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اخبار

زنگنه :روسیه در کاهش تولید
نفتخام نقش سازندهای داشت

با وجود اینکه وزیر نفت قصد دارد معافیت
ای��ران در کاهش تولید نفت را یک دس��تاورد
ب��زرگ جلوه ده��د اما اهل ف��ن میدانند این
موضوع اصال یک دس��تاورد بزرگ به حس��اب
نمیآید ،چرا که ایران اجبارا و به طور خودکار
تولید خود را بس��یار بیشتر از سهمش کاهش
داده بود و کاهش بیش��تر تولید توسط ایران،
خندهدار به نظر میرس��ید .بیژن نامدار زنگنه،
وزیر نفت دیروز مدعی ش��د :سقف تولید ایران
در مذاکرات بس��یار فش��رده و سخت با وزرای
کش��ورهای عضو اوپک حفظ ش��د .وی افزود:
حدود  10ساعت با اعضای اوپک مذاکره کردیم
تا ایران مش��مول قطعنامه کاهش تولید اوپک
نش��ود .زنگنه ادامه داد :وظیفه داشتیم اجازه
ندهیم آسیبی به س��هم درازمدت بازار ما وارد
ش��ود و در این زمینه موفق بودیم .وی تصریح
ک��رد :در ماههای آینده این تصمیم اوپک باید
تثبیت شود و نفت اضافی که برخی برای مقابله
با ایران در بازار ریختند از بازار جمع شود .زنگنه
با بیان اینکه کاهش سقف تولید اوپک تا زمان
به تعادل رس��یدن عرض��ه و تقاضا باید حفظ
شود ،اضافه کرد :روسیه نقش تعیینکنندهای
در تولی��د نفت غیراوپک دارد و در جلس��های
که با مقامات این کش��ور داشتیم روسیه نقش
س��ازندهای ایفا کرد و کاهش 230هزار بشکه
از تولید  400هزار بش��کهای نفت غیراوپک را
برعهده گرفت.
■■ دستاوردی که نیست

زنگنه و تیم رسانهای او سعی کردند معافیت
ایران از کاهش تولید نفت را دستاوردی بزرگ
و فوقالعاده نش��ان دهند اما حقیقت این است
که ایران به ان��دازه کل اوپک تولیدش کاهش
یافته و عمال قبل از اعمال کاهش سهم اوپکیها
س��هم خود را اجبارا کاهش داده است .با توجه
به محدودیتها و تحریمهای جدید تولید ایران
کاهش یافته و فهماندن این موضوع به اعضای
اوپک قطعا به  10ساعت زمان احتیاج نداشته
است ضمن اینکه لیبی و ونزوئال هم مثل ایران
از کاهش تولید معاف ش��دهاند .قطعا آنها 10
س��اعت چانهزنی نکردهاند که از کاهش تولید
معاف ش��وند .همچنین مش��خص اس��ت که
تصمیم اوپک برای کاهش  800هزار بشکهای
نفت یک تصمیم ضدسیاستهای آمریکاست
اما این تصمیم با کمک روسیه و اجماع اعضای
اوپک به وجود آمد نه فقط دیپلماس��ی نفتی
زنگنه .این یک تصمیم بسیار امیدوارکننده بود
که اعضای اوپک را امیدوار کرد از کاهش قیمت
بیشتر جلوگیری به عمل خواهد آمد.

افزایش دوباره قیمت طال و سکه

دیروز طال و سکه با افزایش قیمت روبهرو شد
که به گفته رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و
سازندگان طال و جواهر تهران ،دلیل آن ،افزایش
نرخ جهانی طال و تغیی��رات در بازار نفت اوپک
بوده اس��ت .ابراهیم محمدول��ی در اینباره به
ایس��نا گفت :قیمت سکه تمامبهار طرح جدید
و طرح قدیم به ترتی��ب  3میلیون و  ۹۶۱هزار
تومان و  3میلی��ون و  ۸۰۰هزار تومان بود .وی
افزود :نیمس��که 2 ،میلیون و  ۹۸۱هزار تومان،
ربع س��که یک میلی��ون و  ۱۵۱ه��زار تومان و
س��که یک گرمی  ۶۵۴هزار توم��ان به فروش
رس��ید .محمدول��ی ادامه داد :قیم��ت هر گرم
طالی  ۱۸عی��ار و هر مثقال طالی آب ش��ده
 ۱۷عیار به ترتیب ب��ه  ۳۵۴هزار و  ۴۰۰تومان
و ی��ک میلیون و  ۵۳۵ه��زار تومان و هر اونس
طالی جهانی نیز به  ۱۲۴۸دالر رسید که نسبت
به جمعه گذشته افزایش قیمت را تجربه کردند.

واگذاری  ۶۰هزار مسکنمهر
به کمیته امداد امام

وزیر راهوشهرسازی با اشاره به رکود تولید در
بازار مسکن گفت :مهمترین برنامه جریانسازی
تولید با هدف ایجاد تعادل بین سیر تقاضا و سیر
تولید در بازار مس��کن است .به گزارش پایگاه
خبری وزارت راهوشهرس��ازی ،محمد اسالمی
تکمیل واحدهای باقیمانده مسکنمهر با کمک
مردم و متقاضیان را از اولویت برنامههای مسکن
اعالم کرد و افزود ۶۰ :هزار واحد مسکنمهر به
کمیته امداد امام خمینی منتقل میش��ود که
شهر به ش��هر در حال بررسی است .اسالمی
با بی��ان اینکه «برنامه تولی��د  ۱۰۰هزار واحد
مس��کونی در بافتهای فرس��وده  ۲۷۰محله
به  ۳۱استاندار ابالغ ش��ده است» تاکید کرد:
طبق دس��تور رئیسجمهوری و مصوبه دولت
همه زمینهای متعلق به دس��تگاههای دولتی
که در بافتهای فرس��وده واقع شده است باید
برای اجرای طرح نوسازی بافتهای فرسوده در
اختیار وزارت راهوشهرسازی قرار گیرد.

وطن امروز

ادامه آزمون و خطای دولت برای برنامههای یارانهای و حمایتی

استانداران یارانه حذف خواهند کرد

گ�روه اقتص�ادی :دولت تصمیم گرفت��ه بعد از
5س��ال برنامهریزی ناموفق درباره یارانه نقدی،
اس��تانداریها را مسؤول حذف یارانه دهکهای
باالی جامعه کند.
به گزارش «وطنام��روز» ،دولت روحانی از
هم��ان ابتدای روی کار آمدن ،با پرداخت یارانه
نقدی مخالفت کرد و حتی برنامه بیس��ابقهای
ب��رای ترغیب مردم به انص��راف از یارانه ترتیب
داد .با مخالفت م��ردم برای حذف یارانه نقدی،
دول��ت خود دس��ت به کار ش��د و سرپرس��تان
خانواری را که فکر میکرد ثروتمند هس��تند یا
خودرو و مسکن داشتند در لیست حذفشدگان
یارانه نقدی قرار داد .این در حالی بود که دولت
هیچگانه رسما اعالم نکرد شاخص حذف یارانه
خانوارها چیست .وزارت رفاه مامور حذف یارانه
نقدی ش��د و چند ص��د هزار نفر را از لیس��ت
یارانهبگیره��ا حذف کرد .در کن��ار این موضوع
دولت تصمیم گرفت با توجه به موج بیس��ابقه
گرانی ،طرح حمایت از اقش��ار آس��یبپذیر را با
س��بد حمایتی پی��اده کند اما این ط��رح نیز با
نواقص زیادی در حال اجرا شدن است .خیلیها
نمیدانند آیا اصال مش��مول این طرح هس��تند
ی��ا ن��ه و این س��بد حمایتی چگونه به دس��ت
مشموالن میرسد .در این بین دولت در الیحه
بودجه موضوع حذف یارانهها را همچنان دنبال
کرده و این بار اس��تانداریها مامور شناس��ایی
خانوارهای ثروتمند ش��دهاند .خبرگزاری میزان
در ای��ن باره گ��زارش داده :در حال��ی کمتر از
2هفت��ه به زم��ان واری��ز نودوچهارمین مرحله
یاران��ه نقدی ب��ه حس��اب سرپرس��تان خانوار
باق��ی مانده که همچنان دول��ت برنامهای برای
شناس��ایی و حذف دهکه��ای پردرآمد جامعه
ندارد .به عالوه مبلغ  ۴۵هزار و  ۵۰۰تومان طی
س��الهای واریز یارانه با وجود ت��ورم و افزایش
قیمته��ا در قبوض و کاالهای ض��روری هیچ
تغییری نداش��ته و در س��ال جاری تنها دولت
به ناچار اقدام به واریز کمکهزینه برای اقش��ار
کمدرآمد جامعه از قبی��ل اعضای کمیته امداد
امام خمینی (ره) و بهزیس��تی کرده و در ادامه
نیز کمک هزینه  ۲۰۰هزار تومانی برای حقوق

نما
چهکسانیبستهحمایتیمیگیرند؟
مشموالن بسته حمایتی دولت و سبد کاال  97به  5گروه تقسیم شدند:
گروه اول افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند یعنی افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی
گروه دوم بازنشستگان اعم از بازنشستگان کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی
گروه سوم کارمندان دولت
گروه چهارم افرادی که در دستههای باال نیستند و تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند یعنی
کارگران ،رانندگان و بازنشس�تگان تامین اجتماعی اما حق�وق زیر  3میلیون تومان دریافت میکنند و
حساب یارانه دارند و این بستهها به حساب یارانه آنها واریز خواهد شد.
گروه پنجم نیز افرادی هستند که تحت پوشش هیچ کدام از این نهادها نیستند ،مانند اقشار روستایی و
فاقد بیمههای اجتماعی که برخی بر اساس پایگاه رفاه ایرانیان شناسایی شدهاند.
مرحله اول توزیع بسته حمایتی دولت از  20آبان آغاز شد و تاکنون بسته حمایتی دولت و سبد کاال 97
به حساب آنها واریز شده است .واریز این مبلغ برای گروه دوم یعنی بازنشستهها نیز از  23آبان آغاز شد
و  11آذر ،بسته حمایتی برای کارمندان دولت با حقوق کمتر از  3میلیون تومان واریز شد .پس از آن گروه
چهارم که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند ،سبد کاالی  97را تا  20آذر دریافت میکنند .از
 20آذر برای افراد گروه پنجم که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند توزیع بسته حمایتی انجام خواهد شد.
برای این گروه اگر یارانه بگیرند روی حساب یارانه آنها سبد کاال  97واریز خواهد شد و اگر یارانه دریافت
نمیکنند نیز فراخوان داده خواهد شد تا افراد با مراجعه به سازمان بهزیستی و کمیته امداد فرمهایی را
تکمیل کنند و امکان دریافت بس�ته حمایتی دولت را پیدا کنند! وزارت رفاه در این باره اعالم کرده بر
اساس این برنامه زمانبندی ،شهروندان صبر کنند تا زمان واریز بسته حمایتی آنها فرا برسد و به پیامکها
و شمارههایی که تحت عنوان شماره پیامک بسته حمایتی دولت معرفی میشود توجه نکنند و فعال تا
زمان فراخوان به ادارات مراجعه نکنند .این زمان حدودا از  20آذر خواهد بود.

کارمندان و بازنشس��تگان و س��ایر مشاغل آزاد
در نظر گرفته اس��ت؛ نکته قابل توجه اینجاست
ک��ه جزئیات واریز و نوبت افراد از س��وی دولت
شفافسازی نشده است و هنوز مردم نمیدانند
مش��مول دریافت بس��ته حمایتی میش��وند یا
خیر؟ با ای��ن وجود محمدباق��ر نوبخت ،رئیس
سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری اخیر
خود درباره جزئیات بودجه یارانه در سال آینده
گفت :در س��ال آینده  ۱۴۲هزار میلیارد تومان
یارانه نقدی توزیع خواهد ش��د که در کنار این
مس��اله یارانه غیرنقدی و غیرمستقیم نیز لحاظ
ش��ده اس��ت .وی افزود ۱۴ :میلیارد دالر با نرخ
 ۴۲۰۰تومان��ی برای کاالهای اساس��ی در نظر
گرفتهای��م و همچنین جمع یارانههای نقدی به
مانند سابق همان  ۴۲هزار میلیارد تومان سال
گذشته است؛ به عالوه مقدار یارانه نقدی اعم از
آنچه را که نقدی به خانوار و به بخشهای دیگر

روایت همتی از دیدار با مقام معظم رهبری

بانک مرکزی برای تقویت ارزش پول ملی تالش کند
گروه اقتص�ادی :رئیسکل بانک
بانک
مرکزی از دس��تور مق��ام معظم
رهب��ری برای تالش بانک مرکزی به منظور تقویت
هر چه بیشتر ارزش پول ملی خبر داد و گفت :ایشان
بر اهمیت اس��تقالل بانک مرکزی تاکید کردند .به
گزارش بانک مرکزی ،جلسه دورهای رئیسکل بانک
مرکزی با مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی
برگزار ش��د .عبدالناص��ر همتی در این جلس��ه از
همکاری مطلوب بانکهای کشور در تحقق برنامهها
و سیاس��تهای بانک مرکزی برای ساماندهی نظام
پرداخ��ت بویژه در حوزه الکترونیکی و جلوگیری از
س��وء بهرهب��رداری از جریان
نقدینگی و صدمات ناش��ی از
آن در بازار ارز که ثمرات خوبی
برای اقتصاد کش��ور داشت و
موجب ایجاد ثب��ات و آرامش
در بازار ارز شد ،قدردانی کرد.
همتی با اشاره به ساماندهی دستگاههای کارتخوان
و چکهای تضمینی ،بر کنترل و نظارت بیشتر در
این حوزه تاکید کرد و افزود :در همین راستا نظارت
بیشتر بانکها بر شرکتهای  PSPنیز مورد توجه
قرار گرفته است .بهطور قطع در صورت عدم رعایت
ضوابط نظارتی بانک مرکزی توسط این شرکتها،
مجوز آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
■■تقویت هرچه بیشتر ارزش پول ملی

رئیسکل بانک مرکزی با اشاره به دیدار اخیر خود
با مقام معظم رهبری ،به دستور ایشان به بانک مرکزی
برای تالش مدیران بهمنظور تقویت هرچه بیشتر ارزش
پولملی و نیز اهمیت اس��تقالل بانک مرکزی اشاره
و اع�لام کرد :بانک مرک��زی و نظام بانکی تمام توان

مدیریتی و کارشناس��ی را برای تحقق منویات مقام
معظم رهبری بهکار خواهد برد .وی در ادامه با اشاره
به تاکیدات رئیس جمهوری درباره تامین سرمایه در
گردش و نقدینگی مورد نیاز تولید ،از مدیران عامل
بانکها خواس��ت برنامهریزیهای الزم را در این باره
انجام دهند و اگر در مواردی نیاز به کمک و مساعدت
بانک مرکزی باشد اعالم کنند .همتی بر اهمیت تولید
و اشتغال و ضرورت توجه ویژه به این موضوع تاکید
کرد و با اش��اره به الیحه بودجه سال  ۱۳۹۸کشور،
ضمن تشریح برخی جزئیات درآمدهای بودجه گفت:
بودجهای متناسب با شرایط ویژه اقتصادی برای سال
 ۱۳۹۸تدوین شده و انشاءاهلل
ش��رایط مناس��بی در پی��ش
خواهیم داشت .وی با توجه به
برنامه بانک مرکزی برای اجرای
عملی��ات ب��ازار ب��از در جهت
مدیریت سیاس��تهای پولی
و س��ود بانکی ،پیشبینیهای انجام ش��ده در قانون
بودجه سال  ۱۳۹۸برای تحقق این برنامه را تشریح
کرد .همچنین در این جلسه ،مدیران بانکها ضمن
اعالم آمادگ��ی برای حمای��ت از واحدهای تولیدی
تاکید کردند ضرورت دارد واحدهای صنعتی نیازمند
شناسایی شده و خواستار ارتقای بهرهوری و نظامهای
مدیریتی واحدهای تولیدی برای بهرهبرداری بهینه
از منابع سرمایهای در اختیارشان شوند تا از انحراف
منابع جلوگیری شود .رئیسکل بانک مرکزی هم از
بانکها خواست سرمایه در گردش تولید را در اولویت
قرار دهند و سازوکارهایی داشته باشند که واحدهای
تولیدی بهرهورتر در پرداخت تسهیالت مورد توجه
قرار گیرند.

آغاز نقلوانتقاالت پولی بین ایران و چین

با محدودیت نقل و انتقال پول میان ایران و چین از
طریق کونلون بانک ،اکنون یک بانک ایرانی ،کارگزار
انتقال وجوه و حواله میان  2کشور شده و مبادالت
از س��ر گرفته ش��ده اس��ت .به گزارش مهر ،پس از
مشکالتی که کونلون بانک برای نقل و انتقاالت پولی
می��ان ایران و چین ایجاد کرده بود ،هفته گذش��ته
اسداهلل عس��گراوالدی ،رئیس اتاق بازرگانی ایران و
چین از گشایش کانالهای مالی جدید میان  2کشور
برای انجام امور مالی خبر داده بود .بر این اساس قرار
ش��د از  11آذرماه این مبادالت از سر گرفته شود و
آنگون��ه که فعاالن اقتصادی ایران و چین میگویند
این روند آغاز شده ،اگرچه با دقت و وسواس زیادی
پیش میرود اما به هر حال از بنبس��ت خارج شده

است .در این میان برخی خبرها از معرفی یک بانک
ایرانی در حوزه تخصصی به طرف چینی حکایت دارد
که بر اساس آن ،فعاالن اقتصادی میتوانند با افتتاح
حساب در این بانک ایرانی ،کار را پیش ببرند؛ این در
حالی اس��ت که این کار میتواند از طریق بانکهای
دیگر نیز صورت گیرد اما ممکن است هزینه بیشتری
برای طرف ایرانی داش��ته باشد.یک مقام مسؤول در
اتاق بازرگان��ی در اینباره گفت :نقلوانتقاالت مالی
ایران با چین از سر گرفته شده و البته به دلیل قواعد
سختگیرانه حاکم بر بانکهای چینی به لحاظ اعمال
تحریمهای آمریکا یا قواعد پولش��ویی ،پروندهها به
دقت بررس��ی میشود و این کار ،اندکی روند را کند
پیش میبرد ولی متوقف نیست.

میدهی��م ما تعیین نمیکنیم ،بلکه بر اس��اس
مابهالتفاوتی است که قانون هدفمندی مشخص
کرده اس��ت .رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه
یادآور شد :امسال یک ریال از خزانه برای واریز
یارانهه��ا برداش��ت نکردیم .نوبخت با اش��اره به
مکانی��زم حذف یارانه غیرنیازمن��دان در بودجه
س��ال  ،۹۸اظهار ک��رد :در نظ��ر گرفتیم منابع
یارانههای نقدی را که به مردم پرداخت میشود
به استانداریها واگذار کنیم تا بهتر بتوانند افراد
نیازمند را شناسایی و افراد غیرنیازمند را حذف
کنند ،چرا که خود اس��تانداریها در این قضیه
از وزارت رف��اه بهتر عمل میکنن��د .این نکات
از سوی این مقام مس��ؤول در حالی مطرح شد
که در توضیح مکانیزم ح��ذف یارانه پردرآمدها
در س��ال جاری گفت :نحوه ح��ذف دهکهای
پردرآمد همانند س��ال  ۹۶اجرایی میش��ود ،در
سال  ۹۶نیز دولت اجازه داشت یارانه ۲۴میلیون

نفر را قطع کند اما واقعیت موضوع این است که
اگر فرمول نداشته باشیم و بخواهیم بدون روش
جیب  ۸۰میلیون نفر را بگردیم و مشاهده کنیم
که چه ش��خصی پول دارد و چه ش��خصی پول
ندارد با سیاست دولت مغایر است.
پیش از ای��ن فرمولی برای حذف دهکهای
باالی جامعه از لیست یارانهبگیران ارائه شده که
طبق آن مقرر شده بود قضات ،پزشکان ،اعضای
هی��ات علمی دانش��گاهها و افرادی که درآمدی
بیش از  ۳میلیون و  500هزار تومان دارند نباید
یارانه نقدی دریافت کنند؛ حال باید منتظر ماند
و دید اس��تانداریها با چه س��ازوکاری اقدام به
حذف افراد از این لیست میکنند ،آیا آنها شیوه
شناسایی اقشار کمدرآمد ،اعالم نیاز نیازمندان
و ح��ذف مابقی افراد را در پیش خواهند گرفت
یا سازوکار جدیدی به کار بسته خواهد شد؟
■■تخلفات یارانهای دولت چه بود

محمدمهدی مفتح ،س��خنگوی کمیس��یون
برنام��ه ،بودجه و محاس��بات مجل��س  2هفته
پی��ش از تخلف دولت در پراخت یارانه نقدی به
اف��راد خبر داد و گفت :طبق قوانین بودجههای
س��الهای اخیر ،به دولت تکلی��ف کرده بودیم
یاران��ه پردرآمده��ا و افرادی را ک��ه مبلغ یارانه
تأثی��ری در روند زندگیش��ان ندارد حذف کند
ام��ا دول��ت در این باره تخلف کرده اس��ت .وی
در تش��ریح تخلف دولت در پرداخت یارانههای
نقدی ،اظهار داش��ت :تخلف دولت در پرداخت
یارانههای نقدی این است که هیچ اقدامی برای
حذف یارانه پردرآمدها انجام نداده اس��ت ،گویا
عزمی ه��م در این زمینه در دولت وجود ندارد.
س��خنگوی کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس
اضافه ک��رد :ما انتظار داریم دول��ت با توجه به
بدنه کارشناس��ی بسیار عظیمی که دارد نسبت
به حذف یارانه پردرآمدها در س��ال آینده اقدام
کند .با توجه به آخرین تصمیمگیری و تخلفات
دول��ت درباره یارانه نق��دی ،باید دولت روحانی
را بیبرنامهترین و آش��فتهترین دولت در زمینه
یاران��ه بدانی��م .باید دی��د با توجه ب��ه الیحه و
تصمیم مجلس سرنوش��ت یارانهها و سبدهای
حمایتی چه خواهد شد.

شماره 3 2601
غذا

رئیس کانون صنایع غذایی ایران پیشنهاد کرد

کارگروه ویژه صنعت غذا
برای مراقبت از سفره مردم

رئیس کانون صنایع غذایی ایران پیش��نهاد
کرد با توجه به شرایط حساس کنونی و اهمیت
بسیار باالی معیشت مردم ،کارگروهی متشکل
از نماینده ویژه رئیس جمهوری ،وزرای صنعت،
معدن و تجارت و نیز جهاد کش��اورزی به همراه
نماینده کانون صنایع غذایی تش��کیل شود تا با
رصد دائمی وضعیت صنعت غذا ،از خطراتی که
سفره مردم را تهدید میکند ،جلوگیری به عمل
آید .محمدرضا مرتضوی در گفتوگو با ایس��نا
اظهار داش��ت :متاسفانه همچنان نارساییهایی
در گش��ایش اعتبارات اس��نادی و تخصیص ارز
وجود دارد و استثنایی برای صنایع غذایی لحاظ
نش��ده و این در حالی است که واردات کاالهای
اساس��ی در اختیار ش��رکتهای دولتی بوده و
دیگر فعاالن صنعت غذا برای تامین مواد اولیه با
مشکالت عدیدهای در دریافت ارز روبهرو هستند.
مرتضوی با انتقاد از اینکه پیشبرد فعالیتها نیاز
به امضاهای طالیی دارد و متاس��فانه با بازگشت
موانع بروکراس��ی روبهرو هستیم ،اظهار داشت:
یک��ی از راههایی که امیدواریم عملیاتی ش��ود،
برقراری کانال مالی ایران و اروپا و در نظر گرفتن
صندوقی ب��رای خرید کاالهاس��ت که میتواند
کمک شایانی به فعالیتهای تولیدی و صنعتی
داشته باش��د .رئیس کانون صنایع غذایی ایران
ب��ا بیان اینک��ه باید خط��وط معامالتی با چین
دوباره برقرار ش��ود ،اضافه کرد :بخشی از نیازها
در صنعت غذا بویژه در بخش قطعات از کش��ور
چین قابل تامین بود که باید با توجه به اختالالت
پیشآمده پس از تحریم نس��بت به این مساله
واکاوی کرد و براس��اس تعامل مناسبی که بین
ما و چینیها برقرار است ،امیدواریم این مشکل
هرچه سریعتر حل شود .مرتضوی افزود :عالوه بر
این با توجه به روابط مناسب سیاسی بین ایران
و روس��یه و با توجه به اینک��ه روسها به عنوان
یکی از بزرگترین فعاالن غالت در دنیا فعالیت
میکنند ،امیدواریم امکان تبادالت مالی از طریق
روبل-ریال برقرار شود .وی با تاکید بر اینکه همه
مس��ؤوالن و دستگاههای دولتی در کنار فعاالن
صنع��ت غذا باید تالش کنند س��فره م��ردم از
این کوچکتر نش��ود ،خاطرنشان کرد :شخص
رئیسجمه��وری و نی��ز وزرای صنعت ،معدن و
تجارت و نیز جهاد کشاورزی باید بهصورت ویژه
مشکالت صنایع غذایی کشور را رصد کنند.

