جهـان
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رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی :

منعی برای تاسیس دفتر اتاق بازرگانی در دیگر کشورها نداریم

رییــس کمیســیون کشــاورزی مجلــس شــورای اســامی بــا
بیــان اینکــه یکــی از اصلیتریــن اهــداف اتــاق بازرگانــی
فعــال کــردن بازارهــای بینالمللــی و شناســایی آنهاســت،
اعــام کــرد :هیــچ منــع قانونــی بــرای تاســیس دفاتــر
نمایندگــی ایــن اتــاق در کشــورهای خارجــی وجــود نــدارد.
بــه گــزارش ایســنا ،احمــد کیخــا در نشســت کمیســیون
کشــاورزی اتــاق بازرگانــی ایــران اظهــار کــرد :در وظایفــی
کــه بــرای اتــاق بازرگانــی در نظــر گرفتــه شــده دو بنــد
اهمیــت زیــادی دارد .از یــک ســو ایــن اتــاق بایــد بازارهــای
هــدف جهانــی را شناســایی کنــد و از ســوی دیگــر
صادرکننــدگان ایرانــی را بــرای حضــور در ایــن بازارهــا
تشــویق و ترغیــب کنــد .بــه گفتــه وی ،بــا توجــه بــه
فراهــم نشــدن مقدمــات الزم بــرای انجــام ایــن مســئولیت
متاســفانه در ســالهای گذشــته شــاهد از بیــن رفتــن
برخــی ظرفیتهــا در کشــور بودهایــم.

رییــس کمیســیون کشــاورزی مجلــس شــورای اســامی
بــا اشــاره بــه نبــود هماهنگــی الزم بــرای رســاندن برخــی
کاالهــای کشــاورزی بــه بازارهــای هــدف ،توضیــح داد:
چنــد ســال قبــل در بوشــهر کشــاورزان حاضــر بودنــد
گوجهفرنگیشــان را حتــی تــا کیلویــی  ۳۰۰تومــان
بــه فــروش برســانند امــا هیــچ خریــداری وجــود نداشــت
و بــرای آنهــا نیــز نمیصرفیــد کــه محصوالتشــان را
برداشــت کننــد؛ ایــن در حالــی بــود کــه در همــان زمــان
صادرکننــدگان ایرانــی بــرای فــروش گوجهفرنگــی اعــام
نیــاز میکردنــد.
کیخــا ادامــه داد :در صورتــی کــه اتــاق بازرگانــی بتوانــد ایــن
هماهنگــی و فراهــم کــردن مقدمــات حضــور در بازارهــای
بینالمللــی را انجــام دهــد ،قطعــا چنیــن تجربیاتــی رخ
نخواهــد داد و در شــرایط تحریــم کــه صــادرات بــرای کشــور
مــا اهمیــت زیــادی دارد میتــوان از ایــن ظرفیــت اســتفاده
کــرد .بــه گفتــه وی ،در صورتــی کــه اتــاق بازرگانــی بــرای
پیگیــری ایــن اهــداف خــود نیــاز بــه تاســیس دفتــر
نمایندگــی دارد ،هیــچ منــع قانونــی در ایــن زمینــه وجــود
نداشــته و میتــوان در زمانــی کوتــاه مقدمــات حضــور آنهــا

الاقــل در برخــی کشــورها را فراهــم کــرد.
رییــس کمیســیون کشــاورزی مجلــس شــورای اســامی بــا
اشــاره بــه فرصــت اســتثنایی افزایــش نــرخ ارز بــرای توســعه
صــادرات ،تصریــح کــرد :در حــوزه کشــاورزی بایــد قبــول
کنیــم کــه وزارت جهــاد کشــاورزی نتوانســت در حوزههــای
محــول شــده بازرگانــی بــه خوبــی عمــل کنــد و بخشــی از
اتفاقــات ســالهای گذشــته ،بــا فرصتســوزی از دســت
رفــت .امیدواریــم بــا اســتفاده از شــرایط فعلــی بتــوان
مقدمــات توســعه صــادرات در حــوزه کشــاورزی را ایجــاد
کنیــم .در ادامـ ه ایــن نشســت اعضای کمیســیون کشــاورزی
و روســای کمیســیونهای کشــاورزی اتاقهــای بازرگانــی
سراســر کشــور بــه بیــان دیدگاههــا و خواســتههای خــود
پرداختنــد و در پایــان علــی شــریعتی مقــدم – رییــس
کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانــی ایــران – بــا انتقــاد
از آنکــه بخــش کشــاورزی بــا وجــود ســهم باالیــی کــه
در اقتصــاد ایــران دارد امــا جایــگاه متناســب خــود را بــه
دســت نیــاورده ،از مســئوالن درخواســت کــرد شــرایط را
بــرای انتقــال تکنولــوژی و افزایــش کیفیــت تولیــدات ایــن
حــوزه فراهــم کننــد.

رئیس ستاد اربعین خبر داد :

زائران اربعین حتما در «سامانه سماح» ثبتنام کنند

رئیــس ســتاد اربعیــن بــر اطــاع رســانی بــه زائــران اربعیــن
درخصــوص ثبــت نــام در ســامانه ســماح تاکیــد کــرد.
بــه گــزارش حــوزه دولــت خبرگــزاری تســنیم ،جلســه ســتاد
مرکــزی اربعیــن حســینی بــه ریاســت حســین ذوالفقــاری
رئیــس ســتاد مرکــزی اربعیــن برگــزار شــد .ذوالفقــاری در
یازدهمیــن جلســه ســتاد مرکــزی اربعیــن حســینی کــه بــا
محوریــت ارائــه گــزارش اقدامــات و برنامههــای کمیتــه
اطــاع رســانی و مسنتدســازی برگــزار شــد ،بــر رعایــت
اصــول و اولویتهــا در جهــت تحقــق تمامــی اهــداف تعییــن
شــده از ســوی ایــن ســتاد تاکیــد کــرد و افــزود :در مجمــوع
برنامههــای امســال صداوســیما ذیــل کمیتــه اطالعرســانی
و مستندســازی تکامــل بیشــتری یافتــه و رویکردهــا و
برنامههــا منســجمتر شــدهاند.

وی همچنیــن بــر ضــرورت توجــه بــه پیشبینــی نحــوه
اطالعرســانی در شــرایط غیرعــادی یــا مــوارد خــاص
اشــاره کــرد.
رئیــس ســتاد مرکــزی اربعیــن در ادامــه بــر اهمیــت
اطالعرســانی درســت و بــه موقــع از طریــق مســئوالن
ذیربــط تاکیــد کــرد و گفــت :صــدا وســیما از مســئوالن
کمیتههــا و تمامــی افــراد فعــال در ذیــل ایــن کمیتههــا
بــه تناســب بــرای انجــام مصاحبــه اســتفاده کنــد بــه گونـهای
کــه حوزههــای مختلــف تحــت پوشــش اطالعرســانی قــرار
گیرنــد .همچنیــن مســئولین کمیتههــا در مصاحبههــا صرف ـاً
مباحــث مربــوط بــا حوزههــای کاری خودشــان پاســخگو
باشــند و بــه جــای دیگــر کمیتههــا اطالعرســانی نکننــد.
ذوالفقــاری تصریــح کــرد :یــک ســال تمــام دور هــم نشســتیم
و مجمــوع برنامههــا و اقدامــات را در نظــر گرفتیــم تــا
بســترهای الزم یــک مراســم باشــکوه را فراهــم کنیــم .در
ایــن میــان کمیتههــای مختلــف گزارشهــای خــود را ارائــه
کردنــد و بــه جمعبنــدی رســیدهایم و اعضــای ســتاد اربعیــن

رئیس کمیته هسته ای کمیسیون امنیت ملی مجلس :

مصادره اموال ایران در کانادا مصداق دزدی است

رئیــس کمیتــه هســته ای کمیســیون
امنیــت ملــی مجلــس ،گفــت :مصــادره
و فــروش امــوال ایــران از ســوی دولــت
کانــادا دزدی آشــکار اســت.
محمــد ابراهیــم رضایــی عضــو کمیســیون
امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس
شــورای اســامی در گفتوگــو بــا
خبرنــگار پارلمانــی خبرگــزاری تســنیم،با
اشــاره فــروش غیــر قانونــی امــوال ایــران از
ســوی دولــت کانــادا بــه بهانــه حمایــت از
قربانیــان مدعــی تــرور در سراســر جهــان،
گفــت :ایــن اقــدام نقــض فاحــش مقــررات
بیــن المللــی اســت.
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس
ضمــن انتقــاد از رویکــرد دولــت کانــادا
در مصــادره امــوال ایــران ،اظهــار
داشــت :حکــم دادگاه کانــادا ،تصمیمــی
مبتنــی بــر واقعیــت نبــوده و یــک اقــدام

سیاســی اســت.
رضایــی بــا تاکیــد بــر اینکــه مصــادره
امــوال ایــران از ســوی دادگاه کانــادا،
تأثیــرات مخربــی در روابــط میــان دو
کشــور دارد،گفــت :قطعــا اگــر در هیئــت
حاکمــه کانــادا عقالنیتــی وجــود دارد،
بایــد آن هــا نســبت بــه اصــاح احــکام
صــادره از ســوی دادگاه اقــدام کننــد در
غیــر ایــن صــورت ایــن اقــدام قطعــا بــه
ضــرر روابــط دو کشــور خواهــد بــود.
وی ضمــن تاکیــد بــر اقــدام حقوقــی
و متقابــل کشــورمان در واکنــش بــه
مصــادره غیــر قانونــی امــوال ایــران از
ســوی دولــت کانــادا  ،افــزود :اقــدام دولــت
کانــادا خــاف منشــور ملــل متحــد اســت
و بایــد پاســخگوی اقــدام غیــر قانونــی خود
باشــند .عضــو کمیســیون امنیــت ملــی
مجلــس بــا بیــان اینکــه ایــن اقــدام کانــادا
دزدی آشــکار اســت،اضافه کــرد :دولــت و
مســئوالن دســتگاه دیپلماســی بایــد از
همــه کانالهــا و ابزارهــای بینالمللــی
و روشهــای دیپلماتیــک بــرای اســتیفای
حــق تضییــع شــده مــردم ایــران در کشــور
کانــادا اســتفاده کنــد.

بایــد اطالعرســانی درســت و دقیقــی از برنامهریزیهــا
و اقدامــات ایــن ســتاد داشــته باشــند و مســئولین مرتبــط
را در جریــان قــرار دهنــد تــا از اظهارنظرهــای پراکنــده و
غیرکارشناســی جلوگیــری شــود.
وی همچنیــن بــه بازگشــایی مــرز خســروی اشــاره کــرد و
گفــت :نتیجــه تالشهــای همهجانبــه مســئوالن ایرانــی و
عراقــی پــس از دو ســال منجــر بــه بازگشــایی مــرز خســروی
شــد کــه بــا بازگشــایی ایــن مــرز بخشــی از بــار ترافیکــی
مــرز مهــران کاســته میشــود ،بــا ایــن حــال بایــد تــاش
کنیــم خدمــات و امکانــات بیشــتری در ایــن مــرز جدیــد
فراهــم کنیــم.
رئیــس ســتاد مرکــزی اربعیــن در پایــان بــر لــزوم ثبتنــام
زائــران در ســامانه ســماح تاکیــد کــرد و گفــت :ثبتنــام
زائــران اربعیــن در ســامانه ســماح مزایــای زیــادی بــرای آنهــا
دارد .ثبــت نــام در ایــن ســامانه آمــار دقیقــی از تعــداد زائــران
اربعیــن حســینی را فراهــم مــیآورد تــا بتــوان خدمــات و
تســهیالت مناس ـبتری بــه آنهــا ارائــه کــرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی :

مذاکره با آمریکایی که تمامی تعهدات را نقض کرده بیمعناست
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس
گفــت :اصــوالً مذاکــره بــا هــدف توافــق
صــورت میگیــرد ،دنیــا هــم مشــاهده
کــرد کــه آمریــکا بــه هیــچ توافقــی
پایبنــد نیســت بنابرایــن مذاکــره مجــدد
بــا کشــوری کــه پایبنــد بــه تعهــدات
و هنجارهــای حاکــم بــر جهــان امــروز
نیســت ،معنــا و مفهومــی نــدارد.
عالالدیــن بروجــردی عضــو کمیســیون
امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی
مجلــس شــورای اســامی در گفتوگــو
بــا خبرنــگار پارلمانــی خبرگــزاری فــارس،
بــا اشــاره بــه ســخنان اخیــر مقــام معظــم
رهبــری در مــورد عــدم مذاکــره هیچیــک
از مســؤوالن جمهــوری اســامی بــا
آمریکاییهــا چــه در نیویــورک و چــه
در جاهــای دیگــر ،اظهارداشــت :موضــوع
فشــار آمریــکا بــه ایــران مربــوط بــه دیــروز
و امــروز نیســت .انقــاب اســامی موجــب
شــد کــه  60هــزار مستشــار آمریکایــی از
کشــور اخــراج شــوند و مقــدرات کشــور در
اختیــار ملــت و نظــام مقــدس جمهــوری
اســامی قــرار گیــرد.
وی افــزود :آمریکاییهــا از آغــاز پیــروزی

انقــاب اســامی غیــر از ظلمــی کــه در حق
ملــت بــزرگ ایــران در طــول دهههــای
قبــل از انقــاب انجــام داده بودند ،دشــمنی
خــود را آغــاز کــرده و همــه فشــارهای
ممکــن را تــا حــاال بــه کشــورمان وارد
کردهانــد کــه تحریــم ،یکــی از ایــن
فشــارها بــوده ،آمریکاییهــا عامــل اساســی
تحمیــل  8ســال جنــگ بیرحمانــه علیــه
ایــران بــه وســیله صــدام بودهانــد.
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت
خارجــی مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان
اینکــه آمریکاییهــا تحریــ م را از مقــام
معظــم رهبــری شــروع کــرده تــا بــه وزیــر
خارجــه و تعــداد زیــادی از شــخصیتهای
نظــام جمهــوری اســامی رســیدهاند،
اضافــه کــرد :قطع ـاً اقدامــات آمریکاییهــا،
آب در هــاون کوبیــدن اســت و آمریکاییهــا
نتیجــهای از تحریمهــا نخواهنــد گرفــت.
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رئیس کل بانک مرکزی :

تفاهمات اقتصادی رؤسای جمهوری ایران و ترکیه
استفاده از پول ملی در مبادالت افزایش مییابد

رئیــس کل بانــک مرکــزی در
یــک یادداشــت اینســتاگرامی
نوشــت :در دیــدار رؤســای
جمهــوری ایــران و ترکیــه
ارتبــاط بیشتــر بانکهــای
مرکــزی بــرای پیگیــری
افزایــش مبــادالت بــر اســاس پــول ملــی دو کشــور
پیگیــری شــد .بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری
فــارس عبدالناصــر همتــی رئیــس کل بانــک مرکــزی در یــک
یادداشــت اینســتاگرامی نوشــت:
مذاکــرات دو جانبــه روســای جمهــور دو کشــور ایــران و
ترکیــه عمدتـاً بــر نحــوه گســترش روابــط اقتصــادی و تجــاری
و خصوص ـاً بانکــی کشــور متمرکــز بــود.
تاکیــد بــر بــاال بــردن حجــم تجــارت دو کشــور و حــل
و فصــل مســائل بانکــی بــه ویــژه ارتبــاط بیشــتر بیــن
بانکهــای مرکــزی بــرای پیگیــری افزایــش مبــادالت بــر
اســاس پــول ملــی دو کشــور کــه در حــال حاضــر بــر اســاس
اعــام در حــد  ۳۴درصــد اســت از از جملــه ایــن مــوارد بــود.
تاکیــد روســای جمهــور دو کشــور موضوعــات بانکــی را بــا
رئیــس بانــک مرکــزی ترکیــه در حاشــیه مذاکــرات پــی
گرفتیــم .الحمــداهلل توافقــات خوبــی انجــام شــد.
همچنیــن مقــرر شــد کــه همــکاران بانــک مرکــزی بتواننــد
در دوره هــای آموزشــی بانــک مرکــزی ترکیــه بــرای کســب
مهــارت بیشــتر در عملیــات بــازار بــاز شــرکت کننــد .ترکیــه
سالهاســت کــه سیاســت پولــی خــود را بــرای هــدف گــذاری
و کنتــرل تــورم از طریــق عملیــات بــازار بــاز و کنتــرل نــرخ
ســود کوتــاه مــدت بانکــی اعمــال میکنــد.

رئیس کمیسیون بازار پول اتاق تهران خبر داد :

اجرای خط  ۴۰۰میلیارد دالری ایران و چین
عضــو اتــاق تهــران بــا
بیــان اینکــه بــر اســاس
مســتندات ،ایــران و
چیــن خــط  ۴۰۰میلیــارد
دالری را بــرای معامــات
تجــاری برقــرار کردهانــد،
گفــت :بــر ایــن اســاس
چینیهــا ،بــدون ورود در مناقصــات بــه پروژههــا ورود
میکننــد .
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،فریــال مســتوفی ،در جلســه
هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران بــا بیــان اینکــه بــر
اســاس مســتندات ،ایــران و چیــن خــط  ۴۰۰میلیــارد دالری
را بــرای معامــات تجــاری برقــرار کــرده انــد ،گفــت :بــر ایــن
اســاس چینیهــا ،بــدون ورود در مناقصــات بــه پروژههــا
ورود میکننــد.
رئیــس کمیســیون بــازار پــول و ســرمایه افــزود :قــرار بــر
ایــن اســت کــه فرانســه  ۱۵میلیــارد دالر بــا تضمیــن خریــد
نفــت ،در قالــب یــک خــط اعتبــاری بــه ایــران بدهــد کــه در
ایــن میــان بحــث بــر ســر ایــن اســت کــه اگــر امریــکا ایــن
مجــوز را بــرای فرانســه صــادر نکنــد ،کار متوقــف میشــود،
در حالیکــه شــخصا فکــر میکنــم حتــی در صــورت عــدم
موافقــت آمریــکا ،فرانســه میتوانــد ایــن خــط را بــه عنــوان
یــک خــط اعتبــاری میــان بانــک مرکــزی دو کشــور برقــرار
ســازند .وی تصریــح کــرد :وزیــر نفــت معتقــد اســت کــه
اگــر ایــران ایــن  ۱۵میلیــارد دالر را دریافــت کنــد ،مقــروض
میشــود .مســتوفی گفــت :بــر اســاس مســتندات دریافــت
شــده ،ایــران و چیــن یــک قــرارداد  ۴۰۰میلیــارد دالری
امضــا کــرده انــد کــه بــر اســاس آن ،شــرکتهای چینــی
بــدون ورود در مناقصــات کار را بــه عهــده خواهنــد گرفــت.
البتــه اتــاق تهــران شــبهاتی را در ایــن زمینــه داشــت کــه
اکنــون بخشــی از مســتندات مرتبــط بــا آن دریافــت شــده
اســت کــه نشــان میدهــد ایــن خــط برقــرار شــده اســت.
وی اظهــار داشــت :ایــن یــک معاملــه مالــی بــزرگ اســت کــه
بــر اســاس آن ،بــه نظــر مــی رســد کــه ایــران نفــت را  ۲۰تــا
 ۳۰درصــد ارزانتــر بــه چینیهــا میفروشــد.

