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آغاز تشديد نظارت بر بازار عيد از ۱۰ بهمن
رئيس س�ازمان صنعت، مع�دن و تجارت اس�تان )صم�ت( تهران 
از طرح تش�ديد نظارت بر بازار ش�ب عي�د از دهم بهم�ن ماه خبر 
داد و گف�ت كه ب�ا قط�ع نه�اده مرغ�داران متخلف، رون�د عرضه 
تخم مرغ عادي ش�ده و قيمت اين محصول كاهش پيدا كرده است. 
يداهلل صادقي در گفت وگو با ايسنا، درباره جلسه ديروز ستاد تنظيم بازار 
اس��تان تهران گفت: در جلسات قبلي مقرر ش��د نهاده توليد كنندگان 
تخم مرغي كه محصول خود را تحويل شركت پشتيباني امور دام نمي دهند، 
قطع شود، چراكه از ۲۶۰ تن تخم مرغي كه توليد مي شد، فقط ۷۰ تن را 

تحويل مي دادند و بقيه آن را به صورت خارج از شبكه عرضه مي كردند. 
وي افزود: به طور كلي فروشگاه هاي زنجيره اي با شركت هاي بسته بندي 
تباني مي كنند كه قيمت ها را بيش از آنچه بايد فروخته شود قيمتگذاري 
 كنند و به مردم اجحاف مي شود. بنابراين قرار شد تا كارگروهي متشكل از 
اصناف، صنعت و معدن و استانداري روي چند مورد از نمونه ها تمركز كنند 

تا علت اين اختالف قيمت را پيدا كنند. 
همچنين به گفته اين مقام مسئول طرح تشديد نظارت بر بازار شب عيد، 
برخالف سال هاي گذشته كه از ۱۵ اسفند شروع مي شد، امسال از ۱۰بهمن 
ماه شروع مي شود تا با پايش و كنترل بازار، در آغاز سال جديد با افزايش 
قيمت روبه رو نشويم. در اين طرح كه تا پايان فروردين ۱۴۰۰ ادامه دارد، با 
همكاري سازمان حمايت به صورت روزانه يك تيم بازرسي در سطح بازار 

بر قيمت ها نظارت و با متخلفان برخورد خواهند كرد. 
..................................................................................................................................

صعود ۳۸ هزار واحدي شاخص بورس
ب�ازار س�رمايه هفت�ه ج�اري را ب�ا چ�راغ س�بز آغ�از ك�رد و 
ش�اخص كل اين ب�ازار بي�ش از ۳۸ ه�زار واح�د افزاي�ش يافت. 
به گزارش ايسنا، در معامالت ديروز بازار سرمايه شاخص كل با ۳۸ هزار 
و ۹۲ واحد افزايش تا رقم يك ميليون و ۲۲۲ ه��زار واحد افزايش يافت. 
شاخص كل با معيار هم وزن هم ۷هزارو۲۵۲ واحد افزايش يافت و به رقم 

۴۴۰ هزار و ۳۸۳ واحد رسيد. 
معامله گران ديروز ۸۱۵ هزار معامله به ارزش ۷۱ هزار و ۴۳۷ ميليارد ريال 
انجام دادند. گسترش نفت و گاز پارسيان، فوالد مباركه اصفهان، ملي صنايع 
مس ايران، س��رمايه گذاري تأمين اجتماعي، معدني و صنعتي گل گهر، 
معدني و صنعتي چادرملو و سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تأمين 

نسبت به ساير نمادها بيشترين تأثير مثبت را روي بورس گذاشتند. 
همچنين با ما، بهساز كاشانه تهران، ليزينگ پارسيان، توسعه و عمران 
اميد، تأمين س��رمايه امين، سرمايه گذاري س��يمان تأمين و بيمه آسيا 
نماهاي پربيننده اين بازار را تشكيل دادند. شاخص كل فرابورس هم امروز 

با ۴۳۷واحد افزايش به رقم ۱۸ هزار و ۴۴۷ واحد رسيد. 
در اين بازار ۷۳۲ هزار معامله به ارزش ۴۷ هزار و ۸۲۹ ميليارد ريال انجام 
شد. سهامي ذوب آهن اصفهان، سنگ آهن گوهرزمين، پليمر آرياساسول، 
پتروشيمي زاگرس، فوالد هرمزگان جنوب، سرمايه گذاري صبا تأمين و 
هلدينگ صنايع معدني خاورميانه نسبت به ساير نمادها بيشترين تأثير 

مثبت را روي فرابورس گذاشتند. 

كارگران مهاجر؛ معضل جديد بازار مسكن
بخش ساخت و س�از فقط همي�ن را كم داش�ت كه با كاه�ش نيروي 
انس�اني مواجه ش�ود تا معجون تلفيق ش�ده از افت ق�درت خريد 
متقاضي�ان، افزايش قيم�ت مصالح و رك�ود معامالتي كامل ش�ود. 
به هر ترتي�ب س�ازندگان مي گويند با رش�د قيمت ارز، بس�ياري از 
كارگ�ران مهاج�ر ك�ه عموم�اً افغانس�تانی بودن�د، اي�ران را ترك 
كرده اند و ب�ه همين خاطر دس�تمزدها تا ۱۲۰ درصد باال رفته اس�ت. 
به گزارش ايسنا، بازار مسكن به دليل رشد بيش از ۳۰۰ درصدي قيمت ها 
كه طي سه سال گذشته اتفاق افتاده در ركود مطلق قرار دارد و اين در حالي 
است كه افزايش هزينه هاي توليد مسكن و نوسان قيمت مصالح ساختماني 
به معضلي براي ساخت وساز تبديل شده است. در اين زمينه بارها جلساتي 
بين نمايندگان مجلس و وزير صمت براي چاره انديشي برگزار شده اما ظاهراً 
نتيجه نداده است. قرار است رزم حسيني باز هم براي توضيح درباره رشد 
قيمت مصالح ساختماني به كميسيون عمران برود. اين خبر را محمدرضا 

رضايي كوچي، رئيس كميسيون عمران مجلس اعالم كرده است. 
با اينكه س��يمان در كارخانه با قيمت حدود ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان فروخته 
مي شود، در فرآيند عرضه ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان مي شود. نمايندگان مجلس 
مي گويند برخي مصالح ساختماني تا به دست مصرف كننده برسد، مشمول 
۱۰۰ درصد افزايش قيمت مي شود؛ سودي كه همه اش به جيب واسطه ها 
مي رود. مكانيسم عرضه مصالح در بورس هم چندان كارآمد نيست. در بورس 
بايد قيمت تمام شده براي بخش مصرفي كاهش يابد و دست واسطه ها كوتاه 

شود اما در مقام عمل اين اتفاق نيفتاده است. 
بخش ساخت و س��از با مشكالت ديگري هم دس��ت و پنجه نرم مي كند؛ 
از كاهش ش��ديد توان خريد متقاضيان گرفته تا كمبود نيروي انس��اني. 
سازندگان بيان مي كنند بعد از رشد نرخ ارز، بسياري از كارگران مهاجر افغان 
ايران را ترك كرده اند و بخش ساختمان با كمبود نيروي انساني مواجه شده و 

در نتيجه دستمزدها باال رفته است. 
فرشيد پورحاجت، دبير كانون انبوه سازان مي گويد: بعد از رشد نرخ ارز و كوچ 
اتباع خارجي، دستمزدها در بخش ساخت وساز تا ۱۲۰ درصد رشد نشان 
مي دهد. دستمزد كارگر در شهرستان ها كه تا يك سال قبل ۷۰ تا ۸۰ هزار 
تومان بود به ۱۵۰ هزار تومان رسيده و نرخ دستمزد اسكلت كارها كه قباًل 

متري ۸۰ هزار تومان بود حاال متري ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان شده است. 

كجاست تخم مرغ ۱۴ هزارتوماني؟
دبير انجم�ن توليدكنن�دگان تخم مرغ شناس�نامه دار اي�ران گفت: 
طبق مصوبه س�تاد تنظي�م بازار ق�رار ب�ود وزارت جهاد كش�اورزي 
و ش�ركت پش�تيباني امور دام، تخم م�رغ با قيمت مص�وب هركيلو 
۱4 هزارتومان را در اختيار ش�ركت هاي بس�ته بندي ق�رار دهند، اما 
متأسفانه يك كارتن تخم مرغ با قيمت مصوب هم در اختيار شركت هاي 
بس�ته بندي قرار نگرف�ت و برخي از اين ش�ركت ها تعطيل ش�دند. 
 فرزاد طالكش در گفت وگو با ايسنا با بيان اين مطلب اظهار كرد: بر اساس 
مصوبه ستاد تنظيم بازار و آناليز انجام شده قرار بود وزارت جهاد كشاورزي و 
شركت پشتيباني امور دام تخم مرغ با قيمت مصوب هر كيلو ۱۴ هزارتومان 
از مقابل مرغداري ها در اختيار شركت هاي بسته بندي قرار دهند و قيمت 
تخم مرغ بسته بندي ش��ده ۳۰عددي شيرينگ ش��ده و شناسنامه دار نيز 

۳۶ هزارتومان باشد. 
وي ادامه داد: انجمن توليدكنندگان تخم مرغ شناسنامه دار نيز متعهد شد به 
هر ميزاني كه تخم مرغ ۱۴ هزارتوماني دريافت كند، تخم مرغ بسته بندي شده 
با قيمت مصوب را به بازار عرضه خواهد كرد و چ��ون قيمت روي آن درج 
مي شود، مطمئن ترين راه براي جلوگيري از گرانفروشي است ولي متأسفانه 
يك كارتن تخم مرغ ۱۴ هزارتوماني هم به اعضاي ما تعلق نگرفت و با تثبيت 
قيمت ها در ستاد تنظيم بازار بسياري از شركت هاي بسته بندي نيز تعطيل 
شدند و همين امر باعث شده در بخش محصوالت پروتئيني فروشگاه هاي 

زنجيره اي جاي تخم مرغ هاي بسته بندي خالي شود. 
دبير انجمن توليدكنندگان تخم مرغ شناسنامه دار اضافه كرد: بايد اجازه دهند 
مرغداران تخم مرغ را با قيمت مصوب از مقابل مرغداري تحويل شركت هاي 
بسته بندي دهند و اين شركت ها نيز با قيمت مصوب ۳۶ هزارتومان تحويل 
مردم دهند ولي متأسفانه در چرخه نامعقولي افتاده ايم كه اين تخم مرغ به 

بخش هاي ديگر مي رود و همه سر از بازار آزاد درمي آورند. 

2 تا 5 برابر شدن يارانه نقدی در سال آينده
رئيس مجلس: ۸۰۰هزار ميليارد تومان مابه التفاوت نرخ ارز را به مردم می دهيم

در  تغيي�رات 
اليح�ه بودج�ه 
۱4۰۰ فقط براي 
جلوگيري از اجرايي شدن تصميمات تورم زا 
بوده است؛ اين عبارت، پاسخ رئيس مجلس 
شوراي اسالمي به رئيس جمهوري است كه 
تغييرات بودجه اي را به باد انتقاد گرفته بود. 
در حالي اين روزها كميسيون تلفيق مجلس 
ش��وراي اس��المي با دقت در حال بررس��ي و 
اصالحيه اليحه بودجه س��ال آتي اس��ت و به 
گفته كارشناسان اقتصادي مجلس به خوبي 
آثار تبعي اجراي اليح��ه بودجه را درك كرده 
و بر همين اس��اس موضوع اص��الح بودجه را 
جدي گرفته اس��ت كه گوي��ا دولتي هايي كه 
اليحه بودجه را ب��ا پيش فرض بس��ط برجام 
نوش��ته اند، چندان از اص��الح بودجه رضايت 
ندارند و براي بر هم زدن محاسبات بودجه هر 
هفته متوسل به راهكارهاي مختلف مي شوند. 
يك روز مي گويند بودج��ه، بودجه دولت و نه 
مجلس، روز ديگ��ر مي گوين��د دالر ۲۲ هزار 
توماني كنوني بازار غير واقعي است و دالر بايد 
۱۵ هزار تومان باشد، از سوي ديگر مجلس را 
فاقد معلومات و تجربه كافي و الزم براي اصالح 
بودجه معرفي مي كنند.  همچنين در حالي كه 
هنوز ايران تحريم است و رئيس جمهور كنوني 
امريكا اصاًل موضوع ايران و برجام را جزو رئوس 
اصلي برنامه هاي خود قرار نداده است و پيش از 
اين در يادداشتي به صراحت عنوان داشته به 
دنبال بسط برجام به مذاكرات مجدد هسته اي، 
موش��كي، منطقه و حقوق بش��ر مي باشد و تا 

چند ماه ديگر دولت كنوني به پايان مي رسد، 
دولت مدعي است در س��ال ۱۴۰۰ روزانه به 
طور ميانگين ۲/۳ ميليون بش��كه نفت در روز 

صادر مي كند. 
از ديگر سو، در حالي كه مفسده رانت ارز چند 
نرخي براي همگان عيان شده، مجدداً دولت 
چندين نرخ ب��راي ارز در بودج��ه پيش بيني 
كرده اس��ت كه يك��ي از نرخ ها، نرخ س��امانه 
مبادالت بانك مركزي Ets با نرخ كنوني ۲۳ 

هزار تومان است. 
بانك مركزي مي گويد اغلب ارزهاي مسدود در 
بانك هاي خارجي متعلق به بانك مركزي است 
و ارزش دارايي هاي خارجي بانك مركزي حدود 
۲۳ ميليارد دالر است، با وجودي كه دولت دو 
سالي است نقش چنداني در طرف عرضه بازار 
ارز نداش��ته، س��يگنال دالر ۱۵ هزار توماني 
 در صورت آزاد س��ازي ارزهاي مس��دودي را 

ارائه مي دهد. 
به هر روي بايد دانست ارزهاي مسدودي بانك 
مركزي در بانك هاي خارجي پشتوانه پول ملي 
است و بهتر است با نرخ مناسب صرف واردات 
كاالي سرمايه اي جهت تقويت توليد و اشتغال 
ش��ود، نه اينكه صرف واردات كاالي لوكس با 

نرخ ارز ارزان شود. 
  پاسخ قاليباف به روحاني

محمدباقر قاليباف، سرانجام نسبت به اتهامات 
دولت از موضع مجلس حماي��ت كرد. وي در 
ابتدا روي سياس��ت هاي ارزي پاستور دست 
گذاش��ت و گفت: ما در مجلس ايستاده ايم تا 
سياست ارزي را در نظر بگيريم كه هر دولتي 

روي كار آمد نتواند از اين سياست خارج شود، 
اين تهمت نارواست كه مي گويند مجلس نرخ 
ارز تعيين كرده است، ما مي گوييم تفاوت نرخ 
تس��عير ارز با نرخ آزاد كه حجم بسيار زيادي 
است به حدي كه بيشتر از بودجه جاري است، 
كجا خرج مي ش��ود؛ اكن��ون ناراحت همين 

موضوع هستند. 
رئيس مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: اگر به 
اعداد و ارقام نگاهي بيندازيم چند ده ميليارد 
دالر رفته اس��ت و مي خواهم بگويم تا مهرماه 
س��ال ۱۴۰۰ به طور دقيق با همين ش��رايط 
س��خت ارزي ۴/۲ ميليارد دالر به نهاده هاي 
دام��ي اختصاص يافته اس��ت، پس م��رغ بايد 
با احتس��اب س��الن اجاره اي مرغداري، دارو، 
واكسن و همه اين  مخارج، كيلويي حدود ۱۰ 
هزار تومان يعني بايد ۱/۵ دالر باشد، اما مرغ را 
در حال حاضر كيلويي ۲۵ هزار تومان به مردم 
مي دهيد، اين سؤال وجود دارد كه مابه التفاوت 

اين ارز كجا رفته است.
رئيس مجلس شوراي اس��المي ادامه داد: من 
نمي خواهم آمار و ارقام بدهم، اما مابه التفاوت 
ارزي كه در اين زمينه مشاهده مي شود حدود 
۸۰۰ هزار ميليارد است، پس اين مبلغ بايد به 
جيب مردم برود تا مشكالت آنها مرتفع شود و 
مجلس مصمم است اين كار انجام شود، البته 
با رويكرد توانمندس��ازي، توجه به س��المت، 
معيش��ت، محروميت زدايي و توليد و اشتغال 

اين كار بايد انجام شود. 
رئيس نهاد قانونگذاري كشور گفت: حرفمان 
اين است كه وقتي سياست دولت بر اين بوده 

كه مردم رونق اقتص��ادي را به گونه اي ببينند 
كه ديگر ۴۵ هزار توم��ان را طلب نكنند و اين 
آرزوي ماست، ولي اين وعده دولت تحقق پيدا 
نكرده  و م��ا در مجلس پاي اين ايس��تاده ايم. 
حاال كه اي��ن موضوع محقق نش��ده و قيمت 
مرغ گران تر شده مابه التفاوت ارز از آن مردم 
است. بنابراين اجازه نمي دهيم كه دولت آن را 
خرج ش��ركت هاي دولتي كند و تا ۶۰ميليارد 
در اين زمينه به اين ش��ركت ها كمك شود و 
البته خدماتي را كه توليد مي كنند نيز گران تر 
براي دولت تمام ش��ود،بنابراين ما جلوي اين 

را مي گيريم. 
  درآمد نفتی دولت سقف ندارد

وي ادامه داد: گفته مي ش��ود مجلس س��قف 
درآمد نفتي را بسته است، در حالي كه اينچنين 
نيست، هر چقدر مي خواهند اين سقف را باال 
ببرن��د، ولي باي��د واقع بينانه به ش��رايط نگاه 
كنيم، در شرايط سخت كنوني تحقق فروش 
روزانه ۱/۵ ميليون بش��كه نفت ممكن است و 
اگر بيش��تر تحقق پيدا كند، مهم است بدانيم 
اين درآمد نفتي كجا خرج مي شود، آيا منجر 
مي شود به اينكه دولت چاق و هزينه ها باالتر 
رود. در بودجه اي كه دولت ارائه كرده اس��ت 
هزينه ها به نس��بت سال گذش��ته ۴۶ درصد 
افزايش يافته، در مقابل ميزان افزايش درآمد 
۱۰ درصد بوده اس��ت كه اين يعني ۳۶درصد 
گپ ايجاد شده است. در واقع قرار است از جيب 
مردم برداش��ته ش��ود، از اين رو اعتقاد داريم 
سياست هاي مالي غلط دولت در سياست پولي 

اثرگذار  است و تورم را باالتر مي برد. 
رئيس مجلس ش��وراي اس��المي بي��ان كرد: 
وقتي گراني و تورم در جامعه رخ دهد كارگر و 
كارمند هر چقدر كار كنند يا وام بگيرند ديگر 
بايد آرزوي مسكن را فراموش كنند، در واقع 
مجلس مي خواهد جلوي تصميم هاي تورم زا 

را در دولت بگيرد. 
  ۲ تا 5 برابر شدن يارانه نقدي

همزمان با پاس��خ هاي قاليباف ب��ه انتقادات 
دولت، حس��ينعلي حاجي دليگان��ي، نماينده 
مردم شاهين شهر در مجلس شوراي اسالمي  
با اش��اره به نشست ديروز كميس��يون تلفيق 
بودجه س��ال ۱۴۰۰ گفت: ب��ا مصوبه اعضاي 
كميسيون تلفيق، يارانه نقدي در سال ۱۴۰۰ 

دو برابر خواهد شد. 
وي افزود: ب��ر اين اس��اس، ياران��ه هريك از 
۷۸ميليون يارانه بگير در كشور در سال آينده 
۹۱هزار تومان خواهد بود. همچنين طبق اين 
مصوبه ۴۸ ميليون نفر از اقشار ضعيف جامعه 
از ۷۸ ميليون نفر يارانه ش��ان ۱/۵ برابر بيشتر 

يعني ۱۳۶ هزار تومان خواهد بود. 
حاجي دليگاني خاطر نش��ان ك��رد: بنابراين 
اعضاي كميس��يون مصوب كردن��د كه يارانه 
نقدي ۱۰ ميليون ايراني ك��ه از نظر مالي در 
شرايط س��خت تري قرار دارند و جزو طبقات 
ضعيف جامعه هس��تند، در هر ماه ۲۲۰ هزار 

تومان باشد. 

خروج چين از پروژه راه آهن تهران - مشهد
مديرعام�ل ش�ركت راه آه�ن گف�ت: فاينانس�ور چين�ي اعالم 
ك�رده نمي توان�د پ�روژه راه آه�ن برق�ي ته�ران- مش�هد 
را بس�ازد و قرار ش�ده آن را با ت�وان و ظرفيت داخلي بس�ازيم. 
س��عيد رس��ولي در گفت وگو با مهر، درباره قطار برقي تهران- مشهد 
گفت: براي برقي كردن راه آهن تهران- مشهد قرارداد تأمين اعتبار با 
كشور چين به امضا رسيده بود كه چيني ها همه اقدامات الزم و صدور 
مجوزها و تضامين بانكي را صادر كرده بودند ولي فاينانس��ور س��ال 
گذشته به دليل مشكالتي كه براي آنها پيش آمد، اعالم كرد نمي تواند 

عمليات اجرايي را آغاز كند. 
شركت سازنده چيني قرار بود عالوه بر تأمين مالي اين پروژه از طريق 
فاينانس، تجهيزات س��اخت و ناوگان را نيز تأمي��ن و از محل درآمد 

فروش بليت، اصل و سود آن را مستهلك كند. 
رس��ولي تصريح ك��رد: در مركز جهادي پيش��رفت ش��ركت راه آهن 
جمهوري اس��المي اي��ران كارگروه برقي س��ازي با حض��ور بهترين 
متخصصان ح��وزه راه آهن و بخش خصوصي تش��كيل ش��ده و اين 
موضوع در حال پيگيري اس��ت، اميدوارم ب��ه زودي عمليات اجرايي 
 برقي سازي راه آهن تهران- مشهد را با تكيه بر توان و تخصص داخلي 

آغاز كنيم. 
رس��ولي با بيان اينكه همواره از س��رمايه گذاري داخل��ي و خارجي 
براي توس��عه زيرس��اخت هاي صنعت حم��ل و نقل ريلي اس��تفاده 
 مي كنيم، خاطرنش��ان كرد: توانمندي هاي داخلي در اولويت شركت 

راه آهن است. 
مديرعامل ش��ركت راه آهن جمهوري اس��المي ايران درب��اره توافق 
اين ش��ركت با ش��ركت راه آهن آذربايجان در خصوص احداث خط 
آهن رش��ت- آس��تارا تصريح كرد: هفته ج��اري هيئ��ت عالي رتبه 
آذربايجاني به رياست معاون نخس��ت وزير اين كشور در ايران حضور 
 داش��ت و ديدارهايي ب��ا وزراي دولت از جمله وزير راه و شهرس��ازي 

انجام داد. 
وي ادامه داد: در اين هيئ��ت مديرعامل راه آهن آذربايجان نيز حضور 
داشت و ما جلسات مفصلي با هيئت آذربايجاني براي توسعه روابط دو 
كشور در حوزه حمل و نقل ريلي برگزار كرديم. در اين جلسات هفت 
سند همكاري به امضا رسيد و بر اساس آن جزئيات نحوه همكاري دو 

كشور تشريح شد. 
...................................................................................................................................

وابستگي به ۱۶ ميليون تن نهاده دام
در حال�ي س�االنه ۱۶ ميليون ت�ن نه�اده دامي ش�امل ذرت، جو 
و كنجال�ه س�ويا ب�ا صرف ميليارده�ا دالر وارد كش�ور مي كنيم 
كه مدي�ركل غ�الت وزارت كش�اورزي مي گويد: با ب�ه كارگيري 
ظرفيت ه�اي داخل�ي و اتخ�اذ سياس�ت هاي جدي�د در ي�ك 
س�ال امكان تولي�د ۳۰درصد اي�ن رق�م در داخل وج�ود دارد. 
فرامك عزيزكريمي، مدير كل دفتر امور غالت و محصوالت اساس��ي 
وزارت جهاد كشاورزي در گفت وگو با تسنيم اظهار داشت: ميزان نياز 
به انواع محصوالت علوفه اي و خوراك براي جيره غذايي دام و طيور در 
كش��ور در حال حاضر حدود ۷۸ ميليون تن است كه از منابع مختلف 
داخلي و خارجي تأمين مي ش��ود. اين نهاده ها شامل دانه ذرت و جو، 
يونجه و س��اير لگوم ها، س��ورگم و ذرت علوفه اي، انواع كنجاله، كاه و 
كلش، سبوس برنج و گندم، مراتع، بقاياي زراعت و پسماند كارخانجات 

صنعتي تأمين مي شود. 
وي درباره وضعي��ت توليد اين محصوالت در كش��ور گفت: در زمينه 
توليد ذرت نياز كش��ور بيش از ۹ ميليون تن اس��ت ب��راي توليد اين 
مق��دار نيازمند ۱/۲ ميلي��ون هكتار زمي��ن زراعي مرغ��وب و حدود 
۱۵ ميليارد متر مكعب آب )حدود يك س��وم آب زراعت كش��ور( آن 
 هم در فصل تابس��تان هس��تيم كه توان منابع آب كشور پاسخگوي 

اين مقدار نيست. 
مدير كل دفتر امور غالت و محصوالت اساسي وزارت جهاد كشاورزي 
گفت: چنانچه الزامات طرح كاه��ش واردات نهاده هاي دامي از جمله 
تأمين بذر و تعيين خريدار و كشت قراردادي محصول با قيمت مناسب 
فراهم شود، مي توانيم تا بيش از ۳۰ درصد از واردات را در داخل تأمين 
كنيم، در برخي موارد نيز امكان جايگزيني خوراك دام با محصوالت 
ديگر داخلي ميسر است كه البته اين امر نيازمند كار فرهنگ سازي و 

تغيير در الگوي تغذيه دام و طيور است. 
عزيز كريم��ي درباره وضعيت تأمي��ن و توليد ب��ذور توليد نهاده هاي 
دامي در كشور گفت: ۹۹/۴ درصد از بذور غالت، ۹۲ درصد بذر پنبه و 
دانه هاي روغني، ۹۹/۸ درصد بذر سيب زميني و ۹۰ درصد بذر علوفه 
و حبوبات مصرفي كش��اورزان ايران در داخل كش��ور توليد و مصرف 

مي شود. 
وي اضافه كرد: تمامی ب��ذور زراعت هاي جو، علوفه و س��ويا از محل 
توليد داخل تأمين مي ش��ود. در كش��ت ذرت بي��ش از ۹۰ درصد از 
 بذرهاي توليد داخل استفاده ش��ده و توليد داخل كفاف نياز كشور را 

مي دهد. 
اين مقام مسئول گفت: بذور ذرت خارجي موجود در كشور عمدتاً ارقامي 
با دوره رسيدگي كوتاه تر و با هدف ايجاد تنوع در ارقام با آب مصرفي كمتر 

به كشور وارد مي شود و مورد استفاده كشاورزان قرار مي گيرد. 
...................................................................................................................................

قبض های گاز مجاني از نيمه بهمن صادر 
می شود

مدير عامل ش�ركت مل�ي گاز اي�ران گف�ت: پديده هاي�ي مانند 
پارس جنوبي كمت�ر اتفاق مي افتد و خوش�بختانه م�ا اين مخزن 
را در كش�ور داريم اما تمام گاز آن را در كش�ور مصرف مي كنيم. 
به گ��زارش ف��ارس، حس��ن منتظرتربت��ي ضمن اش��اره ب��ه اينكه 
صنعت نف��ت و گاز كش��ور در تالش اس��ت وابس��تگي ب��ه كاال هاي 
خارجي را به حداق��ل ممكن برس��اند، گفت: انتظار مي رود امس��ال 
تمركز وي��ژه اي در توليد داخل داش��ته باش��يم و صنعت گاز كش��ور 
 به دلي��ل نوع ش��كل گيري اش روي موضوع توس��عه داخل��ي تمركز 

ويژه تري دارد. 
اين مقام مس��ئول در پاسخ به س��ؤالي پيرامون مس��ئله بهينه سازي 
و نق��ش ش��ركت گاز در اي��ن موض��وع گف��ت: باي��د ن��گاه ويژه اي 
در بهينه س��ازي داش��ته باش��يم، بس��تر هاي مختلف��ي در بخ��ش 
نيروگاه ه��ا، صنايع و خانگ��ي نياز به بهينه س��ازي دارن��د. در بخش 
 خانگي هم موضوعات نرم افزاري و هم موضوعات س��خت افزاري بايد 

دنبال شود. 
مدير عامل ش��ركت ملي گاز ايران تأكيد كرد: صنايع نيز مطابق روال 
قبلي كار مي كنند و صادرات گاز هم بدون هيچ مشكلي به عراق و تركيه 

در جريان است. 
منتظرتربتي در بيان جزئي��ات طرح اميد در ح��وزه گاز افزود: برنامه 
داريم كه حدود ۳۰ درصد از مصرف كنندگان گازش��ان مجاني شود و 
اگر مصرف كنندگان تالش كنند مصرف آنها كمتر از ۲۰۰متر مكعب 
در ماه شود، گازشان مجاني مي شود و اولين قبوض گاز مجاني از نيمه 

بهمن صادر مي شود. 
مديرعامل ش��ركت گاز كش��ور ادامه داد: موتورخانه ها يكي از مراكز 
عمده مصرف گاز هس��تند و ب��ه همين دلي��ل طرح راي��گان اصالح 
آنها را در دس��تور كار داري��م و هر كس در خان��ه اش موتورخانه دارد، 
مي تواند در س��ايت ش��ركت گاز ثبت نام كن��د تا به ص��ورت رايگان 
 موتورخانه آن اصالح ش��ود. اصالح ش��امل تنظيم و عاي��ق كاري در 

موتورخانه است. 

ب�ا وج�ود اينك�ه وزارت نف�ت نمي خواه�د 
قبول كن�د عامل اصل�ي در از دس�ت رفتن 
ب�ازار گاز، پاكس�تان اس�ت اما وزير س�ابق 
نفت هم ب�ا تأيي�د اي�ن موضوع گف�ت كه با 
تصميم غلط وزارت نفت، بازار ش�رق آسيا از 
دسترس جمهوري اسالمي ايران خارج شد. 
به گزارش »ج��وان« يكي از نقده��اي جدي و 
اساس��ي كه به وزارت نفت وارد مي شود، توقف 
روند عمليات صادرات گاز به پاكستان با بهانه ها 
و توجيهات واهي اس��ت. اين وزارتخانه معتقد 
اس��ت »وقتي طرف قرارداد هي��چ كاري انجام 
نداده بود، ما هم از كنار اجراي تعهدات خود عبور 
كرديم«، در حالي كه نمي گويد اگر به تعهدات 
خود عمل مي كرد، مي توانست از پاكستان طلب 

جريمه كند. 
با وجود اينكه يكي از محورهاي اصلي برنامه هاي 
وزير نفت در س��ال ۹۶ افزايش بازارهاي گازي 
جمهوري اسالمي ايران بود، اما با اين تصميمات 
و اقدامات ش��خصي، منافع كش��ور از دسترس 
خارج ش��د تا ش��انس ايران براي ورود گازي به 
بازار ش��رق كمتر از گذش��ته ش��ود و تقريباً به 

صفر برسد. 
رستم قاسمي، وزير س��ابق نفت هم اين نظر را 
دارد. او در حاشيه برگزاري نمايشگاه نفت تهران، 
به روزهايي اشاره كرد كه براي صادرات گاز ايران 
قدم هاي مثبتي برداشته شد ولي دولت يازدهم 
با توقف آن، ضربه بزرگي به كش��ور زد. او گفت: 
قرارداد مهمي با پاكستان داشتيم و در سال ۹۲ 
كلنگ آن را در نقطه صفر مرزي زده بوديم و در 
اين مراس��م كلنگ زني، نمايندگان��ي از تمامي 
۱۵كشور همسايه ايران دعوت شده بودند و آغاز 
پروژه مه��م صادرات گاز به پاكس��تان با حضور 
مقامات ارش��د و مهم اين كشور صورت گرفت. 
مي توانستيم با اجراي به موقع و كامل خط لوله 

صادراتي گاز به پاكستان، پروژه خط لوله صلح 
را اجرايي كني��م و به ب��ازار چندميليارد نفري 
شرق آسيا دس��ت يابيم كه اين قرارداد اجرايي 

و عملياتي نشد. 
قاسمي با ابراز اينكه فرصت بسيار خوبي را براي 
صادرات گاز به پاكس��تان و بعد از آن به هند از 
دس��ت داديم، گفت: در ديداري كه ش��خصاً با 
وزير نفت هند داش��تم و در م��ورد صادرات گاز 
به هند مذاكره كرديم، اين مقام مسئول هندي 
اعالم كرد كه »شما گاز را به پاكستان برسانيد 
و بعد ما زمينه هاي رس��يدن گاز ايران به هند را 

فراهم مي كنيم.« 
طبق اظهارات اين مقام مس��ئول يكي از منابع 
انرژي ما گاز اس��ت و بر اس��اس آمار جديد، ما 
داراي اولين ذخاي��ر گازي جهان هس��تيم. ما 
بايد س��ه كار براي اس��تفاده از اين انرژي خوب 
به كار بگيريم، اگر فازه��اي پارس جنوبي دقيقاً 

به بهره برداري برس��د و مانند فازهای ۱۱ و ۱۴ 
و بقيه فازها تكميل شود، آنچه پيش بيني شده 
بود، ما بايد يك ميليارد و ۳۰۰ميليون بشكه در 
روز توليد گاز در كشور وابس��ته باشيم كه االن 
هزار ميليون متر مكعب در روز است. ابتدا بايد 
مصرف را در كشور بهينه كنيم و از سويي ديگر 
بهره وري را افزايش دهيم و در نهايت اين گاز  را 
صادر و به عنوان سرمايه در كشور استفاده كنيم، 
اقداماتي انجام شده بود و ما قراردادهايي داشتيم 
كه مي توانستيم تا سقف ۲۰۰ميليون متر مكعب 

در روز برسيم. 
  ماجراي صادرات گاز به عراق

وزير سابق نفت همچنين با اشاره به يك قرارداد 
و تفاهمنامه با طرف عراقي براي صادرات گاز به 
اين كشور از دو مسير بغداد و بصره گفت: اگرچه 
صادرات گاز به عراق در اين دو مس��ير اجرايي 
شده اس��ت، اما صحبت هايي هم براي صادرات 

گاز به كوي��ت از طريق بصره ش��ده و مذاكرات 
به  صورت موفق و ج��دي پيش رفته بود و حتي 
توسط نوري المالكي، مجوزي از پارلمان عراق 
براي صادرات گاز از طريق بصره به كويت گرفته 
بوديم كه دولت به اتمام رسيد و كار به دولت بعد 

تحويل شد. 
وي ادام��ه داد: در خص��وص ص��ادرات گاز به 
عمان نيز مذاكرات خوبي با اين كش��ور صورت 
گرفت��ه ب��ود و مي دانم ك��ه اين مذاك��رات در 
دول��ت يازدهم هم پيگيري ش��د ام��ا اينكه به 
 چه نتايجي رسيد بايد از مسئوالن دولت فعلي 

بپرسيد. 
قاسمي همچنين با اشاره به اينكه مي توانستيم 
با ورود به صنعت LNG ص��ادرات گاز را از دو 
مس��ير خط لوله و LNG دنب��ال كنيم، گفت: 
طرح اي��ران LNG با پيش��رفت خوبي مواجه 
بود و تحويل دولت بعد ش��د كه ب��ه هر صورت 

تكميل نشد. 
  چرا صادرات گاز رها شد؟

نگاهي به اظهارات وزير س��ابق نف��ت به خوبي 
نشان مي دهد طرح هاي عملياتي براي صادرات 
گاز انجام ش��ده بود اما به واسطه كم كاري هاي 
صورت گرفته طي س��ال  هاي اخي��ر، حاال همه 
چيز از دست رفته است. صادرات گاز كه جداي 
از عوايد اقتصادي، آورده ژئوپلتيكي و سياس��ي 
فراواني نيز براي ايران داش��ته و دارد، در حالي 
مورد بي مهري قرار گرفته است كه ساير رقباي 
گازي جمهوري اسالمي ايران، به سرعت در حال 
غصب بازارهاي كشورمان هستند؛ از آذربايجان 

و تركيه گرفته تا تركمنستان و امريكا. 
در اين ميان اما وزارت نفت با توجيهات مختلفي 
كه كمترين ارتباطی با واقعيات دارد، سعي دارد 
بكوشد همه چيز را طوري جلوه دهد كه كمترين 

تركش ها به آن برخورد كند. 

ایران، پاکستان را به رقبای گازی هدیه داد!
رستم قاسمي: با توقف اجراي عمليات صادرات گاز به پاكستان، بازار چند ميلياردي را از دست داديم 

هادیغالمحسینی
  گزارش  یک 

رياست جمهوری

وحیدحاجيپور
  گزارش 2


