ذرت كمياب شد!

رئي�س هيئت مدي�ره اتحاديه م�رغ تخمگذار اس�تان ته�ران با
اش�اره به وضعي�ت نامطلوب ب�ازار نهادهه�اي دام�ي ،از كمياب
ش�دن ذرت در بازار و افزايش ش�ديد قيمت اين نه�اده خبر داد.

ي پور ،رئيس هيئت مديره اتحاديه مرغ تخمگذار استان تهران
ناصر نب 
در گفتوگو با مهر با اش��اره به تجمع مرغداران مقاب��ل وزارت جهاد
كشاورزي گفت :توليد كنندگان به دليل شرايط بسيار نامطلوب توليد
مقابل وزارت جهاد كشاورزي جمع شدهاند تا مسئوالن به خواستههاي
آنان رسيدگي كنند.
وي با اش��اره به اينكه قيمت مصوب تخممرغ با توج��ه به افزايش نرخ
مصوبههاي توليد بايد اصالح ش��ود ،اظهار داش��ت :بهرغم وعدههاي
مختلف هنوز اين اتف��اق نيفتاده و توليدكنندگان به ش��دت در حال
زيان هستند.
نبيپور با اشاره به وضعيت نامطلوب بازار نهادههاي دامي تصريح كرد:
حدود ۸۰روز است كه ذرت به مرغداران تعلق نگرفته و طي اين مدت
آنها مجبور بودند اين نهادهها را از بازار آزاد تأمين كنند.
رئيس هيئت مديره اتحاديه مرغ تخمگذار اس��تان تهران تأكيد كرد:
قيمت ذرت در بازار آزاد هم اكنون به كيلويي ۶هزارو200تومان رسيده
و با توجه به كمبود شديد پيشبيني ميشود تا پايان هفته جاري اين
رقم به كيلويي  ۸تا ۹هزار تومان افزايش يابد در حالي كه قيمت مصوب
آن كيلويي هزارو900تومان است.
وي قيمت تمام ش��ده هر كيلوگرم تخمم��رغ را در صورتي كه ذرت با
نرخ مصوب به دست توليدكننده برس��د ،بيش از ۱۹هزار تومان اعالم
كرد و گفت :هم اكنون ميانگين قيمت تخمم��رغ در مرغداري حدود
۲۰هزارتومان است.
نبيپور افزود :در چنين ش��رايطي دولت به مرغداران فش��ار ميآورد
كه قيم��ت تخممرغ را پایي��ن بياورند ،اي��ن در حالي اس��ت كه خود
توليدكنندگان به شدت در حال زيان هستند و قادر به تأمين نهادههاي
مورد نياز توليد نيستند.
وي تأكيد كرد :زماني كه قيمت تخم مرغ به ش��دت كاهش يافتهبود
توليدكنندگان از مس��ئوالن وقت دولت دوازدهم درخواس��ت كمك
كردند ،اما به اين درخواست توجهي نشد در نتيجه توليدكنندگان نيز
مرغها را به كشتارگاه فرستادند.
رئيس هيئت مديره اتحاديه مرغتخم گذار استان تهران با بيان اينكه
چنين وضعيتي را پيشبيني كرده بوديم ،گفت :ارديبهشت امسال نيز
بنده به وزير وقت جهاد كشاورزي دولت دوازدهم در اين زمينه تذكر
داده بودم كه در صورت تداوم سياس��تهاي غلط ،با گراني تخم مرغ
مواجه خواهيم ش��د؛ چراكه براي توليدكنندگان نگهداري مرغهاي
تخمگذار به صرفه نبود و آنها را به كشتارگاه فرستادند.
نبيپور درباره اينكه چه تعداد مرغ به كش��تارگاه فرستاده شدهاست؟
افزود :جمعيت زيادي از مرغهاي تخمگذار به كشتارگاه فرستاده شدند
و طبق اعالم مسئوالن مربوطه فقط در اس��تان خراسان رضوي كه از
بزرگترين توليدكنندگان تخممرغ كش��ور است۵ ،ميليون قطعه مر غ
تخمگذار به كشتارگاه رفته است.
رئيس هيئت مدي��ره اتحاديه م��رغ تخمگذار اس��تان ته��ران ادامه
داد :به عبارتي از جمعي��ت حدود ۱۲ميليوني مرغ تخمگذار اس��تان
خراسانرضوي تنها ۷ميليون قطعه مرغ باقيمانده است و طبق اعالم
مسئوالن اس��تان  ۳۷تا ۴۰درصد ظرفيت مرغداريهاي توليدكننده
تخممرغ ،در اين استان هم اكنون خالي است.

مسير تردد به ارمنستان
از آذربايجان جدا ميشود

مدي�ركل دفت�ر ترانزي�ت س�ازمان حملونق�ل ج�ادهاي اظهار
داش�ت :آذربايجان طبق ادعايي كه دارد تش�كيالت و نيروهاي
كنترلي را در اين مس�ير مس�تقر و براي ناوگان عب�وري عوارض
و حق ورودي اعم�ال كرده اس�ت .طبيعت ًا اين نابس�امانيهای به
وجود آم�ده در منطقه ،منج�ر به افزاي�ش هزينه تجار ش�ده به
همين دليل با ايجاد ش�رايط جديد طبيعي اس�ت ك�ه تجار هم با
مالحظات مورد نظر خود كار كنند تا ش�رايط تعيين تكليف شود.

به گزارش ايلنا ،اخيرا ً كشور آذربايجان مقررات سختگيرانهاي را براي
كاميونهاي عبوري از خاك خود به س��مت ارمنس��تان اعمال كرده
است بهطوري كه حتي بيش از این جلوي ورود كاميونهاي ايراني كه
مقصدشان ارمنستان بود ،به خاك خود را گرفت.
هر چند كه طرف ارمني مسير جديدي براي تردد این كاميونها بدون
نياز به عبور از آذربايجان در نظر گرفته ،اما بخشي از اين مسير جديد
هموار نيس��ت و امكان تردد ب��راي تمام كاميونه��ا و تريليها وجود
ندارد .بنابراين در حال حاضر كاميونهاي ايراني يا بايد شرايط كشور
آذربايجان را بپذيرند يا اينكه از مسير جديد ارمنستان عبور كنند.
جواد هدايتي ،مديركل دفتر ترانزيت و حمل و نقل بينالمللي سازمان
راهداري و حمل و نقل ج��ادهاي درباره آخرين وضعي��ت مرز ايران و
آذربايجان اظهار داش��ت :در حال حاضر صفي از كاميونها پشت مرز
آذربايجان يا در ادامه مسير وجود ندارد.
وي ادامه داد :مسير نوردوز به ايروان 400كيلومتر است كه آذربايجان
در حال حاضر مدعي است 16كيلومتر آن در خاك اين كشور واقع شده
و به همين دليل براي اين بخش از مسير بايد از آذربايجان اجازه ورود
گرفته و با نظر اين كشور تردد انجام شود.
اين مقام مس��ئول افزود:آذربايجان طبق ادعايي كه دارد تشكيالت و
نيروهاي كنترلي را در اين مسير مس��تقر و براي ناوگان عبوري از اين
مسير عوارض و حق ورودي اعمال كردهاست .طبيعتاً اين نابسامانيهای
به وجود آمده در منطقه ،منجر به افزايش هزينه تجار ش��ده به همين
دليل با ايجاد شرايط جديد طبيعي است كه تجار هم با مالحظات مورد
نظر خود كار كنند تا شرايط تعيين تكليف شود.
هدايتي با بيان اينكه تردد در اين مس��ير در حال حاضر جريان دارد و
صفي ايجاد نشدهاست ،گفت :همانطور كه با روي كار آمدن طالبان و
تحوالت سياس��ي كه رخ داد و وضعيت مرزهاي دو كشور تجار ايران و
افغانستان در آن بازه زماني با مالحظه كار ميكردند در حال حاضر هم
با شرايط مرزي ايران – آذربايجان – ارمنستان و افزايش قيمتها ،تا
مشخص شدن شرايط و ثبات وضعيت تجار با مالحظه كار ميكنند.
وي در پاسخ به اين س��وال كه چرا ارمنستان نسبت به تكميل ساخت
25كيلومتر مسير جديد اقدام نميكند و 5كيلومتر باقيمانده هر چه
سريعتر ساخته نميشود ،اظهار داشت :اين موضوع به سفارت ايران در
ايروان اعالم شده و مقامات ارمنستان در حال پيگيري موضوع هستند
تا مسير جايگزين هر چه س��ريعتر با اس��تاندارد باالتر فعال شود ،اما
منطقه كوهستاني است و سختيهاي خاص خود را دارد و بايد توجه
داشته باشيم كه در آستانه فصل سرما قرار داريم و كار عمراني در اين
شرايط سختتر است.
مدير كل دفتر ترانزيت سازمان حملونقل جادهاي ادامه داد:در بخشي
از مسير مشكلي براي تردد وجود ندارد ،اما در چند كيلومتر تردد ،مسير
براي تردد تريليها سخت است و مسير رواني براي تردد نيست و بايد
بهس��ازي ش��ود .در اينباره منتظر پيگيريهاي وزارت امور خارجه و
سفارت ايران در ارمنستان هستيم.
هدايت همچنين با اشاره به برگزاري مانور نظامي آذربايجان و تركيه
در مرز و اثر آن در تردد كاميونهای ايراني گفت :مانورهاي نظامي در
همه جاي دنيا و در جغرافياي مختلفي انجام ميشود و اين مانوري كه
برگزار شد هيچ تأثيري در تردد كاميونهاي ايراني نداشت و همانطور
كه گفته شد با صف كاميونها مواجه نيستیم.
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گزارش یک

ت�ا همي�ن چن�د وق�ت پی�ش ب�ود ك�ه روند
ترخيص كااله�ا از گم�رك كش�ور را در چنان
بحران�ي فرو برده بود كه ش�ايد كس�ي فكرش
را نميك�رد ،پ�س از تعوي�ض دولته�ا ،روند
ترخي�ص كااله�ا در حال رك�ورد زدن اس�ت!

به گزارش «جوان» ،سال گذشته اوج ناهماهنگي
و بحران سازي براي اقتصاد كش��ور بود ،روزهايي
كه سه ضلعي وزارت صمت ،بانك مركزي و وزارت
اقتصاد براي ترخيص كاالها به هزار بهانه و توجيه
روي آوردند و با ايجاد اختالف بزرگ ميان خود ،به
درجهاي از لجاجت رسيدند كه كمبود كاالها و در
نهايت افزايش قيمتها را رقم زدند.
نميتوان فراموش ك��رد كه وقتي روغ��ن در بازار
كمياب شد ،روغنهاي دپو شده در گمرك ترخيص
نميشدند؛ چراكه ساير دس��تگاههاي مسئول در
اين باره نميخواس��تند از موضع خود كوتاه بيايند
و گوش كس��ي هم بدهكار نبود ك��ه اين وضعيت،
معيش��ت مردم را تحت تأثير قرار داده اس��ت .در
ساير كاالها هم وضع به همين شكل است .اصناف
و تش��كلها بارها اع�لام ميكردن��د ذخاير خوبي
در كش��ور اس��ت اما گمرك ،در ترخي��ص كاالها
مانعتراش��ي ميكند و همين موض��وع به كمبود
كاالها دامن ميزند.
هرچند كه مس��ئوالن گم��رك در پاس��خ به عدم
ترخيص كاالها ،قوانين و دستورالعملهاي اجرايي
دولت را بهانه قرار ميدادند ،ولي ناگفته پيدا بود كه
مشكل اصلي در اين حوزه ،رها بودن تنظيم بازار و
ترخيص كاالها از سوي دولت بود.
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گزارش «جوان» از تمركز دولت براي ترخيص كاالها از گمرك

خروج از بنبست گمرك

حاال با گذش��ت يكماه از فعالي��ت دولت جديد،
آمارها به خوبي نشان ميدهد تا به امروز نه تنها از
ادامه جنجالهاي گمركي خبری نيست ،بلكه روند
ترخيص كاالها ركورد زدهاس��ت ،اتفاق جالبي كه
ميتواند اين پرسش را به وجود بياورد كه پس دليل
كمكاري دولت قبل در ترخيص چه بوده است؟!
ركوردهاي تازه
در همين باره ،رئيس كل گم��رك ايران گفت :در
شهريورماه سالجاري با توجه به ترخيص 5ميليون
و  300هزار تن كاالهاي ضروري به ارزش 6ميلياردو
 500ميليون دالر ،ركورد تازهاي از سوي گمرك در
ترخيص كاالهاي وارداتي به ثبت رسيد.
مهدي ميراشرفي افزود :آهنگ رشد سريع ترخيص
كاالهاي وارداتي از گمرك در ش��هريور ماه امسال
كه منجر به افزايش قاب��ل توجه ترخيص كاالهاي
اساسي ،ماشينآالت خط توليد و اقالم واسطهاي
ش��ده ،تراز تجاري كش��ور را به نفع واردات اقالم
ضروري تغيير داد.
رشد تجارت خارجي
معاون وزير اقتصاد با اشاره به رشد تجارت خارجي
كش��ور در نيمه نخست س��الجاري اظهارداشت:
تجارت خارج��ي ايران در اين م��دت با حفظ روند
رش��د صادرات ،به 45ميليارد دالر رس��يد كه در
مقايسه با مدت مشابه س��ال قبل  47درصد رشد
نشان ميدهد .در اين مدت 79ميليون و 100هزار
ت��ن كاال بين اي��ران و كش��ورهاي مختلف جهان
مبادله شد.
وي افزود :مهمترين كشورهاي مقصد صادرات

كمك به كمدرآمدها براي خانهدار شدن
وزير تعاون گفت:
مسكن
ب�ا هم�كاري
وزارت راه ،طرح�ي را در زمينه تعاونيهاي
مسكن شروع خواهيم كرد كه از اين طريق
ميتوان ه�م برنامه س�اخت ي�ك ميليون
مس�كن را جلو برد و هم به خانهدار ش�دن
مردم كمك كرد.

حجتاهلل عبدالملك��ي در گفتوگو با مهر در
مورد وضعيت بخش تعاونيها اظهار داش��ت:
برنامه م��ا در وزارت كار اين اس��ت كه محور
فعاليتهاي اقتص��ادي را تعاوني بگذاريم و به
هر دليل اگر تعاوني نشد ،محور به بخشهاي
ديگر منتقل شود .اين مس��ئله فرصت بسيار
خوبي را براي همه حوزهها از جمله اش��تغال
ايج��اد ميكند .ب��ه عن��وان مث��ال در حوزه
دانشبنيان ،گروههاي اس��تارتاپي ميتوانند
در قالب تعاونيها تشكل شوند و فعاليت خود
را شروع كنند.
وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي افزود :همچنين
مقرر ش��ده با همكاري وزارت راه و شهرسازي
طرحي را در زمينه تعاونيهاي مسكن شروع
كنيم .اين مسئله عالوه بر اينكه به تقويت برنامه

مسكن دولت كمك ميكند و موجب ميشود
برنامه ساالنه يك ميليون مسكن جديتر جلوتر
برود و اشتغال خوبي هم ايجاد خواهد كرد.
وي ادامه داد :همچنين با اس��تفاده از ظرفيت
تعاونيهاي مسكن ميتوان به اقشار كمدرآمدتر
و كارگران براي خانهدار شدن كمك كرد.
عبدالملكي گف��ت :در حوزهه��اي مربوط به
مصرف ،در حوزههاي خدمات��ي و توزيعي هم
برنامهريزيهايي انجام ش��ده ك��ه در ماههاي
آين��ده گزارش��ي را در اي��ن خص��وص ارائه
ميدهيم.
وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي اظهار داشت:
محور اگر تعاوني باش��د ،سيس��تم بانكي هم
تعاونيها را در اولويت قرار ميدهد .همچنين
در بحث تعاونيهايي كه به صورت شركتهاي
سهامي عام هستند ،ميتوان با قواعد مشخصي
كه در سند توسعه تعاون آمده از بازار سرمايه
هم كمك گرفت.
وي گف��ت :اگ��ر بقي��ه مش��وقهاي دولتي و
تس��هيلگريهايي هم كه در ح��وزه اقتصاد
وجود دارد با اولويت بخش تعاون انجام ش��ود،
ميتوان به بهبود اوضاع اميدوار شد.

ايران به ترتيب چين ب��ا 14ميليون و 800هزار
تن كاال به ارزش 6ميليارد و 500ميليون دالر،
عراق با 13ميلي��ون و 900هزار ت��ن به ارزش
3ميليارد و 800ميليون دالر ،تركيه با 7ميليون
و 200هزار تن به ارزش 2ميليارد و 300ميليون
دالر ،امارات متحده عربي با 5ميليون و 800هزار
تن به ارزش 2ميلي��ارد و 200ميلي��ون دالر و
افغانس��تان با 2ميليون و 500هزار تن به ارزش
يك ميليارد دالر بودند.
معاون وزير اقتصاد عمدهترين كشورهاي طرف
معامله واردات با كش��ورمان را ام��ارات متحده
عربي با 5ميليون و 900ه��زار تن كاال به ارزش
7ميليارد و 300ميليون دالر ،چين با يك ميليون
و 500هزارتن به ارزش 5ميليارد دالر ،تركيه با
2ميليون و  100هزار تن ب��ه ارزش 2ميليارد و
400ميليون دالر ،سوئيس با يكميليون تن به
ارزش 900ه��زار دالر اعالم كرد و گفت10 :قلم
اول كاالهاي وارداتي كش��ورمان در اين مدت را
تلفن همراه ،ذرت ،سويا ،روغن دانه آفتابگردان،
كنجاله سويا ،گندم ،جو ،شكر ،روغن پالم و روغن
خام تشكيل ميدادند.
ميراش��رفي تصريح كرد :نكته قابل توجه آن است
كه با توجه به تدابير انديشيده شده ،سرعت بااليي
در ترخيص كاالهاي ضروري ،ماشينآالت و اقالم
واس��طهاي توليد در شهريورس��الجاري از سوي
گمرك صورت گرفت ب��ه نحوي كه ميانگين وزني
واردات ك��ه در پنج ماهه نخس��ت امس��ال ماهانه
2ميليون و 700هزار تن بود در شهريورماه تقريباً

2برابر ش��ده و به 5ميليون و 300هزار تن افزايش
پيدا كرد و به لحاظ ارزش ني��ز ميانگين كاالهاي
ترخيص ش��ده كه در پنج ماهه ابتداي سالجاري
3ميليارد و 300ميليون دالر بود در شهريور ماه به
6ميليارد و 500ميليون دالر رسيد كه اين در واقع
يك ركورد تازه در ترخيص كاال از گمرك اس��ت و
دليل منفي ش��دن تراز تجاري در شهريور ماه نيز
همين امر است.
ترخيص  6هزار كاميون
از سوي ديگر ،موضوع كاميونهاي وارداتي هم كه
همواره ميان دس��تگاههاي ذيربط مورد مناقشه
قرار داشت ،به دنبال تصميمات اخذ شده ،قرار است
ترخيص شوند.
قرار بود چندي پيش كاميونها ترخيص ش��وند،
ولي خبري نشد ،با توجه به موانعي كه وجود داشت
ترخيصي كاميونه��اي وارداتي ص��ورت نگرفت
و ب��ا آخرين گزارش گم��رك ايران نش��ان داد كه
۶هزاردستگاه با برندهاي مختلف به تدريج وارد و
در گمركات دپو شده است.
وضعيت نابسامان كاميونها تا جايي پيش رفت كه
در هفتههاي اخير با ورود دادستاني به اين موضوع،
دستورالعمل مربوطه براي تعيين تكليف كاميون
تدوين و ب��ه دس��تگاهها جهت اجرا ابالغ ش��د .بر
همين اساس ،اخيرا ً گمرك ايران طي ابالغيهاي به
گمركات اجرايي شرايط و نحوه ترخيص كاميونها
را اعالم كرده است.
طبق اع�لام معاون فني گم��رك اي��ران ،با توجه
به دس��تور دادس��تاني ،تا پايان مهرس��ال جاري
تمامیكاميونهاي وارداتي زير سهس��ال ساخت
داراي ثبت سفارش پس از انجام تشريفات گمركي
با رعايت مقررات مربوطه ترخي��ص و از گمركات
اجرايي خارج خواهند شد.
در اين رابط��ه رعايت چارچوب و مق��ررات تعيين
شده نيز به گمركات تكليف شدهاست كه از جمله
آن ميت��وان به اهميت ثبت س��فارش در ترانزيت
اين كاميون ها اش��اره كرد كه تأكيد شده با رؤيت
ثبت سفارش از سوي گمرك ،منعي براي ترانزيت
كاميونها وجود ندارد.
ديگر اقدامي كه در مورد كاميونها صورت گرفته و
به گمركات ابالغ شده در مورد محاسبه ارزش آنها
است كه اعالم ش��ده براي برخي از وارد كنندگان
جريم��ه ما ب��ه التف��اوت در نظر گرفت��ه و وصول
شدهاست ،در حالي كه اين شركتها ميتوانند در
مهلت شش ماهه از تاريخ امضاي پروانه ،درخواست
بخش��ودگي جريمه را به گمرك ارائ��ه تا اقدامات
الزم براي بخش��ش جريمه در مراجع رس��يدگي
به اختالفات گمركي انجام و جريم��ه دريافتي به
صاحب كاال عودت داده شود.
الزم به يادآوري اس��ت ،با توجه به اينكه با طوالني
شدن زمان ورود كاميونها ،بخشي از آنها در آستانه
متروكه شدن قرار داشتند گمرك ايران به گمركات
اجرايي اعالم كرد كه ظرف يكم��اه پيشرو و در
جريان تعيين تكليف كاميونه��ا ،فع ً
ال از متروكه
كردن اين كاال خودداري كند.

 ۴۰۰هزار تن سيب روي دست كشاورزان ماند
مد ير عا م�ل
تعاون
سازمان مركزي
تعاون روستايي ايران با اشاره به اينكه ۴۰۰
هزار تن سيب صنعتي روي دست كشاورزان
مانده اس�ت ،گفت :از امروز عمليات خريد
س�يب صنعتي و درجه 3از باغ�داران غرب
كشور آغاز ميشود.

به گزارش تس��نيم ،اس��ماعيل قادريفر افزود:
خبره��اي داغ��ي ك��ه در روزهاي گذش��ته در
رسانهها و از جمله رسانه ملي پخش شد ،موضوع
خريد س��يب صنعتي يا همان س��يب درجه3
بود ،س��يبهايي كه ناش��ي از وزش باد و اضافه
محصوالت نارس��ي اس��ت كه به نوعي ضايعات
كشاورزي محسوب ميش��وند ،حاال روي دست
كشاورزان باد كرده است.
وي اضافه كرد :با وجود خشكس��اليهايي كه در
كشور وجود داش��ت ،اما در دو استان آذربايجان
شرقي و آذربايجان غربي ،توليدات كشاورزي و
سيب بيش از انتظار و ظرفيت بوده و برآورد شده
حدود  400هزار تن سيب صنعتي اين روزها روي
دست كشاورزان مانده باشد.
قادريفر گفت :به عنوان مس��ئولي كه روزهاي

اول و دوم خود را در اين سمت سپري ميكنم،
اين نويد را به كشاورزان ميدهم كه يك برنامه
ضربتي با تدبير وزير جهاد كشاورزي انديشيده
ش��ده كه آن قيمتگ��ذاري و اس��تفاده از اين
س��يبها براي كنس��انتره مديريت و هدفمند
اس��ت كه مقداري از آن براي مصرف داخلي و
صنايع تبديلي اندكي كه در كش��ور وجود دارد
استفاده خواهد شد.
وي افزود :متأس��فانه در زمين��ه صنايع تبديلي
در كش��ور زيرس��اختهاي خوبي نداريم و بايد
در اين زمينه برنامهريزيهاي الزم انجام ش��ود.
دستورالعمل خريد س��يب از دو روز قبل توسط
وزير جه��اد مصوب و ابالغ ش��ده و در آس��تانه
عملياتي شدن قرار گرفته است.
مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران
ادامه داد :ظرف يكي ،دو روز آينده ،عمليات خريد
از كشاورزان با واسطه اتحاديه تعاوني روستايي
شروع خواهد شد و تالش داريم كه عمليات خريد
را شروع كنيم .وي افزود :نكته ريشهاي كه بايد
سالهاي قبل فكري براي آن ميشد ،نبود صنايع
تبديلي مناسب است كه بتوانيم از اين محصوالت
و زحمات كشاورزان استفاده كنيم.

نیرو

آيا بارورسازي ابرها مشكل كمآبي كشور را حل ميكند؟
استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز گفت :هنوز
دست بشر براي تغيير اقليم و تأثيرگذاري در
ميزان بارش كوتاه است .ضمن اينكه كشورها
هم از اين روشها استقبال نميكنند ،زيرا اگر
كشوري زياد از اين تكنيك استفاده كند ،خود
به خود دخل و تصرف در طبيعت است و مورد
اعتراض كشورهاي همسايه قرار خواهد گرفت.

مهدي قمش��ي در گفتوگو با ايلنا ،درباره تأثير
بارورس��ازي ابرها براي بهبود وضعيت بارندگي
در كشور اظهار داشت :بارورسازي ابرها در دنياي
امروز تكنيكي منسوخ شده است .حدود  40سال
پيش از اين روش استفاده ميشد و اكنون ديگر
كاربردي ندارد.
وي افزود :در گذش��ته از اين روش براي افزايش

بارندگي در برخي كش��ورها اس��تفاده ميشد،
اما بعد از درياف��ت نتايج آن متوجه ش��دند كه
اثر بارورس��ازي روي ميزان بارش هر منطقهاي
تقريباً صفر است و اثر محسوسي ندارد ،به همين
دليل دنيا اي��ن پروژهها را مگر در موارد بس��يار
خاص كنار گذاشته است ،يعني اگر شهري دچار
آلودگي شديد هوا شود و ابرها هم شرايط الزم را
داشته باش��ند صرفه دارد كه با هزينه زياد اقدام
به بارورس��ازي كنند و بارش داشته باشند ،ولي
بابت تغيير بارشها در منطقه روي بارورس��ازي
نميتوان حساب كرد.
استاد دانشگاه ش��هيد چمران اهواز خاطرنشان
ك��رد :ممكن اس��ت ط��رح و پروژههاي��ي مثل
بارورسازي ابرها از سوي نهادهاي مربوطه جهت

دريافت بودجه باش��د ،اكنون كش��ور در اوضاع
نابس��امان بارشي و خشكسالي بهس��ر ميبرد و
از نظر اقليمي فصل خش��كي را در پيش داريم
و براي پاييز نيز در اغلب نقاط كش��ور بارش زير
نرمال پيشبيني شده اس��ت .بنابراين نهادهاي
اينچنيني كه در معرض تعطيلي هستند فعال
ش��ده و به دنبال جذب بودجه هس��تند ،اين در
حالي است كه از اين روش در هيچ جاي دنيا براي
تغيير بارش استفاده نميكنند ،زيرا هم هزينهبر
اس��ت و هم اينكه اثربخشي آن بس��يار پايين و
كند اس��ت .ضمن اينكه تغيير محسوسي ايجاد
نميكند ،مگر اينكه برخي مواقع از نظر نوع بارش
تأثيرگذار باشد.
وي يادآور ش��د :هنوز دس��ت بش��ر براي تغيير

اقليم و تأثيرگذاري در ميزان بارش كوتاه است،
ضمن اينكه كشورها هم از اين روشها استقبال
نميكنند ،زيرا اگر كش��وري زياد از اين تكنيك
اس��تفاده كند خود به خود دخ��ل و تصرف در
طبيعت است و مورد اعتراض كشورهاي همسايه
قرار خواهد گرفت .به همين دليل چندان روي
آن كار نميكنند.
قمش��ي تأكيد كرد :پروژههايي مثل بارورسازي
دس��تاندازي در طبيعت و ميزان بارش است،
زيرا ابرها ممكن است در كشور همسايه كه دچار
خشكي شده بارش داشته باشند و ما با اين كار از
چرخه طبيعي بارش جلوگيري ميكنيم .امروز
كشورها س��عي ميكنند طبيعت را دستكاري
نكنند ،مگر اينكه شرايط خاص باشد.

رشد قارچگونه شركتهاي پيمانكاري

يك مقام مس�ئول كارگ�ري ابالغ مصوب�ه تعيي�ن حداكثر مدت
قرارداده�اي موقت كار را خواس�تار ش�د و ب�ا بيان اينك�ه رواج
قرارداده�اي موق�ت كار باع�ث ش�ده ش�ركتهاي پيمانكاري
مثل قارچ س�رباز كنن�د از وزير كار خواس�ت تدوي�ن آييننامه
تبص�ره  ۲م�اده  ۷قان�ون كار را در دس�تور كار ق�رار ده�د.

توگو با ايسنا اظهار كرد :قانون كار كشور  ۲۰۳ماده
فتحاهلل بيات در گف 
دارد و شايد به اندازه انگشتان يك دست بر اين قوانين نظارت ميشود
كه همين نظارت هم كافي نيست.
وي افزود :بهرغم آنكه قانون كار و مواد قانوني آن را در اختيار داريم ،ولي
به آن عمل نميكنيم .قانون كار ،قانون بسيار خوبي است و ميتوانيم
ادعا كنيم كه بعد از قانون اساسي ،قانون كار و قانون تأمين اجتماعي
از بهترين قوانين كشور به شمار ميروند ،ولي متأسفانه در اجرا دچار
مشكل هستيم.
بيات با اش��اره به تبصره يك م��اده  ۷قانون كار گفت :خوش��بختانه با
تصويب هيئت وزيران حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه ماهيت آنها
جنبه غيرمستمر دارد ،چهار سال تعيين شده و فقط ابالغ آن به ادارات
كار و اجراي مصوبه مانده كه هنوز انجام نشده است.
رئيس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني ادامه داد :در جريان بررسي
و تصويب اين مصوبه ،طرح گروه كارگري تعيين سه سال براي حداكثر
مدت بود ،ولي كارفرمايان و دولت آييننام��ه اين تبصره را به گونهاي
تنظيم و تصويب كردند كه سقف كارهاي موقت با طبيعت غيرمستمر،
چهار ساله شد.
وي گفت :در حال حاضر تبصره يك م��اده  ۷قانون كار تعيين تكليف
شده و يكي از امتيازاتي بود كه توانستيم در دولت قبل بگيريم ،بنابراين
با توجه به اينكه توسط هيئت وزيران مصوب شده و از تاريخ مصوب بايد
عملياتي ش��ود از وزير كار ميخواهيم در اين باره حمايت كنند و اين
مصوبه را هرچه سريعتر به تمام ادارات كار ابالغ و اجرايي كنند.
بيات در عين حال با اشاره به تبصره  2ماده  ۷قانون كار اظهار كرد :در
تبصره  ۲ماده  ۷بحث لغو دادنامه  ۱۷۹ديوان عدالت اداري و رأي هيئت
عمومي ديوان عدالت مطرح است .متأسفانه آن زمان چون تبصره يك
هنوز تعيين تكليف نش��ده بود ،كارفرمايي شكايت كرده و ديوان رأي
داده كه در كارهاي مستمر اگر در قرارداد تاريخ قيد شده باشد مانعي
ندارد كه اين رأي باعث رواج قراردادهاي موقت در كارهاي مس��تمر و
به زيان كارگران تمام ش��د .به گفته وي با اش��اعه قراردادهاي موقت،
شركتهاي پيمانكاري نيروي انساني مثل قارچ سر باز كردند و در تمام
كشور گسترش يافتند ،به گونهاي كه در تمام شركتهاي نفتي ،گازي و
مخابراتي ،پيمانكاريهاي نيروي انساني براي خود دفتري راه انداخته
و در كارهايي كه ماهيتش مس��تمر بود به گرفتن نيروي انساني اقدام
كردند .اين مقام مسئول كارگري افزود :هماكنون نيروهاي زيادي در
شركتها و سازمانها مشغول كار هس��تند كه با وجود  ۲۰تا  ۲۵سال
سابقه هنوز قرارداد موقت دارند ،بنابراين انتظار داريم وزارت كار تدوين
آييننامه تبصره  ۲ماده  ۷قانون كار را در جهت تأمين امنيت ش��غلي
نيروهاي كار در دستور كار قرار دهد.
....................................................................................................................

حجم زيادي از گندم توليدي
به مصرف دام رسيد

رئي�س هيئت مديره كان�ون انجم�ن صنايع غذايي اي�ران گفت:
بخش خصوصي قبل از گران شدن نرخ گندم در بازارهاي جهاني
به دولت پيش�نهاد خريد گندم م�ورد نياز كش�ور را داد كه طبق
اطالعاتی که دارم 4/5 ،ميليون تن گندم خريداري ش�ده اس�ت.

محمدرضا مرتضوي در گفتوگو با ايلنا در خصوص نيازمندي كشور به
واردات گندم گفت :خشكسالي در سال جاري كشور را نيازمند واردات
گندم كرده است .عالوه بر اين حجم قابل توجهي از توليد گندم به مصرف
دام و طيور رسيد .بايد براي تأمين نياز كشور اقدام به واردات كنيم .وي
با بيان اينكه قيمت گندم از س��اير خوراك طيور ارزانتر است ،افزود:
سالهاي گذشته مرغدارها و س��اير دامداران براي خوراك دام خود از
ذرت كيلويي هزار و  500تومان استفاده ميكردند ،اين در حالي است كه
قيمت ذرت افزايش يافته و مصرف گندم براي دامداران بهصرفهتر است.
مرتضوي در ادامه با اشاره به پايين بودن بازدهي زمينهاي كشت ديم
خاطرنشان كرد :خشكسالي سبب كاهش  40درصدي كشت ديم شده
است .بخش خصوصي قبل از گران شدن نرخ گندم در بازارهاي جهاني
به دولت پيشنهاد خريد گندم مورد نياز كشور را داد كه طبق اطالعاتی
که دارم  4/5ميليون تن گندم خريداري شده است.
اين فعال اقتصادي با بيان اينكه ساالنه  12ميليون تن گندم در كشور
مصرف ميشود ،افزود :طبق اطالعاتي كه به دست من رسيده است در
ماههاي آينده بقيه گندم مورد نياز كشور وارد ميشود.
مرتضوي با اشاره به گران بودن هزينههاي كشاورزان گفت :كشاورزان
براي خريد تراكتور ،س��م ،كود و علوفه به حمايت ني��از دارند .در اين
شرايط كه هزينهها تا اين ميزان باال رفته است كشاورزان جاني ندارند.
وي با بيان اينكه در حوزه مديريت منابع مالي با بحران مواجه هستيم،
خاطرنشان كرد :قوانين مربوط به صادرات همواره در حال تغيير است
و اين بيبرنامگي درون حوزه صنايع غذايي وجود دارد و بايد به دولت
جديد فرصت داد تا شايد بتواند به اين شرايط سامان دهد.
وي در ادامه با بيان مثالي بيبرنامگي در حوزه منابع مالي را توضيح داد
و عنوان كرد :موز از كشورهاي آفريقايي وارد كشور ميشود ،اما نرخ آن
از هلو انجيري ،ارزانتر است .در اين بيسامانيها دستهاي زيادي از
جمله ميدانيها دخيل هستند .مرتضوي با اشاره به لزوم فرصت دادن
به بخش خصوصي در كشور گفت :بايد مجال بيشتري به اتاق بازرگاني و
ديگر بخشهاي خصوصي داده شود و آنها را در تصميمات دخيل کنیم،
اما هر روز شاهد تصميمات يك شبه هستيم.
....................................................................................................................

آغاز به كار بيحاشيه رمزارزها

س�خنگوي صنعت برق گفت :ش�روع فعالي�ت رمزارزه�ا از اول
مهرم�اه ب�ه دلي�ل كاه�ش مص�رف ب�رق در بخ�ش خانگ�ي
مش�كلي ب�راي تأمين ب�رق كش�ور به وج�ود ني�اورده اس�ت.

مصطفي رجبيمش��هدي در گفتوگو با ايس��نا با بيان اينكه مصرف
برق خانگي حدود  2/2درصد نس��بت به هفته گذشته كاهش يافته،
اما بيش از  7درصد نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته افزايش يافته
است ،اظهار كرد :طبق اعالم وزارت نيرو ،رمزارزهايي كه مجوز دارند،
ميتوانند فعاليت داشته باشند و اين موضوع مشكلي در تأمين برق به
وجود نياورده است .وي با بيان اينكه برآورد ميشود حدود  ۱۰۰تا ۱۵۰
مگاوات رمزارز مجاز تاكنون فعال شده و مشكلي براي تأمين برق ايجاد
نكرده است ،گفت :حدود  ۳۰۰مگاوات رمزارز مجاز وجود دارد كه حدود
 ۶۰تا  ۷۰درصد آنها وارد مدار شدهاند.
سخنگوي صنعت برق تصريح كرد :تاكنون و از ابتداي طرح برخورد با
مراكز غيرمجاز استخراج رمزارز ۲۱۸ ،هزار دستگاه كشف و جمعآوري
شده كه ميزان مصرف آنها معادل يك نيروگاه هزار مگاواتي است.
رجبيمشهدي با تأكيد بر اينكه برخورد با اين نوع مراكز از دستور كار
خارج نخواهد ش��د ،اظهار كرد :اين نوع مراكز در صورت شناسايي در
اختيار مراجع قانون��ي قرار میگیرند و دس��تگاههاي آنان جمعآوري
میشود و تا تعيين تكليف نهايي باقي خواهند ماند .پرونده اين مراكز به
قوه قضائيه داده ميشود تا در آنجا درباره آنها تصميمگيري شود.
وي در خصوص آخرين وضعيت تأمين سوخت نيروگاهها نيز اظهار كرد:
با توجه به پيگيريهاي صورت گرفته در حال تأمين سوخت هستيم
و مشكلي وجود ندارد.

