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بازار و اقتصاد
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فعاالن بخش کشاورزی در مورد انتظارات خود از وزیر آینده جهاد کشاورزی مطرح کردند

اخبار

مبادالتایرانوارمنستان
بهصورتمحدودازسرگرفتهشد

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت :در حال حاضر مبادالت ایران
و ارمنستان بهصورت محدود در حال انجام است و با توجه به توافقات و
پروتکلهای بهداش��تی بین دو طرف ،کاالهای قابل مبادله دو کشور به
روش ترانشیپمنت و تنها از مرز مغری میسر است.
ب��ه گزارش «س��بزینه» به نق��ل از ایلنا ،محمد الهوت��ی در مورد خبر
بازگش��ایی مرزهای ارمنستان و امکان مبادله کاال گفت :در حال حاضر
مبادالت ایران و ارمنستان بهصورت محدود در حال انجام است و با توجه
به توافقات و پروتکلهای بهداشتی بین دو طرف ،کاالهای قابل مبادله
دو کشور به روش ترانشیپ منت ،جابهجایی کاال در گمرک و بارگیری
از سوی کامیونهای ارمنی برای انتقال ،تنها از مرز مغری میسر است.
وی متذکر ش��د :البته محصوالت کشاورزی ،موادغذایی و مواد با منشأ
حیوانی از این مبادله مستثنی هستند و فع ً
ال امکان صادرات ندارند.
الهوتی ادامه داد :همچنین تردد مسافر هم تنها اتباع ارمنی پس از 14
روز قرنطینه میتوانند به این کش��ور مسافرت کنند .لغو روادیدی که با
این کش��ور داشتیم ،فع ً
ال اعمال نمیشود و برای رانندگان ایرانی روادید
صادرنمیکنند.
رئیس کنفدراسیون صادرات در مورد وضعیت سایر مرزهای کشور گفت:
تردد کاال در مرزهای عراق تنها از طریق باشماق و مریوان صورت میگیرد
وبقیهممنوعاست.همچنینمرزتمرچینبرایمبادلهخشکباربازاست.
وی ادامه داد :در مورد عمان نیز تردد کاال بهصورت محدود در برخی بنادر
مثل بندر سلطان قابوس برقرار است و میوه و ترهبار اجازه ترخیص دارند.
تجارت کاال با امارات متحده عربی با اعمال محدودیتهایی آزاد است ،اما
این کشور از ابتدا همکاری زیادی در مورد کاالهای ایرانی نداشته است و
در حال حاضر شاهد ترافیک کاالها از مبدأ چین به ایران در اسکلههای
اینکشورهستیم.

کرونا چه کسانی را پولدار کرده است؟

کرونا اگرچه اقتصاد جهانی را ویروس��ی کرده ،اما برخی صنایع در یک
ب و غریبی داشتهاند؛ صنایع مبتنی بر وب آشپزی،
ماه اخیر رشد عجی 
بدنسازیومدیتیشن.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایرنا ،خانهنش��ینی ،روند روزانه زندگی
در تمام جهان را متحول کرده اس��ت .کافی است صفحه اینستاگرام را
باز کنی ،یکی در حال آموزش ش��یرینیپزی است ،یکی خمیر نان ورز
میده��د و یکی دیگر از روشه��ای ورزش در خانه میگوید .یکی یوگا
میکند و یکی دیگر نیز روی تردمیل میدود .این وضعیتی اس��ت که
نه فق��ط در ایران ،بلکه در تمام جهان و در تمام زبانهای ش��بکههای
اجتماعیدیدهمیشود.
نشریه اکونومیس��ت در این باره مینویسد :اپلیکیشنهای مدیتیشن،
برنامههای بدنسازی یا فیتنس دیجیتال و دورههای آشپزی آنالین در
حال رونق چشمگیری هس��تند .برنامه «زوم» یک سرویس کنفرانس
ویدئویی ،حاال بیش از ۴۰میلیارد دالر ارزش دارد .از آنجایی که بسیاری
از کالسها و دورهها به صورت پخش گس��ترده آنالین برگزار میشوند،
حاال زوم به یکی از مهمترین ش��رکتهای «سالمت اجتماعی» تبدیل
شده است.
بر اس��اس گزارش اکونومیس��ت ،تعداد بازدیده��ای روزانه ویدئوهای
«یوتی��وب» که با تیتر «با من…» ش��روع و مربوط به آش��پزی ،درس
خواندن و چیدمان منزل میشوند ،از  ۱۵ماه مارس تا کنون  ۶۰۰درصد
رشدکرده است.
در چین در یک ماه قرنطینه در ماه فوریه ،دانلود پنج برنامه برتر دستور
آشپزی دو برابر شد .در انگلستان فروشگاه بزرگ جان لوئیس از پنج برابر
شدن فروش دستگاههای پاستاساز خانگی خبر داده است .اکونومیست
به کنایه مینویسد :وزنههای ورزشی و تشکهای یوگا ،مانند دستمال
توالت به فروش میروند.
همچنین بر اس��اس گزارش س��یانا ن بیزینس ،گردش مالی صنعت
بدنس��ازی در س��ال  ۹۴ ،۲۰۱۸میلیارد دالر بوده است .حاال قرنطینه
خانگی جهان ،شکل و شمایل این صنعت را تغییر داده است.
این پایگاه خبری مینویس��د :با گس��ترش ویروس کرونا ،باشگاههای
ورزشی و بدنسازی درهایشان را بستهاند و خود را با یک واقعیت جدید
هماهنگ میکنند .تغییر ناگهانی ،باعث ایجاد خالقیت و انعطافپذیری
باشگاهها شده است؛ باشگاههایی که به شدت وابسته به محل فیزیکی و
کارکنانشانبودهاند.
«مودو یوگا» عنوان یک اس��تودیوی ورزشی بزرگ است که در آمریکا،
کانادا ،استرالیا و فرانسه شعبه و فعالیت دارد .تمام کالسهای این شرکت
بزرگ تعطیل ش��ده است .مودو یوگا ،حاال کالسهای آنالین رایگان در
پخش زنده اینستاگرام برگزار میکند.
گزارش سیانانبیزینس ،نشان میدهد که از این شرایط ،شرکتهای
مجازی و دیجیتالی بدنسازی سود خوبی میبرند« .میرر» یک سیستم
بدنس��ازی خانگی مبتنی بر واقعیت مجازی و کنش متقابل است که با
قیمت یکهزار و  495دالر به فروش میرس��د .فروش این سیستم در
روزهای اخیر رشد بس��یار زیادی داشته است« .برایان جینت» ،رئیس
این ش��رکت ،میگوید :از زمان ش��یوع کووید  ،۱۹فروش ما بیش از دو
برابر شده است.
نمودار زیر که از پایگاه اینترنتی نشریه اکونومیست برداشته و به فارسی
برگردانده شده است ،میزان رشد جستوجوی صنایع سالمت اجتماعی
را در گوگل در دو ماه اخیر نش��ان میدهد« .جیگس��او» که بیشترین
میزان رش��د را دارد ،عنوان پازلهای چند هزار تکه در آمریکاس��ت که
بر اساس گزارش س��یانان ،میزان فروش آنها در دو هفته اخیر ۳۷۰
درصد رشد داشته است.
صادرات زعفران متوقف شد و بازارها تعطیل

لزوممدیریتعرضهزعفرانبعدازکرونا

نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به متوقفشدن صادرات طالی
سرخ و تعطیلی بازار گفت :بعد از کرونا و باز شدن بازارها باید روند عرضه
زعفران را مدیریت کنیم تا قیمتها بیش از اندازه افت نکند.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از مه��ر ،غالمرضا میری با بیان اینکه به
دلیل شیوع کرونا عم ً
ال نمیتوانیم صادرات زعفران داشته باشیم ،گفت:
درخواستی هم برای صادرات وجود ندارد و میتوان گفت که صادرات در
حال حاضر به طور کلی متوقف شده است.
وی با اشاره به اینکه تا آخر بهمن  ۹۸صادرات زعفران تقریباً مشابه سال
 ۹۷بود ،افزود :در اسفندماه قطعاً با کاهش صادرات مواجه شدیم که البته
هنوز آمار دقیقی را نمیتوان در این زمینه اعالم کرد.
می��ری درباره آخرین وضعیت قیمت زعفران نیز توضیح داد :باتوجه به
تعطیل��ی بازار و متوقف بودن خرید و فروش ،نرخی هم نمیتوان اعالم
کرد .نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه قبل از شیوع کرونا
روزانه حداقل بین یک تا سه تن زعفران در بازار معامله میشد ،افزود :در
حال حاضر این رقم به حدود  ۱۰تا  ۲۰کیلوگرم رسیده آن هم در شرایط
اضطراری که مث ً
ال کشاورزی به پول نیاز دارد و از واحدهای مربوطه تقاضا
میکند زعفرانش را خریداری کنند.
میری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأثیر این مسأله بر بازار
زعفران در سال  ،۹۹گفت :هنوز نمیدانیم این شرایط تا چه زمانی ادامه
خواهد داش��ت؛ زعفران یک کاالی لوکس تلقی میشود که در شرایط
فعلی رغبتی برای خرید آن وجود ندارد؛ ضمن اینکه بخش خصوصی
خریدار عمده زعفران است که در حال حاضر نیز بخش خصوصی تعطیل
است و درآمدی ندارد.
وی ادام��ه داد :تم��ام واحدهای عرضه کننده زعفران ،برای ش��ب عید
در اس��فندماه خرید کردهاند که به دلیل ش��رایط ایجاد شده ،موفق به
فروش آن نش��دند؛ بنابراین وقتی بازار باز ش��ود ،زعفران دارند و مجددا ً
خریدنمیکنند.

سبزینه

وزیربابخشخصوصیهمسوشود
یاسمن بلوردی

بحث روی کار آمدن وزیر جدید جهاد کشاورزی
در حال��ی مطرح اس��ت ک��ه به گفت��ه فعاالن و
کارشناسان ،بخش کشاورزی کشور با چالشها
و مشکالت بسیاری مواجه است .به گفته برخی
فعاالن بخش کش��اورزی از جمله مشکالت این
بخش میتوان به همس��و نب��ودن این وزارتخانه
با بخ��ش خصوصی نام ب��رد ،در حالیکه بخش
خصوصی همیشه در کنار دولت بوده است و وزیر
آینده جهاد کشاورزی میتواند با همسو شدن با
بخش کش��اورزی از امکانات این بخش استفاده
بهینه کند تا به این ترتیب سرعت انجام امور باال
برود .همچنین برخی کارشناس��ان معتقدند که
عدم هماهنگی بین میزان تولید و میزان مصرف
از دیگر مشکالتی است که با آن مواجه هستیم؛
بنابرای��ن تنظیم ب��ازار یکی از عم��ده کارهایی
اس��ت که وزیر آینده جهاد کش��اورزی میتواند
انج��ام بدهد تا نه تولیدکننده متضرر ش��ود و نه
در حق مصرفکنندگان اجحافی صورت بگیرد.
از سوی دیگر برخی فعاالن اقتصادی میگویند
ساماندهی واحدهای صنفی یکی از ضروریترین
اقدامات��ی اس��ت که باید انجام ش��ود ت��ا به این
ترتیب با آم��وزش دیدن کارگران این واحدهای
صنف��ی کیفیت تولیدات افزای��ش یابد .عالوه بر
این ،برخی فع��االن این بخش معتقدند با توجه
به مشکالت موجود در بخش کشاورزی شخص
وزی��ر بای��د در انتخاب معاون��ان و مدیران خود
قوی باش��د تا به این ترتیب بتواند کارشناس��ان
عال��ی رتبه ،معاونان و مدیران خود را که درواقع
بازوهای اجراییاش محسوب میشوند ،از میان
افراد قوی انتخاب کند.
وزیر جدید پروژههای باقی مانده را

سامان بدهد
در همی��ن ارتباط دبیر انجمن کارفرمایان تولید
و بستهبندی مواد پروتئینی کشور با بیان اینکه
در یک سال باقی مانده از دولت روحانی نمیتوان
کار چندانی انجام داد ،اظهار داش��ت :به نظر من
وزیر آینده باید بررسی کند چه پروژههایی قب ً
ال
بوده و چه پروژههایی در حال پیش��روی و انجام
شدن بوده است و اصالحاتی در آنها انجام دهد
و به ای��ن ترتیب در پروژهه��ای خوب تحوالتی
اعمال کند تا سریعتر پیش بروند.
مسعود رسولی در گفتوگو با «سبزینه» گفت:
در یک س��ال باقی مانده فرصت��ی برای مطالعه
در خص��وص پروژههای جدید نیس��ت؛ بنابراین
وزی��ر نهایت��اً میتواند پروژههای باق��ی مانده را
سامان بدهد.
رس��ولی افزود :از دیگ��ر اقدامات مهمی که وزیر
آینده جهاد کش��اورزی میتوان��د در این مدت
انجام بدهد ،همسویی با بخش خصوصی است.
وی خاطرنش��ان کرد :بخ��ش خصوصی معموالً
جلوتر از بخ��ش دولتی اس��ت؛ بنابراین در این
مدت وزیر میتواند با بخش خصوصی همس��و
ش��ود تا به این طریق کار را به اندازه چندس��ال
جلوتر ببرد.
رس��ولی با اش��اره به این موضوع که متأس��فانه
بخش دولتی چندان به بخش خصوصی اعتماد
نمیکند ،افزود :این در حالی است که تشکلها و
بخش خصوصی همیشه با دولت همسو بودهاند
و در کنار دولت قرار داشتهاند.
وی با تأکید بر اینکه همسو شدن وزیر با بخش
خصوص��ی مهمترین اقدامی اس��ت که میتواند
انجاد دهد ،گفت :با این کار وزیر خواهد توانست
در عرض یک س��ال باقی مانده حداقل به اندازه
پنج سال کار انجام دهد ،چرا که بخش خصوصی
جلو اس��ت و وزی��ر میتوان��د از امکانات بخش
خصوصی به بهترین نحو بهره ببرد.

دبیر انجمنکارفرمایان تولید
وبستهبندیموادپروتئینی:

وزیر آینده باید بررسی کند

چه پروژههایی قب ً
ال بوده و چه

پروژههایی در حال پیشروی و انجام

شدن بوده است و اصالحاتی در آنها

انجام دهد و به این ترتیب در پروژههای
خوب تحوالتی اعمال کند
تا سریعتر پیش بروند

رس��ولی اظهار داش��ت :اگ��ر وزیر آین��ده جهاد
کش��اورزی در ه��ر زمین��های بخواهد توس��ط
نیروهای خود مطالعهای انجام دهد ،شاید زمان
بیشت��ری ببرد ،اما اگر همی��ن امر مطالعه را به
بخش خصوصی بسپرد ،شاید آنها با زمان بسیار
کمت��ری آن را انجام دهند .وی اف��زود :درواقع
زمانی که وزیر میخواهد طرح یا پروژهای را جلو
ببرد ،اگر از بازو و توان بخش خصوصی استفاده
کند ،کارها زودتر و بهتر پیش خواهد رفت.
به یک برنامه منظم

برای تأمین مواد اولیه نیاز داریم
دبیر انجمن کارفرمایان تولید و بستهبندی مواد

لزوم افزایش درصد سبوس نان برای سالمت مردم
عضو اتحادیه نانوایان ش��هر ری خاطر نش��ان کرد :از نظر کیفیت آرد نیز بس��یار مشکل داریم .اگر
میخواهند مش��کالت مردم هم حل ش��ود ،باید توجه داش��ته باشند که اکنون مصرف فیبر مردم
کاهش یافته و مردم از نانهای سبوسدار و فیبردار استفاده نمیکنند که این امر بهخاطر فانتزی
پخت شدن نان است.
عزیزی افزود :به عبارت دیگر هرچقدر نان سفیدتر باشد ،مردم بیشتر آن را میپسندند ،در صورتی
که از نظر ارزش غذایی این امر درس��ت نیس��ت .االن در کشور آردی نداریم که با سبوس 12درصد
تولید و به تبع آن نان باکیفیت و با ارزش غذایی بیشتر به مردم عرضه شود.
وی تأکید کرد :در خصوص مصرف نان باید فرهنگس��ازی ش��ود و یک ارگان یا سازمان این امر را
تقبل کند و از طریق رس��انهها و هر ابزاری که در دس��ترس دارند ،به مردم آموزش بدهند که نان
هرچقدر تیرهتر باشد ،نشاندهنده این است که سبوس آن بیشتر است و سبوسگیری نشده.
عزیزی خاطرنشان کرد :از سوی دیگر اگر تصمیم بگیرند درصد سبوس نان را بیشتر کنند ،سود
کارخانجات تولید آرد کمتر میش��ود؛ بنابراین یا باید کارخانهدار را متقاعد کنند که سبوسگیری
نکند ،یا باید یک درصد سود برایشان درنظر بگیرند تا این کار را انجام بدهند .این امر نیز مربوط به
سازمان غلّه است که آن نیز زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی فعالیت میکند.

پروتئینی کش��ور در خصوص عمده مش��کالت
و چالشه��ای صنف خ��ود نیز گف��ت :در واقع
ش��رکتهایی هس��تیم که تأمین گوشت کشور
را انجام میدهیم و همیش��ه ه��م کنار دولتها
بودهایم و همیش��ه هم قیمتهایمان با سازمان
حمایت هماهنگ بوده است.
رسولی افزود :در این شرایط خاص نیز ما گوشت
را با قیمتهای مشخص سازمان حمایت عرضه
میکنی��م ،در حالی که م��واد ضدعفونیکننده،
ماس��ک و دیگر مواد بهداشتی را به سختی پیدا
میکنیم ،اما باز هم در کنار دولت هستیم.
وی تأکی��د ک��رد :همانط��ور که گفتم ،الش��ه
گوشت برای ما یک ماده اولیه محسوب میشود؛
بنابرای��ن در این رابطه نیاز ب��ه برنامه داریم ،اما
هنوز نتوانستهایم برنامه داشته باشیم؛ به عنوان
مث��ال وقتی روی ب��ازار داخلی تمرکز میکنیم،
قیمته��ا به قدری ب��اال میرود که به مش��کل
برمیخوریم .از آنطرف وقتی روی بازار وارداتی
تمرکز میکنیم ،میبینیم که نظم و برنامه ندارد.
رس��ولی گفت :ب��ه عبارت دیگر ،ب��ه یک نظم و
برنام ه که دول��ت بتواند ما را تأمین کند و عالوه
ب��ر آن خود ما تش��کلها را به ه��م متصل کند،
نیاز اس��ت .وی ادام��ه داد :به عن��وان مثال اگر
تشکل دامداران اعالم کند با فالن قیمت گوشت
گوساله و گوسفند به شما عرضه میکنیم ،ما نیز
میتوانیم از قبل پیشخرید کنیم .در واقع اعالم
میکنیم این حجم مشخص را همیشه خواهان
هس��تیم و آنها نیز مس��تقیماً به ما محصول را
عرضه میکنند.
این فعال بخش کش��اورزی اظهار داش��ت :دولت
میتوان��د ما تش��کلها را به هم مرتب��ط و امور را
تس��هیل کند .به عبارت دیگ��ر ،با توجه به اینکه
تشکل ما ارتباط نزدیکی با فروشگاههای زنجیرهای
دارد ،دول��ت میتواند طرح��ی را پیاده کند که به
واس��طه آن ارتباط مس��تقیمی نیز با تشکلهای
مربوط��ه در تأمی��ن م��واد اولیه برق��رار کنیم .به
خص��وص اینکه در تأمین گوش��ت گوس��فندی
مشکل داریم؛ بنابراین اگر ما را به هم وصل کنند،
میتوانیم همیشه ماده اولیه داشته باشیم.
وزیر باید در انتخابهایش قوی باشد

رس��ولی با بیان اینک��ه امنیت غذای��ی به این
معنا اس��ت که همیش��ه ماده غذایی را با قیمت
و کیفیت مناس��ب و سالم در فروشگاه ها داشته
باش��یم ،افزود :با توجه به اینکه در حال حاضر
تأمین نهاده ،تولید ،مج��وز و دیگر امور مربوطه

دست وزارت جهاد کشاورزی است؛ بنابراین این
وزارتخان��ه میتواند با اس��تفاده از توان داخلی و
تولیدکنندگان و تش��کلها سیاستگذاری کند
و امور را پیش ببرد.
وی ادامه داد :مس��لماً کارشناسان وزارت جهاد
کش��اورزی در ای��ن موضوعات از م��ا اطالعات
بیشتری دارند و از آن طرف ما نیز در قس��مت
اجرا تس��لط داریم؛ بنابراین ب��ا توجه به اینکه
کارشناس��ان وزارت جهاد کش��اورزی در بحث
ی تسلط و در کل استانهای کشور
سیاستگذار 
نیرو دارند ،میتوانند بر اجرا نظارت کنند و اجرا
را به بخش خصوصی بسپرند.

عضو اتحادیه نانوایان شهر ری:

در مباحث صنف ما سازمانهای زیادی
دخیل هستند و با یک جوابگوی واحد
سروکار نداریم و این موضوع کار

را مشکل کرده است ،در حالی که

تشکیالتی باید باشد که مختص این

90هزار واحد نانوایی سراسر کشور باشد
تا بتواند امور مربوط به آنها از جمله

بحث بیمه ،نرخ نان ،آموزش کارگران
و غیره را ساماندهی کند

رس��ولی در خص��وص وزیر پیش��نهادی جهاد
کش��اورزی نیز گفت :شناخت چندانی نسبت به
ایشان ندارم ،اما به نظر من شخص وزیر هرکسی
که باش��د ،ش��خصاً چندان تعیینکننده نیست
و درعوض کارشناس��ان عالی رتب��ه ،معاونان و
مدیران کل او معموالً مهمتر هس��تند؛ بنابراین
امیدوارم کسی در رأس وزارتخانه قرار بگیرد که
در هر بخش افراد خوب و کارآمد را تغییر ندهد.
وی افزود :به عبارت سادهتر به نظر من باید کسی
در مس��ند وزارت قرار بگیرد که در انتخاب قوی
باش��د ،چون هرچقدر ه��م از نظر علمی و کاری
قوی باشد ،کافی نیس��ت و بازوهای اجراییاش
باید قوی باشند.
وزیر آینده جهاد کشاورزی

نانوایان را ساماندهی کند
عض��و اتحادیه نانوایان ش��هر ری نی��ز در این
خصوص اظهار داش��ت :به نظ��ر من مهمترین

اقدام وزیر آینده جهاد کشاورزی باید ساماندهی
نانوایان باشد ،چرا که تاکنون به نانوایان قیمت
داده نش��ده ،در حالی که در ش��رایط امروز که
بحث کرونا مطرح اس��ت ،هیچ نانواییای کار را
تعطیل نکرده و همه فعال هستند .با این وجود
هیچگاه ارزشی برای نانوایان قائل نشدهاند.
قامتعل��ی عزی��زی درگفتوگو با «س��بزینه»
گف��ت :نانوایان در حال حاضر در س��ختترین
زمان ،ب��ازوی توانمند کش��ور هس��تند ،اما از
نظ��ر قیمتگ��ذاری نان همیش��ه با مش��کل
مواجه هس��تند ،به ط��وری که ب��رای گرفتن
قیم��ت ن��ان پن��ج س��ال ت�لاش کردهان��د.
مگر میش��ود تا ای��ن حد تورم وجود داش��ته
باش��د ،اما ی��ک صنف با این عظم��ت در تنگنا
باش��د؟ بنابرای��ن دول��ت بای��د ای��ن صنف را
ساماندهی کند.
عزی��زی با بیان این موض��وع که در حال حاضر
90هزار نانوایی در کش��ور داری��م ،افزود :دولت
میتواند از نظر بیمه اهالی این صنف ،سوخت و
دیگر موارد آنها را کمک کند تا متضرر نشوند.
با این وجود متأس��فانه حرف نانوایان هیچگاه و
در هیچ دولتی شنیده نمیشود.
وی ادام��ه داد :هر دولتی ک��ه روی کار میآید،
میگوین��د بحث نانوایی سیاس��ی نیس��ت ،اما
زم��ان انتخابات و زمان نرخ دادن که میرس��د
اع�لام میکنند االن زمانی نیس��ت که بتوانیم
نرخ بدهیم! این در حالی اس��ت که اگر به طور
میانگین در هر نانوایی س��ه نفر مشغول به کار
باش��ند ،در  90هزار واحد صنفی نانوایی تعداد
زیادی مشغول به کارند که دچار مشکل هستند
و حرفشان هم شنیده نمیشود.
عزیزی اظهار داشت :متأسفانه نانوایان ما مدت
زیادی دوندگی میکنند تا بتوانند نرخ حقیقی
و دس��تمزد واقعی خودش��ان را دریافت کنند.
وقتی تورم ش��روع میش��ود ،نانوایان ما نیز در
ای��ن مملکت زندگی میکنن��د و متأثر از تورم
هس��تند ،ولی با ای��ن وجود نرخ نان هر س��ال
ابالغ نمیشود.
وی ادام��ه داد :به دلیل اینکه ن��رخ نان اعالم
نمیش��ود ،اکثر کارگران بامهارت تغییر شغل
دادهاند و یکی از دالیلی که نان خوب به دس��ت
مردم نمیرس��د ،این اس��ت که نانوا نمیتواند
آنقدری درآمد داش��ته باشد که به یک کارگر
ماهر دستمزد بدهد تا برایش کار و نان خوب به
مردم عرضه کند.
با آموزش کارگران ،کیفیت نان

باال میرود و ضایعات کم میشود
این عضو اتحادیه نانوایان شهر ری در خصوص
مهمترین مش��کالت و چالشهای صنف خود
نیز گفت :رش��ته تخصصی من در دانشگاه نان
صنعتی بوده اس��ت و به خوب��ی درک میکنم
ک��ه کارگرانی که ام��روز وارد عرصه پخت نان
میشوند هیچ آموزشی در جایی ندیدهاند و تنها
به دلیل اینکه نانوایان کارگران ماهرش��ان را از
دس��ت دادهاند ،به اجبار این افراد در نانواییها
بهکار گرفته شدهاند.
عزی��زی گفت :مس��لماً ب��ه کارگران��ی که در
نانواییها به کار گرفته میش��وند ،بایس��تی در
ابت��دا آموزش داده ش��ود ،س��پس وارد چرخه
کار ش��وند ،چرا که پخت نان بسیار مهم است،
اگرچ��ه ما آن را چندان مهم در نظر نگرفتهایم.
اگ��ر کارگ��ران نانواییها ماه��ر و آموزشدیده
باش��ند ،کیفیت نان باال م��یرود و ضایعات هم
بسیار کاهش مییابد.
وی در پاسخ به این سوال که چه راهکاری برای
حل مشکل نبود کارگر ماهر پیشنهاد میدهید،
گفت :دلی��ل اصلی این امر این اس��ت که امور
آرد ،ن��ان و گندم مربوط به یکجا نمیش��ود و
بین چندین سازمان و ارگان تقسیم شده است؛
بنابراین بهترین راهکار این است که یک ارگان،
ی��ک وزارتخانه و یا یک اداره تعیین ش��ود که
وقتی مش��کالتی ای��ن چنین ایجاد میش��ود،
نانواها مستأصل نمانند.
عزیزی اذعان داشت :متأسفانه در مباحث صنف
ما س��ازمانهای زیادی دخیل هستند و با یک
جوابگوی واحد سروکار نداریم و این موضوع کار
را مشکل کرده اس��ت ،در حالی که تشکیالتی
باید باشد که مختص این 90هزار واحد نانوایی
سراسر کشور باشد تا بتواند امور مربوط به آنها
از جمله بحث بیمه ،نرخ نان ،آموزش کارگران و
غیره را ساماندهی کند.

بهارستان
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

دولت و مجلس
فکریبرایپساکروناکنند

رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی با تأکید
بر اینکه دولت و مجلس ش��ورای اسالمی باید برای پساکرونا فکری
کنند ،گفت :ادامه وضعیت تعطیلی صنایع سم بزرگی است.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایسنا ،عزیز اکبریان در جلسه علنی
امروز سهشنبه و در جریان بررسی وضعیت کشور در پی شیوع کرونا،
اظهار کرد :از وزارت بهداش��ت و درمان ،هالل احمر ،نیروهای مسلح
و همه مسئوالن در بحث کرونا تشکر میکنم .امروز مسئوالن وزارت
بهداشت جهاد بزرگی انجام میدهند که قدردان آنها هستیم.
وی ادامه داد :حدود  ۴۰روز است که صنعت نیمهجان کشور تعطیل
ش��ده ،صنعت ما پویا و قدرتمند نبود که بگوییم با همه ظرفیت کار
میکرد و امروز با تعطیلی مش��کلی ندارد .ادامه تعطیلی صنایع یک
س��م بزرگ است .باید یکس��ری پروتکلهای بهداشتی ابالغ شود و
صاحبان مش��اغل و صنایع را وادار به رعایت آن کرد تا کش��ور از این
حالت بیرون آید.
این نماینده مجلس شورای اسالمی توضیح داد :اگر قرار به قرنطینه
بود ،باید دوماه پیش انجام میش��د نه اینکه ت��ازه امروز صحبت از
قرنطینه یک ماهه کنیم .این کار در آینده و در پس��اکرونا مشکالت
غیرقاب��ل جبرانی را برای کش��ور ایجاد میکند .مهم آن اس��ت که
مس��ائل بهداشتی رعایت شود .کما اینکه اکنون هم به کوری چشم
دشمن ما با وجود تحریمها توانستهایم در مقایسه با کشورهای سایر
دنیا وضعیت را کنترل کنیم.
اکبری��ان ب��ا بیان اینک��ه بس��یاری از صاحب��ان صنایع و کس��به
چکهایش��ان برگشت خورده است ،ادامه داد :همه بسیاری از کسبه
و صاحب��ان صنایع را دیدهایم که از  ۱۰و  ۲۰تا  ۳۰۰میلیون در طی
دو ماه گذشته چک برگشتی داشتند .چطور میخواهید این وضعیت
را جبران کنید؟ باید دولت و مجلس ش��ورای اس�لامی فکری برای
پس��اکرونا کنند .اینکه گفته شده وام یک میلیون تومانی میدهند
چ��ه فایدهای دارد که دو روز اس��ت که تلویزیون هم مدام دربار ه آن
ح��رف میزند؟ اگر همین ی��ک میلیون تومان را به بچه رئیس بانک
مرکزی بدهند قهر میکند .این مقدار پول تنها میتواند صرف خرید
مایحتاج چند روز خانواده ش��ود .باید چرخه تولید ،اقتصاد و صنعت
کش��ور را به حرکت درآورد .وی تأکید کرد :اگر چرخه تولید ،اقتصاد
و صنعت کش��ور به مرور فعال نش��ود ،در آینده به نابودی کش��یده
میش��ود .اکنون بس��یاری از کارخانجات و کسبه با کارگران متعدد
هس��تند که حداکثر میتوانند س��ه ماه با این وضعیت حقوق دهند.
آنهایی که مغازههای اس��تیجاری داش��تند ،دچار مشکل شدهاند.
صاحبان امالک حداکثر دوماه اج��اره نگیرند ،ولی آنها هم زندگی
دارند .باید دولت یکسری پروتکلهایی را ارائه دهد و تصمیمگیری
کند تا کشور به زودی از این وضعیت عبور کند.

راهکار برونرفت از رکود تورمی کرونا
جهشتولیداست

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس راهکار برونرفت
از آثار س��وء اقتص��ادی کرونا را جه��ش تولید عنوان ک��رد و گفت:
مهمتری��ن اث��ر اقتصادی کرونا بیکاری اس��ت و به دنب��ال آن رکود
تورمی میآید.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایسنا ،حمیدرضا فوالدگر در جلسه
علنی امروز (س��ه ش��نبه) مجلس ش��ورای اس�لامی ضمن آرزوی
ش��فای عاجل برای بیماران کرونایی اظه��ار کرد :گزارش مختصری
از عملکرد کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل  ۴۴قانون اساسی آماده
کردهام و امیدوارم تا فردا گزارش اولیه را به طور کامل ارائه کنیم .در
اواخر سال  ۹۸همزمان با کمیسیون تلفیق کارگروهی در کمیسیون
ویژه تولید ملی برای بررسی آثار اقتصادی ویروس کرونا تشکیل شد.
ابتدای سال که مقام معظم رهبری نام جهش تولید را برای سال ۹۹
انتخاب کردند ریاست مجلس ابالغیهای آماده کرده و دستور دادهاند
که کمیس��یون وی��ژه تولید ملی و مرک��ز پژوهشهای مجلس روی
موضوع جهش تولید کار کنند.
رئی��س کمیس��یون ویژه حمای��ت از تولید ملی مجل��س ادامه داد:
دوس��تان فناوری اطالعات در مجل��س کاری به یاد ماندنی کردند و
جلسات را به صورت مجازی برگزار کردند .آمادگی ما در این حد بود
که حتی صحن علنی هم امکان برگزاری به ش��کل مجازی را داشت.
 ۱۰نفر از کمیسیون ویژه تولید ملی در دو هفته هفت جلسه برگزار
کردند و آثار اقتصادی کرونا را به بحث جهش تولید متصل کردند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با اش��اره به نامگذاری سال جدید
به «جهش تولید» توس��ط مقام معظم رهب��ری گفت :مهمترین اثر
اقتصادی کرونا بیکاری است که به دنبال آن رکود تورمی میآید و بر
رکود تورمی س��ابق مزید میشود .بهترین راهکار برون رفت از رکود
تورمی جهش تولید اس��ت .این نماین��ده مجلس دهم با بیان اینکه
در بررس��ی آث��ار اقتصادی کرونا نظر بخش خصوص��ی ،اتاق اصناف
و ات��اق بازرگان��ی را گرفتهایم ،گفت :آثار اقتصادی کرونا را در س��ه
حال��ت خوش بینانه ،بدبینانه و واقعبینانه بررس��ی کردیم .کارهایی
را که کش��ورهای دیگر کردهاند رصد کردی��م و نقدهایی به عملکرد
و تصمیم��ات دول��ت گرفتیم .در بحث جهش تولی��د باید به تعریف
واحدی میرس��یدیم که شتابان کردن رش��د اقتصادی ،رسیدن به
رشد پایدار و استفاده از ظرفیتها از الزامات جهش تولید است.

کرونا اشتغال و اقتصاد را
هدفگرفتهاست

رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اس�لامی با بیان اینکه
کرون��ا اش��تغال جامع��ه و اقتصاد را ه��دف قرار داده اس��ت ،گفت:
حاشیهنشینها و کس��انی که درآمد ثابت نداشتند ،در حال نابودی
هستند و باید فکری به حال آنها کرد.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایس��نا ،الیاس حضرتی در جلس��ه
علنی امروز (سهش��نبه) مجلس شورای اس�لامی در جریان بررسی
وضعیت کش��ور ناشی از ش��یوع ویروس کرونا گفت :نکت ه اول گالیه
از هیئت رئیس��ه است که چرا مجلس شورای اسالمی تا االن تعطیل
بوده و اینقدر با تأخیر ش��روع به کار کرده اس��ت .درس��ت که ستاد
مرکزی مبارزه با کرونا اجازه تش��کیل جلس��ه را نداد ،اما میش��د با
رعایت تمامی اصولی پروتکل بهداشتی جلسه را برگزار کرد .در اداره
مملکت باید هر کس��ی مسئولیت خود را انجام دهد؛ به همین دلیل
اولین اقدام گالیه از مجلس ش��ورای اس�لامی است که چرا جلسه با
تأخیر برگزار شده است.
این عضو فراکس��یون امید با قدردانی از مس��ئوالن وزارت بهداشت،
پرستاران ،پزشکان و کادر درمانی برای تالشهای شبانهروزی جهت
مقابله با کرونا اظهار کرد :آنها در خط مقدم قرار دارند و ایثارگریها
خلق کردند .از فداکاری و از جانگذش��تگی آنها تشکر میکنیم که
فداکاریهای دوران جنگ مقدس را تجدید کردند .وی همچنین از
ستاد مرکزی مقابله با کرونا ،رئیس جمهور ،مسئوالن وزارت بهداشت
و وزارتخانهه��ای مختلف قدردانی ک��رد و گفت :قبل از بحران کرونا
کشور زیر بار شدیدترین تحریمها بود و توانست در مقابل کشورهایی
که ادعای ابرقدرتی و پیش��رفتهبودن را دارند ،دقیق و منسجم عمل
کن��د .ضد انقالب در روزهای اول تالش میکند ناکارآمدی حکومت
را به رخ جهانیان بکش��د ،با این استدالل که مسئوالن ایران مریض
شدند ،اما امروز همه پای کار هستند و یک ذره دل مردم نگران نشد
و نگذاشتند کمبود مایحتاج در فروشگاهها باشد.

