
همه مردم ايران در اقصي نقاط كشور به فناوري و گردش اطالعات دسترسي دارند
وزيرارتباطات و فناوري اطالعات در پيامي به مناسبت روز جهاني ارتباطات ضمن تبريك اين روز، نوشت: اكنون به مرحله اي رسيده ايم كه همه مردم ايران در اقصي نقاط كشور به اين فناوري و گردش اطالعات دسترسي 
دارند. محمود واعظي در پيامي نوشت: اكنون و با تحقق توسعه زيرساخت ها، رشد 10 برابري پهناي باند داخل، رفع انحصار ارايه خدمات نسل 3 و باالتر تلفن همراه و دفاع از دسترسي آزاد به اطالعات، به مرحله اي رسيده ايم 
كه همه مردم ايران در اقصي نقاط كشور به اين فناوري و گردش اطالعات دسترسي دارند. عضو شوراي عالي فضاي مجازي در ادامه پيام خود آورده است: امروز در 27 هزار روستاي كشور اينترنت پرسرعت وجود دارد.
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عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني: 
ذي نفعان شبكه بانكي مانع 

اصالح قوانين
عضو هيات نمايندگان ات��اق بازرگاني 
تهران با بيان اينك��ه رانت خواران مانع 
حذف قوانين زايد كسب و كار هستند، گفت: ذينفعان 
نظام بانكي اجازه اصالح قوانين و مقررات را نمي دهند. 
يحيي آل اسحاق درباره وضعيت محيط كسب و كار به 
فارس گفته است: مقوله كسب و كار يكي از عوامل اصلي 

رونق اقتصادي هر كشوري است. 
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، با تاكيد بر 
اينكه سرمايه گذار در تمام دنيا به دنبال يافتن امن ترين 
مكان براي سرمايه گذاري است، افزود: امنيت سرمايه، 
بهره وري، سود و بازگشت سرمايه در فعاليت هاي داخلي 

و خارجي نقش كامال جدي دارد. 
 آل اسحاق با اشاره به شاخص هاي 11 گانه محيط كسب 
و كار مانند امنيت بروكراس��ي اداري و نحوه تاس��يس 
شركت تصريح كرد: نامناسب بودن فضاي كسب و كار 
كشور در رتبه بندي اقتصادي بين المللي ما را در جايگاه 
نامناسبي قرار داده است. بنابراين نامناسب بودن فضاي 

كسب و كار براي ما به ضد مزيت تبديل شده است. 
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با تاكيد بر 
اينكه در تجارت و به عبارت��ي در جنگ كاال بايد در دو 
مقوله از رقبا پيش��ي گرفت، اظهار داشت: قيمت تمام 
ش��ده كاال و خدمات پس از فروش از مهم ترين عوامل 

موثر در اين زمينه مخصوصا توليد مشترك است. 
او با اش��اره به واردات قاچاق و رنجي ك��ه اقتصاد از آن 
مي برد، تصري��ح كرد: با وجود تاكيدات فراوان مبني بر 
مضرات قاچاق در اقتصاد، براساس آخرين آمار تقريبا 
س��االنه 15 ميليارد دالر كاالي قاچاق به كش��ور وارد 
مي ش��ود. از آنجا كه قيمت كاالهاي وارداتي نسبت به 
توليدات داخلي پايين تر بوده است، در طول سال هاي 
گذشته با وجود امنيت نظامي كش��ور، واردات قاچاق 
ادامه داش��ته اس��ت. با وجود تمام تاكيداتي كه براي 
حفظ قدرت رقابت بر قيمت تمام شده كاال مي شود، اما 
كاالهاي توليدي ما نسبت به رقبا 4 تا 10 درصد گران تر 

توليد و عرضه مي شود. 
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با اشاره به 
گزارش بانك جهاني گفت: فضاي كسب و كار در سال 
2017 با س��ه پله نزول نسبت به سال 2016 رقم 120 
شده است. براساس برنامه ششم، حداقل بايد ساالنه 30 
ميليارد دالر جذب سرمايه گذاري خارجي داشته باشيم، 
در حالي كه از 11 ميليارد دالر سرمايه گذاري مصوب 

فقط     1/5 ميليارد دالر عملياتي شده است. 
آل اسحاق با بيان اينكه فضاي كسب و كار عامل مهمي 
در توسعه و جذب سرمايه گذاري است، بيان داشت: در 
محيط كسب و كار كنوني نه تنها قيمت تمام شده كاال 
باالست، بلكه دچار ناامني در حوزه اقتصادي هستيم. 
وضع قواني��ن و مقررات فصلي، كوتاه م��دت، ماهانه و 
متغير و قوانين دايم التغيير محيط امني براي كسب و 

كار ايجاد نكرده است. 
وي با تاكيد بر اينكه اقتصاد و سياست دو مقوله جداي از 
يكديگر است، بيان داشت: يكي از مشكالت ما در محيط 

كسب و كار تاثير سياست بر اقتصاد است. 
آل اسحاق با بيان اينكه اصحاب سياست دنبال جذب 
قدرت هستند، گفت: در عين حال سود بانكي، بهره وري 
و توليد ناخالص داخلي با سياست هم جهت نيست، لذا 
اين دو مقول��ه به تعارض برخورد مي كنند. سياس��ت 
دولت ها در قبال بخش خصوصي با تغيير جريان هاي 
سياسي، 180 درصد تغيير مي كند و اين تغييرات منجر 
به ناامني فضاي سرمايه گذاري مي شود. اقتصاد اولويت 
سياس��تمداران ما نيست و هميش��ه مسائل اقتصادي 
قرباني مسائل سياسي مي ش��ود. تا زماني كه اين فضا 
در كشور حاكم است، سياستمداران نبايد انتظار داشته 

باشند كه اقتصاد سامان اساسي يابد. 
وي با اشاره به فضاي كسب و كار در سال هاي گذشته 
بيان داش��ت: حج��م عظي��م قوانين و مق��ررات زايد، 
وحش��تناك ترين وضع را براي س��رمايه گذار به وجود 
آورده كه پيشنهاد من در رابطه با بهبود فضاي كسب و 
كار اين اس��ت كه همه قوانين و مقررات زايد لغو و فقط 

ضروريات باقي بماند. 
عضو هي��ات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با اش��اره 
به اينكه مش��كل اقتص��اد ما ركود حاكم بر آن اس��ت، 
بيان داشت: براي حل آن بايد شاخه تقاضاي داخلي و 
خارجي را تقويت ك��رد، در حالي كه موانع صادراتي ما 

70 خوان است. 
آل اسحاق با بيان اينكه متاسفانه مشكل فضاي كسب 
و كار ما وجود ذينفعان بازدارنده است، است، گفت: بقا، 
س��ود و رانت اين افراد در سايه قوانين بازدارنده است و 
همين موضوع هم منجر به مقاومت آنان از حذف قوانين 
زايد مي ش��ود. به دولتي كه روي كار مي آيد، پيشنهاد 
مي كنم كه با ذي نفعان بازدارنده در كسب و كار برخورد 
قاطع داشته باشد. يكي از مشكالت ما در فضاي كسب 
و كار، روابط حاكم بر نظام بانكي و جايگاه نظام بانكي در 

توليد و اشتغال است. 
آل اس��حاق با اش��اره به اينكه عده اي ذي نفع در نظام 
بانكي ما وج��ود دارند، گفت: وضعيت موجود براي اين 
عده كمال مطلوب است و در سايه اين مقررات، ضوابط 
و بروكراسي، عده اي غيرتوليد كننده چند هزار ميليارد 
تومان وام مي گيرند، اما ع��ده اي كه واقعا توليد كننده 
هستند، نمي توانند حتي 2 ميليارد تومان وام توليدي 
از اين سيستم بگيرند. وي با بيان اينكه 94 درصد صنايع 
كش��ور جزو صنايع كوچك و متوسط هستند، تصريح 
كرد: 87 هزار واحد تولي��دي از وزارت صنعت و معدن 
مجوز دارند كه 84 هزار واح��د از اين تعداد واحدهاي 
كوچك و متوس��ط )كمتر از 100 نفر شاغل( هستند 
كه 50 درصد اشتغال را تشكيل مي دهند. براساس آمار 
اعالمي در سال گذشته 16 هزار ميليارد تومان به تعداد 
20 هزار واحد كوچك و متوس��ط وام پرداخت شد كه 
محاسبه نشان مي دهد، به هر واحد حدود يك ميليارد 

تومان وام پرداخت شده است. 
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه 
با خريد ساختمان توس��ط بانك ها و عدم بازپرداخت 
وام ها توس��ط وام گيرندگان ميلي��اردي، 50 درصد از 
دارايي هاي بانك ها فريز ش��ده اس��ت، گفت: س��يف 
ريي��س كل بانك مركزي ه��م اين موض��وع را اذعان 
كرده اس��ت. رييس جمهور، وزير اقتصاد، رييس بانك 
مركزي، اقتصاددانان، علما، دانشمندان به بيان شرايط 
اقتصادي مذكور اذعان دارن��د، اما ذي نفعان با نفوذ در 

نظام تصميم گيري و مديريت مانع تغيير هستند. 

   معاون مديرعامل ATR: ما به تمام تعهدات مان 
به ايران پايبنديم. ايلنا

   تريدينگ اكونوميكس: توليد نفت ايران تا 2020 
تنها 155 هزار بشكه افزايش مي يابد. مهر 

    از س�ال 1391 ت�ا 1395 مجم�وع 699/7 هزار 
ميليارد تومان تسهيالت بانكي به بخش صنعت، 

معدن و تجارت كشور پرداخت شده است. ايسنا
  معاون راه آهن جمهوري اسالمي: 7/5 ميليارد 
دالر از محل صرفه جويي در سوخت به حمل و نقل 

ريلي اختصاص مي يابد. ايرنا
   مديركل اش�تغال اتباع خارجي وزارت كار خبر 
داد: تعرفه هاي جديد ص�دور و تمديد پروانه كار 

اتباع خارجي تعيين شد. مهر
   ش�رط اعم�ال ن�رخ ماليات�ي صف�ر ب�ه ازاي 
اشتغال زايي: معافيت هاي قانون جديد ماليات هاي 

مستقيم اعالم شد. اقتصاد آنالين

عددنوشت

سرخط خبرها دريچه حمل  و نقل هوايي

تا شرايط فراهم 
شد مذاكره كرديم
بعد از آنكه ش�رايط براي 
انج�ام مذاك�ره ب�ا ايران 
فراه�م ش�د ما اق�دام به 
نهايي كردن يك قرارداد 
با ايران اير كرديم و به آن 
متعهد هستيم اما درباره 
قراردادهاي ديگر، شرايط 
تعيين كننده نهايي شدن 

آن خواهد بود.

معاون وزيرجهاد با اعالم اينكه خريد تضميني گندم 
در 9 اس��تان كشور از يك ميليون و600 هزار تن عبور 
كرده است، گفت: مقدار بيش از 30هزار تن محصول 
كلزاي كشاورزان نيز تاكنون در 9 استان خريداري شده 
است. يزدان سيف اظهارداشت: ميزان خريد تضميني 
گندم كه از حدود 45 روز پيش عمليات آن در كش��ور 
آغاز ش��ده، در حال حاضر به يك ميليون و 688 هزار 
تن رسيده است. معاون وزير جهاد كشاورزي افزود: تا 
امروز كه خريد تضميني گندم در 9 استان؛ خوزستان، 
كرمان، سيس��تان و بلوچس��تان، هرمزگان، بوشهر، 
فارس، كهگيلويه و بويراحمد، ايالم و خراسان جنوبي 
عملياتي و آغاز ش��ده، مراكز خريد استان خوزستان با 
تحويل گرفتن بيش از يك ميليون و 200 هزار تن گندم 
از كشاورزان منطقه، ركورددار خريد در كشور هستند. 
وي اعالم كرد: استان هاي كرمان با 132 هزار تن، فارس 
132 هزار تن و ايالم با 120 هزار تن در رتبه هاي بعدي 

خريد گندم كشور قرار دارند. 

انجمن صنعت كشتي س��ازي ملي چين )Cansi(، از 
افت سفارش��ات در كشتي س��ازي هاي اين كشور در 
چهار ماه نخس��ت س��ال جاري ميالدي خب��ر داد. به 
گزارش كشتيراني جمهوري اس��المي ايران، انجمن 
صنعت كشتي سازي ملي چين اعالم كرد: سفارشات 
جدي��د در ياردهاي كشتي س��ازي چي��ن و به موجب 
افت تقاضاي ش��ناورداران در بازه زماني ژانويه-آوريل 
س��ال جاري ميالدي با افت همراه ش��د.بر اساس اين 
گزارش و بر حسب تناژ، كشتي سازان چين سفارشاتي 
به ظرفيت شش ميليون و 650 هزار DWT را در بازه 
زماني ژانويه-آوريل دريافت كردند كه در مقايس��ه با 
مدت مشابه سال گذشته افت 51/8 درصدي را نشان 
مي دهد. اين گزارش ضمن اشاره به ميزان سفارشات در 
سه ماه نخست در كشتي سازي هاي چين ادامه داد: افت 
اخير و در ماه آوريل به موجب افت هاي متوالي در سه ماه 
نسخت س��ال جاري ميالدي است كه 25/4 درصد در 

مقايسه با سه ماه نخست 2016 كاهش يافت.

در حالي ك��ه توليد كنندگان نفت ش��يل در امريكا به 
افزايش فعاليت هاي حفاري خود به دليل رشد قيمت ها 
ادامه مي دهند، انتظار مي رود رشد توليد نفت شيل اين 
كشور در ماه ژوئن براي ششمين ماه متوالي ادامه پيدا 
كند. اداره اطالعات انرژي امريكا در گزارشي اعالم كرد، 
ميزان توليد نفت ش��يل اين كشور در ماه ژوئن با 122 
هزار بشكه افزايش به 5/4 ميليون بشكه در روز خواهد 
رسيد. اين باالترين رقم از مه  2015 تاكنون خواهد بود. 
انتظار مي رود اوپك و توليد كنندگان غير اوپكي از جمله 
روسيه در نشست 25 ماه مه  در  وين بر سر تمديد توافق 
كاهش توليد به اجماع برسند. ديروز عربستان و روسيه، 
بزرگ ترين توليد كنندگان نفت جهان از تمديد توافق 
كاهش توليد براي يك دوره 9 ماهه يعني تا پايان مارس 
2018 حمايت كردند. اما تحليلگران گفته اند، افزايش 
بيشتر توليد نفت شيل امريكا ممكن است تالش ها براي 
برقراري توازن مجدد در بازار نفت را با چالش مواجه كند. 

رييس س��ازمان چاي از پرداخ��ت مطالبات چايكاران 
خبر داد و گفت: با توجه به شرايط اقليمي مناسب و در 
صورت ادامه اين وضعيت حدود 10 درصد ميزان توليد 
چاي امسال نسبت به سال گذش��ته افزايش مي يابد. 
محمدولي روزبهان به ايسنا، گفته است: از ابتداي فصل 
برداشت برگ سبز چاي تاكنون بيش از 35 هزار تن از 
اين محصول برداشت شده است كه 91 درصد آن درجه 
يك و 9 درصد آن درجه دو بوده است. وي افزود: از اين 
ميزان برگ س��بز چاي برداشت شده حدود 7000 تن 
چاي خشك توليد شده است كه با توجه به گشايش هاي 
به وجود آمده، استقبال مصرف كننده داخلي براي چاي 
ايراني و حمايت هاي دولت تاكنون 10 ميليارد تومان 
پول به چايكاران پرداخت ش��ده اس��ت و طي روزهاي 
ج��اري نيز با تخصي��ص 50 ميليارد توماني از س��وي 
س��ازمان برنامه و بودجه اي كه نيمي از آن انجام شده و 
نيمي ديگر در دس��تور كار قرار گرفته است، اميدواريم 
100 درصد مطالبات چايكاران را تا نيمه  ارديبهشت ماه 
پرداخت كنيم. روزبهان اعالم كرد: كيفيت چاي امسال 

به دليل شرايط اقليمي مناسب بوده است.

خريد تضميني گندم

افت سفارش كشتي سازي چين

ادامه كاهش توليد 
نفت شيل امريكا

 افزايش توليد چاي 
در سال جاري

 1/7 ميليون تن

51 درصد

 شش ماه

10 درصد
در پايان معامالت تاالر هاي بورس اوراق بهادار تهران چهارشنبه مورخ 27 ارديبهشت ماه در 56 هزار دفعه، تعداد 927 ميليون سهم 
و حق تقدم به ارزش بيش از 1 هزارو 825 ميليارد ريال معامله ش��د و ارزش بازار رقم معادل 332 هزار ميليارد تومان را ثبت كرد. به 
گزارش روابط عمومي بورس تهران، شاخص كل با 215 واحد افزايش به رقم 80344 واحد رسيد. شاخص بازار اول با 91 واحد افزايش 

به رقم 55784 واحد بالغ گرديد و شاخص بازار دوم با 809 واحد افزايش رقم 177908واحد را تجربه كرد.  
بيش��ترين تاثير مثبت بر ش��اخص كل را پااليش نفت بندرعباس، صنايع پتروش��يمي خليج فارس، خدمات انفورماتيك، ش��ركت 
ارتباطات س��يار ايران، س��ايپا، پااليش نفت تهران، گروه پتروش��يمي س��رمايه گذاري ايرانيان، س��رمايه گذاري غدير، پااليش نفت 
تبريز و پااليش نفت اصفهان به نام خود ثبت كردند. از س��ويي ديگر بيش��ترين حجم معامالت را س��ايپا، س��ايپا )خس��اپا2(، بانك 
خاورميانه، گروه پتروش��يمي س��رمايه گذاري ايرانيان، پارس خودرو، زامياد، پلي اكريل، سرمايه گذاري س��ايپا، ايران خودروديزل، 
توس��عه معادن و فل��زات )ومعادن2( و كاب��ل البرز )بالب��ر2( به نام خود ثب��ت كردند. از س��ويي ديگر نماد معامالتي ش��ركت هاي 
س��يمان خزر )س��خزر( پس از برگزاري مجمع عمومي عادي س��االنه مبني بر تقس��يم س��ود نقدي بازگشايي ش��دند. اين درحالي 
اس��ت نماد معامالتي ش��ركت هاي گس��ترش صنايع وخدمات كشاورزي )تكش��ا( و ماشين س��ازي اراك )فاراك( با توجه به تعديل 
پيش بيني درآمد هر س��هم، مديريت سرمايه گذاري اميد )واميد(، شيرپاس��توريزه پگاه اصفهان )غشصفا(، چرخشگر )خچرخش(، 
س��يمان ش��اهرود )س��رود(، خدمات انفورماتيك )رانفور(،  س��بحان دارو )دس��بحان( جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساالنه 
 به منظور تصويب صورت هاي مالي، حق تقدم ش��ركت س��يمان ش��اهرود )س��رودح( با توج��ه به توقف نماد اصلي متوقف ش��دند. 
در بازار بدهي كه اوراق مشاركت، گواهي سپرده و صكوك معامله مي شود. در بازار صندوق هاي قابل معامله كه صندوق هاي قابل معامله 

و صندوق هاي س��رمايه گذاري ش��اخصي قابل معامله 
داد وستد مي ش��ود، بيش از 2 ميليون و 318 هزار واحد 
از صندوق س��رمايه گذاري پارند پايدار سپهر )پارند1(، 
صن��دوق س. بادرآمدثاب��ت كيان )كي��ان1( صندوق 
س��رمايه گذاري صنوين-مختلط )صنوين1(، صندوق 
شاخص 30 شركت فيروزه – سهام )فيروزه 1(، صندوق 
سرمايه گذاري پاداش سهامداري توسعه يكم )سپاس1( و 
صندوق درآمدثابت امين يكم فردا )امين يكم1( به ارزش 

كل بيش از 25 ميليارد ريال مورد معامله قرار گرفت. 

يورو اين هفته نوسان قيمت داشت؛ سه شنبه با رشد بيش از يك درصدي نسبت به دالر به باالترين سطح خود در شش ماه گذشته رسيد؛ 
در حالي كه ارزش دالر بعد از انتشار گزارش اقتصادي امريكا كاهش يافت. رويترز در گزارشي نوشت كه اين اتفاق براي يورو هم افتاده 
و به مرز 1,11 دالر رسيده كه باالترين رقم از زمان انتخاب دونالد ترامپ به رييس جمهوري امريكا در ماه نوامبر گذشته تاكنون است؛ 
اما دالر با انتشار گزارش بيشترين توليد در امريكا در سه سال گذشته، تضعيف شد. آمارها نشان مي دهند كه اقتصاد منطقه يورو در سه 
ماهه نخست سال جاري ميالدي طبق پيش بيني ها 1/7 درصد رشد كرده است. پيروزي امانوئل ماكرون در انتخابات رياست جمهوري 
فرانسه و تالش او براي افزايش روابط اين كشور با آلمان نيز از ديگر عوامل تاثيرگذار بر تقويت يورو به شمار مي رود. اين در حالي است كه 

كارشناسان پيش بيني كرده اند، ارزش دالر پس از افشاي ارتباط ترامپ با مقامات روسيه، بيشتر 
از اين نيز كاهش خواهد يافت. از اين رو گفته مي شود ترامپ شايد نتواند دوره رياست جمهوري 
خود را به پايان برساند و اگر هم بتواند به دليل موانع سياسي بسياري كه با آنها روبه رو است، قادر 
به اجراي برنامه هاي اقتصادي خود نخواهد بود. بنابراين گزارش، پس از انتشار جديدترين آمار 
اقتصادي امريكا، احتمال افزايش نرخ بهره اين كشور در نشست ماه آينده فدرال رزرو بانك نيز 
كاهش يافته اس��ت.  در بازار ايران، هر دالر امريكا ديروز در بازار آزاد 3750 تومان، يورو 4153 
تومان و هر پوند انگليس نيز 4920 تومان بود. صرافان پايتخت در معامالت ديروز، نرخ انواع ارز 

و سكه را تعيين كردند كه بر اين اساس قيمت انواع سكه با افزايش مواجه شد. 
عالوه بر اين، بانك مركزي نرخ تبادلي 39 ارز را براي ديروز )چهارشنبه بيست و هفتم ارديبهشت 
ماه( اعالم كرد كه بر اساس آن نرخ 15 ارز از جمله دالر امريكا نسبت به روز گذشته كاهش و نرخ 
19 ارز از جمله يورو و پوند انگليس افزايش يافت؛ همچنين نرخ 5 ارز ديگر ثابت ماند. به گزارش 
اقتصاد آنالين به نقل از ايِبنا، براس��اس اعالم بانك مركزي نرخ هر دالر امريكا با 3 ريال كاهش 
نسبت به روز سه شنبه 32 هزار و 444 ريال قيمت خورد. همچنين هر پوند انگليس با 65 ريال 
افزايش نسبت به روز گذشته 41 هزار و 957 ريال و هر يورو با 410 ريال افزايش 36 هزار و 61 
ريال ارزش گذاري شد. براين اساس هر فرانك سوييس 33 هزار و 21 ريال، كرون سوئد 3 هزار 
و 701 ري��ال، كرون نروژ 3 هزار و 838 ريال، كرون دانم��ارك 4 هزار و 847 ريال، روپيه هند 
507 ريال، درهم امارات متحده عربي 8 هزار و 833 ريال، دينار كويت 106 هزار و 592 ريال، 
يكصد روپيه پاكستان 30 هزار و 949 ريال، يكصد ين ژاپن 28 هزار و 848 ريال قيمت خورد. 

رييس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري گفت: بر اساس 
قانون حفظ كاربري فرد بايد براي ساخت و ساز به كميسيون 
تبصره يك ماده يك اين قان��ون برود و مجوز الزم را بگيرد. 
ش��ايد هيچگاه در تاريخ معاصر، كش��ور تا اين اندازه درگير 

مشكالت زيست محيطي نبود. 
مشكالت مربوط به خشكس��الي، افزايش بيابان ها در كنار 
تخريب جنگل ها و ديگر منابع طبيعي ايران س��بب شدند 
تا امروز براي نخس��تين بار مباحث مرب��وط به اين حوزه در 
بحث هاي انتخاباتي ميان كانديداه��اي مختلف هم جا باز 
كند تا اميدواري ها نسبت به اجماع ملي براي رفع مشكالت 

محيط زيست افزايش پيدا كند. 
خداك��رم جالل��ي، رئيس س��ازمان جن��گل ه��ا ، مراتع و 
آبخي��زداری كش��ور در گفت وگو با ايلن��ا، در رابطه با بحث 
مبارزه ب��ا تغيير كاربري اراضي كش��اورزي در س��ال هاي 
اخير بيان داشت: ميزان تخريب و تصرف به حداقل ممكن 
رسيده و ديگر مثل گذشته چندين هكتار از اراضي تصرف 

و تخريب نمي شود. 
او در ادامه تاكيد كرد كه بر اس��اس قانون حفظ كاربري فرد 
بايد براي ساخت و س��از به كميسيون تبصره يك ماده يك 
اين قانون برود و مجوز الزم را بگيرد. دو سال قبل اين موضوع 
را بخش��نامه كرديم كه حتي در زمين ملكي خودشان حق 
ساخت و ساز را ندارند مگر اينكه مجوز الزم را از كميسيون 

مربوطه داشته باشند كه آن هم به سادگي صادر نمي شود. 
طي س��ال هاي پس از پيروزي انقالب اس��المي تاكنون در 
زمينه آبخيزداري 26 ميليون هكتار و در زمينه بيابان زدايي 

هشت ميليون هكتار عمليات اجرايي انجام شده است. 
جاللي در رابطه با بيابان زدايي در سال هاي اخير بيان داشت:  
در ح��ال حاضر يك ميلي��ون و 560 هزار هكت��ار عمليات 
آبخيزداري، 89 هزار هكت��ار عمليات بيابان زدايي و حدود 
143 هزار هكتار جنگل كاري انجام شده كه نسبت به دولت 

گذشته بيش از دوبرابر افزايش داشته است. 
 در حال حاض��ر با هم��كاري وزارتخانه هاي ني��رو و جهاد 
كشاورزي عمليات اجرايي حدود 80 سد در مراحل اجرايي 

مختلف متوقف شده است. 

مدي��ركل بازرس��ي و ام��ور قاچ��اق س��ازمان حماي��ت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان از ارجاع بيش از 14هزار 
پرونده قاچاق كاال در س��طح عرضه به تعزيرات حكومتي به 

ارزش بيش از 200 ميليارد تومان خبر داد. 
داريوش بهنود قاسمي در تشريح اقدامات سازمان حمايت 
در مبارزه با قاچاق كاال در سطح عرضه در سراسر كشور اظهار 
كرد: در راستاي فرامين مقام معظم رهبري مبني بر برخورد 
با كاالي قاچاق از پيش از مرزها تا محل عرضه آن در بازار و به 
لحاظ مسووليت اين سازمان مطابق با ماده 36 قانون مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز، طرح مبارزه با قاچاق كاال در سطح عرضه 
به صورت ويژه در س��ال گذشته در دس��تور كار قرار گرفت 
و در اين راستا كارشناس��ان اين سازمان و بازرسان مستقر 
در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها تالش كردند. 

وي با اشاره به اينكه طي سال گذشته طرح مبارزه با قاچاق 
كاال در سطح كشور به اجرا گذاشته شد، گفت: در اين راستا 
320 هزار و 53 مورد بازرسي از مراكز خرد و كالن در سطح 
عرضه صورت گرفت و از اين ناحيه بيش از 14 هزار پرونده 
تخلف، به ارزش بيش از 2000 ميليارد ريال تشكيل و براي 
رس��يدگي به مراجع قضايي ارسال شد. مديركل بازرسي و 
امور قاچاق س��ازمان حمايت در خصوص رش��د قابل توجه 
اقدامات انجام شده در حوزه مبارزه با قاچاق كاال افزود: تعداد 
بازرسي ها در س��ال 1395 نسبت به سال 1394 با افزايش 

14 درصدي روبرو بود و پرونده هاي متش��كله هم نسبت به 
س��ال 1394 به ميزان 13 درص��د و ارزش ريالي كاالهاي 
مكش��وفه نيز 991 درصد بالغ بر 9 برابر رشد داشته است. 
بهنود قاسمي بيشترين بازرسي منجر به كشف كاالي قاچاق 
را با تعداد 27 هزار و 247 مورد مربوط به اس��تان خراسان 
ذك��ر و بيان كرد: طب��ق آمارهاي واصله، بيش��ترين تعداد 
پرونده هاي متش��كله قاچاق طي اين مدت توس��ط استان 
تهران تشكيل ش��ده اس��ت و به لحاظ ارزش نيز بيشترين 
ميزان پرونده هاي متشكله قاچاق با 1922 ميليارد ريال به 

استان البرز تعلق دارد. 
مديركل بازرس��ي و امور قاچاق س��ازمان حمايت در مورد 
قاچاق مكش��وفه نيز خاطرنش��ان كرد: در بي��ن گروه هاي 
كااليي، باالتري��ن ارزش ريالي كاالهاي قاچاق مكش��وفه 
به ترتيب ب��ه تجهيزات مخابراتي ب��ا 1500 ميليارد ريال، 
تجهيزات پزشكي 335 ميليارد ريال، دخانيات 173 ميليارد 
ريال، مواد خوراكي 92 ميليارد ريال و در نهايت محصوالت 

آرايشي و بهداشتي با 89 ميليارد ريال اختصاص دارد. 
به گفته اين مقام مسوول، سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان به عنوان تنها دس��تگاه نظارتي حاكميتي 
در حوزه نظارت بر بازار و نيز از جمله دس��تگاه هاي كاشف 
موضوع ماده )36( قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز نقش��ي 

موثر در مبارزه با قاچاق كاال در سطح عرضه دارد. 

افزايش قيمت طالمعامله بيش از 1800 ميليارد ريال اوراق بهادار در بورس 

تجهيزات مخابراتي و پزشكي در صدر كاالهاي قاچاقتوقف عمليات اجرايي 80 سد 

بازاربورس

هواپيماي اول كه رس��يد، 
گفتن��د اي��ن نخس��تين و 
آخرين هواپيماس��ت. دومي كه رس��يد باز 
هم همين ادعا را مط��رح كردند، مضاف بر 
اينكه جوي راه انداختند كه مگر هواپيما نياز 
اصلي كشور است؟ مگر چند درصد از مردم 
سوار هواپيما مي شوند؟! با رسيدن سومين 
هواپيما عصبانيت ها بيشتر شد؛ ناگهان در 
ش��بكه هاي اجتماعي موجي راه انداختند 
كه اين هواپيما مرجوعي است. خبر سايت 
گمنامي را م��الك قرار دادند كه هواپيماي 
مرجوعي، دست دوم و گران است. با رسيدن 
4 فروند هواپيماي  ATR هم گفتند، اينها 
تبليغات انتخاباتي است. ايرادهايي كه هيچ 
كدام مبنا نداشت. قراردادها آنچنان محكم 
بسته ش��ده، كه جاي هيچ شك و شبهه اي 

باقي نگذاشته است. 
4 فروند هواپيما از سري 20 هواپيماهايي 
كه قرارداد خريد آن 20 فروردين امس��ال 
به امضا رس��يد، ديروز به تهران رس��يدند. 
هواپيماهايي دو موتوره توربوپراپ ميان برد 
كه توسط شركت هواپيماسازي فرانسوي-

ايتاليايي ATR توليد مي شود، مخصوص 
مسافت هاي كوتاه است. توليد اين هواپيما 
از س��ال 1989 آغاز ش��د و معم��وال براي 

حمل  و نقل منطقه اي توس��ط شركت هاي 
مسافربري انتخاب مي ش��ود. ايران اير هم 
درس��ت به همين دليل خريد 20 فروند از 
اين نوع هواپيما را در دس��تور كار قرار داد. 
آن طور كه فرهاد پرورش در مراسم تحويل 
اين هواپيماها گفته قرار است اين هواپيماها 
در مناطق كمتر برخ��وردار و فرودگاه هاي 
كوچك بود كه اكثر محروم هس��تند، مورد 

استفاده قرار بگيرد. 
بررسي ها نشان مي دهد 90 درصد پروازها 
در 12 ف��رودگاه و 10 درصد پروازها در 42 
فرودگاه انجام مي شود. اين آمار گوياي اين 
موضوع اس��ت كه از مجم��وع 54 فرودگاه 
كش��ور تنها 12 فرودگاه توجيه اقتصادي و 
42 فرودگاه ديگر توجيه اقتصادي ندارند. 
در نتيجه آن ميزان از تقاضايي هم كه وجود 
دارد، بي پاس��خ مي ماند. درست به همين 
دليل ه��م در جريان مذاكره خريد هواپيما 
ايران اير تصميم گرفت تا خريد هواپيماهاي 
كوچك را در دستور كار قرار دهد. پرورش 
مديرعامل ايران اي��ر مي گويد: »اين نيازي 
ب��ود كه مردم و نماين��دگان مجلس مكررا 
از دول��ت درخواس��ت مي كردند. به همين 
دليل ما طبق اين نياز مطالعات خود را براي 
خريد هواپيماهاي كوچك و زير 100 نفره 
شروع كرديم. از آنجه كه كمپاني  ATR با 
توجه به س��ابقه همكاري كه با ايران داشت 

و جزو ش��ركت هاي برتر در اين اندازه بود، 
تفاهمنامه اوليه خري��د هواپيما در جريان 
سفر آقاي دكتر روحاني به ايتاليا و فرانسه 
امضا ش��د و بع��د از حدود 15 ال��ي 16ماه 

مذاكره به نتيجه رسيد.«
از خريد قطعه تا تامين مالي

ديروز 4 فروند از سري 20 فروند هواپيماي 
مذاكره ش��ده به تهران رس��يد. 5 فروند تا 
پايان 2017 تحويل داده مي ش��ود. مابقي 
هواپيماها هم قرار اس��ت ت��ا پايان 2018 
تحول داده شود. پرورش گفته كه پول خريد 
اين هواپيما از طريق صندوق توسعه ملي به 
عنوان پيش پرداخت تامين ش��ده و مابقي 
هم از طريق فاينانسرهايي كه در حال انجام 

است، تامين خواهد شد. 
مديرعامل هما تصريح كرد: قصد ما اين است 
كه در فرودگاه ه��اي كوچك مناطق كمتر 
برخوردار عمليات��ي كنيم. مراحل آموزش 
خلبان ه��ا در ح��ال انجام اس��ت. با همين 
هواپيمايي كه آمديم تع��داد زيادي قطعه 
هم خريداري كردي��م و با خود آورده ايم. به 
همين منظور نزديك 3 تن بار تشكيل شده 
از قطعات هواپيم��ا را از خود كمپاني اصلي 
خريده ايم و به اي��ران آورده ايم. اميدواريم 
كه بتواني��م اين هواپيماه��اي جديد را در 
فرودگاه ه��اي كوچ��ك و مناط��ق كمتر 
توسعه يافته به كار بگيريم. ضمن اينكه اين 

هواپيماها در مناطق مرزي و كش��ورهاي 
همسايه هم مي توانند پرواز كنند. 

هواپيماه��اي ت��ازه ايران اير ه��ر كدام 78 
صندلي دارند. سرعت هواپيما 60 كيلومتر 
در ساعت است و 1530 كيلومتر مي تواند 

پرواز كند. 
دستاوردي ديگر از برجام

در جريان مناظره هاي انتخاباتي نامزدهاي 
رياس��ت جمهوري س��يدابراهيم رييسي 
خط��اب به حس��ن روحاني گفت��ه بود كه 
»يك��ي از گالبي هاي��ي كه باي��د از برجام 
مي گرفتيد، منابع خارج��ي بود.« قاليباف 
هم طعن��ه زده بود و گفته ب��ود: »درختي 
كه 4 س��ال ثمر ندهد، 4 سال ديگر هم ثمر 
نخواهد داد.« فرهاد پرورش كه همراه چهار 
هواپيماي تازه به فرودگاه رسيده، مي گويد: 
»برمبناي قولي كه داده بوديم و اقداماتي كه 
بعد گشايش هاي برجام به وجود آمد، ايران 
با س��رعت مذاكرات خود را با شركت هاي 
بزرگ هواپيماسازي براي نوسازي ناوگان 
هوايي ش��روع كرد. بعد از برجام نام ايران را 
از ليست تحريم خارج كرديم و بعد از برجام 

خريد ايرباس و ATR محور قرار گرفت.«
هواپيماهاي��ي كه از يك س��ال و نيم پيش 
مذاك��ره براي خريدش��ان آغاز ش��د، حاال 
يكي يكي مي رس��ند. هرچند كه از ابتداي 
نخستين فروند شايعه هاي بسياري مطرح 
شد، اما جالب ترين آنها ادعاي علي نيكزاد، 
وزير راه و شهرسازي دولت احمدي نژاد است 
كه گفته بود زمان ما هم هواپيما وارد ش��د. 
علي عابدزاده، رييس س��ازمان هواپيمايي 
كشور در نشس��ت خبري ادعاي نيكزاد در 
خص��وص خريد هواپيم��ا را تكذيب كرد و 
گفت: در دنيا رس��م نيست كه با هواپيماي 
فرسوده و دست دوم جشن و عكس يادگاري 
بگيرن��د و اينكه آقاي نيك��زاد با هواپيماي 

دست دوم عكس ندارد، كار خوبي كرد. 
او اضافه كرد: اول بايد بگويم كه در همه جاي 
دنيا رسم است كه وقتي براي نخستين بار 
هواپيمايي پ��رواز انجام مي ده��د يا اينكه 
خلباني براي نخس��تين بار پ��رواز مي كند 
تبليغات زيادي براي آن انجام مي شود. اين 
رسم ها در صنعت حمل و نقل هوايي در همه 
جاي جهان وجود دارد. مراسم واتر سالوت و 
آب پاشي بر روي هواپيماي جديد و گرفتن 
عكس يادگاري بديهي است و مختص كشور 
ما نيست. عابدزاده عنوان كرد: البته كمتر 
اتفاق مي افتد كه كسي بخواهد با هواپيماي 
دست دوم عكس يادگاري بگيرد و اگر آقاي 
نيكزاد عكس يادگاري نگرفته بايد بگوييم 
كه كار بسيار درستي انجام داده است. امروز 
براي ورود هواپيماي ن��و در مهرآباد جمع 
شده ايم و بايد جشن ورود هواپيماها گرفته 

مي ش��د و كار بسيار خوبي اس��ت. رييس 
سازمان هواپيمايي كشوري خاطرنشان كرد: 
خوشحالي ما از بابت ورود هواپيما اين است 
كه منويات مقام معظم رهبري بعد از سال ها 
باالخره اجرا شد. ايشان درخصوص مسائل 
اقتصادي تاكيدات ويژه اي داشتند و اگر قرار 
است تاكيدات رهبري در خصوص اقتصاد 
مقاومتي اجرا شود بايد هواپيماي نو داشته 
باشيم و قدرت رقابت با دنيا را پيدا كنيم. از 
آن جايي كه با خريد هواپيما اهداف رهبري 
را پياده كرديم بايد جشن بگيريم و عكس 

يادگاري بگيريم. 
هواپيماها را سرموعد تحويل مي دهيم

 ATR جيوواني، معاون مديرعامل شركت
كه همراه تيم ايراني و ب��ا 4 هواپيماي تازه 
به تهران آمده بود، در مراس��م تحويل اين 
هواپيماها گفت: بعد از آنكه ش��رايط براي 
انجام مذاكره با ايران فراهم ش��د ما اقدام به 
نهايي كردن يك قرارداد با ايران اير كرديم و 
به آن متعهد هستيم اما درباره قراردادهاي 
ديگر، ش��رايط تعيين كننده نهايي ش��دن 
آن خواهد بود. وي اف��زود: امروز قطعا يك 
روز بزرگ براي صنعت هوايي ايران اس��ت؛ 
زيرا من در طول سال هايي كه در اين حوزه 
فعاليت كردم به ياد ندارم كه به طور همزمان 
در يك روز چهار فرون��د هواپيما به ناوگان 
يك شركت اضافه شود. خوشبختانه پس از 
انجام حجم زيادي از فعاليت ها كه در طول 
ماه هاي گذشته انجام شد امروز روز نخست 

آغاز اجراي قرارداد با ايران اير است. 
وي ب��ا بيان اينكه ATR  ب��ا 200 ايرالين 
در 100 كش��ور مختل��ف جهان ق��رارداد 
تج��اري دارد، اظهار ك��رد: تاكنون بيش از 
1400 فروند از هواپيماهاي اين ش��ركت 
ب��ه ايرالين ه��اي مختلف جه��ان تحويل 
داده شده است و ما خوشحاليم كه از امروز 
اجراي قرارداد با ايران اير نيز در دستور كار 
قرار مي گيرد. ما معتقدي��م اين هواپيماها 
براي ن��اوگان ايران اهميت بس��يار زيادي 
دارد و از اي��ن رو ATR به ب��ازار ايران نگاه 
جدي داش��ته اس��ت. جيوواني در پاسخ به 
اين سوال كه شرايط اجراي قرارداد با ايران 
در صورت تغيير دولت در اين كشور چگونه 
پيگيري خواهد ش��د؟ نيز توضيح داد: ما به 
ايران اطمينان داده ايم كه در اجراي قرارداد 
فعلي پشتيباني هاي الزم و اقداماتي كه براي 
ورود هواپيماها نياز اس��ت را انجام خواهيم 
داد. اما شرايط درباره قرارداد جديد در اين 
حوزه منوط به عرضه و تقاضا در بازار ايران و 
شرايطي است كه مي تواند در مذاكرات مورد 
توجه قرار گيرد. در حال حاضر قرارداد فعلي 
با ايران اير در دستور كار است و ما در برنامه 

دو ساله آن را تكميل مي كنيم. 
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