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با واگذاري 135 هواپيماي سم پاش صورت گرفت

ماجرايعجيبيكخصوصيسازي
  خصوصی سازی در وزارت کشاورزی عامل زمينگير شدن هواپيماها در آتش سوزی های اخير بود
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مریم ش�کرانی-گروه اقتص�ادی| آمارها نشان 
می دهد، پوش��ش گیاهی ایران هر روز بیشتر از قبل 
تحلیل می رود و کش��ور نیمه بیابانی ش��ده اس��ت؛ 
درحالی که بحران آب و شور شدن خاک تشدید شده، 
اقتصاد کشاورزی ایران بیشتر از قبل در تهدید است 
حاال عوامل دیگری هم بر این بح��ران دامن می زند 
و آتش س��وزی های مک��رر در مرات��ع و جنگل ها به 
این رویه دامن زده اس��ت. طی هفته جاری بار دیگر 
حدود8 میلیون متر مربع منابع طبیعی و ثروت سبز 

کشور سوخت و به خاکستر بدل شد. 
آتش س��وزی هولناک دو روز، جنگل ه��ا و مراتع 
استان گلستان، مردم منطقه را وادار کرده تا با بیل و 
سطل آب به امداد جنگل بشتابند و این سوال برای 
دیگران پدید  آید که چرا تجهیزات مدرن بر این آتش 

آبی نمی ریزند؟!
برای پاس��خ به این پرس��ش باید اندکی به عقب 
برگش��ت و از وقایعی در حوزه اقتصادی کش��ور یاد 
کرد که بی ربط با این معضل نیس��ت.  سال88 تا 91 
و در دولت محمود احمدی نژاد 135 فروند هواپیمای 
وزارت کش��اورزی با تصمیمات غیر کارشناسي در 
لیست واگذاری های س��ازمان خصوصی سازی قرار 
گرفت و ب��ه بخش خصوصی فروخته ش��د؛ چرا که 
به رغم دولت قبل، این ادوات زمینگیر شده بود و بدون 
مجوز پرواز در گوش��ه فرودگاه ش��رکت هواپیمایی 

خدمات ویژه خوابیده بودند.  
صادق خلیلیان وزیر کشاورزی دولت دهم که در 
دوره او این اتفاق عجیب رخ داده است، معتقد است 
که زیر فشارهای فراوان فعاالن صنفی و متخصصان 
کش��اورزی و منابع طبیعی، آتش نش��انی بخش را 
فروخته است! خلیلیان که این شرکت مهم را به اسم 
خصوصی س��ازی به یک بخش نیمه دولت��ی واگذار 
کرده بود، بعدها در جواب انتقادات بی شمار رسانه ها 
و کارشناسان اعالم کرد که این واگذاری را با فشارهای 
احمدی نژاد انجام داده اس��ت تا با پ��ول آن بتوانند 

کسری بودجه دولت قبل را برطرف کنند. 
 واگذاری غم انگيز ناوگان سمپاشی

 و اطفای حریق  زمين ها
مرور وقایع عجیب این واگذاری در سال88 نشان 
می دهد که فهرستی از 340 شرکت دولتی منتشر 
ش��د که بنا بود به بخش خصوصی واگذار شوند. در 
لیست این واگذاری ها نام شرکتی به چشم می خورد 
که با وجود قد و قواره کوچک��ش در حکم اورژانس و 
امداد منابع طبیعی، کش��اورزی و محیط زیست به 
شمار می آمد.  این ش��رکت هواپیمایی با 35 فروند 
هواپیمای لهستانی و 100 فروند هواپیمای اجاره ای 
ترک و بلغاری به بدنه وزارت جهاد کشاورزی متصل 
بود. به موج��ب قانون مص��وب58/8/29 ش��ورای 
 انقالب اس��المی قرار ب��ود این ش��رکت کوچک و 
جم��ع و جور با مقاص��دی مانند سمپاش��ی مزارع، 
بذرپاش��ی و اطفای حریق مرات��ع و جنگل ها مورد 
استفاده قرار بگیرد اما دولت احمدی نژاد در حرکتی 
عجیب تصمی��م گرفته بود این بخش اورژانس��ی را 

واگذار کند. این تصمیم از همان ابتدا مورد انتقادات 
فراوان کارشناسان قرار گرفت. 

در همان روزها بود که عیس��ی کالنت��ری،  وزیر 
کشاورزی دولت  هاشمی و رئیس فعلی خانه کشاورز 
با لحن شدیدی نسبت به این موضوع انتقاد کرد و آن 
را از نابخردی صادق خلیلیان وزیر کش��اورزی وقت 
دانست. کالنتری با اش��اره به ضعف پوشش گیاهی 
کش��ور خشکس��ال ایران، گفته بود این هواپیماها 
درحکم آتش نش��انان بخش به ش��مار می آیند و در 
کشوری مانند ایران با آن پوشش گیاهی نه چندان 
قابل توجه و ش��مار ب��االی آتش س��وزی ها اهمیت 

دوچندان پیدا  می کنند. 
انتقادهای فراوان به واگذاری ش��رکت هواپیمایی 
خدم��ات ویژه موث��ر نیفت��اد و این ش��رکت مانند 
ساختمان شیش��ه ای وزارت کش��اورزی و برخالف 
اصل44 قانون اساس��ی نه تنه��ا به بخش خصوصی 
واگذار نش��د بلکه در اختیار یک بخش نیمه دولتی 
قرار گرفت و ساختمان شیشه ای به قوه قضائیه رسید  
شرکت هواپیمایی خدمات ویژه سرانجام در سال91 
و در جری��ان مزایده ای با قیمت 33 میلیارد تومان به 
شهرداری قزوین واگذار شد تا در  ناوگان آتش نشان 
طبیعت ایران با مقاصد تفریحی مورد اس��تفاده قرار 

بگیرد. 
هواپيماهای امداد در برزخ خصوصی سازی

این واگ��ذاری گرچ��ه از نظر کارشناس��ان کامال 
غیرعقالنی به نظر می رس��ید اما کارکنان ش��رکت 
 هواپیمای��ی خدم��ات وی��ژه را در کوت��اه م��دت 
هیجان زده کرد. علی بازوند مدیرعامل پیشین این 
ش��رکت به »ش��هروند« می گوید:  مدت زیادی بود 
که شرکت از سوی وزارت جهاد کشاورزی رها شده 
و ناوگان آن دچار فرس��ودگی ش��ده بود.  براس��اس 
 مقررات نگه��داری این هواپیماها، ن��اوگان باید هر
 6 ماه یکبار مورد بازبینی و تعمیر قرار بگیرد اما نه تنها 
استانداردهای نگهداری ناوگان رعایت نمی شد بلکه 
ش��رکت در طول زمان هیچ گونه پیش��رفتی از نظر 
تجهیزات و توس��عه خطوط خود نداش��ت و وزارت 

جهاد کشاورزی کمترین بودجه ای به آن اختصاص 
نمی داد به همین خاطر کارکنان شرکت امید داشتند 
با واگذاری آن به بخش خصوصی در وضعیت شرکت 
هواپیمایی خدمات ویژه و ناوگان رو به استهالک آن 

تغییر مثبتی صورت بگیرد. 
امی��د کارکن��ان ش��رکت هواپیمای��ی خدمات 
ویژه به زودی به یأس تبدیل ش��د. ب��ه گفته یکی از 
خلبانان این ناوگان که مایل به درج نامش نیس��ت، 
ش��هرداری قزوین نه تنها بودجه ای برای توسعه این 
ش��رکت اختصاص نداد که از دانش فنی نگهداری 
هواپیما بی بهره بود و زیر ب��ار هزینه های نگهداری 
ناوگان نمی رفت. از س��وی دیگر شرکت هواپیمایی 
 خدمات ویژه در زمان اتصال به بدنه دولتی از بنزین

 2500 تومانی یارانه ای برخوردار بود که با واگذاری 
 به بخ��ش خصوصی نرخ ه��ر لیتر س��وخت آن به

 6000 تومان و بیشتر افزایش داشت.  
از پيشنهاد عملياتی آفریقایی ها تا  زمينگير 

شدن ناوگان وزارت کشاورزی 
افزایش هزینه های ش��رکت از یک س��و و کاهش 
قابل توجه مأموریت ها از سوی دیگر باعث افت قابل 
مالحظه درآمد شرکت هواپیمایی خدمات ویژه شد. 
خلبان ناوگان این ش��رکت می گوید این موضوع در 
ش��رایطی رخ می داد که در دهه های گذشته ناوگان 
این شرکت برای عملیات کشاورزی یا اطفای حریق 
به اجاره کشورهای خارجی در می آمد. به عنوان مثال 
ش��رکت هواپیمایی خدمات ویژه با درخواست های 
متعدد اجاره توسط کش��ورهای آفریقایی و منطقه 
مواجه بود و به دلیل برخورداری از تیم خلبانی بسیار 
کارکشته یکی از بهترین شرکت های آسیایی در نوع 
خود به شمار می آمد.  متخصصان صنعت هوانوردی 
می دانند پروازهای کوتاه ب��رد در ارتفاع 3 تا 5 متری 
یکی از سخت ترین انواع پرواز هاست و مهارت ویژه ای 
می طلبد به همین دلی��ل خلبانان این ش��رکت از 
سرگروه های خلبانی شرکت های مسافربری انتخاب 
ش��ده بودند و مهارت خاصی در کنت��رل پرواز برای 

انجام عملیات جنگلی و کوهستانی داشتند.  

بی توجهی دولت به ش��رکت هواپیمایی خدمات 
وی��ژه درحالی صورت گرفت که کارشناس��ان امداد 
و نجات س��ازمان هالل احمر بارها از ضرورت تربیت 
آتش نش��انان هوانورد و اختصاص تی��م ویژه اطفای 
حری��ق طبیعت، صحب��ت می کردند. ح��ال آن که 
این ش��رکت، با تجرب��ه ای نزدیک ب��ه 4 دهه و تیم 
کارآزموده امداد هوایی توس��ط وزارت کش��اورزی 
دولت احمدی نژاد به عزلت رانده شد و به دلیل نبود 
مساحت کافی برای بهره برداری از ناوگان در قزوین، 

بسیاری از هواپیماها در گوشه فرودگاه متوقف شد.  
 بازگشت دیرهنگام 

هواپيماهای امداد منابع طبيعی 
با روی کار آم��دن دولت یازدهم و ایجاد امیدهای 
تازه، دوب��اره موج ت��ازه ای از جنب��ش متخصصان 
کشاورزی و فعاالن صنفی آغاز ش��د تا دارایی های 
ضروری بخ��ش کش��اورزی را که خلیلی��ان به نام 
خصوصی سازی فروخته بود بازپس گیرند. فشارها 
باعث شد تا سازمان خصوصی س��ازی با شهرداری 
قزوین وارد مذاکره ای پیچیده و پردردس��ر شود تا 
معامله 33میلیاردی ش��رکت هواپیمایی خدمات 
ویژه را باط��ل اعالم کند. با باطل ش��دن معامله در 
اواخر اسفند  سال 92ش��رکت هواپیمایی خدمات 
ویژه با پرس��نل خ��ود دوب��اره از قزوین ب��ه تهران 
بازگش��ت اما کلیه مجوزهای پرواز این شرکت لغو 
شد و عبدالمهدی بخش��نده، معاون برنامه ریزی و 
اقتصاد وزارت جهاد کش��اورزی اع��الم کرد که این 
وزارتخانه از سال 93تالش های خود را شروع می کند 
تا مجوزهای جدی��دی برای پرواز ناوگان ش��رکت 
هواپیمایی خدمات وی��ژه دریافت کند. حاال حدود 
8 میلیون متر دیگر از جنگل ها و منابع طبیعی کشور 
دود شده اس��ت و هواپیماهای آتش نشان به دلیل 
تصمیمات نادرست و مدیریت ناکارآمد احمدی نژاد 
در گوشه فرودگاه شرکت هواپیمایی خدمات ویژه 
زمینگیر شده اند. به گفته یکی از کارکنان این شرکت 
پیچ و خم دریافت مجوز پرواز، بخش عملیاتی این 
شرکت را به تعطیلی کشانده است و جنگل ها و مراتع 
ارزشمند گلستان، در غیاب هواپیماهای آتش نشان 
دو روز تمام در آتش سوخت.  این در شرایطی است 
که ایران یکی از پرحادثه ترین کش��ورهای منطقه 
در زمینه منابع طبیعی به شمار می آید. در 10 سال 
گذشته بیشتر از 14 هزار فقره آتش سوزی در منابع 
طبیعی رخ داده است و بیش��تر از 145 هزار هکتار 
ثروت سبز ایران را به خاکستر تبدیل کرده است. در 
همین زمان که کمبود پوشش گیاهی، خشکسالی 
بیشتر و شور ش��دن خاک، اقتصاد کشاورزی ایران 
را تهدید می کند ترکیه و س��ایر کشورهای منطقه 
در زمینه اطف��ای حریق منابع طبیعی خ��ود، وارد 
پیمان های مش��ترک منطقه ای با س��ایر کشورها 
ش��ده اند تا با بهره گی��ری از امکان��ات و تجهیزات 
گس��ترده و مش��ترک بتوانند در کوتاه ترین زمان 
ممکن و با بهترین بازدهی، حوادث در کمین منابع 

طبیعی و ثروت سبز خود را مهار کنند.  

با وجود تصویب و ابالغ نرخ های جدید س��ود سپرده و تس��هیالت طی 2 ماه گذشته، در روزهای 
اخیر رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بار دیگر از کاهش نرخ های سود بانکی خبر دادند. ولی اهلل 
س��یف، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بازنگری در نرخ سود سپرده ها و تسهیالت به ایسنا گفت: 
مسلما با توجه به روند کاهشی تورم، نرخ سود سپرده ها و تسهیالت نیز کاهش خواهد یافت. وی در 
پاسخ به سوالی مبنی بر اختالف بین سود س��پرده  و تسهیالت، اظهار کرد: حتما بین نرخ های سود 
فاصله ای وجود دارد که ساختار جدید آن تعریف خواهد شد و اکنون قابل پیش بینی نیست. در همین 
زمینه علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بیان کرد: اگر موفق شویم تورم را مهار کنیم که 
در این زمینه توفیقات خوبی به دس��ت آورده ایم، می توانیم نرخ سود تسهیالت را پایین بیاوریم. وی 
تصریح کرد: یک مرحله از این کار انجام ش��ده و مرحله دوم نیز با توجه به کاهش معنی دار نرخ تورم 

در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد و شاهد کاهش مجدد نرخ سود سپرده ها و تسهیالت خواهیم بود. 

حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرس��ازی و طراح صندوق پس انداز مسکن گفت: بانک 
مرکزی مشکلی با افزایش س��قف تسهیالت مسکن ندارد به ش��رط آن که دولت منابع آن را تأمین 
کند. بر این اساس سقف وام مسکن پیش��نهادی وزارت راه و شهرسازی که 80 میلیون تومان است 
با مبلغ 60 میلیون تومانی بانک مرکزی 20 میلیون تومان تفاوت دارد و بانک مرکزی موافقت خود با 
رقم وزارت راه و شهرسازی را منوط به تأمین منابع مالی آن از سوی دولت کرده است. عبده تبریزی 
تصریح کرد: بانک مرکزی معتقد است چنانچه دولت منابع افزایش سقف تسهیالت خرید مسکن را 
تأمین کند، مشکلی برای افزایش تسهیالت ندارد. او در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند افزایش 
سقف تسهیالت به این ارقام نیز ممکن است تحرکی در بازار مسکن ایجاد نکند به فارس گفت: دولت 
عالقه مند به ایجاد تحرک در بخش مسکن ارزانقیمت اس��ت. درواقع دولت عالقه مند است شرایط 

خانه دار شدن زوج های جوان یا افرادی که دارای وضع نامناسب مسکن هستند را تسهیل کند. 

تالش بانک مرکزی برای اصالح ساختار سود بانکی

سيف:کاهشتورمنرخسودراپايينمیآورد
مشاور وزیر راه و شهرسازی: 

افزايشواممسکنمشروطبهکمكدولتشد

گزیده خوانی

اتفاق روز

 با استفاده کنندگان پالم برخورد شود| رضا 
باکری، دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی گفت: پیش 
از این برای تولید 7نوع محصول لبنی مجوز استفاده 
از روغن گیاهی صادر شده بود که از این به بعد حذف 
می ش��ود اما باید با کارخانه هایی که از روغن پالم در 
محصوالتی همچون شیر و ماست استفاده کرده اند 

برخورد  شود. 
 50 درصد اش�تغال کش�ور در دست زنان 
است| حمید حاج اسماعیلی، یک کارشناس حوزه 
کار ب��ا بیان این ک��ه 50 درصد نیروی کار کش��ور را 
زنان تشکیل می دهند، گفت: تفکیک جنسیتی در 
مشاغل عین محدودیت اس��ت و قدرت رقابت زنان 
با مردان را از بین می برد. وی اظهار کرد: وقتی زنان 
توانایی های کامال مشابه و به اندازه مردان دارند چرا 
باید آنها را تفکیک و برایشان محدودیت ایجاد کنیم 

این کار به بازار کار کشور لطمه می زند. 
 برنامه دولت برای ایج�اد 500 هزار فرصت 
شغلی| علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با اشاره به این که دولت 90 هزار میلیارد تومان از منابع 
مختلف برای ایجاد 500 هزار فرصت شغلی اختصاص 
داده است، خاطرنشان کرد: امسال نیز 50 هزار فرصت 
شغلی جدید در بخش کش��اورزی ایجاد و از ریزش 
50 هزار شغل دیگر نیز جلوگیری می شود. او گفت: اگر 
تورم کنترل نمی شد، حتی پس از خروج از رکود نیز 
مجددا تولید ارزش خود را از دست می داد اما راهبرد 

مهار تورم به خوبی محقق شده است. 

خطونشان»سازمانتوسعهتجارت«
برایلوازمخانگیکرهایها

ش�هروند| ول��ی اهلل افخم��ی راد با اش��اره به 
فرصت های مناس��ب س��رمایه گذاری در ایران 
گفت: بخش عمده ب��ازار لوازم خانگ��ی ایران در 
اختیار ش��رکت های کره ای است اما استمرار این 
روند به بومی س��ازی تکنولوژی و سرمایه گذاری 

شرکت های کره ای در ایران بستگی دارد. 
وی افزود: فعالیت  کارخانه های کره ای تا به حال 
مربوط به مونت��اژ کاال و فرایندهای انتهای خط 
تولید بوده، اما اکنون تأکید دولت بر انتقال کامل 
تکنولوژی و انجام تم��ام فرآیندهای تولیدی در 

کشور است. 

   برای اولين بار، سوابق کاری تيم بررسی 
علت  سقوط  هواپيما  منتشر شد

   خطای ۹/8ميليون نفری در برآورد 
یارانه بگيران  ثروتمند 

   وزیر راه وشهرسازی: تسهيالت مسکن از 
12 درصد به 25 درصد  می رسد

   آل اسحاق خواستار شد: اعالم اسامی 
متخلفان   بانکی

   برخی واردکنندگان خودرو فقط یک 
نمایندگی خدمات دارند!

   افزایش 12 ميليون ليتری توليد بنزین در  
سال ۹4

   بنيانگذار ماهان: ایران 140 در هيچ 
کشوری امتحان نشده بود

   نيروگاه های برق آبی در تأمين برق تابستان 
رکورد زدند

   تفاهم با چين  و مذاکره با هند  برای 
سرمایه گذاری در بنادر ایران

   معاون وزیر نيرو: برق ایران در راه امارات، 
جمهوري  آذربایجان و ارمنستان

   رشد اقتصادی منطقه یورو متوقف شد

بدون شرح

ازرکودزنیتورمدرآمريکا
تافروششمشطالدربورس

  25 مرداد 1385 | تبحر بانک هاي خصوصي 
در تبدیل نرخ 17به 22درصد سود تسهیالت

  25 م��رداد 1386 | رش��د ص��ادرات خودرو، 
کسري تجاري آمریکا را کاهش داد

  25 مرداد 1387 | نرخ تورم آمریکا به باالترین 
رقم طي 17 سال اخیر رسید

  25 مرداد 1388 | وزیر نفت: هیچ کش��وري 
نمي تواند بنزین ایران را تحریم کند

  25 مرداد 1389 | نخس��تین عرضه شمش 
طالي 100گرمي در بورس کاال

  25 مرداد 1390 | کاهش بهای سکه دولتی 
به رغم افزایش قیمت جهانی طال

  25 مرداد 1391 | وزیر نیرو: مشارکت ایران در 
بازسازی شبکه برق عراق

  25 مرداد 1392 | خاویار چینی در راه است/ 
کاهش تولید خاویار از 300تن به 3تن در سال

اقتصاد در چنین روزی

 گزارش فایننشال تایمز درباره ایران
 و حمایت مردم از روحانی 

کاهش10درصدیتورمدريكسال
گروه اقتصادی شهروند| در آغاز هفته جاری، 
بسیاری از روزنامه های منطقه ای و جهانی تیترهای 
خود را به ایران و تحریم ها اختصاص دادند. هرکدام 

از آنها به جنبه ای از تحریم ها اشاره کرده اند. 
فایننشال تایمز در گزارش��ی که از وضع اقتصاد 
ایران تهیه کرده، به کارنامه حس��ن روحانی طی 
یک سال گذشته می پردازد، او یک سال قبل تعهد 
کرد به دنبال تنش زدایی در جامعه جهانی باش��د 
 و برای برنامه هس��ته ای ایران چاره ای بیندیش��د. 
12 ماه بعد برنامه هسته ای در ابهام است، اما جامعه 
همچنان از او حمایت می کند. یکی از تجار ایرانی 
که خواست ناشناس بماند، دراین باره گفت: »قبل 
از این ج��ز تاریکی چیزی نمی دیدی��م اما اکنون 
در انتهای تونل نوری وج��ود دارد. بازار ارز تثبیت 
شده است. در ماه های گذش��ته با مشکل کمبود 
ارز ب��رای واردات روب��ه رو نبودی��م«. در این میان 
کس��ب وکارهای ایرانی بی صبرانه منتظر افزایش 
 تجارت ب��ا دنیای خارج و دسترس��ی ب��ه فناوری 

بیشتر هستند. 
 با مذاکرات س��ال گذش��ته 4/2 میلیارد دالر از 
سرمایه های بلوکه شده ایران آزاد شد و محدودیت 
بر مبادل��ه ط��ال و فل��زات گرانبه��ا، محصوالت 
پتروشیمی و بخش خودرو برداشته شد و همزمان 
با آن خرید قطعات هواپیما و وسایل پزشکی افزوده 
ش��د. اما رهبران کس��ب وکار ادعا می کنند، هنوز 
سودی نبرده اند و بانک های خارجی به دلیل تحریم 
تمایل زیادی به همکاری با آنان ندارند. به خصوص 
پرونده بانک »بی ان پی پاریباس« نقش مهمی در 
این روند داشته است. آنچه کمی اوضاع را مشکل تر 
می کند، مقابله با بازمانده سوءمدیریت اقتصادی 
به جا مانده از محمود احمدی نژاد اس��ت. هنگامی 
که روحانی پست ریاس��ت جمهوری را قبول کرد، 
تورم حدود 40 درصد ب��ود و نرخ ارز ملی در مقابل 
دالر از نص��ف آن هم کمت��ر بود. دول��ت روحانی 
تورم را 10 درصد کاس��ته و به 27/7درصد رساند 
و با سیاست های پولی انقباضی وضع ارز را تثبیت 
کرد. دولت اعالم کرده تا پایان  سال جاری تورم را به 

25 درصد خواهد رساند. 
خبرگ��زاری بلومبرگ نی��ز از عزم ای��ران برای 
توسعه اقدامات خود در میدان گازی پارس جنوبی 
خبر داده است. به نوشته آن، ایران قصد دارد فارغ 
از موضوع تحریم ها، طی 3 سال نسبت به تکمیل 
توس��عه می��دان گازی پارس جنوبی اق��دام کند 
و درح��ال برنامه ریزی برای جذب ش��رکت های 
آمریکای��ی و اروپایی برای س��رمایه گذاری در این 

عرصه  است. 
در خبری دیگر روزنامه نشنال درباره تحریم های 
ای��ران می نویس��د: نگران��ی ش��رکت های بیمه 
نفتکش های بین المللی نس��بت ب��ه انتقال نفت 
ایران، با وجود کاهش تحریم ها هن��وز ادامه دارد. 
شرکت های بیمه بین المللی به شدت نگران بیمه 
نفتکش هایی هستند که نسبت به انتقال نفت ایران 
اقدام می کنند و همین موضوع احتماال امیدها به 
افزای��ش قابل توجه ص��ادرات نفت ای��ران در پی 

تخفیف تحریم ها را کاهش می دهد. 
در ادامه بحث تحریم ها، »عربین بیزنس« از اقدام 
یک بانک غربی علیه یک ش��رکت تولید و فروش 
فرش انگلیسی به واسطه اس��تفاده از نام ایران در 
 HSBC عنوان تجاری خود خبر داده است. بانک
حساب یک شرکت فرش انگلیسی را که 25 سال 
در این بانک دایر بوده، مس��دود ک��رده و دلیل آن 
نیز اس��تفاده از نام »ایرانی/ پارسی« در عنوان این 
شرکت بوده اس��ت. این درحالی است که به گفته 
مالکان ش��رکت مذکور، این ش��رکت هیچ رابطه 

تجاری با ایران ندارد. 
درنهای��ت خبرگ��زاری کویت از س��فر رئیس 
بخش کمک های انسان دوس��تانه س��ازمان ملل 
به ایران طی هفته آینده خبر داده است. »والری 
آموس«، رئیس بخش کمک های انسان دوستانه 
س��ازمان ملل در روزهای 17 و 18 آگوس��ت به 
ایران س��فر می کند تا ب��ا مقامات ارش��د ایرانی 
درب��اره همکاری های منطق��ه ای در موضوعات 

بشردوستانه به گفت وگو  بپردازد. 

گزارش 2

شرکت کش��ت و صنعت هالل فارس)سهامی خاص( 
درنظ��ر دارد محصوالت مرکبات و خرم��ای باغ خود را 
به مس��احت30 هکتار به ص��ورت مزایده به فروش 
برساند. لذا متقاضیان می توانند نسبت به بازدید از 
باغ فوق الذکر به نشانی فارس، شهرستان جهرم، بلوار 
استادمطهری، بعد از دانش��گاه علوم پزشکی، کوچه 
توران گاز پش��ت مهمانشهر معاودین عراقی)معروف 
به باغ هالل احمر( اقدام و فرم ش��رکت در مزایده را 
دریافت و تا مورخ93/06/01 قیمت پیشنهادی خود 
را ارایه نماین��د. هزینه آگهی به عهده برنده مزایده 
خواهد بود. جهت کس��ب اطالعات بیشتر با تلفن های 

ذیل تماس حاصل فرمایید.
 07916210629 -09177910051

شرکتکشتوصنعتهاللفارس

آگهی مزایده عمومی 
مرکبات و خرمای سردرختی

اطالعيه
کلیه اتباع خارجی)افغانستان( دارنده کارت 
آمایش مرحله9 با مراجعه به دفاتر کفالت، 
اقامت و اشتغال می توانند نسبت به تمدید 

کارت موقت کار اقدام نمایند.
قزوین،  سمنان،  استان های  خارجی  اتباع 
قم، البرز، مرکزی، خراسان جنوبی، بوشهر، 
یزد  و  گلستان  کرمان،  اصفهان،  فارس، 
کارت موقت  دریافت  برای  موظف هستند 
کار صرفا به دفاتری که سال گذشته پرونده 

تشکیل داده اند مراجعه نمایند.
الزم به یادآوری است اعتبار کارت آمایش 
مرحله9 تا پایان شهریورماه 1393 می باشد.

مرکزروابطعمومیواطالعرسانی
وزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی

www.mcls.gov.ir
م الف1915

عدد خبر

ش��ورای جهانی طال اعالم کرد تقاضای جهانی برای طال در سه ماهه دوم  سال 
2014 با کاهش 16 درصدی نسبت به مدت مشابه  سال قبل مواجه شده است. 
درحالی که آمارهای کم رم��ق از وضع اقتصاد جهان��ی و تنش های ژئوپلتیک 
جذابیت بازار طال را افزایش داده اس��ت، قیمت فلز زرد امروز، باالی 1300 دالر 

باقی  ماند. 

حمید چیت چیان وزیر نیرو گفت: سد آغچای به سبب محدودیت منابع مالی، 
راکد مانده بود اما با توجه به حمایت های رئیس جمهوری و دریافت مجوز از مقام 
معظم رهبری، مبلغ 250 میلیارد ریال برای توسعه آن اختصاص یافت. وی افزود: 
برای استفاده حداکثری از ظرفیت سدآغچای و ایجاد نیروگاه در این سد بخش 

خصوصی وارد کار شود. 

شورای جهانی طال اعالم کرد که تقاضای جهانی برای طال در سه ماهه دوم سال 
2014 با کاهش 16 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است.

در حالی که آمارهای کم رمق از وضعیت اقتصاد جهانی و تنش های ژئوپلتیک 
جذابیت بازار طال را افزایش داده است، قیمت فلز زرد روزگذشته در باالی 1300 

دالر باقی ماند و در آستانه ثبت دومین هفته متوالی همراه با افزایش قرار گرفت.

16
درصد

250
 ميليارد   ریال

16
درصد

کاهشتقاضایجهانیبرایطال

برایتوسعهسدآغچاي

تقاضایجهانیطالکمشد


