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 ادغام  اتحاديه ها و بانك اصناف 
دو سوژه تکراری

آيا دولت کلیددار اتاق می شود؟

سخن آغاز

اتاق خبر: این روزها همچنان دستاوردهای داشته و نداشته برجام 
هسته ای موضوع روز و مهمی به ش��مار می رود در همین راستا 
در مناظره ای که اخیراً میان حسین شریعتمداری سردبیر روزنامه 
کیهان با دکتر صادق خرازی از دیپلماتهای باس��ابقه کش��ور در 
تلویزیون عمدتاً حول این مساله چرخید در جاییکه مدیر مسئول 
کیهان به عنوان مخالف معتقد بود که برجام هیچ دستاوری بجز 
این واقعیت که نمی توان روی امریکا حساب باز کرد نداشته است 
و برعکس خرازی از دستاوردهای متعدد آن در حوزه های مختلف 
دفاع کرد، اما آیا به راستی برجام دارای دستاوردی نبوده است؟ یا 
آنگونه که نماینده پیشین ایران معتقد است دستاوردهای زیادی 

نیز داشته است؟ واقعیت در این بین چیست؟
برجام و توقعات

به نظ��ر می رس��د یک��ی از مش��کالت اساس��ی در تفس��یر 
دس��تاوردهای برجام به فضای روانی و بارس��نگین ناش��ی از 

آن مرتبط اس��ت در جاییکه برخی از ابت��دا معتقد بودند رفع 
مش��کالت هس��ته ای و توافق با جامعه بین المللی و در راس 
آنها آمریکا، باعث می شود عمده مش��کالت اقتصادی کشور 
به مرور زمان مرتفع ش��ود! چنین دیدگاه��ی باعث گردید تا 
در حین مذاکرات طوالنی، پیچیده و پر کش و قوس هس��ته 
ای عمده نگاهها به ژنو و وین دوخته ش��ود که آیا س��رانجام 
طرفین دود سفید توافق را از دودکش های هتل به بیرون درز 
می دهند یا خیر! و وقتی که در تابس��تان گذشته رسماً توافق 
اعالم شد این گروه خوشحال شده و به باورشان راه بسته برای 
حل عمده مشکالت اقتصادی کشور باز گردید! اما اینک پس 
از 13 ماه از توافق طبیعی است که با مرور زمان طرفداران این 

دیدگاه متوجه تحلیل اشتباه خود به دو دلیل مهم شده اند:
نخست( توافق برجام عمدتاَ متمرکز بر روی تحریم های پرونده 
هس��ته ای ایران و نه تمام تحریم های پیشین )مانند تحریم 
های ناشی از قانون داماتو( است، در ثانی در سند برجام تاکید بر 
یک روند تدریجی اعتمادسازی از سوی ایران و رفع تحریم ها از 
سوی جامعه جهانی است، این به این معنی است که تحریم ها 
به یکباره کنار نمی روند همانطور که به یکباره وضع نشده بوده 

و در یک پروسه چندین ساله این تحریم ها ایجاد شده بودند.
ادامه در صفحه2

تحلیلی بر کارنامه برجام
برجام در کشاکش دستاوردها و توقعات
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خبر
نظامی ها همواره آماده اجرای سخت ترین 

ماموریت ها
اتاق خبر: امیر س��یدعبدالرحیم 
موسوی جانش��ین رئیس ستاد کل 
نیروهای مس��لح گف��ت: نظامی ها 
همواره آم��اده اجرای س��خت ترین 
ماموریت ها هس��تند و در این مسیر 
داوطلبانه حض��ور پی��دا می کنند. 
تکلیف م��داری،  همچنی��ن  وی 
انقالبی بودن، فداکاری و ایثارگ��ری، روحیه قوی و آماده بودن 
را ش��اخص های دیگر کارکنان نیروهای مسلح خواند و گفت: 
در انجام امور باید کار را به نحوه شایس��ته انج��ام داد و تکلیف 
مدار بود و همچنین باید در انجام امور انقالبی بود. مقام معظم 
رهبری)حفظ��ه اهلل( ابتدای س��ال ج��اری در انقالب��ی بودن 

شخصیت ها تاکید داشتند.
پیش بینی آینده توسط سازمان پدافند غیرعامل

اتاق خبر:  سردار سرلشکر محمد باقری 
رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح گفت: 
س��ازمان پدافند غیر عامل بای��د با انجام 
تحقیقات علمی و آین��ده پژوهی بتواند تا 
حدی تهدیدات آینده نس��بت به کش��ور 
را پیش بینی کن��د. رئیس کمیته دائمی 
پدافند غیرعامل ب��ا توجه به اینکه حیطه 
ماموریتی سازمان پدافند غیرعامل بیش��تر خارج از نیروهای مسلح و 
در بخش کشوری است، گفت: این یک ویژگی خاص است لذا سازمان 
بایستی کار سنگین و سخت همراه سازی بدنه حاکمیتی و دولتی و قوای 
س��ه گانه در کش��ور را انجام دهد، این کار ظرافت خاص خودش را دارد 
و دقت خاصی می طلبد و نیاز به مداوم��ت، حوصله، آموزش و فرهنگ 
سازی دارد. بحمداهلل امروز شاهد بودم که سازمان پدافند غیرعامل خیلی 
از این مسیر را طی کرده است اما خیلی هم مانده است. سازمان پدافند 
غیر عامل بعنوان یار و کمک به دولت محترم در تش��خیص تهدیدات و 
آسیب پذیری ها و ارائه راه کار های مناسب کمافی السابق باید اقدام کند.

در انتخابات سال۹۶نامزد اختصاصی داریم
اتاق خبر:  محمدنبی حبیبی دبیرکل 
حزب مؤتلفه گفت: مانن��د دوره های 
قبل برای انتخابات ریاست جمهوری 
نامزد خود را خواهیم داش��ت؛ اگر قرار 
اصولگرایان، ائتالف ب��ود، نامزدمان را 
معرفی می کنیم و ب��ه خروجی ائتالف 
تمکین خواهیم کرد. وی با بیان اینکه ما 
برای انتخابات سال آینده از چند ماه پیش بحث های داخلی خود را 
شروع کردیم، گفت: ما به روند همگرایی اصولگرایان پایبند هستیم، 
اما همانند دوره های گذشته نامزد هم خواهیم داشت. حبیبی اظهار 
کرد: اگر قرار اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری ائتالف بود، 
ما نامزد خود را در شورای ائتالف مطرح می کنیم و هرچه خروجی 
ائتالف شد، به آن تمکین خواهیم کرد، اما اگر ائتالفی در کار نبود، 
مؤتلفه نامزد خود را خواهد داشت. یک حزب، اگر حزب باشد باید 
با دس��ت پر به میدان رقابت انتخاباتی برود. دبیرکل حزب مؤتلفه 
تصریح کرد: از ما می پرس��ند اگر جریان اصولگرایی به این نتیجه 
برسد که اصولگرایان نباید با نامزدهای متعدد بیایند، مؤتلفه چه 
کاری انجام خواهد داد. ما در انتخابات مجلس نزدیک به ۲۰۰ نامزد 

شناسایی کردیم و این گزینه ها در شورای ائتالف مطرح شدند.

ادامه از صفحه اول|
دوم( دلخوش کردن و ش��دن به اینکه صرف گشایش روابط با 
جهان پیرام��ون و بخصوص غرب حالل مش��کالت اقتصادی 
کش��ور اس��ت، حاکی از عدم ش��ناخت واقعی��ات اقتصادی و 
سیاسی داخل کشور است. تا چه میزان اقتصاد ایران دارای یک 
استراتژی کالن و به روز است؟ تا چه میزان هماهنگی و ارتباط 
میان بخش های مختلف اقتصادی و صنعتی و خدماتی ایران 
برقرار اس��ت؟ تا چه میزان قوانین و مقررات موجود به روز بوده 
و فاقد یک وضعیت پیچیده و دست و پاگیر بوروکراتیک است؟ 
تا چه میزان اقتصاد ایران آغشته به فسادهای مختلف است؟ تا 
چه میزان ش��فافیت در اقتصاد ایران وجود دارد؟ تا چه میزان 
میان متخصصین دانشگاهی و مدیران اجرایی ارتباط سازنده 
و کاربردی وجود دارد؟ تا چه میزان تحصیالت دانش��گاهی در 
ایران بخش های مدیریتی، اقتص��ادی، صنعتی و ... منطبق بر 
نیازهای جامعه و واقعیات اقتصادی ایران اس��ت؟ تا چه میزان 
میان رهبران و مدیران ارشد نظام برای تدوین یک نظام جامع 
اقتصادی هماهنگی و توافق فکری وج��ود دارد؟ تا چه میزان 
اقتصاد کشور در دست شرکت ها و گروههای تخصصی و دارای 
دانش کافی اس��ت؟ تا چه میزان نهادها و ارگانهای سیاس��ی و 
امنیتی کشور در اقتصاد کشور دخیل هستند؟ و دهها سئوال 
دیگر که پاسخ به هریک از آنها گوشه ای از این کالف سردرگم 

اقتصادی کشور را روشن می کند!
دستاوردهای برجام

اما با اینحال کسانی هم که می گویند برجام دستاوردی نداشته 
است دو دسته هستند: یا به شدت فاقد آگاهی و اطالعات بسیار 
ساده و بدیهی اولیه و قابل دس��ترس همگان هستند و یا بنا به 
منافع سیاس��ی و گروهی خود در تالش هستند تا برجام را بی 
خاصیت و بی اثر نشان دهند که البته بی شک چنین رویه ای از 
سوی کسانی مطرح می شود که منافع باندی و جناحی شان بر 

نگاه فراجناحی و ملی آنها کامال می چربد!!!
در دستاوردهای برجام همان بس که ایران تنها کشوری است 
که پس از رفتن پرونده اش به شورای امنیت و زیر فصل هفتم 

منشور سازمان ملل متحد، بی آنکه مورد تهاجم نظامی و تحریم 
های فلج کننده منجر به ساقط شدن نظام شود، توانسته است 
با دیپلماس��ی این پرونده را از فصل هفتم خارج سازد بررسی 
سرنوشت آخرین لیبی و عراق به عنوان آخرین کشورهایی که 
پرونده آنان در زیر فصل هفتم منشور قرار داشت به خوبی این 

مهم را نشان می دهد!
همچنین حداقل دستاورد دیگر برجام که کامال برای بقای نظام 
جمهوری اس��المی ایران حیاتی به نظر می رسید این بود که با 
توافق برجام از یکسو تحریم های شدید و تدریجی علیه صادرات 
نفت ایران برداشته شد و از سوی دیگر الیحه تنظیم شده توسط 
نمایندگان کنگره آمریکا برای تحریم کام��ل فروش نفت ایران 
را بی اثر س��اخت. برای درک اهمیت موضوع، همین نکته کافی 
است که اشاره ش��ود بیش از 8۰ درصد درآمدهای کشور بطور 
مستقیم و غیرمستقیم ناش��ی از فروش نفت است و اگر نفت به 
فروش نرود و یا این چرخه به شدت آسیب ببیند نتایجش کامال 
پیدا و عیان است و نیازی به گفتنش نیست!در این بین سفر دهها 
گروه دیپلماتیک و اقتصادی به تهران، همکاری های غیرمستقیم 
سیاسی و امنیتی در منطقه در قبال بحران های سوریه و عراق، 
آغاز همکاری تدریجی بانکها و موسسات مالی، بازگردانده شدن 
بخش های قابل توجهی از طلب های ایران از دست کشورهای 
مختلف، تحت فش��ار قرار گرفتن رقبای منطقه ای ایران و ... از 
جمله دیگر دستاوردهای قابل توجه برجام است که نمی توان در 

بررسی کارنامه یکساله برجام آنها را نادیده گرفت.

برجام در کشاکش دستاوردها و توقعات
تحلیلی بر کارنامه برجام

شکایت دولت از برخی روحانیون به دلیل توهین به رئیس جمهور
اتاق خبر: مجی��د انصاری پیش از ظهر امروز در نشس��ت 

خبری با رس��انه ها گفت: برخی بع��د از انتخابات، 
هنوز پرونده انتخاباتی را نبس��ته ان��د و آن را در 
پرونده های هتاکی و بی مهری دنبال می کنند 
که غیر اخالقی اس��ت. وی عنوان ک��رد: توهین 
های آشکاری که از سوی برخی هم لباسان بنده 

به رئیس جمهور صورت گرفته را پیگیری می کنیم. 
بنده به واحد خودمان گفت��ه ام در دادگاه ویژه روحانیت طرح 

شکایت کنند. نباید برخی احس��اس کنند که در این کشور بی 
قانونی اس��ت. نباید ش��اهد لجن پراکنی در این کشور از سوی 
هر کسی علیه هر کس دیگری باش��یم. معاون حقوقی رئیس 
جمهور افزود: این هنجارش��کنی در س��طح عالی در دوره ای از 
گذشته شکل گرفت. از مناظره های انتخاباتی که حدود قانون 
رعایت نش��د و از تریبون مجلس که اتهام افکنی علیه دو رئیس 
قوه صورت گرفت. وقتی برخورد قانونی صورت نگرفته و احساس 
شود برخی اشخاص مصونیت دارند، طبیعی است که شاهد هرج 
و مرج باشیم. انصاری درباره نامه محمود احمدی نژاد به باراک 
اوباما گفت: آقای احمدی نژاد مثل هر شهروند دیگری از حقوقی 

برخوردار است و می تواند به هر کسی که دوست دارد نامه 
بنویسد. اما اینکه محتوای نامه چیست و با چه هدفی 
نوشته شده است، اطالعی ندارم.   معاون حقوقی 
رئیس جمهور درباره آخرین اقدامات انجام شده 
در خصوص پرونده جانباختگان منا و دس��تبرد 
آمریکائی ها به اموال ای��ران گفت: وزیر خارجه ما 
یک حقوقدان برجسته بین المللی است. در این زمینه 
فعالیت می کند. معاونت حقوقی هم در این زمینه فعال است. 
انصاری افزود: اقدامات الزم در این زمینه ها انجام شده و بخشی 
از کار به عهده قوه قضائیه اس��ت که با هم همکاری تنگاتنگی 
داریم. وظیفه قوه قضائیه است که این موضوع را پیگیری کرده، 
دولت هم پش��تیبان حقوق آحاد ملت اس��ت. وی تصریح کرد: 
در خصوص اقدامات قضایی بر اساس نظر کارشناسان معاونت 
حقوقی و قوه قضائی��ه عمل می کنیم. مع��اون حقوقی رئیس 
جمهور درباره مس��ئله فیش های حقوقی و پیگیری هایی که 
صورت گرفته، گفت: نوع ورود و برخورد رئیس جمهور به قضیه 
فیش های حقوقی را از افتخارات دولت تدبیر و امید می دانم که 

ناشی از حقوقدان بودن رئیس جمهور است.
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گوشه کنار اقتصاد                     

افغانستان بزرگترین بازار 
ماشین آالت صنعتی ایران می شود

اتاق خبر: س��یدعلیرضا صدرزاده با 
اشاره به اس��تقبال شرکت های افغان 
برای خرید ماشین آالت صنعتی تولید 
ایران، گفت: تاکنون نمایش��گاهی در 
خارج از کش��ور برای معرفی و عرضه 
ماش��ین آالت و دستگاه های صنعتی 
و تولیدی ای��ران برگزار نش��ده بود و 

همانطور که پیش بینی می شد، نمایشگاه اختصاصی جمهوری 
اسالمی ایران در کابل که از س��وی وزارت صنعت برگزار شد، 
صادرات ماش��ین آالت و خطوط تولیدی ایران ب��ه بازارهای 

صادراتی را کلید زد.
افزایش ۴۷ درصدی واردات نفت خام 

چهار کشور آسیایی از ایران
ات�اق خب�ر: تازه تری��ن اطالع��ات 
منتش��ر ش��ده در زمینه حمل و نقل 
نفت کش ها نش��ان می دهد، واردات 
نفت خام چهار واردکننده اصلی نفت 
آس��یا از ای��ران در ماه ژوئن امس��ال، 
نسبت به مدت مش��ابه پارسال بیش 
از ٤٧ درصد افزایش یافته است. دلیل 

اصلی این امر، افزایش صادرات نفت ایران پس از برداشته شدن 
تحریم های ظالمانه غرب عنوان شده است.

 چهار کشور چین، هند، ژاپن و کره جنوبی در ماه ژوئن ۲۰1٦ 
در مجموع حدود یک میلیون و ٧۲۰ هزار بشکه نفت از ایران 
وارد کردن��د و پیش بینی می ش��ود در ماه های آین��ده، روند 
افزایش ص��ادرات نفت ایران به بازار آس��یا به ویژه اقتصادهای 

نوظهور ادامه یابد. 
خروج 2۷ فروند هواپیمای از رده خارج 

از فرودگاه های کشور
اتاق خب�ر: رض��ا جعفرزاده،جهت 
اس��تفاده بهین��ه از ظرفی��ت ه��ای 
موج��ود، ارتق��ای ایمن��ی، کاهش 
تاخیرات و براساس بخشنامه سازمان 
هواپیمایی کش��وری مبنی ب��ر الزام 
ش��رکت های هواپیمایی نس��بت به 
خ��روج هواپیماه��ای از رده خارج از 

فرودگاه ها زمینه خروج خروج ۲٧ فروند هواپیمای از رده خارج 
از فرودگاه های مهرآباد، هاشمی نژاد مش��هد و زاهدان فراهم 
شد. وی بابیان اینکه هواپیماهای مذکور از نوع بوئینگ ٧٤٧، 
بوئینگ ٧۲٧، فوکر1۰۰، ایرب��اس BAE  ،3۰۰ و فالکن۲۰ 
است، افزود: 1۰ فروند از این تعداد هواپیماها متعلق به ناوگان 
هوایی جمهوری اس��المی ایران، 11 فروند ماه��ان، ۵ فروند 

آسمان و یک فروند از هواپیمایی پویاست.
مدیر روابط عمومی س��ازمان هواپیمایی کش��وری با 
بیان اینکه عملیات خروج این هواپیماها از هم اکنون 
آغاز شده است، افزود: هواپیماهای مذکور یا به مراکز 
دانش��گاهی، پژوهش��ی و تحقیقاتی و یا خورد شده 

)Scrap( و از فرودگاه خارج می شوند.
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اتاق خبر:  س��ال ٧٦ بود ک��ه پای جوای��ز صادراتی نقدی به 
فهرس��ت موارد حمایت از صادرات اضافه ش��د. همان سالها 
آنقدر صادرات ایران کم بود که سرجمعش به ٧ میلیارد دالر 
هم نمی رسد، اما پرداخت همین جوایز توانست، صادرات ایران 
را پله به پله ارتقا داده و درآمد ارزی حاصل  از صادرات را سال 
به سال بیشتر کند. دستیابی به ارزهای حاصل از صادرات آن 
هم در رقم های پانزده تا بیست میلیارد دالری، روزهایی برای 
کشور یک رویای بزرگ بود. حتی روزی که رئیس دولت وقت 
اعالم کرد که قرار است جشن صادرات بیست میلیارد دالری 
برگزار شود، عده ای آن را تنها یک رویا می دانستند و دستیابی 

به آن را دور از ذهن.
روند رو به رشد صادرات غیرنفتی ایران حتی در سالهای سخت 
تحریم نیز کارنام��ه ای مخالف با همه بخ��ش های اقتصادی 
از خود به جای گذاشت و همیش��ه روندی رو به رشد داشت، 
علیرغم اینکه یکی دو سالی هم هست که روند نزولی بر رشد 
صادراتی کشور حاکم شده است. بس��یاری از صادرکنندگان 
روند رو رش��د صادرات غیرنفتی در حدود دو دهه گذش��ته را 
مرهون پرداخت جوایز صادراتی از س��وی دولتها می دانند و 
معتقدند که اگر پرداخت آن متوقف نمی شد، اکنون صادرات 

ایران بسیار بیشتر از آن چیزی بود که اکنون هست.
کارنامه دولت یازدهم در توس��عه ص��ادرات غیرنفتی اما، چیز 
دیگری می گوید. دو سالی هس��ت که صادرات روند نزولی به 
خود گرفته و کاهش را تجربه می کند. اکنون هم که نسبت به 
دستیابی به صادرات ۵۰ میلیارد دالری هدفگذاری شده برای 
امسال، اما و اگرهای بسیاری وجود دارد. در این میان پرداخت 
جوایز صادراتی معوق صادرکنندگان که از سال 8۹ بالتکلیف 

مانده هم، به یک��ی از عمیق ترین مش��کالت صادرکنندگان 
تبدیل شده و اگرچه صادرکنندگان بر این باورند که پرداخت 
جوایز نقدی، بهترین راه حمایت از صادرات است، اما محمدرضا 
نعمت زاده و تیم کاری اش در وزارت صنعت تمام قد در مقابل 
این خواسته مقاومت می کنند و بر این باورند که صادرکنندگان 
سود خود را بابت تغییرات نرخ ارز، در س��الهای پرتنش ارزی 
برده اند و اکنون دیگر نیاز نیس��ت که معوقات جوایز صادراتی 
پرداخت ش��ود. در این میان، در جلس��ه اخیر ش��ورای عالی 
صادرات، اس��حاق جهانگیری وارد عمل شده و دستور ویژه ای 
را برای پرداخت جوای��ز صادراتی به وزیر صنعت داده اس��ت. 
البته شنیده های خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که در جلسه 
اخیر شورای عالی صادرات، باز هم نعمت زاده در برابر خواسته 
نمایندگان بخش خصوصی مقاومت کرده و مخالفت خود را با 

پرداخت معوقات جوایز صادراتی، به صراحت بیان کرده است.

اتاق خبر:  زغال سنگ قدیمی ترین سوخت فسیلی است 
که راه خ��ود را به صنعت باز ک��رد. کک نیز به عنوان 
یک��ی از فرآورده های زغال س��نگ در کش��ورهای 
در حال توس��عه کارب��رد فراوانی در فوالدس��ازی 
دارد. کش��ورهای چین و هند به عنوان بزرگترین 

واردکنندگان این ماده معدنی ش��ناخته می ش��وند 
چراکه بخش بزرگی از صنعت این دو کشور قدیمی است 

و بروز نشده است.
زغال س��نگ به باالترین س��طح قیمت خود در 1٧ ماه اخیر رسیده 
اس��ت. این خبر را می توان به تصیمیم دولت چین مبنی بر افزایش 
واردات زغال س��نگ مربوط دانست. ۲۹ ژوئیه س��ال جاری، چین 
ق��راردادی 3 ماه��ه به مبل��غ ه��ر ت��ن ٦۵/٦۲ دالر ب��رای واردات 
زغال س��نگ بس��ت که باالترین قیمت از م��ارس ۲۰1۵ میالدی 
تاکنون اس��ت. با ثبت این قرارداد قیمت زغال سنگ نسبت به سال 
گذشته رشدی ۰۲/٤۲ درصدی داشته است. کارشناسان معتقدند 
قیمت زغال سنگ از این هم باالتر خواهد رفت. دلیل این پیش بینی 
طرح هایی اس��ت دولت ها برای 3 ماه چهارم س��ال ج��اری در نظر 
گرفته اند که تقاضا برای زغال س��نگ را افزایش خواه��د داد. مدیر 
شرکت گارودا برژانکا اندونزی که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان 
زغال س��نگ اس��ت، برای این افزایش قیمت دلیل دیگری مطرح 
می کند. او در گفت وگو با»TEMPO« پیش بینی کرد که قیمت 
زغال س��نگ در اواس��ط ماه ژوئیه باالتر خواهد رفت. وی علت این 
اتفاق را تصمیم دولت چین به اخراج حدود 8۰۰ هزار کارگر از معادن 
زغال سنگ خود می داند. افزایش قیمت زغال سنگ تولیدکنندگان 

بزرگ را به ش��دت تحت تاثیر ق��رار داده و باعث ش��ده تا 
بازارهای جهانی به آن واکنش مثبت نشان دهند. در 
ماه ژوئن چین واردات زغال سنگ خود را به ٧۵/۲1 
میلیون ت��ن افزای��ش داد. این بیش��ترین حجمی 
است که از ماه دس��امبر ۲۰1٤ میالدی تاکنون به 
ثبت رس��یده به طور کلی واردات زغال سنگ چین 
نسبت به سال گذش��ته ۲/8 درصد رش��د داشته است.  
معادن زغال سنگ ایران، عمده ترین تامین کننده نیاز داخلی کشور 
به شمار می آیند. این در حالی اس��ت که بخشی از زغال سنگ مورد 
نیاز کشور وارداتی اس��ت و زغال داخلی به دلیل کیفیت پایین باید 
با زغال سنگ وارداتی ترکیب شود تا کک مرغوب حاصل شود. حال 
این سوال مطرح می شود که صنعت زغال س��نگ ایران تا چه اندازه 
تحت تاثیر این نوسانات قرار می گیرد؟ مدیر شرکت زغال سنگ البرز 
غربی در این باره به صمت گفت: تغییرات قیمت زغال س��نگ تاثیر 
ویژه ای بر اقتصاد ایران نخواهد گذاشت. کیفیت زغال سنگ ایران به 
صورت ذاتی پایین است و زغال س��نگ ایران از این جهت نمی تواند 
نظر مشتریان خارجی را جلب کند. امیرحسین غضنفری درباره علت 
افزایش قیمت زغال سنگ به صمت گفت: چین به عنوان بزرگترین 
مصرف کننده زغال سنگ همواره قیمت جهانی آن را تعیین می کند. 
در چند سال اخیر به علت رکود نسبی در کارخانه های تولید فوالد 
چینی، مصرف کک در این کش��ور پایین آمد و بازار زغال سنگ را با 
رکود روبه رو ک��رد.وی ادامه داد: کش��ورهای ب��زرگ صادرکننده 
زغال سنگ چین اندونزی، هند و استرالیا هستتند که بیشترین سود 

را از این افزایش ناگهانی قیمت خواهند برد.

نعمت زاده تمام قد در مقابل صادرکنندگان

آغوشبازچینبهرویوارداتزغالسنگ



 اتاق4
 بازرگانی

راهروهای اتاق
جالل پور غالم حلقه به گوش جهانگیری است

ات�اق خب�ر: پروی��ز حس��ابی 
ات��اق  نماین��دگان  عضوهی��ات 
بازرگان��ي ته��ران و ای��ران درباره 
اس��تعفای رئیس ات��اق بازرگانی، 
گفت: آقای جالل پ��ور غالم حلقه 
به گ��وش دولت و ش��خص آقای 
جهانگی��ری اس��ت. روز 1٦ ژانویه 
که اسماً تحریم ها برداشته شد، اطالعات غلطی را در مورد 
گشایش سوئیفت به آقای جهانگیری دادند و وی هم همین 
اطالعات را ب��ه رئیس جمهور منتقل کرد. ت��ا همین امروز 
هم سوئیفت باز نش��ده و حل مشکالت مرتبط با بانک های 
کشور صحبت نادرس��تی اس��ت. پس از آن آقای جالل پور 
در رسانه ملی حاضر ش��دند و صحبت از این گشایش های 
بانکی کردند. اختالفات از این جا آغاز و شکاف میان هیأت 
مدیره ایجاد ش��د. همچنی��ن اختالفات بی��ن نمایندگان 
تهران و شهرستان ها افزایش پیدا کرد؛ تا ایشان از بیماری 
قلبی صحبت کنند. عضو اتاق بازرگانی تهران افزود: اکنون 
در مرحله برنامه ریزی و رایزنی برای البی ورود افراد تعیین 
شده خاص خودشان هس��تند. در مهمانی های آن چنانی 
صحبت هایی برای انتصاب سیاسی جایگزین آقای جالل پور 
می کنند تا از این موقعیت و جایگاه سوءاستفاده کنند. این 
اواخر همکاری هیأت رئیسه با آقای جال ل پور کمرنگ شده 
بود چرا که مسائل مربوط به اتاق کامالً دولتی و سیاسی شده 
است. آقای جالل پور موضوع استعفای خودشون را تحویل 
اتاق بازرگانی ایران و حتی تحویل رئیس اتاق کرمان دادند. 
باید سریعاً تشکیل جلسه فوق العاده می شد تا به این وضعیت 
رسیدگی شود. اما این جلسه به روز یکشنبه آخر مردادماه 
موکول شد. وی با اش��اره به تبدیل اتاق بازرگانی به حیاط 
خلوت سیاس��یون، افزود: اعضای سیاس��ی اتاق بازرگانی 
آقای ظریف را با خود به س��فرهای اروپایی می بردند و بعد 
هر بازرگان را برای این س��فر به پرداخ��ت ۹ میلیون تومان 
موظف کردند؛ در حالی که هزینه این گونه سفرها به مراتب 
کمتر از این ها اس��ت. مش��کالت اتاق بازرگانی زیاد است. 
س��اختمانی که برآورد هزینه 1۰ میلیاردی داشته تاکنون 
1۰۰ میلیارد خرج برداشته اما هنوز پروژه آن تمام نشده 
است! این اتفاقات در دوره ریاست آقای نهاوندیان رخ داد.

پرویز حسابی فضای اتاق را کامالً سیاسی دانست و تصریح 
کرد: دولتی ها با رخنه خود در اتاق بازرگانی، سم مهلکی را 
به این مجموعه تزریق کرده اند و س��اختار را بی استفاده و 
بی جهت بزرگ کردند. تشریفات آن چنانی ایجاد کرده اند 
که هیچ اثر مثبتی هم بر بازده کاری نداش��ته است. قباًل 
فقط 1 دبیر کل و 1 قائم مقام داش��تیم. االن 1 دبیر کل و 
٦ معاون دبیرکل داریم. این ازدیاد جمعیت در اتاق و ورود 
سیاسون به این فضا، هیچ اثر کاری برای فعاالن اقتصادی 
نداشته است. فقط دوس��تان و فامیل های خود را به اتاق 
آورده اند و هر کاری بخواهن��د می کنند. وی با رد موضوع 
بیماری آقای جالل پور درباره رد پای وزیر صنعت در فضای 
اتاق بازرگانی، افزود: موضوع بیماری آقای جالل پور حرف 
بی ربط است. استعفای رئیس اتاق بازرگانی را قطعی است.  
آقای جالل پور کارمند دولت نیس��ت حتی اگر باشد هم 
نمیخواهد بماند. زوری که نیست. آقای نعمت زاده، آقای 
خسروتاج را مدیرعامل پتروشیمی کرد و سپس وارد اتاق 
بازرگانی کرد. خس��روتاجی که قبل از دولت احمدی نژاد 

معاون وزیر بود و مخالف بخش خصوصی بود. 

آيا دولت کلیددار اتاق می شود؟
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اتاق خبر:  ۲۵ خردادماه س��ال قبل را کمتر کس��ی از اعضای 
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، رسانه ها و 
حتی فعاالن اقتصادی از یاد برده اند. روزی که محسن جالل پور 
به عنوان رئیس پارلمان بخش خصوصی توانس��ت از همتایان 
تاجرش، رای اعتماد بگیرد. او اکنون درست پس از حدود ٤۲۰ 
روز ریاس��ت، قرار اس��ت که جای خود را به فرد دیگری بدهد. 
مریضی گویا امانش نداده و قرار هم نیست به این زودی ها، او را به 

عرصه کسب و کار و تجارت و ریاست بازگرداند.
حدود ده روز پیش بود که جالل پور با انتش��ار متنی در فضای 
مجازی، استعفایش را علنی کرد و از بیماری سختی خبر داد که 
نه تنها سالها او را همراهی می کرده؛ بلکه اکنون دیگر امانش را 
بریده است. انتشار این متن واکنش های بسیاری را در پی داشت 
و بسیاری را هم در ش��وک فرو برد؛ اگرچه همان روز به سرعت، 
هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران اعالم کرد که استعفای او را نزد 
خود به امانت محفوظ نگاه خواهد داش��ت، اما همه را درانتظار 

تعیین تکلیف نهایی این وضعیت و انتخاب رئیس جدید فرو برد.
در این میان البته برخی افراد نیز از هم��ان روزی که این خبر را 
شنیدند، میتینگ هایی را برگزار کردند تا بتوانند مهره خود را در 
هیات رئیسه پارلمان بخش خصوصی و به عنوان رئیس بگنجانند 
و سهمی هر چند بیش��تر از تصمیمات اتاق بازرگانی و صنایع و 
معادن ایران به عنوان مشاور س��ه قوه داشته باشند. خبرها هم 
از گوش��ه و کنار حکایت از ای��ن دارد که مه��ره چینی عده ای 
برای انتخابات پیش رو از همان س��اعات ابتدای ش��نیدن خبر 

کناره گیری آغاز شده است.
اما با پذیرش استعفای محسن جالل پور از ریاست اتاق بازرگانی 
کرمان، باب بسیاری از گمانه زنی ها در خصوص موافقت هیات 
رئیسه اتاق بازرگانی ایران با کناره گیری او هم باز شده است. حال 
بسیاری می گویند که هیات رئیسه پارلمان بخش خصوصی هم 
مجبور است که به خواسته رئیس فعلی اتاق، تن در دهد؛ برخی 
دیگر هم، پذیرش استعفا در اتاق بازرگانی کرمان را نوعی دهن 

کجی به هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران می دانند.
اکنون ن��ام برخی از اف��راد و چهره های نام آش��نا در فهرس��ت 
کاندیداهای احتمالی برای تکیه زدن به کرسی ریاست پارلمان 
بخش خصوصی به چش��م می خورد و البته، مهمتر از همه آن 
است که نام چند نفر از افراد دولتی نیز در فهرست کاندیداهای 
احتمالی مطرح است. در این میان برخی پیشکسوتان و فعاالن 
اقتصادی نگران این هس��تند که در آس��تانه انتخابات ریاست 
جمهوری، اتاق بازرگان��ی به عنوان پارلمان بخش خصوصی که 
اتفاقا مدتی هم هس��ت که لب به انتقاد از فضای دولتی اقتصاد 
ایران و به بازی نگرفتن در دوران پس��ابرجام گش��وده است، به 
دست دولتی ها سپرده ش��ود تا کمترین صدای انتقاد از سوی 

فعاالن اقتصادی در فضای اقتصاد ایران شنیده شود.
در این میان نام گزینه هایی همچ��ون منصور معظمی، معاون 
محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل 
س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران)ایدرو( و مجتبی 
خس��روتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و مس��عود 
کرباسیان، رئیس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران به عنوان 

گزینه های دولتی به چشم می خورد.

اتاق خبر: پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران معتقد 
اس��ت جوی که مخالفان داخل��ی و خارجی برجام 
مبنی بر باال بردن انتظارات عمومی از دستاوردهای 
این توافق ایجاد کرده اند، منجر به بی اهمیت جلوه 

دادن برجام می شود.
با گذشت یک سال از اجرایی شدن برجام، هر روزه 

دستاوردهای این اقدام توس��ط موافقین آن برشمرده 
می شود. اما از سویی دیگر، مخالفان اجرایی شدن برجام سعی 
در باال بردن انتظارات و توقعات مردم نسبت به نتایج برجام دارند 
که نهایتا با عملی نشدن این انتظارات، حکم به بی نتیجه بودن 

چنین اقدامی خواهند داد.
پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران نیز چنین اقداماتی را "تله 
مخالفان برجام" می داند و به »پایگاه خبری اتاق ایران« می گوید: 
»متاس��فانه مخالفان برجام تله ای برای اقتصاد کش��ور درست 
کرده اند که القا کنند باید در مدت کوتاه از برجام نتایج بزرگ و 
سطح باال بگیریم. طبیعتا برجام تاکنون ثمره های زیادی داشته 
که البته اینها نتایج ابتدایی بوده و تناسبی با نتایج بلندمدتی که 

از برجام انتظار می رود، ندارد«.
او درباره نتایج و دس��تاوردهای برجام می گوی��د: »هزینه های 
نقل و انتقال پولی، هزینه های لجستیک و حمل ونقل، هزینه های 
بیمه و ریسک سیاسی با اجرایی شدن برجام کاهش یافته است. 

همچنین برجام توانس��ته قدرت چانه زنی ای��ران را در 
تجارت با دنیا در موضوع صادرات و واردات افزایش 

دهد.« 
جزئیات سفر تجار به سوئیس

در راس��تای افزای��ش رف��ت و آمده��ای تجار 
ب��رای رایزنی ه��ای اقتص��ادی، ات��اق بازرگانی 
ایران و س��وئیس یک هی��أت اقتص��ادی از مدیران 
ارشد بخشخصوصی را به ریاس��ت پدرام سلطانی، راهی این 
کشور خواهد کرد. در این س��فر که 3۰ شهریور انجام خواهد 
ش��د، از صنایع منتخب نظیر گردش��گری، صنایع سنگین، 
ماشین س��ازی، بانکداری و تامین سرمایه، پزشکی، دارویی، 
ش��یمیایی، کاالهای اساس��ی و صنایع هوای��ی نمایندگانی 

حضور خواهند داشت.
او ادامه می دهد: »با توجه به اهمیت کش��ور سوئیس در اقتصاد 
اروپا و توس��عه یافتگی اقتصاد آن و همچنین با توجه به اینکه از 
سال گذشته تاکنون چندین هیات تجاری از سوئیس به ایران 
آمده اس��ت، در برنامه ریزی امور بین الملل مقرر شد که امسال 

هیاتی تجاری به این کشور اعزام کنیم.«
به گفته نایب رئیس اتاق ایران، اش��یاق زیادی به کار با کش��ور 
س��وئیس در فعاالن اقتصادی ای��ران وجود دارد که این س��فر 
می تواند مقدمه خوبی برای آغاز ارتباط تجاری با این کشور باشد.

پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران مطرح کرد

تله مخالفان برجام برای اقتصاد با باالبردن انتظارات
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رییس خانه اقتصاد ایران مطرح کرد: 
 حمایت از واحدهای فرآوری
 برای مقابله با خام فروشی

اتاق خبر:  ابراهیم جمیلی گفت: بحث فرآوری یکی 
از نیازهای عمده کش��ور در همه زمان ها به شمار می 
آید و نیاز به این امر در م��ورد مواد نفتی و مواد معدنی 

بسیار احساس می شود.
وی در ادامه اف��زود: محصوالت فرآوری ش��ده نفتی 
نس��بت به نفت خام ۲ هزار برابر ارزش افزوده پیدا می 
کند و این امر در خصوص مواد معدنی نیز صادق است 
لذا باید تالش کنیم تا حمای��ت های قانونی الزم برای 

واحدهای فرآوری را اعمال کنیم.
جمیلی اظهار داشت:س��رمایه گذاری ها در کشور به 
طرح های زود بازده متمایل هستند اما در حال حاضر 
باید تالش کنیم توجه س��رمایه گذاران را به مشارکت 
در مزیت ه��ای اقتصادی جلب کنیم و در این راس��تا 
نیز باید کاالهایی با ارزش افزوده باال شناس��ایی شوند 
و پس از آن باید بررس��ی کنیم چ��ه کاالهایی در بازار 

جهانی از لحاظ کیفیت و قیمت قدرت رقابت دارند.
این کارش��ناس اقتصادی عنوان کرد: در برخی موارد 
شاهد بی مهری در رابطه با واحدهای فرآوری هستیم 
و در پی آن مانع رشد بخش های خصوصی می شویم 
این در حالی اس��ت که 8۵ درصد واگ��ذاری ها باعث 
بوجود آمد قشری به نام خصولتی ش��ده و این بخش 
تبدیل به حیاط خلوت دولتی ها گش��ته و فسادهای 

گسترده ای به همراه داشته است.
وی در خصوص موان��ع پی��ش روی بخش خصوصی 
اذعان داش��ت: در حال حاضر در پ��ی مراجعه بخش 
خصوصی به بانک با ه��زاران مانع رو به رو می ش��ود 
این در حالی اس��ت که بانک هایی که ب��ه بنگاهداری 
مش��غول هس��تند برای تامی��ن منابع ب��ه راحتی به 

تسهیالت دسترسی دارند.
رییس خانه اقتصاد ایران تصریح کرد: س��رمایه گذار 
عالقمند به صرف س��رمایه خود در جایی هس��ت که 
ایج��اد ارزش افزوده کند لذا ریس��ک ب��االی موجود 
در کش��ور مانع از فعالیت س��رمایه گ��ذاران خارجی 
می ش��ود. وی در پای��ان بیان ک��رد: برجام ب��ا وجود 
دس��تاوردهای ارزش��مندی که به همراه داشته هنوز 
نتوانس��ته توقعات حوزه اقتصادی کش��ور را برآورده 
کند و برای جذب س��رمایه گذاری خارجی در کشور 
با مشکل مواجه هستیم و  به طور کامل شاهد حضور 

این سرمایه گذاران در کشور نبودیم.

ات�اق خبر: ق��دم نخس��ت ب��رای کاه��ش واردات کاالهای 
غیرضروری انجام یک کار،کارشناسایی واقعی به دور از هر نوع 

سیاست زدگی می باشد.
ایمان صباغی عضو کمیس��یون واردات و امور بازرگانی خانه 
اقتصاد ایران در خصوص کاهش واردات کاالهای نهایی اظهار 
داشت: مسلما این روند تا به امروز محقق نشده است. زمانی که 
تولید و برنامه ریزی دقیق و مدونی برای اقتصاد کش��ور وجود 
نداشته باشد نمی توان منتظر خروجی مثبتی بود.وی افزود: 
اگر در امر واردات کاهش��ی مشاهده می ش��ود تنها دلیل آن 
رکود موجود در بازار اس��ت و این مسئله بدین معنا نیست که 
نام گذاری س��ال جاری به اقتصا مقاومتی تأثیری در این روند 
ایجاد کرده باشد. مگر این که در برخی بخش ها تدابیر محدود 
کننده ای قائل شده باشند؛ که محدودیت واردات خودروهای 
لوکس از این قبیل هستند. صباغی ادامه داد: تنها با شعار دادن 
و نام گذاری کردن سال، نمی توان کاری از پیش برد، اقتصاد ما 
از نبود زیرساخت رنج می برد و این اولین و مهم ترین موضوعی 

است که بایستی بدان پرداخته شود.

این عضو کمیسیون واردات خانه اقتصاد ایران ضمن اشاره به 
ورود کاالهای بی کیفیت به کش��ور بیان اشت: وارد کنندگان 
ما کاالی بی کیفیت وارد می کنند و مصرف کننده نیز به دلیل 
نبود استاندارد مناسب و کنترل قیمت گذاری ناچار به استفاده 

از کاالهای بی کیفیت می باشد. 
وی در پاسخ به این سؤال که آیا دولت در این زمینه برنامه ای 
داشته است، گفت: شاید بتوان این گونه پاسخ داد که مهم ترین 
مشکالت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور، هم گرا نبودن 
نیروها اس��ت. به طور مثال اگر در چند مورد به سمت اقتصاد 
مقاومتی حرکت کرده باش��یم می توان چندین مثال و نمونه 
آورد که در آن اقتصاد مقاومتی نقض ش��ده است.صباغی در 
خصوص راهکارهایی برای کاهش واردات غیر ضروری گفت: 
نخس��ت باید تعریف دقیقی از کاالی غیرضروری ارائه دهیم؛ 
این که کاالی غیرضروری به چه کاالیی اطالق می شود خود 
مسئله حائز اهمیتی است. در حال حاضر تعریف واحدی در این 
خصوص وجود ندارد، به طور مثال خودروی لوکس خودرویی 
است که حجم موتور آن از ۲۵۰۰سی س��ی به باال  است و این 
کامال تعریف اشتباهی است، در هیچ کجای دنیا چنین امری 
وجود ندارد که براساس حجم خودرو بتوان گفت که آن خودرو 
کاالیی لوکس است. وی ادامه داد: قدم اول برای کاهش واردات 
کاالهای غیرضروری، این است که یک کارشناسایی واقعی به 
دور از هر نوع سیاست زدگی و دس��تور صورت گیرد، محدود 
کردن واردات کاال تنها منتج به قاچاق کاال و گس��ترش فساد 

خواهد شد.
این کارش��ناس اقتصادی توضیح داد:  بایستی بررسی دقیقی 
صورت گیرد تا اگر قرار اس��ت کاالیی غیرضروری وارد کشور 
شود با ایجاد تعرفه باال برای آن کاالی خاص عرصه را محدود 
تر کرد، ممنوع کردن قطع��ی ورود کااله��ای لوکس تنها به 

گسترش فساد و قاچاق منجر خواهد شد.

عضو کمیسیون واردات خانه اقتصاد مطرح کرد

همگرا نبودن نیروها، مهمترين چالش اقتصاد ايران

اتاق خبر:  باقر دزفولی عضو کمیسیون توسعه صادرات خانه 
اقتصاد ایران در خصوص کاهش یک رتبه ای ریسک کشوری 
توضیح داد: OECD  در اجالس های مختلف، که به شکل 
دوره ای برگزار می شود کاهش ریس��ک کشورها را مطرح و 
مصوب می کند. آخرین اجالس این سازمان در ژانویه ۲۰1٦ 
بوده است که متأس��فانه در این جلسه صحبتی در خصوص 
کاهش ریسک سرمایه گذاری در ایران مطرح نشد. حال این 
یک رتبه کاهش ریسک  کش��وری از ٧ به ٦ که در سایت نیز 

قابل مشاهده است، ماهیت مشخصی ندارد.
دزفولی ضمن اش��اره ب��ه توضیحاتی در خص��وص درجات 
ریسک کشورها بیان داشت: درجات ریسک در این سازمان ٧ 
درجه است؛ به این صورت که پر ریسک ترین کشورها  عدد ٧ 
به آن ها تعلق می گیرد و کم ریسک ترین کشورها که بهترین 
ها نیز هستند 1 می گیرند.به طور مثال گرید مالزی ۲ است 

که این کشور را برای سرمایه گذاری بسیار مطلوب می کند. 
این عضو کمیسیون توس��عه صادرات خانه اقتصاد ایران در 
خصوص طبقه بندی کشورها در این سازمان عنوان کرد:  از 
نظر طبقه بندی کشورها، می توان گفت کشورهایی با گرید 

۵ تا ٧، کش��ورهای )های ریس��ک( یا کش��ورهایی هستند 
که ریسک س��رمایه گذاری در آن ها باال اس��ت.گرید 3 تا ۵ 
کشورهایی هستند که ریسک متوسطی دارند و گرید 1 تا 3 
نیز کشورهای با ریسک پایین محسوب می شوند. وی ادامه 
داد: شرکت های بیمه های اعتباری بایستی پس از برجام رتبه 
ریسک کشوری ما را به قبل از تحریم ارجاع می دادند؛ که در 
آن زمان رتبه ایران ٤ بوده است. براساس فاکتورهای سازمان   
OECD   باید ریسک س��رمایه گذاری در کشور ما حدود 3 
باشد، چرا که کشور ما به لحاظ منابع زمینی و غیره پتانسیل 
های باالیی دارد. بنابراین به نظر می رس��د باال رفتن ریسک 

سرمایه گذاری در کشور ما به دلیل مسائل سیاسی است.

عضو کمیسیون توسعه صادرات خانه اقتصاد مطرح کرد

کاهش رتبه ریسک کشوری
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واکنش اصناف به صحبت های 
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال

ات�اق خب�ر: مجتب��ی صفایی 
گف��ت: انتظ��ار مس��ئوالن از اتاق 
اصناف باید طبق داشته ها و منابع 
مالی اتاق باش��د، در ح��ال حاضر 
هزینه بازرس��ی و هزینه نگهداری 
تجهیزات ب��ر عهده خ��ود اصناف 
اس��ت و ای��ن انتظ��ار دور از ذهن 
اس��ت که اتاق اصناف بیش از این به جلوگیری و پیشگیری 

از قاچاق بپردازد.
وی افزود: اتاق اصناف تهران و شهرس��تان ها هرگز در بحث 
مبارزه با قاچاق ک��م کاری نکرده اند و بضاع��ت مالی اجازه 
رسیدگی بیش��تر را نمی دهد، اتاق اصناف بیش از دو سال 

است که منابع مالی بسیاری را از دولت طلب دارد.
صفای��ی در رابطه ب��ا اعتراض به س��خنگوی س��تاد مرکزی 
مبارزه ب��ا قاچاق بیان کرد: مس��ئوالنی که اع��الم می کنند 
اتاق اصناف در حد و اندازه خود ظاهر نش��ده است چگونه به 
همچین اس��تداللی رس��یده اند؟ آیا غیر از این است که در 
کار گروه های مش��ترکی که تعزیرات حکومتی دارد همواره 
اتاق اصناف با خودرو و نیرو در خدم��ت آن ها برای خدمات 
رسانی بوده است. عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران درباره 
جلوگیری از ف��روش کاالی قاچ��اق گفت: اولی��ن قدم اتاق 
اصناف فرهنگ س��ازی و توجیه واحدهای صنفی برای عدم 
مبادرت در فروش کاالی قاچاق اس��ت در حوزه اجرایی نیز 
خود اصناف به عنوان لیدر و سرلوحه مبارزه با پدیده قاچاق 
هستند، همواره بیان کرده ایم که برای جلوگیری از قاچاق، 
الوی��ت اول نباید در س��طح عرضه باش��د بلکه بای��د مواضع 
ورودی کاال قاچاق مورد بررس��ی قرار بگی��رد. صفایی ادامه 
داد: همان گونه که مقام معظم رهبری بیان کردند در حوزه 
مبارزه با قاچاق تمام تالش مسئوالن در برخورد با واحدهای 
صنفی اس��ت در صورتی ک��ه کانتینرهای دارای س��ردخانه 

کاالهای قاچاق را وارد کرده و با مشکلی رو به رو نمی شوند.

 انتخابات رئیس اتاق بازرگانی
 28 شهریور

اتاق خبر: در حالی که همگی منتظر 
دود سفید یا سیاه از شورای روسا بودند 
اما شورای روسا در جلسه امروز خود به 
بحث انتخاب��ات ورود نک��رد. در ابتدای 
جلسه امروز که به ریاست پدرام سلطانی 
برگزار ش��د، حس��ن انتظار رئیس اتاق 
بازرگانی ارومیه به انتقاد از هیأت رئیسه 
پرداخت و تأکید کرد که مقصر کنار رفتن جالل پ��ور از اتاق هیأت 
رئیسه است. اما در ادامه صحبت های انتظار با واکنش اعضا روبرو شد 
و قرار بر این گذاشتند که موضوع انتخابات از دستور کار شورای روسا 
خارج شود. همچنین این پیش��نهاد مطرح شد که مسئله انتخابات 
در جلسه ای بدون حضور هیأت رئیسه و تنها با حضور روسای اتاق 
ها برگزار شود. در این جلسه بر اساس برنامه صورت گرفته موضوع 
مناطق آزاد به بحث و گفت و گو گذاشته شد. امکان دارد امروز یا هفته 
آینده جلسه دیگری با موضوع انتخابات برگزار شود. تاریخ انتخابات 
رئیس اتاق بازرگانی احتمال بسیار زیاد ۲8 شهریور ماه خواهد بود. با 

این حساب حدود ٤۲ روز تا انتخابات فرصت باقی است.

تشکل 
ها
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اتاق خب�ر: باتوجه به رقم خ�وردن دوران پس�ابرجام 
و فصل ت�ازه ارتباط�ات متولیان امور بانك�ي و اصناف 
خبر از تاس�یس بانك اصناف دادند. بان�ك اصناف که 
اساس�نامه آن با س�رمايه اولیه »25میلی�ارد تومان« 
در س�ال84 تدوين ش�ده بود، اما به نظر مي رس�د که 
اين مقول�ه همچنان در پی�چ و خم مراح�ل اداري گیر 
کرده. اکن�ون ع�اوه بر تاس�یس بانك اصن�اف براي 
افزايش س�رماي  گذاري در بنگاه هاي خرد و متوس�ط 
دغدغه ديگر بندهاي قانون نظام صنفي همچون طرح 
ادغام سازي اتحاديه ها مطرح است. کارشناسان براين 
باورند که ادغام س�ازي اتحاديه هاي صنفي نیز همانند 
تاسیس بانك اصناف در حد حرف باقي خواهد ماند و در 
مدت اندکي که هیات عالي نظارت به اصناف داده اجراي 
اين طرح دور از ذهن است. در ادامه ماحصل گفت وگوي 
با کارشناس�ان امور صنفي درباره سرنوشت »تاسیس 
بان�ك اصن�اف« و » ط�رح ادغام س�ازي اتحاديه هاي 

صنفي« را مي خوانید:
    

در همین راستا، رییس کمیس��یون ارتباطات درباره تاسیس 
بانک اصناف گف��ت: در این بازه زماني اقتصاد تاس��یس بانک 
اصناف نیاز متولیان صنوف است و متاسفانه صنوف نیز بار دیگر 
نسبت به داشتن یک موسسه مالي نادیده گرفته شدند. علي 
توس��طي در ادامه عنوان کرد: درحال حاضر ما شاهد فعالیت 
برخي واحدهاي صنفي بدون پروانه کس��ب و کار هس��تیم و 
این نوع موضوع ها در بخش اقتصادي کشورمان به عنوان یک 
معضل یاد مي ش��ود. در این زمینه باید گفت که اگر موسسه 
اعتباري در بخ��ش اصناف فعالیت مي کرد قطعا، شناس��ایي 
صنوف داراي پروانه یا فاقد پروانه کس��ب و کار کامال مشخص 
مي شد و باوجود چنین شرایطي اصناف مي توانستند خدمات 

ارزنده تري را به اعضاي خود اعطا کنند.
 زيرساخت ها را براي يك موسسه قرض الحسنه فراهم 

کنیم
 توس��طي در ادامه تصریح کرد: براي رونق سرمایه گذاري هاي 
بنگاه هاي خرد و متوسط ما باید در راستاي تامین زیرساخت ها 
در دوران پسابرجام حرکت کنیم، به واقع امسال به نام اقتصاد 
مقاومتي اقدام و عمل مزین شده که در ابتداي سال اصناف به 
عنوان نخستین تشکل کارگروهي را در زمینه اجراي بندهاي 
اقتصاد مقاومتي و رفع موانع تولید درنظرگرفتند که اکنون در 
راستاي اجراي این شعار ادغام سازي واحدهاي صنفي مطرح 
است. وي در پاسخ به این پرس��ش که سرنوشت ادغام سازي 
اتحادیه ها همانند عملیاتي کردن بان��ک اصناف خواهد بود یا 
خیر، گفت: باتوجه به اینکه بانک اصناف نیاز مبرم صنوف است 

اما براي عملیاتي کردن آن ابتدا باید زیرساخت هایي همچون 
تاسیس صندوق قرض الحسنه یا موسس��ه اعتباري را فراهم 
کنیم. به عبارت دیگر، با گذشت چند س��ال از این نیاز مطرح 
شده اصناف هنوز اقدامات آن از سوي متولیان امر انجام نگرفته 

و امیدواریم گام به گام بتوانیم این موضوع را عملیاتي کنیم.
بانك اصناف در حد حرف بود

 از سوي دیگر، رییس اتاق اصناف استان آذربایجان غربي گفت: 
مطالبي که درخصوص ایجاد بانک اصناف مطرح  شده، درحد 
حرف باقي مانده و تاکنون اقدام عملي به خود نگرفته اس��ت. 
سجاد شاکر با بیان اینکه اصناف با داشتن بیش از سه میلیون 
واحد صنفي در کشور، داراي حق تاسیس یک بانک هستند، 
افزود: براي داش��تن بانک اصناف به اقدامات عملي تري بیش 
از بخشنامه و مصوبه نیاز داریم. وي تصریح کرد: وزیر صنعت، 
معدن و تجارت کنوني و همچنین وزیران قبلي این بخش بر 
ایجاد بانک اصناف تاکید داشته و دارند؛ اما این موضوع در حد 
بخشنامه باقي مانده است. نماینده اتاق اصناف ایران در سلماس 
نبود تس��هیالت بانکي قابل قبول را یکي از مشکالت اصناف 
ذکر کرد و گفت: امکان نوس��ازي صنوف س��نتي به خصوص 
تولیدي ها به دلیل نبود تسهیالت بانکي مناسب وجود ندارد. 
وي با اشاره به اهمیت اجراي برنامه هاي جامع براي ساماندهي 
اصناف خاطرنشان کرد: ایجاد شهرک هاي صنفي، واحدهاي 
آموزش��ي اصناف و بانک اصناف از راهکارهاي برطرف ش��دن 
مش��کالت صنوف در حوزه تجارت است. ش��اکر با بیان اینکه 
براي ایجاد بانک اصن��اف نیاز به حمایت دول��ت داریم، افزود: 
تاسیس بانک براي اصناف مزایاي مختلفي مانند تسریع امور؛ 
اعطاي وام هاي کم بهره، امکان مشارکت در اجراي طرح ها و... 
دارد که تاسیس آن را الزام آور مي کند. وي تصریح کرد: صنعت 
براي رونق نیازمند تجارت اس��ت و بدون تجارت بس��یاري از 
فعالیت هاي صنعتي بي نتیجه مي ماند و نقش اصناف به عنوان 
یکي از بخش هاي مه��م اقتصادي در رونق تجارت و توس��عه 

صنعتي کشور از اهمیت باالیي برخوردار است..
 ادغام اتحاديه هاي همگن دغدغه شد

رییس اتاق اصناف س��اوجبالغ نیز گفت: عمده کار ما در اتاق 
اصناف به حل و فصل تداخل هاي صنفي اختصاص پیدا کرده 
است بطوري که یکس��ره باید نقش قاضي را بین اتحادیه هاي 
صنفي ب��ازي کنی��م و آنه��ا را ب��ه آرامش و گذش��ت دعوت 
کنیم. خورشید باران چش��مه ضمن اعالم موافقت با ادغام و 
چابک سازي اتحادیه هاي همگن افزود: اگرچه برخي مخالف 
ادغام اتحادیه هاي همگن در شهرستان هاي کوچک هستند اما 
به اعتقاد من اتفاقا باید ادغام را از شهرستان هاي کوچک کلید 
بزنیم زیرا اتحادیه هاي صنفي در شهرهاي بزرگ از عهده امور 

خود برمي آیند.

 ادغام  اتحاديه ها و بانك اصناف 
دو سوژه تکراری



سالمت7  

اخبار

رابطه بین سطح هوش و تبعیض و 
تعصب افراد

اتاق خب�ر: هفدهمی��ن کنگره بین 
المللی علوم تولید مثل رویان شهریور 
ماه برگزار می ش��ود و در آن محققان 
ایران��ی و خارجی ناب��اروری در دنیا را 
به چالش می کش��ند. دکت��ر روح اهلل 
فتحی، عضو هیات علمی گروه جنین 
شناسی پژوهشگاه رویان و دبیر علمی 

»هفدهمین کنگره بین المللی علوم تولیدمثل رویان« گفت: 
هر ساله در شهریور ماه جشنواره و کنگره بین المللی رویان با 
حضور محققان و پژوهشگران برجسته و فعال سراسر دنیا در 
حوزه علوم تولیدمثل و سلول های بنیادی در کشور برگزار 
می شود.وی افزود: در این برنامه بزرگ بین  المللی، هم زمان 
3 کنگره »هفدهمین کنگره علوم تولید مثل«،»دوازدهمین 
کنگره س��لول های بنیادی« که هر دو به زبان انگلیس��ی و 
»یازدهمین کنگره پرس��تاری و مامایی« به زبان فارس��ی 
برگزار می ش��ود تا بتواند س��هم مهم��ی در افزایش آگاهی 
عمومی و تخصصی در جامعه داشته باشد. وی در خصوص 
اهمیت کنگره رویان اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم کشور 
را در عرصه جهانی چه به لحاظ فرهنگی و چه به لحاظ علمی 
بشناسانیم، الزم است تا محققان و دانش��مندان بزرگ را از 
سراس��ر دنیا دعوت کنیم تا به ایران آمده و با دستاوردهای 
محقق��ان داخلی و توانمندیه��ای ایش��ان در زمینه درمان 
ناباروری و علوم سلولی آشنا شوند.وی با بیان اینکه معموال 
دانش��مندان بزرگ و تاثیر گ��ذار به این کنگ��ره دعوت می 
شوند، عنوان کرد: در راستای برگزاری کنگره رویان، روابط 
علمی بسیار مفید و سودمند بین اساتید و محققان ایرانی با 
کشورهای دیگر برقرار می ش��ود؛ همچنین دستاوردهای 
پژوهشگران داخل در دو عرصه س��لول های بنیادی و علوم 

تولید مثل به دنیا معرفی می شود.

ارتباط بین وزن پایین و ابتال به آلزایمر
اتاق خبر: یافته ه��ای مطالعاتی اخیر 
محققان نشان می دهد بین وزن پایین 
و احتمال ابتال ب��ه آلزایمر ارتباط وجود 
دارد.محقق��ان بیمارس��تان عموم��ی 
ماساچوست و بیمارستان زنان و بریگام 
بوس��تون دریافتند بی��ن وزن پایین تر 
و رس��وبات بیش��تر پروتیئن مرتبط با 

آلزایمر موسوم به بتاآمیلوئید در مغز افراد مسن ارتباط وجود 
دارد.این ارتباط بخصوص در بین افراد حامل ژن APOE٤ که 
موجب افزایش ریسک آلزایمر می شود، مشاهده شده است.گاد 
مارشال، محقق ارشد این تیم مطالعاتی، در این باره می گوید: 
»افزایش آمیلوئید غش��ایی اولین مرحله ش��کل گیری پیش 
بالینی بیماری آلزایمر است، از اینرو یافته های ما نشان می دهد 
افرادی که در سنین باال الغرتر هستند بیشتر در معرض ریسک 
این بیماری قرار دارند.«در این تحقیق، پژوهشگران رابطه بین 
شاخص توده بدنی و سطح بتاآمیلوئید مغز ۲8۰ شرکت کننده 
بین رده سنی ٦۲ تا ۹۰ سال که به لحاظ سالمت شناختی در 
وضعیت خوبی قرار داشتند بررسی کردند.محققان امیداورند 
مطالعات بعدی نحوه مکانیسم پشت ارتباط بین BMI پایین 

و افزایش سطح آمیلوئید را توضیح دهد.
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ناباروری در دنیا به چالش کشیده می شود

اتاق خب�ر: هفدهمی��ن کنگره بین 
الملل��ی عل��وم تولی��د مث��ل رویان 
ش��هریور ماه برگزار می شود و در آن 
محققان ایرانی و خارج��ی ناباروری 

در دنیا را به چالش می کشند.
دکت��ر روح اهلل فتحی، عض��و هیات 
علمی گروه جنین شناسی پژوهشگاه 
روی��ان و دبی��ر علم��ی »هفدهمین 
کنگره بین المللی عل��وم تولیدمثل 
رویان« گفت: هر ساله در شهریور ماه 
جشنواره و کنگره بین المللی رویان 
با حض��ور محقق��ان و پژوهش��گران 
برجسته و فعال سراسر دنیا در حوزه 
علوم تولیدمثل و سلول های بنیادی 

در کشور برگزار می شود.
وی اف��زود: در ای��ن برنامه بزرگ 
بین  الملل��ی، هم زم��ان 3 کنگره 
»هفدهمی��ن کنگره عل��وم تولید 
مثل«،»دوازدهمین کنگره سلول 
های بنیادی« که ه��ر دو به زبان 
انگلیس��ی و »یازدهمی��ن کنگره 
پرس��تاری و مامای��ی« ب��ه زبان 
فارسی برگزار می ش��ود تا بتواند 
س��هم مهمی در افزای��ش آگاهی 
عموم��ی و تخصص��ی در جامعه 

داشته باشد.
وی در خصوص اهمیت کنگره رویان 
اظهار داش��ت: برای اینک��ه بتوانیم 
کش��ور را در عرص��ه جهان��ی چه به 
لحاظ فرهنگی و چه به لحاظ علمی 
بشناس��انیم، الزم اس��ت تا محققان 
و دانش��مندان ب��زرگ را از سراس��ر 
دنیا دعوت کنیم تا به ای��ران آمده و 
با دس��تاوردهای محقق��ان داخلی و 
توانمندیهای ایشان در زمینه درمان 

ناباروری و علوم سلولی آشنا شوند.
وی با بیان اینکه معموال دانشمندان 
ب��زرگ و تاثیر گ��ذار به ای��ن کنگره 
دع��وت می ش��وند، عنوان ک��رد: در 

راستای برگزاری کنگره رویان، روابط 
علمی بس��یار مفید و س��ودمند بین 
اساتید و محققان ایرانی با کشورهای 
دیگ��ر برقرار م��ی ش��ود؛ همچنین 
دستاوردهای پژوهشگران داخل در 
دو عرصه سلول های بنیادی و علوم 

تولید مثل به دنیا معرفی می شود.
عض��و هی��ات علم��ی گ��روه جنین 
شناس��ی پژوهش��گاه روی��ان افزود: 
هفدهمین کنگره بی��ن المللی علوم 
تولیدمثل رویان ب��ا تمرکز بر درمان 
ناب��اروری زن��ان وم��ردان در دهم تا 
دوازدهم ش��هریور ماه برگزار خواهد 

شد.
دبی��ر علم��ی »هفدهمی��ن کنگره 
بین المللی عل��وم تولیدمثل رویان« 
با اش��اره ب��ه محورهای ای��ن کنگره 
گفت: چال��ش ه��ای ناب��اروری در 
دنیا مح��ور اصلی این کنگره اس��ت، 
همچنین تشخیص و راههای درمان 
ناباروری م��ردان، فعالیت تخمدان و 
اختالالت آن، کیست های تخمدانی، 
نقص تخم��دان یا یائس��گی زودرس 
که در کش��ور رو به افزایش اس��ت از 
محورهای مهم این کنگره محسوب 

می شوند.
به گفته وی، از س��وی دیگر س��قط 
مک��رر که جامع��ه زنان را به ش��دت 
درگیر کرده اس��ت نیز از محورهای 

این کنگره به شمار می رود.
وی ادام��ه داد: همچنی��ن در کنگره 
امس��ال در حوزه درمان و تحقیقات، 
حفظ باروری در بیماران سرطانی که 
٤۵ درصد جامعه سرطانی را به خود 
اختصاص می دهند، مورد بررس��ی 

قرار می گیرد.
فتحی خاطر نش��ان کرد: با توجه به 
اینکه س��االنه تعداد قابل توجه بیمار 
س��رطانی جدید در کش��ور داریم و 

این آمار نگران کننده اس��ت، بررسی 
وضعیت ب��اروری و توانایی آن در این 
نوع از بیم��اران ضروری ب��ه نظر می 
رس��د و باید عالوه بر اینک��ه به فکر 
پیشگیری و درمان س��رطان باشیم، 
باید فکری در راستای حفظ توانایی 

باروری انها کنیم.
وی با بی��ان اینک��ه در ای��ن کنگره 
از سراس��ر دنیا دعوت می ش��وند تا 
تجربیات خ��ود را در ح��وزه درمان 
ناب��اروری تب��ادل کنی��م، اف��زود: 
همچنی��ن اهدای جنی��ن و تخمک، 
آخری��ن روش ها، قوانی��ن اخالق در 
ایران و کش��ورهای دیگ��ر نیز مورد 

بررسی قرار می گیرد.
وی اف��زود: تاکن��ون ب��ا حض��ور و 
س��خنرانی 3٦ دانش��مند در کنگره 
رویان موافقت شده است؛ همچنین 
1٦ دانش��مند در کنگره علوم تولید 
مثل و 18 دانشمند در کنگره سلول 
های بنیادی به ایراد س��خنرانی می 
پردازند. از سوی دیگر در حوزه سلول 
های بنیادی، تکنولوژی س��لول های 
بنیادی، پزشکی بازساختی، پزشکی 
مبتن��ی بر ف��رد، تکنولوژی س��لول 
های آی پی اس، مدل های بیماری، 
درم��ان با س��لول ه��ای بین��ادی، 
مهندسی بافت، س��لول های بنیادی 
س��رطان عناوین اصلی م��ورد بحث 

قرار می گیرد.
همچنی��ن در یازدهمی��ن کنگ��ره 
مامای��ی و پرس��تاری در زمینه های  
نقش تغذیه در ب��اروری و ناباروری، 
جنبه های اخالقی درمان ناباروری، 
نحوه مش��اوره و آم��وزش در درمان 
ناب��اروری، جنبه های روانشناس��ی 
ناب��اروری، وراثت در ناب��اروری و اثر 
غربالگ��ری در س��المت تولید مثل 

سخنرانی و بحث خواهیم داشت.
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 کاهش فعالیت نیسان 
در تولید باتری خودروی برقی

اتاق خبر: دو منب��ع آگاه به رویترز 
گفتن��د ای��ن خودروس��از ژاپن��ی 
مایل اس��ت ۵1 درصد س��هم خود 
در ش��رکت AESC را که س��ازنده 
باتریه��ای ی��ون لیتیوم��ی ب��رای 
خودروهای برقی اس��ت، بفروش��د. 
ش��رکت NEC هم در این شرکت 
س��هم دارد.روزنامه نیک کی پی��ش از این گ��زارش داده بود 
نیسان درصدد فروش این شرکت است زیرا خرید باتری برای 
خودروهای برقی از جمله مدل »لیف« از س��ایر خودروسازان 
ارزان تر تمام می شود این روزنامه به منبع خبر خود اشاره ای 
نکرده بود. با اینهمه سخنگوی نیس��ان در واکنش به این خبر 

اعالم کرد این شرکت درباره گمانه زنی ها اظهارنظر نمی کند.

کیا ریو شاسی بلند می شود
اتاق خب�ر: به دنب��ال معرفی مدل 
نیرو در گروه خودروس��ازی “کیا”، 
این ش��رکت مدل های ریو  در آینده 
را به ص��ورت یک خ��ودروی کراس 
اوور کامپک��ت کوچک ب��ا قابلیت 
الکتریکی، پالگی��ن و هیبریدی به 
بازار ارائه خواهد کرد. این خودروی 

کوچک قرار است تا سال ۲۰1٧ وارد بازار شود.
نیرو از یک سامانه بنزینی 1.٦ لیتری ، چهار سیلندر با تزریق 
مستقیم سوخت GDI بهره می برد که 1۰3 اسب بخار قدرت 
تولید می کند. این موتور در کنار یک موتور الکتریکی ٤3 اسب 
بخاری، درمجموع خروجی 1٤٦ اسب بخار و 3٦٤ نیوتن متر را 
برای پیشرانه به همراه می آورد.به نظر می رسد مدل های آینده 
ریو، به صورت اس��تاندارد با قابلیت تمام چرخ ارائه می شوند. 
اما اگر این فرضیه غلط باش��د و قابلیت حرکت چرخ ها مانند 
مدل های قبلی ریو به صورت ٤ چرخ باشد، این مسئله ناامید 
کننده جلوه خواهد کرد.اما اینک کیا تصمیم دارد مدل هایش 
را با شکل و ش��مایلی متفاوت وارد خط پالگین هیبریدی ها 
کند. کیا به این تغییرات راضی نیست و تالش دارد هاچ بک یا 

سدان هایش را به یک کراس اوور تبدیل کند.

 RS افزایش قدرت فورد فوکوس 
تا ۳۷۰ اسب بخار

 ۲۰1٦ RS اتاق خبر:  فورد فوک��وس
در حال حاضر هم نس��بت به رقبایش 
از قدرت و گش��تاور باالتری برخوردار 
اس��ت، اما اروپایی ها باز هم خواس��تار 
قدرت بیشتری هستند. بنابراین بخش 
پرفورمنس فورد دست بکار شده تا در 
نس��خه مانتون از این هاچ بک هیجان 
انگیز چهار چرخ متحرک انرژی بیش��تری بیرون بکش��د. بخش 
پرفورمنس فورد با همکاری شرکت انگلیس��ی مانتون که قبال در 
ارتقا فورد فوکوس ST با یکدیگر همکاری کرده بودند، اقدام به ارائه 
پکیج افزایش قدرت فوکوس RS نموده است. نصب این مجموعه 
نیاز به برنامه ریزی مجدد ECU، فیلترهای هوای پرقدرت، بروز 

رسانی سوپاپ های چرخاننده هوا و منیفولدهای آلیاژی دارد. 
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اتاق خبر: پنج شنبه گذشته بود که مجتبی خسروتاج 
قائم مقام وزیر صنعت،معدن و تجارت در جریان بازدید 
از چند واحد قطعه سازی کشور، مستقیما به مساله 
قاچاق قطعات اشاره و تاکید کرد »در میان کشفیات 
کاالهای قاچاق طی سال های گذشته، قطعات یدکی 

خودرو نیز وجود داش��ته اس��ت.« وی با تاکید بر اینکه 
خودروسازان باید دقت الزم را مبنی بر عدم استفاده از کاالهای 

قاچاق در نمایندگی های خود، به کار بگیرند، از تدوین و ارائه طرحی 
جامع برای مقابله با قطعات قاچاق خبر داده است. به گفته خسروتاج، 
وزارت صنعت، معدن و تج��ارت در اولین اقدام ب��رای مبارزه با این 
مساله، طی بخشنامه ای از تامین کنندگان اصلی قطعه یدکی خودرو 
)شرکت ساپکو و سازه گستر( خواسته که در تهیه و تامین قطعات 
مورد نیاز به اصالت کاال از بابت اینکه قاچاق نباشد و همچنین کیفیت 
آنها، توجه بیشتری کنند.براس��اس این گزارش، این خودروساز در 
ماه های اخیر اقدام به واردات ٤۰ کانتینر قطعه خودرو کرده، که طبق 
جزئیات پرونده کاالهای کشف شده، شامل الستیک و باتری بوده 
است. جزئیات این قاچاق نش��ان می دهد، از میان ٤۰ کانتینر وارد 

شده، مسووالن به ۲ کانتینر مشکوک شده و در بازرسی  
صورت گرفته در گمرک غرب تهران، این کاالها کشف 
ش��دند. خبرگزاری مربوطه ادعا ک��رده که کاالهای 
قاچاق براس��اس یک شیوه س��اده در میان کاالهای 
اظهار شده، جاساز ش��ده بودند و ظاهرا این شیوه به 
دلیل کمبود یا نبود اسکنرها در گمرک یکی از شیوه های 
رایج قاچاق قانونی مطرح می شود، زیرا امکان بازرسی فیزیکی 
تمام کانتینرهای وارداتی برای گمرک مقدور نیست و در اکثر اوقات 
هزینه بر و زمانبر است. گفته می شود ورود محموله های وارداتی به 
شکل ترانزیت داخلی از مرزهای بازرگان، انزلی، جلفا و دیگر بنادر به 
گمرکات داخلی به ویژه پایتخت صورت گرفته است. جدای از اینکه 
این ادع��ا تا چه حد صح��ت دارد، ورود قطعات قاچ��اق به خصوص 
قطعاتی که از سطح کیفی مناسبی برخوردار نیستند، آسیبی جدی 
به تولید داخل وارد می کند و سطح کیفی خودروها را کاهش می دهد. 
در واقع نفوذ احتمالی قطعات کم کیفی��ت قاچاق به خطوط تولید، 
یکی از عوامل سطح کیفی پایین برخی خودروها به شمار می رود، چه 

آنکه کیفیت هر خودرویی در درجه اول به قطعات آن بستگی دارد. 

قاچاق قطعات خودرو داغ شد

اتاق خبر:  نیره پیروزبخت در نشست خبری خود با خبرنگاران 
با بیان اینکه تایید اعتبار گواهی استاندارد خودروهای وارداتی 
تنها به سازمان ملی اس��تاندارد برنمی گردد، گفت: کارگروهی 
هر دو یک هفت��ه یک ب��ار در وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
تشکیل می شود که متشکل از سازمان حفاظت محیط زیست، 
سازمان توسعه تجارت، سازمان ملی استاندارد و معاونت تولید 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اس��ت و در آن از همه جهات به 
لحاظ استاندارد، محیط زیس��ت و مقررات داشتن نمایندگی 

خودروهای وارداتی بررسی های الزم صورت می گیرد.
رئیس سازمان ملی استاندارد افزود: تمامی شرایط برای واردات 
خودروها به لحاظ استاندارد، کیفیت و نمایندگی رسمی بررسی 
شده و در صورتی که شرایط لحاظ شود، اجازه داده می شود نام 
خودرو به عنوان یک خودروی مجاز برای واردات به کش��ور در 

سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت درج شود.
وی تصریح کرد: بر مبنای اطالعاتی که در سایت وزارت صنعت 
وجود دارد، واردکننده باید خودروی مدنظر خود را ثبت سفارش 
کند، بنابراین ثبات در استاندارد خودروهای وارداتی تنها مربوط 
به سازمان ملی استاندارد نیست.پیروز بخت با بیان اینکه نامه 
ای از قائم مقام معاونت امور تولید وزرت صنعت دریافت نکرده 
است، گفت: س��ازمان ملی اس��تاندارد بر اس��اس مقررات ۵۲ 
اس��تاندارد را پیگیری می کند تا خودروه��ای وارداتی تاییدیه 
های الزم را داشته باشد و استانداردها را پاس کند. ضمن اینکه 
مقررات این س��ازمان کامال واضح و شفاف اس��ت و کاالیی که 

مطابق استاندارد است، می تواند وارد کشور شود.
پیروزبخت گفت: اگر خودرویی مشکلی در یکی از آیتم ها داشته 
باشد به درخواست همان کارگروه از س��ایت وزارت صنعت به 
عنوان یک خودروی غیرمجاز برای واردات حذف می شود و یک 

گروه چهار نفره در این خصوص تصمیم گیری می کنند.
وی در ادامه با اشاره به دستورالعمل ها و تفاهم نامه های امضا 
ش��ده میان س��ازمان ملی اس��تاندارد و وزارتخانه های جهاد 
کشاورزی و بهداشت گفت: دس��تورالعملی در رابطه با آالینده 
ها با وزارت جهاد کش��اورزی تدوین ش��ده که بت��وان موضوع 
آالینده ها را س��اماندهی ک��رد، همچنین ب��ا وزارت نفت نیز 
دستورالعمل مشترکی ابالغ شده تا بتوان از فرهنگ استفاده از 

استانداردها ملی و بومی را گسترش داد به گفته رئیس سازمان 
ملی استاندارد وزارت نفت از این پس به سمتی حرکت خواهد 
کرد که استانداردهای ملی را جایگزین استانداردهای مطابق 
با ش��رایط بین المللی کند که در کمیته های برنامه ریزی این 
موضوع کارشناسان س��ازمان ملی اس��تاندارد در وزارت نفت 
حضور دارند. وی گفت: با وزارت بهداش��ت نیز جلساتی برگزار 
شده و قرار بر این اس��ت که با توجه به مقررات و قوانین بتوان 
همکاری مشترکی را میان دو دستگاه شکل داد. بر این اساس 
حتی االمکان برای اقالمی که باید هر دو سازمان بر آن نظارت 
کنند یک مس��ئول از طرف دو دس��تگاه انتخاب خواهد ش��د 
یک بار نمونه برداری انجام ش��ده و در ی��ک مکان نیز آزمایش 
ها صورت می گیرد به نح��وی که آزمایش ه��ای دو طرف به 
رسمیت شناخته ش��ود تا فرآیند انجام کار در تجارت و تولید 
کاه��ش یابد.پیروزبخت ادامه داد: در خصوص اس��تانداردها و 
همکاری مشترک با وزارت نفت همه حوزه ها مشمول قرار می 
گیرند و از کاال و تجهیزاتی قرار می گیرند که استاندارد خود را 
داشتند ضمن اینکه به غیر از آن استاندارد فرآورده های نفتی 
و بنزین در دس��ت بررس��ی قرار دارد. وی اظهار داشت: بحث 
تدوین اس��تاندارد موضوعی زمان بر اس��ت و در یک یا دو روز 
نمی توان آن را به سرانجام رساند ضمن اینکه در خصوص ارتقا 
استانداردهای یورو ٤ به باالتر نیز باید مصوبه هیات وزیران اخذ 

شود اما در حال انجام اقدامات الزم در این زمینه هستیم.

شرايط ورود خودروهای وارداتی
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اخبار
 مدیر عامل آژانس مسافرتی 

تابان سیر جهان در گفت و گو با اتاق خبر

 بحرانهای منطقه ای
 و رکود گردشگری زیارتی

با توجه به تعداد باالی آژانس های مس��افرتی مسافران 
در میان هزاران آژانس و تور پیش��نهادی مختلف دچار 
سردرگمی خواهند شد. از این رو، سایت اتاق خبر برای 
راهنمایی بیش��تر همراهان خود برنامه معرفی آژانس 
های مسافرتی را با محوریت مصاحبه با مدیران آژانس 

های مسافرتی با جدیت پیگیری خواهد کرد.
در همین راس��تا با مدیرعامل آژانس مسافرتی تابان 
سیر جهان)اس��پیناس( وارد گفت و گو شدیم. سید 
حسن موسوی مش��کالت اصلی این صنف را بحران 

های منطقه ای دانست. 
مش�كات کنون�ی آژان�س ه�ای مس�افرتی 

چیست؟ 
در حال حاضر اصلی ترین مشکل تعداد باالی آژانس 
های مسافرتی است. این مس��ئله به تنهایی منجر به 
رکود می شود؛ به این معضل مشکالت منطقه ای که 
باعث شده است مردم نتوانند به کشورهای همسایه 

سفر کنند را اضافه کنید.
افزای��ش قیمت ناگهان��ی بلیت ها نیز مزی��د بر علت 
ش��د. در حال حاضر در میان کش��ورهای همس��ایه 
کشوری مانند ازبکستان امنیت دارد اما برای مسافر 
 ایرانی گران تمام می ش��ود بنابراین نمی توان بر آن 

سرمایه گذاری کرد.
وجه تمايز آژانس مس�افرتی تابان سیر جهان 

در چیست؟
 احترام به مش��تریان تأثیر بسزایی در جذب مشتری 
داشته است و می توان گفت اصل و محور تمام آژانس 
ها باید ب��ر این مدار باش��د که با احترام گذاش��تن بر 
مشتری و حفظ شأن و منزلت وی رضایت او را جلب 
کند. تنها با محبت و احترام است که می توان اعتماد 
مردم را به خود جلب کرد و این تنها برتری ما نسبت 

به سایر رقبا است.
درخص�وص دامن�ه فعالی�ت های اي�ن آژانس 

توضیح دهید.
  این آژان��س در زمین��ه تورهای داخل��ی و خارجی 
فعالی��ت دارد البت��ه بیش��تر تمرکز آن برس��فرهای 
زیارتی است اما با توجه به وقایع اخیر تورهای مکه و 
سوریه متوقف شده است. در حال حاضر مردم بیشتر 
تمایل به تورهای ش��هرهایی مانن��د کیش، اصفهان، 
ش��یراز و ش��مال کش��ور در فصل های مناسب آن و 
تورهای ی��ک روزه و دوروزه دارند. مدیر عامل آژانس 
مسافرتی تابان سیر جهان) اس��پیناس( حوزه اصلی 

فعالیت این آژانس را تورهای زیارتی اعالم کرد.

مدیرعامل  آژانس مسافرتی ایرانگردی مارکوپولو در گفت و گو با اتاق خبر

رمز موفقیت مارکوپولو در عمده فروشی است

اتاق خبر: طب��ق اظهارات مس��ئوالن بالغ بر 
٤ هزار آژانس مسافرتی در سطح کشور وجود 
دارد بنابراین در ش��رایط کنون��ی که در فصل 
تابستان حضور داریم برای بسیاری از مخاطبان 
شناس��ایی و یافتن آژانس های مسافرتی قابل 

اعتماد و درست نباید کار راحتی باشد.
مس��افران در می��ان ه��زاران آژان��س و ت��ور 

پیشنهادی مختلف دچار سردرگمی خواهند شد. از این رو، 
سایت اتاق خبر برای راهنمایی بیشتر همراهان خود برنامه 
معرفی آژانس های مسافرتی را با محوریت مصاحبه با مدیران 

آژانس های مسافرتی با جدیت پیگیری خواهد کرد.
در همین راستا با امیرحسین جعفری مدیر آژانس مسافرتی 
ایرانگردی مارکوپول��و ایرانگردی مارکوپول��و گفت و گویی 
ترتیب دادیم. وی در بخشی از صحبت های خود رمز موفقیت 

این شرکت را ورود در حوزه عمده فروشی مطرح کرد.
وجه تمايز شرکت ايرانگردی مارکوپولو با ساير شرکت 
های مسافربری چسیت که توانس�ته به يك شرکت 

برند تبديل شود و به اين جايگاه برسد؟
برای روش��ن ش��دن این موضوع باید به تاریخچه شکل گیری این 
شرکت اشاره کرد. مارکوپولو در حال حاضر یک هلدینگ مسافرتی 
اس��ت که در تمام عرصه های س��فر برنامه دارد. مارکوپولو در سال 
1388 تبدیل به هلدینگ شد اما تأسیس آن به سال 138۲ باز می 

گردد که در آن زمان تنها در حوزه بازارهای اروپایی کار می کرد.
بنیانگذاران اصلی آن نی��ز ۵ نفر از قدیمی ه��ای این صنف 
بودند. این افراد تمام تالش خود را کردن��د تا کاری متفاوت 
ارائه دهند بنابراین برخالف سایر آژانس های مسافرتی وارد 
عمده فروشی ش��دند. در مجموع می توان اصلی ترین تمایز 

مارکوپولو را قبل از هرچیزی عمده فروشی آن دانست.
زمان زیادی نگذشت که مارکوپولو توانس��ت جایگاه خود را 
میان رقبا بیابد و هلدینگ مارکوپولو که ش��امل بخش های 
گوناگونی است تشکیل شد. شرکت ایرانگردی مارکوپولو که 
من مدیر عامل آن هستم در دی ماه 1388 با یک نفر فعالیت 

خود را آغاز کرد و در حال حاضر بالغ بر ٦۰ کارمند دارد.
این ش��رکت با شعار " توس��عه گردش��گری داخلی و جذب 
گردشگران خارجی" روند رو به رشد خود را آغاز کرد و توانست 
تغییرات بسیاری در صنعت گردشگری کشور ایجاد کند. در 
حال حاضر بیش از 1۵۰۰ آژانس مس��افرتی نماینده فروش 
ما در سراسر کشور هس��تند. در تمام نمایشگاه های خارجی 
شرکت می کنیم بخش گردش��گران خارجی ما بسیارفعال 

است و تمام این موفقیت آن ها به عمده فروشی 
و کیفیت های خدمات باز می گردد.

ب�ا توجه ب�ه اينك�ه ش�رکت ايرانگردی 
مارکوپول�و در حوزه جذب گردش�گران 
خارجی فعال اس�ت، در يك س�ال و نیم 
گذش�ته به خصوص پ�س از برج�ام چه 

تغییری در اين حوزه مشاهده می کنید؟
در چند سال اخیر رشد ش��گفت انگیزی در صنعت گردشگری 
کشور مش��اهده می ش��ود اما این صرفا به دلیل برجام نیست. 
تحوالت منطقه نیز در این دس��تآورد تأثیر بسزایی داشته است. 
تا سه سال پیش کشورهایی ماننند مصر، لبنان و سوریه در حوزه 
گردشگری بسیار قوی بودند و اگر گردشگران می خواستند که از 
قاره آسیا دیدن کنند به این کشورها می رفتند و فرصت چندانی 
برای کشور ایران با توجه به محدودیت ها برای عرض اندام نبود. 
اما با ظهور داعش همه چیز تغییر کرد و ایران تبدیل به تنها کشور 
امن و پرجاذبه منطقه شد و در این اثنا برجام نیز به نتیجه رسید. 

این سلسله وقایع به افزایش گردشگری در کشور انجامید.
در حال حاضر گردش��گران اروپای��ی اگر قصد آش��نایی با فرهنگ 
خاورمیانه را داشته باشند انتخابی جز ایران ندارند. یکی از هتل های 
بزرگ تهران در سال ۹۲ میانگین درصد اشغال اتاق ها 3۰ در صد بود 
اما این میزان پس از تحوالت در سال ۹٤ به ۹8 درصد رسید. این یک 

تحول و پیشرفتی عظیم در صنعت گردشگری محسوب می شود.
برخی از افراد چنین می اندیشند که با برجام تمام مشکالت رفع 
شده است و چشم خود را به روی بس��یاری از حقایق بسته اند. در 
صورتی پس از توافقات هسته ای اتفاق به خصوصی رخ نداده است 

نه هواپیمایی خریداری شده و نه مسائل بانکی رفع شده است.
با وجود اینکه برجام نتوانس��ت در خصوص بهبود ش��رایط 
زیرساخت ها دستآوردی داشته باشد به هرحال از نظر جنبه 
تبلیغاتی و جذب گردشگر بس��یار مفید بوده است. به عنوان 
مثال؛ برای نخستین بار پرواز مستقیم به مونیخ راه افتاد و یا 
فرانکفورت هر شب به تهران پرواز دارد. تمام این پروازها نوید 

حضور گردشگران خارجی را در کشور می دهند.
در مجم�وع وضعی�ت صنعت گردش�گری کش�ور را 

درسال های آتی چگونه پیش بینی می کنید؟
این روزها بسیاری از هتل ها پر و آژانس های مسافرتی فعال 
هس��تند. تعداد زیادی از فعاالن این حوزه به دنبال استخدام 
نیروی ماهر و جوان هستند. این روند بدون شک تا چند سال 
آینده ادامه خواهد داش��ت آن هم ب��ه دلیل تبلیغات مثبتی 

است که در خصوص امنیت ایران صورت می گیرد.
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تصویر روز:   رژه تیم المپیک ایران با کت و شلوارهای معروف

اتاق خبر: س�واحل زيادی در سراسر جهان وجود 
دارند و همچنین گردشگران بسیاری که برای سفر 
رفتن به ساحل های زيبا را انتخاب می کنند. همه ی 
سواحل نیز زيبايی خاص خود را دارند. اما زيبا ترين 

سواحل کدام هستند؟
)Seychelles( 1.  سواحل سیشل

سواحل يكی از زيبا ترين ساحل ها در دنیا محسوب 
می شوند. شن های به رنگ صورتی کمرنگ که در 
سراس�ر جزيره ی ال ديگ )La Digue( کش�یده 
شده اند، تنها يكی از 115 ترکیب زيبا در اين جزيره 
محسوب می شود. ش�ن ها تحت تاثیر سنگ های 
گرانیت بلند و با توجه به زمان و آب و هوای مختلف، 
درخش�ش زيبايی دارند. در اينجا آب، فیروزه ای 
و کم عمق اس�ت و در تپه های دريايی از ساحل در 

برابر موج های اقیانوسی محافظت می کنند.
)Maldives( 2. مالديو

اگ�ر در رويا هايتان س�فر ب�ه س�واحلی را می بینید که 
ش�ب هايی فوق الع�اده و زيب�ا را در هتل�ی 4 س�تاره 
بگذرانید و زير آب در عمق 8۰ فوت )24 متر( کنار ماهی 
گرمسیری شنا کنید، بايد گفت که سواحل مالديو همه ی 
اين ه�ا را دارد. با قدم زدن در ناحیه ی اس�توايی جنوب 
غربی سريانكا، خواهید ديد که سواحل مالديو از میان 
11۰2 س�احل و 2۶ جزيره ی مرجانی، بهترين هس�تند. 
هوای فوق العاده ک�ه اين مجمع الجزاي�ر را در برگرفته، 
اطراف نخل های سراسر ساحل مه و بخار فرا گرفته است.

۳. بورا بورا )Bora Bora(، تاهیتی
بورا ب�ورا يكی از جزاير جادويی اس�ت ک�ه در کنار 
 )French Polynesia( يكديگر پلی نزی فرانس�ه
را در جنوب اقیانوس آرام درس�ت کرده اند. پس از 
18 مايل )2۹ کیلومتر( به زمینی کوچك و ش�اداب 
می رس�ید که در آن مرداب حفاظت شده ای وجود 
دارد، پوشیده از شن های سفید است و بهترين نقطه 
در میان سواحل ماتیرا )Matira( است. “جزيره ی 
خیال انگیز” نام ديگری است که به بورا بورا داده اند. 
لقبی که به راحتی يادآور سواحل خلوت، هتل های 

دنج و فضای آرام و ساکت بورا بورا است.

4. همپتون )Hampton(،  نیويورک
محلی بس�یار عال�ی و مناس�ب برای تنف�س هوای 
فوق العاده اس�ت و زيبا ترين س�احل در میان جزاير 
الن�گ )Long Islands( محس�وب می ش�ود. خط 
ساحلی دست نخورده ی آن از همپتون جنوبی شروع 
شده و تا انتهای جزيره  در مونتاک ادامه دارد. تپه های 
شنی که به وسیله ی باد درس�ت شده اند و علف های 

بلند روی آن ها، مرزی با اقیانوس اطلس ساخته اند.
5. ساحل النیكای )lanikai(، هاوايی

 نیم مايل پر از ش�ن های درخش�ان، درختان نخلی که 
باالی شن های سفید تاب می خورند و درخشش بی پايان 
خورشید، النیكای را به يكی از زيبا ترين سواحل هاوايی 
تبديل کرده اند. ساحل به وس�یله ی جزيره ای مرجانی 
احاطه شده که خیزاب دريا کنار را آرام نگه داشته است. 
در اين جا آب همیشه سبز اس�ت و ظاهری زيبا همانند 

عكس های روی کارت پستال ها دارد. 
۶. ساحل نانتاکت )Nantucket(، ماساچوست

 محبوب ترين س�احل در اين جزاير میان بچه ها و 
ديگران، سرف س�ايد )surfside( اس�ت. آب در 
اين جا بس�یار آرام است و ش�ن های زيادی وجود 
دارد که برای ساخت قلعه  های شنی کافی هستند. 
س�احل ماداک�ت )Madaket Beach( به خاطر 
خیزاب کمی سخت تر و طلوع  خورشید که در اين 

ساحل بی نظیر است، شهرت دارد.
۷. جزيره ی فريزر )Fraser(، استرالیا

اين جزي�ره ک�ه در 1۶1 مايل�ی )25۹ کیلومتری( 
ساحل کويینزلند استرالیا و در شمال شهر بريزبن 
)Brisbane( قرار دارد، بزرگ ترين جزيره ی شنی 
دنیا محسوب می شود و سواحلی فوق العاده دارد.
اين میراث جهانی يونس�كو با مساحتی در حدود 
۶4۰ مايل )1۶۶4 کیلومتر( ساحل دست نخورده، 
به مانند بهشت است. جنگل های بارانی با درختانی 
که سر از شن برآورده اند و بیش از 1۰۰۰سال قدمت 
دارند، بس�یار ديدن�ی و زيب�ا هس�تند. در اينجا 
محل های اقامتی مختلف و زيادی برای گردشگران 

فراهم شده است.

 7 ساحل 
ديدنی دنیا

خبر
قدیمی ترین بنای تاریخی شهر کاشان

اتاق خبر: مسجد جامع کاشان 
یا همان مسجد جمعه ی کاشان، 
یکی از بناهای تاریخی این شهر 
اس��ت که قدم��ت آن ب��ه دوران 
س��لجوقیان بازمی گ��ردد. گفته 
می ش��ود بنای این مسجد قبل از 
اسالم، یک آتشکده بوده اما بعد از 

ایمان آوردن مردم به دین اس��الم آن را تبدیل به مسجد 
کرده اند. مسجد جامع کاشان در خیابان بابا افصل، محله ی 

میدان کهنه در کوچه ی شهیدان دقیقی قرار گرفته است.
این مس��جد قدیمی ترین بنای تاریخی کاش��ان اس��ت 
و گفته می ش��ود توس��ط »صفیه خاتون«، دختر مالک 
اشتر، بنا شده اس��ت. در گذر زمان نیز »کریم خان زند« و 
»عبدالرزاق خان« که حاکم کاش��ان بود، این بنا را مرمت 
کرده اند. در کتیبه هایی که مربوط به این مرمت ها هستند، 
نام »عبدالکری��م« و »ابن محمد حس��ین محمد کاظم 
اصفهانی« به عنوان خطاطان این دیواره های این مسجد 
آمده است. گچ بری های محراب شبستان را نیز استاد »باقر 

اصفهانی« ساخته است.
 باستان شناس��ان در الیه  بردای ه��ای اخی��ری ک��ه از 
گچ بری های مح��راب این مس��جد انجام داده ان��د، آثار و 
تزییناتی پیدا کرده اند که قدمت آن ها ب��ه دوران آل بویه 
برمی گردد. شبس��تان تابس��تانی مس��جد زیر شبستان 
زمس��تانی آن قرار دارد و طرح های کاشی کاری آن بسیار 
زیبا هس��تند. در گذش��ته از کف این شبس��تان آثاری از 
کوره های پخت ظروف چینی توسط کارشناسان میراث 
فرهنگی کشف شده اس��ت و آن ها معتقد هستند قدمت 

مسجد به اوایل دوره ی اسالمی بازمی گردد. 
این مس��جد دو مح��راب دارد که قبل��ه ی یکی چپ و 
دیگری راس��ت اس��ت. کارشناس��ان میراث فرهنگی 
می گویند به دلیل رعایت نش��دن جهت دقیق قبله این 
محراب تخریب ش��ده و محراب جدی��دی در نزدیکی 
محراب قبلی، در جهت صحیح قبله س��اخته ش��د. در 
قسمت تخریب شده ی محراب اولی، آثار بسیار نفیسی 
از گچبری وجود داش��ت و آثاری از آیه ای از س��وره ی 
جمعه )... رحیم یا ایها الذین آمنو اذا ن��ودی ... ذکر اهلل 
...( در فضیلت روز و نماز جمعه قابل تش��خیص است و 
این امر نشان می دهد این مسجد برای اولین بار به عنوان 
نماز جمعه ی کاشان بنا شده اس��ت. با این وجود مردم 
محلی با اس��تناد به آیه ی قرآنی موجود در این محراب، 
می گویند که قبله ی قبلی به س��مت مسجد القصی بود 
و پس از تغییر قبله ی مسلمین به سمت مسجدالحرام، 

این محراب تخریب و محراب جدید ساخته شده است.


