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3 سخن آغاز

این هفته ماجرای پاناماگیت یا اسناد پانامایی جنجال زیادی در 
رسانه ها ایجاد كرد. نام 72 رهبر و مقام كنونی یا پیشین سیاسی 
جهان، برخی دالالن س��اح، تجار نفتی، مدی��ران بزرگ مالی و 
اقتصادی و حتی چند ورزش��كار و بازیگر معروف در فهرس��ت 
موس��وم به اس��ناد یا اوراق پاناما به اتهام تاس��یس شركت های 
غیرواقعی برون مرزی با هدف پولش��ویی و فرار مالیاتی مطرح 
شده است. نتیجه این افش��اگری تا كنون استعفای نخست وزیر 
ایسلند، درخواست تحقیق و تفحص رهبر حزب كارگر انگلستان 
از خانواده دیوید كامرون نخست وزیر این كشور، تشكیل هیأت 
قضایی تحقیق درب��اره فعالیت های مالی خانواده نواز ش��ریف، 
فیلترینگ موتورهای جستجو درباره اخبار پاناماگیت در چین 

و نهایتا واكنش ها در روس��یه بود. افش��اگری هایی از این دست 
پیش از این نیز سابقه داشته است كه مورد جدید آن ویكی لیكس 
و افش��اگری های ادوارد اس��نودن و موارد قدیمی تر رس��وایی 
واترگیت است كه منجر به كناره گیری ریچارد نیكسون از ریاست 
جمهوری ایاالت متحده گشت. اما امروز وضعیت متفاوت رسانه 
ها كار برای افشای این اطاعات را بسیار س��اده تر كرده است. 
زمانی دس��تیابی به اطاعات كامل به عنوان یكی از پیش شرط 
های اقتصاد در بازار رقابت كامل یک رویا محسوب می شد اما 
امروز شاهد آن هستیم كه رس��انه ها به واسطه حضور در شبكه 
های اجتماعی می توانند بس��یار س��ریع تر و با جزئیاتی بیشتر 
اطاعات را در اختی��ار مردم قرار دهند. اگ��ر در زمان واترگیت 
اطاع رسانی چند سال به طول انجامید اما امروز هر شخصی می 
تواند به س��ادگی با مراجعه به وب سایت ها این اسناد و جزئیات 
آن را مش��اهده كند. باید قبول كرد ش��رایط امروز ش��بكه های 
اجتماعی و رسانه ها وضعیتی كاما متفاوت در اقتصاد و سیاست 
ایجاد كرده است و فعاالن سیاسی و اقتصادی چاره ای ندارند كه 

خود را با این انقاب های تكنولوژی همراه كنند.

فراز جبلی

سردبیر

پاناماگیت، رسانه و شبکه های 
اجتماعی

ابوالحسن خلیلی مطرح کرد

 3 چالش بخش خصوصي  
9در سال 95

واکنش هاشمی به مهاجرت 
نخبگان:

بیشتر نخبگان بدلیل 
رکود  و بیکاری 

مهاجرت   می کنند
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سیاسی2

واکنش هاشمی به مهاجرت نخبگان:

بیشتر نخبگان بدلیل رکود  و بیکاری مهاجرت   می کنند
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رئیس مجمع تش��خیص مصلحت نظام در واکنش به مهاجرت نخبگان گفت: تأس��ف 
بیشتر اینجاست که به خاطر رکود، شغل مناسبی پیدا نمی کنند.

اتاق خبر: آیت اهلل هاش��می رفس��نجانی در دیدار با ن��وروزی جمع��ی از رزمندگان، 
آزادگان، خانواده های شهدا با تبریک سال نو، شرایط امروز برای کشور و منطقه جدید 
و قابل تأمل خوان��د و گفت: اگر تا دیروز جوامع بش��ری، کش��ورها و دولت ها از تفنگ  

تروریست ها می ترسیدند، امروز از دسترسی آنها به مواد شیمیایی می ترسند.
هاشمی رفسنجانی، با اشاره به س��خنان دلس��وزانه جانبازی که در دیدار از مهاجرت 
نخبگان گفت، افزود: تأس��ف بیشتر اینجاس��ت که به خاطر رکود، شغل مناسبی پیدا 
نمی کنند. جامعه به وجود آنان نیاز دارند و برای تحصیل آنها هزینه ش��ده است، ولی 

راه درست این است که با توسعه دانش محور که سیاست  کلی نظام است و اکنون پس 
از رفع تحریم ش��رایطی به وجود آمد که نیروهای تحصیلکرده در داخل کشور خدمت 
کنند.وی آگاهی مردم از اقدام��ات این جریان و واکنش آنها در انتخابات س��ال 92 را 
ستود و گفت: آن آگاهی را در انتخابات 7 اس��فند 94 کاملتر کردند و نشان داده اند که 
هوشیارند و فریب تبلیغات منفی رس��انه ها را نمی خورند. هاشمی رفسنجانی، حضور 
مردم آگاه را برای تثبیت شرایط پیشرفت ایران ضروری دانست و گفت: مردم هوشیار 
که به بلوغ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی رس��یده باشند، مطالباتی دارند که در صورت 
برآورده ش��دن، ارزش و اعتب��ار جامعه در ابع��اد داخلی و بین المللی ب��ه مراتب باالتر 

می رود.

اتاق خبر : فرمانده مرزبانی ناجا 
گفت: در خصوص ش�لیک اشتباه 
گلول�ه و تی�ر به همس�ایگان خود 
کشورهای آذربایجان و ارمنستان 
تذکرات جدی داده ش�ده اس�ت. 
ب�ه گ�زارش ات�اق خبر ب�ه نقل از 
فرماندهی انتظامی اردبیل، قاس�م 
رضایی عصر سه ش�نبه در بازدید 
از مرزهای اس�تان اردبیل تصریح 
کرد: در حال حاضر مرزهای کشور 

از امنیت کافی برخوردار است.
وی ب�ا ی�ادآوری مناقش�ات و 
آذربایجان  دو کشور  درگیری های 

و ارمنس�تان اضافه ک�رد: در مرز 
کشور با این دو کشور امنیت کافی 
وجود دارد و اهالی اس�تان اردبیل 
نیز می توانند این ش�رایط مطلوب 

را تجربه کنند.
در  ناج�ا  مرزبان�ی  فرمان�ده 
خص�وص ش�لیک تی�ر و گلوله از 
مرز این دو کش�ور اف�زود: در پی 
شلیک های اش�تباه تذکرات الزم 
به این دو کشور داده شده است و 
ما ش�رایط ایمن و آرامی را در مرز 
داری�م. رضایی با اب�راز امیدواری 
ب�رای تفاهم دوجانبه دو کش�ور و 
پایان مناقشات در موضوع قره باغ 
افزود: در شرایط فعلی نیز در مرز 
مش�ترک کش�ور ب�ا آذربایجان و 
ارمنستان ش�اهد کمترین تنش ها 
هس�تیم. وی با بیان اینکه در مرز 
آذربایجان کش�اورزان مشغول به 
کشاورزی بوده و کاسب ها مشغول 
کرد:  تأکید  کس�ب وکار هس�تند، 
امنیت کامل در مرز کش�ور برقرار 

است.

ات�اق خب�ر: وزی�ر امورخارج�ه 
آمری�کا گف�ت: واش�نگتن ت�اش 
م�ی کن�د امکان�ی را فراه�م کن�د 
ت�ا بانک ه�ای آمریکای�ی بتوانن�د 
در زمین�ه های�ی که پ�س از توافق 
هس�ته ای ممنوعیت�ی ب�رای آنه�ا 
وج�ود ندارد، با ایران مبادالت مالی 

داشته باشند.
»ج�ان کری« روز س�ه ش�نبه با 
بیان اینکه آمریکا به س�ختی تاش 
م�ی کند ت�ا در مورد ای�ران جانب 
انص�اف را رعایت کند، تصریح کرد، 
باید به ایران اجازه داده شود به آن 
چه که در چارچوب برجام مستحق 
آن اس�ت دس�ت یابد و این حرفی 
اس�ت که هم رییس جمهور آمریکا 
زده و هم من و هم وزیر خزانه داری 
آمری�کا. وی که با ش�بکه خبری ام 
اس ان بی س�ی گفت وگو می کرد، 
افزود: این کشور تاکنون به تعهدات 
خ�ود در برجام به خوبی عمل کرده 

است.
ب�اراک اوبام�ا ریی�س جمهوری 

آمریکا روز جمعه گذشته اعام کرد 
که قصد ندارد با لغو محدودیت های 
موجود ب�ه بانک های خارجی اجازه 
بده�د ب�ه دالر و از طری�ق نظ�ام 
بانک�ی آمری�کا با ای�ران کار کنند، 
ولی اف�زود برای آن ه�ا این امکان 
وج�ود دارد که از موسس�ات مالی 
اوبام�ا  کنن�د.  اس�تفاده  اروپای�ی 
همچنی�ن گف�ت که دولت�ش برای 
ش�رکت های خارجی روشن خواهد 
کرد که چطور با ایران معامله داشته 
 باش�ند که آمری�کا آنه�ا را تحریم 

نکند.

تالش برای برقراری مبادالت بانکی میان ایران و آمریکاتذکر شد ید  ایران به آذربایجان  و ارمنستان



اقتصادی3

گوشه کنار اقتصاد

اعالم جرم علیه مسئوالن نفت و گاز 
پارس به دلیل آالیندگی

اتاق خبر: دادس��تان بوش��هر از اعالم جرم علیه مسئوالن 
شرکت نفت و گاز پارس خبر داد و گفت: 
دادگاه رس��یدگی به اتهام��ات این 
ش��رکت در خصوص آلودگی هوا 
ناشی از فازهای پارس جنوبی پس 

از تعطیالت نوروز برگزار می شود.
علی حس��ن پور در حاشیه جلسه 
رئیس قوه قضاییه با روسای دادگستری 
های سراس��ر کش��ور با اش��اره ب��ه مش��کالت آلودگی 
هوای بوش��هر در اثر فعالیت فازهای پ��ارس جنوبی برای 
شهروندان افزود: تمامی تاسیسات پارس جنوبی ملزم به 
استفاده از فیلتر کاهش آلودگی هوا هستند که تاکنون در 
این زمینه اقدامی انجام نداده اند. وی تاکید کرد: دادستانی 
در این زمینه علیه مسئوالن شرکت نفت و گاز پارس اعالم 
جرم کرده و جلسات رسیدگی به آن پس از تعطیالت نوروز 

آغاز می شود.

ایران به شرکت های نفتی خارجی 
نفتکش اجاره می دهد 

اتاق خبر: مدیرعامل ش��رکت نفتکش با اش��اره ب��ه اجاره 
کشتی های نفتکش ایرانی به شرکت های 
خارج��ی، از س��رمایه گ��ذاری 2.۵ 
میلیارد دالری برای توسعه ناوگان 
نفتکش ای��ران خب��ر داد.علی اکبر 
صفایی در دیدار نوروزی با کارکنان 
ش��رکت نفتکش ایران با بیان اینکه 
برای س��ال 9۵ برنامه اس��تراتژیک پنج 
ساله و برنامه سرمایه گذاری نفتکش ایران به تصویب رسیده 
اس��ت، گفت: برنامه استراتژیک، مس��یر پنج ساله شرکت 
نفتکش در تمام بخش ها را مش��خص می کند. مدیرعامل 
ش��رکت ملی نفتکش ایران درباره برنامه س��رمایه گذاری  
ش��رکت ملی نفتک��ش اظهارداش��ت: این برنامه ش��امل 
س��رمایه گذاری 2.۵ میلیارد دالری در بخش های مختلف 
است که آینده روشنی را برای نفتکش ایران در راستای تنوع 

بخشی به سبد درآمدی و توسعه فعالیت ها رقم خواهد زد.

قطعی شدن عضویت ایران در آیسکو
اتاق خبر: رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از عضویت 
این س��ازمان در جمع اعضای سازمان 
کمیس��یون های  بین الملل��ی 
اوراق به��ادار )آیس��کو( خبر داد.

محمد فطان��ت رئیس س��ازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار در دیدار 
ن��وروزی ب��ا مدی��ران و ارکان بازار 
س��رمایه از عضوی��ت س��ازمان بورس 
و اوراق به��ادار در جم��ع اعضای س��ازمان بی��ن المللی 
کمیس��یون های اوراق بهادار)آیس��کو( خبر داد.فطانت 
افزود: با فرض اینکه س��ازمان در آیس��کو پذیرفته شده 
اس��ت، این امکان برای ب��ورس ها فراهم خواهد ش��د تا 
 این نهاده��ا به عنوان عضو وابس��ته درخواس��ت خود را

 ارائه دهند.

ات�اق خب�ر: مع��اون وزی��ر صنع��ت، مع��دن و 
تجارت، بخش معدن را بس��تری بک��ر برای تحقق 
سیاست های اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: آماده 
ایج��اد کنسرس��یوم داخلی در طرح ه��ای احداث 

کارخانه های کنسانتره و گندله هستیم.
معاون وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت، با یادآوری 
اینک��ه ایمی��درو در س��ال گذش��ته گزارش��ی از 
نقش بخش مع��دن و صنایع معدنی ب��رای تحقق 
اقتص��اد مقاومت��ی ب��ه س��تاد اقتص��اد مقاومتی 
ارایه ک��رده بود، اف��زود: این بخش به ط��ور بالقوه، 
زمین��ه س��از اح��داث صنای��ع باالدس��تی ب��رای 
ف��رآوری م��واد معدنی در نق��اط مختلف کش��ور 
اس��ت که به تبع آن، کارخانه های پایین دس��تی 
و واحده��ای مختلف تولی��دی از صنای��ع خانگی 

تا صنایع پیش��رفته نی��ز قابل راه ان��دازی خواهند 
بود. همچنی��ن، با توجه ب��ه موقعی��ت ترانزیتی و 
فاصله مناس��ب ایران ب��ا بازارهای مصرف آس��یا و 
خاورمیانه، ع��الوه بر تامی��ن نیاز داخل، ش��رایط 
 وی��ژه ای ب��رای ص��ادرات محص��والت معدن��ی

وجود دارد.
وی ادام��ه داد: با توجه ب��ه نیاز برخ��ی طرح های 
مع��دن و صنای��ع معدن��ی ب��ه س��رمایه گ��ذاری 
س��نگین، ایمیدرو به عن��وان یک س��ازمان مورد 
اعتماد، آمادگی خ��ود را برای ایجاد کنسرس��یوم 
داخلی )متش��کل از ش��رکت های مختل��ف( نظیر 
طرح ه��ای اح��داث کارخانه ه��ای کنس��انتره و 
 گندله س��نگان، با هدف اجرای ای��ن گونه طرح ها

 اعالم می کند.

ایجاد کنسرسیوم های داخلی برای احداث 
کارخانه های کنسانتره و گندله 

نگاه کالن
رکورد زنی روسیه در تولید نفت 

اتاق خبر: تولید نفت روس��یه به بیشترین میزان 
از بعد از فروپاش��ی اتحاد جماهیر ش��وری رسید، 
این در حالی است که طرح فریز نفتی همچنان در 

هاله ای از ابهام و تردید قرار گرفته اس��ت.
تولید نفت روس��یه به بیش��ترین می��زان از بعد از 
فروپاش��ی اتحاد جماهیر ش��وری رس��ید، این در 
حالی اس��ت که طرح فریز نفتی همچنان در هاله 

ای از ابهام و تردید قرار گرفته اس��ت.
در همین حال تولید نفت خام و س��بک روسیه در 
ماه گذش��ته میالدی نس��بت به مدت زمان مشابه 
س��ال قبل 2.۱ درصد افزایش پیدا ک��رد و به رقم 
۱۰ میلیون و 9۱2 هزار بشکه در روز رسید ضمن 
اینکه بیش��ترین میزان تولید نفت روسیه در سال 
ج��اری میالدی ب��ه ماه ژانوی��ه با رق��م ۱۰.9۱۰ 

میلیون بش��که در روز تعلق داش��ت.
این در حالی است که روس��یه به همراه عربستان 
س��عودی به دنب��ال رایزنی بر س��ر اج��رای طرح 

فریز نفتی و کاه��ش تولید نفت به میزان س��طح 
تولی��د م��اه ژانوی��ه بودند.همچنی��ن بر اس��اس 
اظه��ارات »الکس��اندر ن��واک«  وزی��ر ان��رژی 
روس��یه صادرات نفت این کش��ور در ماه مارس با 
 ۱۰ درصد رش��د به رقم ۵.۵9 میلیون بش��که در

 روز رس��ید.
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 اتاق4
 بازرگانی

کوتاه از اتاق 
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از صادرات سیمان به 

پاکستان خبر داد

فرصت جدید توافق هسته ای و 
صادرات سیمان کشور

اتاق خب��ر : یک��ی از رویداده��ای مهم اقص��ادی در 
تعطی��الت ن��وروزی س��فر رئی��س 
جمهور کش��ورمان به پاکستان 
ب��ه هم��راه هی��ات بلندپایه 
اقتصادی بود، س��فری که به 
نظر می رسد دس��تاوردهای 
اقتصادی آن کم کم مشخص 
خواه��د ش��د و در اولی��ن گام 
مرتضی لطفی مدیرعامل هلدینگ 
سیمان فارس و خوزستان از س��وآپ سیمان ایران به 
بازارهای هدف از طریق پاکس��تان خب��ر داد و گفت 
توافق کردیم تا سوآپ بخشی از سیمان تولیدی ایران 

از طریق پاکستان به بازارهای هدف انجام شود. 
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران مطرح کرد:

حمایت ظاهری نظام قیمت گذاری از 
مصرف کنندگان

 اتاق خبر : محمد امیرزاده، عض��و هیأت نمایندگان 
ات��اق ته��ران و فع��ال ح��وزه راه و 
س��اختمان گف��ت: بعض��ی از 
قوانین به ظاهر، به نفع مصرف 
کنن��ده اس��ت درحالیکه در 
باطن، بیش��ترین ضرر ناشی 
از اجرای��ی ش��دن آن متوجه 
متقاضی اس��ت. قان��ون کار در 
ظاهر به نفع کارگر است اما اجرایی 
شدن آن با همین مبانی ظاهرا به نفع کارگر، به رشد 
سرمایه گذاری لطمه می زند و وقتی سرمایه گذاری 
انجام نشود و کار توس��عه پیدا نکند، کارگر هم بیکار 
خواهد شد. قوانینی که برای حمایت از مصرف کننده 
وضع ش��ده و به این بهانه، به قیمت گذاری و کنترل 
 نظ��ام قیمت ها م��ی پ��ردازد، ظاه��را در حمایت از

مردم است. 
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تهران مطرح کرد:

کاهش فشار مالیاتی و رونق بازار، 2 
اولویت واحدهای تولیدی در سال 95

اتاق خبر : مه��دی معصومی اصفهان��ی، نائب رییس 
ات��اق  کش��اورزی  کمیس��یون 
تهران  درباره تسهیالت جدید 
۱6 ه��زار میلی��ارد تومان��ی 
برای حمای��ت از تولید گفت: 
در س��ال های گذشته بحث 
یارانه تولید و فش��ار سازمان 
مالیاتی ب��ر بخش شناس��نامه 
دار اقتصاد یعنی تولید را داش��تیم و 
به نظر من س��اماندهی این دو حوزه از ارائه تسهیالت 
 جدی��د ب��ه تولی��د در اولوی��ت اس��ت، بوی��ژه بحث 

مالیات.

اتاق خبر: رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران 
از مصوبه اخیر هیات رییس��ه اتاق برای تش��کیل کمیته 

اقتصاد مقاومتی خبر داد.
محس��ن جالل پور در کانال تلگرام خ��ود درباره آخرین 
جلسه هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران 
نوش��ت: »دومین روز کاري این هفته با نشس��ت هیات 

رئیسه آغاز شد که دستور کار آن، ش��عار امسال و برنامه 
اتاق ایران برای نزدیک شدن به اهداف آن بود.

وی افزوده است: »جلس��ه هیات رییس��ه به این مصوبه 
ختم ش��د که کمیت��ه اقتص��اد مقاومتي در ات��اق ایران 
تش��کیل دهیم تا با بهره بردن از ش��بکه وسیع نهادهای 
مرتب��ط، ش��امل اتاق ه��اي شهرس��تان ها، تش��کل ها، 
اتاق هاي مش��ترک و کمیس��یون هاي سراس��ر کشور و 
همچنین مرک��ز تحقیقات ات��اق ای��ران، برنامه جامعي 

دراین زمینه تهیه و تدوین شود.«
رییس ات��اق بازرگان��ی و صنایع و معادن ای��ران تصریح 
کرده اس��ت: »بارها اش��اره کرده ام که بخش خصوصی 
به مجموع��ه رهنمودهای اقتص��اد مقاومتی ب��ه عنوان 
بخش��نامه یا ش��عار ن��گاه نمی کن��د، چراک��ه معتقدیم 
اجرای آن چه در این منش��ور گردآوری و تبیین ش��ده، 
برای اقتصاد ایران الزامی اس��ت.«جالل پور متذکر شده 
است: » در دیدار نوروزی با همکاران خوبم در اتاق ایران، 
همه را دعوت ب��ه رعایت اخالق در گفت��ار و رفتار کردم. 
امیدوارم همه ما در همه امور، اخ��الق را رعایت کنیم و 
در وظایف محول��ه و نقدها و اظهارنظرها ب��ه منافع ملی 
بیندیش��یم. قصد موعظه و نصیحت ن��دارم و از خداوند 
متعال می خواهم ب��ه همه ما توفیق تالش بیش��تر برای 

توسعه و اعتالی کشور عطا کند.«

ات�اق خب�ر: رئی��س کمیس��یون ص��ادرات اتاق 
ایران معتقد اس��ت: دولت ها در ای��ران به صادرات 
غیرنفتی بی توجه هس��تند و این موض��وع در زمان 
بودجه نویس��ی و تنظیم برنامه های توس��عه کشور 
به خوبی مشهود است، او با اشاره به این که صادرات 
غیر نفتی در ایران برای دولت ه��ا به تولید میعانات 
گازی و پتروش��یمی ختم می ش��ود، می گوید:» در 
صادرات غیر نفتی توجه به چرم، س��االمبور، فرش، 
صنایع دستی و... کجاست؟ در ش��رایطی که دولت 
و وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها توجهش��ان به 

خودروسازی و پتروشیمی است.«
رضی میری با اش��اره به اینکه در کش��ور باید ریشه 
ای ب��ه درمان بیماری ه��ا و چالش ه��ای اقتصادی 
پرداخت��ه ش��ود، م��ی گوید:»بای��د بدانی��م کج��ا 
قرار گرفتی��م. بای��د از توهم خ��ارج ش��ویم. وقتی 
می خواهیم رش��د اقتص��ادی را حس��اب کنیم اگر 
فقط ب��ه رقم صادارتی ک��ه پ��ول از آن می آید تکیه 
کنیم درست نیس��ت، بیکاری هم در رشد اقتصادی 
 هس��ت، اش��تغال هم وجود دارد. چرا درنظر گرفته 

نمی شود.«
این عضو هی��ات نمایندگان اتاق تهران با اش��اره به 
این ک��ه دولت باید مس��اله تورم و ع��دم هماهنگی 
ارزش پول ملی با مس��اله تورم و نگهداش��تن ارزش 
پول ملی در جایگاهی که توهمی اس��ت را حل کند، 
اظهار کرد:» این چالش ها به دالیل سیاس��ی شکل 
گرفته و همه دولت ها گرفتارش بودند و اصال ربطی 

به دولت فعلی ندارد ولی 
باید ب��رای یکبار حل 

ش��ود، مثال به هیچ 
وجه قیم��ت ارز در 
ایران واقعی نیست 
و دولت بای��د برای 
آن تصمیم بگیرد.«

کمیس��یون  رئی��س 
ص��ادرات اتاق ای��ران با 

اش��اره به این که باید صادرات 
غیرنفتی وابس��ته به نف��ت را از ص��ادارت غیرنفتی 
تفکیک کنی��م، گفت:» نی��از کش��ورهای دیگر به 
پتروش��یمی ب��رای تولی��دات صنعتی و براس��اس 
خالقیت را نباید به حساب ش��یرین کاری خودمان 
بگذاریم زیرا آن ه��ا برای تولید خ��الق نیاز به مواد 
اولیه دارند؛ همین اخیرا مطابق با آمارهای منتش��ر 
شده، مش��خص ش��د که صادرات ما باال رفته است 
اما باید توجه داش��ته باش��یم که این به دلیل تولید 
نفت و پتروش��یمی اس��ت و ن��ه تولی��دات صنعتی 
ارزشمند، اگر ش��رایط را می خواهیم مقایسه کنیم 
باید با کش��وری همچون ژاپن در نظ��ر بگیریم که 
در جه��ت اخت��راع و خالقیت های خ��ود، صادرات 
و بازارهای جدی��د ایجاد کرده و نه مث��ل ما که تنها 
تاکیدمان روی نفت و پتروش��یمی اس��ت و در سال 
 های گذش��ته حتی بازارهایی را که داش��تیم نیز از 

دست دادیم.«

بخش خصوصی نگاه شعاری به اقتصاد مقاومتی ندارد

خبر رییس اتاق ایران از تشکیل کمیته اقتصاد مقاومتی

پنجشنبه 19 اسفند 1394

رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران

صادرات غیر نفتی در برنامه های توسعه و بودجه نادیده گرفته می شود
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اتاق خبر: بلژیک کشوری کوچک است، اما نقشی مهم 
در اروپا و تاریخ جهان دارد. اگر ب��ه دریافت اطالعاتی از 
جنگ جهانی اول عالقه دارید، مکان های زیادی در این 
کشور وجود دارند که س��اعت ها شما را سرگرم کنند. اما 
چیز هایی که اکثر مردم به خاطر آن ها به اینجا می آیند، 
شکالت و سیب زمینی سرخ  کرده  بلژیکی است. شکالت 
بلژیک رقیب شکالت سوئیسی اس��ت و اگر فقط یک بار 
سیب زمینی س��رخ کرده  بلژیکی بخورید، نظرتان کامال 
در خصوص س��یب زمینی س��رخ کرده تغیی��ر می کند. 
گردش��گران زیادی ب��رای بازدی��د از ش��هر های قرون 
وس��طایی، مکان های تاریخی و بسیاری جاهای دیگر به 
این کشور سفر می کنند. این راهنمای سفر به بلژیک، به 

شما برای آشنایی با بلژیک کمک زیادی می کند. 

 هزینه های معمول
 هزینه  هتل و هاستل

قیمت ها در سراسر کش��ور متفاوت اس��ت. هزینه  یک 
ش��ب اقامت در هاس��تل از 2۰ یورو ش��روع می شود، با 
این حال بی��ش از ۳۰ یورو نخواهد بود. ب��رای اتاق های 
خصوصی دو تخته بین 2۵ تا ۳۵ یورو برای هر ش��ب از 
اقامت باید پرداخت کنید. هزینه  هتل های ارزان قیمت 
برای اتاق یک تخته از شبی 4۵ یورو شروع می شود، اما 
در شهری مثل بروژ )Burges( بهتر است یا اتاق کرایه 

کرده یا در خانه  محلی ها اقامت کنید.
 

 غذا
هزینه  غذای محلی و فست فود حدود ۱2 یورو می شود. 
هزینه  غذا در رس��توران با احتس��اب هزینه  س��رو غذا 
حدود 2۳ یورو اس��ت. هزینه  س��یب زمینی سرخ کرده 
و یک میان وع��ده  عالی 4 یورو می ش��ود. در صورتی  که 
بخواهید غذا را خود بپزید، مغازه های زیادی در سراسر 
کشور وجود دارند که بهترین مواد اولیه برای پخت غذا 

ارائه می دهند. در این صورت ح��دود ۵۵ یورو در هفته 
باید برای مواد اولیه  غذا هزینه کنید.

 
 مکان ه�ای دیدن�ی و فعالیت ه�ای جال�ب در 

بلژیک بروکسل
بروکس��ل پایتخت بلژیک و مقر اتحادیه  اروپا اس��ت. از 
موزه  س��لطنتی باژیک دی��دن کنید. این موزه ش��امل 
مجموعه ای بی نظیر از نقاشی ها، طراحی ها، مجسمه ها 
اس��ت. می��دان مرکزی بروکس��ل ب��ا تنوع��ی از انواع 
کافی شاپ ها، مغازه های شکالت فروشی و تاالر شهر را 

از دست ندهید. تا می توانید شکالت بخورید! 

)Ghent( شهر خنت  
ش��هر خنت عموما با ش��هر های دیگر بلژیک مقایس��ه 
می شود. این ش��هر دانشگاهی بس��یار جذاب است، اما 
تعداد کمی توریس��ت از این ش��هر بازدید می کنند. ماه 
جوالی بهترین زمان برای بازدید از خنت است، زیرا در 
ماه جوالی فستیوال ش��هر خنت، بزرگ ترین فستیوال 
اروپا، برگزار می شود. فستیوالی که در آن موسیقی، غذا 

و سرگرمی های خیابانی به وفور یافت می شود.

  دشت فاندرز 
دش��ت فالندرز جایی اس��ت که طی جنگ جهانی اول 
نزدیک به نیم میلیون نفر در آن  کش��ته ش��دند. در این 
دشت قبرس��تان های زیادی برای کشته شدگان وجود 
دارد که ی��اد و ن��ام تمام آن ه��ا را حتی ب��ا ملیت های 
مختلف نگه می دارد. گردش��گران با بازدید از موزه  ایپر 
)Ypres( می توانند به خوبی وضع و حال س��ربازان را 

در جنگ جهانی اول درک کنند. 

)Bruges( شهر بروژ  
با وج��ود معماری بی نظی��ر و س��رگرمی های مختلف، 

بروژ ش��هری اس��ت که حتما باید از آن دیدن کنید. از 
میان مکان های دیدنی بس��یار، می توان از تاالر شهر با 
 ،)Belfry Tower( معم��اری قرن ۱4، ب��رج بلف��ری
کلیس��ای جامع ناجی مقدس، بازار ه��ا و کانال های آب 
به عن��وان مهم ترین ها نام ب��رد. کالین ف��ارل در یکی از 
فیلم هایش از بروژ به عنوان جهنم ی��اد می کند، اما این 
قضاوتی اشتباه است و این ش��هر بسیار زیباست. حتما 
از این شهر توریستی و زیبا دیدن کنید. به خاطر داشته 
باش��ید به دلیل بزرگی ش��هر و تعداد زی��اد مکان های 
 دیدن��ی، اگ��ر تنها س��فر کنید ممکن اس��ت کس��ل و 

خسته شوید. 

  قلعه ها
در بلژی��ک در هر مای��ل مربع یک قلعه وج��ود دارد که 
در جهان بی نطی��ر اس��ت. در کل ح��دود ۳۰۰۰ قلعه 
در سراس��ر کش��ور یافت می ش��ود ک��ه تصمیم گیری 
برای انتخاب و بازدید کمی سخت اس��ت. قلعه  بویلون 
 )Ardennes( در آردنس )Castle of Bouillon(
یکی از زیبا تری��ن قلعه ها اس��ت. دیگر قلعه ه��ای زیبا 
می توان از گراوان استین )Gravensteen( و بیرسل 

)Beersel( نام برد.

)Antwerp( شهر آنتورپ 
آنتورپ دومین ش��هر بزرگ بلژیک اس��ت و برای خرید 
بسیار مناسب است. گردش��گران می توانند در این شهر 
از انواع غذا های خوش��مزه لذت ببرند. همچنین کسانی  
که ب��ه هن��ر عالقه مندن��د می توانند از م��وزه  هنر های 
سلطنتی بلژیک با کلکس��یونی بزرگ از آثار هنرمندان 
 Flemish( مع��روف مانند کار ه��ای فلمیش مس��ترز

Masters(، دیدن کنند.
ادامه گزارش را در صفحه گردشگری اتاق خبر 
دنبال کنید.

راهنمای سفـر به بلژیک
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اتاق خب�ر: مذاکره با ش�رکتهای 
مطرح و دع�وت از س�رمایه گذاران 
اتریش�ی جهت بازدید از پتانس�یل 
ه�ای بالقوه صنع�ت خ�وراک دام و 
دامپروری کشورمان و برخی از پروژه 
های مل�ی و فرامل�ی از دیگر برنامه 

های این سفر خواهد بود.
مجی�د مواف�ق قدی�ری اه�داف 
ریاس�ت محت�رم  س�فر در معی�ت 
جمهور را تش�ویق س�رمایه گذاران 
اتریش�ی جه�ت ورود ب�ه صنع�ت 
خ�وراک دام، طیور و آبزی�ان ایران، 
مذاک�ره جه�ت انتق�ال تکنولوژی و 

فن�اوری های نو و حضور ش�رکتهای 
دان�ش بنی�ان اتریش�ی ب�ه صنعت 
برش�مرد. کش�ورمان   دامپ�روری 
ریی�س انجمن صنایع خ�وراک دام، 
طی�ور و آبزی�ان ای�ران تاکی�د کرد: 
مذاکره با ش�رکتهای مطرح و دعوت 
از س�رمایه گ�ذاران اتریش�ی جهت 
بازدید از پتانسیل های بالقوه صنعت 
خوراک دام و دامپروری کشورمان و 
برخی از پروژه های ملی و فراملی از 
 دیگر برنامه های این سفر خواهد بود.
وی ب�ا بی�ان اینک�ه اکنون س�رمایه 
گ�ذاران خارجی ب�ه کش�ورمان، به 
عن�وان امیدبخ�ش تری�ن اقتص�اد 
نوظهور اشاره و توجه می کنند، گفت: 
البته ما باید هوش�یار باشیم چرا که 
اولوی�ت ما در اس�تفاده از این منابع 
سرمایه گذاری در بخش های صاحب 
اولویت است و گزارش های اقتصادی 
نش�ان می ده�د یک�ی از حلقه های 
صنعت کشاورزی که پتانسیل جذب 
دارد  را  خارج�ی  گ�ذاری  س�رمایه 

صنعت خوراک دام ایران است. 

اتاق خبر: دبیر انجمن داروس�ازان 
ایران با تاکید بر آنکه در اقتصاد مقاومتی 
باید توس�عه صنعت دارو جزو اولویت ها 
باش�د، گفت: برای سرعت بخشیدن به 
رشد صنایع، می توان از پتانسیل تولید 
تحت لیسانس با فرض الزام به صادرات 

به کشورهای منطقه بهره برداری کنیم.
س�ید مهدی س�جادی با اش�اره به 
نامگذاری امس�ال از س�وی مقام معظم 
رهب�ری ب�ا ن�ام “ اقتص�اد مقاومت�ی، 
اقدام و عمل” اظهار داش�ت: در مس�یر 
دس�تیابی به اهداف اقتص�اد مقاومتی، 
توس�عه س�رمایه گذاری ه�ا در تولید و 
مدیریت کاالهای استراتژیک باید جزء 

اولویت های سیاستگذاران قرار گیرد.
 وی ب�ا اش�اره به مباحث گس�ترده 
اقتص�اد مقاومت�ی، بر ض�رورت بهینه 
سازی چرخه سرمایه گذاری در صنعت 
دارو تاکید کرد و گفت: آنچه که از فضای 
حاکم ب�ر اقتص�اد دارو و بویژهتجارت 
خارجی این صنعت قابل مشاهده است، 
آن است که هرچند تاکنون فعالیت های 
ارزشمندی در زمینه جذب سرمایه گذار 

خارج�ی به این صنعت ص�ورت گرفته، 
ولی متاسفانه در سالهای اخیر نتوانسته 
ایم به میزانی که شایس�ته این صنعت 
اس�ت، س�رمایه گذاران را به این حوزه 
هدای�ت کنی�م. ب�ه گفت�ه س�جادی، 
صنع�ت داروس�ازی در همه ج�ای دنیا 
یک�ی از صنایع پیش�رو، دانش بنیان و 
استراتژیک است که از لحاظ اقتصادی، 
ارزش اف�زوده باالیی را برای کش�ورها 
ایجاد می کند و حتی از نظر س�ودآوری 
در می�ان صنایع مختلف در دنیا، بعد از 
نفت، گاز و پتروشیمی، می تواند باالترین 

جایگاه را به خود اختصاص دهد.

توسعه صنعت دارو جزو اولویت های اقتصاد مقاومتی باشدتشویق و حمایت از سرمایه گذاران اتریشی در صنعت  دامپروری

 ها تشکل
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اعتراض به  
میزان مالیات ها 

باتوجه به رکود بازار و شرایط نابسامانی که اصناف در 
آن بسر می برند در سال گذشته اعتراضات بسیاری نسبت به 

میزان مالیات ها  صورت گرفت. به دنبال امضاي تفاهم نامه مالیاتي 
اتاق اصناف با سازمان امور مالیاتي کشور، میزان افزایش مالیات بابت 

 خوداظهاري عملکرد سال 93 صاحبان مشاغل بند )ج( قانون
 مالیات هاي مستقیم بین 8 تا 18 درصد تعیین شد.       

سفر 
رییس اتاق به همراه  دولت

حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در نخستین سفر 
اروپایی خود پس از توافق هسته ای و اجرای برجام به منظور 

دیدار و گفت و گو به کشورهای ایتالیا و فرانسه عزیمت کرد. حضور 
علی فاضلی در تیم  اقتصادی کشورمان در کنار رییس جمهوری را می 
توان اینگونه تعبیر کرد که بدون شک استفاده از توانمندی های فعاالن 

شبکه توزیع در بهبود اوضاع اقتصادی ضروری است.

طرح 
باران

در اسفندماه سال 1394 طرح تجهیز اصناف  به 
صندوق مکانیزه فروش  که از مدت ها پیش در دستور 

کار اتاق اصناف قرار داشت در قالب طرح باران آغاز به فعالیت 
کرد. این طرح که از آن به عنوان بزرگ ترین پروژه ساماندهی 

مالیات کشور یاد می شود طبق گفته بسیاری از فعاالن این حوزه 
جشنواره نهادینه کردن این طرح نیاز به مدت زمان بیشتری دارد.

تغذیه برتر
در سال 94 جشنواره تغذیه برتر برای بررسی 

 چالش های اصناف در حوزه تغذیه سالم 
برگزار شد. در پایان این جشنواره نیز با حضور منصور 

حسینی دبیر جشنواره تغذیه برتر به اصناف برگزیده نشان 
 ایرانی تغذیه اهدا

 شد. 

نمایشگاه 
بهاره

بحث برپا نشدن نمایشگاه های فصلی از جمله 
نمایشگاه فصلی بهاره از ابتدای سال 94  توسط اتاق 

اصناف ایران مطرح شد اما این موضوع با تأکید استاندار 
تهران و دولت مورد قبول قرار نگرفت و در نهایت به رغم تمام 
تالش های اصناف این نمایشگاه در اواخر سال گذشته با وجود 

نواقص بسیار برگزار شد.

 مهم ترین 
رویداد های صنفی 

در سال 94
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گوناگون و دانش

ارتش آلمان از تانک های پالستیکی 
 برای آموزش جنگجویان ُکرد 

استفاده می کند
اتاق خب��ر: مش��اوران نظامی آلم��ان به جنگجوی��ان کردی 

نح��وه اس��تفاده از راکت ض��د تانک 
Panzerfaust ۳ را آموزش می 

دهند. اما آموزش سربازان برای 
میدان جن��گ چندان آس��ان 
نیست و از آن سخت تر آموزش 
اف��راد ب��رای اس��تفاده از راکت 

ضدتانک اس��ت؛ زمان��ی که هیچ 
تانکی برای نابودکردن ندارید.

در کوه های کردس��تان ع��راق، آلمانی ها راه زی��ادی با مراکز 
آموزشی پیشرفته غرب دارند. بنابراین آن ها از شهود خود نیز 
اس��تفاده می کنند! ارتش آلمان از اس��باب بازی ها و حقه های 
زیرکانه ب��رای آموزش جنگجوی��ان کردی برای اس��تفاده از 

Panzerfaust ۳ استفاده می کند.
در داخ��ل ی��ک چ��ادر، آلمانی ه��ا ی��ک موقعی��ت دفاعی 
شبیه سازی ش��ده درس��ت کرده اند که یک راک��ت ضدتانک 
خیال��ی دارد. یک تانک ب��ا طناب کش��یده می ش��ود و یک 
جنگجوی کرد تانک را زیر نظر می گیرد. ش��اید این احمقانه 
به نظر برسد، اما این ایده بسیار کاربردی است. اندازه این تانک 
با یک مدل واقعی برابری می کن��د و در فاصله 2۱۰ متری قرار 
دارد. یک جنگجوی کرد با النچر Panzerfaust ۳ به بیرون 

می جهد و تانک را نابود می کند.

این کیبورد به شما اجازه می دهد در 
هر اپلکیشنی پیام خودنابودشونده 

بفرستید!
اتاق خبر: چه ش��ما یک مامور مخفی باش��ید ک��ه پیام های 

مخف��ی ام��ن بفرس��تید یا ش��خصی 
عادی ک��ه کمی خل��وت در عصر 

دیجیتال می خواه��د، پیام های 
خودنابودش��ونده راهی هستند 
ک��ه ش��ما را از چش��مانی که 
س��رانجام ارتباط��ات ش��ما را 
رصد می کنند، مص��ون می دارد.

مشکلی که پیام های خودنابودشونده 
دارند، این اس��ت ک��ه معموال ب��رای اس��تفاده از آنه��ا باید از 
اپلیکیشن خاصی استفاده کنید که ممکن است هرکسی آن 
را نصب نکرده باش��د. کیبورد Kaboom که برای iOS ارائه 
شده است به ش��ما این اجازه را می دهد که در هر اپلیکیشنی 
پیام خودنابودش��ونده بفرس��تید. این بدین معناست که شما 
می توانید ی��ک الیه امنیت دیگ��ر به اپلیکیش��ن هایی مانند 
Signal اضافه کنی��د و یا پیام متنی، تصوی��ری و ویدیویی را 
از طریق هر مسنجری بفرستید و برای آن تاریخ انقضا تعیین 
کنید.برای فرس��تادن پیام، ابتدا متن یا تصویر خود را انتخاب 
کنید، س��پس کیبورد Kaboom را برگزینی��د. حال مدت 
زمانی را که می خواهید پیام ش��ما وجود داشته باشد، تعیین 
کنید و دکمه Kaboom را فشار دهید. Kaboom به شما 
به جای متن، یک لینک می دهد. زمانی که زمان پیام تمام شد، 

لینک خودبخود نابود می شود.

 Terra اتاق خبر: از سال ۱999 تاکنون، فضاپیمای
ناسا، در  حال گرفتن عکس از گسل ها و تشعشعات زمین 
برای وزارت صنعت، تجارت و اقتصاد ژاپن است. حال این 

تصاویر در دسترس عموم قرار گرفته است.
همه این تصاویر، صحنه های متحیرکننده ای را نشان 
می دهد. به خصوص، رادیومتر پیش��رفته فضایی بازتاب و 
گسل گرمایی )ASTER( ماهواره برای اندازه گیری دما و 
بازتاب سطح استفاده شده است. ناسا می گوید: »بسیاری 
از تصاویر بر نظارت بر پیش��روی و عقب نشینی یخ رفت ها، 
آتش فش��ان های بالفع��ل، شناس��ایی اس��ترس محصول، 
مش��خص کردن ریخت شناس��ی و خ��واص فیزیکی ابرها، 
ارزیاب��ی تاالب ها، نظارت بر آلودگ��ی حرارتی، نظارت بر 
از بی��ن رفتن صخره های مرجانی، نقش��ه برداری از دمای 
سطحی خاک و زمین شناسی و اندازه گیری تعادل گرمای 

سطح تمرکز می کند.«
در واقع دو دس��تگاه تصویرب��رداری در ماهواره وجود 
دارد ک��ه باعث می ش��ود که تصاویر، ارتفاع را نیز نش��ان 
دهند. ای��ن امکان تصاویر را بس��یار مفیدتر می کند، چرا 
ک��ه  می توان از آن برای تحلیل فجایع طبیعی مانند نتایج 

سیل یا آتشفشان استفاده کرد.

ناسا 2.5 میلیون عکس شگفت انگیز از تشعشات حرارتی زمین منتشر می کند

اتاق خبر: چه کس�ی نمک می خواهد، زمانی که شما الکتریس�یته دارید؟ این 
فرضی اس�ت که محققان ژاپنی با س�اختن »چنگال طعم دهن�ده الکتریکی« 
داشته اند، و قصد دارند که غذا را برای کسانی که رژیم کم نمک یا بی نمک دارند، 
لذت بخش تر کنند. نمونه آزمایشی که توسط هیرومی ناکامورا در آزمایشگاه 
رکیموتو دانشگاه توکیو ساخته شده است شامل یک باتری شارژشدنی و یک 
مدار الکتریکی اس�ت. هنگامی که س�ر چنگال را در دهان خود قرار می دهد، 
می تواند با فشردن یک دکمه سه درجه از جریان الکتریکی را انتخاب کند که 
سه درجه از شوری را می دهد. طعم هایی مانند فلفل و سیر کمک می کنند که 
مزه بیشتر شبیه شوری باشد تا ترشی. گزارشگر تحقیق می نویسد: »هنگامی 
که سعی کرده که میزان ش�وری را افزایش دهم، مزه فلز، قوی تر از مزه شوری 

شد.«
نسخه آزمایشی که ضد آب هم نیست، بدون احتساب چنگال، 18 دالر هزینه 

ساخت داشته است. باتری این چنگال، شش ساعت دوام خواهد داشت.
این اولین باری نیست که ناکامورا نشان داده که الکتریسیته می تواند شوری یا 
شیرینی را تهییج کند: در سال 2012، در کنفرانس برهم کنش انسان و ماشین 
در آستین تگزاس، او نمونه اولیه این چنگال را به نمایش گذاشت. این نمونه که 

از نمونه اولیه بسیار کاراتر است، حاصل شش سال تحقیق است.

این چنگال 
الکتریکی بدون 

نمک، شوری ایجاد 
می کند!

اتاق خبر:اینگونه بنظر می رس�د ک�ه محققان یک 
قدم ب�ه اینکه بفهمند مغ�ز، چگونه احساس�ات را 
مدیریت می کند، نزدیک تر شده اند. مطالعه تازه ای 
از MIT آش�کار می س�ازد که چگون�ه نورون ها به 
این فرآیند کمک می کنند. محقق�ان دریافتند که 
این نورون ها که در مناطق�ی در اندازه ب�ادام به نام 
آمیگداال ق�رار دارن�د، کانال  های موازی تش�کیل 
می دهند که اطاعاتی در مورد وقایع خوش�ایند یا 
ناخوشایند را منتقل می کنند. آنها گروه های نورون 
را به پروتیین هایی که به نور حساس هستند، مجهز 
کردند. محقق�ان دریافتند که نورون ه�ا کانال های 
موازی ام�ا پیچیده ای را تش�کیل می دهن�د که به 
موقعیت های مختلف، پاسخی متفاوت خواهند داد. 
بعضی نورون های درون این کانال ها، به یک احساس 
پاسخ می دهند، در حالیکه بقیه پاسخی نمی دهند. 
ترکی�ب این واکنش ه�ا در یک کانال ممکن اس�ت 

احساسی باشد که شما دارید.

یادگیری درباره اینک�ه این اطاعات چگونه منتقل 
می شود، ممکن است به روشن تر شدن بیماری هایی 
همچون افس�ردگی، اعتیاد و تش�ویش کمک کند. 
البته این مطالعه هنوز در مراحل اولیه است. محققان 
نیاز دارند که نورون ه�ا را دقیق تر بررس�ی کنند و 
ببینند که چگونه با هم مرتبط هس�تند و همچنین 
مدارهای عصبی بزرگ ت�ری را تعریف کنند. هدف 
نهایی محقق�ان، یافتن راه های جدید ب�رای درمان 

بیماری های روحی و روانی است.

مغز انسان چگونه احساسات را پردازش 
می کند؟!
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هیوندای سانتافه خودروی پلیس شد 

اتاق خبر: س��انتافه خودروی شاس��ی بلند هیوندای، ازین 
به بعد ب��ه عن��وان خ��ودروی پلیس در 
خیابان های کش��ور دیده می ش��ود. 
اولین عکس از س��انتافه ب��ه عنوان 
خ��ودروی پلی��س در ای��ران ب��ا 
مشخصات دیگر خودروهای نیروی 
انتظامی منتش��ر شده اس��ت.نیروی 
انتظامی برای برخورد مناسب با اشرار و 
تعقیب راحت تر خالفکاران، همیشه از خودروهای به روز و 
باکیفیت دنیا استفاده می کند. در سال های گذشته نیروی 
انتظامی ع��الوه بر اس��تفاده از خودروه��ای داخلی مانند 
س��مند، از خودروهای روز دنیا همچون مدل های مختلف 

مرسدس بنز و تویوتا نیز استفاده کرده است.

ادغام فیات کرایسلر با پژو سیتروئن 
منتفی شد

اتاق خبر: مدیرعامل فیات کرایس��لر اتوموبیل ادغام با پژو 
س��یتروئن را منتف��ی دانس��ت و گفت 
چنین اقدامی مزایای کافی برای این 
خودروساز ندارد. سرجیو مارچیونه، 
مدیرعامل فیات کرایس��لر به “سی 
ان بی س��ی” گفت: مزایای هر گونه 
ادغام با پژو س��یتروئن بس��یار اندک 
بوده و در واقع گزینه هایی که ممکن است 
در آینده برای فیات کرایس��لر در دسترس باشد را محدود 
می کند. وی در ادامه افزود: این ش��رکت سرگرم مذاکره با 
شرکتهای متعددی در خارج از بخش خودرو برای همکاری 
اس��ت.مارچیونه اوایل مارس در یک کنفرانس مطبوعاتی 
در نمایشگاه خودروی ژنو اظهار کرده بود هیچ مذاکره ای 

میان فیات کرایسلر و پژو سیتروئن وجود ندارد.

مشخصاتی برای جدیدترین خودروی 
لکسوس 

 LC۵۰۰ اتاق خبر: چندی پیش بود که لکس��وس از مدل
خ��ود در نمایش��گاه دیتروی��ت رونمایی 
کرد و ح��ال خبر از آماده س��ازی مدل 
هیبری��دی همی��ن خ��ودرو در ماه 
آینده برای رونمایی در نمایش��گاه 
ژنو ب��ه گوش می رس��د براس��اس 
اخب��ار درز ک��رده از مناب��ع نزدیک 
به لکس��وس، برخ��ی از اطالع��ات این 
 LC خودرو لو داده شده اس��ت. مدل معمولی
۵۰۰ یک موت��ور V8 با ظرفیت ۵ لیت��ر دارد که می تواند 
467 اس��ب بخار قدرت تولید کند. این خودرو همچنین از 
سیس��تم انتقال قدرت با ۱۰ دنده اتوماتیک بهره می برد؛ 
چنین سیس��تم انتقال قدرتی برای نخستین بار است که 
در صنعت خودروس��ازی تولید می ش��ود. مدل هیبریدی 
LC ۵۰۰ توانای��ی تولید ق��درت بیش��تری را دارد؛ با این 
حال چیزی که مسلم اس��ت این اس��ت که این خودروی 
هیبری��دی ب��ه دلیل حم��ل باتری س��نگین و ب��ه دلیل 
 هیبریدی بودنش وزن بسیار بیشتری از مدل معمولی اش 

خواهد داشت.

اتاق خبر: باالخره پس از ده س��ال تس��ال خودروی 
مدل ۳ خود را معرف��ی کرد. خودروی��ی الکتریکی با 
قیمت ۳۵ هزار دالر ک��ه مدیر عامل ش��رکت، ایالن 
ماسک امیدوار اس��ت بتواند خودروهای الکتریکی را 

در بین مردم جا بیاندازد. 
مدیر عامل تس��ال، ایالن ماس��ک خودروی الکتریکی 
م��دل ۳ را در کالیفرنی��ا معرف��ی ک��رد. او اعالم کرد 
که خودروی مذک��ور ۳۵ ه��زار دالر قیمت داش��ته 
و می تواند با ی��ک بار ش��ارژ کام��ل ۳46 کیلومتر را 
طی کند. ای��ن ادعا البته اثبات نش��ده اما اگر تس��ال 
 بتواند آن را عملی کند، قدم بس��یار بزرگی برداش��ته

 است.
ماسک مدعی است در س��ال 2۰۱7 با قیمت ۳۵ هزار 

دالر نمی توانید خودروی بهت��ری را تهیه کنید. مدل 
پایه ی این خودرو می تواند در مدت 6 ثانیه از سرعت 
صفر به ۱۰۰ کیلومتر در ساعت برسد، البته تسال ادعا 
کرده است که مدل هایی با س��رعت بسیار باالتر را نیز 

تولید خواهد کرد.
رقیب اصلی مدل ۳ خودروی ش��ورلت بولت اس��ت. 
جنرال موتورز مدعی است این خودرو با یک باز شارژ 
۳2۰ کیلومتر را پوش��ش داده و قیمتی در حدود ۳۰ 

هزار دالر خواهد داشت.
در مراس��م معرفی مدل ۳، ایالن ماسک از خریداران 
مدل ایک��س و م��دل اس ک��ه ب��ه نوع��ی هزینه ی 
 مورد نیاز برای تولید م��دل ۳ را تامی��ن کرده اند نیز

قدردانی کرد.

خودرو

انتظار بیهوده

تسال مدل 3 معرفی شد 

استراتژی خودروساز ژاپنی برای بازار ایران 
خودرو
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اتاق خب�ر: س�وزوکی قصد دارد امس�ال س�ه 
محصول جدید خود را در ایران خودرو به تولید 

برساند.
ای�ن خودروس�از ژاپن�ی برنامه ریزی ک�رده تا 
س�طح فعالیت خود را در بازار ایران گس�ترش 
داده و سهم بیش�تری از خودروهای مونتاژی را 
در این ب�ازار از آن خود کند. س�وزوکی تا پایان 
س�ال جاری س�ه محصول س�وئیفت، س�یاز و 
ویتارای جدید را روانه بازار ای�ران خواهد کرد. 

س�وئیفت و ویتارا دو مینی شاس�ی بلند و سیاز 
سواری سدان خانوادگی است که سوزوکی برای 
تولید در ایران پیش�نهاد داده اس�ت. سوزوکی 
سوئیفت با س�ه حجم موتور 1.2، 1.4 و 1.6 هزار 
لیتری تولید خواهد ش�د که که قیم�ت آن بین 
44 تا 77 میلیون تومان اعام ش�ده است.سیاز 
نی�ز ح�دود 100 میلی�ون توم�ان قیمت گذاری 
ش�ده و ویت�ارای جدی�د ح�ول و ح�وش 130 
میلیون تومان قیمت خواهد داش�ت. از س�ویی 
دیگ�ر ایران خودرو در نظ�ر دارد با یک�ی از زیر 
مجموعه ه�ای هلدین�گ رنو- نیس�ان 
به هم�کاری بپ�ردازد و آن را به 
عنوان ش�ریک شش�م 

خود انتخاب کند. 



رییس اتحادیه بارفروشان:

عزل اعضای هیأت رییسه اتحادیه در 
حیطه اختیارات اتاق اصناف نیست

اتاق خبر: رییس اتحادیه با فروش��ان درواکنش به خبر عزل 
اعضای هیأت رییسه این اتحادیه گفت: 

این عمل تنه��ا در ح��وزه اختیارات 
س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
دارد و اتاق اصن��اف ایران نمی تواند 

به این قضیه ورود کند.
سید محس��ن محمودی در گفت و 

گو با اتاق خبر تصریح کرد: کمیس��یون 
نظارت دو اخط��ار کتبی در اختیار ما ق��رار داد. در این زمینه 
اتحادیه به این اخطار پاسخ داد و خواستار برگزاری جلسه ای 

به منظور دفاع شد.
وی در ادامه افزود: اما هیچ گاه این جلسه تشکیل نشد و بدون 

حضور ما و پشت درهای بسته برای اتحادیه تصمیم گرفتند.
رییس اتحادیه با فروش��ان در خصوص اتهامات وارده عنوان 
کرد: این تنها توطئه ای بود که از س��وی مأم��وران تعزیرات 
برای عزل من برنامه ریزی شد و وجود کاالی قاچاق در واحد 

صنفی من کذب است.
به تازگی رییس اتاق اصناف ایران در گفت و گو با خبرگزاری 
فارس از عزل اعضای هیأت رییس��ه اتحادیه بار فروشان خبر 
داد. علی فاضل��ی دلیل این ع��زل را بی توجه��ی اتحادیه به 

اخطارهای کتبی عنوان کرده است. 
رییس اتحادیه میوه و سبزی در گفت و گو با اتاق خبر اعالم 

کرد

تأثیر منفی یخبندان آذربایجان بر بازار 
میوه

اتاق خبر: رئیس اتحادیه میوه و س��بزی از تأثیر منفی 
برف و یخبندان آذربایج��ان بر بازار 

میوه  در ماه های آتی خبر داد.
حس��ین مهاجران در خصوص 
ش��رایط ب��ازار می��وه در فصل 
بهار مطرح کرد: در حال حاضر 

خس��ارت ه��ای وارد ش��ده ب��ر 
محصوالت کامال مشخص نیست اما 

برف و یخبندانی که در ح��وزه آذربایجان اتفاق افتاده 
است در شرایط بازار میوه بی تأثیر نخواهد بود.

وی در ادام��ه اف��زود: تاکن��ون ح��دود ۱۰ درصد از 
محصوالت در ش��مالغرب بین رفته اند ک��ه بازار میوه 
در ماه های آینده به دلیل کاهش عرضه دچار نوسان 
قیمت خواهد ش��د.مهاجران در رابطه با نوسانات نرخ 
س��یب و پرتقال توضیح داد: قیمت ای��ن دو نوع میوه 
بعد از عید به دلیل کاهش تقاضا با افت قیمت رو به رو 
شد. با توجه به این موضوع که تا ۵۰ روز آینده و ورود 
محصوالت جدید به بازار باید با میوه های س��ردخانه 
تع��ادل آن را حفظ کنی��م  عرضه کاه��ش و  نرخ این 
دو قلم مج��ددا  افزایش یافت.ریی��س اتحادیه میوه و 
سبزی قیمت هر کیلوگرم سیب و پرتقال را به ترتیب 
از ۳۰۰۰ تومان تا 4۵۰۰ توم��ان و از ۱8۰۰ تومان تا 

22۰۰ تومان اعالم کرد.  

گو گفت 9
یادداشت

 و
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اتاق خبر: این یک واقعیت است که تشکل ها در ایران از ضعف 
دبیر رنج مي برن��د و تعداد دبیران قوي در تش��کل هاي بخش 
خصوصي بسیار اندک است. یکي از این اندک افراد ابوالحسن 
خلیلي ن��ام دارد. دبیر انجمن صنفي صنای��ع روغن نباتي که 
همزمان دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت تهران نیز محسوب 
مي ش��ود. وي در کارنامه خود عضویت در هی��ات نمایندگان 
ات��اق بازرگاني تهران و ای��ران و دبیرکلي کان��ون انجمن هاي 
صنفي صنایع غذایي را در اختی��ار دارد. چند ماه پیش مجددا 
به هیات مدیره انجمن صنفي صنایع روغن نباتي بازگش��ت تا 
با تصدي دبیري این انجمن دوباره بازار روغن ایران را مدیریت 
کند. وضعیت اقتصاد در سال 9۵ و اثر سفرهاي اتاق بازرگاني 
ایران بر این ش��رایط موضوعي بود که در ایام نوروز بر سر آن با 

خلیلي به گفت وگو نشستیم.
 

  براي شروع بحث، تفاوت اقتصاد در سال 95 با چند 
سال اخیر چیست؟

سال ۱۳9۵ را باید به دو بخش تقس��یم کرد. در نیمه اول سال 
جدید حداقل تا خرداد ماه هیچ اتفاقي خاصي قرار نیست، رخ 
دهد. فروردین از هم اکنون تمام ش��ده است و به روال هر ساله 
تجارت خارجي در فروردین افتي بس��یار محس��وس نسبت 
به ماه هاي دیگر س��ال دارد. از طرف دیگر بودجه به صورت دو 
دوازدهم نوشته شده است و در اردیبهشت قرار است، بودجه به 
تصویب برسد پس در بهترین شرایط بودجه و برنامه اقتصادي 
سال ۱۳9۵ از خرداد ماه شروع مي ش��ود. از طرفي در ماه هاي 
ابتدایي سال نیز مجلس قبلي بر سر کار است و بعد از گذشت 
۳ ماه تازه ش��اهد تغییر در مجلس خواهیم بود. مجلس جدید 
نیز تغییرات قابل توجهي در ترکیب خود دارد و مطمئنا مدتي 
زمان مي برد که با اصول کار مجلس و قانونگذاري آش��نا شود. 
در نتیجه اجرایي شدن برنامه هاي اقتصادي تا تیر ماه به طول 
خواهد انجامید. از طرف دیگر این مش��کل وجود دارد که سال 
9۵ شروعي بر انتخابات ریاس��ت جمهوري در سال 96 خواهد 
بود. در حقیقت ما مجددا یک س��ال انتخابات��ي را در پیش رو 
خواهیم داش��ت و نتیجه انتخابات ریاس��ت جمهوري به علت 
اهمیتش مستقیما روي اقتصاد اثر مي گذارد. با در نظر گرفتن 
همه این شرایط من به ش��خصه معتقد هستم که فاکتورهاي 
یک اقتصاد باثبات که در تحلیل ها گفته مي ش��ود در سال 9۵ 

وجود ندارد

 در این ش�رایط سیاس�ت بخش خصوصي چه باید 
باشد؟ بسیاري سال 95 را سال رونق و بهترین موقعیت 
براي سرمایه گذاري پیش بیني مي کردند. آیا شما این 

دیدگاه را ندارید؟

مساله اصلي این است که اولویت امروز بخش خصوصي اصوال 
سرمایه گذاري نیست. پیش از این سرمایه گذاري هاي کالني 
صورت گرفت. مش��کل اصلي اقتصاد بخ��ش خصوصي رکود 
اس��ت که بنگاه هاي زیادي را به تعطیلي کشاند و اکثر بنگاه ها 
زیر ظرفیت مشغول به فعالیت هستند. کاهش تقاضا موثر براي 
کاالهاي تولید شده در بخش خصوصي عمال بخش خصوصي 
را با چالش افزایش موجودي انبار روبه رو کرد. این موضوع باعث 
شد که خیلي از بنگاه ها به حالت نیمه تعطیل درآیند. مشکل 
اساسي بنگاه ها نه مساله س��رمایه گذاري بلکه تحریک بخش 
تقاضاست. مساله دوم که آن هم به تقاضا مربوط مي شود بحث 
صادرات کاالهاي غیرنفتي است. در سال گذشته ما شاهد هیچ 
اقدام مناسب و قابل توجهي در این دو بخش نبودیم. اگر فروض 
مساله یعني افزایش موجودي انبار به علت کاهش تقاضا درست 
باشد مساله اساسي نه در بخش عرضه بلکه در طرف تقاضاست. 
در این شرایط سیاستي مانند سرمایه گذاري که مربوط به طرف 

عرضه است، دلیل منطقي ندارد. 

 به عن�وان س�وال آخ�ر مهم ترین دغدغ�ه بخش 
خصوصي در سال 95 چه خواهد بود؟

دغدغه اول بحث مالیات اس��ت. موضوع مالی��ات در ایران به 
صورت کامل اجرا نمي شود و همین موضوع مالیات را به یکي 
از اصلي ترین دغدغه هاي کش��ور تبدیل کرده اس��ت. دغدغه 
دوم بخش خصوصي مس��اله تامین اجتماعي و بیمه اس��ت. 
واقعیت این است که تامین اجتماعي در حال زیان دادن است 
و براي جبران این زیان فش��ار زیادي روي بنگاه هاي اقتصادي 
شناسنامه دار قرار داده اس��ت که این مشکل باید حل شود. در 
نهایت مساله سوم موضوع تامین نقدینگي است. این ۳ چالش 
مهم ترین مس��ائل واحدهاي تولیدي در س��ال 9۵ محسوب 
خواهد ش��د. اگر این مشکالت حل نشود س��ال 9۵ سال افول 
اقتصاد خواهد بود و تمام تالش هاي ۳ س��ال گذشته دولت با 
اندکي بي دقت��ي در این موضوع��ات از بین م��ي رود و ناکامي 
بزرگي در بخش اقتص��ادي، در کارنامه دول��ت روحاني ثبت 
خواهد ش��د. در این میان بحث تش��کل هاي اقتصادي نیز از 
اهمیتي دوچندان برخوردار اس��ت. موضوع تشکل ها با وجود 
اولویت بودن در قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار جدي 
گرفته نشده است. اتاق به عنوان مسوول ساماندهي تشکل ها 
هیچ گاه سعي نکرد دس��تاوردها و توانمندي تش��کل ها را در 
قالب یک کارنامه فصلي و س��االنه منتش��ر کند. این موضوع 
یکي از مهم ترین اولویت هاي سال ۱۳9۵ خواهد بود. تشکل ها 
مي توانند آمار و اطالعات دقیقي از وضعیت اقتصادي کش��ور 
 ارائه دهند که همین موضوع باعث جذب سرمایه گذار خارجي 

خواهد شد.

ابوالحسن خلیلی مطرح کرد

3 چالش بخش خصوصي  در سال 95
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تصویر روز : بازگشت ترافیک به تهران

گروه لیان
و   22 وح�دت  ت�االر 
اردیبهش�ت ماه   23
گ�روه موس�یقی  میزبان 
ب�ود.  خواه�د  »لی�ان« 
و  ش�ریفیان  محس�ن 
دو  ای�ن  در  گروه�ش 
ش�ب س�اعت 21:15 گرم�ای موس�یقی جنوب 
بلیت ه�ای  قیم�ت  می آورن�د.  ته�ران  ب�ه  را 
اع�ام توم�ان  ه�زار   90 ت�ا   35 اج�را   ای�ن 

 شده است.

 گروه سیمین غانم
س�یمین غان�م 23 و 24 
قطع�ات  اردیبهش�ت ماه 
خاطره انگی�ز خ�ود را در 
تاالر وحدت ب�رای بانوان 
اج�را خواه�د ک�رد. این 
اجرا که ویژه ی بانوان اس�ت، هر روز س�اعت 15 
برگ�زار می ش�ود و عاقه مندان ب�رای حضور در 
این کنسرت باید بلیت های 40 تا 100 هزار تومانی 

خریداری کنند.
 

گروه داتام
نی�اوران  فرهنگس�رای 
فروردین م�اه   26 و   25
گ�روه موس�یقی  میزبان 
ب�ود.  خواه�د  »دات�ام« 
این کنس�رت قرار اس�ت 
در س�ه بخش موس�یقی فارس�ی، ل�ری و کردی 
اجرا شود. ساعت اجرا هر ش�ب ساعت 21 است 
 و به�ای بلی�ت اجرا نی�ز 50 ه�زار توم�ان اعام 

شده است.

 
گروه آفاق شرق

گ�روه موس�یقی »آف�اق 
ش�رق« 31 فروردین م�اه 
س�الن  در   21 س�اعت 
فرهنگسرای نیاوران اجرا 
و عاقه من�دان  می کن�د 
به موس�یقی ایرانی برای حضور در این اجرا باید 

بلیت 35 هزار تومانی بخرند.
 

گروه گیل اوخان
عاقه مندان به موس�یقی 
نواحی نی�ز می توانند اول 
میزب�ان  اردیبهش�ت ماه 
اوخ�ان«  »گی�ل  گ�روه 
باش�ند. کیان�وش علیپور 
خوانن�د ه ی ای�ن گ�روه اس�ت و پروان�ه امینی، 
نیلگ�ون نوبخ�ت، مری�م کوچک�ی زاد و نیلوفر 
نصرتی هم خوانان اجرا خواهند بود. این کنسرت 
س�اعت 21 در فرهنگس�رای نی�اوران برگ�زار 
می شود، بهای بلیت آن نیز 50 هزار تومان اعام 

شده است.
 

ارکستر سمفونیک الیانس
)اول  روز  همی�ن  در 
ت�االر  اردیبهش�ت( 
وح�دت میزبان ارکس�تر 
از  الیان�س  س�مفونیک 
کش�ور فرانس�ه است که 
قرار اس�ت به رهبری پژمان معم�ارزاده اجرایی 
را روی صحن�ه ببرد. گیوم ونس�ال نی�ز تک نواز 
پیان�وی ای�ن اجراس�ت ک�ه س�اعت 21 برگزار 
می ش�ود و قیمت بلیت های�ش 45 ت�ا 150 هزار 

تومان است.

 رسیتال پیانو
پیان�و فریدون  رس�یتال 
شش�م  نی�ز  ناصح�ی 
در  اردیبهش�ت ماه 
نی�اوران  فرهنگس�رای 
برگزار می ش�ود. رسیتال 
یک اجرای س�ازی یا آوازی موس�یقی اس�ت که 
با اج�رای آث�اری از یک آهنگس�از توس�ط یک 
نوازنده ی برجس�ته همراه است. این اجرا ساعت 
21 روی صحن�ه می رود و قیمت بلی�ت آن هم 60 

هزار تومان است.
 

گروه روناک
هفت�م  وح�دت  ت�االر 
میزب�ان  اردیبهش�ت ماه 
عاقه مندان به موس�یقی 
خواه�د  ای�ران  نواح�ی 
ب�ود. گ�روه »رون�اک« به 
سرپرس�تی کی�وان علیمحمدی س�اعت 21:30 
روی صحن�ه م�ی رود. ای�ن اج�را ب�ا رقص های 
آیینی اقوام ایران�ی نیز همراه اس�ت. بلیت های 
 آن نی�ز 20 ت�ا 100 ه�زار توم�ان قیمت گ�ذاری 

شده اند.
 

گروه آوای پارسیان
11 اردیبهش�ت ماه نوب�ت 
»آوای  موس�یقی  گ�روه 
ک�ه  اس�ت  پارس�یان« 
اجرایی را به سرپرس�تی 
س�امان علیپ�ور در تاالر 
وحدت روی صحنه ببرد. این کنس�رت س�اعت 
21:30 برگزار خواهد شد و بهای بلیت اجرا نیز 30 

تا 70 هزار تومان است.

کنسرت های بهاری تهران
به گزارش اتاق خبر، با به پایان رسیدن تعطیات نوروزی، فصل 

جدید کنسرت ها آغاز و ساز و آواز هنرمندان در سالن های شهر کوک 
می شود، هرچند خوانندگان پاپ سهم زیادی در برنامه این اجراها 

ندارند.
  محمد علیزاده نیز اول و دوم اردیبهشت ماه در سالن میاد نمایشگاه بین المللی 

روی صحنه خواهد رفت که جزییات بیشتری درباره ی این اجرا اعام نشده است.


