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رئیس اتحادیه صنف فروشندگان نوشت افزار 
گفت: قیمت نوشت افزار نسبت به سال گذشته 

60 تا 70 درصد افزایش یافته است. 
هر ســاله با نزدیکی به آغاز فصل تحصیل، بازار 
لوازم التحریــر از جنب و جــوش خاصی برخوردار 
می شــود و خانواده هــا به ویژه افــرادی که دارای 
فرزند محصل سطح ابتدایی هستند، برای رفع نیاز 
نوشــت افزار تحصیلی فرزندان خود دســت به کار 
می شوند و در چند سال اخیر موضوع طراحی و تولید 
نوشت افزار ایرانی- اسالمی مورد توجه قرار گرفته که 
به نظر می رســد با توجه به افزایش نرخ دالر و عدم 
دسترسی به مواد اولیه طراحی و تولید، این موضوع 

تا حدودی کمرنگ شده باشد. 
 موســی فرزانیــان در مورد وضعیــت تامین 
نوشت افزار در ســال جاری  اظهار داشت: با توجه 
به ثبت ســفارش و وارداتی که از قبل برای تامین 
نیاز مردم در شــهریور و مهر امسال صورت گرفته، 
خوشبختانه برای تامین کاالهای مورد نیاز امسال  

مشکلی وجود ندارد.
وی در گفت وگو با خبرگزاری فارس بیان کرد: اما 
با توجه به مسائل اخیر ارزی در کشور و روند طوالنی 
ثبت ســفارش و  واردات مواد اولیه باید به فکر بود، 

رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت افزار خبر داد

گرانی 60 درصدی نوشت افزار در یک سال اخیر

تا بعد از سپری شدن این ایام دچار مشکل نشویم.
بــه گفته رئیــس اتحادیه صنف فروشــندگان 
نوشــت افزار، با توجه به افزایــش قیمت مواد اولیه 
قیمت نوشت افزار نسبت به سال گذشته 60 تا 70 

درصد افزایش یافته است. 
فرزانیــان اضافه کرد: در شــرایط فعلی به نظر 
می رســد، برای تامین نیازهای این بخش از جمله 

کاغذ باید تخصیص ارز بیشتری صورت گیرد. 
وی همچنین به خبرگزاری ایسنا گفت: 60 درصد 
نیاز بازار لوازم التحریر از طریق واردات و ۴0 درصد 
باقی مانده آن از طریق تولید داخلی تامین می شد 
که با توجه به پروسه و فرآیند ثبت سفارش و واردات، 
در ماه های اخیر از حجم واردات به شدت کاسته شده 
و باید تولید داخلی جایگزین واردات شــود اما تا به 

امروز این موضوع عملی نشده است.
رئیس اتحادیه صنف فروشــندگان نوشت افزار 
ادامه داد: تولید داخلی وابستگی شدیدی به واردات 
دارد، زیرا حجم قابل توجهی از مواد اولیه به صورت 
وارداتی در کشور تامین می شود و در شرایط فعلی 
تخصیــص ارز و فرآیند ترخیــص کاال از گمرکات 

بسیار سخت است.
فرزانیان با اشاره به اینکه تامین مواد اولیه برای 
تولید داخلی فرآینــد طوالنی را به خود اختصاص 
می دهــد، گفت: در چند وقت اخیر ترخیص کاال از 
گمرک ها فرآیند دو ماهــه ای را به خود اختصاص 
داده کــه این موضــوع از حجم تولیــد کارخانه ها 
کاسته است و به نظر می رسد تا زمانی که در بحث 
اجرای قوانین و دســتورالعمل ها به صورت شفاف و 
 بروز عمل نشــود، نمی توان انتظار تولید مناسب را 

داشت.
وی بیان کرد:  تنها یکی از کارخانه های تولیدی 
کشور توان تامین نیاز 60 درصدی بازار نوارچسب 
کشور را دارد اما به دلیل عدم دسترسی به مواد اولیه 
پتروشیمی ها، این کارخانه با ظرفیت تمام فعالیت 
نمی کند و این در حالی است که پتروشیمی ها توانایی 

تولید مواد اولیه را دارند.

قیمت )به تومان(نوع سکه
۴/325/000سکه تمام طرح جدید
۴/051/000سکه تمام طرح قدیم

2/090/000نیم سکه
1/090/000ربع سکه

610/000گرمی
352/760هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
13/081دالر)سنا(

15/358یورو
17/170پوند

2/079لیر ترکیه
3/619درهم امارات

قیمت بازار )ریال(قیمت کارخانه )ریال(نوع خودروردیف
227/090/000350/000/000پراید 131 1
213/2۴0/000380/000/000پراید 2111
3GLX۴05 329/۴۴0/0005۴0/000/000پژو
۴SLX۴05 351/500/000595/000/000پژو
۴05/950/000695/000/000پژو پارس5
۴19/۴20/0007۴0/000/000پژو 206 تیپ 65
3۴7/۴50/000560/000/000پژو ۴05 دوگانه7
539/23۴/0001/100/000/000تندرپالس اتوماتیک8
5۴3/6۴0/0001/120/000/000پژو 207 اتوماتیک9
5۴6/۴۴0/0001/130/000/000ساندرواتوماتیک10
610/000/0001/260/000/000رنوساندرو استپ وی اتوماتیک11
۴89/560/000950/000/000رنو ساندرودستی12
13 EF73۴3/800/000560/000/000سمند
1۴S7 1/0۴3/130/0001/980/000/000هایما
15LX 335/350/0005۴5/000/000سمند
206۴27/630/000730/000/000 وی 168
532/680/0001/050/000/000دنا پالس سفید17
7۴9/520/0001/380/000/000چانگان18
1/130/620/0002/080/000/000سراتو با آپشن19
20S5 986/۴00/0001/680/000/000هایما

رئیس  کل بانک مرکزی با  اشاره به مجوز اعطاشده به صرافی ها 
و صادرکنندگان برای ورود اسکناس ارز به کشور، گفت: صرافی ها 
از روز شنبه )دیروز(به طور گسترده شروع به واردات اسکناس 

ارز به کشور کرده اند.
عبدالناصر همتی در حاشــیه جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی 
مجلــس در جمع خبرنــگاران اظهار داشــت: عالوه بــر صرافی ها، به 
صادرکنندگان نیز مجوز داده ایم که بخشی از ارز حاصل از صادرات خود 
را نیز به شکل اسکناس وارد کشور کرده و از طریق سامانه نیما و تحت 

نظارت بانک مرکزی در بازار عرضه کنند.
وی افــزود: 2/5 میلیارد یورو با متوســط قیمت 9 هزار تومان برای 
واردات کاالهای ضروری، مواد اولیه مورد نیاز کارخانه ها و تولید از طریق 

سامانه نیما و بازار ثانویه در اختیار فعاالن اقتصادی قرار گرفته است.
رئیس شورای پول و اعتبار به اظهار نظر هفته گذشته خود مبنی بر 
اینکه »ذخایر ارزی، ناموس بانک مرکزی است«  اشاره کرد و افزود: نکته ای 
در این رابطه باید بگویم؛ ذخایر بانک مرکزی متعلق به تمام ملت ایران 

است و ما مجاز نیستیم، این ذخایر را به بازار تزریق کنیم.
وی با بیان اینکه ذخایر بانک مرکزی ظرف یک ماه گذشــته تقویت 
قابل توجهی یافته اســت، اظهار داشت: ذخایر بانک مرکزی باید تقویت 
شوند؛ ورود ارز حاصل از صادرات محصوالت نفتی و غیرنفتی برای تامین 

نیازهای اساسی کشور کافی است.
رئیس  کل بانک مرکزی با  اشاره به روند نرخ ارز ظرف یک ماه گذشته 
افزود: در طول یک ماه گذشته درباره اینکه نرخ ارز کاهش یافته یا افزایش 
می یابد، اظهار نظری نکردم و مردم خود باید به مســائل توجه کرده و 

ریسک آن را در نظر بگیرند.
رئیــس  کل بانک مرکزی درباره صادرکنندگانــی که ارز خود را به 
بازار تزریق نمی کنند، گفت: میزان صادرات صادرکنندگان اصلی مانند 
پتروشیمی ها، شرکت های فوالد، فلزات رنگی و معادن مشخص است و 

می دانیم که آنها سال گذشته چه میزان کاال صادر کرده اند.
وی افزود: صادرکنندگان موظف هستند، ارز حاصل از صادرات خود را 
به کشور وارد کنند و اگر این اقدام را انجام ندهند، با آنها برخورد می شود؛ 

دولت و نظام از این موضوع کوتاه نخواهد آمد.
همتی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد که پیمان سپاری 
ارزی برای صادرکنندگان ضروری شــده اســت و صادرکنندگان قبل از 
صادرات باید تعهدنامه ای را امضا کرده و متعهد شــوند که ظرف دو ماه 

ارز حاصل از صادرات خود را به کشور وارد کنند.
رئیس  کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: مطمئن هستیم، با توجه به 
اینکه قیمت ارز برای صادرکنندگان خوب شده است، باید ارز حاصل از 

صادرات خود را به داخل کشور بیاورند.
رئیس  شورای پول و اعتبار در پاسخ به سؤال دیگری درباره پیمان های 
پولی و مذاکرات حاشــیه ای بین ایران، روسیه و ترکیه گفت: در حاشیه 
اجالس ســران سه کشــور، بحث های مفصلی داشتیم و توافقات خوبی 
درباره صادرات نفت، گاز، مبادله پول و حل مشکالت بانکی حاصل شد.

وزیر راه و شهرســازی با  اشاره به اینکه خلیج فارس یکی از 
مناطق مهم و پرترافیک جهان است، گفت: ساالنه بیش از 12هزار 

کشتی اقیانوس پیما از تنگه هرمز تردد می کند.
عباس آخوندی در مراسم روز جهانی دریانوردی در تهران اظهار داشت: 
حمل و نقل دریایی به صرفه ترین شیوه حمل کاال و مواد خام در مقادیر 
باال محســوب می شود و هم اکنون سهم کشتی در جابجایی کاال و مواد 

خام به 90 درصد کل تجارت جهانی می رسد.
وی با بیان اینکه نیمی از تناژ ناوگان جهان تحت مالکیت کشورهای 
آســیایی است، گفت: بیش از 60 درصد مصرف ساالنه نفت و مواد نفتی 
از طریق دریا حمل می شود که 99/99 درصد آن به صورت ایمن تحویل 

می شود. 
به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر راه و شهرســازی به سابقه دو هزار 
و 500 ساله ایران در دریانوردی  اشاره کرد و گفت: کشور ما با دارا بودن 
پنج هزار کیلومتر خط ســاحلی، 15 جزیــره، 90 بندر بزرگ و کوچک 

تجاری و صیادی، کشوری دریایی محسوب می شود.
آخوندی افزود:  خلیج فارس به عنوان یکی از مناطق مهم و پرترافیک 
جهان محسب می شود و ساالنه بیش از 12هزار کشتی اقیانوس پیما از 

تنگه هرمز تردد می کند.
به گفته وی ، در ســال 2017 ایران بامالکیت 238 کشتی و ظرفیت 
بارگیری 19 میلیون تن مقام 21 جهان را به خود اختصاص داده است؛ 
ایران با جایگاه 21 از جمله 25 خط کشتیرانی جهان محسوب می شود. 
همچنین ایران با شش میلیون و 583 هزار تن ظرفیت بارگیری ناوگان 

تحت پرچم سی و یکمین کشور جهان از این حیث است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد:  ایران با بیش از 11 هزار فروند شناور 
غیرکنوانسیونی  عمدتا در آب های خلیج فارس، دریای عمان و خزر فعالیت 

می کند و بزرگترین ناوگان دریایی از این حیث داراست. 
آخوندی اضافه کرد: ناوگان نفتکش ما در ســطح منطقه خاورمیانه 
بزرگترین است و از نظر سن ناوگان هم کشتی های ملکی ایرانی بهترین 

وضعیت را دارد. 
وی بیان کرد:  جذب ســرمایه گذاری خارجی از طریق واگذاری طرح 
توســعه بندر شهید بهشتی چابهار به شرکت هندی با مشارکت داخلی 
و کاهش هزینه حمل با هدف افزایش ســهم بازار حمل ونقل بین المللی 
شامل 50 درصد تخفیف بر کشتی های با محموله ترانزیت خارجی و تا 70 
 درصد تخفیف بر کاالهای ترانزیت خارجی از نقاط قوت ما در این حوزه

 است. 
وزیر راه و شهرســازی عدم اشــاعه فرهنگ دریانوردی در کشور را از 
نقاط ضعف ما در این حوزه دانســت و گفت: باید موضوع را بررسی کرد 
که چرا جوانان ما کمتر به کار دریانوردی رغبت دارند. همچنین باید به 
موضوع نظام مدیریتی غیرروزآمد با نگاه سنتی و بدون توجه به تحوالت 

ساختاری، توجه کرد تا این نقاط ضعف رفع شود. 
آخونــدی همچنین به تهدیدات پیش رو در این حوزه اشــاره کرد و 
گفت:  عدم پای بندی دولت آمریکا به برجام و بازگشت تحریم ها و اعمال 
تحریم های ثانویه آمریکا بر خالف همه موازین بین المللی و حقوق بشری 

است. 
وی بــا بیان اینکه پیدایش ائتالف های بزرگ کشــتیرانی که قدرت 
چانه زنی آنها را باال می برد از تهدیدات پیش رو اســت، حضور نیروهای 
بیگانه در منطقه و گسترش امکان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی 

در بنادر رقیب را از تهدیدات در این حوزه عنوان کرد. 

رئیس کل بانک مرکزی:

مجوز ورود اسکناس ارز 
به صرافی ها و صادرکنندگان داده شد

وزیر راه و شهرسازی:

ساالنه 12 هزار کشتی
 از تنگه هرمز عبور می کند

مجری طرح چغندر قندکشور با بیان اینکه انتظار می رود در 
سال زراعی جاری نیز میزان تولید چغندر قند هشت میلیون 
تن باشد، گفت: برای سال ۹۸ هم نیازی به واردات شکر نداریم.
به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا یزدانی در مراســم ششــمین 
گردهمایی سراسری کشت محصوالت زراعی و آغاز سال زراعی 97-98 
در جمع خبرنگاران اظهارداشت: سیاست وزارت جهاد کشاورزی افزایش 
سطح زیر کشت چغندر پائیزه است. در این راستا امسال سطح زیر کشت 
چغندر پائیزه از 17 هزار هکتار به 23 هزار هکتار می رســد. سطح زیر 
کشــت چغندر بهاره ثابت می ماند اما با توجه به افزایش عملکردی که 
اتفاق می افتد انتظار می رود تولید به همان میزان هشــت میلیون تن 

سال گذشته برسد.
وی خاطرنشــان کرد: در سال زراعی 97-96 با میزان تولید هشت 

میلیون تن چغندر قند در کشور رکورد تولید در کشور شکسته شد.
مجری طرح چغندر قند کشــور درباره نرخ خرید تضمینی چغندر 
قند در ســال جاری نیز با  اشــاره به اینکه در سال گذشته نرخ چغندر 
بهاره 309 تومان و چغندر پائیزه 303 تومان تعیین شــد، گفت: برای 
امسال پیشنهاد افزایش هفت تا هشت درصدی این محصول ارائه شده 

که امیدواریم تحقق پیدا کند.
یزدانی افزود: زمان اعالم نرخ خرید تضمینی تأثیر بسزایی در تصمیم 

کشاورزان برای کشت محصول دارد.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود با  اشــاره به اینکه در کشت 
بهاره سال 97-96 پیش بینی شده که یک میلیون و 20 هزار تن چغندر 
 تولید شــود افزود: عملیات برداشت کشت بهاره یکی دو روز قبل آغاز

 شده است.
مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد کشــاورزی در پاسخ به این 
ســؤال که با توجه به شــرایط تولید آیا در سال 98 نیز از واردات شکر 
بی نیاز خواهیم بود، یادآور شد: در سال 98 نیز اتکای ما فقط به تولید 

داخل است و نیازی به واردات نداریم.
یزدانــی افزود: میزان ذخایر ما به اندازه کافی و ذخایرمان تا تیرماه 

سال 98 پاسخگوی نیاز کشور است.

بودجه مجلس  و  برنامه  عضو کمیســیون 
شورای اســامی گفت: بانک مرکزی باید در 
وظایف نظارتی خــود قوتی تر عمل می کرد تا 

شاهد بنگاهداری بانک ها نباشیم. 
علــی قربانــی در مصاحبه با رادیــو درخصوص 
بنگاهداری بانک ها اظهار داشت: به طور کلی بانک ها 
در اقتصاد دارای دو وظیفه و کارکرد هســتند که در 
ســطح خرد به عنوان یک بنــگاه اقتصادی به دنبال 
تحلیل هزینه و فایده باشند اما در سطح کالن وظیفه 

حمایت از بنگاه های تولیدی را دارند. 
وی افــزود: متاســفانه در حال حاضــر یکی از 
مشکالت ما در زمینه مسائل بانکداری این است که 
بانک ها وظیفه اصلی خودشــان مبنی بر حمایت از 

تولید و صنعت را رهــا کردند و به بحث بنگاهداری 
روی آورده اند. 

عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس گفت: 
بانک ها زیرنظر بانک مرکزی قرار دارند و این بانک باید 
در وظایف نظارتی خود نسبت به این مسائل قوتی تر 

عمل می کرد تا شاهد بنگاهداری بانک ها نباشیم. 
قربانی ادامه داد: الیحه ای به مجلس تقدیم شده و 
این الیحه توسط مجلس تصویب می شود اما مجلس 
به دلیل عدم تخصص در تمامی حوزه ها نمی تواند در 
جزییات و مســائل خرد مقوله بانکی نظارتی داشته 

باشد.
وی اضافه کــرد: مجلس نمی تواند از رئیس بانک 
مرکزی که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و هیئت وزیران 

تعیین می شود، استیضاح و سؤال کند اگرچه جلسات 
متعددی در کمیســیون برنامه و بودجه درخصوص 

عملکرد بانک مرکزی برگزار می کنیم. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم،  قربانی با بیان اینکه 
تصویب قوانین بسیار زیاد از مشکالت اساسی ماست، 
بیان کرد: ســاختار قانونگذاری و اجرایی در کشور ما 
در دنیا منحصر بفرد و یک نظام نیمه ریاستی و نیمه 
پارلمانی اســت که همین امر موجب شده در بعضی 
مواقع دست نمایندگان برای نظارت با ابزارهای سؤال 

و استیضاح بسته باشد. 
گفتنی اســت، رهبر معظم انقــالب در دیداری 
که چنــدی پیش با اعضای هیئت دولت داشــتند، 
بــر »مدیریت و کنترل قوی بانــک مرکزی بر 

دیگــر بانک ها«، توصیه کردند و بــا انتقاد از ادامه 
بنگاهــداری بانک ها و کارهای هزینه آور دیگر نظیر 
افزایش شعبه های بانکی گفتند: »بانک مرکزی باید با 
نظارت کامل و دقیق مانع بروز مشکالتی نظیر مسائل 
سپرده گذاران برخی بانک ها و مؤسسات مالی شود.«

از یاد نبریم که بانک ها متاسفانه طی سال های اخیر 
بطور مداوم از نقش اصلی خود در اقتصاد دور شــده 
و به کار هایی که اصال به حوزه مسئولیت آنها مربوط 
نمی شود )مانند بنگاه داری( مشغول شده اند، به عنوان 
مثال برخی بانک ها با خرید ســاختمان های شیک و 
مجلل به حوزه هایی خارج از وظیفه خود وارد شدند 
کــه در یک نمونه آن فقــط 110 هزار ملک و زمین 

توسط یک بانک خریداری شده است!

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد

عملکرد ضعیف بانک مرکزی عامل رشد بنگاه داری بانک ها 

وزیر جهاد کشاورزی گفت: مشکل مردم تنها 
اجرای وظایفی اســت که توسط مسئوالن انجام 

نشده است.
به گزارش تسنیم، محمود حجتی دیروز در ششمین 
گردهمایی کشت محصوالت زراعی سال زراعی 98-97 
اظهار کرد: در شــرایط جنــگ اقتصادی نه تنها تولید 
محصوالت زراعی کشــور کاهش نیافت بلکه با عنایت 
خدا و تالش زارعان در برخی از بخش ها شاهد افزایش 

تولید هستیم.
وی در پاســخ به ادعای مخالفان افزایش جمعیت 
تصریح کرد: با اســتفاده از دانش روز دنیا و ابزاری که 
امروز در اختیار ما است می توانیم میزان بهره وری تولید 
را تا 10 برابر در گلخانه افزایش دهیم آیا جمعیت ما نیز 

10 برابر شده است؟
حجتی با بیان اینکه از نعماتی که خداوند در اختیار 
ما قرار داده است می توانیم برای افزایش تولید استفاده 
کنیم گفت: با ایجاد یک گلخانه هیدروتکنیک که آب 

آن از سقفش جمع می شود و حداقل 
مصرف آب را دارد و حتی از رطوبت 
موجود در گلخانه نیز استفاده کرده و 
آن را جمع آوری می کند برای کاهش 
مصرف منابع آبی می شود استفاده 
کرد و در هر شرایطی کار نشد ندارد.
وی کــه در جمــع مدیران این 
وزارتخانه صحبــت می کرد، گفت: 
دوستان اگر حال کار کردن ندارید 
با خودتان عنوان نکشید؛ در صورتی 

که مسئولیت پذیرفته ایم از مشکالت فرار نکنیم و برای 
آن وقت بگذاریم. وی افزود: مشــکل مردم تنها اجرای 
وظایفی است که توسط مسئوالن انجام نشده است؛ هی 
نگوییم که این موضوع به دیگری مربوط اســت؛ مردم 
خیلی مشــکل دارند که مشکالت آنها قابل حل است.
حجتی با ذکر مثالی از عدم رسیدگی به مشکالت مردم 
گفت: در منطقه سراوان بعضی اقدام به ایجاد بزرگ ترین 

واحد پرورش کبک با 3 هزار قطعه 
کرده اند، اما منابع طبیعی به خاطر 
مشکالت دیوارکشــی این واحد 3 

سال این کار را به تعویق انداخت.
وزیــر جهاد کشــاورزی افزود: 
فردی که برای پرورش شــتر زمین 
برای چرا می خواست به او اختصاص 
داده نشد و این طور گفتند که زمین 
و بیابان برای چرای دام ندارند؛ من 
جای آن مسئول بودم فرار می کردم 
و آب می شدم می رفتم زیر زمین چطور می شود که در 
منطقه اردستان بیابان برای اختصاص به این کارآفرین 

وجود نداشته است.
حجتی افزود: ببینید که با ارباب رجوع چطور برخورد 
می شود برای اینکه اگر مسائل مردم را حل کنیم دعای 

آنها بدرقه دنیا و آخرتمان خواهد شد.
حجتی همچنین مسئولین وزارت جهاد کشاورزی را 

مورد خطاب قرار داد و گفت: درخصوص تامین و توزیع 
نهاده های کشورها حساس و پیگیر باشیم و صفر تا 100 
آن را رصد کنیم و کار با تلفن کردن و نامه زدن پیش 

نمی رود و تا حصول نتیجه باید کارها را انجام دهیم.
وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از صحبت های 
خود با ابراز انتقاداتی تند از شرکت های پتروشیمی گفت: 
این شــرکت ها ذخایر کشور را کود می کنند و آنها را با 
ارز چنــد هزار تومانی می خواهنــد صادر کنند؛ ذخایر 
تجدید ناپذیر کشور در حالی برای صادرات کود می شود 

که به کشاورز خودمان نمی دهند.
وی افزود: اینکه نمی شــود شرکت های پتروشیمی 
5 میلیون تن کود تولید کنند اما حاضر نباشند تنها 2 
میلیون تن مصرف داخلی کشاورزان را تامین کنند؛ چرا 

این شرکت ها به تولید ملی خیانت می کنند.
حجتی در خطاب به مسئولین این وزارتخانه گفت: 
ما باید پیگیری کنیم تا این مشــکالت حل شود برخی 
مسئوالن خیلی تعلل می کنند و )حال( پیگیری ندارند.

وزیر جهاد کشاورزی:

برخی مسئوالن در رفع مشکالت مردم تعلل می کنند و حال پیگیری ندارند

قیمت ماده »پلی پروپیلن« و »پلی اتیلن«، یکی از فرآورده های 
پتروشــیمی در تولید نایلون و ســلفون، ظــرف پنج ماه از 
 کیلویی پنج هزار تومان بــه هر کیلوگرم 1۸ تا 20 هزار تومان

 رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وســیما ، قیمت ماده » پلی پروپیلن« و 
»پلی اتیلن« که از فرآورده های پتروشــیمی و مواد اولیه تولید نایلون، 
سلفون و ظروف بسته بندی مواد غذایی و لبنیات است از کیلویی پنج 
هزار تومان در پنج ماه پیش به کیلویی 18 تا 20 هزار تومان در حال 

حاضر رسیده است.
علــت اصلی این افزایش بها، عرضه بســیار انــدک این ماده مهم 
پتروشــیمی در بورس کاال و جوالن دالالن و واسطه ها است و در این 
شــرایط، بیشــتر تولیدکنندگان این محصول در آستانه تعطیلی قرار 

گرفته اند.
مدیرعامل یک شــرکت تولید پوشک بچه یک بخش خبری سیما 
گفت: به علت کمبود سلفون و نایلون مخصوص بسته بندی، تولید مجدد 

پوشک بچه باز هم با مشکل مواجه می شود.
تعاونی هــای زیرمجموعه اتحادیه پالســتیک هم در ســایت خود 
اطالع رســانی شــفافی ندارند که دولت چه مقدار مواد پتروشــیمی 
پلی پروپیلــن و پلی اتیلــن در اختیــار آنها قــرار داده اســت تا بین 
تولیدکنندگان تقســیم کنند. از سوی دیگر بسیاری از تعاونی های این 
صنف نیز بعضاً مواد پتروشــیمی دریافتی را به دلیل نبود شفافیت، در 

بین همکاران »خودی« تقسیم می کنند.
یکی از تولیدکنندگان این صنف گفت: اتحادیه صنفی پالســتیک، 
هم اکنون هیچ اطالع رســانی در ســایت خود درباره چگونگی دریافت 
مواد پتروشــیمی پلی پرو پیلن و همچنیــن پلی اتیلن و البته توزیع آن 
بیــن تولید کنندگان ندارد و به همین دلیل، رانت ویژه ای در این باره 

شکل گرفته است.
تولید کنندگان قطعات پالســتیکی خودرو نیز نســبت به افزایش 
قیمت مواد اولیه پتروشــیمی اعتراض دارند، زیرا افزایش قیمت مواد 

اولیه پالستیکی می تواند یکی از دالیل افزایش قیمت خودرو باشد.

رئیس پلیــس تهران بزرگ گفت: هرگونه کمین در تهران از 
سوی ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی ممنوع است.

ســردار حسین رحیمی در واکنش به موضوع کمین کردن برخی از 
مامــوران پلیس راهنمایی و رانندگی تهــران بزرگ برای جریمه کردن 
خودروهای متخلف به تســنیم گفت:  هرگونــه کمین در تهران که من 
فرمانده آن هستم از سوی ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی ممنوع است.
رحیمی افزود: بر اســاس تاکیدات انجام شده، حضور ماموران پلیس 
راهور در معابر باید آنقدر علنی و حتی با چراغ های گردان روشــن باشد 
که اگر راننده ای قصد تخلف را داشت، با دیدن ماموران پلیس از ارتکاب 
هرگونه تخلف رانندگی منصرف شــود. این موضوع یک تدبیر و دستور 
است و ما به هیچ عنوان اجازه چنین اقدامی را به ماموران پلیس راهور 

تهران بزرگ نمی دهیم.

فعاالن اقتصادی عنوان کردند

افزایش 4 برابری قیمت مواد اولیه 
تولید نایلون در 5 ماه

مجری طرح چغندر قندکشور:

سال آینده هم نیازی به واردات 
شکر نداریم

رئیس پلیس تهران:

ماموران راهور کمین نکنند

گروه اقتصادی- 
در شرایطی که پتروشیمی ها به دلیل حضور 
در بــازار ثانویه، ارز خــود را به دو برابر قیمت 
نســبت به ارز دولتی می فروشند،  درخصوص 
تامین کاالهای مورد نیاز گروه های کشاورزی و 

برخی صنایع، کم کاری می کنند. 
یکی از مشکالتی که در پی گرانی ارز به وجود آمد، 
عرضه نکردن ارز پتروشیمی ها به قیمت چهار هزار و 
200 تومان بود. در پی مقاومت پتروشــیمی ها برای 
نفروختن ارز خود به قیمت دولتی، کم کم زمزمه هایی 
منتشر شد که دولت با راه اندازی بازار ثانویه قصد دارد 
سازوکاری برای خرید و فروش ارز به صورت آزاد فراهم 
کند تا پتروشیمی ها هم به قیمتی که می خواهند، ارز 

خود را بفروشند.

علی رغم اجرایی شدن این تصمیم و دو برابر شدن 
قیمت ارز پتروشــیمی ها، بــاز هم خبرهایی به گوش 
می رســید که پتروشیمی ها در زمینه تامین کاالهای 

پتروشیمی کوتاهی می کنند. 
اوضاع به گونه ای بود که حتی رئیس جمهور هم روز 
گذشــته انتقادهای تندی را نسبت به صادرکنندگانی 
که ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما تزریق 

نمی کنند مطرح کرد. 
روحانی در جشــنواره شهید رجایی با بیان اینکه 
من به عنوان رئیس  دولت اعالم می کنم که بخشــی از 
التهابات داخلی اســت، گفت: صادرکننده ای دولتی و 
خصولتی ارز صادراتی را که باید امروز در اختیار سامانه 
نیما قرار دهد، صبر می کند ۴8 ساعت دیرتر می دهد و 

این کار خیانت به کشور است. 

بــا این حال، مســئله پتروشــیمی ها منحصر به 
گفته های رئیس جمهور نیست، چراکه بسیاری از فعاالن 
اقتصادی اعم از برخی وزرا یا برخی روسای اتحادیه ها 
هم نسبت به برخی کارهای پتروشیمی ها لب به اعتراض 
گشودند. به عنوان نمونه، وزیر جهاد کشاورزی با بیان 
اینکه پتروشیمی ها به کشاورزان کود نمی دهند و آن 
را بــا ارز چند هزار تومانی صادر می کنند، گفت: »در 
حالی که این شرکت ها ۴/5 تا پنج میلیون تن کود تولید 
دارند نیاز دو میلیون تنی کشاورزی را تامین نمی کنند 

و به تولید ملی خیانت می کنند.«
پیش تــر هم یک تولیدکننده حــوزه مرغ و طیور 
گفته بود: »در حال حاضر انحصار مواد اولیه دی کلسیم 
فسفات در اختیار پتروشــیمی است و به موقع اقدام 
نکردن پتروشیمی برای واردات مواد اولیه، مرغداری ها 

را دچار کمبود مکمل غذایی دان مرغ کرده است.«
همچنین رئیس  اتحادیه لوازم التحریر و نوشت افزار 
تهران هــم دیروز گفت: »تنها یکــی از کارخانه های 
تولیدی کشــور تــوان تامین نیــاز 60 درصدی بازار 
نوارچسب کشور را دارد اما به دلیل عدم دسترسی به 
مواد اولیه پتروشیمی ها، این کارخانه با ظرفیت تمام 
فعالیت نمی کند و این در حالی است که پتروشیمی ها 

توانایی تولید مواد اولیه را دارند.«
همان طــور که مشــاهده می شــود از محصوالت 
کشــاورزی تا نوشت افزار ها نســبت به کم کاری های 
پتروشیمی ها اعتراض دارند و متاسفانه علی رغم اینکه 
پتروشــیمی ها به نوعی دولتی محسوب می شوند، در 
ارائه محصوالت خود به دستگاه های مورد  اشاره، تعلل 

می کنند.

مسئوالن و فعاالن اقتصادی مطرح کردند

کم کاری پتروشیمی ها در تامین مواد اولیه کاالها

مدیرکل دفتر مدیریت بحران منابع آب ایران 
گفت: امسال حجم آب های سطحی کشور با 33 
درصد کاهش به 25 میلیارد متر مکعب رسیده 

است.
به گزارش وزارت نیرو، سیف اهلل آقابیگی با تاکید بر 
اینکه از 110 سد بزرگ تامین کننده آب شرب کشور 
حدود ۴6 سد دارای وضعیت حاد است، گفت: تمامی 
سدها باید یک ذخیره استراتژیکی برای مدت 18 ماه 
داشته باشند اما این سدها شرایط ذخیره استراتژیک 

را برای این بازه زمانی ندارند.
وی افزود: تا اواخر هفته گذشته میزان بارش های 

کشور نسبت به سال آبی گذشته 27 درصد و در مقایسه 
با آمار بلندمدت 50 ساله نیز حدود 31 درصد کاهش 
داشــته است. این اعداد متوســط کشوری است و در 
برخی مناطق شمال غربی کشور بارندگی های مثبتی 
را شاهد بوده ایم، ولی در اغلب مناطق پهناور کشور به 
ویژه مناطق مرکزی و حوضه آبریز خلیج فارس و دریای 
عمان که اســتان های جنوبی کشور را دربرگرفته اند، 

کاهش بارندگی بین 65 تا 75 درصد بوده است.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران منابع آب ایران ادامه 
داد: این میزان کاهش بارندگی باعث شــده تا میزان 
جریانات ســطحی و میزان ورودی به پشت سدها نیز 

کاهشی 33 درصدی نسبت به سال گذشته داشته باشد.
آقابیگی با تاکید بر اینکه ورودی به مخازن سدهای 
کشور در مقایسه با سال گذشته 12 میلیارد مترمکعب 
کاهــش یافته اســت، عنوان کرد: با وجــود اینکه در 
بخش های شــمال غربی کشور سدها پر شده اند ولی 
غالب سدهای بزرگ ما در استان های خوزستان، کرمان، 
فارس، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، بوشهر و حتی 
خراسان رضوی با کاهش های شدیدی مواجه شده اند.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران منابع آب ایران اظهار 
کرد: تنها در استان سیستان و بلوچستان کاهش 75 
درصدی بارش ها موجب شده تا 550 میلیون مترمکعب 

ورودی این اســتان در سال آبی جاری به سه میلیون 
مترمکعب برسد.همچنین مدیرعامل شرکت مدیریت 
منابع آب ایران با بیان اینکه سال گذشته حجم آب های 
سطحی کشور 32 میلیارد مترمکعب بود و در دهه 70 
حدود 80 میلیون متر مکعب بود، گفت: امسال حجم 
این آب ها به 25 میلیارد مترمکعب کاهش یافته است.

طی ســال های اخیر با تغییرات اقلیمی شدیدی 
مواجه شــده ایم، بنابراین تالش می کنیم بخشــی از 
آب شــرب مورد نیاز شــهرها و روستاهای کشور را از 
محل آب های سطحی موجود تامین و به شبکه فعلی 

متصل کنیم.

یک مسئول:

حجم آب های سطحی کشور 33 درصد کاهش یافت

رئیس  مرکز کنترل ترافیک پلیس راهنمایی 
و رانندگی تهران بزرگ از تشدید برخورد پلیس 
با خودروهای فاقد معاینه فنی، دارای نقص فنی 

و خودروهای دودزا خبر داد.
ســرهنگ محمد رازقی به ایسنا، گفت:  برخورد 
بــا خودروهای فاقد معاینه فنــی، خودروهای دارای 
نقص فنی و همچنین خودروهای آالینده همواره از 
ســوی مأموران پلیس انجام شده است اما با توجه به 
فرا رســیدن نیمه دوم سال از این هفته طرح تشدید 
برخورد با این تخلفات در دستور کار مأموران پلیس 

قرار گرفته است.
رازقی با  اشاره به بروز پدیده وارونگی هوا و تشدید 
آلودگی هوا در نیمه دوم سال، افزود: در همین راستا 
نیز همکاران من در پلیس راهنمایی و رانندگی تهران 
بزرگ با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی برخورد 

خواهند کرد.
وی با  اشاره به خودروهای دارای معاینه فنی که 
ممکن اســت دودزا باشــند نیز گفت: اگر خودرویی 
معاینه فنی داشته باشد اما با تشخیص مأموران پلیس 
دودزا و آالینده باشــد این خودروها نیز مورد اعمال 

قانون قرار خواهند گرفت.
رئیس  مرکز کنتــرل ترافیک پلیس راهنمایی و 
رانندگــی تهران بزرگ درباره نحــوه برخورد با این 
دســته از خودروهــا، اظهارداشــت: عالوه بر اعمال 
قانــون و جریمه برخــی از این خودروهــا نیز فک 
پالک شــده و به آنها پالک اعــزام به تعمیرگاه داده 
می شــود که مالکان این خودروهــا پنج روز فرصت 
دارند تا نسبت به رفع نقص فنی خودروی خود اقدام 
کــرده و پس از تأیید کارشناســان پلیس راهنمایی 
 و رانندگــی پالک خودروی خــود را دوباره دریافت

 کنند.
رازقی گفت: عالوه  بر مأموران پلیس که با استقرار 
در نقاط مختلف شهر نسبت به برخورد با معاینه فنی 
خودروها اقدام می کنند دوربین های نصب شــده در 
محدوده طــرح زوج و فرد نیز تردد خودروهای فاقد 
معاینه فنی را ثبت کرده و این خودروها اعمال قانون 

خواهند شد.
وی به رانندگان توصیه کرد تا در فرصت مناسب 
 بــرای دریافت معاینــه فنی خودروی خــود اقدام

 کنند.

تشدید برخورد با خودروهای آالینده و فاقد معاینه فنی در تهران


