هر بامداد در سراسر ایران

شناسایی مشکالت ۱۴۰۰بنگاه اقتصادی  

مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار درباره شناسایی
 ۱۴۰۰بنگاه اقتصادی مشکل دار ،گفت :این بنگاهها عمدت ًا با مشکالتی
از جمله سرمایه در گردش ،تعویق در پرداخت حقوق کارگران ،مشکل در
فروش محصول ،تجهیزات فرسوده و عدم توانایی رقابت در بازار مواجه هستند.
به گزارش فارس ،کریم یاوری گفت :مشکالت اقتصادی یک امر غیر طبیعی
نیست اما نیاز است تا با همکاری همه دستگاهها این مشکالت برطرف شود.

گزارش
تصاحب بازار به بهانه سرمایهگذاری

جوالن ترکیهایها در بازار ایران

ترکیهایها در پوشــش ســرمایهگذاری در حال
حرکتــی آرام برای تصاحب بازار ایران هســتند و
رشتههایی از صنایع را برای سرمایهگذاری انتخاب
کردهانــد که ایرانیها قبــا میلیاردها دالر در آن
سرمایه آوردهاند.به گزارش مهر ،ترکیه تقریبا پای
خــود را به جای جای بازار ایران باز کرده اســت.
ترکها حتی در ذهــن رویای جایگزینی چین در
اقتصــاد ایران را در ســر میپرورانند و با برنامهای
که برای خود در ســند چشماندازشــان ترســیم
کردهاند ،میخواهند بازار ایران را به تســخیر خود
درآورند .البته پیــش از این هم به صراحت برنامه
خود برای تصاحب بازارهای منطقه را اعالم کرده بودند
و بارهــا رئیــس جمهور این کشــور نیز ،حمایت
علنی خــود را از تولیدکنندگانی کــه در خارج از
مرزهای ترکیه ،اقتصاد این کشور را توسعه دهند،
اعالم کرده بود .حال ،ترکها در حال بازارگشــایی
با کاالهای خود هســتند و از هر موقعیتی هم که
در این میان حاصل شــود ،دریغ نمیکنند؛ حتی
شده ســرمایهگذاری کرده و در قالب سرمایهگذار،
راه و چــاه یک بازار را یــاد بگیرند .این را میتوان
به صراحت از تمــام حرکتهای آنها در بازار ایران
هم دید .اکنون بســیاری از برندهای ترک به ویژه
در صنایعــی که ایران در آنها دارای مزیت اســت،
در پوشش ســرمایهگذار وارد میشــوند و بعد از
یــک دوره تنفــس و بهرهمنــدی از ترجیحــات
تعرفهای ،بازار را به قبضه خود درمیآورند و شاید
هم همکاری کوچکی در خوشــبینانه ترین حالت
با ایرانیها داشــته باشــند.آنگونه که فعاالن بازار
میگویند ،اکنــون واردات انواع کاالهای مصرفی و
نهایی که مشــابه تولید داخلی هــم دارند و باعث
آسیب جدی به ســرمایهگذاران و تولیدکنندگان
داخلی شــدهاند ،از ســوی ترکها در بــازار ایران
عرضه میشــود و همین امر ،شــرایط را به نوعی
پیشمیبردکهتولیدکنندگانایرانیکهمیلیاردهادالر
سرمایهگذاری برای خرید تجهیزات و ماشینآالت
و مواد اولیه طی ســالهای گذشــته داشــتهاند،
بازنده اصلی حضور ترکها در بازار ایران باشــند.
فیصل مرداســی ،دانش آموخته مدیریت راهبردی
میگوید :سرمایهگذاری ترکیه در ایران و راهاندازی
فروشگاههای بزرگ ،حکم زیرساختهای اصلی برای
ورود و پخش کاالهای ترک را در سراســر کشــور
دارد و بنابرایــن دولت ترکیه در تفاهم نامه تعرفه
ترجیحی ،منافع خود را در بهترین حالت به دست
آورده اســت و به نظر میرســد که ایــران از این
موضوع متضرر شده است.
در ایــن رابطــه ،حمید صافــدل کــه در دولت
دهــم ،معاون وزیــر صنعت بود ،گفــت :با توجه
بــه ســختگیریهای ترکها بــرای واردات کاال به
کشورشان چرا ایران امکان راه اندازی مرکز تجاری
و فروشــگاههای زنجیره ای را برای آنها مهیا کرده
اســت؛ ترکها تمامیقواعد بــازی در زمین تجاری
سایر کشورها را به خوبی میدانند و از تمامیاصول
برای ماندگاری در بازار یک کشور استفاده میکنند.
رئیس پیشین ســازمان توسعه تجارت اظهار کرد:
راه اندازی فروشگاههای زنجیره ای و مرکز تجاری
و برگزاری نمایشگاههای دائمیاز جمله خواستهها
و برنامههای اصلی ترکیه در ایجاد روابط تجاری با
سایر کشورها است.
صافدل در پاســخ به این ســوال که بــا توجه به
شناخت ایران نسبت به اهداف و برنامههای تجاری
ترکیه برای حضور در بازار سایر کشورها آیا انعقاد
قرارداد تعرفــه ترجیحی میان ایــران و ترکیه به
مصلحت ما هست یا خیر ،گفت :بحث انعقاد قرارداد
تجارت تعرفــه ترجیحی میان ایــران و ترکیه از
دو دهه قبل مطرح بود اما از آنجایی که ترکها خواستار
به دست گرفتن بازار داخلی کشور حتی در صنایع
دارای مزیت از جمله ســیمان و کاشی و سرامیک
بودند انعقاد این قرارداد در دولت دهم انجام نشــد
زیرا این امر ،صنایع کشور را دچار زیانهای جدی
میکرد.
متاســفانه در قرارداد تعرفه ترجیحی که در دولت
یازدهم میان ایران و ترکیه به امضا رسید ،به این
امر توجه چندانی نشد و همین امر موجب شده تا
بازار بسیاری از کاالها در اختیار ترکها قرار بگیرد.

ممنوعیتصادرات
 ۵محصول کشاورزی به عراق

وزارت زراعت عراق ورود پنج محصول کشاورزی به
این کشور را موقتاً ممنوع اعالم کرد.
به گزارش ایسنا ،ســازمان توسعه تجارت از اعمال
محدودیتهای جدید عراق در زمینه واردات خبر داده
و ناصر بهــزاد ،رایزن بازرگانی ایــران در عراق در
ایــن خصوص گفته که وزارت زراعت عراق از ورود
پنج قلم محصول کشــاورزی شــامل سیبزمینی،
هندوانــه ،خربزه ،فلفل و کــدو به دلیل ممنوعیت
فصلــی از تاریخ هفت می ۱۷( ۲۰۱۸اردیبهشــت
ماه) از کلیــه مرزها و از تمامیکشــورها به عراق
موقتــاً جلوگیری میکند .البتــه طبق آنچه اعالم
شده محمولههایی که مجوز ورود آنها پیشتر صادر
شده است میتوانند با در دست داشتن مدارک الزم
جهت ترخیص کاالی خود از مرز عراق اقدام کنند.
در توضیحات سازمان توسعه تجارت به این نکته
اشاره نشده که این ممنوعیت واردات مختص ایران
است یا شامل کشورهای دیگر هم میشود.

تفکیک وزارت صنعت ،معدن و تجارت رای نمیآورد
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عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه براساس قانون باید
ساختار دولت کوچکتر شود ،گفت :پیشبینی میشود تفکیک وزارت صنعت،
معدن و تجارت در مجلسرای نیاورد .حسینیکیا در گفتوگو با فارس با بیان
اینکه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تفکیک وزارت صنعت ،معدن و
تجارت مخالف است ،گفت :براساس قانون ،باید ساختار دولت کوچک شود،
در حالی که دولت ،الیحه جداسازی سه وزارتخانه را به مجلس ارائه کرده است.

جمله تأمل برانگیز «فتاح» درباره یک اقدام دولت؛

چرابایدبرخیاز رفعفقرمطلق ناخرسندشوند؟!
رئیــس اصولگــرای کمیتــه امــداد
امــام خمینــی(ره) در اعــام چنین
خبــر مســرت بخشــی عنــوان
میکنــد کــه «ممکن اســت برای
برخی اظهارات من خوشایند نباشد».
در حقیقــت خطاب فتــاح به برخی
اصولگرایانی است که ممکن است از
موفقیت دولت در به سرانجام رساندن
یک طرح ،پروژه و یا شــعار به صرف
مخالفت با قوه مجریه و حاکمان بر آن
خوشحال نشوند

آفتاب اقتصادی -گروه صفحه اول :سخنان
هفته گذشــته رئیس کمیته امداد و اذعان وی
بــه موفقیت دولت در رفع فقــر مطلق از آن
جهــت اهمیت دارد که پرویــز فتاح به لحاظ
مشرب سیاسی ،قرابتی با دولت و اصالح طلبان
ندارد اما ســعی میکند که در مدیریت و نیز
اظهاراتش جانب انصاف را نگه دارد .اشاره وی
به اینکه این اظهاراتش شاید خوشایند برخیها
نباشد نشان میدهد که مخالفان دولت روحانی
هیــچ گونه موفقیت دولــت او را بر نمیتابند.
ســایت اصولگرای تابنــاک در مطلبی در این
خصوص نوشــت « :در روزهایی که آمریکا به
نمایندگی از دنیای غرب تالش دارد با فشــار
وارد کردن به جمهوری اســامیایران ،عالوه
بر پیگیری اهــداف خود ،برخی کشــورهای
عربــی را سرکیســه کنــد و قراردادهــای
چند صد میلیارد دالری اش را با توسل به ایران
هراســی منعقد و دنبال کنــد ،آنچه در داخل
کشــور مورد لزوم و اهتمام است ،یکپارچگی
و تالش برای وحدت هرچه بیشــتر بین مردم،
سیاسیون و گروههای سیاسی است ،موضوعی
که متاسفانه شرایطی خوبی از این بابت نداریم
و باید تالش بیشــتری برای تحقق آن به خرج
دهیم .هفته گذشته «پرویز فتاح» رئیس کمیته
امداد امام خمینــی(ره) که یک چهره اصولگرا
محسوب میشود و در دولت اول احمدی نژاد
هم مســئولیت وزارت نیرو را بر عهده داشت،
حرفــی زد که هــم مهم بود و هــم خیلی در
رســانهها منعکس نشــد .حرفی که دو جهت
بسیار مهم داشت؛ اول اینکه «اقدامات موثری
برای از بین رفتن فقر مطلق در کشــور صورت
گرفته اســت ».و دوم اینکه «دولت روحانی در
این زمینــه اقدامات موثری انجام داده» که بنا

به گفته فتاح ،ممکن است برخی از این مسئله
خوششــان نیایــد و خوشــحال نشــوند.
«پرویزفتاح»درجریانسفررئیسجمهوربهمشهد،
در جلسه شــورای اداری ،توســعه و نخبگان
خراسانرضوی با اشاره به اقدامات موثر دولت
برای از بین بردن فقر مطلق در کشــور گفت:
«ممکن است اظهارات من خوشایند ( برخیها)
نباشد ،اما باید براساس اعتقادات خودمان حرف
بزنیم و بنابراین میگویم آقای روحانی که شعار
رفــع فقر را دادند ،منصفانــه در کنار مضجع
رضوی اعالم میکنم که به این شعارشان عمل
کردند ».رفــع فقر مطلــق از برنامههای مهم
دولت در چند سال گذشته بوده است و به گواه
بسیاری از کارشناسان ،دولت یازدهم و دوازدهم
اگرچــه در اجــرای برخی وعدهها و شــعارها
ناموفق بوده اما ،با جهت گیری صحیح توانست
در ایــن زمینه موفق باشــد .افزایش  ۳تا 4/5
برابر دریافتی مددجویان کمیته امداد و سازمان
بهزیســتی ،پرداخت وام اشــتغال ،اختصاص
مسکن مهر بالمتقاضی به نیازمندان ،حمایت
از کشــاورزان و اجرای طرح تحول سالمت که
هزینههــای درمان را به صورت چشــمگیری
کاهــش داد از مهمتریــن اقدامــات حمایتی
دولت در ســه چهار سال اخیر در این خصوص
بوده است .گزارشها نشان میدهد  ۱۵درصد
جامعــه تحت پوشــش کمیته امــداد کاهش
داشــته است .فتاح با اشاره به افزایش دریافتی
مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی به
تحقق بودجه مجموعه تحت مدیریتش در دو
سال اخیر اشاره کرد و گفت ۴۰۰۰« :میلیارد
تومــان بــرای نخســتینبار در بودجه آمد و
دولت این تبصــره را  ۱۰۰درصدی عمل کرد
و این بســیار مهم اســت .دولت و مجلس در

یک هماهنگی در تبصــره  ۲۱۰۰ ،۱۶میلیارد
تومان وام اشتغال قرار دادند .بانکها  ۹۰درصد
ایــن وام را پرداخت کردنــد ۱۰۲ ،هزار فقره
وام پرداخت کردیم ،البته در خراســانرضوی
 ۷۷۵۰مــورد (  ۹۵درصد) پرداخت شــده و
عملکرد خراسانرضوی بهتر از متوسط کشوری
بوده اســت ،بودجه  ۹۵ما ۱۰۰درصد پرداخت
شده است».فتاح ادامه داد« :هم سال  ۹۵و هم
ســال  ،۹۶تا مرز  ۹۰درصد به باال بودجه ما را
اعطا کردند و از این بابت تشکر میکنم .تبصره
 ۷ ،۱۴هزار میلیارد تومان شده و باالترین رشد
بودجه ،در ردیف ماســت که  ۷۵درصد رشــد
داشته و منتظریم آئین نامه در دولت تائید شود
تا اجرا کنیم».اگرچه سراسر این خبر «خوب»
و باید باعث «خوشحالی» باشد؛ اما درد ماجرا
آنجاســت که رئیس اصولگــرای کمیته امداد
امامخمینی(ره)دراعالمچنینخبرمسرتبخشی
عنوان میکند که «ممکن اســت برای برخی
اظهارات من خوشــایند نباشــد ».در حقیقت
خطــاب فتاح به برخی اصولگرایانی اســت که
ممکــن اســت از موفقیــت دولــت در بــه
سرانجامرساندنیکطرح،پروژهویاشعاربهصرف
مخالفت با قوه مجریه و حاکمان بر آن خوشحال
نشوند.اشکال ماجرا اینجاست که در بسیاری از
موارد برخی سیاسیون دو جناح چه اصولگرا و
چه اصالح طلــب آرزوی موفقیت برای رقیب
ندارند! تا بتوانند از این طریق مسیری را برای
نقد و تحت فشار قراردادن رقیب که متاسفانه
در بســیاری از موارد دامنه اش به تخریب هم
کشــیده میشــود ،باز کنند.به نظر میرســد
در بســیاری از این موارد ،مسائل و موضوعات
جناحی و سیاســی و حتی بعضا شــخصی به
منافع ملی ترجیح داده میشود و اینجاست که

طهماسبمظاهریپاسخداد

چگونهسیاستهایارزیبهریلاصلیخودبازگردد؟

طهماسب مظاهری رئیس کل پیشین بانک
مرکزی دربــاره سیاســتهای ارزی دولت
دوازدهم میگوید« :سیاستی که دولت از آن
با عنوان یکسان ســازی نرخ ارز یاد میکند
درواقع ،یکســان ســازی نرخ ارز محسوب
نمیشود ».به گفته وی ،تک نرخی کردن به دو
معنی میتواند انجام شود؛ یکی این که دولت
یک نرخ واحــد را درنظر بگیرد و اعالم کند،
این نرخ ،نرخ ارز است .این تک نرخی کردن
دولتی اســت .نوع دوم تک نرخی به معنی
واقعی ،نرخ ارز را بازار تعیین میکند و البته
دولــت درآن از افزایش و کاهــش ناگهانی
جلوگیــری میکنــد و بــازار را در آرامش
نگه میدارد .رئیس اسبق بانک مرکزی در گفت
وگو با خبرآنالین با انتقاد به سخنان ولی اهلل
ســیف رئیس کل بانــک مرکــزی درباره
ایــن که مردم بیــش از حد معمول ســفر
خارجی میروند ،گفت« :این موضوع اصال در
حیطه وظایف و مسئولیتهای بانک مرکزی
نیســت ».وزیر اقتصاد و دارایی دولت هشتم
تاکید کرد« :دولــت و رئیس جمهوری باید
حرف کارشناسان را بشنوند تا سیاستهای
ارزی به ریل اصلی خــود بازگردد ،وگرنه با
این شــیوه ،راه به جایی نخواهــد برد ».این
کارشــناس ارشد اقتصادی با اشــاره به این
که روش مدیریت سیاستهای ارزی مهمتر
از نرخ ارز اســت ،افزود« :سیاستهای ارزی
موفق را از طریق نتایج آن میتوان شناخت.
درواقع با اتکا به سیاستهای ارزی ،باید بازار
ارز همواره دارای ثبات بوده و فعاالن اقتصادی
بابت تغییر نرخ ارز نگرانی نداشــته باشند».

مظاهری با اشاره به اینکه نباید امکان تبدیل
ارز بهعنــوان محــل درآمدی بــرای برخی
فراهم باشد ،اضافه کرد« :عالوه بر این ،در ذهن
مردم و مدیــران واحدهای اقتصادی نیز این
موضوع کــه تبدیل پول ملی به ارز ،بهعنوان
یک راهحل برای حفظ ارزش دارایی اســت،
نباید شکل بگیرد».مظاهری یادآور شد« :یکی
از اصلیترین دالیل نوســانات اخیر بازار ارز،
رویکرد اشتباه نسبت به بحث قیمتگذاری
اســت ».او در توضیح این مطلب افزود« :اگر
در مــورد یک کاالی خــاص ،دولت از طرق
مختلف نظیر صدور بخشنامه ،قیمتگذاری
دســتوری و تخصیص یارانه در بازار دخالت
کــرده و قیمت یــک کاال را از روند طبیعی
رشد متناسب با تورم خارج کند ،چه اتفاقی
رخ میدهد؟ بدیهی است تا زمانی که این ورود
از قــوت ،اقتدار و توان اجرایی الزم برخوردار
باشــد ،این سیاست نتایج مورد انتظار دولت
را تامین خواهد کرد اما به محض اینکه خللی
در اجرای آن وارد شــد ،قیمت آن با جهشی
ناگهانی همراه خواهد شد .این مسئله زمانی
تشدید میشود که اعضای جامعه نیز نسبت
به ناتوانی دولت در اجرای سیاست سابق خود
آگاهــی پیدا کنند که در این حالت تقاضا به
شدت افزایش مییابد».

عضوهیئترئیسهاتاقایران:

بهشرایطاقتصادیقبلازبرجامبرنمیگردیم

عضو هیئت رئیســه اتاق ایران معتقد است:
قطعــاً با خــروج آمریکا از برجام شــرایط
اقتصادی کشور به بدی گذشته نخواهد شد،
زیــرا در زمان قبــل از برجام فشــارهای
اقتصــادی بســیار زیــادی از ســوی اکثر
کشــورهای دنیا ازجمله کشورهای اروپایی
به ایران تحمیل میشــد ،اما اکنون فشار از
سوی سایر کشورها کمتر شده است.کیوان
کاشفی ،برجام را مهمترین و گستردهترین
توافق بینالمللــی بعد از جنگ جهانی دوم
دانســت کــه از چهار ضلع ایــران ،آمریکا،
سازمان ملل و شــورای امنیت و ضلع سایر
کشورها تشکیلشــده است.کاشفی بابیان
اینکه فقط یک ضلع برجام از آن خارجشده
و سایر کشورها ازجمله اروپا ،روسیه ،چین
و سه کشــور اروپایی موضعگیریهایی در
برابر ترامپ داشــتند ،افزود :خروج آمریکا
بهتنهایی اتفاق خاصی را برای اقتصاد کشور
ما رقم نمیزند .او افــزود :از ابتدای امضای
توافق برجــام ،آمریکا هیچ تعهــدی را در
برابر ایران درســت انجام نداده است ،حتی
سرمایهگذاران آمریکایی نیز به سمت ایران
نیامدند و فقط ســایر کشــورها به تعهدات
خود عمــل کردند.رئیس اتاق کرمانشــاه
معتقد است :با این شرایط و در نظر گرفتن
این فاکتورها مشکل اقتصادی چندانی برای
اقتصاد مــا پیش نمیآید ،فقــط به لحاظ
قدرتــی که شــرکتهای آمریکایی در امور
بانکداری و بینالمللی دارند ممکن اســت
از ایــن بعد ،معامالت بینالمللی ما مقداری
تحت تأثیر قــرار بگیرد.کاشــفی یادآوری

رئیس اتحادیه طال و جواهر:

نوسانات بازار طال را نمیتوان پیشبینی کرد

رئیــس اتحادیــه طال و جواهــر گفت :نوســانات قیمت طال
همیشه وجود دارد و پیشبینی برای آن نمیتوان کرد .محمد
کشــتیآرای در گفتوگو با باشــگاه خبرنگاران جوان ،ادامه
داد :نوســان قیمت جهانی در قیمت عرضــه و تقاضای بازار
داخل ،تأثیرگذار است.رئیس اتحادیه طال و جواهر با اشاره به
نوســان بازار طال در آینده ،افزود :بازار طال به هیچ عنوان قابل

بزرگترین خطای ممکن بین سیاسیون فارغ از
اینکه اصالح طلب باشند یا اصولگرا رخ میدهد.
شاید بارها در ســالهای اخیر دیده باشیم که
یک اصولگرا از موفقیت دولت و اصالح طلبان
در یک مسئله خرسند نشده باشد و یا برعکس،
یک اصالح طلب از درســتی مسیر یک جریان
اصولگرا یا نهاد اصولگرا ناخرسند باشد.همه این
اتفاقــات که البته اســتثنائات زیادی هم مثل
«پرویــز فتاح» در میان آنها میتوان پیدا کرد،
به این دلیل رخ میدهد که متاســفانه برخی
سیاسیون به جای ترجیح منافع ملی به منافع
حزبی ،سیاسی و حتی شخصی؛ بر عکس عمل
میکنند و در بســیاری از موارد ،ترجیح منافع
حزبی و سیاســی است تا منافع ملی! یادآوری
این نکته بازهم الزم اســت که موفقیت دولت
در جمهــوری اســامیفارغ از اینکــه دولت
اصالح طلب ،اصولگرا یا اعتدالی بر سر کار باشد،
موفقیت نظام جمهوری اسالمیو به نفع منافع
عمومیو مردم اســت .لذا اگــر قرار بر تخریب
دولت باشد برای عدم موفقیت ،حتما این اقدام
را میتوان تخریب نظام و ضربه وارد آوردن به
منافع ملی ،عمومیو منافع مردم ارزیابی کرد.
در شــرایط فعلی ،هرچنــد نمیخواهیم مثل
تکراری «شــرایط حســاس کنونی» را یادآور
بشویم؛ اما حتما شرایط ،شرایط ویژه ای است
و بیش از هر زمان دیگری الزم اســت که یک
حــرف و یک صدا از بین سیاســیون ،مقامات
ارشد نظام و حتی مردم شنیده شود تا بتوانیم
بر آنچه که برخی کشورهای غربی با همراهی
بعضی کشورهای عربی در منطقه برای کشور
تدارک دیده اند ،فائــق آییم؛ زمانی این اتفاق
خواهد افتاد که منافــع ملی بر منافع حزبی و
سیاسی ارجح باشد».

پیشبینی نیســت ،چرا که قیمتها باتوجه به قیمت جهانی
و وضعیت دادوســتد ،تعیین میشوند.کشتیآرای با اشاره به
تأثیرگذاری پیش فروش ســکه بر نوســانات بازار طال ،گفت:
پیش فروش سکه میتواند بر بازار طال تأثیرگذار باشد .در حال
حاضر به دلیل آنکه پیش فروشها تمام شــده است ،قیمتها
به تعادل رسیده است.

کرد :از ســوی دیگر ممکن اســت به دلیل
جو روانی ناشــی از خروج آمریکا از برجام
برای مدتی شاهد نوسانات بیشتر نرخ ارز و
طال باشیم که امیدواریم باسیاستهای ارزی
دولت وضعیت هرچه زودتر کنترل شود .او
با بیان اینکه توقــع نداریم نرخ دالر دوباره
به سه هزار تومان برگردد ،گفت :مهمترین
نکته برای تولید و صنعت کشــور ثبات نرخ
ارز اســت .رئیس اتاق کرمانشاه درباره تأثیر
خــروج آمریکا از برجام بــر روی صنعت و
تولید کشــور نیز یادآور شد :احتمال اینکه
تولید ،صنعت ،بخش نفت و پتروشــیمیو
سایر بخشهای اقتصاد تا حدودی در کشور
تحــت تأثیر قرار بگیرند ،وجــود دارد ،ولی
هرگز به شرایط بد گذشــته برنمیگردیم.
کاشــفی درباره واکنشی که ایران باید برای
کاهش پیامدهای اقتصــادی خروج آمریکا
از برجــام نشــان دهد ،بیان کــرد :باید در
درجه اول با ســایر کشورها بر اساس تفاهم
برخــورد کنیم.او با تاکید بــر اینکه باید در
داخل کشــور نیز به کمــک برجام داخلی
تأثیر خروج آمریکا از برجام را خنثی کنیم،
تصریح کرد :باید همه بخشها بر روی چند
ابر چالش مهم کشور تمرکز و امور را تسهیل
کنند.رئیس اتاق کرمانشــاه ،باال بودن نرخ
بیکاری ،نوسانات نرخ ارز ،مشکالت واردات
و صادرات ،مســئله آب و غیــره را ازجمله
مواردی دانســت که همه باید بر آن تمرکز
کنیم تا بتوانیم شــرایط را در داخل کشور
آســان کرده و با مشــکالت خارج از کشور
راحتتر دستوپنجه نرم کنیم.

یادداشت

آب دریای عمان
در فالت مرکزی
علی اکبری نماینده مردم شیراز

مســائل مربوط به حوزههای ذخایر استراتژیک آب
برای بســیاری از هموطنان ما بســیار مهمتر از آن
اســت که برخی میاندیشند .خشکسالی در کشور
ما موضوعی نهان نیســت و مشــکالتی که برخی
از شــهروندان عزیز در اقصی نقاط کشــور به ویژه
استانهای خشــک با آن رو به رو هستند ،دغدغه
نمایندگان مجلس نیز هست .در کمیسیون کشاورزی
و منابع طبیعی ،راهحلهای بســیاری مورد بررسی
قرار گرفته اســت که در میان آنها اجرای ابر پروژه
انتقال آب از دریای عمان بیشترین پشتیبان را دارد .
این پروژه از هم اکنون وارد مراحل جدی مطالعاتی
و اجرای مقدمات شــده است .بر طبق برنامه ششم
توسعه نیز برای شهرهای ساحلی حتماً باید از منابع
دریایی و به وسیله آب شیرین کن تامین آب نمود .
در حال حاضر ،طرح عظیم انتقال آب به استانهای
یزد و کرمان در مراحل پیشرفته و اجرایی قرار دارد
و این دو استان میتوانند آب شرب خود را از دریای
عمــان تامین نمایند  .همچنین اســتان فارس نیز
از جمله اولویتهای این طرح محسوب میشود و
در کنار آن سه استان سیستان و بلوچستان و خراسان
جنوبی و رضوی نیز قرار دارند که به احتمال زیاد از
این طرح بهرهمند خواهند شد .مهمترین مسئله این
طرح ،الزامات زیست محیطی است ،بحث بازگشت
تلخ آبههــا و تاثیرات آن بر خاک مســیر از جمله
مسائل مهم این طرح به حساب میآید .در کنار اینها
بحث تامین مالی نیز مطرح است ،برای این مسئله
الگوهای مختلفی پیشبینی شده است ،استفاده از
بودجه عمومی ،یافتن سرمایه گذار و حتی پیش فروش
کردن از جمله این مدلهای اقتصادی است .قطع به
یقین ،آب کاالی گرانبهایی است و سرمایه گذاری
در آن جواب خواهد داد .البته این نکته حائز اهمیت
است که آب خروجی از آب شیرین کنها صرفاً برای
استفاده آب شرب خواهد بود و از آن به عنوان منبع
آب کشــاورزی استفاده نخواهد شــد .در کنار این
طرح ،بازیافت فاضالب و بهینه سازی مصرف آب در
بخش کشاورزی طرحهای مکملی است که اجرای
آنها ضروری است .این طرحها در آینده چهره ایران
و اقتصاد آن را تغییر خواهد داد.

تخفیف  ۱۰تا  ۱۵درصدی
قیمتلبنیات

دبیر انجمن صنایع لبنی ایران گفت  :کارخانجات
صنایع لبنی در ماه مبــارک محصوالت خود را با
تخفیف  ۱۰تا  ۱۵درصدی در سطح فروشگاههای
وزارت جهاد کشاورزی و صنعت ارائه خواهند کرد.
رضا باکری در مصاحبه با خبرگزاری صداوســیما،
افزود :هــم اکنون ،کارخانجات صنایع لبنی بیش از
 7میلیون تن شیر خام ساالنه دریافت و تبدیل میکنند
ضمن اینکه  3تا  3و نیــم میلیون تن فرآوردههای
سنتی نیز در ماست بندیها و خود مصرفیها تولید
میشــود که در مجموع بــه  10و نیم میلیون تن
میرسد از این رو ظرفیت تولید بیش از مصرف سرانه
ساالنه خانوار کشور است .وی با بیان اینکه هیچگونه
کمبودی در محصوالت لبنی در ماه مبارک رمضان
نخواهد بود ،اضافه کــرد :انواع فرآوردههای لبنی به
وفــور در اختیار خانوادهها خواهــد بود و هیچگونه
افزایــش قیمتــی در ماه مبارک رمضــان در حوزه
محصوالت لبنی نخواهیم داشــت .باکری همچنین
گفت :درباره تغییر قیمتها ،مراحل کارشناسی در
سازمان حمایت طی شده و دامداران اسناد و مدارک
خود را ارائه دادند که این اســناد بررسی و به ستاد
تنظیم بازار ارائه شده که امیدواریم این هفته تصویب
شود اما هر چه درباره تغییرات قیمتی تصویب شود
بعد از ماه مبارک رمضان اجرایی خواهد شــد .وی
افزود  :ستاد تنظیم بازار از سال  94هیچ مصوبه ای
درباره قیمت فرآوردههای لبنی نداشته است از این رو
کارخانجات معادل تورم ساالنه و اثربخشی آن روی
محصوالت که ناشــی از دستمزد ،هزینههای انرژی،
مواد بســته بندی و نرخ برابری ارز اســت تغییرات
قیمت داشــتند در ســال  97نیز بــرای  12درصد
اثربخشی تغییرات نرخ ارز و مواد پتروشیمیمورد نیاز
برای بسته بندی ،پیشنهادهایی به سازمان حمایت
ارائه شــده که پس از ارسال به ســتاد تنظیم بازار،
تصمیم گیری خواهد شد.

یارانهاردیبهشتماه
چهارشنبهواریزمیشود

هشــتاد و هفتمیــن مرحلــه یارانه نقــدی بامداد
چهارشنبه  ۲۶اردیبهشت ماه به حساب سرپرستان
خانوار واریز و قابل برداشــت خواهد شد .به گزارش
میزان ،مبلــغ یارانه دریافتی هر یک از مشــموالن
دریافت یارانه نقدی همانند ماههای گذشته  ۴۵هزار
و  ۵۰۰تومان است.گفتنی است در حال حاضر بیش از
 ۷۰میلیون نفر یارانه دریافت میکنند.

