد که از 
لحاظ کمي و کیفي ادامه حیات تش��کل وابسته به دانش، آگاهي و 
مهارت و بالندگي است و بر همین اساس آموزش پذیري به عنوان 
رکن اصلي توسعه اقتصادي و اجتماعي در برنامه هاي یک تشکل 
باید از جایگاه مناسبي برخوردار باش��د چرا که در غیر این صورت 
ایستایي و کرختي بر فضاي کاري حاکم ش��ده و تشکل به سمت 

جمود فکري و به عبارت ساده تر دچار لجبازي صنفي مي شود. 
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اتاق خبر:  اتاق اصناف ایران براي عملیاتي کردن برنامه هاي دولت 
براي اجراي بزرگ ترین پروژه ساماندهي مالیاتي کشور که سال ها 
معطل مانده اس��ت پیش قدم ش��ده و عالوه بر این در نظر داریم تا 
مصوبه هیات عالي نظارت مبن��ي بر ادغ��ام اتحادیه هاي صنفي را 
اجرا کنیم. درواقع، این دو برنامه )اجراي مصوبه هیات عالي نظارت 
و تجهیز صنوف به صندوق هاي مکانیزه( از جمله مهم ترین برنامه 
اصناف در س��ال 95 به ش��مار مي رود که امیدواریم این برنامه ها با 
کمک دولت و تجهیز رای��گان واحدهاي صنفي به صندوق مکانیزه 
فروش بستر الزم جهت اجراي قوانین مرتبط بامالیات هاي مستقیم 
و ارزش افزوده اصناف مهیا ش��ود.« این جمله ها صحبت هاي علي 
فاضلي رییس اتاق اصناف ایران است. وي درباره سروصداهاي اخیر 
روساي اتحادیه ها مبني بر عدم اجراي طرح ادغام اتحادیه ها مي گوید: 
روس��اي اتحادیه ها براین باورند که در حال حاضر براي اجراي این 
طرح کم و کاستي هایي وجود دارد و ما هم این موضوع را قبول داریم 
که امیدواریم با ارائه بحث هاي کارشناسي ش��ده بتوانیم به سمت 
اجراي قوانین پیش رویم. در زیر ماحصل گفت وگوي کارشناس��ان 
تشکلي را درباره توسعه فروشگاه هاي زنجیره یي و اجراي طرح ادغام 

اتحادیه ها را مي خوانید:
***

رییس ات��اق اصناف ای��ران درباره مصوب��ه هیات عال��ي نظارت به 
»تعادل« گفت: در راستاي اجراي طرح ادغام اتحادیه ها یک سري 
روساي اتحادیه ها موافق و عده دیگري مخالف هستند و به عبارت 
دیگر اجراي این طرح جز آن دسته قوانیني است که در سال اقتصاد 
مقاومتي؛ اقدام و عمل باید براي عملیاتي شدن آن پیش رویم. علي 
فاضلي در ادامه عنوان ک��رد: عده یي این ط��رح را برخالف مصالح 
نظام مي دانند؛ این موضوع درحالي اس��ت که کارشناس��ان زیادي 
براي اجراي درس��ت این قانون درصدد برنامه ریزي هایي هستند تا 
نواقص آن برطرف ش��ود. وي با بیان اینکه اجراي این طرح منجر به 
سروصداهایي در بدنه روس��اي اتحادیه ها شده است؛ گفت: روساي 
اتحادیه ها براین باورند که در حال حاض��ر براي اجراي این طرح کم 
و کاس��تي هایي وجود دارد و ما هم این موضوع را قب��ول داریم که 
امیدواریم با ارائه بحث هاي کارشناسي شده بتوانیم به سمت اجراي 

قوانین پیش رویم.
رییس اتاق اصناف ایران در پاسخ به این پرسش که درحال حاضر در 
راستاي عملیاتي کردن برنامه هاي دولت چه اقداماتي را در دستور 

کار خود قرار داده اید، اظهار کرد: اتاق ا
صناف ایران براي عملیات��ي کردن برنامه هاي دول��ت براي اجراي 
بزرگ ترین پروژه ساماندهي مالیاتي کشور که سال ها معطل مانده 
است پیش قدم شده و عالوه بر این در نظر داریم تا مصوبه هیات عالي 
نظارت مبني بر ادغام اتحادیه هاي صنفي را اجرا کنیم. فاضلي عنوان 
کرد: این دو برنامه )اجراي مصوبه هیات عالي نظارت و تجهیز صنوف 
به صندوق هاي مکانیزه( از جمله مهم ترین برنامه دولت در سال 95 
به شمار مي رود که امیدواریم این برنامه ها با کمک به دولت و تجهیز 
رایگان واحدهاي صنفي به صندوق مکانیزه فروش بستر الزم جهت 
اجراي قوانین مرتبط بامالیات هاي مستقیم و ارزش افزوده اصناف 
را مهیا کند. وي با اش��اره به اهمیت دولت یازده��م به نظرات اهالي 
بخش خصوصي گفت: در س��ال 94 و پس از اجراي برجام ما شاهد 
سفر بخش خصوصي کش��ور با دولتمردان به کش��ورهاي ایتالیا و 
فرانسه بودیم و بنده نیز به عنوان هیات رییس��ه اتاق اصناف در این 
سفر همراه بودم؛ این موضوع درحالي است که طي سال هاي گذشته 

چیزي به نام مشارکت بخش خصوصي در تصمیم گیري هاي اقتصاد 
کالن کشور وجود نداشت و بطور کلي در بخش هاي اقتصاد داخلي و 
خارجي افقي براي اهالي بخش خصوصي کشور ترسیم نشده بود که 
هم اینک نوع تعامل دولت و بخش با فعاالن بخش خصوصي کشور 

تغییر یافته است.
 فروشگاه ها باید حرف اول و آخر را بزند

فاضلي همچنین با تاکید بر توسعه فروشگاه هاي زنجیره یي به عنوان 
یکي از ضروریات نظ��ام اقتصادي بازار، گفت: انتظ��ار و توقع ما این 
است که فروشگاه هاي زنجیره یي در حوزه شبکه هاي توزیع طي 5 
سال آینده حرف اول و آخر را به خود اختصاص دهد. وي در تشریح 
علت تاکیدهاي خود براي توسعه فروشگاه هاي زنجیره یي گفت: با 
توسعه فروشگاه هاي زنجیره اي، جلوي بخش اعظمي از داللي ها و 
سوداگري ها در سطح شهر گرفته خواهد شد ضمن اینکه دیگر کسي 
به نام نبود فروشگاه هاي زنجیره یي اقدام به دایر کردن نمایشگاه هاي 
عرضه کاال نخواهد کرد. رییس اتاق اصناف ایران در ادامه اظهار کرد: 
درخواست بنده از اعضاي هیات مدیره اتحادیه کشوري فروشگاه هاي 
زنجیره یي این است که براي رفع چالش هاي موجود بر سر راه توسعه 
فروش��گاه هاي زنجیره اي، همت خ��ود را به کار بگیرن��د و از نهایت 
پتانسیل هاي موجود براي ارتقاي سهم فروشگاه هاي زنجیره یي از 

بازار استفاده کنند.
 س�نگ اندازي اداره اماك�ن شهرس�تان ها ب�راي توس�عه 

فروشگاه ها
 از س��وي دیگر؛ رییس اتحادیه کشوري فروش��گاه هاي زنجیره یي 
با اشاره به توس��عه این نوع فروش��گاه هاي در نظام اقتصادي کشور 
گفت: هدف ما از توس��عه فروش��گاه هاي زنجیره یي این اس��ت که 
پروانه هاي کسب فروشگاه هاي زنجیره یي را مبتني بر شاخص هاي 
کمي و کیف��ي س��اماندهي و نظام مند کنیم. امیر فخری��ان از عدم 
هماهنگي اتاق هاي اصناف شهرس��تان ها در به رسمیت شناختن 
اتحادیه فروشگاه هاي زنجیره یي و توس��عه فروشگاه ها گالیه کرد 
وگفت: اتاق هاي اصناف شهرس��تان ها و اداره اماکن باید با اتحادیه 
کشوري فروش��گاه هاي زنجیره یي با هماهنگي بیشتري کار کنند 
که امیدواریم این نوع اتفاق ها براي س��اماندهي نظام توزیع حاصل 
شود. وي با تاکید بر تدوین سیاس��ت راهبردي از سوي اتاق اصناف 
ایران براي توسعه فروشگاه هاي زنجیره یي درخواست کرد که اتاق 
اصناف ایران عنایت ویژه یي در مبح��ث کاهش هزینه هاي انرژي و 
مالیات اعضاي اتحادیه در راستاي حمایت از تخفیف هاي مستمر و 
کاهش قیمت ها داشته باشد. فخریان با اشاره به برگزاري 16 جلسه 
هیات مدیره و 79 مصوبه پس از برگزاري انتخابات اتحادیه کشوري 
فروش��گاه هاي زنجیره یي گفت: 38 پروانه صادر شده از اتاق تهران 
تحویل گرفته ش��ده ضمن آنکه اخیرا حدود 30 پرونده جدید براي 

صدور پروانه کسب در اتحادیه تشکیل شده است. 

کم وکاستي هاي ادغام را قبول داریم
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تعرفه به جيب چه کسي مي رود؟
اتاق خب�ر: صنعت خ��ودرو ای��ران با نی��م قرن 
سابقه یي که در تولید انواع خودرو در کشور دارد، 
در س��ایه تعرفه هاي باال به حیات خود ادامه داده 
و امروز به جایي رس��یده که دو خودروساز بزرگ 
کشور نزدیک به 90 درصد بازار را در اختیار خود 

قرار داده اند.
اینکه چرا دولت هنوز براي تعرفه ه��اي باال در این 
صنعت چاره یي نیندیش��یده و عزم��ي جدي براي 
کاهش آن ندارد، سبب شده تا برخي کارشناسان به 
این موضوع اشاره کنند که صنعت خودرو در کشور 
از حمایت هاي ویژه یي برخوردار ب��وده و به همین 

دلیل نتوانسته تا به رشد و توسعه دست یابد.
حال این سوال مطرح است که آیا وضع تعرفه هاي 
باال در صنعت خودرو توانسته این صنعت را رقابتي 
کند یا اینکه جلو رقابت آن را گرفته اس��ت. سعید 
لیالز، کارش��ناس اقتصاد خودرو بر این باور است 
که نظام تعرفه گذاري صنعت خ��ودرو در ایران به 
دلیل اندازه یي که دارد، نمي تواند با س��ایر صنایع 

مورد مقایسه قرار گیرد.
از نظر او تعرفه وضع ش��ده براي واردات خودرو نه 
تنها به جیب خودروس��ازان نمي رود بلکه س��بب 
ش��ده تا آنها برخي قطعات خود را ب��ا تعرفه هاي 
باال وارد کنن��د. لی��الز در گفت وگو ب��ا »تعادل« 
به این موضوع اش��اره مي کند که دولت با بس��تن 
تعرفه هاي باال براي صنعت خودرو بیشتر به دنبال 
کس��ب درآمد بوده که از این درآم��د چیزي عاید 

خودروسازان نمي شود.
اقتصاددان��ان معتقدن��د بس��تن  از   بس��یاري 
تعرفه ه��اي باال باعث ش��ده ت��ا ران��ت بزرگي در 
اختی��ار خودروس��ازان خارجي قرار گی��رد و آنها 
با قیمت باالتري نس��بت به کش��ور خ��ود خودرو 
تولیدي ش��ان را در ایران به تولید برسانند. به نظر 
شما حمایت هاي تعرفه یي در مقطع کنوني تا چه 

اندازه به توسعه صنعت خودرو کمک مي کند؟
از روزي که دول��ت یازدهم فعالیت خ��ود را آغاز 
ک��رده، رانت زدای��ي از اقتص��اد و ش��فاف کردن 
فعالیت ه��اي اقتص��ادي را در دس��تور کار خ��ود 
قرار داده اس��ت. البته در تمام نقاط دنیا از طریق 
افزایش بهره وري به توس��عه اقتصادي مي پردازند 
اما ما چون فعال یک رده از آنها پایین تر هس��تیم و 
جزو کشورهاي در حال توسعه به شمار مي رویم، 
فعال نیاز داریم تا با رانت زدایي از اقتصاد و ش��فاف 
کردن آن به س��متي حرکت کنیم تا فعالیت هاي 
اقتص��ادي در کش��ور به ص��ورت س��المي پیش 
رود. طبیعي اس��ت در چنین اقتص��ادي تعرفه ها 
به اب��زاري براي کس��ب درآم��د تبدیل ش��ده و 
سیاست گذاران و بودجه نویس��ان از آن به عنوان 

درآمدهاي دولتي در بودجه خود نام مي برند.
اص��ل نظ��ام تعرفه گ��ذاري براس��اس یک س��ري 
ضرورت ها به وج��ود آمده تا بخش تولی��د و تجارت 
کشور در یک تعادل به سر برند و تولید مسیر رقابتي 
را در پیش گیرد ام��ا این موض��وع در قانون بودجه 
ایران به نوع دیگري تفسیر ش��ده است. پس در نگاه 

اول بهتر اس��ت بگوییم نوع نگاه به تعرفه در س��طح 
کالن نیازمند تغییر است تا از آن به عنوان یک قلک 
براي دولت استفاده نشود بلکه به ابزاري تبدیل شود 
که بتواند صنایع ما را در یک دوره زماني به س��مت 
رقابتي س��ازي پیش ببرد. حال برمي گردم به سوال 
ش��ما درخصوص خ��ودرو. همان طور ک��ه قبال در 
مصاحبه هاي مختلف نیز اش��اره کرده بودم، صنعت 
خودرو پس از صنع��ت نفت سیاس��ي ترین صنعت 
کشور به ش��مار مي رود و نقش دولت و سیاسیون در 
آن بسیار پررنگ اس��ت. در چنین شرایطي پرواضح 
اس��ت که مدیران صنعت خودرو کش��ور به تنهایي 
نمي توانند در سیاس��ت گذاري ها و تصمیم گیري ها 
درباره ادامه حیات این صنعت نقش داشته باشند و 
همواره پاي نهادهاي دولتي در سیاست گذاري هاي 

مربوط به خودرو باز بوده است.
اینکه برخي کارشناس��ان بدون توج��ه به اقتصاد 
سیاس��ي خ��ودرو و پیچیدگي هاي س��اختار این 
صنعت از کاهش تعرفه و شوك درماني در اقتصاد 
ایران س��خن به میان مي آورند، فق��ط در میدان 
تئوریک قابل بحث اس��ت و در میدان عمل وضع 
به گونه دیگري اس��ت، نمي ت��وان گفت که دولت 
یک شبه نظام تعرفه گذاري و یارانه را به هم بریزد 

و به سمت اقتصاد آزاد پیش برود.
خودروس�ازان بر ای�ن باورن�د كه اگ�ر دولت 
دخالت خود را در این صنعت كم كرده و اجازه 
دهد تا آنان ب�ه مانند یك بن�گاه اقتصادي به 
فعاليت بپردازند آنگاه ني�ازي به حمایت هاي 
تعرفه یي ندارند. پيش شرط هاي حذف تعرفه 

در صنعت خودرو ایران كدامند؟
حرف آنان کامال صحیح اس��ت چون اصوال تعرفه 
به نام حمایت از صنعت خودروس��ت اما در نهایت 
به مامني براي کسب درآمد دولت در بودجه هاي 
ساالنه تبدیل شده اس��ت. چیزي از تعرفه واردات 
نصیب خودروس��ازان نمي ش��ود و تعرفه هاي باال 
کمکي به رقابتي سازي صنعت خودرو ایران نکرده 
است. دولت چون قادر نیست مالیات بر سوخت را 
از مردم دریافت کند به سمت وضع تعرفه هاي باال 
رفته تا از این طریق جاي خالي مالیات بر سوخت 

را پر کن��د. اگر دولت مي توانس��ت با س��ازوکاري 
قانوني ب��ه اخذ مالیات بر س��وخت خ��ودرو روي 
آورد آن��گاه نظام تعرفه گ��ذاري در صنعت خودرو 
دگرگون مي شد و این صنعت مورد مواخذه افکار 
عمومي قرار نمي گرفت. خودروسازان در این میان 
خود از تعرفه هاي وضع ش��ده باال متضرر شده اند 
چرا که مجبورند براي واردات قطعات سي کي دي 
و تولید خودرو با س��اخت داخل پایین تعرفه هاي 
باال بپردازند که این موضوع س��بب ش��ده قیمت 
تمام ش��ده خودرو در ایران باال ب��رود و در نهایت 
مشتریان با قیمت باالیي نس��بت به خرید برخي 
خودروه��اي مونتاژ ش��ده در کش��ور روي آورند. 
برخي سیاس��ت گذاران فکر مي کنند که در سایه 
تعرفه هاي باال اصوال صنایع کشور محافظت شده 
و مي توانند به تولید خود ادامه دهند در حالي که 
این تصور نادرست است و بهتر است تا آنان در این 
تفکر خود تجدید نظر کنند. صنعت خودرو ایران 
در بستر حمایت هاي ملي نمي تواند رشد کند و در 
دنیاي کنوني وقتي به رشد و توسعه دست مي یابد 
که بتوان��د وارد چرخه بین المللي ش��ود. صنعت 
خودرو ای��ران تا ب��ه زنجیره جهاني وصل نش��ود 
کاري از پی��ش نخواهد ب��رد و در همین حد باقي 
خواهد ماند. حال مي خواهد تعرفه واردات خودرو 
50درصد وضع ش��ود یا 100درص��د. اینجا دیگر 
تعرفه کارساز نیس��ت و مي توان گفت که صنعت 

خودرو به بن بست تعرفه یي خود رسیده است.
آیا مي ت��وان امیدوار بود تا ب��ا کاهش دخالت هاي 
دولتي و آزاد ش��دن فعالیت هاي اقتصادي صنعت 
خودرو ایران بتواند به طور رقابتي به مانند س��ایر 
همتای��ان خود ب��ه تولی��د محص��ول پرداخته و 

فشارهاي سیاسي از روي آنان برداشته شود؟
به نظر من صنعت خودرو ای��ران از انحصار خارج 
ش��ده و محصوالتي رقابتي را به تولید مي رساند. 
فعال به این موضوع کاري نداری��م که این صنعت 
با کدام شریک تجاري و از کدام کشور کار مي کند 
اما باالخره مهم اس��ت که به این نکته توجه کنیم 
که این صنع��ت راه خود را پیدا ک��رده و بي تفاوت 
به تعرفه ها در حال حرکت اس��ت. ما س��االنه 2.5 

میلی��اد دالر واردات خ��ودرو داریم و غی��ر از دو 
شرکت خودروساز کش��ور، خودروسازان دیگري 
به ویژه از چین مشغول تولید خودرو هستند. چرا 
با وجود این حج��م از واردات و حض��ور بازیگران 
جدید خودروس��ازان ما به حیات خود ادامه داده 
و کماکان به عنوان یک پاي پیش��رفت در رش��د 

اقتصادي به شمار مي روند؟
براس��اس محاس��بات مرکز پژوهش هاي مجلس 
اقتصاد ای��ران تا پایان امس��ال به رش��دي معادل 
6.4درصد دس��ت پیدا خواهد کرد ک��ه با توجه به 
پیش بیني ه��اي ص��ورت گرفته تولید خ��ودرو از 
850هزار دستگاه تا پایان س��ال 94به حدود یک 
میلیون و 200هزار دس��تگاه در پایان سال جاري 
خواهیم رس��ید. این خود نش��ان دهنده 20درصد 
رش��د تولید اس��ت که حداقل 2درصد ب��ه ارزش 
افزوده بخش صنع��ت اضافه خواهد کرد و رش��د 
اقتص��ادي را ت��ا چهار ده��م درصد ب��اال مي برد و 
مي توان گفت با این تفاسیر رشد اقتصادي تا پایان 
امس��ال به 7 درصد نیز خواهد رس��ید. پس نتیجه 
مي گیریم که با توجه به پای��ان انحصار در صنعت 
خودرو این صنعت دوباره نقش خ��ود را در ارتقاي 
رش��د ارزش افزوده بخش صنعت باز خواهد یافت 
و بر رش��د اقتصادي کش��ور تاثیرگذار خواهد بود. 
این نشان مي دهد که صنعت خودرو کماکان یکي 
از پیشران هاي رشد اقتصادي اس��ت اما در چنین 
ش��رایطي سیاس��ت گذار بهتر اس��ت هوشمندانه 
عمل کرده و سیاس��ت گذاري ها را به سمتي ببرد 
ک��ه رقابت پذیري در ای��ن صنعت افزای��ش یابد و 
مدیران آن بتوانند با کاه��ش دخالت هاي خود در 
این صنعت، آن را به بازاره��اي جهاني وصل کنند 
نه اینکه با مراقبت هاي نه چندان مفید جلو حرکت 
این صنعت را بگیرند. سوالي که شما مطرح کردید 
این مفهوم را مي رس��اند که آیا در سایه تعرفه هاي 
پایین یا صفر، خودروس��ازان ما مي توانند با همین 
روش به تولید محصوالت قدیم��ي خود بپردازند؟ 
پاسخ مثبت است چرا که اگر خودروسازان خارجي 
و حت��ي چیني ها مي توانس��تند اقدام ب��ه این کار 
مي کردند اما نتوانس��تند وارد بازار خودروهاي زیر 
30میلیوني ش��وند. این خود نیازمند تحلیل هایي 
جدي اس��ت که چ��را چیني ه��ا وقت��ي در جاي 
جاي اقتصاد ای��ران نفوذ کرده ان��د و تولید داخلي 
را با چالش مواج��ه کرده اند نتوانس��ته اند به بازار 
خودروه��اي زیر 30میلیون��ي ورود پی��دا کرده و 
محصوالتي را ب��راي رقابت ب��ا خودروهایي نظیر 
پراید و س��مند و خانواده 405 به تولید برس��انند؟ 
به نظر م��ن چیني ها هرگ��ز نمي توانن��د وارد این 
بازار ش��وند چون صرفه یي برایش��ان ندارد و فقط 
در صورتي مي توانند به بازار خودروهاي 40 تا 50 
میلیوني نفوذ کنند که با خودروسازان بزرگ کشور 
به تولید مشترك دس��ت یابند و از طریق خدمات 
فروش گس��ترده آنان بتوانند محصوالت خود را با 
برند دو خودروساز بزرگ کش��ور روانه بازار کنند و 

فروش تضمین شده یي داشته باشند.

 گفت وگو با سعيد ليالز درباره داليل 

باال ماندن تعرفه ها در صنعت خودرو
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تصویر روز:  رژه نیروهای مسلح در آغاز هفته دفاع مقدس

خبر
شب را مهمان جن و پری باشيد!

اتاق خبر:  هت��ل “ پری دودکش” ، هتلی 
س��نگی با قدمت 1500 س��اله است که 
جادوی پری ه��ا هنوز ه��م در آن جریان 
دارد.هنوز هم زیباست، محیطی صمیمی 
و آرام دارد برای خان��واده و زوج هایی که “ 
کاپادوکیا “ ترکیه را برای سفر انتخاب کرده 
اند.اتاق ها با روتختی، فرش و وسایل رنگی 

تزئین ش��ده اند و ش��ما می توانید با کتری برای خود چای آماده کرده و 
اینجا را مانند خانه خود بدانید.فضای گرم و صمیمی این هتل که در دل 
کوهستان و سنگ های توفا بنا شده، با اتاق هایی با دکوراسیون سنتی و 
ظرفیت های مختلف، که دارای تمامی امکانات رفاهی، اینترنت رایگان و 
تراسی رو به منظره ای زیبایی از دره ی کاپادوکیا هستند، همگی جادوی 
پری ها را به شما یادآور می ش��وند. اینطور که تاریخچه هتل می گوید، 
اتاق هایی که مهمانان ش��ب را در آن می گذرانند، قسمتی از صومعه ای 
پنهان شده در دل س��نگ هایی است که 1500 س��ال قدمت دارد و چه 
چیزی بهتر از اقامت در هتلی تاریخی آن هم در شهری تاریخی. اما نگران 
نباشید، در اینجا به هیچ وجه حوصله ی شما سر نمی رود، می توانید برای 
بازدید از دودکش های جن و پری کمی کوهپیمایی و یا اسب سواری در 
دره را تجربه کنید و یا شب را به تماش��ای “ رقص سماع “ بروید. از همان 
ساعات اولیه صبح هم آسمان، از بالن های زرد و سبزی که گردشگران را 

برای تماشای هرچه بهتر دره به ارتفاع برده اند، رنگی می شود.

به سرزمینی زیر زمین س��فر می کنیم که جنگل دارد، 
دریاچه، رودخانه و آبش��ار، تپه هایی سرسبز، آسمانی 
پر س��تاره و کوه ها و صخره های آهک��ی و بلند. این جا 
آن قدر بزرگ هس��ت که می توانید ب��ا هواپیما درون 
آن پرواز کرده و یا با قای��ق در آن دوری بزنید، آن قدر 
بزرگ هست که اگر گوشه از آن را با دست نشان دادی، 
رسیدنت به آن س��اعت ها طول بکش��د و در هر قدم با 
شگفتی جدید روبروی ش��وی. گیاهانی که روی زمین 
ندیده ای، ترکیبات و ساختار هایی که از خاك مروارید 
ساخته و مسیر های آبی خروش��انی که صدایش از دور 
سکوت سنگین غار را میش��کند، اینجا بزرك ترین غار 
جهان"  هان س��ونگ دونگ " اس��ت در ویتنام ، اینجا 
همان سرزمینی است که در کتاب های تخیلی خوانده 
اید، بنابراین با ما همراه باشید برای تجربه ای متفاوت 

و باور نکردنی ...
در س��ال 1991 فردی به نام " هوخان " در جنگل های 
ویتنام به دنبال ش��کار بود که ناگهان، با دهانه ی غاری 
روبرو شد که نس��یمی خنک، صدای آب و سرسبزی از 
آنجا به بیرون س��رازیر شده بود. این ش��اید اولین باری 
نبود که کسی این بهشت را میدید اما هواخان هم مانند 
افراد قبلی راه آنجا را فراموش کرد تا در س��ال 2008 به 
همراه یک زوج غارش��ناس، بریتانیایی دهانه غار را پیدا 
کردند. چند س��ال بعد نیز تیم های اکتش��افی بسیاری 
برای بیشتر شناختن این غار راهی اینجا شدند و نتایج 
خود را اینگونه گزارش کردند که : " غاری با این عظمت 
را رودخانه ای زیر زمینی طی 2 تا 5 میلیون سال شکل  
داده اس��ت، دارای حیات جانوری و گیاهی بی نظیری 

است و س��اختار زمین شناس��ی و نقش��ه برداری از آن 
س��ال ها زمان می خواهد. " اما اگر داس��تان کشف را از 
آن ها بپرس��ی اینگونه می گویند ک��ه: "  از همان لحظه 
ورود باورت می ش��ود که وارد مکانی پر از ناش��ناخته ها 
ش��ده ای و تنها آروزی عم��ری طوالن��ی میکنی برای 
دیدن و دانس��تن تک تک ش��گفتی و رموز آن. ورودی 
عظیمی، پوش��یده ش��ده از گیاهان س��بز رنگ تو را به 
غار وارد م��ی کنند تا کمی جلوتر اس��تاگالمت هایی به 
بلندی 80 متر را ببینی. هر ق��دم از غار زیبایی خودش 
را دارد، مثال اینجا منطقه ای خاکی وجود دارد که انگار 
با ش��ن محفظه هایی تیغه ای ش��کل، ب��رای نگهداری 
مروارید های خاکی س��اخته ش��ده ی��ا ناهمواری های 
سرس��بزی که تو را ب��ه رودخان��ه ی غار می رس��اند، 
رودخانه هم تو را به آبش��ار، اینجا پایان ن��دارد و با این 
همه زمان، انرژی و هزینه ای که صرف ش��ده تنها 140 
کیلومتر در غار پیش��روی کرده ان��د. اینجا همان جایی 
است که ژول ورن و کارگردان های فیلم های تخیلی در 
خواب دیده و برایمان تعریف کرده اند، اینجا سرزمینی 
ناشناخته اس��ت که حیات را به زیر زمین آورده، حیات 
جانوری شامل پرندگان، خزندگان و پوشش گیاهی که 
تا جایی که نور ب��ه داخل غار خزیده ادام��ه دارد. اینجا 
حتی آب و هوای خ��ودش را دارد، ابر و م��ه، رطوبت و 
دمایی که نقطه به نقطه متغیر است. به جز پژوهشگران 
و کاش��فان تیم های تحقیقاتی، بازدی��د از این غار برای 
گردش��گرای که تجرب��ه غارنوردی دارند، ت��ا جایی که 
ایمن سازی و مشخص ش��ده، آن هم تنها با مجوز هایی 

که به طور محدود صادر می شود ممکن است. "
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