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کشاورزی
انتقاد فعاالن بخش کشاورزی به بخشنامه ارزی

صنایع غذایی و تبدیلی
متولی دولتی ندارد

گروه اقتص�ادی :اعضای کمیسیون کشاورزی،
آب و صنای��ع غذای��ی اتاق تهران در نشس��ت
خود به بس��ته حمایت از تولید وزارت صنعت،
معدن و تجارت انتقاد کرده و از دیده نش��دن
ی و تبدیل��ی در دس��تورالعمل
صنای��ع غذای 
جدید سیاس��تهای ارزی و تعیین گروههای
کاالی��ی دریافتکنن��ده ارز گالی��ه کردند .به
گفته منتقدان ،بخش بزرگی از ماش��ینآالت
و تجهیزات مخصوص صنایع غذایی و تبدیلی
در گ��روه کاالیی یک قرار نگرفت��ه و این اقدام
به تهدیدی برای تولید این بخش تبدیل شده
اس��ت .به گزارش «وطنامروز» ،کاوه زرگران،
رئیس کمیس��یون کش��اورزی اتاق تهران در
این نشس��ت گفت :براس��اس دس��تورالعمل
سیاستهای جدید ارزی به برخی ماشینآالت
تولی��د کاالهای اساس��ی ،ارز دولتی تخصیص
نیافت��ه که ای��ن موضوع در آین��دهای نزدیک
مشکالتی برای تولید ایجاد خواهد کرد .به گفته
زرگران ،این فهرست کامل نیست و با نقایصی
که درباره ماش��ینآالت دارد ،در  2س��ال آتی
طرحهای توسعهای کشور در بخش کشاورزی
و صنایع غذایی با مش��کل روبهرو خواهد شد.
زرگ��ران اف��زود :عالوهبر این ،خروج بس��یاری
از ماش��ینآالت تولیدی از گ��روه کاالیی یک،
هزینههای��ی را به بخش تولید تحمیل خواهد
کرد که درنهایت منجر به افزایش قیمت کاالها
خواهد شد و این افزایش قیمت در سبد غذایی
خانوار و امنیت غذایی کشور نمود پیدا خواهد
کرد .بهگفته عضو هیات نمایندگان اتاق تهران،
پ��س از امضای بخش��نامه ارزی و قرار گرفتن
کره خوراک��ی در غیر از گروه کاالیی یک ،این
محص��ول از کیلویی 51هزار توم��ان به 102
هزار توم��ان افزایش پیدا کرد .در ادامه چنگیز
اس��فندیاری ،مدیرکل دفت��ر صنایع تبدیلی
وزارت جهاد کشاورزی گفت :نظر وزارت جهاد
کشاورزی این بود که تجهیزات و ماشینآالت
مربوط به صنایع تبدیلی و زراعی که به صورت
مس��تقیم با تولید در ارتباط است در فهرست
گروه یک کاالیی برای دریافت ارز قرار گیرد اما
وزارت صنعت تنها با بخشی از این درخواست
موافقت کرده است .مهدی معصومی اصفهانی،
عضو هیات نمایندگان ات��اق تهران نیز گفت:
برخی از مواد دارویی و واکسنهای مخصوص
دام و طی��ور بهدلیل مش��کل تامین ارز ،امکان
ورود به کشور نیافته است و بزودی آثار و تبعات
ناگوار آن در صنعت دام و طیور نمایان خواهد
شد .وی با اشاره به بسته حمایت از تولید وزارت
صنعت ،معدن و تج��ارت تصریح کرد :از زمان
اج��رای طرح انتزاع ،صنایع تبدیلی بدرس��تی
نمیداند متولی این صنعت کدام وزارتخانه است
در حالی که به هر دو وزارتخانه صنعت و جهاد
کشاورزی پاسخگو است.
وزیر جهاد کشاورزی:

اگر حال کار کردن نداریم
عنوان یدک نکشیم

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در کشور
ما  ۸۰میلی��ارد دالر کاالی کش��اورزی تولید
میشود ،گفت پتروشیمیها در توزیع کود اوره
میان کش��اورزان کوتاهی میکنند .به گزارش
مهر ،محمود حجتی در شش��مین گردهمایی
سراسری کشت محصوالت زراعیاظهار داشت:
ما میتوانیم با دانش و اب��زار روز بهرهوری آب
را در گلخانهها ب��ه  ۱۰برابر افزایش دهیم ،در
حالی که جمعیت  ۱۰برابر نشده است .به گفته
وی ،کشاورزان ایرانی قریب به  ۸۰میلیارد دالر
کاال به قیمت جهانی تولید میکنند .وی خطاب
به مسؤوالن حاضر در جلس��ه افزود :اگر حال
کار کردن نداریم نباید عنوان با خودمان یدک
بکشیم .حجتی تاکید کرد ۸۰ :درصد مشکالتی
ک��ه مردم در حوزه زمین دارند در وزارت جهاد
کش��اورزی قابل حل است و مسؤوالن مربوطه
باید با جدیت به این مس��ائل رسیدگی کنند.
وی در بخش دیگری از س��خنان خود خطاب
به مسؤوالن مربوطه با تاکید بر اینکه در رابطه
با تامین نهادههای کشاورزی حساس و پیگیر
باش��ید ،اف��زود :از صفر تا صد این مس��ائل را
پیگیری کنید؛ این مسائل با تلفن و نامه قابل
پیگیری نیس��ت و اینگونه پیگیریها سودی
ندارد .ما موظفیم تا حصول نتیجه کامل چشم
از وظیفهای که بر عهده ما نهاده شده برنداریم.
وزیر جهاد کش��اورزی با اشاره به اینکه بخشی
از مش��کالت از بیرون به ما تحمیل میش��ود،
گفت :چن��دی قبل متوجه ش��دیم در برخی
مناطق کمبود کود وجود دارد ،مس��اله از این
قرار است که ش��رکتهای پتروشیمی ذخایر
کش��ور را میگیرن��د ،تبدیل به ک��ود کرده و
سپس با ارز چند تومانی صادر میکنند .وقتی
هم میخواهند به کش��اورز ما کود بفروش��ند،
ندارند .وی افزود :اینگونه که نمیش��ود 4/5 .تا
 ۵میلیون تن کود اوره در کشور تولید میشود
که  2میلیون تن آن را پتروشیمیها قرار است
به بخش کشاورزی بدهند اما اذیت میکنند.

وطن امروز

رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه با کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد

مجوز ورود اسکناس ارز به صرافیها و صادرکنندگان
پیمانسپاری ارزی احیا شد و دالر در مبادالت ایران ،روسیه و ترکیه حذف میشود

گ�روه اقتص�ادی :س��رانجام رئی��سکل بان��ک
مرک��زی بمب خب��ری ارزی را ترکاند و اعالم کرد
پیمانس��پاری ارزی احیا ش��ده و صرافیها به هر
میزان که میخواهند میتوانند ارز وارد کشور کنند.
به گ��زارش «وطنامروز» ،عبدالناصر همتی در
حاشیه جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای
اسالمی گفت :به صرافیها مجوز دادهایم خودشان
به کشور ارز وارد کنند ،از امروز(دیروز) هم به صورت
گس��ترده این کار آغاز ش��ده اس��ت .وی افزود :ارز
صادرکنندگان غیرنفتی با متوسط قیمت حدود 9
هزار تومان در هر یورو در اختیار واردکنندگان قرار
گرفته است؛ نزدیک به  2/5میلیارد دالر نیز ظرف
یک ماه گذشته ارز برای واردات کاالهای ضروری،
اساسی و مواد اولیه کارخانجات تهیه کردهایم و این
روند ادامه دارد .وی با بیان اینکه من یکبار گفتم
ذخایر ارزی بانک مرکزی ناموس بانک مرکزی است،
گفت :در واقع ذخایر ارزی بانک مرکزی متعلق به
ملت ایران است و ما به هیچوجه مجاز نیستیم این
ذخایر را تضعیف کنیم .خوشبختانه ظرف یک تا 2
ماه گذش��ته که در خدمت مردم در بانک مرکزی
بودهام ،ذخایر بانک مرکزی به صورت قابل توجهی
تقویت شد .همتی با بیان اینکه معتقدم ذخایر بانک
مرکزی باید تقویت ش��ود و ب��رای تأمین نیازهای
اساسی کشور کافی باشد ،اظهار داشت :بنده نگفتهام
سایر منابع بانک مرکزی از جمله منابع ارزی جاری
بانک مرکزی که از طریق صادرات نفت به دس��ت
میآی��د و همچنین منابع ارزی که صادرکنندگان
غیرنفتی در اختیار س��امانه «نیما» قرار میدهند،
در بازار وارد نمیش��ود؛ اینگونه نیس��ت ،حتما به
بازار وارد میشود .این برداشت از صحبتهای من
اشتباه بود .رئیسکل بانک مرکزی ادامه داد :بانک
مرکزی در بازار ارز دخالت خواهد کرد و این دخالت
موجب روند کاهنده در نرخ ارز در بازار شده است.
وی اف��زود :من هیچگاه درباره اینکه نرخ ارز زیاد یا
کم میشود ،صحبت نکردهام اما این ریسک در بازار
وجود دارد و مردم باید به این ریس��ک توجه کنند.
معتقدم وظیفه بانک مرکزی تأمین نیازهای واقعی
مردم در بازار صرافیهاس��ت .ای��ن را وظیفه خود
میدانی��م و حتماً این نیازها تأمین خواهد ش��د و
تمهیداتی اندیشیده شده است که این کار از طریق
بانکها و صرافیها انجام شود .همتی تأکید کرد :به
صرافیها مجوز دادهایم خودشان به کشور ارز وارد
کنند ،بنابراین صرافیه��ا مجازند ارز کاغذی را به
کش��ور وارد کنند .از امروز هم به صورت گسترده
این کار آغاز ش��ده اس��ت .رئیسکل بانک مرکزی
تصریح کرد :عالوه بر این اجازه دادهایم بخشی از ارز
گ�روه اقتصادی :حس��نروحانی
ارز
دیروز اعالم کرد اگر صادرکنندگان
چ��ه دولتی چه خصولت��ی ارز صادرات��ی را دیر به
سامانه نیما بفرستند به کشور خیانت کردهاند.
ب��ه گ��زارش «وطنام��روز» ،روند کاهش��ی
ن��رخ دالر که از چهارش��نبه آغاز ش��ده بود روز
گذش��ته نیز همزمان با  2اظهارنظر ادامه یافت؛
اولی اظه��ارات روحانی بود که تاخیر در ارائه ارز
صادراتی را خیانت به کشور دانسته بود و دومی
اظهارات رئیسکل بانک مرکزی که پیمانسپاری
ارزی به صورت اس��کناس در صرافیه��ا را آزاد
اعالم ک��رد .حس��ن روحان��ی در چهاردهمین
جشنواره ملی شهید رجایی اظهاراتی انجام داد
که س��یگنال مثبتی برای بازار ارز تلقی میشد.
روحان��ی دیروز پیش��رفت دول��ت الکترونیک را
مورد تأکید ق��رار داد و گفت :دولت الکترونیک
شفافیت ایجاد میکند ،امروز در بازار ارز التهاب
وجود دارد که بخشی از آن به خاطر فشار آمریکا
و خارجی اس��ت اما به عنوان رئیس دولت اعالم
میکنم بخشی از این التهاب منشأ داخلی دارد،
یعنی صادرکننده دولتی و خصولتی ارزی را که
باید در اختیار س��امانه نیما ق��رار دهد با تأخیر
 48س��اعته انجام میدهد و ای��ن کار خیانت به
کش��ور اس��ت .رئیسجمهور تصریح کرد :دیروز
به یکی از مس��ؤوالن تأکید کردم که اگر کسی
ای��ن کار را انج��ام داد در قدم اول او را عزل و در
قدم دوم ب��ه دادگاه معرفی کند که چرا این کار
را ک��رده و به خاطر افزایش س��هم خود به مردم
ایران صدمه وارد کرده است .روحانی خاطرنشان
کرد :مجموع صادرات غیرنفتی کشورمان ،حدود
 40میلیارد دالر اس��ت که امروز پس از گذشت
6ماه از س��ال باید  20میلی��ارد دالر آن به بانک
کشتیرانی اقدامات یکجانبه آمریکا بر امنیت
تجارت دریایی تاثیر منفی داش��ته
و سازمان بینالمللی دریانوردی نباید اجازه دهد یک
کشور برخالف مقررات بینالمللی امنیت دریایی را به
مخاطره بیندازد .به گزارش تسنیم ،محمد سعیدی،
مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در آیین
گرامیداشت روز جهانی دریانوردی با بیان اینکه چند
چالش مهم پیشروی حوزه دریانوردی جهانی است
که سازمان بینالمللی دریانوردی ( )IMOباید آنها را
مدنظر قرار دهد ،اظهار داشت :آنچه برای کشتیرانی

شماره 3 2530
بازار

مرغ کیلویی  10300تومان

رئی��س اتحادیه صنف فروش��ندگان پرنده
و ماه��ی از عرضه مرغ آم��اده طبخ به قیمت
 ۱۰۳۰۰تومان در بازار خردهفروش��ی خبر داد.
به گزارش تسنیم ،مهدی یوسفخانی افزود :روز
گذشته مرغ در کشتارگاه با قیمت  9200تومان
به عمدهفروشیها عرضه شده است .وی با بیان
اینکه قیمتهای اعالمشده به واحدهای صنفی
استعالمی اس��ت ،افزود :قیمت مرغ در مراکز
عمدهفروشی برای عرضه به واحدهای صنفی
 9400تومان تعیین شده است .وی ادامه داد:
قیمت مرغ ش��مال در خردهفروشیها 9700
تومان و در مرکز عمدهفروش��ی میدان بهمن
تهران  8700تومان است.
خودرو

منع خریداران سایپا
از پیشفروش ایرانخودرو

نما
کاهش قیمت طال و دالر در بازار
روز گذشته قیمت طال و سکه با کاهش همراه شد .به گزارش «وطنامروز» ،جلسه سهجانبه پوتین ،روحانی
و اردوغان تاثیر مناسبی روی بازار طال و سکه گذاشت .ابراهیم محمدولی ،رئیس اتحادیه صنف طال و جواهر
در این باره گفت :ش�نبه س�که تم�ام بهار طرح قدیم  4میلیون و  ۸۵هزار توم�ان و تمام بهار طرح جدید
4میلیون و  ۳۱۵هزار تومان فروخته شد و نیم سکه ،ربع سکه و سکه گرمی نیز به ترتیب  2میلیون و ۱۲۰
هزار تومان ،یک میلیون و  ۲۱۰هزار تومان و  ۶۱۶هزار تومان عرضه شد .وی افزود :یک مثقال طالی  ۱۷عیار
یکمیلیون و  ۵۱۵هزار تومان و یک گرم طالی  ۱۸عیار  ۳۵۰هزار تومان فروخته شد و اونس جهانی نیز به
قیمت  ۱۱۹۸دالر رسید .از سوی دیگر دالر پس از پشتسر گذاشتن نرخ  ۱۵هزار تومانی در هفته گذشته،
روز گذشته تا  ۱۳هزار تومان کاهش قیمت یافت ،یورو هم تا  ۱۵هزار و  ۴۰۰تومان معامله شد.

حاصل از صادرات که صادرکنندگان در سامانه نیما
وارد میکنند ،از طریق اس��کناس وارد کشور شده
و تحت نظارت بانک مرکزی عرضه ش��ود .وی ابراز
امیدواری کرد با حمایت و کمک مردم ،مش��کالت
ارزی کشور حل شود .همتی در ادامه گفت :دشمن
تالش دارد ما را تحت فشار قرار دهد .به گفته مقام
معظم رهبری ،تنها جنگ اقتصادی نیس��ت ،بلکه
جن��گ روانی و تبلیغاتی هم هس��ت .مردم پیروز
این می��دان خواهند بود و خدمتگزارانش��ان در
سیس��تم اقتصادی و بانک مرکزی آماده هس��تند
ب��ه مردم خدمت کنند .وی در پاس��خ به س��ؤالی
مبنی بر اینک��ه برخی صادرکنن��دگان ارز را وارد
بازار ثانویه نمیکنند ،بانک مرکزی برای اجبار این
صادرکنن��دگان جهت وارد کردن ارز به بازار ثانویه

چه راهکارهایی دارد ،گفت :بعضی صادرکنندگان
مهم مثل پتروش��یمیها و ف��والد و فلزات رنگی و
معادن کام ً
ال مشخص است که صادراتشان در سال
گذشته چقدر بوده است؛ اینها مکلفند ارز حاصل از
صادراتشان را به داخل کشور انتقال دهند .همتی
اظهار داش��ت :رئیسجمهور تأکید کردند که اگر
این صادرکنندگان در وارد کردن ارزشان به کشور
تأخیر کنن��د ،با آنها برخورد خواهی��م کرد .نظام،
بانک مرکزی و دولت ب��ه هیچوجه از این موضوع
نمیگذرد و کوتاه نمیآید .رئیسکل بانک مرکزی
گف��ت :صادرکنندگان غیرنفتی نیز باید ارز خود را
به کشور بیاورند .دیروز به گمرک بخشنامهای ارائه
دادیم که پیمانسپاری ارزی ضروری است و همه
صادرکنندگان باید در زمان صادرات ،تعهد پیمان

روحانی در چهاردهمین جشنواره ملی شهید رجایی:

تأخیر در تحویل ارز صادراتی خیانت به کشور است
مرکزی و س��امانه ارزی وارد
میشد اما چه کسی مسؤول
اس��ت؟ آی��ا میخواهیم این
را هم گ��ردن آمریکا و رژیم
صهیونیستی بیندازیم ؟ اگر
چه آنه��ا همواره ب��ه دنبال
ضربه زدن به نظام اسالمی ما هستند اما خودمان
چه کار کردهایم؟ رئیسجمهور گفت :از سازمان
امور اداری و اس��تخدامی میخواهم پس از این
زمان تحویل ارز مربوط به صادرات به سامانه نیما
را یک��ی از معیارهای اصلی در ارزیابی کیفیت و
عملکرد دستگاهها قرار دهد و هر دستگاهی که
یک ساعت زودتر ارز خود را تحویل داد ،تشویق
ش��ده و از طرف دیگر اگر دستگاهی یک ساعت
تأخیر داشت هم تنبیه شود .روحانی اضافه کرد:
البته اگر امروز دول��ت الکترونیک به طور کامل
مستقر ش��ده بود دیگر همه این مشکالت حل
ش��ده بود و نی��ازی نبود بنده ب��ا ناراحتی اینجا
چنین س��خنانی بیان کنم و نی��ازی نبود عزل
و نصب��ی ب��ر مبنای ای��ن تخلفات انجام ش��ود.
رئیسجمهور با بیان اینکه مش��کل آنجاست که
در استقرار کامل دولت الکترونیک عقب هستیم،
اظهار داشت :از آقای جهرمی و وزارت ارتباطات
و تمام دستگاههای مربوط دیگر موکدا ً میخواهم
روند استقرار و اجرای دولت الکترونیک را تسریع
بخش��ند .اگر میخواهیم روال اداری ش��فاف و
بدون معطلی اضافه باشد ،راهی جز آن نیست که
دولت الکترونیک را مستقر کنیم .رئیسجمهور

خاطرنش��ان ک��رد :از دهها
پزشک پرسیدهام چرا دارویی
را تجویز میکنید که فایده
ندارد ،میگویند اگر داروهای
کم��ی تجویز کنی��م دیگر
این بیمار پی��ش ما نخواهد
آمد ،این درحالی اس��ت که ی��ک رژیم غذایی و
اس��تراحتی کافی است تا مریض خوب شود .اگر
دولت الکترونیک کامل باشد ،معلوم میشود که
این مریض در طول س��ال چق��در آنتیبیوتیک
دریافت کرده اس��ت .روحانی با انتقاد از دریافت
بیش از حد کپی مدارک در ادارات دولتی ،اظهار
داش��ت :در هر ادارهای که گ��ذر مراجعهکننده
ب��ه آنجا بیفتد ،از او کپی بس��یاری از مدارک را
میخواهند ،در حالی که با کارت ملی باید همه
چیز را ببینیم ،کپی همان کارت را هم به صورت
دو طرف از مراجعهکننده طلب میکنند! روحانی
با بیان اینکه با مقاومت و روحیه ایس��تادیم و از
مشکالت عبور کردیم ،خاطرنشان کرد :مگر ملت
ما ملتی اس��ت که در برابر فشار یک گروه حاکم
جدید در کاخ سفید که خودشان هم نمیدانند
چ��ه میگویند و چکار میکنند ،س��ر خم کند؟
این گروه با همه درافتادهاند و نهتنها با جمهوری
اس�لامی ایران بلکه با دوستان قدیمی و سنتی
خود نیز روبهرو شدهاند .رئیسجمهور ادامه داد:
این گروه از طرفی ملت ایران را تحت فش��ار قرار
میدهند و از طرفی هر روز پیغام میفرستند که
بیایید با هم مذاکره کنیم .هر  2هفته نمیگذرد

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران:

آمریکا امنیت تجارت دریایی را به خطر میاندازد
ایران و دیگ��ر ناوگانهای تجاری بینالمللی اهمیت
دارد ،امنیت دریانوردی اس��ت .وی با اشاره به اینکه
 IMOمیتواند این امنیت را فراهم کند ،به اقدامات
خصمانه و یکجانبه و ایجاد محدودیتهای خودخوانده
آمریکا در مسیر حملونقل دریایی اشاره کرد و افزود:
اقدامات آمریکا در چند ماه گذشته به تجارت بینالملل

خدشه وارد کرده است .وی هزینه سوخت را مهمترین
بخش از هزینههای صنعت کشتیرانی دانست و افزود:
 IMOبای��د مصرانه و کامال جدی به حل مس��أله
سوخت کمسولفور اهتمام بورزد .از سوی دیگر ،کی
تاک لیم ،دبیرکل س��ازمان بینالمللی دریانوردی با
اش��اره به صعود سهپلهای کشتیرانی کانتینری ایران

ارزی را امضا کنند و تعهد بدهند ارز را ظرف  2ماه
به کشور بازگردانند .وی افزود :قیمت ارز هماکنون
برای صادرکنندگان خیلی ب ه صرفه است؛ بنابراین
باید این افراد ارز حاصل از صادرات را به کشور وارد
کنند و اجازه دهن��د واردات ،صادرات و تأمین ارز
بخوبی انجام شود.

■■جزئیات پیمان پولی دوجانبه با روسیه و ترکیه

رئی��سکل بانک مرک��زی درب��اره پیمانهای
دوجانب��ه ارزی نی��ز گف��ت :دی��روز در حض��ور
رئیسجمهور و رؤس��ای جمهور ترکیه و روس��یه
بحثه��ای دوجانبه مفصلی داش��تیم و توافقات
خوبی درباره صادرات انرژی مثل نفت و گاز و خرید
کاالهای اساسی و حل مشکالت بانکی انجام شد.
همتی ادامه داد :تأکید هر  3کشور این بود که دالر
از چرخه مبادالت  3کشور خارج شود و امیدواریم
در مذاکراتی ک��ه در آینده با بانک مرکزی ترکیه
و روس��یه داریم ،توافقات هر چه سریعتر اجرایی
ش��ود .وی تصریح کرد :در این صورت ،معامالت با
پولهای ملی  3کش��ور انجام میشود و بر اساس
نرخ واحدی که در نظر گرفته میش��ود ،مبادالت
انجام خواهد ش��د .رئیسکل بانک مرکزی گفت:
رئیسجمهور روسیه اعالم کرد بزرگترین اشتباه
اس��تراتژیک دولت آمریکا این اس��ت که خودش
کمک میکند ت��ا دالر از صحنه مب��ادالت ارزی
حذف شود.
که برای ما پیغام میفرستند بیایید مذاکره کنیم.
نرمش در پیام را ببینیم یا عمل ددمنشانه شما
را .اگر راس��ت میگویید و دوس��تدار ملت ایران
هس��تید چرا در زندگی مردم ایران میخواهید
فشار وارد کنید.
وی با بیان اینکه مردم ما هرگز تسلیم فشار
آمریکا نخواهند شد ،تصریح کرد :دولت امروز در
صف مقدم جنگ اقتص��ادی ،روانی و تبلیغاتی
قرار دارد .امروز روز گله ،رقابت و انتقام نیست،
بلکه امروز که در میدان نبرد هستیم روز وحدت
و انسجام اس��ت .من میفهمم کارمندان دولت
امروز در فش��ار معیش��تی و اقتصادی هستند،
چون حقوق ش��ما ثابت است .حقوق کارمندان
برای یک س��ال برنامهریزی میش��ود و هر چه
فش��ار اقتص��ادی افزایش یاب��د ،حقوقبگیران
ثابت بیشتر تحت فشار قرار میگیرند .روحانی
گفت :مس��ؤوالن رده باالی اجرایی باید به فکر
کارمندان باشند و شرایط را برای خدمترسانی
بهتر و بیش��تر برای آنها فراهم آورند .وی گفت:
بخش بزرگی از بحث ما با دوستان و همکاران،
اجرای بسته حمایتی بود ،ما میدانیم مردم در
س��ختی قرار دارند و زمان جنگ اس��ت و زمان
جنگ یعنی موش��کباران ،بمباران ،بنابراین ما
در ش��رایط جنگ اقتصادی ق��رار داریم و باید
آس��تینها را ب��اال بزنیم و با تم��ام قدرت برای
خدمت به کش��ور و این مردم بس��یج ش��ویم.
رئیسجمهور اظهار کرد :مردم ما باید احساس
کنند ک��ه اگر در این برهه پرفش��ار به ادارهای
مراجعه میکنند ،کار آنها به نس��بت س��ال ۹۶
زودت��ر انجام میش��ود؛ احترام آنه��ا در ادارات
دولتی بیشتر شده و این کمک شما کارمندان به
دولت و نظام است.
در رتبهبن��دی آلفا الینر گفت :صنعت کش��تیرانی
ستون فقرات تجارت جهانی است .همچنین عباس
آخون��دی ،وزیر راهوشهرس��ازی عدم پایبندی دولت
آمریکا به برجام و بازگش��ت تحریمه��ا را مهمترین
تهدیدهای حملونقل دریایی و واردات ایران دانست
و افزود :بیش از  5هزار کیلومتر خطوط س��احلی در
خلیجفارس ،دریای عمان و دریای خزر ۱۵ ،جزیره و
 ۹۰بن��در بزرگ و کوچک تجاری و صیادی س��بب
لونقل دریایی داشته
شده ایران جایگاه ویژهای در حم 
باشد.

گ��روه صنعت��ی ایرانخودرو اع�لام کرد:
مش��تریانی که در طرح فروش اخیر شرکت
سایپا ثبتنام کردهاند ،امکان حضور در طرح
آتی پیشفروش محص��والت ایرانخودرو را
نخواهند داشت .به گزارش ایسنا ،این شرکت
در اطالعی��ه خود درباره طرح آتی خود برای
پیشفروش  ۴۰هزار دس��تگاه خودرو ،اعالم
کرد« :گروه صنعت��ی ایرانخودرو به منظور
توزیع عادالن��ه محصوالت میان مش��تریان
واقعی طبق هماهنگی با گروه خودروس��ازی
سایپا ،کدملی همه مشتریانی را که در طرح
پیشفروش این ش��رکت ثبتن��ام کردهاند،
دریافت خواه��د کرد .هدف گ��روه صنعتی
ایرانخ��ودرو ای��ن اس��ت ک��ه خودروهای
تولیدی ای��ن گروه صنعت��ی در جامعه بین
مصرفکنن��دگان و مش��تریان نهایی توزیع
ش��ود و کس��انی برای خرید خ��ودرو اقدام
کنند که فق��ط نیازمند خودروی ش��خصی
و مصرفکنن��ده واقعی هس��تند .بنابراین از
ثبتن��ام خریداران خودرو از س��ایپا در طرح
پیشفروش ایرانخ��ودرو جلوگیری خواهد
شد.
قیمت برخی خودروهای داخلی (تومان)
نوع خودرو

کارخانه

پراید 131

بازار

22.709.000

35.000.000

پراید 111

21.324.000

38.000.000

پژو GLX 405

32.944.000

54.000.000

پژو SLX 405

35.150.000

59.500.000

پژو پارس

40.595.000

69.500.000

پژو  206تیپ 5

41.942.000

74.000.000

پژو  405دوگانهسوز

34.745.000

56.000.000

تندر پالس اتوماتیک

53.923.400

110.000.000

پژو  207اتوماتیک

54.364.000

112.000.000

ساندوراتوماتیک

54.644.000

113.000.000

رنو ساندرو استپوی اتوماتیک

61.000.000

126.000.000

رنو ساندرو دستی

48.956.000

95.000.000

سمندEF7

34.380.000

56.000.000

هایما S7

198.000.000 104.313.000

سمند LX

33.535.000

54.500.000

پژو V8 206

42.763.000

73.000.000

دنا پالس سفید

53.268.000

105.000.000

چانگان

138.000.000 74.952.000

سراتو با آپشن

113.062.000

208.000.000

هایما S5

98.640.000

168.000.000

پتروشیمی

افزایش قیمت مواد اولیه
تولید نایلون

قیمت مواد «پلیپروپیلن» و «پلیاتیلن»
از فرآوردهه��ای پتروش��یمی ک��ه در تولید
نایلون و س��لفون و بس��تهبندی مواد غذایی
و لبنیات ب��هکار م��یرود از کیلویی  ۵هزار
تومان در  5ماه پی��ش به کیلویی  ۱۸تا ۲۰
هزار تومان در حال حاضر رس��یده است .به
گزارش صداوس��یما ،علت اصلی این افزایش
بها ،عرضه بس��یار اندک ای��ن مواد در بورس
کاال و ج��والن دالالن و واسطههاس��ت.
مدیرعامل یک ش��رکت تولید پوش��ک بچه
در اینب��اره گفت :به علت کمبود س��لفون و
نایلون مخصوص بس��تهبندی ،تولید پوشک
بچه ب��از هم ب��ا مش��کل روبهرو میش��ود.
تعاونیهای زیرمجموعه اتحادیه پالس��تیک
هم در س��ایت خود اطالعرس��انی ش��فافی
ندارند که دولت چه مقدار مواد پتروش��یمی
پلیپروپیلن و پلیاتیل��ن در اختیار آنها قرار
داده تا بین تولیدکنندگان تقس��یم کنند .از
سوی دیگر بسیاری از تعاونیهای این صنف
نیز مواد پتروشیمی دریافتی را بهدلیل نبود
شفافیت ،در بین همکاران «خودی» تقسیم
میکنند .تولیدکنندگان قطعات پالستیکی
خودرو نیز نسبت به افزایش قیمت مواد اولیه
پتروشیمی اعتراض دارند ،زیرا میتواند یکی
از دالیل افزایش قیمت خودرو باشد.

