
رئي�س كميس�يون عم�ران مجلس ش�وراي 
اسالمي با بيان اينكه از ظرفيت سوخت رساني 
به كش�تي ها غاف�ل مانده ايم، گف�ت: امارات 
ساالنه ۲۰ ميليارد دالر از محل سوخت رساني 
به كش�تي هاي منطقه درآمد دارد و اين دهها 

برابر اعتبارات عمراني ماست. 
به گزارش »فارس«، محمدرضا رضايي كوچي در 
بيست و ششمين همايش ارگان هاي دريايي كه 
در محل كتابخانه ملي در تهران در حال برگزاري 
است، اظهار داش��ت: براساس س��ند چشم انداز 
1404 ايران بايد به قدرت منطقه تبديل ش��ود. 
سال 1384 سندي تعريف شد كه ايران بايد قطب 
اول منطقه باشد، اما بايد بررسي كرد كه چه ميزان 

در تحقق اين سند موفق بوده ايم. 
وي ادامه داد: براي رس��يدن به افق 1404 حدود 
40 درصد زمان باقي است و بايد نقص هاي خود را 
شناسايي كنيم؛ كشورهاي همسايه يا كشورهايي 
كه به دريا وصل هستند يا كشورهايي كه حتي دريا 

ندارند، در حوزه دريايي تالش بالقوه اي دارند. 

رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي 
بيان كرد: م��ا بايد ظرفيت هاي خ��دادادي خود 
را ارزيابي كني��م و ميزان اس��تفاده از آن را مورد 
بررس��ي قرار دهيم. ايران تنها كشوري است كه 
به درياي خزر و خليج فارس و آب هاي آزاد متصل 
است؛ ضمن آ نكه ما 400 ميليون نفر جمعيت در 
پس كرانه بنادر خود و كشورهاي ديگر داريم كه 

بايد به آنها خدمات بدهيم. 
وي افزود: ايران در مسير پنج كريدور بين المللي و 

از اين منظر جزو پنج كشور اول دنياست. 
رضايي ادام��ه داد: 50 درص��د كل ذخاير نفتي 
دنيا از تنگه هرمز عبور مي كن��د كه در مديريت 
ماس��ت، ما مالك 56 درصد سواحل خليج فارس 
هستيم، ساالنه 40 هزار شناور از تنگه هرمز عبور 
مي كند و 30 درصد كل تجارت دريايي دنيا از اين 

تنگه است. 
رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي 
افزود: ما 5800 كيلومتر ساحل داريم و از طريق 
تنگه هرم��ز و بندر چابه��ار در واقع ب��ا دنيا مرز 

مشترك داريم. ايران بزرگ ترين ناوگان تجاري 
دريايي و نفتكش منطقه را دارد. 

وي افزود: حال با وجود همه اين شرايط مطلوب 
11 بندر اصلي ما اگر سه شيفته هم كار كنند فقط 
از 20 درصد ظرفيت بنادر استفاده مي شود و 80 

درصد ظرفيت بنادر ما استفاده نمي شود. 
رضايي اظهار داشت: 98 درصد سواحل ايران رها 

شده و فقط 2 درصد سواحل ما احيا شده است. 
رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي 
گفت: در ح��وزه بانكرينگ و سوخت رس��اني به 
كش��تي ها ضعيف هس��تيم، اما كشوري كوچك 
نظير ام��ارات س��االنه 20 ميلي��ارد دالر از محل 
سوخت رساني به كشتي ها درآمد دارد و اين رقم 

دهها برابر اعتبارات عمراني ماست. 
وي ادامه داد: بندر جبل علي 60 درصد عمليات 
كانتر و فله منطقه را انجام مي دهد، اما سهم بندر 

شهيد رجايي ما در منطقه فقط 6 درصد است. 
رضايي بيان كرد: مگر تحريم ها چه ميزان فش��ار 
بر ما وارد كرده است؟ آيا همه مشكالت ما تقصير 

امريكايي ها اس��ت؟ برخي مواقع سوء مديريت و 
مشكالت س��اختاري موجب بروز اين مشكالت 
مي  شود، تحريم ها اثر داشته، اما اينقدر نبوده است 

كه جايگاه امروز را داشته باشيم. 
رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي با 
بيان اينكه تعداد دستگاه ها در حوزه دريا زياد است، 
گفت: ارگان هايي نظير وزارت راه و شهرس��ازي، 
شيالت، محيط زيست، وزارت نفت، وزارت صنعت، 
ارتش جمهوري اسالمي، سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي، نفتكش، كشتيراني، شركت هاي نفتي و... 
در حوزه دريا فعال هستند و به طور عمده مستقل 
عمل مي كنند، حتي گاهي منافع آ نها هم با هم در 

تضاد است و اين ضعف ماست. 
وي ادامه داد: چرا امروز ضعيف ترين مردم شهرها 
در كنار دري��ا زندگي مي كنند؟ بايد به س��اختار 
قدرتمند با پشتوانه قوي در حوزه دريا و بندر فكر 
كنيم و كميسيون عمران مجلس و فراكسيون هاي 
دريايي آمادگي حمايت كامل از بخش دريايي و 

بندري كشور را دارا هستند.

رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي اعالم كرد
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   مجلس

 ويراژ پرايد 47 ميليوني 
در هرج و مرج بازار ! 

آشفتگي بازار به علت سوء مديريت خودروسازان است
در حالي كه قيمت خودرو ها 5 درصد زير قيمت تعيين شده اراده اي 
نامرئي در حال باالبردن قيمت خودروها است، به نحوي كه هرج ومرج 
در بازار خودرو باعث ش�ده تا قيمت پرايد به 47 ميليون برس�د. 
قيم��ت خودروه��ا در هفته هاي اخي��ر به ط��رز عجيبي افزاي��ش پيدا 
كرده است؛ وضعيت به گونه اي شده كه هر فرد عادي اگر قيمت خودروهاي 
داخلي را صرفاً طي ي��ك هفته اخير دنبال كرده باش��د، از افزايش قيمت 
خودروها حتماً شوكه و شگفت زده شده است و كسي هم پاسخگو نيست! 
وزير صنعت گفت��ه بود بازار ب��ه دقت رصد مي ش��ود و م��ردم بايد به 
خودرو س��ازان داخلي اعتماد كنند، اما نكته تأسف برانگيز اين است كه 
روند صعودي افزايش قيمت خودرو از هفته به روز و از روز به ساعت تغيير 
كرده است. بر اين اس��اس نمي توان دقيقاً پيش بيني كرد قيمت فالن 
محصول در س��اعات و روزهاي آينده دقيقاً چقدر خواهد بود. از سوي 
ديگر بس��ياري از افراد كه قباًل خودروهاي پيش فروش ثبت نام كردند 
نيز خودروهاي خود را دريافت نكرده اند و همچنان منتظر هستند. بر 
اساس آخرين قيمت خودرو كه ديروز در رسانه ها منتشر شد پرايد 111 
به قيمت 45 ميليون تومان، پژو 405به قيمت ۷8ميليون تومان، تيبا به 
قيمت 48 ميليون و 500 هزار تومان، پژو پارس به قيمت 83 ميليون و 
500 هزار تومان، چانگان به قيمت 140 ميليون تومان، دنا 108 ميليون 

تومان و رانا به قيمت ۷2 ميليون و 500 هزار تومان رسيده است. 
   علت نابساماني كجاست ؟ 

محمد عزيزي، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي 
در تبيين چرايي وضعيت كنوني بازار خودرو به الف مي گويد: بخشي از 

آشفتگي بازار به علت سوء مديريت خودروسازان است. 
وي با بيان اينكه هزينه س��ربار يك��ي از عوام��ل تعيين كننده هزينه 
تمام شده خودرو است، خاطر نش��ان كرد: اين هزينه را در حال حاضر 
مردم مي دهند. متأس��فانه به عل��ت تورم نيرو، منابع انس��اني، هيئت 

مديره ها، شركت هاي زيان ده، هزينه سربار خودروسازان باالست. 
عزيزي گفت: در حال حاضر شركت هايي در زيرمجموعه دو خودروساز 

وجود دارد كه هيچ كاري نمي كنند،  ولي اعضاي هيئت مديره دارند. 
نماينده مردم ابهر در مجلس با اشاره به دخالت وزارت صنعت در صنعت 
خودروس��ازي تصريح كرد: دخالت دولت در صنعت خ��ودرو و حمايت از 
آنها موجب شده تا كار خراب شود. وي ضمن انتقاد از رفتار دوگانه وزارت 
صنعت در برخورد با دو خودروساز گفت: چرا اين وزارتخانه به خود اجازه 
مي دهد كه در يك سال چندين بار مديرعامل يك خودروسازي را تغيير 
دهد، درحالي كه ديگر مديرعامل خودروس��از بزرگ كشور چندين سال 
است كه بدون تغيير مانده است. عزيزي با بيان اينكه مديران خودروسازي 
براي ماندن در قدرت از جيب مردم هزينه مي كنند، گفت: ساختار و نحوه 
مديريت خودروسازي كشور دچار ايراد اس��ت كه بايد تغيير كند. وي لغو 
ممنوعيت واردات خودرو را يكي ديگر از راه حل ها دانست و گفت: خودروساز 
به هر قيمتي كه دلشان مي خواهد قيمت خودرو را افزايش مي دهد، مگر 
اينكه واردات خودرو به كشور با تعرفه منطقي باز شود. عزيزي با طرح اين 
سؤال كه چرا فقط خودروسازان داخلي زيان ده عمل مي كنند، در حالي كه 
خودروسازان بخش خصوصي اين ش��رايط را ندارند، گفت: چرا بايد منابع 

عظيم بانكي صرف اين دو خودروساز بزرگ شود؟
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فضاي اقتصادي جامع�ه در حالي تحت تأثير 
تبعات ناش�ي از رش�د بهاي ارز، بودجه سال 
98، اخبار مربوط به لوايح چهارگانه و ش�دت 
گرفت�ن ركود تورمي اقتص�اد ق�رار دارد كه 
بازار س�رمايه ني�ز بالطب�ع از اي�ن وضعيت 
اثر پذيرفته اس�ت، به طور ي كه روز گذش�ته 
ش�اخص كل ب�ورس ته�ران با كاه�ش 958 
واحدي به رقم 156 هزار و 155 واحد رس�يد. 
در اين ميان در ش�رايطی كه حجم نقدينگی 
با عب�ور از ارزش تولي�د ناخال�ص داخلی به 
محدوده 18۰۰ه�زار ميليارد توم�ان نزديک 
شده است، خود بازار س�رمايه هم اين روزها 
به مش�كل كمب�ود نقدينگی خورده اس�ت. 
به گزارش »جوان«، بخش مالي اقتصاد ايران اعم 
از بانك، بيمه، بورس و صندوق هاي بازنشستگي 
هر يك به نسبت سهم خود از نظام تأمين مالي 
كشور با چالش هاي خاص خود دست و پنجه نرم 
مي كند و از آنجايي كه منتخبي از ش��ركت هاي 
فع��ال در حوزه ه��اي مختلف در بازار س��رمايه 
وجود دارد، از اين رو از طري��ق واكاوي صنايع و 
ش��ركت هاي موجود در بازار سرمايه مي توان به 

چالش هاي هر بخش و صنعت پي برد. 
اين روزها بسياري از بنگاه هاي وابسته به توليد در 
بازار سرمايه كه وابستگي به واردات دارند به واسطه 
جهش بهاي ارز از 4به 12هزار تومان بايد نقدينگي 
بيش��تري را صرف تأمي��ن كاال و موج��ودي انبار 
خود كنند، از اين رو عموماً اين دسته از شركت ها 
با كمبود س��رمايه در گ��ردش و نقدينگي مواجه 
شده اند، از س��وي ديگر، بنگاه هايي كه به نوعي از 
افزايش بهاي ارز به دليل ص��ادرات محور بودن يا 
برخورداري از حساب ها منابع ارزي از تسعير نرخ 
ارز بهره برده اند، وضعيت خوبي را تجربه مي كنند، اما 
در عين حال بهره مندان از تسعير نرخ ارز همانند 
بانك ها به دليل س��اختار پر هزينه ش��ان وضعيت 
گوناگوني را تجربه مي كنند و برخي از آنها به زيان 
خورده اند و براي خروج از شموليت ماده 141 دست 

به دامن تجديد ارزيابي دارايي ها شده ا ند. 
از س��وي ديگ��ر، ريس��ك هاي مربوط ب��ه اقتصاد 
بين الملل و بازار هاي جهاني و تحريم هاي ناعادالنه 
امريكا و مواردي چون محدوديت دسترسي ايران به 
نظام بانكي دنيا بالطبع ريس��كي را متوجه اقتصاد 
ايران و بنگاه ها كرده است، در اين ميان بودجه سال 

98 با توجه به تأكيدهاي ف��راوان براي اصالحات 
ساختاري نيز مقوله اي است كه مي تواند روي بازار 
سرمايه اثر بگذار د، به طور نمونه در بخش واگذاري 
دارايي هاي مالي بازار سرمايه با توجه به اينكه تأمين 
مالي دولت از اين نوع اس��تقراض ب��ه مرز 60 هزار 
ميليارد تومان رسيده اس��ت بايد در سال آتي نيم 
نگاهي به اشتهاي دولت براي تأمين مالي از اين ابزار 
مالي داش��ت، به ويژه اينكه در 9ماهه سال جاري 
از محل واگذاري دارايي هاي س��رمايه اي مرتبط با 
سرمايه هايي چون نفت و مشتقات حدود 90هزار 
ميليارد تومان بوده اس��ت و امكان دارد سال آتي با 
توجه به رفتار خصمانه امريكا نسبت به دسترسي 
ايران به بازارهاي جهاني دسترسي به منابع ارزي 
ناشي از صادرات نفت با ريسك بيشتري مواجه شود 
و در عين حال كاهش درآمدهاي مالياتي نسبت به 
پيش بيني هاي مصوبه بودجه اي در 9 ماهه س��ال 
جاري خبر از فشار به بازار سرمايه براي تأمين مالي 
دولت مي دهد كه بايد تحليلگران توجه ويژه اي به 

تأمين مالي دولت از بازار سرمايه داشته باشند. 
در ادامه بايد عنوان داشت كه گزارش هاي 9ماهه 
شركت ها چندان اميد وار كننده نبوده است و چنگي 

به دل بسياري از تحليلگران و كارشناسان نمي زند، 
همچنين متغيرهاي بخش پولي نشان مي دهد كه 
حجم نقدينگي به مرز 1800هزار ميليارد تومان 
رسيده است و حتي از ارزش توليد ناخالص داخلي 
كش��ور عبور كرده اس��ت، از اين رو تورم مي تواند 
متغيري باشد كه سال آتي بازار سرمايه و در صورت 
صدور مجوزهاي افزايش قيمت بسياري از صنايع 
را تحت تأثير قرار ده��د و موجب تغيير و تحوالت 
پيوس��ته صورت هاي مالي از ناحيه قيمت فروش 
محصوالت و در عين حال هزينه ها شود، كما اينكه 
مقوله تجديد ارزيابي دارايي ها و وضعيت موجود در 
بخش خودروسازي مؤيد اين مقوله است. در همين 
راس��تا گاليه از كمبود نقدينگ��ي در بخش هاي 
مختلف به رغم رقم باالي حجم نقدينگي در كشور 
نش��ان مي دهد كه مان��دگاري نقدينگي به دليل 
پرداخت سود باال در بخش بانك در اين حوزه زياد 
است و حال آنكه تأمين مالي از بانك هم نرخ سود 
باالي خود را دارد كه مورد گاليه صنايع اس��ت؛ از 
ديگر سو همانطور كه گفته شد جهش ارز عطش 
نقدينگي سرمايه در گردش را تشديد كرده است 
كه اين نيز به دليل بانك محور بودن نظام مالي ايران 

فشار بر اين بخش را تشديد مي كند. 
   افت 958 واحدي شاخص كل بورس

شاخص كل قيمت و بازده  نقدي بورس اوراق بهادار 
تهران )تدپيكس( در پايان معامالت روز يك شنبه 
28 بهمن ماه 9۷ با كاه��ش 958 واحدي به رقم 
156 هزار و 155 واحد رسيد. معامالت سهام در 
نماد معامالتي شركت هاي پااليش نفت اصفهان 
با 55 واحد و نفت بهران با 36 واحد و پااليش نفت 
تبريز با 32 واحد افزايش بيش��ترين تأثير مثبت 
را بر برآورد ش��اخص كل بورس ب��ه نام خود ثبت 
كردند. ارزش كل معامالت بورس تهران در حالي 
به بيش از 338 ميليارد تومان نمايش داده شد كه 
ناشي از دست به دست ش��دن يك ميليارد و 89 
ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 110 

هزار و 491 نوبت داد و ستد بود. 
يكي از رويدادهاي جالب حوزه بازار سرمايه در 
روز گذشته در بخش فرابورس آن بود كه پذيرش 
اوراق بهادار ناشر »شليا« از فهرست اوراق بهادار 
پذيرفته شده در فرابورس ايران با تصميم هيئت 
پذيرش لغو شد. اين سهم فراز و فرود هاي خاص 
خود را در طول سال هاي گذشته طي كرد. نماد 
معامالتي ناشر »شليا« پس از گذشت 3 سال و 
9 ماه حضور در بازار دوم فرابورس، در راس��تاي 
اجراي تبص��ره 3 ماده 41 مكرر دس��تور العمل 
پذيرش، به جمع ش��ركت هاي حاضر در تابلوي 

»ب« بازار پايه فرابورس پيوسته است.

بازار سرمايه هم مشكل نقدينگی دارد 

تاريخ بورس به فصل ريسک رسيد

نگاهي به بازار سرمايه در روز گذشته 

رشد سايه غول ريسک بر سر بازار سرمايه

هادی غالمحسینی
  گزارش   یک

هزينه ترانزيت هوايي هر گوسفند 8۰ دالر 
زميني 4 دالر 

مديران نااليق در بازار گوشت را بركنار كنيد
دبير كل اتاق بازرگاني مش�ترك ايران و ع�راق گفت: هفته اي 5۰ 
هزار گوس�فند وارد كش�ور مي ش�ود كه براي هزينه هر گوسفند 
براي ترانزيت هواي�ي 8۰ دالر )حدود يک ميليون تومان( اس�ت. 
اين در حالي اس�ت ك�ه ترانزي�ت زمين�ي از كش�ورهاي منطقه 
در ح�دود ۲ ت�ا 4 دالر اس�ت و نمي دان�م چ�را پش�تيباني امور 
دام در حال�ي ك�ه دام زنده در كش�ورهاي آس�ياي ميان�ه مانند 
قزاقستان كيلويي ۲ دالر است، از روماني و هوايي وارد مي كنيم ؟ 
دكترسيد حميد حسيني در گفت و گو با »جوان« بابيان اينكه گراني 
در گوشت بيش��تر از گراني در بازار ارز است، خاطر نش��ان كرد: بازار 
گوش��ت 120 هزار توماني در كش��ور افتضاح مديريتي است، زيرا با 
وجود تخصيص 600 ميليون دالر ارز 4200 توماني همچنان ما دچار 

مشكل هستيم. 
دبير كل اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق با بيان اينكه اگر مسئولي 
در انجام وظايف خود ناتوان است، بايد بركنار شود، افزود: اگر مي خواهيم 
قيمت ها در داخل به تعادل برس��د، بايد راه ترانزي��ت دام زنده را براي 
عراقي ها از كشورهاي همسايه ش��رقي فراهم كنيم و در اين باره مانع 

اصلي سازمان دامپزشكي است كه در اين باره كوتاهي مي كند. 
 وي با اشاره به اينكه علت اصلي گراني گوشت تقاضاي شديد عراقي ها 
به گوسفند تازه اس��ت، گفت: هم اكنون گوش��ت تازه در عراق حدود 
14 دالر ) 180 هزار تومان ( است و اين قيمت ها مانند يك مكنده قوي 

دام هاي زنده ايران را به آنجا مي كشاند. 
وي دليل كاهش گوشت گوسفند در عراق را ممنوعيت استراليايي ها و 
نيوزلندي ها دانست و گفت: آنها صادرات دام زنده را به بهانه آنچه آنها 
»بدرفتاري با گوس��فند« مي دانند، ممنوع كرده اند و اختالف قيمت 
گوشت دام زنده در ايران و عراق زياد است، قاچاق گوسفند از محدوده 

كرمانشاه به شدت زياد شده است. 
سيد حميد حسيني با تأكيد بر اينكه قاچاق گوسفند صرفاً با بگير 
و ببند و برخورد نيروي انتظامي قابل حل نيس��ت، افزود: عراقي ها 
واردات گوشت گرم را مجاز نمي دانند،بنابراين بستن ترانزيت دام 
زنده به سمت عراق به معني تشديد قاچاق دام زنده و فشار به ذخاير 
ژنيكي ايران است. وي خاطر نشان كرد تنها راه كنترل فشار اجازه 
ترانزيت و امضای تفاهمنامه بين مبدأ و مقصد و همكاري س��ريع 
سازمان دامپزشكي با عراقي هاست كه در اين صورت هم بازار ايران 
و هم بازار عراق آرام مي گيرد به عالوه درآمد مناس��بي هم نصيب 

صنعت حمل و نقل و تجار ما مي كند. 

معاون اجرايي جهاد نصر:
تأخير در اجراي فاز 2 طرح 

هكتاري به زيان منافع ملي است   هزار   ۵۵۰
پيون�د ف�از 1 و ۲ اراض�ي 55۰ ه�زار هكت�اري اكن�ون يك�ي از 
خواس�ته هاي عموم�ي كش�اورزان، مس�ئوالن خوزس�تان و 
اي�الم شده اس�ت و هرگون�ه تأخي�ر در تكمي�ل كار، ب�ه زي�ان 
مناف�ع مل�ي و بهره ب�رداران اي�ن دو اس�تان تمام خواهد ش�د. 
 مهندس حسن عالقه بند معاون اجرايي مؤسسه جهاد نصر گفت: عالوه 
بر منويات مقام معظم رهبري، در مصوبه دولت محترم نيز بر تكميل 

طرح تا رسيدن به اهداف 550 هزار هكتار تأكيد شده است. 
وي افزود:با توجه به تأكيدات فوق وتخصيص آب مورد نياز فاز 2 از سوي 
وزارت نيرو، مسئوالن اختصاص بودجه بايد براي تخصيص اعتبار مورد 
نياز طرح ظرف چهار سال آينده اهتمام ويژه داشته باشند تا مجموعه كار 
به درستي تكميل شود. معاون اجرايي جهاد نصر گفت:اگر 100ميليون 
دالر مطالبات معوقه س��ال جاري تأمين نش��ود، باع��ث ايجاد تبعات 
اجتماعي در ايام پاياني سال در خوزستان و بروز مشكالت اقتصادي براي 

مشاوران، پيمانكاران و توليد كنندگان تجهيزات فني مي شود. 
 مهندس عالقه بند افزود: اكنون با توجه ب��ه حضور پيمانكاران بومي 
طرح در منطقه و با تجارب اندوخته شده اجراي فازيك، امكان تسريع 
در اجراي فاز 2 با ش��رايط كيفي و كمي بهتر فراهم است. وي گفت: 
خواهش من از مسئوالن اين است كه اجازه ندهند سازمان كار از هم 
گسس��ته ش��ود.  معاون اجرايي جهاد نصر افزود: در چنين شرايطي 
مي توان با 100 ميليون دالر اعتبار صندوق توس��عه ملي كه مصوب 
هيئت محترم دول��ت اس��ت، كار را در ايام پاياني س��ال جاري ادامه 
داد.  عالقه بند با اشاره به آغاز موعد بودجه نويسي در مجلس شوراي 
اسالمي گفت: پيشنهاد ما به دولت و مجلس محترم اين است كه بر اي 
س��ال 98 نيز از محل صندوق توس��عه ملي 200 ميليون دالر جهت 
ادامه فاز 2 اختصاص دهند تا براي سال  آينده پيش از تصميمات مالي 
جديد، فاينانس يا سرمايه گذاري بخش خصوصي، حتي براي لحظه اي 

فعاليت اجرايي تعطيل نشود. 
........................................................................................................................

 سازمان دامپزشكي 
ذبح غير شرعي طيور را رد كرد

مس�ئول صي�د و ذب�ح ح�وزه نمايندگي ول�ي فقيه در س�ازمان 
دامپزش�كي كش�ور گف�ت: در صورتي ك�ه ادعاي عرض�ه طيور 
ب�دون ذب�ح ش�رعي صح�ت داش�ت، ناش�ران عك�س جعل�ي 
در ش�بكه هاي مج�ازي ب�ه ط�ور حت�م ن�ام برن�د و كش�تارگاه 
نمي كردن�د.  مخ�دوش  ش�ده  منتش�ر  عكس ه�اي  در  را 
به گزارش س��ازمان دامپزش��كي كش��ور، مس��ئول صيد و ذبح حوزه 
نمايندگي ولي فقيه در س��ازمان دامپزش��كي كش��ور درباره انتشار 
تصاويري مبني بر عرضه گوشت مرغ گرم ذبح نشده در سطح بازار افزود: 
هيچ دستگاهي براي انجام ذبح شرعي در كشتارگاه هاي كشور وجود 

ندارد و تمامي اين عمليات توسط نيروي انساني انجام مي شود. 
اكبر قره خانلو با بيان اينكه هم اكنون ۷00 ناظر شرعي بر كشتار دام 
و طيور كشتارگاه هاي سراسر كشور نظارت مستمر دارند، اظهار كرد: 
در عين حال فرآيند كشتار از ابتدا تا بسته بندي مورد كنترل ناظرين 
شرعي و بهداشتي سازمان دامپزش��كي كشور است، بنابراين احتمال 

عرضه گوشت مرغ بدون ذبح در مراكز صنعتي يا سنتي وجود ندارد. 
وي با اشاره به اينكه اگر اين ادعا صحت داش��ت به طور حتم نام برند 
و كش��تارگاه را در عكس هاي منتشر ش��ده، مخدوش نمي كردند تا با 
رسيدگي سازمان دامپزشكي كش��ور متخلفان مجازات شوند، اضافه 
كرد: در سال هاي اخير عالوه بر تشديد نظارت هاي سختگيرانه بر كشتار 
دام و طيور در ايران، براي واردات گوش��ت قرمز و حتي مرغ نيز داراي 
ناظران شرعي فعال در كشتارگاه هاي كشورهاي مبدأ هستيم. وي از 
شهروندان مسئول خواست در صورت مشاهده چنين تخلفاتي به طور 
حتم مراتب را فوري با مشخصات برند، كشتارگاه و آدرس به سازمان 
دامپزشكي كشور يا حوزه نمايندگي ولي فقيه در وزارت جهادكشاورزي 

اطالع دهند تا با متخلفان برخورد قانوني شود. 
اين مقام مسئول در حوزه نمايندگي ولي فقيه سازمان دامپزشكي كشور 
با اشاره به اينكه ناظران شرعي بر سه مسئله حليت يعني ذبح مطابق 
با موازين شرعي، طهارت به معني شست  و شو و پاك كردن الشه ذبح 
شده به هنگام خروج از كشتارگاه و مبرا بودن الشه ذبح شده از هرگونه 
اجزاي حرام تأكيد دارند، تصريح كرد: افراد ذبح كننده در كشتارگاه هاي 
دام و طيور كشور و خارج از كشور به صورت كامل دوره هاي آموزش و 

احكام فقهي ذبح را مي آموزند و مجوز ذبح دريافت مي كنند.

رئيس كل بانک مركزي خبر داد
عرضه ارز به زودي افزايش مي يابد

رئيس كل بانک مركزي با اشاره به فعاليت عده اي براي ايجاد تالطم در 
بازار ارز نوشت: اين عوامل، اطمينان دارند با صدور مجوز اخير بانک 
مركزي به برخي صادركنندگان براي عرضه ارز خود در صرافي ها در 
يک  ماه باقيمانده سال، تعادل بازار به نفع عرضه به هم خواهد خورد. 
عبدالناصر همتي،  رئيس كل بانك مركزي در صفحه اينس��تاگرامي خود 
نوش��ت: در روزهاي اخير، به مدد اظهارات و انذار برخي افراد در خصوص 
احتمال رد اليحه پالرمو يا سررس��يد ش��دن س��پرده هاي 20 درصدي، يا 
وضعيت بودجه 98 و جو منفي ناش��ي از تالش براي ارائه برخي طرح ها و 
اقدامات غيرمتعارف، عواملي كه عالقه مند برهم زدن بازار ارز و ايجاد نوسان 
در آن هستند، تالش كرده اند بر موج افزايشي سوار شده و نوساناتي، هر چند 
اندك در بازار ايجاد كنند. اين عوامل، اطمينان دارند كه با صدور مجوز اخير 
بانك مركزي به برخي صادركنندگان براي عرضه ارز خود در صرافي ها در 
يك ماهه باقيمانده سال، تعادل بازار به نفع عرضه به هم خواهد خورد ،بنابراين 
اقدام به پيشگيري كرده و جو تبليغاتي الزم را براي خنثي كردن آن به وجود 
آوردند. بانك مركزي براي جلوگيري از بي ثبات��ي در بازار حضور دارد و در 

صورت ضرورت اقدامات الزم را انجام خواهد داد.

مهران   ابراهيميان

معاون دفت�ر برنامه ري�زي كالن آب و آبفاي 
وزارت نيرو گفت: رش�د تولي�د محصوالت 
كشاورزي و صادرات قانوني و غيرقانوني آن 
باعث برداشت بيشتر از منابع آب كشور شده 
و آب زيرزميني وارد مرز خطر خواهد ش�د. 
به گ��زارش پاي��گاه اطالع رس��اني وزارت نيرو 
)پاون(، هدايت فهمي با اعالم هشدار در مورد 
افزايش برداشت از منابع آب زيرزميني به دليل 
مزيت صادراتي محصوالت كش��اورزي گفت: 
اضافه  برداش��ت از آب ه��اي زيرزميني به طور 
متوس��ط س��االنه 6 ميليارد مترمكعب است و 
پيش بيني مي شود، در صورت صادرات بي رويه 
در بخش كش��اورزي و عدم رف��ع چالش هاي 
موجود، اي��ن رق��م ب��ه بي��ش از 12 ميليارد 

مترمكعب برسد. 
وي ب��ا تأكيد بر ض��رورت مراقبت و حفاظت 
مؤثرتر از منابع آب زيرزميني اظهار كرد: در 
حال حاضر مصرف ناخالص بخش كشاورزي 
از آب زير زميني حدود 56 ميليارد مترمكعب 
و از آب ه��اي س��طحي ح��دود 34 ميليارد 

مترمكعب است. 
فهمي با بيان اينكه محاسبات و ارزيابي هاي انجام 

شده در خصوص بهره برداري بخش كشاورزي 
از منابع آب در س��ال آينده نش��ان مي دهد كه 
محصوالت كشاورزي و دامي به شدت از مزيت 
صادراتي برخوردار خواهند شد، افزود: بنابراين 
در سال آتي با رشد توليد محصوالت كشاورزي و 
صادرات قانوني و غيرقانوني آن، برداشت بيشتر 
از منابع آب كشور صورت مي گيرد و دست اندازي 
به منابع آب، به ويژه آب زيرزميني وارد مرز خطر 

خواهد شد. 
معاون دفتر برنامه ريزي كالن آب و آبفاي وزارت 
نيرو ادامه اين شرايط را به منزله تاراج و نابودي 
بي بازگش��ت منابع آب زيرزميني دانست و بر 

مراقبت بيشتر از آن تأكيد كرد. 
وي عوامل��ي چ��ون ناكارآمدي ب��ازار عرضه و 
تقاضاي محص��والت كش��اورزي، عدم كارايي 
نظام تعرفه اي صادرات و واردات، سهولت قاچاق 
محصوالت كش��اورزي و دامي در ابعاد وسيع، 
نوس��انات ش��ديد بهاي محصوالت كشاورزي 
در س��ال هاي مختلف و پايين بودن بنيه مالي 
و درآمد توليدكنندگان بخش كش��اورزي را از 
جمله محورهاي تأثيرگذار در چالش هاي ذاتي 

و عارضي اين بخش عنوان كرد.

خطرناكشدنوضعيتآبهايزيرزميني
بارشدصادراتكشاورزي
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