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شناسایی ظرفیت  اشتغال زایی ۱۲۷ 
روستای کانونی 
مدیرعامل صن��دوق کارآفرینی امید با اش��اره به 
شناسایی ظرفیت  اشتغال زایی ۱۲۷ روستای کانونی،در 
قالب طرح اش��تغال زایی روس��تایی و عش��ایری گفت: 

ظرفیت اشتغال بالقوه این مناطق، بالفعل می شوند.
اصغر نوراهلل زاده با بیان اینکه حدود ۵ هزار روستای 
کانونی برای مداخالت توسعه ای اشتغال شناسایی شده 
است، گفت: این طرح در قالب برنامه »یک روستا - یک 
محصول« اجرا ش��ده که در گام نخس��ت ب��ا مداخالت 
توس��عه ای ظرفیت های اقتص��ادی و اش��تغال در ۱۲۷ 
روستا شناسایی شده است که در این فرایند با مداخالت 
توسعه ای آنها را راهنمایی می کنیم تا فعالیت های اقتصادی 

و اشتغال خود را در این ظرفیت ها متمرکز کنند.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به پرداخت 
۱۲۰۰ میلی��ارد توم��ان از مجموع ۱۲ ه��زار میلیارد 
تومان اعتبار مربوط به اش��تغال روس��تایی، آیا حسب 
دس��تور رئیس جمهور تا پایان شهریور کل این منابع 
تخصیص داده و پرداخت می ش��ود؟ گفت: براس��اس 
اع��الم رئیس جمهور، به دس��تگاه های اجرایی تا پایان 
ش��هریورماه مهلت داده ش��ده تا نس��بت به بررس��ی 
طرح ه��ا و تعیی��ن تکلیف مناب��ع ۱.۵ میلیارد دالری 

تسهیالت اشتغال روستایی اقدام کنند.  مهر
 

میوه طال شد
انواع میوه طی هفته های گذش��ته با افزایش قیمت 
مواجه ش��ده و قیمت آن در ب��ازار مصرف از خیابانی به 
خیابان دیگر و از مغازه ای به مغازه  دیگر متفاوت است که 
رئیس اتحادیه فروش��ندگان میوه و سبزی می گوید این 
شرایط فقط برای بازار خرده فروشی نیست بلکه قیمت ها 
در بازار مرکزی میوه و تره بار هم، مثل طال ساعتی تعیین 

می شود و نظارت مناسبی در این زمینه نیست.
 طی هفته های گذش��ته قیمت انواع میوه نس��بت 
ب��ه گذش��ته ب��ا افزایش چش��مگیری مواجه ش��ده و 
براس��اس آخرین آمار بانک مرکزی از متوس��ط قیمت 
خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته 
منته��ی ب��ه ۲۵ خردادماه گروه میوه ه��ای تازه با ۲۸ 
درصد افزایش قیمت نسبت به هفته مشابه ماه قبل و 
۳۷.۳ درصد افزایش قیمت نسبت به هفته مشابه سال 
قبل مواجه شده است. که در این میان گیالس با ۴۶.۴ 
درص��د، پرتقال درجه یک با ۵۶.۲ درصد، موز با ۶۰.۳ 
درصد و هندوانه با ۷۵.۴ درصد بیشترین افزای قیمت 

را در بازار میوه تجربه کرده اند.
به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی، 
ای��ن فاصله قیمت میوه ارتباطی با فروش��ندگان میوه 
ندارد و آنها فقط توزیع کننده این محصوالت هس��تند 
و خودشان در تهیه بار با چنین مشکلی مواجه هستند 
و ان��واع می��وه را از مرکز میوه و تره ب��ار با قیمت های 

مختلفی خریداری می کنند.  ایسنا

حضور سهامداران اروپایی در بورس ایران 
 مدیرعامل ش��رکت س��پرده گذاری وجوه با بیان 
اینکه بیشتر س��هامداران خارجی بورس ایران، از اروپا 
هس��تند، گفت: اکنون از ۴۳ کش��ور جه��ان در بازار 

سرمایه حضور دارند.
حسین فهیمی افزود: آمریکا، فرانسه، آلمان، انگلیس، 
روسیه، اسپانیا، س��وئیس، لهستان از جمله کشورهایی 
هس��تند که س��هامدارانی از آنها در بازار س��رمایه ایران 
فعالیت دارند. وی ادامه داد: با برقراری کمترین گشایش، 

امکان توسعه تعامل با بازارهای جهانی وجود دارد.
وی درب��اره تعامالت جهانی نیز گف��ت: با ۶ نهاد 
بین الملل��ی که در آنه��ا عضویت داری��م، همکاری را 
ادامه خواهیم داد؛ همچنین با ۱۴ شریک از پنج قاره 

جهان، تفاهمنامه داشته و همکاری می کنیم.
فهیمی گفت: بعد از ابالغ سیاست های جدید ارزی، 
اساس مجوز واردات فقط ثبت سفارش نیست و واردات 
منوط به تخصیص ارز است. وی با بیان اینکه فرصتی ۶ 
ماهه برای تحویل ارز حاصل از صادرات به س��امانه نیما 
در نظر گرفته ش��ده است، گفت: با توجه به اینکه هنوز 
بخش��ی از ارز حاصل از صادرات به س��امانه نیما عرضه 
نشده است، اکنون با تقاضای انباشته مواجه هستیم اما 
در بخش عرضه، منابع کافی در اختیار نداریم.  ایرنا

 حذف دالر ۴۲۰۰ تومانی 
برای واردات لوازم  خانگی 
رئیس انجمن صنایع ل��وازم خانگی ایران افزایش 
قیمت لوازم خانگی را کمتر از حد واقعی آن دانس��ت 
و گفت: هن��وز حذف دالر ۴۲۰۰ تومانی برای واردات 
لوازم خانگی رس��ما ابالغ نشده است که ضرورت دارد 

در این زمینه شفاف سازی شود.
حبی��ب اهلل انصاری با بیان اینک��ه درباره احتمال 
ح��ذف دالر ۴۲۰۰ تومانی برای واردات لوازم خانگی، 
اظهار کرد: هنوز تغیی��ر ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز آزاد 
برای واردات لوازم خانگی به صورت رسمی ابالغ نشده 
است. در ابتدا باید از زمینه های اجرایی این کار مطلع 
ش��ویم و یک��ی از موارد و دغدغه های��ی که درپی این 
تصمیم پیش می آید مشکالت در مسیر واردات است.

وی افزود: باالخره مس��اله این اس��ت که باید این 
موضوع شفاف شود و اگر می گویند ارز ۴۲۰۰ تومانی 

می دهیم واقعا این امر عملیاتی شود.  ایسنا

اخبار

کاهش واردات و افزایش صادرات در سومین ماه سال
معاون صادراتی وزی��ر صنعت، معدن و تجارت، ارزش واردات کاال از ابتدای 
امسال تا بیست و هفتم خردادماه را ۱۰ میلیارد دالر اعالم کرد و گفت: این رقم 

نسبت به مدت زمان مشابه پارسال، ۵.۶ درصد کاهش داشته است.
مجتبی خسروتاج در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 

و کشاورزی تهران، افزود: آمار قطعی صادرات و واردات را گمرک اعالم می کند اما 
آمارهای مقدماتی و روزانه نشان دهنده ادامه روند افزایشی صادرات است.

وی گفت: در س��ه ماهه نخست امس��ال، ۱۱.۵ میلیارد دالر صادرات غیرنفتی انجام 
شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۱ درصد افزایش نشان می دهد.

خس��روتاج که ریاست سازمان توسعه تجارت ایران را بر عهده دارد، به ثبت سفارش ۲۸ 
میلیارد دالری در سال جاری اشاره کرد و گفت: این آمارها نشان می دهد که میزان ثبت 

سفارش های انجام شده با میزان واردات متفاوت است.  ایرنا

تجارت 
بودجه باید ساالنه ۶۰ هزار میلیارد تومان تعدیل شود

مش��اور اقتصادی رئیس جمهور کس��ری بودجه دولت را سیستماتیک و پایدار 
دانست و گفت: باید ساالنه ۶۰ هزار میلیارد تومان تعدیل در بودجه صورت گیرد.

مس��عود نیلی با تاکید بر اینکه برای دستیابی به رش��د اقتصادی باید ۵ تا ۷ 
درصد تولید ناخالص داخلی هر کشور در بودجه عمرانی هزینه شود، گفت: متاسفانه 

در دهه ۹۰ این میزان محقق نشده و مشکالتی را برای تحقق رشد اقتصادی ایجاد 
کرده است، این در شرایطی است که باید رویکرد مشارکت دولتی - خصوصی در دستور 

کار قرار گیرد که خوشبختانه در تبصره ۱۹ قانون بودجه به آن اشاره شده است.
وی افزود: در زمان رونق بودجه دولت باید انقباضی و در زمان رکود باید انبساطی عمل 
کند و البته رویکرد دیگری نیز وجود دارد که در آن دخالتی برای دولت متصور نیس��ت، 
البته نباید این نکته را هم فراموش کرد که در ایران نوس��انات اقتصادی کامال منطبق بر 

درآمدهای ارزی است و همین موضوع دوره های رونق و رکود را شکل می دهد.  مهر

دیدگاه دولتی
 تورم ۳۲ درصدی مسکن رسمًا تایید شد

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: قیمت متوسط هر مترمربع مسکن به ۵ 
میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳۲ درصد 

رشد داشت.
پیمان قربانی افزود: تورم اردیبهشت ۹.۱ درصد و تورم نقطه به نقطه نیز به 

۹.۷ درصد رسید و در همین مدت تورم تولیدکننده به ۱۱.۹ درصد افزایش یافت 
که ناش��ی از تحوالت ارزی بود. وی افزود: در دو ماه نخس��ت امسال، ۲۴ هزار و ۲۰۰ 

معامله مسکن به ثبت رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۱ درصد رشد داشته 
و حاکی از بازگشت رونق به این بازار است.

قربانی با اشاره به آمار منتشره درباره رشد اقتصادی نیز گفت: براساس آمار رشد اقتصادی 
در سال گذشته ۳.۷ درصد بوده است. به گفته وی، شاخص کل کارگاه های صنعت پارسال 

۵.۵ درصد و در سه ماهه چهارم نیز ۵.۷ درصد بوده است که افزایش یافته است.  ایرنا

خونه به خونه 

یکساله؛ آهن ۱۰۰ درصد گران شد
وضعیت بازار نشان می دهد روند افزایش  كــش قیمت آهن و میلگرد از خرداد ماه س��ال خـط 
گذش��ته آغاز و امروز با رشد ۱۰۰ درصدی با قیمت ۳۰۰۰ تا 

۳۲۰۰ تومان در بازار به فروش می رسد.
 تشدید رکود باعث شده تا بازار فروش بسیاری از محصوالت 

در کشور کم رونق شود. جالب اینجاست با وجود رکود حاکم بر 
بازار، رشد قیمت ها در انواع محصوالت همچنان روند صعودی را 
طی می کند و خبری از کاهش قیمت ها نیست. به عنوان نمونه 
در طول یک سال اخیر بازار ساخت و ساز مسکن با رکود مواجه 
اس��ت و خبری از افزایش خرید و فروش ان��واع آهن و میلگرد 
دیده نمی ش��ود اما این کسادی فروش در حالی اتفاق افتاده که 

بازار معامالت مسکن و رشد قیمت مصالح داغ است.

فروشندگان آهن با اعالم اینکه هنوز رونقی در بازار خرید 
و ف��روش آهن و میلگرد وج��ود ندارد معتقدند این کس��ادی 
ف��روش در حالی اس��ت که قیمت ها به واس��طه نرخ دالر روند 
صعودی داش��ته اس��ت. به نحوی که قیمت آهن در خردادماه 
س��ال گذش��ته حدود کیلویی ۱۶۰۰ تا ۱۶۵۰ توم��ان بود اما 
تغییرات قیمت های جهانی و البته نوس��انات ارز عاملی شده تا 

امروز آهن با قیمت ۳۲۰۰ تومان به فروش برسد.

وضعیت بازار خرید و فروش آهن و میلگرد نشان می دهد 
روند افزایش قیمت ها از اواخر تیرماه س��ال گذشته همزمان با 
نوسانات قیمت ارز آغاز شده است به صورتی که قیمت ۱۶۵۰ 
تومانی آهن در خردادماه س��ال گذش��ته به ۲۶۰۰ تومان در 
اسفندماه همان سال رسیده است و امروز نیز همچنان خبری 
از کاه��ش قیمت ه��ا نب��وده و آهن با قیم��ت ۳۲۰۰ تومان و 
میلگرد با قیمت ۳۱۰۰ تومان به فروش می رسد.  تسنیم

رئیس کل بانک مرکزی گفت:  کاالها به س��ه گروه کاالهای جنب استانبول
اساس��ی و حیاتی، مواد اولیه و واسطه ای و کاالهای 
خاص تقس��یم ش��ده اس��ت که تامی��ن ارز آنها با 

دالر۴۲۰۰ تومانی انجام می شود.
در روزهای اخی��ر خبرهایی متفاوت در رابطه 
ب��ا تصمیم جدید ارزی دولت برای محدود ش��دن 
کاالهای وارداتی برای دریافت دالر ۴۲۰۰ تومانی 
و یا ورود نرخ جدید به بازار منتشر شده بود که از 
سه نرخی شدن دالر حکایت داشت به طوری که در 
کنار نرخ ۳۸۰۰ تومان کاالهای اساس��ی و ۴۲۰۰ 
تومان برخی از کاالهای وارداتی گفته می شد قرار 
اس��ت بخش��ی از کاالها از زمره این نرخ ها خارج 

شده و با نرخ جدیدی ارز دریافت کند.
 ولی اهلل سیف در جمع خبرنگاران درخصوص 
تغییر نحوه تخصیص ارز برای واردات، اظهارداشت: 
کاالها به سه گروه کاالهای اساسی و حیاتی، مواد 
اولیه و واس��طه ای و کاالهای خاص تقس��یم شده 
است. وی افزود: یکسری از کاالها اساسی و حیاتی 
بوده و براساس درآمدهای نفتی تامین ارز می شود. 
دومین گروه م��واد اولیه کارخانج��ات و کاالهای 
ضروری هس��تند که از طریق ص��ادرات کاالهای 
غیرنفت��ی تامی��ن ارز خواهند ش��د. اما س��ومین 
گروه آنهایی هس��تند که براس��اس درآمد ارزی از 
مح��ل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی و همچنین ارز 
صادرکنندگان خرد به آنها ارز اختصاص یافته و در 

اولویت بعدی قرار دارد.
همچنین س��یف سه نرخی شدن دالر را تایید 
نک��رد و گفت که تمامی ای��ن کاالها با نرخ ۴۲۰۰ 

تومان ارز دریافت می کنند.
در حالی سیف سه گروه کاالیی را نام برده و در 
گروه س��وم نوع کاال مشخص نیست که در روزهای 
اخیر برخی واردکنندگان از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
ب��رای واردات خبر داده بودن��د. از جمله گروه هایی 
که واردکننده لوازم آرایشی و بهداشتی هستند و یا 

برخی گروه های واردکننده کاالهای لوکس.
از ۲۱ فروردین ماه س��ال جاری دولت سیاست 

جدی��د ارزی را به مرحله اجرا درآورد که براس��اس 
آن تمام��ی نرخ ها غیر از ۴۲۰۰ تومان برای دالر را 
غیررسمی دانست. از این رو با هدف کنترل ارز ناشی 
از واردات و صادرات و چرخش ارزی در اقتصاد ایران 
سامانه نظام یکپارچه ارزی )نیما( را راه اندازی کرد 
تا صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند ارز خود را 

در این سامانه عرضه و تامین کنند.
ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه تمام��ی واردکنندگان 
می توانس��تند دالر ۴۲۰۰ تومانی تامین کنند این 
رون��د موجب ایجاد رانت و حواش��ی  در این زمینه 
ش��ده و با افزایش قابل توجه ثبت س��فارش برای 
واردات همراه شد. در عین حال که برخی با دریافت 
دالر ۴۲۰۰ تومانی قیمت تمام شده کاال در بازار را 
براس��اس نرخ آزاد دالر که تا حدود ۷۰۰۰ تومان 
است احتساب و به فروش می رساندند. این جریان 
در نهای��ت موجب تصمیم گیری برای اولویت بندی 

کاالها به منظور تخصیص ارز شده است.
براس��اس طرح جدی��د دول��ت، کاالهای 

اساس��ی از ای��ن پس از مح��ل نفت، 
کاالهای واس��طه ای و م��واد اولیه 

از مح��ل ارز حاص��ل از صادرات 
پتروشیمی و معدنی و کاالهای 

مصرف��ی ب��ا دالر صادرات��ی 
تامین اعتبار خواهند شد.

راس��تای  در  دول��ت 
اج������رای سیاس����ت 
یکسان س��ازی نرخ ارز و 

اولویت دادن ب��ه تامین ارز 
۴۲۰۰ تومانی برای کاالهای حساس 

و ضروری مورد نیاز کش��ور، طی روزهای گذشته 
چند تصمیم حساس و مهم را اتخاذ کرده است 

ک��ه از جمله آن، توقف پذی��رش پرونده های 

متقاضی��ان تخصی��ص ارز بر مبن��ای دالر ۴۲۰۰ 
تومانی از سوی بانک ها بوده است.

اکنون دول��ت تصمیم گرفته که در راس��تای 
مص��رف بهینه مناب��ع ارزی کش��ور، تامین اعتبار 
کااله��ای واردات��ی را اولویت بن��دی ک��رده و ب��ا 
نرخ ه��ای متفاوتی بر مبن��ای دالر ۴۲۰۰ تومانی، 
تقاضای واردکنندگان را پاس��خ ده��د. در واقع از 
همان هفته ه��ای ابتدایی اجرای ط��رح که دولت 
اعالم ک��رد همه تقاضاهای رس��می واردات حتی 
کاالهای لوکس را هم با دالر ۴۲۰۰ تومانی تامین 
ارز خواهد کرد، انتقادات زیادی به دولت وارد شد 
مبنی بر اینکه نباید منابع ارزی کش��ور را به تاراج 
داد و ب��ه برخی کاالهای غیرض��روری را هم مثل 
کاالهای اساس��ی و مواد اولیه و ماشین آالت مورد 

نیاز تولید، با دالر ۴۲۰۰ تومانی تامین ارز کرد.

گذشت حدود دو ماه از یکسان سازی نرخ ارز 
نشان داد که استدالل منتقدان درست بوده است 
و بس��یاری از پرونده هایی که در حوزه تخصیص و 
تامی��ن ارز بر مبن��ای دالر ۴۲۰۰ تومانی موفق به 
دریافت ارز ش��دند، کااله��ای غیرضرور و مصرفی 

بودند و سهم کاالهای اساسی کمتر بود.
حتی براس��اس آم��ار رس��می وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت، از اول فروردین ماه س��ال جاری 
ت��ا بیس��ت خردادم��اه، کاالهای اساس��ی ۴۰۶۰ 
فقره ثبت س��فارش به ارزش ۱۷۶۰ میلیون دالر، 
کااله��ای مصرفی ۴۷ ه��زار و ۹۳۴ فقره به ارزش 
۲۶۶۲ میلی��ون دالر، کاالهای واس��طه ای با ۱۲۴ 
هزار و ۵۶۴ فقره به ارزش ۱۵ هزار و ۳۰۰ میلیون 
دالر، کاالهای س��رمایه ای با ۳۱ هزار و ۶۵۶ فقره 
ب��ه ارزش ۴۲۸۰ میلیون دالر و س��ایر کاالها ۱۳ 
ه��زار و ۶۱۳ فق��ره ۱ ه��زار و ۹۱ میلیون دالر به 
ثبت رساندند؛ به نحوی که ثبت سفارش کاالهای 
اساس��ی نیز کمترین میزان را به خود در میان 
گروههای کاالی��ی به خود اختصاص داد؛ 
پ��س طبیعت��ا ارز کمت��ری را ه��م 

دریافت کرده است.
نکته اینجا است که دولت 
را  متعددی  بخش��نامه های 
افزایش  بر روی ممنوعیت 
قیمت کاالهای اساسی و 
مردم  نیاز  مورد  ضروری 
صادر کرده، در حالیکه در 
مورد کاالهای غیرضرور و 
لوک��س، هیچگونه نظارتی 
بر روی قیمت گذاری وجود 
ن��دارد و ی��ا اگر ه��م وجود 
داشته باشد، به سختِی نظارت هایی که بر کاالهای 

اساس��ی صورت می گیرد، نیس��ت؛ بنابراین برخی 
واردکنندگان می توانس��تند ب��ا دالر ۴۲۰۰ تومانی 
کاال وارد ک��رده و ب��ا دالر ۷ ه��زار تومانی در بازار 

بفروشند.
اکن��ون اما دولت تصمیم گرفته تا این رویکرد 
خود را تغییر دهد. بر این اساس یک مقام مسئول 
از ط��رح جدی��دی در دولت خب��ر می دهد که بر 
مبنای آن، دولت برای تخصیص ارز، اولویت بندی 
کاالها را در دستور کار قرار داده است؛ بر این مبنا 
س��ه اولویت تعیین شده که با نرخ های پایه ۴۲۰۰ 
تومانی ب��ه ازای هر دالر، اما در عمل با نرخ ریالی 

متفاوت، تامین ارز خواهند شد. 
جزئیات این طرح را که برای تصویب نهایی به 

دولت ارسال شده است به شرح زیر است:
اولوی��ت اول - کاالهای اساس��ی: تامین ارز از 

محل درآمدهای ناشی از فروش نفت.
ای��ن اق��الم همچ��ون گن��دم، روغ��ن، برنج، 
نهاده های دامی، حبوبات با نرخ دالر ۴۲۰۰ تومانی 
و اختص��اص یارانه ۴۰۰ تومانی تامین ارز خواهند 
ش��د که با این حساب، نرخ هر دالر برای این گروه 

کاالها ۳۸۰۰ تومان خواهد بود.
اولویت دوم - مواد اولیه و کاالهای واسطه ای و 
سرمایه ای: تامین ارز از محل صادرات پتروشیمی، 

فوالد و مواد معدنی.
این اقالم شامل مواد اولیه، ماشین االت خطوط 
تولی��د و... از درآمده��ای ارزی حاص��ل از صادرات 
پتروشیمی و فوالد و مواد معدنی که در سامانه نیما 
عرضه می شود، تامین ارز خواهند شد. این کاالها با 

نرخ دالر ۴۲۰۰ تومانی تامین اعتبار می شوند.
اولویت س��وم - کاالهای مصرفی: تامین ارز از 
صادرات کاالهایی که ملزم به ارایه ارز در س��امانه 

نیما نیستند.
گروه کااله��ای مصرفی از مح��ل درآمدهای 
ارزی حاصل از صادرات کاالهایی که ملزم به ارایه 
ارز در س��امانه نیما نیس��تند، تامی��ن ارز خواهند 
ش��د. این کاالها با نرخ دالر ۴۲۰۰ تومانی+ قیمت 

اظهارنامه صادراتی تامین اعتبار می شوند.

رئیس كل بانک مركزی اعالم كرد

محدودیت تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی به 3 اولویت

وزیر راه و شهرس��ازی گفت:  در س��ال ۹۶ میزان حمل بار گاردریــــل
ب��ه ۴۷ میلیون تن رس��یده اس��ت ک��ه این خود 
رکورد در س��ال گذشته به شمار می رود و ما سعی 

خواهیم کرد این رویکرد را ادامه دهیم.
 عباس آخوندی در مراس��م افتتاحیه ششمین 
نمایشگاه حمل و نقل ریلی و صنایع وابسته در محل 
دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران گفت: کشور 
در شرایط بسیار سخت و حساس قرار دارد بنابراین 
اداره امور کش��ور در این شرایط بسیار حساس است 
در نتیجه اظهارنظر های نادرست باعث می شود هزینه 
زیادی به کش��ور و ملت وارد شود بنابراین از فعاالن 
سیاسی درخواس��ت می کنم در بیان اظهارنظر های 
خود دقت الزم را داش��ته باش��ند. وی با بیان اینکه 
هم اکنون ما در دولت بیش از هر وقت دیگری انتظار 
صدای واحد دولت، مجل��س و قوه قضاییه را داریم 

گفت: باید برای سربلندی مردم تالش کنیم.

وزی��ر راه و شهرس��ازی با بی��ان اینکه به طور 
قطع باید باب نقد و گفت وگو باز باش��د گفت: باید 
مس��ئوالن از س��تیز داخلی خودداری کرده و این 
موضوع به نفع کش��ور اس��ت هم اکن��ون ما بیش 
از ه��ر زمان دیگری باید صدای واحد داش��ته و از 

ستیز های داخلی امتناع کنیم
آخون��دی توضیح داد: توس��عه ش��بکه ریلی، 
تعمی��ر و نوس��ازی ش��بکه ها، افزای��ش ظرفیت و 
احداث خطوط ریلی جدی��د، ارتقا فناوری و ایجاد 
اتوماسیون جدید در حمل ونقل ریلی، دسترسی به 
فناوری های جدید در راه آهن، برقی کردن و ایجاد 
خطوط پرسرعت ریلی از جمله فعالیت هایی است 
ک��ه در دس��تور کار خود قرار داده ای��م. وی افزود: 
می توان با یک سیاس��ت گذاری درس��ت در حوزه 
قیمت و با یک رویکرد تجاری در ش��رکت راه آهن 

در حوزه حمل بار ریلی نقش مهمی را ایفا کنیم
وزیر راه و شهرس��ازی اظهار کرد: در سال ۹۶ 

میزان حمل بار به ۴۷ میلیون تن رسیده است که 
این خود رکورد در سال گذشته به شمار می رود و 

ما سعی خواهیم کرد این رویکرد را ادامه دهیم.
آخوندی خاطرنش��ان کرد: باید راه آهن بتواند 
س��هم خود را از حمل بار افزایش دهد و در راستای 
سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری گام بردارد.

تاکتیک تازه برای رونق دادن به حمل ونقل ریلی
مدیرعامل ش��رکت راه آهن گفت: امسال تعرفه 
حق دسترس��ی به ریل برای واگن ه��ای باری پر را 
کاهش داده ایم و در مقابل حق دسترس��ی به ریل 
برای تردد واگن های باری خالی افزایش یافته است.

س��عید محمدزاده نیز در این مراس��م با بیان 

اینکه در سال گذش��ته ۱۳۰۰ کیلومتر خط ریلی 
جدی��د احداث ش��د، گف��ت: ۵۰۰ کیلومتر از این 
خطوط را ش��رکت س��اخت و توس��عه زیربناهای 
حمل ونقل کشور و ۸۰۰ کیلومتر را شرکت راه آهن 
احداث کرد که به عنوان خطوط دوم و سوم شبکه 

ریلی موجود احداث شد.
وی، هدف گذاری س��ال ۹۷ شرکت راه آهن را 
افزای��ش بهره وری خطوط راه آه��ن موجود عنوان 
و اظهار کرد: دو راهکار اس��تفاده از بازار س��رمایه 
و فاینان��س داخلی و خارج��ی به عنوان روش های 
تامین مالی توس��عه راه آهن در نظر گرفته ش��ده 
است. ضمن اینکه از سرمایه گذاری بخش خصوصی 

برای تامین ناوگان نیز استفاده خواهیم کرد.

مدیرعامل شرکت راه آهن درباره ارتقای بهره وری 
شبکه ریلی اظهار داشت: یکی از این اقدامات کاهش 
تعرفه حق دسترسی به ریل برای واگن های باری بود 
که از ابتدای س��ال ۹۷ اجرایی شد. در مقابل واگن 
باری که خالی تردد کند این تعرفه گران تر محاسبه 
می ش��ود. وی میزان حمل بار با اس��تفاده از شبکه 
ریلی در س��ال گذش��ته را ۴۷ میلیون تن دانست و 
عنوان کرد: این در حالی است که سال ۹۵ نزدیک به 
۴۰ میلیون تن بار با استفاده از خطوط ریلی جابجا 

شد که رکورد خوبی محسوب می شود.
محمدزاده میزان حمل بار در س��ال ۹۲ را ۲۲ 
میلیارد تن کیلومتر عنوان ک��رد وافزود:این رقم در 
سال ۹۶ به ۳۰.۳ میلیارد تن کیلومتر افزایش یافت. 
به گفته وی، برنامه ریزی راه آهن در سه سال آینده 
دسترسی به رقم ۱۲۰ میلیون تن جابجایی ریلی بار 
است و در وضعیت فعلی شبکه ریلی موجود می تواند 
بیش از ۱۰۰ میلیون تن بار را جذب کند.  ایرنا

در ش��رایطی که قرار ب��ود نرخ خرید  شیرخام تغییر کند، مدیرعامل اتحادیه بــــازار روز
دام��داران اع��الم کرد که این نرخ همچن��ان روی میز وزیر 
صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و با وجود توافق دامداران 
ب��ا صنایع لبنی، هن��وز نهایی و تصویب نش��ده که به نظر 

می رسد این نرخ مورد تایید آقای وزیر نیست.
نرخ خرید شیرخام از سال ۱۳۹۳ که به کیلویی ۱۴۴۰ 
تومان رسیده بود، تاکنون افزایش پیدا نکرده و امسال مقرر 
ش��د این نرخ افزای��ش یابد که البته چن��دی پیش مرتضی 
رضایی معاون وزیر جهاد کش��اورزی در امور دام، گفته بود 
نرخ خرید تضمینی ش��یرخام که پیش از این ۱۴۴۰ تومان 
بود، مجددا مورد محاسبه قرار گرفت و نرخ پیشنهادی جدید 
را به س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولید کنندگان و 
س��تاد تنظیم بازار ارسال کردیم تا با محاسبه دوباره قیمت 

تمام شده بتوانیم نرخ جدید آن را به تصویب برسانیم.
همچنین حس��ین ش��یرزاد مدیرعامل سازمان مرکزی 
تع��اون روس��تایی در این زمینه اظهار کرد: در س��ال جاری 
سازمان تعاون روستایی خرید حمایتی شیرخام را به صورت 
روزان��ه و با میانگین ۱۲۰۰ تن ش��یر در ۱۷ اس��تان ادامه 
می دهد، چراکه هدف خرید حمایتی این محصول پروتئینی 
تنظیم بازار ش��یرخام و فرآورده های لبن��ی و جلوگیری از 

ضرر و زیان دامداران اس��ت. از ابتدای فروردین ماه امس��ال 
مبنای خرید ش��یرخام از دامداران با قیمت کیلویی ۱۴۴۰ 
تومان محاس��به و پرداخت خواهد ش��د که البته این خرید 
توس��ط س��ازمان روس��تایی و با هدف حمایت از دامداران 
صورت خواه��د گرفت که البته این نرخ خرید حمایتی این 
محصول پروتئینی توسط سازمان مرکزی تعاونی روستایی 

بوده و با نرخ خرید تضمینی شیرخام متفاوت است.
اال پس از گذشت سه ماه از سال جاری هنوز نرخ جدید 
ش��یرخام تصویب و ابالغ نشده اس��ت و علیرضا عزیزاللهی 
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام��داران گفت: با وجود توافق 
قیم��ت ۱۵۴۰ تومانی ب��رای خرید تضمین��ی هر کیلوگرم 
ش��یرخام بین دامداران و صنایع لبن��ی هنوز این نرخ روی 
میز وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت قرار دارد و مش��خص 

نیست چرا به شورای اقتصاد ارسال نمی شود؟
وی افزود: پیش��نهاد وزارت جهاد کشاورزی برای خرید 
هر کیلوگرم ش��یرخام توس��ط صنایع لبن��ی ۱۶۵۰ تومان 
بود اما براساس جلس��اتی که داشتیم با صنایع لبنی توافق 
کردیم که ه��ر کیلوگرم ش��یرخام ۱۵۴۰ تومان خریداری 
ش��ود و با توجه به اینکه وزی��ر صنعت، معدن و تجارت آن 
را به ش��ورای اقتصاد ارسال نکرده، به نظر می رسد این نرخ 

مورد تایید آقای وزیر نیست.  ایسنا

مدیرعامل اتحادیه دامداران مطرح كرد
نرخ شیرخام همچنان روی میز آقای وزیر

معاون س��ازمان راه��داری و حمل ونقل  كار و  جاده ای گفت: با هماهنگی مس��ئوالن كسـب 
سازمان بیمه تأمین اجتماعی حقوق بازنشستگی رانندگان تا 

یک میلیون و ۷۰۰هزار تومان افزایش یافت.
داریوش امانی از حل مشکل در پرداخت ۵۰ درصد حق 
بیمه رانندگان از س��وی دولت خبر داد و گفت: با هماهنگی 
مسئوالن س��ازمان بیمه تأمین اجتماعی حقوق بازنشستگی 

رانندگان تا یک میلیون و هفتصد هزار تومان افزایش یافت.
وی افزود: یکی از مطالبات رانندگان پرداخت داوطلبانه 
حق بیمه بیش��تر برای افزایش حقوق بازنشس��تگی بود که 
ب��ا پذیرش بیم��ه تأمین اجتماعی و ارتق��ای ضریب، حقوق 
بازنشس��تگی رانندگان از یک میلیون و س��یصد هزار تومان 
به یک میلیون و هفتصد هزار تومان افزایش یافت و پیگیری 

برای افزایش بیشتر همچنان ادامه دارد.
امانی اضافه دریافتی حق کمیسیون از رانندگان را به عنوان 
یکی دیگر از مشکالت اصلی این قشر برشمرد و تصریح کرد: 
کارگروه ویژه ای تش��کیل و در بخشنامه ای به استان ها تأکید 
ش��ده است زمان کش��ف تا برخورد با تخلف از ۳ هفته نباید 
طوالنی تر ش��ود. وی به حضور تیم های کنترل نامحسوس در 
پایانه اکبرآباد از هفته گذشته اشاره کرد و افزود: به وضع ۱۵ 
ش��رکت در محل رسیدگی ش��د که حدود ۵ شرکت به علت 

محرز شدن ارتکاب تخلف اضافه دریافتی تعطیل می شود.
معاون سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای درخصوص 
تأمین قطعات و الستیک مورد نیاز رانندگان نیز گفت: با قول 
مس��اعد وزارت صنعت، معدن و تجارت و برگزاری جلساتی 
با تولیدکنندگان داخلی قرار بود الس��تیک در غرفه هایی که 
به صورت رایگان در پایانه ها اختصاص می یابد با قیمت مصوب 
کارخانه بین رانندگان توزیع شود اما این موضوع هنوز محقق 

نشده است که امیدواریم سریع تر عملیاتی شود.
امان��ی درخصوص تأمین قطع��ات هم افزود: در صورت 
عدم تولید در داخل و نیاز به واردات مقرر شده بود ازجانب 
انجمن های صنفی و کانون رانندگان به صورت مستقیم و با 
ارز دولتی وارد شود که این موضوع در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: با برخط ش��دن بارنامه در صدد هس��تیم 
تخلفات پرداخت��ی رانندگان را به صورت ریش��ه ای برطرف 
کنیم و تا ۴۵ روز آینده اطالعات کامل بارنامه و مبلغ کرایه 
خالص روی گوش��ی تلفن همراه رانندگان ارسال می شود تا 
در صورت هرگونه اجحافی راننده حق شکایت داشته باشد.

معاون سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای سیستمی 
ش��دن پرداخ��ت و صدور صورت حس��اب ب��رای رانندگان و 
دسترسی به اطالعات مالی ش��رکت ها را از دیگر برنامه های 
کنترلی سازمان راهداری در این زمینه برشمرد.  تسنیم 

معاون سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای اعالم كرد
افزایش حقوق بازنشستگی رانندگان 

وزیر راه و شهرسازی مدعی شد
افزایش میزان حمل بار به ۴۷ میلیون تن


