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گزارش

اخبار

هزینه بهانهتراشی وزارت نفت ،روی دوش کشور

بهانهتراش��یهای وزارت نف��ت برای اجرا نک��ردن قرارداد
صادرات گاز به پاکستان و نرسیدن خط لوله به مرز موجب
ش��د ایران نتوان��د از ظرفیت قانونی ق��رارداد برای مطالبه
حقوق خود استفاده کند.
کمتر از یک سال به پایان فعالیت دولت دوازدهم با وزارت
نفتی بیژن زنگنه باقی مانده اس��ت و هیچ قرارداد صادرات
گاز برای مقصد جدیدی در این  ۷س��ال منعقد نش��د؛ این
در حالی اس��ت که توس��عه پارس جنوبی که وزیر نفت به
تحس��ین برانگیز بودن قرارداده��ای  ۳۵ماهه آن در دولت
نهم و دهم در بهارس��تان اعت��راف کرد ،تبدیل به تنها نقل
محافل دفاع عملکرد وزیر نفت شده است.
طبیعتاً هر دولتی موظف به تکمیل پروژههای تدوین شده
در دولت پیش از خود اس��ت ،البته در کنار چنین اقدامی،
موظف به طراحی طرحهای جدید اس��ت تا حلقه توس��عه
صنعت کش��ور ابتر نماند .حال بد نیست در این میان وزیر
نفت به این پرس��ش پاس��خ دهد که جز تکمیل پروژههای
دول��ت نهم و دهم چه یادگاری در قرارداد مقصد صادراتی
جدید گازی از خود برای دولتهای بعدی گذاش��ته است؟
کدام طرح ص��ادرات گازی را طراح��ی و مراحل مذاکرات
آن را پیش برده اس��ت؟ پاکس��تان؟ عمان؟ کویت؟ امارات
متحده عربی؟ یا قطع واردات گاز ترکمنستان؟ وقتی برخی
بهارس��تانیها که به نظر میرسد چشم به سرنوشت برخی
از همکاران ادوار گذش��ته خود برای ورود به ساختمان ۱۵
طبقه خیابان حافظ دارند ،از عملکرد وزیر نفت درباره پارس
جنوبی دفاع میکنند ،دقیقاً از چه چیزی دفاع میکنند؟ از
تکمیل یک پروژه از دولت دهم؟ آیا این افراد از وزیر درباره
دستاورد ژنرالها هم برای ایجاد ارزش افزوده صادراتی این
گاز تولیدی تفقدی میکنند؟
قصه از کجا شروع شد؟

مذاکرات صادرات گاز به پاکس��تان و هندوستان معروف به
خط لوله صلح از اواخر دهه  ۶۰شمسی آغاز شد تا آنکه در
ابتدای دولت نهم ،هند خود را کنار کش��ید تا مذاکره ایران
با پاکس��تان پیگیری ش��ود .پس از رفت و آمدهای بسیار

می��ان هیئتهای مذاکره دو طرف ،قرارداد  ۲۵س��اله خط
لوله صلح( )IPدر سال  ۸۸به امضا و در سال  ۸۹نافذ شد.
این خط لوله با هدف صادرات گاز به پاکس��تان کلید خورد
ت��ا در ادامه به بازارهای هند و حتی چین نیز از این طریق
ورود کن��د .با این وجود از همان ابتدا ایاالت متحده امریکا
به منظور جلوگیری از توسعه روابط این کشورها با ایران با
این خط لوله مخالفت و تالش کرده مانع اجرای آن ش��ود
اما این قرارداد میان طرفین به امضا رس��ید و شکل رسمی
و قانونی به خود گرفت.
اسفند  ۹۱بود که آصفعلی زرداری ،نخستوزیر پاکستان
ب��ه ایران آمد تا کار احداث بخش ایرانی خط لوله توس��ط
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا کلید خورد.
ب��ا وجود انعقاد رس��می قرارداد بین ایران و پاکس��تان ،اما
ایاالت متحده آمری��کا در یک جنگ گازی تمام عیار علیه
ایران تالش کرد مانع اجرای آن ش��ود .در همین راس��تا از
طریق تسریع در امضای قرارداد و آغاز عملیات اجرایی خط
لوله تاپی ،گاز ترکمنستان را به پاکستان و هند برساند.

مجری طرح ملی پنبه کشور مدعی شد

مج��ری طرح ملی پنبه کش��ور با بیان اینکه تا دو س��ال
آین��ده امکان خودکفایی در تولید پنبه وجود دارد ،گفت:
در س��ال آینده طرح ارتقا کیفیت تولید پنبه کشور کلید
میخورد.
ابراهیم هزارجریب مجری طرح ملی پنبه کشور  ،از امکان
خودکفایی پنبه طی دو سال آینده خبر داد و گفت :پیش
بینی میش��ود امس��ال تولید وش پنبه به  270هزار تن
برسد که نسبت به سال گذشته  20درصد افزایش تولید
دارد و از نظر س��طح کش��ت هم  10درصد اضافه ش��ده
اس��ت .وی گفت :تولید پنبه در کش��ور نسبت به ابتدای
برنامه شش��م توسعه هم رشد  68درصدی داشته است و
برای برنامه شش��م توسعه هم تولید  320هزار تن برنامه
ریزی شده که محقق خواهد شد
به گفته این مس��ؤول در صورت��ی که حمایتهای دولت از
طالی سفید افزایش یابد ،امکان خودکفایی در این محصول
تا دو س��ال آینده وجود دارد .وی در پاس��خ به سؤال مبنی
بر این که برنامه ریزی شما برای خودکفایی در تولید پنبه
چیست ،گفت :دولت باید حمایتهای الزم را از کشاورزان در
قالب پرداخت یارانه بذر ،یارانه برداشت و یارانه تولید انجام
دهد .از سوی دیگر برای کاهش هزینههای تولیدکنندگان
به آنها کارت اعتباری و یارانه نهاده اعطا کند تا آنها بتوانند
نهادههای خود را با قیمت پایینتری تهیه کنند.
ه��زار جریب ادام��ه داد :مس��أله دوم برداش��ت مکانیزه
کش��اورزان اس��ت که باید دولت به این مسأله ورود کند
و با توج��ه به گران��ی کمباینهای برداش��ت پنبه یارانه
پرداخ��ت کند و یا با س��رمایهگذاری آنها را تولید یا وارد
کند .بخش عم��دهای از هزینههای تولید پنبه مربوط به

برداشت دستی این محصول است.
مج��ری طرح مل��ی پنبه کش��ور اظهار داش��ت :در همه
کش��ورهای دنیا هم به همین روش است و از کشت پنبه
حمایت جدی میشود و اگر دولت ما از این تولید حمایت
نکند کشاورزان ما با تولید جهانی نمی توانند رقابت کنند.
این مسئول در خصوص امکان رقابتپذیری پنبه داخلی
ب��ا پنبههای خارج��ی هم گفت :کش��ورهای دیگر از این
محصول اس��تراتژیک حمایت میکنند و تولیدکنندگان
داخل��ی ما از این رقابت نمیتوانند موفق باش��ند؛ چراکه
حمایتهای دولتی در این بخش کمتر است.
هزارجریب به احیای زنجیرههای صنعت پنبه هم اش��اره
کرد و گفت :برای این که کشور زودتر به خودکفایی برسد
باید حلقههای مختلف این صنعت مانند نس��اجی ،روغن
گیری و استفاده از لینتر پنبه در اولویت قرار گیرد.
وی در پاس��خ به سؤال دیگر مبنی بر این که قیمت تولید
شده پنبه در کشور ما باالست و به گفته صنایع کیفیت الزم
را ندارد ،گفت :برای کاهش قیمت تمامشده دولت هم باید
حمایتهایی کند .قطعات زراعی ما بس��یار کوچک است و
همین عاملی برای باال بردن قیمتهای تمام شده میشود.
ال
ماشینهای برداش��ت هم به راحتی تأمین نمیشوند .مث ً
در سالهای گذش��ته از حدود  30کمباین دست چندم و
فرس��وده داخلی  20دس��تگاه کمباین تعمیر و راه اندازی
کردیم ،اگرچه این میزان کافی نیس��ت .هزار جریب گفت:
در داخل کشور با استفاده از ظرفیت تعاونیها میخواهیم
کشت پنبه را در مساحتهای بزرگ کلید بزنیم و این طرح
از س��ال آینده آغاز میشود .در حقیقت برنامه ما کار روی
کیفیت محصول استراتژیک پنبه است .فارس

خ��ب��ر

تا پایان سال انجام می شود

رئی��س س��ازمان راه��داری و حم��ل و نقل
جادهای گفت :تا پایان امس��ال ،مش��کلی در
تأمین الستیک و برخی اقالم ضروری ناوگان
عمومی جادهای با ارز  ۴۲۰۰تومانی ،نداریم.
عبدالهاش��م حس��ن نیا در جلس��ه بررس��ی
مس��ائل و مشکالت ش��اغالن بخش حمل و
نقل جادهای اس��تان قم ،اف��زود :با توجه به
مب��ادالت  ۹۰درصدی حمل و نقل از طریق
خط��وط ج��ادهای ،ارتقای زیرس��اختهای
جادهای اس��تان قم که کریدور ارتباطی ۱۷
استان میباشد ،ضروری است.

امریکا در راس��تای کارش��کنی علیه خط لوله صلح ،تالش
ک��رده تا نیاز مال��ی پروژه تاپی را به کم��ک متحدان خود
همچون عربستان تأمین کند.
ایران در گوشه رینگ

در ای��ن میان منهای اینکه این پ��روژه جامه عمل به خود
ندید ،به نظر میرسد با بهانه تراشیهای واهی شیخ الوزرا،
دست کشور در مقوله احتمال استفاده از حق قانونی خود،
در پوست گردو قرار گرفته است.
ب��ه این ترتیب ک��ه به دلیل اینکه خط لول��ه صادراتی گاز
ایران به پاکس��تان که ادامه خط لوله هفتم سراسری است،
به نقطه صفر مرزی نرسیده اس��ت ،ایران نمیتواند به بند
 take or payرای��ج در قراردادهای گازی اس��تناد کرده
و از ای��ن نظ��ر نه اهرمی برای فش��ار برای اهتمام بیش��تر
پاکس��تانیها به اجرای عملیات احداث خط لوله دارد و نه
میتواند جریمه عدم دریافت گاز و اجرایی نش��دن قرارداد
توسط طرف پاکستانی را دریافت کند.
این در حالی اس��ت که برخی منابع میگویند اگر ایران به

کليد سنجش سرمايه اجتماعي
در سازمان ها

تعهدات خ��ود یعنی تکمیل کردن خط لوله گازی تا نقطه
صفر مرزی عمل میکرد ،میتوانست ساالنه به استناد بند
 Take Or Payحداقل  ۸۰۰میلیون دالر غرامت دریافت
کند که به معنای دس��ت کشیدن وزارت نفت ،از درآمد ۴
میلیارد دالری طی  ۵س��ال اخیر بوده است چرا که بهمن
 ،۹۴روز آغاز صادرات گاز به پاکستان بود.
از دس��ت رفتن این درآمد بدون ص��ادرات گاز ،یک امتیاز
مهم برای جمهوری اس�لامی ایران بود که به دلیل تصمیم
غل��ط وزارت نفت ،نه تنها حاصل نش��د بلکه به دلیل عدم
انج��ام تعهدات در بخش ایران ،وزارت نفت هیچ شانس��ی
برای شکایت از پاکستان و محکوم کردن این کشور ندارد.
خبرگ��زاری دولتی ایرن��ا چندی پیش طی گزارش��ی این
موض��وع را تایید کرد و نوش��ت :علت اینکه ایران خط لوله
صادراتی گاز به پاکس��تان را به نقطه صف مرزی نرس��انده
بهانه تراش��ی پاکس��تانیها بود ،ایران خط لوله را به نقطه
صفر مرزی نرس��اند زیرا نمیخواس��ت هزین��ه اضافهای بر
کشور تحمیل شود.
ای��ن گزارش که در پورتال س��ازمانی روابط عمومی وزارت
نفت هم بازنش��ر شده ،مهر تاییدی است بر این موضوع که
وزارت نفت خط لوله مورد قرارداد را به مرز نرسانده است.
به نظر میرسد در حال حاضر که حلقه تحریمهای اقتصادی
ایران تنگتر ش��ده و از س��ویی دیگر تولی��د گاز از پارس
جنوبی افزایش یافته اس��ت ،موضوع بهرهگیری اقتصادی و
امنیتی از صادرات گاز ،همچنان روی میز وزارت نفت قرار
نگرفته اس��ت .هر چند صادرات گاز با خط لوله محدود به
کس��ب درآمد صادراتی نیست و با توجه به اینکه هیچیک
از همسایگان ایران منابع گازی و شبکه انتقال مشابه ایران
ندارند و از س��ویی دیگر مشکالت و وابستگی قابل توجهی
در صنع��ت برق دارند ،میتوانس��ت با ش��کل دهی منافع
مش��ترک ،ایجاد رابطه استراتژیک پایداری را در پی داشته
باش��د به نحوی که حتی تحریمهای آمریکا بر آن کارس��از
نباشد .مقولهای که در دولت تدبیر و امید به آن بی محلی
مهر
شد.

وزیر کار خبر داد

خودکفایی پنبه تا دو سال دیگر

تامین الستیک سنگین با ارز
 ۴۲۰۰تومانی

اقتصادی

ن اجتماعی بخشخصوصی روی میز
بخشودگی جرایم تامی 
سران سه قوه
وزیر کار گفت :موضوع بخشودگی جرایم تامین اجتماعی
بخش خصوصی را از طریق معاون اقتصادی رئیسجمهور،
در جلس��ات س��ران سهقوا برای دس��تیابی به یک مصوبه
اجرایی مورد پیگیری قرار خواهم داد.
محم��د ش��ریعتمداری در س��خنانی ب��ا تاکی��د بر اصل
سهجانبهگرایی در جلسات هیات امنای تامین اجتماعی،
از اق��دام ای��ن وزارتخانه برای افزودن کرس��ی نمایندگان
بخش کارفرمایی در این هیات خبر داد.
وی تصریح کرد که تا پی��ش از تصمیمگیری این موضوع
در مجل��س ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی یک گام رو
به جلو برداش��ته و با حذف یک نماین��ده دولت در هیات
امنای تامین اجتماعی ،یک نماینده از جامعه کارفرمایی به
پیش��نهاد اتاق بازرگانی را به این هیات اضافه خواهد کرد.
ش��ریعتمداری در عین حال ،اضافه کرد ک��ه از این پس،
نماینده کانون عالی بازنشس��تگان کش��وری نیز به عنوان
مدعو به جلسه هیات امنای تامین اجتماعی دعوت خواهد
ش��د .وزیر تعاون ،کار و رف��اه اجتماعی همچنین این قول
را داد ک��ه طی یک ماه آینده ،با اعمال نظر اتاق بازرگانی،
بخش��نامههای باقیمان��ده از س��ازمان تامی��ن اجتماعی
ابهامزدایی و تنقیح شده و سپس برای اجرایی شدن ابالغ
شود .بر این اساس قرار است تعداد  ۲۰۰۰بخشنامه تامین
اجتماعی به  ۶۰بخشنامه تقلیل پیدا کند.
ش��ریعتمداری با تاکید بر اینکه تک ضریب واحد ش��دن
حق بیمه در قراردادهای پیمانی ،امکانپذیر اس��ت اما تا
دس��تیابی به نتیجه معقول نیاز به بررس��ی بیش��تر دارد،

یادآور ش��د که در حال حاضر ضرایب این بخش به چهار
گروه تقسیمبندی شده است.
وی س��پس از راهکار و پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی
در ای��ن رابطه رونمایی کرد و افزود :بر اس��اس پیش��نهاد
س��ازمان تامین اجتماع��ی ،پیش از هر پیم��ان ،ضرایب
آن قبال به طور صریح و ش��فاف اعالمخواهد ش��د ،البته
این راهکار پی��ش از تصویب در اختیار اتاق بازرگانی قرار
خواه��د گرفت تا نظرات بخشخصوص��ی نیز مورد لحاظ
قرار گیرد.
به گفته شریعتمداری ،تا پایان مهر ماه امسال ،دستورالعمل
جدید ضرایب پیمان تصویب خواهد شد.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بر اساس تقاضای دبیرکل
اتاق تهران مبنی بر برگزاری جلسات منظم جهت ارزیابی
نتای��ج اقدامات ،ابراز اطمینان کرد که جلس��ات ماهانه را
ش خصوصی
برای رس��یدگی به موضوعات م��ورد نظر بخ 
برگ��زار خواهد کرد تا به این ترتیب ،طی مدت باقیمانده
از عمر دولت دوازدهم ،به طور مرتب هر ماه دستکم یک
مصوبه در راس��تای (مدل یک ماه ،یک گام) تسهیل امور
کسبوکار بنگاهها به دست آید.
وی همچنین در پاس��خ به درخواست یکی از اعضای هیات
رئیس��ه اتاق ای��ران مبنی ب��ر افزایش هزینه ع��دم اجرای
دس��تورات وزیر در س��ازمان مذکور ،تصریح کرد که هزینه
انجام نش��دن تصمیمات در این وزارتخانه و سازمان تامین
اجتماع��ی و ادارات زیرمجموعه آن را باید باال برد و در این
رابطه نیز بر همفکری با بخشخصوصی تاکید کرد .مهر

خ��ب��ر
وی ب��ا تاکید بر اهمیت همدلی و همس��ویی
مسئوالن و شاغالن این بخش در جهت رونق
هرچه بیش��تر این حوزه ،گفت :بی تردید در
سایه همدلی و تعامل ،میتوان شاهد اقدامات
چشمگیر و ارزنده بود کما اینکه این امر را در
زمان وقوع بالیای طبیعی سال گذشته نظیر
س��یل لرستان و برف س��نگین گیالن ،شاهد
بودیم در واقع حضور همکارانی همدل بودیم.
معاون وزی��ر راه و شهرس��ازی همچنین به
طرح احداث راهدارخانه مرکزی در اس��تان
ق��م اش��اره کرد و اف��زود :با توجه ب��ه اینکه
محوره��ای جادهای اس��تان ق��م ،مرکز ثقل
راههای کش��ور اس��ت ،پیش بینی میش��ود
راهدارخان��ه مرک��زی قم تا دو س��ال آینده
تکمیل و به بهره برداری برسد.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای
با اشاره به اینکه همواره مشکالت و دغدغههای
معیش��تی و اقالم مورد نی��از رانندگان بخش
دریافت و مورد بررس��ی ق��رار میگیرد گفت:
هم��واره فعالیتها و نیازه��ای ناوگان عمومی
حمل و نقل جادهای اعم از مبدا ،مسیر و مقصد
رصد میشود و با روند فعلی مشکلی در تأمین
الستیک و برخی اقالم ضروری ناوگان عمومی
جادهای نداریم .وزارت راه و شهرسازی

مجری طرح گندم اعالم کرد

پیش بینی کشت  ۶میلیون هکتار
گندم در سال زراعی جاری

مج��ری طرح گندم وزارت جهاد کش��اورزی
پی��ش بینی ک��رد :در س��ال زراع��ی جاری
نزدیک به  ۶میلیون هکتار گندم در کش��ور
کشت شود.
اسماعیل اس��فندیاری پور گفت :پیش بینی
میکنی��م در س��ال زراع��ی ۱۳۹۹-۱۴۰۰
نزدی��ک ب��ه دو میلیون هکتار گن��دم آبی و
چه��ار میلیون هکتار گندم دیم زیر کش��ت
ب��رود .وی افزود :تولید مورد انتظار ما از این
سطح کشت با توجه به متغیرهای اقتصادی،
سیاس��ی ،فنی و اقلیمی به میزان مورد نیاز

مهدي رضايي-مديرعامل بانک انصار

امروزه توفيق سازمان ها را نمي توان صرفاً به انباشتگي
ث��روت و مجهز ب��ودن آنها به آخرين دس��تاوردهاي
تکنولوژيک گره زد زيرا سرمايه هاي مالي ،فيزيکي و
انساني سازمان ها بدون داشتن« سرمايه اجتماعي»
فاقد وجاهت و کارايي الزم اس��ت .معناي اين سخن
آن اس��ت که مديران ارشد سازمان ها بايستي بيش
از گذش��ته به داش��تن كاركناني متعهد و معتقد به
ارزش هاي س��ازماني و مش��تاق و پيگير براي پياده
سازي اهداف ملزم باشند.سازمان ها تا زماني که براي
بقاي خود در عرصه رقابتي تالش مي کنند ،بايستي
نسبت به بهبود عملکرد خود نيز اهتمام الزم را داشته
باش��ند ،زيرا اين مهم حاصل نمي ش��ود مگر اينکه
زمينه ارتقاي س��رمايه اجتماعي فراهم شود .پرواضح
است بناي شکوهمند سرمايه اجتماعي يک سازمان بر
روي روابط و تعامالت يکايک کارکنان ايجاد ميشود.
روابط��ي كه افراد در طول زمان براي ش��کل گيري و
توسعه آن تالش هاي زيادي کرده اند.
بدون ش��ک همه س��ازمان ها براي کسب توفيقات
س��ازماني ب��ه کارکنان��ي ني��از دارند كه ن��ه تنها
سازمانش��ان را مکاني امن و مطمئن براي كاركردن
بدانند ،بلکه آن را مانند يک حامي دلس��وز دوست
داش��ته باش��ند و اليق وفاداري خود بدانند .بديهي
است در اين ش��رايط و در اين مسير ،نهايت تالش
کارکنان براي توس��عه و تعالي سازمان مصروف مي
ش��ود و س��ازمان تبديل به مکان امني مي شود که
کارکنان هيچگاه راضي به ترک آن نيستند .بازتوليد
اين روابط صميمانه موجب ايجاد و تقويت اطمينان
در بين کارکنان ،اعتمادسازي در ميان آنان و توسعه
ميزان مشارکت افراد در مناسبات سازماني مي شود
و اين همان ش��رايط مطلوبي است که همه مديران
هوشمند به دنبال خلق و تقويت آن هستند .شرايط
ايدهآلي که صرفاً در صورت طراحي و پياده س��ازي
ي��ک نظام ارتباطي کارآمد ش��کل مي گيرد.از آنجا
که اين مفهوم ارزشمند و تاثيرگذار در همه سطوح
زندگي اجتماعي انسان ها قابليت تسري و گسترش
دارد ،ل��ذا الزم اس��ت تا مولفه هاي اساس��ي آن در
محيط هاي مختلف اندکي تغيير و به فراخور بافت
آن سيستم متناسب س��ازي گردد .از اين رو وقتي
اين مفهوم را از يک جامعه گس��ترده وارد س��ازمان
ه��اي ام��روزي و فعاليت هاي ش��غلي م��ي کنيم،
ناگزيريم براي پياده س��ازي آن با توجه به ش��رايط
زماني ،مکاني و بافت سازماني تغييراتي را در مولفه
ها و شاخص هاي تشکيل دهنده آن ايجاد نمائيم.
براي اندازه گيري «بعد س��اختاري» سرمايه اجتماعي
بايستي گستره ارتباطات متقابل افراد دريک سازمان
را مورد بررس��ي و ارزيابي قرار دهيم .براي مثال :دامنه
و گستره ارتباطات کارکنان چه ميزان است؟ کارکنان
چقدر همديگر را مي شناس��ند؟ کمي��ت کانال هاي
اطالعاتي افراد براي جمع آوري داده ها چگونه است؟
اين شبکه ارتباطي چقدر کارايي دارد؟ آيا ساختارهاي
منطقي و تس��هيل کننده ارتباطات ب��راي کار کردن
مطل��وب کارکن��ان وج��ود دارد؟ آيا قواع��د ،الگوها و
دستورالعمل هاي روشني براي انتخاب کارکنان پرتالش
و با انگيزه وجود دارد؟ آيا ماموريت ،حيطه وظايف افراد
و فرايندهاي کاري بدرستي تعيين و تعريف شده اند؟
براي اندازه گيري «بعد ارتباطي» سرمايه اجتماعي
بايستي تمرکز را بر روي كيفيت پيوندهاي ارتباطي
طرفين قرار دهيم .ب��راي مثال :آيا ميزان اعتماد و
تعهد کارکنان به يکديگر مناسب است؟ آيا وفاداري
و کيفيت روابط عاطفي بين کارکنان مطلوب است؟
آيا روحيه همکاري ،ميزان مشارکت ،احترام متقابل
و نوعدوستي در بين همکاران در سطح قابل قبولي
اس��ت؟ بديهي است با تقويت بعد ارتباطي سرمايه
اجتماعي در يک س��ازمان ،هنجارهاي سازماني به
درجه بااليي از وفاق خواهند رس��يد و ارزش هاي
سازماني نيز به عنوان يک مرجع رسمي پذيرفته و
مبناي عمل و مقايسه خواهند شد.

خ��ب��ر
کشور است.
اسفندیاری پور درباره بذر مورد نیاز کشاورزان
اظهار داشت :برای این سطح کشت ،تاکنون
 ۳۷۲هزار تن بذر از طبقات مختلف توس��ط
شرکتهای خصوصی تهیه و از اوایل شهریور
توزیع آن در اس��تانهای شمال غرب و غرب
کشور که دارای اقلیمهای سرد هستند ،آغاز
شده و تا دهه نخست دی ماه ادامه مییابد.
وی ب��ا بیان اینک��ه تمام بذور گندم کش��ور
اصالح شده هس��تند ،گفت :طی شش سال
اخی��ر ،نزدیک به  ۴۰درصد بذور گندمی که
در ایران کش��ت میش��ود ،گواهی شدهاند و
مابقی بذور خودمصرفی کشاورزان است.
مجری ط��رح گندم وزارت جهاد کش��اورزی
اضافه کرد :میزان مصرف گندم گواهی ش��ده
توسط کشاورزان تحت تأثیر اعتبارات یارانهای
اس��ت که از سوی سازمان برنامه و بودجه در
هر سال تعیین میش��ود .اسفندیاری پور در
م��ورد قیمت گندم نیز اذعان داش��ت :قیمت
فعل��ی خرید تضمین��ی هر کیلوگ��رم گندم
معمولی برای سال زراعی جاری  ۴هزار تومان
و گندم با مشخصات  ۴درصد افت مفید و یک
درص��د افت غیر مفی��د  ۴,۲۰۰تومان تعیین
شده است .وزارت جهاد کشاورزی

عضو هیات مدیره انجمن تولید
کنندگان فوالد؛

عرضه فوالد به شیوه مچینگ
حذف شود

عض��و هیات مدی��ره انجمن تولی��د کنندگان
فوالد ،گفت :عرضه فوالد به شیوه مچینگ باید
ال حذف شود و کلیه محصوالت فوالدی در
کام ً
بورس کاال ارائه شوند .رضا شهرستانی یکی از
دالیل آش��فتگی بازار فوالد را اختالف شدید
قیمت بازار با بورس کاال دانس��ت و گفت :این
آشفتگیها ش��امل دو بخش تختال و مقاطع
طویل میش��ود .برای مثال اخیرا ً ورق س��یاه
 ۱۲۵۰۰توم��ان معامله ش��ده در صورتی که
قیمت آن در بازار  ۲۲۵۰۰تومان اس��ت .این

 ۱۰هزار توم��ان اختالف ،ران��ت بزرگی را به
وجود میآورد .شهرس��تانی با انتقاد از عرضه
مقاطع فوالدی به ش��یوه مچینگ تأکید کرد:
ال حذف
عرضه فوالد به شیوه مچینگ باید کام ً
شود و کلیه محصوالت فوالدی تنها در بورس
کاال ارائه شوند .البته مقرر شده عرضه مقاطع
فوالدی صرفاً در بورس کاال باش��د .وی ادامه
داد :حذف عرضه فوالد به شیوه مچینگ به ۶
ماه زمان نیاز دارد ،اما با برنامهریزیهای صورت
گرفته قرار اس��ت به م��رور تمامی محصوالت
فوالدی در بورس عرضه ش��ود تا معامالت به
صورت ش��فاف و مس��تند انجام بگیرد .عضو
هیات مدیره انجم��ن تولید کنندگان فوالد با
اش��اره به وجود تقاضای کاذب در بازار فوالد،
اف��زود :با وجود تولی��د  ۱۵میلیون تنی فوالد
مازاد بر تقاضای داخلی کشور ،بیارزش شدن
پول ملی و ممنوعیت صادرات تقاضا در کشور
را باال برده است.
وی در پایان با اشاره به اثرپذیری نرخ فوالد
از شاخصهای کالن اقتصادی اظهار داشت:
یکی از کاالهایی که میتواند مقدار زیادی از
سرمایه را حفظ کند ،فوالد است و به همین
دلیل نی��ز تقاضا برای محصوالت فوالدی در
کشور بسیار باال رفته است .مهر

