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گاليه هاي اسكندري از بي مهري ها به توليد و كشاورزي  

دولتتصميمميگيردتوليدكنندهخسارتميدهد!
 غيبت كرباسيان و سيف 

در آيين افتتاحيه يك نمايشگاه مالي 
بازارسرمايهكجايبرنامههايدولتاست؟
غيبت وزير اقتص�اد و رئيس كل بان�ك مركزي در آيي�ن افتتاح 
يازدهمين نمايش�گاه بورس، بانك و بيمه ته�ران، ميزان اهميت 
بازار س�رمايه را براي مديران پول محور دول�ت يازدهم به خوبي 
نش�ان داد. اي�ن در حال�ي اس�ت ك�ه بس�ياري از اقتصاددانان 
توس�عه نيافتگي ب�ازار س�رمايه را يك�ي از آس�يب هاي جدي و 
خطرناك اقتصاد ايران آن هم در شرايطي كه حجم نقدينگي سر 
از ارقام هزار و 500 ميليارد تومان درآورده است، معرفي مي كنند. 
به گزارش »جوان«، ديگر بر كس��ي پوشيده نيست كه مديريت كالن 
اقتصاد مش��كل دارد و متأس��فانه در تيم اقتصادي دول��ت نيز در بعد 
سياس��تگذاري يك اختالف نظر جدي وج��ود دارد و در بعد اجرايي 
و عملياتي نيز هر ي��ك از وزرا گويا در روزمرگي افتاده  و مس��ير مورد 
عالقه خود را در پيش گرفته اند. نتيجه آن ش��ده اس��ت كه در س��ايه 
ريسك هاي موجود جهاني و منطقه اي، شاهد يك بي ثباتي، بي نظمي و 

مخدوش شدن چشم انداز در بخش اقتصاد هستيم. 
در شرايطي كه بازار س��رمايه حال و روز خوش��ي ندارد و ريسك هاي 
خارجي و داخلي بر سر اين بازار س��نگيني مي كند، روزگذشته آيين 
افتتاح يازدهمين نمايش��گاه بورس، بانك و بيم��ه در غيبت دو تن از 
ميهمان مهم برنامه يعني وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي برگزار 
ش��د كه اين غيبت از نظر دنبال كنندگان وقايع اقتصاد ايران به منزله 
آشفتگي و بي نظمي در بخش اقتصاد دولت ارزيابي شد و در شلختگي 
در باب افتتاحيه يازدهمين نمايشگاه بانك، بيمه و بورس گفتند »سالي 
كه نكوست از بهارش پيداست.« رشد قابل حجم نقدينگي در بازار پول 
در دولت يازدهم و دوازدهم، ريسكي با عنوان خروج سرمايه از بانك را 
در اقتصاد پديد آورده است كه نوسان هاي اخير در بازار ارز تنها نشانگر 
بخشي از قدرت گرفتن پتانسيل داللي و سوداگري در اقتصاد ايران بود. 
حال با نزديك ش��دن حجم نقدينگي به مرز هزار و 500 هزار ميليارد 
تومان اگرچه دولت چندين بسته پولي براي كنترل حجم نقدينگي در 
اقتصاد تهيه و رونمايي كرد، اما حجم نقدينگي بسيار باالست و نقدينگي 
بايد از طريق بازارهاي مختلف كنترل ش��ود كه يكي از مهم ترين اين 

بازارها جهت هدايت پول به بخش توليد بازار سرمايه است. 
اگرچه انتظار مي رفت، روزگذشته با حضور وزير اقتصاد و رئيس كل بانك 
مركزي بس��ته جديدي براي هدايت نقدينگي به بازار هاي كار و سرمايه 
رونمايي شود، اما با غيبت كرباس��يان و سيف در اين مراسم آيين افتتاح 
نمايشگاه بورس، بانك و بيمه تهران مشخص شد كه يا اين برنامه، برنامه 
مهمي نبوده است كه ميهمانان حضور پيدا نكردند يا اينكه توسعه بازار 
سرمايه جزو برنامه هاي دولت نيست. رئيس سازمان بورس اوراق بهادار 
در آيين آغاز يازدهمين نمايشگاه بين المللي بورس، بانك و بيمه تهران 
گفت: در سال گذشته در حالي رشد 25درصدي بازدهي بورس و فرابورس 
نسبت به سال 95 رقم خورد كه حجم معامالت از 195هزار ميليارد تومان 
به 247هزار ميليارد تومان افزايش يافت. در ميانه سخنراني رئيس سازمان 
بورس، وي در پاسخ به اعتراض يكي از معترضان به توقف نماد معامالتي 
»هاي وب« گفت: نماد معامالتي با تعديالتي در صورت هاي مالي مواجه 
خواهد ش��د كه به محض انجام اين تعديل ها نم��اد معامالتي آن آماده 
بازگشايي خواهد بود. وي درخصوص توقف نماد معامالتي كنتورسازي 
نيز گفت: در اين نماد معامالتي هم اكنون از حدود 4 هزار س��هامدار به 
قيمت 2 هزار و 107 تومان خريداري شده و همزمان پيگيري هاي قضايي 
در اين نماد ادامه دارد. محمدي در ادامه افزود: بازگشايي نماد معامالتي 
بانك ها در سال گذشته در حالي صورت گرفت كه اميد مي رود امسال نماد 

معامالتي بانك پاسارگاد نيز از حالت تعليق خارج شود. 
شايد بهترين تحليل وضعيت نظام پولي و مالي ايران را در سال 1397 را 

بتوان رفتار امروز وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي دانست. 
   هزينه  تراشي براي سهامداران شركت ها 

به اعتقاد برخي از منتقدان، شايد بتوان به جرئت اينگونه نتيجه گرفت 
كه نمايشگاه يازدهم به هيچ كدام از اهداف پايه اي خود دست نيافت و 
برگزاري آن در اين هياهوي خبري داخلي و بين المللي تنها هزينه اي 
بي ثمر روي دست شركت كنندگاني گذاشت كه در چندماه آينده براي 

ريال به ريال آن در ترازنامه بايد به سهامدار پاسخگو باشند.  

سيف:صرافيهاراحذفنمیكنيم
رئيس كل بان�ك مرك�زي با تأكي�د بر نق�ش مه�م صرافي ها در 
اقتصاد كش�ور گفت: قصد ح�ذف و تعطيلي صرافي ه�ا را نداريم 
و امس�ال ن�رخ ارز فق�ط 5 ت�ا ۶درص�د تغيي�ر خواهد داش�ت.

ولي اله سيف در ادامه سلسله جلسات بانك مركزي با موضوع اجرايي شدن 
سياست هاي اخير دولت در حوزه ارز، ميزبان اعضاي هيئت مديره كانون 
صرافان ايران بود كه با اشاره به اهميت تجربيات صرافان به ويژه در دوره 
تحريم هاي بين المللي راهگشاي مبادالت تجاري كشور بوده اند، تصريح 
كرد: مصالح ملي اقتضا مي كند كه از صرافي ها حمايت كنيم. آنها روابط 
كاري ارزشمندي در س��طح بين المللي دارند كه راهگشا بوده و هست. 
س��يف درباره تأمين ارز براي مسافران خارج از كش��ور نيز گفت: براي 
كساني كه در حال مقدمات سفر اول به خارج هستند، كارها در حال انجام 
است. وي گفت: براي ارز موردنياز جهت دريافت ويزا با وزارت امور خارجه 
مكاتبه كرده ايم كه در كشورهاي مقصد واحد پول ملي را دريافت كنند تا 

بانك مركزي هم زمينه اختصاص ارز را فراهم كند. 
وي خطاب به اعضاي هيئت مديره كانون صرافان ايران گفت: متأسفانه 
امروز صحبت هايي مبني بر اينكه بانك مركزي قصد حذف صرافي ها را 
از فضاي اقتصادي كشور دارد، شنيده مي شود. من اطمينان مي دهم كه 
هيچ كس نمي خواهد صرافي ها را از اقتصاد ايران حذف كند و بالعكس 
معتقديم كه صرافي ها نقش مهمي در اقتصاد ايران دارند و امروز نيز اين 
جلسه را برگزار كرديم تا با همكاري شما مدل فعاليت صرافي ها در فضاي 
جديد را طراحي كنيم. رئيس شوراي پول و اعتبار درباره منع صرافي ها 
از خريد و فروش ارز براساس سياست هاي جديد ارزي نيز گفت: تا اطالع 
ثانوي فقط دو نقش عمده براي صرافي ها در نظر گرفته شده كه يكي بحث 

انتقال ارز و دوم خريد ارز حاصل از صادرات غيرنفتي است. 

معاون وزير راه و شهرسازي:
500هزارمهندسساختمانبيكارند

مع�اون وزي�ر راه و شهرس�ازي ب�ا بي�ان اينك�ه ح�دود 500 
ه�زار مهندس عض�و س�ازمان هاي نظام مهندس�ي س�اختمان 
از بي�كاري رن�ج مي برن�د، گف�ت: كارمن�دان دول�ت ب�ه 
خدم�ات مهندس�ي ب�ه عن�وان كار دوم ن�گاه مي كنن�د. 
حامد مظاهريان در گفت وگو با »تسنيم« اظهار كرد: تنها مخالف لغو كسر 
5درصد از حق الزحمه مهندسان ناظر سازمان هاي نظام مهندسي هستند، 
س��ازمان ها اين 5درصد را به مجموع درآمدهاي خ��ود اضافه مي كردند 
و االن اين اتفاق ديگر نمي افتد. وي با تأكيد بر اينكه س��ازمان هاي نظام 
مهندسي ساختمان هيچ دليل متقني براي مخالفت خود با ابالغيه وزير 
راه نياورده اند، درخصوص ممنوعيت مداخله كارمندان 9دستگاه دولتي در 
ارائه خدمات مهندسي تصريح كرد: اين موضوع كه منع پذيرش همزمان 
اموري كه مي تواند زمينه منافع متعارض را فراهم كند يك اصل شناخته 
شده است. به نظر مي رسد بايد در سطح وسيع تري يعني دولت براي اين 

كار و همه دستگاه هاي دولتي خدمات مورد بررسي قرار گيرد. 
وي تأكيد كرد: منطق اين است كه نبايد در معرض خدماتي قرار گرفت كه 
به لحاظ اخالقي بين انتخاب منافع شخصي و منافع عمومي قرار بگيريم، 
طبيعت و سرشت انس��ان مي گويد در چنين وضعيتي هميشه منافع 
شخصي به منافع عمومي ترجيح داده مي شود. وي ادامه داد: به همين 
دليل فلسفه دولت اين اس��ت كه كارمندان دولتي پاسدار حقوق مردم 
و عمومي هستند. معاون امور مس��كن و ساختمان وزير راه و شهرسازي 
افزود: بنابراين كارمندان دولتي در 9 دستگاه كه وظيفه ذاتي آنها ارائه 
خدمات نظارتي و كنترلي در ساختمان است همزمان نمي توانند هم اين 
خدمت را انجام داده و هم اينكه بيرون خدمات - مهندسي- ارائه دهند. 
مظاهريان در ادامه با اش��اره به مزيت هاي ابالغيه وزير راه و شهرسازي 
اظهار كرد: زماني كه تضاد منافع مورد هدف قرار مي گيرد بدون اينكه به 
كسي اتهامي وارد شود، امكان بروز تضاد و فساد از بين مي رود و در واقع 
راحت ترين و تميزترين راه مبارزه با فساد اداري است. وي گفت: از سوي 
ديگر بايد به اين نكته توجه شود كه اشتغال مهم ترين بحث كشور و قابل 
اهميت است، كارمندان دولت به خدمات مهندسي به عنوان كار دوم نگاه 
مي كنند. اين در حالي اس��ت كه خدمات مهندسي مي تواند در اختيار 

جامعه مهندسي ساختمان كشور قرار گيرد. 
وي تصريح كرد: هم اكنون بالغ بر 500 هزار مهندس عضو سازمان ها از 
بيكاري رنج مي برند و با منع كارمندان دولت از مداخله در ارائه خدمات 

مهندسي، توزيع كار مناسبي بين مهندسان صورت مي گيرد. 
........................................................................................................................
تنخواه۱0هزارميلياردتومانيبودجه

تاپايانبهمن۹۶تسويهنشد
بدهي دولت به بانك مركزي در پايان بهمن س�ال 9۶ به 37هزار 
و 800ميليارد تومان رس�يده اس�ت كه نس�بت به اس�فند سال 
95 به مي�زان 10هزار و420ميليارد تومان رش�د نش�ان مي دهد. 
به گزارش »فارس«، براساس ارقام خالصه دارايي ها و بدهي هاي بانك 
مركزي در پايان بهمن س��ال 96، ميزان دارايي خارجي بانك مركزي 

396هزار و 320ميليارد تومان محاسبه شده است. 
ميزان بدهي بخش دولتي به بانك مركزي 63هزار و 680ميليارد تومان 
بوده كه سهم دولت از اين بدهي ها 37هزار و 800ميليارد تومان و سهم 

شركت ها و مؤسسات دولتي 25 هزار و 880 ميليارد تومان است. 
بدهي دولت به بانك مركزي در 11ماه منتهي به بهمن امسال 38/1 درصد 
افزايش و بدهي شركت هاي دولتي 14/4 درصد كاهش داشته است. دولت 
براساس قانون محاسبات عمومي اجازه دارد معادل 3درصد از منابع بودجه 
عمومي را از بانك مركزي تنخواه دريافت كرده و تا پايان همان سال تسويه 
كند. اما اين اتفاق تا پايان يازدهمين ماه سال مالي دولت انجام نشده است. 
در سال هاي 92 تا 95 هم هر سال بخشي از تنخواه بودجه تسويه نشده كه 
به روشني مغاير با قانون محاسبات عمومي است. همچنين بدهي بانك ها 
به بانك مركزي در پايان بهمن ماه به 116هزار و 710ميليارد تومان رسيده 
كه نسبت به اسفند سال 95 به ميزان 17/1درصد و 12ماه منتهي به بهمن 
ماه 1/1 درصد رشد داشته است. رش��د اندك بدهي بانك ها در يك سال 
منتهي به بهمن امسال با توجه به رشد نامتقارن بدهي ها قابل تأمل است، 
چراكه در اين مدت بدهي بانك هاي تجاري دولتي با 71/9 درصد كاهش 
4 هزار و 130 ميليارد توم��ان و بانك هاي تخصصي با افت 26/1درصدي 
44هزار و 520ميليارد تومان درج شده است، بنابراين در سال جاري بدهي 

بانك هاي دولتي كاهش قابل توجهي داشته است.

مهران   ابراهيميان
   گزارش یک

قطعه س�ازان ب�ا 
تأكيد بر افزايش    خودرو

30درصدي قيمت نهاده ه�اي توليد، افزايش 
19/5درصدي قيمت خودرو را خواستار شدند. 
اين درحالي است كه شوراي رقابت همچنان 
در انتظار اعالم نرخ تورم سال 9۶از سوي بانك 

مركزي است. 
طي چند س��ال اخير، واحدهاي توليدي هر روز 
با مشكالت متعددي در كس��ب و كار خود روبه رو 
هستند كه همين موضوعات عاملي شده تا امكان 
توسعه فعاليت ها از آنها گرفته شود و حضور پررنگي 
در بازار نداشته باش��ند. از آن طرف سهم فروش 
كاالهاي وارداتي كه از مبادي رسمي و قاچاق وارد 
كشور شده اند افزايش يافته، سودآوري آنها از بازار 
كشور بيشتر مي شود. در اين ميان برخي از صنايع 
از جمله قطعه سازان از آينده فعاليت خود در بازار 
نگران هس��تند و هر روز مطالبات خود را به طرق 
مختلف از دول��ت مطرح مي كنند اما متأس��فانه 
هنوز گره كار آنها باز نشده است. براساس آمار تا 
پايان سال 96 بيش از 1/8ميليارد دالر قطعه براي 
مونتاژ خودرو با درصد ساخت داخل زير 30درصد 
وارد كشور شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 
رشد 130درصدي داشته است. اين آمار نشان از 
آن مي ده��د كه واردات قطعات خ��ودرو در صدر 

فهرست واردات كشور قرار گرفته است. 
محبي نژاد دبير انجمن صنايع همگن قطعه سازان 
در همي��ن ارتباط ضم��ن گاليه از ش��ركت هاي 
خودروساز به سبب عدم پرداخت به موقع مطالبات 
قطعه سازان به خبرنگار »تسنيم« گفت: از اوايل 

سال 96 تا امروز قيمت مواد اوليه رشد قابل توجهي 
داش��ته كه همين امر مش��كالت زيادي را براي 

توليدكنندگان به وجود آورده است. 
وي با بيان اينكه به صورت ميانگين قطعه س��ازان 
با افزاي��ش 30درصدي قيم��ت نهاده هاي توليد 
روبه رو هس��تند، افزود: با توجه به اي��ن افزايش 
قيمت ها به نظ��ر مي رس��د قيمت خ��ودرو بايد 
به صورت ميانگين رش��د 19/5درصدي داش��ته 
باش��د تا امكان افزايش قيم��ت محصوالت براي 
قطعه س��ازان به وجود آيد. دبي��ر انجمن صنايع 
همگن قطعه سازان تصريح كرد: اگر ظرف چندماه 
آينده فكري به حال صنعت قطعه سازي نشود، موج 

تعطيلي در اين بخش افزايش خواهد يافت. 
همچني��ن رئي��س ش��وراي رقاب��ت درخصوص 
درخواست افزايش قيمت خودرو توسط قطعه سازان 
اظهارداشت: شوراي رقابت براساس دستورالعمل 
قيمتگذاري خودرو به نسبت ميزان افزايش قيمت 
خودروهاي زير 40ميليون تومان اقدام خواهد كرد. 
رضا شيوا، با اعالم اينكه در مجوز افزايش قيمت ها 
ش��اخص كيفيت عامل مهمي محسوب مي شود، 
افزود: هنوز بانك مركزي نرخ تورم سال 96 را ارسال 
نكرده تا براساس آن جلسات نهايي شدن قيمت در 
سال 97 انجام شود. وي در ادامه با اشاره به اينكه 
اگر كسي پيشنهادي براي شاخص هاي خودروهاي 
مشمول قيمتگذاري دارد، آن را به شوراي رقابت 
ارائه دهد، گفت: عالوه بر اين موضوع، انتقاداتي به 
حذف شوراي رقابت از قيمتگذاري خودرو مطرح 
مي شود كه اصاًل منطقي نبوده و اين شورا براساس 

قانون وظايف خود را انجام خواهد داد.

درخواست قطعه سازان برای افزايش قيمت خودرو 
 شورای رقابت: قيمت هاي جديد خودرو
با شاخص هاي سال ۹۶ تعيين مي شود

محمدرضا اس�كندي وزير اس�بق كشاورزي 
و مديرعام�ل س�ازمان اقتص�ادی كوث�ر در 
ي�ك نشس�ت خب�ري ب�ا دع�وت از چه�ار 
وزير كش�اورزي ب�راي مناظ�ره در عملكرد 
ضعيف كش�ور در اي�ن حوزه گفت: كس�اني 
ك�ه مي گوين�د نمي تواني�م و نمي ش�ود، ب�ا 
امكانات كشور آشنايي ندارند. بديهي است 
كه در ش�رايط جنگ�ي نفوذي ها نقش ش�ان 
پررنگ تر و بيشتر اس�ت و بايد هوشيار بود. 
به گزارش »جوان« مديرعامل سازمان اقتصادي 
كشور كه مدعي است اين سازمان تنها روي توليد 
به خصوص در حوزه كشاورزي متمركز است، گفت: 
آنهايي كه نهضت سد سازي )تشت سازي( در زمان 
آنها راه افتاده و باعث كاهش بهره وري از آب هاي 
موجود شده اند، اكنون كشور را بي آب مي دانند و 

معتقدند بايد كشاورزي را تعطيل كرد!
اس��كندري با بيان اينكه هرجا كمتر عامل »ما 
نمي توانيم« نفوذ كرده، موف��ق بوده ايم، گفت: 
از اوايل پيروزي انقالب دو تفكر »ما مي توانيم« 
و »ما نمي توانيم« در كشور وجود داشته است، 
تفكر ما مي توانيم ب��ه ظرفيت هاي داخلي توجه 
داشته اس��ت، اما تفكر مقابل يا از ظرفيت هاي 

داخلي مطلع نيست يا نفوذي هستند. 
اس��كندري گفت: بعد از پي��روزي انقالب تنها 
چهار وزير مس��ئوليت بخش كش��اورزي را در 
اختيار داشته اند و هر باليي سر كشاورزي كشور 
آمده تقصير اين افراد است. من به عنوان يكي از 
اين چهار وزير حاضرم با اين افراد در جلس��ه اي 

براي مناظره ي��ا محاكمه حاضر ش��وم و درباره 
وضعيت اس��تفاده از منابع بخش كشاورزي در 

زمان مسئوليت خود پاسخگو باشم. 
   حاميان نهضت تشتك سازي 

مدعي كم آبي اند!
وي به ط��ور تلويحي ب��ه دوره 13س��اله وزارت 
كالنتري اش��اره كرد و افزود: نهضت سد سازي 
در چ��ه دوره اي با سد س��ازي بي روي��ه باعث از 
بين رفتن منابع آبي كشور شد؟ مسئوالن دوره 
تشتك سازي بايد پاسخگو باشند كه چرا اجازه 
احداث اين همه س��د را در زمان خ��ود داده اند، 
هر كسي )وزيري، كشاورزي( كه در اين جلسه 
محكوم شد، گردنش را هم بزنند يا حداقل بيايد 

از مردم عذرخواهي كند. 
وي اف��زود: در بخش كش��اورزي نيز ب��ا وجود 
مش��كالت كم آبي برخي ب��ه دنبال الق��اي اين 
تفكر هستند كه ما نمي توانيم از ظرفيت بخش 
كشاورزي كش��ور اس��تفاده كنيم. اين در حالي 
است كه برخي كشورها با وجود منابع به مراتب 

نامناسب تر، كشاورزي پيشرفته اي دارند. 
اس��كندري گفت: طرح مقابله ب��ا ريزگرد ها در 
سال 87 تعيين شد، اما وقتي من از وزارت جهاد 
كشاورزي رفتم اين طرح بايگاني شد و وضعيت 
ريزگرد ها به ش��كل فعلي رسيد، مسئوالن وقت 

بايد در اين ارتباط بيايند پاسخگو باشند. 
وي ادامه داد: سازمان اقتصادي كوثر كه دارايي 
حاكم ش��رع را در اختيار دارد، توس��ط شركت 
حسابرس��ي زيرنظر دفتر مق��ام معظم رهبري 

حسابرسي مي ش��ود. وي در پاسخ به اين سؤال 
»جوان« كه سهم سود اين سازمان چگونه توزيع 
مي شود، گفت: س��االنه حداقل 35درصد سود 
براي ارائه خدمات به خانواده هاي شهدا به بنياد 
شهيد داده مي ش��ود كه البته بس��ته به شرايط 
تا 50درصد س��ود نيز اعطا ش��ده و بقيه صرف 

فعاليت هاي تحقيقاتي و توسعه اي مي شود. 
مديرعامل سازمان اقتصادي كوثر با بيان اينكه 
حاميان و نفوذي هاي جري��ان »ما نمي توانيم « 

فرياد حجتي را نيز درآورده است.
وي ادامه داد: آقاي حجتي را قبول دارم اما برخي 
هس��تند كه نمي خواهند ايشان كار كند كه اين 
امر نيز باعث شده است، فرياد ايشان بلند شود و 
اين افراد موضوع آب را براي القاي ما نمي توانيم، 
تبليغ مي كنند؛ اما نمي گويند كه مي شود چگونه 
به��ره وري مص��رف آب را در بخش كش��اورزي 

افزايش داد. 
   مخالف پيوستن به كنوانسيون

 بين المللي بذور هستم
اسكندري درباره پيوس��تن ايران به كنوانسيون 
بين المللي بذور ) UPOV (ب��ا اعالم مخالفت 
خود گفت: پيوستن به اين كنوانسيون نفع زيادي 
براي ما ندارد و بايد هسته هاي ژنتيكي خود را در 
اختيار ديگران قرار دهيم تا آنها بعداً آن را به چند 

برابر قيمت در توليد داخل به ما بفروشند. 
وي افزود: آنها با اين كار مي خواهند كشاورزي 
ما را كنترل كنند و هر موقع خواستند بذر را در 
اختيار ما قرار دهند و هر موقع نخواستند آن را 

قطع كنند. 
   هزينه های تصميمات دولتی!

وي با انتقاد از نحوه صادرات كش��ور به ويژه در 
بخش كشاورزي گفت: مسئوالن وزارت خارجه 
در مذاكرات خود بايد موضوع ص��ادرات را جلو 
ببرند، زيرا اكنون ما در موضوع سياستگذاري ها با 

مشكل مواجه هستيم. 
مديرعامل سازمان اقتصادي كوثر با طرح مثالي 
درباره صادرات مرغ به كشور عراق گفت: عراق 
حدود 600 هزار ت��ن مرغ وارد مي كن��د، اما با 
وجود اينكه ما بخش مش��خصي از اين صادرات 
را در اختيار داريم. اما آمار رس��مي كشور عراق 
نيس��ت زيرا اين صادرات از طريق بازارچه هاي 

مرزي انجام مي شود. 
وي گفت: مرغ ايران در كش��ور ع��راق طرفدار 
زي��ادي دارد و در فروش��گاه ها 200 ت��ا 300 
تومان گران تر از مرغ كشورهاي ديگر به فروش 
مي رس��د، اما صادرات ما به اين كشور به شكل 

مرسوم انجام نمي شود. 
وي گفت: طرحي پيش��نهاد دادي��م براي توليد 
مشترك 200هزار تن مرغ گوشتي در نزديكي 
مرز و خري��د تضمين��ي از س��وي عراقي ها كه 
متأسفانه تضامين الزم از سوي دولت داده نشد و 
شريك عراقي هم به حق گفت كه ايراني ها قابل 
اعتماد نيستند.  وي افزود: از معاون وزير خواستم 
تا تضمين بدهد با كوچك ترين تغييرات قيمتي 
مرغ، مانع صادرات نش��ود تا مشتري خارجي به 
ما اعتماد كن��د يا در صورت اعم��ال ممنوعيت 

خسارتش را بپردازد كه قبول نكرد. 
اسكندري گفت: متأسفانه اراده اي براي صادرات 
وجود ندارد و در اين طور زمان ها دولت تصميم 
مي گيرد و ديگري بايد خسارت بدهد. متأسفانه 
دولتمردان نياموخته اند كه خس��ارت و تبعات 

تصميمات خود را بپردازند. 
  قيمت گوشت قرمز 

در 10سال اخير 7 برابر شده است
وي افزود: گوشت قرمزي كه در زمان وزارت بنده 
)سال 87( 4 هزار و 800 تومان به قيمت وارداتي 
و 7هزار تومان در قصابي بود، امروز 7 برابر شده 
است. اسكندري افزود: در هشت ماهه سال 96، 
390 ميليون دالر گوش��ت به كش��ور وارد شده 
است، اما بايد توجه داشت كه قيمت اين محصول 
با در نظر گرفتن نرخ ارز روز نبايد بيشتر از 16هزار 
تومان در مراكز فروش به دست مصرف كنندگان 
برسد، اما مشاهده مي شود كه با قيمتي دو برابر 

اين نرخ فروخته مي شود. 
وي با اش��اره به توس��عه دام س��بك و پرورش 
ش��تر به عنوان يكي از اولويت هاي اين سازمان 
گفت: با همكاري مردم به دنبال آن هستيم كه 
كسري گوشت قرمز را در داخل توليد كنيم و در 
سال هاي آينده عالوه بر اينكه نيازي به واردات 
نداش��ته باش��يم بلكه صادرات نيز انجام دهيم. 
چرا بايد س��االنه 100هزار تن گوشت قرمز وارد 

كشور كنيم؟

دعـوت بـه همـکاري
شرکت شهرك هاي صنعتی استان چهارمحال و بختیارى

شرکت شهرك هاي صنعتی استان چهار محال و بختیاري در نظر دارد نسبت به راه اندازي 
«کلینیک کسب و کار و نوسازي صنایع» در استان اقدام نماید. به همین منظور از کلیه ي 

افراد ذي صالح با شاخص هاي زیر دعوت به همکاري می نماید:
1- مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر در رشته هاي  فنی مهندسی، مدیریت یا 

علوم اقتصادي
2- حداقل 10 سال سابقه ي کار مفید در ارایه ي خدمات مشاوره

3- انجام حداقل 5 پروژه ي موفق در زمینه ي تخصص کاري (ارایه ي گواهی معتبر مبنی 
بر حسن انجام خدمات از بنگاه هاي مذکور)

 97/02/06 پنج شنبه  روز  اداري  وقت  پایان  تا  حداکثر  می توانند  شرایط  واجد  افراد 
به شرکت شهرك هاي صنعتی  را  الذکر  انضمام مستنداِت فوق  به  کاري خود  رزومه ي 
چهارمحال و بختیاري به آدرس کیلومتر 3 جاده ي شهرکرد - اصفهان / شهرك صنعتی 

شهرکرد / میدان صنعت ارسال فرمایند.
الزم به ذکر است پس از بررسی سوابق ارسالی؛ از افراد واجد شرایط مصاحبه ي حضوري 

نیز به عمل خواهد آمد.

هادی  غالمحسينی


