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اصنافوکشاورزی

شلوغی بازار ماهی فروشان -فریدونکنار

نبض بازار

اسکناس گزارش می دهد؛

مرغ همچنان یک پا دارد!

عکس :ایسنا


آخرینخبر

چرا هویج در بازار گران شده است؟
گروه اصناف و کشاورزی :رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره
بار با اشاره به دالیل گرانی هویج ،گفت :درباره قیمت برخی میوه
ها از جمله انار بزرگنمایی می شود .به گزارش اسکناس ،اسداهلل
کارگ��ردرگفتگ��وبامهردربارهافزایشقیمتهویجبهکیلویی
 ۸هزار تومان در بازار،گفت :معمو ًال هر چه تقاضا بیش��تر باش��د
قیمت نیز باالتر میرود .البته این نظر ما نیست بلکه در میدان
مرکزی میوه و تره بار چنین قاعدهای وجود دارد .وی اضافه کرد:
درباره قیمت هویج نیز با توجه به اینکه االن فصل درست کردن
ترشیوشوراستوهمچنینتبلیغاتیکهبرایمصرفآبهویج
درجهتپیش��گیریازبیماریکرونامیش��ود،تقاضابرایاین
محصول افزایش یافته است .البته این نکته را نیز باید مورد توجه
قرار داد که هزینههای تولید ،کرایه حمل و نقل ،دستمزد کارگر
و… نیز افزایش یافته بنابراین نمیتوان انتظار داشت هویج به
هماننرخسالقبلعرضهشود.اینفعالبخشخصوصیضمن
انتقاد از بزرگ نمایی ایجاد شده درباره قیمت برخی محصوالت

و میوهها ،توضیح داد :البته نمیتوانیم منکر گرانی این میوهها و
محصوالت نسبت به سال قبل شویم اما برخی قیمتهایی که
اعالممیشودهمواقعیتندارد.اینکهکسیدریکمغازهقیمت
میوهای را گران ببیند دلیل نمیشود که آن را به تمام شهر تعمیم
دهد .کارگر افزود :به عنوان مثال ما انواع مختلف انار داریم که
قیمتهای مختلفی دارند و این قیمتها از  ۶هزار تومان تا ۱۸
هزار تومان متفاوت است و مردم میتوانند هر کدام را که مایل
هستند خریداری کنند .در حال حاضر قیمت انار شیراز بین ۱۰تا
 ۱۵هزار تومان ،انار ساوه بین  ۱۱تا  ۱۸هزار تومان و انار دماوند
بین  ۶تا  ۱۰هزار تومان است .وی همچنین قیمت هر کیلوگرم
خرمالوی کن را بین ۱۱تا ۱۶هزار تومان اعالم کرد .قیمت سایر
میوههاوصیفیجاتدر میدان مرکزی میوهوتره بارشهرتهران
نیز به ش��رح جدول زیر اس��ت؛ نرخهای مندرج در جدول زیر با
احتساب  ۳۵درصد سود خرده فروشی ،قیمت این اقالم در میوه
فروشیهای سطح شهر تهران را نشان میدهد.

گروه اصناف و کشاورزی :مدیرکل
پش��تیبانی امور دام استان تهران از
توزیع روزانه  ۹۵۰تن گوش��ت مرغ
گ��رم و منجم��د در میادین میوه و
ترهبار و فروش��گاههای زنجیرهای
خبر داد.
به گزارش اس��کناس ،با وجود این
ک��ه تمامی مس��ئولین صنعت مرغ
وع��ده ارزانی قیمت این محصول
را ط��ی روزه��ا و هفته های جاری
م��ی دهند ولی پر واضح اس��ت که
نه مرغداران و نه واحدهای فروش��ی اهمیتی به قیمت های
دس��توری ندارند .در همین خصوص رضا س��المی گفت :قرار
بود ابتدا میادین میوه و تره بار از گوش��ت مرغ گرم و منجمد
تأمی��ن ش��ود پ��س از آن در مرحله بعدی به توزیع گوش��ت
مرغ گرم و منجمد در فروش��گاههای زنجیرهای ورود کنیم.
مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران ،افزود :طی
یک هفته اخیر با توزیع گس��ترده در میادین ،مرغ کافی وارد
میادین میوه و تره بار شد و از امروز شنبه  ۸آذرماه  ،۹۹مرغ
گرم در فروشگاههای زنجیرهای توزیع خواهد شد و کمبودی
در این زمینه نداریم .سالمی تصریح کرد :با تالشهای صورت
گرفت��ه روزان��ه  ۶۵۰ت��ن مرغ گرم و  ۳۰۰تن مرغ منجمد در
میادین میوه و تره بار استان تهران و فروشگاههای زنجیرهای
توزیع خواهد ش��د و براس��اس مصوبه دولت هر کیلوگرم مرغ
گرم با قیمت  ۱۸هزار و  ۵۰۰تومان و مرغ منجمد با نرخ ۱۵
هزار تومان باید به دس��ت مصرف کنندگان برس��د .مدیرکل
شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران گفت :اکنون روزانه
بین یک هزار و  ۵۰۰تا  ۲هزار تن مرغ گرم و منجمد به بازار
سراسر کشور عرضه و توزیع میشود .وی اضافه کرد :پیش
از این روزانه بین  ۶۰۰تن مرغ منجمد و گوش��ت مرغ گرم
توس��ط ش��رکت پشتیبانی امور دام استانها در سراسر کشور
توزیع میش��د که حدود  ۶۰تا  ۷۰تن در داخل تهران توزیع
میش��د .محمدرضا صدیق پور ،دبیر انجمن جوجه یکروزه

گ�روه سیاس�ی:پایگاه اینترنتی میدل
ایس��ت آی در مطلب��ی ب��ه قلم دیوید
هرس��ت ،س��ردبیر آن و به نقل از منابع
خصوصی فاش کرد ،محمد بن سلمان
ولیعهد عربستان شدیدا نگران پیروزی
جوبایدندرانتخاباتریاستجمهوری
آمریکا بوده و دوران مضطربی را تجربه
میکند .وبس��ایت میدل ایست آی در
این مطلب نوش��ته ش��ده توسط دیوید
هرست عنوان کرد ،مایک پامپئو ،وزیر
امور خارجه در حال کناره گیری آمریکا
صراحتادرنشس��تادعاییس��هجانبه
چند روز پیش به این ولیعهد عربستان
گفت��ه ک��ه تحت دولت ج��و بایدن که
متخاص��مب��ااواس��ت ،تنهادوطرف
در آمری��کا از او حمای��ت خواهند کرد.
نخس��تین طرف البی حامی اسرائیل و
طرف دوم اکثری��ت جمهوریخواهان
در مجلس س��نا است.پامپئو به ولیعهد
عربس��تان گفت��ه اگر خواس��تار تداوم
بهرهمندیازحمایتدولتجدیداست،

باید ترامپ را راضی کند.در این گزارش
نوشتهشد:گفتهشدهکهبایدنقولداده
عربس��تان را از بابت نقض حقوق بشر
پاسخگو کند و متعهد به محدود کردن
فروشتسلیحاتبهاینکشوروبرخورد
با آن همچون یک کشور مطرود شده
است .همچنین او گفته که معتقد است
کهمحمدبنس��لمانکس��یاستکه
دستور به قتل جمال خاشقجی ،روزنامه
نگار منتقد حکومت عربستان که برای
واشنگتن پست کار میکرد ،داده است.
بایدن در عین حال وعده یک چرخش
 ۱۸۰درج��هایدرسیاس��تشنس��بت
ب��ه ایران و فاصله گرفتن از سیاس��ت
ب��ه اصطالح اعمال فش��ار حداکثری
ب��ا اعم��ال تحریم و بازگش��ت به پای
میز مذاکره را داده اس��ت.این نویسنده
معتقد اس��ت که بس��یاری از دشمنانی
که محمد بن سلمان از زمان به قدرت
رسیدن برایخودش ساخته حاالدولت
بایدن را همپیمان خودش��ان میبینند

و بی��ن آنها ش��اهزادههای رده باالیی
که از سوی محمد بن سلمان دستگیر
ش��ده و در بازداشت قرار گرفتند شامل
پسر عمویش محمد بن نایف ،ولیعهد
سابق و عمویش احمد بن عبدالعزیز ،از
مخالفان علنی او ،هستند.این گزارش
به نقل از یک منبع با اطالعات دس��ت
اولنوشت،ولیعهدعربستانهماکنون
درش��رایطاضطرابوعصبیتبهس��ر
میبرد.یکمنبعدیگرهمگفت:محمد
بن سلمان اکنون بدترین روزهایش را
از زمانی که به ولیعهدی رس��ید سپری
میکند .بایدن او را بیشتر از همه نگران
کرده و او احساس میکند که این دولت
با او متخاصم خواهد بود و جهان همه
کارهایی که دستان او مرتکب شدهاند
شامل قتل جمال خاشقجی تا به زندان
انداختن فعاالن حقوق بشری از جمله
مدافعان حقوق زنان و س��و اس��تفاده از
آنها را فراموش نمیکند .در حقیقت او
نمیداند چه کار کند.

نقش فرانسوی ها در عقب ماندگی خودروسازان
ادامه از صفحه یک


...اراده فرانس��ویها و افزایش ش��کاف میان
تکنولوژی س��اخت خودرو در ایران با س��ایر
کش��ورها منجر خواهد ش��د.مهمترین دلیل
عقبماندگ��ی و درج��ا زدن صنعت خودروی
ایران ،تجربه همکاری با فرانس��ویها در 30
س��ال گذشته است ،در واقع کیفیت همکاری
با فرانس��ویها ،اصلیتری��ن عامل وضعیت
فعلی خودروسازی کشور است که بهنظر نیاز
به توضیح نداش��ته باش��د.از اواخر دهه  60با
راهاندازی خط تولید پژو 405در ایران همکاری
بافرانسویهاآغازشد؛دستیابیبهدانشفنی
و امید به خودروساز شدن ،از مسیر مونتاژکاری
محصوالت فرانس��ویها و س��پس مهندسی
معک��وس از اواخ��ر دهه  60پایهریزی ش��د و
بهدالیل متعدد از جمله مقاومت فرانس��ویها
در انتقال دانش و غفلت از توانمندسازی صنایع
پاییندستی برای تأمین قطعات این خودروها
محقق نش��د.نتیجه چنین سیاس��تگذاری،
استمرارتولیدمحصوالتازردهخارجفرانسوی
در ایران با کیفیتی پایینتر از نسخههای اولیه
و ب��ا وابس��تگی قابل توج��ه ارزی بوده که در

ش��رایط محدودی��ت مناب��ع ارزی و خ��روج
فرانس��ویها از ایران ،زیرس��اختهای تولید
خودرو نیز در کش��ور دچار اختالل میش��وند؛
این همان تجربه دردناک  2دوره تحریم ایران
در سالهای 91و 97است.بهطور مثال در سال
 97وقتی مدیریت مصارف ارزی اهمیت پیدا
کرد ،مش��خص شد حجم ارزبری خودروهای
پس��ابرجامی نظیر پژو  2008و س��یتروئن c3
تقریب�� ًا بهمیزان واردات این خودروها به منابع
ارزی فش��ار وارد میکند؛ بماند که اغلب این
خودروها لوکس محسوب میشوند و عایدی
همکاری پس از برجام فرانس��ه با ایران برای
طبقات کمبرخوردار به جز فشار بر منابع ارزی
چی��زی نبوده اس��ت.البته انحصار و اطمینان
از ف��روش محصوالت در بازار و ناس��ازگاری
ماهیت خودروهای فرانسوی با شیوه استفاده
از خودرو در ایران نیز در عقبماندگی صنعت
نقش داش��ته اس��ت که بهطور مجزایی قابل
بح��ث است.فرانس��ویها با مونت��اژ خودرو و
وابس��ته نگهداشتن ایران به فناوری و قطعات
منفصله ،صرف ًا بهدنبال دستیابی به بازار بِکر
خ��ودرو در ای��ران ب��ا دور زدن حقوق گمرکی

هستند چرا که واردات قطعات منفصله خودرو
تعرفه نازلتری نس��بت به واردات خودرو دارد
و ب��ه این روش محصول نهایی رقابتپذیری
بیشتری در بازار نسبت به مشابه وارداتی دارد.
در دور دوم تحریمها ،پس از تکرار پیامدهای
ترک ایران از سوی فرانسویها ،رضا رحمانی
وزیر وقت صنعت ،معدن و تجارت بارها وعده
داد ،پ��ژو و رن��و دیگر جایی در ایران نخواهند
داش��ت.امیدوارمایننگاهناش��یازش��ناخت
منفعتطلب��ی ص��رف فرانس��ویها در طول
دههها همکاری با ایران باش��د و رزمحس��ینی
وزی��ر فعلی صمت نی��ز این تجربه گرانبها را
فراموش نکند.هرچند پیشرفت صنعت خودرو
در زمین��ه تقویت صنایع پاییندس��تی و نگاه
به خودروس��ازی بهعنوان یک بنگاه صنعتی
و اقتصادی پس از تحریم اخیر بس��یار آهسته
بوده اس��ت ،اما بازگش��ت فرانسویها با رویه
س��ابق میتوان��د اندک ت�لاش اخیر را هم بر
باد دهد و ایران را مجدداً در ریل مونتاژکاری
ص��رف بیندازد .همکاری با ش��رکای خارجی
نباید ایران را به فروش��گاه محصوالت آنها
تبدیل کند.

عباس��ی گفت :با توجه به س��رمای دیرهنگام ،شرایط
آب و هوایی و سال ناآور تولید زیتون در کشور کاهش
یافته اس��ت .مهدی عباسی رئیس شورای ملی زیتون
در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان  ،درباره آخرین
وضعیتتولیدزیتوناظهارکرد:امسالدرکلکشور۶۰
هزار تن زیتون تولید میشود که از این میران  ۳۰تا ۳۵
درصد روغن استحصال میشود .او با اشاره به اینکه از
ابتدایسال،تاکنونروغنزیتونواردنشدهاست،افزود:
باتوجهبهسرانهمصرفحدود۷هزارتنروغنزیتونباید
واردشود.اوبااشارهبهاینکهامکانرقابتتولیدکنندگان
باروغنهایوارداتیوجودندارد،گفت:علیرغمواردات
روغنبیکیفیت،قیمتباالس��ت.رئیسشورایملی
زیت��وندرپای��انبابیاناینکهتولیدکنندههرشیش��ه
روغن زیتون را  ۹۰هزار تومان عرضه میکند ،تصریح
کرد :با توجه به افزایش هزینههای تولید از جمله کود
شیمیایی،تولیدکنندهچارهایجزافزایشقیمتهاندارد،
اما متاسفانه فروشندگان در بحث عرضه روغن زیتون
سلیقهایعملمیکنند.

نیز با بیان اینکه دلیل اصلی کمبود
مرغ در روزهای اخیر محدودیت در
تامی��ن نهاده ه��ای ذرت و کنجاله
س��ویا اس��ت ،اظهار کرد :البته این
کمب��ود نهاده برای واحدهای مرغ
م��ادر به منظور جلوگیری از حذف
گله های مولد کمتر و برای پرورش
دهندگان مرغ گوش��تی این کمبود
نهاده محسوس تر است .همچنین
با وجود محدودیت و کمبود نهاده ها
توزیع ذرت و کنجاله سویا از طریق
سامانه بازارگاه موجب شفاف سازی ،رصد و پایش در دریافت
نهاده به مصرف کننده واقعی شده است و امیدواریم با تامین
به موقع و کافی ذرت وکنجاله س��ویا در بازارگاه دس��تیابی به
نهاده ها و بهبود تولید فراهم شود .وی ادامه داد :به طور کلی
کمب��ود نه��اده ه��ا که به دلیل کندی در تخصیص به موقع و
مش��کالت انتقال ارز ایجاد ش��ده ،بر همه بخشهای تولید اثر
جدی گذاش��ته اس��ت؛ به طوری که چون نهاده به موقع و به
اندازه کافی به دست پرورش دهندگان مرغ گوشتی نمی رسد،
انگیزه جوجه ریزی در واحدهای پرورش مرغ گوشتی کاهش
پیدا کرده است و عمدتا جوجه های یکروزه در جوجه کشی
بدون مش��تری مانده یا با قیمت پایین فروخته می ش��ود .در
همین خصوص علیصفر ماکنعلی رئیس سازمان دامپزشکی
کش��ور اظهار کرد :بر اس��اس اطالعات این س��ازمان درباره
حجم کشتار مرغ ،قیمت این محصول از هفته جاری سقوط
می کند .وی ادامه داد :دیروز  143ماش��ین مرغ وارد میدان
بهمن شد که نتایج آن از شنبه مشخص می شود و نتایج آن
از روزهای آینده مشخص می شود و به قیمت مصوب 20400
تومان می رسد .ماکنعلی تصریح کرد :قیمت فعلی مرغ متاثر
از ش��رایط ورانی بازار و افزایش مقطعی تقاضای بازار اس��ت؛
البته باید در نظر داشت که قیمت این محصول از قیمت نهاده
ها و سایر هزینه های تولید نیز متاثر و عدم ترخیص به موقع
آنها بر روی قیمت تمام شده تاثیر می گذارد.

قیمت پای مرغ هم از
نرخ مصوب مرغ بیشتر شد

درحال��یک��هحداکثرنرخمصوبمرغ ۲۰۴۰۰تومان
اس��ت با افزایش قیمت مرغ و از طرفی افزایش تقاضا
برای خرید پای آن ،قیمت هر کیلوگرم از آن به۲۷۷۰۰
تومان افزایش یافته که حتی باالتر از نرخ مصوب خود
مرغ است .به گزارش تسنیم درحالی که حداکثر قیمت
مصوب مرغ در بازار  20400تومان است هر کیلوگرم
پای مرغ در میدان میوه و تره بار تهران  27700تومان
و باالتر از نرخ مصوب خود مرغ به فروش می رسد .در
حال حاضر هر بس��ته پای مرغ  400گرمی در میادین
میوه و تره بار تهران  11100تومان به فروش می رسد
در حالی که قیمت این محصول پیش از گرانی مرغ 6
هزار تومان بود و همزمان با افزایش قیمت مرغ در بازار
قیمت پای آن نیز افزایش یافته است.

خودتحریمیمانعرشداقتصادایران

میدل ایست آی تحلیل کرد

بن سلمان بدترین دورانش را تجربه میکند

نرخ هر شیشه روغن زیتون
 ۹۰هزار تومان

ادامه از صفحه یک


...دولتمردان ایرانی قرار گیرد که متأس��فانه فاصله گرفتن برخی
از مس��ئولین از ارزش��ها و آرمانهای انقالب و غرق ش��دن آنان در
ماد ّی��ات و لذای��ذ روزگار ،قطع�� ًا میتواند ایران و ایرانی را ضعیف و
کش��ور و انقالب را به بیراهه بکشاند.مش��کالت اقتصادی بقدری
در ارکان کش��ور و زندگی مردم رخنه کرده اس��ت که بیانات مقام
معظم رهبری در "بخش اقتصاد" در این نشس��ت ،بیش از س��ایر
بخشها خودنمایی میکرد و از اهمیت خاصی برخوردار بود .در این
ارتب��اط بای��د عرض کنم که الحق و االنصاف رهبر معظم انقالب
ه��م ای��ن بخ��ش را بخوبی تبیین نم��وده و به موارد مهمی اعم از
(اهمی��ت اقتص��اد ،عیوب اقتصاد ایران و راهکار حل مش��کالت
اقتصادی) اشاره فرموده اند که اگر تک تک آن موارد به درستی
لحاظ و اجرا ش��ود نه تنها مش��کالت اقتصادی کشور و معضالت
معیش��ت مردم س��ریع ًا مرتفع میگردد بلکه اقتصاد ایران رش��د و
شکوفا میشود.
اقتصاد کشورمان دارای عیوبی است که مهمترین عیوب "اقتصاد
ایران" عبارتند از:
* وابستگی اقتصاد به نفت
* دولتی بودن بخش��هایی از اقتصاد که در حیطۀ وظایف دولت
نیست
ظرفیت داخلی
و
توان
به
نه
و
خارج
به
نگاه
*
ّ
ظرفیت نیروی انسانی کشور
از
اندک
استفادۀ
*
ّ
* بودجه بندی معیوب و نامتوازن
* عدم ثبات سیاستهای اجرائی اقتصاد
* عدم رعایت اولو ّیتها و وجود هزینههای زائد و ح ّتی مس��رفانه
در بخشهایی از دستگاههای حکومتی
نتیج��ۀ "عی��وب اقتصاد" و بروز مش��کالتِ اقتص��ادی ،افزایش
معضالت در زندگی مردم و کوچکتر ش��دن س��فره آنها ،افزایش
نرخ بیکاری جوانان ،تعطیل ش��دن تولید ،فقر درآمدی در قش��ر
ضعیف ،عمیق تر شدن فاصله طبقاتی و صدها مورد دیگر اَمثال
اینها میباشد.
راه ّ
حل این مش��کالت از منظر مقام معظم رهبری که به دفعات
متذکر شده اند ،بشرح زیر است:
* سیاس��تهای "اقتصاد مقاومتی" میبایس��ت به درس��تی درک و
مس��ئولیت پیگیری
در دولتها با قدرت و نش��اط کاری و احس��اس
ّ
و اجرا شود.
* درونزایی اقتصاد کشور
* مولّد شدن اقتصاد
* دانشبنیان شدن اقتصاد
* مردمی کردن اقتصاد و تص ّدیگری نکردن دولت
ظرفیتهایی موجود
* برو 
ن گرایی با استفاده از ّ
جهت رفع مشکالت و برای حضور قدرتمند ایران در سطح جهان
نیازمند پی ریزی "اقتصادی قوی" و با برنامه می باش��یم .اینکه
فقط با زبان ،شعار داده و هی بگوئیم که ما جزء قدرتهای اقتصادی
جهان هستیم و یا باید تا سال  1404یکی از قدرتهای برتر جهان
شویم و مث ً
ال با حجم مبادالت تجاری معادل  100الی 150میلیارد
دالر جایگاه ممتازی را در بین کشورهای دنیا داریم کافی نیست.
رش��د و ش��کوفایی اقتصاد هر کشوری مستلزم وجود فاکتورهای

مختلفی میباشد که برجستگی و یا ضعف آنرا به روشنی مشخص
میکند و به وضوح نش��ان میدهد که میتوان به آیندۀ آن کش��ور
امیدوار بود یا نه.در این راس��تا کش��وری همچون ایران که از نظر
س��وق الجیش��ی و استراتژیکی ،دارای اهمیت ویژه ای در منطقه
و جهان میباش��د ،از نظر جغرافیایی ویژگیهای ارزش��مندی دارد،
از بعد تاریخی دارای چه قدمت و تمدنی میباشد ،به لحاظ ذخایر
زیرزمین��ی و هیدروکرب��وری همچون نفت خام و گاز طبیعی جزء
س��ه کش��ور اول جهان اس��ت ،دارای بی نظیرترین منابع و معادن
و قیمتی ترین س��نگها و فلزات در جهان میباش��د ،رتبۀ برتری از
نظر تولید محصوالت کشاورزی خاص همچون پسته و برخی از
میوه جات در جهان دارد ،خاویار نمونه و درجه یکی دارد ،صنایع
دس��تی کش��ورمان هم از نام و جایگاه خاص و ارزش��مندی در بین
جهانیان برخوردار اس��ت.ضمن ًا کش��ورمان از نظر صنعت توریسم
از جای��گاه برت��ری برخوردار بوده و همچنین دارای جمعیت جوان
و تحصیلکردۀ باالیی نیز هست.
کشور ایران با تمام موقعیهای ویژه ،منابع و ثروتهایی که در اختیار
دارد نمیتواند و یا بهتر بگویم اص ً
ال نباید مشکل اقتصادی داشته
باش��د!! همه ما باید به آیندۀ کش��ور ثروتمند و نمونه ای همچون
ایران امیدوار باشیم ،لکن اگر مشکلی هم وجود دارد باید علت و
دلیل آنرا در جای دیگری جستجو و پیگیری کنیم.
کشور ایران باید از همه نظر علی الخصوص اقتصادی ،اجتماعی،
رفاهی و معیش��ت مردم نمونه باش��د و هیچکس دغدغه ای در
هیچ اموری نداش��ته باش��د ،پس باید دلیل ضعفها و کم و کاس��تی
ها را جستجو کنیم.
آیا این چراها و مش��کالتی که در باال مطرح ش��د پاس��خ ندارد؟
قطع ًا پاسخ دارد.
وقتیکه پول و ثروت و نیروهای مؤمن ،متخصص و دلسوز داریم
حتم ًا کارهای کش��ور بنحو مطلوب انجام ش��دنی اس��ت و باید به
آینده امیدوار باش��یم .پس اگر با وجود این همه (داش��ته هایمان)
ب��از ه��م کارها پیش نمیرود و "چرخ اقتصاد" مملکت لنگ میزند
بای��د مش��کل را در ج��ای دیگری جس��تجو کرد زی��را بطور قطع
دالیل و موانع دیگری در س��ر راه وجود دارد که س��دی در برابر
رش��د و ش��کوفایی کشورمان ایجاد کرده که قطع ًا قابل حل است
زی��را م��ا فاکتوره��ا و امکانات اصلی و س��رمایه های گرانبها را در
اختیار داریم.قطع ًا رفع مش��کالت و نابس��امانی های کشور و رشد
و شکوفایی اقتصاد ایران در سریعترین زمان امکانپذیر است فقط
کم��ی ه ّم��ت میخواه��د که اگر اندکی غیرت به خرج دهیم دیگر
اث��ری از مش��کالت اقتص��ادی و نارضایتی ها باقی نخواهد ماند،
پ��س بای��د همچن��ان به آینده امیدوار ب��ود و با حضور "جوانان" با
انگیزه و توانمند کمی ه ّمت کرد و برای سربلندی ایران و ایرانی
از جان مایه گذاش��ت.ضمن ًا همچنانکه امام خامنه ای دو س��ال
پی��ش در بیانی��ۀ "گام دوم انقالب" بخوبی فرموده و در نشس��ت
چن��د روز پیش با س��ران نظام نیز ی��ادآوری و تأکید نمودند ،همه
مسئولین علی الخصوص جوانان عزیز کشورمان باید به روشنی
بدانند که راه حل تمامی مش��کالت در داخل کش��ور میباش��د .در
این راس��تا نباید کس��ی گمان کند که «مشکالت اقتصادی ایران
فقط و فقط نشأت گرفته از تحریم هاست و علّ ِت وجود تحریمها
هم مقاومت ض ّد ا ِستکباری و تسلیم نشدن در برابر دشمن است

و تنها راه نجات کش��ورمان هم ،زانو زدن در برابر دش��من و بوس��ه
زدن بر پنجۀ گرگ است» که چنین تفکری ،خطایی نابخشودنی
است.پس مسئولین کشوری و همچنین "جوانان" آمادۀ جهاد باید
چش��م به امکانات و توانمندیهای داخلی بدوزند و جهت غلبه بر
"جنگ اقتصادی دشمن" و رشد و شکوفایی اقتصاد ایران بدنبال
آدرس غل��ط نرون��د و هم��ۀ راهکارها را در داخل و در اتحاد با هم
جس��تجو نمایند .آزموده را آزمودن خطاس��ت ،زیرا در بحث برجام
بخوبی دیدیم که چه انرژی و زمانی صرف ش��د و اما دس��ت آخر
میوه ای اعم از "سیب یا گالبی" نصیب ایران نشد و شخصی بنام
ترامپ آمد و با بی تعهدی ،برجام را بورطۀ نابودی کش��اند!!حال
بج��ای اینک��ه برای غلبه بر مش��کالت و ب��ی اثر کردن تحریمها
دوباره چش��م به آمریکایی ها و اروپایی ها بدوزیم و تمام وقت و
انرژی خودمان را مجدداً صرف گفتگو با آنان بنمائیم ،سعی کنیم
تا با توسل به داشته ها و امکانات داخلی ،چرخ تولید را به گردش
درآورده و تحریمها را بجای رفع ،بی اثر و بی تأثیر نماییم که کار
محالی نیس��ت ،فقط همت و غیرت میخواهد که باید تأکید کنم
که قدرت و توانمان بس��یار باالس��ت و نمره آن در دنیا  20اس��ت
اما حیف که از ه ّمت و ه ّمت ها خبری نیست!!البته ناگفته نماند
که باب مذاکره با خارجی ها و حتی کش��ورهای متخاصم هرگز
بس��ته نیس��ت و چنانکه تغییری در رفتار و عملکرد آنان مش��اهده
شود ،همراه با تکیه بر توانمندی های داخلی جهت بی اثر کردن
تحریمها ،میتوان مذاکرات با خارجی ها را نیز پیش برد ،منتهی با
این تفاوت که او ًال صد در صد به آنان امید نبسته ایم و همچنین
کالهمان را نیز محکم نگه داشته ایم تا از سرمان برندارند!!دست
آخر اینکه مسئولین و دولتمردان ما و همچنین "جوانان" کاردان
و با اش��تیاق ایران نباید صرف ًا بدنبال "رش��د اقتصاد ایران" باش��ند
بلکه باید بیش از هر چیز" ،توسعۀ ایران" را مد نظر قرار دهند .به
زبان ساده تر یعنی اینکه همه معترفند که کشور ایران طی چهل
سال گذشته در ابعاد مختلف رشد چشمگیری داشته است اما هنوز
جزء کش��ورهای "در حال توس��عۀ جهان" محسوب میشود!! پس
باید با سیاستها و برنامه های درست و با بهره مندی از نیروهای
جوان و باانگیزه ،بسوی "توسعۀ ایران" آنهم در تمامی ابعاد قدم
برداریم تا به توسعه همه جانبه برسیم و دیگر جزء کشورهای "در
حال توس��عه" نباش��یم بلکه ایران اسالمی به یک کشور "توسعه
یافت��ه" و ق��درت اقتصادی در جهان مبدل گردد.ضمن ًا کش��وری
که پس از حدود  15س��ال با اعمال ش��دیدترین تحریمهای بین
المللی ،هنوز محکم و استوار ایستاده پس از این به بعد هم میتواند
با س��ربلندی و با قامتی اس��توار در برابر خارجی ها قد علم کرده
و به راه خود ادامه دهد.مع الوصف کش��وری که کمر بزرگترین
مش��کالت را به خاک مالیده ،پس غلبه بر مش��کالتی همچون
مرتفع نمودن کس��ری بودجه و اقدام در جهت افزایش س��رمایه
گذاری ،به گردش درآوردن چرخ اقتصاد و جهش تولید و حمایت
از قشرهای ضعیف ،برایش مثل آب خوردن است که اگر تاکنون
انجام نشده و یا از این پس نیز انجام نشود ،هیچ ربطی به تحریمها
ندارد بلکه مسئولین و دست اندرکاران مربوطه( ،همت ،غیرت و
تمایلی) برای انجام آنها ندارند که برای غلبه بر مشکالت کشور،
ابتدا باید فکری به حال این مسئولین کرد و آنان را از سر راه رشد
و توسعه اقتصاد ایران برداشت.

