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سه ش��نبه 28 خ��رداد 1398 | 14 ش��وال 1440 || روزنامه جوان |  شماره  5677 رشد اقتصادی منفی خوب است یا بد؟
فصل رشد اقتصادی منفی در تاریخ اقتصاد ایران آغاز شده است ، این 
در حالی است كه شكل گیری تورم های س��ركش دو رقمی و ركود از 
نشانه های آغاز فصل مذكور اس��ت. در این بین، محل نگرانی آن است 
كه در شرایط كنونی با نادیده گرفتن پتانسیل های اقتصاد ایران برای 
شكوفایی و پیشرفت ، نسبت به اصالحات جدی مورد نیاز در بخش      هایی 
چون بودجه ، بانك ، ارز ، قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت های اقتصادی 

و مردمی سازی اقتصاد ایران بی توجهی صورت گیرد. 
تكرار روش      ها و رویه های اقتصادی پیش��ین موجب شده است امروز 
عالئم بیماری های موجود در بخش اقتصاد در بسیاری از بخش      ها ظهور 
و بروز كند كه گا      ه تحریم      ها زمان و دامنه ظهور عالئم بیماری را تحت 
تأثیر قرار داده است اما درعین حال نمی توان انكار كرد كه اقتصاد ایران 
به رغم مشكالت و بیماری      هایی كه دارد، دارای پتانسیل زیادی هم برای 
پیشرفت، رشد و توسعه اقتصادی است. بدین ترتیب رشد منفی اقتصاد 
ایران را باید در كنار پتانسیل های متعدد و متنوعش برای رشد اقتصادی 
در نظر گرفت و به فكر اصالحات اقتصادی در بخش های مختلف شد. 

از س��وی دیگر، اگرچه پیش از این مجامع بین المللی اقتصادی رشد 
منفی اقتصاد ایران را در سال 97 پیش بینی كرده بودند اما باید توجه 
داشت كه رشد اقتصادی اگر مبتنی بر توجیه اقتصادی منطقی نباشد ، 
شاید كاهشش را بتوان به نوعی مفید به شمار آورد، به طور نمونه وقتی 
مقوله محیط زیست را به عنوان یك مقوله مهم در تولید نادیده بگیریم 
و تولید به بهای تخریب محیط زیست باشد شاید نباید از كاهش چنین 
رشدی تأسف خورد یا حداقل تا رعایت استانداردهای محیط زیستی 

نباید از این رویداد متأسف بود. 
به طور نمونه در ش��رایطی كه صنعت خودروسازی دنیا امروز به شكل 
جدی به سمت ساخت و تولید خودرو های برقی حركت كرده  است و 
شاید تا چند سال دیگر خودروی بنزینی دیگر جایگاهی در بازار جهانی 
نداشته باشد، هنوز صنعت خودرو سازی ایران درگیر تولید خودروی 
بنزینی است كه در خصوص كیفیت آن س��خن نگوییم بهتر است اما 
چون این بخش در استخراج رشد اقتصادی كل وزن خاصی را از دیرباز 
دارد این صنعت م��ورد حمایت های تعرفه ای ، مال��ی ، قیمتی و...  قرار 
می گیرد، حال از كاهش تولید غیركیفی در بخش خودرو و قطعات باید 

چگونه برخورد كرد؟
از س��وی دیگر، صنایعی كه در حوزه صادرات غیرنفتی فعالیت دارند 
گاهی به دلیل رش��د بهای ارز و افزایش درآمد ناش��ی از تسعیر ارز بر 
خام فروشی اصرار عجیب و غریبی دارند و حال آنكه حركت جدی برای 
فرآوری كاال       ها در ایران در این حوزه به چشم نمی خورد و دقیقاً اشتباه 
صادرات خام فروشی نفت در بخش صادرات غیرنفتی چون معدن هم 
در حال رخ دادن است، در این میان بماند كه هنوز بازنگردان بخشی از 

ارز ناشی از صادرات غیر نفتی برای مسئوالن نیز مسئله است. 
همچنین ، در بخش كشاورزی و غذا نیز به رغم آنكه ادعا می شود بیش 
از 80 درصد آب مصرفی ایران در این بخش صرف می ش��ود اما هنوز 
اقالم عمده كاالهای وارداتی نشان می دهد كه در حوزه غذا و دامداری 
وابستگی های جدی به واردات داریم كه نمونه آن گرفتار بودن بسیاری از 
صنایع فعال در بخش دام و طیور و آبزی پروری به واردات نهاد های دامی 
است. در این بخش نیز انسان می ماند كه از كاهش تولید باید خوشحال 
باشد یا ناراحت زیرا آب مصرفی در این بخش بسیار غیر استاندارد است 
و از س��وی دیگر ، بین تولید كننده در این حوزه با مصرف كننده نهایی 

دالالنی وجود دارند كه سود اصلی را این دالالن به جیب می زنند. 
  توزیع منطقی عواید ناشی از تولید بین عوامل تولید

اگر قرار باشد از این دس��ت مثال      ها بزنیم نمونه      ها بسیار است ، اما اگر 
بخواهیم از موضوع تولید صاحب توجیه منطقی و یا فاقد توجیه منطقی 
بگذریم، امروز تقسیم سود ناشی از تولید به شكل عادالنه و منطقی بین 
عوامل تولید به یك مسئله جدی در اقتصاد ایران تبدیل شده است ، زیرا 
سهم نیروی كار گا      ه از فاكتورهای حسابداری چون قیمت تمام شده كاال 
و خدمات و یا درآمد و سودخالص به حدی نزول كرده است كه طرف 
تقاضا در اقتصاد ایران را با چالش تنگنای مالی شدید روبه رو می كند كه 

این نیز نیاز به بررسی و اصالحات دارد. 
در نهای��ت اگرچه به گفته مع��اون اقتصادی و محاس��بات مركز آمار، 
محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار منفی 4/9 و بدون نفت منفی 
2/4 برای كل سال 97 محاسبه ش��ده و در گروه صنعت، بخش نفت با 
رشد منفی 13/9 درصد ،)ساخت و تولید( منفی 6/5 و ساختمان نیز 
منفی 4/5 درصد ثبت شده اس��ت، اما اقتصاد ایران نیازمند اصالحات 
اقتصادی در بخش های مختلف��ی چون بودجه ، بان��ك ، ارز،  قوانین و 
مقرارات اقتصادی و مردمی س��ازی اقتصاد و...  اس��ت تا آن بخشی از 
اقتصاد كه صاحب توجیه مناسب برای تولید است به شكل منطقی و 
عقالنی رشد كند و به عبارتی رشد خوب جای رشد بد را بگیرد و توزیع 

عواید تولید در میان عوامل تولید نیز عادالنه شود.

ثبت نام تسهیالت»ساخت مسکن«آغاز شد
معاون وزی�ر راه و شهرس�ازی از آغاز پرداخت تس�هیالت ارزان 
قیمت س�اخت به بافت های فرس�وده و ناکارآمد شهری خبر داد. 
به گزارش مهر ، س��ید محمد پژمان گفت: با توجه به قرارداد عاملیت 
منعقده با بانك مس��كن و راه اندازی درگاه الكترونیكی توسط شركت 
بازآفرینی ش��هری ایران، ثبت نام متقاضیان پرداخت تسهیالت ارزان 

قیمت ساخت در بافت فرسوده آغاز شده است. 
مدیرعامل شركت بازآفرینی ش��هری ایران افزود: در راستای اجرای 
مصوبه هیئت دولت س��قف تس��هیالت اعطایی در بافت های فرسوده 
افزایش یافته و سقف این تس��هیالت برای متقاضیان در كالن شهر    ها 

50میلیون تومان و برای سایر شهر    ها 40 میلیون تومان است. 
وی با بیان اینكه نرخ سود این تسهیالت با حمایت دولت و اختصاص 
اعتبار صورت گرفته كاهش یافته است، تصریح كرد: در حال حاضر نرخ 
سود تسهیالت در دوران مشاركت مدنی )دوران ساخت( در بافت های 
فرسوده )50 درصد( نرخ مصوب شورای پول و اعتبار برای تسهیالت 
متناظر است كه این نرخ با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار در سال 

1398 به میزان )9 درصد( تعیین شده است. 
.................................................................................................................................

حذف واسطه در بازار لبنیات
پی�رو هماهنگ�ی ک�ه از س�ازمان حمای�ت ب�ا انجمن ه�ای 
صنای�ع لبن�ی، س�ازمان می�ادن می�وه وتره ب�ار و اتحادی�ه 
فروش�گاه های زنجی�ره ای انج�ام ش�د ق�رار ب�ر ای�ن ش�د 
ت�ا واس�طه    ها در عرض�ه محص�والت لبن�ی ح�ذف ش�وند.

داود موس��وی در مصاحبه تلفنی با خبرگزاری صداوسیما افزود: سه 
محصول اصلی در لبنیات یعنی ش��یر، ماست و پنیر با هماهنگی های 
انجام ش��ده از این به بعد بدون واس��طه در مراكز عرضه عمومی مثل 
میادین میوه و تره بار و فروش��گاه های زنجیره ای به مصرف كنندگان 
عرضه می شود. وی گفت: در فرایند تولید تا عرضه كاال سه حلقه وجود 
دارد؛ تولید كننده، عمده فروش و در نهای��ت خرده فروش كه با حذف 
واس��طه    ها بین این حلقه    ها محصوالت لبنی در مراكز عرضه با حداقل 
سود به فروش خواهد رسید. موسوی در خصوص نظارت بر این عرضه 
هم گفت: 14 قلم كاالی اساسی و مصرفی كه فهرست آنها تهیه شده به 
صورت روزانه مورد پایش قرار می گیرد و تمام واحد های تولید و عرضه 
باید قیمت مصوب را رعایت كنند و غیر از قیمت مصوب هیچ واحدی 

اجازه افزایش قیمت را ندارد. 

معمای میادین گازی اقلیم کردستان
در سال گذشته، رؤیای صدور گاز اقلیم كردستان به واقعیت پیوست. در ماه 
می، شركت روس نفت و مقامات محلی قرارداد تجاری مبادله گاز طبیعی 
را امضا كردند. دو طرف برای صدور س��االنه 30 میلیارد متر مكعب گاز به 
توافق رسیده اند. پرداخت یك میلیارد دالر به رهبران اربیل برای بازپرداخت 
بدهی    ها نیز در چارچوب این قرارداد انجام شده است. در آوریل امسال، خبر 
كشف میدان گازی بینا باوی با ذخیره 232 میلیارد متر مكعب توسط شركت 
انگلیسی جنل انرژی اعالم شد. اقلیم خودمختار كردستان سال هاست كه 
یكی از تأمین كنندگان بالقوه تأمین گاز اروپا به شمار می رود، اما این طرح 
همچنان روی كاغذ باقی مانده است. چنین رویدادی، خبر خوبی برای غول 
گازی روس نفت نخواهد بود، چراكه سرمایه گذاری هنگفت روس نفت در 
اقلیم كردستان اهداف مختلفی دارد؛ نخس��ت اینكه با افزایش تولید گاز، 
امكان صدور آن به تركیه و در ادامه به بازار اروپا وجود دارد. افزایش س��هم 
در بازار گاز اروپا می تواند در پیش��برد سیاست خارجی تهاجمی مسكو در 
عصر پوتین نقش آفرینی كند. دوم اینكه با افزایش تولید گاز طبیعی توسط 
روس نفت، رقابت آنها با شركت گازپروم تنگاتنگ تر خواهد شد. گویی انحصار 
گازپروم نیز اندک اندک در حال كم رنگ تر شدن است. شركت روس نفت 
میلیارد    ها دالر نیز به رهبران اربیل برای بازپرداخت بدهی های آنان كمك 

كرده تا جایگاه خود در كردستان را در بلندمدت حفظ كند. 
   ظهور کردستان 

مجموع ذخایر قابل برداش��ت گاز ای��ن اقلیم 200تریلی��ون فوت مكعب 
پیش بینی ش��ده اس��ت. بدین ترتیب این منطقه قرار گرفته در بن بس��ت 
جغرافیایی می تواند یكی از منابع كلیدی تأمین گاز مورد نیاز آنكارا باشد. در 
سال 2013 میالدی، رهبران اربیل و آنكارا قراردادی برای فروش ساالنه 20 
میلیارد متر مكعب گاز امضا كردند. این قرارداد با هدف متنوع كردن منابع 
تأمین گاز طبیعی به امضا رسیده بود. با اعالم شركت جنل مبنی بر تأخیر در 
اجرای عملیات توسعه میدان گازی بینا باوی، شاهد تغییر در طرح های صدور 
گاز این اقلیم خواهیم بود. این میدان از تولید روزانه 8/5 میلیون متر مكعب 
برخوردار بوده و 15 میلیون بشكه ذخیره نفت سبك نیز در خود جای داده 
است. این شركت انگلیسی- تركی تالش می كند بازنگری در قرارداد تجاری 
خود را آغاز كند. البته با ظهور داعش و تصرف بخشی از اقلیم كردستان شاهد 
تأخیر و ركود در طرح های انرژی اربیل بوده ایم. گاز تولیدی اقلیم كردستان به 
عنوان بخشی از خوراک كریدور گازی جنوبی به ویژه با نامشخص بودن زمان 
راه اندازی پروژه خط لوله ترنس كاسپین دولت تركمنستان مورد استفاده قرار 
می گیرد. لذا در شرایط كنونی، كرد    ها بهترین گزینه در دسترس برای تحقق 
هدف متنوع كردن منابع تأمین گاز خواهند بود. تحریم ایران از سوی ایاالت 

متحده نیز راه را برای آغاز مذاكرات جدید با تهران مسدود كرده است. 
   ابهامات ماهرانه 

قرارداد روس نفت با اقلیم كردستان ابهاماتی نیز دارد. میادین تولیدكننده 
گاز صادراتی در این طرح مشخص نشده اس��ت. بازارهای صادراتی گاز 
خریداری ش��ده از كرد    ها نیز تعیین نش��ده اند. در اواخر ماه می  امسال، 
مدیران ش��ركت روس نفت اعالم كردند همه تالش خود را برای افزایش 
عرضه گاز و افزایش س��هم بازار خود همراه با افزایش كارایی و جذابیت 
قرارداد    ها انجام خواهند داد. صالح ایلماز، تحلیلگر بلومبرگ بهار امسال 
در گفت وگو با الجزی��ره اعالم كرد: غ��ول گازی روس نفت تالش زیادی 
برای توس��عه س��هم بازار خود انجام می دهد، اما اقدامات آنها بر اساس 
برنامه ریزی    ها پیش نرفته اس��ت. لذا آنها باید بر مناب��ع تأمین گاز مورد 
نیاز خود بیفزایند. ركود ش��اخص های اقتصاد تركی��ه و محدودیت نرخ 
رش��د تقاضای گاز اروپا نیاز به افزایش تدریجی عرضه را در دس��تور كار 
ش��ركت های فعال در تجارت گاز قرار داده اس��ت. كارشناسان بازار گاز 
از سهولت عرضه گاز كردس��تان به بازار اروپا در مقایس��ه با گاز میادین 
فراساحلی شرق مدیترانه سخن می گویند. فراموش نكنید روس نفت در 
سال 2017 میالدی 30 درصد سهام میدان ظهر مصر در آب های مدیترانه 

را خریداری كرده است. شركت انی ایتالیا مجری این پروژه است. 
 در سال های اخیر، طرح های تولید گاز اقلیم كردستان با ركود و تأخیر 
زیادی همراه بوده است. توسعه میادین گازی خورمر و چمچمال كه در 
سال 2017 میالدی به ش��ركت های پرل پترولیوم، داناگس، كرسنت 
پترولیوم امارات، او ام وی اتریش، ام او ال لهس��تان و آر دبلیو ای اس تی 
آلمان واگذار شده با تاخیر روبه رو گردیده است. این میدان    ها در مجموع 
484/4 میلیارد متر مكعب ذخیره داش��ته و برای تولی��د روزانه 22/7 
میلیون متر مكعب گاز از آن برنامه ریزی شده است. هدفگذاری پیشین 

تولید از این طرح    ها 9/3 میلیون متر مكعب در روز بوده است. 
   راهبرد روس نفت

 این غول روسی، ابزار پیشبرد سیاست خارجی تهاجمی مسكو به ویژه در 
منطقه كلیدی خاورمیانه بوده است. آنها توانسته اند همزمان با رهبران اربیل 
و بغداد، قراردادهای تجاری هنگفتی امضا كنند. كرملین از این قرارداد    ها 
حمایت همه جانبه ای كرده اس��ت. بی تردید آنها اهدافی فراتر از انرژی در 
فعالیت های خود دارند. از س��وی دیگر، عراقی    ها با خرید سامانه اس 400 
روابط نزدیك تری با مسكو خواهند داشت. آنكارا به عنوان عضو ناتو و متحد 

منطقه ای قدیمی واشنگتن نیز از مشتریان این سامانه است. 
 به هر حال، گاز صادراتی كردستان و عراق می تواند یك رقیب جدید برای گاز 
روسیه در بازار اروپا باشد. كریدور گازی جنوبی كه گاز آن از میدان شاه دنیز 
آذربایجان تأمین می شود، نمی تواند در شكس��تن انحصار و افزایش امنیت 
انرژی و تنوع منابع، نقش زیادی ایفا كند. مس��كو به خوبی وضعیت رقبای 
كنونی و آینده خود را زیر نظر دارد. س��اخت خط لوله ترک اس��تریم نیز به 
سرعت در حال پیشرفت اس��ت و در اواخر سال جاری ش��اهد راه اندازی آن 
خواهیم بود. دولت های اسلواكی، بلغارستان، صربستان و مجارستان تاكنون به 
جمع شركای پروژه پیوسته اند. هیچ كس نمی داند چه زمانی شاهد صدور گاز 
اقلیم پررمز و راز كردستان به شبكه انرژی تركیه و در ادامه بازارهای اروپایی 
خواهیم بود. هرچند با حضور بلندمدت شركت های روسی در این اقلیم، بیش 

از گذشته، شاهد پیچیدگی معادالت تجاری انرژی خواهیم بود.

استفاده از ظرفیت بسیج برای کوتاه  کردن دست دالالن
رزمایش ملی بسیج کشاورزی با  اعزام 1000 گروه از خبرگان کشاورزی  به سراسر کشور آغاز به کار کرد

رزمای�ش مل�ی بس�یج کش�اورزی ب�ا هدف 
حمایت از کش�اورزان و کمک به خودکفایی و 
توسعه روز گذشته آغاز ش�د . در این رزمایش 
هزار گ�روه از خب�رگان بخش کش�اورزی در 
سراس�ر کش�ور مس�تقر ش�ده و بدون هیچ 
چشمداشتی کشاورزان را یاری خواهند کرد. 
كشاورزی سنتی، وجود محدودیت های بی شمار در 
تولید و نبود دانش كافی همواره به عنوان سه محور 
اصلی تهدیدات تأمین مواد غذایی كشور شناخته 
می ش��وند؛ موضوعی كه در ص��ورت كم توجهی 
به آن فرصت     ها را می س��وزاند و ب��ر حجم واردات 
مواد غذایی از خارج از كش��ور می افزاید. از همین 
رو سازمان بسیح مهندسین كش��اورزی و منابع 
طبیعی با در نظر گرفتن این مش��كالت دست به 
اجرای طرح بس��یج همگام با كش��اورز در 7 هزار 
و 500 روستای سراسر كشور زد. اتفاقی كه امروز 
منجر به ثبت افزایش عملكرد 20 هزار مزرعه بین 
10 تا 30 درصد ش��ده است و پیش بینی می شود 
اگر چنین طرح     هایی دنبال ش��ود، نه تنها نیازی 
به واردات نخواهیم داش��ت، بلكه ایران به یكی از 
صادركننده های بزرگ منطقه هم تبدیل می شود. 
در راستای این اقدامات روز گذشته طی مراسمی 
رزمایش ملی بسیج كش��اورزی با عنوان » جهاد 
خدمت« آغاز شد و هزار گروه ازخبرگان بسیجی 
برای كمك به كشاورزان راهی استان های مختلف 
شدند . این رزمایش با حضور رئیس سازمان بسیج 
مهندسین، رئیس كمیسیون كشاورزی مجلس و 
فعالین تشكل های كشاورزی و گروه های جهادی 
حوزه كش��اورزی در سراس��ر كش��ور در سالروز 
تأسیس     سازمان بسیج مهندسین و منابع طبیعی 
و سالگرد تأس��یس     سازمان جهاد س��ازندگی به 

فرمان امام خمینی )ره( برگزار شد. 

در این مراسم، محمدرضا جهانسوز، رئیس سازمان 
بسیج مهندسین با اشاره به اهمیت توسعه بخش 
كشاورزی در كشور گفت: مسئوالن ما كجا هستند، 
چرا پا به عرصه عمل نمی گذارند ؟ طبق فرمایش 
حضرت امام خمینی رحم��ت اهلل علیه مهم  ترین 
مسئله ما در اقتصاد كشور مسئله كشاورزی است 
امام راحل راه را برای ما مشخص كرده است، این 
كم كاری    ها توجیه ندارد و با كم كاری در مس��ئله 
كشاورزی كش��ور را به خارج وابسته می كنیم و 
مجبور خواهی��م بود به طور متوس��ط 9 میلیارد 
دالر محصول استراتژیك به كشور وارد كنیم ما در 

مقابل این كم كاری     ها مسئولیم.
وی ادامه داد: ثمره این كم كاری    ها و خروج ارز از 
كشور ، متزلزل شدن اقتصاد كشور، وابستگی و از 
بین رفتن تولید داخل است وقتی دو ولی فقیه در 
زمان های مختلف تأكید ویژه بر بخش كشاورزی 
دارند چرا ما نمی خواهیم این موضوع را باور كنیم 
و به سوی رسیدن به این هدف قدم برداریم امروز 
ما رزمایشی را به صورت نمادین با حضور هزار 
گروه جهادی سراسر كشور شروع می كنیم یكی 
از محوره��ای این رزمایش محور مش��اورهای 
كشاورزی است موارد مربوط به علوم كشاورزی 
را به صورت مشاوره توسط بسیجیان در اختیار 

كشاورزان عزیز كشورمان قرار خواهیم داد. 
وی افزود : ما تمامی دام های آسیب دیده در زلزله 
كرمانش��اه را تحت پوش��ش خود قرار داده و به 
صورت رایگان تحت مداوا قرار داده ایم و در سیل 

هم حضور فعال داشتیم. 
جهانسوز با اشاره به طرح بسیج همراه كشاورز 
گفت : در این طرح مس��ئله هوشمند س��ازی و 
اینترنت اش��یا یا جی ای اس را در دس��تور كار 
قرار دادیم .اس��اس این طرح فاصله عملكردی 

كشاورزان و تشكل های كشاورزی نمونه است. در 
این طرح با استفاده از توانمندی های گروه های 
جهادی و همكاری وزارت جهاد و كش��اورزان 

محدودیت    ها را پیدا كرده و رفع می كنیم. 
  استفاده از ظرفیت بسیج 

برای کوتاه کردن دست دالالن 
همچنین رئیس كمیسیون كشاورزی مجلس 
كه در این مراسم سخن می گفت ، گفت: بنده در 
خوزستان دیدم كه به طور مثال گوجه فرنگی در 
ماشین هزار تا هزار و 500 تومان قیمت داشت 
برای ارسال به تهران كه قطعاً از كشاورز كمتر 
هم خریداری شده است و همین گوجه در تهران 
حدود 5 تا 6 هزار تومان به فروش می رود. چرا 
نظارت بر این واسطه گری    ها نیست. من پیشنهاد 
می كنم بسیج وارد عمل ش��ود و با مشاركت با 
كشاورزان محصول را به صورت مستقیم به مردم 

ارائه دهند تا دست این دالالن كوتاه شود. 
احمدعلی كیخ��ا اف��زود : كمك ه��ای مالی و 
گسترش س��اختار    ها قطعاً كارساز نیست بلكه 
این روحیه جهادی اس��ت كه می تواند در حل 
مشكالت موثر باشد، در سیل اخیر همه دیدیم 
این روحیه جهادی چگونه توانس��ت به كمك 
مردم بش��تابد و افرادی هم بودند كه با نداشتن 
این روحیه دركمك رسانی به مردم خلل ایجاد 
می كردند. رئیس كمیسیون كشاورزی مجلس 
افزود: امروز در شهرهای مختلف كشور مثال در 
بوش��هر 20 هزار هكتار، در هرمزگان 50 هزار 
هكت��ار زمین هایی داریم كه مس��تعد كارهای 
تولیدی كش��اورزی و دامی اس��ت ب��ا توجه به 
امكانات و شرایط و ظرفیت مناطق اما متأسفانه 
به علت نداش��تن روحیه جهادی بی اس��تفاده 

مانده است. 

به گفته وی در حوزه گلخان��ه ای به طور مثال 
در اصفه��ان تولیدكننده ای لحظه ش��روع كار 
تا فروش محصول س��ه ماه طول كشیده اما به 
گفته صاحب این گلخانه اخ��ذ مجوز حدود دو 
سال طول كشیده اس��ت ما باید موانع تولید را 
از جلوی پای تولید كننده برداری��م نه اینكه با 
شرایط س��خت مثل همین مجوز    ها در كار آنها 

خلل ایجاد كنیم. 
وی تصریح كرد: مقام معظم رهبری امس��ال را 
س��ال رونق تولید نامگذاری كرد و همه شاهد 
بودیم كه بیش��تر كش��ورهای دنیا ما را تحریم 
كرده اند و در تحلیل    ها و آمارهای خود آورده اند 
كه ایران از كمبود آب در كش��ور بس��یار ضربه 
خواهد خورد و در س��ال گذش��ته خشك     ترین 
سال در 50 سال گذشته تجربه كردیم و كشور با 
بحرانی بی سابقه در آب روبه رو     می شد اما شاهد 
بودیم كه خداوند به یكباره نعمت را بر این مردم 
س��رازیر كرد به طوری كه امس��ال پر آب     ترین 
سال در 50 س��ال گذشته كش��ور بوده است و 
به یكباره در یكرس��ال تمام تحلیل     ها و آمار    ها 
را نقش بر آب می كند ب��ا این ظرفیت و نعمتی 
كه خداون��د در اختیار ما ق��رار داده اگر روحیه 
جهاد و تالش گری باشد قطعاً می توانیم به همه 

مشكالت فائق آییم. 
در این مراس��م از ش��ش جلد كت��اب در حوزه 
كشاورزی كه توسط سازمان بسیج مهندسین 
با همكاری وزارت جهاد كش��اورزی تهیه شده 

بود رونمایی شد. 
    کتاب به تنهایی به درد کشاورز

 نمی خورد
در ادامه جعفری فش��اركی، مدیرعامل مجمع 
ملی خبرگان كشاورزی با اشاره به اینكه در اوایل 
انقالب هماهنگی بس��یار زیادی بین بچه های 
س��پاه و نیروهای جهادی بود، گفت : امروز نیز 
باید هماهنگی بین همه اقشار كشور برای حل 
مشكالت باشد وی افزود: درخصوص كتبی كه 
رونمایی شد باید بگویم بسیار مفیدند اما كتاب به 
تنهایی به درد كشاورز نمی خورد الزم است كه از 
استادان راهنما استفاده شود كه می توانند كمك 

حال بسیار خوبی برای كشاورز باشند 
زالی گفت: امروز آمادگ��ی داریم كه هزار نفر از 
خبرگان بخش كشاورزی را در 15 استان كشور 
فعال كنیم كه در هر كدام از این 15 استان 30 
نفر از این خبرگان مستقر می ش��وند و این كار 
را بدون هیچ چشمداش��تی به عنوان زكات كار 

خود قرار داریم. 
 مدیرعامل مجم��ع ملی خبرگان كش��اورزی 
افزود:0/15 درصد از كش��اورزان كش��ور جزو 
خبرگان كشاورزی هستند جالب است بدانید 
كه 15 درصد از كل كشاورزی كشور را هم این 
افراد انجام می دهند هدف م��ا افزایش تولید و 
همچنین اس��تمرار تولید است، ما این ظرفیت 
را حاضریم در اختیار بسیجیان و كشاورزان قرار 
دهیم و آنها را را با آموزش برای استفاده بهتر از 

ظرفیت های كشاورزی آماده كنیم. 
در پایان با اعالم رئیس سازمان بسیج مهندسین 
رزمایش كشوری بسیج كشاورزی جهاد خدمت 

با رمز یا حیدر آغاز شد.

وحید   حاجی پورهادی  غالمحسینی

بهناز قاسمی
  گزارش   یک

   کوتاه
 حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

تا پایان هفته تعیین تکلیف می شود
نماینده ش�ورای اقتصادی س�ران ق�وا با بیان 
اینکه روز پنج  ش�نبه س�تاد اقتصادی سران 
س�ه قوه به منظور تعیی�ن تکلیف ح�ذف ارز 
4۲00تومان�ی تش�کیل جلس�ه می ده�د، 
گفت: در ای�ن باره دو س�ناریو مطرح اس�ت. 
به گزارش تس��نیم، امیر باقری در ششمین جلسه 
ش��ورای راهبردی توس��عه صادرات با اش��اره به 
انتقال مباحث مطرح ش��ده در خصوص تغییرات 
سیاست های ارزی كشور به نهاوندیان، دبیر شورای 
عال��ی هماهنگی اقتصادی س��ه ق��وه و تدوین دو 
سناریوی ارزی برای كش��ور اظهار كرد: بر اساس 
مباحث مطرح شده در جلسات گذشته دو سناریو 
برای جلسه روز پنج  شنبه آینده مطرح شده است كه 
در جلسه ستاد اقتصادی دولت با نظر رئیس جمهور 
یكی از این سناریو   ها انتخاب ش��ود. وی ادامه داد: 
در سناریوی اول این پیش��نهاد مطرح شده تا ارز 
4200تومانی همچنان باقی بمان��د ولی به تعداد 
معدودی از كاال   ها تعلق گی��رد، یعنی به جز چهار 
قلم كاالی حذف شده از لیست كاالهای مشمول ارز 

دولتی، اقالم دیگری هم از این لیست خارج شود. 
نماینده شورای اقتصادی سران قوا گفت: همچنین 
در این پیش��نهاد آم��ده كه ح��دود 50 درصد از 
ارز پتروشیمی و صادرات در س��امانه نیما عرضه 

شود و مابقی صادركنندگان بتوانند ارزشان را در 
فرآیند واردات در برابر صادرات كشور بازگردانند. 
به گفته باقری در این سناریو قرار است نرخ ارز نیما 
نیز به صورت آرام به س��مت ن��رخ واردات در برابر 
صادرات حركت كند. وی درخصوص س��ناریوی 
دوم نیز گفت: در این سناریو عماًل یك بازار ارزی 
بیشتر نخواهیم داشت و ارز 4200تومانی حذف 
خواهد شد. باقری افزود: در جلسه پنج  شنبه ستاد 
اقتصادی قرار اس��ت با حضور رئیس جمهور یكی 
از این دو س��ناریو به عنوان سناریوی اصلی كشور 
انتخاب شود ولی با توجه به دغدغه رئیس جمهور 
پیش بینی ما این اس��ت ك��ه س��ناریوی اول به 

خواسته های رئیس جمهور نزدیك تر است. 
نماینده شورای اقتصادی س��ران قوا در پایان 
خاطرنشان كرد: در حقیقت سناریوی اول طبق 
وضعیت موجود و حركت به سمت كمتر شدن 
سهم ارز نیمایی است و س��ناریوی دوم حذف 
كامل ارز دولتی 4200تومانی اس��ت. به دنبال 
اظهارات باق��ری،  تعدادی از حاض��ران در این 
جلس��ه به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و 
تأكید داش��تند كه س��ناریوی اول تكرار شدن 
تجربه یك سال گذشته خواهد بود و خواستار 

انتخاب سناریوی دوم بودند.

رئیس س�ازمان مل�ی اس�تاندارد ای�ران با 
اش�اره به لزوم هم افزایی میان دستگاه های 
م�وازی کاری  از  جلوگی�ری  و  مختل�ف 
گفت ک�ه باید ی�ک اس�تراتژی واح�د بین 
دس�تگاه های مختلف�ی که در ح�وزه ایمنی 
غذا فع�ال هس�تند، در نظ�ر گرفته ش�ود. 
روز گذشته همایش ایمنی مواد غذایی با حضور 
رئیس سازمان ملی اس��تاندارد ایران، برخی از 
نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی و برخی 

دیگر از مسئولین در محل اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و كشاورزی تهران برگزار شد. 

نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد 
ای��ران  ب��ا اش��اره ب��ه تح��والت جمعیت��ی و 
مهاجرت     هایی كه در جهان رخ داده، گفت: این 
تغییرات باعث شده نگرانی     هایی درباره آلودگی 
محیط زیس��ت و ناكافی بودن غذا ایجاد شود و 
صاحبان فكر و اندیش��ه را به برنامه ریزی برای 

كنترل این موضوع سوق داده است. 

وی با اشاره به تنوع مواد غذایی در ایران، اظهار 
كرد: این تنوع نشان می دهد ایران نقش مهمی 
در توزیع، عرضه و نظارت بر مواد غذایی س��الم 
در بازارهای بین المللی دارد كه این تأثیر باید از 

حالت بالقوه به بالفعل تبدیل شود. 
رئیس سازمان ملی استاندارد یكی از مهم  ترین 
اقدامات این س��ازمان در س��ال های گذشته را 
رهبری این س��ازمان در كمیته خ��اور نزدیك 
اس��تانداردهای بین الملل��ی غذایی )كودكس( 

عنوان كرد و گفت: ایران در چهار سال گذشته 
در این سمت بوده كه نشان دهنده تأثیر گذاری 

ما در حوزه استاندارد است. 
به گفته وی، موض��وع اصالت م��واد غذایی نیز 
پیش��نهادی اس��ت كه ای��ران در ای��ن كمیته 
مطرح و ب��ا موافقت افراد تصویب ش��ده و ایران 
مس��ئولیت     هایی را در این باره ب��ه عهده گرفته 
و این موضوع در كمیته خ��اور نزدیك در حال 

پیگیری است.

استاندارد: باید از موازی کاری جلوگیری کنیم
   خبر

محمدمهدی صافی  |   جوان

شهرداري کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شوراي اسالمی شهر، پروژه مندرج در جدول 
ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

آگـهى منـاقصه عمـومى
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