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گزارش »شهروند« از اصالح قانون محدودیت در صدور روادید آمریکا

آمریکا محدودیت سفر بازرگانان به ایران را برداشت

شنبه 3 بهمن 1394 | سال سوم | شماره 767 4

شــهروند| درفاصله قبول تا اجرای رسمی برجام 
)حدود 7ماه( بسیاری از شــرکت های خارجی به ویژه 
اروپایی ها برای بررسی موقعیت سرمایه گذاری در ایران 
اقدام کردند و با اجرای برجام بسیاری از این شرکت ها با 
برنامه ریزی کامل برای سرمایه گذاری به ایران وارد شدند 
اما این روند به راحتی و آسانی شکل نگرفت چراکه فقط 
چند روز پیش از اجرای نهایی برجام وزارت امورخارجه 
آمریکا اعالم کرد به افرادی که به کشورهای ایران، عراق، 
سوریه و سودان سفر داشــته یا دارای تابعیت دوگانه از 
این کشورها باشند، اجازه ورود به آمریکا را نخواهد داد 
و باید برای ورود به این کشــور روادید بگیرند. با همین 
خبر شوک بزرگی به بسیاری از شرکت های کوچک و 
متوسط که قصد داشتند به ایران سفر کنند، وارد شد 
و همه محاسبات آنها را تغییر داد اما با وجود اعالم این 
قانون اروپایی ها و به ویژه شرکای قدیمی تجاری ایران 
مانند شــرکت های آلمانی و فرانسوی که از نخستین 
شــرکت هایی بودند که پس ازبرجام به ایران آمدند، با 
خیال آسوده به بررسی های خود ادامه داده و برای عقد 
قرارداد به ایران آمدند. این خبر باعث شد تا تحلیلگران 
سیاسی و اقتصادی به این نکته توجه کنند که بازرگانان 
و شرکت های بزرگ آمریکایی میدان جذاب و سودساز 
اقتصاد ایــران را به رقیب اروپایی خــود واگذار کرده و 
سهمی از آن نخواهند داشت اما روزگذشته خبری در 
رسانه ها منتشرشد که نشان می دهد آمریکا با تصحیح 
قوانین خود زمینه حضور بازرگانان آمریکایی به ایران 
و استفاده از فرصت لغو تحریم های ایران را فراهم کرده 
است. درواقع دولت آمریکا با اصالح محدودیت هایی که 
برای صدور روادید، بازرگانان را از این محدودیت ها معاف 
کرد و بدین ترتیب بازرگانان و تجار به همراه چند گروه 
دیگر می توانند مانند گذشته بدون هیچ مانعی به ایران 

سفر کنند. 
تغییر مسیر در کمتر از یک ماه

از نظر دیپلماسی و اقتصادی اعالم محدودیت روادید 
آن هم درچنین موقعیتی بسیار غیرمعقول و دور از ذهن 
بود اما این موضوع چندان دوام نداشــت و روز گذشته 
خبری اعالم شــد که نشــان می داد آمریکا به راحتی 
بخش اقتصادی و بازار جذاب ایران را به اروپایی ها واگذار 
نمی کند.  برهمین اســاس وزارت امورخارجه آمریکا 
اعالم کرد که قانون محدودیــت معافیت ویزا )روادید( 
شــامل افرادی که به منظــور امــورکاری و بازرگانی 
براساس توافق هسته ای تهران با گروه 1+5 )برجام( به 
ایران سفر می کنند و نیز خبرنگارانی که به کشورهای 
ایران، عراق، سوریه و سودان اعزام می شوند، نمی شود. 
وزارت امورخارجه ایاالت متحده آمریکا روز پنجشنبه 
قانون جدید و اصالح شــده محدودیت معافیت ویزای 
شهروندان 38 کشــور جهان را که به کشورهای ایران، 
عراق، سوریه و ســودان سفر داشته باشــند یا دارای 

تابعیت دوگانه از این کشورها هستند، ابالغ کرد که در 
آن تمهیداتی برای بازرگانانی که پس از اجرای برجام 
)برنامه جامع اقدام مشــترک( به ایران سفر می کنند، 
درنظر گرفته شده است.  وزارت خارجه آمریکا با ابالغ 
دستورالعمل جدید محدودیت در اجرای قانون معافیت 
ویزا آمریکا، به منظور ایجاد محدودیت برای گروهی از 
افراد، به تشــریح جزییات نحوه اجرای این معافیت ها 
طبق قانون جدید و موارد استثنا پرداخت. این قانون که 
اخیرا از طرف کنگره آمریکا به تصویب رسید و با امضای 
»باراک اوباما« ریاست جمهوری آمریکا به قانون تبدیل 
شد، با ابالغ رســمی وزارت خارجه آمریکا از تاریخ 21 
ژانویه 2016 الزم االجرا شد. آمریکا توافقات دوجانبه ای 

به نام معافیت ویزا از 35 سال پیش با کشورهای مختلف 
درجهت تسهیل تمهیدات روادید دارد که شهروندان 
38 کشــور جهان اجازه دارند به منظور سفر به آمریکا 
تا سقف زمانی 90روز، بدون نیاز به ویزا وارد خاک این 
کشور شوند و شهروندان آمریکایی نیز در مقابل برای 

سفر به آن کشورها نیاز به ویزا نخواهند داشت. 
اصالح براساس منافع اقتصادی 

ایجاد محدودیت برای سفر به ایران آن هم از طریق 
ورود به آمریکا بیش ازهمه بخش اقتصادی و بازرگانی 
کشــورهای اروپایی و آمریکایی را نشــانه  گرفته بود، 
چراکه این قانون بــدون تبصره و اســتثنا، هر فردی 
را از ورود بــه ایران و چند کشــور دیگــر منع می کرد 

یا اجازه ورود به آمریکا را بــه آنها نمی داد اما با توجه به 
شرایط به نظر می رســد دولتمردان آمریکایی به فکر 
 چاره برای تضمیــن منافع اقتصادی خــود افتاده اند.

»جاش ارنست« سخنگوی کاخ سفید درباره اصالحیه 
قانون محدودیت های معافیت ویــزا با بیان این که این 
»تدابیر« با هدف ایجاد توازن در امنیت و منافع اقتصادی 
آمریکا صورت گرفته است، گفت: نمی خواهیم بی دلیل 
تجارتی را که تالش می کنیم با کشــورهای خارجی 
صورت گیرد، بــا مانع مواجه کنیم. ســخنگوی کاخ 
سفید روز پنجشنبه اعالم کرد که تدابیر مذکور با هدف 
ایجاد توازن در امنیت و منافع اقتصادی آمریکا صورت 
گرفته اســت. وی افزود: قصد ما حصــول اطمینان از 
امنیت کشورمان اســت اما درعین  حال نمی خواهیم 
بی دلیل تجارتی را که تالش می کنیم، با کشــورهای 
خارجی صورت بگیرد، با مانع مواجه کنیم. خبرگزاری 
آسوشیتدپرس نوشت: دولت آمریکا روز پنجشنبه اعالم 
کرد، افرادی که به عنوان روزنامه نــگار، در همکاری با 
سازمان های بشردوستانه، به نمایندگی از سازمان های 
بین المللی و منطقه ای یا دولت های محلی به کشورهای 
ایران، عراق، سوریه و سودان سفر کرده اند، ممکن است 
بدون نیاز به ویزا همچنان بتوانند وارد آمریکا شــوند. 
افرادی که از تاریخ 14 جوالی )23 تیرماه( 2015 به بعد 
با اهداف تجارت قانونی به ایران یا عراق سفر کرده باشند 
نیز، می توانند مشمول برنامه معافیت از ویزا برای ورود 
به آمریکا شوند.  به گزارش ایرنا، آسوشیتدپرس نوشت: 
محدودیت های جدید تنها بــر تعداد کمی از اروپاییان 
تأثیر خواهد داشت اما نگرانی های جدی را درکشورهای 
دیگر که شهروندانشان از معافیت ویزا برخوردارند، ایجاد 
کرده است. جمهوری اســالمی ایران نیز گفته بود این 
محدودیت به معنای مجازات برای سفر تجاری به ایران 
خواهد بود. آسوشــیتدپرس ادامه داد: آمریکا به عنوان 
بخشی از توافق هسته ای، تابستان گذشته متعهد شد 
درصورت پایبندی ایران به مســئولیت هایش، تحریم 
جدیــدی در ارتباط با برنامه هســته ای ایران تصویب 
نکند. محمدجواد ظریف وزیرخارجه جمهوری اسالمی 
ایران پس از ارایه قوانین جدید در رابطه با ویزای ســفر 
به آمریکا از این حرکت شکایت کرد. جان کری همتای 
آمریکایی اش طی نامه ای اعالم کرد که واشــنگتن 
به تعهداتش پایبند خواهــد بود و در منافع تجاری 
و مشــروع ایران مداخله نخواهد کرد. وی از اختیار 
معافیت دولت آمریکا به عنــوان یکی از راهکارهای 
حل این نگرانی یاد کرد. به گــزارش پایگاه خبری 
آمریکایــی هیــل )ارگان کنگره آمریــکا(، »باب 
گودلت« گفته اســت دولت اوباما درحقیقت قانون 
مذکور را بازنویســی کرده و دریچه کوچکی را که 
کنگره دراجرای آن باز گذاشــته بود، بزرگتر کرده 

است. 

بزرگترین تولیدکننده انسولین جهان از 
دانمارک به دنبال گسترش فعالیت در ایران

سنگاپوری ها برای بارگیری نفت کوره به ایران 
می آیند

سازمان جنگل ها: کشت فراسرزمینی چوب 
در روسیه به  زودی 

 وزارت راه: پرونده مسکن مهر تهران
تا شهریور ۹۵ بسته می شود

انجمن کارگران کوره پزخانه: 87 درصد کوره 
پزخانه های تهران تعطیل شده است

بازپرداخت وجوه سپرده گذاران تعاونی اعتبار 
ثامن الحجج به  زودی آغاز می شود

وزیر ارتباطات: پهنای باند ۴۰۰۰ گیگ می شود 

رئیس مرکز آمار: هنوز گزارش ۹ ماهه از نرخ 
رشد اقتصادی را ارایه نداده ایم

رئیس کمیسیون عمران مجلس: هرسال 
کمتر از ۱۰ درصد بودجه عمرانی به بخش 

درمان می رسد

بدون شرح

گزیده خوانی

سقوط نفت اوپک به 22 دالر| قیمت نفت 
اوپک با وجود افزایش 41ســنتی در اواخر هفته 
گذشته تنها 22.89دالر در هر بشکه قیمت خورد 
و هم اکنون به پایین ترین قیمت در 13 سال اخیر 
رسیده است. نفت اوپک در روز چهارشنبه گذشته 
رکورد کمترین قیمت خود را برای چندمین بار در  
سال 2016 شکست و این بار 22دالری شد. نفت 
اوپک در این روز با یک دالر و 37ســنت کاهش 
نسبت به روز سه شنبه 22.48دالر فروخته شده 
بود. متوســط قیمت نفت اوپک در  سال 2016 
تاکنون 26.44دالر در هر بشــکه بوده است که 
کمترین قیمت این نوع نفت از  سال 2003 تاکنون 
به شمار می رود. قیمت نفت از نیمه  سال 2014 
تاکنون به علت عرضه بیش ازحد و اشــباع بازار 
حدود 70 درصــد از ارزش خود را از دســت داده 

است. 
ارتقای اســتانداردهای تولید خودرو به 
شــاخص های اروپا| نیــره پیروزبخت رئیس 
سازمان ملی اســتاندارد از تدوین استانداردهای 
جدید تولید خــودرو مطابق با اســتانداردهای 
اتحادیــه اروپا خبــر داد و گفت: تا  ســال آینده 
اســتانداردهای تولید خــودرو در ایران مطابق با 
استانداردهای 52گانه خودرو از نظر کمی و کیفی 
ارتقا می یابــد. او توضیــح داد: هم اکنون درحال 
بررسی استانداردهای جدید اتحادیه اروپا تحت 
عنوان استاندارد »یورو ان   کپ« برای تولید خودرو 
هستیم تا براین اساس، کیفیت خودروهای داخلی 

ارتقا یابد. 
ایران در اسپانیا پاالیشــگاه می سازد| 
روزنامه »ال اکونومیســتا« اســپانیا نوشت، ایران 
می خواهد با کمک شرکت اســپانیایی »مگتل« 
به ساخت پاالیشگاه دراین کشــور بپردازد. این 
رســانه در ادامه توضیح داد: مذاکــرات در مورد 
پروژه ساخت یک پاالیشــگاه در اسپانیا ازسوی 
ایران شروع شده است، اما اســپانیا و ایران هنوز 
درباره مکان یابی این پروژه به نتیجه نرسیده اند. 
این درحالی اســت که مقامات بنــدری اوئلوای 
اسپانیا تأیید کردند که شــرکت ملی نفت ایران 
در چارچوب جســت وجوهای خود برای استقرار 

پاالیشگاه، با آنها تماس گرفته است.
پروژه تونل بهشت  آباد تعطیل شد| طرح 
تونل بهشت آباد که با هدف انتقال ساالنه یک میلیارد 
و100 میلیون مترمکعب آب از چهارمحال وبختیاری 
به اصفهان و فالت مرکزی کلید خورده بود و بنا بود 
برای توسعه کشاورزی این مناطق مورد استفاده قرار 
گیرد، به گفته حمید چیت چیــان به ایلنا متوقف 

شده و مطلقا اجرا نخواهد شد. 
چشــم انداز تولید و صادرات نفت پس 
از اجرای برجــام| عضو کمیســیون انرژی و 
محیط زیســت اتاق بازرگانی تهران معتقد است 
ایران پس از اجرایی شدن برجام قابلیت رسیدن 
به تولید و صادرات روزانه دو میلیون بشــکه نفت 
را تا پایان  ســال 1395 دارد. رضــا پدیدار درباره 
چشــم انداز تولید و صادرات نفت ایــران پس از 
اجرایی شــدن برجام گفت: حضور ایران در بازار 
جهانی نفت قدمت تاریخی دارد و مربوط به امروز 
نمی شود به همین دلیل است که مشتریان نفت 
ایران کامال با بازار و به ویژه با کیفیت نفت ســبک 
ایران آشنا هستند و حتی درپیش از تحریم ها چند 
کشور اروپایی پاالیشگاه های خودشان را براساس 

ساختار نفتی ایران تنظیم کرده بودند.

   سفرهای تجاری و کاری به ایران جزو محدودیت ها نیست                تالش آمریکا برای استفاده از فرصت های تجاری ایران پساتحریم

شــهروند| از زمانی که تاریخ دقیق اجرای برجام 
اعالم شــد، بســیاری از بانک های ایرانی خود را برای 
مهم ترین بخش برداشــتن محدودیت ها که همان باز 
شدن ســوئیفت بود، آماده کردند. باز شدن سوئیفت 
به بانک های ایرانی اجازه نقل و انتقال پول در ســطح 
بین المللی بدون هزینه های اضافی و با سرعت می داد. 
اما با توجه به این که شبکه سوئیفت بیش از 1400 روز 
)حدود 4 سال( بســته بود برقراری آن نیازمند انجام 
مراحل اداری و پرداخت هزینه هایی مانند کارمزد است. 
البته این مراحل نیز بیش از یک هفته زمان نمی خواهد، 
بنابراین درنهایت تا یک هفته پــس از اجرای برجام، 
سوئیفت به طور کامل و قانونی به روی بانک های ایرانی 
باز خواهد شد. در این بین عده ای باز شدن سوئیفت به 
روی بانک های ایرانی را دروغ خوانده بودند. بانک مرکزی 
در واکنش به دروغ خواندن رفع تحریم سوئیفت از سوی 
برخی منتقدان دولت، با تاکید براین که برداشتن تحریم 
ارتباط بین بانکی بین المللی انجام شــده است، اعالم 
کرد: ویران کردن در چشم برهم زدنی رخ می دهد، اما 
ســاختن دوباره نیازمند زمان و پرداخت هزینه است. 
چندی پیش یکی از منتقدان دولت در اتاق بازرگانی، 

رفع تحریم سوئیفت را دروغ دولت پس از اجرای برجام 
با هدف پیــروزی در انتخابات مجلس خوانده و مدعی 

شده این تحریم همچنان پابرجاست.
در پاســخ به این ادعا، محمود زیبایی، رئیس گروه 
توســعه و امنیت نظام های پرداخــت بانک مرکزی 
گفت: اگرچه در بانکداری بین المللی، سوئیفت یگانه 
ابزار و مسیر برای گشــایش اعتبارات اسنادی نبوده و 
بانک گشایش کننده طبق توافقات فی مابین می تواند 
از روش های دیگر )حتی روش های ســنتی کاغذی( 
برای ارسال درخواست گشایش اعتبار اسنادی به بانک 
ابالغ کننده استفاده کند، اما عده ای با دروغ خواندن این 
خبر و ربط دادن موضوع گشایش اعتبارات اسنادی به 
عدم اتصال به سوئیفت، آب پاکی را به کلی روی دست 

نظام بانکی ریخته و موضوع را از بیخ و بن انکار کرده اند.
زیبایی درباره واقعیت این ماجرا اظهار داشت: برای 
آن که بانک یا موسسه مالی مجاز بتواند از خدمات این 
سیستم بهره مند شود باید تشــریفات مربوط به ثبت 
عضویت و الحاق به شبکه امن آن را قدم به قدم و مو به 
مو و از طریق مقر اصلی انجام دهد. به بیان دیگر الحاق به 
سوئیفت همچون یک کلید روشن و خاموش نیست که 

در یک لحظه بتوان آن را روشن کرد.
وی گفت: موسسه ســوئیفت در 27 دی ماه امسال 
)17 ژانویه 2016( در وب ســایت خود به طور رسمی 
خبر رفع تحریم های برخی بانک های ایرانی را درج کرد 
و بدین ترتیب به طور رسمی اعالم کرد که بانک های رفع 
تحریم شده می توانند دوباره از خدمات سوئیفت استفاده 

کنند.  وی با بیان این کــه در صحت این خبر تردیدی 
وجود ندارد، اظهار داشــت: این بدین معناســت که 
بانک های ایرانی می توانند با طی تشریفات الزم دوباره 
از خدمات آن موسسه بهره مند شوند و همان گونه که باز 
هم در خبرها آمده، قرار است تا فرآیند الحاق به سوئیفت 
به سرعت انجام گیرد. به گفته وی، برداشته شدن تحریم 
موسوم به تحریم ســوئیفت از اکثریت قریب به اتفاق 
بانک های ایرانی خبری صحیح و موثق است، اما تا کلید 
سوئیفت بانک ها )به تعبیر ذهنی برخی( در وضع روشن 

قرار گیرد، اندکی شکیبایی می طلبد.
این درحالی است که برخی مسئوالن بانکی ازجمله 
یعقوبی، مدیــر روابط بین الملل بانــک مرکزی اعالم 
کرده اند کــه بانک های بزرگی اکنون بــرای مذاکره با 
ایران وارد شــده اند. برای مثال بانک »ICBC« چین، 
به عنوان بزرگترین بانک جهان به لحاظ صورت های مالی 
و برخورداری از بزرگترین شبکه برای مذاکره به ایران 
آمد و اکنون با بانک مرکزی ایران پیشنهاد ارایه خدمات 
در حوزه خزانه داری ارزی، عملیات اعتبار اســنادی و 
ارایه خدمات فاینانس را مطرح کرده و در این خصوص 

توافقات خوبی هم به دست آمده است. 

پاسخ بانک مرکزی به دروغ خواندن لغو سوئیفت از سوی برخی منتقدان

سوئیفتبرایایرانکارمیکند
       تقاضای بانک های خارجی برای ورود به ایران

عدد خبر

غالمرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
اعالم کرد: 6 میلیارد دالر پول های آزادشده دولت به طرح های 
عمرانی اختصاص خواهد یافت. او توضیح داد: درحال حاضر 
20 هزار میلیارد تومان از 50 هزار میلیارد تومان بودجه مصوب، 
به طرح های عمرانی پرداخت شده و درنظر است برای کسری 
این بودجه از 6 میلیارد دالر سهم دولت از پول های بلوکه شده 

استفاده کنیم.

فردین یزدانی مدیر مطالعات علمی طرح جامع مســکن 
اعالم کرد: درحال حاضر سهم زمین در قیمت مسکن در ایران 
55 درصد است که این رقم گزاف در دنیا کم نظیر است. او تأکید 
کرد: برخی از این عوامل افزایش قیمت زمین، مربوط به مسائل 
کالن اقتصادی است که سوداگری را در این بازار تقویت کرده، 
اما بخش مهمی از آن حاصل عملکرد نظام مدیریت شهری و 

نظام برنامه ریزی شهری و شهرداری هاست.

محمــد اصابتی مدیــرکل بازرســی کار وزارت کار گفت: 
45 درصد حوادث ناشــی از کار در ایران در بخش ساختمان 
بوده کــه معادل 2.6برابر دنیاســت. درحالی  کــه این میزان 
درکشورهای پیشرفته 17 درصد اســت. او با بیان این که این 
آمار نگران کننده اســت و با تأکید بر این که باید در این زمینه 
اقدامات پیشگیرانه صورت بگیرد، اظهار داشت: ترسیم نقشه 

راه کاربردی و کار شناسانه در این زمینه، اولویت اصلی است.

مهدی  هاشمی رئیس کمیســیون عمران مجلس گفت: 
بودجه مورد نیــاز برای اتمــام پروژه های نیمه کاره کشــور 
500 هزار میلیارد تومان اســت. این درحالی است که این رقم 
معادل 10برابر بودجه درنظر گرفته شده برای بودجه عمرانی 
کشــور اســت. او با اعالم این خبر تأکید کــرد: اگر بخواهیم 
پروژه های جدیــدی تعریف و پروژه های گذشــته را به اتمام 

برسانیم، باید  از ظرفیت بخش خصوصی بیشتر استفاده کنیم.

6
 میلیارد دالر 

۵۵
درصد

۴۵
درصد

۱۰
برابر 

بودجه، هزینه اتمام پروژه های عمرانیحوادث کار ساختمانی استسهم زمین در قیمت مسکن در دنیا کم نظیر استاز پول های آ زادشده به عمران اختصاص یافت

رویداد

از سوی نهاوندیان و درحاشیه اجالس داووس 
انجام شد

تشریح اولویت های سرمایه گذاری 
در ایران برای مدیران بانکی اروپا 

شــهروند| رئیس دفتــر رئیس جمهوری 
در دیــدارِ جمعی از مدیــران بانکــی اروپایی، 
اولویت های ســرمایه گذاری در ایــران و به ویژه 
شرایط و ویژگی های سرمایه گذاری در پروژه های 
زیرســاختی و پروژه های نفتی و گازی را تشریح 

کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
محمــد نهاوندیان کــه به همــراه محمدجواد 
ظریف وزیر امورخارجه کشــورمان برای شرکت 
در چهل وششــمین مجمع جهانــی اقتصاد به 
داووس رفته اســت، درحاشــیه این اجالس با 
»یوهــان اشــنایدر« رئیس جمهور ســوییس و 
»الهــام علــی اف« رئیس جمهــوری جمهوری 
آذربایجان، دیدار و درباره توســعه همکاری های 
 دوکشــور ایــران و ســوییس رایزنــی کــرد.

نهاوندیان همچنین با دبیرکل سازمان »آنکتادو« 
با حضور 15 کشور جهان در میزگرد »پویش های 
جدید سرمایه گذاری در کشورهای خارجی« در 

داووس شرکت کرد.
وی در این نشســت که ریاست بخشی از آن را 
برعهده داشت و با ابراز خوشحالی کشورها از رفع 
تحریم های ایران همراه بود، به ایجاد زمینه های 
جدید در ســرمایه گذاری های توسعه ای کشور 
ازجمله در تبــادالت انرژی و نفت اشــاره کرد و 
گفت: امکانات جدیدی با اجرایی شدن برجام برای 
توسعه سرمایه گذاری در ایران ایجاد شده و زمینه 
و بستر مناسبی برای توسعه تعامالت اقتصادی 
بیش ازپیش فراهم کرده اســت؛ دولت ایران نیز 
تمهیدات الزم برای ایجاد فرصت های اقتصادی 
و سرمایه گذاری های باثبات در ایران را پیش بینی 

کرده است.
بیش از 2500نفر از سران کشورها، سازمان های 
غیردولتی و موسسه های تجاری از سراسر جهان 
در این اجالس شــرکت کرده اند. مجمع جهانی 
اقتصاد برای نخستین بار در ژانویه  سال 1971 و 
در شهر داووس توسط »کالوس شواب« به عنوان 
جایی بــرای جمع شــدن رهبــران اقتصادی و 

سرمایه داران اروپایی راه اندازی شد.

در دیدار وزیر ارتباطات با همتای چینی اش

 وزارت ارتباطات
سند همکاری با هواوی امضا کرد

شــهروند| درحاشــیه دیدار وزیر ارتباطات 
کشــورمان با وزیر صنعت و فناوری چین سند 
همکاری میان ایران و شــرکت هواوی امضا شد. 
در این نشســت که با حضور معاونان و روســای 
شرکت های خصوصی فعال درحوزه ICT ایران 
و چین برگزار شد، سند همکاری میان مدیرکل 
امــور بین الملــل و مطالعات راهبــردی وزارت 
ارتباطات با شرکت هواوی تولیدکننده تجهیزات 
الکترونیک ازجمله تلفن همراه به امضا رسید. وزیر 
ارتباطات در دیدار با »میائــو وی« وزیر صنعت و 
فناوری اطالعات چین از گسترش همکاری های 
دوکشور درحوزه ICT و ماهواره خبر داد و گفت: 
امروز سند همکاری مشترکی میان ایران و چین 
درحوزه ICT توســط وزیر ارتباطات دوکشور، 
امضا می شود. محمود واعظی بر گسترش روابط 
دوکشور پس از رفع تحریم ها تأکید کرد و افزود: 
کمیته مشترکی برای پیگیری توافقات و مذاکرات 
میان دو کشور تشکیل می شود. او انتقال تکنولوژی 
همراه با دانــش فنی میان دوکشــور را ضروری 
دانست و ادامه داد: همکاری در زمینه فیبرنوری، 
نرم افزار، زیرساخت ازجمله محورهای مهم این 
 ICT نشست بود. واعظی جذب سرمایه درحوزه
و استفاده از خط اعتباری که کشور چین دراختیار 
ایران قرار داده اســت را ضروری دانســت و ادامه 
داد: تالش می کنیم عالوه بر شرکت های چینی 
که در زمان تحریم با ایران همکاری داشــته اند، 

شرکت های جدیدی به بازار افزوده شوند.

مذاکره شرکت آلمانی با ایران برای 
اجاره دادن هواپیماها

شــهروند| شــرکت هواپیمایــی آلمانی 
)TUIfly( اعــالم کرد که مذاکراتــی را با ایران 
برای اجاره هواپیماهای خود به این کشور به انجام 
رسانده است. یکی از مسئوالن بلندپایه این شرکت 
آلمانی که نخواست نامش فاش شود، روز جمعه 
در گفت وگو با ایرنا در برلین ضمن بیان این مطلب 
افزود: این مذاکرات شــروع شــده و ادامه دارد و 
هنوز در رابطه با تعداد هواپیماها و نیز زمان شروع 
فعالیت آنها در ایران تصمیمی اتخاذ نشده است. 
شرکت TUIfly وابسته به TUI Group است 
که بزرگترین شرکت توریستی جهان محسوب 

می شود. 

شهروند| بورس تهران در هفته گذشته 
به دلیل قرائت بیانیه مشــترک وزیران امور 
خارجه در وین برای اجرای رســمی برجام 
و لغو تحریم هــا، واکنش های جالبی از خود 
نشان داد و موفق به ثبت رکوردشکنی های 
جدیدی شــد. به این ترتیب بازار ســرمایه 
درســت در دومین  ســال رکود خود، روی 
دیگری از خود نشان داد و از سایر بازارها جلو 
افتاد. بر این اساس لغو تحریم های 12ساله 
موجب شد شاخص بورس تهران تنها در 5 
روز معامالتی گذشــته بیش از 3  هزار واحد 
معادل 4.7 درصد رشــد کند و دماسنج بازار 
سرمایه با پشت سر گذاشتن کانال های 64، 

65 و 66 هــزار واحدی، از نیمه 63 هزار واحد 
به نیمه 66 هزار واحد برســد. عالوه بر این، 
شدت گرفتن روند جهشــی بورس تهران 
و رکوردشــکنی های جدید این بازار سبب 
شد تا بازدهی این بازار به 6.4 درصد افزایش 
پیدا کند و بورس تهران با فاصله معناداری از 
بازارهای سکه و ارز جلو بیفتد. زیرا بازارهای 
سکه و ارز که تا پیش از این از بازار سرمایه 
جلو بودند، در یــک هفته اخیر و با اجرای 
برجام با تغییرات چندانی مواجه نشدند. 
تغییر روند مثبت بورس همچنین موجب 
ثبت رکوردشکنی های جدید در حجم و 

ارزش معامالت شد.

شــهروند| دیروز ژاپنی ها تحریم های 
اقتصادی و مالی خود را علیه ایران لغو کردند. 
فومیو کیشیدا، وزیر خارجه ژاپن اعالم کرد 
که با گزارش راستی آزمایی آژانس بین المللی 
انرژی اتمی )آی ای ایــی ای( درباره فعالیت 
هســته ای ایران، توکیــو از روز جمعه همه 
تحریم های اقتصادی و مالی قبلی هماهنگ 
با ســازمان ملل علیه تهران را لغو کرد. این 
موضوع درحالی اتفاق می افتــد که وزارت 
تجارت، صنعت و انــرژی کره جنوبی نیز در 
بیانیه ای اعالم کرد که ســئول یک قرارداد 
2 میلیارد دالری برای فاینانس بیمه تجارت 
با ایران امضــا خواهد کرد. ایــن وزارتخانه 

همچنین اعالم کرد: سئول در نظر دارد تا یک 
همکاری مشــترک در زمینه مونتاژ خودرو 
با ایران نیز ایجــاد کند. به جز این کیاموتورز 
که یکی از بزرگترین شرکت های خودروساز 
کره جنوبــی اســت، اعالم کرد کــه برنامه 
گسترده ای را برای حضور در بازار ایران بعد از 
اجرای »برجام« و رفع تحریم ها تدارک دیده 
است. این شرکت دیروز با صدور بیانیه ای از 
هدف گذاری برای صادرات 20 هزار دستگاه 
خودرو به بازار ایران در  سال 2016 میالدی 
خبر داد و گفــت: اکنون شــرایط جدید و 
مناســبی برای همکارهای دو جانبه فراهم 

شده است.

با کسب بازدهی 6درصدی

بورس از سکه و ارز جلو افتاد
روز لغو تحریم چشم بادامی ها علیه ایران

کیاموتورز برای حضور جدی در ایران بیانیه داد 

بدون برنامه صادراتی به بازار ایران فکر نکنید
شهروند| درحالی  که بیشتر شرکت ها و ســرمایه گذاران اروپایی پس از اجرای برجام حداقل 
یک بار به ایران سفر کرده اند، بیشتر کارشناســان اقتصادی به این آفت هشدار داده اند که مبادا 
ورود شرکت های خارجی فقط برای فروش محصوالت باشد و کسی برای سرمایه گذاری واقعی 
به ایران سفر نکرده باشد. البته این فقط یک احتمال است اما واکنش های وزیر صنعت و معدن و 
تجارت نشان می دهد، دولت در مورد ورود سرمایه گذار واقعی به کشور بسیار دقیق عمل می  کند. 
محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از همه شرکت های بین المللی عالقه مند 
به فعالیت در صنعت خودرو ایران خواسته ایم، بدون برنامه صادراتی به بازار ایران فکر نکنند. او 
در سی وهفتمین نشست شورای سیاست گذاری و نظارت بر صنعت خودرو افزود: بدون رعایت 
مقیاس اقتصادی، به انتظارات کیفی مشتریان و قیمت رقابتی و توسعه ساخت داخل در صنعت 
خودرو دست نمی یابیم. درصورت داشتن مقیاس اقتصادی تولید و ارتقای کیفیت می توانیم به 
راحتی وارد بازارهای منطقه ای شــویم. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این که صادرات 
خود یک دانش است و به این موضوع باید نگاه سیستماتیک داشته باشیم، گفت: صادرات بدون 
بازاریابی موفق نخواهد شد و این وزارتخانه از واحدهایی که برنامه صادراتی داشته باشند، حمایت 

می کند. 


