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 فروش گازوئیل بدون بیمه 

3 ممنوع شد 

گرانی سکه و طال در پی خروج انگلیس 

4 از اتحادیه اروپا 

 بررسی مهم ترین 

6 مشکالت مسکن مهر 

دستاوردهای مهم همکاری مشترک 

ایران خودرو و پژو  9

ورزش

در عمرم فوتسال 
در این سطح 

ندیده بودم

صفحه 2

 قاچاق کاال و ارز ، نقطه مقابل تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی قرار گرفته و در این میان آذربایجان شرقی به علت مرزی بودن افزایش روز به روز و معنی دار این 
پدیده شوم را به عینه شاهد است. قاچاق کاال یکی از معضالت جدی کشور به خصوص آذربایجان شرقی است که باوجود گذشت سال های زیاد از وعده های مسئوالن 

برای مقابله با آن، ولی همچنان شاهد رونق و افزایش قاچاق کاال در آذربایجان شرقی به عنوان استانی مرزی هستیم

معضلی که تولید را خانه نشین کرد تاکید سران سازمان 
شانگهای بر عضویت 

رسمی ایران 
نشس��ت س��ازمان همکاری ش��انگهای با 
حضور سران 10 کش��ور، هیات های مختلف 
از جمله ایران به ریاس��ت محمدجواد ظریف- 
وزیر امور خارجه و دیگر کش��ورها، رئیسان و 
مقام های بلندپایه س��ازمان های بین المللی با 
تاکید صریح سران کشورهای عضو این سازمان 
مبنی بر لزوم تس��ریع در پیوستن رسمی تهران 
به این تش��کل ب��زرگ منطقه ای پای��ان یافت.
والدیمیر-پوتی��ن رییس جمهوری روس��یه در 
سخنرانی رس��می خود در نشس��ت سران 10 
کش��ور در تاش��کند پایتخت ازبکستان که روز 
جمعه برگزار شد، تاکید کرد: هیچ مانعی برای 
عضویت ایران در س��ازمان همکاری شانگهای 

وجود ندارد.
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کاهش دستوری 
سود بانکی ناجی 

بورس نخواهد بود 
رئیس مرک��ز تجارت جهان��ی ایران گفت: 
کاهش سود سپرده های بانکی به تنهایی نمی تواند 
گره گشای مشکالت بازار بورس ایران باشد و تا 
وقتی که غالب شرکتهای ایران ورشکسته هستند 
و یا ب��ا حداقل ظرفیت کار میکنن��د و به بانکها 
بدهکارند رون��ق به بورس بازنخواهد گش��ت. 
محمدرض��ا س��بزعلیپور، رئیس مرک��ز تجارت 
جهانی ایران و رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد 
مقاومتی و بخش خصوصی با اشاره به عوارض 
منفی کاهش دس��توری سود سپرده های بانکی و 
تأثیر آن بر رونق بورس گفت: سقوط ارزش سهام 
و بحران دور از انتظار بورس تهران طی سه سال 
گذشته سوالی اس��ت که ذهن غالب کارشناسان 
بازار سرمایه کشور و فعاالن اقتصادی و همچنین 
مردم عادی را بخود مش��غول کرده است. بحرانی 
که هیچ یک از کارشناس��ان و فعاالن اقتصادی به 
دلیل چشم اندازهای مثبت اقتصادی و سیاسی که 
دولت طی سه سال گذشته دائماً برای مردم ترسیم 
کرده و میکند، آنرا هرگز پیش بینی نمی کردند. این 
بحران و ریزش ارزش سهام زمانی به سؤال جدی 
مبدل شده که سایر بازارهای موازی با بازار سرمایه 
هم در رکود جدی به س��ر می برند و برای ورود 

سرمایه گذاران جذابیتی ندارند. 
وی افزود: در تاالر شیش��ه ای بازار بورس 
تهران، س��هامداران با نگرانی ش��اهد باال و پایین 
رفتن ش��اخص ها هستند. ش��اخص هایی که از 
اواخر سال1392روند نزولی داشته و بر نگرانی ها 
در مورد آینده این بازار افزوده اس��ت. س��ال 93 
برای میلیونها س��هامدار خرده ایرانی خوش یمن 
نبود، زیرا در کمتر از یکماه، بازدهی بازار بورس 
به منفی س��ه درصد رس��ید. این در حالیست که 
در س��ال92 بازار بورس ته��ران جذابیت زیادی 
برای سرمایه گذاران داشت و هیچ بحثی راجع به 
حباب قیمت ها به گوش نمی رسید و حتی اعتقاد 
بس��یاری بر این بود که کش��ور پس از انتخابات 
ریاست جمهوری، وارد فضای باثبات تر سیاسی 
و اقتصادی شده و از همین رو اوضاع بازار سرمایه 
روز به روز بهتر خواهد شد. حال سهامداران بازار 
بورس بدنبال پاس��خ این س��ؤال هس��تند که آن 
روزه��ای خوش چه ش��د و کی دوب��اره آن ایام 
خوش و شیرین باز خواهند گشت؟علیپور اظهار 
داشت: دالیل مختلفی را میتوان در وقوع سونامی 
ری��زش قیمتها در بازار بورس مؤثر دانس��ت. از 
اجرای فاز دوم هدفمن��دی یارانه ها که کمترین 
بح��ران آن افزایش قیمت حامل ه��ای انرژی و 
سایر کاالهای اساس��ی بود، تا رشد نقدینگی در 
جامعه، تورم30 الی40 درصدی، رکود مضاعف، 
ورشکس��تگی واحدهای تولیدی و فعالیت سایر 
کارخانجات با حداقل ظرفیت، بدهی معوق شده 
بنگاه های اقتصادی به بانکها و نیاز به منابع مالی 
و سرمایۀ در گردش، ادامه بیکاری، کاهش ارزش 
پ��ول مل��ی و افزایش ن��رخ ارز و از همه مهمتر 
بالتکلیفی مذاکرات هس��ته ای در دو س��ال اول 
دولت یازدهم و ابهام نس��بت به نتیجه مذاکرات 
ای��ران با 1+5. همچنین عدم اعمال سیاس��تهای 
درس��ت اقتصادی از جانب دول��ت و گره زدن 
تمامی امورات مملکتی و مشکالت ریز و درشت 
کشور به بحث تحریمها، همه همه موجب بروز 

این بحران و بحرانهای دیگر شده اند. 
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تیتر دوتیتر سه


