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واردات بیش از ۵ هزار تن مربا و مارماالد 
به کشور
 براس��اس آمار گمرک در ۱۲ ماهه سال ۹۷ بیش 
از ۵ ه��زار و ۹۳۹ ت��ن ربا، ژله و مارماالد از ۸ کش��ور 

جهان وارد ایران شده است.
 آم��ار مقدماتی گم��رک از تج��ارت خارجی ۱۲ 
ماهه سال ۹۷ نشان می دهد که در این مدت بیش از 
۵ ه��زار و ۹۳۹ تن مربا، ژله و مارماالد از کش��ور های 
مختلف جهان وارد ایران ش��ده است. براساس آمار به 
ثبت رسیده ارزش دالری این میزان واردات مربا، ژله 
و مارم��االد بالغ بر ۲ میلیون و ۷۷۳ هزار و ۴۹۵ دالر 
بوده که بالغ ب��ر ۱۱۵ میلیارد و ۶۴۱ میلیون و ۹۴۱ 
هزار و ۷۱۰ ریال می ش��ود. گفتنی اس��ت مربا، ژله و 
مارم��االد از ۸ کش��ور جهان از جمل��ه ایتالیا، بلژیک، 

فرانسه و یونان وارد ایران شده است.  میزان

افزایش تورم در دهک ها ی اول تا دهم 
ش��روع س��ال ۱۳۹۸ بار دیگر با افزایش تورم در 
دهک ه��ای مختلف همراه بود و حدود چهار درصد بر 

میزان تورم در دهک اول تا دهم افزوده شده است.
دامن��ه تغییرات نرخ ت��ورم در ۱۲ ماهه منتهی به 
فروردین ماه سال جاری برای دهک های مختلف هزینه ای 
از ۲۹.۹ درص��د ب��رای دهک اول ت��ا ۳۲.۷ درصد برای 
دهک دهم حکایت دارد. این در حالی است که تورم در 
دهک اول نس��بت به اسفندماه که ۲۵.۹ درصد گزارش 
شده بود تا چهار درصد افزایش دارد. همچنین در دهک 
دهم در مقایس��ه با ۲۸.۹ درصد پایان سال گذشته ۳.۸ 
درصد رش��د دارد. در فروردین م��اه اختالف تورمی بین 
دهک اول تا دهم به ۲.۸ درصد رس��یده که حدود ۰.۲ 

درصد از فاصله تورم بین دهک ها کاسته شده است.
در آمار مرکز آمار تورم ماهانه برای دهک اول ۵.۵ 
و در دهک دهم ۲.۵ درصد گزارش شد. در عین حال 
که تورم "خوراکی ها، آش��امیدنی ها و دخانیات" برای 
ده��ک اول ۹.۲ و دهک دهم ۸.۶ درصد بود. در مورد 
"کااله��ای غیرخوراک��ی و خدمات" نیز آم��ار از تورم 
۱.۷ درص��د در دهک اول و ۰.۹ درصد در دهک دهم 
حکای��ت دارد. در مجموع در فروردین ماه س��ال جاری 
ت��ورم به روند رو به رش��د خود ادامه داده اس��ت؛ به 
طوری که نرخ ماهانه به چهار درصد رس��ید. در عین 
حال که تورم نقطه به نقطه ۵۱.۴ درصد و تورم ساالنه 

تا ۳۰.۶ درصد افزایش داشت. ایسنا
 

رشد ۳۲ درصدی صادرات به عمان
براس��اس آخرین آم��ار تجارت خارجی در س��ال 
گذش��ته صادرات به کش��ور عمان رش��د بیش از ۳۲ 

درصدی داشته است.
براس��اس آخرین آمار گم��رک از تجارت خارجی 
۱۲ ماهه سال گذش��ته، ۲ میلیون و ۸۹ هزار و ۹۴۳ 
ت��ن کاال به ارزش بیش از ۷۲۸ میلیون و ۵۶۹ هزار و 

۴۲۱ دالر از ایران به کشور عمان صادر شده است.
صادرات انجام ش��ده به کشور عمان از لحاظ وزنی 
۱.۷۸ درص��د و از لحاظ ارزش ۱.۶۴ درصد از کل ارزش 
صادرات ایران در این مدت را ش��امل می ش��ود و از این 
حیث کشور عمان در میان کشور های دریافت کننده کاال 
از ایران در رتبه دهم قرار گرفته است. این در حالی است 
که در ۱۲ ماهه س��ال ۹۶، یک میلی��ون و ۹۱۱ هزار و 
۵۶۰ تن کاال از ایران به کشور عمان صادر شده بود که 
ارزش آن بیش از ۵۵۱ میلیون و ۶۳۸ هزار و ۴۳۰ دالر 
بوده است. صادرات ایران به عمان در مدت مشابه سال 
۹۶ از لحاظ وزن��ی ۱.۴۴ درصد و از لحاظ ارزش ۱.۱۷ 

درصد از کل صادرات انجام شده در مدت مذکور بود.
براساس آمار میزان صادرات به کشور عمان در سال 
۹۷ نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ حاکی از آن است که 
صادرات به این کشور از لحاظ وزنی ۹.۳۳ درصد و از لحاظ 

ارزش ۳۲.۰۷ درصد افزایش یافته است.  میزان

مشکلی در توزیع آرد وجود ندارد
رئی��س اتحادی��ه نانوای��ان حجی��م و نیمه حجیم 
صنعتی گفت: با توجه به رفع مش��کالت سامانه جامع 
آرد و ن��ان، کارخانه های آردس��ازی به موقع آرد را در 

اختیار واحد ها قرار می دهند.
محمدج��واد کرمی اظه��ار کرد: با توج��ه به رفع 
مشکالت سامانه جامع آرد و نان، کارخانه های آردسازی 
به موق��ع آرد را در اختیار واحد ها ق��رار می دهند. وی 
از افزای��ش قیم��ت آرد خب��ر داد و گفت: ب��ا توجه به 
افزایش ۳۵ درصدی هزینه های کارگری، کارخانه های 
آردس��ازی به دنبال آن هستند تا نرخ آرد را حدود ۱۰ 
درصد افزایش دهند که در صورت تحقق این موضوع به 

طبع باید این افزایش در بخش نان صورت گیرد.
کرمی ادامه داد: با توجه به افزایش هزینه های تولید 
نظی��ر بیمه و کارگ��ری و... واحد ه��ای نانوایی باید نرخ 
پیش��نهادی خود را به دولت اعالم کند تا براس��اس آن 
مس��ئوالن دولتی تصمیمات الزم را اتخاذ کنند چراکه 
قیمت گذاری نان در بخش دولتی برعهده دولت اس��ت. 
وی ب��ا انتق��اد از ثبات قیمت نان در ۴ س��ال اخیر بیان 
کرد: سال گذشته مرکز وزارت بازرگانی استان تهران طی 
بررسی های صورت گرفته به این نتیجه رسید که نرخ نان 
به س��بب افزایش هزینه های تولید و ثبات قیمت در ۴ 
سال اخیر باید ۳۵ درصد افزایش یابد که در مقابل دولت 

اجازه این افزایش نرخ را نداد.  باشگاه خبرنگاران

اخبار

بزرگنمایی عربستان و امارات درباره ظرفیت های نفتی 
وزیر نفت با بیان اینکه تحریم های نفتی آمریکا بلوف سیاس��ی نیس��ت بلکه 
دشمنی های بسیار خشن علیه ملت ایران است، گفت: عربستان و امارات درباره 

ظرفیت های نفتی خود بزرگ نمایی می کنند.
بیژن زنگنه درخصوص اینکه تحریم های نفتی که ترامپ از آن سخن می گوید 

چقدر جدی اس��ت و آیا باید اظهارات رئیس جمه��ور آمریکا را در جرگه بلوف های 
سیاس��ی دانس��ت، گفت: این رفتارها و تحریم ه��ای نفتی آمریکا بلوف نیس��ت بلکه 

دش��منی های بسیار خشن علیه ملت ایران اس��ت. وی درخصوص اینکه وعده کشورهای 
عربستان و امارات مبنی بر جبران خالء نفتی ایران در بازار جهانی چقدر قابل تحقق است، 

توضیح داد: به نظرم آن ها درباره ظرفیت های نفتی خود بزرگ نمایی می کنند. 
در همین زمینه جعفرزاده ایمن آبادی با تاکید بر اینکه هنر ما تبدیل تحریم ها به فرصت 
است افزود: هرچند اینکه امریکا بتواند فروش نفت ما را به صفر برساند امکان پذیر نیست. 

طالی سیاه 
رقابت منفی تولید کنندگان سیمان برای صادرات

نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به ارزان فروشی سیمان در کشورهای 
همسایه گفت: به دلیل مسائل و مشکالت مالی، بین تولید کنندگان داخلی برای 

صادرات رقابت منفی شکل گرفته است.
محمد اتابک با بیان اینکه دش��منان ایران از جمله آمریکا سال هاس��ت که 

تالش می کنند جلوی فروش و صادرات نفت ایران را بگیرند، گفت: دش��منان ما 
تاکنون موفق نش��ده اند و قطعا این باورش��ان محقق نمی شوند. وی با بیان اینکه باور 

نمی کنم دیگر نتوانیم نفت بفروشیم، افزود: ممکن است نقایصی ایجاد شود، اما موفقیت 
عدم تمدید معافیت های خرید نفت از ایران به طور کامل غیرممکن است. 

وی افزود: س��ال گذشته حدود ۱۲ میلیون تن سیمان صادر شد، در حالی که ظرفیت 
مازاد تولید سیمان ۳۵ میلیون تن است. این ظرفیت تولید مازاد پتانسیل بسیار خوبی برای 
صادرات است، اما قطعا بدون رایزنی  دولت ها نمی توان مازاد تولید را صادر کند.  فارس

تجارت 
اصالح نظام دستمزد را جدی بگیرید

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اگر می خواهیم به س��مت رونق تولید 
برویم و مش��کالت معیش��ت کارگران را حل کنیم، باید اصالح نظام مزدی را در 

دستور کار قرار بدهیم.
محمد شریعتمداری گفت: بین فرصت های شغلی موجود در کشورهای جهان 

رقابت اس��ت و اگر ما می خواهیم از این فرصت ها اس��تفاده کنیم باید برنامه داشته 
باشیم. در سال رونق تولید، صیانت از اشتغال موجود، از مهمترین وظایف است و در این 

راستا نیازمند اتخاذ سیاست های مالیاتی حامی تولید و بازنگری تصمیمات شورای پول و 
اعتبار در تخصیص منابع مورد نیاز برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی هستیم.

وی تأکید کرد: امسال باید هر چه بیشتر به سمت بهبود قوانین کسب و کار برویم. 
طی س��ال های گذشته ۱۴۰۰ قانون اصالح ش��ده و مقررات زائد برداشته شده است. به 

همین دلیل امسال باید سیاست های تجاری مناسبی را اتخاذ کنیم.  فارس

کسب و کار

وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی  اقتصاد هم��کاری آق�اي  اع��الم  ضم��ن 
همه جانبه جمهوری اسالمی ایران در اجرای طرح 
کمربن��د - راه، از آمادگ��ی ایران ب��رای واگذاری 
بی��ش از ۵۰ میلی��ارد دالر ط��رح و پ��روژه در 
بخش های مختلف جهت س��رمایه گذاری و تامین 

مالی خارجی در این چارچوب خبر داد.
 فرهاد دژپسند که در راس هیاتی، جهت شرکت 
در دومین اجالس بین المللی "ابتکار کمربند - راه" به 
پکن سفر کرده است، طی سخنانی در پانل تخصصی 
هماهنگی در سیاستگذاری های این اجالس، تاکید 
بر مباحثی، چ��ون "پیوند و تعمی��ق همکاری های 
اقتصادی و س��رمایه گذاری کش��ور های مسیر جاده 
ابریشم" در قالب طرح "کمربند - راه" و استوار بودن 
آن بر پایه هایی چون، هماهنگی در سیاستگذاری های 
اقتصادی؛ تسهیل ارتباطات و اتصاالت بین کشورها، 
برق��راری تج��ارت فی مابین کش��ور ها ب��دون مانع، 
یکپارچگی مالی و بانکی و همچنین تسهیل تماس 
مردم با مردم را از جمله عواملی عنوان کرد که باعث 

ش��ده، این طرح، همواره مورد اس��تقبال جمهوری 
اسالمی قرار داشته باشد.

وی گفت: از دیدگاه جمهوری اس��المی ایران، 
اجرای برنام��ه ابتکار کمربن��د - راه، نقش مهم و 
س��ازنده ای در راستای توس��عه جهانی و مناسبات 
کشور ها خواهد داشت. اجرای طرح "کمربند - راه" 
س��بب همگرایی هر چه بیشتر در بین کشور های 
مسیر جاده ابریشم شده و در نتیجه عامل ایجاد و 

تحکیم امنیت پایدار وصلح جهانی خواهد بود. 
وی گفت: در این راست�ا کش��وره��ا می ت�وانند با 
استفاده از ابتکار »کمربند - راه«، به برقراری ارتباطات 
بین الملل��ی در زمینه ه��ای مختلف، ارتقای س��طح 
همکاری در زمینه تجارت و سرمایه گذاری و پیشبرد 
همکاری در صنایع تولیدی ب��ا یکدیگر بپردازند. در 
حقیقت، با اجرای این طرح، همکاری و همبس��تگی 

فراوانی می��ان دولت ها و ملت ها ایجاد خواهد ش��د. 
اعتماد، کلید موفقیت است و بدون اعتماد، مبادالت 
بین انسان ها و کش��ور ها میسر نمی شود. کشور های 
امتداد جاده ابریشم در مبادالت بیش از دو هزار ساله 

به اعتماد، دوستی و همکاری دست یافته اند.
وزیر اقتص��اد تصریح کرد: معتقدم گفت وگو و 
تبادل نظر مس��تمر درخصوص راهبردها، برنامه ها 
و سیاس��ت های توس��عه دو و چندجانب��ه عمده و 
تهیه و امضای اس��ناد همکاری بلن��د مدت میان 
کش��ور های عضو با محوری��ت چین می تواند نقش 
مؤثری در زمینه افزایش اعتماد ایفا نماید. حمایت 
از مالحظات اصولی کشور های عضو، دومین عامل 
جه��ت افزای��ش هماهنگی در سیاس��ت ها اس��ت 
که س��بب ایجاد اجماع نظر بیش��تر ش��ده و پایه 

محکم تری را برای همکاری ها ایجاد می کند.

به گفته دژپسند، همچنین، حمایت و همکاری های 
چندجانبه در سازمان ها و نهاد های بین المللی از جمله 
س��ازمان همکاری ش��انگ های و سازمان ملل متحد 
س��بب تقویت روابط و هماهنگی در سیاست ها شده 
و محتوای روابط راهبردی را غنی تر خواهد س��اخت. 
جمهوری اس��المی ایران به عنوان کشوری اثرگذار و 
مهم در جاده ابریشم باستانی، همواره خود را مرتبط 
با ابتکار کمربند - راه می داند و از ابتدا در این برنامه 

مشارکت فعال داشته است.
وی گفت: چشم انداز دولت جمهوری اسالمی 
ایران همکاری و هماهنگی بس��یار نزدیک با دولت 
جمهوری خلق چین، برای رسیدن به هدف واالی 
این طرح عظیم اس��ت که تاثیر گذاری بسزایی در 

امنیت پایدار منطقه ای و جهانی خواهد داشت.
وزیر اقتصاد کش��ورمان تصریح کرد: موقعیت 

ژئوپلتیک و ژئو استراتژیک ایران به عنوان یکی از 
امن ترین کشور های منطقه، همسایگی با ۱۵ کشور 
در یک منطقه راهبردی از جهان، که می توان از آن 
به عنوان مرکز تبادل تج��ارت منطقه ای یاد کرد، 
ذخای��ر عظیم انرژی و وجود ظرفیت های سرش��ار 
در حوزه ه��ای حمل ونقل اعم از ریل��ی، دریایی و 
ترانزیت، گردشگری و س��المت، زمینه هایی است 
که کش��ور های مش��مول ابتکار کمربن��د - راه، با 
محوریت این طرح عظیم، می توانند از این فرصت 
به خوبی اس��تفاده نموده و باعث شکوفایی اقتصاد 

کشور های عضو و جهان شوند.
وی تاکید کرد: جمهوری اس��المی ایران نگاه 
همکاری بلند مدت با جمهوری خلق چین داشته 
و در ح��ال تهیه برنامه بلند مدت برای همکاری با 
آن کش��ور در قالب ابتکار "کمربند – راه" اس��ت 
و از تمام��ی امکانات خود برای پیش��برد این طرح 
اس��تفاده خواهد نمود. همچنی��ن در این زمینه از 
همکاری تمامی کش��ور های مرتبط با طرح به طور 

ویژه استقبال می کنیم.  شادا

گروه معیشت  مردادماه سال ۹۷ بود که رئیس سبد خ��انوار
 کل بان��ک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی با تاکید 
بر اینکه نرخ کاالهای اساس��ی تا پایان فروردین ۹۸ 
بدون تغییر باقی خواهد ماند، اعالم کرد که ارز هم تا 
همان زمان به نرخ ۴۲۰۰ تومانی در اختیار آنها قرار 
می گیرد؛ البته نظارت کافی نیز صورت می گیرد که 

انحراف در این زمینه وجود نداشته باشد.
عبدالناصر همتی در س��خنان خود به قول وزرا 
دولت اش��اره کرد و گفت: "وزرا قول داده اند که این 
موضوع را به عنوان یک وظیفه اولیه و اصلی خود در 
دستور کار قرار دهند که نظارت کافی داشته باشند 
و رئیس جمه��ور نیز روزانه ای��ن موضوع را پیگیری 
خواه��د کرد." در حال حاضر یک ماه از س��ال ۹۸ 
می گ��ذرد و ن��ه تنها قیمت ه��ا ثابت نمان��ده بلکه 
آمارهای مرکز آمار از گران تر شدن این کاالها خبر 

می دهد و البته وعده هایی که وعید شده است. 

آیینه آمار
براس��اس آخرین اطالعات منتشر شده دراین 
زمینه تورم نقطه به نقطه کش��ور در فروردین ماه 
س��ال جاری به بی��ش از ۵۱ درصد رس��یده و این 
درحالیس��ت که تورم نقطه به نقطه ماه قبل یعنی 

اسفندماه سال ۹۷ معادل ۴۷.۵ درصد بود.
 طب��ق داده ه��ای مرکز آمار ایران از ش��اخص 
قیم��ت مصرف کننده در فروردین ماه س��ال جاری، 
تورم ۱۲ ماهه منتهی به اولین ماه امس��ال به ۳۰.۶ 
درصد رس��یده که نس��بت به ماه قب��ل ۳.۷ درصد 
بیش��تر شده است به این معنا که خانوارهای کشور 
در فروردین ماه امس��ال نسبت به فروردین ماه سال 
گذش��ته بیش از ۵۰ درصد بیشتر هزینه کرده اند. 
براساس مستندات موجود تورم نقطه به نقطه کشور 

در اسفندماه سال گذشته ۴۷.۵ درصد بوده که این 
تورم در فروردین ماه امسال با ۳.۹ درصد افزایش به 
۵۱.۴ درصد رسیده است. بر همین اساس بیشترین 
و کمتری��ن تورم ۱۲ ماهه منتهی ب��ه فروردین ماه 
سال جاری از آن دخانیات و گروه آب، برق و سوخت 

به ترتیب با ۱۱۱ و ۷.۹ درصد بوده است است.
 روند گرانی و افزایش قیمت کاالهای اساس��ی 
به حدی لجام گس��یخته است که نه تنها مردم که 
صدای برخی از وزرا از جمله وزیر صنعت، معدن و 
تجارت درآمده است. رضا رحمانی در حالی از روند 
گرانی و صف ه��ای عریض و طویلی که مردم برای 
خرید گوشت، مرغ و... تشکیل می دهند شکوه کرده 
که بخش اعظم این مش��کالت به فعالیت نادرست 

زیرمجموعه های وی باز می گردد.

امنیت دانه درشتان
رحمانی در نشس��ت هم اندیش��ی برنامه های 
نظارتی سال ۹۸ با محوریت طرح ویژه ماه مبارک 
رمض��ان با بیان اینکه نظارت ها باید توس��ط مردم 
احس��اس ش��ود، اظهار کرد: یکی از انتقاداتی که 
قبال مطرح می ش��د، ضعف در نظارت بود، چنانچه 
قیم��ت برخی کاالها به طور سرس��ام آور افزایش 
می یاف��ت. وی با تاکید ب��ر اینک��ه متخلفان دانه 
درش��ت نباید احساس امنیت داشته باشند، افزود: 
از سازمان حمایت انتظار داریم با آن دسته از افراد 
که با داللی، قیمت ه��ا را در فرایند توزیع چندین 
برابر افزایش می دهند، برخورد کند و در برخورد با 

متخلفان ترس نداشته باشد.
وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت ادام��ه داد: به 
جای صرف زمان بازرس��ان برای برخورد با مواردی 
همچون ع��دم درج قیمت و ارائه فاکتور، باید زمان 
آنها را بیشتر به کنترل قیمت نهایی کاالها اختصاص 

دهیم و برخوردها از مبدا تولید و عرضه باشد.
نکت��ه قابل توج��ه در صحبت ه��ای رحمانی 
جای��ی اس��ت که وی اع��الم کرده که م��ردم باید 
در کف بازار احس��اس کنند که بی پناه نیس��تند و 
سازمان حمایت پیگیر حقوق آنها است، همچنین 
فروش��نده و تامین کننده هم باید بدانند که با آنها 
تعارف نداریم و با هر تخلفی برخورد می کنیم، در 

این شرایط است که تخلفات کاهش می یابد.
به گفته وی ض��رورت دارد که به اتاق اصناف 
و اتحادیه ها در حوزه نظارت فرصت بیشتری داده 
ش��ود و آنها نیز در این زمینه نشان داده اند که از 

اراده الزم برای برخورد با متخلفان برخوردارند.

عدم نظارت زیر پرچم وزارت
رحمانی در حالی بروز این گرانی ها را ماحصل 
عدم نظارت سازمان حمایت و تنظیم بازار می داند 
که این س��ازمان ها که در عین غیردولتی بودن به 
نوعی تحت لوای این وزارتخانه و وزارتخانه جهاد و 

کشاورزی فعالیت می کنند. 
براساس ساختار سازمانی در حال حاضر رئیس 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به 
عنوان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس 

هیات مدیره و مدیرعامل س��ازمان در این سازمان 
فعالی��ت دارد. و اگر آنگونه که وزیر صمت می گوید 
وضعیت کنونی ماحصل عدم توجه س��ازمان هایی 
همچون تنظیم ب��ازار و حمایت از مصرف کننده و 
تولیدکننده باش��د نمی توان انتظار بهبود شرایط را 
داشت چراکه کسی که خواب است را می توان بیدار 

کرد اما کسی که خود را به خواب زده نه.
وزیر صمت با تاکید بر اینکه متخلفان دانه درشت 
نباید احساس امنیت داشته باشند، در سخنان خود 
اع��الم کرده که از س��ازمان حمایت انتظار دارد تا با 
آن دس��ته از افراد که با داللی، قیمت ها را در فرایند 
توزیع چندین برابر افزایش می دهند، برخورد کند و 

در برخورد با متخلفان ترس نداشته باشد.
ای��ن گفته وی در حالی مطرح می ش��ود که در 
طول ماه های اخیر بی ش��مار پرونده ثبت و بررس��ی 
شده است و متولیان هم همواره از برخورد جدی در 
رویارویی با این دالالن گفته اند اما ماحصل آن چیزی 
جز جزای نقدی و در برخی موارد پلمپ محل کسب 
این افراد برای یک بازه زمانی کوتاه نبوده است و در 
نتیجه این افراد مجددا به واسطه این موارد که چندان 
سخت هم برای آنها نیست به کار خود ادامه داده اند و 

شرایط را به وضعیت کنونی رسانده اند. 
تاکید رحمانی بر این موارد آن هم در شرایطی 
که به م��اه مبارک رمضان نزدیک می ش��ویم اتفاق 
میمون و مبارکی است اما مساله اصلی آن است که 
چرا علی رغم تمام تاکید ها بر برخورد جدی با دالالن، 
گران فروشان، محتکران و... کار به جایی رسیده که 
بیش از دالالن مردم احساس خطر و ناامنی می کنند 
چراکه باور دارند امکان اینکه قیمت ها گران تر شود 
وجود دارد اما امکان اینکه روزی برس��د که دالالن، 
گران فروش��ان، محتکران و افراد س��ودجو به جزای 

رفتار نادرست و سودجویانه خود برسند نه.

سیاست روز دالیل گرانی کاالهای اساسی را بررسی می کند؛

خواب خرگوشی ناظرین

وش شده تا آخر مهرماه وهای پیش فر تحویل خودر
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از طرح سختگیرانه  ل ت������و این وزارتخانه برای خودروسازان به منظور افزایش تولید ا

خبر داد و گفت: اگر تولید افزایش نیابد، اجازه پیش فروش نمی دهیم.
فرش��اد مقیمی ب��ا تاکید بر ضرورت انج��ام به موقع تعهدات از س��وی 
دو خودروس��از در حوزه پیش فروش های خودرو مربوط به س��ال ۹۷، گفت: 
براس��اس دستوری که به دو خودروس��از بزرگ کشور داده شده، باید نسبت 
به ایفای به موقع تعهدات اقدام ش��ود که بر این اساس برنامه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت این اس��ت که کل تعهدات خودروسازان در سال ۹۷ حداکثر 
تا مهرماه س��ال جاری ایفا ش��ود. این برنامه به طور قطع در سال ۹۸ اجرایی 

خواهد شد و جای نگرانی از بابت ایفای تعهدات خودروسازان وجود ندارد.
وی گفت: تعهدات جدید خودروس��ازان مبنی بر پیش فروش های صورت 
گرفته در سال ۹۸ نیز به طور قطع به موقع انجام می شود که بر این اساس، 
هر یک از خودروس��ازان مکلف هس��تند حداقل ۵۵۰ هزار دستگاه خودرو را 
در س��ال جاری تولید کنند که در مجموع یک میلیون و ۱۰۰ هزار دس��تگاه 

خودرو در سال جاری تولید و روانه بازار خواهد شد.
به گفته مقیمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه سختگیرانه ای نیز 
برای خودروسازان در نظر گرفته که بر مبنای آن یکی از تکالیف تعیین شده 
برای خودروس��ازان این اس��ت که تولید را از سطح یک میلیون و ۱۰۰ هزار 

دستگاه فراتر ببرند که جزئیات آن پس از نهایی شدن اعالم خواهد شد.
مع��اون وزیر صنعت تصریح کرد: چنانچه خودروس��ازان ب��ه این برنامه 
س��ختگیرانه تولید پایبند نباش��ند، دیگر اجازه پیش فروش خودرو نخواهند 
داشت و به تناسبی که افزایش تولید داشته باشند، می توانند خودرو در بازار 
پیش فروش کنند. وی ادامه داد: البته خواسته خودروسازان نیز تولید بیشتر 

است؛ چراکه تولید بیشتر، منفعت بیشتری را برای آنها رقم خواهد زد.
مقیم��ی درخصوص تأمین قطعات الزم برای افزایش تولید خودرو نیز گفت: 
عمده تمرکز خودروسازان در حوزه تأمین قطعه، بر قطعات تولید داخلی بوده و بر 
این اساس، واردات قطعاتی که داخلی سازی می شوند، ممنوع خواهد شد.  شانا

افتتاح قطعه یک آزادراه تهران - شمال در تابستان 
ت��ا آغاز تابس��تان کمت��ر از دو ماه باقی مانده اس��ت و  براس��اس اعالم مس��ئوالن، قطعه ی��ک آزادراه تهران - گاردری����ل

شمال در این فصل افتتاح می شود.
بهمن ماه سال گذشته بود که محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد 
قطعه یک آزادراه تهران - شمال در تابستان سال ۱۳۹۸ به مرحله بهره برداری 
می رسد و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل نیز در مورد قطعه یک 
این آزادراه اعالم کرد که پروژه مذکور با پیش��رفت فیزیکی ۹۴ درصدی همراه 

بوده و فقط بخش کمی از عملیات اجرایی آن باقی مانده است.
طول منطقه یک آزادراه تهران - شمال ۳۲ کیلومتر است و از پروژه های 
بزرگ عمرانی در کش��ور به شمار می آید و تمامی فناوری های روز جهان در 
این پروژه اس��تفاده ش��ده اس��ت، پروژه ای که عملیات اجرایی آن به صورت 
مشترک بین وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مستضعفان و همچنین پیمانکاران 

داخلی به صورت هماهنگ و یکپارچه اجرا می شود.
بهره ب��رداری از منطق��ه یک آزادراه تهران - ش��مال به طول ۳۲ کیلومتر 
باعث کاهش ۶۰ کیلومتری مسیر و ۲۰ دقیقه ای زمان تا سه راهی شهرستانک 

خواهد شد و بهره برداری آن از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.
آزادراه تهران - ش��مال، پروژه بزرگ راهس��ازی در کشور است که در چهار 
قطعه ۳۳، ۲۱، ۴۷ و ۲۰ کیلومتری ش��هر تهران را به ش��هرهای غربی اس��تان 
مازندران متصل می کند. مس��یر آزادراه از تقاطع غیرهمسطح با بزرگراه شهید 
همت و بزرگراه آزادگان ش��روع و در امتداد دره کن، پس از گذش��تن از حاشیه 
روستای سولقان به تدریج از منطقه کوهستانی توچال عبور کرده، سپس توسط 
تونل بلند تالون به طول ۴۸۵۰ متر این رشته کوه را قطع کرده و در دامنه های 
شمالی آن در منطقه دو آب شهرستانک قرار می گیرد. از آن پس مسیر به موازات 
جاده قدیم کرج - چالوس امتداد می یابد و در دره س��رهنگ وارد تونل البرز به 
طول ۶۴۰۰ متر ش��ده و در پل زنگوله خارج، سپس با عبور از ارتفاعات البرز به 
موازات جاده موجود کرج - چالوس تا شهر چالوس ادامه یافته و درنهایت با یک 

تقاطع غیرهمسطح به کمربندی چالوس - تنکابن متصل می شود.  ایسنا

غ اعالم می شود  ودی؛ قیمت جدید تخم مر به ز
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران  ب��ا بیان اینکه هنوز کش��ورهای هدف صادرات تخم مرغ ب����ازار روز
مش��خص نیس��ت، گفت: قیمت تمام ش��ده تولید تخم مرغ بزودی از س��وی 

وزارت جهاد اعالم می شود.
ناص��ر نبی پ��ور درباره اینکه آیا آزاد ش��دن ص��ادرات می تواند در بهبود 
ش��رایط صنعت مرغ تخم گذار مؤثر باش��د؟،گفت: به هرحال این مس��اله در 
بهبود وضعیت تأثیر دارد که بیشتر تأثیر آن هم روانی است. وی افزود: هنوز 
مش��خص نیست ما بازار صادراتی برای صادرات این محصول داشته باشیم یا 

خیر؟ حدود ۱۰ الی ۱۲ روز طول می کشد تا شرایط کاماًل روشن شود.
نبی پ��ور در ادامه با بیان اینکه در گذش��ته فقط ترکی��ه رقیب ایران در 
زمین��ه صادرات تخم م��رغ بود، افزود: هم اکنون اوکرای��ن و آذربایجان نیز به 

جمع رقبای ما افزوده شده اند.
رئیس هی��أت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار با بی��ان اینکه هم اکنون هر 
کیلوگ��رم تخم مرغ بین ۲۲۰۰ تا ۲۳۰۰ تومان زیر قیمت تمام ش��ده تولید 
عرضه می ش��ود، افزود: ۳ الی ۴ ماه اس��ت که این شرایط پیش آمده که در 

نهایت موجب اعتراض مرغداران و آزاد شدن صادرات شد.
نبی پور میانگین قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری را بین ۶۲۰۰ 
تا ۶۳۰۰ تومان اعالم و اضافه کرد: قیمت تمام ش��ده تولید از نظر ما کیلویی 
حدود ۸۴۰۰ تومان اس��ت و وزارت جهاد نیز س��ال گذشته قیمت تمام شده 
تخم مرغ را با توجه به قیمت های قبلی نهاده های دامی، کیلویی ۷۵۰۰ تومان 
اعالم کرده بود که االن با توجه به تغییر قیمت نهاده های دامی، نرخ جدید این 

محصول تا چند روز دیگر از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعالم خواهد شد.
نبی پور در بخش دیگری از س��خنان خود با بیان اینکه نهاده های دامی 
در بنادر به وفور وجود دارد، افزود: حمل ونقل نهاده ها با مشکل مواجه است و 
ماشین ها و کامیون ها از حمل بار امتناع می کنند. وی تصریح کرد: اگر توزیع 
نهاده ها به درس��تی مدیریت ش��ود وضعیت درست می ش��ود، چون مدیریت 

انجام نمی شود شرایط به این صورت است.  مهر

عزم دولت جدی شد؛
 خردادماه سال جاری

ین  زمان احتمالی اجرای سهمیه بندی بنز
بررسی سخنان مسئوالن دولتی و نمایندگان  ل و مجلس نش��ان می دهد با وج��ود بی خبری پت�����ر
اغلب نمایندگان از چند و چون برنامه دولت برای س��همیه بندی 
بنزی��ن و تغیی��ر قیم��ت عرض��ه آن، دولت در جلس��ه ش��ورای 

هماهنگی اقتصادی سران قوا با استناد به مجوزهای قانونی که از 
قبل از مجلس داش��ته، مجوز تغییر در قیم��ت بنزین را دریافت 

کرده و اکنون عزم دولت برای سهمیه بندی بنزین جدی است.
کثریت مردم سواالت متعددی را درخصوص سرنوشت بنزین 
مطرح کرده اند که پاس��خ همه آنها این اس��ت که تغییر در نرخ 
عرضه بنزین و نحوه عرضه آن با اعمال س��همیه بندی و دونرخی 
شدن بنزین به عنوان ضرورتی کارشناسی شده در دولت، درپیش 

است؛ اما هنوز زمان و نحوه اجرا مشخص نیست.

دولتی ها بر اجرای آن مصمم هستند اما تعیین زمان اجرا و جزئیات 
نحوه اجرا در جلسات مربوطه در حال بررسی است. ممکن است این 
کار در ماه پایانی بهار اجرایی شود تا در شروع سفرهای تابستانی، بتوان 

مصرف بی رویه بنزین را در قالب طرح سهمیه بندی کنترل کرد.
محم��ود واعظی رئیس دفتر رئیس جمه��ور در این  باره گفته 
ب��ود که چند طرح درباره قیمت بنزین در ش��ورا ارائه ش��ده که 
در حال بررس��ی هستند که به احتمال زیاد تصمیم گیری درباره 

بنزین، پنجم اردیبهشت نهایی خواهد شد.

هیچ اعالم رسمی درخصوص جلس��ه پنج شنبه و نتیجه آن 
صورت نگرفته اما خبرهای غیررس��می و شنیده ها حاکی از این 
است که دولت تصمیم خود را نهایی کرده و به زودی این تصمیم 
ابالغ خواهد شد. محتمل ترین زمان اجرای تصمیم سهمیه بندی 
بنزی��ن، خردادماه س��ال جاری اس��ت، اما درخص��وص نرخ های 
جدید بنزین آزاد، تمامی آنچه تا امروز در رس��انه ها عنوان شده، 
گمانه زن��ی بوده و هیچ خبر موثق��ی از جزئیات تصمیم دولت تا 

امروز اعالم نشده است.  تسنیم

وزیر اقتصاد خبر داد
آمادگی ایران برای واگذاری ۵۰ میلیارد دالر پروژه های زیربنایی برای سرمایه گذاری خارجی
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