6
اخبار

editorial@iran-newspaper.com

واکنش معاون نظارت بانک مرکزی به
تعداد زیاد شعب بانکها در ایران

ارزش ارزهای مجازی
بیش از  ۶۰میلیارد دالر آب رفت

پس از آنکه گوگل اعالم کرد پرداخت هزینه تبلیغات با استفاده از
ارزهای مجازی را ممنوع خواهد کرد ،ارزش این ارزها کاهش بسیار
شـــدیدی را تجربه کرد .به گزارش ایســـنا به نقل از سیانبیسی،
آنطـــور که آمارهای ســـایت مرجـــع «کوین مارکت کپ» نشـــان
میدهد ،ســـرمایه بازار یا همان ارزش مجموع ارزهای دیجیتالی
جهان در اوایل صبح دیروز به  ۳۱۰.۴میلیارد دالر رسید که نسبت
بـــه ارزش  ۳۷۲.۹میلیـــارد دالری چهارشـــنبه ۶۲.۵ ،میلیارد دالر
کاهش نشان میدهد .بیت کوین ،با ارزشترین ارز مجازی جهان
دیروز در سطح  ۷۶۷۶.۵۲دالری معامله شد که پایینترین سطح
از فوریه امســـال به شـــمار میرود .فاکتورهای متعددی بر ارزش
ارزهـــای مجازی تأثیر گذاشـــتهاند .مهمتریـــن عامل اخیر کاهش
ارزهای مجازی ،عرضه گسترده بیت کوین توسط یکی از بازارهای
بزرگ ژاپنی به نام «مت گکس» اســـت که در ســـال  ۲۰۱۴بهدلیل
ورشکستگی بسته شـــد و  ۸۵۰هزار بیت کوین از دست داد .اکنون
این مرکز مقادیر بســـیار زیادی از بیت کوینهای در اختیار خود را
عرضه کرده است تا بدهی وام دهندگان خود را بپردازد.

تردد جادهای در آخر هفته گذشته  6/3درصد افزایش یافت

مرکـ ــز مدیریت راههای کشـ ــور از افزایش  6.3درصدی رفت و آمدها در شـ ــبانه
روز گذشته نسـ ــبت به روز پیش از آن خبر داد .بهگزارش جمعه مرکز مدیریت
راههای کشـ ــور ،سهم وسـ ــایل نقلیه سـ ــنگین از کل تردد ثبتشده در شبانهروز
گذشـ ــته  16.3درصد بود .اوج تردد بین سـ ــاعتهای  17تـ ــا  18و کمترین تردد
سـ ــاعت سه تا چهار صبح صورت گرفت .با آگاهی از این موضوع میتوان زمان
مناسبتری را برای سفر انتخاب کرد .در  24ساعت گذشته آزادراه کرج -تهران
در محدوده اسـ ــتان البرز بیشـ ــترین رفت و آمـ ــد را با  130هزار و  524دسـ ــتگاه
وسـ ــیله نقلیه ثبت کرد .همچنین به گزارش ایرنا ،تردد انواع موتورسـ ــیکلت در
همـ ــه آزادراهها و بزرگراههـ ــا ،محورهای کرج -چالوس ،هراز ،فیروزکوه و سـ ــایر
محورهایـ ــی کـ ــه ضرورت ایجـ ــاب کند ،ممنوع اعالم شـ ــد .در همـ ــه محورهای
برون شـ ــهری در ایام نوروزی ممنوعیت و محدودیت ترافیکی برای انواع تریلر
و کامیون به اسـ ــتثنای حامالن مواد سـ ــوختی و فاسدشـ ــدنی اعمال میشود .بر
پایه اعالم مرکز مدیریت راههای کشور ،تردد انواع تریلر ،کامیون و کامیونت در
سیزدهم فروردین  1397در همه محورهای برون شهری کشور ممنوع است.

تنشها در دولت ترامپ قیمت طال را باال برد

بهدنبال جدا شـــدن دو مقام کلیدی از دولـــت ترامپ و نیز انتظار
برای اخراج مشـــاور امنیت ملی او و همچنین کاهش ارزش دالر،
قیمت طال دیـــروز  4.5دالر بـــاال رفت .بهگـــزارش رویترز ،قیمت
طـــا دیروز با تضعیف دالر و جذاب شـــدن این فلـــز گرانبها برای
سرمایهگذاران به علت نگرانیهای سیاسی در امریکا و همچنین
تنشها میان انگلیس و روســـیه باال رفت.با این حال ،انتظار برای
افزایش نرخ بهره امریکا در نشســـت سیاســـتگذاری بانک مرکزی
این کشـــور در هفته آینده ،مانع از افزایش بیشتر قیمتها شد.هر
اونس طال با  4.56دالر افزایش  1320.66دالر فروخته شد.
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گزارش «ایران» از روند خشکسالی در سال  96و چشم انداز آن در سال 97

گزیده

بحران آب سال آینده هم ادامه دارد

مدیرعاملشرکتمدیریتمنابعآب:میانگینبارشفقطدر۴استانکشورنرمالبود

عطیه لباف

آخریـــن روزهـــای ســـال  96در حالـــی
سپری میشود که میزان بارش نزوالت
جوی کشور ،کاهش چشمگیری نسبت
به میانگین  46ســـاله کشـــور و حتی در
قیاس با سال گذشـــته داشته است .به
طوری که ارتفاع کل ریزشهای جوی از
اول مهر تا  ۲۴اســـفند سال آبی ۹۶-۹۷
بالغ بر  ۹۰.۹میلیمتر و حجم بارش در
این مدت هم معادل  ۱۴۹.۸۰۶میلیارد
مترمکعب بوده است.
ایـــن مقـــدار بارندگـــی نســـبت
بـــه میانگیـــن دورههـــای مشـــابه
درازمـــدت( ۱۶۹.۳میلیمتـــر) ۴۶.۳
درصد کاهش و نســـبت به دوره مشابه
سال آبی گذشـــته( ۱۵۶.۸میلیمتر) ۴۲
درصد کاهش نشـــان میدهـــد .به این
معنا که شمارش معکوس برای اتمام
سال  96درحالی شروع شده که شرایط
منابع آبی کشور چندان خوب نیست.
اما موضوعی که وضعیت منابع آبی
کشـــور را بحرانیتر میکنـــد ،کم بارش
بودن ماههای ابتدایی ســـال  97است.
بهطوری که بر اســـاس پیشبینیهای
«پژوهشکده اقلیم شناسی» در سه ماه
آینده بارش در مناطق شمالی (حوضه
خـــزر) و شـــرقی کشـــور اندکـــی کمتر از
نرمال و در جنوب ،جنوب غرب و غرب
کشـــور در محدوده نرمـــال خواهد بود.
همینطور میانگین دمای سه ماه آینده
بیش از نرمال پیشبینی شده است که
مفهوم آن گرمتر شـــدن هوا و افزایش
نیاز به آب است.
ایـــن پژوهشـــکده اعالم کـــرده که با
م بارشی ابتدای سال زراعی
توجه به ک 
تا نیمه زمســـتان و عدم جبـــران کامل
کمبود بارش در باقیمانده سال زراعی،
همچنین وضعیت بحرانی منابع آب،

رعایت و اجـــرای برنامههـــای کنترل و
مصـــرف بهینـــه آب و انـــرژی اهمیت
زیادی دارد.
بر اســـاس ایـــن گزارشهـــا ،بهنظر
میرســـد که اگر تمام مصرفکنندگان
اعم از خانگی تا کشـــاورزی با شـــرایط
کم آبی کشور سازگار نشـــوند ،تابستان
سختی پیش روی کشور خواهد بود .در
این میان محدودیت منابع آب شـــرب
کشـــور یک موضوع مهم است که لزوم
بهینه مصرف کـــردن بخش خانگی را
گوشـــزد میکند و همه باید دســـت به
دســـت هم بدهیم تا دولـــت مجبور به
جیرهبندی آب نشود.
ëëوضعیـــت زرد و قرمـــز اســـتانهای
کشور
بـــا نگاهـــی بـــه آمارهـــای شـــرکت
مدیریـــت منابـــع آب کشـــور میتـــوان
دریافت که بیشـــترین کاهش بارش در
سیســـتان و بلوچســـتان ،کرمان ،یزد و
خراسان جنوبی رخ داده است .اردبیل،
آذربایجان شـــرقی و غربی و کردستان
تنهـــا اســـتانهای بـــا بـــارش بیـــش از
نرمال هســـتند .به این ترتیب تابستان
امســـال وضعیت بســـیاری از شهرها و
استانهای کشور زرد و قرمز بود .به این
معنا که با تنش آبی مواجه میشوند.
در ایـــن بـــاره مدیرعامـــل شـــرکت
مدیریـــت منابـــع آب ایـــران گفـــت:
میانگیـــن بـــارش از ابتدای ســـال آبی
جاری ،فقط در چهار استان آذربایجان
غربـــی و شـــرقی ،کردســـتان و اردبیـــل
نرمال گزارش شده است.
محمـــد حاج رســـولیها با اشـــاره به
اینکه بقیـــه اســـتانها دارای تنش آبی
شـــدید و بحران آبـــی هســـتند ،گفت:
بدتریـــن اســـتان براســـاس کاهـــش
بارش استان سیســـتان و بلوچستان با

۷۳درصد کاهش ،کرمان با  ۷۰درصد،
اصفهـــان  ۶۷درصد ،یـــزد  ۶۷درصد،
خراســـان جنوبی  ۶۶درصد ،هرمزگان
 ۶۵درصد ،فارس  ۶۳درصد و مرکزی
 ۶۰درصد کاهش بارش نسبت به دراز
مدت ثبت شده است.
او افزود :میزان بارشها تأثیرگذاری
متفاوتی در استانهای مختلف داشته
اســـت به طور مثال در برخی استانها
روی کشـــت دیـــم و در برخـــی دیگر در
روان آبهایی که وارد ســـدها میشوند
تأثیرگذار بوده است.
حاج رســـولیها گفـــت« :در اســـتان
هرمزگان و شهر بندرعباس در اصفهان
و فـــارس و یـــزد نگـــران منابـــع آبـــی
هستیم که در برخی اســـتانها از جنبه
تأمیـــن آب کشـــاورزی مانند خراســـان
جنوبی ۶۶درصـــد کاهش بارش تأثیر
مســـتقیمی بـــر آب چاههـــا و قناتهـــا
داشته است».
مدیرعامـــل شـــرکت مدیریـــت
منابع آب ایـــران در زمینـــه منابع آبی
اســـتان تهران نیز گفت« :در پنج ســـد
تأمینکننـــده آب تهـــران ذخایـــر آبی
خوبی از سالهای گذشته ایجاد کردیم
به همین دلیل نگرانـــی کمتری داریم
هر چند که بارش در استان تهران نیز در
سال آبی جاری مناسب نبوده است».
او افزود« :براساس آخرین نشست
با مســـئوالن هواشناســـی و گزارش این
ســـازمان در شـــورای عالی آب مبنی بر
پیشبینی بارش در اســـفند ،فروردین
و اردیبهشت شرایط را نرمال و کمتر از
نرمال پیشبینی کردند».
بـــه گفتـــه مدیرعامـــل شـــرکت
مدیریت منابـــع آب ایـــران از ابتدای
ســـال آبی تاکنون میانگیـــن بارش در
کشـــور حدود  ۹۱میلیمتر گزارش شده

ایسنا

افزایش تعداد شـــعب بانکها طی ســـالهای اخیر و
رســـیدن آن به عدد  ۲۳هزار ،یکی از مواردی است که از
ســـوی برخی کارشناسان یا برخی مسئوالن مورد انتقاد
قرار میگیرد اما به گفته فرشاد حیدری ،معاون نظارتی بانک مرکزی در رابطه با
شعب دو رویه در دنیا وجود دارد؛ اول اینکه تعداد بانکها زیاد است ،اما شعب
کم و در ســـویی دیگر تعداد شـــعب زیاد بوده و تعداد بانکها کم .در ایران رویه
دوم یعنی تعداد کم بانکها و شـــعب زیاد وجود دارد .وی به ایسنا توضیح داد
که بیش از شـــعب بانکها و تعدادشـــان ،مســـأله مهم نوع توزیع آنها است که
چندان منطقی نیست؛ بهطوری که در برخی خیابانها شعب بیشتر و در برخی
خیابان شـــعبی وجود ندارد؛ از اینرو باید توزیع شعب ساماندهی شود .معاون
نظارت بانک مرکزی با اعتقاد به اینکه شـــرایط موجود شعب بانکی مربوط به
نوع بانکداری در گذشـــته است یادآور شـــد :بههرحال قبالً خدمات انفورماتیک
و الکترونیک بانکها چندان توســـعه پیـــدا نکرده بود و از اینرو تعداد شـــعب
متناسب با مراجعه مشتریان بانکها شکل گرفته ،اما اکنون با توسعه بانکداری
الکترونیک و عدم نیاز به مراجعه مســـتقیم به شـــعب برای انجام بســـیاری از
خدمات ،دیگر نیازی به تعداد باالی آنها نیست و باید این سیاست مورد بازنگری
قرار گیرد .وی عنوان کـــرد :بانکها باید خدمات خود را از عرصههای تجاری به
عرصه غیرتجاری تغییر داده و در آنجا ارائه کنند.

اقتصادی
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نیم نگاه

ëëدر سه ماه آینده بارش در مناطق شمالی (حوضه خزر) و شرقی
کشوراندکیکمترازنرمالودرجنوب،جنوبغربوغربکشوردر
محدودهنرمالخواهدبود.همینطورمیانگیندمایسهماهآینده
بیشازنرمالپیشبینیشدهاستکهمفهومآنگرمترشدنهواو
افزایشنیازبهآباست
ëëکاهـ ــش میزان بارش در نیمه اول سـ ــال آبی جاری نسـ ــبت به
 ۵۰سـ ــال اخیر بیسـ ــابقه بوده اسـ ــت .مقدار بارندگی نسبت به
میانگین دورههای مشابه درازمدت ۴۶.۳درصد کاهش و نسبت
به دوره مشابه سال آبی گذشته ۴۲درصد کاهش نشان میدهد

که ایـــن میـــزان کمتـــر از پیشبینی
سازمان هواشناسی است.
او میگوید« :کاهش میزان بارش
در نیمه اول ســـال آبی جاری نسبت
به  ۵۰ســـال اخیر بیســـابقه بوده که
امیدواریـــم کثری بـــارش در ماههای
آینده جبران شود».
حـــاج رســـولیها همچنیـــن افزود:
«ورودی آب به ســـدها از ابتدای سال
آبی جـــاری تاکنـــون  ۱۰میلیـــارد متر
مکعـــب بوده کـــه این رقـــم در زمان
مشابه پارسال  ۱۴میلیارد متر مکعب
ثبت شده است».

او بـــا تأکید بر اینکه اعـــداد و ارقام
بـــارش در حوضههـــای اصلـــی آبریز
کشور بسیار بحرانی است ،افزود« :این
شرایط آبی کشور نیاز به مراقبتهای
جدی دارد».
دامنـــه ایـــن مراقبتهـــای جدی
از مدیریـــت مصـــرف و کاهـــش
برداشـــتهای زیرزمینـــی تـــا اصالح
زیرســـاختها و تجهیزات مصرف را
شـــامل میشـــود .اخیراً در این زمینه
کارگروهـــی بـــا عنـــوان کارگـــره ملـــی
ســـازگاری با کم آبی تشـــکیل شده که
امید است مؤثر واقع شود.

معاون وزیر صنعت عنوان کرد

پیشبینی  ۴۵میلیارد دالر صادرات غیرنفتی تا پایان امسال

براســـاس آمـــار  ۱۱ماهـــه صـــادرات
غیرنفتی کشـــور نسبت بهمدت مشابه
ســـال گذشـــته  ۵درصد رشـــد داشـــته
اســـت و معـــاون وزیر صنعـــت در این
باره پیشبینی میکند که تا پایان سال
صادرات غیرنفتی کشور به  ۴۵میلیارد
دالر برسد.
مجتبی خســـروتاج در نشست کارگروه
توسعه صادرات اســـتان فارس گفت:
در سال  ۹۶تجارت غیرنفتی کشور اعم

از صـــادرات و واردات  ۹۰میلیـــارد دالر
بوده که  ۴۷.۶میلیـــارد دالر آن واردات
غیرنفتی و مابقی صـــادرات غیرنفتی
بوده است.
او با بیان اینکه تجارت غیرنفتی ایران در
 ۱۱ماهه گذشـــته  ۱۴درصد رشد داشته،
افزود :در  ۱۱ماهه سالجاری تراز تجاری
کشور منفی ۶میلیارد دالر شد ،زیرا رشد
صادرات ما  ۵درصد و رشـــد واردات ما
 ۲۳.۵درصد بوده است.

رئیس ســـازمان توســـعه تجارت کشور
اضافه کرد ۶۰ :درصد کاالهای وارداتی
مـــا مـــواد اولیه و واســـطهای بـــوده۱۶ ،
درصد ماشینآالت ۱۸ ،درصد کاالهای
مصرفی و مابقی هم سایر اقالمی بوده
اســـت که در زیرگـــروه این مـــوارد قرار
یگیرند.
نم 
بهگفتـــه خســـروتاج در بخـــش لـــوازم
خانگـــی ،خـــودرو و قطعات خـــودرو،
محصـــوالت نســـاجی و تجهیـــزات

مخابراتی ،ماشینســـازی و تجهیزات
نیروگاهـــی و برخی مـــوارد دیگـــر تراز
تجـــاری مـــا منفـــی بـــوده اســـت .این
ترازهای منفی به ما ســـیگنال میدهد
کـــه در کـــدام بخـــش باید خودمـــان را
تقویتکنیم.
او اظهار کرد :بخش خصوصی با گرفتن
آمـــار واردات و صـــادرات از گمـــرکات
کشور باید تمرکز خود را بر بخشهایی
که با تراز منفی روبهرو هستیم معطوف

کنـــد و ظرفیتهای رقابتـــی را در خود
پرورش و رشد دهد.
معـــاون وزیر صنعـــت یادآور شـــد :در
جلســـات کارگروه توســـعه صـــادرات
کشور مقرر شده که برنامه جامع برای
صنعت آی.تی و صنعت گردشـــگری
تدوین شـــود و همچنین برای آشنایی
ش ســـال آینده
با ظرفیتهای این بخ 
نمایشگاهتخصصیبرایصنایعخالق
برگزار خواهد شد.

آخرین وضعیت بازار در روزهای پایانی سال

عید امسال ،فارغ از دغدغه مرغ ،تخممرغ و گوشت قرمز

ایرنا

بازار شب عید امسال اگرچه متفاوت از
سالهای گذشـــته بود اما از نظر تأمین
مایحتـــاج مـــردم و عرضـــه کاالهـــای
اساســـی مشکلی نداشـــت .بهطوری که
رئیـــس اتـــاق اصنـــاف ایـــران میگوید:
تاکنون مشـــکل جدی در بازار شب عید
نداشـــتهایم و کاالهای عرضه شـــده در
نمایشگاههای بهاره تولید داخل بوده و
حداقـــل  ۱۵تا  ۲۰درصد زیر قیمت بازار
تحویلمشتریانشدهاست.بهگفتهعلی
فاضلی فعالیت اکیپهای بازرسی هم
همچنان ادامه دارد و رســـیدگی به امور
بازار در طول نوروز نیز انجام خواهد شد.
ëëتوزیعگوشتگوسفندیوتخممرغبه
قیمتتنظیمبازار
«بـــرای تنظیم قیمتهـــای تخممرغ،
مـــرغ و گوشـــت قرمـــز روزانـــه  100تـــن
گوشت گوساله منجمد 100 ،تن گوشت
گوســـفندی تـــازه 400 ،تـــن تخممرغ و
 200تن مرغ منجمد به قیمت مصوب
تنظیم بـــازار از طریق ســـازمان میادین
و فروشـــگاههای زنجیرهای در پایتخت
توزیعمیشود».
این موضوع را رضا ســـالمی مدیرعامل
شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران
در گفتوگو با فارس بیان کرد و در مورد
آخریـــن وضعیت توزیع گوشـــت قرمز
برای تنظیم قیمت در بازار شـــب عید،
خاطرنشـــان کرد :از ابتدای ســـال  96تا
به امروز گوشـــت قرمز کمترین نوســـان
قیمت را داشـــته اســـت ولی برای ثبات
قیمت در بـــازار روزانه چیزی حدود 80
تا  100تن گوشـــت گوســـفندی تـــازه که
از کشـــورهای گرجستان و اســـترالیا وارد
میشـــود به قیمت کیلویی  31و  500تا
 33هزار تومان از طریق فروشـــگاههای
زنجیـــرهای و ســـازمان میادیـــن وترهبار

توزیعمیشود.
او همچنیـــن در مـــورد توزیـــع گوشـــت
منجمد گوســـاله نیز گفت :در این حوزه
نیـــز بـــا توجه بـــه افزایـــش قیمتهای
جهانـــی افزایشـــی نداریـــم و روزانه 50
تـــا  100تن گوشـــت منجمد گوســـاله به
قیمت هر کیلو  22هزار تومان گوشـــت
سردست گوســـاله و  23هزار تومان گرد
ران گوساله توزیع میشود.
مدیرعامل شرکت پشـــتیبانی امور دام
اســـتان تهران همچنین از توزیع روزانه
 150تا 200تن مـــرغ منجمد به قیمت
کیلویی 6هـــزار و  200تومان در پایتخت
خبـــر داد و افـــزود :طـــی هفته گذشـــته
بهدلیـــل افزایـــش نیاز برای شـــب عید
برخی سعی داشتند تا قیمت مرغ تازه
در بازار را افزایش دهند که با توزیع مرغ
منجمد این موضوع کنترل شد و امروز
هر کیلو مرغ تازه  7هزار و  800تا  7هزار
و  700تومان در مغازههای سطح شهر
به فروش میرسد و در میدان بهمن 7
هزار تومان قیمت خورده است.
ســـالمی همچنین در مـــورد وضعیت
توزیـــع تخممرغ کـــه طی دو مـــاه اخیر
تحت تأثیر کاهش تولید در داخل کشور
پـــس از مـــوج آنفلوانزای پرنـــدگان و از
بین رفتن گلههای مـــرغ تخمگذار قرار
داشته است ،گفت 10 :هزار تن تخممرغ
تاکنون از ترکیه و آذربایجان وارد کشـــور
شـــده و بالـــغ بـــر  7هـــزار و  500تن آن
توزیع شـــده اســـت .وی افـــزود :بهطور
میانگین روزانه  300تا  400تن تخممرغ
از طریق سازمان میادین ،میوه و ترهبار،
فروشگاههای زنجیرهای رفاه ،شهروند،
جامبو ،سپه ،افق و تعاونیهای مصرف
به قیمت شـــانهای  12هزار و  600تومان
در حال توزیع است.

مدیرعامل شرکت پشـــتیبانی امور دام
اســـتان تهران از کاهش میانگین  2هزار
تومانی قیمت هر کیلـــو تخممرغ خبر
داد و افزود :با نظارت تعزیرات حکومتی
تولیدکنندگان داخلی موظفند بخشی از
تولیداتشان را به قیمت مصوب یعنی
هر شـــانه  12هزار و  600تومان به دست
مصرفکنندهبرسانند.
ســـالمی همچنین ابراز امیـــدواری کرد
بـــا توجه به اینکـــه بیـــش از  24میلیون
قطعهمرغتخمگذاربهدلیلآنفلوانزای
پرندگان حـــذف و مرغداریها توســـط
سازماندامپزشکیپاکسازیشدهاست،
ی انجام شده
پس از طی دوره جوجهریز 
یا حتی برای سرعت بخشی بهکار ،پولت
وارداتی جایگزین شود تا بتوانیم ظرف
دو ماه آینده به تولید تخممرغ به میزان
قبل برسیم.او تأکید کرد :به میزان کافی
ذخایر مرغ ،تخممرغ و گوشت قرمز در
سردخانههایشرکتپشتیبانیاموردام
استان تهران وجود دارد و مردم پایتخت
دغدغـــهای بابت کمبـــود در تعطیالت
نوروز نداشته باشند.
 ۹۵ëëدرصـــد ماهیقرمزهـــا ایرانـــی
هستند
به گفته حسـ ــین عبدالحی ،معاون آبزی
پـ ــروری سـ ــازمان شـ ــیالت ماهـ ــی قرمز
تولیـ ــد فراوانـ ــی دارد و بخـ ــش زیـ ــادی از
 ۲۰۰میلیون قطعه انـ ــواع ماهیان زینتی
تولیدی در کشـ ــور اسـ ــت که در قالب ۲۰۰
نوع ماهی زینتی و تقریباً در همه استانها
صورت میگیرد .وی با اشـ ــاره به سـ ــهم
بیـ ــش از  ۴۰درصـ ــدی اسـ ــتان اصفهان
بویژه شـ ــهر کاشـ ــان در تولید انواع ماهی
زینتـ ــی مانند ماهـ ــی قرمز ،در ایـ ــن باره
به ایسـ ــنا گفـ ــت :حدود  ۹۵درصـ ــد انواع
ماهیان قرمـ ــز موجود در بـ ــازار در داخل

تولیـ ــد میشـ ــود و بخـ ــش اندکـ ــی از آن
وارداتی اسـ ــت ،اما اینکه گفته میشـ ــود
«ماهیان زینتی و آکواریومی هم از مبادی
غیررسـ ــمی و بهصورت قاچاق به کشـ ــور
وارد میشـ ــوند» ،اینگونه نیست ،چراکه
حمـ ــل و نقـ ــل و نگهـ ــداری آن در طـ ــول
مسـ ــیر بسیار سـ ــخت اسـ ــت و نمیتوان
آن را غیر رسـ ــمی وارد کرد .معاون آبزی
پـ ــروری سـ ــازمان شـ ــیالت با بیـ ــان اینکه
صـ ــادرات ماهیـ ــان زینتـ ــی سـ ــهم قابل
قبولی در صـ ــادرات آبزیـ ــان دارد ،گفت:
شهرستانمحالتبهتنهاییساالنهبیش
از یک میلیون دالر انواع ماهیان زینتی به
کشـ ــورهای مختلف صـ ــادر میکند و این
مسأله نشان دهنده رونق تولید و بازار این
گونههای آبزی است.
ëëجزئیات تغییـــرات یکســـاله کاالهای
اساسی
گزارشهـــای رســـمی حکایـــت از آن
دارد که متوســـط قیمت خرده فروشی
لبنیـــات در هفته منتهی به  ۱۸اســـفند
امسال ،نسبت به هفته مشابه سال قبل
 ۶.۲درصـــد ،تخـــم مـــرغ  ۲۵.۷درصد،
برنـــج  ۰.۳درصد ،حبـــوب  ۰.۸درصد،

میوههای تازه  ۱۴درصد ،سبزیهای تازه
 ۷.۲درصد ،گوشـــت قرمز  ۱۱.۵درصد،
گوشـــت مـــرغ  ۳.۳درصد ،چـــای ۱۲.۸
درصد و روغن نباتی  ۱.۳درصد افزایش
داشـــته اســـت .همچنین قیمت خرده
فروشی گروه قند و شکر نیز در دوره مورد
بررسی ۱۰.۶ ،درصد کاهش یافت .بانک
مرکزی خالصه نتایـــج گزارش هفتگی
متوســـط قیمت خرده فروشی برخی از
مواد خوراکی در تهران را در هفته منتهی
به  ۱۸اســـفند ماه اعالم کرد که طی آن
قیمت  ۶گروه از جمله برنج و گوشـــت
قرمـــز ثابت بود.بر اســـاس اعالم بانک
مرکزی قیمت خرده فروشی گروههای
برنج ،حبوب ،گوشت قرمز ،قند و شکر،
چای و روغـــن نباتی در هفته منتهی به
هجدهم اسفندماه نسبت به هفته قبل
از آن ثابت بود .همچنین قیمت خرده
فروشـــی گروههای لبنیـــات  ۰.۲درصد،
تخم مرغ  ۱۰.۵درصد ،ســـبزیهای تازه
 ۱.۸درصـــد و گوشـــت مـــرغ  ۰.۵درصد
در مدت مشـــابه کاهـــش و قیمت گروه
میوههای تازه  ۰.۸درصد افزایش داشته
است.

 2ëëواحـ ــد گندلـ ــه و کنسـ ــانتره بـ ــه
فوالد خوزستانواگذارشد
پس از برگزاری جلسـ ــه مشترک
میان رئیس هیـ ــأت عامل ایمیدرو،
مدیرعامـ ــل شـ ــرکت توسـ ــعه ملی،
مدیرعامل فوالد خوزستان ،نماینده
مـ ــردم خـ ــواف و رشـ ــتخوار دو واحد
گندلهسازی و تولید کنسانتره شرکت
توسـ ــعه ملی به فـ ــوالد خوزسـ ــتان
واگذار شد.
بهگـ ــزارش ایسـ ــنا ،در شـ ــش ماه
دوم سال  ۱۳۹۶واحد تولید کنسانتره
شـ ــرکت توسـ ــعه ملـ ــی در منطقـ ــه
سـ ــنگان خراسـ ــان با ظرفیت تولید
 ۲.۵میلیـ ــون تن در سـ ــال با حضور
معاون اول رئیـ ــس جمهوری و وزیر
صنعت معدن و تجارت افتتاح شد
که دیروز به گفته مهدی کرباسیان-
رئیس هیأت عامل سازمان توسعه
و نوسـ ــازی معادن و صنایع معدنی
ایـ ــران (ایمیدرو) -بـ ــا توافق حاصل
شده بههمراه یک واحد گندلهسازی
در حـ ــال احـ ــداث بـ ــا ظرفیـ ــت ۲.۵
میلیـ ــون تـ ــن در همـ ــان منطقـ ــه به
شـ ــرکت فوالد خوزستان واگذار شده
است.
ëëتصویـ ــب موافقتنامه خـ ــودداری
از اخـ ــذ مالیات مضاعف بـ ــا ایران در
کابینههند
کابینه هند موافقتنامه خودداری
از اخذ مالیات مضاعف بین ایران و
هنـ ــد را که میتوانـ ــد موجب تقویت
جریـ ــان سـ ــرمایه و مقابلـ ــه بـ ــا فرار
مالیاتی شود تصویب کرد .به گزارش
پایـ ــگاه خبـ ــری اکونومیک تایمـ ــز
موافقتنامـ ــه خـ ــودداری از مالیـ ــات
مضاعـ ــف و جلوگیری از فـ ــرار مالی
در زمینـ ــه مالیـ ــات بر درآمـ ــد که در
سـ ــفر اخیر حسـ ــن روحانـ ــی ،رئیس
جمهـ ــوری ایـ ــران بـ ــه هنـ ــد امضـ ــا
شـ ــده بود ،بـ ــه تأیید کابینـ ــه هند که
ریاسـ ــت آن بر عهده نارندرا مودی،
نخستوزیر است رسید.
بر اســــاس بیانیه صادر شده از
سوی دولت هند ،این موافقتنامه
موجب ایجــــاد انگیزه برای جریان
یافتن سرمایه ،فناوری و نیروی کار
از هند به ایران و بالعکس خواهد
شد و مانع از اخذ مالیات مضاعف
خواهد شد.
ëëپرونـ ــده سـ ــنگین تعزیـ ــرات برای
لبنیاتیها
بعـ ــد از تشـ ــکیل پروندههـ ــای
تعزیراتی برای کارخانجات لبنی و در
پی نامهنگاری رئیـ ــس اتاق بازرگانی
تهران با حسن روحانی ،رئیس دفتر
رئیـ ــس جمهـ ــوری دسـ ــتور بررسـ ــی
موضوع را به وزیران صنعت و جهاد
کشاورزیداد.بهگزارشمهر،بادستور
دولت برای عـ ــدم افزایش قیمتها
و بازگشـ ــت قیمتهـ ــای افزایـ ــش
یافته به حالت قبل ،اکنون بسـ ــیاری
از کارخانجات دچار مشـ ــکل شـ ــده و
بـ ــازار وضعیت نابسـ ــامانی را تجربه
میکنـ ــد .در این میـ ــان ،کارخانجات
لبنی که بعد از مدتها مجوز افزایش
قیمـ ــت  10درصدی از دولت را گرفته
بودند ،به موازات مکلف شده بودند
که شـ ــیر خام را هـ ــم  ۸درصد گرانتر
از دامـ ــداران بخرند ،امـ ــا حال که قرار
بر بازگشـ ــت قیمتها بـ ــه روال قبل
است ،بسیاری از کارخانجات بهدلیل
گرانفروشی،بهتعزیراتمعرفیشده
و پروندههای سـ ــنگینی را بـ ــرای آنها
تعیینکردهاند.

ëëافزایـ ــش  ۳۰درصدی قیمت
موادشویندهدرسالآینده

رئیـــس هیـــأت مدیـــره انجمـــن
تولیدکنندگان مواد شوینده ،آرایشی
و بهداشتی از افزایش  ۳۰درصدی
قیمت مواد شوینده در سال ۱۳۹۷
خبر داد و بیان کرد :اگر شـــرایط در
ابتـــدای ســـال آینده نیـــز به همین
منـــوال پیش بـــرود و دچار نوســـان
مجـــدد در قیمـــت ارز و باالرفـــت
قیمت مـــواد اولیه نباشـــیم تقریباً
بـــا افزایـــش  ۳۰درصـــدی قیمت
مواد شوینده در سال  ۱۳۹۷روب هرو
خواهیم بود.
علمبیگی در پاسخ به سؤال ایسنا
مبنی بر گرانی برخی مواد شوینده
طـــی روزهای اخیر ،اظهار کرد :تنها
یکـــی از شـــرکتهای تولیدکننـــده
قیمتهـــای خـــود را افزایـــش
داده بـــود که با اســـتعالم ســـازمان
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از
انجمن تولیدکنندگان مواد شوینده،
آرایشـــی و بهداشـــتی با این اتفاق
برخـــورد شـــد و قیمتها بـــه روال
قبلیبازگشت.

