رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد:

افزایش  ۲۰درصدی بودجه در بخش منابع

گروه اقتصادی :نوبخت گفت:منابع کشور طی ۷ماهه امسال  ۲۰درصد افزایش
یافت و تخصیص اعتبارات عمرانی ۲برابر شده است.
محمدباقر نوبخت با اشاره به وضعیت تخصیص منابع و اعتبارات در سال  ،۹۷گفت :از
آنجایی که در هشتمین ماه سال جاری هستیم ارزیابی عملکرد بودجه پس از تصویب
آن بیش از هر چیزی اهمیت دارد .براساس گزارشات خزانه درباره نحوه تخصیص

اخبار

وزیر راه:

طرح های اولیه ساخت پل بین
شلمچه و عراق تهیه شده است

وزیر راه وشهر سازی با یادآوری تاکید رئیس جمهوری برای
ساخت پل شلمچه روی رودخانه اروند گفت :طرح های اولیه
ساخت پل  700متری شلمچه به عراق تهیه شده است.وزیر
راه :طرح های اولیه ساخت پل بین شلمچه و عراق تهیه شده
است«محمد اسالمی» افزود :برای ساخت این پل روی اروند
رود رایزنی های مورد نیاز با دولت عراق انجام شده است.
وی با بیان اینکه در نخستین سفر برای بررسی وضعیت ساخت
این پل عازم خرمشهر خواهم بود ،گفت :در این سفر ،شرایط
میدانی و محلی آغاز عملیات ساخت این پل مورد ارزیابی دقیق
قرار خواهد گرفت.وزیر راه و شهرسازی درباره هزینه ساخت
این پل نیز اظهارداشت :این پل با هزینه مشترک ایران و عراق
روی این رودخانه ساخته خواهد شد تا تردد مردم در این نقطه
مرزی تسهیل شود.به گزارش ایرنا ،طرح اولیه ساخت پل 700
متری شلمچه به عراق روی رودخانه اروند برای نخستین بار
در سال  1393مطرح شد تا با اجرای آن ،تردد وسایل نقلیه و
قطار بین دو کشور در منطقه بیش از پیش تقویت شود.از آنجا
که خواست عراقی ها در ساخت این پل ،فراهم شدن زمینه
کشتیرانی در آبراهه اروندرود است لذا در ساخت این پل باید
مسایل فنی و مهندسی دقیقی انجام شود.پیشتر عبای آخوندی
وزیر سابق راه و شهرسازی اعالم کرده بود که برای اتصال
ریلی  32کیلومتری خرمشهر به بصره از طریق این پل ،کار
طراحی ساخت خط آهن این مسیر توسط عراقی ها انجام و
حتی محل ایستگاه ها نیز مشخص شده و قرار است توسط
ایرانی ها و خط آهن توسط عراقی ها ساخته شود.شلمچه،
منطقهای مرزی در غرب خرمشهر و نزدیک ترین نقطه مرزی
به شهر بصره در کشور عراق است که قرار بود این پل در
مدت  20ماه روی اروند رود ساخته شود.عضو هیات مدیره
راهآهن جمهوری اسالمی ایران در این باره اعالم کرد :اتصال
مرز شلمچه به کشور عراق برای راه آهن جمهوری اسالمی
ایران دارای اهمیت است و تالش میکنیم تا اتصال ریلی میان
ایران و عراق هرچه زودتر برقرار شود«.سعید رسولی» افزود:
برای اتصال ریلی مرز شلمچه به بصره ،نیاز است یک پل و
یک قطعه ریلی به طول 32کیلومتر ساخته شود که مقدمات
امضای قرارداد آن فراهم شده است.وی افزود :در این زمینه،
با بنیاد مستضعفان مذاکراتی شده و این نهاد ،پیشنهادی
درباره آن ارائه کرده است.عضو هیات مدیره راهآهن جمهوری
اسالمی ایران اضافه کرد :در این زمینه بخشهای دیگری نیز
پیشنهادهایی برای ساخت خط آهن و پل در این مسیر ارائه
کردهاند و حوزه سرمایهگذاری راهآهن در حال مذاکره است و
امیدواریم به زودی شاهد عقد قرارداد ساخت این راهآهن و
اتصال مرز شلمچه به بصره باشیم.

بورس سبز پوشید

گروه اقتصادی :شاخص بورس در جریان معامالت دیروز
بازار سرمایه ۱۲۴۱واحد رشد کرد.در جریان دادوستدهای دیروز
بازار سرمایه تعداد  ۲میلیارد و ۳۵۷میلیون سهم و حقتقدم
بهارزش ۷۹۴میلیارد تومان در ۱۳۲هزار نوبت مورد دادوستد
قرار گرفت و شاخص بورس با رشد ۱۲۴۱واحدی در ارتفاع
۱۸۴هزار و ۱۵۹واحد قرار گرفت.بیشترین اثر مثبت بر رشد
دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای معامالتی بانک
ملت ،معدنی و صنعتی گل گهر و بانک صادرات ایران شد و در
مقابل نمادهای معامالتی نفت بهران ،صنایع پتروشیمی خلیج
فارس و پاالیش نفت تبریز با افت خود مانع افزایش بیشتر
شاخص بورس شدند.شاخصهای اصلی بازار سرمایه هم روز
مثبتی را پشت سر گذاشتند بهطوری که شاخص قیمت (وزنی
ــ ارزشی) ۳۶۱واحد ،کل (هموزن) ۳۴۹واحد ،قیمت (هموزن)
ی بازار اول و دوم
۲۴۶واحد ،آزاد شناور ۱۵۵۴واحد و شاخصها 
بهترتیب ۸۷۲و ۲۶۷۴واحد رشد کردند.بر اساس این گزارش،
در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۶۹۴میلیون ورقه
بهارزش ۳۵۸میلیارد تومان در ۹۲هزار نوبت ،آیفکس ۲۶واحد
رشد کرد و در ارتفاع ۲۰۱۱واحد قرار گرفت.
آگهی ابالغ دادخواست ودعوت به رسیدگی
آقا محمدعلی جعفری چراتی فرزند حجت اله دادخواستی به
خواسته مطالبه وجه به طرفیت آقای مهدی حبیبی مهر فرزند
پدرام تقدیم که به این شعبه ارجاع و بکالسه  13/970257شورای
ساری ثبت شده ،چون خوانده مجهول المکان می باشد حسب
دستور شورا طبق ماده  73ق.آ.د.م مراتب در یک نوبت در روزنامه
کثیراالنتشار درج و اگهی می شود که خوانده با مراجعه به دفتر
شورای حل اختالف ساری نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را
دریافت و در روز سه شنبه مورخ  97/9/20ساعت  9در شعبه 13
شورای حل اختالف حضور بهم رسانند واال رسیدگی و اقدام
قانونی معمول خواهد شد.
دبیر شعبه  13شورای حل اختالف ساری

بودجه  ،۹۷اگرچه منابع و مصارفی که در بودجه پیش بینی شده بود تا امروز تحقق
پیدا نکرده اما تمامی این منابع و مصارف نسبت به  ۷ماهه نخست سال گذشته رشد
قابل توجهی داشته است.
نوبخت با بیان اینکه خوشبختانه در  ۷ماهه نخست سال علیرغم تحریمها منابع
بیش از  ۲۰درصد افزایش پیدا کرد ،افزود :مصارف جاری نیز رشد داشته اما عمده
رشد کشور در اعتبارات عمرانی بوده است؛ تا ابتدای آبان ماه  ۹۷بالغ بر  ۳۰هزار
میلیارد تومان برای اعتبارات عمرانی پرداخت شده در حالی که در  ۷ماه نخست سال
 ۹۶پرداختها در این حوزه حدود  ۱۳هزار میلیارد تومان بود یعنی اعتبارات موردنیاز

طرحهای عمرانی در سال  ۹۷بیش از  ۲برابر سال  ۹۶پرداخت شد که اثرات آن در
رشد اقتصادی مشخص خواهد شد.
رییس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد :تمامی تالش ما این است که برای ماههای
باقی مانده سال  ۹۷دقت الزم برای تحصیل منابع و تامین اعتبار موردنیاز مصارف
انجام شود اگرچه با وجود نابسامانی بازار ارز تالش زیادی است اما به دنبال آن هستیم
که در بازار مالی به ویژه در منابع و مصارف ،بودجه ،سیاستهای مالی کنترل و ثبات
اقتصادی الزم را به وجود آوریم و همه پرداختهای از جمله حقوق کارکنان ،یارانه و
اعتبارات موردنیاز طرح های عمرانی انجام شود.

روزانمه

سودجویان بازار ارز غالف کردند

گروه اقتصادی :این روزها چشم بیشتر مردم
به بازار طالو ارز است ،چراکه رسانه های بیگانه با
اخبار نادرست موجب تشویش اذهان عمومی در
این حوزه شده اند.
بازار ارز در ریلی روان به نام ثبات در نرخ اسعار
خارجی در حال حرکت است؛ به طوری که در
یک الی دو هفته گذشته تا به امروز هیچ جهش
نرخی رخ نداده و همچنان تقاضا برای ارز با
کمترین میزان رو به روست  .هم اکنون دالر در
بازار غیررسمی حدود  14الی  14.300هزار تومان
در حال عرضه است.
یورو نیز طبق اعالم روزانه بانک مرکزی به
مسافران،دانشجویان و فرصت های مطالعاتی با
نرخ  14هزار و  307هزار تومان عرضه می شود.
متقاضیان ارز واقعی شدند
یک منبع آگاه در بانک ملی اظهار کرد :روزهای
اخیر تغییرات نرخی در بازار ارز مسافرتی و
دانشجویی مشهود نبوده و بازار در روند بسیار
ثابتی قرار گرفته بود ،به نظر می رسد واقعی شدن
متقاضیان این بازار مشکالت قبل را نیز از بین
برده است.
همچنین طبق مشاهدات عینی از بازار ارز واقع
در میدان فردوسی ،جوی آرام بر بازار حاکم است
 ،بسیاری از افراد فعال در صرافی های این مکان
نیز معتقدند حذف تقریبی دالل ها و تاثیر مجازات
سنگین مخالن بازار ارز ،باعث شده است تا
معامالت ،جامه واقعی بر تن کرده و دالل ها
زمینه را برای فعالیت خود مناسب نبینند.
میزان عرضه و تقاضای بازار آزاد ارز
فرصت سودجویی را از شیادان گرفت

یکی از صرافان فعال در بازار ارز با اشاره به
شایعات مطرح شده مبنی بر بازگشت گرانی به
این بازار گفت :به نظر می رسد این فعالیت های
منفی از جانب عده ای در خارج از کشور تغذیه
می شود زیرا بازار ارز این روزها  ،جو شلوغی
را مشاهده نمی کند وصرافی ها نیز با نرخ های
کامال معقول در حال معامله هستند.
وی اظهار کرد :با توجه به تجربه این جانب در
بازار ارز  ،دیگر شاهد روند صعودی قیمت ارز
نخواهیم بود .چرا که آن اضطراب موجود در بازار
نیز بیشتر بر پایه مانُور جنگ روانی ایجاد می شد.
همچنین شایان ذکر است که نظارت جدی و
دقیق بانک مرکزی ،بر میزان عرضه و تقاضای
بازار آزاد ارز این جرات را از برخی سودجویان
گرفت تا با دستکاری نرخ ها به صورت دلخواه
موجب برهم زدن بازار ارز باشند.
رجز خوانی همتی برای تحریم های
تکراری و بی تاثیر آمریکا
بر اساس این گزارش عبدالناصر همتی ،رئیس
کل بانک مرکزی به صراحت اعالم کرده که
آمریکا در تحریم کامل نفت ایران و به صفر
رساندن آن به هر دلیل و بهانهای ناکام شده
است .با معافیت تدریجی کشورهای متعدد از
تحریم خرید نفت ایران ،فضای آتی تجاری و
درآمدی کشور مشخصتر میشود.
همچنین به این نکته هم اشاره کرده است که
در ماههای اخیر ،ایران ذخایر ارزی خود را به حد
مطلوب رسانده و متناسب با شرایط در حال تغییر،
حتی در شرایط بسیار نامحتمل به حداقل رساندن
صادرات نفت ،برنامه متناسب با آن را دارد.

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرده که این
بانک ،با تنظیم دقیق منابع و مصارف ارزی
کشور ،تالش خود را همانطور که در هفتههای
اخیر نشان داد بر ثبات بازار پول و ارز متمرکز
کرده و تقویت تدریجی و روز افزون پول ملی
و افزایش رقابت پذیری اقتصاد و جلوگیری از
نوسانات را هدف قرار داده است .
وی این وعده را هم داده است که بانک مرکزی
در کنار برنامه ریزی برای تعادل بازار ارز و کنترل
تورم در کنار دولت ،وضعیت معیشتی و رفاهی
مردم ،خصوصا دهک های پایین درآمدی را
مدنظر دارد و از هیچ کوششی برای بهبود شرایط
فروگذار نمی کند.
تقاضای غیر منطقی برای خرید سکه و
طال و همچنین ارز مشاهده نمی شود
محمد کشتی آرای ،رئیس کمیسیون تخصصی
طال و جواهر اتاق اصناف ایران اظهار کرد :بازار
در شرایط مطلوبی به سر می برد و کامال آرامش
در آن حس می شود .وی افزود :تقاضای غیر
منطقی برای خرید سکه و طال و همچنین ارز
مشاهده نمی شود و این امر بیانگر واقعی شدن
بازار و کوتاه شدن دست دالل ها از این بازار
است .کشتی آرای از وجود ثبات در بازار در دو
هفته گذشته تا کنون خبر داد و گفت :این آرامش
به دو دلیل بوجود آمده است یکی از این دالیل
واقعی شدن متقاضیان است.
این اظهار نظرها همگی از بی تاثیری فشار روانی
از آن سوی مرزها بر اقتصاد ایران خبر می دهد
چراکه تحریم ها بحث جدید و نوظهوری نیستند
و تنها با زبان های مختلفی برای ایران تعریف
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می شوند و کارشناسان و مسئوالن مربوط همواره
آمادگی خود را برای مقابله با این موضوع اعالم
کرده اند.
برقراری کانال مالی با اتحادیه اروپا
کامران سلطانی زاده ،مدیر روابط عمومی کانون
صرافان ایرانیان با اشاره وضعیت فعلی بازار آزاد
ارز گفت :شرایط مطلوب حال حاضر در بازار ارز،
به مدیریت به جا و برنامه ریزی صحیح بانک
مرکزی بر می گردد.بسیاری از خبرگزاری های
آنسوی مرزها به تاثیر تحریم ها بر ایران پرداخته
اند که ما معتقدیم این تحریم ها تنها یک بار
روانی است و تاثیر چندانی بر بازارهای ما نخواهد
گذاشت زیرا این موضوع برای ما جدید و نوظهور
نیست.
وی افزود :زمانی که بانک مرکزی صرافی ها
را به رسمیت شناخت و اجازه تعیین نرخ را به
صورت مستقل در اختیار آن ها قرار داد به نوعی
آبی به روی آتش این نهادها ریخت.صرافی ها
از چند ماه قبل منابع خود را از طریق عرضه و
تقاضا تامین می کردند که این روند هم اکنون
نیز ادامه دارد.
مدیر روابط عمومی کانون صرافان ایرانیان گفت:
عامل دیگری که منجر به واقعی سازی بازار ارز
شد ،ایجاد بازار توافقی برای تجاری بود که نیاز به
تهیه ارز فوری و واردات کاالی مورد نظر خود را
داشته اند .وی ابراز کرد :اما اصلی ترین موضوعی
که منجر به ایجاد آرامش فعلی در بازار ارز شده
است ،کوتاه کردن دست دالالن و سودجویانی
که هم به صورت واقعی و هم به صورت مجازی
در کانال و گروه ها فعالیت می کردند  ،است .

اقتصادی
سه شنبه  15آبان  1397شماره 205
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تورم در جامعه روز به روز بيشتر خود را به رخ مردم مي
کشد .گرانی گوشت ،مرغ ،مسکن ،پوشاک ،لباس نوزاد،
حبوبات و ...امان مردم را بریده است .از مسئوالن تقاضا
داریم که بیشتر به فکر مردم عادی در جامعه باشند زیرا
کمرشان زیر بار این همه مشکالت خم شده است.
شهروندی از ساری
افزايش بي رويه اجاره خانه در سراسر کشور به ويژه ساری
و شهرهای مجاور باعث نگراني مستاجران شده است.
مسئوالن در برابر گرانيها به خصوص معضل مسکن که
مهم ترين موضوع روز است ،بيشتر به فکر باشند.
شجاعی از ساری
اخبار
مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی
منطقه  ۲کشور خبرداد:

خرید تضمینی بیش از
 2هزار و  551تن سویا در مازندران

دو خبر از روابط عمومی جهاد کشاورزی مازندران

مدیریت جهاد کشاورزی قائم شهر اعالم کرد:

تولید ساالنه  1700تن گوشت قرمز در قائم شهر

مدیر جهاد کشاورزی قائم شهر گفت :تولید ساالنه گوشت قرمز این شهرستان به میزان یک هزار
و  706تن است که بعد از کشتار و تائید الشه به قصابان تحویل و سپس به دست مصرف کننده
می رسد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران ،مجید جعفری اظهار کرد :رزمایش
واکسیناسیون دام در هفته پدافند غیرعامل در شهرستان قائمشهر انجام شد.
مدیر جهاد کشاورزی قائمشهر با بیان اینکه این شهرستان در زمینه دام و طیور فعالیت خوبی دارد،
گفت :جعمیت دام سنگین شامل گاو اصیل ،گاو دورگ و گاو بومی به تعداد  31هزار و  265راس
و جعمیت دام سبک شامل گوسفند و بره به تعداد  49هزار و  688راس می باشد.
جعفری خاطرنشان کرد :تولید ساالنه گوشت قرمز این شهرستان به میزان یک هزار و  706تن
است که بعد از کشتار و تائید الشه به قصابان تحویل و سپس به دست مصرف کننده می رسد.

مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد:

افزایش  50درصدی تولید عسل در گلوگاه

گروه اقتصادی :مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه گفت :تولید عسل این شهرستان در سال جاری
نسبت به سال گذشته  50درصد افزایش داشت. .
غالمرضا قنبری با اشاره به انجام عملیات آماربرداری زنبورستانهای شهرستان گلوگاه همزمان با
سراسر کشور در سال جاری ،گفت :تولید عسل در زنبورستانهای این شهرستان در سال جاری در
مقایسه با سال قبل رشد  50درصدی داشت.
وی افزود :تولید عسل این شهرستان در سال گذشته  29تن بود که این رقم در سالجاری به 43
تن افزایش یافته است.
وی با اشاره به افزایش  30درصدی تعداد کلنیهای زنبور عسل این شهرستان در سالجاری ،گفت:
سال گذشته تعداد کلنیهای زنبور عسل این شهرستان سه هزار و  265کندو بوده که در سالجاری
این تعداد به چهار هزار و  100کندو رسید.

معاون طرح و توسعه آب منطقه ای مازندران اعالم کرد :

بهسازی و مرمت  33قطعه آب بندان با هزینه ی  368میلیارد ریال در سال  96و 97

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران ،مهندس حیدر
داودیان معاون طرح و توسعه آب منطقه ای مازندران از بهسازی
و مرمت  33قطعه آب بندان در  18ماه گذشته توسط شرکت آب
منطقه ای مازندران خبر داد.
وی با اشاره به ضرورت الیروبی و بهسازی آب بندان ها از جمله
ذخیره سازی آب کشاورزی برای فصول گرم سال ،افزایش محصول
در سطح و تقویت سفره ی آب زیرزمینی گفت :بالغ بر  800قطعه
آب بندان در استان مازندران وجود دارد که این تاسیسات به دلیل
قدمت دیواره های آن دچار فرسایش شده ،مخازن آن انباشت
از رسوب گردیده و آبگیر ورودی آن مسدود شده و دریچه های
خروجی آن که عمدتا سنتی و با مصالح چوب بوده از بین رفته و
نیازمند بهسازی و مرمت است.
معاون طرح و توسعه آب منطقه ای مازندران با بیان اینکه آب بندان
ها نقش تعیین کننده ای در تامین آب زراعی در ایام خشکسالی
دارند افزایش ذخیره سازی آب در آب بندان ها را مهم برشمرد و
گفت :بهسازی این آب بندان ها ضمن آنکه موجب حفظ و پایداری

این تاسیسات می گردد نگرانی کشاورزان را برطرف نموده و آب
مطمئنی در فصل زراعی در اختیار کشاورزان قرار می دهند.
داودیان افزود :کل پتانسیل آب سطحی استان  4/5میلیارد متر
مکعب است که از این مقدار ساالنه حدود  2/5میلیارد متر مکعب

در بخش کشاورزی مصرف می شود که سهم آب بندان های ما
در تامین آب زراعی حدود  370میلیون متر مکعب است که معادل
16درصد از آب موردنیاز بخش کشاورزی و  8درصد پتانسیل آب
سطحی استان است.داودیان در پایان با اشاره به مشارکت تعداد 20
روستا در بازسازی و مرمت  20قطعه آب بندان در سال های  96و
 97با سرمایه گذاری  350میلیارد ریال افزود :در استان حدود 250
قطعه از آب بندان از  820قطعه آب بندان موجود در استان به دلیل
تخریب دیواره ها ،بارگذاری رسوب در اولویت برنامه های بهسازی
و الیروبی شرکت آب منطقه ای مازندران قرار دارند که اعتبارات
دولتی پاسخگو نیست لذا از بهره برداران و ذی نفعان خواست
مشارکت بیشتری در این زمینه داشته باشند و از تسهیالت اعطایی
که دولت برای این گونه طرح ها در نظر گرفته است استفاده کنند و
شرکت آب منطقه ای مازندران نیز در این زمینه ضمن صدور مجوز
برای الیروبی و مرمت آب بندان ها ،پشتیبانی های الزم را در زمینه
ارائه خدمات فنی و نظارتی به نمایندگان کشاورزان جهت الیروبی و
مرمت آب بندان ها ارائه خواهد نمود.

چرا وزارت صنعت کاالهای احتکاری را در بازار توزیع نمیکند؟
گروه خبر :درحالی که  ۸۰درصد پروندههای
احتکار مختومه شده اما اقدامات دفتر امور خدمات
بازرگانی وزرات صنعت ،معدن و تجارت تنها
منجر به توزیع  ۸درصد کاالهای احتکاری در
بازار شده است.
سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات
حکومتی چندی پیش در نشست خبری اعالم
کرد که با وجود اینکه  80درصد پروندههای
احتکار مختومه شده است اما وزارت صنعت،
معدن و تجارت تنها  8درصد کاالهای احتکاری
کشف شده را در بازار توزیع می کند.
وی افزود :عرضه کاالهای این پرونده ها به عهده
ادارهکل صنعت ،معدن و تجارت هر استان است.
وی با اشاره به اینکه استعالم قیمت عرضه یکی
از عواملی است که عرضه را به تعویق میاندازد،

گفت :تالش ما این است که کاالی احتکاری
ظرف  15روز عرضه شود اما مثال  4هفته طول
کشید که سازمان حمایت قیمت  30میلیارد
پوشک احتکار شده در استان البرز را اعالم کند.
برای پیگیری این مشکالت در چند مرتبه به
سراغ محمد قبله مدیرکل دفتر امور خدمات
بازرگانی وزرات صنعت ،معدن و تجارت رفتیم
اما پاسخی از نامبرده در این باره ارائه نشد و به
عنوان مسئول این بخش حاضربه شفاف سازی و
پاسخگویی به مردم نشد.
عالوه بر عدم پاسخگویی قبله به عنوان یکی از
مدیران ،سینکی معاون مستعفی و سابق بازرگانی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت و ما فوق قبله
نیز اعتقادی به پاسخگویی به رسانه ها نداشت
به طوری که در زمان مسئولیت ،در واکنش به

سایت روزنامه وارش

گرانی ها گفته بود :رسانه ها چرت و پرت نگویند.
بنابراین گزارش،حسن یونس سینکی در  7مهر
سال جاری در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه
جامع تجارت ،انبارها و مراکز نگهداری کاال
در که در حلقه خبرنگاران قرار گرفت دوباره
اظهارات عجیبی بیان کرد.وی درباره روند
توزیع کاالهای احتکاریگفت:کاالهای احتکار
شده باید در چارچوب و به صورت توزیع آن
نیز درباره آنها تصمیمگیری شود و روند توزیع
کاالهای احتکاری تا به امروز صحیح نبوده است.
تصمیمگیری در مورد کاالهای احتکار شده و
شیوه توزیع آنها نیازمند هماهنگی گستردهای
است و مجوز خاصی از سران  3قوه برای توزیع
آنها در خواست شده است که پیشنهاد شده است
در جلسهای با حضور سران  3قوه در این باره

تصمیمگیری شود.
بنابراین گزارش در شرایطی که موجودی هرکدام
از این انبارها میتوانند نیاز خود آن منطقه یا شهر
را برای هفتهها یا ماهها تأمین کند اما مشخص
نیست که وزارت صنعت ،معدن و تجارت یا دفتر
امور خدمات بازرگانی آن به چه دلیل برای توزیع
کاالهای این انبارها به این اندازه تعلل میکند.
مدیرانی که عملکردی ندارد و حاضر به شفاف
سازی و پاسخگویی به مردم نیستند بهتر است
جایگاه خود را به مدیرانی تازه نفسی دهند
که انگیزه الزم برای کار دارند ،که با توجه به
رویکردی که از رضا رحمانی وزیر جدید و جوان
صنعت معدن و تجارت سراغ داریم به نظر می
رسد که این وزارتخانه دستخوش تغییرات
گسترده ای در سطح مدیران خود باشد.
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از آغاز فصل خرید دانه روغنی سویا تاکنون ،کشاورزان بیش
از  2هزار و  551تن سویا تحویل مراکز خرید تضمینی
شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه  2دادند.به گزارش
روابط عمومی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲
کشور ،مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه
 ۲کشور با بیان این مطلب اظهار داشت :تاکنون بیش از 2
هزار و  551تن دانه روغنی سویا به ارزش  59میلیارد و
 146میلیون ریال تحویل مراکز خرید تضمینی دانه روغنی
این شرکت در مازندران شد.سید محمد جعفری افزود :مراکز
خرید تضمینی این محصول در کارخانه آرد پاکسابان گلوگاه،
شرکت بهپاک بهشهر ،سیلوی شهید میرزاپور نکا ،کارخانه آرد
سورک ،کارخانه آرد دستاس ساری ،کارخانه آرد نمونه جویبار،
انبار دانههای روغنی بهنمیر و انبار دانههای روغنی سیمرغ
همچنان آماده تحویل سویا از کشاورزان استان می باشند.وی
در پایان با اشاره به قیمت خرید تضمینی سویا از کشاورزان
گفت :هر کیلو دانه روغنی سویا با  2درصد ناخالصی و ۱۲
درصد رطوبت  ۲۴هزار و  ۶۹۴ریال خریداری میشود.
وزیر اقتصاد؛

برنامه و اراده آهنین برای عبور از
شرایط کنونی داریم

وزیر اقتصاد با بیان اینکه با یک برنامه منسجم می توان از
شرایط ویژه تحریم عبور کرد ،گفت :در کشور ابزار ،موقعیت و
امکانات عالی داریم که با استفاده از این ابزارها می توان از این
شرایط عبور کرد.فرهاد دژپسنددر جلسه شورای معاونین این
وزارتخانه که با حضور رییس جمهور برگزار شد ،اظهار داشت:
در وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامه های مشخصی تدوین
شده تا در زمینه اداره بهتر دولت ،بهبود فضای کسب و کار،
سرعت بخشی به سرمایه گذاری و در نهایت رشد و حل
معضل بیکاری و همچنین در زمینه کنترل و مدیریت تورم
عملکرد بهتری داشته باشیم.وی گفت :این برنامه ریزی ها در
قالب امور گمرکات ،کارآمدسازی امور مالیاتی کشور ،اصالح
نظام بانکی ،استفاده از فرصت های سرمایه گذاری خارجی،
مناطق آزاد و همچنین امور بیمه ها قابل تحقق خواهد بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بازار سرمایه یکی از
ابزارهای مهم برای عبور از شرایط کنونی است ،اظهار داشت:
دولت ،سرمایه های گرانقدر و انباشته شده ای در اختیار دارد
که می تواند با خصوصی سازی ،زمینه استفاده بهتر از این
دارایی ها را ،به نفع مردم ،فراهم آورد .دژپسند شرایط کنونی
را شرایط ویژه ای خواند و اراده ،همدلی ،همکاری ،تعاون و
پشتکار را از ملزومات مقابله با برنامه های سخت دشمن و
خنثی کردن این فشارها عنوان کرد.وی ادامه داد :در دوران
پس از انقالب ،کمتر دوره ای از نظر حساسیت ،مشابه این
دوره بوده است.وی با تاکید بر اینکه با یک برنامه منسجم
می توان از این شرایط ویژه عبور کرد ،افزود :در کشور ابزار،
موقعیت و امکانات عالی داریم که با استفاده از این ابزارها می
توان از این شرایط عبور کرد.دژپسند با بیان اینکه وزارت امور
اقتصادی و دارایی به معنای واقعی کلمه ،یک ابر وزارتخانه
است گفت :دامنه فعالیت های این وزارتخانه به گونه ای است
که می تواند در حوزه های مختلف حضور یافته و شرایط
را برای عبور از این دوران فراهم کند.وزیر امور اقتصادی و
دارایی با یادآوری اینکه در شرایط فعلی ،دشمن در صدد نا
امید کردن و انقطاع مردم از حکومت است افزود :در مقابل،
ما هم برنامه های اجرایی مشخص و هم اراده آهنین داریم.

