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اثرات ناآرامیهای اخیر بر اقتصاد کشور

اگر تنها ریشـ ــه ناآرامیها و اعتراضهای اخیر در کشور را
یادداشت
مسائل اقتصادی و دغدغه معیشت بدانیم باید گفت که
متأسفانه اعتراضها در بلندمدت به لحاظ اقتصادی به
دکتر سپیده کاوه
ضرر کشـ ــور اعم از دولتمردان و اعتراضکنندگان خواهد
اقتصاددان
بود .نخسـ ــتین درس اقتصاد کالن نیاز سرمایه به محیط
آرام اسـ ــت .همواره جریان سـ ــرمایه به سـ ــمت مناطق و
کشـ ــورهایی است که با داشـ ــتن دولتی با عملکردی کارا و اثربخش از ثبات سیاسی
و اقتصادی معقولی برخوردار هسـ ــتند .آمارهای تراز حساب سرمایه نشان میداد
که جریان خروج سرمایه از کشور از سال گذشته بسیار سرعت گرفته و چندین برابر
زمانهای مشـ ــابه شـ ــده اسـ ــت .این جریان ناشـ ــی از پیشبینی بیثباتی در کشور و
ناتوانی دولتمردان در کنترل فسـ ــاد حاکم بوده اسـ ــت .حال با رخداد ناآرامیهای
اخیـ ــر که با بهانه اوضاع بد اقتصادی و در نهایـ ــت عملکردی کامالً بر ضد اقتصاد
داشـ ــت ،احتماالً شاهد سـ ــرعت بخشی به جریان خروج سـ ــرمایه از کشور خواهیم
بود .عالوه بر این گزارشـ ــات بانکها در هفته گذشـ ــته نیز حاکی از خروج سـ ــرمایه
از بانکهـ ــا داشـ ــته که گمانه سـ ــرعت بخشـ ــی بـ ــر خروج سـ ــرمایه از کشـ ــور بعد از
ناآرامیهای اخیر را تقویت میکند.
کشـ ــور االن در وضعیتی اسـ ــت که با وجود رشـ ــد اعالم شده مناسـ ــب در چند سال
اخیر و مخصوصاً رشـ ــد  12درصدی سـ ــال گذشته هنوز به سـ ــطح تولید سرانه سال
 90نرسـ ــیده و ایـ ــن لزوم توجه سیاسـ ــتگذار به فراهم کردن بسـ ــتر مناسـ ــب جهت
تداوم رشـ ــد اقتصادی را بیش از پیش میطلبد .جهت رسـ ــیدن به رشد اقتصادی
مدنظر اسـ ــناد باالدستی و برنامههای توسعه کشـ ــور نیازمند به چندین برابر حجم
سرمایهگذاری داخلی و خارجی اسـ ــت .در بخش سرمایهگذاری داخلی همانطور
کـ ــه گفته شـ ــد نمیتـ ــوان پیشبینی افزایـ ــش را داشـ ــت .در بخش سـ ــرمایهگذاری
خارجی به نظر میرسد که در آینده نزدیک اوضاع بدتر شود.
عامل بعدی که میتواند سـ ــهولت گر فرار سـ ــرمایه از کشـ ــور باشد حجم نقدینگی
باال در کشـ ــور است .این حجم باالی نقدینگی تاکنون بهعلت پایین بودن مبادالت
تجاری و رکود در کشور و بالطبع پایین بودن سرعت گردش پول ،خودش را در تورم
نمایان نکرده اسـ ــت ولی همین باال بودن حجم پول در دسترس میتواند سهولت
بخش خروج سرمایه از کشور باشد.
در ارتباط با سیاسـ ــت برونگرایی اقتصادی و تعامل کارای اقتصادی کشـ ــور با سایر
کشـ ــورها چنـ ــد نکته زیر را بایـ ــد مدنظر قـ ــرار داد .اول اینکه تاکنـ ــون برونگرایی به
ترتیب مراحل مناسـ ــب با اقتصاد پیش نرفته و از ابتـ ــدا عمدتاً از برونگرایی مالی
جایگزین با برونگرایی تجاری و تولیدی بهره جستهایم و دوم اینکه نابسامانیهای
اجتماعـ ــی -امنیتی اخیر همین روند نیمه کاره و ناموفـ ــق تعامل اقتصادی با دنیا
را قطعاً فلج خواهد کرد .کشـ ــور در حال حاضر بیش از پیش نیازمند داشتن وفاق
در نظـ ــام تصمیمگیری اسـ ــت .خروج از حلقه اغتشـ ــاشها و ناآرامیها باید منجر
به وحدت ملی بیشـ ــتر شـ ــده و هر چه سـ ــریعتر صورت گیرد و نحوه خروج و نتیجه
این اتفاقها باید حتماً حاوی پیامهایی مثبت برای کشـ ــور باشد .دولت پیام مثبت
در ارتباط با عالقهمندی حکومت به حاکمیت قانون ،توجه به حقوق شـ ــهروندی،
اولویت داشـ ــتن اقتصاد کالن کشـ ــور و معیشـ ــت مردم را باید حتماً در نتیجه پایان
اغتشاشها به ملت و دنیا انتقال دهد.
توصیه میشـ ــود دولت از اقتصاد کالن کشـ ــور و تعامالت با دنیا غافل نشـ ــود و هر
چه سـ ــریعتر با تکیـ ــه بر اصول اقتصاد سیاسـ ــی وجهه نـ ــاآرام و ناامن ایـ ــران را به
وجهـ ــه مثبت کشـ ــوری قانونمدار ،با حاکمیـ ــت مطلق قانون و شـ ــهروندانی دارای
حـ ــق اظهارنظر تبدیل کند و جهت جلوگیـ ــری از ضربه خوردن بر پیکره نیمه جان
اقتصاد در راستای اعالم سیگنال ثبات سیاسی و اقتصادی در ایران بکوشد.
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«ایران» از گام های عملی اتحادیه اروپا گزارش می دهد

روند صعودی مناسبات اقتصادی اروپا و ایران در «پسابرجام»

گـــروهاقتصـــادی /نگاهی گذرا بـــه آمار و
ارقام مراودات اقتصادی ایران و 28عضو
اتحادیه اروپا در دوره پسابرجام حکایت از
تحولی بزرگ دراین بخش دارد .درحالی
که پیـــش از اعمـــال تحریمهای شـــدید
علیه ایران ،اروپا یکی از بزرگترین شرکای
تجـــاری و اقتصـــادی ایران بـــود ،اعمال
تحریمها بسرعت قاره سبز را از فهرست
شرکای ایران حذف کرد .دراین سالهای
دشوار مبادالت تجاری و اقتصادی ایران
با جهان خارج تنها به چند کشور آسیایی
مانند چین ،هند ،کره و ترکیه محدود شد.
اما با امضای هفت کشـــور مذاکرهکننده
هســـتهای پای ســـند برجام ورق به نفع
دوطرفبرگشت.
بین سالهای  ۲۰۱۰تا  ۲۰۱۳میالدی (دی
 ۸۸تـــا دی  )۹۲اروپاییهـــا تحریمهـــای
اقتصادی ســـنگینی علیه ایـــران اعمال
کردند کـــه ممنوعیـــت فـــروش نفت از
سوی ایران نیز یکی از این تحریمها بود.
در ســـال  ۲۰۱۳میـــادی ( )۹۱-۹۲در پی
انتخاب حسن روحانی ،رئیسجمهوری
اعتدالگـــرای این کشـــور اروپاییهـــا وارد
مذاکره برای رســـیدن به توافقی با ایران
شـــدند کـــه بـــه مذاکـــرات ایـــران و ۵+۱
معروف شـــد .این مذاکرات دو سال بعد
یعنی در ســـال  ۲۰۱۵میـــادی ()۹۳-۹۴
بـــه نتیجـــه رســـید و برجام حاصـــل آن
شـــد .رهبران اروپایی پس از امضای این
توافـــق آن را فصل تازهای در روابط میان
ایـــران و اتحادیـــه اروپا دانستند.ســـطح
همکاریهای تجـــاری ایران و اروپا پس از
برجام۶۰درصد افزایش پیدا کرد.
به محض امضای سند برجام ،اروپاییها
نخستین کشورهایی بودند که هیأتهای
تجـــاری و اقتصادی خـــود را روانه تهران
کردند به طوری که در دوران پســـابرجام

بیش از  200هیأت اقتصادی از کشورهای
اروپایـــی وارد ایران شـــدند که بخشـــی از
توافقها و تفاهمات صـــورت گرفته آنها
به همتایـــان ایرانی خود به بارنشســـته و
اجرایی شده اســـت که از مهمترین آنها
میتوان به تحویل  12هواپیمای ایرباس
و ای تـــی آر ،امضای قرارداد توســـعه فاز
 11پارس جنوبی با شرکت توتال فرانسه،
اجـــرای قـــرارداد پژوی فرانســـه بـــا ایران
خودرو بـــرای تولید نخســـتین خودروی
پسابرجامیاشارهکرد.
البته درایـــن دوره تنها مبادالت بازرگانی
و همکاریهـــای صنعتی و تولیدی ایران
و اتحادیـــه نبود که با رشـــد قابل توجهی
همـــراه شـــد ،چراکـــه در کنار تمـــام این
همکاریها ،مشـــارکت مالی ایران و اروپا
نیز گســـترش یافت که نشـــان از تعمیق
روابط دو طرف دارد .درکنار توسعه روابط
کارگزاری بانکهای ایـــران و اروپا تاکنون
سه قرارداد تأمین مالی در قالب فاینانس
به ارزش  6.5میلیارد یـــورو میان ایران و
بانکهایاروپاییمنعقدشدهاست.
عبـــور همکاریهای ایـــران و اروپـــا از مرز
تجـــارت صرف باعث شـــده اســـت تا دو
طرف چشمانداز بلندمدت تری نسبت
به مشـــارکتهای اقتصادی خود داشته
باشـــند .به طوری که کشـــورهای اروپایی
در بزنگاههای سیاســـی به گونهای عمل
کردهاند که نشان از این واقعیت دارد .در
موعد پیشـــین تمدید سند برجام توسط
رئیس جمهوری امریـــکا که اما و اگرهای
فراوانـــی درخصوص آن وجود داشـــت،
بانکهـــای اتریـــش و دانمارک قـــرارداد
اختصـــاص فاینانـــس بـــرای پروژههای
ایرانـــی را امضا کردند .درآســـتانه موعد
اخیـــر تمدیـــد ایـــن توافـــق بینالمللی
(برجام) توســـط امریکا نیز ایـــن بار یک

تجارت ایران و اتحادیه اروپا (میلیارد یورو)

صادرات ایران
به اروپا

واردات ایران
از اروپا

2008

15.9

11.3

2010

14.5

سال
2007
2009
2011

17.2
9.3

13.1
10.4

11.3

17.3

10.4

2013

0/775

5.4

2015

1.2

6.5
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8.2

2012
2014

2016

5.6
1.2

6.5

7.3
6.4

8.2
8.4

بانـــک ایتالیایـــی بـــا امضـــای فاینانس
 5میلیـــارد یورویـــی بـــا دو بانـــک ایرانی
بزرگتریـــن قـــرارداد تأمیـــن مالـــی و وام
خارجی یک بانک اروپایی با ایران را امضا
کرد .همچنین در پسابرجام قراردادهای
متنوعـــی در حـــوزه خودرو(پـــژو و رنوی
فرانسه)،هوایی(ایرباس)،نفتوگاز(شل
و توتـــال) ،حمـــل و نقـــل ریلی(ایتالیـــا و
زیمنس) و ...به امضا رســـیده اســـت که
بخش عمده آنها به ثمر نشســـته است.
طبق آمارهای اعالمی در دوره پسابرجام
حـــدود  12میلیـــارد دالر ســـرمایهگذاری
خارجی جذب شده اســـت که اروپاییها
سهم باالیی در آن دارند.
همکاریهـــای اقتصـــادی ایـــران بـــا 28
عضـــو اتحادیه اروپا در مـــدت کمی که از
امضای برجـــام میگذرد چنـــان در هم
تنیده شده اســـت که به آسانی نمیتوان
آن را متوقف کـــرد .دراین مدت جدای از
رشد باالی تجارت میان طرفین که یکی
از دستاوردهای برجام محسوب میشود،

گزیده

مهمترین قراردادها با اروپایی ها در پسابرجام
حوزه
نفت
گاز
خودرو
هوایی
ریلی

بانکی

شرکت

ارزش قرارداد

توضیحات

توتال فرانسه

 2میلیارد یورو

توتال فرانسه

 4.8میلیارد دالر

رنو

 350میلیون دالر

تولید خودرو مشترک در ایران

 400میلیون دالر

تحویل  20فروند هواپیما

2.2

تولید و تجهیز ناوگان ریلی

شل انگلیس
پژو فرانسه

ایرباس فرانسه
ای تی آر ایتالیا
راهآهن ایتالیا

زیمنس آلمان

اوبربانک اتریش

دانسکه بانک دانمارک
اینویتالیا گلوبال ایتالیا

خرید نفت

حدود  2میلیارد دالر

خرید روزانه  130هزار بشکه نفت

 940میلیون دالر

تولید خودرو مشترک در ایران

 20میلیارد دالر

 1.4میلیارد دالر
 1میلیارد یورو

 500میلیون یورو
 5میلیارد یورو

سرمایه گذاریهای بلندمدت اروپاییها
درایـــران نشـــان میدهد کـــه دولتها و
شـــرکتهای اروپایـــی نـــگاه بلندمدتی
نســـبت به ایران دارند و تنها به صادرات
یا واردات ساده کاال کفایت نکردهاند .این
تنوع بخشی در همکاریهای ایران و اروپا
موجب شده است تا دو طرف به شرکای
راهبردیتبدیلشوند.
ëëصادرات ایران به اروپا بعد از برجام سه
برابرشد
مبـــادالت مالی ایـــران و اروپـــا در  ۷ماهه
نخســـت ســـال  ۲۰۱۷میالدی  80درصد
افزایش یافته اســـت.برابر آمـــاری که به
تازگی از سوی کمیسیون اروپا منتشر شده
اســـت ،مبادالت تجاری ایـــران و اروپا در
هفت ماهه ابتدای سال  2017نسبت به
مدت مشابه سال قبل ،معادل 80درصد
رشدداشتهاست.بهگفتهمقاماتاروپایی
میـــزان صـــادرات ایـــران به اروپـــا بعد از
برجام سه برابر شده است.حجم تجارت
کاالیی ایـــران با  28کشـــور عضو اتحادیه

توسعه فاز  11پارس جنوبی

تحویل بیش از 100فروند هواپیما
سرمایهگذاری در ساخت راهآهن
فاینانس

فاینانس
فاینانس

اروپا در  10ماهه نخســـت ســـال  2017به
رقم 16میلیارد و  600میلیون یورو رســـید
که در مقایســـه با مدت مشـــابه پارســـال
61.6درصد رشد داشت.
اگر آمار تجارت ایران با اتحادیه اروپا مورد
رصد قـــرار گیرد تا قبل از ســـال 90حجم
تجـــارت ایران بـــا کشـــورهای اروپایی دو
رقمـــی بـــود و حتـــی در ســـال  90حجم
تجـــارت رکـــورد  24میلیـــارد دالر را ثبت
کرد اما بواســـطه تحریم از سال  91حجم
تجارت ایران با کشـــورهای اتحادیه اروپا
تقلیل پیـــدا کرد و حتی در مقاطعی رقم
 1.1میلیـــارد دالر را ثبت کرد.در این میان
صادرات اتحادیه اروپا روند نزولی داشت
و ایـــران مجبور به تغییرشـــرکای تجاری
یها صادرات
خود شـــد.از ســـال 90اروپای 
خود به ایـــران را محدود کردند به نحوی
که در برخی از سالها حجم صادرات آنها
به ایران به 2.9میلیارد دالر رسید.اما بعد
از برجام اعـــداد و ارقام تجارت تغییرات
جدی کرد .

«ایران»گزارشمیدهد

جزئیات اختالس  9ساله کارمند شرکت ملی نفت

گروه اقتصـ ــادی /هفتـ ــه گذشـ ــته یکی از
سـ ــایتهای نفتی،خبـ ــری را بـ ــا عنـ ــوان
کشف فسـ ــاد مالی در وزارت نفت منتشر
کرد و نوشـ ــت فرد اختـ ــاس کننده گرین
کارت کانـ ــادا داشـ ــت و از طریـ ــق ترکیـ ــه
راهی این کشـ ــور شـ ــد.این خبـ ــر هنوز هم
در ابهام اسـ ــت چرا که یـ ــک منبع آگاه در
توگو با روزنامه ایران خبر داده اسـ ــت
گف 
که تیمهای کارشناسـ ــی وزارت اطالعات
و قوه قضائیه در حال بررسـ ــی این پرونده
هسـ ــتند تا بتوانند اطالعات دقیق تری را
ازایـ ــن ماجرا بـ ــه دسـ ــت بیاورند.این تیم
کارشناسـ ــی به دنبال آن اسـ ــت که ببیند
مسـ ــئول خزانهداری مدیریت اکتشـ ــاف
شـ ــرکت ملی نفت در این سوءاسـ ــتفاده
مالی تنها بوده است یا با همکاری چندین
نفر توانسته چنین کاری را انجام دهد .این
فرد طبق گفته منبع آگاه از سال  88اقدام
به سوءاستفاده مالی کرده است و تا همین
اواخر به سوءاستفاده مالی مشغول بوده
اسـ ــت .به گفته او معلوم نیسـ ــت که این
فرد تا کنون توانسـ ــته است از ترکیه خارج
شـ ــود یا خیر .اما چون گریـ ــن کارت کانادا

را دارد به احتمـ ــال زیاد درصدد عزیمت
بـ ــه کانادا اسـ ــت .کشـ ــوری که چند سـ ــال
پیش پناهگاه محمود خاوری از متهمان
اختالس 3هزار میلیارد تومانی شد .به هر
ترتیب آنگونه که این منبع آگاه می گوید
خبری از کارمند مدیریت اکتشاف شرکت
ملی نفت که هنوز مشخص نشده چقدر
سوءاستفادهمالیکردهاست،نیست.
این منبع آگاه به خبرنـ ــگار روزنامه ایران
گفت :تیمهایـ ــی از وزارت اطالعات و قوه
قضائیه در حال بررسی پرونده کارمند زیر
مجموعه وزارت نفت هستند تا ببینند وی
چگونه سوءاستفاده مالی کرده است و آیا
در این موضوع همکارانی داشته است یا
خیر.
وی بـ ــا بیـ ــان اینکـ ــه نمیتـ ــوان عـ ــدد
مشخصیازمیزاناختالسصورتگرفته
توسـ ــط کارمند مدیریت اکتشاف شرکت
ملی نفـ ــت اعالم کرد افزود:تـ ــا زمانی که
بررسی تیمهای کارشناسی به پایان نرسد
نمیتوان عدد سوءاسـ ــتفاده مالی را بیان
کرد.
این منبع آگاه درپاسـ ــخ به این سـ ــؤال که

برخی از رسـ ــانهها رقم سوءاستفاده مالی
را  100میلیـ ــارد تومان اعـ ــام کردند و آیا
این رقم صحـ ــت دارد ،گفت:نمی دانیم
این عدد از کجا استخراج شده است .این
احتمال وجود دارد که با اتمام بررسیها
عدد اختالس بیشتر و یا حتی کمتر باشد.
بدین جهت بیان کردن عدد در شـ ــرایط
فعلی تنها در حد گمانه زنی است.
وی یادآور شـ ــد :از سـ ــال  88سوءاستفاده
مالی توسط مسئول خزانهداری یا همان
کارمند ساده در مدیریت اکتشاف شرکت
ملی نفت آغاز شده و تا چندی پیش نیز
ادامه داشته اسـ ــت.اما صحبت کردن در
این خصوص مسـ ــتلزم داشتن اطالعات
کافی اسـ ــت .طبق شنیدههای ما خانواده
این فرد در خارج از کشور هستند و مسئول
خزانهداری هم به خارج از کشـ ــور متواری
شده است.
در این میان کسری نوری سخنگوی وزارت
نفت نیز هفته گذشـ ــته در پی رسـ ــانهای
شدن خبر سوءاسـ ــتفاده مالی توسط یک
کارمند سـ ــاده در وزارت نفـ ــت گفته بود:
مسـ ــئوالن امور مالی مدیریت اکتشـ ــاف

به تازگی در بررسـ ــی اسـ ــناد مالی خود با
تخلف انجام شده توسط یکی از کارمندان
امور مالی این مجموعه مواجه شدند که
بالفاصله موضوع را به مراجع اطالعاتی
و قضایی گزارش دادند.
وی ادامه داده بود :وزیر نفت دستور داده
اسـ ــت تا سـ ــازمان حسابرسـ ــی به عنوان
بازرس قانونی شـ ــرکت نفت و همینطور
حسابرسـ ــی داخلی این شـ ــرکت ضمن
انجام تحقیقات دقیق برای روشن شدن
ابعادموضوعوتعیینمیزانسوءاستفاده
اقـ ــدام کنند .همچنین وزیر نفت دسـ ــتور
برکنـ ــاری و آمـ ــاده بـ ــه خدمتشـ ــدن
تعدادی از مسئوالن ذیربط را که در انجام
مسئولیتهایشـ ــان بیدقتـ ــی و اهمـ ــال
کردهاند هم صادر کرده است.
دراین میـ ــان خبرگـ ــزاری فارس نوشـ ــته
اسـ ــت:یک کارمنـ ــد سـ ــاده در مدیریـ ــت
اکتشاف شرکت ملی نفت با سوءاستفاده
از امکانات شغلی خود  100میلیارد تومان
را طی  9سـ ــال به جیب زد و از کشـ ــور فرار
کرد.ایـ ــن فرد کـ ــه  30سـ ــال در مدیریت
اکتشـ ــاف شـ ــرکت ملی نفت مشغول به

کار بوده اسـ ــت با ورود به بخش مالی این
شـ ــرکت فرعی زیرمجموعه شرکت ملی
نفت ایران ،توانسـ ــت سوءاسـ ــتفادههای
مالـ ــی خود را از سـ ــال  87آغاز و تا همین
اواخر رقمی حدود  100میلیارد تومان را با
خود ببرد.فعالیت این فرد تا همین اواخر
نیز ادامه داشته اما به محض مطلع شدن
از بررسـ ــی سوءاسـ ــتفاده مالی توسط یک
نهاد نظارتی از کشور فرار کرده و به ترکیه
گریخته اسـ ــت.وی که مـ ــدارک اقامت در
کشـ ــور کانادا را داشـ ــته است قصد داشت
در آخـ ــر هفته ترکیـ ــه را به مقصـ ــد کانادا
ترک کند که تا لحظه انتشار خبر مشخص
نیست که این کار را انجام داده و یا اینکه
نهادهای امنیتی کشور موفق شدهاند وی
را دسـ ــتگیر کـ ــرده و به کشـ ــور بازگردانند.
با ایـ ــن وجود جای بررسـ ــی این نکته هم
وجود دارد که چه نقاط ضعف مهمی در
سیستم مالی و نظارتی این شرکت وجود
داشته است که یک کارمند ساده در طول
ایـ ــن مـ ــدت طوالنـ ــی و در دوره مدیریت
چند مدیر بدون جلب نظر توانسته است
چنین رقم قابل توجهی را اختالس کند.

وزیرراهوشهرسازیخبرداد

این هفته؛ افتتاح خط آهن آستارا-آستارا

ایسنا

گروه اقتصـــادی /بنـ ــدر چابهـ ــار بهدلیل
موقعیـ ــت جغرافیایـ ــی اسـ ــتراتژیک
«دروازه اتصال ملت ها» اسـ ــت .لذا تمام
کشـ ــورهایی کـ ــه عالقهمند به پـ ــروژه بندر
چابهارهستندبخصوصهندوافغانستان
باید بـ ــرای عملیاتی شـ ــدن این پـ ــروژه با
یکدیگر همـ ــکاری کنند.عبـ ــاس آخوندی
وزیر راه و شهرسـ ــازی در همایش بررسـ ــی
راهکارهـ ــای ارتقـ ــای بازاریابی بـ ــرای بندر
چابهار و توسـ ــعه همکاریهای دو کشور در
دهلی نو این موضوع را مطرح کرد و ادامه
داد :ایـ ــران و هند در همکاری خود به سـ ــه
راهرو اصلی ،از جمله کریدور بینالمللی
شـ ــمال-جنوب کـ ــه از هنـ ــد و ایـ ــران عبور
کرده و به روسـ ــیه میرسد تمرکز کردهاند.
اما مـ ــا در کنار کریدور بینالمللی شـ ــمال
 جنـ ــوب یک کریـ ــدور جدید هم معرفیکردهایم که به سـ ــمت غرب و اروپا میرود
در حالی که سومین کریدور ترانزیتی نیز از
ایران به سـ ــوی شرق رفته و از افغانستان و
کشورهای آسـ ــیای میانه عبور میکند و به
چینمیرسد.
ëëافتتاحخطآهنآستارادرهفتهجاری
وی در خصـ ــوص تکمیـ ــل پروژههـ ــای
ترانزیتی کـ ــه میتواند باعث رونق تجارت
شـ ــود ،گفت :خط آهن آسـ ــتارا کـ ــه ایران و
جمهـ ــوری آذربایجان را از طریق شـ ــمال
ایـ ــران به یکدیگر متصـ ــل میکند تکمیل

شـ ــده و ایـ ــن هفتـ ــه افتتـ ــاح خواهد شـ ــد.
همچنین ،یک خط راهآهن دیگر از قزوین
به رشت در شمال غربی کشور در سه ماهه
آینده تکمیل خواهد شد که تا آستارا ادامه
خواهـ ــد یافت .بنابراین ما یک دسترسـ ــی
دوطرفـ ــه از بنـ ــادر خود به غرب و روسـ ــیه
خواهیم داشـ ــت .این پروژه بسیار اهمیت
دارد زیرا جنوب آسـ ــیا را از طریق ریل آهن
بهروسیهمتصلمیکند.
ëëسال2018نقطهعطفروابطایرانوهند
آخوندی با اشـ ــاره به تالشهای مشترک
برای پیشـ ــبرد پروژههای راهآهن و حمل و
نقل ،سـ ــال  2018را نقطه عطفی در تاریخ
همکاریهای ایران و هند دانست و گفت:
با توجه به رشد سریع ایران ،حمل و نقل در
بخشهای جاده و راهآهن بسـ ــیار سرعت
یافته اسـ ــت اما نکته مهم در حال حاضر
این اسـ ــت که چگونه این کریـ ــدور تجاری
شود .وی با اشاره به نقش مهم بخشهای
خصوصی ایران و هنـ ــد در بازاریابی برای
بندر چابهار ،گفت :مردم هر دو کشور باید
برای تجاریسازی و بازاریابی بندر چابهار
قـ ــدم پیـ ــش بگذارند .بخـ ــش خصوصی
هند نیز باید روی ظرفیت گسترده موجود
بـ ــرای همـ ــکاری در بخش حمـ ــل و نقل
دریایی و هوایی ایران تمرکز کند .وزیر راه و
شهرسازی ایران برای ترغیب همکاریها
میان هنـ ــد و ایران در بخشهـ ــای دیگر از

جملـ ــه انرژی گفت :هند برای اسـ ــتفاده از
گاز ایران میتواند یک شـ ــرکت مشترک را
در ایـ ــران احداث کند .دو کشـ ــور همچنین
میتواننـ ــد مراکز لجسـ ــتیکی را در چابهار
به منظور کاهش هزینههـ ــا ایجاد کنند .ما
میتوانیـ ــم این کار را بـ ــه دو صورت انجام
دهیم ،یک راه این اسـ ــت که دولت هند از
ایـ ــران گاز بخرد و تمـ ــام مراحل دیگر را در
کشور خود تکمیل کند .راه دیگر این است
که یک شرکت را در منطقه آزاد یا هر نقطه
دیگـ ــری از ایران ایجـ ــاد کنیم تا هند بتواند
بخشی از ارزش افزوده مورد نظر خود را در
ایران بهدست آورد.
ëëآمادهساختخطریلیهستیم
ســـوراب کومار ســـفیر هند در ایران نیز با
تأکید بر اینکه توســـعه بنـــدر چابهار یک
پروژه بسیار مهم برای هند است گفت :ما
عالقهمندبهآغازپروژهخطآهنچابهار-
زاهدان و ســـایر پروژههای زیرساختی در
ایران هستیم و امیدواریم بتوانیم در این
پروژهها نیز پیشـــرفت الزمه را بهدســـت
آوریم .رونـــد همکاری بین ایـــران و هند
در بندر چابهار بسیار خوب است و پروژه
بخوبـــی در حـــال پیشـــرفت اســـت .این
دیپلماتهندیدرخصوصروابطآینده
هند و ایـــران گفت :من ً
کامـــا معتقدم
که روابط هند و ایران در آینده گســـترش
خواهدیافت.

ëëایرانوهنداختالفاتخودراحلکردند
نیتین گادکاری وزیر کشتیرانی هند پس از
دیدار با وزیر راه و شهرسازی ایران در دهلی
نوگفت:ایرانوهندتماممسائلمربوطبه
بندرچابهارراحلکردهاندوکارهایتوسعه
در این بندر سرعت خواهد گرفت .مسائل
کوچکی در خصوص بنـ ــدر ،فعالیتهای
آن و همچنین نحوه محاسـ ــبه سود وجود
داشت که خوشبختانه با مذاکرات صورت
گرفته مرتفع شد .ما از مسائل توسعهای در
ایران و هند حمایت میکنیم لذا تحوالت
زیـ ــادی در چابهـ ــار رخ خواهـ ــد داد .وی
خاطرنشان کرد :فرصتهای زیادی برای
سرمایهگذاری تجار و سرمایهگذاران هندی
در چابهار وجود خواهد داشـ ــت و در عین
حال ،سرمایهگذاران ایرانی نیز عالقهمند

به سرمایهگذاری در هند هستند .این یک
وضعیت برد برد برای دو کشور است.وزیر
کشتیرانی هند گفت :بندر چابهار میتواند
موتور رشـ ــد بـ ــرای هند جهت صـ ــادرات
محصوالتـ ــش به افغانسـ ــتان و همچنین
روسیه باشد .بر اسـ ــاس توافق امضا شده
میان ایران و هند در ماه مه سـ ــال گذشته،
هند با سـ ــرمایهگذاری  85میلیون دالری
کنترل دو لنگرگاه در فـ ــاز اول بندر چابهار
را بـ ــه عهـ ــده دارد .این بندر پـ ــس از بهره
بـ ــرداری ،قابلیت هرگونه عملیات بندری
در حوزههای ترمینال کانتینری را برخوردار
خواهدبودوعالوهبرظرفیتساالنهتخلیه
و بارگیری هشت ونیم میلیون تن با آماده
شدن پسکرانه آن تا 15میلیون تن ظرفیت
ایجاد خواهد شد.

ëëتولیدچندسواریمتوقفشد
آذر مـ ــاه امسـ ــال تولیـ ــد چنـ ــد مدل
سـ ــواری در خودروسـ ــازان داخلی به
صفر رسید .به گزارش ایسنا ،در این
مـ ــدت تولید ولیکـ ــس C۳۰دند های
شـ ــرکت خودروسـ ــازان راین متوقف
شده و از یک دستگاه در آذر ماه سال
گذشته به صفر رسید .تولید VELA
 V۵دیگر محصول این شـ ــرکت نیز
با کاهش  ۱۰۰درصـ ــدی همراه بوده
و از  ۲۸۷دسـ ــتگاه در آذر مـ ــاه ۱۳۹۵
بـ ــه صفـ ــر کاهـ ــش یافـ ــت .آذر مـ ــاه
امسال تولید امویام ۵۵۰محصول
خودروسـ ــازی مدیران نیـ ــز متوقف
شده و از  ۵۷۲دستگاه در آذر ماه سال
گذشته به صفر رسید .تولید جک J۵
محصول کرمان موتور نیز  ۱۰۰درصد
کاهش یافته و از ۵۰۷دستگاه در آذر
مـ ــاه  ۱۳۹۵به صفر کاهش یافت .در
این مـ ــدت تولید لیفـ ــان  X۵۰دیگر
محصول کرمان موتـ ــور نیز متوقف
شـ ــده و از  ۱۲۹۸دسـ ــتگاه در آذر ماه
سال گذشته به صفر رسید.
ëëسـ ــاالنه حـ ــدود  ۴۰هـ ــزار نفـ ــر
استخدامدولتمیشوند
رئیـ ــس سـ ــازمان امـ ــور اداری و
اسـ ــتخدامی با اشـ ــاره به آمار ساالنه
جذب نیرو از سـ ــوی دولـ ــت ،گفت:
ساالنه بر اساس نیازهای موجود بین
 ۳۰تا ۴۰هزار نفر از طریق آزمونهای
مختلف اسـ ــتخدامی جـ ــذب دولت
میشـ ــوند .جمشـ ــید انصـ ــاری در
گفتوگـ ــو بـ ــا ایسـ ــنا ،دربـ ــاره رونـ ــد
اشـ ــتغالزایی در بدنه دولت ،اظهار
کرد :همواره متناسـ ــب بـ ــا خروجی
افراد از بدنه دولت ،نیروهای جدید
جـ ــذب میشـ ــوند .در این راسـ ــتا در
سالجاری طی دو مرحله سراسری
و چند مرحله متفرقه حدود  ۳۰هزار
نفر به استخدام دولت در آمدهاند.
وی خاطرنشـ ــان کرد :در سـ ــالهای
آینـ ــده نیز بر اسـ ــاس همیـ ــن روال و
متناسـ ــب با میزان خروجیها بویژه
در مناطق محـ ــروم که نیاز به نیروی
انسانی دارند ،برنامههای جذب نیرو
اجرا میشـ ــود و پیشبینی میکنیم
که سـ ــاالنه تـ ــا  ۴۰هزار نفـ ــر از طریق
آزمونهای استخدامی به استخدام
دولت در بیایند.
ëëرشـ ــد  20درصدی صادرات صنایع
غذاییکشور
مدیرکل دفتر صنایع غذایی ،دارویی
و بهداشـ ــتی وزارت صنعت ،معدن
و تجـ ــارت گفـ ــت :صـ ــادرات صنایع
غذایی کشور در هشت ماهه نخست
امسـ ــال نسـ ــبت بـ ــه مدت مشـ ــابه
پارسـ ــال  20درصد افزایـ ــش یافت.
توگو
مهدی صادقـ ــی نیارکی در گف 
بـ ــا ایرنـ ــا افـ ــزود :ارزش صـ ــادرات
محصوالت غذایی کشـ ــور در هشت
ماهه نخست امسال حدود 2میلیارد
دالر بوده اسـ ــت و این در حالی است
که در مدت مشـ ــابه سال قبل حدود
یـ ــک میلیـ ــارد و  600میلیـ ــون دالر
صـ ــادرات این محصـ ــوالت صورت
گرفته بـ ــود .وی اظهار کرد :پارسـ ــال
در مجموع  2میلیارد و  500میلیون
دالر محصوالت صنایع غذایی ایران
به خارج صادر شد و امسال در صدد
ارتقای این رقم به سـ ــه میلیارد دالر
هستیم.
ëëحمایتوزارتکشاورزی
باخریدتوافقی50تنزعفران
در پـ ــی انتشـ ــار خبرهایـ ــی در برخی
رسـ ــانهها مبنی بـ ــر بیفایـ ــده بودن
خریدتوافقیزعفران،روابطعمومی
و اطالعرسانی وزارت جهاد کشاورزی
بـ ــا رد ایـ ــن ادعـ ــا اعـ ــام کرد:خرید
توافقـ ــی  50تـ ــن زعفران کشـ ــاورزان
بیسـ ــابقه بوده و ضمن حمایت از
تولیدکنندگان موجب حذف دالالن
و رونق بازار این محصول ارزآور شده
اسـ ــت .به گزارش ایرنـ ــا ،مرکز روابط
عمومی و اطالعرسانی وزارت جهاد
کشاورزی با انتشار اطالعیهای اعالم
کـ ــرد :در پی نارضایتی کشـ ــاورزان از
حضور پررنگ دالالن و قیمت پایین
این محصـ ــول ،بهمنظـ ــور حمایت
از تولید و اشـ ــتغال داخلی در سـ ــال
اقتصـ ــاد مقاومتی ،طـ ــرح حمایتی
خرید توافقی زعفران باالتر از قیمت
بازار توسط سـ ــازمان مرکزی تعاون
روستایی از آبان ماه سالجاری اجرا
و در اقدامـ ــی بیسـ ــابقه تاکنـ ــون 50
تن زعفـ ــران از کشـ ــاورزان خریداری
شـ ــده که این میزان خرید ،رضایت
کشـ ــاورزان از ایـ ــن اقـ ــدام حمایتـ ــی
دولت را در پی داشته است.

