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مهم ترین خبرهای 

سایت اتاق خبر
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سخن آغاز

اتاق خبر: س��رانجام پایان رس��می تحریم های بین المللی علیه 
ایران هفته گذشته اعالم گردید و بالفاصله پس از آن شاهد سفر 
رئیس جمهوری چین به تهران و س��پس س��فر رئیس جمهوری 
کشورمان به اروپا هس��تیم دیدارهای بلندمرتبه دیپلماتیکی که 
حاکی از نوعی رنسانس در دیپلماسی و روابط خارجی ایران با 
نظام بین الملل و بخصوص کشورها و قدرت های بزرگ و مطرح 
اقتصادی و سیاسی است. در همین راس��تا سفر دکتر روحانی به 
ایتالیا و فرانسه دارای اهمیت بسیاری است ایتالیایی ها که روابط 
تاریخی –فرهنگی گس��ترده ای با ایران دارند، در هنگامه اعمال 
تحریم های بین المللی نیز آخرین کش��ور غربی بودند که با اکراه 

مجبور به ورود به چرخه تحریم شدند و اینک نیز طبیعی است 
تا یکی از نخستین کشورهایی باشند که بی صبرانه خواهان نه 
تنها گشایش روابط سیاسی و اقتصادی گسترده بلکه افزایش آن 
نسبت به دوران پیشاتحریم است. ترکیب هیات همراه ریاست 
جمهوری که شامل تنی چند از مقامات و بازرگانان مطرح بود 
به همراه توافقات و موافقتنامه ه��ای 18 میلیارد دالری همه و 

همه حاکی از چش��م انداز روشن دو کش��ور در روابط اقتصادی 
خواهد داشت. اما فرانس��ه نیز برای ایران دارای اهمیت دیگری 
است فرانسوی ها در راه دستیابی به توافق، چندبار سنگ اندازی 
کردند اما نهایتًا آنان نیز در مسیر توافق قرار گرفتند و اینک پاریس 
میزبان رئیس جمهور ایران است و امیدوار است تا هم در عرصه 
اقتصادی و صنعتی دروازه های ایران بر روی اش گش��وده شود 
و هم همکاری ه��ای طرفین در عرصه سیاس��ی امنیتی منجر به 
همکاری برای مبارزه و محدود کردن گروههای تروریس��تی و 

رادیکال نظیر داعش شود.

اردشیر پشنگ

پژوهشکر مسائل عمومی

ایران و اروپا، رنسانسی دوباره

؟؟؟؟

100فعال بخش خصوصی همسفر رئیس جمهور در رم و پاریس

 سفرنامه تلگرامی جالل پور
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تفاهم همکاری های
جدید اقتصادی
تهران- بانکوک



سیاسی2

روی موج خبر
ایران امروز در یک جنگ منطقه ای است

کمال خرازی رئیس ش��ورای راهب��ردی روابط خارجی 
در نهمی��ن منش��ور گفت وگوه��ای 
راهب��ردی مرکز الگوی اس��امی 
ای��ران پیش��رفت با بی��ان اینکه 
طراحی الگ��وی پیش��رفت کار 
بسیار دشواری است، وی با اشاره 
به مؤلفه ه��ای موثر در سیاس��ت 
خارج��ی اظهار داش��ت: اگ��ر عملکرد 
داخلی ما از نظر سیاس��ی، فرهنگی، اقتصادی و فرهنگی 
با مشکل روبرو باشد، نمی توانیم در سیاست خارجی موفق 
باشیم. قدرت دفاعی، نفوذ معنوی و فرهنگی در سیاست 
خارجی و دیپلماس��ی ق��وی مبتنی بر ع��زت، حکمت و 
مصلحت نیز از دیگ��ر عوامل مؤثر در سیاس��ت خارجی 

موفق هستند.

با سعودی ها مشکل اساسی نداریم
عل��ی الریجان��ی که ب��رای حض��ور در اج��اس بین 
المجالس کشورهای عضو سازمان 
همکاری های اسامی به کشور 
عراق س��فر کرده، در گفت وگو 
با شبکه العراقیه گفت: هیچ گاه 
رفتار مسلمانان به ویژه شیعیان 
تند نب��وده اس��ت بلکه بیش��تر 
تندروی ها از وهابی ها و س��عودی ها 

دیده می شود. 

راه افتادن جنگ به نفع ایران و عربستان 
نیست

ترکی الفیصل،رئیس سابق دستگاه اطاعاتی سعودی 
در اظهارات��ی گفت ک��ه راه افتادن 
جنگ ن��ه به نفع ای��ران خواهد 
ب��ود و ن��ه به نف��ع عربس��تان. 
وی در آس��تانه س��فر »حسن 
روحانی« رئیس جمهوری ایران 
به فرانس��ه، اظهار داش��ت ایران 
به دلیل آتش  زدن س��فارت عربستان 

در اوایل ژانویه، »باید معذرت خواهی کند«.

هر تحریمی نقض برجام است
شیخ االسام ،مشاور امور بین الملل رئیس مجلس گفت: 
غربی ها می خواهند ما را ملزم کنند به 
آنچه تعهد کردی��م، عمل کنیم اما 
خودش��ان به بهانه های مختلف 
از آنچ��ه ک��ه تعه��د کرده ان��د، 
ف��رار کنن��د. وی درب��اره وض��ع 
تحریم های ج��دی ب��ه بهانه های 
واه��ی از جمل��ه بحث های موش��کی، 
گفت: از دیدگاه من هرجور تحریمی نقض برجام اس��ت؛ 
اینها قصد دارند از برجام تنها یک ظاهر و ش��کلی بماند و 
ما را ملزم کنند به آنچه تعه��د کردیم، عمل کنیم اما آنها 
 به بهانه های مختلف از آنچه که خودشان تعهد کرده اند،

 فرار کنند.

اتاق خبر: ایران و ایتالیا از جمله کشورهایی هستند که سابقه 
تاریخی- تمدنی قابل توجهی دارند،و به نظر میرس��د که این 
مسأله خود در قالب یک نیروی کشش��ی مثبت در مناسبات 
دو کش��ور جلوه گر میباش��د.پس از انقاب، ایتالیا جزء اولین 
کش��ورهایی بود که همکاری خود را با ایران آغ��از کرد. بنا به 
دالیل خاص روانی ب��ا توجه ب��ه نظامی ک��ه در ایتالیا حاکم 
میباش��د، ایران همواره تحت هر ش��رایطی توانسته است به 
همکاری خود با ایتالیا تداوم بخشد.گفته می شود ایتالیا جزو 
معدود کشورهای اروپایی بود که حتی در شرایط بد تحریمی 

نیز روابط اقتصادی خود با ایران را حفظ کرد.
س�فررئیس جمهور و اهمیت ایران در تعامل های بین 

المللی
سفر دکتر حس��ن روحانی، رییس جمهور کشورمان به رم که 
)دوش��نبه( در راس هیاتی تجاری 120 نفره با بیش از 6 وزیر 
و به دعوت نخس��ت وزیر و رییس جمهور ایتالیا انجام می شود 
در بخش های مختلفی به ویژه سیاسی و اقتصادی حائز اهمیت 

است. این اولین مقصد اروپایی روحانی در پسابرجام است.
»س��رجو ماتارال« رئیس جمهوری ایتالیا با ابراز خش��نودی 
از سفر حجت االسام و المس��لمین »حسن روحانی« رئیس 
جمهوری اسامی ایران به ایتالیا گفت:نقش تهران نه تنها در 
تعادل منطقه بلکه در تعامل های بین المللی »بس��یار مهم« 

است نقش تهران نه تنها در تعادل منطقه بلکه در تعامل های 
بین المللی »بسیار مهم« است.

رئیس جمه��وری ایتالیا با تاکید بر محس��وس ب��ودن روابط 
دوستانه و س��نتی میان ایران و ایتالیا گفت: »روابط میان دو 
کشور حتی در لحظات دشوار نیز پابرجا مانده زیرا این دوستی 
برپایه عاقه و نزدیکی میان دو ملت ایران و ایتالیا اس��ت و من 
از اینکه آقای روحانی ایتالیا را به عنوان نخستین کشور اروپایی 
برای سفر به اروپا انتخاب کرده اس��ت، بسیار خشنود هستم. 
این نش��انه یک دوس��تی بزرگ و نزدیکی میان دو کشور و دو 
ملت است و من دوس��تانه در انتظار وی هستم.«مناسبات دو 
جانبه، بحران سوریه، مبارزه علیه تروریسم، توافق هسته ای، 
لغو تحریم ها و مبادالت تجاری فی مابین از جمله موضوعات 
مورد گفت و گو میان روحانی و مقامات ایتالیایی است.روحانی 
صبح سه شنبه همچنین با ش��رکت در یک نشست اقتصادی 
با بیش از 500 تن از کارآفرینان، س��رمایه گ��ذران و صاحبان 
صنایع بزرگ ایتالیا دیدار می کند. رئیس جمهوری کشورمان 
صبح چهارشنبه پس از شرکت در یک کنفرانس مطبوعاتی، 
رم را به مقصد پاریس ترک خواهد کرد.رئیس جمهوری ایران 
پیش از این قرار بود روزهای 23 تا 26 آبان به اروپا س��فر کند 
اما به دلیل وقوع حمات تروریستی پاریس و در هماهنگی با 

میزبانان، این سفر به روز پنجم بهمن ماه موکول شد.

 آغاز سفرهای اروپایی روحانی
 پس از برجام

اتاق خبر: با حجم روابطي که فرانسه با عربستان دارد 
ایران نمیتواند براي فرانس��ه اهمیت چنداني داشته باشد 
زیرا فرانس��ه با بحران اقتصادي  دست به گریبان است و 
با فروش تسلیحات که خریداران اصلی آن اعراب هستند 
ت��ا حدي  بح��ران اقتصادي خود حل م��ی کند. در عین 
حال قراردادهاي نظامي ایران عموماً به س��مت روس��یه 
گرایش دارد نه به س��مت کش��ورهاي اروپایي بنابراین از 
نظر اس��تراتژیک ایران نفعي براي فرانسه ندارد از طرفي 
هم مس��ائل داخلي فرانسه است که حزب خانم لوپن که 
از احزاب راس��ت افراطي اس��ت با اینکه در انتخابات اخیر 
اکثریت را به دس��ت نیاوردند اما قدرت بیشتري را کسب 
کردند همچنین بعد از حمات تروریس��تي پاریس  دید 

گاه منفی نس��بت به ش��رق بیشتر ش��د و به منزله ي پا 
گرفتن احزاب راس��ت در فرانسه است و نکته قابل توجه 
این اس��ت که احزاب راس��ت هیچ وقت رابطه ي خوبي با 
ایران نداش��ته اند، در همین راستا اگر صحبت هاي خانم 
لوپن را تحلیل محتوایي کنیم شاهد هجمه قرار دادن ایران 
هستیم. به نظر من سفر آقاي روحاني به ایتالیا براي ایران 
دستاوردهاي بیشتري براي ایران به ارمغان می اورد چون 
دیدگاه آنها نسبت به ایران مثبت تر از فرانسه است. اما از 
نظر موازنه ،فرانسه حائز اهمیت تر است. اما از آنجایي که 
مشکل اصلي ایران اقتصادي است ایتالیا براي ایران نقش 
مهمتري را ایفا مي کند و متقابًا قدرت چانه زني ایران با 

ایتالیا خیلي بیشتر است.

نگاه هفته

رکسانا نیکنامی

برای ایران،ایتالیا مهمتر است پژوهشگر ارشد مسائل اروپا
 

یا فرانسه؟



اقتصادی3

گوشه کنار اقتصاد

کاهش 150 میلیارد تومانی کفایت 
سرمایه ایرالین ها

اتاق خب��ر:  مرتضی دهق��ان، مدی��رکل دفتر نظ��ارت بر 
شرکت ها و موسسات هوانوردی سازمان 
هواپیمایی از این پس ش��رکت هایی 
ک��ه ب��رای اخ��ذ پروانه برق��راری 
پروازه��ای داخل��ی اق��دام کنند 
175 میلی��ارد توم��ان، پروازهای 
بین الملل��ی 200 میلی��ارد تومان، 
پروازهای چارتری داخلی 140 میلیارد 
تومان و پروازه��ای بین الملل��ی 175 میلیارد 
تومان سرمایه ابتدایی نیاز خواهند داشت.همچنین پروانه 
بهره برداری کامل شامل برقراری پروازهای برنامه ای چارتر 
و بار 350 میلیون تومان خواهد بود.براساس این رقم جدید 
اگر نرخ مصوب گذش��ته ماک قرار گیرد به معنی کاهش 
150 میلیارد تومانی رقم کفایت س��رمایه خواهد بود و اگر 
براساس نرخ هواپیماهای خریداری شده صحبتی صورت 
گیرد این فاصل��ه به بیش از 300 میلیارد تومان می رس��د، 
موضوعی که باید دی��د واکنش س��رمایه گذاران جدید در 

عرصه هوایی کشور به آن چگونه خواهد بود.

 قراردادهای 3 میلیارد یورویی
 بخش های خصوصی ایران و ایتالیا

اتاق خبر - همزمان با سفر رئیس جمهور کشورمان بهمراه 
مقام های اقتص��ادی دولت ب��ه ایتالیا، 
بیش از یکصد فعال اقتصادي بخش 
خصوصی در رشته هاي مختلف به 
ریاست »محسن جالپور« رئیس 
پارلمان بخش خصوصی، ایشان را 
همراهی کردند.این هیات در ادامه 
سفر خود به همراه مس��ووالن دولتی، 
به فرانس��ه خواهند رفت. در این س��فر، چندین قرارداد و 
تفاهم نامه در حضور مقامات سیاسي به امضا خواهد رسید.

این سفرها قرار بود حدود چهار هفته پیش انجام شود که 
به دلیل محدودیت های ناشی از اقدام های تروریستی در 
پاریس، ب��ه تعویق افتاد. پس ازانفجارهاي تروریس��تي در 
پاریس و لغو س��فر رئیس جمهور روحاني و هیأت همراه، 
سرانجام هواپیماي حامل فعاالن اقتصادي، دیشب تهران 
را به مقصد رم ترک کرد.نخس��تین نشس��ت اقتصادي در 
رم با بیمه ساچه برگزار ش��د و بعد از آن اعضای اتاق ایران 
با اعضاي ات��اق ایتالیا نشس��ت و ماق��ات رودرور برگزار 
کردند.گروهی از مدیران ارشد سیس��تم بانکي به ریاست 
ولي اهلل س��یف رییس بانک مرکزی ایران نیز در این سفر 
حضور دارند و در نشس��ت هاي اقتص��ادی در کنار فعاالن 
بخش خصوصي ایران نشستند.به گفته محسن جالپور، 
هدف هیأت ایرانی در س��فر اروپایی، بازسازی چهره ایران 
نزد افکار عمومی جهانیان اس��ت. این ادامه راهی است که 
دولتمردان ایران از رئیس جمه��ور روحانی تا دکتر ظریف 
و دکتر نهاوندیان در صحنه سیاسی از ژنو تا وین تا داووس 
دنبال کرده اند. اولین سفر اروپایی ریاست جمهوری ایران 
به اروپا ، نقش موثری در این راس��تا دارد. هیات اقتصادی 
نیز به عنوان نیمی از هیات کش��ورمان، در این مهم نقش 

آفرینی جدی دارد. 

در س��فر رئیس جمهور و هیأت وزیران به ایتالیا و فرانس��ه، 
حدود 100 فع��ال اقتصادی ک��ه در راس آنه��ا رئیس اتاق 
بازرگانی و رئی��س اتاق اصناف ای��ران قرار دارن��د، دولت را 
همراهی می کنند. محسن جال پور، رئیس اتاق بازرگانی 
ای��ران از طریق تلگرام گ��زارش های لحظه ب��ه لحظه ای از 
اتفاقات این س��فر به همراه عکس ارس��ال می کند که با هم 

برخی از این گزارش ها را می خوانیم:
"به رم رسیدیم

س��اعت 30/21به وق��ت رم وارد ف��رودگاه ش��دیم. پس از 
تشریفات مرسوم، به سمت هتل محل اقامت حرکت کردیم.

درطول پرواز، گفت و گو زیاد داش��تیم.خیلي از همراهان،با 
گفت و گو راه سفرراکوتاه کردند.دکتر سیف محور اصلي این 
گفت و گو ها بود و درطول پرواز به پرسش هاي زیادي پاسخ 

داد.
همچنین مدیران عامل بانک ها که پاس��خ گوي س��ؤاالت 

خیلي از همسفران بودند."
"ما به دنبال چه هستیم؟

هدف هیأت ایرانی در س��فر اروپایی، بازس��ازی چهره ایران 
نزد افکار عمومی جهانیان اس��ت. این ادامه راهی اس��ت که 
دولتمردان ما از رئیس جمهور روحانی تا دکتر ظریف و دکتر 
نهاوندیان در صحنه سیاس��ی از ژنو تا وین تا داووس دنبال 
کرده اند.  اولین سفر اروپایی ریاست جمهوری ایران به اروپا ، 
نقش موثری در این راستا دارد.هیات اقتصادی نیز به عنوان 
نیمی از هیات کش��ورمان،  باید در این مه��م نقش آفرینی 
جدی کند. این مهم است که طرف اروپایی چهره ای حرفه 
ای، روزآمد، جدی و قاب��ل اعتماد از جامعه فعاالن اقتصادی 

ایران مشاهده کند."
"مالقات با رئیس اتاق ایتالیا و حضور دكتر نهاوندیان

ماقاتي که به پیشنهاد دکتر نهاوندیان در هتل محل اقامت 
رئیس جمهور روحاني برگزار ش��د،ماقاتي عالي و  با نتیجه 

بود.
دراین نشس��ت،دکتر نهاوندیان،من و همت��اي ایتالیایي ام 
و رئیس اتاق مش��ترک ایتالیا و ایران  حضورداشتیم. دکتر 
نهاوندیان وضعیت جدید اقتصاد ایران را تشریح کرد و ما هم 
نکاتي درباره نحوه همکاري بخش خصوصي دو کشور مطرح 
کردیم. نشس��ت حدود یک ساعت طول کش��ید و مطالب 

بسیارمهمي مطرح شد که گزارش آن درس��ایت اتاق ایران 
منعکس خواهد شد.

مهم ترین نکته این نشست، بخش��ي از  صحبت هاي دکتر 
نهاوندیان بود که به رییس اتاق ایتالیا گفت: مهم ترین دلیل 
تشکیل این نشست مي تواند این باشد که بخش خصوصي 
ایتالیا، پی��ام دولت ایران مبن��ي بر واگ��ذاري امور به بخش 

خصوصي  را دریافت کند.
دکتر نهاوندی��ان گفت: در حال حاضر م��ا معتقدیم وظیفه 
اصلي دولت ایجاد راه مناس��ب است که بخش خصوصي در 

آن رانندگي کند."
"چقدر خوبیم ما

مجموعه اتفاقاتی که در س��فر رئیس جمهور روحانی به رم 
رخ داده،بسیار مهم و حائز اهمیت است. من هم مثل آدمی 
هس��تم که از بطن یک حادثه دارم برای ش��ما گزارش می 
نویسم. یک حادثه بزرگ که قطعا نفع آن برای کشور خواهد 

بود. 
خبر دیدارها را دارید و من هم تکرار نمی کنم اما آن چه برای 
من اهمیت دارد،اعتباری است که رئیس جمهور روحانی به 
بخش خصوصی ایران می دهد.آن ها که در دیدارها حضور 
دارند به خوبی متوجه می شوند که دکتر روحانی چقدر برای 
بخش خصوصی اعتبار ایجاد می کند.ای��ن اعتبار غیر قابل 

وصف است.
آقای روحانی که خود کلید دار دولت تدبیر و امید اس��ت در 
دیدار متئو رنتسی نخست وزیر ایتالیا کلید روابط را به بخش 
خصوصی س��پرد و گفت: بخش خصوصی دو کشور  ایران و 
ایتالیا کلید گشایش فصل نوین همکاریهای اقتصادی تهران 
- رم را در دس��ت دارند و ایران برای گسترش تعامات بین 
المللی خود از بخش خصوصی ایتالیا برای حضور در اقتصاد 

پرظرفیت خود دعوت می کند.
همچنین براي نخس��تین بار در حضور رئیس جمهور ایران 
و نخست وزیر ایتالیا س��ه قرارداد بخش خصوصي در زمینه 
ه��اي زیربنایي و فوالد و کش��تي س��ازي ب��ه ارزش حدود 
3 میلیارد یورو امضا ش��د. در ضیافت ش��ام نیز نمایندگان 
بخش خصوصی هم چون وزرا و مقامات ارشد دولتی حضور 
داشتند. یاد جمله معروف همشهری خوبم، عادل فردوسی 

پور می افتم: چقدر خوبیم ما"

سفرنامه تلگرامی جالل پور با رئیس جمهور



 اتاق4
 بازرگانی

کنفدراسیون اتاق ها و شوراهای مشترک

اتاق ها و شوراهای بازرگانی مشترک
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اتاق خبر: اتاق ها و شوراهای مش��ترک را می توان مولود بی 
والد اتاق بازرگانی دانس��ت. هرچند وجاهت قانونی اتاق های 
مشترک از اتاق بازرگانی گرفته ش��ده است ولی عما هیچ رد 
و نشانی از این اتاق ها در س��اختار اتاق بازرگانی ایران به چشم 
نمی خورد. ش��اید مهمترین مش��کل در س��اختار اتاق های 
بازرگانی مستقل و جزیره ای عمل کردن هر کدام از آنها باشد. 
این اتاق ها ارتباط بسیار کمی با یکدیگر دارند و کمتر نسبت 
به وقایع درون��ی اتاق های دیگر آگاه هس��تند. از نظر اهداف و 
اختیارات بس��یار نزدیک به یکدیگر هس��تند و کاما همگن 
محسوب می ش��وند. با چنین شرایطی تمامی ش��روط برای 
ایجاد یک کنفدراسیون به نام کنفدراسیون اتاق های بازرگانی 
مشترک فراهم است. این کنفدراسیون می تواند از تمامی اتاق 
ها و شوراهایی که ایجاد شده اند تشکیل شود و بر عملکرد اتاق 

ها و شوراهای مشترک نظارت کند.
برای این کنفدراس��یون چند وظیفه می توان در نظر گرفت.

اولین وظیفه هماهنگی میان اتاق های مشترک است. در حال 

حاضر بعضی اتاق ها بسیار فعال هستند و برخی دیگر تنها در 
حد نام باقی مانده اند. در صورت وجود هماهنگی نقاط مثبت 
هر اتاق مش��ترک می تواند به س��ایر اتاق ها تعمیم داده شود.

وظیفه دوم روابط بین الملل اتاق بازرگانی ایران اس��ت. بدون 
شک یکی از پاشنه های آشیل اتاق بازرگانی ایران بخش روابط 
بین الملل اس��ت. معموال چهره های مطرحی در این معاونت 
مورد استفاده قرار گرفته اند ولی حتی در صورت ریاست یک 
چهره مطرح ب��از هم روابط بین الملل اقتص��ادی با روابط بین 
الملل سیاس��ی تفاوت های بنیادین دارد. در حال حاضر یکی 
از مش��کات اساس��ی اتاق ایران در معاونت روابط بین الملل 
است و اگر وظایف روابط بین الملل به کنفدراسیون اتاق های 
مشترک سپرده شود بسیاری از کارها هدفمندتر انجام خواهد 
شد. وظیفه س��وم نظارت بر ایجاد اتاق ها و شوراهای بازرگانی 
مشترک است. کنفدراس��یون اتاق های مش��ترک می تواند 
خود درباره ایجاد ش��وراها و اتاق های جدید اظهار نظر کند و 
با توجه به محدود بودن منابع اتاق ها و ش��وراها بر اساس نیاز 

کش��ور و حجم تجارت با کش��ور ایجاد ش��ود.در نهایت بعد از 
ایجاد کنفدراسیون اتاق های مشترک مهمترین مشکلی که 
بر س��ر راه ارتباط میان اتاق های مشترک و هیأت نمایندگان 
اتاق بازرگانی باقی می ماند عدم عضویت اتاق های مشترک در 
هیأت نمایندگان است. در این دوره ما شاهد حضور انجمن ها 
بر خاف قانون اتاق بازرگانی در هیأت نمایندگان بودیم. یعنی 
در شرایطی که تنها اتحادیه ها و سندیکاها قانونا اجازه عضویت 
در هیأت نمایندگان اتاق را داشتند به دلیل اهمیت انجمن ها 
برخی از آنها در هیأت نمایندگان عضوی��ت پیدا کردند. بنا بر 
همین رویه می توان اجازه داد که هر اتاق یا ش��ورای مشترک 
یک نماینده به عنوان نماینده تشکلی در هیأت نمایندگان اتاق 
بازرگانی ایران داشته باشد. مطمئنا تمامی آگاهان به وضعیت 
اتاق ها و ش��وراهای مش��ترک تأئید می کنند که اهمیت این 
نهادها از بسیاری از تشکل های صنفی بیشتر است و در صورت 
موفقیت اتاق های مشترک شاهد بهبود چشمگیر در وضعیت 

تجارت خارجی اتاق خواهیم بود. 

فراز جبلی

سردبیر



کمیسیون ها

در کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی خانه اقتصاد 
ایران مطرح شد

لزوم اصالح تعرفه های گمرکی
ضی��اء متح��دان ریی��س کمیس��یون مدیری��ت 
واردات خانه اقتص��اد ایران با بی��ان صحبت هایی 
در خص��وص پیامدهای لغو تحریم ه��ا عنوان کرد: 
مردم به تدبیر و امید دلخوش هس��تند و همین امر 
 انگیزه فعالیت در بخش های مختل��ف را زنده نگاه

 داشته است.
 وی در خص��وص تعرف��ه و عواقب یکس��ان نبودن 
آن اع��ام ک��رد: ام��روزه ب��زرگ تری��ن معض��ل، 
 تعرف��ه ه��ای نامش��خص و ب��ه تب��ع آن قاچ��اق 

کاال است.
 متح��دان بابیان این که بایس��تی امنیت س��رمایه 
گ��ذاری جه��ت ورود س��رمایه گ��ذاران خارجی 
وجود داش��ته باش��د گفت: نباید به ب��ازاری برای 
ف��روش کااله��ای خارج��ی تبدی��ل ش��ویم، باید 
تم��ام ت��اش خ��ود را ب��رای ج��ذب تکنول��وژی 
 و دان��ش روز س��رمایه گ��ذاران خارج��ی ب��ه کار 

ببریم. 
رییس کمیس��یون مدیری��ت واردات خانه اقتصاد 
ایران به واحده��ای تولی��دی توصیه ک��رد که در 
راس��تای ارتقاء کیفیت محصوالت و بس��ته بندی، 

گام بردارند. 
در ادام��ه س��ید حس��ین میرلوحی نای��ب رییس 
کمیس��یون مدیری��ت واردات خانه اقتص��اد ایران 
با اش��اره به ورود گروه های تجاری ب��ه ایران اظهار 
داشت: پیشنهاد من این اس��ت که در ابتدا اولویت 
واردات مش��خص گردد، چرا که گروه های اروپایی 
وارد ش��ده به ایران تنها درصدد فروش محصوالت 
خود می باش��ند. وی ادامه داد: تولی��دات ویژه ای 
در ای��ران وجود ن��دارد مگ��ر محص��والت نفتی و 
کش��اورزی ک��ه آن هم مص��رف داخلی اس��ت در 
نتیجه در باقی محصوالت مصرف کننده هس��تیم 
 و به عن��وان بهترین بازار مصرفی در دنیا ش��ناخته 

شده ایم. 
میرلوحی تصری��ح کرد: واردات کش��ور بایس��تی 
مبتنی بر گسترش تولید باش��د، یکی از وظایف ما 
این است که به س��مت واردات تکنولوژی و ماشین 

آالت حرکت کنیم.

بهبود شرایط سیاس��ی و اقتصادی کش��ور و رفع تحریم ها به 
طورقطع تایلند را نیز همانند سایر کشورها مشتاق به توسعه 
همکاری های اقتصادی با ایران کرده ام��ا مهم ترین نکته این 
است که چرا در سال های گذش��ته تراز تجاری همواره به نفع 

تایلند بوده است.
مسعود دانش��مند،  دبیر کل خانه اقتصاد ایران اظهار می کند: 
تایلندی ها از ما کاالیی خریداری نمی کنند. عضو هیات رییسه 
خانه اقتصاد می افزاید: ایران از تایلن��د برنج و ماهی می خرد و 
گردشگر روانه این کشور می کند و در حالی که تایلند در مسیر 
صنعتی شدن به خرید محصوالت پتروشیمی نیازمند است با 
این حال خریدهای خ��ود را از ایران انجام ن��داده و اقام مورد 
نیاز را از کره جنوبی و چین خریداری و تامین می کند. این فعال 
اقتصادی با انتقاد از اینکه روابط اقتص��ادی میان ایران و چین 
به درستی پایه گذاری نشده اس��ت، خاطرنشان می کند: برای 
بهبود شرایط تجاری میان دو کشور و بهبود تراز تجاری ایران 
و تایلند به نفع ما الزم است تا نوع روابط اقتصادی دو کشور به 

درستی تعریف شود.
همچنین ابراهیم جمیلی رئیس خانه اقتصاد  اظهار می کند: 
تایلند می تواند یکی از بازارهای هدف برای محصوالت صادراتی 
ایران باش��د زیرا ما تنوع کاالیی مناس��بی داری��م و می توانیم 
محصوالت پتروش��یمی،فوالد، مس،س��رب و روی و کاالهای 
سنتی مثل فرش و خشکبار مورد نیاز این کشور را تامین کنیم. 
وی درباره واردات برنج از تایلند به ایران تصریح می کند: با توجه 
به معضل کم آبی، واردات این محصول از تایلند به هیچ عنوان 
به ضرر اقتصاد ایران نیست اما باید به این نکته نیز توجه داشته 
باشیم که ما به ازای این میزان از واردات بتوانیم بخشی از بازار 
تایلند را نیز در اختیار داشته باشیم. رییس خانه اقتصاد ایران 
ابراز می کند: ما باید برای شناس��ایی مزیت های تجاری تایلند 
به عنوان یک بازار هدف مناس��ب اقدام کنی��م و در این زمینه 
تبادل هیات های تجاری و حضور در نمایش��گاه های دو کشور 
را افزایش دهیم تا بتوانیم بازار تایلند را به عنوان یک بازار هدف 

جدید در اختیار بگیریم.
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دبیر کمیس��یون ان��رژی خانه اقتص��اد ای��ران در برنامه 
“گفت وگوی اقتص��ادی” رادیو گفت و گ��و، گفت: اگر می 
بینیم در کشورهای توس��عه یافته س��ازمان هایی شبیه 
س��ازمان برنامه ریزی ایجاد کرده اند و توانس��تند موفق 
باش��ند، به این دلیل بوده که گرفتار بیماری به نام اقتصاد 
نفتی نبوده اند.رضا س��رایی دبیر کمیس��یون انرژی خانه 
اقتصاد ایران، با اش��اره به بیماری نفتی کشور در یک قرن 
گذشته بیان داشت: بهترین سازمان دهی برنامه ریزی هم 
اگر صورت بگیرد، باز هم به دلیل اینکه دستگاه های دولتی 
می خواهند ای��ن پروژه ها را اجرا کنند، باز هم مش��کات 
خواهیم داشت. مطالعات جهانی نیز این را اثبات می کند 
که کش��ورهای نفتی که نتوانستند برنامه هایش��ان را از 
س��اختار نفت جدا کنند، به این بیماری را دچار می شوند. 
دبیر کمیسیون انرژی خانه اقتصاد ایران تصریح کرد: پول 
نفت زمانی م��ی تواند کمک کننده باش��د که دولت نقش 
اجرا کننده نداشته باشد، بلکه نقش نظارت کننده داشته 
باشد. سرایی در پاسخ به این پرسش که آیا بخش خصوصی 

توانایی انجام پ��روژه های 
عمرانی را دارد، یا خیر، 

گف��ت: بل��ه چنین 
دارد.  را  توانای��ی 
در هیچ کش��وری 
بخ��ش خصوصی 
البداهه چنین  فی 

توانای��ی را ک��ه ب��ه 
دس��ت نیاورده اس��ت، 

بلکه در اج��رای برنامه های 
توس��عه بوده اس��ت که دولت ها بخش 

خصوصی را توانمند کرده ان��د و زمینه های 
توسعه فعالیت بخش خصوصی را ایجاد کردند. کره جنوبی 
در دهه 50 به دلیل مش��کات اقتصادی که داشته است، 
نیروی کار صادر می کرده است ولی امروزه به دلیل تمرکز 
برای توسعه بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی، مسیر 

توسعه را طی کرده است. 

بیماری اقتصاد نفتی علت عدم به ثمر رسیدن برنامه ریزی ها است

خانه
اقتصاد 
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پیش بینی صادرات 500 الی 800 
میلیون دالر لبنیات به روسیه

 اتاق خبر: اتارضا باکری-رئی��س انجمن صنایع لبنی- 
در  خصوص س��فر وزیر کش��اورزی 
روس��یه به ای��ران ک��ه منجر به 
امضای پروتکل می��ان وزرای 
کش��اورزی بی��ن دو کش��ور 
ش��د، بیان داش��ت: پ��س از 
آنک��ه کارشناس��ان روس��ی 
کارخانه های تولیدکننده لبنی 
را مورد بررس��ی ق��رار دادن��د و این 
محصوالت را تایید کردند؛ س��ازمان دامپزش��کی نیز بر 
اساس بررسی خود به این محصوالت کد IR تخصیص 
می دهد.رئیس انجم��ن صنایع لبنی با اش��اره به اینکه 
مس��ئولین کارخانه های صنایع لبنی در ح��ال مذاکره 
و انعقاد قرارداد با طرف های روس��ی هستند تاکید کرد: 
کارخانه های لبنی 4 تا 5 ماه است که کد  IR را دریافت 
و روس ها نیز این محصوالت را تایید کرده اند و با توجه به 
اینکه در چهارشنبه هفته گذشته یک پروتکل بین وزیر 
جهاد کشاورزی و وزیر کشاورزی روسیه به امضا رسیده 
است؛ بنابراین موانع اداری برداش��ته شده است که این 
خبر خوبی برای تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان این 

محصوالت است.

58 هزار فقره نظارت و بازرسی از 
واحدهای صنفی زنجان انجام شد

  اتاق خب��ر: رئیس مجم��ع امور صنفی اس��تان زنجان 
گفت: ط��ی ۱۰ م��اه س��ال جاری ۵۸ 
ه��زار و ۸۴۴ فق��ره نظ��ارت و 
بازرسی توس��ط مجمع امور 
صنفی زنج��ان انجام ش��ده 
محمدی ضمن  اس��ت.رضا 
ی��ادآوری اینکه طی ۱۰ ماه 
س��ال جاری ۵۸ هزار و ۸۴۴ 
نظارت از واحدهای صنفی استان 
زنجان انجام گرفته اس��ت، اظهار کرد: طی 
این ب��ازه زمانی یک هزار و ۲۲۲ فق��ره پرونده تخلف 
تشکیل ش��ده که ارزش ریال��ی آنه��ا دو میلی��ارد و 

۹۴۹ میلیون و ۶۵۴ هزار ریال برآورد شده است.
وی تعداد ش��کایات مردمی واصله به س��ازمان صنفی 
در ۱۰ ماه امس��ال را یک هزار و ۸۰۶ مورد، منجر به 
تخلف ۴۵۰ م��ورد و رضایت از ش��اکی را ۸۲۸ مورد 
عنوان کرد و اظهار داش��ت: بیشترین تخلفات در حوزه 

کاال است.
رئیس مجمع امور صنفی اس��تان زنجان نداشتن پروانه 
کس��ب، عدم درج قیمت و نصب نرخ نامه، عدم صدور 
صورتحساب و گران فروش��ی را مهم ترین تخلفات در 
این مدت ذکر ک��رد و افزود: طی ۱۰ ماه س��ال جاری 

۴۸۱ واحد صنفی متخلف شناسایی شده است.
محمدی گف��ت: ای��ن مجمع ب��رای برق��راری آرامش 
روحی و روانی مردم، نظارت و بازرس��ی از واحدهای 

صنفی را در دستور ویژه  کاری خود قرار داده است.

 ات�اق خب�ر: اتحادی�ه صن�ف پی�ک موت�وری و 
وان�ت ب�ار ته�ران ب�ا اداره راهنمای�ی و رانندگی 
ب�ا  رانندگ�ی  آم�وزش  نام�ه  تفاه�م  ته�ران 
كردن�د. امض�ا  را  س�یکلت  موت�ور   راكب�ان 
در این مراس�م ك�ه در معیت عل�ی فاضلی رئیس 
اتاق اصن�اف و هیئت رئیس�ه اتاق اصن�اف تهران 
س�ردار مرتض�ی طالی�ی نائ�ب رئی�س ش�ورای 
اس�المی ش�هر ته�ران، س�ردار س�ید تیم�ور 
حس�ینی رئی�س پلی�س راهنمای�ی و رانندگ�ی 
تهران ب�زرگ و علیرض�ا محجوب نماین�ده مردم 
تهران در مجلس ش�ورای اس�المی برگزار شد در 
راس�تای اجرای بند ج ماده ۳۰ آئی�ن نامه اجرایی 
 قان�ون نظام صنف�ی این تفاه�م نامه منعقد ش�د.
بر اس�اس مفاد این تفاهم كارشناسان راهنمایی و 
رانندگی تهران برای آم�وزش فرهنگ ترافیک به 

كمک اعضای واحد های صنفی اتحادیه می آیند. 

محس�ن طاق�دار رئیس 
اتحادیه صنف پیک 

موتوری و وانت بار 
با بی�ان تاریخچه 
اتحادیه  تاسیس 
ك�رد:  عن�وان 
اعضای اتحادیه به 

طور جدی خواستار 
كاه�ش آلودگ�ی هوا 

هس�تند. وی با اش�اره به 
مش�کالت پی�ش روی ای�ن صنف بی�ان كرد: 

متاسفانه واردات موتور س�یکلت های انژكتوری و 
هیبریدی در رده طرح های غیر قابل اجرا در سطح 
ش�هر قرار دارد اما اگر نظرات علمی كارشناسان را 
در راستای كاهش آلودگی هوا جویا می شدند قطع 

به یقین این طرح ها را اجرایی می كردند.

پلیس پیک موتوری دارای جواز را آموزش می دهد

 اتاق خب�ر: رئیس اتاق اصن��اف ایران تجهی��ز رایگان 
اصن��اف به صن��دوق مکانیزه ف��روش در قال��ب »طرح 
باران« را خبر داد و گفت: این طرح در دهه فجر امس��ال 

عملیاتی می شود.
عل��ی فاضلی اف��زود: تجهی��ز اصناف به صن��دوق های 
مکانیزه ف��روش، همزمان منافع آنه��ا و دولت را بدنبال 
خواهد داشت و دریافت مالیات را عادالنه، شفاف و نظام 

مند خواهد کرد.
رئی��س اتاق اصن��اف ای��ران اف��زود: اجرای ای��ن طرح 
موجب می شود تا شبکه تولید و توزیع کشور، از تامین 
کنن��دگان و تولید کنن��دگان تا آخرین حلق��ه زنجیره 
توزیع، به صورت مس��تقیم ب��ا یکدیگر ارتباط داش��ته 
باشند و واس��طه های غیر ضرور حذف شوند و به دنبال 

آن، کاالها ارزانتر به دست مصرف کنندگان برسد.

فاضل��ی اضافه ک��رد: اجرای ای��ن پروژه، بخ��ش قابل 
توجهی از هزینه های س��خت افزاری بازرس��ی اصناف 
راکاهش خواه��د داد و امکان ردیابی و کنترل ش��بکه 
قاچاق به عن��وان بزرگترین معضل پیش روی کش��ور ، 
با این پروژه ملی فراهم می ش��ود.فاضلی در مورد مدل 
اجرایی طرح باران اظهار داش��ت : هم��ه صندوق های 
مکانیزه فروش به صورت رایگان ب��ه اصناف واگذار می 
شود تا در اجرای بزرگترین پروژه س��اماندهی مالیاتی 
کش��ور که س��الها معطل مانده بود، پیش قدم ش��ده و 
به دولت کمک ش��ود.وی گفت: مجری ط��رح مزبور با 
اس��تفاده از تش��ویق های قانونی و ارائه خدمات ارزش 
افزوده، بار هزینه خرید صندوق فروش��گاهی را از دوش 
اصناف برداش��ته و عاوه بر آن، زیر س��اختهای بسیار 

مناسبی را برای اتاق اصناف و دولت فراهم خواهد کرد.

رئیس اتاق اصناف ایران خبرداد:

طرح تجهیز رایگان اصناف به صندوق مکانیزه فروش 
از دهه فجر

 ها تشکل
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این موتور V8 بندانگشتی از جنس 
کاغذ واقعا کار می کند!

  ات��اق خبر: گاه��ی اوقات حین گش��ت و گ��ذار در 
اینترنت به چیزهایی بر می خوریم که واقعا باید گفت 

به ح��ق چیزه��ای ندی��ده و 
نش��نیده! این ب��ار نیز به 

موتور V8 بند انگشتی 
برخوردیم که از جنس 
کاغذ ساخته شده و در 
کمال تعجب باید گفت 

که واقعا کار می کند.
کاغذ، استفاده های زیادی 

در زندگی روزمره ما دارد، یکی 
از این اس��تفاده ها تفریحات اس��ت، نماد بارز 

س��رگرمی با کاغذ را  می توانیم اوریگام��ی بنامیم که 
گاهی اوق��ات از آن به عنوان هنر نیز یاد می ش��ود اما 
در ویدئویی که امروز برای ش��ما در نظر گرفته ایم به 
هیچ وجه اوریگامی دخالت ن��دارد و فرد خاقی تنها 
 V8 با اس��تفاده از هنر و صب��ر خود توانس��ته موتور
مینیاتوری از جنس کاغذ بس��ازد. جالب اینجاس��ت 
که این موتور بند انگش��تی تنها جنب��ه تزئینی ندارد 
و واقع��ا کار می کند.این موتور هش��ت س��یلندر در 
نهای��ت ظرافت طراحی ش��ده و با م��دل واقعی خود 
ش��باهت های زیادی دارد. جالب اینجاست که تمام 
اجزای کاغذی این موت��ور کار می کند و در حین کار 
پیس��تون های موتور به جلو و عقب حرکت می کنند 
تا موتور V8 بند انگشتی ساخته شده از نمونه واقعی 

خود چیزی کم و کسر نداشته باشد.

روسیه در حال ساخت یک بمب افکن 
خیالی است

 اتاق خبر: روس��یه در حال ساخت بمب افکنی جدید 
ب��ا قابلی��ت حم��ل بمب های 

هسته ای اس��ت که بسیار 
به یک س��فینه فضایی 

شبیه است.
بمب افک��ن جدید که 
ق��ادر ب��ه حم��ل انواع 

هس��ته ای  بمب ه��ای 
اس��ت بیش��تر به خیال و 

رویا نزدیک است تا واقعیت و 
شبیه سفینه فضایی است.

ویژگی ه��ای  دارای  افک��ن  بم��ب  ای��ن 
منحصربف��ردی اس��ت ک��ه موج��ب برت��ری آن بر 
دیگ��ر بم��ب افکن ه��ا موجود می ش��ود. ای��ن بمب 
افک��ن از نس��ل جدی��دی اس��ت ک��ه ک��ه توس��ط 
می ش��ود. س��اخته  توپول��ف  مش��هور   ش��رکت 

ای��ن خبرگزاری اع��ام کرد ک��ه س��اخت این بمب 
افکن از سال 2009 آغاز ش��ده و قرار است نخستین 
آزمای��ش میدانی آن در س��ال 2019 انجام ش��ود و 
در س��ال 2025 نی��ز بجای ب��م افکن های س��نگین 
 “توپول��ف 95” و “توپول��ف160” به خدم��ت گرفته

 شود

 اتاق خبر: نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که 
ونوس های حش��ره خوار و دیگر گیاهان گوشتخوار توانایی 
ش��مردن دارند.تاکنون تحقیقات زیادی نش��ان داده اند که 
گیاه��ان با وجود این که مغز ندارن��د از برخی توانایی های 
حیوانات برخوردارند. این مطالعه جدید به پیکره رو به رشد 

تحقیقاتی از این دست، شواهد خوبی اضافه می کند.
محققان دانش��گاه ورزبرگ توضی��ح می دهند که گیاه 
گوش��تخوار Dionaea muscipula که ب��ه نام ونوس 
حش��ره خوار نیز شناخته می شود می تواند تعداد دفعاتی را 
که توس��ط یک حشره لمس می ش��ود بشمارد. این گیاه با 
توجه به تعداد دفعاتی که حشره اندام های صیدکننده او را 
لمس می کنند حش��ره را به دام انداخته و به عنوان غذا به 
 Current مصرف می رساند.برای این مطالعه که در مجله
Biology به چاپ رسیده است، محققان از ماشینی برای 
شبیه سازی تماس های حشره با ونوس حشره خوار استفاده 
کردند. این ماش��ین پالس های الکتریکی منتشر می کرد تا 
باعث ش��ود گیاه فکر کند یک حش��ره بر روی آن نشسته 
است.محققان دریافتند که هر پالس یا تماس با پاسخ های 

ویژه ای از س��وی گیاه همراه است. با اولین پالس گیاه وارد 
حالت آماده می ش��ود. با دومین پالس گیاه شروع به بسته 
ش��دن حول منبع تحریک می کند. با پالس س��وم گیاه به 
شدت بسته می ش��ود و با پالس چهارم گیاه هورمون های 
غذایی تولید می کند و با پالس پنجم، غده های سطح داخلی، 
آنزیم ها و انتقال دهنده های هضم کننده ترشح می کنند تا به 
جذب مواد غذایی کمک کنند.تعداد تحریک های بالقوه به 
گی��اه درباره اندازه و محتوای م��واد غذایی صید مورد نظر 
اطاعاتی می دهد. این امر به گیاه امکان می دهد که هزینه 
و فایده شکار صید را تخمین بزند و سپس وارد عمل شود.

گیاهانی که می توانند تا 5 بشمارند

 اتاق خبر: ب�ه عکس فوق به دقت نگاه كنید. ش�اید در ن�گاه اول یک 
س�یب زمینی س�اده را در آن بیابید، با این حال جالب است كه بدانید 
همین عکس ساده سال گذشته با قیمت 1 میلیون دالر فروخته شده 
است. این عکس، با عنوان “سیب زمینی # ۳45 )2۰1۰(،” توسط فردی 
به نام كوین اب�وش ثبت گردیده كه تا پیش از ای�ن نیز اقدام به عکس 
برداری های گران قیمت ش�خصی از اهالی كسب و كار دره سیلیکون 
ولی ك�رده اس�ت.طبق گ�زارش Business Insider، وی كه از پس 
زمینه مش�کی به صورت نمادی�ن در كارهای خود اس�تفاده می كند، 
اكنون دارای یک سبک خاص بوده و تا پیش از این نیز موفق به فروش 
عکس هایی تبلیغاتی از این قبی�ل به مبلغ 5۰ تا 15۰ هزار دالر ش�ده 
اس�ت. كوین ابوش عالوه بر فعالیت در زمینه پرتره های گران قیمت، 
به عکاسی هنری نیز عالقه مند است كه اتفاقاً عکس سیب زمینی نیز 
یکی از جدیدترین كارهای وی به شمار می آید كه اكنون به عنوان یکی 

از گران قیمت ترین عکس هنری جهان شناخته می شود.

این عکس از یک سیب زمینی 
به قیمت بیش از یک میلیون دالر 

فروخته شد!

 ات�اق خبر: فک�ر كنید بی�رون از خان�ه در حال 
دوچرخه س�واری هس�تید، اگر آب آشامیدنی 
سالم در دس�ترس نباشد یا ش�ما در منطقه ای 
خال�ی از س�کنه باش�ید، چ�ه می كنید؟!خ�ب 
 در ای�ن عصر هیچ مش�کلی ب�ی راه ح�ل باقی

 نمی ماند.
 اخیرا قمقمه هایی طراحی ش�ده اند كه همانند 
قمقمه  معمولی در دوچرخه ش�ما قرار می گیرد. 
كریستوف رتزار، طراح صنعتی استرالیایی، این 
بطری را طوری س�اخته كه با اس�تفاده از هوای 
اطراف، آب تولید می كند. طرز كار این وس�یله 
به این صورت اس�ت كه از راه دستگاه مخصوص 
و تع�دادی دندانه هیدروفوبی�ک )مولکول های 
غیر قطبی كه در آب نامحلول هستند(، رطوبت 
محیط را متراك�م كرده و بخ�ار آب را به قطرات 
آب تبدیل می كند كه پ�س از مدتی بطری را پر 

خواهند كرد.
گفته می ش�ود این قمقمه كه Fontus نام دارد، 
می تواند در هر س�اعت یک لیتر آب تولید كند. 
با این اوصاف نه تنها عملکردش س�ریع اس�ت، 
بلکه در محیط  ه�ای مرطوب و ش�رجی كه بین 
۸۶ تا 1۰4 درجه فارنهای�ت و رطوبت ۸۰ الی ۹۰ 

درصد هستند، بهترین بازدهی را هم دارد.
Fontusهنوز یک مدل آزمایش�ی اس�ت و راه 

زیادی تا تکامل دارد. 

با این قمقمه هوا را به آب آشامیدنی 
تبدیل کنید!
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تویوتا، مزدا و نیسان در راه ایران

اتاق خبر: به گفته یکی از روزنامه های ژاپن، پس از 
رفع تحریم های اقتصادی این کشور علیه 
ایران، ش��رکت های خودروس��ازی 
معتبر تویوت��ا، مزدا و نیس��ان به 
فکر حضور در ب��ازار خودروی 
ایران هستند.روزنامه نیکی ژاپن 
از عالقه ی تویوتا، مزدا و نیس��ان 
ب��رای حض��ور در بازار خ��ودروی 
ایران اطالع داده اس��ت. با پیوستن مجدد 
ایران ب��ه اقتصاد جهانی، ش��رکت های خودروس��از 
ژاپنی مش��تاق بازگشت به ایران هس��تند.هنوز یک 
هفته از لغو تحریم ه��ای جهانی علیه ایران نگذش��ته 
اس��ت که ژاپن نیز تحریم های کلیدی خود علیه ایران 
از جمله منع سرمایه گذاری های جدید در این کشور 
را با اس��تفاده از اعتبارات صادراتی لغو کرد.به گفته 
ای��ن روزنامه، مس��ئوالن ژاپن��ی تصمی��م گرفته اند 
ممنوعیت س��رمایه گذاری های جدید در ایران را لغو 
کنند و اکنون خودروسازان ژاپنی شامل تویوتا، مزدا 
و نیسان که از ماه ها پیش منتظر ان لحظه بودند، قصد 

دارند سریعًا صادرات به ایران را از سربگیرند.

نمایشگاه بین المللی خودرو در 
کرمان برگزار می شود

اتاق خب��ر : مجری برگزاری نمایش��گاه خ��ودرو در 
کرمان گفت: شش��مین نمایشگاه بین 
المللی خودرو، قطع��ات و صنایع 
وابس��ته کرمان ۶ ت��ا ۹ بهمن ماه 

برگزار خواهد شد.
مصطف��ی حمیدیان اظه��ار کرد: 
شش��مین نمایش��گاه بی��ن المللی 
خ��ودرو، قطع��ات و صنایع وابس��ته 
کرمان ۶ ت��ا ۹ بهمن ماه در مس��احت تقریبی ۶ هزار 
مترمربع در محل سایت دائمی نمایشگاه های جنوب 

شرق برگزار خواهد شد.
وی با اش��اره به اهداف برگزاری این نمایشگاه بیان 
کرد: با توجه ب��ه اینکه کرم��ان یک��ی از قطب های 
خودروسازی کش��ور اس��ت، با برگزاری نمایشگاه 
می توانیم توانمندی های اس��تان را بیشتر نشان داده 
و مردم نیز با محصوالت جدید ش��رکت ها آش��نا می 
شوند.مجری برگزاری نمایش��گاه خودرو در کرمان 
اظهار کرد: بیش از 3۰ ش��رکت قطعه سازی و حدود 
۱۰ شرکت خودروسازی در شش��مین نمایشگاه بین 
الملل��ی خ��ودرو، قطع��ات و صنایع وابس��ته کرمان 
حضور دارن��د و بی��ش از 3۰ نمونه خ��ودرو در این 
نمایش��گاه به نمایش گذاش��ته می ش��ود.وی با بیان 
اینکه نمایش��گاه به لحاظ وس��عت و خودروها جزو 
دو نمایش��گاه برت��ر کش��ور اس��ت، افزود: مراس��م 
افتتاحیه روز ۶ بهمن ماه ساعت ۱7 برگزار می شود 
و رونمایی از خودروه��ا نیز در روز افتتاحیه اس��ت 
حمیدیان تصریح کرد: بازدید شش��مین نمایشگاه بین 
المللی خودرو، قطع��ات و صنایع وابس��ته کرمان از 

ساعت ۱۵ تا ۲۱ است.

اتاق خبر: ش��رکت آس��تون مارتین، برای فیلم برداری 
از آخری��ن نس��خه از فیلم ه��ای جیم��ز باند )که ش��بح 
نام داش��ت(، اقدام ب��ه س��اخت 10 نس��خه از خودروی 

منحصربه فرد مدل DB10 کرد.
درحالی ک��ه تقریب��ا هم��ه ای��ن ده خ��ودرو، در ط��ول 
فیلم برداری دوام آورده و نابود نش��دند، با این  وجود تنها 
یک نس��خه از این خودرو برای فروش به عموم قرار داده 
شده است. این امر موجب شده که این خودرو، به یکی از 

کمیاب ترین نمونه های تاریخ بدل شود.
گفته می ش��ود که اس��تون مارتین برای به دست آوردن 
باالتری��ن قیمت پیش��نهادی ب��رای این خ��ودرو، آن را 
به مزای��ده خواهد گذاش��ت. البته تمام��ی درآمد فروش 
این خودرو به مص��ارف خیریه اختص��اص خواهد یافت. 
این مزای��ده در روز 18 فوری��ه )کمتر از یک م��اه دیگر( 
در ش��هر لندن به انج��ام خواهد رس��ید. ای��ن مزایده در 

طی فراین��د عرضه نس��خه بل��وری از فیلم ش��بح انجام 
 خواهد ش��د تا بیش��ترین مخاطب را به خ��ود اختصاص

 بدهد.
این مدل با استانداردهای رس��می و ثبت رسمی استون 
مارتین ب��ه کاربر عرض��ه خواهد ش��د. اس��تون مارتین 
DB10، دارای ی��ک موتور 4.7 لیتری از نوع V8 اس��ت 
که توان خروجی 420 اس��ب بخار را ب��رای این خودرو به 
همراه خواهد آورد. سیس��تم جعبه دنده این خودرو نیز از 
نوع 6 دنده ای اس��ت که به کمک آن می توان با این غول 

به سرعت 304 کیلومتر بر ساعت رسید.

خودرو

جزئیات فروش خودروی جیمز باند اعالم شد:خودرو های معیوب
 چگونه می توان استون مارتین DB10 خرید؟

اولین مدل بنز از یک کالس لوکس در ایران
خودرو

س�ریال های  در  خب�ر:  ات�اق 
تاریخی كه این روزه�ا از صداو 
س�یما و ی�ا ش�بکه های خانگی 
پخش می شود مرسدس بنز ۶4 
س�اله ای حضور دارد كه به گفته 
مال�ک آن یک�ی از نمونه ه�ای 

سالم این مدل در كشور است.
ای�ن بن�ز 1۷۰ مش�کی ب�ا مدل 
1۹52 یک�ی از مدل های س�الم 
ای�ن خ�ودرو در كش�ور اس�ت 
كه در س�ریال های معمای ش�اه 
)خودروی دكتر وزیری(، سریال 
ش�هرزاد و دن�دون ط�ال ایفای 

نقش كرده است.
مرس�دس بن�ز 1۷۰ اس ك�ه در 
سال 1۹4۹ معرفی شد نسخه 4 
سیلندر مس�افرتی این خودرو 
محسوب می شد كه با تجهیزاتی 
بیش�تر و اتاقی لوكس ت�ر روانه 

بازار شده بود. درواقع مدل 1۷۰ 
اس را باید اولین س�ری از كالس 
لوكس و تشریفاتی مرسدس بنز 
دانست كه در ابتدای دهه 5۰ به 
بازار معرفی شده و در آن دوران 
سطح باالیی از راحتی و كیفیت 

را عرضه می كرد.
ای�ن خ�ودرو از س�ال 1۹4۹ ت�ا 
تولی�د  می�الدی   1۹52 س�ال 
ش�د و دارای حجم موت�ور 1۷۰۰ 
سی س�ی و حداكثر سرعت 122 

كیلومتر بر ساعت است.

تمام�ی درآمد ف�روش این 
خ�ودرو به مص�ارف خیریه 

اختصاص خواهد یافت



نقش اصناف در کارزار انتخاباتی
 اتاق خبر: جامعه صنفی بزرگترین س��ازمان مردم نهاد یا 
NGO موجود در کشور به حساب می آید که با احتساب 
دارندگان واحده��ای صنفی صاحب پروانه کس��ب و کار؛ 
کارگران؛ کارکنان  و خانواده آنان جمعیتی 25 میلیونی را 
در کشور تش��کیل می دهند بنابراین طبیعتا این جمعیت 
عظیم می توانند نقش پررنگی در انتخابات اسفند ماه سال 

جاری داشته باشند.
با توجه به این که هم اکنون دغدغه موجود در کشور مسائل 
اقتصادی و اشتغال است، بنابراین اصناف در این رهگذر می 
توانند نقش مهمی داش��ته باش��ند چراکه اصناف با داشتن 
سهم 17/8 درصدی در تولید ناخالص داخلی  سهم بسزایی 
در اشتغالزایی داشته باشند.اصناف باید برای تضمین آینده 
، نقش خود را بخوبی ایفا نماین��د و با توجه به اینکه وضعیت 
فعلی اقتصادی و سیاس��ی ایران که در حال س��پری کردن 
دوران گذار اس��ت و همچنین به بار نشستن موضوع برجام و 
بالطبع تغییراتی که انجام می گیرد، این نهاد هم در ایفاء نقش 
و برداشت منافع اقتصادی خودش سهمی داشته باشد.بخش 
دیگر این مشکل مربوط به دس��ت های پنهانی ای است که 
نگذاشته اند اصناف آنچنان که باید و شاید نقش خود را ایفا 
نمایند. لیکن در دولت تدبیر و امی��د این فرصت پیش آمده 
است و با سپری شدن دوران سرنوشت ساز شاید سال آینده، 
سال شکوفایی اقتصادی ایران باشد و می تواند در تاریخ بعد از 
انقاب اسامی ایران سال خاصی باشد. اصناف بایستی بسیار 
دقت کنند و حضور پررنگی داشته باش��ند و در عین حال به 

بحث های اقتصادی و انتخاب نفرات اهمیت بدهند.

چین ایران را تنها نمی گذارد
 اتاق خب��ر:  رییس جمه��ور چین پس از 14 س��ال ش��ب 
گذش��ته وارد تهران ش��د و قرار اس��ت امروز با س��ران ایران 
دیدار داشته باش��د. دیدارهایی که قرار است روسای جمهور 
دو کش��ور، در خصوص آینده روابط ته��ران و پکن به رایزنی 
بپردازن��د و در نهایت به امضای س��ند جام��ع همکاری های 
راهبردی میان دو کش��ور منتهی ش��ود. این خب��ری بود که 
 روز گذش��ته روی خروجی اکثر خبرگزاری های کشور رفت.

به نظر می رسد که روابط این دو کش��ور که در دوران تحریم 
مستحکم تر از گذشته شده بود قرار اس��ت بعد از دیدار شی 
جی پین��گ رئیس جمه��ور چین از ایران بیش��تر ش��ود. با 
این حال یک��ی از موضوعات��ی که در این میان مطرح اس��ت 
س��یل ورود کاالهای بی کیفیت چینی به کش��ور اس��ت که 
 باع��ث نارضایتی مردم و تولید کنندگان کاال ش��ده اس��ت. 

اما نکته ای که باید در نظر داشت این است که  چین در دوران 
تحریم و در ش��رایطی که به مردم و کش��ور از سوی دشمنان 

اقتصادی کشور فشار وارد می شد روابط خود را حفظ کرد.

گو گفت

اتاق خبر: تصوی��ب الیحه بودجه 95 
به س��ال آینده موکول شد. این خبری 
بود که بر روی خروجی رسانه هایی که 
اخبار مجلس را پوشش می دادند رفت. 
ظاهرا دولت یازدهم که پیشینه خوبی 
در مورد تحویل به موقع بودجه ساالنه 
به مجلس داشت این بار با تاخیرزیادی 

داشت.
احمد توکل��ی نماینده م��ردم تهران 
در مجلس ش��ورای اس��امی و عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به 
سوالی در مورد   علت تاخیر دولت برای 

ارائه بودجه سال 95 به مجلس شورای 
اس��امی گفت: یک��ی از دالی��ل این 
کار  نوشتن بودجه س��ال 95 براساس 
برداشته شدن تحریم ها و اجرای برجام 

است.
توکلی در گفت و گو با اتاق خبر با بیان 
اینکه دول��ت قرار بود ک��ه بودجه را در 
زمان تعیین شده به مجلس ارائه کند، 
گفت: دولت ق��رار بود که کار اش��تباه 
دولت دهم را در مورد بودجه تکرار نکند 
اما این اتفاق امس��ال افتاد و متاسفانه 
دولت در پاسخ به انتقادات در این مورد 

می گوید این کار در گذشته هم اتفاق 
افتاده است. 

نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اس��امی در پایان گفت: پیشنهاد من 
برای این که ای��ن رویه دوب��اره تکرار 
نش��ود این اس��ت که قانون ب��ه طور 
کامل و صحیح اجرا ش��ود و بودجه در 
زمان تعیین ش��ده در بن��د 188 آئین 
نامه داخلی مجلس ارائه ش��ود. زیرا در 
ص��ورت تاخیر در ارائ��ه، فرصت کافی 
برای مطالعه و تصمیم گیری برای آن 

وجود نخواهد داشت.
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احمد    توکلی: 

اشتباه دولت های قبل تکرار نشود

بخش خصوصی
عضو هیأت نمایندگان اتاق خرم آباد در گفت و گو با اتاق خبر:

اتاق از قطار سریع السیر پیشرفت جا مانده است
   ات�اق خب�ر: در دوران پس��اتحریم 
بر لزوم تغیی��ر نگرش دول��ت و بخش 
خصوصی تاکید زیادی می شود. در این 
راستا اگر دولت بخواهد که چرخ اقتصاد 
بچرخد باید مجال بیش��تری به بخش 
خصوصی برای حض��ور در ارکان مهم 
اقتصادی دهد. در همین راس��تا و برای 
بررس��ی چگونگی چابک سازی بخش 
خصوصی و آفت های موج��ود در این 
بخش گفت و گویی را با احس��ان ناصر 
عضو هیأت نمایندگان ات��اق خرم آباد 
ترتیب داده ایم که در ادامه می خوانید.

 چگونه م�ی ت�وان در دوره گذار 
از اقتصاد تحریم ش�ده به س�مت 
اقتصاد پساتحریم در جهت چابک 
س�ازی پارلمان بخ�ش خصوصی 

حركت كرد؟
 در این راس��تا، آنچه که ضرورت دارد؛ 

عزم و اراده راس��خ متولیان این تشکل 
در راستای اصاح ساختار شبه دولتی، 
س��نگین و کم بازده اس��ت که در غیر 
اینصورت ش��اهد هیچ تغییرات مثبتی 
نخواهیم بود. درحال حاضر یک چشم 
انداز واقعی ک��ه قابلیت اثرگ��ذاری بر 
تصمیم ه��ای حاکمیتی در راس��تای 
تضمین منافع بخش خصوصی و فعال 

اقتصادی باشد، در دسترس نیست.
 در گردهمای�ی روس�ای ات�اق 
سراس�ر كش�ور در جزیره كیش، 
وظیف�ه خطیر ات�اق فراگیر كردن 
عضویت ات�اق اعالم ش�د؛ به نظر 
ش�ما چرا تعداد اعضا ات�اق اندک 
است و فعاالن اقتصادی تمایلی به 

عضویت در اتاق ندارند؟
اتاق به جایگاه واقعی و شایس��ته خود 
دس��ت نیافته اس��ت. این ضعف را می 

ت��وان در دو علت جویا ش��د؛ اول عدم 
تعریف اهداف و چش��م ان��داز صحیح 
که در س��وال قبلی بدان پرداخته شد 
و دوم قائل نش��دن حق الزم و بایس��ته 
برای اتاق به عنوان تش��کِل تش��کل ها 
در مراجع قانونی که مورد دوم به دلیل 
غلظت باالی روح اقتدارگرایی در بدنه 
ی حاکمیتی و دولتی در گذش��ته بوده 

است. 

احسان احمدی
* روزنامه نگار

محمد حسین روشنک

* عضو اتاق بازرگانی ایران

یادداشت

 و
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تصویر روز - تئاتر شهر تهران این هفته 43 ساله شد

اخبار

حکم شرعی آیت اهلل سیستانی برای 
یک بازی!

اتاق خبر: مرج��ع عالیق��در جهان تش��یع، آیت اهلل 
سیس��تانی در خصوص انج��ام بازی 

های رایان��ه ای و خرید و فروش 
در آنه��ا به ش��رح زیر اس��ت: 
پرس��ش- آیا بازی کلش اف 
کلنز clash of clans حرام 
اس��ت؟ خرید و ف��روش یک 

اکانت در این بازی چه حکمی 
وف��روش  پاس��خ:خرید  دارد؟ 

صحیح نیس��ت، و در مورد اصل بازی 
مقلّد آقای سیستانی می تواند به فقیه دیگر مراجعه 
نماید چون ایشان در این مس��ئله اظهار نظر ننموده 

اند.

نظر والیتی در مورد معمای شاه
اتاق خبر: فرش��ید ش��کیبا مجری تلویزیون پس از 

اجرای ی��ک برنام��ه نظر عل��ی اکبر 
والیتی وزیر امورخارجۀ پیش��ین 

ایران را دربارۀ سریال »معمای 
شاه« جویا شد و والیتی پاسخ 
داد: »بعد از اجراي نشس��ت 
رس��انه ای کنگ��ره جهان��ی 
جریان های افراطی و تکفیری 

از دکتر والیتی در مورد س��ریال 
معمای ش��اه پرس��یدم ک��ه گفتند: 

تولید این سریال اقدام خوبیه و از نظر هنری کارهای 
خوبی صورت گرفته و انش��اهلل محتوایش هم تقویت 

بشود.«

اعتراض به تبعیض نژادی در اسکار
اتاق خب��ر: کریس راک هم به موض��وع حضور اندک 

سیاه پوس��تان در می��ان نامزدهای 
اس��کار اعت��راض ک��رد وی در 

در  کارب��ری خ��ود  حس��اب 
را »جوای��ز  اس��کار  توئیت��ر 
شرط بندی روی س��فیدها« 
بازیگران��ی  مس��ال  نامی��د. 

سیاه پوستی مانند ویل اسمیت 
در »ضرب��ه مغ��زی«، ادریس البا 

در »هیواله��ای بی وطن« و س��اموئل 
ال.جکس��ون در »هش��ت منفور« از س��وی آکادمی 

نادیده گرفته شدند.

برگــــزیده 

جنجال بر سر شرکت آقای خواننده   در شبکه ای نامتعارف!

اتاق خبر: س�االر عقیلی بی ش�ک یکی از فعال ترین 
و پرطرفدارتری�ن خواننده های جوان س�الهای اخیر 
در موس�یقی س�نتی اس�ت هنرمندی كه با س�بکی 
نزدیک به اس�تاد محمد رضا ش�جریان و ب�ا صدایی 
گرم و تکنیک ه�ای تنظیم جذاب، خیل�ی زود خود 
را در دنیای موس�یقی ایرانی مطرح ك�رد. در این بین 
وی م�ورد اقبال ش�بکه ه�ای مختل�ف تلویزیونی و 
رادیویی نیز قرار داش�ته اس�ت و همین امر منجر به 
افزایش مخاطبانش شده است اما در هفته گذشته به 
ناگاه او در یک برنامه در ش�بکه »م�ن و تو« كه دارای 
مواضع خصمانه علیه نظام جمهوری اس�المی اس�ت 
ظاهر شد، صحبت ها عمدتاَ پیرامون زندگی شخصی 
و كارها و مس�ائل هنری بود، اما مه�م از دید خیلی از 
مقامات نه صحب�ت ها بلکه رفتن به خود این ش�بکه 
بود به همی�ن دلیل ای�ن مصاحبه با بازتاب بس�یاری 
مواجه شد، برخی نوشتند ساالر عقیلی پناهنده شده 
اس�ت برخی خبرهای دیگری نوش�تند، ام�ا او اخبار 
پناهندگی را تکذیب كرد و گفت به زودی بر میگردد 

اما ...
حذف از جشنواره موسیقی فجر؟

یکی از نخس�تین واكنش ها حذف وی از 
جشنواره موس�یقی فجر بود در همین 
راس�تا رس�انه های )عمدتًا اصولگرا( 
از حذف س�االر عقیلی از جش�نواره 

موس�یقی فجر خبر دادند و نوش�تند: 
گروه موسیقی »وزیری« به سرپرستی 

كیوان ساكت و خوانندگی ساالر عقیلی 
در تاریخ 2۳ بهمن م�ا بایده روی 

صحنه برود اما س�االر 
عقیلی خواننده این 
گروه در ای�ن اجرا 
غائب خواه�د بود 
و كیوان س�اكت از 
خواننده ای دیگر 
استفاده می كند.

این در حالی است 
ك�ه س�االر عقیلی 

در نشس�ت خب�ری 

گروه های حاضر در جش�نواره سی و چهارم موسیقی 
فجر حضورش در این دوره از جشنواره را قطعی كرده 
بود و گفته بود:»وقتی دیدم تفکری پش�ت این دوره 
جشنواره است احس�اس كردم كه جش�نواره سی و 
یکم افتراقاتی با دوره های پیش�ینش دارد. احساس 
می كنم كه جش�نواره موس�یقی فجر امسال حرفی 

برای گفتن داشته باشد.«
حذف و تغییر تیتراژ معمای شاه؟

همچنی�ن بع�د از حض�ور دوازده دقیق�ه ای س�االر 
عقیلی در ش�بکه »منو ت�و« و انتش�ار عکس هایش 
با مجری بی بی سی فارس�ی و عوامل ش�بکه منو تو، 
گمانه زنی ه�ای درب�اره حذف ص�دای ای�ن خواننده 
موسیقی سنتی از تیتراژ پایانی سریال »معمای شاه« 
مطرح ش�د اما علی لدنی، تهیه كننده سریال معمای 
شاه از حضور س�االر عقیلی در ش�بکه های خارج از 
كش�ور اظه�ار بی اطالعی ك�رد و گفت: م�ن اطالعی 
از حض�ور وی ندارم با ای�ن حال امی�دوارم در پخش 
سریال مشکلی بوجود نیاید. در حال حاضر دستوری 

به ما ابالغ نشده است.
علت حضور در شبکه من و تو؟

اما به راستی چرا ناگاه ساالر عقیلی سر از برنامه 
من و تو درآورد؟ عقیل�ی در برنامه منو تو پالس 
ش�بکه منو تو از كنس�رت  هایش در شهرهای 
مختل�ف انگلی�س و همچنین كنس�رت های 
بع�دی اش در آمریکا خب�ر داد. ای�ن خواننده 
همچنین درباره چالش برگزاری كنس�رت در 
خارج از ایران، گف�ت: در خ�ارج از ایران هزینه 
برگزاری كنسرت بسیار باال است. به عنوان نمونه 
در سالن برج میالد، پیانویی است كه می شود 
نواخت اما وقتی در اینجا خواس�تیم 
پیانو روی س�ن داش�ته باشیم، 
ه�زار و پانص�د دالر هزین�ه 
اضافه طل�ب كردن�د. به نظر 
میرس�د حضور او در شبکه 
منو ت�و به منظ�ور تبلیغ 
كنس�رت هایش در در 
انگلی�س و آمریکا 

بوده است.

اقتصاد تجسمی
موسیقی

چرا ساالر عقیلی به شبکه                                                 رفت؟


