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 ۶۰۰میلیارد تومان مطالبات قطعهسازان پرداخت شد

شــاخصهای اقتصادی که از سوی بانک مرکزی اعالم شده
حکایــت از رشــد اقتصادی یک درصدی در ســه ماهه ســوم
خــــبر
ســال  ۹۶دارد ،ضمن اینکه تشــکیل ســرمایه ثابت ناخالص
نیــز بــه  ۶۹۷هزار میلیارد ریال رســیده اســت .بانک مرکزی نماگرهــای اقتصادی
در ســه ماهه ســوم  ۹۶را منتشــر کرد که بر این اساس رشــد تولید ناخالص داخلی
با نفت یک درصد و بدون نفت  ۳.۶درصد شــد .بر این اســاس عملکرد سه ماهه
سوم سال  ۹۶ب ه قیمتهای جاری حکایت از آن دارد که تولید ناخالص داخلی به
قیمت پایه۳هزار و ۶۳۷هزار میلیارد ریال ،تشکیل سرمایه ثابت خالص ۶۹۷هزار
میلیارد ریال ،هزینههای مصرفی بخش خصوصی هزار و  ۷۳۴هزار میلیارد ریال و
هزینههای مصرفی بخش دولتی  ۴۷۷هزار میلیارد ریال بوده است.

قائممقــام ارشــد مدیرعامــل گروه
خودروســازی ســایپا گفــت :ســال
گذشته بیش از  ۶هزار میلیارد ریال
از طلــب قطعهســازان بــا همکاری
شــبکه بانکی پرداخت شد و امسال
هــم ایــن رونــد را بــا جدیــت دنبال
خواهیم کرد.
محمدرضــا هنریکیــا بــا اشــاره

بــه بازدیــد هفتــه گذشــته مدیــران
گــروه خودروســازی ســایپا از
چنــد مجموعــه قطعهســازی
زنجیــره تأمیــن ،اظهــار کــرد:
در بازدید از شــرکتهای قطعهساز
و دیــدار بــا مدیران آنها ،تســریع در
پرداخــت مطالبــات این شــرکتها
بــا هــدف پاســخگویی بــه نیــاز

ســایپا در امــر تولیــد مــورد بررســی
قــرار گرفــت و ایــن گــروه تصمیــم
دارد سیاســت ســال گذشــته خــود
در ایــن امــر را بــا قــدرت بیشــتری
دنبال کند.
وی ادامــه داد :پــس از اجــرای این
طرح توســط مدیریت ارشــد سایپا،
تولید خــودرو در این گــروه افزایش

چشــمگیری یافــت و ایــن گــروه
توانســت تمــام رکوردهــای قبلــی
خود در زمینه تولید روزانه ،هفتگی
و ماهانــه را جابهجــا کنــد ضمــن
اینکه گروه ســایپا هــدف تولید خود
در ســال  ۱۳۹۶را کــه تعــداد ۶۶۶
هزار و  ۶۶۶دســتگاه خودرو بود نیز
محقق کرد.

پیشبینی صادرات غیرنفتی  ۵۵میلیارد دالری

معــاون وزیر صنعــت ،معدن و تجــارت از پیشبینی افزایش هشــت
میلیــارد دالری صــادرات غیرنفتــی در ســالجاری خبــر داد و اظهــار
امیدواری کرد که صادرات غیرنفتی امسال کشور به مرز ۵۵میلیارد دالر
برسد .حسن یونس سینکی در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :با توجه به
سیاســتهایی که برای توســعه بازارهای صادراتــی و همچنین ارتقای
کیفیت کاالهای صادراتی داشــتیم ،توانســتیم در ســال گذشــته میزان
صادراتغیرنفتیکشوررابه ۴۷میلیارددالربرسانیم.ویابرازامیدواری
کــرد با مزیتی که تولید کاالی ایرانی دارد و همچنین کاهش هزینههای
تولیدوارتقایکیفیتبتوانیم بازارهایصادراتیخودراگسترشدهیم.

رشد  75درصدی صادرات ایران به اوکراین

ســفیر جمهــوری اســامی ایــران در اوکرایــن اعالم کــرد :صــادرات غیر نفتی
کشــورمان بــه اوکرایــن در ســال  ،2017بیــش از  75درصــد نســبت بــه ســال
توگو با ایرنا در مســکو افزود:
2016رشــد کرد« .محمد بهشــتی منفرد» در گف 
ایران در ســال گذشــته میالدی ( 70 ،)2017میلیون دالر کاالهای غیر نفتی به
اوکرایــن صــادر کــرد ،در حالی که این میزان در ســال پیــش از آن یعنی ،2016
حــدود  40میلیــون دالر بــود .وی افزود( :در همیــن حال) میــزان واردات ما از
اوکراین از  705میلیون دالر در ســال  2016به  552میلیون دالر در ســال 2017
رسید که کاهشی  22درصدی را نشان میدهد.

نرخ درخواستی کشاورزان برای خرید گندم

بورس از ایجاد ثبات در بازار ارز استقبال میکند

معاون شــرکت بورس تهران با بیان اینکه فعاالن بورس از ایجاد ثبات در بازار
ارز استقبال میکند ،گفت :نکته مهم برای فعاالن بازار سرمایه ،قابل پیشبینی
بــودن نــرخ ارز اســت ،البته نرخــی که بر اســاس واقعیات بــازار باشــد .روحاهلل
توگو با ایرنا ،درباره تأثیر نرخ ارز بر بورس ،اظهار داشت:
حسینی مقدم در گف 
نرخ ارز از شــاخصهای اصلی تأثیرگذار بر وضعیت بازار سرمایه است .معاون
نظارت بر ناشــران و اعضای بــورس تهران ،اضافه کرد :بخــش قابل توجهی از
صنایع بورســی به نرخ ارز وابسته هستند ،بهطوری که برخی در صادرات خود و
برخی دیگر در تأمین مواد پایه و اولیه از نوسانات نرخ ارز تأثیر میپذیرند.

نفت ایران به بندر گدانسک لهستان رسید

پاالیشــگاه «پی.کی.ان.اورلن» بزرگترین پاالیشــگاه نفتی لهســتان
از تحویــل  130هــزار تــن نفت خــام ایران بــه بندر «گدانســک» واقع
در شــمال ایــن کشــور خبــر داد .بهگــزارش ایرنــا بــه نقــل از رویتــرز،
پاالیشــگاههای لهستان اغلب نفت از طریق خط لوله از روسیه نفت
میخرند ،اما پاالیشگاه دولتی یاد شده و نیز پاالیشگاه لوتوس بهطور
فزاینــده از کشــورهای دیگــر از جمله ایــران و امریکا نفــت میخرند.
پاالیشــگاه پی.کــی تحویــل نفــت از ایــران را تأیید و اعالم کــرد :نفت
خاورمیانه فرصتهای بسیاری به ما میدهد که مهمترین آن امکان
متنوع کردن منابع تأمین نفت و افزایش امنیت انرژی کشور است.

علت افزایش قیمت مرغ

در شرایطی که طی روزهای اخیر قیمت گوشت مرغ با افزایش روبهرو شده و به
کیلویی حدود ۸۶۰۰تومان رسیده است ،مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران
مــرغ گوشــتی اعالم کــرد که نوســانات ارزی ،کمبــود نهادههای تولیــد و کاهش
جوجهریزی عامل افزایش قیمت گوشــت مرغ در بازار شده است .محمدعلی
کمالی سروســتانی  -مدیرعامل اتحادیه سراســری مرغداران مرغ گوشتی  -در
ایــن زمینــه به ایســنا گفت :از ابتدای امســال وضعیــت نهادههای تولید بســیار
سردرگم و نامشخص شده است چراکه واردکنندگان سویا و ذرت اعالم میکنند
که این نهادههای تولید بســیار کم شــده و در بازار موجود نیســت اما ما بهعنوان
تولیدکننده این اظهارات را باور نداریم و در این میان شرکت بازرگانی دولتی نیز
نمیتواند نیاز تولیدکنندگان در این زمینه را تأمین کند .وی افزود :نوسانات ارزی
ماههای گذشته نیز بر وخامت اوضاع افزوده است.

افزایش  7درصدی درآمدهای مالیاتی

بــر اســاس اطالعــات بانک مرکــزی ایــران در یــازده ماهه ســال ۱۳۹۶
مجمــوع درآمــد مالیاتی معادل  ۹۲هــزار میلیارد تومان بــوده که ۸۵
درصــد میــزان مصوب را محقق کــرده .در میــان بخشهای مختلف
بخــش واردات نســبت به میــزان مصوب خــود تحقــق  ۱۰۶درصدی
داشــته است .به گزارش ایسنا ،بر اساس اطالعات بانک مرکزی ایران
در زمینه عملکرد بودجه کشور برای یازده ماهه سال  ،۱۳۹۶برای سال
گذشته ۱۰۷هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی مصوب شده بود که ۹۲
هزار میلیارد تومان معادل ۸۵درصد آن محقق شده ،گفتنی است که
درآمد مالیاتی یازده ماهه ۱۳۹۶نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن
۷.۶درصد افزایش یافته اســت .همچنین برای یازده ماهه سال ۱۳۹۶
دریافت  ۵۲هزار میلیارد تومان مالیات مســتقیم پیشبینی شده بود
که  ۴۰هزار میلیارد آن معادل ۷۶درصد محقق شــده است .در بخش
مالیات غیرمستقیم نیز درآمد مالیاتی یازده ماهه سالجاری  ۵۱هزار
میلیارد تومان بوده که نسبت به میزان مصوب برای یازده ماه ( ۵۴هزار
میلیارد تومان) ۹۴،درصد آن محقق شده است.

 12.5درصد پرداختها با پول نقد انجام میشود

آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد فقط  12.5درصد نقدینگی کشور در اختیار
پول نقد بوده و بقیه در حسابهای بانکی بهصورت مجازی در گردش است که
در نتیجه آن ،پارســال پرداختهای الکترونیک از  27میلیارد تراکنش عبور کرد.
بهگزارش ایرنا ،مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک ،امنیت و پایداری شبکه
بانکداری الکترونیک در کشور را باالی  99درصد برآورد کرد و گفت :پارسال بیش
از 27میلیارد تراکنش در سامانه شتاب ثبت شد که نشان دهنده رشد30درصدی
عملکرد این سامانه نسبت به سال  95است .سیدابوطالب نجفی اظهار داشت:
در روز  28اسفند پارسال 162 ،میلیون تراکنش در سامانه شتاب ثبت شد؛ به طور
میانگین روزانه  75میلیون تراکنش در این سامانه ثبت شده است.

راهکاری برای حل نزاع آبی اصفهان و یزد

سمسار یزدی :انتقال آب برای مصارف شرب به موجب قوانین ملی و مصوبات سازمان ملل مجاز است /لزوم معیشت جایگزین برای کشاورزان
عطیه لباف  /سال هاست که بخشی از آب
رودخانــه زاینــده رود به اســتان یزد انتقال
داده میشــود تــا حجمی از مصــارف آب
شرب این استان را تأمین کند .در این مدت
بارهــا کشــاورزان و مردم اســتان اصفهان
نسبت به این انتقال آب اعتراض ،تجمع
و شــکایت کردهانــد .در روزهــای اخیــر بار
دیگر این اتفاق رخ داد و این بار کشــاورزان
نه تنها اعتراض بلکه تأسیسات انتقال آب
را تخریــب کردند .به طوری که  ۹تیر برق و
شــش حوضچه آب تأسیسات آسیب دید
و در پــی آن جریــان انتقال آب قطع شــد.
بعــد از این حادثه نیروی انتظامی ،وزارت
کشور و اســتانداری اصفهان برای حل این
مسأله بسیج شــدند .حتی محمدمهدی
جوادیــانزاده ،مدیرعامــل شــرکت آب
منطقهای اســتان یزد گفته بــود که پدافند
غیرعامل خطــوط را تقویت کردهایم و هر
اقدامی که الزم بود بالفاصله انجام شد تا
جریان آب انتقالی مجدداً برقرار شود .اما
ایــن نزاع آبی از کجا نشــأت میگیــرد و راه
حل آن چیست؟
کاهشبارشهادرفالتمرکزی
در روزهای اخیر بسیاری از استانهای کشور
شاهدبارشبرفوبارانبودند.بارشهایی
که شاید باور خشکسالی و کم آبی در کشور
را ســخت کنــد اما واقعیــت این اســت که
ایران با وضعیت بحرانی منابع آبی دست
و پنجه نرم میکند .به طوری که بر اســاس
آمارهای شرکت مدیریت منابع آب ایران،
ارتفــاع کل ریزشهــای جــوی از اول مهــر
تــا  ۲۵فروردین ســال آبــی  ۹۶-۹۷بالغ بر
 ۱۱۱.۹میلیمتــر بــوده .این مقــدار بارندگی

نســبت بــه میانگیــن دورههــای مشــابه
درازمدت(۲۰۵.۸میلیمتــر) ۴۵.۶درصــد
کاهش و نســبت به دوره مشــابه سال آبی
گذشته (۲۰۷.۴میلیمتر) ۴۶درصد کاهش
نشانمیدهد.
اما شــرایط بارشها در برخی از اســتانها
و حوضههــای آبریــز وخیمتر اســت .برای
مثال بارندگی تجمعی حوضههای آبریز
مرزی شرق ،فالت مرکزی و خلیج فارس
و دریــای عمــان کمتر از میانگین کشــوری
اســت .در اســتانهای اصفهــان و یزد هم
شــرایط چندان مساعد نیســت .بهطوری
که در سال آبی جاری اصفهان با افت 58
درصدی بارشها نسبت به سال گذشته و
 67درصدی نســبت به متوسط درازمدت
مواجه بوده است .حال این استان با وجود
کاهــش بارشهــای خــود طی ســالهای
اخیــر بایــد بخشــی از آب شــرب مناطــق
و حوضههــای آبریــز همجــوار خــود نظیر
استان یزد را نیز تأمین کند .استان یزد هم
با وجود محدودیت شدید منابع امسال با
بیش از  28درصد کاهش بارش نسبت به
سال آبی گذشته و 51درصد کاهش نسبت
به متوســط درازمدت مواجه است .در این
شرایط شــکلگیری نزاع در نتیجه کاهش
منابعآبیموضوعمحالینخواهدبود.
منابعزایندهرودبهیکسومکاهشیافت
در ایــن بــاره علــی اصغر سمســار یــزدی،
کارشــناس و صاحب نظر حوزه آب کشور
میگوید« :اعتراض کشــاورزان نســبت به
انتقال آب به یزد نتیجه محدودیت منابع
آبــی اســت .منابع آبــی اســتان اصفهان و
میانگیــن ورودی ســد زاینــده رود بــه یک

مرجان اســامیفر /فعالً فروش نداریم.
این جمله آشــنایی اســت که این روزها با
بروز نوســانات دالر در خیلــی از حوزههای
تولیــدی و خدماتی شــنیده میشــود .اول
از همه بازار لوازم خانگی ،مشــتریان خود
را غافلگیــر کرد که فروش به اردیبهشــت
ماه موکول شــده است چرا که انبارگردانی
دارند اما وقتی پای صحبت با فروشندگان
بنشــینید میگویند نگــران هســتیم که با
فروش محصوالت نتوانیم با قیمتهای
جدید خرید کنیم.حــال خودروییها هم
بــه جمع «نه»گویان ملحق شــدهاند و در
فــروش شــرایطی دیگــر از قیمت قطعی
صحبــت نمیکننــد و اظهــار میکنند که
تســویه با مشــتریان به قیمت روز اســت.
در ســایت فروششــان هــم بارهــا تأکیــد
کردنــد کــه بــه جهــت مشــخص نبــودن
قیمــت ارز محصوالتشــان به قیمــت روز
فروخته خواهد شــد .در مورد خودروهای
داخلی نمایشــگاهداران جــواب منفی به
شــما نمیدهند اما رشــد قیمــت باعث
شــده خیلی از خریــداران معطل بمانند
و نداننــد که چــه کاری باید انجــام دهند.
ســایتهای خودروســازی هم بــه فروش
برخــی از محصــوالت خود اکتفــا کردند و

درهم

1490
تومان

ربع سکه 561000

طالي 18عيار(گرم)
167724

ســوم ســال قبل کاهــش یافته اســت .این
کاهش منشــأ کم آبی و اعتراضهای اخیر
اســت ».او در ادامه به «ایــران» گفت« :اما
بجز پروژه انتقــال ،راه دیگری برای تأمین
آب شرب مردم یزد وجود ندارد .منابع آب
زیرزمینییزدبشدتمحدوداستوتوقف
پروژههــای انتقال آب زندگــی صدها هزار
یزدی را تهدید میکند».
در حــال حاضر جمعیت اســتان یزد یک
میلیــون و  ۱۰۰هــزار نفــر اســت ،کــه نیــاز
آبشــرب اســتان  ۶۵تا  ۷۰درصد توســط
انتقالآبتأمینمیشود.
راه حــل :معیشــت جایگزین ،ســازش و
مدیریتمصرف
سمسار یزدی عقیده دارد که این معضل
راه حــل دارد؛ از مدیریــت مصــرف گرفته
تــا جبــران خســارت کشــاورزان اصفهانی
و ایجــاد معیشــت جایگزین بــرای آنها از

ســوی دولــت .او میگویــد« :پــدران مــا در
گذشــته نشــان دادهانــد که بــا محدودیت
منابع آب میتوان ســازگار شد .االن ما نیز
باید با نگاهی یکپارچه به منابع آبی کشور
و مدیریت مصرف ایــن راه را ادامه دهیم.
نیازمند اجماع هســتیم و بایــد بدانیم که
اولویــت اول تأمین مصارف شــرب اســت
نه کشــاورزی .اما دولت بایــد این اهداف را
با ایجاد معیشت جایگزین و اشتغالزایی
دنبــال کنــد .البته نبایــد فرامــوش کرد که
صرفهجویی در تمام بخشهای مصرفی
از شرب گرفته تا کشاورزی نیز باید رعایت
شود .کشــور ما با محدودیت منابع آبی رو
به رو اســت و ســازگاری با کــم آبی نیازمند
اهتمــام و بســیج همگانــی اســت ».بــه
گفتــه ایــن صاحب نظــر حوزه آب کشــور،
طرحهای انتقال آب برای تأمین مصارف
شرب نه تنها به موجب قوانین ملی بلکه

به پشــتوانه مصوبات ســازمان ملل مجاز
اســت و دولتهــا بــرای تأمین آب شــرب
میتواننــد از ایــن راهــکار بهــره ببرنــد .اما
پیش نیــاز ایــن انتقالهای بین اســتانی و
حوضــهای آب ایجاد معیشــت جایگزین
برای کشــاورزان حوضه باالدســت اســت.
سمسار یزدی تأکید کرد« :از اتفاقات اخیر
نمیتوان با عنوان جنگ بر سر آب یاد کرد،
چراکه یک درگیری گذرا بوده و راهکار هم
دارد .نباید اجازه دهیم درگیریهایی از این
دست در کشور عادی شــود ».در این میان
یک راهکار دیگر نیز وجود دارد؛ ممنوعیت
کشــت برخــی از محصــوالت پــر آب بر در
دشــتهای ممنوعه نظیر اصفهان .البته
دولت در این مســیر نیز گامهــای اولیهای
برداشــته و بــه نظر میرســد بــا اوجگیری
فعالیت کمیته سازگاری با کم آبی شرایط
بهترشود.

بــــازارجـــــهانی
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ثبت سفارش برای واردات  ۸۰هزار خودرو

علــی علیآبــادی مدیــرکل مقررات
صادرات و واردات ســازمان توســعه
بـــــــرش
تجارت از ثبت سفارش برای واردات
 ۸۰هــزار خــودروی خارجی از دیماه ســال قبل خبر داد و
گفت:پس از دیماه و بهدنبال ابالغ مصوبه هیأت وزیران
ثبت سفارش خودروها به روال عادی ادامه داشته و حتی
نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر هم بوده است .این
گفته در شرایطی است که واردکنندگان خاطرنشان کردند
واردات خــودرو تــا  10درصــد حجم تولید مشــکلی ندارد.
طی ســال گذشــته تنها  70هزار خودرو وارد کشــور شــده و
این در حالی است که یک میلیون و 200هزار خودرو ،تولید
مجلس طــرح دو فوریتی تنظیم کنند که
در آن بــه کاهش تعرفه واردات و افزایش
رقابتپذیری با خودروهای داخلی اشاره
شده است.این طرح قرار است بزودی در
صحنعلنیمجلسمطرحشود.
واردات خودرو در ابهام
از طرفــی ایــن روزهــا خبــری از واردات
خــودرو نیســت و تنها کســانی نســبت به
واردات خــودرو اقــدام میکننــد کــه یا در
ماههــای گذشــته ثبــت ســفارش انجــام

شــده است .علیآبادی در پاســخ به این سؤال نمایندگان
مجلس تعرفههای واردات خودرو را بسیار باال اعالم کرده
و حداکثر تعرفه اعمال شده در دنیا را ۲۰درصد میدانند،
توضیــح داد :میانگیــن تعرفههــای مــا کمتــر از ۲۰درصد
میشود و عددی بین  ۱۹تا ۲۰درصد را در بر میگیرد .نرخ
مؤثــر تعرفه نیز در ســال گذشــته ۱۲.۳درصد بوده اســت.
در مورد شــرایط بازار خودروهای خارجی سعید مؤتمنی،
رئیس اتحادیه فروشندگان اتومبیل و نمایشگاهداران گفته
است :از شهریورماه سال گذشته تا امروز بازار آشفته است
و درواقــع هرچــه زمان میگذرد وضعیت بدتر میشــود و
میزان خرید و فروش در صنف ما کاهش پیدا میکند.

دادند یا خودروهای آنها در گمرک مانده
بــود .واردات خــودرو نه به جهت افزایش
قیمت ارز بلکه به خاطر بخشنامه معاون
اول رئیس جمهوری در تاریخ  22اســفند
بــا توقــف و رونــد الکپشــتی مواجه شــده
اســت.بر اســاس ایــن ابالغیه عبــارت «و
تعمیرگاه مجــاز ،تأمین قطعات یدکی و
ارائه ســرویس و خدمات بعــد از فروش»
به تبصره  1ماده  13دســتورالعمل جدید
واردات خــودرو اضافــه شــده که ایــن امر

بــه معنــای حذف گــری مارکــت از جمع
واردکنندگانخودرواست.
حــال مســأله ارزی هــم بــه یکــی از
چالشهــای واردکنندگان خــودرو تبدیل
شــده اســت.واردکنندگان میگوینــد ارز
4هزارو200تومانیبهآنهاتعلقنمیگیرد
و این امر با تعرفهای که در نظر گرفته شده
اســت وضعیــت خودروهــای وارداتــی را
بحرانیتر میکند و حتی احتمال افزایش
قیمت خودروهای خارجی را دادند.

توگو با «ایران» :صیادان چینی مجوزی برای صید در خلیج فارس ندارند
معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت در گف 

ســهیال یــادگاری  /معــاون صیــد و بنــادر
ماهیگیریسازمانشیالتحضورصیادان
چینــی یــا صیــادان کشــورهای دیگــر در
آبهــای خلیج فارس بــرای صید ماهی و
اســتفاده از منابع آبهــای ایــران را رد کرد
و گفــت :در ســالهای گذشــته نیــز چنیــن
مجوزیبهچینیهادادهنشدهاست.شاپور
کاکولکــی معاون صید و بنــادر ماهیگیری
توگو با «ایران» این
سازمان شیالت در گف 
اخبــار را کذب دانســت و اعطــای مجوز به
صیادان چینی را رد کرد .او گفت نه در زمان
کنونیونهدرسالهایقبلسازمانشیالت
هیچ گونه مجوزی به صیادان یا شناورهای
کشوری دیگر برای صید و استفاده از منابع

پوند

7800

نيم سكه 884000

پیدا و پنهان صید چینیها در خلیج فارس
آبهــای ایــران را نــداده اســت .کاکولکــی
در خصــوص اعتــراض صیــادان محلی و
اینکه آنهــا میگویند که صیــادان خارجی
را در آبهــای خلیــج فــارس میبینند که
بیرویه صیادی میکنند ،گفت :ما حضور
چینیهــا را تکذیب نمیکنیــم در مواردی
بــرای آمــوزش روشهــای نویــن صیادی
و ماهیگیــری و اســتفاده از قــاب برقــی
مدرســانی از کشــور چیــن بــرای آمــوزش
صیادان ایرانــی در آبهای جنوب حضور
دارند که حضور آنان بنابر درخواست خود
صیادان یا مقامات استانها بوده و اینطور
نیستکهسازمانشیالتمدرسانخارجی
را دعــوت کــرده باشــد .محمداســماعیل

يورو

5165

سكه تمام 1784000

گسترش چتر بالتکلیفی بر سر بازار خودرو
خیلی از خودروها از ســبد فــروش حذف
شده اســت.برخیها میگویند از آنجا که
خودروسازانمیخواهندقیمتهایخود
را افزایــش دهنــد اکنون دســت از فروش
کشــیدهاند در این گزارش میخواهیم به
داســتان بیانتهــای خودروهــای وارداتی
بپردازیم که از ســال گذشــته دســتخوش
تغییــرات متعــددی شــده اســت .بعد از
آنکه ثبــت ســفارش واردات خــودرو آزاد
شــد و تعرفهها باال رفت ،واردکنندگان به
دیوان عدالت اداری طرح شکواییه کردند
که تعرفهها بازنگری شود و به قیمتهای
قبلبازگردد.چراکهطبققانونهرسالدر
حدود 5درصد باید تعرفه واردات خودرو
کاهش پیدا کند اما سال گذشته برعکس
آن عمل شــد .طبق دستورالعمل جدید
واردات خــودرو تعرفــه واردات خــودرو
بــا حجم موتــور  ۱۰۰۰تــا ۱۵۰۰سیســی از
 ۴۰درصد بــه  ۵۵درصد ،تعرفــه واردات
خودروهــای بــا حجــم موتــور  ۱۵۰۰تــا
۲۰۰۰سیســی از  ۵۵درصد به  ۷۵درصد
وتعرفهوارداتخودروهایباحجمموتور
 ۲۰۰۰تا  ۲۵۰۰سیسی نیز از  ۵۵درصد به
 ۹۵درصد افزایش یافته است.
شــاید همین اتفاق باعث شد نمایندگان

دالر

4200

ســـــــــــکه و طال

عکس :مهر

عضو مجمع ملی خبرگان کشــاورزی کشور گفت :نرخ خرید تضمینی
گندمبایدحداقل ۱۵۰۰تومانباشد.سجادسنجابیدرگفتوگوباایسنا،
با اشــاره به اعالم نشــدن قیمت خرید تضیمنی گندم از ســوی دولت،
اظهارکرد:درسنواتگذشتهنرخخریدتضمینیگندمهمزمانبافصل
کاشت یا نهایتاًپس از گذشت چند ماه از فصل کاشت اعالم میشد ،اما
امسال با وجود آغاز برداشت گندم در برخی استانهای کشور هنوز نرخ
خرید تضمینی گندم اعالم نشد ه است .وی یادآور شد :اعالم دیرهنگام
نرخهایخریدتضمینیگندمباعثسرخوردگیگندمکارانخواهدشد
و آنها را از پرداختن به کشت این محصول در آینده دلسرد میکند.

«ایران» بررسی کرد

نــــــــــــــــرخارز

تومان

ســعیدی ،عضــو کمیســیون اجتماعــی
مجلس درباره حضور صیادان خارجی در
خلیج فارس میگوید :طبق گفته صیادان
هرمــزگان ،صیــادان چینــی بــا قایقهــای
ی جدیــد به صید ماهی
مجهــز به تکنولوژ 
بــا حجم بــاال در منطقه میپردازنــد و این
میزان صید به حدی اســت که زیســتبوم
منطقهراتغییردادهاست.
صیدمحدودبرایتولیدپودرماهی
در خصوص اســتفاده از فناوریهای نوین
در صیادی یکــی از نمایندگان مجلس به
نقل از رئیس سازمان شیالت اظهار داشته
که«قراردادصیدماهیهایمیکتوفیدهدر
اعمــاق  ۳۰۰متری آبهای فراســرزمینی

مشــترک بیــن ایــران و عمان بــرای تولید
پودرماهی بسته شــده که تداخلی با صید
ســنتی در آبهــای بندرعبــاس و قشــم و
جاسک ندارد .قرار است فناوری صید این
ماهیهانیزبهایرانمنتقلشود».
کاکولکــی در ایــن خصــوص گفــت :یــک
شــرکت ایرانی از طریق مشــارکت و اجاره
به شرط تملیک  ۱۶شناور را از طریق چین
در اختیار گرفته و در آبهای جنوبی صید
تــرال میانــی انجــام میدهد ،امــا به هیچ
وجه نه کشتی چینی و خارجی در آبهای
جنوبــی با مالکیــت طرف خارجــی وجود
دارد و نــه صیــد تــرال کــف در ایــن آبهــا
صورت میگیرد .ســازمان بنادر موظف به

ثبت همه شــناورها برای ورود به آبهای
ایران اســت و به هیچ شناور خارجی مجوز
دادهنمیشودونمیتواندبهآبهایایران
وارد شــود ،امــا ممکن اســت یک شــرکت
ایرانــی از طریــق اجــاره به شــرط تملیک
شــناورهای خارجی را در اختیــار بگیرد و از
آن برای صیادی اســتفاده کنــد .از آنجا که
هــر شــناور تقریباً حــدود  ۳۰میلیــون دالر
قیمــت دارد یــک صیــاد یــا ســرمایهگذار
ایرانی توان خرید آن را ندارد و مجبور است
آن را از طریــق اجــاره به شــرط تملیک در
اختیار بگیرد .به گفته معاون صید و بنادر
ماهیگیری ســازمان شــیالت ،هیچ شناور
خارجی حق ورود به ایران را ندارد.

داکس (آلمان)

12442

هنگکنگ 30808

گزیده

شاخص بورس به کانال 95هزار
واحدیعقبنشینیکرد
شــاخص بــورس دیــروز (یکشــنبه)
تحــت تأثیــر معامــات کــم حجم و
بیرمق  299پله افت کرد و به رقم 95
هزار و  987واحدی رســید .بهگزارش
ایرنــا ،در معامــات دیــروز 503
میلیــون ســهم ،حــق تقــدم و اوراق
بهادار به ارزش  947میلیارد ریال در
 40هزار و  373نوبت داد و ستد شد.
بررسیدالیلوقوعسانحهسانچی
همچنانادامهدارد
شــرکت ملــی نفتکــش در پاســخ بــه
انتشــار برخــی اخبــار دربــاره حادثــه
ســانچی اعالم کــرد :ســازمان بنــادر و
دریانــوردی در حوزههــای حقوقــی و
حاکمیتــی دریایــی کشــور ،صالحیــت
بررسی حادثه سانچی را برعهده دارد
و هرگونــه گمانهزنی و ارائــه اطالعات
ناقــص دربــاره دالیــل وقــوع ســانحه،
اعتبار رسمی ندارد .بهگزارش شرکت
ملی نفتکش ،کمیتهای با مســئولیت
ســازمان بنادر و دریانــوردی در تعامل
بــا ســه کشــور دیگــر در حــال بررســی
مســتندها و نهایــی کــردن علــل ایــن
حادثه اســت و بــا ارائه گــزارش نهایی
سانحه ،دالیل وقوع آن آشکار میشود.
29فروردینپروازهایتهران
4ساعتمتوقفمیشود
رضــا جعفرزاده ،ســخنگوی ســازمان
هواپیمایی کشوری گفت :بهمناسبت
برگزاری مراســم روز ارتش جمهوری
اسالمی ایران در روز  29فروردین ماه،
همه پروازهای ســه فرودگاه امام(ره)،
مهرآبــاد و پیــام در اســتان تهــران
بهمدتچهارساعتمتوقفمیشود.

