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فصل نو همدلی
ابراهیم جمیلی

رئیس شورای بازرگانی مشترک ایران و هند                   

اتاق خب�ر: هفته  گذش��ته انتخاب��ات زودهنگام 
ریاس��ت ات��اق بازرگان��ی ای��ران ب��ا تمام ف��راز و 
نش��یب های آن برگزار و پس از گمانه زنی ها و کش 
و قوس های بسیار سرانجام نتیجه آن مشخص شد، 
انتخاباتی که در کنار اهمیت و حساسیت آن نگران 
بروز برخی بداخالقی ها، بی مهری ها و بی توجهی ها 
بودیم، اما با تم��ام این اوص��اف در رقابتی نزدیک 
سرنوش��ت پنجمین رئی��س اتاق بازرگان��ی ایران 

مشخص شد.
دو رفیق رقیب

نکته حائز اهمیت در انتخابات روز گذشته رقابت 
دو فرد توانمن��د و از مدیران اتاق ب��ود، دو نفری 
که پی��ش از آنکه رقیب هم باش��ند دو رفیق و دو 
یار برآمده از دل اتاق بودند؛ کس��انی که از جمله 
مدیران زحمتک��ش اقتصاد و بخ��ش خصوصی 
ایران به ش��مار می روند و به رغم ش��رایط خاص، 
مشکالت عدیده اقتصاد کشور و ریسک باالی این 
پست همت عالی به خرج دادند و خود را کاندیدا 

کردند تا رقابتی داغ و مهم ش��کل بگیرد که دیگر 
اعضای اتاق و مس��ووالن و افراد اقتصادی مرتبط 
با اتاق را وادار به حرکت کن��د. رای نزدیک و تنها 
4 رای اختالف نی��ز حاکی از این فض��ای رقابتی 
قابل توجه و قابلیت ها و توانمندی های نزدیک هر 

دو کاندیدا بود.
اتاق پس از انتخابات

باید گفت از ساعت 12 روز چهاردهم شهریور باید 
پرونده انتخ��اب رئیس اتاق بازرگانی ایران بس��ته 
ش��ود و فصل نوینی ک��ه باید فص��ل کار و همدلی 
باش��د، آغاز ش��ود. به باور بنده یکی از نخس��تین 
کارهای آقای ش��افعی،رئیس جدید اتاق، دیدار با 
آقای خوانساری رقیب و رفیق خودش خواهد بود 
تا در این دیدار ضمن تحکیم دوس��تی و همدلی ها 
برنامه ه��ا، اس��تراتژی ها و اهداف��ی را ک��ه آقای 
خوانس��اری برای آینده اتاق کش��یده بود بشنود و 
با ی��ک هم افزایی فکری نکات مثب��ت و قوت آن را 
گرفته و از ایش��ان نیز مانند یکی از همکاران اصلی 
مدد جوی��د تا در س��ایه یک همفک��ری و همدلی 
مشترک زمینه برای رش��د و اعتالی هرچه بیشتر 

اتاق ایران فراهم شود.
ادامه در صفحه5
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خبر
تاثیر پولشویی بر عدم همکاری بانکهای 

بزرگ جهانی با ایران
اتاق خبر: محس��ن صفایی فراهانی 
فعال سیاسی اصالح طلب، کارشناس 
اقتص��ادی و از دولتم��ردان س��ابق، 
بسیاری از انتقادات اقتصادی نسبت 
به دولت یازدهم را بی اساس می داند 
ودر پاسخ به انتقادات مخالفین دولت 
درباره ادامه تحریم های بانکی تاکید 
دارد: اگر هیچ تحریمی هم نمی ش��دیم به خاطر رتبه بدمان در 
پولش��ویی، باز هیچ بانک بزرگی در دنیا حاضر به همکاری با ما 
نبود. صفایی فراهانی می افزاید: »روحانی در شرایطی کشور را در 
دست گرفت که مساله اصلی، تامین نان مردم و خروج از وضعیت 
شبه جنگی بود نه رش��د اقتصادی باال.« قائم مقام اسبق وزارت 
امور اقتصادی و دارایی و نماینده مجلس ششم شورای اسالمی 
همچنین از فساد مالی 11 هزار و 400 میلیارد تومانی در راه آهن 
گرگان- مشهد سخن می گوید. وی همچنین افزود: این دولت، 
رشد منفی اقتصادی بیش از 6 درصد که از دوره احمدی نژاد به 
جا مانده بود را تبدیل به رش��د اقتصادی مثبت 4 درصد کرد که 
پیش بینی می شود امس��ال به مثبت 5 درصد برسد. اما این به 
معنای آن نیست که اگر امروز به این درصد رشد رسیدیم از فردا 
همه چیز گل و بلبل ش��ود و مردم رفاه اقتصادی را حس کنند و 

سفره ها رنگین شود!
صفایی فراهانی افزود: ما در ارزیابی و تحلیل هایمان نباید ساده 
انگار باش��یم. اقتصاد کش��ور در بیش از 40 س��ال گذشته دچار 
بیماری ه��ای مزمنی ش��ده که به این زودی دس��ت از س��ر آن 
برنخواهد داش��ت. متوسط رش��د اقتصادی در 40 سال گذشته 
زیر 3 درصد بوده که رشد پایینی است و بدون داشتن استراتژی 
صنعتی محصوالتی را برای سالیان سال تولید کرده اند که عایدی 
چندانی برای کشور نداشته است. پایین بودن سطح تکنولوژی، 
مدیریت غلط، نزول سطح تولید و بهره وری منفی همه باعث این 
بیماری مزمن شده است. وی ادامه داد: نباید فکر کنیم قهرمان 
دو میدانی در سطح جهانی بوده ایم که پایمان به مانع خورده بود 
و زمین افتادیم، حاال که بلند ش��دیم باید با همان سرعت بدویم. 
اقتصاد ما شبیه یک بیماری بوده اس��ت که با تزریق آمپول فقط 
بیماری را بهتر تحمل می کند اما از شر بیماری رها نشده است. 
یادمان باش��د که در طول 110 س��ال خام فروشی نفت، نزدیک 
1350 میلیارد دالر عایدی داشته ایم که بالغ بر 700 میلیارد دالر 
آن در دولتهای نهم و دهم به دس��ت آمد یعنی بیش از نصف کل 
فروش نفت ایران در طول تاریخ. چق��در از آن 700میلیارد دالر 
س��ر س��فره مردم آمد که حاال عده ای متوقعند که با سالی 30 
میلیارد دالر درآمد، سفره مردم رنگین ش��ود؟  و در ادامه گفت: 
س��الهای 84 تا 92 بهترین و پردرآمدترین سالهای اقتصاد ایران 
بود اما چ��ی گیر مردم آم��د؟ نتیجه آن، بحرانی ترین س��الهای 
اقتصاد ایران از سال 90 به بعد ش��د، تورم 40 درصدی و بیکاری 
 گسترده و رش��د اقتصادی منفی و از بین رفتن ارزش پول ملی ! 

متاسفانه برخی فراموشکارند. س��نگین ترین تحریم های تاریخ 
ایران به دنبال اجرای قطعنامه سازمان ملل از سال 1385 به بعد، 
طی س��الهای 89 تا 94 بود، صادرات نفت به عنوان منبع اصلی 
درآمد کشور از روزی 2میلیون و سیصدصد هزار بشکه به کمتر از 
یک میلیون بشکه در روز رسید. تمام دنیا بسیج شده بود تا اقتصاد 
ایران را در هم بشکند. موج ایران هراسی در دنیا گسترده شد و از 
سوی دیگر، بانک های بزرگ بین المللی به خاطر معامله با ایران 

نزدیک به 20 میلیارد دالر جریمه شدند.

اتاق خبر: وزیر نفت گفت: ایران از هر تصمیمی که از سوی تولید 
کنندگان برای بازگرداندن ثبات به بازار نفت گرفته شود، حمایت 
می کند. بی��ژن زنگنه پس از دی��دار با محمد بارکین��دو، دبیر کل 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( در جمع خبرنگاران با 
بیان این مطلب درباره قیمت مناسب نفت در بازارهای جهانی اظهار 
کرد: قیمت مورد عالقه بیشتر اعضای اوپک برای نفت 50 تا 60 دالر 
برای سبد نفتی اوپک اس��ت.وی نفت 55 دالری را مناسب ارزیابی 
کرد و افزود: این قیمت س��بب می ش��ود، تولید نفت برای اعضای 
اوپک افزون بر درآمد زایی مطلوب، اقتصادی و مفید باشد و در عین 
حال رقبای آنها نتوانند تولید را باال ببرند. زنگنه در ادامه با اشاره به 
این که این نخستین سفر بارکیندو به عنوان دبیرکل به ایران است، 
تصریح کرد: ما کماکان از ایش��ان در سمت جدیدشان حمایت می 
کنیم.وی با بیان این که در این دیدار، مذاک��رات خوبی درباره بازار 
نفت انجام ش��د، گفت: مواضع ایران در نشست غیر رسمی اعضای 
اوپک در الجزایر برای دبیرکل تشریح شد، ضمن این که مذاکرات 

ایشان با برخی کش��ورها نیز به ما انتقال داده شد. بارکیندو در دوم 
ژوئن 2016 )13 خردادماه( و در نشست 169 اوپک به عنوان بیست 
و هشتمین دبیر کل این سازمان انتخاب شد، وی پیش از برگزیده 
شدن به عنوان دبیرکل اوپک، رئیس شرکت ملی نفت نیجریه بوده 
است. نشست غیر رسمی کش��ورهای عضو و غیر عضو اوپک 26 تا 
28 سپتامبر )پنجم تا هفتم مهرماه( در حاشیه نشست مجمع بین 

المللی انرژی )IEF( در الجزایر برگزار می شود.

اتاق خبر:  رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس ش��ورای اس��المی تاکید کرد: 
بدعهدی آمریکا در برج��ام و توافق FATF در 
دستور جلس��ه هیات نظارت بر اجرای برجام 
قرار دارد. به گزارش ایسنا، عالءالدین بروجردی 

با اش��اره به نشس��ت هی��ات نظارت ب��ر اجرای 
برجام اظه��ار کرد: همانطور که اع��الم قبلی صورت 

گرفته است در این نشس��ت تقلبهای آمریکا و موارد دیگر در 
موضوع برجام مورد بررس��ی قرار میگیرد و همچنین مسئله 

توافق FATF در دستور کار هیات نظارت قرار دارد.
نماینده مردم بروجرد در مجلس دهم ش��ورای اس��المی در 
خصوص اعضا و ترکیب هیات نظارت ب��ر اجرای برجام عنوان 
کرد: اعضا هیات نظارت بر اس��اس نظر مق��ام معظم رهبری 
مشخص ش��ده اس��ت بنابراین از اعضای کمیس��یون امنیت 
ملی و سیاس��ت خارجی در این نشست فردی حضور نخواهد 
داشت اما گزارشی از نتیجه این جلسه به مجلس ارائه خواهد 
شد. وی گفت: نتیجه بررس��ی اعضای هیات نظارت بر اجرای 

برجام القاعده از طریق دکت��ر علی الریجانی رئیس 
مجلس ش��ورای اس��المی به اطالع نمایندگان 
خواهد رس��ید. خانه ملت در ادامه این گفتوگو 
یادآور شده است که امیر دریابان علی شمخانی 
در حاش��یه دیدار رئیس مجلس ملی فرانس��ه 
گفت: جلس��ه نوبهای این هیات نظارت بر اجرا 
برای بررس��ی آخرین وضع اجرای تعهدات طرفهای 
غربی و ارزیابی اقدامات انجام ش��ده با متن و روح برجام، مهم 
ترین دستور کار این جلسه است. علی اکبر والیتی عضو هیئت 
نظارت بر برجام نیز در مصاحبهای به نشست این هیات اشاره 
کرد و اظهار ک��رد: »بدعهدیهای آمریکا در اج��رای برجام« از 
محورهای جلسه آینده هیئت نظارت براجرای برجام خواهد 
بود. اعض��ای هیات نظارت ب��ر اجرای برجام را حجتاالس��الم 
والمسلمین حسن روحانی، علیالریجانی، محمدجواد ظریف، 
حسین دهقان، علی شمخانی، علیاکبر صالحی، سعید جلیلی 
و علیاکبر والیتی تشکیل میدهند. دریابان علی شمخانی، دبیر 

شورای عالی امنیت ملی، همزمان دبیر این هیأت است.

بررسی بدعهدی آمریکا و توافق FATF در نشست هیات نظارت بر اجرای برجام

پیگیری حمله سایبری به تاسیسات هسته ای ایران از طریق مراجع قضایی داخلی و بین المللی

حمایت ایران از نفت 55 دالری
وزیر نفت ایران اعالم کرد:

اتاق خبر: معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی 
گفت: دادس��تانی کل کش��ور در اجرای م��اده 290 قانون آیین 
دادرسی کیفری از سازمان انرژی اتمی خواسته است با هماهنگی 
وزارت امور خارجه موضوع پرونده حمله س��ایبری به تاسیسات 
هستهای ایران را در مراجع قضایی ذیصالح داخلی،خارجی و بین 

المللی مطرح و به طور جدی پیگیری کند.
به گزارش ایس��نا ، عبدالصمد خرم آبادی در رابطه با مطالبه رهبر 
معظم انقالب مبنی بر پیگیری حمله س��ایبری استاکس��نت به 
تاسیسات و تشکیالت هس��ته ای جمهوری اس��المی افزود: باید 
علیه اشخاص و ش��رکتهایی که اقدام به تهیه و توزیع این ویروس 
کرده اند اعالم جرم شود و اگر احیانا خس��ارتی به تاسیسات وارد 
شده است دادس��تانی کل کش��ور به عنوان مدافع حقوق عمومی 
بر روند پیگیری و احقاق حق نظام جمهوری اسالمی ایران بر این 
پرونده نظارت خواهد کرد.معاون قضایی دادس��تان کل کشور در 
امور فضای مجازی اظهار کرد: این اقدام بر اساس مواد 737 و 739 
قانون مجازات اس��المی، مواد 9 و 11 قانون جرایم رایانهای، ماده 

17 قانون سازمان انرژی اتمی ایران، قانون مجازات اخالل گران بر 
صنایع، تخریب و یا اخالل در تاسیسات رایانهای و تجهیرات انرژی 
هستهای جرم محسوب میشود. خرم آبادی گفت: تمام کشورهای 
پیشرفته دنیا تخریب و اخالل در سامانههای کامپیوتری از طریق 
ویروس و نرم افزارهای مخرب را جرم انگاری کردهاند؛ بنابراین از 
دیدگاه حقوق��ی زمینه پذیرش چنین دع��اوی در مراجع قضایی 
خارجی و بین المللی وجود دارد و مسئوالن ذیربط نباید کوتاهی 
و قصوری در این زمینه داش��ته باشند.  دادس��تانی کل کشور در 
این گزارش یادآور ش��ده اس��ت که، رهبر معظم انقالب در دیدار 
با کارگزاران نظام در بیس��ت و پنجم خردادماه با اشاره  به حمله 
س��ایبری آمریکا به تاسیسات هس��تهای ایران بیان کردند: »این 
استاکسنت که 2 سه سال قبل از این فرستادند داخل تشکیالت 
سایبری جمهوری اسالمی، میتوانست تمام تشکیالت ]هستهای[ 
م��ا را از بین بب��رد؛ ای��ن کار، جنایت اس��ت؛ یعنی ی��ک جنایت 
شناختهشده بینالمللی است و میتوان گریبان صاحبان این جنایت 

را در دادگاههای بینالمللی گرفت؛ متأسفانه ما نگرفتیم.«
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گوشه کنار اقتصاد                     

قیمت انواع ماهی در بازار
اتاق خب�ر: رئی��س اتحادیه پرنده 
و ماه��ی، قیمت هرکیلوگرم ش��یر 

جنوب را 32 هزار تومان اعالم کرد.
اتاق خبر: مهدی یوسفخانی- رئیس 
اتحادی��ه پرنده و ماه��ی،  در رابطه 
با وضعی��ت ب��ازار ماه��ی و قیمت 
انواع این محصوالت بیان داش��ت: 

در هفتههای اخیر قیمت انواع ماهی ثابت بوده است و شاهد 
افزایش قیمت خاصی نبودهایم؛ البته با ش��روع فصل پاییز 
میزان مصرف تا حدودی افزای��ش خواهد یافت که ممکن 
است در قیمت ها نیز تاثیرگذار باشد. رئیس اتحادیه پرنده 
و ماهی، قیمت هرکیلوگرم ش��یر جنوب را 32 هزار تومان 
اعالم کرد و گفت: هر کیلوگرم کپور 14  هزارتومان، قزآلال 
14 هزار تومان و ، آزاد دزفولی 8هزارتومان است؛ همچنین 
سفید پرورشی )آمور جنوب( 14 هزارتومان، هامور جنوب 
19هزارتومان، حلوا س��یاه 22هزارتومان و  قزل س��المون 
13500 تومان عرضه می شود. او قیمت هر کیلوگرم شیر 
نیزه��ای را 15هزارتومان و تیالپی��ا را 19 هزارتومان اعالم 
کردو گفت:  نرخ هرکیلوگرم ماهی شوریده  22هزارتومان، 
راش��گوی جنوب 32هزارتوم��ان، س��رخو 18هزارتومان، 
س��المون ن��روژ 37هزارتوم��ان، س��نگ س��ر طالیی 18 

هزارتومان، و سنگ سر شهری 14هزارتومان تومان است.  
قیمت آب امسال افزایش نمی یابد

ات�اق خب�ر: علیرغ��م مابه التف��اوت 
چش��مگیر بین قیمت تمام ش��ده آب و 
آنچه به مردم عرضه میشود، معاون وزیر 
نیرو در ام��ور برنامهری��زی و اقتصادی 
بهطور قط��ع اعالم ک��رد که در س��ال 
1395 هی��چ افزایش قیمت��ی برای آب 
صورت نگرفته و نخواهد گرفت. علیرضا 
دائمی، آخرین مسالهای که در بحث آب 

مطرح بوده این است که به ازای هر مترمکعب از آب شهری مبلغی 
برای تامین آب روستایی اختصاص یابد که این مساله نیز ارتباطی با 
افزایش قیمت آب ندارد. وی افزود: براساس تبصره 6 بند )ج( وزارت 
نیرو از طریق شرکتهای آبفای ش��هری سراسر کشور مکلف است 
عالوه بر دریافت نرخ آبهای ش��هری ب��ه ازای هر مترمکعب فروش 
آب شرب 150 ریال از مش��ترکان آب دریافت و به خزانهداری کل 
کش��ور واریز کند. به گفته معاون وزیر نیرو در ام��ور برنامهریزی و 
اقتصادی، 100 درصد وجوه دریافتی تا سقف 70 میلیارد تومان از 
محل حساب مذکور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری 
اختصاص مییابد. دائمی با بیان اینکه اعتبار مذکور براساس شاخص 
کمبود آب شرب سالم بین اس��تانهای کشور در مقاطع سهماهه از 
طریق شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور که توزیع میشود، ادامه 
داد: این مساله بدین منظور اس��ت تا پس از مبادله موافقتنامه بین 
س��ازمان مدیریت و برنامهریزی استانها و شرکتهای آب و فاضالب 
استانها و یا سازمان عشایری هزینه شود. وی با بیان این که سالهای 
گذشته نیز این اتفاق حادث میش��د، تصریح کرد: تنها تفاوت آن با 
سال گذشته این است که سقف اقتصاد در سالهای قبل 39 میلیارد 
تومان بود که امسال به 70 میلیارد تومان افزایش یافته است. معاون 
وزیر نیرو در امور برنامهریزی و اقتصادی با بیان این که این مس��اله 
در قانون بودجه سال 1395 دیده شده است، تاکید کرد: این مساله 
هیچ ارتباطی با افزایش قیمت آب ندارد و بهطور قطع میتوان گفت 

که قیمت آب در سال 1395 افزایش نیافته و نخواهد یافت.
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اتاق خب�ر:  مدیر ام��ور بین الملل ش��رکت مل��ی نفت از 
بهره برداری از پایانه جدید صادراتی نفت ایران تا پایان سال 

جاری میالدی خبر داد.
اتاق خبر: ایران انتظار دارد که س��اخت یک خط لوله و یک 
پایانه جدید برای صادرات نوع جدید نف��ت خام صادراتی 

ایران، تا پایان سال جاری میالدی تکمیل شود.
خبرگزاری رویترز از س��نگاپور به نقل از س��ید محس��ن 
قمصری، مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت، اعالم کرد 
که پایانه جدید در نزدیکی جزی��ره خارگ در خلیج فارس، 
پس از تکمیل س��اخت تأسیس��ات آن پیش از پایان سال 
جاری میالدی، آماده صادرات نفت خ��ام نوع غرب کارون 
ایران خواهد ش��د. وی گفت: بالفاصله پس از تکمیل )خط 
لوله و پایانه(، می توانیم این نوع نفت خام را تفکیک و صادر 
کنیم.به گفته مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت، میزان 
اولیه تولید نفت خام نوع غرب کارون، 300 هزار بش��که در 
روز خواهد بود که سبب می شود این نوع نفت خام، نقشی 

مهم در رشد صادرات ایران داشته باشد.
قمصری در همین روز از آمادگی ایران برای افزایش تولید 
روزانه نفت خود ب��ه چهار میلیون بش��که در روز خبر داده 
بود. وی گفت: به مح��ض آنکه تولید ما به س��طح پیش از 
تحریم باز گردد، آماده مذاکره درباره سطح تولید خواهیم 
بود. مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت همچنین گفت 

که با وجود تثبیت سطح فروش نفت ایران به آسیا، صادرات 
روزانه جمهوری اسالمی به اروپا در ماه سپتامبر به 500 هزار 
بشکه می رس��د. قمصری همچنین اعالم کرد ایران بدون 
نیاز به تأسیسات ذخیره سازی شرکت خط لوله نفت عرب 
)سومد( در مصر می تواند به صادرات نفت خود به اروپا ادامه 
دهد ، اما همچنان برای استفاده از این خدمات با این شرکت 
مذاکره می کند. وی بدون ذکر جزئی��ات، گفت با توجه به 
افزایش استفاده از سی ان جی برای س��وخت خودرو، نیاز 
ایران به واردات بنزین در س��ال جاری میالدی کمتر شده 
است. به گفته مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت، برای 
پاسخگویی رشد چشمگیر تقاضا، صادرات نفت کوره ایران 

در سال جاری میالدی افزایش یافته است.

اتاق خبر: معاون وزیر صنعت با اشاره به اینکه تجمیع 
واحدهای کوچک س��نگ آهن و حمای��ت از آنها 
ضرورری اس��ت، گفت: س��رانه مصرف فوالد در 

کشور باید به 350 کیلوگرم افزایش یابد.
مه��دی کرباس��یان مص��رف ف��والد را یکی از 

شاخصهای توس��عهیافتگی کش��ورها دانست و 
گفت: س��رانه مصرف فوالد در ایران اکنون بین 200 

تا 220 کیلوگرم است که عدد مناس��بی نیست و البته یکی از 
دالیل آن را میتوان رکود و نبود ساخت و س��از دانست؛ از این 
رو باید به این حوزه بیش��تر توجه ش��ود؛ به ط��وری که طبق 
طرح جامع فوالد، س��رانه مص��رف این فلز ب��ه 350 کیلوگرم 
افزایش یاب��د.وی ادام��ه داد: توجه به صنعت ف��والد نیازمند 
توجه به س��نگ آهن است؛ چراکه س��نگ آهن یکی از ذخایر 
غنی معدنی ایران اس��ت؛ البته در این زمینه بخش��خصوصی 
محور اصلی است. در شرایطی که قیمت س��نگ آهن و فوالد 
به طوری جدی افت کرده و مش��کل رکود وجود دارد، دریافت 
1200 تا 1300 میلیارد تومان ح��ق انتفاع و حقوق دولتی، در 
شرایط کنونی کارشناسی نیست. رئیس هیات عامل ایمیدرو 
با بیان اینکه این امر س��بب شده که در ش��رایط فعلی فشار به 

واحدها و معادن دوچندان شود، اظهار داشت: مساله 
اساس��ی قیمت تمامشده اس��ت؛ زیرا کشور ما به 
س��مت تعادل اقتصادی با منطقه و جهان پیش 
میرود و تکنرخی ش��دن ارز در راستای همین 
اندیشه است. وی قیمت تمام شده را از مباحث 
اساس��ی صنعت فوالد و رقابت دانس��ت و افزود: 
یکی از بحثهای اساس��ی، نرخ حمل و نقل است که 
 سبب آس��یب زدن به واحدهای کوچک س��نگ آهن میشود؛

این در حالی است که قیمت سنگ آهن در اکثر معادن کشور 
قابل رقابت است؛ اما به دالیل دیگری همچون کمبود خطوط 

آهن یا بندر، دچار مشکالتی میشویم.
کرباسیان تجمیع واحدهای کوچک سنگآهن و حمایت از آنها 
را مهم و ضروری خواند و بر ضرورت نزدیکتر شدن و همگرایی 
س��نگ آهنیها و فوالدیها تاکی��د و تصریح کرد: در گذش��ته 
سیاستگذاریهای س��نگ آهن، فوالد و زغالسنگ متمرکز بود 
و در یکجا تعیین میشد؛ اما اکنون جدا ش��ده است. وی اظهار 
داشت: تعدادی از طرحهای گندله، کنسانتره و آهن اسفنجی 
تا پایان سال جاری راهاندازی میشود، بنابراین تولیدات سنگ 

آهن در داخل مورد نیاز مخواهد بود و به مصرف داخل میرسد.

اتاق خبر: وزیر نفت با بیان اینکه ایران از هر تصمیمی که 
از سوی تولیدکنندگان برای بازگرداندن ثبات به بازار نفت 
گرفته شود، حمایت میکند، گفت: نفت 55 دالری مناسب 

و مورد عالقه اکثر اوپکیها است.
بیژن نامدار زنگنه امروز پس از دیدار با »محمد بارکیندو« دبیرکل 
اوپک با بیان اینکه ایران از هر تصمیمی که از سوی تولیدکنندگان 
برای بازگرداندن ثبات به بازار نفت گرفته ش��ود، حمایت میکند؛ 
گفت: قیمت مورد عالقه بیشتر اعضای اوپک برای نفت 50 تا 60 
دالر اس��ت، با این وجود نفت 55 دالری را مناسب ارزیابی میشود 

و این قیمت سبب میش��ود، تولید نفت برای اعضای اوپک افزون 
بر درآمدزای��ی مطلوب، اقتص��ادی و مفید باش��د و در عین حال 
رقبای آنها نتوانند تولید را باال ببرند. وزیر نفت با اشاره به اینکه این 
نخستین سفر بارکیندو به عنوان دبیرکل به ایران است، تاکید کرد: 
ایران کماکان از ایشان در سمت جدیدشان حمایت میکند. وی با 
بیان این که در این دیدار، مذاک��رات خوبی درباره بازار نفت انجام 
شد، خاطرنشان کرد: مواضع ایران در نشست غیر رسمی اعضای 
اوپک در الجزایر برای دبیرکل تشریح شد، ضمن اینکه مذاکرات 

وی با برخی کشورها هم به ایران انتقال داده شد.

ایران نفت جدیدی به بازار جهانی معرفی می کند

واحدهای کوچک سنگ آهن تجمیع شود

توافق اوپکی ها بر سر نفت ۵۵ دالری
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راهروهای اتاق

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اهواز اعالم کرد: 
رفع موانع محیط کسب و کار اولویت 

اول اتاق ایران
اتاق خبر:  بعد از انتخابات ریاست 
اتاق ایران، رفع موانع محیط کسب 
و کار و مش��کالت بخش خصوصی 

در اولویت قرار داده خواهد شد.
عض��و هی��ات نماین��دگان ات��اق 
بازرگانی اهواز ابراز امیدواری کرد 
که با انتخ��اب رئیس جدی��د اتاق 
ایران، ات��اق بتواند به جای��گاه واقعی خ��ود در اقتصاد ایران 

بازگردد.
عدنان موسی پور عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اهواز 
و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگان��ی ایران در گفت و گو 
با اتاق خبر با بی��ان این نکته که   انتخاب��ات اخیر اتاق ایران 
باعث سربلندی این مجمع بخش خصوصی شد، گفت: این 
انتخابات باعث شد که اتاق ایران بتواند از برحه حساسی که 
بعد از استعفای محسن جالل پور در آن گرفتار آمده بود به 
خوبی عبور کند. در حقیقت می توان گفت که این انتخابات 

باعث سربلندی اتاق ایران و هیات نمایندگان آن شد.
 موس��ی پور با تاکید بر فاصله کم آرای دو نامزد ریاست اتاق 
ایران افزود: فاصله آرا دو نامزد بس��یار کم بود و علیرغم این 
فاصله کم انتخابات در فضای بس��یار خوب و اخالقی برگزار 
ش��د. با این حال هیات نمایندگان با آقای ش��افعی ریاست 
کنونی اتاق ایران همکاری الزم را خواهند کرد تا اتاق ایران 
در مسیر درس��ت و صحیح خود که همان رفع موانع محیط 

کسب و کار و مشکالت بخش خصوصی است حرکت کند.
عضو هیات نماین��دگان اتاق بازرگانی اهواز مش��کالت اتاق 
ای��ران را به دو دس��ته درون اتاقی و برون اتاق تقس��یم کرد 
و گفت: اتاق ایران نیازمند اصالح س��اختار است. به شخصه 
شاهد این مس��ئله هستم که در جلس��ات هیات نمایندگان 
تحرک چندانی از س��وی هیات نمایندگان مش��اهده نمی 
ش��ود و به نوعی می توان گفت که نمایندگان نقش چندانی 
در جلس��ات ندارند. موس��ی پ��ور ضمن پیش��نهاد افزایش 
جلس��ات هیات نمایندگان به دو روز در م��اه ادامه داد: این 
امر باعث می ش��ود که نمایندگان ش��ناخت بهتری از یک 
دیگر داشته باشند و پیش��نهاد های بهتری در جلسات ارائه 
شود. متاسفانه کمیسیون های اتاق ایران چندان جایگاهی 
در تفکرات اتاق ای��ران ندارند و به نظر می رس��د که باید به 
کمیس��یون ها ارزش بیش��تری داده ش��ود. وی با تاکید بر 
فراجناحی بودن اعضای اتاق در مورد نقش اتاق در تحوالت 
بعد از برجام گفت: بخش خصوصی نتوانست از تحوالت بعد 
از برجام منفعتی ببرد و به قولی به بازی گرفته نشد. هرچند 
که این مس��ائل بیش تر به س��اختار نظام اقتصادی کش��ور 
برمی گردد اما امیدوار هستیم که ش��افعی با توجه به اینکه 
فردی برآمده از بخش خصوصی است بتواند گامی در جهت 

رفع مشکالت بخش خصوصی بردارد.
عضو هیات نمایندگان ات��اق بازرگانی اهواز در م��ورد اولویت 
داش��تن طرف های بازرگانی خارحی ایران گفت: به نظر من با 
توجه به وضعیت کشور های حوزه خلیج فارس و آسیای میانه، 
این کشورها برای صادرات محصوالت ایرانی اولویت دارند. زیرا 
این کشور ها بیشتر مصرف کننده هستند و در تجارت خارجی 

باید تالش شود ایران بیشتر فروشنده باشد تا خریدار.
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اتاق خبر: غالمحسین جمیلی 
معتقد است که برنامه و عملکرد 
اتاق باید با تغیی��ر رویه و نگاه به 

اقتصاد امروز برنامه ریزی شود.
 اتاق خبر-گروه اقتصادی: پس 
از کش و قوس ه��ای فراوان در 
مس��یر انتخابات ریاس��ت اتاق 
ای��ران که یکش��نبه در پارلمان 
بخ��ش خصوص��ی انجام ش��د 
غالمحسین ش��افعی با اختالف 
اندک��ی از س��ایر کاندیداه��ا بر 
صندلی ریاس��ت این اتاق تکیه 
زد. شافعی از جمله افرادی است 
که در پس��ت های مختلف اتاق 
حض��وری فعال داش��ته و طبق 
گفته ه��ای وی یک��ی از برنامه 
هایش اص��الح برخ��ی امور در 
پارلمان بخش خصوصی کشور 
است. اتاق خبر برای بررسی این 
موضوع گفتگویی داشته است با 
غالمحسین جمیلی رییس اتاق 
بازرگانی زنج��ان که به تفصیل 

آورده شده است: 
با توجه به اینکه غالمحسین 
شافعی در دوره های پیشین 
ریاس�ت ات�اق ای�ران را بر 
عهده داش�تهحضور مجدد 
وی در راس پارلم�ان بخش 
خصوصی را چط�ور ارزیابی 

می کنید؟
ج��دای از اینکه آقای ش��افعی 
تجربه قبل��ی در ریاس��ت اتاق 
دارند نسبت به سایرین مزیتی 
دارن��د که ط��ی دو ده��ه اخیر 
مس��ئولیت های مهم��ی مانند 
ریاست اتاق مشهد، عضویت در 
هیات رییسه اتاق تهران و غیره 
داش��ته اند. این مسائل موجب 
می ش��ود که او بتواند شناخت  
کاملی از ظرفیت ه��ا و توانایی 
ه��ای بخش خصوصی داش��ته 
باش��د. از طرف��ی دیگ��ر نحوه 
فعالیت ش��افعی به شکلی بوده 
که توانس��ته مشکالت و کمبود 
هایی که در کس��ب و کار وجود 
دارد را شناسایی کند تا با درنظر 
گرفتن آن ه��ا اقدامات موثری 
انج��ام دهن��د. ج��دا از اینک��ه 

ریاست این دوره اتاق بازرگانی 
ایران به عنوان  یک فرصت برای 
مهندس شافعی تلقی می شود 
تا حد زیادی موجب می ش��ود 
ک��ه س��طح انتظ��ارات اعضا از 

رییس اتاق باال برود.
دلی�ل اینک�ه اعض�ای اتاق 
آق�ای ش�افعی را انتخ�اب 

کردند چه بود؟
بخ��ش خصوصی نی��از به مدیر 
و نماین��ده ای دارد که خودش 
از بدنه بخش خصوصی باش��د 
که طی س��ال های گذش��ته با 
احاطه ب��ر فعالی��ت این بخش 
همه زوایا ک��ه در بهبود فضای 
کس��ب و کار آن تاثی��ر گ��ذار 
اس��ت را بررس��ی کرده باشد و 
به توس��عه آن همت ورزد. آنچه 
که اعضا از رییس اتاق بازرگانی 
ایران انتظار دارند حفظ و ایجاد 
استقالل اتاق است در حقیقت 
اتاق بازرگانی یک نهاد مستقل 
اس��ت وضرورتی ن��دارد که به 
س��ایر ارگان ها وابس��ته باشد، 
لذا ش��افعی ب��ا برنام��ه ریزی و 
اجرای سیاس��ت ه��ای کارآمد 
می تواند این اه��داف را محقق 
س��ازد. نکته مهم این است که 
اگر چه اتاق مش��اور دولت است 
اما باید همواره خ��ود را از گزند 
هایی ک��ه موجب تغیی��ر رویه 
در روال کاری اش م��ی ش��ود 
ن��گاه دارد که این م��ی تواند به 
فعالیت بهتر بخ��ش خصوصی 
کمک کن��د. ریی��س منتخب 
اتاق در س��خنرانی ای که پیش 

از انتخاب��ات داش��تند به نکات 
ظریفی اش��اره ک��رده ان��د، در 
صورت��ی که ب��ه ای��ن مقوالت 
پرداخته ش��ود می توان تا حد 
زیادی فعالیت بخش خصوصی 
را توسعه و سامان داد. ما امیدوار 
هستیم که یک همت جمعی در 
اعضای اتاق ش��کل گیرد که به 
واس��طه آن بتوانیم با همفکری 
به مس��یری در جه��ت اعتالی 
جایگاه بخش خصوصی دس��ت 

یابیم.
اتاق ایران در ش�رایط فعلی 
نیاز ب�ه اصالحات چه اموری 

دارد؟  
آنچه که طی سال های گذشته 
به عنوان ظرفی��ت های اجرایی 
اتاق شکل گرفته است منطبق با 
نیازها و ضروریات آن زمان بوده 
اس��ت که در ح��ال حاضر الزم 
اس��ت تغییراتی در برنامه های 
پیش روی اتاق شکل بگیرد که 
به واسطه آن انتظارات و اولویت 
های جدید لحاظ شود. با توجه 
به اینکه همواره بخش خصوصی 
انتقاداتی مبنی بر ایس��تا بودن 
دولت دارد باید مراقب باش��یم 
که بخ��ش خصوصی خود دچار 
این مشکل نشود لذا الزم است 
اقداماتی صورت گیرد که بتوان 
بدنه اتاق را متناس��ب و مناسب 
با انتظارات ام��روز اتاق تنظیم 
کنیم و نهایتا با کارآمد ش��دن 
بخش های متفاوت آن بتوانیم 
 از تم��ام ظرفی��ت ه��ای ات��اق 

بهره مند شویم.

شافعی با امور اتاق بازرگانی آشناست
رییس اتاق بازرگانی زنجان در گفتگو با اتاق خبر:

 اتاق
 بازرگانی
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گفت و گو
ایرج تاج الدین - عضو هیأت مدیره خانه اقتصاد ایران

الگویی برای حمایت از 
صنایع وجود ندارد 
اتاق خبر: تاج الدین  در خصوص 
نحوه حمایت دولت از صنایع گفت: 
دولت به دلیل نداش��تن یک برنامه 
جامع در زمین��ه حمایت از صنایع، 
نمی تواند صنای��ع کوچک و بزرگ 
را به صورت راهبردی حمایت کند، 
همچنین در اعطای تسهیالت فاقد 

برنامه ریزی می باشد. وی در زمینه علت حمایت نادرست 
دولت بیان کرد: نبود یک مدل حمایت��ی در صنایع باعث 
اختالل در این زمینه ش��ده و بدیهی اس��ت با تعریف مدل 
حمایتی مناس��ب، دولت بهتر م��ی تواند ب��ه ایفای نقش 

مادری برای صنایع بپردازد.
تاج الدین ادام��ه داد: همانگونه مادر ی��ک خانواده به طور 
ناخواس��ته تابع یک مدل حمایتی می باش��د به طوری که 
حمایت از فرزند خود را منوط به دوره س��نی وی می کند، 
دولت نیز باید صنایع را با توجه به ش��رایط و ظرفیت های 

آن صنعت مورد حمایت قرار دهد.
وی افزود: در صورت اعتقاد به چرخه عمر چه برای انس��ان 
ها و چ��ه برای صنعت و کش��ور باید بپذیری��م که حمایت 
دولت از صنایع باید متناس��ب با چرخه عمر و میزان رشد 
صنعت مورد نظر باش��د، اگر دولت تم��ام صنایع کوچک و 
بزرگ را به یک ش��کل حمایت نماید همانند مادری است 
که تمام فرزندان خود را بدون توجه به شرایط سنی آن ها 

پشتیبانی می کند.
عضو هی��ات مدیره خانه اقتص��اد ایران در رابطه با ش��یوه 
مطلوب حمایت دول��ت از صنایع مطرح ک��رد: قوه مجریه 
باید متناس��ب با میزان رشد و بلوغ ش��رکت های صنعتی 
به حمایت از آن ها بپردازد؛ زمانی که ش��رکت ها کوچک 
هستند و یا زمانی که به بلوغ رسیده اند، باید حمایت های 
خاص همان دوره ش��امل ای��ن صنایع گ��ردد و همچنین 

زمانی که شرکت ها بزرگ شدند از آن ها حمایت بگیرد.
ت��اج الدین ادام��ه داد: در ح��ال حاضر صنایع��ی همچون 
مس، خ��ودرو، فوالد ب��ه مرحله بلوغ رس��یده ان��د و نباید 
همچون صنایع کوچک حمایت ش��وند بلک��ه این صنایع 
باید در ش��رایط خاص اقتصادی کمک ح��ال دولت بوده و 
عامل دغدغه آن نباش��ند. وی در رابطه با مسائلی که باعث 
جلوگیری از شیوه صحیح حمایتی شده است اظهار داشت: 
دالیلی همچون نبود مدل حمایتی، مشخص نبودن مزیت 
های صنعتی کشور، اطالع نداشتن از سطح بلوغ هر صنعت 
و جایگاه آن در چرخه عمر باعث ش��ده اس��ت که دولت به 
صورت ناش��یانه از صنایع حمایت نماید. تاج الدین تصریح 
کرد: به طورمثال صنعت خودروس��ازی با توجه به نداشتن 
مزیت رقابتی نباید بدین ش��کل حمایت شود، این مسئله 
باعث تبدیل صنعت خودرو س��ازی به یک صنعت وابسته 
به دولت شده است. عضو هیات رییس��ه خانه اقتصاد ایران 
در زمینه راهکارهای موجود برای تصحیح حمایت دولت از 
صنایع عنوان کرد: از وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار 
می رود که با طراحی یه مدل حمایتی مناس��ب و منطقی 
صنایع را مورد حمایت قرار ده��د و باتوجه به منابع محدود 

مالی کشور از حمایت های بی برنامه خودداری کند.

ادامه از صفحه اول
لزوم حمایت از اتاق

همچنی��ن در زمان فعل��ی باید 
حداکث��ر  ات��اق  هیات رئیس��ه 
همکاری و همراه��ی را با رئیس 
جدید داشته باش��د و بسان یک 
تیم و س��ازمان نیرومند در زمان 
کوتاه تر و با کیفیت مناسب تری 
اقدام��ات الزم جه��ت رف��ع و 
حل مش��کالت موج��ود در اتاق 
ص��ورت پذی��رد. بدیهی اس��ت 
کمیس��یون های مختل��ف اتاق 
بازرگانی هم در این زمان به طور 
کامل در پشت سر رئیس جدید 
ق��رار بگیرن��د و س��عی کنند با 
ظرفیت های  بیشتری  همکاری 
گس��ترده باقی مانده در اقتصاد 
کش��ور و به خص��وص در بخش 
خصوص��ی را به س��مت بالفعل 

شدن حرکت دهند.
فصل همدلی

تعمدا عن��وان این یادداش��ت را 
فص��ل همدلی نه��اده ام؛ چراکه 
به عنوان ی��ک فع��ال اقتصادی 
و کس��ی که خ��ود س��ال ها در 
اتاق های مختلف بازرگانی کشور 
مشغول به خدمت بوده ام با توجه 
به ش��رایط خاصی که کشور در 
آن قرار دارد یک��ی از مهم ترین 
راهکارها را ایج��اد اتحاد داخلی 
در  به خص��وص  و  کش��ور  در 
بخش خصوصی کشور می دانم. 
بنابرای��ن ن��ه تنه��ا اتاقی ه��ا، 
دولت  کمیسیون ها،  تشکلی ها، 
و مجل��س بای��د به هم��کاری با 

رئیس جدید اتاق ایران بپردازند، 
بلکه باید افراد و گروه های دیگر 
اع��م از تولیدکنن��ده و فع��االن 
حوزه های مختلف در تعاملی دو 
سویه نوعی همدلی و همکاری را 
ایجاد کنند تا در زمان کمتری از 
مشکالت عدیده اقتصادی مردم 
بکاهند. بنابراین ب��ه این منظور 
در فصل جدیدات��اق باید حرف 
اول و آخر را بزند، باید دلسوزان 
و متخصصان گرد ه��م آیند، در 
فصل جدید باید ب��ه فکر اصالح 
برخ��ی از قوانین و بوروکراس��ی 
دس��ت و پاگی��ر در ات��اق برای 
چاب��ک، س��ریع و کاربردی ت��ر 
ش��دنش بود. بای��د در این فصل 
نوین همدلی، اتاق باید بیش��تر 
از هر زمان دیگری ب��ه فکر امور 
بین الملل، حض��ور در بازارهای 
جهان��ی و منطق��ه ای و افزایش 

توان بازیگری خود در راس��تای 
منافع ملی کشور باشد. در فصل 
جدید باید از هزینه های اضافی، 
ریخت و پاش ها و برخی روش ها 
و راه ه��ای س��نتی ک��ه هزینه 
آنها از فایده ش��ان بیشتر بوده و 
هس��ت اجتناب کرد و طرحی نو 
درانداخت. فصل ن��و، فصل بلوغ 
فکری بخش خصوصی باید باشد 
و بیاییم از صمیم قلب و دست در 
دست هم در هرکجا و با هر ایده 
و مرامی که هستیم برای اعتالی 
اتاق و بخش خصوصی گام های 
بلندتر و مطمئن تری برداریم که 
بی ش��ک چنین روندی منجر به 
ش��کوفایی هرچه بیشتر اقتصاد 
افزای��ش ظرفیت های  کش��ور، 
عملی و مهم ت��ر از همه کاهش 
مش��کالت م��ردم و رضایت آنها 

خواهد شد.

فصل نو همدلی
ابراهیم جمیلی – رییس خانه اقتصاد ایران: 

ات�اق خب�ر:  دبیر کمیس��یون معدن 
خان��ه اقتص��اد ای��ران در خصوص 
ایمن��ی کار کارگران مع��دن گفت 
: طبق م��اده  18 آیی��ن نامه نظام 
مهندسی در قوانین مربوط به بخش 

معدن وجود مس��ئول ایمن��ی،  فنی 
و مس��ئولین ناظر در هنگام کار الزامی است 

اما برخی از کارگران با س��هل ان��گاری و عدم 
آموزش و شرح شغلی معین در رابطه با کارکرد 
دستگاه های سنگین به خود و دیگران آسیب 

می رسانند .
وی افزود : افزایش گازهای اس��یدی مشکالت 

ریوی را برای کارگران ب��ه همراه دارد، 
متاس��فانه ع��دم معاینه ش��اغلین و 
کارگران یکی از معض��الت اصلی و 
البته زجرآور فعاالن این حوزه است 
؛ در حالیکه وجود ی��ک درمانگاه و 
پزشک یا کارش��ناس بهداشت در هر 
معدنی الزامی است اما در هیچ یک از معادن 
داخل کشور درمانگاهی ساخته نشده است تا 
کارگران و مسئولین معدن کمتر دچار بیماری 
ش��وند. پیری اظهار داش��ت: تامین بهداشت، 
خوراک و پوش��اک می تواند در تس��هیل کار 

کارگران معدن موثر واقع شود .

احسان پیری ، دبیر کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران

عدم معاینه  پزشکی از معضالت اصلی کارگران معدن!
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یادداشت

چرا در تشکل ها هیات رییسه وجود دارد؟
اتاق خبر: بعضي از مس��ائل 
ظاهري بدیهي دارند اما زماني 
که نحوه برخ��ورد با آن پدیده 
را مي بینیم، متوجه مي شویم 
فلسفه وجودي آن درک نشده 
است. یکي از مس��ائل بدیهي 
مدیریت گروه��ي بر نهادهاي 
مختلف اس��ت. در ش��رکت ها و تش��کل ها ش��اهد 
هستیم که قوانین و آیین نامه ها حداقل تعدادي را 
براي هیات مدیره یا هیات رییسه ها مطرح مي کنند. 
در حقیقت کمتر نهادي را مي توان یافت که قانون 
تولیت آن را تنها ب��ه یک فرد واگذار کرده باش��د و 
در اکثر نهادها مدیریت به ص��ورت جمعي صورت 
مي گیرد. در ح��ال حاضر 2 رویکرد نس��بت به این 
موضوع در تشکل ها وجود دارد. در بعضي تشکل ها 
شاهد هستیم که رییس تمام اختیارات را بر عهده 
مي گیرد و هیچ کاري بدون نظر وي ممکن نیست. 
در این ش��رایط س��ایر اعضاي هیات مدیره یا هیات 
رییسه عمال تشریفاتي هستند و در امور هیچ گونه 
دخالتي نمي کنن��د. در حالت دوم تش��کل هایي را 
مي بینیم که کلیه اعضاي هیات رییسه در آن نقشي 
قابل قبول دارند و عضویت در هیات رییس��ه داراي 
اهمیت اس��ت. در این ش��رایط هم رقابت زیادي بر 
سر کسب کرسي هیات رییسه آغاز مي شود و افراد 
براي حضور در هیات رییس��ه حتي در شرایطي که 
رییس نیس��تند، تالش مي کنند. با این وجود هنوز 
یک مس��اله اصلي مغفول واقع ش��ده اس��ت و آن 
اهمیت تقسیم کار در هیات رییسه ها است. اگر قرار 
است هر فرد در هیات رییس��ه کاري جداگانه را در 
نظر بگی��رد و انجام دهد عمال عل��ت وجودي روش 
گروهي در مدیریت زیر س��وال مي رود. در حقیقت 
هیات رییسه به جاي رییس مورد تاکید قانون بود تا 
نه یک فرد بلکه یک تی��م مدیریت را برعهده گیرد. 
اما در ایران مشکل از آنجایي آغاز مي شود که افراد 
به جاي راي دادن به تیم به فرد راي مي دهند و پس 
از ایجاد هیات رییس��ه تازه اف��راد آن مي خواهند 
تقس��یم وظایف انجام دهند. براي مث��ال در اتاق 
بازرگاني ای��ران بدون آنکه به ام��کان تجمیع تیم 
هیات رییسه توجه ش��ود به روش س��نتي بر سر 
تعداد کرس��ي میان گروه هاي صاحب نفوذ معامله 
صورت مي گیرد. در دوره هش��تم معامل��ه به این 
صورت بود که محس��ن جالل پور ب��ه عنوان یک 
رییس اتاق شهرستان نقش وزنه تعادلي و ریاست 
را ایفا کرد و 3 کرسي سهم تهران و 3 کرسي سهم 
شهرس��تان ها ش��د. درباره افراد این 3 کرسي نیز 
گروه مقابل حق نظر دادن نداشت. در اتاق هفتم، 
ششم و پنجم نیز چنین موضوعاتي وجود داشت. 
ش��اید دلیل اینکه تا قبل از ات��اق پنجم رضایت از 
اتاق بازرگاني بیش��تر بود در این نکته نهفته باشد 
که رییس وقت خود س��ایر اعضاي هیات رییسه را 
انتخاب مي کرد و تیمي از هیات رییس��ه کارها را 
در پی��ش مي گرفت. هرچند این روش دس��توري 
نیز داراي نقص هاي فراوان است ولي الاقل هیات 

رییسه یي هماهنگ را ایجاد مي کند.
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اتاق خب�ر:  پیمان باباخانلو  با بیان اینکه بخش تعاونی به استناد 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، یکی از ارکان اقتصاد کشور 
است، بر اهمیت جایگاه اقتصاد تعاونی تاکید نموده و وجود قانون 
مس��تقلي براي این بخش از اقتصاد کش��ور را دلیلي ب��ر این ادعا 
دانست.وي اضافه کرد که بیش از 50 هزار مورد از این تعاونی ها در 
حوزه تولید، حدود 30هزار واحد از آن ها در بخش خدمات و مابقی 

در حیطه توزیعی فعالیت می کنند.
باباخانلو با بی��ان اینکه تعاونی ه��ا در حوزه ه��اي متنوعي چون 
کش��اورزی، صنع��ت و مع��دن، خدم��ات بهداش��تي و درماني، 
آموزشي، مصرف، مس��کن و اعتبار  فعالیت می کنند؛ اعالم کرد: 
گرچه براساس قانون برنامه پنجساله پنجم توس��عه  و نیز قانون 
اجراي اصل 44 قانون اساس��ي، باید سهم بخش تعاون در اقتصاد 
ملی در س��ال پایاني برنامه ب��ه 25 درصد می رس��ید، لکن بنابه 
دالیلي، منجمله عدم تامین منابع اعتب��اري الزم، این امر محقق 
نشد و در حال حاضر س��هم بخش تعاوني در اقتصاد ملّي بین 5 تا 
7 درصد برآورد مي ش��ود.وی ادامه داد: گرچه، بخشي از این عدم 
تحقق برنامه نیز به شرایط کلي حاکم بر اقتصاد کشور در شرایط 
تحریم بازمي گردد.مدیرکل توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعي در بخش دیگري به تشریح طرح ها و پروژه هاي معاونت 
امور تعاون در جهت تحقق سیاستهاي اقتصاد مقاومتي پرداخت و 
از تصویب سه پروژه، ذیل دو طرح پیشنهادي به کمیته کارشناسی 

کارگروه ملّي مردمی کردن اقتصاد خبر داد.
باباخانلو گفت: این پروژه ها در جهت توسعه تعاوني هاي فراگیرملّي، 
توسعه و عمران شهرستاني و سهامي عام به اجرا درخواهند آمد.وی 
با اشاره به اینکه راهبرد توسعه بازار تعاوني ها و افزایش صادرات، و 
نیز راهبرد توسعه اشتغال در بخش تعاون، دو راهبرد اصلي معاونت 
امور تعاون در سال جاري مي باشد، بر عزم اداره کل توسعه تعاون 
براي ارتقاء ص��ادرات تعاوني ها از 1/7 میلیارد دال در س��ال 94 به 

حداقل 3 میلیارد دالر در سال جاري خبر داد.
مدیرکل توس��عه تعاون وزارت تعاون، کار و رف��اه اجتماعي اعزام 
هیات هاي تجاري متشکل از مدیران تعاوني ها و میزباني هیات هاي 
بازرگاني خارجي از س��وي بخش تعاون را در همین راستا ارزیابي 
نموده و اضافه ک��رد: تعاوني ها در جذب س��رمایه گذار خارجی و 
استفاده از منابع مالی با منش��اء خارجي فعال تر شده اند. افزایش 
حضور تعاوني ه��ا در رویدادهاي تجاري داخل��ي و بین المللي را 
از نشانه هاي این تحرک در ش��رایط جدید حاکم بر فضاي کسب 
و کار ب��وده و تعاوني ها به توفیقات��ي در عق��د قراردادهای صدور 
کاال و خدمات نائل ش��ده اند.باباخانلو در ادامه به تش��ریح اهداف 
و برنامه هاي برگزاري »نمایش��گاه دس��تاوردها و توانمندي هاي 

تعاوني ها« پرداخت و گفت: این نمایش��گاه از 9  تا 12 شهریورماه 
س��ال جاري، در هفته دولت و در آستانه هفته تعاون در فضایي به 
وس��عت تقریبي 3000 مترمربع در محل دائمي نمایشگاه هاي 
شهرداري تهران )بوستان گفتگو( برگزار خواهد شد. پیش بیني 
مي ش��ود حدود 150 تش��کل تعاوني در این نمایش��گاه به ارائه 
توانمندی ها و معرفي ظرفیت های خود به مس��ئوالن و مقامات 
کش��وری، کارشناس��ان و عالقمندان بپردازند.وی افزود: مسلما 
معرفي توانمندی های بخش تعاون تاثیر مثبتي بر جلب حمایت 
مس��ئوالن ارش��د و تأمین بودجه مورد نیاز براي توس��عه بخش 
خواهد داشت. وي با بیان این مطلب که نمایشگاه شهریورماه، از 
نوع نمایشگاه هاي عمومي بوده و لذا هیچ محدودیتی برای حضور 
تعاوني ها در آن وجود ندارد، از تعاوني ها براي بهره مندي بهینه از 
این فرصت مناس��ب دعوت بعمل آورد. وي همچنین اعالم نمود 
که تعاوني هاي متقاضي مشارکت در نمایشگاه، مي توانند از کمک 
هزینه اي در قالب تسهیالت قرض الحسنه صندوق کارآفریني امید 
بهره مند گردند.او همچنین از برگزاري نمایشگاه توانمندي هاي 
صادراتي بخش تعاون در آینده اي نزدیک خبر داد و برپایي آن در 
آبان ماه 95 را در راستاي تش��ویق و ترغیب تعاوني ها به حضور در 
بازارهاي خارجي و ارتقاء کیفیت تولید محصوالت در تراز جهاني 
و تاکیدي بر اراده جدي معاونت امور تعاون در ارتقاء سهم صادرات 
تعاوني ها در سبد صادرات غرنفتي کشور دانست. مدیرکل توسعه 
تعاون وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعي اظه��ار کرد: مهم ترین 
مشکلی که ش��رکت های تعاونی با آن دس��ت به گریبان هستند 
ضعف مدیریت است  و تغییر و اصالح رویکرد مدیران تعاوني ها از 
مدیریت سنتی به مدیریت علمي و مبتني بر فنون نوین مدیریت  
از جمله برنامه هاي اصلي حوزه معاونت امور تع��اون خواهد بود. 
باباخانل��و اگرچه این تغییر را زمان بر دانس��ت، ول��ي بر برگزاري 
دوره هاي آموزش��ي حض��وري و مج��ازي به عن��وان برنامه هاي 

راهبردي موثر بر این فرآیند تاکید نمود.

تعاونی ها در جذب سرمایه  هاي خارجی فعال تر شده اند

اتاق خبر:  حس��ام عقبایی  اظهارکرد: طی ماههای 
گذشته آرامشی نسبی بر بازار مسکن حاکم بود 
و نرخ اجاره به طور متوسط 10 درصد نسبت به 
سال گذشته افزایش داشت و بازار شاهد تغییر 
چندانی در میزان اجاره بها نبود. وی پیش بینی 
کرد: روند ثبات و آرامش بر بازار رهن و اجاره در 

شش ماهه دوم سالجاری نیز ادامه یابد و تب و تاب یا 
شوکی در بازار ایجاد نشود.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران امالک درباره تاثیر کاهش نرخ 
سود سپرده بانکی بر افزایش نرخ اجاره در ماه های آتی بیان 
کرد: برای ارزیابی اثرگذاری کاهش نرخ س��ود بانکی بر بازار 
اجاره نیاز به زمان بیشتری است و با گذشت دو تا سه ماه نمی 
توان درباره چگونگی این رابطه تحلیل��ی ارائه کرد.وی اضافه 
کرد: البته تجربه نشان داده است که نرخ سود بانکی نمی تواند 

اثرگذاری چندانی بر بازار رهن و اجاره داش��ته باشد و 
نوسانات شدیدی در بازار ایجاد کند زیرا طی 50 
تا 60 سال گذش��ته، موجران همواره تمایل به 
دریافت اجاره از مس��تاجران داشته اند.عقبایی 
بیان کرد: به نظر نمی رسد که کاهش نرخ سود 
بانکی بتواند تاثیر عمیقی بر فرمول سهم رهن و 
اجاره بها داشته باش��د و در ماه های آتی نیز شرایط 
با همین روند و ثباتی نس��بی ادامه م��ی یابد.رئیس اتحادیه 
مش��اوران امالک به دالیل متفاوت دریافت ره��ن و اجاره از 
سوی موجران اشاره کرد و گفت: بیشتر صاحبان امالک، اجاره 
کاالی مس��کن را راهی برای امرار معاش و گذران زندگی می 
دانند و تنها تعداد کمی آن را، گزینه ای برای سرمایه گذاری 
در نظرمی گیرند برهمین اس��اس پیش بینی می ش��ود که 

کاهش نرخ سود بانکی، درافزایش سهم اجاره بها موثر نباشد.

کاهش ۲ تا ۳ درصدی اجاره بها در پاییز و زمستان



سالمت7  

اخبار

پیشگیری از حمله های آسمی با مصرف 
D ویتامین

ات�اق خب�ر:  مص��رف مکمل ه��ای 
خوراکی ویتامین D می تواند به کاهش 
خطر حمله های ش��دید آسمی کمک 
کند.نتایج یک مطالعه پزشکی حاکی 
از آن اس��ت ک��ه مص��رف قرص ه��ای 
ویتامین D احتمال بس��تری ش��دن 
بیماران مبتال به آس��م بر اثر بروز حمله 

شدید آسمی را از 6 درصد به 3 درصد کاهش می دهد. پرفسور 
"آدریان مارتینائو" متخصص ارش��د این مطالع��ه گفت: در این 
بررس��ی آزمایش هایی روی 435 کودک و 658 فرد بزرگس��ال 
که دچار آسم خفیف تا متوس��ط بودند انجام گرفت. همچنین 
مشخص شد مصرف مکمل های ویتامین D در کنار درمان های 
استاندارد آسم به طور چشمگیری خطر حمله آسمی شدید را 
بدون به جا گذاشتن عوارض جانبی کاهش می دهد.به گزارش 
روزنامه ایندیپندنت، وی همچنین اف��زود: محدودیت هایی در 
انجام این مطالعه به منظور مشخص شدن تاثیرگذاری ویتامین 
D در کاهش خطر حمله های آسمی در تمامی مبتالیان به این 
بیماری وجود داشته اس��ت. همچنین الزم است آزمایش های 
بیشتری روی نقش مصرف مکمل های ویتامین D در کودکان 
و بزرگساالن مبتال به آسم شدید انجام شود تا مشخص گردد آیا 

این بیماران نیز از مصرف این مکمل ها سود می برند؟

عواقب نامطلوب بارداری قابل پیش بینی 
و پیشگیری است

اتاق خبر: یک فلوش��یپ پریناتولوژی 
عنوان کرد: زنان در مع��رض خطر ابتال 
به عواقب نامطلوب بارداری می توانند با 
سونوگرافی در هفته 11 تا 13 و سه ماهه 
دوم ب��ارداری با تعیین س��رعت جریان 
خون در ش��ریان رحم��ی و مارکرهای 

سرمی شناسایی شوند.
اتاق خبر: دکتر اشرف السادات جمال در آستانه پانزدهمین کنگره 
بین المللی زن��ان و مامایی ای��ران درباره روش پی��ش بینی عواقب 
نامطلوب بارداری، اظهار ک��رد: زنان بارداری ک��ه در معرض خطر 
ابتال به عواقب نامطلوب بارداری مانند مسمومیت حاملگی، زایمان 
زودرس، محدودیت رشد داخل رحمی جنین و ... هستند، می توانند 
با مشورت پزش��ک معالج خود برای پیش بینی عواقب  احتمالی و 
تعیین روش های درمانی آن اقدام کنند. وی افزود: این دسته از زنان 
می توانند در هفته 11 تا 13 بارداری یا سه ماهه دوم برای پیش بینی 
این عواقب اقدام کنند. پیش بینی این مسائل به کمک داپلر )تعیین 
سرعت جریان خون( در شریان رحم انجام می شود که اگر فرد در این 
روش مقاومت نشان داد، عواقب احتمالی پیش بینی می شود و برای 
پیشگیری از بروز آن، اقدام و یا روش های مداخله ای طراحی می شود. 
این استاد گروه زنان و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران در ادامه 
افزود: در س��ه ماهه دوم بارداری عالوه بر داپلر می توان از مارکرهای 
س��رمی نیز اس��تفاده کرد. جمال با بیان اینکه پیش بینی عواقب 
نامطلوب بارداری در حال حاضر برای تمام زنان باردار انجام نمی شود، 
گفت: اگر پزشک معالج بر اساس معاینات، سابقه بارداری های قبلی 
و خانوادگی و ... احتمال بروز عواقب را در آنها پیش بینی کرده باشد، 

می تواند بررسی داپلر شریان رحمی را درخواست کند.
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سازمان جهانی بهداشت:

ماالریا در سریالنکا ریشه کن شده است
اتاق خب�ر: سازمان جهانی بهداش��ت )WHO( اعالم 
کرد: سریالنکا به دستاورد قابل توجهی دست پیدا کرده 

و اکنون عاری از ماالریاست.
ات��اق خبر: "پون��ام کتراپال س��ینگ" مدی��ر منطقه ای 
س��ازمان جهانی بهداش��ت گف��ت: س��ریالنکا در میان 
کشورهایی بوده که در اواسط قرن 20 بیشترین آسیب را 
از شیوع ماالریا دیده است. اما اجرای برنامه ها و اقداماتی 
برای ریش��ه کن کردن ماالریا و از بین ب��ردن انگل های 

عامل بیماری در این کشور موفقیت آمیز بوده است.
همچنی��ن آموزش ه��ای بهداش��تی و نظارت های موثر 
در تحقیق اهداف ای��ن طرح ها موثر بوده اس��ت. عالوه 
بر این راه ان��دازی کلینیک های بس��یار در مناطقی که 
ش��یوع ماالریا باالس��ت نش��ان داد روش ه��ای درمانی 

موثر می تواند شرایط پیش��رفت بیماری را از بین برده و 
احتمال انتقال بیشتر آن را کاهش دهد.

به گزارش گاردین، طی سه سال و نیم گذشته هیچ مورد 
انتقال محلی ماالریا در این کشور گزارش نشده است.

اتاق خبر:  یک فوق تخصص غدد و متابولیس��م دالیل 
و چگونگی برخورد با افت قند خون را تشریح کرد.

اتاق خبر: دکتر حس��ن گنج��ی زاده زواره  اظهار 
ک��رد: هیپوگلیس��می )قند خ��ون پایی��ن( در 
ش��رایطی ایجاد می ش��ود که قند خون افراد به 

کمتر از 70 برس��د، البته واکنش افراد مختلف به 
افت قند خون متفاوت بوده و این بس��یار مهم اس��ت 

که بیمار بتواند عالئم و نشانه هایی که مخصوص به خود است 
را شناس��ایی کند.وی ادام��ه داد: بهترین راه برای تش��خیص 
هیپوگلیسمی، اندازه گیری قند خون اس��ت و چنانچه فردی 
عالئمی مشکوک به هیپوگلیسمی دارد و به دالیلی نمی تواند 
قند خون را اندازه بگیرد، ب��ا فرض بر اینکه دچار افت قند خون 
ش��ده، درمان می ش��ود.این فوق تخصص غدد و متابولیس��م 
با تأکید بر اینکه هیپوگلیس��می ش��دید می تواند باعث ایجاد 
تصادف رانندگی، صدمه، کما و حتی مرگ شود، افزود: لرزش، 
عصبانیت یا اضط��راب، تعریق، تحریک پذی��ری، زودرنجی یا 
بی حوصلگی، احس��اس گیجی، هذیان گوی��ی، افزایش تعداد 
ضربان قلب، احساس سبکی سر یا سرگیجه، گرسنگی و تهوع، 
احساس خواب آلودگی، اختالل بینایی، سوزش یا بی حسی در 

لب ها یا زبان، سردرد، ضعف یا خستگی، خشم، لجاجت 
و غمگینی، کابوس های ش��بانه، تشنج و بیهوش 
شدن از جمله عالئم و نشانه های هیپوگلیسمی 
اس��ت. گنجی زاده بیان کرد: در چنین شرایطی 
مصرف 15 تا 20 گ��رم گلوکز ی��ا کربوهیدرات 
ساده که به س��رعت جذب ش��ده و باعث افزایش 
قند خون می ش��ود، ضروری اس��ت. وی با اش��اره به 
اینکه اندازه گیری مجدد قند خون پس از 15 دقیقه از مصرف 
کربوهیدارت صورت گیرد و چنانچه قندخون همچنان پایین 
)کمتر از 70( باش��د، مصرف کربوهیدرات را ب��ا همان میزان 
مجددا تکرار کنید، تصریح ک��رد: فاصله وع��ده غذایی اصلی 
یا میان وعده بیش از یک تا دو س��اعت باشد و هنگامی که قند 
خون به می��زان طبیعی )باالتر از 70( رس��ید، پ��س از درمان 

هیپوگلیسمی بیمار باید میان وعده کوچکی مصرف کند.
این فوق تخصص غدد و متابولیس��م گفت: چه��ار حبه قند در 
یک لیوان آب، یک قاش��ق سوپ خوری ش��کر یا عسل در یک 
لیوان آب، نصف لیوان آب میوه یا نوشابه غیررژیمی، دو قاشق 
سوپ خوری کش��مش، یک لیوان ش��یر کم چرب و... هر کدام 

دارای 15 گرم کربوهیدرات هستند.

چرا افت قندخون خطرناک است؟

بررسی پزشکان برزیلی نش��ان می دهد که ویروس 
زیکا می توان��د موج��ب عارضه ناش��نوایی در 

نوزادان شود.
اتاق خبر: در این بررس��ی آشکار شد ویروس 
زیکا که از طریق پش��ه های آئدس گسترش 
می یابد عالوه بر آنک��ه ن��وزادان را به عارضه 

مادرزادی میکروسفالی مبتال می کند همچنین 
می تواند موجب ناشنوایی در آنان شود.

محققان برزیل��ی در مطالعات خود دریافتن��د 6 درصد از 
70 نوزادی که آلودگی مادرش��ان به وی��روس زیکا تایید 
شده بود دچار ناشنوایی هستند و به همین دلیل عفونت 
مادرزادی از طری��ق ویروس زیکا بای��د فاکتور خطرزایی 
برای ناش��نوایی در نظر گرفته ش��ود.این مطالعه بخشی 
از تالش محققان برای درک بهتر از آس��یب های ناشی از 
ویروس زیکا در دوران بارداری است. تا کنون ویروس زیکا 

بیش��تر به دلیل ابتالی نوزاد به عارض��ه مادرزادی 
میکروس��فالی ش��ناخته ش��ده بود ک��ه باعث 
می شود س��ر نوزادان رش��د طبیعی خود را 

نداشته باشد.
همچنی��ن مطالع��ات دیگر نش��ان می دهد 
این وی��روس می توان��د با دیگر مش��کالت و 
نارس��ایی های عصب ش��ناختی، مغزی، بینایی 
و مفصلی همراه باش��د.عالوه بر ای��ن متخصصان علوم 
پزش��کی توصیه کرده اند کودکانی ک��ه در دوره جنینی 
مادرانش��ان در معرض ویروس زیکا بوده اند اما در بررسی 
های اولیه، وضعیت شنوایی شان طبیعی است باید به طور 
مرتب تحت کنترل و معاینه باشند.به گزارش خبرگزاری 
ش��ینهوا، از اواخر س��ال 2015 و ش��یوع ویروس زیکا در 
برزیل حداقل 1800 نوزاد به عارضه میکروس��فالی مبتال 

شده اند.

ویروس زیکا و خطر ناشنوایی در نوزادان
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اتحاد آمریکا و چین برای ساخت خودروی خودران
ات�اق خب�ر:  جنس��ون هوآن��گ، 
مدیرعام��ل و یک��ی از بنیانگذاران 
انویدیا در کنفرانس س��االنه "بایدو 
ورل��د" اعالم کرد ش��رکتش با بایدو 
برای س��اخت یک پلتفرم خودروی 
خ��ودران هم��کاری خواه��د کرد. 
سیس��تم عامل مبتنی بر الگوریتم 
این خودرو شامل نقشه های با کیفیت عالی و امکان شناسایی 

و واکنش به شرایط مختلف جاده خواهد بود.
هوانگ گفت: هیچ ش��رکتی در دنیا نتوانس��ته این سیستم را 
یکپارچه کرده و در میلیونها خ��ودروی خودران بکار بگیرد. اما 
این دو شرکت از قابلیتهای فنی و مهارتشان در هوش مصنوعی 

برای تحقق چنین هدفی استفاده خواهند کرد.
این شراکت پس از موافقت رگوالتورهای آمریکایی برای تست 
خودروهای خودران بایدو در کالیفرنیا صورت می گیرد. عالوه بر 
بایدو، تسال موتورز، فورد موتور و آلفابت که شرکت مادر گوگل 
است س��رگرم تس��ت خودروهای خودران خود در جاده های 
کالیفرنیا هستند. بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، بایدو در 
چین خودروهای خودران را تست کرده و قصد دارد تا پنج سال 

آینده این خودروها را به تولید برساند.

فیات در آلمان به فریبکاری متهم شد
اتاق خبر: دیده بان خودروی آلمان 
)KBA( پس از افش��ای رس��وایی 
آالیندگی دیزلی فولکس واگن که 
بزرگترین خودروس��از اروپاس��ت، 
تس��ت خودروهای خودروس��ازان 
متعدد را آغاز کرد. نش��ریه آلمانی 
“ویرتسش��افتس ووچ��ه” گزارش 
داد وزارت حم��ل و نق��ل آلمان اواخ��ر ماه اوت نام��ه ای به 
کمیسیون اروپا ارس��ال کرده اس��ت. در این نامه گفته شده 
تستهای آالیندگی نشان داده اند فیات کرایسلر از یک دستگاه 
غیرمجاز برای خاموش کردن سیستم تصفیه اگزوز استفاده 
کرده است. بعالوه کاتالیزور ویژه اکسید نیتروژن پس از چند 
دور اندک پاکسازی، غیرفعال می شود. این مسئله در مدلهای 

فیات 500 ایکس، فیات دوبلو و جیپ رنگید دیده می شوند.

پرش 115 متری با یک پیکاپ تراک
اتاق خبر: بریس ب��ه عنوان یک 
راننده 29 س��اله س��رعتی آفرود 
از الس وگاس، با اس��تفاده از یک 
س��طح ش��یب دار از ی��ک ارتفاع 
115 متری در وس��ط شهر ارواح 
در وس��ط نیومکزیکو فرود آمد تا 
رکورد قبلی پرش ت��راک با ارتفاع 
101 متر را از دست “تنر فاست” درآورد. این رکورد پیش 
از این در سال 2011به ثبت رسیده بود. ناظر و داور موسسه 
جهانی رکوردهای گینس این رکورد را به ش��کل دقیق و 
رسمس برای منسیز و گروهش ثبت کرد. بریس که به ثبت 
این رکورد راضی نبود در دومین تالش خود قصد داشت را 
تا ارتفاع پرش خود را افزایش دهد. اما متاسفانه در سقوط 

خود از ناحیه شانه دچار شکستگی شد.
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اتاق خبر: رانندگان اغلب زمانی که بدنبال پارک خودرو 
نیستند از کنار فضاهای پارک موجود عبور می کنند 
اما تحت برنامه آزمایش��ی این دو ش��رکت، فضاهای 
خالی توسط خودرو شناسایی شده و اطالعات مربوط 

به سایر خودروها ارسال می شود.
خودروس��ازان متعدد ب��رای صرفه جوی��ی در زمان و 

کاهش استرس رانندگان برای یافتن جای پارک خودرو که 
به بار ترافیکی شهر افزوده و آالیندگی را افزایش می دهد، راه هایی 

را بررسی می کنند.
سرویس “همین حاال پارک کن” به رانندگان امکان می دهد محل 
پارک را از پیش رزرو کنند و برای یافتن ج��ای پارک، از طریق یک 
برنامه پول پرداخت کنند. شرکت زیمنس سال گذشته سیستمی 
را معرفی کرد که با استفاده از رادار تعبیه شده در المپهای خیابان، 
درباره مکانهای موجود برای پارک اطالعات فراهم می کرد. تبدیل 
خودروها به پارک یاب بخشی از ایده هایی است که از سوی دایملر – 
شرکت مادر مرسدس بنز- برای کمک به رانندگان برای صرفه جویی 
در وقت دنبال می شود. دیتر زتچه، مدیر عامل دایملر در کنفرانسی 
در برلین گفت: دایملر قصد دارد در نیمه اول س��ال آینده برنامه ای 
عرضه کند که به کار دفتری حتی در پشت فرمان کمک خواهد کرد. 

همچنین بدنبال یک پروژه آزمایشی گسترده که در حال 
حاضر اجرای می شود، امکان تحویل محصوالتی که به 
صورت اینترنتی خریداری شده اند به خودرو از سال 

آینده فراهم می شود.
برنامه آزمایشی پارک یاب اشتوتگارت از حسگرهای 
ف��وق صوت��ی س��دان E-Class اس��تفاده می کند 
که محلهای پارک مناس��ب ب��رای یک خ��ودروی بزرگ را 
شناس��ایی می کنند. خودروهایی که در این طرح آزمایشی حضور 
دارند، اطالعات مربوط به فضاهای خالی را در س��رعت 55 کیلومتر 
بر ساعت شناسایی کنند. بر اساس گزارش بلومبرگ، این سیستم در 
گام نخس��ت اطالعات مربوط به احتمال یافتن فضای خالی در یک 
خیابان مورد نظر را به اشتراک خواهد گذاشت و در مرحله دوم، این 
پروژه اش��تراک گذاری اطالعات فوری درباره یک مکان مورد نظر را 
هدف می گیرد تا یک نقش��ه پارک یاب دیجیتالی ایجاد کند که در 
خودرو نمایش داده می شود. ساجد خان، مدیر خودروی دیجیتالی و 
موبلیتی مرسدس بنز در بیانیه ای اظهار کرد: تقریبا همه خودروهای 
مرسدس بنز متصل هس��تند و اگر یک خودرو حس��گرهای الزم را 
داشته باش��د از آماری که از طریق آنها دریافت می کند برای جست 

و جوی محل پارک استفاده خواهد کرد.

خودروهای مرسدس بنز محل پارک را از پیش رزرو می کنند

اتاق خبر: محسن سلیمی اظهار کرد: ارزیابی وضعیت خدمات 
پس از فروش ش��رکتهای عرضه کننده خودرو در ایران در سال 
گذشته براساس قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو 
مصوب مجلس شورای اس��المی، آیین نامه اجرایی این قانون 
مصوب هیات دولت و دستورالعمل شرایط و ضوابط خدمات پس 
از فروش خودرو مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت 

گرفت.
وی افزود: ش��رکتهای عرضه کنن��ده خودرو در س��ال 1394 
براساس ویرایش چهارم دستورالعمل شرایط و ضوابط خدمات 
پس از فروش صنعت خ��ودرو مورد بررس��ی و رتبه بندی قرار 
گرفتند که حوزه های مورد ارزیابی در این مدل شامل سه بخش 
ارزیابی سیستم خدمات پس از فروش شرکتهای عرضه کننده 
خودرو براساس الزامات تعیین شده در قانون و آیین نامه، ارزیابی 
تعمیرگاه های مجاز تحت پوش��ش ش��رکتهای عرضه کننده 
خودرو و سنجش رضایت مشتریان از خدمات دریافتی از شبکه 

خدمات پس از فروش است.
سلیمی خاطرنش��ان کرد: در ارزیابی سال گذش��ته )1394( 
شاخص های ارزیابی و رتبه بندی شرکت ها با توجه به ویرایش 
جدید این دستورالعمل به اس��تاندارهای بین المللی نزدیکتر و 
سختگیرانه تر شد به گونه ای که شرکت ها با امتیاز 85 تا 100 در 
رتبه یک، امتیاز 70 تا 85 در رتبه دو، امتیاز 55 تا 70 در رتبه سه 

و امتیاز کمتراز 55 در رتبه چهار قرار  گرفتند.
مدیر مهندسی بازرس��ی خدمات ش��رکت بازرسی کیفیت و 
اس��تاندارد ایران ادامه داد: در ارزیابی س��ال گذش��ته شاخص 
ضریب خدمت به ارزیابی ها اضافه ش��د که براساس آن بررسی 
می شود چند درصد از مشتریان پس از پایان دوره گارانتی برای 
دریافت خدمات به شبکه خدمات پس از فروش خودروسازان 
و واردکنندگان خ��ودرو مراجع��ه می کنند و عالوه ب��ر آن در 
حوزه نظرسنجی از مش��تریان نیز شاخص ها براساس نیازهای 

شهروندان، به روز شده است.
وی اف��زود: چنین تغییراتی باعث ش��د ش��اخص های ارزیابی 
خدمات پس از فروش خودرو در سال گذشته سختگیرانه تر شده 

و به دنبال آن امتیاز این ش��رکت ها در رده بندی نسبت به سال 
قبل از آن )1393( تغییراتی داشته باشد به گونه ای که در حوزه 
خدمات پس از فروش خودروهای س��بک در سال 1394 از 20 
شرکت مورد ارزیابی، هیچ شرکتی نتوانست رتبه یک را کسب 
کند، 20 درصد شرکت ها در رتبه دو، 65 درصد در رتبه سه و 15 
درصد در رتبه چهار قرار گرفتند. همچنین در حوزه خدمات پس 
از فروش خودروهای سنگین نیز از 15 ش��رکت مورد ارزیابی، 
هیچ یک موفق به کسب رتبه یک و دو نشده و 73 درصد در رتبه 

سه و 27 درصد در رتبه چهارم خدمات قرار گرفتند.
سلیمی با بیان اینکه براس��اس آیین نامه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، رتبه چهار خدمات پس از ف��روش قابل قبول نبوده و 
شرکت هایی که در این رتبه قرار می گیرند عملکرد آنها مردود 
شناخته می شود، تصریح کرد: براساس ارزیابی سال 1394 در 
حوزه خدمات پس از فروش خودروهای س��بک سه شرکت و 
همچنین در حوزه خدمات خودروهای س��نگین چهار شرکت 
مردود ش��ناخته شدند. طبق قانون ش��رکت هایی که عملکرد 
آنها براساس ارزیابی ها مردود شناخته ش��ده باید در بازه زمانی 
مش��خص برنامه خود را برای اصالح عملکرد و ارتقای س��طح 
خدمات به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کرده و پس از آن 

دوباره عملکرد آنها مورد بررسی قرار می گیرد.

هفت شرکت خدمات خودرویی مردود شدند



گفت
 و
گو پنجشنبه 11 شهریور 1395 9

اخبار
نماینده مجلس :

نصب صندوق مکانیزه فروش به نفع 
اصناف و کشور است

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای 
اس��المی گفت: نص��ب صن��دوق ه��ای مکانیزه 
فروش نی��از ضروری جامعه صنفی اس��ت و نصب 
این صندوق های مکانی��زه فروش به نفع اصناف و 

کشور خواهد بود.
اتاق خبر: حمیدرضا فوالدگر افزود: نصب صندوق 
های مکانیزه فروش در واحدهای صنفی ضروری 
اس��ت و باید به انجام برس��د؛ هر چند اجرای این 
طرح نیازمند زمان است اما باید این طرح در یک 
بازه زمانی مش��خص و هر دوره ب��رای یک صنف 

خاص اجرایی شود.
وی تصری��ح ک��رد: نص��ب و راه ان��دازی صندوق 
مکانیزه فروش در برخورداری صاحبان مش��اغل 
از امتیازات مالیاتی نیز تأثیرگذار اس��ت؛ از سوی 
دیگر، هزینه نص��ب و راه اندازی ای��ن صندوق در 
نخستین سال استفاده، از درآمد مشمول مالیات 
این مؤدیان قابل کسر است، به شرط آن که صنوف 
نسبت به نصب صندوق فروشگاهی اقدامات الزم 

را انجام دهند.
فوالدگر اظهارکرد:  نصب صن��دوق های مکانیزه 
فروش ، اطالعات دقیقی را نسبت به خرید اجناس 
و اقالم م��ورد نیاز ب��ه خریداران ارائ��ه می دهد تا 
صاحبان مش��اغل بتوانند در زمان های مورد نیاز 
برحس��ب تقاضا به خری��د مجدد اجن��اس اقدام 

کنند. 
وی ب��ا تاکید ب��ر حرکت به س��مت حس��ابداری 
الکترونیکی گفت: تمام کش��ورهای توسعه یافته 
اقتص��اد الکترونیک��ی دارن��د در حالی ک��ه اکثر 
فروش��گاه ها و واحدهای صنفی ما هنوز به شیوه 
س��نتی کار می کنند که باید نصب صندوق های 
ف��روش در اولویت قرار بگیرد تا ش��اهد اقتصادی 

پویا باشیم..
فوالدگر با بیان اینکه نصب صندوق های مکانیزه 
فروش در جهت اطالع رسانی دقیق خرید و فروش 
مفید اس��ت، افزود: یک��ی از نکات حائ��ز اهمیت، 
ثبت خری��د و فروش ها به صورت قانونی اس��ت تا 
دستگاه های نظارتی بتوانند با مراجعه به صندوق 
مکانیزه، خرید و فروش ها را کنترل  و نظارت کنند

سرپرست بانک توسعه و تعاون:

70درصد تسهیالت بانک توسعه و تعاون 
مختص تعاونی هاست

اتاق خب�ر: رس��الت اجتماعی بانک توس��عه و 
تعاون تامین مناب��ع مالی بخش تعاون اس��ت و 
در اب��ن رابطه این موسس��ه مال��ی 70 درصد از 
تس��هیالت بانکی خود را به تعاونی ها اختصاص 

داده است.
سرپرس��ت بانک توس��عه و تعاون گفت: بیش از 
100هزار تعاونی فعال در کش��ور وجود دارد که 
برگزاری نمایشگاه هایی از این دست کمک می 
کند تا این تع��داد واحد ها که اغل��ب بنگاه های 
کوچک و متوسط هس��تند از فرصت پیش آمده 
اس��تفاده کنند و برای تولیدات خ��ود بازاریابی 

کنند.
حجت اهلل مهدی��ان با تاکی��د بر اینک��ه تعاونی 
ها در کشور مظلوم واقع ش��ده اند اظهار داشت: 
واحدهای تعاونی با حضور در این نوع نمایش��گاه 
ها می توانند با خریداران ارتباط مستقیم برقرار 

کنند.
وی تصری��ح کرد: رس��الت اجتماع��ی این بانک 
مطابق اس��اس نامه تامی��ن مناب��ع مالی بخش 
تعاون است به این  ش��کل که بانک توسعه تعاون 
مکلف شده 70 درصد از تسهیالت بانکی خود را 

به تعاونی ها اختصاص دهد.
سرپرست بانک توس��عه و تعاون در این خصوص 
توضیح داد: در اغلب موارد  در نمایش��گاه هایی 
که به این صورت برگزار می ش��ود این مجموعه 
حضور فعال داشته اس��ت تا از این طریق بتواند 
با مخاطبان اصلی خ��ود که واحده��ای تعاونی 

هستند ارتباط نزدیک تری برقرار کند.
وی با اشاره به اینکه این موسس��ه مالی در سال 
94 توانس��ت بیش از 27 هزار میلی��ارد ریال به 

مش��تریان خود تس��هیالت پرداخت کند گفت: 
نزدیک ب��ه 72 درصد این رقم ب��ه بخش تعاونی 
ها اختصاص داشت، همچنین طی 5ماه گذشته 
حدود 13 هزار میلیارد تسهیالت عرضه شده که 

بالغ بر 70 در صد آن سهم تعاونی ها بوده است.
مهدیان در خصوص شیوه بازپرداخت نسهیالت 
ارائه شده با تعاونی ها تشریح کرد: اغلب تا سقف 
5 سال این تسهیالت بازگردانده می شوند که به 

شکل سرمایه در گردش است.
سرپرست بانک توس��عه و تعاون در مورد شرایط 
بانک ها در پس��ابرجام اظهار داش��ت: گره هایی 
که در مراودات بین المللی وجود داش��ت تا حد  
زیادی گشوده شده اس��ت، به عنوان مثال بانک 
توسعه تعاون در حال حاضر توانسته با 10 بانک 
خارجی روابط مالی برقرار کند که پیش از برجام 

این امر ممکن نبود.
وی در خصوص اجرای بانکداری اسالمی تصریح 
کرد: متاسفانه این سبک بانکداری به شکل کامل 
اجرا نمی شود اما بخش��ی از آن به درستی انجام 
می ش��ود . لذا برگذاری نمایش��گاه های ساالنه 
کمک می کند ک��ه این زنجی��ره اجرایی تکامل 
پیدا کند تا طی س��ال های  آتی ب��ه هدف اصلی 
خود یعنی اجرای تمام وکمال بانکداری اسالمی 

دست یابیم.
وی در پاس��خ به این س��وال که چه مولفه هایی 
باید رعایت شود تا بانکداری اس��المی به خوبی 
نهادینه شود گفت: حذف ربا ، حذف سود از پیش 
تعیین شده و همچنین رعایت قوانین بانکداری 
اسالمی می تواند نظام بانکداری کشور را به این 

نوع از بانکداری نزدیک کند.
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تصویر روز:  اشتباه داوری باعث دشت یک امتیاز حساس برای ایران شد

خبر
کدام شرکت های هواپیمایی از برجام، 

سود بردند؟
اتاق خبر:  در ش��رایطی که هنوز گشایش��ی ب��رای خرید هواپیما 
و صدور مج��وز اوفک ایجاد نش��ده، هر روز خب��ری جدید از حضور 

ایرالین های خارجی در ایران شنیده می شود.
از زمان اجرایی ش��دن برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام 
میان ایران و گروه پنج به عالوه یک، وزارت راه و شهرسازی با استناد 
به بند 22 برجام اقداماتی را در جهت توس��عه و بروزرس��انی ناوگان 
صنعت حمل و نقل هوایی تجاری کشوری انجام داده تا سهم از دست 

رفته ایران را در بازار جهانی حمل و نقل هوایی بازپس گیرد.
یکی از این اقدامات امض��ای پیش قراردادهای خری��د 118 فروند 
ایرباس، 20 فرون��دART و 109 فروند بوئین��گ میان هواپیمایی 

جمهوری اسالمی ایران و سه شرکت ایرباس، ATR و بوئینگ بود.
پس از امضای این سه پیش قرارداد، برخی نقدها به این اقدام مطرح 

شد که فلسفه خرید این هواپیماها چه بوده است؟
عباس آخوندی ، وزیر راه و شهرس��ازی پس از بی��ان این انتقادات، 
گفته بود : مسافر ما را از تهران به دوبی می برند و سپس به جای دیگر 
منتقل می کنند. در حالی که مسیر معقول تهران است اما با ناوگان 

موجود امکان رقابت و استفاده از ظرفیت ترانزیتی خود را نداریم. 

به گفته وی، ناوگان هواپیمایی کشور به طور کامل فرسوده است و هم اینک 
میانگین سن هواپیماهای کشور23 سال است که سن بازنشستگی هواپیما 
24 سال است و تنها 12 هواپیما در کشور وجود دارد که سال ساخت آنها 
باالی سال 2000 است. وزیر راه و شهرس��ازی همچنین گفته بود: ‘هما’ 
پنجمین هواپیمایی در ناوگان جهان بود که باید دوباره احیا شود.آخوندی 
این مطلب را هم یادآور ش��ده بود که پ��ول بلیط ایرانی ها در س��ال برای 
سفرهای خارج از کشور ساالنه چهار تا پنج میلیارد دالر است که باید برای 
س��رمایه گذاری خارجی ها معادل این میزان در ایران نیز سرمایه گذاری 
کنیم. اما از طرف دیگر برخی اقدامات س��ازمان هواپیمایی کشوری که از 
سازمان های متبوعه وزارت راه و شهرسازی محسوب می شود، این شائبه 
را به وجود آورده که اقدامات این سازمان با وزارت راه و شهرسازی در تقابل 
است. سازمان هواپیمایی کشوری که متولی حمل و نقل هوایی تجاری در 
کشور به حساب می آید در شرایطی که هنوز تولیدکنندگان هواپیما به بهانه 
عدم صدور مجوز دفتر کنترل دارایی های خارج��ی آمریکا )OFAC( از 
امضای قرارداد نهایی با طرف ایرانی برای فروش هواپیما س��رباز می زنند و 
در حالیکه هنوز هواپیمایی حامل پرچم جمهوری اسالمی ایران در برخی 
مقاصد خود در اروپا با مشکل عدم تحویل س��وخت مواجه است، زمینه را 

برای حضور هرچه بیشتر ایرالین های خارجی در ایران فراهم آورده است.

اتاق خبر:  ژاپنی ها به گردشگرانی محتاط و البته در لفظ 
عامیانه »محافظه کار و ترسو« معروف اند، گردشگرانی که 
معموال مقصدشان را با درنظر گرفتن تمام جوانب امنیتی 
انتخاب می کنند. حال وقتی یک گروه 13 نفره  موتورسوار 
ژاپنی از روسیه راه می افتد و ایران را در قلب خاورمیانه ی 
بحران زده ب��رای ماجراجویی و ترکی��ه ی ملتهب را برای 
ُحس��ن ختام سفرش��ان انتخ��اب می کنن��د، دادن لقب 

"سامورایی های شجاع"به آن ها چندان هم بی راه نیست.
11 م��رد و 2 زن ژاپنی قرار اس��ت 14 ه��زار کیلومتر از 
روسیه تا ترکیه را با موتور طی کنند، البته آن ها از روسیه، 
قزاقستان، قرقیزستان، ازبکس��تان، ترکمنستان و ایران 
گذشته اند و حاال به ترکیه رس��یده اند،  مقصد نهایی آن ها 

استانبول است.
13 موتورس��وار ژاپن��ی، 7 روز در ایران بودن��د و 1850 
کیلومتر در کمربند شمالی کش��ور موتورسواری کردند، 
در جاده های��ی که کمتر گردش��گری از آن گذر می کند و 

مخصوص ماجراجویانی مثل خودشان است.
دو نفر از اعضای این گروه که جوان ترین آن ها متولد سال 
1968 )48 س��اله( و ُمسن ترین ش��ان متولد سال 1945 
)71 س��اله( بود، قبال تجربه ی س��فر به ایران را داشتند و 
همین انگیزه ای برای ماجراجویی از روس��یه تا ایران شده 
بود و حت��ی نگرانی برای موتورس��واری از ش��رق تا غرب 

ترکیه نداشتند.
رامی��ن نوری - مج��ری و برنامه ری��ز این تور - به ایس��نا 
می گوید: سعی شد این تور در مس��یر غیرکالسیک اجرا 
ش��ود تا عالوه بر اس��تفاده از امکان اقامتی شهرهای غیر 
توریس��تی، مثل اصفه��ان و ش��یراز، مس��یر جدیدی به 
گردشگران خارجی معرفی شود و گردشگران از غذاهای 
بومی خطه ی ش��مال ای��ران بهره مند ش��وند و امنیت را 

در سراس��ر ایران شاهد باش��ند. این 13 موتورسوار از مرز 
»لطف آباد« در خراس��ان ش��مالی به ایران وارد ش��دند، 
ورودی که چندان آس��ان نبود. نوری در این باره می گوید: 
متاسفانه با وجود هماهنگی با این گروه برای ورود از مرز 
باجگیران )خراس��ان رضوی(، یک روز پیش از رس��یدن 
آن ها متوجه ش��دیم مرز از طرف کش��ور ترکمنس��تان 
بس��ته ش��ده اس��ت. برای همین به مرز لطف آباد هدایت 
شدیم. البته که آن گردش��گران چنین شرایطی را درک 
می کردند، اما مس��اله ی اصلی آن اس��ت که مرز لطف آباد 
خیلی هم برای ورود گردش��گران همراه با وسایل نقلیه، 

آماده نشده است.
وی ادامه می دهد: در مرز گفته شد باید از این گردشگران 
انگشت نگاری شود، در حالیکه ماموری برای انجام این کار 
وجود نداش��ت، برای همین ما حدود یک س��اعت معطل 

شدیم تا ماموری برای این کار به مرز بیاید.
او یادآور می شود که این معطلی ها معموال مدیریت سفر و 
زمان بندی را با مخاطره مواجه می کند، چرا که در چنین 
برنامه هایی همه ی امکانات مطابق زمان برای گردشگران 
درنظر گرفته می ش��ود و ممکن اس��ت یک تاخیر کوتاه، 

آن ها را با تاریکی و مسائل دیگری روبه رو کند.
ن��وری می گوید: م��رز باجگیران ک��ه بیش��تر گروه های 
موتورسوار، دوچرخه سوار و ماشین س��وار از آن وارد ایران 
می ش��وند، از 25 مردادماه از طرف کش��ور ترکمنس��تان 
بسته شده و این درحالی اس��ت که بسیاری از آژانس های 
مسافرتی از این موضوع بی اطالعند و وقتی به مرز مراجعه 
می کنند، تازه متوجه می شوند چه اتفاقی افتاده است. از 
طرف دیگر وقتی قرار اس��ت از مرز دیگری استفاده شود، 
بهتر است دست کم آن را آماده کنند تا این گروه ها که راه 

زیادی را طی کرده ان، د با معطلی در مرز مواجه نشوند.

سامورایی های 
 موتورسوار 
به ایران رسیدند 


