
گروه اقتصــادی - معاون وزیر 
راه و شهرســازی گفت: سازمان بنادر 
تســهیالت به خریداران شــناورهای 
مســافری پرداخت می کند که این مبلغ 
از محل وجوه اداره شــده سازمان انجام 
می شــود. محمد راســتاد معاون وزیر 
راه و شهرســازی و مدیرعامل سازمان 
بنــادر و دریانــوردی در گفت وگویی 
تلویزیونی با اشاره به اینکه کشتی های 
تحت پرچم جمهوری اسالمی ایران، از 
نظر نوع و کاربری متنوع هستند، اظهار 
داشــت: ناوگان تحت پرچم و مالکیت 
شرکت های ایرانی، از نظر نوع و کاربری 
متنوع هستند. همچنین از نظر اندازه و 
ظرفیت نیز تنوع قابل توجهی در ناوگان 
کشتیرانی وجود دارد. وی ادامه داد: تعداد 
قابل توجهی ناوگان منطقه ای داریم که 

عمدتا در آب های خلیج فارس و دریای 
عمــان تردد دارند که بــرای صادرات، 
واردات و کاپوتاژ )جابه جایی کاال بین 
بنادر و جزایر داخلی( استفاده می شوند 
و عمده ناوگان تحت مالکیت اشخاص 

و شرکت های ایرانی است.
راســتاد بــا بیان این کــه در حال 
حاضــر ۶ هزار فروند لنج ســنتی ثبت 
شــده وجود دارد کــه ۴ هزار فروند آن 
فعال هستند، درباره کشتی های اقیانوس 
پیما گفت: تعداد ۳۰۰ فروند انواع شناور 
اقیانوس پیما تحــت مالکیت و پرچم 
جمهوری اســالمی ایران است که در 
آب های بین المللی تردد دارند. معاون 
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این که 
این ناوگان از نظر تناژ باالترین سهم را به 
خود اختصاص می دهند، تصریح کرد: 

در مجموع از نظر ظرفیت ناوگان تحت 
مالکیت شرکت های ایرانی، جمهوری 
اســالمی ایران همواره بــه عنوان ۲۰ 
کشور اول دنیا مطرح است. وی درباره 
پرداخت تسهیالت برای ساخت شناور 
اظهار کرد: سازمان بنادر تسهیالت را به 
خریداران شناورهای مسافری پرداخت 
می کند که این مبلغ از محل وجوه اداره 
شده سازمان پرداخت می شود.راستاد 
اظهار کرد: در پرداخت تســهیالت به 
شناورها، این طرح ها مطرح و به کمیته 
بررسی ارسال می شــود و با همکاری 

بانک های عامل در این زمینه تسهیالت به 
سازندگان داخلی پرداخت خواهد شد. 
وی با تاکید بر این که تسهیالت مدنظر 
برای این شــناورها تنها به ســازندگان 
پرداخت می شود، افزود: این تسهیالت 
به نفع خریداران است اما تسهیالت به 
حساب سازندگان واریز می شود تا این 
مبالغ در مسیر ساخت شناورها صرف 
شود. معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: 
بــا توجه به محدودیت در منابع ناوگان 
منطقه ای، ناوگان گردشگری و مسافری 
دریایــی در اولویت برای پرداخت این 

تسهیالت هســتند. مدیرعامل سازمان 
بنادر و دریانــوردی افزود: در مجموع 
۲۷۲ قرارداد ســاخت انواع شــناورها 
منعقد شــده کــه ۲۲۳ فرونــد به بهره 
برداری رسیده و ۴۹ فروند هم در حال 
ساخت است. راستاد تاکید کرد: تاکنون 
بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیالت برای 
ساخت انواع شناورها پرداخت شده و 
به تناســب نوع قرارداد بخشی از سود 
تســیهالت به صورت یارانه ای توسط 
ســازمان بنادر و دریا نوردی پرداخت 
می شــود. وی افزود: بازپرداخت پس 

از دوره ساخت شــناور آغاز و اقساط 
تســهیالت هــم به صورت مســاوی 
پرداخت می شود. در این زمینه بخشی 
از ســود تسهیالت هم از طریق سازمان 
بنادر و دریانوردی پرداخت می شــود 
و اولویت آن ها هم برای شــناورهای 

مسافری و گردشگری است.

گروه اقتصادی - خوانســاری 
گفت: صادرکننــدگان از برنامه ها و 
اهداف دولــت درخصوص کاهش 
نرخ دالر بی اطالع هستند و این روند 
ممکن است موجب بروز اختالل در 

بخش تجارت خارجی شود. 
مســعود خوانساری رئیس اتاق 
بازرگانی تهران در نوزدهمین جلسه 
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اظهار 
کرد: در بســیاری از کشــور ها برنامه 
دقیقی برای تولید و توزیع واکســن 
کرونا برای جهانیان و مردم آن کشور 
مشخص شده اســت، اما تاکنون این 
روند در ایــران با وجــود دارا بودن 
دانشــمندان با درجــه علمی باال رخ 

نداده است. از مسئوالن بخش مربوطه 
در زمینه بهداشت و درمان تقاضا داریم 
که مــردم را از رونــد تولید و توزیع 

واکسن کرونا مطلع کنند. 
رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان 
کرد: خوشبختانه استفاده از ماسک و 
رعایت نکات بهداشــتی توسط آحاد 
مردم در جامعه گسترش پیدا کرده که 
این مهم توانسته است روند مرگ و میر 

و ابتال را کاهش دهد. 
خوانساری ادامه داد: هفته گذشته 
روز ملی صــادرات به خوبی در اتاق 
بازرگانی ایران برگزار شد که به دلیل 
اهمیت صادرات و صادرکننده، معاون 
اول ریاســت جمهوری نیــز در این 

جلسه حضور یافت، صادرات تا سال 
۹۷ به خوبی انجام می شد و ساالنه رو 
بــه افزایش بود، امــا به مرور به علت 
تحریم ها، این روند کاهش پیدا کرد. 

وی تصریــح کرد:کاهش میزان 
صادرات در حالی بود که نرخ دالر در 
کشور افزایش پیدا کرده و طبیعی بود  
و انتظار می رفت با گسترش صادرات 
مواجه شــویم، اما این روند رخ نداد 
کــه دلیل آن نبود همکاری کافی میان 

ارگان های مربوطه است. 

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: 
خوشــبختانه با تصمیمی که اخیرا در 
خصوص واردات در قبال صادرات در 
کشور گرفته شده، پیش بینی می شود 

روند صادرات نیز افزایش پیدا کند. 
در حال حاضر نیز با کاهش نرخ 
دالر و صحبت هایی که در خصوص 
ریزش آن تا نرخ ۱۵ هزار تومان مطرح 
شده است، شبهاتی در بخش صادرات 
به وجود آمده و صادرکنندگان از روند 
فعالیت های خود و بازگشت ارز های 

صادراتی بی اطالع هســتند که دولت 
باید این افــراد را در جریان اهداف و 

برنامه های خود قرار دهد. 
وی گفت: در چند هفته گذشته 
شاهد رفتن روزانه برق در چند منطقه 
کشــور بودیم که دولت هنوز در این 
خصوص شــفاف سازی الزم و کافی 
را انجــام نداده و جو روانی در جامعه 
 در ایــن خصوص همچنــان برقرار 

است.
 رئیس اتــاق بازرگانی در پایان 

مطرح کرد: هفته آینده مورخ ۸ بهمن 
ماه همایش اورآســیا برگزار خواهد 
شــد که در این همایش ظرفیت های 
تجاری ایــران با کشــور های عضو 

اورآسیا بررسی خواهند شد.

گروه اقتصادی - سرپرســت 
معاونت صنایع سازمان صنعت،معدن 
و تجارت استان هرمزگان گفت: طی 
۹ ماهه سال ۹۹ تعداد ۴۵ فقره پروانه 

بهره برداری صنعتی با سرمایه گذاری 
۱۳۳۱ میلیارد ریال با اشتغال ۶۴۸ نفر 

توسط این سازمان صادرشده است.
جمــع  در  نیــکان  ســیامک 

خبرنگاران، افزود: در راستای اجرای 
برنامه های جهش تولید ، درمقایســه 
با مدت مشابه سال قبل از نظرسرمایه 
گذاری بیش از ۵ درصد رشــد داشته 

اســت. وی با اشــاره به حمایت از 
بنگاه های تولیدی در راســتای تحقق 
جهش تولیــد خاطرنشــان کرد: از 
ابتدای ســال جاری تاکنون تعداد ۴۰ 

واحد صنعتــی غیرفعال که به دالیل 
مســائل بانکی، تامین اجتماعی، امور 
مالیاتــی، تامیــن مواد اولیــه و غیره 
مشــکل داشــته اند با پیگیری های 

مســتمرو تشکیل جلســات متعدد 
کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید 
اســتان فعالیت مجدد خود را از سر 

گرفته و فعال شده اند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اعالم کرد:

ایران جزو ۲۰ کشور اول دنیا از نظر ظرفیت ناوگان 
کشتیرانی

رئیس اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد؛

دولت صادرکنندگان را از برنامه های خود مطلع کند

از سرگیری ۴۰ واحد صنعتی غیرفعال در هرمزگان

اقتصادی 6

گروه اقتصادی- حمید زادبوم 
در نوزدهمین نشست هیئت نمایندگان 
اتاق بازرگانی تهران در مورد موافقتنامه 
اوراســیا اظهار داشت: این موافقتنامه 
اولین بار در سال ۱۹۹۹ بین بالروس، 
قزاقستان، تاجیکستان و روسیه امضا 
شــد و اولین بار فکر تشکیل اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا در سال ۱۹۹۴ توسط 
رئیس جمهور قزاقستان اعالم شد که 
۲۰ ســال بعد یعنی در سال ۲۰۱۵ این 
اتحادیه آغاز به کار کرد که در ابتدا فقط 

بالروس، قزاقستان و روسیه عضو این 
اتحادیه بودند و در ادامه ارمنســتان و 

قرقیزستان نیز به آن اضافه شدند.
رئیس ســازمان توسعه تجارت 
ادامه داد: هدف از تشکیل این اتحادیه، 
ایجاد فضای واحد اقتصادی و ترویج 
رقابت ســالم بود. نــرخ بیکاری این 
اتحادیــه ۵.۴ درصد و ســرانه درآمد 
آن ۲۷ هــزار دالر اســت که رتبه اول 
استخراج نفت و گاز و تولید انرژی برق 
را دارا اســت. همچنین رتبه پنج تولید 

فوالد نیز برای این اتحادیه اســت البته 
اتحادیه اوراسیا را نمی توان با اتحادیه 
اقتصادی اروپا مقایسه کرد چرا که هنوز 

اوراسیا به آن تکامل نرسیده است.
زادبــوم افزود: اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا ۸۵۰ میلیارد دالر با کشورهای 
دنیــا تجارت دارد که ۵۱۸ میلیارد دالر 
صادرات و ۳۳۱ میلیارد دالر واردات را 
شامل می شود و سهم ایران ۲.۵ میلیارد 
دالر است که از این میزان، یک میلیارد 
و ۶۰۰ میلیــون دالر صادرات به ایران 

و ۸۲۳ میلیــون دالر صادرات از ایران 
است.

وی گفــت: ۸۰ درصد صادرات 
اوراسیا به ایران، محصوالت کشاورزی 
به ویــژه غالت و ۶۸ درصد صادرات 
ایران به اوراسیا، محصوالت کشاورزی 

به ویژه میوه و خشکبار است.
آغاز تجارت آزاد با اوراسیا 

از آبان ۱۴۰۱
رئیس ســازمان توسعه تجارت 
در ادامه با اشاره به تجارت آزاد گفت: 
ترکیه فقط با ما موافقتنامه ترجیحی دارد 
اما با بقیه به دنبال تجارت آزاد اســت. 

به طور کلی، کشورهای توسعه یافته، 
تجــارت آزاد را ترجیــح می دهنــد؛ 
تجــارت آزاد به معنــی حذف موانع 
تعرفه و غیرتعرفه ای است که در مرحله 
بعدی، اتحادیه گمرکی تشکیل می شود 
که از این طریق، تعرفه های مشــترکی 
در برابر کشورهای ثالث می توان ایجاد 
کرد. به عنوان مثال، ترکیه عضو اتحادیه 
گمرکی اروپا اســت؛ پس از اتحادیه 
گمرکی، بازار مشــترک مرحله بعدی 
تجارت آزاد اســت که حرکت آزادانه 
در سطح منطقه را مجاز می کند. اتحادیه 
اقتصــادی نمونه بارز این نوع تجارت 

است.
زادبوم با اشــاره به روند مذاکره 
ایران و اوراسیا برای تجارت آزاد اظهار 
داشــت: پنجم آبان ۹۸ موافقتنامه میان 
ایران و اوراســیا امضا شد. ماه گذشته 
از دولت برای انجام مذاکرات تجارت 
آزاد با اوراســیا مجــوز گرفتیم که در 
صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات، از 
آبان ۱۴۰۱ تجارت آزاد با اوراسیا آغاز 
می شود که می توانیم از این طریق موانع 

تعرفه ای را حذف کنیم.
معاون وزیر صمت افزود: تجارت 
آزاد بــه حدی اهمیــت دارد که حتی 

ســنگاپور که تعرفه صفر اعمال کرده، 
باز هم برای تجارت آزاد با اوراسیا وارد 
مذاکره شده است درحالی که تعرفه ما 

۱۹ درصد به باال است.
وی تصریــح کــرد: موافقتنامه 
تجــارت آزاد ۹ فصل دارد که درواقع 
می تواند یــک گام تمرینی برای ایران 
جهت ورود به عرصه تجارت باشــد.
زادبــوم گفت: به عنوان مثال در ماده ۶ 
موافقتنامه به موضوع گفتگوی تجاری 
اشاره شده که در مهر ۹۸ اتاق بازرگانی 
ایران با شــورای تجارت اوراسیا این 
توافقنامه را امضا کرد تا فضا برای تجار 

جهت گفتگو باز شود.
رئیس ســازمان توسعه تجارت 
افزود: ســه کارگروه در این موافقتنامه 
برای گشــایش مســیرهای تجارت 
آزاد تشکیل شــده که باالترین مرجع 
مذاکرات، کارگروه مشــترک است. 
همچنین ســه کارگروه جدید شامل 
همکاری هــای گمرکی، اقدامات فنی 
فراراه تجارت و اســتاندارد و اقدامات 
بهداشــتی تشــکیل شــده است. دو 
کارگروه فرعی تر هم شــامل کارگروه 
بانکی و حمل و نقل و ترانزیت تشکیل 

شده است.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه ماه پیش دولت مجوز تجارت آزاد را به سازمان توسعه تجارت داد، گفت: در این راستا،
مذاکره با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تجارت آزاد با این اتحادیه آغاز می شود.

آغاز تجارت آزاد با اتحادیه 
اوراسیا از آبان ۱۴۰۱
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واکنش  ایرالین ها به وزیر درباره خسارات کرونایی؛

هواپیماهای ایرانی بیشترین زیان را دیده اند

هشدار سامانه همتا به اصناف و خریداران تلفن همراه؛

پیش از خرید تلفن همراه استعالم بگیرید 

گروه اقتصادی - در حالی که وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد که هیچ ایرالینی 
در کشور از کرونا زیان ندیده است و اگر اینگونه بود صورت های مالی حسابرسی 
شده شان را ارائه می دادند، رییس انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: ایرالین های 
ایران بیشترین ضرر را در این ایام تجربه کرده اند. در پی مسائل به وجود آمده درباره 
ضرر و زیان ایرالین ها در ایام کرونا و در خواست های چند باره آن ها از مسئوالن 
دولتی مختلف برای برداشته شدن محدودیت  ۶۰ درصدی در راستای کاهش زیان 
شرکت های هواپیمایی، محمد اسالمی – وزیر راه و شهرسازی- در این باره اظهار 
کرد: هیچکدام از ایرالین های داخلی زیان ده نیستند. وی با بیان اینکه محدودیت 
۶۰ درصدی را شرکت های هواپیمایی باید فعال تحمل کنند، االن در شرایطی سخت 
کرونایی قرار داریم و باید مملکت را از این وضعیت عبور کند، افزود: هیچ ایرالینی 
زیان ده نیست. ما مهرماه از شرکت ها خواستیم که صورت های مالی خود را برای 
بررسی به وزارت راه ارائه دهند که تاکنون این کار را انجام نداده اند. البته نیازی به ارائه 
صورت های مالی حسابرسی شده نیست،   اما وقتی نها ادعا می کنند زیان ده هستند 
باید شواهد و مدارکی را برای این ادعا ارائه کنند که قابل رسیدگی باشد. این اظهارات 
آقای وزیر در حالی صورت گرفته که یونس دقیق کیا - رئیس هیات مدیره انجمن 
شرکت های هواپیمایی- در این باره گفت: بر اساس گزارش های یاتا، شرکت های 
هواپیمایی در تمام کشورها از جمله ایران از شروع بحران کرونا بیشترین ضرر را 
متحمل شده اند و این در حالی است که پیش بینی می شود ترافیک هوایی تا سال 
۲۰۲۴ به شرایط طبیعی باز نگردد.وی ضرر شرکت های هواپیمایی ایران را به دلیل 
وجود تحریم ها برای تامین قطعات، افزایش نرخ ارز و اعمال محدودیت ۶۰ درصد 
مضاعف خواند و افزود : بسیاری از ایرالین های ایرانی به سختی سرپا مانده اند و 
اگر پروازها با همه این سختی ها انجام می شود، نشانه سوددهی آن ها نیست، بلکه 

انجام مسئولیت اجتماعی ایرالین هاست. 

گروه اقتصادی - اصنــاف و مصرف کنندگانی که قصد خرید تلفن همراه 
دارند، باید قبل از خرید، حتماً استعالم اصالت کنند.  پیرو هشدار های متعدد سامانه 
شناســایی و مبارزه با کاالی قاچاق و با توجه به ادامه رفتار های متخلفانه از سوی 
برخی قاچاقچیان تلفن همراه، شناســایی و برخورد پیوسته با تلفن های همراهی 
که با سواســتفاده از رویه مســافری ثبت شــده بودند، در دستور کار قرار گرفت. 
با توجه به رویکرد این ســامانه جهت پیشــگیری از تخلف و همچنین وساطت 
اتحادیه فروشــندگان دســتگاه های صوتی و تصویری و تلفن همراه تهران، این 
برخورد ها به صورت حداقلی و در ابعاد محدود انجام شــد که متأســفانه به دلیل 
ســودجویی عده ای محدود، این برخورد حداقلی دستاورد مورد انتظار را در پی 
نداشت. پس از برخورد های صورت گرفته، عده ای از متخلفان با مراجعه به اتحادیه 
فروشندگان دســتگاه های صوتی و تصویری و تلفن همراه تهران، خواستار رفع 
مسدودی گوشی های قاچاق خود شدند. فهرستی شامل ۲۶ تلفن همراه از طرف 
اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری و تلفن همراه تهران در اختیار 
سامانه شناسایی و مبارزه با کاالی قاچاق قرار گرفت. با بررسی مجدد این فهرست 
مشخص شد، افرادی به صورت سازمان یافته و حرفه ای )مطابق بند »س« و »ش« 
مــاده ۱ قانون مبارزه با قاچــاق کاال و ارز( اقدام به تطهیر هزاران کاالی قاچاق از 
طریق رویه مســافری کرده اند. همچنین برخی اصنــاف با علم به این موضوع و 
غیرقابل انتقال بودن گوشی ها در سامانه همتا به منظور سودجویی اقدام به خرید این 
گوشی ها کردند.بر این اساس مراتب جهت اقدامات تکمیلی و شناسایی سرشبکه ها 
و افراد اصلی فعال، در اختیار مراجع امنیتی قرار خواهد گرفت.گفتنی است، خرید 
و فروش یا سواستفاده از اطالعات مسافران جهت ثبت گوشی قاچاق جرم است 
و طبق ماده ۶ قانون جرائم رایانه ای، ورود اطالعات خالف واقع در ســامانه های 
ملی، می تواند یک الی پنج ســال حبس در پی داشته باشد. همچنین طبق مواد ۲۹ 
و ۳۲ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، قاچاق حرفه ای و ســازمان یافته، عالوه بر 
جزای نقدی و شالق تعزیری، مشمول ۳ ماه الی ۲ سال حبس نیز خواهد بود. در 
پایان، کمافی السابق به اصناف و مصرف کنندگانی که قصد خرید تلفن همراه دارند، 
توصیه می شود قبل از خرید، حتماً از طریق #۷۷۷۷* استعالم اصالت کرده و در 
صورت مسافری یا غیرقانونی بودن تلفن همراه، از خرید امتناع کنند، چراکه ثبت 
تلفن همراه از طریق رویه مســافری، صرفاً توسط شخص مسافر، برای مصارف 
غیرتجاری مجاز بوده و هر زمان که هر تخلفی در مراحل ثبت آن احراز شود، تلفن 

همراه مذکور مسدود خواهد شد.

گروه اقتصادی - یک کارشناس 
بازار سرمایه با اشاره به روند معامالت 
اخیر بازار سهام به پنج عامل تاثیرگذار 
در ریزش شــاخص بورس اشاره کرد 
و گفــت: ترس ســهامداران از اصالح 
پرشــتاب شــاخص بــورس، روند 
معامالت بازار سهام را وارد فاز هیجانی 

کرده است. 
»مهدی محسنی« به روند پرشتاب 
افت شــاخص بورس در بازار اشــاره 
کرد و افزود: در چند وقت اخیر شــاهد 
افزایش ریســک بازار بودیم، بخشی از 
ریسک های ایجاد شده در بازار به نرخ 
دالر و دارایی های بلوکه شــده در دیگر 
کشــورها مانند چین و کره بر می گردد 
کــه احتمال آزادشــدن آن وجود دارد. 
وی اظهار داشت: برخی معتقدند با آزاد 
شدن دارایی های بلوکه شده، نرخ دالر 
در مســیر نزولی قرار می گیرد که به نظر 
می  رســد افت قیمت در بازار ارز موقتی 

باشــد. به گفته محسنی، اختالف های 
ایجاد شــده بین برخی از مسووالن در 
زمینه نرخ دالر باعــث تاثیرگذاری بر 
روند معامالت بازار ســهام شــد و این 

بازار را با هیجان همراه کرد.
این کارشناس بازار سرمایه به دیگر 
عامل تاثیرگذار در شتاب روند اصالحی 
شــاخص بورس اشــاره کرد و اظهار 
داشت: افزایش نرخ سوخت در صنایعی 
مانند پتروشــیمی که بر سودآوری این 
شــرکت ها تاثیرگذار اســت منجر به 
کاهش سودآوری شرکت های مدنظر 
خواهد شــد. وی با بیان اینکه در کنار 
این مسایل شایعاتی مانند اعمال مالیات 
بر صادرات شرکت ها مطرح شده است 
که این موضوع بر روند معامالت بورس 
بــی تاثیر نخواهد بــود، گفت: تاکنون 
این شرکت ها معاف از مالیات بودند و 

گمانه زنی هایــی مبنی بر اخذ مالیات از 
این شــرکت ها مطرح شده است که بر 
حاشیه سود شرکت ها موثر خواهد بود.

محســنی با اشــاره بــه اینکه در 
کنار این مســائل، مطرح شدن موضوع 
قیمت گــذاری فوالد از ســوی وزیر 
صنعت، معدن و تجارت زمینه ترس بین 
سهامداران را فراهم کرد، اظهار داشت: 
گمانه زنی های مربوط به قیمت گذاری 
در صنعت فوالد کــه احتمال رواج آن 
در دیگر صنایع وجود دارد، باعث ایجاد 
شــوک در معامالت این بازار شد که به 
نظر می رسد اجرای این اقدام منتفی شده 
است، اما این موضوع اثر منفی خود را بر 
بازار ایجاد کرد و بر سودآوری شرکت ها 
تاثیرگذار بــود. این کارشــناس بازار 
سرمایه خاطرنشان کرد: روند معامالت 
بازار سهام وارد فاز هیجان شده است و 

تا زمانی که ریســک های ایجاد شده در 
بازار از بین نرود شاهد وجود نوسان در 

معامالت بورس خواهیم بود.
وی بــا بیان اینکه در بورس، آینده 
خرید و فروش می شود، گفت: قیمت 
ســهام به خصوص کامودیتی محورها 
در چنــد وقت اخیر اصــالح زیادی را 
در بازار تجربه کردند، اکنون با توجه به 
انتشار گزارش مثبت شرکت ها می توان 
نســبت به آینده این سهام امیدوار بود و 
امکان بازگشت روند صعودی در سهام 
شرکت های بزرگ وجود دارد.  محسنی 
اظهار داشت: عده ای از سهامدار در بازار 
وجود دارند که به دلیل ترس از معامالت 
فعلــی بازار  اقدام به فروش هیجانی در 
بــازار کردند که ایــن اتفاق باعث تاثیر 
کلی بر معامالت بورس شده است. این 
کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر قرار 

است دامنه نوسان تغییر کند، در کنار آن 
باید امکان تغییر در حجم مبنا و زمینه های 
الزم برای افزایش آن فراهم شود زیرا در 
صورت افزایش دامنه نوســان، ریسک 
ایجاد شــده در بازار کاهش پیدا خواهد 
کرد. وی به اقدامات تاثیرگذار در بهبود 
روند معامالت بورس اشاره کرد و افزود: 
تاکنون تکلیف برخی از قانون گذاری ها 
در کشور مانند نرخ سود بانکی به عنوان 
سرمایه گذاری بدون ریسک مشخص 
نشــده اســت، با ایجاد اطمینان در این 
زمینه ها برای سرمایه گذار شرایط مبهم 
موجــود در بازار از بین مــی رود و در 
این صورت بازار می تواند مســیر خود 
را پیدا کنــد و روند معامالت این بازار 
به تعادل برســد. محسنی اظهار داشت: 
تــا چند وقت گذشــته پیشــنهاد ما به 
ســرمایه گذاران، سهامداری در بورس 

بود اما به دلیل تغییر مسیر بورس، بازار 
برخــالف پیش بینی ها پیــش رفت و 
سهامداران را با ضرر و زیان های سنگین 
مواجه کرد. این کارشناس بازار سرمایه 
گفت: اکنون توصیه ما به ســهامداران 
این است که با توجه به در پیش گرفتن 
روند نزولی قیمت دالر،  بیشتر به سمت 
ســهامی پیش روند که عالوه بر اینکه 
دالری محور نیستند و شامل نرخ گذاری 
دســتوری نمی شــوند، با محدودیت 
صادرات هم همراه نباشند. تا یک سال 
آینده سهام کامودیتی محور مانند فوالد 
و پتروشیمی بازدهی بهتری را در مقایسه 
با نرخ سود بانک ها در اختیار سهامداران 
قرار می دهد اما سهامداران در این بازار 
باید با تحلیل و بررسی های درست اقدام 
به سرمایه گذاری کنند. شاخص کل در 
بازار بورس ۳۶ هزار و ۹۸۹ واحد افت 
داشت که در نهایت این شاخص به عدد 

یک میلیون و ۱۴۹ هزار واحد رسید.

معاون وزیر صمت:

گروه اقتصادی - ســخنگوی 
سازمان جهادکشــاورزی هرمزگان 
گفت: یکهزار و ۱۵۰ تن انواع ماهیان 
پرورشــی از سال گذشــته تاکنون 
با اســتفاده از آب چــاه های بخش 
کشــاورزی، ســدها و آب بندهای 
بازسازی شــده در استان تولید شده 

است.
علی اصغــر خلیلی بــا اعالم 
این خبر به رســانه ها افــزود: آبزیان 
قابل پــرورش در آب های داخلی در  
هرمــزگان )آب های شــیرین و لب 

شور( شامل ماهیان گرمابی)خانواده 
کپور ماهیــان(، خاویــاری و میگ 

و)گونه وانامی( است.
وی در خصــوص پــرورش 
آبزیان ماهیان گرمابی در استخرهای 
ذخیره آب کشاورزی و آب بندهای 
هرمزگان ادامه داد: در ســال گذشته 
در ۲۶۶ هکتار از مــزارع دومنظوره 
خرد و آب بندهای بازســازی شــده 
۶۰۵ تــن انواع ماهیــان گرمابی در 
استان تولید شــده است. سخنگوی 
سازمان جهادکشــاورزی هرمزگان 

اظهارداشت: 
 در دیماه ســالجاری نیز در ۲۹۸ 
هکتار از مزارع دومنظوره خرد و آب 
بندهای بازسازی شده ۵۲۰ تن انواع 

ماهیان گرمابی تولید شده است.
خلیلی با اشــاره به تولید ماهیان 
خاویاری با استفاده از منابع آبی بخش 
کشاورزی شامل چاه ها، سدها و آب 
بندهای بازســازی شده در هرمزگان 
افزود: در ســال گذشته در ۱۵ استخر 
احداث شــده ۱۵ تن ماهی خاویاری 
و در دیماه ســالجاری در ۱۶ استخر 

احداث شــده ۱۰ تن ماهی خاویاری 
تولید شده است.

وی ادامــه داد: درحــال حاضر 
میگوی وانامی در آب های شــور و 
لب شــور داخلی استان هرمزگان به 
صورت پراکنده پرورش داده می شود.
وی اظهارامیــدواری کــرد: در 
ســال های آینده با اشــاعه فرهنگ 
اســتفاده از آب چــاه هــای بخش 
کشــاورزی جهت پــرورش آبزیان 
شــاهد تولید بیشتر و مناسبی در این 

منابع آبی باشیم.

ســازمان  ســخنگوی 
جهادکشــاورزی هرمزگان در ادامه 
رسیدن به این هدف را نیازمند رعایت 
اصــول و روش های پرورش ماهیان 
و عمل به دســتورالعمل های مربوطه 
دانســت و گفت: ارتقای بهره وری از 
این منابع آبی نیاز به تعامل و همکاری 
بیشتر  بین بخش خصوصی و دولتی 

را می طلبد.
خلیلــی گفــت: از منابــع آبی 
می توان به دریاچه های پشــت سد، 
بندهای کشــاورزی در مســیر روان 

آب ها، به صورت طبیعی یا مصنوعی 
و رودخانه ها اشاره کرد که این مکان ها 
مستعد و مناسب برای پرورش انواع 
گونه های ماهیان متناســب با شرایط 
محیطی و اکولــوژی خواهند بود و 
از این طریق می توان به رشــد و تولید 

ماهیان کمک کرد.
 خلیلی یادآورشد: منابع آبی که در 
زمین های کشاورزی هرمزگان وجود 
دارد، همواره بستر مناسبی برای تولید 
آبزیان، کســب درآمد و اشتغالزایی 
برای بهره برداران بخش کشــاورزی 

می باشــد. وی اضافه کــرد: در حال 
حاضر از آب چاههای کشــاورزی، 
ســدها و آب بندهای بازسازی شده 

هرمزگان در مناطقی از شهرستان های 
حاجی آباد، رودان و بندرعباس برای 

پرورش آبزیان استفاده می شود.

سخنگوی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان:

۱۱۵۰ تن ماهی پرورشی با آب چاه های کشاورزی در هرمزگان تولید شد

پنج عامل تاثیرگذار در ریزش اخیر شاخص بورس

اقتصــادی  اتحادیــه   
اوراسیا ۸۵۰ میلیارد دالر 
با کشورهای دنیا تجارت 
دارد کــه ۵۱۸ میلیارد دالر 
صــادرات و ۳۳۱ میلیارد 
شــامل  را  واردات  دالر 
می شــود و سهم ایران ۲.۵ 
میلیارد دالر است که از این 
میزان، یک میلیارد و ۶۰۰ 
میلیــون دالر صادرات به 
ایــران و ۸۲۳ میلیون دالر 
صادرات از ایران اســت.


