اخبار

بانک مرکزی اعالم کرد

دادوستد 13هزار تن فرآورده
پتروشیمیوپاالیشگاهیدربورسانرژی

بر اس��اس اع�لام ب��ورس ان��رژی ،امروز
س��ه ش��نبه بی��ش از  ۱۳هزارتن ف��رآورده
پتروش��یمی و پاالیشگاهی در بورس انرژی
ایران داد و س��تد ش��د .به گ��زارش بورس
ان��رژی ایران ،روز سهش��نبه  ۷خ��رداد ،۹۸
کاالهای آیزوریسایکل ،حالل  ،400حالل
 ،402ح�لال  ،406ح�لال  ،410ح�لال
 502و ح�لال  503پاالیش نفت اصفهان،
آیزوریس��ایکل و بلندینگ نفتا حالل 410
پاالیش نفت شیراز ،پنتان پالس پتروشیمی
پارس ،متانول پتروش��یمی زاگرس ،متانول
پتروش��یمی ش��یراز ،متانول پتروشیمی فن
آوران و نیتروژن مایع پتروش��یمی تبریز در
رینگ داخلی و نفت خام س��نگین ش��رکت
مل��ی نفت ایران در رینگ بی��ن الملل بازار
فیزیکی عرضه ش��دند.طی معامالت امروز
بی��ش از  13,216تن انواع ف��رآورده های
هیدروکرب��وری ب��ه ارزش بی��ش از 561
میلی��ارد و  71میلیون ریال در بازار فیزیکی
بورس انرژی ایران مورد معامله قرار گرفت.
فردا چهارشنبه مورخ  ،98/03/08کاالهای
حالل  404و آیزوریس��ایکل پاالیش نفت
شیراز ،نفتای سبک پاالیش نفت کرمانشاه
و نفتای سبک پاالیش نفت تهران در رینگ
داخلی و نفت خام سنگین شرکت ملی نفت
ای��ران در رین��گ بین الملل ب��ازار فیزیکی
بورس انرژی ایران عرضه خواهند شد.
مبارزه با فساد از طریق شفافیت و
دولت الکترونیک

عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس
با بی��ان اینکه یکی از راههای ش��فافیت و
مبارزه با فس��اد ،تحقق دول��ت الکترونیک
و الکترونیکی ش��دن فرآیندها است ،اظهار
داش��ت :قوانین خوبی در ای��ن زمینه وجود
دارد .س��یده حمیده زرآب��ادی نماینده مردم
قزوی��ن ،آبیک و البرز در گفتوگو با فارس،
با بیان اینکه یکی از راههای تحقق شفافیت
و مبارزه با فس��اد ،تحقق دولت الکترونیک
و الکترونیکی ش��دن فرآیندها است ،اظهار
داشت :ما قوانین خوبی در این زمینه داریم
ک��ه همه به نح��وی تاکید ب��ر الکترونیکی
شدن فرایندها دارند.عضو کمیسیون صنایع
و معادن مجلس ش��ورای اسالمی ،قوانینی
مثل قانون ارتقای س�لامت اداری و مقابله
با فس��اد ،قانون انتش��ار و دسترسی آزاد به
اطالعات ،قانون بهبود مستمر فضای کسب
و کار ،قانون رفع موان��ع تولید رقابت پذیر،
قانون ارتقای نظام مالی کش��ور و مواد 67
و  68قانون برنامه پنج س��اله ششم توسعه
جمه��وری اس�لامی ای��ران را از جمله این
قوانی��ن ذکر کرد که دس��تگاه ها را الزام به
الکترونیکی کردن کلی��ه فرایندها ،خدمات
و اس��تعالمات خودشان می کند .وی افزود:
متاس��فانه به دلیل عدم پیگیری مناسب از
سوی مجلس و دیگر نهادهای نظارتی ،این
قوانین به درس��تی اجرایی نشدهاند و شاهد
اتفاق خوبی در این حوزه نیستیم.
ساماندهی حملونقل هوایی
بار تا شهریور ماه

معاون حملونقل وزیر راه و شهرس��ازی با
بیان اینکه ایرتاکس��ی اساس زنجیره توسعه
صنعت هوایی است ،گفت :حملونقل هوایی
بار از شهریور ماه امسال ساماندهی میشود.
به گزارش فارس ،ش��هرام آدمنژاد امروز در
جمع خبرنگاران اظهار داش��ت :شرکتهای
زیادی هستند که مایلند پروژه ایر تاکسی را
راهاندازی کنند ،اما موانع زیادی در این حوزه
وج��ود دارد .وی افزود :همین االن فرودگاه
مهرآباد یا به عنوان مثال فرودگاه پیام مجوز
ایر تاکس��ی صادر نمیکند ،چ��ون معتقدند
هزینه آن گران است و یا ازدحام وجود دارد
و از لح��اظ اقتصادی صرف��ه ندارد که برای
جابهجایی  3تا  4نفر این هزینهها ایجاد شود.
معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی ادامه
داد :در این راس��تا ضرورت دارد ،هزینههای
ایر تاکسیکاهش یابد تا این تجارت راهاندازی
ش��ود ،ضمن آنکه هواپیماهای شخصی هم
در آینده میتوانن��د در این حوزه ورود کنند.
آدمن��ژاد گفت :ایر تاکس��ی متقاضیان خود
را دارد و لزوم�� ًا ش��اید نتوان در بس��یاری از
مس��یرها اف��راد زی��ادی را جابهجا ک��رد .ما
فرودگاههای��ی را داریم که هفتهای یک تا 2
پرواز در آنها انجام میشود پس میتوان در
این فرودگاهها از هواپیماهای کوچک برای
مصارف خاصتر و متنوعتر استفاده کرد.وی
در پاس��خ به فارس ،گفت :مهرآباد ظرفیت
ارائه خدمات ایر تاکس��ی را دارد ،تقاضا هم
در این حوزه زیاد است و پیگیری ما به دلیل
همین تقاضاها است.

بان��ک مرک��زی ش��رایط و ضواب��ط
قانونی گرفت��ن وام  ۳۰میلی��ون تومانی
قرضالحس��نه ازدواج را ب��رای ه��ر یک
از زوجها اع�لام کرد.به گزارش ایس��نا،
بانک مرکزی اعالم ک��رد که طبق مفاد

بند «الف» تبصره  ۱۶قانون بودجه س��ال
جاری ،به منظور حمایت از ازدواج جوانان،
بان��ک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران
موظف اس��ت از محل مناب��ع پسانداز و
ج��اری قرضالحس��نه نظ��ام بانکی ،به
زوجهایی که تاریخ عق��د آنها بعد از اول
فروردی��ن ماه  ۱۳۹۶اس��ت و تاکنون وام
ازدواج دریاف��ت نکردهان��د ،تس��هیالت
قرضالحس��نه ازدواج پرداخ��ت کن��د.

شرایط پرداخت وام  ۳۰میلیونی ازدواج
تس��هیالت قرضالحس��نه ازدواج ب��رای
هریک از زوجها در سال  ۱۳۹۸معادل ۳۰
میلیون تومان با دوره بازپرداخت پنجساله
با اخذ یک ضامن معتبر و س��فته اس��ت.
بانکها و مؤسس��ات اعتباری غیربانکی
میتوانند یارانه پرداختی به اش��خاص را
به عنوان تضمی��ن در این زمینه بپذیرند.
بر این اس��اس ،باتوجه به مفاد قانون یاد
ش��ده ،متقاضیان باید موارد زیر را مد نظر

ق��رار دهند:افرادی که تاری��خ عقد آنها از
تاریخ ۰۱۰۱. ۱۳۹۶.به بعد است و تاکنون
وام ازدواج دریافت نکردهاند ،از تسهیالت
ازدواج به میزان  ۳۰۰میلیون ریال بهرهمند
میشوند.افرادی که تاریخ عقدشان قبل از
۰۱۰۱. ۱۳۹۶.بوده و در موعد مقرر ثبتنام
کردهان��د ،لیکن به هر دلیل هنوز در صف
س��امانه بوده و موفق به اخذ وام نشدهاند،
صرف ًا از تس��هیالت ازدواج به میزان ۱۵۰
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میلی��ون ریال بهرهمند میش��وند.افرادی
ک��ه قب�ل ً
ا وام ازدواج دریاف��ت کردهاند،
نمیتوانن��د از مابهالتف��اوت آن اس��تفاده
کنند.تشخیص معتبر بودن ضامن معرفی
شده بر عهده بانک عامل است.متقاضیان
صرف ًا میتوانن��د از بانکهایی که امکان
ثبتنام متقاضی در سامانه برایشان وجود
دارد ،نس��بت به انتخاب بانک عامل اقدام
کنند.

واکنش نمایندگان مجلس به احتمال انتصاب سینکی به عنوان معاون بازرگانی رئیس جمهور؛

سهمخواهی برخی گروهها از دولت برای دور زدن قانون

گ�روه اقتصادی :چگونه است که طراح سبد
کاال یا همان «سبد حقارت» که بازتابهای
منفی بینالمللی برای کش��ورمان رقم زد،
میتواند گزینه مناس��بی برای یک پست و
مقام جدید اقتصادی دیگ��ر در بدنه دولت
باش��د!از مهمترین اتفاقات سیاس��ی مطرح
ش��ده در فضای سیاس��ی روز گذشته طرح
انتخاب یونس س��ینکی به عن��وان گزینه
رئیس جمهور برای پست معاونت بازرگانی
بود ،انتصابی که گرچه هنوز صحت و سقم
آن تأیید نشده ،اما از آنجا که مردم خاطره
خوشی از س��ینکی ندارند ،شاهد بودیم که
کاربران ش��بکه ه��ای اجتماعی بخصوص
در توییتر با ترند کردن هش��تگ س��ینکی
در مطالب مس��تند و متعددی این مسئله را
یک فاجع��ه در ادامه انتصاب های مدیران
اقتصادی دولت برش��مردند.کاربران فضای
مجازی تأکید داش��تند که چگونه سینکی،
طراح س��بد کاال یا همان «س��بد حقارت»
ک��ه بازتابه��ای منفی بی��ن المللی برای
کش��ورمان رق��م زد و ف��ردی ک��ه در اوج
بح��ران اقتصادی س��ال  96از مس��ئولیت
خ��ود از معاونت وزرات صمت اس��تعفا داد،
میتواند گزینه مناس��بی برای یک پست و
مقام اقتصادی دیگر در بدنه دولت باشد.
 تش�کیل معاون�ت بازرگان�ی ریاس�ت

جمهوری برای فرار از پاسخگویی است

نادر قاض��ی پور ،نماینده م��ردم ارومیه در
مجلس شورای اسالمی و عضو کمیسیون
صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی،
در گفت و گو با خبرنگار اروم نیوز ،با اشاره
به برنامه ریزی ها برای تش��کیل معاونت
بازرگانی ریاس��ت جمهوری ،اظهار داشت:
تشکیل چنین معاونتی تنها با هدف دشوار
ساختن سوال از مسئول مربوطه که در حال
حاضر وزیر است انجام می شود.وی ،افزود:
برای س��وال در خصوص عملکرد معاونت
رییس جمهور ،باید  ۷۵نماینده نامه را امضا
کنن��د تا از ش��خص رئیس جمهور س��وال
شود .حال اینکه در صورت انجام تخلف از
سوی وزیر به راحتی می توانیم وی را مورد
مواخذه و سوال قرار دهیم.عضو کمیسیون
صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ،با
اش��اره به اینکه در صورت تشکیل معاونت
بازرگانی در مجموعه وزارت صنعت ،معدن
و تجارت موافق اس��ت ،گفت :تنها در این
ش��رایط با چنین حرکتی موافق هستم و در
صورتی ک��ه خواهان تش��کیل آن در ذیل
نهاد ریاس��ت جمهوری باش��ند به ش��دت
مخالف چنین اقدامی هستم.
 ایجاد تش�کیالت اجرای�ی برای معاونت

بازرگانی خالف قانون اساسی است

علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی
مجلس شورای اس�لامی در گفتگو با دیار
آفتاب؛ در خصوص تصمیم دولت در رابطه
ب��ا ایجاد معاونت اقتصادی گفت :این اقدام
دول��ت در راس��تای مقابل��ه ب��ا تصمیمات
مجلس مبنی بر مخالفت با تفکیک وزارت
صنعت معدن و تجارت و تش��کیل وزارت
بازرگانی اس��ت.کریمی اف��زود :با توجه به
اینک��ه طرحی ه��م که در مجل��س برای
همین موض��وع تش��کیل وزارت بازرگانی
تهیه ش��د با مخالفت اکثری��ت نمایندگان
مواجه ش��ده اس��ت و پیش بین��ی ها این
اس��ت که این طرح در مجلس به تصویب
نرسد به همین خاطر دولت به تکاپو افتاده
اس��ت که معاونت بازرگانی را تشکیل دهد.
وی عنوان کرد :طبق قانون اساسی رئیس
جمه��ور می تواند در ام��ور برنامه و بودجه
برای خودش معاونینی بگذارد و اموری که
متولی مش��خصی در دول��ت و وزارت خانه
مش��خصی دارد به احتم��ال خیلی قوی با
قانون اساسی هم تعارض دارد چون باعث
تداخل در امور می ش��ود.عضو کمیس��یون
اقتصادی مجلس ش��ورای اس�لامی بیان
کرد :اگر منظور از تشکیل معاونت بازرگانی
تشکیل س��اختار بازرگانی است که بخواهد
اقدامات اجرایی انجام دهد این کار توس��ط
معاونت ذیل نهاد ریاس��ت جمهوری قابل
انجام نیست و نمی تواند معاونت را تبدیل
به یک ساختار تش��کیالتی کند.وی افزود:
ای��ن اقدام خالف قانون اساس��ی اس��ت و

ریاس��ت جمهوری نه تنها مش��کلی را حل
نخواه��د کرد بل��ه ایجاد هزین��ه اضافی و
اسراف است .

تش�کیل معاون�ت بازرگان�ی ،گ�ره ک�ور

دیگری در اقتصاد و معیشت است

اگر قصد ایجاد تش��کیالت نداشته و صرفا
بخواهند فرد هماهنگ کننده انتخاب کنند
این هم باز با وظایف وزارت صمت تداخل
پیدا می کند.

 معاون�ت بازرگانی نبای�د منجر به بزرگ

شدن تشکیالت دولت شود

محم��د رضا منص��وری عضو کمیس��یون
صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی
در گفتگ��و ب��ا دی��ار آفت��اب؛ در خصوص
تفکیک وزارتخانه صمت و تشکیل معاونت
بازرگانی گف��ت :ما نباید ب��ه دنبال بزرگ
شدن دولت باش��یم و اصل  ۴۴هم همین
را می خواهد .به همین خاطر نمایندگان با
تفکیک وزارت صمت مخالف هستند.عضو
فراکس��یون امید مجلس ش��ورای اسالمی
افزود :تشکیل معاونت بازرگانی به شرطی
که به طور کامل بتواند بازار را کنترل کند و
منجر به بزرگتر شدن تشکیالت هم نشود
و در واق��ع مش��کلی به مش��کالت افزونتر
نکن��د می توان��د راه حل باش��د.وی ضمن
تاکید ب��ر اینکه تش��کیل وزارتخانه تحت
هیچ ش��رایطی ب��ه صالح نبود ،در پاس��خ
به س��والی مبنی بر اینکه آیا رئیس جمهور
طبق قانون می تواند معاونتی با تشکیالت
اجرایی ایجادکند گفت :رئیس جمهور قبال
معاون اجرایی داش��ت و م��ی تواند بخش
بازرگانی را به معاون اجرایی تفویض کند.
 ایج�اد معاون�ت بازرگانی غی�ر منطقی و

غیرکارشناسانه است

سید جواد حسینی کیا در گفتگو با خبرنگار
پایگاه خبری تحلیلی قم فردا ،بابیان اینکه
ایجاد معاونت بازرگانی در دولت گرهگشای
مش��کالت فعل��ی کش��ور نیس��ت ،اظهار
داشت :دولت باید اختیارات را تفویض کند
بهطوریک��ه یا از جه��اد بگیرد و به وزارت
صنعت معدن و تج��ارت بدهد یا اینکه از
وزارت صمت بگیرد و به جهاد کش��اورزی
بده��د .وی ادام��ه داد :ایج��اد معاون��ت
نمیتواند اثربخش باش��د به در زمان فعلی
که دو سال از عمر دولت باقیمانده است و
تا این معاونت بتواند س��ازوکار ایجاد بکنند
دوران دولت تمام میش��ود و تنها یک کار
اضافه و بیهوده دیگر انجامشده است.
عضو هیئترئیسه کمیسیون صنایع و معادن
مجلس افزود :این کار غیر کارشناسی شده
اس��ت و یکبار مالی اضافی را برای دولت
ایجاد خواهد کرد.
 سهمخواهی برخی گروهها از دولت


حسینعلی حاجی دلیگانی ،عضو کمیسیون
برنام��ه و بودجه مجل��س در گفت و گو با
خبرن��گار نافع گفت :اگ��ر موضوع انتصاب
سینکی س��ینکیبه عنوان معاونت بازرگانی
ریاس��ت جمهوری صحت داش��ته باشد با
این س��وابقی ک��ه در کارنام��ه دارد گزینه
مناس��بی نیس��ت.وی در ادامه به تأکید بر
اینکه انتصاب های دولت بسیار بی حساب
و کتاب اس��ت ،اظهار ک��رد :در مجموع به
نظر می رسد یک انتصاب های سهامی در
دولت باز ش��ده و بیشتر به جای اینکه افراد
شایسته شناس��ایی شوند و مطابق با نیازها
به کارگیری ش��وند برای افراد جا و پست و

مقام پیدا می کنند.عضو کمیسیون برنامه و
بودجه مجلس افزود :این بدان معناست که
دولت پس��ت و مقام��ی را به طور مثال به
عنوان س��همی برای هر قشری ،گروه و یا
مجموع��ه هایی در نظ��ر می گیرد و به آن
ه��ا می دهد.حاجی دلیگانی عنوان کرد :به
تازگی دامادپرستی و فرزندپرستی در دولت
مد شده است و این گونه مسئولیت ها را به
افرادی می دهند که اتفاق خوب و مناسبی
برای کش��ور نیس��ت ،چرا که یکی از راه
های شکس��ت یک کشور و اقتصاد آن این
اس��ت که تنها افراد نات��وان ،ناالیق و نابلد
در پس��ت و مقام هایی مسئولیتی بر عهده
بگیرند ،خ��ود این افراد نات��وان می توانند
نقش کامل یک نوع عنصر نفوذی دش��من
را بازی کنند.
فردی ب�ا عملک�رد ضعیف و حاش�یه دار

نمیتواند مشکالت اقتصاد کشور را حل کند

حمداهلل کریم��ی در گفتگو با ُکردتودی ،با
اشاره به خبر انتصاب فردی به نام سینکی
بعنوان معاونت بازرگانی ریاس��ت جمهوری
اظهار داشت :امیدواریم آقای رییس جمهور
در بحث انتصاب این ش��خص تجدید نظر
کنند.وی افزود :فعالی��ت این فرد در زمان
وزارت نعمت زاده و ش��ریعتمداری موجب
ب��روز هزینه های برای نظام ش��ده اس��ت
که نش��انگر عملکرد ضعی��ف وی در حوزه
اقتص��ادی اس��ت و ع��ذر خواه��ی مداوم
ش��ریعتمداری از خبرن��گاران مصداق بارز
این سخن است.عضو کمیسیون اقتصادی
مجلس با تاکید بر عملکرد ضعیف سینکی
در حوزه اقتصاد  ،گفت :جای سوال است با
توجه به سوابق ضعیف اقتصادی و سیاسی
چ��را این فرد باید بعنوان مع��اون بازرگانی
ریاس��ت جمهوری انتخاب شود؟کریمی با
اش��اره به س��خنان مقام معظم رهبری در
خصوص توجه به جوان��ان ،عنوان کرد :ما
ت��ا کی بای��د هزینه این آقای��ان را بدهیم،
والیتمداری به ش��عار نیست بلکه در عمل
می توان ثابت کرد که والیتمدار هس��تیم.
نماین��ده م��ردم بیجار در مجلس ش��ورای
اس�لامی اذعان کرد :عدم توجه به حضور
جوانان معضل فراگیر در کابینه دولت است
ک��ه موجب بروز مش��کالتی ب��رای جامعه
ش��ده اس��ت و امیدواریم رییس جمهور در
انتصابات خود به شایس��ته ساالری ،جوان
گرای��ی و خوش فکر بودن افراد توجه ویژه
داشته باشد.رییس مجمع نمایندگان استان
کردس��تان تاکید کرد :س��ینکی با عملکرد
ضعیف و پرحاشیه نمی تواند بعنوان معاون
اقتصادی بازرگانی معرفی شود.
 نماین�ده م�ردم س�قز و بان�ه در

مجلس:س�ینکی شایس�تگی عنوان معاونت
ریاس�ت جمه�وری در بخ�ش اقتص�ادی را
ندارد

محسن بیگلری نماینده مردم سقز و بانه در
گفتگو ب��ا خبرنگار ُکردتودی ،با بیان اینکه
سینکی شایس��تگی عنوان معاونت ریاست
جمه��وری را ن��دارد ،اظهار داش��ت :آقای
س��ینکی کارنامه مثبتی ن��دارد و در وزارت
صمت نتوانسته است موفقیتی کسب نماید

و برنامه های خود را به خوبی عملی نماید.
وی با بیان اینکه سینکی نمیتواند از عهده
مسئولیت اقتصادی بربیاید ،افزود :کسی که
نتوانسته اس��ت در معاونت وزیر نقش خود
را به درس��تی ایفا کند چگونه می تواند در
معاونت رییس جمه��ور ایفای نقش مثبتی
داش��ته باش��د.نماینده مردم س��قز و بانه با
اش��اره به مش��کالت مردم در حوزه تامین
نیازهای اقتصادی ،خاطر نشان کرد :امروز
م��ردم دارای مش��کالت عدیده معیش��تی
هس��تند و کسانی که در مسئولیت مستقیم
با بازار و معیش��ت مردم قرار می گیرند باید
توانایی خدمت صادقانه را داش��ته باشند.به
گفته بیگلری رییس جمهور باید ش��خصی
که دارای توانمندی و س��ابقه درخش��ان و
مثب��ت در امور اقتصادی بوده باش��د را در
چنین مسئولیتی قرار دهد.

 ایج�اد معاون�ت بازرگان�ی در ریاس�ت

جمهوری را قبول نداریم

محمد مه��دی زاه��دی در گفتگ��و با راه
آرمان؛ با اش��اره به برنام��ه ریزی ها برای
تشکیل معاونت بازرگانی ریاست جمهوری
گف��ت :متأس��فانه دولت در ح��وزه واردات
کاالهای اساس��ی ،نحوه توزی��ع آنها ،عدم
کنترل و نظ��ارت جدی بر توزیع کاالهایی
که بر اس��اس ارز  ۴۲۰۰تومانی وارد ش��ده
اس��ت تا کنون نا کارآمد بوده اس��ت.وی با
تأکید بر اینکه ایج��اد معاونت بازرگانی در
ریاست جمهوری نوعی فرافکنی است ،ابراز
کرد :اینک��ه بخواهند به دلیل ناکارآمدی و
عدم توزیع مناس��ب وزارت و ی��ا معاونت
بازرگانی در نهاد ریاس��ت جمهوری ایجاد
ش��ود فرافکنی اس��ت و ما به هیچ عنوان
قبول نداریم.نماینده مردم کرمان و راور در
مجلس شورای اس�لامی بیان کرد :وزارت
خان��ه صنعت ،معدن و تجارت می تواند در
هر ی��ک از حوزه ها معاون ق��وی بگذارد؛
معاونینی که کار بلد باشند نه اینکه تحمیل
ش��وند.زاهدی ب��ا بی��ان اینکه فش��ارهای
سیاس��ی از روی وزی��ر بای��د در انتخ��اب
معاونین قوی و کارآمد باید برداش��ته شود
ت��ا بتواند افراد قوی روی کار بیاورد و یقینا
اگر این اتفاق بیافتد بس��یاری از مشکالت
حل خواهد ش��د ،اظهار کرد :پیشرفته ترین
کش��ورها با ده وزیر اموراتشان را دنبال می
کنن��د و می توان گفت که آنها سیس��تمی
فعالیت می کنند.
وزرات صمت مش�کل اساس�ی مدیریتی

دارد

بش��یر خالقی در گفتگو ب��ا خبرنگار پایگاه
خبری تحلیلی س��بالنما ،در مورد تشکیل
معاون��ت بازرگان��ی ریاس��ت جمهوری که
دول��ت مطرح کرده اس��ت ،اظهار داش��ت:
بارها وزرات صمت ادغام و جداسازی شده
و هم اکنون نیز دولت در صدد جداس��ازی
و ایجاد معاونت بازرگانی اس��ت.وی افزود:
با ادغ��ام و ی��ا جداس��ازی وزرات صنعت
،معدن و تجارت مش��کلی حل نخواهد شد
زی��را این وزراتخانه مش��کل زیر بنایی و
مدیریتی دارد .نماینده مردم خلخال و کوثر
در مجلس گفت :ایج��اد معاونت بازرگانی

حس��ین هاش��می تختی ،عضو کمیسیون
عمران مجلس ش��ورای اسالمی در گفتگو
اختصاصی با خبرن��گار هرمز با بیان اینکه
تاس��یس معاونت بازرگانی امری درست و
شایس��ته نیست ،اظهار کرد :در حال حاضر
وزارت صنع��ت و معدن و تجارت پوش��ش
دهن��ده کارهای بازرگانی نیز می باش��د و
نیازی به تشکیل یک معاونت جدید ندارد.
عضو کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای
اس�لامی با بی��ان اینکه تش��کیل معاونت
بازرگانی چیزی جز هزینه تراش��ی اضافی
ب��رای دولت فایده ای دیگ��ر ندارد ،عنوان
کرد :اگر وزارت صنعت ،معدن و تجارت نا
کار آمد بوده و از پس کارهایش به درستی
ب��ر نمی آید باید وزی��ر آن راعوض کرد نه
اینکه معاونت جدیدی را اضافه کرد.
 تقاب�ل دول�ت ب�ا مجل�س در تش�کیل

معاونت بازرگانی

احم��د علیرضا بیگی نماین��ده مردم تبریز،
اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسالمی
در گفتگ��و ب��ا خبرنگار آن��اج ضمن اعالم
مخالفت با تشکیل معاونت بازرگانی اظهار
داش��ت :اقدام به تش��کیل این معاونت به
موازات وزارتخانهها ،تقابل با مجلس است
چ��را که مجلس به دولت ،این اجازه را نداد
که وزارت بازرگانی تشکیل شود از طرفی،
سینکی را به عنوان معاونت بازرگانی رئیس
جمهور را مطرح کردند که یک کار کودکانه
اس��ت.وی ب��ا بیان اینکه ش��واهد نش��ان
میدهد که ف��رد مورد نظر ب��رای تصدی
معاونت جدی��د بازرگان��ی رئیسجمهور از
س��ابقه قابل دفاعی برخوردار نیست ،اظهار
داش��ت :فارغ از اینک��ه صالحیت و اهلیت
آقای حسن یونس سینکی خود جای بحث
دارد ،این سِ ��مت در نظ��ر گرفته برای این
فرد ،ب��ه دلیل اینکه تش��کیل این معاونت
در ریاس��ت جمهوری بی س��ابقه بوده و در
کنار معاونت اقتص��ادی ،معاونت بازرگانی
از جهت س��اختاری مش��کل دارد.بیگی در
ادامه با اش��اره ب��ه وظای��ف کاری وزارت
صمت اظهار ک��رد :ای��ن مجموعه جدید،
س��بب موازی کار ب��ا وزارت صمت خواهد
ش��د و حتی اگر از جهت نظارت از س��وی
مجلس مشکلی پیش آید ،الجرم به خاطر
نبود وزیر مربوطه ،ش��خص رئیس جمهور
باید پاسخگوی سواالت باشد.

 رئی�س جمه�ور در ایج�اد معاونته�ا در

وزارتخانه از راه قانون وارد شود

اکب��ر رنجب��رزاده در گفتوگو ب��ا نافع؛ در
خص��وص ایج��اد معاون��ت بازرگان��ی در
صنع��ت ،معدن و تجارت کش��ور و انتخاب
فردی به نام سینکی  ،اظهار کرد :در بحث
وزارتخانهها س��اختار و تش��کیالت اداری
انها مش��خص اس��ت و اگ��ر چنانچه تغییر
س��اختاری ه��م در وزارتخانه باش��د ،باید
ب��ه تصویب هیأت دولت برس��د.وی گفت:
اینکه رئی��س جمهور بخواه��د معاونتی را
در وزارتخان��ه تش��کیل ده��د در چارچوب
قوانی��ن و مقررات خود دولت هم نیس��ت
چنانچه مس��یر قانونی آن هم طی شود ،به
لحاظ ش��کلی در انتخاب فرد هم باید وزیر
کربوط��ه اعالم نظر کند و البت��ه اگر افراد
مس��ئله دار هم در معاونت ه��ا قرار بگیرد،
مجل��س واکن��ش خود را نش��ان می دهد.
عضو هیأت رئیسه مجلس گفت :در زمان
مس��ئولیت آقای سینکی حرف و حدیثهای
زیادی وجود داش��ت ،هرچند ممکن است
آدم ورزی��ده ای به نظر برس��د ،اما واکنش
مجل��س را به هم��راه خواهد داش��ت.وی
اذعان داشت اقای رئیس جمهور تلقی اش
این است که اگر وزارت بازرگاتنی از وزارت
صمت مجزا ش��ود ،همه مش��کالت کشور
حل میشود در صورتی که مشکالت اداری
بخ جایگاه دادن و پس��ت مربوط نمیشود
بلکه به نفرات آن مربوط اس��ت ،سالمتی
کاری و پاکدامنی درس��تی سرلوحه کاری
داشته باشند.
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اخبار
فقدانتکنولوژیجدیدامکانبهرهبرداری
از صنعت نساجی را از بین برد

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن
مجلس گفت :اگرچه واردات و قاچاق البس��ه
به کشور به دلیل افزایش نرخ ارز کاهش پیدا
کرده اس��ت اما به دلیل نبود زیرساختهای
مناس��ب فعاالن ای��ن عرصه نتوانس��تند به
درستی از فرصت موجود استفاده کنند .عبداهلل
رضیان عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع
و مع��ادن مجلس در گفتوگ��و با خانه ملت
درباره مشکالت صنعت نساجی ،گفت :اگرچه
پیش از افزایش نرخ ارز ،قاچاق منسوجات از
کشورهای ترکیه و چین از جمله موانع پیش
روی توسعه صنعت نساجی محسوب میشد
اما با کاهش ارزش پول ملی صرفه اقتصادی
قاچاق از بین رفت.نماینده مردم قائمش��هر،
سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسالمی
افزود :اگرچه واردات و قاچاق البسه به کشور
در پی کاهش ارزش پ��ول ملی کاهش پیدا
کرد اما به دلیل نبود زیرس��اختهای مناسب
فعاالن این عرصه نتوانس��تند به درس��تی از
فرصت پیش آمده اس��تفاده کنند.وی با بیان
اینکه اصالح زیرساختهای صنعت نساجی
ب��ه منابع مالی نیاز دارد ،اظه��ار کرد :وزارت
صنعت ،معدن و تجارت باید برنامه مناس��بی
برای حمایت از صنعت نساجی تدوین کند و
در بستههای حمایتی زمینه نوسازی و توسعه
تکنولوژی را فراهم کند.
فروش اموال مازاد دولت تاثیری بر
درآمد کشور ندارد

عض��و کمیس��یون
برنام��ه ،بودج��ه
ومحاسبات مجلس
م��ی گوی��د اموال
مازاد دولت سه برابر
درآمد کشور نیست
و فروش این اموال تاثیری بر شرایط اقتصادی
ن��دارد .علی قربانی عضو کمیس��یون برنامه،
بودجه ومحاسبات در گفتوگو با خانه ملت ،با
اشاره به اینکه گفته می شود اموال راکد دولت
بیش از  3برابر بودجه کش��ور است ،گفت :اگر
منظور از اموال راکد همان اموال مازاد اس��ت
باید گفت که با توجه به اطالعاتی که دراختیار
داریم حجم این اموال چند برابر بودجه عمومی
کشور نیست.عضو کمیس��یون برنامه ،بودجه
ومحاسبات مجلس با رد این ادعا ،بیان داشت:
بودجه عمومی کشور در سال  98بالغ بر 447
هزار میلیارد تومان برآورد ش��ده است و اموال
مازاد یا راکد چندین برابر این مبلغ نیس��ت ،از
این رو تاکید دارم این ادعا صحت ندارد.نماینده
مردم بجنورد ،مانه ،س��ملقان ،جاجرم و گرمه
در مجلس دهم ش��ورای اسالمی ،ادامه داد :با
وجود اینکه میزان اموال مازاد چند برابر بودجه
کشور نیست ،در قوانین متعدد از جمله برنامه
ششم توسعه و قانون بودجه سنواتی ،درآمدی
از فروش اموال مازاد دس��تگاه های اجرایی در
نظر گرفته شده است.
نوسان قیمت شکر حاصل احتکار
تولیدکنندگان داخلی است

نایب رئیسه کمیسیون کشاورزی ،گفت :عدم
تزریق شکر تولیدی کارخانههای قند و شکر
و کش��ت و صنعتها موجب ش��ده تا عرضه
و تقاضای ش��کر در بازار دچار نوس��ان شود.
جالل محمودزاده نایب رئیس��ه کمیس��یون
کشاورزی ،آب ،منابع طبیعی و محیط زیست
مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با خانه
ملت ،در خصوص عدم عرضه ش��کر به بازار
توس��ط برخی واحدهای تولی��دی ،گفت :با
توجه به میزان تولید ش��کر در کش��ور حدود
 200تا  300هزار تن در س��ال نیاز به واردات
وجود دارد و مابقی آن در داخل کش��ور تولید
میش��ود.نماینده م��ردم مهاب��اد در مجلس
شورای اسالمی با بیان اینکه در سال زراعی
 97-98به دلیل بارندگیهای اخیر و افزایش
منابع آبی پشت سدها تولید شکر و چغندر قند
افزایش چشم گیری دارد و میزان تولید کشور
نیاز حدودا  300هزارتنی به واردات ش��کر را
پوش��ش میدهد ،تصریح کرد :اگر کمبودی
ش��کر در داخل کش��ور احس��اس میشود و
قیم��ت آن افزایش پیدا ک��رده به دلیل عدم
فروش این محصول توس��ط کارخانهجات و
شرکتهای کشت و صنعت است.این نماینده
مردم در مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به
اینکه عدم تزریق شکر تولیدی کارخانههای
داخلی موجب ش��ده تا عرضه و تقاضای این
محصول در بازار دچار نوسان شود ،ادامه داد:
کارخانهها ،ش��کر تولیدی خ��ود را در انبارها
نگه��داری میکنند تا در زمان مناس��ب و با
قیمت باالتری به فروش برسانند.

