
س�هم گردش�گري در تجارت كل دني�ا حدود 
7 درص�د اس�ت و به رغ�م اينك�ه در اي�ران 
جاذبه ه�اي مختل�ف و متن�وع گردش�گري 
وج�ود دارد، اي�ران فق�ط ني�م درص�د را در 
اختي�ار دارد و ب�راي جذب گردش�گر بيش�تر 
ب�ه ۲۱ ميليارد دالر س�رمايه گذاري ني�از دارد. 
امروزه درآمد صنعت گردش��گري با درآمد حاصل 
از صنعت نفت و خودروسازي مقايسه مي شود كه 
ش��ايد اين مقايسه درست باش��د، اما از نظر ارزش 
افزوده صنعت گردشگري قابل مقايسه با هيچ كدام 
از بخش هاي اقتصادي نيست. رئيس اتاق بازرگاني 
ايران در نشس��ت صبحان��ه كاري فع��االن بخش 
خصوصي با علي اصغر مونس��ان ، سرپرست وزارت 
ميراث فرهنگي صنايع دس��تي و گردشگري ايران 
كه در اتاق بازرگاني ايران برگزار شد، از عدم تثبيت 
مديريت در بخش گردش��گري در طول سال هاي 
گذشته انتقاد كرد و به خواسته هاي بخش خصوصي 
اشاره كرد و گفت: »يكي از درخواست هاي ما تقويت 
حض��ور بخش خصوص��ي در صنعت گردش��گري 

است.« 
غالمرضا شافعي گفت : »سهم گردشگري در تجارت 
كل دنيا حدود ۷ درصد است و به رغم اينكه در ايران 
جاذبه هاي مختلف و متنوع گردشگري وجود دارد، 

ايران از اين سهم نيم درصد را در اختيار دارد.« 
رئيس اتاق بازرگاني ايران با ارائ��ه آماري از ميزان 
اش��تغال و درآمدزايي بخش گردش��گري در دنيا 
افزود: »آمارهاي جهاني نشان مي دهد امروز بيش از 
يك ميليارد و 250 ميليون نفر در دنيا در اين بخش 
و در صنعت گردشگري مشغول به كار هستند و اين 
درحالي است كه آمارهاي موجود حاكي از درآمد 
ساالنه اين صنعت به ميزان يك هزار و 500 ميليارد 

دالر است.« 
وي افزود: »ايران يكي از ارزان ترين كشورها براي 
گرش��گران خارجي اس��ت و اين فرصت استثنايي 

براي بهره مندي را فراهم مي كند، اما مسئله مهم تر 
اهميت اثر اجتماعي بر صنعت گردشگري است.« 

ش��افعي اظهار داش��ت: »متأس��فانه تصويرسازي 
درستي از ايران در جامعه بين الملل انجام نمي شود، 
در حالي كه انتقال درس��ت تصوير اي��ران به بيرون 
در توسعه اين صنعت بس��يار مؤثر است. در تدوين 
سياس��ت هاي كالن انتظ��ار اين اس��ت كه بخش 
خصوصي حضور داش��ته باش��د و مش��اوره دهد. 
همچنين بخش خصوصي بايد در تدوين سياست ها 
در شوراي عالي فرهنگي گردشگري حضور داشته 

باشد.« 
وي افزود: »تسريع در تدوين سند ملي گردشگري 
هم ج��زو خواس��ته هاي تش��كل ها و نهايت��اً براي 
چش��م انداز آينده موضوع ايجاد تس��هيالت ويژه 
و حماي��ت الزم در حوزه گرش��گري كش��ور جزو 
خواس��ته هاي مهم بخش خصوصي است. در اين 
جلسه تعدادي از فعاالن بخش خصوصي در حوزه 
صنايع دس��تي و گردش��گري به بيان نقطه نظرات 
خود پرداختند و اصالح آمارهاي ارائه شده از حضور 
گردش��گران در اي��ران، كاهش اس��تعالمات براي 
فعاليت در اين بخش، سياستگذاري براي تسهيل 
فعاليت و همچنين توجه به آموزش در اين بخش را 

از سرپرست اين وزارتخانه خواستار شدند.« 
  استقبال گردش�گران خارجي از »بوتيك 

هتل هاي« ايران
همچنين علي اصغر مونس��ان با بيان اينكه امروزه 
گردشگري به عنوان اقتصاد سوم در جهان شناخته 
مي شود و رشد آن بيش از ساير بخش هاست، اظهار 
كرد: »پيش بيني ها از اقتصاد جهاني نشان مي دهد 
كه با افزايش سهم هوشمندسازي در اقتصاد، شاهد 
دگرگوني در مشاغل هستيم، به گونه اي كه برخي 
از مشاغل از بين رفته و مشاغل جديدي نيز متولد 
مي شوند. اقتصادهاي جهاني پيش بيني مي كنند 
كه باال رفتن سهم هوشمندسازي باعث دگرگوني 

مش��اغل و كس��ب وكارها و از بين رفتن بسياري از 
مشاغل مي شود؛ با اين حال هوشمندسازي نه تنها 
بر بخش گردش��گري اثر منفي نداشته، بلكه باعث 

رشد اين بخش نيز مي شود.« 
سرپرس��ت وزارت ميراث فرهنگي، گردش��گري و 
صنايع دستي، س��رمايه گذاري اندك در توليدات 
اين بخش و اش��تغالزايي با س��رمايه هاي خرد را از 
ويژگي هاي مثبت اين بخش اقتصادي برش��مرد و 
افزود: »توليدات و ارائه خدمات در اين بخش، ارزش 
افزوده بسيار بااليي دارد و بررسي هاي انجام شده 
نشان مي دهد به ازاي هر 11 شغل در دنيا يك شغل 

مرتبط با حوزه گردشگري است.« 
وي با اشاره به نقش پررنگ گردشگري در تبادالت 
فرهنگي، نسبت به قرار نداشتن حوزه گردشگري در 
اولويت هاي بودجه اي كشور انتقاد كرد و گفت: »با 
توجه به پتانسيل هاي اين صنعت، بايد گردشگري 
را در كنار صنعت نفت قرار دهيم و به همين نسبت، 
سرمايه گذاري مناس��بي براي زيرساخت هاي اين 
صنعت انجام دهيم و مطمئن باشيم، بخش خدمات 
و به ويژه گردش��گري، ميراث فرهنگ��ي و صنايع 
دستي مي تواند بزرگترين مشكل كشور كه اشتغال 

است را حل كند.« 
مونس��ان با بيان اينكه وزارتخانه ميراث فرهنگي، 
گردش��گري و صناي��ع دس��تي، ج��زو مع��دود 
دستگاه هاي كشور اس��ت كه از مداخله در بخش 
خصوصي پرهيز كرده، گفت: »تمام فعاليت هاي 
ما در اين بخش به صورت حمايتي اس��ت و هيچ 
رقابتي در اين بخش مي��ان بخش دولتي و بخش 

خصوصي وجود ندارد.« 
سرپرس��ت وزارت ميراث فرهنگي، گردش��گري و 
صنايع دستي س��رمايه گذاري انجام ش��ده در اين 
بخش را حدود 200 ميليارد توم��ان عنوان كرد و 
افزود: »اين رقمي اميدوار كننده است و نكته جالب 
اينجاس��ت كه بخش بزرگي از اين سرمايه گذاري، 

توسط س��رمايه گذاراني صورت گرفته كه پيش از 
اين نيز در اين حوزه س��رمايه گذاري كرده بودند و 
اين نشان دهنده بازده مناسب سرمايه گذاري هاي 

انجام شده است.« 
وي انعقاد 4 هزار و 500 موافقت اصولي در دو سال 
گذش��ته را يكي ديگر از اقداماتي كه نشان دهنده 
اقبال س��رمايه گذاران به صنعت گردشگري است، 
دانس��ت و خاطر نش��ان كرد: »در اين مدت دولت 
تالش كرده از طريق صندوق توسعه ملي بخشي از 
منابع مورد نياز را با نرخ مناسب براي سرمايه گذاران 
تأمين كند. همچنين تس��هيالت و سوبسيدهاي 
خارج از صندوق توسعه ملي پرداخت كرده كه در 

توسعه سرمايه گذاري مؤثر عمل كرده است.« 
مونسان تأكيد كرد: »عالوه بر اين، در شرايطي كه 
درآمدهاي دولت كاهش داش��ته، معافيت حقوق 
گمركي بر ورود تجهيزات گردشگري را اعمال كرد 
و اين اقدام كمك زيادي كرد تا هزينه هاي مازاد در 

اين بخش كاهش يابد.« 
سرپرس��ت وزارت مي��راث فرهنگي، گردش��گري 
و صنايع دس��تي با اعالم خبر تصوي��ب طرح ارائه 
شده به كميسيون اقتصادي مجلس براي معافيت 
هتل هاي 1، 2 و 3 ستاره از ماليات بر ارزش افزوده 
گفت: »دوستان ما در كميسيون اقتصادي مجلس 
براي حمايت از اين صنعت، معافيت ارزش افزوده 

براي هتل هاي درجه 1و 2 و 3 را پذيرفتند.« 
وي افزود: »اميدواريم كه با تغيير نگاه ها در مجلس 
و دولت بتوانيم ب��ه هدف گذاري جذب 20 ميليون 
گردشگر برسيم؛ اين در حالي اس��ت كه آمارهاي 
بانك مركزي در سال 9۷ نش��ان داد، سهم اقتصاد 
گردشگري از توليد ناخالص داخلي كشور، چيزي 
معادل 2/8 تا 3 درصد است و اين در مقايسه با كشور 
تركيه كه س��هم گردش��گري آن از توليد ناخالص 
داخلي اش حدود 4/8 درصد است، بايد ارتقا يابد.« 
مونس��ان تأكيد كرد: »ما براي آنكه بتوانيم س��هم 
گردش��گري از تولي��د ناخالص داخل��ي را به عدد 
4/۷ درص��د برس��انيم، نيازمند 21 ميلي��ارد دالر 

سرمايه گذاري در اين بخش هستيم.« 
سرپرس��ت وزارت مي��راث فرهنگي، گردش��گري 
و صنايع دس��تي در ادامه س��خنانش با اش��اره به 
پاگرفتن »بوتيك هتل ها« در كشور طي سال هاي 
گذش��ته گفت: »به دنب��ال برنامه ريزي هاي انجام 
ش��ده، در بناهاي تاريخي كش��ور، اقدام به احداث 
بوتيك هتل هايي شد كه خوش��بختانه با استقبال 
چش��مگير گردش��گران خارجي همراه بوده و اين 
فضاهاي اقامت��ي توانس��ته اند كس��ب و كارهاي 
كوچك تر همچون صنايع دس��تي را ني��ز در كنار 

خود جاي دهند.« 
وي رونق بوم گردي در كشور را باعث توقف مهاجرت 
از روس��تاها و حتي مهاجرت معكوس از ش��هرها 

دانست. 
مونس��ان در پاي��ان در واكن��ش ب��ه درخواس��ت 
فعاالن بخش خصوصي براي مش��اركت بيشتر در 
تصميم سازي هاي دولت گفت: »به رغم اينكه اعضاي 
شوراي عالي ميراث فرهنگي با حكم رئيس جمهور 
منصوب مي شوند، ولي با توجه به اينكه ما مي توانيم 
دو نفر را براي ش��ركت در اين جلس��ات پيشنهاد 
بدهيم، اين موضوع را به رئيس جمهور ارائه مي دهيم 
كه يكي از اين دو نفر، نماينده اتاق بازرگاني باش��د 
و اتاق بازرگاني ايران يك نماينده در شوراي عالي 

ميراث فرهنگي داشته باشد.« 
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سهم نيم درصدي ايران از تجارت گردشگري در دنيا 
براي آنكه بتوانيم سهم گردشگري را از توليد ناخالص داخلي به عدد 4/7 درصد برسانيم، نيازمند ۲۱ ميليارد دالر 

سرمايه گذاري در اين بخش هستيم

  گزارش  یک

 واكنش بازارهاي سهام 
به فعال شدن تعرفه هاي جديد چين و امريكا

سهام جهان پس از اينكه چين و امريكا دور جديدي از تعرفه ها را بر 
واردات يكديگر وضع كردند، با افزايش نگراني هاي سرمايه گذاران 
در م�ورد كند ش�دن رش�د اقتص�ادي، س�هام جهان اف�ت كرد. 
به گزارش رويترز، ش��اخص اي ميني اس اندپي 500، در س��اعات كار 

بازارهاي آسيايي 1/06 درصد سقوط كرد. 
گسترده ترين شاخص سهام آسيا اقيانوسيه ام اس سي آي در خارج از 
ژاپن، 0/3 درصد از ارزش خود را از دست داد. نيكي ژاپن 0/33 درصد 
افت كرد.  شاخص كامپوزيت ش��انگهاي، پس از اينكه انجمن دولتي 
چين اعالم كرد اين كش��ور اصالحات سياس��تگذاري اقتصادي خود 
را افزايش خواهد داد، 1/0۷ درصد جهش كرد، در حالي كه ش��اخص 
هانگ سنگ با تداوم ناآرامي ها در هنگ كنگ، 0/4۷ درصد پايين آمد. 
اي اس اكس استراليا 0/43 درصد افت كرد، اما كوسپي كره جنوبي به 
رشد اندك 0/1۷ درصدي دست يافت.  چين و امريكا در روز يك شنبه 
تعرفه واردات كاالهاي يكديگ��ر را افزايش دادن��د. امريكا تعرفه هاي 
15درصدي بر كاالهاي چيني، شامل محصوالت الكترونيكي و پوشاك، 

وضع كرد. چين هم براي اولين بار نفت امريكا را تحت تعرفه قرار داد. 
در ب��ازار ارز، دالر اندكي در برابر ين ژاپن افت ك��رد و به نرخ 106/12 

واحد رسيد. 

قيمت نفت هم افت كرد
همچني�ن پ�س از اينك�ه ب�ا آغ�از دور جدي�د تعرفه ه�اي 
چي�ن و امري�كا نگران�ي از كن�د ش�دن بي�ش از پي�ش اقتصاد 
جه�ان و كاه�ش تقاض�اي نف�ت تش�ديد ش�د، پايي�ن آم�د. 
 روزگذشته قيمت پيش خريد هر بشكه نفت خام برنت 22 سنت يا 0/4 

درصد افت كرد و به 58/36 دالر رسيد. 
قيمت پيش خريد هر بشكه نفت خام نيمه سنگين تگزاس غرب امريكا، 

دابليوتي آي، هم با 2 سنت كاهش به 55/08 دالر رسيد. 
امريكا دريافت تعرفه 15درص��دي از واردات كاالهاي چيني، به ويژه 
كاالهاي الكترونيكي را از روز يك شنبه آغاز كرد و چين هم در عوض 
تعرفه اي 5 تا 10 درصدي بر كاالهاي امريكايي، ش��امل نفت خام اين 

كشور، وضع كرد. 

جديدترين شاخص ها نشان مي دهد

هشداري جديد براي ركود اقتصادي امريكا 
امريكاي�ي  ثروتمن�دان  ك�ه  مي ده�د  نش�ان  داده ه�ا 
از  يك�ي  يعن�ي  كاس�ته اند،  خ�ود  خريده�اي  مي�زان  از 
محرك ه�اي مه�م اقتص�اد امري�كا در ح�ال توق�ف اس�ت. 
به گزارش مهر به نقل از سي ان بي سي، داده هاي جديد نشان مي دهد 
ثروتمندان از خريدهاي خود در همه موارد، شامل مسكن و جواهرات، 
كاسته اند كه اين نگراني ها در مورد ركود از باال به پايين را افزايش داده 
است.  در حالي كه طبق متوسط امريكا همچنان به خريدهاي خود ادامه 
مي دهند، ثروتمندان خريدهاي خود در امالك، خرده فروشي و هنر را 
به ش��دت كاهش داده اند. اقتصاددانان معتقدند عقب نشيني ناگهاني 
ثروتمندان مي تواند باقي اقتصاد را با خود به پايين كشيده و باعث كندتر 

شدن بيش از پيش رشد اقتصادي امريكا شود. 
خرده فروشاني كه يك درصد ثروتمند جامعه را تأمين مي كنند بدتر از 
همه آسيب ديدند؛ »بارنيز« معروف درخواست حمايت از ورشكستگي 
ثبت كرده و نورداستورم در س��ه ماهه متوالي با كاهش درآمد روبه رو 

شده است. 
مارك زندي، اقتصاددان ارش��د موديز، مي گويد: اگر ثروتمندان بيش 
از اينها از خريد كردن دس��ت بكش��ند، آنگاه خطري جدي اقتصاد را 

تهديد مي كند. 
از طرف ديگر، حساب هاي ذخيره افراد ثروتمند در حال رشد است و در 
طول دو سال گذشته دو برابر شده است. اين نشان مي دهد ثروتمندان 

در حال ذخيره پول نقد هستند. 

نحوه و قيمت توزيع كاالهاي اساسي 
هيئت هاي مذهبي در محرم و صفر

رئيس اتاق اصن�اف تهران گف�ت: هيئت هاي مذهبي ب�ا تأييديه 
س�ازمان تبليغات اس�امي و با مراجعه به س�ازمان هاي صنعت، 
معدن و تجارت اس�تان خ�ود مي توانن�د حواله اق�ام و كاالهاي 
اساس�ي مصرفي در ماه ه�اي مح�رم و صف�ر را درياف�ت كنند. 
قاس��م نوده فراهاني در رابطه با نحوه توزيع كاالهاي اساسي در طرح 
ويژه تنظيم بازار محرم و صفر گفت: هيئت ه��اي مذهبي مجوزدار با 
مراجعه به سازمان هاي صنعت معدن و تجارت استان خود و با تأييديه 
سازمان تبليغات اسالمي حواله سهميه اقالم كاالهاي اساسي خود از 
جمله برنج، گوشت قرمز، گوشت مرغ، شكر، روغن و چاي را دريافت 

مي كنند. 
وي در مورد قيمت اقالم اساسي گفت: قيمت برنج وارداتي بين 6 هزار 
و 300 تا 6 هزار و 500 تومان تعيين ش��ده، اما احتماال قيمت شكر كه 
پيش از اين حدود 3 هزار و 300 تومان براي توزيع در هيئت هاي مذهبي 
تعيين ش��ده بود، تغيير خواهد كرد.  نوده فراهاني قيمت هر كيلوگرم 
گوشت قرمز وارداتي مخلوط ) قلوه گاه، ران و دنده( را 4۷ و ۷00 تومان 
اعالم كرد و گفت: قيمت هر كيلوگرم گوشت قرمز به صورت ران، قلوگاه 

يا دنده بيشتر و تا حدود 55 هزار تومان است.
  رئيس اتاق اصناف تهران همچنين قيمت توزيع هر كيلوگرم گوشت 
مرغ را براي هيئت هاي مذهبي 12 هزار و 500 تومان اعالم كرد.  نوده 
فراهاني همچنين قيم��ت هر كيلوگرم روغن نبات��ي براي هيئت هاي 
مذهبي را 15 درصد زير قيمت بازار عنوان كرد.  گفتني اس��ت، هنوز 
قيمت چاي از سوي ستاد تنظيم بازار براي مصرف هيئت هاي مذهبي 

اعالم نشده است. 

دالر ۱۵۰ تومان ارزان شد
قيم�ت دالر در صرافي ه�اي بانك ه�ا دي�روز ۱۱ه�زار و ۳۰۰ 
تومان و قيمت ي�ورو ۱۲ ه�زار و ۵۰۰ تومان تعيين ش�ده اس�ت. 
 صرافي هاي بانك ها ديروز قيمت دالر را براي فروش به مردم با كاهش 150 
توماني نسبت به روز قبل از آن 11هزار و 300 تومان اعالم كرده اند. اين 
صرافي ها دالر را از مردم با قيمت 11هزار و 200 تومان خريداري مي كنند.   
بر همين  اساس ديروز قيمت فروش يورو در صرافي هاي بانك ها با كاهش 
100 توماني نسبت به ديروز 12 هزار و 500 تومان اعالم شده است؛ قيمت 

خريد يورو نيز در اين صرافي ها 12 هزار و 400 تومان است. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

8899573لولهوماشينسازيايران
76538گروهداروييبركت

7875375نيروترانس
214721022لنتترمزايران

14107671صنايعجوشكابيزد
13858659نوردوقطعاتفوالدي

2839135توريستيورفاهيآبادگرانايران
4206200بانكاقتصادنوين
11167531سيماناصفهان

5448259صنايعكاغذسازيكاوه
14578693موتوژن

9985474قندنيشابور
13321632فوالداميركبيركاشان

8436400بهنوشايران
282951341سازهپويش

4727223شيميداروئيداروپخش
10931514پارسدارو

8252388شيرپاستوريزهپگاهخراسان
267001255پارسخزر

385601805معدنيامالحايران
7991374گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

9516445پاكسان
5503257تايدواترخاورميانه
11397532سيمانآرتااردبيل

4974232سرمايهگذاريصنعتنفت
7641356داروسازياسوه

21400994قنداصفهان
404951869سيمانبهبهان

7964367شهدايران
2454113چرخشگر

8818406مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
12375569داروسازيفارابي

10658490ذغالسنگنگينطبس
8659398كشتوصنعتپياذر

3108142بيمهدانا
3593164داروسازيزاگرسفارمدپارس

231481056صنايعشيمياييسينا
7313332افست

12637573مليكشتوصنعتودامپروريپارس
9676438ايرانتاير

212496سرمايهگذاريبوعلي
3078139داروسازيزهراوي

4171188پارسمينو
7107320قندلرستان

8380376گلتاش
498252235پتروشيميخارك

5153231سرمايهگذاريساختمانايران
223521001گلوكوزان

3954176مهندسينصيرماشين
126056ليزينگايران
4933217شكرشاهرود

125255سرمايهگذاريمسكن
3490153ايراندارو

3687161سرمايهگذاريمليايران
4691204سرمايهگذاريپارستوشه

216494عمرانوتوسعهفارس
6542284سراميكهايصنعتياردكان

5020217داروسازيجابرابنحيان
9109393پارسالكتريك

4182180كارخانجاتتوليديشيشهرازي
223496كمكفنرايندامين
2359101سيمانكردستان
3092132داروييلقمان

6755288البرزدارو
5727244سبحاندارو
5086216مارگارين

7166303ريختهگريتراكتورسازيايران
448981895معدنيدماوند

187177فيبرايران
192079بانككارآفرين

204684گروهداروييبركت
12173498كارخانجاتقندقزوين

9442386سرمايهگذاريداروييتامين
2833115سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

3527143لبنياتكالبر
3903157حملونقلپتروشيمي)سهاميعام(

8951360بورساوراقبهادارتهران
11793474نيروكلر

5135205صنعتيبهشهر
2782111ماشينسازينيرومحركه

181172سرمايهگذاريصنعتومعدن
9272365گروهصنعتيسپاهان

6303248سيمانخوزستان
226389سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

4703179سيمانغرب
5129195كيميدارو

14417541گروهصنعتيبوتان
12828480داروسازياكسير

197273گروهصنايعبهشهرايران
9419347كاشيپارس

5948219كنترلخوردگيتكينكو
9336336پشمشيشهايران

6417230كشاورزيودامپرويمگسال
6090216كويرتاير

4451157داروسازيامين
4503157شيشههمدان

4913171سامانگستراصفهان
453921574دشتمرغاب
8955310قندمرودشت

13507464بورسكااليايران
105836نوسازيوساختمانتهران

15086511آبسال
4606156پمپسازيايران

19672666الميران
201068بيمهآسيا

131544سرمايهگذاريشاهد
17304578صنايعخاكچينيايران

3118104داروسازيكوثر
126742بينالملليتوسعهساختمان

159953فنرسازيزر
329961093البراتوارداروسازيدكترعبيدي

221173لبنياتپاك
8308272فروسيليسايران

157751سرمايهگذاريبهمن
6474209گروهمپنا)سهاميعام(

13708441شهد
6096195ايرانياساتايرورابر

7463238توليدمواداوليهداروپخش
4390139موتورسازانتراكتورسازيايران

3573111بيمهملت
4042125ايرانارقام

181256قطعاتاتومبيلايران
5712172تراكتورسازيايران

322297صنايعآذرآب
5487163شيشهوگاز

13097389داروييرازك
3662106سيمانكرمان

129237سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
5301151بينالملليمحصوالتپارس

299183توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
4642128سرمايهگذاريصنعتبيمه

3955109حفاريشمال
4463122توليدمحورخودرو

374899صنايعشيمياييفارس
18940499داروپخش)هلدينگ

5207137گروهصنعتيبارز
6306164قندثابتخراسان

18072463قندهكمتان
130333سرمايهگذارينوركوثرايرانيان

18940478كشتوصنعتچينچين
7893199بيسكويتگرجي

162140محورسازانايرانخودرو
318678پگاهآذربايجانغربي
349583توليديكاشيتكسرام

18678438كربنايران
351780سيمانخزر

13739303خدماتانفورماتيك
181139سيمانخزر

251252سيمانصوفيان
255050مهندسينصيرماشين

216642سيمانداراب
402277دادهپردازيايران

رئي�س كميس�يون حقوق�ي و حمايت ه�اي 
قضايي و مقررات�ي اتاق بازرگان�ي ايران گفت: 
ات�اق بازرگان�ي مخالف رس�يدگي با س�رعت 
و بدون كارشناس�ي ب�ه اليحه تجارت اس�ت. 
احمد آتش هوش در گفت وگو با مهر با بيان اينكه 
در نوش��تن اين اليحه از اتاق بازرگاني نظرخواهي 
نش��ده  اس��ت، گفت: اين اليحه، ي��ك ترجمه از 
قوانين تجارت يكي از كشورهاي خارجي است كه 
متأسفانه بومي سازي نشده و تفاسير بسيار زيادي 
براي دادگاه ها ايجاد كرده كه پرونده هاي زيادي را 

در دادگستري ايجاد خواهد كرد. 
رئيس كميسيون حقوقي و حمايت هاي قضايي و 
مقرراتي اتاق بازرگاني ايران، درباره تصويب اليحه 
تجارت در مجلس شوراي اسالمي افزود: اين اليحه 
با عجله زي��اد در حال تصويب اس��ت كه علت اين 
عجله، ماندن بيش از 15 ساله اين قانون در مجلس 
است؛ به همين دليل مجلس نيز تصميم دارد كه در 

سال آخر فعاليت خود اين اليحه را تصويب كند. 
وي ادامه داد: در اين اليحه اساس��اً يك تأسيسات 
جديدي در حقوق ايران آمده است. اين قانون، يك 
ترجمه از قوانين تجارت يكي از كشورهاي خارجي 
است كه متأسفانه بومي سازي نشده و تفاسير بسيار 
زيادي براي دادگاه ها ايج��اد مي كند كه مي تواند 
موجب سو ءاستفاده برخي افراد شده و پرونده هاي 

زيادي را در دادگستري ايجاد كند. 
رئيس كميسيون حقوقي و حمايت هاي قضايي و 
مقرراتي اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اينكه قانون 
فعلي نيز قانوني ناپخته است، گفت: اليحه اصالح 
قانون تجارت بايد به معرض چالش كشيده شود. 
حقوقدان ها، فعاالن اقتصادي، تشكل هاي مربوطه 

از جمله انجمن حمل و نقل بايد روي مواد اين اليحه 
اظهارنظر كنند تا يك قانون پخته اي در بيايد. 

  قانون نيست يك مقاله با تفسير متعدد!
وي با تأكيد بر اينكه قانون نبايد مبهم و تفسيرپذير 
نوشته شود، گفت: در قانون بايد عباراتي استفاده 
ش��ود كه حداقِل تفس��ير را داشته باش��د؛ چراكه 
عبارت قانونگذار بايد بس��يار بس��يار موجز باشد. 
نمي شود يك متن را شما يك جور برداشت كنيد 
من يك جور ديگر برداشت كنم. اين قانون نيست 
اين انشا و مقاله است؛ در حالي كه قانون بايد براي 

همه يكسان باشد. 
رئيس كميسيون حقوقي و حمايت هاي قضايي و 
مقرراتي اتاق بازرگاني ايران با اشاره به مخالفت اتاق 

بازرگاني با تصويب سريع اين اليحه و بدون دقت 
كارشناس��ي الزم گفت: اتاق بازرگاني با رسيدگي 
اين اليحه با اين سرعت مخالف است. براي نوشتن 
اين قس��مت اليحه از اتاق بازرگان��ي نظرخواهي 

نشده  است. 
وي ادام��ه داد: ما معتقد هس��تيم ك��ه حتماً بايد 
نماينده دس��تگاه قضايي در مجلس حضور داشته 
باش��د، براي اينكه بتوانند عبارات قانون را عبارات 
موجز و مانع و جامعي كنند كه بدين ترتيب، اجازه 
تفسير از قانون گرفته شود و براي دستگاه قضايي و 
سيستم قضايي در رسيدگي به پرونده هاي مربوطه 

مشكل ساز نباشد. 
آتش هوش ادامه داد: قسمت اول اليحه كه مربوط 

به مراسم هاي تجاري است بسيار جاي بحث داشته 
و مش��كالت و معضالت بس��ياري را براي سيستم 
تجاري و سيس��تم قضايي مملكت درست خواهد 
كرد. در قسمت مؤسسات حمل و نقل نيز حتماً بايد 
تش��كل هاي حمل و نقل، انجمن هاي حمل و نقل، 
قراردادهاي حمل و نقل را ببينند و اظهارنظر كنند 
كه بر اين اساس، قسمت داللي و حق العمل كاري 

قانون ايراد چنداني نداشت. 
وي درباره تالش اتاق بازرگاني براي متقاعد كردن 
مجلس به بازگشت اين اليحه به كميسيون قضايي 
گفت: م��ا اصرار زي��ادي كرديم كه اي��ن اليحه به 
كميسيون برگردد و دوباره رسيدگي شده و نظرات 
ذينفعان گرفته شود، اما متأسفانه اعالم كردند كه 
طبق آيين نامه نمي توانند اي��ن كار را انجام دهند 
و در مجل��س هم متأس��فانه تقريباً هي��چ كدام از 
نمايندگان روي هيچ كدام از مواد آن به استثنای 
چند مورد خاص، نه درخواس��ت اصالح كرده و نه 

مخالفت كرده اند. 
احمد آتش هوش در زمينه نام��ه اتاق بازرگاني 
به مجلس گفت: اتاق بازرگاني نامه اي به مجلس 
شوراي اسالمي نوش��ت و آن  را به رئيس مجلس 
شوراي اس��المي رس��اند و درخواس��ت كرد كه 
روي اين اليحه تأم��ل و اين اليحه را از دس��تور 
خارج كنند، ام��ا وي اعالم كرده ك��ه اين اليحه 
از زمان دولت اصالحات آمده اس��ت و سه دولت 
از آن مي گ��ذرد و نپذيرفتن��د كه اي��ن اليحه به 
كميس��يون برگردد. برداش��ت من اين است كه 
مجلس مي خواهد در سابقه خود ثبت كرده باشد 
كه قانون تجارت را بعد از 88 سال در اين مجلس 

تصويب كرده است. 

چرا در تصويب قانون تجارت عجله مي كنيد؟ 
نامه نگاري اتاق بازرگاني با الريجاني در اعتراض به قانون تجارت

   گزارش 2


