
کاربرد مصرف سيمان 
در کشور متنوع شود

خرید و اجاره هواپيماهای 
با عمر باالی ۱۵ سال ممنوع شد

گروه اقتصادی :وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تولید ســیمان کشــور بیش از مصرف آن است و 
باید همه مهندســین مشاور و دستاندرکاران صنعت سیمان بر تنوع، کاربردی کردن انواع سیمان و مصرف آن 

در ابعاد گوناگون توجه کنند.
محمدرضا نعمت زاده در مراسم آغاز بهکار هفتمین نمایشگاه بین المللی سیمان، بتن، تکنولوژی ساخت 
و ماشــین آالت وابســته در تهران افزود: برای تنوع مصرف ســیمان از جمله کاربری آن در جاده سازی می 
توان از نوع بتنی که قیمت تمام شــده آن کمتر از جاده ســازی از نوع آسفالتی است و عمر بیشتری دارد می 

توان بهره برد.
وی با بیان اینکهبرای اجرایی شــدن این موضوع با وزارت راه ، مســکن و شهرسازی تعامالتی داریم، اظهارداشت: تولید کارخانه های سیمان استاندارد 

است و هیچگونه آلودگی از لحاظ زیست محیطی ندارد.
نعمت زاده گفت: نصب فیلتر بخشی از تجهیزات کارخانه های سیمان محسوب می شود و هرگونه آلودگی احتمالی ناشی از تولید سیمان را رصد می 
کنیم و در این زمینه ســازمان حفاظت محیط زیســت همکاری خوبی با تولیدکنندگان سیمان داریم و راهکارهای الزم را برای آلودگی کمتر به تولیدکنندگان 

سیمان ارائه می دهد.

گروه اقتصادی :معاونت اســتاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشــوری از تصویب دستورالعمل جدید 
خرید و اجاره هواپیما خبر داد.

به گزارش روابط عمومی ســازمان هواپیمایی کشــوری، حمید حبیبی با اعالم این خبر اظهارداشت: با 
تصویب دســتورالعمل جدید از این پس تنها به هواپیماهای با ســن زیر 15 ســال اجازه اجاره یا خرید داده 
می شــود.وی افزود: در دســتورالعمل قبلی دارای تبصره هایی برای ورود هواپیما بود که هواپیماهای با عمر 

بیش از 30 سال وارد کشور می شدند.
حبیبی خاطرنشــان کرد: هر چند که محدودیت هایی روی سن هواپیما ایجاد شده اما براساس آیین نامه 

جدید مراحل اداری کاهش و مراحل ورود و پذیرش هواپیما تسهیل شده است.
معاونت اســتاندارد پرواز ســازمان هواپیمایی کشــوری ادامه داد: در گذشته ورود 50 درصد هواپیماها به کشــور با دریافت معافیت از رئیس سازمان 
هواپیمایی کشــوری صورت می گرفت که احتمال اعمال برخی ســالیق شخصی در روند ورود وجود داشــت اما با تصویب دستورالعمل جدید هم اکنون 
مشخصات ورود هواپیما شفاف شده است.وی ابراز داشت: همچنین امکان بازرسی هواپیماها در داخل وجود دارد و چنانچه شرکتی متقاضی ورود هواپیما 

به کشور باشد می تواند بازرسی را در داخل انجام دهد.

گروه اقتصادی : رئیس کمیسیون سرمایه گذاری 
اتاق تهران با بیان اینکه فعاالن اقتصادی نگران انتقال 
تنگنای ارزی بانک ها به مشتریان هستند، گفت: برخی 
بانک ها پس از تسویه حساب مشتریان مابه التفاوت 

ارزی طلب می کنند.
محمدمهدی رئیس زاده در نشســت کمیسیون 
ســرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی و صنایع 
و معادن تهران از بررســی الیحه خروج از رکود در 
مجلس و تصویب برخی مواد آن در کمیســیون های 
تخصصــی آن خبر داد و گفت: بــه دلیل عدم تامین 

ارز از ســوی بانک مرکزی، احتمال ایجاد محدودیت 
برای تولیدکنندگان وجود دارد و این موجب نگرانی 
از انتقال تنگنای ارزی بانک ها به مشتریان در موضوع 
ارائه تســهیالت و اعتبارات ارزی و در نتیجه تشدید 

رکود در کشور شده است.
رئیس کمیســیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی 
تهران در ادامه به عدم تامین ارز توسط بانک مرکزی 
برای کاالهای ترخیص شــده اشــاره کــرد و افزود: 
این رویه، مشــکالت عدیده ای را بــرای صنایع و 
تولیدکنندگانی کــه از اعتبارات مــدت دار بانک ها 

استفاده کرده اند، ایجاد خواهد کرد.
وی تصریح کرد: با توجه به کاهش شدید قیمت 
نفت و افزایش کسری بودجه دولت، ضروری است 
تا تدابیری برای مدیریت کســری بودجه در ســال 
آینده اتخاذ شــود.به گفته رئیس زاده، برخی بانک ها 
پس از تسویه حساب مشــتریان به آنان گفته اند که 
مابــه التفاوت مبلغ ارزی که بــا آن به ایفای تعهدات 
خود پرداخته انــد، از بازار آزاد تهیه کرده و پرداخت 
کنند.وی اظهار داشــت: مصوبه شورای پول و اعتبار 
در خصوص تعیین تکلیف معوقات ارزی اگر زمینه 

ای فراهم کنــد که بانک های خصوصــی نیز رویه 
مشــابهی را برای جلوگیــری از تبعیض اعمال کند، 
گام مثبتی برای بالتکلیفی مشــتریان و ایجاد وحدت 
رویه برداشته خواهد شد.عضو هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانــی و صنایع و معادن تهــران به معضل ذینفع 
واحد درمورد فعاالن اقتصادی اشاره کرد و گفت: به 
دلیل اعمال این سیاست، آن دسته ازفعاالن اقتصادی 
که در چند شرکت دارای سابقه قابل دفاعی هستند به 
دلیل مشکالتی که در یک شرکت برایشان ایجاد شده 

ازخدمات بانکی محروم شده اند.

گروه اقتصادی : بانک جهانی با اشاره به اینکه بهبود 
اقتصاد آمریکا و کاهش قیمت نفت برای جبران مشکالت 
عمیق در منطقه یورو و بازارهای نوظهور کافی نخواهد 
بود، دورنمای رشــد اقتصادی جهانی را مورد بازبینی 
نزولی قرار داد.این وام دهنده جهانی مستقر در واشنگتن 
پیش بینی کرد اقتصاد جهانی امسال سه درصد توسعه 
پیدا می کند که باالتر از 2.6 درصد در سال 2014 خواهد 
بود، اما همچنان کمتر از 3.4 درصد نرخ پیش بینی شده 
قبلی برای سال 2015 است.اقتصاددانان این بانک کاهش 
قیمت نفت را که بیش از نیمی از ارزش خود را در شش 
ماه گذشــته از دست داده اســت، فرصت خوبی برای 

واردکنندگان بزرگ نفت ارزیابی کرده اند.
ریزش قیمت نفت با افزایش قدرت خرید مصرف 
کنندگان، احیای اقتصاد آمریکا را تقویت کرده است و 

باعث شد بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی مورد پیش 
بینی برای این کشــور را 0.2 درصد افزایش دهد و 3.2 
درصد برای ســال 2015 اعــالم کند. اما کاهش قیمت 
نفت در قوی تر کردن رشــد اقتصادی اروپا و ژاپن که 
واردکنندگان بزرگ هستند، تاثیر نداشته و از سوی دیگر 
مشکالت مالی صادرکنندگان بزرگ نفت را تشدید کرده 
است.کوشیک باسو، مدیر اقتصاددان بانک جهانی اظهار 
کرد اقتصاد جهانی اکنون با موتور اقتصاد آمریکا کشیده 
می شــود و این دورنمای روشنی را برای جهان ترسیم 

نمی کند.
منطقه یورو به ســختی در تالش است تا از وقوع 
سومین رکود از زمان بحران مالی جهانی جلوگیری کند. 
بانک جهانی دورنمای رشــد این منطقه را به میزان 0.7 
درصد کاهش داد و 1.1 درصد برای امســال پیش بینی 

کرد.
رشد اقتصادهای نوظهور که از زمان بحران مالی 
سال 2008 هدایت کنندگان اصلی احیای جهانی بودند 
بیش از حد انتظار کند شده است. بسیاری از این اقتصادها 
که ظرفیتشان برای رشد بدون اصالحات بزرگ تحت 
فشــار قرار گرفته بود، اکنون با مجموعــه ای از موانع 

اقتصادی و سیاسی روبرو شده اند.
بانک جهانی پیش بینی خود از رشــد اقتصادهای 
نوظهور را بیش از نیــم درصد کاهش داد و 4.8 درصد 

پیش بینی کرد.
هزینه های استقراض در بازارهای نوظهور با حرکت 
بانک مرکزی آمریکا به سوی نخستین افزایش نرخ بهره 
از ســال 2006 تاکنون، افزایش یافته زیرا سرمایه گذاران 
نگرانند بسیاری از دولت ها و شرکت های بازار نوظهور 

قادر به پرداخت تعهدات مالی خود نباشند. ارزهای این 
بازارها با معطوف شدن توجه سرمایه گذاران به احیای 
اقتصاد آمریکا و کندی رشد بازار نوظهور ضعیف شده 
اســت و بســیاری از این اقتصادها قادر به احیای رشد 

اقتصادی بواسطه اجرای اصالحات ساختاری نیستند.
این موسســه مالی دورنمای رشد دومین اقتصاد 
بزرگ جهان را کاهش داد و نرخ رشــد اقتصادی چین 
در سال جاری را از 7.5 به 7.1 درصد تنزل داد. چین در 
حال تغییر از رشد صادرات محور بوده و تالش می کند، 
رشد اقتصادی را بر مصرف داخلی متکی کند با این حال 
این گذار ظریفی است. زیرا پکن سعی می کند از کندی 
شدید یا رشد انفجاری اعتبار اجتناب کند. انتظار می رود 
خود این کشور هدف رشد خود برای امسال را به حدود 

هفت درصد کاهش دهد.

دلواپسی بخش خصوصی از تنگنای ارزی بانکی

درخواست جدید بانکها از تاجران

در جدیدترین گزارش بانک جهانی؛

دورنمای رشد اقتصاد جهانی تنزل یافت
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سهم 83 درصدی »غولها« 
از بازار خودروی ایران

گــروه اقتصــادی : دو غــول بزرگ 
خودروسازی کشور 83 درصد بازار خودروی 

ایران را در اختیار دارند.
9 ماهه امســال 83 درصد بازار خودروی 
ایــران در اختیار ایران خودرو و ســایپا و 17 
درصد بازار نیــز در اختیار باقی تولیدکنندگان 
و همچنین واردکنندگان خودرو قرار داشــته 

است.
در این مدت ایران خــودرو 49 درصد، 
سایپا 34 درصد، سایر شرکت های خودروساز 
9 درصد و واردکنندگان هشــت درصد بازار 
خودروی ایران شــامل خودروهای ســواری، 
تجاری سبک و سنگین را در اختیار داشته اند.

در حوزه خودروهای ســواری نیز 47.9 
درصد بــازار متعلق به ایران خــودرو، 34.2 
درصد بازار متعلق به ســایپا، 8.7 درصد بازار 
متعلق به ســایر خودروسازان و 9.3 درصد نیز 
ســواری  واردکنندگان خودروهای  اختیار  در 

بوده است.
9 ماهه امســال در حــوزه خودروهای 
ســبک تجــاری )وانــت( نیز ایــران خودرو 
60.6 درصــد بازار، ســایپا 34.2 درصد بازار 
و سایر خودروســازان 5.2 درصد بازار را در 
اختیار داشــته اند. ســهم واردکنندگان از بازار 
خودروهای سبک تجاری اما صفر بوده است.

اما در حــوزه خودروهای ســنگین نیز 
15.6 درصد سهم بازار متعلق به ایران خودرو، 
23.8 درصد سهم بازار متعلق به سایپا و 60.6 
درصد ســهم بازار متعلق به دیگر شرکت های 
خودروسازی بوده است. سهم واردکنندگان از 

این بازار نیز صفر بوده است.

تولد شاسی بلندهای تویوتا
گروه اقتصــادی : تویوتــا موتور برای 
تامین تقاضای رو به رشــد آمریکا امســال در 
کارخانه هــای کانادایی و ژاپنی خود شاســی 

بلندهای بیشتری تولید می کند.
افزایش تولیــد مدل هایی ماننــد تویوتا 
RAV4 و لکســوس RX آزمونــی بــرای 
برنامه آکیو تویودا، رییــس تویوتا برای تولید 
خودروهای بیشتر در کارخانه های فعلی پیش 

از ساخت کارخانه های جدید خواهد بود.
جیم لنتز، مدیرعامل فعالیت های آمریکای 
شمالی تویوتا در این باره گفت: استراتژی عدم 
ساخت کارخانه های جدید تا پایان سال 2016 

به قوت خود باقی خواهد ماند.
تویوتــا پــس از اینکه مجمــوع فروش 
مدل های شاســی بلند این شرکت 16 درصد 
در ســال گذشــته افزایش یافت و به رکورد 
جدیدی رســید، قصد دارد همچنان شاســی 
بلندهای بیشــتری را تولید کند. حتی پیش از 
اینکه قیمت بنزین به پایین دو دالر در هر گالن 
برســد، آمریکایی ها از خودروهای سواری به 
شاســی بلندها روی آورده بودنــد و اکنون با 
اقتصاد ســوخت مناسب، تقاضا برای این مدل 

خودروها بیشتر خواهد شد.
فــروش قــوی در آمریکا کــه به کمک 
شاســی بلند صورت گرفت بــه تویوتا کمک 
کرد همچنان بزرگترین خودروساز جهان باقی 
بماند. فولکس واگن تنها دو شاسی بلند شامل 
تیگوان و توارگ را در آمریکا می فروشــد در 
حالیکه تویوتا پنج مدل دارد. این خودروســاز 
ژاپنی اکنون در حال بررســی عرضه شاســی 
بلندهــای کوچک تر به منظور رشــد بیشــتر 

فروش است.
یکــی از مدیران تویوتــا در مصاحبه ای 
اظهــار کرد: تویوتــا فرصت فروش ســاالنه 
300 هــزار دســتگاه RAV4s را در آمریکا 
دارد با اینهمه امســال ممکن اســت نتواند از 
این ســقف عبور کند.به گفته مــارک تمپلین، 
این خودروساز  لکســوس،  مدیرعامل  معاون 
تولید NX را از زمانیکه در سه ماهه سوم سال 
گذشــته به فروش گذاشته شد، فراتر از برنامه 

اولیه افزایش داده است.

هوندا سرگرم خودروهای
کم مصرف

گروه اقتصادی : هوندا موتور همزمان با 
پیشــبرد برنامه خود برای ساخت خودروهای 
بــرای ســاخت  برقــی، 340 میلیــون دالر 
موتورهای بنزینی بهره ور در مصرف سوخت 

سرمایه گذاری خواهد کرد.
هوندا بر همین اســاس یک خط مونتاژ 
جدید در کارخانه خود در اوهایو اضافه می کند 
تا موتورهای بنزینی چهار سیلندر توربو شارژ 
بسازد.این خودروساز همچنین قصد دارد سال 
آینده خودروی پیل سوختی خود را روانه بازار 
کند و تا ســال 2018 خــودروی تمام برقی و 

خودروی هیبریدی عرضه می کند.
رابرت بنین فیلد، مدیر ارشــد استراتژی 
محیط زیســت هوندا در حاشــیه نمایشــگاه 
خودروی دیترویت گفت: این شرکت سرگرم 
بررسی الزامات دولت آمریکا برای خودروهای 
پــاک و همچنین بهبود اقتصاد ســوخت برای 

رانندگان است.
بر اســاس گزارش بلومبــرگ، هوندا و 
خودروســازان دیگر در شــرایطی که مصرف 
کننــدگان آمریکایی از بنزیــن ارزان بهره مند 
شــده اند، در تالش برای عرضه خودروهای 

سبزتر هستند.
 ،AAA طبــق اعالم کلــوب موتورینگ
متوســط قیمت هر گالن بنزین تــا 12 ژانویه 

حدود 2.12 دالر بود. 

گروه اقتصادی : وزیر کار کشورمان با رئیس 
ســازمان عمومی نیروی کار دولت کویت دیدار و 
درباره گســترش همکاری ها در زمینه بازار کار و 
اعزام نیروی متقاضی شــغل به آن کشــور، گفتگو 

کرد.
علی ربیعی دیــروز در دیدار با »جمال محمد 
الدوسری« رئیس سازمان عمومی نیروی کار دولت 
کویت که در وزارت تعاون، کار و رفاه انجام شــد 
بــا بیان اینکه جمهوری اســالمی ایران با کشــور 
کویت اشــتراکات زیادی دارد افزود: ما با کشــور 
کویت احســاس همبستگی و اخوت داریم و عمق 

استراتژیک یکدیگر محسوب می شویم.
وزیــر کار با تاکید بر اینکــه امیدواریم اعزام 
نیــروی کار بــه کویت بــه خوبی شــکل بگیرد 
اظهارداشــت: نیروهای اعزامی به کویت متخصص 
و ماهــر خواهند بود. وزیر کار با ابراز امیدواری از 
اعزام نیروی کار به کشــور کویت گفت: ما ســعی 
خواهیم کرد نیروهــای اعزامی به کویت نیروهایی 

متخصص، آموزش دیده و ماهر باشند.
وی با اشــاره به اینکه هر تالشی برای اعزام 
نیرو و بهبود زندگی کارگران برای رشــد و توسعه 
هر دو کشور مفید است خاطرنشان کرد: چون ما از 
سوی دو جامعه دارای مسئولیت هستیم، امیدواریم 
سفر شــما به ایران منجر به بهبود زندگی ایرانی ها 

و کویتی ها شود.
ربیعــی تاکید کرد: ما به عنــوان عضو هیئت 
مدیره ســازمان بین المللــی کار وظیفه حمایت از 
کشور های دوســت به خصوص کشور کویت را 
داریــم. وزیر کار با تاکید بــر پیگیری دقیق ماده 8 
توافقنامه امضا شــده بین ایران و کویت در ســال 
2001 مبنی بر برگزاری جلسات ساالنه کمیته فنی 
همکاری اعالم کرد: ما آمادگی الزم برای ادامه دادن 
آن را داریــم و همچنین از بهترین نیروها به عنوان 

وابسته کار در کشور کویت استفاده کردیم.
وی با بیــان اینکه بین نیــروی های تحصیل 
کرده و میزان اشتغال تحصیل کرده ها تناسبی وجود 
ندارد افزود: سعی ما در اعزام نیرو به کویت بر این 
اســت که از نیروهای فنی، آموزش دیده و گزینش 

شده را در این فرایند استفاده کنیم.
وزیر کار با اشــاره به تجارب سازمان فنی و 
حرفه ای در زمینه پذیرش دانشجو از دیگر کشورها 
اظهارداشــت: برای پذیرش دانشجو در رشته های 

مختلف خدماتی را برای شما مهیا می کنیم.
ربیعی همچنیــن به خدمــات صندوق های 
بازنشســتگی در ایران اشــاره کرد و با بیان اینکه 
هــم اکنون حــدود 39 میلیون نفــر از کارگران و 
خانواده هــای آنان تحت پوشــش صندوق تامین 
اجتماعی هســتند گفت: یکی از بزرگترین صندوق 

های ســرمایه گذاری در ایران شستا است که منابع 
اقتصــادی کارگران را در خدمت گرفته و برای آنها 
کار می کند.وزیر تعاون، کار و رفاه عالوه بر تشریح 
دیگر زمینه های مشترک همکاری با کشور کویت، 
تجربیــات ایران را در زمینه های درمان و همچنین 
حمایت از اقشــار آســیب پذیر، معلــوالن، زنان 
سرپرست خانوار و حتی فعالیت های بشردوستانه 
بسیار مفید خواند و افزود: کشور ایران و کویت می 
توانند در زمینه های توریســم درمانی، پتروشیمی، 
معدن و دارو نیز همــکاری های خوبی با یکدیگر 
داشــته باشــند.»جمال محمد الدوسری« نیز ضمن 
تشکر از وزیر کار و حسینی قائم مقام وی در امور 
بین الملل با ابراز خرســندی از این دیدار گفت: ما 
تالش های ایران را در زمان اشــغال کویت هرگز 
فراموش نخواهیــم کرد و دولت و مردم کویت نیز 
همواره از مواضع اتخاذ شده ایران با تقدیر یاد می 
کننــد.وی با ابراز خشــنودی از عضویت ایران در 
هیئت مدیره ILO خاطر نشــان کرد: ما در سازمان 
بین المللــی کار ایران را حامی خــود می دانیم و 
هرگونه اعتراضی در این ســازمان داشته باشیم آن 
را از طریق ایران پیگیری می کنیم.رئیس ســازمان 
عمومــی نیروی کار وزارت امــور اجتماعی و کار 
دولت کویت افزود: ما اصرار داریم که هیئت ایرانی 
در ســال آینده در چارچوب توافقنامه، دیداری از 

کویت داشته باشــد تا بتوانیم موانعی که بر سر راه 
کارگران اســت برای طرفین برداریم و در سازمان 

بین المللی کار بتوانیم از همدیگر حمایت کنیم.
در پایان این دیدار صورتجلســه مشترک بین 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی و ســازمان 
عمومی نیروی کار دولت کویت در زمینه توســعه 
همکاری ها در زمینه کار به امضای حســینی قائم 
مقام وزیــر تعــاون، کار و رفاه و جمــال محمد 
الدوسری رئیس سازمان عمومی نیروی کار دولت 

کویت رسید.

گروه اقتصادی :قائم مقام وزیر صنعت، معدن 
و تجارت تعرفه باال و ممنوعیت ورود برخی کاالها 
را ریشه های بروز قاچاق در کشور برشمرد و گفت: 
برنامه ریزی شده کد رهگیری و شناسه کاال توسط 
ســتاد مبارزه با قاچــاق کاال و ارز جایگزین طرح 
ایران کد شــود.مجتبی خسروتاج اظهار کرد: برخی 

مقــررات، ضوابط فنی، بهداشــتی و کنترلی کاال از 
دیگر دالیلی اســت که در صورت پیچیده بودن و 
نداشــتن شــفافیت می تواند به موضوع قاچاق در 
کشور دامن بزند.وی با بیان اینکه برخی موضوعات 
اجتماعی که در مرزهــا وجود دارد نیز می تواند از 
دالیل بروز قاچاق باشــد، گفت: بیکاری و نداشتن 
شــغل مناســب موجب می شــود قاچاق یکی از 
راهکارهای امرار معاش برای مرزنشــیان باشــد.
خســروتاج با تاکید بر اینکه بایــد دید روش های 
بروز قاچاق در کشور چیست تا بتوان راهکارهای 
مبارزه با آن را با دســت اندرکاران بخش تجارت و 
بازرگانــی دنبال کرد، بیان کرد: اگر امروز از مناطق 
مرزی کشــور پرســیده شود که ریشــه های بروز 

قاچاق چیســت، به طور قطع یکی از پاسخ های آن 
ها بحث اشــتغال و بیکاری خواهــد بود.قائم مقام 
وزیرصنعت، معدن و تجارت در بخشی از سخنان 
خود بر ضرورت افزایــش پرمخاطره بودن پدیده 
قاچاق در کشور تاکید کرد و گفت: هزینه های این 
موضوع برای قاچاقچی باید افزایش یابد. چون تنها 
مکانیزم تعرفه ای و کنترلی قادر به کاهش قاچاق در 
کشــور نخواهد بود و باید هزینه های آن را افزایش 
داد.وی در عیــن حال بر ضــرورت اصالح برخی 
سیاســت های اقتصادی که موجــب ایجاد قاچاق 
می شوند نیز تاکید کرد.معاون وزیر صنعت همچنین 
با اشــاره به طرح شبنم گفت: طرح شبنم زمینه ساز 
رسمیت دادن به قاچاق شد و این طرح از ایرادات 

ساختاری برخوردار بود که قاچاق را کنترل نکرد.
وی با اشــاره به طــرح ایران کــد و با بیان 
اینکه این طرح با مکانیزم گمرکات کاال در کشــور 
هماهنگ نبود، افزود: کد رهگیری و شناسه کاال که 
توســط ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز پیش بینی 
شــده جایگزین ایران کد خواهد شد.خســروتاج 
درباره  جزئیــات روش جدید اجرای کد رهگیری 
یادآور شــد: کد شناســه ای تعریف می شــود که 
آیین نامه آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت 
تعریف و به ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ارائه 
می شود. اگر اشــکاالت موجود در قانون مبارزه با 
قاچــاق کاال و ارز برطرف شــود این آیین نامه هم 

اجرایی می شود.

گروه اقتصادی :رییس ســازمان امور اراضی از اصالح قانون حفظ 
کاربری اراضی کشــاورزی در مجلس شورای اسالمی تا پایان سال خبر 
داد و گفت: برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی یگان های 
حفاظت اراضی در 130 شــهر تشکیل شــده که به زودی به 200 شهر 

افزایش می یابد.
قباد افشــار اظهار کرد: براساس آمارهای موجود طی 30 سال اخیر 
بیش از 15 درصد از اراضی کشاورزی کاهش یافته و به شهرها، صنایع و 

غیره ملحق شده است.
وی افزود: خطری که همواره کشاورزی را تردید می کند این است 
که توســعه شــهری عاملی برای تغییر کاربری و کاهش ســطح اراضی 

کشاورزی شده است.
رییس سازمان امور اراضی گفت: طی چهار دهه اخیر بیش از 250 
هزار هکتار از اراضی کشــاورزی در اطراف شــش کالن شهر کشور، به 
شــهرها ملحق شده و کاربری  کشاورزی اش را از دست داده است و طی 
10 ســال اخیر آنقدر این موضوع حادتر شــده و سرعت تغییر کاربری 
اراضی افزایش یافته است که همه مسووالن نسبت به این موضوع حساس 

شده اند.
افشــار تصریح کرد: ویالســازی هایی که خارج از شهرها صورت 
می گیرد به ویژه در مناطق خوش آب و هوا مانند استان های شمالی کشور 
و طرح های هادی توســعه روســتایی نیز از عوامل تغییر کاربری اراضی 

کشاورزی بوده است.
وی اظهــار کرد: هرگاه در اطراف شــهرها و روســتاها طرح های 
توسعه ای در دستور کار قرار می گیرد و کوچک ترین نیازی به زمین وجود 
دارد، اراضی کشاورزی را تغییر کاربری می دهند و راحت ترین کار برای 

شــهرداری ها مجوز  دادن به تغییر کاربری زمین های کشاورزی است که 
به شــهرها ملحق شوند. همین می شــود که به عنوان مثال زمانی بیش از 
3000 هکتار باغ در منطقه یک تهران وجود داشــت اما اکنون اثری از آن 
نیســت یا در شهرهایی مانند شیراز، مشهد و غیره نیز باغ ها به شهر، ویال 
و رستوران تبدیل شده اند.رییس سازمان امور اراضی اظهار کرد: وضعیت 
تغییر کاربری اراضی کشاورزی به گونه ای است که نه تنها برای کارهایی 
مانند گردشــگری و خدمات به خرید زمین های کشاورزی رو می آورند 
بلکه حق آبه های کشاورزی نیز در حال تغییر است اما به دنبال این هستیم 
روزنه های قانونی را ببندیم، چرا که خاک سرمایه ملی و غیرقابل تجدیدی 

است که یک سانتی متر آن نیاز به 500 تا 800 سال دارد.
افشار با بیان این که به جای کشت، خشت روی زمین های کشاورزی 
نکاریم، گفت: اصالح قانون اراضی کشــاورزی در دســتور کار مجلس 
شورای اسالمی قرار گرفته است؛ به گونه ای که اصالح قانون در کمیسیون 
کشاورزی تصویب شده و با پیگیری های رییس مجلس شورای اسالمی 
امیدواریم هرچه زودتر در صحن علنی مجلس شورای اسالمی بررسی و 

تصویب شود.
رییس ســازمان امور اراضی افزود: به نظر می رسد با توجه به روند 
پیگیری های صورت گرفته در مجلس شورای اسالمی، این قانون تا پایان 
امســال یا اوایل سال آینده به تصویب برسد که می تواند همه روزنه های 
قانونی را پیش روی متخلفان ببندد.وی اعالم کرد: با هماهنگی های صورت 
گرفته بین وزارتخانه های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و کشور و قوه 
قضاییه و همچنین پیگیری های قاطعانه وزیر کشور برای پیگیری از تغییر 
کاربری اراضی کشاورزی، شاهد کاهش 30 درصدی تغییر کاربری اراضی 
کشــاورزی طی یکســال اخیر بوده ایم و 50 درصد آمار شناسایی تغییر 
کاربری های اراضی کشاورزی نیز افزایش یافته است.رییس سازمان امور 
اراضی اظهار کرد: امســال 130 شهر را تحت پوشش یگان های حفاظت 
اراضــی قرار دادیم و امیدواریم تا ســال آینده یگان های حفاظت اراضی 
کشاورزی در 200 شهر مستقر شوند.افشار افزود: از بیش از 500 شهر در 
کشــور حدود 300 شهر بحرانی وجود دارد که در معرض تغییر کاربری 

قرار دارند و باید در مرحله  اول تحت پوشش کامل حفاظتی قرار گیرند.
وی گفت: امسال حدود 250 هزار نفر نیروی حقوقی به دهستان ها 
و شهرستان های تحت پوشش یگان های حفاظتی  اضافه کردیم و حدود 
400 نفر در قالب 130 گروه گشت در شهرستان های کشور مستقر شده اند.

امضای توافقنامه جدید ایران – کویت؛

مذاکراتدربارهاعزامنیرویکار

خسروتاج:

تعرفه باال و ممنوعيت ورود کاال ریشه های قاچاق هستند
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ریيس سازمان امور اراضی خبر داد:

اصالح قانون حفظ کاربری 
اراضی کشاورزی تا پایان سال

فعاالن اقتصادی ميزبان 
معاون اول رئيس جمهور

گروه اقتصادی : چهل و سومین نشست 
هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور اســحاق 
جهانگیری معــاون اول رئیس جمهور، برگزار 

می شود.
چهل و سومین نشست هیات نمایندگان 
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران شنبه 27 
مهرماه با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول 

رئیس جمهور برگزار می شود.
نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و 
صنایــع و معادن ایران یکشــنبه آخر هر ماه با 
حضور روســای اتاق های بازرگانی شهرستان 
ها برگزار می شود که این بار به نظر می رسد 
معاون اول رئیس جمهــور با توجه به نزدیک 
بودن به انتخابات جدیــد اتاق های بازرگانی 
سراسر کشور میهمان بخش خصوصی خواهد 
بــود تا توصیــه های دولت را بــه گوش آنها 

برساند.

روش تسویه بدهکاران 
حساب ذخيره ارزی

گروه اقتصادی : شــورای پول و اعتبار 
در یکهــزار و صــد و نود و یکمین جلســه، 
نحوه تســویه بدهکاران حساب ذخیره ارزی 

با عاملیت بانک های دولتی را تصویب کرد.
بــه موجــب ایــن مصوبه، تســهیالت 
گیرندگان حساب ذخیره ارزی در صورتی که 
اقساط معوق خود را ظرف مدت 6 ماه تسویه 
نمایند، مشمول بخشودگی جرایم دیرکرد شده 
و نرخ تبدیل ارز جهت تســویه اقساط معادل 
70 درصد نرخ ارز روز، تســویه  و در صورتی 
که اقســاط معوق خود را ظرف یکسال تسویه 
نمایند، ضمن بهره مندی از بخشودگی جرایم، 
نرخ تبدیل ارز آنها معادل 85 درصد نرخ روز 

محاسبه و اعمال خواهد شد.
در ادامه جلسه، دبیرکل بانک مرکزی در 
خصوص اجرای ســامانه های زیرســاختی از 
جمله سامانه چکاوک که امکان پایش عملکرد 
پولی و بانکی را در کشور توسط بانک مرکزی 
تســهیل نموده و موجبات توســعه و تعمیق 
خدمت رســانی به مردم را فراهــم می آورد، 

توضیحاتی ارائه کرد.
شــورای پول و اعتبار ضمن قدردانی و 
حمایت از اقدامات اساسی انجام شده از سوی 
بانک مرکــزی در این خصــوص، مقرر کرد 
تسریع الزم را در اجرایی شدن سامانه مذکور 
در کل کشــور به عمل آورده و دستاوردهای 
اجرای این طرح ملی در شورای پول و اعتبار 

مطرح شود.

شاخص کل بورس سرانجام
 مثبت شد

گروه اقتصادی : شــاخص کل بورس و 
اوراق بهــادار در جریان معامالت دیروز بازار 
ســرمایه سرانجامپس از چندین روز مثبت شد 

و در رقم 65 هزار و 939 واحد قرار گرفت.
شــاخص کل بــورس و اوراق بهادار در 
جریان معامالت روز چهارشــنبه بازار سرمایه 
10 واحد رشــد کرد و در ارتفــاع 65 هزار و 

939 واحد متوقف شد.
همچنین تعداد 430 میلیون ســهم و حق 
تقدم به ارزش 893 میلیارد تومان در 41 هزار 

نوبت معامالتی داد و ستد شد.
برخی شــاخص های بورس دیروز روند 
منفی خــود را ادامــه دادند امــا برخی دیگر 

سبزپوش شدند.
در حالی کــه در جریان معامالت دیروز 
بازار ســرمایه، شاخص 30 شرکت بزرگ 1.5 
واحد، بازار دوم 389 واحد و صنعت 38 واحد 
رشد را تجربه کردند شاخص های آزاد شناور 

72 واحد و بازار اول 48 واحد افت داشتند.
ارزش بازاری بــورس 297 هزار میلیارد 

تومان رسید.

راه اندازی سه طرح بزرگ فوالدی
گروه اقتصادی : معاون وزیر صنعت، با 
اشــاره به جزئیات راه اندازی سه طرح بزرگ 
فوالدی، از دســتور جدید وزیر صنعت، برای 
تســریع در اجرای طرح های فوالدی خبرداد و 
گفت: 5 میلیارد دالر ســرمایه گذاری در بخش 

فوالد طراحی شده است.
مهدی کرباســیان بــا بیان اینکــه وزیر 
صنعت، معدن و تجارت تاکید بر تســریع در 
تکمیــل و راه اندازی هفت طرح فوالدی دارد، 
گفت: در عین حال، ســه طرح بزرگ فوالدی 
نیز در کشــور طراحی شده که به نظر می رسد 
می تواند ظرفیت مناسبی را برای کشور در این 
بخش ایجاد کند.معــاون وزیر صنعت، معدن 
و تجــارت افزود: البته ایــن 5 میلیارد دالر در 
بخش طرح هاي توســعه اي ســرمایه گذاری 
خواهد شد و منابع مالی مورد نیاز با مشارکت 
ســرمایه گذاران داخلی و خارجــی تامین می 
شــود.وی تصریح کرد: طرح فوالد چابهار با 
ظرفیت ساالنه سه میلیون تن، فوالد بندرعباس 
با ظرفیت 6 میلیون تن و فوالد اروند از جمله 

طرح های توسعه ای است.
به گفته کرباســیان، در زمینه طرح فوالد 
چابهار، شــرکتی با مشارکت بخش خصوصي 
تاســیس شــده و در مرحله انتخاب پیمانکار 
اســت؛ ضمن اینکــه فوالد بندرعبــاس نیز با 
مشارکت ســرمایه گذار خارجی از هند، فوالد 
بندرعباس2 با مشارکت سرمایه گذاران کویتی 
و فوالد قشم و فوالد اروند نیز با سرمایه گذاری 

بخش خصوصی داخلی اجرایی خواهند شد.


