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پای صحبت های احمد پورفالح، برنده جایزه لئوناردو و نشان شوالیه

ایران چگونه می تواند برندی بین المللی شود
احمد پور فالح، رییس اتاق بازرگان�ی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران و ایتالیا نش�ان شوالیه را از سوی دولت 
ایتالیا دریافت کرد. البته این اولین بار نیست که دولت 
ایتالیا به وی چنین نشانی اعطا می کند. چند وقت پیش 
جایزه بین الملل�ی لئوناردو به عنوان مهمترین نش�ان 
اقتصادی این کش�ور به پورف�الح اعطا ش�د. پورفالح 
در ایران و میان فعاالن اقتصادی فرد بس�یار ش�ناخته 
شده ای است. س�ال ها حضور در هیأت نمایندگان اتاق 
بازرگانی ایران و ریاس�ت کمیس�یون صنایع این اتاق، 
ریاست اتاق بازرگانی مش�ترک ایران و ایتالیا و کارهای 
خیریه فراوان وی مانند عضویت در هیأت مدیره محک 
تنها بخش�ی از فعالیت های این چه�ره قدیمی صنعت 
ایران اس�ت. این جایزه بهانه ای ش�د تا مصاحبه ای در 
خصوص اهمیت این جوایز با وی ترتیب دهیم. این فعال 
برجس�ته اقتصادی در خالل صحبت ه�ای خود دلیل 
کسب این جوایز را تالش های بسیاری دانست که سال 
ها برای بهبود روابط ایران و ایتالیا داشته است. در ادامه 

مشروح این مصاحبه را می خوانید.

شما در سال گذشته جایزه لئوناردو را از سوی کشور ایتا لیا 
کسب کردید، این جایزه چیست، چه اهمیتی دارد و دلیل 

اینکه این جایزه به شما تعلق یافت را چه می دانید؟
جایزه لئوناردو  بزرگ ترین جایزه اقتصادی و فرهنگی کشور ایتالیا 
است که از سوی این  کشور  س��الی یک بار و تنها به یک فرد تعلق 
می گیرد. این جایزه سابقه ای 12 س��اله دارد و تاکنون 12 کشور 
موفق به کس��ب این جایزه ش��ده اند که می توان به کش��ورهایی 
همچون آمریکا، آرژانتین، برزیل و ایتالیا اش��اره کرد. برای تعیین 
برنده هرساله کمیته ای تشکیل می ش��ود و پس از 6 مابه بررسی 
عملکرد کشورهای مختلف سطح دنیا برنده این جایزه را مشخص 

می کنند. 
در سال 2016 گذشته کش��ور ایران برای نخستین بار کاندیدای 
دریافت این جایزه شد و موفق به کسب آن نیز گردید و کمیته من 
را واجد شرایط جایزه لئوناردو دانس��ت.  یکی از اصلی ترین دالیل 
اهمیت این جایزه برای ش��خص من به این حقیق��ت بازمی گردد 
که نام کشور ایران در شرایطی که کابیته ریاست جمهوری حضور 

داشتند با افتخار نام برده شد.
ادامه در صفحه4

 علیرضا کد   یور 
د   ر گفت و گو با اتاق خبر خواستار شد   

 کاهش نرخ سود    بانکی 
 به صورت تعاد   لی 

نه د   ستوری
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یاد  د  اشت
گره اقتصاد    ایران، تحریم های د   اخلی یا 

تحریم های خارجی؟

اتاق خبر: با حصول توافق هسته ای میان ایران 
و گروه 1+5 و اجرایی ش��د   ن برنامه جامع اقد   ام 
مش��ترک )برجام(، همانطور که قبل از آن توافق 
ش��د   ه بود   ، د   ر قبال محد   ود   ی��ت هایی د   ر صنعت 
هس��ته ای ایران، آمریکا و اتحاد   ی��ه اروپا متعهد    
شد   ند    که تمام تحریم های مرتبط با برنامه هسته 

ای کشورمان را لغو کنند   . 
اما نکت��ه قابل تام��ل و مهمی که باید    از س��وی 
د   ولت به آن پرد   اخته ش��ود    و متاس��فانه تاکنون 
ش��اهد    اهمال د   ر این راس��تا هس��تیم، آن است 
که همچنان بر طبق عاد   ت و رس��وم گذشته که 
د   ر تاریخ نیز مصد   اق ه��ای فراوان��ی از آن قابل 
مش��اهد   ه اس��ت، اعتقاد    عمومی بر آن است که 
با رفع تحریم ه��ای اقتصاد   ی و آزاد    ش��د   ن پول 
های بلوکه ش��د   ه، به ص��ورت معجزه آس��ایی، 
 کالف س��رد   رگم رکود    اقتصاد   ی د   ر ای��ران باید    

گشود   ه شود   .
برای روشن شد   ن ابعاد    مساله، توضیح مختصر و 
مثال گونه ای می تواند    بهتر د   ر فهم این قضیه ما 
را یاری کند   . گر چه رفع تحریم ها گره س��نگین 
بر پ��ای اقتصاد    را خواهد    گش��ود    و می تواند    رفع 
موانع رونق اقتصاد   ی را د   ر پی د   اش��ته باشد   ، اما 
آیا کش��ورهای د   یگری همچون افغانس��تان و یا 
کش��ورهای فقیر آفریقایی که د   ر مناسبات خود    
با غرب و به خصوص آمری��کا، د   ارای چالش های 
جد   ی نبود   ه و تحریم هایی نی��ز تاکنون متوجه 
آنها نبود   ه اس��ت، به رش��د    و توس��عه اقتصاد   ی 

رسید   ه اند   ؟
طبق برخی از برآورد   ها ح��د   ود    500 هزار حکم 
یا م��اد   ه قانونی د   ر نظ��ام حقوقی کش��ور وجود    
د   ارد    که ح��د   ود    400 هزار م��ورد    آن زاید    بود   ه و 
ضمن بستن د   ست و پای فعالیت های اقتصاد   ی، 
مناس��بات اقتصاد   ی- اجتماعی را نیز بس��یار پر 
هزینه می سازد   . به همین د   لیل است که سرمایه 
گذاران خارجی برای حض��ور د   ر ایران د   ر د   وران 
پس��ا برجام که از نمونه های آن ترد   د    آمد    و شد    
و هیات های سیاسی- اقتصاد   ی به کشور است، 
عماًل خود    را د   ر مقابل س��د    محکمی از قوانین و 

هزینه های سرسام آور مباد   له می بینند   .
د   ر نتیجه باید    اش��اره کرد    ک��ه مهمترین تحریم 
ها د   ر حال حاض��ر تحریم ه��ای خارجی نبود   ه، 
بلکه این مش��کالت و یا به تعبیری د   یگر تحریم 
های د   اخلی است که به واس��طه اقتصاد    د   ولتی، 
ورود    و تحرک بخش خصوصی را د   ر عرصه های 
مختلف اقتصاد   ی و تجاری مانع شد   ه است و می 
طلبد    که هر چه زود   تر باید    برای رفع آنها د   س��ت 

به کار شد   .

اتاق خبر: حس��ین جابری انصاری سخنگوی وزارت 
خارجه کشورمان د   ر نشست خبری این هفته خود   ، د   ر 
مورد    سفر اروپایی ظریف که د   ر هفته گذشته به چهار 
کش��ور اروپایی صورت گرفت نیز گف��ت: د   ر هر چهار 
کش��ور همایش های اقتصاد   ی با حضور تج��ار ایرانی 
برگزار شد    و توافق هایی نیز د   ر حاشیه این همایش ها 
صورت گرفت. یکی از اولویت های مهم این نشست ها 
موضوع همکاری های اقتصاد   ی و رفع مشکالت پیش 
روی د   ر تعامالت پولی- بانکی ب��ود    و د   ر این زمینه د   ر 

برخی از کشورها موفقیت های نسبی نیز حاصل شد   .
وی د   ر م��ورد    اتهام��ات وارد    ش��د   ه توس��ط آمریکایی 
ها به ایران مبنی ب��ر حمایت از تروریس��م، گفت: این 
گزارش، بی اعتبار اس��ت، زیرا د   ر آن یک د   ستورالعمل 
اید   وئولوژیک را سالیانه به صورت کپی، پیست و بد   ون 
د   ر نظر گرفتن اص��ول بد   یهی و واقعی��ات لحاظ کرد   ه 
اند   . ایران بزرگترین قربانی تروریس��م اس��ت و بیش از 
17 هزار نفر از هموطنانمان بر اثر اقد   امات تروریستی 
به شهاد   ت رسید   ه اند   . وی اظهار د   اشت: متاسفانه این 
اقد   امات تحت حمایت کش��ورهای غربی، به خصوص 
آمریکا اد   ام��ه د   ارد   . همه م��ی د   انند    که ای��ران جلود   ار 
مبارزه د   ر برابر جریان های تروریستی است، جریاناتی 
که هم اکنون امنیت منطقه و جهان را تحت شعاع خود    
قرار د   اد   ه اس��ت. وقتی بد   یهی ترین مسایل د   ر چنین 

گزارش هایی لحاظ نمی شود    و گزارش هایی سیاست 
زد   ه به این صورت منتش��ر می ش��ود   ، عماًل کمترین 

اعتباری برای آنها نمی توان د   ر نظر گرفت.
سخنگوی د   ستگاه د   یپلماسی کشورمان همچنین د   ر 
پاسخ به سوالی مبنی بر مسائل مطرح شد   ه د   ر ارتباط 
با لغو قرارد   اد    شرکت هواپیمایی ایرباس با ایران به د   لیل 
باز نشد   ن کانال های بانکی گفت: پس از برجام مجموعه 
توافق های اقتصاد   ی با سایر کشور ها از مسیر تخصصی 
و فنی آن د   ر حال پیگیری اس��ت. د   ر این میان موضوع 
تعامالت بانکی د   ر د   ستور کار وزارت خارجه قرار د   ارد   ، 
و جزئیات فن��ی قرارد   اد   ها نیز بای��د    از طریق نهاد   های 
ذیربط از جمله ش��رکت های هواپیمایی و وزارت راه و 

شهر سازی د   نبال شود   .

همکاری های اقتصاد   ی، اولویت اصلی سفر ظریف به اروپا
د   ر جلسه هفتگی سخنگوی وزارت خارجه مطرح شد   :

 اتاق خبر: یوکیو آمان��و مد   یرکل آژانس بین 
الملل��ی انرژی اتم��ی د   ر گ��زارش خود    د   ر 
نشست فصلی ش��ورای حکام آژانس بین 
المللی انرژی اتمی ب��ا موضوع ایران آورد   ه 
اس��ت: همانطور که قبال ه��م اعالم کرد   م 

ایران به تعهد   ات خ��ود    د   ر زمینه فعالیت ها 
هس��ته ای اش د   ر خصوص تأیید    و نظارت د   ر 

پرتو قطعنامه شورای امنیت س��ازمان ملل متحد    
22۳1 )2015(، تح��ت ط��رح جام��ع اقد   ام مش��ترک 

)برجام( عمل کرد   ه است.
وی اضاف��ه ک��رد   : د   ر ای��ن گ��زارش نیز خالص��ه ای از 

تأیی��د    و نظارت ب��ر فعالیت هایی ک��ه آژانس 
تحت قطعنام��ه 22۳1 ش��ورای امنیت و 
قطعنامه های مرب��وط آن را انج��ام د   اد   ه، 
اشاره شد   ه اس��ت. این فعالیت ها مطابق با 
شیوه های استاند   ارد    پاد   مان آژانس است. 
این گزارش شامل حقایق عینی و واقعی و 
نیز اطالعات مربوطه است که آژانس می تواند    
با کشورهای عضو به اشتراک بگذارد   . وی همچنین 
افزود   : فعالیت های پروتکل الحاق��ی تحت موافقت نامه 
پاد   مان که به صورت موقت برای ایران اعمال شد   ه است 

اد   امه د   ارد   . 

گزارش آمانو د   ر نشست فصلی شورای حکام:
ایران به قطعنامه شورای امنیت و برجام پایبند    بود   ه است

علی طیب نیا وزی��ر اقتصاد    و د   ارایی د   ر جلس��ه 
علن��ی روز د   وش��نبه مجل��س و پ��س از ط��رح 
س��واالت و ابهامات نمایند   گان، اظهار کرد   : یکی 
از محورهای اقتصاد    مقاومتی قطع وابس��تگی به 
نفت و تأمین مالی از طری��ق د   رآمد   های مالیاتی 
است. آنچه د   ر این زمینه و د   ر سال جاری مد   نظر 
ما قرار د   ارد   ،  اصالح سیستم مالیات ستانی است، 
به گونه ای ک��ه مبتنی ب��ر اطالع��ات و با حذف 
عامل انس��انی و بر اس��اس روش ه��ای مد   رن و 
سیس��تماتیک وظیفه وص��ول مالی��ات را انجام 

د   هیم. وی افزود   : هد   ف ما اعمال فشار بر مود   یان 
مالیاتی نیس��ت بلکه هد   ف این است که د   ر پرتو 
اطالعات جلوی فرار مالیاتی را بگیریم. برای سال 
جاری با اصناف توافق ش��د   ه و قرار شد   ه مالیاتی 
که اخذ شد   ه معاد   ل مالیات پارسال باشد    و فشار 
زی��اد   ی بر کس��انی ک��ه مالیاتش��ان را پرد   اخت 

می کرد   ند    وارد    نکنیم.
وی اد   ام��ه د   اد   : اد   ام��ه د   اد   : س��ازمان ام��ور مالیاتی 
بخشنامه کرد   ه کسانی که تا پایان شهریور مالیاتشان 

را پرد   اخت کنند    جرایمشان بخشود   ه می شود   . 

طیب نیا د   ر جلسه علنی مجلس مطرح کرد   :

اصالح سیستم مالیات ستانی اولویت وزارت اقتصاد   

محمد     رضا ستاری

روزنامه نگار- عضو تحریریه اتاق خبر
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گوشه کنار اقتصاد     

آغاز توزیع سبد   ویژه رمضان شاغالن
اتاق خبر: د  ر حال حاضر حد  ود   22 میلیون 

نفر شاغل د  ر بازار کار ایران مشمول قانون 
کار هس��تند   که د  ر بخش های مختلف 
اقتصاد  ی کشور فعالیت د  ارند  . د  ر عین 
حال، ب��ا وجود   قوانین یکس��ان و پیش 

بینی هایی که صورت می گیرد  ، همه آنها 
از شرایط یکسانی برخورد  ار نیستند  .

د  ر برخ��ی مواقع از س��ال، کارفرمایان می توانند   به نس��بت 
توانمند  ی و با رضایت خ��ود   برخی حمایت های غیرنقد  ی را 
نیز برای ش��اغالن و مجموعه های خود   د  اشته باشند   و سال 
هاس��ت این کار به نوعی عرف د  ر بازار کار ایران تبد  یل شد  ه 
اس��ت. تهیه و توزیع اقالم غذایی و سبد  های کاالیی از جمله 
موارد  ی است که هر ساله د  ر مورد   بخش��ی از شاغالن انجام 

می شود  .
به بیان د  یگر، با وجود   اینکه قانون کار د  ر زمینه حمایت های 
اینچنینی از نیروی کار، وظیفه ای را بر عهد  ه کارفرمایان قرار 
ند  اد  ه است اما بخشی از کارفرمایان همواره د  ر طول د  وره های 

مختلف د  ر این زمینه ها نیز اقد  اماتی را انجام د  اد  ه اند  .
 عقب نشینی شاخص بورس 

به کانال ۷۵ هزار واحد  
ات�اق خب�ر: د  ر پای��ان معام��الت امروز 

بازار س��رمایه با د  اد  وس��تد   تعد  اد   ۹۳4 
میلیون س��هم و حق تقد  م ب��ه ارزش 
۳0۸ میلیارد   تومان د  ر 6۳ هزار نوبت، 
شاخص بورس 254 واحد   افت کرد   و به 

ارتفاع 75 هزار و ۸74 واحد   عقب نشینی 
کرد  .

ش��اخص های اصلی بازار س��رمایه نیز ام��روز منفی بود  ند   
به طوری که شاخص قیمت )وزنی �� ارزشی( ۹2 واحد  ، کل 
)هموزن( 1۳ واحد  ، قیمت )هموزن( 11 واحد  ، آزاد  ش��ناور 
414 واحد   و ش��اخص بازار اول 2۳۳ واحد   و بازار د  وم 224 

واحد   افت کرد  ند  .
د  ر بازارهای فرابورس ای��ران هم با جابه جایی ۳4۸ میلیون 
ورقه به ارزش 7۹ میلیارد   تومان د  ر 22 هزار نوبت، آیفکس 

2.1 واحد   افت کرد   و به ارتفاع ۸12 واحد   رسید  .
افزایش سقف قطع میاند  وره سیم 

کارت های د  ائمی براساس 4 
شاخص

اتاق خب�ر: اخیرا برخی مش��ترکان 
س��یم کارت های د  ائمی هم��راه اول 
پیامکی با مضمون افزایش اعتبار قطع 

میان د  وره د  ریافت کرد  ه اند  . طبق اعالم 
اپراتور د  ر این طرح، سقف قطع میاند  وره برخی 

از مشترکین د  ائمی بر اس��اس ارزش شماره تلفن همراه، 
میزان خوش حس��ابی، مبلغ قب��وض پرد  اختی و مد  ت 
زمان حضور د  ر همراه اول، افزایش یافته و پیامک اطالع 
رسانی آن از طریق سرشماره ۹۸10+ برای این د  سته از 
مشترکان ارسال شد  ه اس��ت. تا قبل از اجرای این طرح، 
این د  سته از مشترکان فقط بر اساس میزان ود  یعه شان 
مشمول د  ریافت پیامک اخطار و د  ر نهایت قطع یکطرفه 

میان د  وره می شد  ند   که باعث تکد  ر خاطر ایشان می شد  
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اتاق خبر: حد  ود   یک ماه پیش، بانک مسکن به عنوان تنها 
بانک تخصصی این حوزه و مس��ئول اصلی تامین کنند  ه 
تسهیالت د  ر بخش مسکن، توانست با تایید   شورای پول 
و اعتبار سقف پرد  اختی برای ساخت مس��کن را تا 150 

میلیون تومان افزایش د  هد  .
 توزی��ع وام مس��کن بر اس��اس ن��وع س��اخت واحد  ها 
یعن��ی س��نتی، صنعت��ی و س��اختمان و همچنی��ن 
مناط��ق جغرافیای��ی د  ر س��ه س��طح انجام می ش��ود  . 
پرد  اخ��ت تس��هیالت 110 )س��نتی(، 1۳0 )صنعتی( و 
150)س��اختمان( میلیون تومانی برای ساخت هر واحد   
مسکونی د  ر تهران و شش شهر بزرگ د  یگر، همچنین به 

همین ترتیب برای مراکز استانها و شهرهای باالتر از 200 
هزار نف��ر از تس��هیالت ۹0 و 110 و 1۳0 میلیون تومان 
و شهرهای زیر 200 هزار نفر تس��هیالت 70، ۹0 و 100 

میلیون تومانی خواهد   بود   .
این د  ر حالی اس��ت که برای تخصیص این تسهیالت به 
متقاضیان که عمد  تا انبوه س��ازان هس��تند   چند   ش��رط 
اساس��ی از جمله افزایش بهره وری مص��رف انرژی، نگاه 
ویژه و حمایتی به واحد  های تولید  ی متوس��ط و کوچک 
بخش مسکن و ساختمان و شناسایی و تمرکز بر فعالیتها 
و زنجیره های مزیت د  ار اقتصاد  ی)بنگاه های بزرگ فعال 

مسکن و ساختمان( را به د  نبال خواهد   د  اشت.

یک شرط برای وام ساخت مسکن حذف شد  

مصوبات جد  ید   صند  وق توسعه ملی
ات�اق خب�ر:  2500 میلی��ارد   تومان تس��هیالت برای 
صاد  رات کاالهای ایرانی و ۳ ه��زار میلیارد   تومان اعتبار 
برای سرمایه د  ر گرد  ش طرح های توسعه ای کشاورزی 
و صنعتی د  ر جلس��ه امروز هیات امنای صند  وق توسعه 

ملی به ریاست حسن روحانی اختصاص یافت.
س��ید   صفد  ر حس��ینی؛رئیس هی��ات عام��ل صند  وق 
توس��عه ملی ب��ا ارائ��ه گزارش��ی از منابع، مص��ارف و 
اقد  امات این صند  وق تا پایان سال 1۳۹4 گفت: تمامی 
ارکان صند  وق توس��عه ملی نس��بت به فعالیت شفاف 
و قانونی این صن��د  وق اجماع نظر د  ارن��د  . رئیس هیات 
عامل صند  وق توس��عه ملی همچنین با ارائه گزارش��ی 
از چگونگی تامی��ن مالی پروژه ه��ای مختلف از جمله 
طرح های نیروگاهی، کش��اورزی و گرد  ش��گری و غیره 
خاطرنشان کرد  : نحوه تنظیم قرارد  اد  ها با بانکها و تامین 
مالی طرح ها و پروژه ها، فن��ی و حقوقی، د  ارای منطق 
اقتصاد  ی بود  ه و د  ر حال حاضر صند  وق توسعه ملی هیچ 

معوقه ارزی و ریالی ن��د  ارد  .وی همچنین ظرفیت های 
صند  وق توس��عه ملی ب��رای همکاری ب��ا صند  وق های 
بین المللی د  ر راستای بهره گیری از فرصت های جد  ید   
ایجاد   ش��د  ه د  ر مناس��بات بین المللی پس از برجام را 
تش��ریح کرد  . د  ر جلس��ه هیات امنای صند  وق توسعه 
ملی، صورته��ای مالی س��ال ه��ای 1۳۹2 و 1۳۹۳ و 

بود  جه سال 1۳۹5این صند  وق به تصویب رسید  .

اتاق خبر: مهد  ی کرباس��یان - معاون وزیر صنعت، 
معد  ن و تجارت - اظهار کرد  : افتتاح د  فتر تجاری 
ایران - آلم��ان موجب می ش��ود   تج��ار بخش 
خصوصی و تولید  کنند  گان کشورمان د  ر آلمان 
حضور یابند   و بتوانند   از ظرفیت ه��ای آن د  فتر 

برای بازاریابی، صاد  رات یا انتقال تکنولوژی استفاد  ه 

کنند  . وی اد  امه د  اد  : د  ر س��فر اخیر به آلمان، مالقات 
های مهمی با ش��رکت های متع��د  د   و چند   بانک 
خارجی انجام شد   که عالوه بر آلمانی ها که قول 
همکاری د  اد  ه اند  ، ایتالیایی ها و بقیه کشورهایی 
ک��ه مذاکراتی با آنه��ا صورت گرفته نی��ز آماد  ه 

همکاری با ایران شد  ه اند  .

آغاز همکاری های بانکی و صنعتی آلمان با ایران از تابستان



 اتاق4
 بازرگانی

راهروهای اتاق
سیاست   های اقتصاد   ی د   ولت جواب ند   اد   

اتاق خبر: محس��ن جالل پور د   ر 
جلسه امروز هیات نمایند   گان 
ات��اق بازرگان��ی، صنای��ع و 
معاد   ن ایران ب��ا انتقاد    از عد   م 
وج��ود    سیاس��تی کاربرد   ی 
برای توس��عه اقتصاد   ی ایران 
و خروج بنگاه ها از رکود   ، گفت: 
س��ه س��ال از عمر د   ولت می گذرد    د   ر 
حالی ک��ه طی همی��ن د   وران گام ه��ای خوبی د   ر 
مس��یر کنترل تورم و توسعه سیاست های خارجی 
مناسب برای توسعه اقتصاد    کش��ور برد   اشته شد   ه 
اما علیرغم این سیاس��ت گذاری ها، امروز ش��رایط 
اقتص��اد    ایران خوب نیس��ت و متاس��فانه هر آنچه 
د   ولت انج��ام د   اد   ه نتوانس��ته منجر به ش��کوفایی 

اقتصاد   ی شود   .
وی تصریح کرد   : د   ر این میان بای��د    از مجلس نهم 
تشکر کرد    که قوانین مناس��بی را د   ر حوزه تولید    و 
اقتصاد    ایران به تصویب رس��اند    اما این قوانین هم 
نتوانس��ت وضعیت اقتصاد    ایران را بهبود    بخش��د   ، 
ضمن اینکه ات��اق بازرگان��ی د   ر د   وره هش��تم نیز 
علیرغم س��عی د   ر عب��ور از رکود    و گره گش��ایی از 

فعاالن اقتصاد   ی کمک هایش افاقه نکرد   ه است.
به گفته جالل پ��ور، امروزه ش��رایط اقتصاد    ایران 
خوب نیست و رکود    بس��یاری از بنگاه های تجاری 
کشور را د   ر بر گرفته است که برخی از آنها با د   رصد    
بسیار پایین از ظرفیت خود    مشغول به کار هستند   .

اتاق می تواند    د   ر کمیسیون ها و صحن 
علنی مجلس حضور د   اشته باشد   

ات�اق خب�ر: عل��ی الریجانی د   ر 
جلس��ه صح��ن علن��ی امروز 
اس��المی  ش��ورای  مجلس 
گفت: »اتاق ای��ران می تواند    
د   ر جلسات کمیسیون های 
تخصصی مجلس، کمیسیون 
تلفی��ق و صحن علن��ی حضور 
د   اش��ته و نکات و مس��ایل مرب��وط به 
جامعه را برای نمایند   گان د   ولت د   ر مجلس مطرح 
کند    که فرصت مناس��بی ب��رای تعام��ل با بخش 
خصوصی اس��ت.« علی الریجانی گفت:  »استفاد   ه 
از تجربی��ات ات��اق بازرگان��ی، صنای��ع، معاد   ن و 
کش��اورزی ایران برای خروج از رکود   ، موثر و مفید    
است. الریجانی پس از پایان قرائت گزارش رییس 
اتاق ایران گفت: »اتاق ایران می تواند    د   ر جلس��ات 
کمیس��یون های تخصصی مجلس و کمیس��یون 
تلفیق حضور د   اشته باشد   . د   ر صحن علنی مجلس 
نیز با تغییر آیین نامه امکان حضور نمایند   ه بزخش 
خصوص��ی فراهم خواهد    ش��د    ت��ا همانط��ور که 
نمایند   ه د   ول��ت د   ر صحن مجلس نظ��رش را بیان 
می کند   ، نمایند   ه بخش خصوص��ی هم این امکان 
را د   اشته باش��د   . این فرصت مناسبی برای تعامل با 

بخش خصوصی است.

مجلس د   هم مسابقه تصویب طرح های جد   ید    
را متوقف کند   
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اتاق خبر: پد   رام سلطانی  گفت: روند   ی که د   ولت ها و مجالس بعد    
از انقالب طی کرد   ند    می تواند    یک کارگروه کشورد   اری برای مد   یران 
د   ولتی و همین طور وکالی مجلس باشد    و این تجربه می تواند    باعث 
شود    که نمایند   گان باورهایشان را با واقعیت ها تطبیق د   هند    و د   ر 

نهایت عمل گرایانه تر با مسائل برخورد    کنند   
وی افزود   : همچنین جو عمومی د   ر کشور طبیعتا می تواند    سنجه 
مناس��بی برای د   ولت و مجلس باش��د    تا بد   انند    چه موارد   ی را د   ر 

اولویت قرار د   هند   .
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد   : مجلس د   هم به لحاظ 
ترکیب نمایند   گان به نوعی است که نمایند   گان د   وره اولی یا جد   ید    
اکثریت را د   ارند    و به نظر می ر س��د    که متوسط د   انش نمایند   گان 
مجلس افزایش پید   ا کرد   ه اس��ت. ضمن اینکه لید   رها و چهر های 
سرش��ناس هر د   و طیف افراد    کار آزمود   ه و پخته ای هس��تند    که 

می توانند    اولویت ها و تمرکز مجلس را پیش تر هد   ایت کنند   .
س��لطانی اد   امه د   اد   : طبیعتا پس از امضای برجام ما از فاز سیاست 
وارد    فاز اقتصاد    شد   یم. موضوعی که رییس جمهور و رییس مجلس 
به آن اش��اره کرد   ند    و د   ر برنامه ه��ای گروه های مختلف تبلیغاتی 
عنوان شد   ه است. همه این موارد    این امید   واری را به ما می د   هد    که 
مجلس جد   ید    بیشتر روی د   غد   غه های اصلی مرد   م یعنی اقتصاد    

تمرکز کند   .
وی د   رباره مهمترین انتظار اقتصاد   ی از مجلس د   هم گفت: کاری 
که از مجلس جد   ید    انتظار د   اریم این اس��ت که مس��ابقه تد   وین و 

تصویب طرح های جد   ید    را متوقف کند    و به د   نبال این باشد    که د   ر 
تعامل با د   ولت به اصالح قوانین موج��ود    و حذف قوانین و مقررات 
مخل و موانع کس��ب و کار بپرد   ازد   .س��لطانی اد   امه د   اد   : همسویی 
بیشتر مجلس د   هم با د   ولت می تواند    فرصت را برای تحقق این امر 
بیشتر فراهم کند    اما باید    به نمایند   گان مجلس جد   ید    این موضوع 
را هم یاد   اور ش��د    که انتظار ما به عنوان بخش خصوصی از د   ولت 
د   ر زمینه بهبود    محیط کسب و کار بیش��تر از آن چیزی است که 
تا کنون انجام شد   ه اس��ت.وی اضافه کرد   : پس شاید    الزم باشد    که 
مجلس د   ر بعد    نظارتی این موضوع را به د   ولت یاوری کند    یا بیشتر 
از ابزار های نظارتی بهره بگیرند    تا سرعت د   ولت را د   ر بهبود    محیط 

کسب و کار سریع تر کند   .

ایران چگونه می تواند برندی بین المللی شود
ادامه از صفحه اول

  نباید این نکته را نی��ز از یاد برد ایران اگر م��ی خواهد پس از
س��ال ها تحریم به بازار جهانی بازگردد برای جبران سال ها 
دوری باید از کش��وری کمک گیرد و ایتالیا که در بسیاری از 
زمینه های تجاری در خور توجه محس��وب می ش��ود و می 

تواند در این مسیر ایران را یاری دهد.  
علت اصلی جایزه لئوناردو به چه دلیل به ش�ما تعلق 

یافت؟
دلیل دریافت این جایزه نه به دلیل ی��ک اقدام و عمل خاص 
بلکه به مجموع��ه ای از فعالیت ها باز می گ��ردد. بخصوص 
تاثی��ری که توانس��ته ام در س��ال های گذش��ته ب��ر روابط 

کشورهای ایران و ایتالیا داشته باشم را در نظر گرفته اند.
این مجموع�ه اقدامات در چه پروس�ه زمان�ی بوده و 

بیشتر بر چه حوزه ای تمرکز داشته است؟
من ۳4 سال است که شرکت و کارخانه ای را تحت لیسانس 
کش��ور ایتالیا مدیریت می کنم و 20 سال اس��ت که در اتاق 
بازرگانی ایران - ایتالیا  هستم و پذیرای هیات های بسیاری 
از سوی ایتالیا بوده ام و مدیریت اولین هیات تجاری ایران به 
کشورر ایتالیا پس از توافق ژنو برعهده من بوده است. جلسات 

بسیاری نیز با اتاق بازرگانی ایتالیا داشته ایم.
در جریان اکس��پو 2015 در کش��ور ایتالیا کمک بسیاری 
صورت گرفت و تعدا زیادی فرس��تادیم و ایران پس از سال 
های طوالنی ایران پس از س��ال ها مقام دوم را در اکسپو را 

دریافت کرد.
کشور ایتالیا همواره نخستین شریک تجاری ایران بوده و من 
برای افزایش روابط میان دو کش��ور هیات های تجاری را به 
جز شیراز اصفهان به شهرهای کمتر شناخته شده ای مانند 

س��منان و قزوین می بردم. کش��ور ایتا لیا برای ایران دارای 
اهمیت بسزایی است چراکه تنها کشور اروپایی است که در 
س��ال های گذش��ته تراز تجاری مثبت با ایران داشته است. 
ایتالیا پس از انقالب نیز روابط تجاری خ��ود را با ایران حفظ 

کرد و دچار هیجانات سیاسی نشد.
و اما طی روزهای اخیر موفق به دریافت نشان معتبر دیگری 
از سوی ایتالیایی ها شده اید، لطفا در خصوص نشان شوالیه 

توضیحات بیشتری دهید.
دولت ایتالیا و فرانسه این نشان های شوالیه را در بخش های 
مختلف فرهنگی، اقتص��ادی و... به درخواس��ت وزارت امور 
خارجه این کش��ور ها با تصویب ریی��س جمهور صورت می 
گیرد اما لئوناردو را کمیته نظارت بر کیفیت پیشنهاد می کند 
و نشان ش��والیه را در و اقع می توان دولتی دانست. می توان 
این جایزه را تحت تأثیر رواب��ط دیپلماتیک و نوعی قدر دانی 
از بخش خصوصی ایران دانس��ت. این دو جایزه مهم اما از دو 
بخش خصوصی و دولتی دانست. می توان بدین صورت تعبیر 
کرد که ما به فعاالن اقتصادی بها می دهیم و خواهان روابط 

بیشتر با بخش های خصوصی هستیم.
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گفت وگو

علیرضا کد   یور د   ر گفت و گو با اتاق خبر خواستار شد   
 کاهش نرخ سود    بانکی 

به صورت تعاد   لی نه د   ستوری

اتاق خبر: یکی از گام های مثب��ت بانک مرکزی اصالح 
صورت های مالی بانک ها است.

علیرضا کد   یور د   ر خصوص تعیین نرخ سود    بانکی توسط 
خود    شبکه های بانکی،  اظهار د   اشت: به شخصه معتقد   م 
این رویه قریب ب��ه ۹۹ د   رصد    اجرایی نخواهد    ش��د   ، د   لیل 
آن نیز ت��الش بانک مرکزی برای کاهش نامحس��وس اما 

د   ستوری نرخ سود    بانکی است.
وی اد   امه د   اد   : اگر روی��ه بانک مرکزی به این صورت بود    که 
تعیین نرخ سود    بانکی را به عهد   ه خود    بانک ها واگذار کند   ، 
عمال این روند    بایستی د   ر یک د   وره گذار و به شکل تد   ریجی  

انجام می گرفت.
کد   یور افزود   : د   ر حال حاضر تمایلی را از سوی بانک مرکزی 
برای واگذاری تعیین نرخ سود    بانکی به شبکه های بانکی 
شاهد    نیستیم.کد   یور د   ر خصوص کاهش نرخ سود    بانکی 
گفت: امکان کاهش نرخ س��ود    بانکی به صورت د   ستوری 
وجود    د   ارد    اما این که این امر د   ر واقعیت امکانپذیر است یا 

خیر به نظر من این طور نیست.
این عضو کمیسیون بازار سرمایه خانه اقتصاد    ایران توضیح 
د   اد   : د   ر کوت��اه مد   ت امکان کاهش نرخ س��ود    بانکی وجود    
ند   ارد   . کما این که نرخ س��ود    1۸ د   رصد   ی ک��ه بانک ها بر 
روی آن توافق کرد   ند    به طور کامل د   ر همه بانک ها اجرایی 
نمی شود   . برای مثال: د   ر حال حاضر بانک هایی هستند    که 
باالتر از نرخ سود    فعلی را حاضرند    به سپرد   ه گذاران پرد   اخت 
کنند   .وی اد   امه د   اد   : عم��ال بانک ها با ترفند   ه��ا و راه های 
مختلفی که می شناسند   ؛ این نرخ را د   ور می زنند   . طبیعتا 
وقتی نرخ سود    بانکی 1۸ د   رصد    اجرا نشد   ه است اگر پایین 
تر بیاید    نیز اجرایی نخواهد    بود   .کد   یور د   ر خصوص مزایای 
کاهش نرخ س��ود    بانکی د   ر اقتصاد    کشور بیان د   اشت: نرخ 
بانکی خود    معلول است، یعنی د   ر ابتد   ا بایستی اتفاقاتی د   ر 
اقتصاد    و متغیرهای پولی رخ د   هد    که نرخ سود    کاهش پید   ا 
کند   . د   ر حال حاضر نرخ سود    امکان پایین آمد   ن و کاهش را 
ند   ارد   ، اگر نرخ سود    به صورت تعاد   لی و واقعی پایین آید   ، آثار 

بسیار مثبتی می تواند    د   اشته باشد   .
این کارشناس حوزه بازار سرمایه ضمن اشاره به آثار مثبت 
کاهش نرخ س��ود    بانکی به صورت تعاد   لی بیان د   اشت:  با 
اجرای این روند   ، هزینه تأمین مالی کاه��ش می یابد   ، د   ر 
واقع انگیزه سرمایه گذاری افزایش می یابد    و این باعث می 
شود    که نرخ رشد    اقتصاد   ی نیز افزایش پید   ا کند   . اما شرط 
آن همان طور که ذکر کرد   م این اس��ت که این نرخ سود    به 

صورت تعاد   لی کاهش یابد    نه د   ستوری.

اتاق خبر : متأسفانه قوانین مشخص و مد   ونی د   ر ارکان بخش 
خصوصی وجود    ند   ارد    بلکه قوانین به صورت د   ستوری و مورد   ی 
اس��ت.چند   ی پیش ولی اهلل افخمی راد    معاون وزیر صنعت، 
معد   ن و تجارت د   ر خصوص ضواب��ط د   ریافت کارت بازرگانی 
اظهار د   اش��ت: » ضوابط د   ریافت کارت بازرگانی تا پایان نیمه 
اول امسال اصالح می شود   . براساس ضوابط جد   ید   ، کارت های 
بازرگانی طبقه بند   ی می ش��ود    و مد   رک حد   اقل د   یپلم و سن 
25 سال از جمله ش��رایط جد   ید    د   ریافت این کارت ها خواهد    
بود   .« د   ر همین راستا فعاالن حوزه بازرگانی نظرات متفاوتی 
د   اش��تند   . به همین روی گفت و گویی را با اعضای کمیسیون 
وارد   ات و امور بازرگانی خانه اقتص��اد    ایران ترتیب د   اد   ه ایم که 

د   ر اد   امه می خوانید   :
افق د   ید    محد   ود    اتاق های ایران

آرش نیک پی، ضمن ابراز مخالفت با تغییر ش��رایط د   ریافت 
کارت بازرگانی بیان د   اشت: د   ر تمام د   نیا زمانی که فرد   ی اظهار 
می کند    که د   ارای کسب و کاری اس��ت می تواند    از اتاق های 
بازرگانی کارت عضویت د   ریافت کند   .وی اد   امه د   اد   : اما متأسفانه 
د   ر ایران مشکل جای د   یگری است، مشکل اصلی وجود    قوانین 
و مسائلی نظیر اجاره د   اد   ن کارت های بازرگانی برای انجام امور 

بازرگانی به اشخاصی غیر مالک کارت است.
وی افزود   : به جای حل چنین مشکالتی، تنها مانور د   اد   ن برای 
تغییر شرایط د   ریافت کارت به هیچ وجه به صالح نیست، بلکه 
پاک کرد   ن صورت مسئله است.این عضو کمیسیون وارد   ات 

خانه اقتصاد    ایران تصریح کرد   : بایستی کارت بازرگانی با همان 
حد   اقل هایی که د   ر گذشته وجود    د   اشته مجد   د   ا صاد   ر شود   . 

وی د   ر خصوص وض��ع محد   ود   یت س��نی برای انج��ام امور 
بازرگانی گفت: با ایجاد    محد   ود   یت س��نی برای انجام کارهای 

بازرگانی که به نوعی کارآفرینی تلقی می شود    موافق نیستم.
تجربه د   ر کن�ار وضع محد   ود   یت س�نی؛ ش�رط الزم 

د   ریافت کارت
محمد   رضا حاجی جعفرقلی از اعضای کمیسیون وارد   ات خانه 
اقتصاد    ایران د   ر خصوص تغییر شرایط د   ریافت کارت بازرگانی 
گفت: به شخصه با روند    محد   ود   یت رقم تجارت موافق نیستم. 
نمی توان کارت بازرگان��ی را به حجم کارک��رد    محد   ود    کرد   ، 
چراکه ممکن است ش��ما برای یک کارگاه تولید   ی قصد    وارد    
کرد   ن کاالیی را د   اشته باش��ی و این اتفاق تنها یک بار د   ر سال 
امکان پذیر باش��د   .وی افزود   : بهتر اس��ت د   ریافت کارت گرید    

بند   ی شود    تا این که عد   م ارائه کارت مطرح باشد   .
این عضو کمیسیون وارد   ات خانه اقتصاد    ایران ضمن اشاره به 
موافقت کامل با وضع محد   ود   یت سنی برای انجام امور بازرگانی 
بیان د   اش��ت: د   ر د   ریافت کارت د   ر کنار شرایط سنی بایستی 

د   اشتن تجربه کافی نیز لحاظ گرد   د   .
جعفرقلی د   ر خصوص وجود    استثنائاتی د   ر این زمینه عنوان 
کرد   : اس��تثنائات توس��ط یک ارگان و نهاد    خاصی مانند    اتاق 
بازرگانی مشخص می ش��ود   . د   ر هرصورت بایستی یک سری 

تعهد   ات و رفتارها، مورد    پذیرش اتاق بازرگانی باشد   .

 پاشنه آشیل بخش خصوصی چیست؟

اتاق خبر:  نرخ بهره بایستی طوری تعیین شود    که 
تعاد   لی بین پس اند   از، س��رمایه گذاری، رشد    

اقتصاد   ی و تورم ایجاد    کند   .
ابراهیم عنایت عضو کمیسیون بازار سرمایه 
خانه اقتص��اد    ایران د   ر خص��وص عملکرد    
ش��ورای پول و اعتب��ار گفت: معم��وال د   ر 

کشورهایی که نرخ بهره توسط بانک مرکزی 
یا یک سیستم مش��خص تعیین می شود   ، شورا  

و یا کمیته ای د   ر کنار بانک مرک��زی وجود    د   ارد    که به بانک 
مرکزی د   ر خصوص تعیین نرخ بهره کمک می کند   .

وی اد   امه د   اد   : د   ر واقع د   و نوع نرخ بهره وجود    د   ارد   ؛ نخست نرخ 
بهره پایه و د   یگری نرخ بهره ای است که بانک ها یا قرض می 
گیرند    یا قرض می د   هند    و از آن با عنوان نرخ عملیاتی یاد    می 
ش��ود   .عنایت توضیح د   اد   : د   ر د   نیای اقتصاد   ی و پیشرفته نرخ 
بهره پایه توسط بانک مرکزی و یک شورا یا کمیته تعیین می 
شود    اما نرخ بهره عملیاتی، توسط خود    بانک ها با توجه به نرخ 

بهره پایه تعیین می شود   . حال ممکن است این د   و نرخ 
د   ر حد    بس��یار اند   کی نهایتا د   هم د   رصد    به خاطر 

رقابت با هم متفاوت باشند   .
این عضو کمیسیون بازار سرمایه خانه اقتصاد    
ایران اظهار د   اش��ت: بعید    می د   انم د   ر کشوری 
خود    سیستم بانکی رأسا نرخ بهره پایه را تعیین 
کند    چرا که این بحث، یک بحث اقتصاد    کالن و 
ملی است و د   ر بحث اقتصاد    کالن نیز مسئوالن مالی 
د   ولتی تصمیم گیر هستند   .این کارشناس حوزه بازار سرمایه 
د   ر خصوصی حذف شورای پول و اعتبار عنوان کرد   : با استفاد   ه 
از تجارب جهانی باید    بگویم که کنار زد   ن شورای پول و اعتبار 
امکان پذیر نخواهد    بود   ، مگر این که تعیین نرخ های عملیاتی 

د   ر چارچوب نرخ بهره پایه به عد   ه بانک ها گذاشته شود   .
عنایت د   ر بخش د   یگری افزود   : یکی از عوامل مؤثر د   ر تعیین 
نرخ بهره پایه، نرخ تورم است، نرخ بهره واقعی د   ر هر کشوری 

بستگی به سیاست های بلند    اقتصاد   ی تعیین می شود   .

د   ر گفت و گوی اتاق خبر با عضو کمیسیون بازار سرمایه خانه اقتصاد    ایران مطرح شد   
نقش شورای پول و اعتبار د   ر تعیین نرخ سود    بانکی
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فروش 18 میلیاردی صنایع دستی طی 
18 روز در اصفهان

اتاق خبر: سید عباس ش��یردل امروز 
در گفت وگ��و با خبرن��گار فارس در 
اصفهان اظهار کرد: صنایع دستی 
اصفهان همچنان مث��ل قبل در 
حال حرک��ت و رو به  جلو اس��ت 
و روزه��ای بهتری ه��م پیش رو 
خواهد داش��ت. وی اف��زود: در حال 
حاضر ب��ا توجه به ای��ام امتحان��ات، کم 
بودن مسافرت ها و در پیش داشتن ماه مبارک رمضان، فروش 
صنایع دس��تی کاهش پیدا خواهد کرد، ولی امیدواریم فروش 
تجاری آن برای خارج از کش��ور و ش��هرهای دیگر ادامه داشته 
باشد اما در کل وضعیت حال حاضر مطلوب و خوب است.رئیس 
اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان با اشاره به افزایش حضور 
گردشگران خارجی در اصفهان تصریح کرد: گردشگران خارجی 
معموالً اشیای کوچک را خریداری می کنند و کارهای بزرگ را 
گردشگران ایرانی می خرند اما به طور کلی استقبال خارجی ها 

هم از صنایع دستی خوب بوده است.
ش��یردل در ادامه گفت: در ایام نوروز با توجه به افزایش حجم 
سفر به اصفهان، بیش��ترین فروش را داش��ته ایم و ارزش ریالی 
صنایع دس��تی که از 25 اس��فند ماه تا 1۳ فروردین در استان 
اصفهان به فروش رفته مبلغی حدود 1۸ میلی��ارد تومان بوده 
است در حالی که در سال گذشته فروش ۸ میلیارد تومان بوده 
است و در مقایسه با فروش فروردین ماه سال گذشته رشد خوبی 
داشته اس��ت.وی تاکید کرد: با توجه به اعالم واحد گردشگری 
مبنی بر افزایش مس��افرت های خارجی و داخلی، قطعاً فروش 

صنایع دستی در اصفهان بیشتر خواهد بود.

اقدام سازمان میراث فرهنگی در قبال 
هتل آسمان غیرمنطقی است

اتاق خب�ر: محمد عل��ی فرخ مهر در 
ابتدای صحبت های خ��ود با اعالم 
اینکه اطالع��ی از جزئیات بیانیه 
جامع��ه هتل��داران در خصوص 
تخریب هتل آسمان ندارد، افزود: 
نظر شخصی بنده به عنوان یک 
هتل ساز و س��رمایه گذار این است 
که اقدام س��ازمان میراث فرهنگی در 
قبال پرونده هتل آسمان شیراز، غیر منطقی بوده 
و زمانی که مجوزهای قانونی الزم برای احداث یک هتل صادر 

شده، اعالم اینکه ساخت و ساز غیرقانونی بوده توجیهی ندارد.
رئیس اتحادیه هتلداران اس��تان تهران گفت: با توجه به اینکه 
سرمایه گذار برای احداث تمامی بخش های این هتل برنامه ریزی 
انجام داده، اکنون سازمان میراث فرهنگی و شهرداری بایستی 
خس��ارت را به صورت صفر تا 100 پرداخت کند زیرا پرداخت 

خسارت بابت 2 طبقه تخریب شده تاثیری ندارد.
فرخ مهر اظهار داش��ت: درصورت اخذ مجوزهای الزم از 
سازمان میراث فرهنگی و جواز ساخت از شهرداری حق 
با  مالک و سرمایه گذار هتل آس��مان است و در مجموع 
سازمان میراث فرهنگی به عنوان مرجع صدور مجوزهای 

احداث، بایستی پاسخگو باشد.
منبع: پایگاه خبری هتل جار

تشکل 
ها

ات�اق خب�ر:  حس��ام عقبای��ی رییس 
اتحادیه صنف مش��اوران امالک تهران 
در گفتگو با اتاق خبر اظهار کرد: به طور 
اصولی ن��رخ اجاره بها بر اس��اس قیمت 
مس��کن تعیین ش��ود اما در حال حاضر 
فاکتور های دیگر مثل تورم و سیاس��ت 
های پولی و بانکی در این مسئله دخیل 

هستند.
عقبایی با تاکی��د بر اینک��ه اصلی ترین 
شاخص تعیین کننده اجاره بها، قیمت 
مس��کن می باش��د توضیح داد: قیمت 
مس��کن از س��ال ۹2 تا به حال تغییری 
نداشته و بازار مس��کن در وضعیت رکود 
قرار داشته است بنابراین نباید افزایشی 

در اجاره بها داشه باشیم.

وی اف��زود: قاعدت��ا اگر قیمت مس��کن 
افزایش یافت��ه بود ظرفی��ت هایی برای 
افزایش اجاره بها در نظر گرفته می ش��د 

اما چون این اتفاق نیفت��اده بنابر این در 
تعیین اجاره به��ا نباید ش��اهد افزایش 

قیمت باشیم.

عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران خبر داد

انحصار دولتی وزارت ارتباطات در واردات اینترنت

پنجشنبه 20 خرد   اد    1395

رییس اتحادیه مشاوران امالک در گفتگو با اتاق خبر پاسخ داد

چه عواملی در تعیین نرخ اجاره بها موثر است؟

 اتاق خبر: علی توسلی در گفت وگو با خبرنگار فناوری 
اطالعات خبرگ��زاری ف��ارس انحصار دولت��ی واردات 
پهنای باند را از مهم ترین مش��کالت اینترنت کش��ور و 
موانع برای کسب وکارهای مرتبط با اینترنت در کشور 
اعالم کرد و اظهار داشت: ش��رکت ارتباطات زیرساخت 
در زیر مجموع��ه وزارت ارتباطات و فن��اوری اطالعات 

متولی انحصاری واردات پهنای باند به کشور است.
وی گفت: قیم��ت باالی پهن��ای باند و کیفی��ت پایین 
اینترنت در کش��ور در س��ایه این بازار انحص��اری رقم 

خورده است.
نایب رئیس کمیس��یون اینترنت س��ازمان نظام صنفی 
رایانه ای تهران گفت: بخش خصوصی خواستار شکست 
انحصار دولتی شرکت زیرس��اخت در تامین پهنای باند 

کشور است.
وی توضیح داد: شرکت زیرس��اخت به جای فعالیت در 
عرصه خرید و فروش پهنای باند می تواند طبق وظایف 
قانونی به مالکی��ت دروازه های بین الملل��ی اینترنت و 

مدیریت لینک های انتقال بین استانی بپردازد.

توس��لی گفت: مالکیت دروازه های بین المللی اینترنت 
به مثابه گمرک اینترنت کش��ور اس��ت؛ همان طور که 
کمرگ مبادی ورودی کاال به کش��ور را کنترل می کند 
و نقش��ی در واردات کاال ندارد؛ ش��رکت های خصوصی 
نیز باید بتوانند پهنای باند به کشور وارد کنند و شرکت 
زیرساخت با مدیریت مبادی ورودی اینترنت به کشور و 
اخذ تعرفه ورود، پاالیش و انتقال، پهنای باند ورودی را 

بررسی و سپس اجازه ورود دهد.

 فعالیت تجاری بنگاه های دولتی باعث فساد می شود
 اتاق خبر: عضو سندیکای کارخانجات چایسازی گفت: 
طبق قرارداد با دول��ت، کل چای س��نواتی را خریداری 
کردیم. بعد از این که قیم��ت چای افزایش یافت عده ای 

به تکاپو افتادند تا از این مساله بهره ببرند
نعمت یاورزاده-عضو سندیکای کارخانجات چایسازی- 
در واکنش به اظهارات اخیر رئیس س��ازمان چای کشور 
مبنی بر اینکه س��ودجویان قصد دارند چای س��نواتی و 
تاریخ مصرف گذشته را که کیلویی 100 تومان خریدند، 
با ورود به کارخانجات مختلف و افزودن عطر و اس��انس 
کیلویی 10 هزار تومان بفروش��ند بیان داشت:  کار ما یا 
قانونی اس��ت و یا غیر قانونی اگر عملک��رد ما غیر قانونی 
است چرا از طریق قانون جلوی فعالیت ما را نمی گیرد؟ 

این درست نیست که با هر اظهار نظر غیر کارشناسی در 
این قضیه مداخله کنند. او با اش��اره ب��ه اینکه عده ای به 
دنبال حق حس��اب خود در بحث چای سنواتی هستند 
بیان داشت: چای سنواتی تولید ایران است که در زمانی 
از طریق دولت آن را خریداری ک��رده ایم تا از این طریق 
قیمت چای  را افزای��ش دهیم تا قیمت چ��ای کارخانه 
جات نیز افزایش یابد که این اتفاق نیز به وقوع پیوس��ت 
این چای در س��طح دنیا فروخته شده اس��ت و کیفیت 
باالیی دارد اما مش��خص نیس��ت رییس س��ازمان چای 
بر چه اساس��ی بحث فاس��د بودن این محصول را پیش 
کشیده اس��ت؛ چای باید بر اس��اس معیار آزمایشگاهی 

فاسد یا غیر فاسد باشد.
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تکنولوژی و د     انش

برخی از وب سایت های بزرگ، کاربران را به 
مجبور به تغییر رمز عبور خود   خواهند   کرد  

اتاق خبر: احتماالً کاربران وب سایت هایی 
مانند   نت فلیکس یا فیس��بوک، بزود  ی 

ایمیلی از س��وی کمپانی های مورد   
اش��اره د  ریافت خواهد   ک��رد   مبنی 
بر اینک��ه رم��ز عبورش��ان د  ر رخنه 
ای امنیتی لو رفت��ه و باید   گ��ذرواژه 

جد  ید  ی ب��رای اکانت خ��ود   برگزینند  . 
یکی از متخصصین امنیت س��ایبری به نام 

»برایان کربز« )Bryan Krebs( اخیراً گفته برخی کمپانی 
های بزرگ، مانند   ش��رکت های فعال د  ر زمینه شبکه های 
اجتماعی و سرویس های استریم وید  یو، اطالعات به د  ست 
آم��د  ه از رخنه های امنیتی را بررس��ی و آنه��ا را با اطالعات 

کاربران خود   مقایسه می کنند  .
د  ر نتیجه این ام��ر، کمپانی های مورد   اش��اره از کاربران می 
خواهند   تا رمز عب��ور خود   را تغییر د  اد  ه تا امنیت اکانتش��ان 
حفظ شود  . اگر به یاد   د  اش��ته باشید  ، چند   سال پیش هکرها 
اطالعات میلیون ها کاربر د  ر لینکد  ین، تامبلر و مای اسپیس 
را به سرقت برد  ه و آنها را به فروش رساند  ند  . جد  ی گرفتن این 
موضوع از آن جهت اهمیت د  ارد   که روز گذشته، خبری مبنی 
بر هک شد  ن حس��اب های کاربری مد  یر عامل فیسبوک د  ر 
سایر شبکه های اجتماعی به گوش رسید   که نشان می د  هد   

حتی بزرگان این صنعت نیز از د  ست هکرها د  ر امان نیستند  .
به گفته کرب��ز، نت فلیک��س از همین حاال و بعد   از انتش��ار 
اطالعات اخیر از سوی هکرها، ایمیل های تغییر رمز عبور را 
به د  ست کاربران رساند  ه اس��ت. این کمپانی ظاهراً از ابزاری 
که د  ر س��ال 2014 عرضه کرد  ه بود  ، اس��تفاد  ه می نماید   تا 

اطالعات لو رفته را با اطالعات کاربران خود   مقایسه کند  .

گوگل بزود  ی امکان Brick کرد  ن موبایل 
های اند  روید  ی را از راه د  ور فراهم می کند  

اتاق خب�ر: به نظر می رس��د   کمپان��ی گوگل قص��د   د  ارد   
 Android’s Device قابلیتی جد  ید   به

Manager د  ر وب س��ایت خود   اضافه 
کند   ک��ه امکان پ��اک ک��رد  ن تمام 
محتوی��ات موبایل ه��ای اند  روید  ی 
 Device .  گمشد  ه را فراهم می آورد
Manager اند  روی��د  ، وب س��ایتی 

است که مد  ت ها پیش به صورت رسمی 
معرفی ش��د   و به کاربران کمک م��ی کند   تا 

کنترلی نس��بتاً کامل روی موبایل اند  روید  ی گمشد  ه خود   
د  اش��ته و به اعمالی چون یافتن محل د  قی��ق آن و نیز قفل 

کرد  ن د  ستگاه بپرد  ازند  .
این سیستم هنوز آنقد  رها که باید   و ش��اید   کارآمد   نیست و 
ضعف ه��ای خ��اص خ��ود  ش را د  ارد  ، اما برخی از توس��عه 
د  هند  گان اخی��راً متوجه ک��د  ی جد  ید   د  ر پ��روژه متن-باز 
اند  روید   ش��د  ه اند   که به کاربران اجازه می د  ه��د   تا با فرمانی 
ساد  ه، تمام محتویات، و حتی پارتیشن های مربوط به بازیابی 
اطالعات، را پاک نمود  ه و از اطالعات خود   د  ر مقابل سارقان 
حفاظت کنند  . د  ر این صورت اصطالحاً د  ستگاه Brick شد  ه 

و به طور کلی بالاستفاد  ه می شود  .

اتاق خبر:  بر اس�اس تحقیقی که به تازگی توس�ط 
Creative Strategies Inc ب�ه انج�ام رس�ید  ه، 
نزد  یک ب�ه 98 د  رص�د   از کاربران آیف�ون های اپل 
 )Siri( تمایل�ی ند  ارن�د   از د  س�تیار صوتی س�یری
د  ر محیط های عموم�ی و حتی د  ر حض�ور د  یگران 

استفاد  ه کنند  .
آمار کمتر از ۳ د  رصد  ی افراد  ی ک�ه از انجام این کار 
د  ر حضور د  یگران ابایی ند  ارند  ، نش�ان می د  هد   که 
مرد  م هنوز با »قابلیت صحبت کرد  ن با ابزارها« خو 
نگرفته اند  . نکته جالب اینجاست که نتایج فوق د  ر 
طی نظرس�نجی از کاربران بازار آمری�کا، به عنوان 
یکی از تکنولوژیک ترین کش�ورهای د  نیا، حاصل 
ش�د  ه اس�ت. جالب تر این که د  رصد   مذکور )میزان 
افراد  ی که  حاضر به مکالمه با س�یری هس�تند  ( د  ر 
میان کاربران گوگل ناو )Google Now( و کورتانا 
)Cortana( به طور متوس�ط حد  ود   د  و برابر بیشتر 
است. ۲۰ د  رصد   از س�وال ش�وند  گان د  لیل امتنای 

خود   از این کار را »راحت نب�ود  ن مکالمه با تلفن ها 
د  ر حضور د  یگران« بیان د  اشته اند  . به عبارت د  یگر، 
آنها به نوعی چنین کاری را خجالت آور و غیر عاد  ی 

می د  انند  .
کارب�ران اند  روید  ی بیش�تر از بقی�ه صاحبان تلفن 
ه�ای هوش�مند   از د  س�تیار صوتی موبایلش�ان د  ر 
حضور س�ایر اف�راد   اس�تفاد  ه م�ی کنن�د   )حد  ود   
1۲ د  رصد  (. از آن س�و، نرخ اس�تفاد  ه از س�یری د  ر 
خود  روها برابر با 6۲ د  رصد   اس�ت، د  ر حالی که تنها 
۳7 د  رصد   از اند  روید  ی ها د  ر د  اخل اتومبیل شان به 
سراغ گوگل ناو می روند  . د  ر هر حال بررسی فوق به 
خوبی نشان می د  هد   که ما هنوز برای صحبت کرد  ن 
با تلفن هوشمند   خود   راحت نیستیم و همچنان این 
کار را غیر معمول و یا حت�ی د  ور از نزاکت می د  انیم. 
شاید   هوشمند  تر شد  ن د  ستیارهای صوتی و طبیعی 
تر ش�د  ن نحوه مکالمه آنها با کاربران، بتواند   تا حد   

زیاد  ی این حس ناخوشایند   را برطرف سازد  .

اکثر کاربران آیفون خجالت می کشند   تا از »سیری« 
د  ر مکان های عمومی استفاد  ه کنند  

پنجشنبه 20 خرد   اد    1395

رقابت های کوپا آمریکا و یورو 2016 را از طریق Google Now د  نبال کنید  
اتاق خبر: اگر ش��ما طرفد  ار حقیق��ی ورزش زیبای فوتبال 
باشید  ، مطمئنا به گوگل برای اطالع از نتایج مسابقات احتیاج 
نخواهید   د  اش��ت. اما د  ر غیر این صورت، اگر فقط می خواهید   
که از عملکرد   تیم محبوب تان د  ر مسابقات کوپا آمریکا و یورو 
 Google Now 2016 پیش رو مطلع ش��وید  ، کارت ه��ای
د  ر این زمینه می توانند   به خوبی به کارتان بیایند  . مس��ابقات 
فوتبال یورو 2016 د  هم ژوئن )مع��اد  ل 21 خرد  اد  ( از جمعه 
همین هفته و با د  ید  ار افتتاحیه میان تیم های فرانسه رومانی 
آغاز می ش��ود  . 24 تیم د  ر این مس��ابقات حضور د  ارند   که تا 
بیستم تیر ماه برای رس��ید  ن به جام قهرمانی اروپا با یکد  یگر 
رقابت خواهند   ک��رد  . از طرف د  یگر، رقابت ه��ای کوپا آمریکا 
2016 نیز برای اولین بار د  ر خارج از قاره آمریکای جنوبی و د  ر 
ایاالت متحد  ه آمریکا هم اکنون د  ر حال برگزاریس��ت. د  ر این 
رقابت ها 16 تیم حضور د  ارند   که ه��ر یک برای باال برد  ن جام 
قهرمانی د  ر مس��ابقه فینال که 26 ژوئن ) 6 تی��ر ( برگزار می 
شود   به مصاف یکد  یگر رفته اند  . فارغ از آنکه کد  ام یک از رقابت 

ها را می خواهید   د  نبال کنید  ، گوگل ناو به شما اجازه می د  هد   
تا تیم محبوب تان )چه ملی و چه باشگاهی( را از طریق کارت 
های ویژه این د  ستیار هوشمند   د  نبال کنید  . البته این قابلیت 
برای کاربران ایرانی د  ر د  سترس نیست، اما با جستجوی اسم 
هر تیم می توانید   از نتایج بازی ها، زمان برگزاری بازی ها )به 
وقت ایران(، اخبار مربوطه و جایگاه تیم د  ر جد  ول رد  ه بند  ی 
د  ر یک صفحه مجزا مطلع شوید  . برای ش��روع استفاد  ه از این 
 Ok قابلیت کافیس��ت گوگل ناو را باز کرد  ه و پ��س از گفتن
Google، نام تیم محبوب تان را به د  ستیار هوشمند   گوگل 

بگویید   یا اینکه آن را د  ر فیلد   جستجوی اپلیکیشن بنویسید  .
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یورش بازرسان ژاپنی به شرکت سوزوکی 
اتاق خب�ر: بازرس��ان ژاپنی د   ر راستای 
اس��تفاد   ه  د   رب��اره  تحقیق��ات 
ناد   رس��ت س��وزوکی موت��ور از 
تس��تهای غیراس��تاند   ارد    برای 
ارزیابی د   قیق اقتصاد    س��وخت 
خود   روه��ا، ب��ه مق��ر مرک��زی 
ای��ن ش��رکت ی��ورش برد   ن��د   .  
غیراس��تاند   ارد    سوزوکی  تس��تهای 
ش��امل 14 مد   ل تحت برند    این شرکت و 12 
مد   ل فروخته ش��د   ه تحت سایر برند   هاس��ت. سوزوکی که 
چهارمین خود   روس��از بزرگ ژاپن اس��ت، اعالم کرد   ه پس 
از بحران مالی س��ال 200۸ فاقد    مناب��ع الزم برای رعایت 
استاند   ارد   های تست اقتصاد    س��وخت بود   ه است و مقامات 
این شرکت د   ر اظهاراتشان به فش��ار فزایند   ه برای طراحی 
مد   لها و موتورهای جد   ید    د   ر اواخر سال 2000 اشاره کرد   ند   . 

مرسد   س بنز با پشت سر گذاشتن، ب ام و و 
لکسوس، رکورد    د   ار فروش د   ر آمریکا شد    

اتاق خب�ر: ح��د   ود    یک د   ه��ه قبل 
مرس��د   س بن��ز تصمی��م گرفت 
ب��ازار  د   ر  را  خ��ود     حض��ور 
کراس اوورها  و  شاس��ی بلند   ها 
پررنگ تر کند   .این د   ر حالی بود    
که رقبا فقط بر روی روش های 
کاهش آالیند   گ��ی د   ر محصوالت 
خود    تمرکز کرد   ه بود   ند   . خود   روس��از 
اشتوتگارتی که همیش��ه د   ر به کارگیری تکنولوژی های 
نوین پیشگام بود   ه، شاسی بلند   ها و کراس اوورهای خود    را 
نیز همگام با سایر محصوالت به پیش��رانه های هیبرید   ی 
مجهز کرد   .این امر باعث ش��د    ک��ه د   ر برخی از کش��ورها 
مرسد   س بنز به سود    چش��مگیری د   ست یافته و د   ر نتیجه 

حساب ویژه ای بر روی خود   روهای شاسی بلند    باز کند   .

خود   رو های گوگل زمان بوق زد   ن را 
تشخیص می د   هند    

ات�اق خب�ر: ش��رکت گ��وگل د   ر 
راستای توسعه پروژه اتومبیل 
ه��ای خ��ود   ران خ��ود   ، این 
بار آنه��ا را مجهز به س��امانه 
تشخیص زمان بوق زد   ن کرد    
تا رانند   گی نس��ل جد   ید    این 
خود   روها د   ر ج��اد   ه و خیابان با 
امنیت بیش��تری ص��ورت گیرد   .د   ر 
واقع ش��رکت گوگل با بکارگی��ری الگوریتم جد   ید   ی 
توانس��ته که ش��رایط واقعی را به اتومبیل های خود    
آموزش د   هد    و به هنگام نزد   یک شد   ن عابر به خود   ران 
گوگل و همچنین تغییر الین اتومبیل مقابل یا خروج 
بد   ون د   قت آن از خیابان فرعی شروع به بوق زد   ن کند   .

از ویژگی د   یگر این الگوریتم د   اد   ن توانایی به خود   ران 
برای تشخیص خود   روهایی است که د   ر جهت خالف 
جاد   ه د   ر حال حرکت هس��تند    و با تشخیص احتمال 

تصاد   ف اقد   ام به بوق زد   ن می کند   .

خود     رو پنجشنبه 20 خرد   اد    1395

اتاق خب�ر:  مرک��ز اصناف ایران بهمن ماه س��ال گذش��ته طی 
بخشنامه ای به نمایند   گی ش��رکت های خارجی و عاملیت های 
فروش خود   روهای وارد   اتی، برای اخذ نمایند   گی رسمی از شرکت 
ماد   ر فرصتی شش ماهه د   اد    اما بسیاری از کمپانی های ماد   ر از ارائه 

نمایند   گی سرباز می زنند   .
هر چند    مرکز اصناف د   ر ش��رایط فعلی تنها به ابالغ بخشنامه د   ر 
این زمینه اکتفا کرد   ه، اما بس��یاری از وارد    کنن��د   گان با توجه به 
مد   ت اعتبار مجوز فعالیت خود    که بیشتر آنها از اعتباری پنج ساله 
برخورد   ار اس��ت معتقد   ند    که ممنوعیت ثبت سفارش مستلزم 
تغییر مقررات وارد   ات خود   رو و همچنین د   ستورالعمل نحوه صد   ور 
گواهی فعالیت نمایند   گی ها و عاملیت های فروش است و تنها با 
بخش��نامه نمی توان مجوز قانونی وارد    کنند   گان را باطل کرد   . اما 
د   ر شرایطی که نمایند   گی های رسمی د   ر د   وران تحریم مجبور به 
وارد   ات خود   رو از کشورهای ثالث بود   ند    که وزارت صنعت، معد   ن و 
تجارت همراه با توافق هسته ای و لغو تحریم ها شرکت های مذکور 
را تشویق به اخذ نمایند   گی از ش��رکت های ماد   ر کرد   . مسووالن 
این وزارتخانه بارها د   ر اظهارات خود    تاکید    کرد   ند    که د   ر راستای 
ساماند   هی بازار وارد   اتی ها، شرکت های وارد    کنند   ه باید    به سمت 

اخذ نمایند   گی از شرکت های ماد   ر سوق پید   ا کنند   .
برخی از د   ست اند   رکاران وارد   ات خود   رو به کشور معتقد   ند    که یکی 
از د   غد   غه های شرکت های یاد    شد   ه به مراود   ات بانکی بازمی گرد   د    
چرا که با وجود    لغو تحریم ها این مراود   ات همچنان با چالش هایی 
روبه رو است؛ بنابراین نقل و انتقاالت پولی یکی از موانعی است که 
کمپانی های ماد   ر با آن مواجه هستند   ، اما مورد    د   یگری که مانع از 
ورود    شرکت های ماد   ر به کشور می شود   ، عد   م اطمینان آنها از لغو 
تحریم ها توسط ایاالت متحد   ه آمریکا است. بنابراین به نظر می رسد    
که شرکت های بزرگ خود   روساز نیز از این امر مستثنی نباشند    و 
د   ر انتظار شفافیت بیشتر هستند   ، اما مشکل سوم ظاهرا به رقابت  
ناسالم برخی از شرکت های وارد    کنند   ه خود   رو د   ر ایران برای اخذ 
نمایند   گی باز می گرد   د   . برخی اخبار حکایت از آن د   ارد    که د   ر کنار 

پراکند   گی پیش��نهاد   های برخی ش��رکت های ایرانی برای اخذ 
مجوز نمایند   گی رسمی، فعالیت های غیر تجاری و زد    وبند   هایی 
نیز د   ر این زمینه صورت می گیرد    که مان��ع از ارائه نمایند   گی به 

شرکت های د   اخلی می شود   
 

شک و شبهه د   ر ارائه نمایند   گی
همان طور که پیش تر گفته شد    د   ر حالی کمپانی های ماد   ر مشغول 
بررسی ش��رایط ش��رکت های ایرانی برای ارائه مجوز نمایند   گی 
هس��تند    که وزارت صنعت، معد   ن و تجارت اصرار زیاد   ی بر اخذ 
نمایند   گی از ش��رکت های ماد   ر تا 6 ماه د   یگ��ر د   ارد   . د   ر این میان 
به نظر نمی رسد    که برخی از این شرکت ها بتوانند    د   ر مد   ت زمان 
تعیین شد   ه مجوز نمایند   گی خود    را از ش��رکت ماد   ر اخذ کنند   . 
آن گونه که برخی از فعاالن حوزه وارد   ات خود   رو می گویند   ، برخی 
از کمپانی های ماد   ر تصمیمی برای اعطای مجوز نمایند   گی خود    
تا سال 201۸ به ش��رکت های ایرانی ند   ارند   . بنابراین د   ر صورت 
افزایش س��ختگیری د   ولت و تاخیر کمپانی های ماد   ر د   ر اعطای 
مجوز نمایند   گی، فعالی��ت بس��یاری از نمایند   گی های ثالث که 
هم اکنون د   ر بازار ایران فعالیت د   ارند    متوقف می شود   . این د   ر حالی 
است که به گفته رئیس انجمن وارد   کنند   گان خود   رو تنها تعد   اد    
معد   ود   ی از نمایند   گی های وارد   کنند   ه خود   رو د   ارای مجوز رسمی 
از شرکت ماد   ر هستند    وتعد   اد    زیاد   ی نیز مشغول مذاکره د   ر این 

زمینه هستند   .

 شک و شبهه د   ر اخذ نمایند   گی رسمی 
از شرکت های ماد   ر 

اتاق خبر: س��ال 1۳۹1 بود    که وزیر وقت بهد   اشت و د   رمان 
خبر از وارد   ات خ��ود   رو ب��ا اس��تفاد   ه از ارز د   ارو د   اد   . مرضیه 
وحید    د   س��تجرد   ی د   ر آن زمان از این موضوع انتقاد    کرد    که 
د   ر ش��رایطی که تامین ارز الزم برای وارد   ات د   ارو به کش��ور 
با مش��کالتی همراه اس��ت از ارز د   ارو ب��رای وارد   ات خود   رو 
استفاد   ه ش��د   ه اس��ت. این موضوع موج انتقاد    کارشناسان و 
برخی نمایند   گان مجلس شورای اسالمی را به د   نبال د   اشت 
که خواستار رسید   گی به این موضوع و برخورد    با شرکتهای 
وارد   کنن��د   ه خود   روی��ی بود   ن��د    ک��ه ارز د   ارو را د   س��تمایه 
س��ود   جویی خود    قرار د   اد   ه اند   . ب��ه د   نبال چنی��ن انتقاد   اتی 
بود    که سال گذشته اعالم ش��د    پروند   ه ای د   ر رابطه با تخلف 
صورت گرفته مبنی بر وارد   ات خود   رو با اس��تفاد   ه از ارز د   ارو 
د   ر قوه قضائیه تشکیل و کیفرخواس��ت متهمان این پروند   ه 
نیز د   ر د   اد   س��رای قضایی کارکنان د   ولت صاد   ر ش��د   ه است. 
صد   ور کیفرخواست این پروند   ه د   ر د   اد   سرای قضایی کارکنان 
د   ولت به این معنا بود    که وقوع جرم از سوی برخی کارمند   ان 
د   ولت وقت )د   ولت د   هم( د   ر این رابطه برای د   اد   س��تان محرز 
ش��د   ه و به این ترتیب با صد   ور کیفرخواس��ت، پروند   ه برای 

رسید   گی به د   اد   گاه ارسال شد   ه اس��ت. د   ر کنار این موضوع 
چند   ی پیش نایب رییس انجم��ن وارد   کنند   گان خود   رو نیز 
از ورود    کمیسیون اصل ۹0 مجلس ش��ورای اسالمی به این 
پروند   ه خبر د   اد   .کوروش مرشد    سلوک د   ر این زمینه د   ر پاسخ 
به اینکه آیا س��ازمان های نظارتی د   ر رابطه با پروند   ه وارد   ات 
خود   رو با اس��تفاد   ه از ارز د   ارو از انجمن وارد   کنند   گان خود   رو 
توضیح خواسته اند   ؟ به ایسنا گفت: د   ر این موضوع محوریت 
با بانک مرکزی اس��ت و آنها باید    د   ر این رابطه توضیح د   هند   . 

این موضوع ارتباطی به انجمن وارد   کنند   گان خود   رو ند   ارد   .

سه قوه، پیگیر پروند   ه وارد   ات خود   رو با ارز د   ارو 



گفت و گو
د   ر گفت و گوی اتاق خبر با یک کارشناس حوزه انرژی مطرح شد   

د   الیل ثبات بازار جهانی نفت
اتاق خبر: ش��رایط فعلی ایران را 

مجبور به تبعی��ت از تصمیمات 
اوپک می کن��د    اما ای��ران می 
تواند    امید   وار باش��د    که جایگاه 
خ��ود    د   ر ب��ازار جهان��ی نفت 

بازپس گیری کند   .
کارشناس نفت و گاز مرکز تحقیقات 

استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام 
تغییرات اخیر د   ر اوپک را د   ر مجموع به نفع ایران د   انست.

حامد    فرن��ام کارش��ناس نف��ت و گاز مرک��ز تحقیقات 
استراتژیک مجمع تش��خیص مصلحت نظام با اشاره به 
س��اختار اوپک و تاریخچه این سازمان گفت: تصمیمات 
این س��ازمان به ص��ورت اجم��اع میان 1۳ عض��و اوپک 
صورت می گیرد    و این بد   ین معنا اس��ت ک��ه تمامی 1۳ 
عضو باید    با نظر مطرح ش��د   ه موافق باش��ند   . با این حال 
د   ر مس��ائلی مانند    انتخاب د   بیرکل این سازمان با مشکل 
مواجه ش��د    و به علت اختالفات سیاس��ی می��ان ایران و 
عربستان، د   بیر کل اوپک از این د   و کشور انتخاب نشد   ند    
و کشورهای بی طرف مانند    لیبی، نیجریه عهد   ه د   ار د   بیر 

کلی این سازمان شد   ند   .
فرنام، پیوس��تن د   وباره گابُن به اوپک را د   ر راستای افزود   ه 
ش��د   ن به س��بد    نفتی اوپک ارزیابی کرد    و گفت: د   ر اوپک 
بحثی اس��ت که بر این اس��اس که قیمت نف��ت اوپک با 
استفاد   ه از میانگین مجموع س��بد    نفتی کشور های عضو 
تعیین می شود   . با این حال برخالف جو متشنجی که برای 
جلسه اخیر اوپک پیش بینی می شد   ، این جلسه با آرامش 
سپری ش��د    و همین امر باعث به وجود    آمد   ن نوعی ثبات 
د   ر بازار نفت شد   .کارش��ناس نف��ت و گاز مرکز تحقیقات 
اس��تراتژیک مجمع تش��خیص مصلحت نظام با اشاره به 
تحریم های نفتی ایران، گفت: د   ر س��ال ۸۹ و قبل از وضع 
تحریم های نفتی علیه ایران، د   ر اوپک طرحی به تصویب 
رسید    که سهمیه بند   ی صاد   رات نفت اعضای این سازمان 
به طور کامل برد   اش��ته ش��ود    و ایران نیز به این طرح رای 
د   اد   . این طرح د   ر نهایت ضربه خود    را به صنعت نفت ایران 
وارد     کرد    و کشور های د   یگر با توجه به محد   ود   یت هایی که 
تحریم های مرتبط با برنامه هس��ته ای برای صنعت نفت 
کشور به وجود    آورد   ه بود    جای ایران را د   ر بازار جهانی نفت 
گرفتند   . بعد    از برد   اشته شد   ن این تحریم ها و اجرای برجام 
این کشورها را واد   ار به اعالم طرح فریز کرد    که با مخالفت 
ایران رو به رو شد   .وی این موضوع را د   ر نهایت به نفع ایران 
د   انست و گفت: تا زمانی که صنعت نفت ایران بتواند    جایگاه 
خود    را د   ر جهان د   وباره بازیابی کند   ، ایران مجبور است که 
خود    را با این شرایط وقف د   هد   . اما د   ر نهایت با تغییر شرایط  
ایران می تواند    به بازپس گیری جایگاه خود    د   ر بازار جهانی 
نفت امید   وار باشد   .فرنام احتمال افزایش قیمت سبد    نفتی 
اوپک را با توجه به مس��ائل به وجود    آم��د   ه اخیر را منتفی 
د   انست و افزود   : د   ر حال حاضر با توجه به حضور کشورهای 
غیر عضو اوپ��ک د   ر بازار جهانی نف��ت، تاثیرگذاری اوپک 
کمتر از گذشته شد   ه است. برای مثال د   ر د   هه ۸0 میالد   ی 
اوپک توانست قیمت نفت را از بشکه ای 2 به ۸ د   الر برساند    
اما این کار د   ر شرایط فعلی و فضای متفاوت کنونی بسیار 

د   شوار شد   ه است.

گفت
 و
گو

اتاق خبر: عضو هیات علمی موسسه 
مطالعات بین المللی انرژی مشکالت 
د   یپلماتیک ای��ران و عربس��تان را د   ر 

صاد   رات گاز را تاثیر گذار د   انست.
محمد    ص��اد   ق ج��وکار عض��و هیات 
علمی موسس��ه مطالعات بین المللی 
انرژی د   ر مورد    عوام��ل تاثیر گذار د   ر 
صاد   رات انرژی ای��ران گفت: د   ر زمینه 
صاد   رات ان��رژی از ایران م��ی توان به 
عواملی مانند    وضعیت سیاس��ت بین 
المللی، ظرفیت های صاد   رات کشور، 
مولفه های ژئوپولتیکی اشاره کرد   . د   ر 
د   وران تحریم، فشارهایی که به د   لیل 
تحریم ها کشور برای سرمایه گذاری 
و صاد   رات ان��رژی د   چ��ار محد   ود   یت 
بود   . بعد    از لغو تحری��م های مرتبط با 
برنامه هسته ای، عربستان تالش کرد    
که د   س��ته بند   ی های سیاسی جد   ید    
را د   ر منطقه ش��کل د   هد    که این اقد   ام 
د   ر تضاد    با د   ید   گاه سیاس��ی ایران د   ر 
منطقه ب��ود   . این اقد   ام عربس��تان د   ر 
نهایت باع��ث تاثیر گ��ذاری د   ر روابط 
تجاری کشورهای منطقه با ایران شد   .

جوکار د   ر اد   امه با ذکر مثالی از میزان 
تقاضای ام��ارات متح��د   ه عربی برای 
وارد   ات و مص��رف گاز تصری��ح کرد   : 
تقاضای وارد   ات گازی این کش��ور د   ر 
س��ال 202۳ به باالترین میزان خود    
خواهد    رس��ید    و تنها کشوری که می 
توان��د    تقاضای گازی این کش��ور را از 
طری��ق خط لوله موس��وم ب��ه د   لفین 

پاس��خ د   هد    ایران اس��ت. متاس��فانه 
تسری مشکالت ایران و عربستان د   ر 
منطقه  به خصوص د   ر مورد    مس��ائلی 
مانند    یمن و سوریه باعث شد   ه که این 
کشورها اراد   ه سیاسی خود    را از د   ست 
بد   هن��د   . د   ر حقیقت د   ر این ش��رایط 
شاهد    تفوق مسائل سیاسی بر تجارت 

بین کشورها هستیم.
 عضو هیات علمی موسس��ه مطالعات 
بین الملل��ی انرژی با اش��اره به تالش 
عمان ب��رای تبد   یل ش��د   ن ب��ه معبر 
صاد   رات گاز بین ای��ران و هند   ، اد   امه 
د   اد   : این کش��ور د   ر کنار ع��راق برای 
وارد   ات گاز از ای��ران اماد   ه اس��ت. اما 
سایر کشور های منطقه مانند    کویت و 
پاکستان به د   لیل سیاسی تحت تاثیر 

عربستان قرار د   ارند   .
وی د   ر م��ورد    تج��ارت گاز د   ر منطقه 
گفت: به غیر از کش��ور ه��ای ایران و 

قطر، سایر کشور های منطقه د   ر زمره 
وارد    کنند   گان گاز به ش��مار می آیند   . 
د   ر این ش��رایط و با توجه به مس��ائل 
زیست محیطی  این کشور ها به د   لیل 
س��اختار مصرف انرژی ب��ا آالیند   گی 
زیاد   ی رو به رو هس��تند   . برخی د   یگر 
از این کش��ور ها مانند    عربس��تان د   ر 
صورت جایگزین نک��رد   ن گاز با نفت 
مجبور می ش��وند    که مصرف د   اخلی 
نفت خ��ود    را افزایش د   هن��د    و همین 
باعث تحت تاثیر قرار گرفتن صاد   رات 

نفت این کشور می شود   .
جوکار افزود   :  با توجه به این ش��رایط، 
کشور های منطقه تالش می کنند    که 
س��وخت هایی که آالیند   گی کمتری 
د   ارند    را ب��رای مصرف د   اخل��ی و رفع 
نیاز های خود    به کار بگیرند   . به همین 
د   لیل آین��د   ه صنع��ت گاز د   ر منطقه 

خاورمیانه چشم اند   از روشنی د   ارد   .
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چرا خرما د   ر ماه رمضان گران می شود   ؟
اتاق خب�ر: برخی اف��راد    خرما را به 
مد   ت زیاد   ی د   ر س��رد    خانه ها انبار 
می کنند    و د   ر آس��تانه ماه مبارک 
رمضان با عرضه آن ب��ه بازار قیمت 

این محصول را باال می برند   .
رئیس اتحاد   یه بنکد   اران تهران علت 
گران ش��د   ن خرما د   ر آس��تانه ماه 
رمضان را اتمام فصل خرما د   ر کشور 

اعالم کرد   .
محمد    آق��ا طاهر رئی��س اتحاد   یه 
بنکد   اران ته��ران با اش��اره به اتمام 
فص��ل خرما گفت: د   ر ح��ال حاضر 
تمامی بار خرما که د   ر سرد   خانه ها 
انبار بود   ند    وارد    بازار ش��د   ه است. با 
اینکه د   ر تمامی کشور های اسالمی 
د   ر ماه مبارک رمض��ان تالش ها بر 
این اس��ت که قیمت م��واد    غذایی 
کاهش پید   ا کن��د   ، د   ر ایران اینگونه 

نیست و متاسفانه ش��اهد    هستیم 
که د   ر آس��تانه ماه رمضان د   ر ایران 
قیمت های برخی از اقالم خوراکی 
افزای��ش پید   ا می کند   . آق��ا طاهر با 
اشاره به فعالیت های افراد    د   الل د   ر 
این حوزه، گفت: ب��ا توجه به هزینه 
های س��رد   خانه ها، افزایش قیمت 
خرما بیش از حد    انتظار اس��ت و به 

نظر می رس��د    که افراد    د   الل د   ر این 
کار د   س��ت د   ارند   . وی قیمت خرما 
را به صورت عمد   ه فروش��ی به این 
صورت اعالم ک��رد   : قیمت خرمای 
د   رج��ه ۳، بی��ن 6500 ت��ا 7500 
تومان، قیمت خرم��ای د   رجه 2 را 
بی��ن 7500 ت��ا ۸500 و خرم��ای 
د   رجه 1 بی��ن ۹500 ت��ا 10500 
اس��ت. به این مبالغ د   ر حد   ود    12 تا 
15 د   رص��د    نیز افزای��ش قیمت د   ر 
صورت خرد   ه فروشی نیز باید    اضافه 
کرد   .    رئیس اتحاد   یه بنکد   اران تهران 
د   ر بخش د   یگ��ری د   ر م��ورد    علت 
افزایش قیمت پنیر اعالم کرد   : به نظر 
می رسد    که علت گران شد   ن پنیر، 
خرید   اری شیر مصرفی برای تولید    
این محصول به قیمت باال از س��وی 

کارخانه های تولید    لبنیات است.
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تصویر روز:   ماه مبارک رمضان
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معبد   ی روی شن های روان د   ر بنارس

گزارش تصویری جاذبه های هندوستان
اتاق خبر: ممک��ن اس��ت برایتان پیش 
آمد   ه باشد    که د   ر طول سفرتان، با افراد   ی 
هم سفر باش��ید    که کس��ی را همراه خود    
ند   ارن��د   . فک��ر می کنی��د    تنها هس��تند   ؟ 
غمگین اند   ؟ نمی د   انند    د   رست سفر کرد   ن 
یعنی چه؟ د   وست د   ارید    از زند   گی شان سر 

د   ر بیاورید   ؟
چه کس��ی می د   اند    که د   ر چ��ه موقعیتی 
ممکن اس��ت اتفاق بیفتد   . د   ر یک فرود   گاه 
منتظ��ر نشس��ته اید   ، د   ر قس��مت پ��رواز 
منتظرید   ، ش��ارژ باطری تلفن همراهتان 
تمام ش��د   ه و به د   نبال کس��ی برای شروع 
یک گفتگو می گرد   ید   . هر چیزی که باشد   ، 
باالخره ش��خصی را د   ر گوشه ی چشمتان 
تنها می یابید   . بله، طعم��ه را پید   ا کرد   ه اید   . 
)نکته: اگر مش��غول کتاب خوان��د   ن یا ور 
رفتن با تلفن همراهش��ان هستند   ، یعنی 
اینکه د   لش��ان نمی خواهد    با شما صحبت 
کنن��د   ... بروی��د    و ک��س د   یگ��ری را پید   ا 
کنید   .( د   ر زمانه ی ما، افراد    زیاد   ی هستند    
که به هزار د   لیل غیر از تجارت، تنها س��فر 
می کنند   . س��فر با یک همراه، خان��واد   ه یا 
گروهی از د   وس��تان خیلی هم لذت بخش 
است، اما این تنها انتخاب برای سفر نیست.

1. آیا این سفر عرفانی است؟
چی؟ م��ن فقط می خواس��تم ی��ک بازار 
مراکش��ی را از نزد   یک ببین��م. معنی اش 
حتم��ا باید    ای��ن باش��د    که به یک س��فر 
»بخور، د   عا کن، عش��ق ب��ورز« )نام یک 
فیلم( آمد   ه ام تا خد   ا یا خواهش د   رونی ام را 
پید   ا کنم؟ آمد   ه ام حس��ابی بگرد   م و غذای 
فوق العاد   ه بخورم. وقتی آد   م د   ارد    منظره ی 
فوق الع��اد   ه ی اطراف��ش را می بلعد   ، مثال 
بچه ی کوچکی را د   ر پارک تماشا می کند   ، 
د   یگر فلس��فی فکر کرد   ن کمی سخت به 

نظر می رسد   !

۲. امید   وارید    کس�ی را د   ر س�فر برای 
خود   تان پید   ا کنید   ؟

ح��د   س بزنید   ! همه ی کس��انی ک��ه تنها 
س��فر می کنند   ، مجرد    و تنها نیستند   . بنا 
بر گفته ی نیوی��ورک تایمز، تع��د   اد    افراد    
متاهل��ی که تنها س��فر می کنن��د   ، اگر از 
مجرد    ها بیشتر نباش��د   ، کمتر هم نیست. 

ش��ما اصال د   ر جریان وضعیت زند   گی آنها 
نیستید    پس سریعا نتیجه گیری نکنید    که 

به د   نبال رابطه ی عاطفی می گرد   ند   .

۳. تنه�ا س�فر می کنید   ؟ ام�ا خیلی 
خوب به نظر می آیید   !

ای وای، خود   تان چ��ه عکس العملی به 
چنین جمله ی چاپلوس��انه ای خواهید    
د   اش��ت؟ )نکته، با ه��ر آد   م مجرد   ی که 
حرف می زنید   ، د   ر ه��ر حالی، این جمله 
را کن��ار بگذارید   (. س��فر ک��رد   ن با یک 
همراه یا گروهی از د   وستان تنها یکی از 
انتخاب های ماست و خیلی هم طبیعی 
اس��ت که یک انس��ان خوب و د   رست و 
حسابی )که اتفاقا حتی د   ر یک رابطه ی 
عاطفی سالم هم هست( تصمیم بگیرد    
یک مرتبه را هم تنها سفر کند   . اصال هم 
معنی بد   ی ن��د   ارد   . معنی چنین چیزی، 
تنهایی ارزشمند    و آزاد   ی گرد   ش کرد   ن 
بد   ون هماهنگ��ی د   ائم ب��ا برنامه ی یک 

همراه د   یگر است.

4. ترجیح نمی د   اد   ی ای�ن تجربه را با 
کسی تقسیم می کرد   ی؟

از م��ن می خواهید    چه پاس��خی به این 
س��وال بد   هم؟ البد    اینکه بل��ه البته، اما 
متاسفانه من آد   م تنها و بد   بخت و احمقی 
هستم که بد   ون د   وس��ت ماند   ه ام و واقعا 
هر کاری کرد   م نتوانستم کسی را راضی 
کنم تا با من به س��فر بیاید   ! بعضی افراد    
واقعا متوجه این موضوع نمی ش��وند    که 
تنها س��فر کرد   ن می تواند    ی��ک انتخاب 
د   اوطلبانه و آگاهانه باش��د   . طبیعتا شما 

نه به د   رک ای��ن افراد    احتی��اج د   ارید   ، نه 
تأیید   شان و نه حتی بد   تر، د   لسوزیشان.

نمی ش�وی؟  خس�ته  تنهای�ی   .۵
حوصله ات سر نمی رود   ؟

خب حقیقت این است که تنها سفر کرد   ن 
ابعاد    خسته کنند   ه و تنهایی را هم به همراه 
د   ارد   ، اما قرار نیس��ت تمرکزمان روی آنها 
باش��د   . هیجان هم هس��ت، ش��گفتی هم 
هس��ت، برانگیختگی، اکتشاف و یک عالم 
انرژی مثب��ت هم همین ط��ور. خیلی کار 
سختی نیس��ت که با افراد   ی د   ر سفر آشنا 
شوید   . خصوصا وقتی با کوله پشتی تان سفر 
می کنید   . اما هر کسی باید    خلوت خود   ش 
را هم د   اشته باشد   . اصال این بخشی از لذت 
سفر است. قبول که تنها سفر کرد   ن کار هر 
کسی نیست. اما نباید    اجازه د   هید    آنهایی 
که از این شکل سفرخوششان نمی آید    نظر 

منفی شان را به شما تحمیل کنند   .

6. نگران امنیت نیستی؟
معموال خانم هایی که تنها سفر می کنند   ، 
چنین جمله ای را هم از خانواد   ه هایش��ان 
می ش��نوند    و هم از غریبه هایی که تصاد   فا 
د   ر س��فر مالقات می کنند   . بله، یک سری 
خطر ها با بیرون رفتن و د   ور د   نیا را گشتن 
م��ا را تهد   ید    می کنند    د   رس��ت همان قد   ر 
که وقتی س��ر جایمان د   ر خانه هس��تیم. 
کسانی که تنها سفر می کنند    معموال هم 
باهوش هستند    و هم تمامی نکات را برای 
امنیتش��ان می د   انند   . پس نیازی به ش��ما 
ند   ارند    ت��ا اعتماد    به نفسش��ان را تضعیف 

کنید    یا بهشان حس ترس بد   هید   .

این جمالت را به مسافران تنها نگویید   


