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سخن آغاز

برنامه ششم توسعه در شرایط خاصی از اقتصاد در حال تصویب 
ش��دن اس��ت. دولت با چالش��ی بزرگ در زمینه تأمین بودجه 
روبرو است به طوری که ش��اید از زمان جنگ چنین شرایطی 
را شاهد نبوده ایم. برخالف دوران گذشته حساب ذخیره ارزی 
و صندوق توسعه ملی نمی تواند جور مشکالت را بکشد. درآمد 
نفتی به قدری کاهش یافته است که با یک قلم هزینه دولت یعنی 
یارانه ها برابری می کن��د و در نهایت رکود ب��ه حدی به بخش 
خصوصی آسیب زده است در عمل امکان دریافت مالیات بیشتر 
وجود ندارد. در این شرایط به استقبال اولین سال از برنامه ششم 
می رویم. از س��وی دیگر دولت امیدوار اس��ت که در انتخابات 

ریاست جمهوری بعدی فرصتی 4 س��اله دیگر خواهد داشت 
و عمال برنامه شش��م را به صورت کامل خود اجرا خواهد کرد. 
شاید این چالش بهترین فرصت برای تغییراتی ساختاری در نظام 
اداری دولت است. چندین دهه است که اقتصاددانان بر کوچک 
شدن دولت های ایران تأکید می کنند. امروز دیگر کوچک شدن 
دولت نه یک انتخاب بلکه یک اجبار است. زمانی دستاوردهای 
دولت در اقتصاد با رشد اقتصادی و یا کاهش تورم سنجیده می 
ش��د ولی این دولت می تواند در کارنامه خود تغییر در ساختار 
اقتصادی، گسترش نقش بخش خصوصی و نهایتا کوچک شدن 
دولت و س��ازمان های دولتی را به ثبت برساند. در حقیقت اگر 
نگاهی به برنامه های توسعه داش��ته باشیم بسیاری از آنها هیچ 
گاه حتی به اجرایی ش��دن نزدیک هم نبودند چرا که اقتصاد ما 
مشکالتی ساختاری داشت. برنامه شش��م می تواند با نگاهی 
متفاوت باعث تغییری در ساختار اقتصاد کشور شود و عاملی 

برای اجرایی شدن برنامه های بعدی توسعه باشد.

فراز جبلی

                    سردبیر

برنامه ششم، برنامه ای در شرایط گذار

دستاورد ملی برجام را 
مخدوش نکنیم
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 سالگرد پیروزی شکوهمند
انقالب اسالمی مبارک باد



سیاسی2

روی موج خبر
حمایت جامعه مدرسین از نامزدی علی 

الریجانی
اتاق خبر: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برای دهمین 
دوره انتخاب��ات مجل��س ازنامزدی 
الریجان��ی، بنای��ی و آش��تیانی 
در ح��وزه انتخابی��ه ش��هر قم 
حمایت خواهد ک��رد. در دوره 
هاي گذش��ته همه گروه هاي 
اصولگ��را ب��ه احت��رام جامعه 
مدرسین از معرفي نامزد خودداري 
و از فهرس��ت جامعه مدرسین حمایت 
کرده اند با این ح��ال جبهه پایداري، تش��كل نزدیك به 
آیت اهلل مصباح یزدي، آش��تیانی، ذوالن��ور و امیرآبادی 
را به عنوان نامزدهای این تشكل در انتخابات پیش روی 

مجلس در شهر قم معرفی کرد.

علت عدم حضور الریجانی در ائتالف
اتاق خبر: آی��ت اهلل موح��دی کرمانی، دبی��رکل جامعه 
روحانیت مبارز با اشاره به عدم حضور 
علی الریجانی در شورای مرکزی 
ائتالف اصولگرایان اظهار داشت: 
آقای الریجانی ب��ه دلیل اینكه 
رئی��س ق��وه مقننه اس��ت، در 
شورای ائتالف شرکت نكرد، اما 
به شخص من در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام گفت من با تو هس��تم و 

هر نظری که تو داشته باشی، نظر من است.

تایید صالحیت الیاس حضری
اتاق خبر: الیاس حضرتی مدیر مس��ئول روزنامه های 
اعتم��اد و تع��ادل و از چه��ره ه��ای 
ش��ناخته ش��ده اصالح��ات که 
صالحیت��ش در دور اول برای 
انتخاب��ات  کاندیدات��وری 
مجل��س در تهران رد ش��ده 
بود ب��ا اعالم ش��ورای نگهبان 
صالحیتش تایید ش��ده اس��ت 
وی در بیانی��ه ای از هم��ه م��ردم 
خواسته است برای پیروزی اصالح طلبان و میانه روها، 

مشارکت پر شوری داشته باشند.
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اتاق خبر – گروه سیاس��ی: جریان های میان��ه رو و تحول 
خواه و اص��الح طلب به رغ��م رد صالحیت بیش��تر چهره 
های شناخته شده و صاحب شانسش��ان تاکید بر شرکت 
در انتخابات کرده اند، لذا به نظر می رس��د آنها می بایست 
بدنبال فرصت سازی در ش��رایط نابرابر در انتخابات پیش 
رو باش��ند در این ش��رایط می بایس��ت به دقت و سرعت 
به نقاط ضعف و ق��وت خود و رقیب توجه کرد و بر اس��اس 
آن و نیز فاکتورهای محدود کنن��ده ای نظیر عنصر زمان، 
فقدان امكانات برابر برای تبلیغات، عدم مشهوریت بیشتر 
چهره های باقیمانده کاندیدا در لیس��ت و ... یك استراتژی 
با تاکتیك های تقویت کننده مختل��ف را چید. یكی از این 
تاکتیك ها می تواند این باشد که اگر عناصر تندرو موثر در 
انتخابات با هر ابزاری تالش کرده و می کنند تا یك جریان 
بخصوص راهی به مجلس آینده پی��دا نكند، جریان مقابل 
هم می تواند با ابزارها و بخصوص آرای مردمی که در عقبه 
خود دارد )و یا مدعی آن اس��ت( کاری کند تا ورود تندروها 
به مجلس سخت تر ش��ود و تا جاییكه شود مانع از پیروزی 
آنها و تبدیل شدنشان به اکثریت ش��ود، یكی از حربه های 
موثر برای این��كار حمایت منس��جم از کاندیداهای کمتر 
شناخته شده باقیمانده در لیس��ت، حمایت از مستقل ها 
و همچنین حمایت از رقبای میان��ه رو در اردوگاه رقیب در 
مقابل تندروهاست. البته اولویت این حمایت ها نیز قاعدتاً 
بسته به ش��رایط ش��هرها و حوزه های مختلف انتخاباتی 
متغیر اس��ت. بطور مثال در تهران و ش��هرهای بزرگ ارائه 
یك لیست منس��جم بصورت ترکیبی از سه گروهی که یاد 
ش��د می تواند باعث نوعی همگرایی در بین رای دهندگان 

شده و ش��انس پیروزی این لیست را بیشتر کند. همچنین 
نكته دیگر این اس��ت که در برخی حوزه ها که تعدد میان 
کاندیداهای میانه روی کمتر شناخته شده زیاد است تالش 
کرد با انجام جلس��اتی با حضور افراد موثر در آن مناطق از 
این تعدد کاس��ت.اما در برخی مناطق و حوزه ها و یا بطور 
ویژه تر در انتخابات خبرگان می بایست از کاندیداهای میانه 
روی رقیب در مقابل کاندیداهای تندروتر حمایت کرد و به 
همان میزانی که از مردم برای حمایت از لیس��ت مطلوب 
درخواس��ت حمایت می ش��ود می بایس��ت برای حمایت 
از لیس��ت های اینچنینی ام��ا بهتر از وضعی��ت نامطلوب 
درخواس��ت حمایت کرد.در چنین روندی اگر یكدس��تی 
و هماهنگی میان رهبران و چهره های موثر وجود داش��ته 
باشد می توان امید داش��ت در مجلس شورای اسالمی یك 
اکثریت میانه رو ش��امل دو طیف اصالح طل��ب و اصولگرا 
قدرت را بدست بگیرند که این امر باعث کنترل و مدیریت 
اقلیت محتمل تندرو در مجلس آتی خواهد شد در چنین 
وضعیتی حتی اصالح طلبان نیز می توانند برای دستیابی 
به مناصب اصلی مجلس خود را صاحب ش��انس بدانند اما 
در مجلس خبرگان با توجه به ترکیب موجود کاندیداهای 
موجود می ت��وان امید داش��ت یك اکثریت ش��كننده اما 
دارای رای اصل��ی از میانه روها تش��كیل ش��ود! حال باید 
دید در این روزهای اندک باقیمان��ده اصالح طلبان و میانه 
روها که هردو اصولگرای��ان تندرو را خطری ب��رای خود و 
حتی روندهای جاری در کش��ور و منطقه می پندارند توان 
 همگرایی و ایجاد یك اس��تراتژی منس��جم و هماهنگ را 

دارند یا خیر؟

انتخابات و فرصت سازی در شرایط نابرابر!



اقتصادی3

گوشه کنار اقتصاد

تغییرات نرخ بانکی ارزها اعالم شد
بانك مرکزی نرخ بانكی ۳۹ ارز را برای امروز )چهارشنبه( 

اعالم کرد.
ن��رخ دالر آمری��كا با یك ری��ال افت 
۳۰,۱۷۹ ری��ال، پون��د انگلیس با 
۱۳۵ ری��ال رش��د ۴۳,۶۶۲ ریال و 
یورو ۲۴۲ ری��ال افزایش۳۴,۰۷۶ 
ریال تعیین ش��د.فرانك س��وئیس 
۳۱,۰۳۴ ری��ال، کرون س��وئد ۳,۵۸۸ 
ریال، کرون نروژ۳,۵۲۰ ری��ال، کرون دانمارک 
۴,۵۶۶ ریال، روپیه هند ۴۴۵ ری��ال، درهم امارات متحده 
عربی ۸,۲۱۷ ریال، دینار کوی��ت۱۰۰,۶۵۰ ریال، یكصد 
روپیه پاکس��تان ۲۸,۸۳۴ ریال، یكصد ین ژاپن ۲۶,۳۷۲ 
ریال، دالر هنگ کنگ ۳,۸۷۳ ریال، ریال عمان ۷۸,۳۸۵ 
ری��ال، دالر کان��ادا ۲۱,۶۸۴ ریال، ران��د آفریقای جنوبی 
۱,۸۸۰ ریال، لیر ترکیه ۱۰,۲۶۳ریال، روبل روس��یه ۳۸۰ 
ریال، ریال قط��ر ۸,۲۸۸ ریال، یكصد دین��ار عراق ۲,۷۲۸ 
ریال، لیر سوریه ۱۶۰ریال و دالر اس��ترالیا ۲۱,۲۷۸ ریال 
قیم��ت خورد.همچنین نرخ ریال س��عودی ۸,۰۴۸ ریال، 
دین��ار بحری��ن ۸۰,۰۴۷ ری��ال، دالر س��نگاپور۲۱,۶۴۶ 
ریال، ده روپیه س��ریالنكا ۲,۰۹۶ ریال، یكصد روپیه نپال 
۲۷,۷۸۹ ریال، یكصد درام ارمنس��تان ۶,۱۰۷ ریال، دینار 
لیبی ۲۱,۸۷۸ ریال، یوان چی��ن ۴,۵۹۳ ریال، یكصد بات 
تایلند ۸۵,۴۰۴ ریال، رینگیت مال��زی ۷,۲۴۳ ریال، یك 
هزار وون کره جنوبی ۲۵,۱۵۵ ریال، یكصد تنگه قزاقستان 
۸,۳۷۳ ریال، افغانی افغانستان ۴۳۹ ریال، منات آذربایجان 
۱۹,۰۸۶ ری��ال، یك هزار روب��ل ب��الروس ۱,۳۷۶ ریال، 
سامانی تاجیكستان ۳,۸۵۲ ریال و بولیوار ونزوئال۴,۷۹۱ 

ریال است.

قزاقستان به ایران گوشت صادر 
می کند

اتاق تجارت خارجی قزاقس��تان از صادرات گوش��ت قرمز 
به ایران خبر داد.رئی��س اتاق بازرگانی 
خارج��ی قزاقس��تان از ص��ادرات 
گوشت گوسفند و گاو به ایران خبر 
داد.»مهربیك مجیداف« گفت: به 
تازگی قرارداد ۳۰ میلیون دالری در 
مورد صادرات گوشت گاو و گوسفند 

بین تهران و آستانه به امضا رسیده است.

گزارش جدی��د مرکز آمار بیانگ��ر افزای��ش ۰.۲ درصدی نرخ 
بیكاری در پاییز ۹۴ به ۱۰.۷درصد است. نرخ بیكاری در نقاط 
ش��هری ۱۱.۷ درصد و نقاط روس��تایی ۸.۱درصد اعالم شده 
است.مرکز آمار ایران طی گزارش جدید به ارائه نتایج آمارگیری 
نیروی کار در پاییز ۹۴ پرداخت. نرخ مشارکت اقتصادی نشان 
می دهد چند درصد از جمعیت در سن کار، فعال،یعنی شاغل یا 
بیكار هستند. نتایج به دست آمده در فصل پاییز، نرخ مشارکت 
اقتصادی  در جمعیت ۱۰س��اله و بیش تر در کل کشور ۳۸,۱ 
درصد بوده اس��ت. این ش��اخص در بین مردان ۶۳,۲درصد و 
در بی��ن زنان ۱۳,۲ درصد محاس��به ش��ده اس��ت.همچنین 
نتایج نش��ان می دهد، درصد جمعیت فعال ۱۰ساله و بیش تر 
در نقاط روستایی بیش تر از نقاط ش��هری است، به طوری که 
نرخ مشارکت اقتصادی در نقاط روستایی ۴۰,۱ درصد و نقاط 
شهری ۳۷,۴ درصد بوده است. در صورتی که جمعیت ۱۵ساله 
و بیش تر، جمعیت در س��ن کار فرض ش��ود. نرخ  مش��ارکت 
اقتصادی در کل کش��ور ۴۱,۸ درصد به دس��ت م��ی آید. این 

شاخص در بین مردان ۶۹,۴درصد 
و در بی��ن زن��ان ۱۴,۴ رصد، در 
نقاط ش��هری ۴۰,۸ درصد و در 
نق��اط روس��تایی۴۴,۵ درصد 
به دس��ت می آید.نرخ بیكاری و 

تغییرات آن ش��اخص نرخ بیكاری 
نش��ان می دهد،چند درصد از جمعیت 

فعال، بیكار هستند. در مقابل نرخ  اشتغال نشان می دهد، چند 
درصد  از جمعیت فعال، شاغل هستتند. بنابراین، بررسی نرخ 

بیكاری به طور ضمنی بررسی نرخ اشتغغال را نیز در بر دارد.
بر اس��اس نتایج به دس��ت آمده در فصل پاییز، ن��رخ بیكاری 
جمعیت ۱۰س��اله و بیش تر در کل کش��ور ۱۰,۷درصد بوده 
اس��ت.این ش��اخص در بین مردان ۹,۰ درصد و در بین زنان 
۱۸,۹درصد محاس��به شده اس��ت. همچنین نتایج بیانگر آن 
است که نرخ بیكاری در نقاط شهری بیش تر از نقاط روستایی 

است. 

نرخ بیکاری پاییز به ۱۰.۷درصد افزایش یافت

نگاه کالن
قیمت جهانی نفت افزایش یافت

قیمت جهانی نفت در بازار معامالت آتی روز چهارشنبه روند 
صعودی به خود گرفت.قیمت جهانی نفت در س��اعات اولیه 
معامالت آتی روز چهارش��نبه ب��ه دلیل آمادگی ای��ران برای 
همكاری با عربس��تان س��عودی به منظور ثبات بخشیدن به 
قیمت نفت، روند افزیشی به خود گرفت و تا حدودی توانست 
ضرر تقریبا ۸ درصدی جلس��ه معامالت دی��روز خود را که به 
دلیل نگرانی مضاعف از فزونی عرضه بر تقاضا شكل گرفته بود، 
جبران کند.همچنین این افزایش قیمت زمانی حاصل شد که 
وزیر نفت ایران در اظهارات خود اعالم ک��رد، آماده مذاکره با 

عربستان سعودی بر سر شرایط 
فعل��ی بازاره��ای جهان��ی نفت 

هستیم.
در همین ح��ال، قیمت نف��ت دریای 

برنت برای تحویل در ماه مارس با ۷۵ سنت افزایش معادل ۲.۵ 
درصد رشد به ۳۱ دالر و ۷ س��نت در هر بشكه رسید، ضمن 
اینكه قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریكا هم برای 
تحویل در مدت زمان مش��ابه با ۵۸ سنت افزایش در برابر ۲۸ 

دالر و ۵۲ سنت به ازای هر بشكه معامله شد.
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بر اساس ابالغیه سازمان توسعه تجارت ایران، جهت پیشبرد 
فراینده��ای تولی��دی و عمران��ی در واردات الس��تیك های 

خودروهای سنگین خاص تسهیالتی لحاظ شده است.
در بخشنامه ای که سازمان توسعه تجارت خطاب به گمرک 
ایران، با استناد به دس��تور وزیر صنعت، معدن و تجارت صادر 
 OTR کرده اس��ت، ثبت س��فارش و ترخیص انواع تایرهای
کشاورزی، راهس��ازی و معدنی فاقد تولید داخلی برای ثبت 

سفارش و ترخیص نیازمند ارائه گواهی ثبت نمایندگی واردات 
از مرکز اصناف و بازرگانان نیستند.

بنا بر این گزارش به نقل از ایس��نا؛ اما این در حالی اس��ت که 
در ادامه این بخش��نامه تاکید شده است که هرگونه الستیك 
دیگری به غیر از س��ایزهای مجاز اعالم ش��ده که فاقد تولید 
داخل هستند، همچنان برای ترخیص نیازمند به ارائه گواهی 

فعالیت نمایندگی رسمی خواهند بود.

ضوابط واردات الستیک اعالم شد



 اتاق4
 بازرگانی

اخبار
حذف کارت بازرگانی ضرورت دارد

 اتاق خبر: بهروز ضرغام عضو هیأت نمایندگان اتاق زنجان 
گفت: ات��اق بازرگانی بای��د کارت های 
بازرگانی را حذف کند و ش��رایطی 
را فراهم کند تا صادرات و واردات 
ب��ا کارت ملی انجام ش��ود.بهروز 
ضرغام افزود: یكی از دالیلی که با 
کمبود کارت های بازرگانی فعاالن 
اقتصادی مواج��ه می ش��ویم؛ موانع 
مختلفی است که درسیستم به منظور دریافت 
کارت بازرگانی وج��ود دارد.به گفته وی؛ چندی اس��ت که 
وزارت دارایی و سازمان امور مالیاتی نیز بر سر راه افرادی که 
به منظور اخذ کارت بازرگانی معرفی می شوند، موانع زیادی 
ایجاد می کند. درواقع باید به جای ایجاد موانع با یك تعرفه 
معقولی ترخیص قطعی انجام شود تا معضل در سطح جامعه 
حل شود.بهروز ضرغام ادامه داد: تعداد کارت های بازرگانی 
که مورد سوء استفاده قرار می گیرد؛ بسیار زیاد است. درواقع 

افرادی با کارت بازرگانی دیگران واردات انجام می دهند.
انعقاد قرارداد با هندوستان به منظور 

تشکیل شهرک آی تی در زنجان
اتاق خب�ر: محمود مس��تندی عضو هی��أت نمایندگان 
ات��اق زنجان گفت: به منظور تش��كیل 
ش��هرک  آی ت��ی قراردادهایی با 
کشور هندوس��تان منعقد شده 
اس��ت و س��رمایه گذارانی از این 
کش��ور برای اجرایی شدن پروژه 
ها وارد زنجان ش��ده اند.وی ادامه 
داد: در حال حاضر س��رمایه گذاران 
خارجی در حال بررسی اوضاع کشور هستند 
که امید می رود که رغبت بیش��تری به سرمایه گذاری در 
کشور پیدا کنند تا ش��هرک آی تی هم به وجود آید.وی در 
خصوص برنامه های در پیش گرفته شده به منظور تشكیل 
شهرک آی تی اضافه کرد: با موافقت رئیس جمهور قرار شد 
که یك شهرک الكترونیكی در زنجان ایجاد شود. در حال 
حاضر چندین کارخانه برق در زنجام مش��غول به فعالیت 
هس��تند که از این لحاظ م��ی توان گفت ک��ه زنجان یك 
منطقه ویژه الكترونیكی محسوب می شود و پتانسیل های 
الزم را دارا است.به گفته مستندی؛ موافقت های الزم بین 
اس��تاندار زنجان و اتاق بازرگانی شكل گرفته است تا بدین 

ترتیب راه برای سرمایه گذاری هموار شود.

اتاق خبر: مهدی جهانگیری نایب رئی��س اتاق تهران گفت: 
کشور اتریش یكی از کشورهای پیشرفته در حوزه تكنولوژی 
محسوب می ش��ود و امید می رود که حجم مبادالت تجاری 

ایران با این کشور افزایش پیدا کند.
مهدی جهانگیری در گفت و گو با اتاق خبر افزود: بیش از ۳۶۰ 
میلیارد دالر حجم سرمایه گذاری کشور اتریش است که رقم 
قابل توجهی است. همچنین این کشور همیش��ه در اتحادیه 
اروپا م��ورد توجه ب��وده و از این بابت ایران هم مش��تاق روابط 

بیشتر با این کشور است.
وی تصریح کرد: ایران نیز به عنوان یك کش��ور س��رمایه پذیر 
عالقمند اس��ت که مبادالت خود را با اتری��ش افزایش و ترقی 
دهد و به همین دلیل اس��ت که چندمین هیآت اتریشی وارد 

ایران شده اس��ت.نایب رئیس اتاق تهران ادامه داد: اتاق تهران 
به عنوان پارلمان بخش خصوصی محسوب می شود که شرایط 
را برای سرمایه گذاری کش��ورهای خارجی و به طور مشخص 
کش��ورهای اروپایی فراهم می کند.   جهانگیری افزود: حجم 
مبادالت کشور ما در حال حاضر در پایین سطح خود قرار دارد 
که طبیعتا باید این میزان افزایش پیدا کند و بایستی در حوزه 
سرمایه گذاری دو جانبه بین دو کشور فعالیت کنیم تا بتوانیم 
بستر را آماده کنیم.  وی در پاسخ به این پرسش که امكان دارد 
که ایران تنها به عن��وان یك بازار فروش اجن��ا س برای هیأت 
های خارجی محسوب ش��ود؛ اذعان کرد: طبیعی است که نه 
ش��رایط بخش خصوصی این اجازه را می دهد و نه سیاس��ت 

دولت بر این پایه است. 

اتاق خب�ر: عبداهلل مهاج��ر دارابی رئیس ات��اق بازرگانی 
ساری در پاسخ به سوالی در مورد برقراری سوئیفت و تاثیر 
آن در اقتصاد کش��ور این اقدام را بسیار مفید برای اقتصاد 
کشور دانست.دارابی در گفت و گو با اتاق خبر با اعالم اینكه 
این اقدام می تواند باعث حرکت اقتصاد کشور شود گفت: 
باید از مقام معظم رهبری، دولت تدبیر و امید با این کار از 
حیثیت نظام و مردم ایران صیانت کردند تش��كر کرد. در 
حقیقت با برقراری مجدد سوئیفت ارتباطات بین بانك های 
ایرانی و بانك ه��ای بین المللی برقرار می ش��ود و این کار 
 می تواند اقتصاد کش��ور را مجددا رو به جلو حرکت بدهد.

رئیس اتاق بازرگانی ساری با بیان اینكه رفع تحریم ها می 
تواند مانند تحریم ها به ضرر اقتصاد کشور تمام شود ادامه 
داد: اگر در این دوران به درس��تی عم��ل کنیم میتوانیم از 
رفع شدن تحریم ها نهایت استفاده را کنیم. با توجه به این 

که زیرس��اخت های موج��ود در 
کش��ور از اس��تاندارد های جهانی 
فاصل��ه دارد دول��ت بای��د هر چه 

سریعتر برای نوسازی این زیرساخت 
ها اقدام کند.وی با انتق��اد از برخی نگاه 

ها در می��ان وزرای اقتصادی دولت گف��ت: در حال حاضر 
با توجه به ش��رایط دوران تحری��م تقریبا نیم��ی از واحد 
های تولیدی در کش��ور به طور کامل تعطیل هستند و با 
رکود دس��ت و پنجه نرم می کنند. دولت در شرایطی که 
توانس��ت نرخ تورم را کاهش دهد که تا کنون برای خروج 
از رکود اقدام خاصی را صورت نداده است. اگر دولت مانند 
کش��ورهایی مانند ترکیه به بخش خصوصی نگاه مثبت و 
 حمایتی داشته باشد می توان به حل مشكالت اقتصادی 

کشور امید داشت.

رئیس اتاق بازرگانی ساری در گفت و گو با اتاق خبر مطرح کرد
بخش خصوصی در انتظار حمایت دولت

نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با اتاق خبر:

سرمایه گذاری خارجی تهدید محسوب نمی شود
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هیأت رئیسه

رئیس اتاق ایران و امارات

بازنگری در روابط اتاق ایران و اتاق های 
مشترک

ش��اید ش��اه بیت صحبت هاي دانشمند را مس��تقل بودن 
اتاق ه��اي مش��ترک و ع��دم رابط��ه رییس و مرئوس��ي 
 میان اتاق هاي مش��ترک و ات��اق بازرگاني ایران دانس��ت.

اتاق هاي مش��ترک متشكل از تمام کس��اني است که اول 
فعال اقتصادي هس��تند و دوما در ات��اق بازرگاني عضویت 
دارن��د. در حقیقت اتاق هاي مش��ترک ح��وزه تخصصي 
ارتباط با آن کش��ور اس��ت که به دلیل شناخت دقیق تري 
که نسبت به اتاق مشترک وجود دارد، ایجاد شده است. در 
این ساختار بدنه اتاق مشترک طبیعتا اطالعات تخصصي 
قوي در ارتباط با آن کش��ور خواهند داش��ت و مسائل را به 
صورت جزئي تر نس��بت به اتاق بازرگاني مطالعه خواهند 
کرد.حقیقت این است که در حال حاضر اتاق هاي بازرگاني 
مشترک چندان قانون مند عمل نمي کنند و عملكرد آنها 
در فض��اي اقتصادي بنا به ش��ان هیات مدی��ره آنها متغیر 
است. مشكل اصلي نقش کمرنگ آنها در فضاي اقتصادي 
به وی��ژه در فضایي اس��ت که ب��ه دلیل دوران پس��ابرجام 
ش��اهد حضور پررنگ هیات هاي تجاري خارجي در ایران 
هس��تیم. با توجه به کمرنگ ش��دن هرچه بیش��تر نقش 
اتاق بازرگاني مش��ترک توس��ط اتاق ایران پیش��نهاد من 
این اس��ت که اگر اتاق ایران واقعا خود را بي نی��از از دانش 
 اتاق هاي مش��ترک مي دان��د آنه��ا را منحل اع��الم کند.

ارتباط میان اتاق هاي مش��ترک باید ی��ك ارتباط منطقي 
باشد. واقعیت این اس��ت که همه این اتاق ها براي اقتصاد 
ملي به وجود آمده اند و قرار است اقتصاد ملي ایران را تقویت 
کنند. در حقیقت با توجه به اهداف ملي، اتاق ها باید فارغ از 
نوع حوزه در ساختار هماهنگي الزم را با هم داشته باشند. 
این اتاق ها نیاز دارند که س��اختاري براي خود ایجاد کنند 
که این ساختار براي آینده آنها تصمیم بگیرد. حوزه فعالیت 
این اتاق ها هم در اساسنامه روشن اس��ت و این اساسنامه 

مورد تایید شوراي عالي نظارت قرار گرفته است. 

5

در جلسه مش��ترکی که بین کمیس��یون بازار سرمایه خانه 
اقتصاد ایران و مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور 
ابراهیم جمیل��ی رئیس خانه اقتصاد ای��ران و محمد فطانت 
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار در محل سازمان بورس 
تشكیل شد مباحثی همچون تأس��یس مرکز رتبه بندی و 
اعتبارسنجی، تشكیل کانون تحلیلگران مستقل مورد اعتماد 

سازمان بورس و اوراق بهادار  مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلس��ه هم چنین در خصوص لزوم توجه به فرهنگ 
سازی در حوزه بازار سرمایه و توسعه کیفی بورس تبادل نظر 
شد. در ابتدا ابراهیم جمیلی رئیس خانه اقتصاد ایران تصریح 
کرد: خان��ه اقتصاد ایران در زمینه ورود ش��رکت ه��ا به بازار 
سرمایه و جذب سرمایه گذاران خارجی نیز برنامه هایی را در 

دست اجرا دارد. 
محمد فطانت رئیس سازمان 

بورس و اوراق بهادار نیز در 
این جلس��ه ضمن اشاره 
به نقش بازار س��رمایه در 
تأمین مال��ی تأکید کرد: 

در تالش هس��تیم تأمین 
مالی در بازار س��رمایه س��هم 

بیشتری به دست آورد و فرآیند آن 
تسهیل شود. 

فطانت خاطرنش��ان کرد: به دلیل تحریم های کشور، تأمین 
مالی بین المللی کمرنگ شده است.

خانه
اقتصاد 

جامعه جهانی اکنون پی برده است که ایران هرگز نمی خواسته 
و نمی خواه��د یك جامعه منزوی باش��د و آمادگی اس��تعداد 
و عالق��ه دارد با دنیای ام��روز بر پایه افزای��ش منافع دو طرف 
تعامل کند.کامیابی در گفت وگوهای ایران و گروه کشورهای 
۱+۵ که ب��ه مصالحه ب��زرگ منجر ش��د، ب��دون تردید یك 
دستاورد بزرگ ملی اس��ت که نباید آن را مخدوش کرد. یكی 
از دستاوردهای بسیار ارزشمند به نتیجه رسیدن گفت وگوهای 
طوالنی این اس��ت که ایران از منطقه تهدید دور شده است و 
بهانه جویی ها برای تحت فشار قرار دادن بیشتر ایران از سوی 
برخی قدرت های بزرگ از دست آنها گرفته شده است. تجربه 
این چند هفت��ه اخیر نش��ان می دهد که برخی از کش��ورها و 
شرکت هایی که احس��اس خوبی برای انتقال سرمایه به ایران 
و فعالیت در بخش های گوناگون اقتصاد ایران نداشتند در حال 

حاضر برای ورود به بازارهای ایران صف کشیده اند.
این رخداد مثبت دس��ت کم س��ه رخ��داد مهم دیگر داش��ته 
اس��ت: یكم اینكه ش��رکت های بزرگ جهان��ی عالقه مند به 
سرمایه گذاری در ایران با یكدیگر رقابت می کنند و این به نفع 
ایران است. دوم اینكه همین شرکت ها به یك نهاد اطالع رسانی 
با نگاه مثبت تبدیل ش��ده  و درباره مزیت های ایران در جذب 
سرمایه تبلیغ می کنند و س��وم اینكه رسانه های جهان که هر 
روز علیه ایران مطلب می نوشتند در ش��رایط حاضر از شرایط 
مناس��ب ایران می نویس��ند. پوش��ش وس��یع و مناسب سفر 
رئیس جمهور ایران به فرانسه و ایتالیا از سوی رسانه های جهان 
نشانه های همین دیدگاه است. خوشبختانه رئیس دولت ایران 
و هیات همراه توانستند با برنامه ریزی های از پیش اندیشیده 
ش��ده قراردادهای مفی��دی منعقد کنن��د و بخش خصوصی 
همراه رئیس جمهور از این سفر اظهار رضایت می کنند.دولت 
یازدهم باید توجه داشته باشد که نمی توان در موقعیت رکود 
بر تولید فش��ار مالیاتی آورد و متاسفانه نوعی بحث های منفی 
در این باره وجود دارد که دولت قصد دارد برای جبران کاهش 
درآمدهای نفت از تولید مالیات بیشتری بگیرد. دولت باید به 
بخش خصوصی اطمینان دهد که حمایت منطقی در دستور 
کار است و با توجه به اینكه اعتماد سرمایه گذاران خارجی نیز 

جلب شده است، روزهای امیدوارکننده تری را شاهد باشیم.

دستاورد ملی برجام 
را مخدوش نکنیم
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ضرورت توجه به فرهنگ سازی در حوزه بازار سرمایه و توسعه کیفی بورس



اخبار

۲۰۰۰ تعاونی در زنجان فعال است
 اتاق خبر:معاون اداره کل تعاون اس��تان زنجان گفت: دو 
هزار تعاونی در بخش های مختلف در 
استان فعال است.حمید دنیایی 
در محل اداره کل تعاون استان 
زنجان از وجود سه هزار و ۹۵۰ 
تعاونی ثبت شده در استان خبر 
داد و افزود: از این تعداد دو هزار 
و ۴۰۰ تعاونی فعال اس��ت و ۵۰۰ 
تعاونی معادل ۷۰ درص��د از تعاونی ها را 
بانوان تشكیل می دهند. معاون امور تعاون اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: تعاونی های بانوان 
در بخش های صنایع دستی و فرش دستباف فعال هستند.

دنیایی به توسعه تعاونی های بانوان در استان زنجان اشاره 
کرد و گفت: طی دو سال اخیر وضعیت کشور طوری بوده 
که مسائل توسعه ای محقق نشده است چرا که نیاز به منابع 
مالی بوده اس��ت.وی افزود: امیدواریم با برداش��تن شدن 
تحریم ها تعاونی های بانوان در اس��تان زنجان هم توسعه 

یابد.

طلب 3 هزار میلیارد تومانی سازندگان 
از وزارت نفت

اتاق خب�ر: عضو هیات مدیره انجمن انجمن س��ازندگان 
تجهی��زات صنع��ت نف��ت از تفاهم 
جدی��دی ب��ا وزارت نف��ت برای 
پرداخت بخش��ی از بدهی های 
وزارت خانه به فعاالن این بخش 
خبر داد و گفت:  قرار شده است 
ب��ا ارائ��ه لیس��تی از بدهی های 
فوری خ��ود ب��ه وزارت نف��ت این 
وزارت خانه تا پایان بهمن ماه بخش��ی از 
بدهی های خود را به م��ا بپردازد.رضا پدیدار درباره آخرین 
وضعیت طلب های س��ازندگان تجهی��زات صنعت نفت از 
وزارت خانه، اظهار کرد: مطالبات این بخش کمی کمتر از 
رقم ۸۰۰ میلیون دالری )دو ه��زار و ۸۸۰ میلیارد تومان( 
اس��ت که چند ماه پیش اعالم ش��د.وی درباره بیشترین 
میزان بدهی وزارت نفت به فعاالن این صنف خاطر نش��ان 
کرد: وزارت نفت بیش��ترین قراردادهای خود را در بخش 
توربین، کمپرس��ور، پمپ و ش��یرآالت دارد که بیشترین 

مطالبات ما نیز مربوط به همین بخش ها است.

ات�اق خبر: نایب رییس اتحادی��ه تولیدکنندگان و 
صادرکنن��دگان طال و جواهر از رایزن��ی اتحادیه طال و 
جواهر با گمرک و س��ازمان توسعه تجارت برای کاهش 
قاچاق طال خبر داد و گفت: بخش عمده ای از مصنوعات 
طال و جواهر به صورت غیرقانونی وارد کشور می شود و 

طالهای ایرانی هم با برند خارجی ها فروخته می شود.
منصور نامدار زندی با بیان اینكه بخش��ی از قاچاق 
طالی ایتالیایی از طریق امارات وارد کش��ور می ش��ود، 
اظهار ک��رد:  البته بخش عمده قاچاق ورودی مربوط به 
طالهای س��اخت ترکیه اس��ت که رتب��ه اول را در این 
زمینه به خود اختصاص داده و مصنوعاتی نیز از کشور 
هند به ایران قاچاق می ش��ود که زیاد با سلیقه ایرانی ها 

مطابق نیست.
وی ادام��ه داد: البت��ه طالهای 
هندی بیشتر در استان های جنوب 

ش��رقی مورد استفاده قرار می گیرد و 
می توان گفت عمده قاچاق طال از کش��ور 

ترکیه و امارات وارد ایران می شود.
نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
طال، جواهر، نقره و س��نگ های قیمت��ی در عین حال 
بی��ان کرد: بخش عمده ای از مصنوعات طال و جواهر به 
صورت غیرقانونی وارد کش��ور می شود چون نتوانستیم 
در این زمینه برندس��ازی و تولیدات خودمان را معرفی 

کنیم.

عمده طالهای زینتی قاچاق هستند

اتاق خب�ر: رئیس اتحادیه مش��اوران امالک طرح ارائه ش��ده 
از س��وی اتاق اصناف ایران در زمینه تجهیز صنوف به صندوق 
مكانیزه فروش را ناکارآمد دانس��ت و گفت: به ثمر نشستن این 
قبیل طرح ها نیازمند ایجاد زیرس��اخت های الزم اس��ت که 
متأسفانه با ش��رایط فعلی اصناف فاقد امكانات هستند.حسام 
عقبایی با بیان اینكه احتمال به ثمر نشس��تن طرح باران اتاق 
اصناف ایران بس��یار پایین اس��ت، اعالم کرد:  برای انجام این 
قبیل اقدامات باید بسترمناسب آن در کشور مهیا شود و پیش 
از ارائه چنین طرح هایی بستر مناسب آن را فراهم کرد؛ به دلیل 
مشكالتی که در سیس��تم مالیاتی وجود دارد بسترهای طرح 
صندوق مكانیزه فروش مهیا نیست.وی تصریح کرد: این طرح 
از س��ال ۹۰ کلید خورد و شاهد هس��تیم که خروجی مفیدی 

نداشته است. برای به سرانجام رس��یدن این طرح خود دولت و 
سازمان امور مالیاتی باید مسئولیت آن را بر عهده بگیرند و مانند 
س��امانه ای که برای یارانه تنظیم کردند اقدامی مشابه آن نیز 
برای اصناف صورت دهند.عقبایی در ادامه افزود: البته استقبال 
اصناف نیز در این میان مطرح است چرا که جامعه اصناف مانند 
مردم با تكنولوژی های روز پیش نرفته است و از همان سیستم 
ابتدایی و سنتی ۵۰ س��ال پیش اس��تفاده می کنند بنابراین 
سیستم های جدید و به روز  در این شرایط کارآمد نخواهد بود.

وی با بیان اینكه دولت و س��ازمان امور مالیاتی تا به امروز اقدام 
جدی ای صورت نداده اند، اظهار داش��ت: اگر دولت تمایلی به 
ورود به بحث تجهیز اصناف به صندوق فروش ندارد؛ برای شفاف 

سازی مالیات ها از اتحادیه ها کمك بگیرند. 

 رئیس اتحادیه مشاوران امالک
 در گفت و گو با اتاق خبر

طرح باران اتاق اصناف 
ناکارآمد است
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تکنولوژی و ترفند

عرضه اپل آی فون 5se با رنگ صورتی
صحبت کردن در مورد آی فون ۴ اینچی اپل که قرار اس��ت 

در ماه مارس عرضه شود کمی بیش 
از حد تكراری اس��ت، اما این بار 

یك خبر تازه از این ۴ اینچی 
زیبا منتشر شده است.

اتاق خبر - اپل قرار اس��ت 
آی ف��ون ۴ اینچی خ��ود را 
ک��ه ۵se ن��ام  دارد به جای 

رنگ طالیی با رنگ صورتی پر 
رنگ عرضه کند. ای��ن اولین باری 

نیس��ت که برای یك آی فون صورتی رنگ 
شایعه سازی می ش��ود زیرا قبال ش��ایعاتی پیرامون 

نسخه صورتی آی فون ۶S نیز منتشر ش��ده بود. در آن موقع 
گفته می ش��د که آی ف��ون ۶s صورتی رنگ خواه��د بود اما 
بعدها مشخص ش��د شایعه اش��تباه بوده است.شایعه سازی 
برای آی فون های جدید همیش��ه قب��ل از معرفی به طوری 
 Mac ش��گفت انگیزی باال می گی��رد، این گزارش توس��ط
Otakara منتشر شده است، مطمئنا رنگ صورتی نمی تواند 

مورد پسند همه کاربران قرار بگیرد اما بسیار خاص است.

چطور در ویندوز 1۰، دستگاه را با اسالید 
کردن خاموش کنیم؟

اما آیا می دانید که می ش��ود دس��تگاه های لمسی مجهز به 
ویندوز ۱۰ را با کش��یدن انگش��ت 

خاموش کرد؟
- برای فعال س��ازی گزینه 
اسالید باید کارهایی انجام 
دهی��م ک��ه اولی��ن آن ها 
س��اختن یك میان بر روی 

دسكتاپ است.
روی دسكتاپ راست کلیك و 

روی گزین��ه New کلیك کنید و 
سپس Shortcut را برگزینید. در پنجره ای که باز 

می شود دستور زیر را پیست کنید:
SlideToShutDown.\windir%\System۳۲

%exe
روی Next کلیك کنید و س��پس ب��رای میانبرتان یك نام 
برگزینید.حاال روی میانبر مربوطه ضربه بزنید. پس از اینكه 
صفحه اس��الید برای خاموش کردن باز شد، به سمت پایین 

اسالید کنید.

در محیط های شلوغ شنیدن صدای یكدیگر با استفاده 
از تلفن های همراه کاری بس��یار دش��وار است و غالبا داد 
زدن هم تاثیری در این مس��اله ندارد. اما س��ازمانی به نام 
دارد ک��ه نرم افزار صوتی تازه اش می تواند این مش��كل را 
برطرف نماید و حتی پیام هایی که هر از چندگاه از طریق 
بلندگوهای ایستگاه های مختلف مترو پخش می شوند را 
برای مسافران قابل شنیدن کند.اگر نرم افزار احساس کند 
که محیط پیرامون ش��ما بیش از اندازه پرس��ر و صداست، 
بخش های مشخصی از کالم تان، خصوصا حروف بی صدا 
مث��ل »پ«، »ت« و »ک« را تقوی��ت می کند.صدایی که 

ای��ن حروف ایجاد می کنند کوتاه اس��ت و فرکانس باالیی 
دارد و به همین خاطر شنیدنشان دشوارتر از حروف صدادار 

خواهد بود.

توسعه نرم افزاری که می تواند تماس های تلفنی را قابل فهم تر کند

دانشمندان به نمونه ای دیگر از فعالیت های زمین شناسی پلوتو پی برده 
اند. تپه های آب یخ زده که بر دریایی از یخ نیتروژن شناور هستند و با آن 
جابجا می شوند. منظره ای مانند کوه های یخ در اقیانوس منجمد شمالی 
زمین.- به نظر می رس�د یخچال های یخ نیتروژن در پلوتو محموله ای 
فریبنده را با خ�ود جابجا می کنند: تپه های جدا از هم و پرش�ماری که 
می توانند تک�ه های آب یخ زده ی َکنده ش�ده از بلن�دی های پیرامون 
باشند. از روی عکس ها و داده های فضاپیمای نیوهورایزنز ناسا می شود 

گفت که پهنای هر یک از این تپه ها به چند کیلومتر می رسد.

ساس )یا همان س�رخک( حش�ره ای است که حتی 
فکر ک�ردن ب�ه آن نیز بدن انس�ان را به خ�ارش می 
اندازد و توانایی اش برای وفق یافتن با تهدیدات تازه 
نیز باعث می ش�ود که ت�رس ناش�ی از آن در وجود 
آدمی بیش�تر گردد.سوال اینجاس�ت: با این موجود 
چه باید کرد؟ عل�م ژنتیک احتماال به پاس�خ خوبی 
برای این سوال دست یافته است.دانشمندان موفق 
ش�ده اند نخس�تین توالی کامل ژنوم های س�اس را 
با امید از بین بردن مقاومت آن در برابر حش�ره کش 
ها تعیین نماین�د. احتم�اال تصورتان این اس�ت که 
چنین کاری س�اده خواهد بود )و برای نمونه انس�ان 
حاال به س�طحی از دانش دس�ت یافته اس�ت که می 
تواند توالی ژن�وم های ماموت های منقرض ش�ده را 
نیز مشخص کند(.اما در واقعیت اینطور نبوده است. 
تی�م محققان دس�ت اندر کار ای�ن پروژه بای�د برای 
ای�ن کار ژن های س�اس را از س�ال 1973 میالدی تا 
به امروز )یعنی ب�ا نمونه های امروزی اش( مقایس�ه 
می کردند و حت�ی تفاوت ه�ای آنها را قب�ل و بعد از 

آشامیدن خون تعیین می کردند.نتیجه کار احتماال 
شما را ش�گفت زده خواهد کرد: برخی از ژن ها تنها 
بعد از آنکه حشره غذایش را خورد خود را نشان می 
دهند و عالوه بر اینک�ه، از محلی به محلی دیگر فرق 
دارند بس�ته به نوع موادی که در آن یافت می شوند 
نیز اختالفاتی با هم دارند.آیا می دانستید ژن ساس 
هایی که روی نیمکت ها پیدا می شوند با نمونه هایی 
که روی نرده های ایس�تگاه مترو ممکن است یافت 
ش�وند فرق دارن�د. معموال گون�ه هایی ک�ه در یک 
 منطقه و مجاور به هم زندگی م�ی کنند خصوصیات 

مشابهی دارند.

دانشمندان برای کمک به از بین بردن 
ساس، ژن های آن را رمزگشایی کردند
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رازهای تصاویر جدید

تپه های شناور و اسرارآمیز در 
پلوتو چه هستند؟



رونمایی از گرانترین خودرو وارداتی 
به ایران

اتاق خبر: یك BMW I۸ کوپه دنده اتومات نیز در 
صدر گران ترین خودروه��ای وارداتی 
قرار گرفت و ۲۰۰ هزار و ۵۱۵ دالر 
صرف واردات آن از امارات متحده 
عربی به ایران ش��د.بر اساس این 
گ��زارش دو بن��ز E۲۵۰ از دیگر 
خودروهای گ��ران قیمت وارداتی 
در مدت یاد شده هس��تند که ارزش 
هر کدام از آنها به طور میانگین ۷۱ هزار دالر 
اس��ت و در مجموع ۱۴۲ هزار دالر صرف وارات آن از 
آلمان شد.خودرو س��واری بنز پس از BMW I۸ در 
رتبه بعدی گران ترین خودروهای وارداتی قرار گرفته 
اس��ت.عمده واردات خودروهای گران قیمت از کشور 
امارات متحده عربی و آلمان انجام ش��ده است. ارزش 
ریالی BMW I۸ هیبریدی در گمرک ۶۰۳ میلیون 

و ۶۵۱ هزار دالر ثبت شده است.

تولید انبوه موتور توربو شارژ در ایران 
خودرو

ات�اق خبر:خط تولید انب��وه موتورهای توربو ش��ارژ 
در کارخان��ه ایران  خودرو افتتاح ش��د. 
موتوره��ای توربو ش��ارژر دار برای 
نخس��تین بار اس��ت که در ایران 

تولید شده است.
در این مراس��م همچنین سورن 
توربو ش��ارژ رونمایی ش��د. سورن 
مجهز ب��ه موتور توربو ش��ارژ ظرفیت 
۱۷۰۰ سی س��ی دارد که از ۴ س��یلندر و ۱۶ سوپاپ 
اس��تفاده می کندبه گفت��ه قائم مقام معاون توس��عه 
محصوالت جدید ایران خودرو، س��ورن توربو ش��ارژ 
نسبت به س��ورن های موجود در بازار ۳۰ تا ۴۰ درصد 
افزایش ت��وان، ۴۰درصد افزایش گش��تاور، ۷ درصد 
کاهش مصرف س��وخت و ۱۳ درصد کاهش آالینده 
های خروجی دارد.س��ورن توربو ش��ارژ حداکثر توان 
خروجی ۱۵۵ اسب بخار، گش��تاور ۲۱۴ نیوتن متر و 
مصرف سوخت ۷.۳ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر دارد.سورن 
توربو ش��ارژ در مدت ۱۰ ثانیه از سرعت صفر به ۱۰۰ 

کیلومتر در ساعت می رسد.

اتاق خبر: مهمترین اتفاقی که طی یكی دو هفته گذشته در 
خوردوسازی کشور رخ داد، امضای قرارداد میان ایران خودرو 
و پژو بود، قراردادی هنوز اجرا نش��ده، موج��ی از مخالفت ها 
را به خود می بیند. این در حالی اس��ت که به گفته مسووالن 
پژو و ایران خودرو، قرارداد جدید، دارای مفادی برد-برد برای 
هر دو طرف بوده و سبب می شود ش��راکت این دو خودروساز 
با یكدیگر، متفاوت از گذش��ته باش��د بر این اس��اس، یكی از 
تفاوت های اصلی قرارداد جدی��د ایران خودرو و پژو، »جوینت 
ونچر« بودن آن است؛ به نحوی که دو طرف قصد دارند شرکتی 
مشترک را با سهام برابر تاسیس و اجرای مفاد قرارداد را از آنجا 

مدیریت کنند.
  رنو ایران خودرو را دور می زند؟

اما قرارداد ایران خودرو و پژو در حالی به امضا رس��ید که وزیر 
اقتصاد و امور دارایی نیز خبر از عقد قرارداد میان سایپا و رنوی 
فرانس��ه داده اس��ت. آن طور که علی طیب نیا در گفت و گو با 
روزنامه نیكی ژاپن عنوان کرده، طی دو هفته آینده، رنو و سایپا 
قرارداد خود را با یكدیگر که اتفاقا شبیه قرارداد ایران خودرو و 

پژو )جوئینت ونچر( است، امضا خواهند کرد.
این گفته وی در حالی اس��ت ک��ه ایران خودرو نی��ز به دنبال 
شراکت با رنو بوده و حتی برای تولید سه محصول این شرکت 
)کپچر،کلیو۴ و کوئید( نیز برنامه ریزی کرده اس��ت. حاال اگر 
رنو طبق گفته وزیر اقتصاد، با س��ایپا قرارداد امضا کند، بعید 
به نظر می رس��د دیگر ایران خودرو بتواند با این خودروس��از 

فرانسوی شراکت کند.

انتظار بیهوده

 از دلواپسی برای پژو تا دور زدن
 ایران خودرو توسط رنو

خودرو

اتاق خبر: هاشم یکه  زارع در برنامه تلویزیونی »تیتر 
امشب« ش�کبه خبر با اش�اره به انعقاد قرارداد ایران 
خودرو با پژو فرانسه گفت: این قرارداد چندین ویژگی 
مهم دارد؛ از جمله موجب شد تا سرمایه خارجی وارد 
کشور شود. از س�وی دیگر، موجب اشتغال زایی می 
ش�ود و هم در س�طح تولید و هم برای قطعه سازان و 
انتقال دانش فنی براساس منویات مقام معظم رهبری 
که هم�ان اقتصاد مقاومت�ی اس�ت.مدیرعامل گروه 
صنعتی ایران خودرو اف�زود: یکی از ویژگی های مهم 
این قرارداد این اس�ت که فرانسوی ها با شرکت ایران 
خودرو طرف نیس�تند؛ بلک�ه در قالب تاس�یس یک 

شرکت مشترک بین دو طرف ایرانی و فرانسوی، سود 
حاصل از فروش به صورت نصف نصف تقسیم می شود 
که در طول س�ال اول، تنها ۴۰ درصد خودروی تولید 
بومی است و در چهارس�ال این درصد به عدد 7۰ می 
رسد و به همین اندازه تراز مالی شرکت نیز مثبت می 
شودش�ریک چهارم ایران خودرو ش�رکت ایتالیایی 
فیات اس�ت، مردم ب�رای دریافت محص�والت جدید 
ایران خودرو با مش�ارکت پژو می توانند از اسفند 9۵ 
تا اردیبهش�ت 9۶ این محصوالت را با کف قیمت ۵۸ 
میلیون تومان تا حداکثر 7۲ میلیون تومان خریداری 

کنند.
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 نحوه تشخیص غذای سالم
چلو کبابی های  تهران

اتاق خبر: رئیس اتحادیه چلوکباب و چلو خورش در حاشیه 
مصاحبه تصویری خ��ود با اتاق نی��وز نكات مهم��ی را برای 
تشخیص غذای سالم و ناس��الم عنوان کرد.ناصر حسینی در 
خصوص نحوه تش��خیص غذای سالم و ناس��الم رستوران ها 
گفت: در وهله نخست مردم باید به این نكته توجه کنند که 
ارزانی بی��ش از حد م��واد غذای��ی در برخی از رس��توران ها 
بیانگر بی کیفیتی و رعایت نكردن بسیاری از نكات بهداشتی 
اس��ت بنابراین بهتر اس��ت صرفا برای خ��وردن غذایی ارزان 
زندگی خود را به خط��ر نیندازند و از این قبیل رس��توران ها 
اجتناب کنند.وی در ادامه افزود: برخی از رستوران ها در هر 
ساعتی از روز آماده سرویس دهی به مشتریان خود هستند و 
این موضوع کمی شبهه انگیز است. از این رستوران ها دوری 
کنید چراکه احتمال فاسد بودن موادغذایی در آن ها بیشتر 

است.

سویفت و نوع نگاه به آن
اتاق خب�ر: برق��راری س��وئیفت علیرغم اینك��ه برنامه 
مش��خصی نیس��ت و چهارچ��وب مش��خصی ن��دارد از 
جهات��ی به نف��ع اقتصاد کش��ور اس��ت. اس��تفاده از این 
مزیت بس��تگی به نوع نگاه به اقتصاد ایران و برنامه ریزی 
برای دوران پس��ا برج��ام دارد. برقراری رابط��ه با مجامع 
بین المللی و اهمی��ت ارتباطات مالی بی��ن المللی را می 
توان به داش��تن تلفن توصیف کرد که نداش��تن آن باعث 
 عقب افتادن و مش��كل در ارتب��اط با دیگران می ش��ود. 

با این حال نمی توان برقراری سیس��تم سوئیفت و نقل و 
انتقاالت مالی را به عنوان راه حل مشكالت اقتصاد کشور 
دانس��ت. در حقیقت مش��كالت اقتصاد ای��ران به قدری 
پیچیده است که صرف برقراری سوئیفت و لغو تحریم ها 

نمی تواند به طور کامل این مشكالت را حل کند. 

اتاق خب�ر: بخ��ش مع��دن از جمله بخ��ش ه��ای اقتصاد 
کش��ور اس��ت که در دوران تحریم با کمبود س��رمایه گذاری 
روبه رو ب��ود و از این جهت مانند بس��یاری از صنایع کش��ور 
دچار عق��ب ماندگی و رکود ش��د. در حال حاضر ب��ا توجه به 
کاهش قیمت نف��ت، دولت به دنبال این اس��ت ک��ه راه های 
دیگری را برای تامین هزین��ه های روزانه کش��ور پیدا کند و 
در این می��ان از معادن به عن��وان جایگزینی ب��رای صادرات 
نفت نام برده می ش��ود. اما نب��ود فناوری الزم برای توس��عه 
معادن و تبدیل مواد اولیه باعث ش��ده اس��ت ک��ه این بخش، 
 نتوان��د ب��ه جایگاهی قاب��ل قبول در اقتصاد کش��ور برس��د.

برای بررسی اهمیت این موضوع گفتگویی با مهدی کرباسیان 
مدیر عامل ایمیدرو و مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام 

داده ایم که مشروح این گفتگو در ادامه خواهد آمد:
 معادن جزئ�ی از اقتصاد کش�ور بودند ک�ه در زمان 
تحریمها آسیب جدی به آنها وارد ش�د به اعتقاد شما 
وضع معادن کش�ور پس از این و با اجرای برجام بهبود 
خواهد یافت؟ تا چه میزان می توان به بهبود اوضاع در 

این بخش امیدوار بود؟
 منابع مالی و جذب سرمایه در حال حاضر بسیار محدود است 
و کم ش��دن درآمد های دولت به دلیل کاهش قیمت نفت نیز 
به این مشكل دامن می زند. در این شرایط دولت مجبور است 
که برای جبران کس��ری بودجه خود به ج��ذب منابع بانكی 
خارجی روی آورده ، با دادن  تس��هیالت مالی از معدن داران 
حمایت کند. مش��كالت بی ش��ماری در حوزه معدن وجود 
دارد که  عقب بودن صنایع کش��ور از نفناوری و به روز نبودن 

تجهیزات نیز بر مشكالت افزوده است.

در حوزه مع��دن و صنایع معدنی اعداد و ارقام بس��یار نجومی 
هستند و قابل مقایس��ه با صنایع کوچك و متوسط تولیدی 
نیس��تند. به همین دلیل هم در بخش تولی��د و هم در بخش 
فناوری با این مشكالت مواجه هس��تیم. برای مثال در حوزه 
اکتش��اف معادن با این که ایران جز وس��یع ترین کشورهای 
جهان و غنی ترین آنها از نظر ذخایر معدنی است با نوعی عقب 

ماندگی تاریخی روبه رو هستیم. 
 ورود س�رمایه های خارجی چه تاثی�ری بر وضعیت 

اشتغال در بخش معدن خواهد داشت؟
 با ورود س��رمایه گذاری خارجی این امكان برای بس��یاری از 
افراد شاغل در این بخش مانند پیمانكاران و مشاورین فراهم 
خواهد ش��د که از این امكانات اس��تفاده کنن��د و در کنار آن 
برای بسیاری از افراد ش��غل و درآمد ایجاد شود. در این بین با 
توجه به اینكه بیش��تر معادن ما در نواحی محروم قرار دارند، 
رشد و توسعه معادن کشور باعث می ش��ود که از این مناطق 

محرومیت زدایی شود. 
 به عنوان س�وال آخر، وضعیت معدن مهدی آباد به 

کجا رسید ؟
 در مورد معدن مهدی آباد ما کار مناقصه بین المللی را انجام 
داده ایم و تا کنون دو کنسرس��یوم ایرانی – خارجی هس��تند 
اعالم آمادگی نموده اند ضمن اینكه یك شرکت چند ملیتی 
سوئیسی و یك شرکت چینی و چند تولید کننده داخلی که 
به صورت جوینت هستند به طور ش��فاهی عالقه خود را برای 
همكاری با کنسرسیوم ایرانی اعالم کرده اند. امیدوار هستیم 
که تا بعد از عید نوروز بتوانیم خبر نهایی عملیاتی ش��دن این 

معدن را اعالم نماییم.

مهدی کرباسیان در گفت و گو با اتاق خبر تاکید کرد: 

نبود فن آوری روز عامل عقب ماندگی بخش معدن 

ناصر حسینی

*رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورش 

محمد قلی یوسفی
* استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی

یادداشت
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تصویر روز - تهران 37 سال پیش از امروز 

ات�اق خبر: س�ریال ه�ای تاریخی 
و ب�ازی در نقش چهره های مش�هور تاریخی 
همواره از دید تماشاگران سینما و تلویزیون 
چه در قالب فیلم و چه در قالب س�ریال های 
تلویزیونی با جذابیت بس�یاری هم�راه بوده 
اس�ت. در آخر این هفته چند بازیگر معروف 
زن در س�ینمای ایران که در چنین فیلمهایی 
ایفای نق�ش ک�رده اند م�ورد بررس�ی قرار 

خواهند گرفت:
ویشکا آسایش در نقش قطام: آسایش موفق 
ش�د در اولین حض�ور ج�دی در تلویزیون، 
بهتری�ن و ماندگارتری�ن نقش�ش را ب�ازی 
کند. س�کانس طالیی و س�خت آس�ایش به 
صحن�ه ای برمی گردد ک�ه ابن ملج�م )کریم 

اکب�ری مبارکه( را 
فری�ب می دهد تا 
امام علی )ع( را به 

شهادت برساند. 
افس�انه بایگان در 
نقش جع�ده: او در 
س�ریال تاریخ�ی 
س�ردار  تنهاترین 

ب�ه کارگردان�ی مهدی فخی�م زاده 
ام�ام  زن  جع�ده،  نق�ش  ایفاگ�ر 
حس�ن )ع( ب�ود. س�کانس طالی�ی 
او در این اث�ر تاریخی ب�ه لحظه ای 
مربوط می شود که پدر جعده و شمر 
کنار هم جمع ش�ده بودند تا بتوانند 
جعده را ب�رای زه�ر دادن ب�ه امام 

حسن )ع( متقاعد کنند.
آزیت�ا حاجی�ان در نق�ش زلیخ�ا: 
ریاح�ی در س�ریال یوس�ف پیامبر 
صحنه ه�ای حس�اس کم نداش�ت، 
اما س�خت ترین صحنه ای که او باید 

بازی می کرد، رویارویی اش با یوس�ف پیامبر 
و بهره ب�ردن از ترفندهای زنانه ب�رای به دام 
انداختن و فریب دادن یوس�ف پیامبر بود که 

نقش آن را مصطفی زمانی بازی کرده بود.
ژال�ه علو نم�اد زنی مقت�در: علو در س�ریال 

مختارنامه نماد یک مادر س�یاس و حمایتگر 
ب�ود ک�ه ش�رایط را بخوب�ی درک می ک�رد. 
س�کانس طالی�ی او ب�ه صحن�ه ای مرب�وط 
می ش�ود که دارالحکوم�ه در محاص�ره قرار 
می گی�رد و ناریه، یک�ی از همس�ران مختار 
)نس�رین مقانلو( ش�روع به غ�ر زدن و داد و 
فری�اد می کند. در ای�ن صحنه عل�و در نقش 
مادر مختار عصبانی می ش�ود و ب�رای اولین 
بار صدای�ش را ب�اال می ب�رد و ب�دون آن که 
حرمت ش�کنی کن�د با غی�ض به ناریه تش�ر 

می زند.
آزیتا حاجیان در نقش مهدعلیا: او در سریال 
تلویزیونی سال های مش�روطه به کارگردانی 
م�ادر  مهدعلی�ا،  نق�ش  ورزی  محمدرض�ا 
ناصرالدین شاه را بازی کرده بود. صحنه ای که 
امیرکبیر در حمام فین کش�ته می شود، رعد 
و برق می ش�ود و در این صحنه که س�کانس 
طالیی حاجیان محسوب می ش�ود، مخاطب 
در چه�ره اش ت�رس، عصبانی�ت و اقت�دار را 
همزم�ان می بین�د. نش�ان دادن هم�ه ای�ن 

ویژگی ه�ای رفتاری کار س�ختی اس�ت، اما 
حاجیان با بهره ب�ردن از تکنیک هایی که در 
بازیگری آموخته به زیبایی ای�ن صحنه را به 

تصویر می کشد.
ش�بنم قلی خان�ی در نق�ش مری�م مقدس: 
سکانس طالیی قلی خانی در فیلم � مجموعه 
مریم مقدس مربوط به صحنه ای می ش�ود که 
او به شدت گرس�نه است و حتی ش�یر ندارد 
به عیس�ی بدهد. همان لحظه که مس�تاصل 
اس�ت، مائده آس�مانی برایش می آید و او در 
اوج گرس�نگی لبخندی بر لب می آورد. نشان 
دادن این لحظ�ه که هم بی حال از گرس�نگی 
باش�د و هم ش�وق و امید در دلش زنده شود، 
کار دش�واری ب�ود ک�ه ش�بنم قلی خانی این 

صحنه را ماندگار کرد.
بیت�ا فره�ی در نقش حام�ی امام رض�ا: او در 
سریال تلویزیونی والیت عشق به کارگردانی 
مهدی فخیم زاده نقش همسر فضل ابن سهل 
را ب�ازی می ک�رد که ایفاگ�ر این نق�ش، اکبر 
زنجانپ�ور ب�ود. او از طرفداران ام�ام رضا )ع( 
بود و ه�ر زمان ک�ه فضل عصبان�ی و ناراحت 
می ش�د، او ب�ود که همس�رش را ب�ه آرامش 

دعوت می کرد.
فریبا کوث�ری در نقش ماری�ای نصرانی: او در 
سریال معصومیت از دست رفته به کارگردانی 
داود میرباقری نقش ماری�ای نصرانی را بازی 
می ک�رد. ماری�ای نصرانی بعد 
از آش�نا ش�دن با دین اسالم 
ام�ام حس�ین )ع(  والی�ت  و 
مسلمان می ش�ود و با شوذب 
ت�ارخ(  )امی�ن  خزان�ه دار 
ازدواج می کند. از صحنه های 
عاطفی کوثری یکی به دوران 
ب�ارداری اش مربوط می ش�ود 
که صحبت ه�ای او و ش�وذب 
بس�یار زیباس�ت و می ت�وان 
صحنه ه�ای  از  یک�ی  گف�ت 
س�ریال های  در  عاطف�ی 

تاریخی محسوب می شود.

اقتصاد تجسمی
لحظه های طالیی هنرنمایی در نقش زنان تاریخ سازگزارش ویژه




