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اتاق خبر:  ابراهیم جمیلی رییس پیشین اتاق بازرگانی 
البرز و زنج��ان درباره تاثیر خصوصی س��ازی بر افزایش 
بهره وری می گوی��د : نحوه اجرای سیاس��ت های کلی 
اصل 44 قانون اساسی و فرآیند خصوصی سازی موجب 
ش��ده تا این امر نتواند در روند افزایش به��ره وری تاثیر 

مثبتی داشته باشد.  
این فعال اقتصادی می افزاید: متاس��فانه در ایران فرایند 
اجرای خصوصی سازی جدی گرفته نش��د و همین امر 
زمینه پیدایش خصولت��ی ها را در اقتص��اد ایران فراهم 
کرد. در حالی که هدف از اجرای اصل 44  قانون اساسی 
این ب��ود که اقتصاد ای��ران از دولتی بودن خارج ش��ود و 

اقتصاد متکی بر بخش خصوص��ی را تجربه کنیم ولی نه 
تنها به این هدف نرس��یدیم بلکه زمینه ایجاد خصولتی 
ها مهیا ش��د که رقیبی برای بخش خصوص��ی و تعاونی 
ها ش��دند. رییس پیش��ین اتاق بازرگانی البرز ادامه می 
دهد: البته خصولتی ها نقش دولتی ها را نیز در اقتصاد، 

کمرنگ و جایگاه ویژه ای برای خود باز کردند.
رییس خانه اقتصاد ای��ران از توزیع س��هام عدالت که در 
قالب خصوصی س��ازی اجرایی ش��د نیز گالیه هایی دارد 
و در اینباره می گوید : سهام عدالت بس��یار بد توزیع شد 
که ای امر نیز موجب ش��د اجرای اصل 44 قانون اساسی 
نتواند در افزایش به��ره وری در اقتصاد ای��ران موثر واقع 
شود. رییس پیشین اتاق بازرگانی زنجان تصریح می کند: 
نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی اشکاالت بسیار زیادی 
داشت به همین دلیل پیشنهاد می کنم زیان های خاصل 
از نحوه اجرای ناصحیح این قانون برآورد شود تا با تشکیل 
تیم های کارشناس��ی در ش��یوه اجرای این قانون تجدید 
نظر کنیم و به دنبال راهکاری برای جبران زیان ها باشیم.

زیان های اجرای ناصحیح

2

وزیر اطالعات

مقابله با نفوذ بستن درها نيست

ابراهیم جمیلی

رئیس شورای بازرگانی مشترک ایران و هند                   
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خبر
باید براي ساختار صندوق تیم 

اقتصادي قوي گماشته شود
اتاق خبر:  وزیر پیشنهادي آموزش 
و پرورش گفت: باید براي س��اختار 
صندوق، تیم اقتصادي قوي گماشته 
ش��ود زیرا آنجا بیشتر کار اقتصادي 
اس��ت و کار تعلیم و تربیتي نیست. 
لذا نفع آن باید به معلمان و آموزش و 

پرورش برسد.
به گزارش ایسنا، فخرالدین دانش آشتیاني در حاشیه جلسه 
علني مجلس درباره ارزیاب��ي اش درخصوص جو مجلس 
کنوني افزود: فکر مي کنم نسبت به قبل بهتر شده باشد اما 
به نظرم مهم ترین مساله یي که وجود دارد این است که در 
مجلس قبل حتي اجازه نمي دادند راجع به برنامه ام صحبت 

کنم اما حداقل در این مجلس صحبت از برنامه و کار است.
وي همچنین درباره اینکه چرا دو روز پیش در فراکسیون 
امید اسم آقاي نجفي مطرح بود، بیان کرد: آن مساله یك 
ناهماهنگي بود وگرنه مس��اله خاصي نبوده و ما از یك ماه 
قبل این موضوعات را در دولت داشتیم و آقاي نجفي اصرار 
داشت که من حضور داشته باشم و بنده هم به ایشان گفتم 
که شما بر من ارجحیت دارید اما ایشان تاکید داشتند که در 

این موقعیت بهتر است که من بیایم.
وي در مورد وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان نیز گفت: در 
برنامه خود به این مساله اشاره کرده ام که ما حقوق معلمان 
را تا یك ریال نمي گذاریم از بین برود و هر کس��ي که خطا 

کرده باشد با آن برخورد مي شود.
دانش آشتیاني افزود: با همکاري قوه قضاییه باید وارد این 
مساله شویم و بنده هم پیگیر این موضوع هستم که ریالي از 

صندوق ذخیره فرهنگیان و حق معلمان از بین نرود.
نظرم در مورد دانش آشتیاني و 

صالحي مثبت است
اتاق خب�ر: الیاس حضرت��ي نماینده 
ته��ران در مجلس ش��وراي اس��المي 
در گفت وگویي درب��اره راي اعتماد به 
وزراي پیش��نهادي رییس جمه��وري 
براي تصدي مس��وولیت سه وزارتخانه 
اظهار داشت: قرار ش��د دوشنبه آینده 
فراکس��یون امی��د آنها را دع��وت کند 
و برنامه هاي آنها را اس��تماع کرده و به سواالت نمایندگان پاسخ 
دهد.ووي تصریح کرد: نظر شخصي من درباره فخرالدین احمدي 
دانش آش��تیاني جهت تصدي پس��ت وزارت آموزش و پرورش 
و سیدرضا صالحي امیري براي تصدي پس��ت وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي بسیار مثبت اس��ت اما درباره آقاي سلطاني فر در 
حال فکر کردن هستم. به گزارش ایرنا، نماینده تهران در مجلس 
در پاسخ به این سوال که گفته مي ش��ود رییس جمهوري نباید 
افرادي را که قبال راي اعتماد کسب نکرده اند، دوباره به مجلس 
معرفي مي کرد، گفت: این سخنان زیاد مهم نیست اما متاسفانه 
رییس جمهوري از دای��ره کوچکي از اطراف خود، اف��راد را براي 
تصدي پست ها معرفي مي کند. وي اظهار داشت: براي تصدي 
پست وزارت ورزش و جوانان ده ها فرد کارآزموده و باتجربه داریم 
که مي توان آنها را براي تصدي این پس��ت معرف��ي کرد و نباید 
فردي که خودش مسوولیت دارد و در آن پست ثتبیت شده است 

را براي تصدي پست دیگري معرفي کنیم.

مقابله با نفوذ، بستن درها نيست
اتاق خبر: وزیر اطالعات دیروز به مجلس آمده بود تا به سواالت 
مشترك جواد کریمي قدوسي نماینده مش��هد، حسن نوروزي 
نماین��ده رباط کری��م و حس��ینعلي حاجي دلیگان��ي نماینده 
شاهین ش��هر درمورد اقدامات ای��ن وزارتخان��ه در جلوگیري و 
برخورد ب��ا مصادیق نف��وذ در جامعه علمي و فرهنگي کش��ور، 
پاسخ دهد. از نگاه این دو نماینده، س��فر جیم داباکیس سناتور 
سابق امریکایي به تهران و انعقاد قرارداد با یك شرکت فرانسوي 
براي بازي هاي رایانه یي درراستاي مصادیق نفوذ بود. در آغاز این 
جلسه محمود علوي پیشنهاد برگزاري جلسه غیرعلني را داد که 
مجلسي ها نپذیرفتند، اما هنگام پاسخ به سوالي درمورد سفر جیم 
داباکیس سناتور سابق امریکایي به تهران، تعدادي از نمایندگان 
خواستار برگزاري جلسه غیرعلني شدند که وزیر نیز براي بار دوم 

استقبال کرد.
بر همین اساس، پزش��کیان نایب رییس اول مجلس که در غیاب 
الریجاني ریاست مجلس را برعهده داش��ت تقاضاي نمایندگان 
را به راي گذاش��ت که بهارس��تاني ها با آن مخالفت کردند. اینکه 
مجلسي ها عالقه زیادي به برگزاري جلسه علني داشتند یکي از 
نکات قابل توجه روز گذش��ته بود، زیرا معموال صحبت هاي وزیر 
اطالعات به ویژه درخصوص مسائل امنیتي، بدون حضور رسانه ها و 
غیرعلني برگزار مي شود. در مجموع پس از پاسخ هاي وزیر، کریمي 
قدوسي که به نمایندگي از دیگران سخن مي گفت، اعالم کرد از 

پاسخ هاي سیدمحمود علوي وزیر اطالعات قانع شده است.
 مقابله با نفوذ با كار حرفه اي انجام شود

س��یدمحمود علوي درخصوص س��وال جواد کریمي قدوس��ي 
نماینده مش��هد که اقدام��ات وزارت اطالع��ات در جلوگیري و 
برخورد با مصادیق نفوذ در جامعه هاي علمي و فرهنگي کش��ور 
چه بوده است، گفت: همان طور که مي دانیم نمایندگان عالقه یي 
به صحبت کردن درمورد این موضوعات در نشس��ت هاي علني 
ندارند، ترجی��ح مي دهم براي اینکه این قبی��ل موضوعات مورد 
سوءاستفاده دشمنان قرار نگیرد، مجلس وقتي را دراختیار بنده 
قرار دهد تا با حضور در جلس��ه غیرعلني برخ��ي مطالب را براي 
نمایندگان به صورت شفاف بیان کنم. وي ادامه داد: مساله نفوذ که 
مورد تاکید رهبري نیز هست، پروژه یي عمیق و با پیچیدگي هاي 
خاص خودش است، بنابراین باید در بررسي این پروژه، هم مبادي 
آن، هم هدف دستگاه هایي که نفوذ مي کنند، هم روش هاي نفوذ، 
هم عناصري که نفوذ مي کنند و هم راه هاي نفوذ را مورد بررسي 
قرار دهیم. وزیر با تاکید بر اینکه نفوذ در بخش هاي نرم افزاري و 
سخت افزاري صورت مي گیرد، تصریح کرد: مقابله با نفوذ باید با 
مطالعه همه بخش ها و اش��راف اطالعات��ي و کار حرفه یي انجام 
شود. هوشیاري در عرصه اجرا اشراف و مصادیق و زیر ذره بین قرار 
دادن مساله یي که نفوذ در آنها مسلم مي شود از لوازم کار وزارت 

اطالعات بانفوذ است. 
 سناتور امريكايي بارها به تهران سفر كرده است

علوي در ادامه سخنانش به سوال مش��ترك سه نماینده، مبني 
بر ورود یکي از سناتورهاي امریکایي به کش��ور پاسخ داد و افزود: 
اگر بخواهیم معادل سازي براي این سناتور که یکي از سناتورهاي 
سناهاي ایالتي در یکي از ایالت هاي امریکاست، داشته باشیم، وي 
عضو شوراي شهر یکي از استان هاست و وزارت اطالعات درمورد 

ورود و خروج وي اشراف کامل داشته است.
علوي گف��ت: وزارت اطالع��ات به تروریس��ت ها، داعش��ي ها و 
تکفیري ها که بدون گذرنامه از مرزهاي غیررسمي و با پنهان کاري 
وارد کشور جمهوري اسالمي ایران مي شوند، اشراف دارد. باوجود 
اینکه تکفیري ها در سایر کش��ورها به امنیت آنها صدمه زده اند 
اما در ایران با همکاري وزارت اطالعات و دس��تگاه هاي امنیتي و 
انتظامي مجال چنین کاري را نیافته اند و چطور ممکن است این 

وزارتخانه با این اش��راف اطالعاتي بحث ورود و خروج و اش��راف 
اطالعاتي خود و ورود یك سناتور امریکایي را نداشته باشد.

وي ادامه داد: نامبرده در تاریخ ورود و تم��ام بازدیدها، دیدارها و 
ترددهایش تحت اش��راف کامل اطالعاتي ما ب��وده. این درحالي 
است که این سفر، سفر اول وي نبوده و وي در سال89 نیز از تاریخ 
16 اردیبهشت تا 30 اردیبهشت در کش��ور به سر مي برده است. 
حال چطور است که سفر یك هفته یي وي در شهریور94 باعث 
حساسیت افراد مي ش��ود اما س��فر 15روزه وي در سال89 هیچ 

حساسیتي ایجاد نکرده است.
 »گيم كانكشن« يك نهاد بين المللي است

او همچنین در رابطه با بحث ش��رکت گیم کانکشن نیز این طور 
پاس��خ داد و گفت که این عنوان شرکت نیس��ت بلکه یك نهاد 
بین المللي است که در هر سال سه بار نمایشگاه بازي هاي رایانه یي 
را برگزار مي کند و ما نیز در این نمایشگاه شرکت مي کنیم. وزیر 
اطالعات اضافه کرد: کشور ما از کش��ورهایي است که در زمینه 
بازي هاي رایانه ی��ي تولیداتي دارد، به طوري ک��ه رهبري نیز در 
زمینه تولیدات رایانه یي و اثرگ��ذاري آنها بارها تاکید کرده اند. ما 
نیز حضور در این نمایشگاه را فرصتي براي ارائه آثار خود و تبادل 
فرهنگي مي دانیم اما باز هم حضور در این نمایشگاه ها با اشراف 
کامل اطالعاتي صورت مي گیرد. علوي در رابطه با س��فر یکي از 
روس��اي دانشگاه هاي کش��ور به خارج از کش��ور نیز تاکید کرد: 
موردي از ارتباط وي با س��رویس ها یا ارتباط س��رویس ها با وي 
باوجود بررسي ها نداش��ته ایم. در این زمینه مراقبت هاي الزم را 
انجام خواهیم. درمورد س��فر وي اشراف کامل اطالعاتي داشتیم 
و اگر با مورد مشکوکي مواجه شویم، اشراف مان را بیشتر مي کنیم. 
برهمین اساس اگر مس��لم شود که س��رویس هاي دشمن وارد 

شده اند برخوردهاي الزم را انجام مي دهیم.
 كميسيون از پاسخ هاي علوي قانع نشده بود

شاید اصرار بهارستاني ها بر علني بودن مجلس را قانع نشدن آنها 
از صحبت هاي وزیر در کمیسیون امنیت ملي بدانیم. سخنگوي 
کمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي مجلس شوراي اسالمي 
که دیروز و قبل از سخنان علوي، گزارشي را در این باره در مجلس 
خواند، گفت: آقاي حاجي دلیگاني در کمیسیون به نمایندگي از 
طرف نمایندگان سوال کننده سه سوال را از وزیر محترم پرسیدند 
که سوال اول پیرامون حضور سناتور امریکایي در ایران و سفر او 
به ایران بود که وي باتوجه به پروژه نفوذ و مساله استفاده نفوذ از 
همه سفرها، محافل علمي، آموزشي، دانشگاهي، قراردادها و غیره 
سوال داشتند که حضور ایش��ان در ایران به چه مناسبتي بود که 
آقاي علوي توضیح دادند، سفر کامال در تور اطالعاتي ما صورت 
گرفته است و از ابتداي ورود تا انتهاي خروج دراختیار ما بوده است 
و هیچ مورد امنیتي در این س��فر وجود نداشته است. سخنگوي 
کمیسیون امنیت ملي ادامه داد: سوال دوم آقاي دلیگاني درمورد 
قراردادي که با شرکت فرانسوي گیم کانکش��ن براي بازي هاي 
رایانه یي منعقد شده اس��ت، بود که آقاي وزیر اشاره کردند هنوز 
قراردادي منعقد و اجرایي نش��ده اس��ت و این ش��رکت، یکي از 

شرکت هاي قوي حوزه رایانه یي است. 
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گوشه کنار اقتصاد                     

انعقاد تفاهم نامه شهرک های صنعتی 
و سرمایه گذاران داخلی و خارجی

اتاق خب�ر: تفاهمنام��ه در زمینه 
توس��عه و تکمیل زیرساخت های 
صنعتی در ش��هرك های صنعتی، 
ایج��اد ش��هرك فن��اوری صنایع 
پیش��رفته و اس��تقرار خوشه های 
صنعت آلومینیم و قطعات خودرو 
با اعتبار ی��ك هزار میلی��ارد ریال 

نخس��تین تفاهم نامه ای ب��ود که بین مع��اون هماهنگی 
امور اقتصادی و توسعه منابع انس��انی استانداری مرکزی و 
مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچك و شهرك های صنعتی 

ایران به امضا رسید.
 برپایه این گزارش ؛ ازدیگر بندهای این تفاهم نامه توسعه 
پن��ج تصفیه خان��ه در شهرس��تان های خمی��ن، تفرش، 
دلیجان، کمیجان و ش��ازند در ش��هرك ه��ای صنعتی و 
تکمیل زیرساخت ها در 27 ناحیه شهرك صنعتی استان 
مرکزی بوده است.همچنین  دومین تفاهمنامه بین معاونت 
اقتصادی و توسعه منابع اس��تانداری مرکزی و یك سرمایه 
گذار چینی با اعتبار دو میلیارد یورو ب��ه منظور حمایت از 

صنایع مولد این استان به امضاء رسید.
بازدید هیات بلژیکی از بورس اوراق بهادار تهران

ات�اق خبر: ای��ن گ��روه 35 نفره در 
صنایع و کس��ب و کارهای مختلفی 
فعال هستند که می توان از سیستم 
بانکی، خدمات پشتیبانی، مخابرات 

و... به عنوان مهمترین آن ها نام برد.
پس از بازدید هیات از تاالر معامالت 
حافظ، در جلس��ه آش��نایی ب��ا بازار 

سرمایه ایران، توضیحاتی در خصوص ساختار بازار سرمایه 
ایران، قوانین مربوط به س��رمایه گذار خارج��ی، ابزار های 
معامالتی، ترکیب صنایع و ش��رایط پذیرش شرکت ها در 
بورس تهران، برای این گروه ارائه ش��د.در پایان به پرسش 

های مطروحه پاسخ داده شد.
ذخیره آب تهران چقدر است؟

اتاق خب�ر: در حاش��یه بازدید وزیر 
محیط زیست هلند از مرکز تله متری 
آب ته��ران، تصفیه خان��ه جاللیه و 
تصفیه خانه فاض��الب جنوب تهران 
در جمع خبرنگاران ب��ا بیان اینکه در 
تهران 74 مخزن، 50 ایستگاه پمپاژ و 
7 تصفیه خانه وجود دارد، اظهار کرد: 
بی شك تهران از نظر کیفیت آب مثال 

زدنی است به طوری که در برخی نقاط میزان نیترات کمتر 
از 20 است.وی با بیان اینکه برای آب رسانی شهر تهران آب 
را از پنج سطح با فاصله زیاد انتقال می دهیم، گفت: مصرف 
س��االنه آب تهران یك میلی��ارد و 50 میلی��ون متر مکعب 
تخمین زده ش��ده است. مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب 
استان تهران ادامه داد: از این میزان 750 میلیون متر مکعب 
را آب های سطحی پوشش می دهد که در سطح ها با کیفیت 
بسیار باال متنقل می شود.وی گفت: از سد لتیان نیز آب را به 
تصفیه خانه 3 و 4 منتقل می کنیم که هشت متر مکعب بر 

ثانیه تصفیه آب در این تصفیه خانه صورت می گیرد.
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اتاق خبر: محمدباقر نوبخ��ت در برنامه گفتگوی ویژه خبری 
با تائید آمار مرکز آم��ار ایران در رابطه با رش��د اقتصادی گفت: 
بر اس��اس اعالم مرکز آمار ایران، نرخ رش��د اقتصادی سه ماهه 
ابتدای امسال 4.4 درصد اس��ت که اگرچه یك درصد اختالف 
با آمار اعالمی از س��وی بانك مرکزی که 5.4 درصد اعالم شده 
است، دارد اما باید توجه داشت بانك مرکزی هم نهاد تخصصی 

کارشناسی و متقن با مبانی محاسباتی خود است.
رشد اقتصادی همان ۴.۴ درصد است

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: گاهی نرخ تورم اعالمی مرکز 
آمار، کمی کمتر از نرخ تورم بانك مرکزی است و این تفاوت ناشی 
از مبانی محاسباتی و سال پایه است. این در شرایطی است که آثار 
مجموعه سیاست های خروج از رکود به صورت کوتاه مدت در سه 
ماه پایانی سال گذشته مشاهده شده؛ به نحوی که آن زمان رشد 
اقتصادی 1.3 درصد بود که در سه ماهه اول امسال به 4.4 درصد 
رسیده است. وی در ادامه از تقدیم پیش نویس الیحه بودجه سال 
96 در هفته آینده به دولت خبرداد و تصری��ح کرد: دولت به طور 
قطع در زمان قانونی، الیحه بودجه س��ال 96 کل کشور را تقدیم 

مجلس شورای اسالمی خواهد کرد.
تيم اقتصادی نبايد از هم بپاشد

نوبخت در خصوص اظهارنظر برخی افراد مبنی بر ضرورت تغییر 
در تیم اقتصادی کابینه، خاطرنش��ان کرد: س��وال این است که 
چرا وزیر اقتصاد باید تغییر می کرد؛ در حالیکه اقتصاد کشور از 
سوی ستادی به ریاست رئیس جمهور اداره شده و یکشنبه ها و 
پنج شنبه ها به صورت مرتب نشست هایی با حضور وی و وزرای 
اقتصادی و مشاوران برگزار می شود. وی اظهار داشت: آیا پاداش 
تیمی که توانست نرخ تورم باالی 40 درصد را به زیر 8 درصد و 
رش��د 6.8- را به 4.4 درصد رسانده، این اس��ت که آن تیم از هم 
بپاش��د؟ بنابراین من از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل 
بانك مرکزی دفاع می کنم؛ چراکه ما در زمانی توانستیم به نرخ 
رشد مثبت اقتصادی دست پیدا کنیم که هنوز تحریم ها پابرجا 
بود. به گفته نوبخ��ت، دولت خود را درباره مس��کن مهر متعهد 
می داند و در حال حاضر قیمت تمام ش��ده، هم برای پیمانکار و 
هم متقاضی افزایش یافته و باید بخش��ی از هزینه ها را از طریق 
افزایش س��قف وام تامین کنیم که این افزای��ش صورت گرفته 
اس��ت؛ البته پیش بینی می شود با تس��هیالت پرداخت شده به 

واحدهای نیمه فعال، شرایط رشد اقتصادی و اشتغال بهبود یابد.
مطالبات گندمكاران تا پايان هفته پرداخت می شود

وی درباره مطالبات گندمکاران نیز، با بیان اینکه تا پایان هفته آینده، 
مطالبات گندم کاران پرداخت می ش��ود. خری��د تضمینی ما برای 
چهارده تا پانزده محصول تعریف شده که ولی همه این محصوالت 
می تواند به نوعی در بازار بفروش برس��د؛ این در حالی است که رقم 
قابل توجهی حدود 1270 تومان برای هر کیلو گندم از سوی دولت 
اختصاص یافته اس��ت که اگر این محصول وارد می ش��د، نرخ آن 
حدود 800 تا 900 تومان تمام می شد؛ در حالیکه عمده محصول 
توسط گندم کاران در ماههای ابتدای سال درو شد و آنها در مجموع 
14 هزار و 600 میلیون تومان فروختند. نوبخت گفت: پیش بینی 
بودجه کمتر از ای��ن رقم بود و بنابراین دول��ت باید منتظر می ماند 
که خزانه دوباره پر ش��ود؛ البته دولت تقبل کرده ک��ه از بازار پول و 
س��رمایه این نقدینگی را تامین کند و با پرداخت 20 درصد سود، 
کاری کند که گندم کاران دچار مشکل نشوند؛ به همین دلیل دولت 
از مجلس در این باره مجوز گرفت و با توجه به اینکه به گندم کاران 
نمی توانس��تیم اوراق بدهیم، بنابراین نهادهای مالی واسط تعریف 
شدند که آنها اوراق را در بورس بفروشند و البته این اور به تعدادی 
بانك هم فروخته شد. وی ادامه داد: تاکنون حدود 13 هزار و 300 
میلیارد تومان پرداخت ش��ده و حدود 300 میلی��ارد تومان باقی 
مانده که با توجه به نهاد مالی واس��ط و با هم��کاری وزارت جهاد و 
بانك کشاورزی و سایر بانك ها انجام و پول تامین شد و از امشب یا 
فردا شب پول توزیع می شود؛ بر این اساس تا پایان این هفته تمامی 
مطالبات گندم کاران پرداخت می شود و حتی یك مورد هم اگر از 

دولت طلب کار باشند به ما اطالع رسانی شود.

اتاق خبر: مدیر اداره بنادر و دریانوردی ش��هید باهنر و شرق 
هرمزگان با بیان اینکه تاکنون سه هزار میلیارد ریال در 

بنادر سه گانه س��واحل مکران س��رمایه گذاری شده 
اس��ت، گفت: دولت یازده��م نیز طی 2 س��ال 400 
میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح های توسعه بنادر 

شرق استان اختصاص داد.
:محمد محسنی روز سه ش��نبه در گفت وگو با خبرنگاران 

افزود: دولت تدبیر و امید به توس��عه کش��ور و آبادانی سواحل مکران 
اهمیت زیادی قائل است؛ به تازگی توسعه این سواحل شتاب بیشتری 
گرفته و انتظار داریم دستگاه های اجرایی دیگر در این سواحل کارهای 
خود را آغاز کنند.وی اظهارکرد: خوشبختانه ظرفیت های زیادی برای 
توسعه مراودات تجاری و مسافری در بنادر شرق استان هرمزگان )بندر 
جاس��ك، س��یریك و تیاب( وجود دارد و رفت و آمد مردم این منطقه 
به کشورهای همسایه در رونق کس��ب و کار در سواحل مکران بسیار 
تاثیرگذار خواهد بود.مدیر اداره بنادر شرق استان هرمزگان گفت: بندر 
مهم سیریك در شرق استان با پسکرانه 80 هکتاری قابلیت پهلوگیری 
ش��ناورهای باالی 10 هزار تن را دارد و با اتمام عملیات الیروبی بندر 

جاس��ك در بندر عمان این بندر به بزرگتری��ن مرکز امداد و 
نجات کشور تبدیل خواهد شد و هم اکنون اسکله های 
این بندر آماده ورود شناورهای ناجی هستند و شناورها 
بزودی به ناوگان امداد و نجات دریایی کش��ور اضافه 
خواهد شد.محس��نی با بیان اینکه با رویکرد توسعه 
س��واحل مکران س��ازمان بنادر و دریانوردی به دنبال 
فعال کردن بنادر ش��رق این استان اس��ت، گفت: تثبیت 
جمعیت در س��واحل مکران به تامین امنیت دریایی کشور در منطقه 
کمك خواهد کرد بنابراین دولت در نظ��ر دارد با افزایش ظرفیت های 
مناسب خالء فعالیت های دریایی از بندرعباس تا چابهار برطرف شود 
.وی با اشاره به سابقه بندر تیاب به عنوان نخستین بندر قدیمی ایران 
اظهارداشت: هم اکنون عملیات الیروبی این بندر با 100میلیارد ریال 
اعتبار در حال اجرا اس��ت تا بتوانیم از موقعیت های مناسب این بندر 
برای پهلوگیری شناورهای بزرگ اس��تفاده کنیم و با ساخت انبارها ، 
محوطه ی بندرگاه برای نخس��تین بار این بندر را برای تامین سوخت 
شناورهای دریایی در مس��یر آماده کنیم و یك مرکز آموزش دریایی 

دریانوردان نیز در این بندر راه اندازی شود .

تقدیم پيش نویس الیحه بودجه تا هفته آینده به دولت

اختصاص 400 میلیارد ریال برای اجرای طرح های توسعه بنادر شرق هرمزگان
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راهروهای اتاق

سیاست های ضدتورمی پادزهر 
اقدامات دولت قبل

اتاق خبر: کاهش نرخ تورم س��االنه 
در مهر که در واقع میانگین  تورم یك 
س��ال منتهی به مهر 1395 را نشان 
می دهد، گرچه برنامه های ضدتورمی 
دولت یازدهم را ب��ه عنوان یك هدف 
محقق ساخته است، اما از آنجا که همه 
متغیرهای اقتصاد کالن در زنجیره ای 
از ارتباط و کنش های  متقابل مس��تحکم برخوردارند نرخ تورم 
اعالمی به عنوان یك پارادوکس در قیاس با سایر متغیرها نظیر 
رشد بیکاری، رش��د اقتصادی و افزایش نقدینگی که بر اساس 
آخرین آمار به حدود 30 درصد رس��یده اس��ت، به نظر می آید. 
بنابراین انتظار نمی رود با وجود نرخ نقدینگی 30 درصد و افزایش 
نرخ پایه پولی 12 درصد و ضری��ب فزاینده پولی 6/48، با چنین 
تورم تك رقمی مواجه شویم. اما از سوی دیگر در شرایط اقتصاد 
دولتی رانتی کشور رسیدن به نرخ تورمی تك رقمی چندان هم 
غیرقابل تصور نیست، اما نرخ تك رقمی با آنکه نوید قیمت های 
متعادلی را در اقتصاد باید بدهد، آثار واقعی آن در بخش حقیقی 
اقتصاد، به ویژه سبد معیشتی آحاد جامعه خود را نشان نمی دهد؛ 
چرا که سیاس��ت های ضدتورم��ی دولت یازدهم ک��ه به عنوان 
پادزهر آثار مخرب سیاس��ت های تورمی دولت های نهم و دهم 
به ویژه در زمینه پرداخت س��االنه 42 هزار میلیارد تومان یارانه 
و اس��تقراض 150 هزار میلیارد تومان از بانك مرکزی به منظور 
تامین مالی پروژه مسکن مهر و همچنین افزایش جهنده قیمت 
دالر از 1000 تومان به 3600 تومان صورت گرفت، متاس��فانه 
رکود اقتصادی به جا مان��ده از دولت های قبل را تعمیق کرد که 
همین رکود اقتصادی س��بب کاهش گردش پ��ول که یکی از 
عوامل رشد تورم است، شد. در شرایط کنونی اقتصاد پولی کشور 
منتسب به ضریب فزاینده نقدینگی است و همین امر می تواند 
فاصله زیاد بین رش��د نقدینگی 30 درصد و ت��ورم تك رقمی را 
توجیه کند. اما بخش واقعی اقتصاد همواره در زمان رکود که هنوز 
به رغم توجیه تئوریك برخی از مسئوالن، از آن خارج نشده ایم، از 
کمبود نقدینگی بسیار رنج برده و متضرر شده است و بسیاری از 
شرکت های مولد کوچك و متوسط به تعطیلی کشانده شده اند. 
البته ناگفته نماند که بسیاری از گروه های صنعتی بسیار بزرگی 
ک��ه در اوایل انقالب مصادره ش��ده اند نیز به س��بب ناکارآمدی 
مدیریت دولتی تعطیل شده اند یا به شدت واحدهای زیرمجموعه 
خود را از دست داده اند و از میزان کارکنانشان کاسته شده است. 
به هر حال رکود اقتصادی برای اقتصاد کشور و صنایع و تجارت 
بسیار خطرناك تر از تورم اس��ت. به همین دلیل کاهش تورم به 
رونق اقتصاد نه تنه��ا کمکی نمی کند، بلکه رکود را گس��ترش 
می ده��د. از این رو برای ریش��ه کن کردن رکود سیاس��ت های 
انبساطی الزم اس��ت که با تزریق تس��هیالت یارانه ای از طریق 
بانك ها به موسس��ات کوچك و متوس��ط مولد این شرکت ها را 
تحریك کند. از سوی دیگر شرایطی را برای جذب سرمایه های 
خارجی در بخش خصوصی به صورت جوینت ونچر فراهم سازد 
که این امر مس��تلزم ایجاد فضای کس��ب و کار مناسب، کاهش 
ریس��ك اقتصادی، ایجاد حاکمیت قانون، تضمین قراردادها و 
بسیاری از عوامل دیگر است که متغیرهای کالن اقتصادی را به 
حد مطلوبی برساند تا سرمایه گذاران حرفه ای به سرمایه گذاری 

در ایران رغبت نشان دهند 
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اتاق خبر: چند سالي است که بحث ساماندهي تشکل هاي 
اقتص��ادي قانونا به ات��اق بازرگان��ي، صنای��ع، معادن و 
کشاورزي ایران سپرده شده اس��ت. هرچند که بسیاري 
از تشکل هاي اقتصادي در داخل اتاق به ثبت نرسیده اند 
ولي با این وجود تجربه مدیریت اتاق بر تش��کل ها بیش 
از س��ایر نهادهاس��ت. براي نحوه رابطه اتاق با تش��کل ها 
آیین نامه هاي زیادي نوشته شده اس��ت که روابط این دو 
نهاد را با یکدیگر تنظیم مي کند. اما س��وال این است که 
آیا این آیین نامه ها مي تواند براي تشکل هایي که عضو اتاق 
بازرگاني نیستند نیز کارایي داش��ته باشد یا اتاق نیازمند 
یك فراخوان کلي براي ثبت تمام تشکل هاس��ت؟ در این 
گزارش به بررس��ي آیین نامه هاي ات��اق بازرگاني و نحوه 

ارتباط آنها پرداخته شده است.
 2نگاه به بحث تشكل

مشکل ارتباط اتاق و تشکل ها مساله یي قدیمي است. این 
بحث بارها درباره اتاق هاي استاني نیز مطرح شده است. 
سوال اساسي درباره اتاق هاي استاني این است که آیا این 
اتاق ها نمایندگي اتاق بازرگاني ایران در اس��تان هستند 
یا از اس��تقالل برخوردارند؟ همین بحث درباره تشکل ها 
نیز وجود دارد. تش��کل ها داراي مجمع عمومي هستند. 
آیا این مجامع باالترین مرجع تصمیم گی��ري درباره هر 
تشکل محسوب مي شود یا اتاق بازرگاني به عنوان نهادي 
که باالترین مرجع تشکلي بر اساس قانون بهبود مستمر 
فضاي کسب و کار شناخته شده است، مي تواند در نظرات 

مجامع دخالت کند؟
 یك دیدگاه اتاق را تنه��ا مرجع ثبت مي دان��د و رابطه 
تش��کل ها با اتاق را مانند رابطه ش��رکت ها با س��ازمان 
ثبت ش��رکت ها توصیف مي کند و در دی��دگاه دوم اتاق 
استراتژیست تشکل هاس��ت. طرفداران دیدگاه دوم که 
معموال مسووالن اتاق بازرگاني به ویژه مسووالن معاونت 
تشکل ها هستند به قانون بهبود مستمر محیط کسب و 
کار اشاره مي کنند و معتقدند اتاق باید در امور تشکل ها 
نظارت کام��ل و حتي دخالت داش��ته باش��د. در مقابل 
طرفداران دیدگاه اول به ماهیت تشکلي اتاق اشاره دارند 
و مي گویند چرا یك تش��کل باید بر تش��کل هاي دیگر 
نظارت کند و اصوال منظور قانونگ��ذار در این رابطه چیز 

دیگري بوده است.

 آيين نامه اتاق و نظارت در امور محول شده
نکته یي که ش��اید بس��یاري به آن توجه نمي کنند، این 
مساله است که قبال آیین نامه اتاق بازرگاني به این سوال 
جوابي جامع داده اس��ت. 24 تیرماه 1376 آیین نامه یي 
توس��ط اتاق بازرگاني در همین رابطه به تصویب رس��ید 
که به موض��وع نحوه نظ��ارت اتاق بر تش��کل هاي تحت 

پوش��ش داللت داش��ت. در آن زم��ان با توجه ب��ه اینکه 
وظایف نظارت اتاق در امور تشکل هایي که در داخل اتاق 
به ثبت رس��یده اند به کمیس��یون اتحادیه ها، سندیکاها 
و تش��کل هاي اتاق ایران محول ش��د؛ ات��اق بازرگاني به 
پیش��نهاد علینقي خاموش��ي رییس وقت اتاق بازرگاني 
آیین نامه یي درباره نحوه نظارت بر تشکل ها تنظیم کرد 
که هنوز بر قوت خود باقي است و با وجود اینکه بسیاري 
از بندهاي آن به دست فراموشي سپرده شده پاسخگوي 

مشکل امروز تشکل هاست.
در ای��ن آیین نامه پیش از ه��ر چیز علت نظ��ارت اتاق و 
طبیعتا م��واردي که اتاق بر تش��کل ها نظ��ارت مي کند، 

بررسي شده است. این موارد شامل مسائل زیر است:
- نظارت بر وظایفي که از س��وي ات��اق بازرگاني ایران به 

تشکل محول مي شود
- هماهنگي میان تش��کل هایي که تحت پوش��ش اتاق 

بازرگاني قرار دارند؛
- برقراري ارتباط مستمر با تشکل ها؛

- آگاهي از نحوه انجام امور در تشکل ها؛
- ارائه پیشنهادات اصالحي و توصیه ها به تشکل ها براي 

بهبود عملکرد؛
- اطالع از نارسایي ها و مشکالت موجود؛

- فراهم آوردن ش��رایطي که متضمن حمایت بیش��تر 
اتاق از تشکل ها باشددر هیچ یك از بندها بحث دخالت 
در امور داخلي تشکل ها مطرح نش��ده است. نخستین 
موضوع این است که اصوال نظارت بر تشکل ها در حیطه 
وظایفي است که احیانا از سوي اتاق بازرگاني به تشکل 
محول مي ش��ود و درباره نحوه عملکرد تنه��ا به اطالع و 
دادن پیشنهاد بسنده مي شود و اتاق حق دخالت در امور 

تشکل ها را به هیچ وجه ندارد.

 ضمانت اجرايي اتاق چيست؟
در مقابل درباره نحوه نظارت بر تش��کل ها نیز ابزارهاي 
مش��خصي در نظر گرفته شده اس��ت. حضور نماینده 
اتاق بازرگاني در مجامع به عنوان ناظر، حضور نماینده 
در هیات رییسه تشکل ها، ارسال اساسنامه تشکل ها به 
اتاق، ارائه گزارش عملکرد تشکل توسط تشکل به اتاق 
بازرگاني و در نهایت ارائه اسنادي که مورد تقاضاي اتاق 
اس��ت به اتاق بازرگاني تنها روش هاي م��ورد تایید در 

بحث تشکل ها بود.
در حقیق��ت هیچ گونه دخالتي از س��وي ات��اق در بحث 
تشکل ها در آیین نامه به عنوان ابزار نظارتي تعریف نشده 
و بحث هایي مانند دخالت در اساسنامه به هیچ وجه مطرح 

نشده است.
اما شاید این سوال مطرح ش��ود که نظارت اجرایي اتاق 
براي اینکه تش��کل ها در موارد ذکر شده با اتاق همراهي 
مي کند، چیس��ت؟ بر اس��اس آیین نامه ماده 4 تا زماني 
که اتحادیه ها، س��ندیکاها و انجمن هاي مفاد آیین نامه 
را رعایت کنند مورد حمایت همه جانب��ه اتاق بازرگاني 
هس��تند وگرنه اتاق ح��ق دارد ب��ه درخواس��ت ایجاد 
تش��کل هاي دیگر با موض��وع مرتبط با موض��وع کاري 
تش��کل هاي موازي ترتیب اث��ر ده��د. در حقیقت اتاق 
بازرگاني تنها کاري که مي تواند بر اساس آیین نامه خود 

با تشکل ها انجام دهد، ایجاد تشکل موازي است.

اتاق به اسم نظارت در تشكل ها دخالت نكند

 اتاق

 بازرگانی



سالمت5 پنجشنبه 6 آبان 1395 

اتاق خبر: دکتر سیدحس��ن هاش��می در مراس��م رونمایی 
از تولید داخ��ل دومی��ن داروی پرفروش جهان در ش��رکت 
داروسازی سیناژن با بیان اینکه س��االنه 20 تا 25 قلم داروی 
جدید به داروهای کش��ور اضافه می ش��ود، در پاسخ به سوال 
خبرنگاری درباره میزان موفقیت طرح تحول نظام س��المت، 
گفت: طرح تحول را باید از نگاه مردم س��وال ک��رد و از مردم 
پرس��ید که این طرح چقدر موفق بوده اس��ت چرا که تحول 

سالمت برای مردم اجرا شد.
وی درباره میزان رضایت مردم از طرح تحول نظام س��المت، 
گفت: نظرسنجی هایی که هر ماه از سوی دستگاه هایی چون 
ایرنا، مرکز ملی آمارایران و ... انجام ش��ده نش��ان می دهد که 
رضایت مندی م��ردم از طرح تحول نظام س��المت باالی 70 
درصد اس��ت. باید بگویم که ب��رای ما مهمتری��ن ارزش نگاه 
مردم اس��ت و اگر م��ردم از خدمتی راضی نباش��ند خدا هم 
راضی نمی ش��ود.وزیر بهداش��ت ادامه داد: البت��ه مطئنم که 
نواقص ما کم نیس��ت اما مردم بزرگوارند و چون تالش شبانه 
روزی همکاران مان را می بینند ابراز رضایت می کنند اما ما به 
کاس��تی هایمان واقفیم و امیدواریم دولت و مجلس حمایت 
بیش��تری از تحول س��المت انجام دهند.هاش��می در پاسخ 
به س��وال خبرنگاری درباره داروهای بیم��اران خاص، گفت: 
درباره تامین داروهای خاص هیچ مشکلی در کشور نداریم و 
داروهای این بیماران در کش��ور وجود دارد اما برخی بیماران 
از میزان پوش��ش بیمه ای برخی داروها گالیه مند هستند که 

البته بیمه ها هم مشکالت خاص خود را دارند.
وی در پاس��خ به س��وال دیگری درباره دیدار اخیرش با رهبر 
معظم انق��الب و صحبت هایی که درب��اره فیش های حقوقی 
پزش��کان در این دیدار انجام ش��ده بود، گف��ت: مقام معظم 
رهبری در جریان اقدامات دولت در کش��ور از جمله اقدامات 
حوزه سالمت هستند که از ایش��ان به خاطر حمایت هایشان 
تش��کر می کنیم. دیدار با ایش��ان مالقات خوبی بود البته من 
اجازه نگرفتم که مطالب ش��ان را نقل کنم اما باید توجه کرد 
که بحث کارانه های پزش��کی و حقوق و دستمزدشان از سایر 
دس��تگاه های متفاوت اس��ت. من بارها این موض��وع را اعالم 

کرده ام اما برخی رسانه ها در این باره کم لطفی می کنند.
وزیر بهداش��ت با بیان اینکه حقوق و دستمزد پزشکان همان 
اس��ت که من قبال اعالم ک��رده ام، ادامه داد: خوب اس��ت که 

سازمان بازرس��ی نیز این حقوق ها را اعالم کند. اگر می گویم 
یك جراح مغز کل حقوقش 2.5 میلیون اس��ت واقعیت دارد 
اما بخش دیگری از دریافتی پزش��کان مربوط به قانونی است 
که در سال 74 تصویب ش��ده و طبق آن 30 درصد میزان کار 
پزشك را به خودش پرداخت کرده و 70 درصدش را دولت بر 
می دارد. حال با توجه به اینکه تع��داد متخصصین در برخی 
رشته ها کم اس��ت اگر جراحی در یك شهر مرزی 600 عمل 
جراحی را در طول یك ماه انجام می دهد طبیعتا دریافتی اش 
از پزشکی که در تهران شش عمل انجام می دهد بیشتر است. 
در عین حال اگر به تعداد کافی متخصص در اختیار داش��تیم 
این دریافتی بین آنها تقسیم می شد اما متاسفانه در این زمینه 

کمبود وجود دارد.
هاش��می تاکید کرد که برای ما مهمترین موضوع مراقبت از 
س��المت مردم و حفظ حقوق آنهاس��ت و بعد از آن به حفظ 
عدالت بین رشته ای توجه می کنیم که تنها راه حل ایجاد این 

عدالت، تربیت پزشك و متخصص به میزان کافی است.
وی با بیان اینکه همانطور که هیات وزیران موضوع کارانه را از 
سایر حقوق ها و دس��تمزدهای دستگاه های دیگر جدا کردند 
سایر مسئوالن کشور هم نظرشان همین است، گفت: اگر این 
حاشیه سازی ها به قصد خدمت به مردم است باید قبول کنیم 

که حاشیه سازی علیه مردم عمل می کند و درست نیست.
وزیر بهداشت گفت: عصاره دیدار با مقام معظم رهبری نشان 
دهنده رضایت  ایش��ان از دس��ت اندرکاران طرح تحول نظام 
س��المت بود و همچنین نگرانی از این موضوع که منابع این 
بخش پایدار نباش��د و در گ��ذر زمان کاهش یاب��د که در این 
زمینه مجلس باید توج��ه ویژه ای به این موض��وع در تدوین 

برنامه ششم توسعه داشته باشد.

گفت وگو

 عادات مخرب 
برای سیستم ایمنی بدن شما

اتاق خبر:  اگرچه در ارتباط بودن با 
فرد بیمار و تعامل با وسایل وی می 
تواند به گسترش بیماری منجر شود 
اما گاهی اوقات سبك زندگی و رژیم 
غذایی می توانند نقش بیشتری در 
بیمار شدن شما ایفا کنند. در ادامه 
برخی عادات که می توانند سیستم 

ایمنی بدن ش��ما را در معرض خطر قرار دهند و باید از آنها 
دوری کنید را معرفی می کنیم.

سيگار كشيدن: اگرچه مضرات استفاده از تنباکو و نتایج 
منفی آن بر سالمت انسان شناخته شده هستند اما همچنان 
بسیاری از مردم جهان این کار را انجام می دهند. اگر سیگار 
می کشید باید به این نکته توجه داشته باشید که مواجهه با 
نیکوتین سیستم ایمنی بدن را تضعیف می کند و از این رو، 
راحت تر به بیماری مبتال می شوید. حتی اگر از سیگارهای 
الکترونیك نیز استفاده کنید همچنان در معرض خطر ابتال 
به س��رماخوردگی و آنفلوآنزا قرار دارید.نیکوتین س��طوح 
کورتیزول را افزایش می دهد، در شرایطی که شکل گیری 
پادتن س��لول B و واکنش س��لول های T به آنتی ژن ها را 
کاهش می دهد. مطالعه ای که به تازگی در نش��ریه پالس 
وان منتشر شد، نشان داد که بخار حاصل از سیگار الکترونیك 
می تواند به ریه ها آسیب برساند و آنها را هر چه بیشتر مستعد 
ابتال به عفونت سازد. اگر از سرماخوردگی و آنفلوآنزا متنفر 

هستید بهتر است هرچه زودتر سیگار را ترك کنید.
نوشيدن الكل: نوشیدن الکل می تواند برای سیستم ایمنی بدن 
مضر باشد. نخست، الکل بدن را از مواد مغذی با ارزش و تقویت 
کننده سیس��تم ایمنی بدن محروم می کند. دوم، الکل همانند 
قند در صورت مصرف بیش از حد می تواند توانایی گلبول های 
س��فید برای نابودی میکروب ها را کاهش دهد. دوزهای باالی 
الکل توانایی تقسیم گلبول های سفید خون را سرکوب می کند، 
واکنش گلبول های سفید روی سلول های سرطانی را مهار می 
کند و توانایی ماکروفاژها برای تولید عوامل نکروز تومور را کاهش 
می دهد. میزان مصرف الکل که موجب مسمویت می شود برای 

سرکوب سیستم ایمنی بدن نیز کافی است.
كمبود خواب: بدن انس��ان هنگام خواب انرژی از دست 
رفته خود را احیا می کند و همچنین عاملی کلیدی در روند 
درمان بیماری ها محسوب می ش��ود. اگر به میزان کافی 
نخوابید، بدن از شرایط مناسب برای مقابله با پاتوژن ها یا 
عوامل بیماری زا برخ��وردار نخواهد بود. مطالعات مختلف 
رابطه کمبود خواب با ابتال به بیم��اری هایی مانند چاقی، 
دیابت، و فش��ار خون باال را نش��ان داده اند. خواب کافی به 
حفظ عملکرد مطلوب سیستم ایمنی بدن کمك می کند و 
کمبود خواب مزمن یك عامل خطرساز برای ایجاد اختالل 

در سیستم ایمنی بدن محسوب می شود.
استرس:کمبود خواب می تواند زمینه ساز شکل گیری استرس 
مزمن باش��د. اگرچه ممکن است متوجه این مس��اله نشویم، اما 
خواس��ته های جسمانی و احساس��ی مس��ئولیت های روزانه ما 
می توانند توانایی سیستم ایمنی بدن برای مقابله با باکتری ها و 
ویروس ها را کاهش دهند. هنگامی که بدن به طور مداوم در حال 
مبارزه برای ترمیم آسیب های وارده از استرس است، از منابع در 
دسترس کمتری برای رسیدگی به پاتوژن ها برخوردار خواهد بود.

رضایت رهبری از حوزه سالمت

اتاق خبر:  نتایج این مطالعه جدی��د، فرایندهای پیچیده 
دخیل در تجزیه ش��دن و تحلیل رفتن نورون ها را نش��ان 

می دهد که یکی از ویژگی ها و دالیل اصلی آلزایمر است.
آلزایمر ی��ك اختالل تحلیل برنده عصبی اس��ت ک��ه با از 
دس��ت رفتن پیش��رونده حافظه و عملکردهای شناختی 
همراه است. این بیماری از نظر ژنتیکی به دو دسته تقسیم 
می شود؛ یك شکل ش��ایع آن)sAD( که دلیل آن دقیقا 
مش��خص نیس��ت و دیگر ش��کلی وراثتی و خانوادگی که 
نادرتر است)fAD( و بوسیله موتاس��یون های ژنتیکی به 
ارث رس��یده ایجاد می ش��ود. محققان در مدرسه پزشکی 
دانش��گاه کالیفرنیا ثابت ک��رده اند که عملکرد نامناس��ب 
ناشی از موتاسیون یك فرایند که سلول ها از آن برای انتقال 
مولکول ها درون سلول اس��تفاده می کنند. در هر دو مورد 

پالك های پروتئینی و نوروفیبری��الری در مغز تجمع پیدا 
می کند که منجر به اختالالت عصبی و در نهایت مرگ می 
ش��ود. این پالك های پروتئینی که پالك های آمیلوئیدی 
بتا نام دارند موجب استرس سلولی، سمیت سلولی و فقدان 

عملکرد و در نهایت مرگ نورون های مغزی می شود.

ارتباط آلزايمر با عملكرد نامناسب مكانيسم های حمل و نقل عصبی
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یادداشت

برخورد با مغازه دار و اصناف راه مبارزه با 
قاچاق کاال نیست

اتاق خبر:  سخنگوی کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
گفت: مبارزه با قاچ��اق کاال باید 
به صورت ریش��ه ای انجام شود و 
برخورد صرف با اصناف مشکلی 
را ح��ل نم��ی کند.س��یدکاظم 
دلخوش اباتری درگف��ت وگو با 
خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در خص��وص آمار اعالم 
شده از وجود 10 درصدی قاچاق لوازم خانگی گفت: این 
آمارها نمی تواند درست و دقیق باشد و اینکه می گویند 
2 یا 20 درصد کاالی قاچاق وجود دارد،صحیح نیس��ت 

چراکه کاالی قاچاق آمار ندارد.
وی در ادامه با انتقاد از حجم باالی کاالی قاچاق در کشور 
،افزود: برای مبارزه با قاچاق کاال تالش هایی شده که به 
نظر می رسد کافی نباشد و باید با فرهنگ سازی از قاچاق 

کاال جلوگیری کرد.
نماینده مردم صومعه س��را در مجلس شورای اسالمی، 
تاکید کرد: صرف��ا برخورد با مغازه دار و اصناف مش��کل 
قاچاق کاالرا حل نمی کند؛ بلکه باید این معضل را ریشه 

یابی کرد و راه صحیح چگونگی برخورد با آن را پیدا کرد.
دلخوش با بیان اینکه برای مبارزه اساسی با قاچاق باید به 
عوامل مختلفی توجه کرد، تصریح کرد: مبادی ورودی و 
6 هزار و 800 کیلومتر مرز کشور را باید کنترل و مسدود 
کرد.عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون اقتصادی مجلس 
همچنین یادآور ش��د:بودجه و امکانات س��تاد مبارزه با 
قاچاق کاالو ارز کافی نیست و باید به این ستاد نیز توجه 

الزم صورت گیرد.

ورود پوشاک ایرانی به اتحادیه اروپا
رئیس اتاق اصن��اف ایران ایجاد 
نظام آموزش��ی بی��ن المللی را 
در صنعت نس��اجی سبب ورود 
پوش��اك ایرانی به اتحادیه اروپا 

اعالم کرد.
رئیس اتاق اصن��اف ایران ایجاد 
نظام آموزشی بین المللی را در 
صنعت نساجی سبب ورود پوش��اك ایرانی به اتحادیه 

اروپا اعالم کرد.
علی فاضلی در حاش��یه اولین همایش آموزشی مد و 
لباس با حضور اس��اتید فرانس��وی اف��زود: نبود نظام 
مناسب طراحی در کش��ور و پشتیبانی نشدن صنعت 
پوشاك در کش��ور س��بب ایجاد ضعف در این بخش 
شده اس��ت که با حضور اس��اتید بین المللی پوشاك 

ایران ساماندهی خواهد شد.
وی با اش��اره به اینکه تاکنون تس��هیالت و تمهیدات 
الزم برای پشتیبانی از مجموعه صنعت پوشاك انجام 
نشده است ادامه داد: جمع آوری مجموعه طراحان در 
اتحادیه صنفی طرح موثر در جان بخش��ی به صنعت 
پوشاك ایرانی اس��ت. فاضلی با اش��اره به همکاری و 
تعاون اتحادیه پوش��اك ایران با کش��ورهای اروپایی 
افزود: با حمایتهای علمی و ارائه تس��هیالت از س��وی 
دولت می توان جایگاه ویژه ای برای اتحادیه پوش��اك 

ایران در صحنه بین المللی ایجاد کرد.
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اتاق خبر:  در چند ماه اخیر ش��اهد افزایش حجم فشار روي 
اصناف درباره مساله قاچاق هس��تیم. طرح گسترده یي درباره 
مس��اله مبارزه با قاچاق در اصناف به وی��ژه در چند اتحادیه از 
جمله اتحادیه لوازم خانگي در حال برگزاري است. با این وجود 
این سوال از سوي کارشناسان مطرح است که چرا بحث قاچاق 
از انتهاي زنجی��ره توزیع در حال پیگیري اس��ت؟ در حقیقت 
پیش از این بیشترین فش��ار درباره بحث قاچاق روي گمرك 
صورت مي گرفت اما اکنون شاهد این مساله هستیم که اصناف 
 بیشتر از گمرك براي مبارزه با قاچاق تحت فشار قرار گرفته اند.

بيكاري و قاچاق در استان هاي مرزي
در این رابطه عضو کمیس��یون آم��وزش و تحقیقات مجلس 
ش��وراي اس��المي گفت: بیکاري و نبود کارخانه هاي تولیدي 
و صنعتي در اس��تان هاي م��رزي، افزایش قاچ��اق کاال را در 
این نقاط به همراه داش��ته است. محمدباس��ط درزاهي افزود: 
قاچ��اق کاال امروز اقتصاد کش��ور را تح��ت تاثیر ق��رار داده و 
مقوله اقتص��اد ملي و اقتص��اد مقاومت��ي را تضعی��ف کرده 
اس��ت به طوري که اکنون تقریبا در تمام اس��تان هاي مرزي 
 به دلی��ل بی��کاري جابه جای��ي کاالي قاچ��اق وج��ود دارد.

وي تصریح ک��رد: قاچ��اق کاال در دو مقوله ص��ورت مي گیرد 
یك دسته از افراد که پیله ور هس��تند و با کوله بري و به صورت 
چمداني کاال را وارد مي کنند که در بیش��تر ش��هرهاي مرزي 
این ش��یوه رواج دارد و ش��اهد ورود کاالي قاچاق به این شکل 

هستیم.
درزاهي افزود: دس��ته دوم که داراي اهمیت هستند، افرادي را 
تشکیل مي دهد که کاالي قاچاق را به صورت سازمان یافته و 
در حجم باال از طریق مبادي رسمي به صورت غیرقانوني وارد 
کشور مي کنند که الزم اس��ت، دولت و دستگاه هاي نظارتي 
دنبال برخورد جدي ب��ا این دس��ته از واردکنندگان کاالهاي 
قاچاق باشند. این افراد کساني هس��تند که قاچاق را در حجم 
گس��ترده و در س��طح میلیاردي از مبادي مختلف و مرزهاي 

هوایي، زمیني و بنادر وارد مي کنند.
برخورد با قاچاق كاال در مرزها

از سوي دیگر رییس اتاق اصناف سلماس خواستار شناسایي 
دست هاي پشت پرده واردات کاالي قاچاق به کشور شد. سجاد 
شاکر در خصوص واگذاري طرح برخورد با قاچاق کاال به اتاق 
اصناف و اتحادیه هاي صنفي گفت: از همان ابتدا باید این طرح 

را به اتاق اصناف و اتحادیه هاي صنفي واگذار مي کردند.
وي افزود: بخ��ش اعظمي از کاالي قاچاق از مبادي رس��مي و 
قانوني و با کانتینر و کشتي وارد کش��ور مي شود اما هم اکنون 
براي برخورد با قاچاق س��راغ اصناف که در حلقه آخر هستند، 

مي آیند.
رییس اتاق اصناف سلماس تصریح کرد: دست هایي در پشت 
پ��رده واردات کاالهاي قاچاق را به کش��ور به س��هولت انجام 
مي دهند و فلج کردن اقتصاد کشور را نظاره گر هستند که باید 

کشف کرد اینها به کجا وصل هستند.
وي با بیان اینکه بخش زیادي از قاچاق کاال در کشور به صورت 
س��ازمان یافته انجام مي شود، اظهار داش��ت: تولید داخلي در 
پي سیاست هاي 8ساله دولت قبل فلج ش��ده و اهالي بازار در 
رکود ش��دید اقتصادي قادر به ادامه فعالیت در حوزه کسب و 

کار نیستند.
طرح هاي مبارزه با قاچاق كاال مقطعي نباشد

از سوي دیگر عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادي مجلس 
شوراي اسالمي با بیان اینکه مبارزه باقاچاق نباید تنها به برخورد 

با عرضه کننده ها محدود شود، گفت: طرح هاي مبارزه با قاچاق 
نباید مقطعي باشد بلکه باید به رویه جاري تبدیل شود.

س��یدفرید موس��وي در خصوص قاچاق لوازم خانگي گفت: 
قاچاق یکي از معضالت جدي اقتصاد کشور است و در شرایط 
فعلي کشور وجود این پدیده اکثر برنامه ریزي هاي اقتصادي ما 
از جمله اشتغال و تولید را با چالش مواجه کرده است؛ از این رو 
مبارزه با قاچاق یکي ازمهم ترین اقداماتي است که باید صورت 

بگیرد.
وي افزود: مجلس شوراي اسالمي در این زمینه اقداماتي را آغاز 
کرده و اخیرا جلسه یي را با ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز برگزار 
کردیم که در آن جلسه تاکید شد که مبارزه با قاچاق نباید تنها 

به مبارزه با عرضه کننده ها محدود شود.
نماینده تهران در مجلس در خصوص آمار اعالم شده از میزان 
کاالي قاچاق و حجم 10درص��دي آن در قاچاق لوازم خانگي 
تصریح کرد: میزان قاچاق بر اساس آمارهاي برآوردي است و 
به طور دقیق از آن اطالع نداری��م؛ اما امیدواریم مبارزه یي که با 
این پدیده صورت مي گیرد، مقطعي نباش��د و مردم بدانند که 

قاچاق معضلي است که همه را تحت تاثیر قرار مي دهد.
تعدد قوانين مانع مبارزه از مرزها

اما یکي از مس��ائلي که کمتر به آن توجه مي ش��ود مشکالت 
قانوني براي مبارزه با قاچاق در مرزهاست. در حال حاضر قوانین 
و مقررات زیادي درباره واردات وج��ود دارد که واردات را مجاز 
مي کند. این قوانین متعدد باعث شده است که پیگیري قاچاق 
یا عدم قاچاق کاالها در گمرك با مشکالت زیادي روبه رو باشد. 
قوانیني همچون واردات مس��افري، ته  لنجي و مواردي دیگر 

همگي باعث افزایش قاچاق در کشور هستند.
با این وجود عضو کمیسیون عمران مجلس شوراي اسالمي 
با اش��اره به ضرورت مقابله جدي با پدی��ده قاچاق گفت: در 
خصوص مبارزه ب��ا قاچ��اق کاال باید منویات مق��ام معظم 
رهبري به مرحله عمل برس��د و همان مسیري را که معظم 
له ترسیم کرده اند، اجرایي ش��ود. محمدمهدي افتخاري با 
تاکید بر اینکه توان ارزشي نیروهاي مرزي کشور قابل تقدیر 
است اما این توان باید افزایش یاید، افزود: حذف بروکراسي 
و قوانین پیچیده از گمرکات، مشکالت را کاهش خواهد داد 
ضمن اینکه دس��تگاه هاي نظارتي و قانونگ��ذار باید جدیت 

بیشتري به خرج دهند.
وي با بیان اینکه اجراي درست قانون همت همگاني مي خواهد، 
اظهار کرد: کاالهاي قاچاق با روش هاي مختلفي وارد مي شود 
که از جمله آنها واردات یك کاال ذیل تعرفه کاالهاي دیگر، کم 
اظهاري در حجم واردات و ارزش کاال، سوءاس��تفاده از مناطق 
آزاد تجاري و ورود کاال براي ترانزیت و عدم خروج آن تنها برخي 
از روش هاي شناخته شده قاچاقچیان کاال به داخل کشور است 

که باید این موارد مورد توجه دستگاه هاي نظارتي باشد.

بيكاري در مرزها مبارزه با قاچاق را مشكل كرده است
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برخورد صنفي تشكل ها با مشكالت اقتصادي
اتاق خبر:   یلدا راهدار رییس کمیسیون رقابت، 
خصوصي سازي و س��المت اداري اتاق بازرگاني، 
صنایع، معادن و کش��اورزي ایران است. در چند 
ماه اخیر این کمیسیون تحقیقات زیادي بر اساس 
گزارش رقابت پذیري جهاني که هر سال توسط 
مجمع جهاني اقتصاد منتشر مي شود انجام داده 
است. در این گزارش کشورها بر اساس »شاخص 
رقابت پذی��ري جهان��ي« ی��اGCI رتبه بندي 
مي ش��وند. ش��اخص مذکور براي اندازه گیري و 
مقایسه رقابت پذیري کشورهاي مختلف جهان 
به کار مي رود. محاسبه این ش��اخص مبتني بر 
آخرین تحقیقات نظري و تجربي است که در آن 
115متغیر مختلف موردبررسي و سنجش قرار 
مي گیرد. حدود دوسوم از این متغیرها بر اساس 
نظرسنجي از مدیران اجرایي بنگاه هاي اقتصادي 
و یك سوم باقیمانده بر اس��اس داده هاي آماري 
کشورها اندازه گیري مي شوند. یکي از موارد مهم 
در این گزارش موضوع وضعیت موسسات و نهادها 
به عنوان یکي از پارامترهاي مهم الزامات اساسي 
و زیرساختي در هر اقتصاد است که ایران در این 
بخش ضعیف ترین عملکرد را در الزامات اساسي 
داشته اس��ت. به همین دلیل فرصتي شد تا پاي 
صحبت هاي راهدار بنش��ینیم و نگاهي به علت 

رتبه ضعیف ایران در این بخش داشته باشیم.
بحث را از موضوع رقابت پذيري و وضعيت 
ايران در ش�اخص رقابت پذيري آغاز كنيم. 
اصوال فلس�فه پرداخت�ن به اي�ن موضوع 
چيس�ت و وضعي�ت اي�ران در موض�وع 
رقابت پذيري اقتصادي در س�ال هاي اخير 

چه تغييري كرده است؟
به صورت کلي در جهاني که توانمندي اقتصادي 
گاه بیش از ت��وان نظامي مي توان��د بازدارندگي 
داشته باشد، تاکید بر قدرت رقابت اقتصاد ایران 
با دیگر اقتصادها، هم به جهت منافع ملي کشور 
و هم به دلیل ویژگي هاي اس��تراتژیك و اهداف 
اسالمي نظام، حایز اهمیت اس��ت. بر این اساس 
اگر در سال هاي نخستین پس از انقالب اسالمي 
ایران، راهب��رد خودکفای��ي براي ایس��تادن در 
برابر فش��ار قدرت هاي خارجي اتخاذ مي شد، در 
ش��رایط نوین اقتصاد جهاني، مي توان از راهبرد 
توانمندس��ازي و رقابت پذیري اقتص��اد داخلي 
اس��تفاده کرد. راهبردي که به معناي سیاس��ت 
جایگزین��ي واردات نیس��ت، بلکه ب��ا نگاهي به 
فرصت هاي جهان آینده، به دنبال بسترس��ازي 
بهره وري و سهم تجاري بیشتر و درنهایت قدرت 

اقتصاد ملي و رفاه عمومي است.
در اقتصاد متکي بر بازار، بنگاه ها همواره به منظور 
جذب مشتري بیشتر با یکدیگر رقابت مي کنند و 
ازاین رو دایماً رفتارهاي یکدیگر را زیرنظر گرفته 
و اس��تراتژي هاي متنوعي براي کسب موفقیت 
اتخاذ مي کنند. بنابراین رقابت موجب مي ش��ود 
تا بنگاه ها به بهترین شکل عمل کنند؛ کاالهایي 

را با بهترین کیفیت تولید کنن��د و خدماتي را با 
پایین ترین هزینه ارائه دهند. فض��اي رقابتي بر 
اساس مکانیزم تشویق بنگاه هاي کارآمد و بهره ور 
و تنبیه بنگاه هاي ناکارآمد و غیر بهره ور، توسعه 
فعالیت هاي کارآفرینانه و ورود به بازارهاي جدید 
را ترغیب مي کند. در شرایط ایده آل بازار، بنگاه ها 
در برابر تقاضاي متغیر بازار و ورود بي وقفه رقبا با 
سرعت و انعطاف مناسب واکنش نشان مي دهند. 
ورود بنگاه هاي جدید، محرك ه��اي الزم را براي 
تنظیم بازار ایج��اد مي کند، این در حالي اس��ت 
که توان و س��رعت انطباق بنگاه ها، سنجه هایي 
براي تعیین می��زان کارایي آنها بط��ور خاص و 
رقابت پذیري ش��ان بطور عام محسوب مي شود. 
رقابت، مهم ترین عامل پیش برنده رقابت پذیري 
مي ش��ود. ب��ر ای��ن اس��اس و در تعریف��ي کلي 
رقابت پذیري به معناي توانایي بنگاه ها در مواجهه 

با یك شرایط رقابتي پایدار تعبیر مي شود.
در ش��رایط پس��ابرجام، اقتصاد ای��ران مترصد 
بهره گیري حداکثري از فرصت هایي اس��ت که 
شاید تا پیش از تحریم ها، پیش پاافتاده مي بودند. 
تس��خیر بازارهاي منطقه یي و نفوذ به بازارهاي 
فرامنطقه یي در دوران پس��ابرجام از اولویت هاي 
تجاري ایران خواهد بود. بدون شك این مهم جز 
با افزایش رقابت پذیري کاالهاي صادراتي ایران در 
بازارهاي هدف میسر نخواهد شد. اما حال بیاییم 
نگاهي به وضعی��ت رتبه ایران در ش��اخص هاي 
رقابت پذیري بیندازیم. بر اس��اس مقایسه نتایج 
بررسي هاي این نهاد در سال هاي گذشته به نظر 
مي رسد نمره شاخص ها براي ایران تغییر خاصي 
نداشته است و هرگز در یك روند فزاینده به سمت 
بهبود قرار نداشته است. بلکه حتي با تاثیرپذیري 
از شرایط تحریم وضعیت رو به افول را نیز تجربه 

کرده است.
بيش�ترين اف�ول در چه بخش هاي�ي بوده 

است؟
بر اس��اس ش��اخص ها بدتری��ن رتبه ای��ران در 
بخش هاي کارایي ب��ازار کاال، کارایي بازار نیروي 
کار، توس��عه بازار مالي، پیچیدگي کسب و کار و 

نوآوري بوده است. البته این شاخص ها به صورت 
بخش بندي نیز انجام شده است. در حقیقت اکثر 
شاخص هایي که ایران در آن ضعف دارد در بخش 
کارایي و بهره وري و همچنین نوآوري کس��ب و 
کار اس��ت. با این وجود در بخش الزامات اساسي 
که در واقع مس��ائل زیرس��اختي در آنجا مطرح 
مي شود ضعف هایي وجود دارد که مهم ترین آنها 
در بحث موسسات و نهادها اس��ت. بر اساس این 
گزارش رتبه جهاني ایران در بخش موسس��ات 
و نهادها از میان حدود 140 کش��ور 90 است. در 
حقیقت این گزارش نشان مي دهد که بزرگ ترین 
مشکل زیرساختي و الزامي اقتصاد ایران در بحث 
نهادسازي و توانمندس��ازي نهادهاي اقتصادي 
اس��ت. این موضوع از این جه��ت داراي اهمیت 
اس��ت که نهاده��اي بخ��ش خصوص��ي مانند 
تش��کل هاي اقتصادي، NGOه��ا و اتاق هاي 
بازرگاني جزو همین نهادها طبقه بندي مي شوند 

و مشکالت با این گزارش کامال روشن مي شود.
در گزارش موارد مهم�ي در بخش الزامات 
اساس�ي وج�ود دارد. م�واردي همچ�ون 
محيط اقتصاد كالن، س�المت و تحصيالت 
مقدماتي. علت چيس�ت ك�ه ضعيف ترين 
نمره ايران در اين بخش در مساله موسسات 

و نهادهاي اقتصادي است؟
بیایید کمي راحت تر درباره موضوع صحبت کنیم. 
ما در زیرساخت هاي نهادي در کشور واقعا عملکرد 
ضعیفي داش��ته ایم و آن نهادهایي که ایجاد شد 
براي تقویت زنجیره ذي نفعان کار خاصي نکرده 
است. تش��کل ها و به ویژه اتاق بازرگاني که خانه 
فعاالن اقتصادي محس��وب مي شود در سال هاي 
گذشته حتي براي تعریف مقررات و اصالح ضوابط 
یعني س��اده ترین موضوعي که مي توانست به آن 
ورود کند عملکرد مثبتي ن��دارد. وقتي که ما به 
عنوان نمایندگان بخش خصوصي با دولتي ها یا 
مجلس��ي ها به گفت وگو مي پردازیم آنها همیشه 
مي گویند م��ا به عن��وان بخ��ش خصوصي تنها 
منتقد هس��تیم و راهکاري ارائ��ه نمي دهیم. این 
موضوع نشان دهنده ضعف ساختاري در اقتصاد ما 

است. این ضعف ریشه در فاصله میان بخش هاي 
اقتصادي و دانشگاه ها دارد. چند وقتي هست که 
بحث رابطه صنعت و دانش��گاه مطرح مي شود اما 
حقیقت این اس��ت که تاکنون کار خاصي در این 
رابطه انجام نشده است. نهادهاي تشکلي ما ضعف 
شدید در تئوري دارند و تئوریسین هاي ما از عمل 
فاصله زیادي دارند. به همین دلیل تئوریسین ها 
یك حرف مي زنن��د و افراد اجرای��ي مانند بخش 
خصوصي کار دیگري مي کنند. تشکل هاي ما یاد 
گرفته اند به مشکالت اقتصادي نگاه صنفي داشته 
باشند نه علمي. تصمیمات تشکل هاي اقتصادي 
ایران بیشتر بر اس��اس تجربیات عملي آنها است 
نه علم روز. زماني ک��ه فعاالن بخش خصوصي در 
تشکل ها با یك مشکل اقتصادي روبرو مي شوند 
بیشتر از نظر احس��اس و تجربه شخصي پدیده را 
تحلیل مي کنند اما اگر به تحلی��ل فاندامنتال و 
عملي نیاز داشته باشیم ضعف بررسي ها به خوبي 
خود را نشان مي دهد. از طرف دیگر اقتصاددانان 
در کنار فعاالن اقتصادي داراي ارزش هستند. این 
مشکل باعث شده است که ما اتاق هاي بازرگاني 
فاقد خالقیت و تولید دانش و فکر داشته باشیم که 

خود را در آمار ضعیف موسسات نشان مي دهد.
راهكاري كه مي توان براي حل اين مشكل 

در پيش گرفت چيست؟
مهم ترین راه��کار تقویت زیربناهاي دانش��ي 
تش��کل ها و NGOهاي خصوصي در کش��ور 
است. البته باید تاکید کنم که این رتبه بندي براي 
کل موسسات است و طبیعتا نهادهاي دولتي نیز 
در این رتبه بندي دیده ش��ده اند اما حتي وقتي 
به س��اختار دولتي نیز نگاه مي ش��ود مي بینم 
مشکالت س��اختاري و عدم شفافیت اطالعات 
در آنها بسیار زیاد است. در بخش خصوصي نیز 
ضعف دانش پاشنه آشیل اس��ت هرچند که در 
دولت هم چندان از راهکارهاي علمي اس��تفاده 
نمي شود. در حقیقت آدم هاي اجراي و آدم هاي 
علمي همیشه دو راه متفاوت را مي روند. فضاي 
تشکل ها بهترین موقعیت براي نزدیکي این دو 
گروه است که کمتر از آنها استفاده شده است. اگر 
نگاه درستي به کشورهاي توسعه یافته داشته 
باشیم مي بینیم بسیاري از تئوري هاي علمي 
مدیریتي آنها در جهان از بنگاه ها مي آید. براي 
مثال یك بنگاه با یك چالش روبرو مي شود و با 
بنیه علمي خود راهکاري براي حل مشکل پیدا 
مي کند. این راهکار تبدیل به تئوري مي ش��ود 
و در فاصله چند س��ال به کتاب هاي درس��ي 
دانش��گاهي و دانش��کده هاي علم مدیریت راه 
پیدا مي کند. این مس��یر در ایران وجود ندارد و 
نه بخش خصوصي از دان��ش علمي روز جهان 
اس��تفاده مي کند و نه چهره هاي دانش��گاهي 
حاضر مي شوند براي انجام تحقیقات به سراغ 
فعاالن بخش خصوصي بروند و تجربیات آنها را 

به تئوري هاي علمي تبدیل کنند.

یلدا راهدار رییس کمیسیون رقابت:
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تصویر روز:  راهیابی تیم ملی فوتبال جوانان ایران به جام جهانی 

خبر
واردات خودرو از آمریکا برخالف منافع ملی است

ات�اق خب�ر:  ش��هرام آزادی اظهار 
کرد: غی��ر منطقی اس��ت که در 
ش��رایطی که ما در تحریم آمریکا 
هس��تیم از این کش��ور کاالهای 

مصرفی چون خودرو وارد کنیم.
وی با بیان اینکه تنها اس��تثنا در 

این زمینه برخی کاالهای با فن آوری ب��اال و جدید مانند 
قطع��ات هواپیما اس��ت که بعض��ا تولی��د آن در انحصار 
آمریکا اس��ت، خاطرنش��ان کرد: البته آمریکایی ها نشان 
داده اند که مخال��ف ورود هرگونه دانش و کاالی مبتنی بر 
فن آوری های نوین به ایران هس��تند حال چه شده که ما 

باید کاالی مصرفی چون خودرو از این کشور وارد کنیم.
عضو هیات علمی دانش��گاه خواجه نصیرالدین طوس��ی 
ادامه داد: وقتی با کشور متخاصمی مانند آمریکا سر و کار 
داریم نبای��د کاری کنیم که منافع آن نصیب این کش��ور 
ش��ود. درواقع واردات خودرو از آمریکا ب��ه معنای ایجاد 

اشتغال برای کارگران آمریکایی با پول مردم ایران است.
وی تصریح کرد: امیدواریم سازمان های نظارتی وارد عمل 
ش��ده و مانع از ادامه روند واردات خودروهای تولیدی در 

آمریکا به ایران شوند.
براساس اسنادی که به ایسنا رس��یده، مشخص شده که 
برخی خودروهای تولید شده در آمریکا وارد ایران شده و 
به فروش رسیده اس��ت. در برخی از خودروهای وارد شده 
از آمریکا که برند آن متعلق به یك ش��رکت ژاپنی اس��ت 
عبارت "MADE IN U.S.A." )س��اخت آمریکا( درج 
ش��ده و نش��ان می دهد که این خودروی ژاپنی در آمریکا 

مونتاژ و تولید شده است.
در این زمینه مس��ووالن وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
باید شفاف سازی کنند که با وجود تاکیدات و دستور موکد 
مقام معظم رهبری مبنی ب��ر ممنوعیت واردات کاالهای 
مصرفی آمریکایی چگون��ه خودروهای تولیدی در آمریکا 

وارد ایران شده است؟
در ای��ن رابط��ه ریی��س انجم��ن واردکنن��دگان خودرو 
نیز ورود خودروه��ای تولید آمری��کا به ای��ران را تایید و 
خاطرنش��ان کرده که اخیرا ش��ماره گذاری این خودروها 
از س��وی پلیس راهنمایی و رانندگی متوقف شده است. 
البته فرهاد احتشام زاد خاطرنش��ان کرده که در گذشته 
برخی خودروهای تولیدی آمریکا که وارد ایران ش��ده اند 

شماره گذاری و فروخته شده اند.

اتاق خبر:  به گزارش اتاق خبر  به نقل از خراسان اگرچه قیمت 
این خودرو در ایران حدود 30 میلیون تومان عنوان ش��ده اما 
محصوالت مشابه در هند در بازه 12 تا 20 میلیونی قرار دارد. 
مسئوالن شرکت رنو می گویند که کوئید ایران متفاوت از کوئید 
هندی است و به همتای برزیلی خود شبیه است. بررسی تفاوت 
قیمت این خودرو در ایران و سایر کشور ها، مقایسه آن با پراید و 

آزمون امنیت آن گزارش امروز را شکل می دهد.
 قیمت 30 میلیونی رنو کوئید برای ایران، بسیار بیشتر از چیزی 
بود که انتظار آن را داش��تیم، به ویژه این که عنوان می شد که 
کوئید قرار است جانشین پراید 20 میلیونی شود. حال سوال 
اینجاس��ت که آیا قیمت رنو کوئید در دنیا نیز آن قدر باالست 
یاخیر. بررسی های خراسان نشان می دهد که در حال حاضر 
محصولی با نام رنو کوئید به صورت گسترده تنها در هند عرضه 
می ش��ود. این محصول با 7 آپش��ن متفاوت در این کشور به 

فروش می رسد.
 on( وب سایت رنو قیمت نهایی محصول برای مصرف کننده
road price( را 288٫761 ت��ا 430٫679 روپی��ه ذکر کرده 
است که این رقم با توجه به نرخ 47٫7 تومان به ازای هر روپیه، 
بین 13 میلیون و 571 هزار تومان ت��ا 20 میلیون و 241 هزار 
تومان است. جدول زیر قیمت مدل های مختلف این محصول 
را نشان می دهد که تفاوت آن ها در آپشن هاست و به نظر می 
رسد محصولی که به ایران عرضه می شود، از گزینه هایی است 
که آپش��ن های بیش��تری دارد. چرا که گزینه های اولیه آن از 

امکاناتی نظیر پخش صوت یا کولر نیز برخوردار نیست.
اما آن طور که از س��ایت های محلی برزی��ل برمی آید، عرضه 
این محصول در برزیل هنوز به صورت گسترده صورت نگرفته 
اس��ت. قرار اس��ت که مدل جدید رنو کوئید ک��ه آن را کوئید 
2017 می نامند، وارد بازار های برزیل ش��ود. محصولی که به 
گفته مسئوالن شبیه کوئید ایرانی است. سایت معتبر برزیلی 
precso carros درباره قیمت احتمالی این خودرو در برزیل 
می نویس��د: این خودروی ارزان قیمت در هند از 16 میلیون 
تومان شروع می شود و تا 20 میلیون تومان ادامه پیدا می کند. 
با این حال، به دلیل وجود مالیات های سنگین در برزیل قیمت 
این خودرو براس��اس گمانه زنی ها ب��ه 33 میلیون تومان می 

رسد. تمامی اعداد با نرخ دالر 3550 تومان تبدیل شده است.
اما در ایران گفته شده است که قیمت این خودرو 30 میلیون 
تومان خواهد بود. البته این قیمت با توجه به آپشن ها کم و زیاد 
می شود. اگر بپذیریم که خودروی رنوکوئید 2017 برزیلی با 
نمونه ایرانی یکسان اس��ت، تفاوت قیمت اندکی میان این دو 
نمونه وجود دارد، اما با موارد مشابه هندی فاصله ای زیاد دارد. 
علت این تفاوت، مالیات، بیمه و… است. برای مثال، هر خودرو 

باید 9 درصد کل ارزش تمام ش��ده را مالیات ب��ر ارزش افزوده 
بدهد. برای یك خ��ودروی 20 میلیونی این رقم یك میلیون و 
800 هزار تومان اس��ت. هزینه بیمه ش��خص ثالث پراید هم 
حدود 850 هزار تومان است که اجباری است و به قیمت خودرو 
اضافه می شود. هزینه پالك و شماره گذاری نیز از دیگر مواردی 
است که به قیمت خودرو می افزاید. این ها باعث می شوند که 
تفاوت قیمت تا اندازه ای توضیح داده شود اما این موارد حدود 
3 میلیون تومان می شود و بقیه تفاوت قیمت مشخص نیست 

که به چه دلیل است.
تفاوت های دو رقيب

اما نگاهی بیندازیم به تفاوت های پراید ب��ا رنو کوئید. برای 
این کار، پراید 132 را با دو نوع رنو کوئیدی که در هند تولید 
شده بررسی می کنیم. در جدول، این اطالعات آمده است. 
همانطور که مش��اهده می ش��ود رنو کوئید علیرغم این که 
دارای طول و عرض کمتری از پراید اس��ت، ارتفاع باالتری 
نسبت به آن دارد.از سوی دیگر، پراید و رنو کوئید به ترتیب 
با داش��تن وزن 920 و حدود 670 کیلوگ��رم، تفاوت قابل 
مالحظه ای )در حدود 250 کیلوگرم( با هم دارند و شاید هم 
همین موضوع به همراه تعداد سیلندر و حجم موتور کمتر 
باعث کاهش مصرف سوخت این خودرو شده است. بر اساس 
اطالعات این جدول، رنو کوئید س��ه س��یلندر بوده و دارای 
حجم موتور 800 و 1000 سی سی است. در حالی که پراید 
چهار سیلندر بوده و حجم موتور آن هم بیش از 1300 سی 
سی است. لذا رنو کوئید حدود 4٫5 لیتر و پراید، حدود 6٫5 

لیتر در 100 کیلومتر، بنزین می سوزاند.
با این حال نیاز کمتر رنو کوئید به مصرف سوخت باعث شده تا 
باك بنزین آن هم حجم کمتری داشته باشد. باك این خودرو 
حدود 12 لیتر، کمتر از پراید 132 گنجایش دارد. در خصوص 
توان و قدرت گش��تاور این دو خودرو نیز تقریباً می شود گفت 
پراید ویژگی های بهتری نسبت به کوئید دارد. همین موارد هم 
باعث شده است تا صفر تا صد این نوع پراید، حدود 14٫5 ثانیه 

بوده و 2 ثانیه کمتر ازرنو کوئید های مورد اشاره باشد.

قيمت رنو كوئيد از ۱۴ تا ۳۳ ميليون در ۳ كشور!


