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مهران  ابراهيميان

احياي وزارت بازرگاني كشاورزي را تضعيف مي كند 
 وزير اسبق جهاد  كشاورزي: مشكل سيل و كشاورزي 

در حوزه مديريت است و عكس يادگاري با سد جذاب  تر از بيابان است

كوث�ر  اقتص�ادي  س�ازمان  مديرعام�ل 
گف�ت: اگ�ر وزارت بازرگان�ي ب�ا س�اختار 
قبل�ي احيا ش�ود، تنظي�م ب�ازار محصوالت 
مي ش�ود.  مش�كل  دچ�ار  كش�اورزي 
محمدرض��ا اس��كندري، مدير عامل س��ازمان 
اقتصادي كوثر و وزير اس��بق جهاد كش��اورزي، 
در جمع اصحاب رس��انه گفت:متأسفانه عكس 
يادگاري با س��د جذاب ت��ر از بيابان ها و مناطق 
خشكي است كه بعد از چند سال با آبخيزداري 

آباد مي شوند. 
وي افزود: اينكه بعد از س��يل گفته مي شود، اگر 
س��دها نبود، بارندگي اخير خس��ارات بيشتري 
وارد مي كرد، بايد بگوييم كسي مخالف سدسازي 
نيس��ت، بلكه مي گوييم بايد آبخيزداري هم در 
كنار سدس��ازي م��ورد توجه قرار گي��رد كه در 
باالدست س��دها آبخيزداري اجرا شود و حرف 
ما اين است، اگر پول براي سدسازي هست، بايد 

براي آبخيزداري هم بودجه در نظر بگيرند. 
وزير اس��بق جهاد كش��اورزي گفت: در استان 
خوزستان قبل از بارندگي آب سدها را رها نكردند 
و حتي جلوی كشت پاييزه ذرت و كنجد گرفته 
ش��ده بود و بعد از بارندگي آب سدها رها شد كه 
خوزس��تان بيشترين خس��ارت را در كشاورزي 
ديده است. مديرعامل س��ازمان اقتصادي كوثر 
گفت:  اگر آبخيزداري در باالدس��ت سدها اجرا 
نشود،  نتيجه اين مي شود كه سدهايي مانند سد 
كرج كه ظرفيت ۵۰۰ ميليون متر مكعب ذخيره 
داش��ت، اكنون قس��مت عمده آن پر از رسوب 

سيالب شده است. 
ش��ريفي گفت: تبخي��ر آب در باالدس��ت ها تا 
۰/2 ميلي مت��ر در روز و در زمين ه��اي دش��ت 
۱۰ ميلي مت��ر در روز وج��ود دارد. هم اكنون در 
كشور حدود ۱۵ ميليون متر مربع عرصه وجود 
دارد كه قابليت اج��راي طرح هاي آبخيزداري و 

آبخوان داري دارند. 

مديرعامل سازمان اقتصادي كوثر همچنين در 
مورد طرح دولت براي احي��اي وزارت بازرگاني 
گف��ت: اوالً طب��ق قان��ون برنامه پنجم توس��عه 
نبايد بيش از ۱۸ وزارتخانه داش��ته باش��يم كه 
اگر بخواهند وزارتخان��ه جديد ايجاد كنند، بايد 
حداقل دو سوم رأي نمايندگان را داشته باشند. 

وي تأكيد كرد: همچنين اگر قرار اس��ت وزارت 
بازرگاني با وظايف قبلي احيا شود، تنظيم بازار 
محصوالت كش��اورزي دچار مش��كل مي شود 
و با احي��اي وزارت بازرگاني نه تنه��ا وضع بهتر 
نمي ش��ود، بلكه اوضاع توليد در كشاورزي بدتر 
مي شود. وي افزود: يكي از مقامات دولتي گفته 
بود، براي تنظيم بازار مرغ شب عيد ۵۰ هزار تن 
و براي ماه مبارك رمضان ني��ز ۵۰ هزار تن مرغ 
بايد وارد كنيم، در حالي كه ظرفيت توليد مرغ 
كش��ور به 3 ميليون تن رس��يده و بايد از توليد 
داخل حمايت كرد و ذخاير استراتژيك از توليد 

داخل تأمين كنيم. 
   مشكل واردات 10 هزار تن بذر داريم اما 

واردات 2 ميليون تن روغن نه ! 
اس��كندري گفت: ب��ه جرئت مي ت��وان گفت با 
مديريت و برنامه ريزي، هم مي توان روغن كشور 
را ظرف چهار سال تأمين كرد و هم با اصالح  نژاد 
دام هاي كشور مي توان توليد گوشت قرمز و كره 
را در داخل تأمين كرد به ش��رط آنكه مسئوالن 

مسئوليت ها را بر گردن يكديگر نيندازند. 
 وي با اشاره به واردات س��االنه 3 تا 3/۵ ميليارد 
دالر دانه هاي روغن��ي و روغن تأكي��د كرد: در 
صورتي كه بتوانيم از اراضي كشت دوم بعد از برنج 
و آيش در شمال كشور استفاده كنيم و زمين ها را 
براي آيش خالي نگذاريم، مي توان نياز كشور را به 

اين محصوالت به اين شكل تأمين كرد. 
اس��كندري ادامه داد: ۱/۵ ميلي��ون هكتار بايد 
كش��ت كلزا داشته باش��يم تا در اي��ن بخش به 
خودكفايي برسيم كه براي تحقق اين امر نيازمند 

۱۰ هزار تن بذر كلزا هس��تيم كه هزينه واردات 
آن بس��يار كمتر از هزينه واردات 2 ميليون تن 

روغن است. 
وزير اسبق كشاورزي گفت: در اين ارتباط موضوع 
را به وزارت جهاد كشاورزي اعالم كرديم كه در 
بخش دانه هاي روغني، مؤسسه اقتصادي كوثر 
مي تواند به وزارت جهاد كشاورزي كمك كند. به 
همين منظور 74۰ هكتار كشت انجام داديم، اما 

بعد از آن ديگر گفتند بذر نداريم. 
چطور ممكن اس��ت كه براي ۱۰ ه��زار تن بذر 
دانه هاي روغني ناتوان باشيم، اما براي 2 ميليون 

تن روغن امكانات داشته باشيم ؟
  حواله گوشت دولتي در بازار داللي

وي همچنين با بيان اينكه ش��ركت پش��تيباني 
امور دام وظيفه خود در تنظيم بازار محصوالت 
پروتئيني را به درس��تي انج��ام نمي دهد، گفت: 
نهاده هايي كه با ارز دولتي وارد ش��ده توس��ط 
يك عامل وارد و توس��ط يك عامل ديگر توزيع 
مي ش��ود كه هر كدام از اينها هزينه هاي توزيع 

را باالتر مي برند. 
ً  فردي آمده بود كه ۱۰  اس��كندري افزود: اخيرا
تن حواله گوش��ت گرم از يكي از ش��ركت هاي 
زيرمجموعه پشتيباني امور دام دريافت كرده بود 
و به ما پيش��نهاد مي داد، براي پرسنل سازمان 
خود حواله را بخريم، اما ب��ه او گفتم مردم براي 
خريد گوشت با قيمت دولتي با كارت ملي و صف 
معطل مي ش��وند، چگونه حواله ۱۰ تن گوشت 
قرمز گرم در دس��ت شما اس��ت كه او گفت اگر 
شما نخريد اين حواله را به كيلويي ۶۰ هزار تومان 
در بازار مي فروشم و اين نشان مي دهد در توزيع 
گوش��ت گرم وارداتي كه با ارز دولتي وارد شده 

نظارت كافي نمي شود. 
   خودكفايي در توليد محصوالت كشاورزي 

جلوي سوء استفاده امريكا را مي گيرد
وزير اسبق كش��اورزي با بيان اينكه ساالنه ۱۰ 

تا ۱۵ ميلي��ارد دالر ص��رف واردات محصوالت 
كشاورزي به كشور مي ش��ود، گفت: براي اينكه 
امريكا نتواند از ابزار ارز براي فشار آوردن به ايران 
استفاده كند، بايد اين محصوالت در كشور توليد 

شود و ما از تك محصولي بودن خارج شويم. 
وزير اسبق جهاد كش��اورزي در پاسخ به سؤالي 
در ارتباط با وضعيت آبخيزداري در كشور گفت: 
در زمان بنده مطالعه 3۰۰ طرح آبخيزداري در 
محدوده سدهاي كشور صورت گرفت و ۱۵ مورد 
آن نيز اجرا ش��د، اما مابقي به دليل عدم تأمين 

اعتبار محقق نشد. 
وي با اشاره به اين س��خنان مقام معظم رهبري 
گفت: ب��اران رحمت اس��ت و آنچه از خس��ارت 
مي بينيد، حاص��ل عملكرد مديران اس��ت. وي 
تصريح ك��رد: در دو س��ال اخير ني��ز اعتباراتي 
از مح��ل صندوق توس��عه ملي داده ان��د و ۸۵۰ 
هزار هكتار آبخيزداري انجام شده است، اما بايد 
توجه داش��ت كه نيازمند انجام اين عمليات در 
سطح وسيع تري هس��تيم و اگر آبخيزداري در 
سال هاي قبل تعطيل نمي شد، امروز مردم با اين 
مشكالت سيل مواجه نبودند و كشاورزي رونق 

بيشتري داشت. 
اگر آبخيزداري به درس��تي انجام مي ش��د اصاًل 
س��يلي رخ نمي داد. هر چند س��دها تا حدودي 
مي توانند جل��وي س��يل را بگيرن��د و مقداري 
مش��خص آب را در خود نگه دارند، اما وقتي كه 
پر مي شوند، خطرات بيش��تري ايجاد مي كنند؛ 
آبخيزداري هزينه كمتري نس��بت به سدسازي 
دارد. ضم��ن اينكه مان��ع از بين رفت��ن خاك و 

پر شدن سدها با گل و الي مي شود. 
وي همچنين در پاسخ به س��ؤال جوان مبني بر 
وضعيت سود و زيان آيين س��ازمان اقتصادي با 
اشاره به لزوم جوانگرايي در حوزه هاي مديريتي 
در گام دوم انقالب گفت:  متوسط سن مديران در 
اين مجموعه اقتصادي از ۶2 سال به زير 4۰ سال 
كاهش يافته و اتفاقاً سود اكتسابي با جوانگرايي 
و فعاليت جوانان در ح��وزه تخصصي و مرتبط با 
مداركشان باعث شده تا نس��بت به هشت سال 

قبل ۵۵۰ درصد افزايش يابد. 
   حمايت از فعاالن اقتصادي ايثار گر 

اسكندري همچنين از حمايت سازمان اقتصادي 
كوثر از خانواده ش��هدا و ايثارگ��ران در مناطق 
س��يل زده خبرداد و گفت:  اين س��ازمان از اعضا 
بنياد شهيد در استان هايي كه دچار سيل زدگي 
ش��ده اند، حمايت مي كند و ب��ه توليدكنندگان 
در راه اندازي بنگاه ها و مراكز توليدش��ان كمك 

خواهد كرد. 
وي در پاسخ به س��ؤال ديگر »جوان«، مبني بر 
اثر سيل خوزستان در توليد گندم گفت: با توجه 
به بارندگي ه��اي خوب امس��ال و به رغم از بين 
رفتن حدود ۱/2 ميلي��و ن تن گندم، پيش بيني 
مي شود اگر اتفاق خاصي در مناطق شمال كشور 
و ساير نقاط صورت نگيرد، توليد گندم در حدود 

۱4ميليون تن باشد. 
وي همچنين در پاس��خ به سؤال ديگر »جوان« 
مبني بر اظه��ارات كالنتري مبن��ي بر محدود 
كردن كش��اورزي گفت: كالنتري مصداق » ما 
نمي توانيم « است در حالي كه من معتقد بودم 
با وضعي��ت بارندگي هاي س��ال هاي قبل نيز با 
آبخيز داري و آبخوان داري و مديريت آب مي توان 

نياز جمعيت ايران را پاسخ داد.

 ديوان محاسبات: وزارت كشاورزي 
با پول بازسازي قنوات بليت هواپيما خريد!

ديوان محاس�بات كش�ور گ�زارش داد، وزارت جهاد كش�اورزي 
برخ�اف موافقتنام�ه هزينه ك�رد مناب�ع صندوق توس�عه ملي، 
منابع صن�دوق را صرف خري�د بليت هواپيم�ا و حق الزحمه كرد. 
به گزارش »فارس«، ديوان محاسبات در تفريغ بودجه سال ۹۶ گزارش 
داد، وزارت جهاد كش��اورزي برخ��الف موافقتنام��ه هزينه كرد منابع 
صندوق توس��عه ملي، منابع دريافتي را صرف خري��د بليت هواپيما و 
حق الزحمه كرد. در گزارش ديوان محاسبات كشور از تفريغ تبصره 4 
بودجه ۹۶ آمده است: سازمان برنامه و بودجه كشور نسبت به اختصاص 
اعتبار رديف متفرقه ۵3۰۱۶2 به وزارت جهاد كشاورزي اقدام كرده كه 

عملكرد مالي آن به شرح جدول شماره ۸ است. 
وزارت جهاد كشاورزي اعتبار دريافتي را برخالف موافقتنامه متبادله 
صرف خريد بليت هواپيما، خريد اثاثه و ملزوم��ات اداري و پرداخت 
حق الزحمه كاركنان مديريت س��بز كرده كه مبين عدم رعايت مفاد 
حكم اين بند است. براس��اس اين گزارش، طبق قانون بودجه اعتبار 
اين بند با عنوان كمك هاي فني و اعتباري بازسازي و نوسازي قنوات 
و نيز كمك هاي فني و اعتباري براي توسعه روش هاي نوين آبياري و 

كم فشار دريافت كرده است. 
........................................................................................................................

 افتتاح ۳ ميليارد دالر طرح معدني
در سال جاري

رئيس سازمان توسعه معادن با بيان اينكه امسال حدود 3 ميليارد 
دالر طرح در بخش معدن و صنايع معدني افتتاح مي ش�ود، گفت: 
پروژه هاي فوالد بافت و آلومينيوم جاجرم آماده افتتاح هس�تند. 
خداداد غريب پور در مراس��م انعق��اد تفاهمنامه همكاري آموزش��ي، 
پژوهشي و فناوري ايميدرو و دانشگاه صنعتي اميركبير اظهار داشت: 
مفاد تفاهمنامه امروز، بسط توليد و اشتغال است و اميدواريم بتوانيم در 
حوزه هاي يادشده از ظرفيت دانشگاه و متخصصان آن استفاده كنيم. 

وي با بيان اينك��ه عالقه مند به همكاري در ح��وزه آموزش، پژوهش، 
فناوري و كارآفريني با دانش��گاه صنعتي اميركبير هس��تيم، تصريح 
كرد: اميدواريم انعقاد تفاهمنامه با دانشگاه اميركبير زمينه ارتباطات 
روزافزون و تعامل با ديگر دانشگاه ها را فراهم كند و به انعقاد قراردادهاي 
بزرگ بينجامد. غريب پور خاطرنش��ان كرد: انتظار داريم قراردادهاي 
متعددي تا انتهاي خرداد با اين دانشگاه منعقد شود. با توجه به سابقه 
همكاري دانش��گاه اميركبير با وزارت صنعت، معدن و تجارت و وجود 

تجربه مشترك، همكاري ها مسير روان تري را طي خواهد كرد. 
وي ادامه داد: براي ايجاد انگيزه به منظور بومي سازي و توانمندسازي، 
پيشنهاد ما اين است كه هر شركتي كه نياز كمتري به ارز داشته باشد، 
از معافيت هاي قانوني برخوردار شود و معتقديم هر چه بتوانيم درآمد 

معيشتي افراد را باالتر ببريم، در مسير عدالت پيش رفته ايم. 
   صادرات مواد معدني 21 درصد كل صادرات

غريب پور گفت: طي سال ۹7 حدود ۹/3 ميليارد دالر در بخش معدن و 
صنايع معدني صادرات صورت گرفته كه اين رقم معادل 2۱ درصد كل 
صادرات غيرنفتي است. اين امر نش��ان مي دهد بخش معدن و صنايع 
معدني، ارزآوري قابل توجهي دارد. طي سال گذشته 2/۵ ميليارد دالر 

پروژه افتتاح شد. 
........................................................................................................................

 برنامه وزارت راه و شهرسازي
براي ساخت مسكن مشاركتي با ترك ها

مع�اون وزي�ر راه و شهرس�ازي ب�ا اع�ام اينك�ه زمين ه�اي 
مح�دوده و حريم ش�هرها توس�ط س�ازمان شناس�ايي ش�ده و 
س�ازمان به دنبال ارزش اف�زوده براي آنهاس�ت، اظه�ار كرد: به 
دنب�ال همكاري ه�اي مش�اركتي - در اي�ن زمين ها- هس�تيم.

به گزارش »تس��نيم«، علي نبيان گفت: در مرحله نخست، پروژه هاي 
مسكوني در قالب ۶۵پروژه با حدود ۸ هزار واحد مسكوني براي مشاركت 
در ساخت شناسايي شده است. وي افزود: به عنوان نمونه در تهرانسر، 
زميني به مساحت ۱7۵هزار مترمربع وجود دارد كه استعداد ساخت 

هزار واحد مسكوني را داراست. 
همچنين از ديگر پروژه هايي كه در دس��تور كار اس��ت، احداث مراكز 
تجاري- اداري و خدماتي اس��ت كه در اين خصوص تع��دادي پروژه 
شناسايي شده اند. نبيان در بيان نمونه هايي ديگر توضيح داد: زميني 
به مساحت ۵۰هكتار در منطقه تهرانسر با كاربري تجاري- مسكوني- 
خدماتي، زميني ديگر در ميدان ونك به مس��احت ۸هزار مترمربع با 
كاربري تجاري- اداري از جمله موارد مش��اركتي اس��ت كه مي تواند 

مدنظر همكاري هاي مشترك قرار بگيرد. 
معاون وزير راه و شهرس��ازي تصريح كرد: اين ظرفي��ت در مجموعه 
سازمان ملي زمين و مسكن وجود دارد تا همكاري مشتركي را با كشور 

تركيه در زمينه هاي مورد توافق داشته باشد. 
........................................................................................................................

 جديدترين پيش بيني
از بازار اجاره بهاي مسكن در سال ۹۸

نايب رئيس اتحاديه مش�اوران ام�اك با تأكيد ب�ر اينكه افزايش 
قيمت مس�كن در س�ال گذش�ته ب�ر ب�ازار اجاره ه�ا تأثيرگذار 
خواهد بود، وضعي�ت اين بخ�ش را در س�ال ۹۸ پيش بيني كرد. 
حسام عقبايي در گفت وگو با »تسنيم« با اشاره به اينكه در بازار اجاره بها 
تقريباً از اوايل ارديبهش��ت ماه جابه جايي ها آغاز مي شود، اظهار كرد:  
فروردين ماه به دليل تعطيلي ۱۵روزه، جابه جايي آنچناني در بازار اجاره 
نداريم، اما به مرور و تا شهريور هر س��ال نقل و انتقاالت در اين بخش 

افزايش يافته و ادامه دارد. 
وي با يادآوري افزايش قيمت صددرصدي مس��كن در سال ۹7 ادامه 
داد:  بايد به اين نكته توجه كنيم كه افزايش قيمت سال گذشته در نرخ 

اجاره بها بي تأثير نخواهد بود. 
وي با بيان »همواره سؤالي مطرح مي شود كه مالك تعيين نرخ اجاره بها 
چيست« افزود:  يكي از اصلي ترين عوامل اجاره بها قيمت مسكن است، 
نه ما )مش��اوران امالك( بلكه تمام كارشناس��ان در تمام دنيا قيمت 
مسكن را به عنوان يكي از اصلي ترين شاخص هاي تأثيرگذار بر اجاره بها 
مي دانند. وي با ابراز اينكه توازن در بازار مسكن، تورم عمومي، شرايط 
متقاضيان و شهر بر ميزان اجاره بها واحدهاي مسكوني، اداري و تجاري 
تأثيرگذار اس��ت، گفت:  با توجه به اينكه قيمت مس��كن رشد بسيار 
چشمگيري داشته، مالكي كه خرداد ماه سال گذشته ملك يك ميليارد 
توماني خود را اجاره داده، امس��ال پيش خودش يك دو دو تا چهارتا 
مي كند كه ارزش ملك به 2  ميليارد افزايش يافته است، بنابراين بايد 

اجاره بها را نيز به تناسب با آن افزايش دهد. 
نايب رئيس اول اتحاديه مش��اوران امالك در عين حال اظهار كرد:  از 
سوي ديگر اينكه توقع داشته باشيم جامعه مستأجران به همان ميزان 
مورد نظر مالكان، اجاره بها پرداخت كنند، امري محال اس��ت. اساساً 
چنين قدرت مالي در پرداخت اجاره بها با توجه به رشد قيمت مسكن 
در مس��تأجران وجود ندارد. اگر تمام درآمد را هم بخواهند با توجه به 
رشد قيمت پرداخت كنند، كفاف اجاره بها را نمي دهد. عقبايي با تأكيد 
بر اينكه بايد بازار مسكن در اجاره يك عرف منطقي و متعادلي داشته 
باشد، افزود: سال گذشته به دليل افزايش نرخ اجاره مستأجران از شمال 
شهر به مركز، از مركز به جنوب و از جنوب به حاشيه شهرها رفتند، اگر 
قرار باشد اين روند در س��ال جاري ادامه داشته باشد، ديگر در حاشيه 

شهرها نيز كمتر كسي مي تواند خانه اي را اجاره كند.

 زنگنه: رؤياي امريكايي 
صفر شدن نفت ايران تعبير نمي شود

وزير نفت ب�ا تأكيد ب�ر اينكه ب�ا تمام ت�وان در جهت شكس�تن 
تحري�م امري�كا عم�ل مي كني�م، گف�ت: قطع�ًا خ�واب ب�ه 
صف�ر رس�اندن خري�د نف�ت از اي�ران تعبي�ر نخواه�د ش�د. 
بيژن زنگنه در نشس��ت علني نوبت عص��ر ديروز و در جريان س��ؤال 
هدايت اهلل خادمي، نماينده مردم ايذه در مجل��س از وزير نفت با بيان 
اينكه بخش گاز درخش��ان ترين عملكرد را در ح��وزه صنعت نفت در 
كشور داشته است، گفت: در سال ۹۱ متوسط توليد گاز ۶2۰ ميليون 
مترمكعب بوده كه در س��ال ۹7 به 7۵۰ ميليون مترمكعب يعني 3۰ 

درصد افزايش رسيده است. 
وي با بيان اينكه توليد گاز از ميدان مشترك پارس جنوبي در سال ۹۱، 
24۱ ميليون مترمكعب بوده كه در سال۹7 به۵32 ميليون مترمكعب 
رسيده، عنوان كرد: اين ميزان 2/2 برابر شده و از 3۹ درصد به ۶2 درصد 
رسيده است. همچنين پوشش گاز روستايي از ۵4 درصد در سال ۹2 به 

7۹ درصد در سال ۹7 رسيده است. 
وزير نفت با اشاره به اولويت هاي تخصيص گاز افزود: بازار ايران بخشي 
از بازار جهاني اس��ت و اگر گاز به صورت خام صادر ش��ود، همه شاكي 
مي شوند كه خام فروشي كرده ايم. اولين سياستي كه در كشور داريم 
اين اس��ت كه حداكثر جايگزين گاز با فرآورد ه هاي نفتي مايع صورت 
گي��رد و در حال حاض��ر 2۰ ميلي��ون مترمكعب گاز فق��ط در بخش 

حمل و نقل به جاي بنزين استفاده مي شود. 
زنگنه عنوان كرد: با گازرس��اني روستايي توانستيم در بخش مهمي از 
نفت س��فيد و گازوئيل صرفه جويي كنيم كه اينها مي تواند بخشي از 
خوراك هاي پتروشيمي را شامل شود. دومين سياست درباره سوخت 
نيروگاه ها است؛ به اين شكل كه دو واحد نيروگاه نكا از سوخت مازوت 
استفاده مي كند كه البته نماينده اين شهر بحق اعتراض كرد كه چرا از 
مازوت استفاده مي شود كه به زودي از گاز استفاده خواهد شد، بنابراين 

با آلودگي محيط زيست نيز مقابله مي كنيم. 
اين عضو كابينه دولت دوازدهم ادامه داد: سومين اولويت توليد گاز به 
عنوان خوراك پتروشيمي ها و فوالد است و ما نمي گذاريم هيچ صنعتی 
بدون سوخت باقي بماند و سياس��ت چهارم نيز صادرات با خط لوله به 

كشورهاي همسايه و صادرات LNG و CNG است. 
زنگنه با بيان اينكه در سبد انرژي ايران بيش از 7۰ درصد از گاز طبيعي 
استفاده مي شود كه در دنيا بي نظير اس��ت، خاطر نشان كرد: ما بعد از 
امريكا و روسيه س��ومين توليدكننده گاز هستيم و باالترين توليد گاز 
را در اين سال ها داش��ته و از ميادين مشترك نيز بيشترين برداشت را 

داشته ايم. همچنين محدوديتي براي نيروگاه ها ايجاد نكرده ايم. 
وزير نفت خاطرنشان كرد: زمستان امسال هيچ مشكلي در توليد گاز 
نداش��تيم كه به خاطر مديريت ما بوده، همچنين در زمان سيل هيچ 
منطقه اي دچار مشكل نش��د و اگر موضوعي هم بود، طي چند ساعت 
حل شد. همچنين موضوعي درباره رفيق بازي در گازرساني مطرح شد 
كه اين امر صورت نمي گيرد؛ اگر هم باشد با همه نمايندگان رفيق بازي 
شده است. به جز استان هاي كرمان، كرمانش��اه و خراسان جنوبي كه 
از برنامه عقب هس��تيم، در بقيه اس��تان ها تا حدود ۸۰درصد افزايش 
گازرساني داش��ته ايم. وي درباره قرارداد صادرات گاز عنوان كرد: يك 
قرارداد با تركيه داريم، دو قرارداد با كش��ور ع��راق داريم كه به ميزان 
صادرات روزانه ۶۰ ميليون مترمكعب است، يك قرارداد با ارمنستان و 
يك قرارداد نيز با آذربايجان داريم، همچنين يك قرارداد با پاكس��تان 
داريم كه آنها به مفاد خود عمل نمي كنند و تخلف قراردادي دارند و روز 
گذشته نيز به عمران خان در اين باره گفتيم و آنها اعالم كردند كه تحت 

فشار سياسي امريكا، عربستان و امارات قرار دارند. 
اين عضو كابينه دولت دوازدهم بيان داشت: قراردادي با عمان داريم كه 
جدي است و به هم نخورده است، فقط زمان تحريم ها بايد خطي بكشيم 
كه عمق اين خط در مناطقي باالي هزار متر است و آن را دو شركت در 
دنيا مي تواند اجرا كند كه بايد اي��ن موضوعات را حل كنيم. همچنين 
درباره قرارداد با تركمنستان، روزي كه در منطقه با اين كشور با مشكل 
روبه رو شديم، مي خواست به ما فشار غيرعادي بياورد و من زير بار نرفتم 
و ايستادگي كردم و با پذيرش ريسك آن باعث سربلندي كشور شدم و 
هم گاز تأمين شد و هم زير بار فشار افزايش ۹ برابري قيمت گاز نرفتيم، 

بنابراين آنها بايد به قراردادها احترام بگذارند. 
    كرسنت در مرحله داوري 

زنگنه همچنين درباره كرسنت اظهار داش��ت: اين پرونده در مرحله 
داوري است و تاكنون چند بار آن را خارج كرده اند تا حكم صادر نشود. 
وزير نفت در ادامه با بيان اينكه گازرساني روستايي افتخاري براي دولت 
و مجلس است، ابراز داشت: ۱7 هزار ميليارد تومان خرج كرديم كه از 
خزانه هم نبود، بلكه از محل صرفه جويي در مصرف فرآورده هاي نفتي 
بود و اشتغال زيادي ايجاد شد، درباره منطقه ايذه و باغملك نيز پيگيري 
كرديم كه ۸۸ درصد روستاهاي باغملك و ۶2 درصد روستاهاي ايذه از 

نعمت گاز برخوردارند كه ميزان آن را افزايش خواهيم داد. 
    صنعت نفت در نوك پيكان حمات ظالمانه است

زنگنه بعد از پاسخ به سؤال خادمي، نماينده ايذه، به موضوع بيانيه كاخ 
س��فيد در مورد تمديد نكردن معافيت چند كشور براي خريد نفت از 
ايران اشاره و اظهار كرد: امروز در جنگ تجاوزگرايانه امريكا عليه ملت 
ايران هستيم كه صنعت نفت در نوك پيكان حمالت ظالمانه است. بايد 
همه دست به دست هم دهيم تا با استقامت و ايستادگي از اين شرايط 

سربلند بيرون بياييم. 
وي افزود: قطعاً خواب به صفر رساندن خريد نفت از ايران تعبير نخواهد 
ش��د و با تمام توان در جهت شكس��تن تحريم امريكا عمل مي كنيم. 
وضعيت عرض��ه و تقاضا در ب��ازار نفت شكننده اس��ت. بيانيه امريكا و 
حاميان منطقه اش ب��راي اطمينان دادن به بازار نف��ت و جلوگيري از 
قيمت نفت نشان دهنده  نگراني آنها از بي ثباتي و شكنندگي بازار نفت 

مي باشد كه اين بازار بسيار غيرقابل  پيش بيني است. 
وزير نفت تأكيد كرد: در اي��ن اوضاع نمي توان گفت ك��ه در اين بازار 
مي توان به اندازه كافي نفت توليد شود يا برخي كشورها و شركت ها هم 
به امريكا براي مصرف نفت ايران فشار مي آورند. باز هم تأكيد مي كنم كه 
خواب امريكا براي به صفر رساندن صادرات نفت ايران تعبير نمي شود. 
امريكا و هم پيمانانش با سياس��ي كردن نفت و استفاده از آن به عنوان 
سالح، اشتباه بزرگي مرتكب شدند كه با توجه به وضعيت بازار دودش 

به چشمان خيلي ها مي رود. 
زنگنه افزود: در شرايط فعلي همه بايد با همراهي و همدلي وقت زيادي 
براي عبور از شرايط خطير بگذاريم و براي گذار از آن همفكري داشته 

باشيم كه قطعاً به نفع ملت خواهد بود.  

افزايش عرضه ارز حاصل از صادرات 
غيرنفتي در سامانه نيما 

مي�زان ف�روش ارز در س�امانه نيم�ا بع�د از تعيي�ن مش�وق 
ب�راي صادركنن�دگان، افزاي�ش قابل توجه�ي پي�دا ك�رد.

به گزارش»فارس«، بررسي ارقام ميزان عرضه ارز در بازار ثانويه )نيما( 
نشان مي دهد در اسفند ماه و پس از تعيين مشوق   براي صادركنندگان، 

ميزان عرضه ارز به سامانه نيما افزايش قابل توجهي داشته است. 
در اسفندماه سال گذش��ته يكباره ميزان عرضه ارز در اين سامانه به 2 
ميليارد و ۸۱7 ميليون يورو رسيده كه در مقايسه با بهمن ماه رشد ۱/۶ 
ميليارد يورويي داشته است. در فروردين ماه هم با وجود افزايش تعداد 
زياد روزهاي تعطيل و نيمه تعطيل، آمار فروش ارز در سامانه نيما بيش 

از اغلب ماه ها، به غير از مهر ماه است.

رئيس فراكسيون     گزارش  2
كارگري مجلس 
سهم دستمزد در قيمت تمام شده كاال را كمتر 
از 5درصد دانست و ابراز اميدواري كرد كه در 
تمامي صنوف فعال در كشور هشت ساعت كار 
در روز ب�راي ني�روي كار اج�را ش�ود. 
عليرضا محجوب روز گذشته در نشست خبري 
كه به مناسبت هفته كارگر سال ۹۸ برگزار شد، 
با بيان اينكه روز كارگر يك روز جهاني اس��ت، 
 اظهارداشت: اين روز براي درخواست و مطالبات 
كارگري در امريكا شروع شد، اما هنوز اين روز را 

جشن نمي گيرد. 
وي با اش��اره به اينكه در برخي كش��ورها هنوز 
معضل ساعت كار وجود دارد، گفت: در كشور ما 
هنوز صنوفي هستند كه ساعات كار براي كارگر 
در آنجا رعايت نمي شود ما اميدواريم كه هشت 
س��اعت كار كه به عنوان يك حق در نظر گرفته 

شده است، اجرا شود. 
وي در پاس��خ به اين پرس��ش روز نام��ه جوان 
كه چرا نس��بت به اج��راي سياس��ت هاي پولي 
و مالي نامناس��ب كه به كاه��ش ارزش پولي و 
تحليل رفتن قدرت خريد جامعه كارگري منتج 
مي شود، واكنش��ي صورت نمي گي��رد و در واقع 
از ق��درت خريد كارگ��ران مراقبت نمي ش��ود، 
اظهار داش��ت: عملكرد بازار پول به عنوان يكي 
از بازاره��اي چهار گانه س��رمايه داري در چهار 
سال گذشته بدترين ظلم را به حقوق بگيران و به 
ويژه كارگران داشته است، بازيگر اصلي بازار پول 
دولت است به واس��طه اينكه پيوسته استقراض 
انجام گرفته اس��ت و دولت به نوعي رقيب بخش 
خصوص��ي و مطالبه گران منابع بانكي اس��ت و 

متأسفانه منابع حبس ش��ده تورم تحت عنوان 
ذخيره قانوني نيز براي حل مشكالت رهاسازي 
شد از اين رو در عمل ديديم پيش از آنكه ترامپ 
ما را تحريم كند، مش��كالت در اقتصاد در حوزه 

نوسان بازارها رخ نمايي كرد. 
وي افزود: اوايل انقالب كه در ش��وراي عالي كار 
بوديم در سال ۵۸ تا سال ۶3 نقش دستمزد در 
قيمت تمام شده كاال در حدود 3۰ درصد بود كه 
كارفرمايان پيوسته نسبت به اين موضوع بحث 
داش��تند، اما در س��ال ۹3 عامل فوق در قيمت 
تمام شده در حدود ۵درصد ارزيابي شد كه روند 
نزولي را نشان مي دهد از همين رو امروز معيشت 

كارگران به مسئله تبديل شده است. 
رئي��س فراكس��يون كارگري مجلس ش��وراي 

اس��المي اظه��ار داش��ت:حتي اگ��ر صد درصد 
دستمزد نيروي كار افزوده ش��ود، نقش تورمي 
اين رويداد تنها ۵درصد خواهد بود، از اين رو در 
صورت افزايش دستمزد اتفاق خاص و بزرگي در 
قيمت تمام ش��ده كاال و تورم رخ نخواهد داد ،به 
ويژه آنكه ني��روي كار به عنوان يك��ي از عوامل 
توليد باي��د از منظر حقوق و معيش��ت و قدرت 

خريد تأمين باشد. 
  دولت به فكر پرداخت بدهي هايش 

به تأمين اجتماعي باشد
عليرضا محجوب در واكنش به اين پرس��ش كه 
مالكيت شس��تا به كدام بخش تعل��ق دارد و آيا 
بخش دولت كه يكي از بزرگ تري��ن بدهكاران 
به اين سازمان اس��ت مي تواند در رابطه با عرضه 

دارايي ه��ا تعيين تكلي��ف كند، اظهار داش��ت: 
شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي يا همان 
شستا متعلق به سازمان تأمين اجتماعي است و 
اين مجموعه از محل ح��ق بيمه هاي پرداختي 
كارگران و كارفرمايان و دولت تشكيل شده است، 
 اما دولت سال هاي سال است كه حق بيمه خود 
را در قب��ال كارگ��ران پرداخت نكرده اس��ت،  از 
هزار ميليارد تومان به سازمان  اين رو امروز دهها 
تأمين اجتماعي بدهي دارد، از اين رو بهتر است 
دولت به جاي تعيين تكليف براي شس��تا به فكر 
راهكار مناسب جهت پرداخت بدهي هاي خود 
به س��ازمان تأمين اجتماعي باش��د زيرا در اثر 
عدم پرداخت بدهي ها هم اكنون سازمان مذكور 

با مشكالت مالي روبه رو شده است. 
ابراهيم صادقي فر، مع��اون فرهنگي و اجتماعي 
وزارت تع��اون كار و رفاه اجتماع��ي نيز در اين 
نشست خبري هفته كارگر با تأكيد بر ضرورت 
توجه ب��ه توليد داخل��ي اظهار ك��رد: گام دوم 
س��ر فصل كار در وزارتخانه ما ق��رار گرفت. در 
حوزه هايي مثل شفافيت به آن به طور ويژه تري 
پرداخته شد. اين بيانيه اصرار دارد سامانه هاي 
مبتني بر ش��فافيت وس��يع تر و عميق تر باشد، 
وزارت كار هم ب��ر اين موضوع تأكي��د دارد. در 
بح��ث جوان گرايي، به ش��دت وزارتخانه دنبال 
اين موض��وع اس��ت. در م��ورد نخبه گرايي هم 
تالش هاي فراواني مي ش��ود. فسادستيزي هم 
موضوع ديگري است كه در بيانيه گام دوم بيان 

شده و وزارتخانه درگير آن است. 
صادقي فر گفت: اميدواريم امسال بيشتر از سال 
گذش��ته بتوانيم به مواردي بپردازي��م كه براي 

كارگر مفيد باشد.

سهم دستمزد در قيمت تمام شده كاال بسيار ناچيز است
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