اخبار
قیمت مرغ در بازار کاهش مییابد

رئي��س اتحادي��ه
فروشندگان پرنده
و ماهي ،از کاهش
قيم��ت م��رغ در
بازار طي روزهاي
آينده خب��ر داد.به گزارش مهر به نقل
از صدا و س��يما ،مهدي يوسف خاني
گفت :با جوجه ريزي (توليد) بيشتر در
دي م��اه و افزايش تحويل بار به بازار
در روزه��اي آينده ،قيم��ت مرغ آماده
طبخ کاهش مييابد.وي با اش��اره به
اينکه هم اکنون م��رغداران در حمل
اين محصول با مشکل مواجه هستند،
اف��زود :طب��ق قانون ،مرغ��داران بايد
 ۲۰درص��د از ب��ار خود را به ش��رکت
ام��ور پش��تيباني دام عرض��ه کنند تا
س��ازمان دامپزش��کي ،مجوز فروش
 ۸۰درص��د مابقي آن را به کش��تارگاه
صادر کند.يوس��فخاني ،با اش��اره به
ع��دم تماي��ل مرغ��داران ب��ه عرضه
 ۲۰درص��د محصول خود به ش��رکت
پش��تيباني امور دام ،گف��ت :مرغداران
به دنبال وصول ب��ه موقع درآمد خود
هس��تند که به دليل انجام نشدن اين
اتفاق از سوي ش��رکت پشتيباني امور
دام ،مرغ��داران تمايلي به عرضه مرغ
به اين ش��رکت ندارند ک��ه به همين
دليل ،دامپزش��کي مجوز فروش براي
مرغ��دار را ص��ادر نک��رده و اين افراد
با مش��کل حمل مواجه هستند.رئيس
اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي ،با
بي��ان اينکه توليد م��رغ از برج  ۱۰در
مرغداريها افزايش يافته است ،ادامه
داد :اين رويه سبب کاهش قيمت مرغ
از اواسط اسفند ماه خواهد شد؛ ضمن
اينک��ه توزي��ع روزان��ه  ۱۰۰تن مرغ
منجم��د با قيمت تنظي��م بازار هر روز
در تهران انجام ميشود.

در واکنش به سخنان رئیس جمهور مطرح شد؛

نقد منتقدان «  »FATFبه اصل تعامل نیست ،به اکشنپلن و سرعت اجراست

گ�روه اقتص�ادی :ي��ک کارش��ناس
اقتصادي ب��ا بيان اينک��ه پرونده ايران
در « »FATFقاب��ل قي��اس با پرونده
هيچ کش��ور ديگري نيس��ت ،گفت :نقد
منتق��دان «  »FATFب��ه اصل تعامل
نيس��ت ،بلکه ب��ه محتواي اکش��نپلن
و س��رعت اج��را انتق��اد دارن��د .مجيد
ش��اکري در گفتگو با مهر ،در خصوص
اظه��ارات رئي��س جمه��ور در رابطه با
«»FATFاظهار داشت :صحبتهايي
ک��ه در خصوص «»FATFميش��ود
و صحبتهاي��ي ک��ه رئي��س جمه��ور
محت��رم در خصوص اين مس��اله کردند
ک��ه «آيا بقيه کش��ورها عق��ل ندارند با
«»FATFهم��کاري ميکنند فقط ما
عق��ل داريم ».بايد بگوي��م که موضوع
م��ا با «»FATFموض��وع همکاري يا
تعامل نيست بلکه موضوع تکميل يک
اکش��ن پلن يا برنامه اقدام اس��ت.قطعا
کس��ي از منتقدان فعلي نميگويد روابط
ايران را با «»FATFقطع کنيم؛ بلکه
آنچه در س��طوح فني م��ورد بحث قرار
گرفته است ،بحث بر تسريع در تکميل
اکشن پلن «»FATFيا تعويق تکميل
اکش��ن پلن «»FATFاستاين تحليگر
اقتصادي افزود :موضوع دوم اين اس��ت
که ما اولين نمونه در تاريخ هس��تيم که
به «اق��دام متقابل (کانترمژر)» رفته ايم
وح��اال ميخواهيم از اين وضعيت خارج
ش��ويم؛ پرونده ما با پرونده هيچ کشور
ديگ��ري در تاري��خ «»FATFقاب��ل
قياس نيس��ت؛ بقيه کش��ورها هيچ گاه
در ش��رايط ما قرار نگرفتهاند.وي ادامه
داد :همچني��ن ب��ه طور طبيع��ي وقتي
کش��وري قرار اس��ت از اعمال کانترمژر
فاصل��ه بگيرد ،هم به لح��اظ رويههاي
حقوقي و هم به لحاظ حساس��يت ،قابل

قياس با پروندههاي ديگر نيس��ت که ما
بخواهيم افکار عموميرا در مورد پرونده
ايران به سنتهاي پيشين ارجاع دهيم.
ش��اکري افزود :بس��ياري از تصميمات
نيز اساس��ا در چارچوبهاي فني گرفته
نميش��ود ،بلکه مالحظات سياس��ي در
اي��ن تصميمات دخيل اس��ت؛ که طبعا
به لحاظ مالحظات سياس��ي کش��ورها
باهم متفاوت هس��تند .حتي کشورهايي
که مخال��ف امريکا بودند و موضوع اين
کش��ورها همچون کوبا حضور در بيانيه
«»FATFبوده ،عم�لا در يک توافق
سياس��ي با امريکا و خ��ارج از تعامل با
«»FATFاز بيانيه خارج ش��دند .يعني
تعام��ل ب��ا آمريکا م��وازي ب��ا تعامل با
«»FATFبوده اس��ت .اين کارشناس
اقتصادي ادام��ه داد :دقيقا فاصله زماني
اعالم اکش��ن پلن(برنامه اق��دام) ويژه
کوب��ا ،فاصل��ه مذاک��رات محرمانه اين

آغاز ساخت مسکن
در بافت فرسوده؛ بهار ۹۸

وزي��ر راه و شهرس��ازي اع�لام ک��رد:
س��اخت واحده��اي مس��کوني در
بافتهاي فرس��وده از بهار س��ال آينده
آغاز خواهد شد.محمد اسالميدر گفت
وگو با مهر درباره واگذاري مس��ئوليت
رس��يدگي به مش��کالت حاشيه نشيني
از ش��رکت بازآفريني ش��هري به بنياد
مسکن انقالب اس�لامياظهار داشت:
چني��ن موضوعي صحت ن��دارد و تنها
در دو اس��تان سيس��تان و بلوچستان و
خوزس��تان که توس��عه حاش��يه نشيني
س��رعت باالي��ي دارد ،مقرر ش��د تا در
اين دو اس��تان مس��تقر ش��ود و حاشيه
نشيني را س��اماندهي کند .اما رسيدگي
به مش��کالت حاش��يه نش��يني س��اير
استانها به جز اين دو استان ،همچنان
در مس��ئوليت شرکت بازآفريني شهري
است.وي در پاس��خ به اين پرسش که
چرا علي رغم وعدههاي قبلي مبني بر
آغاز س��اخت و ساز واحدهاي مسکوني
در بافته��اي فرس��وده در س��ال ،۹۷
اين اق��دام آغاز نش��ده اس��ت؟ گفت:
مش��کلي که وجود داش��ت اين بود که
برنامههايي که قبال مصوب ش��ده بود،
تماما اقدامات حاش��يهاي بودند و متن
(اقدامات اساس��ي) نبودند که مس��کن
مهمتري��ن اين اقدامات اس��ت.وزير راه
و شهرس��ازي ادام��ه داد :برنامهاي که
قبال پيگيري ميکردند عمدتا حول اين
محورها بود که محلهها را بدنهس��ازي
ي��ا کفس��ازي کنند در حال��ي که اين
اقدامات کمکي نميک��رد تا بازآفريني
شهري اتفاق بيفتد.
برنامهریزی برای تابستان
بدون خاموشی در سال آینده

معاون وزير نيرو در
ام��ور برق و انرژي
گفت :براي تابستان
 ،۹۸دو برنامه مهم
پيشبيني شده که
شامل آمادگي کامل واحدها و افزايش
راندم��ان نيروگاهه��ا ب��ه  ۳۸.۵درصد
اس��ت.به گزارش مهر به نقل از وزارت
نيرو ،همايون حائري ،معاون وزير نيرو
در امور ب��رق و ان��رژي در گردهمايي
مش��ترک مديران ارش��د برق حرارتي،
گفت :رکورد توليد  ۴۷هزار مگاوات در
روز در پيک ۹۷بايد در تابس��تان جاري
حفظ شود و حداقل به  ۵۱هزار مگاوات
در روز برس��د .ب��ا اين رون��د ميتوان
تابس��تان  ۹۸را بدون خاموشي سپري
کرد .وي با اش��اره ب��ه تکنيکال بودن
روند تولي��د در نيروگاههاي کش��ور ،و
پيچيده بودن مهندسي در توليد نسبت
به س��اير حوزهها ،اظهار داشت :بايد با
خالقيت و ابت��کار واحده��ا را در مدار
نگه داش��ت.معاون وزير ني��رو در امور
ب��رق و ان��رژي ،از تمرک��ز وزارت نيرو
در مديري��ت مصرف خب��ر داد و افزود:
با مديري��ت مصرف برق در تابس��تان
گذش��ته ۲ ،هزار مگاوات صرفه جويي
ص��ورت گرفته و با توج��ه به اينکه ۱۰
درصد نيروگاههاي کش��ور داراي بيش
از  ۴۰سال عمر هستند ،تصميم گرفته
ش��ده تا با مديريت مصرف ،پيک برق
 ۹۸بدون مشکل سپري شود.

کشور با امريکا در واتيکان و کانادا بوده
و خ��روج کوبا از بيانيه يک هفته قبل از
اعالم نقش��ه راه کاس��ترو و اوباما براي
بازساختاردهي روابط امريکا و کوبا بوده
اس��ت .بنابراين پرونده ما قابل قياس با
هيچ پرونده ديگري نيست.در حال حاضر
با توجه به مجموع شرايط ،نوع مکانيزم
تصميمگيري در پلنري و جنس اکش��ن
پلن ما ،شانس ايران براي اينکه از بيانيه
خارج شود نزديک به صفر است و آنچه
رو ب��ه روي ما ق��رار دارد يا ادامه تعليق
وضعيت اقدامات متقابل و يا بازگشت به
وضعيت اقدامات متقابل است.
اين دو به لحاظ حقوقي و اجرايي باهم
متفاوت هس��تند اما در وضعيتي که ما
هستيم اين دو باهم فرق ندارندشاکري
در ادامه با اشاره به سخن رئيس جمهور
مبني بر اينکه «اگر روابط کش��ور ما با
«»FATFقطع شود مشکالت جدي

بانک��ي پيش خواهد آم��د» ،گفت:قطعا
کس��ي از منتق��دان فعل��ي نميگوي��د
رواب��ط اي��ران را ب��ا «»FATFقطع
کنيم؛ بلکه آنچه در س��طوح فني مورد
بحث قرار گرفته است ،بحث بر تسريع
در تکمي��ل اکش��ن پلن(برنام��ه اقدام)
«»FATFي��ا تعويق تکميل اکش��ن
پلن «»FATFاس��ت.اين کارش��ناس
اقتص��ادي اف��زود :م��ا باي��د ش��رايط
خودم��ان را نگاه کني��م؛ در حال حاضر
با توجه به مجموع شرايط ،نوع مکانيزم
تصميمگيري در پلنري و جنس اکش��ن
پلن ما ،شانس ايران براي اينکه از بيانيه
خارج شود نزديک به صفر است و آنچه
رو به روي ما ق��رار دارد يا ادامه تعليق
وضعيت اقدامات متقابل و يا بازگشت به
وضعيت اقدامات متقابل اس��ت .اين دو
به لحاظ حقوقي و اجرايي باهم متفاوت
هس��تند اما در وضعيتي که ما هس��تيم

اي��ن دو باهم فرق ندارند؛ چراکه اعمال
کانترمرژ عليه ايران با حفظ مثال  Aاز
توصيه  ۱۹انجام شده است که بر اساس
آن بايد براي همکاري با ايران شناخت
همه جانبه ذي نفعان انجام ش��ود .اين
بند در حضور تحريمه��اي امريکا مانع
از دور زدن تحريمها ميش��ود ،بنابراين
فرقي نميکند ک��ه کل توصيه  ۱۹و يا
فقط بن��د  Aاين توصيه ب��ر ما اعمال
ش��ود.وي ادام��ه داد :نکت��ه مهم تري
که وجود دارد اين اس��ت ک��ه در دوره
قبلي تحريم که ايران تحريم ش��وراي
امني��ت ،اروپا و امريکا بود و در وضعيت
اقدام متقابل «»FATFبود به مراتب
نقش��ه ارزي آن دوره از امروز بهتر بود.
بنابراين بس��يار مهمت��ر از اينکه طرف
مقابل با ما چه رفتاري داشته باشد و يا
به قول رئي��س جمهور محترم ،چه قدر
به دور مرز و بانکهاي ما ديوار کشيده
شده باش��د ،ابتکار عمل و موضعگيري
فع��ال ما نس��بت به وقايع مهم اس��ت.
شاکري با اشاره به سخن رئيس جمهور
مبني بر ارتب��اط موضوع «»FATFبا
موضوع گوش��ت و کاالهاي اساس��ي،
گفت :اين موضوع به هيچ وجه ارتباطي
به «»FATFندارد زيرا مشکالتي که
براي انتقاالت ارزي در زمينه کاالهاي
اساس��ي و گوش��ت ب��وده مرب��وط به
تحريم اس��ت و اين مثال احتماال مثال
اش��تباهي ب��وده اس��ت.وي تاکيد کرد:
الزم است رئيس جمهور در فرمايشات
«»FATFنسبت به محتواي حقوقي
و اجراي��ي خ��ود دقت کنن��د ،زيرا اين
عدم دق��ت ،پالسهاي منفي به اقتصاد
ميده��د و اقتص��اد را وارد يک نگراني
بيمورد کرده و ب��ه تقويت پول ملي و
اقتصاد ايران کمکي نميکند.

عضو کميسيون صنايع مجلس:

خودروسازی کشور غیرشفاف و غیرقابل نظارت است

س��عيد باستاني ،عضو کميس��يون صنايع مجلس با
قبول اينکه در س��اختار خودروسازي کشور مديران
عامل سياسي انتخاب ميشوند ،گفت :اين سيستم
غيرشفاف غيرقابل کنترل است و از اين رو ممکن
است هر اتفاقي از جمله فساد بيفتد.
به گزارش»پايگاه خبري تحليلي خط بازار»س��عيد
باس��تاني ،عض��و کميس��يون صناي��ع مجل��س در
خصوص علت آش��غتگي بازار خودرو گفت :بخش
عمدهاي از مش��کالت کنوني بازار خودرو ناشي از

عوامل ريش��هاي در صنعت خودرو اس��ت که البته
نوس��انات اقتص��اد کالن ني��ز که در ح��ال حاضر
شاهد آن هس��تيم به اين مشکالت ريشهاي دامن
ميزن��د .وي در گفتگوي اختصاصي با «خط بازار»
افزود :اينکه بگوييم همه مش��کالت کنوني ناشي
از تحريمها اس��ت ،اش��تباه اس��ت چرا که در اين
صورت در ش��رايط عادي ميبايس��ت خودروهاي
ب��ا کيفيت و رقابت��ي توليد ميکرديم ک��ه اينگونه
نبوده است.باس��تاني ب��ا بيان اينکه ايراد اساس��ي
خودروسازان بنگاه داري دولت به جاي سهامداري
در اين صنعت اس��ت ،گفت :دولتها بيش از ميزان
س��هام خود در خودروس��ازي دخالت ميکنند.وي
با اش��اره به س��هم کمتر از  20درصد دولت در هر
يک از دو خودروس��از بزرگ افزود :بقيه سهامداران
غيردولت��ي از انتخاب مديرعامل گرفته تا اداره امور
را ب��ه وزي��ر صنعت واگذار کردهان��د و خود وزير را
نيز پاس��خگو ش��رايط ميدانند .لذا وزارت صنعت
بن��گاه داري ميکند تا س��هام داري.نماينده مردم

آلاسحاق:

بعدازچنددهههزينهـفايدهبهنسخهاقتصادمقاومتيرسيديم

آلاسحاق گفت :ما همه تئوريهاي موجود را
امتحان کردهايم و پس از  ۳۰-۴۰سال هزينه
ـ فاي��ده کردن به نس��خه  ۲۴بن��دي اقتصاد
مقاومتي رسيديم ولي آن را اجرا نميکنيم .به
گزارش فارس ،يحيي آلاسحاق امروز در يک
نشس��ت خبري گفت :سياستزدگي اقتصادي
درد اساسي اقتصاد کشور است.
وزي��ر اس��بق بازرگاني گف��ت :االن دولت دو
داي��ره دارد؛ يکي داي��ره اقتصاديون و ديگري
دايره سياس��يون است و هر تصميميکه دايره
اقتصادي ميگيرد بايد وارد دايره سياس��ي شود
زيرا دايره سياسي حق وتو دارد.
وي ب��ا اش��اره ب��ه پرداخ��ت يارانهه��ا اظهار
داش��ت :اقتصادي��ون باالتف��اق ميگويند که
ياران��ه نقدي نباي��د پرداخت ش��ود ولي دايره
سياس��يون ميگويند بايد پرداخت ش��د.عضو
هيأت نمايندگان ات��اق بازرگاني ايران با بيان
اينک��ه بايد يک دوره اج��ازه داد که اقتصاد با
شاخصهاي خودش اداره شود ،گفت :اينگونه
نيس��ت که ما براي اداره اقتص��اد آدم نداريم
بلکه ما افراد فعال و با تجربهاي داريم .رئيس
اتاق بازرگاني ايران و عراق اظهار داش��ت :ما
هم��ه تئوريهاي موجود را امتحان کردهايم و
پس از  ۴۰-۳۰س��ال هزين ه  -فايده کردن به

نس��خه  ۲۴بندي اقتصادي مقاومتي رسيديم
ول��ي آن را اج��را نميکنيم زي��را بخشهاي
مختل��ف اقتصادي جزيرهوار اداره ميش��ود و
ي��ک نظر واحد وجود ن��دارد.وي با بيان اينکه
نظام اس��تکبار با م��ا درگير اس��ت و راههاي
مختل��ف را امتحان ک��رده و اکنون خود را در
جنگ اقتصادي با ما موفق ديده اس��ت ،گفت:
اينکه ميگويم س��ال  ۹۸س��ال سختي است
زيرا به نظر ميآيد تمام س��رمايهگذاريهايي
که اس��تکبار بر روي اقتصاد م��ا انجام داده از
جمل��ه تحريمها و امث��ال آن را ميخواهد در
سال  ۹۸برداشت کند.
آلاس��حاق گفت :به نظر من سال  ۹۸درايت
و مراقبت بيش��تري ميخواهد و س��ال  ۹۸را
بايد هوش��يارانه جلو رفت.وي اظهار داشت:ما
 ۱۱۰ميلي��ارد دالر از لح��اظ ذخاير ارزي پول
خارج از کش��ور داريم در حالي که کل کش��ور
ساالنه با  ۷۰تا  ۸۰ميليارد دالر اداره ميشود؛
بنابراين اگر تدبير درس��تي داشته باشيم نبايد
نگران کاهش فروش نفت از  ۲ميليون بشکه
به يک ميليون بش��که باشيم.آلاسحاق گفت:
بايد براي س��ال  ۹۸دول��ت ،مجلس ،نخبگان
دس��ت به دس��ت هم دهند تا از اي��ن مرحله
سخت عبور کنيم.

ترب��ت حيدريه ،مه والت ،زاوه در مجلس ش��وراي
اس�لاميبا قبول اينکه در چنين ساختاري مديران
عامل سياسي انتخاب ميشوند ،گفت :اين سيستم
غيرشفاف غيرقابل کنترل است و از اين رو ممکن
است هر اتفاقي از جمله فساد بيفتد.وي دو شرکت
خودروساز را غيرقابل نظارت توصيف کرد و گفت:
به طور مثال چند ماه اس��ت که س��ازمان بازرسي
در خودروس��ازان مستقر اس��ت ولي باز شاهد بروز
برخي تخلفات هستيمباستاني يکي از عواقب بنگاه
داري دولت در صنعت خ��ودرو را وجود مازاد نيرو،
ش��رکتهاي زي��ان ده زيرمجموعه توصيف کرد و
گف��ت :طبق اظهار خود دو خودروس��از مجموعا در
ح��دود  25هزار ني��روي کار مازاد وج��ود دارد که
اگر اين دو به بخش خصوصي واگذار ش��وند ،قطعا
بخش خصوص��ي اين نيروها را تعديل خواهد کرد.
وي ادامه داد :در س��اختار بخ��ش خصوصي ديگر
خبري از حقوقهاي نجوم��ي ،ريخت و پاشهاي
غيرضروري و  ...نيست .در نتيجه بخش خصوصي

قطع��ا س��ودده اداره خواهد کرد.عضو کميس��يون
صنايع مجلس يادآور ش��د :اين مي��زان نيروي کار
مازاد در صنعت خودروس��ازي س��االنه در حدود 3
هزار ميليارد تومان هزينه به خودروس��ازي کش��ور
تحميل ميکند که قاعدتا اثر اين هزينهها بر روي
قيمت خودرو نمايان ميش��ود .وي ب��ا بيان اينکه
خودروسازان معتقدند که اين هزينه مازاد در قيمت
خودرو محاسبه نميشود ،خاطر نشان کرد :هرچند
ک��ه اين موض��وع را قبول ندارم ول��ي اگر هم اين
گونه باش��د ،اثر اين  3هزار ميليارد تومان در زيان
انباشته دو شرکت خودش را نشان ميدهد.باستاني
با اش��اره به اينکه هر يک از خودروس��ازان در حال
حاضر در حدود  10هزار ميليارد تومان زيان انباشته
دارند ،گفت :اين وضعيت مانع از چاالکي و ارتقاي
فناوري خودروسازان ميشود.وي سهامهاي تودلي
را يکي ديگر از آفتهاي دو خودروساز بزرگ عنوان
و تصريح کرد :اين موضوع مانع از ايجاد ش��فافيت
در خودروسازان و بنگاه داري اصولي ميشود.

گاليه از بيپاسخ ماندن نامه به نهاونديان

اعالم آمادگي بسيج براي نظارت بر توزيع گوشت در سراسر کشور

رئيس بسيج اتاق اصناف کشور با گاليه از بدون
پاسخ ماندن نامهاي که اواخر دي ماه خطاب به
ش��وراي هماهنگي اقتصادي س��ران قوا ارسال
ش��ده ،از آمادگي بس��يج براي نظارت بر توزيع
گوشت در سراسر کشور خبر داد.
غالمرضا حسنپور در گفتوگو با تسنیم ،با اشاره
به مش��کالت توزيع گوشت و اقالم ضروري در
کشور اظهار کرد :متأسفانه دولت اجازه نميدهد
توزيع اقالم ضروري بهدس��ت بخش خصوصي
اتف��اق بيفتد؛ م��ا بارها اع�لام کردهاي��م بايد
اتحاديههاي صنفي در اين موضوع وارد ش��وند
و بسيج اصناف هم آمادگي دارد تا در خصوص
نظارت بر توزيع به واحدهاي نظارتي کمک کند.
رئيس بسيج اصناف با گاليه از بيپاسخ ماندن
نامهاي که به شوراي هماهنگي اقتصادي سران
قوا نوش��ته شده بود ،گفت :ما در نامهاي که 30
دي ماه امس��ال به شوراي هماهنگي اقتصادي
س��ران قوا بهدبي��ري آقاي نهاونديان نوش��تيم
پيش��نهاداتي را ارائه و ب��راي کمک به وضعيت
نظارت بر توزيع اقالم ض��روري اعالم آمادگي
کرديم که متأس��فانه بيپاسخ مانده است.وي با
بيان اينکه متأس��فانه هيچ جوابي چه بهصورت
کتبي و چه بهصورت ش��فاهي به اين نامه داده
نشد گفت :طي طرحي که به اين شورا پيشنهاد

داديم اعالم کرديم بهجاي آنکه سيس��تم توزيع
گوشت بر اس��اس کارت ملي باش��د و بهدليل
مش��کالت اين سيس��تم ،افراد بتوانند روزانه از
چندين محل توزيع ،گوش��ت بگيرند ،بر اساس
سيستم طراحيشدهاي که در حال حاضر موجود
هم هس��ت و مبتني بر ش��ماره تلف��ن افراد که
غيرقابل کپي هم هس��ت ،توزيع اقالم ضروري
و گوش��ت انجام شود.حس��نپور با اب��راز اينکه
نرمافزار مربوطه توسط اتاق تعاون طراحي شده
و هماکنون نيز زيرس��اختهاي آن فراهم است
افزود :ما عالوه بر اين ،در نامه مذکور پيش��نهاد
داده بوديم که توزيع گوش��ت و اقالم ضروري،
بر اساس جامعه هدف خاص ،مثل کميته امداد،
بهزيستي ،بازنشستگان و کارمندان ،و بهصورت
اليهبندي انجام ش��ود تا توزي��ع بهتري در اين
اق�لام صورت گي��رد.وي با تقدير و تش��کر از
دادستان تهران و موضعگيري وي در خصوص
توزي��ع اقالم ضروري گفت :آق��اي دولتآبادي
با منطق به اين موضوع ورود کرده و خواس��تار
واگ��ذاري امور ب��ه اصناف ش��دهاند؛ بههرحال
تيمهاي بازرس��ي مقام قضائي گزارشهايي از
روند توزيع گوشت و اقالم ضروري تهيه کردهاند
که متأسفانه نتايج اين گزارشات که در جلسات
ارائه شده ،نتايج خوبي نيست.

سامانه مشابه اينستکس در مورد کوبا اجرا شد که شکست خورد

عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران گفت:
س��ازوکار کانال مالي اتحاديه اروپا براي تجارت
با ايران مش��خص نيست و کسي نتوانسته از آن
استفاده کند؛ از طرفي وزارت اقتصاد نيز بايد نهاد
متناظ��ر آن را در ايران ايجاد کند که اين کار را
نکرده است.
به گزارش تس��نیم ،فريال مستوفي عضو هيئت
نمايندگان اتاق بازرگاني ايران امروز در نشس��ت
خبري در ارتباط با مسائل کانال مالي اروپا براي
تج��ارت با ايران(اينس��تکس) ،اظه��ار کرد :اين
کانال مالي در زمان کوبا نيز مورد اس��تفاده قرار
گرفت که کارآيي زيادي نداشت.
وي اف��زود :مبلغ��ي ک��ه اين کان��ال مالي براي
پوشش جريمههاي ش��رکتهاي اروپايي درنظر
گرفته بود س��قف  15هزار دالر داش��ت اما رقم
جريمهه��اي امري��کا ب��ه ش��دت نجوميبود و

ش��رکتهاي مختل��ف بين  80ميلي��ون دالر تا
 10ميلي��ارد دالر جريم��ه ش��دند.عضو هيئ��ت
نمايندگان ات��اق بازرگاني ايران ادامه داد :با اين
کار ش��رکتهاي اروپايي بادرنظرگرفتن هزينه و
صرفهاي که دارند نتوانس��تند از اين کانال مالي
اس��تفاده کنند که در شرايط فعلي نيز اين کانال
همين س��قف را ب��راي حمايت از ش��رکتهاي
اروپايي در تجارت با ايران دارد.
مستوفي اضافه کرد :در اروپا اقتصاد دست بخش
خصوصي اس��ت و تنها ش��رکتها منافع خود را
ميس��نجند تا با اي��ران هم��کاري کنند.وي در
پاس��خ به اين سوال که آيا ش��رکت ايراني تا به
امروز توانس��ته از اين کانال مالي اس��تفاده کند،
گفت :س��ازوکار کانال مال��ي اتحاديه اروپا براي
تجارت با ايران مشخص نيست و کسي نتوانسته
از آن اس��تفاده کند؛ از طرف��ي وزارت اقتصاد نيز

باي��د نهاد متناظر آن را در اي��ران ايجاد کند که
اي��ن کار را نکرده اس��ت.عضو هيئت نمايندگان
اتاق بازرگاني ايران درپاس��خ به اين س��وال که
وزير صنعت اعالم کرده اس��ت که ش��رکتهاي
ايران��ي ميتوانند تحريمها را دور بزنند گفت :در
صورتي که اينطور هم باشد نبايد اعالم شود زيرا
آمريکا همان مويرگهاي حياتي را نيز محسوب
ميکند.مس��توفي افزود :بخش خصوصي در اين
شرايط کار خود را انجام ميدهند اما هزينههايش
باال رفته است .اما يکي از اساسيترين مشکالت
امروز اقتصاد کشور تحريمهاي داخلي است.
وي گفت :بيش از  50درصد از مش��کالت پيش
روي اقتص��اد ايران مربوط به همين تحريمهاي
داخل��ي اس��ت و اي��ن تحريمه��ا اثرگذارت��ر از
تحريمه��اي خارج��ي به حس��اب ميآيند.عضو
هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران افزود :قبول

دارم که امروز براي جذب س��رمايهگذار خارجي
به خاطر تحريمها مش��کل داري��م اما نقدينگي
بااليي در کشورمان در دس��ت مردم وجود دارد
که نميش��ود آنها را به سمت اقتصاد برد و حتي
به خاطر تحريمهاي داخلي فرار سرمايه از کشور
داريم.مستوفي ادامه داد :بخشنامههاي متضاد و
متعددي که در کش��ور وجود دارد فضاي کسب
و کار را آلوده کرده اس��ت و بخش خصوصي به
راحتي نميتواند فعاليت داشته باشد.وي تصريح
کرد :در اين شرايط تعرفههاي صادرات و اعمال
محدودي��ت و بخش نامههاي متضاد زياد ش��ده
امکان صادرات را از بخ��ش خصوصي ميگيرد
و از طرف��ي با ايجاد تعرفههاي وارداتي ش��رايط
رقابت براي توليد کنندگان داخلي از بين ميرود
و مردم مجبورن��د محصوالت بيکيفيت و گران
قيمتي مانند پرايد را خريداري کنند.
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اخبار
صادرات سيب و پرتقال ممنوع شد

وزير صنعت ،معدن
و تج��ارت اع�لام
کرد :در جلسه ستاد
تنظيم بازار مقرر شد
فعال صادرات سيب
و پرتقال تا بعد از عيد ممنوع ش��ود .به
س رضا رحماني
گزارش خبرگزاري فار 
امروز در حاشيه جلسه ستاد تنظيم بازار
گفت :جلس��ه امروز به رياس��ت معاون
اول ريي��س جمه��ور و ب��ا حضور همه
دس��تاندرکاران تنظيم ب��ازار از جمله
وزارت جهاد کش��اورزي ،وزارت کشور،
وزي��ر صنعت و رئي��س بانک مرکزي،
نمايندگان تعزيرات حکومتي و اصناف
و بخش خصوصي تش��کيل ش��د.وي
گفت :وزارت کش��اورزي که مسئوليت
تأمين اقالم اساس��ي مانند گوش��ت و
مرغ را دارد ،در اين جلس��ه گزارش��ي
از ميزان ذخاير اقالم اساس��ي ارائه کرد
که بر اس��اس آن وزير جهاد کشاورزي
در خص��وص تامين کاالهاي اساس��ي
اطمين��ان داد.وي افزود :تصميم گرفته
ش��د واردات در مقابل ص��ادرات انجام
شود و کس��اني که صادرات داشتهاند،
بتوانن��د در قبال آن اق�لام مصرفي را
وارد کنند.رحماني گفت :در مورد بحث
گوشت قرمز معاون اول رئيس جمهور
تأکيد کرد که ثبت سفارش و تامين ارز
با ارز نيمايي براي واردات تسهيل شود
و به وفور بين مردم توزيع ش��ود .وي با
بيان اينکه ذخيره مناس��بي از ميوهها از
جمله س��يب و پرتقال براي ش��ب عيد
وجود دارد ،اف��زود :در حوزههايي مثل
ش��يريني و ش��کالت مباحثي مطرح و
گزارشهاي الزم ارائه شد.
تنش نظاميبورس هند و پاکستان را
منفي کرد

تنش امروز نظامي
بين هند و پاکستان
باعث شد تا بورس
ه��ر دو کش��ور در
معام�لات ام��روز
منفي شود.به گزارش خبرگزاري فارس
به نقل از راش��اتودی ،تنش نظاميصبح
ام��روز بي��ن پاکس��تان و هن��د که به
س��رنگوني دو جنگنده هندي در منطقه
کش��مير منجر ش��د ،بورسهاي اسالم
آب��اد و بمبئ��ي را منفي کرد.ش��اخص
سنس��اکس بورس هن��د  189.54واحد
کاهش يافت و به  35784واحد رس��يد.
ش��اخص نيفتي  50اين کشور نيز 68.1
واحد ريخت و ب��ه رقم  10767.2واحد
افت کرد.ارزش روپيه نيز کاهش يافت و
به  71.47روپيه به ازاي هر دالر رسيد.
بورس پاکستان نيز بيشترين افت روزانه
خود از جوالي س��ال  2017تا کنون را
تجرب��ه کرد و ب��ا  1476واحد معادل 3
درصد کاهش به  31345واحد رسيد.در
واقع بورس پاکستان طي  ۲روز گذشته،
بدتري��ن عملکرد دو روزه را در  3س��ال
گذشته به ثبت رسانده است.روز گذشته،
هنديه��ا به ي��ک منطق��ه در نزديکي
کش��مير پاکستان حمله کردند که بنا به
ادعاي آنها به کشته شدن  200تا 300
تروريس��ت منجر شد و همين امر باعث
شد تا بورس پاکس��تان روز گذشته هم
قرمز پوش باشد.
کشف محموله بزرگ  ۳هزار تني
آرد قاچاق

نماينده ول��ي فقيه
در وزارت جه��اد
کش��اورزي گف��ت:
قيم��ت پايين خريد
تضمين��ي گندم در
مقايس��ه نرخ کشورهايي همسايه باعث
خ��روج غيرقانوني اين محصول و آرد از
کشور شده است به طوري که اخيرا نيز
محموله  ۳هزار تني آرد قاچاق کش��ف
شد.
به گزارش تسنیم ،آيتاهلل تقوي نماينده
ولي فقي��ه در وزارت جهاد کش��اورزي
ام��روز در نشس��ت خبري اظه��ار کرد:
نماين��ده ول��ي فقي��ه در وزارت جه��اد
کشاورزي افزود :در حال حاضر در يکي
از کش��ورهاي همسايه ما اين محصول
 2400توم��ان خري��داري ميش��ود که
اي��ن امر منجر به قاچاق و نش��ت گندم
و متناس��ب آن آرد تولي��دي کش��ور به
کش��ورهاي اطراف ميشود.تقوي تاکيد
کرد :چند روز قبل ني��ز محموله قاچاق
 3هزار تني آرد کش��ف شد که به دليل
م��ا به التفاوت قيمتي آن متخلفان قصد
خروج آن را از کشور داشتند.وي افزود:
م��ا اين موارد را پيگي��ري ميکنيم و از
دولت ميخوهيم که نرخ خريد تضميني
گندم را به ش��کلي تعيين کند که منجر
ب��ه نش��ت و قاچ��اق اين محص��ول به
کشورهاي ديگر نشود.

