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سخن آغاز

هفته گذشته بازار کامال تحت تأثیر خبر کاهش نرخ سود بود. گذشته 
از بحث اختالف سود تسهیالت و سپرده و اثرات آن بر اقتصاد و دیدگاه 
های مثبت و منفی ک��ه درباره این رفتار جمعی و به قول مس��ئوالن 
داوطلبانه بانک ها در کاهش 2 واحد درصدی نرخ سود مطرح بود اما 
مسئله اصلی این است که مشکل بخش خصوصی با بانک ها با کاهش 
نرخ سود حل می شود؟ در حقیقت نرخ سود در یک اقتصاد آزاد تعیین 
کننده بسیاری از پارامترهای اصلی اقتصاد است اما باید پرسید مشکل 
امروز اقتصاد ایران نرخ س��ود بود؟ بس��یاری از کارشناسان اقتصادی 

مسئله نرخ س��ود را بحث دوم بانک ها می دانند و بحث اصلی یعنی 
نحوه تخصیص منابع بانکی هنوز به صورت بکر باقی مانده است. قفل 
های اساسی بر سر دس��تیابی به منابع در مقابل دسترسی افرادی به 
منابع که فورا تبدیل به معوقات بانکی می ش��وند سال های طوالنی 
اس��ت که دیدگاه مش��کل در بحث تخصیص منابع بانکی را در بین 
فعاالن اقتصادی ایجاد کرده است. بس��یاری از افراد امکان وام گرفتن 
ندارند و در مقابل وام هایی را به افرادی خاص اعطا کرده اند و در قبال آن 
هیچ گونه وثیقه معتبر و قابل پیگیری دریافت نکرده اند. از سوی دیگر 
مسئله موسسات مالی و اعتباری چه از نوع مجاز با چالش های خاص 
و خود و چه نوع وخیم تر یعنی موسسات غیرمجاز هنوز پابرجا است. 
دس��ت به گریبان بودن فعاالن اقتصاد با بانک ها بر سر قانون قدیمی 
ورشکس��تگی کماکان ادامه دارد. در چنین شرایطی به نظر می رسد 

مشغول شدن فکرها به نرخ سود دادن آدرس اشتباه به مردم است. 

مسئله فراتر از سود بانکی است

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با اتاق خبر مطرح کرد:

 تصمیمات غلط ارزی دولت 
به سقوط صادرات دامن زد

مشاور معاون وزیر صنعت در امور معادن و صنایع 
معدنی درگفت گو با اتاق خبر پاسخ داد

 تحرک 
 بنگاه های معدنی 

در گرو چیست؟
5

فراز جبلی
سرد     بیر
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خبر
وزیر نفت در صحن علنی مجلس مطرح کرد:

صادرات نفت به بیش از 2برابر رسیده است

اتاق خبر: بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در جلس��ه 
علنی صبح س��ه ش��نبه مجلس ش��ورای اسالمی 
اظهار ک��رد: تولید نفت خام در پنج ماهه نخس��ت 
س��ال 92، 2.7 میلیون بش��که بود اما بعد از رفع 
تحریم ها در خرداد 95 تولید نف��ت ایران بیش از 
3.8 میلیون بشکه است و صادرات نفت خام از دو 
میلیون بش��که عبور کرده و بیش از دو برابر شده 
است. وی افزود: در میعانات گازی هم وقتی دولت 
آغاز به کار کرد 380 هزار بش��که در روز تولید می 
کردیم که االن به 600 هزار بش��که رس��یده و این 
حرکت بزرگی است. در بخش افزایش تولید نفت 

هم تمرکز ما بر میدان های مشترک است.
زنگنه در تش��ریح وضعیت کلی تولید نفت ایران و 
جهان اظهار کرد: طب��ق گزارش های منابع معتبر 
ذخایر اثبات ش��ده نفت ایران 158 میلیارد بشکه 
اس��ت که معادل 9.3 درصد از ذخایر اثبات ش��ده 
نفت جهان اس��ت و ایران بعد از ونزوئال و عربستان 

در رتبه سوم جهان قرار می دهد.
وی اف��زود: در بخ��ش گاز ذخایر اثبات ش��ده گاز 
ایران 34 تریلیون مترمکعب اس��ت که 18 درصد 
ذخایر جهان اس��ت. ایران رتب��ه اول در این بخش 
در جهان دارد، روس��یه بعد از م��ا 32.5 تریلیون 
مترمکعب و قطر 24 تریلی��ون گاز دارد. همچنین 
در بخ��ش تولید نف��ت و گاز ای��ران 200 میلیارد 
مترمکعب در سال 2014 گاز تولید کرده که پس 
از آمریکا و روسیه در رتبه سوم جهانی از نظر تولید 
گاز اس��ت و در بخش تولید نفت پس از س��عودی، 
روسیه، آمریکا، چین و عراق و رتبه پنجم و ششم 

قرار می گیریم.
وزیر نفت با اش��اره به ش��رایط بازار نف��ت و گاز در 
زمان روی کار آم��دن دولت یازده��م اظهار کرد: 
در ش��هریور 92 زمانی که من وارد دولت شدم به 
رغم اینکه تعداد 17 فاز پ��ارس جنوبی نیمه تمام 
و در دس��ت اجرا بود کش��ور با کمبود ش��دید گاز 
روبه رو بود به نحوی که در فصول گرم و تابس��تان 
نیروگاه های ما س��وخت مایع مص��رف می کردند. 
شاخص وضعیت گاز کشور مقدار مصرف سوخت 
مای��ع در نیروگاه ه��ا و ترکی��ب مصرف س��وخت 

نیروگاه هاست.
زنگنه اضافه ک��رد: متوس��ط تولید م��ا در پارس 
جنوبی در 1391، 241 میلی��ون مترمکعب بوده 
که این رقم در سال 94 به 354 میلیون مترمکعب 
رس��یده یعنی ما 50 درصد تولی��د گاز را از میدان 

پارس جنوبی از این مدت افزایش دادیم. 

اتاق خب�ر: محم��د جواد 
ظری��ف وزی��ر ام��ور خارجه 
کش��ورمان که به نروژ س��فر 
کرده بود،  در نشست خبری 
مش��ترک به هم��راه فدریکا 
موگرین��ی رییس سیاس��ت 
خارجی اتحادیه اروپا و بورگه 
برنده وزیر ام��ور خارجه نروژ 
پس از اجالس اسلو فروم در 
پاسخ به سوالی درباره توافق 

هس��ته ای ایران و گروه 1+5 که تابستان گذشته حاصل شد، 
اظهار کرد: من معتقدم که همگ��ی باید این نکته را بدانند که 
یک توافق بین المللی در صورتی ب��ادوام خواهد بود که تمام 
افراد ش��ریک در آن از توافق بهره ببرند. ما ب��ر این باوریم که 
برنامه جامع اقدام مش��ترک یک توافق برد � برد است. اجرای 
این توافق نیز اجرایی برد � برد بوده اس��ت، بنابراین همه این 

احساس را دارند که فواید و مزایایی وجود دارد.
وی ادامه داد: آمریکا تحریم ها را برداش��ته اس��ت اما تاثیرات 
روانی ناشی از سال ها وضع این تحریم ها همچنان وجود دارد و 
من معتقدم که آمریکا باید نقشی بسیار بسیار فعال تر ایفا کند.

به گزارش ایسنا، رئیس دستگاه دیپلماسی ایران افزود: من برای 
رفع این تاثیرات رایزنی های خوبی با خانم موگرینی، مس��وول 

سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
داشتم همان طور که در چند 
ماه گذش��ته نیز چنی��ن بوده 
اس��ت. ما باید در عمل شاهد 
تحقق وعده ه��ا باش��یم و به 
ویژه مردم ای��ران باید تاثیرات 
رف��ع تحریم ه��ا را ببینن��د..

فدریکا موگرینی نی��ز در این 
نشس��ت خبری در پاس��خ به 
سوال خبرنگاری ایرانی مبنی 
بر این که ایران بر اساس توافق به تعهدات خود عمل کرده است 
اما طرف مقابل ب��ه تعهدات خود در خصوص مس��ائل بانکی به 
کندی عمل می کند گفت: ما هم چنان این موضوع را پی گیری 
می کنیم. از نظر ما تحریم ها برداشته ش��ده و نشانه این ادعا این 
اس��ت که 22 درصد روابط ایران با اتحادیه اروپ��ا افزایش یافته 
است. البته هنوز باید بیشتر کار کنیم تا شرکت ها را به همکاری 
با ایران ترغیب کنیم.وی افزود: تمام تحریم های مرتبط هسته ای 
ایران همزمان با روز اجرای توافق هسته ای در 16 ژانویه لغو شده 
اس��ت و به ویژه تحریم های اتحادیه اروپا علیه این کشور به طور 
کامل رفع ش��ده اس��ت. ما به طور موثر در حال تعامل با جامعه 
اقتصادی و بانک ها در اروپا و دیگر نقاط خارج از گروه ها هستیم تا 

آنها را برای همکاری و تعامل با ایران ترغیب کنیم.

اتحادیه اروپا در حال ترغیب تجار برای همکاری با ایران
در نشست خبری ظریف و موگرینی در نروژ مطرح شد:

ات�اق خب�ر:  در جلس��ه 
روسای شعب و نایب رئیس 
مجلس شورای اسالمی که 
روز دوش��نبه  برگزار ش��د و 
اعضای کمیسیون اقتصادی 

مشخص شدند.
بر این اس��اس عامر کعبی، 
س��ید فرید موس��وی، سید 

تقی کبیری، محمود بهمنی، الی��اس حضرتی، احمد 
امیرآبادی، محمدحسین حسین زاده بحرینی، شهاب 
نادری، عین اهلل ش��ریف پور، س��ید کاظ��م دلخوش، 
محمدرضا پورابراهیمی، حمداهلل کریمی، س��یدناصر 

الرگانی،رحی��م  موس��وی 
زارع، سیده فاطمه حسینی، 
عل��ی اصغر یوس��ف ن��ژاد، 
محمد حسن نژاد، علی اکبر 
کریم��ی، محمود ش��کری، 
قرجه طیار، معصومه آقاپور، 
سیدحسن حسینی و احمد 
انارکی اعضای کمیس��یون 

اقتصادی مجلس را تشکیل می دهند.
در این می��ان 7 نفر از اعض��اء را اصالح طلب��ان، 7 نفر 
اصول گرا و 9 نفر را نیز نمایندگان مس��تقل تش��کیل 

می دهند.

اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس دهم مشخص شد

اتاق خبر: جان کربی س��خنگوی وزارت 
خارج��ه آمریکا اظهار داش��ت ک��ه توافق 
هسته ای با ایران اجازه فروش هواپیماهای 
تجاری به این کشور را می دهد. این اظهار 
نظر وزارت خارجه امریکا پس از آن صورت 
گرفت ک��ه ایران اع��الم کرد ب��رای خرید 
هواپیماهای جت با بویینگ به توافق رسیده 
است تا آسمان این کشور برای نخستین بار 

طی چندین دهه دوباره به روی هواپیماهای جدید آمریکا 
طبق یک توافق بین المللی در م��ورد کاهش تحریم ها باز 
شود. جان کربی‹ س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا در عین 
حال که از پرداختن به گزارش های خاص در مورد شرکت 

های خصوصی امتناع ک��رد، گفت: ›توافق 
هسته ای با ایران شامل بیانیه ای است که 
اجازه کس��ب مجوز مورد به مورد از سوی 
افراد و نهادهایی که خواستار صدور مجوز، 
فروش و ی��ا انتقال هواپیمای مس��افربری 
تج��اری صرف��ا ب��ه منظ��ور هوان��وردی 
مس��افربری تجاری هس��تند را به آنها می 
دهد.‹ در همین خص��وص منابع غربی روز 
سه شنبه اعالم کردند: هواپیماسازی بویینگ آمریکا با ایران 
در زمینه فروش یا اجاره بیش از یکصد فروند جت مسافربری 
طبق توافق تهران با قدرت های جهانی برای کاهش تحریم 

ها به تفاهم رسیده است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:

فروش هواپیماهای تجاری به ایران مجاز است



اقتصاد     ی3

گوشه کنار اقتصاد     

 صعود 5 دالری قیمت نفت ایران
 از نردبان بازار

اتاق خبر: گ��زارش ماه ژوئن س��ازمان 
کش��ورهای صادرکننده نفت )اوپک( 
نشان می دهد که میانگین قیمت نفت 
 خام س��نگین ایران در س��بد نفتی این 

سازمان برای ماه مه امس��ال 41 دالر و 67 
س��نت برای هر بشکه بوده اس��ت.این در حالی 

است که قیمت نفت خام سنگین ایران در ماه آوریل، 36 دالر 
و 65 سنت برای هر بشکه و میانگین قیمت آن در سال 2015 
میالدی 52 دالر و 98 س��نت برای هر بش��که بوده اس��ت.

میانگین قیمت س��بد نفتی اوپک در ماه مه با پنج دالر و 35 
سنت افزایش نسبت به رقم 37 دالر و 76 سنتی ماه آوریل، 
به 43 دالر و 21 سنت برای هر بشکه رسید.بر پایه تازه ترین 
برآورد ماهانه اوپک، میانگین نفت خام شاخص برنت دریای 
شمال در ماه مه با پنج دالر و 35 سنت افزایش نسبت به ماه 

آوریل، به 46 دالر و 83 سنت برای هر بشکه رسید.
معرفی ۱۰۰۰ واحد راکد به بانک ها

اتاق خبر: عل��ی یزدانی با تش��ریح آخرین 
وضعیت اختصاص تس��هیالت به صنایع 
کوچک و متوس��ط گفت: 7500 واحد 
تولی��دی تا پایان س��ال ج��اری باید از 
حالت رک��ود خارج ش��ده و ب��ه چرخه 

تولید برگردند، این تکلیف س��تاد اقتصاد 
مقاومتی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت 

اس��ت، در حالیکه خود وزارتخانه 12 هزار واح��د را در نظر 
گرفته که ش��امل 10 هزار واحد کوچک و متوسط و 2 هزار 
طرح صنعتی است که تا به امروز هم نزدیک به 12 هزار نفر در 
سامانه بهین یاب برای دریافت این تسهیالت ثبت نام کرده 
اند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: پرونده افرادی 
که ثبت نام کرده اند در کمیته بررس��ی استانها مورد بررسی 
قرار می گیرد و سپس به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید 
وزارت صنعت ارجاع داده می شوند و که در صورت تصویب در 
این کارگروه، آنها برای دریافت وام به بانکها معرفی خواهند 

شد. تاکنون نیز حدود 1000واحد به بانکها معرفی شده اند.
ایتالیا فرودگاه های ایران را زنده می کند!

اتاق خبر: ن��گاه به فرودگاه های مس��افرتی 
امروزه در بس��یاری از کش��ورهای توس��عه 
یافته متفاوت شده است و اگر تا سال های 
پیش فرودگاه صرفا محلی برای رفت و آمد 
مسافران تلقی می شد حاال از آن به عنوان 

فرصتی مهم در راس��تای اهداف توریستی و 
اقتصادی نگریسته می ش��ود. در کنار طرح هایی 

مانند منطقه آزاد تجاری یا ساخت بندر خشک در فرودگاه امام 
خمینی که بناس��ت با افزایش قابل توجه توان مسافرگیری این 
فرودگاه همراه ش��ود، این بار مدیرعامل شرکت فرودگاه ها خبر 
از برنامه ای داده که نتیجه آن احیای روح فرهنگی فرودگاه های 
ایران است، برنامه ای که مذاکرات ایران با ایتالیا سرنوشت آن را 
مشخص خواهد کرد. بر اساس گفته های وی ایران مذاکرات خود 
با ایتالیایی ها برای ساخت ترمینال گالری در فرودگاه هایی نظیر 
مهرآباد و تبریز را آغاز کرده و در صورت نهایی شدن این صحبت 

ها می توان انتظار داشت در آینده ای نزدیک کار به اجرا برسد.
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اتاق خب�ر:  معاون اول رئیس جمهور خطاب به اعضای 
هیات دولت اعالم کرد: الزم است به فوریت فهرستي از 
مجموعه دریافتي متوسط یکس��ال اخیر مدیران ارشد 

دستگاه ها را ارسال کنید.
اس��حاق جهانگی��ری از اعضاي هیات دولت خواس��ت 
با فوری��ت فهرس��تي از مجموع��ه دریافتي متوس��ط 
یکسال اخیر مدیران ارشد دس��تگاه ها اعم از معاونین، 
رؤساي س��ازمان هاي وابس��ته، مدیران عامل و اعضاء 
هیأت مدیره ش��رکت ها و بانک ها و مؤسس��ات وابسته 
را حداکثر ظ��رف  مدت یک هفته ت��ا تاریخ 95.03.31 

ارسال نمایند.
معاون اول رئیس جمهور اظهارداش��ت: در پي دستور 
حجت االس��الم و المس��لمین حس��ن روحاني رییس 
جمهور به معاون اول رییس جمهور مبني بر شناسایي 
م��وارد تخلف و س��وء اس��تفاده در پرداخت ه��اي غیر 
متعارف به برخ��ي از مدی��ران دس��تگاه هاي اجرایي، 
اسحاق جهانگیري طي نامه اي خطاب به اعضاي هیات 
دولت دس��تور رسیدگي موضوع را به ش��رح ذیل صادر 

کرد:
اعضاء محترم هیأت دولت

در اجراي دس��تور رییس جمهور محت��رم و بمنظور 
سامان بخش��ي به پرداخت ها و رس��یدگي به موارد 
پرداخت هاي غیر متعارف ناش��ي از برخي مقررات 
تبعی��ض آمیز و نادرس��ت و ی��ا تخل��ف از مقررات، 

الزم است با فوریت فهرس��تي از مجموعه دریافتي 
متوسط یکس��ال اخیر مدیران ارشد آن دستگاه اعم 
از معاونین، رؤس��اي سازمان هاي وابس��ته، مدیران 
عامل و اعضاء هی��أت مدیره ش��رکت ها و بانک ها و 
مؤسسات وابسته که بنحوي در انتخاب مدیران آنها 
نقش دارید حداکثر ظرف  مدت یک هفته )تا تاریخ 
31/3/95( براي اینجانب ارس��ال نمایی��د. بدیهي 
اس��ت براي ایجاد وحدت رویه از ای��ن تاریخ رعایت 
ضواب��ط اجرایي بودجه س��ال 95 و س��ایر مقرراتي 
که وضع ش��ده اس��ت و یا طي روزهاي آینده ابالغ 

مي گردد، ضروري و الزامي است.
معاون اول رییس جمهور همچنین از رییس کل دیوان 
محاسبات کشور و رییس سازمان بازرسي کل کشور نیز 
خواسته است چنانچه فهرس��تي در این خصوص دارند 

براي وي ارسال کنند.

جزئیات دستور فوری به اعضای دولت

اتاق خب�ر: در حال حاضر تلفات کش��ور 11 درصد 
ثبت شده که بر اساس وعده های وزیر نیرو قرار است 
تا انتهای امسال به زیر 10 درصد برسد. این در حالی 
است بر اساس پیش بینی های صورت گرفته کاهش 
یک درصدی تلفات  برق کشور معادل 250 میلیارد 
تومان در سال برای دولت درآمد به ارمغان می آورد و 
اگر بخواهیم همین عدد را با سوخت مصرفی در نظر 
بگیریم، حدودا در س��ال 600 میلیارد تومان به ازای 
کاهش یک درصدی تلفات درآمد حاصل می شود که 
می توان همین محاسبه را به استان تهران نیز نسبت 

داد.
در این میان اس��تان تهران به عنوان پایتخت کشور 
نقش بسزایی در شبکه برق سراسری ایفا می کند. بر 
همین اساس شرکت توزیع برق تهران برنامه هایی را 
برای کاهش تلفات استان تببن کرده است و موجب 
شد که در راس��تای کاهش تلفات 2.6 درصدی طی 
یکس��ال و نیم گذش��ته 187 میلیارد تومان منفعت 
عائد کشور شود اما رسیدن به تلفات پنج درصدی در 

افق چشم انداز نیاز به سرمایه گذاری دارد.
با توجه  به  اینکه کاهش تلف��ات دریچه ای برای ورود 
به اصالح فعالیت ه��ای حاکم در جه��ت توزیع برق 
است می توان گفت که کاهش تلفات موجب تنظیم 
تعامالت فعال با نهادهای ش��هری و اصالح مقررات و 
قوانین جاری می شود.وی با اشاره به مقایسه ی روند 
کاهشی تلفات در ایران و کشورهای دیگر گفت: این 
مس��اله بیانگر این موضوع اس��ت که همواره ش��یب 

کاهش تلفات در ابتدای دور تند و بس��یار بیش��تر از 
دوره های بعدی اس��ت که این موضوع نشانگر توجه 
منطقی ب��ه کاهش تلف��ات غیرفنی در ابتدا اس��ت.

همچنی��ن باتوجه به ظرفیت اس��می نی��روگاه های 
ایران در سال 1392 و مصرف س��وخت تا تاریخ 16 
اس��فند س��ال 1392 کاهش هر یک درص��د تلفات 
باعث عدم نیاز به س��رمایه گذاری بیش از 21.000 
میلی��ارد ریال، بهب��ود به��ره وری س��الیانه بیش از 
9.000 میلیارد ریالی در مصرف س��وخت نیروگاه ها 
و درآمد سالیانه بیش از 1.000 میلیارد ریالی فروش 
برق بازیافت شده بدون س��رمایه گذاری برای ایجاد 
نیروگاه جدید یا مصرف س��وخت اضافی خواهد شد 
بر همین اس��اس در تبصره بند »ج« ماده )1( قانون 
هدفمند کردن یاران��ه ها ، دولت مکل��ف به کاهش 
تلفات ش��بکه های انتقال و توزیع برق تا پایان برنامه 

پنجم توسعه شده است.

تلفاتبرقتهرانبه۵درصدمیرسد



 اتاق4
 بازرگانی

راهروهای اتاق
آئین نامه چگونگی واگذاری پروژه های 

نیمه تمام اصالح شد
اتاق خبر: محس��ن جالل پور از اصالح 
واگ��ذاری  چگونگ��ی  آئین نام��ه 
پروژه ه��ای نیمه تمام ب��ا مصوبه 
ش��ورای اقتصاد خبرداد و گفت: 
در نشست اخیر ش��وراي اقتصاد، 
اصالح آئین نامه چگونگي واگذاري 
پ��روژه هاي نیمه تم��ام مد نظ��ر بود؛ 
هم��ان آئین نامه ای که از پاییز س��ال گذش��ته 
که این آیین نامه به شورا رسید و تصویب ش��د، اتاق ایران، 
ایرادهایي ب��ه آن وارد کرد.رئیس ات��اق بازرگانی و صنایع و 
معادن ایران افزود: پس از پذیرش درخواس��ت اتاق مبني بر 
بازنگري این آئین نامه، کمیته اي تش��کیل و اعضاي آن طي 
ماههاي گذشته به این موضوع پرداختند و از طرف اتاق ایران 
نیز، وزیر پیشین مسکن در نشس��ت ها حضور پیدا کرد که 
ماحصل این نشست هاي نفس گیر، در جلسه اخیر شوراي 

اقتصاد طرح شد و با کمي جرح و تعدیل به تصویب رسید. 

صادرات کاال در لرستان با چالش های 
فراوانی مواجه است

اتاق خبر:  محمد خاکی در جلس��ه 
کمیس��یون صنع��ت و مع��دن با 
اش��اره به اینکه تاکنون به دلیل 
و  س��رمایه گذاری  مش��کالت 
خصوصی سازی  سیاس��ت های 
به خوبی از زیرساخت ها استفاده 
نشده است، اظهار داشت: امیدواریم با 
هماهنگی، اتحاد و همدلی تمام ارگان ها در راستای فراهم 
کردن زیرساخت های سرمایه گذاری، گام مؤثری برداشته 
ش��ود.وی با تاکید بر اینکه فعالیت ه��ا در حوزه صنعت و 
معدن می تواند محقق کننده اقتصاد مقاومتی باشد، اظهار 
داشت: در این مس��یر، کمیس��یون صنعت و معدن اتاق 

خرم آباد نسبت به سایر کمیسیون ها نقش مؤثرتری دارد. 

اتاق بازرگانی گرگان آماده ارائه 
آموزش های محیط زیستی است

اتاق خب�ر: رییس ات��اق بازرگانی 
صنای��ع مع��ادن و کش��اورزی 
گرگان گف��ت: ات��اق بازرگانی 
گرگان آماده ارائه آموزش های 

محیط زیستی است.
 رمضان بهرامی ش��امگاه دوشنبه 
در نشست هم اندیشی محیط زیست 
با صاحبان صنایع گفت: کمترین چال��ش های صنایع در 
ارتباط با محیط زیست اس��ت و نگاه این است که درآمد 

حاصل از تولید به محیط اطراف صدمه وارد نکند.
وی با بیان این ک��ه نباید صنایع و محیط زیس��ت مقابل 
هم قرار گیرند، تصری��ح کرد: نگرانی خود را نس��بت به 
آلودگی دریای خزر اعالم می کنم و ش��اهد این هس��تیم 
که رودخانه ه��ای متصل به دریای خ��زر حامل ضایعات 
خطرناک هس��تند که بخش خصوصی نگران��ی خود را از 

این بابت به نماینده محترم ولی فقیه اعالم کرده است.

 تصمیمات غلط ارزی دولت 
به سقوط صادرات دامن زد
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اتاق خبر: تداوم سقوط صادرات در س��ال جاری بهانه ای 
ش��د تا اتاق خبر گفت و گویی را را با رض��ی میری رییس 
کمیس��یون توس��عه صادرات اتاق بازرگانی ایران دهد که 

مشروح آن را در ادامه می خوانید.
دالیل افت ش�دید صادرات غیرنفتی در سال جاری 

چیست؟
کاهش صادرات دالیل مختلفی دارد که مهمترین آن نرخ 
ارز اس��ت، در حال حاضر نرخ ارز به صورت مطلوب رش��د 
نکرده اس��ت و دلیل این عدم رش��د کنت��رل دولت در این 
حوزه است، به نوعی دولت مانع از آن می شود که ارز به نرخ 
واقعی خود برگ��ردد. در حال حاضر نرخ ارز واقعی نیس��ت 
و این موض��وع باعث گران ش��دن هزینه های تمام ش��ده 
کاالهای داخلی شده اس��ت، این رویکرد مانع رقابت ایران 
در بازار هدف با س��ایر کشورها اس��ت و کاهش صادرات را 
به دنبال دارد. عالوه بر نرخ ارز مسائلی همچون عدم ثبات 
در قوانین داخلی،  بر کاهش صادرات تاثیر گذاش��ته است 
و موضوعاتی مانن��د مالیات در میزان ص��ادرات تاثیرگذار 
بوده، همچنین عملکرد بانک ها و ش��رایط سیاسی از دیگر 

عواملی می باشد که باعث کاهش صادرات شده است.
دولت برای رفع برخی مس��ائل مانند تغییر ن��رخ ارز هیچ 
برنامه ای ندارد و معتقد است که ارزش پول ملی باید در هر 
شرایطی حفظ شود که این موضوع مانع تعیین نرخ واقعی 
ارز اس��ت، بنابراین با ادامه این شرایط شاهد کاهش بیشتر 

صادرات خواهیم بود.
ات�اق بازرگان�ی در حوزه رف�ع موان�ع صادراتی چه 

اقداماتی باید انجام دهد؟
اقداماتی که اتاق بازرگانی می تواند در این حوزه انجام دهد 
انتقال تجربیات و مش��اوره به دول��ت در خصوص افزایش 
صادرات است ولی متاس��فانه تفکر دولت بر این مبنا است 
که در این زمین��ه بهتر از بخش خصوصی م��ی تواند عمل 
کند، کمیسیون توس��عه صادرات چندین مرتبه در مجامع 
مختلف، جلس��ات اتاق و در نزد وزیر اقتص��اد، معاون اول 

رییس جمهور مشکالت صادرات را مطرح کرده است ولی 
به این موضوعات توجه نش��د و دولت در ای��ن زمینه به راه 
خود ادامه می دهد. با توجه به نامگذاری س��ال 95 عواملی 
که باید متغیر شوند همواره ثابت است و با این شرایط نباید 
انتظار تغییر وضعیت را داشت. نرخ ارز در واردات، صادرات 
و تراز کش��ور یک اصل محس��وب می ش��ود، با پایین نگه 
داش��تن نرخ ارز واردات ارزان بر تراز کشور تحمیل و مانع 
مثبت کردن تراز می شود، در این شرایط برای مثبت کردن 
تراز مانع واردات می ش��ویم که این عم��ل باعث ضعیف و 

کوچک شدن اقتصاد کشور می شود.
بهترین راهکار برای رفع موانع صادراتی چیست؟

 کلیدی تری��ن مطلب در این زمینه ی��ک تصمیم انقالبی 
راجع به نرخ ارز اس��ت و باید بپذیریم که ریال کش��ور ما 
نرخ کنونی نیست، ضمنا به این مسئله نیز توجه شود که 
تمام کش��ورهای بزرگ اقتصادی در دنیا سعی در پایین 
نگه داش��تن نرخ ارز خود دارند و این موضوع باعث حفظ 
صادرات کش��ورها می ش��ود.  در حوزه قانون کار نیز باید 
تغییراتی ایجاد ش��ود موانع��ی مانند تعطی��الت بیش از 
حد،  پایین ب��ودن حقوق کارگران، نحوه نادرس��ت رابطه 
کارگر و کارفرما از عواملی است که می تواند باعث کاهش 

صادرات شود.

چرایی عالقه روس ها به محصوالت ایرانی
اتاق خبر- گروه اقتصادی: روابط ایران و روسیه در 

ماه های اخیر در وضعیت بسیار خوبی به خصوص 
بعد از حذف برخی از تعرفه های باال، به س��ر می 
رود. در حقیقت با توجه به مسائل به وجود آمده 
در ترکیه، روس��یه تبدیل به بازاری جدید برای 

محصوالت تولید داخل ش��ده است و در این میان 
صادرات محصوالت لبن��ی در دو ماهه اخیر نیز رونق 

گرفته اس��ت.دالیل زیادی را می توان در علت عالقه روس ها به 
محصوالت کشاورزی ایران برش��مرد اما مهمترین دلیل این امر 
وجود سرمای شدید در روس��یه به مدت 4 ماه در سال است که 
امکان کشت و برداشت هر نوع محصول کشاورزی را غیرممکن 
می کند. نزدیک بودن فاصله بین دوکش��ور ایران و روسیه را می 
توان به عنوان یک مزیت دیگر برای تجار ایرانی و صادر کنندگان 
محصوالت کشاورزی برشمرد. به نظر می رسد با توجه به صحبت 
ها و مذاکرات صورت گرفته شاهد اقداماتی نیز در مورد تسهیل 
صدور روادید برای تجار باشیم.علیرغم این نکات مثبت و امیدوار 
کننده مش��کالتی همچنان در مورد محصوالت صادراتی ایران 
به روسیه به چش��م می خورد که عمدتا در ارتباط با نوع کیفیت 

بسته بندی مواد غذایی می باشد. این مشکلی بوده است 
که همواره تولید کنندگان ایرانی با آن مواجه بوده اند. 
خوشبختانه ش��اهد تغییرات مثبتی در این زمینه 
هستیم و به نظر می رس��د که کیفیت بسته بندی 
محصوالت غذایی ایرانی در حال افزایش می باشد.

در کنار مشکالت ترانزیتی مسائل مالی و نقل و انتقال 
پول  نیز یکی از مواردی است که باعث بروز مانع بر سر راه 
ارتقا روابط تجاری میان ایران و روسیه شده است.  ارتباطات بانکی 
در این زمینه یکی از مواردی است که همواره باعث بروز مشکل 
برای تجار ایرانی و روس شده است. با این حال این نقل و انتقاالت 
بانکی تا حد زیادی راحتر شده است.اتاق مشترک بازرگانی ایران 
و روس��یه با توجه به روابط اقتصادی و فرهنگی بین دو کش��ور و 
برگزاری نمایش��گاه های تجاری ایران در روسیه تالش بسیاری 
برای ارتقا روابط بین دو کشور داشته است و در این راه تالش های 
زیادی برای دعوت و حضورهیات های تج��اری روس در ایران و 
عقد قرارداد های تجاری بین تجار و ش��رکت های ایرانی و روس 

انجام  شده که در نهایت باعث رونق اقتصاد کشور خواهد شد.
عضو هیات مدیره و خزانه دار اتاق بازرگانی ایران و روسیه
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گفت وگو

در گفت و گوی اتاق خبر با نایب رییس کمیسیون 
واردات و امور بازرگانی خانه اقتصاد ایران مطرح شد:

 RFID مزیت های بکارگیری فناوری 
در گمرکات

فرشید دوانی عضو کمیسیون 
ام��ور گمرک��ی و حم��ل و 
نقل خان��ه اقتصاد ای��ران در 
خص��وص عملک��رد گمرک 
ای��ران در جلوگی��ری از ورود 
کاالهای قاچاق عنوان کرد: به 
هر میزان که رو به جلو حرکت 
می کنیم قطع��ا امکانات نرم 

افزاری و سخت افزاری دولت ها افزایش می یابد، در حال 
حاضر در بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا به ویژه هلند، 
فناوری RFID کاال در مس��یر عبور از خ��ط آهن بر روی 
کانتینر اسکن می شود. این عضو کمیسیون گمرک خانه 
اقتصاد ایران با اشاره به نحوه ترخیص کاال در دیگر کشورها 
اعالم کرد: تمام روند براس��اس کنترل به جهت س��المت 
کاال رصد می شود، به همین جهت به هیچ شخصی بدون 
دلیل نمی توان مشکوک شد و اگر شخصی نیز مرتکب کار 
خالفی شود، در لیست سیاه قرار خواهد گرفت و از تمامی 
امتیازات قانونی و اجتماعی که سایرین برخوردار هستند 

محروم خواهد شد.
دوانی گفت: در حقیقت روند ترخیص کاال در کشورهای 
توسعه یافته به گونه ای اس��ت که فعال اقتصادی به خود 
اجازه نمی دهد خ��ارج از متن قانون اساس��ی که دولت و 
وکالی آن شخص، برای آن ها مشخص کرده حرکت کنند 

و به سمت کار خالف سوق یابند.
وی تأکید ک��رد: ما نیز در ح��ال حرکت به این س��مت 
هستیم ؛ اما همه موارد آن چیزی نیست که می بینیم و 
در ظاهر مشخص است. چراکه گمرک نیز تنها یک بازوی 
اجرایی در خصوص مبارزه با کاالی قاچاق اس��ت.دوانی 
ادامه داد: بایستی تمام نهادها اعم از مجلس، دایره حقوقی 
گمرک و نیروی انتظامی در کنار گمرک به مبارزه با امر 
قاچاق اهتمام ورزند. اگر اهداف و ش��یوه های این نهادها 
به هم نزدیک باشد نتیجه فرآیند کار نیز مثبت تر خواهد 
بود.این فعال اقتصادی با اش��اره به نامشخص بودن زمان 
رسیدن  ریشه کن شدن قاچاق کاالست بیان داشت: به 
عقیده من در حال حرکت در همین سمت و سو هستیم، 
اما این که چه میزان مانده تا به هدف برس��یم نمی توانم 
برآورد مش��خصی را ارائه دهم فقط م��ی توانم بگویم  به 
نسبت سال و یا سال های گذشته شیوه درستی در حال 
انجام شدن است. وی ضمن اشاره به اهمیت سامانه جامع 
گمرکی در شفاف سازی فعالیت های گمرکی گفت: این 
سامانه قطع به یقین مؤثر بوده و می تواند باشد، اما عموما 
تمام کسانی که در جهان سوم زندگی می کنند در مقابل 
تغییرات حس خوبی ندارند. دوان��ی ادامه داد: نمی توان 
گفت که این سیستم بی نقص بوده است، اما اگر با چشم 
باز نگاه کنیم و ببینیم هدف از ایجاد پنجره واحد گمرکی 
چه بوده و روند آن را بررسی کنیم، می توان گفت؛کلیت 
هدف امری مقدس و ستودنی اس��ت.وی افزود: امیدوارم 
بتوانیم در آتیه ای نزدیک شاهد موفقیت های همگانی در 

این سیستم باشیم.

اتاق خب�ر: مجید پورمقدم ضمن اش��اره ب��ه محوریت 
سیاس��ت گذاری های س��ال پیش رو براس��اس اقتصاد 
مقاومت��ی؛ در خصوص نق��ش بخش مع��دن در اقتصاد 
مقاومتی اظهار داشت: اگر بخواهیم به نقش بخش معدن 
در اقتصاد مقاومتی اش��اره ای داشته باش��یم باید گفت 
که این مهم، به طور خاص ش��امل توسعه مناطق کم تر 

توسعه یافته و یا مناطق محروم  است.
وی ادامه داد: اکثر معادن کشور ما به طور اتوماتیک وار، 
در مناطق کم تر توس��عه یافته قرار دارند. از طریق ایجاد 
و احداث زیرساخت و  هم چنین توسعه آن ها در مناطق 
محروم می ت��وان به اهداف اقتص��اد مقاومتی نزدیک تر 
شد.پور مقدم افزود: یکی از راه های ایجاد این زیرساخت 
ها، تجمیع معادن است، چرا که ایجاد تمام زیرساخت ها 
برای بهره برداری صرف از یک مع��دن توجیه اقتصادی 

نخواهد داشت.
این عضو کمیس��یون معدن خانه اقتص��اد ایران ضمن 
اشاره به احداث جاده ها و راه آهن، برای تسهیل در روند 
بهره برداری منابع بیان داشت:  معادن برای ایجاد واحد 
فرآوری، نیاز ب��ه منابع آب در کنار خ��ود دارند. بنابراین 
یکی دیگر از زیرس��اخت ه��ای توس��عه مناطق محروم 

احداث چاه آب می باشد.
وی ادامه داد: برای فرآوری ماده های معدنی، هم چنین 
ایجاد زیرساخت های برق از طریق خطوط برق رسانی و 
با هماهنگی وزارت نیرو، گاز رسانی و مخابرات، ضروری 

جلوه می نماید.
پور مقدم در بخش دیگری بیان داش��ت: طبق ماده 90 
آیین نامه اجرایی قانون معادن، که در سال 1390 مورد 
بازنگری قرار گرفت می توان گفت؛ معادنی که در طول و 
عرض جغرافیایی معدن خود خ��ط تولید احداث کردند 
نیازی به صدور جواز تأسیس ندارند، این امتیاز جدیدی 

است که در قانون جدید برای معادن وضع شده است. در 
واقع فرآیند صدور مجوزها با قان��ون جدید تا حد زیادی 

تسهیل شده است.
وی ادامه داد: این قانون ضمن این که به بحش خصوصی 
امتیازاتی را واگذار کرده باعث می شود که از خام فروشی 

مواد و منابع معدنی جلوگیری به عمل آید.
مش��اور معاون وزیر در امور معادن و صنایع معدنی ایران 
افزود: تبصره 5 ماده 14 اصالح قان��ون معادن به معدن 
کاران انگیزه بیش تری برای ادام��ه روند کار خواهد داد، 
این قانون می گوید معادنی که ضوابط زیست محیطی را 
رعایت می کنند با تأیید شورای عالی معادن تا 20 درصد 

از حقوق دولتی معاف می شوند.
وی هم چنین در خصوص توس��عه شهری حومه معادن 
اظهار داشت: معادنی که در حومه شهرستان واقع شدند، 
بایس��تی 15 درصد از حقوق دولتی خود را که ناش��ی از 
غرامت های آن معدن است، به توسعه شهری آن حومه 

اختصاص دهند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: بایستی معدن کاری ما از 

حالت سنتی به مکانیزه ارتقاء یابد. 

مشاور معاون وزیر صنعت در امور معادن و صنایع معدنی درگفت گو با اتاق خبر پاسخ داد

تحرک بنگاه های معدنی در گرو چیست؟

اتاق خبر: میرلوحی درباره ش��رایط اخذ مجوز تصریح کرد: 
تعیین عدد مشخصی برای واردات ضروری نمی باشد فردی 
که برای بار اول کارت بازرگانی را با شرایط جدید دریافت می 
کند به عنوال مثال مجاز به فعالیت به مبلغی حدود 500هزار 
دالر است در صورتی که به تعهدات خود پایبند باشد می توان 

این میزان سقف را افزایش داد.
وی تاکید کرد: ایراداتی بر این طرح وارد است برای مثال ممکن 
است فردی بار اول محموله ای بیشتری از این مبلغ را بخواهد 
وارد کند باید بتواند به موقع پرداخت حقوق ورودی و عوارض 
گمرکی اش را بدهد.میرلوحی در تش��ریح دیگر قوانین دست 
و پاگیر ص��دور کارت بازرگانی گفت: دیگر ای��رادات این طرح 
تعییین سن 25سالگی به عنوان شرایط اخذ کارت می باشد. 
برای مثال جوانی در سن 23 سالگی با دنبال کردن پیشینه پدر 
و با تس��لط بر وضعیت بازار توانایی ورود به بازار را دارد بنابراین 
ایجاد محدودی��ت از نظر س��ن و ارزش واردات ممکن اس��ت 
مشکالتی در کارامدی فعالیت تجاری او ایجاد کند.میرلوحی با 
اشاره به اینکه اصالح قوانین تجاری ضروری است گفت: بعضی 

از قوانین صادرات و واردات به دهه 40 و 50 باز میگردد که قطعا 
نمی توانند پاسخگوی نیاز های شرایط کنونی باشد.وی اظهار 
کرد: با وجود ضرورت تغییر قوانین الزم است برای این کار همه 
جوانب را در نظر بگیریم تا بخش خصوصی از آن منتفع باشد 
زیرا بخش دولتی با توجه به وابس��تگی اش به دالر با بسیاری 
از مشکالت روبرو نمی باشد و بخش خصوصی است که تحت 

تاثیر این قوانین قرار می گیرد.

حسین میر لوحی نایب رییس کمیسیون واردات خانه اقتصاد ایران
مسئولیت صدور کارت بازرگانی به تشکل ها واگذار شود
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دو فاکتور مهم در رونق صادرات 
کاالهای غیرنفتی

اتاق خبر: س��عید ش��ادکام نایب 
رییس اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و 
صادرکنندگان چرم و ساالمبور اظهار 
کرد: وضعیت صادرات غیر نفتی ایران 
در مقایس��ه با س��ال گذشته کاهش 
یافته است که بخش��ی از آن متاثر از 

بحران جهانی می باشد.
ش��ادکام با اش��اره به اینکه در عرصه ی جهانی می��زان تقاضا 
نس��بت به عرضه کاهش پیدا کرده اس��ت گفت: اگراین روند 
رکود اقتصادی همچنان ادامه پیدا کند تقاضا برای مواد اولیه و 
محصوالت نیمه سوخته هم کمتر خواهد شد که این خود می 

تواند بحران جدی تری ایجاد کند.
وی درباره مشکالت بخش صادرات توضیح داد: با توجه به اینکه 
دو فاکتور مه��م در صادرات تولید جنس ب��ا کیقیت و دیگری 
قیمت قابل رقابت است هزینه باالی تمام شده تولیدات داخلی 

می تواند صادرات را تحت تاثیر قرار دهد.
نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان چرم و ساالمبور تاکید کرد: 
اگرچه در کشور قابلیت تولید کاال های با کیفیت باال را داریم اما 
هزینه های تمام شده تولید بس��یار گران می باشد و کاالهای 
تولیدی ما گرانتر از رقبای تولید کننده این محصول در س��ایر 

کشور ها است..

زمینه استقرار صنوف در شهرک های 
صنعتی را مهیا کنید

اتاق خب�ر: خواس��ته اتاق 
از دولت:جالالدی��ن محم��د 
ش��کریه عضوهیات رئیسه 
اتاق اصناف ایران اظهار کرد: 
اجرایی ش��دن بس��یاری از 
برنامه های اتاق اصناف ایران 
در گرو حمای��ت و همکاری 
بخش های اجرای��ی دولتی است.ش��کریه در این 
خصوص گفت: مهم ترین این برنامه ها اس��تقرار 
واحدهای صنفی در شهرک های صنفی می باشد 
که بای��د وزارت صنعت معدن و تج��ارت به کمک 
اتاق بیاید و در مجموعه ی ش��هرک های صنعتی 
به اختصاص زمین های مورد نیاز صنوف بپردازد.

وی فزود: موانع زیادی برای عملی شدن این طرح 
وجود دارد ونیازمند آن اس��ت که هماهنگی های 
 الزم می��ان اتاق اصن��اف و مجموعه ه��ای دولتی 

برقرار شود.
ش��کریه گفت: از برنامه هایی که در اولویت است 
بحث صندوق های مکانیزه فروشگاهی می باشد که 
با سازمان امور مالیاتی به توافق هایی رسیده ایم و در 
صورتی که مس��ایل نرم افزاری آن حل شود اعالم 
می کنیم که شرکت هایی که توانایی تولید و مونتاژ 
آن را در داخل کش��ور دارند  ومورد تایید سازمان 
صنعت و معدن و تجارت باش��ند م��ی توانند این 
دستگاه ها را با نرم افزارهایی که مورد قبول سازمان 

امور مالیاتی باشد در اختیار صنوف قرار بدهند.

تشکل 
ها

ات�اق خبر: عل��ی اکبریان نائب 
رییس انجمن برنج اع��الم کرد: 
هرساله در زمان پیش از برداشت؛ 
قیمت برنج افزایش پیدا می کند 
که این مس��ئله وضعیت بازار را 

تحت تاثیر قرار می هد.
اکبریان در این خص��وص افزود: 
چندی پی��ش به دلی��ل حضور 
دالالن در ب��ازار، قیم��ت ه��ا به 
ص��ورت حبابی گران ش��د که با 
ورود انجمن برنج پیشگیری های 
الزم انج��ام گرف��ت و در نهایت 
قیمت برن��ج از 11ه��زار تومان 
به قیم��ت 8ه��زار و 500تومان 

کاهش یافت.
وی با اش��اره به اینکه دول��ت از پایان 
تیر ماه واردات برن��ج را به مدت 5ماه 
ممنوع خواه��د کرد، گف��ت: اگرچه 
تولید داخلی ما کفاف نیاز بازار را نمی 
دهد ام��ا در فصل برداش��ت به دلیل 
حمای��ت از تولید داخل��ی واردات را 
ممنوع کرده است و در طول ماه های 
آینده واردات ب��رای تامین نیاز های 

داخلی آزاد خواهد شد.
ک��رد:  تصری��ح  کارش��ناس  ای��ن 
ممنوعیت واردات برنج در آغاز فصل 
برداشت زمان مناسبی است و باعث 
اس��تفاده بهتر از ظرفیت های بخش 
تولید می ش��ود.اکبریان پیش بینی 

کرد: با توجه به وضعیت آب و هوایی 
مناس��ب میزان تولید داخلی برنج تا 
پایان س��ال جاری حدود 2میلیون تا 
2میلیون و 200ه��زار تن خواهد بود 
که با توجه به میانگین مصرف ساالنه 
کشور که 2ملیون و 800هزار تن می 
باش��د حدود 600هزار ت��ن واردات 

برای رفع نیاز بازار صورت می گیرد.
وی ب��ا تاکید بر اینک��ه در طول چند 
س��ال اخیر روند مصرف برنج س��یر 
نزولی داشته است گفت: خوشبختانه 
این کاهش مصرف تاثیری در میزان 
تولید نداش��ته اس��ت. همواره تالش 
بر این بوده تا با افزایش تولید ساالنه 
در این حوزه به مرحل��ه خودکفایی 
برسیم و از س��ال 95 واردات برنج به 

صورت کنترل شده و با برنامه ریزی 
خواهد بود.نائ��ب رییس انجمن برنج 
ادامه داد: باتوجه به ذائق��ه ی ایرانی 
به برنج داخلی، کاه��ش مصرف این 
کاال بر میزان تولید تاثیری نداش��ته 
بلکه میزان واردات را تحت الش��عاع 
قرار داده اس��ت.وی در پای��ان اعالم 
کرد: متاسفانه هنوز در تولید برنج به 
مرحله خودکفایی نرسیده ایم که این 
به دلیل حمایت نکردن دولت از اقالم 
پرمصرف می باشد. در این خصوص 
اگر بخش های دولتی ب��رای فعاالن 
بخش تولید طرح های تش��ویقی در 
نظر گیرند قطعا رس��یدن به مرحله 
خودکفایی در آینده ای نه چندان دور 

اتفاق خواهد افتاد..

در گفت وگو با عضو سابق خانه کارگر مطرح شد: 

توصیه هایی برای افزایش اشتغالزایی

پنجشنبه 27 خرد   اد    1395

نائب رییس انجمن برنج  در گفت و گو با اتاق خبر تشریح کرد:

چرایی گرانی برنج

اتاق خب�ر: مرتض��ی لطفی گف��ت: ایران ج��زو معدود 
کشورهایی است که بدهی خارجی س��نگینی ندارد، می 
توان با استفاده از این مهم با استقراض از خارجی ها به رونق 
اشتغال و کارآفرینی کمک کرد.در حال حاضر باید تالش 
کرد که اقتصاد مقاومتی را به اقتصاد پویا تبدیل کنیم که این 
امر با باال بردن بهره وری و برنامه ریزی در هزینه ها و توسعه 

صادرات، امکان پذیر خواهد بود.
وی افزود: یکی از راه های خروج واحدهای صنعتی از رکود توجه 
به صادرات و ایجادهای بازارهای جدید بعد از پسابرجام است، 
امروزه کمبود نقدینگی باعث آزار حوزه صنعت ش��ده اس��ت، 
بانک ها نیز علی رغم ش��رایط حاکم در بانک جهانی که طبق 
قانون باید رابطه مستقیمی بین تورم و سود پرداخت تسهیالت 
وجود داشته باشد با رعایت نکردن این موضوع باعث تشدید این 

شرایط نا به سامان در حوزه صنعت و اشتغال شده اند.  
این عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در حال حاضر دولت 
پروژه های فراوانی را برنامه ریزی کرده است که به دلیل کمبود 
نقدینگی متوقف شده اند،تصریح کرد: با وجود چنین شرایطی 
باید نیازهای مالی پروژه ها را ب��ه نیاز های کاالیی تبدیل کرد و 

با این عمل می توان ظرفیت الزم را برای تامین پروژه ها و ایجاد 
اشتغال عملیاتی کرد. متاسفانه برخی شرکت های تجاری در 
پرداخت مالیات و هزینه های آب و برق و گاز خود عاجز مانده اند 
و در این راستا ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید تسهیالتی را 

برای حفظ فرصت های شغلی فعلی در نظر بگیرد.
لطفی گفت: مش��کل قابل توجه دیگر فعال نبودن دیپلماسی 
تجاری و نداشتن زیرساخت های صادراتی است، باید وابستگی 
های تجاری کشورهای مصرف کننده به ایران بیشتر شود. بی 

شک این رویه به افزایش اشتغالزایی کمک موثری خواهد کرد.
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تکنولوژی و د     انش

نسخه های اکس باکس 36۰ و پلی استیشن 3 بازی 
FIFA ۱7، از بخش داستانی بی بهره خواهند بود

 EA اتاق خبر: کم��ی قبل از آغ��از رویداد
Play مطلع ش��دیم، الکترونیک آرتز 

ب��رای اولین ب��ار از بخش داس��تانی 
عنوان فیفا 17در E3 رونمایی کرد؛ 
اما The Journey در نس��خه های 
اکس باک��س 360 و پلی استیش��ن 

وجود نخواهد داشت.
مدیر این بازی عن��وان کرد: »به لطف قدرت 

 Journey بی پایان موتور گرافیکی فراس��ت بایت، بخش
خط داستانی س��ینمایی و جذابی را در فیفا 17 برای اکس 
باکس وان، پلی استیشن 4 و کامپیوترهای خانگی ارائه می 
کند. با جرنی تجربه ای منحصر به فرد و واقعی برای تبدیل 
ش��دن به یک بازیکن حرفه ای در لیگ برتر انگلیس داشته 
باشید.« کنسول های نسل قبلی در توضیحات باال ذکر نشد، 
در نتیجه به نظر می رس��د برای تجربه خط داستانی الکس 
هانتر می بایست حتما کنسول نسل هشتم در اختیار داشته 
باشید. تریلر به نمایش درآمده در کنفرانس الکترونیک آرتز 
روایت جوانی به اسم Alex Hunter )الکس هانتر( را نشان 
می دهد که قصد دارد با تالش و پرورش اس��تعدادهایش به 

قله های افتخار لیگ برتر جزیره دست یابد.

امکان نقل قول به واتس اپ اضافه می شود
اتاق خبر: به نظر می رسد که تیم طراحان 

واتس اپ قصد دارند تا قابلیت نقل قول 
را به این مس��نجر محب��وب اضافه 
نماین��د. ب��ا اینکه وات��س اپ یک 
اپلیکیش��ن محب��وب در دنی��ا به 
حساب می آید، اما از لحاظ قابلیت ها 

کمی از رقبای خود عقب مانده است 
و کاربران آن با اضافه شدن کوچک ترین 

ویژگی های جدید، سر از پا نمی شناسند!
این قابلیت در حال حاضر تنها برای برخی کاربران که در 
حال استفاده از نسخه بتا v.2.16.118 هستند، فعال شده 
است. برای بهره گیری از این امکان، باید انگشت خود را به 
مدت طوالنی روی پیام ها نگ��ه دارید. در حالت معمول با 
انجام این کار، گزینه ه��ای starring ،trash ،copy و 
forward ظاهر می شود، اما در نسخه جدید بتا، امکان 
reply نیز در کنار گزینه های اشاره شده قرار گرفته است. 
انتخاب این مورد، باعث می شود که متن و اسم شخص در 
حافظه دستگاه ذخیره شده و در صورت وارد کردن متن 
و ارسال، پیام شخص مورد نظر به صورت نقل قول درج و 
متن شما در ادامه آن قرار گیرد. اما چیزی که ناامید کننده 
به نظر می رسد، این است که شما نمی توانید چندین پیام 

را برای نقل قول کردن انتخاب کنید.
در حالی که فیس بوک در حال گس��ترش دادن مسنجر 
خود هس��ت و در کنار آن س��عی دارد تا وات��س اپ را نیز 
فعال نگه دارد، چندان عجیب نیست که هرازچندگاهی، 

قابلیت های جدیدی به این دو اپلیکیشن اضافه شود.
پی نوش��ت: ظاهرا این قابلیت برای کارب��ران عمومی نیز 
فعال شده است. اگر ش��ما هنوز قادر به استفاده نیستید، 

کمی شکیبا باشید.
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اتاق خبر: گروهی که در حال توسعه و 
پیشرفت بلوتوث هستند، اعالم کرده اند 
که نسخه پنجم بلوتوث هفته آینده و در 
تاریخ 16 ژوئن رونمایی می شود. مدتی 
بعد نیز به تلفن های هم��راه، لپتاپ ها و 
سیس��تم پخش استریو ماش��ین ها وارد 

خواهد شد.
ما بای��د ت��ا روز رونمایی از این نس��خه 
منتظر بمانیم تا اطالعات کاملی در مورد 
آن بدس��ت آوریم، اما برخ��ی جزئیات و 
ویژگی های نسخه پنجم بلوتوث منتشر 
شده است که با هم آنها را مرور می کنیم.

۱- سرعت بیشتر
جای هیچگونه تعجبی ندارد که نسخه 
پنجم بلوتوث نس��بت به نس��ل پیشین 
خود از سرعت بیش��تری برخوردار است 
که توسعه دهندگان این میزان را نسبت 
به نس��خه 4.2، ح��دودا دو براب��ر اعالم 
کرده اند. با محاسبات سریعی که صورت 
گرفت، این میزان ح��دود 2 مگابایت بر 

ثانیه تخمین زده ش��ده است. مشخص 
نیس��ت که کاربران دقیق��ا می توانند به 
این سرعت دس��ت پیدا کنند یا خیر، اما 
می تواند جهش خوب��ی در این زمینه به 

شمار آید.
۲- پشتیبانی از فواصل دورتر

بزرگترین تغییر دیگر در نس��خه پنجم 
بلوتوث را می توان محدوده بیشتر تحت 
پوش��ش آن دانس��ت. در حالت عادی، 
برد بلوتوث نس��خه 4.2 حدودا 90 متر 
اعالم ش��ده بود که این میزان در نسخه 
جدید، به حدودا 300 مت��ر ارتقا یافته و 
می توان آن را جهش��ی تقریبا 4 برابر به 
حس��اب آورد. البته توس��عه دهندگان 
اع��الم کرده اند که محدوده پش��تیبانی 
تا حدود زی��ادی به دیوای��س مورد نظر 

وابسته است.
۳- پشتیبانی از موقعیت های مختلف

می توان��د  بلوت��وث  پنج��م  نس��خه 
قابلیت های مکانی مختلفی را پوش��ش 

دهد و به این ترتیب، تکنولوژی می تواند 
محیط های داخلی بیشتری را پشتیبانی 
کند. به عنوان مثال، می تواند کمک کند 
تا در اطراف یک فروشگاه، مسیر خود را 

راحت تر پیدا کنید.
۴- پشتیبانی کامل از اینترنت اشیا

نسخه پنجم بلوتوث کامال آماده است تا 
در هنگام اس��تفاده از سیستم هوشمند 
خانگی، با قدرت بیش��تر و مصرف انرژی 

کمتر در خدمت کاربران باشد.
۵- نیاز به استفاده از دیوایس های جدید

برخ��الف به روزرس��انی های گذش��ته، 
برای اس��تفاده از نس��خه پنجم بلوتوث 
شما باید دیوایس خود را تعویض کنید. 
اگرچه پردازنده های گذش��ته با نس��خه 
جدید بلوت��وث در تعام��ل خواهند بود، 
اما نمی توانید حداکث��ر کارایی الزم را از 
آنها انتظار داشته باشید. به نظر می رسد 
که باید بیش از پیش منتظر پرچمداران 

سال 2017 باشیم.

پژوهشگران آلمانی واکسنی فراگیر برای مقابله با کلیه اشکال سرطان می سازند
 Johannes Gutenberg اتاق خبر: پژوهشگران دانشگاه
در آلمان بع��د از دریافت نتای��ج امیدوار کنن��ده روی موش 
ها، آزمایش��ی محدود را برای س��نجش ایمنی انسان در برابر 

سرطان ترتیب داده اند.
واکس��نی که این گروه از پژوهش��گران تالش دارند بس��ازند 
برخالف انواع دیگر که از نوع خاصی بیماری پیش��گیری می 
کنند، برای تمامی بیماران سرطانی تجویز می گردد و آنطور 
که نش��ریه س��اینس اَلِرت آورده، ه��ر واکس��ن درمانی که با 
استفاده از آن انجام خواهد ش��د در اصل یک درمان شخصی 
سازی شده است چراکه پزشکان با استخراج RNA از سلول 
های س��رطانی یک فرد، سیس��تم ایمنی بدن او را به واکنش 

وادار خواهند نمود.
تیم پزشکان دست اندرکار این پروژه در مقاله ای که پیرامون 
آن منتش��ر کرده اند آورده اند: »تولید این واکس��ن ها بسیار 
سریع انجام می ش��ود و هزینه اندکی هم دارند و با استفاده از 
آن می توان هر پادگن تومور را با استفاده از RNA رمزگشایی 
نمود«. آنها در ادامه آورده اند: راهکار جدید که ایمنی درمانی 
با نانوذرات RNA نام دارد را می ت��وان به عنوان یک کالس 
جدید از واکسن ها برای درمان س��رطان در اقصی نقاط دنیا 

به خدمت گرفت.
سلول های سرطانی می توانند ظاهر و رفتاری شبیه به سلول 
های نرمال داشته باشند و به همین خاطر، سیستم  ایمنی به 

آنها حمله نخواهد کرد. با این همه، واکس��ن ابداعی با کاربرد 
پادگن اختصاصی برای س��رطان سیس��تم ایمن��ی را فریب 
خواهد داد و آن را وادار می کند که حمله ای تمام عیار را علیه 
سلول هایی که نماینده سرطان هستند به انجام رسانده و آنها 

را از بدن خارج نماید.
دانش��مندان برای انجام این کار، RNA سرطانی را در داخل 
نوعی غشای اس��ید چرب قرار می دهند که اندکی بار منفی 
دارد. به این ترتی��ب، پادگن می تواند به ه��ر نقطه ای از بدن 

از جمله مغز استخوان، طحال و گره های لنفاوی نفوذ کند.
بعد از آنکه واکسن خود را به س��لول های دندریتیک 
ایمنی رساند، س��لول های T شکل بدن برای دریافت 
اطالعات در مورد RNA وارد عمل می شوند. واکنش 
بعدی، خنثی سازی کلیه س��لول های سرطانی است 

که شکلی مشابه به هم را دارند.

با نسخه پنجم بلوتوث آشنا شوید



8
صنعت خودرو در جهان

درخواست جنرال موتورز برای حفظ فرمان 
و پدال در خودروهای خودران 

اتاق خب�ر: در حال��ی ک��ه بزرگترین 
خودروس��از آمری��کا ب��ه عرص��ه 
طراح��ی خودروهای خ��ودران 
وارد ش��ده اس��ت، ماری باررا، 
مدیرعامل جنرال موتورز اظهار 
کرد حفظ قطع��ات خودروهای 
س��نتی که راننده انس��انی دارند 
در خودروه��ای ب��دون رانن��ده برای 
ایمنی اهمیت زیادی دارد. مدیرعامل جنرال 
موتورز گفت: از نظر این ش��رکت وجود فرم��ان و پدالها در 
خودروه��ای خودران راهی برای نش��ان داد ایمنی اس��ت. 
جنرال موتورز س��رمایه گ��ذاری قابل توجه��ی در فناوری 
آینده داشته که شامل خرید میلیارد دالری شرکت نوپای 
کروز اس��ت ک��ه در زمینه طراح��ی خودروه��ای خودران 
تخصص دارد. وی تعطیلی ی��ک کارخانه مونتاژ در اوهایو و 
کمبود قطعات که پس از زلزل��ه ماه آوریل در ژاپن به وجود 

آمد را عامل کاهش فروش ماه گذشته عنوان کرد.

هک خودروهای میتسوبیشی 
ات�اق خب�ر: مال��کان ای��ن خ��ودرو 
می توانند برای باز و بس��ته کردن 
قفل، مدیریت سیس��تم تهویه 
مطب��وع و برخی ام��ور دیگر از 
برنام��ه تلف��ن هم��راه مربوطه 
استفاده کنند و حتی زمان شارژ 
این خودروی هیبریدی که با برق 
هم کار می کن��د را برنامه ریزی کنند. 
کاربران برای استفاده از این برنامه همراه باید گوشی خود 
را به ش��بکه وای – فای خودروی یاد ش��ده متصل کنند. 
این در حالی است که در برنامه های مشابه از قابلیت های 
شبکه های مخابراتی اس��تفاده می شود. این روش عجیب 

و ناایمن امکان سواستفاده هکرها را به وجود آورده است.

ممنوع  کردن فروش خودرو بنزینی در نروژ
ات�اق خب�ر: در ن��روژ ، چه��ار حزب 
سیاس��ی اصلی از قانونی حمایت 
می کنند ک��ه به موج��ب آن از 
س��ال 2025 ف��روش ماش��ین 
بنزینی ممن��وع می ش��ود. اگر 
ای��ن قان��ون اج��را ش��ود، نروژ 
اولی��ن کش��وری خواهد ب��ود که 
کنار گذاش��تن ماش��ین های بنزینی 
را اجب��اری می کند. نروژ تنها کش��وری نیس��ت که به طور 
جدی به خودروهای برقی فکر می کند. در کش��ور هلند هم 
پیش��نهاداتی برای توقف فروش خودروهای بنزینی تا سال 
 ،Electrek 2025 مطرح ش��ده اس��ت. اما طبق گ��زارش
احتمال اینکه قوانین مطرح ش��ده ی نروژ اجرا شوند، بسیار 
بیشتر از کشورهای دیگر است. اگر این قانون تصویب شود، 
نروژ اولین کش��وری خواهد ب��ود که فروش ماش��ین های 
بنزینی را متوقف می کند. بر خالف اکثر کش��ورها، ماشین 

های برقی در نروژ چندان انقالبی یا غیرعادی نیستند. 
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عضو هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان ایران از تالش قطعه 
سازان ایرانی برای تامین قطعات رنو فرانسه خبر داد.

محم��د رض��ا نجف��ی منش عض��و هی��ات مدی��ره انجمن 
قطعه س��ازان ایران در گفت و گ��و با خبرنگار ات��اق خبر در 
حاشیه جلس��ه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: 
هفته گذش��ته در پاریس نمایش��گاهی از س��وی45 قطعه 
س��ازان ایرانی در تکنو سنتر رنو این ش��هر برپا شد و در این 
نمایش��گاه توانمندی های خ��ود را به مس��ئوالن خرید رنو 
نیسان نش��ان دادند. هدف این کار ورود قطعه سازان ایرانی 
در پنل جهانی رنو است تا این ش��رکت ها بتوانند به عنوان 

سورس با شرکت رنو نیسان همکاری کنند.
نجفی من��ش در م��ورد حض��ور ش��رکت ه��ای چینی در 
صنعت قطعه س��ازی ایران گفت: قطعه س��ازان ایرانی یک 
سیاس��ت کلی در زمینه س��رمایه گذاری خارجی دارند. هر 
خودروس��ازی که قصد حضور در بازار ای��ران را دارد باید در 
ابت��دا 40 درصد از محص��ول تولیدی خ��ود را از ایران تهیه 
کند و به تدریج ای��ن میزان به 80 درصد برس��د. 30 درصد 
از محصوالت س��اخته ش��ده در ایران را صادر کند و فناوری 

جدید را به ایران بیاورد.
عضو هی��ات مدیره انجمن قطعه س��ازان ایران در پاس��خ به 
س��والی در مورد انتقاد به قطعه س��ازان به دلیل پائین بودن 
کیفیت قطعات س��اخته آنه��ا و نقش آن در ب��روز حوادث 
رانندگی پاس��خ داد: از جهاتی این انتق��ادات را قبول ندارم. 
همین قطعه س��ازان در حال س��اخت قطعه برای خودروی 

تندر 90 که خودروی موفقی است هستند و کمتر برای این 
خودرو مشکل به وجود آمده است. مش��کلی که وجود دارد 
این است که خودروهای ساخته شده طراحی قدیمی دارند 
و در صورتی که خودروهای به روز در کشور ساخته و قطعه 
ساز مناسب انتخاب شود بعید می دانم که از سوی قطعه ساز 
مشکلی وجود داشته باش��د.وی گفت: بیشترین مشکلی که 
در مورد قطعات خودرو به وجود م��ی آید مربوط به قطعات 
وارداتی مانند پلوس است. کیفیت کار قطعه سازان ایرانی به 
قدری باال است که خودروسازی مانند رنو محصوالت آنها را 
تائید کرده اس��ت.نجفی منش افزود: با وجود اصل 44 ، بند 
9 اصل 43 قانون اساسی و دس��تور اقتصاد مقاومتی تمامی 
تولید کنندگان به سوی بومی س��ازی و ارتقای کیفیت کاال 

های داخلی ملزم هستند.

عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان در گفت و گو با اتاق خبر ادعا کرد

تالش قطعه سازان ایرانی برای تامین 
قطعات رنو فرانسه

کیفیت خودروه��ای ایرانی هم��واره از مواردی بوده اس��ت 
که موجب بحث های بس��یاری در میان مشتریان خودرو در 
ایران اس��ت. در این میان هر از چندگاهی اخب��اری در مورد 
توقف یا کاهش تولید برخی از خودروهای س��نگین از سوی 
خودروسازان داخلی در میان اخبار این صنعت به چشم می 
خورد که باعث ایجاد سواالت بسیاری برای مشتریان خودرو 
در کشور ش��ده اس��ت. در این مورد اتاق خبر گفت و گویی با 
احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران انجام داده 

است که مشروح آن در ادامه می آید.
علت توقف تولید برخی م��دل های کامی��ون و خودروهای 

سنگین چیست؟
علت توقف تولید کامیون نبود بودجه مربوط به این کار و در 
نتیجه اجرا نش��دن برخی از پروژه های خودرویی بوده است. 
در این بین به دلیل اینکه رونق تولید خودروهای سنگین در 
کشور مس��تلزم خروج خودروهای فرسوده از سیستم حمل 
و نقل است، براس��اس مصوبه دولت، 2200 میلیارد تومان از 
سوی بانک مرکزی برای خروج خودروهای فرسوده سنگین 

از سیستم حمل و نقل شهری تدارک دیده شده است.
آیا اقدامی برای جایگزین کردن خودروهای فرسوده سنگین 

شده است ؟
در این زمین��ه دولت طرحی را در دس��ت اج��را دارد و برای 
موفقیت این ط��رح  باید ع��الوه بر اختص��اص بودجه برای 

اختصاص وام خرید و تعویض خودرو به دارندگان خودروهای 
فرس��وده، از تردد این خودروه��ا حداقل در کالن ش��هر ها 
جلوگیری کند. در این زمینه انجمن خودروس��ازان به دولت 
پیشنهاد داد که محدودیت هایی را در مورد بارگیری و تردد 

بین شهری خودروهای سنگین فرسوده اعمال کند. 
دولت چه ابزار هایی را برای تسهیل و انجام این طرح در دست 

دارد؟
دولت باید در قبال تسهیالت فراهم ش��ده برای تعویض این 
خودروها، محدودیت های��ی را در زمینه های��ی مانند دادن 
بارنامه به این خودرو ها اعمال کند. متاسفانه در ایران به دلیل 
اینکه قیمت خودروی نو بیشتر است قیمت بیمه شخص ثالت 
بیشتر از یک خودرو با عمر باال اس��ت. این رویه کامال اشتباه 

است و باید اصالح شود. 

در خدمات پس از فروش خودروسازان چه می گذرد؟ 



گفت و گو
رییس اتاق بازرگانی سنندج اعالم کرد

اتاق بازرگانی؛ بی تاثیر در رفع نارسایی 
های صادراتی

ات�اق خبر: ریی��س ات��اق بازرگانی 
س��نندج باالبودن هزین��ه تولید و 
سیستم های هوش��مند بازارهای 
رقیب را عامل کاهش صادرات غیر 
نفتی خواند و علت نقش کمرنگ 

ات��اق بازرگان��ی در حل مش��کالت 
صادراتی را تشریح کرد.

با توجه به کاهش چشمگیر صادرات در سال 95 و مغایرت 
این مسئله با شعار سال، اتاق خبر گفت و گویی را با سید 
کمال حسینی رییس اتاق بازرگانی سنندج انجام داده که 

مشروح آن را در ادامه می خوانید.
صادرات غیر نفتی در سال 9۵ کاهش چشمگیری 

داشته است دلیل این امر چیست؟
ص��ادرات غیر نفتی ش��امل کاالهایی اس��ت ک��ه تولید 
کنندگان در حال حاضر تولید می کنند متاسفانه مشکلی 
که در زمینه ص��ادرات کاالهای تولید داخ��ل وجود دارد 
مشکالت داخلی از جمله قیمت تمام شده تولیدات است، 
این موضوع باعث شکست ایران در بازارهای رقابتی شده 
اس��ت. به عنوان مثال چندی پیش به دالیل مش��کالت 
سیاسی که در ترکیه رخ داد مرز بازرگان مسدود شد و این 
مسئله خوشحالی مردم و مدیران دولتی را در پی داشت که 
بدین وسیله کاالهای خود را وارد کردستان عراق کنند، اما 
متاسفانه ترکیه به صورت ترانزیت داخلی اجناس خود را از 
داخل ایران و از مرز باش��ماق به کردستان عراق وارد کرد.

این مسائل نشان دهنده شیوه های مناسب کشور ترکیه 
در حوزه تولید است، از جمله شیوه هایی که در باب رونق 
تولید و صادرات این کشور در نظر گرفته شده است پایین 
بودن هزینه ه��ای تولید، مالیات، بیم��ه و در نظر گرفتن 

سیستم یارانه های مناسب برای صادرکنندگان است. 

شرایط بازار فوالد قبل و بعد از تحریم 
اتاق خبر: رییس اتحادیه آهن و فوالد 

وضعیت ب��ازار فوالد قب��ل و بعد از 
توافق هسته ای را تشریح کرد.

محمد آزاد رییس اتحادیه کشوری 
آهن و فوالد در گقتگو با اتاق خبر 

در خص��وص واردات ب��ی رویه در 
صنعت فوالد گفت:تغییر محسوسی 

در بازار آهن بعد از برجام رخ نداده اس��ت اما 
در این راستا دولت توانایی جلوگیری از واردات بی رویه را 
دارد و می تواند با استفاده از اهرم هایی که در دست دارد 

مانند تعرفه از واردات کاالهای بی رویه جلوگیری کند.
آزاد تصریح ک��رد: دولت می تواند ب��ا ممنوعیت این نوع 
کاالها و یا از طریق افزایش تعرفه گمرکی، سود اقتصادی 
واردات را کاهش دهند.رییس اتحادیه آهن و فوالد تهران 
اظهار کرد: بخشی از واردات که به صورت مواد اولیه است 
تاثیر مثبتی در اقتص��اد دارد اما مق��داری از این واردات 
کاالی نهایی بوده که این دس��ته کاالها تولید داخلی را 
تحت تاثیر قرار می دهد و از تبعات آن دلسرد شدن تولید 

کننده داخلی و کاهش فعالیت و تولید آنها است.

گفت
 و
گو

ات�اق خبر: رئی��س ات��اق بازرگانی 
تهران با اعالم این مطلب علت اصلی 
افت ص��ادرات کش��ور را مش��کالت 

مربوط به نرخ ارز دانست
مس��عود خوانس��اری رئی��س ات��اق 
بازرگانی تهران در  حاش��یه جلس��ه 
هی��ات نماین��دگان ات��اق بازرگانی 
تهران در پاس��خ به س��والی در مورد 
علت اف��ت صادرات پاس��خ داد: علت 
اصلی افت ص��ادرات را م��ی توان در 
نرخ ارز دانست. این مس��ئله بر روی 
قیمت تمام ش��ده کاال در ایران تاثیر 
گذار است و علیرغم تورم موجود در 
اقتصاد کش��ور در طول چند س��ال 
گذش��ته قیمت ارز تقریبا ثابت مانده 
و حتی کاهش داشته اس��ت. این در 
حالی اس��ت که ما با تورم باال رو به رو 

بوده ایم
خوانساری با اش��اره به افت صادرات 
ایران به کشورهای همس��ایه گفت: 

کشورهای همجوار ایران مانند عراق 
و افغانس��تان همواره از مقاصد مهم 
صادرات کااله��ای ایرانی ب��وده اند 
ولی به دلیل مش��کالت داخلی خود 
واردات از ایران را کاه��ش داده اند و 
همی��ن موضوع باعث اف��ت صادرات 
شده اس��ترئیس اتاق بازرگانی تهران 
در م��ورد هم��کاری دول��ت و ات��اق 
بازرگانی در مس��ائل کالن اقتصادی 
کش��ور گفت: در این م��ورد صحبت 
های زی��ادی در م��ورد نقش بخش 
خصوصی در اقتصاد کشور مطرح می 
شود اما در عمل نظر بخش خصوصی 
خواسته نمی شود این در حالی است 
که قانون بهبود فضای کس��ب و کار 
دول��ت را موظف ب��ه دریافت نظرات 

بخش خصوصی کرده است.
وی اف��زود: عل��ت اصلی ای��ن امر در 
بزرگ بودن دولت و وابس��ته بودن به 
درآمدهای نفتی باید جس��تجو کرد. 

دولت بس��یار بزرگ همواره این تفکر 
را دارد که در بدنه خود به اندازه کافی 
کارش��ناس وجود دارد و ب��ه همین 
دلیل نیاز چندانی ب��ه نظرات بخش 
خصوصی ندارد. در این زمینه وابسته 
ب��ودن اقتصاد دولتی ب��ه درآمدهای 

نفتی را نیز نباید نادیده گرفت.
خوانساری با رد شایعات در مورد باز 
نبودن سوئیفت برای بازرگانان ایرانی 
و نبود ارتباط بی��ن بانکی میان بانک 
های ایرانی و خارجی گفت: سوئیفت 
به طور کامل و از هم��ان روز اول لغو 
تحریم های مرتبط با برنامه هس��ته 
ای برای ایران باز ش��ده اس��ت اما در 
مورد حضور بانک ه��ای خارجی در 
ای��ران باید ب��ه این نکته اش��اره کرد 
که بانک های ط��راز اول خارجی در 
ایران هنوز مش��غول به کار نشده اند 
اما ارتباط بانکی ب��ا بانک های درجه 

دو و سه اروپا برقرار است.

پنجشنبه 27 خرد   اد    91395

 عملکرد دولت
 در حوزه کسب وکار 
با قوانین همسو نیست

اتاق خب�ر: یک کارش��ناس مس��کن اختصاص 
تزریق سه هزار میلیارد تومان به بازار مسکن 

را ب��ی تاثی��ر در خ��روج مس��کن از رکود 
دانست.

احمدرضا سرحدی کارش��ناس مسکن و 
دبیر انجمن صنفی س��اختمان با اشاره به 

بی تاثیر بودن تزریق بودجه به بازار مس��کن 
گفت: وام 80 میلیونی که از س��وی دولت برای 

کمک به خرید مس��کن ب��ه مردم ارائه ش��د ب��ه دلیل 
مشکالت بسیاری که در مورد اقس��اط آن وجود داشت 

در عمل بی تاثیر بود.
سرحدی با تش��بیه پروژه مس��کن مهر به چاه بی انتها 
ادامه داد: این مبلغ س��ه هزار میلیارد تومان در صورتی 
که در پروژه مس��کن مهر یا پروژه های مش��ابه مصرف 
شود تاثیری در بازار مسکن نخواهد داشت. هزینه کردن 
این مبالغ در بخش ساخت و ساز نیز در بازار مسکن بی 
تاثیر خواهد بود زیرا ساختمان ها و واحد های مسکونی 
که از قبل س��اخته شده اس��ت همچنان خالی از سکنه 
و بدون مشتری مانده است و س��اخت و سازهای جدید 
توجیه اقتصادی نخواهد داشت.  این کارشناس مسکن 

گفت: ش��اید هزینه کردن این مبلغ به صورت وام 
بتواند تا حدودی باعث رونق بازار مسکن شود 
اما به دلیل شرایط دش��واری که دریافت و 
بازپرداخت اقس��اط این وام ها برای افراد 
وج��ود دارد در عمل افراد مع��دودی می 

توانند از این وام ها استفاده کنند.
دبیر انجم��ن صنفی س��اختمان ب��ا تاکید 
بر برنامه ه��ای اقتص��ادی دول��ت و نقش آن 
در بهبود وضعیت معیش��ت افراد گفت: در این شرایط 
دولت باید تمامی ت��الش خود را ب��رای بهبود وضعیت 
اقتصادی مردم به کار بگیرد. در غیر اینصورت با برنامه 
هایی که بیشتر جنبه ُمس��کن و موقتی دارد نمی توان 
چرخه تولید و رونق را در بخش مس��کن به وجود آورد. 
وی با بی��ان اینک��ه دادن وام به افراد بی��کار و ضعیف از 
نظر اقتصادی این افراد را تبدیل به بیکاران بدهکار می 
کند تصریح کرد: در تمام دنیا وام مس��کن تا 85 درصد 
و گاهی تا 90 درصد از قیمت مسکن را شامل می شود. 
در حقیقت مبالغ اقس��اط این وام در حدود مبلغ اجاره 
بها و گاهی تا 5 درصد بیش��تر از آن است و پرداخت آن 

برای افراد امکان پذیر است.

رونق بازار مسکن تنها با تزریق پول حاصل نمی شود
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تصویر روز:   کشتی آزاد ایران قهرمان جهان شد

کلیسای زیرزمینی متعلق به قرن پنجم در 
ترکیه کشف شد

اتاق خبر:  کلیس��ایی باس��تانی 
متعلق به ق��رن پنجم میالدی در 
حفاری های سایت باستان شناسی 
منطقه کاپادوکیه کش��ور ترکیه 
کشف شده است. ناحیه کاپادوکیه 
ج��زو مناط��ق تاریخ��ی صنعت 
گردشگری کشور ترکیه محسوب 

می ش��ود و عمده ش��هرت خ��ود را 
مرهون خانه هایی اس��ت که در دل صخره ها بنا ش��ده اند. 
ولی به تازگی، کاوش های باستان شناس��ی انجام شده در 
شهر نوشهر این منطقه منجر به کشف کلیسایی باستانی 
متعلق به قرن پنجم میالدی ش��ده اس��ت. این کلیسای 
زیرزمینی یکی از بزرگترین کلیس��اهای منطقه به شمار 
می رود که دیوارهای آن پوش��یده از نقاش��ی های دیواری 
اس��ت. نقاش��ی های دیواری مذک��ور دارای موضوع هایی 
مانند عروج عیس��ی مس��یح، تخریب روح پلید و ماهی در 
حال سقوط از دستان حضرت عیسی است. البته در زمان 
کشف دیوارهای مذکور فرو ریخته بود، ولی در حال حاضر، 
اعضای تیم باستان شناسی در حال ترمیم و بازسازی آن ها 
برای حفظ این نقاشی ها هستند. همچنین سال گذشته در 
نتیجه حفاری های پروژه عمومی ساختمان سازی در این 

شهر، شهر زیرزمینی گمشده کشف شد.

2 هزار جاذبه طبیعی گردشگری در کشور 
شناسایی شد

ات�اق خب�ر: بر اس��اس س��ند 
طبیعت گ��ردی، 2 ه��زار جاذبه 
طبیعی گردش��گری در کش��ور 

شناسایی شده است.
»محمدعلی فیاضی« مدیرکل 
هم��کاری و توافق ه��ای ملی 
گردش��گری و دبی��ر کمیته ی 

ملی طبیعت گردی کشور روز گذشته در کارگاه طرح 
توانمندسازی روس��تایی استان بوش��هر با محوریت 
گردش��گری روس��تایی با بیان اینکه 2 هزار جاذبه ی 
طبیعی گردش��گری در ایران شناس��ایی شده است، 
گفت: مهم ترین این جاذبه ه��ای طبیعی پرنده نگری 
اس��ت. هم اکنون 520 نوع پرنده در کشور وجود دارد 
که این میزان ب��ا کل پرن��دگان قاره ی اروپ��ا برابری 
می کند و ام��کان دیدن همه ی این پرن��دگان مقیم و 

مهاجر در مناطق مختلف کشور وجود دارد.

گزارش تصویری جاذبه های هندوستان
اتاق خبر: ش��یلی به خاطر راه اندازی 
خطوط هوای��ی بریتانیا بی��ن لندن و 
هیترو و س��انتیاگو از ژانوی��ه ی آینده 
برای بریتانیایی ها دسترسی  به مراتب 

بیشتری از قبل خواهد داشت.
1.بیاباِن آتاکاما

بیاب��اِن آتاکام��ی ش��یلی یک��ی از 
خش��ک ترین مکان ه��ای غیرقطبی 
جهان اس��ت. متوس��ط ب��ارش باران 
در این منطقه 15 میلی متر در س��ال 
گزارش ش��ده اس��ت. در بس��یاری از 
ماه های سال ایستگاه های هواشناسی 
در آتاکاما هرگز ب��ارش بارانی را ثبت 

نکرده اند.

۲. خانه هایی بر روی چوب پا
مجمع الجزای��ر ش��یلوئه، مرکز برخی 
از آخری��ن خانه های قدیمی ش��یلی 
اس��ت. خانه های ش��اخص چوبی که 
روی چوب پاه��ا س��اخته می ش��دند 
ک��ه روزگاری اقامت��گاه بس��یاری از 

ماهیگیران شیلیایی بود.
۳. دیدن ردپاهای بروس شاتوین 

در بیابان های پاتاگونیا
پاتاگونیا، نوار وسیعی از انتهای جنوبی 
آمریکای جنوب��ی را در برگرفته و در 
نوِک جنوبی و غربی آن، ش��یلی قرار 
دارد. کری��س م��وس، متخصص اهل 
آمری��کای جنوب��ی در س��ایت معتبر 
 Telegraph( ت��راول  تلگ��راف 

به عن��وان  را  پاتاگونی��ا   ،)Travel
»چش��م اندازی از نمون��ه ی اولی��ه ی 
مهاجرت« می نامد. پس س��عی کنید 
سفر اسطوره ای نویسنده ی بریتانیایی 
بروس ش��اتوین را به این خطه دنبال 
کنی��د ک��ه کار بدعت آفری��ن او »در 
پاتاگونیا« نسلی از بریتانیایی ها را برای 
س��فر به این قاره تحت تأثیر قرار داده 

است.
۴. دیدن شیرکوهی

 پ��ارک مل��ی »تورغ��س ِدل پِی��ن« 
در پاتاگونیا مس��احتی ح��دود 900 
مترمرب��ع داش��ته و بخ��ش جنوبی 
ش��یلی را به خود اختصاص داده است 

و پناهگاه 50 ش��یرکوهی است. گفته 
می شود این گربه های بزرگ باعظمت 
را در اواسط زمس��تان بیشتر می توان 
دی��د، هر چن��د تضمینی نیس��ت در 
طول سفرتان یکی از آنها را هم بتوانید 
ببینید. اگر نتوانس��تید آنها را ببینید، 
باید برای رفت��ن به چش��م اندازهای 
کوهس��تانی نفس گیر در این منطقه 
تصمیم بگیرید تا ش��اید آنج��ا با آنها 

روبرو شوید.
۵. اقام�ت در هتل ه�ای ییالق�ی 

مونتانا مجیکا 
ای��ن اکولژه��ا در قل��ب جنگل های 
بارانی پاتاگونیا، یک��ی از موضوع های 
رمان های ایزابل آلنده بوده و ش��هرت 

فراوانی دارند.
6. جزیره ایستر

تندیس ه��ای افس��ون گر جزی��ره ی 
ی��ا   Easter IslandRapa Nui
جزیره ایستر – یا به اصطالح »قلمرو 
وی��ژه« ش��یلی – یک��ی از جاه��ای 
فوق العاده ای اس��ت که پیش از مرگ 
باید دید، خصوصا به خاطر سنگ های 
معروف موآی. این تندیس های تماما 
س��نگی دلربا، که بی��ش از 800 تا از 
آنها این جزی��ره ی دورافتاده را احاطه 
ک��رده اس��ت، بی��ن قرن ه��ای 11 تا 
14 میالدی توس��ط اهال��ی جزیره ی 
پلی نزیا تراشیده شده اس��ت. اگر این 
اشکال نفس گیر واقعا نتوانستند شما 
را مسحور کنند، بهتر است بدانید این 
جزیره در لیست یونسکو قرار داشته و 
یکی از دورافتاده ترین نقاط روی کره 
زمین اس��ت؛ از طرفی مملو از سواحل 
ش��نی، نقاط بی درخت و سرش��ار از 
آتشفشان بوده و بسیاری بر این باورند 
که این چشم انداز را باید شاخص ترین 

چشم انداز روی زمین دانست.
7.پناهگاه�ی ب�رای بزرگ ترین 

استخر شنای جهان
»ت��االب بلوری��ن« در بیابان »س��ن 
آلفونس��و دل م��ار«  ک��ه در بخ��ش 
مرکزی ش��یلی واقع شده است طولی 
به اندازه ی 20 استخر شنای المپیک 

دارد.
8. خانه های عجیب غریب پابلو نرودا

پابل��و ن��رودا یک��ی از مش��هورترین 
شاعران شیلیایی اس��ت که آثارش در 
سرتاسر جهان ش��ناخته شده و یکی 
از چهره های دوست داش��تنی شیلی 
محس��وب می ش��ود. جیل��ون آتوول 
در س��ایت تلگراف ت��راول در این باره 

می نویسد:
چه ب��ا آثار ن��رودا آش��نایی داش��ته 
باش��ید یا نه، احتم��اال بع��د از دیدن 
خانه هایش متوجه می شوید که چقدر 
عجیب غری��ب هس��تند. خانه های��ی 
سرشار از نش��اط و آمیخته با فرهنگ 
و ادب؛ وس��واس انگیز و غی��ر قاب��ل 

پیش بینی.

سفر به شیلی را از دست ندهید


