«عصر ايرانيان» در گفتگو با عضو کميسيون عمران جزئيات اختالف «رجبي» و «آخوندي» را بررسي ميکند

نظم نظاممهندسي در جدال وزير و رئيس
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هاشميتختي نژاد :کميسيون عمران هنوز منتظر طرح وزارت راه براي حل اين موضوع است

گروه راه و مسکن -ميثم ترکيان :ادامه دعواهاي وزير راه و شهرسازي
و رئيس ش��وراي مرکزي نظاممهندسي ساختمان بر سر بخشنامه
حذف کسر  ۵درصد از درآمدهاي مهندسان هنوز ادامه دارد .عباس
آخوندي وزير راه و شهرسازي در يک ماه اخير با صدور دو بخشنامه
در حوزه نظاممهندسي ساختمان واکنشهاي متعددي را در بخش
ساختوساز برانگيخته است«.به گزارش «عصر ايرانيان» بخشنامه
نخس��ت درباره حذف روال و رويه کسر  ۵درصد از درآمد مهندسان
ناظر ساختمان بود؛ اين بخشنامه طيف وسيعي از واکنشهاي متعددي
در فضاي رسانهاي و مهندسي را برانگيخت از اعالم غيرقانوني بودن
آن تا اس��تقبال فراوان مهندس��اني که  ۵درصد از درآمدهايشان را
بيشتر سازمانهاي نظاممهندس��ي ساختمان ـ نه همه  ۳۱سازمان
اس��تاني ـ بهعنوان درآمد س��ازمان برميداش��تند ،از اين بخشنامه.
مهمترين مخالف اين بخش��نامه ،فرجا ...رجبي ،نماينده مردم شيراز
و عضو کميسيون عمران مجلس و رئيس شوراي مرکزي سازمان
نظاممهندس��ي ساختمان بود که بارها عليه اين بخشنامه اظهارنظر
کرد .بااينحال پس از اعالم حمايت رئيس کميسيون عمران مجلس
از اين بخش��نامه ،اوضاع تا ح��دودي آرام گرفت.اين آرامش چندان
ادامه نيافت؛ چراکه چند روز بعد ،حامد مظاهريان معاون مس��کن و
س��اختمان وزارت راه و شهرس��ازي بهعنوان نهاد باالدستي و ناظر
تشکلهاي مهندسي ازجمله نظاممهندسي ساختمان ،از انباشت هزار
و  ۵۰۰ميليارد تومان در اين سازمانها خبر داد.انتشار اين خبر مجدداً
فاصله و شکاف ميان وزارت راه و سازمان نظاممهندسي ساختمان را
بيشتر کرد.
بخشنامه دوم؛ براي آشتيکنان


بخش��نامه دوم هم مرب��وط به منع حض��ور مهندس��ان حاضر در
دس��تگاههاي  ۹گانه دولتي و عموميدر بخش خصوصي و فعاليت
بهعنوان مهندس آزاد بود .اين بخش��نامه برخالف بخشنامه اول ،با
استقبال خوب همه مسئوالن نظاممهندسي و مهندسان جوان روبهرو
شد اما از سوي مهندسان فعال در دستگاههاي دولتي مورد استقبال
قرار نگرفت .حتي رجبي رئيس شوراي مرکزي سازمان نظاممهندسي
ساختمان اين بخشنامه را «مثبت» و «قابل دفاع» توصيف کرد.
حضور جنجالي وزير راه در گفتوگوي ويژه خبري


درحاليکه با اين اظهارنظر مثبت ،آتش درگيريها رو به خاموشي بود،
وزير راه و شهرسازي در برنامه گفتوگوي ويژه خبري هفته گذشته
حاضر ش��د و با تأييد اظهارات مظاهريان ،معاون مسکن خود مبني
بر وجود گردش مالي هزار و  ۵۰۰ميليارد توماني در نظاممهندس��ي
س��اختمان ،بار ديگر به تش��ديد فاصله ميان دولت و اين تش��کل
غيردولتي دامن زد .همچنين از اتفاقات اين برنامه ،پخش مصاحبه
ضبطش��ده از رجبي بود که وي اين اقدام صداوسيما را کار از پيش
برنامهريزيشدهدانست.
ابالغيه رجبي عليه بخشنامه آخوندي


در واکنش به بخش��نامه  ۵درصدي وزير راه ،رجبي رئيس ش��وراي
مرکزي نظاممهندسي ساختمان در ابالغيهاي خطاب به  ۳۱سازمان
نظاممهندسي ساختمان استانها ،از آنها خواست تا بخشنامه وزير
راه و شهرسازي مبني بر حذف رويه کسر  ۵درصد از درآمد مهندسان
را اجرا نکنند.
نامه مظاهريان عليه ابالغيه رجبي


پسازاين اقدام ،مظاهريان معاون مسکن وزارت راه و شهرسازي نيز
بالفاصله دس��تبهقلم برد و در نامهاي نسبت ًا شديداللحن ،به رجبي

و از آن هيچچي��ز بيرون نميآيد.وي اف��زود :وقتي دنبال توزيع کار
ميرويد ،درنهايت يکس��ري کلونيهاي حقير توليد ميش��ود که از
آن مهندس��ي ،فناوري و هيچچيز ديگري را ش��اهد نيستيم .در اين
حالت ،سيستميايجاد ميشود که در آن آزادي و حق انتخاب اصل
نيست و مالک هيچ حقي در انتخاب مهندساني که قاعدت ًا بايد به او
ارائه خدمات کنند وجود ندارد که در اين صورت نيز رش��د مهندسي
امکانپذير نيست.وي تصريح کرد :اگر ميخواهيم ،مهندسي در ايران
بدرخشد بايد يک رقابت سالم در جامعه مهندسي اتفاق بيفتد .در اين
صورت اس��ت که مهندسي به دانش روز و فناوري مجهز ميشود و
هزاران کار به دنبال آن ايجاد خواهد شد.
جزئيات حل مشکل وزارت راه و نظاممهندسي


رئيس ش��وراي مرکزي نظاممهندس��ي س��اختمان اعالم کرد وي
بهعنوان باالترين مقام نظاممهندسي ،موظف به ابالغ بخشنامه وزير
راه و شهرسازي است.
رئيس نظاممهندس�ي کشور :آخوندي در پي محاصره اقتصادي

نظاممهندسياست

دراينارتباط ،فرجا ...رجبي در گفتوگو با مهر درباره انتشار مصاحبه
ضبطش��ده از وي همزمان با حضور وزير راه و شهرسازي در برنامه
زنده گفتوگوي ويژه خبري ش��بکه دو سيما اظهار کرد :اين اقدام
صداوس��يما يک کار برنامهريزيشده و غيراخالقي بود .ساعت پنج
و ني��م بعدازظهر آن روزبه من گفتند ک��ه ميخواهيم براي يکي از
بخشهاي خبري سيما با ش��ما مصاحبه کنيم از من دو سه سؤال
پرس��يدند .اين اولين بار بود در برنامه زنده ،يک مصاحبه ضبطشده
آنها بيارتباط با صحبتهايي که ميهمان برنامه دارد ،پخش شد.
ورود مجلس به بخشنامه جنجالي آخوندي درباره نظاممهندسي


رئيس ش��وراي مرکزي نظاممهندس��ي بابيان اينکه با اداره قوانين
مجلس مکاتبه کردهايم تا مش��خص شود بخشنامه اخير وزير راه با
ساير قوانين و قانون اساسي تعارضي دارد يا خير ،گفت :لغو کسر ۵
درصد از حقالزحمه مهندسان ناظر در حيطه وظايف مجامع است..
آخوندي :با سازمانهاي نظاممهندسي متخلف بهشدت برخورد

ميشود

بعدازاين صحبتها وزير راه و شهرس��ازي از برخورد قاطع با افرادي
خبر داد که از مهندسان ناظر درخواست دريافت ۵درصد حقالزحمه را
ميکنند .بر اساس ابالغيه ديماه گذشته آخوندي دريافت اين مبلغ
از  ۱۰بهمن  ۹۶ممنوع شده بود .عباس آخوندي در جمع خبرنگاران
گفته بود :هر مهندس��ي که از وي درخواست دريافت  5درصد شده
ميتواند ش��کايت کرده و به آن رسيدگي ميکنيم.وي تصريح کرد:
چنانچه تخلفي در اين زمينه صورت گرفته باشد ،متخلفان به شوراي
انتظاميسازمانهاي نظاممهندسي معرفي و با آنها برخورد ميشود.
وي افزود :با هيچکس در اين رابطه تعارف نداريم.
آخوندي در حوزه اختيارات خود صحبت کند و خويشتندار باشد


بعد از هش��دار وزير فرجا ...رجبي رئيس نظاممهندس��ي در گفتگو با

«عصر ايرانيان» به سخنان وزير راه پاسخ گفت ،و اظهار کرد :وزير
راه نبايد خارج از اختياراتش صحبت کند و بهتر اس��ت آخوندي در
حوزه اختيارات خودش عمل کند چون اين موضوع در اختيار مجمع
عمومينظاممهندسي است.وي بابيان فارغ از اينکه اين مسئله درست
است يا غلط ،افزود :ورود دولت به اين حد در سازمانهاي غيردولتي
يکي از اشکاالت آن است و دستگاههاي دولتي در حد ريز به مديريت
غيردولتي ورود ميکنند.رجبي بابيان اينکه بحث  5درصد حقالزحمه
يک مسئله درونسازماني است ،تأکيد کرد :اين مسائل تشکيالتي
اس��ت و س��طح ورود وزارت راه به نظاممهندس��ي از اين بحث هم
پايينتر است و در بحث دعواي  2تن از اعضاي هيئتمديره ،اعضاي
هيئترئيسه و استعفاي آنها دخالت ميکند.
رؤساي سازمانها و اعضاي هيئتمديره مجاز به اجراي بخشنامه

آخوندينيستند

 2روز پيش بود که رئيس سازمان نظاممهندسي ساختمان در نامهاي
به سازمانهاي نظاممهندسي استانها از عدم ابالغ بخشنامه وزير
راه به دليل قانوني نبودن آن خبر داده و گفته بود :رؤساي سازمانها
و اعضاي هيئتمديره مجاز به اجراي بخشنامه آخوندي نيستند و با
متخلفان برخورد ميشود.در بخشي از نامه رجبي آمده است؛ بند (ج)
ماده  23آييننامه اجرايي صرف ًا بر توجه به ابالغيهها و اطالعيههاي
قانوني وزارت راه و شهرس��ازي تصريح دارد و از طرف ديگر اعضاء
سازمانها بهموجب بند (ت) ماده  44آييننامه متعهدند وظايفي را که
از طريق نظاممهندسي استان و يا شوراي مرکزي در چارچوب اهداف
قانون و آييننامه اجرايي تصويب و ابالغ ميگردد به انجام برسانند.
مجدداً يادآوري ميگردد که ابالغ بخشنامهها و مصوبات وزارت راه و
شهرسازي به سازمانهاي استان بهموجب بند (ذ) ماده  116آييننامه
اجرايي از وظايف و اختيارات رئيس شوراي مرکزي است».
نظاممهندسي «کلوني حقير» توليد ميکند


بعدازاين ماجرا روز گذشته آخوندي گفت :کرد :تمام حرف اين است
که در ارائه خدمات مهندسي اصل آزادي و رقابت است .پرسشم اين
اس��ت که آيا توزيع کار توسط يک سازمان متمرکز بين مهندسها
رقابت ايجاد ميکند؟ معلوم اس��ت ک��ه هيچ رقابتي ايجاد نميکند

در همين زمينه سيد حسينهاشميتختي نژاد نماينده مردم بندرعباس
و عضو کميس��يون عمران مجلس در گفتوگو با «عصر ايرانيان»
گفت :ما در مجلس توصيههاي در اين مورد داش��تهايم و در جلسه
قبل کميس��يون عمران هم در اين موردبحث ش��د و قرار شد يک
جلسه بهصورت کامل به اين موضوع پرداخته شود.رئيس کميته بنادر
و صنايع دريايي کميس��يون عمران مجلس افزود :قرار بر اين ش��د
که طرفين اختالف بر س��ر موضوع بح��ث کنند و هرکدام داليل و
اس��تداللها خود را بياورن��د و درنهايت يک تصميم منطقي در اين
مورد گرفته شود.
طرح نظاممهندسي براي حل موضوع


هاش��ميتختي نژاد يادآور ش��د :رئيس س��ازمان مهندسي در مورد
شهرس��ازي و نظاممهندس��ي تخصص خوبي دارند و در حدود يک
سال جلس��ات مختلفي را به حضور مسئوالن مربوط و کارشناسان
خود وزارت راه برگزار شد و نهايت ًا قرار بر اين شد که بهعنوان قانون
مطرح ش��ود و در مجلس ش��وراي اسالميمصوب ش��ود.وي ادامه
داد :پسازاي��ن موضوع معاون وزير خواه��ش کردند که در اين کار
عجله نکنيم و دولت در اين موضوع اليحهاي از طريق وزارت راه و
شهرسازي ارائه دهد و دليل اين درخواستشان اين بود که وزارت راه
ميتواند کارشناسيتر در مورد اين موضوع طرح ارائه دهد و  2ماه از
کميسيون عمران وقت خواستند تا اين طرح را ارائه دهند.
کميسيون عمران هنوز منتظر طرح وزارت راه


هاشميتختي نژاد بابيان اينکه  :تابهحال که نزديک  5الي  6ماه از اين
درخواست ميگذرد هنوز دولت به مجلس در اين موضوع اليحهاي
ارائه نداده است ،تشريح کرد :بهاحتمالقوي مجلس بر اساس همان
طرحي که مدتهاي زيادي وقت صرف ان ش��ده بود را به صحن
علني مجلس بياورد و مصوب شود .وي افزود :رئيس نظاممهندسي و
وزير راه که ميبايستي همکاري تنگاتنگي باهم داشته باشند صالح
نيس��ت که در رس��انهها درگيري لفظي پيدا کنند و اين بحثها به
رسانهها کشيده شود .البته اگر بحث کارشناسي و تخصصي در اين
موضع مطرح ش��ود خوب اس��ت اما با جدل و منازعه نبايد کشيده
ش��ود و در يک فضاي تفاهم و دوستي ميشود تصميم گرفته شود
تا مش��کالت مردم و مهندسين مرتفع ش��ود .بر اساس اين گزارش
بس��ياري از مهندسان معتقدند دخالتهاي متعدد تصميم گيران در
حوزه مهندس��ي و درعينحال ،نابس��امانيهاي موجود در اين حوزه
با دعواهاي فعلي حلوفصل نخواهد شد و نهتنها نميتواند مشکل
بيکاري بخش بزرگي از جامعه مهندسي را رفع کند ،بلکه به وجهه
مهندسان در جامعه نيز ضربه زده و در صورت تشديد اين درگيريها،
آنهايي که متضرر اصلي خواهند بود ،مهندسان هستند.

نارضايتي کشاورزان از نرخ خريد تضميني گندم و ضربه به خودکفايي کشور

گ�روه اقتص�اد کالن ـ امیرعل�ی امینی�ان :بيتوجه��ي دول��ت
به کش��اورزان در س��الهاي اخي��ر بيشازپي��ش افزايشيافته
و کارشناس��ان حوزه کش��اورزي ب��ر اين باورند که مس��ئوالن
متولي اين بخش با مس��ائلي چون تأخي��ر در اعالم نرخ خريد
تضميني ،بيتوجه��ي به تورم بازار براي کش��اورزان و افزايش
نيافتن نرخهاي خريد براي محصوالت کشاورزي و بسياري از
سياستهاي نادرست ديگر ضربات جبرانناپذيري به کشاورزان
ايراني وارد کردهاند .به گزارش «عصر ايرانيان» ،در س��الهاي
اخير موضوع خريد تضميني گندم يکي از چالشهاي اصلي ميان
کش��اورزان و دولت بوده و در اين مسير بار اصلي مشکالت بر
دوش کشاورزان افتاده و موجب نارضايتي آنان از عملکرد دولت
شده است .کارشناسان و فعاالن حوزه کشاورزي ميگويند:دولتي
که از خودکفايي گندم در برنامههاي انتخاباتي خود بهره بسياري
برد و همواره ش��عار اشتغالزايي سر ميدهد ،همچنان به نقض
قانون در اين زمينه ادامه ميدهد و بدين ترتيب اشتغال چند هزار
کش��اورز را در معرض خطر قرار داده است .درحاليکه از حدود
 20روز پيشخريد گندم در کش��ور آغاز شد ،معاون برنامهريزي
و اقتصادي وزارت جهاد کشاورزي روز سهشنبه از آغاز پرداخت
پ��ول گندم کاران طي يک ت��ا دو روز آينده خبر داد و گفت :بر
اساس تصويب شوراي اقتصاد هر کيلوگرم گندم همچون سال
گذش��ته با نرخ  ١٣٠٠تومان خريداري ميشود .اين خبر نشان
ميدهد که قرار نيس��ت قيمت خريد تضميني گندم که با  7ماه
تأخير اعالم شد و زيانهاي زيادي به کشاورزان وارد کرد براي
س��ال زراعي جاري افزايش پيدا کند و هفته گذشته محمدباقر
نوبخت رئيس س��ازمان برنامهوبودجه هم اعالم کرد که دولت
براي پرداخت قيمت گندم بيش از  1300تومان پولي ندارد.

دولت کام کشاورزان را تلخ کرده است

عدم شفافيت دولت


عملک��رد دولت در زمينه خريد تضميني گندم موجب ايجاد موج
نارضايتيها در کشاورزان شده و بازخورد اين اقدامات را ميتوان
در بس��ياري از اظهارنظرهاي کارشناس��ان و فعاالن کش��اورزي
بهوضوح ديد.کشاورزان که در گروهها و شبکههاي اجتماعي درباره
رفتارهاي دولت اظهارنظرهاي فراواني کردهاند ميگويند که دولت
در برخورد با توليدکنندگان گندم کشور صادق نبوده چراکه قيمت
خريد تضميني بايد اوايل س��ال زراعي اعالم ميشد تا کشاورز بر
اس��اس آن تصميم بگيرد چه محصولي کش��ت کند نه اينکه در
ميان راه توليدکنندگان را گرفتار کنند و کش��اورز چارهاي نداشته
باشد جز اينکه تن به شرايطي دهد که دولت براي او تعيين کرده
و بههيچوجه برايش مقرونبهصرفه نيست .عليقلي ايماني ،رئيس
بنياد توانمندس��ازي گندم کاران کش��ور در اين زمينه به «عصر
ايرانيان» با اش��اره به افزايش حقوق کارگران و کارمندان در سال
جاري از تضييع حقوق کش��اورزان در سال  97انتقاد کرد و يادآور
شد :حقوق کارمندان تا سقف  50درصد و حقوق کارگران تا 19.5
درصد زياد شده است اما آقاي نوبخت سخنگوي دولت با استناد به
روند افزايش قيمت گندم در سال  91معتقد است که در نرخگذاري
خريد تضميني گندم از ميزان تورم هم جلوتر هستيم .وي تأکيد
کرد :البته ايکاش آقاي نوبخت به اين نکته اشاره ميکرد که در
دو دولت گذشته قبل از اين دولت ،باوجود قانون خريد تضميني چه
ميزان نرخها افزايش داشته باوجود تورم سرسامآور؛ که حاصلش
اين بود در س��ال  ۱۳۹۱بيش از  ۶ميليون تن گندم وارد کش��ور
ش��د و اين کار جيب کش��اورزان خارجي را با دالرهاي نفتي پر و
سفره کشاورزان داخلي را خالي کرد .ايماني اضافه کرد:در همين
حال س��ازمان خواروبار جهاني اعالم کرده خريد بينالمللي گندم

توجه به قرارداد توسعه فاز  11پارس جنوبي نشان ميدهد

حمايت از توليد داخل ،بهانه انعقاد قراردادهاي جديد خارجي

زنگنه در حالي از مجلس درخواست کرد که
در راستاي حمايت از توليد داخل شرايط الزم
براي امضاي ساليانه  30ميليارد دالر قرارداد
در صنايع نفت و گاز را فراهم کند که پروژه
توسعه فاز  11پارس جنوبي بار ديگر اثبات
ک��رد امضاي قرارداده��اي جديد به معناي
استفاده بيش��تر از توليدات داخلي نيست.به
گزارش فارس ،اواس��ط هفته گذشته ،بيژن
زنگنه گفت« :براس��اس آنچه مصوب شده
بايد  200ميليارد دالر در حوزه صنعت نفت
سرمايه گذاري شود و به همين جهت تالش
زيادي را براي قراردادهاي نفتي انجام داديم
زيرا ريشه توليد داخل در اين است که جريان
سرمايه گذاري را فعال کنيم ...درخواست ما
از مجل��س براي حمايت از توليد داخل اين
است که سالي  30ميليارد دالر قرارداد منعقد
کنيم که اگر اين  30ميليارد دالر س��رمايه
گذاري انجام ش��ود حداق��ل  50درصد آن
ب��ه ايرانيها ميرس��د».در حالي وزير نفت
امض��اي قراردادهاي جدي��د نفتي و گازي

با اس��تفاده از مدل  IPCرا کليد و ش��رط
الزم براي حمايت از توليد داخل در صنايع
نفت و گاز خوانده و خواستار حمايت بيشتر
مجلس از امضاي اين قراردادها شده است
که نگاهي به روند اجراي قرارداد توسعه فاز
 11پارس جنوبي به خوبي نش��ان ميدهد
امضاي قراردادهاي جديد به معناي افزايش
تقاضا براي توليدات داخلي و استفاده بيشتر
از اين توليدات نيست.سه شرکت لوله سازي
اهواز ،لوله س��ازي ماهش��هر و لوله سازي
صف��ا ،توانايي زيادي در زمينه لوله س��ازي
دارند اما ،شرکت فرانسوي توتال در جريان

اجراي پروژه توس��عه فاز  11پارس جنوبي
به بهانههاي مختلف قصد داشت لولههاي
اين فاز ميدان گازي را شرکتهاي خارجي
تامين کنند.با توجه به آنچه گفته شد ،امضاي
قراردادهاي جديد  ،IPCکليد و شرط الزم
براي حمايت از توليد داخل در صنايع نفت
و گاز کشورمان نيست و به معناي افزايش
تقاضا براي توليدات داخلي و استفاده بيشتر
از اين توليدات نخواهد بود بلکه اين موضوع
به ش��دت ب��ه اراده وزارت نف��ت در زمينه
اجراي اين قراردادها با اس��تفاده حداکثري
از توليدات داخلي بس��تگي دارد که تاکنون
چندان محکم و جدي نبوده است.به عبارت
ديگر ،به نظر ميرسد حمايت از توليد داخل
همچنان دغدغه مهم وزير نفت نيس��ت و
ايشان صرفا قصد دارد به اين بهانه و با توجه
به نامگذاري امس��ال با عنوان خريد کاالي
ايراني ،زمينه الزم براي امضاي قراردادهاي
جديد  IPCبا استفاده از توانمنديهاي فني
و مالي خارجي را فراهم کند.

در ماه فوريه س��ال  ۲۰۱۸نس��بت به مدت مشابه سال قبل ۷.۲
درصد اضافهشده البته شايد که آقاي نوبخت و همکارانشان اميد
دارن��د که با کاهش برابري دالر در برابر ريال اين افزايش جهاني
در کش��ورمان نتيجه معکوس و پرسودي براي کشاورزان کشور
داشته باشد .اين فعال بخش کش��اورزي با اشاره به اينکه برخي
ميخواهند شيريني خودکفايي گندم را به کام مردم تلخ کنند تاکيد
کرد:خودکفايي گندم براي برخي خوش��ايند نيست و براي همين
تالش ميکنند که به توليدگندم در کشور ضربه بزنند .رئيس بنياد
توانمندسازي گندم کاران کشور ادامه داد :در اين مسير زماني اين
افراد گاه براي مصرف آب دل سوزانده ،گاه به زبان نانواها از کيفيت
گندم داخلي خرده گرفتند و گاهي از نبود منابع گله کردند تا شايد
باز بتوانند واردات گندم را از سر گيرند .وي افزود :کشاورزان در دنيا
مورد توجه دولتمردان هستند و از آنها حمايت ميشود اما دولت
با نگاه تجاري به کش��اورزي مينگرد و با سياستهاي خود کام
کشاورزان را تلخ کرده و عمال موجب ضربه به خودي ميشود.
تالش براي واردات گندم بهجاي توليد


درعينح��ال برخي کارشناس��ان و مس��ئوالن معتقدند مباحث
مطرحش��ده درباره باال بودن قيمت گن��دم داخلي و پايين بودن
کيفي��ت آن و همچني��ن بهصرفه ب��ودن واردات براي کش��ور،
مس��ائلي است که از سوي وارداتچيها مطرح و هدايت ميشود.
در همين زمينه محمدرضا اس��کندري ،وزير اسبق کشاورزي در
نشس��ت خبري چند روز پيش خود گفت :بر اس��اس قانون نرخ
خري��د تضميني محصوالت کش��اورزي بايد اول س��ال زراعي
اعالم ش��ود و به نرخ تورم نيز افزايش يابد ،اين قانون اس��ت و
قانونگ��ذار نيز بايد آن را اجرا کند هماکن��ون که اين اتفاق رخ
ن��داده و مجل��س بايد پيگي��ري کند که چ��را اينچنين وضعي

ايجادش��ده است؟ وي درباره اينکه گفته ميشود قيمت گندم در
ايران نس��بت به ساير کشور باالس��ت ،گفت :ما در ايران زندگي
ميکنيم نه ديگر کشورها؛ کشاورزان در شرايط همين کشور توليد
ميکنند ،هزينههايي که ميکنند در همين شرايط است ،قيمت
تضميني نيز بايد بر اساس شرايط موجود محاسبه و اعالم شود.
اسکندري تصريح کرد :نميش��ود مالک قيمت گندم در کشور
ما ،ديگر کشورها باشند ،برخي کشورها مانند قزاقستان گندم را
بهصورت ديم توليد ميکنند و هزين��ه زيادي براي آنان ندارد از
طرفي يکي از وظايف دولت ايجاد اش��تغال است که بايد به اين
امر نيز توجه ش��ود .وزير اسبق کشاورزي تأکيد کرد :اينکه گفته
ميش��ود کيفيت گندم داخلي از نوع وارداتي آن پايينتر اس��ت،
حرف دالالن اس��ت ما نميگوييم گندم داخلي باالترين کيفيت
را دارد اما گندميهم که وارد ميشود باکيفيتتر ازآنچه در داخل
توليد ميش��ود ،نيست .اسکندري بابيان اينکه گندم در بازارهاي
جهاني کيفيت متفاوت��ي دارد ،گفت :وارداتچيها چون به دنبال
گن��دم ارزانقيمت بودند محصول��ي را وارد ميکردند که حداقل
استانداردها را داشته باشد .االن هم شرايط به همين صورت است
و اينگونه نيست که بگوييم گندم وارداتي کيفيت بهتري از نوع
داخلي آن دارد .آنچه مسلم است وضعيت کشاورزان با شيوههاي
کنوني نرخگذاري گندم و خريد آن هرروز دشوارتر ميشود و اين
مساله نهتنها به برنامه خودکفايي گندم که يک برنامه ملي و در
راستاي اقتصاد مقاومتي است آسيب ميرساند بلکه ميتواند آينده
توليد محصوالت مختلف ديگر را نيز در پي نارضايتي کشاورزان
ب��ا چالش همراه کند.بنابراين خوب اس��ت با تغيير رويکردها در
وزارت کشاورزي مسير رضايت کشاورزان زحمتکشي که بهنوعي
کمتوقعترين اقشار جامعه هستند فراهم شود.

وزير انرژي روسيه خبر داد

امکان تمديد توافق خريد نفت از ايران براي  ۵سال ديگر

ايران و روسيه در طي سالهاي اخير اتحاد
قدرتمندي را تش��کيل داده و تالشهاي
خود براي تقويت همکاريها در زمينههاي
دفاعي ،تج��اري و تعام�لات فرهنگي را
افزاي��ش داده اند.حجم مب��ادالت تجاري
بين دو کشور بعد از توافق هستهاي و لغو
تحريمها افزايش يافته اس��ت.وزير انرژي
روس��يه گفت :ايران و روسيه ممکن است
توافق دوجانبه در زمينه عرضه نفت را پس
از اتمام مدت آن در پايان سال جاري براي
مدت  ۵سال تمديد کنند.به گزارش تسنيم
به نقل از خبرگزاري تاس ،الکساندر نواک،
وزير انرژي روس��يه گفت :ايران و روسيه
ممکن است توافق دوجانبه در زمينه عرضه
نفت را پس از اتمام مدت آن در پايان سال
جاري براي مدت  5سال تمديد کنند.نواک
افزود« :اين توافق براي امسال تمديد شده
اما ب��ه طور کلي ،ما فکر ميکنيم که بايد
براي مدت  5سال تمديد شود».اين قرارداد
به سال  2014برميگردد ،يعني زماني که

ايران تالش داش��ت در ميان تحريمهاي
غرب ،صادرات انرژي خود را افزايش دهد.
در آن زمان دو کش��ور مفاد ي��ک قرارداد
تهات��ري را مورد بحث ق��رار دادند که به
موج��ب آن ق��رار بود مس��کو روزانه 500
هزار بشکه نفت از ايران بخرد و در مقابل
تجهيزات و کاال به اين کشور صادر نمايد.
اين ق��رارداد در دوران رياس��ت جمهوري
محمود احمدي نژاد و با زير س��وال رفتن
صرف��ه اقتص��ادي اش متوق��ف ش��د.در
م��ي 2017بيژن نامدار زنگن��ه ،وزير نفت
ايران گفت :تهران و مسکو موافقتنامهاي را

به امضا رساندهاند که به موجب آن تهران
در مقابل دريافت کاال به مسکو نفت خواهد
فروخت.نواک پيشتر گفته بود ،حجم نفتي
که قرار است از ايران خريداري شود100 ،
هزار بش��که در روز است که به  5ميليون
تن در سال ميرس��د.وي همچنين گفته
بود ،ش��رکت بازرگاني دولتي پروميسيري
ايمپورت روسيه از سوي دولت اين کشور
موظف ش��ده تا خري��د نفت از اي��ران در
قالب اين موافقتنام��ه را انجام دهد.آندري
لوگانسکي ،نماينده تجاري روسيه در ايران
گفته بود ،روس��يه ميتوان��د در چارچوب
اين برنامه  45ميلي��ارد دالر کاال به ايران
عرضه کند.ايران و روسيه در طي سالهاي
اخي��ر اتحاد قدرتمندي را تش��کيل داده و
تالشهاي خود براي تقويت همکاريها
در زمينهه��اي دفاعي ،تجاري و تعامالت
فرهنگي را افزايش داده اند.حجم مبادالت
تجاري بين دو کشور بعد از توافق هستهاي
و لغو تحريمها افزايش يافته است.
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اخبار
 ۳سرنشینبالگردشرکتهلیکوپتری
ایران در آبهای خلیج فارس پیدا شدند

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با
تایید سقوط یک فروند بالگرد آبهای خلیج
فارس از آغاز عملیات تجسس سرنشیان
خبرداد .رضا جعف��رزاده در گفتگو با مهر،
درباره س��قوط یک فروند بالگرد در جزیره
الوان گفت :حدود س��اعت  ۲۱:۳۰دقیقه
امش��ب یه فروند بالگ��رد  ۲۱۲متعلق به
ش��رکت هلیکوپتری ایران هنگام انتقال
بیمار از س��کوی نفتی الوان عازم جزیره
کیش بود.وی ادامه داد :متاسفانه در حین
انتقال بیمار از س��کوی نفتی الوان ،بعد از
بلند ش��دن بالگرد از سکوی نفتی مذکور،
دچار س��انحه شد و در آبهای خلیج فارس
سقوط کرد.سخنگوی سازمان هواپیمایی
کشوری با بیان اینکه از لحظه مخابره این
خبر عملیات تجس��س و نجات آغاز شده
اس��ت افزود :این بالگرد  ۵سرنشین داشته
است که تاکنون  ۳سرنشین پیدا شده که
در مورد وضعیت آنها اطالعی نداریم.
برگزاری سومین جلسه
بررسی سانچی ۳ ،اردیبهشت

مدیرعام��ل س��ازمان بن��ادر ،از برگزاری
سومین جلسه بررسی حادثه سانچی خبر
داد و گفت :نتیجه نهایی تا پایان اردیبهشت
ماه ا عالم میشود .به گزارش مهر ،محمد
راستاد در نشست خبری معرفی فعالیت ها
و اقدامات س��ازمان بنادر و دریانوردی در
سال جاری با بیان اینکه مهمترین تغییرات
برنامه این س��ازمان ،اعم��ال تخفیف در
تعرفه فعالیت های بندری و توقف و تردد
ش��ناورها است ،گفت :اول اردیبهشت ماه
سومین کمیته کشورهای ذینفع در حادثه
سانچی ش��امل ایران ،چین ،پاناما و کره
جنوبی در ش��انگهای با حضور نمایندگان
س��ازمان بنادر برگزار می شود که انتظار
داریم آخرین جلس��ه کمیته بررس��ی این
س��انحه بوده و نتیجه نهای��ی آن نیز در
اردیبهشت ماه اعالم شود.
 5/2ميليون بيکار و
شاغل ناقص در کشور

رئيس مرکز آمار گفت :س��ه ميليون و ۲۰۰
هزار نفر بيکار مطلق در کشور داريم و حدود
دو ميلي��ون هم افرادي داريم که اش��تغال
ناقص دارند و به دنبال ش��غل تمام وقتند.
به گزارش تسنيم ،بر اساس اطالعات مرکز
آمار اي��ران ،در س��ال  ،١٣٩٦نرخ بيکاري
 12.1درصد و سهم اشتغال ناقص از اشتغال
کش��ور  10.4درصد بوده اس��ت .اميدعلي
پارس��ا  -رئيس مرکز آمار ايران گفت :سه
ميلي��ون و  200هزار نفر بي��کار مطلق در
کشور داريم و حدود دو ميليون هم افرادي
داريم که اش��تغال ناق��ص دارند و به دنبال
شغل تمام وقتند .وي با اشاره به اينکه مرکز
آمار تعريف کار را بر اس��اس استانداردهاي
سازمان بينالمللي کار ارائه ميدهد ،گفت :بر
همين اساس بيکار مطلق به کساني اطالق
ميش��ود که حتي يک ساعت در هفته هم
کار نميکنند .اشتغال ناقص هم بنابر اعالم
مرکز آمار بر همين اس��اس بين يک تا 44
س��اعت در هفته را در بر ميگيرد و اشتغال
کامل  44ساعت در هفته يا بيشتر را در بر
ميگيرد .پارسا افزود :کساني هم که گاهي
درباره تعداد بيکاران برآوردي بيش از آنچه
ما اعالم ميکنيم دارند ،تالش ميکنند که
بيکاري ناقص و مطلق را با هم ترکيب کنند
و افراد داراي اش��تغال ناق��ص را هم بيکار
قلمداد ميکنند که اين غلط است و کسي
که اشتغال ناقص دارد بيکار نيست .هر چند
که بايد به فکر اشتغال ناقص هم بود.
بهره برداري از هزار کيلومتر
خط لوله انتقال گاز در سال 97

مدير برنامهريزي شرکت مهندسي و توسعه
گاز گفت :سال  ۹۶يک هزار کيلومتر خط
انتقال تزريق گاز شد و تا پايان امسال نيز
بيش از يک هزار کيلومتر خط لوله انتقال گاز
به شبکه خطوط گاز کشور اضافه ميشود.
به گزارش مهر ،محسن فارسيباف گفت:
سال  ۹۶يک هزار کيلومتر خطوط انتقال گاز
به بهرهبرداري رسيد و تزريق گاز شد.وي
توضيح داد :براساس برنامهريزيهاي انجام
شده ،امسال  ۲۳۰کيلومتر خط دهگالن به
مياندوآب با قط��ر  ۵۶اينچ ۵۹۹ ،کيلومتر
خط تکميلي انتقال گاز شش��م سراسري
به قطر  ۵۶اينچ و  ۷۵کيلومتر خط انتقال
کوهدش��ت-خرمآباد تکميل و راهاندازي
ميشود.وي افزود ۲۷ :کيلومتر رابط سايت
 ۱و  ۲پارس جنوبي ۶۳ ،کيلومتر خط انتقال
بندرعباس -ماهشهر  ۳۶اينچ ۲۱ ،کيلومتر
خط انتقال گاز سنندج ۵۴۷ ،کيلومتر خط
انتق��ال گاز دماوند و امامزادههاش��م۷۱ ،
کيلومتر خط انتقال و  ۲۷کيلومتر خط تغذيه
کاشمر به قطر  ۱۶اينچ ۱۲۷ ،کيلومتر خط
انتقال سربيشه و نهبندان ازجمله طرحهاي
امسال هستند که در کنار تعداد ديگري از
طرحهاي خطوط انتقال ،بالغ بر يک هزار و
 ۲۶کيلومتر خط لوله ميشود.

