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سخن آغاز

اتاق خبر:  اگر نگاهي دقيق به قانون اتاق بازرگاني انداخته 
ش��ود، قانونگذار تالش زيادي كرده اس��ت كه ساختار اين 

تشكل به شكل دموكراسي كنترل شده تعبيه شود.
از يك سو امكان راي گيري توسط كليه اعضا هر 4سال يك بار 
در نظر گرفته شده است و از سوي ديگر يك نهاد نظارتي بر 
آن نظارت دقيق دارد. اين موضوع تا حد زيادي ساختار اتاق 
بازرگاني را تشكيل داد و ديدگاه هاي نزديك به هم در درون 
اتاق باعث ش��د كه بيش از 2 دهه اتاق بدون تالطم به مسير 

خود ادامه دهد.
با اين وجود ساختار دموكراسي هميشه شرايط دوقطبي را 
ايجاد مي كند. شكل گرفتن يك اپوزيسيون در دل يك گروه 

اكثريت و تقويت تدريجي اپوزيسيون امري اجتناب ناپذير در 
سيستم هاي دموكرات است. اتاق بازرگاني نيز اين مرحله را 
طي كرد و هنوز تا حد زيادي ساختار آن بر اساس دموكراسي 
تعريف مي ش��ود. اما واقعيت اين اس��ت كه ش��رايط امروز 
اتاق بازرگاني به شكلي اس��ت كه بايد به روشي ديگر به آن 
نگريست.چندين گروه در اتاق بازرگاني تهران شكل گرفت. 
گروه هايي همچون مجمع فعاالن توسعه، ائتالف براي فردا، 
خانه اقتصاد ايران، خواستاران تحول و پيشگامان توسعه تنها 

بخشي از گروه هاي شكل گرفته هستند.
در كنار اي��ن گروه ها، گروه ه��اي فرعي ديگري نيز ش��كل 
گرفته اند. همچنين تشكل هاي صنفي باعث نزديكي افراد به 
يكديگر شده اس��ت و ديگر با يك نهاد دموكراتيك با 2 يا 3 
گروه مشخص روبه رو نيستيم. پس از انتخابات 18 اسفند 93 
تصور مي شد، بسياري از اين گروه ها از بازي هاي اتاق خارج 

شوند و شاهد شكل گيري تك قطبي باشيم. 
ادامه در صفحه 4

لزوم تشكيل لویه جرگه در اتاق بازرگاني

فراز جبلی
سرد       بير
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سخنگوي دولت در نشست هفتگي با خبرنگاران:

فضا براي تك نرخي كردن ارز 
فراهم است
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خبر
سياست ایران تقویت همدلي ميان 

گروه سني، شيعه و كرد است
اتاق خبر: رييس مجلس ش��وراي 
اس��المي گفت: سياست جمهوري 
اس��المي ايران در عراق حمايت از 
تماميت ارض��ي، تقوي��ت وحدت 
و همدل��ي مي��ان تم��ام گروه هاي 
عراقي اعم از س��ني، ش��يعي و كرد 
اس��ت و عراق با وحدت و انس��جام 
ميان گروه هاي عراقي مي تواند بر مش��كالت كنوني غلبه 
كند. به گزارش ايرنا، علي الريجان��ي در ديدار »مصطفي 
كاظمي« رييس سرويس اطالعات عراق با بيان اين مطلب 
افزود: جمهوري اسالمي ايران همواره در كنار ملت و دولت 
عراق ايستاده و براي ارائه هر گونه مساعدت آمادگي كامل 
دارد. وي با اشاره به مناس��بات گرم و برادرانه ميان مردم و 
مسووالن دو كش��ور بر لزوم تالش مشترك براي كمك به 
حل مسائل و مشكالت عراق تاكيد كرد. رييس قوه مقننه با 
اشاره به خطر تجزبه كشورهاي منطقه ازجمله عراق گفت: 
برخي از رهبران غربي بر اين باورند كه با تقس��يم كشورها 
مي توانند بر مشكالتش��ان در منطقه پايان دهند درحالي 
كه اين انديشه كامال اشتباه است و بايد با قدرت از وحدت 
ملي و تماميت ارضي عراق دفاع كرد. الريجاني افزود: تجزيه 
سودان در سال هاي اخير اثبات كرد كه نه تنها مشكلي حل 
نمي شود بلكه وضعيت بدتر خواهد ش��د. رييس مجلس 
شوراي اسالمي با اشاره به جايگاه مهم سرويس اطالعاتي 
عراق در استقرار امنيت در منطقه گفت: سرويس اطالعاتي 
عراق سهم مهمي در اعتمادسازي و تقويت فضاي وحدت و 

همدلي در عراق دارد.
بخش خصوصي سوئد آماده توسعه 

همكاري ها با تهران
اتاق خبر:  سفيران جديد كشوهاي 
سوئد و س��يرالئون در تهران بعد از 
ظهر سه شنبه با حضور در ساختمان 
وزارت خارجه با ظريف ديدار كرده و 
رونوشت استوارنامه هايشان را تقديم 
وي كردند. هلنا س��انگلند، س��فير 
جديد س��وئد در جمهوري اسالمي 
ايران بعد از ظهر سه شنبه با دكتر محمدجواد ظريف، وزير 
امور خارجه كشورمان ديدار و رونوش��ت استوارنامه اش را 
تقديم كرد. وزير امور خارجه كشورمان در اين ديدار ضمن 
تاكيد بر تقويت مناس��بات اقتصادي بين دو كش��ور اظهار 
كرد: پس از ديدار اينجانب از سوئد، شركت هاي خصوصي 
س��وئدي زيادي براي توس��عه همكاري ه��اي اقتصادي با 
ايران اعالم آمادگي كردند.  س��فير جديد سوئد هم ضمن 
ابراز خرسندي از حضور در كش��ورمان گفت: ديدار برخي 
از مقامات سوئدي از جمهوري اسالمي ايران جهت توسعه 

مناسبات بين دو كشور در دستور كار قرار دارد.
انجام اين ديدارها زمينه را براي سفر باالترين مقامات سوئدي 
به جمهوري اسالمي ايران همواره مي كند. به گزارش ايسنا، 
وزير امور خارجه كش��ورمان همچنين در ديدار علي كامارا، 
س��فير جديد س��يرالئون نيز با تاكيد بر اهميت قاره آفريقا 
براي جمهوري اس��المي ايران گفت: از توس��عه همكاري با 

كشورهاي آفريقايي حمايت مي كنيم.

فضا براي تك نرخي كردن ارز فراهم است
اتاق خبر: »اقتصاد«، »ديپلماس��ي« و نهايتا تش��ريح مواضع 
دولت در مباحث »سياس��ي روز«، مهم ترين موضوعاتي بودند 
كه در نشست روز گذش��ته س��خنگوي دولت به آنها پرداخته 
ش��د؛ از ماجراي »ابالغيه رييس جمهور براي حذف كارت هاي 
سوخت خودرو« تا حاشيه هاي سفر وزير اقتصاد و معاون صدر 
اعظم آلمان به كشورمان و از موضوع برگزاري »مسابقه فوتبال 
ايران و كره« تا شعارهاي پوپوليستي برخي افراد درباره افزايش 
يارانه هاي نقدي و سرنوشت نرخ ارز براي سال96 و... همگي در 
دايره پرسش هاي نمايندگان رسانه هاي گروهي از نوبخت قرار 
داشتند؛ س��خنگوي دولت هم كه با تاخير يك ساعته خود را به 
ساختمان كوثر نهاد رياست جمهوري رسانده بود با دست پر به 
ميان خبرنگاران آمد و با حوصله به پرسش هاي آنان پاسخ داد. 
نوبخت در ابتداي صحبت هاي��ش از نمايندگان مجلس دهم و 
كميسيون تلفيق به دليل همراهي با طرح هاي اقتصادي دولت 
و تصويب كليات برنامه ششم و ورود به جزييات اين برنامه تشكر 
كرد و گفت: »طي يك ماه اخير دومين همكاري هوش��مندانه 
مجلس با دولت را ش��اهد هستيم.« س��خنگوي دولت در ادامه 
گفت: »تا دهه فجر بيش از 500 پ��روژه عمراني افتتاح خواهد 
شد و با اين اقدام اقتصاد كش��ور فعال مي شود و با مصوبه يي كه 
دولت از مجلس گرفته، بي��ش از 20 هزار و 500 ميليارد تومان 
از مطالبات پيمانكاران تاديه خواهد شد.« نوبخت درباره داليل 
تاخير ابالغ حذف كارت س��وخت نيز گفت: »رييس جمهوري 
اين قانون را ابالغ كرده اند و فكر مي كن��م وزارت نفت نيز آن را 
ابالغ كرده است.« بر اساس اظهارات آقاي سخنگو بعد از ابالغيه 
رييس جمهور فرآيند حذف كارت هاي سوخت خودرو بر اساس 

قانون انجام مي شود.
 معناي بي اثر كردن وتوي اوباما در كنگره

موضوع پيگيري مطالبات ايران از امريكا و تبعاتي كه بي اثر 
كردن وتوي اوبام��ا در كنگره بر س��ر راه مطالبات اقتصادي 
اي��ران ايجاد مي كند، پرسش��ي بود كه خبرن��گار تعادل در 
نشست س��خنگوي دولت با خبرنگاران مطرح كرد. نوبخت 
در پاسخ به پرسش تعادل درباره اينكه ارزيابي دولت يازدهم 
از بي اث��ر كردن وتوي عدال��ت در برابر تروريس��م با موضوع 
عربستان توس��ط كنگره امريكا و اثرگذاري آن در مناسبات 
بين دو كشور چيس��ت، گفت: »بايد توجه داشته باشيم كه 
س��اختار قدرت در امريكا بر اس��اس قوانين آن كشور دنبال 
مي شود و ايران به دقت تحوالت و تحركات مختلف را دنبال 
و تحليل مي كند. واقعيت آن است كه در امريكا قدرت ميان 
كاخ سفيد و مجالس اين كش��ور توزيع شده است وما با علم 
و آگاهي نس��بت به اين موضوعات هر ن��وع مذاكره يي را با 

طرفهاي امريكايي و اروپايي پيش مي بريم.«
س��خنگوي دولت افزود: »در راستاي اين سياست گذاري كالن 
اس��ت كه راهبرد هاي ارتباطي ايران با كشورهاي ديگر تنظيم 
مي ش��ود؛ به همين جهت پيش بيني همه م��وارد براي آينده 
صورت گرفته اس��ت و اقدام خاصي در حال حاض��ر نداريم و از 
چنين محدوديت هايي مطلع بوديم وبراي هر كنش احتمالي در 

امريكا، واكنش مناسب آن را طراحي كرده ايم.«
 حاشیه هاي سفر گابريل به تهران

حاش��يه هاي س��فر وزير اقتصاد و معاون صدراعظم آلمان به 
كش��ورمان هم از جمله موضوعاتي بود كه نوبخت درباره آن 
به اظهارنظر پرداخت. س��خنگوي دولت با اشاره به جوسازي 
برخي رس��انه هاي خاص در اين مورد گفت: »در ديداري كه 
شخصا با وزير اقتصاد آلمان داش��تم از آقاي گابريل پرسيدم 
كه ش��ما به عنوان چهره يي كه بعد از برجام در جهت بس��ط 
روابط ب��ا ايران اقدام كرديد و فرد هوش��مندي هس��تيد چرا 

چنين جمله يي بيان كرديد كه وي گفت: حرفي كه از سوي 
من نقل ش��ده، تحريف ش��ده اس��ت. من كامال موضع ايران 
را درك مي كنم و به همين منظور و با وج��ود اين گفته ها به 
ايران آمده ام.«س��خنگوي دولت تصريح ك��رد: »وزير اقتصاد 
آلمان عالقه مند به بسط روابط با ايران و بسيار به دولت و ملت 
ايران احترام قائل بود. به گفته ايش��ان از طرف برخي جامعه 
صهيونيستي تحت فش��ار قرار گرفته كه چرا براي حضور در 

ايران پيشقدم شده است.«
 زمان مناسب براي تك نرخي كردن ارز

نوبخت در پاس��خ به اينكه رييس جمهوري بخش��نامه ارز تك 
نرخي در س��ال 96 را ابالغ كرده ولي همزمان ش��اهد افزايش 
قيمت ارز بوديم، گفت: »با توجه به ثبات نسبي در بازار ارز طي 
سه سال گذشته، امروز زمينه فراهم است تا قيمت ارز تك نرخي 
شود و به همين خاطر اين بخشنامه صادر شد. سازمان برنامه و 
بودجه نيز در حال جمع بندي است و اين افزايش قيمت ها بايد 
تعديل شود و قطعا به س��مت اين اعداد در تك نرخي نخواهيم 

بود. كارها به گونه يي خواهد بود كه ارقام منطقي تر باشد.«
س��خنگوي دولت در پاس��خ به اين اينكه رييس جمهوري 
پس از بازگش��ت از س��فر نيويورك موضوع شكايت نسبت 
به پول هاي بلوكه شده را مطرح كردند چه اقدامي از سوي 
دولت انجام ش��ده اس��ت، گفت: با توجه به اهميت موضوع 
اين مساله در شوراي عالي امنيت ملي بررسي شد و در حال 
حاضر وزارت امور خارجه و امور اقتص��ادي و دارايي پيگير 
موضوع هستند. نوبخت افزود: »مقدمات شكايت به دادگاه 
الهه نيز فراهم شده است و از استيفاء حقوق و بازگرداندن 2 

ميليارد دالر كوتاه نخواهيم آمد.«
 برداشت از خزانه براي پرداخت يارانه

وي در پاسخ به اينكه برخي از چهره هاي سياسي مساله افزايش 
يارانه ه��ا را مطرح كرده اند اي��ن موضوعات چ��ه هزينه هاي را 
براي دولت خواهد داش��ت، گفت: »اگر از اعداد وارقام پرداختي 
يارانه ها مطلع باش��يم و بدانيم كه اهداف اج��راي هدفمندي 
يارانه ها چه بوده اس��ت آن وقت مي توان داوري كرد كه امكان 
افزايش يارانه ها وجود دارد يا خير ؟ قانونگذار مش��خص كرده 
كه از درآم��د حاصل از افزايش حامل هاي ان��رژي 50 درصد به 
عنوان پرداخت يارانه به خانوار، 30 درصد به توليد و 20 درصد 

به دولت براي هزينه هاي جاري و عمراني تعلق گيرد.«
نوبخت خاطرنش��ان كرد: »دولت قبلي حدود 10 الي 12 هزار 
ميليارد تومان نيز س��االنه از خزانه كش��ور برداشت تا به عنوان 
يارانه به خان��وار پرداخت كند در غير اين ص��ورت بايد 45 هزار 
تومان مبلغ يارانه پرداختي يا تعداد خانوارها كاهش مي يافت. 
با اين ش��رايط براي افزايش يارانه ها يا بايد حامل هاي انرژي را 

افزايش دهيم يا از خزانه برداشت كنيم.«
س��خنگوي دولت افزود: »اينكه يكدفعه به مردم گفته شود كه 
100 هزار تومان پرداخت مي كنيم اين حرف ها منطق اجتماعي 
و اقتصادي ندارد و به نظر مي رس��د تنها براي مسائل انتخاباتي 

برخي افراد و جريانات كاربرد داشته باشد.«
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گوشه كنار اقتصاد                     

 زنگ خطر برای صادرات آجر
اتاق خبر: جهانبخش س��نجابی 
ش��يرازی ، پي��ش از اين س��ازمان 
اس��تاندارد اي��ران با ع��راق تفاهم 
نامه ای در بخش استاندارد داشته و 
برنامه اجرايی در اين زمينه تعريف 

شده است.  
وی اف��زود: بر اس��اس اي��ن برنامه 

اجرايی 51 قلم كاال از ش��مول بازرس��ی های شركت های 
بازرسی طرف قرارداد عراق خارج می شوند و طبق آن طرف 

عراقی آن را به رسميت خواهند شناخت.
عضو اتاق مشترك بازرگانی ايران و عراق ادامه داد: از اين 51 
قلم كاال قرار شده است 10 گروه به عنوان كاالهای اصلی كه 
كاشی، س��راميك و آجر هم جزو آن ها است در اولويت قرار 

گيرند و تفاهم نامه زودتر در مورد آن ها اجرايی شود.
سنجابی ش��يرازی عنوان كرد: مدير كل اس��تاندارد عراق 
اعالم كرده اس��ت كه اس��تانداردهای دو كش��ور در برخی 
موارد تفاوت هايی دارد كه نياز به تغيير در آن ها وجود دارد 
و همچنين به آجر ايران اش��اره كرده و اين مسئله را مطرح 
كرده  كه در اين زمينه استحكام و ابعاد آجرهای ايرانی برای 

صادرات به عراق نياز به تغييرات دارند.
واكنش مثبت بازار نفت به تصميم اوپک

اتاق خبر: بي��ژن زنگنه در حاش��يه 
مراس��م امضای موافقت نام��ه اجرای 
قرارداد ميان شركت ملی نفت ايران و 
شركت توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا 
در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی 
در مورد واكنش بازار نفت با گذش��ت 
حدود ي��ك هفته از نشس��ت اعضای 

اوپك در الجزاير، گفت: واكنش بازار مثبت بوده است و هر قدر 
توافق های انجام گرفته به س��مت عملياتی شدن پيش رود و 

مقداری نفت از بازار خارج شود، وضع بهتر خواهد شد.

 نرخ باالی سود تسهيالت بانكی
برای حوزه توليد توجيه اقتصادی ندارد

اتاق خبر: محمد قمی در جلسه بررسی 
مش��كالت صنعتگران پاكدش��ت كه با 
حضور رئيس س��ازمان صنعت ، معدن و 
تجارت استان تهران در شهرك صنعتی 
عباس آباد برگزار ش��د اظهار كرد: يكی 
از مهمترين مش��كالت حوزه اقتصاد به 
ويژه در شهرس��تان پاكدشت مطالبات 

اين واحدها از دولت اس��ت، مطالبه ای كه اگر پس از چند س��ال 
نيز وصول شود باز به همان نرخ گذشته است در صورتی كه بانك 
ها مطالبات معوق خود را با قيمتی باالتر از صنعتگران مطالبه می 
كنند. وی گفت: صنعتگران در تأمين نقدينگی خود با مشكالت 
جدی مواجه هس��تند و برای گذر از اين مش��كل مجبورند كه از 
تس��هيالت بانكی با نرخ س��ود 22 تا 24 درصد اس��تفاده كنند، 
تسهيالتی كه سود باالی آن به هيچ عنوان برای صنعتگران توجيه 
اقتصادی ندارد. قمی افزود: نرخ باالی س��ود تسهيالت بانكی در 
شرايط ركود اقتصادی، مش��كالت صنعتگران دو چندان كرده، 

مشكالتی كه تعطيلی اين واحدهای صنعتی منجر می شود.
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اتاق خبر: كارشناس��ان و فعاالن معدن��ی معتقدند، معدن از 
ظرفيت بااليی برخوردار است و می تواند تنوع بااليی در ارزآوری 
داشته باشد به شرطی كه معادن كشور فعال نگه داشته شوند و 
در كنار آن تمام مواد معدنی مورد توجه و حمايت قرار بگيرند. 
از طرفی باي��د از موقعيت و فضای پيش رو) برجام( بيش��ترين 
اس��تفاده را برد كه اين موضوع تنها با برنامه ريزی و حمايت از 

فعاالن معدنی كشور محقق می شود.
رييس خانه اقتصاد ايران درباره آثار برجام بر موقعيت اقتصادی 
كش��ور و به ويژه بخش معدن آن به صمت گف��ت: به طور قطع 
شرايط پس��ابرجام عالوه بر معدن برای ديگر بخش های كشور 
موقعيت بسيار مناسبی در جهان به وجود آورده است. با سرانجام 
يافتن برجام، اعتبار بس��يار بزرگی برای ايران و سرمايه گذاری 
خارجی در كشور به وجود آمده بنابراين معدن نيز می تواند از اين 
موقعيت استفاده كند.به گفته ابراهيم جميلی، نبايد انتظارات 
را به س��متی برد و نش��ان داد كه برجام می تواند در كوتاه مدت 
)6ماه، يكس��اله و... ( مش��كالت را رفع كرده و محدوديت ها را 
بردارد. چراكه اين برداشت اشتباه از برجام سبب می شود عموم 
جامعه انتظارات خود را باال ببرند و در نتيجه با ديدن ش��رايط 
امروزی از موفق نبودن برجام صحب��ت كنند. با رفع تحريم ها، 
شاهديم ايران به عنوان يك كش��ور صلح طلب و حامی حقوق 
بشر شناخته ش��ده و ديدگاه های نه چندان مثبت درباره ايران 
در جهان به طور تقريبی از بين رفته اس��ت.وی بر اين باوراست 
كه بخش معدن می تواند اس��تفاده مناس��ب و بهتری از شرايط 
پسابرجام داشته باش��د. اين درحالی است كه س��رمايه گذاران و 
هيات های خارجی كه به ايران آمدند تنها با دولتی ها ديدار كرده 
و زمينه ای ب��رای مذاكره فعاالن بخش خصوصی ب��ا آنها فراهم 
نشد. در حالی كه نهادهای دولتی ممكن است اطالعات كامل و 
جامعی از توانمندی فعاالن بخش خصوصی نداشته باشند و اين 
موضوع را می توان به نبود همكاری بين بخش دولتی و خصوصی 
ارتباط داد. اگر برخی بخش ه��ای خصوصی مانند اتاق بازرگانی 
در شناسايی ظرفيت و توانمندی بخش معدن كشور را به خوبی 
شناسايی كرده باشند، می توانند در جذب سرمايه گذار به معادن 
ايران كمك كنند. رييس خانه اقتصاد اي��ران در ادامه با تاكيد بر 
اينكه هم اكنون نيز فرصت برای استفاده از فضای پسابرجام تمام 
نشده، افزود: اكنون تازه زمان اس��تفاده از شرايط پسابرجام آغاز 

ش��ده و بايد برای آن برنامه ريزی كرده و حداكثر استفاده را از آن 
برد. در اين ميان معدن يكی از مزيت های اقتصادی كشور است و 
تنوع در ارزآوری از بخش های مختلف آن وجود داشته و می تواند 
نقش موثری در باالبردن درآمد س��رانه كشور داشته باشد را بايد 
مورد توجه قرار داد.براساس صحبت های جميلی، رشد و توسعه 
معدن در شرايط پسابرجام نيازمند همت ملی است و همكاری 
همه جانبه از سوی تمام بخش ها را می طلبد. از طرف ديگر فضا 
برای استفاده كردن از اين موقعيت برای هيچ كس تنگ نيست. 
بخش معدن ظرفيت و قابليت بس��ياری برای س��رمايه گذاری 
دارد. فرصت اح��داث كارخانه های فرآوری، ايج��اد ارزش افزوده 
و... همگی جزو مزايای معدن است. به گزارش خانه معدن ايران، 
توافق برجام رويدادی بود كه سبب شد پس از 3 سال دوری كامل 
از نظام مالی و اقتصادی جهان، عالوه بر تحريم های ناجوانمردانه 
كه در بدنه چرخه توليد كش��ور حاكم ش��ده بود، ايران اسالمی 
بار ديگر، ارتب��اط خود را با دنيا از س��رگرفته و گس��ترش دهد.

امروز الزم اس��ت پس از برجام، تعامل و ارتباط هرچه بيش��تری 
با مدل های موفق بين المللی برقرار كرده و مطالعه كش��ورهای 
معدن خيز كه شرايطی مشابه ايران داشته اند را به انجام رسانده 
و در مسير اصالح سيستم و انتقال تجربيات مفيد و اثربخش گام 
برداشته شود. پس از دوری چند س��اله ايران از بازارهای جهانی، 
اكنون می توان گفت به نتيجه رس��يدن اين مذاكرات و برداشته 
شدن تحريم ها ش��رايط مطلوب تری در اقتصاد كشور به وجود 
آورده و فعاالن اقتصادی قادرخواهند ش��د تا در شرايط كنونی و 
پس از دوری چند س��اله خود از بازارهای جهان��ی، دور تازه ای از 

همكاری ها را به منظور رشد و توسعه كشور آغاز كنند.

اتاق خبر: اتصال اي��ران به اروپا و رونق كريدور ش��مال - 
جنوب يكی از اولويت های مهم تجاری ايران در روابط 

با منطقه به ش��مار می رود و در س��ال های گذشته 
دولت برنامه های زي��ادی را در اين خصوص پياده 
س��ازی كرده تا ترانزيت ايران به اروپا و صادرات به 

منطقه از روش های مختلف رونق پيدا كند.
در اي��ن رابطه در س��ه س��ال گذش��ته تالش هايی در 

بخش های مختل��ف حمل و نقل انج��ام گرفت تا ع��الوه بر رونق 
ترانزيت جاده ای، بخش ريلی هم توسعه يافته و خطوط راه آهن از 

كشورهای شمالی ايران به خليج فارس متصل شود.
 سياست های توس��عه ای ايران در بخش صادرات و ترانزيت 
در س��ال های اخير موجب ش��ده كه ارتباط مي��ان ايران و 
كش��ورهای آس��يای ميانه گس��ترش زيادی پيدا كند كه 
اين همكاری ها پس از مش��كالتی ك��ه در ترانزيت جاده ای 
ايران با كش��ور تركيه به وجود آمد، قوی تر هم شد. يكی از 
كش��ورهای مهمی كه ايران قصد دارد تا روابط تجاری خود 
را با آن افزايش دهد، جمهوری آذربايجان است كه به واسطه 

اشتراك فرهنگی زياد ميان دو كشور و قرار گرفتن 
در مسير ترانزيت به اروپا يك مزيت بزرگ برای 
اين امر محس��وب می ش��ود ضمن آنكه برای 
كش��ور آذربايجان نيز، همكاری ب��ا دومين 
اقتصاد بزرگ منطقه يك مزيت است. از سوی 
ديگر جمهوری آذربايجان يك مسير مناسب 
برای صادرات محصوالن ايران به روس��يه اس��ت 
و ايران برنامه های زيادی را برای گس��ترش صادرات به اين 
كشور دنبال می كند. در واقع همكارهای تجاری ميان ايران 
و كشور آذربايجان در بخش های مختلف تعرفه ای و گمرك 
می تواند به كاهش قيمت تمام شده كاالهای ترانزيتی ايران 
بينجامد. جمهوری آذربايجان، يك كشور مصرف كننده به 
ش��مار می رود و اقالمی مانند مصالح ساختمانی، نساجی، 
لوازم خانگی، اتومبيل و قطعات وابسته به آن و حتی بسياری 
از مواد غذاي��ی را از خارج وارد می كن��د. بنابراين با توجه به 
قيمت و كيفيت مناس��ب محصوالت كش��اورزی و مصالح 

ساختمانی ايران، بازار مناسبی برای ايران است.

برجام آهسته آهسته ثمر خواهد داد

آذربایجان دروازه ترانزیت اروپا



4
راهروهای اتاق

4 نيروگاه توليد برق از زباله در زنجان 
احداث خواهد شد

اتاق خبر: عضو  هيات  رئيسه اتاق 
بازرگانی استان زنجان در گفتگو با 
اتاق خبر اعالم كرد: هيات تجاری 
تركي��ه ای كه به منظور س��رمايه 
گذاری مشترك در اواخر شهريور 
به زنجان آمده بودند قرار دادهايی 

منعقد كردند.
علی يگانه فرد در اين خصوص تصريح كرد: طبق برنامه 
ريزی های صورت گرفته با عقد ق��رار داد  عالوه بر ورود 
س��رمايه، تكنولوژی توليد برق از زباله های انباشت شده 
به كش��ور منتقل می ش��ود. لذا اهميت اي��ن طرح بيش 
از ورود س��رمايه خام اس��ت. وی تصريح كرد: جلس��ات 
مقدماتی با حضور معاونت عمرانی، ش��هردار و  استاندار 
زنجان بوده است كه طی آن  قرار دادهای 6 ماهه منعقد 
ش��د و در صورتی كه اجرای اين ق��رار داد موفقيت آميز 

باشد تمديد می شود.
وی با اش��اره به اينكه اين تكنولوژی دس��تاورد كشور 
تركيه است با همكاری كش��ور آلمان و سويس توسعه 
يافته اس��ت گفت: با بررس��ی هايی كه انجام شده می 
توان از اين دان��ش برای بهبود فضای محيط زيس��ت 
در كل كشور اس��تفاده كرد. يگانه فرد در اين خصوص 
افزود: اگر اجرای اين طرح در استان زنجان موفق باشد 
می توانيم آن را در س��اير نقاط كشور اجرايی كنيم. در 
اين راستا طی تعامالتی كه با آقای قاليباف انجام شده 
امكان  راه ان��دازی اين  طرح در پايتخ��ت وجود دارد. 
وی همچنين اذعان داشت: تنها مسئله ای كه در حال 
حاضر وجود دارد اين است كه شهردار تهران خواستار 
شفاف س��ازی كامل اين طرح ش��ده و در صورتی كه 
تمام زوايای آن بررسی شود مقدمات اجرای اين طرح 
در تهران فراهم می ش��ود. در پايان گف��ت: اين طرح 
عالوه بر اينكه موجب اش��تغالزايی می شود می تواند 
به حفظ محيط زيست كمك كند زيرا پاكسازی زباله 

يكی از مسائل مهم حفاظت از محيط زيست است.
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اتاق خب�ر: در اين دي��دار رئيس ات��اق اي��ران و وزير صنعت 
بنگالدش بر ل��زوم رفع موانع بانكی، گمرك��ی تاكيد كردند و 
خواستار ارتباط بين گمركات و س��ازمان های استاندارد ايران 
و بنگالدش در جهت توس��عه همكاری های اقتصادی شدند. 
دو طرف همچنين افزايش همكاری مش��ترك بين دو كشور 
را از طريق تبادل بيش��تر اطالع��ات بين اتاق ه��ای بازرگانی 
خواستار شد.غالمحسين شافعی ضمن اش��اره به اشتراكات 
فراوان فرهنگی و دينی بين ايران و بن��گالدش، تصريح كرد: 
»دولت يازدهم همواره بر لزوم افزايش توسعه روابط اقتصادی 
با كش��ورهای مس��لمان تاكيد كرده و جايگاه وي��ژه ای برای 

كشورهای همسايه و مسلمان قائل است.«
رئيس اتاق ايران، حجم مناس��بات اقتصادی ميان دو كشور را 
ناچيز توصيف كرد و گفت: »در زمين��ه های مختلف فرصت 
همكاری وجود دارد ولی هم اكنون محصوالت نساجی توليد 
بنگالدش از طريق كشورهای ثالث به ايران صادر می شود كه 

بايد تالش كنيم اين روند به صورت مستقيم انجام شود.«
وی بر لزوم اجرا ش��دن قرارداد تجارت ترجيحی بين دو كشور 
و توافق ب��رای جلوگيری از اخذ مالي��ات مضاعف تاكيد كرد و 
گفت: »موافقت های گمركی، همكاری بيش��تر سازمان های 
اس��تاندارد دو كش��ور در كنار اجرايی ش��دن قرارداد تجارت 
ترجيحی، ابزاز های توس��عه مناس��بات اقتصادی هستند.« 
شافعی خواستار همكاری بيشتر اتاق های بازرگانی دو كشور در 
امر تبادل اطالعات و معرفی بخش های خصوصی شد و افزود: 
»تشكيل اتاق مشترك يا شورای تجاری می تواند ارتباط بين 
تجار و فعاالن اقصادی را رقم زند.« ش��افعی همچنين با اشاره 

به توانمندی های ايران در حوزه معدن گفت: »در زمينه های 
معدنی فرصت های فراوانی برای اس��تفاده از تجربيات بخش 

خصوصی ايران وجود دارد.«
رئيس پارلم��ان بخش خصوصی اي��ران ديگ��ر فرصت های 
همكاری بين دو كشور را انرژی و ترانزيت و حمل و نقل شهری 
عنوان كرد و گفت: »با تشكيل كميس��ون مشترك كه از سه 
سال پيش متوقف ش��ده بود می توان سرفصل های همكاری 

ها را پيگيری كرد.«
امیرحسین آمو: ايران نقش محوری در اقتصاد منطقه 

ايفا می كند
اميرحسين آمو وزير صنعت بنگالدش نيز ضمن اشاره به نقش 
محوری ايران در اقتصاد منطقه، از برنامه ريزی های نخس��ت 
وزير بنگالدش برای توسعه اين كشور تا سال 2021 خبر داد و 
گفت: » ما با برنامه های توسعه امروز به 6 درصد رشد اقتصادی 
رس��يده ايم و در س��ال های آينده پيش بينی می شود كه اين 
رقم را به 10 درصد برسانيم.« وزير صنعت بنگالدش از سرمايه 
گذاری كشورهای ژاپن، تايلند، هند و چين در بنگالدش خبر 
داد و گفت: »مزيت های خوب س��رمايه گذاری و شرايطی كه 
برای س��رمايه گذاران وجود دارد، امكان جذب بيشتر سرمايه 
گذاران خارجی را فراهم آورده اس��ت و اميدواري��م اتاق ايران 
با معرفی حوزه های مختلف اقتصادی بنگالدش به س��رمايه 
گذاران ايرانی زمينه حضور آنها را در اين كشور ايجاد نمايد.« وی 
زمينه های همكاری بين دو كشور را تجارت، انرژی، گردشگری، 
فرهنگ، آموزش، پتروشيمی و نفت عنوان كرد و افزود: »درسفر 
هيات های ايرانی و بنگالدشی طی يكسال اخير روابط دو جانبه 
مورد مذاكره قرار گرفته و در حوزه تج��ارت و افزايش صادرات 
به ايران توافق های خوبی ش��ده اس��ت.« آم��و، افزايش روابط 
اقتصادی با كشورهای اس��المی را الزمه وحدت بين امت های 
مس��لمان ارزيابی كرد و گفت: »آماده ايم تا با تش��كيل اتاق يا 
شورای مشترك تجاری بين دو كشور حجم مناسبات را بدون 
واس��طه افزايش دهيم.« وی از ديدار با وزيران ايران و مقامات 
بانك مركزی خبر داد و افزود: »برای رفع موانع نقل و انتقال دالر 
با مقامات بانك مركزی در حال مذاكره هستيم و اميدواريم كه 

نتايج مثبت را آن در آينده نزديك شاهد باشيم.«

  توسعه مناسبات با اجرای قرارداد 
تجارت ترجیحی بین ایران و بنگالدش

 اتاق
 بازرگانی

ادامه از صفحه اول
همراهي رييس وقت اتاق ايران، محس��ن جالل پور، با گروه ائتالف 
براي فردا تا حدي اين نظريه را قوت بخش��يد. ام��ا در عمل با كنار 
رفتن جالل پور اين تصور كه ساير گروه ها ديگر نقشي در سرنوشت 
اتاق ندارن��د از ميان رفت. از يك س��و نبودن ليدره��اي گروه هاي 
قديمي باعث شكل گيري گروه بندي هاي جديدي در داخل هيات 
نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران شد و از 
سوي ديگر انتخابات رييس نشان داد كه هنوز هم قديمي هاي اتاق 
بازرگاني سهم زيادي در تعيين سرنوش��ت اتاق دارند و با وجود در 
اختيار داش��تن كرس��ي هاي اندك اما مي توانند بس��ياري از آراي 

خاموشي را به سمت كانديداي مطلوب خود هدايت كنند.
 در حقيقت غالمحسين شافعي به خوبي توانست از اين ظرفيت ها 
اس��تفاده كند در حالي كه ائتالف براي فردا با وجود داشتن جايگاه 

قوي در هيات نمايندگان دوره هشتم به ساير گروه ها بي توجه بود.
در انتخابات عمال راي دادن به روش ليستي باعث شده است، ليستي 
كه 30درصد بيشتر از س��اير ليس��ت ها راي دارد، بتواند نزديك به 
100درصد كرسي ها را به دست آورد در حالي كه خودشان نيز قبول 
دارند افراد باصالحيتي به دليل حضور در ليستي ديگر از گود بيرون 
مانده اند. شايد بعد از 18 اسفند نمي شد، چنين حرفي زد اما امروز 
با گذشت يك ماه از انتخابات ميان دوره رييس اتاق بازرگاني و آرام 
ش��دن جو انتخاباتي مي توان اين نكته را مطرح كرد كه شايد روش 
ديگري جز آرا و دموكراسي مورد نياز است.  هيچ كس منكر اهميت 
نقش آراي عمومي و دموكراسي نيست اما تجربه نشان داده است كه 
در شرايطي كه به تصوير كشيده شد، ابزارهاي ديگري ممكن است 
بيش از دموكراسي پاسخگو باشند.يكي از مهم ترين اين تجربيات 
اس��تفاده از لويه جرگه اس��ت، تجربه يي كه در افغانس��تان صورت 

گرفت اما پاسخي مناسب به شرايط بس��ياري از نهادهايي بود كه با 
مشكالتي مانند مشكالت اتاق بازرگاني دست به گريبان هستند. در 
افغانستان هر بار درگيري و اختالف باال مي گرفت در نهايت جلسه يي 
با حضور بزرگان گروه هاي مختلف براي حل مشكالت برگزار مي شد. 
اين جلسات به لويه جرگه يا جرگه ملي، به معني گردهمايي بزرگ 
سران قبايل معروف شد. جرگه در كاربردهاي سياسي و اجتماعي آن 
به معني گردهمايي و نشست است. محتواي جرگه مردمي است و 
براي س��نجش آراي عمومي. از اين رو برخي آن را نوعي رفراندم يا 
همه پرسي خوانده اند.با توجه به وضعيت اتاق بازرگاني و شرايطي كه 
گروه هاي مختلف در درون آن دارند به نظر مي رسد اكنون بهترين 
فرصت براي ايجاد لويه جرگه يي متشكل از تمام فعاالن اقتصادي 
مطرح، بزرگ و با س��ابقه اتاق بازرگاني اس��ت تا با كنار گذاش��تن 

اختالفات درباره آينده اتاق بازرگاني اظهارنظر كنند.

لزوم تشكيل لویه جرگه در اتاق بازرگاني
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گفت وگو
نایب ریيس كميسيون بازار سرمایه خانه اقتصاد در گفت و گو با 

اتاق خبر اعالم كرد  

خطر رشد تورم در ماه های آتی
اتاق خبر:  دولت به دليل اهميت 
بازگرداندن رونق به اقتصاد كشور، 
با افزايش نقدينگی باعث افزايش 

تورم خواهد شد.
ميزان حج��م نقدينگ��ی طی 3 
سال گذشته چيزی حدود 2 برابر 
افزايش داشته يعنی از 450 هزار 

ميليارد تومان به ع��دد تقريبی 1000 ميلي��ارد تومان 
رسيده كه اين می تواند هش��داری برای به صدا درآمدن 

زنگ خطر تورمی شديد در اقتصاد كشور باشد.
البته به عقيده برخی كارشناس��ان اي��ن افزايش حجم 
نقدينگی بيشتر با جابه جا شدن پول در حساب های بانكی 
رخ داده كه عم��الً در افزايش تقاضا و به دنبال آن افزايش 
تورم زياد تاثيرگذار نيس��ت. در هر حال ش��رايط فعلی 
اقتصاد بگونه ای اس��ت كه با افزايش 2 برابری نقدينگی 
هنوز هم شاهد حاكميت ركود بر اقتصاد كشور هستيم و 
دولت با گذشت 3 سال از روی كار آمدنش هنوز نتوانسته 

وعده های اقتصادی خودش را عملی كند.
مسعود خوانساری، رييس اتاق بازرگانی تهران نيز اعالم 
كرد: در فصل اول سال 95 بدهی بخش دولتی نسبت 
به اسفند 94 مبلغ 16 هزار ميليارد تومان افزايش يافته 
است. همچنين حجم نقدينگی در بهار امسال نسبت به 
اسفند 94 به ميزان 4.2 رشد داشته است. سهم سپرده 
های كوتاه مدت از نقدينگی كل كشور در 3 ماه نخست 
امسال نسبت به اس��فند 94 افزايش داشته و در مقابل 
س��پرده های بلند مدت كاهش يافته است. به همين 
جهت ممكن اس��ت در نيمه دوم سال ش��اهد تورم 2 

رقمی باشيم.
در همين راس��تا س��عيده امير احم��دی، نايب رييس 
كميسيون بازار س��رمايه خانه اقتصاد ايران در گفت و 
گو با خبرنگار اتاق خبر در خص��وص احتمال افزايش 
تورم بيان داش��ت: به دليل رش��د نقدينگی قطعا اين 

اتفاق رخ خواهد داد.
وی ادامه داد: با نگاهی به آمارها شاهد هستيم كه تا پايان 
س��ال 94  نقدينگی حدود 30 درصد افزايش پيدا كرده 
است وهمين اتفاق ناخودآگاه باعث ايجاد تورم می شود 
چراكه گردش پول در ب��ازار افزايش می ياب��د. اين روند 
سبب شده است تورمی كه روند كاهشی را داشته با يك 

شيب ماليم به سمت افزايش تورم حركت كند.
امير احمدی در پاسخ به اين س��ؤال كه آيا سياست های 
دولت به نحوی اس��ت كه توانايی كنترل تورم را در ادامه 
راه داش��ته باش��د گفت: به دليل ركود بيش از حدی كه 
در اقتصاد حكم فرما بوده اس��ت دولت ناچ��ار به افزايش 

نقدينگی بوده است.
وی اف��زود: ب��ه عبارتی ب��ه تب��ع افزاي��ش نقدينگی 
افزايش تورم صورت می گيرد و دول��ت به ناچار برای 
بازگرداندن رونق به اقتصاد كشور، با افزايش نقدينگی 

باعث افزايش تورم خواهد شد.
نايب رييس كميسيون بازار س��رمايه خانه اقتصاد ايران 
تصريح كرد: ولی اين كه آيا دولت توانايی كنترل تورم را 

دارد يا خير بايد منتظر سياست های دولت بعدی باشيم.

اتاق خبر:  ابراهيم جميلی بنيانگذار گ��روه صنعتی و معدنی 
زرين معدن آس��يا در حاش��يه بازديد فعاالن بازار س��رمايه از 

كارخانجات اين گروه است.
او اعالم كرده كه در مالير در حوزه اكتشافات مس به نتايج 
خوبی رسيده ايم و بهره برداری از اين معدن هم در آينده ای 

نزديك انجام خواهد شد.
وی در خصوص طرح های توسعه ای مجموعه گفت: طرح 
های توس��عه ای  همواره مد نظر ماس��ت و در 12 ماه سال 
عمليات عمرانی و توس��عه ای همواره فعال است تا به هدف 
نهايی خود برسيم و هيچگاه پروژه های توسعه ای تعطيل 
نشده است.افزون بر اين،برای سه تا 5 ماه آينده برنامه های 
بسيار مهمی داريم اما به داليلی از جمله رقبا امكان بيان آن 

ها  وجود ندارد تا نتيجه نهايی به ثمر برسد.
ابراهيم جميل��ی در خصوص بودجه ش��ركت كيميا 
گس��تر زنجان هم گفت : چيزی كه در بودجه اعالم 
شده اس��ت بر مبنای محاس��بات و سهميه قطعی 
ماست، امسال شاهد كاهش سهميه خاك بوديم اما 

قطعا به دنبال خاك مازاد هستيم.
وی خاطر نشان كرد: ترجيح می دهيم 

بودج��ه را محتاطان��ه تنظيم كنيم 
و تمام جوانب را در نظر بگيريم تا 
بتوانيم بر مبنای آن روند حركتی 
قابل قبولی داشته باشيم تا مانند 
بسياری از شركت ها مجبور به 

تعديل منفی نباشيم .
جميل��ی در خص��وص قيمت 
س��هم كيميا و فزري��ن گفت: 
ترجيح ما اين است كه دخالتی 

در قيمت سهم نداش��ته باشيم 
و با سفته بازی قيمت س��هم رادستكاری 
نكنيم اما قطعا از سهم حمايت می كنيم 
و همواره در اين خصوص ش��فاف عمل 

كرده ايم.
وی در خصوص پيش بينی توليد گفت: 
برنامه توليد مجموع��ه با خاك ورودی 
رابطه مستقيم دارد چرا كه عيار خاك 
ورودی مشخص نيس��ت اما مجموعه 
زرين معدن اين توانايی را دارد تا خاك 
كم عيار را تا 3 براب��ر افزايش عيار دهد 
كه ساير رقباتوانايی 2 برابری سازی عيار 
را دارند. ضمن اين كه اگر عيار باال باشد 
قطعا ميزان توليد افزاي��ش و در صورتی 
كه خاك كم عيار باش��د به همان تناسب 
كاهش توليد خواهيم داشت.با اين وجود 
نسبت به پيش بينی شرايط بسيار بهتری 
داريم و قطعا بودجه سه ماهه سوم برای 
مجموعه های ما خيلی بهتر از 3 ماهه و 

شش ماهه خواهد بود.
او در پاسخ به اين موضوع كه توليد 5 ماهه 
كيميا برای امسال خوب نبود،گفت:سال 
گذش��ته عيار محصوالت توليدی كيميا 
پايين بود و امس��ال عيار تولي��دی برای 
كيميا باالرفته است و اين باعث باال رفتن 

ارزش توليد خواهد بود.در حال حاضر با توجه به بازار چين قدری 
محتاطانه مروادات اقتصادی را با تج��ار چينی انجام می دهيم  
اما مشكلی در خصوص فروش نداريم و بيش از كاالی توليدی 

مشتری برای محصوالتمان داريم.
به گفته بنيانگذار »فزرين«،در حال حاض��ر زرين معدن، يك 
معدن مس در مالير در اختيار گرفته و اين معدن شرايط مطلوبی 
دارد و برنامه های اكتش��اف اين معدن در مراحل پايانی است. 
كارخانه استحصال مس زرين معدن هم با هدف توليد سولفور 

و اكسيد مس راه اندازی خواهد شد.
جميلی در خصوص پيش بينی قيمت جهانی روی هم اين 
طور توضيح داد:  قيمت روی هنوز به س��قف قيمت نرسيده 
اس��ت و تا 2450 دالر تا 2500 دالر هم امكان رش��د قيمت 
دارد. تغييرات قيمت روی در گ��رو  توليد روی در 
جهان است. س��رب هم همين روال را دنبال 
خواهد كرد و انتظار كاهش آن چنانی قيمت 
اين فلزات را نداريم . مساله اصلی اين است 
كه مد نظر ما كف قيمت است و به نظر من 
قيم��ت روی در همين بازه نوس��ان خواهد 

داشت و تغيير جدی را مشاهده نخواهد كرد.
وی درخصوص عرضه سهام 
گفت : قطعا عرضه مديريتی 
در س��هام نخواهيم داشت. 
در تالش��يم تا ش��ناور سهم 
را افزايش دهي��م و  با دو گروه 
خارجی ب��رای فروش س��هام 
مذاكرات��ی هم انجام ش��ده 
اس��ت.عرضه س��هام برای 
افزايش شناور قطعا طوری 
نخواهد بود كه قيمت سهم 
خ��راب ش��ود.در صورت��ی كه 
خريدار عمده برای س��هام باشد 
برای فروش بلوك غير مديريتی 
استقبال می كنيم. اگر خريدار با 
قيمت مناسب تمايل به خريد 

داشته باشد عرضه خواهيم كرد.
حتما بخواني��د :  پرداخت 7 هزار 
ميليارد تسهيالت، جهت حمايت 
از واحده��ای تولي��دی كوچك و 
متوسط/ پرداخت 67 هزار ميليارد 

ريال تسهيالت در سال جاری
جميلی گفت: در مزايده معدن مهدی 
آباد شركت نكرده ايم. اما از آن معدن 
سهم داريم و مستندات محكمی هم 
براين اساس داريم. در خصوص دريافت 
خاك از اين معدن ،زرين معدن س��ال 

91 سهميه 300 هزار تنی دارد.
جميلی افزود: برنامه توليد س��ولفات 
ها را در ش��ركت های غير بورسی خود 
در دس��تور كار داريم از جمله سولفات 
روی و س��ولفات مس،همچني��ن 
پروژه تولي��د نقره دو ماه 
 آينده به به��ره برداری 

خواهد رسيد.

 پیش بینی »روی« ٢۵٠٠ دالری
از سوی ابراهیم جمیلی مطرح شد: 
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دليل افزایش قيمت برخی اقالم مصرفی 
ویژه محرم

اتاق خبر:  رييس اتحاديه بنكدارارن 
مواد غذاي��ی در گفتگو ب��ا اتاق خبر 
اعالم كرد: با ورود به ماه محرم، قيمت 
كاال های پر مص��رف اين ماه افزايش 
پيدا می كند كه دليل اين امر افزايش 

تقاضای اين محصوالت است.
محمد آقاطاه��ر در اي��ن خصوص 
افزود: با توجه به اينكه قيمت های عمده فروشی با خرده فروشی 
متفاوت است برخی محصوالت مانند برنج ايرانی، رب، روغن و 
حبوبات افزايش داشته قيمت نمك تغييری نكرده است و اين 

در حالی است كه قيمت شكر كاهش يافته است.
وی با تاكيد بر اينكه در تامين تقاضا مشكلی وجود ندارد تصريح 
كرد: طی ماه های گذشته اغلب محصوالت پر مصرف اين ايام 

دپو شده اند تا از افزايش كاذب قيمت ها جلو گيری شود.
آقا طاهر توضيح داد: برخی از توليد كنندگان و كش��اورزان در 
عرضه كاالهای مصرفی در محرم را با قيمت های باالتر به فروش 
می رسانند كه اين افزايش قيمت به هيچ عنوان قانونی نيست 

بلكه موجب برهم خوردن تعادل بازار می شود.
وی اظهار كرد: با اينكه مصرف برنج ه��ای خارجی در اين ماه 
بيشتر می شود اما ش��اهد آن هس��تيم كه قيمت برنج ايرانی 
افزايش چشم گيری داشته است لذا بخش عمده اين افزايش 
قيمت توهمی است كه توليدكنندگان و عرضه كنندگان در بازار 
ايجاد می كنند. رييس اتحاديه بنك��دارارن مواد غذايی درباره 
جلوگيری از اين امر اذعان داش��ت: بخش عمده اين مسئله از 
طريق فرهنگ سازی قابل اصالح است و اينكه توزيع كنندگان 
را قانع كنيم كه برای منافع بيشتر خود نبايد سالمت بازار را از 
بين ببرند. وی در پاي��ان افزود: به وجود آوردن سيس��تم های 
نظارتی مناس��ب می تواند به رفع اين مسئله كمك كند و بازار 

را از خطر آسيب پذيری حفظ كند.

تجهيز اصناف به صندوق مكانيزه، قانون 
و از الزامات روز است

اتاق خبر: علی اس��ماعيلی افزود: اگر 
دركس��ب و كارهای امروزی از ابزارهای 
فناوری اطالعات اس��تفاده نش��ود، در 
آين��ده ای نزدي��ك از عرص��ه تج��ارت 
و رقاب��ت حذف خواهند ش��د؛ ب��ر اين 
اس��اس بهره برداری از ابزارهای فناوری 
اطالعات ضروری اس��ت و تراكنش های 
الكترونيكی در بخش های مالی، مالياتی و ساير بخش های اقتصادی، 
بايد رشد داشته باش��د. وی با بيان اينكه ماده 71 قانون نظام صنفی 
يكی از صريح ترين الزامات قانوني براي نوسازي شبكه های صنفي و 
سيستم توزيع كشور از طريق ترويج استفاده از تجهيزات و ابزارآالت 
مدرن در بنگاه های صنفي را فراهم كرده است؛ گفت: اين ماده تاكيد 
می كند به  منظور تسهيل داد و ستد، ثبت و مستندسازي، نظارت بر 
قيمت ها و شفافيت در مبادالت اقتصادي، افراد صنفي عرضه كننده 
كاال يا خدمات مكلفند مطابق اولويت بندي مشاغل كه هر سال اعالم 

مي شود، از سامانه صندوق مكانيزه فروش ) P.O.S ( استفاده كنند.
اسماعيلی اظهار كرد: اين صندوق  ها در راستای شفاف سازی 
عملكرد مالی اصناف، دريافت ماليات عادالنه و مس��تند به 
عمليات مالی و بر اس��اس ابالغ هيات دولت، در اجراي ماده 

121 قانون برنامه پنجم توسعه نصب خواهد شد.
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اتاق خب�ر:  اين روزها مبارزه با معضل قاچاق كاالهاي مصرفي 
جزو دغدغه مسووالن تشكلي و همچنين نهادهاي دولتي شده 
است. از طرفي براي مبارزه با اين پديده شوم هريك از نهادهاي 
نظارتي و تشكلي به ارائه برنامه ها و راهكارهاي مورد نظر بسنده 
مي كنند، راهكارها و برنامه هايي كه به گفته كارشناسان زمان آن 

براي اين دوره از اقتصاد كشور گذشته است.
 به عبارت ديگر؛ توليدكنندگان براين باورند كه زمان ارائه برنامه 
گذشته و دستگاه هاي نظارتي نيز براي مبارزه با اين پديده شوم 
تنها به چند دستورالعمل اكتفا مي كنند و در نهايت طي يك بازه 
زماني تمام اين نوع برنامه هاي مقطعي رو به فراموشي مي رود. 
در همين راستا حسن نيل فروش زاده، عضو هيات مديره انجمن 
نساجي درباره برنامه هاي كوتاه و مدت و مقطعي مبارزه با قاچاق 
گفت: »در اين بازه زماني قاچاق به عنوان يك جريان فسادي و 
به فرهنگ تبديل شده است كه مسكن آن طرح هاي كوتاه مدت 
و مقطعي نيس��ت؛ در واقع ما به جاي اقدام ه��اي روبنايي بايد 
درصدد تامين وتجهيز در امور زيربنايي باشيم.«از سوي ديگر 
رييس اتحاديه لباس ورزشي تفرش خبر از جوالن جنس هاي 
قاچاق در بازارچه هاي محلي از سوي شهرداري ها داد.همچنين  
حس��ن نيل فروش زاده به »تعادل« گفت: طي سال هاي اخير 
ما شاهد يك س��ري برنامه هاي راهبردي براي مبارزه با معضل 
قاچاق از سوي دولتمردان بوده ايم اما متاسفانه هيچ يك از اين 
نوع برنامه ها كافي نبوده و به عبارت ديگر، ما ش��اهد مماشات 

كردن برخي دستگاه ها با يك سري از افراد هستيم.
 به گفته وي؛ متاس��فانه اين روزها قاچاق به عنوان يك جريان 
فس��ادي و به يك فرهنگ تبديل ش��ده اس��ت. حتي دستگاه 
مسوول نيز براي اداره و حل اين نوع معضالت همكاري الزم را به 
عمل نمي آورد. يعني متوليان دولتي براي مبارزه با قاچاق به ارائه 
برنامه، دستورالعمل و قانون مي پردازند اما در عمل هيچ گامي 
براي آن برنمي دارند كه به عقيده بنده مماشات كردن با برخي 
افراد در نهايت تخريب زيربناها را به دنبال خواهد داشت.  وي در 
ادامه توضيح داد: متاسفانه براي اجراي اين نوع طرح ها و برنامه ها 
نيز دستگاه ها سراغ برخي افراد ناتوان و ضعيف مي روند كه در 
نهايت منجر به پايمال شدن حقوق اين افراد مي شود و در نهايت 
باندهاي بزرگ شبكه قاچاق نيز هر روز به طور قارچ وارانه رشد 
مي كنند. نيل فروش زاده درادامه گفت: ما نمي گوييم كه ارائه اين 
نوع برنامه ها اثر بخش نيست بلكه منظور ما اين است كه متوليان 
به ارائه برنامه ه��اي قاطعانه پيش روند؛ چرا ك��ه با حرف هيچ 
اقدامي عمال انجام نخواهد شد. در واقع معضل ساختار كنوني 
اقتصاد انگشت شمار نيست و ما بايد از كارهاي كوچك و روبنايي 

دست كشيده و سراغ تعمير زيرساخت ها باشيم.
 ساماندهي وضع پوشاك در ايران

در همين حال رييس اتحاديه پوشاك برگزاري نخستين همايش 
آموزشي مد و لباس با حضور اساتيد فرانس��وي براي طراحان و 
توليد كنندگان ايراني را سبب س��اماندهي وضع توليد پوشاك 
در ايران اعالم كرد. ابوالقاس��م ش��يرازي در حاش��يه برگزاري 
نخس��تين همايش آموزش��ي در گفت وگو با خبرگزاري صدا و 
سيما افزود: اتحاديه پوشاك سال گذشته تفاهمنامه هاي متعدد 
آموزشي با دانشگاه هاي سراسر جهان از جمله ايتاليا، فرانسه و 
آلمان امضا كرده است كه نخستين همايش آموزشي با حضور 
فرانس��وي ها برگزار شد. وي اجرايي ش��دن اين تفاهمنامه ها را 

سبب ساماندهي وضعيت توليد پوشاك در ايران دانست و گفت: 
در اين همايش آموزشي روش هاي توليد برتر و باكيفيت، نحوه 
توليد صادرات محور، افزايش بهره وري، كاهش هزينه ها و ايجاد 
ارزش افزوده در پوشاك، آموزش داده مي شود و ما نيز به عنوان 
نماينده تش��كلي اين صنعت درصدد پيگيري امور براي ارتقاي 
صنعت پوشاك هستيم. رييس اتحاديه پوش��اك برگزاري اين 
همايش هاي آموزشي را سبب افزايش توان رقابت توليد كنندگان 
داخلي با همتايان خود در سراسر جهان اعالم كرده و تصريح كرد: 
اين اتفاق و اش��تياق توليد كنندگان ايراني براي حضور در دوره 
آموزشي ش��روع دوباره صادرات محصوالت ايراني با معيارهاي 
برندهاي معروف جهان در بازارهاي بين المللي اس��ت. شيرازي 
با اشاره به شناس��ايي 50 تا 60 برند ايراني ادامه داد: طراحان و 
توليد كنندگان ايراني در پايان اين دوره طراحي هاي ارائه شده 
خارجي را در كش��ور بومي س��ازي و بر اس��اس ايده هاي ايراني 

اسالمي به مصرف كننده داخلي عرضه خواهد كرد. 
 جوالن جنس هاي قاچاق در بازارچه هاي محلي

از سوي ديگر رييس اتحاديه لباس ورزشي تفرش با بيان اينكه 
كاسبي مغازه داران با فعاليت سه شنبه بازارها كساد است، گفت: 
متصدي بازارهاي مورد بحث شهرداري است كه به خاطر نفع 
مالي خودش اهميتي به ركود كسب و كار در ميان مغازه داران 
كه بر اثر اي��ن بازارها به وجود آمده اس��ت، نمي دهد. مصطفي 
منافي اظهار كرد: وضعيت بازار راكد است و از طرفي سه شنبه 
بازارهاي برخي شهر ها هم وضعيت كس��ب و كار را كال مختل 
كرده اس��ت و هم در اين بازه زماني شاهد ورود كاالهاي قاچاق 
هس��تيم، معضلي كه تا به امروز هيچ برنامه ش��فافي براي آن 

مشخص نيست.
 شهرداري ها توجهي به درآمد مغازه ها ندارند

رييس اتحاديه لباس ورزشي تفرش ادامه داد: متصدي بازارهاي 
مورد بحث ش��هرداري اس��ت كه به خاطر نف��ع مالي خودش 
اهميتي به ركود كس��ب و كار در ميان مغازه داران كه بر اثر اين 
بازارها به وجود آمده اس��ت، نمي دهد. منافي با اش��اره به اين 
موضوع كه اجناس گران است و قدرت خريد مردم پايين آمده، 
اذعان كرد: در ماه مهر واقعا وضعيت تاسفباري در بازار حاكم بود.  
رييس اتحاديه لباس ورزشي تفرش گفت: شهر از اقشار 
كارمندي و به خصوص كارگري است كه مردم وضعيت 
اقتصادي بدي دارند. وي با بيان اينكه كارگران ساختماني 
كه اصال كاري ندارند چون س��اخت و سازي نيست، بيان 
كرد: كارگران ش��هرداري هم چند ماه اس��ت كه حقوق 
نگرفته اند و كارخانجات هم كه حقوق كارگران را با تعويق 
دو الي سه ماهه پرداخت مي كنند، بنابراين اين افراد سراغ 

برخي كارهاي كاذب مي روند.

فروش كاالهاي قاچاق از سوي بازارچه هاي محلي
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اقتصاد در پیچ تاریخي خود قرار گرفته است 
با اجرايي شدن برجام برخي از فعاالن بخش 
خصوصي بر اين باورند ك��ه دولت آنگونه كه 
بايد در س��فارتخانه هاي خود نتوانس��ته فضا 
را براي اجرايي كردن ديپلماس��ي اقتصادي 

ايجاد كند.
از نظر آن��ان برجام زماني ب��ه نتيجه مطلوب 
خواه��د رس��يد ك��ه اقتص��اد از سياس��ت 
ياران��ه بگي��رد و روابط بين المللي براس��اس 
مناف��ع اقتص��ادي پايه گذاري ش��ود. مهدي 
عس��لي در اين باره معتقد اس��ت ك��ه الگوي 
ديپلماس��ي اقتصادي در دنيا آزموده ش��ده 
و ج��زو بديهي ترين روش هاي كش��ورداري 
اس��ت كه متاس��فانه در ايران ب��ه دليل وفور 
درآمدهاي نفت��ي كمتر به آن توجه ش��ده و 
برخي دولتمردان در گذش��ته ب��ا اين تصور 
كه كش��ورهاي ديگر به مناب��ع زيرزميني ما 
وابس��ته اند به جاي گس��ترش رابطه با دنيا، 
تن��ش، دش��مني و قطع رابط��ه را ب��ا ديگر 

كشورها در پيش گرفتند.
اين اقتص��اددان مي گويد: چنين سياس��تي 
پايدار نخواهد ب��ود و در بلندمدت منافع ملي 
ما را با تهدي��د مواجه خواهد ك��رد از اين رو 
نياز است تا ديپلماسي سياس��ي و اقتصادي 
در راس��تاي هم قرار گيرند و به تامين منافع 
ملي بپردازند.او در گفت وگو با »تعادل« بر اين 
باور است كه اگر قدرت نرم اقتصادي در كشور 
نهادينه شود، آنگاه مي توان از ابزار اقتصاد به 
عنوان يك برگ برنده در مذاكرات خود با دنيا 

استفاده كرد.
برخي از فعاالن اقتص�ادي بر اين باورند 
كه با اجرايي ش�دن برجام بهتر است تا 
دولت به س�مت اجرايي ك�ردن اهداف 
ديپلماسي پیش برود و ادبیات جديدي 
در اي�ن رابطه ايج�اد كند. به نظر ش�ما 
اقتص�اد ايران ت�ا چ�ه ان�دازه نیازمند 

ديپلماسي اقتصادي است؟
دو س��ال پيش كه مذاكرات هس��ته يي در اوج 
خود قرار گرفت��ه بود و مي رفت ك��ه به نتيجه 
برسد، وزير امور خارجه فرانسه بر اساس برخي 
منافع بين المللي خود يا مي��ز مذاكره را ترك 
مي كرد يا اينكه راه رس��يدن به توافق را دشوار 
كرده و به مانند يك پلي��س بد به نقش آفريني 
مي پرداخت. گوي��ي برخي گم��ان مي كردند 
كه تمام اعضاي گ��روه 1+5 با اي��ران به توافق 
رسيده اند و فقط فرانسه است كه از مواضع خود 
كوتاه نمي آي��د و قصد دارد ميز ب��ازي را به هم 
بزند. با اين سابقه منفي كه از لوران فابيوس در 
اذهان باقي مانده بود كمتر كسي فكر مي كرد 
كه او جزو نخستين وزراي خارجه اروپايي باشد 
كه پس از توافق به ايران مي آيد و سعي خواهد 
كرد تا به نفع اقتصاد كش��ورش ب��ا دولتمردان 
ايراني ب��ه بحث و گفت وگ��و بپردازد.توافق كه 

صورت گرفت دولت فرانسه در اقدامي عقالني 
مواضع خ��ود را تغيي��ر داد و به وزي��ر خارجه 
خود ماموريت جديدي داد تا كش��ورش بتواند 
در رقابت با س��اير اروپايي ها با ايران به توسعه 
فعاليت هاي اقتصادي اش بپردازد. در حقيقت 
تم��ام كش��ورهاي توس��عه يافته دني��ا تالش 
مي كنند تا با اس��تفاده از ظرفيت ديپلماسي و 
چانه زني هاي بين المللي به نفع بهبود وضعيت 
اقتصادي و منافع ملي شان گام بردارند و قدرت 
نرم ايجاد ك��رده و توان اقتصادي ش��ان را باال 
ببرند. حتي دس��تگاه عريض و طويل سياست 
خارجه امريكا نيز با وجود تمام قدرتي كه دارد، 
تمام هدفش را ب��ه كار مي گيرد ت��ا جايي كه 
منافع امريكا ايجاب مي كند با كشورهاي ديگر 
به مذاكره بپردازد و از اين راه براي تامين منافع 

اقتصادي اش بهره ببرد.
با توجه به س�اختار نفتي اقتصاد ايران، 
فكر مي كنید كه ديپلماس�ي اقتصادي 
مبتني ب�ر توس�عه فعالیت ه�اي بخش 

خصوصي در ايران موفق شود؟
دني��ا  در  اقتص��ادي  ديپلماس��ي  الگ��وي 
آزموده ش��ده و ج��زو بديهي ترين روش هاي 
كشورداري اس��ت كه متاس��فانه در ايران به 
دليل وف��ور درآمده��اي نفتي كمت��ر به آن 
توجه ش��ده و برخي دولتمردان در گذش��ته 
با اي��ن تصور كه كش��ورهاي ديگر ب��ه منابع 
زيرزميني ما وابس��ته اند به جاي گس��ترش 
رابطه با دنيا، تنش، دش��مني و قطع رابطه را 
با ديگر كش��ورها در پيش گرفتن��د. غافل از 
اينكه چنين سياس��تي پاي��دار نخواهد بود و 
در بلندمدت منافع ملي ما را با تهديد مواجه 

خواهد كرد.
چنين تجربه يي در دولت قبل آزموده ش��د و 
دولتمردان آن به جاي ايجاد اعتماد و احترام 
گذاشتن به ساير كشورها راه دشمني و خشم 
ورزي��دن به آنه��ا را برگزيدند كه باعث ش��د 
تا قدرت ه��اي بزرگ دنيا چندي��ن قطعنامه 
س��نگين عليه كش��ور صادر كنند و ما را در 

موقعيت ش��ديدترين تحريم ه��اي قرن قرار 
دهند.در ادبيات ما تاكيد ش��ده كه گذش��ته 
چراغ راه آينده اس��ت و اگر از اي��ن جمله وام 
بگيري��م، مي توانيم بگوييم كه باي��د از رفتار 
دولتمردان س��ابق خ��ود درس بگيريم و به 
جاي تخاصم ب��ا دنيا راه تعام��ل را برگزينيم 
و از آن ب��راي رش��د اقتص��ادي كش��ورمان 

بهره برداري كنيم.
اگر ب��ه خاطر داش��ته باش��يد با تواف��ق وين 
اميدواري هاي زي��ادي براي بهب��ود وضعيت 
اقتصادي كش��ورمان به وجود آم��د و فعاالن 
اقتصادي خارجي ك��ه از دور اوض��اع را رصد 
مي كردن��د، فرص��ت را مغتنم ش��مرده اند تا 
بتوانند در گوش��ه يي از كش��ورمان به فعاليت 
بپردازند. به همين خاطر است كه در هفته هاي 
پ��س از تواف��ق اولي��ه گروه ه��اي مختلفي از 
بزرگان صنعت��ي دنيا پا به ايران گذاش��تند تا 
پس از مذاكرات سياس��ي هسته اي، مذاكرات 
اقتصادي را در پي��ش گيرن��د و از اين طريق 

رابطه خود با ايران را توسعه دهند.
اين رفت و آمدها نیز پس از برجام ادامه 
داشته اما به نظر مي رسد كه كشور هنوز 
نتوانس�ته ش�رايط پس�اتحريم را براي 
گفت وگو با فعاالن اقتص�ادي دنیا آماده 

كند. دلیل آن چیست؟
به نظر مي رسد ش��ور و هيجان ايجاد شده در 
ميان فعاالن اقتصادي داخلي و خارجي، پس 
از برجام اين فرصت را به وج��ود آورده تا هم 
فعاالن اقتصادي كش��ور خود را محك بزنند 
و بدانند در كجاي تولي��د دنيا قرار گرفته اند و 
هم فعاالن اقتصادي خارجي ارزيابي جامعي 
از ايران داشته باشند و از اين طريق اطالعات 
خ��ود ب��راي س��رمايه گذاري در بخش هاي 

مختلف را به روزرساني كنند.
طبيعي است كه اگر ما نتوانيم از اين فرصت 
نهاي��ت اس��تفاده را ببريم ش��ايد هيچ وقت 
ديگر نتواني��م از مزاياي فضاي ايجاد ش��ده 
بهره ب��رداري الزم را كنيم و مانند گذش��ته 

دس��ت حس��رت گزيم و بار ديگر ش��اهد از 
دس��ت رفتن فرصت ه��ا باش��يم. آنگونه كه 
شاهد هس��تيم فضاي اقتصادي كشور براي 
شرايط پساتحريم هنوز آماده نيست و به نظر 
مي رس��د كه رفت و آم��د هيات هاي خارجي 
جدي گرفته نمي ش��ود. اگر اي��ن رويه ادامه 
يابد جريان تندرو دوباره دست به كار مي شود 
و ب��ا زير س��وال ب��ردن توافق حاصل ش��ده، 
مزاحمت هاي سياسي را براي دولت به وجود 
خواهد آورد به ويژه آنكه در آستانه انتخابات 
مهم رياست جمهوري و ش��وراهاي اسالمي 
قرار گرفته ايم و ممكن اس��ت كه كشور براي 
چند ماهي با هيجانات سياس��ي و اجتماعي 
مواجه ش��ود. بهتر اس��ت تا مديريت اقتصاد 
در دوران پس��اتحريم يك��ي از ماموريت هاي 
جدي باش��د تا بتواند با برنامه ري��زي بهتر و 
هدفمندتري هيات هاي خارج��ي را هدايت 
كرده و به هر كدام از آنها فرصت هاي كس��ب 
و كار و سرمايه گذاري در كشورمان را معرفي 

كند.
دول�ت در اي�ن می�ان چگون�ه باي�د 

سیاست گذاري كند؟
كار دولت در اين خصوص آنچنان هم آسان به 
نظر نمي رسد و همان گونه كه رييس جمهور 
در يك��ي از س��خنراني هاي س��ال گذش��ته 
خود گفت��ه بودند، برخي از كاس��بان تحريم 
منطقه يي در كشورهايي نظير چين و امارات 
ك��ه در دوران نه صل��ح و نه جن��گ باالترين 
داش��تند،  را  اقتص��ادي  بهره برداري ه��اي 
مزاحمت ايجاد خواهند كرد و سعي مي كنند 
تا كماكان آسمان فضاي سياسي و اقتصادي 
را غبارآل��ود كنن��د ت��ا منافع ش��ان به خطر 
نيفتند. اين تض��اد منافع يك��ي از مهم ترين 
موانع موجود بر سر راه استفاده از ديپلماسي 
كارآمد براي توس��عه اقتص��ادي خواهد بود 
و س��بب مي ش��ود تا اوضاع اقتصادي كشور 

آنچنان هم تغيير نيابد.
در چنين ش��رايطي تنه��ا نقطه امي��د، اراده 
حاكميت براي حل مسائل اقتصادي در دوران 
پساتحريم اس��ت كه در اين صورت مي توان 
اميدوار ب��ود كه با ارتقاي ق��درت نرم، فضاي 
كشور براي حضور س��رمايه گذاران خارجي 
مس��اعد ش��ود آنها بتوانند در فضايي آرام و 

حرفه يي به فعاليت مشغول شوند.
اما اگ��ر چنين اراده يي ش��كل نگرفته باش��د 
هر گون��ه اقدام ب��راي بهبود وض��ع اقتصادي 
از طري��ق حض��ور س��رمايه گذاران خارجي با 
شكست مواجه خواهد شد و چنين وضعي اين 
پيام را به دنيا مي رس��اند كه ايران چه تحريم 
باشد و چه تحريم نباش��د جاي مناسبي براي 
فعاليت هاي اقتصادي نخواهد بود و بهتر است 

سرمايه ها در نقاط ديگر دنيا به گردش درآيد.

گفت  و گو با مهدي عسلي درباره استفاده از دیپلماسي اقتصادي براي بازسازي اقتصاد كشور 
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تصویر روز:  باز این چه شورش است که در خلق عالم است

خبر
ركوردزنی تسال در فروش خودروی برقی

اتاق خبر:  كارشناسان معتقدند اين 
امر نش��انگر افزاي��ش عالقه عموم 
مردم به خري��د خودروهای برقی 
اس��ت كه س��وخت های فسيلی 
مصرف نمی كنند و برای حفاظت 
از محيط زيس��ت و كاهش توليد 

گازهای گلخانه ای گزينه مناسب تری هس��تند. بر اساس 
آماری كه توسط شركت تسال منتشر شده، اين شركت در 
سه ماهه سوم سال 2016 موفق به تحويل 24500 خودرو 
به خريداران شده كه نسبت به س��ه ماهه دوم سال 2016 

رشدی 70 درصدی داشته است.
از مجموع اين خودروها 15800 خودرو مدل اس س��دان و 
8700 خودرو م��دل X SUV بوده اند. اين ش��ركت برای 
افزايش فروش،برنامه های تش��ويقی وي��ژه ای را نيز به اجرا 
گذاشته است، البته از ميزان موفقيت اين طرح ها و استقبال 
از آنها خبری در دست نيست.  شركت تسال پيش بينی كرده 
كه ميزان توليد و عرضه خودرو در س��ه ماهه چهارم س��ال 
2016 تقريبا به اندازه سه ماهه سوم سال 2016 خواهد بود. 
اين شركت اميدوار است در مجموع بتواند در نيمه دوم سال 

2016 بيش از 50 هزار خودرو به فروش برساند.

ایران خودرو رقيب “كمری” را وارد بازار می كند
اتاق خب�ر: معاون بازاريابی و فروش 
گروه صنعتی ايران خودرو از عرضه 

خودرو جديد پژو 508  خبر داد.
مصطفی خ��ان كرم��ی در حاش��يه 
در  خ��ودرو  صنع��ت  نمايش��گاه 
تبريزگفت: در نظ��ر داريم اين خودرو 
را وارد بازار ك��رده و محك بزنيم، اين 

خودرو رقيب محصوالت سوناتا، كيا و  تويوتا كمری است و مطمئناً 
قيمت آن مناس��ب با كيفيتش خواهد بود. پژو 508 يك س��دان 
خانوادگی بزرگ است كه برای نخستين بار، در اواخر سال 2010 
ميالدی و در نمايش��گاه خودروی پاريس به نماي��ش درآمد. اين 
خودرو جانشين مدل 407 به ش��مار می آيد ولی از لحاظ ابعادی 
از آن بزرگ تر ب��وده و از اين جنبه خاص، مدل 607 را هم پش��ت 
سر نهاده است. خودروی مذكور بر مبنای پلت فرم PF3 كمپانی 
PSA تكوين و توسعه يافته و اين پلت فرم و بخش اعظم قطعات 
پيشرانه آن با نسل دوم سيتروئن C5 مشترك است. ايران خودرو 

هنوز در مورد قيمت اين خودرو خبری را منتشر نكرده است.

اتاق خبر: رضا رضايی  در برنامه تيتر امشب شبكه خبر سيما 
اظهار داش��ت: قرارداد اخير با رنو اتف��اق مباركی برای صنعت 
قطعه سازی كشور اس��ت. با توجه به اينكه س��هم رنو در اين 
قرارداد 60 درصد است بنابراين منافع خود را بيشتر حفظ می 
كند و فناوری را به كشور وارد خواهد كرد.وی گفت: رنو با انتقال 
فناوری و حمايت از قطعه سازان ايرانی به كشور می آيد.رضايی 
با بيان اينكه خودرو سازی صنعت بومی ما نيست افزود: خودرو 
سازان و قطعه سازان كشور نتوانسته اند در سال های گذشته 
برای قيمت مناسب قدرت رقابت و رضايت مشتريان نوآوری 
داشته باشند.رئيس انجمن قطعه س��ازان خودرو افزود: برای 
موفقيت خودرو سازی و قطعه سازی كشور قرارداد اخير با رنو 
مسير درستی است.وی با بيان اينكه سرمايه گذاری در صنعت 
دفاعی و صنعت خودرو سازی يكسان نيست گفت:دولت برای 
حمايت از خودرو سازان كاری نكرده اس��ت.رضايی افزود: در 
حالی كه رنو نشان داده است در ايران می ماند و انتقال فناوری 
دارد ژاپن، كره و چين حاضر نيس��تند در اي��ران خودرو توليد 
كنند.رئيس انجمن قطعه س��ازان خودرو با بيان اينكه روزانه 
600 ال 90 در كشور توليد می شود گفت: مجلس و اشخاصی 
جلوی تيراژ باالی ال 90 را در كش��ور گرفتند در حالی كه قرار 
بود 5 مدل ال 90 در ايران توليد شود اما گفتند رنو می خواهد 
پول ملت را ببرد و غارتگر است .وی افزود: درباره قرارداد اخير با 
رنو 9 ماه مطالعه شد و رنو با ديد فعاليت بلند مدت به ايران آمده 
است .رضايی گفت:  رنو زمينه را در هشت ماه گذشته برای اينكه 
كيفيت خودروها دست خودش باشد فراهم كرده است.رئيس 

انجمن قطعه سازان افزود: ظرفيت اوليه توليد كارخانه مشترك 
رن��و و ايدرو س��االنه 150 هزار دس��تگاه ب��وده و دو خودروی 
س��يمبل و داس��تر جديد به عنوان اولين محصوالت در سال 
2018 در اين كارخانه به توليد خواهند رس��يد.رئيس انجمن 
قطعه سازان خودرو با بيان اينكه كيفيت خودرو های كنونی از 
كيفيت خودروهای 15 سال پيش بهتر شده است افزود : نمونه 
آن خريد سه هزار رنو ساندرو در 30 دقيقه به وسيله مردم بود.

وی با بيان اينكه شركت رنو با مشخص كردن تعهدات روشن 
در آوردن سرمايه و س��هم 30 درصدی در فروش قطعات قدم 
برداشته اس��ت گفت: رنو همراه با فناوری پول نيز وارد كشور 
می كند.رضايی افزود: تقاضای بازار داخل��ی اجازه صادرات ال 
90 را نمی دهد.رئيس انجمن قطعه س��ازان خودرو گفت: در 
زمان تحريم ها خودرو س��ازی پژو از ايران رفت اما رنو ايستاد.

وی افزود: قوانين و مقررات كشور موجب شده است كه سرمايه 
گذاران خارجی نگران سرمايه گذاری در كشورمان باشند.

انعقاد قرارداد با رنو اتفاق مباركی است

اتاق خبر: با عقد تفاهم نامه ميان رنو و سازمان گسترش 
و نوسازی صنايع ايران )ايدرو(، حضور مستقل اين 
شركت فرانسوی در صنعت خودرو كشور كليد 
خورد تا نقطه عطفی در تاري��خ دومين صنعت 

بزرگ داخلی پديد آيد.
اي��ن در حالی اس��ت ك��ه خودروس��ازان داخلی 

نس��بت به اين اتفاق مهم س��كوت پيش��ه كرده و له يا 
عليه آن هنوز اظهارنظری نكرده اند. آن طور كه كارشناس��ان 
می گويند، حضور مستقل رنو در ايران، تبعات مثبت و رضايت 
بخشی به دنبال خواهد داشت، زيرا سبب می شود اين شركت 
معتبر اروپايی، فرهنگ جهانی توليد، ف��روش و خدمات پس 
از فروش را به خودروسازی كش��ور تزريق كند. در حال حاضر 
مس��ائلی مانند كيفيت پايي��ن، قيمت باال و خدم��ات پس از 
فروش نامناس��ب، موجب نارضايتی مش��تريان ايرانی است و 
طبعا رفع اين چالش ها می تواند سطح رضايتمندی ايرانی ها را 

صعودی كند. اين در شرايطی است كه تجربه حضور 
رنو در ايران نش��ان داده اين خودروساز در مسائلی 
مانند كيفيت و خدمات پس از فروش، جديت و 
توانايی بااليی داشته و حاضر نيست به هر قيمتی 
از سطح كيفی محصوالت و خدمات خود بكاهد. 
اگر نگاهی به آمارهای كيفی بيندازيم، مش��خص 
می شود رنو توانسته مشتريان ايرانی را راضی نگه دارد و 
از همين رو محصوالت اين خودروساز در بازار كشور همواره با 
استقبال عمومی روبرو می شود. در اين بين، به نظر می رسد تنها 
چالش رنو، قيمت محصوالتش است كه وقتی رنو خود پروسه 
فروش محصوالتش را در دست بگيرد، آنها را با قيمت كمتر و 
مناسب تری روانه بازار ايران خواهد كرد. با اين حساب، سكوت 
خودروس��ازان در ماجرای »تفاهم نامه رنو و ايدرو« طبيعی به 
نظر می رسد، زيرا آنها بيم اين را دارند كه نتوانند در رقابت با اين 

خودروساز فرانسوی، دست باال را داشته باشند.

سكوت خودروسازان در برابر تفاهم  نامه رنو


