اخبار

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز خبر داد:

جلوگیری از قاچاق  ۹میلیارد لیتر سوخت طی دو سال گذشته

رئیس سازمان جنگلها ،مراتع و
آبخیزداری کشور منصوب شد

وزیر جهاد کش��اورزی ،در حکمی مس��عود
منص��ور را به س��مت معاون وزی��ر و رئیس
س��ازمان جنگله��ا ،مرات��ع و آبخی��زداری
کشور منصوب کرد .به گزارش وزارت جهاد
کشاورزی ،در حکمی از سوی کاظم خاوازی
وزی��ر جهاد کش��اورزی ،مس��عود منصور به
سمت معاون وزیر و رئیس سازمان جنگلها،
مراتع و آبخیزداری کش��ور منصوب ش��د.در
بخش��ی از این حکم آمده است :انتظار است
با رعایت کامل “منشور اخالقی دولت تدبیر
و امید” و حرکت در مس��یر اعتدال و با بهره
مندی از تجارب و دانش همه خبرگان بخش
جنگل ،مرتع و آبخیزداری و به ویژه نخبگان
موسسات پژوهشی و آموزشی و سازمانهای
مردمنهاد و همچنی��ن تعامل و همکاری با
کلیه معاونین ،مدیران س��تادی و اس��تانها
در انج��ام وظایف و ماموری��ت های محوله
به ویژه حفاظت از جنگلها و مراتع ،توسعه
طرحه��ای جن��گلکاری و زراع��ت چوب،
بیابانزدای��ی و عملیات آبخیزداری گامهای
موثری بردارید.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور
منصوب شد

کاظم خ��اوازی ،وزیر جهاد کش��اورزی ،در
حکمی علیصفر ماکنعلی را به سمت رئیس
س��ازمان دامپزشکی کشور منصوب کرد .به
گزارش وزارت جهاد کشاورزی در حکمی از
سوی کاظم خاوازی ،وزیر جهاد کشاورزی،
علیصفر ماکنعلی به س��مت رئیس سازمان
دامپزشکی کشور منصوب شد.در بخشی از
این حکم آمده است :انتظار می رود با رعایت
کامل «منش��ور اخالقی دولت تدبیر و امید»
و حرکت در مس��یر اعتدال و با اس��تفاده از
توانایی نیروهای متخصص و متعهد سازمان
در اعم��ال وظایف حاکمیتی ضمن تعامل با
دستگاههای ذیربط و هماهنگی و همکاری
معاونی��ن محترم ،روس��ا و مدی��ران محترم
سازمانها و شرکتهای تابعه وزارت در نیل
به اهداف بخش گامهای موثری بردارید.
بحث تنفس جنگل ها باید به صورت
جدی دنبال شود

وزیر جهاد کش��اورزی ،بر ضرورت صیانت از
جنگلها ،مراتع و توس��عه گیاه��ان دارویی با
مشارکت مردم در کشور تاکید کرد .به گزارش
وزارت جهاد کش��اورزی ،کاظم خاوازی ،وزیر
جهاد کش��اورزی در مراس��م معارفه مس��عود
منصور ،ب��ه عنوان رئیس س��ازمان جنگلها
مراتع و آبخیزداری کشور با تاکید بر اینکه بحث
تنفس جنگل ها بای��د به صورت جدی دنبال
ش��ود ،گفت :مقام معظم رهبری نیز بر طرح
تنفس جنگل تاکید دارند و برای آن خط قرمز
ترسیم کرده اند.وی ادامه داد :ایشان در ارتباط
ویدئو کنفرانسی با مجموعه های تولیدی ،باز
هم تاکید بر جنگل ،مرتع ،آبخیزداری و گیاهان
دارویی داشتند و خواستار اتفاق میمون در این
بخش در سال جهش تولید بودند.خاوازی یادآور
ش��د :به دلیل عالقه مندی مردم و مشارکت
آن��ان ،ظرفیت عظیم��ی در بخش جنگل ها
وجود دارد.وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه
تاکنون حتی  ۵درصد از این ظرفیت را نیز برای
احیا و احصا جنگل ها استفاده نکرده ایم ،افزود:
به نظر میرس��د این موضوع میتواند با توجه
به عالقه مندی اکثریت آحاد جامعه به جنگل
کمک کننده باشد.وی درباره استفاده از ظرفیت
گیاهان دارویی در کشور ،گفت :این بخش می
تواند اشتغال خوبی ایجاد کند
کمبود کامیون برای حمل خوراک دام

مدیر عامل ش��رکت پشتیبانی امور دام کشور
گفت :با توجه به اینکه در زمان اوج برداش��ت
س��بزی و صیفی و دیگرهس��تیم ،استفاده از
کامی��ون اوج گرفت��ه و تنها مش��کل ،کمبود
کامیون اس��ت ک��ه از وزارت راه درخواس��ت
میکنی��م درتامی��ن کامیون یاری رس��ان ما
باش��د .بهگزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت
جهاد کشاورزی ،حس��ن عباسی معروفان با
اشاره به اینکه روند واردات خوراک دام بدلیل
مش��کالت ارزی و گمرک��ی حدود س��ه ماه
متوقف بود ،افزود :از ابتدای امس��ال به تدریج
این مشکالت برطرف و بیست و پنج روز است
ک��ه روال عادی ش��ده و در مجموع از ابتدای
سال تاکنون شرکت پشتیبانی امور دام بیش
از یک میلیون و چهارصد هزار تن توزیع شده
و بخش خصوصی هم هفتصد هزار تن نهاده
وارد کرده اس��ت.وی اضافه کرد :ماهانه بطور
متوس��ط یک میلیون و پانصد هزار تن نهاده
دامی در کشور مصرف میشود که یک میلیون
تن آن از طریق واردات تامین میشود و نهایتا
تا دو هفته آین��ده با ادامه روند واردات ،عرضه
پاسخگوی تقاضا شده و بازار به تعادل میرسد.
معروفان تاکید کرد :قیمت مصوب نهادههای
دام��ی تغییر نداش��ته ،اما بدلیل کمب��ود آن،
قیمتهایی در بازار آزاد شکل گرفته که فراتر
از قیمت مصوب است و به هیچ وجه مورد تایید
شرکت پشتیبانی امور دام نیست.

مویدی گفت :طی دو سال گذشته با رصد
گام ب��ه گام از مرحل��ه تولید تا مصرف ،از
قاچ��اق  ۹میلیارد لیتر س��وخت جلوگیری
شده اس��ت .به گزارش باشگاه خبرنگاران
ج��وان ،علی مویدی رئیس س��تاد مبارزه

با قاچاق کاال و ارز امروز در در نشس��ت
هم اندیشی این ستاد ،گفت :ستاد مرکزی
مب��ارزه ب��ا قاچاق کاال و ارز س��ال  ۸۱به
دستور مقام معظم رهبری شکل گرفت و
یک ستاد فراقوه و فرادستگاهی است.وی
ادامه داد :تا س��ال  ۹۲ما فاقد قانون منظم
بودیم ،اما از سال  ۹۲با همکاری مجلس
نهم و ده��م و با پیگیری مجدانه دولت و
به خصوص ریاست جمهوری قانونی برای

س��تاد وضع شد و ستاد ساختار گرفته و به
روی ریل قرار گرفته اس��ت.مویدی گفت:
خوش��بختانه در دولت دوازدهم اصالحیه
این قانون هم انجام پذیرفت و اش��کاالت
آن هم رفع ش��د که ای��ن توفیق دیگری
برای س��تاد بود.وی افزود :حساسیت نظام
باعث شده که ما در طول این چند سال بر
روی این قانون متمرکز باشیم و شاه بیت
این قانون پیشگیری از قاچاق و جلوگیری

از بستر سازی را مدنظر قرار دهیم.مویدی:
در طول چند س��ال برنامه هایی را در نظر
داش��ته ایم برای مقابله با قاچاق کاال که
عصاره این اتفاقات رجیستری کردن تلفن
هم��راه بود و امروز کش��ور را از وجود هر
گونه تلفن همراه قاچ��اق پاک کرده ایم.
اکنون هر کس��ی که ادعا کند تلفن همراه
قاچاق دارد ،محکوم اس��ت.او ادامه داد :در
س��ال  ۹۷حدود  ۱۶۰۰میلیارد دالر ارز از

قاچاق این کاال از کشور خارج شد .مویدی
بیان کرد :همچنین در  ۲س��ال گذش��ته
س��امانه ها را به گونه ای هوش��مند کرده
ایم که از تولید تا مصرف س��وخت ،گام به
گام مورد بررسی قرار گیرد و در این مدت
 ۹میلیارد لیتر صرفه جویی سوخت داشته
ایم.این مقام مس��ئول تصریح کرد :اکنون
کاالهای ما در فروش��گاه های بزرگ صد
در صد ایرانی است.

کشاورزان مزارع گوجه و پیاز را بدون برداشت رها کردند

بیبرنامگی وزارت جهاد در اجرای الگوی کشت

گروه اقتصادی :کش��اورز کرمانی با بیان اینکه کش��اورزان
این منطقه مزارع گوجه و پیاز را در س��ایه عدم حمایت رها
کردهان��د ،گفت :وعده رئیس جمه��ور برای خرید حمایتی
محصول گوجه فرنگی هم عملی نشد .به گزارش فارس،
س��ریال تکراری پیاز و س��یبزمینی امسال هم تکرار شد.
ظاهراً این س��ریال پایانی ندارد .یک س��ال کشاورز آنقدر
تولید میکند که خریداری برای آن نیس��ت و مجبور است
محص��ول خود را رها کند و س��ال دیگر تولی��د آنقدر کم
است که مصرفکنندگان باید آن را به چندین برابر قیمت
خریداری کنند .این سریالها سالها است در کشاورزی ما
اتفاق میافتد و هنوز برای این درد به ظاهر ساده ،درمانی در
بخش حاکمیتی کشاورزی تمهید نشده است .البته نه اینکه
درمانی وجود نداشته باشد ،بلکه به نظر میرسد همتی برای
مداوا نیست.کشاورزان کرمانی امسال گوجه و پیاز  خود را
بدون آنکه برداشت کنند رها کردهاند تا در مزرعه بماند .زیرا
برداشت محصول ضرر بیشتری به آنها میرساند و حتی پول
کارگر را نیز در نمیآورد .هر کیلوگرم گوجه آنها  200تا 700
توم��ان به فروش میرود که پول جعبه و هزینه کارگری را
نیز کفاف نمیدهد.
 امنیت غذایی پایدار و صیانت از منابع طبیعی ۲ ،راهبرد

اساسی کشاورزی در گام دوم انقالب

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی امنیت غذایی پایدار و
صیانت از منابع طبیعی را ۲ ،راهبرد اساسی بخش کشاورزی
در گام دوم انقالب ارزیابی کرد .به گزارش خبرنگار تسنیم
دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس گزارشی
در ارتب��اط ب��ا الزامات تحق��ق گام دوم انقالب در بخش
کشاورزی تهیه کرده است که خالصه آن در ذیل مطلب
آمده اس��ت.نظر به سپری شدن چهار دهه از حیات انقالب
اس�لامی و پیمودن گام اول ،شایس��ته اس��ت با شناخت
دستاوردها و تجارب این  40سال در بخش کشاورزی ،نقاط
ضعف و ق��وت و فرصتها و تهدیدهای موجود را احصا و
برای سیاستگذاری و برنام ه ریزی مبتنی بر واقعیات میدانی،
نیازها و اولویتهای توس��عه کشاورزی در گام دوم انقالب
استفاده کرد.در این راستا در پژوهش حاضر با هدف تبیین
جایگاه و چش م انداز بخش کشاورزی براساس توصیه های
مق��ام معظم رهبری در «بیانیه گام دوم انقالب» ،وضعیت
ل های «علم و پژوه��ش»« ،اقتصاد»،
بخش در س��رفص 
«عدالت»« ،استقالل» و «س��بک زندگی» که در بخش
کشاورزی ردپایی داشتند ،در دو دوره قبل از پیروزی انقالب
اس�لامی ( )1335-1357و  40سال بعد از انقالب اسالمی
ش های مرتبط
مورد بررسی قرار گرفته و دستاوردها و چال 
احصا شده است.
رشد  5برابری در گام اول


ی ها ،رش��د بی��ش از  5برابری در
با توجه به نتایج بررس�� 
تولید محصوالت کشاورزی و خودکفایی در گندم ،توسعه
صنای��ع تبدیلی و تکمیلی و ایجاد ارزشافزوده مناس��ب،
بهبود تراز تجاری به رغم وجود شرایط تحریمی ،گسترش

زیرساختهای کشاورزی ،پیشروی در خلق دانش و نوآوری
ت های بیم ه
و بهبود رفاه نسبی کش��اورزان با انجام حمای 
ای و اعط��ای تس��هیالت و موارد دیگ��ر ازجمله برکات و
دستاوردهای بخش کش��اورزی در چهار دهه گذشته پس
از پیروزی انقالب اسالمی است.

های توسعه کشاورزی به عنوان مصداق این نتایج ذکر شد
و همچنین نتایج مطالعات متع��ددی که در این حوزه طی
ت
سالیان مختلف انجام پذیرفته است ،ضرورت دارد در سیاس 
ها ،برنام ه ها ،رویکردها ،راهبردها و اقدامات اجرایی بازنگری
صورت گیرد.

در کنار این دستاوردهای موفق ،تغییر کاربری اراضی مناسب
کشاورزی به شهری و صنعتی ،خرد و پراکنده بودن اراضی
کش��اورزی ،تخریب و تبدیل اراضی منابع طبیعی ب ه ویژه
جنگلها و مراتع به اراضی زراعی و باغی جهت تولید مواد
غذایی بیش��تر و درنتیجه کاهش س��طح پوشش گیاهی،
ب های سطحی
هرزروی و بهره وری نامناسب استفاده از آ 
و زیرزمینی ،کاهش جمعیت جوان و س��الخوردگی جامعه
کشاورزان ،باال بودن میزان ضایعات محصوالت کشاورزی
و تش��دید نابرابریها و ش��کاف طبقاتی بین شهر و روستا
به عنوان نقاط ضع��ف و تهدیدات جدی موجود در بخش
کشاورزی هستند که ممکن است توسعه کشاورزی در گام
ت
دوم انقالب را با چالش مواجه کنند.البته با توجه به ظرفی 
ت های بخش کشاورزی از قبیل نیروی انسانی
ها و فرص 
تحصیل کرده ،تنوع اقلیم و موقعیت جغرافیایی مناسب ،نیاز
است که برای تقویت جایگاه بخش کشاورزی در گام دوم
ت محور این
انقالب اسالمی و تحقق توسعه پایدار و عدال 
بخش ،طرح جامع و هماهنگ با سایر بخشهای اقتصادی
برای کش��اورزی و منابع طبیعی (اع��م از جنگلها ،مراتع،
تهای محیطی و اقلیمی و غیره) تدوین
آب ،خاک ،ظرفی 
ش��ود که در آن چش م انداز توسعه کش��اورزی و ارتباط آن
ش ها مشخص باشد.با توجه به نتایج مطالعه
با س��ایر بخ 
ت ها،
حاضر که هدف اصلی آن عمدت ًا بر بررس��ی سیاس�� 
رویکرده��ا و برنام ه های اجراش��ده و نتایج آنها در گام اول
ش ها و تهدیدات اصلی در
انقالب اسالمی و بیان برخی چال 
ص
بخش کشاورزی متمرکز است و ارائه برخی آمار از شاخ 

ت ه��ا و تهدیدهای موجود در
از ای��ن رو ب��ا توجه به فرص 
بخش کشاورزی و تأکیدهای اسناد باالدستی مرتبط ،به نظر
میرسد برای گام دوم انقالب اسالمی باید دو راهبرد اساسی
ت های داخلی و صیانت
امنیت غذایی پایدار با تأکید بر ظرفی 
از منابع طبیعی و پایه تولید و تأمین معیشت و اشتغال پایدار
برای جوامع روستایی و عشایری و کشاورزان پیگیری شود.

چالش های گام دوم


معاون امور معادن وزارت صمت:

 ۲۵درصد از تولیدات معدنی را صادر میکنیم

مع��اون وزی��ر صنع��ت ،مع��دن و تج��ارت افزود:
محصوالت فوالدی و خ��ود فوالد باید قیمت قابل
قبول و مناس��بی برای مردم داش��ته باش��د؛ چرا که
ما تولید کننده هس��تیم ،می��زان تولیدات اضافه هم
داریم که اقدام به ص��ادرات آن کردهایم.به گزارش
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،داریوش اسماعیلی
گف��ت :با نگاهی ب��ه تولید فوالد در س��ال قبل که
ح��دود  ۲۷میلیون تن و میزان ص��ادرات که حدود
 ۸.۵میلیون تن بوده اس��ت به فرمولی رس��یدیم که
هر اندازه تولید داش��ته باش��یم حداقل  ۲۵درصد از
می��زان تولید را میتوانیم ص��ادر کنیم و بنابراین به
تولیدکنندگان اع�لام کردیم که میتوانند برای ۲۵
درص��د از تولیدات خود ص��ادرات را در نظر بگیرند.
وی ادامه داد :با نگاهی به تولید فوالد در س��ال قبل
که حدود  ۲۷میلیون تن و میزان صادرات که حدود
 ۸.۵میلیون تن بوده اس��ت به فرمولی رس��یدیم که
هر اندازه تولید داش��ته باش��یم حداقل  ۲۵درصد از
می��زان تولید را میتوانیم ص��ادر کنیم و بنابراین به
تولیدکنندگان اع�لام کردیم که میتوانند برای ۲۵
درصد از تولی��دات خود صادرات را در نظر بگیرند و
به این ترتیب با لحاظ  ۲۵درصد برای تولیدکنندگان

شمش و  ۲۵درصد برای محصوالت بعدی (میلگرد،
لول��ه ،پروفی��ل و…) مجموع ًا حداق��ل  ۵۰درصد
صادرات خواهیم داشت ولی تمرکز بر روی محصول
نهای��ی اس��ت.معاون امور مع��ادن و صنایع معدنی
وزارت صمت گفت :در ادامه جمله گفتهایم که پس
از عرضه  ۶۰درصد از محصوالت در بورس هر آنچه
که باق��ی ماند را هم میتوان ص��ادر کرد و این به
معنای بستن دست صادرکننده و تولیدکننده نیست،
برعکس دس��ت آنها را باز گذاش��ته و به آنها کمک
کردهای��م تا  ۲۵درصد از می��زان تولیدات آنها طبق
تعهد صادر شود.از س��وی دیگر این تازه ابتدای کار
اس��ت یعنی این حداقل میزانی است که تولیدکننده
به صورت قطعی میتواند صادر کند یعنی در صورت
م��ازاد اجازه دارند از این میزان هم بیش��تر صادرات
داشته باشند.اس��ماعیلی در پایان گفت :نکتهای که
اینجا باید اشاره کنم این است که بحث صادرات ما
که قطع ًا بیش��تر از سال گذشته خواهد بود تاکید ما
بر روی انتهای زنجیره با ارزش افزوده بیشتر است.
یعن��ی ما زمانی که بتوانیم میلگ��رد ،لوله و پروفیل،
لوازم خانگی ،ماشین و کانکس صادر کنیم ،فوالد و
ورق به عنوان ماده خام در نظر گرفته میشود.

دو راهبرد اساسی


واکنشه�ا به بیبرنامگی وزارت جهاد در اجرای الگوی

کشت

مشاور عالی نظام صنفی کش��اورزی گفت :الگوی کشت
محصوالت کش��اورزی را با ارس��ال یک بخ��ش نامه به
استانها بدون اینکه اقدامی در جهت اقناع و آموزش بهره
برداران انجام شود ،نمی توان اجرا کرد .سیدجعفر حسینی،
مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در
گفتگو با مهر با اشاره به مازاد تولید پیاز در سالجاری و ماندن
این محصول روی دست کشاورزان از سیاستهای وزارت
جهاد کشاورزی در زمینه تولید صیفی جات طی سالهای اخیر
به شدت انتقاد کرد و گفت :با مروری بر تجربیات سالهای
گذشته میبینیم که ما ابتدای سال  ۹۶نیز با مشکل انباشت
پیاز مواجه بودیم.وی اضافه کرد :همچنین در سال  ۹۷این
مشکل درباره سیب زمینی بوجود آمد و سال گذشته نیز در
تولید گوجه فرنگی و سیب زمینی با مازاد محصول مواجه
شدیم و هم تولیدکنندگان به شدت خسارت دیدند .هم منابع
کش��ور هدر رفت و دولت مجبور ش��د بخش زیادی از این
محصوالت را به صورت توافقی و تضمینی جمع آوری کند.
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه یکبار برای همیشه

ن�ه برنامهای برای کش�ت وج�ود دارد ،نه ص�ادرات را

ساماندهیمیکنند!

حس��ینی تصریح کرد :این برنامه با چه ابزار و سامانهای به
کش��اورزان اطالع رسانی میشود و در کدام زمان و با کدام
سامانه جامع ،آمار کشت بررسی میشود .آیا زمانی که سطح
کشت ابالغی تکمیل میشود ،وزارت جهاد کشاورزی این
توانایی را دارد که از افزایش بیشتر سطح زیرکشت جلوگیری
کند؟وی با بیان اینکه متأسفانه همچنان شاهد کشاورزی
سنتی و معیشتی در کشور هستیم و شیوههای مدرن سازی
تولید در کشور ما کمتر به کار گرفته میشود ،افزود :شرایط ما
به صورتی است که وقتی کشاورزی در یک منطقه از کشور
کش��ت انجام میدهد اص ً
ال از میزان سطح کشت در سایر
نق��اط اطالع ندارد .بنابراین این بهره بردار چگونه میتواند
الگوی کش��ت را رعایت کند؟این فعال بخش خصوصی با
اشاره به اینکه هر سال شاهد تکرار بی نظمی ،بی برنامگی
و عقب ب��ودن حوزه زراعت وزارتخان��ه از آمار و اطالعات
دقیق تولید و کشت هستیم ،گفت :متأسفانه از آنجایی که
به کش��اورزان برنامه دقیقی ارائه نمیشود تولیدکنندگان با
رصد وضعیت بازار در سال گذشته اقدام به کشت میکنند
که این مساله هر سال به کش��ور ما خسارات فراوانی وارد
میکند و منابع کشور را هدر میدهد.حسینی با بیان اینکه
مسئوالن ،کش��اورزان را به دلیل کشت مازاد در این زمینه
مقصر میدانند ،تصریح کرد :س��وال اینجاست که وظیفه
مس��ئوالن وزارت جهاد کش��اورزی در این زمینه چیست؟
چه کسانی به عنوان متولی تولید باید طرح الگوی کشت را
تدوین و در جهت اجرای آن تالش میکردند؟ چه کسانی
بای��د در این زمینه به آموزش و ترویج در مناطق تولیدی و
اقناع کشاورزان میپرداختند؟ وزارت جهاد کشاورزی چقدر
در سیاس��ت گذاری و برنامه ری��زی و معرفی محصوالت
جایگزین به کشاورزان موفق عمل کرده است؟

رئیس کمیته مزد شورای اسالمی کار:

وزارتکاردربرگزاریجلسهشورایعالیکاروقت ُ
کشیمیکند

رئیس کمیته دس��تمزد شورای اسالمی کار با اشاره
به اینکه در بند  ۷و  ۸بخشنامه مزد  ۹۹به افزایش
حق مسکن و بازنگری مولفه های مزدی اشاره شده
اس��ت گفت :عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار
وقت کشی دولت است ،لغو جلسه دستمزد منطقی
نبود .فرامرز توفیقی در گفتوگو با تس��نیم ،درباره
لغو جلسه شورای عالی کار برای بررسی مولفه های
مزدی و افزایش حق مسکن کارگران گفت :دالیل
بیان شده برای لغو جلسه منطقی نبود ،چرا که طی
س��ال های اخیر پای ثابت جلس��ات وزیر کار بوده
اس��ت .فقط وزیر کار اس��ت که همیشه در جلسات
ش��ورای عالی کار ش��رکت می کند .معاونی که از
سوی وزرات صمت طی سال های اخیر در جلسات
ش��ورای عالی کار شرکت می کرد با تغییر وزرا باز
هم فرد ثابتی بود.وی با اشاره به گره زدن افزایش
دستمزد بازنشس��تگان تأمین اجتماعی به دستمزد
کارگران گفت :وارد س��ومین ماه سال  99شده ایم
و پیش بینی می ش��ود که  عدم افزایش دس��تمزد
بازنشس��تگان تأمین اجتماعی باعث ایجاد التهابی
جدید در جامعه شود .رئیس کمیته دستمزد شورای
عال��ی کار با اش��اره به وقت کش��ی وزارت کار در

طال و سکه نیازمند بازار شفافی همچون بازار سرمایه

یک مقام مس��ئول با اشاره به ضرورت شفافسازی معامالت سکه در بورس
گفت :این اقدام میتواند به دلیل وجود شفافیت ،ایجاد امنیت مالی برای مردم
و سرمایهگذاران در بورس موثر واقع شود.عباداهلل محمدولی ،در گفتگو با مهر
در خصوص موارد مطرح شده در خصوص احتمال تعطیلی بازار گواهی سپرده
سکه طال در بورس کاال گفت :در حال حاضر ،سرمایه و نقدینگی سنگینی در
اختیار مردم است که باید از طریق دولت مدیریت شود؛ به نحوی که مردم با
اطمینان خاطر بیشتری به بازارها ورود کنند؛ از این رو نباید این سرمایهها به

باید مشخص ش��ود که منشأ این مشکالت از کجاست تا
بتوان راهکاری برای آن در نظر گرفت ،گفت :آیا مشکل ما
تولید زیاد است؟ یا عدم توانایی در انجام صادرات به موقع و
مناسب دلیل این امر است؟ آیا میتوان نبود صنایع تبدیلی
و تکمیلی را دلیلی برای این مس��اله عنوان کرد؟ آیا حضور
دالالن به نوسانات و چالشهای بازار دامن میزند؟حسینی
با بیان اینکه تمام عوامل باال به نوعی در این مساله دخیل
هستند ،تصریح کرد :با این وجود اصلی ترین مساله در بخش
کشاورزی عدم رعایت و اجرای صحیح الگوی کشت است.
وی با اشاره به اینکه مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی بارها
اعالم کرده اند هم برنامه الگوی کشت داریم و هم میزان
سطح کشت را به کشاورزان ابالغ میکنیم ،گفت :سوال ما
این اس��ت که میزان سطح کشت به چه کسانی و چگونه
ابالغ میش��ود؟ آیا با فرستادن یک بخش نامه به سازمان
جهاد کشاورزی استانها بدون اینکه اقدامی در جهت اقناع
و آموزش بهره برداران انجام شود میتوان الگوی کشت را
اجرا کرد؟

بازارهای داللی و غیرش��فاف هدایت شود که بر این اساس ،یکی از بازارهای
مناسب در این حوزه ،بورس کاال است.عضو انجمن صنفی کارفرمایان صنعت
طال و جواهر و نقره استان تهران افزود :در این میان کاالهای ارزشمند مانند
طال و س��که و ارز بهتر است از طریق بازار شفافی مانند بورس معامله شوند؛
اما احتما ًال ش��کلگیری ب��ازاری بزرگ و با عمق زیاد ب��رای طال در بورس،
ممکن اس��ت زمانبر باش��د.وی تاکید کرد :بر این اس��اس فعاالن بازار سکه
و طال معتقدند که باید معامالت س��که در بورس انجام شود تا به دلیل وجود

برگزاری جلسات شورای عالی کار برای بازنگری
دستمزد  99کارگران گفت:اگر قرار است در راستای
فرمایش��ات رهبر معظم انقالب برای شنیده شدن
نظ��رات کارگ��ران و رعایت عدالت م��زدی ،قدمی
برداش��ته ش��ود ،ضرورت دارد که ای��ن کار زودتر
انجام گیرد .طوالنی ش��دن جلسات دستمزد باعث
بدبینی کارگران می ش��ود ،چرا که دس��تمزد فعلی
کفاف زندگی را نمی دهد .وی با اشاره به بخشنامه
دس��تمزد  99گف��ت :در بند  7و  8ای��ن آیین نامه
ش��رایط برای بازنگری در دستمزد  99فراهم شده
است .ش��رکای اجتماعی در بس��تر قان��ون همواره
آمادگی مذاکره پیرو رسیدن به یک وفاق و همدلی
مناس��ب را دارند .در بند  7و  8بخش��نامه مزد 99
آمده اس��ت :ش��ورایعالی کار جابهجایی بخشی از
مبلغ ریالی مزایای مستمر موضوع تبصره ( )3ماده
( )36قانون کار با مزد مصوب را طی س��ال 1399
در ص��ورت فراهم بودن ش��رایط اقتصادی کش��ور
در دس��تور کار ق��رار خواهد داد .پیش��نهاد افزایش
کمکهزینه مسکن س��ال  1399با توافق طرفین
و تصویب شورایعالی کار به هیأت وزیران ارسال
خواهد شد.

شفافیت ،ایجاد امینت مالی برای مردم و سرمایه گذاران در بورس و نیز حفظ
سرمایههای آنها ،کار به بهترین شکل پیش رود؛ بنابراین به نظر میرسد سوق
دادن معامالت به س��مت بورس ،کمک زیادی به شفافیت بازار نقدی خواهد
داش��ت.محمدولی ادامه داد :بانک مرکزی و بازارسرمایه به صورت هماهنگ
در حال تبادل با یکدیگر هستند و بورس ،اقدامات مربوط به خود را همیشه با
هماهنگی بانک مرکزی در دستور کار قرار میدهد؛ از این رو به نظر میرسد
که بانک مرکزی نیز نگاه مثبتی به انواع ابزارهای مالی بورس داشته باشد.
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اخبار
ضرر  8.8تریلیون دالری کرونا به
اقتصاد جهانی

بانک توسعه آسیایی پیشبینی کرد که شیوع
وی��روس کرونا میتواند ب��ه از بین رفتن 8.8
تریلیون دالر معادل  10درصد از تولید ناخالص
داخلی جهان ،منجر ش��ود .به گزارش فارس
به نقل از راش��اتودی ،بانک توسعه آسیایی در
آخرین گزارش خود پیشبینی خس��ارت وارده
به خاطر ش��یوع کرونا به اقتصاد جهانی را دو
براب��ر کرد و گفت :این بیم��اری میتواند 8.8
تریلیون دالر معادل  10درصد از تولید ناخالص
داخلی جه��ان ،بکاهد.در گ��زارش این بانک
آمده اس��ت :ش��یوع کرونا  5.8تا  8.8تریلیون
دالر معادل  6.4تا  9.7درصد از تولید ناخالص
داخلی جه��ان را کاهش خواهد داد.این میزان
خیلی بدتر از پیشبینی قبلی این بانک در ماه
آوریل است که گفته بود انتظار میرود تنها 2
تا  4.1تریلی��ون دالر از تولید ناخالص جهان،
کاسته شود.بانک توسعه آسیایی میگوید:حجم
خسارت وارده به اقتصاد جهانی بستگی به این
دارد که تا چه زمان ش��اهد ادامه شیوع کرونا،
باش��یم.این بانک میگوید در بدترین سناریو
شاهد تداوم اجرای طرح اعمال محدودیتهای
اجتماعی و فعالیتهای اقتصادی برای  6ماه
خواهی��م ب��ود.در صورت��ی ک��ه اعم��ال این
محدودیتها حداکثر تا س��ه ماه طول بکشد،
خس��ارت وارده به اقتصاد جهانی کمتر خواهد
شد.یاسویوکی س��اوادا ،کارشناس ارشد بانک
توسعه آسیایی میگوید :تحقیقات اخیر تصویر
بسیار گستردهتری را درباره عواقب اقتصادی
بسیار جدی شیوع کرونا در جهان ارائه میدهد.
این مسئله همچنین نشاندهنده اهمیت اجرای
سیاستهای مداخلهای در کاهش خسارتهای
وارده ناشی از کرونا است.
چین به دنبال مقابله به مثل با آمریکا
از طریق اقدام علیه بوئینگ و اپل

رسانههای چینی گزارش دادند که دولت چین
قصد دارد در پاسخ به اقدام آمریکا در تحریم
هوآوی علیه شرکتهای بزرگ آمریکا نظیر
بوئینگ و اپل ،اق��دام کند .به گزارش فارس
به نقل از راشاتودی ،رسانههای چین گزارش
دادند که دولت این کش��ور ب��ه دنبال مقابله
ب��ه مثل با اق��دام آمریکا ب��ر تحریم هوآوی
اس��ت.در ادام��ه تش��دید تنش بی��ن این دو
اقتصاد بزرگ جهان ،وزارت بازرگانی آمریکا
روز گذش��ته اع�لام کرد :که قص��د دارد راه
دسترسی هوآوی به تراش��ههای نیمه رسانا
تولید شرکتهای آمریکایی را بیش از پیش
محدود کند.رسانههای چینی از جمله گلوبال
تایمز ،گزارش دادند پکن آماده اس��ت تا نام
ش��رکتهای بزرگ آمریکایی را به لیس��ت
موس��وم به مؤسس��ات غیرقابل اعتماد خود
اضافه ک��رده و تحقیقاتی را د قالب بازنگری
ب��ر اقدامات امنیتی س��ایبری و قانون مقابله
با انحصار علیه ش��رکتهای آمریکایی نظیر
کوآلکوم ،سیس��کو و اپل ب��ه جریان بیندازد.
در گزارش رس��انههای چینی آمده است :که
ممکن است این شرکتها با محدودیتهایی
در فعالیته��ای خود با چین مواجه ش��ده اما
جزییات بیشتری درباره چگونگی اقدام علیه
آنها ارائه نش��ده اس��ت.از س��وی دیگر چین
میتوان��د عالوه ب��ر آنچه گفته ش��د خرید
هواپیماه��ای بوئین��گ را از آمری��کا متوقف
کند که این مس��ئله با توجه به اینکه همین
حاال هم بوئینگ با بحران جدی مواجه است،
میتواند برای ش��رکت هواپیماساز آمریکایی
بسیار گران تمام شود.
کاظم پور اردبیلی نماینده ایران در
اوپک درگذشت

حس��ین کاظم پور اردبیل��ی نماینده ایران در
اوپک و دیپلمات باس��ابقه کش��ور که چندی
پیش به دلیل خونریزی مغزی در بیمارستانی
در ته��ران به کم��ا رفته بود ،س��اعتی پیش
درگذش��ت.به گزارش وزارت نفت ،حس��ین
کاظمپور اردبیلی در نخس��تین ساعات امروز
شنبه  ۲۷اردیبهشت در یکی از بیمارستانهای
ته��ران پ��س از تحم��ل دورهای از بیماری،
درگذش��ت.وی چندی پیش درپی خونریزی
مغزی به کما رفته و در بیمارس��تان بستری
بود.کاظمپور اردبیلی در س��الهای  ۱۳۵۹تا
 ۱۳۶۰وزیر بازرگانی ،از سال  ۱۳۶۰تا ۱۳۶۴
معاون اقتصادی وزیر امور خارجه و از س��ال
 ۱۳۶۴ت��ا  ۱۳۶۹نیز معاون ام��ور بینالملل
وزیر نفت و عضو هیأت مدیره ش��رکت ملی
نفت ایران بود.وی در فاصله سالهای ۱۳۶۹
تا  ۱۳۷۴س��فیر ایران در ژاپن بود و از س��ال
 ۱۳۷۴تا  ۱۳۷۸نیز نمایندگی ایران در اوپک
را بهعهده داشت.

