
رئيس مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي 
وزارت جهاد كش�اورزي با اعالم اينكه دولت 
ب�راي خريد ماش�ين آالت كش�اورزي بدون 
محدودي�ت تس�هيالت مي پردازد،گف�ت: 
تمام�ي توليد كنن�دگان كش�ور مي توانن�د 
بدون محدوديت، كاالي خود را با تس�هيالت 
بانكي به ف�روش برس�انند، 80 درصد قيمت 
كاالهايش�ان توسط دولت تس�هيالت بانكي 
با كارمزد 15درصد داده مي ش�ود. همچنين 
كش�اورزان مي توانند با مراجعه به بانك هاي 
كش�اورزي از تولي�دات اي�ن كارخانجات و 
توليد كنندگان بدون محدوديت خريد كنند. 
 در آيين رونمايي از پوس��تر دومين نمايش��گاه 
بين المللي كش��اورزي تهران اتماك-  اي فارم، 
دكتر كامبيز عباسي با اش��اره به اينكه برگزاري 
نمايشگاه ماشين آالت كش��اورزي و حمايت از 
آن جزو اولويت ه��اي وزارت جهاد كش��اورزي 
است، اظهار كرد:: تمامي توليدكنندگان كشور 
مي توانند بدون محدوديت كااله��اي خود را با 
تس��هيالت بانكي به فروش برس��انند. برگزاري 
نمايش��گاه ها منجر مي ش��ود كه فرآيند توسعه 

صنعتي و توسعه مكانيزاسيون تسريع شود. 
 عباس��ي مي گوي��د: در كن��ار برگ��زاري اي��ن 
نمايشگاه، يك روز را به عنوان روز مزرعه در نظر 
گرفته شده است. محوريت برنامه ها در اين روز 
به كارگيري ماش��ين هاي نوين و انجام عمليات 
توس��ط ماش��ين هاي كش��اورزي نوين است تا 

كشاورزان بتوانند با نحوه عملكرد اين ماشين ها 
آش��نا ش��وند. در اين نمايش��گاه از شركت هاي 
خارجي نظير ايتالي��ا و آلمان  نيز دعوت به عمل 
آمده است و اميدواريم كه تحريم ها تأثيري روي 
حضور اين شركت ها در نمايشگاه نداشته باشد. 

دكتر عباس��ي مي گويد: اين نمايشگاه ها جايي 
براي عرضه كاالهاي داخلي است كه در راستاي 
اقتصاد مقاومتي بايد به اين خود باوري برس��يم. 
خوشبختانه در بخش ماش��ين آالت كشاورزي 
يك خود اتكايي 95 درص��دي صورت پذيرفته 

است و ما عموماً در ماشين هايي نظير ماشين هاي 
زراعتي، باغبان��ي و دام و طي��ور نيازمند تأمين 
از مبادي واردات هس��تيم كه اميدواريم دولت 
تدبيري بينديشد و براي سرمايه گذاري در اين 

بخش تسهيالتي را در نظر بگيرد. 
وي ادام��ه داد: ب��راي حض��ور ش��ركت هاي 
خارجي، مناب��ع زي��ادي را مانند ام��كان خريد 
ماشين آالت كشاورزي در كشور تأمين كرديم و 
طي پنج سال گذشته نزديك به 6 هزار ميليارد 
توم��ان س��رمايه گذاري در اي��ن زمين��ه اتفاق 

افتاده است، در نتيجه يك امنيت خاطري در بازار 
ماشين آالت كشاورزي در كشور به وجود آمده كه 

باعث ترغيب شركت هاي خارجي مي شود. 
عباسي افزود: تمامي توليد كنندگان كشور 
مي توانند ب��دون محدودي��ت، كاالي خود 
را با تس��هيالت بانكي به فروش برس��انند، 
80 درصد قيمت كاالهايشان توسط دولت 
تس��هيالت بانكي با كارمزد 15درصد داده 
مي شود. همچنين كش��اورزان مي توانند با 
مراجعه به بانك هاي كش��اورزي از توليدات 
اين كارخانج��ات و توليد كنن��دگان بدون 

محدوديت خريد كنند. 
 همچنين تصريح كرد: در حوزه مكانيزاس��يون 
زمين هاي كشاورزي آمارها مختلف است. به طور 
مثال در حوزه مكانيزاس��يون برنج كشور،اوايل 
دولت 10 ت��ا 12 درصد زمين ه��ا مكانيزه بود و 
االن اين رقم به 70 تا 75درصد رسيده است. در 
حوزه محصوالت صنعت��ي مانند كلزا و دانه هاي 
روغني سيب زميني مكانيزاس��يون بيش از 90 
درصد رشد داشته اس��ت. در محصوالت غالت؛ 
نفوذ مكانيزاس��يون حدود 80 درصد است، ولي 
در حوزه باغباني اين رقم حدود 20 درصد است 
كه به دنبال توسعه بيش��تر آن هستيم. گفتني 
اس��ت دومين نمايش��گاه بين المللي كشاورزي 
اتماك -  اي ف��ارم در تاريخ 21 تا 2۴ ش��هريور 
ماه سال جاري در محل نمايش��گاه شهر آفتاب 

برگزار مي شود.

رئيس مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي وعده داد

تسهيالت بدون محدوديت براي خريد ماشين آالت كشاورزي
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قيمت گذاري و نحوه عرضه صنايع فوالدي در 
داخل باعث شده تا نه صنايع پايين دستي و نه 
صنايع باالدستي راضي باشند و در اين ميان 
دالالن با اج�اره مجوز هاي فع�االن در حوزه 
لول�ه و پروفيل در ح�ال درو كردن س�ود در 
بازاربورس هس�تند. از همين رو شركت هاي 
ف�والدي در اعت�راض ب�ه ادام�ه سياس�ت 
ارزان فروش�ي محصوالت ف�والدي و معدني 
در بازار رس�مي كاال و در نامه اي به وزير امور 
اقتص�ادي و دارايي، خواس�تار پاس�خگويي 
نس�بت به سودرس�اني ب�ه دالالن ش�دند. 

با ادامه سياست ارزان فروشي محصوالت فوالدي 
و معدني در بازار رس��مي كاال، سهامداران اين 
شركت ها در دومين نامه سرگشاده خود اين بار 
مسعود كرباسيان، وزير اقتصاد و رئيس شوراي 
عالي بورس را خطاب قرار داده اند. آنها در نامه 
خود به وزير اقتصاد، از عدم واكنش و بي اعتنايي 
اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور و 
رئيس س��تاد اقتصاد مقاومتي به درخواس��ت 
رس��يدگي به ماجراي قيمت گذاري دستوري 
محصوالت فوالدي در بازار رس��مي كاال انتقاد 

كرده اند. 

در اين نامه به بسته ارزي جديد دولت اشاره شده 
و آمده است: وقتي تورم دالر به طور واضح توسط 
دولت پذيرفته مي شود و صادركننده تنها در اين 
نرخ ها حاضر ش��ده دالر خود را ب��ه ريال تبديل 
كند، چطور دولت به خ��ود اين اجازه را مي دهد 
كه صنعت ف��والد را مجبور كن��د محصول خود 
را بر مبناي دالر ۴200 تومان��ي در بازار داخلي 

عرضه كند!؟
سهامداران شركت هاي فوالدي در نامه خود به 
كرباسيان يك پرس��ش بنيادي مطرح كرده اند 
و اينكه مگ��ر باالتري��ن مقام تصمي��م گيرنده 

بورس هاي كااليي شوراي بورس نيست، پس چرا 
به وزارت صنعت، مع��دن و تجارت اجازه چنين 
دخالت بزرگي داده ش��ده و وزير صمت و معاون 
او چندين بخش��نامه در رابطه ب��ا قيمت گذاري 

دستوري فوالد در بورس كاال صادر كرده اند!؟
در پايان اين نامه آمده اس��ت: ش��ما ب��ه عنوان 
وزي��ر اقتصاد و رئيس ش��وراي بورس مس��ئول 
مستقيم رس��يدگي به اين ماجرا هستيد. چرا از 
حقوق س��هامداران دفاع نمي كنيد ؟ چه كسي 
پاسخگوي سودرساني به دالالن از جيب سهامدار 

و توليد كننده است؟

در نامه فوالدی ها به وزير اقتصاد مطرح شد

جلوی سود هاي باد آورده دالالن را بگيريد

  صنعت

مظاهري: آرامش به بازار ارز بازگشته است
رئيس كل اسبق بانك مركزي گفت: چند 
تصميم عقاليي كه بانك مركزي گرفت 
و بعد به تصويب دولت و ستاد هماهنگي 
قوا رساند، باعث آرامش در بازار ارز در 

اين چند روز شده است. 
طهماس��ب مظاهري در مصاحبه با راديو 
با اشاره به انتصاب رئيس كل جديد بانك 
مركزي گفت: مجموعه دس��تورالعمل هاي مكملي ك��ه ظرف چند روز 
گذشته صادر شد،  نسبت به تصميمات 21 فروردين، معقول تر، صحيح تر 
و اميدواركننده تر است، اما همچنان چند مصوبه اي كه در چند روز اخير 
صادر شده نيازمند چند نكته تكميلي است كه در حال صدور آنها هستند. 
رئيس كل اس��بق بانك مركزي گفت: اگر بانك مركزي بتواند استقالل 
عمل و رأي كارشناسي خود را حفظ كند و مواردي غير از مصلحت به بانك 
مركزي ديكته نشود، مي توان اميدوار بود كه وضع اقتصاد حداقل در حوزه 

سياست هاي پولي و بانكي به نظم و آرامش برسد. 
رئيس كل اس��بق بانك مركزي افزود: اگر شرايط اقتصادي به گونه اي 
پيش رود كه صادر كنندگان از جمله مديران پتروش��يمي ها احساس 
كنند كه مي توانند ارز خود را در بازار بفروشند و سود معقولي را براي 
واحدشان كسب كنند، هم عقل اقتصادي و هم تكليف دولت و منافع 

ملي حكم مي كند، اين كار را انجام دهند. 
...........................................................................................................................
هشدار اديب درباره تعطيلي صنعت كشور

يك كارش�ناس اقتصادي با اش�اره به 
اينكه با بسته جديد ارزي، صنعت ايران 
بايد به ن�رخ روز بخ�رد و به ن�رخ روز 
بفروشد، تأكيد كرد: كساني كه آفتاب 
كارخانه ها را به عمر نديده اند، صنايعي 
را كه طي ۲0 س�ال ايجاد شده طي سه 

ماه دارند تعطيل مي كنند. 
به گزارش »جوان«، محمد حس��ين اديب در يادداش��ت خ��ود در فضاي 
مجازي با انتقاد از سياست ارزي جديد دولت تأكيد كرد: با قطع سوبسيد 
ارزي به واحدهاي توليدي، احتمال تعطيلي بسياري از آنها در سه ماه آينده 
وجود دارد. صنعت ايران از سال 1٣80 تا 1٣91 به شدت رشد كرد، اما رشد 
صنعت ناشي از يارانه انرژي بود. در سال 1٣80 قيمت نفت 17 دالر بود و 
در سال 1٣90 قيمت نفت به 100 دالر رسيد، اما قيمت انرژي براي توليد 
صنعتي در ايران بسيار كمتر از افزايش قيمت نفت، افزايش يافت، تقريباً 
انرژي به قيمت رايگان، در اختيار صنعت قرار مي گرفت. وي نوشته است: 
صنايع پتروشيمي و فوالد كه انرژي را مفت دريافت مي كردند، محصوالت 
خود را نيمه رايگان در داخل توزيع مي كردند،بنابراين يك دس��ته صنايع 
چهارم در ايران رشد كرد؛ صنايعي كه پتروشيمي و فوالد مفت را مي گرفتند 
و با مقداري قطع��ات وارداتي هم��راه   و آن را به محص��ول نهايي تبديل 
مي كردند. وي در پايان نتيجه گيري كرده است: صنعت داخلي پتروشيمي 
و فوالد را به قيمت بازار جهاني درياف��ت مي كند،بنابراين اين صنعت بايد 
تعطيل مي شد، اما يارانه ارزي يا ارز مبادله اي جايگزين پتروشيمي و فوالد 
مفت شد، صنعت تا قبل از آبان 96، حدود 800 تومان يارانه ارزي دريافت 
مي كرد، به عبارت صريح تر هر دالر را 800 تومان ارزان تر خريداري مي كرد. 
80 درصد صنايع ايران به غير از پتروشيمي و فوالد و سيمان، اگر بخواهند 
پتروش��يمي و فوالد را به قيمت جهاني بخرند و دالر را هم به قيمت آزاد 
خريداري كنند، در پايان مهر ماه تعطيل خواهند بود. نتيجه بس��ته ارزي 
جديد دولت كه مس��تلزم قطع ارز يارانه اي به صنعت است، تعطيل شدن 
اين قبيل صنايع طي سه ماه است،بنابراين پيشنهاد مي شود، متوقف كردن 
ناگهاني يارانه ارزي به صنعت تدريجي باشد، زيرا قطع ناگهاني آن فقط به 

تعطيل شدن صنعت و بيكارشدن تعداد زيادي كارگر مي انجامد.

مبادله 9/5 ميليون فقره چك در كشور
تعداد چك هاي برگشتي افزايش يافت 

ح�دود 9/5 ميلي�ون فق�ره چ�ك ب�ه ارزش�ي بال�غ ب�ر 8٦٦ 
ه�زار ميلي�ارد ري�ال در تي�ر م�اه 1٣9٧، در كل كش�ور 
مبادل�ه ش�د كه نس�بت ب�ه م�اه قب�ل از نظ�ر تع�داد و مبلغ به 
ترتي�ب 4/ 4 درص�د و 11/1 درص�د افزاي�ش نش�ان مي ده�د. 
به گزارش »جوان«، در ماه مورد گزارش در اس��تان تهران بالغ بر ۴/٣ 
ميليون فقره چك به ارزشي حدود 500 هزار ميليارد ريال مبادله شد. 
در تير ماه 1٣97، 5٣/۴ درصد از تعداد چك هاي مبادله اي كل كشور 
در سه استان تهران، اصفهان و خراس��ان رضوي مبادله شده است كه 
به ترتيب با ٣6/٣ درصد، 9/۴ درصد و 7/ 7 درصد بيش��ترين سهم را 
در مقايسه با ساير استان ها دارا بوده اند. همچنين69/2 درصد از ارزش 
چك هاي فوق در س��ه اس��تان تهران )57/7 درصد(، خراسان رضوي 
)6/1درصد( و اصفهان )5/۴ درصد( مبادله ش��ده است كه بيشترين 
سهم را در مقايسه با ساير استان ها دارا بوده اند. حدود 1/۴ ميليون فقره 
چك به ارزشي حدود 1۴2 هزار ميليارد ريال در تير ماه 1٣97، در كل 
كشور برگشت داده شده است كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ 
به ترتيب 2 درص��د و 5/ 5 درصد افزايش نش��ان مي دهد. در ماه مورد 
گزارش، در استان تهران بالغ بر ۴70 هزار فقره چك به ارزشي حدود 
77 هزار ميليارد ريال برگشت داده ش��د. در ماه مورد گزارش، در كل 
كشور 1۴/2 درصد از كل تعداد چك هاي مبادله اي و 16/۴ درصد از كل 

مبلغ چك هاي مبادله اي برگشت داده شده است. 
...........................................................................................................................

يك شعبه صرافي پارسيان پلمب شد 
يك�ي از ش�عب صراف�ي پارس�يان ك�ه س�ال ها صراف�ي عامل 
بان�ك مرك�زي در عرض�ه ارز ب�ه ب�ازار ب�ود، پلم�ب ش�د. 
روز پنج ش��نبه رئيس پليس تهران از پلمب 10 صراف��ي و ارائه اخطار 
پلمب به 16 صرافي ديگر خبر داده بود. مش��اهدات خبرنگار فارس از 
صرافي هاي خيابان فردوسي نشان مي  دهد در اين راسته چهار صرافي 
به نام هاي صرافي بختياري، صرافي سليماني، صرافي احمد و شركت 
صرافي پارس��يان، متعلق به بانك پارس��يان پلمب شده است. صرافي 
پارسيان در چند سال اخير همواره به عنوان صرافي عامل بانك مركزي 
اقدام به تزريق ارز به بازار مي كرد و پلمب اين صرافي پس از چند سال 

همكاري با بانك مركزي بسيار عجيب است.
........................................................................................................................

 توزيع سبد غذايي اقشار آسيب پذير
در شهريور ماه

سرپرس�ت وزارت تع�اون، كار و رف�اه اجتماعي از توزيع س�بد 
غذايي در بين طيف وسيعي از اقشار آسيب پذير جامعه خبر داد. 
به گزارش »فارس«، انوشيروان محسني بندپي از توزيع سبد غذايي در 
بين طيف وسيعي از اقشار آسيب پذير جامعه خبر داد و افزود: اين سبد 
حمايتي شهريور ماه س��ال جاري توزيع خواهد شد. سبد مدنظر ضمن 
كامل بودن، تعداد جمعيت بيشتري از اقشار آسيب پذير و طبقات ضعيف 
جامعه را شامل مي شود كه عالوه بر خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد 
و بهزيستي بخشي از بازنشستگان نيز تحت پوشش اين طرح قرار خواهند 
گرفت. سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي همچنين اظهار داشت: 
بسته غذايي براي اقشار آسيب پذير به پيشنهاد معاونت رفاه وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي بوده كه خوشبختانه دستور تأمين منابع مالي اين سبد 

از سوي سازمان برنامه و بودجه صادر شده است.

محتکران نقره داغ شدند 
رئيس پليس تهران: هزاران انبار كاال در جنوب تهران بدون اقدامات نظارتي داريم

در ادام�ه برخ�ورد محك�م ب�ا محتك�ران، 
احتكار كنندگان تهران، ري، كرمان و اصفهان 
نقره داغ ش�دند، با اين حال ب�ه گفته رئيس 
پليس ته�ران ه�زاران انب�ار كاال در جنوب 
تهران بدون اقدامات نظارتي داريم. در ميان 
كاالهاي مكش�وفه هزاران الس�تيك تاريخ 
مصرف گذش�ته و برنج هايي كه در ش�رايط 
نامطل�وب نگهداري ش�ده، ديده مي ش�ود. 

   9 انبار از هزاران !
به گزارش خبرنگار ما از ه��زاران انبار كاالهاي 
احتكار ش��ده اي كه پليس پايتخت گراي آن را 
در جنوب پايتخت به دس��تگاه قضايي داده روز 
گذشته تنها در هاي 9 انبار آن گشوده و كاالهايي 
به ارزش ٣20 ميليارد تومان از آنها خارج ش��د. 
هر چند پليس مي گويد كاالهاي كش��ف ش��ده 
در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت و اداره 
تعزيرات حكومتي استان تهران قرار مي گيرد، اما 
نبايد از تالش صاحبان قدرتمند اين كاالها براي 

بازپس گيري آن غافل ماند. 
 مأموران پليس آگاهي تهران در يك عمليات هاي 
همزم��ان در محدوده جاده ورامي��ن، كهريزك، 
مهدي آباد، جاده خاوران و جاده واوان به 9 انبار 
از كاالهاي اساس��ي احتكار شده دسترسي پيدا 

كردند كه انواع مواد غذايي از قبيل برنج، حبوبات، 
نشاسته، چاي، ادويه و دهها هزار حلقه الستيك 
انواع خودروهاي صنعتي و س��واري مجموعاً به 
ارزش تقريبي ٣20 ميليارد تومان در آن نگهداري 
مي شد. سردار حسين رحيمي در حاشيه بازديد 
از اين انباره��ا به خبرنگاران گف��ت: در برخي از 
سوله ها الستيك هايي كشف شد كه بيش از دو 
سال از زمان انقضاي آنها گذشته بود. با توجه به 
اينكه اين الستيك ها در فضاي باز و زير آفتاب و 
در شرايط نامناس��ب نگهداري شده  بود، كيفيت 
الستيك هاي اوليه و قابليت استفاده هم نداشتند. 
وي ادامه داد: اغلب الس��تيك هاي كشف ش��ده 
از توليدات داخلي بوده كه به واس��طه نگهداري 
طوالني آنها در شرايط نامناسب پوسيده اند، ولي با 
اين وجود صاحبان اين كاالها قصد داشتند براي 
سودجويي خود اين الستيك ها را در زمان مناسب 

در بازار توزيع كنند. 
رئيس پليس تهران با بيان اينكه بايد يك سازوكار 
نظارتي مناس��ب ب��ر توزيع ارز طراح��ي كرد تا 
كاالهاي اساسي به درستي در بازار عرضه شود 
و در اختيار مردم قرار گيرند، گفت: عالوه بر اين 
موارد صدها حلقه الستيك خودروهاي صنعتي 
و سنگين نيز كشف شد. سردار رحيمي گفت: در 

اين مناطق هزاران انبار وجود دارد و الزم اس��ت 
اقدامات نظارتي بر اين انباره��ا صورت گيرد تا 
كاالهايي كه با ارز دولتي ي��ا هر ارز ديگري وارد 
شده اند، به بازار تزريق شوند. سردار رحيمي در 
پاس��خ به اين س��ؤال كه تكليف كاالهاي كشف 
شده چه مي شود، گفت: همه اين كاالها در اختيار 
وزارت صنعت، مع��دن و تجارت و اداره تعزيرات 

حكومتي استان تهران قرار مي گيرد. 
   كش�ف انبار احتكار كاال ب�ه ارزش 145 

ميليارد ريال در اصفهان
فرمانده انتظامي استان اصفهان نيز از كشف يك 
ه��زار و 500 تن برنج و٣00 ت��ن عدس احتكار 
ش��ده به ارزش 1۴5 ميليارد ري��ال در عمليات 
مأموران پليس امنيت عمومي فرماندهي انتظامي 

شهرستان »خميني شهر« خبر داد. 
به گزارش پايگاه خبري پليس، س��ردار مهدي 
معصوم بيگي با اعالم اين خبر اظهار داشت: در 
ادامه طرح هاي مبارزه با محتكران و مفس��دان 
اقتص��ادي، مأم��وران پلي��س امني��ت عمومي 
فرماندهي انتظامي شهرستان »خميني شهر« در 
پي كسب خبري مبني بر احتكار محموله بزرگ 
برنج و عدس خارجي در يكي از انبارهاي حاشيه 
شهر موضوع را بالفاصله در دستور كار خود قرار 

دادند. وي با اشاره به اثبات موضوع احتكار كاال 
براي كارشناسان گفت: در اين عمليات، يك هزار 
و 500 تن برنج و ٣00 تن عدس خارجي احتكار 
شده، كشف شد. اين مقام ارشد انتظامي استان 
اصفهان با اشاره به پلمب انبار مذكور با حكم مقام 
قضايي گفت: در اين رابطه يك نفر دستگير و پس 
از تش��كيل پرونده براي اقدامات قانوني تحويل 

مراجع قضايي شد. 
    كشف ۲50 ميليارد ريال كاالي احتكار 

شده در شهرستان ري
سرپرس��ت اداره صنع��ت، مع��دن و تج��ارت 
شهرستان ري نيز از كش��ف 250 ميليارد ريال 

كاالي احتكار شده در شهرستان ري خبر داد. 
عزيزاهلل افضلي در گفت وگو با »تسنيم« در ري با 
اشاره به اجراي طرح تشديد مبارزه با احتكار در 
شهرستان ري اظهار داشت: در يكي از بازرسي ها 
تعدادي يخچ��ال با برندهاي مختلف كش��ف و 
پرونده اي به ارزش 10 ميليارد ريال تش��كيل و 

پس از بررسي به تعزيرات حكومتي ارجاع شد. 
 افضلي ادامه داد: در راستاي اجراي طرح تشديد 
مبارزه با عامالن احت��كار و مقابله با فعاليت هاي 
مجرمانه ناامن كنندگان اقتصاد كشور، بازرسان 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و 
اداره شهرستان ري با همكاري سازمان تعزيرات 
حكومتي موفق به كشف بيش از ٣500 تن برنج 
خارجي ش��دند. وي در پايان خاطرنش��ان كرد: 
ضمن تنظيم برگ��ه گزارش بازرس��ي به ارزش 
250 ميليارد ريال محتكران براي صدور احكام 
به مراجع قضايي معرفي شدند كه بر اين اساس از 
همشهريان درخواست داريم در صورت مشاهده 
احتكار و اختفاي كاال مراتب را از طريق سامانه 

گوياي 12۴ گزارش كنند. 
    عرضه كاالهاي انبار در كرمان 

دادس��تان عمومي وانقالب مركز استان كرمان 
گفت: با دستور مقامات قضايي استان كرمان از 
ديروز كار توزيع اقالم احتكاري در استان كرمان 
آغاز شده است. دادخدا ساالري در حاشيه فك 
پلمب انباره��اي احت��كار كاال در كرمان اظهار 
داشت: اين كاالها در فاصله زماني كمتر از 10 روز 
از زمان كشف، با هدف تنظيم بازار و رفع نياز هاي 
مردم به بازار تزريق شده اند. وي در خصوص شيوه 
توزيع اقالم اساسي مردم گفت:پس از فك انبار ها 
با حكم و نظارت مقام قضايي، اقالم در محل هايي 
كه از قبل توسط سازمان صنعت، معدن وتجارت 
مشخص شده است با نظارت مقام قضايي، پليس 
و تعزيرات به فروش مي رس��د. وي در پايان ابراز 
اميدواري كرد:با ادامه بحث مب��ارزه با احتكار و 
اخاللگران نظام اقتص��ادي و توزيع اين اقالم در 

بين شهروندان بازار به تعادل مطلوب برسد.

دكتر هاشم اورعي

تغييرات اقليمي و توسعه پايدار كشور   
تغييرات آب و هوايي در سال جاري اين واقعيت را نشان داد كه مسائل 
زيست محيطي فراتر از خطر انقراض يوزپلنگ در كشور است. در تابستان 
جاري براي اولين بار در كشور سردس��ير كانادا 70 نفر بر اثر موج گرما 
جان باختند. در ژاپن تنها در يك هفته 65 نفر در اثر گرما جان خود را از 
دست داده و بيش از 22هزار نفر به بيمارستان منتقل شده اند. در اروپا 
نيز به جز موج گرماي شديد، آتش س��وزي در تابستان جاري در يونان 
جان 80 نفر را گرفت و در حال حاضر بسياري از كشورها مشغول مهار 
آتش سوزي هاي مهيب مي باش��ند. ايالت كاليفرنياي امريكا تابستان 
امسال شاهد گسترده ترين آتش سوزي در جنگل ها بوده و تاكنون 5٣58 
آتش سوزي گزارش شده كه منجر به سوختن مساحتي بالغ بر ٣800 
كيلومتر مربع شده است. از طرفي در روزهاي اخير سيل در ايالت كراالي 
هندوستان، تاكنون باعث كشته شدن ٣2۴ نفر و بي خانماني 60 هزار نفر 
شده است. طبق اعالم سازمان هواشناسي اين كشور، سيل اخير در طول 
يك قرن بي سابقه بوده و 80 س��د با خطر شكستن مواجهند. در كشور 
خودمان نيز ديگر دماي باالي 50 درجه در برخي نقاط كشور امري عادي 
است. در بسياري از مناطق گرم كشور در تابستان ادارات تعطيل مي شوند 

و هم اكنون نيز مهاجرت از اين مناطق آغاز شده است. 
اما چرا كار به اينجا كشيد؟ ما جهانيان چه كرديم كه در طول عمر ۴50 
ميليون ساله كره زمين براي ششمين بار آن را در معرض نابودي كامل 
قرار داده ايم؟ طي دوره اي 650 هزار س��اله ميزان متوسط آاليندگي در 
هوا در محدوده ٣00- 180 بخش در ميليون )ppm( قرار داشت. طبق 
 ppm آمار رسمي اعالم شد، در سال 2017 ميالدي اين مقدار به حدود
۴00 افزايش يافته است. در س��ال 2009 ميالدي، در كنفرانس اقليمي 
سازمان ملل متحد در كپنهاگ، پيشنهاد شد كه با محدود كردن پخش 
دي اكسيد كربن و ساير گازهاي سمي، مقدار گازهاي گلخانه اي تا سال 
2050 به ppm ۴50 محدود شود. مهم ترين اثر افزايش ميزان گازهاي 
سمي در اتمسفر، باال رفتن درجه حرارت كره زمين است. در اين كنفرانس 
اعالم شد كه اين ميزان افزايش در آاليندگي باعث باال رفتن درجه حرارت 
متوس��ط جهان به مقدار 2 درجه س��انتيگراد خواهد شد. همين ميزان 
افزايش، درجه حرارت كره زمين را به ميليون ها س��ال قبل برگردانده و 

تأثيرات قابل توجهي بر اكوسيستم و زندگي بشر خواهد داشت. 
پيشنهاد مطرح شده توس��ط جهانيان جدي گرفته نش��د و با گسترش 
استفاده از سوخت هاي فسيلي، ميزان پخش دي اكسيد كربن به مراتب 
بيش از پيش بيني ها به روند افزايش خود ادامه داد، به طوري كه در صورت 
ادامه اين روند تا پايان قرن ميالدي حاضر، يعني 82 س��ال ديگر، كره ما 
شاهد ۴/5 درجه سانتيگراد افزايش درجه حرارت خواهد بود. دمايي كه 
ميليون ها سال است كره زمين به خود نديده است. به خاطر بياوريم كه بشر 

امروزي فقط حدود 175 هزار سال است كه در كره زمين سكونت دارد. 
 اما افزايش دما چه مشكالتي را ايجاد مي كند؟ مسئله فراتر از آسايش 
و راحتي بشر اس��ت. افزايش درجه حرارت متوس��ط موجب تغيير و 
جابه جايي چرخه آبي در كره زمين مي شود. هر يك درجه سانتيگراد 
افزايش دما موجب 7درصد افزاي��ش در ظرفيت نگهداري رطوبت در 
هوا مي شود. بدين ترتيب با افزايش درجه حرارت قابليت ذخيره سازي 
رطوبت در هوا بيشتر مي شود. يعني قلك رطوبت هوا بزرگ تر مي شود 
و با جا به جايي ابرها شاهد تغييرات اساسي در توزيع بارش ها خواهيم 
بود. به عبارت ديگر، با گرم شدن زمين، ابرها رطوبت را از نقاط مختلف 
جهان در قلك خود جمع آوري كرده و آب آن را بر سر بخش كوچكي 
از مردم جهان فرو مي ريزند. اين فرآيند حتي امروزه نيز در قالب بارش 
برف هاي س��نگين زمستاني، طوفان و سيل هاي س��همگين در بهار و 

خشكسالي مفرط در تابستان مشاهده مي شود. 
بس��ياري از كش��ورهاي جهان به ويژه كش��ورهاي اروپايي گام هاي 
مؤثري در اين باره برداشته اند كه از آن جمله مي توان به كاهش سهم 
سوخت هاي فسيلي شامل نفت، گاز و زغال سنگ در توليد برق اشاره 
كرد. طبق مصوبه پارلمان اروپا، تا س��ال 20٣0 ميالدي، جامعه اروپا 
٣2درصد از كل برق مصرفي خود را از طريق مزارع بادي مس��تقر در 
خش��كي و دريا تأمين خواهد كرد.  پيش بيني مي ش��ود تا دهه آينده 
بسياري از كشورها 100درصد انرژي الكتريكي مصرفي خود را از منابع 
تجديد پذير تأمين و بدين ترتيب وابستگي خود را به سوخت فسيلي 

براي توليد برق به طور كامل قطع كنند. 
اما، ما چه كرده ايم؟ به جاي بررسي كارشناسانه و تدوين برنامه اي جامع 
براي توسعه پايدار و مبتني بر شرايط اقليمي و ظرفيت هاي منطقه اي، 
سطح مسائل زيست محيطي را به حفاظت از چند يوزپلنگ تنزل داده و 
اين چنين به خواب غفلت فرو رفته ايم!به رغم هشدارهاي مكرر از سوي 
كارشناسان داخلي و بين المللي در مورد كم آبي و به زودي بي آبي در 
بخش بزرگي از كشور، مشغول كاشت هندوانه و برداشت برنجيم. در 
حالي كه نيمي از آب برداشتي از ذخيره زير زميني كشور در بخش غير 
كشاورزي صرف نيروگاه هاي حرارتي كشور مي شود به جاي اينكه از 
ظرفيت هاي فوق العاده كش��ور در توليد برق از باد و خورشيد استفاده 

كنيم، تمام عيار به دنبال ساخت نيروگاه هاي فسيلي جديد هستيم!
وقت آن رس��يده مس��ئوالني كه هنوز نفت را تنها منبع درآمد كشور 
پنداشته و توسعه كشور را تنها در رشد صنايع نفت و گاز تصور مي كنند 
به جاي اينكه آينده كشور را خرج امروزمان كنند و اينچنين بي محابا 
اين نس��ل و نس��ل هاي بعد را در معرض مخاطرات جدي قرار دهند، 
نسبت به تدوين برنامه توسعه پايدار كشور مبتني بر توسعه انرژي هاي 
تجديد پذي��ر و بازنگري در مدل توس��عه اقتصادي كش��ور، همگام با 

ظرفيت هاي منطقه اي و شرايط اقليمي اقدام كنند. 
 استاد دانشگاه صنعتي شريف 
و رئيس انجمن علمي انرژي بادي ايران

مانور دوباره بانك ها با نرخ سود 
به موازات اعالم بسته ارزي دولت و كاهش نرخ ها در بازار، بانك ها 
نيز رقابتي را با بازار ارز براي جذب منابع آغاز كرده اند و حتي پاي 
سودهاي ۲۲- ۲٣ درصدي هم به نظام بانكي دوباره باز شده است. 
گزارش ميداني »مهر« از شعب بانكي نشان مي دهد كه برخي بانك ها 
به مش��تريان خاص خود، حتي نرخ هاي س��ود باالي 22 درصد را هم 
پيش��نهاد مي دهند و در اعالم رسمي خود، براي س��پرده هاي خرد و 
اندك نرخ 15 درصد مصوب شوراي پول و اعتبار با ترفندهايي همچون 
انتشار اوراق گواهي سپرده ويژه، به 18 درصد افزايش يافته است، اعالم 
مي كنند. در بهترين حالت، براي نرخ هاي سود بانكي در سپرده هاي با 
رقم چندصد ميليوني، نرخ بين 20 تا 2٣ درصد و در بدترين حالت براي 
سپرده هاي صدهزار توماني تا چند ده ميليوني، نرخ سود 18 درصد در 
نظر گرفته شده است كه البته در قالب گواهي سپرده بانكي با مجوز بانك 

مركزي از سوي برخي بانك ها عرضه شد. 
گويا برخي ش��عب با اجازه اي كه از سياس��تگذار پول��ي و ارزي دريافت 
كرده اند، ت��الش دارند كه نرخ را براي مردم ج��ذاب كنند؛ چراكه بخش 
عمده اي از س��پرده هاي مردم از بانك ها خارج شده و به سمت بازارهاي 
سوداگري از جمله طال و سكه و همچنين ارز رفته است و بنابراين بانك ها 
بايد با ايجاد جذابيت در نرخ سود، آن را باز هم جذب كنند. بررسي هاي 
منابع رسمي از جمله اتاق بازرگاني تهران، حكايت از آن دارد كه طي فصل 
اول سال 97، حدود ۴/5 هزار ميليارد تومان از حجم سپرده هاي بلندمدت 
در نظام بانكي كاسته شده است و در پايان خرداد سال جاري هم، حجم 
سپرده هاي بلندمدت به رقم 8٣5/9 هزار ميليارد تومان رسيده است. در 
همين رابطه، عبدالناصر همتي اعالم كرده است كه در رابطه با سود و اضافه 

برداشت با بانك ها به زودي صحبت خواهد كرد.

   كشاورزي

مهدي فتحي مقدم
   گزارش یک

خبرگزاري  ايرنا


