اخبار
ضرر  ۱ميليارد يورويي
خردهفروشان فرانسه از اعتراضات

فــد ر ا سيـــ��و ن
خردهفروشي فرانسه
(افس��يدي) ،روز
جمعه اعالم کرد که
خردهفروشان فرانسه
از ماه گذش��ته با آغ��از اعتراضات «جليقه
زدها» در اين کش��ور ،حدود  ۱ميليارد يور
از درآمد خود را از دست دادهاند.
فدراسي��ون خردهفروش��ي فرانس��ه
(افس��يدي) ،روز جمعه اعالم کرد که
خردهفروشان فرانسه از ماه گذشته با آغاز
اعتراضات «جليقه زدها» در اين کشور،
ح��دود  ۱ميليارد يور از درآمد خود را از
دست دادهاند.اي��ن اتحاديه که نماينده
گروهه��اي بزرگ��ي از سوپرمارکتها،
نظير کارفور يا کاسينو ،است ،هش��دار
داد ک��ه اين اعتراضات که از  ۱۷نوامبر
آغاز ش��ده است ،ميتوان��د تمام درآمد
فصل مهم تعطيالت را از بين ببرد.روز
شنبه اکثر نقاط پاريس تعطيل خواهند
ب��ود و دهها هزار نفر از نيروهاي پليس
در اين کش��ور به کار گرفته ش��دهاند تا
بدتري��ن ناآراميديده ش��ده در پايتخت
اين کش��ور ،از اعتراضات دانش��جويي
 ۱۹۶۸تا کنون را کنترل کنند.
تکذيب خروج هنديها ازچابهار
به بهانه ناامني

مع��اون ام��ور
درياي��ي سازم��ان
بنادر و دريانوردي
با تکذي��ب خروج
هنديها از چابهار
گفت :پروژههاي زيرساختي بندر شهيد
بهش��تي را با ق��درت ادام��ه ميدهيم.
هادي حق ش��ناس در گفت وگو با مهر
درباره اينکه آيا انفجار تروريس��تي روز
پنج ش��نبه منج��ر به نگران��ي سرمايه
گ��ذاران بوي��ژه سرمايه گ��ذاران بندر
چابهار نسبت به امنيت منطقه ميشود،
گفت :اين انفجار تروريستي ،صرفا ترقه
ب��ازي در مقابل مقر نيروي انتظاميبود
و ارتباط��ي با بندر چابهار نداش��ت .در
سيس��تان و بلوچس��تان قبال هم چنين
اتفاقاتي رخ داده بود و اولين بار نيست
که يک حادثه مشابه اتفاق ميافتد .کما
اينکه سال گذشته هم در همين استان
جاده را تعدادي از اش��رار بسته بودند و
سپاه با آنها برخورد کرد.
مع��اون ام��ور دريايي سازم��ان بنادر و
دريان��وردي با بيان اينک��ه در روز پنج
شنبه گذشته چند پروژه معمولي افتتاح
شد و اين حادثه ارتباطي با اين افتتاحها
نداش��ت ،گفت :پروژه اصل��ي ما ،بهره
ب��رداري از فاز اول ط��رح توسعه بندر
شهيد بهشتي با حضور رؤساي جمهور
ايران و افغانس��تان و نخست وزير هند
بود که در روز افتت��اح اين پروژه ،هيچ
اتفاقي نيفتاد و همه شاهد امنيت باالي
ايران بودند.
به گفت��ه عضو هيئت عام��ل سازمان
بنادر و دريانوردي ،از نظر اين سازمان،
حادثه روز پنج شنبه حادثه مهمينبود
و اي��ن انفج��ار نه ارتباط��ي به توسعه
بندر چابهار دارد و نه آينده اين ش��هر
و پروژهه��اي زيرساختي سازمان بنادر
و منطقه آزاد؛ سازم��ان بنادر با قدرت
و ق��وت پروژه توسعه بندر چابهار را به
پيش ميبرد.
افزايش مجدد قيمت مرغ

در ساي��ه سوک��ت
د ستگا هه��ا ي
نظارت��ي از قبي��ل
سا ز ما نه��ا ي
تعزيرات حکومتي
و حماي��ت مص��رف کنن��دکان و توليد
کنن��دگان ،بازرس��ي ات��اق اصن��اف و
تش��کلهاي صنفي قيمت هر کيلوگرم
مرغ در ته��ران به  ۱۲۱۰۰تومان رسيد
ک��ه حدود  ۴هزار توم��ان باالتر از نرخ
مص��وب تنظيم بازار اس��ت .به گزارش
تسنيم  ،قيمت هر کيلوگرم مرغ در بازار
خرده فروش��ي تهران به  12100تومان
رسيد که ح��دود  4000تومان باالتر از
آخري��ن قيمت مصوب��ه کارگروه تنظيم
ب��ازار است.آخرين قيمت (سقف قيمت)
مص��وب هرکيلوگرم م��رغ در کارگروه
تنظي��م بازار  8175تومان تعيين ش��ده
است اما اين نرخ مورد قبول تشکلهاي
مرغ��داري نيس��ت و در جلس��ات اخير
تنظيم بازار فعالين اين بخش با مسئولين
دولتي درباره ن��رخ جديد مرغ به توافق
نرسيدند.صادرات م��رغ چندي پيش به
دلي��ل افزايش قيمت اي��ن محصول در
ب��ازار مصرف متوقف ش��د ام��ا تنها به
فاصله  4روز اين بخش��نامه ملغي شد و
ص��ادرات اين محصول با وجود افزايش
قيمتها در ب��ازار داخلي ادام��ه يافت.بر
اساس اعالم اتحاديه فروشندگان پرنده
و ماهي قيم��ت امروز هر کيلوگرم مرغ
گ��رم ؛استعالميکش��تارگاههاي تهران
 10900توم��ان ،پخش  11100تومان،
خرده فروش��ي 12100توم��ان ،سينه با
کت��ف  19500تومان ،سينه بدون کتف
 20500توم��ان و فيل��ه  22500تومان
است.

پشت پرده موافقت نامه پاريس چيست؟

تعطيلي صنايع ايران به بهانه تغيير اقليم!

گروه اقتصادي استاد تغيير اقليم شناسي
گفت:هي��أت بي��ن الدولي تغيي��ر اقليم
( )IPCCوابسته به سازمان ملل است که
در نهان براي نيل به اهداف امپرياليستي
کشورهاي بزرگ و قدرتمند مثل آمريکا
و اتحاديه اروپا فعاليت ميکند .به گزارش
«عصرايرانيان» يوسف قويدل استاد تغيير
اقليم ش��ناسي به داليل خروج آمريکا از
موافق��ت نامه تغيير اقلي��م پاريس ،علل
گرمايش زمين و مزايا و معايب پيوستن
ايران به اين موافق��ت نامه پرداخت که
متن آن به شرح زير است:
آيا از پتانسيل اساتيد اقليم شناسي کشور
براي تعيين آينده اقليميکشور براي ارائه
تعهدات بين الملل��ي مانند موافقت نامه
پاريس استفاده شده است؟
در موافق��ت نامه اقلي��م پاريس همانند
ديگ��ر معاه��دات بين الملل��ي در زمينه
محيط زيس��ت به وي��ژه آب و هوا مثل
کيوتو ،اگر مطالعهاي صورت گرفته باشد
از هيچ مش��اوره يا استادان اقليم شناس
ک��ه تعداد آنها در کش��ور کم نيس��ت،
استفاده نش��ده است ،اين در حالي است
که موضوع مورد بحث اين توافقنامه يک
موضوع فوق تخصصي در اقليم شناسي
(تغيير اقليم) بوده است.يکي از نشانههاي
عقب ماندگي و سياست زدگي کشورها
را ميتوان مس��اله کنار گذاش��ته شدن
نخبگان علميو متخصصان کش��ور در
مباحث کالن دنيا ب��ه ويژه مباحثي که
ب��ا دانش و دانايي س��روکار دارد؛ مطرح
دولت
کرد.جاي بسي تاسف است که در ِ
مدع��ي دانايي مح��وري ،در بحث مهم
و علميمث��ل توافقنام��ه اقليميپاريس،
جايگاهي ب��راي متخصصان و نخبگان
علميکشور در نظر گرفته نشده است و
تا جايي که بنده مطلع هستم افرادي غير
متخصص و اغلب فاقد تخصص مساله را
راهبري کرده اند.
گرمايش جهان ناش�ي از دي اکسيد

کربن ثابت نشده است

هيأت بين الدولي تغيير اقليم يا ()IPCC
موسسهاي وابسته به سازمان ملل است
که همانند ديگ��ر اُرگانهاي آن سازمان
در نهان و در اهداف پوشش��ي براي نيل
به اهداف امپرياليستي کشورهاي بزرگ و
قدرتمند مثل آمريکا و اتحاديه اروپاست.با
توجه به آنکه از همه گازهاي گلخانهاي
موجود دس��ت روي دي اکس��يد کربن
گذاش��ته اند ،اين امر به روش��ني هدف
سياسي  IPCCرا نش��ان ميدهد؛ چرا
که فقط دي اکس��يد کربن نظر و طمع
استعمارگ��ران را در دسترس��ي به نفت
ارزان قيم��ت و پاي��دار در آين��ده تامين
ميکن��د ،اين در حالي اس��ت که قدرت
گلخان��هاي گازهاي ديگر همچون متان
از دي اکسيد کربن بيشتر است ،ولي اثر

و قدرت گلخانهاي متان هيچ نفعي براي
استعمارگران ندارد و حتي آنها را مقصر
معرفي ميکن��د.از نظر علميهيچ کس
نتوانسته ثابت کند که دي اکسيد کربن يا
ساير گازهاي موسوم به گلخانهاي عامل
گرمايش جهان و تغيير اقليم هستند و يا
نقش آنها از فعل و انفعاالت خورشيدي
بيش��تر است .ب��ر اين اس��اس ماموريت
 IPCCکام�لا مش��خص و سياس��ي
است.
فعاليته�اي انس�اني عام�ل اصل�ي

خشک شدن درياچه اروميه

اگ��ر ريزگرده��ا و طوفانه��اي گ��رد و
خاک بر اثر خشکس��الي و تشديد باد به
صورت طبيعي ايجاد شده باشند ،يکي از
نش��انههاي تالش سيستم جهاني اقليم
براي خالصي از گرمايش جهاني است.
به اين ش��کل که ريزگردها مثل تعريق
بدن در اثر گرما که واکنشي براي تعديل
اث��ر گرما بر بدن است ،با کدر کردن هوا
و منعکس کردن انرژي الکترومغناطيس
خورش��يد ،مانع گرم ش��دن زمين ش��ده
و آن را خن��ک ميکنند.اگرچ��ه عام��ل
اصلي خش��ک ش��دن درياچههايي مثل
درياچ��ه اروميه در وهله اول فعاليتهاي
انساني ناشي از سدهاي زيادي است که
در ساله��اي اخير ب��ر رودهاي مختلف
حوضههاي آبريز بس��ته ش��ده ان��د ،اما
نميت��وان اثر نوسانات بارش��ي و دمايي
را ه��م بي تاثير دانس��ت.در مجموع ۱۵
درصد خشک شدن درياچهها به نوسانات
طبيع��ي اقليم و  ۸۵درص��د به مديريت
نادرست حوضههاي آبريز بازميگردد.
اث�ر دي اکس�يد کرب�ن و گازه�اي

گلخانهاي ب�ر دما و بارش ايران بس�يار
کم است

تمام اندازه گيريهاي مربوط به غلظت
گازهاي گلخانهاي و ش��دت يافتن اين

وضعيت از نظر روش شناسي درهالهاي
از ابه��ام ق��رار دارد و بنده به عنوان يک
اقليم ش��ناس تا کنون نديدهام که روش
محاسبه ميزان غلظت گازهاي گلخانهاي
در جايي تدوين و در دسترس قرار گرفته
باش��د که اين مس��اله براي دماي سياره
زمين نيز صدق ميکند و معلوم نيس��ت
که دماي کره زمين بر اساس چه معياري
با چند ايس��تگاه ،چگونه و با چه روش��ي
اندازهگي��ري ميش��ود.تمام مطالعات در
زمين��ه گرمايش جهاني و نقش گازهاي
گلخان��هاي بر اس��اس مدلهايي انجام
ميش��ود ک��ه اي��ن مدلها ع�لاوه بر
خطاهاي معمول محاسباتي ،داراي عدم
قطعيتهاي بسيار زياد هستند به نحوي
ک��ه در هر گ��زارش  IPCCتا گزارش
پنج��م مدلها ،سناريوه��اي جديدتري
طراحي ميشوند تا اش��تباههاي فاحش
مدله��ا کاهش يابد.نتاي��ج مطالعات در
خصوص اثر گازه��اي گلخانهاي بر دما
و بارش ايران نش��ان ميدهد که اثر دي
اکسيد کربن و گازهاي اصلي گلخانهاي
بر دما و بارش ايران بس��يار کم است به
طوريکه از  ۳۲ايس��تگاه داراي آمار بلند
مدت ايران ،فقط  ۸ايستگاه و حداکثر تا
 ۴درصد با دي اکس��يد کربن در ارتباط
هس��تند که اين مي��زان در زمينه بارش
کمتر هم ميشود.مس��اله مهم و جدي
که اخيرا بيان شده و هم اکنون مشغول
مطالعه آن هس��تيم اين است که بخش
اعظم��ياز دي اکس��يد کرب��ن دني��ا در
اقيانوسها انباشت شده است و تبخير از
سط��ح آب اقيانوسها منجر به ورود گاز
مذکور به جو و افزايش غلظت ميشود.
حال جاي اين سوال مطرح است که آيا
افزايش دما در افزايش تبخير سطح آب
کربن
اقيانوسها و غلظت دي اکس��يد ِ
ج��و تاثيرگذاراست؟ آيا عام��ل افزايش
غلظت دي اکس��يد کربن ج��و است يا
فعاليتهاي انس��اني؟ همچني��ن ما به

دنبال کش��ف پاسخ اين سوال هس��تيم
ک��ه افزايش دماي جهان��ي يا گرمايش
جهاني بر افزايش دي اکسيد کربن مؤثر
است يا افزايش دي اکس��يد کربن ج ّو بر
گرمايش جهاني؟ .پاسخ اين سوال بسيار
مهم است؛ زيرا شواهدي علميوجود دارد
ک��ه گرمايش جهاني با افزايش تبخير از
غلظت دي اکسيد
سطح آب اقيانوسها،
ِ
کربن جو را افزايش داده و به همين علت
ِ
بين دماي جهاني و غلظت دي اکس��يد
کربن ج ّو ارتباط معن��ي دار آماري وجود
دارد .منتهي عمدا يا سهوا قضيه واژگونه
شده و از آن جهت منافع استعماري براي
کنترل جريان انرژي خصوصا نفت سوء
استفاده ميشود.
گرمايش جهان ارتباطي به آاليندههاي

هوا ندارد

گرمايش جهاني و تغيير اقليم در مقياسي
کالنتر از آلودگي هوا حادث ميش��ود و
گازهاي گلخانهاي مؤثر بر تغيير اقليم و
گرمايش جهاني ارتباطي به آاليندههاي
هوا ندارند که بخواهيم با اجراي موافقتنامه
پاريس آلودگ��ي هوا را هم کنترل کنيم.
عامل اصلي آلودگ��ي هوا در ايران ذرات
معل��ق  ۲/۵و  ۱۰ميکروني هس��تند که
همچ��ون ريزگردها به سب��ب نرسيدن
گرماي خورشيد به زمين ،نه تنها تاثيري
در گرمايش ندارد بلک��ه يکي از عوامل
سرمايش اقليميبه ش��مار ميرود.از نظر
علميکه به سياست آلوده نش��ده است،
عام��ل توزيع ،پخ��ش و پراکنش انرژي
در سياره زمين و کل منظومه شمس��ي
خورش��يد و فعاليتهاي آن است .از نظر
زماني و مکاني فعاليتهاي خورش��يدي
به نحوي است که خورشيد در بعضي از
زمانها انرژي بيشتر و در برخي از زمانها
ان��رژي کمتري به سوي زمين گس��يل
دارد ک��ه در اين بي��ن نقش طوفانهاي
خورش��يدي و لکههاي خورشيدي بسيار
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ب��ارز است.ب��ر اي��ن اساس خورش��يد و
فعاليتهاي آن ،فعل و انفعاالت مربوط
به زمين به ويژه آتشفش��انها ،تغييرات
مربوط به حرکته��اي مختلف زمين و
عوامل فضايي مثل اش��عههاي کيهاني
مهمتري��ن عوامل تغيير اقليم هس��تند،
ه��ر چند که فعاليتهاي انس��ان بر اين
امر بي تاثير نيس��ت.اگر سياستمداران ما
ب��ا همين موضع ضعف در معاهدات بين
المللي جلو بروند و چش��م بسته و بدون
مشورت با صاحب نظران امر توافقات بين
المللي مش��کوک يا حداقل غير سودمند
براي کش��ور را امضا کنند ،بعيد نيس��ت
ک��ه همانند ساي��ر اقدامات کش��ورهاي
استعمارگر ،گرمايش جهاني را بر گردن
ايران نيندازند .يا نگويند که بخاطر توليد
دي اکس��يد کرب��ن از تنفس انس��ان و
جمعيت باالي ايران ،از جمعيت کشورتان
بکاهيد يا نگذاريد افزايش پيدا کند.
موافقت نامه پاريس هزينههاي زيادي

بر اقتصاد تحميل ميکند

مقاصد پنهان پش��ت اي��ن موافقت نامه
بيشتر ش��امل کنترل انرژي ،جلوگيري
از افزايش قيمت با ه��دف سوء استفاده
کش��ورهاي ابرقدرت به منظور تضعيف
کشورهاي مستقلي ،چون ايران است که
ميتواند هزينههاي زيادي را بر اقتصادي
تحمي��ل کند.برآورده��ا نش��ان ميدهد
که براي کاه��ش  ۱۲درصدي گازهاي
گلخانهاي ،ايران باي��د حدود  ۵۲ميليارد
دالر هزينه کند ،درحاليکه با اجراي اين
موافقت نامه بايد بسياري از صنايع که در
مراحل اوليه هستند ،تعطيل شوند.
داش�تن ق�درت دلي�ل اصل�ي خروج

ترامپ از معاهده پاريس

خروج ترام��پ از توافق معاه��ده پاريس
عالوه بر داشتن قدرت ،بخاطر تقسيم کار
بين دولتهاي دموکرات و جمهوري خواه
آمريکاست.آمريکاييها بر اساس سياست
کاري ،در ابت��دا دولت دموکرات را در يک
مس��اله جهاني واقعي يا فرضي همچون
موافقت نامه اقليميپاريس ،بس��يج کرده
و بع��د از پيوستن تعدادي از کش��ورها به
آن توافق بين المللي ،با بهانه تراشيهاي
مختلف از توافقات بين المللي خارج شدند،
ول��ي از ط��رق مختلف نظير استف��اده از
ابزار سازمان مل��ل و اتحاديه اروپا مانع از
فروپاشي پيمان شده و منافع خود را تامين
ميکنن��د .در خصوص پيم��ان کيوتو هم
همين سناريو تکرار شده بود.مساله روسيه،
اما گون��هاي ديگر اس��ت و همانطور که
پوتين اعالم کرد با توجه به شکياتي که در
خصوص پايههاي علميگرمايش جهاني و
علل آن وجود دارد تا روش��ن شدن کامل
مساله روسيه ،توافقي را امضا نکرد.
منبع :باشگاه خبرنگاران جوان

رئيس کل بانک مرکزي اعالم کرد

دستور مقام معظم رهبري براي تقويت ارزش پول ملي و استقالل بانک مرکزي

رئيس کل بان��ک مرکزي از دست��ور مقام معظم
رهبري براي تقويت هر چه بيشتر ارزش پول ملي
خبر داد و گفت :ايش��ان بر اهميت استقالل بانک
مرکزي تاکيد کردند.به گزارش بانک مرکزي ،جلسه
دورهاي رئي��سکل بانک مرکزي با مديران عامل
بانکهاي دولتي و خصوصي برگزار شد.عبدالناصر
همتي در اين جلسه از همکاري مطلوب بانکهاي
کش��ور در تحقق برنامهه��ا و سياستهاي بانک
مرکزي براي ساماندهي نظام پرداخت بهخصوص
در حوزه الکترونيکي و جلوگيري از سوء بهرهبرداري
از جريان نقدينگي و صدمات ناش��ي از آن در بازار
ارز و ثم��رات خوبي براي اقتصاد کش��ور و ثبات و
آرام��ش در بازار ارز ش��د ،قدرداني کرد .رئيسکل
بانک مرکزي با اش��اره به ساماندهي دستگاههاي
کارتخ��وان و چکه��اي تضميني ،ب��ر کنترل و

نظارت بيش��تر تاکيد کرد و گفت :در همين راستا
نظارت بيشتر بانکها بر ش��رکتهاي  PSPنيز
مورد توجه قرار گرفته است .قطع ًا در صورت عدم
رعايت ضوابط نظارت��ي بانک مرکزي توسط اين
ش��رکتها ،مجوز آنها م��ورد بررسي قرار خواهد
گرفت.همتي ضمن اشاره به ديدار اخير خود با مقام
معظم رهبري ،به دستور ايش��ان به بانک مرکزي
ب��راي تقويت هرچه بيش��تر ارزش پول ملي و نيز
اهميت استقالل بانک مرکزي اشاره و اعالم کرد:
بانک مرکزي و نظام بانکي تمام توان مديريتي و
کارشناسي براي تحقق منويات مقام معظم رهبري
بهکار خواهد برد.رئيسکل بانک مرکزي در ادامه
با اش��اره به تاکيدات رياست محترم جمهوري در
خصوص تامي��ن سرمايه در گ��ردش و نقدينگي
مورد نياز توليد ،از مديران عامل بانکها خواستند

نقل و انتقاالت پولي بين ايران و چين از سر گرفته شد

با محدودي��ت نقل و انتق��ال پول ميان
اي��ران و چين از طري��ق کونلون بانک،
اکنون ي��ک بانک ايراني ،کارگزار انتقال
وج��وه و حوال��ه ميان دو کش��ور ش��ده
و مب��ادالت از س��ر گرفته ش��ده است.
به گ��زارش مهر ،بعد از مش��کالتي که
کونلون بانک براي نقل و انتقاالت پولي
ميان ايران و چين ايجاد کرده بود ،هفته
گذش��ته اسداهلل عس��گراوالدي ،رئيس
اتاق بازرگاني ايران و چين از گش��ايش
کاناله��اي مالي جديد ميان دو کش��ور
براي انجام ام��ور مالي خبر داده بود.وي
در گفتگو ب��ا پاي��گاه اطالعرساني اتاق
بازرگان��ي ،صنايع ،معادن و کش��اورزي
ايران اعالم کرده بود که به دليل توقف
فروش نفت ايران به چين ،کونلون بانک
 ،نقل و انتقاالت مالي با ايران را متوقف
کرده بود.اما اکنون خبر ازسرگيري دوباره
تبادالت به گوش ميرسد .بر اين اساس،
مقرر ش��ده ک��ه از يازدهم آذرم��اه اين
مبادالت از سر گرفته شود که آنگونه که
فعاالن اقتصادي ايران و چين ميگويند
اي��ن روند آغاز ش��ده و اگرچه با دقت و
وسواس زي��ادي پيش ميرود ،اما به هر
حال از بنبس��ت خارج شده است.در اين
ميان برخي از خبرها از معرفي يک بانک
ايراني در حوزه تخصصي به طرف چيني

حکاي��ت دارد که بر اس��اس آن ،فعاالن
اقتصادي ميتوانند با افتتاح حس��اب در
اين بانک ايراني ،کار را پيش ببرند ،اين
در حال��ي است که اي��ن کار ميتواند از
طريق بانکهاي ديگر نيز صورت گيرد اما
ممکن است هزينه بيشتري براي طرف
ايراني داش��ته باشد.يک مقام مسئول در
اتاق بازرگان��ي و مطلع در اين زمينه که
خواست نامش در خبر ذکر نشود ،به مهر
گفت :نقل و انتقاالت مالي ايران با چين
از سر گرفته ش��ده و البته به دليل قواعد
سختگيران��ه حاک��م بر بانکه��اي چيني
به لح��اظ اعمال تحريمه��اي آمريکا و
يا قواعد پولش��ويي ،پروندهه��ا به دقت
بررسي ميش��ود و اين کار ،اندکي روند
را ُکند پيش ميبرد ولي متوقف نيس��ت.
وي اف��زود :با توجه ب��ه معافيت چين از
تحريم خريد نفت ايران حداقل به مدت
سه ماه ،کونل��ون بانک و ساير بانکهاي
چين��ي نيز اندکي با فراغ بال نس��بت به
مبادالت مالي با ايران اقدام ميکنند؛ اما
به هر ح��ال بايد به اي��ن موضوع توجه
داش��ت که نورافکن خزانه داري آمريکا
بر سر مبادالت مالي ايران است و همين
امر ،بانکها را به دليل جرايم سختگيرانه،
بس��يار محتاط تر از تحري��م قبلي کرده
است.

برنامهريزيه��اي الزم در اي��ن رابطه انجام دهند
و اگر در مواردي نياز به کمک و مس��اعدت بانک
مرکزي باشند اعالم کنند.همتي به اهميت توليد و
اشتغال و ضرورت توجه ويژه به اين موضوع تاکيد
کرد و با اش��اره به اليحه بودجه سال  ۱۳۹۸کشور
ضمن تش��ريح برخي از جزئيات درآمدهاي بودجه
گفت :بودجهاي متناسب با ش��رايط ويژه اقتصادي
براي سال  ۱۳۹۸تدوين ش��ده و انش��ااهلل شرايط
مناسبي در پيش خواهيم داش��ت .وي با توجه به
برنامه بانک مرکزي براي اجراي عمليات بازار باز
در جهت مديريت سياستهاي پولي و سود بانکي،
پيشبينيه��اي انجام ش��ده در قانون بودجه سال
 ۱۳۹۸ب��راي تحقق اين برنامه را تش��ريح کرد.در
ادامه جلسه مديران عامل بانکها پيشنهادات خود
براي تحقق برنامههاي حمايتي از توليد و اشتغال

بي��ان کردند .مديران بانکها ضمن اعالم آمادگي
براي حماي��ت از واحدهاي تولي��دي تاکيد کردند
ضرورت دارد واحدهاي صنعتي نيازمند ش��ناسايي
ش��ده و خواستار ارتق��اي به��رهوري و نظامهاي
مديريتي واحدهاي توليدي براي بهرهبرداري بهينه
از منابع سرمايهاي در اختيارشان شوند تا از انحراف
منابع جلوگيري ش��ود.در همي��ن راستا رئيسکل
بانک مرکزي از بانکها خواست سرمايه در گردش
تولي��د را در اولويت ق��رار دهن��د و سازوکارهايي
داش��ته باش��ند که واحدهاي توليدي بهرهورتر در
پرداخت تس��هيالت م��ورد توجه ق��رار گيرند .در
مورد خودروهايي که مشمول قيمتگذاري شوراي
رقابت بودند سازمان حمايت مامور ش��ده است که
قيمتگذاري آن را انجام دهند و در موقع مقرر نيز به
خودروساز ابالغ خواهد شد.

تعداد گوشيهاي توقيفي براي يک ماه بازار کافي است

وزير فن��اوري ارتباطات و فن��اوري اطالعات با بيان
اينکه وضعيت بازار گوشي تلفن همراه مناسب نيست
از تشکيل کارگروهي براي بررسي مباحث مربوط به
گوش��يهاي توقيفي ،واردات گوشي و ارز تخصيص
يافته به آنها خبر داد.به گزارش ايس��نا ،محمدجواد
آذري جهرميامروز در حاشيه سمينار تحول ديجيتال
درباره وضعيت بازار گوش��ي تلفنهم��راه اظهار کرد:
وزارت ارتباطات نه وظيفه تنظيم بازار تلفن همراه را
برعهده دارد و نه وظيفه واردات گوش��ي و تخصيص
ارز .ام��ا به واسطه بحث مقابله با قاچاق تلفن همراه،
مسوليت کارگروهي را برعهده داشتيم که بايد پيگيري
و اطالعرساني ميکرديم؛ اين بدان معني نيس��ت که
بگوييم مسايلي که هس��ت را پيگيري نميکنيم.وي
در ادام��ه با بيان اينکه اين موضوع نيازمند همکاري
بين دستگاههاي مختلف است ،افزود :امروز جلسهاي
با موضوع ترخيص گوش��يهاي همراه برگزار ش��د.
در حال حاضر  ۱۲۰هزار گوش��ي بهصورت مستقيم،
توقيف و  ۶۰۰هزار عدد گوشي هم در گمرک توقيف
ش��ده است .اما همين شرکتهايي که پروندهشان در
قوه قضاييه است ،اين گوش��يها را وارد کردند؛ يعني
آنها هم به نوعي غيرمس��تقيم در توقيف هس��تند و
نميتوانند گوش��ي وارد کنند.به گفته او ،بنا ش��ده تا
کارگروهي متش��کل از نماينده دادستان کل کش��ور،
وزارت صم��ت و اطالعات و ب��ا مديريت ستاد مبارزه
با قاچاق کاال و ارز تش��کيل شده و مباحث مربوط به
واردات گوش��ي و زمان عرضه آنها به بازار پيگيري
ش��ود.وزير ارتباط��ات در پاس��خ ب��ه اينک��ه عرضه

گوش��يهاي توقيفي چه تاثير بر بازار خواهد داش��ت
گفت :اين حجم از گوش��ي براي ني��از يک ماه بازار
کافي است .اما مساله چرخه واردات بايد حل شود .در
حالحاضر تعداد واردکنندگان محدود است ،به همين
دليل بنا ش��ده وزارت صمت براي کساني که آمادگي
واردات دارن��د ،فراخوان دهد و براي گروههاي جديد
مجوز واردات ص��ادر کند.آذريجهرميموضوع ديگر
مربوط به مش��کالت بازار گوش��ي را بحث ارز آنها
دانست و گفت :بانک مرکزي بايد به واردکنندگان ارز
تخصصي دهد .بههمين منظور قرار است روز يکشنبه
اين هفته با وزير صمت و رييس بانک مرکزي جلسه
داشته باشيم که چگونه اين موضوع را تسهيل کنيم.
درمجموع بناست ت��ا پايان اين هفته ،جمعبندي اين
سه بخش استخراج شود.وي با بيان اينکه وضع بازار
گوش��ي االن مناسب نيس��ت افزود :هرچند نميتوان
پنهان کرد که ش��ايد برخي از سنگاندازيهايي که
در حوزه گوش��ي تلفنهمراه ميش��ود ،ب��ه موضوع
انتشار ليست ارزي واردکنندگان گوشي بازميگردد و
شايد برخي عالقه نداشته باشند که اين ليست شکل
بگيرد.وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطالعات همچنين
در سمينار هفت��ه ديجيتال ،اظهار ک��رد که تغييرات
نرخ ارز باعث ش��ده مخابرات که هزينههاي ارزي و
درآمدهايش ريالي است ،با مش��کل مواجه شود.او در
بخ��ش ديگري از سخنانش اظه��ار کرد :از فروردين
تا آذرماه امس��ال ،رش��د تبادالت مرک��ز ملي تبادل
اطالعات 10 ،برابر ش��ده اما تنها  10درصد ظرفيت
اين مرکز کار ميکند.
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اخبار
فروش تحويل فوري چهار محصول ايران
خودرو مشمول قيمت گذاري نيست

قيمت گ��ذاري چهار محص��ول ايران
خودرو ب��ا توجه به رنج قيمت رقابتي و
وجود رقباي كاف��ي در بازار از مدتها
قبل ،مش��مول قيمت گذاري ش��وراي
رقابت نبوده و همچون گذش��ته توسط
خ��ودرو س��از ص��ورت گرفت��ه است.
بديهي است قيمت گذاري خودروهاي
مش��مول ،توس��ط ستاد تنظي��م بازار و
سازم��ان حمايت اعالم خواهد ش��د.به
گ��زارش ايكوپ��رس مع��اون بازاريابي
و ف��روش گروه صنعتي اي��ران خودرو
گفت :فروش تحويل فوري  4محصول
ايران خودرو با قيمت جديد در راستاي
تنظيم و كنت��رل بازار ص��ورت گرفته
است .وي تصريح ك��رد :امروز فروش
اينترنت��ي اي��ران خ��ودرو ب��راي چهار
محص��ول اس ،30پژو پ��ارس اتومات،
وانت آريسان و تندر وانت آغازشد .خان
كرميدر ادام��ه افزود :اين روند فروش
اي��ران خ��ودرو در هفتهه��اي آينده با
کاه��ش  5درصدديگرزير قيمت اعالم
شده پيش فروش صورت گرفته امروز،
مجددا اعالم خواهد شد.
کشف بيش از  ۷کيلوگرم نقره قاچاق

ماموران گمرک ب��ازرگان طي دو عمليات
بازرسي ،موفق به کشف  ۷کيلو و  ۲۵۰گرم
نقره ساخته ش��ده قاچاق شدند .به گزارش
گمرک اي��ران ،ماموران گم��رک بازرگان
در دو عمليات جداگان��ه به کمک دستگاه
ايک��س ،دربازرس��ي از دو مس��افر ورودي
از ترکي��ه  ۷کيلو و  ۲۵۰گرم نقره کش��ف
کردند.بر اين اساس ،در يکي از عملياتها،
مام��وران به يک��ي از مس��افران و چمدان
همراهش مشکوک شده و پس از بازرسي
به وسيله ايکس ري ،موفق شدند  ۵کيلو و
 ۲۵۰گرم نقره ساخته ش��ده از اين مسافر
کش��ف کنند.بخش��ي از اين مقدار نقره در
چمدان و بخش ديگر به شکل ماهرانهاي
در لباس و بدن اين مس��افر جاسازي شده
بود.ه��م چنين اي��ن مام��وران در عمليات
ديگري تعداد زيادي دستبند مردانه از جنس
نقره به وزن دو کيلوگرم کشف کردند.افراد
دستگير شده پس از تشکيل پرونده از سوي
گمرک بازرگان به مقامات قضايي تحويل
داده شد.
احداث پايانههاي صادراتي قارچ
خوراکي امسال کليد ميخورد

اح��داث پايانههايه��اي صادراتي قارچ
خوراک��ي در ش��هرستان ش��هريار ،ب��ه
منظور تس��هيل در توزي��ع و دسترسي
آسان مش��تريان به اين محصول امسال
کليد ميخ��ورد .به گزارش وزارت جهاد
کش��اورزي ،غالمرضا تق��وي ،مديرکل
دفتر ام��ور گلخانهها ،گياه��ان دارويي
و ق��ارچ خوراکي معاونت ام��ور باغباني
وزارت جه��اد کش��اورزي گف��ت :اي��ن
پايانهه��ا در راستاي راه اندازي ش��بکه
مويرگ��ي توزيع ق��ارچ خوراکي و توزيع
آن در است��ان ته��ران و کل کش��ور و
عرضه قارچ خوراکي به ويژه با برچسب
هولوگرام ،به منظور شفاف سازي مسير
عرضه اح��داث ميش��ود.وي ب��ا بيان
اين ک��ه تفاهم اوليه واگ��ذاري زمين و
جانماي��ي آن در يک��ي از ميادين ميوه
و تره ب��ار ش��هرستان باغس��تان ميان
ش��هرداري اي��ن ش��هرستان و انجمن
صنف��ي قارچ ساخته ش��ده است ،اظهار
داش��ت :در جانمايي اول ک��ه به زودي
راه اندازي ميشود يک هکتار زمين در
قالب  ۱۳غرفه واگذار خواهد ش��د.تقوي
اف��زود :در جانماي��ي دوم ،زمين��ي ب��ه
مساحت دو هکتار در شهريار شناسايي و
تصويب ش��د که تا پايان دي ماه امسال
کلنگ احداث آن به زمين زده ش��ود که
بر اين اساس ۴۰ ،درصد قارچ کش��ور از
محل اين پايانهها توزيع شود.وي گفت:
در ح��ال حاض��ر عرضه ق��ارچ خوراکي
در بازاره��اي موق��ت و سنت��ي و يا به
صورت مس��تقيم به رستورانها صورت
ميگيرد.مدي��ر کل دفتر امور گلخانهها،
گياهان دارويي و قارچ خوراکي معاونت
ام��ور باغباني اظهار داش��ت :با توجه به
تدوي��ن برنامهاي ب��راي افزايش سرانه
مصرف قارچ در کشور ،يکي از راهکارها
برگزاري جش��نوارهها آشپزي با قارچ و
راه اندازي رستورانهاي تخصصي قارچ
است.وي سرانه مصرف قارچ در ايران را
يک کيلوگرم عن��وان و تصريح کرد :تا
رسيدن به شاخصهاي جهاني مصرف
سران��ه اي��ن محص��ول فاصل��ه زيادي
داريم.تق��وي سران��ه مص��رف جهاني
قارچ خوراک��ي را دو کيلوگرم و اروپا را
چه��ار کيلوگرم براي هر نفر عنوان کرد
و گفت :تهيه برچس��ب هولوگرام براي
بس��تههاي قارچ از جمله اقدامات براي
اعتماد سازي م��ردم و افزايش مصرف
اين محصول است

