اخبار

بدری با اشاره به رویکرد وزارت راه برای اجرای طرح تولید انبوه مسکن مطرح کرد

ضرورت تملک زمین های خارج از محدوده شهری

تجارت اروپا با آمریکا افزایش یافت

تج��اری اتحادیه اروپا با ای��االت متحده ،در
چهار م��اه اول س��ال  ۲۰۱۹افزایش یافت،
درحال��ی ک��ه کس��ری تج��اری آن با چین
بیشتر ش��د .این آمار میتواند باعث تشدید
تنشهای تجاری در جهان شود.به گزارش
مهر به نقل از رویترز ،تجارت اتحادیه اروپا با
ایاالت متحده ،در چهار ماه اول سال ۲۰۱۹
افزایش یافت ،درحالی که کسری تجاری آن
با چین بیشتر ش��د .این آمار میتواند باعث
تشدید تنشهای تجاری در جهان شود.طبق
گزارش جدی��د اداره آمار اتحادیه اروپا ،یورو
استات ،مازاد تجاری اتحادیه اروپا با آمریکا،
در بازه ژانویه تا آوریل به  ۴۸.۲میلیارد یورو
(معادل  ۵۴میلیارد دالر) رس��ید ،درحالی که
در بازه مشابه س��ال قبل  ۴۶.۰میلیارد یورو
ش��ده بود.اما کسری تجاری اتحادیه اروپا با
چی��ن ،از  ۵۷.۲میلیارد یورو به  ۶۲.۰میلیارد
یورو افزایش یافت.
توافق دولت انگلیس با بانک ملت بر
ت خسارت  1/6میلیارد دالری
پرداخ 

دولت انگلیس درباره خس��ارت  ۱.۶میلیارد
دالری بابت اعمال غیرقانونی تحریم ۲۰۰۹
علی��ه بانک ملت کش��ورمان ،ب��ا این بانک
به توافق رس��ید .به گ��زارش مهر به نقل از
فایننش��ال تایمز ،پس از اینکه دادگاه عالی
انگلیس تحریم بانک ملت از س��وی دولت
انگلی��س را غیرقانون��ی اعالم ک��رد ،دولت
این کش��ور با بانک ملت کش��ورمان بر سر
درخواست خس��ارت  ۱.۶میلیاردی به توافق
رسید.تحریم سال  ۲۰۰۹انگلیس علیه بانک
ملت ایران مانع تجارت این بانک با موسسات
مالی انگلستان شده بود.به نوشته فایننشال
تایمز ،ای��ن خبر در زمانی ک��ه ایران تحت
فش��ار تحریمهای دولت ترامپ ق��رار دارد،
یک پیروزی برای تهران به حس��اب میآید.
همچنی��ن به این ترتیب از ی��ک آبروریزی
ب��زرگ ب��رای دول��ت انگلی��س در دادگاه،
جلوگیری ش��د.قرار بود دادگاه رس��یدگی ۵
هفتهای به این شکایت ،از روز دوشنبه آغاز
شود ،اما دیوید فاکستون ،نماینده خزانهداری
انگلستان درخواست کرد این پرونده متوقف
شود تا او بتواند از «از یک مقام دولتی بسیار
رده باال» دس��تورالعمل الزم را دریافت کند.
پس از تحریمهای  ۲۰۰۹انگلستان بر علیه
بانک ملت ،این بانک از دولت انگلیس برای
خس��ارات زیاد این اقدام ،شکایت کرد و در
س��ال  ۲۰۱۳موفق ش��د فرمان خزانهداری
انگلیس برای ممنوعیت تجارت موسس��ات
مالی انگلیس با بانک ملت را لغو کند.
قیمت نفت  ۴درصد جهش کرد

قیمت نف��ت آمریکا پ��س از اینکه ترامپ
گفت در اجالس جی  ،۲۰دیداری مبس��وط
ب��ا رییسجمه��ور چی��ن خواهد داش��ت۴ ،
درص��د جهش کرد.به گ��زارش مهر به نقل
از رویت��رز ،در پایان معامالت روز سهش��نبه
(بامداد چهارش��نبه به وق��ت تهران) ،پس از
اینکه ترام��پ گفت در اج�لاس جی ،۲۰
دیداری مبسوط با رئیسجمهور چین خواهد
داش��ت ،قیمت نفت آمری��کا بیش از  ۲دالر
جهش کرد.قیمت پیشخرید هر بشکه نفت
خام تگزاس غرب آمریکا  ۲.۱۴دالر یا ۴.۱۲
درصد جهش کرد و به  ۵۴.۰۷دالر رس��ید.
قیمت پیشخرید هر بش��که نفت خام برنت
ه��م  ۱.۳۴دالر ی��ا  ۲.۲۰درصد جهش کرد
و در  ۶۲.۲۸دالر به فروش رس��ید.ترامپ در
توئیتر خود نوش��ت :من ی��ک تماس تلفنی
بسیار خوب با رئیسجمهور شی (جینپینگ)
از چین داش��تم .ما در هفته آینده در اجالس
جی  ،۲۰یک اجالس مفصل خواهیم داشت.
تیمهای تجاری مربوطه ،قب��ل از دیدار ما،
مذاک��رات را آغاز خواهن��د کرد.طرف چینی
هن��وز برگزاری ای��ن دی��دار را تأیید نکرده
است.
چین و آمریکا در سال  ۲۰۱۸در ایجاد
موانع تجاری رکورد زدند

کمیس��یون اروپا در گزارش��ی اع�لام کرد
در س��ال گذش��ته میالدی با موانع جدیدی
که ب��رای محدود کردن تج��ارت با چین و
ایاالتمتح��ده ایج��اد ش��د ،محافظهکاری
تج��اری در جهان به باالترین س��طح تاریخ
رسیده است.به گزارش مهر به نقل از رویترز،
کمیسیون اروپا در گزارشی اعالم کرد سال
گذش��ته ،با موانع جدیدی که برای محدود
کردن تجارت با چین و ایاالتمتحده ایجاد
ش��د ،محافظ��هکاری تج��اری در جهان به
باالترین سطح تاریخ رسیده است.در گزارش
موانع تجارت و س��رمایهگذاری کمیس��یون
اروپا آمده اس��ت که در س��ال گذش��ته۲۳ ،
کش��ور غیر اروپایی  ۴۵مان��ع جدید تجاری
ایجاد کردهاند تا ب��ه این ترتیب کل قوانین
محدود کننده تجارت جهان ،به  ۴۲۵قانون
در  ۵۹کشور مختلف جهان برسد.طبق این
گزارش ،چین و روسیه به ترتیب با  ۳۷و ۳۴
قانون محدود کننده ،مشکلسازترین قوانین
تجاری را داشتند.

س��خنگوی کمیس��یون عمران مجلس
گف��ت:وزارت راه نبای��د تنها ب��ه دنبال
اجرای پروژه های مس��کن س��ازی در
شهرهای جدید باش��د ،از این رو دولت
باید نس��بت به تملک زمین های خارج

از محدوده ش��هری برای اجرای پروژه
ها اقدام کند .صدیف بدری س��خنگوی
کمیس��یون عمران مجلس در گفتوگو
با خانه ملت ،با اش��اره به رویکرد وزارت
راه و شهرس��ازی ب��رای اج��رای طرح
تولید انبوه مس��کن به روش مشارکتی،
گف��ت :در ش��رایط کنونی دول��ت تمام
برنام��ه ری��زی و تالش خ��ود را برای
اجرای طرح های تولید مس��کن صورت

داده ،در این راس��تا سیاست های جدید
مالیاتی برای تش��ویق س��رمایه گذاران
ب��رای ورود به بازار مس��کن نیز در نظر
گرفته شده اس��ت.نماینده مردم اردبیل،
نیر و نمین در مجلس ش��ورای اسالمی
ادام��ه داد :با توجه به ش��رایط بازار این
دغدغه مطرح بود که شاید انبوه سازان
و س��رمایه گذاران از برنامه های جدید
دولت استقبال نکنند ،از این رو سیاست

های تشویقی برای جذب آن ها در نظر
گرفته ش��د.وی تصریح کرد :ارائه زمین
رایگان و نیمه رایگان و اجرای پروژه از
سوی پیمانکار ،ارائه تسهیالت کم بهره
و پرداخت مابه التفاوت هزینه س��اخت
ب��ه پیمانکار توس��ط متقاضیان از جمله
راه ح��ل هایی اس��ت تا اج��رای پروژه
های تولید انبوه مس��کن سرعت گیرد.
بدری ادامه داد :ب��ه نظر من وزارت راه

و شهرس��ازی نباید تنها به دنبال اجرای
پروژه های مس��کن سازی در شهرهای
جدید باش��د ،این رویک��رد باید در تمام
اس��تان ها صورت گیرد ،البته وزارتخانه
در مح��دوده ش��هرها با کمب��ود اراضی
دولت��ی مواجه اس��ت ،از ای��ن رو دولت
باید نس��بت به تملک زمین های خارج
از محدوده ش��هری برای اجرای پروژه
ها اقدام کند.

تولید ارز دیجیتال در پستوی کارخانههای متروکه

تولید و تجارت بی قائده پولهای مجازی

گ�روه اقتص�ادی :تولی��د ارز دیجیتال به خاطر حاش��یه
س��ود باالیی که دارد ،راه خود را در گلخانهها و پستوی
کارخانههای متروکه باز کرده و برق ارزان قیمت ایران
را میبلعد.ب��ه گزارش مهر ،جذابیته��ای ارز دیجیتال
و البته حاش��یه س��ود باالیی که این روزها در بازارهای
داخلی و جهانی پیدا کرده اس��ت ،بس��یاری از صاحبان
ای��ده و به خصوص نس��ل جوان را ب��ه تولید و خرید و
فروش واداش��ته است؛ با این یادآوری که ورود ارزهای
دیجیتال نیز همانن��د هر پدیده دیگری که به اقتصاد و
حوزه فناوری اطالعات ایران اضافه میشود ،این روزها
بی قاعده و ضابطه در حال دویدن رو به جلو است.البته
بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و ارزی کشور،
از مدتها قبل اعالم کرده بود که قواعد و ضوابط مرتبط
با حوزه ارزهای دیجیتال را تدوین میکند تا بلکه س��ند
استراتژی و نقشه راهی برای پیشرفت این حوزه مهم و
اثرگذار در بخش پولی و ارزی کش��ور داشته باشد؛ اما تا
این لحظه ،هنوز خروجی مشخصی از آن بیرون نیامده و
اگرچه ده ماه پیش اعضای شورای عالی فضای مجازی
اعالم کردند که پیش نویس سند ارزهای دیجیتال را به
دولت ارائه دادهاند اما تا این لحظه مصوبه و دستورالعمل
مشخصی از دولت در این حوزه منتشر نشده است.البته
بانک مرکزی بهمن ماه سال گذشته ،الزامات و ضوابط
حوزه رمزارزها را برای رس��یدن به یک استراتژی واحد
رونمای��ی کرد و آن را در مع��رض قضاوت متخصصان
قرار داد ولی تا امروز که س��ه ماه از سال  ۹۸هم سپری
ش��ده ،گزارش��ی مبنی بر وضعیت نظرخواهیها و جمع
بن��دی احتمالی بانک مرکزی در این حوزه ارائه نش��ده
است.

داس�تان ضابطه گذاری برای ارزهای دیجیتال از کجا

شروع شد؟

اسفندماه سال  ۱۳۹۲با دستوری از سوی دولت ،موضوع
بالک چی��ن و ارزهای دیجیتال به عن��وان یک پدیده
در حال رواج و توس��عه در ح��وزه فناوری مالی به مرکز
ملی فضای مجازی و شورای عالی فضای مجازی ابالغ
ش��د و در همین راس��تا مرکز ملی فضای مجازی با ۱۴
ارگان از جمل��ه بانک مرکزی ،س��ازمان بورس و اوراق
به��ادار ،وزارت ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات ،وزارت
اقتصاد ،قوه قضائیه ،نی��روی انتظامی ،پلیس فتا ،مرکز
پژوهشهای مجلس ،جلس��اتی را به منظور هماهنگی

و هم افزایی تش��کیل داد و در این جلس��ات تاکید شد
که باید برای این حوزه رگوالتوری انجام ش��ود؛ چرا که
آن زمان مقامات دولتی ب��ر این باور بودند که در آینده
بسیاری از سرمایهها در بستری مجازی ایجاد و منتقل
خواهند ش��د.با ای��ن وجود و آنگونه ک��ه برخی مقامات
مسئول در این حوزه میگویند ،در فاصله سالهای ۹۲
تا  ۹۴هیچکدام از دستگاهها در حوزه ارزهای دیجیتال
اقدام عملیاتی را انجام ندادند و صرف ًا هماهنگی و تبیین
سیاستهای کلی با توجه به تاکید ریاست جمهوری بر
عهده مرکز ملی فضای مجازی بوده اس��ت؛ اما در عین
حال پژوهشها ادامه داش��ت و اواسط سال  ۹۶جریان
سیاس��تگذاری و تعیین و تکلیف ای��ن حوزه با توجه به
اهمیت و قابلیت کمک به نقل و انتقاالت مالی در زمان
تحریم مورد توجه ویژه قرار گرفت.در همین راس��تا نیز
چند س��ناریو از جمله بهترین و بدترین شرایط ارزهای
دیجیتال توس��ط دو کارگروه اقتصادی و امنیتی مطرح
و از ارگانه��ای مرتبط در این حوزه نظرخواهی ش��د.
حدود ده ماه پیش ،معاون تنظیم مقررات ش��ورای عالی
فض��ای مجازی اعالم کرده بود که پیش نویس س��ند
ارزهای دیجیتال آماده ش��ده و در جلسات آن روزهای
شورای عالی فضای مجازی با توجه به تأکیدات ریاست
جمه��وری در حال طرح موض��وع و پیگیری به صورت

الهقلیزاده:

کاهش قیمت مسکن دور از انتظار نیست

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت :در شرایط
کنونی میزان و درصد کاهش قیمت مسکن قابل
پیش بینی نیست ،اما به نظر می رسد که تحقق
این موضوع دور از انتظار نیست .قلی الهقلیزاده
عضو کمیس��یون عمران مجل��س در گفتوگو
ب��ا خان��ه مل��ت ،از کاهش قیمت مس��کن طی
ماه ه��ای آتی خبر داد و گفت :ب��ا برنامه ریزی
صورت گرفته از س��وی وزارت راه و شهرسازی
و عزم دولت برای اجرای این برنامه ،به نظر می
رس��د که بازار مسکن در مس��یر کاهش التهاب
و ثب��ات حرکت می کند.نماینده م��ردم کلیبر و
خداآفرین در مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد:
تالطمات بازار مس��کن در دو س��ال اخیر نشأت
گرفته از مسئله کمبود مس��کن در کشور است،
متأس��فانه در دهه گذشته اقدام قابل قبولی برای
تولید مس��کن صورت نگرفت و با افزایش تقاضا
و کاهش عرضه ،بازار مس��کن دچار تالطم شد
و قیمت ها افزایش یافت.ای��ن نماینده مردم در
مجل��س دهم گفت :در ش��رایط کنونی میزان و

جدی است.

رش�د با س�رعت تولی�د و تج�ارت ارزه�ای دیجیتال

سرگردان و بیضابطه

ای��ن تعل��ل در تصمیم گی��ری در این ح��وزه مهم از
اقتصاد کشور در شرایطی است که ارزهای دیجیتال ،با
س��رعت در حال طی کردن راه خود هستند و بسیاری
از اف��رادی که جذب این حوزه ش��دهاند ،روشهایی را
پیدا کردهاند تا س��ود بیش��تری ببرند؛ ب��ه این معنا که
تولی��د ارزه��ای دیجیتال ک��ه یک صنعت به ش��دت
برقبر اس��ت ،به نقاطی پناه برده اس��ت که برق ارزان
قیمتت��ری دارند و البته نظارت کمت��ری هم بر روی
آنها صورت میگیرد.حال خبر از تولید ارزهای دیجیتال
ب��ا اس��تفاده از دس��تگاههای کوچک در کش��وی میز
کارمندان ادارات دولتی ،مس��اجد ،گلخانهها ،حسینیهها
و کارخانههای متروکه به گوش میرسد که برق ارزان
قیمتی دارند .آنگونه که محاسبات نشان میدهد قیمت
ب��رق  ۸تومانی ای��ران معادل  ۲۰تا  ۴۰س��نت در هر
کیلووات س��اعت در کشورهای خارجی است؛ در حالی
ک��ه برق صنعتی ایران حدود  ۰.۶س��نت و برق اداری
 ۲س��نت را بر مبنای دالر به خ��ود اختصاص میدهند
که رقمی بس��یار ناچیز اس��ت .بنابرای��ن تولید ارزهای
دیجیتال در ایران بسیار رونق گرفته و البته ارزان تمام

میشود.مجید حسینینژاد ،عضو هیأت نمایندگان اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران در گفتگو با
مهر گفت :تولید ارزهای دیجیتال در ایران رونق گرفته
و متأس��فانه هیچگونه نظارتی ه��م بر روی آن صورت
نمیگیرد؛ این در شرایطی است که عمده کشش تولید
ارز دیجیت��ال در ایران به دلیل ارزان تمام ش��دن آن و
البته اس��تفاده غیرمجاز از برقهای ارزان قیمت است.
وی افزود :بررس��یها نش��ان میدهد که دستگاههای
معمول��ی تولید ارز دیجیت��ال در بازارهای جهانی ۲۰۰
دالر هزین��ه دارند که با توجه ب��ه اینکه دولت واردات
آنها را ممنوع اعالم کرده است ،این دستگاهها از سوی
قاچاقچیان وارد بازار ایران میشود و به نرخ  ۳۰۰دالر
فروخته میشود؛ پس  ۱۰۰دالر سود ،نصیب قاچاقچیان
میشود.حس��ینی نژاد گفت :دولت باید هر چه سریعتر
سیاس��ت خود در این حوزه را مشخص کرده و البته از
عوائد آن نیز بهره مند ش��ود؛ این در شرایطی است که
هر جایی برق مازاد وجود داشته باشد میتوان بر اساس
همین ضوابط و دستورالعملها ،ارز دیجیتال تولید کرده
و بازگشت سرمایه مناسبی هم داشته باشد؛ مشروط بر
اینکه حقوق دولتی را هم بپردازند .این در حالی اس��ت
که ن��رخ بیت کوین اگر حتی ثاب��ت بماند  ۲۰۰درصد
س��ود دارد .یعنی هر  ۱۰۰هزار دالر س��رمایه گذاری،
معادل  ۲۰۰هزار دالر برداش��ت خواهد کرد.وی اظهار
داش��ت :دولت باید هر چه س��ریعتر س��ند و استراتژی
به روز ،کارآمد و مش��خصی در ح��وزه تولید و تجارت
ارزهای دیجیتال تدوین و اجرا کند و عوائد ناشی از آن
را نیز مورد بهره ب��رداری قرار دهد؛ به خصوص اینکه
در شرایط تحریم ،استفاده از ارزهای دیجیتال میتواند
درآمد مستقیم ارزی برای کشور ایجاد کند.عضو هیأت
نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ،گفت :حتی میتوان از
گاز استفاده کرده ،نیروگاه برق احداث کرد و در شرایط
تحریم درآمد مستقیم ارزی داشت.
گردش مالی ارزهای دیجیتال چقدر است؟


بر اس��اس آمار رسمی ۳۰۰ ،میلیارد دالر ،ارزش صنعت
ارزهای رمزپایه در دنیا اس��ت که این رقم متوسط یک
درصد ارزهای موجود دنیا اس��ت .این در حالی است که
ارزش کل ارزهای دنیا  ۸۰تریلیون دالر است.کشورهایی
نظیر روسیه و چین برای غلبه بر هژمونی دالر ،تجارت
بر پایه رمزارزها را پذیرفته و توسعه دادهاند.

منصوری:

درصد کاهش قیمت مس��کن قاب��ل پیش بینی
نیست ،اما به نظر می رسد که تحقق این موضوع
دور از انتظار نیست.وی گفت :ایجاد بازار تعهدی
مصالح ساختمانی ،معافیت های مالیاتی و تولید
انبوه مسکن از طریق ارائه زمین رایگان از برنامه
هایی اس��ت که دولت به دنبال اجرای آن است.
الهقلیزاده ادامه داد :به نظر من هنوز برنامه های
دولت بر روی کاغذ قرار دارد و عملیاتی نشده ،از
این رو دولت باید بسیار جدی تر و عملیاتی تر به
ساماندهی بازار مسکن و تولید مسکن ورود کند.
این نماینده م��ردم در مجلس دهم تصریح کرد:
م�لاک کاهش قیمت مس��کن در ماه های آتی
اجرایی شدن سیاست های جدید مسکن سازی
است.عضو کمیسیون عمران مجلس افزود :امروز
شاهدیم که بازار مس��کن نسبت به برنامه های
دولت برای تولید مس��کن واکنش مثبت نش��ان
داده ،حال دولت باید در مرحله دوم شوک اصلی
را به ب��ازار وارد کند ،تا قیمت ها روند کاهش��ی
بیشتری داشته باشد.

تشکیلوزارتبازرگانی۲هزارمیلیاردتومانهزینهتحمیلمیکند

عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجل��س میگوید
تش��کیل وزارت بازرگانی نه تنها کمکی به ساماندهی
بازار نمیکند بلکه حدود دو ه��زار میلیارد تومان برای
دولت هزینه دارد .محمدرضا منصوری عضو کمیسیون
صنای��ع و مع��ادن مجلس در گفتوگو با  ،با اش��اره به
نامه نمایندگان خط��اب به رئیسجمهور مبنی براینکه
تش��کیل وزارت بازرگانی بهنفع مردم و کش��ور نیست،
گفت :تش��کیل وزارتخان��ه جدید هزین��ه هنگفتی به
کش��ور تحمیل میکند؛ براس��اس گزارشهای رسیده
ایج��اد وزارت بازرگان��ی حدود دو ه��زار میلیارد تومان
برای دولت هزینه دارد و این موضوع در ش��رایطی که
ق نیز ندارد ،منطقی نیست.
دولت توانایی پرداخت حقو 
وی افزود :در صورت موافقت مجلس با تشکیل وزارت
بازرگان��ی ،حلوفصل اختالفات بی��ن دو وزارتخانه بر
س��ر مواردی مانند حوزه اختیارت و وظایف و ...حداقل
شش ماه زمان نیاز دارد و عم ً
ال در این بازه زمانی بازار
بدون متولی رها خواهد شد و تمامی مسئوالن به دنبال
ُپست جدید هستند.وی اظهار کرد :اگر وزارت بازرگانی
تشکیل شود ،قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش

کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» لغو میشود این
در حالی است که با تصویب و اجرای این قانون ،کشور
در تولید و صادرات محصوالت کش��اورزی پیش��رفت
زیادی کرد.وی افزایش واردات محصوالت کش��اورزی
و ض��رر و زیان کش��اورزان را یکی از اثرات نامناس��ب
تش��کیل وزارت بازرگانی دانس��ت و خاطرنش��ان کرد:
بهترین روش برای س��اماندهی بازار داخلی استفاده از
کوپن یا کاالبرگ الکترونیکی است .اگرچه مجلس در
بودجه سال  98دولت را ملزم کرد  14میلیارد دالر برای
تامین کاالی اساس��ی موردنیاز مردم تخصیص دهد و
این اعتبار را از طریق کاالبرگ به دست مصرف کننده
برساند اما با گذشت سه ماه از سال جاری دولت تاکنون
اقدام��ی برای عملیاتی کردن ای��ن مصوبه انجام نداده
اس��ت.وی با بیان اینکه دولت س��ه بار الیحه تفکیک
وزارت بازرگان��ی از صنعت را به مجلس ارائه کرد و در
تمامی مواردبا این امر مخالفت شده ،ادامه داد :تفکیک
وزارت بازرگان��ی از صنع��ت نه تنه��ا تاثیری بر کنترل
قیمته��ا و اصالح وضعیت بازار ندارد بلکه وضعیت را
وخیمتر میشود.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس  :ارز  ۴هزار و  ۲۰۰تومانی در کار نیست؛

نایب رییس کمیس��یون اقتصادی مجلس،
گفت:باید سیس��تم های شفاف و پویا برای
بخش واردات ،صادرات ،توزیع کاال طراحی
و عملیاتی کرد .احمد انارکی محمدی نایب
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای
اس�لامی در گف��ت وگو با خان��ه ملت ،در
خص��وص مقاوم��ت در مقاب��ل تروریس��م
اقتصادی ،گفت :تروریسم اقتصادی آمریکا
هم اکنون با رویکرد فش��ار و مذاکره ادامه
دارد ک��ه برای مقاوم��ت معقول باید ضمن
داش��تن اس��تراتژی و س��ناریوهای مناسب
سیاس��ی ،کم هزینه ترین مسیر را انتخاب
کرد ،چراکه مقاومت هوش��مندانه به دشمن
بهان��ه نمی دهد و ما را در دام نقش��ه ها و
توطئه های دشمنان گرفتار نمی کند که در

لزوم بکارگیری سیستم های شفاف برای توزیع کاال

این راس��تا باید با تدبیر و تالش از ظرفیت
ه��ا و فرصت های موجود در داخل کش��ور
استفاده کرد .نماینده مردم انار و رفسنجان
در مجلس شورای اس�لامی ،با بیان اینکه
فشارهای اقتصادی در جهت فشار به مردم
و ایجاد اعتراضات گسترده بود که شکست
خ��ورد و آمریکا را مجبور به عقب نش��ینی
ک��رد ،افزود :ملت آگاه خود ش��اهد خروج
آمریکا از برجام با وجود گزارش های آژانس
بیم��ن المللی انرژی اتمی بودند و بالفاصله
عامل چنین فش��ارها و نیت پلید دشمنان را
متوجه ش��دند.وی با اشاره به ظرفیت های
ایران اسالمی در حوزه اقتصادی ،ادامه داد:
ظرفیت ه��ای موجود در کش��ور در بخش
های مختلف می تواند بسیاری از فشارهای

اقتصادی را تعدیل کند ،البته شاید مقاومت
در مقاب��ل س��وداگران و ران��ت خ��واران از
مقاومت در برابر آمریکا حس��اس تر و مهم
تر باش��د  .انارکی محم��دی تاکید کرد :با
کاهش کمت��ر از  30درص��دی درآمدهای
نفتی در س��ال  ، 97برای واردات کاالهای
اساس��ی و سایر کاالها مش��کلی نداشتیم و
این رانت خواران و س��وداگران بودند که در
تعامل با دش��منان و ایجاد جو روانی و غیره
ضمن کس��ب س��ودهای کالن  ،فشارهای
وارده ب��ر م��ردم را چند براب��ر کردند.وی با
بی��ان اینکه برای مقابله با این وضعیت باید
سیس��تم های ش��فاف و پویا ب��رای بخش
واردات ،صادرات ،توزی��ع و غیره طراحی و
قبل از افزایش فشارها آن را عملیاتی کرد،

افزود :برای سیستم عرضه و توزیع می توان
از تجرب��ه و ظرفیت ب��ورس کاال در بخش
پتروش��یمی و فوالد استفاده کرد ،البته بازار
عراق با درآمد نفت��ی  80میلیارد دالری به
عنوان ی��ک تقاضای قوی و محرک قیمت
ها عمل می کن��د که باید در این خصوص
برنامه داشت.عضو ناظر مجلس در شورای
عالی اقتصاد ،با اش��اره به اینکه بخش��ی از
واردات کااله��ای اساس��ی و غیره صادرات
مجدد می شود که بسیار نگران کننده است،
ادامه داد :به عن��وان مثال واردات کاالهای
اساس��ی برای برخی کاالها ت��ا  80درصد
افزایش��ی بوده است ،اما در عمل می بینیم
ک��ه قیمت این کاالها کاه��ش نمی یابد و
بیشتر با ارز  9هزار تومانی به دست مصرف

کننده می رس��د که این نش��انگر صادرات
مجدد و قاچاق معکوس اس��ت و الزم بوده
دول��ت در این خصوص بررس��ی الزم را به
عمل آورد .نایب رییس کمیسیون اقتصادی
مجلس ش��ورای اسالمی ،به صادرات بیش
از  80درص��دی مواد اولیه اش��اره و تصریح
کرد :براساس سیاست های اقتصاد مقاومتی
خام فروش��ی بای��د کاهش م��ی یافت و با
ایجاد ارزش افزوده مناس��ب ،برای صادرات
کاالهای س��اخته ش��ده اقدام کرد ،البته در
بحث واردات نیز حدود  80درصد مربوط به
واردات کاالی س��اخته شده است که بسیار
غیر منطقی بوده و در ش��رایط تحریم ایجاد
اجماع ملی برای کاهش خام فروشی بسیار
حیاتی خواهد بود.
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اخبار
امضاهای طالیی با حذف ارز دولتی از
بین میرود

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
با بیان اینکه حذف ارز دولتی واس��طهها و
رانته��ا را از بی��ن میبرد ،گف��ت :ما باید
ش��رایط اقتصادی کشور را به سمت حذف
ران��ت و امضاه��ای طالیی س��وق دهیم.
عب��اس آرگون در گفتوگو ب��ا فارس ،در
رابطه ب��ا تغییر سیاس��تهای ارزی دولت
که قرار اس��ت ،در جلس��ه س��ران سه قوه
در م��ورد آن تصمیمگی��ری ش��ود ،گفت:
ارز  4200تومانی به دس��ت مصرفکننده
واقع��ی نمیرس��د و پرداخ��ت ارز دولتی،
موج��ب رانت ب��رای عدهای خاص ش��ده
است.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
تهران اف��زود :اختصاص ارز  4200تومانی
به واردات کاالهای اساس��ی در اصل دادن
یارانه غیر مستقیم است ،در حالی که بهتر
است با پرداخت مستقیم این یارانه به قشر
ک��م درآمد جامع��ه ،اجازه دهی��م که آنها
خودشان برای نحوه هزینه کرد این یارانه
تصمیمگی��ری کنند.وی ب��ا تاکید بر اینکه
ب��ا حذف ارز دولتی واس��طهها و رانتها از
بین میرود ،بیان داش��ت :ما باید ش��رایط
اقتصادی کش��ور را به سمت حذف رانت و
حذف امضاهای طالیی سوق دهیم .آرگون
با اشاره به پرداخت یارانه سوخت بیش از
 500هزار میلیارد تومانی س��وخت در سال
گذشته بیان داشت :حذف ارز  4200تومانی
یک تصمیم شجاعانه میخواهد.
افزایش چراغ خاموش قیمت
فرآودههای لبنی

در حال��ی انجم��ن ملی حمای��ت از مصرف
کنندگان از مخالف��ت صریح خود به عنوان
یکی از اعضای ستاد تنظیم بازار از افزایش
قیم��ت فراورده های لبن��ی خبر میدهد که
تولیدکنن��دگان ب��ه صورت چ��راغ خاموش
محصوالت خود راگران کرده اند .به گزارش
تسنیم ،در طول یک ماه اخیر تولیدکنندگان
لبنی��ات درخواس��ت ه��ای متع��ددی برای
افزایش قیمت محص��والت خود به انجمن
تولیدکنندگان لبنیات ارسال کردهاند انجمن
نیز مستندات تولیدکنندگان را برای بررسی
و در نهایت تغییرات قیمتی به س��تاد تنظیم
بازار ارائه کرده است.آنطور که رئیس انجمن
مل��ی حمایت از مصرف کنن��دگان اخیراً به
خبرن��گار تس��نیم گفته بود « پیش��نهادات
مختلفی ب��رای افزایش قیمت فرآورده های
لبنی به س��تاد تنظیم بازار ارسال شده است
اما در نهایت قرار است نظرات وزارت جهاد
کشاورزی ،وزارت کش��ور و سایر دستگاهها
بررس��ی و بعد از آن تصمیم مناس��ب اتخاذ
ش��ود .کس��ب اطالع خبرن��گار تس��نیم از
وضعیت درخواس��ت تولیدکنن��دگان لبنیات
در س��تاد تنظی��م بازار نش��ان میدهد هنوز
به صورت رسمی مجوزی به تولیدکنندگان
در افزایش قیمت ها ارائه نش��ده اما آنها به
صورت چ��راغ خاموش قیم��ت محصوالت
خود از جمله خامه ،ش��یر و ماس��ت را گران
کردهاند.
مسئله توزیع قیر رایگان حل شد

عضو کمیس��یون برنامه ،بودجه ومحاسبات
مجلس می گوید وزیر نفت از رفع مش��کل
توزی��ع قیر رایگان خبر داده اس��ت .مهرداد
بائوج الهوتی عضو کمیسیون برنامه ،بودجه
ومحاس��بات مجلس در گفتوگو با خبرنگار
خبرگزاری خانه ملت ،با اش��اره به پیگیری
ارائه قیر رایگان از سوی وزارت نفت ،گفت:
در نشس��تی که ب��ا وزیر نفت برگزار ش��د،
موضوع توزیع قیر رایگان بر اس��اس قانون
بودجه س��نواتی مورد بررس��ی قرار گرفت و
حل ش��د.نماینده مردم لنگ��رود در مجلس
دهم ش��ورای اس�لامی ادام��ه داد :دولت و
وزارت نف��ت پذیرفت آنچه از لحاظ میزان و
قیمت در قانون بودجه آمده است را اجرایی
کند.وی بیان داشت :مدتی دولت اجرای این
بند از قانون بودجه را متوقف کرده بود که در
نشست اخیر تفاهم شد هر چه سریعتر توزیع
قیر رایگان آن طور که در قانون آمده است،
انجام شود.شهباز حس��ن پور بیگلری عضو
دیگر کمیس��یون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس در گفتوگو ب��ا خبرنگار خبرگزاری
خانه ملت ،ضمن انتقاد از عملکرد دولت در
توزیع قیر رایگان بین پیمانکاران طرح های
عمرانی ،اظهار داش��ت :یکی از معضالت و
مش��کالت کش��ور ،توزیع قیر رایگان است،
بنده به دنبال تحقیق و تفحص از توزیع قیر
رای��گان در کلیه وزارتخان��ه های مربوطه و
سازمان های وابسته به این مسئله هستم.

