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مشارکت ذی نفعان، عامل 
کاربردی شدن پژوهش ها

هرجا غفلت کنیم
چینی ها حاضرند!

آتِش سوخت به جان اشتغال
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جذب سرمایه به معادن
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ضمانت 6 میلیارد ی برای بنگاه های کوچک
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ولی اهلل س��یف رییس کل بانک مرکزی در ای��ن همایش کاهش تورم 
را یکی از دس��تاوردهای بزرگ در بخش پولی دانس��ت و گفت: به دنبال 
این نیس��تیم که نرخ س��ود بانکی را در ش��ورای پول و اعتبار به صورت 
دستوری کاهش دهیم زیرا امروز در کشور تنگنای مالی داریم و از طرفی 
۴۵ درص��د از منابع بانک ها منجمد اس��ت. بانک ها می توانند ۵۵ درصد 
منابع خود را تسهیالت پرداخت کنند و این نظام نمی تواند کارآمد باشد. 
و ی افزود: نرخ تورم که در س��ال های اخیر به باالی ۴۰ درصد رس��یده 
بود، در بیش از 2 س��ال گذش��ته، باتوجه به اقدامات دولت یازدهم، این 
نرخ به 13/7درصد کاهش یافت که این روند نزولی ادامه خواهد یافت و 

16نرخ تورم تک  رقمی و پایدار خواهد شد.
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روز گذش��ته بن فندر، کاردار س��فارت بریتانیا 
در ای��ران از مح��ل بورس تهران دی��دار کرد و با 
حسن قالیباف اصل، مدیرعامل بورس به گفت وگو 

پرداخت.
به گ��زارش رواب��ط عمومی و ام��ور بین الملل 
ب��ورس تهران، فندر در بازدید از تاالر شیش��ه ای 
با تاریخچه بازار سرمایه کشور، تحوالت سال های 
اخیر و شرایط موجود بازار آشنا شد و جزئیاتی را 

از صنایع و ش��رکت های پذیرفته ش��ده، ابزارهای 
معامالتی، برنامه های آینده و نحوه سرمایه گذاری 

خارجی در بورس تهران دریافت کرد.
کاردار س��فارت بریتانی��ا در این دی��دار از ابراز 
عالقه مندی به از س��رگیری روابط اقتصادی بین 
دو کش��ور و احداث یک صن��دوق حمایتی برای 

فعالیت های تجاری بریتانیا در ایران خبر داد.
فندر به گزارش��ی اشاره کرد که به زودی تهیه 

و در اختی��ار مس��ئوالن اقتص��ادی بریتانی��ا قرار 
خواهد گرفت و بخشی از آن به نحوه از سرگیری 
همکاری بازارهای س��رمایه دو کش��ور می پردازد. 
قالیباف اصل نیز اظه��ار امیدواری کرد که پس از 
رفع تحریم ها در هفته های آینده، امکان توس��عه 
همکاری ها و تجدید روابط بین بازار های دو کشور 
و برق��راری ارتباط بین فع��االن بازارهای تهران و 

لندن فراهم شود.

قائم  مق��ام وزیر صنعت،  مع��دن و تجارت در 
ام��ور تجارت ب��ا بیان اینک��ه در توافقات وزرای 
صنعت وتجارت دو کش��ور ایران و روس��یه قرار 
است نقش��ه راه و همکاری های ۵ ساله حداکثر 
در مدت 3 ماه آینده نهایی ش��ود، تصریح کرد: 
تمام��ی ش��رکت های صادراتی به روس��یه که با 
هدف توس��عه ص��ادرات غیرنفت��ی می توانند با 
طرف های روس��یه ای، روی س��رمایه گذاری در 
داخ��ل ایران و ایجاد ارزش اف��زوده به توافقاتی 

برسند مذاکرات خود را شروع کنند.
ب��ه گ��زارش ش��اتا؛ » مجتب��ی خس��روتاج« 
در نشس��ت مش��ترکی که ب��ا حضور اس��تاندار 
مازندران، روسای اتاق های بازرگانی و اتحادیه ها 
و همچنی��ن مدیران کل اس��تان مازن��دران به 
منظور بررس��ی مش��کالت ص��ادرات مرکبات و 
می��وه به کش��ورهای منطقه برگزار ش��د افزود: 
در ای��ن زمینه نتیجه اقدامات به وزارت صنعت، 
معدن و تجارت منعکس ش��ود تا در نقش��ه راه 
همکاری ه��ای اقتص��ادی دو کش��ور منظ��ور و 
بتوانن��د از حمایت ه��ا و پش��تیبانی دو دول��ت 

برخوردار شوند.
وی، با توجه به اس��تقبال کش��ورهای مختلف 
از جمل��ه اروپایی ه��ا خطاب ب��ه صادرکنندگان 
یادآور ش��د: چنانچه در سرمایه گذاری مشترک 
با خارجی ها برای ایجاد ارزش افزوده و توس��عه 
خطوط س��ورتینگ و بس��ته بندی با طرف های 
خارجی مذاک��ره کردید و نیازی به کمک دارید 

اعالم کنید تا پشتیبانی الزم به عمل آید.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور 

تج��ارت، در ادام��ه با توجه ب��ه ظرفیت اعالمی 
اس��تان در تولی��د 2/2 میلیون ت��ن مرکبات در 
سال جاری افزود: بخشی از مشکالت اعالم شده 
در کوتاه م��دت قابل پیگیری و حل فصل اس��ت 
همچون اج��ازه ورود موق��ت کانتینر و کامیون 
برای افزایش فوری ظرفیت حمل و نقل که این 

مهم نیز قابلیت اجرایی شدن دارد.
وی اضافه کرد: همچنین با استفاده از ناوگان 
هوایی  باری از س��وی طرف های خریدار یا خود 

ای��ران می توان ظرفیت حم��ل و نقل هوایی در 
جابه جایی میوه و انواع گل و گیاه را نیز توس��عه 

داد.
به گفته خسروتاج،  صادرات کاالهای غیرنفتی 
از پرداخت هر گونه مالیاتی معاف هس��تند و در 
ص��ورت مالحظه، اقدامی خ��الف قانون، مراتب 
با ذک��ر مورد و مس��تند باید منعکس ش��ود تا 

پیگیری های الزم به عمل آید.
وی در ادام��ه به کمب��ود کاال در بازار داخلی 

اش��اره کرد و گفت: این امر با توجه به تعهدات 
صادرکنن��دگان نباید مانعی بر س��ر راه صادرات 
ایجاد کند و چنانچه خالف این سیاس��ت اقدام 
می ش��ود باید به ش��ورایعالی صادرات منعکس 

شود.
قائم مقام وزیرصنعت،معدن وتجارت در بخش 
دیگری از سخنان خود اس��تفاده از فرصت های 
تج��اری که بعض��ی به دلیل غیب��ت یک رقیب 
در بازار کش��ورهای ش��مالی ایجاد می شود را از 
جمله موضوعاتی دانس��ت که بنگاه های تولیدی 

و صادراتی باید به آن توجه داشته باشند.
ب��ه گفت��ه خس��روتاج ؛ در ای��ن ب��اره اگ��ر 
انعطاف پذیری الزم در پاس��خگویی به نیازهای 
فوری خریداران خارجی وجود نداش��ته باشد از 
فرصت های به وجود آمده بی بهره خواهیم ش��د 
ضم��ن اینکه دس��تگاه های دولت��ی نیز در حال 
حاضر به دنبال بستر مقرراتی هستند و بنگاه ها 

می توانند از این فرصت مناسب استفاده کنند.
وی در ادامه خاطرنش��ان ک��رد:  یارانه 2 هزار 
میلی��ارد ریال��ی منظور ش��ده ب��رای کمک به 
جبران بخشی از هزینه های سود بانکی تا سقف 
6 درصد، که به تازگی در موافقتنامه س��ه جانبه 
در اختیار س��ازمان توس��عه تجارت توافق شده 
است، تنها در ارتباط با توسعه صادرات با ارزش 
اف��زوده باال و خدمات فنی و مهندس��ی اس��ت، 
از ای��ن رو چنانچ��ه این مهم بخواهد مش��مول 
کاالهای دیگر شود، هم مشکل محدودیت منابع 
دارد و ه��م باید در مراجع ذی ربط بحث و اتخاذ 
تصمیم شود که نمی توان قولی از این بابت داد.

وزیر امورخارجه گفت: برخی از کشورها با اتخاذ 
تاکتیک های غلط مبتنی  بر تهدید انگاری توهمی، 
درص��دد نادیده انگاش��تن واقعیت های موجود در 
ساختار اجتماعی و سیاسی منطقه هستند و مغایر 

با روح منافع امت اسالمی گام بر می دارند.
ب��ه گزارش ایرنا، محمدج��واد ظریف، دیروز در 
دیدار شیخ نعیم قاس��م، معاون دبیرکل حزب اهلل 
لبن��ان ب��ا بیان ای��ن مطل��ب، عزت آفرین��ی روز 
افزون ح��زب اهلل لبنان در براب��ر توطئه های رژیم 
صهیونیستی را موجب مباهات کشورهای اسالمی 
دانس��ت و اف��زود: ما به ط��ور دائم از هوش��یاری 
مقاوم��ت اس��المی لبن��ان در قب��ال رخدادهای 
مختلف خرسندیم. وی با اشاره به جایگاه مقاومت 
اسالمی و حزب اهلل در تحوالت منطقه اظهار کرد: 
رویکردهای ح��زب اهلل لبنان توأم با حفظ اقتدار و 
وحدت مردم لبنان در زمینه مصالح همگان است. 

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به رویکردهای 
برخی از کش��ورها اظهار کرد: برخی از کشورها با 
اتخاذ تاکتیک های غلط مبتنی ب��ر تهدید انگاری 
توهم��ی، درصدد نادی��ده انگاش��تن واقعیت های 
موجود در ساختار اجتماعی و سیاسی منطقه بوده 
و مغایر با روح منافع امت اسالمی گام بر می دارند.
ظری��ف در ادامه با اش��اره به موض��وع وحدت 
اس��المی گفت: امیدواریم با تأس��ی از آموزه های 
اصی��ل پیامب��ر گرامی، هم��ه ملل و کش��ورهای 
اس��المی بتوانند در چارچوب اهداف و ارزش های 
عظیم الش��أن پیامب��ر گرامی مب��ادرت ورزیده و 
مقدرات امت و کش��ورهای اس��المی را س��رلوحه 

برنامه های خویش قرار دهند.
وزی��ر ام��ور خارج��ه کش��ورمان ب��ا اش��اره به 
تحوالت لبنان خاطرنش��ان کرد: مواضع جمهوری 
اس��المی ای��ران در حمایت از آرای م��ردم لبنان 

در تبل��ور خاس��تگاه خویش در موض��وع انتخاب 
ریاس��ت جمهوری لبن��ان همواره بر ای��ن راهبرد 
تصری��ح داش��ته ک��ه تم��ام گروه ه��ا و طوایف و 
طیف ه��ای سیاس��ی لبن��ان بتوانند آنچ��ه را که 

مصلحت مردم لبنان است متبلور سازند.
ش��یخ نعیم قاس��م، معاون دبی��رکل حزب اهلل 
با تش��ریح آخری��ن تح��والت لبنان و س��وریه و 
رویکرده��ای حزب اهلل در قب��ال توطئه های رژیم 
صهیونیس��تی اظه��ار ک��رد: م��ا از راهبرده��ای 
جمهوری اس��المی ایران که همواره برای حمایت 
از مصالح و منافع مردم لبنان و مقاومت شجاعانه 
در براب��ر توطئه ه��ای رژی��م صهیونیس��تی بوده، 
تقدیر می کنیم. جمهوری اس��المی ایران با اتخاذ 
رویکرده��ای حکیمانه و چش��م های تیزبین خود 
تمام��ی رخداده��ا را در عرصه ه��ای بین المللی و 

منطقه ای مورد توجه دارد.

نقشه راه همکاری های ایران و روسیه تا 3 ماه آینده نهایی می شودبازدید کاردار سفارت بریتانیا از بورس تهران

برخی کشورها مغایر با روح منافع امت اسالمی گام برمی دارند


