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50 ميليارد دالر هدف صادراتي در سال جاري 
محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت صادرات غيرنفتي را با احتس�اب ميعانات گازي ٥۰ ميليارد دالر براي س�ال جاري پيش بيني  و اعالم كرده اس�ت كه »سهم صادرات محصوالت معدني و صنعتي 
حدود 38 ميليارد دالر، صادرات محصوالت كش�اورزي پنج ميليارد دالر و صادرات ميعانات گازي هفت ميليارد دالر خواهد بود. « وي البته از افزايش ۱۰ ميليارد دالري صادرات غير نفتي در سال جاري نسبت به 

سال قبل خبر داده و گفته است: » انتظار مي رود امسال ميزان صادرات غيرنفتي به مرز ٥۰ ميليارد دالر برسد. 

با پذيره نويس��ي اوراق اجاره 2 هزار و 100 ميليارد 
ريالي ش��ركت هواپيمايي ماهان از روز دوشنبه 10 
خردادماه، تامين مالي جهت خريد 2 فروند هواپيماي 
ايرباس انجام مي شود. اين پذيره نويسي به مدت 10 
روز از طريق بازار سوم در شبكه كارگزاري هاي عضو 
فرابورس ايران صورت مي گيرد. بر اساس اين گزارش، 
تعداد كل اين اوراق 2 ميليون و 100 هزار ورقه يك 
ميليون ريالي به صورت 4 ساله با نرخ 21 درصد بوده 
و سود آن به صورت سه ماه يك بار پرداخت مي شود. 
ناشر اين اوراق شركت  واس��ط مالي بهمن دوم بوده 
و شركت تامين سرمايه آرمان متعهد پذيره نويسي و 
بازارگردان، بانك ش��هر به عنوان ضامن و كارگزاري 
شهر به عنوان عامل فروش اين اوراق معرفي شده اند. 
بازارگرداني اوراق »ماهان 99« بر مبناي حراج بوده 
و در عي��ن حال هر فرد حقيقي و حقوقي مي تواند به 
ميزان نامح��دود اين اوراق را خري��داري كند؛ البته 
تعهد خريد از هر كد معامالتي روزانه 105 هزار ورقه 
خواهد بود. براساس اين گزارش، هواپيمايي ماهان 
پيش از اين در اس��فندماه 89 و شهريورماه 90 اقدام 
به پذيره نويس��ي از طريق فرابورس ايران كرده و به 
اين ترتيب، اين س��ومين باري است كه اين شركت 
در فرابورس ايران تامين مالي مي كند. اوراقي كه در 
مدت پذيره نويس��ي به فروش نرسد، توسط متعهد 
پذيره نويسي خريداري شده و به مرور در بازار عرضه 
خواهد ش��د؛ ضمن آنكه معام��الت ثانويه اين اوراق 
اجاره پس از اتمام پذيره نويس��ي در ب��ازار ابزارهاي 

نوين مالي فرابورس ايران آغاز خواهد شد. 

خبر

خريد ٢ فروند هواپيماي 
ايرباس از طريق فرابورس 

بانك مركزيسرخط خبرها
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كاهش سود 
عملي نيست

از  كس�ري ها  جب�ران 
بان�ك مركزي س�ودي 
روي  را  درص�دي   34
دست بانك ها مي گذارد 
و تامين كس�ري از ديگر 
بانك ه�ا هم س�ودهايي 
بي�ن ٢6 ت�ا ٢9 درصد را 
به هم�راه دارد. با چنين 
نك ه�ا  با ي�ي  خ ها نر
معتقدن�د عم�ال كاهش 
نرخ سود بانكي براي شان 

صرفه اقتصادي ندارد.

علي احمد ربيعي، مع��اون اداره اعتبارات 
بان��ك مرك��زي مي گوي��د: الكترونيكي 
كردن خريد و ف��روش اوراق در حال انجام 
اس��ت و بانك مرك��زي از اي��ن طريق در 
حال ايجاد زمينه هاي الزم براي اس��تفاده 
از س��اير ابزارها است. او با اش��اره به اينكه 
در حال حاضر بانك ها تنها با اس��تفاده از 
س��پرده گذاري و سپرده گيري در اين بازار 
تامي��ن مالي مي كنند، گفت: اس��تفاده از 
ابزارهاي��ي مانند ILF يا خري��د و فروش 
سپرده، اوراق مشاركت و اوراق تجاري نيز 
به زودي امكان پذير خواهد شد. مسووالن 
پولي و مالي كشور در ماه هاي گذشته وقتي 
س��يگنال هاي بيش��تري از ركود دريافت 
كردند، دور هم جمع شدند تا تدبيري براي 
كمرنگ كردن اين رخوت عميق در اقتصاد 
بينديشند. آنها فكر كردند با دست گذاشتن 

روي تقاضا مي توانند كم��ي ماجرا را حل 
كنند و به اين ترتيب با يك تير دو نش��ان 
را زده اند. از يك سو با افزايش تقاضا، توليد 
را به حرك��ت وا مي دارند و از س��وي ديگر 
با اين منابع ارزان تزريق ش��ده به بانك ها 
زمينه را براي كاهش نرخ سود بين بانكي و 
در نهايت نرخ س��ود در كل سيستم فراهم 
مي آورند. اما امروز كه اين سياست مقطعي 
اجرا و به پايان رسيد مالحظه مي شود كه 
نه تنها بازار حركت نك��رد بلكه نقدينگي 
كشور هم پنج واحد درصد افزايش يافت. 
در كنار هم��ه اينها زمينه هاي كاهش نرخ 
سود كه گمان مي ش��د از اين طريق مهيا 
مي ش��ود نيز فراهم نشد. كنترل نرخ سود 
از طريق كاهش هزينه تمام ش��ده پول به 
دس��ت مي آيد. پولي كه اي��ن روزها براي 
بانك ها گران تمام مي شود چراكه منابع در 
دسترس شان گران است. جبران كسري ها 
از بانك مركزي سودي 34 درصدي را روي 
دست بانك ها مي گذارد و تامين كسري از 
ديگر بانك ها هم سودهايي بين 26 تا 29 
درصد را به همراه دارد. با چنين نرخ هايي 
بانك ها معتقدند عمال كاهش نرخ س��ود 
بانكي براي ش��ان صرفه اقتص��ادي ندارد 
ولي مس��ووالن پولي و مالي در اين سال ها 
بدون آنكه اسباب كاهش هزينه هاي قبلي 
بانك ها و سودهايي كه پرداخت مي كنند 
را فراهم كنند يا براي شان نرخي تعيين و 
دستور اجراي آن را صادر كردند يا بانك ها را 
ترغيب و تهديد به كاهش نرخ سود كرده اند. 
حال آنكه عمال بايد اين كاهش نرخ از كانال 
بازار بين بانكي و مديريت آن در اثر ابزارهاي 

مشخص در اين بازار اتفاق مي افتاد. 
تامين منابع و كاهش نرخ سود 

مسبب ايجاد بازار
بازاره��اي بي��ن بانكي در دنيا دس��ت كم 

دو نقش حياتي در نظام ه��اي مالي نوين 
ايفا مي كنند. نخس��تين و مهم ترين نقش 
آنها مداخله فعاالن��ه و موثر بانك مركزي 
دراج��راي سياس��ت هاي پول��ي از طريق 
راهبري نرخ هاي س��ود اس��ت و دوم آنكه 
بازارهاي بين بانك��ي كارآمد، نقدينگي را 
به شكل مطلوبي از موسسات مالي داراي 
مازاد وجوه به موسس��ات داراي كس��ري 
وجوه انتقال مي دهند. بر اين اساس بانك 
مركزي ايران به موجب مصوبات يك هزار و 
سي و يكمين صورتجلسه هجدهم مهرماه 
س��ال 1383 ش��وراي پول و اعتبار مجوز 
الزم جهت برنامه ريزي و س��اماندهي بازار 
بين بانكي ريالي را صادر و اين بازار پس از 
پذيرش عضويت بانك هاي متقاضي فعاليت 
خود را در هجدهم تيرماه 1387 به همت 
بانك مركزي به طور رسمي آغاز كرد. در اين 
س��ال باتوجه به بسته سياستي – نظارتي 
مقرر ش��د » بانك مركزي بازار بين بانكي 
را براي انج��ام مبادالت عمده بين بانك ها 
راه اندازي كن��د.« در همين راس��تا، بازار 
يادش��ده از تاريخ 1387/4/18 رس��ما با 
حضور بانك هاي مجاز يعني بانك صادرات، 
تجارت، رفاه كارگران، توس��عه صادرات، 
صنعت و معدن، پس��ت بانك و بانك هاي 
خصوصي ش��روع به كار كرد و مقرر ش��د 
پس از بهبود موثر مديريت نقدينگي ساير 
بانك هاي متقاضي، امكان فعاليت آنها نيز 
در اين بازار فراهم ش��ود. در واقع بازار بين 
بانكي در سال 87 با عضويت 10 بانك آغاز 
به كار كرد و در حال حاضر 28 بانك در اين 
بازار عضويت دارند. هدف از راه اندازي اين 
بازار كه البته پيش از آغاز رسمي فعاليت، به 
صورت غير رسمي از زمان شكل گيري نظام 
بانكي وجود داشت؛ يك، تامين نقدينگي 
مورد نياز بانك ها با نرخ هايي كمتر از آنچه 

بانك مركزي از بانك ها دريافت مي كرد و 
دو، جلوگيري از اضافه برداشت بانك ها از 
بانك مركزي بود. در كنار اين دو هدف اصلي 
هدف هايي مانند اعمال سياست هاي پولي 
مناسب، كنترل پايه پولي، تقويت بنيه مالي 
بانك ها و نهايتا كاهش نرخ سود تسهيالت 
هم مد نظر قرار مي گرفت. در اين بين بانك 
مركزي به عنوان تنظيم كننده بازار، تمام 
امور مربوط به برنامه ريزي، س��ازماندهي، 
هماهنگي، تدوين مقررات، نظارت، كنترل 
و تس��ويه معامالت را عهده دار و قرار ش��د 
براي اعمال سياس��ت هاي پول��ي در بازار 

شركت كند. 
 ابزارهايي كه مورد استفاده

 قرار نگرفت
براي اين كار س��ه ابزار يعني توديع وجوه 
به صورت سپرده س��رمايه گذاري، خريد 
و فروش دين و معامالت اوراق مش��اركت 
و گواهي س��پرده به عنوان ابزارهاي مورد 
اس��تفاده در اين بازار معرفي شد. در چند 
سالي كه از فعاليت رسمي بازار بين بانكي 
مي گذرد تنها ابزار مورد اس��تفاده توديع 
وجوه به صورت س��پرده س��رمايه گذاري 
بوده و ابزارهاي ديگر مورد اس��تفاده قرار 
نگرفت. عدم اس��تفاده از اي��ن ابزارها نيز 
داليل مختلفي داش��ت. از جمله مي توان 
به نبود تنظيم دستورالعمل خريد و فروش 
دين در بازار بين بانكي توسط بانك مركزي، 
نرخ پايين عقود مبادل��ه اي و بي انگيزگي 
بانك ها به خص��وص بانك هاي خصوصي 
ب��راي اعطاي تس��هيالت بي��ن بانكي به 
يكديگر در قالب خريد دين و حجم اندك 
فعاليت در زمين��ه خريد دين بين بانك ها 
و مشتريان اش��اره كرد. در مورد معامالت 
اوراق مش��اركت نيز موانعي وجود دارد. با 
توجه به اينكه راه اندازي سامانه تسويه اوراق 
بهادار الكترونيكي )تابا( در دستور كار بانك 
مركزي بود؛ بانك مركزي تصميم گرفت 
به جاي اوراق كاغذي از اوراق الكترونيكي 
استفاده كند. پس از تنظيم مقررات تابا اين 
س��امانه بين بانك ها و بانك مركزي برقرار 
ش��د و 500 ميليارد ريال اوراق مشاركت 
الكترونيكي مبادله ش��د تا صحت سامانه 
تابا مورد ارزيابي قرار گي��رد. اما از آنجا كه 
سامانه تابا بين بانك ها و مشتريان استقرار 
پيدا نكرد امكان توديع اوراق الكترونيكي 
قابل معامله فراهم نشد و در حد معامالت 

آزمايشي ماند. 
خريد و فروش اوراق و سپرده 

با اين حال ربيعي، مع��اون اعتبارات بانك 
مرك��زي مي گوي��د الكترونيك��ي كردن 
خريد و فروش اوراق در حال انجام اس��ت 
و بان��ك مرك��زي از اين طري��ق در حال 
ايجاد زمينه ه��اي الزم براي اس��تفاده از 
س��اير ابزارهاست. او با اش��اره به اينكه در 
حال حاض��ر بانك ه��ا تنها با اس��تفاده از 
س��پرده گذاري و س��پرده گيري در اي��ن 
بازار تامي��ن مالي مي كنن��د در گفت وگو 
با »اعتم��اد« گفت: اس��تفاده از ابزارهايي 
مانند ILF يا خريد و فروش سپرده، اوراق 
مش��اركت و اوراق تج��اري نيز ب��ه زودي 
امكان پذير خواهد شد. او با تاكيد بر اينكه 
استفاده از اين ابزارها مستلزم الكترونيكي 
كردن معامالت است تا نيازي به مبادالت 
فيزيكي اسناد و اوراق وجود نداشته باشد، 
متذكر شد: از س��ال گذشته بانك مركزي 

اقدام به الكترونيكي كردن معامالت كرده 
و سعي خواهد شد از اين پس اوراق تنها به 
صورت الكترونيكي مورد معامله قرار گيرد. 
ربيعي بابيان اينكه ب��ه دليل الكترونيكي 
نبودن بازار شرايط استفاده از تمام ابزارها 
تاكنون فراهم نش��ده اس��ت، اظهار كرد: 
در صورتي كه فرآين��د الكترونيكي كردن 
معامالت به طور كامل انجام ش��ود؛ امكان 
خريد و فروش اس��ناد و اوراق در بازار بين 
بانكي به راحتي ايجاد شده و در نتيجه قابل 

تنزيل نيز خواهد بود. 
 ميانگين موزون نرخ بين بانكي

 در حال كاهش است
ربيعي توضي��ح داد: بانك مركزي در حال 
فراهم كردن زيرس��اخت ها و زمينه هاي 
الزم اس��ت تا بانك ها بتوانند اسناد خزانه، 
گواه��ي س��پرده و اوراق مش��اركت را در 
اين ب��ازار خريداري كنن��د. بانك مركزي 
تمهيداتي در نظر گرفته براي اينكه در بازار 
بين بانكي مداخالتي داشته باشد. هدف از 
انجام اين مداخالت نيز رفع تنگناي مالي 
براي كاهش نرخ سود بازار بين بانكي است. 
او اضافه كرد: اكن��ون اين مداخالت انجام 
شده است و خوشبختانه ميانگين موزون 
در حال كاهش است. معاون اعتبارات بانك 
مركزي با اش��اره به اينكه نرخ سود در اين 
بازار در حال كاهش است، گفت: در يكي، 
دو ماه گذشته نرخ سود در بازار بين بانكي 
به 26 درصد رسيد و گمان مي كنم در حال 

حاضر اين نرخ حدود 24 درصد باشد. 
3۱۱هزار ميليارد تومان در بازار بين 

بانكي مبادله شد
نرخ سود حتي با در نظر گرفتن 24 درصد 
احتمالي هنوز نرخي است كه نمي تواند 
مسبب كاهش نرخ سود تسهيالت بانكي 
ش��ود بنابراي��ن يكي از دو ه��دف اصلي 
تش��كيل اين ب��ازار يعن��ي هدايت نرخ 
س��ود بانكي هنوز قابل تحقق نيس��ت. 
اما آيا هدف نخس��ت از تشكيل اين بازار 
يعني تامين منبع بانك ها محقق ش��ده 
اس��ت؟بازار بي��ن بانكي ريالي در س��ال 
87 ب��ا تعداد 10 عض��و و حجم عمليات 
ب��ازار، يعن��ي مجموع س��پرده گذاري و 
سپرده پذيري معادل 850 ميليارد تومان 
كار خود را آغاز كرد. اين رقم در سال هاي 
بعد و با افزاي��ش تعداد اعضا به 18 عضو، 
روند افزايشي به خود گرفت. در سال 88 
حجم كل معامالت بازار بين بانكي به رقم 
24 هزار و چهار ميليارد تومان رسيد كه 
نسبت به شروع فعاليت اين بازار 272/4 
درصد رشد داشت. اين روند رشد فزاينده 
در سال هاي بعد نيز ادامه يافت به نحوي 
ك��ه در س��ال 89 ارزش معامالت به 87 
هزار و 59 ميليارد تومان و در سال 90 به 
280 هزار ميليارد تومان رس��يد. اين امر 
نشان مي دهد كه در سال 89 نسبت به 88 
ارزش معام��الت 262/7 درصد افزايش 
يافته و در سال 90 بالغ بر 221/6 درصد 
رشد حاصل شده اس��ت. ارقام معامالت 
براي سال 91 به 283 هزار و 756 ميليارد 
تومان رسيد كه رشد قابل توجهي نسبت 
به سال قبل نداش��ته و تنها توانست يك 
درصد رشد را تجربه كند. در سال 92 ولي 
باز هم معامالت اين بازار رش��د يافت و با 
افزايش 10 درصدي به رقم 311 هزار و 

21 ميليارد تومان رسيد. 

 از روزهايي كه در اطراف درياچه اروميه به 
جاي تاك هاي انگور، كش��ت سيب ترويج 
شد؛ رفته رفته تيش��ه بر ريشه درياچه زده 
ش��د و بحران به قدري شديد شد كه خطر 
خالي شدن اس��تان هاي همجوار درياچه 
خودنمايي مي كرد. اي��ن مخاطره عظيم 
هم، پاي كشورهاي اروپايي و حتي امريكا 
را براي نجات درياچه به ميان آورد و امروز 
براي احياي درياچه 27 راهكار ارايه ش��ده 
است. سه دانشگاه صنعتي شريف، اروميه و 
تبريز با همكاري متخصصين دانشگاهي 
و دس��تگاه هاي اجرايي و مراكز تحقيقات 
بين المللي از جمله دانش��گاه هاي زوريخ 
س��وييس، يوتا امريكا، واخنينگن هلند و 
بن آلمان، س��تاد احياي درياچه اروميه را 
در تدوين برنامه هاي احي��اي اين ميراث 
مش��ترك جهاني ياري مي كنند. عيسي 
كالنتري، دبيركل س��تاد احياي درياچه 
اروميه در نشس��ت مشترك س��تاد احيا و 
سازمان خواربار و كش��اورزي ملل متحد 
)فائو( با منتخبين س��فرا و س��ازمان هاي 
بين المللي بيان كرد. در اين نشست كه با 
هدف تبادل دانش فني در حوزه مديريت 
منابع آب و حفاظت از تاالب ها و درياچه ها 
برگزار شد، سفراي ژاپن، هلند، دانمارك، 
سوييس، فنالند، بلژيك، اتريش، استراليا، 
روس��يه، ك��ره و اس��پانيا و نمايندگاني از 
س��ازمان هاي بين المللي همچ��ون فائو و 
يونس��كو و برخي مقام ه��اي دولتي ايران 
حض��ور داش��تند. دبيركل س��تاد احياي 
درياچه اروميه با اشاره به خشكي درياچه 
آرال و گرد و غبارهاي برخاس��ته از مناطق 
خشك عراق و س��وريه، تاكيد كرد: ايران 
در معرض بيش��ترين خط��ر از اين گرد و 

غبار است. 
تقريبا تمام تاالب هاي مهم ايران 

خشك شدند
كالنتري به مشكالت كمبود آب ايران در 
چند سال اخير كه ملموس تر شده نيز اشاره 
كرد و اعالم كرد: تقريبا تمام تاالب هاي مهم 
ايران يا خشك ش��ده اند يا در حال خشك 
شدن هستند. به گفته او براساس شاخص 
كميسيون توسعه پايدار سازمان ملل، در 
صورت��ي كه ميزان مصرف آب هر كش��ور 
حداكثر تا 20 درصد منابع آب تجديدپذير 
آن كشور باشد، به لحاظ پايداري منابع آب و 
محيط زيست در محدوده ايمن خواهد بود. 
دبيركل ستاد احياي درياچه اروميه، ادامه 
داد: اگ��ر اين ميزان بي��ن 20 تا 40 درصد 
باشد، با فرض اينكه برنامه ريزي مناسبي 
شده باشد، مي توان خطرات احتمالي آن را 
مديريت كرد. البته وي يادآور شد: اگر اين 
مصرف، باالي 40 درصد باش��د، خطرات 
ناشي از آن جبران ناپذير خواهد بود و كشور 

به بحران آبي وارد خواهد شد. 
كالنتري با اش��اره به اينكه ميزان مصرف 
ساالنه آب در ايران، بيش از 85 درصد منابع 
تجديدپذير را به خود اختصاص مي دهد، 
تاكيد كرد: افزاي��ش بيش از اندازه مصرف 
منابع آب تجديدپذير، دليل اصلي كاهش 
ذخيره آبي درياچه ها و تاالب هاي كشور ما 

و درياچه اروميه است. 
از تغييرات اقليمي تا گونه هاي پرآب 

دبيركل ستاد احياي درياچه اروميه، در اين 
نشست به داليل متعددي كه كارشناسان 
براي خشك ش��دن درياچه اروميه مطرح 
كرده بودند نيز پرداخت و اظهار داش��ت: 
از ديد كارشناس��ان تغييرات محسوس در 
پارامترهاي اقليمي از جمله كاهش بارش ها 
طي 20 سال اخير و تغيير در الگوي بارش، 

افزايش تقاضاي آب در بخش كش��اورزي 
به دليل توسعه اراضي كشاورزي به عالوه 
تغيير در الگوي كشت و استفاده از گونه هاي 
پرآب بر از عوامل موثر بر اين خشكي است. 
از نگاه اين كارشناسان، عدم مديريت منابع 
آب س��طحي و زيرزميني شامل؛ برداشت 
غيرمجاز آب هاي سطحي، برداشت بيش 
از حد مج��از از چاه هاي قانون��ي، احداث 
چاه هاي غيرمجاز و غيره از ديگر مس��ائلي 
اس��ت كه باع��ث كاه��ش ورودي حقابه 
درياچه اروميه و عدم تامين نياز اكولوژيكي 
آن است. وي معتقد است: اين مشكالت در 
حال جهاني شدن است و خشكي درياچه 
اروميه يك نماد عيني براي درك منطقي 

از خشكي در ايران است. 
حمايت  دانشگاه هاي داخلي و خارجي 

از درياچه
مشاور معاون اول رييس جمهوري يادآور 
شد كه يونس��كو اين درياچه را با توجه به 
اهميت آن، جزو ذخاير زيست كره قرار داده 
و آن يك تاالب بين المللي است. امروز نيز به 
دليل مسائل زيست محيطي و استراتژيك و 
مشكالت گرانبار حاصل از خشك شدن آن، 
مورد توجه سازمان هاي دولتي و غيردولتي 
ملي و بين المللي قرار گرفته است. كالنتري 
از حمايت هاي دولت يازدهم به رياس��ت 
دكتر حسن روحاني و تش��كيل كارگروه 
ملي نج��ات درياچه اروميه با مس��ووليت 
دكتر اسحاق جهانگيري سخن گفت و در 
تشريح عملكرد اين كارگروه، بيان كرد: با 
توجه به اصل 138 قانون اساسي تصميمات 
اين كارگ��روه به مثاب��ه تصميمات هيات 
دولت است. او يادآور ش��د: دولت يازدهم 
در برنامه 10 س��اله احياي درياچه، هفت 
ميليارد دالر، به طور متوسط ساالنه 700 
ميليون دالر هزين��ه خواهد كرد. دبيركل 

س��تاد احياي درياچه اروميه، اذعان كرد: 
نگاه دول��ت در احياي درياچه اروميه فراتر 
از اصالح ساختار مديريت منابع و مصارف 
آب اس��ت بلكه توجه عميق به مش��اركت 
مردم، توانمندكردن آنها و تفويض اختيار 
به آنهاست. او ادامه داد: اجراي اين برنامه ها 
چنين طراحي ش��ده ت��ا از توانايي علمي 
دانشگاه هاي داخلي مثل دانشگاه اروميه، 
تبريز، صنعتي شريف، صنعتي اميركبير، 
تربيت م��درس و خارجي ش��امل زوريخ 
س��وييس، يوتا امريكا، واخنينگن هلند و 
بن آلمان بيش��ترين بهره برداري صورت 
گيرد. كالنتري با اشاره به اينكه ما حاضريم 
تجربه هاي با ارزش خود را با ساير كشورها 
به اش��تراك بگذاريم، گفت: بهره گيري از 
تجارب بين المللي و شركت هاي خصوصي 
ملي و بين المللي از ديگر برنامه هاي ستاد 
احيا است. او سپس از كشورها، سازمان هاي 
بين المللي و دانشگاه هاي ملي و بين المللي 
خواس��ت تا تجارب موف��ق و آموخته هاي 
ب��ا ارزش خود در زمين��ه مديريت منابع و 
مص��ارف آب، كنترل و كاه��ش تقاضاي 
آب، تكنولوژي هاي بروز كشاورزي، مقابله 
با پديده گرد وغبار، س��ازگاري با تغييرات 
آب و هوا، جلب مش��اركت هاي مردمي و 
در نهايت احياي تاالب ه��ا و درياچه هاي 
خشك شده يا در حال خشك را به طرح ملي 
نجات درياچه اروميه منتقل كنند. مشاور 
معاون اول رييس جمهوري در بخش ديگر 
سخنانش، از همكاري ستاد احياي درياچه 
ارومي��ه و فائو در زمين��ه مديريت منابع و 
مصارف آب با محوريت بخش كشاورزي كه 
بخشي از آن مطالعات تحت عنوان مديريت 
پايدار آب توسط دولت ژاپن تامين اعتبار 
شده است، سخن گفت و از حمايت دولت 

ژاپن و فائو قدرداني كرد. 

برداشت ايرانيان از منابع آب؛ 4 برابر استاندارد
٢7 راهكار علمي براي احياي درياچه اروميه اعالم شد

عمران

گروه اقتصادي

داريوش قنبري
استاد دانشگاه

نگاه روز

كليد توسعه اقتصادي از 
مجراي سياست خارجي

اولوي��ت اصل��ي مجل��س ده��م بحث 
اقتصادي اس��ت چراكه ليست اميد كه 
امروز اكثريت مجلس را تشكيل داده، در دوران انتخاباتي 
خود از بازگشت رونق اقتصادي در كشور صحبت كرده 
بود و توانس��ت اعتماد م��ردم را جلب كن��د، امروز كه 
نمايندگان محترم اين ليس��ت وارد مجلس شدند بايد 
به اين شعار جامه عمل بپوش��انند و در صورتي كه اين 
خواست اجرايي شود، از نظر سياسي هم اصالح طلبان 
مي توانند تفاوت هاي خ��ود را با جناح مقابل به نمايش 
بگذارند. يكي از موانع اصلي در راه رشد اقتصادي امروز 
در ايران، روابط بين المللي كشور است. به همين دليل 
بايد تالش شود با همان روشي كه برجام در پيش گرفته 
بود، گام هاي ديگر را برداش��ت. مش��كالت منطقه اي و 
بين المللي جزو مسائلي هستند كه مي توان بخشي از آنها 
را به شكل مسالمت آميز محقق كرد و برجام مصداق بارز 
آن اس��ت. ايران مي تواند مشكالت خود را با قدرت هاي 
منطقه اي حل كند و كاري كند كه ديگر مش��كالتي از 
اين دست تبديل به موانع اقتصادي كشور نشوند. مي توان 
ادعا كرد كه كليد توسعه اقتصادي امروز كشور، از مجراي 
سياس��ت خارجي مي گذرد و يك سياست خارجي در 
س��ايه آرامش گامي به سوي توسعه محسوب مي شود. 
تجربه گفتن حرف هاي تنش زا در گذش��ته، نشان داد 
از اين مس��ير تنها خود را بايكوت و دشمنان ايران را به 
اهداف شان نزديك مي كنيم، درنتيجه بايد از اين روش 
هر چه س��ريع تر فاصله گرفت و گره اي را كه مي توان با 
دس��ت باز كرد، با دندان باز نكرد. ام��روز نيز با توجه به 
موفقيت مذاكرات هسته اي كشور به وجهه متفاوتي از 
گذشته دست پيدا كرده و با استفاده از اين وجهه مي توان 
بسياري ديگر از مشكالت منطقه اي و بين المللي كشور 
را برطرف كرد. هيچ كشوري نمي تواند بدون آنكه روابط 
مطلوبي با جهان و همسايگان خود داشته باشد، به سوي 
توس��عه حركت كند و يكي از پيش درآمدهاي توسعه، 
روابط خارجي مناس��ب اس��ت. يكي ديگر از مشكالت 
امروز اقتصاد كشور مساله سرمايه گذاري است. با توجه 
به ركودي كه بخش هاي مختلف اقتصاد را در برگرفته، 
سرمايه گذار ايراني امكان سرمايه گذاري كمتري دارد 
و مجل��س دهم بايد ب��راي آن راهكاري پي��دا كند. در 
اين رابط��ه مي توان به جذب س��رمايه گذاري خارجي 
اقدام كرد. در اين مي��ان نمايندگان مجلس بايد قانون 
س��رمايه گذاري خارجي فعلي را اص��الح كنند و موانع 
سرمايه گذاران خارجي را كاهش دهند. با كمك سرمايه 
خارجي ها مي توان مشكالت اشتغال در كشور را كاهش 

داد و راه هاي توسعه به سوي ما باز مي شوند. 

به اطالع كليه سهامداران شركت می رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شركت كارگزاری راهبرد 
س�رمايه گذاری ايران سهام )سهام خاص( مورخ 94/۱۰/3۰ مبنی بر افزايش س�رمايه از دوازده ميليارد ريال به  
دويست ميليارد ريال، هيات مديره بر اس�اس اختيارات تفويض شده توسط مجمع عمومی فوق العاده مذكور و 
مصوبه مورخ ۱39٥/۰٢/٢9 خود مرحله اول افزايش سرمايه را به شرح ذيل به اطالع سهامداران محترم می رساند: 

۱-  سرمايه فعلی شركت ۱٢.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ميليارد ريال
٢-  مبلغ كلی افزايش سرمايه ٢۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال  

3-  افزايش سرمايه در مرحله اول 96.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال
4-  مبلغ سرمايه پس از افزايش مرحله اول ۱۰8.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال

٥-  ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ريال
6-  تعداد سهام عرضه شده 96.۰۰۰.۰۰۰ سهم

7-  نوع سهام با نام عادی
8-  محل افزايش سرمايه: افزايش سرمايه شركت از محل آورده نقدی سهامداران انجام خواهد شد.

9-  موضوع افزايش سرمايه: رعايت الزامات و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار و ارتقای رتبه شركت در جهت 
اخذ مجوزهای قانونی و گسترش و توسعه دامنه فعاليت

۱۰-   به هر صاحب سهم در ازای هر يك س�هم متعلقه در تاريخ 94/۱۰/3۰ تعداد 8 حق تقدم خريد سهام جديد 
تعلق می گيرد.

۱۱-   سهامدارانی كه ظرف مدت هفت روز از تاريخ انتشار آگهی به علت تغيير آدرس و يا به هر دليل، گواهينامه 
حق تقدم خود را دريافت ننمايند می توانند جهت دريافت گواهينامه مربوطه به آدرس مندرج در بند ۱3 آگهی 

مراجعه نمايند. 
۱٢-  مهلت استفاده از حق تقدم در خريد سهام جديد 6٥ روز از تاريخ انتشار اين آگهی می باشد.

۱3-  س�هامداران محترمی كه تمايل به اس�تفاده از حق تقدم خود را دارند حس�ب مورد بايد ظرف مهلت مقرر 
بهای سهام را به حساب جاری شماره 8494۰4۰3۰4۱  اين شركت نزد بانك سامان شعبه سی تير كد 849 واريز 
و رس�يد بانكی مربوطه را به انضمام گواهينامه حق تقدم خريد سهام جديد ظرف مهلت استفاده از حق تقدم با 
پست سفارشی به نشانی تهران، خيابان وليعصر شمالی، بعد از خيابان ظفر، نبش كوچه ناصری، برج كيان، پالک 
٢٥٥۱، طبقه ۱۰، واحد 3، كدپستی ۱968643۱68 امور سهامداران شركت ارسال نموده و يا مدارک را مستقيمًا 

به نشانی مذكور تحويل و رسيد دريافت نمايند. 
۱4-  هيات مديره اختيار دارد حق تقدم س�هامدارانی را كه در مهلت مقرر از حق تقدم خود استفاده ننموده اند 

صرفًا به سهامداران فعلی واگذار و يا تا هر سقفی كه افزايش سرمايه عملی شده باشد آن را ثبت نمايد.

آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شركت كارگزاری
راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره: 126530
شناسه ملی: 10101699412

هيات مديره شركت

ش . ث: 126530

س�رمايه گ�ذاری اي�ران س�هام )س�هامی خ�اص(
كارگزار رس�مي بورس ه�اي  اوراق به�اردار و فرابورس

گروه اقتصادي

آغاز خرید و فروش سپرده 
معاون اداره اعتبارات بانك مركزي خبر داد 

دانيال شايگان/ اعتماد


